
  پیشگفتار
  

  :)ص( هللاقال رسول ا
ا إنّی تارك فیکم الثَقَلینِ کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی ما إن تَمسکتم بهما لن تضلّوا أبداً و إنّهما لن یفتَرِقا حتّی یرِد«

وضالح علی«.  
  

قرآن و حدیث و به عبارتی کتاب و سنت، دو منبع بزرگ و اساسی جهت شناخت فرهنگ و معارف اسالمی به شمار 
هاي هدایت  جهت نیل به قله ها، حدیث ثقلین، بر تمسک دوجانبه به آن )ص( د و در وصیت تاریخی رسول خدانرو می

در اختیـار انسـان   قرآن کتاب خدا و اعجاز ابدي نبی خاتم است که اصول کلی هـدایت را  . و کمال تأکید شده است
نیـز   و روایات معصومان )ص( ست و سنت پیامبرد و مشکالت امتین الهی در نجات انسان از شدایال قرار داده و حبل

وجـود چنـین   . اي جـامع و تفصـیلی اسـت    در حکم شرح و بیان قرآن و متکفل همان هدایت و راهنمایی بـه شـیوه  
ضرورتی مسلمانان از شیعه و سنی را بر آن داشت تا در طول تاریخ اسالم اهتمام خود را در صـیانت قـرآن و حفـظ    

دو منبع بزرگ هدایتی را در کشاکش حوادث گوناگون حفظ کرده و به نسلهاي بعد منتقل سنت به خرج داده و این 
هـاي جعـل و تحریـف     البته در مقایسه قرآن و حدیث، قرآن به دلیل طبیعت اعجازي خود در مقابـل توطئـه  . سازند
حاب و دانشمندان فریقین، نمود، گرچه از ناحیه معصومان و شاگردان آنها از طبقه اص پذیر می تر و حدیث ضربه مقاوم

در عمل، مسلمانان عالوه بـر تـدوین تـاریخ    . توجهی در حفظ و حراست از حدیث به عمل آمده است  ي قابلهاتالش
کند، علوم متنوعی نیز جهت شناخت  ي بعد گزارش میهاحدیث که چگونگی حفظ و انتقال منابع حدیثی را به نسل

توان گفت که در بین دانشهاي  می. بردار است نام» علوم حدیث«ند که به بهتر حدیث و فهم و نقد آن به وجود آورد
علم نخست . از اهمیت بسزایی برخوردارند» الحدیث یۀدرا«و » تاریخ حدیث«در عصر حاضر، دو علم  ویژه بهحدیثی، 

مـا را در   دیگـر کنـد و علـم    ما را با سرگذشت حدیث در فاصله صدور تا تدوین و منابع دربردارنده احادیث آشنا می
آشنایی «بینی درسی با نام  پیش. دهد بندي همین روایات، به منظور استفاده بهتر قرار می جریان اصطالحات و دسته

هاي الهیات با حدیث به عنوان منبعی در شناخت معـارف   ناظر بر مصلحت آشنایی دانشجویان رشته» با علم حدیث
  .اند ن به تدوین اثر حاضر اقدام کردهاسالمی است و در پی چنین ضرورتی، نگارندگا

ي آموزشی تدوین شده و مطالـب آن از همـان دو بخـش اصـلی     هادرس با در نظر گرفتن ویژگی 16کتاب حاضر در 
خوانندگان محترم پس از آشنایی کلی با حدیث و جایگاه آن در معارف دینی، مطالب . گفته تشکیل شده است پیش

  :زیر رصد خواهند نمود اصلی درس را در دو محور به شرح
  ،کلیاتی در تاریخ حدیث شیعه و سنی :بخش اول
  .الحدیث و مسائل آن یۀآشنایی با درا :بخش دوم

بـوده  » الحدیث یۀدرا«و » تاریخ حدیث«هاي  در هر دو قسمت تالش نگارندگان بر ارائه مباحث کلی و ابتدایی حوزه
بنابراین امکان دارد که برخی از مباحث و اصطالحات . استو از ورود به مباحث تفصیلی و تخصصی خودداري شده 

ي هـا نیل به اطالعات بیشـتر، بـه کتاب   توانند به منظور میمندان  قههر دو علم در کتاب حاضر مالحظه نگردد اما عال
  .ارجاع داده شده است، مراجعه کنند هاجامع و تکمیلی که بعضاً در پاورقی درس

جهت شناخت هر دو منبـع عظـیم هـدایت یعنـی کتـاب و سـنت بـراي خواننـدگان         از خداوند منان توفیق بیشتر 
  .آرزومندیم

  و من اهللا التوفیق و علیه التکالن
  پیروزفر معارف و: مؤلفان


