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  مقدمه. 1

دلیل نقش عظـیم   ه بسیاري از علوم اس�می است. بهمبین وحی الهی و خاستگا، حدیث

حدیث و اعتبار آن را کانون توجه ، مستشرقان، آن در گسترش فرهنگ و تمدن اس�می

 انگلیسی خاورشناس، پژوهی حدیث شاخص در حوزۀافراد از جمله  اند. خود قرار داده

ــون  ــز رابس ــJamse Robson()1890(جیم ــند )1981ـ ــدخل ۀنویس ــدیث در م  ح

گ�سکو بـوده اسـت.    دانشگاهاستاد زبان عبري در ، رابسوناست.  اس�م المعارف دایرة

افـراد   از دیگرحدیث دارد.  حوزۀ چاپ و تألیف در، آثار فراوانی در قالب تصحیح وي

 »خـوتیر ینبـل  «خاورشـناس معاصـر هلنـدي    ، پژوهـی  حـدیث  صاحب نظر در حـوزۀ 

)Gautier H.A Juynboll()1935وي کـه نگـارش مـدخل حـدیث در      .است) 2010ـ

ا اعتبار و سند لیفات بسیاري در رابطه بأصاحب ت، را به عهده داشتهالمعارف قرآن  ةدایر

با عنایت ، پژوهی این دو خاورشناس رو بررسی رویکردهاي حدیث حدیث است. ازاین

زمانی حدود نـیم قـرن    هاي آنان در حوزۀ حدیث با فاصلۀ اي از پژوهش به اینکه جلوه

انـد مبـین خـوبی در جهـت     تو مـی ، رخ نمـوده  پژوهـی  در دو متن مهم و مرجع اس�م

پژوهی مستشـرقان بـوده و عـ�وه بـر آشـنایی بـا        رات و تحو�ت حدیثشناخت تطو

، رو کند. ازاین ترسیم روشنی از الگوي پژوهشی آنان را ارائه می، یقات آنانمحتواي تحق

ثیرگـذاري جهـانی   أعصر حاضر و انعکـاس و ت سرعت دستیابی به اط�عات در  دلیل به

 منظـور  بـه هاي حدیث پژوهشی آنـان   شناخت دقیق مبانی و نیز روش، آراي مستشرقان

نقـد و  لذا اهمیت بسیاري برخوردار است. از  و دفع شبهات وارده از سوي آنان نقد آرا

کتب و مقا�ت متعددي و  شامل شدهحوزۀ وسیعی را ، هاي مستشرقان ارزیابی پژوهش

 نگاه از حدیث تدوین بررسی و تحلیل«تی چون مقا� ؛است در این حوزه نگاشته شده

 و نژاد رستم(»از دیدگاه رابسون حدیث نقد«، )1389، مؤدب اسکندرلو و(»رابسون. جی

 »پژوهـی غربـی   ت حـدیث المعارف در سنّ ةمروري بر نخستین دایر«، )1393، اسکندرلو

پدیـدۀ  « و) 1385، (همـو »گذاري روایات بر مبناي تحلیل اسـناد  تاریخ«، )1388، (آقایی

آثاري مرتبط با موضوع مـورد بحـث   ، )1389، (همو»هاي روایاتحلقۀ مشترك در سند

صـدد  و در هـا  اهـداف و نتـایج پـژوهش حاضـر متفـاوت از آن     ،  گیري جهت اما است

 است. این دو مستشرقپژوهی  هاي حدیث بازشناسی و تحلیل و ارزیابی مبانی و روش
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این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است کـه  ، رو ازاین

و روش غالـب و  پژوهی جیمز رابسون و خوتیر ینبل چیسـت؟   ترین مبانی حدیث مهم

چگونـه قابـل   ، پژوهی آنان چگونه اسـت؟ و تفـاوت رویکردهـاي آنـان     الگوي حدیث

  شود؟ تحلیل است و چه نتایجی از آن حاصل می

  پژوهی جیمز رابسون و خوتیر ینبل ترین مبانی حدیث مهم. 2

، 1ج، ق1407، ابـن فـارس  (اسـت  اسـاس  و بـه معنـی بنیـان   در لغت  اجمع مبن، مبانی

، شـناختی  زبـان ، �مـی ک، اعتقـادي  هـاي  فـرض  پیش مجموعه، و در اصط�ح )281ص

 .است فهم فرایند در دخیل عناصر دیگر و ماتن، متن فهم دربارۀ محقق علمی و تاریخی

 بـه  مهـم  مسـائل  از، بندي طبقه لحاظ به و شناسی هویت سبب به مبانی پژوهششناخت 

  است.  مبانی در اخت�ف دلیل به، محققان نظر اخت�ف غالباً زیرا ؛آید می شمار

 اگر .دارد اربرديک و مبانی نظري یکلّ قسم دو مبانی، شناختی نوع و يفرایند با نگاه

کاربردي یـا   مبانی اما، است نظري مبناي، باشد ذهنی رتصو و نظر مقام در صرفاً مبنا یک

  )87ص، 1390، (راد.دارد کارایی حقیقتعمل و هنگام  مقام درعملی 

که مبانی نظري و اهداف مطالعات مستشرقان متفاوت از مطالعات مسلمانان  جاآن از

 ناپذیر است.زیبررسی مبانی آنان در مطالعات حدیثی مسلمانان ضرورتی گر، است

  مبانی مشترك. 1ـ2

داراي ، ع�وه بر مبانی خاص خـود در مطالعـات حـدیثی   ، جیمز رابسون و خوتیر ینبل

  پردازیم. ها می در ادامه به بررسی آنمبانی مشترکی نیز هستند که 

 عدم اعتبار و اصالت احادیث. 1ـ1ـ2

نـزد  ، یکی از مبانی فکـري  عنوان ، بههاي حدیث مندي از آموزه ضرورت بهره اهمیت و

امري پذیرفته است و از آنجا کـه اسـ�می تلقـی    ، هاي اس�می مسلمان در تمامی دانش

وابستگی شـدیدي بـه تعلـق و حضـور     ، در فرهنگ اس�می، شدن یک دانش یا نظریه

عالمـان   )25صم، 2005، حمـزه (قرآن، در بنیادهـاي نظـري آن دارد   افزون بر، حدیث

 مورد توجه و اهتمـام نظـري  ، پژوهی را در قالب جریان پویایی همواره حدیث، مسلمان

ها دلیلی اسـتوار و گویـا    این ت�ش )17ص، 1379، مهریزي(.اند هو عملی خود قرار داد

م، 2008، عکیـوي (.فرض اعتبار و حجیت حدیث نـزد عالمـان مسـلمان اسـت     پیش بر
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  )38ص، 1390، راد ؛399ص

رغـم   نیادینی است که عموم مسـلمانان بـه  اعتبار روایات از جمله مباحث ب، بنابراین

اصل آن را بـا ادلـۀ گونـاگون    ، گرچه در گسترۀ آن اخت�ف دارند، مذاهب گوناگونشان

تعیین اعتبـار   )125ص، 1، جق1349، دارمی؛ 192، ص2، جتا بی، ابن حنبل(.پذیرند می

نوعی  شود که به مباحثی تلقی می ۀبناي همزیر، ها روایات و پذیرش اصالت تاریخی آن

تـاریخ و عقایـد در بـر    ، فقـه ، بر حدیث مبتنی است و موضوعات متنوعی را از سـیره 

 د.گیر می

طـرح  نـوزدهم بـا   ها از قـرن   تردید دربارۀ اعتبار روایات و اصالت تاریخی آن البته

خاورشناسـانی نظیـر   توسـط  اي شـد و   تـازه  ۀمرحلـ  وارد گلـدزیهر   ی از سـوي مباحث

  توسعه یافت. »ونزبرو«و  »کالدر«، »ینبل«، »کوك«، »رابسون«، »کرون«، »شاخت«

مدون  حدیث شود پیش از آنکه کتب معتبر و رسمی رابسون مدعی می در این راستا

 ,Rabson(.بودنـد هـا جعلـی    بیشـتر آن  کـه  حالیدراحادیث رشد فراوانی یافتند ، شوند

1986, vol. 3, p. 24(  حـدیث پـس از    اسـت کـه   آنرابسون با این ادعا درصدد القاي

او در بیان جعل حدیث از یحیی بن سعید قطان  گذشت سالیان دراز تدوین شده است.

من افـراد صـالح را   ؛ أکذب منهم فی الحدیث رأیت الصالحین فی شیء ما: «کند می نقل

ن یاز قـرا هرچنـد   )13ص، 1جتـا:   بـی ، معارف(».حدیث نیافتم زچیزي دروغگوتر ا در

» بو ترهی ترغیب«باب  شود که ک�م یحیی بن سعید تنها مربوط به روایات استفاده می

اما رابسون از  )1ص، 9ج ق،1394، خطیب بغدادي ؛17ص، 1ج ،تا ، بیابن حجر(است

  جعل حدیث توسط صالحان را نتیجه گرفته است.، این بیان

نظریـات   ی ازبازتـاب  در حقیقـت  احادیث رسـمی منقـول از پیـامبر   ، ینبل به باور

محصـول  ، حـدیثی  هاي متأخر اس�می است و غالب مطالـب موجـود در جوامـع    نسل

تاریخی و اجتماعی اس�م در دو قرن نخست و در زمان امویان و قـرن  ، تطورات بومی

ایـن   ینبـل در در حقیقـت   )Juynboll, 2007, 27(.اسـت نخست خ�فت عباسیان بوده 

هـیچ  ، کـه در قـرن نخسـت هجـري     معتقـد اسـت   داستان بوده و هم» شاخت« مقوله با

گونـه   احادیث برآمده از آراي فقهیِ تابعین بود و هیچ و اینوجود نداشته  حدیث فقهی

 ینبـل ، امـا از سـوي دیگـر    )151، ص1385، آقـایی (ارتباط مستقیمی با پیـامبر ندارنـد.  
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اغلـب  ، ويبه اعتقـاد  نگرد و  می هایی تاریخی مثابۀ داده ، احادیث را بهبرخ�ف شاخت

شناسـایی پدیدآورنـدگان   را صـرفاً بـر    دمباحـث خـو   لـذا او  روایات جعلی استاین 

  .استها استوار ساخته  احتمالی آن

  در نقد حدیثنگرش انتقادي به آثار رجالی و تلقی ناکارآمدي آن  .2ـ1ـ2

، 1382، معـارف (کردهق بحث یق و عدم توثیاز نظر توث انیراو احوال ۀعلم رجال دربار

ا ی ياز راو ثیکه در قبول حد يگریو مسائل د مدح و ذم مانند یاتیخصوص و )45ص

تـوان حجـم قابـل     مـی واسطۀ علم رجال  شود. به بیان می آنر دارد در یعدم قبول آن تأث

 ۀاخت فضـاي فکـري یـک دور   شـن  وبارۀ محـدثان مختلـف   ها را در توجهی از آگاهی

   به دست آورد. تاریخی

نقد حدیث  از لوازمرا  راویاناعتبار  میزان وثاقت ونیز و  علم رجال، گرچه رابسون

و  تأخیر در تـدوین کتـب رجـالی تـا قـرن سـوم       دلیل به علم رجال را، شمرده استبر

تردید و  قابل را شناسان در توثیق و عدم توثیق افراد تعارض و ناسازگاري مطالب رجال

 )Rabson, 1986, vol. 3, p. 24(.تشکیک دانسته است

ی تلقـ  )Traditionist culture(»گـرا  فرهنگی سنت«فرهنگ کهن اس�می را ینبل نیز 

، شـود. در چنـین فرهنگـی    ارزش محسوب مـی  )authority(»مرجعیت«که در آن  کرده

خود را بـه مرجعـی بـا�تر     و ک�م که افراد رأي گفتار در صورتی استعمل وصحت 

هـاي   ها و ارزش متناسب با ویژگی، سندهاۀ رشد وارون فرایند، . به گمان اونسبت دهند

ینبل معتقد اسـت در   شود. فرض تبیین می با همین پیشو  نظام فرهنگی مسلمانان است

، شود اط�عاتی که در کتب حدیثی و رجالی دربارۀ یک راوي مشاهده می، غالب موارد

تواند به تحلیلی علمی از دورۀ زندگی آن راوي و حیات فرهنگی و  به خودي خود نمی

، �زم است اط�عات مندرج در این قبیل آثـار  بنابراین .ش مدد رساندا جایگاه اجتماعی

ه تبدیل و به اط�عاتی قابل استفاد شده پردازش، هایی تحلیلی یا تطبیقی با کاربرد روش

و  انگاري در تحلیل سندي روایات متهم کـرده  محدثان مسلمان را به سهل، شوند. ینبل

 ,Juynboll(.انـد  نگرفتـه اي سـودمند بهـره    به شیوه هاي رجالی معتقد است آنان از داده

1989, 366 (  

دلیلی بـر تـاریخی    نه دلیلی بر اعتبار بلکه سلسه اسناد و کثرت نقل را در واقع ینبل
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از علـوم   یکیث یحد یق دیدگاه ینبل اگرچه نقد سنتببنابراین طداند.  بودن احادیث می

 يابـزار ، ثیحـد  یموجـود در جوامـع رسـم    يافته در اس�م اسـت و اسـنادها  ی املکت

   توانند چندان کارآمد باشند. اما نمی بودند یبخش تیسند يبرا یموثق یخیتار

  ت احادیثر تدریجی در مفهوم صحتطو .3ـ1ـ2

روند رشـد سـندها   ، در برخی مواردحاکی از آن است که ، جوامع حدیثیبررسی دقیق 

 نـام راویـانی  ، جدید به ابتداي سـند جاي افزودن نام راویان  به وبوده  معکوسي فرایند

موقوف و یا مقطـوع در   روایات ،دیگر ربه تعبیتر به انتهاي سند افزوده شده است.  کهن

، به بیان دیگـر  .اند دل شدهتب» مسند«و سرانجام » مرفوع«، »مرسل«گذر زمان به روایات 

هـاي   تابعین و حتی اشخاصی از دوره، سند روایاتی که دربردارندۀ اقوال و آراي صحابه

    )Schacht, 1950, p. 5(.اند ل شدهیبدتبه احادیث نبوي ، اند تابعین بودهبعد از 

تطـور تـدریجی در   «را  )Backwards growth of isnads(رشد وارونۀ سـندها  ینبل

نظام اسناد در ربع آخـر سـدۀ    شبا پیدای بر این اعتقاد است که ودانسته » مفهوم صحت

در  .را ذکـر کننـد   مرجع خود، روایتراویان موظف شدند هنگام نقل ، نخست هجري

شـد و بـدین ترتیـب     سندهاي اولیه تنها به ذکر نام تابعین یا صحابه یا پیامبر بسنده مـی 

سـند شـرط پـذیرش     اتصـال ، آمدند. اما به مرور زمـان پدید  روایات موقوف یا مرسل

نـام  شـهرت یافتنـد کـه بـا افـزودن      » رفّاعـان «راویانی به ، روایات شد. در همین دوره

هـا را بـه احادیـث مرفـوع      آن، به احادیث مرسل و روایات موقوف صحابی و پیامبر

و از م�ك صحت برخوردار  سندها به مرور زمان کامل شده، رو ازاین کردند. تبدیل می

احتمـال جعلـی   ، گرددتـر بـاز   چه سند حدیثی به مرجعی کهنهر، بدین ترتیب .اند شده

 ,Juynboll(ت.سـ ا» رشـد وارونـه سـندها   « فراینـد  زیرا محصول ؛است بودن آن بیشتر

2003, vol. 8, p. 384(  

 »زیـادت الثقـات  «اصـط�ح   بـه  المعـارف اسـ�م   ةدایررابسون نیز در مدخل حدیث 

هرچنـد تعبیـر رشـد    ، دانـد  و آن را ناظر به اضافات راویان در سلسله اسناد میپرداخته 

کند در اواخر قرن دوم داشـتن یـک    میاو بیان ، وارونه را براي آن استعمال نکرده است

لذا در ایـن راسـتا    ضروري بود، گردد زنجیرۀ کامل سند که به منبع اصلی روایات برمی

با هدف ، اسناد کردند. بنابراین ۀافراد اقدام به افزودن نام راوایان در جهت تکمیل سلسل
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» تري اویان فزونمراجع و ر«، سندها ۀبه موازات رشد وارون» خبر واحد«اعتباربخشی به 

  )Robson, 1986, vol. 3, p. 26(است.روایات جعل شده  آنبراي 

امـا  ، کند ال میبواقعیت را بیشتر دن، رغم اینکه از نظر شیوه و روش بحث بهرابسون 

  . نیست و ینبل شاخت گیرد متفاوت از نتایج نتایجی که می

  )Ongoing discourse(نگرش به احادیث به مثابه گفتمان در حال تکوین. 4ـ1ـ2

فهـم و نقـل    فراینـد اسـ�می در    ۀتحـو�ت جامعـ  کـه   این باورند بر مستشرقان عموماً

 بـراي  هـدایت منبـع   عنوان بهتنهایی  قرآن به معتقدند ناگذار بوده است. آنتأثیر، روایات

تمـام  ، خـأل رفـع ایـن    منظـور  بهمسلمانان بوده و کافی ن اس�می ۀتوسعدر حال   ۀجامع

تی را سـنّ  انـد  دانسـته هرجـا �زم   کـرده و  پیـامبر را گـردآوري    ۀاط�عات ممکن دربار

میـراث حـدیثی بـا    ، بـا گـذر زمـان    بـدین ترتیـب  ، اند هدانسبت ده ایشان ساخته و ببر

  مد.درآ گستردهصورت تألیفات  و به توسعه یافتگردآوري و جعل 

بنیـادي شـفاهی   ، کتابت پراکنـده در پرتو این تصویر از نظام نقل حدیث که به رغم 

حاصل جعـل و  ، احادیث رایج در قرن سوم  ۀپنداشتند که عمد عالمان غربی می، داشت

سـو  و نیز بدان سمت سیاسی و مذهبیهاي  ورزي تمای�ت و غرض وابداع ناق�ن بوده 

تکـاپوي جمـع احادیـث و طـرق روایـات رواج یافـت.       ، . در ایـن دوره ه استخشیدب

ژوهی یا رح�ت حدیثی نمایانگر آن است که احادیث بخشی از یـک  پ سفرهاي حدیث

هـاي تـاریخ اسـ�م بسـط و      هستند که در طول نخستین سده» گفتمان در حالِ تکوین«

در ، در بررسی سیر تدوین حدیثمحققان غربی  رهیافتطور کلی  بهتکامل یافته است. 

، 1392، پـاکتچی (.کننـد میقلمداد ي تاریخی فرایند آن رااست و  )Diachronic(زمانی

  )711ـ709ص، 8ج

حـدیث را بازتـاب گسـترش اسـ�م و     ، در راستاي باور اندیشمندان غربی رابسون

پـس از   کنـد  و بیـان مـی  اي دانسته  هاي وارداتی و اخت�فات فرقه ثیرپذیري از فرهنگأت

تــا  نــددرمنســوب ک اوو آن را بــه احــادیثی را برســاختند ، برخــی، رحلــت پیــامبر

بـه تـدریج    و حـدیث شـد  گستردۀ  سبب جعل امراین  .باشدجدید ي مسائل گو پاسخ

 .Robson, 1986, vol. 3, p(.دومین منبع در کنار قرآن بـه شـمار آمـد    عنوان بهحدیث 

25-28(    
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لحـاظ اعتبـار در    اي مبنی بر اینکه روایات به در ابتدا هیچ عقیده رابسون معتقد است

تدریج مسائل جدید رخ داد کـه باعـث    و به وجود نداشتدرجۀ دوم بعد از قرآن است 

قاضـا بـراي   ت گویـد  وي همچنین مـی  احساس نیاز کنند.، شد مردم به یک منبع کمکی

 ,Ibid(عرضه نیز افـزایش یافـت.  ، ی به آنیگو پاسخناچار براي  روایات افزایش یافت به

p. 25(  

حـدیث را   اسـت کـه  دیگر مستشرقان  رابسون در واقع مؤید و مؤکد د�یلسخنان 

  اند.  تلقی کردهتکوین یافته در قرون نخست اس�م گفتمانی 

 کنـد  بیان مـی  »هاي حدیث اس�می گذاري تقریبی خاستگاه تاریخ«ۀ در مقالنیز ینبل 

و اخ�قـی   هـاي آموزنـده   هاي دینی به ترویج حکایت انگیزه اپردازان ب نخستین بار قصه

بود که در قرن او معتقد و نخستین مسلمانان پرداختند.  پیامبر باب سیره و فضایل در

گونـه احادیـث تنهـا برآمـده از      این وهیچ حدیث فقهی وجود نداشته ، نخست هجري

گونه ارتباط   آراي فقهیِ تابعین در قرن دوم بود که ذهن و ضمیري فقهی داشتند و هیچ

   )Juynboll, 1967, p. 353(.مستقیمی با پیامبر ندارند

بازتـاب  ، و به همین دلیـل  در میان مسلمانان تکامل یافت تدریج بهحدیث ، بنابراین

آن نحـوي و لغـوي در   ، فقهـی ، اخ�قـی ، مسائل تفسیري مختلف اعم از تفسیر ک�می

   )Idem, 2001, vol. 2, p. 137 .(شود میدیده 

ـ   وجـود دارد.  مستشـرقان و اندیشـۀ  شباهت بسیاري در بـاور  ، بنابراین  یآنـان در پ

 ۀدیـ ن پدیاز نقاط عطف ا یکیاند و  بوده یفرهنگ يا دهیپد ۀمثاب به تاریخ اس�مشناخت 

 عنوان بهه کاست  یاسیو س یاجتماع، یفرهنگ يها از داده يا ش مجموعهیدایپ یفرهنگ

  شوند.  شناخته می »حدیث«

  خوتیر ینبل بررسی مبانی مختص. 2ـ2

رابسون و ینبل حاکی از مشترکاتی در مبـانی   پژوهی گرچه بررسی رویکردهاي حدیث

بـه نظـر   ، ام وي به بررسی برخی موضوعاتاما با عنایت به آثار ینبل و اهتم، آنان است

   است. رسد وي مبانی دیگري نیز داشته می

 در تحلیل احادیث متن حدیث تقدم سند بر. 1ـ2ـ2

یکی از دو رکن حـدیث   اس�می وهاي  هاي نگاشته از ویژگی، اسناد در آغاز متون ۀارائ
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دار اسـت.  راز اهمیـت زیـادي برخـو    در اعتبار روایـت  کهآید  نزد محدثان به شمار می

، بتوانند افزون بر نشـان دادن اعتبـار مرویـات خـویش     روشی بوده که مسلمانان، اسناد

، ابن ص�ح؛ 25ص، 1، جم1976، ابن حبان(.نقل خود را تا بزرگان دین برسانند ۀسلسل

   )156ـ155ص، ق1416

گذاري متن روایات  در تاریخ آنکارکرد و ارزش  وگیري نظام اسناد  چگونگی شکل

 آثـار در ، طـور خـاص   ینبل بـه و  پژوهی نزد مستشرقان است حدیث موضوعات مهماز 

 پرداختهاساس اسناد  گذاري روایات بر و تاریخ تاریخی نقل سند ۀخود به بررسی پیشین

 ایـن  ازفقهی و تفسـیري  ، اعم از تاریخی، هاي مختلف روایات گونهگذاري  و در تاریخ

  )168ـ145ص، 1385، آقایی؛ 174ـ161ص، 1384، نیا کریمی(.ستش بهره گرفته ارو 

هایی از تـاریخ خـود را در ضـمن اسـانید ارائـه       احادیث معمو�ً نشانه، ه باور ینبلب

بسـیاري از احادیـث و   کـه تـاریخ قطعـی    وجـود دارد  در سندها شـواهدي  و  کنند می

پارامتري براي تحلیـل   سند، بنابراین .کند میها را مشخص  شده در آن هاي عرضه نظریه

، گرچه بسـیاري از اسـانید   ینبل معتقد است )Juynboll, 1983, p. 207(.استاحادیث 

توجه  ها بی نپژوهان به آ عات ارزشمندي است که غالباً حدیثحاوي اط�، استجعلی 

هاي نخست اس�می بـدون   از نگاه وي هر ت�شی براي بازسازي حوادث سده .اند بوده

بـه  بـوده و  کـاري ناتمـام   صورت پذیرد  استخراج اط�عات تاریخی موجود در اسانید

    )Idem, 2007, p. 207(انجامد. آشفتگی موضوع می

 سازد میمسیرهاي واقعی نقلِ روایت را منعکس ، لذا در اندیشۀ او سند و نظام اسناد

گیري حـدیث   کلزمان و مکان ش، لینببه نظر و جایگاهی مهم و نقشی کاربردي دارد. 

  .توان تعیین کرد سند آن می  را با بررسی سلسله

ـ 2 ـ 2ـ در ارزیـابی   )argument from silence(»برهـان سـکوت  «مبنـا قـرار دادن   . 2ـ

  احادیث

مطـابق ایـن    است.مخالف و دلیل  استنتاج مبتنی بر نبود شاهدبه مفهوم  برهان سکوت

عدم وجود خـارجی  به مفهوم ، خاص در مکتوبات تاریخیی عدم ارجاع به منبع، برهان

بـه   )Ansari, 1984, p. 51-61(اسـت.  اط�عـی نویسـنده از آن   و در نتیجه بـی  منبعآن 

دلیلی بـر عـدم وجـود آن    ، حدیثی جوامع اولیۀعدم وجود یک روایت در ، عقیدۀ ینبل
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است. او در آثار خود بر حجیت برهان سکوت اذعـان   لیف آن جامعتأروایت در زمان 

 صـحابه بیشتر حاوي اقـوال  ، مالک أنظیر موط، کهن هاي فقهی کتاب کند می دارد و بیان

 احادیـث نبـوي   حـاوي ، انـد  تدوین شدهآن  که جوامع حدیثی که پس از حالیدر، است

اند که در جوامع حدیثی  منسوب شده به پیامبر احادیثی عمدتاً، در این جوامع و بوده

گیرد کـه ایـن    نتیجه می از این شواهد اواند.  تر به صحابه یا تابعین نسبت داده شده کهن

سکوت جوامع متقـدم حـاکی    و اند جعل شده أپس از تدوین آثاري چون موط احادیث

 .Juynboll, 1989, vol. 5, p(.هاسـت  اي بـودن آن  و شیرجه از جعلی بودن این اسانید

352-353; Idem, 1994, p.154-155(  

 زیـرا ، گیرد که طریق دیگري وجود نداشـته  نتیجه می نیز ینبل از وجود طریق منفرد

اسـتد�ل ینبـل بـراي     .شد یافت می کهن حتماً در منابع، وجود داشت طرقیچنین اگر 

 اند نیـز  ظاهر شده تنها در جوامع حدیثی متأخرکه » اي طرق شیرجه«اثبات جعلی بودن 

ینبل  ي کهتفسیر )Idem, 1983, p. 115(.استبر مبناي برهان سکوت صورت پذیرفته 

مشـترك و نیـز    ۀطـرق منفـرد پـس از حلقـ    دهـد و   ارائه می» مشترك حقیقی ۀحلق«از 

  .است تنیبرهان سکوت مب بر دکن فاقد ارزش تاریخی تلقی می را هاي عنکبوتی شبکه

  خوتیر ینبلو  پژوهی جیمز رابسون هاي حدیث بررسی روش. 3

فهـم مـدلول کـ�م     هاي شیوهدر لغت به معناي راه و طریق است و منظور از آن روش 

برخاسته از مبانی است و ارتباط فراوان با منابع و مسـتندات و ابزارهـایی     روشاست. 

در  )37، ص1388، مـؤدب (گیـرد.  ها کمک مـی  از آنپژوهش  فراینددر  محقق دارد که

، انجام کاري نـو  منظور بهها  چگونگی گردآوري اط�عات و پردازش آن، حقیقت روش

   نشده است. اي حل نشده یا حل مسئلهروي متن یا موضوعی کار

و از آنجا  اند هکار گرفته ب در مطالعات حدیثی را ها روش از وسیعی دامنۀ مستشرقان

شناسـی   روشاسـت  مبتنـی  ، خاصغالباً بر اصول و ضوابطی  آنانمطالعات حدیثی  که

کنـد   ع�وه بر آنکه زمینه را براي نقد و تحلیل آثارشان فراهم می، آنانآنان در مطالعات 

تنـوع در رویکردهـاي   پژوهـی ایجـاد و موجـب     هاي جدیدي را در عرصۀ حدیث افق

بیـان   رابسـون و ینبـل  پژوهـی   حـدیث  هـاي  روش ،شود. در ادامـه  پژوهی می حدیث

  د.شو می
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 پژوهی جیمز رابسون هاي حدیث روش. 1ـ3

  و رویکرد توصیفی در مطالعات حدیثی اسالمیاستفاده از منابع کهن حدیث . 1ـ1ـ3

در مقـام تبیـین و    نیـز در دو سطح گردآوري اط�عات و  رابسونپژوهی  روش حدیث

جیمـز رابسـون   ، در بحـث گـردآوري اط�عـات    .قابل بررسی است ها داده گیري نتیجه

به منابع اس�می توجه داشته عمدۀ توجه خود  هاي خود غالباً در پژوهشع�وه بر آنکه 

با وجود  .را معطوف به منابع اهل سنّت کرده و کمتر به آثار مستشرقان نظر داشته است

، »هــورویتز«، »اســپرنگر«، »گلــذیهر«چــون ی از تألیفــات و نظــرات مستشــرقاناو ایــن 

  .استنیز بهره برده  »فوك«، »جی اسکات«، »وینسینک«

ع�قه و اهتمام او به تحلیل و بررسی متون کهن اسـ�می احسـاس   ، از آثار رابسون

اي بـا   مقالـه  ،نیشـابوري  لی علم الحدیثإالموصل تحقیق و چاپ آثاري چون  ؛شود می

صـحیح   ۀاي دربـار  مقاله، »السنتهو الغزالی « ؛»اد فی الحدیث عند المسلمیننا�س«عنوان 

  حاکی از اهتمام او به این امر است.، جامع الترمذي و سنن ابن داود، مسلم

کی از آن اسـت کـه روش بـه کـار     حـا ، حدیثی جیمز رابسون هاي پژوهشبررسی 

موضوعی را با  ويتحلیلی است؛  توصیف موردي و توصیفی به شیوۀ ها در آن شده برده

رابسـون در   .نماید میتوصیف  شده با دقت و حفظ عینیت آوري تکیه بر اط�عات جمع

ري قـرار  و سـاختا  روشـی سعی دارد منابع مهم حدیثی را مورد بررسی حدیث مدخل 

وي در  .نشـان دهـد  هـا را از یکـدیگر    و تأثیر و تأثرات آن هدکرداده با یکدیگر مقایسه 

نقـد و بررسـی    فصلی را هم بـر ، کنار مطالبی که برگرفته از کتب حدیثی مسلمان است

شناسان توسـط او مـورد بررسـی و     به این معنا که آثار شرق اند؛ گشودهآثار مستشرقان 

  .گرفته است گاهی انتقاد هم قرار

  پژوهی خوتیر ینبل هاي حدیث بررسی روش. 2ـ3

 اصطالحات حدیثی   )Localization(سازي و بومیابداع . 1ـ2ـ3

آیـین  تمـدن و  ، فرهنـگ ، زبـان ، با بـوم  اصط�حات حدیثیطبق کردن من وسازي  بومی

 دلیـل   نتیجۀ تفکر خ�ق ینبل اسـت کـه بـه   ، غرب و فضاي پژوهشی مستشرقان ۀجامع

 محققانمسیرهاي جدیدي براي  ۀدهنده و گشایند جهت، پژوهشیبا نیازهاي  آنانطباق 

  است. 
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به موضوعاتی چون ناکارآمـدي   رسمی المعارف احادیث ةدایرینبل در مقدمۀ کتاب 

حسن و ضعیف و اصط�حاتی چـون  ، اصط�حات حدیثی و تقسیم احادیث به صحیح

حادیث راویان ابررسی ناکامی ناقدان مسلمان در  ، ومتواتر و مشهور در تحلیل احادیث

دامنۀ وسیعی از موضـوعات حـدیثی را    وي )Juynboll, 2007, p. 6-28(تپرداخته اس

در ایـن راسـتاي    را فرد روشی پیچیده و منحصربه، اساس مبانی خود برو بررسی کرده 

از جملـه  اسـت.  معرفی ابعاد گونـاگون جعـل اسـناد و مـتن احادیـث طراحـی کـرده        

  :  است زیرموارد ی او ابداع کاربردي و اصط�حات

 )Common link(حلقۀ مشترك. 1ـ1ـ2ـ3

وي حلقـۀ  ، ینبـل اسـت  پژوهـی   از اصط�حات کلیدي در روند حـدیث  حلقۀ مشترك

 شنیده و بـراي تعـدادي از شـاگردان    یکه حدیثی را از مرجع داند میراویی  مشترك را

براي دو یا چند شاگرد خود حدیث را ، نیز به نوبه خود آن شاگردانکند و  نقل می خود

نخسـتین جـا از    دیرترین راوي شبکه یا، حلقۀ مشترك، به عبارت دیگر کند. روایت می

 ,Idem, 1983, p. 206-217; Idem(است که همچون چتر باز شده اسـت.  شبکۀ اسناد

1994, p. 107(  

توان بـه تـاریخ    دانست که با استفاده از آن می مشترك را ابزاري مفید می /حلقینبل 

فـردي  ، حلقۀ مشـترك ، دیث دست یافت بنا به نظر ینبلاحاتقریبی و خاستگاه احتمالی 

کنند و سند حدیث پس از او منشـعب   رویت را نقل میاست که دو یا چند راوي از او 

  شود.  می

   )Partial common link(مشترك فرعی ۀحلق. 2ـ1ـ2ـ3

که حدیث را از حلقۀ  هاي مشترك فرعی داشته باشد تواند حلقه یا حلقه هر حدیثی می

راویـانی کـه از حلقـۀ    ، بنـابراین کنند.  مشترك اصلی گرفته و به راویان بعدي منتقل می

حدیث شنیده و آن را براي دو نفر یا بیشتر از ، مشترك یا هر مجموعۀ دیگري از راویان

 .Idem, 1989, p(شـوند.  مـی  نامیده» حلقۀ مشترك فرعی«، کنند شاگردان خود نقل می

352(   

مشترك قرار  ۀاي است که در طبقات پس از حلق حلقۀ مشترك فرعی راوي، بنابراین

  گرفته و حدیث را براي بیش از دو شاگرد نقل کرده است. 
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 )Seeming common link( مشترك ظاهري ۀحلق. 3ـ1ـ2ـ3

م باشـد آن  کـ  كمشـتر  ۀحلق یک یفرع كمشتر يها اگر تعداد حلقه ،ینبل طبق تعریف

 ییها هکرا در شب يظاهر كمشتر يها . حلقهاست يظاهر كمشتر ۀحلق، كمشتر ۀحلق

 ۀحلقـ  یـک ه یشـب با هم ت�قـی کـرده و    يا رهیزنج کت ۀکا چند شبیه دو ک وجود دارد

 ۀحلقـ ، یفرعـ  كمشـتر  يهـا  سـبب نبـود حلقـه    به اما در واقع، رسد یبه نظر م كمشتر

  )Ibid, p. 354; Idem, 1993, p. 211 211(.ستندین یقیحق كمشتر

  )spider network(شبکۀ عنکبوتی. 4ـ1ـ2ـ3

 نموداري متشکل از حلقۀ مشترك و چندین طریق منفرد نقل است کـه شبکۀ عنکبوتی 

هـا   . همۀ این طرق یا اکثـر آن کند حلقۀ مشترك را به صاحبان جوامع حدیثی متصل می

    )Idem, 2001, p. 306(.هستندفاقد اعتبار تاریخی اسانیدي منفرد و 

 كمشـتر  ۀحلقـ  یـک  بـا  يا رهیـ زنج کتـ  ۀکچند شـب ، ینیث معیاگر در حدبنابراین 

شـبیه بـه تارهـاي عنکبـوت بـوده و لـذا       ث یساختار اسناد آن حد، نندک یت�ق يظاهر

حـدیث   يگذار خیتار رايناظر ب ییها ها داده هکن شبیا .شود ده میینام » یبوتکه عنکشب«

  . دهند ارائه می

  )Hadith Kont(گره حدیثی. 5ـ1ـ2ـ3

بـر   کـه گـذاري کـرده    نام» گره«، محور انشعاب است، در شبکۀ اسنادنقاطی را که  ینبل

ها از دیگر نقاط شـبکه   آناحتمال تاریخی بودن ، مبناي شواهد موجود در اسانید روایت

ـ ا، طبق دیدگاه ینبل) Ibid, p. 364 (بیشتر است. ـ مقبول يبـرا  ینیتضـم ، هـا  گـره ن ی ت ی

   .آورند یر انتقال فراهم میآن مس یخیتار

 )Diving way(اي طریق شیرجه. 6ـ1ـ2ـ3

که تمایلی به ذکر راوي  حالیرا نقل کند درروایتی بخواهد راوي در مواردي که شخص 

راوي بـا شـیخی کـه در اسـناد      روایت را ،طبقۀ خود که روایت را از او شنیده ندارد هم

و خـود را بـه مرجعـی    زنـد   مشترك را دور مـی  ۀکند و حلق جعل می، نباشد معاصرش

ینبل  براي چنین حالتیرساند تا حدیث را معتبر جلوه دهد.  تر از حلقۀ مشترك می کهن

را وضـع  » شـیرجه زدن بـه زیـر حلقـۀ مشـترك     «یا » دور زدن حلقۀ مشترك«اصط�ح 

     )Idem, 1989, p. 375-377(کند. می
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 )Isnad network(شبکۀ اسناد. 7ـ1ـ2ـ3

 .داشـته باشـد  وجود  یمتفاوت اسناد، براي حدیثی واحد ممکن است، جوامع حدیثیدر 

معمو�ً الگـویی  ، اگر سندهاي این حدیث از منابع گردآوري و کنار هم قرار داده شوند

اي در نسـل سـوم یـا     را بـه راوي  پیامبر، یک طریق منفرد، شود که در آن حاصل می

کند و سـپس طـرق متعـدد حـدیث از آن راوي منشـعب       چهارم پس از وي متصل می

قـرار دارد کـه خـود شـامل      كمشتر ۀحلق، هکن شبیا ن انشعابیشوند. در محل اول می

ـ . اشود نیز می یفرع كمشترهاي  حلقه ل کیاسـناد را تشـ   ۀکشـب ، متعـدد  ن انشـعابات ی

خاسـتگاه  و تبیین  انتساب یک روایت به پیامبر صحتدهند. ینبل براي تشخیص  یم

  )Idem, 1993, p. 12-59(.گیرد بهره می» شبکۀ اسناد« آن ازر و مراحل تطو

اصـط�حاتی  ، شناسی و فقه الغإل زبان، نمادشناسی فرهنگیبا توجه به ع�قۀ ینبل به 

  ها را تبیین کرده است.  به کار برده و آن خود متناسب با شیوۀ پژوهشی

 استفاده از نمودار و ابزار دیداري. 2ـ2ـ3

حجم  تواند  می  است؛ زیرا براي تحلیل روایات روشی مفید، و نمودار تصاویراستفاده از 

طـور   به .ها و صفات نشان دهد ویژگی، ارتباطات، عظیمی از اط�عات را از قبیل الگوها

 رترسـیم نمـودا   گیـري از ابزارهـاي دیـداري و    هاي ینبل بهره کلی ویژگی بارز پژوهش

برخـی  ، گیري از اصط�حات انتزاعی متداول در علـوم حـدیث   جاي بهره ینبل به .است

کند که نـاظر   ی وضع میاصط�حاتو کند  بصري بیان می ۀرا به گونت حدیثی موضوعا

   به همین وجه دیداري است.

سپس براي  وترسیم روي کاغذهاي ترانسپارنت  را هاي اسناد نمودارهاي شبکه، ینبل

جـاي اسـتفاده از    آنکه در رابطه با شبکۀ اسانید بـه یا ، دهد قرار میروي هم  تحلیل بهتر

بهره جسته تا خواننده با شـبکۀ اسـناد    »چتر«تر  حسی از واژۀاصط�حات رایج حدیثی 

 کرده و بـر  هاي اسناد را به شاخۀ گل تشبیه شبکهاو گاهی  .ارتباطی ملموس برقرار کند

در تحلیل برخی اسانید  )Idem, 2001, p. 303-307 (.کند اساس آن حدیث را تحلیل می

باز هم ینبل از یک مفهوم  اي بهره برده که در این مورد نیز اصط�ح طرق شیرجهینبل از 

، وي شیرجهجاي مفهومی انتزاعی بهره گرفته است. گویی جامع حدیث از سکّ حسی به

 )Idem, 2007, p. 15-28(شیرجه زده و از حلقۀ مشترك عبور کرده است.
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روي اسـانید زیـادي از روایـات    را  این اصط�حاتاي  طور گسترده در عمل به ینبل

اصط�حات با مفـاهیم و  این هاي اخیر خود به بررسی تطبیقی  در پژوهش وپیاده کرده 

  )Idem, 1994, p. 152-159(.ت حدیثی اس�می پرداخته استمصطلحات رایج در سنّ

. اصـط�حات ینبـل و   کند وجود تفکر خ�ق حکایت می آنچه مطرح شد همگی از

شناسـی نقـد سـندي روایـات از لحـاظ       پیشرفت محسوسی در روش، ويروشی  ابزار

  .آید تاریخی به حساب می

  گذاري احادیث تاریخ. 3ـ2ـ3

 اواخـر در . جو کردو تاریخ بنیاد غربی جست ۀرا باید در اندیشگذاري  تاریخخاستگاه 

 رویکردهـاي نـوینی در  ، علـم  ۀجریان پست مدرنیسم در فلسف یدایشقرن بیستم و پ

شد.  ۀ مطالعات حدیثی واردبه عرص ییگرا خیتارت و شکل گرف مستشرقانمطالعات 

اسـ�م در   عیوقـا  يبازسـاز و  خیشـناخت تـار   يبـرا  یاساس یث را منبعیاحاد، ینبل

لـذا رویکـرد   احادیث نظر دارد. اعتبار تاریخی و به  داند یم ينخست هجر يها سده

 و )Source Criticism (»نقـد منبـع  «، پژوهی ینبل در راستاي تحلیل احادیـث  حدیث

ن یـی ه هدف از آن تعکاست  )Dating of documents(»كمدارو  اَسناد يگذار خیتار«

بـا شـناخت انـواع    ینبـل   اسـت. ث یـ همـان احاد  یـا  یخیتار كاصالت و اعتبار مدار

گذاري  به تاریخ روایات استخراج کردو نیز متن  اسناد حدیثتوان از  هایی که می داده

بهـره   توأمانتحلیل متن و نخستین بار از روش تحلیل اسناد احادیث پرداخته و براي 

تحلیـل  ق یـ ز طرا روایـات ، ن روشیـ در ا )Idem, 1994, p. 151-194( ه اسـت. برد

ـ یزم و اسناد و نیز توجه به متون روایات ۀسلسل درك تحـول   ۀیدر سـا و  یفرهنگـ  ۀن

تاریخ اسـ�م بـه    از ارزشمندياط�عات ، این روشبا ینبل شوند.  یده میفهم یخیتار

منـابع تـاریخی    ۀمنزل متون حدیثی را به از او پیش مستشرقانکه  درحالی، هدست آورد

  شناختند. به رسمیت نمی

را نیـز   موضـوع  یـک  بـه  مربـوط احادیـث   جزئی مشترك ۀحلق اصط�ح با وضع او

منـابع   از را حـدیث  یـک  مختلـف  يهـا  صـورت  ینبل، روش این در .کرد گذاري تاریخ

ـ  يها ارتباط تمام، دقیق تحلیل تجزیه و با سپس و يآور جمع گوناگون  و متـون  یدرون

ـ  بدین ترتیب) Idem, 2001, vol. 6, p. 362 (شود. یم استخراج روایات اسناد  تـوان  یم
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بـه   آن مـتن  یاصـل  عناصـر  و بحـث  مورد حدیث تطورات و خاستگاه ۀدربار یاط�عات

  د.ورآ دست

  گذاري احادیث در تحلیل و تاریخ مند الگویی ضابطه کارگیري هب. 4ـ2ـ3

ت از تبعی ،روش و به تعبیر دیگر کردن فرموله، مقایسه، مشاهده، پژوهشی ینبلرویکرد 

ینبل از روش علّی و با رویکرد نقد و تحلیل بهره ، لحاظ روشی به الگویی خاص است.

یعنـی روشـی کـه پژوهشـگر میـزان       ،با ترکیب این روش با روش همبستگی وگرفته 

نـوع ارتبـاط بـین     کند و میزان و ارتباط دو عامل یا دو مجموعه از عوامل را بررسی می

هـا و بنیادهـاي    برخـورد بـا مؤلفـه    در وبه تحقیـق پرداختـه    ،آورد ها را به دست می آن

تـاریخ  «بـه دو شـیوۀ    گیـرد  الحدیثی جاي می مباحث فقه ذیل مسلمانان که در اعتقادي

    )Ibid, p. 396(.عمل کرده است» پدیدارشناسی«و » نگري

کوشـد تـا    مـی » الحـدیثی  فقه«گونۀ  به، و به تعبیر بهتر» متنی تحلیل درون«به شیوۀ او 

در ایـن   .هـاي تـاریخی بررسـی کنـد     ها و تحول هاي اعتقادي را با توجه به ریشه مؤلفه

اي از احادیـث در موضـوعی خـاص     یـا مجموعـه   بـه بررسـی یـک حـدیث    راستا او 

قرائت قرآن و حـدیث  ، روایت اسباب نزول، جمع قرآن روایات، براي نمونه ؛پردازد می

 .Idem, 1989, p(د.ان بررسی شدهمتنی  همگی به شیوۀ تحلیل دورنکه . سبعه احرف و..

226(    

، هـاي حـدیثی   ی وي در پژوهششناخت ابزارهاي تحلیلآثار حدیثی ینبل و مطالعۀ 

از منـابع مستشـرقان    هاي جدید حدیث اسـت. او عمـدتاً   حاکی از گرایش او به عرصه

، »اسفـان  «، »شـاخت «آراي مستشـرقانی چـون    ۀپای هاي خود را بر دیدگاه بهره برده و

اساس مـذهب   درآمدي بر شناخت فقه اس�می بر«کتاب  او در بیان کرده و...» کرامرز«

به طـرح نظریـات   ، در آثارش »اسنوك هورخرونیه«با استناد به سبک و روش ، »شافعی

  )734ـ733ص، م1964، عقیقی(خود پرداخته است.

حاکی از آن است کـه مقـو�تی چـون اصـالت و اعتبـار       ینبلدقت در آثار حدیثی 

یـافتن   منظـور  بـه گذاري احادیث  گیري و نیز تاریخ خاستگاه و چگونگی شکل، حدیث

این رویکرد ینبـل   بیش از سایر موضوعات مورد اهتمام او بوده است.، جعلهاي  زمینه

بـراي   او روش ،گرچه منطبق با دیدگاه او و مبنی بر عدم اعتبار و اصالت احادیث است
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الگـویی بـراي    عنوان بهتواند  ها می آنتاریخ صدور میزان اعتبار روایات و تعیین بررسی 

  هاي نوین حدیثی قرار گیرد. پژوهش

  تبیین تطبیقی کارکردهاي روشی در مطالعات حدیثی رابسون و ینبل. 4

آنـان  ، اسـت ت جـاري در جهـان اسـ�م    با سـنّ  متفاوت، سبک مطالعات خاورشناسان

خود مندي  اساس ع�قه بر وی سنّ هاي حدیثی شیعه و دانش ۀهندس و هاالگو اعتنا به بی

 .انـد  به پژوهش پرداختـه غرب  درمبانی و رویکردهاي مطالعاتی ، ها مبتنی بر شاخص و

  )34ص، ش1391، (راد

، لحـاظ روشـی   به، رابسون و ینبل حدیث پژوهی رغم وجود برخی مبانی مشترك به

، گیري از منابع اهل سنّت و مستندسازي مطالعات خـود بـر ایـن پایـه     آنان تنها در بهره

شـیوۀ توصـیفی   پژوهی رابسـون بیشـتر    . از آنجا که الگوي حدیثاشتراك روشی دارند

گفتـه در   ، مطالـب پـیش  اي جدیـد را در بـر نداشـته    داشته و ابداع روش و بیان نظریـه 

، قرن رسد فاصلۀ زمانی بالغ بر نیم شود. به نظر می خصوص مبانی و روش او بسنده می

پژوهـی غـرب پدیـد آورده کـه خـوتیر ینبـل از        ت حـدیث اي در سنّ هاي عمده جهش

ترین کارکردهـاي روشـی او اشـاره     در ادامه به بررسی مهم رو ازاین. پیشگامان آن است

  شود. می

 ر حدیث و نقل به معنا. بیان سیر تطو1ـ4

حسـب  بر روایـت محتـواى   زیـرا  ؛اخت�ل در معناى حـدیث اسـت  نوعی ، نقل به معنا

 نظیر، هاي نوین تحلیل روایات شیوهرواج شود.  می نقلتوسط راوي استظهارات عرفى 

 سازد. را ممکن می بر مبناي متونمسیر شناخت تطور احادیث و نقل به معنا » نقد ادبی«

و واژگان مستعمل در  )Expressive style(»بیانی سبک«، )Function(»کارکرد« توجه به

ـ مناسب اي  سنجه، احادیث ینبـل معتقـد اسـت    سـت.  ها ین ترتیـب زمـانی آن  براي تعی

هستند که به  )Oral tradition(»شفاهیسنتی «تحریرهاي مختلف یک حدیث متعلق به 

، انـد. بنـابراین   در همان مرحله از تطـور متوقـف مانـده   ، محض تثبیت در اثري مکتوب

 .Jane, 2001, vol. 9, p(ور حدیث خواهنـد بـود.  گر سیر تطتحریرهاي مختلف نمایان

175(    

تحریرهـاي مختلـف یـک حـدیث کـه      ، صـوري حـدیث   تطـور شناخت  منظور به
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هر متن  شده و سپسمتون بر مبناي پیچیدگی مرتب  و گردآوري، دارند مضمونی واحد

متـون از   وتحلیـل  ، واژگـان نوع سبک و ، انسجام درونی اجزا، با توجه به میزان تکامل

حـدیث   تطـور زمـانی سـیر    ترتیـب ، شوند و بر همین مبنا بندي می نظر مضمونی طبقه

    )Juynboll, 1983, p. 115(شود. حاصل می

ها و چـارچوب   مایه ز متنی ساده به متنی مبسوط با بنحدیث اشواهدي چون تغییر 

، هـاي ک�مـی پیچیـده    از ابهام به وضوح زیاد و از مفـاهیمی بسـیط بـه اسـتد�ل    ، ادبی

صورت تدریجی  شده در طی زمان و به بازسازي انجامدهد  نشان می است که معیارهایی

  و تاریخی صورت پذیرفته است. 

و  منـابع گونـاگون   از حدیث یک مختلف يها صورت ۀهم آوري با جمع، بنابراین

لحاظ تفصیل یا اجمال  به روایات دقیق تحلیل تجزیه و و ها آن يسندها و متن مقایسۀ

 داده و نشـان پدیدۀ نقـل بـه معنـا در روایـات را     ، سبک بیانی وات از نظر ادبیو نیز 

ارائـه   آن متن یاصل عناصر و بحث مورد حدیث اتتطور و خاستگاه ۀدربار یاط�عات

   .دهد می

 گذاري احادیث رفع برخی عیوب اسناد با روش تاریخ. 2ـ4

، کنـد  یمـ  يپیـرو  یخاصـ  يالگوهـا  از سـند  تکوین و که ساخت آنجا از به اعتقاد ینبل

 یکرده و موجب رفع نقایص کمک اص�ح احادیث و به بهبود موارد يبسیار در توان یم

گذاري احادیث و تحلیل سندي و متنـی   همچنین با تاریخ .دیارسال گرد و انقطاع چون

از تفـرّد   حـدیث مـدار  گردآوري شـده و  ، تحریرهاي مختلف حدیث از منابع کهنآن 

   )Schacht, 1949, p. 163-165(.یابد میخارج و در نتیجه کیفیت حدیث ارتقا 

هـایی   شناسـایی عیـوب و ضـعف   ، گذاري روایات تاریخاز جمله مزایاي بنابراین 

 بـا اسـتخراج  نقل بر احادیث عارض شـده اسـت. در ایـن روش     فراینداست که در 

بـا   و منابع رجالیدر سندها و نیز اط�عات تاریخی موجود درهاي تاریخی نهفته  داده

شـناخت  عـ�وه بـر   ، مقایسۀ اط�عات موجود در سندها و متون مختلف یک حدیث

، 1390، آقـایی (شـود  وب سندي و متنی احادیث نمایان میعی، حدیثتاریخ پیدایش 

وان حدود زمانی ت میهاي سندي به تحلیل متن است که  با افزودن داده ؛ زیرا)134ص

هـاي   دقیقی براي عناصر متنی مختلف در حدیث مشخص کرد و بـا بررسـی انگیـزه   
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را  یا جعلیشده  و مطالب تحریفها در متن حدیث  ها و افتادگی راویان وجود افزوده

  شناسایی کرد.

   نتیجه. 5

 ۀالگـوي هندسـ  اعتنـا بـه    بـی ، جیمز رابسون و خـوتیر ینبـل   پژوهی رویکرد حدیث .1

مبانی و رویکردهـاي مطالعـاتی   ، ها مبتنی بر شاخص و یسنّ هاي حدیثی شیعه و دانش

هاي مطالعاتی خود با آن مواجـه   حلقه که دراست به مسائلی  ییگو پاسخ منظور بهغرب 

رشـد  ، ثیحـد ناکارآمدي علـم رجـال در نقـد    ، ثیاحاد عدم اعتبار و اصالت اند. بوده

مبانی مشترك رابسـون  ، نیوکت گفتمان در حال ۀمثاب نگرش به احادیث به، وارونۀ اسناد

مبنـا قـرار دادن برهـان     و م سند بر متن در تحلیل و ارزیابی احادیثتقد وینبل است و

 ترین مبانی مختص خوتیر ینبل است. مهم، اسنادسکوت در ارزیابی 

مــوردي و بــه شــیوۀ  مطالعــات، جیمــز رابســون هــاي پــژوهشروش  ســاختار و .2

هـاي   گونـۀ گـزارش   ک�سـیک غـرب و بـه    بیشتر تابع روش سـنّتی و  وتحلیلی  توصیفی

ینبل از روش علّی و بـا رویکـرد نقـد و تحلیـل     حال آنکه ، است برانگیز اکانه و شبههشک

 .  بهره گرفته است

حاکی از آن است که مقو�تی چـون اصـالت و اعتبـار     ینبلدقت در آثار حدیثی  .3

یـافتن   منظـور  بـه گذاري احادیث  گیري و نیز تاریخ خاستگاه و چگونگی شکل، حدیث

بیش از سایر موضوعات مورد اهتمام او بوده است بـه همـین منظـور    ، هاي جعل زمینه

 صـورت  بـه تـاریخی   تهـا و تحـو�   ریشهرا با توجه به  اس�مهاي اعتقادي  مؤلفه وي

 روش تحلیل اسـنادي اي از احادیث در موضوعی خاص با توجه به  یا مجموعه موردي

  .کند هاي متنی بررسی می و توجه به داده

یم ترســ گیــري از ابزارهــاي دیــداري و هــاي ینبــل بهــره ویژگــی بــارز پــژوهش .4

اصط�حات انتزاعی متداول در علوم گیري از  جاي بهره ینبل به .نمودارهاي اسانید است

 و شبکۀ عنکبوتی ،شبکۀ اسناد، مشترك فرعی حلقۀ ماننداصط�حات جدیدي ، حدیث

 .ستاو متناسب با شیوۀ پژوهشیکه را ابداع نموده اي  طرق شیرجه

استفاده با ینبل . است و تبارشناسی یخیکردتاریبا رومنطبق  شی ینبلپژوه يالگو .5

گذاري احادیث پرداخته اسـت.   احادیت به تاریخ درسند و متن مندرج هاي انواع داده از
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رفـع برخـی   احادیـث و نیـز    تطـور شناخت احادیث تحریف شده و نیز جعلی و سیر 

توانـد   مـی  گذاري احادیث از کارکردهاي روشی اوست کـه  عیوب اسناد با روش تاریخ

 هاي نوین حدیثی قرار گیرد. الگویی براي پژوهش عنوان به

  

    منابع

  .قرآن کریم .1

امکانـات و  ، مـتن - گذاري احادیـث بـر اسـاس روش تحلیـل ترکیبـی اسـناد       تاریخ«، سیدعلی، آقایی .2

 .142ـ103ص ،1390 پاییز و زمستان ،50 ۀشمار، صحیفه مبین، »ها محدودیت

علـوم  ، »شناسی خوتیر ینبل گذاري روایات بر مبناي تحلیل اسناد: نقد و بررسی روش تاریخ«، ــــــ  .3

 .168ـ145ص، 1385پاییز ، )41پیاپی ( 3 مارۀش، یازدهمسال ، حدیث

، مطالعات تـاریخ اسـ�م  فصلنامۀ  ،»در سندهاي روایات: تبیین و تحلیل مشترك پدیدۀ حلقۀ«، ــــــ  .4

 .52ـ25، ص1389، زمستان 7سال دوم، شمارۀ 

المعـارف احادیـث   ةغربـی، مـروري بـر دایر   پژوهی  المعارف در سنت حدیثةنخستین دایر«، ــــــ  .5

 .68ـ74ص ،139 ۀشمار ،1388سال دوازدهم اردیبهشت  ،کتاب ماه دین، »رسمی

   .م1976، دارالباز :مکه مکرمه، تحقیق محمود ابراهیم زاید، کتاب المجروحین، ابن حبان .6

 :بیـروت ، 2چ، فتح الباري فی شـرح صـحیح البخـاري   ، بن علی ابوالفضل احمد، عسق�نی ابن حجر .7

 .دارالمعرفإل

 تا. بی، صادر دار :بیروت، بن حنبل مسند احمد، بن محمد احمد، ابن حنبل .8

   ق.1416 نا، : بیبیروت، به کوشش ص�ح عویضه، مقدمإل الحدیث  علوم، عثمان، ابن ص�ح .9

دفتر نتشارات ا :قم، تحقیق عبدالس�م محمد هارون، إلمقائیس اللغ معجم، زکریا بن محمد، فارس ابن .10

  .ق1407، قم تبلیغات اس�می حوزۀ علمیۀ

 رابسـون . جـی  نگـاه  از حدیث تدوین بررسی و تحلیل«، رضا سید، مؤدب و محمدجواد، اسکندرلو .11

، 1389پـاییز و زمسـتان   ، 4ۀ شـمار ، دوم سـال ، پژوهـی  حـدیث  فصـلنامه  دو، »اس�م دایرةالمعارف در

   .112ـ99ص

ارف بـزرگ  عـ الممرکـز دایرة  :تهـران ، بـزرگ اسـ�می  المعارف مدخل حدیث دایرة، احمد، پاکتچی .12

 .1392، اس�می

، المرکز الثقـافی العربـی   :بیروت، الحدیث النبوي و منزلته فی الفکر ا�س�می المعاصر، محمد، حمزه .13

 .م2005

  ق.1394، النبویه ء السنإلاحیا دار :بیروت، تحقیق یوسف العش، تقیید العلم، خطیب بغدادي .14

 ق.1349، مطبعإل ا�عتدال :دمشق، سنن الدارمی، بهرامعبداهللا بن ، دارمی .15



 خوتیر ینبلپژوهی جیمز رابسون و هاي حدیث بررسی تطبیقی مبانی و روش  337

 .1390، سخن :تهران، میه در تفسیر قرآنمبانی ک�می اما، علی، راد .16

، 4ۀ شـمار ، سـال سـوم  ، حدیث حـوزه ، »الحدیثی خاورشناسان فقه هاي پژوهی پژوهش گونه«، ــــ  .17

 .49ـ31ص، 1391

 دو، »اسـ�م  دایرةالمعـارف  در رابسـون  حـدیث  نقـد «، اسـکندرلو محمـدجواد  و  مهـدي ، نژاد رستم .18

، 1393 بهـار و تابسـتان   ،16ۀ شـمار ، نهـم  سـال  ،خاورشناسـان  یپژوهـ  قـرآن  ترویجـی  علمـی  فصلنامه

 .84ـ67ص

 .م1964، دارالمعارف :مصر، المستشرقون، نجیب، عقیقی .19

، ا�سـ�می المعهـد العـالمی للفکـر     :جـا  بـی ، ا�عتبار فی العلوم ا�س�میه نظریإل، عبدالکریم، عکیوي .20

 .م2008

علـوم  ، »اي دربـارۀ خاسـتگاه و نقـل حـدیث     مقدمـه ، پژوهی در غـرب  حدیث«، مرتضی، نیا کریمی .21

 .31ـ3، ص1384، 38ـ37 ارۀشم، حدیث

 .1388، ترجمه و نشر المصطفی المللی مرکز بین :قم، تاریخ حدیث، سیدرضا، مؤدب .22

 تا. بی، دارالفکر :بیروت، صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، مسلم .23

 .62ـ41، ص1382 زمستان ،74 شمارۀ، بررسیها و مقا�ت، »نبوى رسالت و وحى«، مجید، معارف .24

تابسـتان  ، 16ۀ شـمار ، علوم حدیث ۀمجل، »آینده، حال، هاي حدیثی؛ گذشته دانش«، مهدي، مهریزي .25

 .24ـ2، ص1379

26. Ansari, Zafar Ishaq, "The Authenticity of Traditions: A Critique of Joseph Schacht’sArgument e 

silentio", Hamdard Islamicus, 1984. 

27. Jane Dammen, McAuliffe, Encyclopedia of Quran, Brill, Leiden, 2001.  

28. Robson, Jamse, Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, ed. B. Lewis et al., Leiden: Brill, 1986. 

29. Juynboll, G.H.A.,Muslim Tradition, Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early 

Ḥadīth, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.  
30. ----------, (1993), “Nāfiʿ, the Mawlā of Ibn ʿUmar, and His Position in Muslim Ḥadīth 

Literature”,Der Islam, 70. 

31. ----------, Authenticity of the Tradition Literature: Discussions in Modern Egypt Leiden/Boston: 

Brill, 1967.  

32. ----------, (1994),“Early Islamic Society as Reflected in Its Use of Isnāds”, Le Muséon, 1994. 

33. ----------, "Rafʿ", Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, ed. B. Lewis et al.(Leiden: Brill, 1960-

2003), VIII, 384 

34. ----------, "Some Isnād-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women Demeaning 

Sayings from Ḥadīth Literature", Al-Qanṭara, X, 1989. 

35. ----------, "Nāfiʿ, the Mawlā of Ibn ʿUmar, and His Position in Muslim Ḥadīth Literature", Der 

Islam, 70, 1993. 

36. ----------, "Early Islamic Society as Reflected in Its Use of Isnāds", Le Muséon, 107, 1994. 

37. ----------, "(Re)appraisal of Some Technical Terms in Ḥadīth Science", Islamic Law andSociety, 8, 

2001. 

38. ----------, Encyclopedia of Canonical Ḥadīth, Leiden: Brill, 2007. 

39. Schacht, Joseph, "A Revaluation of Islamic Tradition", Journal of the Royal Asiatic Society, 1949, 

p. 156-165. 



1398پاییز و زمستان م، ودو، سال یازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   338  

40.  ----------, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford: Oxford University Press, 1950.  
 

 
 
 


