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 چکیده 
الحدیث؛ بازپژوهی مصـلححا    درایةهدف از این پژوهش کاربردی، نقدوبررسی و داوری کتاب 

هـای کتـاب و    ادی نفیسـی و اراۀـۀ پیهـدااداجی  اـت رفـت کاسـتی      نوشتۀ ش حدیثی در نگاه فریقین
بـار در   فامی یا بدفامی خوانددگان است. کتاب مذکور، اولـین  کارایی باتر آن و  حوگیری از کج

جوسط سازمان سمت و دانهکدۀ عحوم حدیث مهترکاً به زیور طبت آراسته شـد. پـ     1386زمستان 
ــر   از آن ــد. ن  ــان ش ــد ش ــار جیدی ــاب   دوازده ب ــن کت ــه ای ــه ایدک ــه  ب ــحی در   ب ــت اد ــۀ مدب مدزل

الحدیث برای دانهیویان رشتۀ الایا  )عحوم قرآن و حدیث( جدوین شده، بایسته است کـه   مصلحح
اشتباها  عحمی در آن و ـود نداشـته یـا کـش باشـد. روش گـردآوری اطرعـا  در ایـن نوشـتار،          

اسـت و در پـردازش    الحدیث درایةصی در عحش ها و مدابت جخص نامه ای با استفاده از مصلحح کتابخانه
بـه   های جیزیه و جححیل کیفی )نقد و جعریف( استفاده شـده اسـت. ایـن مقالـه بـا      اطرعا ، از شیوه

هـای کتـاب فـراهش شـده      سازی دامدۀ محاسـن و کاسـتی   کارگیری روش اسدادی و بازبیدی و روشن
از نقل اقوال مختحف،  مت بین جعریـف   سازد که متن آن، باو ود رسایی و پرهیز است و روشن می

های قابل جـو ای   های مداسب و اراۀۀ جعریفا  به زبان عربی، کاستی ادلرحا  فریقین، ذکر مثال
دارد؛ از محه اشتباها  و مباما  در برخی عبارا ، قرار نگرفتن برخی ملالب در  ایگاه بایسـته،  

شـداختی در   و عدم جو ه به معیارهـای زیبـایی  خلاهای نگارشی و جایپی،  اافتادگی، جکرار ملالب 
 ها و جکمیل هرشه باتر آن است. شده  ات رفت این نقیصه پیهداادا  اراۀه عداوین و متون.
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Abstract 

The purpose of this applied research is to review and judge the book " Dirayat al-

Hadith; Re-examination of Hadith Terms in the Perspective of the Differences" 

written by Dr. Shadi Nafisi and to offer suggestions to eliminate the shortcomings of 

the book and its better performance and prevent readers from misconception. The 

book was published jointly Samt and the Faculty of Hadith Sciences in Winter, 

2007. It has been reprinted 12 times since then. Considering that this book has been 

compiled as the main source of Hadith term for theology students (Qur'an and 

Hadith sciences), there should be no or few scientific errors in it.In this article, data 

was collected through library method using terminology and specialized sources in 

Dirayat al-Hadith, and in processing data, qualitative analysis methods (critique and 

definition) have been used. Reviewing and clarifying the scope of the advantages 

and disadvantages of the book is provided which clarifies that the text, despite the 

accessibility and avoidance of quoting different quotations, combining the definition 

of the terms of the sects, mentioning appropriate examples and providing definitions 

in Arabic, has considerable weakness, including mistakes and ambiguities in some 

phrases, not putting some content in the right place, spelling and typographical 

errors, missing parts, repetition of content and not paying attention to aesthetic 

criteria in titles and texts. Suggestions are provided to eliminate these shortcomings 

and perfect the book. 

Keywords: Hadith terminology, knowledge of Hadith, Shadi Nafisi, Shiites, 

Sunnis. 
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 مقدمه
ــاارزش در آمــوزش و دانــش  ــزاری ب افزایــی اســت و در بیهــتر  کتــب درســی دانهــگاهی اب

شه امـروزه   .ها استوار است جو ای بر کیفیت آن های دنیا، بدیاد آموزش در حدقابل  دانهگاه
ها ممکن نیسـت. بابـود کیفـی هـر      گیری از آن جحقق اهداف آموزش دانهگاهی بدون باره

هـا   جـرین آن  هـایی بـرای جحقـق ایـن ماـش اسـت و از مقـدم        تن روشکار بسبه  کتاب مستحزم
  ـویی در کتـب، شداسـایی    طریق بررسی و با کددوکاو و پـی  بررسی و داوری است. شه از

جـوان در   د و با کسب شداخت بیهتر مـی شو ها ممکن می های مو ود در آن محاسن و کاستی
، 1395)یوسـفی و نصـیری،    قدام کردها ا های آن راستای باال رفتن محاسن یا زدودن کاستی

هـا هسـتدد    های دانهگاهی کارآمد و اثربخش دارای شمار زیادی از ویژگـی  کتاب(. 96ص 
 گرایـی و هدفمدـدی موعـوعی؛    ( جخصـ  1ها را بدین جرجیـب ذکـر کـرد:     جوان آن که می

اگیـری  ( فر4 ای؛ رشته ( جوان استدادی و ماهیت میان3های کاربردی؛  ( جوان ن ری و داللت2
ــدی؛  ــدگان؛  5و روزآم ــۀ پدیدآورن ــی؛ 6( دــرحیت و کارنام ــی و ادب ــاکیزگی نگارش  ( پ

( ماهیـت  9هـای یـادگیری؛    ( همخـوانی بـا دیـدگاه   8و سـاختاری؛   یکپارشگی محتـوایی ( 7
(. 1 ، ص1392های فیزیکی و ظـاهری )مدصـوریان،    ( ویژگی10جعامحی و جوان انگیزشی؛ و 

کـار  بـه   ای، اعش از برگزیدن و نحوۀ ش متون جألیفی یا جر مهها، شگونگی نگار بر این افزون
ای با  بستن ادلرحا  جخصصی در نوشته، رسا و روان بودن نثر، همخوانی زیاد متن جر مه

آرایی جـا   الخط و دفحه نوشتۀ ادحی یا اندازۀ وفاداری آن و نیز کیفیت نگارشی اعش از رسش
هـای شدـین آثـاری     ه در زمیدۀ بررسی ویژگـی جو  های شایان کیفیت شان کتاب، از مرک

ها نقـش   ها نیز در اندازۀ کارآمدی و اثربخهی این کتاب است. پاکیزه بودن نثر و ساختار آن
 (.97، ص 1395)یوسفی و نصیری،  بسزایی دارد

 )ع(کتاب خدا ــ و مکتوبا  معصـومان   ــای  ز قرآن کریش  از آنیا که هیچ نگاشته
ــون    ــاو مص ــا و س ــال    از خل ــمن س ــه را ع ــن مقال ــدۀ ای ــت، نگارن ــدری  در    نیس ــا ج ه

الحدیث بـازپژوهی   درایةالحدیث و ملالعۀ کتاب درسی دانهگاهی  درایةالحدیث و  مصلحح
ن ـرش آمـد کـه امیـد     بـه   ، جألیف شادی نفیسـی، نکـاجی  مصلححا  حدیثی در نگاه فریقین

یـد باشـد. نقـد کتـاب     است جذکر آن ملالب، برای دانهیویان، محققان و مؤلـف کتـاب مف  
ها و  بر نمایاندن مزایای کتاب، مو ب رفت اباام الحدیث، عروه دانهگاهی در حوزۀ مصلحح

های مو ود در این زمیده و یادگیری باتر دانهیویان ایـن رشـته از عحـوم     نواق  و نابسامانی
 .کدد اسرمی شده، کارآمدی و اثر بخهی آن را افزون می
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و بـا   بـار جیدیـد شـان(   دوازده ) گـو و مورد گفتستردۀ کتاب گنسبتاً ن ر به انتهار 
الحدیث در مقلـت کارشداسـی    مدزلۀ مدبت ادحی در  مصلححبه  جو ه به ایدکه کتاب حاعر

نگاشته شده است و هدف در این در ، آشدایی دانهیویان رشتۀ عحوم قـرآن و حـدیث بـا    
یا نادرستی روایا  دست پیـدا  ها بر درستی  واسلۀ آنبه  ادلرحا  حدیثی است که بتوان

الحــدیث  کـرد و حــدیث مقبـول را از نیــرآن جهــخی  داد و بـا عدایــت بــه ایدکـه مصــلحح    
الحــدیث اســت، درایةةةهــا در حــوزۀ  ای از ادــلرحا  و جعریــف هریــن از آن میموعــه
افکدـد،   مـی  سازد و او را به خلـا  جرین اشتباهی، ادلرحا  را بر خواندده مهتبه می کوشن
استه شدن کتاب از هر نوع خلا و اشـتباه محتـوایی و سـاختاری و شـکحی، عـرور       لذا پیر

 سازد. جحقیق را آشکار می
را بـر   الحدیث بازپژوهی مصـلححا  حـدیثی در نگـاه فـریقین     درایةمزایای کتاب  

جـوان در   مـی  که مؤلف در مقدمۀ کتاب بیان کـرده اسـت ـ    گونه همانـ  نـهای پیهی گاشتهـن
اقوال مختحف،  مت بین جعریف ادلرحا  فریقین و اراۀـۀ جعـاریف بـه زبـان     پرهیز از نقل 

های مداسب مربوط به هر ین از ادـلرحا ، کتـاب    بر این، ذکر مثال عربی دانست. افزون
دور  کاربردی نمایانـده اسـت.   به  ای جعریف خارج کرده و ادلرحا  را را از میموعه

الحـدیث بـرای دانهـیویان رشـتۀ      ادحی در  مصلحح مدزلۀ مدبت به  ن ر به جدوین این کتاب
الایا  )عحوم قرآن و حدیث(، بایسته است که اشتباها  عحمی در آن و ود نداشته یـا کـش   
باشد. با جو ه به ایدکه بررسی و نقد آثـار مو ـب جأکیـد بـر نقـاط قـو  و یـادآوری نقـاط         

بـه معدـای نقـد نویسـددۀ آن     ععف است، یادآوری این نکته الزم است که انتقاد از هر اثـر،  
های بعد است. این نوشتار با دو هـدف   سازی در شان نیست، بحکه  ات جکمیل کار و بایده

ــا و     ــان مزای ــاب ذکرشــده، بی ــارۀ کت ــف( بررســی و داوری درب ــه اســت: ال دــور  پذیرفت
 های کتاب و کارایی بایدۀ آن. های آن؛ ب( اراۀۀ پیهدااداجی در  ات رفت کاستی کاستی

شود این است که ایـن کتـاب جـا شـه      جی که در این نوشتار بدان پاس  داده میسؤاال
الحـدیث آشـدا    درایةة جواند دانهیویان رشتۀ عحوم قرآن و حدیث را بـا ادـلرحا     حد می

ها یا نواق  یا اشتباها  در عبارا  کتاب، شه جأثیری در فاش مصـلححا    کدد؟ و ود اباام
 بر محتوا و ساختار کتاب وارد است؟ حدیثی خواهد گذاشت؟ شه نقدهایی
جوان گفت که با جو ه به ایدکه مؤلف سعی در پرهیز از  در پاس  به سؤاال  فوق می

نقل اقوال مختحف،  مت بین جعریف ادلرحا  فریقین و اراۀۀ جعاریف به زبان عربی داشته 
ی جعریـف  ا های مداسب برای هـر یـن از ادـلرحا  آورده، کتـاب را از میموعـه      و مثال
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دــور  کــاربردی نمایانــده و بــدین  اــت، یــادگیری بــه  خــارج کــرده و ادــلرحا  را
 ادلرحا  مهابه را آسان کرده است.

جداـا   در عین حال و ود نواق  و اشتباها  و مباما  مو ود در برخی عبارا ، نـه 
گزین کدد، بحکه گاه جعریف اشتباه را در ذهـن خواندـده  ـای    فاش ملالب را دشار مهکل می

هـا، حتـی و ـود     دلیل جهابه بعضی ادـلرحا  و جعریـف  به  سازد. نکتۀ قابل ذکر ایدکه می
نهاند. درمورد ساختار کتاب، قرار نگـرفتن   ین خلا، کامرً ملحب را برعک  در اذهان می

ها، جکـرار ملالـب واشـتباها      ملالب در  ایگاه بایستۀ خود، خلاهای نگارشی،  اافتادگی
شـود. عـدم جو ـه بـه      ث جحیر خواندده و اییـاد مهـکل در فاـش ملالـب مـی     جایپی، خود باع
جو ه در بررسی این کتـاب   شداختی در عداوین و متون، از دیگر نکا  قابل معیارهای زیبایی

 است.
 

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
ی ها از دانش الحدیث نیز نامبردار است ـ  و مصلحح الحدیث ادول که به ـالحدیث   درایةعحش 

اسرمی است که در زمیدۀ نگارش آن به زبان فارسـی اسـتاد گرانقـدر مرحـوم کـاظش مـدیر       
 2 شـی جـألیف    روند. شانه شمار میبه  بالخیرا  سابقاز پیهگامان بوده و مصداق  )ره(شی شانه

 1344هـای   آناز کرد و سپ  در سـال  1337را در سال  الحدیث درایةو الحدیث  عحش کتاب
 ر و افزودن ملالـب الزم و و پیراسـتن نـواق ، میـدداً آن را بـه شـان       با جیدیدن 1354و 

هـای دیگـری از    ای در این میال افتاده بود نگارش رساند. پ  از وی که رکود شددین ساله
العابدین قربانی  اثر زین عحش حدیثاز محه:   انب فضری حوزه و دانهگاه دور  گرفت؛

محمدحسـن ربـانی؛    نوشـتۀ  الحـدیث  درایةة نـش  داو اقسام حـدیث(؛   درایة)ذیل بحث عحش 

بـازخوانی  هر دو جـألیف سـید رعـا مـؤدب؛      جلبیقی عحش الدرایه، و الحدیث درایةنامۀ  در 
 ، نوشتۀ فاطمه سروی ... .مصلححا  حدیثی از مدابت شیعی همراه با ذکر نمونه و بیان حکش

وهی مصـلححا   الحـدیث بـازپژ   درایةة ها در این حوزه، کتـاب   یکی از این نگاشته 
 شادی نفیسی است. به قحش حدیثی در نگاه فریقین

عدوان مدبت ادـحی  به  این کتاب برای دانهیویان رشتۀ الایا  )عحوم قرآن و حدیث(
جوسـط انتهــارا    1386در مقلـت کارشداســی جـدوین و در ســال   « الحــدیث مصـلحح »در  

زدهش آن نیز در آبان طور مهترک مدتهر شده و شان دوابه  سمت و دانهکدۀ عحوم حدیث
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 بدون هیچ جغییری دور  گرفته است. 1398
ای  گرفته جوسط نگارندۀ مقالۀ حاعر، کتاب یا مقالـه   و و جحقیق دور و در  ست

 .در نقد و بررسی کتاب موردبحث مهاهده نهد
الحدیث یا مصلحح الحدیث مقـاالجی بـه    درایةهای  اما در حوزۀ نقد و بررسی کتاب

 شده است:شرح زیر نوشته 
نقـدی بـر کتـاب عحـش الحـدیث و درایـه       »( در پژوههی با عدوان 1387ـ ار مددفر )

الحـدیث و   عحـش به این نتییه رسید که هرشدـد کتـاب   « شی الحدیث مرحوم کاظش مدیر شانه
ای دارد،  شی در میان آثار حدیثی  ایگاه ویژه جألیف مرحوم کاظش مدیر شانه الحدیثدرایة

جـوان بـه مـواردی دسـت یافـت کـه طبـق اسـتدالال           ه به کتاب مذکور میاما با نگاه نقادان
 نویسدده با موازین حدیثی ـ جاریخی سازگاری ندارد.

ایـن  « نقد و معرفـی  ۀلحدیث در بوجا کتاب دانش درایه»ای با عدوان  ـ دلبری در مقاله
فـی  کتاب را در دو بخش معرفی و نقد مورد بررسی کرده است. در بخـش اول، عـمن معر  

هـای ممتـاز    شده در فصل فصل کتاب مذکور پرداخته و ویژگی کتاب به ذکر ملالب عدوان
پژوهـان دانسـته    های حدیثی، مرا عه به مدابت بسـیار، بیـان آرای حـدیث    آن را در ذکر نمونه
هـای حـدیثی، مدـابت، عـدم رعایـت جرجیـب        های آن را در بخـش نمونـه   است. آنگاه کاستی

ش قول برجر، مباحث زاید، واناادن برخـی مباحـث، عـدم جر مـۀ     مدلقی مباحث، عدم گزید
های امریی و شاپی و اشتباها  محتـوایی   ها، نحط برخی متون عربی، نارسایی برخی عبار 

 برشمرده است.
الحـدیث   مروری بر کتاب دانش درایـه » ( در پژوههی با عدوان1381نژاد ) ـ  دیدی 

خود گفتـه اسـت بـر آن بـوده کـه عـمن معرفـی         که شدان، «های دانش درایه و دیگر کتاب
ای از نقــای  کتــاب باشـد و ایرادهــای شــکحی،   ای بــر پـاره  ا مـالی اثــر مـذکور، نقدگونــه  

های نادرست مؤلف و انرطی را که از برخی مدابت مورداستفادۀ نویسدده،  ها، برداشت اشتباه
هـای کتـاب    شـده در فصـل   به کتاب راه یافته، متذکر شود. وی ابتدا بـه بیـان ملالـب جد ـیش    

هـای آن را در سـه بخـش الـف(      پرداخته، آنگاه پ  از ذکر امتیـازا ، کمبودهـا و کاسـتی   
هـا   های نادرست مؤلف؛ ج( اشـتباه  ها و برداشت ایرادهای شکحی و نقای  کتاب؛ ب( اشتباه
عـددی  مـوارد مت  ،بددی کرده و ذیل هر عدـوان  و انرطی که از مدابت به کتاب راه یافته، دسته

 هایی بدان اشاره کرده است.  را متذکر شده و همراه با نمونه
کـدام بـه نقـد     ها نیز گـواه اسـت، هـیچ    آید و متن آن که از عداوین این مقاال  برمی شدان



 89      ... مصطلحات یبازپژوه یث؛الحد یةدرا کتاب ینقد و بررس

 

دلیل ایدکه مقالۀ آخر، قبل از جـألیف ایـن کتـاب،    به  اند. گوی حاعر نپرداختهو کتاب مورد گفت
 اند.   مقالۀ دیگر، درددد نقد و بررسی کتاب دیگری بودهبه نگارش درآمده و داحبان دو 

 

 روش 
ــه   ــتار، کتابخانـ ــن نوشـ ــا  در ایـ ــردآوری اطرعـ ــی و داوری  روش گـ ــوده و بررسـ ای بـ

گرفته در قالب پژوهش کیفی و بر روش اسـدادی انیـام شـده اسـت. در ایـن روش       دور 
و مدـابت جخصصـی در   هـا   نامه های جحقیق، ملالعۀ کتب، مصلحح  ات دریافت پاس  پرسش

الحـدیث مـدن ر قـرار گرفتـه اسـت. در ملالعـۀ کتـاب، از روش ملالعـۀ انتقـادی           درایةعحش 
ملالعۀ انتقادی عبار  است از ملالعۀ همراه با قضاو  درمـورد درسـتی   . استفاده شده است

هـا براسـا  معیارهـای دـحیح عحمـی )کاسـبی،        یا نادرستی ملالب و میزان اعتبار عحمی آن
های جیزیه و جححیل کیفـی )نقـد و جعریـف(     در پردازش اطرعا  از شیوه (.111ص ،1383

 ]بیان محاسن و معایب[ استفاده شده است.
هــای ناســره از میــان  نقــد یــا انتقــاد بــه معدــای ســره کــردن و بیــرون کــردن د رهــش  
هاست و در ادلرح عبار  از شرح معایب و محاسن شخ ، عمحکرد، واقعـه، خبـر    د رهش
سونگری، اجکای بر عقرنیـت   (. از محه ادول نقد، همه490، ص1371 ر است )ستوده، و ن

طرفی، جکیه بر شواهد و دالیل معتبر و  زۀی و روشـن بـودن نقـد اسـت )همـان(. ایـن        و بی
هـای   سازی دامدۀ محاسـن و کاسـتی   کارگیری روش اسدادی و بازبیدی و روشنبه  مقاله نیز با

 کتاب فراهش شده است.
یف، عبار  است از روشن و آشکار سـاختن شیـزی کـه روشـن و آشـدا نیسـت       جعر
الحـدیث، ا ـزاو و  زۀیـا  هـر      (. با جو ه به ایدکه در دانش مصـلحح 97، ص1400)م فر، 

ــزوم جعریــف در ایدیــا     یــن از ادــلرحا  موردکــاربرد بایــد شداســایی و معــین شــود، ل
شـود کـه در میـان     واژگان گفته مـی  کدد. جعریف ادلرحی به بیان معدایی از خودنمایی می

اهل عحوم و فدون و به جعبیر دیگر در میان عرف خاص، معاود و مفاـوم اسـت )خوانسـاری،    
 (. 93، ص1366

 

 ها یافته

جـوان بـه دو دسـتۀ کحـی محتـوایی و       ها و نواق  را می در بررسی کتاب ذکرشده، نابسامانی
 شود: را شامل میبددی کرد که درمیموع، موارد زیر  ساختاری جقسیش
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 الف( اباام یا نق  یا اشتباه در عبارا 
 ب( خلاهای نگارشی

 ها ج(  اافتادگی
  د( قرار نگرفتن ملالب در  ای بایسته

 ( جکرار ملالبه
 و( اشتباها  جایپی

 ها   ز(کاستی
 ح( واناادن جعریف برخی ادلرحا 

 اختاری است.از موارد فوق، اشکاال  الف، ب و ج، محتوایی و بقیۀ موارد، س
شده ذیل هر عدـوان، همـراه بـا     بددی در این گفتار جرش بر این است که ملالب دسته

هایی از کتاب، موردبحث و بررسی قرار گیرد. در پایـان پیهـدااداجی  اـت رفـت      ذکر نمونه
 ها اراۀه خواهد شد. ها و نابسامانی نواق  و کاستی

 
 الف( ابهام یا نقص یا اشتباه در عبارات

گــو، گــاه خواندــده بــه  مــر  مــباش و پی یــده  و بررســی ملالــب کتــاب مــورد گفــتدر 
سـازد. هم دـین برخـی ملالـب اشـتباه یـا نقـ  در         خورد که فاش ملحب را دشوار مـی  برمی

 شود؛ از محه:   عبارا  مهاهده می
در جعریـف سـدت، ادـولیان و محـدثان اهـل      » آمـده اسـت:   7سلر  36در دفحۀ . 1

 «. دسدت اخترف کرده ان
اباام در این است که مهخ  نیست مد ـور، ادـولیان شـیعه و محـدثان اهـل سـدت       

 است یا ادولیان اهل سدت و محدثان اهل سدت؟  
هر حدیث از دو قسـمت جهـکیل شـده اسـت،     »آمده است:  3سلر  40. در دفحۀ 2

 «.  گویدد قسمت اول آن را سدد و قسمت دوم آن را متن می
الحـدیث و   درایةة هـای   ن ملحب به کدام یـن از کتـاب  سؤال این است که استداد ای

اطـرق  »مدقول از شه کسی است؟ با جو ه به ایدکه در پاورقی همین ملحب آمده اسـت کـه   
 ...«. عحت اهمیت آن در مستدد کردن متن است به  حدیث بر سدد از روی مسامحه و

ؤمدـا بـه و   من لقی الدبـی م »ادلرح دحابی آمده است:  جعریف در 46. در دفحۀ 3
ایـن ملحـب بـه شدـد  ـا ار ـاع داده شـده اسـت؛          3سلر  2، در پاورقی «ما  عحی االسرم
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 الرعایـه. آنگـاه   ،جـدریب ...  ،الحـدیث و مصـلححه ...   عحـوم  ،از محه: مداج الدقد ...، جیسیر...
را هش خود در جعریف آورده است، قیـد   «و ان جخححت ردجه»البته او، قید »شدین افزوده شده: 

 «.بر همین امر داللت دارد «ما  عحی االسرم»
کیسـت؟ ثانیـاً، مهـخ  نیسـت کـه مـا  عحـی        « او»اوالً، معحوم نیست مر ت عمیر 

االسرم بر شه امری داللت دارد؟ ما  عحی االسرم به معدی این اسـت کـه در حـال ارجـداد     
م آورده و با اسـرم  کدد که بعد از اسرم مرجد شده و دوباره اسر نمرده باشد، ولی ثابت نمی

 مرده است.
مـراد ایهـان )ادـولیان و    »دربارۀ ایمـان راوی آمـده اسـت:     8سلر  66. در دفحۀ 4
 «.نگاران شیعه( از ایمان، شیعۀ دوازده امامی بودن راوی است درایه

رسد که این ملحب ناق  است، شراکه مراد عحمای درایه از امامی مذهب  ن ر می به
ه راوی، امام زمان خـود و اۀمـۀ قبـل را پذیرفتـه و امامتهـان را بـاور       بودن راوی این است ک

 داشته باشد هرشدد اۀمۀ بعد از خود را نهداسد. به جعبیر یکی از عحمای معادر 
در ادلرح امروز ما، امامی به معدی اثدی عهری است و در مقابل زیدی و واقفـی و  

ر دارد؛ ولی روشن است که بـرای شـیعیان   های شیعه که دوازده امامی نیستدد، قرا سایر گروه
دوازده امامی بودن شرط امامی بودن و دحت خبـر راوی نیسـت. پـ      )ع(زمان امام دادق 

امامی بودن که شرط دحت خبر قرار گرفته به معدای دحت مذهب بر حسـب زمـان راوی   
 (. 59، ص1386است نه بر حسب زمان ما )شبیری زنیانی، 

ولـی   به این ملحب اشاره شـده اسـت،   الحدیث ادولقل از به ن 84هر شدد در دفحۀ 
 در ایدیا نیز الزم بود که ذکر شود.

در خبر متواجر، ویژگـی خادـی ماندـد وثاقـت     »آمده است:  8سلر  72. در دفحۀ 5
ــان شــرط دانســته نمــی  ــرای راوی ــاورقی «. شــود ب ــه »همــین دــفحه آمــده اســت:   3در پ البت

یا ععف، در جعداد مخبرانی که از سخدانهان یقـین   خصودیا  گزارشگران، از قبیل وثاقت
 «.  شود، اثرگذار است حادل می
عـروه ایـن ملحـب کـه وثاقـت یـا       بـه   رسد ددر و ذیل همخوانی ندارنـد.  ن ر میبه

ععف در جعداد مخبران اثرگذار است، به شه معدـی اسـت؟ اگـر بـه معدـای ایـن اسـت کـه         
را بپذیرنـد یـا رد کددـد، درنتییـه جعـداد       شود کـه خبـر او   وثاقت یا ععف راوی مو ب می

راویان کش یا زیاد شوند؛ که این معدا یعدی وثاقت برای راوی، شرط دانسته شده اسـت. اگـر   
هـا ایـن ویژگـی مـوردن ر قـرار       هش وثاقت برای راویان، شـرط نیسـت شـرا در شـمارش آن    

 گیرد؟ می
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کان عـدالت اسـت کـه    ایمان نیز یکی از ار»آمده است:  8و  7سلر  84. در دفحۀ 6
 «.شود می بدون آن راوی، فاسق جحقی

به عدالت برگردد یعدی شدین است که اگر کسـی عـادل نبـود حتمـاً     « آن»اگر کحمۀ 
جوان یافت که نه فاسـق باشـد    بین این دو )عدالت و فسق( در ۀ دیگری نمی فاسق است. آیا

، اما هـر از شدـدگاهی گدـاه    و نه عادل؟ اگر کسی متقی نباشد، گداه کبیره هش مرجکب نهود
 جوان او را فاسق دانست؟ دغیره از او سرزند می

به ایمان برگردد باز هش بـه ایـن معدـی نیسـت کـه فـرد نیرمـؤمن را فاسـق         « آن»اگر 
قالت االعراب آمنا قل لم تؤمنـوا و  »( آمده است: 14در سورۀ حیرا  )آیۀ  که شدانبداندد؛ 

 «.مان فی قلوبکم ...لکن قولوا اسلمنا و لما یدخل االی
اگــر در ســدد یــن حــدیث، برخــی »آمــده اســت:  19و  18ســلر  86. در دــفحۀ 7

 «.شود راویان، عادل، برخی حسن و برخی ععیف باشدد، حدیث ععیف جحقی می
اواًل: هدوز حـدیث حسـن و عـعیف جعریـف نهـده و خواندـده از ایـن دو ادـلرح         

میان آمده است. باتر بود این ملحب در به  در متن از این ادلرحا  سخن است و اطرع بی
 شد. گانه ذکر می پایان جعریف جمام اقسام شاارگانه یا پدج

هدوز ادلرح قـوی جعریـف نهـده و خواندـده      19و  18سلر  91هم دین در دفحۀ 
جـر از دـحیح یـا حسـن یـا       ای قرار دارد و آیا در در ۀ پـایین  داند که قوی در شه مرجبه نمی

 رحا  قوی کالصحیح و قوی کالحسن و قوی کالموثق آمده است.موثق است، ادل
الحدیث، راوی حَسَن و ود ندارد، بحکه حدیث حسن مو ـود اسـت؛    درایةثانیاً: در 

 مدزلۀ مدح آمده باشد که معموالً در کتب ر ـال واژۀ حسـن را  به  مگر ایدکه در ایدیا حسن
اعافه به کحمـۀ دیگـری مثـل حَسَـن االنتقـاو      برند بحکه با  کار نمیبه  عدوان مدحبه  جدااییبه 

( یـا  399جـا، ص  )دـدر عـامحی، بـی    حَسَن العبادة (،235، ص2، ج1419)کحباسی ادفاانی، 

شود. در هر حال حَسَن یکی از انواع حدیث است  و الدین )همو( استعمال می حَسَن المعرفة
 های اشخاص و راویان. نه از دفا  و ویژگی

در این دور  که وثاقت راوی مسـتدد  »آمده است:  13و  12سلر  91. در دفحۀ 8
آید  از این عبار  شدبن برمی«. شود جحقی می «دحیح متوسط یا ادنی»به ا تااد محقق باشد، 

 شدین نیست. که متوسط و ادنی یکی است؛ حال آنکه
داشتن معارض یکی از موانـت حییـت حـدیث    »آمده است:  5سلر  93. در دفحۀ 9

ان، فصحی را در ادول به بحث از این موارد و شگـونگی رفـت و عمـل بـه آن     است، لذا عالم
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شدـین    محه اباام دارد؛ باتـر اسـت بـرای وعـوح ملحـب و رفـت اباـام       «. اختصاص داده اند
 ...«.و شگونگی رفت جعارض و عمل به اخبار متعارض »... نگاشته شود: 
بـه  »دـور  آمـده اسـت:    ای پی یده و مباش بدین   محه 2پاورقی  98در دفحۀ  .10
پژوهـانی ماندـد عرمـه     رسد اگرشه بـا جو ـه بـه اسـتعمال میاـول در لسـان حـدیث        ن ر می

جـوان اشـتباه جحقـی     میحسی، برای سدد، و ای برای جعریف آن باشد، جعریـف مامـل را مـی   
رسـد   ن ـر مـی  بـه   هرشدـد »جـر بیـان کـرد:     شد ملحب را ایدگونه سـاده  در حالی که می«. کرد

اند و این امـر   کار بردهبه  هانی ماندد عرمه میحسی، ادلرح میاول را برای سددپژو حدیث
جـوان اشـتباه    کار بردن مامل درمورد سدد را میبه  جواند دلیحی برای این جعریف باشد، اما می

 «.جحقی کرد
جـرین مدـابت    سدن جرمذی از ماش»نوشته شده است:  13و  12سلر  105. در دفحۀ 11

 «.  یا  حسن است.  ات شداخت حدیث حسن سامان یافته استکه متضمن روا
در این زمیده باید گفت که سـدن جرمـذی جداـا شـامل حـدیث حسـن نیسـت و بـرای         
شداخت حدیث حسن هش نوشته نهده است؛ بدین معدی که مؤلف در مقدمۀ آن بیان نکـرده  

روه کـه نـام   عـ بـه   که انگیزۀ من از نگارش این کتاب، شداساندن حدیث حسن بـوده اسـت.  
یـاد  « الیـامت الصـحیح  »بـا عدـوان    المسـتدرک کتاب را بعضـی شـون حـاکش نیهـابوری در     

بر این جرمذی در پایان  کددد و کتاب شامل احادیث دحیح، حسن و ععیف است. افزون می
؛ کـه کـاربرد همـین جعبیـر، مباحـث      «هذا حدیث حسـن دـحیح  »نویسد:  می بعضی احادیث

انهمددان اهل سدت برانگیختـه اسـت کـه آیـا دـحیح بـا حسـن        ها و بین د مفصحی در کتاب
جـر اسـت؟    دحیح به ین معداست یا ایدکه حسن دحیح ین در ه از دحت حدیث پـایین 

؛ محمـد عیـاج خلیـب،    162، ص1363؛ دـبحی دـالح،    36ــ 33، ص2002)ابن دـرح،  
 (.256ـ254، ص1418؛ محمد بن للفی الصباغ، 83، ص1399؛ قاسمی، 331، ص1417

عالمان شـیعه، عمومـاً مرفـوع را بـه معدـای      »آمده است:  8، سلر 136در دفحۀ  .12
عمـوم  »آمـده اسـت:    9سـلر   138در دـفحۀ  «. برنـد  کـار مـی  به  دوم )یکی از اقسام مدقلت(

ایـن دو نوشـته بـا یکـدیگر همخـوانی      «. روایا  شیعه و اهل سدت مرفوع به معدای اول است
 ندارد، بحکه جعارعی آشکار است.

آمـده   9-8-7، سـلور  «شداسی حدیث مسـدد  کتاب»، ذیل عدوان 155در دفحۀ  .13
های  اند. اما در شیعه کتاب آوری نهده این نوع از احادیث، در میموعۀ مستقحی  مت»است: 

هـای زیـر    اند، برای نمونـه در کتـاب   دور  مسدد اراۀه دادهبه  حدیثی متعددی، احادیث را
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در ادامه سه کتـاب از کتـب حـدیث شـیعه نـام      «. اند دهدور  مسدد ذکر شبه  اکثر احادیث
 برده شده است.

هـایی مو ـود نیسـت،     آید که در بین اهل سدت شدین کتاب از این سخن شدین برمی
شمار آورد و به  جوان از این  محه را نیز می دحیح مسحشیا  دحیح بخاریکه کتاب  درحالی

 ها را میموعۀ احادیث مسدد دانست. آن
حدیث اشـتمل  »در جعریف حدیث معحل آمده است:  2و  1سلر  178حۀ . در دف14

عحی امر خفی نامض فی متده او سدده فی نفـ  االمـر، قـادح فـی اعتبـاره مـت کـون ظـاهره         
لفـ  از  »گـردد نوشـته شـده اسـت:      که به همین متن برمـی  1در پاورقی «. لصحةبل ا مةالسر

هـای عالمـان    در جعریـف »ورقی آمده است: در ادامۀ همین پا«.  366، ص1، جیةمقبا  الادا
آنگاه به الرعایه و ودـول االخیـار و و یـزه استهـااد     «. ذکر نهده است «قادح» شیعه معموالً
 شده است.

باتـر بـود شدـین نوشـته      سؤال ایدیاست که مگر داحب مقبا  الادایه شیعه نیست؟
 «.ه استهای دیگر عالمان شیعه معموالً قادح ذکر نهد در جعریف»شد:  می

 
 ب( خطاهای نگارشی

های درسـی عـاری از آن    خلاهای نگارشی بخهی دیگر از نکاجی است که باتر است کتاب
بوده یا الاقل دردد کمی را دارا باشـد. از محـه خلاهـای نگارشـی در کتـاب موردبحـث،       

 مصادیق زیر قابل ذکر است:  
 4پـاورقی   199و نیـز دـفحۀ    3سـلر 111؛ دـفحۀ  2سـلر  6پاورقی 38. در دفحۀ 1
ناپـذیر اسـت.    و جدـوین  نیرمدصـرف  «اکثـر »آمده است، حال آنکـه واژۀ  « اکثراً»واژۀ  2سلر 
 جوان کحما  انحب، اکثر یا بیهتر را  ایگزین آن کرد. می

فردی که با داشتن شرایط پیهین، پیامبر اکـرم  »آمده است:  14سلر  47در دفحۀ   2
دد و در حالــت ارجــداد بمیــرد دــحابی جحقــی را مرقــا  کدــد، امــا دوبــاره از اســرم برگــر 

 گردد. اعافی است، شرا که او یکبار بیهتر برنمی در ایدیا« دوباره»واژۀ  «.شود نمی
حال آنکه لش بر سر افعال «. ولش أدرک الدبی»... آمده است:  4سلر  53. در دفحۀ 3
 «.ما ادرک الدبی»یا « لش یدرک الدبی»شد:  آید نه ماعی. باید شدین نوشته می مضارع می
عـدالت بـه و ـود پـدج ویژگـی در راوی      »آمده اسـت:   6و  5سلر  65در دفحۀ . 4
 «.شود: اسرم، بحوغ، عقل، عدم ارجکاب فسق، و عدم ارجکاب اعمال نا وانمردانه شداخته می
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در ایدیا عدم ارجکاب کارهای خرف مرو  یا خرف  وانمردی بـه نا وانمردانـه    
لی که نا وانمردانه در زبان فارسـی بـه معدـی ظالمانـه و بیدادگرانـه      جر مه شده است، درحا

عفـت و بخیـل    همت، فرومایـه، سـفحه، ظـالش، بـی     است و نا وانمرد به معدی بدسرشت، دون
 رسد با این معدی همخوانی ندارد.  ن ر میبه  که«( نا وانمرد»است )معین، ذیل 

حی حـدیث در اهـل شـیعه و    ایـن اقسـام ادـ   »آمده است:  16سلر  108. در دفحۀ 5
شـیعه بـه معدـی    «. سدت بعضاً دارای جقسیما  فرعـی، مراجـب و کاربردهـای مختحفـی اسـت     

نامـانو ، نیرمعمـول و اشـتباه    « اهل شیعه»است. کاربرد واژۀ )ع( پیروان والیت حضر  عحی
 است.

 
 ها  ج( جاافتادگی

شـود؛ از محـه    حـب مـی   اافتادگی ین کحمه یا ین عبار  گاه مو ب اشـتباه یـا اباـام مل   
 جو ه است: های کتاب حاعر، موارد زیر قابل افتادگی
دـحیح  «. محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین بن ابی عمیر: »6سلر  43. دفحۀ 1

 «.محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن ابن ابی عمیر»آن شدین است: 
ی آن، بـا جو ـه بـه ...    ها احادیث را با جو ه به آخرین راو آن: »9سلر  61. دفحۀ 2

هـا احادیـث را بـا جو ـه بـه اولـین و        آن»عبار  دحیح بایـد شدـین باشـد:    «. اند جقسیش کرده
 «.  اند هآخرین راوی آن، با جو ه به ... جقسیش کرد

نریب من هذا »شود که این حدیث  در این دور  گفته می: »5سلر  126. دفحۀ 3
 «.است 1یعدی از طریق دحابی «الو ه

نریـب مـن   » شود که این حدیث در این دور  گفته می» دحیح این است: عبار 
 «.نریب است 1یعدی از طریق دحابی  «هذا الو ه
 

  د( قرار نگرفتن مطالب در جای بایسته
از محه نکا  گفتدی درمورد کتاب موردبحث این است که گاه ملالبی در  ای مداسـب و  

و یای برای قرار گرفتن ملحب در آن مکـان درن ـر   جوان ج و یا ایدکه نمی بایسته قرار نگرفته
 جو ه است:   گرفت؛ از آن  محه موارد زیر قابل

ذکـر   8، جعریف مهاور شیعه از حدیث آمده است. در سلر 4سلر  30. در دفحۀ 1
انـد کـه    ای جعریفی نزدین بـه آن را انتخـاب کـرده    شده است که در بین اهل سدت نیز عده
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 ت. البته دیدگاه مهاور نیس
 جعریف اهل سدت  داگانه نقل شده است و باتـر بـود کـه    32که در دفحۀ  درحالی
 نه در عمن جعریف شیعه. آمد می 32نیز در دفحۀ  8ملحب سلر 
هـای سـدن    ، ذیل عدوان سدت، آمدن بحث کتاب17-16-15سلور  36در دفحۀ . 2

از کتب سدن یـاد   315و  314خصوص که در پایان کتاب دفحۀ به  مورد است، در ایدیا بی
 شده و جعریف آن نیز مذکور است.

رسـد   مـی  ن ـر به  اعافی است و 2و  1سلر  38سلر آخر و دفحۀ  37. در دفحۀ 3
 ذکر معدی خبر در ادلرح جمام عحوم عرورجی ندارد.

سـدد آن   معحل به بخش احادیثی مححـق شـده اسـت کـه در سحسـحه      177. در دفحۀ 4
کـه در   طـور  همـان عحـل جداـا مهـکل سـددی نـدارد، بحکـه       افتادگی و ود دارد. حال آنکه م

بـه   جوانـد داشـته باشـد    ( آمده است اشکال متدـی هـش مـی   2و  1سلر  178جعریف معحل )ص
 2خصوص مواردی شون مخالفت با قواعد عربی یا مخالفت بـا دلیـل قـاطت کـه در پـاورقی      

نـوع در ایـن بخـش     برای مثال ذکر شده است. باجو ه به موارد فوق آوردن این 180دفحۀ 
 پذیر نیست. الاقل از این  ات جو یه نامو ه است یا

 جرین جدلی ، جدلی  در اسداد است.  در همین بخش بیان شده است که ماش
جرین دانستن بر شه مبدـایی اسـت؟ درحـالی کـه بسـیاری از مـوارد، جـدلی          این ماش

در ایـن بخـش، عـدم    شود، اما مؤلـف دلیـل ذکـر جـدلی  را      شیوخ مو ب قلت اجصال نمی
 خوانی ندارد. اند که کامرً هش اجصال دانسته
معدای حدیثی که متضـمن عحـت حکـش باشـد( در      معحل )به 182و  181. در دفحۀ 5

ها افتادگی و ـود دارد آمـده اسـت. حـال      عمن احادیث ععیف و احادیثی که در سدد آن
 آمد. آن میآنکه باید در  ای دیگری  ز ایدیا نیز این ادلرح و جعریف 

ـــ   معدای دارا بـودن عحـت حکـش   به  ـــ  ا هش حکش حدیث معحل در عمن در همین
یابد که انـواع حـدیث معحـل بـه معدـای       ذکر نهده است و خواندده از این ملحب شدین درمی

 روند؛ حال آنکه شدین ملحبی دحیح نیست. شمار میبه  اول و دوم هر دو ععیف
هـای سـددی    خبـر واحـد بـا جو ـه بـه ویژگـی      : »عدوان شدین است 277. در دفحۀ 6

 «.حدیث مؤیّد
ذیل این عدوان ادحی، سه عدـوان فرعـی الـف( متـابت، ب( شـاهد، ج( اعتبـار آمـده         

است. درحالی که اعتبار زیر میموعۀ این عدوان ادحی نیست. هرشدـد مؤلـف بـه ایـن نکتـه      
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بـه   ذیل عدـوان ادـحی شدـین   اشاره کرده است، ولی با جو ه به قرار گرفتن این عدوان فرعی 
 رسد که اعتبار نیز قسیش متابت و شاهد است، حال آنکه شدین نیست. ن ر می
سـعی کـرده اسـت     ،شداسـی  . مؤلف در پایـان هـر ادـلرح، جحـت عدـوان کتـاب      7
هایی را معرفی کدد که آن احادیث را در بر داشته باشدد؛ مثرً بعد از جعریـف حـدیث    کتاب

کدد که مؤلفان این کتب بـر   بخاری و مسحش اشاره میدحیح م ون هایی ه دحیح، به کتاب
اند که جمام احادیث مو ود در کتابهـان، دـحیح اسـت. انت ـار خواندـده ایـن        این باور بوده

هـایی   که در بعضـی مـوارد، کتـاب    ها شدین عمل شود، درحالی است که در جمام کتابهداسی
اص نوشته شده اسـت، نـه ایدکـه کتـابی     شود که دربارۀ آن موعوع و ادلرح خ معرفی می

، ذیـل جعریـف حـدیث    293باشد که شدان احادیثی را در خود داشته باشد؛ مـثرً در دـفحۀ   
الحدیث الدبـوی  و  ۀخيلاالخبار الد، الموعوعا های  موعوع، در بخش کتابهداسی، کتاب

هـا   ن کتـاب معرفی شده است. درحالی که شدین نیسـت کـه مؤلفـان ایـ     یةو الدرا یةبین الروا
هـا را نوشـته باشـدد؛ بحکـه مـثرً در       آوری احادیث موعـوعه، ایـن کتـاب    فقط با هدف  مت

ذیـل عدـوان هـر راوی، مؤلـف، هـش روایـا         یةة و الـدرا  یةالحدیث الدبوی بین الـروا کتاب 
پردازنـد و آن   کددد و هش به بعضی از روایا  موعوع و ععیف او مـی  دحیح او را ذکر می

ابن  وزی آمـده   الموعوعا ردیف با  دهدد. حال آنکه این کتاب، هش ر مینقد قرا را مورد
 که هدف از نگارش آن کامرً متفاو  است.

رسد اگـر نویسـددۀ کتـاب در بخـش کتابهداسـی دو دسـته کتـاب معرفـی           ر مین به
هـا احادیـث    هـایی کـه در آن   کرد، باتر بود؛ مثرً ذیل حدیث دحیح، دستۀ اول، کتـاب  می

هایی که دربارۀ حدیث دحیح و انواع آن جـألیف   آمده است؛ دستۀ دوم، کتاب دحیح گرد
آوری  ها بـه  مـت   هایی که در آن شده است. هم دین ذیل حدیث موعوع، دستۀ اول کتاب
هایی کـه دربـارۀ حـدیث موعـوع و      و اراۀۀ احادیث موعوع پرداخته شده؛ دستۀ دوم کتاب

 وشته شده است.انواع آن و نقد و بررسی روایا  موعوع ن
 

 (تکرار مطالبه
آیـد کـه نویسـدده، ملحبـی را جکـرار کدـد جـا بـا          های درسی گـاه الزم مـی   در نگاشتن کتاب

ای  یادآوری آن، خواندده عبارا  بعد را باتر دریابد، اما جکرار بدون  اـت عبـار ، فایـده   
 مرح ه است:   در بر ندارد. در کتاب حاعر، موارد زیر در این زمیده قابل

هــای  بدــدی کتــاب ) شــیوۀ جقســیش 28و  27، 26در دــفحۀ  3و  2. ملالــب دــفحۀ 1
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 درایه( کامرً جکرار شده است.
 مکرر آمده است.  16جا 10سلور  81عیداً در دفحۀ  13جا  8سلور  62. دفحۀ 2
حکـش   در بیـان  6ـ5ـ4سلور  76)اقسام خبر( در دفحۀ  15ـ14ـ13سلور  70دفحۀ . 3

 ست. متواجر، جکرار شده ا
در شـرح   111جعریف حدیث مسـتفیض دوبـاره در دـفحۀ     2پاورقی 110. دفحۀ 4

 جعریف همان ملالب پاورقی، در متن کتاب آمده است.
 13رود( در سـلر   کـار مـی  به  )این ادلرح درفاً در شیعه 6-5سلر  145دفحۀ  .5

 همین دفحه آمده است. 
اسـت. در دـفحۀ بعـد     های حدیث شـاذ آمـده   ویژگی 12جا  9سلور  264. دفحۀ 6

 عیداً جکرار شده است. 16و  15( سلر 265)ص
 

 و( اشتباهات تایپی
هـا، برخـی از    عدوان آخرین نکته، رفت اشـتباها  جـایپی مو ـود در کتـاب و جصـحیح آن      به

 سازد:   ها را برطرف می کژفامی
 «.فعل»به  ای « فصل: »1پاورقی  30دفحۀ 

ــفحۀ  ــاورقی  49د ــلر  2پ ــیحا : »6س ــان  در جوع ــری عالم ــای  «دیگ ــه   در »، ب
 «.جوعیحا  دیگر عالمان

بـه طـرق   »... ، بـه  ـای   «انـد  به طریق متعدد گزارش کـرده : »... 10سلر  111دفحۀ 
 «.اند متعدد گزارش کرده

المقادـد  »، بـه  ـای   (...«المقادد الحسدۀ فی بیانُ ) بضش نـون  : » 8سلر  115دفحۀ 
 (...«.کسر نون فی بیانِ )به الحسدۀ

 در موقــوف و »... ، بــه  ــای  ...«در وقــوف و مقلــوع  : »... 2ســلر  136حۀ دــف
 ...«. مقلوع 

 «.استلرادا»، به  ای «استلراال: » 3سلر  3پاورقی  163دفحۀ 

)بـه کسـر الم(، کـه    « حکش حـدیث مـدل    »: دو بار آمده است: 1سلر  187دفحۀ 
معدای حکش حدیثی به  ر ایدکهاشتباه است و باید حکش حدیث مدلَ  )به فتح الم( باشد. مگ

کدد که در این دـور  شدـین جعبیـری کـاربرد      بگیریش که فرد مدل   )به کسر الم( نقل می
 ندارد.
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 «.عدم اجصال»، به  ای «عموم اجصال: »4سلر 189دفحۀ 

 «.اسش و خبر ان»، به  ای «اسش خبر ان: »7سلر  192دفحۀ 
جـر از   کـش »، بـه  ـای   «انـد  ر امـان جر از عـعیف د  کش: »4سلر  4پاورقی  195دفحۀ  

 «.اند ععف در امان

الـراوی و  »، بـه  ـای   «الراوی والمروی عده ان الستویا فی السن» :4سلر  207دفحۀ 
 «.المروی عده ان استویا فی السن

 «.او فی الحقاو او فی المقدار»، به  ای «او فی الحقاو او فی اعتذار: »6سلر 208دفحۀ 

در ادـل آن حـدیث   »، بـه  ـای   «ل از آن حدیث نیستدر اد: »2سلر  212دفحۀ 
 «.  نیست

 

 گیری بحث و نتیجه
، نوشـتۀ  الحـدیث؛ بـازپژوهی مصـلححا  حـدیثی در نگـاه فـریقین       درایةدر بررسی کتـاب  

 ذکر است:  نتایج زیر از  ات محتوا قابل ،شادی نفیسی
ه و ها و ن را  متفاو  را ملـرح کـرد   الف( مؤلف در جعریف ادلرحا ، جعریف

 ها پرداخته و در پایان ن ر خود را نیز با دلیل مداسب آورده است. به مقایسۀ آن
که مؤلف در مقدمۀ کتاب  طور همانهای مهابه،  ب( امتیاز اطرعا  کتاب بر کتاب

آورده است در بررسی جلبیقی ادلرحا  حدیثی بین فریقین، اراۀۀ جعاریف به زبان عربی، 
هـای مداسـب  اـت آسـان کـردن       ۀۀ هـر ادـلرح و ذکـر مثـال    رعایت ساختار ثابت در ارا
 یادگیری ادلرحا  است.  

شده در کتاب، عروری است، ولی در این بین بعضـی   ج( بسیاری از اطرعا  عدوان
 ارجباط نیز و ود دارد. ملالب بی

بـه   د( مؤلف سعی کرده است که سبن مداسب و روشدی برای بیان مقصود خـویش 
 خورد. شهش میبه  هایی در انتقال ملالب مواردی ابااما  و پی یدگیکار گیرد، ولی در 

 جوان نقاط ععف آن را در شدد دسته عدوان کرد:  در نقد کتاب موردبحث، می
اندازد. گـاه قـرار نگـرفتن     عبارا  ناق  یا اشتباه یا مباش که خواندده را به جردید می

هـا   فکدد. خلاهای نگارشـی و  اافتـادگی  ا کددده را به خلا می ملحبی در  ای مداسب ملالعه
عــروه بــه  جأمــل در ایــن کتــاب اســت؛ و جکــرار ملالــب و اشــتباها  جــایپی از نکــا  قابــل

مدزلـۀ کتـاب درسـی    بـه   جـرین نقـ    جوان کتابی با کـش  ها می هایی که با رفت همۀ آن کاستی
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 دانهگاهی به  امعۀ عحمی اراۀه کرد. 
شـود یـا پیهـدااداجی     آن مو ب جکمیل کار میهایی است که رفت  موارد زیر کاستی

  ات استفادۀ باتر از این کتاب است:  
خبر متواجر را به دو قسش لف ی و معدوی جقسـیش  »آمده است:  4سلر  74. در دفحۀ 1

شد هرشدد در عمل به متـواجر   خوب بود در پاورقی به متواجر ا مالی هش اشاره می«. کددد می
 کدد. معدوی برگهت می

: بحث از اثـر و جعریـف آن اسـت. بیـا بـود در ایدیـا از جفسـیر        3سلر  39حۀ . دف2
 شد. اثری هش یاد می

باترین اقسام خبر واحد، ماندد خبر واحـد  »شدین آمده است:  3سلر 78در دفحۀ  .3
دحیح که راویان آن مورد اعتمادند، یا خبر واحد مستفیض که طـرق آن متعـدد اسـت هـش     

مگر آنکـه بـه اسـتداد قـراۀن و شـواهدی خـارج از خبـر، بتـوان از          کددد، درفاً اییاد ظن می
در ایدیا مداسـب اسـت الاقـل بـه دو مـورد از ایـن قـراۀن و        «. ها یقین حادل کرد ددور آن

 شواهد اشاره شود.
شدین آمده است: خبر متواجر خبری اسـت   2شمارۀ  10-9-8سلور  78. در دفحۀ 4

ها بر کذب محـال باشـد و    طور معمول جبانی آنبه  که گزارشگرانش آن قدر زیاد باشدد که
جوان  محۀ شاـارم را در   می«. این ویژگی )کثر  گزارشگران( در همۀ طبقا  استمرار یابد

خبـر متـواجر خبـری اسـت کـه گزارشـگرانش در همـۀ        » محۀ دوم به این دـور  گدیانـد:   
 «.حال باشدها بر کذب م طور معمول جبانی آنبه  طبقا ، آن قدر زیاد باشدد که

در ایـن نـوع روایــت،   »آمــده اسـت:   3سـلر   88و دـفحۀ   4سـلر   86در دـفحۀ  . 5
و ـود  بـه   شدـین اباـامی  «. هـای کحـی )اجصـال، و رسـیدن بـه معصـوم ( و ـود دارد        ویژگی

»... جـر بـود شدـین بیـان شـود:       آورد که اجصال و رسیدن به معصـوم یکـی اسـت. مداسـب     می
که در این دور  اجصال سـدد بـه معدـی عـدم انقلـاع      .« )اجصال سدد و رسیدن به معصوم (..

معدـی ایدکـه مـثرً روایـت موقـوف یـا       بـه   سدد و پیوستگی راویان است و رسیدن به معصوم
 مقلوع نباشد.

الحـدیث   درایةة در کتاب موردبحث، به برخی از ادلرحا  موردبحث در عحـش  . 6
ن ملالب دـور  نگرفتـه اسـت؛    ای به بعضی از ای جرین اشاره پرداخته نهده و حتی کوشن

 این ادلرحا  عبار  است از:
ح ـی، م سـتَمح ی، م عیِـد،    ن ، ظاهر، میمل، مبیّن، مؤوَّل، حـاف ، خخـراج، جخـریج، م م    
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ادحاب ا ماع، م حکش، متهابه السدد، سابق، الح ـق، مصـافحه، مسـاوا ، جحریـف، نـوادر،      
 .)ع(ن های معصوما جرا ش، مَه یخۀ، م کاجَب، القاب و کدیه

شـود،   بددی خبر واحد انیام مـی  به بعد که جقسیش 81از دفحۀ  . در فارست ملالب7
کار رفته است پیدا کردن ادـلرحا  از  به  نامانوسی در کتاب بددی جقسیش با جو ه به ایدکه

 پـذیر نیسـت. خواندـده بایـد جمـام کتـاب را بگـردد جـا ادـلرح          طریق فارست، عمرً امکان
. بر این اسا  بسیار مداسب اسـت کـه ذیـل هریـن از جقسـیما  یـا الاقـل        موردن ر را بیابد

 ها در هرلین نام احادیث، ذکر شود؛ مثرً:   مقابل هر کدام ازآن

 های راویان:  ـ خبر واحد براسا  ویژگی
 دحیح
 حسن
 موثق

 ععیف
 ـ مححقا 

 قوی
 میاول
 مامل

  دور  زیر:به  یا
 ععیف(؛  ـموثق  ـحسن  ـدحیح های راویان ) ـ خبر واحد براسا  ویژگی

 مامل(.  ـمیاول  ــ مححقا  )قوی 
نمودارهای احادیث بیهتر برای خلوط شیدی و ژاپدی مداسب است جا خط فارسی . 8

شـود، ولـی در خلـوط     دـور  عمـودی نوشـته مـی    بـه   یا عربی. در خلوط شیدی و ژاپدی،
 شود. در نوشـتن  شته میطرف سمت شپ نگابه  دور  افقی و از راستبه  فارسی و عربی،

گونه است، لذا خواندده انت ار دارد که رسش نمودار احادیث نیز از راسـت   نیز همین احادیث
 دور :   به شپ انیام شود؛ به این

 معصوم )ع(  --دحابی --جابعی --جبت جابعی 
در رسش نمودار احادیث، در ا  و مراجب طبقا  مختحـف از ن ـر مقـام و موقعیـت     

جـر و   معصوم در باال و سپ  دـحابی در طبقـۀ پـایین    ماعی، موردن ر نیست کهمعدوی یا ا ت
جاکدون دیده نهده است کـه مـثرً در کتـاب     که شدانآنگاه بقیه در سایر طبقا  قرار گیرند؛ 



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      102

دـور  عمـودی بدویسـدد و آنگـاه حـدیث را      بـه   ، سدد حدیث راجاذیب االحکامیا  کافی
 افقی بدگارند.

د. بـا جو ـه بـه    شـو  ها مهاهده می ر ار اعا  مو ود در پاورقیهایی د . ناهماهدگی9
رود کـه در   ایدکه مؤلف ار اع به کتـاب، و نـه نـام نویسـدده را برگزیـده اسـت، انت ـار مـی        

بر  کار گرفته شود، اما در مواردی این شیوه رعایت نهده و عروهبه  سرجاسر کتاب این رویه
ده است، باو ود ایدکه جداا از ین اثـر آن نویسـدده   نام کتاب، نام نویسدده نیز در پاورقی آم

حیـر،   )ابـن  10استفاده شده و جداا ین کتاب، با آن نام و ود داشته است؛ از محه: دـفحۀ  
)شـی    12دـفحۀ   )ددوق، معـانی االخبـار(؛ )مامقـانی، مقبـا  ...(؛     11الد ر(، دفحۀ  هةنز

)ابن حیـر، الدکـت(؛   19..(؛ دفحۀ )عتر، مداج الدقد.15آنابزرگ جارانی، الذریعه(؛ دفحۀ 
 ، و... .36، 32، 21و دفحۀ 
هـا از یکـدیگر    شود در فارست مدابت، مصادر فارسی و عربی و مقاله . پیهدااد می10

مصـدر اسـتفاده شـده اسـت،      100جفکین شوند و با جو ه با ایدکه در این کتاب، از بیش از 
شـده مهـخ  باشـد،     ه جعداد مدابت اسـتفاده بر آنک در کدار هر کدام، عدد قرار گیرد جا عروه
 راحتی دور  گیرد.به  جهخی  هر مصدر از مصادر قبل و بعد،

. و ود دو عامل ظاهر و محتواست که در کدار یکدیگر، کتابی را قابـل خوانـدن   11
هـای ظـاهری    بر محتوای کتاب درسی دانهگاهی، نبایـد ویژگـی   کدد؛ بدین  ات افزون می

 .آن نیز مغفول بماند
جوان دریافت که پ  از پایـان هـر بخـش،     آرایی کتاب، می با نگاهی گذرا بر دفحه

بددی بعدی آمده است. نوع فونت  برفادحه و فقط با فادحۀ ین سلر، بخش  دید و جقسیش
جـر نوشـته    شده در عداوین با ملالب ذیل آن یکسان است؛ جداا عداوین کمـی بـزرگ   استفاده

دـور  ایتالیـن آمـده اسـت،     بـه   شده در بخش کتابهداسی، یهای معرف شده و ماندد کتاب
 و ود نیاورده است.به  ولی این جفاو  جغییر شددانی در شکل ظاهری کحما 

نگاری )جایپ( از عوامـل  ـذابیت کتـاب اسـت؛ بـرای       کیفیت حروف»درحالی که 
مثال، از حروف متفـاو  در مـتن )جفـاو  نـوع حـروف، انـدازه و رنـ  حـروف(  اـت          

بر آنکه جو ه دانهیو را بـه نکـا  ادـحی مـتن  حـب       ه کردن برخی از نکا ، عروهبر ست
(. برخـی از ایـن   28، ص 1388)رعـی،  « شـود  نـوازی دـفحا  مـی    کدـد مو ـب شهـش    می

ها هم ون استفاده از فونت و رن  متفاو  در اثر موردبحث رعایـت نهـده اسـت.     ویژگی
الخـط   یز از ملالب کتاب آمده، امـا رسـش  هرشدد متن احادیث با داشتن اعراب و شکل، متما
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شده در هر بخـش   های معرفی  ز ادلرحا  موردجعریف و نام کتاببه  کل ملالب کتاب
و همـین   یکسان است و ایتالین آمدن این عداوین، مو ب جفـاو  محسوسـی نهـده اسـت    

 کاهد. عوامل از  ذابیت کتاب می
رسـد بـرای ایدکـه     ن ر میبه  ست،با جو ه به ایدکه اثر فوق کتاب درسی دانهگاهی ا

 نواختی خارج شود و جدوعی در دفحه آرایی کتاب دور  پذیرد: ملالب از حالت ین
بددی و بعد از پایان جحقیق و قبل از آناز جقسیش  دید، یـن   الف( در آخر هر دسته
 حدیث همراه با جر مه بیاید. 

 بددی، از ابتدای دفحۀ  دید آناز شود. ب( هر جقسیش
 سمت خردۀ مبحث، در شارشوب و قاب قرار گیرد.ج( ق

 ها در قاب قرار گیرد. د( نمونه
 جر شود. ( اندازۀ ادلرحا  عداوین بزرگه

و( مواردی هم ون: جو ه، نکته، در لغت و در ادلرح، که در ابتدای برخی سلور 
 کدد.  جر نوشته شود. به گونۀ کدونی، ادرً  حب جو ه نمی آمده است پررن 

دور  عدوان، و در سلری میزا به  ادلرحا  دحیح، حسن، موثق و ععیف،ز( 
 ماندد سایر ادلرحا  نگاشته شود.
کاهد، بحکـه جداـا    شود که آن ه آمد از ارزش کتاب نمی در خاجمه میدداً متذکر می

 نکاجی  ات جکمیل کار و استفادۀ باتر از ملالب و محتوای آن است.
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