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نام کتاب :آشنایی با علوم حدیث

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
تستي
« .1کتاب الخطبۀ» کتابی است از . .....
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أ

أ .ابوذر غفاری در زمینه حوادث پس از پیامبرصلی اهلل علیه و آهل 

ب .عبداهلل بن عباس در زمینه قضاوت های حضرت علی علیهالسالم 

ج .سلمان فارسی پیرامون گفت و گوی جاثلیق با امیرالمؤمنین علیهالسالم 

د .جابربن عبداهلل انصاری 

 .2کتاب خصائص در فضایل امیرمومنان علیهالسالم از جمله تألیفات  .....است .أ 652
أ .احمد بن شعیب نسائی 

ب .محمد بن عیسی ترمذی 

ج .مسلم بن حجاج 

د .محمد بن اسماعیل بخاری 

 .9موضوع دانش «مصطلح الحدیث»  .....است.
أ .راوی و مروی 

د

672

ب .راوی 

د .سند و متن حدیث 

ج .بررسی متن حدیث 

 .4روایتی که در آن گفتار راوی به روایت افزوده شده و گمان شود از حدیث است  ......نام دارد .ب
ب .مدرج 

أ .مطروح 

639
مصحف 

ج .مزید 

تشريحي
54

 .6معنای لغوی «سنت» را نوشته و اصطالح سنت را در نگاه فقهاء و محدثین تبیین نمائید.
معنای لغوی :به معنای شیوه و روش (0/5نمره)

اصطالح در نظر فقهاء :هر چیزی که از پیامبرصلی اهلل علیه وآهل نقل شده اما از باب فریضه نباشد و جزء مستحبات باشد ( 0/75نمره)
در نظر محدثان :اعم از قول و فعل و تقریر ،ویژگی های حسبی و صفات اخالقی پیامبر
َ م

م َم م

ََ م َ ْ َ َ

َّ م

َ

صلی اهلل علیه وآهل

پیش یا پس از بعثت 0/75 .نمره)

ْ َ
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يد ال ِعقاا » رساترین آیه بر حجیت سنت پیاامبر اساتد دو دلیال
اّلل ش ِد
 .2چرا آیه شریفه «َ ...وما آتاُك الرسول ذ
اتق
ِ
ِ

اقامه کنید.

95-91

 .6جمله ما آتاکم معنای فراگیر دارد .2.در کنار تمسک به فرامین اجتناب از منهیات هم مورد تاکید است .9 .آوردن کلمه رسول بر اسااس
قاعده تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیۀ  .4توصیه به تقوا و هشدار از کیفر سخت الهی و مالزم دانستن سنت با پدیده تقوا.
 .9أ .منظور از پدیده اربعینیات در تاریخ حدیث چیستد ب .پدیده فوق ناشی از چه سخنی بوده استد
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أ .مراد گردآوری و نشر چهل حدیث است .اثر آن حفظ بخشی ا ز میراث روایی از خطر نابودی است.
ب.ناشی از حدیث پیامبر که فرمودند :هر کسی چهل حدیث در زمینه نیازهای دینیشان را حفظ کند خداوند روز قیامت او را فقیاه عاالم،
برخواهد انگیخت.
 .4هدف امیرالمومنینعلیهالسالم از گرد آوری مصحف علیعلیهالسالم چه بوده استد دو دلیل را ذکر کنید.

16-12

سه دلیل داشته است .6 .گردآوری قرآن به صورت یکپارچه و در یک مصحف  .2گردآوری قرآن بر اساس ترتیب نازول .9 .جما آوری

تمام روایات و سخنان پیامبرصلی اهلل علیه و آهل در تفسیر و تأویل و شأن نزول قرآن.
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 .5اخباریین به چه دلیلهایی برای اثبات صحت کتب اربعه استناد نمودهاندد دو مورد را ذکر کنید39 .
 .6کتب اربعه بر یک میراث روایی مکتوب و برگرفته از روایات ،ثبت شده از مجالس ائمه است.
 .2صاحبان کتب اربعه در مقدمه کتابهایشان از صحت روایات کتب خود دفاع کردهاند.
 .9از تتب کتب رجال و احوال پیشینیان استفاده میشود که اصول و کتب مورد اعتماد در زمان صاحبان کتب اربعه وجاود داشاته و آناان
کتابهای خود را با استفاده از این اصول فراهم نمودهاند.
 .1از راهحلهای جم میان روایات نهی از کتابت حدیث و ر وایات اذن ،نظریه اختصاص روایات اذن به افراد کم حافظه را توضیح داده و نقد
کنید667 .

قائلین به روایاتی استداللی می کنند که در آنها پیامبر صلی اهلل علیله و آهل برای کمک به حافظه ضعیف اشخاص به آنان اجازه کتابت داده است اما ایان

نظریه مخدوش است زیرا درست است که حضرت به افراد کم حافظه اجازه و فرمان کتابت داده اند اما این به معناای انحصاار اجاازه باه
چنین اشخاصی نیست و دیگران هم حق کتابت حدیث داشتهاند.
 .7انگیزه های ممانعت خلفاء از کتابت و تدوین حدیث از نگاه حدیث پژوهان شیعی چیستد دو مورد را بنویسید625 .
 .6جلوگیری از انتشار فضایل اهل بیتعللهم السلالم به ویژه امیر المومنین .2.از بین بردن روایات نکوهش خلفاء  .9بنیان گاذاری رأی و اجتهااد در
برابر نص.
 .3مهمترین نقد وارد بر کتاب صحیح بخاری چیستد توضیح داده و یک نمونه را ذکر کنید647-643 .
نقد محتوایی و ضعف های محتوایی .این کتاب در تشکیل دادن بسیاری از اندیشه های ناصواب کالمای و فقهای و دور سااختن امات از
فرهنگ ناب اسالمی بیشترین نقش را دارد .به عنوان نمونه :خدائی که دارای جسم و اعضاء قابل رویت است پیامبران که دروغ میگویند و
غذای حرام خورده زن بارهاند و . ...
 .3منظور از دو اصطالح «غریب الحدیث» و «مختلف الحدیث» از عرصههای فقه الحدیث را بیان کنید615 .
غریب ا لحدیث :واژه هایی که در وایات وارد شده و فهم آنها با برخورداری از آگاهی های متداول از ادبیات و لغت میسر نیست.
مختلف الحدیث :تناقض نمائی میان احادیث که با بررسی عمیق تعارض آنها برطرف می شود.
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