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 چکیده

های ابداعی مسلمانان بررای فظرح فردیس اسرتخ برزری از       معنای نام بردن از راویان از سنت اِسناد به

ویژه نظام اِسناد را برسازته و  اند اصالت فدیس مسلمانان را مخدوش کرده و به زاورشناسان تالش کرده

مسرلمانان و نزرب برزری    زاستگاه آن را متأزر و در فدود اواسط سدۀ دوم معرفی کنندخ در مقابل از سوی 

ای مستدل و موجه، اصالت فدیس و نظام اِسرناد را   گونه دیگر از زاورشناسان مطالعاتی انجام شده که به

کندخ مسلمانان معتقدند نظام اِسناد در زمان صحابه وجود داشته و اسانزد همگی اصرالت دارنردخ    تبززن می

ال فدیس افتماالً ززلی زود آغاز شرده ولری نرام    دهد این سنت برای انتق بررسی جوامع متقدم نشان می

تدریج غلبه یافته استخ این سنت افتماالً از نزمۀ سردۀ اول آغراز    بردن از اِسناد رویه معمول نبوده بلکه به

هرای مختلظری    کرارگزری اِسرناد رویره    های مختلف اسرالم در بره   تدریج تکامل یافته استخ بوم شده و به

 سدۀ دوم این سنت فراگزر شده استخ اند، ولی تا اوازر  داشته

 فدیس، اِسناد، جعل افادیس، زاورشناسانخ ها: کلیدواژه
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 بیان مسئله

اسرممی اهییر     شناسران  از نظرر حردیث   حدیث یک راویان معنای نام بردن از اِسْناد به
بره اتارار راویران و نیرا و اجر  م یوعرا راویران         زیادی دارد و غالباً احادیث باتوجره 

گیری سن ِ نام بردن از زن یرر  راویران یرا     هیه، شکل شود. بااین بندی و ارزیابی می طبقه
ای اس  که در چند دها  هیان پیدایی نظام اِسناد برای انتقار حدیث و خاستگاه آن مسئله

روسر    پژوهان را به خود جلب کرده اس . اهیی  این مسئله ازآن ته، توجه حدیثگذش
که برخی خاورشناسان با طرح پیدایی مترخخر نظرام اسرانید، ایرد  جعلری برودن حردیث        

انرد کره نظرام     اند. دانشیندان اسممی و برخی خاورشناسران برر آن   اسممی را مطرح کرده
وجرود آمرده و      از احادیرث حرحیخ خیلری زود بره    ای برای محافظ وسیله مثابا بهاِسناد 

بی آرا و اطمعرات موجرود، تحلیرل     کنرد از ببره   احال  دارد. جستار حاضر تمش مری 
 درستی از خاستگاه نظام اسانید ارائه کند.  

 مقدمه
حار که مسلیانان  ترین منبع شناخ  اسمم اس . حدیث درعین حدیث در کنار جرآن مهم

ویرژه   زند، برای شناخ  تفسیر، تاریخ عقاید، اخرم  و بره   پیوند می را به سن  پیامبر
ای  آید. به هیین دلیل، در سن  دانشوری اسممی، اهیی  ویرژه  کار می فقه و احکام هم به

های مختلفی هیچون درایة الحدیث و فقره الحردیث و علرم رجرار بررای       داشته و دانش
رایج مسلیانان، حردیث    اس . در سن وجود آمده  تشخیص سره از ناسره در احادیث به

شامل دو جسی  متن و اِسناد اس . متن، هیان گفتار و کلیاتی اس  که آخرین راوی آن 
اس  که جوام معنای حدیث به آن اس ؛ خواه گفتار  کند. به تعبیر دیگر، کممی  را نقل می

ارت از ( و اِسرناد عبر  ۷ش، ص۲۶۳۱چری،   یرشرانه دم)معاوم باشد یا حکای  کردار وی
ش، ۲۱۲۶رسانند.)حردر،   سلسله و زن یر  راویان اس  که متن حدیث را به معاوم مری 

  در لغر منظرور و جروهری، اِسرناد     شناسانی هیچرون ابرن   ( براساس دیدگاه لغ ۳۶ص
 گاه، بخش بابیی دامنا کوه و نیرا براب رفرتن اسر . امرا در      معنای تکیه برگرفته از سند به

  نسرب  دادن و   براب برردن  معنرای   کار رفته: نخس  به دو معنا به، به حدیث  علوم  احطمح
جرار   حدیث  از متن  پیش  که  سخن  گویند  به  طریقى معنای و دیگر به  آن  گویند  به  سخن
و اهرل   پیرامبر ]  معاروم ترا    از راویان  شده  تشکیل  زن یر بیان دیگر، هیان به .گیرد مى

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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ش، ۲۶۳۱جبادی، )شود. نیا گفته می« سنادإ اسلسل»یا « إسناد»، «سند»که به آن  بی  ایشان[
هرایی دارد کره از محرل     ( ظاهراً سند)جیع: اسناد( با اِسناد)جیع: اسرانید( تفراوت  ۶۷ص

 ( ۲۱۲نک: هیان، ص)بحث این جستار خارج اس .
داری کره بررای حفر      های دامنره  توان ممحظه کرد که مسلیانان در جریان تمش می

انرد. درواجرع    گرذاری کررده   اند، نظام اسانید را پایه ان ام داده معاوم حدیث و سن 
ایشان به این نتی ه رسیدند که در هنگام نقرل حردیث، بایرد سلسرله و زن یرر  راویران       

سرهم ذکر شود تا معلوم شود که واجعراً حردیث از معاروم حرادر شرده       ای پش  گونه به
که اِسرناد حردیث ضرعفی نردارد و دلیرل      اس . براساس دیدگاه مشهور، اگر معلوم شود 

دیگری مانند مخالف  با جرآن یا احور اعتقادی مقبور در جامعا اسرممی وجرود نداشرته    
شیارند. در توضیخ این امر باید یادآوری کرد که   اعتیاد می باشد، حدیث را ححیخ و جابل

خخران بنردی انرواح حردیث در برین متقردمان و متر       اگرچه تعریف حدیث ححیخ و طبقه
الردین عراملی    نظر دارند. شیخ زین باره اتفا  متفاوت اس ، هیگی در اهیی  اِسناد دراین

نخستین دانشیند شیعه که در علرم درایرة الحردیث     مثابا به ( ۳۳.ممعروف به شهید  انی)
 حرحیخ  گویرد حردیث   در تعریف حدیث ححیخ می ۲اجدام به نگارش کتاب کرده اس ،

 در هیرا طبقرات بره    مرذهب  امامی عادر و راویانی توسط آن سند سلسله که اس  روایتی
( نظیرر ایرن   ۶3، ص ۲۱۱۶ثرانی،  الشرهید  ال بعی العراملی ال )۱.گردد متال معاوم

شرود.)نک: ربرانی،    تعریف در اجوار دیگر محد ان این دوره و پر  از آن نیرا یافر  مری    
 (۳3ر۷۷ش، ص۲۶۳3

کره  کردنرد   دانستند و بدان عیل مری  می ححیخظاهراً متقدمان نیا روای  و حدیثی را 
؛ مرثمً اینکره در احرور     اب  شرود و با جراینی از هر راه میکن  حدور آن از معاوم

مائه باشد، از جور اححاب اجیاح نقل شده باشد، در یک یا دو احل معرروف وجرود    اربع
ا کتراب  مثل کتاب عبردا  حلبری یر    های موردتخیید امام داشته باشد، در یکی از کتاب

( عالیان اهل سن  البتره  ۳۷ر۳۶یون  بن عبدالرحین وجود داشته باشد و... .)هیان، ص
ولری در   ۶انرد،  هایی در دانش حدیث اجدام کررده  تر از شیعیان به نگارش کتاب خیلی پیش
ها نیا محور احلی نقد حدیث تقریباً فقط بر سند احادیث استوار بوده اس . بنرابر   بین آن

نیا در هنگام نقل حدیث، از و اج  حدیث  ، مسلیانان در زمان پیامبرها برخی گاارش
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عباس نقل کرده که ما در زمان رسور  که مسلم از جور ابن کردند. چنان اطیینان حاحل می

کردیم.)القشیری النیسابوری،  شناختیم از او حدیث نقل نیی نیا تا شخای را نیی خدا
 زمران حرحابه نیرا سرن ِ     دهرد کره در   ن مری ( این حدیث نشرا ۲3، مقدمه ص۲تا، ج بی
توان از این حدیث براین نتی ره رسرید کره      ولی نیی ؛کارگیری اِسناد وجود داشته اس  به

و دیگرر معارومان، زن یرر      مسلیانان هیواره در هنگام نقل روای  از رسرور خردا  
خاسرتگاه اِسرناد و زمران     بحرث دربرار   کردنرد.   راویان و اِسناد حدیث خود را ذکرر مری  

هرایی اسر  کره خاورشناسران مطررح       گیری این سن  مربوط به انتقادات و شربهه  شکل
خاحری  پرژوهش   ،اند. درواجع پیش از آن در بین محد ان و دانشیندان علوم اسممی کرده
پاسرخ بره نقرد     در گیری این سرن  و اعتبرار آن ان رام نگرفتره اسر .      زمان شکل ر بادر

لی مطررح  مفا های بحث ،شناسان مسلیان دربار  زمان پیدایی اِسناد حدیثخاورشناسان، 
و مطررح در ایرن    عتنابههای م دیدگاه ،علیی توان در حداند. این جستار تمش کرده  کرده

 د. ررسی و ارزیابی کنعرحه را ب
 ایدۀ جعلی بودن احادیث و متأخر بودن پیدایی نظام اِسناد .1

ها برای آشنایی  های آن حدیث مسلیانان تقریباً مقارن تمش مطالعات خاورشناسان دربار 
اگرچه  ؛جدی و آکادمیک ان ام شده طور به ،نوزدهم اواخر سد یعنی از  پیامبر  با سیر

 ۱پیش از آن نیا در سن  خاورشناسی مطالعراتی وجرود داشرته اسر . الروی  اشر رنگر      

خاورشرناس   ،(۲۳3۷رر ۲۳۲۳)۷ونیرا ویلیرام میرور    ،خاورشناس اتریشری  ،(۲۳۷۳ر۲۳۲۱)
حردیث ان رام دادنرد.     ر برا تروجهی در  جابلشاخای هستند که مطالعات  افراد ،انگلیسی

میرور   ،اند که در این میران  کتاب تخلیف کرده پیامبر اش رنگر و میور هر دو دربار  سیر 
منبعری بررای    عنروان  بره اهیی  حردیث  دربار  کتابش در حدود یکاد حفحه  ادر مقدم

هرم دربرار    ای  مقالره  ،کتابش بر مقدما عموهاش رنگر هم  یره بحث کرده اس .شناخ  س
 ۳آرنرر  جرران ونسررینک  (Sprenger, 1959; Muir, 1861)حرردیث نوشررته اسرر . 

حدیث و عقاید مسرلیانان نگاشرته   دربار  دانشیند هلندی نیا چند کتاب  ،(۲۳۶۳ر۲۳۷۷)
 الیع م الیفهرس بلفاظ النبویحدیث تخلیف مع م الفبایی حدیث با عنوان  در حوز که 

اهیی  دارنرد. ایرن دانشریندان اگرچره در      ةمفتاح کنوز السنو مع م موضوعی با عنوان 
درم یروح دیردگاه    ،کردنرد  منبعی تاریخی از حدیث اسرتفاده مری   عنوان بهمطالعات خود 
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ی ا ان را خدم  مهرم و ارزنرده  فعالی  محد خوبی به احال  حدیث نداشتند. البته ایشان 
کردند و به حرداج  بسریاری از محرد ان در دریافر  و نقرل حردیث        به تاریخ تلقی می
نظام نقادی حدیث مسلیانان که تا حدود زیادی برر   هرروی دربار  ولی به ،اعتراف داشتند

ویژگری شرفاهی برودن نقرل حردیث و نیرا       درواجرع   ۷، تردید داشرتند. اِسناد تکیه داش 
 دانسرتند.  سراز جعرل حردیث مری     عامل عیده و زمینره ای را دو  های مختلف فرجه گرایش

(Sprenger, p. 2-7; Muir, xxxv, xxxv-xxxvi-viii; Wensinck, 1932, p. 8-14) 
 ۳و شرراخ  خاورشررناس مشررهور م رراری  (۲۳۱۲ررر۲۳۷3)۳گلدتسرریهردر ایررن میرران 

( بیش از هیه عرحه نقادی را گسترش دادند. گلدتسیهر در مطالعات خرود  ۲۳۳۳ر۲۳3۱)
هرای دوم و   اسرممی در سرده   تحوبت جامعا این نتی ه رسیده بود که روایات، در پیبه 

هرایی نشران    گلدتسیهر با ذکر مثرار  (Goldziher, 1971, p. 19)۲3اند. سوم برساخته شده
 ،یرک بره نوبرا خرود    هر های مختلف عقیدتی های سیاسی و فرجه داد عالیان زاهد، جدرت

جریان شرکاکی    (Ibid, p. 125-138)ود جعل کردند.احادیثی را برای تقوی  اندیشه خ
مطالعات حدیث در غرب گذاش  و معاحران وی نیا اعتبار و  گلدتسیهر، تخ یر زیادی بر

بریش از هیره، یروزف     (Berg, 2000, p. 12)تردید جررار دادنرد.  ث را مورداحال  حدی
د ایرن تارورات   جرار داد واعمم کررد: مرا بایر    موردتوجهشاخ  تردیدهای گلدتسیهر را 

ای احیل و مو ق از اخبار وجود داشته اسر  کره    دلیل را کنار بگذاریم که اساساً هسته بی
در پی نتایج  گوید شاخ  می (Schacht, 1949,p.146-47)رسد. می سند آن به پیامبر

مطالعات گلدتسیهر باید گف : ح م فراوانی از روایات موجود در جوامع حدیثی سرنتی  
 تنها پ  از عار شافعی)یعنی در جرن سروم ه رری( رواج و ترداور یافتنرد.     ها آن  و غیر

(Ibid, 1950, p. 4) م ه ری شکلل جرن دواِسناد در اوای  پدید ،شاخ  ابراساس نظری  
هرای حردیثی بره اوج     دوم جرن سوم در م یوعره  یاگرف . و در سیر تکاملی خود در نی

هرای مترخخر شرکل     نادهایی هستند که در دورهترین اِسنادها، اس نتی ه کاملدرخود رسید. 
 .Ibid, 1946, p)شود. تر می بخش جعلی سلسلا سند طوبنی ،اند و به هیین میاان گرفته

ترین بخش سند کره شرامل نرام مراجعری از جررن نخسر  ه رری، ماننرد          جدییی (147
ال  هرای جدیردتر اِسرناد احتیرابً احر      ولی بخش ،ندا رساختهب و ححابه اس ، پیامبر
کردنرد   سعی مری  ،پندارد جاعمن برای اینکه حدیثی را معتبر جلوه دهند شاخ  می دارند.
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را به سند روایتری اضرافه کننرد     مثمً نام پیامبر ؛مراجع متقدم را بر اسناد آن اضافه کنند

یرا   «رشد وارونا اَسانید»رسیده اس . شاخ  این کار را  که در احل به یکی از ححابه می
شراخ  حتری مردعی شرد      (Ibid, 1950, p. 165-166)قرایی اسانید نامیرد. گسترش جه

 (Ibid, p. 173)دادنرد.  برخی افراد روایات را با استفاده از نام شرخص دیگرری رواج مری   
 (Ibid, p. 69-166 & 171)نامیرد.  ۲۱د و طرر  تکثیرر اسرانی   گونره اعیرار را   شاخ  این

خرانوادگی نیرا احرال  ندارنرد. ایرن      آن اس  که احادیث با اسرانید   شاخ  هیچنین بر
انرد.   ها هستند که در طبقات مختلف از اعضای یک خرانواده روایر  شرده    احادیث هیان

 .Ibid, p)ای تانعی برای تضیین حدیث هسرتند.  گونه اسناد نیا وسیله این ،نظر شاخ  هب

 شاخ  دربار  نظام اِسناد مربوط بره حلقرا مشرترس اسر .     اترین بخش نظری مهم (170
اند، بلکره گراه    سند واحد نقل نشده سلسله کند بسیاری احادیث با یک شاخ  مشاهده می

م یرا  در نسرل سرو   چندین سند مختلف و متعدد دارند و این سندها غالباً به ناجل مشترکی
مشرترس   ن حلقرا تری رسند. شاخ  این راوی مشترس را پایین می چهارم پ  از پیامبر

های م عور  توان محل اتاار جسی  ترین حلقا مشترس را می نظر شاخ ، پایین هنامید. ب
مشاهدات دیگرر    ه حاحل ازهای احیل در سندهای یک روای  دانس . این نتی و بخش

های م عور در سندهای مختلف یک روای  غالبراً   شاخ  بود که متوجه شده بود بخش
یعنی نام راویان در این بخش از سندهای مختلرف یرک روایر  واحرد عینراً       اند؛ سانیک

 ی مشترس پدیدآورنرده یرا جاعرل حردیث اسر .      عقید  شاخ ، حلقه شود. به تکرار می
(Ibid, p. 171-172روی ) های اجتیاعی  کند ظهور اِسناد با آشوب شاخ  ادعا می رفته هم

( ارتبراط دارد و   ۲۱۳ر۲۶۱ویان به عباسیان)مربوط به تغییر و تبدیل خمف  از خاندان ام
 .Ibid, p)«نداشته اسر .  مند و متعارفی م کاربرد جاعدهش از آغاز جرن دواِسناد پی»بنابراین 

 تابعران  بعردی  نسرل  دور این نتی ه رسیده کره نظرام اِسرناد در    ه با این حساب او ب( 37
عردی تکامرل پیردا کررده     جررون ب  تدریج در ل گرفته و بهه ری شک ۲۳3 تا ۲۱3 حدوداً
 اس .  

 هنگام نظام اِسناد و اعتبار آن زود گیری ایدۀ شکل .2

شناسان اکثراً بر این باورند که نظام اِسناد خیلی زود در زمران   دانشیندان اسممی و حدیث
نبروی   گیری از سریر  و الگرو  مندی بره پیرامبر   هعشق و عمجدرواجع ححابه آغاز شد. 
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د. سرامان  ش آوری اخبار و احادیث پیامبر برای جیعمسلیانان   موجب فعالی  گسترد
ولری   ،دادن به اخبار روند خاحی را طی کرده تا به تدوین جوامع حدیثی رسیی ان امیده

حرحیخ و واجعری را از   هایی تمش کردنرد احادیرث    در این میان مسلیانان با تدارس نظام
این سن  وجود داشرته کره    ،د از آغازآن تشخیص بدهند. این عده معتقدن انواح برساختا

منبرع و مخخرذ    ،کردنرد  را ممجات نکرده ولی از وی حدیث نقل مری  کسانی پیامبر اگر
کردند حتیراً مخخرذ    برخی احادیث خاص سعی می درخاوصویژه  هب د؛خود را ذکر کنن

شرود کره    استناد مری  به اجوالی از ححابه و نادیکان پیامبر پ  ۲۶خود را معلوم نیایند.
کره از   هیواره وجود داشته اسر . چنران  کارگیری اِسناد و ذکر وسائط  نشان دهند سن  به

اش  گاه حدیثی برای شیا بگویند، به گوینرده  هر نقل شده که فرمودند: حضرت علی
)کلینی، سر . به سود شیاس  و اگر دروغ باشد به زیان اونسب  دهید، اگر درس  باشد، 

 (۷۱ص، ۲ش، ج۲۶۳۶
روایر  شرده کره فرمودنرد: حردیث را برا سرندش         در نقل دیگری از امام علرى 

بخوانید، اگر درس  باشد شیا هم در او شریکید و اگر دروغ باشد گناه آن متوجه ناجلش 
 ( ایرن گرروه از   ۱3رر ۲۲خلفرای نخسرتین)    در دور  (۲۶۳۷)نک: طبرسری،  باشرد.  مى

ابراز نگرانی  احادیث پیامبر اروی مشکمت ناشی از نقل بی درخاوصان بارها ححابی
نیرا   اند. ابوموسی اشرعری در نقرل حردیث از خلیفره عیرر ترذکر دریافر  کررد و         کرده
بسیار  روای  از پیامبرنقل  روی در ادهزیخاوص درابوهریره  دربار وی  گیری موضع
شرتر عالیران اسرممی نیرا     بی (۱3، ج۲۶۳۱)برای اطمعات بیشتر نرک: پراکتچی،   تند بود.

ابرن حرمح    کره  محد ان عیل بزمی بوده اسر ؛ چنران   بین کارگیری اِسناد در معتقدند به
کنرد کره    مبارس نقل می از جور ابن مسلیانان دانسته و ی ویژ ها استفاده از سند را از سن 

 «.نة أیضرا أنه جار ابسناد من الدین لوب ابسناد لقار من شاء ما شاء وطلب العلرو فیره سر   »
ک  مربوط اس . اگر اِسناد نباشد هرر  یعنی اِسناد به دین (۲۷۷ ، ص۲۱۲۳شهرزوری، )

های عالی برای حدیث نیا سرن  مرسروم    گوید و البته پیدا کردن سند هرچه خواس  می
نرام   ادهد رویر  ی نشان میرسی جوامع حدیثی متقدم شیعی و سنحار بر بااین بوده اس .

کرارگیری اِسرناد و خاسرتگاه     به ین روایتی که دربار تر بردن از اِسناد رایج نبوده اس . مهم
بارره( اسر . وی در ایرن روایر       . ۲۲3ر  ۶۶، مربوط به ابرن سریرین)  آن وجود دارد
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 انرد.  بعرد، مرردم در پری یرافتن اِسرناد حردیث بروده        که از زمان شروح فتنه بهمتذکر شده 

  (۲۲، ص۲تا، ج ری، بیالقشیری النیسابو)
در پری   ،تر مطرح شرد  گونه که پیش اعتبار و خاستگاه اِسناد حدیث هیاندربار  بحث 

جایگاه حدیث در برین مسرلیانان مطررح     دربار ها  انتشار آ ار خاورشناسان و شبهات آن
در کره   های نوپدید در دانش اسرممی دانسر . چنران    توان آن را در شیار بحث شد و می

عنراوینی نظیرر خاسرتگاه و جردم  اِسرناد       ،های مربوط به علم الحدیث ز کتابیک ا هیچ
 ۲۳و محید ماطفی اعظیری  ۲۷خانم نابیا ابوت ۲۱،شود. در این میان فؤاد ساگین یاف  نیی
اند. خرانم   حدیث ان ام داده دربار ی برای رفع شبهات خاورشناسان توجه جابلهای  تمش

اور ودوم  یی کره در زمران خلیفرا   ها رغم مخالف  یابوت در مطالعات خود  اب  کرد عل
را  برخی از ححابه احادیث پیرامبر  ،نگارش حدیث وجود داش  آوری و جیع دربار 
خانم ابروت   (Abbott, 1967, p. 7-11)کردند. های خود  ب  می آوری و در ححیفه جیع

در دوران   برن خطراب و تردوین مارحف رسریی      دهد پ  از درگذش  عیر نشان می
ویژه مکه و مدینه، بررای اهرداف    های اسممی به جرن اور، در اکثر بوم دومعثیان، در نییا 

تنها جضات و فقها بلکه معلیان و واعظان و جاراص هرم حردیث تعلریم      نهتربیتی،  فقهی
تروان احادیرث حرحیخ را از غلرط جردا       اند. ابوت معتقد اس  از طریق اِسناد می داده می
ها را  طور کلی آن ابوت احادیث با اسناد جیعی را مو ق و به (Ibid, p. 39 & 65-72)کرد.

نظر وی، نقل شفاهی و کتبی حدیث در کنار هم،  داند. به ضیانتی برای احال  حدیث می
در جلد نخس  ا ر معرروف   ساگین نیا (Ibid, p. 39)از میاان جعل احادیث کاسته اس .

که با هدف معرفی میراث متقردم اسرممی نوشرته شرده،      ۲۷های عربی تاریخ نگاشتهخود، 
شبها عدم نگارش زودهنگام حدیث را با مستندات فراوانی از کترب حردیثی مربروط بره     

ساگین مانند ابوت هریچ شرکی در و اجر  اِسرناد      (۲، ج۲۶۳3)ساگین، جرن اور رد کرد.
 ,Berg)ا پیردا کنرد.  فان واجعی متون رمؤلخواهد از طریق این مراجع و مآخذ،  ندارد و می

2000, p. 22)   
اعظیری   گویی به شبهات شاخ  متیرکا شده اس . اعظیی عیدتاً بر پاسخ تحقیقات
خاطرنشران کررده کره     های حدیثی متقدم مطالعه دربار  نگاشتهکتابش با عنوان  در مقدما

ی گلدتسریهر متیرکرا اسر ،    هرا  حدیث بر تحقیقرات و دیردگاه  دربار  های شاخ   ایده
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هرای حردیثی کشرف شرده و در اختیرار       های زیادی از نگاشته نسخه تازگی که به یحالدر
هرای   اعظیی اساسراً بحرث   اند. محققان جرار گرفته که شاخ  و دیگران بدان توجه نکرده
و معتقرد اسر  حتری خرود     داند  گلدتسیهر را تاریخ گذشته و مربوط به دو نسل جبل می

اعظیی ( Azami, 1978, p. xvii-xviii)شناسی خود تخطی کرده اس . شاخ  از روش
 ریرای شرده و در آخرر جررن اور ه رری      معتقد اس  نظام اِسرناد در زمران پیرامبر پایره    

کراربرد   برار  وی روای  ابرن سریرین در  درواجع حورت یک علم خاص درآمده اس .  به
جبرل از ایرن   این گاارش استفاده از اِسرناد  معتقد اس  ولی  ،را بیان کرده فتنهاِسناد بعد از 

اعظیی تیرکا شاخ  بر احادیث فقهی وحتی  (Ibid, p. 212-213)کند. تاریخ را نفی نیی
جعلری  دربرار   شراخ    د پسندد و ایر  کل احادیث را نییدربار  تاریخی برای اظهار نظر 
تعردد راویران    ،نظرر وی  ه بهدهد ک کند و با شواهد مفالی نشان می بودن اِسناد را نقد می

-Ibid, p. 215)جعرل اسر .   اها مانع از پذیرش نظریر  های مختلف آن ومیک حدیث و ب

 به اعتقراد داند.  معنی می جعل اسناد در سطخ وسیع را غیرمیکن و بی درواجع اعظیی (237
ها برا طرر  ضرعیف، اِسرناد خودشران را جعرل        اعظیی اگر هدف محد ان جعل بود، آن

العات خود نشان داده کره در مرواردی   در مط  اعظیی (Berg, 2000, p. 23-24)کردند. نیی
کره ضرعف حافظرا شرافعی      چنان ؛اِسناد ناجص و غلط در احادیث وجود دارد ،به دبیلی

تعیریم ایرن   حار وی  بااین موجب آن شد که وی بخشی از اِسناد حدیث را فراموش کند.
سرناد  دبیل مختلفی برای نراجص برودن اِ  » گوید: پذیرد و می احادیث را نیی مورد به هیا

توان لاوماً نتی ه گرف  که اِسناد ناجص، وجتی در شکل کامل در حردیث   وجود دارد، نیی
شراخ  را  « گسترش اِسناد» ااعظیی، نظریدرواجع  دیگری ظاهر شود، حتیاً جعلی اس .

هرای یرک حردیث برا اِسرناد       گوید فقط به این دلیل که دیگر نقل کشد و می به چالش می
این نتی ه رسید که آن حدیث با اِسرناد  ه توان ب گاارش نشده، نییمتفاوت، تا زمان دیرتر 

آن زمان شاهد گرفتن یرک راوی)سرند منفررد(     در بیشتر واجعاً وجود نداشته اس . شاید
جعلی  دربار شاخ   اعظیی اید شده و تکرار اِسناد آن اضافی بوده اس .  کافی تلقی می

کنرد   و مانند روبسون این استدبر را طررح مری    کند دانستن اسناد خانوادگی را نیا نقد می
ها باید از اسناد فامیلی احریل و واجعری،    آن ،که حتی اگر اسناد خانوادگی جعل شده باشد

یم ه بگروی گوید مقتضی اس  کر  او می (Azami, 1977, p. 232- 246)الگو گرفته باشند.
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 ,Ibid)احریل نیسرتند.  اسناد خانوادگی جعلی نیستند و هیا اسرناد خرانوادگی هرم       هیا

1977, p. 247 & 1985, p. 196-197) حلقا مشترس نیرا دبیرل و    سئلادربار  م اعظیی
برا جاطعیر  نتی ره      و (Ibid, 1977, p. 232-234)دانرد  های شاخ  را مردود مری  نیونه
 ,Ibid)گیرد شاخ  هیچ مدرس و استدبر محکیی برای ادعای خود ارائه نداده اس . می

1985, p. 182)  

دربرار  احرال    مسرلیانان    های دیگری برا ایرد   برخی از خاورشناسان نیا با استدبر
( دانشیند ۲۳۶۲ر۲۳۷۱یوزف هورویت ) ند.ا اِسناد هیراه هنگام نظامحدیث و پیدایی زود

هنگام از اِسرناد  و استفاد  زود دهد شاخ  را موردانتقاد جرار می نظریاتا حدودی  ۲۳آلیانی
کرار   بره  هورویت ، اِسناد در آغاز برای سخنان شخص پیامبر به اعتقاد کند. را تخیید می

ورویت  در هر  (Horovitz, 2004, p. 287)رف  و س   به سایر احادیث راه یافر .  می
خاستگاه و جدم  اِسناد، کاربرد اِسناد در منقوبت عروة بن زبیر)متروفی   پی مطالعه دربار 

رده اسر . بره   ( را بررسری و تحلیرل کر   ۲۷۲ بن اسحا )م.د ( و محی۲3۲ر۳۱حدود  در
مرواردی کره    موارد منبع خرود را ذکرر نکررده،    وی، اگرچه ابن اسحا  در بسیاری اعتقاد

ابن اسرحا  فقرط زمرانی     ،از سوی دیگر اس . توجه جابلراویان خود را به نام ذکر کرده 
هرا مسرئولی  آن را    اِسناد را ذکر کرده که روایاتی را از استادان و شیوخ خود گرفتره و آن 

اِسرناد   نیرا برا مقولرا   ( ۲۱۱ بن شهاب زهری)م. اند. استاد ابن اسحا  یعنی محید پذیرفته
گرف   توان نتی ه  پ  می ؛کرده جیعی( استفاده می دستهآشنا بوده و جبمً از اِسناد گروهی)

 ,Horovitz)که استفاده از اِسناد فردی ساده جبل از وی در برخی مواجع، رایج بوده اسر . 

برن   عرروة هورویت  استفاده از اِسرناد در مطالرب    (۱۷۳، صش۲۶۳۳/ موتسکی، 2004
برن زبیرر را    ةاستاد زهری را نیا بررسی کرده و جعلی دانسرتن اِسرناد عررو    عنوان بهزبیر 

 ا ر عرروة  عروه به عبدالیلک اموی  اگوید: عدم حضور اِسناد در نام داند و می ححیخ نیی
نیس  که او هرگا از اِسناد استفاده نکرده و اِسرنادی کره در کارهرای    بن زبیر بدین معنی 

زیررا سربک نگرارش نامره برا سربک        ؛تاریخی بعدی به او نسب  داده شده جعلی اسر  
رسد که اولین اسرتفاده از اِسرناد    این نتی ه میه کند و بابخره ب فر  میی نگارش کار علی

 (۱۷۳رر ۱۷۳)هیان، صاور بروده اسر .  های حدیثی مربوط به  لث آخر جررن   در نگاشته
هورویت  نظام اِسناد در حدیث مسلیانان را با ذکر رجار سند در متون یهرودی مقایسره   
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خاوص اجتباس مسلیانان از الگوهای یهودی برای اید  کایتانی و گلدتسیهر درکند و  می
یمدی مر  ۳۳۷کند که جبل از سار  حراح  اعمم می ولی بعد به ،کند ذکر سند را مطرح می

ای از استفاده از اِسرناد در مترون یهرودی یافر       نیونه یعنی حدود جرن دوم ه ری، هیچ
باید نتی ه گرفر    ،اند اسممی نگاشته شده این آ ار یهودی نیا در منطقا نشده و ازآن اکه

هورویت   (۱۳۶ر۱۷۳)هیان، صاند. که یهودیان این دوره وامدار و متخ ر از مسلیانان بوده
اجتباس مسلیانان از یهودی   مقالا دیگری خاطرنشان کرده که شوالی هم اید  خودش در

زیررا ایرن سرن  در یهودیر  و فرهنر        ؛کارگیری اسناد را مورد انتقراد جررار داده   در به
س حررفاً یرک   اجتبرا  رسرد ایرد    نظرر مری   هبر  (۱۳۷)هیان، صای نردارد.  یلی پیشینهئاسرا
تکیره نردارد و    ود مستشرجان بر هیچ سند تاریخیوجه اس  و به اجرار خ پردازی بی نظریه

هرای پسرندیده را    سن  هیاکنند  ها تمش می سرچشیه گرفته که غربی حرفاً از این منشخ
 دهند. به خودشان نسب  
گویرد   ( نیا از مدافعان اعتبار حدیث اس . روبسرون مری  ۲۳۳3ر۲۳۳۲)جییا روبسون

تروان آن را   ولری نیری   ،کافانه اسر  نقادی شاخ  بر اِسناد احادیث خیلی دجیرق و موشر  
برساخته بودن اسانید را تا حردودی   بار های شاخ  در کامل پذیرف . وی دیدگاه طور به

های فقهی درس  اسر    داند ولی معتقد اس  نتایج شاخ  احتیابً برای حوزه موجه می
وبسرون  ر (Robson, 1953, p. 20)هرا نیسر .   تعییم به انواح احادیرث و اِسرناد آن   جابلو 

را جبرور   پیرامبر  سیر  احال  احادیث تاریخی و درخاوصمخاوحاً تردید شاخ  
به شخای  آن حضررت   وی برآن اس  که عشق و عمجا پیروان محید( Ibid)ندارد.

 Ibid, 1965, p. 450)ای احیل از احادیث مربوط به ایشان را حف  کننرد.  هسته باعث شد

 کند که پر  از مررپ پیرامبر    گونه بیان می روند پیدایی اسناد را این وی (464-465 &
کردند و هیچ نیازی به بیان منبع و مخخذ آن نبود. ولی  ححابه جور و فعل ایشان را نقل می

تدریج و با درگذش  بسیاری از ححابه، راویان م بور شدند مآخذ گفتار خود را بیران   به
از اواسرط جررن    تدریج  طور غیررسیی و به ده از اِسناد بهکند استفا کنند. روبسون تاور می

؛ کنرد از اسرناد اسرتفاده کنرد     شده اس . حتی ابن اسحا  احساس وظیفره نیری   اور آغاز 
تروان فررک کررد     حار نیری  بااینکه پیش از وی هم کاربرد اِسناد رایج نبوده اس .  چنان

 ن دربرار  سریری  برن روبسون گاارش ا ای بوده اس . اِسناد برای عروة بن زبیر امر ناشناخته
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 ۷۱و  ۳۱هرای   پذیرد و معتقد اس  فتنه بین سار مقارن بودن استفاده از اِسناد با فتنه را می

یعنی زمانی که عبدا  بن زبیر علیه خلیفه در مکه شورش کرد.  ؛ه ری اتفا  افتاده اس 
 .جرن اور شکل گرفتره اسر    لث آخر  ،که هورویت  گفته چنانبنابراین استفاده از اِسناد، 

مخدوش بودن احادیث  اید  شاخ  دربار روبسون  (۱۳۳ر۱۳۳، صش۲۶۳۳روبسون، )
گوید مالرک   پذیرد و می سن بودن مالک را نیی دلیل کم هب مالک از نافع از ابن عیربا اِسناد 

سرار داشرته و حتری اگرر ایرن       ۱۱دنیا آمده که در زمان مرپ نافع  هب ۳۶احتیابً در سار 
کافی بارپ بوده کره احادیرث را از    انداز  همالک ب ،تاریخ را چند سار عقب و جلو ببریم

زیررا نرافع    ؛سر  خانوادگی بودن این اِسنادهانقد دیگر شاخ  مربوط  نافع دریاف  کند.
اسانید خانوادگی منطقری   جعلی دانستن هیاغمم ابن عیر بوده اس . به اعتقاد روبسون، 

 نبایرد آن را تعیریم داد.   ،اسانید خانوادگی جعلری وجرود داشرته    نیس  و اگر مواردی از
  (۱۳۳ر۱۳۳)هیان، ص

کررده  آلیانی نیا از احال  حدیث اسممی دفاح  ( دانشیند۲۳۷۱ر۲۳۳۱)۲۳یوهان فوس
ویرژه تحسرین و    بره  ؛داحال  نظام اِسناد را مستدر کنر  و در برخی آ ار خود تمش کرده

گرایری   پدیداری گفتیان سرن     وی دربار و اید تی ید وی از شخای  پیامبر اسمم
شردید مسرلیانان بره     افوس برر آن اسر  کره عمجر     .اس  توجه جابلدر فرهن  اسممی 

هرای   سررزمین  ان  یک ارچره و هیگرونی در هیر   و سن  وی باعث شده فره پیامبر
از این مسئله که بیشتر احادیرث  فوس  (Fuck, 1981, p. 100-101)وجود بیاید. اسممی به

گیررد کره    نتی ره مری   ،اسممی از جور حغار ححابه مانند ابوهریره و ابن عباس نقل شده
گوید اگر  س میها حورت نگرفته اس . فو احادیث مسلیانان احال  دارند و جعل در آن

ترر بودنرد،    باید ححابا کبار هیچون ابوبکر و عثیان، کره محتررم   ،هیا اِسناد جعلی بودند
 ,Ibid)انرد.  شدند. ازآن اکه راوی این کار را نکرده، احتیابً اِسنادها احیل بوده انتخاب می

p. 116) یوهان فوس از پیدایی حدیث پیامبر تاویر      و خاسرتگاه اِسرناد تقریبراً مشرابه
 کند. داری می گرایی طرف دت از حدیثش همحد ان مسلیان اس  و ب

 ایدۀ اعتبار نسبی احادیث و تدریجی بودن پیدایی نظام اِسناد .3

وی ان رام   یی که برای ترویج نظریرا ها حدیث اسممی و حرک دربار  مطالعات شاخ  
کره خرمف   هر حدیثی جعلی اس  مگر این»ه گیری این گفتیان من ر شد ک به شکل ،شد
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انرد   ، البته گفتیان رایج آن اس  که هیا احادیث حرحیخ در سن  اسممی «.آن  اب  شود
دلیل برخی تحروبت   هب ،بیستم پایانی سد  در دو سه دها که خمف آن  اب  شود.مگر آن
ترری   بینانره  پژوهی غربی پدید آمد که تمش کرد درس واجع علم جریانی در حدیث افلسف
 ,Afsaruddin)یا سفید ترسیم نکنرد.  اهمنابع اسممی داشته باشد و مسائل را حرفاً سی از

2001, p. 726-729)     تیایرل دارد و راهبررد    گرایری  روی و نسربی  ایرن جریران بره میانره
 )متولرد ۱3هارالرد موتسرکی   گویی و عدم تعییم را انتخاب کررده اسر .    خودداری از کلی

ترین افرراد ایرن   و تخ یرگرذار  دانشگاه ناییخن هلنرد را در شریار پیشرگامان   ( استاد ۲۳۱۳
تردیردهای شراخ  دربرار  جعلری      ،به اعتقاد موتسرکی  (Berg, 2004)اند. جریان دانسته
 ،احادیرث اسرممی   ااعتبرار هیر   ه مخالفان شاخ  دربرار  احادیث و نیا دیدگا بودن هیا

در مروارد جائری و برا     فقرط حردیث  یک جابل دفراح نیسر  بلکره اعتبرار تراریخی       هیچ
یرا جعلری   معتبرر   طور کلی توان حدیث را به تبیین اس  و نیی جابل های تفایلی پژوهش
  (Motzki, 2004, xii-xliii, p.xxviii)دانس .

روس  کره نتی را تحقیرق در یرک      انتقاد موتسکی به گلدتسیهر و شاخ  بیشتر ازآن
اند. اعتقاد وی بر آن اس  که دربار  وجایع  ادهمورد جائی را به کلّ مطالعات خود تعییم د

 ۱۲ها، تعییم جرایا نیسر  و بایرد در هرر مرورد جداگانره تحقیرق کررد.         تاریخی و سن 
دهد که گلدتسیهر و شاخ  برخری احادیرث را جعلری یرا      موتسکی مواردی را نشان می

ان ناسرازگار بروده   های خودشر  اند فقط به این دلیل که با نظریه پنداشته منبعی را غیر معتبر 
( موتسکی در چند مطالعا موردی روش تحلیل توأمران  Motzki, 2002, p. 14-16اس .)

کار گرفته و نشان داده این احادیث بررخمف ایرد  شراخ  در     حدیث را به ۱۱متن و سند
هارالرد    ۱۶رسرد.  مری  شود و اِسناد آن واجعاً به پیرامبر  گذاری می جرن اور ه ری تاریخ

 ۱۱های نوین نقرد منبرع   شناسی کارگیری روش موتسکی در مطالعات خود تمش کرده با به
های نوپدید منابع، احال  و اعتبار تاریخی بسیاری از منابع اسممی  و نیا استفاده از نسخه

وجره و مرردود    را  اب  کند و اید  جعلی بودن حدیث مسلیانان را تا حدود زیرادی بری  
ش( موتسرکی بررای پاسرخ بره پرسرش از      ۲۶۳۳ اطمعات بیشتر نک: پارسا، نیاید.)برای

طرور   دهرد بره   کند و ترجیخ مری  گویی خودداری می خاستگاه اِسناد و اعتبار سندها از کلی
تفایلی، به سراغ منابع اسممی در ادوار مختلف تاریخی برود و نترایج خرود را فقرط بره     
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ات مروردی موتسرکی بررای بررسری میراان      اش محدود کند. یکی از مطالعر  مورد مطالعه

ذکر  جابل ۱۷ ( اس .۱۲۲عانی)م. کارگیری اِسناد در منابع اسممی، مانف عبدالرزا  حن به
تاریخی و نیا تحلیل آماری نشران   های نقد منبع، تحلیل روایی اس  که موتسکی با روش

دد راویان ایرن ا رر،   به تع داده که عبدالرزا  حنعانی واجعاً مؤلف این کتاب اس  و باتوجه
تقسیم پراکند  روایات بین این راویان، گوناگونی مفاد مطالبی که روای  شده، گونراگونی  

های م هرور الرراوی و    ، استفاده از روای الیانفمخبران این راویان، ویژگی ساختاری 
هرا   معتبر اس  و عبردالرزا  آن  مانّفدیگر به این نتی ه رسیده که مطالب  چند شاخص

 ۷و  ۳( در ایرن مطالعره، موتسرکی برر جلرد      ۲۱۱رر ۲۱۳جعل نکرده اس .)هیان، صرا 
درحد تیام ا ر را در برر  ۱۲روای  که  ۶۳۲3مانّف متیرکا شده و نشان داده از م یوح 

درحرد از ابرن جرریج)م.    ۱۳ (، ۲۷۶درحد مطالرب از معیررر برن راشرد)م.     ۶۱گیرد،  می
هر سه اساتید عبدالرزا  هستند. باجی  ( اخذ شده که ۲۳۲درحد از  وری)م. ۱۱ (، ۲۷3

رسد که سهم هریرک   نفر دیگر می ۳3درحد مطالب به ۲۶درحد از ابن عیینه و ۱مطالب، 
اگر عبدالرزا  این مطالب را به دروغ بره  »گوید:  درحد یا کیتر از آن اس . موتسکی می۲

کند، مشرابه باشرند    که شاخ  ادعا می ها چنان این افراد نسب  داده باشد، باید ساختار نقل
کره در گرروه روایرات معیررر،      ها نیرا گونراگون هسرتند، چنران     ولی برعک  ساختار نقل

تیییه، بیش  درحد از ایوب بن ابی۲۲درحد از جتاده، ۱۷درحد مطالب ظاهراً از زهری ۱۳
درحرد اظهرارات شخاری خرود     ۲درحد از ابن طراووس،  ۷درحد از افراد م هور، ۳از 

 نفر پراکنده شده اس .  ۷۷درحد مطالب بین ۶۱یعنی مانده  معیرر، و باجی
درحرد بره    ۳درحد ظاهراً به عطاء بن ابی رباح،  ۶۳های منسوب به ابن جریج،  در نقل
درحرد بره ابرن     ۷درحد به ابرن شرهاب زهرری،     ۳درحد به عیرو بن دینار،  ۷نام  افراد بی
نفرر پراکنرده    ۲3۶ن درحرد بری   ۶۷درحد فتاوای خود ابن جریج، مابقی یعنی  ۲طاووس، 

درحد  ۷درحد آرای خود  وری،  ۲۳اس . در مطالبی که گفته شده از  وری رسیده اس : 
مانده  درحد باجی ۳۷درحد افراد م هور،  ۶درحد روایات جابر بن زید،  ۳روایات مناور، 

درحرد   ۱۶مخبر یا راوی ذکر کرده اس . در مطالبی که به نام ابن عیینه اسر ،   ۲۳۲را از 
درحد از یحیی برن سرعید اناراری،     ۳درحد از ابن ابی ن یخ،  ۳های عیرو بن دینار،  لنق
 ۶۷درحرد از   ۷3درحد از افراد م هرور، مرابقی    ۱تا  ۶درحد از اسیاعیل بن ابی خالد،  ۳
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 (Motzki, 2002, p. 58-59نفر رسیده و از خود ابن عیینه رأیی وجود ندارد.)

 
 

منقوبت ابن جریج را انتخاب کرده اس . منرابع ابرن    در بین این سه نفر نیا موتسکی
جریج براساس پراکندگی جغرافیایی به اساتید و راویان مکری، مردنی، عراجری و سروری     

(، عیررو برن   ۲۲۱اند.مشایخ مکی ابن جریج شامل عطاء ابن ابری ربراح)م.   بندی شده طبقه
ترا   ۲۱۷ابن محیرد برین     مروان (، ابوالابیرمحید ابن مسلم)متوفی در خمف۲۱۳دینار)م.
(، عیر و بن شعیب بن محید بن عبدا  بن ۲۲۳عبدا  بن عبیدا  بن ابی ملیکه)م. (۲۶۱
  مروان ابرن محیرد   (، حسن بن مسلم بن ینعا )متوفی در خمف۲۲۳بن عاص)م. عیرو
( ۲۶۱)م.۱۳( و عبدا  بن طاوس بن کیسان هیدانی۲3۱(، م اهد بن جبر)م.۲۶۱ر۲۱۷بین 

برن زبیرر برن     (، هشام بن عروة۲۱۱ن شهاب زهری)م.مشایخ مدنی وی محید اب هستند.
یرا   ۲۶۷)م.۱۷( و موسری برن عقبره   ۲۱۶(، یحیی بن سعید بن جی  انااری)م.۲۱۷عوام)م.
برن علری برن حسرین برن علری برن         ( و نافع غمم ابن عیرر و جعفرر برن محیرد    ۲۱۲
ایرری مرولی عثیران یرا     ج ۱۳عبردالکریم  ،( هسرتند. مشرایخ عراجری وی   ۲۱۳طالب)م. ابی

 ( هستند. مشرایخ سروری ابرن جرریج،    ۲۱3یا ۲۶۷( و داوود بن ابی هند)م.۲۱۷معاویه)م.
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( هسرتند.  ۲۶۶( و عطراء برن ابری مسرلم خراسرانی)م.     ۲۲۳یرا   ۲۲۷سلییان بن موسی)م.

کارگیری اِسناد بررسی کرده اسر . عطراء برن     به لحاظ کی منقوبت این راویان را بهموتس
یک تابعی که در ربع آخر جرن نخسر  ه رری زنردگی کررده و نقطرا       ابامث بهرباح  ابی

خرود   ابرای موتسکی اهیی  دارد. وی در مطالعر  ،اتاار ابن جریج با طبقا ححابه اس 
سوم باجی  عطاء رأی فقهی خودش اس  و در یک مشاهده کرده بیش از دوسوم منقوبت

 ,Motzki, 2002)داده اسر .  و ححابی ارجاح جیله جرآن، حدیث پیامبراز به منابعی

p. 107) مستقیم، حورت مستقیم یا غیر عباس به ش از هیه از ابندر میان ححابه، عطاء بی
کند. عطاء از ححابیان دیگر هیچرون ابروهریره    نقل جور می« سیع »حتی گاهی با تعبیر 

ر دو و جابر بن عبدا  نیا روایاتی را از طریق سیاح نقل کررده اسر . منقروبت عطراء د    
معیوبً فاجِرد  « فتاوا»سبک  های عطاء از ححابه در جور نقل اند. سبک فتوا و اممء بیان شده

دلیرل عردم    هبر  ،اعتقاد موتسرکی ه عدم ذکر اِسناد ب (Ibid, p. 117)اند. اِسناد و بسیار کوتاه
 که عطراء تواند داشته باشد؛ نخس  آن آشنایی عطاء با اِسناد نیس  بلکه دبیل مختلفی می

فقهری مروردنظر خرود نظرر      خواسرته در مسرئلا   در حدد بیان کل حدیث نبوده فقط مری 
دانسته ولی اساسراً حردیث در    دیگر آنکه عطاء احادیث زیادی می ححابی را مطرح کند.

 به رأی متیایل بروده اسر .   ای داشته و وی بیشتر نظام آموزش فقهی عطاء اهیی  حاشیه
(Ibid, p. 121) ن داده کره بره هیرین دلیرل عطراء خیلری خیلری        موتسکی هیچنین نشا
زیرا در زمان وی گفتیان اجتدا به سرن  و اساسراً    ؛حدیث نقل کرده ندرت از پیامبر هب

در سبک امم نیا منقوبت عطاء  (Ibid, p. 127)تعریف آن هنوز شکل نگرفته بوده اس .
هرا   گراهی اسرانید هرم در آن   ند و حتی ات البته بلندترها را دارد. روای گیتقریباً هیین ویژ

مونتسرکی نشران    ،برن دینرار   منقوبت عیرو دربار  (Ibid, p. 139-152)شود. پدیدار می
ولی تیرکا وی معطروف   ،داده که وی در مقایسه با عطاء از حدیث استفاده بیشتری کرده

 .Ibid, p)در هیان حار منقوبت وی حاوی اِسناد نسبتاً کاملی اس . به تابعان بوده اس .

، حرحابی و  ابوالابیر در مقایسه با دیگر مشایخ ابن جریج از احادیث)پیامبر (187-198
منقروبت وی برا سریع  شرروح      درحرد  ۳۷که  زیادی کرده چنان استفاد  تابعان معاحر(

معیوبً دارای اِسناد اس  کره برخری    خاوص احادیث پیامبر هشود. احادیث وی ب می
از  درحرد  ۶3مَلیکره عیردتاً از حرحابه و     از ابرن ابری   (Ibid, p. 208-211)کامل هستند.
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سوم احادیث وی دارای اسناد اسر    اندکی کیتر از یک نقل حدیث کرده اس . پیامبر
 طور بهدانسته که باید اسانید را  اعتقاد موتسکی وی احتیابً نییه که برخی کامل نیستند. ب

اس  و  بن شعیب عیدتاً از پیامبرو عیرمنقوبت  (Ibid, p. 211-212)کامل ذکر کند.
منتقرل   ش بره ابرن جرریج   کیی نیا از احادیث ححابه و اندکی از احادیث معاحران خود

مختلف ظاهر شده اسر . عیررو برن     به گونا کرده اس . اِسناد وی در حدیث پیامبر
 (Ibid, p. 212-213)شعیب البته اسانید و راویان خود را در اکثر موارد ذکر نکرده اسر . 

عبراس کره در نظرام     شاگردان ابن مثابا بهبن جبر و ابن طاووس  حسن بن مسلم و م اهد
کرار   ندرت اِسناد را به هدر نقل احادیث نیا ب ،دادند فقهی خود به استفاده از رأی اهیی  می

موتسکی در گام دیگری منقوبت مشایخ مدنی، سروری   (Ibid, p. 214-217)گرفتند. می
ایرن نتی ره   ه نهای  بدرکند و  کارگیری اِسناد بررسی می لحاظ به ا بهو عراجی ابن جریج ر

( و ابرن طراووس   ۲۲۱رسد که نام بردن از اسانید در منقوبت از عطاء ابن ابی رباح)م. می
و برن شرعیب، عبردالکریم و عطراء خراسرانی کیترر از       عیرمَلیکه،  بسیار نادر، در ابن ابی

و مخبرران در مطالرب منقرور از عالیران مردنی       نام بردن زن یر  راویان س .ادرحد ۷3
چون ابن شهاب زهری، هشام بن عروه، یحیی بن سعید و موسی بن عقبه غالباً ان رام  هی

ر گرفته اس . استفاده از اِسناد در منقوبت دو عالم مکی، یعنی عیرو برن دینرار و ابروزبی   
یرگرذاری عالیران مردنی    کلی از تخ  طور بهممحظه اس  که از این دو، یک مورد  هم جابل

-Ibid, p. 235)کند و دیگری به داشتن احل و نسربی مردنی مشرهور اسر .     حکای  می

دهد که اسم بردن از راویان و مخبران مشخاراً در   نهای  این اطمعات نشان میدر (236
شده و خاستگاه این سن )اِسناد = نرام برردن از راویران( احتیرابً مدینره       می مدینه ان ام 

تری با اندس اسانید غیرمدنی مورد آزمون جررار   گونا دجیق حتی اگر این فرضیه را به اس .
از سوی دیگرر ممحظره    شویم. متوجه فراوانی راویان و مخبران مدنی در اسانید می ،دهیم
ه بعد از به کسانی ک ، نسب کنیم مخبرهای متقدم ابن جریج که در جرن اور رشد کردند می
کردند. ظاهراً در  ندرت از اِسناد استفاده می هوفات یافتند، خیلی ب میمدی۷۶۳/  ری ه۲۲۳

ا از آغراز  امجرن اور استفاده از اِسناد بیشتر از اینکه جاعده و جانون باشد، استثنا بوده اس . 
ترر(،   تر)مسرن  اِستفاده از اِسناد بیشتر و بیشتر شده اس  در برین راویران جردییی    دومجرن 

کردنرد مثرل    خود را مشخص می ۱۳و مخخذ اکثر احادیث غیرمستقیمکسانی بودند که منبع 
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ترها افرادی مثل عبردالکریم و عطراء خراسرانی     نافع یا سلییان بن موسی و در بین جوان

لحاظ کیفی نیرا ترا    به (Motzki, 2002, p. 240)دادند. ندرت ان ام می هاین کار را خیلی ب
چه کرم از اِسرناد اسرتفاده    که عطاء اگر نداشته؛ چنان سد  دوم نوح اِسناد روند خاحی انیی

هرا   آن درحد ۳3داده و  بن دینار غالباً اِسناد ارائه می عیرو ها معیوبً متال بودند. آن کرده،
ن نتی ره  م یروح ایر  اِسناد معیوب زیادی دارد. در که یحیی بن سعید کامل بودند، درحالی

ولری دانشریندان آن    ،ور هنوز سن  رایج نشدهمناسب اس  که استفاده از اِسناد در جرن ا
اکثراً  اند. جالب توجه اس  که در حدیث پیامبر کار گرفته دوره نیا تا حدودی آن را به

ترر از احادیرث دیگرران     شود و اِسناد احادیث نبوی غالبراً کامرل   از اِسناد استفاده می بیشتر
 از احادیث پیرامبر  درحد ۳۳د. ای نیس  که انسان شک کن گونه ها به ا تفاوتامهستند، 

احادیرث دیگران)حرحابه و   که  درحالیاین سندها متال هستند.  درحد ۳۳اِسناد دارند که 
ند. بیران کرردن اِسرناد    ا متال ها کامل یعنی آن درحد ۳۱اِسناد دارند که  درحد ۷۳تابعین( 

-Ibid, p. 240)شرد.  رویره عیرومی    دومجررن   اتدریج تا نیی نیا به برای حدیث پیامبر

242)  
 لحراظ  به( منبع دیگری اس  که موتسکی روایات آن را ۲۷۳ا ر مالک بن ان )م. موطخ

اور   دهد از هیان سرد  کارگیری اِسناد مطالعه کرده اس . روایات این منبع نیا نشان می به
 ۶3روایات موطخ ایرن ادعرا از سروی خروتیر ینبرل     دربار  شده اس .  کار گرفته می اِسناد به

 ابن عیرر  ر  با اِسناد نافع خاورشناس هلندی معاحر مطرح شده که هیا احادیث پیامبر
گردنرد.   بره مالرک برن انر  برمری     درواجع این کتاب جعلی هستند و  مالک بن ان  در ر

 مبنرای ایرد    ینبل را نقد کرده و معتقد اس  اید  های ای مبانی و روش موتسکی در مقاله
کافی و برا   انداز  هکه ینبل ب خای  نافع مربوط اس ، درحالیستن شینبل به غیر احیل دان

از  دج  به منابع تاریخی مراجعه نکرده اس . عل  اینکه ینبل اِسرناد احادیرث پیرامبر   
ویرژه   بره  ،گذاری حردیث  اریخجور نافع را جعلی پنداشته نیا مربوط به روش وی دربار  ت

گرذاری و تعیرین زمران     ینبل مانند شاخ  برای تراریخ  تفسیر وی از حلقا مشترس اس .
 موتسرکی روش تحلیرل  کره   درحالی ،کند پیدایی حدیث از روش تحلیل اِسناد استفاده می

از سوی دیگر موتسکی نشان داده که ینبل در روش  گیرد. کار می متن را به مان اِسناد وتوأ
نظیر  ۶۲سانید احادیث در منابع متقدمویژه به ا هتحلیل اِسناد خود نیا دج  کافی نداشته و ب
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 مسرند ( و ۱۲۳)م. حُییردی  مسرند ( و ۱۶۷( و ابن ابری شریبه)م.  ۱۲۲عبدالرزا )م. مانّف
مشترس اسانید را  ا( توجه نکرده اس . ینبل حلق۱3۶طیالسی)م. مسند( و ۱۱۲حنبل)م. ابن

م اسر   دبیرل بسریاری بز  ه اعتقاد موتسکی به بکه  درحالی ،کند جاعل حدیث فرک می
خراص حردیث رایرج در     طرور  بهحلقا مشترس را اولین استادان و مؤلفان بارپ دانش و 

از سوی دیگر موتسکی نشان داده که ینبرل حررفاً براسراس حردیث      د.  اور تلقی کرسد
و بعرد ایرن    ۶۱ابن عیرر جعلری هسرتند،    ر این نتی ه رسیده که اِسناد نافع زکات فطریه به

ابن عیر تعییم داده اس . به عقید  موتسکی ایرن   راِسناد نافع   نتی ه را به هیا احادیث با
تعییم نادرس  اس  ولی در هیین نیونه نیا با بررسری اسرانید ایرن حردیث در م رامع      

توان نشان داد این اِسناد جعلی نیس  و اعتبار تراریخی   ها می مختلف و نیا تحلیل متن آن
موتسرکی در مطالعرات مروردی     (Motzki, "Quo Vadis hadith…", p. 16-40)دارد.

کارگیری اِسناد در مراکا مختلرف اسرممی و در    کلی رسید که سن  به خود به این نتی ا
اگرچه اسم بردن از راویان و مخبرران مشخاراً در    ؛بین فقهای متقدرم خیلی متفاوت بوده

 ا ایرد  البتره بر  گیرری   این نتی ه شده و خاستگاه این سن  را مدینه دانس . می مدینه ان ام 
پاکتچی که معتقد اس  خاستگاه اِسناد بوم باره بوده اس ، سازگاری ندارد. پراکتچی در  

را نخستین شخایتی  ی ( عالم بار۲۲3 م.نوشته، ابن سیرین)حدیث دربار  مدخلی که 
اسرتدبر وی هرم ایرن     اِسناد و نام بردن از راویان را مطرح کرده اسر .  ادانسته که مسئل

گرا در مراکا فرهنگی جهران اسرمم    بوم انوعی روی نخس  ه ری  طی سد دراس  که 
از جرور راویران   را  پیرامبر احادیرث  ، رکرا عالیان هر م هشد که موجب می هوجود داشت

  خطراب بره عالیران    ۲33عیر بن عبدالعایا در حدود  ناما پاکتچی  ذیرند.خود ب یبوم
خرود   فرع ایرد   دلیلری بره ن   آوری حردیث را نیرا   درخاوص جیعهای مختلف  سرزمین

ظاهراً پاکتچی بر آن اس  که اجیاح علیای هر بوم و اج  احادیرث را   آورد. حساب می هب
اس . از سروی دیگرر وی معتقرد     نوعی جایگاین سن  اِسناد بوده هکرده و ب ضیان  می

هرم بره    دوم ه رری   که تا اواخر سرد  هگرایی در مدینه بود ترین نیود این بوم جویاس  
هایی مانند مکه و کوفره ترا اواسرط سرده ایرن گررایش دیرده         در بومه و ت دوام داشتجور
پاکتچی ادعا درواجع  شکل نگرفته اس .سن  بومی این در بوم باره هرگا  ولی ؛هشد می
رای خود چنان اهیی  و مرجعیتی جائل بودند کره بیران   ویژه عالیان مدنی ب هکند علیا ب می
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در بروم بارره کره ایرن     امرا   دیدنرد.  ا دون شخن خرود مری  ر نقل خود از پیامبر واسطا

عالیرانی   وسیلا هکم ب بحث نام بردن از راویان مطرح شد و کم ،مرجعی  شکل نگرفته بود
( برردان رسرریی  ۱3۱از خراسرران و ماررر تقویرر  گردیررد تررا زمررانی کرره شررافعی)م.  

ل نقرد اسر .   زیادی جابر  رسد این ایده تا حدود نظر می هب( ۱3، ج۲۶۳۱)پاکتچی، بخشید.
تراریخی اجتیراعی آن دوره و    ه اوضراح بر  اور باتوجره  گرایری در سرد    پیدایی رویا بروم 

 ،البته امرر طبیعری و مروجهی اسر      ،های ارتباطی و دسترسی عیومی به اطمعات ویژگی
ه نیس . از ک ا معلوم اس  که عالیان جروکارگیری اِسناد خیلی م ولی ارتباط آن با عدم به

راویان بومی اِسناد حدیث یرا زن یرر     ،ا مکی برای احراز و اج  احادیثمدنی یا کوفی ی
بن عبدالعایا نیا فقط از جور دارمی نقرل شرده و    ه عیرانام کردند. راویان را جست و نیی

گرایری تخییرد    آن ایرن بروم   ی نیا در مراکا اسممی نداشته که براسراس توجه جابلانعکاس 
گران ذکرر   شد و با ظهور فتنه تر از اسانید پرسیده نیی که پیشگردد. این سخن ابن سیرین 

ه زبان رانرده اسر    دهد که یک عالم باری این سخن را ب نشان می ،ضروری شداسانید 
اتفاجراً خرود    شرود.  کارگیری اِسناد در بارره بروده از آن برداشر  نیری     آغاز به هکولی این

شرده و نیرا    ن اِسرناد بیران مری   پاکتچی تخکید کرده که بسیاری از احادیث ابن سیرین بدو
 دانسرته اسر .   شخای  معاحر وی حسن باری اساساً بیان اسانید احادیث را بزم نیی

حتری بره    کرارگیری اِسرناد   بره  گفتیانسیرین،  از ابن یک نسل بعد پاکتچی بر آن اس  که
را دلیل عدم ذکر اِسرناد   هباسحا  بن ابی فروه از نقد زهری وی  و همدینه هم سرای  کرد

ی هرا  کارگیری حدیث در بروم  رسد ترسییی که پاکتچی از به نظر می هورده اس . بنیونه آ
یک فرضیه اس  که دبیل مسرتندی بررای تخییرد آن ذکرر نشرده       فقط ،ن کردهاسممی بیا

چنررین  اجرراز  اور ه ررری برره مررا  اسرر . نبررود مرردارس و مسررتندات ترراریخی از سررد
دهرد. از سروی دیگرر امرروزه      اِسرناد را نیری   گیری و تطرور نظرام   هایی از شکل برداش 
کره موتسرکی و دیگرران ان رام      پدید منابع متقردم چنران  های نو به بازسازی نسخه باتوجه
اند در دسرترس   اند، موارد زیادی از مرویات دانشیندان مدنی که از اِسناد استفاده کرده داده

کرارگیری   باریان به فکر بره  جرار گرفته و به هر روی این ایده که مدنیان یک نسل بعد از
البته این معنا که دانرش  دبیل کافی برای توجیه خود بیان نکرده اس .  ،اِسناد افتاده باشند

سروم و   ا پش  سر گذاشرته و برابخره در سرد    م یوح سیر تطور و تحولی رحدیث در
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ر مقایسرا  دی اسر .  پذیرامر کاممً مستند و انکار ،شافعی تکامل پیدا کرده واسطا هبیشتر ب
کره   بردان سربب  رسرد دیردگاه موتسرکی از     نظر می هموتسکی و دیگران ب و شاخ  اید 

 ایج مروردی خرودداری کررده،   تفایل به منابع رجروح کررده و از تعیریم نتر     و بهمستقییاً 
تر از هیه اس . موتسکی در دیگر مطالعات خرود نیرا نشران داده کره روایراتی برا        موجه

در هیان حرار بره اعتقراد     ۶۶از نییا دوم جرن نخس  ه ری وجود دارد. سندهای جدییی
هرای مختلرف اسرممی متفراوت      کارگیری اِسناد در هیان جرن اور نیا در بوم موتسکی به
 بوده اس .

 گیری نتیجه
معنای نام بردن از راوی در شیار ابرداعات مسرلیانان بررای حریان  و حفر        اِسناد به .۲

ون یهرود  وسریلا روحرانی   هاس . این سن  بعردها بر   و امام معاوم حدیث پیامبر
 اجتباس شده اس .

انرد احرال  حردیث     برخی از خاورشناسان مانند گلدتسریهر و شراخ  ترمش کررده     .۱
ای  تیرایمت فرجره   پرداخترا  اِسرناد را سراخته   نظرام  ویژه مسلیانان را مخدوش نیایند و به

   معرفی کنند.

مطالعاتی ان ام شده که  ،در مقابل از سوی مسلیانان و نیا برخی دیگر از خاورشناسان .۶
مسلیانان با وسواس و حداج  ترمش   ،دهد اگرچه احادیث جعلی وجود دارند نشان می
گرذاری   ححیخ پایهی تشخیص احادیث ها را شناسایی کنند و نظام اِسناد را برا اند آن کرده
 اند. کرده

دهرد ایرن سرن  بررای انتقرار حردیث        شواهد و اسنادی در دس  اس  که نشان می .۱
 احتیابً خیلی زود آغاز شده اس .

ولی بررسری جوامرع    ،مسلیانان معتقدند نظام اِسناد در زمان ححابه وجود داشته اس  .۷
 تدریج غلبه یافته اس .   معیور نبوده بلکه به دهد نام بردن از اِسناد رویا متقدم نشان می

تردریج تکامرل یافتره     اور آغاز شده و بره  احتیابً از نییا سد سن  نام بردن از اسانید  .۳
 اس .  

ولی ترا اواخرر    ،اند های مختلفی داشته کارگیری اِسناد رویه های مختلف اسمم در به بوم .۷
 سد  دوم این سن  فراگیر شده اس .  
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 ها: نوشت پی
در آ ار عالیان متقدمی هیچون شیخ حدو  و شیخ مفید و شریخ طوسری، احرطمحاتی از علرم      .۲

 اند. خورد، ولی کتاب مستقلی تخلیف نکرده درایه به چشم می

 . تعریف انواح دیگر حدیث نیا بر سند و احوار راوی استوار اس .۱

 م.) عبدالرحین  بن  ابومحید حسن،  یرامُهُرْمُاِ خَمّدِ  اِبْنترین کتاب در این حوزه مربوط به  . جدییی۶
 اس . ( م۳۳۳/  ۶۷۳

4. Aloys Sprenger  
5. W. Muir  
6. A. J. Wensinck 
7. Muir, xliii, Muir, xlvi ـ   xlvii  
8. Goldziher 
9. Schacht 

داشر ، مطالعرات    عییقری کره در زبران و فرهنر  و ادیران سرامی        گلدتسیهر با پیشرینا علیری  . ۲3
 ر۷۲۳، صش۲۶۷۷ویژه در حدیث و منابع آن سامان داد.)بدوی،  ای را در علوم اسممی و به گسترده

 ( ۲۷۳، صش۲۶۷۳سحاب،  ؛۷۱۱
11. Backward growth of Isnands 
12. spread of isnads 

 .p ,1953)اِسرناد در روایرات اسرممی   روبسرون در   (،p. 1-3 ,1859اش) . اش رنگر در مقدمه مقاله۲۶

شیاری از روایات اسممی دربرار  اهییر  اِسرناد را    ( p. 213 ,1977( و اعظیی در کتابش)289-291
 اند. خاطرنشان کرده

و مستشرر  تررس    علوم اسرممی  محقق در استانبور ( ۲۶۱۶م/۲۳۱۱متولد )ساگین محیدفؤاد .۱۲
و  فرانکفرورت  در دانشگاه یوهان ولفگان  گوتره  از تاریخ علم طبیعی در استاد بازنشسته اس . او

تراریخ  تررین ا رر وی    . مهرم اسرممی آن اسر    تاریخ علوم عربی اسسؤگذار و مدیر افتخاری م بنیان
 ان درخاوص منابع اسممی ای اد کرده اس .ای در دیدگاه خاورشناس تحور عیده التراث العربی

به موحل عرا  اش  بعد از چند سار با خانواده .آمد ایدن هب هیترک نیشهر مارددر  ۲۳۳۷در  ابوت .۷۲
مرکرا   یعلیر  ئر  یبرابخره در شریار ه  سر ری کررده و   هند تحایمت عالی خود را در رفته و بعد 

و  یاسرمم  تبرر مطالعرا   یجررار گرفتره اسر . تیرکرا مطالعرات و      کاگویدانشرگاه شر   یشناس شر 
 (۶، ص۲، ج۲۶۷۳نژاد و دیگران،  )مشکین.بوده اس  یو جرآن یعرب یخط یها نسخه

ابحل استاد بازنشستا دانشگاه ملرک سرعود     ( دانشیند هندی۲۳۶3ماطفی اعظیی)متولد محید. ۲۳
 عربستان، دکتری خود را از دانشگاه کیبریج گرفته و در چند دانشگاه غربی تدری  داشته اس . 

 به زبان فارسی و عربی ترجیه شده اس .  نوشته شده وکتاب به زبان آلیانی با عنوان ذیل  این .۲۷
Sezgin, Faut, Geschichte des arabischen Schrifttums, Band I: Qur’ānwissenschaften, 

Hadith, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik bis ca. 430 H. Leiden: E. J. Brill, 1967. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
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هیکرار زاخرائو    وی در دانشرگاه بررلین   از خاندان روحانی یهودی متولد شده اس . هورویت  .۲۳

پر  از   در دانشگاه اسممی علری گرره هنرد مردرس عربری بروده اسر .        ۲۳۲۷تا  ۲۳3۷بوده و از 
شناسی دانشگاه فرانکفورت بوده اس . برا   های سامی در دپارتیان شر  د زبانبازگش  به آلیان استا

ر آن بروده  شناسی و دبیر  گاه عبری اورشلیم هورویت  عضو هیئ  امنای دپارتیان شر تخسی  دانش
ناتیرامی برر جررآن     تحقیقات وی بر ادبیات تاریخی عربی متیرکا اس . وی شررح و تفسریر  اس . 

   نوشته و در آ ار دیگر خود ارتباط یهودی  و اسمم را بررسی کرده اس .

19. Johhan Fuck 
20. Harald Motski 
21. Motzki, "Introduction", xx-xxi, xl, "Dating", 208-209, "The jurisprudence of Zuhrī, p. 

40.  
22.matn-cum-isnad Analysis 

 هارالد موتسکی:  مقابت ذیل از :کن .۱۶
Motzki, Harald , 1998, "The Prophet and the Cat: On dating Malik's Muwatta and legal 
traditions", Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 22, p. 18-83. 
Motzki, Harald 2001, "The Collection of the Quran: A Reconsideration of Western Views 
in Light of Recent Methodological Developments", in: Der Islam 78, p. 1-34. 
Motzki, Harald, 2000, "The Murder of Ibn Abi l-Huqayq: On the Origin and Reliability of 
some Maghazi –Reports," in: H. Motzki,The Biography of Muhammad, Leiden, p.170-
239.  
24.source criticism 

جلرد بازیرابی و منتشرر شرده اسر : عبردالرزا ،        ۲۲. این کتاب اخیراً براساس نسخا نادری در ۱۷
 م.  ۲۳۷۱ / ۲۶۳۲ج سییمس،  ۲۲الرحین ابعظیی،  ، تحقیق حبیبالیانف

دلیل اینکه احادیثش متیایل به احادیرث   موتسکی بااینکه وی در یین زندگی و فعالی  کرده، به .۱۳
 ( Motzki, 2002, p. 216بندی کرده اس .) مکی اس ، وی را در شیار مکیان دسته

 . پدرش غمم آزادشد  زبیر بوده اس .۱۷

ود دارد که موتسرکی وی را از  شخای به نام عبدالکریم بن ابی الیخار  نیا در بین راویان وج .۱۳
عبدالکریم جایری تشخیص داده و تذکر داده که بخاری وی باری ابحل و مشهور به عبردالکریم  

  (Ibid, p. 227بن جی  دانسته اس .)

منظور موتسکی از احادیث غیر مستقیم، احادیثی اس  که راوی شخااً شاهد عینی یرا سریعی   . ۱۳

 نبوده اس .  
30. G.H.A. Juynboll 

هایی اس   کند و منظورش کتاب برای این منابع استفاده می pre canonicalموتسکی از احطمح  .۶۲
 اند. که پیش از م امع رسیی حدیثی نوشته شده

32. Juynboll, "Nafi", P. 227-236  
33. Motzki, The origins, p. 126-136 & 157-167; "The prophet and the cat", p. 73-74; "Die 
Figh des-zuhri", p. 29-42 Motzki, "Introdution", xxxvi. 
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