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چکیده
ت صوّر رایج در اندی شه و زبان حدیث پژوهان ،این همانی میان دو ا صطالح « سنّت» و «حدیث» ا ست.
این ت صوّر آفات پژوه شی فراوانی را در حوزه اندی شهای و کارکردی «حدیث» ایجاد نموده ا ست .اما
اصططططالح پژوهی این دو واده در داند حدیث با توبه به پید فر ها ،کارکردها و مصطططادین آن،
نمایانگر تغایر مفهومی «سططنّت» و «حدیث» بوده که اصطططالح نگاریهای موبود را با چالشططی بدی
موابه می سازد .ضبط دقین اصطالح « سنّت» در داند حدیث به معنای «ما صدر عن النبی »و تبیین
نقاط فارغ مفهوم حدیثی آن با مفاهیم هم عر در دیگر داند های اثر گذار بر حدیث و همچنین
اثبات داللت اصطالحی «حدیث» بر «گزارش سنت» موضوع این نگارش است.
کلیدواژهها :سنت ،حدیث ،اصطالح نگاری ،مفهوم شناسی.
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مقدمه

« سنّت» و «حدیث» دو اصطططالح پایه در داند حدیث اسططت؛ مرابعه و مرور اصطططالح نگاریها و بررسططی
ا ستعماالت دان شی این دو واده ،نمایانگر نوعی این همانی در مفهومگیری و کاربرد این دو ا صطالح ا ست .حال
آن که با دقت در کارکردهای دان شی این دو واده و برخی ا شارات موبود در منابع داند حدیث ،میتوان وبه
فارغ مشخصی را برای این دو اصطالح تبیین نمود.
اهمیت این ضبط اصطالح را میتوان در چند بهت تبیین نمود:
 .1محذور این همانی دو اصطالح؛
 .2پیشگیری و درمان تسامح در استعمال این دو واده؛
 .3افزاید دقت بحث در فروع مترتب بر این دو اصطالح مانند :اعتبار سنجی «سنّت» و «حدیث».
در توضیح محذور این همانی دو اصطالح میتوان به اختصار گفت:
هر واده و اصطالح یک پیشینه و عقبه دارد که در مفهوم لغوی آن روشن میگردد .یک اصطالح ،افزون بر
پیشططینل لغوی ،مفهوم افزودهای را به همراه دارد که با توبه به آن« ،بعل» و تولید اصطططالح معنا مییابد .اما نکتل
مهم آن اسططت که این مفهوم افزوده در بایی به کار میرود که پیشططینل لغوی تیمین کنندن نیاز داند به اصطططالح
نباشد .و مهمتر آن که با توبه به زائد بودن مفهوم بر معنای لغوی ،هر مفهوم افزوده در چیستی و محدودن «بعل»
و به کارگیری تابع دلیل خاص میباشد.
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بنابراین در داند ،بعل اصطططالح بدون دلیل ،همواره مورد انکار و نقد اندیشططمندان قرار گرفته اسططت .این
نکته اگرچه بسیار مهم مینماید ،اما در تبیین اصطالحات کمتر مورد دقت قرار گرفته است.
با توبه به این نکته پید فر

2

های حاکم بر اصطالحنگاری را در دو بهت باید مورد دقت قرار دارد:

 .1مراعات چهارچوبهای خاص لغوی یک واده و قواعد زبانی؛
 .2ضططرورت و دلیل خاص در تولید اصطططالح که این همانی را در فضططای اصطططالح نگاری در حوزههای
تخصّصی داند ،امری بیمعنا و اشتباه مینمایاند.
ت سامح در بهکارگیری و ا ستخدام دو ا صطالح « سنّت» و «حدیث» موبب شکلگیری ترکیباتی شده که
اندکی تیمل و دقت ،بیمعنا بودن آن را روشططن مینماید .به عنوان نمونهای روشططن برای این اشططکال تسططامح در
اصطططالح ،میتوان به تعبیر «الس ن الالعیة ا» اشططاره نمود .این تعبیر در دوران معاصططر شططهرت یافته و وارد کتب
اصولی شده ،مقصود واقعی از این ترکیب «خبر مقطوع الصدور» است 3.اشکال این تسامح در اصطالح ،آن است

 .1ر.ک :کتاب التعریفات ،ص 28؛ معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة ،ج ،1صص  201ژ  200و المصطلح األصولی و مشکلة الفهم،
ص .35
 .2ر.ک :مقدمة موسوعة کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،ص .36
 .3ر.ک :الدلیل الفقهى تطبیقات فقهیة لمصطلحات علم األصول ،ص  183و معجم مفردات أصول الفقه المقارن ،ص .158

که اطالق «قطع» بر «سنّت» بیمعناست چراکه الزمل آن ،وبود «سنّت» غیر قطعی یا «سنّت» مجعول و ...است ،که
مصداق واقعی ندارد.
افزون بر تشطططکیک در معنا داری برخی ترکیبات تابع تسطططامح در اصططططالح ،گاه اینگونه تسطططامح موبب
شکلگیری ت صوّرات نا صحیح در تطبین و تو سعه مفاهیم شده ا ست .به عنوان نمونه برای اینگونه ت سامح عدم
مراعات تمایز میان انکار اعتبار «سنننّت» و انکار اعتبار «حدیث» در مباحث قرآنگرایان اسططت؛ چنانکه در میان
قرآن گرایان شیعه بر خالف اهل سنّت ک سی منکر اعتبار « سنّت» نی ست ،بلکه ت شکیک و تو سعه در حوزن طرین
دسترسی به «سنّت» است که یکی از نمودهای بدی آن در اعتبار «حدیث» است.
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با توبه به این مقدمات میتوان ضرورت ضبط ا صطالح و تبیین ظرافتهای آن را تیکید نمود .اهمیت این
نگارش نیز مبتنی بر آن روشن میگردد.
مفهومشناسی «سنّت»
«سنّت» در منابع لغوی

وادن « سنّت» از ری شل «س ن ن» یا همان « سنّ» گرفته شده ا ست .در ا صل معنایی این ری شه اختالف فراوان
اسططت 5.اگرچه برخی تالش نمودهاند تا اصططل معنایی واحدی را برای این ریشططه تبیین کنند 6،اما به نظر میرسططد
بمع نمودن معانی متعدد و مت شتتِ شمارش شده در این ری شه و اتفاق آنها در یک مفهوم واحد ،امری دور و
دست نایافتنی باشد.
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در مورد «سطنّت» که از مشططتقات شططایع این ریشططه اسططت نیز ،تعدّد در معنای پایه وبود دارد .چنانکه گاه به
معنای «عادت» ،8گاه به معنای « سیره» ،9گاه به معنای «طریقه و روش» 10و ...ذکر شده ا ست .اما به نظر میر سد
میتوان مفهوم واحدی را که بامع تمامی خصوصیات معنایی مذکور باشد به عنوان اصل معنایی برای آن در نظر
گرفت؛ چنانکه مفهوم رایج در تمامی این م شتقات «بریان یافتن رفتاری به سهولت» ا ست .این معنای بامع در
 .4برای بیین ثبهم شدن ثفه

قرآنگرای ثیان شیعه و أگل سنت و گم شدن نقطهی فارغ ثیان این دو نح هی اندی شه ای؛ ر.ک :نظریة

السنة ف الفکر اإلثاث الشیع ؛ حیدر حب اله ،صص  525ژ .509

 .5چنان ه «ال سن» به ثعان ثتعدد« :واحدة األ سنان»« ،العمر»« ،حبة من رأس الثوم»« ،أن ت سن الطین بیدك إذا طینت أو اتخذت منه
فخارا»« ،العادة»« ،الطریقة» و ....وارد شده است؛ ثراجعه ش د به :کتاب العین ،ج  ،7ص  196و المحیط فی اللغة ،ج  ،8ص .247
 .6معجم مقاییس اللغة ،ج  ،3ص 60؛ «ال سین و النون أ صلٌ واحد مطرد ،و هو جریان ال شىء و إطرادُه فى سهولة ،و األ صل قولهم
َسنَنْتُ الماءَ على وجهى أَ ُسنُّه َسنًّا ،إِذا أر سلتَه إر ساال .ثمّ ا شتُقّ منه رجل م سنون الوجه ،کأنَّ اللحم قد ُسنَّ على وجهه .و الحَمَأُ
المسنون من ذلك ،کأنّه قد صُبَّ صَبًّا».
 .7چنان ه خ د ابن فار

نی در این لید اصل باق ثعان این ریشه ژژژ ه در پاورق گای گذشته از ثنابع دیگر ذ ر شد ژژژ را ثتعر

نشده و فقط ثعان قابل حمل بر اصل ث رد نظر خ یش را آورده است.
 .8المحیط فی اللغة ،ج  ،8ص .247
 .9الصحاح ،ج  ،5ص 2138؛ معجم مقاییس اللغة ،ج  ،3ص 60؛ مجمع البحرین ،ج  ،6ص  268و تاجالعروس ،ج  ،18ص .300
 .10الصحاح ،ج  ،5ص 2138؛ مجمع البحرین ،ج  ،6ص 268؛ مفردات ألفاظ القرآن ،ص  429و شمسالعلوم ،ج  ،5ص .2902

مصادین گوناگون مذکور بریان دارد و هریک از مفاهیم یاد شده در حقیقت یکی از مصادین آن است .برخی
اندیشطططمندان لغوی نیز به این مهم اشطططاره نموده و تالش کردهاند تا چگونگی بریان این مفهوم عام را در معانی
مذکور تبیین نمایند.
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در حقیقت میتوان گفت « سنّت» بر آن رفتاری اطالق می شود که به سهولت و آ سانی بریان مییابد .حال
این بریان یافتن اگر در فعل شخص باشد ،دوام و استمرار را میرساند که مفهوم «عادت» و « سیره» از آن درک
می شود؛ رفتاری همیشگی و مستمر که شخص در انجام آن به تکلّف و سختی دچار نیاید و اگر انعکاس آن در
مخاطب باشد ،آسانی در متابعت و همهگیر شدن را بیان مینماید؛ رفتاری که همگان مطابن آن عمل میکنند.
استعمال قرآنی «سنّت»

در قرآن کریم ریشططل «س ن ن» 21 ،مورد اسططتعمال شططده اسططت .مصططادین این اسططتعمال« ،ال سن» 12به معنای
«دندان» و مشتن «مس ون» 13به معنای «مصولر» و مشتن « ُ
الس ا» 14به معنای «طریقه و روش» است .مفهوم « سنّت»
در قالب الفاظ گوناگون شططایعترین اسططتعمال قرآنی را در میان مشططتقات ریشططل «س ن ن» داراسططت 15.بررسططی
ا ستعماالت م شتن « سنّت» در قرآنکریم نمایان می سازد که معنای لغوی در ا ستعمال قرآنی بریان تام دا شته و
مفهوم افزودهای فراتر از معنای لغوی یا تولید معنای بدید صططورت نگرفته اسططت .چنانکه خدای متعال این واده
را در مقام یاد آوری روش و سططیرن عملی و قوانین الهی در تعامل با گذشططتگان به کار برده اسططت .در اسططتعمال
قرآنی «سنّت» به معنای قوانین ثابت در نظام هستی میباشد.
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استعماالت حدیثی «سنّت»

وادن «س طنّت» در اسططتعماالت حدیثی به چند معنا به کار رفته اسططت؛ اولین مفهوم وادن «س طنّت» در اس طتعمال
حدیثی همان مفهوم لغوی اسطططت؛ البته در ضطططمن آن نکتل افزودهای نیز نسطططبت به مفهوم لغوی وبود دارد .در
حدیث نبوی ،ایجاد کنندن «سططنتِ نیکو» مدح شططده و ایجاد کنندن «سططنتِ ناشططایسططت» مورد مذمت قرار گرفته
است 17.در این حدیث و مشابهات آن « ،سنّت» به مفهوم لغوی استعمال شده است ،اما نکتل افزودهای که از این
 .11معجم مقاییس اللغة ،ج  ،3ص 60؛ المحیط فی اللغة ،ج  ،8ص 247؛ البته ابن فار

در مقاییس به بع آن ه ا صل ثعنای در « سن»

را جریان یافتن به سژژه لت ث داند .بر گمین ثبناسژژت ه این ثشژژت را برگرفته از گمان اصژژل ثعنای دانسژژته و جریان یافتن رفتاری به
سه لت را ث داق آن بیان رده است.
 .12دو بار این واژه در قرآن ریم وارد شده ه گر دو در این آیه است :المائدة.45 :
 .13این واژه سه بار در قرآن ریم وارد شده است ه گر سه در س ره «الحجر» است :آیات  26و  28و .33
 .14األح اب 62 :و گمچنین فاطر.43 :
 .15این ثشت در قالب الفاظ گ ناگ ن  16بار در قرآن ریم استعمال شده است .چنان ه  14بار خ د لفظ « سنة» وارد شده است :األنفال:
 ،38الحجر ،1 :الکهف ،55 :اإل سراء ،77 :األح اب 38 :و  ،62فاطر ،43 :غافر ،85 :الفتح23 :؛  2بار گم به ص رت جمع وارد شده ا ست:
النساء ،26 :آل مران.137 :
 .16این ثط ب با ثرور آیا

ه در پاورق گای گذشته ذ ر شد نمایان است.

 ...« .17من سن فی اال سالم سنة ح سنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر أن ینقص من أجورهم شیء ومن سن فی االسالم

نقل در مورد «سنّت» استفاده میشود ،بیبهت بودن و بدون سوگیری بودن مفهوم «سنّت» است؛ به بیان دیگر در
نوع اسططتعمال مفهوم لغوی روشططن میشططود که «سطنّت» در ذات خود خوبی یا بدی نهفته ندارد و مضططاف الیه آن
است که حیثیت آن را تعیین مینماید.
اسططتعمال دیگری نیز در حدیث نسططبت به سططنّت وبود دارد که آن را نیز میتوان از مصططادین مفهوم لغوی
سنّت محسوب نمود .در این مفهوم سنّت بر «عمل مستمر» یا همان « سیره» اطالق شده است .در حقیقت مقصود
از سنّت در این نوع ا ستعمال ،آن عملی ا ست که متکرر از سوی نبی مکرم انجام شده ا ست؛ چنانکه خود
ایشان نیز به آن تصریح نمودهاند.
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اما دیگر استعماالت حدیثی « سنّت» فراتر از مفهوم لغوی است .در این قسم استعماالت افزودن مفهومی وادن
« سنّت» را نوعی تولید اصطالح نیز میتوان محسوب نمود .سنّت به عنوان مفهومی در مقابل «بدعت» از این قسم
تولید اصطالح در مورد این واده است .در این معنا « سنّت» به سیره رفتاری یا مطلن آنچه از سوی پیامبر اکرم

به عنوان دین صططادر شططده باشططد ،اطالق میگردد .در این معنا هر آنچه غیر از س طنّت نبوی در دین داخل گردد،
مصطططداق «بدعت» اسطططت .روایت امیرمؤمنان علیبنابیطالب نمونهای از اسطططتعماالت وادن «سطططنّت» در این
معناست 19.این معنا گسترن فراوانی در روایات دارد.
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دیگر معنای « سنّت» در استعمال روایی ،که به نوعی تولید اصطالح نیز میباشد ،مفهوم «مستحب» است .به
بیان دیگر سنّت در این معنا بر عملی اطالق میشود که نزد شارع مطلوب است ،اما به حد «وبوب» نرسیده است.
این مفهوم در نقلی که «زراره» و «فضطططیل» (متفقاً) گزارش نمودهاند ،نمایان اسطططت 21.البته این مفهوم نیز در میان
احادیث به صططورت گسططترده وارد شططده اسططت 22.این معنا نزد فقهاء نیز به عنوان یک اصطططالح رایج در منابع و
سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر أن ینقص من أوزارهم شیء» ...؛ صحیح م سلم ،ج  ،3ص  ،87سنن
ابن ماجة ،ج  ،1ص  ،74ح  ،203الکافی ،ج  ،9ص  ،372ح 1 /8217؛ تأویل الدعائم ،ج  ،3ص .131
 .18عیون أخبار الر ضا ،ج  ،2ص  ،87ح  ،14األمالی ال صدوق ،ص 130؛ الخ صال ،ص  ،271ح  .12روایت در ی ن« :قال ر سول
اهلل :خمس ال أدعهن حتى الممات ،االکل الحضیض مع العبید و رکوبی الحمار مؤکفا وحلبی العنز بیدی ،ولبس الصوف والتسلیم
على الصبیان لیکون سنة من بعدی».
 .19معانی األخبار ،ص  ،154ح 3؛ کنز العمال ،ج  ،16ص  ،183ح  44216و جامع األحادیث ،ج  ،31ص ،350ح  .34372روایت از
السُُّّن َّةِ وَ الْب ِدْع َةِ وَ عَنِ الْجَم َاع َةِ وَ عَنِ الْفِرْق َةِ فَق َالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ:
ثعان األخبار« :ج َاءَ رَج ُلٌ إِلَى أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ فَق َالَ أَخْبِرْنِی عَنِ ُّ
السُّنَّةُ مَا سَنَّ رَسُولُ اهلل وَ الْبِدْعَةُ مَا أُحْدِثَ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْجَمَاعَةُ أَهْلُ الْحَقِّ وَ إِنْ کَانُوا قَلِیلًا وَ الْفِرْقَةُ أَهْلُ الْبَاطِلِ وَ إِنْ کَانُوا کَثِیراً».
 .20به ن ان نم نه ر.ک :تحف العقول عن آل الر سول ،ص « .211امّا ال سنة ف سنّة ر سول اهلل وامّا البدعة فما خالفها»؛ و گمچنین
سُُّّنَّةخ خَیرٌ مِنْ عَمَلخ کَثِیرخ فِی بِدْعَةخ» و گمچنین :نهج البالغة ،ص 428؛ «طُوبَى لِمَنْ ...وَ
األمالی ،ص  385ح 89 -838؛ «عَمَلٌ قَلِیلٌ فِی ُ
وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَ لَمْ ینْسَبْ إلَى بِدْعَةخ».
ِیضُُّّةٌ ،وَلَیسَ الِاجْتِمَاُِ بِمَفْرُوِخ فِی
الصُُّّلَوَاتُ فَر َ
 .21الکافی ،ج  ،6ص  ،321ح  ،6/5245تهذیب األحکام ،ج  ،3ص  ،24ح 2/83؛ « َّ
الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا ،وَ لکِنَّهَا سُنَّةٌ».
 .22به ن ان نم نه ر.ک :األمالی الصُُّّدوق ،ص  ...« .743الجماعة یوم الجمعة فریضُُّّة واجبة ،و فی سُُّّائر األیام سُُّّنة»...؛ وگمچنین:
الکافی ،ج  ،1ص  ،664 – 662ح ...« .4 /697ف صَ ارَتِ الْفَرِی ضَ ةُ سَ بْعَ عَ شْ رَةَ رَکْعَةً .ثُمَّ سَ نَّ رَ سُ ولُ اللّهِ النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ رَکْعَةً

نگاشتههای فقهی به کار رفته است.
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سومین معنای حدیثی « سنّت» که به نوعی اصطالح برای این واده محسوب میگردد ،مفهوم «وابب» است.
سطططنّت در این معنا بر واببی اطالق میگردد که از طرین پیامبر اکرم بعل شطططده اسطططت .این مفهوم در مقابل
وابب به معنای «فر

قرآنی» قرار دارد« .فر

قرآنی» واببی ا ست که الزامِ عمل به آن در کتاب الهی ت شریح

شده ا ست 24.نمونل کاربرد این مفهوم در سؤال «ح سین بن الن ضر» از امام ر ضا ،ن سبت به حالت تزاحم میان
«غسل بنابت» و «غسل میّت» تبیین شده است 25.استعمال این مفهوم نیز در میان احادیث شایع است.
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بنابراین سنّت در استعمال روایی آن افزون بر مفهوم لغوی به سه مفهوم دیگر نیز به کار رفته است که آنها
را میتوان نوعی ا ستعمال ا صطالحی مح سوب نمود .چنانکه برخی موارد آن مانند « سنّت» به معنای «م ستحب»
در لسان فقهاء به اصطالح مستقلی تبدیل شده ،که به آن اشاره شد.
اصطالحشناسی سنّت

اصطالح نگاران داند حدیث «سنّت» را به عنوان یک اصطالح حدیثی این گونه تبیین نمودهاند:
هر آنچه که منتسب به نبی مکرّم شود ،اعم از قول و فعل و تقریر و صفات خَلقی و خُلقی ،چه مرتبط
با قبل از بعثت بوده و چه مربوط به بعد از بعثت پیامبر اکرم باشد؛ البته اکثر اهل سنّت امور منتسب به
27
صحابه و تابعیان را نیز در تعریف داخل نمودهاند.
این تعریف رایج در میان اهلسنّت در میان شیعه این گونه اصالح شده است که به بای لفظ «نبیّ مکرم»
از عبارت «معصوم »استفاده نمودهاند تا اهلبیت نیز داخل در تعریف باشند .افزون بر این مطلب در تعریف
امامیه بر صفات خَلقی و سیره به معنای تاریخ ،اطالق «سنّت» نشده است.
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اما بررسطططی اسطططتعماالت «سطططنّت» در میان احادیث و همچنین در عملکرد محدثین ،نمایانگر آن اسطططت که
صوْمَ َشهْرِ رَمَضَانَ .وَ َسنَّ رَسُولُ اللّهِ صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَیامخ فِی کُلِّ شَهْرخ مِثْلَی الْفَرِیضَةِ»...
سنَةِ َ
ضةِ ...وَفَرََِ اللّهُ فِی ال َّ
مِثْلَی الْفَرِی َ
ضحَى وَ
سلِ فِی الْجُمُعَةِ وَ الْأَ ْ
سنِ عَنِ الْغُ ْ
و گمچنین :تهذیب األحکام ،ج  ،1ص  112ح 27؛ «عَنْ عَلِی بْنِ یقْطِینخ قَالََ :سأَلْتُ أَبَا الْحَ َ
الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَیسَ بِفَرِیضَةخ».
 .23ر.ک :معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة ،ج  ،2ص .297
 .24ر.ک :تهذیب األحکام ،ج  ،5ص .287
ضرِ الْأَرْمَنِی قَالَ َسأَلْتُ أَبَا الْحَ َسنِ الرِّ َضا الْقَوْمُ یکُونُونَ فِی ال سَّ فَرِ
 .25تهذیب األحکام ،ج  ،1ص  110ح 19؛ «عَنِ الْحُ َسینِ بْنِ النَّ ْ
فَیمُوتُ مِنْهُمْ مَیتٌ وَ مَعَهُمْ جُن ُبٌ وَ مَعَهُمْ م َاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ م َا یکْفِی أَحَدَهُم َا أَیهُم َا یبْدَأُ ب ِهِ ق َالَ یغْتَسُُِّّلُ الْجُنُبُ وَ یتْرَكُ الْمَیتُ لِأَنَّ هَذَا
فَرِیضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ».
 .26به ن ان نم نه ر.ک :الکافی ،ج  ،8ص  ،495ح 7 /7395؛ «إِنَّ الطَّوَافَ فَرِی َضةٌ ،وَ فِیهِ َصلَاةٌ ،وَ ال َّسعْی ُسنَّةٌ مِنْ رَ ُسولِ اللّهِ »و
گمچنین :تهذیب األحکام ،ج  ،5ص  287ح 14 -977؛ «الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ».

 .27ر.ک :موسوعة علوم الحدیث و فنونه ،ج  ،2ص 238؛ قاموس مصطلحات الحدیث النبوی ،ص  67و معجم مصطلحات الحدیث و
علومه و أشهر المصنفین فیه ،ص  ،74الرقم .383
 .28ر.ک :دراسات فی علم الدرایة ،ص .12

اصططالح نگاران حدیثی در تشطخیص اصططالح «سطنّت» دقت الزم را اعمال ننمودهاند .چنانکه در مورد تعریف
سنّی اصطالح «سنّت» میتوان این گونه تشکیک نمود:
نگارندگان بوامع حدیثی با حساسیت ویژه « شمائل نگاری» و «تاریخ» را از بوامع مرتبط با « سنن» تفکیک
نمودهاند و هر یک را عنوان مجزا داده و از درهم آمیختن آن پرهیز نمودهاند.
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این مطلب ناقض تعریف «سنّت» به صفات خَلقی است.
از سوی دیگر در بسیاری از منابع و بوامع حدیثی اهلسنّت میان آنچه از پیامبر اکرم صادر شده است ،با
آنچه از صحابه و تابعیان وارد شده ،تفکیک نمودهاند .این تفکیک تا بایی پیشرفته است که برخی ادعا نمودهاند
ا صطالح «اثر» برای نمایاندن آن چیزی به کار رفته که من سوب به صحابی و تابعی ا ست 30.افزون بر آن تعامل با
آنچه به پیامبر منسططوب اسططت ،در مقام بعل حکم و التزام ،با آنچه که از صططحابی و تابعی رسططیده ،متفاوت
است.
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 .29چنان ه نگارندگان خبیری چ ن «ترمذی (279ق)» ه یک از نگارندگان « صحاح سته» ا ست ،آنچه ثر بط با سنت ا ست از ق ل و

فعل و قریر را در تاب «الجامع الصُُّّحیح» گرد آورده و آنچه ثر بط با اوصژژاو و اریا اسژژت در تاب ثج ا حت ن ان «شُُّّمائل
النبی »دوین نم ده اسژژت .گمین ط ر دیگر نگارندگان ه ویهگ گا جسژژم را حت ن ان «سژژیر» جمیع نم دهاند .به ن ان نم نه
«السیرة النبویة» نگاشتة ابن گشا (218ق) و گمچنین ابن ثیر (747ق) و گمچنین ثحمد بن بداهلل بن یحی ابن سید النا

(734ق) ه

ن ان تابش چنین است« :عیون األثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر» و....
 .30الخال صة فی أ صول الحدیث ،ص « ،63وبعض الفقهاء ی سمی الموقوف باألثر ،والمرفوِ بالخبر» ،تدریب الراوی ،ج  ،1ص ،29
المعلم فی معرفة علوم الحدیث و تطبیقاته ،ص 13؛« اما األثر :فاألشُُّّهر إطالقه علی ما نسُُّّب إلی الصُُّّحابة والتابعین أو من دونهم»،
أصول الفقه اإلسالمی؛ الدکتور وهبة الزحیلی ،ج  ،1ص .449
 .31چنان ه شکیک در حجیت رأی و نظر صحاب سابقهای دیرینه دارد .شافع ث گ ید« :مطلق السنة یتناول سنة رسول اهلل فقط»؛
األصُُّّول ،ج  ،1ص  .114گمچنین ابن ح

در االحکام ذیل باب السژژاد

و الثالث ن ه ن ان آن «باب ابطال التق ید» اسژژت ق ید از

صژژحاب را نف ث ند؛ االحکام ،ج  ،6ص  .816گمچنین ابن حاجب ثالک نی ث گ ید« :مذهب الصُّحابی لیس حجة علی صُّحابی
اتفاقاً ،والمختار وال علی غیرهم»؛ مختصُُّّر منتهی السُُّّؤل و األمل ،ج  ،2ص  .1186فرا ر از این آن ه در چرای و چگ نگ پذیرش
ثطالب صادر شده از س ی صحابه بحث و اختالو فراوان شکل گرفته است .ثراجعه ش د به :أصول الفقه اإلسالمی ،ج  ،2صص 851
ژژژژ  .853از طرف ثر بة بحث و استدالل به ثطالب صادر شده از س ی صحابه نی ثر بهای پایین ر از « سنت» است .چنان ه ث طف
ثحمد بن سژژژالثة ث گ ید« :حکم قول الصُُّّحابی الموقوف  :إذا توفرت فیه الشُُّّروف فهو المرتبة الرابعة أی بعد الکتاب والسُُّّنة
واإلجماِ» و در ثقا بیین شروط سه شرط برای آن بیان ث دارد« :اشتهار القول ،أن ال یکون مخالفا لغیره ،أال یخالف نصاً من الکتاب
والسنة»؛ التأسیس فی أصول الفقه ،صص  196ژژژ  .197از گمین روی است ه نگارندگان دانش اص ل در ثیان اگل سنت در ثقا قسیم
ثباحث اص ل  « ،سنت» را به ن ان ثا صدر ن النب  از ث ادر اص

شریعت ثحس ب نم ده و ثطالب ثر بط با صحابه را با ن ان

«مذهب ال صحابی» یا «قول صحابی» یا «فتوی ال صحابی» از ث ادر بع بر شمردهاند .ثراجعه ش د به :أ صول الفقه ،ص  ،105ثبحث
«ال سنة» ،و ص ،212ثبحث «فتوی ال صحابی» و گمچنین :علم أ صول الفقه ،ص  ،36ثبحث «ال سنة» و ص « 94مذهبال صحابی» و
گمچنین :أصول الفقه اإلسالمی ،ج  ،1ص  449ژژژ  ،481ثبحث «سنت» و ج  ،2ص 850ژژژ  ،859ثبحث «مذهب الصحابی» و گمچنین:

معالم أ صول الفقه عند أهل ال سنة و الجماعة ،ص  ،121ثبحث «ال سنة» و ص  222ثبحث «قول ال صحابی» و گمچنین :التأ سیس فی
أصول الفقه ،ص  129ثبحث «السنةالمطهرة» و ص  195ثبحث «قول الصحابی».

در مورد تعریف شطططیعه نیز میتوان تشطططکیک نمود ،چنانکه در هیچ یک از احادیث و روایات صطططادره از
مع صومین لفظ « سنّت» در مورد اهلبیت ا ستعمال ن شده ا ست ،بلکه به تحقین در تمام موارد در آنچه که
منسوب به پیامبر اکرم میباشد ،استعمال شده است.
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بنابراین با این مقدمه تعریف سططنّت به مطلن معصططوم ،تجوّزی اسططت که خود معصططوم از آن ابتناب
نموده است؛ اگرچه ما با دالیل خاربی ط ط مانند آیات و سخنان نبی مکرم نسبت به لزوم تبعیت از اهلبیت

و ادلل عقلی بر حجیّت ایشان و ...طططط لزوم التزام به آنچه منتسب به اهلبیت است را اثبات مینماییم .همانطور
که در دو داند «کالم» و «اصول» بحث در باب این مهم به طور وافی انجام شده است.
این لزوم و التزام ،به معنای داخل شدن «مالصدرلعنلاهلب ت »در اصطالح «سنّت» نیست! بدین بهت در
مقام تعریف اصطالح «سنّت» نمیتوان به آن ملتزم شد ،چنانکه خود اهلبیت نیز از اصطالح تجاوز ننموده و
بر آن تیکید ورزیدهاند.
به هر روی میتوان گفت با وبود همل این اشطططکاالت ،یک حد بامع وبود دارد که میتوان اصططططالح
« سنّت» را با هر دو مبنای شیعی و سنّی بر آن اطالق نمود و آن« :مال صدرلعنلال بی »ا ست که اعم از قول و
فعل و تقریر میباشد.
اصطالح سنّت در داند کالم نیز از آنچه در اصطالح «سنّت» نزد محدثین آمد ،تجاوز نمیکند 33.در داند
اصططول نیز مابرا همین گونه اسططت؛ البته برخی از اصططولیان لفظ «س طنّت» را در اعم از پیامبر و اهلبیت به کار
برده اند 34و برخی دیگر میان « سنّت» م صطلح طططط یعنی ما صدر عن النبی طططط و « سنّت اهلبیت »و « سنّت
صططحابی» را تفکیک نموده و حجیت هر یک را به صططورت بداگانه مورد بحث قرار دادهاند 35.بنابراین میتوان
گفت :اگرچه از باب مسامحه « سنّت» در میان شیعه و اهل سنّت در بحث ا صولی بر معنایی فراتر از «ما صدر عن
النبی »استعمال شده است ،اما این به معنای بعل اصطالح بدید نبوده است.
السُُّّنَّةِ وَ الْبِدْعَةِ وَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَ
 .32به ن ان نم نه :معانی األخبار ،ص  154ح 3؛ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ :أَخْبِرْنِی عَنِ ُّ

السُُّّن َّةُ م َا َسُُّّنَّ ر َُسُُّّولُ اهلل وَ الْب ِدْع َةُ م َا أُح ْدِثَ مِنْ بَع ْدِهِ »...و گمچنین :تحف العقول عن آل
عَنِ الْفِرْق َةِ فَق َالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَُّ 
الرسُُّّول ،ص 211؛ «امّا السُُّّنة فسُُّّنّة رسُُّّولاهلل و امّا البدعة فما خالفها» .البته به این نم نهگا ث ارد بسژژیاری از اسژژتعماالت
ثع

ثان را ث

ان اف ود ه در آنگا بارا

چ ن « سن رسول اهلل »آثده است .اگر به این نکات د ورود و نب د اصطالحا

چ ن « سنة علی »یا « سنة ال صادیقین »و ...را بیاف اییم ،ا ستدالل بر ثط ب ما خ اگد ب د .البته ورود اینگ نه ا صطالحات در
ل سان فقهاء و ثتأخرین لطمهای به ا ستدالل ن
ج ز اصحاب و فقهاء در سعة ثفه

اگد زد .چرا ه ثا در ثقا اثبات الت ا اگلبیت و حفظ ای شان بر این ا صطالح ،و نف

و ساثح در اربرد آن گستیم.

 .33موسوعة مصطلحات علم الکالم اإلسالمی ،ص .643
 .34به ن ان نم نه ثراجعه ش د به :أصول الفقه ،ج  ،2ص .61

 .35ر.ک :األصول العامة ،صص  113ژژژژ  ،185و گمچنین :مفتاح الوصول إلی علم األصول ،ج  ،2صص  40ژژژژ  ،67و گمچنین :أصول
الفقه و قواعد اإلستنباف ،ج  ،1صص  81ژژژژ  ،139و گمچنین :ثراجعه ش د به :أصول الفقه اإلسالمی ،ج  ،1صص  449ژژژژ  481ثبحث
«سنت» و ج  ،2ص  850ژ  859ثبحث «مذهب الصحابی».

سنّت از الفاظ ب سیار شابع ا ست که در داندهای متعددی نقد کلیدی ایفا میکند تا بایی که بید از 20
معنای اصططططالحی برای آن بر شطططمردهاند 36.اما از آنجا که گسطططترن بحث سطططنّت فراتر از محدودههای مرتبط با
حدیث اسالمی ،خارج از موضوع این نگارش است متعر

آن نمیشویم.

مفهومشناسی «حدیث»
«حدیث» در منابع لغوی

وادن «حدیث» از ریشطل «ح د ث» یا همان «حَدَثَ» اسطت .در مورد اصطل معنایی این واده میان لغویها اتفاق
نظر وبود دارد .همگی «بدید»« ،بودن بعد از نبودن» ،و «پدیدار شدن» را ا صل معنایی در این واده دان ستهاند.
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پدیدار شططدن مصططادین متعددی دارد که یکی از این مصططادین «سططخن» اسططت .به «سططخن» از آن روی که تولید
میشود و پی در پی به وبود میآید «حدیث» گفتهاند.
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استعمال قرآنی واژۀ «حدیث»

مادن «حدث»  36بار در قرآن کریم وارد شده است 39.شایعترین مفهومی که در استعمال مشتقات این واده
در قرآن کریم پی بویی شطططده ،همان مفهوم «کالم و سطططخن» اسطططت 40.اگرچه در نوع اسطططتعمال این مفهوم
ظرافت هایی نیز وبود دارد 41،اما اسطططتعمال قرآنی این واده مطابن مفهوم لغوی بوده و مفهومی فراتر از آن در
قرآن کریم ارائه نشده است.
استعمال روایی واژۀ «حدیث»

در استعمال روایی این واده نیز بریان مفهوم لغوی روشن است 42،اما در مورد استعمال این واده به مفهومی
 .36ثراجعه ش د به :سنجش سنت ،صص  53ژ 101؛ «بررس اشتراک لفظ سنت».

 .37تاب العین ،ج  ،3ص 177؛ «الحَدِیث :الجدید من األشُُّّیاء»؛ الصُُّّحاح ،ج  ،1ص  278و لسُُّّان العرب ،ج ،2ص 131؛ «الحدیثُ:
نقیض القدیم».
 .38معجم مقاییس اللغة ،ج  ،2ص 36؛ «حدث الحاء و الدال و الثاء أصلٌ واحد ،و هو کونُ الشىء لم یکُنْ ....و الحدیثُ مِنْ هذا؛ ألنّه
کالمٌ یحْدُثُ منه الشىءُ بعدَ الشىء».
 .39البقرة ،76 :الن ساء ،42 :الن ساء 78 :و  87و  ،140األنعا  ،68 :األ راو ،185 :ی سف 6 :و  21و  101و  ،111الکهف 6 :و  ،70طه 9 :و
 ،113األنبیاء ،2 :المؤثن ن ،44 :الشژژعراء ،5 :لقمان ،6 :األح اب ،53 :سژژبأ ،19 :ال ثر ،23 :الجاثیة ،6 :الذاریات ،24 :الط ر ،34 :النجم،59 :
الواقعة ،81 :الطالق ،1 :التحریم ،3 :الق م ،44 :المرسالت ،50 :الناز ات ،15 :البروج ،17 :الغاشیة ،1 :الضحى ،11 :ال ل لة.4 :
 .40البقرة ،76 :النسژژاء 42 :و  78و  87و  ،140األنعا  ،68 :األ راو ،185 :ی سژژف ،111 :الکهف ،6 :طه ،9 :لقمان ،6 :األح اب ،53 :ال ثر:
 ،23الجاثیة ،6 :الواقعة ،81 :التحریم ،3 :الق م ،44 :المرسالت ،50 :الضحى.11 :
 .41چنان ه گاه ثق

د از س ن در ال اله ناظر به نقل و روایت یا حکایت آن چی ی است ه درگذشته واقع شده و از آن قبیل است

ق ص گذشتگان چنان ه ث فرثاید« :حَدِیثُ ضَ یفِ إِبْرَاهِیمَ» و «حَدِیثُ مُو سَ ى» و ...؛ و گمچنین است ضرب المثل شدن ایشان چنان
ه ث فرثاید «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِیثَ»؛ از گمین اقسا است س ن در حکایت از آینده و آخرت چنان ه ث فرثاید« :حَدِیثُ الْغَا شِیةِ» اثا در
یت س ن ب دن ثنافا

با ثفه

س ن ندارد؛ ث ادی آن :المؤثن ن ،44 :سبأ ،19 :الذاریات ،24 :الط ر ،34 :النجم ،59 :الناز ات،15 :

البروج ،17 :الغاشیة ،1 :ال ل لة.4 :
صژژ ْنا الْحَدِیثِ» و «الحدیث ثع النسژژاء» و
َاضژژ » و «صژژدق الحدیث» و « َ
 .42اربرد واژة حدیث در قالب گای چ ن «الْحَدِیثَ َنِ الْم ِ

خاص در روایات به نظر قابل اثبات نمیرسطططد؛ زیرا اگرچه گاه اطالق لفظ «حدیث» بر کلمات نبیّ مکرم و
اهلبیت موبب تصططوّر اسططتعمال مفهومی خاصتر از مفهوم لغوی یا فراتر از آن میشططود ،اما توبه به قرائن
کالم ،نمایان میسازد که در این قسم از روایات لفظ «حدیث» در حالت عمومی و گستردن آن به معنای «سخن و
کالم» استعمال شده است.
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تذکر این نکته نیز مهم اسططت که کالم معصططوم کالم عرب اسططت و او در قالبهای زبان عرب سططخن
میگوید؛ بنابراین حمل یک واده بر معنای لغوی ،امری مطابقت طبیعت حال بوده و ن یاز به اقامه قرینه و دلیل
ندارد؛ در حالی که حمل آن بر معنایی اصطططالحی و خارج نمودن آن از دایرن داللت لغوی ،نیاز به اثبات و دلیل
دارد .کاربرد وادن حدیث در لسططان روایات به معنایی خاصتر یا فراتر از مفهوم «سططخن و کالم» که معنای لغوی
واده میباشد ،نیاز به پژوهشی مستقل دارد.

یصُُّّلِّی
یصُُّّلُحُ بَعْدَ مَا َ
«وَالْحَدِیثُ طَوِیلٌ وَالْکَلَامُ کَثِیرٌ» و «إن النبی لم یکن یشُُّّغله عن الصُُّّالة الحدیث وال الطعام» و «الْحَدِیثِ ْ
ِشُُّّاءَ الِْخِرَةَ قَالَ لَا بَأْسَ» و «آفَةُ الْحَدِیثِ الْکَذِبُ» و «تذاکروا و تالقوا و تحدثوا فإن الحدیث جالء للقلوب» و «من أراد
الرَّجُلُ الْع َ
الحدیث لمنفعة الدنیا لم یکن له فی اآلخرة نصُُّّیب» ثبین ثعنای ال ب ده و اسژژتعمال آن را در ثفه

لغ ی یعن «سژژ ن و ال » به

خ ب نمایان ث سازد.
 .43اطالق لفظ حدیث بر ال نب ی گاه ث گم این ثعنا ث گردد ه این واژه در ثعنای اصطالح به ار رفته است .اثا دقت در بارات به
خ ب ن شان ث دگد ه ثق

د بهره برداری از گمان ثعنای لغ ی «حدیث» به ثعنای « س ن» ب ده ا ست .چنان ه در این ثتن آثده« :أن

رجال أتى أبا جعفر ف سأله عن الحدیث الذی روی عن ر سول اهلل »ا ستفاده از لفظ «روی» در ال نمایان ث سازد ه ثق

د از

واژة «حدیث» گمانا س ن و ال است .و گمین ط ر در این ال ُ « :سئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِی »بارت «جاء ن» نمایان
گر ا ستعمال لفظ «حدیث» در ثعنای لغ ی ا ست .گمچنین ا ست ثاجرا در این ثتن «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :یا أَبَانُ إِذَا قَدِمْتَ الْکُوفَةَ
شُُّّهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصُُّّاً« »...فارو» قبل از لفظ «حدیث» و بیان مات بعد از لفظ «حدیث» نشژژان دگندة
فَارْوِ هَذَا الْحَدِیثَ؛ مَنْ َ
اربرد این واژه در ثعنای لغ ی اسژژت .در حقیقت اثا  به ابان اثر ث ند این مات را برای ثرد روایت ند .حت در ث رد روایات
اختالو «حدیث» نی ثاجرا گمین گ نه است چنان ه در روایت ابن اب یعف ر آثده استَ « :سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ
یرْوِیهِ مَنْ یثِقُ بِهِ وَفِیهِمْ مَنْ لَا یثِقُ بِهِ فَقَالَ :إِذَا وَرَدَ عَلَ یکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمُوهُ لَهُ َشاهِدٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَ ُسولِ اللَّهِ وَ إِلَّا
فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ» لفظ «یرویه» و گمچنین لفظ «ورد یکم» و گمین ط ر صیف آنچه از پیاثبر ا ر  رسیده است به «ق ل»
دو قرینهای اسژژت ه احتمال اسژژتعمال اصژژطالح این واژه را ثنتف نم ده و داللت این لفظ بر ثعنای لغ ی ه گمانا «سژ ن» باشژژد را
نمایان ث سازد .گمچنین ا ست بیان

ه در آن ث فرثاید« :ا صدقهما ف الحدیث وأور هما» وارد شده ا ست .چرا ه صادق ر ب دن در

ال و س ن ثعنا ث یابد .ث ادیث این ثعنا بسیار است .اثا آنچه أ ید جدی نسبت به این ثعنا ثحس ب ث گردد ،اطالق لفظ حدیث بر
ال و س ن نب ی

سط خ د نب ثکر ا سال  ث با شد چنان ه در نقل ث شه ر بد اهلل بن ث سع د آثده « :سمعت ر س ل اهلل

یق ل :رحم اهلل من سمع منا حدیثا فبلغه» یا در حدیث «اللهم ارحم خلفائی» ث فرثاید« :الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی وسنتی».
گمین ط ر است ثاجرا در ث رد اگلبیت چنان ه اثا صادق ث فرثاید« :حَدِیثِی حَدِیثُ أَبِی وحَدِیثُ أَبِی حَدِیثُ جَدِّی وحَدِیثُ
َسُُّّنِ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وحَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ
َسُُّّنِ وحَدِیثُ الْح َ
ُسُُّّینِ حَدِیثُ الْح َ
ُسُُّّینِ وحَدِیثُ الْح َ
جَدِّی حَدِیثُ الْح َ
رَ ُسولِ اللَّه وحَدِیثُ رَ ُسولِ اللَّه قَوْلُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ» .سیر ال ا خداوند ثتعال نی از قرائن ث د این ثعنا ست .جه به این نکات
نمایانگر آن است ه لفظ «حدیث» ه از الفاظ شایع در لسان پیاثبر ا ر و اگلبیت ب ده ،داللت بر ثعنای لغ ی یعن « س ن و ال »
دارد.

اصطالحشناسی حدیث

دانشمندان حدیث در میان اهل سنّت تعریف «حدیث» را از «ابن حجر (852ق)» گرفته و به تی ّسی از او آن را
به «مالیضافلإلیلال بی؛ 44آنچه به پیامبر اکرم منتسب است ».معنا کردهاند؛ البته اهل سنّت به هنگام تعریف
وادن «حدیث» تنها به همین معنا بسطططنده ننموده و مفاهیم توضطططیحی دیگری را نیز به آن افزودهاند .از بملل این
مفاهیم افزوده ،تبیین معنای «ما یضاف» ا ست ،که آن را به «قول و فعل و تقریر و صفت» شرح کردهاند .از دیگر
مفاهیم افزوده بطه تعریف «ابن حجر» داخل نمودن صحابی و تابعی در دایره مفهوم اصطالحی «حدیث» است.
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اما «طیبی (743ق)» در «الخالصة» تعریف اصطالح «حدیطططث» را به گونهای دیگر بیان میدارد .وی تعریف
این اصطالح را میان دو مفهوم «نقل صحابی از پیامبر اکرم »و یا «کالم پیامبر اکرم »مردّد دانسته و «نقل» را
بر «قول» تربیح میدهد.

46

در میان اندیشمندان امامیه «شهید ثانی (965ق)» اصطالح «حدیث» را این گونه تعریف میکند:
«قول پیامبر اکرم و امام و صحححابی و تابعی و علماء و صححالحان و ...که در معنای آن فعل و تقریر
47
هم داخل باشد .اگرچه اختصاص آن به معصوم بعید نیست».
«شیخبهایی (1031ق)» نیز در تعریف حدیث میگوید:
«عرفلالحدینثلبأنهلكالملیحكیلقوللالمةصوملأولفةلهلأولتعریره»

48

او در تعریف دیگری میگوید:
«قوللالمةصوملأولحكایالقولهلأولفةلهلأولتعریره.»49
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 .44فتح الباری ،ج  ،1ص 173؛ البته در ال او اشارهای جدی نسبت به خارج نم دن قرآن از دایره «ما یضاف إلی النبی »وج د دارد
چنان ه ث گ ید« :کانه أرید به مقابلة القرآن ألنه قدیم».
 .45ثراجعه ش د به :تدریب الراوی ،ج  ،1ص 29؛ قاموس مصطلح الحدیث النبوی الشریف ،ص 53؛ موسوعة علوم الحدیث و فنونه،

ج  ،2ص 28؛ م صطلح الحدیث ،ص 9؛ تی سیر م صطلح الحدیث ،ص 15؛ الوا ضح فی م صطلح الحدیث ،ص 4؛ م صطلح الحدیث
المیسر ،ص  7و المعلم فی معرفة علوم الحدیث و تطبیقاته ،ص .12
 .46الخال صة فی أ صول الحدیث ،ص 33؛ «واختلف فی متن الحدیث أهو قول ال صحابی عن ر سول اهلل کذا وکذا ،أو هو مقول
الرسول فحسب ،واألول أظهر لما تقرر من أن السنة إما قول أو فعل أو تقریر».
 .47الرعایة فی علم الدرایة ،ص 50؛ «الخبر المرادف للحدیث ،أعم من أن یکون :قول الرسُُّّول واإلمام ،والصُُّّحابی ،والتابعی،
وغیرهم من العلماء وال صلحاء ونحوهم .و فی معناه :فعلهم وتقریرهم .هذا ،هو األ شهر فی اال ستعمال و األوفق لعموم معناه اللغوی
وقد یخص الحدیث :بما جاء عن المعصوم .من النبی ،واالمام».
 .48مشرق الشمسین ،ص .268
 .49گمان ،ص .269
 .50در عریف حدیث در ثنابع شیعه ن ع و ظرافت در عبیر فراوان است و نکات پیراث ن آن نی بسیار است .اثا از آنجا ه از حدود دو
عاریف ثذ ر جاوز نم ند و أثیر جدی بر بحث ندارد از آوردن آن اجتناب شد .برای ثراجعه :معجم م صطلحات الرجال والدرایة،

توبه به معنای لغوی یک واده در مقام اصطالح شناسی امر مهمی است که گاه مورد غفلت اصطالح شناسان قرار
میگیرد! از آنبا که در مفهوم اصططططالحی «حدیث»« ،فعل و تقریر» نیز داخل شطططده ،تبیین مفهوم اصططططالحی باید به
گونهای با شد که مغایرت میان ا صطالح و مفهوم لغویِ واده را پو شانده و تو سعل بیدلیلی را در مفهوم ا صطالحی تولید
نکند .در برخی تعاریف مذکور این مهم با ظرافت تمام پی بویی شده و در برخی مورد تغافل واقع شده است.
تعریف «طیبی» نسططبت به اصطططالح «حدیث» نه تنها مفهوم اصطططالحی «حدیث» را پوشططد میدهد ،بلکه با
ظرافت تمام ،مطابقت تام با مفهوم لغوی وادن «حدیث» را نیز حفظ نموده اسطططت .تعریف اول شطططیخبهایی نیز به
همان ظرافت و دقت مزیّن است.
شطهید ثانی نیز در تعریف خود به این مهم توبه داشطته و در عبارت پردازیهای وی میتوان این اهتمام را به خوبی
دریافت؛ 51اما تالش وی ،او را در دقت ،به مرتبل «طیبی» و «شططیخ بهایی» نمیرسططاند .این در حالی اسططت که در تعریف
«ابن حجر» فقط بیان مفهوم و مراد اصطالحی مورد توبططططه قرار گرفته و تناسب تعریف با مفهوم لغوی مورد تغافل واقع
شده است.
میان تعریف «طیبی» از اصطالح «حدیث» و تعریف دوم شیخ بهایی ط که نزد او برتر از تعریف اول است 52ط
تقدّم و ظرافت توأمان از آن «طیبی» است؛ اگرچطه توبه و دقت علمی ویژن شیخبهایی در مراعات تمامی بوانب
بحث سططتودنی اسططت ،زیرا وی در تعریف دوم خوید ،اسططتعمال وادن «حدیث» در روایات و اطالق آن بر نفس
قول پیامبر اکرم و ائمه تو سط خود ای شان ،و یا م سموعات راوی ن سبت به نفس کالم مع صوم را مورد
دقت و تذکر قرار داده است 53.اما از آنجا که به تصوّر نگارندن این سطور این نوع استعماالت ط چنانکه گذشت
طططط از موارد استعمال لغوی بوده است 54،آوردن چنین قیدی در تعریف از مصادین اشتباه اصطالح با مفهوم لغوی
است.
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از سططوی دیگر پذیرش این مطلب از شططیخ بهایی و داخل نمودن نفس «قول» در تعریف ،تبعاتی چون لزوم
تسامح در اصطالحات و تعبیرات حدیثی را در پی خواهد داشت .به عنوان نمونه :الزمل تمسک به الفاظ «تصحیح
صص  54ژ .55
 .51چنان ه حدیث را به ق ل ثعنا ث

ند و فعل و قریر را ج ء ث حقات آن داخل ث ند« :قول الرسُُّّول ... و فی معناه :فعلهم

وتقریرهم» .گمچنین در پایان ل و ناسژژژب ثعنای اصژژژطالح را با ثفه

لغ ی واژه این گ نه ذ ر ث دگد« :هذا هو ...األوفق لعموم

معناه اللغوی».
 .52مشرق الشمسین ،ص 269؛ «فاألولى تعریفه بأنه قول المعصوم أو حکایة قوله.»...
 .53الحبل المتین ،ص .4
 .54این ثهم در بیین استعمال روای و در پاورق شماره  51گذشت.
 .55البته این عریف شژژژیا پیش از این نی از نقد و ابرا اگل نظر در اثان نب ده و ثقب لیت نیافته اسژژژت چنان ه :برخ چ ن صژژژاحب
لبال باب در ع ی بر این عریف آورده« :هذا التعریف بعید عن قاعدة النقل»؛ لباللباب ،الدفتر الثان  ،ص  .450برخ دیگر نی اگرچه
این عریف را بعید ندا ستهاند اثا به آن ث ت
نهایة الدرایة ،ص .85

ن شده و در ع ی بر آن ث گ یند« :هذا التعریف کان ا صطالحاً جدیداً من ال شیخ البهائی»؛

و ت ضعیف» در مورد «حدیث»« ،ت صحیح و ت ضعیف» نفس «قول» نیز خواهد بود ،که ک سی به آن ملتزم نخواهد
شد .در حقیقت پذیرش این مطلب منجر به اشتباه در اصطالح میگردد.
لذا نظر و تحلیل «طیبی» و تعریف اول شیخبهایی ط بر خالف نظر خود او ط تربیح مییابد.
نکتل دیگری که باید در معناشناسی اصطالح حدیث مورد دقت قرار گیرد ،کارکرد این واده نزد اندیشمندان
داند حدیث و نگارندگان این حوزه است .اگرچه موضوع اصلی این اصطالح حکایت «آنچه از پیامبر اکرم

رسطیده» میباشطد؛ اما شطیوع اطالق حدیث بر آنچه از صطحابی و تابعی و اهلبیت رسطیده ،قابل انکار نیسطت.
بنابراین از آنجا که حجیّت س طنّت اهلبیت برای تبیین احکام الهی نزد شططیعه با ادله ثابت اسططت (همانطور که
سنّت صحابی و تابعی با خصوصیاتی نزد اهلسنّت تیثیرگذار بر استنباط احکام است و نقل و حکایت هر دو قسم
میان فریقین با عنوان حدیث شططایع اسططت) میتوان نوعی توسططعه در مفهوم اصطططالحی این واده را پذیرفت .وبه
توبیه این مطلب آن است که این دو قسم از آنجا که در مالک و نقل مشابه سنّت و حدیثاند ،از باب تسامح و
وحدت مالک در حوزن پژوهشی داند ،داخل در اصطالح حدیث شدهاند.
رابطۀ «سنّت» و «حدیث»

نکتل مهم دیگری که برای تبیین مفهوم اصططططالحی «حدیث» باید مد نظر قرار گیرد ،نسطططبت سطططنجی میان
« سنّت» و «حدیث» و تبیین رابطل این دو ا صطالح ا ست .وبود نوعی این همانی در خروبی تعاریف ارائه شده
توسط اصطالح نگاران و اندیشمندان حوزن «حدیث» برای این دو اصطالح 56،به نظر صحیح نمیآید .تصوّر این
همانی ،امری است که وبهل نظر عمومی در میان نگارندگان حوزن «حدیث» به خود گرفته است 57.البته در میان
اندیشططمندان داند «حدیث» ،برخی نیز به بررسططی تفاوتهای میان این دو اصطططالح پرداخته و به نوعی به تبیین
تمایز آن دو از یکدیگر اهتمام داشتهاند.
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حقیقت آن است که ظرفیت لغوی وادگان «سنّت» و «حدیث» محدودیتهایی را برای اصطالح ایجاد نموده
اسططت .چنانکه وادن «سططنّت» در محدودن لغوی خوید «طریقه و روش عملی» را داللت دارد ،که نهایتاً میتوان
آن را به «تقریر» نیز ت سرّی داد .این در حالی ا ست که در معنای ا صطالحی چیزی فراتر از آن یعنی اطالق آن بر
«قول» نیز لحاظ شطططده اسطططت ،که این تجاوز از مفهوم لغوی نیاز به دلیل دارد .در مورد «حدیث» نیز مابرا همین
 .56این ثط ب با ثراجعه به تب ا صطالح نگاری حدیث ه در پاورق گای گذ شته آثد و طبی

عاریف ا صطالح وارد شده ن سبت به

واژگان «حدیث» و «سنت» به خ ب نمایان ث گردد.
 .57علوم الحدیث ومصطلحه ،ص .3
 .58چنان ه شژژیابهای در حبل المتین ث گ ید « :اما نفس الفعل والتقریر فیطلق علیهما اسُُّّم السُُّّنة ال الحدیث فهی أعم منه مطلقا»؛
الحبل المتین ،ص  ،4سید ح سن صدر نی این ثط ب را ثتذ ر شده ا ست؛ نهایة الدرایة ،ص  ،85گمچنین د تر صبح

صالح نی در

الحدیث خ یش قائل به فاوت ثیان این دو ا صطالح شده و به بیین آن پرداخته و ث گ ید« :وال سنة فی األ صل لی ست م ساویة
للحدیث فإنها تبعا لمعناها الغوی کانت تطلق علی الطریقة الدینیه التی سُُّّلکها النبی فی سُُّّیرته المطهرة ألن معنی السُُّّنة لغة
الطریقة .فإذا کان الحدیث عاما یشمل قول النبی وفعله فالسنة خاصة بأعمال النبی»؛ علوم الحدیث و مصطلحه ،ص .6

گونه است .چنانکه حدیث در محدودن داللت لغوی خوید تنها «کالم و سخن» را پوشد میدهد و اطالق آن
بر «فعل و تقریر» تجوّز است.
در مورد «سنّت» این تجوّز از مفهوم لغوی به تبع بعلی که در نصوص روایی اتفاق افتاده ،بریان یافته است.
چنانکه گذشت یکی از مفاهیم اصطالحی « سنّت» در روایات مفهوم «مقابل بدعت» است .در این مفهوم معنایی
فراتر از مصادین لغوی ارائه شده که شامل «قول» نیز میگردد .این بیان توبیه استعمال اصطالحی وادن «سنّت» در
مفهومی فراتر از معنای لغوی اسططت ،اما در مورد «حدیث» این چنین توبیهی برای تجاوز از حدود لغوی صططادر
ن شده ا ست .م سامحل فقهاء و محدثان در تعبیر ،نه تنها توبیه نبوده ا ست ،بلکه موبب ا شتباه گ شته و ت صوّر این
همانی دو اصطالح را رغم زده است.
به نظر میرسد بعل اصطالحی دیگر در کنار « سنّت» ،و شیوع تعریف آن به «حکایت» ناشی از دقت علمی
اولین نگارندگان در حوزن داند «حدیث» اسططت ،زیرا درک حضططور پیامبر اکرم و تلقّی «سططنّت» از ایشططان
محدود به دورهای خاص و کوتاه از تاریخ اسططالم بوده ،و منحصططر در افراد معدودی میباشططد؛ اما حکایت و نقل
آن ط ط که در حقیقت رونوشت «سنّت» میباشد ط ط دومین منبع سرشار و همیشه در بریان اندیشل اسالمی است .در
حقیقت نگارندگان داند حدیث با بعل اصططططالحی معادل برای مفهومی واقعی ،به بحث پیرامون رونوشطططت
واقعیت یا گزارش واقع پرداخته و داند «حدیث» را رقم زدهاند.
در این نگاه تجوّز از مفهوم لغوی «سطططن ّت» و اطالق آن بر «قول» افزون بر «فعل و تقریر» تابع دلیل اتفاق
میافتد ،و در مورد «حدیث» به عنوان «رونوشططت و گزارش یا حکایت س طنّت» تجاوز و تخالفی نسططبت به مفهوم
لغوی رخ نمیدهد .در عین حال وبه این همانی پنداریها و م سامحل فقهاء و محدثین ن سبت به این دو ا صطالح
نیز روشن میگردد.
حال اگر «سنّت» ططط چنانکه گذشت ططط نفس «قول ،فعل و تقریر پیامبر اکرم »باشد ،و «حدیث» رونوشت،
گزارش یا حکایت « سنّت» ،میتوان گفت :همان گونه که در « سنّت» داخل نمودن امور منتسب به اهلبیت و
صحابه و تابعیان در ا صطالح صحیح نی ست ،به تبع آن در «حدیث» که گزارش « سنّت» میبا شد نیز مابرا همین
گونه است .و چنانکه تبیین شد «وصف» ،داخل در تعریف «حدیث» نیز نخواهد شد.
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همچنین ورود نفس «قول» به توبیه داخل نمودن «مسططموع» در تعریف و مراعات تمام مصططادین نیز ،امری
اشطططتباه خواهد بود .چراکه فارق از تحقن معنایی خاص برای وادن «حدیث» در روایات یا کلمات راویان ،آنچه
مسموع از نبی مکرم طططط و به تعبیر شیخ بهایی؛ «معصوم »طططط است ،مصداق «سنّت» به معنای مصطلح بوده و
نمیتواند مصداق اصطالح «حدیث» باشد .این نکته را دیگران نیز مورد دقت قرار دادهاند.
 .59بحث از ل و ا را

از ثقیدا

چ ن وصف و داخل نم دن ثع
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 یا صحاب در عریف در بحث از سنت گذشت.

« .60طیب » در ح یل خ د ن سبت به ا صطالح شنا س واژة «حدیث» ،اثر را دایر ثدار دو فر

ث داند :یک «نفس ق ل» ه گمان ثعنای

لغ ی اسژژت .و دیگری «حکایت از پیاثبر ا ر  ،»او در این ثیان «حکایت» را بر ث گ یند و وجه آن را داخل ب دن «ق ل» در «سژژنت»
بیان ث دارد .الخالصة فی أصول الحدیث ،ص 33؛ «واختلف فی متن الحدیث أهو قول الصحابی عن رسول اهلل کذا وکذا ،أو هو

نتیجهگیری

در حاصطططل بمع آنچه گذشطططت میتوان اصططططالح «حدیث» را «نقل یا گزارش قول ،فعل و تقریر پیامبر
اکرم »یا همان «گزارش و نقل سنت» دانست.
البته در مورد گزارش «سنّت» نکتهای بسیار مهم وبود دارد :حدیث در میان فریقین الزاما با طریقی متصل به
نبی مکرم اسططالم منتهی نمیگردد ،چنانکه در بسططیاری از موارد این متون بدون رفع به نبی مکرم اسططالم،
ذکر شده است.
در منابع حدیثی فریقین نقلهای فراونی وبود دارد که در یک گزارش و با یک سطططند ،به معصطططوم و یا
صحابی و تابعی منتهی میشود ،اما از طرین دیگر و توسط راویانی دیگر انتصاب به پیامبر اکرم مییابد .افزون
بر آن ،گاه یک مطلب در منابع حدیثی شیعه از ائمه معصومین نقل شده ،بدون اشارهای به نبوی بودن حدیث
در سند و یا در متن ،در حالی که منابع اهل سنّت همان را از پیامبر اکرم نقل نمودهاند 61.در مواردی نیز همان
مطلب که از امامان شیعه در م صادر شیعی وارد شده ا ست ،در منابع اهل سنت به عنوان قول صحابی آمده
است.

62

مقول الر سول فح سب ،واألول أظهر لما تقرر من أن ال سنة إما قول أو فعل أو تقریر» .صاحب لب ال باب نی در ع ی بر این عریف
آورده« :هذا التعریف بعید عن قاعدة النقل»؛ لب اللباب ،الدفتر الثان  ،ص ،450
 .61به ن ان نم نه« :عنه :ما ا سترذل اهلل عبدا إال حرمه العلم».؛ الفردوس ،ج  ،4ص  ،6182 / 58گمین روایت در ثنابع شیعه از اثیر
المؤثنین نقل شژژژده اسژژژت؛ نهج البالغة ،حکمت  .288و گمچنین« :رسُُّّولاهلل :اللهم أغننی بالعلم ،و زیّنی بالحلم ،و أکرمنی
بالتقوى ،و جمّلنی بالعافیة»؛ الحلم ،ص ،19ح .3گمین روایت در ثنابع شیعه از اثا صادق نقل شده ا ست؛ تهذیب األحکام ،ج،3
ص ،72ح .232وگمچنین« :رسُُّّول اهلل :إن لقمان قال البنه :یا بنی ،علیك بمجالس العلماء ،واسُُّّتمع کالم الحکماء ،فإن اهلل یحیی
الق لب الم یت بنور الحک مة ک ما یحیی األرِ المی تة بوا بل المطر»؛ المعجم الکبیر ،ج ،8ص  ،199ح ،7810در ث نابع شژژژی عه از ا ثا
اظم وارد شده است؛ تحف العقول ،ص .393
 .62به ن ان نم نه« :اإلمام الصادق :کفى بخ شیة اهلل علما ،وکفى باالغترار به جهال»؛ تحف العقول ،ص  .364ه در ثنابع اگل سنت
از ابن ثسع د نقل شده است؛ المعجم الکبیر ،ج  ، 9ص .189

کتابنامه
 .1اإلحکام فی أصوو ا اکحکام ،أبى محمد علی بن حزم اندلسیییی ظاهری ،قاهره :مطبعة
العاصمة ،بیتا.
 .2أص ا السرخسی ،أبى بكر محمد بن أحمد بن أبی سهل سرخسی ،بیروت :دار الكتب
العلمیه ،چاپ اول1414 ،ق.
 .3اکص و ا الما ة للفقه المقارن ،سییید محمد ت ی حكیم ،تح یق :وفی الشییواو  ،تهران:
المجمع العالمی للت ریب بین المذاهب اإلسالمیة ،چاپ اول1431 ،ق.
 .4أص ا الفقه اإلسال ی ،دکتر وهبة زحیلی ،دمشق :دارالفكر للطباعة والوشر ،چاپ اول،
1406ق.
 .5أص ا الفقه وق اعد اإلستنباط ،فاضل صفار ،بیروت :مؤسسة الفكر اإلسالمی ،چاپ
اول1432 ،ق.
 .6أص ا الفقه ،محمد أبو زهر  ،قاهره :دارالفكر العربی ،بیتا.
 .7أص ا الفقه ،محمدرضا مظفر ،قم :اسماعیلیان ،چاپ پوجم1375 ،ش.
 .8اک الی ،أبی جعفر محمد بن علی بن حسین ابن موسى بن بابویه (شیخ صدوق) ،تح یق:
قسم الدراسات االسالمیة یییی مؤسسة البع ة ،تهران :مرکز الطباعة والوشر فی مؤسسة البع ة،
چاپ اول1417 ،ق.
 .9تاج المروس ن ج اهر القا س ،محمد مرتضییى حسیییوی واسییطی زبیدی ،تح یق:
علی شیری ،بیروت :دار الفكر للطباعة و الوشر والتوزیع ،چاپ اول1414 ،ق.
 .10التأ سیس فی أ ص ا الفقه علی ض ء الکتاب وال سنة ،م صطفی محمد بن سالمة
أبوإسالم ،بیجا :مكتبة الحرمین للعلوم الوافعة ،بیتا.
 .11تأویل الدعائم ووو ترةیة المن نین ةالت فیع علح حدوب ةا ن علم الدین ،أبوحویفة
نعمان بن محمد تمیمی مغربی ،تح یق :محمد حسیین اعظمی ،قاهره :دارالمعارف ،الطبعة
األولی ،بیتا.

 .12تحف المق ا عن آا الر س ا ،أبومحمد ح سن بن علی بن ح سین بن شعبة حرانی،
تح یق :علی أکبر غفاری ،قم :مؤسییسییة الوشییر اإلسییالمی التابعة لجماعة المدرسییین ب م
الم دسة ،چاپ دوم1404 ،ق.
 .13تدریب الراوی فی شوور تقریب الن اوی؛ عبدالرحمن بن أبیبكر سییییو ی ،تح یق:
أبوقتیبة نظر محمد الفاریابی ،بیروت :مكتبة الكوثر ،چاپ دوم1415 ،ق.
 .14تهذیب اکحکام ،أبوجعفر محمد بن حسیین وسییی ،تهران :دارالكتب اإلسییالمیة ،چاپ
چهارم1407 ،ق.
 .15تی سیر صطلح الحدیث ،محمود دکتر حان ،ریاض :مكتبة المعارف لو شر والتوزیع،
چاپ هفتم1417 ،ق.
 .16جا ع اکحابیث ،عبدالرحمن بن أبیبكر سییییو ی ،تح یق :فریق من الباح ین باشیییراف
دکتر على جمعة ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 .17الحبل المتین فی أحکام الدین ،محمد بن حسییین شیییخ بها ی عاملی ،تح یق :مرتضییى

احمدیان ،قم :کتابفروشى بصیرتى ،چاپ اول1390 ،ش.
 .18الخالصة فی أص ا الحدیث ،حسین بن عبداهلل یبی ،تح یق :صبحی سامرا ی ،بیجا:
عالم الكتب ،چاپ اول1405 ،ق.

 .19براسوواف فی علم الدرایة ،علی أکبر غفاری ،تهران :جامعة اإلمام الصیییادق ،چاپ
اول1369 ،ش.
 .20الدلیل الفقهح تطبیقاف فقهیة لم صطلحاف علم اک ص ا ،محمد سید اهر یا سری
حسیوی ،دمشق :مرکز ابن إدریس الحلی للدراسات الف هیة ،چاپ اول2007 ،م.
 .21الرعایة فی علم الدرایة ،زین الدین بن علی بن احمد جبعی عاملی شییهیدثانی ،تح یق:
عبد الحسین محمد علی ب ال ،قم :کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی ،چاپ دوم1408 ،ق.
 .22سنجش سنت ارزیاةی کتب سنت گرایی ةر پایه اندی شه سیدح سین ن صر،
موصور مهدوی ،قم :اشراق حكمت ،چاپ اول1391 ،ش.
 .23شوومس المل م و بواء کالم المرب ن الکل م ،نشیییوان بن سیییعید حمیری ،بیروت:
دارالفكر ،چاپ اول1420 ،ق.
 .24الصووحا  ،تاج الل ة وصووحا المرةیة ،اسییماعیل بن حماد جوهری ،تح یق :أحمد
عبدغفور عطار ،بیروت :دار العلم للمالیین ،چاپ اول1410 ،ق.
 .25علم أصوو ا الفقه ،عبد الوهاب خالف ،قاره :مكتبة الدعو اإلسیییالمیة شیییباب األزهر،
بیتا.
 .26عل م الحدیث و صووطلحه عرض وبراسووة ،دکتر صییبحی صییال ؛ بیروت :دارالعلم
للمالیین ،چاپ پانزدهم1984 ،م.

 .27عی ن أخبار الر ضا ،أبی جعفر محمد بن علی بن حسین ابن موسى بن بابویه ( شیخ
صدوق) ،تح یق :عالمه شیخ حسین اعلمی ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،چاپ
اول1404 ،ق.
 .28فتح الباری شر صحیح البخاری ،ابن حجر عس النی ،بیروت :دارالمعرفة للطباعة و
الوشر ،چاپ دوم ،بیتا.
 .29الفربوس ةمأث ر الخطاب ،شیییرویه بن شییهردار بن شیییرویه بن فواخسییرو ابوشییجاع
دیلمی ،تح یق :السعید بن بسیونی زغلول ،بیروت :دارالكتب العلمیة ،چاپ اول1406 ،ق.
 .30قا س صطلحاف الحدیث النب ی ،محمد صدیق موشاوی ،قاهره :دارالفضیلة للوشر
و التوزیع و التصدیر ،بیتا.
 .31الکافی ،أبوجعفر محمد بن یع وب کلیوی ،قم :دارالحدیث للطباعة و الوشیییر ،چاپ اول،
1429ق.
 .32کتاب المین ،أبیعبدالرحمن خلیل بن أحمد فراهیدی ،تح یق :دکتر مهدی مخزومی و
دکتر إبراهیم سامرا ی ،قم :مؤسسة دارالهجر  ،چاپ دوم1410،ق.
 .33کنز المماا فی سوونن اکق اا واکفماا ،عالءالدین علی مت ی بن حسیییام الدین مت ی
هودی ،تح یق :شیخ صفو السفا ،بیروت :مؤسسة الرسالة1409 ،ق.
 .34التمریفاف ،علی بن محمد سییید شییری جرجانی ،تهران :ناصییر خسییرو ،چاپ چهارم،

1370ش.
 .35کتاب الحلم ،ابن أبی الدنیا ،تح یق :محمد عبدال ادر أحمد عطا ،بیروت :مؤ س سة الكتب
ال افیة ،چاپ اول1413 ،ق.
 .36کتاب الخصاا ،أبی جعفر محمد بن علی بن حسین ابن موسى بن بابویه (شیخ صدوق)،
مترجم :مرتضی مدرس گیالنی ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات جاوید1362 ،ش.
 .37لسوووان المرب ،أبی الفضیییل جمال الدین محمد بن مكرم ابن موظور افری ی مصیییری،
تح یق :أحمد فارس صاحب الجوا ب ،بیروت :دارالفكر للطباعة و الوشر1414 ،ق.
 .38جمع البحرین ،فخرالدین ریحی ،تح یق :سییید احمد حسیییوی ،تهران :کتابفروشییی
مرتضوی ،چاپ سوم1416 ،ق.
 .39المحیط فی الل ة ،إسییماعیل بن عباد بن العباس صییاحب بن عباد ،تح یق :محمدحسیین
آلیاسین ،بیروت :عالم الكتاب ،چاپ اول1414 ،ق.
.40

ختصر نتهی السنا و اک ل فی علمی اکص ا والجدا ،أبی عمرو ع مان بن عمر
بن أبی بكر ابن حاجب ،تح یق :دکتر نذیر حمادو ،بیروت :دارابن حزم1427 ،ق.

 .41شرق ال شم سین و إک سیر ال سمابتین ع تملیقاف الخ اج ئح ،محمدبن ح سین
شیخ بهایی عاملی ،تح یق :سید مهدى رجا ى ،م شهد :مجمع البحوث اإل سالمیة ،چاپ
دوم1414 ،ق.
 .42المصووطلح اکصوو لی و شووکلة المفاهیم ،دکتر علی جمعة ،قاهره :المعهد العالمی
للفكر اإلسالمی ،چاپ اول1417 ،ق.
 .43صوطلح الحدیث المیسور ،دکتر عماد علی جمعة؛ ریاض :مكتبة الملک فهد الو ویة،
چاپ اول1426 ،ق.
.44
.45

صطلح الحدیث ،محمد بن صال بن ع یمین؛ قاهره :مكتبة العلم ،چاپ اول1415 ،ق.
مانی اکخ بار ،أبی جعفر محمد بن علی بن الحسیییین ابن موسیییى بن بابویه (شییییخ

صدوق) ،تح یق :علی أکبر غفاری ،قم :مؤسسة الوشر اإلسالمی التابعة لجماعةالمدرسین،
1403ق.
 .46الممجم الکبیر ،أبوال اسم سلیمان بن أحمد برانی ،تح یق :حمدی عبد المجید السلفی،
بیروت :دارإحیاء التراث العربی ،چاپ دوم ،بیتا.
 .47مجم المصطلحاف و اکلفاظ الفقهیة ،دکتر محمود عبدالرحمن عبد الموعم ،نرم افزار
جامع ف ه اهلبیت.

 .48مجم صطلحاف الحدیث و عل ه وا شهر الم صنفین فیه ،دکتر محمد أبواللیث
خیرآبادی ،عمان :دارالوفا س للوشر و التوزیع ،چاپ اول1429 ،ق.
 .49مجم صطلحاف الرجاا و الدرایة ،محمدرضا جدیدینژاد ،قم :دارالحدیث للطباعة
و الوشر ،چاپ دوم1424 ،ق.
.50

مجم فرباف أ ص ا الفقه المقارن ،تحسییین بدری ،تهران :المشییرق لل افة و الوشییر،
چاپ اول1428 ،ق.

.51

مجم قائیس الل ة ،أبوالحسییین احمد بن فارس بن زکریا ،تح یق :عبدالسییالم محمد

هارون ،قم :مرکز الوشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمی ،چاپ اول1404 ،ق.
 .52المملم فی مرفة عل م ال حدیث و تطبی قاته الملم یة و الممل یة عمرو عبد الموعم
سلیم ،ریاض ،دارالتدمریة ،چاپ اول1425 ،ق.
.53

فتا ال صوو ا إلی علم اکصوو ا ،دکتر أحمد کاظم بهادلی ،بیروت :دارالمؤرخ
العربی ،چاپ اول1428 ،ق.

 .54فرباف ألفاظ القرآن ،أبوال اسییم حسییین بن محمد راغب اصییفهانی ،تح یق :صییفوان
عدنان الداودی ،بیروت :دار العلم ،چاپ اول1412،ق.
 .55قد ة سوو عة کشوواط اصووطالحاف الفن ن و المل م؛ دکتر رفیق عجم ،بیروت:
مكتبة لبوان الواشرون ،الطبعة األولی1996 ،م.
.56

سوو عة عل م الحدیث وفن نه ،سیییید عبد الماجد الغوری ،بیروت :دار ابن ک یر،
چاپ اول1428 ،ق.

.57

س عة صطلحاف علم الکالم اإل سال ی ،دکتر سیمی دغیم ،بیروت :مكتبة لبوان
ناشرون ،چاپ اول1998 ،م.

 .58نظریة السوونة فی الفکر اإل ا ی الشوویمی التک ن و الصوویرورة ،حیدر حباهلل،
بیروت :مؤسسة اإلنتشارات العربی ،چاپ اول2006 ،م.
 .59نهایة الدرایة فی شر الر سالة الم س ة ةال جیزة للبهائی ،سیدح سن صدر،
تح یق :ماجد الغرباوی ،قم :نشر مشعر ،بیتا.
 .60نهج البالغة ،محمد بن أبی أحمد مو سوی شری
دار المعرفة للطباعة والوشر ،بیتا.

ر ضی ،تح یق :محمد عبد  ،بیروت:

 .61ال اضووح فی صووطلح الحدیث شوور و تسووهیل علی تن ختصوور نخبة الفکر،

أبیمصطفی بغدادی ،بیجا ،بینا2013 ،م؛ (.)abualmostafa@yahoo.com

