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  . بیان مساله1

تراشان متعمد است ولی احادیث تحریف شده جعل عامدانه حدیث، معلول وجود حدیث
توسط راویان و ناسخان گرچه نه از سر قصد جعل، خود عنصـري تأثیرگـذار در پیـدایش    

ها و انحـاي جعـل و وضـع، خـود معیـاري جهـت       لذا شناخت انگیزه حدیث مختلق است؛
آید؛ به این منظـور  بازشناسی و تمایز بین مضمون احادیث جعلی و غیرجعلی به حساب می

ي جعـل و دس و دیگـر عوامـل    هاي صورت گرفتـه در زمینـه  از دیرباز در مقابل کوشش
عالمان دین، معطوف بـه ایـن    هاي حدیثی، یکی از تالش»اختالف حدیث«شونده به منتهی

بـوده  » تعـارض ادلـه  «و » اختالف حدیث«هاي مورد توجه ایشان، حوزه و یکی از دانش
هاي اصـلی ایشـان در ارتبـاط بـا حـدیث و      که این دو مقوله یکی از چالشاین است. کما

  آید. گیري صحیح از آن نیز به حساب می بهره
تعارض ادله، همواره شـناخت اسـباب    همانطور که گذشت براي رفع اختالف حدیث و

کـه بـدون شـناخت سـبب، رفـع مسـبب       ایـن آن مورد عنایت عالمان دینی بوده است؛ چه
کنیم که اما پر بسآمد برخورد می 1پذیر نیست. در میان این اسباب، به سببی غیرواقعی امکان

ـ  2آن، نقش راویان و ناسخان حدیث است. راویان و ناسخان گرچه در بیشـترِ  آفرینـی  شنق
قابـل انکـاري در پیـدایش    اند اما به هر حال نقش غیرخود در این باب، قصد سوئی نداشته

گونه که اصل موضوع اخـتالف حـدیث، مـورد توجـه      اند. همانچنین ایفا کردهاختالفی این
هاي مرتبط با حدیث بوده، توجه به نقش راویان در این بـاره نیـز بـه عنـوان     عالمان حوزه

                                                                                                                                        
تحقیقات ایشـان، اخـتالف میـان     يکه بر پایهاهللا سیستانی است؛ چه ایناین اصطالح، برگرفته از تأمالت علمی آیت .1

است که در واقـع اختالفـی وجـود نـدارد. بـه دیگـر سـخن،        » اختالف متوهم«و » اختالف واقعی«احادیث اعم از 
گردد و تنها منحصر در اخـتالف واقعـی   اختالفی که محل بحث در چنین مواقعی است، شامل اختالف متوهم نیز می

ي صدور، مانند: اختالف ناشی از نسخ را گاه به اسباب مربوط به مرحلهشود. نصوص وارده نیز اختالف حدیث نمی
نقـل یـا    شود، همچون: اشتباه راوي هنگـام ي وصول مربوط میداند و گاه معلول اسبابی که به مرحلهو تفویض می

  ثقه. اشتباه وي بین ثقه و غیر
  از لحاظ کمی. .2
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  قابل مشاهده و پیگیري است. 1مل ایجاد کننده آنیکی از عوا
نگاهی گذرا بر آثار حدیثی و اصولی عالمـان مسـلمان در حـوزه اخـتالف حـدیث نشـان       

)، نقل به معنا، تقدیم و تـأخیر، زیـادت   1/314دهد که عوارضی همانند: وضع حدیث (صدر،  می
ر بیـان، دس و تزویـر، از   )، ادراج د48)، تصحیف (عسـکري،  108و نقصان در حدیث (ابوریه، 

داد )، رخ1417 بین رفتن قرائن در نتیجه تقطیع، کثرت غفلت از قـرائن و دخالـت راوي (صـدر،   
 %)، شرح و توضیح راوي در ذیل روایت، خلط بین کالم معصـوم 3/396خطا و کذب (حکیم، 

یش ) در پیـدا 63- 1/50لنگـرودي،   فـر و غیرمعصوم، تلخیص متن و انجام اصالحات (احسانی
ي ذکـر اسـت کـه طبـق      شایسته اند.اختالف حدیث از سوي راویان، ناقالن و ناسخان موثر بوده

نظران معاصر در این فن، اسباب اختالف حـدیث بـه سـه دسـته قابـل       دیدگاه برخی از صاحب
ي عملکـرد  اند: اختالف حدیث ناشی از عدم احاطه بـه مـدالیل نصـوص شـرعی، شـیوه     تقسیم
  .2کام و اختالف ناشی از راویان و ناسخان حدیثدر بیان اح )امامان

آمد اختالف نصوص دارنـد و  از آنجا که راویان و ناقالن حدیث، تأثیر فراوانی در پیش
نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن اسـت کـه بـه نقـش ایشـان در اخـتالف       

زمان پیدایش علـوم   ها را ازپژوه عنایت ورزد و نگاه آني عالمان حدیثحدیث در اندیشه
باره جویا شود. این پژوهش با تأکید بر تحقیقـات  حدیث به ویژه علم اختالف حدیث دراین

بـاره  هاي حدیثی ایشان در اینپذیرد و اندیشهاهللا سیستانی صورت میدانشمند معاصر، آیت
  گیرد. مورد واکاوي قرار می

  

  ي پژوهشپیشینه .2
عـام و خـاص یـاد کـرد.      پیشینۀ گونهدوتوان از  می ي پژوهش حاضر،در تبیین پیشینه

                                                                                                                                        
 هایی از نگرش در این بخش.البته با تفاوت .1
اهللا سیستانی عالوه بر پژوهش در اختالف و تعارض حدیث در ضمن مباحث اصولی خود، به این دو مهم (اصل آیت .2

انـد. ایشـان   همـت گماشـته  » اختالف الحدیث«و » لـة االدتعارض «تعارض و نقش راویان)، در دو اثر علمی یعنی: 
المباحـث  «و » الرافد فی علـم االصـول  «کتاب  توان دو سنگی در علم اصول دارند که از آن جمله میتألیفات گران

  را در چندین مجلد نام برد.» ةلیاالصو
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ي همـه عوامـل   پیشینه عام این پژوهش شامل آثـار چنـدي  اسـت کـه در کنـار مطالعـه      
و بـه فراخـور    ي اختالف حدیث نگاهی نیز به عملکرد ناسخان و راویان داشتهپدیدآورنده

عـام در حـوزه اخـتالف    اند. از جمله مواردي کـه در مطالعـات   بحث، این مقوله را کاویده
» االباطیـل «تـوان از ایـن مـوارد نـام بـرد:      حدیث به موضوع حاضر پرداخته اسـت، مـی  

ق)، 1401(فالتـه،  » الوضع فی الحدیث«ق)،  597م ابن جوزي (» الموضوعات«جوزکانی، 
االحادیـث و  عـة  موسـو «ق)، 1407(معروف الحسـنی، » الموضوعات فی األخبار و اآلثار«

الرسائل العشر فی االحادیـث  «ق)، 1419(حلبی و همکاران، » عةالموضو والضعیفة اآلثار 
و  السـنة الغـدیر فـی الکتـاب و    «ق)، 1428(حسینی میالنـی،  » لسنةفی کتب ا عةالموضو
وضـع و نقـد   «ش)، 1374م (شوشـتري،  » خیلـة األخبـار الـد  «ق)، 1431(امینی، » األدب
(عالمـه عسـکري،   » ییکصد و پنجـاه صـحابی سـاختگ   «ش)، 1383 (مسعودي،» حدیث
، 1399(احمــدي، » ي جعــل حــدیثتــأثیر ســاختار روایــی در تحلیــل پدیــده«)، 1392

الحدیـد    ابـی   تحلیل و بررسـی دیـدگاه ابـن   «)، 12پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، شماره
، پژوهشـنامه علـوي  ، 1399(کریمـی،  » درباره جعل حدیث در زمان امویان شاخه سفیانی

شناسـی   نگرشی نـو بـه گونـه   «) و 11و مطالعات فرهنگی، شماره  پژوهشگاه علوم انسانی
  ).  22، شماره حدیث پژوهی، 1398(شیرافکن، » ي حدیث وضع در حوزه

 »درسنامه فهم حدیث« هايکتاب توان ازرو میدر یادکرد از پیشینه خاص تحقیق پیش
ثقافتـه عنـد   معرفه الحـدیث و تـاریخ نشـره و تدوینـه و     «)، 1389(مسعودي، عبدالهادي، 

 »شـناختنامه حـدیث  «(هر دو از بهبودي، محمـدباقر)،   »علل الحدیث«و » اإلمامیه الشیعة
فـر لنگـرودي،   (احسـانی » اسباب اختالف الحدیث«) و 1397محمد،  شهري، ير يمحمد(

) که به بررسی موانع عمده فهم حدیث همچون تقطیع نادرست، خلـط معـانی   1427 محمد،
هـاي موجـود، تشـابه خطـوط، خلـط بـین کـالم        وجه به نسـخه لغوي و اصطالحی، عدم ت

  نام برد. اند،معصوم، تحول زبانی و تتبع ناقص پرداختهو غیر %معصوم
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  اختالف حدیث و نقش راویان و ناسخان در آن .3
ي عملکرد راویان و ناسخان، شایسته پیش از پرداختن به اسباب اختالف ناشی از شیوه

اي بیفکنیم که این اتفـاق   اسباب اختالف حدیث به اعتبار مرحله است نگاهی گذرا بر انواع
در آن رخ داده است. حدیث پژوهان بر این این باورند که اختالف حدیث در تمـامی مراحـل   

انجـام پذیرفتـه اسـت و در    » نشـر و تبلیـغ  «و » نقل و روایت«، »صدور حدیث«آن، اعم از 
ث کامالً قابل مالحظـه اسـت. البتـه روایـان،     تمامی این مراحل، نقش راویان در اختالف حدی

ناقالن و ناسخان در مرحله وصول و نقـل حـدیث بـه دو دلیـل، موجـب بـروز اخـتالف در        
» وضع حدیث، کاستی و افزودن نصوص روایی به صورت تعمـدي «اند؛ نخست: احادیث شده

». ش احادیـث داد اشـتباه در نقـل و نگـار   رخ«شود و دیگر: که منجر به تغییر مدلول نص می
ها، باید دانسـت کـه راویـان حـدیث،     صرف نظر از تعمدي بودن یا غیرتعمدي بودن این اقدام
اند و بسیاري از اختالفات از ناحیۀ آنان بیشترین نقش را در ایجاد اختالف بین احادیث داشته

توان گفت که این عامل، شخصی است و گاه بـه دانـش   به دیگر سخن می 1نشأت گرفته است.
  )95شود. (الزغیر، اکتسابی راوي و گاه به قواعد فکري و مذهبی محدث مربوط می

هاي اختالف حدیث به دلیل عملکـرد راویـان و   نگارنده در مقالی پیشین در مورد گونه
ناسخان متذکر گردیده است که منشأ بخشی از عوامل بیرونی اختالف حـدیث، در مرحلـه   

خواسته یا ناخواسـته در بـه وجـود آمـدن آن نقـش      تحمل و نقل روایت است که راویان، 
اند؛ مانند: سوء فهم نصوص شرعی، اختالف درك و بینش راویان در دریافت بسزایی داشته

خبر، جهل به سبب ورود حدیث و علت آن، تعصـب و هـواي نفـس، تـوهم در اسـناد بـه       
از آن عوامل  ، نقل به معنا و اموري چون: جهل، سهو و نسیان راوي. بخشی دیگر%معصوم

مربوط است که عمدتاً در حوزه کتابـت رخ داده اسـت؛ ماننـد:     %به پس از دوران معصوم
                                                                                                                                        

بر این پایه خـود   کند.گیري اختالف حدیث تصریح میاهللا سیستانی به دو دسته عامل بیرونی و درونی در شکل. آیت1
در قالـب  » علـم االصـول  الرافد فـی  «اند. ایشان در کتاب به دلیل مصالحی موجب اختالف حدیث شده )بیت اهل

 )بیـت  از سـوي اهـل  دارد که منظور از اسباب درونی، عواملی اسـت کـه   عوامل درونی و بیرونی چنین اظهار می
 (سیسـتانی، گیرد و مقصود از عوامل بیرونی، عواملی است که از سوي روات و مدونین شکل گرفته است. نشأت می

  )51-33، علوي و دیگران؛ 26
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تصحیح قیاسی، تشابه در نگارش، تصحیف نوشتاري در هنگام نقل کتبی، جعـل، تحریـف،   
)، از بین رفتن قرائن حـالی و مقـالی بـه ویـژه     134-117 (الزغیر، تصحیف، ادراج در متن
قطیع خبر، خلط بین کالم امام و فقیه از سوي روات و تخییر. (علـوي و  سبب صدور خبر، ت

  )51-33دیگران، 
هاي ناسخان و راویان و عملکرد اختالف برانگیز آنان به سه رفتار مالزم با عمد تصرف

و قصد، مجرد از عمد و قصـد و مـواردي کـه احتمـال عمـد و سـهو هـر دو وجـود دارد،         
  شود:  سی میپذیر است که ذیالً برر تقسیم
  

  . عملکرد عامدانه راویان و ناسخان3-1
شـود   هایی مـی رفتار اختالف برانگیز راویان و ناسخان از سر توجه و قصد، شامل گونه

  ها دانست:ترین آنکه چه بسا اقسام زیر را بتوان مهم
 

 . وضع و جعل حدیث3-1-1

ان را به ایجاد اختالف هاي شایع اسباب اختالف حدیث که راویان و ناسخیکی از گونه
و یـا   )ف کتاب و نسبت دادن آن بـه امامـان  است. تألی 1در حدیث کشانده، وضع احادیث

عیـون  «تألیف فضل بن شاذان کـه در  » العلل«همچون: کتاب  %و امام $اصحاب پیامبر
اي نسبت داده شده اسـت، نمونـه   %طور کامل موجود بوده و به امام رضا به» %اخبارالرضا

  )  184آید. (سیستانی، پردازي راویان و ناسخان به حساب می ع حدیثاز انوا
کـه راویـان    از دس ناقالن در احادیث و این )که طبق آن، امامان 2روایاتی وجود دارد

انـد. در برخـی از نصـوص نیـز      کنند، شکایت کـرده  خواهند به حدیث اضافه می هر چه می
                                                                                                                                        

ابله با دین، نظیر: عملکرد زنادقه و مالحده، عملکرد کرامیان و متزهدان به منظور تشویق مردمـان بـه   ي مق. به انگیزه1
هاي اسالمی انحرافی و شیعی غالیانـه،   نیکی و ترهیب ایشان از شرور، عملکرد برخی از متعصبان تحت تأثیر اندیشه

 .گراییمدح و ذم اشخاص و مذاهب و سرانجام، اموري همچون: اصل ملی
و قـال:  ...» توبوا إلی اهللا فإنکم فساق کفـار للغالیة ... قل «السالم: علیهأنه قال الصادق  )88 ،از جمله (نقل از مامقانی .2

لمـن هـو شـر مـن الیهـود و النصـاري و المجـوس و الـذین          -اي التشـیع  -..... إن ممن ینتحل هـذا األمـر  «: ایضاً
  )1/38 (برقعی قمی،». أشرکوا.....
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ادخال و تزویر اتفاق افتاده است. گواه این  اند که در روایاتی دس، تصریح فرموده )امامان
عرضـه   %بر امـام رضـا   %هنگامی که کتب اصحاب امام صادق«امر، روایت یونس است: 

در روایـت   1گونه کم و زیاد کـردن  این». گردید، فرمود که در این کتب، دس رخ داده است
  )  1/567 خمینی، (امامشود.  مربوط به جعل تعمدي می %صادره از معصوم

داده اسـت، عوامـل متعـددي     چنین تغییراتی که توسط ناسخان و راویان در روایـت رخ 
هاي محققان عبارتند از: قصور عقلی در فهـم حـدیث، نقـل بـه معنـا،       دارد که طبق بررسی

هـاي فکـري نـزد     ابتالي راوي در اواخر عمر به خلط و پریشانی فکري، وجود پیش زمینه
ر تألیف کتاب و یا کثرت کار که منجر به اشتباه شـده  راوي، عجله در نقل حدیث، سرعت د

» تهـذیبین «اهللا خـویی در خصـوص احادیـث    و به دنبال او آیت 2»حدائق«است. صاحب 
اند که در این دو کتاب، حدیثی نیست جز آنکه در سند یا متن آن اختاللی وجود دارد،  گفته

برقی نیـز گفتـه   » محاسن«ب در حالی که علت آن کثرت کار شیخ بوده است. در مورد کتا
) 186-185سیسـتانی،  نقل از ( شود که در روایات آن زیادت و نقصان روي داده است. می

رسد که اظهار نظر فوق در خصوص احادیـث تهـذیبین بـا مبالغـه صـورت      البته به نظر می
هم  پذیرفته و کیفیت احادیث این دو کتاب در این حد از پریشانی نبوده و آیت اهللا سیستانی

  (همانجا) اند.این نظریه را رد کرده
  

  . افزودن و کاستن از حدیث  3-1-2
از طریـق تحریـف    )چیزي شبیه وضع و اختالق در حدیث، نسبت کذب به معصومان

حدیث به نحو زیادت یا نقصان در آن به صورت سهوي یـا عمـدي و بـه دالئـل مختلـف      
باره به صورت کلی یـا جزئـی بـه    ایندرنیز  )توسط برخی از راویان است. متقابالً امامان

                                                                                                                                        
  ها کاستن و افزودن رخ داده است.نمونه اي از روایاتی است که درآن» إذا عرفت فاعمل ماشئت«روایت  .1
أنه الیخفی علی من راجع التهذیب و تدبر اخباره ما وقع للشیخ رحمه اهللا من التحریف و التصحیف فی االخبار سنداً  .2

  و متناً و فلما یخلو حدیث من أحادیثه من علۀ فی سند أو متن.
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 انـد. (شـیخ طوسـی،    اشاره فرمـوده  1بن سعید ةاي از راویان بد نام، مانند: مغیرعملکرد پاره
) علماي متأخر و دانشمندان معاصر در کتب رجالی شـیعی و اهـل سـنت بـه ایـن      1/227

. تـاریخ حـدیث گـزارش    اندتعبیر کرده» دس«و احیاناً از این پدیده به  مسئله اهتمام داشته
تحلیل «کند که یونس از اکابر فقها و متکلمان شیعه به این قضیه توجه داشته و به روش می

کرده است. البته این روش را برخی دیگر از اصحاب در سنجش روایات عمل می» مضمون
حدائق اند. با این وجود، صاحب  پذیرفتند؛ زیرا مردم از نظر سطح ادراکات متفاوت بوده نمی

که هر روایتی که در دسـت ماسـت، صـحیحه اسـت، چنـین اظهـار       در مقام استدالل به این
اند و دیگر روایت ضعیفی در عصر ما بـاقی نمانـده    دارد که علما روایات را بررسی کرده می

است. گویی براي او این گمان ایجاد شده است که تمـامی علمـا از روش تحلیـل مضـمون     
  )191 ونس پایه گذاري کرده است. (سیستانی،اند که ی تبعیت نموده

 
  . ادراج در حدیث3-1-3

شود اي که حکماً موجب ضعف حدیث نمیپدیده ادراج در متن یا سند حدیث  به مثابه
پژوهان صرفاً در عملکـرد  )، یکی از عوارضی است که از منظر حدیث244(صبحی صالح، 

دانه) سخن خود یا دیگر روات در متن یا سند راویان به دلیل قرار دادن (عامدانه یا غیرعام
حدیث پیش آمده است. ادراج در متن گاهی به صـورت ادراج حـدیث و فتـوا و گـاه بـه      

) ادراج در 277-271 (بهبودي، علل الحدیث، دهد. صورت ادراج حدیث با حدیث رخ می
ـ  آغاز و پایان حدیث بـیش از ادراج در میانـه آن اسـت؛ زیـرا راوي سـخنی مـی       د و گوی

کند و ایـن تـوهم ایجـاد     خواهد با حدیث استدالل نماید ولی آن را بدون فاصله ذکر می می
) گاهی نیـز راوي بعـد از   321 -1/317 شود که تمامی آن، متن حدیث است. (سیوطی، می

گیرد که مشخص کند کالم راوي  گذاري صورت نمیدهد ولی نشانه نقل حدیث توضیحی می
) 1/5. (شیخ بهایی،2است %شود که دنباله سخن معصوم داشته میو چنین پن %است یا امام

                                                                                                                                        
جعفـر بـن   ... عـن أخیـه   عبـداهللا  ولویه، قال حدثنی سعدبن)؛ حدثنی محمد بن ق5/209 اثیر، (ابن بن سعید العجلی ةمغیر. 1

  فأذاقه اهللا حر الحدید. %بن سعید یکذب علی أبی جعفر ة: کان مغیر%قال ابوالحسن الرضاعیسی و أبی یحی الواسطی 
  ».نقل مختلفی اإلسناد أو متن بواحد فمدرجو إن اختلط به کالم الراوي فتوهم إنه منه أو « .2
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) در مقدمـه کتـب   1/114، (عاملی، 1شاهدي براي وقوع ادراج از منظر شیخ حسین عاملی
دارد کـه در کتـاب تهـذیب بـه      قابل مشاهده اسـت. او اظهـار مـی   » استبصار«و » تهذیب«

ها حکم به ادراج کرد یا توان بر آنمواضعی دست یافته است که یقیناً یا به احتمال قوي می
طور فـراوان بـا روایـت     که کالم شیخ بهاینها تردید داشت؛ چهکه در وقوع ادراج در آنآن

درهم آمیخته شده و سبب آن نیز تمایز قائل نشدن بین حـدیث از غیـر آن توسـط نسـاخ     
کـه پـس از    در هم آمیخته شده» المقنعة«است. در احادیث تهذیب، سخن شیخ و عبارات 

تـري نیـز موجـود    شود. در این رابطه مطالب علمی دقیق بررسی دقیق این امر مشخص می
 )  188است. (سیستانی، 

  
  . عملکرد غیر عامدانه راویان و ناسخان3-2

سان که از فحواي مطالب پیشین گذشت، راویان و ناسخان، گاه به عمد و گاه از سـر  آن
هایی اسـت   سم دوم عملکرد راویان، خود شامل گونهاند. قسهو موجب اختالف حدیث شده

 پردازیم:ها میکه ذیالً به آن

  
  . نقل به معنا  3-2-1

اثر رامهرمزي » بین الراوي و الواعی المحدث الفاصل«الحدیث،  یـة درا  از نخستین کتاب
 سـخن » نقـل بـه معنـی   «اي در حدیث و روایت آن به نام تا مصادر بعدي، همگی از پدیده

اند. نقل به معنا در اصطالح اهل حدیث عبارت است از اینکـه راوي در مقـام    میان آورده به
روایت به مفهوم سخن معصوم توجه کند و در بیان الفاظ، ملتزم به سخن شنیده شده نباشد. 

نقل به معنـا آن قـدر مهـم بـوده کـه طبـق        )ي اصحاب امامان) در اندیشه7/32(صدر، 
قـرار گرفتـه اسـت. در     )د سؤال از چنـد تـن از ائمـه هـدي    مصادري چند، این امر مور

ه علیه السالم«محمد بن مسلم آمده است:  هصحیح داللّ ب اَبى عقُلْت ل     ـک نْ یثَ مـد ح ع الْ ـم أس

                                                                                                                                        
 .پدر شیخ بهایی .1
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ُقصاَو  یدزفَاَ ی ؟نْ انعم رِید أسقَالَ: ِإنْ کنْت تُ الَب ) طبق دیدگاه اکثر محققان 1/51(کلینی، » ه فَ
انش اصول و علوم حدیث، نقل به معنا اگر در اداي معناي مراد معصوم کـافی و وافـی   در د

گوید: نقل به معنا در خبـر   باشد، امري جایز است. محقق در مسأله چهارم کتاب معارج می
ي تمام ظرایف معناي اصلی کـم  جایز است به شرط آنکه روایت منقول المعنی شده از افاده

را بعد از سپري شدن حیات ایشان و گذشـت زمـان    $ایت پیامبرنگذارد؛ زیرا صحابه رو
... و بعید است که الفاظ آن بزرگوار تا آن زمان باقی مانده باشـد.  اندکرده طوالنی روایت می

دارد: جایز اسـت راوي  نیز در این رابطه اظهار می» فصول«) صاحب 1/153(محقق حلی، 
برد و در این مورد بین اصـحاب مـا    ا از بین نمینقل به معنا نماید و این کار، حجیت خبر ر

  )  1/308اختالفی وجود ندارد. (حائري اصفهانی، 
تـوان از روایـت عصـیر    آفرین در احادیث مـی به عنوان مثالی از نقل به معناي اختالف

ـه  «انگور یاد کرد که از عبداهللا بن سنان به دو گونه روایت شده است:  داللَّ ب وعـرَ أَب ـ  ذَکَ ه علی
ثَاه هب ثُلُ ذْ َتّى ی بِخَ ح ذَا طُ یرَ إِ صالسالم أَنَّ الْع لَالٌ وح وه ه فَ ثُ َقى ثُلُ ب ـنْ «و » ی ع     ـه للَّ ـد اَ ب أَبِـی ع

لی، (حر عام». کُلُّ عصیرٍ أَصابتْه اَلنَّار فَهو حرَام حتَّى یذْهب ثُلُثَاه و یبقَى ثُلُثُه :علیه السالم قَالَ
اهللا سیستانی بر این باور است که چنانچه هر راوي بر اسـاس فهـم خـود    ) البته آیت25/277

روایتی را نقل کرده باشد، با توجه به این نکته که راویان در سطح درك، علم و دقت متفـاوت  
تـر  که کماینها از بین رفته و اختالف شدید پدید آمده است؛ چهکارياند، بسیاري از ریزهبوده

شود که در سـطح بـاالیی از شـناخت باشـد و معـاریض و لحـن،       کسی بین راویان یافت می
ي اختالفـات حـدیث را   استعاره، کنایه، حقیقت و مجاز را بداند؛ براین اسـاس، ایشـان عمـده   

   ).1396داند (سیستانی،  ناشی از نقل به معنا بدون توجه به ظرایف سخن می

  
  . تشابه خطوط3-2-2

خط کوفی و سپس تغییر آن بـه خـط نَسـخ، هـم موجـب اشـتباهاتی در        هايدشواري
سخ شده است تا)؛ زیرا تشابه بین حروف عربـی  (محقق حلی، بی روایات و هم اختالف در نُ
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اي از  در این دو خط زیاد بوده و این شباهت باعث اختالف در احادیث شده اسـت. نمونـه  
ه عدول از یک سوره به سـوره دیگـر   در خصوص مسأل 1ةاین جنس، روایت عبید بن زرار

ه أَنْ«... ي آن آمده:  در نماز است که در انتها جِع لَ رْ ا یم ه نَ ی َرأَ ب قْ نَ أَنْ یی ب ـا  و ه ی ثَ (حـر   2...» ثُلُ
) ولی کسی از فقها جواز عدول بعد از رسیدن بـه دو سـوم سـوره را بیـان     6/101عاملی، 

انـد.   ي دیگـر را در نصـف قـرار داده    ره بـه سـوره  نکرده بلکه همه امکـان عـدول از سـو   
اهللا بروجردي باور داشته اسـت کـه ایـن کلمـه در     ) در این میان، آیت14/349(بروجردي، 

گـوییم بـا    ما می«اهللا سیستانی چنین اظهار داشته که: اما آیت» ثلثیها«بوده نه » ثلثها«اصل 
 ).1396(سیستانی،  3».بوده است» نصفها«توجه به اقوال فقها ظاهراً این واژه نخست 

  
  . اختالط سخن معصوم علیه السالم و غیر معصوم  3-2-3

و  %هاي قابل توجه در این اثنا، آن اسـت کـه گـاه راوي، سـخن امـام      داد از جمله رخ
کنـد؛ ماننـد روایـت     روایت می %شنود ولی هر دو را با هم از معصوم سخن غیر امام را می

ـه   قَالَ«ذکر کرده است: » لوسائ«اي که مؤلف  مرفوعه للَّ د اَ ب و عـالَ  علیـه السـالم  أَب یـرُ   قَ م أَ
ینَ  ن م لْمؤْ مالسالم:  علیهاَ عن تی ب لْ حمام اَ لْ رُ اَ ذَکِّ ی ار لنَّ هب و اَ ذْ نِ یر بِالد ـرُ  قَالَ و مع  بِـئْس  ـت ی ب لْ  اَ

اممح لْ ي اَ د ب ی ر ولْع تک و ةَاَ ه رَ  ی ـتْ لس بـا   %) در اینجـا فرمـوده امـام   2/30(حـر عـاملی،   ». اَ
برعکس کالم امام که از عمر است خلط شده، به طوري که گویا به امـام نسـبت داده شـده    

باشد کـه موجـب اخـتالف و    می "تخلیط"است. منظور از خلط در اینجا معناي عام و فعل 
داده باشـد.  الل در عقل و عقیده رخگردد از سوي راوي ثقه یا کسی که دچار اختتنافی می

شـنود و در اسـناد بـه    راوي حدیثی را  از شخص غیرثقه یا ثقه و غیرمعصوم یا معصوم می
شود. گاهی همان مطلب را با اضـافات و جهـات دیگـري    معصوم و یا ثقه دچار اشتباه می

                                                                                                                                        
رٍ عنْ« .1 ی م بِی ع مد بنِ أَ ح نْ مرٍ ع ی کَ نِ بب اَللَّه دب نْ عةَ عارر نِ زب دی ب نْ عع دب بِی ع ـ  علیه السـالم اَللَّه أَ نْ   ف رِیـد أَ لِ ی جـ ی اَلرَّ

رَ یقْ ورةَ فَ رَأَ اَلس الَ یقْ ا فَقَ ه رَ ی یه«أُ غَ ثَ لُ رَأَ ثُ نْ یقْ ینَ أَ ب و نَه ی ا ب م جِع رْ نْ ی  ».الَه أَ
  ....»تواند از ادامه قرائت سوره بازگردد مادامی که بین ابتداي آن تا دو سوم اولیه قرار داشته باشد او می«...  .2
انـد.  ن برخی از فصول آن ناخوانا شده؛ لذا روایات آن مرسـل این روایت از کتاب ابن ابی عمیر است که بر اثر  بارا .3

  )1396(سیستانی، 
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 فـر  حسـانی (ا نمایـد. کند و بین این دو مطلب امتزاج  مـی غیر از مطلب نخست دریافت می
) گذشته از متن حدیث، گاهی راویان یا نسخه نویسان در سند نیـز  1/75لنگرودي، محمد، 
ـن   204-177(مرادیان، فروغ،  گردند.دچار تخلیط می همانند حدیث محمد بن یعقـوب ع (

ـن عبـداهللا بـن          ةعد ـن بـن شـمون ع س ن محمـد ابـن الحهل بن زیاد ع ن سن أصحابِنا عم
حد کَما  (ع) عن علی سمع بن عبدالملک عن أبی عبداهللاعبدالرحمن عن م قه تَ (ع) قَال: المطلّ

مشط. این حـدیث در   ختَضب و ال تَ یب و ال تَ ل و ال تَط ح کتَ نها زوجها و ال تَ توفی ع الم حد تَ
ي کافی وجود ندارد. احتماالً شیخ طوسی متن حدیث را از سایر مآخـذ گرفتـه و بـا    نسخه
  )186 (بهبودي، علل الحدیث، ی تخلیط کرده است.سند کاف

 
  . تصحیح قیاسی3-2-4

اي از تصحیح که در متن یا در سند و بـر اسـاس نُسـخ    تصحیح قیاسی عبارت است از گونه
شود؛ نه از راه حدس و اجتهاد. حسـین بـن عبدالصـمد، پـدر      قدیمی و یا خطی مؤلف انجام می

ب زیاد اتفاق افتاده همانگونـه کـه در تهـذیب صـورت     شیخ بهایی معتقد است: سهو ناسخ در کت
) برخـی  117/ 1. (عـاملی،  1تـوان آن را حـل کـرد    گرفته ولی به کمک کتب حدیثی دیگر مـی 

  اند تا کتب حدیثی و رجالی را از جهت متن و اسناد به همین روش تصحیح نمایند.کوشش کرده
ها عبارتند از: تغییر متن آنتصحیح قیاسی داراي نتایج سلبی متعددي است که برخی از 

کتب، تغییر احوال حدیث از مرسل به مسند، مراجعه به کتب رجالی و افزودن بر اسانید یک 
، ادخـال حواشـی در مـتن روایـت در     2کتاب، تصحیح متن یک حدیث براساس کتب دیگر

ق داده که طب رخ» قرب االسناد«و » فهرست«هاي بعد، مانند آنچه در تصحیح کتاب  نسخه
ي ابن ادریس، او کتاب را براساس توانایی خود تصحیح کرده است. طبـق یافتـه اهـل    گفته

عمیر نیز تصحیح قیاسی صورت گرفته و در آن اختالل ایجـاد شـده    ابی تحقیق در کتاب ابن

                                                                                                                                        
. قد یقع من السهو الناسخ کثیراً، کما وقع فی کثیر من التهذیب فتنبهنا و أصلحناه من فهرست الشیخ ظوسی أو من باقی 1

 کتب األحادیث.
 که بین دو کتاب برتري وجود ندارد. . در حالی2
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است. از این کتاب، روایت موثقه ابن بکیر با محتواي عدم جواز نماز بر اجزاي حیوانی کـه  
اعتمـاد نمـوده و بـه عـدم      1شود، نقل شده است. علما بر این مضطربه گوشتش خورده نمی

  )191. (سیستانی، 2اند جواز فتوا داده
  

  . عملکرد اختالف برانگیز مشترك بین سهو و عمد3-3
ي پیشین که عامدانه بودن یـا غیرعامدانـه بـودن عملکـرد راویـان و      برخالف دو گونه
هاي خاص و امارات ویژه معلوم است، با نشانهي پیدایش اختالف حدیث ناسخان در زمینه

مواردي از رفتار اختالف برانگیز نساخ و روات وجود دارد که این عملکرد، نشانی از عمـد  
  یا سهو در ذات خود ندارد اما به هر حال باعث اختالف حدیث شده است.   

  
  . تقطیع حدیث3-3-1

یکی از عملکردهاي اختالف آفرین روات و نساخ که البته ممکن است به عمـد یـا بـه    
اي از حـدیث و روایـت   سهو رخ داده باشد، تقطیع است. تقطیع عبارت است از: بریدن پاره

در ادامه به ذکر انواع تقطیع  3)1/84؛ عسقالنی، 1/317 (شهید ثانی، آن بخش توسط راوي
  :پردازیمها مییک از آن ي هرف به وسیلهو چگونگی بوجود آمدن اختال

 
  . تقطیع کالم راوي  3-3-1-1

کنـد  گرچه با شنیدن عنوان تقطیع، بریدن و گزینش بخشی از کالم امام به ذهن تبادر می
                                                                                                                                        

فته از بیان آیت اهللا سیستانی است و مراد از حدیث مضطرب در ادبیات محـدثان حـدیثی اسـت کـه     این تعبیر برگر .1
توان با یکی از وجوه ترجیح یکی را بر دیگـران  سان که نمی روایان آن متعدد و با این وجود، متساوي و متعادلند آن

 )187ترجیح داد (صبحی صالح 
کنیم و فقط و نه به طور مطلـق،   دارد: ما در فقه به این مضطربه تکیه نمیر میباره چنین اظهااهللا سیستانی دراینآیت .2

 دهیم.به عدم جواز در اجزاي درندگان فتوا می
) منع، زمانی کـه در محـل دیگـري خبـر     2) منع مطلقاً، 1هاي متفاوتی وجود دارد:  درباره جواز تقطیع خبر، دیدگاه .3

) جواز مطلق، چه راوي یا کسـی دیگـري   3آن را کامل روایت کرده باشد. تقطیع شده روایت نشود یا راوي دیگري 
) تفصیل در جواز در مواردي که امکان تمییز بین آنچه ترك شده و آنچه کـه نقـل   4تماماً روایت کرده باشد یا خیر. 

  )299-2/300(کریمی،شده وجود داشته باشد و این تقطیع خللی در بیان و در داللت ایجاد ننماید. 
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اینکـه پنداشـته    افتـد؛ چـه   اما قابل ذکر است که گاهی تقطیع در کالم راوي نیز اتفـاق مـی  
ندارد؛ لذا امکان حذف خصوصیات موجود در  %معصوم شود سخن او تأثیري در حکم می

کننده  االت شخص یا صحابی پرسشگونه از تقطیع در حذف سؤ این کالم راوي وجود دارد.
قابـل فهـم اسـت و     %و اکتفا به سخن معصوم به گمان این که سؤال راوي از جـواب امـام  

؛ ماننـد صـحیحه   شـود، رخ داده اسـت   اساس جو فقهی حدیث فهمیده میال مخاطب برسؤ
ه «هشام بن حکم:  د اللَّ ب نْ أَبِی عرِینَعلیه السالم ع شْ ع ۀً وعس ت امنْ صیم قَالَ ف ه ـالَ: ِإنْ   ؛أَنَّ قَ

 ه ینَ عَلى بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ کَانَت لَ وا ثَلَاثامص م ه رٍ أَنَّ صلِ م ه ماً ،رُؤْیَةٍعَلى أَ وشیخ طوسی،». قََضى ی) 
  )  10/265؛ حر عاملی،4/158

شود که پرسش این روایـت حـذف شـده و     در تتبع بیشتر پیرامون این حدیث معلوم می
انه قال فیمن صام تسعه و عشرین  $عن ابی عبداهللا «چنین وجود داشته است: سؤالی این

». و یحتمل ان الشـهر ثالثـون و لـیس تسـعه وعشـرون؛ فهـل یلـزم علیـه القضـا ام ال؟...         
  )196ی، (سیستان

  
  %. تقطیع کالم معصوم 3-3-1-2

همانطور که گذشت بیشترین تقطیع در روایات، مربوط به حذف سخن معصـوم و انتخـاب   
هـاي حـدیث در    گزینشی از کالم اوست. این تقطیع ناشی از عواملی همچون استفاده از بخش

چنـین   و صـادر نبـودن   %غیر صحیح بودن سخن منسوب بـه امـام  مواضع گوناگون یا تلقی 
هاي روایـات  اي از این دست، حذف برخی از جملهرخ داده است. نمونه %سخنی از معصوم

شـده امـا شـیخ     نیز نقـل  %است که این روایات در عیون اخبار الرضا» علل الشرایع«کتاب 
ها را در کتاب عیون نیاورده است. که برخی از جمالت صحیح نیست، آن صدوق به اعتقاد این

  .    گونه حذف اتفاق افتاده باشد نیز این »الفقیه«ود دارد که در کتاب این احتمال وج
آشنا، فقط قسمتی از یک روایت را کـه موضـع حاجـت او بـوده     همچنین گاه راوي فقه

آورد. مـثالً در کتـاب    کند و بقیه اجزاي روایت را که نیازي به آن نیست، نمی است، نقل می
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اخبار متعارض است، فقط قسمت محـل اخـتالف    که هدف تألیف آن جمع بین» استبصار«
ي یک روایت ربطی وجود نـدارد؛  پندارد که بین دو جمله ذکر شده است. نیز گاهی ناقل می

قَالَ «شود: از زراره نقل می» تهذیب االحکام«دهد. در  رخ می %لذا تقطیع در کالم معصوم
رِ الشَّع تح ه أَ رأَیت ما کَانَ تَ ـا   :الَقَ ؟قُلْت لَ سلُوه و لَ باد أَنْ یغْ لْعل سی رُ فَلَ الشَّع اطَ بِهح لُّ ما أَ کُ

اءالْم ه ی رَى علَ ج نْ یک ه و لَ نْ ثُوا ع ح ب اسـاس ایـن روایـت    برخی بر) 1/364(شیخ طوسی ». ی
اند که الزم نیست زیر مو در غسل شسته شود برخالف وضو که این محـل بایـد   حکم کرده

مـن الیحضـره   «در روایت ذکر نشده است ولی با مراجعه به » وضو«ته شود؛ زیرا کلمه شس
که گاهی ) و سرانجام این1/45یابیم که کالم در مورد وضو است (شیخ صدوق  درمی» الفقیه

شـود، حـذف شـده     که موضوعش از عنوان باب شناخته مـی قسمتی از روایت به گمان این
حیض که چون در باب عده متعه آمده پس منظور عـده متعـه   است؛ مانند روایتی در مورد 

  ).194(سیستانی،  خواهد بود نه هر حیضی
  

  . عدم آگاهی کافی از زبان و ادب عرب3-3-2
شکی نیست که شارع مقدس در مقام نشر احکام خود در کتاب و سنت، همان روشی را کـه  

در صـدر اسـالم چنانچـه شخصـی      عرب در کالم خود بکار برده، دنبال نموده است تا جایی که
- بردارد، متهم به ناتوانی در مهارت زبـانی مـی   خواست از منظور خود با تعبیري صریح پردهمی

گردید؛ زیرا رسایی سخن نزد ایشان، مهارت رساندن مفهوم واحد با تعبیرات گوناگون محسـوب  
  است.   شد؛ تعبیراتی که در رساندن صریح یا غیرصریح مقصود، متفاوت بودهمی

حتـی در مسـائل عقیـدتی     )در پرتو این قانون زبانی، قرآن کریم و روایات معصومان
شود که آیات قرآنی از مسائل عقیدتی با تعبیرات مجازي یاد شکل گرفت و لذا مالحظه می

   ].5طه، » [الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى«] و 10[الفتح، » ید اللَّه فَوقَ أَیدیهِم«کرده است: 
باور این روش به دو دلیل، منجر به ناکـامی در عرصـه اسـتنباط و تـوهم اخـتالف در      

اسـت؛ بـه    که زبان عربی زبانی است که به روان بودن متمایزظواهر شده است؛ نخست: این
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اي که براي یک مضمون واحد، امکان آوردن تعابیر گونـاگون وجـود دارد کـه گـاه از      گونه
شود که با ظاهر جمله مطابقت ندارد؛ مانند آنچه در حـذف،   ر، معنایی اراده میبرخی از این تعابی

کنیم. شایسته ذکر است که مقصود از مجازات گرچه در زمـان  مجاز، کنایه و استعاره مشاهده می
صدور خود داراي وضوح بوده است اما در طول زمان طبیعتاً قابل تأویل به غیرمقصود نخسـتین  

شود آنگونـه کـه خداونـد متعـال از ایـن      م از معناي خود به دالیلی تحریف میخوداند و لذا کال
  ].41[المائده، ...» یحرِّفُونَ الْکَلم منْ بعد مواضعه«... مقوله یاد کرده است: 

که اگر در اطراف این زبان تأمـل  اینکه زبان عربی زبانی کامالً قانونی نیست؛ چهدیگر: این
شود که این زبان در مواردي که جوامع ابتدایی با آن سروکار دارنـد، جـداً بـاز    یشود، دیده م

است؛ لذا فراوانی الفاظ حاکی از مفهوم واحد، به دلیل نیاز عرب به آن الفاظ در مقام اسـتعاره  
بـه  » شـتر «و » شـیر «و تجوز قابل مشاهده است. این قاعده را در واژگـان رسـاننده مفهـوم    

باره به تحریر درآمده اسـت. درجـایی کـه در    هایی دراینهده کرد و کتابتوان مشاوضوح می
زمینه اصطالحات قانونی، غنایی براي واژگان این حوزه قابل مشاهده نیست و چه بسـا دلیـل   

  )77 - 73: سیستانی، ـ آن دورافتادگی جوامع عربی از فضاي مدنی پیشرفته است. (نک
سو و مجبـور بـودن شـارع     اژگان قانونی از یککه فقر زبان عربی در وکوتاه سخن این

چنین از رهگذر زبان آمرانه و ناهیانه منجر به تشابه مضامین و مقدس به طرح احکامی این
  اختالف احکام و به تبع آن اختالف احادیث شده است.

بنابراین قانونگذاري با وضع اصطالحات جدید در مدت زمان کم بـا توجـه بـه اذهـان     
نمود و این امر، تشابه در معانی و توهم اختالف در فهم و استنباط را پدید بدوي مشکل می

توان چشم پوشید که کمبود اصطالحات مربوط به قـانون شـرعی   آورد. از این نکته نیز نمی
در زبان عربی، شارع مقدس را بر آن داشت که احکام قانونی را از راه زبان موالی که تعلیم 

ز اعراب بود، بیان نماید. این مطلب در این گزاره نمود یافته است که و تفقه نزد آنان بیشتر ا
] 43[البقره، ...»  ةَأَقیموا الصّال«... شارع مقدس براي احکام تکلیفی صیغه امر را بکار برده 

لْ«م وضعی نیز از همان استفاده کرده و براي احکا س غْ ا کبنْ ثَوالِ موا الَ أَبـلُ  م ح یؤْکَ ـه لَ م «
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) و لذا باعث اشتباه بین حکم ارشادي و حکم مولوي شده است. نتیجه 3/405 (حر عاملی،
گذاري از سوي راویان و ناسخان منجـر  که عدم توجه به قواعد زبان عربی و زبان قانوناین

 به تشابه مضامین و اختالف در حدیث گردیده است.

  
  . اختالف در مصطلحات  3-3-3

دیث، از اختالف مفاهیم مصـطلحات در عصـر مـا و کاربسـت آن در     گاه اختالف در احا
منهـی  «که در عصر ما بـه هـر آنچـه    » حرام«گیرد. مانند اصطالح  نشأت می %زمان معصوم

 %شـود امـا در زمـان امـام    است و هیچ ترخیصی در ترك آن وجود ندارد، اطالق مـی » عنه
صورت، چنانچه با دو روایت مواجـه  و غیر آن (مکروه) بوده است. در این » منهی عنه«شامل 

دو موضوعی حرام معرفی شده باشد و در عین حال، در دیگر روایت  شویم که در یکی از آن
در مورد آن ترخیص صورت گرفتـه شـده باشـد، از آن دو روایـت، اخـتالف حـدیث تلقـی        

ر کنـونی  کنیم؛ در جایی که این امر ناشی از الفت ذهن ما به مفهوم اصطالح حـرام در عصـ   می
  )  196نیز مطلب به همین صورت است. (سیستانی، » حالل«است. در مورد کلمه 

  
  نتایج مقاله .4

ها بوده و اندیشوران . تحلیل مضمون روایات، روشی استوار جهت اعتبارسنجی آن4-1
اهللا سیسـتانی معتقـد اسـت     اند. آیتي حدیث و علوم اسالمی به آن توجه ویژه داشتهحوزه
آنچه از روایات در دست ماست صـحیح بـوده و نیازمنـد تفحـص نیسـت،       که هر نپندار ای

تواند اسناد آن را برگرداند ولـی در مـتن    عقیده نامناسبی است. تصحیح قیاسی روایات نمی
 تواند جهت حل اختالف روایات راهگشا باشد. می

نشـر و  ي . بخشی از اختالف حدیث ناشی از رفتار ناسخان و راویـان در مرحلـه  4-2
هاي ناسخان و راویان و ي نقل و روایت است. تصرفتبلیغ و بخشی دیگر مربوط به مرحله

برانگیز آنان در این مجال به سه رفتار: مالزم بـا عمـد و قصـد، مجـرد از      عملکرد اختالف
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  پذیر است.عمد و قصد و مواردي که در آن احتمال عمد و سهو هر دو وجود دارد، تقسیم
اي که حکماً موجـب ضـعف حـدیث    پدیده ر متن یا سند حدیث به مثابه. ادراج د4-3
پژوهان صرفاً براي عملکـرد راویـان بـا    شود، یکی از عوارضی است که از منظر حدیثنمی

قصد فاعلی و (در بیشتر موارد تعمدي) هنگام قرار دادن سخن خود یا دیگر روات در مـتن  
 افتد. واً اتفاق میکه خلط سهدهد در حالییا سند حدیث رخ می

. چنانچه هر راوي براساس فهـم خـود روایتـی را نقـل کـرده باشـد، بسـیاري از        4-4
انـد، از  ها با توجه به این نکته که راویان در سطح درك، علم و دقت متفاوت بودهکاري ریزه

شـود کـه در سـطح بـاالیی از     تر کسی بین راویان یافـت مـی  که کماین بین رفته است؛ چه
 خت باشد و معاریض و لحن، استعاره، کنایه، حقیقت و مجاز را بداند.  شنا

. نقل به معنا، دس و ادخال، حذف جمالت از احادیـث، موجـب خلـل و اخـتالف در     5- 4
روایات شده، همچنین فقر زبان عربی در وضع اصطالحات قانونی و الـزام شـرع مقـدس بـراي     

 عث تشابه مضامین و اختالف در احکام گردیده است.بیان احکام و قوانین و استفاده از مجاز، با

گیري از زبان موالی در روایـات و  . عدم توجه به وضع اصطالحات قانونی نو، بهره4-6
تفاوت معنایی اصطالحات، منجر به تشابه مضامین و اختالف بین احکام و عـدم تشـخیص   

و زبـان عـرب در   حکم ارشادي و حکم مولوي شده است و البته بررسـی تـاریخ ادبیـات    
 تسهیل شناخت اختالف روایات راهگشا خواهد بود.   

. شایسته است که فقیه در نصوص و اختالف نسخ، احوال مؤلفـان کتـب، تصـحیح    6-7
  قیاسی، تقطیع  و نقل به معنا خبره باشد؛ زیرا اصل عدم اشتباه در نزد عقال جایگاه ندارد.
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