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  چکیده
دارقطنـی   تتبعالزامات و به  علمی، هاي و در بررسینشان داده  ژهیو توجه ثیحد نقد به براون جاناتان

هـاي نقـد حـدیث در     ش. این مقاله دیدگاه و موضع وي را در مـورد رویکردهـا و رو  پرداخته استنیز 

اي و  رایانـه  - اي العات در ایـن اثـر بـه روش کتابخانـه    کاود. گردآوري اط دارقطنی می تتبعالزامات و 

دارقطنـی را بـا مطالعـۀ      عقیـده و روش براون شناخت . تحلیلی است ها به روش توصیفی آن پردازش

به حدیث، اغلب پرداختن  رویکرد دارقطنی یابد براون درمی کند. می دنبال تتبعالزامات و ویژه  به شآثار

ت راویان است، آن یا وضع و هوی  ر به سند و عللناظ شبیشتر آثار نیز شناسی در روش ؛ستسندها به

 ترین دفاع طرفداران حـدیث  جامع پذیرد. براون باور دارد را هم براي سند و هم براي متن می شافزای

تنی است. بـراون بـا رویکـرد    ی پذیرفتنها در موارد استثناید دارقطنی، که انتقا این است صحیحیناز 

ثابت  تتبعالزامات و ش رسد که دارقطنی با نگار طرفانه به این باور می رسانی بی اطالعتحلیلی و  تبیینی

، نقـش قابـل اعتنـایی    صـحیحین در نقـد   بنابراین عقایـد او  ه است؛ودب صحیحین شیفتۀده است کر

  او در بررسی حدیث بوده است. عمل دقتاز رقطنی ناشی اد  اصالحبررسی و  ، بلکههنداشت
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      همسئلبیان  .1

وجـود   نهم مـی�دي  /سوم هجري قمريکم از اوایل قرن  هاي علل حدیث دست کتاب

هر  طوري که بهگیرد،  اند، ولی رویکردهاي منتقدان حدیث در قرن چهارم اوج می داشته

هـا و معیارهـاي نقـد حـدیث      روش با ها و معیارهاي نقد حدیثیِ متفاوتی روش ،منتقد

مسـلم و   صـحیح ق) از 317(م. عمار ابن عللداشته است.  صحیحین بخاري و مسلم در

صـی ایـن   ترین نقد ماندگار و تخص ترین و معروف ق) جامع385م. ( عمر دارقطنی تتبع

57- 56ص ،6ج ق،1417، بغــدادي خطیــب(.اســت صــحیحین ســده در مــورد مفــاد (

هاي دیگر منتقدان حدیث فرق دارد و ایـن اخـت�ف در    هاي شیخین هم با روش روش

بـه   دارقطنـی ) 370صهمـان،  .(نقدهایی مانند روش نقد دارقطنی کام�ً آشـکار اسـت  

تنها حاکم اسـت کـه   و پس از او  کند می ارهشا شارط/ شرط/ رسم) شیخین( معیارهاي

ــاله ــی   رس ــاي خاص ــاص داده   ه ــوع اختص ــن موض ــه ای ــهرا ب ــین   ک ــفانه از ب متأس

 در مورد احادیـث دریـافتی  علل  در حوزۀ دارقطنی Brown, 2007a, p. 232(1(.اند رفته

 )Idem, 2004, p. 5(.نوشـت  اثر دیگري هم ق)370 م.(کرجیاز استادش ابراهیم  خود

یطـۀ علـل الحـدیث اسـت و یکـی از      دهندگان و رجال برجسته در ح دارقطنی از ادامه

کوشـش محفـوظ الـرحمن     کـه بـه   باب علل الحدیث را تألیف کردهترین کتب در  مهم

.(پاکتچی، ده اسـت چـاپ شـ   طیبـه ریـاض   م توسط دار1985ق/ 1405سلفی در سال 

   )178، صش1391

قان در پرداختن به نقدهایی مانند نقد دارقطنی، اهـداف یـا   دارد محق براون اظهار می

و  2مطالعـات افـرادي ماننـد گلـدزیهر     ،اعتقـاد وي  انـد. بـه   ماهیت انتقادش را نکاویـده 

گرچه مفید و دقیـق،   ـ  قافزایش برساخته توسط راوي موثـ  الثقه زیادةدر  3الرئوفعبد

-Goldziher, 1971, p.236; Abd al(.ی اسـت توصیف اثر دارقطنی بسیار کلبراي ولی 

Rauf, 1983, v.1, p.285( براون معیار دارقطنی در اعتبارسـنجی روایـات    ،در این میان

فـی بـراون و   پـس از معر  ایـن مقالـه  است.  را بررسی کردهدر مورد افزایش  صحیحین

 هاي حدیثی دارقطنـی در  شبه نقد و بررسی رویکردها و رو تتبعالزامات و  دارقطنی و

در نگارش این مقاله، آثـار بـراون کـه خـود      پردازد. در بحث افزایش میصحیحین  نقد

جوي و ، بررسی و جستاست ست آمدهد جوها به و یا در جستنویسنده فرستاده  رايب
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  .متنی شد

ه آمریکـایی  کـرده و مرفـ   یل، تحصـ یحیاي مس می�دي از خانواده 1977 دمتول براون

کـه از   2006از سـال   . اومـذهب حنبلـی را برگزیـد    سالگی اسـ�م و  20 است که در

هـا و   تعامـل زبـان  دانشـکدۀ   باخذ نمود، ارا  5دکتري اندیشۀ اس�می 4دانشگاه شیکاگو

داشته و اکنون نیز  همکاري 7المعارف اس�م در آکسفوردة، دائر6نزدیک هاي خاور نتمد

و سـردبیر   9دانشگاه جورج تـاون واشـنگتن دي سـی    8ن اس�میعلمی تمد ئتهی  عضو

 هاي روسـی، فرانسـه، فارسـی، ترکـی     است. براون به زبان 10المعارف اس�م و فقهدایرة

داشته و مطالعاتی در حدیث، عرفـان عربـی    ییدر حد خواندن) آشنا(مبتدي) و آلمانی(

ی یـا مسـتقل   نگاشته و اثر مـروري اشـتراک   مقاله و تک 100و... دارد و تاکنون بیش از 

هـاي تفسـیر    هـا و گزینـه   ؛ چـالش [ص]دنقل بد از محم و 11تقدیس .چاپ کرده است

گوناگونی که بـالغ بـر    در مقا�تهمچنین براون  اوست. از برترین کتب 12میراث نبوي

. پـردازد  مـی  سـائل مـرتبط بـا آن   نقـد حـدیث و م   بـه حـدیث،   چهارده مـورد اسـت،  

)Scholar.google.com(  .  

دارقطنـی،  (306سـال  معروف به دارقطنی در  شیعی،مذهب علی بن عمر مظنون به 

خطیــب بغــدادي، (هجــري 305) یــا 449ص ،16جق، 1401؛ ذهبــی، 49صق، 1427

 ،16جق، 1401ذهبـی،  (.) در دارقُطن بغداد بـه دنیـا آمـد   494- 493ص ،13جق، 1417

ویـژه در   بـه صاحب آثاري  او مفسر، حافظ، فقیه، ادیب، )Brown, 2004, p.3؛ 449ص

ع�قـه   ی، ب)Brown, 2004, p.3؛ 462ص ،3ج، ق1383 سبکی،(شافعی ،قرآن و حدیث

   )457ص ،16جق، 1401ذهبی، (.بود صریح در امر خداو  هاي ک�می به جدل

در ) احادیثی ق311م. (خزیمه دارقطنی همسو با اصحاب حدیث و شافعیانی مانند ابن

دلیـل تشـبیه و تجسـیمِ     که از دید معتزلیـان بـه   درا تأیید کرها  آن نقل و ،باب صفات خدا

اثبات  92ـ69اثبات دو دست براي خدا،  68ـ57، ق1405دارقطنی، (.خداوند نادرست بود

گـرایش ک�مـی او بـه     أحادیث النزول، و  جلّ و ع�اهللا  رؤیإل نگارش انگشت براي خدا)

خلیفۀ چهار  در مورد فضایل اهل سنّتت از موقعی دهد. دارقطنی میحدیث را نشان اهل 

نقل شده است که هرکسی علی  از او )994ص ،3ج ،ق1419 ذهبی،(.کرد اول حمایت می

من قدم علیاً علی عثمان فقـد  « :کند را برتر از عثمان بداند، مهاجران و انصار را مسخره می
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  )Brown, 2004, p.7مه؛ مقد 496صق، 1409 ص�ح، ابن(».عذرا بالمهاجرین و األنصار

پذیرش برتـري فقهـی   (ت ویژۀ بغدادسبب موقعی براون دوران زندگی دارقطنی را به

ن فرصـت درك محضـر اسـتادا    ودانسـته  جالـب   ایرانی توسـط بغـداد)   شیعی آل بویۀ

افرادي ماننـد   )Brown, 2004, p.4(.کند توصیف می شمار و سفرهاي علمی براي او بی

از اساتید دارقطنی و عالمانی مانند ابونعیم اصفهانی و حاکم  ابن حبان، عبداهللا بغوي و...

؛ ذهبـی،  487ص ،13جق، 1417خطیـب بغـدادي،   (.نیشابوري نیز از شاگردانش بودند

 خطیب(لیو جرح و تعد 13ثی) وي در رجال و علل حد454ـ451ص ،16جق، 1401

کـم   فات ارزشـمند بـود. او دسـت   ی) صاحب تأل489ـ487ص ،13جق، 1417، بغدادي

به جا گذاشت. مطالعـات   صحیحینهاي مختلف  کتاب مفصل در خصوص جنبهیازده 

 ,Brown .(دهد او در پی گسترش تعداد احادیث معتبر تأیید شده بود دارقطنی نشان می

2007a, p.178( نسبتاً کمی به دارقطنی کردند، ولـی   توجه، و مسلمان دانشمندان غربی

). برخی از آثار Ibid, p.3(.ته شددر حدیث شناخ» امیرالمؤمنین«و » امام زمان خود«وي 

الجزء فیه بیان احادیث  ،ن بخاري و مسلمیحیحإلزامات على الص: ند ازا عبارت دارقطنی

بـا آراء   وي  او میـزان آشـنایی   سـنن . ثیالحد یسنن ف ،اودعها البخاري کتاب الصحیح

شـافعی تـدوین شـد کـه قـول      هد و گویا بر اساس فقه غیر د مختلف فقهی را نشان می

، ؤیإلکتاب الر ،لیعدجرح و الت همچنین )Ibid, p.21(.مخالف شافعی را نقد نکرده است

کتاب الصـفات  ، الضعفاء و المتروکین ،حابه و مناقبهمفضائل الص ،احادیث موطاء مالک

از آثـار مانـدگار    و... و مسـلم  يرجال البخـار  ،زولکتاب الن درکتاب احادیث نزول  و

  Ibid, p.5(14(.اوست

در واقـع  صـحیحین  نگـر از   کـل  ن مطالعـۀ این نخستین و چشمگیرتری ؛تتبعالزامات و 

، اعتبارشـان میـان   صـحیحین به  دارقطنی خاص توجهاست. دلیل  اي بر احادیث تکمله

حـدیث صـحیح    70بـه   الزامـات  دارقطنی در )Idem, 2007a, p.178(.اهل سنّت است

ایـن  ا انـد، امـ   آوردهها را  اینروایاتی با اسناد مشابه ها  آن پرداخت که شیخین یا یکی از

ت را از صـحابه ذکـر   ه گـاهی برخـی روایـا   اند؛ البت هایشان نیاورده در کتابروایات را 

نشان  الزامات) 21صق، 1423کثیر،  ابن(.سومو چهل هم و حدیثدیث نکند مانند ح می

 )174صهمـان،  (.دانسـت  ایـن دو دانشـمند مـی     داد که دارقطنی خود را آشنا به روش
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مه، محتواي مطالـب در قالـب دو   لحاظ ساختاري داراي مقدمۀ چاپ دوم، مقد کتاب به

  کتاب، خاتمه و بیان ثمرات بحث است. 

) به بیان برخی Brown, 2007a, p.21(صحیحیندارقطنی پس از قرنی تحسین  تتبع

بـه رشـد وارونـۀ اسـانید     سبب پردازش  پرداخته و روایاتش بهروایات  اشکا�ت اسانید

اساس مسـانید   و بلکه برها  آن ، برخ�ف تنظیم موضوعیاز صحیحین یاحادیث خاص

  ب شده است.مرت

به روش خود، ملـزم بـه اسـتخراج هـر      توجهدارقطنی یادآور شده است شیخین با 

اند، لذا او در کتابش برخی احادیث را از طـرق دیگـر اسـتخراج     حدیث صحیحی نبوده

کنـد. پـس از نظـر     زیرا طرق بیشتر روایت، د�لت بر ثبوت و قوت آن می ؛نموده است

روایـات   در صورت استخراج آن از دیگر صحابه موجب تقویت تتبعروایات دارقطنی، 

دارقطنـی کـه جمـع و تخـریج ایـن       الزامـات است و در غیر این صورت از  ینصحیح

   )382ـ381ص ق،1405 دارقطنی، جا؛ همان(.شود روایات است، استفاده می

 ,Brown, 2007a(.کـرد  نقـد را  صـحیح مسـلم  روایت از  سیزدهکم  دارقطنی دست

p.174 انتقاد جدلی؛ لذا ساز از دید دارقطنی است نه  اص�ح روایات مشکل تتبع) بیشتر

قان در مـورد روایـات مسـلم را رد کـرد،     که نووي بسیاري از انتقادات محقبا وجود این

ارقطنـی در ایـن اثـر، بـا     د )33صق، 1420 نووي،(.دانست قابل قبول مستدرك را تتبع

 او گـزارش جـالبی از رشـد وارونـۀ     تتبـع  ت.پرداخ ینصحیح سیبرر به  حدیث دانش

صـحیح  روایـت از   78که  تتبع Brown, 2004, p.16(15(.دهد اسانید برخی احادیث می

روایـات  )، Ibid(روایـت از هـر دو دارد   32و  صـحیح مسـلم  روایـت از   100، بخاري

 مسـعود، ام  مان فارسـی، ابـن  ابوهریره، ابوموسی اشـعري، سـل   بسیاري از راویانی مانند

بر بن عبداهللا عباس، عایشه، جا ، ابن(ع)طالب سلمه، عمر بن خطاب، عثمان، علی بن ابی

  16ده است.نقل و نقد کر انصاري و...

      صحیحین دارقطنی در نقد روایات  شناخت روش .2

بـوده و   اجلّ کتب ا�س�م و افضل کتب بعـد کتـاب اهللا   17صحیحین، ناز نظر اهل تسن

بـه بررسـی سـندي     لق و عـاد راویان موث و نیز دورالص سبب روایات قطعى د و بهنهست

کـه راویـان     تـا جـایی   ه استگرفت فرااي از قداست  لهها  راصحیحین  نیازي ندارند. لذا
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 ق، 1305قسـط�نی،  (.شـدند  نقدي مبرا دانسته مـی  از هر عیب و نیز صحیحیناحادیث

   18)21، ص1ج

اند و بعضـی از   هاي حدیث نبوده لزوماً پرکاربردترین مجموعه صحیحینبه هر حال 

بزرگان اهل سنّت، از جمله حافظ دارِقُطْنی، با نقد خود این عقیـده را کـه احادیـث آن    

، تـا  بـی ابوریـه،  (.انـد  رونـد، مـورد مناقشـه قـرار داده     شمار می  ترین احادیث به صحیح

 یا هـر دو  مسلم صحیح، بخاري صحیحروایت از  217 دارقطنی به تتبع) 313ـ312ص

 کـه از  );p.11 Idem, Brown, 2007a, p.290 & 307 ,2004(19انتقاد وارد کرده اسـت 

 کـه  نقدهایی به اشاراتی است صرفاً ست(اضافات) یاها از افزایش یا مورد ده تعداد، این

الزام  گونۀ الزامات و در به قمورد متعل هفت واقع در .اند شده مطرح تتبع در گذشته در

 عـدم  دلیـل  بـه  را شیخین از یکی نویسنده زیرا بوده است، یخینمن لم یخرجها من الش

 ،دارقطنـی (سـرزنش مـی کنـد    شد، ارائه صحیح در دیگري توسط که روایتی گنجاندن

ب نیسـت؛ پـس بـدون احتسـا     صـحیحین و روایت آخري هـم در  ) 575ص، ق1398

 ,p.11 Idem ,2004(.ماند روایت باقی می 200، هذکرشد روایات تکراري و دیگر موارد

Brown, 2007a, p.290 & 307; (   

شناسی حدیثی وي جـاي بررسـی    ا روش، اماست ماهیت انتقادي اثر دارقطنی مبرهن

را نقـد کنـد: محتـوا و     صـحیحین دو بعـد   ه است کـه توانست ارزیابی حدیث  و دردارد. ا

شـناختی   . براون ضمن بررسی عوامـل روش آوري روایات جمعهاي نویسندگان در  روش

 ,Ibid(.معیارهـاي دارقطنـی در نقـد حـدیث اسـت      ها و دنبال انگیزه، و عقیدتی احتمالی

p.16(20 

  صحیحین؛ اعتقاد دارقطنی در مورد نقد محتواي 21عقیده .1ـ2

هـا   آن ترا حتی پـس از رسـمی  ، تداوم نقد صحیحیندر واقع ماهیت بسیار مبهم معیار 

الگوي نقد احادیـث نبـوي    صحیحینساخت. گرچه براي حکیم و خطیب غالباً  ممکن 

خـود عمـل    هاي خاص ثانی مانند دارقطنی مطابق معیارها و روشاند، معمو�ً محد بوده

 یهقـ ینمونـه ب  ) و پیروانی هم داشتند. بـراي Brown, 2007a, p.290 & 396(کردند می

کـه  (با استناد به عقیدۀ دارقطنی با صداي بلند در نماز رااهللا  بسم گزارش مسلم در مورد

گفتن بسـم   اشاره و نقدي ندارد) و بدون اشاره به طرزایات این حدیث به رو وي تتبع
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ــد و، اهللا ــی نق ــ رد م ــی،(.دکن ــی،  ؛76- 73ص ،2جق، 1420 بیهق ، 1جق، 1386دارقطن

   ).Brown, 2007a, p.290 & 362 ؛316ص

در درجۀ اول نیاز به بررسی مفهومیِ شـیوۀ ضـبط و    صحیحین فهم نقد دارقطنی از

نقل سنن نبوي از سوي مسلمانان دارد. علمِ حدیث از روایات اصلی نبوي که در زمان 

 عنوان اصـل حـدیث   ی یافته بهاست و بعدها در منابع مکتوب تجلخودش مستند نشده 

معتقد اسـت نقـد مـتن    نامد و  می »سنّت نبوي«را   کند و براون آن ) یاد میهستۀ اصلی(

 ,Brown(.داراي پیشینۀ نامشهودي است که در بررسی متون روایات بازتاب یافته است

2004, p.7( 

  دارقطنی به حدیث رویکرد .1ـ1ـ2

 شود:  ویژگی ناشی می چند ازی ماهیت کار دارقطن

  ها به نقل پرداختن .1ـ1ـ1ـ2

سـند تمرکـز یافـت و بررسـی متنـی او،       دارقطنی در نقد حـدیث بـر   ویژۀ رویکرد

نقل بود؛ به این معنی که دارقطنـی هرگـز    و وابسته به نقش محدود متن در کلموردي 

صـحیح  را رد نکرد. او حدیث نبوي در  صحیحینآشکارا هیچ حدیث نبوي موجود در 

فرمود اگر قرار بود دوست صمیمی بگیـرم، ابـوبکر را انتخـاب     [ص]که پیامبررا  مسلم

ـ  22؛کند نقد نمیکردم،  می ن حـدیث را نقـد نمـود و در مـورد     چون تنها یک روایت ای

روایـت دیگـر از ایـن     پـنج  صـحیح مسـلم  ی آن نظـري نـداد. در حقیقـت،    لت کصح

    )Ibid, p.17(.)، با سند کام�ً متفاوت داردتتبعمانند اکثر احادیث (حدیث

  23دبه روایات مؤی توجه .2ـ1ـ1ـ2

، ه استویت اعتبار حدیث نبوي آوردروایات کمکی را براي تق، الزامات در ارقطنید

آشـکارا اعتبـار هـر     اوف به رعایت معیارهاي سخت و مرسوم نبودند. اما شیخین موظ

 کننـده، شـاهد یـا    متـابع، دنبـال   (دمؤیـ روایـت   40بیش از  رده وحدیث را زیر سؤال ب

ضمن طرح نظرات محدثان ، تتبع 105در حدیث  مثال رايب دارقطنید. آور میتوصیفی) 

در نظر  ابد، مسلم در روایات مؤی ت حدیث ندارد.کند شبهات تأثیري در صح تأکید می

ل روایـات صـریح اسـت و    د صحیحش شاممون اذعان  پشتیبانِ یک إسناد ناقص گرفتن

بـه   )Juynboll, 1983, p.267 & 270(.د هرگونه نقص موجود را نشـان دهـد  ش د متعه
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دارقطنـی،  (ضعیف درگذشتاسناد  م قبل از اتمام بررسی همۀمسلها  استناد برخی نشانه

)؛ چون اگر کارش با میل خودش تمام شده بـود، احتمـا�ً نیـازي بـه     246صق، 1405

   )Brown, 2004, p.18؛ 314ـ313صهمان، (.نبودها  آن بررسی نقایص

گوید  می 187دهد که دارقطنی در حدیث  آورد و توضیح می براون نمونۀ دیگري می

 ,Brown؛ 456ص، ق1405دارقطنی، (ه است.مسلم هم سند صحیح را در کتابش آورد

2004, p.19اي بین متنی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه شـاید        همسئله صحت حدیث، ) البت

بخـاري   داند افرادي مثـل  خوبی می اما بهدارقطنی تنها در روایتی از مسلم مشکل ببیند، 

بـر  پاسخ به انتقـادات دارقطنـی،    فتح الباري در درحجر  ندهند. اب طرق معتبري ارائه می

) Brown, 2004, p.19 ؛ 246، ص1ج ،ق1408، حجـر  ابـن (.کنـد  این بینامتنی تأکید می

کنـد مطالـب بخـاري،     ، نقدي ندارد و استد�ل مـی تتبع 201دارقطنی در مورد حدیث 

 ؛481صق، 1405دارقطنـی،  (.کنـد  صحیح است و از آن در برابر سایر منتقدان دفاع می

Brown, 2004, p.19(  

ویداسـت.  ه تتبعروایات مشابه، عقیده و قصد سودمند دارقطنی در سرتاسر  ۀدر ارائ

کنـد   دو روایت برتر ارائه می ـ چند دستور بهداشتی براي مسلمانان ـ 182 ۀي در شمارو

در حـدیث  اند. تمایل دارقطنی به اص�ح و نه لزوماً نقـد،   که شیخین به آن اشاره نکرده

توانسـت ارتبـاط    دارد سـند دیگـر مـی    صراحت اظهـار مـی   نیز روشن است؛ او به 137

  ) 356صق، 1405 دارقطنی،(.داشته باشد ص)(مستقیمی با پیامبر

  ت برتر در سنن دارقطنیوایار .3ـ1ـ1ـ2

، 3جق، 1419ذهبــی، (.قابـل دسترســی اسـت   او ســنن روایـات برتــر دارقطنـی در  

 خصـوص در  از روایات بخاري تتبع 35در حدیث  او )Brown, 2004, p.20؛ 991ص

مشـروبات الکلـی    تحـریم  حکـم  انتقاد می کنـد. گرچـه او از   مشروبات الکلی تحریم

خـود را بـا وجـود عبـارت     سنن  روایت مرتبط از 13یک از  کند، ولی هیچ حمایت می

 .کنـد  آفـرین نمـی   ، جایگزین روایت مشـکل »مسکري ممنوع و حرام استهر «مشترك 

رسد تأکید دارقطنی بر سند اسـت و ایـن    به نظر می )199ـ198صق، 1405دارقطنی، (

 سـنن داند و تنها در یک مـورد از مطالـب    روایات را مربوط به بحث اخبار بخاري نمی

بخاري را در آوردن روایتی مبنـی بـر    148کند؛ در حدیث  منظور تصحیح استفاده می به



 حدیث در الزامات و تتبع دارقطنی از نظر براون هاي نقدشرویکردها و رو   181

 داند. او روایت صـحیحی از ابـن عمـر در    ر میبر ا�غ، مقص[ص] مۀ نماز وتر پیامبر اقا

ـ    [ص]که پیامبر دهد دست می  به سنن ر ا�غ نمـاز  بر شتر نماز خواند و أنس بـود کـه ب

) Brown, 2004, p.20 ؛21، ص2جق، 1406همـو،   ؛391- 390ق، 1405، همو(.خواند

خـود   سـنن بـراي  وي که  روایاتیدارقطنی و  الزاماتتر اخبارِ  امکان جداسازي روشن

در  صحیح بخاريگوید بهتر بود روایت نبوي موجود در  و میابرگزید، نیز وجود دارد. 

دارقطنـی،  (نیز باشد صحیح مسلمبه ترك نکردن نماز عصر در  [ص]مورد دستور پیامبر

، درج سـنن  )، ولی خـودش ایـن روایـت را در   Brown, 2004, p.20 ؛81ص، ق1405

 ,Brown باب التّشدید فی تـرك صـ�ۀ العصـر؛    52، ص2ج ق،1406دارقطنی، (.نکرد

2004, p.20( کنــد شــیخین در نیــاوردن جزئیــات قنــوت  همچنــین او احســاس مــی

ق، 1405دارقطنـی،  (.آورد نمـی  سـنن  اشتباه کردند، اما چنین روایتـی را در  [ص]پیامبر

) سند روایات وي در ایـن  Brown, 2004, p.20 ؛31، ص2ج، ق1406، ؛ همو135ص

موضوع با سند روایات شیخین کام�ً متفاوت است. اگرچه دارقطنـی خـود را در بیـان    

شمرد، در بررسی روایات، تنها از روایاتی با سند خود شیخین  ارتباطات آنان نا�یق نمی

بنـابراین دارقطنـی طـرقش را روشـن      )99، ص2ج ق،1406دارقطنـی،  (24.استفاده کرد

باشد،  هاي فقهی و ک�می می تر از آن، جداسازي نقد شیخین از جایگاه ا مهمکند، ام نمی

و  با روایات فقهی غیرشـافعی نـدارد  ت�شی براي مواجهه  تتبعدارقطنی در  طوري که به

ـ   کتاب الرّؤیإلرغم پرداختن به احادیث  به د دیـدار مؤمنـان بـا خداونـد در روز     کـه مؤی

کنـد کـه خـدا را بـدون حائـل بـه تصـویر         قیامت است، تنها روایت مسلم را نقد مـی 

) آگاهی دارقطنی از Brown, 2004, p.21 ؛72، ش266ص، ق1405دارقطنی، (.کشد می

نقد اوست و در نهایت کار نقد و اص�ح احادیـث نبـوي    د، تصدیقحلیل روایت مؤیت

دیـدگاه   و تجلیل ابزار ترویج بیانگر آن است که نقد دارقطنی از روایات، در صحیحین،

                                                                                              )جا همان(. نیست شخصی خودش

  اجماع صحابه اعتراض به .4ـ1ـ1ـ2

اعـ�م   صـحیحین ت را در مورد ن مسلمان معیار اجماع معصومین اموقتی دانشمندا

 در حجـر  ابـن  )87- 85ص ق،1408صـ�ح،   ابن(.دشمطرح ارقطنی نیز کردند، نظرات د

 ،ق1408، حجـر  ابـن (.آورد انتقادات دارقطنی و سپس رد آن از نووي را مـی  فتح الباري
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الزامـات و  ترین و تأثیرگـذارترین نقـدها     ) برجستهBrown, 2004, p.2؛ 246، ص1ج

 )Brown, 2004, p.1(.دارقطنی بوده است تتبع

هـاي دارقطنـی در نقـد     هـا، رویکردهـا و روش   سـازي انگیـزه   افبررسی فرایند شف

سـند  داشـت و نقـدش از    صـحیحین جدي به  دهد دارقطنی ع�قۀ نشان می صحیحین

عقاید وي در مورد مسـائل فقهـی،    قصد تصحیح بوده است. لذا به روایت تا رد متن آن

   25نداشته است.ها  آن هایش براي تصحیح آیینی یا ک�می نقش قابل اعتنایی در ت�ش

  دارقطنی تتبعبراون از الزامات و  26شناسی . روش2ـ2

ـ   شناسایی روش، در علوم حدیثی ز شـناخت احادیـث   هاي حل تعارض احادیـث و نی

بیشـتر سـعی و    دهـد کـه   ی دارد. آثار علماي حدیث نیز نشان مـی خاصجعلی اهمیت 

لـین  و اوضاع و احوال راویان اخبار بوده است، زیـرا او  اهتمام ایشان در نقد رجال سند

   صال سند است. شرط صحت حدیث، ات

  متن و سند بر تیروا تمرکز .1ـ2ـ2

. انـد  نیـز پرداختـه   ایـن راویـان   به ارزیابی نقد حـدیث  ستایش راویان ضمن اهل سنّت

)Brown, 2011, p.81( مسـلمان در نقـد    در رویکـرد منتقـدان   دهد نشان می ها بررسی

 از نظر آنان اصالت حدیث که نبود نیز به این معنا بردار نبود، هرچند نقد تعطیل حدیث،

نقـد   گرچه ؛ه استمان بودمتقد ینقدهاي حدیث هاي بارزترین ویژگی از و این دگرد در

 کـه معنـاي آن از منظـر   را  تمـام روایـات گزارشـی    27پژوهی غربی محورِ دانش ـمحتوا

توانسـت   مثال، منتقـد حـدیث مـی    رايب ؛کند رد می ـ انتقادي مورد تردید است تاریخی

گـذاري   ؛ همانا اعمال انسان بـا نیـات وي تعیـین و ارزش   إِنما ا�عمالُ بِالنّیات«حدیث 

یـا   ؛اما اصالت آن روایت را از طریق روایـات دیگـر حفـظ کنـد     را رد کند 28»شوند می

چـون از   نقـد کنـد،   را »کأنّه کبش امله... یجاء بالموت الیوم القیامإل«: 51روایت حدیث 

، 7ص ،م2007بـراون،   (.تاز ابـوهریره و موقـوف اسـ    سعید خُدري روایت شد، نهابو

  Brown, 2007b, p.7 (29؛9ص سا�رکیا، ترجمه

 کن بودمم ساخت، ولی راویان معتبر، احتمال جعل جزئی روایت را باطل میوجود 

نسـبت داده   [ص]و به پیامبر ی گرددتلقعنوان تفسیر آن   بهاشتباه  عبارتی از یک راوي به

درج، انتساب) یا مـواردي کـه   (در متن با مفهوم ادراج زیادتد. بدین ترتیب مفهوم وش 
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اع�م  [ص]عنوان ک�م پیامبر طور تصادفی به نقل به سخنان صحابه یا دیگران در زنجیرۀ

بـین   گـذاري گرایان ک�سیک، تمایز خورد. براي دارقطنی و سایر سنّت شود، گره می می

 ، هـر بـه همـین منـوال    30.اي بـود  حرفی در متن، بسیار ذهنی و سـلیقه  افزایشادراج و 

 نـه  و الحـدیث  علـم  ذاتـی  مفـاهیم  زیادت، تـ�ش بـراي تحلیـل    و دراجبین ا تمایزي

  )Brown, 2004, p.10(.دهد مسلمان را نشان می گرایان تسنّ معتبر ذهنیت بازآفرینی

، )Idem, 2007a, p.290(تر از شـیخین بـود   دارقطنی سختگیرانه معیارهاي افزایش

 راويبـا یکـی دو    [ص]، ارتقا تا پیامبرشیخین به معیارهايولی حاکم با اعتقاد کامل 

از نظـر   )Ibid, p.243(.پـذیرفت  برایش طبیعی بوده است و انتقادات دارقطنی را نمـی 

نیم قرن،  هایش پیداست، چون تنها نوشتهپیوندهاي علمی دارقطنی با شیخین در براون 

 ,Idem(.اقـدام کـرد   صـحیحین پس از آنان به تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در مورد 

2004, p.5(   

  در متن و سند زیادت پدیدۀ. 2ـ2ـ2

ـ بیان کردند که سـه پد  زیادتاسانید را از طریق اصل  علماي مسلمان، رشد وارونۀ  ۀدی

سـه اصـط�ح    را باها  آن گیرد. براون شیوۀ مواجهۀ اسایی را در بر میمتفاوت و قابل شن

 )یـا هنجـاري   معیـاري (زیـادت تجـویزي  و  32ادت حرفی در متنیز 31،زیادت در سند

، مستلزم افزودن یـک راوي در سـند یـک گـزارش     زیادت در سند د.بررسی کر 33متن

، افـزودن  ادت حرفـی در مـتن  یـ ز شـد.  هاي دیگر یافت نمی در گزارشه حدیثی بود ک

 زیـادت  شـد.  ها یافـت نمـی   در سایر گزارشکه مطلب به متن یک گزارش حدیثی بود 

مسـتلزم   ث اسـت کـه  تجویزي حـدی ش موقوف به مرفوع و ارز يارتقا ،تجویزي متن

دو بـه ایـن دلیـل     Ibid, p.8-11(34(.باشـد  می [ص]اق سند گزارش حدیثی به پیامبرالح

 .رونـد  مـی  کـار   جاي یکدیگر بـه  به اسناد زیادت تجویزي متن و رشد وارونهاصط�ح 

شناسـایی   تـ�ش وي را در  زیـادت،  گانـه از پدیـدۀ   این تقسیم سـه  معتقد استبراون 

در نگاه دانشمندان مسلمان، متفرّع از یک مفهـوم   دهد که هاي گوناگونی نشان می پدیده

این سه پدیده و  ها در خصوص هاي گوناگونی در طول قرن یکپارچه بوده، ولی واکنش

را یـا از   زیـادت هاي مختلف  دیگران شکلبا یکدیگر به وجود آمده است. ها  آن روابط

راوي  هـاي  ادتیـ زوارد، هاي دیگري تلفیق نمودند. این م یا با روشهم تفکیک کردند 
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برخی از عالمان مسلمان  )Ibid, p.12(.کرد ثقه بود که وثاقتش، ادعاهایش را تضمین می

 در سرفصـل جداگانـۀ   را  زیادت سـندي کردند، ولی  را تلفیق می زیادت متنی و حرفی

کردنـد و لـذا آگـاهی خـود را از      در سـندها) بحـث مـی   افـزایش  (المزید فی ا�سـانید 

هـاي مختلـف    دیگـران، یـا شـکل    36دادنـد.  نشان می 35زیادتناهمگونی مفهومی ذاتی 

 ,Idem(.شـدند  مـی  به طرق دیگـر فـرق قائـل   ها  آن کردند یا بین می را تلفیق 37زیادت

2007b, p.44(38 بـه   و جعلی تنها در مواردي که مرفوع، برساخته زیادت تجویزي متن

هـاي مرفـوع    تر از گـزارش  قهاي موقوف، پرشمارتر یا موث آمد یا وقتی گزارش نظر می

 ,Idem, 2004(گردیـد  می سند رشد وارونۀقابل قبول یا غیر زیادت توجهبودند، قطعاً م

p.16(ار صحابی ؛ مانندگزارشِ عم) .از  ق) از حدیث نبوي مبنی بر منع مسـلمانان 37م

ـ : «روز از ذبـح سـه   شـت خوردن گوشت قربانی بعد از گذ ه نهـى عـن أکـل لحـوم     إنّ

ق) اعتبـار  98 .م(سـعد بـن عبیـد زهـري     قیموقوفش از طر که »..فوق ث�ثإل. یاألضاح

                                                                                                Brown, 2004, p.16 (39؛104ص ق،1392، ابن المدینی(.بیشتري داشت

وایـت از شخصـیت   برگردانـدن سـند ر   - رشد وارونۀ سـند و  40زیادت متنیلذا از  

سـوم هجـري   ) از قـرن  Brown, 2007b, p.40(.مکنی استفاده می - [ص]به پیامبر متأخر

شـدند، ولـی    مرفـوع تعبیـر مـی    [ص]هاي منتسب به پیامبر گزارش نهم می�دي/ قمري

شـدند؛ لـذا از اصـط�حات     ی مـی یا تابعان) موقوف تلق(هاي منتسب به صحابه گزارش

ترتیـب صـحابه    به ،هاي غیرنبوي هاي نبوي و موقوف براي گزارش مرفوع براي گزارش

  .شود استفاده می 41یا تابعان

ـ   نظـر قـاطع، طـرق مرفـوع و موقـوف را بـه اشـتراك         ۀاغلب راویان پـیش از ارائ

ق) مانند علی بـن مـدینی خبـر نهـی مسـلمانان از      317م. (شهید عمار گذاشتند. ابن می

. دانـد  مـی  رشد وارونـۀ سـند  سه روز از ذبح را  شتخوردن گوشت قربانی پس از گذ

مـورد  ) وي در خبر نبـوي دیگـر در   Brown, 2004, p.20؛ 95صق، 1412عمار،  ابن(

را مطـرح  بر[ص] سند خبر از صحابی أنـس تـا پیـام    ارتقايروز،  ۀعبادت شب و روز

) و بـه اسـتناد سـلیمان بـن     Brown, 2004, p.20 ؛131صق، 1412عمار،  ابن( کند می

[ص] د خُدري بود و نـه پیـامبر  یسع دهد این گفتۀ ابی ق) نشان می148م. (مهران اعمش

  )1، باب 19سورۀ ق، کتاب التّفسیر، 1416بخاري، (
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   نقد و بررسی. 3

در مطالعـات خـود سـعی در     بـراون  تتوان اظهـار داشـ   می به آنچه گفته شد توجهبا 

در صـورت ظـاهر    کم ه است و دستاشتدداوري  پیشتقواي علمی و پرهیز از  رعایت

هاي خود را در تبیین حدیث عرضه یا تحمیـل   ها یا گرایش که اندیشه در پی آن نیست

   .صورت ذیل قابل ارائه است آمده به عمل  هاي به خ�صۀ بررسی نماید.

    با صحیحین شآثارترین  مرتبطدارقطنی و  .1ـ3

بیشتر از یک قرن پس از بخـاري   ،است صحیحینترین نقادان  یکی از قدیمکه دارقطنی 

و از سـوي دیگـر    حنبـل  ابـن دهـاي  سو حامـل مبـانی و رویکر   از یک کوشیده است تا

چـون   نویس مثابۀ معیاري براي نقد خراسانیان صحیح استفاده از این مبانی به روي دنباله

که براون اظهار کرد دارقطنی نـیم قـرن پـس از شـیخین،      حالی، درباشد بخاري و مسلم

 توجــهدارقطنــی م الزامـات  )Brown, 2004, p.5(.را بررســی کـرده اســت  صـحیحین 

از احادیـث برخـوردار از    دهـد چگونـه برخـی    نشان می است و صحیحینهاي  کاستی

انجـام   مسـتدرك کاري که حـاکم در   ؛اند شرایط مورد نظر بخاري و مسلم از قلم افتاده

کوشیده است تا نشان دهد برخـی از   دارد، و نه الزامی نقضی ۀکه جنب تتبعوي در  .داد

عنوان صحیح نیستند. اثر  ایستۀ ش تی،سبب وجود عل اند به آمده صحیحیناحادیثی که در 

که وي برخی احادیث صحیحین را  سوم دارقطنی که شهرت کمتري دارد، جزئی است

 عـدالت نـاق�ن   و از نظـر هـا   آن ل موجود درث اخت�ف در اسانید، از حیث ارسااز حی

؛ پـاکتچی،  39 ق،1427دارقطنـی،  (.پرداخته اسـت ها  آن لو به تعلیبررسی نموده ها  آن

   )181ص ،2ج و 213ص ،1ج، ش1391

ت راویان مشک�ت آن یا وضع و هویبیشتر آثار دارقطنی ناظر به سند و  مجموع در

تک راویان و تسـلط او بـه وضـع     خت دارقطنی به اسناد اعم از تکاست. آگاهی و شنا

حدیث تا بدانجاست   هاي حدیثی یعنی علل ترین دانش ی اسناد و در نتیجه به مشکلکل

ه برخـی  ) البت450، ص16جق، 1401 ذهبی،(.دانند به او میمنتهی که نهایت این علم را 

، 3ج، ق1383؛ سـبکی،  451ص همـان، (.انـد  هم کـرده تـدلیس خفـی مـت    نوعی او را به

، ک�می و اخ�قـی  هایش، روایاتی با موضوعات فقهی وي در بعضی از کتاب )466ص

و  اي از آثـار پیشـینیان   لحاظ ساختاري نیز معـدودي از آثـارش، گزیـده    آورده است؛ به 
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   42هاي شاگردان اوست. تعدادي نیز پاسخش به پرسش

  وط و معیارهاي شیخینرش .2ـ3

   :ازنــد ا عبــارت کــهاســت  گذاشــته یطوشــر حشیصــح در تیــروا نقــل در يبخــار

 یعنــی ،باشــد ضــابط يراو. 2  ؛باشــند داشــته اتفــاق يراو وثاقــت بــر دانشــمندان. 1

. باشـد  کـرده  م�قـات  ،کنـد  یمـ  تیـ روا او از که را یکس يراو. 3 ؛نباشد کار فراموش

 شـرط  يبخـار  کـه  دیـ گو نیـز  طاهر بن ابوالفضل )85ص ،2 ج ،ش1391 ،یشهرستان(

 یصـحاب  بـه  که  ییجا تا آن انیراو وثاقت بر همه که کند تیروا را یثیحد است نموده

ـ ن سـندش  و باشند داشته اتفاق رسد یم مشهور  نشـده  قطـع  ییجـا  و باشـد  متصـل  زی

) مسلم حیصح(حشیصح در تیروا نقل در مسلم یول )85 : 2 ،ق1419 ،یسبحان(باشد

 ثیحـد   د.باشـن  موثق همه آخر تا اول از ثیحد سند سلسله در افراد تمام نموده شرط

  .است نیهم يو نظر در حیصح

 ،کننـد  نقل را حیصح ثیاحاد تنها که دانند یم ملزم را خود مسلم و يبخار ،بنابراین

 فـرق  .سـت نی یکسـان  يبخار نظر از حیصح ثیحد با مسلم نظر از حیصح ثیحد اما

 او از کـه  یکسـ (عنـه  يمـرو  و يراو بودن عصر هم مسلم که است نیا نظر دو  نیا نیب

 بـر  ع�وه يبخاراما  ،باشند نکرده م�قات هم با گرچه داند یم یکاف را) کند یم تیروا

  )374و  371ص ،1جق، 1427، همو(.داند یم شرط زین را دو  آن م�قات ،بودن عصر هم

 نقـل  در يبخـار  رایـ ز دارد؛ حیترج مسلم بر يبخار اند گفته که است اساس نیا بر

ـ با ،خشیشـ  با بودنش عصر هم بر ع�وه يراو که نموده شرط حشیصح در ثیحد  دی

 اسـت  دانسـته  یکـاف  را بـودن  عصـر  هم تنها مسلماما  ،باشد شده ثابت زین او از دنیشن

  .داند ینم شرط را خشیش از راوي دنیشن و )25ص ،1ج ق،1409، کثیر ابن جا؛ همان(

در گـزینش  یخین دارقطنی نخستین کسـی اسـت کـه از شـ     ،به استناد منابع موجود

. سـخت دانسـته اسـت    احادیث صحیحین راانتخاب معیارهاي احادیث سخن رانده و 

خین یـا یکـی از   شید تا احادیث او سعی کر بنابراین )213ص ،1ج، ش1391پاکتچی، (

اند، یا حدیثی نظیر  تهشرا واگذا رابه آنشاند و حدیث م دو را که برخی از تابعان آورده  آن

ارائـه   ،انـد  ولی نیاورده اند آورده رط و مذهب خود باید میطبق شکه  از تابعان ثقه راآن 

  )64، صق1405دارقطنی، (.دکن
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نیـز  ت نقد رجالی در شـروط شـیخین و اینکـه در نقـد رجـالی      دارقطنی به محوری

، ش1391پـاکتچی،  (.باشد، اشاره کرده اسـت  ترین حلقه، مربوط به حلقۀ تابعین می مهم

داده اسـت کـه    نشان الزاماتهاي مورد بحث در  ي در برخی از نمونهو) 214ص ،1ج

یک از شیخین التزامی ندارند تـا بـیش از یـک راوي از راوي بـا�تر نقـل کننـد و        هیچ

. انـد  مردهراوي جـامع شـرایط دیگـر را صـحیح شـ     روایت یک راوي جامع شرایط از 

را به هنگام پرداختن بـه انفـرادات در   ها  آن ) دارقطنی70 و 68صق، 1405دارقطنی، (

دانست که اعتماد بخاري یـا مسـلم    احادیث، تنها در صورتی ملزم به آوردن حدیثی می

د جـدا از  ده این نشان می )39صق، 1427 همو،(.دتر اثبات شده باش به آن راوي پیش

اي از شـرایط   هاي علل حدیث، از نظر دارقطنـی برخـورداري راوي از مجموعـه    بحث

دارقطنی،  براي ،دیث بوده است. بنابراینت حبار براي شیخین، در زمرۀ شروط صحاعت

در داوري رجالی  انآن اصل این شرط میان بخاري و مسلم مشترك است و تنها تفاوت

 ،روطدارقطنـی در مبحـث شـ    یـت بسـیار  با وجود اهم گرچه خاص است.نسبت به اش

اي بـه   در باب شروط اشـاره  نیز و دانشمندان بعدياست شده دیده ن او اظهار نظري از

هـا در تشـخیص    ایـن تـ�ش   )،214ص ،1ج، ش1391پـاکتچی،  (اند ي نکردهدیدگاه و

سـخت   بسـیار  سنّت صحیح از ناصحیح مفید نبود، چون آگاهی از درون آدمیان، کاري

   )286و  258 ،24ص تا، .(ابوریه، بیاست

 ترین معیار گـزینش او در آوردن احادیـث   مهم ،سند کند یخین اظهار میهریک از ش

نـی  کـه داراي سـندي بـا معیارهـاي معی    را است، ولی در عمل تمـام احـادیثی    صحیح

آیـد. طبـق    مـی ها کمتر سخنی به میان  فاقاً دربارۀ نیاوردهکنار گذاشته است و ات ،اند بوده

و باور دانشمندان اهل سنّت، بخـاري تمـام احادیـث صـحیح را در      شیخین اظهار خود

هـا و نیـز    هـاي آورده  شود که م�ك کتاب خود نیاورده است، پس این سؤال مطرح می

  اند؟ ها چه بوده نیاورده

، لکن اند نگفته نیحیصح يمحتوا نقد مورد در را خود هاي م�كو ها  روش نیخیش

 )Brown, 2007a, p.232(.دهـد  شروط شیخین ارجـاع مـی  گوید دارقطنی به  براون می

و  روشعقیـده،  یخین، بـه  شدارقطنی صرفاً به استناد کتاب  منظور او این است که د�ب

بـه روش   توجـه ارقطنی یادآور شد شیخین با خود د .ستعمل کرده ا شخود برداشت
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از بـین  را هـا   آن ؛ بـدین معنـا کـه   اند نبودهخود، ملزم به استخراج هر حدیث صحیحی 

دند و لذا روایـات موجـود در صـحیحین از    شستخراج اصحابه   روایات صحیح برخی

منظر صاحبانشان صحیح است. در این میان این ابهام همچنان وجود دارد که دارقطنـی  

دانسـت؟ آیـا آن احادیـث     ر را در چـه مـی  گـ ید طرق از ثیاحاد یبرخدلیل استخراج 

د ت آن روایات، در پـی روایـات مؤیـ   صحیح را در صحیحین نیافت؟ آیا با وجود صح

بوده است؟ آیا وي الزامی براي استخراج طرق دیگـر روایـات را در نظـر داشـت؟ آیـا      

 قبـول نداشـت؟   ،دانستند که شیخین صحیح می را طرقیتوان برداشت کرد دارقطنی  می

جـود ادعـاي نویسـندگانش مبنـی بـر      دهد برخی روایات صحیحین بـا و  این نشان می

داند کـه   اند و دارقطنی نیز روایت صحابه را صحیح می از صحابه نقل شدهها  آن تصح

  )382ـ381ص ،ق1405دارقطنی، (.از دیگر صحابه به جهت تقویت آن آورده است

انـد و طبـق    رتبـه  لحـاظ سـند هـم    آیا تمام احادیث صحیحین به سؤال این است که

 ر مباحث مربوط به معیارهـا، معنـاي  د ز از یک درجه برخوردارند؟ت نیمعیارهاي صح

یـک حـدیث    لذا چـه بسـا   و حدیث، متفاوت استمان اهل صحت نزد بخاري و متقد

ظـر عالمـان اهـل حـدیث،     تـر باشـد. مطـابق ن    دیگر اصح و صحیح ثتواند از حدی می

به  توجهبه لحاظ سندي در یک طیف نسبی قرار دارند؛ یعنی با  بخاري صحیحاحادیث 

هـا در مـورد    معیاري ثانوي که شاید مربوط به محتواي حدیث است، برخی سختگیري

معیارهـاي  هـاي اولیـه و    بایـد دو �یـه مـ�ك    نباط است. پـس برخی احادیث قابل است

کـه   صـحیحین هـاي   ویژگـی جملـه  از ود. تشخیص داده شـ  صحیحینسازي در  هموج

اي نسبت به مـذهب   هاي فرقه گرایش ،خیص معیارهاي محوري باشدتواند عامل تش می

به هر حال امروزه ثان است. هاي صنفی نسبت به صنف محد اصحاب حدیث و گرایش

در چگونـه  عنوان نمایندۀ اهل حدیث خراسان و مـاوراءالنهر   خاري بهص نیست بخمش

ـ  ؛ده استن چه نیازهایی بورددر پی برآو هایی و برابر چه گروه در چگونـه   ،مثـال  رايب

صدد تقویت اهل رأي و صوفیه، در چگونه در مقابل یا ر مرجئه و معتزله قرار گرفتهبراب

  اصحاب حدیث است.

  دارقطنی و حاکم نیشابوري .3ـ3

چون دارقطنی ناچار بوده است بخاري و مسلم را به احادیثی ملزم کند ابوري حاکم نیش
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سـبب چنـین    رفت، ولی از قلم افتاده اسـت و بـه  گ جاي می صحیحینکه بایسته بود در 

حاکم از کار دارقطنـی  �زم بود. در واقع اقدام  صحیحینروط رویکردي، پرداختن به ش

هـایی کـه از قلـم     تر بود، زیرا براي دارقطنـی کـافی بـود بـه نمونـه      سنگین الزاماتدر 

دنبـال آن بـود تـا بـا نوشـتن مسـتدرکی        لی حاکم بـه افتاده است بپردازد، ونویسندگان 

از حـاکم   ،از قلم افتاده داشته باشـد. بنـابراین   پرحجم، رویکردي استقصایی به احادیث

تـر نسـازد تـا بتوانـد بـه مصـاف صـاحبان         را پیچیـده  صحیحینرود شروط  انتظار می

دام باورهـاي  هـا نمایـد، ولـی در عمـل در      را ملـزم بـه افتـاده   ها  آن برود و صحیحین

آمیز اصحاب حدیث چند دهه پیش از خویش افتاد: اینکه شرط صحیحین وجود  اغراق

  )216ـ215صهمان، (.هر طبقه از طبقات روات بوده استدو راوي در 

ت این است که تحلیلگرانی مانند دارقطنـی و حـاکم در پـردازش بـه شـروط      واقعی

بودنـد   صحیحینث موجود در ناچار به تحلیل ذهنی و حدس معیارهاي گزینش احادی

ق و یبات مذهبی و س�بدون اثرپذیري از تعص هاي بعدي، پژوهان سده و تحلیل حدیث

  ق فردي قابل تصور نیست. یع�

شـناختی،   مبانی مـتن  کمک بتوان بهچنانچه د که کرگونه تحلیل  توان این می ،بنابراین

و روش  متنـی و سـندي  هاي تحلیل تاریخی،  روش ناختی و نیزش سندشناختی و کتاب

از تـاریخ دانـش حـدیث،     هـایی  ود، بخـش شاستخراج  صحیحینروط فان، شخود مؤل

تـوان   ، نمـی صـحیحین گذشت زمان طو�نی از تألیف پس از  چوند؛ آشکار خواهد ش

یا عرف حاکم بـر محافـل حـدیثی    معیارها را حاصل فهم درست و ثابت نسل به نسل 

  ر نمود.تصو

هـا همچنـان    چیست، این پرسـش  صحیحینروط شتازه ع�وه بر پرداختن به اینکه 

ست که چرا نویسندگان در مورد شـروط خـویش در گـزینش احادیـث، مطلـب      ا باقی

ق به دستیابی و بازیابی ایـن  پژوهان موف اند؟ چرا حدیث واضحی از خود به جا نگذاشته

  است؟  صحیحینمانده تنها از  اند؟ و اص�ً چرا اندك مطالب باقی شروط نشده

  فانروش مؤل .4ـ3

 در ثیحـد  منتقـدان  گـر ید بـا  نیخیشـ  ي عملـی هـا  روش اخت�ف براون به بیان اینکه

هـا   ، بسنده نموده و از تبیـین آن تفـاوت  است آشکار کام�ًدارقطنی  نقد مانند یینقدها



 1401بهار و تابستان ، وهفتمشماره بیست، سال چهاردهم، پژوهیفصلنامه علمی حدیثدو   190

   نظر کرده است. صرف

، ولـی  انـد  کوشـیده فان صـحاح  در استخراج روش مؤلدر طول تاریخ افرادي بسیاري 

در تشـخیص   یل این تفـاوت، اخـت�ف  ترین د� از مهم ان یکسان نبوده است.نتایج کارش

ـ  فرا �یۀ زیرین در    از: انـد  عبـارت  هاسـت. عوامـل مـؤثر در تـألیف     ابیند تألیف ایـن کت

  )234صهمان، (.سازي مطالب هموج .3 ؛ههاي اولی تعیین م�ك. 2 ؛ها اهداف و انگیزه .1

  اثر و اهداف تماهی .1ـ4ـ3

بی در ت باشد. گـاهی کتـا  به کیفی ت ناظرتواند متفاوت از ماهی ت ناظر به غایت میماهی

عنوان و  ولیاي است،  ف آن، شکستن جمود نظر یا آموزهقصد مؤل ژرفاي خود ردیه و

  )233ـ232صهمان، (.ردیه نداردشکل  اثر، ساختار

قی که بخواهد منابع و روش فـردي را کشـف   یکی از کارهاي مشکل محق ،بنابراین

سازي در �یۀ رویـین   ههاي اولیۀ آن و همچنین معیارهاي موج کند، این است که م�ك

از  سـازي در یـک امـر فرهنگـی اعـم      هخاطر معیارهاي موج را تشخیص دهد. گاهی به

ز راحتـی ا  آن بـه  ۀو اهداف نویسند ههاي اولی گردد که م�ك محصولی عرضه می ،کتاب

  دسترسی نیست. تمییز و قابل شود، �یۀ رویین و آنچه به خواننده عرضه می

ا مرجعی عـام و ضـامن   اند که جوامع حدیثی خود ر اصحاب حدیث در پی آن بوده

فی کننـد.  معر از نیازهاي فقهی، عقایدي، تفسیري، تاریخی مخاطبان اعم يتأمین نیازها

د و نمـودي  وشسازي همراه  هموج مند با هاي جهت آموزه دست این ۀارائ لذا �زم است

سنّت نبوي بوده نشر  فتا مخاطب احساس کند هدف مؤل ته باشداز ستیز مستقیم نداش

هـاي   گـرایش  ، در مواجهـه بـا  نویسان و از جمله صحاح اهل حدیثاست. نویسندگان 

را  خـود  د غیرقابـل قبـول  یکردند و عقا را تأیید میخود د قابل قبول عقای خود، مخالف

ـ دادند. لذا معتزله در آثار اصحاب حدیث در برخـی عقا  مورد انتقاد و حمله قرار می د ی

نـه معتزلـه) را بـراي اهـل     (اند و اهل حدیث عنوان قدریـه  محوري مانند قدر نقد شده

ودش را خـ  دیـدگاه خـاص  در مبحثی مانند خلق قرآن،  بخاري بردند. کار می  به تبدع

 ،خواهد در یک زمـان بـدون رد و نقـد    صحاب حدیث، میت ادارد و در تقابل با اکثری

   )237صهمان، (.اع�ن موضع کند

باید مواضع خود را در قالب احادیث نبوي بیـان   ،یک طرف از نیز شیخین ،بنابراین
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مسـتقیم و در  غیررد و نقـدي  بـه   ،دیگـر و از سوي  ندکرد و مواضع مخالفان را نقد می

. در حقیقـت علـت کسـب جایگـاه مناسـب و      داشـتند  توجهدر یک زمان  شقالب رو

ند سـازي هوشـم   ه، فارغ از وضعیت سندي احادیث، موجصحیح بخاريمنحصر به فرد 

اند کمتـر   سعی کرده نمونه شیخین براي )239ص همان،(.و متقاعدکنندۀ وي بوده است

ردازنـد و ایـن بـا دیـدگاه برخـی دیگـر از       (ع) بپبه بازتاب سیرۀ عملی مثبت امام علی

  43.خان اهل سنّت منافات داردمحدثان و مور

 صـحیحین  برگزیـده در  در نحوۀ پا�یش مطالب و گزینش موضوع احادیث دقتبا 

توانستند با احادیث انتخابی خود در یـک   کم می حیح دستتوان دریافت صاحبان ص می

وع خاص، بیانگر و گسترندۀ اعتقـادات یـک مـذهب خـاص باشـند، کمـا اینکـه        ضمو

اهی سـازي گـ   هدر مرحلۀ موجاما  این زمینه برخوردارند. از انسجام نسبی در صحیحین

پـذیري آن مطالـب،    برخی از احادیث به دلیل توجیـه  با وجود قبول صحیحینصاحبان 

صرفاً احادیث را از نظر سندي  صحیحینان صاحب ،اند. بنابراین بودهها  آن ناچار به حذف

و موضـعی   یمحتـواي آن احادیـث نیـز آگـاه     اند، بلکه دربـارۀ  بررسی قرار ندادهمورد 

دان دورِ پـس از  که نقد محتوایی براي شیخین و اصحاب حدیث نه چنـ  چنان ؛اند داشته

  )238صهمان، (.ت آن بودبی حدیث و حکم به صحیند ارزیاآنان، بخشی از فرا

  مبهمات .5

 صحیحین از تروای 217 به اشکا�ت اسانید تتبعدر براون اظهار کرد که دارقطنی . 1ـ5

 حـدیث هـم در   7حدیث تکراري و  10) که Brown, 2007a, p.290 & 307(پرداخت

نیسـت؛   صحیحینبوده است و روایت آخري هم در  الزام من لم یخرجها من الشّیخین

روایـت بـاقی    200پس بدون احتساب روایات تکراري و دیگر مواردي که ذکـر شـد،   

  .ماند حدیث می 199که  حالی، در)Idem, 2004, p.11(ماند می

روایـت از   100، صـحیح بخـاري  روایت از  78 تتبع وي همچنین اظهار نمود .2ـ5

کـه او  نوشـت   دیگر جاییولی )، Ibid, p.16(روایت از هر دو دارد 32و  صحیح مسلم

 ،این توضیحات مـبهم در  دقت . با)Idem, 2007a, p.174(.روایت مسلم را نقد کرد 13

روایـت او؟   100روایت مسلم انتقاد کرد یـا   13د که با�خره به شو این سؤال مطرح می

خـود آورده،   تتبـع روایت مسلم کـه در   100گویا منظور براون این بود که دارقطنی از 
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د کـه  شو می تا را نقد کرده است که در این صورت حتماً این سؤال مطرح 13کم  دست

روایت مسـلم را   100کار تتبع این بوده که اشکا�ت اسناد را رفع کند و وقتی دارقطنی 

 ا بـراون ر، پس چکه آورده داشتهها  آن یا اشکا�ت اشکالش به آورده، یعنی قصد پرداز

  ؟سلم را نقد کرده استروایت م13کم  گوید دارقطنی دست می

یا تحـول حـدیث نیـز    خی اصط�حات مانند ادبیات حدیث رسد بر به نظر می .3ـ5

گویــد دارقطنــی  ق دارد. آیــا منظــور وي از اینکــه مــینیــاز بــه تبیــین از ســوي محقــ

ل حـدیث قـرار داد،   شناسی شـیخین در تحـو   شناسی خود را در کنار اصط�ح اصط�ح

  تاریخ حدیث بوده است؟   آمده دروجود به تغییرات

ات حـدیثی  گرچه براون تعریف روایات مرفوع، موقوف و مقطوع را در مطالع .4ـ5

اینجا موقوف و مقطوع را با هم در نظر گرفته و التفاتی به اینکـه   خود مدنظر قرار داده،

  ده است.ایت از تابع را مقطوع گویند، نکررو

گیرتر و  تتر، سخ زیادت متن و افزایش دقیق، دارقطنی در مورد اعتقاد براون به .5ـ5

  فهوم نیست.مروشنی  در این بیان به» گري مطالبه«رسد  نظر می گرتر عمل نمود. به مطالبه

بلنـد در   بـا صـداي   بسـم اهللا  گفتن مسلم در مورد خبر یهقیبگوید می براون  .6ـ5

 ه، نقـد و رد مسـئل  بدون روشـن نمـودن   ،دارقطنیبا استناد به عقیده و عملکرد  نماز را

به روایات این حدیث اشـاره و نقـدي   خود  تتبعی در ، در حالی که خود دارقطنکند می

ــدارد ــی،(.ن ــ73ص ،2جق، 1420 بیهق ــو، 76ـ ــی، 524ص ،1ج، ق1412؛ هم ؛ دارقطن

ـ   )Brown, 2007a, p.362؛ 316، ص1ج، ق1386 ه حـرف دارقطنـی ایـن    اگر بیهقـی ب

هم نکرده اسـت تـا چـه     در تتبع خود، آن را نقلدارقطنی ، پس چرا رد کرده را روایت

  ؟و رد آنرسد به نقد 

 شموقـوف بـه مرفـوع و ارز   رفـع   ،زیادت تجـویزي مـتن   چون از نظر براون. 7ـ5

 باشـد  مـی [ص] گزارش حدیثی به پیامبر سندالحاق آن  ضمن است و ثتجویزي حدی

)Idem, 2004, p.8-11 ،( رشـد  جاي را به زیادت تجویزي متناصط�ح استفاده از وي 

 زیـادت  گانه از پدیـدۀ  این تقسیم سه که براونبه این توجهبا  .داند می مجاز اسناد ۀوارون

د که در نگاه دانشمندان دان می هاي گوناگون پدیدهاین در شناسایی  نشانِ ت�ش خود را

ي هـا  هاي گوناگونی در سـده  واکنش ، ولیودندمسلمان، متفرّع از یک مفهوم یکپارچه ب
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 ،اسـت  بـا یکـدیگر بـه وجـود آمـده     هـا   آن این سه پدیده و روابط در خصوص بعدي

در خصوص زیادت هنجـاري مـتن حـدیث،     ها این بوده که رهگیري اواحتما�ً منظور 

ـ  که  و اسانید سنادإدهد  نشان می  ت هسـتند، نیـز افـزایش یافتنـد و    امعیـار و وزن روای

با رشد وارونۀ سند در نظر گرفته است که ي زیادت تجویزي متن را وروست که  ازاین

  گرایـی بـراون در   شود و ایـن کارشناسـی حرفـه    دیده نمیدر کار دیگر حدیث پژوهان 

  دارد. تر براي عموم مخاطبانشبی اي از ابهام مانده و نیاز به تبیین لهها

ـ ب اهـل  انگـاري  بـین نادیـده   تناقضسؤال از   امامـان و نیـاوردن احادیـث از    تی

بـا سـایر    (ع)رتبـه دیـدن امـام علـی    م هماند،  بوده تابعان معصومان و از که (ع)نیصادق

سـو و   از یـک در بازتاب سیرۀ مخدوشی از حضرت  پنهانی یا ناخواسته صحابه و سعی

لی عمیـق و  جـاي تحقیـق و تـأم    ،از سوي دیگر نیحیصح ثیاحاد تمام صحتاظهار 

 کـه  بـراون  تـر  قیـ دق يهـا  یبررسـ  احتمـا�ً  گنجد. دار دارد که در این مجمل نمی دنباله

 ,Idem, 2011(بودنـد  تـر  مهم سنّت اهل در احادیث(ع) طرفدار علی گوید احادیث می

p.140 (نـام  کار انتخاب احادیث در آثاري بـه  شدر کنار معیارهاي آ دهد یم نشان او به

 از ي نهفتــه اســت کــه خبــرآشــکار يریــگ موضــعه صــحیح، معیارهــاي پنهــان و البتــ

در نظـام عرضـه و    خـاص  يدایـ عق لیـ تحمتجلیل و گذاري احادیث خاص و  شارز

 اهـل  احادیـث  که دش گذاشته نیا بر بنا اول از یعنی ؛دهد ساخته میبر شتقاضاي از پی

 و سـایر  ینحیصـح  از درسـت  ۀاسـتفاد  رسد یک راهکار به نظر می .دونش نقل (ع)تیب

ـ ب  اهـل  به خدمت و یعال اهداف به دنیرساسباب  اس�می که علوم د، باشـ  مـی  (ع)تی

 مـذاهب  و فـرق  به مسلط افراد تیترببراي  ی مجازيعلم ساتمؤس قویتتتأسیس و 

 منابع و مطالعاتکرد، یرو نیادر  تعامل علمی با مخاطبان جهانی است. قطعاً و یاس�م

یعه از شـ و اثبات صحیحین از جمله  سنّی منابع و مصادر ساندنشنا و شناخت ،فریقین

 ی فـریقین و نیـز  اصـول  يهـا  کتـاب  اشـتراکات اینکـه   صـوص خ بههاست؛  تاولویاهم 

 تسـنّ  اهـل  منـابع  ۀمطالعـ  بـه  يادیـ ز کمـک  است و بسیار یفقه ی وثیحد ياه بکتا

   .کند یم

     گیري نتیجه. 6

 صـحیحین قطنی در نقـد  هاي دار ش رو ش دیدگاه براون در مورد رویکردها واین پژوه
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شـد و   صحیحین تردید دارقطنی مجذوب بیاز نظر براون که  ه استیافترا کاویده و در

ل تحـو  سـت. ا اپذیري از روند بررسی انتقـادي ، مدرك انکارنصحیحیننقد پربارش بر 

زیر سؤال بردن  قطنی،و عدم ع�قه دار و غلبۀ رویکرد فقهی پژوهی تسنّن بعدي ِحدیث

قـادي بـا ایـن پدیـده،     و مواجهۀ انت راه را براي علماي بعدي گشود، صحیحین محتواي

هـاي   احادیث و در نتیجـه روایـت   رط زیادت در سندقید و ش قبول بی جاي خود را به

ت مطلـق  ۀ صـح عـاي اجمـاع دربـار   . آنان نظر دارقطنی را در نقـد اد مرفوع داده است

، صحیحیندلیل اشتباهات متن  تقادها بهبرخی ان براون هم باور داردپذیرفتند.  صحیحین

  غیرقابل دفاع و انکارناپذیر است. 

ـ  دان ها پرداختن به نقل توان می دارقطنی به حدیث راویژۀ رویکرد  ه از دیگـر  سـت. البت

و اعتـراض بـه اجمـاع    د و روایات برتر ات مؤیروایبه  توجهتوان از  رویکردهاي وي می

و یان راو اسناد،ه ش ناظر ب بیشتر آثاردهد  شناسی دارقطنی نشان می روش .صحابه یاد کرد

تـر   گیرتر و دقیق افزایش، سخت و او که در مورد زیادت تجویزي متن. حدیث است  علل

را هم براي سند و هـم بـراي    زیادتپژوهی تسنّن عمل کرد،  از شیخین و جریان حدیث

را نشـان   صـحیحین . گرچه دارقطنی ضعف تعدادي از احادیث فقهـی  پذیرفته است متن 

خصی خود به مکاتب ک�مـی، آیینـی یـا    شتحمیل عقاید تجلیل و صد داد، ولی مطمئناً ق

شناسـی نـوین    روش کمک را باید با صحیحینفقهی شیخین را نداشت بلکه نقدهایش بر 

درك نمود. پانزدهم می�ديسوم تا نهم هجري قمري/ نهم تا  هاي سده علم حدیث  

 مـدرك مکتـوبی از   درمجموع، ضمن تکریم چنین کارهاي ارزشمندي، باید گفـت 

امـا   دارقطنی در دست نیست،ین و نیز شیخ شده از سوي کار گرفته به ها و شروط روش

د و کن می قطعی اي را از پیش برساخته هايِ سازي هموجها،  انگیزه ماهیت مبهم اهداف و

صدا  توجیه وضع احادیث به طریق زیرپوستی و بی معیارهاي پیدا و پنهان و همچنینبه 

      .داردد�لت 

  ها نوشت پی

، صـحیحین داند و دارقطنـی نشـان داد در تکـریم     را شرط می» معاصرت«و مسلم » م�قات« بخاري. 1

هرگز تـأثیري بـر ماهیـت مـتن و      صحیحینگرچه انتقاد او از  ؛پذیر و موافق استد�ل آزاد است انعطاف

  محتوا را ندارد.
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2. Goldziher, Ignaz.  
3. Muhammad Abd alRauf   
4. University of Chicago 
5. Ph.D. in Islamic Thought  
6. Department of Near Eastern Languages and Civilizations  
7. Oxford Encyclopedia of Islam & Law Editor in Chief 
8. Chair of Islamic Civilization, Associate 
9. Georgetown University, Washington, DC  
10. Oxford Encyclopedia of Islam & Law Editor in Chief   
11. Jonathan A.C, Brown (2007), "The Canonization of al-Bukhārī and Muslim: The 
Formation and Function of the Sunnī Ḥadīth Canon", Brill Publishers.(434 p).  
12. Jonathan A.C, Brown (2014), "Misquoting Muhammad: The Challenges and Choices of 
Interpreting the Prophet’s Legacy".     

دهـد، بلکـه    وي ت�ش کاملی در جهت شناسایی نقایص موجود در کل احادیـث نشـان نمـی    علل .13

 دارقطنـی  )110ص ،1جم، 1999، مفـو اد(.گردآوري شاگردش از مجموعه حدیث یکی از اساتید اسـت 

ق، 1417خطیـب بغـدادي،   (.مرحوم و در کرخی مـدفون شـد   سالگى 77، در  در بغداد ق385سال  در

  )494ص ،13ج

14. Jonathan A.C, Brown (2009)." Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and 
Modern World”. Oneworld Publications. Foundations of Islam series.(320 p). 

مانده از موضع بخاري در مورد زیادت تجویزي متن، اگر این زیادت قابـل   هاي باقی به استناد نشانه .15

کتـاب رفـع   ، ق1416بخـاري،  (.آورد اثبات باشد(إذا ثبت) مجاز است و روایات ضد و نقـیض را نمـی  

 )22صش، 1390سا�رکیا، ترجمه  ؛Brown, 2007b, p.12؛ 132ـ131صالیدین فی الص�ة، 

دارقطنـی کـه اثـري     الزامـات دارقطنی و ابوهروي فرق دارد. بر خـ�ف   الزاماتحاکم با  مستدرك .16

حدیث تشکیل شده است و مستدرك گمشده ابوهروي که تنها یک جلـد  109تصادفی دانسته و تنها از 

: حـاکم،  نک(.بود، مستدرك موضوعی حاکم اثري چند وجهی است و با نظرات همکارانش تکمیل شد

 )Brown, 2007a, p.11ق؛ 1417

  )Brown, 2004, p.10(.از نظر براون قهرمان میراث نبوي .17

   ولی امروزه نقدهاي فراوانی میان اهل سنّت نوشته شده است.. 18

. اسـت  مجموعـه  دو هر از مورد 32 و مسلم از مورد 100 البخاري، از روایت 78 شامل تتبع کتاب .19

  )Abd al-Ra uf, 1983, v.1, p.285 (نک:

نوشـتند. حکـیم    الزامـات ، صحیحینق) از نظر خودشان مطابق معیارهاي 430م.(دارقطنی و هروي. 20

آورد و یک بار و براي همیشه به مخالفـان   حدیث) گرد 8800تقریباً  با(مستدرکی ق)405م. (نیشابوري

   )Brown, 2011, p.36(.نیست صحیحیننشان داد احادیث معتبر زیادي وجود دارند که در  اهل حدیث

21. Ideology  

گوید واقعاً از آن دانشمندانی که با علم بـه حـدیث    جوزي با کنایه دارقطنی را مقصر دانسته، می ابن .22

کس حدیثی نقل کنـد  گفت هر [ص]دانند پیامبر کنند و می وایت میها ر جعلی، آن را بدون تبیین نقص

   )Brown, 2004, p.18 ؛91صق، 1386جوزي،  ابن(.گوست، در شگفتم و بداند دروغ است، دروغ
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    ده است.شاز سوي نویسنده لحاظ  4 و 3 ،2جه به کار تحقیقی براون موارد . با تو23

کند، لذا ممکـن اسـت از    می توجهشامل بسیاري از روایات متعارض است که نویسنده به آن سنن . 24

  .  کنند این آگاه باشد که برخی مطالب، استانداردهاي شیخین را تأمین نمی

با همان معیارهاي حدیث دوران دارقطنی و قبل از او،  صحیحینبینانه این است که بپذیریم  واقع. 25

دارقطنـی را   انتقـادات ) و Goldziher, 1971, p.240; Brown, 2004, p.1(آثار الگو و پیشـرو بودنـد  

توانند با ادعـاي صـحت    تنها کسانی می ببینیم نه یک چالش. صحیحینیابی  تبخشی از فرایند رسمی

بـراون   )Brown, 2007a, p.289(.متقاعد شوند که تمایل به پذیرش انتقـاد دارنـد   صحیحیناحادیث 

ـ (.اصط�ح معیار پیشین حدیث را براي این ادبیات متعارف در حال ظهـور برگزیـد    راي اط�عـات ب

 Ibn Hajar, Ahamad in Hossein,  Hady al-Säri: a Medieval' :ر.ك. بـه  بیشتر در تقدیس حدیث

Interpretation of the Structure of al-Bukhāri's al-Jāmi' al-Şahih: Introduction and 

Translation', Mohammad Fadel, Journal of Near Eastern Studies, 54 ,1995)    امروزه نیـز بـا

کننـد،   ، نقد این تألیفات معتبر براي مسلمانانی که میراث نبوي را مطالعه میصحیحین  تود رسمیوج

  )Brown, 2011, p.81(.ستا به قوت خود باقی

26. Methodology  

هـاي صـحابی    ارچوب شاخت رشد اسانید به گذشته است، لذا در حرکت از گزارشهاصل مهم چ. 27

هـاي حـدیثی غیرنبـوي و مناقشـات در مـورد       ، انبـوهی از گـزارش  [ص]و تابعی تـا احادیـث پیـامبر   

که در را ی مان راویان خاصادان مسلکند نق جاي ماند. ینبل تأکید می هاي درست نقد حدیث بر اولویت

 ,Brown, 2007b(.شناسـایی کردنـد  انـد   دسـت داشـته   [ص]) احادیث صحابی به پیامبر raising( رفع

p.299-300 هاي شـاخت در   ضمن نقد مبانی فقهی و دیدگاه اعظمی )8ص، ش1390سا�رکیا،  ترجمۀ؛

  .  اعتبار حدیث سعی در تضعیف اخت�فات دارد

ارند؛ بـدین معنـی کـه در عبـادات     قبول ندثین است و فقها این را مطلقاً این روایت مربوط به محد  .28

داننـد؛   ت ندارند. احناف این روایت را علیـه فقـه ابوحنیفـه مـی    از ارکان است، ولی تمام اعمال نیات نی

را به نقل از کتاب ابوحنیفه با این حدیث آغاز کرد که کتاب ابوحنیفه را زیـر   صحیحگویا بخاري کتاب 

   سؤال ببرد.

 عبـادات،  در کـه  یمعنـ  نیبد ندارند؛ قبول مطلقاً را نیا فقها و است ثانمحد به مربوط تیروا نیا. 29

 داننـد؛  یمـ  فـه یابوحن فقـه  هیـ عل را تیروا نیا احناف. ندارند تین اعمال تمام یول است، ارکان از اتین

 ریـ ز را فهیابوحن کتاب که کرد آغاز ثیحد نیا با فهیابوحن کتاب از نقل به را حیصح کتاب يبخار ایگو

  .ببرد سؤال

 ثمحـد  ادتیـ ز را مسـلم  اتیروا از یکی انیپا یدارقطن. دهد این ابهام را نشان می تتبع 9 ثیحد. 30

ـ  بـن  یـی حی معتقدنـد  همکـارانش امـا   داند، یم) ق104. م(یشعب مشهور  ریسـا  و) ق183. م(زائـده  یأب

  ).تتبع الزامات و ،یدارقطن(.دهند یم نسبت مسعود ابن به را مشکوك بخش یکوف انیگرا سنّت
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31. Isnad Addition 
32. Literal Matn Addition 
33. Normative Matn Adition 

  ات بیشتر:  اط�ع .34

"Criticism of the Proto_Hadith Canon: al - Däraqutni's Adjustment of the Şahīhayn", 
Journal of Islamic Studies 15. 2004. no. 1. 
35. Ziyāda 

زیـادت در  را هـم بـا    زیـادت شواهد محدود از شیخین حاکی از آن است که برخی مفهوم صریح . 36

 ق،1409صـ�ح،   ؛ ابـن 133- 131صق، 1416بخاري، (.حرفی در متن مرتبط دانستند سند و هم با زیادت

را  زیـادت ) دارقطنـی نیـز اصـط�ح    419ص ،1ج، ق1398رجب،  ؛ ابن6ص ،1جم، 1963، سلم؛ م229

انـواع   ق) بـه هریـک از  405م. (حـاکم  )Brown, 2004, p.32(.بـرد  کـار مـی    بـراي هـر دو پدیـده بـه    

 توجـه طور جداگانه پرداختـه اسـت؛ ولـی     زیادت تجویزي در متن و زیادت حرفی در متن) به(زیادت

خطیـب  (.ندا دهد زیادت حرفی در متن و زیادت تجویزي در متن شناسایی شده، خیلی به هم مرتبط می

ق) زیادت تجویزي و حرفی در مـتن  643م. (ص�ح )، ابن469- 464و  499- 450ص ق،1405بغدادي، 

در فصل احادیث معضل به زیادت در سند و اما  ، عامدانه در هم آمیخته است،المزید فی األسانیدرا در 

- 480و  256- 250، 229صق، 1409صـ�ح،   ابـن (.پـردازد  زمان می طور هم  زیادت تجویزي در متن به

صـ�ح   کلی ندیده گرفته است، از ابن ۀ زیادت تجویزي در متن که بهق) جز پدید 774م. (کثیر ابن )481

  )146و  52ص، ق1409ابن کثیر،  (.کند تبعیت می

37. Adition 

ها مفهومی نامشخص از زیادت را هم بـا زیـادت سـندي و هـم بـا       دهد آن پدیده بخاري نشان می. 38

؛ 133ـ131ص، ق، کتاب رفع الیدین فی الص�ة1416بخاري، (.دانستند مربوط می زیادت حرفی در متن

ق) نیـز از اصـط�ح   385م. () دارقطنـی 6ص ،1جم، 1963؛ مسلم بن حجـاج،  229ق، 1409ص�ح،  ابن

طـور هدفمنـد    ق) بـه 643م.(صـ�ح  ابـن  Brown, 2004, p.32)(.زیادت براي هر دو پدیده استفاده کرد

ادغـام کـرد، ولـی بـه زیـادت در سـند،        ةزیادمفاهیم زیادت تجویزي و حرفی در متن را تحت عنوان 

زمـان بـه زیـادت تجـویزي مـتن و       هـم  معضـل پرداخت و در احادیث  المزید فی األسانیدجداگانه در 

  )Brown, 2004, p.12؛ 481ـ480 و 256ـ250 ،229صق، 1409ص�ح،  ابن(.زیادت در سند پرداخت

ق، کتـاب  1416بخـاري،  (.خـود دارد  صحیحرا در  (ع)بخاري گزارش حدیثی ابوعبید از امام علی .39

       )5573: 29، ص10ج ق،1408، حجر ابن؛ 16األضاحی، باب 

40. Matn Addition 

» رشـد وارونـۀ اسـانید   « مقالـۀ  دراما  شود، می نامیده maqtu کلی طور به تابعان شده از . بیانات مطرح41

نسـبت   دارقطنی نقد مثال، براي .بود استفاده ها قابل گزارش این توصیف براي mawquf اصط�ح براون

  لیلی تابعی. ابی گزارش اس�می ابن به

تـوان از   هاي دارقطنی به سؤا�ت شاگردانش عمومـاً در جـرح و تعـدیل راویـان بـود و مـی       پاسخ. 42

أبـی  سـؤا�ت  ق) یـا  1404، ریـاض  بـن عبـداهللا   چاپ موفّـق  (للدارقطنی نیشابوريسؤا�ت الحاکم ال
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ق) نـام بـرد. حـاکم و    1427بن علی ازهري، قـاهره،   چاپ محمد(حمن السلَمی لإلمام الدارقطنیعبدالر

) محور ایـن منـابع،   Brown, 2007a, p.223(.هاي شیخین نظرات مختلفی دادند دارقطنی در مورد روش

شـیعه   ۀ) دارقطنی برخـی  روات ثقـ  51ص،  مه موفّقق، مقد1404دارقطنی، (.راویان بودجرح و تعدیل 

ع جـرح  دلیـل تشـی   ... را ظاهراً فقط بهبن مزاحم کوفی و ابوحمزه ثمالی) و نصر(بن دینار  همچون ثابت

  )17ص ،1جق، 1406؛ همو، 169و  71 ،67صق، 1405دارقطنی، (.کرده است

  .ش1399، نک: روحی برندق مسلمصحیح و  صحیح بخاري. براي آمار بازتاب روایات در 43
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