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  گفتارپيش
  
هاي نخست هجري بـر نگـارش وگـردآوري           محدثانِ فرهيخته از همان سده     راويان و 

فرساي ايشان، نگارش صدها اثـر        ي طاقت هاورد تالش اره. ورزيدند  روايات اهتمام مي  
 ولي ،لين نوشتارهاي حديثي به دست ما نرسيده است  از او    اگرچه بخشي  .روايي است 

 تـدوين  اوليهل را، با استفاده از همان آثار   كتابهاي مفص ان هوشمند، جوامع و     منددانش  
چينِ كوشـشهاي راويـان نخـست گرداندنـد و امـروزه              سان ما را خوشه    كردند و بدين  

  .هاست كتابخانه دهندة   زينت صدها كتاب روايي،
شناخت كتابهـاي   «د  نماي   مي  كارشناس علوم و معارف حديث، مهم      آنچه براي 

ت تبلـور يافتـه و      هـاي دينـي مـا در قـرآن و سـن              آمـوزه  مـام  چه اينكه ت   ؛است» روايي
  .دستيابي به سنت نيز تنها با مراجعه به متون روايي ممكن است

  هـاي تـدوين آثـار روايـي         يابيم كه شيوه    ي پيشينيان مي  هابه نگارش   نگاهي   با نيم 
نده و  ي نويـس  ها بنا به نياز زمانه، انگيزه و گرايـش         اين گوناگوني . بسيار گوناگون است  

هاي نگارشـي     پژوه از شيوه   اگر حديث . عواملي مانند سليقة مخاطبان پديد آمده است      
تواند پژوهش خويش را روشـمند و بـا هـدف معـين و         كتابهاي حديث آگاه باشد مي    

ي پژوهشي امروز را هاچرا كه پاسخ بسياري از پرسش .  به انجام رساند    در زمان كمتري  
 مراجعـه بـه     پـژوه   حـديث    نخـستين تـالش     بنابراين .افتي پيشينيان ي  هاتوان در كتاب    مي

هـاي تـدوين آنهـا آشـنا باشـد،            منابع و مصادر است و هر اندازه بيشتر با منابع و شـيوه            
  .هاي معتبرتر استوار خواهد شد پژوهش بر پايه

 و پژوهشگران را در نخستين گامهاي       مندان  عالقهكتاب حاضر بر آن است كه       
  بـا  ي حـديثي ـ همراهـي كنـد و زمينـه آشـنايي      هاوه نگارششناخت شي پژوهش ـ يعني 

  .دهها منبع حديث را نيز فراهم سازد
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 كتابهاي حديثي پرداخته شده اسـت،       هاي   شيوه  در اين كتاب نه تنها به بررسي      
شناسـي هـر كتـاب نيـز        با ارائة روشي منطقي، چگونگي سـبك      شده است    ، سعي بلكه

يي هـا كتاب   با استفاده از همين روش، به بررسي        تا دانشجويان گرامي  شود  آموزش داده   
در  ي تري مانـدگار هااند، بپردازند و در آينده پژوهش    كه در اين مجموعه بررسي نشده     

   .شناسي علوم حديث پديدار شود  حوزه كتاب
اين دانـش در علـوم      . شناسي دانشي نوپديد است     گفتني است كه دانش سبك    

كند و تاكنون هيچ پـژوهش مـستقل و كـاملي             زين خود را طي مي    حديث مراحل آغا  
)  ه1345م  (ه محمد بن جعفر كتّاني      البت. در اين زمينه در ميان شيعه تدوين نشده است        

 فـة  المـستطر  لـة الرسـا نخستين كسي است كه بـا نگـارش كتـاب               ياز نويسندگان سن  
  .ه داده استشناسي كتابهاي حديث اهل سنت ارائ پژوهش مستقلي را در سبك

ي هـا شناسـي مرهـونِ ارشـادات و راهنمايي         اين تالش كوچك در عرصة سبك     
اصـالحگرانه    االسالم والمسلمين عبدالهادي مـسعودي و نقـادي          استاد گرانقدر حجت  

دانم كه سپاس خود را از ايـن          بر خود الزم مي   . جناب آقاي دكتر مجيد معارف است     
 دانشكدة علوم حـديث و سـازمان        يت پژوهش همچنين از معاون  . بزرگواران ابراز دارم  

تـاب را   ، كه زمينـة نـشر ايـن ك        )سمت( كتب علوم انساني دانشگاهها    تدوين   مطالعه و 
  .فراهم ساختند، سپاسگزارم
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