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چکیده:
حدیث شیعه در قرن ششم ،همزمان با حکومت دلتت جتقیوقیان در ایتران ،دلران ختر اتود را
میگذراند .جبکهای جدید نگارشی در دلران خر کمخر رخ مینمایاند .بنتابرای ألتیاتا شتیعه در
دلران جقیوقیان کمخر از دلرههای پیشی انیام شده اج  .گونههای نگارشتی ایت دلران در میتان
شیعه شامل اربعی نگاری ،مناقبنویسى ،ضایلنگاری ائمه ،کخابهای دعا ،مزارنویسی ل أدالم برای
جبکهای دلرههای پیشی اج  .شاید اثر أخریبی جقیوقیان ل هیوم اهل جن به بالرهای شتیعی
نیز در رلیکرد مناقبنویسی مؤثر بوده باشد .درای دلره غریبنویسی ل شرحنویسی ل نوشخ أااجیر
رلایی نیز رلاج داشخه اج .
قرن ششم در میان اهل جن  ،دلرۀ پردازشهای أکمیقی ل جانبی کخابهای حدیثی اج  .در ای
مرحقه اطرافنگاری ،أخریجنویسی ،جامعنویسی(کخابهای راگیر) ل مرأبجازی کخابهای پیشینیان
رلاج داشخه اج  .گونههای غریبنویسی ل شرحنویسی بر مخون دینی ل اماتینویسی بی عاتمان اهل
جن ل عاتمان شیعه مشخرک اج .
در ای جده ،حوزههای حدیثی مخعددی در ایران عال بودهاند .به نظر میرجد که عاتی محدثان
شیعه در حوزۀ ری نمود بیشخری دارد .حوزههای حدیثی اهل جن نیز در بیشخر منتاط جتنینشتی
اراجان پررلن بوده اج ل شیعیان در بعضی از شهرهای اراجان ،همانند جبزلار اکثری داشتخند.
مبادال حدیثی بی شیعه ل اهل جن نیز در ای دلران دیده میشود.
کلیدواژهها :حدیث ،گونههای نگارشی ،حوزههای حدیثی ،ایران ،جدۀ ششم.
* دانشآموختۀ علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراf.kasradehkordi@gmail.com /
** استادیار دانشگاه الزهراbahar-p@alzahra.ac.ir /
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 .۱مقدمه
بعد از ظهور اسالم و پذیرفتن این دین توسط ایرانیان ،تحولی بنیادی در نحوۀ تفکرات
و زندگی آنان به وجود آمد .بیتردید ایرانیان در عرصههای گوناگون بهترین و بیشترین
خدمات را به اسالالم داتالتهانالد .صالحنۀ علال و فرهنال  ،وسالی تالرین و پرتالورترین
میدانهاى خدمات ایرانیان به اسالم است .با تتبعی اجمالی در نگاتتههای علمی روتن
میتود که اکثر آثار اسالمى ،چه در رتتههای مختلف علوم دینى و چه در رتالتههالاى
دیگر به وسیلۀ دانشمندان مسلمان ایرانى نوتته تده است.
یکى از میدانهاى خدمت ایرانیان به اسالم در صحنۀ عل و فرهن  ،فن حدیث یالا
فن استماع ،قرائت ،ضبط ،جم و نقل سخنان رسول اکرم و ائمۀ اطهالار اسالت.
محرک اصلى مسلمین به فراگیرى و جم و نقل احادیث ،از یک طالر نیالاز آنالان باله
راهنمایی و فه امور دینى بود و از سوی دیگر روایاتی کاله از پیالامبر بالا ماالامینی
چون ترغیب به «قیّدوا العل بالکتابة»(حاک نیشالابوری1111 ،ق ،ج ،1ص181الال،)188
«اکتبوا و ال حرج»(طبرانی1141 ،ق ،ج ،1ص« ،)612استعن بیمینک»(ترمالذی1531 ،ق،
ج ،3ص )53و ...نقل میتد .خاندان پیامبر و پیروانشالان در تالدوین و کتابالت حالدیث
پیشگام بودند .چنانکه گفته میتد حارت علی هیچ نکتالهای را نانوتالته نگالذارد.
(صفار1141 ،ق ،ص)128
نیمۀ اول قرن دوم ،یعنى زمان امام باقر و امام صادق دورۀ اوج نقل و کتابت
حدیث است و نام چهارهزار نفر برده تده که از محار ایشان استفاده کالرده(طبرسالی،
1534ق ،ص )681و زمینهساز نگارش اصول ارب مائة تدند(.آقابزرگ تهرانالی ،بالیتالا،
ج ،6ص )154در دورۀ بعد(اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم) تألیف جوام حالدیث
رایج تد و کتب حدیث موجود امروز بین تیعه و سنى همین جوامال اسالت(.مههری،
بیتا ،ج ،11ص)111
اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان جوام حدیث تیعه(کتب اربعه و دیگر جوامال )
و نیز کتب جوام  ،مسانید و صحاح اهل سالنت ،ایرانالی بالودهانالد ،اعال از دانشالمندان
ایرانىنژاد و یا عربنژادانى که ایرانى تده بودند(.همان ،ج ،11ص )516اهتمام ایرانیان
به عل حدیث که مستقیماً با متن اسالم مربوط بوده است در آثالار فالراوان بالاقیمانالده

أنوع گونههای حدیثنگاری نزد ایرانیان قرن ششم

145

نمودی آتکار دارد.
این مقاله گونههای حدیثنگاری و حوزههای حدیثی ایران سدۀ تش را مالد نرالر
دارد.
۱ـ .۱بیان مسئله

برخی قرن تش را در تاریخ ادوار حدیث ،همزمان با دورۀ رکود دانالشهالای حالدیثی
تیعه دانستهاند(.مسعودی1583 ،ش ،ص11ال )12این نوتتار در پی یافتن پاسخی برای
این پرسش است که آیا فعالیتهای حدیثی در قرن تش در ایران با توقف یالا کاسالتی
روبهرو بوده است؟ و اساساً اینگونه فعالیتها در چه قالبهایی سامان یافته است؟
ازآنجاکه فعالیتهای فرهنگی و علمالی در هالر جامعالهای باله طالور معنالیداری بالا
جریانات سیاسی حاک ارتباط مییابد ،بررسی وضعیت سیاسالی ایالران در قالرن تشال
میتواند روند تکلگیری فعالیتهای فرهنگی را بازنماید.
قرن تش همزمان با حکومت دولت سلجوقیان در ایران است ،لذا نگاهی اجمالالی
به اوضاع ایران در دورۀ حکومت سلجوقیان ضروری به نرر میرسد.
 .۲گسترۀ جغرافیایی ایران در سدۀ ششم
دولت ترکمانان سلجوقی یکی از وسی ترین ،قویترین و پایدارترین دولتهالایی بالوده
که از سال 163ق تا سال 334ق که سال سقوط آخرین پادتاه ساللجوقی اسالت؛ یعنالی
بالغ برصدوپنجاه سال در ایران حاکمیت داتته است.
گسترۀ حکمرانى سلجوقیان قسمت عمدۀ سالرزمین خراسالان بالزرگ ،مالاورااالنهر،
کرمان ،گرگان ،مازندران ،ری ،همالدان و فالارب بالوده اسالت .در زمالان آلالب ارسالالن

(132ق) ،فتح ارمنستان صورت گرفت و گرجستان و ابخاز 1جالزو قلمالرو ساللجوقیان
گردید .همچنین ،سپاهیان سلجوقی در تمال تا خوارزم پیش رفتند و در ترق باله بلالخ
رسالالیدند(138ق) .بیالالتالمقالالدب را نیالالز در سالالال 125ق و تالالام را در سالالال 116ق و
دیاربکر(یکی از تهرهای کردستان ترکیه) را در سال 111ق تسخیر کردنالد .پال از آن
سپاهیان سلجوقی به انهاکیه رسیدند و دو سال بعد حلب نیز به تصر

ملکشاه درآمد.

ماورااالنهر نیز در سال 186ق تسخیر تد و سمرقند و اوزکند 6و کاتغر 5تحت تساللط
آنها قرار گرفت .گویا تنها مصر و تمال آفریقا و بالد مغرب ،در قلمرو حکومت آنالان
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نبوده است(.جعفریان ،1584 ،ص612ال ،611ر.ک :نقشۀ ضمیمه)
در طول تاریخ ،ایران بسیاری از سرزمینهای خود را از دست داد که میتوان گفت
از واگذاری بخشهای غربی در ترکیه و عراق امروزی به امپراتالوری عثمالانی در سالال
 314ق( )1355آغاز گشت .ازاینرو در قرن تش  ،مناطق ترکیه ،عالراق ،حلاله ،بغالداد،
کوفه ،موصل ،نینوا و ...در جغرافیای ایران قرار داتتهاند.
در این مقاله مالالک ایرانالی بالودن محالدو ،تولالد و زیسالت وی در همالین منهقالۀ
جغرافیایی است.
۲ـ .۱موقعیت سیاسی اجتماعی ایران در سدۀ ششم

پادتاهان سلجوقی در گسترش فرهن

و تمدن ایرانالی و سالخن پارسالی و تشالویق و

ترغیب تعرا و نویسندگان فارسیزبان کوتش فراوان کردند .دورۀ سلجوقیان از جهت
تعداد گویندگان و سرایندگان از درخشانترین ادوار تالاریخی و ادبالی ایالران باله تالمار
میرود .سالجقه زبان فارسی را زبان رسمی و درباری قرار دادند .زبان فارسی در ایالن
عصر رواج کامل یافت .اکثر پادتاهان این خاندان باوجوداینکه خود تُرکزبالان بودنالد،
در بسط و نشر فرهن و تمدن ایرانی و تعر و آثار ادبی فارسالی و تشالویق و ترغیالب
تعرا و نویسندگان فارسیزبان کوتش فراوان کردند .تأسی مدارب نرامیه در بغالداد،
بلخ ،نیشابور ،اصفهان و ایجاد کتابخانهها و خانقاهها و مدارب مختلف ،اسالباب عمالدۀ
رواج تمدن اسالمی در این عصر به تمار میرود(.دبیرینژاد ،1581 ،ص31ال)24
از لحاظ سیاسی با پیشرفت دولت سلجوقی و تشکیل یک دولت واحد متمرکز و از
بین رفتن حکومت های محلی ،رقابت های مالذهبی تالدت بیشالتری یافالت .پادتالاهان
تازهمسلمان ساللجوقی و غالالب خلفالای بغالداد حنفالیمالذهب بودنالد و وزیالر ایشالان
نرامالملک که تافعیمذهب بود ،سعی نمود با محدود کردن دامنۀ فعالیت سایر مذاهب
یک وحدت مذهبی در سراسر قلمرو سلجوقیان ایجالاد کنالد .در ایالن دوره ،حکومالت
سنیمذهب بغداد از سقوط نجات یافت و از پیشرفت تیعیان در مصر و عراق و تام و
فارب و خراسان جلوگیری به عمل آمد .با تأیید و پشتیبانی ارکالان دولالت ،ایالن دوره،
دورۀ کمال قدرت و اتاعۀ مذاهب اهل سنت است(.زیدان ،1581 ،ص)866
عصر سلجوقیان اگرچه از دیدگاه نرامی و گسالترش قلمالرو سالرزمینهالای اسالالم
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پیشرفتهایی در پی داتت ،دورۀ افول گروهها و جریانهای خردگرا و خالردورز بالود.
این گروهها و جریانات ،تیعیان امامی اثنیعشری و اسماعیلیان و نیز معتزلیان بودند که
به تدت مورد مخالفت و دتمنی خلفا ،سالطین ،امیران ،وزیران ،علما و فقهای اهالل
سنت و حتی صوفیان و عارفان قرار گرفته و سرکوب تدند.
اسماعیلیان واکنش تدیدی علیه وضعیت حاک بر جامعۀ اسالمی نشان دادند .آن ها با
اتخاذ سیاستهای تند در دو عرصالالۀ نرامی و فرهنگی فعاالنه ظاهر تدند و با برداتالالالتن
سالالالح و تبلیغ مرام و مسلک خود به مقابله به مثل با سایر گروههای اهل سنت پرداختند.
امالالا تیعیان امامیه بالالرای حفﻆ خود و کاستن از فشارهای سیاسی گال الروههای اهل سنت،
دست به اقداماتی زدند که به نوعی تاکتیک حرکالت سیاسالی فرهنگالی ایشالان باله تالمار
مالالیآیالالد .ازجملالاله نفوذ در ساختار قدرت و بالاله دست آوردن پستهای کلیدی حکومت
همراهی با فرق اهل سنت در مخالفت با اسماعیلیان ،تقیه در ترایط سختی و
وقت،
فشار ،تالش در وارد نشدن در منازعات فرقهای و عدم مقابلاله به مثل در ترایط حساب،
تبلیغ و نشر مکتب امامیه و جلب پیروان بیشتر( .اسکندریفرد ،1531 ،ص)13
 .۳تأثیر وضعیت سیاسی اجتماعی عصر بر فعالیتهایحدیثی
تسلط ترکان سلجوقی بر بغداد در نیمۀ قرن پنج  ،موجب ازه پاتیدگی حالوزۀ تالیعی
بغداد تد .حوزۀ تیعی بغداد پالیش از ایالن در زمینالۀ فقاله ،کالالم و حالدیث ،مبالانی و
معیارهایی نو وض کرده بود و تادابی و نشاط فراوان داتالت .پال از قالدرت گالرفتن
سلجوقیان ،این تحرک علمی از میان رفت و به رکود و سکون گرایید .سلجوقیان که تا
اواسط قرن هفت به حکومتداری مشغول بودند ،بغداد را برای تالیعیان نالاامن سالاخته
بودند .همین وضعیت موجب تد تیخ طوسی به نجف هجرت کند و حوزۀ نجالف را
بنیان نهد .بدین سبب در قرن تش و نیمۀ اول قرن هفت وضعیت اجتماعی و سیاسالی
برای فعالیت تیعیان مناسب نبود .خفقان و سختگیری سیاسی و اجتماعی سبب پدید
آمدن نوعی رکود در این حوزه و حوزههای دیگر تیعی تده بود .وضعیت تالیعیان در
مناطق دیگر نیز چندان مناسب نبود .ایوبیان(صالحالدین ایالوبی و )...کاله در نیمالۀ قالرن
تش بر مصر مسلط تده بودند ،سلسلۀ فاطمیان را برانداختند و تیعهسالتیزی را آغالاز
کردند .ایوبیان با سختگیری بر تیعیان مصر موجب از بین رفتن این تفکر در سرزمین

941

دل صقنامه حدیثپژلهی ،جال هشخم ،شماره پانزدهم ،بهار ل أابسخان 5931

مصر تدند(.حسینی جاللی ،بیتا ،ج ،1ص)318
در مجموع میتوان گفت که در این دوران ،جامعۀ تیعی در وضعیت مناسبی به سر
نمالالیبالالرد .نامسالالاعد بالالودن فاالالای سیاسالالی و اجتمالالاعی موجالالب پدیالالدآمالالدن روحیالالۀ
سرخوردگی در محالیط علمالی جامعالۀ تالیعی تالد .پال از سالالهالای  134هجالری،
نگارشهای مه و اثرگذار در جامعۀ تیعی کمتر به چش میآید .ایالن تنهالا وضالعیت
عل حدیث نبود ،بلکه دیگر علوم نیز وضعیتی اینچنین داتتند .تا سالیانی دراز پ

از

تیخ طوسی ،فقیه صالاحب نرالر و مشالهوری در میالان عالمالان تالیعه وجالود نداتالت؛
ازاین رو ،این زمان را دوران مقلِّالده ،یعنالی دوران حاالور عالمالان پیالرو تالیخ طوسالی
نامیدهاند .سوگمندانه باید گفت :این تالش و کوتش درخور جامعۀ عری و فرهیختالۀ
تیعی نبود .در طول این دوران ،تألیفی مؤثر و مانالدگار پدیالد نیامالد(.طباطبایی،1531 ،
ص151ال)153
در قرن تش  ،برای اهل سنت نیز رکود نسبی در حدیث اتفاق افتاد .اما اهل سالنت
به صورت رسمی از ابتدای قرن دوم احادیث نبوی را نوتته بودند و در قرن سوم کتب
حدیثی ایشان معرو

به صحاح سته تألیف تد .از قرن چهارم به بعد تالالش محالدثان

اهل سنت به توسعۀ بخشی به علوم حالدیث و احیالای آثالار حالدیثی قالدیمی معهالو
تد(.معار  ،1585 ،ص)51
 .۴گونههای نگارشى حدیث نزد ایرانیان شیعه در سدۀ ششم
راویان و محدثان فرهیخته از همان سدههای نخست هجری بالر نگالارش و گالردآوری
روایات اهتمام میورزیدند و رهاورد تالشهای ایشان ،نگارش صدها اثر روایی است.
با نی نگاهی به نگارشهای پیشینیان مییابی که تیوههای تدوین آثار روایی بسالیار
گوناگون است .این گوناگونی بنا به نیاز زمانه ،انگیزه و گرایشهای نویسنده و عالواملی
مانند سلیقۀ مخاطبان پدید آمده است .سبکهای نگارتی کتابهای حدیثی همزمان بالا
کتابت و تدوین نوتتارهای حدیثی آغاز تدهاند ،زیرا برخی مؤلفان حالدیث ،قالالبی را
هرچند ساده برای کتاب حدیثی خود برگزیده بودند.
بنابراین مقصود از سبک نگارتی تناخت قالبهالای ازپالیشتعیالینتالدۀ مؤلفالان و
مصنفان در چینش احادیث به هنگام ارائۀ آنها و به تعبیر دیگر تناخت تیوۀ نگارتالی
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حدیثنگار است(.غالمعلی1588 ،ش ،ص)1
آثار و کتب حدیثی که تیعیان در قرن تش تألیف کردند در دو محور قابل بررسی
است :الف .تألیفات محدود حدیثی تامل اربعیننویسی ،مناقبنویسی ،جمال احادیالث
مربوط به دعا ،جم آوری احادیث مربوط به اخالق و آداب و...؛ ب .توسعه و تکمیالل
تفاسیر نقلی(.معار  ،1511 ،ص)113
۴ـ .۱اربعیننگاری

گردآورى چهل حدیث در یک موضوع واحد را اربعالیننویسالى یالا اربعینیالات گوینالد.
حدیث نبوى مشهور «من حفﻆ من امتى اربعالین حالدیثا بعثاله اللهاله یالوم القیامالة فقیهالا
عالما»(صدوق1526 ،ش ،ج ،6ص 311و  )316مه ترین انگیزۀ پیالدایی نگالارشهالاى
اربعیننویسى است .حدیث حفﻆ چهل حدیث بالا نقالل صالحیح از پیالامبر مشالهور
است .این مامون مشهور و مستفیض گرچه میتواند تامل حفﻆ در ذهن ،یا حفالﻆ از
طریق تدبر در فه مقصود حدیث یا حفﻆ به واسهۀ عمل باتد ،ظاهرترین مصداق آن
کتابت حدیث پیامبر است .چنانکه سیرۀ بزرگان بر تألیف کتابهای چهالل حالدیث
جاری تده است(.مجلسی1145 ،ق ،ج ،1ص135ال )138این سنت به زبانهای عربی و
فارسی در میان محدثان و دانشمندان اسالمی اهل سالنت ،تالیعیان و اهالل تصالو بالا
موضوعات کالمی ،حدیثی ،تفسیری ،عرفانی ،تاریخی ،اجتماعی و اخالقی رواج داتته
است.
اگرچه هد

اساسی از نگارش اربعین به اجرا درآوردن فرمان پیامبر و بهرهمنالد

تدن از پاداش های اخروی است ،اهدا دیگری نیز مدنرر بوده است که مه ترین آن
عبارتاند از:
 .1حفﻆ احادیث پیامبر و جلوگیری از اندراب و نابودی آن به وسالیلۀ نوتالتن،
مصون داتتن احادیث از تغییر و احتمال تحریف.
 .6ازآنجاکه نگارش اربعین معموالً با گزینش احادیث همراه بوده است ،ایالن خالود
میتواند عاملی برای پیراستن احادیث و زدودن روایات جعلی و ساختگی باتد.
 .5انتخاب احادیث غالباً با بررسیهای رجالی همراه بوده است؛ ازاینرو معموالً پالر
محتواترین و متقنترین روایات برای کتابهای اربعین برگزیده میتده است.
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 .1چون بعد از گزینش احادیث ،معموالً الفاظ و عبارات مشکل آن در آغاز ترح و
پ از آن به توضیح و تفسیر معانی و ماامین حدیث اقدام میتده اسالت ،ایالن خالود
یک دورۀ نسبتاً کامل فقه الحدیث به حساب میآید که از بخالشهالای مهال و اساسالی
معرفة الحدیث است(.عاتوری1585 ،ش ،ص)114
از تاخصهای اربعیننویسی در سدۀ تش  ،تنوع موضوعی آنها ،توجه به مسالائل
کالمی ،پرداختن به موضوع جهاد و نیز مناقالب و فاالایل امالام علالی بالوده اسالت.
(ابنتهرآتوب ،بیتالا ،ج ،1ص631؛ ج ،6ص182 ،11 ،51؛ ج ،5ص 646 ،131 ،11و
)515
در کتب فهارب و تراج در قرن تش از بیش از ده اثر اربعیننگاری تیعی و ساله
اثر اربعیننگاری اهل سنت نام برده تده است؛ به دلیل رعایت اختصار تنها به نام چنالد
اثر بسنده میتود:
ال اربعون حدیثاً فی مناقب(فاائل) امیرالمؤمنین ،تألیف محمالد بالن ابالیمسالل بالن
ابیالفوارب رازی ،از کهنترین اربعینهای تیعی است .از ویژگیهای این اربعین ،ذکر
محل و تاریخ سماع احادیث است(.آقابزرگ تهرانی ،بالیتالا ،ج ،1ص /161مهریالزی و
صدرایی ،ج21 ،1ال)21
ال سلسلةُ الْاِبریز بِالسَنَدِ العزیز ،تألیف ابومحمالد تالر الالدین حسالن بالن علالی بالن
ابیطالب حسینی علوی بلخی(م 356ق) (تیعه زیدیه) مشتمل بر چهل حدیث اخالقی
که با سلسله سند همراه است(.موسوینژاد1586 ،ش ،ص)155
و برای نمونههای دیگالر ر.ک :آقالابزرگ تهرانالی ،بالیتالا ،ج ،1ص،162 ،161 ،111
.155 ،161
۴ـ .۲مناقبنگاری و فضایلنگاری

مناقبنگاری یکی از سبکهای تألیف در حوزۀ تدوین حدیث است .تاریخچۀ نگارش
در این حوزه به سدههای نخستین تاریخ اسالم برمیگردد .در این دسالته از روایالات از
برتری یک فرد یا گروه بر دیگر افراد و گروهها در یک یا چند زمیناله سالخن باله میالان
آمده است .در بحث مناقب و فاایل ،جنبالههالای گونالاگون مناقالب فالردی ،گروهالی،
قبیلهای و ملیتی و ...مهرح تده است.
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صدور احادیث نبوی در منقبت و فایلت اهالل بیالت انگیالزهای تالد بالرای محبالان
ایشان تا در کشاکش فراز و نشیبهای سیاسی و اجتمالاعی تالاریخ اسالالم باله نگالارش
کتابها و رسالههایی در منقبت و فایلت اهل بیت دست زننالد .بنالابراین نویسالندگان
تیعه بر پایۀ اعتقادات خویش ،بر حقانیت اهل بیالت ،باله جمال آورى احالادیثى در
تأیید فاایل ایشان اقدام کردند .در اینگونه کتابها به کرامالتهالا و خصوصالیاتى کاله
نشانگر برترى امامان بوده ،اتاره تده است .بسیارى از این آثالار بالا انگیالزۀ سیاسالى و
فرقهاى انجام تده و به گونهاى در مقابل سالبک فاالایلنویسالى اهالل سالنت نگالارش
مىیافتند(.اصغرپور1582 ،ش ،ص 623و )622
مناقبنویسی تقریباً از سبکهای اختصاصی تیعیان است و بیشتر کتابهای مناقب
تیعه بیان منقبتهای اهل بیت است .برخی دلیل رواج منقبتنگاری در سدۀ تشال را
رواج تفکر نقلگرا و افول تفکر عقلگرا دانستهاند .در این دوران گروه معتزله نابود تد
و تفکر اهل حدیث رونق گرفت .تیعیان نیز از ایالن روش بالرای پیشالبرد آرمالانهالای
خویش استفاده کردند .تاید اثر تخریبی سلجوقیان و هجوم اهالل سالنت باله باورهالای
تیعی نیز در این رویکرد مؤثر بوده باتد(.طباطبایی1531 ،ش ،ص)114
برخی از اینگونه حدیثنگاری در میان ایرانیان تیعه در سدۀ تش عبارت است از:
ال مناقب آل ابیطالب تالألیف ابالن تهرآتالوب(388الال183ق)؛ مشالهورترین اثالر در
مناقبنگاری این دوره بوده که برگرفته از دهها کتاب اهل سنت در منقبتنگاری امامان
است(.حسینی جاللی ،بیتا ،ج ،1ص)246
ال عمدة عیون صحاح االخبار فی مناقب امام االبرار مشهور به العمدة ،تالألیف یحیالى
بن حسن اسدى حلى ،معرو به ابن بهر(م 244ق)(.همان ،ج ،1ص)266
ال خصائص الوحى المبین باز ه تألیف یحیى بن حسن اسدى حلى دربارۀ مناقالب
حارت على(.آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،1ص)113
ال الثاقب فى المناقب تألیف ابن حمزۀ طوسى(م 324ق)(.حسینی جاللی ،بیتا ،ج،1
ص)311
ال الخرائج و الجرائح تألیف قهبالدین راوندى(م 315ق)(.آقابزرگ تهرانی ،بالیتالا،
ج ،1ص)113
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ال درر المناقب تألیف تاذان ابن جبرئیل قمی(.افندى اصفهانى ،بیتا ،ص)121
و برای نمونههای دیگر ر.ک :آقابزرگ تهرانی ،بیتالا ،ج ،64ص163؛ ج ،3ص1و3؛
ج ،66ص 511و  /518حسینی جاللی ،بیتا ،ج ،1ص.311
۴ـ .۳ادعیه و مزارنویسى

اهمیت دعا و نقش آن در سازندگی انسان همواره مورد توجه علما و دانشمندان تالیعه
بوده است .دعا اگرچه سخن گفتن با خداست ،همچنین سخن گفتن با خالود و جامعاله
است .دعا در اسالم به جالز دعاهالای قرآنالی کاله عالین وحالی اسالت ،بیالان دیگالری از
آموزههای فردساز و جامعهساز الهی است .از همان قرون اولیه ،این سیره متداول بالوده
و بیشتر مؤلفان تیعه و برخى از مؤلفان سنهى نسبت به نگارش مجموعههایى که حاوى
ادعیه و ارتباط با خدا باتد ،همت گماتتهاند .ایالن مجموعالههالا بیشالتر مالأثور بالوده و
دعاهاى آن از جانب معصومان به دست ما رسیده است.
کتابهای دعا از دیدگاه کلی به چند دسته تقسی میتوند .1 :کتابهایی کاله فقالط
مشتمل بر دعاها بوده و به تناسب تقسی بندی مؤلالف و موضالوع ادعیاله ترتیالب یافتاله
باتند؛  .6کتابهایی که دربارۀ آداب دعا نوتته تده است؛  .5کتابهایی که به نحالوی
مربوط به امور طلسمات تده و در آنهالا از ادعیاله و تعویالذات بهالره گرفتاله تالده؛ .1
کتابهای مربوط به استخاره؛  .3کتابهایی که به عنوان کتاب صاللوات نگالارش یافتاله
است؛  .2کتابهای مشتمل بر زیارات که از همان آغاز پیوسته به کتابهای دعا بوده و
از آن به عنوان کتاب المزار یاد تده است(.جعفریان ،1513 ،دفتر اول ،ص)521
تعداد نگارشهای تیعیان در این سالبک باله مراتالب بیشالتر از اهالل سالنت بالوده و
میتوان ادعا کرد که آثار دعایی اهل سنت کمتر از یکده آثار تیعیان است .برخالی از
اینگونه آثار تیعی عبارت است از:
ال اآلداب الدینیة للخزانة المعینیة تألیف ابوعلی فال بالن حسالن طبرسالی(م318ق).
(آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،1ص)18
ال الدعوات تألیف قهالبالالدین راونالدی(م 315ق)(.حسالینی جاللالی ،بالیتالا ،ج،1
ص)381
ال مزار تألیف قهبالدین راوندی(م 315ق)(.آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،64ص)566
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و بالالرای نمونالالههالالای دیگالالر ر.ک :همالالان ،ج ،1ص 531و ج ،64ص /561امالالین،
سیدمحسن ،بیتا ،ج ،2ص.161
و دو نمونه از مؤلفات ایرانی اهل سالنت در سالدۀ تشال کاله دارای مجموعالههالای
حاوی ادعیه بودهاند ،عبارتاند از :المصهفی و المختار فی االدعیه و االذکار اثر ابن اثیر
جزری تافعی(م242ق)(بغدادی1581 ،ق ،ج ،6ستون  )5و کتاب االدعیة المرویالة عالن
الحارة النبویه نوتتۀ عبدالکری بن محمد سمعانی مروزی(م 326ق)(.حالاجی خلیفاله،
1581ق ،ستون )1118
۴ـ .۴تکنگاری

محدثان و راویان براساب استعداد ،ذوق و سلیقههای تخصی به گردآوری موضالوعی
احادیث پرداخته و روایاتی را کاله از همگالونی و همنالوایی ویالژهای در یالک موضالوع
برخوردار بود ،در یک مجموعه گرد آورده و بدین سان تالکنگالاری موضالوعی تالکل
گرفت .در این مرحله اهتمام راویان تنها حفالﻆ حالدیث نبالود ،بلکاله مالیکوتالیدند تالا
مخاطبان خویش را از مراجعه به دیگر کتابها مستغنی کنند .بسیاری از تکنگاریهای
مه در یکی از سه موضالوع فقاله ،اخالالق و آداب ،کالالم و عقایالد تالکل گرفتالهانالد.
(غالمعلی ،1588 ،ص )84برخی از این آثار عبارتاند از:
۴ـ۴ـ .۱تکنگاریهای فقهی

عده ای از علما و محدثان تالیعه در ایالن دوره باله جمال احادیالث فقهالی و اسالتخراج
احادیث صحیح و حسن و موثق فقهی پرداخته و آثاری را به منصۀ ظهور رسالاندهانالد.
بعای از این کتابها عبارتاند از:
ال قااا حقوق المؤمنین تألیف تیخ سدیدالدین ابوعلی بن طالاهر صالوری(زنده در
سال 383ق)(.بروجردی ،1581 ،ج ،66ص)53
ال الحک و االحکام من کالم سید االنام تألیف عبدالواحد بن محمد تمیمی اآلمالدی
(م334ق)(.همان ،ج ،66ص)52
ال فقه القرآن تألیف قهبالدین راوندی(م 315ق)(.همان ،ج ،66ص)51

ال غُنْیة النزوع ،تألیف ابن زُهْره حلبی(م 383ق) ترجمهتده به فارسی به نالام مُعْتَقَالد
االمامیه(.آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،12ص)23
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و بالالرای نمونالالههالالای دیگالالر ر.ک :بروجالالردی ،1581 ،ج ،66ص 52 ،53و /14
موسوینژاد ،1586 ،ص.151
۴ـ۴ـ .۲تکنگارى اخالقى

بیان گفتارهاى اخالقى و موعرالهاى از سالوى معصالومان ،در طالول دوران حاالور
کامالً آتکار است .توجه امامان به ضالرورت بازسالازى معنالوى تالیعه سالبب تالد تالا
احادیث اخالقى در تمام دوران حاور صادر تود .دانشمندان تیعى ه با درک چنین
ضرورتى به تألیف کتابهایى در موضوعات اخالق ،آداب معاترت ،تهذیب نف
اقدام کردند.

و ...

البته باید دانست که تکنگارىها در تمام دورهها عرضه مىتده اسالت(.غالمعلالی،
 ،1588ص)86
در قرن تش تکنگارىهاى اخالقىِ زیبایى ازجمله مکارم االخالق ،تألیف حسالن
بن فال طبرسى(م 318ق) و مشکاة االنوار تألیف ابوالفال على بن حسن طبرسى باله
عنوان ذیلى بر کتاب مکارم االخالق پدرش و روضة الواعرین و بصیرة متعرین تالألیف
فتال نیشابورى(م 311ق) انجام تده است(.ر.ک :آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،61ص 32و
ج ،66ص /112سبحانی ،بیتا ،ج ،2ص)631
۴ـ۴ـ .۳تکنگاری کالمی

از نیمۀ دوم قرن اول ،گروههای متعدد کالمی یکی پ

از دیگری تولالد یافتنالد .ظهالور

این گروهها معموالً پ از حوادو گوناگون رخ میداد .بیشتر فرقههالا انشالعابات درون
دینی یک گروه بود .عالوه بر این انشعابات ،برخی از عقاید و افکار الحادی و کفرآمیالز
بیگانگان نیز به جوام اسالمی راه یافته بالود .بنالابراین گروهالی کاله اعتقالادات سسالتی
داتتند به این گروهها پیوسته بودند .امامان تیعه به عنوان پرچ داران میدان اعتقادات با
هرگونه افکار انحرافی به مبارزه پرداختند .یکی از روشهای مبارزاتی ایشان منالاظره بالا
سران مذاهب گوناگون بود .راویان و محدثان ،فرصت را غنیمت تالمرده و باله ثبالت و
ضبط بیانات و مناظرات معصومان میپرداختند .رهآورد این تالالش ارزتالمند ،نگالارش
کتابهای کالمی بود .کتاب االحتجاج تألیف ابومنصور احمد بن علی ابالن ابالیطالالب
طبرسی(م364ق) از مشهورترین تکنگاریهای کالمی در قرن تش تناخته میتالود.

أنوع گونههای حدیثنگاری نزد ایرانیان قرن ششم

155

(غالمعلی ،1588 ،ص)83
۴ـ .۵نگارش و توسعه و تکمیل تفاسیر نقلی

تفسیر روایى تفسیرى است که دربردارندۀ مجموعه احادیثى در تبیین و توضالیح آیالات
قرآنى است .اینگونه احادیث مىتواند بیانگر تأن نزول ،چگونگى قرائت ،تالأویالت و
تفسیر معانى آیات باتند(.مسعودی1531 ،ش ،ص )616گرایش باله تفسالیر روایالی در
میان مفسران تیعه به دلیل عالقه به روایات خاندان عصمت و طهالارت تالایان توجاله
است .همین وابستگی اعتقادی بوده که بسیاری از مفسالران تالیعه را باله اتخالاذ مبنالای
تفسیر روایی و اعتقاد به انحصار فه قالرآن از طریالق اهالل بیالت کشالانیده اسالت.
(معار  ،1511 ،ص)118
از مه ترین تفاسیر مأثور نگاتتهتده توسط ایرانیان تیعه در قرن تش میتالوان از
روض الجنان و روح الجنان ،معرو باله تفسالیر ابوالفتالوح رازى تالألیف جمالالالالدین
حسین بن على بن محمد بن احمد خزاعى نیشابورى ،التنویر فی معانی التفسیر تالألیف
تیخ ابوعلی محمد(م 323ق) فرزند حسن بن علی فتالال نیشالابوری معالرو

باله ابالن

فارسی ،خالصة التفاسیر و ام القرآن هر دو تألیف قهبالدین راوندی و تفسیر عزالدین
راوندی نام برد(.ر.ک :آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،1ص /123ایالازی1581 ،ش ،ص/ 14
دایرةالمعار

تشی  ،ج ،1ص 111و )113

۴ـ .۶شرحنویسی بر متون دینی

سنت ترحنویسی بر متون دینی قدمتی طالوالنی دارد .در تالاریخ اسالالم ،پال از قالرآن
کری که اصلیترین و اصیلترین منب تمامی مسلمانان به تالمار مالیرود ،تقریبالاً هالیچ
کتاب مقدب دیگری بسان نهجالبالغه مورد ترح و تفسیر قرار نگرفته است .تالارحان
با انگیزههای گوناگون اقدام به ترحنویسی میکردهانالد :توضالیح وااگالان دتالواریاب،
ترح مبانی کالمی ،فلسفی مورد نرر ،تحلیل و تبیین حوادو تاریخی که به اجمال ذکر
تدهاند ،ذکر نکات ادبی و بالغی ،استفاده وعﻆگوناله و اخالقالی از متالون دینالی و باله
تعبیری کمک به گسترش فرهن معنالوی ،نقالل و نقالد آرای تالارحان پیشالین ،نقالد و
بررسی اسنادی و اثبات صحت روایات و حتی اثبات قدرت علمی نویسالندگان تالرح،
در زمرۀ این انگیزهها به تمار میروند(.بروجردی1584 ،ش ،ص)162
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از تروح ایرانیان تیعه در قرن تش به دو نمونه ترح نهالجالبالغاله سالید فااللاهلل
راوندی تألیف تاجاالسالم سید ضیااالدین ابوالرضا فالاهلل بن علی راوندی(امین ،سید
محسن ،بیتا ،ج ،8ص )613و منهاج البراعة فی ترح نهجالبالغاله تالألیف قهالبالالدین
راوندی(م  315ق)(آقالابزرگ تهرانالی ،بالی تالا ،ج ،65ص )131اتالاره مالیتالود(.برای
نمونههای دیگر ر.ک :همان ،ج ،2ص683؛ ج ،11ص 113و ج ،61ص)181
 .۵گونههای نگارشى حدیث نزد ایرانیان اهل سنت در سدۀ ششم
سدۀ سوم هجری دوران تکوفایی تدوین حدیث نبوی در میالان محالدثان اهالل سالنت
است .هد حدیثنگاران در این دوره بیشتر حفﻆ احادیث و انتقال میراو روایالی باله
قرنهای بعد بود؛ ازاینرو در میان آثار علمای اهل سنت برخی گونههای مشابه عالمان
تیعی مشاهده میتود ازجمله:
۵ـ .۱اربعیننویسی

از مه ترین اربعینهای نوتتهتده توسط ایرانیان اهل تسنن در سدۀ تش مالیتالوان از
دو کتاب زیر نام برد:
ال االربعین البلدانیة تألیف ابوطاهر احمد بن محمد سِلَفی اصالفهانی(312ق)؛ ظالاهراً
نخستین اثری است که به این تیوه نگاتته تده است(بغدادی1581 ،ق ،ج ،1ستون)81
ال االربعین المنتقى تألیف ابوالخیر احمد بن اسالماعیل الهالقالانی القزوینالی الشالافعی
(م334ق)(.حسینی جاللی ،بیتا ،ج ،1ص)243
برای نمونههای دیگر ر.ک :طباطبایی1111 ،ق ،ص.51
۵ـ .۲مناقبنویسی

اهل سنت ه کتابهایی دربارۀ نقل فاایل و مناقالب اهالل بیالت نگاتالتهانالد .از ایالن

کتابهای حدیثی در میان ایرانیان سنیمذهب در سدۀ تش  ،میتالوان از المختالار فالی
مناقب االبرار تألیف ابن االثیر الجزری تافعی(م 242ق) ،مناقب علی بن ابیطالالب
تألیف علی بن محمد الجالبی الشالافعی البغالدادی(ابالن مغالازلى)(م  181یالا 351ق) و
المناقب تألیف ابوالمؤید الموفهق بن احمد اخهب خوارزم الحنفی(م 328ق) مشهور باله
مناقب خوارزمی نام برد(.ر.ک :بغدادی1581 ،ق ،ج ،6ستون  /5آقابزرگ تهرانی ،بیتالا،
ج ،1ص 114و ج ،66ص /511حسینی جاللی ،بیتا ،ج ،1ص)1
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۵ـ .۳تفاسیر نقلی

از نگاه اهل سنت تفسیر روایی عبارت اسالت از احادیالث پیالامبر و سالخنان صالحابه و
تابعین که برای تفسیر آیات قرآن بیان تده است .از مه ترین تفاسیر اهل سنت کاله در
قرن تش هجری نوتته تده ،تفسیر معال التنزیل تألیف ابی محمد حسین بن مسالعود

البغوی تافعی(م 312ق) معرو به تفسیر بغوی به سبک روایی ،ادبی ،تالاریخی ،و زاد
المسیر فی عل التفسیر تألیف ابیالفرج جمالالدین محمد الجوزی البغدادی(حنبلی) ،به
سبک نقلی ادبی است(.ر.ک :ایازی1511 ،ش ،ص 31و )144
بااینهمه ،این آثار انسجام و اناباط تایسالتۀ کتالابهالای حالدیثی را نداتالته و بالا
گسترش دامنۀ علوم ،پاسخگوی نیازهای عالمان و عالقهمندان به سالنت نبالوی نبودنالد.
بنابراین تشنگی جامعۀ اسالمی و نیاز به کتابهای حدیثی سالبب تالد تالا نویسالندگان
حدیث ،پژوهشهایی را برای نر دهی و آسانیابی حدیث آغاز کنند.
این پژوهشهای حدیثی را میتوان در محورهایی طبقهبندی کرد :پیالدایی تألیفالات
جدید ،ترحنویسی بر جوام اولیه ،تدوین جوام فراگیر حالدیثی ،تالألیف کتالابهالای
اطرا  ،تخریج و ،...بازتناسی احادیث جعلی و تالألیف کتالب موضالوعات ،توسالعه و
تکامل دانشهای تکاملی حدیث(.معار  ،1511 ،ص)138
۵ـ .۴شرحنویسی بر جوامع اولیه

ازجمله کارهای ایرانیان اهل سنت در قرن تش  ،ترحنویسی بالر کتالب حالدیثی بالوده
است .در این زمینه ترحهای نوتتهتده عبارتاند از:
 -النجاح فی ترح کتاب اخبار الصحاح(ترح صحیح بخالاری) تالألیف نجال الالدین

ابوحفص عمر بن محمد نسفی(1م 351ق)(.معار 1585 ،ش ،ص)84

 ترح صحیح مسل اثر ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل بن محمد اصالفهانی(م 364ق).(همانجا).
 ترح مسند تافعی تألیف ابوالسعادات مبارک بن محمد ابن اثیر جالزری(م 242ق).(همو ،ص)118
 ترح بر مسند ابی حنیفه تألیف علی بن حسن ابالن عسالاکر دمشالقی(م 311ق).(همانجا /سبحانی ،بیتا ،ج ،1ص)118
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 ترح النهجالبالغه تألیف امام فخرالدین الرازی المتوفى ببغداد سنة (.242آقابزرگتهرانی ،بیتا ،ج ،11ص)124
۵ـ .۵جامعنگاری

جام حدیثی کتابی است که مشتمل بر همالۀ موضالوعات و ابالواب حالدیثی باتالد .از
برخی مجموعهها که از چند جام تشکیل تده باتند ،تعبیر باله مجالام حالدیثی تالده
است .بنابراین مقصود از جوام  ،کتاب هایى است که با استفاده از کتب اصلى حالدیث،
ازجمله صحاح ستهه ،موطهأ مالک و مسند احمد بن حنبل تالدوین تالده اسالت .از قالرن
پنج به بعد محدثان با استفادۀ مستقی از تألیفات دورۀ قبالل ،جوامال حالدیث بزرگالی
فراه آوردند .این کتب به چند دسته تقسی مىتوند :نالوعی از ایالن تألیفالات ،عنالوان
عمومی «الجم بین الصحیحین» دارند که در آنها احادیث صحیحین یکجا جم تالده
است .در این کتابها برای آسانی کار مجموع احادیث جوام پیشین به تکل کامل یالا
ناقص و با حذ مکررات در یک جالا جمال تالده اسالت(.دانشنامالۀ جهالان اسالالم،
1581ش ،ج ،3ص512ال )513مه ترین آنها عبارتاند از:
 جام االصول من احادیث الرسول تالألیف ابالن اثیالر جالزری(م 242ق)(معالار ،1585ش ،ص )188که نخستین کتالاب از جوامال ثانویاله اهالل سالنت اسالت(.محمدی
ریتهری1584 ،ش ،ص)1
 الجم بین الصحیحین اثر حسین بن مسعود بغوى(م 312ق)(.معالار 1585 ،ش،ص)114

 -الجم بین الصحیحین بحذ

المعاد و الهریق تألیف ابالونعی عبیالداهلل اصالفهانی(م

311ق)(.همانجا)
 الجم بین الصحیحین تالألیف ابوعبالداهلل محمالد بالن حسالین بالن احمالد انصالاری(م386ق)(.همانجا)
از نوعی دیگر از این کتابها با عنوان «مجام » یا «المصالنفات الجامعالة» یالاد تالده
است .این جوام با استفاده از مجموع یا برخی از صحاح سته ،مسالندها و سالایر کتالب
حدیثی تالدوین تالده اسالت(.دانشنامالۀ جهالان اسالالم1581 ،ش ،ج ،3ص )511اهال
کتابهای نوتتهتده توسط ایرانیان در سدۀ تش بدین قرار است:
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 -جام المسانید و االلقاب تألیف عبدالرحمن بن علی معالرو

159

باله ابالن جالوزی(م

331ق)(.معار 1585 ،ش ،ص)131
 مصابیح السنة تألیف ابومحمدحسین بن مسعود بَغَوی فَالرهاا(م 312ق)(.سالبحانی،بیتا ،ج ،2ص)35
 ترح السنة تألیف ابومحمدحسین بن مسعود معرو(همانجا)

باله بَغَالوی فَالرهاا(م 312ق).

از جوام حدیث تیعه در قرن تش کتاب الجام فی االخبار تألیف ابوالحسن علی
بن ابی سعید(متوفی بعد از 383ق) است(.آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،3ص)61
نوع دیگر از این جوام حدیثی ،جوام احادیث فقهی است .این احادیث از جوام

اصلی حدیثی استخراج و براساب ابواب فقه مدون میتوند .از این نوع کتالاب ،عمالدة
االحکام من کالم خیراالنام تألیف عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی جمالاعیلی حنبلالی(م
244ق) است(.دانشنامۀ جهان اسالم ،1581 ،ج ،3ص)511
۵ـ .۶مسندنویسی

مسندنویسی از تیوههای مه نگارتی اهل سنت است .در این تیوه ,مجموعه روایات
هر صحابی از پیامبر خدا اع از روایات صحیح ،حسن و ضعیف باله دنبالال نالام او
ذکر میتود .کتابهای مسند را به سبب وسعت و تمول احادیث مالیتالوان در زمالرۀ
جوام حدیثی محسوب کرد(.دانشنامۀ جهان اسالم ،1581 ،ج ،3ص )512اما مسندها
در مقایسه با دیگر مجموعههای حدیث از کالتالابهای درجهاول باله تالمار نمالیآینالد،
زیرا مسندنویسان به نقد و پاالیش احادیث از حیث صحت و ضالعالف چالندان عنالایتی
نشان ندادهاند؛ درنتیجاله در ایالن کتالابهالا احادیالث درسالت و نادرسالت بالا یکالدیگر
درآمیخته است(.طباطبایی ،1511 ،ص)55
بخشی از مسانید نگارشیافته توسط ایرانیان در قرن تش عبارتاند از:
 جام المسانید و االلقاب تألیف ابن جوزی حنبلی(.طباطبایی ،1511 ،ص)135 المسند من عوالیه تألیف عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی دمشقی حنبلالی(م 244ق).(همان ،ص)133
 -خصائص المسند اثر ابوموسی مدینی(م (.)331معار 1585 ،ش ،ص)21
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 المسند تألیف محمالد بالن خسالرو البلخالی محالدو حنفالی(م 365ق)(.بغالدادی،1581ق ،ج ،6ستون )83
۵ـ .۷اطرافنگاری

اطرا

جم طر

است .طر

حدیث یعنی همان عبارت اصلی یا وااههالای آغالازین

حدیث که نشاندهندۀ متن اصلی روایت است .مؤلفان این کتابها تنهالا بخالش اصاللی
حدیث را میآوردند .بنابراین میتوان گفت کتابهای «اطرا » درواق حک فهرسالت
راهنما یا فرهن حدیثیاب را دارد و این فرهن ها از دو جهت سودمند است :یکالی
آنکه آگاهی بر اسانید حدیثها را آسان میکند ،زیرا تمام طرق را در یالک جالا فالراه
آورده است؛ دیگر آنکه نشان میدهد از صاحبان مجموعههای حدیثی چاله کسالانی آن
حدیث را نقل کرده و در چه بابی از کتاب خود آوردهاند(.معار  ،1511 ،ص )113نام
بخشی از این آثار نگاتتهتده توسط ایرانیان سدۀ تش عبارت است از:
 -اطرا الصحیحین اثر ابونعی اصفهانی(م 311ق)(.همانجا)

 االطرا اطرا الکتب السته ،اطرا االحادیث مالالک و المصالباح فالی اطالرا احادیالثالمسانید السته؛ هر سه کتاب اثر احمد بن طاهر مقدسالی معالرو باله ابالن قیسالرانی(م
السنن االربعه اثر ابن عساکر(م 311ق)(.همانجا)

341ق) است(.همانجا /بغدادی1581 ،ق ،ج ،6ستون 86ال)85
۵ـ .۸تخریجنویسی

بسیاری از مؤلفان در تألیفات خود ،احادیثی را آوردهاند که فاقد سند بوده و مرجال آن
نامشخص است .در اینگونه موارد تشخیص روایات صحیح از ضعیف و جعلی کاری
دتوار و غیرممکن است؛ ازاینرو محدثان به منب تناسی اینگونه روایالات پرداختاله و
کتبی تألیف کردهاند که نام آنها تخریج است .بنابراین تخریج به کتابی گفته میتود که
مناب و مصادر احادیث کتاب دیگری را گرد آورده باتد .کتابهای تخریج ناظر به آثار
گذتته و برای تکمیل آنها بودند و به طور معمول برای مصدریابی احادیث کتابهای
تفسیر ،عقاید ،اخالق ،اصول و ...به کالار مالیرود(.ابوزهالو1518 ،ق ،ص )118در ایالن
زمینه ،در بین عالمان ایرانی اهل سنت در قرن تش میتوان از کتاب تخالریج احادیالث
المهذب تألیف ابی اسحاق تیرازی ،اثر محمد بن موسی الحازمی الهمالدانی تالافعی(م
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381ق)(سبحانی ،بیتا ،ج ،2ص )512و در بین ایرانیان تیعه از کتالاب قصالص االنبیالا
تألیف قهبالدین هبة اهلل راوندی نام برد که تخریج کتاب النبوة تالیخ صالدوق اسالت.
(رحمتی ،1583 ،ص)181
۵ـ .۹نگارش کتب موضوعات

کتالالالابهالالالای «موضالالالوعات» گونالالالهای از تألیفالالالات حالالالدیثیانالالالد کالالاله موضالالالوع
آنها نقد و بررسی احادیث برساخته یا احادیثی است که دربارۀ آنها ادعای سالاختگی
بودن تده است .تا قبل از قرن پنج تألیف مسالتقلی در ایالن بالاب ،وجالود نداتالت و
محالالالدثان بیشالالالتر در کتالالالابهالالالای «علالالالل» و کتالالالابهالالالایی کالالاله در معرفالالالی
رجال ضعیف و کذاب مینوتتند ،چنین احادیثی را گرد میآوردند .در ایالن خصالوص
محدثان اهل سنت پژوهشهای مفصلی انجام دادهاند .اقدامات آنان در دو محالور کلالی
صورت گرفته است .1 :بررسی انگیزهها و علل جعل حدیث ،تناسایی راویان کذاب و
تعیین معیارهایی برای تشخیص احادیث موضوعه؛  .6تناسالایی و اسالتخراج احادیالث
جعلالالی و طبقالالهبنالالدی و تالالدوین آنهالالا در کتالالابهالالای مسالالتقل(.ابوزهو1518 ،ق،
ص113ال )181نام بخشی از این آثار توسط ایرانیان سدۀ تش عبارت است از:
 الموضوعات من االحادیث المرفوعات اثالر ابالوالفرج عبالدالرحمن بالن علالی بالنالجوزی(م 331ق)؛ مشهورترین کتاب در این باب است(.همان ،ص)181
 االباطیالالل و المنالالاکیر والصالالحاح والمشالالاهیر تالالألیف حسالالن جوزکالالانى(م315ق).(همانجا)
 تذکرة الموضوعات تألیف محمد بن طاهر مقدسی(م341ق)(.همانجا) .۶نگارش دانشهای تخصصی حدیث
مقصود از دانشهای تخصصی حدیث ،علوم و اطالعالاتی اسالت کاله در پرتالوی آنهالا
وضعیت حدیث و روایت از جهات متن و سند مورد بررسی قرار میگیرد .این دانشها
بسیار متنوع و فراوان است و این موضوع یکالی از محورهالای مهال فعالیالت محالدثان
ایرانی در سدۀ تش است .در این قسمت برخی از این علوم را نام میبری .
۶ـ .۱غریب الحدیث نویسی

غریب الحدیث از علوم وابسته به حدیث است .در این نالوع آثالار سالعى مالىتالود تالا
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مفاهی ناآتنا و دور از ذهن بهکاررفتاله در احادیالث ،تالرح و توضالیح داده تالوند .بالا
اینکه تألیف در این زمینه سابقهای دیرینه دارد ،مه ترین و جام ترین آثار در ایالن بالاره
از قرن پنج به بعد پدید آمدند .اه این نوع حدیثنگاری در قرن تشال بالدین قالرار
است:
 الفائق فی غریالب الحالدیث اثالر ابوالقاسال جالاراهلل زمخشالری(م385ق)(.همالان،ص)112
 النهایالالالة فالالالی غریالالالبالحالالالدیث و االثالالالر تالالالألیف ابوالسالالالعادات ابالالالن اثیالالالرجزری(م242ق) است(3.همانجا)
 المجموع المغیث فى غریبى القرآن و الحدیث تألیف محمد بن ابالى بکالر مالدینىاصفهانى(م381ق)(.همانجا)
 غریب الحدیث تألیف محمد بن علالی ابالن الالدهان البغالدادی(م334ق)(.حالاجیخلیفه1581 ،ق ،ستون )1643
 غریب الحدیث تألیف ابراهی بن محمد النسالوی(م313ق)(.مسالعودی1531 ،ش،ص)161
 غریب الحدیث تألیف عبدالغافر بن اسالماعیل بالن عبالدالغافر الفارسالی تالافعی(م363ق)(.همان ،ص)168
 غریالالب الحالالدیث تالالألیف ابوتالالجاع محمّالالد بالالن علالالی بالالن تالالعیب الالالدهّانالبغدادی(م334ق)(.همانجا)
 غریالالب الحالالدیث تالالألیف ابالالوالفرج عبالالدالرحمن بالالن علالالی(ابن الجالالوزی)(م331ق)(.همانجا)

 التنبیه على االلفاظ التى وق فى نقلها و ضبهها تصحیف و خهأ فى کتاب الغریبینتألیف ابوالفال محمد بن أبی منصور الناصر بن محمد الفارسی(م334ق) و نقد کتالاب
غریب الحدیث(.همان ،ص)163
 هفالالوات الغالالریبین تالالألیف الحالالافﻆ ابوموسالالى محمالالد بالالن عمالالر المالالدینیاألصفهانی(م381ق)(.همانجا)
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۶ـ .۲کتب مختلف الحدیث

مختلف الحدیث علمی است که از جم بین احادیث متناقض بحث میکنالد ،باله ایالن
صورت که بین آن احادیث را از راه تقییالد مهلالق یالا تخصالیص عالام یالا حمالل آن دو
حدیث بر تعدد حادثه یا ...جم کند .به این علال تأویالل مختلالف الحالدیث یالا تلفیالق
الحدیث نیز گفته تده است(.همان ،ص)111

 -التحقیق فی االحادیث الخال

تألیف ابی الفرج عبدالرحمن بن جوزی(م 331ق).

(همان ،ص)116
 المختلف والمؤتلف فالی االنسالاب اثالر محمالد بالن احمالد االبیالوردی(م 341ق).(خولی1148 ،ق ،ص)613
۶ـ .۳کتب ناسخ و منسوخ

علمی است که دربارۀ احادیثی بحث میکند که با ه مخالفانالد و مخالفالت آنهالا در
حدی است که توافق بین آن هالا ممکالن نیسالت ،در ایالن صالورت احالادیثی کاله تقالدم
صدورتان اثبالات تالود ،منسالوخ و احالادیثی کاله متالأخر از آن باتالد ،ناسالخ تالمرده
میتوند(.ابوزهو1518 ،ق ،ص116ال)115
 االعتبار فی الناسخ و المنسوخ تألیف ابوبکر حازمی همدانی(م381ق)(.همانجا) الناسخ و المنسوخ اثر احمد بن طاهر مقدسی معرو به ابن قیسالرانی(م 341ق).(بغدادی1581 ،ق ،ج ،6ستون 86ال)85
۶ـ .۴نگارش کتب علل الحدیث

عل علل الحدیث از عیوب پنهان و پوتیدۀ حدیث بحث میکند که بر حدیث عارض
تده و صحت حدیث را خدتهدار میسازد .این عیب ممکن است در ناحیالۀ سالند یالا
متن حدیث یا هر دو قسمت باتد که به چنین حدیثی معلالل گوینالد(.ابوزهو1518 ،ق،
ص )118محدثان ایرانی در قرن تش به تألیف کتاب در بالاب علالل پرداختالهانالد و از
اینگونه میتوان کتاب العلل المتناهیة فالی الحادیالث الواهیاله تالألیف عبالدالرحمن بالن
جوزی(م 331ق) را نام برد(.ابن جوزی1145 ،ق ،ج ،1ص)8
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 .۷تداوم نگارش بعضی از سبکهای پیشین مشـتر بـین عالمـان ایرانـی
شیعه و اهل تسنن در سدۀ ششم
تألیفات گوناگون حدیثی ،ترجمانی از تالشهای پیشوایان حدیثی دو مکتالب تالیعه و
اهل سنت است .همچنین این تألیفات نمایانگر طرز فکر و دیالدگاه نگارنالدۀ آن اسالت.
ازاینرو عالمان هر دو مکتب تیوههای نگارتی مختص خود را پدید آوردهاند .در این
میان تألیفاتی نیز از قرون نخست اسالمی مشترکاً در میان تیعه و سنی رواج داتته کاله
مه ترین آنها در ادامه آمده است.
۷ـ .۱امالینویسی

در اواخر قرن سوم هجری ،تیوهای در میان دانشمندان اسالالمی ظهالور کالرد کاله آن را
«فن امالی» نامیدند .امالی جم امالست .امالینویسی بدان نحو بالود کاله تالیخ حالدیث
اصول روایی و دفاتر حدیثی خود را کاله از مشالایخش دریافالت کالرده بالود ،صالرفاً در
راستای انتقال آنها به نسل بعد در قالب «امال» ارائه میداد و تاگردان هال احالادیثی را
که میتنیدند در قالب «استمال» در دفاتر خود ثبت میکردنالد .تالا آنکاله درنهایالت ،باله
صورت کتابی درمیآمد .این کتاب را امالی میخواندنالد .همچنالین ازآنجاکاله اسالتاد در
برخی مجال تدری  ،درب ها را از حفﻆ یا از روی کتاب خود برای تالاگردان بیالان
میکرد ،به آن «المجال » و «عرض المجال » ه گفته میتود .در واق قصد اصلی از
این مجال

ارائۀ کتب و اصول روایی گذتتگان در یکی از قالبهای تحمالل حالدیث،

یعنی امال و استمال بوده است .امالی در قوت اعتبار و دوری از احتمال سالهو و نسالیان
نریر اصل است(.آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،6ص )543اه ایالن کتالابهالا بالدین قالرار
است:
 االمالی اثر ابوعلی حسن بن محمد طوسی(فرزند تیخ طوسی)(حسالینی جاللالی،بیتا ،ج ،1ص.)338
 االمالی اثر ابوالقاس ابن عساکر(م 311ق)(.همانجا) االمالی اثر ابومحمد قاس بن عساکر(م 244ق)(.همانجا) -االمالی اثر ابوالخیر احمد بن اسماعیل قزوینی تافعی(م 334ق)(.همانجا)

 -مجال

فی المواعﻆ اثر تیخ احمد بن محمد غزالالی صالوفی تالافعی(م 364ق).
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(حاجی خلیفه1581 ،ق ،ستون )1334
 االمالی اثر احمالد بالن عبالدالرحمن ابونصالر بخالاری حنفالی(م 318ق)(.بغالدادی،1581ق ،ج ،1ستون )86
 -االمالی فی الحدیث اثر احمد بالن علالی بالن بالدران ابالوبکر حلالوانی 2محالدو(م

341ق)(.همانجا)
 مجال خمسه اثر حافﻆ ابوطاهر صدرالدین اصفهانی تالافعی(م 312ق)(.همالان،ج ،1ستون )81
 االمالی اثر محمد بن عبداهلل سرخکی(از نواحی سمرقند) ،حنفی(م 318ق)(همان،ج ،6ستون )81
۷ـ .۲کتب نوادر

نوادر گونهای از نگارشهای حدیثی است که مؤلف در آن ،روایالات پراکنالدهای را کاله
ذیل عنوان یک باب یا موضوع قرار نمیگیرد ،جمال آوری مالیکنالد(.آقابزرگ تهرانالی،
بیتا ،ج ،61ص )512نام بخشی از این آثار عبارت است از:
 النوادر تألیف فال اهلل بن علی بن هبة اهلل الراوندی(زنده در سال318ق)(.همالان،ج ،61ص)551
 -النوادر تألیف تم

الالدین محمالد بالن حیالدر تالعیری سالبزواری قالرن تشال .

(حرعاملی ،بیتا ،ج ،6ص)541
 نوادر المعجزات اثر سعید بالن هبالة اهلل راونالدی(.آقابزرگ تهرانالی ،بالیتالا ،ج،61ص)512
 جواهر االحادیث اثر ابوعبداهلل االقلیالدی الفارسالی الشالافعی(م 341ق)(.بغالدادی،1581ق ،ج ،6ستون )81
۷ـ .۳تاریخنگاری

تدوین فرهن

و معار

اسالمی با آغاز طلوع اسالم همراه است .تاریخنگاری نیالز باله

صورت ثبت و نقل حوادو و رویدادها به طور پراکنده ،از همان آغاز مرسوم تده بود.
روایاتی که دربارۀ سیرۀ نبوی و نیز حوادو تاریخ اسالم در چنین کتبی نقل تده تحت
تأثیر عقاید گوناگون سیرهنویسان و وقای نگاران بوده و به قدرت ادراک و تسلط آنهالا
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بستگی داتته است ،بهعالوه گرایشهای سیاسی ،مذهبی و اجتماعی نیز در ایالن عمالل
بیتأثیر نبود(.مرتای عالاملی ،1581 ،ص )64اخالتال نقاللهالا و روایالات تالاریخی و
اختالط آنها با دیگر معار اسالمی ماننالد رجالال ،تفسالیر و انسالاب ،پژوهشالگران را
ناگزیر میسازد که کتب تاریخی را در سه بخش کتابهای حالدیثی تالاریخی ،رجالالی
تاریخی و کالمی تاریخی بررسی کنند.
۷ـ۳ـ .۱کتابهای حدیثی تاریخی

میدانی که حدیث و تاریخ ارتباط نزدیکی داتتهاند .مسلمانان از صالدر اسالالم ،اخبالار
مربوط به سنت ،سیره ،اقوال ،افعال و معجزات رسول اکرم و ترح احوال نیاکالان و
قبیلۀ او و اخبار کعبه و مکه و احوال اوالد و اهل بیت و اصحاب و کاتبالان وحالی
و ...آن حارت را برای ه روایت میکردند و این کالار را از مقولالۀ عبالادت و حفالﻆ
تعائر دین میتمردند .اخبار انبیا و ام پیشین نیز که اطالع بر آنها برای هالر مساللمان
الزم بود ،ضبط و روایت میتد .کتابهای تاریخیحدیثی به چند دسته تقسی میتود:
سیره ،مغازی ،وقای نگاری ،مقاتل و تاریخنگاری عمومی(.دانشنامۀ جهان اسالم،1581 ،
ج ،2ص32ال )38آیات قرآن و تعالی نبوی و رهنمودهای ائماله بالهخصالوص امالام
علی بیشترین تأثیر را در تیعیان برای تألیف چنین آثاری با هد مبارزه با بدعتها
و انحرا ها و ارائۀ اسالالم از منرالر اهالل بیالت باله وجالود آورد(.همالو ،ج ،2ص)161
کتابهای حدیثی مناقبنگاری نیز نالوعی تالاریخنگالاری اسالت(.جعفریان ،1512 ،ج،6
ص )151نام بخشی از این آثار که ایرانیان در سدۀ تش پدید آوردهاند ،عبالارت اسالت
از:
ال قصص االنبیا تالألیف تالیخ قهالبالالدین راونالدی(م 315ق) در سالیره و مغالازی
پیامبر(دانشالالنامۀ جهالالان اسالالالم ،1581 ،ج ،2ص )168و عیالالون صالالحاح االخبالالار اثالالر
ابوالحسین یحیى بن سعید حلهى مشهور به ابن بهریق(م244ق)(حسینی جاللی ،بالیتالا،
ج ،1ص )266اثر عالمان تیعه و کتب؛
ال االنوار فی تمائل النبی المختار تألیف حسین بن مسعود بن محمد بن فراا بغالوی
تافعی(م 312ق)(حاجی خلیفه1581 ،ق ،ستون  ،)133المنتر  ،فی تاریخ األمال  ،ألبالی
الفرج :عبدالرحمن بن علی بالن الجالوزی بغالدادی(م 331ق)(همالان ،ج ،6ص )1834و
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ربی االبرار و نصوص االخبار تألیف زمخشرى(م ()358حسالینی جاللالی ،بالیتالا ،ج،6
ص )133از تألیفات عالمان اهل سنت.
۷ـ۳ـ .۲کتابهای رجالیتاریخی

دانش رجال یکی از تعب مه تاریخ است .عل رجال به مثابۀ روتالی بالرای معرفالت
درجۀ وثوق راویان حدیث پدید آمد .کتب طبقات ،رجال و فهرستنگالاری بخشالی از
آثار تالاریخنگالاری مساللمانان را تالکل مالیدهد(.دانشالنامۀ جهالان اسالالم ،1581 ،ج،2
ص)156
فهرستنگاری کتابها و رسالههای حدیثی و معرفی بزرگان تیعه ،ازجمله مباحثی
بود که در سدۀ تش مورد توجه اندیشمندان تیعه قرار گرفت .ریشۀ این توجه را باید
در هجوم فرهنگی مخالفان به تیعیان دید .مخالفان که در گذتته همالواره از فشالارهای
سیاسی و حکومتی برای سرکوب تیعه سود میجستند ،با ایجاد تبهات فرهنگی ،سعی
در مقابله با تیعیان داتتند .یکی از اتکاالتی که مخالفان بر تیعیان وارد مالیکردنالد آن
بود که تیعیان گروهی بیریشهاند و پیشینهای ندارند .در پاسخگویی به این تبهه ،تیخ
مفید ،سردمدار دفاع از ارکان تشی  ،به تاگردان خود توصیه کرد که نگاتتههای تالیعی
را فهرست کنند و برای آگاهی دیگران آنها را منتشر کنند تا پیشینۀ علمالی تالیعیان بالر
دیگران روتن تود .بنا بر ایالن توصالیه ،نویسالندگان اسالامی حالدیثنگالاران تالیعه را
جم آوری کرده و وثاقت آنها را بررسی کردهاند ،همچنین اسامی کتالابهالای آنالان و
طریق خود در استفادۀ از آن کتابها را نیز یاد کردهانالد(.طباطبایی ،1531 ،ص16و)15
کتاب الفهرست اثر منتجبالدین و معار العلماا اثر ابن تهرآتوب را میتوان تالاریخ
فرهنگی تیعه از آغاز تا اواخر سدۀ تش دانست .نام بخشالی از آثالار ایرانیالان درسالدۀ
تش عبارتاند از:
ال معار العلماا تألیف ابن تهرآتوب ساروی مازنالدرانی(م 388ق)(.حالر عالاملی،
بیتا ،ج ،6ص)682
ال فهرست االسماا تألیف منتجبالدین علی بن عبداهلل بن بابویاله(م 388ق)(.همالان،
ج ،6ص)131
ال رجال الحدیث تألیف یحیی بن عبدالوهاب بن منده اصالفهانی(م 311ق)(.خالولی،
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1148ق ،ص)633
ال کتب الاعفا تألیف ابی الفرج عبدالرحمن ابن جوزی(م 331ق)(.همانجا)
ال طبقات حنبلیه اثر قاضالی ابالی یعلالی حنبلالی بغالدادی(م362ق)(.حالاجی خلیفاله،
1581ق ،ستون )1431
ال معج الشالیوخ اثالر احمالد بالن منصالور الکالازرونی تالافعی(م 318ق)(.بغالدادی،
1581ق ،ج ،1ستون )88
و سایر آثار(.خولی1148 ،ق ،ص 633و  /623حاجی خلیفه1581 ،ق ،ستون ،1141
1148 ،1143و  /1431بغدادی1581 ،ق ،ج ،1ستون  ،81ج ،6ستون  6و )85
۷ـ۳ـ .۳انسابنگاری

انسابنگاری به عنوان تاخهای از تاریخنگاری ارتباطی تنگاتن با سالایر علالوم ماننالد
حدیث ،رجال ،فقه و حقوق دارد .این عل از ابتدا در بین مسلمانان از جایگاه و اعتبالار
خاصی برخوردار بوده و همزمان با اولین مکتوبات مساللمانان آثالاری در ایالن زمیناله از
تاریخ نگاری نوتته تده است .این آثار بالر محالور تالرح قبایالل و افالراد کاله متاالمن
آگاهیهای تاریخی بود آغاز تد .و از سدۀ سوم به بعد آثالار فراوانالی دربالارۀ تبارنامالۀ
علویان و انساب و اعقاب علویان که اغلب به قل سادات علوی با انگیزۀ حقخواهی و
منازعات سیاسی بود تألیف تد .بیشتر این کتابها عالوه بر یاد از نسالب ،مشالتمل بالر
مهالب تاریخی نیز هستند(.دانشنامۀ جهان اسالم ،1581 ،ج ،2ص)151

نام بخشی از آثار ایرانیان که در سدۀ تشال تالألیف تالده عبالارت اسالت از :لبالاب
االنساب و االلقاب و االعقاب تألیف علی بن زید بیهقی معرو به ابن فندق(م 324ق)
و امامیمذهب(امین ،سید حسن ،بیتا ،ج ،2ص)181و کتاب األنساب تالألیف ابوسالعد
عبدالکری بن محمد سمعانى(م 326ق)(.سبحانی ،بیتا ،ج ،2ص)511
۷ـ۳ـ۱ـ .۱تاریخ اهل البیت

تیعیان تألیفاتی در ترح حال دوازده امام داتتهاند .از تألیفالات ایرانیالان تالیعه در قالرن
تش میتوان به کتب زیر اتاره کرد:
 روضة الواعرین و بصیرة المتهعرین تألیف محمالد بالن حسالن فَتهالال نیشالابوری(م348ق) حاوی تاریخ پیامبر و اهل بیت و مناقب آنان(.دانشالنامۀ جهالان اسالالم،
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 ،1581ج ،2ص)168
 اعالم الوری تألیف امین االسالم ابوعلی فال بن حسالن طبرسالی(م 318ق) کالهبخش اول آن در سیرۀ پیامبر و زندگی فاطمه زهرا و بخشهای سهگانالۀ بعالدی
در زندگانی دوازده امام است .و کتاب تاج المَوالید طبرسی نیالز باله ذکالر والدت و
وفات چهارده معصوم اختصاص دارد(.همان ،ج ،2ص)168
 تاریخ االئمه تألیف ابومنصور احمد بن ابیطالب طبرسی صاحب احتجاج(.همان،ج ،2ص)168
 -الخرائج و الجرائج قهبالدین سعید بن هبة اهلل راوندی(م 315ق) در بیان سیره و

معجزات پیامبر و دوازده امام است(.همان ،ج ،2ص)168
۷ـ۳ـ .۴تاریخهای محلی

تواریخ محلی که در تمدن اسالمی نگاتته تده ،بخالش عمالدۀ آن تالرح حالال رجالال
تهرهاست .حج فراوانی از آثار مورخان تیعی تاریخ محلی بوده است .این کتالابهالا
دربارۀ مکه و مدینه و مراکز تیعهنشین مانند کوفه و ق و ری کاله سالدههالای متمالادی
پایگاه مه فعالیت اخباریان و محدثان و فقهای تیعه بوده ،نگاتته تالده اسالت(.همان،
ج ،2ص )154مه ترین ایالن آثالار کاله در سالدۀ تشال توسالط ایرانیالان نگاتالته تالده
عبارتاند از:
 تاریخ رى اثر منتجبالدین رازی(م 388ق) صاحب الفهرست(.حسالینی جاللالی،بیتا ،ج ،1ص)331
 تاریخ بیهق مؤلف ابوالحسن علی بن زید بن محمد بیهقی(م 323ق) معالرو بالهابن فندق(.آقابزرگ تهرانی ،بیتا ،ج ،18ص)611
نگاتتن تواریخ محلی در سدۀ تش در میان علمای اهالل سالنت ایرانالی هال رواج
داتته است؛ نمونۀ این آثار عبارتاند از:
 التدوین فى اخبار قزوین تألیف ابوالقاس عبدالکری بن محمد عبدالکری رافعالىقزوینى(م265ق) اثرى رجالى در احوال علماى قزوین(.سبحانی ،بیتا ،ج ،1ص)161
 تاریخ دمشق تألیف ابن عساکر(م311ق)(.حاجی خلیفه1581 ،ق ،ستون )1532 -القند فی تاریخ سمرقند تألیف نج الدین عمالر بالن محمالد نسالفی سالمرقندی(م
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351ق)(.همان ،ج ،6ص)1532
 تاریخ ابیورد اثر محمد بن محمد ابیوردی(م 341ق)(.همان ،ج ،1ص)681۷ـ۳ـ .۵کتابهای تاریخیکالمی

بخشی از تألیفات کالمی تیعه به تناسب اهمیتی که بحثهای مربوط به امامت در میان
تیعه داتت ،به بحث از تاریخ کشیده تده است .بحثهالای امامالت تالامل دو بخالش
است :بخشی عقلی که مهالبی در اثبات ضرورت وجود امام و لواحق آن است و بخش
دیگر که مباحثی تاریخی در اثبات وجود نص ،دلیل عدم اعتماد دیگران به نص ،و نیالز
در انتقاد از صحابه عرضه میکند .کتابهایی که در تکلگیری فرق تیعی نگاتته تده
به نوعی حاوی بحثهای کالمیتاریخی است .کتاب االحتجاج طبرسی نیالز در تالمار
این کتابهاست و آگاهیهالایی دربالارۀ زنالدگی امامالان در آن آمالده اسالت(.جعفریان،
 ،1512ص)156
 .۸نیمنگاهی به حوزههای حدیثی ایران در قرن ششم
در سدۀ تش حوزههای حدیثی فراوانی در گوتهکنار سالرزمینهالای اسالالمی وجالود
داتت .تعدد و تنوع این حوزههای حدیثی ،مرهون گستردگی جغرافیای مناطق اسالمی
و تالش عالمان و حدیثپژوهان در تهرهای گوناگون بود .هر مقدار تهر گستردهتر و
تعداد مسلمانان ساکن در آن بیشتر میتد ،حوزۀ حدیثی آن تهر نیز قدرتمندتر میتد.
(طباطبایی ،1531 ،ص )165با توجه به گسترۀ جغرافیایی ایران در عهد ساللجوقیان کاله
اکثر مناطق اسالمی را دربرمیگرفالت ،مالیتالوان گفالت کاله اکثالر حالوزههالای حالدیثی
درسرزمینهای ایران قرار داتته است .در سدۀ تش حوزههای حدیثی در ایران عبارت
بود از:
منهقۀ ایران تامل حوزههالاى خراسالان بزرگ(خراسالان کنالونی ،سالمرقند ،کَالش و
نیشابور) ،حوزۀ جبل(طبرستان و قزوین) ،حوزۀ مرکزی(ق  ،ری ،کاتالان و همالدان) و
حوزۀ جنوب(اهواز و فارب).
منهقۀ عراق تامل حوزههاى بغداد و کوفه.
منهقۀ تامات تامل حوزههاى مصر ،تام و حلب(همان ،ص )161که حوزۀ مصالر
در سدۀ تش جزو کشور ایران نبوده است.
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۸ـ .۱حوزۀ خراسان

خراسان منهقهای بزرگ در ترق سرزمینهالای اسالالمی اسالت .خراسالان آن روزگالار،
عالوه بر خراسان موجود در زمان ما ،کشورهای ترق دریای خرز ،قسمتی از افغانستان
و بخشی از کشورهای آسیای میانه را نیز دربرمیگرفت .بیشتر منالاطق خراسالان محالل
سکونت اهل تسنن بود و حوزههای حدیثی سنهی نیز در آن دیار پررونق بالود .تالیعیان
در بعای از تهرهای خراسان ،همانند سبزوار ،اکثریت داتتند و در تهرهای دیگر نیالز
رابهۀ خوبی با اهل سنت داتتند(.همان ،ص)161
افرادی با القاب سرخسی ،هِرَوی ،مروزی ،بلخی ،بیهقی و ...در این دوران بوده کاله
در حوزۀ خراسان تحصیل و تدری می کرده اند ،ولی تهر آنان حوزۀ حالدیثی نداتالته
است .مثالً منهقۀ بیهق ،به ویژه سبزوار ،منهقه ای تیعه نشین بوده ولی گالزارش معتبالری
از حوزۀ حدیثی تیعۀ دوازده امامى در این دیار در دست نیست .نکتۀ مه این است که
تماری از راویان منهقۀ خراسان ،به تفکر غالیگری مته هستند(.همان ،ص)168
۸ـ .۲حوزۀ طبرستان و دیلم

به دلیل کوهستانی بودن منهقۀ طبرستان و فاصلۀ زیاد آن بالا تالام و بغالداد ،بسالیاری از
سادات و تیعیان فرارى از حکومت ،به این منهقه مهاجرت کردند که حاور عالمان و
سردمداران زیدیه در این دیار تالاهدی بالر ایالن مدعاسالت .چالون طبرسالتان در مسالیر
حرکت تیعیان به سمت خراسان بود ،بنابراین حوزههای حدیثی در آمالل ،گرگالان و...
تأسی تد .گرگان(جرجان) نیز منهقهای بوده است که عالمان فراوانالی داتالته کاله بالا
وصف جرجانی در اسناد و کتابهای رجال یاد تدهاند(.همان ،ص 168و )163
۸ـ .۳حوزۀ ری

در قرن تش تیعیان ری ،گروهی بانفوذ و رو به پیشرفت بالودهانالد؛ هرچنالد اکثریالت
مردم و عالمان این دیار سنی بودند .برخی عالمان از تهرهایی چون کوفه به این تالهر
مهاجرت کردهاند .حاور حارت عبدالعری حسالنی در ری(قالرن سالوم) و مالدفن آن
بزرگوار ،سبب ترویج فرهن تیعی در این تهر تد .نزدیکی ری به ق موجب ارتباط
بین عالمان این دو تهر بود .اگرچه مدرسۀ حدیثی ق بسیار مه تالر بالود و بالر حالوزۀ
حدیثی ری بیشتر تأثیر داتت ،آزادی عمل در ری باعث تد برخی از تبعیدیان قال باله
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این تهر هجرت کنند .ازاین رو برخی از افراد محدوِ رى ،به غلو مته تدند و برخالی
نیز با این اتهام از ق به رى مهاجرت کردند .سیهرۀ آلبویه بر ری و به قدرت رسالیدن
وزیران دانشمندی همچون صاحب بن عَبّاد ،موجب رواج فرهن تیعی در ایالن تالهر
تد(.همان ،ص 154و )151
در سدۀ تش مبالادالت حالدیثی بالین تالیعه و اهالل سالنت نیالز دیالده مالیتالود و
نگاتتههای حدیثی حساسیت کمتری نسبت باله موضالوعات فرقالهای دارنالد و مؤلفالان
تیعی از متون حدیثی اهل سنت استفاده کردهاند و برخی از نویسندگان اهل سنت نیالز
این روش را پی گرفتند .نقل روایات اهل سنت در کتابهایی همچالون مجمال البیالان،
مکارم االخالق و مشکاة االنوار فراوان یافت میتود(.همان ،ص)114
نتیجهگیری
قرن تش همزمان با دورۀ رکود دانشهای حدیثی تیعه تناخته تده است ،امالا رکالود
در حدیث تیعه به معنای یکسره کنار نهادن احادیث نیست بلکه در این مدت طوالنی،
نگارشهای تخصصی در موضوعاتی مانند فقه ،رجال و ادعیه پدید آمد و دانشالمندان،
کتابهای متعددی در بحث دعا ،فقه و رجال نوتتند .ترحنویسی بر کتاب نهجالبالغاله
نیز در این دوره از تاریخ رایج تد.
سبکهای نگارتی این دوران در میان تیعه تامل اربعیننگالاری ،مناقالبنویسالى و
فاایلنگاری ائمه و کتابهای دعا و مزارنویسی و تداوم برخی سبکهالای دورههالای
پیشین است.
قرن تش در میان اهل سنت ،دورۀ پالردازشهالای تکمیلالی و جالانبی کتالابهالای
حدیثی است .در ایالن مرحلاله اطالرا نگالاری ،تخالریجنویسالی و کتالابهالای فراگیالر
(جام نویسی) و مرتبسازی کتابهای پیشینیان رواج داتته است.
در این دوره ،غریب نویسی و نوتتن تفاسیر روایی رواج داتته اسالت .سالبکهالای
غریبنویسی ،ترحنویسی بر متون دینی و امالینویسی بین عالمان اهل سنت و عالمان
تیعه مشترک است.
مقصود از سبک نگارتی ،تناخت قالبهای ازپیشتعیینتده مؤلفان و مصالنفان در
چینش احادیث به هنگام ارائۀ آنها و به تعبیر دیگر تناخت تیوۀ نگارتی حدیثنگار
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است.
در سدۀ تش در ایران ،حوزههای حدیثی متعالددی فعالال بالودهانالد .بیشالتر منالاطق
خراسان محل سکونت اهل تسنن بود و به همین دلیل حوزههای حدیثی سالنهی نیالز در
آن دیار پررونق بود .تیعیان فقالط در بعاالی از تالهرهای خراسالان ،هماننالد سالبزوار،
اکثریت داتتند .همچنین حوزۀ ری به دلیل نزدیکی به ق و آزادی عمل در ری ،محالل
فعالیت بسیاری از محدثان تیعه بوده است .مبادالت حدیثی بین تیعه و اهل سالنت در
سدۀ تش دیده میتود.
پینوشتها:
 .1آبخاز از نواحی تفلی  ،ناحیهای در کوههای صعبالعبور بوده است که گروهالی از نصالارا در آنجالا
زندگی میکردند(.یاقوت حموی1114 ،ق ،ج ،1ص)83
 .6اوزکند تهری بسیار خوشابوهوا از نواحی فرغانه در ماورااالنهر(.همان ،ج ،1ص)555
 .5کاتغر از نواحی ترکستان است که به آن کاجغر ه میگفتند(.همان ،ج ،1ص)183
 .1نسف همان نخشب در جنوب سمرقند و نرسیده به رود جیحون است.
 .3ابن اثیر جَزَری از اهالی جزیرۀ ابن عمر در نزدیکی تهر موصل در عراق و جنالوب خالاوری ترکیالۀ
امروزی است.
 .2حلوان نام قدی تهر سر پل ذهاب است.
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 .3اصغرپور ،حسن« ،درآمدی بر مناقب نگاری اهل بیت ،»فصلنامه علمی پژوهشی علالوم حالدیث،
تماره  ،12-13ص1582 ،638-623ش.
 .2افندى اصفهانى ،عبداهلل ،تعلیقة أمل اآلمل ،ق  :کتابخانه آیتاهلل مرعشى نجفى ،بیتا.
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 .1امین ،سید حسن ،مستدرکات أعیان الشیعة ،بیروت :دار التعار للمهبوعات ،بیتا.
 .8امین ،سید محسن ،اعیان الشیعه ،بیروت :دار التعار للمهبوعات ،بیتا.
 .3ایازی ،سید محمد علی ،آتنایی با تفاسیر قرآن ،ق  :دفتر تبلیغات اسالمی1511 ،ش.
 .14الالالالالالالالالالالالالال  ،سیر تهور تفاسیر تیعه ،ق  :انتشارات کتاب مبین1581 ،ش.
 .11بروجردی ،حسین ،مناب فقه تیعه ج ،66ترجمۀ مهالدی حسالینیان قمالی و محمدحسالین مهالوری،
تهران :فرهن سبز1581 ،ش.
 .16بروجردی ،مصهفی« ،نگاهی به ترحهای نهجالبالغه» ،فصلنامه قبسات ،تمارۀ 1584 ،13ش.
 .15بغدادی ،اسماعیل پاتا ،هدیة العارفین ،تهران :مکتبة االسالمیه1581 ،ق.
 .11ترمذی ،محمد ،السنن ،به کوتش احمد محمد تاکر و دیگران ،قاهره :بینا1531 ،ق1358/م.
 .13آقابزرگ تهرانى ،محسن ،الذریعة إلىتصانیف الشیعة ،تهران :کتابخانه اسالمیه ،بیتا.
 .12جعفریان ،رسول ،تاریخ تشی در ایران ،ق  :ناتر انصاریان1584 ،ش.
 .11الالالالالالالالالالالالالالال  ،مقاالت تاریخی ،ق  :انتشارات دلیل1513 ،ش.
 .18الالالالالالالالالالالالالالال  ،الالالالالالالالالالالالال  ،ق  :نشر الهادی1512 ،ش.
 .13حاجی خلیفه ،مصهفی بن عبالداهلل ،کشالف الرنالون عالن اسالامی الکتالب و الفنالون ،تهالران :مکتبالة
االسالمیه1581 ،ق.
 .64حاک نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحین ،به کوتش مصهفی عبدالقادر عهالا ،بیالروت:
بینا1111 ،ق1334 /م.
 .61حر عاملى ،محمد بن حسن ،أمل اآلمل ،نجف اتر  :مکتبة األندل  -بغداد ،بیتا.
 .66حسینى جاللى ،سید محمدحسین ،فهرب التراو ،ق  :انتشارات دلیل ما ،بیتا.
 .65خولی ،محمد عبدالعزیز ،تاریخ فنون الحدیث النبوی ،دمشق بیروت :دار ابن کثیر1148 ،ق.
 .61دبیرینژاد ،بدی اهلل« ،سالجقه و گسترش ادب فارسی» ،نشریه چش انداز ارتباطات فرهنگی ،تیالر و
مرداد 1581ش ،تمارۀ  ،11ص31ال.24
 .63دانشنامه جهان اسالم ،زیر نرر غالمعلی حدادعادل ،تهران :بینا1581 ،ش.

 .62دایرةالمعار

تشی  ،تهران :ناتر سعید محبی1515 ،ش.

 .61رحمتی ،محمد کاظ  ،تالاریخ حالدیث تالیعه در سالدههالای چهالارم تالا هفالت هجالری ،قال  :نشالر
دارالحدیث1583 ،ش.
 .68زیدان ،جرجی ،تاریخ تمدن اسالم ،ترجمۀ علی جواهرکالم ،تهران :امیرکبیر1581 ،ش.
 .63سبحانى ،جعفر ،موسوعة طبقات الفقهاا ،ق  :مؤسسه امام صادق ،بیتا.

 .54سازمان نقشهبرداری کشور ،طرح اطل ملی ایران ،ناتر :سازمان نقشهبرداری کشور.1581 ،
 .51صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،الخصالال  ،تحقیالق و تصالحیح علالی امیالر غفالاری ،قال  :جامعاله

أنوع گونههای حدیثنگاری نزد ایرانیان قرن ششم

175

مدرسین.1526 ،
 .56صفار ،محمد ،بصائر الدرجات ،تهران :بینا1141 ،ق.

 .55طباطبایی ،سید عبدالعزیز ،أهل البیت علیه السالم فی المکتبة العربیة ،قال  :مؤسسالة آل البیالت
الحیاا التراو1111 ،ق.
 .51طباطبایی ،سید محمدکاظ  ،تاریخ حدیث تیعه  ،6تهران :دارالحدیث1531 ،ش.
 .53الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ،مسندنویسی در تاریخ حدیث ،ق  :دفتر تبلیغات اسالمی1511 ،ش.
 .52طبرانی ،ساللیمان ،المعجال الکبیالر ،باله کوتالش حمالدی بالن عبدالمجیالد ساللفی ،موصالل :بالینالا،
1141ق1385/م.
 .51طبرسى ،فال بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى(ط -القدیمة) ،تهران :اسالمیه1534 ،ق.
 .58عاتوری تلوکی ،نادعلی« ،سنت اربعیننویسی و نسخهای تریف در ترح چهل حدیث» ،فصلنامه
دانشکده الهیات و معار مشهد ،مشهد ،پاییز  ،1585تمارۀ  23و  ،22ص.114
 .53غالمعلی ،مهدی ،سبک تناخت کتابهای حدیثی ،تهران :انتشارات سمت1588 ،ش.

 .14محمدی ریتهری ،محمد« ،موسوعههاى حدیثى و نیازهالاى امالروز» ،فصاللنامه علمالى تخصصالى
علوم حدیث ،ق  :مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ،پاییز  ،1584تمارۀ  ،61ص.1
 .11مرتای ،عاملی سید جعفر« ،تاریخ و تاریخنگاری» ،مجموعه مقاالت تاریخ اسالم ،قال  :دفتالر نشالر
معار 1581 ،ش.
 .16مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسه وفا1145 ،ق.
 .15مسعودی خمینی ،عبدالهادی ،در پرتو حدیث ،ق  :نشر دار الحدیث1531 ،ش.
 .11الالالالالالالالالالالالالال  ،درسنامه فه حدیث ،ق  :نشر دار الحدیث1583 ،ش.
 .13مههری ،مرتای ،مجموعه آثار ،تهران :صدرا ،بیتا.
 .12معار  ،مجید ،جوام حدیثی اهل سنت ،تهران :انتشارات سمت1585 ،ش.
 .11الالالالالالالالالالالال  ،تاریخ عمومی حدیث ،تهران :کویر1511 ،ش.
 .18موسوینژاد ،سید علی« ،کتابهای حدیثی منتش تده از زیدیاله  ،»6علالوم حالدیث ،پالاییز ،1586
تمارۀ  ،63ص156ال.138
 .13مهریزی ،مهدی و علی صالدرایی خالویی« ،ابالنابالیالفالوارب رازی ،اربعالون حالدیثً فالی فاالائل
امیرالمؤمنین ،»چاپ رضا قبادلو(محمدی) ،میراو حدیث تیعه ،دفتالر  ،3قال  :مرکالز تحقیقالات
دارالحدیث1513 ،ش.
 .34یاقوت حموی ،معج البلدان ،بیروت :دارالکتب العلمیه1114 ،ق.
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سازمان نقشهبرداری کشور ،طرح اطلس ملی ایران۱۳31 ،

