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  مقدمه
  

ل کردن شناخت حـدیث در قـرون اولیـه شـ    کمند راستاي سامانه در کاست  یالحدیث از جمله دانشهاییۀدرا
نون از آن زمـان تـاک   .گـردد  ین موضـوع بـه قـرن چهـارم بـاز مـ      یـ ن نگاشته مسـتقل در ا یگرفته است و اول

اسـت در   یحاضر تالش ۀمجموع. ین شده استتدو ،ن دانشیا عه و اهل سنت دریدر ش یمختلف يها مجموعه
به منظور استفاده . عه و اهل سنتیعالمان ش يدگاههاید يمبنا بر ،ن دانشیارائه سامانمند مباحث ا راستاي

  :ح داده شودیآن توض ارائه وهیمنابع و ش ،تاب الزم است مشخصات آن با توجه به مخاطبکن یبهتر از ا
شـده   تدوینمندان به این موضوع  جویان و عالقهاستفاده دانشبراي در اصل  این مجموعه .مخاطب )الف

 ین ثـابت یتحـت عنـاو   ،ز شـود و مطالـب  یـ پره یان از طـرح مباحـث اختالفـ   کتا حد ام لذا تالش شده ؛است
   .شوند يبند طبقه

فتح  ،ابن حجرر کالف ۀنخبشرح  ،ابن صالحمقدمه : اهل سنت ین اثر از منابع اصلین ایدر تدو .منابع) ب
ب یـ خطفایـه  کالم و کحاعلوم الحدیث  فۀمعراز . استفاده شده است یوطیستدریب الراوي و  يسخاوالمغیث 

بر دارند، به صورت محدود کمتر در ،آن يل امروزکن دانش را به شیا یکالسکه موضوعات کرو  از آن يبغداد
 ،از عترج النقد منهن فن در دوره معاصر، ینظران ا تاب از صاحبکسه  ،ناخرأمت يتابهاکاز  .استفاده شده است

از . طحان مورد مراجعه قرار گرفته است ازتیسیر مصطلح الحدیث صالح و  یاز صبحعلوم الحدیث و مصطلحه 
خ یوالـد شـ  ( ن بـن عبدالصـمد  یحسـ وصول االخیـار   ی،د ثانیشهالرعایه تاب ک ،عهیدر ش هیدرا يتابهاکان یم

ل یـ به دل زیرداماد نیمالسماویه الرواشح  .ندا ضوعن مویدر ا ییو مبنا یاصل يتابهاک ییخ بهایشوجیزه ) ییبها
آن به  كمستدرو مقباس الهدایه از  ،تابکن چهار ینار اک در. مل استأت رلف آن در خوؤخاص م يدگاههاید

و  یفضـل اصـول الحـدیث   د و یـ حات مفیگرفتن توضـ  بریل درد حسن صدر به دلیسالنهایه از  ،تیل جامعیدل
 1.استفاده شده است زین ،است ن موضوعیعه در ایخران شأمت يتابهاک زه اک ینسبحاامه کاصول الحدیث و اح

اند، با توجه به ضرورت یا پیچیدگی بحـث بـه منـابع دیگـر هـم       ه منبع اولیه بحث بودهکتابها کنار این کدر 
  .مراجعه شده است

ات کدارد، ن ه به بیان تقسیمات مختلف حدیث اختصاصکتاب کدر بخش اصلی  .شیوه ارائه مطالب )ج
  :ان رعایت شده استکزیر تا حد ام

   بندي احادیث بر مبناي ویژگیهاي مشترك طبقه .1
 و يراو يهـا یژگیو ،آداب نقـل آن  ،ثیطرق تحمل حد: شود می پرداخته یبه موضوعات مختلف ،هیدر درا

می نظیـر  شود، اقسـام حـدیث اسـت؛ اقسـا     مطرح مین دانش یه در اک ین موضوعاتیتر مهم جمله از .غیره
هـاي   هاي مختلف ایـن اقسـام بـه شـیوه     در نگاشته. صحیح، حسن، موثق، مرسل، غریب، مصحف، و شاذ

  :اند شده مختلفی ارائه
 یکیرشان ینار نظاکی یا در ک، این اقسام به صورت تینیت نظم معیبدون رعا ،تابهاک یدر برخ: شیوه اول

                                                      
  . تابها پرداخته شده استکن یاز ا یبرخ یخچه به اجمال به معرفیدر بحث از تار  .1
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  .اند بحث شده ي،گریبعد از د
صـحیح، حسـن، موثـق و    ( قسم ویژه در شیعه پس از تقسیم خبر آحاد به چهار بها بهدر برخی کتا: شیوه دوم

  :شوند دیگر عموم اقسام حدیث در دو دسته ارئه می) ضعیف
و بـا   شـود  مـی  م به ضعف آنهـا داده کا متن، حیدر سند  یاالتکل اشیه به دلکاست احادیثی  ،دسته یک

آنها و با توجه بـه   يمورد یه با بررسکاست  یثیداحا ،رگیو دسته دآمده است  »فیث ضعیاقسام حد«عنوان 
اقسـام  « عنوانبا ث، ین دسته از احادیا. ف باشندیا ضعیحسن، موثق  ،حیصح ممکن است، ا متنیوضع سند 

  .آمده است »فیختص بالضعیه االقسام االربعه و ال یف كشتریما «ا ی »ثیحد كمشتر
ث را بـا توجـه بـه    یه اقسـام حـد  کـ شینیان بوده، آن است یمتر مورد توجه پکه کوه یشاین : شیوه سوم

ه معلق، مرسل، منقطع، کآن مثًال. نندک بندي طبقها متن یدر سند  یخاص يهایژگیردن وکمشابهت در لحاظ 
 بـه نظـر  . اورنـد یدسته ب یکم و در یتقس یکل ی، ذدارندانقطاع در سند  ینوع یه جملگکمعضل و مرفوع را 

او . گرفتـه اسـت   یخـود پـ   وجیـزه را در  يا یوهن شیه چنکاست  ین مؤلفانیمار اولدر ش ییخ بهایرسد ش می
و  يه از جمله آن اقسام خبر به اعتبـار سـند، راو  کند ک ي میبند یی دستههایژگیث را با توجه به ویاقسام حد

ان اهـل  یـ مدر . افته اسـت یامل نکت و ت قرار نگرفتهیبعد چندان مورد عنا يها یم او در دورهتقس .است يمرو
  .تر انجام داده است تر و مفصل قیمشابه اما دق یتالشمنهج النقد سنت، عتر در 

  :دارد یبیفوق محاسن و معا يها وهیاز ش هریک
ز یـ م نیا اختالف در تقسیلف کاز هرگونه ت وه است وین شیتر مباحث، ساده یوه اول به لحاظ ساماندهیش

  .است یوه مناسبیا معجم، شیدانشنامه  کی ين برابود ییوه در صورت الفباین شیا .است دوره ب
 ث توجـه شـده اسـت و   یگـاه اقسـام حـد   یبه اعتبـار و جا  ،ثیم حدکگرفتن ح وه دوم، با مبنا قراریدر ش

یث، رد به اقسـام حـد  کین رویا. ا نبودن آنها توجه داردیف بودن ین اقسام، به ضعیمطالعه ا يخواننده از ابتدا
ه دانـش  کـ سـازد   می تین واقعیاند و خواننده را متوجه اینما می ه رایر مباحث درات قیعم يها جنبه یروشن به

و  یلکر یابس يبند یموه تقسیه شکن حال، از آنجا یدر ع. یستن یشناس یف اصطالح و اصطالحه صرف تعریدرا
  .دمان می تر در ذهن سختاست و تر  ابیرید یو آموزش يریبه لحاظ فراگ ،است یدو عنوان اصل بافقط 

بـا  : دارد يا یـژه ت ویاهم یماند، اما به لحاظ آموزش می مغفول بعضًا ،ثیم و اعتبار حدکوه سوم حیدر ش
سـازد و   توجه به مشابهتها و تفاوتها فهم بهتر آن را میسر میث و ین اقسام حدیسه بیان مقاکفراهم آوردن ام

  .ندک مییادگیري آن را تسهیل 
ر، یـ وه اخیشـ  ید آموزشـ یـ بـا توجـه بـه فوا   . ر جمع شودیوه اخین دو شیدر پژوهش حاضر تالش شده ب

ن مجموعـه ارائـه   یـ ه در اکـ  ییهایبند دسته. است ث بر اساس همین شیوه سومیارائه اقسام حد یلکساختار 
در . شـد یق باز و دقیان رکو تالش شده تا حد اماست  اما فراتر از آن ،انینیشیپي ارهاکردن کلحاظ  با ،شده

م کـ ح«عنـوان   بـا دسـته،   کیـ  ،مـوارد  یا در برخـ یل هر قسم یذستفاده از فواید شیوه دوم ا ين حال برایع
طـور   ث، همانیاقسام حد. ا موثق بودن آمده استیحسن  ،حیف، صحیت آن قسم به لحاظ ضعیوضع »ثیحد

ت الکل مشـ یـ ا بـه دل ی :ت خواهند داشتیح داده شد، به لحاظ اعتبار معموًال دو وضعیوه دوم، توضیه در شک
ممکـن   ت آنهایوضع ،ه به حساب مصداق و موردکنآا یوم به ضعف خواهند بود، و کهمواره مح یو متن يسند

البته در . خواهند بود كن صورت از اقسام مشتریدر اکه  )فیا ضعیموثق، حسن  ،حیصح(باشد متفاوت است 
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ا موثـق  یـ حسـن   ،حیصحاز سه حالت  یکیهمواره  ،ثین است آن قسم از حدکهم مم يار محدودیموارد بس
  .ف نباشدیباشد و ضع

  رعایت ساختار ثابتی براي ارائه هر اصطالح. 2
م و کـ نمونـه، ح ، فیـ ، شرح تعریو سپس اصطالح يلغو يث، ابتدا معنایاز اقسام حد کیر بحث از هرد

ی اماندهدر سـ  ،ساختار ثابت کیگرفتن  یپ. شود می ارائهو در برخی موارد نمودار آن،  يها نمونه یتابشناسک
  .ندک ک میمکجانبه به موضوع  حث و توجه همهمبا

  :ندشوند به شرح زیر می ه در ذیل اقسام طرحکمباحثی 
روشن نباشد به  ی، و اصطالحيلغو يه ارتباط معناک ی، تنها در صورتيلغو يدر ارائه معنا :معناي لغوي

  .ه اشاره شده استیوجه تسم
  : ته توجه شده استکبه چند ن ،یاصطالح يان معنایدر ب :معناي اصطالحی

تـدریج تغییـر    اصطالح بـه  کمعناي ی بعضًا ،دانش درایه در طول تاریِخ. پرهیز از نقل اقوال مختلف: اول
هر عالمی با در نظر گرفتن  ه بعضًاک همچنان ؛مطرح شده است یاصطالح تعاریف مختلف کیافته است لذا از ی

این اقوال  هکخر بدون آنأمت هاي در برخی نگاشته .رده استکاصطالح تصرف  کبرخی مالحظات در تعریف ی
اربردهاي مختلف آنها تعیین شـود، بـه   کمحدوده  هکگزینش شوند و یا بدون آن و نهایتًا مختلف نقد و بررسی

تنـوع   ،گونی تعریف شیعه و اهل سنت را هم بیفزاییم اگر به این اختالف، گونه. تفا شده استکصرف گزارش ا
  . شود می دهبسیار گستر
 کلذا رسیدن به یـ . کاهد میآن ، از فایده اصطالح که اختالف گسترده در تعریف یکحالی است  این در

در نقد  ه تحقق این هدف بدون تالشی جمعیکان امري ضروري است ک، در صورت امكتعریف جامع و مشتر
ان شود تا دیگران هم بتوانند با تعریف و معنا بی کو در نتیجه الزم است علت ترجیح ینیست  و بررسی میسر

جلـوگیري از   براي پرهیز از طـوالنی شـدن بحـث و در عـین حـال     . ت جویندکارزیابی آن، در این فرایند شر
  .در پاورقی به این امر پرداخته شده است سردرگمی در نهایت اختصار و عمومًا

ع بـودن  یشـا  ،فیـ انتخـاب تعر ف انتخاب شود؛ در یتعر کیان کدر نقل اقوال تالش شده تا در صورت ام
از مـوارد   یالبته در برخ .نش بوده استیگز كنگاران مال یهف نزد درایتر بودن تعر یز مقبولاربرد آن معنا و نک

  .یا چند معنا اشاره شده است دو ه به هرکع بوده یاصطالح به چند معنا شا کیاستعمال 
وثیق بین درایه در شیعه و اهل سنت، توجـه بـه    با توجه به ارتباط بسیار. توجه به دیدگاه فریقین :دوم

اي از دیدگاهها از اهل سنت وارد شیعه شـده   در برخی موارد، پاره. قول هر دو گروه امري کامًال ضروري است
همین امـر ناهمگونیهـایی را   . است بدون آنکه به تفاوتهایی مبنایی که در خصوص آن وجود دارد، توجه شود

در . ذا در انتخاب معناي اصطالحی بـه دیـدگاه عالمـان فـریقین توجـه شـده اسـت       ل. بعضًا موجب شده است
صورتی که یک اصطالح، تعریفی کامًال متفاوت در بین شیعه و اهل سنت داشته باشد، این تفاوت تبیین شده 

  .و حوزه معنایی اصطالح عنوان شده است
ان ارتبـاط  یآمـده تـا دانشـجو    یبه عرب ف آنیتعر ی،اصطالح يان معنایدر ب. ارائه تعریف به عربی: سوم

  .نندک، حفظ یخود را با منابع اصل
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. ر را بنمـایم کمال تشکاند،  گیري این اثر مساعدت داشته لکه در شکسانی کدر نهایت الزم است از تمام 
اري که در مراحل اولیه تدوین همک بهادري و خلیلی و آقاي شهیدي ،از دانشجویان گرانقدر خانمهاي فرجامی

االسـالم   ۀحجـ  دکتر هادي حجـت کـه تـذکرات سـودمندي ارائـه دادنـد، از جنـاب        از جناب آقاي ،اند داشته
محمدکاظم رحمان ستایش که با حوصله و دقت تمام کار را مطالعه کرده و با ارائه پیشنهادهاي سـازنده بـه   

کـه در طـول تحقیـق از    راد  محمدعلی مهـدوي االسالم  ۀحج بهتر شدن این تحقیق یاري رساندند و از جناب
نهایـت   مند بودم و با فراهم آوردن برخی منابع بهتر شدن این تحقیق را میسر نمودند، بـی  شان بهره راهنمایی

  .سنجیهاي استادان محترم و دانشجویان گرامی موجب کمال امتنان خواهد بود نقادي و نکته. سپاسگزارم
 

 و ما توفیقی اال باهللا العلی العظیم
  84زمستان  ـ شادي نفیسی                    

 


