ﮔﻮاھﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﺤﻮه ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺼﻮن ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ آنھﺎ از ﺟﻌﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﮫھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آنھﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،از روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﮫ در اﺻﻄﻼح ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ آن "ﺑﻼغ" ﯾﺎ "اﻧﮭﺎ" ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻼغ دﺳﺘﺨﻄﯽ از اﺳﺘﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻧﺴﺨﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﮫوﺳﯿﻠﮫ آن ﮔﻮاھﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﮔﺮد در درس را ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ً ﺻّﺤﺖ ﻧﺴﺨﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺸﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ "ﺑﻼغ" ھﻢ ﮔﻮاھﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮد و ھﻢ ﻧﺸﺎن ﺻّﺤﺖ ﻧﺴﺨﮫ ﺑﮫﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
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اﺳﺎﺗﯿﺪ در ھﺮ ﻧﺴﺨﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻼغھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﮫ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ-ھﺎی ﮐﺘﺎب در ﺿﻤﻦ ﺑﻼغھﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮد اﺟﺎزه ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ را ﺑﮫﻧﺤﻮ ﻋﻤﻮم ﯾﺎ درﺑﺎره
آن اﺛﺮ ﯾﺎ آﺛﺎری ﺧﺎص ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﮔﻮاھﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای آن ﺷﺎﮔﺮد در اﻋﺘﺒﺎر رواﯾﺖھﺎ و اﺳﺘﻨﺎدھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺟﻠﺴﮫ آنھﺎ ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮد در ﺟﻠﺴﮫ درس اﺳﺘﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺘﺎد ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﮭﻢ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﺴﺨﮫای از آن ﮐﺘﺎب را
در ﺟﻠﺴﮫ درس ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ درس ،اﺳﺘﺎد در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻧﺴﺨﮫ ﺷﺎﮔﺮد  -ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﮫ درس آن روز ،در آنﺟﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ -اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در
ﺣﻮاﺷﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ ،ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت درﺳﯽ ﮐﮫ آن ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻮاھﯽ ﻗﺮاﺋﺖ وﺟﻮد دارد .در ﻣﻮاردی ھﻢ ﮐﮫ ﮔﻮاھﯽ ﻗﺮاﺋﺖ در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﮫ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن آن
اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺷﺎﮔﺮد در ﮐﻼس درس ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺴﺨﮫ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎد ﺑﮫ ﺧﻂ ﺧﻮد ،اﺗﻤﺎم درس و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺴﺨﮫ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب
را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ آن ﺑﺨﺶھﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﻀﺎھﺎی ﮔﻮاھﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ،ﮔﺎھﯽ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ و ﮔﺎھﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ﯾﺎ ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻼﯾﻢ و ﻋﺒﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ اﻣﻀﺎھﺎ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻧﺴﺨﮫھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮﯾﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
»ﺑﻠﻎ«» ،ﺑﻠﻎ ﻗﺒﺎﻻً«» ،ﺑﻠﻎ ﻗﺮاﺋﺔً«» ،ﺑﻠﻎ ﺳﻤﺎﻋﺎ ً«» ،ﺑﻠﻎ ﻗﺒﺎﻻً اﯾّﺪه ا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ«» ،ﺑﻠﻎ ﺳﻤﺎﻋﺎ ً اﯾﺪه ا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ«» ،ﺑﻠﻎ ﻣﻨّﯽ ﺳﻤﺎﻋﺎ ً اﯾّﺪه ا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ«» ،اﻧﮭﺎه اﯾﺪه ا ّ ﺗﻌﺎﻟﯽ«.
اﯾﻦ اﻣﻀﺎھﺎ در اﺻﻄﻼح ﻧﺴﺨﮫﺷﻨﺎﺳﯽ »ﺑﻼغ« و »اﻧﮭﺎء« ﯾﺎ »ﮔﻮاھﯽ ﻗﺮاﺋﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮاھﯽ ﻗﺮاﺋﺖ

ﮔﻮاھﯽ ﻗﺮاﺋﺖ از دو ﺣﯿﺜﯿﺖ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ آنﮐﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮای درﺟﮫ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮد .دوم آنﮐﮫ ﻧﺴﺨﮫای ﮐﮫ اﻣﻀﺎی ﺑﻼغ اﺳﺘﺎد را داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﮫای ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﻧﺴﺨﮫ در
ﺟﻠﺴﮫ آن اﺳﺘﺎد ﺑﻮد و اﻋﺘﺒﺎر آن از ﻧﺴﺨﮫھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﺧﻄﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﮔﻮاھﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﮫ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮّﺟﮭﯽ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﮫھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ

ﺻﺪراﯾﯽ ﺧﻮﯾﯽ ،ﻋﻠﯽ ،ﻣﺠﻠﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻮزه ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﺷﺎﻧﺰده ﮔﻮاھﯽ ﺗﺪرﯾﺲ از ﻋّﻼﻣﮫ ﻣﺠﻠﺴﯽ« ،ﺳﺎل اّول ،ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ،زﻣﺴﺘﺎن .١٣٨٩
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