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چکیده

بیش از دو قرن است که تغییر زاویهای اساسی در نگـاه بـه اسـهوره پدیـد
آمده .اسهوره دیگر در تعاریف اصـهححی داسـنانهـایی ییـالی پنداشـنه
نمیشود .اسهورهشناسی امروزه شایهای علمی است که دایرهی فعـالینش
به طور کلی یحصه در دو حوزهی تحلیلمحنوا و تحلیلسـاینارمیشـود.
در بعد تحلیلمحنـوا اسـهورهشـنا

بـه دنلـال کشـف باورهـا ،آرزوهـا و

آرمانهای گروه های مخنلف انسانی است تا بـا پیوـویی آن ـا بـه نحـوهی
تولی یافنن این آرمانها در ج انبینی گروههای مخنلف دسـت یابـدد در
بعد تحلیل ساینار نیز توجه به نوع روایـتپـردازی وعناصـر دییـل درآن
عمدهترین کاری محسوب میشود که پیگرفنه میشود .ایـن دو ررفیـت
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قابلیت مناسلی را برای تعامل با علومحدیث دارا مـیباشـند .مخصوصـا دو
حوزهی تحلیل ونقد احادیث دارای مناسلت الزم برای این ارتلاط هسـنند.
لکن زمانی این ارتلاط برقرار یواهدشد که الگویی مناسب در ایـن راسـنا
تنظیم یابد .مقاله پیشرو قدمی در راسنای تنظیم این الگوست .نویسندگان
بــا روش کنابخانــهای ابنــدا ســعی نمــودهانــد تــا درکــی درســت از روش
اسهورهای در دو بعد تحلیـل محنـوا و تحلیـل سـاینار بـه دسـت آورنـدد
سپس سعی شده با بومیسازی آنهـا الگـویی جدیـد بـرای نقـد و تحلیـل
احادیث سامان داده شود .ننیوهی این تحقیق نشان میدهـد کـه اسـهوره-
شناسی قابلیت ب رهگیری ابزاری در حوزهی نقد و تحلیـل حـدیث را دارا
میباشد وبه واسهه ی آن به دو دسناورد م م در حوزهی حدیث می توان
دست یافت.اولین دسناورد ارائهی سایناری نوین بـرای تحلیـل صـوری و
شکل روایت پردازی حدیث است که در اموری چون شـر حـدیث مـی
تواند کارآمد باشد و دیگری گسنرش الگوهای نقدمننی حدیث می باشد.
واژههای کلیددی نقـد اسـهوره شـناینی حـدیث ،تحلیـل سـایناری
حدیث ،تحلیل آسیب شناینی.

مقدمه
آگاهی از تاریخ علوم و واکاوی دوران شکوفایی آنها ،قابلیـت ارائـه ی الگوهـای بـی
نظیری را به پژوهشگران ـ بویژه در حوزهی ال یات ـ دارد تا عـحوه بـر رهـایی از دام تکـرار
سخنان پیشینیان ،آنان را به سمت کارامدی هرچه بیشنر و سخن گفنن به زبان عصر یـویش
رهنمون سازد .به دلیل شلاهت موضوعات پژوهشهای علـوم انسـانی و ال یـات ،آشـنایی بـا
تاریخ و شنایت عوامل مؤثر در آن ،برای محققان از اهمیت به سزایی بریوردار است.
حرکت به سمت مهالعـات میـان رشـنهای از قـرن نـوزده تـا کنـون ،عـحوه بـر تـیثیراتی
شگرف در توسعه کمی و کیفی علوم انسانی و همچنین رهایی محققـان از چریـهی تکـرار
زائد ملاحث علمی ،بسنر مناسلی را برای مهالعاتی نـوین فـراهم کـرده کـه نـه تن ـا موجـب
دمیده شـدن انگیـزهای مضـاعف و روحیـه ای تـازه در جـان پژوهشـگر اسـت ،بلکـه سـلب
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تشریک مساعی اندیشمندان حوزه های مخنلف برای تلیـین و یـا حـل روشـمند موضـوعات
پرچالش میشود .از این رو حرکت عالمان ال یات به سمت مهالعات میان رشـنهای فرصـنی
مغننم برای ایواد سلسله تحوالتی در عرصه رشنهی یود است.
ج شهای یوبی کـه امـروزه در بحـثهـای میـان رشـنهای مهالعـات قـرآن و حـدیث
صورت گرفنه ،نوید بخش آزاد شدن ررفینی بینظیر برای پژوهش اسـت .نمونـهی آن چـه
بیان شد را میتوان در ملاحث میـان رشـنهای روشـیاابزاری  7و میـان رشـنهای نظـری 0در
علوم حدیث مشاهده کرد.
برای نشان دادن ملاحث میان رشنهای روشی میتوان به اموری چون کـاربرد روشهـای
معناشناسی در تشخیص نقل به معنا ،الیه شناسی کنب حدیثی ،تاریخ گذاری روایـات ،نقـد
گفنمان شناینی احادیث و اسنفاده از روشهای نقد ادبی اشاره کرد .همچنین کوششهایی
که در حل و یا تلیین مسائل روان شناینی ،جامعه شناینی و یا علوم سیاسی با ب ره گیری از
روایات انوام شده است ،نمونههایی مناسب در زمینه کاربرد میان رشـنهای نظـری در علـوم
حدیث به حساب میآیند.
نلاید توسعهی مهالعات میـان رشـنه ای در علـوم حـدیث را منحصـر در آنچـه بیـان شـد
دانست ،زیـرا ناآشـنایی بـا بسـیاری از حـوزههـا ،دلیـل عـدم تعامـل و پـژوهش محققـان در
آنهاست .در این بین اسنفاده از اسهوره شناسی به مثابه یک میان رشـنهی روشـی حـوزهای
کمنر شناینه شده در مهالعات حدیثی است .به رغـم تولیـد منـون ارزشـمند و رغلـت قابـل
توج ی که شایههای منعدد علوم انسانی به اسهوره شناسی داشنهاند ،این موضـوع در علـوم

حدیث به طور مسنقل مورد بحث قـرار نگرفنـه و جـز اشـارات بریـی آثـار همچـون «علـل
الحدیث» پاکنچیاپاکنچی 7300 ،یا کناب « اسـهورههـای ک ـن افولکلـور در قـرآن » از
آلن داند اداند  ، 7333 ،اثری مسنقل در این زمینه یافت نمیشود.
به دلیل آن که آثار مذکور چشم انداز روشنی را در اینیار یواننده قرار نمیدهد ،مقالـه
پیش رو تحش کرده است تا گامی آغازین در این عرصه بردارد .نویسندگان ضـمن معرفـی
. Methodological Interdisciplinarity
. Theoretical Interdisciplinarity
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اسهوره شناسی و بیان جایگاه و کاربرد آن در علـوم انسـانی ،بـه بیـان قابلیـتهـا و نحـوهی
کاربست آن در علوم حدیث میپردازند.
 .1مفهوم شناسی اسطوره
واژهی اسهوره در فرهنگهای زبان فارسی معادل سخن باطل و پریشـان اسـتادهخدا،
 ،7311ج ،0ص0001د معین ،7301 ،ج ،7ص707د عمید ،7313،ج ،7ص . 701در فرهنگ
های زبان عربی نیز از ریشه ی سَهَرَ به معنای کَنَبَ ایذ شده است .جمع آن اساطیر و مفـرد
آن به صورت اساطَرَه و اُسهوره می باشد.
اسهوره را در حالت اسمی به سخنان اباطیل و فاقد نظام و در حالت فعلی بـه گـرداوری
کحم بی اصل و باطل گونه اطحق شده است .نکنه ی قابل در این میان ،توجه به بـار معنـایی
منفــی واژه در هــر دو زبــان اســتابرای پیوــویی واژه در فرهنــگ لغــات عربــی ر: .
فراهیدی7323،ق ،ج ،1ص072د جوهری ،7313،ج ،0ص 103د چنان که در کاربردهای نه
گانه ی قرآنی این واژه نیز ،چنین داللنـی بـه یـوبی قابـل مشـاهده اسـتابرای نمونـه نـک:
االنعام00:د االنفال37:د النحل03:د المومنون03:د الفرقان. 0:
با این که در زبان فارسـی اسـهوره معـادلی بـرای  mythاسـت امـا از منظـر بسـیاری از
منرجمان ،این معادلگزینی درسـت اننخـاب نشـده وهمـین اشـنلاه زمینـهی سـو ف ـمهـای
فراوانی را پدیدآورده استابرای مشـاهده نقـدهای ایـن معـادل گزینـی ر : .دریابنـدری،
 . 7302از این رو الزم است تا در ابندا توضیحاتی درباره معنای اصـهححی اسـهوره و سـیر
تهور آن ارائه شود.
 mythدر انگلیسی از ک ن واژهی یونانی  mythos/muthosبه معنای شـر  ،یلـر و
قصه گرفنه شده ا Abrams, 2009اتعریف شماره . 7منضاد این واژه در زبان یونان باسنان
لوگو  7استاضمیران ،7313 ،ص . 00-03تفاوت اسهوره و لوگـو

نـارر بـه دو منهـق

منفاوت آن است .یونانیها معنقد بودند که اسهورهها باورهـایی غیـر منهلـق بـا دنیـای واقـع
هسنند و از همین رو روابط علی و معلولی میـان آنهـا –چنـان کـه کاسـیرر مـیگویـد -بـه
. Logos

1
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صورت آزادانه اننخاب میشوند ،اما بر یحف آن لوگو

دقیقا تابع قوانین جلـری علـت و

معلول دنیای واقعی است ،به علارت دیگر بر یحف اسـهوره کـه ج ـان را در اینیـار امـور
مافوق طلیعی میپندارد ،در لوگو

تحش می شود تـا نقـش بشـر در کننـرل هـر چـه بیشـنر

محیط مد نظر قرار گیرداآرمسنرانگ ،7332 ،ص. 03-02
نگاه منفی به اسهوره منشییی صرفا شرقی ندارد ،بلکه در غرب نیز از دوران افحطـون تـا
حدود پیش از قرن هودهم مـیحدی ،چنـین نگـاهی بـه ایـن واژه وجـود داشـت و اسـهوره
معادلی برای داسنانهای دروغین و شر

آمیز بـه حسـاب مـیآمداسـگال ،7333 ،ص37

اتعریف شماره. 0
عمدهی تفاوتهایی ک ه شرق و غـرب از واژه اسـهوره دارنـد مربـوط بـه قـرن نـوزدهم
میحدی است .در این قرن اسهوره در مهالعـات ادبـی غـرب کـاربردی جـدی پیـدا کـرد و
جایگاهی ویژه در ادبیات داسنانی و تمثیلی یافت .اسهوره در ایـن دوران ،روایـت یـا جلـوه
ای نمــادین دربــاره ایــزدان و موجــودات فــوق طلیعــی بــودد امــری حــاکی از ج ــانبینــی
فرهنگهای انسانی که به روایت سرگذشتهای رخ داده در ازل میپردایت و به گونـه ای
نمادین و تخیلی بیان میکرد که چگونه چیزی به زیور هسنی آراسنه شده و بـا چـه کیفینـی
از میان یواهد رفت ااسماعیل پور ،7301 ،ص 70اتعریف شماره. 3
توأم بـا تحـوالت رخ داده در حـوزهی ادبیـات ،بـر اسـا

گـزارشهـایی کـه مـیموران

دولتهای غربی و مللغان مسیحی از باورهای سایر سرزمینهـا ارائـه دادهانـد ،بسـنر مناسـلی
فراهم شد تا عحوه بر ادیلان ،توجه موریان ،جامعه شناسان و انسان شناسان نیز بـه ایـن نـوع
از مهالعات جلب شود و موموعا با گذشت زمان و شنایت کاربرد اسهوره نوعی یاص از
مهالعـــات ،تحـــت عنـــوان «7»mythologyدر غـــرب شـــکل گیردابـــاجحن ،7330،ج،7
ص. 310
در اوایــر قــرن نــوزده و اوایــل قــرن بیســنم ،دیگــر در غــرب تحزمــی میــان اســهوره بــا
داسنانهای دروغین وجود نداشت ،بلکه آرام آرام این اندیشه شکل گرفت که مـیتـوان بـا
 . 1اسطوره شناسی عبارت است از دانش و روش گردآوری ،ضبط ،بررسی ،طبقه بندی ،شـناتت ،تحلیـل و تیسـیر
اسطورهها(دریابندری ،1331 ،ص.)23
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تغییر شیوه مواج ه با اسهوره ها و جایگزین کردن نگاه تفسـیری عمیـق بـه الیـههـای پن ـان
اسهوره به جای مهالعهای سـهحی و رـاهری ،اطحعـات ارزنـدهای از دل آن بیـرون آورد،
چنان که روان شناسانی چون یونگ و دین پژوهانی مانند رودلف بولنمان ف م روایت ج ان
ذهنی انسان در اسهورهها را تن ا از راه تیویل آنها امکـان پـذیر مـیدانسننداسـگال،7333 ،
ص 03اتعریف شماره. 3
مننارر با همین دیدگاه در ج ان اسحم ،شخصیتهایی چون طه حسین ،بحث کارامـدی
اسهوره در مهالعات اسحمی را مهر نمودند و بر اسا

چنین رهنمونی ،نویسندگانی چون

محمــد علدالمعیــد یــان بــه ســمت اســنفاده از نقــد اســهورهای در فرهنــگ عربــی کشــیده
شدندامحمد احمد ،7310 ،ص . 30توسعهی معنای اسهوره بر اسـا

ایـن تحـوالت سـلب

شد تا اسهوره در اوایر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یکم باوری درصدد پاسخ به نیازهـا
و سواالت جوامع و گروههای انسانی پنداشنه شودا. Guralnik, 1984, p.942
دیگر اسهورهها داسنانهای ماورا طلیعی به جا مانده از گذشنه تلقی نمیشدند بلکـه بـه
سلب پیوند آن ها بـا عواطـف انسـانی ،حنـی بـرای انسـان عصـر حاضـر نیـز امکـان سـایت
اسهوره ها امکان پذیر بود .این نگاه به یوبی یود را در تعـاریف جدیـد اسـهوره بازنمـایی
میکردد چنان که سگال در تعریف اسهوره آن را داسنان ،باور یا اصلی اعنقادی-بی نیـاز از
اثلــات -معرفــی مــیکنــد کــه بــه ســخن دربــارهی امــر م مــی در گذشــنه ،حــال یــا آینــده
میپردازداسگال ،7333 ،ص 02-70اتعریف شماره. 0
گسنردگی معنایی در این تعریف که شاید بنوان آن را از جدیدترین تعاریف قرن بیست
و یک به حساب آوردد این زمینه را فراهم میکند تا ملننی بر اسهورههـا ،بنـوان ریشـه یـابی
تخیلی اعمال ،باورها ،ن ادها و یا علت ایواد بریی پدیدههای طلیعـی توسـط بشـر امـروز را
توجیه و تلیین کرد .با این توضیح ،اعنقاداتی که افراد یـک گـروه بـدون بحـث و سـنوش،
حقیقت آن را پذیرفنه اند و یا نگرش ایـدئولوژیکی چـون تلعـیژ نـژادی ،فرومـایگی مقـام
زنان و جامعه بی طلقه که همه از آرمانی یاص حکایت دارد نیـز در دایـرهی اسـهوره قـرار
میگیردا. Merriam-Webster Online Dic
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عحوه بر تعاریف پیش گفنه ،هر کدام از حوزههای علوم انسانی مرتلط با بحث اسـهوره
نیز ،آن را به شیوهای یاص یود تعریف کردهاند کـه ایـن مسـ له ارائـهی تعریفـی واحـد را
دشوار میسازد ،با این وجود تعریف شماره 3و  0مورد قلـول نگارنـدگان اسـت .دلیـل ایـن
اننخاب ،مناثر نلودن این دو تعریف از نظریات روان شناسی ،جامعـه شناسـی و سـایر حـوزه
های درگیر است .همچنین نگاه کمینه گرای تعریف شماره  3و نگاه بیشینه گـرا در تعریـف
شماره  0باعث میشود تا حداقلها و حـداکثرهای الزم بـرای اننخـاب اسـهوره را – بـدون
افنادن در ورطهی افراط و تفریط -در نظر داشنه باشیم.
 .2کارکرد اسطوره شناسی
اگرچه اسهورهها به مثابهی اسنعارههایی هسنند که به سلب روزمرگی معنـای یـود را از
دست دادهاند اما با کمک علم اسهوره شناسی و از طریـق کنـدوکاوهای تـاریخی /معرفنـی
می توان دوباره به این معانی مفقود دست یافت و الیههـای ژرف اندیشـهی انسـانی را نشـان
داد اکزازی ،7300 ،ص . 001تا زمانی که در مهالعـهی اسـهوره تمـام توجـه بـه الیـههـای
راهری این مقوله معهوف باشد فایده ای نیز برای آن در نظر گرفنه نمیشود اما بـا گـذر از
راهر و تفسیر معانی باطن اسهورهها است که روزنه ای بـرای ف ـم حقیقـت اسـهوره فـراهم
میآیداکزازی ،7310 ،صص. 020-027
بنابر توربیات مهالعات اسهوره شناسی در طی قرن نوزده تا کنون ،پژوهشگر باید بـیش
از درگیر شدن با رواهر به دنلـال تفسـیر و ف ـم کـارکرد آنهـا باشداواحددوسـت،7303 ،
ص 10و این یعنی نلاید از اساطیر اننظار بیان عریان واقعیات را داشتد چرا که هـر اسـهوره
از دریچهی شنایتهای عاطفی ،ذهنی و درونی انسانها آن هـم بـه صـورت بیـانی نمـادین
روایت میشود فلذا امکان شنایت عینی آنها صرفا با پیوویی داللـتهـای پن انشـان میسـر
استاباسنید ،7337،ص. 00
بررسی کارکرد اسهورهها ،سررشنه ای است که محقـق را بـه زمینـههـا و نیازهـایی کـه
ملدا سایت اساطیر شدهاند رهنمون مـیسـازدابیرلین ،7337 ،ص . 323از ایـن رو انسـانهـا
برای سایت ج ان بینی مهلوب یویش به سمت سایت اسهورههـایی همچـون اسـهورهی
آفرینش و ق رمانی حرکت مینمایند.
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با کمک اسهورهی آفرینش به سوال رو یود برای ف ـم منشـی حقیقـی یـویش پاسـخ
میدهند و با اسنمداد از اسهورهای ق رمانی ،سعی میکنند تا به انسانهای برتر شلیه شـده و
نقشه ی راه یود برای رسیدن به کمال را ترسیم نمایندابرای مشاهده ملاحث نظـری در بـاب
اســـهوره ق رمـــان ر  :کملـــل ،7311 ،ص . 002-703همـــهی اســـهورههـــا نـــارر بـــه
کارکردهایشان معنی می یابند فلذاست که بررسی اسهوره بدون توجه به کـارکردش امـری
بی وده به حساب میآیداسگال ،7333 ،ص. 00
با توجه به مهالب مذکور و همچنین پیوند ناگسسننی اسـهورههـا بـا نظـامهـای معرفنـی،
چگونگی معیشت و نایودآگاه جمعی انسانهای سازندهی آن ،بایـد اسـهورههـا را امـوری
سیال دانست که در طول تاریخ ،منناسب با تغییرات نظـام فکـری و فرهنگـی انسـانی ،تغییـر
شکل میدهند .زمینه ی بروز این تحوالت را در ک ـن الگوهـا مـی تـوان پـی جسـت .ک ـن
الگوهای اسهوره ای محصولی تکراری از توربیات جمعـی جوامـع انسـانی در طـی قـرنهـا
هسنند اسلمانی نژاد ،7332 ،ص 0اما این تکرار همواره به یک شکل نیسـت بلکـه نـارر بـه
اقنضائات هر دوره ،نوع بازتولید آن منفاوت یواهد بود.
ک ن الگوها 7پاسـخ بـه موموعـهای از نیازهـای عـاطفی ،رفنـاری و ایحقـی انسـانانـدد
پاسخهایی که با گذر زمان و تغییر حوزههای معرفت دگرگون شده و زمینه را برای سـایت
اساطیری نو فراهم میآورند .نگاهی به تهورات ک ن الگوی «ق رمان» نمونهای بارز از تـیثیر
تفـاوتهــای معرفنـی بــر تغییـر شـکل اسـاطیر اســتابرای کسـب اطحعــات تفصــیلی ر :
یوارزمی ،ص. 7331
از سوی دیگر با واکاوی این کارکردها ،میتوان باورهای انسانی را تاریخ گذاری کـرد
و از این طریق آرمانها و ج ان بینیهای تحول یافنهی بشر را کشـف نمودابـاجحن،7300 ،
ص . 73با این نگاه میتوان ساینارها و سـازمانهـای اجنمـاعی دنیـای گذشـنه را عینـی تـر
بازسازی کرد و محورهای هویت بخشی کـه موجـب اتحـاد اعضـای یـک جامعـه اسـت را
آشکار نموداب ار ،7313 ،ص . 731نمونهی چنین کارکردی را در بررسیهای نام شـناینی
اسامی قلایل عربسنان پیش از اسحم میتوان دید.
. Archetypes

1
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در جزیرة العرب ،بسیاری از قلایل با توتم ها ،منشایی اسـهورهای بـرای یـویش در نظـر
می گرفنند .اعضای یک قلیله از این حیث کـه بـه تـوتم روبـاه ،سـگ یـا شـیر تعلـق داشـنند
نامهایی چون بنی ثعلب ،بنی کلب و بنی اسد را برای یویش بر میگزیدنـدابرای نمونـه ای
از این باور ر : .علی7300،ق ،ج ،77ص 70و 017و این گونه بر اسا

نیاکانی مشنر ،

تمایزی هوینی را میان یود ایواد میکردند.
در این مثال ،توتم ها و اسـنفاده از سرگذشـت اسـاطیری ،عـاملی وحـدت بخـش بـرای
سامان دهی جوامع بدوی آن دوره به حساب میآمد و به یوبی نقش اساطیر را در وحـدت
جمعی به تصویر مـیکشـدارید ،7301 ،صـص . 13-11عـحوه بـر جنلـهی هویـت بخشـی،
باورهــای اســاطیری در شــکل گیــری بســیاری از ضــعفهــا ،قــوتهــا و یــا حنــی احســا
رشــادتهــای موجــود در جوامــع نیــز مــؤثر هسننداواحددوســت ،7303 ،ص 10د آرش
کمانگیرابرای کسب اطحعات بیشـنر ر  :بلعمـی ،7310 ،ج ،7صـص 001-000و کـاوه
آهنگرابرای کسب اطحعات بیشنر ر : .بلعمی ،7310 ،ج ،7صـص 721-723نمونـههـای
بارز این نقش آفرینیها هسنند.
در حوزهی کارکرد هوینی اساطیر به همان میزانـی کـه اسـاطیر ،سـ می مـوثر در ایوـاد
ثلات اجنماعی دارندابیرلین ،7337 ،ص ، 32به همان میزان نیـز آسـیب بـر پیکـرهی آنهـا
میتواند تمام این ننایج را ویران کند .اساساً همهی نزاعهـای نظـامی و فرهنگـی تحشـی در
راسنای تلاهی ایدئولوژی حاکم و تشکیل اساطیر نو محسوب میشود ،زیرا تن ا راه غللـه بـر
جوامــع بشــری قداســت زدایــی از اســاطیر قــدیم و تودیــد قداســنی نــوین بــرای اســاطیر
استاموقن ،7300 ،ص 301و این تن ا راه پیش روی قدرتهای بیگانه برای تثلیت حضور
یـود در جامعــهی مغلــوب اسـتابرای ف ــم رابهــه اسـهوره و ایــدئولوژی ر  :الپحننــین،
 ،7310ج ،0ص. 30-77
آیرین نکنه ی الزم به ذکر ،بحث دامنه اسهوره است .اگر زمانی اسهورهها در درازنای
تاریخ پی جسنه میشدند و در آن به داسنانهای ایزدان ،ق رمانان و سایر امور یـارق العـاده
توجه میشد ،ولی هم اکنون نمیتوان اسهوره را فقط به اتفاقات تاریخی محدود کرد .بشـر
همواره به اقنضای طلع و برای زیلا نمودن هسنی ،دسـت بـه یلـق روایـتهـای مـورد پسـند
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یویش می زند .دشواری های دست یابی به آرمان ش ر انسانی ،سلب گرایش بشـر بـه رایـا
پردازی ،برای رسیدن به یک آرامش نسلی استاسارتر ،7330 ،ص. 030
همانگونه که یونگ معنقد است ،بـه همـان شـکلی کـه رویاهـا تشـکیل دهنـدهی بـیم و
امیدهای فردی انسانهاست ،اساطیر وک نالگوها نیز نایودآگاهِ جمعی انسـانهـا را تشـکیل
میدهداسناری ،7311 ،ص . 313از این رو اساطیر حنـی در جوامـع پیشـرفنهی صـنعنی نیـز
محور اندیشه و کردار بخشهای گسنردهای از مردماند و در قالبهایی چون رمان ،داسنان،
فیلم ،ضرب المثل وشعر به بیـان ایـدئولوژیهـای قـومی ،مـذهلی و سیاسـی مـیپردازنـد تـا
نگــرشهــای مــوروثی و تقلیــدی یــویش را اســنوار نگــاه دارنــد افوالدونــد ،7303 ،ج،3
ص. 307
آن چه گذشت نشـان از کارکردهـای مننـوع اسـاطیر اسـت کـه موجـب شـکل گیـری
روشهای منفاوت برای تحلیـل اسـاطیر شـده اسـت .موموعـهی ایـن روشهـا ،در دو بعـد
تحلیل فرمی و تحلیل محنوایی اساطیر یحصه میشود .در این راسـنا سـاینارگرایان و زبـان
شناسانی همچون فرای ،لویاسنرو

و پراپ بر فرم اساطیر تکیه نمودند و در طیف مقابـل،

دین شناسان ،جامعه شناسان ،انسان شناسان ،روان شناسان و موریانی همچون میرچـا الیـاده،
ژرژ سورل ،برونیسحو مالینوفسـکی ،یونـگ و ژیللـردوران بـر محنـوا تیکیـد کردنـد ابـرای
آشنایی با نظریات این اندیشمندان ر : .سـگال . 7333 ،ایـن دو نـوع رویکـرد مخنلـف را
میتوان به عنوان الگویی مناسب برای تعامل حدیث با اسهوره شناسی بـه حسـاب آورد کـه
در ادامه فرایند آن توضیح داده یواهد شد.
 .3ظرفیتهای تعامل اسطوره شناسی با حدیث
اسهوره شناسی ابزار توانمندی برای پاسخ به پرسشهـای جدیـد در حـوزهی مهالعـات
حدیثی است .نگرش به حدیث از منظر فـرم و محنـوا و همچنـین بررسـی آن بـا رویکـردی
اسهوره شناینی ،محققان را قادر میسازد تا با ریزبینی به بررسی احادیث بپردازند.
تحلیل سایناری و آسیب شناسی احادیث در قالب تحلیـل و نقـد ،بسـنه ای جـامع را در
اینیار پژوهشگران قرار میدهد تا در کنار نقد سندی /مننی ،نگاهی جامع به روایـات شـکل
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گرفنه و در ضمن آن ،درسنی و نادرسنی دسناوردهای ابزارهای سـننی مـورد سـنوش قـرار
گیرد ،برای مثـال بـه دلیـل عـدم گرایشـات سـللی و ایوـابی نسـلت بـه ایـدئولوژی یـاص،
دادههای حاصل از آن من م به یک سویه نگری نمیشـود و لـذا مـیتوانـد بـا سـلکی نـوین
ابزاری مشنر

برای فریقین در بررسی روایات به حساب آید.

وجه دیگر کارامدی تحلیل از منظر فرم و محنوا ،دقت در نقد و یـروج از کلـی گـویی
های قواعدی است که تحققشان نیازمند دسنرسی بـه دانـشهـایی پیشـین اسـت .بـرای مثـال
وقنی در کنب حدیثی مهابقت با تاریخ به عنوان یکی از راههای نقد محنوایی حـدیث ذکـر
میشودابرای نمونه نک :امینـی7331 ،ق ،ج ،7صـص ، 3-3ایـن بـدان معناسـت کـه ناقـد
بایسنی از کلیهی دادههای موجود در علم تاریخ آگاه باشد تا ن اینا تشخیص دهد که آیا در
رواینی جعل و تحریفی صورت گرفنه است یا نه.
در اینوا نمیتوان بـدون مراجعـه بـه داده هـای تـاریخی ،دسـت بـه نقـد زدد امـا در نقـد
اسهوره شـناینی پژوهشـگر فرمـولهـای مشخصـی دارد کـه بـا قـرار دادن احادیـث در آن
سیسنم امکان سنوش مهالب بدون ارزش داوری فراهم یواهد شد.
با این که می توان اسهوره شناسی را ابزاری کارآمد در شر و نقد حـدیث دانسـت امـا
نلاید در نقد و بررسی با این روش اننظار ارائه نظری قاطع در رد یـا تاییـد روایـات را داشـنه
باشیم ،زیرا ارزش اننقادی اسهوره شناسی به ارائـهی شـواهدی بـرای جعلـی بـودن روایـات
است نه این که حکمی قهعی در آن زمینه صادر کند.
 .1-3کاربست اسطورهشناسی در حوزهی آسیبشناسیحدیث
اسنفاده از اسهوره شناسی در حوزهی آسیب شناسی حـدیث منـوط بـه دو گـام اساسـی
است .گام اول آشنایی با بسنرهای اسهوره سازی در حدیث است .گام دوم ارائهی الگـویی
است که با اسنفادهی از آن دست یابی بـه نقـدی جـامع در حـوزهی احادیـث فـراهم آورده
شود.
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 .1-1-3بسترهای اسطوره سازی در حدیث
برای تحقق گام اول الزم است تا ملننی بـر تعـاریف اسـهوره و بـا نگـاهی محنـوایی بـه
احادیث ،به معرفی مواردی که حاوی بیشنرین ررفیت ر ور زمینـههـای اسـهورهای هسـنند
بپردازیم .نارر به بیشنرین کاربردها در این بخش دوازده نوع از احادیث را میتـوان معرفـی
نمود.
دسنه اول که گسنرده ترین طیف این نوع از احادیث است شامل احادیثی است که بـاور
یا اعنقادی مخصوص را دربرداشنه و ترویج می نمایند .وضع ایـن نـوع احادیـث معمـوالً بـه
صورت وضع موموعی است7ابرای اطحعات بیشنر از وضع مومـوعی و تعریـف آن ر: .
مسعودی ،7303 ،ص. 731-731
چنان که در تعریف سگال نیز بیان شد ،در اسهورهها همواره با داسـنانهـای مربـوط بـه
ایزدان و فرشنگان رو به رو نیسنیم ،بلکه گاه باوری با اهمیت به مثابه یـک اسـهورهی مـورد
قلول تلقی میشود .جعل کننده ی ایـن روایـات بـرای اعنمـاد پـذیر کـردن کارشـان سـعی
میکنند تا با سلسله سند موعول ،روایت را به فردی مننفذ مسنند کنند .بـرای مثـال طیفـی از
روایات در منابع حدیثی فریقین برای اعنلـار بخشـی بـه یـک جریـان فکـری یـاص توسـط
حامیان آن وضع شده است.
این روایات در نگاه اول به ج ت اسنناد به افراد ذینفوذ ج اناسحم غیرقابـل یدشـه بـه
نظر میرسند .رواج گسنردهی چنین اقوالی سلب مسلم پنداشنه شدن آنهـا مـیشـود ،حـال
آن که چنین باوری اساساً ریشه در منـابع دینـی نـدارد .ایـن تـحشهـا در واقـع حرکنـی در
راسنای ایواد اسهورهای از جنس باور است .ترویج نظریهی تغلّب و اسنیح با ب ـره گیـری
از احادیث در کنلی چون االحکام السلهانیه ابویعلی بن فرّا را میتوان نمونه ای از این نـوع
تحشها به حساب آورد.
 .1به جعل چند حدیث در کنار هم ،به گونه ای که دارای وحدت در مضمون و یـا وحـدت در هـدا باشـند وضـ
مجموعی اطالق می شود .ویژگی چنین وضعی تکرار و در پی هم آوردن آن هاست .حجم فراوان و تکـرار چنـین
مجموعه هایی مخاطب را به اشتباه انداتته و او را ملزم به پذیرش حداقل و قدر متیقی از احادیث سـاتتگی مـی
کند .احادیث متعدد جعلی در فضیلت اشخاص ،مکان ها ،نحله های فکری و اجتماعی ،بیشترین کاربردهای وضـ
مجموعی است.
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ابن فرا برای بیان نظریه ی سیاسی یود در بـاب حاکمیـت ،از روایـات مالکیـت زمـین
های موات ب ره می برد .اثلات چنین نظریه ای نیازمند تواتر روایـات ایـن حـوزه اسـت ،لـذا
سعی می کند تا روایاتی همچون« :مَنَاَحیَیَاَرضَاََمََواتَاََ،فََهَوََلَو» را در آثـار مخنلفـی ماننـد
احمد بن حنلل ،نسائی ،ابن حلان و  ....نشان دهدابرای آشنایی با شخصیت نویسنده و اثـر او
ر  :فدایی م ربانی. 7303 ،
نمونه ی دیگر دسنه ی اول را می توان در روایات اقندا به امام فاسق یافت .این روایـات
که بیشنر در منابع روایی اهل سنت دیده می شود درصدد توجیه و ترویج ایـن نظریـه اسـت
که باید از امام ،چه فاسق و یا عادل ،بر یا فاجر تلعیت کردد پشت سر هر امامی نماز یواند و
با رهلری هر امامی ج اد کرد .حوم فراوان این روایات زمینـهی مناسـلی را بـرای پـذیرش
یلفای جور سده های نخسنین فراهم مـی سـاینه اسـت .ابـرای مشـاهده ی روایـات ر: .
محمدی ری ش ری ،7303 ،ج ،7صص010-010
دسنه ی دوم ،روایات مرتلط با طر مسـائلی اعـم از توصـیف ،فضـیلت و یـا مـذمت در
مورد شخصیتهاست .در این طلقه شخصیتهایی کـه در تـاریخ بـه سـلب کشـمکشهـای
سیاسی ،عقیدتی و یا فکری مورد توجه قرار گرفنهاند ،از اهمیت واالیی بریوردارنـد .بـرای
نمونه حضرت علیاع شخصینی است که روایات فراوانی با اغـرا

یاصـی در فضـیلت و

یا مذمت ایشان بیان شده است.
برای مثال در رواینی با سند مخدوش حضرت علی اع در صدد بیان برتـریهـای یـود
بر حضرت سلیماناع استابرای مشاهده تفصـیل روایـت ر : .مولسـی7323 ،ق ،ج،01
ص . 30-30در این روایت طویل حضرت افرادی را سوار بر ابر به مناطقی عویب همچـون
کوه یضر و پشت کوه قافابرای آَشـنایی اجمـالی بـا کـوه قـاف ر : .مصـاحب،7301 ،
 ،7303ج 0میبرد و در همین اثنا باقی ماندهای از قوم عاد را که در سرزمین یـود زنـدگی
میکردند و هنوز به کیفر ملنح نشدهاند را به عذاب ال ی دچار میکند.
وجود بنمایههـای اسـهوره ای بـه یـوبی درایـن حـدیث قابـل مشـاهده اسـت و بـا نقـد
اسهورهای می توان سسنی آن را اثلات نمود .الزم به ذکر است که یـود عحمـه ی مولسـی
بعد از ذکر این روایت اگر چه آن را رد نکرده و علم آن را به اهل بیت باز می گردانند ،اما
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به غریب بودن آن و عدم تکرار در سایر منابع و اصول اشاره می کنند و این غریب بودن بـه
نوعی نشان دهنده ی آمیخنگی حدیث با مهاللی است که پذیرش آن را از نظر مننی دشـوار
می سازد.
دسنه سوم را احادیثی با ماهیت حماسی تشـکیل مـیدهـد .در طـول تـاریخ جنـگهـای
اسحم به سلب وجود دسنورات ایحقی و منش جوانمردی ،رفنارهای حماسی قابل تقـدیری
از جانب مسلمانان بروز یافنه است .این زمینه مساعد سلب شـده اسـت تـا گـاه روایـات ایـن
حوزه از مسیر واقعی بیرون رفنه و از اسهوره در بیان مهالب یویش ب ره گیرند.
در بین شیعه حماسهی عاشورا یکی از بزرگترین وقایعی است که به سلب اهمیت گـاه
موجب بریی سو اسنفادهها شده است .اکسیر العلادات فى اسرار الش ادات دربنـدی نمونـه
ای از این آثار است که بسیاری از اقـوال آن بـه صـورت جـدی توسـط اندیشـمندان ج ـان
اسحم نقد شده استابرای نمونه نک :مه ری ،7310،ج ،71صص31-30
در دسنه چ ارم ،موموعهای از احادیث جا مـیگیـرد کـه دارای نـوعی بینامننیـت -چـه
دینی و چه فرهنگی -با باورها و داسنان های ملل غیـر اسـحمی قلـل یـا بعـد از ر ـور اسـحم
است .در حوزهی بینامننی دینی میتوان به احادیث برگرفنـه از عقایـد ی ـودی ،مـانوی و یـا
حنی سایر ادیان ،و در عرصهی بینامننی فرهنگی مـیتـوان بـه احادیـث برگرفنـه از فرهنـگ
جاهلیت و یا سایر فرهنگها چون ایران ،هند و یونان که در طول تاریخ و با گسنرش اسـحم
دچار تدایل فرهنگی شده اند ،اشـاره کـرد .روایـت عـوج بـن عنقامولسـی ،7323 ،ج،73
ص 712و روایــت قــرار داشــنن اروا شــ دا در دل پرنــدگانی ســلز در ب شــت کــه در
قندیلهای زیر عرش آسوده میگیرند امولسی ،7323 ،ج ،00ص 13را میتوان دو نمونـه
از این نوع احادیث دانست.
دسنه پـنوم احادیـث حـاوی عناصـر منـافیزیکی همچـون فرشـنگان ،اجنـه ،دیوهـا و یـا
شیاطینی است که بعضا در شکل گیری حوادث نقش آفرینی مسنقیمی دارنـد .اصـل وجـود
شیهان ،جن و فرشنه از مسلمات دینی و غیر قابل شل ه است اما بسیاری از جاعحن بـه سـلب
جاذبه ای که صحلت از این نوع مخلوقات در جلب مخاطب دارد به سـمت وضـع روایـاتی
در این زمینه دست مییازند.
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حدیث مربوط به فهر

ملک را که از جنلهی راوی نیز دچار اشکال است را مـیتـوان

در زمره ی ایـن نـوع از احادیـث معرفـی نمـودابرای نقـد روایـت ر : .سـاعدی7301 ،ق،
صص. 030-033
دسنهی ششم اینصاص به احادیثی دارد که مخالف عقل و حنی بـدی یات اسـت و گـاه
حاکی از وقوع وقایع و ریدادهایی یارج از قواعد علی و معلولی عالم طلیعت است .تخیل

و اغراق ،عمدهترین ویژگی این روایات است .برای مثال دربندى در کناب اکسیر العلـادات
به بیان و تشریخ روایاتی میپردازد که در آن تعداد کشنه شدگان به دست امـام حسـیناع ،
چ ارصدهزار نفر شمرده میشودادربندی7370،ق ،ج ،3ص 33و حال آن کـه اگـر زمـان
هر کشنن را یک ثانیه فر

کنیم ،زمانی بیش از  772سـاعت در روز عاشـورا بـرای انوـام

چنین کاری الزم است.
در دسنه هفنم احادیثی با محنوای ملاحث علت شناینی قرار دارد .ایـن روایـات معمـوالً
به بررسی علت پیدایش امور مخنلف پرداینه و در صدد پاسخگویی به سواالتی در زمینهی
ملدا شکل گیری اشیا  ،اعمال و باورهاست .حدیث آفرینش یداوند منعـال از عـرق اسـب
دونده را می توان از این دست به حسـاب آوردابـرای مشـاهده اطحعـات بیشـنر و نقـد ایـن
روایت ر : .ابن حور7332،ق ،ج ،0ص. 033
دسنه ی هشنم در این تقسیم بندی حاوی احادیث نارر به آینده است .این نـوع احادیـث
به دو دسنه تقسیم میشود که در دسنه اول احادیثی با سـایناری داسـنانی قـرار گرفنـه و در
آن به پیش بینی امور با اهمینی که پس از زمان صدور یویش رخ میدهد اشاره مـینمایـد.
روایات مربوط به آیر الزمان و دجال در ایـن گـروه قـرار دارد ابـرای نمونـه نـک :مسـلم،
 ،7370ج ،3ص. 0017
اما گروه دوم شامل احادیثی است کـه جاعـل آن ملننـی بـر نظـم آینـده نگـر سـعی در
بازآفرینی گذشنه مینماید .مثح ترتیب قرار گرفنن یلفـای سـه گانـه ،امـری از پـیش معـین
نیست .این نظم در طی زمان و بر اسا

حوادث تاریخی شـکل گرفنـه اسـت .امـا بریـی از

جریانات فکری ،از این نظم سه گانهی پسینی که شکل گیری آن مربوط به سـال هـا بعـد از
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زمان وفات نلی اکرم است ،برای برتری بریی از شخصیتهای زمان پیاملر بر دیگـر رقیلـان
اسنفاده میکنندابرای نمونه نک :مولسی7323 ،ق ،ج ،73صص. 307-302
دسنه ی ن م مربوط به احادیثی است که به دنلال قهلی سازی مثلت و منفی در مسـیله ای
یاص می باشد .بسیاری از احادیث ایحقی به دلیل ورـایف تعلیمـی از ایـن نـوع سـاینارها
تلعیت میکنند ابرای نمونه نک:ابن بابویه7321 ،ق ،ص . 007شکل ارائه این روایات را بـه
صورت محسو

و در قالبهای دوگانهی ییر و شر ،پر فضیلت و بی فضـیلت ،بـا اعنلـار و

بی اعنلار و زشت و زیلا نلاید در نظر گرفت بلکه گاهی تن ا با شنایت جریانات اجنماعی و
فکری یک عصر میتوان چنین قهلی سازی هایی را کشف کرد.
دسنهی دهم این احادیث روایات حاوی زبان سملولیک است .بیشنر این روایات توسـط
گروههای باطن گرا ترویج شده اند .کاربردهای نمـادین بـرای بریـی از اعـداد چـون پـنج،
هفت ،دوازده ،سیزده ،چ ل ،هفناد و هفناد و دو نمونه ای از این دست اسـت .بریـی شـمار
ش دای کربح به هفناد و دو را اسهورهای و درهمین راسنا تحلیل مینمایندابرای مشـاهدهی
چنــین تحلیلــی ر  :ســنگری ،7301 ،ج ،7ص022د و بــرای آگــاهی از آمــاردقیق یــاران و
ش دای کربح ر  :همان ،7301،ج ،7صص . 733-703هفناد دو در اسـاطیر ،عـدد رمـزی
یورشــید اســت و در آســیا ،اروپــا و آفریقــا رواج ـی گســنرده داردااســماعیل پــور،7301 ،
ص. 00
دسنه ی یازدهم شامل احادیث تشویق و تحذیر است .این نوع از روایات بـه دنلـال شـور
آفرینی در انوام یا تر

بریی از اعمال هسنند .برای مثال بریی از روایـات پزشـکی بـرای

یوردن بریی یوراکیها جنلهای قدسی ذکر کردهاند .تشویق بـه یـوردن عـد

بـه دلیـل

تقدیس آن توسط پیاملراناص نمونه ای از این نوع روایات جعلی است که حنی با موضـع
گیری امام صادقاع نیز همراه شده استاکلینی7321 ،ق ،ج ،1ص. 333
دسنه دوازدهم ،روایاتی است که رواینگـری آنهـا همـراه بـا رازآلـودگی اسـت .بـرای
نمونه بریی از راویان ادعا کردهاند که در برابر دید آنها ،امـام معصـوم شـی ی عـادی را بـه
طح تلدیل نموده است و پس از تقدیم آن به فرد بیننده ،پن ان نگه داشـنن آن را از مخاطـب
یواسنه استابرای نمونه ر : .راوندی7323 ،ق ،ج ،7ص. 307
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تفرد در نقل ،تمرکز بر مخفی ماندن و از سوی دیگر اشاعه این حدیث بـه رغـم امـر بـه
اینفا همه از جمله مویداتی است که آسیب مند بودن این حدیث را اثلات می نماید .چنان
که مشاهده شد دامنهی وسیعی از احادیث بن مایهای اسهورهای دارند اما کیفیت شناساسـی
این روایات و نقد اسهورهای آن چگونه است؟ از اینوا به بعد الزم است تا گـام دومـی کـه
در ابندای بخش بدان اشاره شد برداشنه شود.
 .2-1-3مراحل نقد اسطورهای احادیث
برای دسنرسی به نقد اسهورهای حدیث طی سه گام اساسی ضروری است:
الف) در گام اول الزم است تا عناصر اسهورهای حدیث با هدف مشخص کردن ابعـاد
اسهورهای آن شناساسی شود.
ب) گام دوم شنایت اهداف به کارگیری اسهوره است تا از این طریـق دلیـل ر ـور و
بروز اسهوره در منن آشکار شود.
ج) در گام سوم به گونه شناسی پرداینه میشود تا از طریق آن قالب ارائهی اسـهوره و
در ن ایت نیازی که به واسههی آن ،اسهوره شکل گرفنه است مشخص شود.
 .1-2-1-3مرحله اول شناخت عناصر اسطورهای حدیث
برای شنایت دقیق اسهوره ،اکنفا به تعاریف منعدد آن کافی نیست ،بلکه الزم اسـت تـا
عناصر به کار رفنه در آن شناینه و تحلیل شـوند .عناصـر سـازندهی اسـهوره علـارتانـد از
اغراق ،رواینمندی ،وجه نمادین ،جنلهی مـاورائی ،ارزش محـوری ،قهلـی شـدگی ،وجـود
ق رمان و ضد ق رمان-یا حـداقل یکـی از آنهـا ،-مکـان پریشـی و زمـان پریشـی .بسـنه بـه
اهداف اسهورهها ،تعداد عناصر به کار رفنه در آن ،کم و زیاد میشود.
با شنایت عناصر اسهورهای ،حدیث پژوه به مح هایی دسنرسی دارد تا عحوه بر تمیز
دقیق روایات در طلقه بندی دوازده گانهی فصل قلل ،اساطیری که احیانا یـارج از آن طلقـه
بندی هسنند را نیز شناسایی کند .با پشت سـر گذاشـنن ایـن فراینـد ،بـر اسـا
کمی ،میتوان به درصد اسهورهای بودن یک روایت نیز اشاره کرد.

مـح هـای
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برای نحوه ی کارآمدی این شیوه ،یک حـدیث بـه عنـوان نمونـه تحلیـل مـیگـردد .در

کناب مناقب آل ابی طالب رواینی بدین شکل وجود دارد...«:إِ َّنَاللََََََّض َممَاي ِوَوَوَي َِوَ
َلىَالطُّیوِرَفأ َّولَم ْنَآمن َِِبَاَالَُْاا َالَُِْیوَوَالْقنَا ِضَوَم َّولَم َْنَحدََ اَالَُْوََوَالْقْنقَاََفَلقنه َاَ
اللَََََّتَقََاِ َِمَ َْنَِ َ ْ ِ
َيَالطُّیََوِرَفأ َّمََاَالََُْوََفَََْتَ ْقَ ََِرَم ْنَت ْهََضَ ِالنَّهََا ِرَلََُِ ْ ِ
وَالطََّ ِْ َلََاَوَم َّمََاَالْقْنقََاََ
ت َِِفَالُِْدا ِرَََتََضى »...اابن ش ر آشوب ،7313 ،ج ،0ص. 373
فَ اِ ْ
اولین عنصر اسهورهای این حدیث ،رواینمند بودن آن است چون در قالب تـوالی بیـان،
موضوعی مشخص را پیگیری نموده و از صورتی شله داسنان بریوردار است .دومین عنصـر
وجوه نمادین آن است ابرای آشنایی بـا ارتلـاط نمـاد واسـهوره ر  :الفـورگ و آلنـدی،
 ،7313صص 31-73د اسنفاده نمادین از رنگها و حیوانات دو وجـه بـر جسـنهی نمادهـای
این حدیث است .رنگ سفید بریی پرندگان داللت بر روشنی و پاکی آنان داردامینفـورد،
 ،7333ص. 003
همچنین در اننخاب پرندگانی کـه جـز منکـرین والیـت بـه حسـاب مـیآینـد از جغـد
اسنفاده شده که در فرهنگ عامیانه نشانهی شومی استاکوپر ،7313 ،ص . 723در حدیث
نامی از عنقا آمده .عنقا پرنـده ای ییـالی همچـون سـیمرس اسـت کـه بـر یـحف دو نمـاد
پیشین ،دارای اسهوره هایی مسنقل استابرای کسب اطحع در مورد عنقا در فرهنگ عـرب
ر : .جاحظ7303 ،ق ،ج ،1ص. 10
این ع نصـر حـاکی از وجـود جـاعلی منـیثر از باورهـای فرهنگـی اسـت .سـومین عنصـر
اسهورهای این حدیث جنلهی ماورائی آن است که میتوان آن را در شـعورمندی پرنـدگان
مشاهده کرد .ارزش محوری ،چ ارمین عنصر اسـهورهای ایـن حـدیث اسـت .داللـتهـای
مسنقیم و غیر مسنقیم حدیث بر محوریت ارزش ایمان به حضرت علی اع بنـا شـده اسـتد
اللنه ارزشی که دارای ج ت گیریهای ایدئولوژیک است و یواهان القای ایمان به والیـت
حضرت به مثابه امری نوات بخش است.
پنومین عنصر اسهورهای حدیث قهلی شدگی آن اسـت .ایوـاد دو قهلـی ایمـان و بـی
ایمانی که ثمرهی آن عاقلت به ییری یا بد عاقلنی است به یوبی در این حـدیث بـه تصـویر
کشیده شدهد زیرا بر اسا

این روایت ،پرندگان ایمان آورنده یوش یمن و پرنـدگانی کـه
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سر به طوق تسلیم فرود نیاوردهاند بد یمن هسنند .ششـمین عنصـر اسـهورهای ایـن حـدیث،
نقش پن ان حضرت علی به عنوان ق رمانی برای اهل ایمان است.
از آنوایی که هر کدام از پرندگان بر اسا

اینیـار یـویش دسـت بـه اننخـاب والیـت

حضرت علی زده اند در ننیوه ،عاقلـت کـار گریلـان یودشـان را گرفنـه لکـن در ایـن میـان
ق رمان و منوی مؤمنان از شومی حضرت علی است زیرا مومنان به او از بدشـگونی در امـان
ماندهاند .مکان پریشی و زمان پریشی ،هفنمین عنصر اسهورهای این حدیث است زیرا وقوع
ماجرا در زمان و مکانی ازلی است و به همین یاطر ،تابع زمان و مکان دنیایی نیست.
 . 2-2-1-3مرحله دوم شناخت اهداف استفاده از اسطوره در حدیث
اهداف سایت اسهوره ،بسیار مننوع است .اگرچه معرفی اهـدافی واحـد کـه بـر اسـا
آنها همه ی اساطیر دسنه بندی شوند دشوار است اما در موموع میتوان با نگرشی کل گرا
اهدافی را بیان نمـود کـه حـداقل سـهح وسـیعی از اسـهورههـا را پوشـش دهـد .اسـنفاده از
اسهوره بـه منظـور اهـداف آموزشـی ،هـوینی ،ایـدئولوژیک و علـت شـناینی عمـدهتـرین
عواملی هسنند که منور به سایت اسهورههای گوناگون میشوند.
در فرهنگ های مخنلف ،اسنفاده از اسهوره برای اهداف آموزشـی ،کـاربردی عمـومی
داردالوفلردالشو ،7311 ،صص . 01-01ملننی بر اینصاصات فرهنگی هر جامعه ،بریـی از
رفنارها مثلتاند و قابل ترویجد بریی اعمال نیز منفیاند و منفور تلقی میشوند .اسـهورههـا
در اینوا با بزرگنمایی یوبیها و بدیها ،درصدد ایواد شـرایهی بـرای یودنمـایی بـیش از
پیش ییر و شر هسنند تا اثر گذاری مورد نظرشان اتفاق افنداواحد دوست ،7303 ،ص. 03
آثاری همچون ثواب االعمال و عقاب االعمال ،مواردی مناسب برای بررسی این نوع از
کارکردها هسنندابرای مشاهده نمونه ای از کنب ثواب االعمال و عقاب االعمال نـک :ابـن
بابویه 7321 ،ق  .برای مثال تشـویق مـردم بـه یوانـدن قـرآن بـا جعـل روایـاتی از پیـاملر در
فضایل قرائت سورههای قرآن ویا ارائهی ثوابهـایی شـگفت انگیـز در ازای انوـام انـد
اعمال مسنحلی در همین راسنا قابـل تحلیـل اسـتابرای نگـاهی اننقـادی بـه راویـان فضـائل
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القرآن ر  :کحننری ،7310 ،صص . 770-721وجـه اسـهورهای ایـن نـوع از روایـات در
اشارتهایی که به نوع ثواب یا فضیلت اعمال میشود ،قابل ردیابی است.
نوع دوم اهدافی که اسهورهها بر اسا

آن ساینه میشود اهداف هوینی استاباسـنید،

 ،7337ص . 723هویّت به موموعه نگرشها ،ویژگیها و روحیاتی گفنه میشود کـه یـک
فرد یا جامعه را از افراد دیگر یا جوامع دیگر منمایز میکنـدانوفی ،7330 ،ص 01و بـه دو
بعد فردی و اجنماعی تقسیم میشود .به دلیل وجود فرقههای مخنلف در جوامع اسحمی کـه
هر کدام از آنها به دنلال تثلیت جایگاه یویش در میان دیگر مذاهب هسنند ،لـذا کاربسـت
هویت برای تمایزگذاریهای فرقهای به یوبی قابل رایت است.
این شرایط ،زمینه را برای حرکت به سمت معرفی یویشـنن فـراهم مـیکنـد .بـه همـین
یاطر شاهد گونههای مخنلفی از جلوهنماییهای فرقهای در منون روایی هسنیم .برای نمونـه
تحش زبیریان ج ت برجسنه نمودن شخصیتهای مذهلی یود و همچنین ارائهی جایگـاهی
بارز در میان فرق اسحمی از مواردی است که محدثان با اهداف هوینی ،دست به سـایت و
یا پردایت آن زدهاندابرای کسب اطحعات بیشنر ر : .هدایت پناه. 7337 ،
نوع سوم سایت اسهورهها ملننی بر اهداف ایدئولوژیک است .در ایـن حـوزه صـاحلان
هر کدام از ایدئولوژیها برای ارائهی تصویری مثلت از یویش و تصـویری منفـی از رقیـب
به گونهای به بیان مهالب می پردازد کـه صـحت ادعاهـایش اثلـات شـودابرای نمونـه نـک:
الپحننین ،7310،ج ،0ص. 73
تفاوت این اهداف با اهداف هوینی در آن اسـت کـه دیگـر در ایـن بخـش بـا تفکـرات
فرقه ای به معنای کحمی آن روبه رو نیسنیم ،بلکه به صورت عام با تفکراتی مواج یم که بـه
دنلال برتری یود نسلت به تفکرات دیگران میباشد .دعوای فکـری شـیعه و اهـل سـنت در
این راسنا قابل تحلیـل اسـت .در ایـن دعـوا هـر دو گـروه ،روایـاتی را ضـد دیگـری وضـع
مینماید به گونهای که گاه شین اسهورهای آن روایات جز با نگاهی دقیق به دست نخواهـد
آمد.
آیرین نوع اهداف اسهورهای ،سایت آنها براسا

اهـداف علـتشـناینی اسـت .بـه

دلیل نامعلوم بودن علت بسیاری از مسائل عصر ،محدثان تا حدودی به سمت ب ره گیـری از
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اساطیر برای رفع این مشکل سوق داده شدند .فلسفه احکام و علل انوـام بریـی از مناسـک
نمونه هایی بارز از حضور این نوع اهداف در میان روایات است .برای مثال رابههی پاشـیدن
آب ب ر روی قلرها وکم نمودن ایـن آب از حـرارت آتـش افـراد گناهکاراصـدوق،7302 ،
ج ،7ص 310نمونهای از این روایات است .این روایات در اصهح محدثان علل الحـدیث
نامیده میشود.
 .3-2-1-3مرحله سوم شناخت گونهی اسطورهای استفاده شده در حدیث
اسهورهها به انواع مخنلفی تقسیم میشوند .بریی از م مترین آنها علارتاند از:
اســهورههــای آیینــی ،اســهورههــای علــت شــناینی ،اســهورههــای اعنلــار و شخصــیت،
اسهورههای فرجام ،اسهورههای اصل و آغاز ،اسهورههای بازییزی ،اسهورههـای منویـان،
اسهورههـای ادوار و اکـوار ،اسـهورههـای چریـه زمـان ،اسـهورههـای شـاهان و زاهـدان،
اسهورههای یاد و فراموشی ،اسهورههای قضا و قدر و ن اینا اسهورههای تیثیر افح

ابرای

مشاهده تفصیلی گونههای اسهوره نک :اسماعیل پـور ،7301 ،ص13-13د بـاجحن،7300 ،
ص. 00-13
فایدهی شنایت گونههای اسهورهای و تهلیق آن با احادیث از دو حیـث قابـل مححظـه
است .اول این که میتواند به مثابه روشی برای شنایت احادیث اسهورهای به حسـاب آیـد.
محدثی که از این گونه ها آگاه باشد ،بـا تعیـین وضـعیت احادیـث مـورد مهالعـه ،مـیتوانـد
امکان وجود بسنرهای اسهورهای را مشخص نماید .برای مثـال وقنـی محـدثی بـا رواینـی از

رسول یدااص مواجه میشود که فرمودندََ« :يَ ْْ َُال ََُّيَْیاَح ََّيَيَُْقَلَاللََََّرحَْ َِم َْنَم ْ َ ِ َ
ِ
َاَََُ ِْ
َاِ َ َمِ َ» اطلرانــی7321 ،ق ،ج ،72ص 733مــیتوانــد
َِْیَ َِوَي ََوا ِ ْس ْ
َاِ َ َم ِیَََ ْ
َاََُمَو ْ
تشخیص دهد که این روایت از حیث گونههای اسهورهای ،به اسـهورههـای فرجـام ارتلـاط

دارد و دلیل نقلهای گوناگون این روایت ،مخصوصا با توجه به گونههای اصیلی که از ایـن
روایــت بــاقی مانــده اســتابرای نمونــه ر : .ترمــذی7373 ،ق ،ج ،3ص ، 030عحقــهی
سازندگان برای ارائهی تصویری از منوی و منوی گری است.
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دومین فایدهی شنایت گونههـای اسـهورهای آن اسـت کـه بـه اهـداف جزئـی سـایت
اسهوره میپردازد .آشنایی با گونههای اسهورهای کمک میکند تا بـه صـورت فرضـیه ای
اولیه دلیل سایت و یا به کـارگیری اسـهوره و بـه تلـع آن نیـت جاعـل در سـایت حـدیث

روشن شود .برای مثال جاعل روایت « َّ
أحضا َاَح َّيَ
إنَاهللَملَّاَمراََم ْنَخلَ َيَهََََ،لَ َالْیَ َف ْ
َضق ََتَ َََّلَ َ َيَه َََ ِ
َم َ َْنَ لَ َ َالق ََض » اابــــن حوــــر7332،ق ،ج ،0ص 033از گونــــهی
ْ
اسهورههای منشی و اصل یلق اسنفاده کرده است تا امر غریلی چون کیفیت یلقـت یـدا را
صورت بندی نماید ،لذا اساسا نارر به چنین هدفی دست به وضع حدیث زده است.
در موموع با به کارگیری مراحل سهگانـه ای کـه توضـیح آن گذشـت ،آسـیب شـنا
حدیث قادر به شنایت احادیث اسهورهای و دالیل سایت آن یواهد بود.
 .2-3کاربست اسطوره شناسی در حوزهی تحلیل احادیث
توجه به فرم اسهورهها از طریق ساینارشناسان وارد حوزهی اسـهوره شـد .گـرایش بـه
نقد روایی اساطیر در دهههای آغازین و میانه قرن بیسنم مصادف بـا پیـدایش مکنـب شـکل
گرایـی روســی و سـاینارگرایی فرانســوی شـکل گرفــتامعموری ،7330 ،ص . 03آنــدره
یولس نخسـنین کسـی بـود کـه بـه تحلیـل روایـت پردایـت و راه را بـرای مهالعـه روایـت
گشودابدره ای ،7310 ،ص. 7
با این وجود ،اتفاق نظر وجود دارد که والدیمر پراپ ،پدر روایت شناسـی اسـت .او بـا
طر ریخت شناسی در تحلیل روایتها در پی آن بر آمد که روایـت را بـه مثابـه سـامانهای
بلیند که اجزای منشکل آن طی مناسلتهایی بین یودشان و کلیت روایت ،روایـت را یلـق
می کنند .روایت از منظر او مانند دسنگاهی کامح منسوم است که اجزا و بخشهـای آن در
تعامل با یکدیگر به آفرینش روایت میپردازند .مهابق بـا نظـر معنقـدان بـه نقـد سـایناری،
عناصر موجود در یک روایت 7در شش مورد کلی یحصه میشوند:
 رواینگر

2

1

. Narrative
. Narrator

2

ناقل داستان ،کسی است که در نقش دانای ماجرا در ارتباط با مخاطب قرار میگیرد.
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 کارکرد
 پیرفت

1

2

 پیرنگ

3

 شخصیت

4

 زاویه دید

5

بسنه به این که یک روایت ،نارر به هر کدام از این عناصر در چه موقعیت منمایزی قرار
گیرد ،ساینار روایـت تغییـر مـی کنـد .براسـا

عناصـر مـذکور ،پیونـد فـرم اسـهورهای بـا

احادیث ،در مواردی امکان پذیر یواهد بود که اوال بسـنرهای اسـهورهای در مـنن موجـود
باشد و ثانیاً حدیث در قالب روایت داسنانی ارائه شده باشد .در بیشنر موارد ،وجـود ایـن دو
ویژگی در احادیث ،قرینهای بر دیل و تصرفات عامدانه در منن حدیث است که مـیتوانـد

جعلی بودن آن را گوشزد کند .برای توضیح عملی این مسیله به رواینی اسهورهای در بحـار
االنوار به نقل از امام محمد باقراع اشاره میشود .در این روایت آمده:

«صَلَّىَ(َ7ص)َ اتَلْیل َ ُثَ ََّتَو َّحََََإَِِالُْ ِقی َ ََِفََََاَمََِاَِ ْمَ ُثَضَوََ ََضَوََِْ ََانَوََلِیََّاَفَقََالَ
صََداََالْم ْهَ ِ
َََّميََْتَيََاَمََِاَِ ْمَ ُثَضَفَِيََّ َمَِ َُّنَ
َقَوَتَ ْقَ ِضَو ْ َِمَ ََو َّ
َالهَََْوَتَقَََ ْ
ْامضَواَحَ ََّيَتَأْتواَم ْ
ِ
ِ ِ
َََّميََْتَي َاََلَِ َُّمَنَ َْنَ
الْقَ َْوََ ََّميََْتَيََاََ ََضَ ََّميََْتَيََاََِْ ََانَف ََِ ْنَمحََاِواَواحَََاَم َْنم ْ َوَإَََِّتَقَََ ْ
ِ
اََالْم ْه ِ
آَض َ ََّممضَالَضيحَفد لْته َح َّيَوضَقْته ََلَىََِ ِ
َقَفَتقَََََّمَِوَِم ُث
َْضَفهَلَّ َفَلَ ْ َيََضَُّواَ
ْ
ْ
ْ
فَتن َّدىَفَتقَََََّ ضَفهلَّ َفَلَ ْ َيََضَُّواََلْی َََِوَتَقََََََِّْ َانَوََِلَّ َفَلَ ْ َيََضَُّواََلْی ََََِوَتَقََََََّلِ وَمَوَ
1

. Function
کوچکترین جزء هر روایت است که تمهیدی برای اجزای بعدی به شـمار رفتـه و هـدفی را درون روایـت دنبـال
میکند.
2
. Sequence
پیرفت کوچکترین حلقه زنجیره حوادث روایت است و روایت سیر توالی مجموعهای از پیرفت هاست.
3
. Plot
شیوهای که مولف برای ترکیب رتدادهای روایت بر میگزیند تا سیری منطقی برای داستان بیافریند.
4
. Character
به هر یک از کنشگرانی گیته میشود که دست به کنشهایی میزنند و در حل قطعی داستان نقش اییا مینمایند.
1
. Point of view
منظری است که روایتگر و شخصیتهای روایت از آن زاویه ،موضوعات روایت را میبینند و توصیف میکنند.
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َالهَََََْلََیم َوَر ْ َ ََاللََّ َََِوََِضناتََََم ْ َ َالْم ْهَ ِ
َقَالََّ َِْينَآمنَواَ ََِضَِبِ ْ َوَىاَ َ ْ َ َََىَوَرَِ َ
قََال َّ
ْ ْ
َولَاللََّ َََِإِلََیم َفَقََالواَمضحََُاَ ِضَِ ِ
َلََىَقَلََوِبِِ َميََاَرََِولَرَِ ِ
لهََََْيََاَ
َولَاللََّ َََِوَ ِضََِولََِِوََلْیَ َا َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َََّفَقََالواَإِيَََََّضَ ِضَََلََىَ
وصَ ََّمَرََِولَاللَََََّوَر ْ َ َاللَََََّوََِضناتََََقََالَفمْیََقََل ْ ََت ْ َم َِبَوصَ َُّمَالنََِّ َ
ِ
ِ
َََّفمْیََقَتَضْنََتَرََِولَاللََّ َََِص َلَّىَاللََََََّلْیَ َََِوَآلَِ َََِوَنْیََقَ
آ اينََاَمَََّيملَ َ َإَََِّيُِیََّاَم ْوَوصَ ََّمَيَ ِ َ
اَِف ُّ ِ
حش َ ََوَنْیََقَحالََََوَََِال و ِ
صََداِ َ ََلَ ََِميَََّاَََيملَ َ َإَََِّيَُِیََّاَم ْوَ
َالهََلالَوَقََالواَََ ََََْم ْ
و ِصََمَيََََِّفَقََالَلَ َم ِ
َُ ْقََت ْ َمََاَيَقولََونَقََالواَيَقَ ْ َقََالَفا ْاََهَواَ ََّح َّولَواَوحََو ه ْ َقَُِ َالْ َِينَ َِ
َّ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َََّصَقَ ََْ
فد لََْته َالََضيحَحَ ََّيَوضََقْته ََِْ َ َْيَيَََ ََْرََِولَاللَََََّفََأ ََْويَ الَََََّْنََانَفَقََالَلَ َالنََِّ ُّ
ِِ
ِ
َاحَ َ َواَاَ ََهاَتم َْ»
رميَْ ََت ْ َوَُ ْقَ ََت ْ َفا ْاَ ََهَواَق ََالواَيَق َ َ ْ َفايْمَ ََض َالنَّ َ ِ ُّ
َََّإَِِمَْن ِالَ ََََوَقَ ََالَل َ َ ْ ْ
امولسی7323،ق ،ج ،73صص. 307-302
اولین زمینهای که بررسی این روایت را براسا

فرم اسـهورهای فـراهم مـیکنـد وجـود

عناصر اسهورهای از قلیل غار اصحاب ک ف ،تکلم با اصحاب ک ـف ،مسـافرت بـه همـراه
باد ،در کنار هم قرار گرفنن یلفا و اقرار اصحاب ک ف به وصایت حضرت علی اع است.
بدین نحو با اطمینـان مـی تـوان قائـل شـد کـه حـدیث اننخـاب شـده دارای بسـنر و عناصـر
اسهورهای اسـت و بـه همـین یـاطر مـیتـوان آن را در عـداد احادیـث اسـهورهای در نظـر
گرفت.
بعد از این گام امکان تحلیل روایت شناینی حدیث امکان پـذیر یواهـد شـد زیـرا ایـن
حدیث در قالب داسنان کوتاه پردازش یافنه و در آن عناصر شش گانهی روایت پـردازی را
میتوان دید .رواینگر این حدیث امام باقراع است .طلعاً برای واقع پذیری روایت ،شخصی
به عنوان راوی اننخاب شده که نمیتوان در حقانیت سخنانش شک کرد .اگرچـه مـیتـوان
برای این روایت کارکردهای مننوعی لحاظ کرد اما کارکرد اصلی آن ،مربوط به سـفر نـزد
اصحاب ک ف و شنیدن حقانیت وصایت حضرت علی است.
از نظر پیرفت نیز رفت وآمدهای منعددی در این روایت قابل بررسـی اسـت .فرایـوانی
پیاملر ،حضور افرادی که بعدها هر کدام در تاریخ اسحم یحفت را برع ده گرفنند ،سفر بـا
باد ،نزدیکی به غار ،عدم تکلم اصحاب ک ف با یلفای سه گانه در کنـار صـحلت آنـان بـا
حضرت علی و اذعان به وصایت ایشان ،حضور مودد نزد پیـاملر ،اعنـراف گیـری حضـرت
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رسول از یلفای سه گانه و تیکید بر یادسپاری آن ،پیرفتهای اساسی این داسنان را تشـکیل
میدهند .در موموع نارر به پیرفتها ،داسنان روندی منظم را در پیش گرفنه است.
مدت داسنان نیز کوتاه است و از نظر بسامد بیشنر توجـه بـر حقانیـت وصـایت حضـرت
علی از زبان اصحاب ک ف و پیاملر است .چینش شخصیتهـای داسـنان بسـیار قابـل توجـه
است :اوالٌ حضور پیاملراص در ابندا و انن ای روایت به نوعی حـاکی از حضـور ایشـان در
سراسر داسنان است ،ثانیاً کنشگرهای اصلی روایت ،کسانیاند که طلق تاریخ بعـدها درگیـر
مسیلهی یحفت میشوند و گویا این واقعه بیدارباشی برای آنها است .ثالثاً اصـحابک ـف
به عنوان افرادی با داسنانی رازآلود ،شاهدان این ماجرا هسنند.
زاویه ی دید داسنان سوم شخص است که نارر به اننساب ایـن روایـت بـه امـام بـاقراع ،
ایشان راوی داسنان بـه حسـاب مـیآینـد ،امـا در بخـشهـایی از داسـنان روایـت بـه سـمت
مکالمههای چند نفره حرکت میکند ،به یصوص در مواردی که حضـرت رسـولاص بـا
یلفا صحلت میکنند و یا زمانی که یلفا با اصحاب ک ف به گفت و گو میپردازند.
جمع بندی آن که حدیث از حیث گونه بـه اسـهورههـای شخصـیت و ق رمـان نزدیـک
است زیرا به طور واضح ،محوریت حضرت علیاع مورد اشاره قرار میگیـرد ودرکنـارآن
بی اعنلـار بـودن سـایر رقیلـان در ذیـل آن اثلـات مـیشـود .از ایـن رو بـه یـوبی الیـههـای
ایدئولوژیکی سازنده در منن حدیث قابل مشاهده است .فرم حدیث نیز از پخنگـی بسـیاری
بریوردار است و همین امر میتواند مشکو

بودن صحت حـدیث را اثلـات نمایـد .چـون

معموالً روایاتی که اوال جنلهای داسنانی داشنه باشند و ثانیاً تمامی عناصر روایت پـردازی در
آن رعایت شده باشد حکاینگر تحشی بیرونی برای سامان دهی به حدیث هسنند.
نتیجهگیری
از جمله بحثهای پر اهمیت در حوزه علوم انسانی ـ اسحمی بحثهای میـان رشـنهای و
بررسی دادهها ملننی بر رویکردهای تلفیقی است .در این مقاله سعی شد تا بـا توجـه بـه ایـن
نکنه از ررفیتهای علم اسهوره شناسی که موطن آن در ابندا تحلیل و بررسی داسـنانهـای
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نمادین بوده است ،در بررسی و تحلیل احادیث اسنفاده شود .بـرای طـی چنـین فراینـدی دو
گام اساسی برداشنه شد:
الف در گام اول ،نخست به بسنرهای دوازده گانـه ای اشـاره شـد کـه عمـدتاً احادیـث
اسهورهای در آن قالب نمایان میگردد.
ب سپس در ادامه به مراحل نقد اسـهورهای در سـه بخـش شـنایت عناصـر ،اهـداف و
گونههای اسهورهای اشاره شد .موموعاً با تلفیق سه بخش مذکور با یکدیگر پژوهشگر ایـن
موقعیت را یواهد یافت تا موموعه تحلیلهایی محنوایی را در زمینهی نقد آسـیب شـناینی
حدیث ارائه نماید .اما برای نقد سایناری حدیث نیازمند آن هسنیم تا گام دومی که در این
فرایند تعلیه شده است را برداریم.
در گام دوم ملننی بر عناصری که در الگوهای حوزهی روایت شناسی اساطیر بیـان شـد،
ساینار احادیث از نظر فرم مشخص میشوند .فایدهی ایـن کـار دریافـت درکـی واضـح از
پیامها و داللتهای پن انی یواهد بود که در احادیث به طور غیر صریح بیان شده است.
در ن ایت نگارندگان این مقاله با طی ایـن مراحـل در صـدد ارائـه مـدلی بـرای حـدیث
پژوهان ،ملننی بر دسناوردهای علم اسهوره شناسی بودند .اسهوره شناسی ابزاری اسـت کـه
به عنوان یک قرینه به یـوبی مـیتوانـد فضـایی را بـرای تحلیـل محنـوای روایـات و در
ساینار آن ایواد کند و حنی در گامهای بعد ،بـا همراهـی سـایر قـرائن ،قضـاوت در مـورد
یک حدیث را ممکن سازد.
فارس از این فواید نقد اسهورهای ثمرات منحصر به فرد دیگری نیز دارد که از آن جملـه
می توان به موارد ذیل اشاره کرد :اول گسنرش دامنهی روش شناینی حـدیث پژوهـی ،دوم
فراهم آوردن شرایط نقد روشـمند و سـوم ف ـم فضـای فکـری حـاکم بـر روایـت بـه دلیـل
شنایت اهـدافی کـه حـدیث در بسـنر آن شـکل گرفنـه اسـت .نکنـهی پایـانی آن کـه ایـن
ویژگیها به تن ایی حکم ن ایی در باب صحت و سقم یک روایت را صادر نمیکنند و ایـن
م م نیازمند همراهی سایر قرائن و ابزارهاست.
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منابع
 .7قرآن کریم.
.0

ابن بابویه ،محمد بن على ا7321ق  ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قـم :دار الشـریف
الرضی للنشر.

.3

ابن حور ،عسقحنی ا7332ق  ،لسان المیزان ،بیروت :ن سسه االعلمی للمهلوعات.

.3

ابن ش ر آشوب ،محمد بن على ا7313ق  ،مناقب آل أبی طالب علدیهم السد م ،قـم:
عحمه.

.0

اسماعیل پور ،ابوالقاسم ا ، 7301اسطوره ،بیان نمادین ،ت ران :سروش.

.1

امینی ،علدالحسین ا7331ق  ،الغدیر فی الکتاب و السدن و األدب ،بیـروت :دارالکنـب
العربی.

.1

آرمسنرانگ ،کـارن ا ، 7332تاریخ مختصر اسطوره ،ترجمـه علـا
مرکز.

.0

باجحن ،محمد حسین ا ، 7300در قلمرو انسان شناسی ،ت ران :نشر افکار.

.3

باجحن ،محمـد حسـین ا« ، 7337اسـهوره» ،دانشدنامه فرهندم مدردم ایدران ،ت ـران:
اننشارات دایرةالمعارف بزرگ اسحمی.

مخلـر ،ت ـران :نشـر

 .72باسنید ،روژ ا ، 7337دانش اساطیر ،ترجمه جحل سناری ،ت ران :اننشارات تو .
 .77بلعمی ،ابوعلی ا ، 7310تاریخنامه طبری ،ت ران :اللرز.
 .70ب ار ،م رداد ا ، 7313جستاری چند در فرهنم ایران ،ت ران :اننشارات فکرروز.
 .73بیرلین ،ج.ف ا ، 7301اسطورههای موازی ،ترجمه علا

مخلر ،ت ران :نشرمرکز.

 .73پاکنچی ،احمد ا ، 7300علل الحدیث ،ت ران :دانشگاه امام صادقاع .
 .70پراپ ،والدیمـر ا ، 7310ریخت شناسی قصههدای پریدان ،ترجمـه فریـدون بـدره ای،
ت ران :اننشارات تو .
 .71ترمذى ،محمد بن عیسى ا7373ق  ،الجامع الصحیح ،قاهره :دار الحدیث.
 .71جاحظ ،عمرو بن بحر ا7303ق  ،الحیوان ،بیروت :دار الکنب العلمیة.
 .70جوهرى ،اسماعیل بن حماد ا7311ق  ،الصحاح ،بیروت :دارالعلم.

 .73یوارزمی،حمیدرضا ا ، 7331تکـوین و تحول چهره قهرمان در اسطورههاوحماسه
ملی ایران ،ت ران :نشر اطحعات.
 .02داند  ،آلـن ا ، 7333اسطورههای کهن (فولکلور در قدرآن) ،ترجمـه مـریم حسـین
گلزار ،قم :فح .
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 .07دریابندری ،نوف ا ، 7302افسانه اسطوره ،ت ران :کارنامه.
 .00دهخدا ،علی اکلر ا ، 7311لغت نامه دهخدا ،ت ران :اننشارات دانشگاه ت ران.
 .03رید ،ئولین ا ، 7301انسان در عصر تدوحش ،ترجمـه محمـود عنایـت ،ت ـران :اننشـارات
هاشمی.
 .03سارتر ،ژان پل ا ، 7330ادبیات چیست ،ترجمه ابوالحسن نوفی و مصهفی رحیمی ،ت ران:
اننشارات زمان.
 .00ساعدى ،حسین ا7301ق  ،الضعفاء من رجال الحدیث ،قم :موسسه علمى فرهنگـى دار
الحدیث.
 .01سناری ،جحل ا ، 7311رمز و مثل در روانکاوی ،ت ران :اننشارات تو .
 .01سگال ،رابرت آلن ا ، 7333اسطوره ،ت ران :اننشارت حکمت.
 .00سنگری ،محمدرضا ا ، 7301آینه داران آفتاب ،ت ران :شرکت چاپ و نشر بین الملل.
 .03ضمیران ،محمد ا ، 7313گذر از جهان اسطوره به فلسفه ،ت ران :هرمس.
 .32طلرانی ،ا7321ق  ،المعجم الکبیر ،بیروت :داراحیا النراث العربی.
 .37علی ،جواد ا7300ق  ،المفصل فی تاریخ العرب قبل االس م ،بی جا :دارالساقی.
 .30عمید ،حسن ا ، 7313فرهنم عمید ،ت ران :اننشارات امیرکلیر.
 .33فاضل دربندی ا7370ق  ،اکسیرالعبادات فی اسرار الشهادات ،بحرین :شرکة المصهفی
للخدمات الثقافیة.

 .33فدایی م ربانی ،م دی  7303ا « ،نظریه اسنیح در اندیشه سیاسی ابویعلی بن فـرّا » ،فصلنامه
پژوهش سیاست نظری ،شماه هشنم
 .30فراهیدى ،یلیل بن احمد ا7323ق  ،کتاب العین ،قم :دارالعلم.
 .31فوالدوند ،عزت اهلل ا« ، 7303اسهوره و اسهوره شناسی» ،دانشنامه ایران ،ت ران :اننشارات
دایرةالمعارف بزرگ اسحمی.
 .31قهب الدین راوندى ،سعید بن هلـة اهلل ا7323ق  ،الخرائج و الجدرائح ،قـم :مؤسسـه امـام
م دى عول اهلل تعالى فرجه الشریف.
 .30کزازی ،میرجحل الدین ا ، 7310رویا ،حماسه ،اسطوره ،قم :نشرمرکز.
 .33کزازی،میرجحل الـدین ا ، 7300گفنگـوی «پدیدارشناسـی اسـهوره» ،گسدتره اسدطوره،
ت ران :نشر هرمس.
 .32کحننری ارسنوانی ،على اکلر ا ، 7310نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآن ،قم:
موسسه بوسنان کناب.
 .37کملل ،جوزف ا ، 7311قدرت اسطوره ،ترجمه علا

مخلر ،ت رن :نشر مرکز.
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 .30کوپر ،جی سی ا ، 7313فرهنم مصور نمادهای سنتی ،ترجمه ملیحه کرباسیان ،ت ران:
نشر فرشاد.
 .33کلینى ،محمد بن یعقوب ا7321ق  ،الکافی ،ت ران :دار الکنب اإلسحمیة.
 .33الپحننین ،فرانسوا ا« ، 7310اسهوره و ایدئولوژی» ،جهان اسطوره شناسی ،ترجمه جحل
سناری ،ت ران :نشر مرکز.
 .30الفورگ ،رنه ،آلندی ،رنه ا ، 7313اسطوره و رمز ،ترجمه جحل سناری ،ت ران :سروش.
 .31لوفلر دالشو ،مارگریت ا ، 7311زبان رمزی قصههای پریوار ،ت ران :اننشارات تو .

 .31مولسى ،محمد باقر بن محمد تقى ا7323ق  ،بحار األنوارالجامع لدرر أخبدار األئمد
األطهار ،بیروت :دار إحیا النراث العربی.
 .30محمد احمد ،علـدالفنا ا ، 7310شیوه اسطورهای در تفسدیر شدعر جداهلی ،مشـ د:
دانشگاه فردوسی.
 .33محمدی ری ش ری ،محمد ا ، 7303میزان الحکم  ،قم :موسسه ی علمی دار الحدیث.
 .02مسعودى ،علدال ادى ا ، 7303آسیب شناخت حدیث ،قم :اننشارات زائر.
 .07مسلم بن حواج ا7370ق  ،صحیح مسلم ،مصر :دار الحدیث.
 .00مصاحب ،غحمحسین ا ، 7301دایرة المعارف فارسی ،ت ران :اننشارات امیرکلیر.
 .03مه ری ،مرتضی ا ، 7310مجموعه آثار شهید مطهری ،ت ران :صدرا.
 .03معموری ،علی ا ، 7330تحلیل ساختار روایت در قرآن ،ت ران :نگاه معاصر.
 .00معین ،محمد ا ، 7301فرهنم فارسی ،ت ران :آدنا.
 .01موقن ،یداهلل ا ، 7300گفنگوی«اسهوره ،ایدئولوژی و روشنفکری ما» ،گسدتره اسدطوره،
ت ران :هرمس.
 .01مینفورد ،میرانـدابورو
نشرسایان.

ا ، 7333دایرةالمعدارف مصدور نمادهدا و نشدانههدا ،ت ـران:

 .00نوفی ،موسی ا ، 7330هویت شناسی ،ت ران :آرما.
 .03واحد دوسـت ،م ـوش ا ، 7303رویکردهدای علمدی بده اسدطوره شناسدی ،ت ـران:
اننشارات سروش.
 .12هدایت پناه ،محمدرضا ا ، 7337زبیریان و تدوین سیره نبوی ،قم :پژوهشـگاه حـوزه و
دانشگاه.
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literary terms, Boston: Wadsworth Cengage Learning.
62. Guralnik, David B, (1984), Webster's New world dictionary of the
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