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 سیر تارحخی حدحث در خوزستان و جقش محدثان آن در گسترش حدحث

 1هادی حّجت
 2عجدالر ا رسایی

 چکحده
حخ:و::خوزس;;خ<ن:ب;;ه:عذ;;و=ن:درو=زه:ورود:=س;;الم:ب;;ه:=ی;;ر=ن:حک;;ی:=ز:وذ;;<طق:ت;;<ثرر :ت;;<ر گ;;س=ر:در

:و;ی:پژوهش :=یر=ن:ب;ه:ش;ه<ر حخی:ح;دحث:در::ه<ی:حدحدی:در :=ی;ن:پژوه;ه:س;رر:ت;<ر رود.:در
کرم: =: :زو<ن:پی<وجر ت;<:پ<ح;<ن:دوره:ص;فوی،:در::_صلی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:و:س;لن::_خوزسخ<ن،:=ز

س;;ه:دوره:وخق;;دو<ن:)پ;;ذ :ق;;رن:=ول(،:ور;;<جی:)ق;;رن:شش;;ن:ت;;<:ق;;رن:جه;;ن(:و:وخ;;أخر=ن:)دوره:
:=ین:وح;ّدث<ن:وخعل;ق:ب;ه:دوره:وخق;دو<ن =ی:::د؛:دوره=ج;:صفوی(:بررسی:شده:=ست.:بیشخر

:آن:شه<ر:وحدث<ن:=هل:سذت:فر=و=ن گ;ز=رش:ش;ده:=س;ت.:در:دوره:ور;<جی:تع;د=د::که:در : ت;ر
ک;<هش:ح<فخ;ه:و:در:عص;ر:وخ;أخر=ن:ب;<: ه;ور:حکوو;ت:س;<د=ت: وحّدث<ن،:به:ویژه:شرعر<ن:

:=ی;;ر=ن،:وج;;ددً=:ت;;الش ه;;<ی::وشعش;;عی:در:خوزس;;خ<ن:و:ب;;ه:دجج;;<ل:آن:حکوو;;ت:ص;;فوی:در
گرف;;ت.:=ی;;ن:وح;;دث<ن:) گ;;ر=حش:=خج;;<ری:و:ح;;دحدی:روج;;ق: بیش;;خر،:وح;;دث<ن:ش;;رعه:ب;;<:دو:

زش;;;هذدی:در:ووض;;;;وع<ت:وخخل;;;;ف:ح;;;;دحدی،:ههچ;;;;ون:: =ص;;;ولی(:وذش;;;;أ:خل;;;;ق:آث;;;;<ر:=ر
:ه<ی:حدحدی،:رج<ل،:فقه:=لحدحث،:تفسرر:رو=یی:و:غرره:بودجد.::وجهوعه
کتج:حدحدی.::ها: کلحد واژه حخ:حدحث،:  وحّدث<ن:خوزسخ<ن،:ت<ر

 درآمد
:ت<رحخی:حدحث:در:وذ<طق:خ<ص:و: ه<ی:حدحدی:وذخس;ج:ب;ه:آن::شذ<خت:شخصرتسرر

گرفخ;;ه::وذ;<طق،:=ز:جهل;ه:ح;;وزه : کهخ;ر:و;ورد:توج;;ه:ق;ر=ر حخ: ک;ه:در:ط;ول:ت;;<ر ه;<ی:وط<لع;<تی:=س;;ت:
:=ین:وذ<طق: :ورود:=سالم:و:علوم:=سالوی:ب;ه:=ی;ر=ن:و:رش;د:و:ب<لذ;دگی:=ی;ن::_=ست.:حکی:=ز که:در

                                                          :
:د=جشگ<ه:قرآن:و:حدحث.1  .:د=جشر<ر

 .ک<رشذ< :=رشد:رشخه:علوم:حدحث.2
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:=ی;ن:وذطق;ه:خوزس;خ<ن:=س;ت.:وح;دث<ن:ج;<:_علوم،:=ز:جهله:حدحث:جقش:د=شخه: ح;<دی:در وی:ز
گسر=جده :=ین:خطه: :=جد.:خطه:وخولد:شده:و:ح<:بخشی:=ز:زجدگی:علهی:خود:ر=:در

:آغ;;<ز:دورۀ:=س;;الوی:وذطق;;ۀ:وس;رعی:ر=:ش;;<ول:و;;ی ک;ه:در ش;;ده:و:در::خوزس;خ<ن:ج;;<م:س;;رزورذی:
ک;;وره،:چذ;;د:ش;;هر:و:ش;;هرک:و:«:ک;;وره»ب;;زر :ح;;<:::گسش;;خه،:=ز:چذ;;د:شهرس;;خ<ن تش;;کرل:ش;;ده:و:ه;;ر:

:=ط;;ر=ف:آن:د=ش;;خه:=س;;ت.:وقدس;;ی:)ق: «:هف;;ت:خ;;وره»ن:ر=:وش;;خهل:ب;;ر:رن:=قل;;ی;;(:=4آب;;<دی:در
کذ;;;وجی:ب;;;ه:س;;;هت::ور(:و;;;یک;;;)س;;;جع:=ل :)ب;;;ین:شوش;;;خر:و:دزف;;;ول: د=ج;;;د::ش;;;وش،:ُجذ;;;دی:ش;;;<پور

:ُو:َک:کوهس;;خ<ن(،:ُتس;;َخر:)شوش;;خر(،:َعْس;; )ش;;<دگ<ن،:هذ;;دحج<ن:و::4:ْرُو;;ز،:َدْوَرق=ه;;و=ز،:ر=َوُه::3:َرم،ْک;;ُر
کذ;;وجی(.:در:دوره گ;;<هی:ش;;هر:و:وذطق;;ه:ه;;<ی:وخخل;;ف،:ب;;<:ت ری;;ر:حکوو;;ت:و<هش;;هر: =ی:ب;;ه::ه;;<،:

:و;;;ر=د:=ز: :=ی;;;ن:جوش;;;خ<ر گردح;;;ده:=س;;;ت.:ب;;;ه:ه;;;ر:ح;;;<ل،:در گ;;;<هی:=ز:آن:ج;;;د=: خوزس;;;خ<ن:ولح;;;ق:و:
ک;;ه:وذطق;;ۀ:لرس;;خ<ن:=ز:آن:ج;;د=:ش;;ده:و:آب;;; کذ;;وجی:=س;;ت: <د=ن:و:خوزس;;خ<ن:وذطق;;ۀ:ج ر=فر;;<یی:

:=جد.:بهجه<ن:به:آن:=فزوده:شده
::ک;;ه:خوزس;;خ<ن،:قج;;ل:=ز:=س;;الم:ب;;ه:هه;;رن:ج;;<م:خو=ج;;ده:و;;ی::جکت;;ۀ:دحگ;;ر،:=ی;;ن :=ز ش;;ده:و:=ه;;و=ز

ه;<،:هذگ;<م:ورود:=س;الم:ب;ه:=ی;ر=ن،:ب;ه:ته;<م:خوزس;خ<ن،::ترین:شهره<ی:آن:بوده:=ست.:ع;رب:وهن
:وی :ب;ه:ج;<ی:خوزس;خ<ن:ب;ه::ه;<:گفخذد.:ت;<:و;دت:گفخه:و:به:شهر:=هو=ز،:سوق:=ألهو=ز:وی:=هو=ز =ه;و=ز
:وی :به:وعذ<ی:شذ<خخه:شده:ک<ر :آن:خوزسخ<ن:و:=هو=ز =و;روزی:و:در:ج;<ی:خ;ود:ب;ه:::رفت:و:پس:=ز

:رفخ;;ه :آن:زو;;<ن:=ه;;و=زی:خو=ج;;ده:و;;ی:5=ج;;د.:ک;;<ر گ;;ر:وح;;ّدثی:در :=ی;;ن،:= ش;;ده،:وهک;;ن:=س;;ت::بذ;;<:ب;;ر
ک :=ز:=سخ<ن:خوزسخ<ن:ب<شد؛:چذ<ن: کذوجی:بوده:ح<:س<کن:شهری:دحگر : کن:=هو=ز ه:به:علی:ب;ن:س<

: :تو=بع:َدورق:بوده::_وهزح<ر کن:هذدحج<ن،:=ز :گفخذد.:َدورقی:و:=هو=زی:وی:_که:س<

 های حدیثی خوزستان دوره
حخ:ح;دحث:خوزس;خ<ن: :=س< :ورز=ن:فع<لرت:وحّدث<ن،:به:خصوص:وح;ّدث<ن:ش;رعه،:ت;<ر بر

ک;;رد.:دورۀ:وخق;;دو«:وخق;;دو<ن،:ور;;<جی:و:وخ;;أخر=ن»ت;;و=ن:ب;;ه:س;;ه:دورۀ:زو;;<جی::ر=:و;;ی <ن:ب;;<:تقس;;رن:
:و:ت;;<:پ<ح;;<ن:ق;;رن:پ;;ذجن: ک;;ه::_ورود:=س;;الم:ب;;ه:خوزس;;خ<ن:و:فع<لر;;ت:وح;;ّدث<ن:ش;;رعه:و:س;;ذی:آغ;;<ز

                                                          :
:ُوْک;;َرم3 :ج;;و=حی:خوزس;;خ<ن:وذس;;وب:ب;;ه:ُوک;;رم:ب;;ن:وع;;ز=>:=لح;;<رث:)::.:َعْس;;َکُر (.:584:-:583،:ص4،:جمعجاان الجلاادا ش;;هری:=ز

:=ین:ب<ره:وی :=حذج;<:ف;رود:آو;د:و:«.:رموک»جوحسد::حج<ج:بن:یوسف:ر=:غالوی:بود:به:ج<م::وقدسی:در چون:=و:ب<:سح<هش:در
گ;ردش:ف;ر=:آو;ده،:س;<خخه<ن گرف;ت:):«:عس;کر:وک;رم»ه<:س;<خخذد.:پ;س::=و:ر=:خوش:آود،:وردم:ب;ه: احسان الت اساحن  ای ج;<م:

:(.:658،:ص8،:جمعر ة األقالحن
 .606:-:605،:ص8ج،:احسن الت اسحن  ی معر ة األقالحن.:4

:.:835،:ص5،:جاألجساب؛:885:-:884،:ص5،:جمعجن الجلدا .:5
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گرفت: ::_=د=وه:ح<فت.:ح;دحث:در:دورۀ:ور;<جی::_کتج:=ولره:و:جو=وع:حدحدی:شرعه:شکل: ک;ه:=ز
کث;ر:وح;ّدث<ن،:ب;ه:وی;ژه::_=ول:قرن:ششن:ت<:پ<ح<ن:قرن:جهن:=ست: ب;<:رک;ود:وو=ج;ه:ش;ده:و:فع<لر;ت:=

:ق;;رن:ده;;ن:و:=بخ;;د=ی:حکوو;;ت:ص;;فوحه::وح;;ّدث<ن ک;;<هش:ح<ف;;ت.:دورۀ:وخ;;أخر=ن:ب;;<:آغ;;<ز ش;;رعه:
:=ی;;ن:دوره:=ز:فع<لر;;ت:5535ش;;روع:ش;;ده:و:ت;;<:پ<ح;;<ن:عص;;ر:ص;;فوی:)س;;<ل: ق(:=د=و;;ه:د=ش;;ت.:در

:ور;<ن:ع<له;<ن:ش;رعه:دو:ب;<ره:ب;ه:روج;ق: ک<س;خه:ش;د:و:ح;دحث:در وحّدث<ن:=هل:سذت:به:شدت:
:=ین:جوشخ<ر،:ضهن:وعرفی:هر:دوره ::،:در:خالل:بحث=فخ<د.:در ه<،:جق;ش:برجس;خۀ:وح;دث<ن:ر=:در

:کذرن.:گسخرش:حدحث:بی<ن:وی
 الف. متقدمان 

گس;خرش:=س;الم:و:تش;رع،: :=ین:دوره:ب;ه:ورود:=س;الم:ب;ه:خوزس;خ<ن،:=ههر;ت:خوزس;خ<ن:در: در
:پذ :قرن:=ول:خو=هرن:پرد=خت :.وس=هج،:و:وضعرت:حدحث:و:تأثررگس=ری:وحدث<ن:خوزسخ<ن:در

 ورود اسالم به ایران ۀ. خوزستان درواز1
: :زو;<ن:عه;ر:س;;ح<هی:=ز:و;د=ین:و:س;ح<هی:=ز:بص;;ره:ب;ه:س;وی:خوزس;;خ<ن:رو=ج;ه:ش;د:و:پ;;س:=ز در
ک;رد.: : چذد:ورحله:ججرد،:سح<ه:=یر=ن:به:فرو<جدهی:هروز=ن:شکست:خورد:و:هروز=ن:=سالم:=خخر;<ر

:ب;<:ش;ذردن:=ی;ن:خج;ر:تس;لرن:ش;ده:و:=س;الم:ر=:پسیرفخذ;د.:پ;س:=ز: آن،::سح<هر<ن:=یر=ج;ی:در:شوش;خر
ش;;<پور،:ب;;دون:جذ;;ش،:تس;;لرن:ش;;دجد:و:وس;;له<ج<ن:تو=جس;;خذد:در:س;;<ل:هف;;دهن::ش;;وش:و:جذ;;دی

گ;;ر:چ;;ه:برخ;;ی:وورخ;;<ن:ف;;خح:خوزس;;خ<ن:ر=:در:س;;<ل: هج;;ری:ب;;ر:ته;;<م:خوزس;;خ<ن:وس;;لط:ش;;وجد؛:
:پ;;;ی:آن،:ش;;;هره<ی:=ی;;;ر=ن،:حک;;;ی:پ;;;س:=ز:دحگ;;;ری،:ب;;;ه:تص;;;رف::6د=جذ;;;د.:بیس;;;خن:هج;;;ری:و;;;ی در

:آود:و:=یر=جر<ن:=سالم:=خخ کردج;د.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،:خوزس;خ<ن:درو=زۀ:ورود:=س;الم:ب;ه:وسله<ج<ن:در ر;<ر:
گردح;د.:ه;ن ه;<ی:ب;زر :=س;الوی:و::ک;ه:بس;ر<ری:=ز:ص;ح<به:و:شخص;رت:_ج;و=ری:ب;<:بص;ره::=یر=ن:

کن:بودج;;د::لش;;کرح<ن:=س;;الم:در:آن :ب;;ر:=ههر;;ت:آن:و;;ی:_ج;;<:س;;< :آغ;;<ز:ورود::جر;;ز =ف;;زود.:خوزس;;خ<ن:=ز
:=رتج;<ط:ب;وده:و:پ;س:=ز:حج;<ز:وه<ی:برجس;خۀ:جه;<ن:=س;ال:=سالم:ب<:وحدث<ن:و:شخصرت ع;ر=ق::م:در

گسخرش:حدحث:و:تروح :فرهذش:=سالوی:وحسوب:وی :.::شد:)کوفه:و:بصره(،:پ<حگ<ه:وههی:در:
 . مذاهب خوزستان 2

:وذ<بع:ت<رحخی:در:وی :آغ;<ز:ورود:=س;الم:ب;ه:خوزس;خ<ن،:=عخق;<د::ب<:جست:و:جو:در ک;ه:=ز ح<بین:
:=ی;ن:س;ر:_عل;رهن:=لس;الم::_به:تش;رع:و:=ه;ل:بی;ت: :زو;<ن:خالف;ت:در زورن:رو=ج:د=ش;خه:=س;ت.:در

                                                          :
،:8،:ج تا ا الجلادا ؛:598و::569و::557،:ص3،:جتایح  االسالم و و حات الهشاهحر و األعاالم؛:500:-:95،:ص7،:جالجداحة و الجااحة.:6

:.:486،:ص8،:جالکامة  ی التایح ؛:575:-:574،:ص3،:جتایح  ال جری؛:464ص
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گردحد،:تشرع:در:خوزسخ<ن:و:دحگر::_علره:=لسالم::_=ورر=لهؤوذرن: کوفه:ورکز:خالفت:و:تشرع: که:
:ب;الد:=س;الوی:و:=رتج;<ط: کوفه:جسجت:به:دحگر جق<ط:=یر=ن:رو:به:فزوجی:جه<د.:جزدحکی:خوزسخ<ن:به:

::_م:عل;رهن:=لس;ال:_د=شخن:وحدث<ن:و:بزرگ<ن:خوزسخ<ن:ب<:=خه;ه: :=ف;زون:تش;رع:در گس;خرش:روز ب;ه:
:خوزسخ<ن:وذجر:شد.:

:بر:شرعر<ن:و:وو=لی:)وسله<ج<ن:غرر:عرب(:=فز=حش:ح<فخه:و:بذی:=ور;ه: :دورۀ:بذی:=وره:فش<ر در
ک;;ه: کوف;;ه:ق;;ر=ر:د=دج;;د.:طجرع;;ی:=س;;ت: بص;;ره:و:خوزس;;خ<ن:ر=:ورک;;ز:وهه;;ی:ب;;ر=ی:خ;;ود:در:وق<ب;;ل:

:تقر;;ه:و;;ی :=ی;;ن:=ح;;<م:آز=دی:جد=ش;;خه:و:در ح:ش;;رعر<ن:در :بذ;;یز عج;;< :و:رو:ب;;ه:زو=ل:::س;;خذد.:ب;;<: ه;;ور
گرد=ن:=و;;<م:ب;;<قر:و:=و;;<م: جه;;<دن:حکوو;;ت:=و;;وی،:ش;;رعر<ن:آز=دی:بیش;;خری:ح<فخذ;;د.:برخ;;ی:=ز:ش;;<

گس;;خرش:و;;سهج:ش;;رعه::_علرهه;;<:=لس;;الم::_ص;;<دق: =ز:خوزس;;خ<ن:برخو=س;;خه،:در:=س;;خحک<م:و:
:جقشی:چشهگرر:د=شخذد.:

:=ین:=ّح<م:ش<هد:=رتج<ط:حضوری:ح<:وک<تجه:=ه<لی:خوزس;خ<ن:ب;<:=و<و;<ن: :_عل;رهن:=لّس;الم::_در
:ب;;ه:=و;;<م:ص;;<دق: کن:=ه;;و=ز :ج<و;;ه:آن::7_علر;;ه:=لس;;الم::_هس;;خرن.:ج<و;;ه:عج;;د:=هلل:جج<ش;;ی،:ح;;< و:جر;;ز

:به:=و<م:ه<دی::8حضرت:به:وی :ب<ره:ججر:و:=خخر;<ر:و:پ<س;خ::_علره:=لسالم::_و:ج<وۀ:وردم:=هو=ز در
:=ین:=رتج<ط<ت:=ست.:جهوجه:9_علره:=لسالم::_م:=و< :=ی:=ز

ک;ه:وسخش;رق:آدم: :=ین:دوره:بسر<ری:=ز:وردم:خوزسخ<ن:وسهج:شرعه:د=شخذد:ت;<:ج;<یی: در
د=ج;د.:وی:جص;ف:و;ردم:خوزس;خ<ن:ر=::وخز،:بجز:خوزس;خ<ن:و:ق;ن،:ته;<م:=ی;ر=ن:ر=:س;ذی:و;سهج:و;ی

:ق;رون:=ولر;ه،::10شرعه:د=جسخه:=س;ت؛ کن:بودج;د.:در :=ه;و=ز:س;< گ;ر:چ;ه:ش;رعر<ن:خ;<ص:بیش;خر:در
:برخ;ی:عق<ح;د:ب;<: کالوی:وعخزل;ه:بودج;د:و:وعخزل;ه:در :تشرع،:پیرو:وسهج: وردم:خوزسخ<ن:عالوه:بر

:11=جد.:شرعه:وشخرک:بوده:و:در:برخی:وس<خل:ج<جج:شرعه:بوده
ۀ:آن:ر=:ب;;ه:ترتر;;ج:جص;;ف:=ه;;و=ز:آن:عص;;ر:ر=:ش;;رعه:و:بقر;;:احساان الت اسااحن(:در:4َوقدس;;ی:)ق:

و;;سهج::12=ی:ُحّج;;ی:ه;;<:ع;;ده:د=ج;;د.:در:ش;;وش،:ع;;الوه:ب;;ر:حذجل;;ی:فر=و=ج;;ی:حذف;;ی:و:و;;<لکی:و;;ی
                                                          :

:=ل رجة،:شهرد807،:ص57:،:جعةحوساخة الش.:7 :ث<جی.:،:به:جقل:=ز
:.860،:ص:اؤلختصاص؛:595:-:590،:ص8الکا ی  ج.:8
،:4،:جهای خ ااای  ارساااتگا  جساااخه؛:854،:ص7،:جمساااتدرل ال سااااخة؛:95،:ص5،:جبحاااار األجااا ار؛:450،:ص8،:جاؤلحتجااااج.:9

:.87ص
:.86،:صهوحة التشحع.:10
:.808،:ص5،:جاعحا  الشحعه.:11
:عرف<:بوده12 گروهی:=ز گذوسرزم:.:حّجی: که:بذ<:بر:=صول: :جرك»هذد:و:=یر=جی::=جد: :به:حق:=لذ;< :و;ی«:کرد=ر د=جس;خه،::ر=:وذحصر

ح;ه:خ;د=»ه<ی:=جد=وی:ر=:وذ<فی::عج<دت :ه;ر:عج;<دت::و;ی«:تذز :=ز ش;هرده،:رق;ص:و:س;ه<ع:و:وحج;ت:و:دوس;خی:خ;د=:ر=:بهخ;ر
کت<ب،::=جد=وی:وی  (.604،:ص8:،:جاحسن الت اسحن  ی معر ة األقالحند=جسخذد:)پ<ورقی:
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ش;;;<پور:و:ش;;;وش،:بیش;;;خر:حذجل;;;ی::ش;;;هره<ی:ر=وهرو;;;ز،:َدورق،:عس;;;کر:ُوک;;;رم،:جذ;;;دی:13بودج;;;د.
:ر=وهروز:=جو=ع:فرقه گر:چه:در ه<:و:وس=هج:رو=ج:د=شت.:وردم:شوش;خر:و:برخ;ی:=ز::وسهج:بودجد؛:

:پی;;رو:=ب;;و:یو;;ردم:جذ;;د ش;;خر:=ه;;و=ز:و:ر=وهرو;;ز:و:یر:و:بکحذرف;;ه:و:ش;;<فعی:بودج;;د.:ته;;<م:عس;;:ش;;<پور
:وعخزلی:بودجد.:یدورق:و:برخی:=ز:وردم:جذد ::14ش<پور

:=ی;;ن:دوره:برخ;;ی:=ز:وح;;ّدث<ن:در:وذص;;ج ه;;<ی:حک;;ووخی:بودج;;د:و:در:پیش;;رفت:=س;;الم:و::در
=لعج;;;< :جج<ش;;;ی::(:ج;;;ّد:هش;;;خن:=ب;;;و8=ی:د=ش;;;خذد.:عج;;;د=هلل:َجج<ش;;;ی:)ق;;;رن:تش;;;رع:جق;;;ش:وی;;;ژه

کت<ب:رج<ل(،: گرد=ن:و:=ر=دتهذ;د=ن:=و;<م:ص;<دق::_)ص<حج: :ش;< :=ی;ن::_علر;ه:=لس;الم::_که:=ز در
:بود: گردحد.:_دح<ر کن:=هو=ز: :عج<سی:ح< ::15=ز:طرف:وذصور خ<ج;د=ن:تذ;وخی:در:خوزس;خ<ن:و:دحگ;ر

جق<ط:=سالوی:وذصج:قض<وت:د=شخذد:و:خدو<ت:فر=و=جی:به:تشرع:جهودجد.:حسن:بن:وفّض;ل:
:و;ردم:خوزس;خ<ن::بن:سهالن ی;ر=ن:قدرتهذ;د:آل:بوح;ه:=ز :وز ر=وهروزی:و:حس;ن:ب;ن:حه;د:وهّلج;ی:=ز

کرده:و:زورذه:رشد:تشرع:ر=:فر=هن:وی :16آوردجد.:بودجد:و:ههو=ره:=ز:شرعه:و:وحّدث<ن:آن:حه<حت:
::_علر;;ه:=لس;;الم::_=و;;<م:رض;;<: :و=رد:ش;;د:و:پ;;س:=ز :ت<بس;;خ<ن:س;;<ل:دوحس;;ت:هج;;ری:ب;;ه:=ه;;و=ز در

بق:)= :=و:ح;دحث:=هو=ز،:به:وذطقه:=ر ک;رد:و:و;ردم:=ز کذ;<ر:پ;ل:آن:توق;ف: : :رس;رد:و:در رب; (:ر=وهرو;ز
:به:خر=س<ن:رسرد. کویر :ف<ر :و:یزد:و: :ر=ه:=سخخر :17شذردجد.:پس:=ز:آن:=ز

کتب آجان3  . تعداد محدثان و 
:=بخد=ی:ورود:=سالم:ت<:پ<ح<ن:دورۀ:صفوی:ج<م:حدود: کت;ج::350=ز وح;دث:=ز:خوزس;خ<ن:در:

ک;;ه کت;;<ب:بودج;;د.::رج;;<ل:و:ت;;ر=جن:ثج;;ت:ش;;ده:=س;;ت: جزدح;; :ب;;ه:بیس;;ت:درص;;د:آج;;<ن:ص;;<حج:
::بیشخر:وحّدث<ن:خوزسخ<ن:در:دورۀ:وخقدو<ن:وی :=ی;ن:دوره:=ز حسخذد:و:وحّدث<ن:=هل:س;ذت:در ز

:بوده:شرعر<ن:فر=و=ن :=ین:وذطقه:دلرل:=صلی:=ین:فر=و=جی:=ست.:::تر :که:ح<کهرت:=هل:سذت:بر
:=بخ;;د=:ت;;<:آخ;;ر:دورۀ:ص;;فوی:ح;;دود: کت;;<ب:)=ع;;ن::650=ز ح;;دحدی:و:غررح;;دحدی(:ب;;ر=ی:عذ;;و=ن:

کت<ب :=ین: ::350ه<:)ح;دود::وحدث<ن:خوزسخ<ن:ثجت:شده:=ست.:جزدح :به:جرهی:=ز کت;<ب(:در
:آجه;<:ر=:وح;دث<ن:ش;رعه:جگ<ش;خه ک;ه:ب;یش:=ز:شص;ت:درص;د:=ز =ج;د.::دورۀ:وخقدو<ن:جوش;خه:ش;ده:

کتج:جوشخه:شدۀ:=ین:دوره:در:ووضوع<ت:غرر:حدحدی: :=ست.::بیشخر:
                                                          :

 .680،:ص8.:هه<ن،:ج13

:ه<ن..:ه14
:ر.ک::95،:ص9:،:جشاارا أخجااار آل الرسااول یماارآ  الع ااول  اا.:15 رجااال ؛:343:-:348،:صرجااال الکشاای؛:88،:صرجااال الجرقاای؛:جر;;ز

:.836؛:حّلی،:پیشرن،:ص853،:صالججاشی
:.356:-:355،:ص5،:جاعحا  الشحعه؛:88،:ص8،:جمستدرکات اعحا  الشحعه.:16
 .56:-:55،:ص5،:ج مسجد االمام الر ا _ علحه الّسالم _.:17
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  . حدحث در مرحله آغازین4
ق(:=ول;;رن:وح;;دث:خوزس;;خ<جی:=س;;ت.:س;;له<ن:ر=:33س;;له<ن:ف<رس;;ی:ر=وهرو;;زی:)م:ح;;دود:
::برخ;ی:=ه;;ل:وذطق;;ه:ج;ی:=ص;;فه<ن:د=جس;;خه :صااححح الجخاایی=ج;د،:=و;;<:در :و;;ردم:ر=وهرو;;ز ،:س;;له<ن:=ز

::20ق(858و:=ب;ن:حج;ر:عس;قالجی:)م:19ق(630=ثر;ر:)م:=ب;ن:18وعرفی:شده:=ست. و:=ب;ن:عج;د=لجّر
ک;;;ه:س;;;له<ن:ر=:د=ر=ی::ت;;;رجرح:و;;;ی:ق(:ر=وهرو;;;زی:ب;;;ودن:س;;;له<ن:ر=463)م :=ی;;;ن: دهذ;;;د:و:بع;;;د:=ز

گفخه»گوحذد:::د=جذد،:وی:=ص<لخی:ر=وهروزی:وی که:سله<ن:=ز:=صفه<ن:ب;وده:=س;ت:و: حخ;ی:«.:=جد:
:ر=وهروز:وی :قرحه:جی:ر=:بخشی:=ز کتج:=ربعۀ:شرعه:چه<رده:ح;دحث:ب;ه::21د=جد.:=بن:عجد=لجر در:

که:در: =د:آجه<:بیشخر:=س;ت:و:وض;هون:آجه;<:بیش;خر:تعد:بحار االج ارو=سطه:سله<ن:جقل:شده:=ست:
:ب;<ره:ق;رآن،:والح;ت،:عل;ن:پی;<وجر:و:=و;<م:عل;ی: و:زه;د:و...:=س;ت.:=ز:س;;له<ن::_علرهه;<:=لس;الم::_در

کتج:فقهی:ووجود:=ست. که:در: :ب<ره:صرد:جقل:شده: در:وذ<بع:رو=یی:=ه;ل:س;ذت::22فخو=یی:در
:23جرز:شصت:حدحث:=ز:سله<ن:جقل:شده:=ست.

حاااادحث جاااااثلح  ر=:ب;;;;<:ج;;;;<م::_علر;;;;ه:=لس;;;;الم::_=ی:=ز:=ح<دح;;;;ث:=ورر=له;;;;ؤوذرن::وی:وجهوع;;;;ه
ک<تولر; :روو;ی:ب;<:=ب;و:بک;ر:و:=و;<م:عل;ی::جهع که:شرح:ح<ل:وذ< ره: کرده: :_علر;ه:=لس;الم::_آوری:

گ;;ز=رش:ش;;ده:=س;;ت.::24=س;;ت. :آح;;<ت:ق;;رآن:=ز:س;;له<ن: ح;;دود:هفخ;;<د:ح;;دحث:در:ووض;;وع:تفس;;رر
گف;ت:و: گ;و:و:ب;دون:جذ;ش:و:جر;ز:در:طر=ح;ی:و:س;<خت::سله<ن:در:تسلرن:شدن:وردم:ود=ین:ب;<:

کوفه:جقشی:=س<سی:د=شت. : :25شهر
:جوش;خه ح<ف;ت:ج;و=ب:آج;<ن:جر;ز:=ز ک;ه::ج<وه:جگ;<ری:ب;<:=و<و;<ن:و:در ه;<ی:=ولر;ه:=ی;ن:دوره:=س;ت:
:در:ووض;;وعی:خ;;<ص:ب;;ود.:ج<و;;ۀ:عج;;د=هلل:جج<ش;;ی:)ق;;رن: :ب;;ه:=و;;<م:ص;;<دق:8وعه;;واًل :_(:و=ل;;ی:=ه;;و=ز

:=ی;;ن:جوش;;خه:األه ا حااه:و:پ<س;;خ:=حش;;<ن:ب;;<:ج;;<م:_علر;;ه:=لس;;الم: ه<س;;ت.::در:ووض;;وع:فق;;ه:و:=خ;;الق:=ز
:26آورده:=ست.:کشف الریجهشهرد:ث<جی:ههۀ:وخن:=ین:ج<وه:ر=:در:

                                                          :
:.:870،:ص4،:جصححح الجخایی:.18
:.388،:ص8،:جأسد الدابة.:19
:.559،:ص3،:جاالصابه.:20
 .634،:ص8،:جاالستحعاب.:21

:.837،:ص9،:جالسجن الکجری؛:84،:ص9،:جبحالتاال؛:804،:ص6،:جالکا ی.:22
 .558،:ص3،:جاألعالم.:23

م سااا عة طج اااات ؛:376،:ص6،:جالالیحعاااه؛:57:-:54،:ص50،:جبحاااار االجااا ار؛:85،:صالفارسااات؛:885:-:858،:صاالماااالی.:24
:.580،:ص5،:جالف ااء

سالها  ؛:4:-:3،:صتااج التاراجن  ای طج اات الحجابلاه؛:54،:ص50،:جبحار االجا ار؛:376،:ص6،:جالالیحعه الی تصاجحف الشحعه.:25
:.575،:ص ارسی

:.:96:-:86،:صکشف الریجه.:26
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کتج:فض;<لة::وحدث<ن:شرعه:حدود:چه<رصد:=صل:در:دور=ن:=خهه:جگ<شخه که:برخی:=ز: =جد:
کن:=ه;;و=ز(، :=ی;;ن:=ص;;ول:بودج;;د.:ت;; ::27ب;;ن:=ی;;وب:)س;;< حس;;ن:و:حس;;رن:ب;;ن:س;;عرد:=ه;;و=زی:=ز

:=ی;ن:دوره:ر=ح; :ش;د.::خهجگ<ش ه;<ی:فقه;ی:ب;<:عذ;<وین:=لص;ال ،:=لوض;و،:=جج;<ر=ت،:=لح; :و...:در
:=ین:قجرل :=هو=زی:=ز کتج:حسن:و:حسرن:بن:سعرد:=هو=زی:و:علی:بن:وهزح<ر :=جد.:بیشخر:

کت;;ج،:ت;;; :جگ;;<ری :=ی;;;ن: بیخ;;;ی،:ب;;<:عذ;;;<وحذی:ههچ;;ون:فض;;;<یل::ع;;الوه:ب;;ر ه;;;<ی:=خالق;;ی:تر
که:حسن:و:حسرن:بن:سعرد:=هو=زی:و:علی:بن:ن،:زهد،:تجهل:و:وروت:به:وجور=لهؤوذ د:آوده:

:و;ی کت;ج:ب;ه:ش;ه<ر :جوحس;ذدگ<ن:وع;روف:=ی;ن: :=ز ک;الم،::وهزح<ر روج;د.:آج;<ن:ههچذ;رن:در:ووض;وع:
کت;ج::الرد علی الدال کت<ب: ح<رت:و:فض<یل،: :ووضوع:دع<،:ز الهجاقاب و الهثالاب ،:الهازار،:الادعاو:در

:::28=جد.:ر=:جوشخه
:29=جد.:ه<ع:د=جسخهفض<لة:بن:=یوب:ر=:=ز:=صح<ب:=ج

کتب اولیه . سامان5  دهی و جظن 
:=بخ;;;;د=ی:ق;;;;رن:س;;;;وم،:ع;;;;الوه:ب;;;;ر:جگ<ش;;;;خه ده;;;;ی::ه;;;;<ی:ووض;;;;وعی،:ب;;;;ه:جظ;;;;ن:وح;;;;دث<ن،:=ز

کت;ج:وس;ذد:در::وجهوعه که:ح<صل:=ین:ت;الش:ب;ه:وج;ود:آو;دن: گه<شخذد: ه<ی:پیشرن:ههت:
کتج:سی گ<جه:)ثالثرن(:در:شرعه:ب;وده:=س;ت.:وس;ذد:س;هل:ب;ن:عده;<ن:عس;کری::=هل:سذت:و:

کجااایق(:و:888=ب;;;ر=هرن:ب;;;ن:ح;;;رب:)زج;;ده:هریااره  مسااجد امااا ق(،:835)م :مساااجد اماااراهحن ماان عجاااداهلل 
ی;;;رک :)وذطق;;;ه:_ق(:898)م ک;;; :ح;;;<:ز :=ی;;;ن::_30د=جذ;;;د:=ی:در:خوزس;;;خ<ن(:و;;;ی:=و:ر=:وذس;;;وب:ب;;;ه: =ز

ق(:و:ب;ر=درش:حس;رن:)زج;ده:880ج;ده:در:ه<ست.:در:ش;رعه،:حس;ن:ب;ن:س;عرد:=ه;و=زی:)ز:جوشخه
کتج:سی:ق(854در: که:جوشخن: کس<جی:هسخذد: ::=ولرن: گ<ج;ه:ر=:ب;<:ووض;وع<ت:غ<لج;ً<:فقه;ی:آغ;<ز

:=ه;و=ز:31کردجد ح;<ر ق(:ب;ه:دجج;<ل:آجه;<:854)م:ح;دود::یو:وحدث<ن:دحگری:ههچون:علی:بن:وهز
:و=ق;;;ع،:وق;;دو<ت:ج;;;<وع کت;;ج:روی:آورده:و:در رعه:ف;;;ر=هن:جوحس;;ی:ر=:در:ش;;;:ب;;ه:ت;;;ألرف:=ی;;ن:ج;;;وع:

(:جر;ز:3)ق;رن:ری:کعلی:بن:وحهد:بن:جعفر:بن:َعذَجَسه:حد=د:عس;:الکامةح<::الف ه الهکهةکردجد.:
:=ین:سج :جوشخه:شده:=ست. :::32در

کت;;ج:س;;ی :ت;;ألرف: :ج;;وآوری:در ح;;<ر:ع;;الوه:ب;;ر گ<ج;;ه:ب;;<:جق;;ل::حس;;رن:ب;;ن:س;;عرد:و:عل;;ی:ب;;ن:وهز
                                                          :

:.355،:صرجال الججاشی.:27
:.853و:ص::58.:هه<ن،:ص28
 .556:،:صیالکش رجال.:29

 .438،:ص4،:جمعجن الجلدا .:30

:.:553:-:558،:صالفارست؛:60:-:58،:صرجال الججاشی.:31
:.889،ص:56،:جالالیحعه الی تصاجحف الشحعه.:32
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:پ<جص;د:ر:5500حدود: کتج:حدحدی:وعروف:شرعه:و:جق;ل:ب;یش:=ز : :رو=حت:در و=ح;ت:تفس;رری:در
کردج;د:و: :ق;رآن:و:ح;دحث:=حف;<: گسخرش:تفسرر کتج:تفسرر،:جقش:وههی:ر=:در:ج<وعه:=سالوی:در:

:گس=ری:شده:=ست.::وکتج:حدحدی:قن:به:ههت:=فر=دی:ههچون:حسرن:بن:سعرد:پ<حه
گس;;خرش: ح;;<بی:رج;;<ل:ح;;دحث:و:توثر;;ق:و:تض;;عرف:آجه;;<: ز :جره;;ۀ:دوم:ق;;رن:س;;وم:ب;;ه:بع;;د،:=ر =ز

کت;;; ک;;;ه:ب;;;ه:پی;;;د=حش: :طالاااب یمااان یوی مااان جشاااأ مااان آل أمااات;;;<ب:کج:رج;;;<لی:=جج<ور;;;د.:ح<فخ;;;ه: ،:=ز
:بن:عذجسة:ح;د=د:عس;:ی=بو=لحسن:عل کت;<ب::33(3)ق;رن:ریکبن:وحهد:بن:جعفر  ;<هرً=:=ول;رن:

:رج<لی:جوشخه:شده:در:خوزسخ<ن:=ست.
ح<بی:ح;دحث:توج;ه:بیش;خری:و;ی ز :=ین:زو<ن:به:بعد،:به:=ر ش;ود.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،:طرحق;ۀ:تحه;ل::=ز

کل;ی:س;ذد:ح;دحث:و;ورد:توج;ه:وی;ژه:ق;ر=ر:و;یحدحث،:شرو :و: گر;رد.::=س<ترد:ح;دحدی:و:ب;ه:ط;ور:
ک;رده:و:ب;ه: : :ر=:ب;ر:خ;ود:هه;و=ر :رج; :س;فر :ش;رو :وعخج;ر ح<فت:ح;دحث:ص;حرح:=ز وحدث<ن:بر=ی:در

کج;;ی:)م:جق;;<ط:وخخل;;ف:جه;;<ن:=س;;الم:س;;فر:و;;ی :رّح;;<ل:898جه<حذ;;د.:=ب;;ر=هرن:ب;;ن:عج;;د=هلل: ق(:=ز
::به:درجهحدحث:=ست.:=سخ<دی:و:وعروفرت:=و:در:حدحث: که:در:ب د=د:حدود:چه<ر =ی:رسرد:

:جفر:دو=ت:به:دست:=ح<دحث:=و:ر=:وی :34جوشخذد.:هز=ر
 . عصر شکوفایی حدحث6

:ق;;رن:س;;وم،:در:ج;;د= :=و=خ;;ر ه;;<ی::س;;<زی:=ح<دح;;ث:ص;;حرح:=ز:ض;;عرف:ت;;الش:وح;;دث<ن،:=ز
کت;;ج::گس;;خرده کت;;ج:ص;;حرح:ب;;ود.:=ز:طرف;;ی:ب;;ه: ک;;ه:جخرج;;ۀ:آن:پدح;;د=ر:ش;;دن: =ی:=جج;;<م:د=ده:

گ کت;;ج:و;;ذظن:جدح;;دتری:ب;;<:ج;;<م:س;;ذن:و:ج;;<وع:ب;;ه:ح;;دحدی:فقه;;ی: سش;;خه:جظ;;ن:بیش;;خری:د=ده:و:
کت;;<ب::وج;;ود:آورده کج;;ی:)م:السااجن=ج;;د.: کت;;ج:جوش;;خه:در:898=ب;;ر=هرن:ب;;ن:عج;;د=هلل: ق(:=ز:جهل;;ه:

:::35=ین:ورحله:=ست.
ح;<دی:=جج;<م: :=ین:ورحله،:بر=ی:دسخرسی:به:شرو :و:=س<ترد:وعخج;ر:س;فره<ی:ز وحدث<ن،:در

:رّح<ل:بوده:و:بر=ی:دح;دن:حک;ی:=ز:ش;رو :بص;ره:هرج;ده:306)مد=دجد.:عجد=ن:=هو=زی::وی ق(:=ز
:ب;;ه:آن ::ب;;<ر ک;;رده:=س;;ت.:=و:حکص;;د:ه;;ز=ر:ح;;دحث:حف;;ظ:د=ش;;خه:و:عله;;<ی:=ه;;ل:س;;ذت:=ز ج;;<:س;;فر:

کرده ح<د: ق(:و:حس;ن:ب;ن:عل;ی:وق;ری:375=جد.:حسن:ب;ن:س;عرد:وط;ّوعی:)م:رو=ح<تش:=سخف<دۀ:ز
ح;;;446)م ح<ف;;;ت:ح;;;دحث:و:ق;;;ر=>=ت:وع;;;روف:س;;;فره<ی:ز =ج;;;د.:برخ;;;ی::<دی:جه;;;ودهق(:ب;;;ر=ی:در

                                                          :
کت;<ب:ر=:868،:صرجال الججاشی.:33 ک;رده:=س;ت:):طالاب یمان یوی مان جسااء آل أما.:آق<:بزر :تهر=جی،:ج;<م: ،:88،:جالالیحعاهجق;ل:

:(.6888،:ش888ص
:.89،:ص5،:جالددیر؛:555،:ص5،:جمعجن الهملفحن؛:588:-:559،:ص6،:جتایح  بدداد.:34
:.55،:ص5،:جمعجن الهملفحن.:35
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کش;;ردن::وح;;ّدث<ن،:ههچ;;ون:=ب;;ن:=ب;;ی :عل;;ی:=ص;;فه<جی،:ب;;ر=ی:ج;;<وور:ش;;دن:ب;;ه:ج;;<ی:رج;; :س;;فر:
گفخ;;ه :ب;;ه:جع;;ل:س;;ذد:پرد=خخ;;ه:و: :=س;;<ترد:وعخج;;ر ه;;<ی:خ;;ود:ر=:ب;;ه:ش;;رو :وع;;روف::و:=س;;خف<ده:=ز

:36د=دجد.:جسجت:وی
کت;;;<ب:360خ;;;اّلد:ر=وهرو;;;زی:)م:ح;;;دود::=ب;;;ن :=ول;;;رن:=ث;;;الهحاااّد  الفاصاااة ق(:ب;;;<:جوش;;;خن: ر:در

:جوش;;خه:ب;;<:عذ;;و=ن: :=ی;;ن:دوره:س;;ج :جدح;;دی:=ز ک;;رد.:در «:=ج;;<زه»وص;;طلح:=لح;;دحث:ر=:ت;;دوین:
کتج;;ی:خ;;ود:ر=:ب;;;ه::دح;;ده:و;;ی ک;;ه:در:آن:=س;;<ترد:ح;;دحث،:=ج;;;<زۀ:جق;;ل:وروح;;<ت:ش;;ف<هی:و: ش;;ود:

گرد=ن:وورد:=عخه<د:وی (:=ج<زۀ:جق;ل:آث;<ر:خ;ود:ر=:ب;ه:4دهذد.:ف<ر :بن:سلره<ن:=رج<جی:)قرن::ش<
=لعج< :بن:جوح،:=سخ<د:جج<شی:د=ده:=ست.:=و:به:شروۀ:=هل:سذت:چذد:وس;ذد:=ز:=ص;ح<ب::=بو

که::_علرهن:=لسالم::_=خهه: :37=ز:جهلۀ:آجه<ست.:مسجد جعحفرا و::مسجد مالولر=:جهع:آورد:
:=ی;ن:دوره:ب;ه:چش;ن: کردن:ود=ر :و:وج<لس:تدرحس:ق;رآن:و:ح;دحث:و:=دبی;<ت:جر;ز:در : د=یر

:پ;<:388)م=حهد:عسکری::خورد.:=بو::وی ق(:در:شوشخر:و:عسکر:ُوکرم:ودرس;ۀ:ح;دحدی:=دب;ی:ب;ر
:=و:بهروذ;د:و;ی ح;<دی:=ز:سر=س;ر:جه;<ن:=س;الم:=ز:وحض;ر گرد=ن:ز عل;ی:وق;ری:::ش;دجد.:=ب;و:کرد:و:ش<

گ;ر=حش:س;<لهره:د=ش;ت:و:=ز:446=هو=زی:)م ک;رد.:=و: ق(:در:دوشق:ودرسۀ:قرآن:و:ح;دحث:د=ی;ر:
:=و:=طالع<ت:وفردی:=ز:وکتج:س<لهره:به:دست:و :38آحد.:یآث<ر

حخ:و:س;;رره:و:فض;;<یل:بیش;;خر:ش;;د.: :ت;;<ر گ;;ر=حش:وح;;ّدث<ن:ب;;ه:جگ;;<رش:در :=ی;;ن:دوره: مجاقااب در
سالم::_=لزهر=>::اخجار  اطهه،:39ق(345جوشخۀ:وحهد:بن:=حهد:شوشخری:)م: ضاخة مدحجه،:مالک

،:الرححاااجتحن الحساان و الحسااحن،:40ق(353جوش;;خۀ:=حه;;د:ب;;ن:وحه;;د:ص;;ولی:)زج;;ده::_:،=هلل:علره;;<:
،:جوش;;خۀ:ق<ض;;ی:الهسااتجاد ماان  عااالت األمجااادو::جشاا ار الهحا اار :41د:ر=وهرو;;زی،خ;;اّل::جوش;;خۀ:=ب;;ن

:=ین:سج :=ست.::42ق(384وحسن:تذوخی:)م کتج:جوشخه:شده:در :دحگر: :=ز
:ویژگی گر=حش:=دب;ی:ب;وده:=س;ت.:حس;ن:ب;ن::=ز :=ین:دوره: هور:وحدث<جی:بزر :ب<: ه<ی:دحگر

کت<ب360)م:حدود::ی=لرحه<ن:بن:خاّلد:ر=وهروز:عجد : ه<ی:ح;دحدی::ودل:امثال الحدحث :ق(:در
ک;;;رده:و:ب;;;ه:ش;;;رح:و=ژه:_ص;;;لی:=هلل:علر;;;ه:و:آل;;;ه:و:س;;;لن::_پی;;;<وجر: ه;;;<ی:وش;;;کل:آن::ر=:جه;;;ع:آوری:

                                                          :
:.:556،:ص3،:جمحزا  االعتدال؛:689:-:688،:ص8،:جتالکر  الحفاظ.:36
:.350،:صرجال الججاشی؛:74:-:73،:ص56،:جسحر أعالم الججالء.:37
:.::549ت::543،:ص53،:جتایح  مدحجة دمش ؛:549:-:546،:ص5،:جاعحا  الشحعه.:38
:.::350،:ص5،:جاالعالم.:39
 .343،:ص5،:جالالیحعه.:40

:.578،:ص ارست امن جدحن.:41
:.8،:ص85،:جالالیحعه.:42
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ر=::تصااححفات الهحااّدثحنق(:388=حه;;د:عس;کری:)م:شذ<س;;ی:=ح<دح;;ث:=ب;و:پ;;رد=زد.:در:آس;رج:و;ی
:آن:=شخج<ه<ت:وح;دث<ن:ر=:در:=س;ذ<د:و:وخ;ون:ح;دحدی:ب;ر:ط;رف:و;ی =ی;ن:دو:=ث;ر:کذ;د.::جوشخه:و:در

:وذخشر:شده:=ست.
کتج;ی:ب;<:عذ;<وین:جدح;د،:ههچ;ون::کت<ب :توسعه:ح<فخ;ه:و: الحاث علای طلاب ه<ی:=خالقی:جرز

کت;<ب::ق<ضی:وحسن:تذوخی:ب;ه:وج;ود:آو;ده:الفرج بعد الشد هالل:عسکری:و::=بو:العلن =ج;د.:=ی;ن:
ک;ه:بع;ده<:=ف;ر=د:دح:ک<ول گش<حش:بعد:=ز:سخخی:بوده: کت<ب:جوشخه:شده:در:ووضوع: گ;ری:ترین:

:=ین:سج :دجج<له :43رو:وی:بودجد.:در
:فقه<:و:وح;ّدث<ن:ب;زر ::_شوجد::که:ب<:ق<ضی:علی:تذوخی:بزر :شروع:وی:_خ<جد=ن:تذوخی: =ز

ک;;ه:در:خوزس;;خ<ن:و:ع;;ر=ق:و:ش;;<م:وق;;<م:قض;;<وت:د=ش;;خه:و:خ;;دو<ت:فرو=ج;;ی:ب;;ه:=س;;الم،:ب;;ه: ب;;وده:
ر=:در:وق<ب;ل::_الم:علرهن:=لّس;:_=جد.:آج<ن:در:=شع<ر:خود:=هل:بیت::خصوص:وسهج:تشرع:جهوده

:=ین:خلف<ی:عج<سی:ودح:وی که:بی<ن:ح<دثۀ:غدیر:در:شعر:ق<ضی:تذوخی:بزر :=ز گوج;ه::جهودجد:
:=ست. :44=شع<ر

 ب. دورۀ محاجی
:آغ<ز:قرن:ششن:ت<:پ<ح;<ن:ق;رن: :=ین:دوره:به:وضعرت:حدحث:و:وحّدث<ن:و:وسهج:تشرع:=ز در

:جهن:در:خطه:خوزسخ<ن:خو=هرن:پرد=خت.:
 ان. وضعیت حدحث و محدث1

:=ین:دوره:حدحث:شرعه:ب<:جوعی:رک;ود:هه;ر=ه:ب;وده:و:بع;د:=ز:ش;رخ:طوس;ی:و:آث;<ر:ج;<وع:و: در
ک<ره;<ی:خ;ود: گ;رد=وری:ح;دحث:=حس;< :جک;رده:و:در: =رزشهذد:=و:وحدث<ن،:چذد=ن:جر<زی:ب;ه:

:=و:تقلر;;د:و;;ی :=ز ::وعه;;واًل :ب;;ود:و:در کردج;;د.:فع<لر;;ت:عله;;<:و:وح;;ّدث<ن:=ه;;ل:س;;ذت:=ز:ش;;رعه:بیش;;خر
:ب;ه کت;ج:ح;دحدی::ک<ره;<ی:ج;<ججی:و:تکهرل;ی:پرد=خخ;ه:=ین:دوره:بیشخر کردج;د: =ج;د.:آج;<ن:س;عی:

کذذد.:بذ<:بر:=ین،:سج  کت;ج:ح;دحدی:ب;ه::پیشرن:ر=:بر=ی:وردم:آس<ن: :ت;ألرف: ه<ی:جدح;دی:در
ک;ردن: وجود:آوردجد.:ووضوع:بذدی:و:طجقه:بذدی:=ح<دحث:و:رج;<ل:ب;ه:ص;ورت:=لفج;<یی،:ش;رح:

ک;ر :آجه;<،:خالص;ه: کت;ج:ح;دحدی:و:فقه;ی:در:کتج:پیشرن:و:ح<ش;ره:جوش;خن:ب;ر دن،:جه;ع:آوری:
:ه<ی:جوشخ<ری:=ین:دوره:=ست.::کت<ب:ج<وعی:فر=تر،:=ربعرن:جوحسی:و:غرره:=ز:سج 

: :ت;;ألرفی:=ز :=ی;;ن:دوره:آث;;<ر در:خوزس;;خ<ن:جر;;ز:س;;رر:تط;;ور:ح;;دحث:ب;;ر:هه;;رن:وذ;;و=ل:=س;;ت.:در
                                                          :

:.5853،:ص8،:جکشف الظجو .:43
 .387:-:377،:ص3،:جالددیر.:44
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شود،:ولی:وحّدث<ن:=هل:سذت:ههچذ<ن:به:فع<لر;ت:خ;ود:در:عرص;ه::وحّدث<ن:شرعه:دحده:جهی
:=ین:دوره:دو:وحّدث:بزر :=ز:=هل:سذت:=ز:وس=هج:ش;<فعی::حدحث:و:فقه:=د=وه:وی دهذد.:در
=ج;;د.::کت;<ب:در:ووض;;وع<ت:وخخل;ف:در:ح;وزۀ:و;;سهج:خ;ود:جگ<ش;خه:88و:حذجل;ی:برخو=س;خه:و:

: :ب;;الد:وخخل;;ف:730وحه;;د:ب;;ن:=س;;عد:شوش;;خری:)م:بع;;د:=ز ک;;ه:در ق(:=ز:عله;;<ی:ش;;<فعی:ب;;وده:
گس;;خ :45رش:و;;سهج:ش;;<فعی:جقش;;ی:=س<س;;ی:د=ش;;خه:=س;;ت.=س;;الوی:ب;;ه:ت;;درحس:پرد=خخ;;ه:و:در:

:=هلل:بن:=حهد:شوشخری:)م :فقه:حذجل;ی:ب;ه:وق;<م:فخ;و=:و:درج;ۀ:=س;خ<دی:رس;رده،:858جصر ق(:در
:جق;;;;<ط:وخخل;;;;ف:=ز: :و;;;د=ر :ب ;;;;د=د:و:ق;;;;<هره:وجل;;;;س:ت;;;;درحس:و:فخ;;;و=:د=ش;;;;خه:و:حذ<بل;;;;ه:=ز :در

:=و:=سخف<ده:وی :آ:کردجد.:وحّدث<ن:بعدی،:ههچون:=بن:وحضر :=و:=س;خف<دۀ:حج;ر:عس;قالجی:=ز ث;<ر
:46=جد.:فر=و=ن:جهوده

: کت;;;;ج:پیش;;;;رن:=ز گسش;;;;خه:و:ح<ش;;;;ره:و:تعلر;;;;ق:جوحس;;;;ی:ب;;;;ر: کت;;;;ج:فقه;;;;ی:ح;;;;دحدی: ش;;;;رح:
کت;ج:ح;دحدی::ویژگی :بقر;ه،:ب;ر: :=ین:دوره:=ست.:وحهد:بن:=سعد:شوش;خری،:بیش;خر:=ز ز ه<ی:ب<ر

ک;رده:=س;ت.: :آجه;<:=س;خخر=ج: شارا الداحاة تعلرق:و:ح<شره:جوش;خه:و:جک;<ت:وفر;د:و:=رزش;هذدی:=ز
:=ل;د:مجهع الدیر  ی شرا الهختصر،:ال صوی )م:بع;د:=ز::ین:شوش;خریجوش;خۀ:وحه;د:ب;ن:=س;عد:ب;در

،:جوش;خۀ:جص;ر=هلل:ب;ن:=حه;د:شوش;خری:مفلاح حاشاحه مار  اروع امانو::حاشحه مر تج حح  رکشی:47ق(،730
:ق(:=ز:جهلۀ:=ین:شروح:و:حو=شی:هسخذد.:858:_:733حذجلی،:وعروف:به:جالل:ب د=دی:)

 اجیمی ۀ. تشیع در دور2
:=و=ی;;ل:ق;;رن:هش;;خن:س;;رد:جج;;ن:=ل;;دین:وحه;;ود:حس;;رذی:ورعش;;ی:آول;;ی:=ز:و<زج;;در=ن:ب;;ه: در

ک;رده:و:در:آن:شوشخر:وی :=زدو=ج: :ب;زر :س;<د=ت:شوش;خر کن:و;ی:آح;د.:=و:ب;<:دخخ;ر ش;ود.:ب;<::ج;<:س;<
گروح;;ده:و:تش;;رع:در:شوش;;خر:رو:ب;;ه: :ب;;ه:ش;;رعه: :و;;ردم:شوش;;خر ح;;<دی:=ز ه;;د=حت:و:=رش;;<د:=و:ع;;دۀ:ز

:48جهد.:فزوجی:وی
:قرن:ج گرد:=حه;د:ب;ن:870هن:سرد:وحهد:بن:فاّلح:ووسوی:وشعشعی:)م:ح;دود:در ق(،:ش;<
ق(:به:هویزه:آو;د:و:ب;ه:تجلر; :و;سهج:تش;رع:پرد=خ;ت.:=و:در:ه;ویزه:حک;ووخی:845فهد:حّلی:)م

                                                          :
:.5066:-5065،:ص54،:جم س عة طج ات الف ااء.:45
م ساا عة طج ااات ؛:365،:ص5،:جؤججاااء الدهاار بأبجاااء العهاار؛:505،:ص5و:ج::894،:ص8،:جتاسااعالضاا ء الالمااع  اای اعحااا  ال اار  ال.:46

:.898:-:895،:ص9،:جالف ااء
،:م ساا عة طج ااات الف ااااء؛:5598،:ص8،:جکشااف الظجااو ؛:589،:صطج ااات الشااا عحه؛:474،:ص5،:جؤججاااء الدهاار بأبجاااء العهاار.:47

،:تاایح  بداداد؛:38،:ص6،:جاالعالم؛:47،:ص9،:جن الهملفحنمعج؛:554و::533،:ص80،:جالالیحعه؛:5066:-:5065،:ص54ج
:.::548،:ص8ج
:.::599،:ص5،:جاعحا  الشحعه.:48
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گرفخ;;ه:و:خ;;ود:ر=:وه;;دی:خو=ج;;ده:و: :پ;;یش: ک;;ن:ر=ه:غل;;ّو:در ک;;ن: ش;;رعی:وشعش;;عی:ر=:بذر;;<ن:جه;;<د:و:
یر:سلطۀ:خود:در:آ گس;خرش:ته<م:خوزسخ<ن:ر=:به:ز ورده:=س;ت.:بع;ده<:فرزج;د=ن:=و،:حک;ووخش:ر=:

کردجد.:ب<:به:وج;ود:آو;دن:=ی;ن:حکوو;ت،:تش;رع: د=ده:و:ت<:ب د=د:و:وذ<طق:ورکزی:=یر=ن:پیشروی:
:ب;;ه:فع<لر;;ت:و;;ی گس;;خرش:ح<فخ;;ه:و:وح;;ّدث<ن:ش;;رعه:ب;;<:آز=دی:بیش;;خر ::در:خوزس;;خ<ن: پرد=خخذ;;د.:در

=ط;;الع:چذ;;د=جی::_ن:=لّس;;الم:عل;;ره:_=ی;;ن:دوره:هذ;;وز:عه;;وم:و;;ردم:=ز:وکت;;ج:=ص;;رل:=ه;;ل:بی;;ت:
گس;خرده:=ج;;ر=:جه;ی :ج;ور=هلل:ب;;ن::جد=ش;خه:و:=حک;<م:فقه;;ی:ش;رعه:در:س;;طحی: ش;ده:=س;;ت.:ب;<: ه;;ور

ک;ه:در: وحهد:ش<ه:شوشخری،:تحولی:=س<سی:در:حدحث:و:فقه:شرعه:در:خوزس;خ<ن:پدح;د:آو;ده:
:49دورۀ:وخأخر=ن:به:آن:خو=هرن:پرد=خت.

 ج. دورۀ متأخران )دورۀ صفوی(
:=ین:بخش:وضعرت :ق;رن::در :آغ;<ز حدحث:و:وحّدث<ن:خوزسخ<ن:ر=:در:دورۀ:صفوی؛:حعذی:=ز

::هج;ری:قه;ری:و;ورد:بررس;ی:ق;ر=ر:و;ی:5535دهن:ت<:س<ل: ده;رن.:وح;ّدث<ن:ش;رعی:خوزس;خ<ن،:در
ک<هش:ح<فخذد.:ب;ه:وج;ود:آو;دن: =ین:دوره،:رو:به:=فز=حش:جه<ده:و:در:وق<بل،:وحّدث<ن:=هل:سذت:

:=ی;ر=ن،::حکووت:شرعی:س;<د=ت:وشعش;عی:در:خوزس;خ<ن:و:ب;ه دجج;<ل:آن،:حکوو;ت:ص;فوی:در
:ع<ول:=صلی:رشد:و:ترقی:حدحث:شرعه:در:خوزسخ<ن:بوده:=ست.:

ج<وع:=ز:ججل:ع<ول:ش<م:به:خوزسخ<ن:آو;ده::وحدث<جی:و<جذد:علی:بن:=حهد:بن:وحهد:=بی
:ه;;;ویزه:و:دورق،:س;;;<د=ت:وشعش;;;عی:و: و:ب;;;ه:فع<لر;;;ت:پرد=خخذ;;;د.:ب;;;ه:برک;;;ت:=ی;;;ن:و;;;د=ر ،:در

ه;<:در:خوزس;خ<ن:و:دحگ;ر:جق;<ط:=س;الوی:ب;ه:ح;دحث:و::وح;دث<ن:س;<لج;<وع:و:دحگ;ر::خ<جد=ن:=ب;ی
زج;ده :=ر کرده:و:آث<ر ::=ی:ب;ه:وج;ود:آوردج;د.:ودرس;ۀ:آل:=ب;ی:تشرع:خدوت: :ق;رن:ح;<زدهن:=ز ج;<وع:در

 :50ترین:=ین:ود=ر :=ست.:وهن

کت<ب :هویزه:و:دورق:و:شوشخر: :ت;ألرف،::ه<ی:فر=و=جی:د=یر:شده:و:در:آن:خ<جه:در ج<:ع;الوه:ب;ر
:شده:=ست.::برد=ری:و:جگهد=ری:وی:ح<ب:خطی:جسخهه<ی:ج<:جسخه

 متأخران ۀ. وضعیت حدحث در دور1
:ته<م:=یر=ن،:ش;رعر<ن::ب<:به:وجود:آودن:حکووت ه<ی:شرعی:در:خوزسخ<ن:و:به:دجج<ل:آن:در

گسخرش:فرهذ;ش:تش;رع:و:جج;ر=ن:عق;ج: که<ن:وخعصج:سذی:ره<جرده:و:در: خود:ر=:=ز:سلطۀ:ح<
گسش;;خه:ب;;ه:تک;;<پو:=فخ<د:و<ج;;دگی :ه;;<ی: گر=جق;;در ج;;د؛:وح;;ّدث<ن:=ف;;ز=حش:ح<فخذ;;د:و:ب;;ه:حف;;ظ:ور;;ر=ث:

                                                          :
 .39:-:38،:ص50؛:ج:335:-:330،:ص6.:هه<ن،:ج49

 .583،:ص86،:جمجله تراثجا؛:583،:ص8،:جاعحا  الشحعه.:50
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گسخرش:=سالم:شرعی:پرد=خخذد.: :شرعه:و:
:=ین:دوره:حدود:حکصد:و:پذج<ه:وحّدث:در:وذ<بع:وخخلف:وعرفی:ش;ده ک;ه::در جف;ر::89=ج;د:

کت<ب:و:جوشخه:بودجد.:=ین:وحّدث<ن: :آج<ن:ص<حج: =ث;ر::380ح;دود::_=ج;د::که:ههه:شرعه:بوده:_=ز
:زورذه ک;ه::=جد.:ب<:بررسی:=ین:آث;<ر:در:و;ی:خخلف:دحذی،:=دبی:و:علوم:دحگر:جوشخهه<ی:و:در ح;<بین:

کردجد:: :تألرف:آث<ر:خود:دو:هدف:عهده:ر=:دجج<ل: :وحّدث<ن:=ین:دوره:در
زش;;;;هذد:ش;;;;رعه:و:دف;;;;<ع:=ز:وکت;;;;ج:=ه;;;;ل:بی;;;;ت:5 ::_عل;;;;رهن:=لّس;;;;الم::_.:حف;;;;ظ:ور;;;;ر=ث:=ر :در

:وق<بل:دشهذ<ن؛
:رس<جی:و:آس<ن:جهودن:آووزه8 :ه<ی:دحذی:بر=ی:عهوم:وردم.::.:به:روز

::آوری:جس;خه:وحّدث<ن:بر=ی:تحق;ق:=ی;ن:دو:ه;دف:وه;ن:ب;ه:جه;ع ه;<ی:ق;دحهی:پرد=خخ;ه:و:=ز
کت;;ج:ح;;دحدی:رج;;<لی:ش;;رعه:ش;;رح:و: کت;;ج:چه<رگ<ج;;ه:و:دحگ;;ر: کردج;;د؛:ب;;ر: آجه;;<:جس;;خه:ب;;رد=ری:
گر;;ر:ح;;دحدی: ح;;<بی:=ح<دح;;ث:و:رج;;<ل:آج;;<ن:پرد=خخذ;;د.:جوش;;خن:جو=و;;ع:فر= ز ح<ش;;ره:جوش;;خه:و:ب;;ه:=ر
:ووض;وع<ت:وخخل;ف،:ش;رح:=ح<دح;ث:خ;<ص،: کتج:جدح;د:در رج<لی،:=ربعرن:جوحسی،:تألرف:

کت<ب:به:زب<ن :فع<لرت:جوشخن: :ه<ی:=ین:دوره:=ست.::ه<ی:ف<رسی،:عربی:و:=ردو:=ز:دحگر
:تجر;ین:=ی;ن:دو:ه;دف،: ب<:جگ<هی:دقرق:به:حدحث:و:فع<لرت:وحّدث<ن:و:جوع:جگرش:آج;<ن:در

:=ی;;ن::51و:ج;;وع:جگ;;رش:=ص;;ولی:و:=خج;;<ریت;;و=ن:وح;;ّدث<ن:ر=:ب;;ه:دو:دوره:ب;;<:د:و;;ی ک;;رد.:در تقس;;رن:
ه<ی:ح;دحدی::شود:و:در:هر:دوره:به:سرر:حدحث:و:فع<لرت:بذدی:جذجۀ:غ<لج:لح<ظ:وی:تقسرن

گسخرش:=سالم:خو=هرن:پرد=خت. :و:جقش:وحّدث<ن:در:
 اصولیان  ۀ. دور2

ت;رین:شخص;رت:ح;دحدی::ق(:ش;روع:ش;ده:و:وهن985=ین:دوره:ب<:ج;ور=هلل:ب;ن:وحه;د:ش;<ه:)م
ق(:ج;وۀ:=و:=س;ت.:ج;ور:=هلل:ب;ن:وحه;د:ش;<ه:بذر<جگ;س=ر:وکت;ج:5059آن،:ق<ضی:جور=هلل:شوشخری:)م

فقه;;ی:=ص;;ولی:ش;;رعه:در:خوزس;;خ<ن:ب;;ود.:=و:در:شوش;;خر:ودرس;;ۀ:فقه;;ی:ح;;دحدی:بذر;;<ن:جه;;<د:و:ب;;ه:
ک;ه:و;ردم:شوش;خر::_عل;رهن:=لّس;الم::_بی;ت::تروح :=حک<م:دین:و:وکتج:=هل پرد=خ;ت:ت;<:ج;<یی:

:::52خو=جدجد.:وسهج:خود:ر=:در:وق<بل:شرعه:وشعشعی،:وسهج:جور=لّلهی:وی
                                                          :

کسی:وی51 که:وجذ<:و:وذجع:=حک<م:شرعی:ر=:قرآن،:سذت،:=جه;<ع:و:عق;ل:وی:.:=صولی:به: ::گوحذد: د=ج;د:و:=ح<دح;ث:ر=:ب;ه:چه;<ر
کس;ی:وی:دسخۀ:صحرح،:حسن،:ووثق:و:ضرعف:تقسرن:وی :وق<بل،:=خج;<ری:ب;ه: ک;ه:عق;ل:و:=جه;<ع:و:ب;ه::کذد.:در گوحذ;د:

:ب;;<:دجج;;<ل:آن:=جخه;;<د:و:=ص;;ول:ر=:در:ص;;دور:حک;;ن:قج;;ول:ج;;د=رد:و:فق;;ط:=ح گ;;ر =: :ق;;رآن:ر=:جر;;ز <دح;;ث:ر=:وعخج;;ر:ش;;هرده:و: ;;<هر
:وی ح;<بی:آج;<ن:ج;<:حدحث:تأیید:ش;ود،:وعخج;ر ز :=ر کت;ج:=ربع;ه:ر=:وعخج;ر:د=جس;خه:و:عق;ل:ر=:در تو=ن::د=ج;د.:آجه;<:هه;ه:=ح<دح;ث:

:(.884:-:888،:ص3،:جاعحا  الشحعهد=جد:)ر.ک:::وی
 .556:-:558،:صة ال ا ی جور اهلل حض اؤلله  ی ترجه؛:897:-:896،:ص50،:جم س عة طج ات الف ااء.:52
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ک;ه: کت;<ب:جوش;خه:ش;ده: عج;د=هلل:ب;ن:وحه;ود::ایبعاحنو::اجاا هدر:حوزه:حدحث:و:رج;<ل،:چذ;د:
کهااامق(،:997شوش;;خری:)م ماار خالصااة حاشااحه ش;;رخ:طوس;;ی(،::تاااالحب األحکااام)ش;;رح::تاااالحب األ

::ذی:شوش;خریر،:جوشخۀ:ق<ضی:جور=هلل:ورعشی:حس;رسالة  ی و اعی الحدحثعالوۀ:حلی:و::األق ال
:وی5080:_:998) :=ین:جهله:به:شه<ر :روجد.:ق(:=ز

کالم:و:فض<یل:جوشخه:شده :فقه:و:=صول:و: :=ین:دوره:در :آث<ر ج<وع:ب;ه::=جد.:خ<جد=ن:=بی:بیشخر
کتج:فقهی:ودل: :53بودجد.:وذد:عالقه:اللهعهفقه:و:شرح:

ک;;الم: : زش;;هذدی::_رود::ه<ی:=ص;;لی:آن:ب;;ه:ش;;ه<ر:و;;ی:ک;;ه:ح;;دحث:=ز:دس;;خه<حه:_در کت;;ج:=ر
:آجه;;<:در:ووض;;وع:=و<و;;ت:و:فض;;<یل:=ه;;ل:بی;;ت: ک;;ه:بیش;;خر =س;;ت.::_عل;;رهن:=لّس;;الم::_جوش;;خه:ش;;ده:

کت;<ب:997عجد=هلل:بن:وحهود:شوشخری:)م ک;رده:و: ر=::اماماتق(:ب<:عله<ی:و<ور=>:=لذهر:وذ< ره:
ک;; کت;;<ب:=زب;; ب;;ر=ی:آج;;<ن:جوش;;ت: ه;;<:=و:ر=:دس;;خگرر:و:ب;;ه:ش;;ه<دت::ه:بع;;ده<:ب;;ه:خ;;<طر:هه;;رن:

ه;;;;<،::ق(:ب;;;;<:ج<ص;;;جی5059ق<ض;;;ی:ج;;;;ور=هلل:شوش;;;خری،:ولق;;;;ج:ب;;;ه:ش;;;;هرد:ث<ل;;;ث:)م:54رس;;;<جدجد.
کذ;د:و:در:دف;<ع:=ز:ش;رعه:و::ه<:و:دحگر:عله<ی:و;س=هج:وخخل;ف:وذ;< ره:و;ی:ه<،:=خج<ری:=شعری

کت;;<ب:و;;ی ت;;رین:=ی;;ن::=ز:وهن:مصاااخب الج اصاابو::الصاا ارم الهحرقااه،:اح اااق الحاا جوحس;;د.::=و<و;;ت:
:55ه<ست.:کت<ب

:مجاااالس الهاااممجحن حخ:و:س;;;ررۀ:ش;;;رعر<ن:وع;;;روف:=ور;;;ر :ت;;;<ر کت;;;<ب:دحگ;;;ر:ق<ض;;;ی:ج;;;ور=هلل:در :،
که:به:دف<ع:=ز:شرعه:و:س<بقۀ:تشرع:پرد=خخ;ه:=س;ت.:=ی;ن::_علره:=لسالم::_=لهؤوذرن: جوشخه:شده:

گس=:کتج:ق<ضی:جور=هلل:آن ک;ه:عاّلو;ۀ:وجلس;ی:خو=ج;دن:چذ<ن:در:جه;<ن:=س;الم:وه;ن:و:ت;أثرر: رج;د:
:56د=جد.:=ی:الزم:وی:ر=:بر:هر:شرعه:اح اق الح و::مجالس الهممجحن

 خجارحان ا ۀدور. 3
ح;<د:و;ی :ز گر=حش:به:جقل:رو=ح<ت:و:=خج<ر :=ین:دوره: آوری:و:جق;ل::ش;ود:و:وح;ّدث<ن:در:جه;ع:در

گس;خرده:رو=ح<ت:ت;الش گ;ر:و;<:وح;ّدث<جی:ر=:=ی:=جج;<م:و;ی:ه;<ی: :=ی;ن،:= :=ی;ن:دوره::دهذ;د.:بذ;<:ب;ر در
گس=ش;;خه:و:فق;;ط:ب;;ه: ;;<هر:=ح<دح;;ث: کذ;;<ر: ک;;ه:عق;;ل:و:=جخه;;<د:ر=: :=ی;;ن:جرس;;ت: ق;;ر=ر:د=دح;;ن،:وذظ;;ور

ک;ه:=خج;<ری:بسذده:وی گرفخ;ه:و:وح;ّدث<ن::کذذد،:بلکه:و;ر=د:=ی;ن:=س;ت: :=ی;ن:دوره:ش;کل: گ;ری:در
گرفخذد.: : :آن:قر=ر :کن:و:بیش:تحت:تأثرر

                                                          :
 .565:-:564،:ص55،:جم س عة طج ات الف ااء؛:555،:ص5،:جامة اآلمة.:53

:.354،:ص7،:جاعحا  الشحعه.:54
:.889:-:888،:ص50،:جاعحا  الشحعه؛:44:-:9،:ص حض اؤلله  ی ترجهة ال ا ی جور اهلل.:55
:.55:-:58،:ص حض اؤلله  ی ترجهة ال ا ی جور اهلل.:رک::56
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::به:=ص;فه<ن:ش;روع:و;یق(:5085=ین:دوره:ب<:ورود:عجد=هلل:بن:حسرن:شوشخری:)م ش;ود.:=و:=ز
گ;ردد.:=و:ر=:ش;رخ:ط<حف;ۀ:=و<ور;ه:در::طرف:ش<ه:عج< :=ول،:=و<م:جهعه:و:جه<ع;ت:=ص;فه<ن:و;ی

که:ته<م:عهرش:ر=:صرف:فقه:و:حدحث:جهود.:بیش;خر:وح;ّدث<ن:و:عله;<ی::عصر:خود:خو=جده =جد:
:=و:ت;;;أثرر:پسیرفخ;;;ه کت;;;<ب:=ج;;;د.:وص;;;طفی:تفرحش;;;ی:بیش;;;خر:وط<ل;;;ج::برجس;;;خۀ:بع;;;دی:ب;;;ه:ج;;;وعی:=ز

د=جد.:وحّدث<ن:وعروفی:چون:وحهد:تقی:وجلسی:و:عذ<ح;ة:=هلل:قهح;<یی::رج<لش:ر=:ودیون:=و:وی
ق(،:خل;;;ف:ب;;;ن:عج;;;د=لهطلج:5050عج;;;د=للطرف:ج;;;<وعی:)م:57در:وحض;;;ر:=و:عل;;;ن:آووخخذ;;;د.

ک;;ه:ب;;ه::ت;;رین:وح;;ّدث<ن:=ی;;ن:دوره:ق(:=ز:وهن5558ق(:و:س;;رد:جعه;;ت:=هلل:جز=ی;;ری:)م5074)م =ج;;د:
گر=حش:آج<ن:به:= :ح<بد.:گری:=فز=حش:وی:خج<ریترترج،:

کتج:=ربعه:=ز:وهن ه;<ی:=ی;ن:دوره:=س;ت.::ترین:فع<لرت:در:حوزۀ:حدحث،:شرح:و:ح<شره:بر:
ق(:ب;;;ر:5553س;;;رد:جعه;;;ت:=هلل:جز=ی;;;ری:و:ح<ش;;;رۀ:ع;;;وض:ب;;;ن:حر;;;در:شوش;;;خری:)م:جزهاااة اؤلخااا ا 
ق(،:ش;;رح:عج;;د=للطرف:ج;;<وعی:5085،:ح<ش;;رۀ:عج;;د=هلل:ب;;ن:حس;;رن:شوش;;خری:)میو ااةالکا ی

غاحااة و:خالص;;ۀ:آن:ب;;ه:ج;;<م::م صاا د األجاامق(،:5080ح<ش;;رۀ:ع;;ال>:=لدول;;ه:شوش;;خری:)مق(،:5050)م
ق(:در:ش;;;رح:5558،:جوش;;خۀ:س;;رد:جعه;;;ت:=هلل:جز=ی;;ری:)مکجااز ال الااابو:وخخص;;ر:آن:ب;;;<:ج;;<م::الهاارام

جاامع األخجاار  ای ،:االستجصاارق(:ب;ر:5085،:ح<شرۀ:عج;د=هلل:ب;ن:حس;رن:شوش;خری:)متاالحب األحکام
ق(،:=ز:5078عجد=لرش;;رد:شوش;;خری:)م:شاارا االستجصااارطرف:ج;;<وعی:و:عج;;د=لل:احضاااا األستجصااار

ه<ی::خود:تقسرن:االستجصارروجد.:عجد=للطرف:در:شرح::جهلۀ:=ین:شروح:و:حو=شی:به:شه<ر:وی
ک;;ه: گ<ج;;ۀ:ح;;دحث:ر=:ب;;ه:ص;;حرح،:حس;;ن،:ووث;;ق:و:ض;;عرف:قج;;ول:ج;;د=رد:و:وعخق;;د:=س;;ت: : چه;;<ر

ح<دی:=ز:=ح<دحث:ر :ب<:=ین:تعرحف:تعد=د:ز گس=شخهوحّدث<ن:وخأخر کذ<ر: سرد:جعه;ت:=هلل::58=جد.:=:
ک;ه: ک;;رده: کت;ج:ح;دحدی:دحگ;ری:ر=:جر;ز:ش;رح: ل امااع ص;دوق(،::ت ححاد)ش;رح::اجاس ال ححادجز=ی;ری:

:صاححف  ساجادحهطجرسی(:و:ش;رح::األحتجااج)شرح::قاطع اللجاجصدوق(،::عح ا  أخجار)شرح::األج ار
:=ز:جهلۀ:=ین:شروح:هسخذد.

:بزر ت;;ر:ق(:بزر 5558س;;رد:جعه;;ت:=هلل:جز=ی;;ری:)م ت;;رین::ین:وح;;ّدث:خوزس;;خ<ن:و:حک;;ی:=ز
:وی کت<ب:فقهی:ح;دحدی::ع<له<ن:حدحث:و:فقه:شرعه:به:شه<ر که:ب<:جوشخن:بیش:=ز:پذج<ه: رود:

زجده کتج:دحذی:و:=دبی:خدو<ت:=ر گرد::و:دحگر: =ی:بر=ی:جه<ن:تش;رع:=جج;<م:د=ده:=س;ت.:=و:ش;<
:جوش;;خن:5550برجس;;خۀ:عالو;;ۀ:وجلس;;ی:)م ک;;رده::الع ااول ماارآ و::بحااار األجاا ارق(:ب;;ود:و:در =و:ر=:ح;;<ری:

:ب;;وده:و:در:آن کت;;<ب:=س;;ت.:س;;رد:جعه;;ت:=هلل:ش;;رخ:=ألس;;الم:شوش;;خر =ی::خ<ج;;ه:ج;;<:س;;ی:ودرس;;ه:و:
                                                          :

:.48،:ص8،:جاعحا  الشحعه؛:559،:ص8،:جامة اآلمة.:57
 .878،:صتکهلة امة اآلمة.:58
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کتج:=صلی:شرعه:ش;رح:و:ح<ش;ره: کرده:و:بر:بیشخر: کت<ب:د=یر: بزر :ب<:بیش:=ز:چه<ر:هز=ر:جلد:
کز:وهن:عله;ی::جوشت:و:ح<:آجه<:ر=:جسخه کرد.:شوشخر:در:زو<ن:=و:حکی:=ز:ور= جه;<ن:=س;الم:برد=ری:

:59رفت.:به:شه<ر:وی
:فض<یل:=هل:بیت: کتج:بزر :حدحدی:در و:دف<ع:=ز:وسهج:تشرع::_علرهن:=لّسالم::_جوشخن:

:=ثج;<ت:=و<و;;ت::الحّجاة الجالدااهو::مرهاا  الشااحعهه;;<ی:جوش;خ<ری:=ی;;ن:دوره:=س;ت.::=ز:دحگ;ر:س;ج  در
:_:،علر;ه:=لس;الم::_در:فض<یل:=ور;ر:=له;ؤوذرن:: خر الشحعهو:خالفت:=و،::_علره:=لسالم::_=و<م:علی:
:=ثج<ت:دو=زده:=و<م::خحر الکالم در:=وص<ف:و:=عه;<ل:دش;هذ<ن::سحف الشحعه:_:،علرهن:=لسالم::_در

عل;رهن::_بی;ت::در:فض;رلت:حض;رت:زه;ر=:و:دحگ;ر:=ه;ل:اله د   ای ال رمای:_:،علرهن:=لّسالم::_=خهه:
،:جوش;;;;خۀ:خل;;;;ف:ب;;;;ن:عج;;;;د=لهطلج:ه;;;;ویزی: ساااافحجة الججااااا   اااای  ضاااااخة اخهااااة الاااااداو::_=لّس;;;;الم:

:آجه;<:=ز:=ح<دح;ث:ش;رعه:و:س;ذی:و:ق;رآن:و:دالی;ل:5074)م ک;ه:در کتج:وه;ن:ح;دحدی:=س;ت: : ق(:=ز
:=سخف<ده:شده:=ست.: ق(:در:فض;رلت:و:5087سرد:علی:خ<ن:ب;ن:خل;ف:)م:جور الهجحنعقلی:جرز

:=لهؤوذرن: جز=ی;ری:در:فض;<خل:سرد:جعهت:=هلل::یحاض األمرارو::_علره:=لسالم::_=ثج<ت:=و<وت:=ورر
کت;;ج:ب;;زر :ح;;دحدی:=ی;;ن::_عل;;رهن:=لّس;;الم::_=و;;<م:عل;;ی،:حض;;رت:زه;;ر=:و:=و;;<م:زو;;<ن: :=ز:دحگ;;ر:

:دوره:=ست.
،:جوش;خۀ:الاجال  الهجاحنه<ی:دحگ;ر:=ی;ن:دوره:=س;ت.::شرح:ووضوعی:برخی:=ح<دحث:=ز:فع<لرت

گسش;خه:5074)م::یزیخلف:بن:عجد=لهطلج:هو :جقل:و:شرح:=ح<دح;ث:قدس;ی:پی;<وجر=ن: ق(:در
:=عظن:و: در:ش;رح:آح;<ت:و:=ح<دح;ث:وش;کل،::جکات الجحاا :_:،صلی:=هلل:علره:و:آل;ه:و:س;لن::_پی<وجر

:ب;;<ره:ح;;دحث::جاا اب اعترا ااات جرجاااجیق(،:5087ف;;ر :=هلل:عص;;<ره:)زج;;ده::احادحااث پزشااکی در
:جاور األخجاارق(،:5087)زج;ده::یزی،:جوشخۀ:سرد:علی:خ<ن:بن:خل;ف:ه;وشرا حدحث اسهاءغدیر،:

:=و;<م:رض;<::شارا حادحث رجااء مان  احالسرد:جعهت:=هلل:در:شرح:=ح<دحث:عجرج:و:غرح;ج،: :=ز
:ب<ره:جه<ز،:=ز:جهلۀ:=ین:فع<لرت:_علره:=لسالم::_ :ه<ی:حدحدی:=ست.:در

:=ی;ن: کتج:رج<ل:پیش;رن:و:جوش;خن:آث;<ر:جدح;د:در:رج;<ل:و:طجق;<ت:جر;ز:در شرح:و:ح<شره:بر:
حاشاحه ق(،:5085=ز:عجد=هلل:ب;ن:حس;رن:شوش;خری:)م:دداوو حاشحه مر رجال امنشود.::دوره:دحده:وی

حاشااحه و::حاشااحه ماار ج ااد الرجااال تفرحشاایق(،:5074وس;;<عد:ب;;ن:ب;;دحع:)زج;;ده::ماار خالصااة األقاا ال ا 
محفااة عج;;د=للطرف:ج;;<وعی،::طج ااات الرجااال=ز:س;;رد:جعه;;ت:=هلل:جر=ی;;ری،::)تکهلااه( ماار أمااة اآلمااة

عج;د:عل;ی:ب;ن::کة مان ل اب باأمحر الهاممجحنرسالة التأم ن ق(،:5050عال>:=لهل :شوشخری:)م: ردوس
                                                          :

،:جابداه   اه و حادحث؛:856:-:853،:ص5،:جیحاض العلهااء؛:336،:ص8،:جامة اآلمة؛:887:-:886،:ص50،:جاعحا  الشحعه.:59
:.38:-:38ص
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ق(:و:5097علی:ب;ن:رض;ی:=ل;دین:ج;<وعی:)زج;ده::جامع تراجن آل امیق(،:5073جهعه:هویزی:)م
کتج:رج<ل:=ین:دوره5503شرخ:فرج:=هلل:هویزی:)زجده::احجا  اله ال  ی علن الرجال :=جد.::ق(:=ز:

کت;<ب:ه;ویزی:وهن:احجا  اله االج<وعی:و::طج ات الرجال کت;<ب:ج;<وعی::ت;رین:=ی;ن: ه<س;ت.:
کت;<ب:جوش;;خه:ش;ده:در:طجق;<ت:ب;;<:ر=وح;<ن:ووث;;ق:و:وه;دوح:=س;ت. کت;;<بی:احجااا  اله اال  :60=ول;رن:

ک;ه:در:آن: بزر :ش<ول:ته<م:ر=وح<ن:=ع;ن:=ز:ووث;ق:و:ض;عرف:و:وجه;ول:ب;ه:ترتر;ج:=لفج;<یی:=س;ت:
گ<ج;;ه:و:ب;;ه:ترتر;;ج:=لفج;;<یی: کت;;<ب:و:برخ;;ی:رج<لر;;<ن:ب;;زر :=ه;;ل:س;;ذت:جر;;ز:جد= ر=وح;;<ن:ص;;<حج:

:61شوجد.:وی:بی<ن
کت;;ج:وه;;ن:خ;;ود:ر=:در:ووض;;وع<ت:ح;;دحث،::_عل;;ی:خ;;<ن:ب;;ن:خل;;ف::مجتخااب التصاااجحف ک;;ه:

:ح :وجهوعه:جهع:آوری:جهوده:=س;ت: کرده:و:در :و:=دبی<ت:خالصه: :62و:_تفسرر،:فض<یل،:شعر
:=ین:جوش;خه5503جوشخۀ:شرخ:فرج:=هلل:هویزی:)زجده::عج ا  شرفو::تالکر  العج ا  ه<س;ت.::ق(:جرز:=ز

:=ی;ن:د کش;رده:هویزی:در کت;<ب:وه;<رت:ح; :د=جش;هذد:ش;رعی:ر=:ب;ه:ر :ع<له;<ن:=ه;ل:س;ذت: و:
ک;;الم،:آح;;<ت:=ألحک;;<م،:=ح<دح;;ث،:وذط;;ق،: :آجه;;<:ووض;;وع<ت:وخخل;;ف:=ز:جهل;;ه:فق;;ه،: =س;;ت:و:در

ک;ه:ب;ه:ص;ورت:=فق;ی:و:عه;ودی:خو=ج;ده::جحو:و:ق<فره:و:ع;روض:ر=:ب;<:رج;ش ه;<ی:وخخل;ف:جوش;خه:
:بودجد. :ج اهر الجاحة  ی احادحاث األخهاه 63شده:و:ق<بل:تهرز ک;ه:در ،:جوش;خۀ:س;رد:جعه;ت:=هلل:=س;ت:

کر=و;<ت،:آد=ب:و::_علرهن:=لّسالم::_آن،:=ح<دحث:=خهه: :رکن:=صول:دین،:وعج;ز=ت:و: ر=:در:چه<ر
: رساال  ترجه;ۀ::64تقسرن:بذ;دی:جه;وده:=س;ت.:_صلی:=هلل:علره:و:آله:و:سلن::_سذن:و:سرره:پی<وجر

ک;ه:در:ط;ج:ش;رعی::ب;ه:ف<رس;ی،:حک;ی:=ز:وهن:_:علره:=لس;الم:_=و<م:رض<::ذهجحه ت;رین:آث;<ری:=س;ت:
:ب;;ین:وحقق;;<ن:ش;;رعه:=ز:=ههر;;ت:خ<ص;;ی:برخ;;ورد=ر:=س;;ت. چه;;ل:ح;;دحث::65جوش;;خه:ش;;ده:و:در

:ههچذ<ن:رو=ج:د=رد.:_که:=ز:دورۀ:پیشرن:شروع:شده::_جوحسی:و:=ج<زه:
گ;;ر=ح ش:در:ح;;وزۀ:تفس;;رر،:ح<ش;;ره:ب;;ر:چذ;;د:تفس;;رر:ش;;رعه:و:س;;ذی:و:جوش;;خن:تف<س;;رر:جدح;;د:ب;;<:

:فع<لرت ::رو=یی:=دبی:=ز عج;د:عل;ی:ب;ن:جهع;ه::جاور الث لاحنه<ی:جگ<رش;ی:=ی;ن:دوره:=س;ت.:تفس;رر
ک<ول:قرآن:ب<:رو=ح<ت:ش;رعی:و:=ول;رن:تفس;رر:و;أثور:ج;<وع:5073هویزی:)زجده: ق(:)تفسرر:رو=یی:

عل;;ی:خ;;<ن:ب;;ن::مجتخااب التفاسااحرت;;رین:تف<س;;رر:رو=ی;;ی:در:دورۀ:وخ;;أخر=ن(،::ش;;رعه:و:حک;;ی:=ز:وهن
                                                          :

:.530:-:589،:ص50،:جالالیحعه.:60
 .553،:ص5،:جهای خ ی جسخه ارستگا  ؛:648:-:640،:ص8،:جطراخف اله ال.:61

 .507،:ص80،:جالالیحعه.:62

 .585:-:580،:ص54و:ج::48:-:45،:ص4.:هه<ن،:ج63

:.390:-:389،:ص3،:جهای خ ی  ارستگا  جسخه.:64
:.305:-:304،:ص7،:ج«تسخری:فر :=هلل:عص<ره.:»65
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:تف<سرر:ش;رعه:و:س;ذی(،:5087خلف:)زجده: س;رد:جعه;ت::ع ا د الهرجاا ق(:)ت<:سورۀ:=لرحه<ن:=ز
:تف<س;;رر:ش;;رعه:و:س;;ذی(:و: عل;;ی:ب;;ن:حس;;رن:ع;;<ولی::الاا جحز  اای تفسااحر قاارآ  العزیااز=هلل:جز=ی;;ری:)=ز

گ;ر=حش:=دب;ی:ب;<:س;<ده5584هویزی:)زجده: ک<ول:ب<: :وزجی: ترین:=لف;<ظ:و:عج;<ر=ت(:=ز::ق(:)تفسرر
:=ین:دوره:وهن :روجد.::به:شه<ر:وی:ترین:تف<سرر

 نتحجه
کرم: :ت<رحخی:حدحث:خوزسخ<ن:=ز:زو<ن:پی<وجر:= صلی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:و:س;لن::_ب<:بررسی:سرر

.:دورۀ:وخق;دو<ن:)پ;ذ :ق;رن:=ول(،:5ت<:پ<ح<ن:دورۀ:صفوی:ش<هد:سه:وقطع:ح;دحدی:وخه;<یزحن:::_
:=ی;;3.:دورۀ:ور;;<جی:)ق;;رن:شش;;ن:ت;;<:ق;;رن:جه;;ن(:8 ن:س;;ه:وقط;;ع:.:دورۀ:وخ;;أخر=ن:)دورۀ:ص;;فوی(.:در

:=ین:وذطقه:فع<لرت:د=شخه:350بیش:=ز: ک;ه:ح;دود:ح; :پ;ذجن::وحّدث:=ز:شرعه:و:سذی:در =ج;د:
:=ین:وح;ّدث<ن:وخعل;ق:ب;ه:دورۀ:وخق;دو<ن کت<ب:بودجد.:بیشخر : :=ج;د؛:دوره:آج<ن:ص<حج: ک;ه:در =ی:

گز=رش:شده:=ست.:در:دورۀ:ور;<جی:تع;د=د:وح;ّدث<ن،:ب;ه::آن:شه<ر:وحدث<ن:=هل:سذت:فر=و=ن تر:
:وخأخر=ن:ب;<:روج;ق:وج;دد:ح;دحث،:وح;ّدث<ن:ش;رعه:رو:ب;ه:ویژه:شر ک<هش:ح<فخه:و:در:عصر عر<ن:

:ور;<ن:ع<له;<ن: ک<سخه:شد:و:حدحث:در فزوجی:جه<دجد:و:فع<لرت:وحّدث<ن:=هل:سذت:به:شدت:
:=رزش;هذدی: شرعه:دو:ب<ره:رو=ج:ح<فت.:=ین:وحدث<ن:)بیشخر،:وح;دث<ن:ش;رعه(:وذش;أ:خل;ق:آث;<ر

ه;;;<ی:ح;;;دحدی،:رج;;;<ل،:فق;;;ه:=لح;;;دحث،::جهوع;;;هدر:ووض;;;وع<ت:وخخل;;;ف:ح;;;دحدی:ههچ;;;ون:و
:وذ;;;;<بع: تفس;;;;رررو=یی:و:غر;;;;ره:بودج;;;;د.:در:دوره:وخ;;;;أخر=ن:ح;;;;دود:حکص;;;;د:و:پذج;;;;<ه:وح;;;;ّدث:در

که: کت<ب:و:جوشخه:بودجد.::89وخخلف:وعرفی:شده: :آج<ن:ص<حج: :=ز :جفر

 کتابجامه
:ق.:5403،:=حهد:بن:علی:طجرسی،:وشهد::جشر:ورتضی،:اؤلحتجاج _
،:وحهد:بن:=حهد:وقدسی،:ترجهه::علی:جقی:وذ;زوی،:ته;ر=ن::األقالحناحسن الت اسحن  ی معر ة  _

 ش.:5365شرکت:وؤلف<ن:و:وخرجه<ن:=یر=ن،:

 .:ق5453د،:رخ:=لهفرة:=لشرد،:قن::=لهوتهر:=لع<لهی:اللفر،:وحهد:بن:وحهد:وف:اؤلختصاص _

،:=ب;;;ن:عج;;;د=لجر:=جدلس;;;ی،:تحقر;;;ق::عل;;;ی:وحه;;;د:بج;;;<وی،:بی;;;روت::د=ر:=لجر;;;ل،:االساااتحعاب  _
 ق.:5458

:=لکت<ب:=لعربی،:بی:،:=بن:أسد الدابة _ :ت<.:=ثرر،:بیروت::د=ر
،:=ب;;ن:حج;;ر:عس;;قالجی،:تحقر;;ق::ع;;<دل:=حه;;د:عج;;د=لهوجود:و:عل;;ی:وحه;;د:وع;;وض،:االصااابه _

:=لکتج:=لعلهره،:  ق.:5455بیروت::د=ر
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:=لعلن:لله<لرین،:پذجن،األعالم _ رکلی،:بیروت::د=ر :=لدین:ز  م.:5980،:خرر

:=لخع<رف:للهطجوع<ت،:بی،:وحسن:=ورن،:بیرواعحا  الشحعه _  ت<.:ت::د=ر

 ت<.:،:وحهد:بن:حسن:حر:ع<ولی،:ب د=د::وکتجة:=ألجدلس،:بیامة اآلمة _

 ت<.:ج<،:بی:حجر:عسقالجی،:بی:،:=بنؤججاء الدهر بأبجاء العهر _

=لجذ;<ن::،:عجد=لکرحن:بن:وحهد:سهع<جی،:تحقرق::عجد=هلل:عهر:ب<رودی،:بیروت::د=راألجساب _
حع،  ق.:5408:للطج<عة:و:جشر:و:=لخوز

،:وحهد:ب<قر:وجلسی،:تحقرق::عجد:=لرحرن:رّب;<جی:ش;رر=زی،:بی;روت::وؤسس;ۀ:وف;<،:بحار األجا ار _
 ق.:5403

کثرر،:تحقرق::علی:ش;رری،:بی;روت::د=ر:=حر;<>:=لخ;ر=ث::،:=سه<عرل:بن:عهرو:بنالجداحه و الجااحه _
 ق.:5408=لعربی،:

ق<در:عط;<،:بی;روت::،:خطرج:=حهد:ب;ن:عل;ی:ب ;د=دی،:تحقر;ق::وص;طفی:عج;د=لتایح  بدداد _
:=لکتج:=لعلهره،: :ق.:5457د=ر

 م.:5989،:وحهد:بن:جریر:طجری،:بیروت::وؤسسۀ:=علهی،:تایح  طجری _

:=لفک;ر:للطج<ع;ة:و:=لذش;ر:و:تایح  مدحجة دمش  _ کر،:تحقر;ق::عل;ی:ش;رری،:بی;روت::د=ر ،:=بن:عس;<
حع،:  ق.:5455=لخوز

ق::عه;;ر:عجد=لس;;الم:ر;;ی،:تحقن:ذهج;;ی،:ش;;هس:=ل;;در و األعااالمحات الهشاااهحاا  االسااالم و و حتااای _
:ق.:5407ت<ب:=لعربی،:کروت::د=ر=لیتدوری،:ب

 ت<.:ن:ذهجی،:بیروت::د=ر:=حر<>:تر=ث:=لعربی،:بیی،:شهس:=لدتالکر  الحفاظ _

کت<بتعلح   امة اآلمة _  ت<.:خ<جۀ:آحة:=هلل:ورعشی،:بی:،:وررز=:عجد=هلل:=فذدی،:قن::

 ت<.:ج<،:بی:،:حسن:صدر،:بیتکهلة امة اآلمة _

:=ل،:بحالتاال _  ش.:5365ه،:رتج:=جسالوکوحهد:بن:حسن:طوسی،:تهر=ن::د=ر

 ت<.:،:آق<:بزر :وحهد:وحسن:تهر=جی،:قن::=سه<عرلر<ن،:بیالالیحعه الی تصاجحف الشحعه _

 ق.:5383،:=حهد:بن:وحهد:برقی،:تهر=ن::=جخش<ر=ت:د=جشگ<ه:تهر=ن،:رجال الجرقی _

 ق.:5455عۀ:ودرسرن،:،:وحهد:بن:حسن:طوسی،:قن::=جخش<ر=ت:=سالوی:ج<ورجال ال  سی _

::یشکرجال ال _  ش.:5348،:وشهد::=جخش<ر=ت:د=جشگ<ه:وشهد،::یشک،:وحهد:بن:عهر

 ق.:5456،:=حهد:بن:علی:جج<شی،:قن::وؤسسۀ:جشر:=سالوی،:پذجن،:رجال الججاشی _

،:وررز=:عجد=هلل:=فذدی،:تحقرق::وحه;ود:ورعش;ی،:=حه;د:حس;رذی،:ق;ن::وطجع;ة:یحاض العلهاء _
:ق.:5405=لخر<م،:
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:=لفکر،:بی:،:=حهد:بن:حسرن:بیهقی،:بیلکجریالسجن ا _  ت<.:ج<،:د=ر

ن:ذهج;;ی،:تحقر;;ق::ش;;عرج:=رجز;;وط،:حس;;رن:=س;;د،:بی;;روت،:ی،:ش;;هس:=ل;;دسااحر اعااالم الجااجالء _
 ق.:5453وؤسسة:=لرس<له،:

:=لفصححح الجخایی _ :للطج<عة:و:=لذشر:و:=لخوزک،:بخ<ری،:بیروت::د=ر :ق.:5405ع،:=فست،:حر
:ت<.:ج<،:بی:،:وحهد:بن:عجد=لرحه<ن:سخ<وی،:بیالتاسعالض ء الالمع  ی اعحا  ال ر   _
کت;;<بطراخااف اله ااال _ خ<ج;;ۀ:آح;;ة:=هلل:ورعش;;ی،::،:عل;;ی:بروج;;ردی،:تحقر;;ق::وه;;دی:رج;;<یی،:ق;;ن::

 ق.:5450

:=لکت;<ب:الددیر _ کوش;ش::حس;ن:=یر=ج;ی،:چ;<پ:چه;<رم،:بی;روت،:د=ر ،:عجد=لحسرن:=ورذی،:ب;ه:
:ق.:5397=لعربی،:

،:تحقرق::صالح:=لدین:وذجد،:ق<هره::وکتج;ة:=لذهض;ة:،:=حهد:بن:ححری:بالذری ت ا الجلادا  _
 م.:5956=لهصرحه،:

کجرر،: رهجگ کتب حدحثی شحعه _  ش.:5385،:ودجی:بجسخ<جی،:تهر=ن::=ورر:

 ت<.:ج<،:بی:جدحن،:تحقرق::رض<:تجدد،:بی:،:وحهد:بن:=سح<ق:بنالفارست _

ه;;ه،:ج;;<،:ووسس;;ۀ:جش;;ر:=لفق<:،:وحه;;د:ب;;ن:حس;;ن:طوس;;ی،:تحقر;;ق::ج;;و=د:قر;;ووی،:ب;;یالفارساات _
 ق.:5457

:=لحدحث،:های خ ی  ارستگا  جسخه _ :ش.:5384،:صدر=یی:خویی،:قن::د=ر
،:ج;;الل:=ل;;دین:حس;;رذی،:ته;;ر=ن::ش;;رکت:س;;ه<وی:طج;;ع: ااحض اؤللااه  اای ترجهااة ال ا اای جااور اهلل _

 ق.:5367کت<ب،:

:=لکتج:=جسالوره،:الکا ی _ کلرذی،:تهر=ن::د=ر  ش.:5365،:وحهد:بن:حعقوب:

:ق.:5386بیروت::د=ر:ص<در:للطج<عة:و:=لذشر،::=ثرر،:،:=بن:الکامة  ی التایح  _
ین:=لدین:بن:علی،:بیکشف الریجه _  ق.:5390ج<،:=جخش<ر=ت:ورتضوی،::،:شهرد:ث<جی:ز

:=حر<>:=لخر=ث:=لعربی،:بیکشف الظجو  _ :ت<.:،:ح<جی:خلرفه:وصطفی:بن:عجد=هلل،:بیروت::د=ر
کوش;;ش::ور;رز=:وحه;د:عل;;ی:ش;مجاالس الهاممجحن _ رر=زی،:بهجز;;ی،:،:ق<ض;ی:ج;;ور=هلل:شوش;خری،:ب;ه:

 ق.:5887

:.583،:ص:86ق،:ج::5405،:وؤسسۀ:آل:=لجرت،:قن::وؤسسۀ:آل:=لجرت،:مجلة تراثجا _
:ت<.:ج<،:بی:،:عجد=هلل:بن:=حهد:جسفی،:بیمدارل التجزحة و ح اخ  التأوحة _
:=لشاارا أخجااار آل الرسااول یماارآ  الع ااول  اا _ ت;;ی،:ته;;ر=ن::د=ر ت;;ج:ک،:تحقر;;ق::ه<ش;;ن:رس;;ولی:وحال

:ق.:5404ة،:ر=جسالو
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 ق.:5408،:حسرن:جوری،:قن::وؤسسۀ:آل:=لجرت،:مستدر ل ال ساخة _

:=لخع<رف:للهطجوع<ت،:بیمستدرکات اعحا  الشحعه _  ت<.:،:حسن:=ورن،:بیروت::د=ر

:_عزیز:=هلل:عط<ردی،:وشهد::=لهؤتهر:=لع<لهی:=جو<م:=لرض;<::_:،علره:=لسالم::_:مسجد االمام الر ا _
 ق.:5406:_:،علره:=لسالم:

 ق.:5399ح<قوت:حهوی،:بیروت::د=ر:=حر<>:=لخر=ث:=لعربی:،:معجن الجلدا  _

کح<له،:بیروت::د=ر:=حر<>:=لخر=ث:=لعربی،:بیمعجن الهملفحن _  ت<.:،:عهر:رض<:

 ت<.:،:جعفر:سجح<جی،:قن::وؤسسۀ:=و<م:ص<دق،:بیم س عة طج ات الف ااء _

:=لهعرف;;ةی،:ش;;هس:=ل;;دمحاازا  االعتاادال _ :ن:ذهج;;ی،:تحقر;;ق::عل;;ی:وحه;;د:بج;;<وی،:بی;;روت::د=ر
 ق.:5388للطج<عة:و:=لذشر،:

:ق.:5458،:وحهد:جز=یری،:قن::وجهع:=لفکر:=السالوی،:جابده   ه و حدحث _
:ق.5409،::هن:=لسالمرت:علر،:وحهد:بن:حسن:حر:ع<ولی،:قن::وؤسسة:آل:=لجعةحوساخة الش _
:=لصفوه،:سوم،:هوحة التشحع _  ق.:5454،:=حهد:و=خلی،:بیروت::د=ر

گر<هی:یزدی،:«تسخری:فر :=هلل:عص<ره» _ ی;ر:جظ;ر::7،:ج:داجشجام  جااا  اساالم،:حهرد:رض<: ،:ز
 ش.:5388غالوعلی:حد=د:ع<دل،:تهر=ن::ورکز:د=یر :=لهع<رف:بزر :=سالوی،:

 




