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 بـه  ،هاي دانـش  از آغازين روزهاي حيات اسالم، زالل جاري حديث، از واالترين قله       
تـرين منبـع    حديث، پس از قرآن، به عنـوان مهـم        . سوي انسانهاي تشنه، سرازير گشت    

ــعادت و    ــان راه س ــاي رهپوي ــي، راهنم ــارف دين ــت مع ــه   درياف ــد و در هم ــال ش كم
 چــشم طمــع ، درخــشش نمايــان حــديث.هــاي زنــدگي مــسلمانان جلــوه كــرد عرصــه
فروشـان   طلبـان، ديـن    طلبان را به سـوي آن جلـب نمـود و قـدرت             جاه طلبان و  رياست

نما را با تطميع و تزوير به خدمت گرفتند تـا برايـشان حـديث بـسازند و شـفافيت          عالم
آنـان  . هايـشان پنهـان سـازند      معصومانة سخن پيـشوايان ديـن را در گردوغبـار سـاخته           

ته در وراي روايات را تـاب نياوردنـد و بـا تحريـف و افـزودن و كاسـتن،                 حقيقت نهف 
 و ايـن چـشمة جوشـان    ،هاي نفساني خود پوشانده خواسته جامة حديث را بر بدعتها و   

 در  ،اينك مـا هـستيم و راهـي تابنـاك كـه           . آلود كردند  را در امتداد تاريخ خود، گل     
 بـه دسـت   نقاطي ديگر نيز و اند ختهنقاطي از آن، امويان و عباسيان گردوغباري برانگي   

 .است آلود گشته غاليان و درباريان، مه

جاعالن هرچند اندك، چنان آلوده بودند كه پليدي كـردار زشـت آنـان، هـر                
كند تا به خوراك علمي خود و آنچه بـه ديـن              پژوهشگر در پي واقعيت را ناگزير مي      

 شهاي حـديثي ماننـد رجـال و       شود با نگاهي ژرف و نقادانه بنگرد و به دان           منسوب مي 
  .شناسي و نيز نقد حديث مجهز شود كتاب

، و نيـز خـود      r امامان ما، نخستين ناقدان گفتار و رفتار منسوب به پيامبر اكـرم           
رو، پا به ميدان رويارويي      ديدند و از اين     آنان جعل حديث و زيانهاي آن را مي       . بودند

 و نـد خـود را در ايـن عرصـه درآورد    با جعل و جاعالن نهادند، و راويان و شـاگردان           
  .ياري دادند
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گـون جعـل، و       هاي گونـه    انگيزه ها و    اين نوشته، تاريخچه، شيوه    اولدر بخش   
 در   را امامـان يادگارنهـادة    شود و معيارهاي جاودان بـه       نيز رويارويي با آن گزارش مي     

  .پردازيم ، و در پايان، به دستاوردهاي نقد ميكنيم بررسي ميبخش دوم 
شناسي نقد پرداخته، اما در سراسر كتاب،         تنها در صفحاتي معدود، به آسيب      ما
 ،لوحانـه  ايم نقد معتدالنه را در ميانه ورطـة رد عجوالنـه و دره پـذيرش سـاده                 كوشيده

سرلوحة كار خود كنيم و به ساختگي بودن سخني، نه بر پاية آنچه مشهور اسـت كـه                  
  .بر اساس اسناد در دسترس، حكم كنيم

بينم كه دانشجويان و خوانندگان انديـشمند ايـن           اين توصيه را بر خود الزم مي      
گاه حجم احاديث مقبول و معتبر را از ياد نبرند، و احاديـث مجعـول                 نوشتة خرد، هيچ  

 ببيننـد و بـه هـيچ        انعـصوم ـان درست م  ـر اقيانوس سخن  ـمقدار ب  يـوخاشاكي ب  را خس 
بهـاي حـديث از دسـت         راث كهـن و گـران     روي اعتماد كلي و اجمالي خود را بر ميـ         

  .ننهند، كه خواهيم گفت، اين خود، مقصود جاعالن بوده و از زيانهاي كار آنان است
اين كتاب، در اين زمينه، نخستين نيست، اما با پيونـد دادن دو مبحـث وضـع و                  
نقد حديث و نيز رويكردي فراگير به احاديث شيعه و اهـل سـنّت، كوشـيده اسـت بـا              

تـدريس را    تر بنهد و متني قابـل   ي از كتابهاي ارزشمند پيشين، يك گام پيش       گير بهره
  .فراهم آورد

 االسالم و المسلمين محمدكاظم طباطبـايي،      ةحجبهاي    از نقاديهاي گران   در پايان، 
محقق و استاد دانشكده علوم حديث و نيز انتقادهـا و پيـشنهادهاي ارزشـمند اسـتادان                 

نيـا، پـس از تـدريس مـتن         االسالم سبحاني   حجةنفيسي و    دكتر   ،بزرگوار اين دانشكده  
ــاران و   ــهاي همك ــز تالش ــه و ني ــس اولي ــديث و   ئوم ــوم ح ــازي عل ــشكدة مج الن دان

كـنم و بـراي ايـشان و     اندركاران و ارزيابـان محتـرم سـازمان سـمت تـشكر مـي            دست
ــاداش الهــي را    ــشر ايــن نوشــته، پ ــرايش و ن همكــارانم در حروفچينــي، تــصحيح، وي
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