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 چکیده

فقه الحدیث به نقد و بررسی متن اخبار و احادیث می پردازد و قواعدی را ارائه می دهد که با در نظر 

گرفتن آنها می توان به شناخت بهتری از سنت پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع( دست یافت. شیخ صدوق 

. وی در داخته استبه بررسی فقه الحدیث پر)ره( یکی از بزگترین علمای شیعه بوده که در آثار خود 

عرصه حدیث به شکل عام و در حوزه نقد حدیث به شکل خاص معیارها و مالکاتی دارد که رهیافت ها و 

روایات بر اثر جعل یا سهل انگاری و یا الگوهایی را به مثابه نقشه راه و سرمشق کار در خود نهفته است. 

الفات و تعارضاتی گرفتار شده اند. این امر نقل شفاهی و مفقود شدن قراین حالی و عواملی دیگر به اخت

 الخصالو در کتاب  وناگون به حل آنها اهتمام ورزندرا بر آن داشته است که به شیوه های گ شیخ صدوق

به گزارش آنها پرداخته  پژوهشخود از شیوه های مختلف برای رفع تعارضات بهره گرفته است که در این 

 که داشته اهتمام بسیاری الحدیثی فقه نکات به کتاب خصال در ق،شیخ صدوچنانچه حاصل شد  شده است.

 احتماالت و وجوه که حالی در است روایات اختالف و تعارض عالج موضوع ها، آن ترین مهم از یکی

 هنگام در ،هکرد سعی ایشان .نماید می عرضه را آنها و نموده ابداع این زمینه در مواقع بیشتر در را ای عدیده

 در. دکن اقدام ها آن نفی و طرد به کمتر عمالً و دبپرداز ها آن میان دالیلی جمع به روایات، تعارض ظهور

 را روایات تعارض مالحظه امکان یکدیگر، کنار در مضمون هم و مشابه احادیث گردآوری با شیخ حقیقت،

 و ها عام ،ها نسخه اختالف ها، آن واقعی و ظاهری اختالف به توانست نهایت در و کرد فراهم پیش از بیش

  .ببرد پی... و تقیه موارد قیدها، ها، خاص

 واژه های کلیدی: شیخ صدوق، کتاب الخصال، احادیث فقهی، آراء شاذ.

 

 

 

 

 

 
 


