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  * گارانهانحدیثمطالعه موردی گزاره ؛ شناسی حدیثرهیافتی بر گونه 

  1علی حسن بیگی
  

 چکیده 
. آنان با کاربست معیارهای از جایگاه مهمی برخوردار استحدیث  عالماناعتبارسنجی حدیث در میان 

رسد به نظر می .نما تفکیک کنندهای حدیثهای حدیثی اصیل را از گزارهگزاره کوشندمی، سند و متن نقد
در نتیجه کاربست نشده است.  ،جز حدیث جعلی، نماهای حدیثشناسی گزارهگونهکنون توجهی به تا

 .کندهای حدیثی اصیل را پاالیش گزارهبا مشابه نمای حدیثهای گزارهبرخی نتوانسته ، ی نقد حدیثمعیارها
های خاستگاه و هامؤلفهنماست. این نوشتار در صدد بیان های حدیثانگارانه یکی از گونههای حدیثگزاره
 کی ازیبه این نتیجه رسید که  تحلیلی ـ با استفاده از روش توصیفیانگارانه است. نگارنده های حدیثگزاره
باورهای توان به می، هاز میان عوامل پدیداری این گزارهاانگارانه است. های حدیثگزاره، نماهای حدیثگزاره

 اشاره کرد. تطبیق اشتباه و اهمیت موضوع، کالمی
 باورهای کالمی.، های حدیثی اصیلگزاره، انگارانههای حدیثگزاره، نماهای حدیثگزاره: واژگان کلیدی
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 مقدمه-1
 حدیثمسلمان به آن توجه کنند.  عالمان که همواره سبب گردیددینی معارف گستره اهمیت حدیث در 

. از است هگشت.. .تقطیع و، تصحیف، از قبیل نقل به معنا ییهادچار آسیب، از مرحله صدور تا نقل و تدوین
 یهااز میان دانشلذا ، شد دچار آناز ابتدا  که حدیث ترین آسیبی استمهم «جعل»، حدیثی هامیان آسیب

ده اول در س دانشوران و فاضالن مسلمانبرخی . دانش نقد حدیث از جایگاه باالیی برخوردار گشت، حدیثی
ال   اء  یاألنب   ر  عش  ا م  إن  » س( حدیث) فاطمه. برای مثال حضرت دیث روی آوردندسنجی حبه اعتبارهجرت 

ا ُث ر  ُنو   ْکن  ر  ا ت  ة   هُ م  ق  د  ، تابی، ابن ابی الحدید) سنجی کردبا عرضه بر قرآن اعتبار سوی ابوبکر نقل شد که از« ص 
و با یکدیگر  هایدر ابتدای قرن دوم روش مقایسه سال (.31و26صص، تابی، ابن طیفور /46ص، 6ج

 وریسفیان ث، سنجی حدیث در میان محدثان مرسوم بوده است. برای مثالدر پاالیش و اعتبار کاربست آن
، هرگاه راویان به دروغگویی روی آورند: گفتجسته اهل سنت در قرن دوم میاز محدثان بر ق(95-144)

) همچنین حّسان بن زید(. 147ص، 1405، خطیب بغدادی) کنیمبرای کشف دروغ از تاریخ استفاده می
علیه دروغ هیچ چیزی همچون تاریخ: گفت( از عالمان و محدثان قرن دوم میق 179 -98) حّماد بن زید(
ث و راوی؛ گویان نیست ای؟ از پاسخش راستگویی و دروغگوییش پرسیم چه سالی متولد شدهمی از ُمحد 
  (.369ص، 7ج، 1417، همو) گرددمشخص می

 های حدیثی اصیلیث از گزارههای جعلی حدجداسازی گزارهبه معطوف ، بیشتر هااین تالشگفتنی است 
؛ شوندمی روروبههای حدیثی اصیل و جعلی گزارههای حدیثی با خوانندگان پژوهش، به عبارت دیگر .گشت

گزاره ، انمهای حدیثگزاره از برخی، بر این اساس .نما نشده استهای حدیثولی توجهی به برخی از گزاره
های حدیثیکی از گزارهی پدیداری هازمینهو  هامؤلفهصدد بررسی این نوشتار در  .شد حدیثی اصیل تلقی

  .انگارانه استحدیثهای گزارهنما موسوم به 
حدیث سنجی به ارزیابی و اعتباردر سده اول و دوم هجرت محدثان برخی دانشوران و ، که اشاره شدچنان

تالش کردند تا میراث حدیثی را از آسیب، حدیث آنان با استفاده از شیوه نقد خارجی و متنی   .کردند مبادرت
ت قواعد و سبا کاربهای فقهی و حدیثی در گذشته عالمان در بحث گفتنی است ها پاالیش کنند.ها و آفت

هچند معیار به روند ارزیابی حدیث کمک ب . برخی نیز با ذکراندهبه پاالیش حدیث اقدام کردمعیارهای نقد 
، 20ج، 1420، حر عاملی /146-144صص، 1ج، 1375، طوسی /8ص، 1ج، 1388، کلینی) سزایی کردند

در ارائه نگشت. صورت منسجم و جداگانه هقواعد و معیارها ب انآناز سوی گاه ولی هیچ؛ (96-93صص
عالمان کوشیدند ، ی نو پیرامون حدیثهاو طرح پرسش جدیدآشنایی مسلمانان با تمدن در اثر دوره معاصر و 

، «ةیاو الدر ةالحدیث النبوی بین الروای» هایی از قبیلو با نگارش کتابکرده میراث حدیثی را بازخوانی 
قد منهج الن»، «ر واالخباراالموضوعات فی اآلث»، «ةوالدرای ةنقد الحدیث فی علم الروای»، «الحدیث ةمعرف»

سی نقد شناروش» و «وضع و نقد حدیث»، «ی نقد متنهافقه الحدیث و روش»، «الحدیثفی علم 
مشرعة بحار »نگارش ، زیادل به احتما .کنند اقدام بصورت مستقل به ارائه قواعد و اصول نقد «دیثاحا

نگاری بر اثر توجه جدی به تک، «ةاالحادیث الضعیف ةسلسل»و « ةمعجم االحادیث المعتبر» ،«االنوار
 ت.سمقاالتی نیز درباره نقد حدیث نگاشته و منتشر شده اقابل یادآوری است  ث است.یپیرامون نقد حد
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 یکی از سیف به بازشناطوها معششود که همه تالها متذکر میضمن ارجگذاری بر این کوشش، نگارنده
  حدیث جعلی است. ینما یعنگونه حدیث

 مفهوم شناسی حدیث-2
فعل و تقریر معصوم( حکایت ، قول)سنت که از  است ایگزاره: در اصطالح عبارت است از حدیث واژه

در حکایت از قول معصوم( ) معنای اخص  حدیثاست آوری قابل یاد (.80ص، «ب» تابی، صدر) کندمی
همچنین  است.مقصود فعل و تقریر معصوم( ، حکایت از قول) آن اعم بلکه معنای، مقصود نیست این نوشتار

بلکه شامل انبیای گذشته نیز ، نیست ع() و امامان ص() اسالم منحصر به پیامبر، معنای مذکور از حدیث
 شود. می

 شناسی حدیثگونه-3
تقسیم جعلی های حدیثی اصیل و به اعتبار اصالت و عدم اصالت به گزاره را حدیث، تاکنون پژوهشگران

 : گرددحدیثی اشاره میهای . در ذیل به گونهاندکرده

 گزاره حدیثی اصیل-1-3
امام  ،ع( توسط راوی است. برای مثال) رفتار و تقریر معصوم، گزارشی از سخن، حدیثی اصیلگزاره 

هفتاد و پنج روز زیست. او ، ص() س( بعد از رحلت پیامبر) فاطمه: فرمایدمی در حدیثی معتبرع( ) صادق
آمد و او را در باره درگذشت پدرش تسّلی و میجبرئیل نزد او  .بسیار اندوهگین بوددر این هفتاد و پنج روز 

ندانش رخ خواهد داد سخن زو رویدادهایی که در باره فر در بهشتص( ) از جایگاه پیامبر .داددلداری می
 /241ص، 1ج، 1388، کلینی) ع( آن مطالب را نگاشت که همان مصحف فاطمه است) گفت. علیمی

  (.209ص، 2ج، 1392، محسنی
ترین مهم، عدم مخالفت با قواعد و معیارهای نقد حدیثو  انعکاس در منابع حدیثی، برخورداری از سند

سند  بلکه ،به معنای پیراستگی سند و متن از هر آسیبی نیست البته این های حدیثی اصیل است.ویژگی گزاره
است. گشته ، جهالت راوی و تصحیف، هایی از قبیل اشتراکدچار آسیب مذکور حدیثیهای برخی از گزاره

 ،. بر این اساستاسشده  قلب و تقطیع، دچار تغییراتی از قبیل تصحیفنیز  متن برخی گزارهای حدیثی اصیل
رسیده های بعدی نسل بدون تغییر به، ع( صادر شده) گونه که از معصوممان کرد که حدیث همانگنباید 
که در  -ص( ) کنند احادیث پیامبرآشنایان به حدیث گمان مینا»: نوشته استیکی از دانشیان حدیث  است.
، آنان صحابه و تابعاندر تصور  رسیده است.های بعدی نسلبدون هیچ تغییری به ، شودها خوانده میکتاب

 -78صص، 1420، ابوریه) «اندنندگان حدیث رساندهککم و کاست حفظ کرده و به تدوینبیاحادیث را 
79.) 
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 گزاره حدیث جعلی-2-3
جاعل در صدد  ،به عبارت دیگر کننده است.حاصل ساخت و پرداخت ذهن جعل، گزاره حدیث جعلی

، سنت، از قبیل قرآن ها با کاربست معیارهای نقدالقاء مطلبی در قالب حدیث است که البته این گزاره
) گردنداز گردونه اعتبار خارج می، تاریخ معتبر، علم قطعی، تجربهحس و ، عقل، مسّلمات دینی و مذهبی

عبد : گویدابن عمر می . برای مثال(274، 270، 267، 257، 252، 243، 235صص، 1388، مسعودی
ش را در دهد تا پدربه او نزد پیامبر آمد و از پیامبر خواست که پیراهنش را  فرزند او، الله ابن ُابّی از دنیا رفت

 شکه بر جنازه پدر خواست ص() از پیامبرهمچنین آن کفن کند. پیامبر پیراهن خویش را به او داد. او 
تو می: گفت وکشید را  ص() عمر لباس پیامبر ،گزاردخواست بر او نماز  ص() که پیامبر میهنگا .گزاردنماز

 برپیام .منع کرده است یکارچنین است و خداوند تو را از ان منافقاز او که درحالی !؟خواهی بر او نماز خوانی
سان یک چه استغفار کنی و چه استغفار نکنی برای آنان: است ر کرده و فرمودهخداوند مرا مخیّ : فرمود ص()

خواهم بیشتر از بخشد و من میخداوند آنان را نمی ،حتی اگر هفتاد بار هم برای آنان استغفار کنی است،
پیامبر بر  یول است. عبد الله بن ابی منافق: عمر گفت .)تا خدا او را ببخشد( استغفار کنم او هفتاد بار برای

َبدًا َو ال َتُقْم َعلی َو ال ُتَصلِّ َعلی﴿: د. سپس آیه شریفه نازل شداو نماز خوان
َ
َحٍد ِمْنُهْم ماَت أ

َ
توبه: )  ﴾َقْبِرهِ أ

، 5ج، 76ص، 2ج، 1401، بخاری) نماز نخوان و نزد قبر اینان درنگ نکنبر هیچ یک از منافقان (: 84/ 9
بی ، داللت آن برساختهاز گردونه اعتبار خارج ن حدیث را آن چه ای (.22ص، 8ج، 1420، مسلم/ 206ص

آشنای به که هر است با آن که در آیه شریفه به کار رفته است ایکنایهدرک از  ص() پیامبرناتوانی و اطالعی 
عمرش را در حجاز سپری و  اصیل بوده عرب زبانص( که ) تا چه رسد به پیامبر کندمیآن را درک زبان عربی 
  کرده است.

 نماهای حدیثگزارهشناسی گونه-3-3
 گری صریحعدم حکایتپایه  بر و های حدیثی اصیل استهایی شبیه به گزارهنما گزارههای حدیثگزاره

پیشتر گزاره  .گرددانگارانه تقسیم میو حدیثگویانه پس، سازهمانند، گزاره جعلیچهار به و غیر صریح 
 : اشاره خواهد شد، حدیث جعلی توضیح داده شد. در ادامه به دیگر موارد

 ساز همانندحدیثی گزاره -1-3-3
ره متبادر از گزاولی به دلیل این که ؛ کی از اقسام گزاره حدیث جعلی استی، سازگزاره حدیثی همانند

ساز که لذا گزاره حدیثی همانند، کندمیاست که جاعل بدون پیشینه به جعل اقدام ای هگزار، حدیث جعلی
جداگانه ذکر گردید. در توضیح گزاره حدیثی ، کندمیبه جعل حدیث مبادرت  ایهجاعل بر پایه پیشین

ه ولی راوی و محدث ب، وی کسی سرزده استاز س گاه رفتار پسندیده یا ناپسندی: توان گفتمی همانندساز
قسم با این در  .شودمیی تعبیر همانندسازدهد که از این عمل به میآن را به شخص دیگری نسبت  ،عللی
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عمل  ،یا تطهیر و تبرئه او راوی در جهت فضیلت و، زشت از سوی کسی توجه به صدور رفتاری پسندیده یا
پس از به قدرت رسیدن که چنان؛ دهدمینسبت ، دارند او اذعانمذکور را به کسی که همگان بر قداست 

کار در اف ی مذکورهارفتار دینی نیاز به توجیه، از آنان حاکمان اموی و عباسی و ظهور رفتارهای غیر انسانی
از قبیل  میی مقدس اسالهای میان رفتار آنان و شخصیتهمانندساز، یکی از این ابزارها شد.احساس ، مردم

 هاگرسنگی دادن آن، شالق زدن، کور کردن، آنان از بریدن دست مخالفان خود ،برای مثال .ص( بود) پیامبر
، تابی، ابن ابی الحدید /462ص، 3ج، 1385، ابن اثیر) کردندمیدریغ ن، ختن نزد درندگانو همچنین اندا

در این فضا  (.61-60ص، 1395، بگیحسن/  403-402صص، 1374، اصفهانی /46-43صص، 11ج
دست شخصی را با میخ به  ص() که پیامبر اندهبرخی راویان گزارش کرد، برای توجیه رفتار مذکور و شرایط

ع( ) الزم به یادآوری است که امام باقر (.همان، بگیحسن /203ص، 76ج، 1386، مجلسی) دیوار کوبید
ص( داد و همین سبب ) را انس بن مالک به پیامبراین نسبت : فرمایدمیص( ) باره نسبت مذکور به پیامبردر

کنانه بن ربیع  ، در غزوه خیبر همان(. یا در گزارش دیگری آمده که) گردید که حاکمان شکنجه را روا دارند
دستور داد او را شکنجه کند تا محل گنج را افشا ، ص( به زبیر) پیامبر .محل گنجی را پنهان کرد، یهودی

حسن  /351ص، 3ج، تابی، ابن هشام) ولی او از افشای آن خودداری کرد، و را شکنجه کردزبیر هم ا، نماید
 (.همان، بگی

 گویانهی حدیثی پسهاگزاره-2-3-3
ش از وقوع ینماست. توضیح آن که گاه پی حدیثهایکی از اقسام گزاره گویانهی حدیثی پسهاگزاره
 یانامند و گاه حادثه« ییگوشیپ»را  ین سخنانید. چنیگویم ید آن سخنییا تأیع( در رد ) معصوم، رویدادی

ن یچن، دهندیع( نسبت م) به معصومگویی با لحن پیشرا  یا رد آن سخنانید ییدر جهت تأ یرخ داده و افراد
انه گویی حدیثی پسهادر ذیل به دو نمونه از گزاره است.« انهیگوی حدیثی پسهاگزاره»مصداق  یسخنان
 : شودمیاشاره 

 ص( به فتح ایران و روم توسط مسلمانان) بشارت پیامبر -1-2-3-3
، بی تا، هشامابن ) که پیامبر به مسلمانان در جنگ خندق بشارت فتح ایران و روم را داد اندهکرد گزارش

 حسن بگی /192- 191صص، 3ج، 1408، ابن کثیر/ 236-235صص، 2ج، تابی، طبری/ 230ص، 3ج
 : بایست به سه نکته ذیل توجه کردمیی نبوی هاباره بشارتدر .(53-52صص، 1397، مهدوی فرد و

، ابن سعد/ 332ص، 1374، ابن بکار) نوشته شد، پس از یک قرن، یره نبویاحادیث و س ،اوال
 لذا در این فاصله کم و، (110ص، 1377، معارف /272-271صص، 1420، ابوریه /417ص، 3ج، 1414

 دور از ذهن نیست.، ص() و عملکرد پیامبر هازیاد شدن گفته
، بروجردی/ 153ص، 1403، حّلی) ص( نقل به معنا شده است) بسیاری از سخنان پیامبر ،ثانیا

لذا بعید نیست که پیامبر به مسلمانان خبر از فتح ایرا ن و روم ، (183ص، 1362، منتظری/ 31ص، 1374
 اندهدر قالب بشارت نقل کرد ص() از سوی پیامبر فتوحاتو تایید در توجیه  ولی راویان سخن او را، داده باشد

 و روشن است که خبر از رویدادی دلیل بر تأیید آن نیست.
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 حسن بگی) برخی پیامدهای ناگوار فتوحات ی فاتحان وهارسد با توجه به انگیزهمیبه نظر  ،ثالثا
با  هاو سریه هاص( از غزوه) رفتار و اهداف پیامبر هنگی میاناو ناهم (53-52صص، 1397، مهدوی فرد و

 «.گوییپیش» است تا« گوییپس»ی مذکور بیشترهابشارت، اهداف و رفتار فاتحان

ید و حسین بن علی -2-2-3-3  شهید فّخ() تأیید قیام ز
آنان  یزه االهید فخ( و انگیشه) 1ین بن علیو حس ید بن علیام زید قییسندگان در باره تأینوبرخی 

 1375 و 325ص، الف 1375، رضوی اردکانی) دنیجویتمسک م ع() معصوماناز  یاتیبه روا ،امیدر ق
مقاتل »همچون ، هیدیدر منابع ز 2ات مورد استنادیاز روا یارین که بسیغافل از ا؛ (69-66صص، ب

ه و مصداق یدیو پرداخته زساخته ، ن حجمیآن هم در ا، ادیذکر شده است که به احتمال ز« نییالطالب
د از یام زید اگر قیترد( است. بیع و امامان تا امام باقر ص() امبریات منقول از پیبه خصوص روا) ییگوپس
چ یکه هیرتبه صو؛ ردیان قرار گیعیش یینااعتین قدر مورد بیست ایبانمی، د شده بودییعه تأیامامان ش یسو

ام ین اگر قیهمچن (.188ص، 1418، نجاشی) ام شرکت نکردین قیدر ا «مان بن خالدیسل»جز ، ک از آنانی
امام را به مسجد احضار و از او درخواست ، د فخیچرا شه، بود ع() بن جعفر ید امام موسییمورد تأ، د فخیشه

، 1396، حسن بگی /375ص، 1374، اصفهانی) عت کرد؟ و امام هم با درخواست او مخالفت ورزید؟یب
 (.136ص

 گارانهانحدیثی هاگزاره-3-3-3 
، گارانهانحدیثی هانماست. پدیداری گزارهی حدیثهاگارانه یکی از اقسام گزارهانحدیثی هاگزاره

ی حدیثی هاگاه با لحن گزاره هاو تاریخ است. این گزاره کالم، تفسیر، دانشیان حدیثآن از سوی نتیجه تولید 
 ست.و و ضع نی جعل تولیدکننده نیت ،ی حدیثی مذکورهاتولید گزاره گفتنی است در. شوندمیاصیل نقل 

  گارانهانحدیثی هاگزاره پیشینه-1-3-3-3
مان ه از نما کرده است.و در بستر دانش حدیث نشو  قابل یادآوری است دانش تاریخ در میان مسلمانان

کامال متأثر از آن ی هاارزیابی گزاره نگاری وروش تاریخ، اقدام به تدوین تاریخ کردندمورخان قرن دوم که 
 میان هاآسیب و روش ارزیابی، نگارش به لحاظ روشو ستد دو سویه  لذا یک نوع داد، دانش حدیث گشت

از  انهانگاری تاریخهاتولید گزاره ،یی که دانش تاریخ به آن دچار شدهااز آسیب برقرار گردید.دانش این دو 
تاریخ  یهااز گزارهای نمونه به سرایت کرد. در ادامه  آسیب به دانش حدیث نیزکم این سوی دانشیان بود. کم

  شود.میانگارانه اشاره 
 

                                                           
هجرت علیه هادی خلیفه عباسی قیام کرد و در سرزمین فخ در نزدیکی  169در سال  )ع( حسین بن علی از نوادگان امام حسن .1

 (.290-289،ص1374ابوالفرج اصفهانی،  /90،ص9،ج1385)ابن اثیر،  مکه به شهادت رسید
، حسن بگی /44ص، 7ج، 1410، )خوییباشند ضعیف می، به لحاظ سند، روایات مورد استناد . گفتنی است بسیاری از2

 (. 136ص، 1396
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 نویره بن ولید و همسر مالک بن خالد-1-1-3-3-3
و ابرخی قبایل عرب به مخالفت با او برآمدند. ، ص( و به قدرت رسیدن ابوبکر) پس از درگذشت پیامبر

 بن طور قهرآمیز برخورد کرد. در یکی از این برخوردها خالدها بهها را به ارتداد متهم کرده و با آنآن ههم
وی اظهار  هکه قبیلدرحالی، تمیمی را به محاصره درآورد هنویر بن مالک هقبیل، ابوبکرفرمانده سپاه ، ولید

مله ج ها و ازرفت و دستور کشتن مردان آنها را نپذیکردند. فرمانده سپاه خلیفه اظهار آناسالم می
ر همس هآن هم بدون اینکه عّد ، بستر شدبا همسر او هم، پس از قتل مالکنویره را صادر کرد. خالد  بن مالک

: رو شد. عمر به او گفتمالک سپری شده باشد. خالد پس از ورود به مدینه با سرزنش شدید عمر روبه
-279صص، 3ج، تابی، طبری) «تجاوز کردی. تو باید سنگسار شوی مسلمانی را کشتی و به همسرش»

 (. 355ص، 6ج، 1408، کثیرابن /296 -295 صص، 4ج، تابی، اثیرابن /280
لش این باور را با چا، که از صحابه است رفتار خالد، صحابه معتقد هستند سنت به عدالتازآنجاکه اهل 

اند که حاصل تالش فکری آنان اظهار گزارشی جویی پرداختهبه چارهبرخی عالمان ، رواین. ازکندمواجه می
ز نویره قباًل ا بن همسر مالک»: نویسدمی، سنتاز متکلمان اهل، انگارانه است. برای مثال قوشجیتاریخ

، 1386، مجلسی: به نقل از، 373ص، تابی، قوشجی) «اش هم سپری شده بودهّد مالک طالق گرفته و ع  
 (.493ص، 30ج

 گارانه انحدیثهای ویژگی گزاره-2-3-3-3
آن هم با لحن ، تفسیری و کالمی، های حدیثیدلیل انعکاس در کتاب به گارانهانحدیثهای گزاره

توجه  هگارانانحدیثهای لذا ضروری است که به ویژگی گزاره؛ شوندتلقی می اصیلحدیثی ه گزار، حدیثی
ای هههای گزارویژگیدر ادامه به تفکیک شود. اصیل های حدیثی ها و گزارهمیان آن، سنجیشود تا در اعتبار

 شود.میاشاره گارانه انحدیث
 ها و باورهای کالمیفرضگیری پیشنگارانه پس از شکلاهای حدیثگزارهتولید و طرح معمواًل  الف(

در زمان نگارش مقاتل و منابع ، ع() سجاد ع( توسط امام) حسین حدیثی دفن امام هگزار، برای مثال است.
ابتدا ، ربیان دیگپیدا کرده است. به ظهارتولید و ا هبلکه بعدها زمین، اصیل رویداد کربال مطرح نشده است

 حسین مامدفن ا یحدیث هگزار، آن هشکل گرفته و سپس بر پای« یتوسط امام بعد امام هدفن جناز» باور کالمی  
 .ع( تولید شده است) سجاد ع( توسط امام)

آور صرفًا برای برخی اطمینان، در منابع حدیثی نیافتن گارانه به دلیل انعکاسانحدیث یهاگزاره ب(
 است. 
بیان ها و باورهای کالمی است. بهفرضوابسته به بقای پیش، گارانهانحدیثهای آوری گزارهاطمینان ج(

 ولی با فروریختن؛ اندمطرح نیز های مذکورگزاره، باورهای کالمی پایدار هستندها و فرضتا پیش، دیگر
 نخواهد ماند.گارانه انحدیثهای گزارهجایی برای طرح ، ها و باورهای کالمیفرضپیش

ر دهای مذکور است. های گزارهاز ویژگی، گارانه در منابع حدیثیانحدیثهای نیافتن گزاره انعکاس د(
 «یخیو تار حدیثی مآخذ»قابل ردیابی نبوده و صرفًا در ، گارانه در منابع حدیثیانحدیثهای گزارهنتیجه 

 شوند.یافت می
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مثال  .1محدث و پژوهشگر حدیث است گارانه حاصل استنباطانحدیثهای گزارهبه احتمال زیاد  ه(
ع( ) گیرد جنازه امام حسینمینتیجه ، کندمیشیعی چون معتقد است که امام را امام دفن  و مورخ محدث

 ع( دفن گردید.) امام سجاد توسط
، الشوند. برای مثمطرح می، های اصیل تاریخیگزاره مشابه  تغییری گاه با ، گارانهانحدیثهای گزاره و(

، 3ج، 1424، بالذری) اسد صورت گرفته استدفن شهدای کربال توسط بنی: گویدتاریخی می هگزار
این امر را به  مشابه، گارانهانحدیث هولی گزار؛ ( 47، ص1380، مفید /455ص، 5ج، تابی، طبری/ 411ص

، 1396، حسن بگی /616ص، 1ج، 1384، قمی /380ص، 1380، مجلسی) دهدمینسبت ع( ) امام سجاد
 .2(73ص

ارت به عب باورمند باشد.خواهند آن چیزهایی را بیان کنند که باید در نظر گارانه میانحدیثهای گزارهز( 
یمحکایت از باورهای باورمند ، فعل و تقریر معصوم، گارانه به جای حکایت از قولانحدیث ایهدیگر گزار

 کند.
 است.هویژگی دیگر این گزاره، های باورمندانگارانه در میان نوشتهانحدیثهای گسترش سریع گزارهح(
بیان ههاست. بگارانه از ویژگی این گزارهانحدیثهای گزارهتولیدکنندگان از سوی نیت سوءنداشتن  ط(

 عل ازها بدون نیت جاند که این گزارهتسلط یافته، ها و باورهای کالمی چنان بر ذهن باورمندفرضدیگر پیش
 .گرددمی تولید، سوی باورمند

پرونده  ،پس از تدوین منابع حدیثی ،است. به عبارت دیگر گارانهانحدیثی هاگزاره ویژگی، باز تولید ی(
 است.مانده گارانه همواره گشوده انحدیثبازتولید گزاره  هوندرولی پ؛ شدهپدیداری حدیث بسته 

دلیل گارانه بهانحدیثهای توان ادعا کرد که مفاد گزارهمی، گارانهانحدیثهای به ویژگی گزاره باتوجه ک(
 در؛ آور استیقین، برای باورمنداندر بسیاری از موارد باورهای کالمی( و  هافرضپیش) هاخاستگاه آن

 آوری هستند.فاقد ویژگی یقین خبر واحد() های حدیثی اصیلکه گزارهصورتی
مسدود حدیث پژوهشگر  بر روی یلذا راه ارزیابی سند، باشدمیگارانه فاقد سند انحدیثی هاگزاره ل(
 است.
ذهن و استنباط گارانه انحدیثی هامنبع گزارهفاقد منبع حدیثی است. ، گارانهانحدیثی هاگزاره م(

 باورمند است.

                                                           
)ع(  بن علی حسین: انگارانه( دست می یابد. برای مثال می گوید)گزاره حدیث پژوهشگر با تشکیل صغری و کبری به نتیجه .1

 .)ع( توسط امام دفن شده است امام حسینپس جنازه  کند.امام است. جنازه امام را امام دفن می
اگرچه به حسب ظاهر طایفه بنی: نویسد)ع( می . الزم به یادآوری است که مرحوم شیخ عباس قمی در باره دفن امام حسین2

، قمی) )ع( آمد و آن حضرت را دفن کرد اّما در واقع حضرت امام زین العابدین، اسد حضرت سیدالشهداء )ع( را دفن کردند
 را از شیخ حر عاملی اخذ کرده است.« تفکیک میان ظاهر و باطن»رسد شیخ عباس قمی (. به نظر می 616ص، 1ج، 1384

 «مرا فالن کنیز غسل دهد، زمانی که از دنیا رفتم»: کندسجاد)ع( وصیت می روایتی موثق که امام شیخ حر عاملی در ذیل
 )ع( در واقع امام باقر: نویسد)ع( را غسل داد. می و آن کنیز امام (141ص، 8ج، 1411، خویی/ 444ص، 1ج، 1365، طوسی)

 (.718ص، 2ج، 1420، )حر عاملی دار غسل امام زین العابدین بوده است)باطن( عهده
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 انگارانههای حدیثهای پدیداری گزارهزمینه-3-3-3-3
میاشاره  هابه برخی آنادامه است که در  ییهادر گرو عوامل و زمینه گارانهانحدیثی هاپدیداری گزاره

 .شود

 کالمیباورهای  -3-3-3-3-1
، عقل، خاستگاه آندارد و که باورمند به آن یقین  شودمیباورهای کالمی به آن دسته از باورهایی اطالق 

)علم امام، ص()اکرم همچون عصمت پیامبرباورهایی  گمانی به افراد( است.خوش) ظنیا حسن معتبر نقل
 (.209-208صص، 1395، بگیحسن) انداز این قبیلو...  عدالت صحابه، قرآن کریمناپذیری تحریف، ع(

در ذیل به برخی  .است باورهای کالمی، گارانهانحدیثی های تولید گزارههایکی از زمینهرسد میبه نظر 
 : شودمیها اشاره نمونه

 ایهدانش گسترددارای  ع() امام معتقدند شیعیان: ع() به امام صادق «مصباح الشریعه»انتساب  الف(
و  41ص، 1ج، 1416، امینی /144-138صص، 2ج، 1363، طباطبایی /83، ص1371، بابویهابن) است
-63صص، تابی، مظفر /342-335صص، 1380، فاضل مقداد /372-367صص، 1407، حلی /165

. به عبارت شودمی ع( صادر) از سوی معصومهمواره عالی مضمون کنند که میبرخی تصور در نتیجه  .(76
در قرن  اولین بار سید بن طاووس بر این اساس .ع( است) دلیل بر صدور آن از سوی معصوم، متندیگر ُعلّو 

 .(194ص، 1ج، 1408، نوری) ع( نسبت داد) امام صادق بهرا  «مصباح الشریعه» بدون ذکر سندهفتم 
 اخالقی و، اعتقادی یهاکه معتقدند ُعلّو مضمون دلیل بر صدور متن از سوی معصوم است در بحث افرادی

، حسینی طهرانی /257، 208، 198، 90صص، 1372، امینی) کنندمیعرفانی به مصباح الشریعه استناد 
، 666، 535، 445، 220، 107، 119، 95ص، 1ج، 1433 و 167ص، 1414، 165صص، 1ج، 1420

، حسن صدر، عالمه مجلسی، حر عاملی، افندیاز سوی دیگر (. 505، 495، 73ص، 2ج؛ 686، 678
 /46ص، 6ج، تابی، افندی) است صوفیان از معتقدند که این کتاب ...و  امام خمینی، آیت الله بروجردی

، شبیری زنجانی /19ص، «الف» تابی، صدر /668ص، 1ج، 1403، امین /33ص، 1ج، 1386، مجلسی
 (.175-174، 134صص، 1380، حکیم زاده /320ص، 1ج، 1410، خمینی/ 498ص، 3ج، 1393

ق  الهی » ذیل دعای عرفه ب(
ا اْلف  ن  ا یُر ف  یأ  ن  ک   یغ  ق  یف 

ُکوُن ف  ْقر   یرًا ف  یف  ال  أ  ع( ) به امام حسین« ... یف 
، قمی /227 -225صص، 98ج، 1386مجلسی  /339ص، 1367، سید بن طاووس) نسبت داده شده است

 از امام حسینمذکور  دعای ذیل معتقدند که، مضمون بر پایه علّو  عالمان برخی (.454 -449صص، 1376
این ذیل در منابع قابل یاد آوری است  (.256ص، 3ج، 1393، شبیری زنجانی) ص( صادر شده است)

کرد در ن نولی معیّ ؛ اولین بار عالمه مجلسی این ذیل را به صوفیان نسبت داد .حدیثی منعکس نشده است
ذیل بود معتقد  او .(227ص، 98ج، 1386، مجلسی) استی صوفیان گزارش شده هاکدام یک از کتاب

سید بن طاووس ، زیرا اوالً ؛ ع( نیست) از امام حسین ـ است شده نقل« االعمال اقبال»در که  ـ دعای عرفه
می نیز کفع، ثانیابدون این ذیل نقل کرده است. « الزائرحمصبا»دعای عرفه را در ، «االعمال اقبال»نویسنده 
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هن های کاین ذیل در برخی از نسخه، نقل کرده است. ثالثا مذکور دعای عرفه را بدون ذیل« االمین بلدال»در 
، ع( همخوانی ندارد) شناسی با سبک دعاهای اماماناین ذیل به لحاظ سبک، رابعانیست. « االعمال اقبال»

در یکی الدین همایی جالل. (228-227صص، همان) دارد و مشابهت تناسب، بلکه با سبک سخنان صوفیه
ز صوفیان نی اابن عطاء الله اسکندرا« الحکم العطائیه»در  کم و کاستکه این ذیل بی از آثار خویش بیان کرد

 .(18ص، 2ج، 1362، همایی) است قرن هفتم هجری ذکر شده
که برخی عالمان آن  گارانه استانحدیثی های از گزارهدیگرمونه ن، ع() پرسش مأمون از امام رضا ج(

چه دلیلی برخالفت جّدت علی بن  :ع( پرسید) مأمون خلیفه عباسی از امام رضا .اندهرا حدیث تلقی کرد
شده و جز  تلقی ص()ع( نفس پیامبر) در این آیه علی.1«انفسنا»آیه : ع( فرمود) امام رضا طالب داری؟ابی

« نائنسا»استدالل شما در صورتی درست است که : های پیامبر را داراست. مأمون گفتپیامبری تمام ویژگی
« انفسنا»ای است بر اینکه مقصود از قرینه، باشدکه شامل همه زنان می« نسائنا»یعنی ، باشددر آیه ذکر نشده 

در آیه نبود « ابنائنا»اگر : ع( فرمود) امام رضا ع( نیست.) نتیجه فضیلتی برای علی در؛ همه مردان است
ر زیرا اگ؛ همه مردان نیست« انفسنا»قرینه است که مقصود از « ابنائنا»ولی وجود  ،سخن تو درست بود
، 1418، نمازی/ 302ص، 2ج، 1410، جاپلقی) نبود «ابنائنا»دیگر نیازی به ذکر ، بودمقصود همه مردان 

، 5ج، 1365، صادقی/ 310ص، 2ج، 1398، نجفی خمینی /231ص، 3ج، 1388، طیب /118ص، 10ج
که انجام  ایبررسی با 2(.75ص، 2ج، 1400، نجفی سبزواری /252ص، 4ج، 1362، طباطبایی/ 178ص
د نوشته سی« طرائف المقال»در آن منعکس شده  که که گزاره مذکور یترین کتابمیقدیمشخص گردید شد 

 .علی اصغر جاپلقی بروجردی است
ه انجام معتقدند کبسیاری از شیعیان ، هاطبق برخی گزارش: امام قبلی توسط امام بعدی هتجهیز جنازد( 

، 3ج، 1405، سید مرتضی) دار استع( و دفن او را امام بعدی عهده) امام هنماز بر جناز، تکفین، غسل
 /97ص، 1380، رسولی محالتی /89، ص1417،ییعبدالعزیز طباطبا /19ص، 1419، تبریزی /157ص

تکفین و تدفین و نماز بر : گویندمیگارانه انحدیثی هاطبق گزارهاساس براین (.71ص، 1393، حسن بگی
) حسین امام، ترتیبع( را به) رضا ع( و امام) جعفر بن موسی امام، ع() حسین امام، ع() حسن امام هجناز

، ابن سعد /380ص، 1380، مجلسی) اندع( انجام داده) جواد ع( و امام) رضا امام، ع() سجاد امام، ع(
، بگیحسن /509ص، 1371، مقرم/ 430و317 صص، 2ج؛ 616ص، 1ج، 1384، قمی /89، ص1417
امام  هتجهیز جناز) باور کالمی، انگارانههای حدیثاین گزاره هریش، آوری استقابل یاد (.80ص، 1396

 -384صص، 1ج، 1388، کلینی) احادیثی است، است. مستند باور کالمی مذکور( قبلی توسط امام بعدی
 /351ص، 3ج، 1376، شهرآشوبابن /246ص، 1ج، تابی، راوندی /97ص، 2ج، 1404، بابویهابن /385
دچار که  (127ص، 47ج؛ 166ص، 46ج؛ 291 -288صص، 2ج، 1386، مجلسی /13ص، 1370، حلی

                                                           

ْبناَءُکْم َو ﴿ .1
َ
ْبناَءنا َو أ

َ
َك ِفیِه ِمْن َبْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أ ْنُفَسُکْم  َفَمْن َحاجَّ

َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم َو أ

ِه َعَلی اْلکاِذِبین  (.61 /3 :آل عمران) ﴾ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت اللَّ
 نسبت داده شده که صحیح نیست.« )ع(عیون اخبار الرضا»انگارانه مذکور به گفتنی است در منبع اخیر گزاره حدیث.2
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گفتنی است (. 168 و 162 و 17ص، 2ج، 1423، محسنی/ 71ص، 1395، بابویهابن) هستندضعف سند 
ًا اشاره نشده و صرف« امام قبلی توسط امام بعدی هدفن و نماز بر جناز»به موضوع ، یک از این احادیثدر هیچ

میان این روایات با روایات دیگر که نکته دیگر این امام قبلی توسط امام بعدی مطرح شده است. هغسل جناز
، زمانی که از دنیا رفتم»: ع( وصیت کرد) سجاد امام، تعارض صورت گرفته است. برای مثال در روایتی موثق

، 1411، خویی /444ص، 1ج، 1365، طوسی) ع( را غسل داد) و آن کنیز امام «مرا فالن کنیز غسل دهد
، 1363، طوسی) عمار وصیت کرد که او حضرت را غسل دهد بن معاویةع( به ) صادقیا امام (141ص، 8ج
خواهم غسل و کفن مرا فالن دوست من می»: شاهک فرمود بن ع( به سندی) کاظمامام .(207ص، 1ج

نیز )ع( تکفین و دفن امام حسن عسکری ، غسل (.587ص، 1380، مفید) و چنان هم شد« دار شودعهده
ی هااین گزاره، وه بر تعارض مذکورعال(. 356ص، 1425، طوسی) انجام شدتوسط عثمان بن سعید 

 هجناز اند که برهای تاریخی تعارض پیدا کرده است. برای مثال مورخان گزارش کردهبا گزارش گارانهانحدیث
ع( ) هادی امام، ع() جواد امام، ع() رضا امام، ع() جعفر بن موسی امام، ع() حسین امام، ع() حسن امام

 ،الواثق بالله، مأمون عباسی، شاهک بن سندی، اسدبنی، عاص بن سعید، ترتیببه )ع( عسکری حسن و امام
 /71، ص1424، بالذری /89ص، 1417، سعدابن) متوکل و برادر متوکل عباسی نماز خواندند بن احمد

، 1338، طبرسی /292ص، 2ج، 1404، بابویهابن /470، ص1380، مفید /83، ص1374، اصفهانی
، کلینی /535 و 420صص، 2ج، 1413، یعقوبی /381، ص9ج؛ 568ص، 8ج، تابی، طبری /300ص

 -191صص، 6ج؛ 573ص، 5ج، 1433، یوسفی غروی/ 219، ص1425، طوسی /503ص، 1ج، 1388
اخباری متأخر شکل برخی عالمان شیعه معتقدند این باور کالمی در میان عالمان (. 293و174، 8ج، 192
ن باور ای هلذا در گذشته از آن خبری نبوده است. عالمه شعرانی با اذعان به تعارض روایاتی که پای؛ گرفته

وایت حدیثی ر، اما علمای ما مانند شیخ طوسی»: نویسدباره میدراین، اند با روایات دیگرکالمی قرار گرفته
ع( است که آن ) صادق جعفر عمار که از خواص اصحاب امام بن اند در احکام غسل میت از معاویةکرده

و پس از نقل این حدیث تعجبی ننمودند و آن را ، عمار او را غسل دهد بن حضرت وصیت کرد که معاویة
شمردند غیر معصوم مباشر غسل معصوم روا می، شود اکثر این علما مانند شیخ مفیدتأویل نکردند. معلوم می

ین متأخرین ب، معصوم باشد، او. و اینکه باید حتمًا مباشر غسل معصوم رخصت یا رضایت ولّی  البته با؛ گردد
ابت ث، اخباریین معروف شده است و در میان علمای سابق که عارف به مسائل کالم و عقاید این فرقه بودند

، یط امام را برشمردندنبود و این همه کتاب که قدما در کالم و اصول عقاید و یا خصوص امامت نوشتند و شرا
 ( 347ص، 1391، شعرانی) «از این معنی نام نبردند

 اهمیت موضوع-2-3-3-3-3
بر پژوهشگر  گارانه است.انحدیثهای گیری گزارعامل دیگری در شکل، پژوهشگرموضوع نزد  اهمیت 

برای مثال  .چنین باشدبایست میع( نیز ) کند که معصوممیتصور  ،استپایه اهمیتی که موضوعی نزدش دار
) رسول خدا شخواست به زیارت جّد میحضرت زینب  کهمیهنگا: نقل شده که او گفتیحیی مازنی از 

ع( در سمت راست و برادر دیگرش ) که برادرش حسندرحالی، رفتمیشبانه از خانه بیرون  .ص( برود
که به مقصد نزدیک میرفتتند و هنگامیپیش رویش راه  )ع( پدرش امیر المؤمنینو  در سمت چپ )ع( حسین
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ع( از پدر در باره دلیل این ) یک بار حسن کردند.میرا کم  هاع( پیش افتاده و نور چراغ) امام علی ،شدندمی
 میاعل /22ص، 1404، نقدی) ترسم کسی به خواهرت زینب نگاه کندمی: کار پرسید و حضرت فرمود

فا صرقابل یادآوری است این متن در هیچ یک از منابع حدیثی یافت نشد و  (.170ص، 2ج، 1407، حائری
 .اندهمعاصر به نقل آن اقدام کرد علمایبرخی 

 تطبیق اشتباه -3-3-3-3-3
  :است. به دو نمونه ذیل توجه شود گارانهانحدیثی هاتولید گزاره در باز یعامل دیگر تطبیق اشتباه 

، تابی، رضی) پرداخته استبه مذمت اهل بصره  18و نامه  14، 13خطبه  ع( در) امام علی( الف
فراوان از اهل  به قرینه بعضی روایات که مدح: نویسدمییکی از نویسندگان (. 376-375 و 56-55صص

مکارم ) امام مقطع خاصی از زمان را در نظر داشته است ،بصره اعم از مردان و زنان و کودکان و بزرگان شده
 در مدح گزارشی، 1در منابع حدیثی شیعهقابل یاد آوری است  (.234-235صص، 9ج، 1390، شیرازی

) به امام علی و ستایش اهل بصره انتساب مدحدر نتیجه  .شودمیدیده ن ع() اهالی بصره از سوی امام علی
 گارانه است.انحدیثمصداق گزاره  ع(

آخرین روایات متواتر و بر پایه : عج( در دوره غیبت کبری) صدور توقیع و تشرف خدمت امام عصرب( 
امکان رؤیت ، صادر شد، سمری محمد خطاب به علی بن .ق 329سال  که درع( ) امام زماناز سوی توقیع 

 /395ص، 1425، طوسی /516ص، 2ج، 1395، بابویهابن) عج( در غیبت کبری منتفی است) امام عصر
 ادعای مشاهده کرده و گاه از امام ،ُشهره هستندکه به خداترسی  از سوی دیگربرخی (.7ص، تابی، دوزدوزانی

 ،ادعاکنندهرسد در بسیاری از موارد با فرض صحت سند و وثاقت می. به نظر اندهع( سخنانی نقل کرد) عصر
 ایهندنویس بر پایه محکمی استوار نیست. امام صدور توقیع از سوی تصور و تطبیق شخص مورد مشاهده

-326) عج( برای شیخ مفید) ق دو توقیع از سوی امام زمان 412و  410در سال: نویسدمی بدون سند
میبرخی عالمان در نقد گزارش مذکور  (.603-596صص، 2ج، 1422، طبرسی) صادر شد، ق(413

رساننده توقیع ناشناخته ، ثانیاً  .در غیبت کبری مشکل است عج() از سوی امام صدور توقیع، الً اّو : نویسند
ار یک از آثشیخ مفید در هیچ، . رابعاً ادعای مشاهده امام زمان در غیبت کبری نفی شده است، ثالثاً  .است

 ایهنجاشی و شیخ طوسی در شرح حال شیخ مفید اشار، خامساً  به این دو توقیع نکرده است. ایهخویش اشار
د مورد از این توقیع در اختیار افرا ایهپایان توقیع دوم توصیه شده نسخدر ، . سادساً اندهبه این دو توقیع نکرد

قرار وسی طرا در اختیار سید مرتضی و شیخ  از این توقیع ایهاعتماد قرار داده شود. اکنون چرا شیخ مفید نسخ
ادعای  بارهدرنیز کاشف الغطا (. 105ص، تابی، دوزدوزانی /320ص، 3ج، 1363، بحرالعلوم) نداده است؟

                                                           
(. 256ص، 32ج، 1386، )مجلسی )ع( در مدح اهالی یصره نقل کرده است بحرانی حدیثی مرسل از امام علیابن میثم  .1

دوم و سوم عثمانی مذهب بود. مورخان ، زیرا بصره در قرن اول؛ آن با تاریخ مسّلم است مخالفت، این حدیث عالوه بر ارسال سند
، 6ج، 1410، )ابن سعد و دشمنی آنان با علی )ع( نقل کرده اند سخنانی از عالمان در باره عثمانی مذهب بودن اهل بصره

توان گزارش ابن میثم را (. اکنون چگونه می136ص، 3ج، تابی، ذهبی/ 94ص، 4ج، تابی، بن ابی الحدیدمادال 335ص
  پذیرفت؟
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کند که هیچ می گویی اینان روایاتی که داللت: نویسدمییت امام زمان در عصر غیبت از سوی برخی ؤر
) استرا در این باره بررسی نکرده  عالمان و سخنان هندیدبیند را میدر غیبت کبری امام زمان را ن کسی

ع( در غیبت کبری ) دیدن امام زمانادعای تشرف و : گویدمیآیت الله خویی (. 87ص، تابی، طاغالکاشف
عج( و ) بر این اساس ادعای صدور توقیع از سوی امام (.136ص، 2ج، 1417، خویی) ارزش شنیدن ندارد

  گارانه است.انحدیث ایهعج( در دوره غیبت کبری گزار) امانتساب سخنان به ام

 ع() ممعصو سخن خلط میان سخن عالمان با  -4-3-3-3-3
برخی به جای مراجعه به منابع حدیثی  است. ی پژوهشهایکی از آسیب مراجعه نکردن به منابع اصلی

 نمونه اشارهسه در ذیل به  .اندهگاشتان حدیثخویش را برخی محفوظات و به حافظه خویش اعتماد کرده 
 : شودمی

دو  (107/ 37: صافات) ﴾میَعِظ  ناهُ ِبِذْبٍح یَو َفَد ﴿ در آیه شریفه« ذبح عظیم»از  مفسران برخی الف(
آنان  .ع( و یاران اوست) شهادت امام حسین «ذبح عظیم»مراد از  :در تفسیر دوم گویند .اندهتفسیر ارائه کرد

با بررسی مشخص گردید  (.442ص، 4ج، 1398، ثقفی تهرانی) اندهدااین تفسیر را به روایات نسبت د
 .(15ص، 1ج، 1352، قرشی) نیست چنین مطلبی در روایات اثری از

به امر عبد الملک ـ آن حضرت را بار دوم نیز : نویسدمیع( ) عالمه طباطبایی درباره امام سجادب( 
، 1348، طباطبایی) گشته استمدینه بره و بعد ب اندهبا بند و زنجیر از مدینه به شام جلب کرد ـ خلیفه اموی

  (.123ص، 46ج، 1386، مجلسی) و زنجیر نیستدر منبع اصلی سخنی از احضار با غل (. 138صص
هرگاه فرصتی : نویسدمی، ی علویانهاع( به نهضت) درباره رویکرد مثبت امام هادی ایهنویسند ج(

کرد علویان را دلداری داده و پشتیبانی معنوی خود را از ایشان اعالم نماید. ابوهاشم میسعی  ،آمدمیپیش 
 ع( به قصد دیدار برخی انقالبیون به بیرون سامّرا رفتیم) با ابوالحسن: گویدمیع( ) یکی از یاران امام هادی

علویان( سخن ) فرزندان ابوطالب از مالقات با گفتنی است در منبع اصلی صرفاً  (.54ص، 1373، رفیعی)
 (.343ص، 1338، طبرسی) به انقالبی بودن آنان نشده است ایهگفته شده و اشار

  عشق و عالقه-5-3-3-3-3
برای مثال یکی از مفسران  .گاشته شودان حدیث، ایگزارهع( سبب گشته ) عشق و عالقه به معصومان

 : معاصر متن ذیل را حدیث تصور کرده است
، طیب) «لیناع   ه  اللّ  حجةُ  نا فاطمةُ تُ د  ج   و ه  لی خلق  ع   الله   جُج ُح  نحُن »: ع() عن الحسن العسکری 

های خداوند بر مخلوق هستیم و ما حجت: ع( فرمود) امام حسن عسکری؛ (225ص، 13ج، 1388
 های حدیثییک از کتابمذکور در هیچگزاره بر ما حجت خداوند است. گفتنی است ، ما مادربزرگ، فاطمه

نقل کرده « نالبیااطیب»نقل نشده است. عبدالحسین طیب که برای اولین بار این حدیث را در تفسیر خویش 
 همان(.) ع( است) حدیث مذکور منتسب به حضرت عسکری: نویسدنیز می
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 تسامح-6-3-3-3-3
 حدیث ولفظ . برخی در به کار بردن تسامح است، گارانهانحدیثی های تولید گزارههایکی از زمینه

. دنکنمیگیری نسخت ،قدیم نقل شود خصوصا در جایی که آن گزاره از محدثان، ع() نسبت آن به معصوم
ُه ِبَقْلٍب َسلِ ﴿در ذیل آیه شریفه ای هنویسندبرای مثال  بَّ در : نویسدمی، (84 /38: صافات) ﴾میِإْذ جاَء َر

قلب سلیم قلبی است که خدا را در حالی دیدار کند که در آن احدی : فرمود ع() حدیث آمده است که امام
تفسیر قمی را به عنوان منبع معرفی کرده ، مورددر این نویسنده  (.449ص، 1378، صفوی) جز او نباشد

، قمی) و نه از معصوم )ع( سخن از قمی نویسنده تفسیر استاین گردید که  . با مراجعه مشخصاست
 (.99ص، 2ج، 1426

پذیری  -7-3-3-3-3  از آراء عالمان و مفسرانتأثیر
موم عال برای مثرا حدیث تلقی کنند.تکیه و اعتماد بر آراء عالمان سبب شده که برخی رأی و دیدگاه آنان 

ْن  ی  ما کاَن ِلَنبِ ﴿ مفسران معتقدند آیه شریفه
َ
ْسرییَ أ

َ
ی  ُکوَن َلُه أ ْرِض ُترِ  یْثِخَن فِ یُ َحتَّ

َ
نْ یاْْل ا یُدوَن َعَرَض الدُّ

ُه  ُه َعزِ یرِ یُ َو اللَّ  فدیهست که ]برای اخذ  یسزاوار نامبری را یچ پیه»؛ (67 /8: انفال) ﴾میٌز َحِک یُد اْْلِخَرَة َو اللَّ
دا د و خیخواها را میین به طور کامل از آنان کشتار کند. شما متاع دنیتا در زم، ردیرانی بگی[ اساز دشمنان

این که مسلمانان از اسرای جنگ بدر : دنگویمی، «م استیر حکیناپذو خدا شکست، خواهدآخرت را می
طبری، ) ر خالفی بود و کار صحیح این بود که همه اسرا را قتل عام کنندفدیه گرفتند و آزادشان کردند کا

 سبزواری،نجفی  /858ص ،4ج ،1372 طبرسی، /156ص ،5ج تا،بی طوسی، /30ص ،10ج ،1412
ای هگارانانحدیث ایهگزار، پایه برداشت مذکور بر (.158ص ،6ج ،1368طیب، / 301ص ،3ج ،1406

تولید شده « کشتندمیبلکه آنان را ، کردندمیخوردگان را اسیر نشکست ، انبیا در جنگ»مبنی بر این که 
این بود که  های گذشته در جنگسیره انبیا»: نویسدمیسران در تفسیر این آیه است. توضیح آن که یکی از مف

کشتند تا دیگران عبرت میشکست خوردگان را ، شدندمیآنان پیروز دند و بر یجنگبا دشمنان می کهمیهنگا
بلکه ، گرفتندمیشکست خوردگان را به اسارت ن ءانبیا گرفته و در صدد دشمنی با خدا و رسول الهی بر نیایند.

در آن هنگام مانعی نبود که شکست خوردگان ، کشتند تا آن گاه که دینشان در میان مردم پابرجا شودمیآنان را 
بر این  (.138ص، 9ج، 1362، طباطبایی) «.د سازندرا اسیر کنند و آنان را با گرفتن فدیه و یا بدون فدیه آزا

یا کشتن سیره انب»: این که گفته شود صحیح نبوده است. گرفتن و آزادکردن اسیران جنگ بدرفدیه، اساس
زیرا آیه شریفه قرآن در صدد بیان این مطلب است ؛ گارانه استانحدیث ایهگزار، «است شکست خوردگان

زیرا چنین  ؛کندرفتن اسیر صرف گرا که برای هیچ پیغمبری روا نیست که در هنگام جنگ برخی از نیروهایش 
بایست به میبلکه ، کندمیاحتمال شکست را بیشتر  و تضعیف توان رزمی سربازان گشته سبب، کاری

. کنند را اسیر وردهخشکستدشمن  توانندمی هنگامآن . گیر شودن زمینجنگیدن ادامه دهند تا وقتی دشم
، بودنی آنان با گرفتن فدیه شایسته بایست اسیران را کشت و رهایمیاگر مقصود از آیه این بود که گفتنی است 

ه و این و میان تعبیر آی« ما کان لنبّی ان یأخذ الفداء من االسری و یطلقهم»: بایست عبارت آیه چنین باشدمی
 (.134ص، 1384، صالحی نجف آبادی) استروشن تعبیر تفاوتی 
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 گیرینتیجه
شناسی گردد. الزم است حدیث گونه، نقد حدیث پیش از کاربست معیارهای این بررسی نشان داد که

، ورزیتسامح، در اثر عشق و عالقهنماست.این گزاره های حدیثانواع گزارهیکی از ، انگارانههای حدیثگزاره
، اعتماد به رویکرد عالمان و ع() ممعصوخلط میان سخن عالمان با سخن ، باورهای کالمی، اهمیت موضوع

ترین باورهای کالمی مهم است. کنندگاناز سوی تولید ها بدون سوء نیتآیند. پدیداری این گزارهپدید می
ها و فرضهنگی با پیشادلیل همبه ها این گزارهبسیاری از های حدیثی است. گزاره عامل پدیداری چنین

هایی استناد میهای خویش به چنین گزارهو عالمان در بحث در آثار علمی گسترش یافتهباورهای کالمی 
سنجی وارد هایی در گردونه اعتبارسبب گردیده که چنین گزاره فرضهنگی با باورها کالمی و پیشاهم کنند.

  د.نهای حدیثی اصیل تلقی گردگزاره، هاییچنین گزاره نگشته و
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 و مآخذ منابع
یم-  .قرآن کر
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یخ__________؛  .3  ق.1385؛ بیروت:دار صادر،الکامل فی التار
 ش. 1371؛ قم: المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید، االعتقاداتعلی؛  بن بابویه، محمدابن .4
 ق. 1404، اعلمی: بیروت؛ اخبار الرضاعیون ؛ ــــــــــــــــــــــــ .5
مؤسسة النشر : قم ،اکبر غفاریتصحیح علی؛ ةکمال الدین و تمام النعم؛ ـــــــــــــــــــــــــ .6

 ق. 1405، االسالمی
 ش.1374، شریف الرضی: قم؛ االخبار الموفقیات؛ زبیر بن بکار، ابن بکار .7
 ق. 1414،  لفکردارا: بیروت؛ الطبقات الکبری؛ محمد ،ابن سعد .8
به  ؛ع( من القسم غیر المطبوع من کتاب الطبقات الکبیرترجمة االمام الحسن )؛ __________ .9

 ق. 1417، حیاء التراثع( إلالبیت ) مؤسسة آل: قم، السید عبدالعزیز الطباطبایی کوشش
10.  
 ق. 1376، مطبعة الحیدریة: نجف؛ مناقب آل ابی طالب؛ محمد بن علی، آشوب ابن شهر .11
 تا.بی، الشریف الرضی: قم؛ اءبالغات النس؛ احمد بن ابی طاهر، ابن طیفور .12
 تا.یب، یبث العرااء التریدار اح: روتیب؛ ةیالنبو  ةر یالس؛ عبد الملک بن هشام، ن هشاماب .13
 ق. 1408، دار احیاء التراث العربی: بیروت؛ ةالبدایة و النهای؛ اسماعیل، رکثیبنا .14
 .ق 1420، انیانصار: قم؛ ةیالمحمد ةعلی السن اضواء؛ محمود، یهابور .15
 ق. 1405، داراالضواء: بیروت؛ کشف الغمة فی معرفة االئمة؛ علی بن عیسی، اربلی .16
  ش.1374، یف الرضیشر: قم؛ نییمقاتل الطالب؛ ابوالفرج، هانیصفا .17
 .ق 1407، للمطبوعات یمؤسسة األعلم: بیروت؛ تراجم أعالم النساء؛ نیمحمدحس، حائری علمیا .18
یاض العلماء و حیاض الفضالء؛ بیگعبد الله بن عیسی، یافند .19 ، ربیمؤسسة التاریخ الع: بیروت؛ ر
 تا.بی

 ق. 1403، ، دار التعارف: بیروت؛ اعیان الشیعة؛ محسن ،امین .20
 .ش 1372، انتشارات شفق: قم؛ خودسازی یا تزکیه و تهذیب نفس؛ ابراهیم ،امینی .21
 ق. 1416، مرکز الغدیر للدراسات االسالمیة: قم؛ الغدیر؛ عبدالحسین، امینی .22
 .ش 1363، الصادق ةمکتب: طهران ؛ةیالفوائد الرجال؛ محمدمهدی، العلوم بحر .23
 ق. 1401، دارالفکر: بیروت؛ بخاریالصحیح ؛ محمد بن اسماعیل، بخاری .24
 .ش 1374، مؤسسه فرهنگی دارالحدیث: قم؛ و جواباتها ةاالحادیث المقلوب؛ حسین، ردیبروج .25
 ق. 1424، دار الفکر: روتیب؛ انساب االشراف ؛احمد بن یحیی ،بالذری .26
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 .1396اراک،
 ق. 1414، انتشارات حکمت: تهران؛ روح مجرد؛ محمدحسین، حسینی طهرانی .36
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 ق. 1433، انتشارات عالمه طباطبائی: مشهد، 1ج؛ نور مجرد؛محمد صادقحسینی طهرانی،  .38
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یخی؛ فرزانه، حکیم زاده .40  ش. 1380، دفتر نشر معارف: تهران؛ شیوه استفاده از متون تار
 ق. 1403ع( آل البیت ) ةمؤسس: قم؛ معارج االصول؛ جعفر بن حسن ،حّلی .41
ید االعتقاد؛ حسن بن یوسف، حلی .42 ، النشراالسالمیمؤسسة: قم؛ کشف المراد فی شرح تجر

 ق.1407
 ق. 1370، ةحیدریالمطبعة ال: نجف؛ مختصر بصائر الدرجات؛ سلیمان بن حسن ،حلی .43
 ق. 1405، دار الکتاب العربی: بیروت؛ الکفایة فی علم الروایة؛ احمد بن علی، یب بغدادیخط .44
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 ق. 1417، مکتبة الداوری: قم، محمد سرور بهسودی :به کوشش؛ مصباح االصول؛ ــــــــــــــــــ .48
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 1401 بهار و تابستان، 26شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 272
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