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 بندی موضوعی احادیث قدسی طبقه

 5/11/1397تاریخ دریافت:   
 21/7/1398تاریخ پذیرش: 

 1مریم پیمانی
  2مهدی مطیع

 چکیده
گنجینه پربار روایات معصومان و سرشهار از نکتهه هها   احادیث قدسی بخش مغفول مانده 

که مهی  و لطیفه کسهب معرفهت الههی باشهد.   های اخالقی است  توانهد راهنمهای انسهان در 
کردن و کاربردی  سهولت در استفاده و   مطالعه و پژوهش درباره احادیث قدسی به منظور 

که ضهرورت آن قابهل انکهار نیسهت و بههرهفهم معارف عمی  آن ام گیهری از انهواع   ری است 
که احادیث قدسی در   های تحلیل متن در این مسیر می  روش تواند راهگشا باشد. از آنجا 

یهادی اسهت، بهه نظههر  کنهده اسهت و بهه لحهاظ موضهوع نیهز دارای تنهوع ز منهابع مختله  پرا
کار  می بنهدی از ایهن احادیهث  ائهه نهوعی دسهتهههای تحلیلهی ار  گیهری روش  رسد پیش از به 

که دارند، جمهع  ضروری است. رده بندی یک متن، اجزای مختل  آن را حول اشترکاتی 
گرفتهه در ایهن پهژوهش، احادیهث   کرده و دسترسی به آن را آسان می کند. مطالعات انجام 

کلی اعتقادات، اخال  و عبادات طبقه ی  بندی مهی قدسی را در سه موضوع  کهرد کنهد و رو
 سازد.   الب این دسته از احادیث را نمایان می

 بندی. حدیث قدسی، تحلیل محتوا، طبقه ها:  کلیدواژه

  . بیان مسأله1
کهه بهه زبههان و  گهوی خداونهد اسهت بهها بهتهرین بنهدگان و دوسهتانش  گفهت و  حهدیث قدسهی، 

که از جهت مبدأ صه دور دارد تها بیان پیامبران و اولیا حکایت شده است؛ اما با وجود اهمیتی 
                                                   

 (.maryampeymani290@gmail.com. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان )1

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان )2  (.Mahdimotia@gmail.com. دانشیار 
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کنون از دید صاحبنظران پنهان مانده است. احادیث قدسی منشریی الهی دارد و از این منظر 
کههه ادبیههات آن متفههاوت از ادبیههات قههرآن  دارای وجههه شههباهت بهها قههرآن امهها جههای تردیههد نیسههت 

گوهای خصوصی خدا با بندگان برگزیده گفت و  اش است و شامل   است. بیشتر این احادیث 
ههای   های خاص خداوند به بهترین بندگانش است و این بهتهرین بنهدگان تجربهه  وعظهپند و م

گهذارده گنجینهه مغفهول مانهده احادیهث قدسهی،   روحانی خود را با مردم عادی به اشهترا   انهد. 
که بها وجهود رویکهرد اخالقهی گهام   اش مهی  یکی از بهترین منابع معارف الهی است  گهام بهه  توانهد 

که بتواند وارد زندگی عملهی انسهان  ی  معرفت باشد. این منبع  نی برای اینراهنمای رهرو طر
کههاربردی شههود، نیازمنههد تحلیههل اسههت و اولههین مرحلههه تحلیههل یههک مههتن را  شههده، معههارف آن 

گهههر ایههن موضهههوع دهههی در چنهههد الیههه انجهههام پهههذیرد،   مههی کهههه ا تهههوان تعیههین موضهههوع آن دانسههت 
 بود.بندی موضوعی آن متن خواهد  حاصلش طبقه

که احادیث با وجود اشترا  که می  از آنجا  ههایی از ههم   توانند داشته باشند، تکه متن  هایی 
کدام در شرایط خاصی تولید شهده و لهذا  که هر  ههای منحصهر بهه فهردی  ویژگهی گسسته هستند 

کرده اند، ارائه تفسیر و تحلیلهی پیوسهته و ترتیبهی بها خصوصهیاتی یکسهان و شهبیه بهه ههم،   پیدا 
کههه دربههاره مههتن قههرآن انجهام مههی آن کلیههت ایهن دسههته از احادیههث قابههل تصههور   گونهه  گیههرد، دربههاره 

که حدیث اسهت،  نیست. احادیث قدسی هرچند الهی است و از جانب خدا اما از آن حیث 
گههر بنهها باشههد تحلیلههی بههر روی     ویژگههی هههایی مشههتر  بهها سههایر احادیههث دارد. بههر ایههن اسههاا، ا

گیرد،  که پیش از آن، دستهاحادیث انجام  کات بیشهتری بها ههم    الزم است  کهه اشهترا احهادیثی 
کهه از آن سههخن   دسهت دارنهد، انتخهاب شهود تهها تحلیهل ههر چهه یههک تهر صهورت پههذیرد. اشهتراکی 

کههردن موضههوع اصههلی یههک حههدیث بههه بهتههرین شههکل نمههود پیههدا مههی  مههی کنههد. هههر   رود، در پیههدا 
ک وتههاه اسههت، بههه منزلههه یههک بنههد در نظههر حههدیث، یههک مههتن مجزاسههت و چههون ا لههب احادیههث 

که دانستن آن در فهم و تحلیل یک بند اهمیت می  گرفته می یابد، موضهوع   شود و اولین چیزی 
 آن است. 

کهههردن ایهههن  تهههرین ههههدف در طبقهههه  از سهههوی دیگهههر، اصهههلی بنهههدی احادیهههث قدسهههی، متمرکهههز 
تهر   آن ههر چهه آسهان احادیث است در چند حهوزه موضهوعی محهدود تها دسترسهی بهه آن و فههم از

بندی موضوعی، اولین تهالش معقهول در فههم یهک مجموعهه  رسد دسته  انجام پذیرد. به نظر می
کههه بههی گرفتههه  هههیچ ضههابطه داده اسههت  کنههار هههم قههرار  کنههده   ای در  گویههاتر پرا انههد و یهها بههه عبههارت 

شهود، بهه ای چهون احادیهث قدسهی ارائهه   بندی موضهوعی از مجموعهه اند. هرگاه یک طبقه  شده
کلهی ایهن مجموعهه اطالعهاتی قابهل تشهخیص اسهت؛ هرچنهد  راحتی و در اولهین نگهاه، رویکهرد 
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نیهاز نخواههد بهود. اساسهًا  تهر بهی  تهر و جزیهی  محق  بهرای تکمیهل فراینهد فههم آن، از تحلیهل دقیه 
کهههه خهههود یهههک مرحلهههه و اولهههین و  رده بنهههدی موضهههوعی احادیهههث نهههه مرحلهههه پهههیش از تحلیهههل 

بنهدی  کنهد طبقهه  له از تحلیهل اسهت. بها ایهن ههدف، نگهارش حاضهر تهالش مهیترین مرح  اصلی
تهر   ههایی دقیه   موضوعی احادیث قدسی را به عنوان مقدمه و به عبهارتی مرحلهه اصهلی تحلیهل

کهههارگیری   ارائهههه دههههد.  فلهههت پهههژوهش گهههران از معهههارف ایهههن دسهههته از احادیهههث و ضهههرورت بهههه 
کهه نهوآوری ایهن مقالهه پهیش از هرچیهز توجهه بهه ایهن  دهد  بخش آن نشان می  های زندگی  توصیه

که می نظهران را نیهز بهه سهوی آن معطهوف   گران و صاحب تواند توجه پژوهش  حوزه معرفتی است 
کهه   کرده، مبنای پژوهش گیرد. تمرکز منابع چهاپی در موضهوع احادیهث قدسهی  های بعدی قرار 

گههردآوری صههرف ایههن ا کههار ایههن نگههارش نیههز هسههت، بههر  کههه عمههده آن بههدون  -حادیههث اسههاا 
توانهد شهاهدی دیگهر بهر نهو بهودن موضهوع نوشهتار   مهی -بنهدی و تحلیلهی ارائهه شهده   هرگونهه دسهته

ههای محتمهل در آینهده آشهکار   حاضر باشد و ضرورت پهرداختن بهه آن را بهه عنهوان آ هاز تحقیه 
 سازد.

 . روش تحقیق در پژوهش حاضر2
گردآوری که اطمینانی نسبی حاصهل شهود  آن پیش از شروع مطالعه احادیث،  ها به صورتی 

کهه در طهول  که جمع کلیه منابعی  گرفته، ضروری است. به همین منظور  کاملی صورت  آوری 
کرده کاملی از احادیث قدسی ارائه دهند، شناسایی و مهورد   تاریخ تالش  گردآوری  اند به نوعی 

گرفت. مهم  لجهواهر السهنّیة فهی االحادیهث القدسهیهاانهد از:  ترین ایهن منهابع عبهارت مطالعه قرار 
مشکاة االنوار فی مها روی عهن اَّلل ترلی  سید حسن شیرازی،  کلمة اَّللترلی  شیخ حّر عاملی، 
تههرلی  یحیههی بههن شههرف نههووی و  االحادیههث القدسههیهتههرلی  ابههن عربههی،  سههبحانه مههن االخبههار

کرکههی. از ابوالقاسههم علههی بههن بلبهها المقاصههد السههنّیة فههی االحادیههث االلهیههه ن مقدسههی ناصههری 
کهه پهغ از چنهد مرحلهه  4100آوری شهده از منهابع، حهدود  مجموع احادیث جمهع حهدیث اسهت 
گزینش شد. حدیث با هدف طبقه 1030ها بیش از  حذف، از میان آن  بندی 

کسههل و مطالعههه آن، موضههوع  گههزینش شههده در جههداول ا کلیههه احادیههث  دهههی هههر  پهغ از درج 
گرف کالن ردهحدیث در چند الیه انجام  های   های موضوعی را تشکیل داده و الیه  ت. الیه اول، 

کهه یکهی از نتهایج  - 1دههد؛ بهه عنهوان مثهال جهدول   تری به دست می  بندی جزیی بعدی، طبقه
کسههل اسههت   جهدول و « رحمههت»چههار حههدیث از احادیههث رده  -هههای ترسههیم شهده در محههیط ا

که در بخش حادیث این رده، هماندهد. برخی از ا  موضوع این احادیث را نشان می ههای   گونه 
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گهردد، عوامهل دریافهت رحمهت الههی، برخهی اشهکال ایهن رحمهت و   بعدی بهه تفصهیل بیهان مهی
که تحت عنوان   برخی نیز اوصاف چنین رحمتی را معرفی می در جدول « موضوع اصلی»کنند 

کهه همهه اسهت؛ چهرا « رحمهت الههی»گیری این دسهته از احادیهث  مشخص شده است. جهت
خهود جهز  دسهته « رحمهت الههی»احادیث این رده در این عنوان اشهترا  دارنهد. عهالوه بهر ایهن، 

کهالن رده «صفات»و « صفات الهی»تری است به نام  بزر  اسهت « اعتقهادات»، یکهی از اجهزا  
، قابههل نمههایش اسههت. سههایر 1هههای موضههوعی اعتقههادی در نمههودار   کههه جایگههاه آن در میههان رده

کهه حاصهل آن بهه صهورت طبقهه  دههی شهده با همین شهیوه موضهوع احادیث نیز بنهدی چنهد  انهد 
3شود.  ای ارائه می  الیه

 

 دهی احادیث رده رحمت : موضوع1جدول 

موضوع  حدیث ردیف
 اصلی

ْن َجزاٌ  ِعندی ااِلّ الجنٌة  1 نیا َلْم َیک  َکریَمَتْی َعبدی ِفی الد  : ِاذا َاَخذت    اّنَ اَّلَل َیقول 
  جبران

 حرومیتم

2 

نوِن َو الَبَرِص َو  : اذا َبَلَغ َعبدى َاربعیَن سنًة عافیًة ِمَن الَبالَیا الَثالِث ِمَن الج  قاَل اَّلل  عزوجّلَ
ه ِحسابًا َیسیرًا َو اذا َبَلَغ ِسّتیَن َسنًة حببت  الیه ااِلناَبَة َو  ذاِم َو اذا َبَلَغ َخمسیَن سنًة َحِسبت  الج 

ه الَمالِئَکَة َو اذا َبَلَغ َثمانیَن َسَنَة )َکتبت  َحَسناَته َو َالقیت  َسیئاَته َو اذا َبَلَغ َسبعیَن َس  َنًة احیت 
َر َو  ّخَ

َ
َم ِمْن َذنِبه َو ما َتر  اذا َبَلَغ ِتسعیَن َسنًة( قالْت الَمالئکة  َاسیَر اَّلل  فی َارِضه َفَیْغِفَر َله َما َتَقّدَ

کاَن َیْعَمل  ِفی ِصَحِته ِمَن الَخیِر َو ِاْن َعِمَل َیْشَفع  ِفی َاْهِله )اضافه نسخه:  َکَتَب اَّلل  َله ِمثَل ما 
 َسِیئًه َلْم تکتْب(.

گیر بودن  فرا

3 
َن  َو ِبِهما َضنیٌن َلْم َاْرَز َله ِبِهما َثوابًا دو َکریَمَتْیه َو ه  : اذا َقِبْضت  ِمْن َعبدی  قاَل اَّلل  َعزوجّلَ

ِة اذا َحِمَدنی عل  یهما.الَجّنَ
 حمد بر بال

4 
ا فی َیَدْیه ّاال ما  ه َعّمَ ه َلْن َیلقانی َعبدی ِفی حاِضِر القیامِة ااّل َقَتشت  قاَل اَّلل  َتعالی: َیا موسیوِ اّنَ

. َة ِبَغیِر ِحساب  م الَجّنَ ه 
ل  هم َو َادخ  کِرم  م َو َا ه  م َو َاِجّل  ه   کاَن ِمَن الَوَرَعْیِن َفِاّنی َاستحیی 

 ورع

 
کالنیکی ا تهر  های جزیی بندی اسهت. تقسهیم« اعتقهادات»ههای احادیهث قدسهی، رده  رده ز 

 ، قابل نمایش است.1ها در نمودار این دسته و تعداد احادیث هر یک از آن

                                                   
کامهل، ر. :  ههای دسهته  برای مطالعه جدول  . 3 ، «بنهدی و تحلیهل محتهوای احادیهث قدسهی طبقهه»بنهدی شهده بهه صهورت 

 فصل سوم.
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 های اصلی رده اعتقادات گیری : فراوانی جهت1نمودار 

  

 . تعریف حدیث قدسی3
کهه تعریفهی از حهدیث قدسه  به نظر می کسهی  ی بهه دسهت داده، میهر سهید شهری  رسد اولهین 
کتاب  816جرجانی )م   نویسد:   در این باره میالتعریفات  ( است. وی در 

حدیث قدسی از حیث معنها از جانهب خداونهد اسهت و از حیهث لفهم از جانهب 
دههد؛ امها   حضرت رسول. خداوند به طری  الهام یا خواب به پیهامبرش اخبهار مهی

یابد. بنابراین قرآن افضل از حدیث قدسی   ا خبر میپیامبر با الفاظ خود از آن معن
که لفظش نیز از جانب خداست.  4است 

، ذکههر معجههم فههی المصههطلحات و الفههرو  اللغویههههمهین معنهها را ابوالبقهها  در دانشههنامه خههود، 
 نویسد:   کرده و س غ به نقل از طیبی می

کهرد و حهدیث قد کهه جبرئیهل بهر پیهامبر نهازل  سهی، خبههر قهرآن، همهان لفظهی اسهت 
که پیهامبر  دادن معنایی توسط خداوند بر پیامبر در خواب یا به طری  الهام است 

خواند، ولی سایر احادیث به خدا نسهبت   آن را با الفاظ و عبارات خود بر مردم می
 5شود.    داده نشده و از او روایت نمی

                                                   
 .146، صالتعریفات. 4 

 .38، ص4، جمعجم فی المصطلحات و الفرو  اللغویة. 5
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ه چل ههی دربههاره تهههانوی نیههز پههغ از تقسههیم حههدیث بههه دو نههوع نبههوی و الهههی بههه بیههان دیههدگا
 پردازد:   حدیث قدسی می

کرده  کرم در شب معراج وحی  که خدا بر پیامبر ا احادیث الهی، احادیثی هستند 
 شود.   نامیده می« اسرار وحی»و 

کالم خدا به سه قسم، حدیث قدسی را قسم سوم دانسهته و آن را  تهانوی بعد از آن با تقسیم 
که به نقل واحد از پ  حدیثی برمی گهاهی بهه خداونهد شمرد  کهه  یامبر به دسهت مخاطهب رسهیده 

گههاهی بههه پیههامبر چههون ناقههل آن اسههت. وی   نسههبت داده مههی شههود، چههون مههتکلم آن خداسههت و 
کیفیههت نههزول حههدیث قدسههی هههیچ گونههه انحصههاری نیسههت و معههانی ممکههن  معتقههد اسههت در 

  6واسطه او. یا بیاست در خواب نازل شود و یا به قلب پیامبر القا شود؛ چه با واسطه جبرئیل 
صبحی صالآ نیز بهه همهین ترتیهب حهدیث قدسهی را چیهزی مها بهین قهرآن و حهدیث عهادی 

بههه عنههوان دو نههام بههرای حههدیث قدسههی اشههاره « حههدیث ربههانی»و « حههدیث الهههی»دانسههته و بههه 
 7کند.  می

کدام از آن مهم که هیچ  ها برای تعری  ایهن دسهته  ترین نکته در نقد این تعاری  این است 
ای بهههه موضهههوعات و   ز احادیهههث بهههه خهههود احادیهههث مراجعهههه نکهههرده و در تعهههریفش ههههیچ اشهههارها

کثر اسهتناد ایشهان بهه احادیهث در بهاب تعریه  آن، اسهتناد   ها نداشته محتوای آن اند بلکه حدا
گر تالش می هاست. حال آن به سند آن که حهدیث قدسهی بهر اسهاا محتهوای آنچهه تها   که ا شد 

نمهود و نیهازی   تهر مهی  هرت یافته، تعری  شود، مرز آن بها قهرآن بسهیار روشهنکنون به این عنوان ش
گردید. گمان متوسل   نبود برای اثبات برتری قرآن و تفاوت آن با حدیث قدسی به حدا و 

 بندی . تعریف طبقه4
گروه طبقه که به  بنهدی جهامع  بندی، عمل انقسام و انتظام یک مجموعه معّین از اشیاست 

که متقاباًل مانع ورود یکدیگر هسهتند و بها صهفت   های معادلی منتهی می  به صورت طبقه شود 
شهوند. رابطهه معهادلی، ممکهن اسهت یهک شهباهت، یهک تقهدم، یهک انهدراج و   تعل  تعری  می

گر طبقه بنهدی مهبهم و نامشهخص  هها باشهد، طبقهه  ها شامل بعضی از قسم  یک تبعیت باشد. ا
کمهال طبقههه بنههدی بهها  ههای آن مربههوط اسهت. یههک طبقهه  تعهداد قسههمبنهدی بههه  اسهت. ظرافههت و 

                                                   
    .280-281، ص1، جکّشاف اصطالحات الفنون و العلوم.  6
  .122-123، ص الحدیث و مصطلحهعلوم . 7
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که درباره مجموعه  سلسله مراتب دنباله تقسیم کاماًل دقی  اعمال شده   هایی است  ای از اشیا 
کههاماًل مههنظم شههده باشههد.  اسههت، دنبالههه یههک سلسههله تقسههیم کههه بهها رابطههه تقههدم   8هههای متههوالی 

نههدی نههوع اول، متضههمن سههاختاری تههک ب شههود: طبقههه  بنههدی بههه دو نههوع عمههده تقسههیم مههی طبقههه
گونه بعدی است. در طبقه هها سهاختاری چنهد بعهدی بهه نمهایش   شناسی بندی نوع دوم، یعنی 

ههای تهک بعهدی و چنهد بعهدی، مزایهای خهاص خهود و   بنهدی شود. هر دو نوع طبقهه  گذاشته می
کهه در عهین شناسهایی فهرسهتی جهامع از طبقهات بهرای موجودیهت  ایهن قابلیهت بهالقوه را دارنهد 

 9اینگونه طبقات نیز استدالل منطقی بیابند.

ک طبقه5  بندی . مال
کهرد.  توان به صورت قاطع، مبنای واحدی برای طبقه  بندی علوم نمی در طبقه بندی تعیین 
گون ممکهن اسهت در  توضیآ این گونها که موضوعات مختله  بها مالحظهه مبناهها و معیارههای 

هههای مطالعههه و تحقیهه  مبنههای   فههرز ممکههن اسههت روش هههای متفههاوتی قههرار بگیرنههد. بههه  طبقههه
بنهدی تهرثیر  بندی قرار بگیرند و یا ممکن اسهت ههم موضهوع و ههم روش در پیهدایش طبقهه طبقه

کهه از لحهاظ  داشته باشد؛ به عنوان مثال معرفهت عرفهانی در مقایسهه بها معرفهت فلسهفی بها ایهن
که در پژوهش روش تحقی  متفاوت تهرثیر  ای فلسهفی ذو  و عشه  بهیهه  اند، ولی چنان نیست 

ههها   بنهدی تهرثیر بهاقی بمانهد. آنچهه در طبقهه باشهد یها بهرعکغ، در سهیر و سهلو  عرفهانی عقهل بهی
هاست؛ وگرنه از لحاظ مبهادی و اصهول، علهوم همگهی  ها و تفاوت  مدنظر است، در  شباهت
گاهی تهر، هریهک از   ساده های تازه و ازدیاد شناسایی هستند. به عبارت  در مقام فراهم نمودن آ

گذارند. لذا جهدا انگهاری   که از یکدیگر تمایز دارند، در همدیگر نیز ترثیر می معارف بشری با این
گاهی  10شود.  ها منجر می ها به عقیم شدن آن  آ

 بندی احادیث قدسی های طبقه  . مالک5-1
گفتهه شهد، طبقهه همان که پهیش از ایهن  ی مختله  سهازی و تنظهیم اجهزا بنهدی، مرتهب گونه 

بنهدی نشهان دادن  هاسهت. ههدف از طبقهه ههای آن هها و افتهرا   یک مجموعه بر اساا اشهترا 
کلی از آن مجموعه در یک نگاه است. عالوه بر این، با ارائه یک طبقهه بنهدی  تصویری روشن و 

                                                   
  .180، صفلسفه علم و متدولوژی  .8
  .37، صها  ها، رویه  ها، روش  ها، نظریه  بندی علم؛ پدیده طبقه. 9

   .193، صفلسفه علم و متدولوژی  .10
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ههها  تههر شههده، تشههخیص روابههط بههین آن  منسههجم از یههک مجموعههه، دسترسههی بههه اجههزای آن آسههان
 گردد.   یپذیر م امکان

گهرفتن مهال  یها مهال  یک طبقهه ههایی بهرای ایهن امهر  بنهدی موجهه و معنهادار، بهدون در نظهر 
کار طبقهه شهود. بهه عبهارت دیگهر،   بنهدی بهر پایهه مهال  آن نههاده مهی ممکن نخواهد بود. اساا 
کهار اسهت و البتهه مههم بنهدی، پهیش تشخیص مال  مناسب برای طبقه تهرین بخهش  نیهاز ایهن 

کهه طبقههآن. مال  با گهاهی ههدف از   بنهدی مهی ید متناسب بها آن امهر یها مفههومی باشهد  شهود و 
گاه دانه بندی هم در تعیین مال  مؤثر است؛ به عنوان مثال، در طبقه طبقه گیاهان،  دار  بندی 
گهاه ثمهرات و فوایهد   بنهدی مهی ها مهال  طبقهه دانه بودن آن یا بی گهاه شهکل ظهاهری آنهها،  شهود، 
گهاه مکهان آن کهدام از ایهن انهواع طبقهه ههای مناسهب بهرای رویهش آن  هها،  بنهدی در عههین  هها و ههر 

که می کاربردی متفاوت دارد.   حال   تواند صحیآ و پذیرفته شده باشد، 
که می  مال  گرفت، مال  موضهوع،  بندی احادیث قدسی از آن توان در طبقه  هایی  ها بهره 

گردآورنهده اسهت. طبقهه بنهدی ارائهه شهده در ایهن نگهارش بهر اسهاا  دوره زمانی، فرقه مهذهبی و 
که در ادامه وجه انتخاب آن مورد بررسی قرار می گرفته است   گیرد.  مال  موضوع انجام 

 بندی احادیث قدسی . وجه انتخاب مالک موضوع در طبقه5-2
بندی احادیث قدسی، با عنایت به ماهیت متنی آن و نیز هدف از  تعیین مال  برای طبقه

کههار صهور گرچههه حهدیث  ت مههیایهن  کنههون بهها  گیهرد. ا نویسههی از همههان قهرون اولیههه آ هاز شههده و تها 
گهردآوری تفاوت ههای حهدیث قدسهی دقیقهًا همهین مسهیر را طهی   ههایی در روش ادامهه دارد، امها 

ننموده است. دورترین منبع مستقل حدیث قدسی مربوط به قرن هفهتم هجهری اسهت و پهیش 
گردآوری مستقلی وجود گر هم  کنونی راه نیافته است و شاید فقط نهامی  از آن ا داشته، به عصر 

گذشته از   از آن در منابع فهرست که منابع در دسترا،  نویسی موجود باشد. بنابراین در جایی 
کثر چند منبهع ههم بهه قهرن یهازده و دوازده  گردآوری شده و حدا قرن هفتم بیشتر در زمان معاصر 

بنههدی  توانههد تههرثیر شههگرفی در نتیجههه رده  ی نمههیهجههری متعلهه  اسههت، لحههاظ مههال  دوره زمههان
کتابهت حهدیث، بهین حهدیث الههی و حهدیث  کاتبهان حهدیث از همهان ابتهدای  کهه  کند  ایجاد 

نتیجهه  های بعدی نیز تفکیک این دو را بی  اند و احتمااًل محدثان دوره  نبوی تفاوتی قائل نبوده
گردآورندگان حدیث   اند. به نظر می  دانسته آوری ایهن دسهته  قدسی را به سمت جمعرسد آنچه 

کههرده، تههرلی  یههک جههامع روایههی نبههوده تهها  از احادیههث و تفکیههک آن از سههایر احادیههث هههدایت 
تفههاوت جوامههع در قههرون مختلهه  معنههادار باشههد، بلکههه زبههان خههاص و پیههام متفههاوت حههدیث 
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گردآوری حدیث قدسی مشغول داشته و مهم که مؤلفان را به  کهه تر از آن، نس قدسی است  بتی 
 این احادیث با قرآن دارد. 

گهردآوری و رده  کهه در  کنهد در   بنهدی احادیهث ایجهاد مهی مال  فرقه مذهبی هم تنها تفاوتی 
هها جزیهی  باب احادیث حوزه امامت و اندکی ههم شهفاعت اسهت. فراتهر از ایهن دو رده، تفهاوت

یههر محسوسههی بنههدی موضههوعی صههرف را تغی  اسههت و نتیجههه حاصههل از آن، سههاختار اصههلی رده
 دهد.   نمی

که با یک  گفت  که تحت ترثیرش بوده نیز باید  گردآورنده و مکتبی  درباره مال  شخصیت 
کههه رده  نگهاه اجمههالی نمههی بنههدی بها ایههن مههال  منتهههی بهه نتیجههه قابههل انتظههار و  تههوان قائهل شههد 

ان دور از های متفاوت مؤلفان چند  ای با عنایت به ویژگی  متفاوتی باشد. هرچند چنین نتیجه
هها در  شهناختی بهرای بررسهی تفهاوت ای دقی  و تحلیلی زبان  انتظار نیست، اما نیازمند مطالعه

کهه موضهوع احادیهث از یهک مؤله  بهه مؤله  دیگهر، تقریبهًا  نقل یک موضهوع واحهد اسهت؛ چهرا 
 شود.   بدون تغییر است و اختالف فقط در الفاظ دیده می

گفتهه شهو کهه  بنهدی احادیهث قدسهی،  د، مهال  اصهلی در طبقههبا این مقدمه منطقی است 
گرفتهه اسهت. طبقههه کهار ایهن پههژوهش قهرار  کهه اسههاا  بنهدی موضهوعی احادیههث  موضهوع اسهت 

 قدسی در ادامه به تفصیل ارائه خواهد شد. 
 بندی موضوعی احادیث قدسی . طبقه5-3

کهه ارسهطو نیهز در تقسهیم بنهد تهرین نهوع طبقهه  بندی درختی، قهدیم طبقه ههای   یبنهدی اسهت 
گرفتههه اسههت. رابطههه میههان طبقههات مختلهه  یههک موضههوع یهها مفهههوم در  منطقهی خههود از آن بهههره 

هها   بندی درختی، یک رابطه سلسله مراتبی است. با این حال، ممکن است میهان قسهیم طبقه
کهه در ایهن پهژوهش نیهز از  -بندی موضهوعی  هایی دیده شود. طبقه و طبقات هم عرز تفاوت

بنهههدی،  بنهههدی درختهههی اسهههت. مهههال  در ایهههن نهههوع طبقهههه یهههک نهههوع طبقهههه -آن اسهههتفاده شهههده 
کهه از نهامش پیداسهت، موضهوع آن همان کهه طبقهه  طور  شهود. بهه نظهر   بنهدی مهی مفههومی اسهت 
کههارکرد ایههن طبقههه  مههی سههازی  بنههدی در حههوزه احادیههث قدسههی، همههان مرتههب رسههد بیشههترین 

کههه در منههابع مختلهه  و متناسههب بها نههوع نگهها گههردآوری شههده اسههت. احهادیثی اسههت  ه مؤلهه ، 
کنهدگی موضهوعی احادیهث قدسهی ذیهل چنهد   حاصل این تحقی  می تواند تمرکز بخشی بهه پرا

کلههی و در نتیجههه سهههولت در فهههم آن هههای موضههوعی احادیههث   ، رده2ههها باشههد. نمههودار طبقههه 
 دهد.  قدسی را در یک نگاه نشان می
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کالن رده2نمودار   های موضوعی  : فراوانی 

 اعتقادات .5-3-1

کههالن دسههته اعتقههادات و خههرده جایگههاه اعتقههادات در میههان احادیههث قدسههی . هرچنههد نههام 
بنههدی رایههج در تعهههالیم اسههالمی اسههت امهها رویکهههرد  هههای آن، همههان نامگهههذاری و دسههته  دسههته

گیهری بهها  احادیهث ایهن رده و بههه ویهژه زبهان آن در تشههریآ و تفههیم ایههن اعتقهادات، تفهاوت چشههم
ارد. زبههان احادیههث قدسههی حتههی در بخههش اعتقههادات، همههان زبههان و بیههان زبههان متکلمههان د

که خداوند به پیامبرانش توصیه می تهرین دشهمنان خهود   کند در برخورد با دشمن  مالیمی است 
گیرند.  کار   و در دعوت به دین به 

 . توحید )عام(5-3-1-1

کف ر است. الزم به ذکر این بخش شامل احادیثی با موضوع توحید، شر ، رؤیت پروردگار و 
کفهر را در مقابهل  کهه موضهوع شهر  و  که منظور از توحید در این بخش، توحید عام است  است 

 خود دارد.
 )خاص(  . توحید5-3-1-1-1

توحیههد در ایههن بخههش بههه معنههای توحیههد خههاص اسههت. احادیههث ایههن رده فقههط بههه موضههوع 
توصههی  توحیههد بیشههترین  ای نیسههت. شههرح و  پههردازد و دارای هههیچ زیههر مجموعههه  توحیههد مههی

 احادیث این بخش را به خود اختصاص داده است. 
کار خلقت، تثبیت شده و ازلی اسهت. خداونهد الزمهه  توحید اولین اعالن الهی بعد از پایان 
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بههه تقههدیر دانسههته، ایههن راه را تنههها راه نجههات آدمههی و ایههن پناهگههاه را  ایمههان بههه خههویش را ایمههان
 کند.  پناهگاهی محکم معرفی می

 . شرک5-3-1-1-2
تکذیب و تشبیه و اتهام به خداوند بویژه در بهاب فرزنهدداری او احادیهث ایهن رده را تشهکیل 

خل  است به صهورت  تکذیب در این احادیث به معنای انکار توانایی خدا در اعاده  دهد.  می
 اولیه.
 . رؤیت پروردگار5-3-1-1-3

رؤیههت تعمیهه  بخشههد.   کنههد فهههم مخاطههب را از مسههرله  تمههامی احادیههث ایههن رده تههالش مههی
 رؤیت در این احادیث باالترین نعمت بهشتیان است. 

 . کفر5-3-1-1-4

گرایی و انتساب رویدادهای دنیا و زندگی انسهان بهه  یهر خهدا و از جملهه  سهتارگان طبیعت 
کفر محسوب می    شود.  از دیدگاه احادیث قدسی 

 . ملحقات توحید5-3-1-2
که محتوایی اعتقادی دارند، اما در عین ایهن کهدام از دسهته موضوعاتی  ههای  کهه جهز  ههیچ 

دهنهد، بهیش   گیرند و مجموعًا دسته مستقلی را هم تشهکیل نمهی  موضوعی اعتقادی جای نمی
بررسههی « ملحقههات توحیههد»تناسههب دارنههد، تحههت عنههوان  از همههه بهها احادیههث بخههش توحیههد

 شود.   می
 . شفاعت5-3-1-2-1

کههه صههالحیت دارنههد واسههطه نجههات دیگههران شههوند، بههر اسههاا احادیههث قدسههی ده  افههرادی 
 اند: گروه

که پیش از رسیدن به سن بلوغ وفات می کنند، مؤمن، شهید، مالئکه، قهرآن، انبیها،   اطفالی 
رسهد وجهه تشهابه   ، خداونهد. بهه نظهر مهی، فاطمهه زههرامعصهوم، امامهان پیامبر اسالم

 شفیعان، عصمت و محبت این افراد نسبت به دیگران باشد.

شههوند و سههیر آن در چهههار   آدم مشههمول شههفاعت مههی همههه بنههی بههر اسههاا احادیههث قدسههی،
کل بنهی آدم. بهر ایهن اسهاا از دیهدگا  مرحله تکمیل می ه شود: شیعیان، امت اسالم، موحدان، 

     گیرد.  احادیث قدسی خلود در آتش به معنای جاودانگی مورد پذیرش قرار نمی
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کنند: شفاعت درخواسهت پیهامبر   احادیث در باب توصی  شفاعت به سه نکته اشاره می
کههه تحهت عنههوان مقهام محمههود بهه ایشهان عطهها مهی ای از رحمههت   شههود و جلهوه  اسهت از خداونهد 

 الهی است. 
 . قرآن5-3-1-2-2
که از جمله شهفیعان روز قیامهت اسهت، حجهت  آن از نظرگاه احادیث قدسی عالوه بر اینقر

کردنهههد، سهههومین وصههه   کهههه تعطهههیلش  خداونههد در آن روز نیهههز هسهههت. شهههکایت قهههرآن از امتههی 
 احادیث از قرآن است.

 . تقدیر و قضای الهی5-3-1-2-3

خهدا. تعیهین آن را از دانهد و از جانهب   احادیث قدسی، قضای الهی را هرچه باشهد، خیهر مهی
 شمرد.   که، آن را مال  عمل انسان برمی تر از همه این جهتی در بطن مادر دانسته و مهم

 . خزائن الهی5-3-1-2-4

کهه احادیهث ایههن بخهش بهر آن تکیههه   ناپهذیری خههزائن الههی، نکتهه ناتمهامی و نقهص ای اسههت 
که بی  دارد. مخاطبه موسی نبی و خداوند نشان می ی و ناتمامی خزائن به این معنا انتهای دهد 
کههه هرچیههز بهها اراده آنههی خههدا خلهه  مههی شههود و خههزائن الهههی چیههزی از پههیش تعیههین شههده   اسههت 

که هر چقدر ببخشد، دارایی  پذیرد.  اش نقص نمی  نیست. به همین دلیل است 
 . میثاق5-3-1-2-5

ههایی در  ا تفهاوتدر یک سوی ایهن معاههده، همهواره خداونهد قهرار دارد، امها سهوی دیگهر آن به
گههاهی بههه تفکیههک اصههحاب یمههین و  -آدم  احادیههث مواجههه اسههت: بنههی گههاهی مجموعههًا و  کههه 

 و انبیا. -شمال مورد توجه احادیث است 
 محتوای میثا ، اقرار به ربوبیت خداوند و نیز طاعت اولیا، اصل مفاد این معاهده است.

 . ابلیس5-3-1-2-6

ارتبههاطی بهها خداونههد نداشههته باشههد، نیههرو و ابههزار بههر اسههاا احادیههث قدسههی، هههر آنچههه هههیچ 
کشاندن آدمی محسوب می  شود.  کمکی ابلیغ در به انحراف 

 . مالئکه5-3-1-2-7

بنها بهر احادیهث، عزراییهل طعهم مهر  را خواههد چشهید. خداونهد رأفهت خهود  ال . عزراییهل.  
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کهه بهه عهزت و گه  نسبت به بندگانش را به شکلی دیگر در خطاب به عزراییل به نمایش مهی ذارد 
که طعم مر  را به او بچشاند؛ همان  جاللش سوگند یاد می کهه عزراییهل طعهم مهر  را  کند  گونهه 

 به بندگانش چشانده است.
که جبراییل مطیع پروردگار اسهت و جهز از او دسهتور   احادیث تصریآ می ب. جبراییل.  کند 
 گیرد.  نمی

گههوی پیههامبر و جبراییههل از ارتبههاط نزد  کههه در   یههک و دوسههتانه ایههن دو پههرده برمههیگفههت و  دارد 
 نهد.  جبراییل را دوست و حبیب خود نام می برخی از احادیث، پیامبر

 . صفات5-3-1-3
که بیشترین فراوانی موضوعی احادیث قدسهی را بهه خهود اختصهاص  -احادیث این بخش 

 ود.ش  تحت سه عنوان رحمت، صفات حوزه رحمت و سایر صفات بررسی می -داده 
 . رحمت5-3-1-3-1

کهه  -بارزترین صفت خداوند درمیان احادیث قدسی، صفت رحمت اوست. ایهن صهفت  
بسهیاری دیگهر از صهفات را نیهز تحهت  -نقشی محوری در میان احادیث صفات بر عههده دارد 

کل احادیث ایفا مهی  پوشش خود قرار می گهر   کنهد. بهه نظهر مهی  دهد و همین نقش را نیز در  رسهد ا
گرفته احاد یث این بخش و نیز ترثیر صفت رحمت بر سایر موضوعات احادیث قدسی نادیده 

گویا احادیث قدسهی آمهده اسهت تها  شود، محتوای احادیث رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد. 
گهام ههایش  یکسره از رحمت خدا بگوید و بدین وسیله آدمی را در پیمودن طری  یهاری دههد تها 

تهر تها مهرز یکهی شهدن بها محبهوب از میهان   بین خود و خدا را هرچه سریع را بلندتر بردارد و فاصله
گهر ایهن احادیهث ههیچ پیهامی جهز نشهان دادن رحمهت   که از احادیث برمی چنان بردارد. آن آید، ا

کههافی بههود تهها آدمههی را آن کنههد تهها نعلههین  خههدا بههه زیبههاترین شههکل خههود نداشههت،  چنههان مشههتا  
تهرین  رسد بهزر   ی سرزمین مقدا بال بگشاید. اساسًا به نظر میاز پا به در آورده، به سو   خاکی

هههای ایههن احادیههث نمایانههدن جلههوه جمههالی   تههرین رسههالت کههم یکههی از بههزر  رسههالت و یهها دسههت
دوست باشد. قّوت ترثیر احادیث با موضوع رحمت و نیز انشعاب سایر صفات از ایهن صهفت 

تههرین صههفت بههرای معرفههی   وان شایسههتهتوانههد از جملههه دالیههل انتخههاب ایههن صههفت بههه عنهه  مههی
 خداوند از سوی احادیث قدسی باشد. 

 . صفات حوزه رحمت5-3-1-3-2
کههه بههه نههوعی بهها رحمههت خداونههد ارتبههاط دارد و بههه عبههارتی   ایهن بخههش شههامل صههفاتی اسههت 
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 بهتر، از رحمت منشعب و مترثر است:
توجهه احادیهث قدسهی  از میان احادیث این دسته، آنچهه بهیش از همهه مهورد ال . مغفرت. 

کهه احادیهث قدسهی بیهان مهی است، موضوع مغفرت است. آن تهرین  دارد، بهتهرین و بهزر   گونهه 
تهوان یافهت. بیشهترین توجهه و تمرکهز ایهن بخهش از   های رحمهت الههی را در مغفهرت او مهی  نشانه

احادیههث نیههز بههر شناسههاندن عوامههل مغفههرت اسههت و در نتیجههه تههالش بههرای تر یههب آدمههی بههرای 
 احراز شرایط مغفرت. 

کنهد، تهدبیر الههی ریشهه در رحمهت   کهه احادیهث قدسهی روایهت مهی چنهان آن ب. تدبیر الهی. 
یههدادهای زنهههدگی انسههان  کههه در جهههایی مبتنههی بههر تقهههدیر  -خداونههد نسههبت بهههه انسههان دارد. رو

خهورد و   اندیشهی و تهدبیر خداونهد رقهم مهی در ایهن بخهش بهر اسهاا صهالح -خداوند دانسته شهد 
دابیر الهههی بههرای ایهن جهههان هرچنههد بههه ظهاهر تلههخ و طاقههت فرسهها باشهد؛ امهها از فضههل خداونههد ته

گرفته است.   سرچشمه 
رحمت خداوند به انسان از یک سو و ناتوانی آدمی از سود رسهاندن بهه   . عش  و اشتیا . 

کغ از سوی دیگهر، همگهی عشه  و اشهتیا  خداونهد خدا و نیز بی را  نیازی خدا از هر چیز و هر 
کهه در   نسبت به دست پرورده خویش نمایان می سازد، اما به جهز ایهن، احهادیثی ههم نقهل شهده 

بیان این اشتیا  صراحت بیشتری دارد. فراتر از این بایهد از فزونهی ایهن اشهتیا  از جانهب خهدا 
که او را هر سحرگاه تا بام دنیا و نزدیک گفت  را کشهد تها او   ترین مکان به آدمی پهایین مهی  سخن 

کند.  به رابطه  ای خاص با خود دعوت 
های رحمهت خداونهد، رز  و روزی رسهاندن   بنا بر احادیث قدسی، یکی از نشانه ت. راز .

بیند، امها روزی او را در همهه احهوال   که ناس اسی آدمی را می به مخلوقات است. خداوند با این
 و بدون قید و شرط متعهد شده است. 

شود و البته   مت خداوند نسبت به انسان در رضای او متجلی میاوج رح ث. رضای الهی. 
کههه نمههازگزار و  -شههود. مرضههّیان خداونههد   ایههن تجلههی در جهههان بههاقی و بههرای بهشههتیان دیههده مههی

گههاه خشههم خههدا را  -هههایی از ایشههان هسههتند   مجاهههد و شههخص  ریههب و مظلههوم نمونههه هههیچ 
 نخواهند دید.

کههه از جهتههی حههدیث « قههرب نوافههل»دیث مشهههورترین حههدیث قدسههی حهه ج. رأفههت.  اسههت 
گرفته« تردد» است. طب  ایهن حهدیث خداونهد دربهاره قهبض روح مهؤمن تردیهد دارد؛ چهرا    نیز نام 

کهه نسهبت   که مؤمن از مر  هراا دارد و ناخوشایندش می پندارد و خداوند هم به دلیل رأفتهی 
کراهت است.   به مؤمن دارد، از مر  او در 
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کهرم.  گونههه چ. جهود و  کهه بهها وجهود بخههل و   بخشههندگی خداونهد نسهبت بههه آدمهی بهه  ای اسهت 
کار نیست و درباره خواسهته  ناس اسی انسان، توبه را چنان می گناهی در  گویی  که  ههای   پذیرد 

 خواهد.  انسان و اجابت آن بخیل نیست، بلکه از انسان فقط عبادت می
ههای بهاطنی بهه شهمار   جملهه نعمهت عیب پوشی خدا نسبت به انسان از ح. ستار العیوب. 
گر بعد از وفات او باشد.  اش را استغفار و صدقه فراهم می  رود و زمینه  می  کند؛ حتی ا
گههوی بهها موسههی خ. سههمیع.  گفههت و  کههنش خههود در برابههر دعههای خداونههد در  ، سههمع را وا

 ای از اجابت است.   داند. سمع خداوند خود درجه  امیدوارانه انسان می
 . سایر صفات5-3-1-3-3

کمتهرین سههم را در  کهه  کبر، اراده،  نا، علم، انتقام، مجد و  فلت، صفاتی است   ضب، 
 این رده موضوعی دارد. 

 . نبوت5-3-1-4
این بخش شامل احادیثی با موضوع نبوت، انبیا و امهت اسهالم اسهت. موضهوعات ایهن رده 

که انبیا را نیز شامل می  شود.  در حوزه نبوت عام است 

 . نبوت )عام(5-3-1-4-1
این بخش شامل احادیثی با موضوع نبوت، انبیا و امهت اسهالم اسهت. موضهوعات ایهن رده 

که انبیا را نیز شامل می  شود.  در حوزه نبوت عام است 
 . نبوت خاص5-3-1-4-2

کهالم بهها برههان کهه در علهم  ههایی ثابههت   منظهور از نبهوت در ایهن بخههش، نبهوت خهاص اسههت 
اتفها  احادیهث ایهن بخهش بهه بیهان وصهفی از مقهام نبهوت اختصهاص دارد: شود. قریهب بهه   می

کهه بهه   یکی از اولین اعالن های خداوند بعد از خلقهت، شههادت بهه نبهوت پیهامبر اسهالم اسهت 
کههه نجههات دهنههدگی  نههوعی نشههان از ازلههی بههودن آن دارد. ایههن دو ویژگههی بههه همههراه ویژگههی سههوم 

 است، بین توحید و نبوت مشتر  است. 
 . انبیاء5-3-1-4-3

کلی قرار می  .و سایر انبیا گیرد: حضرت محمد  احادیث این رده در دو دسته 
که مقام واالی پیامبر نزد خداوند و اثر و برکت حضور  تالش احادیث دسته اول بر این است 

ها را نشان دهد. بر اساا این دسته از احادیث شعاع برکت   ها و مکان  و وجود او در همه زمان
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گههاهی بهها     یابههد.  شههود و تهها ابههد امتههداد مههی  وجههود پیههامبر از ازل آ ههاز مههی عظمههت شههرن پیههامبر را 
که برای ایشان برشمرده، می گاهی می  اوصافی  توان به احادیثی استناد جسهت   توان دریافت و 

کتههب آسهمانی مکتههوب   کهه اوصهاف ایشههان را خطهاب بهه سههایر انبیها بیهان مههی دارد و یها در سهایر 
 نماید.   می

دسته دوم، شامل احادیثی است با موضوع ده تن از پیامبران. بیشترین احادیث این دسته 
 اختصاص دارد. به حضرات آدم، داود و موسی

 . ملحقات نبوت5-3-1-5
کهه  احادیث با موضوع امت اسالم از آن جهت تحهت عنهوان ملحقهات نبهوت مطهرح اسهت 

گویای مقهام بلنهدی اسهت   ره ایشان نشان میرا دربا بیش از همه رأفت پیامبر اسالم دهد و 
 که پیامبر نزد خداوند دارد.

 . امت اسالم5-3-1-5-1
کهه خداونهد   یکی از نشانه های علّو مقام پیامبر به درگاه الهی، توجه شهگفت انگیهزی اسهت 

بههه امههت اسههالم نشههان داده اسههت. تمههامی احادیههث ایههن بخههش بههه ذکههر اوصههافی مثبههت دربههاره 
هها را بهه طفیلهی پیهامبر   پردازد. بر اساا احادیث قدسی، امت اسالم این ویژگهی  ن میمسلمانا
کرده کنهد. بنهابراین   اند. خداوند به یمهن وجهود پیهامبر، مسهلمانان را در دو دنیها تهرمین مهی  احراز 

باالترین فضیلت این امت نزد خداوند بعد از توحید، ایمان به نبوت پیهامبر اسهت و البتهه ایهن 
کنار خود دارد. وصیت در احادیث شیعی، اقرار به امامت امیرالمؤمنینخص  را نیز در 
 . امامت )عام(5-3-1-6

ههای حهدیثی بها موضهوع امامهت عهام را   امامت، ائمه، والیت و خالفت الهی، موضوع دسته
 دهد.  تشکیل می

 . امامت )خاص(5-3-1-6-1
نهابع شهیعه اسهتخراج شهده اسهت. به جز یک حدیث، باقی احادیث ایهن بخهش مطلقها از م

سههنت بیههرون  هرچنهد یکههی از احادیههث ایهن بخههش بهها موضههوع اوصهاف امههام علههی از منهابع اهههل
گفتهه شهود، نگهاه   می کهه  آید اما موضوع امامت، اختصاصی شیعه است و لذا شگفت نیسهت 

خههاص شههیعیان و بههه ویههژه قشههر سههنتی ایههن فرقههه در بههاب امامههت بههه روشههنی در ایههن دسههته از 
امامهت و ائمهه بهه عنهوان فصهل   شهود. احادیهث قدسهی شهیعی بهر روی مسهرله  ادیث دیده میاح
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کهه بهیش از آن ممیز دو فرقه شیعه و اهل کید فراوان دارد و به همهین دلیهل اسهت  کهه بهه  سنت تر
کهه در بخهش  دههد. عهالوه بهر ایهن، همهان  نبوت پرداخته شود، امامت را مورد توجه قرار می گونهه 

گفته ش گاه از نبوت سخنی بهه میهان آمهده باشهد، امامهت نیهز در نبوت  کثریت موارد، هر  د، در ا
گهر چهه از  کهه نقطهه توجهه و تمرکهزش امامهت اسهت؛ ا گرفته است؛ اما بسها احهادیثی  کنار آن قرار 

بهه عنهوان اثبهات  که اوصهاف و فضهایل امهام علهی نبوت هم نامی برده باشد. نکته دیگر، آن
یههادی از احادیههث ایههن رده را بههه خههود اختصههاص داده شایسههتگی ایشههان بههرای ام امههت بخههش ز

 است.
 سههومین عبههارت در اولههین اعههالن الهههی بعههد از خلقههت، شهههادت بههه امامههت امههام علههی

است. این اعالن ویژگی مشتر  احادیث با موضوع توحید و نبهوت و امامهت اسهت. بیشهترین 
 تعل  دارد. یو به طور خاص امام عل احادیث این رده به فضایل ائمه

 . ائمه5-3-1-6-2
کثریههت مههوارد فضههایل  در رده امامههت، تمرکههز بههر اثبههات امامههت اسههت و در رده حاضههر، در ا

و فضهایل  بهه امهام علهی شود. بخش عمهده احادیهث رده ائمهه  بندی می دسته ائمه
، رضایت و محبت خداونهد از نسبت به امام یابد: محبت پیامبر  ایشان اختصاص می

از جملهه نجهات از عهذاب،  ن، وجهوب حهب ایشهان بهرای همهه خله ، فوایهد حهب امهامایشا
، مطیههع پیههامبر، صههدای خداونههد در شههب قسههیم الجنههه و النههار، تنههها همتههای فاطمههه زهههرا

 معراج، مال  ایمان.
و حهب ایشهان در نجهات شهخص از عهذاب بها  نقش محوری ایمان به امامت امام علهی

رسهد افهراط در نقهل   دسته به آسهانی قابهل اثبهات اسهت. بهه نظهر مهی توجه به فضایل امام در این
گری و تسامآ در عمهل بهه تکهالی  دینهی و  احادیثی از این دست، خواسته یا ناخواسته، اباحه

 کند.  اخالقی را تقویت می
 . والیت5-3-1-6-3

ی ایههن دسههته از احادیههث هرچنههد بهها عنههوان والیههت نامیههده شههده، امهها بهها عنایههت بههه محتههوا
که معادل با امامت است.  بندی داخلی، روشن می احادیث و نیز دسته  شود 

گذشهته از ایهن از نظرگهاه  در بخش توحید از والیت به عنوان شهرط پهذیرش توحیهد یهاد شهد. 
 احادیث قدسی، والیت شرط پذیرش هر عملی است. 

کهه منظهور از والیهت، نتیجه حاصل از دسته گویهای ایهن اسهت  امامهت و  بنهدی رده والیهت، 



 طبقه
سی

ث قد
حادی

ی ا
ضوع

ی مو
بند

 

 

 

131 

 است.  بیت پیامبر وصایت اهل
 . خالفت الهی5-3-1-6-4

هرچند اساا احادیث این رده نیز بر اثبات امامت متمرکز است، امها بهرای رسهیدن بهه ایهن 
پهههردازد. در ایهههن دسهههته   نتیجههه، بهههه بررسهههی لهههزوم وصهههایت ههههر پیهههامبر بههه عنهههوان مقدمهههه آن مهههی

کهه زمهین در ههیچ   لههی صهورت مهیاحادیث، خالفت الهی فقط به امهر و اراده ا پهذیرد و خلیفهه 
زمانی خالی از آن نیست، حجت خدا در روی زمهین اسهت. احادیهث ایهن رده بها احادیهث رده 
که انتصاب امام را امهری الههی دانسهته و بهر مقهام بلنهد امامهت بها عنهاوین  امامت از این جهت 

کید می  گیرد.  کند، ارتباط می  مختل  تر

که به ع  نکته توان یادآور شد، اهمیت و نقش پذیرش و باور به   نوان نتیجه این بخش میای 
به عنوان اولیای الهی در سرنوشت آدمی اسهت. آن طهور  امامت و اطاعت از امامان  مسرله

کنههد، سههعادت اخههروی بههدون دسههتگیری اولیهها هههیچ تضههمینی   کههه احادیههث قدسههی روایههت مههی
کههه ایشهان جانشههین خداونههد در روی زمههین و نهدارد و دشههمنی بهها ایشههان، آتهش در پههی دار د؛ چههرا 

ههها، معصههیت  وکههیالن تههام االختیههار اوینههد و طاعههت ایشههان، طاعههت خههدا و سرکشههی از امههر آن
 خداست. 

 . معاد5-3-1-7
تهرین عنهاوین ایهن   محاسبه اعمال، بهشت و جهنم، عذاب، مر  و اشراط السهاعه، اصهلی

 دهد.  رده را تشکیل می
 ه اعمال. محاسب5-3-1-7-1

که روایات زیادی لزوم تدار  زاد و توشه را برای آن زمان یادآور مهی شهود، بهه   محاسبه اعمال 
کهافر در احادیهث   معنای بازگرداندن عمل به انسان و به عبارت واضآ تهر، جهزا دادن بهه مهؤمن و 

کار می هها جههت   رود. فرایند محاسبه اعمهال بها معرفهی خداونهد و تسهلی او بهه انسهان  قدسی به 
شود. مرحله بعدی پرسش از آدمیان دربهاره   ها آ از می  بندی انسان ایجاد آرامش و فرمان ص 

ها وقتی حقیقهت آنچهه   های الهی است. بسیاری از انسان   اعمال و چگونگی برخورد با نعمت
شههوند.   بیننههد، بههه انکههار اعمههال زشههت خههود مشههغول مههی  را در دنیهها شههنیده بودنههد، بههه چشههم مههی

کههه احادیههث از شهههادت اعضههای بههدن بههه طههور خههاص یههاد ا گواهههان روز محشههر  کههه  ینجاسههت 
گفتن پیدا می  می کنند. احادیهث همچنهین از ادای حه  صهاحب حه  )ولهو   کند، اجازه سخن 
کهه  این کسهی  که حیوان باشد( و نیز جبران محرومیت )به طور مثال محاسهبه اجهر شههید بهرای 
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کهه در زمهان محاسهبه اعمههال کنهد(   در بسهتر بیمهاری وفهات مهی بهه عنهوان دو نمونهه از جزاههایی 
گرفته می  کند.   شود، یاد می  برای انسان در نظر 

 . بهشت و جهنم5-3-1-7-2

یکی از راهکارهای احادیهث قدسهی بهرای تر یهب آدمهی بهه ایمهان و عمهل صهالآ، توصهی  
جههنم بهه عنهوان  ترین جلوه رحمت خداونهد و  بهشت و جهنم است. بهشت به عنوان ملموا

 گیرد.  بارزترین نمود  ضب الهی در این احادیث مورد توجه قرار می
گویاترین وص  احادیث دربهاره بهشهت، رحمهت مسهتمر بهودن آن اسهت. بهشهت احادیهث 
کلیدی در این  قدسی وسیع و دلخواه است و همواره مهّیای پذیرایی از دوستان خود اما نکته 

کههه بهشههت، پشههت نقهه کهههه در بههاب ایههن اسههت  ابی از سههختی و بههال پنهههان اسههت. ایههن اسههت 
کههرده و آدمههی را بههه تههاب آوردن در برابههر ابتالئههات  یههادی، بههال را رحمههت الهههی معرفههی  احادیههث ز

 کند.   دنیایی تا دریافت حقیقت آن در جهان باقی مشتا  می

ترین نکته در این دسته احادیث،  عذاب سخت، بهترین توصی  برای جهنم است و مهم
شهههیده بهههودن جههههنم در حجهههابی از شههههوات اسهههت. بنهههابراین حقیقهههت آسهههایش بهههه معنهههای پو
هها از قههرار شهرح احادیههث قدسهی بههه ایهن ترتیههب   پهروری، عههذاب و آتهش اسههت و ایهن عههذاب  تهن

گرسنگی و استغاثه برای رفع آن، رفهع تشهنگی بها شهراب حمهیم، اسهتغاثه   بندی می دسته گردد: 
کهه بههه نظهر مهه ههها باشهد. آخههرین   تههرین عهذاب  رسهد از بههدترین و سهخت  یبهرای نجهات و حسههرت 

شود. جهنم دارای دو رو یها دو بخهش   وص  درباره جهنم به دو بخش مختل  آن مختص می
گرم.  است: سرد و 

 . عذاب5-3-1-7-3

گرفتهار شهدن بهه عهذاب مهی پهردازد. عهدم ارتبهاط بها   بیشتر احادیهث ایهن رده بهه شهرح عوامهل 
گناهکهار، قتهل و  خدا، ایمان دیهر هنگهام، قضهاوت، علهم بهی خدا، استغاثه به  یر عمهل، تمله  

کههه احادیههث ایههن دسههته از آن بههه عنههوان اعمههال منجههر بههه عههذاب الهههی یههاد  زنهها، عههواملی اسههت 
 کند.  می

 . مرگ5-3-1-7-4

کههافر سههخن   احادیههث ایههن بخههش وصههفی از مههر  را ذکههر مههی کنههد و یهها از قههبض روح مههؤمن و 
ظرگاه احادیث قدسی دیدار با حبیب است و بنابراین آدمهی بایهد نسهبت بهه گوید. مر  از ن  می

کهافر ههم بها  آن اشتیا  نشان دهد و نیز تردیدناپذیر است و وقوع آن حتمی. قهبض روح مهؤمن و 
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کهدام سرنوشهت خهاص خهود دارنهد. نکتهه   استقبال مالئکه رحمت و عذاب همراه اسهت و ههر 
کههه از احادیههث ایههن رده بههه دسههت آیههد، تجسههم مههر  در قیامههت در مقابههل دیههدگان   مههی دیگههری 

که خداونهد عزراییهل را  بهشتیان و جهنمیان و س غ مر  مر  است. پیش از این اشاره رفت 
گذشهته از ایهن بهه عنهوان   که مرمور قهبض روح بنهده اسهت، بها مهر  و طعهم آن رو بهه رو مهی کنهد. 

کهه آدمهی را   ها می  نتیجه حاصل از ارتباط این دسته با سایر دسته توان توصیه بهه یهاد از مهر  را 
 دهد، نام برد.  به خشوع در برابر خدا و عمل صالآ سو  می

 . اشراط الساعه5-3-1-7-5

الساعه به معنای قیامت همواره مورد تردید و لذا مورد سؤال مخاطبهان قهرآن و حهدیث بهوده 
اسهت: سهکوت خهروا است. پاسخ احادیث ایهن رده بهه چنهین سهؤالی، شهرح اشهراط السهاعه 

کهه تها پهیش از وقهوع قیامهت مهی تسبیآ خوانهد، آتهش، طلهوع خورشهید از مغهرب بهرخالف   گهویی 
کرده و مدت درنهگ و  عادت دنیا و خروج دجال. احادیث دجال را به لحاظ ظاهری توصی  

دهد. همچنین محهل خهروج   های قیامت شرح می  سرعت حرکت آن را به عنوان یکی از نشانه
 کند.  ین میاو را تعی

 . ملحقات معاد5-3-1-8

کههه دنیهها معمههوال در برابههر  احادیههث ایههن بخههش بههه نههام دنیهها نههام گههذاری شههده اسههت و از آنجهها 
گیههرد و در عههین حههال ارتبههاط مسههتقیمی بهها موضههوعات معههاد نههدارد، بههه عنههوان   آخههرت قههرار مههی

 شود.  ملحقات معاد بررسی می
 . دنیا5-3-1-8-1

دهههد. دنیههها در   شههرح و وصههه  دنیهها را مرکهههز توجههه خهههود قههرار مهههیتمههامی احادیههث ایهههن رده، 
کافر و زندان مهؤمن  که آن را بهشت  احادیث قدسی تجسم عذاب خداست و از همین روست 

کوتهاه عمهر بهه عهذاب الههی متصهل مهی  می کافر پغ از طی مدت  شهود و مهؤمن در دنیها بها   نامد. 
که در تنگنایش قرار می د. توصی  دنیا به مهردار ههم وصه  قبلهی را ده  ابتالئاتی مواجه است 

که مردار در عین ایهن  به زبانی دیگر بیان می آیهد، امها   فایهده مهی کهه بهه نظهر نفهرت انگیهز و بهی کند 
کهه دنیهها از ابتههدا ویههژه   ای را بههه خهود جلههب مههی  توجهه عههده کنهد و ایههن عههده همهان اشههرار هسههتند 

کههه بخشههی از  ر عقوبههت اسههتایشههان آفریههده شههده اسههت. از سههوی دیگههر، دنیهها دا ؛ بههه ایههن معنهها 
سهازی انسهان، قلهب خفتهه او را  شود تا عالوه بر پا   جزای اعمال انسان در همین دنیا داده می

کند و از آن پغ را به انحراف نهرود. همهین دنیها بها ایهن توصهیفات منفهی  از خواب  فلت بیدار 
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کههنش صههحیحی از آدمههی )طاعههت خههدا( رو بههه رو شههود گههر بهها وا کههه خههدمتگزار او ا ، دسههتور دارد 
 آورد.   باشد و در  یر این صورت )دنیاپرستی( او را به خدمت خود در می

که از مطالعه احادیث این دسته حاصل می کنهار   لطیفه دیگری  کهه پهغ از  شود، این اسهت 
رفههتن نقههاب دنیهها از چهههره هسههتی و روشههن شههدن حقههای ، بهشههتی و جهنمههی هههر دو اعتههراف 

که  می آنچهه در دنیها بهه آنهان رسهید، بهال و آسهایش، مهاهیتی دیگهر داشهت؛ رحمهت، چههره  کنند 
حقیقههی بههال و عههذاب، صههورت واقعههی شهههوت اسههت. ایههن نکتههه بارههها در احادیههث و بههه بهانههه 

کید واقع می  شود.  موضوعات مختل  مورد تر

 دهد. را در یک نگاه نشان می« اعتقادات»های اصلی  ، رده3نمودار

 بندی اعتقادات : رده3نمودار

 
 اخالق. 5-3-2

بهرخالف آنچههه دربههاره جایگههاه اخههال  در تعههالیم جایگهاه اخههال  در میههان احادیههث قدسههی. 
گونههه گفتههه شههد، اخههال  در احادیههث قدسههی جایگههاهی ویههژه دارد؛ بههه  کههه حتههی در     اسههالمی  ای 

گفته است؛ اما ایهن زبهان بها  زبهان خشهک بخش اعتقادات و عبادات نیز با زبان اخال  سخن 
گوشهزد مهی -منابع دسهت دوم اسهالم   -کنهد   کهه بایهد و نبایهدهای اخالقهی را بهه مخاطهب خهود 

احادیههث قدسههی در بخههش اخههال  در مقههام معلمههی دلسههوز و مهربههان هشههدار   متفههاوت اسههت.
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که بشهارت  -دهنده  کننده، بلکه با همان زبان نرم و آرام زا و دفع دهد، اما نه تهدید وحشت  می
کند. در مجموع، بیشترین حجم احادیث در این بخش به فضایل اخالقی   انذار می -هد د  می

که احادیث قدسی تالش می کند با زبان تبشیر، شعور آدمهی را بهه   اختصاص دارد؛ به این معنا 
که خود از زشتی  درجه کمال برساند  کند.   ای از   های اخالقی پرهیز 

 . فضایل اخالقی5-3-2-1
از احادیث اخالقی به فضایل اخالقی اختصهاص دارد. عهالوه بهر تعهداد، تنهوع  بیش از نیمی

توانهد در  بهتهری   بنهدی در پهیش رو مهی موضوعی فضایل اخالقی نیز بیش از رذایل است. رده
 از موضوعات اخالقی به دست دهد.

 های فردی  ها و نگرش  . کنش5-3-2-1-1
کههنش. کیههد مههیاحادیههث ایههن رده بههر ارتبههاط بنههده بهه الهه .  تههرین  ورزد. مهههم  ا خههدا در عمههل تر

 شود:   بندی می موضوعات این دسته از احادیث به شکل زیر دسته
که احادیث روایت می . آن. ذکر1 تهرین عمهل نهزد خداونهد، ذکهر   کنهد، بهتهرین و محبهوب  گونه 

کهه خهدا را بهه  که تنها برای جلب رضایت خداوند انجام شهود، ذکهر خداسهت  است. هر عملی 
دههد. خداونهد نیهز ایهن عمهل آدمهی را   آورد و حضور انسان در محضر خداوند را نشان مهی  اد میی

کر را مشهور خوبان می  پاا می شهود و تها خهدا   کند. اساسهًا چرخهه ذکهر از خهدا آ هاز مهی  دارد و ذا
کههه   اوج مهی گیههرد. بهه ایههن ترتیهب توفیهه  یهافتن آدمههی بهر ذکههر، خهود محصههول ذکهر خههدا از اوسهت 

کههر بههه دسههت خداسههت. احادیههث، نقههل مهیاخ کفایههت   تیهار و اراده ذا کههه پیامههد ذکههر خههدا،  کنههد 
 مهمات، نجات از بال، برخورداری از رحمت و نعمت و رضوان الهی و انغ با خداست.

کههه  . هرچنهد خداونهد از طاعههت خله  بهی. طاعهت2 یهادی بهر آن دارد  کیههد ز نیههاز اسهت امها تر
گهاه. فههرد مطیههع در ضههیافت  بههه  نسهبت بههه بنههدگانش رحهیم اسههت و نتههایج طاعهت بههرای آدمههی آ

کسی، حمایت و رضهای او از بنهده و بهی کهردن اوسهت.  خداست و پذیرایی خدا از چنین  نیهاز 
کن فیکون قادر می تر از همه این مهم  شود.  که آدمی با طاعت خداوند، به خل  
کلیهد شهکر اسهت و شهکر نردبهان صهعود، . شکر3 حمهد بیشهتر بهر . بر اساا احادیهث، حمهد 

بالست و شکر بر نعمت. نتیجه حمد برخورداری از رحمت و مغفرت و نعمت است و نتیجهه 
کههه  شهکر، فزونههی نعمههت و برخههورداری از جههزای صههّدیقین. حهه  شههکر خههدا، علههم بههه ایههن اسههت 

 توفی  به شکر هم از خداست و آدمی از ادای چنین حقی ناتوان.
کههه در ایههن رده بررسهه ب. نگههرش. شههود، هرچنههد منجههر بههه عمههل شههود، امهها   ی مههیاحههادیثی 
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تههرین موضههوعات حههدیثی ایههن رده بههه شههکل زیههر ترتیههب  ماهیههت آن عمومههًا نظههری اسههت. مهههم
 یابد:  می

کارآمدترین عمهل نهزد خداونهد بهرای تقهرب بهه او، رضها بهه قضهای اوسهت. رضا  .1  . بهترین و 
گهر بنهده بهه خداوند رضای خهود را در رضهای بنهده بهه قضهایش قهرار داده اسهت کهه ا . ایهن اسهت 

قضای پروردگار راضی نشود، او را به خشم آورده است. عهدم رضهایت بنهده بهه قضهای الههی در 
کههه در  ردیهه  شههر  اسههت و جههزای بنههده راضههی، جههزای صههدیقین اسههت. نکتههه قابههل توجههه ایههن

تعههدادی از احادیههث رضهها بهها صههبر و تسههلیم همنشههین شههده؛ امهها بههه بیههان صههریآ یکههی از ایههن 
گرفتههه   ادیهث، رضهها مقهامی بههاالتر از صههبر اسهت و البتههه زههد هههم در ردهاح ای بههاالتر از رضها قههرار 

 است. 

که مقامی پایین تر از رضاست، اما از لحاظ محتوای احادیهث بهه  . صبر با وجود اینصبر. 2
کنیهد و از   که احادیث ایهن رده توصهیه مهی رضا نزدیک است؛ جز این کهه بهر ابتالئهات صهبر  کنهد 

کهه خداونهد   صیبتم که از جانب خدا به شما رسیده، نزد خل  او شهکایت نکنیهد؛ چهرا  هایی 
گناهان شما نزد مالئکه  کند.  اش شکایت نمی  هم از 

یا قرار دارد و عدم رعایت آن در انجام عمهل، در اخالص. 3 . اخالص در یک مرتبه در برابر ر
یا را شر   ردی  شر  است؛ همان که به صراحت ر داند. در قیامت هم تنهها بهه   اصغر میگونه 

گفته می  عمل خالصانه جزا تعل  می کار  کسهی   گیرد و به ریا که جهزای عملهش را از همهان  شود 
که عمل را برای او انجام داده اسهت. مرتبهه بهاالتری از اخهالص ههم بها توجهه بهه احادیهث  بگیرد 

که سّر الهی معرفی شده و در رده  گیرد.  ر از زهد قرار میای باالت  قابل تصور است 
 های اجتماعی  . کنش5-3-2-1-2

های این   رده   ها، موضوع اصلی تمامی خرده نوعان و تالش برای رفع نیازهای آن پیوند با هم
دهههد. احادیههث از میههان همههه، بههه پیونههد بهها والههدین، مؤمنههان و   دسههته از احادیههث را تشههکیل مههی

 مظلومان توجه بیشتری داده است.
در ایههن دسههته جههای  -یابههد   کههه در ارتبههاط شههخص بهها اجتمههاع ظهههور مههی -اخالقههی  فضههایل 
 ترین این موضوعات به شکل زیر است: بندی مهم گیرد. دسته  می

کید احادیهث قدسهی در ایهن رده، انفها  اسهت و آنچهه در . انفا 1 . بیشترین موضوع مورد تر
کردن آن است. هم گهنج باب انفا ، اهمیت بیشتری دارد، پنهان  کهه  کتمان صدقه است  ین 

کائنههات دانسههته شههده اسههت. انفهها    محسههوب مههی کههه آن روی  -شههود و عامههل برتههری انسههان بههر 
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موجب خیر و نجات انسان است و پاداشش را خهود خهدا  -اش، قرز دادن به خداست   سکه
 گیرد.  بر عهده می

کهه  . نقطهه تمرکهز احادیهث ایهن دسهته، ماهیهت حسهن خله  اسهت. ههر. حسن خل 2 کهغ 
کههرده باشههد، بههه حسههن خلهه  متههنعمش مههی  خداونههد اراده خیههر دربههاره کنههد. حسههن خلهه  بههه   اش 

که موجب اصالح دین انهد. حسهن خله  همچنهین  همراه سخاوت دو پایه استوار دین هستند 
گناهههان اسههت و نیههز نجههات از عقوبههت در دنیهها را نیههز در پههی  موجههب حمایههت الهههی و بخشههش 

 دارد.
کسههی . اهمیههت . احسههان3 گههر احسههان از مههال در تههوان  کههه ا احسههان بههه خلهه  چنههان اسههت 

که ولو با سخنی نیکو ایهن فضهیلت اخالقهی را تهر  نکنهد. نتیجهه احسهان  نباشد، توصیه شده 
کفایت و مغفرت الهی است.   به خل ، 

 . رذایل اخالقی5-3-2-2

 است.« اجتماعی»و « فردی»این رده شامل صفات ناپسند اخالقی به تفکیک 
 های فردی  ها و نگرش  . کنش5-3-2-2-1

کنش.  شود:  بندی می ترین موضوعات این رده به شکل زیر دسته بعضی از مهم ال . 
. از دیهد احادیهث قدسهی، نافرمهانی و عصهیان خداونهد، اسهتهزای نفهغ بهه شهمار نافرمانی  .1
، عهدم اجابهت ایمهان بهر او آید و پیامدهای آن واگذاشتن آدمی به حهال خهود، تسهلط فهرد بهی  می

 دعا و خسران است.

گنههاه آلههوده باشههد، در قیامههت نیههز بههه همههان حههال محشههور شههرب خمههر. 2 کههه بههه ایههن  . فههردی 
گنهه  شهود و لهذا نمهی  مهی گنهاه خهود را انکههار  توانهد همچهون سهایر  کهاران بهه خیهال رههایی از آتهش، 

جهز  مغفهوران کهه  دههد ولهو ایهن  کند. احادیث از قطعیت مجازات این شخص در آتش خبر می
 باشد.
گفته شهده بهرای ایهن رذیلهه اخالقهی، حهبط عمهل و عهدم اجابهت حرام خواری. 3 . دو پیامد 

 دعاست.
 دهد:  ترین موضوعات این رده را نشان می بندی زیر، برخی از مهم رده ب. نگرش.

تهوان در تهدبیر او   های رحمهت خهدا نسهبت بهه انسهان را مهی  . عجب. یکی از زیباترین جلوه1
گهاه ب کهه  کرد. خطر عجب برای آدمی تا به حهدی اسهت  رای حفم آدمی از رذیله عجب تماشا 

گنههاه را فههراهم   خداونههد بهها تههدبیر خههود بنههده را از مناجههات خههود  افههل مههی کنههد و یهها حتههی زمینههه 
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 کند تا او را از این خطر مصون بدارد.   می
ند برای فرد بخیل اسهت و . بخل. پیامد بخل از دیدگاه احادیث قدسی، منع فضل خداو2  

کهه بهشهت ههم بهر او حهرام مهی کههه در   شهود. بخیهل  از همهین روسهت  کسهی اسهت  تهرین بخهیالن، 
کردن بخیل باشد.  سسالم 

. حب دنیا. از پیامدهای این صفت، عدم اجابت دعاسهت و عهدم در  قلبهی حهالوت 3  
که با دنیاپرستی خود، سّد راه خدا می کسانی   د.شون  مناجات خدا برای 

 های اجتماعی  . کنش5-3-2-2-1
ایههن دسههته از احادیههث همگههی بههه شههکلی تضههییع حهه  یههک شههخص توسههط همنوعههانش را 

 یابد:  بندی این رده به شکل زیر ترتیب می کند. دسته  توصی  می
کهه در بخهش محاسههبه اعمهال اشهاره شههد، خداونهد بهر ادای حهه   . همهانحه  النهاا. 1 گونههه 

کاسهتی الناا پیش از رفتن آدمی به  بهشت یا حتی جههنم، اصهرار دارد و ایهن مههم بها فزونهی و 
کهه از دههان   حسنات و سیئات انجام می گیرد. تجسم حه  النهاا در روز محشهر، آتهش اسهت 

 گردد.  آید. با این همه در شرایطی ح  الناا توسط خود خداوند ادا می  کار بیرون می گنه

کهه بهه یکهدیگر ظلهم نکنیهد.   صهیه مهیآدم تو . خداوند در حدیث قدسهی بهه بنهیظلم. 2 کنهد 
کهه بهرای   کند، اما خداوند از با لعنت خود یهاد مهی  ظالم خدا را فراموش می کند.وصه  دیگهری 

که ظالم، شمشیر انتقام خداست؛ هم به دست او انتقام مهی گیهرد   ظالم آمده است، این است 
 و هم از خودش.

کهه تفهاوت ظهاهر و بهاطن آدمهی دنفا . 3 گرفتهار . نفا   ر عمهل اسهت، پیامهدهایی از قبیهل 
 شدن به فتنه در دنیا و به آتش در آخرت دارد.

کبر به خداونهد یهادآور شهد. تکبهر تکبر. 4 . پیش از این در بخش صفات، اختصاص صفت 
کوچهک کهه از دفهع  کسهی  تهرین ضهرر علیهه خهود و یها جلهب  به معنای منازعه با خداوند اسهت. 

 ناتوان است، تکبر بر وی حرام است. ترین منفعت به سود خود کوچک
یهها. 5 یهها از نظرگههاه احادیههث  چنههان . آنر کههه در مباحههث پیشههین بههه مناسههبت اشههاره رفههت، ر

 شود. پیامد این رذیلت اخالقی، حبط عمل است.  قدسی، شر  اصغر محسوب می

گرفتهاری نفهغ بهه رذیلهه چینی سخن. 6 . عدم اجابت دعا و تحریم بهشت از جملهه نتهایج 
 چینی است.سخن 

. والهههدین بهههاالترین نمونهههه ارحهههام انسهههان هسهههتند و لهههذا تمهههامی هتهههک حرمهههت والهههدین. 7
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یابهد. بهر اسهاا   سفارشات خداوند درباره حفم پیوند با ارحام درباره اینهان، قهوت بیشهتری مهی
گونه گرفتار شود، به  که به عا  والدین  کسی  گرفته می  احادیث قدسی  کهه   ای از او انتقام  شود 

گر طاعت به درگاه خداوند آورده باشد، باز هم بخشیده نخواهد شد. حتی  ا

 . ملحقات اخالق5-3-3

کهههه بههها موضهههوع اخهههال  دارد، در رده « موعظهههه»احادیهههث رده  بهههه دلیهههل ارتبهههاط تنگهههاتنگی 
گرفت.« ملحقات اخال »  قرار 

 . موعظه5-3-3-1

ت ایههههن رده بهههها رده موضههههوعی موعظههههه ارتبههههاط تنگههههاتنگی بهههها رده اخههههال  دارد. موضههههوعا
گونه گهر رده اخهال  معرفهی و   موضوعات اخالقی به  که تفکیک آن دشوار است. ا گره خورده  ای 

توصی  فضهایل و رذایهل اخالقهی باشهد، رده موعظهه توصهیه مسهتقیم بهه احهراز صهفات نیکهو و 
 بندی را خواهد داشت. تر  صفات رذیله است و طبعا همان دسته
رده موعظهههه، خههههاص حهههوزه فههههردی اسهههت و از بههههین  بیشهههترین احادیههههث و تنهههوع موضههههوعی

موضهوعات ایههن دسههته، آنچهه بههیش از همههه مههورد توجهه اسههت، زهههد بههه معنهای توجههه مطلهه  بههه 
 خداوند و  فلت از دنیاست و نیز برقراری ارتباطی خاص و دوسویه با پروردگار. 

بنهده بها هرچند هّم و  م احادیث قدسی در بخش موعظه بهر مهواعم فهردی و آن ههم ارتبهاط 
شود، در حوزه اجتماعی ههم اشهاراتی دارد. تمهامی احادیهث ایهن دسهته، آدمهی را   خدا نهاده می

کرامههت و   بهه مههدارا بها خلهه  خهدا و احسههان بهه آنههان تر یهب مههی کظههم  هیم،  کنهد. حسههن خله ، 
هههایی از مههواعم احادیههث قدسههی در حههوزه اجتمههاعی و حفههم پیونههد بهها خلهه    سههخاوت نمونههه

با موضوعات دوری از مناف ، استغنا از خل ، بزرگداشت حکیم و عهالم و  خداست. احادیثی
گفته اندکی تفاوت دارد، امها در همهین  تالش برای تعلیم و تعّلم نیز هرچند با موضوعات پیش 

 گنجد.  حوزه می
 شود. می  ، دیده4در نمودار« اخال »های اصلی  بندی دسته طبقه
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 بندی اخالق : رده4نمودار

 
 عبادات. 5-3-4

کهههالن ردهجایگهههاه عبهههادات در میهههان احادیهههث قدسهههی.  ههههای احادیهههث   عبهههادات در میهههان 
کرده است. نیز تنوع موضهوعی و خهرده رده کمترین حجم را اشغال  ههای آن بهه نسهبت   قدسی، 

کمتر است. به لحاظ سبک بیان هم عبادات احادیث قدسهی بها احکهام فقههی در   سایر رده ها 
یار متفاوت است. احادیث این رده از نظر محتوایی و سبک بیهان بهه میان معارف اسالمی بس

کهه تعیهین مهرز میهان آن  ای با دستورات و آموزه  گونه هها چنهدان  های اخالقی پیوند خورده است 
کلی جز  رده اخال  محسوب شود، چندان  ریب نمی گر به   نماید.  آسان نیست و ا

 . عبادات فردی5-3-4-1
 ر بخش عبادات به موضوع نماز اختصاص دارد. بیشترین احادیث د  

 . نماز5-3-4-1-1

که بر اساا احادیث در شب معهراج بهر پیهامبر تکلیه  مهی شهود و پیهامبر بها راهنمهایی   نماز 
کند، بهترین و زیباترین نمونهه عبودیهت و   موسی نبی از خداوند درباره آن تقاضای تخفی  می

کیهد دارد؛ بها  مناجات با خداست. احادیث به رعایت ح  نماز بهه عنهوان مهال  حهّب خهدا تر
این وجود، آن را تکلی  ما ال یطا  برشهمرده و فرصهتی بهرای جبهران نمازههای ادا نشهده در نظهر 

دههد، نمهاز رحمهت و مغفهرت الههی را بهه سهوی انسهان   که احادیث نشان مهی چنان آن    گیرد.  می
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کرده،   سرازیر می ای روشهن و نهورانی بهرای آدمهی   قلب و چهرهکند، سیئات را به حسنات مبدل 
کفایهت همههوم و اجابهت دعها مههی  بهه ارمغهان مههی کههه   آورد و موجهب  شهود. خداونهد بههه نمهازگزاری 

کنهد. نمهازگزار در حفهم مالئکهه اسهت. قهّوت   کشهد، نهزد مالئکهه مباههات مهی  انتظار نماز را مهی
کهه آدمهی را بهرای صهبر در بالیها و شهکر در  تهرثیر نمهاز از دیهدگاه احادیهث قدسهی بهه قهدری اسهت 

که انتظار می  آسایش آماده می رود نماز برای نمازگزار داشته باشهد، توفیه  او   کند. از دیگر اثراتی 
گناه و احسان است.  به طاعت، خشوع، تر  

 . روزه5-3-4-1-2
کههه   تههرین نکتههه دومههین موضههوع پههر تکههرار در میههان موضههوعات عبههادی، روزه اسههت. مهههم ای 

کرد، لزوم حفم همه اعضا و جوراح از محارم در هنگهام روزه   می توان در این بخش به آن اشاره 
که خداوند روزه کند، روزه نمی  است  که تنها در نخوردن و نیاشامیدن بروز  داند. باالترین   ای را 

که آن را به نوعی در میان عبادات برجسته می کهه  پاداش ذکر شده برای روزه  بهر  کند، این است 
اساا احادیث، پاداش روزه دار بر عهده خداست و یا بهه قرائتهی دیگهر، خهود خهدا پهاداش روزه 

 دار است. 
 . حج5-3-4-1-2

کعبه از همان ابتدا بر آدم ابوالبشر تکلی  مهی     شهود   بر اساا احادیث حج و عبادت خانه 
 است. شرایط ضرورت یافتن آن، مال حالل و صحت جسم دانسته شده  و لوازم و

کهه بهها نیتهی صههاد  ههم قصههد حههج  کسههی  برخهورداری از رحمههت و رضهای الهههی حتهی بههرای 
شههود. همنشههینی بهها انبیهها، صههدیقین، شهههدا و   نکههرده باشههد، بههه عنههوان پیامههد حههج مطههرح مههی
 صالحان نیز دیگر اثر مترتب بر عبادت حج است.

 ز فریضه حج است.محرومیت از رحمت الهی و مر  به دین یهود و مسیآ از آثار اعراز ا
 . عبادات جمعی5-3-4-2

کنهد. بنهابراین عبهاداتی  کهه در ارتبهاط بها خله  معنها پیهدا  عبادت اجتماعی، عبادتی است 
مثل نماز و حج هرچند نمود اجتماعی وسیعی داشهته باشهد، در زمهره عبهادات اجتمهاعی قهرار 

 گیرد.  نمی
 . جهاد5-3-4-2-1
جنهگ و مبههارزه اسهت. احادیهث ایههن بخهش تنهها بههه  تهرین نمهود جهههاد در راه خهدا،  ملمهوا  
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کرده است.  پیامدهای این شکل از جهاد توجه 
 . زکات5-3-4-2-2

ویژگی مشتر  نماز، روزه و زکات همان جبران نقص این فرایض در زمهان محاسهبه اعمهال   
 شود.   است. نقص زکات واجب نیز با زکات مستحب به رحمت الهی جبران می

 به معروف و نهی از منکر . امر5-3-4-2-3

امر به معروف و نهی از منکر موجب اجابت دعاست و تر  آن، آدمهی را از عطهای پروردگهار   
 کند.  محروم می

 . ملحقات عبادات5-3-5

کهه از  کالن رده عبادات دارد، در عهین حهالی  که با  دو موضوع دعا و عبادت به دلیل قرابتی 
 شود.  ، تحت عنوان ملحقات عبادات بررسی میشود  های آن محسوب نمی  رده  خرده 

 . دعا5-3-5-1

گرفته   که در آموزه -دعا  کید قرار  یهادی از احادیهث  -های دینی بسیار مورد تر حجم نسهبتًا ز
رود، بهه بهانهه   دههد. بنها بهر نقهل احادیهث از آدمهی انتظهار مهی  قدسی را نیز به خود اختصاص مهی

کوچهههک کنهههد. نکهههات   ی روزانهههههههها  تهههرین نیازمنهههدی کمتهههرین و  اش بههها خداونهههد ارتبهههاط برقهههرار 
که از احادیث این دسته به دست می  برجسته آید، یکی اشتیا  خداوند به برقهراری ارتبهاط   ای 

تهر از همهه اهمیهت  با بنده است، دیگری شدت نیازمندی انسان در همه امور به خداوند و مهم
کهه بیشهترین انگیهزهو نقهش مهؤثر دعها در رسهیدن بهه مقصهود اسههت. از ه کههه   مهین روسهت  ههایی 

 های معنوی همچون هدایت و رز  و استغفار است.  برای دعا برشمرده شده، انگیزه
از لحهههاظ اعتقهههادی، ایمهههان بهههه رسهههالت پیهههامبران، شهههرطی اساسهههی در اجابهههت دعاسهههت. 

گردن دارد، پر که به نام ح  الناا بر  داخهت همچنین الزم است انسان قبل از دعا، حقوقی را 
کننده  که دعا  کهردن   کند. از دیگر شرایطی  کنهد، دعها  باید به منظور اجابهت درخواسهتش احهراز 

با خوف و یقین است و نیز اصرار بر دعا. طاعت، رعایت عدالت و مورد ظلهم واقهع شهدن نیهز از 
 جمله شرایط اجابت است. 

 . عبادت5-3-5-2
ایض است و از سوی دیگهر، نعمهت عبادت در احادیث قدسی از سویی به معنای انجام فر

کهه توفیه  بهر انجهام فهرایض ههم بایهد از جانهب خداونهد بهه بنهده   محسوب می شود؛ به این معنها 
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که بها انجهام  کسی  کغ به اندازه  عطا شود. عبادت همچنین نشانه حّب خداوند است. هیچ 
 کند، دوستدار او نیست.  فرایض خدا را عبادت می

 گذارد. را به نمایش می« عبادات»های اصلی  ، دسته5نمودار

 بندی عبادات : رده5نمودار

 
 . سایر5-3-6

که با وجود قرابت معنایی و محتوایی با سایر احادیث رده بندی شده، ذیهل ههیچ  احادیثی 
کالن رده گنجهد و در مجمهوع ههم ذیهل یهک رده   های اعتقادات، اخال  و عبهادات نمهی  یک از 

 شود.  بررسی می« سایر» گیرد، تحت عنوان   قرار نمی
 ها  . آموزه5-3-6-1

که عمومها محتهوایی آموزشهی   تربیتهی دارد و یها مفهاهیمی را  -     این رده شامل احادیثی است 
کنههد. سههبک بیههان تعههدادی از احادیههث ایههن رده بههه صههورت شههرط و جههواب شههرط   تعریهه  مههی

کنهههدگی موضهههوعی احادیهههث ایهههن رده موجهههب تفهههاوت دسهههته اخلهههی آن بههها بنهههدی د  اسهههت. پرا
هههای معنههوی   ههها بههه آمههوزه  هههای پیشههین شههده اسههت. بیشههترین احادیههث رده آمههوزه  بنههدی  دسههته

های این رده عمومًا آموزه یا تعری  مفهومی  یر مادی   اختصاص دارد. موضوعات و ریز دسته
 و مرتبط با زندگی و جهان آخرت است. 

 . مقامات5-3-6-2

کهه شهخص گروههی را بهه دلیهل داشهتن یهک ویژگهی تحسهین  این رده ویژه احادیثی است  یها 
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گههروه را   کهرده، جایگهاهش نهزد خداونهد را یههادآور مهی شهود و یها آثهار و پیامههد اعمهال آن شهخص یها 
دارد. بیشههترین احادیههث ایههن رده، مخههتص مقههام بهشههتیان، شهههید، مجاهههد و مههؤمن   بیههان مههی
 است.

 . فضایل5-3-6-3

ص از جملههه بعضههی از صههحابه پیههامبر، فضههیلت احادیههث ایههن رده بههه شههرح فضههایل اشههخا
کن از جملههه مکههه، فضههیلت ازمنههه از جملههه روز جمعههه و فضههیلت ا ذیههه از جملههه خرمهها  امهها

 پردازد.  می
 . محبت5-3-6-4

هها، محبهت بهین خهدا و بنهده، محبوبهان و مغبوضهان   احادیثی با موضوع محبت بین انسان
گردآوری شده است.  خدا در این دسته 

 آفرینش .5-3-6-5

که در این رده، دسته کیفیهت   بندی می احادیثی  شود، به معرفی بعضهی از آفریهدگان خهدا و 
 پردازد.  ها می  آفرینش چند نمونه از آفریده

 . انسان5-3-6-6

گستاخی، بی  احادیث این رده، سه صفت از صفات منفی انسان را یادآور می شهرمی  شود: 
گالیهو بیش از همه ناس اسی. خداوند با ز کشهیده و مبهتال،  بانی  آمیز و در جایگهاه عاشهقی درد 

 کشد.   ناس اسی آدمی را به رخ می
 ابتالء. 5-3-6-7

کههرده و بدینوسههیله   احادیهث ایههن رده تههالش مهی کنههد وجههه دوم ابتالئههات دنیهایی را توصههی  
کههردن را بههه آدمههی آمههوزش دهههد. از دیههدگاه احادیههث  تغییههر دیههدگاه و شهههامت متفههاوت نگههاه 

کههه در دنیهها بههه انسههان مههی کمههال او و تقههرب او بههه خداسههت و   قدسههی، بالهههایی  رسههد، موجههب 
 آورد.  نعمت و رحمت و مغفرت الهی را برای او به ارمغان می

 . ویژگی ولی خدا5-3-6-8

اعتنها بهه دنیها  ولّی خدا در احادیث ایهن رده، فهردی اسهت در میهان زمینیهان ناشهناخته و بهی
کنههد. وی فههردی اسههت فقیههر و نمههازگزار. خههوف و   طاعههت خههدا صههرف مههی کههه تمههام تههوانش را در

 خشوع نیز از دیگر صفات ولّی خدا در احادیث قدسی است.
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کالن است. ، طبقه6نمودار  بندی موضوعی احادیث قدسی در یک نگاه 

 بندی موضوعی احادیث قدسی : طبقه6نمودار

 
رسی مقوله رحمت )به عنوان نمونه مورد مطالع5-4  ه(. بر

یکههی از بهتههرین ابههزار در راه معرفههت  -گههر ذات حضههرت حهه  هسههتند   کههه نمایههان -صههفات 
ای اسهت بهرای اتصهال بهه   معرفت خدا زمینهه  خدایند و از نظرگاه احادیث قدسی بهترین ابزار و

کهه خداونهد را   ای و هر رده  آن منبع بیکران رحمت. احادیث قدسی در هر شاخه ای اصهرار دارد 
گهذارد و دور نیسهت با صفت رح کند و بهه ههر وسهیله صهفت رحمهت را بهه نمهایش  مت معرفی 

کهه حههدیث قدسهی، نمههایش رحمهت الههی اسههت. در ایهن بخههش تهالش می گهر ادعها شههود  شههود  ا
که موضوع آن  گیهرد و از ایهن رهگهذر   دقی است، « رحمت الهی»احادیثی  تهر مهورد مطالعهه قهرار 

کشه  شهود. مطالعهه عمیه  شیوه منتخب حدیث قدسی در جذب و جلب آدم ی به راه خدا 
که احادیث قدسی به منظهور جهذب انسهان بهه مقصهد اصهلی،   احادیث رحمت نشان می دهد 

گهاهی مصهادی  و مظهاهر آن را بیهان مهی کننهد امها   گاهی به توصی  رحمت خداوند پرداخته و 
ه یهههابی بهههه رحمهههت الههههی اختصهههاص دارد. خالصههه ههههای دسهههت  بیشهههترین فراوانهههی بهههه زمینهههه

 شود.  ارائه می 7موضوعات فرعی این دسته به شکل نمودار 
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 مقوله رحمت: 7نمودار 

 
بنهدی شهده ذیهل مقولهه رحمهت   بر اساا موضوعات فرعی استخراج شهده، مقهوالت دسهته

کههه بیشههترین احادیههث ایههن دسههته بههه   بنههدی  خههود دارای دسههته هههای داخلههی هسههتند. از آنجهها 
 گردد. یابد، نمودار این دسته ارائه می اختصاص می «های برخورداری از رحمت زمینه»

 های برخورداری از رحمت : زمینه8نمودار 

 
منهد شهدن او از رحمهت الههی،   نمودار فو ، میزان ترثیر اراده الههی و اخنیهار انسهان را در بههره

ت تهرین نکتهه در ایهن بهاره، فزونهی تهرثیر عملکهرد انسهان در دریافهت رحمه کنهد. مههم  مقایسهه مهی
کههه اعمههال انسهان حتههی اراده الههی را نیههز تحههت تهرثیر قههرار مهی دهههد. نکتههه   خداسهت؛ بههه طهوری 
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که تمامی موضوعات مطرح در احادیث قدسی به نهوعی   که این نمودار نشان می دیگر، آن دهد 
 اند.  با رحمت خدا در ارتباط

پههردازد، امهها   هههای برخههورداری از رحمههت خداونههد مههی  هرچنههد بیشههترین احادیههث بههه زمینههه
توصی  رحمهت الههی، مظهاهر و مصهادی  آن نیهز بخشهی از محتهوای ایهن دسهته از احادیهث را 

دهههد. بههر ایههن اسههاا، رحمههت خداونههد سراسههر هسههتی را پوشههش داده، پیوسههته و   تشههکیل مههی
گذارنهد و بهه   شهود. همهه اجهزای جههان خلقهت، رحمهت خهدا را بهه نمهایش مهی  وقفه نهازل مهی بی

توان عصهاره معهارف احادیهث  می 9گویند. با بررسی نمودار   مت خدا سخن میزبان خود از رح
کرد.   قدسی را در احادیث حوزه رحمت مشاهده 

 : مدل ذهنی مقوله رحمت9نمودار

 

 گیری نتیجه
بنههدی ایههن دسههته از  بنههدی احادیههث قدسههی منجههر بههه رده انتخههاب مههال  موضههوع در طبقههه

کلهههی اعتقهههادات، اخهههال گهههردد. احادیهههث اعتقهههادی در     و عبهههادات مهههیاحادیهههث در سهههه رده 
شهوند. احادیهث رده اخهال  را   بنهدی مهی های توحید، صفات، نبوت، امامت و معهاد طبقهه  رده

کلی می توان به فضایل و رذایل اخالقی تقسیم نمود. از میان اخال  فردی و اجتمهاعی   به طور 
که نقطه تمرکز این رده موضوعی م شهود. در حهوزه عبهادات   حسوب مینیز، اخال  فردی است 

کمترین بخهش احادیهث قدسهی را بهه خهود اختصهاص مهی - بهیش از همهه عبهادات  -دههد   که 
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کالن رده که ذکر آن رفهت، رده  فردی از جمله نماز و روزه مورد توجه است. عالوه بر  ههایی   هایی 
که ا گرفته است. رده ملحقات حاوی احادیثی است  گرچه با احادیث نیز به نام ملحقات نام 

کوچهههک و بهههزر    آن رده خهههاص ارتبهههاط دارد، امههها نهههه ارتبهههاط مسهههتقیم. هرچنهههد نهههام رده ههههای 
آشهنا و تکهراری اسههت، امها زبهان آن متفهاوت اسهت بهها آنچهه در ابتهدای امهر بهه نظههر   احادیهث، نهام

 رسد.   می
کالمهی  ههای  که در جهت اثبات اصول دین با برهان اعتقادات احادیث قدسی بیش از این

کنههد، بیشههترین تمرکههز خههود را بههر شههرح و توصههی  مصههادی  معطههوف داشههته اسههت. در  تههالش 
که پایه ههای اولیهه عقایهد خهود را بنها   حقیقت، این دسته از احادیث از مخاطب خود توقع دارد 

هها بهه سهراغ احادیهث قدسهی بیایهد. احهدیث قدسهی   کرده و پغ از آن به منظور تحکیم این پایه
کسهب اصهول انتظار دا که مخاطبش مسلمانی ثابت قدم و راسهخ در عقیهده باشهد و پهغ از  رد 

دین از منبع اصلی دین اسالم، به مطالعه این احادیث بپردازد. در حوزه اخال  و عبهادات نیهز 
کنههد، بلکههه از آثههار و پیامههدهای رعایههت اصههول اخالقههی و   عمومهها بههه طههور مسههتقیم توصههیه نمههی

کهه در مهتن احادیهث قدسهی نهوعی  گویهد. نکتهه دیگهر، آن  سخن مهیاشتغال به عبادت خداوند 
کندگی موضهوعی  قرابت زبانی احساا می تهوان چشهم   اش نمهی  شود. با این وجود، از تنوع و پرا

کرد. این دو ویژگی متفاوت، تحلیل و نیز طبقهه بنهدی احادیهث قدسهی را بها دشهواری رو  پوشی 
سهازد. در عهین   بندی و موضوع دههی را فهراهم مهی بقهبه رو ساخته و همزمان امکان چند نوع ط

کهارگیری ههر نهوع روش تحلیلهی  کلیت مفهاهیم احادیهث و یکدسهت بهودن زبهان آن بها بهه  حال، 
کلی احادیث دگرگون نخواهد شد.   تغییر نخواهد یافت و دیدگاه  های 

 کتابنامه
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 زمینه فرهنگی و ادبی منع تدوین حدیث در دو سده نخست هجری

 27/7/1397  تاریخ دریافت:
 21/8/1398  تاریخ پذیرش:

 1محمدرضا عزیزی
 چکیده

کتابت حدیث به مثابه یک ارزش اجتماعی و تشریآ زمینهه ادبهی و فرهنگهی  بررسی منع 
و تبیین اصالت و مرجعیت زبان در جامعه آن روز عهرب   آن، مسرله پژوهش حاضر است

و پیونههد آن بهها منههع تههدوین حههدیث از اهههداف ایههن مقالههه اسههت. وقتههی اشههراف و بزرگههان، 
هها بهر دوش مهوالی بهود،   کردنهد و ایهن وظیفهه تها مهدت  یه شرمساری قلمداد مهیکتابت را ما

کتابهت نیهز اعتمهاد نکننهد و نقهل شهفاهی عهرب ههم طهوالنی  کتاب و  که به  طبیعی است 
کتابهت در فرهنهگ عهرب نشهان مههی دههد صهحابه و تهابعین بهه شهّدت در برابههر   گهردد. سهیر 

ههای بعهد بها فهراهم شهدن زمینهه   مها نسهلکردنهد، ا  گیهری مهی  ثبت و تهدوین حهدیث، جبههه
کتههاب گسههترده شههدن علههوم، در آ ههاز بههه نوشههتن  هههای أمههالی و سهه غ   اجتمههاعی، فنههی و 
یکههرِد تحلی _تصهنی  و تهرلی  پرداختنههد. روش تحقیه  در ایههن مقالهه، توصههیفی  لهی و رو

گفتمان خواهد بود.  کیفی، تحلیل 
 ارزش اجتماعی.منع تدوین حدیث، سنت روایی، شعر،  ها:  کلیدواژه

 . مقدمه1
گههردآوری و تههدوین شههد.  رحلههت پیههامبر  حههدیث در حههدود صههد و پنجههاه سههال پههغ از

گمههان از همههان آ ههاز بههرای آحههاد مسههلمانان، دلکهههش و   بههی اعمههال و سههخنان رسههول خههدا
داشههتند. « کراهههت»دلنشههین بههوده، امهها بههه ویههژه صههحابه و تههابعین بههه طههرز  ریبههی از تههدوین آن، 

هها در دو قهرن نخسهت پهغ از اسهالم، نقهل حهدیث را   کهه چهرا عهرب  بهه ایهن مسهرله گهران پهژوهش
کتابت آن، خوداری می گونی داده  کنند، پاسخ  دوست دارند، ولی از  گونها انهد؛ امها بهه نظهر،   های 

                                                   
 (.Mohammadrazizi@birjand.ac.ir. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند ) 1
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کمتر به مثابه دانشی در بستر فرهنگ و ادب عربی بررسی شده است.  علم حدیث، 
هها بهر  نظر ندارند. برخهی از آن های نخست، اتفا   دوره محدثان نسبت به تدوین حدیث در

کهههه در دو سهههده نخسهههت، احادیهههث، جمهههع آوری نشهههده و بههها اسهههتناد بهههه روایهههاتی از   ایهههن باورنهههد 
یهد بهن ثابهت معتقدنهد حتهی پیهامبر نیهز نظهر خوشهی بهه تهدوین حهدیث  ابوسعید خدری و ز

کهرده نداشته است و ابوبکر، عمر، عثمان و صحابه و تابعین هم انهد تها آن   از این سهنت پیهروی 
که عمر بن عبهدالعزیز دسهتور تهدوین حهدیث را داده اسهت. ایهن پهژوهش بها احتهرام بهه سهایر آرا، 

 زمینه فرهنگی و اجتماعی این دیدگاه را بررسی خواهد نمود.
کتابت در آن  که سخن از سیر نقل شفاهی به مکتوب ضرورتًا به معنای برتری  گفتنی است 

کههارکرد خههاص خههود را داشههته اسههت. مههراد مهها از نقههل دوره ن کههدام، سههازوکار و  یسههت، بلکههه هههر 
کتابهت بها  شفاهی، چون برخی مستشهرقان و مغرضهان، فهراهم شهدن زمینهه جعهل نیسهت؛ چهه 

کاستی های خط عربی، امکان مراجعه به ثقهات،   توجه به حجم اند  اطالعات در آن روزگار، 
کاتبههان و خواننههدگان و  کههم   یههره معلههوم نیسههت الگههوی بهتههری بههرای انتقههال دانههش بههوده شههمار 

 باشد؟و
گزیر در آن بسهتر  که علوم اسهالمی ههم بهه نها هدف، تشریآ سنت روایی فرهنگ عرب است 
تها فههراهم شههدن مقهدمات ثبههت و ضههبط جریهان یافتههه اسههت. سهنت روایههی عههرب بهر بنیههاد شههعر 

رهنههگ عربههی، تههرثیر سههاختارهای بهها عنایههت بههه اهّمّیههت زایههد الوصهه  آن در فاسههتوار اسههت و 
کاویدنی است. عهرب هها شهیفته شهعر بودنهد و بهتهرین انهواع سهخن نهزد   انتقال شعر در حدیث، 

کالم موزون بود؛ از این رو تا مدت آن  هها هیمنهه هها و ابعهاد زنهدگی آن  ها بهر سهایر دانهش  ها شعر و 
تقههال شههفاهی حههدیث )نههه داشههت. از ایههن منظههر، بررسههی زمینههه اجتمههاعی و ادبههی در جریههان ان

 مضامین آن( ضرورت دارد.
که تبیهین بافهت فرهنگهی و  تحلیلی _روش تحقی  در این جستار، توصیفی  است و از آنجا 

کیفهی و میهان گفتمهان   رشهته  اجتماعی عدم تدوین حدیث مقصهود اسهت، رویکهرد  ای تحلیهل 
(Discourse Analysis.با مقاله حاضر تناسب بیشتری دارد ) 

کههه خطیههب بغههدادی )مدر پیشهه  ( در سههده پههنجم هجههری 463ینه تحقیهه  نیههز بایههد افههزود 
گون، اخهتالف احادیهث دربهاره   نوشته و به نیکویی در فصلالعلم کتابی به نام تقیید  گونها های 

کتهاب  کشهیده اسهت. سهید محمهدکاظم طباطبهایی در  آشهنایی بها تهاریخ و کتابت را به تصهویر 
گون منابع حدیث، گونی در منهع تهدوین حهدیث در میهان اههلشواهد و دالیل  سهنت و رواج آن  ا

کنهد، امها ایهن مقالهه بهر تبیهین   و شیعیان را بهه خهوبی طهرح و بررسهی مهی در میان ائمه اطهار
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کیهد دارد.  زمینه فرهنگی و اجتماعی ایهن پدیهده و الگهوی روایهی دانهش در دو سهده نخسهت تر
کتاب گریگهور شهولر، الههامی اسهالمی هها  شهفاهی و مکتهوب در نخسهتین سهده مطالعه  بخهش   از 

این موضوع بود و شواهد خهوبی بهرای تقویهت موضهوع ایهن جسهتار در اختیهار مها قهرار داد، امها از 
کتهاب، چیهزی نیامهده اسهت. مقالهه  منع تدوین حدیث به عنوان یک ارزش اجتماعی در ایهن 

کیه بهر نقهد نظریهه منهع درآمدی بر تاریخ تدوین حدیث در یک و نیم سده نخست اسالمی با ت»
کاتی « کتابت حدیث از علی معموری، در طرح شرایط تاریخی و فرهنگی بها ایهن مقالهه، اشهترا
کهههاماًل متفهههاوت اسهههت. در واقهههع، نگهههاه  دارد، امههها مسهههرله ، رویکهههرد و پاسهههخ بهههه آن در دو مقالهههه 

 اجتماعی و ادبی به مسرله تحقی ، نقطه عزیمت این مقاله است.

 ع تدوین علوم عرب. عوامل و موان2
کهه   مجموعه گون در نقل شفاهی حدیث نقهش دارنهد  گونا ای به هم بافته از عوامل و عناصر 
ههای آن روزگهار، شههرایط اقلیمهی، تهاریخی، سهبک زنههدگی و  یهره هماهنهگ اسهت؛ بههه   بها دانهش

تهوان لههّذت   عنهوان مثهال، وقتهی شههعر تها ظههور اسهالم در بردارنههده تمهام دانهش عهرب اسههت، نمهی
تههرثیر دانسههت.   وانههدن شههعر، اهّمّیههت موسههیقی و در نتیجههه، سهههولت ثبههت در حافظههه را بههیخ

که هر ملتهی بهه شهکل و بهه شهیوه ای خهاص از آثهار مانهدگار و دسهتاوردهای خهود   جاحم نوشته 
کهردن آن، شهعر مهوزون و سهخن مقفهی را   کند. عرب  پاسداری می ها در جاهلیت بهرای جهاودان 
   2برگزیدند.
کتابهت مثهل بهر  درخهت خرمها، اسهتخوانکمبود ا گلهی،   ههای شهتر، لهوح  بهزار و ادوات  ههای 

کاستی های خط در فراهم آوردن زمینه نقهل شهفاهی البتهه موّجهه اسهت. خهط   پوست و  یره و 
گویا و رسا نبود؛ یعنی واژه  عربی در نخستین سده های پرشهمار عربهی بهدون ههیچ   های اسالم، 

هههای   )بههدون َنقههط و َشههکل( موجههب برداشههت   رکههت همههزه و اعرابههی، تشههکیل، تشههدید، ح  نقطههه
گون از متن می گهوی زنهده بهه دور از همهه ایهن سهو  تعبیرهها   گونا گفهت و  شد، اما نقل شفاهی و 

 بود. ابونواا در ستایش خل  أحمر سروده:
  ال َیِهههههههههههم  الحههههههههههاَ  ِفههههههههههی القههههههههههرا ِه بالههههههههههه

 
 خههههههههههههههاِ  و ال الَمههههههههههههههها مههههههههههههههع اَِلههههههههههههههِ   

َع    ّمهههههههههههههههی معَنهههههههههههههههی الکهههههههههههههههالِم و الَو ال ی 
 

   ِ ههههههههههههح  ه  عههههههههههههِن الّص    3یکههههههههههههون  َنشههههههههههههاد 
                                                    

 .72ص ، 1ج الحیوان،. 2

بهه روایهت أبهوبکر محمهد بهن یحیهی و  نهواا  دیوان أبِهی. این بیت در 181ص  ،مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه. 3
 تحقی  بهجت عبدالغفور الحدیِثی نبود.
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کنهد و معنها را   ترجمه: او در هنگام قرائت، حرف حها  را بها خها  و الم را بها أله  اشهتباه نمهی
ح »کند و از روی   پیچیده و مبهم نمی  خواند.  هم نمی« ص 

کهریم منطقهی ا گهردآوری قهرآن  سهت، امها مخالفهت بها ترا در هم آمیختن قرآن با حدیث تها 
کشههید. وانگهههی سههبک قههرآن از احادیههث بههرای ذو   تههدوین حههدیث، دسههت کههم دو قههرن، طههول 
گوش گفته شود جمهع  های تیز عرب  زبانی حساا و  گر  آوری، تهدوین و   ها قابل تشخیص بود. ا

شههد توجهه مهردم بهه آن، معطههوف شهود و در نتیجهه، قهرآن مغفههول   تصهنی  احادیهث موجهب مهی
کالم وحی بماند، پا که به هر روی،  که در دوره -سخ، این است  های بعد همچنین شهد   چنان 

گوسهههت. بههه همهههین دلیههل، مسهههلمانان در نقههل معنههها و   بهههدیل و قداسههت آن، بهههی  بههی - گفههت و 
مضهمون حهدیث مجهاز بودنههد، امها در مهورد نقههل دقیه ، اعهراب، لفههم و معنهای قهرآن در نهایههت 

 کردند.  گیری برخورد می  سخت
کههه نسههخه»سههوی دیگههر،  از هههایی از قههرآن را بههرای اسههتفاده   تنههها خلیفههه و خههانواده او نبودنههد 

که نسهخه کی از این است  ههایی دیگهر متعله    شخصی در اختیار داشتند. روایات اسالمی حا
ههای   ههای ابهوبکر/ عمهر وجهود داشهت. در اخبهار، نهام چههره  به افراد مختل  همزمهان بها نسهخه

که ن  برجسته کهه مشههورترین آن  سخهای  کعهب )م  ای شخصی داشهتند آمهده اسهت  بهی بهن  هها ا 
گفتههه مهی32 ( و عبهداَّلل بههن مسههعود )م21 کههه  کامههل از قههرآن در   شههود نسههخه   ( هسهتند  ههایی 

   4«.اختیار داشتند
گر فرمان خلیفه کتابت تا حدود صد سال بعد شد و س غ نیز ماجرا با فرمان  ا ای مانع روند 

توان به سادگی و تنها با  تاریخی مهمی را می  پایان یافت، آیا واقعا چنین حادثه ای دیگر خلیفه
نظههر بههه فرمههانی از خلیفههه وقههت، تحلیههل نمههود؟ از سههوی دیگههر، چههرا بالفاصههله پههغ از رفههع منههع، 

ایهههم و نخسههتین آثهههار شههناخته شههده بههها تههاخیر و پهههغ از   شههاهد پیههدایش نهضهههت تههدوین نبههوده
  5رسند؟ حادثه به ظهور میگذشت مدت زمانی از این 

تدوین حدیث، امری مقّید به زمهان اسهت؛ یعنهی در صهدر اسهالم و دوره امهوی نوشهته نشهد، 
کتابهت در یهک  کتابت آن پغ از تقریبا صد و پنجاه سهال رواج یافهت. وانگههی ممنوعیهت  اما 

َمهر بهن راشهد اسهت. َمع  ای دیگر، دلیلی بر فرهنگی بودن این مسهرله  منطقه و جواز آن در منطقه
کن شهههد. او  -کهههه از نخسهههتین مصهههنفان بهههود  - ( 154بصهههری )م بهههرای »مهههدتی در صهههنعا سههها

                                                   
 .250ص های اسالمی،  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 4

کتابت حدیثدرآمدی بر تاریخ تدوین حدیث در یک و نیم سده نخست اسال. »5  .126، ص«می با تکیه برنقد نظریه منع 
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کهرد؛ زیهرا در یمهن بهرای از بههر   هها مراجعهه مهی  شهد و بهدان  ای قائهل مهی  ههایش اهمیهت ویهژه  کتهاب
که به وطنش بصره داشت،  خواندن احادیث ارزش چندانی قائل نبودند، اما وی در سفرهایی 

گزی کوفههه و بصههره بههه عنههوان دو مرکههز  پههغ از ایههن»یهها  7«6گفههت.  ز احادیههث را از حفههم مههینهها کههه 
حههدیثی جههای خههود را بههه مرکههز جدیههد علههوم و مطالعههات حههدیثی، یعنههی بغههداِد پایتخههت، داد، 

  8«.شیوه نقل حدیث از حفم به تدریج مترو  شد
م ثبهت و ضهبط آن را شود تا یکسره عد  موانع تدوین حدیث همه مربوط به علم حدیث نمی

گر چنین باشد، باید علهم حهدیث، خیلهی دیرتهر   با دالیل و انگیزه های درونی بررسی نمود؛ چه ا
که شعر، لغت، انساب، تفسهیر و   های عربی و اسالمی تدوین می  از سایر دانش شد، در صورتی 

گههردآوری شههده اسههت. در واقههع، علههم حههدیث در زمههین و بسههتر  نقههل  یههره همزمههان بهها حههدیث 
گهزارش ذهبههی، در سهال  هجهری در تمهام شهههرها  143شهفاهی جریهان یافتهه اسهت. مههثاًل بنها بهه 

هههای حههدیث و فقههه و تفسههیر پرداختنههد و در   دانشههمندان بههه تههدوین معلومههات خههود در رشههته
 9نتیجه تصانی  فراوانی پدید آمد.

، بههههه عبههههارتی دیگههههر، شههههروع تههههدوین حههههدیث و سههههایر علههههوم در اواسههههط سههههده دوم هجههههری
خودانگیخته، درونی و برآمده از خواست طبیعهی جامعهه عهرب نبهود، بلکهه محهّر  آن، عوامهل 

هری )م  بیرونی و نیاز دارالخالفه بود. ابن  گوید:    ( می124شهاب ز 
که از شهر  بهه مها مهی گر احادیثی  شهناختیم، نبهود، حهدیثی   رسهید و مها آن را نمهی  ا

کتابت آن را هم ن  نمی   10دادیم.  مینوشتیم و اجازه 
 کند:   همو نقل می

کراهههت داشههتیم، تهها ایههن کردنههد.  مهها از نوشههتن علههم  کمههان، مهها را بههدان وادار  کههه حا
یم. که هیچ مسلمانی را از این امر بازندار یم  کنون بر این باور   11ا

                                                   
کتابنامه اشاره6 کتاب نه در پانویغ و نه در  گریگور شولر به عنوان  است )یا در جریان ترجمه حذف شده( تها بهه    ای نکرده  . 

گردد، بلکه آورده  .279، ص 6، ج 1985-1984حجر عسقالنی،   اند: ابن  اصل مراجعه 

 .196های اسالمی، ص  نخستین سده شفاهی و مکتوب در. 7

 .198. همان، ص8

 .112، ص 1، جتذکره الحفاظ. 9

 .139و  138العلم، ص . تقیید10

 .138. همان، ص11
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هههری را نههاظر بههه هشههام بههن  کههراه در سههخن ز  گریگههور شههولر، مستشههر  آلمههانی، ایههن اجبههار و ا
کهراه، نهاظر بهه 12داند نه عمر بن عبهدالعزیز  عبدالملک می گذشهت ایهن ا . بهه نظهر مها طبه  آنچهه 

ههههای فهههردی و زمینهههه اجتمهههاعی اسهههت تههها دارالخالفهههه؛ زیهههرا حکومهههت همهههواره بهههه دلیهههل   جنبهههه
کتابت ندارد. از طرفی نیز هشام بن عبدالملک، دیوانی پویها   های قدرت، چاره  مناسبت ای از 

کاتب( داشت.و سرزنده با دبیرانی چون ا  بوالعال  سالم بن عبدالعزیز )استاد عبدالحمید 

 . ُبعد روایی و شنیداری شعر عربی3
ای، مههوهبتی الهههی و مقههدا هسههتند. بهها نامیههدن هههر   هههای زبههان بنهها بههر باورهههای اسههطوره  واژه

که انسهان بها نگهارش، واژگهان زبهان را در نشهانه  شیئی، آن شئ به هستی در می  هها  آید؛ در حالی 
که می  زندانی می کند، نگارش را به نهوعی تخّطهی   کند. انسان از آنجا  تواند در خط، دستکاری 

گفتهار در اوسهتا، یکهی از انهواع درمهان   کرده  از سلطه خدایان تلقی می کهه قهدرت   است.  هاسهت 
کارد و با دارو صورت می -های پزشکی   بخشی آن از انواع دیگر درمان  درمان مؤثرتر  -گیرد   که با 

که اهوره مزدا اهریمن را بی کالم و با سخن است  کارآمدتر است. با   13کند.   هوش می و 
کهرده  در فرهنگ جاهلی نیز شعر را به جن نسبت داده گمان  انهد ههر شهاعری، شهیطانی   اند و 

که به او شعر الهام می در سراسهر جزیهره العهرب آن روز متهداول بهوده »اساسًا مجنون  14کند.  دارد 
که محمد  است. حتی از قرآن چنین بر می گزیر بهود بهه ایهن شهیوه بها دشهمنانش  آید  کهه  -نا

کنههد -خواسههتند او را مجنههون بنامنههد   مههی کاهنههان بههرای درمههان بیمههاران از سههخنان  15«.مبههارزه 
بردند. بنابراین سخن و به ویژه سخن موزون در جامعه عرب در صهدر   موزون و مسّجع بهره می

ّیههت دارد و الزم اسههت ایههن فضهها در سههیر تههدویِن )در دیههوان آوردن، منسههوب بههه دیههو( اسههالم اهّم 
گرفته شود.  دانش  16ها، در نظر 

کهه شهنیده مهی کهه خوانهده شهود.  شعر عربهی نیهز در اصهل، آوایهی بهوده  کالمهی  بهه  17شهده؛ نهه 
و سهرود  را در زبان عربی معاصهر بهه معنهای خوانهدن شهعر« أنشوده»و « َنشاد»همین دلیل، هنوز 

                                                   
 .239ص های اسالمی،  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 12

 .145، ص«سنت شفاهی در ایران باستان». ر. : 13

 .475، صالحیاه العربیه من الشعر الجاهِلی. 14

 .49، صلیلی و مجنون. 15

 .168، ص«دیوان در صدر اسالم. »16

 .61، صالصوره فی الشعر العربی حتی آخر القرن الثانی الهجری. 17
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کار می ها سمعی بهود؛ ذو  عهرب از راه شهنیدن از  زیباشناسی آن»برند. به قول هلموت ریتر   به 
گوش، پرشورتر برانگیخته می کالم زودتر مسحورشان می  راه  کهرد. زبهان مطهنطن و   شد و جادوی 

گوینده و شنونده بر می گرایشی را در  رهیبت عربی هم به نوبه خود چنین    18«.انگیزد  پ 
شده، شعر عربهی تها   ای، تاریخی و  یره در فرهنگ عربی موجب   شرایط ویژه اقلیمی، قبیله

کالسیک  گر آنچه درباره اهّمّیت شعر و شاعری در ادبیات  سده دوم هجری، نوشته نشود. اما ا
گنجینه علهوم،   عرب نوشته اند، صحت داشته باشد و به قول سیوطی شعر، شناسنامه عرب، 
گونی برای نگهداری  19ها باشد،  و پاسدار آداب و رسوم عربمنبع اخبار  گونا باید سازوکارهای 

گرفته باشد  و پاسداشت از شعر، شکل 
که وقتهی   از جمله سنت های عرب در خصوص روایت شعر در جاهلیت این بود 

کهه بهه روایهت   گشهت، مهردی همهراه و همهدم او مهی  قریحهه شهاعری شهکوفا مهی شهد 
خواند یا اشعار دیگر شاعران را به عنوان شهاهد و   و آن را می پرداخت  اشعارش می
گردی بود   مانند آن می آورد. راوی  البًا خود از ذو  شعری برخوردار بود؛ انگار شا

ههها در  گیههرد. وظیفههه اصههلی آن  بینههد و از او یههاد مههی  کههه بههه نههزد اسههتادش آمههوزش مههی
َثّیهر َعهزه، راوی   جاهلیت به حافظه س ردن اشعار بود؛ چون چیزی نمی ک  نوشتند. 

که عرب خواست  ثینه و جمیل، راوی هدبه بن خشرم بود... وقتی  اشعار جمیل ب 
گردآورند  این اشعار را جمع کند، راویان و  یادی پیدا شدند... در میان   آوری  گان ز

که بیست و چند هزار قصیده را با سند و معانی واژه آن کسانی بودند  ها روایت   ها 
  20کردند.   می

ای   ههای قهومی و قبیلهه  اهتمام به روایت شعر تنها برآمده از ذو  شخصی نبود، بلکهه انگیهزه
کار بود؛ زیرا این اشعار، سجل بزرگی  21رود.  ها به شمار می ها و دیوان افتخارات آن  نیز در 

کهه در دوره کهاری  در دوره ههای متهرخر اسهالمی بها دفتهر و دیهوان انجهام یافتهه،  در واقع همهان 
بوده است. این عادت به بعد از اسهالم ههم سهرایت نمهود و در قهرن اول « راویه»جاهلی بر عهده 

اسالمی به شدت در میان مسلمانان حکمفرما بود. هنوز در دوره جاحم اعراب ایهن را یکهی از 
که بین خطبای عهرب و ایرانهی و بال هت ایشهان  افتخارات خود می شمردند. جاحم در جایی 

                                                   
 .33، صهویت ایرانی و زبان فارسی. 18

 .344، صالمزهر فی العلوم اللغه و أنواعها. 19

 .118- 117، ص 3، جتاریخ التمدن االسالمی. 20

 .30، صالجاهلیالحیاه العربیه من الشعر . 21
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کرده است، از آنمقایس کهه اعهراب ههر چهه می ه  گوینهد از روی  رو خطبهای عهرب را تهرجیآ داده 
که اندوخته که ایرانیان علم و ادبی را  اند، از راه ترلی   حافظه و بدون سابقه است، در صورتی 

  22اند. و تدوین و با تکل  بوده، و از زمان قدیم تا حال پیوسته بر آن افزوده
که در اعرا که ایشان نسبت  ب سخت ریشهاین عادت  گردید  دار بوده، باعث آن 

کتهب و تهدوین علهوم و آن نیهز پایهه و بنیهاد  که مقدمه تهالی   به ثبت و ضبط آثار 
اعتنا شوند و بلکه بعضهی از اطرافیهان ایشهان بهه  پیشرفت علم و دانش است، بی

یهت این عمهل بهه نظهر بهدبینی بنگرنهد. ایهن شهعر و امثهال آن از چنهین دیهدی حکا
 : کند می

عها  اسههههتودَع العلههههَم قرطاسههههًا فضههههّیَ
 

 23،24القهراطیغ   فبئَغ مستودع  العلِم  
کرد و  کا ذ انباشته  کا ذها چهه نگهدارنهده بهدی بهرای   علم را در  ضایع ساخت. 

 دانش هستندو
که ایهن سهنت روایهی  گذشهت  -معقول نیست  کهه  بها ظههور اسهالم بهه یکبهاره تغییهر  -چنهان 

های الزم تا اواسط سده دوم هجری نه تنها ادامه یافهت،   اهم شدن زیرساختنماید، بلکه تا فر
های اسالمی مثل حهدیث، تفسهیر، سهیره پیهامبر، مغهازی و  یهره بهه صهورت   بلکه جریان دانش

گردیههد. وقتههی از ابههوبکر بههه عنههوان  شهفاهی موجههب اسههتوار شههدن و حتههی تقههّدا ایههن سههنت نیههز 
کههه احادیههث پیههامبر  نخسههتین خلیفههه مسههلمین، خواسههته مههی آوری و تههدوین   را جمههع شههود 

 :  دهد  نماید، پاسخ می
که رسول خدا کاری را بکنم   25انجام نداد؟ چطور 

گههذار مههی یههد بههن ثابههت وا گههردآوری قههرآن را بههه ز کههه ابههوبکر، مسههئولیت  یههد   زمههانی هههم  کنههد، ز
 گوید:   می

کوه از جمع کردن    26تر بود.  نآوری قرآن بر من آسا  به خدا سوگند، جابجا 
ههای جهاهلی تقویههت   روایهت شهفاهی شهعر عربههی در دوره امهوی بهه دلیههل بازگشهت بهه سههنت

                                                   
 .20: ص 3، جالبیان و التبیین. 22

فیان َثوری است )ر. : 23 گفتة س   (.62، صالعلم تقیید. مصراع دوم دقیقا 

 .131و  130، صفرهنگ ایرانی پیش از اسالم. 24

 .36، صالفهرست. 25

 . همانجا.26
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یهادی از شهعر عربهی  شد. راویان توانا و بسیاری در پرتو حمایت امویان پرورش یافتند و بخهش ز
اد راویهه )م154توان به ابوعمرو بن العال  )م  حفم شد. از آن جمله می  (، خله  155 (، حّمَ

هههل َضهههّبی )م180مهههر )مأح َفّضَ  (، 206، ابهههو عمهههرو َسهههحا  بهههن مهههرار شهههیبانی )م  (170 (، م 
کرد.213عبدالملک بن قریب أصمعی )م   ( اشاره 

گهزارش  باید نقل شفاهی در آن روزگار از ارزش اجتماعی واالیی برخوردار بوده باشد تا بنا به 
ت و هفت هزار قصیده )یعنی در هر جرجی زیدان، افرادی در آن روزگار چون حّماد راویه، بیس

که اسهم  حرف، هزار قصیده(، أصمعی، شانزده هزار أرجوزه، ابوضمضم، اشعاری از صد شاعر 
   27ها عمر بود، به خاطر س رده باشند. همه آن

که خلیفه اموی، ولید بن یزیهد، حّمهاد  شنیدن شعر حتما آن قدر برای عرب، شورانگیز بوده 
که از هیچ   ولی شگفت  28ای برایش بخواند،  خواند تا قصیده  راویه را از عرا  فرا می انگیز است 

کوفه، هیچ نوشهته  یک از این روایه کهرده   های نامبردار بصره و  کهه خهود پرداختهه یها ویراسهت  ای 
 29باشند، بر جای نمانده است.

کتها  گالیهه مهی طبقات فحول الشهعرا  ( در 232ابن سالم )م کهه مهردم، شهعر را از  بی بهه کنهد 
گیرند و بهر دانشهمندان، عرضهه   نشینان نمی  کنند و آن را از بادیه  کتاب دیگر دست به دست می

کهه شهعر از   نمی کغ قابل قبهول نیسهت  « صهحفی»گرفتهه شهود و از « صهحیفه»کنند. برای هیچ 
گردد.  30نقل 

مه، خطاب به او  در مقدمه دیوان ذو که ذوالّر  مه از عیسی بن عمر نقل شده  به ایهن »گفته:  الّر 
گیرد   داند؟ دستش را روی دهانش می  پرسد: مگر نوشتن می  وقتی از او می«. حرف، ضّمه بدهو

کتمان می»گوید:   و می کتهاب  31«.کنم؛ زیرا نزد مها عیهب اسهت  من آن را  هآالبتهه در  ایهن  الموشَّ
ز عالمههان و حکایههت بههه شههیوه دیگههری نیههز روایههت شههده اسههت. ذوالّرمههه، اشههعارش را بههر سههه تههن ا

یهههان؛ یعنههههی َشهههعبه حجههههاج )م یهههه )م 160راو  ( و عیسههههی بهههن عمههههر ثقفههههی 156 (، حّمههههاد راو
هایشههان راهنمههایی   ههها را در چگههونگی نوشههتن و اشههتباهات نوشههته کههرد و آن   ( امههال مههی149)م
که آیا نوشتن مهی  کرد. وقتی عالمان با تعجب از او می  می دههد   دانهد، ذوالرمهه پاسهخ مهی  پرسند 

                                                   
 .28، ص 5، جتاریخ التمدن االسالمی. 27

 .678. همان، ص28

 .150های اسالمی، ص  ین سدهشفاهی و مکتوب در نخست. 29

 .180، ص مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه. 30

 .5، صالدیوان. 31
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کاتبی از اهالی حیره، او را در بیابان دیدهک کتابت حروف را روی شهن بهه او آموختهه اسهت.   ه  و 
کههه دربههاره باسههوادی او چیههزی بههه دیگهههران  کههه ذوالرمههه از آن عالمههان خواسههته  در دو جهها آمههده 

 32نگویند.
گسهترده شهفاهی آن بهه  کنار نقل  کتابت را به عنوان یک هنجار اجتماعی در  این حکایت، 

گواهی مینیک کلهی مهی  ویی  گفهت تهدوین شهعر بهه عنهوان اصهیل  دهد. به طهور  تهرین هنهر و   تهوان 
توانهد   ههای ایهن مقاومهت مهی  های جدی رو به رو بهود؛ انگیهزه  ها با مقاومت  دانش عرب تا مدت

البته متنوع باشد، اما تدوین سایر علهوم مثهل پزشهکی، لغهت و  یهره ههم بهه همهین شهکل بهوده 
کتاب است. زمانی  کار آمد،  ناشکه عمر بن عبدالعزیز روی  کشهیش أههرون  ک  )حاوی( نوشته 
در  -کههه اصههل آن بهه زبههان سههریانی بههود و ماسهرجویه، آن را بههه عربههی برگردانههده بههود  -بهن أعههین را 

کتابخانه شام دیهد. از خلیفهه خواسهتند آن را بهرای مزیهد فایهده در اختیهار عمهوم مسهلمانان قهرار 
یههدان در ذیههل دههد. چهههل روز اسهه کههرد، سهه غ آن را در دسههترا مههردم قههرار داد. جرجههی ز تخاره 
 نویسد:   این حکایت می

کتههاب  کتههابی پزشههکی بههوده، نههه فلسههفی  -تردیههد خلیفههه در نشههر ایههن  کههه   -بهها آن 
  33برانگیز استو  ترمل

کتاب 291ابوالعباا ثعلب )م گفته: العین ( نیز در نقد   ، نوشته خلیل بن أحمد 
کردنهد. ایهن مطالهب را از راوی جمعی دانشم گون پهر  گونها کتاب را از مطالهب  ند، 
گزارش وراقان، ترلی  خود آن  خاصی نگرفته کتهاب  اند، بلکه بنا به  هاست. ایهن 

 34از این جهت، نقص دارد. 
بر این اساا، نباید همه موانع تدوین را یکسره از سر زههد و ورع دانسهت و در درون حهدیث 

کرد، بلکه  برخهی از ایهن موانهع بهه سهاختار انتقهال دانهش در فرهنهگ عربهی وابسهته جست و جو 
کهه در  که منع تدوین حدیث به دالیل دینهی و اهّمیتهی  گفتنی است  است. البته این نکته نیز 

 افکار و رفتار مسلمانان داشته و دارد، البته بیشتر از علوم لغوی مورد توجه بوده است.

                                                   
 .149و  148های اسالمی، ص  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 32

 .149،  3، ج تاریخ التمدن االسالمی. 33

 .180ص مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه،. 34
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کتابت4  . مقاومت در برابر 
کهه افهراد، نوشهتن   سده نخست پغ از اسالم با انبوهی از روایتدر دو  هایی رو به رو هسهتیم 

کههه دانههش را سههینه بههه سههینه فرانگرفتههه، بههه دیههده حرمههت و تکههریم  کسههی  را دوسههت ندارنههد و بههه 
 شود:  برای تبیین این پدیده به طور مصداقی به چند نمونه اشاره می 35نگریستند.  نمی

کشهد،   نویسهد. دراز مهی  کنهی، مهی  که سفیان آنچه را بیان مهیبه عمرو خبر دادند  -
کسی از من چیزی بنویسد. سفیان هم دیگهر   کند و می  گریه می گوید: من روا ندارم 

 36کند.   نویسد و فقط حفم می  از او چیزی نمی
گفهت: أحادیهث مشهابه )النظهائر( را بهرایم بنهویغو  - مسرو  به علقمهه بهن وقهاص 

کنم و   دانی نوشتن ناپسند است؟ جواب داد: فقط در آن، نگاه می  گفت: مگر نمی
  37سوزانم.  بعد آن را می

گفتهه: ههیچ چیهزی مگهر یهک حهدیث طهوالنی را ننوشهتم و آن را ههم  - خالد حّذا  
 38وقتی به خاطر س ردم، از بین بردم.

کتابههت بههه صههرف مالحظههات عقیههدتی نبههوده و بههه   بههه نظههر مههی همههین رسههد ایههن نههوع نگههاه بههه 
جهههت ههههم پههغ از مهههدتی از میههان رفتهههه اسهههت. در واقههع، ههههر چههه از ظههههور دیههن اسهههالم بیشهههتر 

گون اسههالمی مثههل تفسههیر، حههدیث، فقههه، تههاریخ،   گذشههت، آرام آرام دامنههه دانههش  مههی گونهها هههای 
گسترده شهد. اسهتادان از قهرن دوم   بنهدی آن نیهز بیشهتر مهی  تر و ضرورت ضبط و رده  لغت و  یره 

کتابهجری به بع گر چه هنوز از نوشتن و خواندن از روی  کالا خهوداری مهی  د، ا کردنهد   ها در 
کتهاب  و ارائه درا را با تکیه بر محفوظات خویش ارزش تلقی مهی هها و   نمودنهد، امها در خانهه از 

گزیر بهره می  یاداشت ههای درا دیگهر چهون صهحابه و   بردند. ایهن دانشهمندان در حلقهه  ها به نا
 کردند.   گیری نمی  برداری دانشجویان نیز سخت  یاداشتتابعین در 

 شولر معتقد است: 
دفهاتر شخصهی در   هها و  های مدیدی در بصره استفاده عالمان از یاداشت  تا مدت

ههها بههه عنههوان مسهتند نقلشههان امههری ناپسههند   میهان عمههوم و نشههان دادن ایههن نوشهته

                                                   
کت35 کتاب 463از خطیب بغدادی )م تقیید العلماب . ر. : دو فصل نخست   به بعد. 393از ص حجّیه السّنه ( و 

 .44، صتقیید العلم. 36

 .63. همان، ص37

 جا.  . همان 38
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  39شد.  شمرده می
گردش ثعلهب )م (، بنا به ن231اعرابی )م  ابن ههایش را بهدون   هها درا  سهال   (،291قهل شها

گزارشهی صهریآ  هرگونه یادداشتی ارائه می کهه او تعهداد معتنهابهی  40کرد. در عین حهال در  آمهده 
کرده تعدادی از بدویان )که وی نهزد آن»یا همو  41کتاب در خانه داشت. هها سهماع  یک بار ادعا 

گههرد آمههده  کههرده( در خانههه بعههدها مشههخص شههد حتههی یههک بههدوی هههم در خانههه او انههد. امهها   اش 
کتاب که در خانه نگه می  نیست و او به    42«.کند  دارد، مراجعه می  هایی 
کم»تکرار عباراتی مثل  نا َنحَفم  عن نبّیِ

ک  کما  وا َعّنا  هذ  عهن »، «ِاحَفظ  کنها نرخ  کمها  وا عّنها  خذ 
نا نسَمع  »و « رسول اَّلل ک  کما  وا  کتابهت و انتقهال سهینه بهه سهینه گی  به جبهه 43«ِاسَمع  ری در برابهر 

کتهَبکم؛ هرگهز بهه شهما »ههایی چهون   فعهل 44حدیث در صدر اسالم و دوره اموی اشاره دارد. لهن ن 
ثان  45«اجهازه نوشهتن نخهواهیم داد گردان و محههّدِ نیهز ههر چنهد بهر درخواسهت نوشهتن از سهوی شها

 د( اهل حدیث داللت دارد. ، حرف نفی تربی«لن»جوان دارد، اما بر مقاومت شدیِد )با 
کم کار آمدن این محدثان،  کم سنت امالنویسی رواج یافت. استاد از حافظهه، درا   با روی 

گردان امال می کتاب  کرد و از بار سرزنش نگارش نیز رها می  را به شا های أمهالی در   شد. در واقع، 
کتابهت بهه شهمار مهی گهزارش. »رود  این دوره، حلقه واسط سنت روایی و مرحله  ههای   بهر اسهاا 

عبه بن حجاج )م هفیان 197 (، وکیهع بهن جهّراح )م160موجود در منابع، راویانی چون ش   (، س 
 (، محمههد بهههن 110 - 103 (، محههدث و فقیههه، مورخههانی ماننهههد َشههعبی )م بههین 161َثههوری )م

کلبی )م  )م  اعرابهی    یا چند سهال بعهد( و لغویهانی چهون ابهن228و مدائنی )م   (146سائب 
  46«. ( مجالغ امال داشتند291 ( و ثعلب )م 231

شهد و   هها نوشهته و نگههداری مهی  احتمااًل تنها اسناد حقهوقی در دوره جهاهلی در میهان عهرب
کههه لفههم و حتههی َعههراب آن از سههوی خداونههد بههر  قههرآن هههم در صههدر اسههالم بههه عنههوان یههک سههند 

                                                   
 .196، صهای اسالمی  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 39

 .8، ص7. معجم اَدبا  )َرشاد اَریب(، ج40

 .152. همان، ص41

 .152صهای اسالمی،   دهشفاهی و مکتوب در نخستین س. 42

 .30، 29، 28، 27، صالعلم تقیید. ر. : 43

 .12و  11،  10، صآشنایی با تاریخ و منابع حدیث. ر. :  44

 .30و  29. ر. : همان، ص45

 .66، ص های اسالمی  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 46
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گرفته، باید )به پیامبر شهد.   عنوان یک اسهتثنا( نوشهته مهی نازل شده و در معرز خطر قرار 
که همراه هر نسخه خطی، قاری نیز فرستاده می شد. ثبت دخل و خرج   البته شایان ذکر است 

گزیر مهی  بیت نمایهد، امها   المال و امور دیوانی حکومت نوپای اسالمی در سطآ اقتصادی نیهز نها
این مقاومت حتی تا زمهان تدوین سایر علوم، اقتضای نقل شفاهی و سینه به سینه را داشت. 

َبیهر  کههه از وی  -کههه از بزرگههان تهابعین بههود  -تهابعین هههم ادامههه داشهت؛ مههثال سههعید بههن ج  همههین 
گفههت:  کتههابی در تفسههیر بنویسههد، خشههمنا  شههده  گههر بههدنم دو تکههه شههود، بیشههتر از »خواسهتند  ا

کار دوست دارم  47«.این 
کههم در میهان عمههوم مهردم بههه  دسهتاحتمهااًل ایهن الگههوی انتقهال دانههش تها سههده دوم بها قههوت، 
کارایی داشته است. نمونهه گون در ایهن   عنوان یک ارزش اجتماعی  گونها کهه منهابع  ههای عینهی 

َیینهه )م   زمینه به دست می کهه سهفیان بهن ع   ( در مقابهل 198دهنهد، فهراوان اسهت: نقهل شهده 
که  گفت: «هایت را نشان بده  کتاب»این درخواست  را  در ذههنم  من مطالهب »، با عصبانیت 

کتاب   49«.48کنم  هایم حفم می  بهتر از 

 . زمینه اجتماعی نقل و روایت شفاهی5
توان انتظار داشت جامعه با تمهام آداب و رسهومش بهه یکبهاره تغییهر   با ظهور دین جدید نمی

کههه پههغ از چهههل سههال دوبههاره حکومههت بنههی کههار آمههد و داعیههه  کنههد؛ بههه ویههژه آن  دار   امیههه بههر سههر 
ی اصیل عرب شد. اسالم، شهیوه و الگهوی نقهل دانهش در جامعهه آن روز عهرب را مثهل ها  سنت

گر سنت روایی عرب را   های عرب، امضا می  بسیاری دیگر از سنت که نوعًا  -کند، نه انشا. ما ا
به عنهوان یهک اصهل و سهنت در جامعهه آن روز عهرب قبهول  -امری اعتقادی و اخالقی هم نبود 

 آیند.  ها به راحتی در چنبره تغییر نمی  که سنت کنیم، خواهیم پذیرفت
کهه مهردی از عبهدالقیغ را   خالد بن عرفطه نقل می کنهد نهزد عمهر بهن الخطهاب نشسهته بهودم 

که از اسم و محل زندگی او مطمئن می   کهه در دسهت   آورند. عمر پغ از این  شود، او را با چهوبی 
کهه بنشهیند. سهه بهار، چههار آیهه   ، از او مهیپرسهد  زند. وقتی دلیل را از عمر می  داشته، می خواههد 

بهیِن زند:   خواند و سه بار او را می  نخست سوره یوس  را برای او می الر ِتلَک آیات  الکتاِب الم 
رانًا َعَربیًا َلَعلکم تعقلون نحن  نقّص  علیَک أحسَن الَقَصص... َلِمَن الغهاِفِلیَن  . مهرد َّنا أنَزلناه  ق 

                                                   
 .72، ص 3، جتاریخ التمدن االسالمی. 47

 .254، ص 3، ج 1985-1984حجر عسقالنی،   . همچنین: ابن48

 .197های اسالمی، ص  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 49
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کار را می از او دلیل کتاب دانیال  پرسد. عمر، نسخه  این  دانهد.   را عّلت این امهر مهی 50برداری از 
گهرم و پشهم سهفید بشهوید و از ایهن پهغ نهه خهود آن را   آنگاه از او می که برود و آن را بها آب  خواهد 

کرد.  گوشش برسد، او را به شدت، مجازات خواهد  گر به  که ا کسی بخواند    51بخواند و نه برای 
کتابهت چقهدر حساسهیت   حکایت باال نشان می دههد جامعهه و شهخص خلیفهه نسهبت بهه 

گر شخصی در عشیره که ا کتابت مشغول می  داشته  دادند. افزون   شده، به او خبر می  ای هم به 
کتههاب دانیههال را   بههرداری نمههی  بههر آن، ایههن شههخص، اصههاًل قههرآن یهها حههدیث را نسههخه کههرده، بلکههه 

 نوشته است.  می
کتابهت سهر بهاز زدنهد،  رب، روایی بود، اما وقتی صحابه نیز به ترسهی از پیهامبردانش ع از 

گمهان مهها ایهن ارزش اجتمههاعی در دوره خلفههای  سهنت روایههی عهرب، تقویههت و تثبیهت شههد. بههه 
که داشت بها دیهن پیونهد خهورد. عائشهه مهی گویهد: پهدرم پانصهد   راشدین به دلیل توجیه منطقی 

کههرد حهدیث از رسههول خهدا شههد. نگههران   . آن شهب، بسههیار از ایههن پهلهو بههه آن پهلههو مهیجمههع 
گفت: دخترمو   که شد،  گواری به تو دادند؟ صبآ    شدم، پرسیدم آیا از چیزی ناراحتی یا خبر نا

گفهتم: چهرا آن را سهوزاندی؟  که به تو دادم، بیاورو آتش خواست و آن را سوزاند. به او  احادیثی را 
کهه او  ترسم از دنیا بروم و  گفت: می کسی راه یابهد  این احادیث با من باشد و در آن، احادیثی از 

کههه از پیههامبر کههردم و او ایههن احادیههث را همههان طههور   را امههین خههود سههاختم و بههه او اعتمههاد 
   52شنیدم، نقل نکند.

کهه جمهع کهرده، دینهی نیسهت، بلکهه ناشهی از   د د ه ابوبکر در از میان بهردن احهادیثی  آوری 
ک کاتب است؛ وقتی این فن نزد افراد شری  و خوشنام جامعه نباشهد، عدم اعتماد به  تابت و 

کههه اشههراف و بزرگههان عههرب،  بههه هههر حههال نگرانههی آن یههادی قابههل در  اسههت؛ چههرا  ههها تهها حههدود ز
شهمردند و پهغ از اسهالم نیهز   نوشتن را از پیش از اسالم دون شرن و مایه سهرافکندگی خهود برمهی

بهه قهدری از نظهر اجتمهاعی بهرای   دانسهتند. ایهن مسهرله  وری میتنها عرب را الی  سیادت و سر
کتمان می آن گر سواد خواندن و نوشتن هم داشتند،  که حتی ا  کردند.  ها مهم بود 

گهر بیهان مهی کههه   ا کهه منهع تههدوین حهدیث، امهری فرهنگههی اسهت؛ بهه ایههن جههت اسهت  شههود 
کتابهت گر  در ایهران باسهتان، محصهور در  کتابت، بسته به شرن اجتماعی افراد شده بود؛ یعنی ا

                                                   
که دربردارندة زندگی دانیال نبی50  است. . بخش بیست و هفتم از عهد عتی  با دوازده فصل است 

 .52، صتقیید العلم. 51

 .5:  1، جتذکرة الحفاظ. 52
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رفتهه   اشراف و خاندان سلطنتی بوده، در میان اشراف عرب، ننگ و شهغل مهوالی بهه شهمار مهی
که به  یادگیری  زبان و آموزش مشغول است، بر او خهرده   وقتی عربی را می»ها  است. آن دیدند 

کار موالی مشغول شده. از جمله سخنان آ  گرفتند و می  می کهه: قریشهی بایهد گفتند: به  ن است 
 53«.از میان علوم فقط به علم تاریخ بپردازد و  یر از آن، محدود و استثنا بود

 . الگوهای شعری در نقل حدیث6
ای زور بازو و قدرت شمیرزنی بود و هر چه بهه تقویهت روحیهه سلحشهوری   مبنا در نظام قبیله

کمههک مههی کههه در تههرمین  کههرد، ارزش داشههت. از  افههراد بههرای دفههاع از قبیلههه،  آن جملههه، شههعر بههود 
یههدان در  منهافع و بهرانگیختن عواطهه  عهرب در صههلآ و جنهگ تههرثیر بسهزایی داشههت. جرجهی ز

رد آن در دوره مورد بحث ما می  نویسد:   اهّمّیت شعر و قدرت ب 

که یهک بیهت، باعهث مههاجرت یها اقامهت ایشهان مهی  گاه پیش می شهد. حتهی   آمد 
های ایشهان   جو شاعران واهمه داشتند و به مدحافرادی چون عمر بن خطاب از ه

کههه   مباهههات مههی کنههد. او  کردنههد. یههک بههار از او خواسههتند میههان دو شههاعر، داوری 
دوست نداشت متعّرز شاعران شود، از شاعرانی مثهل حسهان بهن ثابهت و  یهره 
کمههک خواسههت. عمههر، آبههروی مسههلمانان را از حطیئههه  شههاعر  بههه سههه هههزار درهههم 

ا از شههّدت تهههرا و هههراا از هجهههو، وقتههی شهههاعری را بههه اسهههارت هههه  خریههد. عههرب
گهاه حتهی زبهان   ههای مختله  بهرای اطمینهان مهی  گرفتند، از او پیمان  می گرفتنهد. 

ها را  بستند تا آن  شاعری مثل عبد یغوث بن وقاص محارِبی را در یوم الکالب می
 54هجو نگوید.

سهرودند تها چهه رسهد بهه   و دزدها هم شعر میها   ها فطری بود. حتی دیوانه  شعر در میان عرب
که شمار زیادی از آن که شاعر نبود، شنیدن و خوانهدن شهعر را از  زنان  کسی هم  ها شاعر بودند. 

کغ به جوانی می  دست نمی شهد، نقصهی بهرای او   رسید و قریحه شعری او شهکوفا نمهی  داد. هر 
مجههههالغ و بازارهایشههههان شههههعر در محافههههل،  55شههههد.  اش شههههمرده مههههی  و عیبههههی بههههرای خههههانواده

یههادی مههی 56خواندنههد.  مههی دادنههد؛   نههه تنههها شههعر برایشههان مهههم بههود، بلکههه بههه زبههان نیههز اهّمّیههت ز
                                                   

 .55، ص 3، جتاریخ التمدن االسالمی. 53

 .32، ص 3، جالسالمیتاریخ التمدن ا.  54

 .30. همان، ص55

 .144، صتاریخ اَدب العربی. 56
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فرسههتادند تهها شههعر و ادبیههات و لغههت بیاموزنههد و زبانشههان در میههان   فرزندانشههان را بههه بادیههه مههی
گر  بادیه کیزه  کهه پسهر عمهر نشینان، اصالت یابد و از اشتباهات زبانی و نحوی پا دد. نقل اسهت 

کتهک مهی  بن خطاب، فرزندش را به سبب بهی البهد آن قهدر،  57زد.  دقتهی در تلفهم و نهه اشهتباه، 
کسههی همسههرش را در آن دوره بههه  کههه  سههخن و مباحههث زبههانی از نظههر اجتمههاعی اهّمّیههت داشههته 

شهاید  58.دار به دنیا بیاورد، طهال  داده اسهت  که ممکن است فرزندی لکنت خاطر ترا از این
کههه روزگههار جههاهلی و سههده نخسههت اسههالم در نگههاه دانشههمندان لغههت،  بههه همههین سههبب باشههد 

شهههرت دارد و تمههام « عصههر االحتجههاج»هههای بعههد بههه   صههرف، نحههو و سههایر علههوم لغههوی در دوره
 شواهد و مصادی  َپسینیان، از شعر و لغت آن دوره است.

و فقهط از نظهر مضهامین بهه ویهژه مضهامین دههد   شعر در دیهن اسهالم نیهز بهه راه خهود ادامهه مهی
کیزه می گهوش فهرا   می گردد. در سیره شخص پیامبر  اعتقادی و اخالقی پا که بهه شهعر  بینیم 

کعهب بهن زهیهر را تحسهین مهی  سروده  دادند و  می کننهد و   های شهاعرانی مثهل حسهان بهن ثابهت و 
لی را بههه دلیهل مفهاد تربیتههی آن ای مثهل المیههه العهرب از دوره جهاه  حتهی بیتهی از لبیههد و قصهیده

گهاه بهه   ههای خهود اسهتفاده مهی  ههم از شهعر در خطابهه امهام علهی 59کننهد.  توصیه مهی کننهد و 
ابهوبکر و »یها  60گزیند.  عنوان یک منتقد ادبی، بهترین شاعر را از نظر سبک و ساختار شعر بر می

در تفسههیر قههرآن بههه شههعر  عبههاا  عمههر و سههایر صههحابه خههود از حافظههان شههعر جههاهلی بودنههد و ابههن
بنههابراین تههرثیر شههعر در سههایر علههوم متههداول آن روز مثههل حههدیث، طبیعههی   61؛«کههرد  استشهههاد مههی

کسهی بهه نهام عبهدالوّهاب بهن  بهه عنهوان مثهال، محهّدثی همچهون سهعید بهن أِبهی عروبهه  است.  ،
که همه جا همهراه او بهود و بهه همنشهینی بها او معهروف بهود  و مثهل ورّ  ا  و راویهه او عطا  داشت 

کتههاب  عمههل مههی ّیههت اصههل سههماع و   یهها ابههن 62نوشههت.  هههایش را بههرایش مههی  کههرد  و  قتیبههه در اهّمِ
 نویسد:   قرابت آن با شعر می

ههای   هر علمی به سماع محتاج است، امها شهعر و بهه ویهژه علهم دیهن بهه دلیهل نهام
گون، نوادر، نام  دشوار، واژه گونا گیاهان، مکا  های  هها، بهه   هها و آب  نهای درختان، 

                                                   
 .54، ص«های زبان عربی درنگی بر سیر دگرگونی. »57

 . 7،  4، ج عیون اَخبار. 58

 .18ص دیوان الشنفری،. 59

 .445، حکمت البال ه  نهج 60

 .113و  112، ص 1، جالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم. 61

 .335، ص 9، ج الطبقات الکبیر. 62
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تهوانی   میهان شهابه و سهایه در شهعر بنوههذیل نمهی  ترند. بدون سماع  سماع، محتاج
 63فر  قائل شوی.

که از شهاعران، نقهل مکتهوب شهعر را نمهی پسهندیدند، در سهایر علهوم چهون   عرب، همان طور 
کتابت پرهیز می  ( 103مجاههد )مالمثل از مراجعه بهه تفسهیر   کردند. فی  تفسیر و حدیث نیز از 

گرفتههه اسههت. کههه مجاهههد، آن را از صههحیفه جههابر  شههاعری در  64ابهها داشههتند؛ زیههرا معتقههد بودنههد 
کتهاب  که در تاریخ نیهز بهه  که او از قوم و تباری است  گفته  نکوهش ابوحاتم سجستانی به شعر 

 کنند:   استناد می
 َذا أسههههههههههههههنَد القههههههههههههههوم  أخبههههههههههههههاَرهم

 
ههههههح   و الهههههههاِجغ    ه  الص   65فإسههههههناد 

کهه وقتهی بهه تاریخشهان اسهتناد مهیم  هح »هها بهه  کننهد، اسهتناد آن  ردمی  و بها « ص 
 نگرانی است.

 . از پیامدهای نقل شفاهی در فرهنگ عربی و اسالمی7
کهرد. بهه ویهژه بها  کشاکش بها سهنت روایهی، راه خهود را بهاز  کتابت و تدوین علوم در  سرانجام 

کار آمدن عباسیان و ارتبهاط بها سهایر فرهنهگ کتهاب   روی  کتابهت و  کلهی برگشهت و  هها ور  بهه 
کتهابی بها خهودداری و تهو بهه آنچهه در آن آمههده   بهه ابهن 66ارجمنهد شهد. گفتنهد: چهرا همیشهه  دأب 

کتهاب بهها خهود داشههتن از آیهین جههوانمردی اسهت. امهها نقههل  67اسهت، عههالم هسهتی؟ پاسههخ داد: 
گون همواره اعتبار داشته و تا روزگار ما به  شفاهی در دوره گونا کتابهت پهیش آمهده  های  موازات 

 است.
گذشهت  -ههای آن     خط ناقص عربی و نارسایی کهه  گفتهار بهر  -چنهان  یکهی از عوامهل برتهری 

ههای بعهد، سهنت و محتهرم شهد، امها نگارنهده ایهن   نوشتار بهود. ههر چنهد قرائهت و سهماع در دوره
که زبان عربهی بهه  ها تدریغ در رشته زبان و ادبیات عربی اعتقاد راسخ دارد  سطور پغ از سال

هها تفههاوت دارد.   دلیهل ماهیهت شهنیداری، اشهتقا ، َعهراب، حلقهی بهودن و  یهره بها سهایر زبهان
فهم درست متن عربی به شّدت بها خوانهدن درسهت آن پیونهد دارد و قرائهت صهحیآ بهه ِصهرِف 

                                                   
 .19ص الشعر و الشعرا ،. 63

 .180ص مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه،. 64

 .181. همان، ص65

کتاب 66  .العلم تقیید. ر. : بخش چهارم 

 .179، صتقیید العلم. 67
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 شود.   کتاب و دفتر حاصل نمی
کهه سهنتشهاید بهه دلیهل همهین اهّمّیهت ذاتهی قرائهت و سهماع در زبهان ع اجهازه »   ربهی باشهد 

ههایی مثهل   تا به امروز در برخی از جوامهع اسهالمی پها برجها مانهده اسهت و دانهش« روایت حدیث
گذشهته تها بهه امهروز   صرف، نحو، لغت عرب و بال ت در صدر مواد درسی حوزه های علمیه از 

کیهد شهده  متهون عربهی همهواره در سرفصهل دروا دانشهگاه« قرائهت»گنجانده شده یا بر لفم  تر
 است. 

دار، از   ههههای سهههماع  ههههای خطهههی ههههم ضهههروری بهههود و نسهههخه  اجهههازه سهههماع حتهههی در نسهههخه
کههه صههرفًا بهها نقههل مکتههوب »هههای بههدون آن، معتبرتههر بههود. محههدثان   نسههخه در اعتبههار مطههالبی 

که از طری    دریافت می دریافت شهده بهود، معتبهر « سماع»شد، تردید داشتند و تنها مطالبی را 
کهه   زشمند میو ار دانستند )درست مشابه تعامل فقهای مسلمان با اسناد مکتوب در دادگهاه، 

کههه شههاهدان موثهه  بههه طههور شههفاهی   تنههها در صههورتی بههه عنههوان مههدر  معتبههر پذیرفتههه مههی شههود 
کنند( محتوای آن   68«.ها را تریید 

کتاب و دفتر آموخ که دانش خود را فقط از طری   کسی  تهه بهود، عنهوان عالمان آن روزگار، به 
ههحفی»تحقیرآمیههز  ف»دادنههد و « ص  َحههّرَ کههه دانشههش را دسههت« م  کسههی بههود  کههم از دو اسههتاد  نیههز 

کهه در محضهر مشهایخ  گردان و حتی عالمانی  برجسته فرا نگرفته بود. این نگاه تحقیرآمیز به شا
گههاه حاضههر نشههده بودنههد، بهها ایههن حقیقههت ترییههد مههی کتههاب  آ کههه مههردم از  کههه فاقههد  شههود   هههایی 

گرد در مجلغ درا وی باشد،   69کردند.  پرهیز می  یادداشت استاد مبنی بر حضور شا
گروهی به نام » صَحفیون»بعدها در حوزه قرائت قرآن  که مانند « م  فیون»پدیدار شدند  ح  « ص 

هح  ( رایهج بهر مهی گرفتنهد، نهه از طریه    در سایر علوم بودند. آنان علوم خود را صرفا از دفاتر )ص 
 ( مههردم را از 255نقههل مسههموع )الروایههه المسههموعه / سههماع(. ابوحههاتم سجسههتانی )مسههماع یهها 

کهه صهرفا   اعتماد به این افراد برحذر می صحفّیین. قهرآن را از آنهان  دارد: ال ترخذوا القرآَن عن الم 
   70«.اند برنگیرید  های مکتوب را خوانده  نسخه

َثنا فهالن»ههای تکهراری مثههل   جملهه سههمعت  »، «قهال...»، «حکههی لنها...»، ..«أخبرنها.»، «حهّدَ
توان از تبعات سنت نقهل شهفاهی   و  یره در آ از هر خبر، داستان و نقل قولی را می« فالنًا یقول

                                                   
 .90، صهای اسالمی  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 68

 .131و  130. ر. : همان، ص69

 .173. همان، ص70
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کتههاب کههه سلسههله روایههت تهها   ههها در دوره  دانسههت؛ زیههرا در بسههیاری از  هههای بعههد، ضههرورتی نههدارد 
ابوحیهان توحیهدی  المؤانسههو  اْلمتاعکتاب گوینده اصلی به توالی ذکر شود. به عنوان نمونه به 

کرد.  در قرن چهارم هجری می  توان مراجعه 
سهواد )سههیاهی »ههای بعهد، نگهاه تردیهدآمیز بهه   از دیگهر رسهوبات فرهنگهی ایهن سهنت در دوره

ههای نخسههت،   اسهت؛ ایههن دیهدگاه بههه ویهژه در تصههوف از همهان سههده« علههم اَورا »و « نوشهته(
گونههه گونی را در عرفهههان اسهههالمی بهههه خهههود اختصهههاص داد. ابهههنشهههایع شهههد و مضهههامین  جهههوزی   ا

کتاب 597)م کندی حکایت می َبلیغ تلبیغ ( در  کهه   از زبان ابوسعید  در خانقهاهی »کنهد 
کهه دیگهران پهی نبرنهد، مخفیانهه بهه دنبهال حهدیث بهودم. روزی دواتهم بهر  کن بودم. بهه طهوری  سا

سهههتْر عورَتههه گفهههت: ا  کسهههی از صهههوفیان  کهههنو(زمهههین افتهههاد.    یههها از 71«کو )مایهههه ننگهههت را پنههههان 
یهد و مبهادا سهخن صهوفیان شهما  گیری علم و دانش بپرداز ابوعبداَّلل بن خفی  نقل شده: به فرا

کا ذ کمربندم پنهان مهی  را بفریبدو من خود، مرّکب در آستین، خرقه و  کهردم و مخفیانهه بهه   در 
کارم مطلع شدند،   سراغ اهل علم می گفتنهد رسهتگار رفتم. وقتی هم از  کردنهد و  با من دشهمنی 

  72نخواهی شد، اما بعد از مدتی به من محتاج شدند.
یههادی بههه شههکل و شههیوه هههای   ایههن مفهههوم بههه ادبیههات فارسههی نیههز راه یافتههه اسههت و شههاعران ز

کرده کو   گونی از آن، تصویرها  اند؛ از آن جملهه، خواجهه حهافم شهیرازی در بیتهی معهروف   گونا
 گوید:  می

گهههههههههر همهههههههههدرا مهههههههههائیبشهههههههههوی   اورا  ا
 

 73کههههههههه علههههههههم عشهههههههه  در دفتههههههههر نباشههههههههد 
 اند:   در شرح آن آورده 

که می ای مهانع از اشهتغال بهه   گوید علم مدرسه  با توجه به این نظریه عرفانی است 
گر همهدرا مها هسهتی یعنهی علهم عشه  مهی  معرفت واقعی می خهوانی   گردد. پغ ا

کتههاب و دفتههر  هههایش را محههو  اورا  مدرسههه را بشههوی و نوشههته کههن. علههم درویشههی 
 74ندارد.

که  کار تظاهر به امر به معروف و نههی منکهر را »در همین روزگار حافم است  امیر مبارزالدین 
                                                   

 .318ص بیغ َبلیغ،تل. 71

 .319. همان، ص72

 .214، صدیوان حافم. 73

 .679، ص 1، جهای حافم شرح  زل 74
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کتابخانههه کهههه  داد و   هههای علمهههای شههیراز را مههورد تفتهههیش و بازرسههی قههرار مهههی  بههه جههایی رسههاند 
کشههید و دسههتور شسههت و شههو   ههها بیههرون مههی هههای فلسههفی و دیههوان اشههعار شههعرا را از آن  کتههاب
کتبی می  می کتب محرمة االنتفاع را امهر   در شیراز دارالسیاده  نویسد:  داد. محمود  کرد و  ای دایر 

کهه حتهی روزی مهی کار تا جهائی پهیش رفهت  خواسهت صهندو  مرقهد   فرمود تا بشویند و در این 
گنههاه ایههن عاشههقانه دارد هههای   کههه  ههزل متبههر  شههیخ مشههرف الههدین مصههلآ سههعدی را هههم بههه 

کار پشیمان شد. 75«.بسوزاند  که با وساطت و پایمردی فرزند بزرگش، شاه شجاع از این 
کتابت به عنوان یک ضد ارزش در دوره جاهلی و دو سده نخسهت ثابهت شهود،  گر نگاه به  ا

کشهورها مثهل ایهران و مصهر،   انگیزه کتابشویی فاتحان مسهلمان نیهز در برخهی  کتابسوزی و  های 
کینه  خوی انتقامسر  صرفًا از که  الظنون کش توزی نخواهد بود. در   جویی و  سعد بن ابی آمده 

کتاب ها به نفع مسلمانان  ها و مصادره آن  وقاص به عمر بن خّطاب نامه نوشت و از او در مورد 
کههرد. عمهر بههه او نوشههت: آن گههر ههدایت و رسههتگاری در آن کسهب اجههازه  ههها  هها را در آب بینههدازو ا

گمراهههی باشههد،  تههر و راهنمههاتر از آن  داونههد مهها را بهها روشههنباشههد، خ گههر مایههه  کههرده و ا ههها هههدایت 
عمهر بهن خطهاب  76یها آتهش بریزیهدو  هها را در آب نیهاز سهاخته اسهت. آن  ها بی خداوند ما را از آن

کتابخانه اسکندریه داده است. بهه ههر روی،  77مشابه همین پاسخ را به عمرو بن عاص درباره 
کتههاب ایههن رویکههرد کتابخانههه  نسههبت بههه سههوختن و شسههتن  گفتههه آمههد، بهها   ههها و  ههها، بنهها بههر آنچههه 
کینه  د د ه که در  الب جنگ  ای دینی و اجتماعی است، نه از سر خشم و  ها در طهول   توزی 

 تاریخ سراغ داریم.

 . نتیجه8
که آدمهی موجهودی اجتمهاعی اسهت و عهرف و پهای ر هها نیهز همهواره د  بنهدی بهه سهنت از آنجا 

کتابهت را بایهد در منههع   نظهام قبیلهه ای و سهنتی عهرب، قهانونی نانوشهته بهود، ضهد ارزش شهمردن 
که  تدوین حدیث، مهم و البته مؤثر دانست. صحابه رسول خدا و تابعین به عنوان افرادی 

کهالم مهوزون بهود،   در آن جامعه زندگی می کهه مبتنهی بهر شهعر و  کنند، الگهویی جهز نقهل شهفاهی 
که سنت روایهی تها فهراهم آمهدن بسهتر اجتمهاعی نداشتند. ب نابراین با تبعیت از این زیربناست 

کتابههت و  یههره( در دیهن اسههالم بهه راه خههود ادامههه  مناسهب و امکانههات فنهی )مثههل خهط، ادوات 
                                                   

 .448، ص 1، جخراباتی حافم. 75

 .50، ص 3ج تاریخ التمدن االسالمی،. 76

 .46همان، ص. 77
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کلههی از میههان نرفهههت و  داد، امهها بهها توجههه بهههه پیشههینه نیرومنههد و ویژگهههی خههاص زبههان عربههی بهههه 
گونی را در س گونا گذاشت.پیامدهای   احت فرهنگ اسالمی و حتی ایرانی بر جای 

کهه ایههن مقالهه، زمینهه منههع تهدوین حهدیث را در حههّد  کیههد شهود  در پایهان الزم اسهت دوبهاره تر
کهه پهژوهش  بضاعت نگارنده، بررسی می شهمردند، در ایهن   گهران برمهی کنهد و برخهی از دالیلهی را 

و بههرای دادن پاسههخی جههامع بههه نمایههد   بسههتر و فضههای فرهنگههی و اجتمههاعی جسههت و جههو مههی
گون دیگر نیاز است.  این تحقی ، پژوهش  مسرله گونا  های جدی فراوانی از زوایای 

کتابنامه9  . 
 ش.1385سید محمدکاظم طباطبایی، قم: نشر هاجر، آشنایی با تاریخ و منابع حدیث،  _
حمد هارون، ، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحم، تحقی  و شرح عبدالسالم مالبیان و التبیین _

  .1418،  قاهره: مکتبه الخانِجی، چا  هفتم

تاریخ اَدب العربی )العصر الجاهلی(، شوقی ضی ، القهاهره: دار المعهارف، چها  بیسهت  _
 تا .  و چهارم،  بی

 تا .  جرجی زیدان، بیروت: منشورات دار مکتبه الحیاه،  بی تاریخ التمدن االسالمی، _

عثمهههان الهههذهِبی، المحقههه  عبهههدالرحمن بهههن یحیهههی ، محمهههد بهههن أحمهههد بهههن تهههذکره الحفهههاظ _
  .1374جا : دائره المعارف العثمانیه،   المعلِمی،  بی

ابهوبکر احمهد بهن علهی بهن ثابهت الخطیهب البغهدادی، تحقیه  سهعد عبهدالَغّفار  تقیید العلهم، _
  .1429علی، القاهره: دار االستقامه، 

لجوزی البغهدادی، بیهروت: دار القلهم، الدین أبوالفرج عبدالرحمن ابن ا  ، جمالتلبیغ َبلیغ _
1403.  

 ش.1369،  تهران: اساطیر، چا  دوم  فرخ،  الدین همایون  ، رکنخراباتی حافم _

 م.1972، محمد أحمد الحوفی، بیروت: دار القلم، الحیاه العربیه من الشعر الجاهِلی _

ارون، مصهر: ، تحقی  و شهرح عبدالسهالم محمهد هه ، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحمالحیوان _
  .1384  مصطفی الباِبی الحلِبی،

عمههرو بههن مالههک، َجَمَعههه و َحَقَقههه و َشههَرَحه َمیههل بههدیع یعقههوب، بیههروت: دار دیههوان الَشههنفری،  _
  .1417  الکتاب العرِبی،

الههدین محمههد حههافم شههیرازی، تصههحیآ: عالمههه قزوینههی و دکتههر قاسههم   شههمغ دیههوان حههافم، _
کوشش عبدالکریم جریزه  ش.1371،  ار، تهران: انتشارات اساطیر، چا  چهارمد   نی، به 



جری
ت ه

خس
ده ن

و س
در د

ث 
حدی

ین 
تدو

منع 
بی 

و اد
گی 

فرهن
مینه 

ز
 

 

 

171 

مههه، قهدم لههه و شهرحه أحمههد حسههن بسهج، بیههروت: دار الکتههب  الهدیوان، _ قبههه ذوالّر  َ ههیالن بهن ع 
  .1415العلمیه، 

کوشش زهرا شادمان،  تههران های حافم،  شرح  زل _ : مؤله  )چاپخانهه  حسینعلی هروی، به 
 .1369،  کیهانک(، چا  سوم

قتیبهه الهدینوری، صهححه و عله  حواشهیه: مصهطفی   عبهداَّلل بهن مسهلم ابهنشهعرا ، الشعر و ال _
  .1350  أفنِدی الصفا، قاهره: المعاهد،

سههاز،   گریگههور شههولر، متههرجم: نصههرت نیههل هههای اسههالمی،  شههفاهی و مکتههوب در نخسههتین سههده _
 ش.1391تهران: حکمت، 

راسهه فهی أصهولها و تطّورهها، علهی الصوره فی الشعر العربی حتی آخر القهرن الثهانی الهجهری: د _
 م.1983  البطل، بیروت: دار اَندلغ،

هههِرّی ابههن  ابههن الطبقههات الکبیههر، _ سههعد، تحقیهه : علههی محّمههد عمههر، القههاهره: مکتبههه   منیههع الّزَ
  .1421الخانجی، 

  .1343قتیبه الدینوری، قاهره: دار الکتب المصریه،   ، عبداَّلل بن مسلم ابنعیون اَخبار _

محّمهد محّمهدی،   یرانی پیش از اسالم و آثهار آن در تمهدن اسهالمی و ادبیهات عربهی،فرهنگ ا _
 ش.1374،  تهران: توا، چا  سوم

 تا .  الندیم، بیروت: دار المعرفه،  بی  ابن الفهرست، _

یشهههه _ کراچکوفسهههکی، ههههای تهههاریخی و اجتمهههاعی داسهههتان  لیلهههی و مجنهههون: پژوهشهههی در ر ، ا.ا. 
کامل احمدنژاد  ش.1378، تهران: انتشارات زوار، چا  سوم، ترجمه: دکتر 

عبهدالرحمن السهیوطی، الشهرح و الضهبط: محمهد أحمهد جهاد  المزهر فی علوم اللغه و أنواعها، _
 تا .   بی  المولی و  یره، قاهره: دار التراث،

ناصههرالدین اَسههد، بیههروت: دار الجیههل، چهها   مصههادر الشههعر الجههاهلی و قیمتههها التاریخیههه، _
 .م1988،  هفتم

  جههواد علههی، سههاعدت جامعههه بغههداد علههی نشههره، المفصههل فههی تههاریخ العههرب قبههل االسههالم، _
1413.  

، تعلیههه : صهههبِحی الصهههالآ، تحقیههه : فهههارا طالهههب ، اْلمهههام علهههی بهههن ابهههیالبال هههه  نههههج _
  .1425  تبریزیان، قم: دار الهجره،

 ش.1385، وممسکوب، تهران: انتشارات فرزان، چا  س هویت ایرانی و زبان فارسی، شاهرخ _

درآمدی بر تهاریخ تهدوین حهدیث در یهک و نهیم سهده نخسهت اسهالمی بها تکیهه بهر نقهد نظریهه » _



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

172 172 

کتابت حدیث ، بههار، ص  5شهماره ، 1385، پژوههان  مجله نامهه تهاریخ  معموری،، علی «منع 
136-125. 

مجلهه  ، عمهر موسهی باشها، ترجمهه: حسهن دادخهواه،«ههای زبهان عربهی درنگی بر سیر دگرگونی» _
 ، شماره دو، زمستان. ، دوره اول1369،  را علوم انسانیمد
، عبهدالعزیز الهدوِری، مترجمهان: منصهور مهؤمنی و عبهاا احمدونهد، «دیوان در صدر اسهالم» _

 .183 - 167، سال سوم، ص10، شماره 1381، تاریخ اسالممجله 
، تیهر و مهرداد،  53، شهماره  1385، مجله بخهارا، ژاله آموزگار، «سنت شفاهی در ایران باستان» _
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