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تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

چکیده

اخههذ روایههت از راویههان مههذاهب مخههال  ،در هههر یههک از مههذاهب اسههالمی چارچوبهههای

ویه ه ای دارد .از دیربهاز ،عالمههان ههر مهذهب ،بههر اسهاس اصهول جههرح و تعهدیل و بها در نظههر
گههر فتن میههزان تههأثیر مههذهب راوی در محتههوای روایههات او ،قواعههدی را بههرای گههزارش و اخههذ
روایات راویان مذاهب دیگر وضع نمودهانهد .منهابع اهلسهنت ،بهرای اخهذ روایهات راویهان

غیرسنی ،از قاعدهای کلی ،به نام بدعت نام بردهاند .اما آیا این مهال ک از کهارآیی الزم در

ارزیابی راویان مذاهب مخال

اهلسنت برخوردار استا این پژوهش میزان مدخلیت

بدعت در جرح راوی و مهمترین اشکاالت وارد بر آن را بررسهی می کنهد .وجهود ابهامههای
راهبردی در تعری

بدعت و تعیهین مصهادی آن و نهاتوانی قاعهده بهدعت در ضهابطهمند

سههاختن روایههت از راویههان مههذاهب مخههال

قاعده است.

در مقههام عمههل ،از مهمتههرین اشههکاالت ایههن

کلیدواژهها :رجال اهلسنت ،بدعت ،جرح و تعدیل ،شروط راوی ،فساد مذهب.

طرح مسأله
مسأله روایت از راو یهان مهذاهب مخهال  ،از نخسهتین سهالهای شهکل گیری دانهش جهرح و
 .1استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران (.)ali.hajikhani@modares.ac.ir
 .2استادیار دانشگاه تربیت مدرس (.)k.roohi@modares.ac.ir
 .3دانشیار دانشگاه امام صادق (.)amusallai@yahoo.com
( .4نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران ( .( n.amini@modares.ac.ir
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تعدیل ،مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده است .این موضوع در منهابع سهنی تحهت عنهوان

روایت از اهل بدعت بحث شده است .ایشان ،هر راویای را که اهل بهدعت باشهد ،ترهعی

کرده و روایت از او را جایز ندانستهاند .بها ایهن حهال ،نشهانههایی از عهدول از ایهن قاعهده کلهی و

مشهههور در منههابع سههنی موجههود اسههت؛ چنههان کههه در مههواردی بههین تشههیع و رافرههی بههودن فههرق

گذاشههتهان د .در مههواردی نیههز راو یههان شههیعی را بنهها بههه دالیلههی چههون عههدم تعههر

بههه بزرگههان توثی ه

کرده اند؛ چنان که ابان بن تشلب شیعی را به خاطر عهدم تعرضهش بهه بزرگهان و صهدوق بهودنش
پذیرفته و بیش از صد روایت از او در منابع خود آوردهاند؛ با این که در باره ابان در منابع رجهال

سههنی ،هههم توثیه  5و هههم ترههعی  6گههزارش شههده اسههت .در صههحیح مسههلم 7 ،مسههند احمههد،

8

سنن ابی داود 9،سنن الترمذی 10و سایر منابع اهلسهنت بارهها بهه روایهات او اشهاره شهده اسهت
که نشان از اعتماد ایشان به روایهات او دارد .ابونصهر بخهاری نیهز در کتهاب خهود از ابهن ابیعمیهر

شیعی روایت آورده اسهت 11.بهر ایهن اسهاس ،ایهن پرسهش پهیش میآیهد کهه دلیهل عهدول مکهرر از

این قاعده در منابع سنی چیستا و آیا این رویگردانیهای مکرر از قاعده ،به دلیل ضع ها
و اشکاالت عمده آن نیستا آیا این قاعده میتواند جامع همه مسهائل مر بهوط بهه اخهذ روایهت

از راویان مذاهب مخال

اهلسنت باشدا ایهرادات اساسهی ایهن قاعهده  -کهه کارآمهدی آن را

در بوته تردید میافکند  -کدام استا به نظر میرسهد ایهن بررسهی میتوانهد بهه اسهتنباط قواعهد
جدیدی از علم رجال کمک کند تا عالمان سهنی بتواننهد در پرتهو آن بخهش ز یهادی از احادیهث

مذاهب مخال

را احیا کهرده و در شهمار روایهات صهحیح بنشهانند .بررسهی چنهد و چهون اخهذ

روایت از راویان مذاهب مخال

در میان عالمان اسالمی چندان قدمتی نهدارد و ایهن موضهوع

تقریبهها از موضههوعات روزآمههد و نوظهههور بههه شههمار مههیرود .تنههها چنههد اثههر انگشتشههمار ،همههه آن
چیهزی اسهت کههه در ایهن زمینههه بهه سههامان رسهیده اسههت کهه مهمتههرین آنهها رسههالهای اسهت بهها

عنوان «جایگاه اعتقاد در ارزیابی راویان از دیدگاه اهلسنت» بهه قلهم محسهن افرهلآبادی کهه
در سال  1393در حوزه علمیه قم سامان یافتهه اسهت .ایهن اثهر ،ههر چنهد مسهأله را از زاو یهه نگهاه
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 .5الجرح و التعدیل ،ج ،2ر297؛ الثقات ،ر.259
 .6الرعفاء الکبیر ،ج ،1ر36؛ الکامل ،ج ،1ر.389
 .7صحیح مسلم ،ج ،1ر 65و .80
 .8مسند احمد ،ج ،1ر.410
 .9سنن ابوداود ،ج ،1ر 148و .246
 .10سنن ترمذی ،ج ،3ر.243
 .11سر السلسله العلویه ،ر.59

بدعت (موضوع مقاله حاضر) متمرکز نشده اسهت .از ایهن رو ،بهه نظهر میرسهد موضهوع پهژوهش

حاضر در نوع خود بدیع است.

بحث و بررسی
 .1مفهومشناسی بدعت از دیدگاه اهلسنت
در منههابع اهلسههنت ،مخالفههان عقیههدتی بهها عنههوان «اهههل اْلهههواء» یهها «مبتدعههه» شههناخته

میشوند .واژه «هوی» در لشت به معنای عش  12و در عرف متشرعه به معنای عمهل بهر مبنهای
تمایالت نفسانی است 13.که این کاربرد تقریبا حالت حقیقهت بهه خهود گرفتهه اسهت 14.بنها بهر

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

اهلسههنت مههورد نقههد و بررسههی قههرار داده ،ولههی چنههدان روی آسههیبها و نقههدهای وارد بههر قاعههده

این ،منظور از «اهل اهواء» گروه هایی است که تحت تأثیر تمهایالت نفسهانی ،از مسهیر مسهتقیم
خارج و به عقاید انحرافی گرایش یافتهاند .ضرورت پیروی از سنت و دوری گزینهی از بهدعت،
امری است که قرآن و سنت و عالمان دین پیوسته بدان سفارش کردهاند و میتهوان گفهت کهه
مب ههارزه ب هها ب ههدعت از اص ههول مس ههلم و مش ههترک اس ههالمی اس ههت ،ام هها آنچ ههه ک ههه در ای ههن می ههان

اختالف زاست ،تعیهین مصهادی بهدعت اسهت کهه بهازپژوهی معنهای اصهطالحی آن را بهیش از
پیش توجیه می کند.

 .1-1بدعت در لغت

بدعت از ریشه «بدع» ،آن گونهه کهه ابن فهارس اشهاره دارد ،دارای دو اصهل معنهایی اسهت کهه
یکهی بهه معنهای ههر چیهز تهازهای اسهت کهه بهرای نخسهتین بهار و بهدون نمونهه پیشهین پدیهد آیههد و
دیگری به معنای انقطاع و جدا شدن است 15و از همین روست که قرآن کریم ،خداوند متعهال

را «بههدیع» خوانههده اسههت؛ ز یههرا موجههودات را بههدون نمونههه قبلههی آفر یههده اسههت 16.تقریبهها همههه

لشتشناسان با ابنفارس در تعر یه

ایهن واژه ههمرأی هسهتند؛ 17جهز ایهن کهه برخهی بهه معنهای

 .12العین ،ج ،4ر.104
 .13مفردات الفاا القرآن ،ر.849
َّ
َ َ
ََ
َ
الن ْف َس َعن ْال َه َوی (سوره نازعات ،آیه َ ،)40و َما َینط ُ
 .14ظاهرا این معنا از آیاتی چون َو أ ّما َم ْن َخاف َمق َام َر ّبه َو ن َهی
َ
َ
َ َ َ
ْ
َ
َعن ال َه َوی (سوره نجم ،آیه  )3و أ ف َرأ ْی َت َمن ّات َخذ إل َه ُه َه َو ُاه (سوره جاثیه ،آیه  )23اخذ شده است.
 .15معجم مقاییس اللشه ،ج ،1ر.209
َ ُ
ابت َد ُع َ
نت بدعا م َن ُّ
ماک ُ
الر ُسل (سوره احقاف ،آیه  )9و َرهبان َّیة َ
وها (سوره حدید ،آیه  )27نیز به همین
 .16ظاهرا آیه و
معنا اشاره دارد.
 .17العین ،ج ،4ر105؛ الصحاح ،ج ،6ر2537؛ لسان العرب ،ج ،15ر372؛ تاج العروس ،ج ،5ر.270
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اصطالحی آن نیز اشهاره کردهانهد کهه همهان ایجهاد امهری در دیهن بعهد از اکمهال آن یها بهه معنهای
عقاید و اعمالی است که پس از پیامبر اکرم

به وجود آمده است.

18

 .2-1بدعت در اصطالح

در بههاره معنههای اصههطالحی بههدعت میههان دانشههمندان اهلسههنت ،اخههتالف نظههر وجههود دارد.

شاید بتوان همه این دیدگاه ها را ذیل چند دیدگاه کلی زیر دسته بندی کرد:
 .1-2-1بدعت به معنای هر چیز فاقد ریشه قرآنی و روایی

مشهههور در میههان اهل سههنت ایههن اسههت کههه بههدعت را بههه معنههای هههر چیههز فاقههد ریشههه قرآنههی و

روایی میدانند 19.بهر اسهاس ایهن معنها ههر بهدعتی لزومها ناپسهند نیسهت ،بلکهه بهدعت میتوانهد
پسههندیده یهها ناپسههند باشههد؛ 20چنههان کههه نمههاز تههراویح را  -کههه از سههاختههای عمههر بههوده - 21از

نمونههای بدعت پسندیده به شمار آوردهاند 22.ابن رجب حنبلی بر ایهن بهاور اسهت کهه برخهی
امور ظاهرا در دین تازگی دارد ،اما از آنجا که ریشهای دینی دارد ،بدعت به شمار نمهیرود؛ ههر
چنهد معنهای لشهوی بهدعت بههر آن صهادق باشهد 23.شهافعی معتقهد اسههت امهور جدیهد بهر دو نههوع
است :نوع اول که مخال

کتاب و سنت و اجماع است ،پهس ایهن بهدعت ضهاللت و مهذموم

اسههت؛ امهها دسههته دوم ،امههوری اسههت کههه مخههالفی در کتههاب و سههنت و اجمههاع نههدارد .پههس آن

غیرمههذموم اسههت 24.ابنتیمیههه ،عینههی و طریحههی نیههز بههر همههین معنهها پههای فشههردهاند 25.فههاروق

حماده مینویسد:

ب ههدعت ه ههر گون ههه کاس ههتن ی هها اف ههزودن در دی ههن ی هها س ههخنی اس ههت ک ههه گوین ههده آن
سخنش یا فعلش را به صهاحب شهریعت و نمونهههای پیشهین و اصهول اسهتوار آن
26
مستند نکند.
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 .18قاموس المحیط ،ر906؛ تاج العروس ،ج ،5ر.270
 .19فتح الباری بشرح صحیح البخاری ،ج ،13ر 235و 287؛ الفتح المبین بشرح االربعین ،ر221؛ االحکام ،ج،1
ر147؛ النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،ج ،1ر.106
 .20الجرح و التعدیل ،ر.111
 .21االستذکار ،ج ،2ر.65
 .22الموطأ ،ج ،1ر.115
 .23جامع العلوم و الحکم ،ر.160
 .24فتح الباری بشرح صحیح البخاری ،ج ،13ر.253
 .25مجموعة الفتاوی ،ج ،4ر107؛ عمدة القاری ،ج ،25ر37؛ مجمع البحرین ،ج ،1ر.153
 .26المنهم االسالمی فی الجرح و التعدیل ،ر.294

شاطبی قید دیگری بر معنای فوق افزوده است .او مینویسد:
بههدعت ایجههاد طریقتههی اختراعههی در دیههن اسههت کههه بهها شههریعت شههبیه اسههت؛ بههه

گونهای که هر آنچه از عمهل بهه طریقهت شهرعیه اراده میشهود ،از انجهام ایهن عمهل
ساختگی نیز اراده شود.

27

از دیهههدگاه او بهههدعت عمله ههی اسهههت که ههه رنهههگ دینه ههی داشهههته باشه ههد و گهههر نه ههه بهههدعت به ههه

شمار نمیرود.

 .3-2-1بدعت به معنای هر چیز فاقد سابقه در عصر پیامبر و صحابه

برخی عالمان اهلسنت ،بدعت را به معنای هر امری میداننهد کهه در عصهر پیهامبر

و

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

 .2-2-1بدعت به معنای هر چیز فاقد ریشه در شریعت و دارای رنگ دینی

صحابه سابقه نداشته باشد .سیوطی 28،ابوشهبه 29،فیروزآبهادی 30و نهووی 31را میتهوان از ایهن

جملهه قلمهداد کهرد .بهر مبنهای ایهن تعر یه

ههر عمهل و عقیهدهای کهه در عصهر پیهامبر و صههحابه

سابقه نداشته باشد ،بدعت محسوب میشود.
 .4-2-1بدعت به معنای هر چیز مخالف شریعت

برخهههی عالمه ههان در تعر یه ه

به ههدعت ،بهههر اصه ههل مخالفه ههت عمهههل یه هها عقیهههده به هها شه ههریعت،

پههای فشههرده اند؛ بههدین معنهها کههه بههدعت هههر آن چیههزی اسههت کههه بهها شههریعت مخههال

اسههاس ا یههن تعر یه  ،ا گههر عملههی در شههریعت ریشههه نداشههته ،امهها بهها آن مخههال

تلقی نمیشود.

32

باشههد .بههر

نباشههد ،بههدعت

 .3-1ار زیابی تعاریف

به نظر می رسد برخی از تعاری

یادشده جامع و مانع نیست؛ برای نمونه ،تعری

اول ،تنهها

دربرگیرنهده بهدعت تعبهدی و اعتقههادی اسهت و سهایر انهواع بههدعت را شهامل نمیشهود .توضههیح

این که بدعت انواع مختلفی چون بدعت لشهوی ،شهرعی ،اعتقهادی و تعبهدی دارد .از ایهن رو،
 .27الموافقات ،ج ،4ر4؛ االعتصام ،ج ،1ر.51
 .28مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر.153
 .29االجتهاد فی علم الحدیث ،ر.180
 .30القاموس المحیط ،ج ،3ر.6
 .31شرح صحیح مسلم ،ج ،3ر.298
 .32االمر باالتباع و النهی عن االبتداع ،ر24؛ الفتح المبین بشرح االربعین ،ر221؛ مجموعة الفتاوی ،ج ،4ر.107
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هههر تعریفههی کههه از آن ارائههه دهههیم ،بایههد بتوانههد همههه ایههن انههواع را شههامل شههود (جامعیههت) و امههور
دسهته اول ،بهرای مثهال در

خارج از این را هم از تعری

بزداید (مانعیت)؛ در حالی کهه تعهاری

دشوار می شود .این تعری

تنها ناظر به معنای شرعی بدعت است که دو حوزه عقاید و افعال

بعههد لشههوی ،فاقههد مانعیههت اسههت .از ایههن روسههت کههه در نتیجههه ایههن تعر ی ه  ،یههافتن مصههادی

تعبدی را شامل می شود؛ هر چند تالش شده تا مانع اغیار باشد .تعری

شاطبی کهه شهامل دو

«رنگ دینی داشتن» ناظر به انگیزه و روش بدعت گذار است نه تعر یه

بهدعت؛ ز یهرا ههر کهس،

قید «رنگ دینی داشتن» و «مبالشهه در تعبهد» اسهت ،فاقهد شهرایط الزم تعر یه

اسهت؛ ز یهرا قیهد

بهدعتی میآفرینههد ،تههالش می کنههد بهدان رنههگ و بههوی دینههی دههد تهها زمینههههای پههذیرش آن را در

میان متدینان فراهم سازد و این به حوزه روش ترویم بدعت یها انگیزهههای بدعت گهذار مر بهوط
اسههت .تعر ی ه

سههوم نیههز بههه دلیههل دخالههت دادن یههک زمههان مههبهم در تعر ی ه  ،مانعیههت الزم را

ندارد؛ زیرا در این تعری  ،این پرسش مطرح میشود که به طور دقی نقطه پایان عهد صهحابه
کدام زمان استا برای مثال خوارج _ که جزو فرق مبتدعه تلقی میشوند _ در زمهان حکومهت

امام علی

(عهد صحابه) به وجود آمد .لذا بر مبنای تعری

اهل بدعت دانست .تعری

سوم ،نمیتوان این فرقهه را جهزو

پنجم ههم کهه مخالفهت بها شهریعت را در تعر یه

داخهل کردهانهد،

راه بههه جههایی نمیبههرد و دارای جامعیههت الزم نیسههت؛ ز یههرا اغلههب فرقههی ک هه تحههت عنههوان اهههل

بههدعت معرفههی شههدهاند ،عقایههد خههود را بههه قههرآن و سههنت (بههه عنههوان منههابع شههریعت) مسههتند
می کننههد .بنهها بههر ایههن ،ایههن تعر ی ه

هههم چنههدان دقیه نیسههت .بههه نظههر میرسههد هههر تعریفههی کههه

بخواهههد بههرای بههدعت ارائههه شههود ،بایههد بههر اسههاس معنههای لشههوی آن ،دارای معههانی شههش گانه

ابتدائیت ،انشا ،اختراع و حدوم باشد .تا بتواند ههم جهامع و ههم مهانع باشهد؛ در حهالی کهه در
تعاری

پنم گانه یادشده ،بعری از این امور مشفول مانده است.

 .2حکم روایت از مبتدعه نزد اهلسنت
حکههم روایههت از مبتدعههه نههزد اهلسههنت ،از قبههول مطل ه تهها رد مطل ه متشیههر اسههت .عههدهای

از عالمههان سههنی بههدعت راوی را در روایههت او دخیههل نمیداننههد؛ در حههالی کههه عههدهای دیگههر،
بههه صههرف بدعت گههذار بههودن راوی ،روایههتش را انکههار می کننههد و گروهههی دیگههر نیههز بهها شههروطی
خ ههار ،روای ههت بدعت گ ههذار را میپذیرن ههد .گفتن ههی اس ههت اهلس ههنت ،ب ههدعت را ب ههر دو گون ههه
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بدعت مکفره و بدعت مفسهقه میداننهد و معتقدنهد بهدعت مکفهره بهدعتی اسهت کهه مسهتلزم
انکههار امههری از ضههروریات دیههن اسههت ،در حههالی کههه بههدعت مفسههقه بههه انکههار ضههروریات دیههن

 .1-2قبول مطلق روایات مبتدعه

برخی عالمان مدخلیتی برای بدعت در نقل روایهت ،قایهل نیسهتند .بهه بهاور ایشهان ،روایهت

راوی بدعت گذار _ حتی در صورتی که بدعتش مکفره باشد _ در صورت وجود سهایر شهرایط از
قبیل عدالت و ضبط ،پذیرفته میشهود 34.دلیهل ایشهان ایهن اسهت کهه ههر طایفههای از طوایه

مسهلمانان ،مخالفههان خهود را بدعت گههذار تلقهی می کننههد و ا گهر قههرار باشهد بههر ایهن قاعههده گههردن

نهیم ،در این صهورت بهازار تکفیهر داغ میشهود و ههر کسهی ،روایهات دیگهری را بهه بهانهه بهدعتش

انکار می کند که نتیجه این امر از دست رفتن روایات خواهد بود.

35

 .2-2رد مطلق روایات مبتدعه

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

منجر نمیشود.

33

ابنمبههارک ،ثههوری ،مالههک ،ابنعیینههه ،حمیههدی ،یههونس بههن ابههی اسههحاق ،علههی بههن حههرب،

قاضی ابوبکر باقالنی و قاضی عبدالجبار از طرفداران رد مطله روایهات مبتدعهه هسهتند 36.بهر

اساس این دیدگاه روایت بدعت گذار ،مطلقا پذیرفتهه نیسهت؛ بها وجهود ترهعی

ایهن دیهدگاه،

 37سیوطی برای آن ،ادعای اجماع کهرده اسهت؛ ههر چنهد وی قهول بهه تفصهیل در بهاره روایهت از

مبتدعههه را بههه انصههاف نزدیههکتر میدانههد 38.اصههلیترین دالیههل ایههن گههروه ایههن اسههت کههه نقههل

از بدعت گذار ،ترویم عقاید او و مستلزم یادکرد اوست؛ در حالی که ترک یاد بدعت گذار بهرای
فراموش شهدن بهدعتش در میهان امهت ،واجهب اسهت و رد روایهات مبتهدعان بهه بهایکوت شهدن

ایشههان در جامعههه منجههر میشههود 39.عههالوه بههر ایههن ،در نقههل روایههت ،تفههاوتی بههین فاس ه و کههافر
ُ
نیسههت و اتفاقهها ف ّسههاق اولههی هسههتند کههه خبرشههان پذیرفتههه نشههود؛ ز یههرا فس ه از کفههر قبیحتههر و
تعصب ّفساق در عقایهد خهود ،آشهکارتر اسهت 40.لهذا ،ههیچ بدعت گهذاری از دروغ گهویی ایمهن

 .33حاشیة ابن قطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر.99
 .34االیراح و التکمیل علی ضوابط الجرح و التعدیل ،ر218؛ الکفایه فی علم الروایه ،ر195؛ حاشیة لقط الدرر بشرح
بشرح متن نخبة الفکر ،ر103؛ االقتراح فی بیان االصطالح ،ر.292
 .35حاشیة ابنقطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر.99
 .36الکفایه فی علم الروایه ،ر194؛ مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر159؛ جواهر االصول فی علم
حدیث الرسول ،ر59؛ المدخل الی دراسة ،ر.134
 .37حاشیة ابنقطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر.100
 .38تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ،ر.543
 .39مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر159؛ حاشیة ابن قطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر.100
 .40حاشیة لقط الدرر بشرح متن نخبة الفکر ،ر.102
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نیست 41.بنا بر این ،سزاوار است که هم بدعت گذاران و هم روایاتشان طرد شود.

مخالفان این دیدگاه در مقا م پاسخ به ادعاهای یادشده ،بر دو امر تأ کیهد کردهانهد :نخسهت

ایههن کههه ایههن امههر مسههتلزم رد روایههات جمیههع طوای ه

و بههه تبههع آن باعههث از بههین رفههتن روایههات

میشههود 42.دیگههر ایههن کههه صههاحبان صههحاح ،بهها وجههود دقههت نظرشههان در انتخههاب روایههات ،از
مبتدعان حدیث نقل کردهاند و این امر دلیلی بر جواز نقل روایات مبتدعان است.

43

 . 3-2قول به تفصیل در نقل از مبتدعه

گروه هایی دیگر از عالمان سنی ،در نقل روایت از مبتدعه ،قایل بهه تفصهیل شهدهاند .امها در

میان کسانی هم که قایل به تفصیل شدهاند ،وحدت نظهر وجهود نهدارد و ههر گهروه ،عهاملی را در

پذیرش یا رد روایات مبتدعان ،دخیل دانستهاند.
 .1-3-2قبول روایت مبتدع غیرداعی

دیدگاه جمهور اهلسنت این است که روایت مبتدعی که بدعتش را تبلیغ نکند ،پذیرفتهه

است 44.در جمالت احمد بن حنبهل ،ابهن معهین ،ابهن مبهارک ،ابهن مههدی ،ابهن قتیبهه و نهووی
نشانههایی از گرایش به این دیدگاه وجود دارد 45.ابن مبارک ،در پاسخ بهه سهؤالی در بهاره دلیهل
روایتش از سعید و هشام دستوائی و ترک روایتش از عمهرو بهن عبیهد _ بها ایهن کهه ههر سهه بهر یهک

عقیده بودند _ می گوید:

این برای آن است که سعید و هشام بدعت خود را تبلیغ نمی کردند ،اما عمرو بن

عبید مبلغ بدعت خود بود.

46

مهمت ههرین دلی ههل ای ههن گ ههروه ،ای ههن اس ههت ک ههه مبت ههدع مبل ههغ ،پیوس ههته در ت ههالش اس ههت تههها

افراد بیشتری را با عقیده خهود همهراه کنهد و در ایهن راه چهه بسها بهه تحر یه

47

روایهات روی بیهاورد

تهها زمینههه های پههذیرش بههدعت خههویش را در میههان مههردم فههراهم سههازد .ابنحبههان و ابنصههالح
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 .41مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر.159
 42حاشیة لقط الدرر بشرح متن نخبة الفکر ،ر.102
 .43جواهر االصول فی علم حدیث الرسول ،ر.58
 .44االقتراح فی بیان االصطالح ،ر.294
 .45مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر156و 159؛ تقریب التهذیب ،ر216؛ تأویل مختل الحدیث،
ر85؛ جواهر االصول فی علم حدیث الرسول ،ر58؛ حاشیة ابن قطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر100؛ حاشیة
لقط الدرر بشرح متن نخبة الفکر ،ر102؛ المدخل الی دراسة ،ر.136
 .46میزان االعتدال ،ر 3و 257؛
 .47حاشیة ابن قطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر100؛ حاشیة لقط الدرر بشرح متن نخبة الفکر ،ر.102

را نپذیرفتهاند.

49

 .2-3-2قبول روایت مبتدع غیرداعی و غیرناصر مذهب

بههه بههاور جوزجههانی ،روایههت مبتههدع غیرداعههی زمههانی پذیرفتههه میشههود کههه مههتن روایههت ،مؤ یههد

بدعت او نباشد 50.ابنحجر ،این دیدگاه را تأیید کرده است و برخی ،آن را نظر جمهور قلمهداد
کردهانههد 51.برخههی چههون ابههن دقیه بههر ایههن باورنههد کههه ا گههر مبتههدع ،ثقههه باشههد و حههدیث نیههز جههز از
طر یه او وارد نشههده باشههد ،در ایههن صههورت ،مصهلحت حههدیث بههر مصههلحت طههرد بدعت گههذار

مقدم میشود و به ناچار روایت چنین فردی پذیرفته میشود 52.ابهن حبهان شهرط دیگهری بهر آن

افههزوده و معتقههد اسههت روایههت مبتههدع غیرداعههیای کههه روایههتش ارتبههاطی بهها بههدعت او نههدارد ،در
صورتی که صدوق باشد ،پذیرفته است.

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

بههر ایههن دی ههدگاه ادعههای اجمههاع ک ههردهانههد 48کههه البت ههه برخههی ،ادعههای اجم ههاع بههر ایههن دی ههدگاه

53

 .3-3-2قبول روایت مبتدع غیرمستحل کذب

برخی چون شافعی ،ابوحنیفه ،ابن معین ،علی بن مدینی و یحیی بهن سهعید بهر ایهن باورنهد

که روایهت بدعت گهذاری کهه دروغ گهویی را در یهاری رسهاندن بهه مهذهبش جهایز ندانهد ،پذیرفتهه

است 54.بر همین اساس است که شافعی ،شهادت خطابیان را معتبر نمیداند.

55

 .4-3-2قبول روایت مبتدع مشمول بدعت مفسقه

برخی ،بدعت را به دو نوع مکفره (ثقیله یا کبری) و مفسقه (خفیفه یا صشری) تقسیم کهرده

و روایت مبتدع مفسقه را قابل قبهول میداننهد 56.ذهبهی ،کسهانی را کهه از ابهوبکر و عمهر (سهل

 .48مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر.158
 .49حاشیة ابن قطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر.101
 .50المدخل الی دراسة ،ر.135
 .51جواهر االصول فی علم حدیث الرسول ،ر58؛ حاشیة ابن قطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،ر.101
 .52االقتراح فی بیان االصطالح ،ر.294
 .53همان ،ر.295
 .54مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر156و 159؛ دراسات فی الجرح و التعدیل ،ر153؛ حاشیة لقط
الدرر بشرح متن نخبة الفکر ،ر.102
 .55الکفایه فی علم الروایه ،ر194؛ شرح صحیح مسلم ،ج ،1ر60؛ طبقات الشافعیه الکبری ،ج ،2ر16؛ فتح
المشیث بشرح الفیة الحدیث ،ج ،1ر.305
 .56سیر اعالم النبالء ،ج ،1ر59؛ مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر156؛ المنتخب فی علم الحدیث،
ر.54

79

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره اول

صههالح) بههدگویی کننههد ،مشههمول بههدعت کبههری دانسههته و اسههتناد بههه روایههات ایشههان را جههایز

ندانس ههته اس ههت 57.حت ههی برخ ههی عالم ههان اهلس ههنت ،ش هههادت ای ههن اف ههراد را نی ههز قاب ههل قب ههول

نمیدانند 58.سیوطی بر این باور است که ابن معین این گونه بود؛ زیرا با معتدالن مرجئه کنهار

میآمد ،اما غالت قدریه را ترک می کرد 59.به باور وی ،ابن حجر نیز اگر چه در نزهة النظر از این
قول عدول کرده ،اما در تهذیب و فتح الباری بدان رجوع کهرده اسهت 60.بها ایهن حهال ،در قبهول

روایههت مبتههدع مفسههقه اخههتالف بسههیار اسههت :عههدهای چههون مالههک ،مطلقهها آن را رد می کننههد؛

شافعی ،ابن ابهی لیلهی و ثهوری روایهت چنهین فهردی را در صهورتی کهه دروغ را جهایز ندانهد ،قبهول
می کننهد؛ حتههی ا گههر داعههی و تبلیغ کننههده بههدعت خهود باشههد و عههدهای چههون احمههد بههن حنبههل
روایت چنین فردی را در صورتی که داعی نباشد ،میپذیرنهد 61خطیهب بشهدادی از گروههی یهاد
کرده است که مطل روایات مبتدعان مشمول بدعت مفسقه را قبول می کنند 62ابن دقی نیهز
بر این دیدگاه است که روایت مبتدع مفسقه را در صورتی که امر متواتری از شهرع را انکهار نکنهد

و همزمان دارای ضبط و ورع و تقوا باشد ،میتوان پذیرفت.

63

 .5-3-2قبول روایت مبتدع غیرغالی

برخههی عالمههان ،در تقسههیم مبتههدعان بههر عنصههر غلههو تأ کیههد کردهانههد .بههه بههاور ایشههان ،روایههت

مبتدعی که اهل غلو است ،پذیرفته نیست؛ چنان که ابنخزیمه ،روایت عباد بن یعقوب را به

خاطر غلو در بدعتش رد کرده 64و ابن اخرم ،دلیل ترک روایت ابوالطفیل توسط بخاری را غلهو و
افههراط او در تشههیع دانسههته اسههت 65.برخههی نیههز بههدعت را بههه دو دسههته بههدعت غلههیص و خفی ه

تقسیم کرده و و بدعتهایی چون تهجم ،رفض ،قدر و خارجی گری را بدعت غلهیص و امهوری

چههون ارجههاء را بههدعت خفی ه

80

دانسههتهاند 66.سههیوطی بههر اسههاس روایتههی از احمههد بههن حنبههل،

 .57میزان االعتدال ،ج ،1ر.6
 .58االحکام ،ج ،1ر.133
 .59مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر.156
 .60همان.
 .61مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر.157
 .62همان ،ر.158
 .63االقتراح فی بیان االصطالح ،ر.195
 .64مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر.159
 .65همان ،ر.160
 .66مجموع رسائل جمهرة رجال الجرح و التعدیل ،ر.160

غلیص را به طور کلی ممنوع و روایت از مبتدع مشهمول بهدعت متوسهط را در صهورتی کهه داعهی
نباشد ،جایز و نقل روایت از مبتدع مشمول بدعت خفیفه را به طور مطل جایز میداند.

67

 .3اشکاالت وارد بر قاعده بدعت
مطالعههه دقی ه نظر یههه بههدعت و دیههدگاه های گونههاگون در بههاره آن و همچنههین بررسههی منههابع

حهدیثی اهلسهنت و مطالعهه مههوردی برخهی جهرح و تعههدیلهای انجامشهده در منهابع رجههالی و

حههدیثی اهل سههنت ،نشههان از آن دارد کههه کلیههت ایههن قاعههده ،بهها تمههامی شههقوق و حالتهههای
گوناگون آن ،خدشهپذیر است؛ به گونهای که هر یهک از دیهدگاههای فهوق ،از جهتهی مخهدوش

است و نمی تواند به عنوان معیاری دقی در ارزیابی راویان و روایات آنان مورد اسهتناد و مهال ک
عمل قرار گیرد .مهم ترین اشکاالت وارد بر کلیهت ایهن قاعهده و شهقوق مختله

نظر می گذرد.

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

بدعت را بر سه دسته غلیص ،متوسط و خفی

تقسیم کرده و روایت از مبتدع مشهمول بهدعت

آن در ادامهه از

 .1-3عدم وضوح تعر یف بدعت

شههاید بتههوان گفههت کههه مهمتههرین اشههکال قاعههده بههدعت ،عههدم وضههوح در تعر ی ه

بههدعت

اسههت .ایههن مشههکل بههه قههدری جههدی اسههت کههه باعههث بههروز اختالفنظرهههای بسههیاری میههان
عالمههان و مح ههدثان س ههنی شههده اس ههت؛ ب ههه حههدی ک ههه گ ههاه در بههاره ی ههک راوی اظهارنظره ههای
متناقری شده؛ تا جایی که شخصی چون عمران بن ّ
حطان _ که از خوارج بوده و ابن ملجم را

مدح نموده و یکی از بزر ترین مبلشان مذهب خروج بوده _ توثی شهده 68و در مقابهل ،راو یهان
بسیاری تنها به دلیل نقهل یهک روایهت در فرهایل اهلبیهت ،مهورد قهدح و طعهن قهرار گرفتهانهد.

شریک بن عبداهلل ،در یک موضع ،بهه دلیهل نقهل روایتهی در شهأن امیرمؤمنهان ،ترهعی

شهده و

همو در جهای دیگهر ،هنگهامی کهه حهدیثی در فرهیلت خلفها نقهل می کنهد ،حهدیثش بهه عنهوان

یههک امههر مسههلم پذیرفتههه میشههود 69.عههدم وضههوح تعر ی ه

بههدعت ،باعههث تههداخل انگیزههههای

شخصههی و مههذهبی در ارز یههابی راو یههان میشههود کههه بههه خههودی خههود ،هههر یههک از ایههن انگیزهههها

میتواند اعتبار جرح و تعدیل یک رجالی را زیر سؤال ببرد.
 .67همان.
 .68االمام البخاری و منهجه فی الجرح و التعدیل ،ر.115
 .69الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،4ر.10
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 .1-1-3تداخل اختالفات شخصی در قاعده بدعت

از آنجا که تعری

روشن ،دقی و واحدی از بدعت در دین توسط عالمان اهلسهنت ارائهه

نشده ،هر یک از عالمان و رجالیان ،به مجرد اختالفنظهر بها یهک راوی ،او را بهه بدعت گهذاری

در دین متهم کرده و روایات او را انکار کردهاند .ابن دقی مینویسد:

یکی از آفتهای علم جرح و تعدیل _ که بدترین آفتهای آن اسهت _ اظههار نظهر
رجالیههان و محههدثان در بههاره راو یههان حههدیث بههر اسههاس هههوی و هههوس و غههر و
تعصب است .این امری است که هرچند متقدمان از آن منزه بودند ،اما در میان
متأخران کم نیست و چه بسا فردی از شخصی متقی دچار غرب شده و در باره
او الفاظی به کار برده است که سزاوار او نیست.

70

هر چند سخاوی تالش می کند تها عهذری بهرای ایهن کهار بتراشهد و در ایهن زمینهه بهه مشههوره

«حبک الشی یعمی و یصم» استناد می کند و سعی می کند این گونه قراوتهای نادرست را
امری غیرعمدی جلوه دهد 71،با این حال میتوان حدس زد که همهین قرهاوتهای بهه ظهاهر

غیرعمد ،تا چه اندازه می تواند در ارز یهابی روایهات اثرگهذار باشهد؛ بهرای مثهال نسهائی ،احمهد بهن
صالح مصری معروف به ابنالطبهری را بها الفهاظی چهون «لهیس بثقهه و المهأمون ترکهه محمهد بهن

یحیی و رماه یحیی بن معین بالکذب» قدح کرده است ،در حالی که ابویعلی خلیلهی معتقهد

است همهه حفهاا متف القولانهد کهه سهخن نسهائی در بهاره ابنالطبهری از روی تعصهب اسهت.

ذهبی مینویسد:

او بهها ایههن سههخنش در بههاره ابنالطبههری خههودش را بههه زحمههت انداختههه اسههت ،در
حههالی کههه همههه مههردم در بههاره وثاقههت ابنالطبههری همداسههتاناند .سههبب جههرح او
توسههط نسههائی مههاجرایی بههوده کههه بههین آن دو رخ داده اسههت :ابنالطبههری هرگههاه

می خواست برای کسی حدیث نقل کند ،اول در باره او پرس و جو می کرد .زمانی

که نسائی به مصر میرود .به همراه عدهای از اهلحدیث نزد ابنالطبری مهیرود و
ابنالطبری _ که پیش تر در باره نسائی پرس و جو کرده بود و دیدگاه مثبتی نسبت
به وی نداشت _ از پذیرفتن او خودداری کرد .این بود که نسائی از او ناراحت شد
و از آن پس علیه او حرف میزد.
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 .70االقتراح فی بیان االصطالح ،ر.288
 .71المقدمه ،ر.352
 .72طبقات الشافعیه ،ج ،2ر6؛ تذکرة الحفاا ،ج ،2ر495؛ میزان االعتدال ،ج ،1ر103؛ تهذیب التهذیب ،ج،1



عطههاء ،طههاوس و مجاهههد را مالقههات کههردم و دانسههتم کههه بچههههای شههما و حتههی

بچههای بچههای شما از آنها داناترند.

مشیره در ارزیابی این سخن حماد مینویسد:
این سخن حماد ،ظلم به آن سه تهن اسهت ،در حهالی کهه ابوحنیفهه در بهاره عطهاء

می گوید :من فردی برتر از عطا نمیشناسم.

73

اعمش می گوید:
نزد شعبی سخن از ابراهیم نخعهی شهد ،شهعبی گفهت :آن اعهور همهانی اسهت کهه

شب از من فتوا میپرسید و روز به مردم فتوا میداد .وقتی این سخن را به ابراهیم

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

حماد ،هنگامی که در باره طاوس ،عطاء و مجاهد اظهار نظر می کند ،می گوید:

گفتم ،گفت :آن دروغ گو از مسروق چیزی نشنیده بود و پیوسته سخنان خود را به
او منتسب می کرد .این در حالی است که ابوعمر می گوید :حاشا که شعبی دروغ
گفته باشد ،او امامی بزرگوار بود و نخعی هم در علم و جاللت و دینهداری مثهل او

بود و مهن گمهان مهی کنم کهه ایهن اتههام کهذب بهه شهعبی جهزای آن اتههامی بهود کهه

شههعبی بههه حههارم همههدانی زد و او را کههذاب معرفههی کههرد؛ بههه خههاطر ایههن کههه او در
محبت علی افراط میورزید و او را بر دیگهران برتهری مهیداد و از همهین رو بهود کهه
شعبی او را دروغ گو خواند؛ زیرا شعبی ،ابوبکر و عمر را برتر از علی میدانست.

74

مالحظه میشود که یک اختالف شخصی  -که از یک اختالف عقیدتی دیگهر ناشهی شهده

است  -چگونه در ارزیابی راویان به سهولت خود را بروز داده اسهت .بهه همهین دلیهل اسهت کهه
مالک بن دینار می گوید:

سخن علما و ّقراء در هر موضوعی پذیرفته میشود؛ جز در باره همدیگر؛ ز یهرا آنهان
بیش از دیگران به همدیگر رشک میورزند.

75

ایههن مسههأله حتههی در میههان صههحابه هههم بههروز داشههت؛ چنههان کههه عایشههه ،مالههک و ابوسههعید

خدری را _ تنها به این دلیل کهه در مهاجرایی علیهه عایشهه شههادت داده بودنهد _ مهتهم می کهرد
ر39؛ مقدمة فتح الباری ،ر.386
 .73جامع بیان العلم و فرله ،ج ،2ر.153
 .74همان ،ج ،2ر.152
 .75همان ،ج ،2ر.151
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کههه آن دو چیههزی از حههدیث پیههامبر نمیداننههد و هههر چههه می گوینههد ،دروغبههافی اسههت 76.برخههی

عالمان نیز تحهت تهأثیر آرای دیگهران ،افهرادی را نشهناخته ،قهدح می کردنهد؛ چنهان کهه از مالهک
پرسیدند :چرا محمد بن اسحاق را تکذیب می کنیا گفت :به خاطر این که هشهام بهن عهروه،

او را تکذیب می کرد 77.ابن معین ،شافعی را ترعی

می کرد .وقتی به ابنحنبهل خبهر دادنهد،

گفت :یحیی بن معین ،شافعی را از کجا میشناسدا او شافعی را نمیشناسند و هر کهس کهه
چیزی را نشناسد ،با آن دشمنی ورزد .او ح ندارد در باره شافعی نظر دهد .ابوعمرو می گو یهد:

احمد راست می گفت .ابنمعین ،شافعی را نمیشناخت 78.آنچه گفته آمد ،تنهها نمونههای از
دخالت دادن اختالفات و حسادتهای شخصی در ارزیابی روات ،ز یر چتر قواعهد ناکارآمهد و
مبهمی چون بدعت است.

 .2-1-3تداخل اختالفات مذهبی در قاعده بدعت

پیامه ههد دیگه ههر ابهه ههام در تعر ی ه ه

به ههدعت ،سه هههولت دخاله ههت دادن اختالفه ههات مه ههذهبی در

جههرح و تعههدیل افههراد اسههت کههه منشههأ بسههیاری از تکفیرههها و تبههدیعها اسههت 79.البتههه ابندقی ه

بسامد این اقدام و تأثی ر آن را در جرح و تعدیل در میان عالمان متقهدم انهدک قلمهداد می کنهد،

اما ابن حجر معتقد است که در این موضوع بین عالمان متقهدم و متهاخر تفهاوتی نیسهت و ایهن
مسأله ای است که هم در میان متقهدمان و ههم در میهان متهاخران بهه وفهور شهایع بهوده اسهت.

80

سبکی مینویسد:

چه بسیار افرادی که جارحان ،آنها را تنها به سبب این که به عقیدهای متفاوت
گرایش داشتند ،جرح کردهاند.

81

نمونه بارز آن متروک دانستن بخاری توسط ابوزرعه و ابوحاتم به خهاطر اعتقهاد وی بهه مسهأله

حهادم بههودن لفههص اسههت 82.احمههد بههن حنبههل ،حسههین بههن علههی کرابیسههی را کههه بهها او ارتبههاطی

وثی ه داشههت ،بههه خههاطر اعتقههاد متفههاوتش در مسههأله خل ه قههرآن ،طههرد کههرد و دوستیشههان بههه
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 .76همان ،ج ،2ر.154
 .77همان ،ج ،2ر.156
 .78همان ،ج ،2ر.160
 .79همان ،ج ،2ر.291
 .80فتح المشیث بشرح الفیة الحدیث ،ج ،3ر.329
 .81طبقات الشافعیه الکبری ،ج ،2ر.12
 .82االقتراح فی بیان االصطالح ،ر.291

اسحاق را «دجال دجاجله» میخواند؛ با این که ابهن اسهحاق ،بهه اعتهراف ابهن عبهدالبر ،فهردی
صههدوق و حههافص بههود .ابنعبههدالبر ،دلی هل ایههن اظهههار نظههر مالههک را تشههیع ابناسههحاق دانسههته

است 84.از همین روست که ابنحجر عسقالنی مینویسد:

باید در سخن کسانی که جارح هستند و نسبت به مجروح عداوتی دارند ،توق

کرد و زود سخن آنان را نپذیرفت.

85

سهلیمان تیمهی ،سهعید بههن ابیعرو بهه و اسهتاد او قتههاده را بهه خهاطر اعتقادشههان بهه قهدر انکههار

کههرده اسههت 86.ابنقاسههم ،ابنوهههب را بههه اخبههاری گری مههتهم کههرده و ابنوهههب ،ابنقاسههم را بههه

رأی گروی متهم کرده و مردم را از شنیدن احادیث او نهی نموده است 87.ابن معین ،طاوس را

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

عههداوت تبههدیل شههد تهها جههایی کههه هههر یههک ،دیگههری را طعههن می کههرد 83.مالههک نیههز ،محمههد بههن

بههه خههاطر شههیعه بههودنش؛ ابوعثمههان نهههدی را بههه خههاطر عرههویتش در شههرطه؛ زهههری را ب هه خههاطر

والیتش بر خراج بنیامیه و اوزاعی را به خاطر سپاهی بودنش ترعی

کرده است.

88

 .2-3ابهام در تعریف بدعت کبری و صغری

یکهی از تالشهههای اهلسههنت بهرای ابهههامزدایی از مفهههوم بهدعت و نزدیههکتر سههاختن آن بههه

واقعیات موجود در متهون روایهی ،تقسهیم بهدعت بهه دو قسهم صهشری و کبهری اسهت 89.او ذیهل

ترجمه ابان بن تشلب ،پس از توثی وی مینویسد:

فلیبائل ن نیبول :کیف ساغ لثیمل مبتد وحد الثیبة العدالة واک یبان؟ ف یف ن اون ادک
ار خ
بی :فبد اة صاخر ى کخلال التدایب ،و
من هل صاحا بد ة؟ وجلاباه ن البد اة ا
خ
کالتدیب ب غلل وک ترف ،فهضا کثیر یف التابعی و ابعهیم مب الدلن والو والصدو .فلل
رد حاادنث هااؤکا لااضها مجلااة ماان اآل ثااار النبونااة ،وهااضه مفساادة بینااة .مث بد ااة کباار ى،
ِبب ار و ار ر ال هن اا والاد اا ید متلاک،
کالرفض ال امل والخلل فیه واحلط
90
فهضا النو ک حیت هبم وک کرامة.
 .83میزان االعتدال ،ج ،2ر658؛ ج ،4ر.410
 .84جامع بیان العلم و فرله ،ج ،2ر.156
 .85لسان المیزان ،ج ،1ر.16
 .86جامع بیان العلم و فرله ،ج ،2ر.159
 .87همان ،ج ،2ر.159
 .88همان ،ج ،2ر.159
 .89سیر اعالم النبالء ،ج ،1ر.59
 .90میزان االعتدال ،ج ،1ر.6
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اما این تقسیم نه تنها حال ل مشکل نیست ،بلکه ابهامات دیگری بر آن میافزاید .مهمترین

ایهن ابهامهات ایهن اسههت کهه ایهن تقسههیمبندی نهه در کتهاب و نهه در سههنت اسهت و خهود نههوعی
بدعت است .دیگر این که صشیر و کبیر اموری نسهبی هسهتند و ههر صهشیری ،نسهبت بهه امهری

کوچکتر از خود ،کبیر محسوب میشود و بر عکس .لذا بهرای تمیهز صهشیر و کبیهر بایهد مقیهاس
معینی در میان باشد؛ در حالی که چنین مقیاسی در تقسهیم بهدعت بهه صهشیره و کبیهره دیهده

نمیشههود .از ایههن گذشههته در حههوزه عمههل نیههز ایههن تقسههیمبندی دردی را دوا نکههرده اسههت؛ بههرای
مثال ،ذهبی در توجیه علت عدم نقل بخاری از علی بن هاشم ،به ایهن مسهأله اسهتناد جسهته

است که علی بن هاشم در تشیع غلو داشت 91 ،اما با ایهن حهال مسهلم از او حهدیث نقهل کهرده

است 92.مالحظه میشود که تقسیمبندی ذهبی هر چند در توجیه کهار بخهاری ظهاهرا کارسهاز

شده ،ولی نمی تواند علت نقل مسلم از او را توجیه کند؛ زیرا باالخره علی بن هاشم یا غهالی در
تشیع هست یا نیست؛ اگر هست ،چرا مسلم از او روایهت کهرده و ا گهر نیسهت ،چهرا بخهاری از او

روایت نکرده استا ذهبی در توجیه عمل بخاری مینویسد:

بخاری از روافض بسیار دوری می کرد؛ گویی از اعتقاد آنها به تقیه میترسید ،در

ح ههالی ک ههه از قدر ی ههه و جهمی ههه ای ههن ان ههدازه دوری نمی ک ههرد؛ ز ی ههرا آنه هها ب ههه رغ ههم

بدعتشان ،به راست گویی پایبند بودند.

93

ح ههال ،ج ههای ای ههن س ههؤال اس ههت ک ههه ا گ ههر بخ ههاری از تقیهههه رواف ههض میترس ههید ،چ ههرا از س ههایر

شههیعیان ،حههدیث آورده؛ ز یههرا اندیشههه تقیههه فقههط مر بههوط بههه روافههض (تنههدروان شههیعه) نیسههت،

بلکههه یههک اعتقههاد شههیعی اسههت و همههه شههیعیان بههدان اعتقههاد دارنههد .در ثههانی افههراد غیرشههیعی

هههم گههاه تقیههه کردهانههد کههه بخههاری از نقههل روایههت آن ههها ترسههی نداشههته؛ بههرای مثههال یحیههی بههن
مع ههین در م ههاجرای محن ههت تقی ههه ک ههرد 94.ب هها ای ههن ح ههال ،بخ ههاری روای ههات او را آورده اس ههت.

95

ابن سعد ،خالد بن مخلد قطوانی را مفرط در تشیع دانسته 96،با این حال بخاری از او حدیث
آورده است.
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 .91همان ،ج ،3ر.160
 .92الجامع الصحیح ،ج ،6ر.180
 .93میزان االعتدال ،ج ،3ر.160
 .94الجرح و التعدیل ،ر.171
 .95الجامع الصحیح ،ج ،2ر154؛ ج ،4ر 217و .240
 .96الطبقات الکبری ،ج ،6ر.406
 .97الجامع الصحیح ،ج ،1ر173 ،60 ،57 ،22؛ ج ،2ر 214 ،187 ،177و ...

مبتهدع در آثهار اهلسهنت ،عهدم تعهر

یکی از مؤلفههای مهم در تعری

و ص ههحابه اسهههت؛ اهل سهههنت ،ه ههم در تعر یه ه

بهه سهل

صهالح

تشهههیع و ههههم در بی ههان شهههرایط نقهههل روایهههت از

راوی مبتههدع ،بههر ایههن عنصههر سههخت تأ کیههد کههردهانههد .امهها مالحظههه شههیوه برخههورد اهلسههنت

بهها افههرادی کههه بههه صههحابه تعههر

می کردنههد ،نشههان از دوگههانگی عمیقههی در ایههن عرصههه دارد؛

گویی این معیار تنها برای جرح راویان شیعی سهاخته شهده و ههر راوی شهیعی کهه بهه نحهوی بهه

رفتهار یهها گفتهار برخههی از صههحابه تعهر

کههرده ،بها اسههتناد بههه ایهن قاعههده ،روایهتش متههروک شههده

اسههت ،در حههالی کههه بهها راو یههان سههایر فههرق ،از جملههه ناصههبیان ،چنههین برخههوردی نشههده اسههت.

یحیی بن معین مینویسد:

کل من هب ث ان او طلحه او احدا من اصحاق رسول ال دجال کن عا نه.

98

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

 .3-3دوگانگی در تعیین مصادیق ساب سلف

ابهن مبههارک ،روایههات عمهرو بههن ثابههت را ،تنههها بهه ایههن دلیههل کهه در نکههوهش برخههی از اسههالف

سخن گفته ،رد می کرد 99.ابن حجر ،از هارون و شریک نیز نقل کرده که گفتهاند:

سخن هر صاحب بدعتی شنیده میشود تا زمانی کهه بهه بهدعتش دعهوت نکنهد؛

مگر رافره.

100

اعظمی در توجیه دلیل سخت گیری بر راوی ساب سل
ساب سل

مینویسد:

روایتش پذیرفته نمیشود؛ چون چ نین کسی از دروغ بستن بهر پیهامبر

ایمن نیست.

101

در حالی که مشخص نیست چه مالزمهای بین دروغ بستن بر پیامبر و سهب صهحابه وجهود

داردا آیا چنین مالزمهای را عقل تأییهد می کنهدا وقتهی از مالهک میپرسهند کهه چهرا از داود بهن
حصین و ثور بن یزید روایت کردی در حالی که آن دو قدری بودندا در پاسخ گفهت« :بهرای آن

که برای آنها آسهانتر بهود کهه از آسهمان بهه زمهین بیفتنهد ،تها ایهن کهه دروغ بگوینهد» 102.مالحظهه

میشود که هیچ مالزمهای بین قدری بودن و دروغ گویی نیست .در ثهانی ا گهر ههر سهاب سهلفی
 .98تهذیب التهذیب ،ج ،1ر.509
 .99تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ،ج ،1ر.327
 .100همان ،ج ،1ر.328
 .101دراسات فی الجرح و التعدیل ،ر.150
 .102مقدمة فتح الباری ،ر.394
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روایتش پذیرفته نشود ،پس چرا در روایات ناصبیان چندان سختگیری نمیشهودا مگهر نهه ایهن

است که ناصبیان ،اهل بیت رسهول خهدا را کهه برخهی از ایشهان ،از برتهرین صهحابه آن حرهرت
هستند ،سب مینمایندا برای نمونه ،جوزجانی که در سب و لعهن علهی

سهرآمد اههل شهام

بود 103،و ابن حبان ،او را حریزیالمذهب 104معرفهی می کهرد 105،نهه تنهها متهروک نشهده ،بلکهه بهر
وثاقت او تأ کید شده 106و به عنوان یکی از ارکان علم رجال اهلسهنت بهه شهمار رفتهه و کتهاب
احوال الرجال او از مصادر اولیه رجالی اهلسنت به شمار میرود .یا شخص حر یهز بهن عثمهان
_ که روزانه هفتاد بار علی

را لعهن می کهرد _ 107در منهابع اهلسهنت توسهط افهرادی چهون ابهن

حنبل ،عجلی ،یحیی قطان ،ذهبی و دیگران
ترمذی و ابوداود از او حدیث نقل کردهاند.

109

108

توثی شده و افرادی چون بخاری ،ابنماجه،

 .4-3ابهام در معیار تقویت بدعت

یکی دیگر از شهروط روایهت از مبتدعهه کهه مبنهای عمهل برخهی محهدثان سهنی شهده ،مسهأله

عدم تقویت بدعت است؛ به این معنا که اگر روایتی که راوی بدعت گذار نقل می کند ،مواف

بدعت او باشد ،آن روایهت مهردود اسهت ،امها ا گهر بهه بهدعت او ارتبهاطی نداشهته باشهد ،پذیرفتهه

میشههود 110.هههر چنههد بههر اصههل ایههن قاعههده اشههکاالت اساسههی وارد اسههت ،امهها در مقههام عمههل نیههز

عالمان اهلسنت ،تنها در برخورد با راویان شیعی بدان پایبند بوده و در برخورد با سایر فهرق،
چندان به این قاعده اعتنایی نکرده اند؛ گویی هدف از تولید این قاعده نیز مخالفت با برخی
روایات خار شیعی بوده است .مهمترین اشکالی که بر اصل این قاعده وارد اسهت ،تنهاقض
موجود در آن است .واضعان این قاعده بر این باورند که اگر راوی مبتدع ،در گفتهار راسهت گو و
روایههاتش در بههین مههردم رواج داشههته باشههد ،در ایههن صههورت آن دسههته از روایههات ایشههان کههه در
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 .103تهذیب التهذیب ،ج ،1ر172؛ مقدمة فتح الباری ،ج ،2ر404؛ العتب الجمیل علی اهل الجرح و التعدیل،
ر.122
 .104منظوری از حریزیالمذهب ،پیروان حریز بن عثمان است که به دشمنی با علی معروف بود؛ تهذیب التهذیب،
ج ،1ر.172
 .105الثقات ،ج ،8ر.81
 .106میزان االعتدال ،ج ،1ر.75
 .107المجروحین ،ج ،1ر.268
 .108الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،2ر452؛ معرفة الثقات ،ج ،1ر291؛ تهذیب الکمال ،ج ،5ر.573
 .109الجامع الصحیح ،ج ،4ر164؛ سنن ابنماجه ،ج1ر.151
 .110احوال الرجال ،ر.32

آن هاست ،مورد اتهام هستند و این روایات پذیرفته نمیشود 111.حال جای این پرسهش اسهت
که اگر راویای راست گو باشد ،به چه دلیل نمیتهوان سهخنی را کهه موافه عقیهده اوسهت ،از او

پذیرفتا چطور میشود صفت «صدق» و «کذب» در یک نفر جمع شودا اگر راوی ،راست گو
و مههورد اعتمههاد باشههد ،دلیلههی نههدارد کههه روایههات او در موضههوع خاصههی پذیرفتههه نشههود .از سههوی

دیگر ،نتیجه پذیرش این قاعده ،ابطال کل سنت نبوی است؛ چه این که هر راویای که اهل
اجتهاد باشد ،خود را اهلسنت و دیگران را اهل بهدعت میدانهد .از سهوی دیگهر ههیچ راویای
نیست؛ مگر این که به مذهبی گرایش پیدا کرده باشد و اگر چنین باشد که روایت راوی شیعه

را در موضهوع فرهایل علهی

نپههذیریم ،آن ههم تنهها بههه ایهن دلیهل کهه مؤ یههد بهدعت اوسهت ،بههر

همین اساس روایات راوی سنی هم در باره ابوبکر و عمر پذیرفته نمیشهود؛ چهون مو یهد بهدعت

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

تقو ی ههت بدعتش ههان نباش ههد ،پذیرفت ههه میش ههود ،ام هها در ب ههاره روای ههاتی ک ههه مای ههه تقو ی ههت ب ههدعت

اوست .بر این اساس روایاتی که سلفیان در تأیید تفویض نقل کردهاند ،نباید پذیرفته شود و بر
همههین منههوال ،روایههت مالکیههان در تأییههد مههذهب مههالکی و روایههت شههافعیان در تأییههد مههذهب
شههافعی و  ...نیههز نبایههد پذیرفتههه شههود کههه نتیجههه چنههین کههاری ،ابطههال جمیههع سههنت نب ههوی

است 112.در مقام عمل نیز تنها در حوزه راویان شیعی به این قاعهده عمهل شهده و در بهاره سهایر
راو یهان چنههدان تههوجهی بههدان نشههده اسههت؛ چنههان کههه قههیس بههن ابیحههازم ناصههبی ،در صههحیح
بخاری حدیثی از طری عمروعار از پیامبر نقل کرده کهه در آن عبهارت «آل ابیطالهب» را بهه

«آل ابی» تشییر داده و حدیث را مواف مذهب خود کرده است ،بخاری نیز با علم به این کهه او
ناصبی بوده و حدیث نیز مواف مذهب اوست ،این روایت را نقل کرده است.

113

 .5-3دوگانگی در تعریف مستحل کذب

یکهی دیگهر از شههروط روایهت از مبتدعههه ،عهدم اعتقهاد راوی بههر جهواز کههذب در تأییهد مههذهب

خههویش اسههت .هرچنههد اصههل ایههن قیههد صههحیح و معتبههر بههه نظههر میرسههد ،امهها در مقههام عمههل،
همچون سایر قیود ،با آن برخوردی دوگانه صورت گرفته است .این قید در باره همه راویان ،بهه

ط ور یکسان اعمال نشده و در مواردی نیز به طور ناروا به عدهای نسهبت داده شهده اسهت؛ بهرای
مثههال اهل سههنت ،روایههات خطابیههه را کههه یکههی از فههرق شههیعه هسههتند کههه حتههی خههود شههیعیان،

 .111همان.
 .112فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدینة العلم علی ،ر.221
 .113دراسات فی الجرح و التعدیل ،ر.152
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روایههات ایشههان را نمیپذیرنههد ،بهها اسههتناد بههه همههین قیههد ،مههردود اعههالم کردهانههد 114 ،امهها در مقههام

عمل ،بیشتر روات غیرخطابی شیعه را بهه دروغ گهویی مهتهم سهاخته و بهدین ترتیهب زمینهه طهرد
روایات آنهها را فهراهم سهاختهاند .ابویوسه  ،شهاگرد ابوحنیفهه می گو یهد« :شههادت اههل اههواء
قاب ههل پ ههذیرش اس ههت؛ مگ ههر خطابی ههه و قدر ی ههه» 115توجی ههه وی ای ههن اس ههت ک ههه ای ههن دو گ ههروه ،از

دروغ گویی باکی ندارند؛ در حالی که به هنگام عمل به گونه دیگری برخورد میشهود؛ علهی بهن
عاصههم ،نههزد معتصههم عباسههی حههدیثی از عمههرو بههن عبیههد قههدری خوانههد .معتصههم گفههت» :آیهها

نمیدانی عمرو بن عبید قدریمذهب استا و آیا خودت روایت نکردهای کهه قدر یهه مجهوس
این امت هستندا» علی بن عاصم گفت« :اینها را میدانم ،اما من از او روایت کردم؛ چون او

در حدیث ،ثقه و راست گو است 116».و ایهن گونهه در بهاره فرقهههای غیرشهیعی ،سهختگیری بهه
تسامح و تساهل تبدیل میشود .از سوی دیگر خهوارج را تنهها بها اسهتناد بهه ایهن دلیهل کهه آنهها
مرتکب کبیهره را کهافر قلمهداد می کردنهد ،بهه صهداقت و راسهت گویی متصه

سهاخته و زمینهه

پذیرش روایات آنها را در منابع خهویش فهراهم سهاختهاند 117.در حهالی کهه ایهن درسهت اسهت
که خوارج ،مرتکب کبیره را کافر قلمداد می کردند ،اما دروغ گویی در تأیید مذهب خود را گناه

تلقههی نمی کردنههد؛ ابن حجههر عسههقالنی از برخههی از تائبههان خههوارج نقههل کههرده اسههت کههه خههوارج،
هرگههاه چیههزی را دوسههت میداشههتند ،بههرایش حههدیثی میسههاختند 118.مالحظههه میشههود کههه

دوگانگی در مواجهه با مبتدعان در این شرط نیز هویداست.

 . 6-3ابهام در مفهوم ضرورت در پذیرش روایات راویان مبتدع

از جملههه اشههکاالت قاعههده بههدعت ،ابهههام در مفهههوم ضههرورت در پههذیرش روایههات مبتههدعان

است؛ پیش تر گفته آمد که برخی بر این باورند که روایت مبتدع تا حد امکان مهورد اسهتناد قهرار

نمی گیرد؛ مگر این که ضرورتی در میان باشد 119.مفهوم مهبهم ضهرورت ،از دو جههت میتوانهد
کلیت این قاعده و سالمت آن را مخدوش سازد؛ نخست این که منظور از ضهرورت چیسهت و

تشخیص آن بر عهد ه کیستا دیگر این که مفهوم مبهم ضرورت ،استقالل سنت را زیر سؤال
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باورهای خود مخال

تلقی کند ،فقط به خاطر این که در پذیرش ایهن روایهت ،ضهرورتی وجهود

نهدارد؛ حکهم بهه طهرد آن می کنهد و هههر روایتهی را از ههر مبتهدعی ،مخهال

نظهرات و دیههدگاههای

خود نبیند ،به حکم ضرورت ،حکم به اخذ آن روایهت میدههد و بدینسهان سهنت رسهول خهدا
دستخوش آرا و عقاید محدثان شده و راه تفسیر به رأی سنت باز میشود.
 .7-3مخالفت قاعده بدعت با سیره سلف

بر اساس قرآن و سنت ،شکی نیست که بدعت گذاری امهری مهذموم اسهت؛ امها ایهن کهه آیها

میتههوان آن را در ارزش گههذاری راو یههان دخیههل دانسههت ،نههه دلیلههی در قههرآن دارد ،نههه شههاهدی در

سنت پیامبر .آنچه که از ظاهر آیات و روایات در مسأله خبر واحهد میتهوان برداشهت کهرد ،ایهن

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهلسنت

میبرد و راه را بر برخوردههای سهلیقهای بها روایهات بهاز می کنهد؛ پهس ههر محهدثی کهه روایتهی را بها

اسههت کههه راوی بایههد عههادل و ضههابط باشههد .امهها آی ها بدعت گههذار بههودن راوی ،مخههل عههدالت یهها

ضبط اوستا در این که بدعت گذار بودن ،ارتبهاطی بهه ضهبط راوی نهدارد ،تردیهد نیسهت .امها

ایههن مسههأله کههه بدعت گههذار بههودن راوی مخههل عههدالت او باشههد ،محههل تردیههد اسههت و چههون
مسههتندی در قههرآن و سههنت نههدارد ،لههذا بایههد بههه سههیره سههل

صههالح اقتههدا شههود .مالحظههه نحههوه

مواجههه صههحابه و تابعهان بهها روایهات یکههدیگر نشههاندهنده آن اسهت کههه ظهاهرا آنههان در پههذیرش

روایات راویان ،بهرای بهدعت وی جایگهاهی قایهل نبودنهد .صهحابه پیهامبر ،بها وجهود اختالفهات

فهراوان عقیههدتی ،نههه ههم را بههه بههدعت مههتهم می کردنهد و نههه بههه دلیهل اندیشههه متفههاوت هم کههیش

خود ،از شنیدن روایات او نهی می کردند .محدثان بهزر نیهز در ارز یهابی روایهات راوی ،چنهدان
بههه عقایههد او کههاری نداشههتند؛ ایههن بخههاری اسههت کههه در صههحیح خههود از  79راوی مههتهم بههه

بدعت ،حدیث نقل کرده است 120.مسلم ،ترمذی ،نسائی ،ابوداود و سایر محدثان بزر سنی
نیهز روایههات راو یههان مههتهم بههه بههدعت را در آثههار خههود آوردهانههد .بههه طههور کلههی یکههی از عوامههل طههرح
مسأله بدعت و شکل گیری قواعد پیرامون آن ،همین ورود روایهات مبتهدعان در منهابع حهدیثی
معتبر بود؛ چه اگر از همان ابتدا ،بنا بر دخالت دادن مهذهب راوی در ارز یهابی روایهت او میبهود

و همه محدثان متقدم ،بهر همهین منهوال رفتهار می کردنهد ،دیگهر نیهازی بهه بحثههای درازدامهن

بعدی نمی شهد تها شخصهی چهون ذهبهی چنهد قهرن بعهد از بخهاری مجبهور شهود بهدعت را بهه دو

قسههم تقسههیم کنههد .لههذا بههه نظههر میرسههد مسههأله دخالههت دادن مههذهب راوی در ارز یههابی روایههات
راویان ،خود بدعتی است که به تدریم جای سنت را گرفته است.

 .120البدعة و اثرها فی الدرایة و الروایة ،ر.145
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 .8-3ابهام در مصادیق مبتدع

اشکال دیگر قاعده بدعت ،ابهام های بسیار در تعیین مصادی مبتدعان است کهه باعهث

به وجود آمهدن اختالفنظرههای جهدی شهده و بهه جهرأت میتهوان گفهت کهه منشهأ شهکل گیری
بسیاری از مذاهب شده است؛ برای مثال ،دلیل عدم نقل بخاری از علی بن هاشم ،غلو او در

تشیع عنوان شده ،در حالی که مسلم از او روایت کرده است .حال جای ایهن سهؤال اسهت کهه

اگر او مبتدع است ،چرا مسلم از او روایت کرده و اگر نیست ،چرا بخهاری روایهتش را تهرک گفتهه

استا ذهبی تالش می کنهد تها ایهن مسهأله را توجیهه کنهد .امها توجیهه او نهه تنهها کمکهی بهه رفهع

ابهام نمی کند ،بلکه بر ابههام مطلهب میافزایهد .او مینویسهد« :بخهاری ،روایهت وی را بهه خهاطر
غلهو او تههرک کههرده؛ ز یههرا بخههاری از روافههض بسهیار دوری می کههرد؛ گههویی از اعتقههاد آنههها بههه تقیههه

میترسید؛ در حالی که از قدریه و خهوارج و جهمیهه اینقهدر دوری نمی کهرد؛ ز یهرا آنهها علیهرغم

بدعتشههان پایبنههد بههه راسههت گویی بودنههد 121».جههای ایههن پرسههش اسههت کههه چههرا مسههلم چنههین
ترس ههی نداش ههته اس ههتا ش ههرایط مس ههلم ب هها ش ههرایط بخ ههاری چ ههه تف ههاوتی داش ههت ک ههه او از تقی ههه

میترسید ،اما مسلم نمیترسهیدا دیگهر ایهن کهه آیها همهه رافرهیان دروغ گهو بودنهدا و آیها در بهین
سایر مبتدعان ،از قدریه و خوراج و  ،...هیچ دروغ گویی وجود نداشتا اگر بخاری از روافهض

میترسههید ،چههرا از خالههد بههن مخلههد قطههوانی _ کههه ابههن سههعد او را مفههرط در تشههیع میدانسههت _

حدیث نقل کرده استا

نتیجه
از آنچه گفته آمد موارد زیر را به مثابه رهاورد پژوهش تقدیم میدارد:

 .1با وجود بحثهای درازدامنی که در منابع سنی در تعری

جامع و مانعی از این اصطالح ارائه نشده است.

بدعت آمده ،تا کنون تعر یه

 . 2طههرد روایههات راو یههان مبتههدع بههه اجمههاع عالمههان ،امههری نههامعقول و فاقههد مسههتند صههحیح

شههرعی اسههت کههه لههزوم محافظههت از سههنت نبههوی و اتبههاع از سههیره عالمههان سههل  ،بطههالن ایههن

دیدگاه را تأیید می کند.

 . 3فقدان وضوح الزم در تعری

بدعت ،که راه را بر دخالت اختالفات شخصهی و مهذهبی

در ارزیابی راویان باز می کند ،و نیز فقدان معیاری استوار در تشخیص بدعت صشری و کبهری
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را به بوته تردید میافکند.

 .4برخورد دوگانه با راویان ساب سل

و نیز برخوردهای سلیقهای با راویان مستحل کذب

در منابع سنی ،حاکی از ناتوانی قاعهده بهدعت در ضهابطهمند کهردن روایهت از راو یهان مهذاهب

مخال

نزد اهل سنت است .گذشته از این ،مخالفهت ایهن قاعهده بها سهیره علمهای سهل  ،از

جدیترین ایرادات این قاعده به شمار میرود.

کتابنامه
_ قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
_ االجتهاد فی علم الحدیث ،علی نای

بقاعی ،بیروت :دارالبشائر1419 ،ق.
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به همراه ابهاماتی دیگر در برخی قیود این قاعده ،از مهمترین ایرادهای آن است کهه کلیهت آن

_ احههوال الرجههال  ،ابههراهیم بههن یعقههوب جوزجههانی ،تحقی ه  :صههبحی البههدری ،بیههروت :مؤسسههة
الرسالة1405 ،ق.

_ االستذکار ،یوس

بن عبداهلل بن عبدالبر ،تحقی  :سالم محمهد عطها و محمهدعلی معهو

بیروت :دارالکتب2000 ،م.

،

_ االعتصام ،ابواسحاق شاطبی ،تحقی  :محمد قشیر ،دمام :دار ابنجوزی1429 ،ق.

_ االقتراح فی بیان االصطالح ،محمد بن علی بن دقی  ،تحقیه  :عهامر حسهن صهبری ،بیهروت:
دارالبشائر1427 ،ق.

_ االمام البخاری و منهجه فی الجرح و التعدیل ،مصعب بن عطاءاهلل الحائک ،ریا
الملک فهد1428 ،ق.

 :مکتبة

_ االمههر باالتبههاع والنهههی عههن االبتههداع ،عبههدالرحمن سههیوطی ،تحقی ه  :مشهههور حسههن سههلمان،
بیجا :دار ابنقیم1990 ،م.

_ االیرههاح و التکمیههل علههی ضههوابط الجههرح و التعههدیل ،رمرههان بههن احمههد مصههراتی ،طههرابلس:
داراالستقامة1434 ،ق.

_ البدعة و اثرها فی الدرایة و الروایة ،عائض بن عبداهلل قرنی ،بیروت :دار ابنحزم1424 ،ق.
_ تاج العروس ،مرتری زبیدی ،بیروت :دارالفکر1414 ،ق.

_ تأویل مختل

الحدیث ،عبداهلل بن مسلم بن قتیبه ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،بیتا.

_ ت ههدریب ال ههراوی ف ههی ش ههرح تقر ی ههب الن ههواوی ،عب ههدالرحمن س ههیوطی ،ر ی هها
1424ق.

 :دار العاص ههمة،
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_ تذکرة الحفاا ،محمد بن احمد ذهبی ،بیروت :دار احیاء الترام العربی ،بیتا.

_ تقر یههب التهههذیب ،احمههد بههن حجههر عسههقالنی ،تحقی ه  :مصههطفی عبههدالقادر عطهها ،بیههروت:
دارالکتب العلمیه1415 ،ق.

_ تهذیب التهذیب ،احمد بن حجر عسقالنی ،بیروت :دارالفکر1404 ،ق.
_ تهذیب الکمال  ،یوس

مزی ،تحقی  :بشار عواد معروف ،بیروت :الرساله1413 ،ق.

_ الثقات ،ابوحاتم محمد بن حبان ،حیدرآباد دکن :مؤسسة الکتب الثقافیه1393 ،ق.
_ جههامع بیههان العلههم و فرههله ،یوس ه
1398ق.

بههن عبههداهلل بههن عبههدالبر ،بی هروت :دارالکتههب العلمیههه،

_ الجامع الصحیح ،مسلم بن حجاج ،بیروت :درالفکر ،بیتا.

_ الجامع الصحیح ،محمد بن اسماعیل بخاری ،بیروت :دارالفکر1401 ،ق.

_ جامع العلوم و الحکم ،احمد بهن رجهب حنبلهی ،تحقیه  :معهروف زر یه  ،بیهروت :دارالجیهل،
1417ق.

_ الجههرح و التع ههدیل ،جمالال ههدین قاسههمی ،تحقیه ه  :محم ههد عبههدالحکیم القاض ههی ،ق ههاهره:
دارالحدیث ،بیتا.

_ الجرح و التعدیل ،عبدالرحمن بن ابیحاتم رازی ،بیروت :داراحیاء الترام ،اول1371 ،ش.
_ الجرح و التعدیل ،حسین ابولبابه ،ریا

 :داراللواء ،اول1979 ،م.

_ جواهر االصول فی علم حدیث الرسول ،محمد فصیح هروی ،تحقی  :ابوالمعالی مبارکفوری،
بمبئی :الدارالسلفیه ،بیتا.

_ حاشیة ابنقطلوبشا علی شرح نخبة الفکر ،قاسم بن قطلوبشا ،ریا

 :دارالوطن1420 ،ق.

_ حاشهیة لقهط الههدرر بشهرح مههتن نخبهة الفکههر ،عبهداهلل بههن حسهین خاطرالسههمین ،بیجها ،بینهها،
بیتا.

_ دراسات فی الجرح و التعدیل ،محمد ضیاءالرحمن اعظمهی ،مدینهه :مکتبهة الشربهاء االثر یهه،
1415ق.

_ سههر السلسههلة العلو یههه  ،سهههل بههن عبههداهلل ابونصههر بخههاری ،تحقی ه  :محمدصههادق بحرالعلههوم،
نج  :حیدریه1413 ،ق.

_ سنن ابنماجه  ،محمد بن یزید قزوینی ،تحقی  :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت :دار الفکر.
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_ سههنن الترم ههذی ،محم ههد ب ههن عیس ههی ت رم ههذی ،تحقیه ه  :عب ههدالوهاب عب ههداللطی  ،بی ههروت:
دارالفکر1403 ،ق.

1413ق.

_ شرح صحیح مسلم ،یحیی بن شرف نووی ،بیروت :دارالکتاب العربی1407 ،ق.

_ الصحاح ،اسماعیل بن حماد جوهری ،تحقی  :احمهد عبهدالشفور العطهار ،بیهروت :داراللعلهم
للمالیین1407 ،ق.

_ الرعفاء الکبیر ،محمد بن عمرو عقیلی ،تحقی  :عبدالمعطی قلعهجی ،بیهروت :دارالکتهب
العلمیه1411 ،ق.

_ طبقه ههات الشه ههافعیه الکبه ههری ،عبه ههدالوهاب سه ههبکی ،تحقی ه ه  :محمه ههود محمه ههد الطنه ههاحی،
عبدالفتاح محمد الحلو ،بیجا :دار احیاء الکتب العربیه ،بیتا.

_ الطبقات الکبری ،محمد بن سعد ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
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_ سههیر اعههالم النههبالء ،محمههد بههن احمههد ذهبههی ،تحقی ه  :شههعیب االرنههؤوط ،بیههروت :الرسههاله،

_ العتههب الجمیههل علههی اهههل الجههرح و التعههدیل ،محمههد بههن عقیههل الحسههینی ،تحقی ه  :حسههن
سقاف ،عمان :دار االمام النووی1428 ،ق.

_ عمدة القاری ،محمود بن احمد عینی ،بیروت :دار احیاء الترام العربی ،بیتا.

_ العههین ،خلیههل بههن احمههد فراهیههدی ،تحقی ه  :مهههدی مخزومههی و ابههراهیم سههامرائی ،قههم :دار
الهجره1409 ،ق.

_ فتح الباری بشرح صحیح البخاری ،احمد بن حجر عسقالنی ،بیروت :دار المعرفه ،بیتا.

_ الفههتح المبههین بشههرح االربعههین ،احمههد بههن حجههر عسههقالنی ،تحقی ه عههالء الطههوخی الطههواف،
دمش  :دار البیروتی1427 ،ق.

_ فتح المشیث بشرح الفیة الحدیث ،محمهد بهن عبهدالرحمن سهخاوی ،تحقیه  :علهی حسهین
علی ،قاهره :مکتبه السنه1424 ،ق.

_ فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدینة العلم علی ،احمد بهن محمهد غمهاری ،تحقیه :
عمار عبداالمیر الفهداوی ،قم :دلیل ما1428 ،ق.

_ القاموس المحیط ،محمد بن یعقوب فیروزآبادی ،بیجا :بینا1407 ،ق.

_ الکامل فی ضعفاء الرجال ،عبداهلل بن عدی ،تحقی  :سهیل زکار ،بیروت :دارالفکر1409 ،ق.

_ الکفایه فی علم الروایه ،احمد بن علی خطیب بشدادی ،تحقیه  :احمهد عمهر هاشهم ،بیهروت:
دار الکتاب العربی1405 ،ق.

_ لسان العرب ،محمد بن مکرم بن منظور ،قم :نشر ادب الحوزه1405 ،ق.
_ لسان المیزان ،احمد بن حجر عسقالنی ،بیروت :اعلمی1971 ،م.
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علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره اول

_ الم ههدخل ال ههی دراس ههة عل ههم الج ههرح و التع ههدیل ،عبدالماج ههد الش ههوری ،بی ههروت :دار ابن کثی ههر،
1428ق.

_ المجروحین ،ابوحاتم محمد بن حبان ،تحقی  :محمود ابراهیم زید ،بیجا :بینا ،بیتا.
_ مجمع البحر ین ،فخرالدین طریحی ،تهران :مرتروی1362 ،ش.
_ مجموعة الفتاوی ،احمد بن تیمیه ،بیجا ،بینا ،بیتا.

_ مجمههوع رسههائل جمهههرة رجههال الجههرح و التعههدیل ،بشههیر ضههی
العلمیه2011 ،م.

جزائههری ،بیههروت :دار الکتههب

_ المستصههفی ،محمههد غزالههی ،تحقی ه  :محمههد عبدالسههالم عبدالشههافی ،بیههروت :دار الکتههب
العلمیه1417 ،ق.

_ المسند ،احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ معجم مقاییس اللشهه ،احمهد بهن فهارس ،تحقیه  :عبدالسهالم محمهد ههارون ،بیهروت :مکتبهه
اعالم االسالمی1389 ،ش.

_ معرفة الثقات ،احمد بن عبداهلل العجلی ،مدینه منوره :مکتبه الدار1405 ،ق.

_ مفردات الفاا القرآن ،حسین بهن محمهد راغهب اصهفهانی ،تحقیه  :صهفوان عهدنان داوودی،
قم :طلیعه نور1404 ،ق.

_ المقدمه ،عثمان بن عبدالرحمن بن صالح ،صیدا :المکتبة العصریه2003 ،م.

_ مقدمة فتح الباری ،احمد بن حجر عسقالنی ،بیروت :دار احیاء الترام العربی1408 ،ق.

_ المنتخههب فههی علههم الحههدیث ،ابههراهیم بههن محمههد طبههری ،تحقی ه  :عههواد الخل ه  ،بیههروت:
العنوان1433 ،ق.

_ المنهم االسالمی فی الجرح و التعدیل ،فاروق حماده ،رباط :مکتبة المعارف1402 ،ق.

_ الموافقهات ،ابواسهحاق شهاطبی ،تصهحیح :مشههور بهن حهین آلسهلمان ،مصهر :دار ابنعفهان،
1421ق.

_ الموطأ ،مالک بهن انهس ،تحقیه  :محمهدفؤاد عبهدالباقی ،بیهروت :دار احیهاء التهرام العر بهی،
1406ق.

_ میزان االعتدال ،محمد بن احمد ذهبی ،تحقی  :علی محمد البجاوی ،بیروت :دارالمعرفه،
1382ق.
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_ النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،مبارک بن محمد بن اثیر ،تحقیه  :احمهد الهزاوی و محمهود
الطناحی ،قم :اسماعیلیان1364 ،ش.

