
منابع بیرونی علوم حدیث

اصطالحنامه هاي علوم حدیث: یکم
اصطالحنامه علوم حدیث

فرهنگ واژگان و اصطالحات حدیثی و رجالی: دوم
ـ فرهنگ اصطالحات حدیث1
تالیف محمد یوسف حدیدي به زبان فارسی است.
دربردارنده شرح مهم ترین تعابیر و  اصطالحات حدیثی  است.



الدرایه و الرجال المصطلحات معجم ـ2
است فارسی زبان به نژاد جدیدي محمدرضا تالیف.
است درایه و رجال علم در اصطالح 600دربردارنده.
الحدیثیه المصطلحات معجم ـ3
است عربی زبان به و سنت اهل از الغوري عبدالماجد تالیف.
است شده تنظیم یاء، تا الف حرف از الفبا، حروف ترتیب به کتاب.
است برده بهره نیز شواهد و امثله از اصطالحات، توضیح در نویسنده.



 منابع درونی علوم حدیث
)علم رجال(راوي شناسی حدیث : یکم

نخستین رجالی منابع ـ الف

البرقی رجال ـ1
است ق.ه274متوفاي برقی محمد بن احمد تألیف.
است )ع(عسکري حسن امام تا )ص(اکرم پیامبر رجالی طبقات شامل.
است شیعه راوي 1700حدود حال شرح دربردارنده.



غضائري ابن رجال ـ2
است ق.ه 3قرن اواخر متوفاي غضائري بن حسین بن احمد تألیف.
است شیعه راوي 225حال شرح.
)کَشّی رجال(الرجال معرفه اختیار ـ3
است ق.ه4قرن اواخر متوفاي کشی عبدالعزیز بن عمر بن محمد تألیف.
پس و )ع(عسکري حسن امام تا )ص(پیامبر رجالی طبقات دربردارنده  

.است آن از
است راوي 520حدود حال شرح.
است معروف کَشی رجال به بیشتر کتاب این.



الطوسی رجال ـ4
الفهرست ـ5
است الفبایی ترتیب براساس 460متوفاي طوسی شیخ تألیف دوکتاب این.
عسکري حسن امام تا )ص(پیامبر رجالی طبقات دربردارنده کتاب، دو هر

.هستند آن از پس و )ع(
النجاشی رجال ـ6
است ق.ه 450متوفاي نجاشی عباس بن احمد بن علی بن احمد تألیف.
پس و )ع(عسکري حسن امام تا )ص(پیامبر رجالی طبقات دربردارنده  

.است راوي 1300حدود حال شرح و  آن از



ب ـ منابع رجالی متقدم
االحوال معرفه فی االقوال خالصه ـ1
است ق.ه 726متوفاي حلی، یوسف بن حسن تألیف.
پس و )ع(عسکري حسن امام تا )ص(پیامبر رجالی طبقات دربردارنده  

.است راوي 1800حدود حال شرح و  آن از
)الرجال کتاب(داوود ابن رجال ـ2
است ق.ه 707متوفاي داوود، بن علی بن حسن تألیف.
پس و )ع(عسکري حسن امام تا )ص(پیامبر رجالی طبقات دربردارنده  

.است راوي 1800حدود حال شرح و  آن از



ج ـ منابع رجالی متأخر

ـ منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال1
  سترآبادي متوفايق است.ه1028تألیف محمد بن علی بن ابراهیم ا.
است راوي 7000حال شرح شامل و دهم قرن رجالی مهم جوامع از.
الرجال شرح فی المقال تنقیح ـ2
است ق.ه1351متوفاي مامقانی، عبداهللا شیخ تألیف.
است راوي 16000حدود حال شرح شامل و رجالی مهم جوامع از.



الرجال قاموس ـ3
است ق.ه1414متوفاي شوشتري محمدتقی شیخ تألیف.
است معاصر رجالی مهم جوامع از.
الحدیث الرجال معجم ـ4
است ق.ه1413متوفاي خویی ابوالقاسم سید اهللا آیت تألیف.
است شیعه راویان از بزرگ المعارف دایره کتاب این.
شرح به جلد 23در که است معاصر پرکاربرد و رجالی مهم جوامع از  

.است پرداخته راوي 16000حدود حال



)علم درایه(سندشناسی حدیث : دوم

الدرایه علم فی البدایه شرح ـ1
است ق.ه965متوفاي ثانی شهید تألیف.
الدرایه علم فی الرعایه ـ2
کتاب تصحیح و شرح به آن در که است ثانی شهید تألیف هم کتاب این  

.است پرداخته »الدرایه علم فی البدایه شرح«خود قبلی
است شده سازي آسان ایشان، قبلی کتاب به نسبت مطالب کتاب، این در.



الدرایه علم فی الوجیزه ـ3
است عربی زبان به ق.ه10قرن علماي از عاملی الدین بهاء شیخ  تألیف.
الدرایه علم فی الهدایه مقباس ـ4
مامقانی، محمدرضا شیخ تحقیق با است مامقانی عبداهللا شیخ تألیف  

  نویسنده، کبیر رجال بر ايمقدمه عنوانبه که است مبسوطی کتاب
  شیعه درایه هايکتاب بهترین از شده نگاشته »المقال تنقیح«به موسوم

.است
الدرایه علم فی أحکامه و الحدیث اصول ـ4
است فارسی ترجمه دارايو عربی زبانبه وسبحانی اهللا آیت تألیف.



متون حدیثی شیعه: سوم
متقدم حدیثی جوامع ـ الف

المحاسن ـ1
است ق.ه274متوفاي برقی محمد بن احمد تألیف.
است حدیث 2600دربردارنده.

الکافی ـ2
است ق.ه329متوفاي کلینی یعقوب بن محمد تألیف.
است اخالقی و اعتقادي فقهی، حدیث 16000دربردارنده.



الفقیه الیحضره من ـ3
است ق.ه381متوفاي صدوق شیخ تألیف.
است حدیث 6000شامل و شیعه فقه حدیثی منبع.
االحکام تهذیب ـ4
است ق.ه460متوفاي طوسی شیخ تألیف.
است حدیث 13600شامل و شیعه فقه حدیثی منبع.
االستبصار ـ5
است حدیث 5500شامل و شیعه فقه حدیثی منابع از و طوسی شیخ تألیف.
هستند شیعه اربعه کتب از کتاب، چهار این.



ب ـ جوامع حدیثی متاخر
الوافی کتاب ـ1
است ق.ه1091متوفاي کاشانی فیض تألیف.
است حدیث 50000شامل و اربعه کتب احادیث جامع.
الشیعه وسائل ـ2
است ق.ه1104متوفاي عاملی حر شیخ تألیف.
است شیعه فقهی احادیث جامع.
است حدیث 36000بردارنده در.



بحاراالنوار ـ3
است ق.ه1110متوفاي مجلسی محمدباقر عالمه تألیف.
است شیعه روایات از بزرگ المعارف دایره.
110است ...و تاریخی اخالقی، اعتقادي، حدیث 85000بردارنده در و جلد.
المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ـ4
است ق.ه1320متوفاي نوري حسین میرزا تألیف.
بعضی ازاست ممکن اثر آن صاحب که پردازد می هایی کتاب به مستدرك 

 فقهی احادیث تکمیل مستدرك، بنابراین است؛ مانده غافل ها باب و مباحث
  شده ،گردآوري نیامده وسائل کتاب در که حدیث 2300حدود .است وسائل

.است



ج ـ جوامع حدیثی معاصر
الحیاه ـ1
است عربی زبان به جلد12در حکیمی آقایان تألیف.
است شده ترجمه احمدآرام توسط و شیعی و اسالمی بزرگ المعارف دایره.
الحکمه میزان ـ2
است عربی زبان به جلد 14در شهري ري محمدي محمد تألیف.
مهم مصادر برخی به آن، کنار در که شیعه حدیثی بزرگ المعارف دایره 

.است شده اشاره هم سنت اهل
بندي موضوع که است اخالقی و اعتقادي حدیث 23000حدود دربردارنده 

.است آورده آن کنار در نیز را موضوع هر با مرتبط آیه و اند شده



منابع الکترونیکی علوم حدیث
3/5االحادیث جامع ـ1
است جلد 1153در کتاب عنوان 431شامل افزار نرم این.
نور روایات گنجینه ـ2
به عربی، متون کنار در اما هست؛ االحادیث جامع همان از اي نسخه 

.است کتاب عنوان 233متن شامل که است شده اشاره هم روایات ترجمه
)ع(بیت اهل حدیث ـ3
است دارالحدیث آثار مجموعه دربردارنده افزار نرم این.
است الحکمه میزان کتاب افزار، نرم این کتاب مهمترین.



بحاراالنوار موضوعی معجم ـ4
است کرده تقسیم موضوعی لحاظ به را بحاراالنوار کتاب روایات تمام.
البیت اهل مکتبه ـ5
هست آن در نیست، االحادیث جامع در که حدیثی متون ازخیلی.
الشامله المکتبه ـ6
روزرسانی به قابلیت و است تسنن اهل و شیعه کتب تمام المعارف دایره 

 کالمی، روایی، کتب دربردارنده افزار نرم این .دارد را محقق توسط
.است ...و رجالی قرآنی، تفسیري،

 تنظیم پاورپوینتتهیه و :
 بندرعباس) سالم اهللا علیها(مدرسه علمیه الزهرا پایگاه پژوهشی مسئول


