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چکیده

یکی از پدیدههای مهم در تاریخ حدیث ،مسئله جعـ اسـ ا اچه ـه مسـئله جعـ  ،بـا ه بـه
حدیث مطهح میشود ،اما واقعی عینی جع مورد ادعا در حدیث ،در عم با ه بـه چاارشهـای
تاریخی اس ا ادعای «جع حدیث» بیا همواره راهحلـی در تحلیـ چاارشهـای تـاریخ حـدیثی
بهشمار میرودا از سو یی دیگه مسئله «جع » ،موضوعی مشتهک بین محاف بومی و خاورشناسـی
اس ا خاورشناسان به مبنای عدم توجه به ساختار حدیث و با تأکید به شفاهیبودن بنیاد احادیـث،
به اصال جع متمای شدهابدا سوال این اس که ه تفاوتی بین بهداشـ از جعـ در فهـاهای
بومی و خاورشناسی وجود دارد؟ واقعی آن اس که شناخ جع  ،بدون شناخ سـاختاری کـه
جع در آن واقع شده ،امکان بداردا بهداش واقعبینابه ،معتقد به جع در ساختار اس و بهداش
سادهابگارابه ،آن را خـار از سـاختار تحلیـ میکنـدا سـاختار حـدیثی ،بـهطور کلـی مبتنـی بـه
و یژچیهایی ـون :اختصـا بـه دوران متقـدم ،اصـال بقـ شـفاهی ،محوریـ سـند ،تمـایا
ارزشچذاری از بق و تمایا سطوح مختلف متن اس ا توجه به دو مغالطه رایج سـاختاری شـام :
مغالطه تالزم «جع » و «بق شفاهی» و مغالطه تالزم «ضعف» و «جع » ازآنروس که بـه ایـن
بتیجه بهسیم که بهطور کلی ،تالش بهای ابتساب یک چاارش تاریخی به «جع » ،بهعنـوان اولـین و
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آخهین راهح و مبتنی به رو یکهد حذفی ،قاب قبول بیس ا
واژگان کلیدی :تاریخ حدیث ،جع حدیث ،حدیث ضعیف ،بق شفاهیا
*ا تاریخ دریافت 1911/91/21 :و تاریخ تأیید1911/92/91 :ا
**ا استادیار چهوه علوم قهآن و حدیث ،پهدیس فارابی دابشگاه تههان ،قم؛ ()ahmadi_mh@ut.ac.irا
***ا این مقاله در قالب طهح پژوهشی شماره  21626/1/99با استفاده از اعتبارات پژوهشی دابشگاه تههان ابجام شده اس ا

مقدمه

پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

ادعای «جع حدیث» ،همواره راهحلی در تحلی چاارشهای تاریخ حدیثی بهشـمار مـیرود؛
بهعنوان بموبه روایات تحهیفبما ،با همین رو یکهد ،مورد بقد واقع میشوبدا بهخی ،مجموعـه ایـن
روایات (از عامه و خاصه) دربارۀ تدو ین قهآن پس از وفات پیامبه را جعلـی مـیدابنـد؛ بـا ایـن
توضیح که جع از باحیه عامه بهجه بیان فه خلفا و از باحیه خاصه بیـا ،بقـ روایـات جمـع
قهآن بهدس حههت علی ،بهچوبهای اس که از آن ،ابکار بسب به خلیفه اسـتفاده مـیچـهددا
اما واقعی آن اس که بوع چاارش روای کـه خـالی از تـأییه بهداشـ بهداشـ کننـده بیسـ در
هو ی پهدازی ابگارۀ تحهیف ،بیشته از پدیده جع اصطالحی ،قاب دق اسـ ا پدیـده ابتقـال در
روایات که از آن «روایات منتقله» یاد میشود ،بخشی از این فهآیند اس (احمدی ،مسـئلهشناسـی
تحهیف)55-29 :1919،ا
از سوی دیگه مسئله «جعـ » ،موضـوعی مشـتهک بـین محافـ بـومی و خاورشناسـی اسـ ا
خاورشناسان به مبنای عدمتوجه به ساختار حدیث و با تأکید بـه شـفاهیبـودن بنیـاد احادیـث ،بـه
اصال جع متمای شدهابدا(چلدزیهه ،مذاهب التفسیه االسالمی )267 :1965 ،اما سـوال ایـن
اس که ه تفاوتی بین بهداش از جع در فهاهای بومی و خاورشناسی وجود دارد؟ واقعیـ آن
اس که شناخ جع  ،بدون شناخ سـاختاری کـه جعـ در آن واقـع میشـود ،امکـان بـداردا
بهداش واقعبینابه ،معتقد به جع در ساختار اس و بهداش سادهابگارابه ،آن را خار از ساختار
تحلی میکندا این حدس خاورشناسان که حلقۀ مشـتهک ،بشـابۀ جعـ اسـ  ،اتفاقـا در سـاختار
روایی ،حکای از روشمندی بق از طهیق شیخ اجازه دارد؛ همان طور که تفهد در بقـ بیـا ،قابـ
تحلی حدسی و تصور جع بیس ا اتفاقا تفهد در بق  ،چاهی در سـاختار روایـی موجـب تقویـ
روای اس و ه بسا بق متفهد حلقه مشتهک از یک راوی ضعیف ،موجب تقوی روای شود یـا
اینکه اتفاقا ـ در حوزه حدیث امامیه ـ مجهولبودن راوی در دورهای خا

(مابند عصه عسکهیین)،

بیشته از قدح ،موجب تقوی باشدا
طهح مسئله اصال حدیث در تقهیه بومی آن در قالب موضوعهایی ون جع و وضع حدیث

 65با تقهیههای معاصه که غالبا متأیه از آرای خاورشناسابند ،کامال متفاوت اسـ و مهمتـهین و یژچـی
بارز این تفاوت در پیشفهض ساختارمندی حدیث ،جلوهچه اسـ ا نان ـه وجـود نـد کـاالی
معیوب در مجموعۀ محصوالت یک بهبد معهوف و حتی اعتهاف تولیدکننده به این آسـیب (معـادل
تقهیه بومی از اصال حدیث) ،با احتمال وجود عیب در یک کاالی فاقد شناسنامه (معـادل تقهیـه

خاورشناسی از اصال حدیث) ،کامال متفاوت اس ا در حال اول ،اعتمـاد مشـتهی بـه کـاال در
حد مقبول باقی میمابد و در حال دوم ،اساسا هیچ اعتمادی در مخاطب ایجـاد بمیشـود؛ حتـی
اچه احیابا کاالی خهیـداری شـده توسـا او ،بـیعیـب و بقـ

از کـار در آیـدا ازاینروسـ کـه

تولیدکنندچان معتبه ،کاالی خود را همهاه ضماب بامه میفهوشند و حتی در مـواردی ،اچـه مشـتهی
بتوابد بقصی را در محصول بشان دهد ،به وی جایاه میپهدازبدا آبچه مهـم اسـ اینکـه ،حتـی در
صورت معهفی کاالی معیوب از سوی مشتهی ،اعتماد بسبی وی به تولیدکننده ،کاهش بمییابدا
چفته شد که تصور اینکه حدیث در فهایی بیضابطه بق میشده ،تصوری کامال خطا و معلول
مقایسه بادرس ساختارهای متفاوت و زمینه آسـیبهـای جـدی مطالعـات حـدیثی خواهـد بـودا
امهی بس سه و آسان میبماید ،بادرس بهبظه میرسدا تصور وقوع نین جعلـی ،شـبیه تصـور
امکان فهوش کاالی مسهوقه در فهایی ساختارمند اس ا به همان میاان کـه احتمـال جعلـیبـودن
کاال قاب دفع اس در مواجهه با حدیث بیا احتماالت بیپایه و صهفا حدسـی و مبتنـی بـه فهـای
غیهساختارمند باید دفع چهددا در فهای ساختارمند ،جع  ،مفهوم متناسب خود را مـییابـد و هـه
کسی هم بمیتوابسته جاع حدیث باشدا امهوزه بیا جع خبه ،صـهفا در فهـای سـاختاری قابـ
تحلی اس و شهط بهرسی صح و سقم خبه ،بق خبـه از طهیـق سـاختار خبـهی و خبهچـااری
ً
اس ا ازاینرو ادعای جع  ،ضهورتا به مفهوم وقوع جع در ساختار بیس ا وقوع جعـ بهصـورت
دستبهد به میهاث روایی و ادعای جع روایات در مجموعه روایات به استناد خبهواحد ،صـهفبظـه
از لاوم تحلی گوبگی آن در ساختار بق  ،در قالب عنوان «شایعه» ،تفسیه پذیهته اسـ ا صـهف
ً
وجود تحذیه و هشدار بسب به غالیان یا وضاعین ضهورتا بمیتوابد دلیلی به وجود وضع و غلو در
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بهدببال این آسیبشناسی باید چف که این تصور بیا که وقوع جع را بهدلی ساختار بق شـفاهی،

یک دوره زمابی تلقی چهددا وجود هشدار ،قب از آن که دالل بـه وقـوع آسـیب کنـد ،داللـ بـه
ً
پیشگیهی از آن دارد؛ نان ه صهف هشدار بسب به ابتالء بـه یـک بیمـاری ،ضـهورتا بـه مفهـوم
تحقق شیوع آن در جامعه بیس ا ایبات تحقق یک آسیب ،بیازمند ادله دیگهی اس ا بنابهاین حتـی
به فهض قبول چاارشی مبنی به دس در میان احادیث توسا فهدی خا  ،بمیتوابد به مفهوم تحقـق
آن در ساختار رسمی حدیثی باشدا بهعنوان بموبه :بنا به بهخی روایات ،مغیهة بـن سـعید ،احادیـث
جعلی و آرای غالیابۀ خود را در کتابهای اصحاب امام محمـدباقه  و در سلسـله اسـناد ایشـان
وارد و آنها را به حههت منسوب کهده اس ا (کشی ،رجال ،بی تا)221-229 :
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بهرسی بحثهایی که پیهامون پدیدۀ جع شده ،بشان میدهد که بحثی تئوری بوده و ارتباط آن
با ساختار بق و میهاث حدیثی ،ارتباطی جا یههای اس ا معیارهایی که در تشخی روایات جعلی
چفته شده بیا بهدلی خطاپـذیهی بهداشـ هـای عقلـی و فهاعقلـیبـودن محتـوای بهخـی روایـات
باکارآمد اس و در مقام عم  ،بتیجهبخش بیس ا در واقع ارتبـاط جعـ در بحـثهـای رایـج بـا
واقعی موجود در میهاث روایی ،بهدلی ذهنی صهفبودن این بحثها و عدم بظارت آن به فهـایی
واقعی و ساختاری ،ارتباط روشنی بیس ا بهعبارت دیگه ،مستندات جع  ،بیشـته بـا ه بـه فهـای
لکِالهی
یبوتابد؛ به ایباتا بهعنوان بموبه می توان از استناد به چاارشهایی ون« :قد کثرت علی ذ
فمن کاب عل ( »...کلینی ،کافی )72/1 :1979،در ایبات پدیده جع یاد کهدا البته الزم به توجـه
اس که صدر این روای (قد کثهت) در منابع اه سـن بیامـده اسـ (مسـعودی ،وضـع و بقـد
حدیث)27 :1911،ا
مقاله حاضه از دو بخش «ویژچیهای ساختار حدیث» و «مغالطات ساختاری» تشـکی شـده
اس که در ادامه ارائه میچهددا
الف) ویژگیهای ساختار حدیثی

حدیث ،در رویکهدی تاریخی بیشته از آن که در قالب یک امه مفهومی درک شـود ،الزم اسـ
بهمثابه یک ساختار مشخ در بق  ،مورد توجه قهار چیهدا باید پذیهف که تحلیـ تـاریخ حـدیث
بدون توجه به تغییههای ساختاری ،موجب سوءتفاهمهـای جـدی خواهـد شـدا «مـهز قـهن سـوم
هجهی» و دوران پیش و پس از آن ،یک بموبۀ شاخ سـاختاری در ایـن زمینـه اسـ ا ازایـنرو،
بهطور قطع و با تأکید به میهاث حدیثی شیعه ،با همان مـالک و معیـاری کـه بـه شـمارهکـهدن آیـار
شخصی های پس از قهن سوم ون شیخ کلینی و عیاشی پهداخته مـیشـود ،بمـیتـوان بـه
احصاء آیار قب از آن -که عمدتا هم بهدس ما بهسیدهابد -پهداخ ا از این جه پـژوهشهـایی
که میهاث حدیثی را بهصورت قهن به قهن ،بـه شـماره آوردهابـد ،مبنـای درسـتی اتخـاذ بکـهدهابـدا
بهعنوان بموبه :عدم توجه به تغییه ساختاری ،بـوعی اضـطهاب در ابتسـاب بهخـی آیـار بـه دورهای
خا در میان این پژوهشها ایجاد کهده اس ؛ نان ه بهخی مثال کتاب بهج البالغه یـا صـحیفه
 65سجادیه را میهاث حدیثی قهن اول و بهخی قهن هارم و ااا بهحساب آوردهابدا
اما بهطور کلی ساختار حدیثی ،مبتنـی بـه و یژچـیهـایی ـون :اختصـا بـه دوران متقـدم،
اصال بق شفاهی ،محوری سند ،تمایا ارزشچذاری از بق و تمایا سطوح مختلف متن ،قابـ
توصیف اس که در این قسم مورد بهرسی قهار میچیهدا

 .1اختصاص به دوران متقدم
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در اصال بخشی به یک ایه ،دو مسئله بقش کلیدی پیدا کهدهابدا «ماهی کتاب » و «تمهکا به
قهون متقدم»؛ بهچوبهای که هه ه سند متن ،متقدمته باشد ،ارزش مطلـب بیشـته اسـ ا در علـوم
متنمحور ،معموال نین و یژچی وجود داردا از این جه حجم تـاریخ حـدیث در قـهون متقـدم و
دوران صدور حدیث و تدو ین اولیه ،قطورته اس ا این در حالی اس که تاریخ فقه ،بهدلی صـبغه
اجتهادی آن در قهون متأخهته قطورته اس ا
حوادث و یهانچه از جمله ،حمله مغول در کنار عل طبیعی موجب از میانرفتن بهخی کتابهـا
و بهطور کلی قهائنی شد کـه سـبب ویـو پیشـینیان بـه احادیـث میشـد و از ایـن جهـ مشـهب
«ویو الصدوری» متقدمان که مبتنی به ساختارمندی حدیث بود ،به مشـهب «ویـو السـندی» در
دوران متأخه ،تغییه پیدا کهد؛ ها که متأخهان ،با بههـمخـوردن ایـن سـاختار بمـیتوابسـتند بسـان
چذشتگان ،به صح صدور حدیث ،ویو پیدا کنندا تفسـیه ویـو الصـدوری از روش متقـدمان،
مبتنی به ساختارمندی حدیث و اطمینان بـه حـدیث بقـ شـده در ایـن سـاختار اسـ ا اصـهار بـه
اختصا «روش روایی» به دوران متقدم ،از این جه بیا اهمی دارد تـا آبچـه امـهوزه بـهعنـوان
«روش روایی محض» از آن یاد میشود ،در خوشبینابهتهین حالـ  ،تعبیـهی مسـامحهای بـدابیما
جع اصطالحی ون «تفسیه روایی محض» بهعنوان« :روشی در تفسیه که هیچچوبه اجتهـادی را
در فهم و تفسیه آیات قهآن روا بمیدابد و هیچ تفسیهی را بهای آیات جا تفسیهی که در روایات بیان
شده ،معتبه بمیدابدا» (بابایی،مکاتـب تفسـیهی ،)271/1 :1912،صـهفبظـه از اینکـه تعهیفـی
بیمبنا و پایه اس  ،اساسا هیچ سنخیتی با توصیفی که از شخصی های صـاحب تفاسـیه متقـدمی
ون :عیاشی ،فهات کوفی وااا که به این روش منتسب می شود (همان ،)912،بداردا
الزم به تأکید اس که آبچه در کتابهای روایی دورۀ متأخه مشاهده مـیشـود ،بیشـته از آبکـه
مبتنی به ساختار بق روایی باشد ،مجموعهای چهدآوریشده از روایات اس که صهفا بـا هـدف در
کنار هم قهاردادن مجموعه روایات و حفظ میهاث مکتوب و متناسب به ساختار قهون متأخه صورت
چهفته اس ا همین مسئله ،بهعنوان بموبه زمینۀ موضعچیهیهای متفاوت در مورد کتاب بحـاراالبوار
را بسب به جوامع روایی متقدم ،فهاهم کهده اس ا البته با ایـن تعبیـه کـه در ایـن کتـاب ،اخبـار و
احادیث صحیح و ضـعیفی دیـده میشـود کـه مؤلـف ،معیـاری در ابتخـاب آنهـا بداشـته اسـ
(طباطبایی ،المیاان)527/15 :1919،ا این رو یکهد در تفاسیه روایی این دوره بیا مشاهده اسـ و
از این جه قاب بقد اس و همین بقد زمینۀ بهوز مجموعه «التفسیه االیهی الجامع» از آیـ اللـه
معهف  را فهاهم کهدا
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مقایسهای بین تاریخ حدیث و دیگه تاریخهای مهاف ،بشان مـیدهـد کـه در تـاریخ حـدیث
بیشته مباحث ،به محور کتاب دور میزبدا پهسشهایی مابند :اولین بار ه کسی حدیث را بوشـته
اس ؟ یا اولین کتابهای حدیثی کدامند؟ یا عل منع کتاب حدیث یس ؟؛ سوالهای رایـج در
تاریخ حدیث اس ا از سو یی دیگه ،مسـئله کتابـ در قـهون متقـدم ،بیشـته از آن جهـ مطـهح
میشود که در کنار بق شفاهی قهار میچیهدا در محاف حدیثپژوهـی ،غالبـا ایـنچوبـه بـهوز داده
میشود که روایات از آغاز تا بیمه اول قهن دوم هجهی بهصـورت شـفاهی بقـ میشـدبد و از ایـن
دوران به بعد ،بق شفاهی ،تبدی به بوشتاری شدا – صـهفبظـه از آبکـه خاسـتگاه غـالبی صـدور
روایات شیعه ،متفاوت از روایات اه سن اس  -رابطه بـین بقـ بوشـتاری و شـفاهی در تـاریخ
حدیث بهچوبهای طهح میشود که معموال رابطه تهکیب فصلی و مابعـةالجمـع بـین بقـ شـفاهی و
بوشتاری بهقهار میشودا (مغالطه تهکیب فصلی بق شفاهی و بوشتاری) و به اساس همین تلقی ،از
دو طهیق کتاب و بوشتار بهای بگهداری از سـن ببـوی یـاد شـده اسـ (اعظمـی ،دراسـات فـی
الحدیث النبوی و تاریخ تدو ینه)59/1 :1599 ،ا
بهبظه میرسد قب از تحلی بوشتاریبودن یا شفاهیبودن بق  ،تبیـین رابطـه ایـن دو ضـهورت
داردا در تبیین منطقی رابطه باید چف که اص در بق قهون متقـدم ،بقـ شـفاهی اسـ کـه بقـ
بوشتاری ،پشتوابه و متمم بق آن میباشدا در واقع فهآیند بق حدیث ،فهآینـدی دو قطبـی اسـ و
بق شفاهی و بق مکتوب در کنارهم این فهآیند را سامان میدادبدا بنابهاین ،در فهای سـاختارمند
بق حدیث ،بنیاد شفاهی داشتن حدیث ،بهتنهایی بقطه ضـعف بهشـمار بمـیرود و بقـ شـفاهی
حدیث در طول ند دهه – بهفهض صح ـ بمیتوابد با فهای بق شفاهی امهوزین مقایسه شـودا
پیشفهض اصلی اصـال بخشـی بـه کتابـ در آن دوره ،تلقـی ارزشچوبـه از آن در سـطح تلقـی
امهوزین اس ؛ یای که قب از ههچوبه پیشداوری باشی از مغالطـه مقایسـه ،بایـد ایبـات چـهددا
شاید به اساس همین ساختار اصال شفاهی اس که در مورد گـوبگی ورود میـهاث یهـودی در
تمدن اسالمی ،به منبع مکتوبی بهای این چاارشهای تاریخی اشاره بشده اس و عمده چاارشهـا،
مبتنی به بق راو یابی از اه کتاب مابند «کعب االحبار» اس ا امثال کعـب االحبـار و وهـب بـن
 50منبه و راو یان دیگه اسهائیلی ،این چاارشها را از ه منابعی و به ه صورتی بق میکهدبـد ،خیلـی
روشن بیس ا
بتیجه دیگه اینکه ،تحلی پدیدههای تاریخ حدیثی ،باید مبتنی به اصالح رابطـه بقـ شـفاهی و
ً
بوشتاری باشدا به این اساس ،منع تدو ین حدیث ،ضهورتا بباید بـه منـع کتابـ  ،تفسـیه چـهددا از
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همین جا باید به تفاوت قهآن و کتاب مقدس ،از بظـه ماهیـ شـفاهی اشـاره کـهدا صـهفبظـه از
تحلی ماهی بشهی یا وحیابیبودن کتاب مقدس ،قهائ متن آن در میان تودۀ مـهدم ،بسـان قـهآن
کهیم ،مورد تأکید مستق ببوده اس ا این در حالی بود که قهائ متن قهآن کهیم و ابتقال دقیق ایـن
قهائ به بس های پسین ،جائی از میهاث اسـالمی بـوده اسـ ا ازایـنرو ،کتابـ قـهآن در زمـان
خلیفهای خا  ،مبتنی به قهائ رایج بوده اس به آبکه قهائ قهآن در دورههای بعـدی ،مبتنـی بـه
بسخه زمان خلیفه باشد؛ ضمن آبکه اساسا مـتن مکتـوب ابتـدایی در آن دوره ،بمـیتوابسـته نـان
کارکهدی هم داشته باشدا به اساس همین مبنا ادعاهای مختلف با ه به دس یابی به متـون متقـدم
قهآن با هدف ایبات ویاق قهآن وااا اساسا مبنای صحیحی بداردا
تصو یه بااع بهصورت دو دیدچاه قائ به بگارش قهآن کهیم در عهد رسول خدا و پس از آن و
آبگاه تالش بهای توجیه ادله هه یک از طـهفین ،سـعی دارد خواسـته یـا باخواسـته ایـن تلقـی را در
مخاطب ایجاد کند که کتاب قهآن ،مبنای اصلی در تحلی تاریخی ایـن کتـاب الهـی اسـ ا ایـن
مورد از مهمتهین موارد الهیات تاریخی ماس که بهشدت تح تأییه تحقیقـات بـیمبنـای بهخـی
خاورشناسان قهار چهفته اس ا[ ]1این مسئله یعنی عدم اعتقاد به محوریبودن قهائ در مورد قـهآن،
موجب توجه و یژه ایشان به بحث کتاب قهآن و طهح اشکاالت مهبوطه اس ا هو ی اولیـه قهائـ
در مورد قهآن کهیم اقتها میکند که دق های معنایی و تأکیدهای کالم با تکیه به قهائـ صـحیح،
تفسیه چهددا بوشتار و کتاب قهآن کهیم در خدم قهائ آن بوده اس و ساختار بق متـواته قـهآن
در قالب ماهی شفاهی و به پشتوابه بوشتار و کتاب صورت چهفته اس ا قهآن کـهیم ،بـا تکیـه بـه
هو ی شفاهی ،توسا قهاء در ساختاری منهبا ،بق میشـده و کتابـ آن بـه پشـتوابه قهائـ آن
صورت میچهفته اس ا این قهائ بهصورت متواته و با تکیه به قهائ  ،سینهبهسینه منتقـ شـده ،تـا
امهوزه به دس ما رسیده اس ا ازاینرو چفته شده:
قهائ حف  ،همان قهائ عامه مسلمابان اس ؛ زیها حف و فهزبد او عاصم ،شدیدا به آبچه
که با قهائ عامه و روای صحیح و متواته میان مسلمابان موافق بود ،پایبند بودبد (معهفـ  ،علـوم
قهآبی)295 :1919،ا
بدون هیچ تهدید ،جلوه مکتوب قهآن کهیم ،امهی منبعـث از ماهیـ شـفاهی آن اسـ کـه در
قالب قهائ از زبان پیامبه اکهم هو ی یافته اس ا این قهائ  ،ماهیتی اصی اس که قهآن کهیم
بیا به اساس آن بهصورت متواته در طول ادوار تاریخی به دورۀ امهوز منتق شـده اسـ ا در واقـع،
خود قهآن کهیم بیا از طهیق همین ساختار روایی و بهصورت معنعن ،در قالب متنی قطعیالصـدور
بهدس ما رسیده اس ا تفکیک «وحـی بیـابی» از «وحـی قهآبـی» و تفکیـک آیـات هـه سـوره از

56

پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

یکدیگه وااا در قهون اولیه تنها بهمدد ضوابا ساختار بق شفاهی ،صورت میچهفتـه اسـ ا ازایـن
رو ،تشو یقهای پیامبه بهای کتاب  ،اهتمام ایشان بـه یـادچیهی خـا و بوشـتن توسـا صـحابه و
افتخاربودن کتاب وحی توسا ایشان و مواردی از این قبیـ  ،بـهتنهـا بـافی اصـال بقـ شـفاهی
بیس ؛ بلکه جایگاه ماهی بوشتاری را بهعنوان تأیید و تقو ی کننده ماهی چفتاری تهسیم میکندا
در بگاهی فهاته ،حتی میتوان قهآن کهیم را عاملی در توسعه کتاب بهشمهدا در واقع همانچوبه کـه
چفته شده «القهآن و القهائات متغایهان» (معهف  ،علوم قهآبـی ،)216 :1919،مـیتـوان چفـ کـه
«القهآن و الکتابه امهان متغایهان»ا به بین تواته قهآن و قهائات تالزمی وجـود دارد و بـه بـین کتابـ
قهآن در یک دورهای خا و ماهی قهآنا ازاینرو ،تحلی های تاریخ قـهآن کـه مبتنـی بـه صـهف
کتاب اس ؛ یای جا خهو از موضوع بیس ا
اساسا تصور لاوم تطابق چفتار و بوشتار ،یکی از پیشفـهضهـای بادرسـ اسـ ؛ یـای کـه
امهوزه هم تفاوت بین لهجههای چفتاری و بگارش رسمی ،آن را تأیید بمیکنـدا شـاید اتکـاء زبـان
فارسی پیشهفته امهوزی به بوشتار و استثناییبودن مواردی ون واژه «خواهه» در زبان فارسی اس
که اصهار دارد بوشتار را مستق از چفتار ببیند؛ اما در بوشتار ابتدایی عهبی و حتـی زبـان ابگلیسـی،
ً
ضهورتا تطابقی بین این دو بیس ا ازاینروسـ کـه در زبـان ابگلیسـی Lessening ،و  Writingو
 ،Speakingسه حوزه متفاوت از یکدیگهبد و یا اینکه در کلمـاتی ـون  ،High schoolحـهوف gh
خوابده بمیشودا امکان بهچهدان چفتار به بوشتار با توجه به محدودی های بوشتار را میتوان به تهیه
بقشه مسطح از کهه زمین ،تشبیه کهدا به این اساس ،از بگاه بهخـی ،شـیوۀ آمـوزش قـهآن بیـا بایـد
منطبق با قهائ باشد و مقولهای بهبام خودآموز قهآن به کمـک عالئـم سـجاوبدی بـیش از هه یـا
موجب روا غلاخوابی قهآن کهیم ،شده اس ا به اعتقـاد ایشـان ،شـیوۀ آمـوزش صـحیح قـهآن،
آموزشی اس که قهائ محور باشدا مالکی قهائ در معنابخشی به بوشتار بهچوبهای بـوده کـه در
قهآن محشی ،تشخی قهآن از غیه قهآن ،امه دشواری ببوده و بخشی از تلقـیهـای تحهیـفچوبـه
بسب به قهآن کهیم ،با توجه بههمین تفاوت ساختار قاب ح اس ا
 .3محوریت سند

ً
سند ،مجموعهای از سلسله باقالن متن حدیث اس که مـتن حـدیث را متوالیـا چهفتـهابـد کـه
56
همواره همهاه حدیث بهعنوان مالک اعتبار آن ،پیوس میشودا بهعبارت دیگه سند در ساختار بق
روایی ،شیوه خاصی از بق اس بهطوری که راوی ،مسیه بق خود از مصـدر اصـلی را بهصـورت
زبجیههای متوالی از راویان ،بازچو میبمایدا حدیث ،را تهکیبی از سند و متن توصیف میکننـد؛ امـا
در رویکهد تاریخی ،رابطه سند و متن مابند رابطه شناسـنامه و فـهد اسـ و قابـ تفکیـک بیسـ ا
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امهوزه بیا اینکه یک خبه ،از کدام خبهچااری بق میشود ،اهمیتی بسان محتوای خود خبه داردا بـا
این توجه ،زبجیهه سند حدیث را میتوان مهمتهین رکن حدیث دابس ا در ساختار حدیث اسالمی،
سند بهعنوان پیوس اعتباربخش حدیث ،مطهح اس ا به اساس همین مبنـا و دربظهبگـهفتن جعـ
بهعنوان اولین احتمال اس که بقدهای سندی احادیث شک مـیچیـهدا بنـابهاین ،مفهـوم سـند در
ساختار حدیثی تنها به سند کتاب دربهداربده روایات ختم بمیشـود؛ بلکـه تمـامی روایـاتی کـه آن
کتاب دربهداربده آنهاس  ،بیا بهصورت مجاا از حیث سند قاب ارزیابی هستندا
مطابق با ساختار خا بق در قهون اولیه ،سند حدیث ،معیار اصلی ویاق حدیث بهو یـژه در
دورۀ متقدم بهشمار میرودا قاب ذکه اس کـه روش روایـی متقـدمان ،امـهی متفـاوت از رو یکـهد
ویو الصدوری آنهاسـ ا درواقـع روش روایـی و محوریـ سـند ،منافـاتی بـا ابتسـاب مشـهب
ویــو الصــدوری بــه متقــدمان (در مقابــ ویــو الســندی متــأخهان) بــداردا هاکــه رو یکــهد
ویو الصدوری ،بهمعنای بادیدهچهفتن سند بیس ا اتفاقا پهربگبودن مسئله سند در سـاختار بقـ ،
موجب میشد تا در قبول و رد روای  ،با توجه به دستهسی به قهائن صـدور ،سـند روایـ مقبـول را
بهچا ینند؛ به اینکه تصور شود ایشان روای را بدون سند بهچا یدبدا
در ساختار روایی ،ه بسا کالمی که محتوای آن مقبول بود ،اما سند بداش  ،بسـب بـه کـالم
غیه مقبول متنی دارای سند ،ارزش بسیار فهوتهی داشـته اسـ ا بـه همـین اسـاس وجـود روایـات
تکهاری در منابع روایی بیا قاب توجیه اس ؛ ها که اسناد متعدد میتوابسته ماهی هـای متفـاوتی
از یک روای را خلق کندا کارکهد اصلی سند در واقع ،رفع مسئولی از باق آن بـوده اسـ ا البتـه
ممکن اس بهخی نین بگاهی را رد کنند و با توجه به روایات بامقبولی کـه مؤلـف یـک کتـاب ــ
تفسیه طبهی ـ میآورد؛ بیان داشتهابد که :شاید (طبهی) چمان کهده اس که ذکـه سـند بـه تنهـایی
مسئولی را از او به میدارد یا از سنگینی آن میکاهد در حالی که نین بیس (معهف  ،التفسیه و
المفسهون)59/2 :1511،ا اما بهبظه میرسد این بقد ،تمام ببوده و صهف بق روای بهمعنای تأیید
مهمون آن بیس ا رفع مسئولی از محتوا در زمـان مـا بیـا سـابقه دارد؛ نان ـه ابتـدای بهخـی
ً
مجلههای علمی بوشته شده اس که مطالب مقاالت ضهورتا منعکسکننده دیدچاه هیئ تحهیهیـه
بیس ا حذف سند از روای میتوابس چناهی بابخشودبی باشدا بهعنوان بموبـه در مـورد تفسـیه
عیاشی ،بهخی با این توجیه که در این دیار کسی را بیافتیم که دارای سماع و اجازه از مؤلـف باشـد؛
اقدام به حذف سندهای این تفسیه کهدبد که عالمه مجلسی ،این کـار را بـه عـذر بـدته از چنـاه،
توصیف میکند (معهف  ،التفسیه و المفسهون)166/2 :1511 ،ا تحلی رخـدادها و اصـطالحات
حدیثی در قهون متقدم ،بیشته از هه یا با مسئله سند چهه خورده اس ؛ بهچوبهای که بحث سند در
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تحلی بهخی جهیابات حدیثی و سیاسی دورۀ متقدم بیا ،قاب ردچیهی اس ا موضعچیهی بسب به
بهخی راو یان و اخها آنها ،بموبه رخدادهایی اس کـه در فهـای محوریـ سـند ،قابـ تحلیـ
اس ا تقاب بین اصحاب حدیث و اصحاب رأی که بهعنوان یک تقاب مفهـومی شـناخته شـده ،بـا
مسئله سند ارتباط داده شده اس ا ازاینرو ،چفته شده:
مسئله اسناد در قهن دوم ،یکی از مسائ اصلی اختالف بـی اصـحاب رأی و اصـحاب حـدیث
اس ا اصحاب رأی بسب به این اسابید بیاعتماد بودبد و اصحاب حدیث به شدت مدافع حیثی
این اسناد بودبدا ابوحنیفه از جمله کسابی اس که مخالف این اسابید اسـ ا در بقطـه مقابـ او،
ابنمبارک و سفیان یوری هستندا تعبیهی از ابنمبارک وجود دارد که بشـاندهنـده میـاان حساسـی
اسناد در این دوره اس « :ابما االسناد من الدین»ا ابنمبارک ،از رجال بهجسته اصحاب حـدیث در
این دوره و امام اه خهاسان و مح زبدچیاش مهو اس ؛ البته مدتی هم در عـها زبـدچی کـهده و
بحثهای مابور هم مهبوط به دورهای اس که ایشـان در ایـن کشـور بـوده اسـ ا ایـن بـوع بگـاه
ابنمبارک به مسئله اسناد باعث شد که خهاسابیها ،جاء پهحهارتتهین و جدیتهین مدافعان اسناد
باشند و بیدلی بیس که مثال بخش مهمی از صحاح سته در خهاسان بوشته شدا (پاکتچی ،تاریخ
حدیث)15 :1911 ،
اقدام راوی بسب به بق سند (اسناد) بهعنوان بهوزی بهای این روشمندی بیا مورد توجه اس ا
اسناد از بگاه بهخی خاورشناسان ،امـهی پسـینی و متـأخه از دورۀ صـدور روایـ اسـ ا شـاخ
آلمابی (ما )1172در کتاب «ریشههای فقه محمدی» اسناد را محصول تعارضات سیاسـی و بـهای
مستند بشاندادن اقوال فقهی میدابدا به طور کلی دیدچاه ایشان در مورد زمان الحا سند بـه مـتن،
بین دوره صحابه (تا سال  79هـا) ،تابعین (از سال  79تا هـا) و از سال  129تا سـال  119هجـهی
متغیه اس ا بهخی آن را متأیه از شیوۀ یهود دابستهابد و بهخی دیگه اسناد را مهتبا با فتنه میدابنـد؛
نان ه از ابنسیهین بق شده اس که« :لن هحث لالسناد و لکسولل عن هلغ هعد لکفتن » (موتسکی،
حدیث اسالمی خاستگاه و سیه تطور)915 :1919،ا
اما باید توجه داش که بمیتوان وضعی یک فهای خا حدیثی(اعم از مـذهب خـا یـا
موضوع خا ) را به سایه فهاها ،تسهی دادا نان ه بهخی خاورشناسان احیابا با تکیه به مغالطـه
تعمیم ،بتایج بادرستی در مورد میهاث حدیثی چهفتهابد؛ بهعنوان بموبه :شـاخ صـهفا بـا تکیـه بـه
56
بهخی مصادر فقهی از اه سن  ،بتیجه خود را بـه همـۀ منـابع حـدیثی و همـۀ مـذاهب اسـالمی،
توسعه میدهدا به همین اساس باید میان میهاث روایی شیعی و اه سن بیا از جه تمایا غـالبی
زمان صدور روایات ،تفاوت قائ شدا اما بهههحال میتوان چف که اص اسناد بیا از اختصاصات
تمدن اسالمی اس ا ازاینرو ،از ابوعلی جیابی بیا بق شده اس که:

حق تعالی این ام را به سه یا اختصا داده کـه بـه امـم پیشـین عنایـ بفهمـوده :اسـناد،
ابساب و اعهاب (مدیهشابه ی ،علمالحدیث)259 :1969،ا
یا از قول ابنحام آورده شده:

نقل لکثق عن لکثق یبلغ ه لکنب  مع لالتصال ،خص لکل ه لکمسلمین دون سائر لکملل و لما مع

لالرسال و لألعضال فیوجد ف کثیر من لکیهود و کِن الیقرهون فی من لکموس قرهنا مین محمید هیل
یقفون هحیث یِون هینهم و هین موس لکثر من ثالثین عصرل  ...و لما لقولل لکصحاه فالیمِن لکیهود
لن یبلغول لک صاحب نب لصال و ال لک تاهع ک و ال یمِن لکنصاری لن یصلول لک أعل من شیمعون و

هوکس (مدیهشابه ی ،علم الحدیث)259 :1969،ا

یکی از پدیدههایی که صهفا در ارتباط با سند حدیث ،قاب تحلیـ اسـ ؛ بظـام ارزشچـذاری
حدیث اس ا غالب اصطالحات حدیثی بهو یژه اصطالحات رایج از قبی صحیح ،حسـن ،مویـق،
قوی و ضعیف ،نین وضعیتی داربدا بظام ارزشچذاری در ساختار روایی ،مبتنی به سند و در عین
حال مبتنی به تفکیک فهآیند «ارزشچذاری» از «بق » اس ا تمایا ارزشچذاری از بق بـهمعنـای
اولو ی داشتن شفافی طهیق بق به چا ینش هنگام بق در ضمن رعای کف و حداق شهایا بق
اس ا شبیه اینکه امهوزه در یک معامله کاال ،توجه اولیه خهیدار به اصی بودن کـاال از جهـ بـوع
بهبد و طهیق ارتباط فهوشنده با مح تولید کاال ،معطوف اس ؛ بهچوبهای که عدم امکان تهیه کـاال
از بمایندچی ،مابع خهیدن کاال از طهیق دیگهی مثال یک فهد عادی دارای حداق شـهایا ،بیسـ و
قویتهبودن اطمینان در اولی بهمعنای بیارزشبـودن معاملـه دوم بیسـ ا مهـم ایـن اسـ کـه در
صورت جعلیبودن کاال ،امکان رهگیهی آن وجود داردا ازاینرو چـا ینش روایـات جوامـع حـدیثی
متقدم ،یای جا اصهار به تطبیق این منابع به ساختار فعلی بیس ؛ حـال آبکـه ایـن کتـابهـا بـه
اساس ساختار روایی پدید آمدهابدا نین چا ینشهایی ،باشی از عـدم توجـه بـه مبـابی سـاختاری
اس ا همزمابی رجالبگاری در کنار حدیثبگاری توسا یـک محـدث ،مسـئله «بقـ ضـعاف از
یقات» و بالعکس« ،توییقات عام و خـا » ،قاعـده «جبـهان ضـعف بـهواسـطه شـههت» ،قاعـده
«لکجمع مهما لمِن لوک من لکطرح»« ،اخبار عالجیه» و اساسا امکان بهرسی و اجتهـاد سـندی ،از
مواردی اس کـه مفهـوم تمـایا ارزشچـذاری از بقـ و بـهتعبیـه بهتـه ،اولو یـ بقـ بسـب بـه
ارزشچذاری را روشنته میکندا بهمبنای استقالل بق از ارزشچذاری میتوان چفـ بقـد تفاسـیه
متقدم بهخاطه کثهت بق روای ندان موجه بمیبماید؛ ازاینرو ،چفته شده:

تأثیر ساختار روایی در تحلیل پدیدۀ «جعل حدیث»

 .4تمایز ارزشگذاری از نقل
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اچه افهاط جنونآمیا طبهی در بق روای ببود ،اینچوبه روایات سس و باروا که موجب بدبینی
و تمسخه دیگهان و بمایانچه بـیمـایگی اسـ ااا بمـیبوشـ (رشیدرضـا ،تفسـیهالمنار:1156 ،
)211/19ا
اما واقعی آن اس که اینچوبه بقد با این شدت و توصیف طبهی به جنون ،قاب تأم اسـ و
اصهار به بیمسئولی بشاندادن مفسهان متقدم ،قب از هه یـا بیازمنـد واکـاوی صـحیح سـاختار
ً
روایی دوران متقدم اس ا به اساس تمایا ارزشچذاری از بق  ،بق روای ضهورتا بهمعنای اعتقـاد
مؤلف به محتوای روای بیس ا رو یکهد محـدیی ـون صـاحب مـن الیحهـهه الفقیـه در آوردن
روایاتی که به صح آنها اعتقاد دارد (صهفبظه از اقتهـائات خـا فهـای فقهـی) ،مـیتوابـد
بشاندهنده تفاوت رو یکهد وی با روش روایی یا تالش بهای تغییه ساختار بقـ روایـی متـداول بیـا
تفسیه شودا بگارش کتابهای اعتقادی بهصورت مجاا از کتابهای روایی ،حکای از متمایاشدن
ُ ُ
ا
تدریجی این کتابها از ساختار روایی اس ؛ نان ه روایـ مشـهور« :خیاول ذه امیا ار اوول او ر ُرول امیا
ا
ارأول» در مورد بنوفهال (طوسی ،الغیبة )911 :1511 ،بیا میتوابد بموبه این تمایا باشدا
 .5تمایز سطوح مختلف متن

شیوه بگارش ماجی به همهاه اتکا آن به سماع ،امکان تمایا بخشی بین سـطوح اصـلی و فهعـی
متن را ممکن می ساخ ا ادعای تحهیف قهآن ،مستند به پارهای از چاارش ها ،باشـی از عـدم درک
تمایا میان وحی قهآبی ،وحی بیابی و عبارت توضیحی تفسیهی اسـ ا بنـابهاین ،اینکـه ادعـا شـود
اضافات در مصاحف ،از بوع زیادتکهدن قهآن بهای تأیید مـذاهب فقهـی و بـاالته اینکـه بشـان از
جمع قهآن پس از پیامبه دارد ،باشی از عدم توجه به ساختار اس ا سبک «تفسیه توضـیحی» را
میتوان سبک غالب تفاسیه دوران متقدم بهشمهد؛ در توضیح این سبک چفته شده اس :
تفسیههایی در توضیح مختصه واژچان قهآن،ااا این مطالب به احتمال زیاد توضیحاتی شـفاهی
به متن تالوتشده (به مکتوب) بودهابدا در تأیید این بتیجه باید چف کـه عـالوه بـه اینکـه یکـی از
القاب «مجاهد» (صاحب تفسیه) ،مقهی اس  ،این بکته دقیقا بهداشـ مـا از روایـاتی اسـ کـه
قهائ و تفسیه در آنها باهم ذکه شدهابدا احتماال افهادی مابند ابنعباس و مجاهد که خود را وقف
تالوت قهآن کهده بودبد؛ دغدغههایی دربارۀ فهم درس این مـتن تـالوتشـده داشـتندا عبـارات و
55
واژچان مبهم بالفاصله پس از تالوت توضیح داده میشدبدا این موضوع در بهخی روایات ابعکـاس
یافته« :وقتی ده آیه را فها میچهفتیم ،تا معنای آن را بمیفهمیدیم به سهاغ آیـات دیگـه بمـیرفتـیما»
بهخی از این توضیحات شفاهی ،بهعنوان قهائات مخلتف ،به حوزه قهائ قـهآن راه یافـ (رینـین و
ااا ،رویکهدهایی به تاریخ تفسیه قهآن55 :1912 ،ـ )56ا

ازاینرو ،بسیاری از چاارشهایی که خواستهابد آنهـا را دلیلـی بـه اخـتالف قهائـ مـتن قـهآن
بگیهبد ،عمال ارتباطی با مسئله اختالف قهائ بداربدا آدرین بهاک  ،میبو یسد:
محققان معتقدبد که خاستگاه بهخی اختالفها در قهائات ،تفسیهی اس به متنیا (همان)71 :ا
ب) مغالطات ساختاری

چفته شد که از بتایج عدم تحلی جع در ساختار ،موجب مغالطاتی میشود که در ایـن بخـش
مهور میچهددا
 .1مغالطه تالزم «جعل» و «نقل شفاهی»

تأثیر ساختار روایی در تحلیل پدیدۀ «جعل حدیث»

بهداش از ماهی منابع متقدم روایی در قالب پیوبد «جع » و «بق شـفاهی» یـا «ویاقـ » و
«کتاب » ،شک چهفته اس که ما از آن به مغالطه تالزم «جع » و «بق شفاهی» یاد مـیکنـیما در
زدودن ذهن از این مغالطه ،بازبگهی در تصو یه کتاب و جایگاه آن در چذشته و تصو یه ضابطهمندی
ً
از بق شفاهی در قهون اولیه الزم اس ا اتفاقا آسیب جع با توجه به فها و ساختار بق حـدیث و
ضابطهمندی بق شفاهی در قهون اولیه ،بیشـته از آبکـه متوجـه بقـ شـفاهی باشـد ،بـا توجـه بـه
ابتداییبودن کتاب  ،متعلق به بق مکتوب بوده اس ا بنابهاین ،اطمینابی که از بق شفاهی بهدس
میآمده ،هیچچاه از بق مکتوب بهدس بمیآمده اس ا ازاینرو ،شوئله بهبق از ابنقتیبه در کتاب
الشعه و الشعها بق کهده که:
کسابی که علوم خود را از دفاته میچیهبد؛ د ار اشتباهاتی میشوبد؛ زیها از روای شنیدهشده،
باآچاهند (شوئله ،شفاهی و مکتوب در بخستین سدههای اسالمی)19 :1911 ،ا
حتی در مواردی ،بهای عدم تهعیف حافظه ،از بوشتن اکهاه داشتندا در کتاب «تقییـد العلـم»،
بابی با عنوان «خوف لالتِال عل لکِتاب و ترک لکحفظ» وجود دارد که در ضمن آن به این چـاارش
اشاره شده اس که «هئس لکمستودع لکعلم لکقرلطیس» (خطیب بغدادی ،تقیید العلم)51 :1165،ا
در مورد رابطه بق شفاهی و بوشتاری در ساختار بق قهون بخستین ،سه دیدچاه شـفاهیمحـور
(رو یکهد خاورشناسان) ،بوشتارمحور (رو یکهد بومی و غالب) و دیـدچاه تلفیـق ،قابـ طبقـهبنـدی
اس (احمدی و کاشی زاده ،رابطهسنجی بق شفاهی و بوشتاری در سـدههای بخسـتین اسـالمی،
)25 :1915ا «تالزم عدم ویاق و بق شفاهی» یا «تالزم ویاق و کتابـ » و در بظهچـهفتن ارزش
حداکثهی بـهای بوشـتار و سـاماندادن مقـام اسـتدالل بـه اسـاس آن ،پـیشفـهض هـه دو دیـدچاه
بوشتارمحور و شفاهیمحور اس ا در عین اینکه «آسیبپذیهبودن بق شفاهی» یا «تالزم ویاق و
کتاب » ،پیشفهض مقدمه دوم استدالل قیاسی خاورشناسان ،قهار چهفته اس ؛ اما روشن اس کـه
رد دیدچاه شفاهیمحور از طهیق ایبات وجود منابع مکتوب ،عمال بهمعنای پـذیهش مبنـای «تـالزم
ویاق و کتاب » اس ا
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ً
دیدچاه شفاهیمحور که غالبا متأیه از خاورشناسان متقدم ون :چلدزیهه و شاخ بوده ،مبتنی
به یک استدالل قیاسی به این صورت اس که بنیاد حدیث ،بنیادی شفاهی اسـ (مقدمـه اول)؛ و
بنیاد شفاهی ،آسیبپذیه اس (مقدمه دوم)؛ پس ویاق حدیث ،محـ تهدیـد اسـ ا بتیجـه ایـن
رویکهد ،القاء و ایجاد تهدید در ویاق احادیث اس ا طوالبیشدن دورۀ بق شفاهی در سـدههـای
بخس و بهویژه مهمتهین بخش آن یعنی دورۀ صدساله منع تدوین حدیث ،عامـ مهمـی در عـدم
ویاق جوامع حدیثی شمهده شده اس ا البته مجـهای بـهوز نـین تحلیلـی ،احادیـث اه سـن
اس ا اتفاقا این تحلی  ،از تحلی های بومی کسابی ون اسدحیدر در مورد مسئله جعـ  ،نـدان
فاصلهای بخواهد داش (اسد حیدر ،االمام الصـاد و المـذاهب االربعـه)15 :1119 ،ا ازایـنرو
بهخی ،تکیهداشتن میهاث حدیثی شیعه به سن مکتوب و اتصال اسناد را و بظارت اه بیـ  بـه
عموم مکتوبات حدیثی را عام محدودتهشدن پدیده وضع و جع در مقایسه با حدیث اه سـن ،
می دابندا به همین اساس ،پیهاستن منابع روایی شیعه از احادیث جعلی را در مقایسـه بـا اه سـن
دارای ضهورت کمتهی میدابندا ایشان ،چستهش حوزۀ اصطالحات حدیثی در اه سن بـهخالف
شیعه را فهآیندی بهای مواجهه با همین آسیبهای بیشته تفسیه میکنندا
تصور تالزم ویاق و کتاب  ،باشی از عدم درک ساختار بق حدیث و همسانابگـاری جایگـاه
ً
کتاب در چذشته و امهوز اس ا اما به بق شفاهی لاوما بشابه عدم ویاق بوده و به بقـ مکتـوب،
تالزمی با ویاق داشته اس ا از بقطهبظه هه دو دیدچاه ،بق شفاهی ،همهاه با آسیب جعـ اسـ ا
این تلقی از بق شفاهی که بتیجه همسانابگاری تاریخی اس  ،بـوعی مغالطـه سـاختاری اسـ ا
بخشی دیگه از تصور ایجاد تالزم بین جع و بق شفاهی بیا باشی از تصـور تـالزم بقـ مسـموع
( )Heardو بق شفاهی (( )Oralمغالطه تالزم بق مسموع و بق شـفاهی) اسـ کـه شـالودۀ آن،
غیه ساختارمندی و آسیبپذیهی بق شـفاهی و عـاریبـودن آن از کتابـ اسـ ؛ هاکـه در ایـن
ساختار غیه منهبا ،امکان ههچوبه دخ و تصهف ،بسیان ،جع وااا هس ا
ُ
سمعت»« ،لخبرن » و «حیدثن » در سـاختار بقـ روایـی،
واقعی آن اس که تعابیهی ون «
ً
ضهورتا بهمعنای بق صهف شفاهی بیس ا صهفبظه از اشاره ههیک از آنها به بوع بقـ شـفاهی،
میتوابد با ه به دق محدث در بق روای باشدا اینچوبه تعابیه ،با توجه به فهای متن آن بیشـته
 55به این تأکید دارد که بق راوی از طهیق وجاده یـا صـهف بسـخهبـهداری بیسـ و بـهدببـال بـوعی
اعتمادسازی و القای این امه اس که واسطهای بین راوی و شیخ حدیثی ببوده اس ا در واقع ،عدم
اشاره به متن مکتوب بهمعنای ببودن بیس  ،بلکه بهمعنای مسئلهببودن آن اس و در واقـع «سیمع»
بسب به بق شفاهی یا بق مکتوب ،ال اقتهاء اس ا عدم جمود به معنای لغـوی ریشـه «سیمع»،

امه غهیبی بیس ا در آیۀ لو کنا نسمع او نعقل ما کناا احاباا الساعر( ملـک )19 :بشـنیدن
ً
بهمعنای قبولبکهدن اس ؛ اما از آبجایی که معموال بهای قبـول یـای ،چـوش ،یکـی از مهمتـهین
وسائلی اس که تلقی اوامه از طهیق آن صورت میچیهد ،تعبیه «سمع» بهکـار رفتـه اسـ ا ضـمن
آبکه بهخی معتقدبد در منابع عهبی کالسیک ،تعابیهی مابند «شفاها» یا «لکرولیة لکشفاهی » یا تعبیـه
«کتاهتا» در مقاب «شفاهی » یا «لکرولیة لکِتاهی » وجود بدارد (شوئله ،شفاهی و مکتـوب در قـهون
بخستین)91 :1911 ،ا با این وجود ،وقتی نین تعابیهی وجود بدارد؛ پس بمیتوان تعبیه «سـمع»
را حم به بق شفاهی کهدا
 .2مغالطه تالزم «ضعف» و «جعل»
تأثیر ساختار روایی در تحلیل پدیدۀ «جعل حدیث»

اشاره شد که ارزشچذاری حدیث و تنو یع به صحیح و ضعیف ،امـهی متمـایا از بقـ حـدیث
اس ا این ارزشچذاریها ،از سوی دیگه ،متمایا از مسئله مقبول و مهدودبودن روای بیـا هسـ ا
دید ابتقادی بسب به سند حدیث ،بهبدرت میتوابد طهد یك روای را بهدببال داشته باشدا میتوان
ادعا کهد که نین کارکهدی ،بسیار بادر اس ا نان ه در مورد کتاب کافی چفته شـده« :لکمناقشی
ف لسناد لکِاف حرفة لکعاجز» (خو یی ،البیان ،بی تا )16/1 :طهد روای بهدببال بقـد متنـی بسـیار
شایعته اس ؛ بهچوبهای که طهد روای از بظه سند ،میتوابد تنها قهینهای بـه طـهد متنـی روایـ و
باالخهه طهد خود روای باشدا ضمن آبکه هه حدیث ،بسته به بوع بقدی که به آن صورت میچیهد،
با توجه به مدلول و موضوع آن و با توجه به درجه قوت و اعتبارش ،کارکهد خاصـی پیـدا مـیکنـد و
ً
ازاینرو مسیه خاصی را بهای استنباطکننده تهسیم میکندا در صورتی که مثال سند روای  ،ضعیف
باشد و ما در صدد استنباط حکم فقهی باشیم ،در دوران بـین رد روایـ و یـا حکـم بـه اسـتحباب
مدلول آن ،جابب دوم تهجیح داده میشود؛ نان ه مهمون احادیث «من هلیغ» (مجلسـی ،بحـار
االبوار )257/2 :1599،نین تهجیحی را تأیید میبمایندا در بهایـ  ،بقـد سـندی حـدیث ،تنهـا
حلقهای از فهآیند اعتبارسنجی روای اس ا با این وضعی  ،فهایند بقد سند ،قهینـهسـاز اسـ بـه
تصمیمسازا
ً
بهعبارت دیگه ،ارزشچذاری حدیث ،ضهورتا ارتباطی با مقبول و مهدودبـودن حـدیث بـداردا
مابند اینکه عینکیبودن فهد با ربگ لباس او هیچ ارتباطی بداردا در ساختار خهیـدوفهوش امـهوزی
ً
بیا تولیدکننده کاال ،خود به تعیین رتبه و درجه کاال اقدام میکند؛ اما این مسئله ضـهورتا بـهمعنـای
لاوم خهید رتبه باال توسا مشتهی بیسـ ا «ضـعف» بیـا اصـطالحی در ارتبـاط بـا سـند اسـ و
تالزمی با اصطالح جع در حوزۀ رد و قبول به اساس متن بداردا ه بسا روای ضعیفی مورد قبول
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واقع شود و ه بسا روای صحیحی کـه مـورد توجـه هـیچیـک از عالمـان واقـع بشـود (بحهابـی،
الحدائق النا هه)996/29 :1595 ،ا بنـابهاین ،رابطـه و بسـب منطقـی حـدیث جعلـی و حـدیث
ضعیف ،عموم و خصو من وجه اس ا ازاینرو ایجـاد هـمسـابی میـان اصـطالح «صـحیح» و
«مقبول» ه به اساس تعهیف شیعه و ه به اساس تعهیف اه سن از اصطالح «صحیح» ،قابـ
تأم اس ا بیتوجهی به ایـن مسـئله اسـ کـه بـااع بـین موافقـان و مخالفـان اجتهـاد رجـالی را
بیحاص کهده اس ؛ ها که طهفین این بااع به این مسئله توجه بکـهدهابـد کـه مبنـای بقـ قـهون
ً
متقدم ،متکی به سند بوده و تأکید صاحبان کتب اربعه به صحیحبودن روایات ،ضهورتا بـا ه بـه رد
و قبول بیس و حداق آن اس که کارکهد فقهی داشته باشدا
البته باچا یه باید اعتهاف کهد که بار معنایی واژۀ «صحیح» و اشتهاک لفظـی ،بـهسـختی مـابع از
قبول ارتکازی نین تمایای میشود و ذهـن بهصـورت باخواسـته مثـ واژۀ «لکصیحیح» در عنـوان
کتاب بخاری را بهمعنای مقبول ،تفسیه میکند؛ در صورتی که این اصطالح ،شهوط خاصی از بظـه
بخاری داردا در مورد اصطالح صحیح در اه سن باید چف صاحبان صحاح سته از طهفـی قبـ
از زمان تدو ین کتابهای علم الحدیث بودهابد و بمی توان ابتظار داش  ،اصطالح صحیح از بظـه
آنها مطابق بظه عالمان پسین باشدا از سوی دیگه هیچیک از آنهـا بـه سـازوکار چـا ینش روایـات
تصهیح بکهدهابد و مالکهایی ون لقاء راوی ،متص بـودن سـند ،خـالیبـودن از علـ الحـدیث،
حدسهایی بوده که بیشته آنها با ه به مباحث سندی اس ا
 .3مغالطه حذف گزارش به جای تحلیل

در مواجهه با یک چاارش ،ممکن اس چاارش به یکی از دو صورت سیاه و سـفید دیـده شـودا
یعنی یا باید آن را قبول یا آبکه ،رد کهدا رو یکـهد متمایـ بـه نـین روشـی در مواجهـه بـا چـاارش
تاریخی را «رو یکهد حذفی» میبامیما از آبچه در مورد رابطه ضعف و جع چفتیم؛ میتوان بتیجـه
چهف که عدم بق روای مسموع توسا راوی به اساس رو یکـهد حـذفی در سـاختار بقـ روایـی،
کمته مورد توجه بوده اس ا حذف و چا ینش به اساس متن ،البته در فهاهای فقهـی قابـ ردچیـهی
اس ا ازاینرو ،عالمی ون شیخ صدو  ،روایاتی را میآورد که طبق آنهـا فتـوا مـیدهـد و بـه

 50آنها اعتقاد داردا خار از حوزه فقه ،اساسا در ساختار روایی ،ابهباط یک راوی بهدق او در بقـ
دقیق روای همهاه با سند آن و عدم حذف روای بهخاطه ضعف سـندی اسـ ا از همـین رو بـوع
بقدی که به رو یکهد روایی در تفاسیه روایی متأخه وارد اس  ،به تفاسیه متقدم بهخـاطه پـای بنـدی
آنها به ضوابا بق روایی در آن دوره ،وارد بیس ا بهعنوان بموبه در مورد تفسیه صافی چف شده:

تأثیر ساختار روایی در تحلیل پدیدۀ «جعل حدیث»

شایسته فقیه باموری ون فیض آن ببود که روایاتی اینچوبه را در تفسیه خود بیـاورد (معهفـ ،
التفسیه و المفسهون)291/2 :1511،ا
یا اینکه همین باقد در مورد تفسیه بورالثقلین ،این توجیه مفسه که «مقصود من از بیان روایـات
مخالف اجماع امامیه ،بیان عقیده بیس بلکه آن اس که مخاطب بدابد این روایـات گوبـه و از
ه طهیقی بق شده اس ااا » را کافی بمیدابد و این شیوه ،یعنی درهـمآمیخـتن سـهه و باسـهه در
این تفسیه را بهشدت بکوهش میکندا (معهف  ،التفسیه و المفسهون)217/2 :1511،
یکی از توجیهاتی که میتوان بهای بق روایات موسوم به اسـهائیلیات در غالـب تفاسـیه متقـدم
پیدا کهد ،همین مسئله اس ا از بگاه محققان امهوزی ،اسـهائیلیات ،بقطـه مشـتهک آسـیب تفاسـیه
روایی اس ا از همین روی اس که تفسیهی مابند مقات بن سلیمان (ما )159و تفسیه جامع البیان
طبهی (ما )919با وجود جایگاه و یژهشان در میان محققـان ،از بقـ اسـهائیلیات ابـایی بداشـتهابـد
(دیاری بیدچلی ،آسیبشناسی روایات تفسیهی)125 :1919 ،ا از بگاه بهخی ،پـذیهفتن روا ایـن
ابدازه از روایات بیاساس و اسهائیلیات چااف و خهافی و در اختیار همگـان چذاشـتن آنهـا ،شـاید
چناهی بابخشودبی باشد (معهف  ،التفسیه و المفسهون)179/2 :1511،ا
رویکهد حذفی ،رویکهدی متفاوت از آن یای اس که در تحلی منابع متقـدم ،بایـد در بظـه
داشته باشیما بهطور کلی ،تالش بهای ابتساب یک چاارش تـاریخی بـه «جعیل» ،بـهعنوان اولـین و
آخهین راهح  ،بتیجه یک رویکهد حذفی اس ا بتیجه این رویکهد ،بگارشهـایی ـون «لکصیحیح
من لکِاف » اس که به شدت قابـ تأمـ اسـ ا در فقـه بـهدلیـ ببـود رویکـهد حـذفی ،شـاهد
تنومندشدن استنباطات فقهی هستیما بهعنوان بموبه فقه المعامالت با وجود چستهدچی مطالـب آن،
بهپایه روایات ابدکی استوار شده اس ا البته پیشفهض ساختارمندی حدیث ،در بااه فقه از ایـن
رویکهد ،بیتأییه بیس ا علـم رجـال و درایـه و بـهعنـوان بموبـه ،اخبـار عالجیـه بموبـۀ قبـول ایـن
پیشفهض اس ا این مسئله با توجه به اصال دیهینۀ فقه و بوپدیدبودن بهخی دابشهای حدیثی که
مسئله اصلی آنها تهدید در این ساختارمندی اس  ،قاب توجه اس ا
بنابهاین ،سخن از کمبود یا ببودن منابع بیس ؛ ه بسا دق عالمان علوم تجهبی بسان فقهـا در
این منابع ،بتایج قاب توجهی را در حوزۀ تفسیه علمی بهدس آوردا تفسیه علمی ،در دو قالب کلـی
بگاه ابااری(استخدام علوم در فهم بهته آیات) و منبعی(استخها علوم از قهآن) ،تبیین شـده اسـ ا
به اساس بگاه منبعی ،رو یکهد علمی مصطلح در بهتهین حال  ،یای جـا همـان اعجـاز علمـی
قهآن و بوعی تفسیه موضوعی و در بدتهین حال بیا ،روشی جا بوعی تحمی یافتههای بشـهی بـه
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قهآن کهیم و تفسیه بهرأی بیس که بوعی اههیچهی و سلفیچهی اس ا هور نین رو یکهدی به
تفسیه علمی ،میتوابد به رسوخ بوعی عوام زدچی در تفسیه ،تفسیه شـودا رو یکـهدی ابسـدادی کـه
خاستگاه اصلی آن ،مواجهه با رشد صنعتی غهب و واکنشی بهای بشاندادن عـدم تعـارض قـهآن بـا
علم اس ا این در حالی اس که نین رو یکهدی در دورۀ او تمدن اسالمی و بـهوز دابشـمندابی
ون خوارزمی ،زکهیای رازی ،ابنسینا وااا ،مبنای شک چیهی تمدن عظیم اسـالمی ببـوده اسـ ا
مهمتهین آسیب این رو یکهد در تفسیه قهآن ،بوعی سکوالریسم دینی و تصور تعارض عق و وحـی
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و یا حداق تفکیک بین آن دو اس ا به اساس این بوع بقد ،بگاه دیگهی به تفسیه علمی قابـ طـهح
اس و آن بهمعنای مبتنی به علم بودن قهآن اس ا در این رو یکهد ،همۀ آیات قهآن ،حتی اچـه بـا ه
به آیات علمی اصطالحی بباشد ،موضوع تفسیهبدا
بنابهاین ،آبچه مسئله اصلی در مورد حدیث اس  ،بیش از آبکه بـا ه بـه سـند حـدیث باشـد،
مهبوط به محتوای حدیث اس ا یعنی به فهض ایبات صدور حدیث و حتی ایبـات جهـ صـدور،
مسئله آن اس که با توجه به فاصله زمابی از صدور حدیث و از بین رفـتن قـهائن صـدور و فهـای
متن ،بهداش از حدیث گوبه اس ا این رو یکهد ،البته بهخالف رو یکـهد رایـج اسـ کـه در آن،
معموال بقد سندی و ابتساب به جعـ  ،اولـین راهحـ اسـ ا ایـن در حـالی اسـ کـه در فهـای
ساختارمند ،ابتساب به جع  ،آخهین راهح اس ا در واقع با توجه به سـاختار ،مشـک اصـلی در
مواجهه با متون ،فهم آنهاس به اصال آنهاا البته توسعه جع به تحهیف معنوی و تغییه فهـای
متن ،بوعی ورود به حوزه فهم متن اس ا در مواجهه با خاورشناسان بیا ،بیمبنـایی در فهـم متـون،
آسیب رایج پژوهشهای بومی اس ؛ بهطوری که اولین و آخهین حهبه ،ابتساب چاارشهـای مـورد
استناد ایشان به جع اس ا ضمن آبکه به فهض پذیهش جع  ،باید دابس این امه ،آغاز راه اس ا
در واقع ابتساب به جع  ،تنها صورت مسئله را پاک میکند؛ اما این فهآیند ،ادامه پیدا میکند و ایـن
سوال جدی مطهح میشود کـه ـها ایـن جعـ صـورت چهفتـه و ابگیـاه جعـ

ـه بـوده اسـ ؟

ازاینروس که در حوزه ایبات اصال حدیث ،بوع بهداش از چاارشهای تاریخی و قواعـد فهـم
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متن ،ضهورتی اجتنابباپذیه داردا

نتیجه

پینوشت

[ ]1متاسفابه اینچوبه تقهیه بااعهای غلا بهچوبهای به فهاي تاریخ قهآن سایه افکنده اس کـه
ارتباط با متون مهبوطه ،بیشته از هه یا به بگهابيهاي اعتقادي دابشـجویان بهخصـو در مقطـع
کارشناسي ميافاایدا

تأثیر ساختار روایی در تحلیل پدیدۀ «جعل حدیث»

اچه ه بهوز پدیده جع در چاارشهای تاریخ اسالم ،قاب ابکاربیس ؛ اما پذیهش این واقعیـ
باید مبتنی به ند رهیاف دیگه بیا باشدا اول آبکه وجود چاارشهایی دال به وقوع جع  ،لاوما بـه
مفهوم تحقق چستهده وضع بیس ا دوم آبکه تحلی جع باید با توجه به ساختار روایی چاارشهـای
ً
تاریخی مخصوصا در قهون متقدم ،تحلی چهددا سوم آبکـه کـارکهد پـذیهش ایـن پدیـده ،ضـهورتا
پناهبهدن به رویکهد حذفی بیس ا پدیدۀ جعلی که امثـال چلـدزیهه بـه آن پـای مـی فشـهبد و آن را
محصول بااع های دروبی چهوههای مختلف فکهی سیاسی جامعه آن روز می دابند ،باید در فهـای
فقه تحلی و تفسیه شودا ایشان خود اینچوبه تحلی میکنند که این چهوهها بـه دببـال آن بودبـد تـا
بهای ایبات مذهب فقهی خودشان روای درس بکنند و جع کنندا بهعبارت دیگه ابتـدا مـذاهب
را تشکی دادبد و سنس روای سازی کهدبدا اتفاقا این تحلی  ،از تحلی های بومی مـا بیـا نـدان
فاصله بخواهد داش و میتوان چف با این بگاه ،سخن امثال چلدزیهه با امثال اسد حیدر (حیـدر،
االمام الصاد و المذاهب االربعه )15 :1919 ،در مورد مسئله جع تفاوت جدی بـداردا بـاالخهه
آبکه ادعای جع در حدیث ،عمدتا با ه به چاارشهای تاریخی اس ؛ ازاینرو تالش بـهای پیوبـد
دادن بین جع مورد ادعا و میهاث رسـمی -غالبـا فقهـی -حـدیثی ،مغالطـهای آشـکار اسـ کـه
محصول ابدیشه خاورشناسان و بدون توجه به ساختار روایی تمدن اسالمی اس ا
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منابع

1ا ابنحجه عسقالبی ،احمد بن علـی ،فـتح البـاری فـی شـهح صـحیح البخـاری ،بیـهوت:
پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«

دارالمعهفة 1961 ،ا
2ا ابنحنب ،ابوعبدالله ،المسند ،ریاض :بی االفکار الدولیه2995 ،ما
9ا ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبهی ،بیهوت :دارصادر 1966،ا
5ا ابوریه ،محمود ،اضواء علی السنة المحمدیة ،بیهوت :موسسه االعلمی للمطبوعات ،بیتاا
5ا احمدی ،محمدحسن ،مسئلهشناسی تحهیف با بگـاهی بـه قـهآن کـهیم و کتـاب مقـدس،
دابشگاه قم1919،شا
7ا اعظمی ،مصطفی ،دراسات فـی الحـدیث النبـوی و تـاریخ تدوینـه ،المکتـب االسـالمی،
 1599ا
6ا بابایی ،علی اکبه ،مکاتب تفسیهی ،پژوهشگاه حوزه و دابشگاه و سم 1912 ،شا
1ا بحهابی ،شیخ یوسف ،الحدائق النا هه ،قم:موسسه النشه االسالمی 1595،ا
1ا پاکتچی ،احمد ،تاریخ حدیث ،تههان :دابشگاه امام صاد 1911 ،شا
19ا تهمذی ،محمد بن عیسی ،السنن ،بیهوت :دارالکتب العلمیه ،بیتاا
11ا تفلیسی ،وجوه القهآن ،مقدمه مهدی محقق ،تههان :دابشگاه تههان1917 ،شا
12ا جان وبابهو وااا ،زبان قهآن  -تفسیه قهآن ،تهجمـه مهتهـی کهیمـیبیـا ،تهـهان :هـهمس،
 1911ا
19ا حسینی جاللی ،تدوین السنة الشهیفة ،قم :دفته تبلیغات 1519 ،ا
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15ا حیدر ،اسد ،االمام الصاد و المذاهب االربعه ،بیهوت :دارالتعارف للمطبوعات1119 ،ما
15ا خطیب بغدادی ،تقیید العلم ،دار احیاء السنة النبویة 1165 ،ا
17ا خویی ،سید ابوالقاسم ،البیان فی تفسیه القهآن ،بیهوت :دارالاهها ،بیتاا
16ا دارمی ،عبدالله بن عبدالهحمن ،السنن ،استاببول :بشه استاببول 1591 ،ا

11ا دیاری بیدچلی ،محمد تقی ،آسیبشناسی روایات تفسیهی ،تههان :سم 1919 ،شا
11ا رابینسون ،یس ،اف ،تاریخ بگـاری اسـالمی ،تهجمـه محسـن الـویهی ،تهـهان :سـم ،
1912شا
29ا رشیدرضا ،محمد ،تفسیه المنار ،بیهوت1156 :ما
21ا رضا کاشیزاده ،زینب ،رابطهسنجی بق شفاهی و بوشتاری در سدههای بخستین اسالمی،
پایانبامه کارشناسی ارشد ،تههان :دابشگاه تههان1915،شا
22ا رینین ،ابدرو ،رویکهدهایی بـه تـاریخ تفسـیه قـهآن ،بـهکوشـش مهـهداد عباسـی ،تهـهان:
حکم 1912،شا
25ا شوئله،چهیگور ،شفاهی و مکتوب در سدههای بخستین،تهجمه :بی ساز ،تهـهان :حکمـ ،
1911شا
25ا طباطبایی ،سید محمدکا م طباطبایی ،تاریخ حدیث شیعه ،قم :دارالحدیث1919،شا
27ا طباطبـــائی ،ســـید محمدحســـین ،المیـــاان فـــی تفســـیه القـــهآن ،بیـــهوت :األعلمـــی
للمطبوعات 1919،ا
26ا طبهی ،محمد بن جهیه ،جامع البیان عن تأوی آی القهآن ،بیهوت :دارالمعهفة 1912 ،ا
21ا عته ،بورالدین ،منهج النقد فی علوم الحدیث ،دمشق :بیبا1111/1591 ،ما
21ا عجا خطیب ،محمد ،السنة قب التدوین ،بیهوت :دارالفکه 1591 ،ا

تأثیر ساختار روایی در تحلیل پدیدۀ «جعل حدیث»

29ا سجادی ،سید صاد و عالم زاده ،تاریخبگاری در اسالم ،تههان :سم 1919 ،شا

99ا کشی ،عبدالعا یا ،رجال ،بیهوت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،بیتاا
91ا کلینی ،محمد بن یعقوب ،االصول من الکافی ،دارالکتب االسالمیة 1979 ،ا
92ا کورابی ،علی ،تدوین القهآن ،تههان :دارالقهآن الکهیم 1511 ،ا
99ا چهجی ،ابوالقاسم ،تاریخ فقه و فقها ،تههان :سم 1912 ،شا
95ا چلدزیهه ،ایگناس ،مذاهب التفسیه االسالمی ،قاههه :مکتب الخابجی 1965 ،ا
95ا چیب ،هامیلتون و دیگهان ،تاریخبگاری در اسـالم ،تهجمـه یعقـوب آژبـد ،تهـهان :چسـتهه،
1915شا
97ا مجلسی ،محمدباقه ،بحار االبوار ،بیهوت :موسسة الوفا 1599 ،ا
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96ا مدیهشابه ی ،کا م ،علمالحدیث ،قم :ابتشارات جامعه مدرسین1969،شا
91ا مسعودی ،عبدالهادی ،وضع و بقد حدیث ،تههان :سم 1911 ،شا
91ا معارف ،مجید ،تاریخ عمومی حدیث ،تههان :ابتشارات کویه1911،شا
59ا معهف  ،محمدهادی ،التمهید ،قم :موسسه فههنگی تمهید1961 ،شا
51ا معهف  ،محمدهادی ،التفسیه و المفسهون ،مشهد :الجامعه الهضویه 1511 ،ا
پژوهشنامهعلومحدیثتطبیقی» ،سال هفتم ،شماره دوازدهم ،بهار و تابستان 9911ش

«
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52ا معهف  ،محمدهادی ،علوم قهآبی ،قم :وسسه فههنگی تمهید1919 ،شا
59ا موتسکی ،هارالد ،حدیث اسالمی :خاسـتگاه و سـیه تطـور ،تهجمـه :ما کهیمـیبیـا ،قـم:
دابشکده حدیث1919،شا
55ا بعمابی،محمد بن ابهاهیم ،الغیبه ،تههان :مکتبة الصدو  ،بیتاا

