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عليها علـم    ة واحد ةقمات و ترك ور    اذالمؤمن ا <: قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله       
 )العلم  كتاب،بحاراالنوار (>النار   ستراً فيما بينه و بينةالقيم  يومةقالور تكون تلك

گذرد سير و تفحصي در منـابع حـديثي      كتابي كه از نظر خوانندگان گرامي مي       
اين كتب متكفل جمـع و تـدوين        . ويژه جوامع روايي اين مكتب است      به   ،سنّتاهل  

است كه از اواخر قرن دوم      ) ص(احاديث و سنن به جا مانده از رسول گرامي اسالم           
. به رشته تأليف كشيده شده و بعضاً اين تأليفات تا به عصر حاضر امتداد يافته اسـت                

 اين نكته را يادآور شـد    توان به اختصار     سير تاريخي تدوين اين كتب مي      درخصوص
الوصف پس    با همه ارزش و اهميتي كه دارد مع       ) ص( رسول خدا    سنّتكه حديث و    

 كشيده نشد بلكه دستخوش حوادثي   دويناز رحلت آن حضرت به سرعت به رشته ت        
از طريق نقل سينه به سينه منتقل شد و          ةًگرديد كه به موجب آن در قرن نخست عمد        

 نگارش حديث امري رسمي گرديد، آزادي بـدون ضـابطه           در قرن دوم نيز كه نقل و      
 تا آنكـه از نيمـه      در اين زمينه، موجب پيدايش هزاران حديث جعلي و نامعتبرگرديد،         

اي از محدثان به فكر تدوين جامع حديث افتادند و تـالش              دوم قرن دوم هجري عده    
ــ   ب حـديثي ـكتكردند كه با اعمال معيارهاي فني مجموعه رواياتي را گزين و اقسام    

اين موضوعي اسـت كـه   . رضه كنندـ را عـ احـحم از مصنّفات، مسانيد، سنن و ص  ـاع
 آن عرضه آثار مهمي در حوزه حـديث در هـر            نتيجهال شده و    بطي قرون متمادي دن   

 دوره
 . بوده است

      هـاي    در دوره  سـنّت  جوامع حديثي اهـل      كتاب حاضر در راستاي معرفي اهم
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 جوامـع حـديثي متقـدم و      < تهيه متن آموزشي جهـت درس        مختلف و نيز به منظور    
 اين كتاب از سه بخش به شـرح زيـر تشـكيل        .  تأليف گشته است   >سنّتمتأخر اهل   
 :شده است

 در قرن نخست و     سنّت در اين بخش اهم مسائل حديث اهل         .بخش مقدماتي  
كـه  از آنجـا    . مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت          مشخصاًً تا قبل از تدوين كتب حديثي،      

 تالش شده تا ضمن مروري      مطالب اين بخش ارتباط مستقيمي به عنوان كتاب ندارد،        
اي جهت ورود      در نخستين سده، پايه    سنّتسريع بر حوادث مهم تاريخ حديث اهل        

 .به مطالب اصلي فراهم آورد
 در دوره متقـدمان  سنّتحديثي اهل  اين بخش ويژه معرفي جوامع    .بخش اول  

  جوامـع حـديثي ايـن دوره   در معرفـي . و به عبارتي تا اواخر قرن پنجم هجري است      
بـه تفصـيل     اح ستّه صح حنبل و  بن  احمد  مسند انس، بن  مالك أموطّ يعنيهشت كتاب   

دارند، از    را دربر  سنّتاساس حديث اهل    زيرا اين كتب     اند،  مورد بررسي قرار گرفته   
  و گـزارش اجمـالي مـد نظـر قـرار           همين رو در معرفي ساير كتب طريـق اختصـار         

 .گرفته است
اين بخش به معرفي جوامع و آثار مهم حـديثي در دوره متـأخران               .بخش دوم  

از آنجا كه كتب حديثي اين دوره متأثر از آثـار دوره متقـدمان              . اختصاص يافته است  
در معرفي آنها نيازي به بررسي مفصل در كار نبوده و بيشتر توجـه مؤلـف بـه                    است،  

 و نيز بيان ويژگيهاي هـر       سنّتشخص ساختن نسبت اين كتب به كتب قدماي اهل          م
 .كتاب معطوف گرديد

قابل ذكر است كه نويسنده سعي وافر داشته است كه اثـر حاضـر بـه نحـوي                   
 در بـه وجـود آوردن آثـار حـديثي در            سـنّت كننده تالشهاي محـدثان اهـل        منعكس

ر حاضر در موضوع خـود جـامع و مـانع           شود كه اث    ادعا نمي . هاي مختلف باشد    دوره
اما در تأليف كتاب تتبع فراوان صورت گرفت تا با استفاده از منـابع داخلـي و                 . است

نظـام  در   و بيان موقعيت هر كتـاب        سنّتخارجي به معرفي حداكثر آثار حديثي اهل        
توان بـه عمـق و وسـعت          تر مي   حديثي آنان پرداخته شود و قطعاً با تحقيقات پردامنه        
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 . كتاب حاضر اضافه كردطالعاتا
دانم كه از مسئوالن محترم دانشكده علوم حديث كه           در خاتمه وظيفه خود مي     
اري زالن سازمان سمت سپاسگ   سئواند و نيز از م       اينجانب در تأليف كتاب بوده     مشوق

كرده، توفيق همگان را در خدمت به ساحت علم و ادب ـ خصوصاً نشر علوم الهي ـ  
 .ند منان مطالبه كنماز درگاه خداو

 
 و من اهللا التوفيق

  مجيد معارف                     
 1383بهار                

 


