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یر مختلف و با ، پیامبر )ص( خوردن گوشت حرام توسطحاکی از  روایات جعلی   ر د متعددیطرق سه تحر
یخ. در این پژوهش با استفاده از شیوهشده است نقلسنت منابع روایی اهل  ،گذاری احادیثهای مختلف تار

یخی و جغرافیایی و ورت صگردآوری اطالعات به شود.علل پیدایش و نشر این روایات نشان داده می خاستگاه تار
یاد در ابتدا توسطتحلیلی است. این روایات بهـشکل توصیفیها بهای و بررسی دادهکتابخانه  بن عیدس احتمال ز

ید عمر با اخذ  بن عبداللهسپس ، جعل و در مدینه نقل شده 51با هدف ترفیع جایگاه اجتماعی خود قبل از سال  ز
یر خود را قبل از سال ، روایت سعید و اصالح و تغییر آن یر سومجاع هنشر داده است. دربار  74تحر یر ، ل تحر تحر

ید ید جاعل و راوی آن نبوده و خود توان ادعا کرد که تنها می، هحارث بن منقول از ز گاهی ازز یدو  جاعل آن با آ ر تحر
یخی خبریدیگر و پیوند آنها با  یری مفصل و مبسوط ، تار  داده است. ارائه و نشرتحر
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 طرح مسأله -1
 دست احادیثگذاری این تاریخ بااما ، توان استناد کردفقه و اخالق نمی، عقاید هحوز دربه احادیث جعلی    

غدغهد، خاستگاه تاریخی و جغرافیایی پیدایش آنها، جاعل یا جاعالن آنها هتوان به اطالعات ارزشمندی دربارمی
اند و سیر تغییرات و تطور این ای که در آن ساخته شدهاجتماعی جامعه، سیاسی، های گوناگون فکریها و چالش

پیامبر  مالقات هدرباربا طرق و متون مختلفی  جعلی ت روایتیسنبرخی منابع روایی اهلدر دست یافت.  روایات
ردن بیانگر خونقل شده است که  (یکی از حنفاء دوران جاهلیت)نفیل  بن عمرو بن قبل از بعثت با زید)ص( 

ضمون م .است)ص( توسط پیامبر ، ذکر نام خداوند ذبح شده بودها قربانی یا بیگوشت حیوانی که برای بت
َم إلَ یَد بَن َعْمرو بن  ُنَف یَز  یالله )ص( َلق   َل َرُسواّن »مشترک این روایات بدین شرح است:   ص(ه  رسوُل الله )یٍل َفَقدَّ

ْنهایَها َلْحٌم َفأبی أْن یُسْفَرًة ف   ُکَل م  ُکُل إاّل  یُثمَّ َقاَل: إن  ، أ ُکْم َوال آ ا َتْذَبُحوَن َعَلی أْنَصاب  مَّ ُکُل م  َر اْسُم الله  ال آ ا ُذک  مَّ م 
برای  بیانگر ذبح قربانی، بر داللت بر تناول این گوشت توسط پیامبر )ص(عالوه، برخی از این روایات .«ه  یَعلَ 

سنت در سه قرن نخست  منبع روایی اهل 9در سند  19متن و  17با روایات این  ها توسط آن حضرت هستند.بت
  اند.آمده

 توان به نقد این روایت توسط سیدمی، اند که از آن جملهعالمان بزرگی بررسی و نقد شدهاین روایات توسط    
جعفر مرتضی ؛ (370ص، 1399، طاووسابن) «معرفة مذاهب الطوائف یالطرائف ف»طاووس در کتاب  بن

( و سبحانی در 98-94صص، 2ج، 1385، )عاملی «األعظم )ص( یرة النبیح من سیالصح» عاملی در
خاستگاه  کنوناما تا ( اشاره کرد.573-570صص، 1419، )سبحانی «ةیة والدراین الروایب یث النبویالحد»

این  ،گذاری شناسایی نشده استهای مختلف تاریخبا استفاده از شیوه، آنها غرافیایی جعل و نشرتاریخی و ج
م و اسال از آنجا که خاورشناسان از حدیث به عنوان منبعی برای بازسازی تاریخ ها خاستگاه غربی دارند.شیوه
ختلف به های مشیوهبا ابداع ، کننداستفاده می و غیره تاریخ تفسیر، تاریخ کالم، یعنی تاریخ فقه، های آنآموزه

ح نقد و اصال، به تدریج پیدا، ها از اواخر قرن نوزدهم میالدی تا کنوناین روش، اندگذاری روایات پرداختهتاریخ
-251صص، 1399، سازنیلو  شیری/ 80-21صص، «الف»1394، )برای تفصیل بیشتر نک. موتسکی اندشده

 سیاسیـ  شرایط اجتماعی، زمانی پیدایش و نشر آنهاـ  خاستگاه مکانی، گذاری احادیث جعلی(. با تاریخ282
گوشت حرام توسط پیامبر  دنخور ابتدا روایات، این مقالهدر شود. آن دوران و کارکردهای روایات مشخص می

ی تحلیل اسناد و یافتن راو، ترین منبعهای: یافتن در کهناز روشبا استفاده نقد و بررسی شده و سپس )ص( 
 ضمن شناسایی خاستگاه تاریخی و جغرافیایی، ن در گذر زمانمحتوا و شناسایی تحوالت متتحلیل ، مشترک

سؤال اصلی این پژوهش این است که  .شودتبیین و تحلیل می این روایاتکارکرد ، مورد نظرروایات  جعل و نشر
 ؟چیست  هاو علت جعل و نشر آن روایات خوردن گوشت حرامخاستگاه زمانی و جغرافیایی پیدایش و نشر 
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 و بررسی نقد -2
)ص( ر توسط پیامب، خداوند ذبح شده بودذکر نام ها قربانی یا بیروایات خوردن گوشت حیوانی که برای بت

از  برخی ناسازگار است.، گیردبرمی قبل از بعثت را هم در هآن که دور هدر مفهوم گسترد آن حضرتبا عصمت 
ین ا دیدگاه متعصبانه نسبت بهبخاری و نیز  صحیح وجود دو تحریر از این روایت در به سبب، سنتاهل عالمان

و  را سست توجیهات این دانشمندانبرخی ، اند. در مقابلآمدهبر تأویل و توجیه مفهوم روایت در صدد ، کتاب
 وجیهتپس از هر  و مطرح، این روایات آمده هایی که توسط برخی برایابتدا توجیهدر اند. ضعیف دانسته و رد کرده

 . شودن آورده مینقد آ
آن حضرت از خوردن ، ختیار پیامبر )ص( گذاشته استده که آن گوشت را قریش فراهم کرده و در اادعا ش .1

ال  یإن  » زید: هکه زید هم آن را نپذیرفت و مخاطب این گفت دادبن نفیل بن عمرو  گوشت امتناع کرد و آن را به زید
ُکْم  ا َتْذَبُحوَن َعَلی أْنَصاب  مَّ ُکُل م  ، حجرابن) )ص(اکرم نه پیامبر و یشیانی بودند که گوشت را فراهم کرده بودند قر «آ

 .(108ص، 7ج، تابی
. (108ص، 7ج، تابی، حجر)ابن این صرفًا یک ادعا است و هیچ شاهدی بر آن ذکر نشده است، اوالً  نقد:   

اما دعوت دیگران به کار ناپسند ، کندپیامبر )ص( را از خوردن گوشت حرام تبرئه می، اگرچه این احتمال، ثانیاً 
 و مخالف عصمت آن حضرت است.( 432ص، 2ج، 1383، )حسینی میالنیبسیار قبیح ، )امر به منکر(

بانی ها قرتا بر روی آنها برای بت هایی بود که اطراف کعبه نهاده شده بودسنگ، بُص گوید: نُ خطابی می .2
ه بر کبلکه از گوشت حیوانی ، خوردندشد نمیها قربانی میاز گوشت حیوانی که برای بت، کنند. پیامبر )ص(

زیرا در آن زمان این حکم ، خوردند گرچه با نام خداوند ذبح نشده بودمی، شدروی آن سنگها )نصب( ذبح می
کند که در دین حضرت سهیلی هم ادعا می .(109-108صص، 7ج، تابی، حجرن)اب شرعی وجود نداشت

، یلی)سه خداوند ذبح شده استذکر نام نه گوشت حیوانی که بی، فقط گوشت مردار حرام بوده، ابراهیم )ع(
  .(256ص، 1ج، 1409

چراکه روایت صراحت دارد  ؛األصنام( آورده بخاری خود این روایت را در باب )ما ذبح علی النصب و نقد: 
احکام ، گرچه در آن زمانبعالوه،  .(435ص، 2ج، 1383، )حسینی میالنی ها بوده استکه گوشت  قربانی بت
خصوص شریعت حضرت ابراهیم )ع( که پیامبر )ص( پیرو اما در ادیان قبل از اسالم و به، اسالم وجود نداشتند

ُثمَّ فرماید: خداوند خطاب به پیامبر )ص( می زیرا، حکم ذکر نام خداوند بر قربانی وجود داشته است، آن بودند
ْوَح 

َ
لَ یأ ْبراه  ینا إ  َة إ 

لَّ ْع م  ب 
ن  اتَّ

َ
شاهد دیگر  .(797ص، 2ج، 2007، )زرکشی (123/ 16 نحل:ال) فایَم َحن  یَك أ

ْنعاٌم ال ...انعام:  هسور 138 هآی، وجود این حکم در دین ابراهیم )ع(
َ
ه  َعلَ یَو أ

 که است ...َهایْذُکُروَن اْسَم اللَّ
کر نام ذها را بیدانستند و تنها برخی قربانیرا می وندمشرکان هم حکم ذبح قربانی با نام خدا، بر اساس این آیه

 نه تمامی آنها را. و کردندخداوند قربانی می
شخصی از خوردن گوشتی که با نام  هرأی و اندیشبراساس  بن عمروبن نفیلسهیلی ادعا کرده که زید .3

نه اینکه در ادیان گذشته چنین ، ه استکردمیخداوند ذبح نشده بود و گوشت قربانی شده بر نصب خودداری 
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از ، . در مقابل داودی ادعا کرده است که پیامبر )ص((256ص، 1ج، 1409ی، لیهس) حکمی وجود داشته باشد
این  بن عمرو که زیددرحالی، بودندخبر بی احکام ذبح حیوانات هدرباراما  ،کردندکارهای مشرکان دوری می

 .(109ص، 7ج، تابی، حجر)ابن کتاب دریافته بودمطلب را از اهل
گاهتر و با معرفتزید عاقل، مذکوربنابر هر دو توجیه  نقد:  ر تتر به معرفت الهی و دین حنیف و شایستهتر و آ

انتخاب حضرت محمد ، . در نتیجه(95ص، 2ج، 1385، )عاملی برای مقام نبوت از پیامبر )ص( بوده است
 ست.ا عقالء و مخالف حکمت الهیه ترجیح فاضل بر افضل است که این کار خالف سیر، )ص( برای مقام نبوت

و یا گوشت قربانی برای  است نام خداوندیب قربانی وشت  گآن گوید: زید گمان کرده که جوزی میابن .4
 دخوردنپیامبر )ص( پیرو دین حضرت ابراهیم )ع( بودند و از گوشت حرام نمی، اما چنین نبوده ،نصب است

 . (578ص، 2ج، 1418، جوزی)ابن
 صرفًا یک احتمال است که مخالف با ظاهر روایت است. نقد: 

ها قربانی کرده و از گوشت آن غذا تهیه برای بت، اذن پیامبر )ص(بن حارثة بی کند که زیدحربی ادعا می .5
 .(790ص، 2ج، 1405، )حربی کرده است

 سنن هعددی از جملباره در منابع متاما چندین روایت مفصل دیگر در این، روایت بخاری مجمل است نقد: 
 از نهی زید بانی کردند و بعدبا هم برای بتی قر بن حارثة گویند: پیامبر )ص( و زیدنسائی ذکر شده که صراحتًا می

آن حضرت دیگر از چنین گوشتی نخوردند. در تفسیر روایات هم الزم است که روایت مجمل را بر ، بن عمرو
 .(296ص، 2ج، 1424، کورانی عاملی) استاین ادعا باطل ، بنابراین، مفسر حمل کرد

 تحلیل محتوا -3
 ص پیامهای مشخویژگی ظمنمروشی برای یافتن نتایج پژوهش از طریق تعیین عینی و ، روش تحلیل محتوا 
بسامد ، واحد اطالعاتی پایه، ( و دو صورت کّمی و کیفی دارد. در روش کّمی28ص، 1373، )هولستی است

واحد اطالعاتی پایه ظهور یا غیبت یک خصیصه ، محتوای متن است. در روش کیفیظهور برخی از خصوصیات 
این دو  .(223ص، 1373، کامپنهود/ شود )کیویاست و شمار اندکی از اطالعات مرکب و مفصل تحلیل می

 شود. هرابتدا متن مورد نظر ُکدگذاری می، (. در تحلیل محتوا67ص، 1371، مکمل یکدیگرند )اتسلندر، روش
، شوند )طالبهای مختلف قرار داده میها یا زیرمقولهمقوله سپس کدها در، کد باید بیانگر اطالعات خاصی باشد

ابتدا  ،منظور تحلیل محتوای احادیث بیانگر خوردن گوشت حرام توسط پیامبر )ص(به(. 219-217صص، 1369
ها با یک حرف التین و کدهای ناسه زیرمقولهش، ها و کدهای آنها تعیینمقولههای این روایات و سپس زیرمقوله

 1شود.هایی ارائه میها با افزودن توان به همان حرف مشخص و در جدولاین زیرمقوله

                                                           
 ها بر اساس ترتیب تاریخی منابع و ترتیب ذکر روایات در آن منابع است.احادیث در جدول. ترتیب  1
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چهار موضوع اصلی ، عبارت دیگر سه مقوله یا به، دهد که در روایات مذکوربررسی این روایات نشان می 
ها هم حاوی کدهای خاصی این زیرمقوله، )موضوع فرعی( استکه هر کدام شامل چندین زیرمقوله ، وجود دارد

 تر( هستند:)موضوعات فرعی
، 1Aبا کدهای: در جوانی پیامبر )ص(=، Aهای: الف: شرایط مالقات=با زیرمقوله اول: بستر ماجرا همقول. 1 

در یکی از ، 5Aدر بازگشت از طائف در اعلی مکه=، 4Aوادی=اعلی در ، 3Aدر اسفل بلدح=، 2Aت=نبوقبل از 
 جاهلی هبه شیوسالم ، 7Aدر مکه=حارثة  بن پیامبر )ص( و زید بابن عمرو  زید مالقات، 6Aروزهای گرم مکه=

 .8A=مالقات به هنگام
به نخوردن گوشت قربانی  عروفم، 1Bپرستی=بت به ترک عروفمبا کدهای: ، Bبن عمرو=ب: معرفی زید 

گاه از گمراهی قریش )بت، 4B=ریش از ویق نفرت، 3Bخداوند=ذکر نام بی هی از ذبحن، 2Bها=بت آ
 .5Bپرستان(=

با کدهای: مالقات با احبار یثرب و رّد دین ، Cبن عمرو در جستجوی دین توحیدی= زید هایج: شرح سفر 
احبار فدک  مالقات با، 3Cدین آنها= مالقات با احبار شام و ردّ ، 2Cدین آنها= و ردّ  خیبرمالقات با احبار ، 1Cآنها=

خبار، 5Cمالقات با احبار ایلة و رّد دین آنها=، 4Cو رّد دین آنها= ، 6Cپیرمرد موحدی در جزیره= ازبر شامی یک ح   ا 
خبار، 7Cزید= سرزمین هدربارپیرمرد سؤال رفتن زید نزد آن پیرمرد و  بینی ظهور پیش، 8Cپیرمرد از دین حق= ا 

 .10Cانتظار زید برای ظهور پیامبر )ص(=، 9Cپیامبر اسالم و توصیه به ایمان به وی=
گوشت مذبوح برای  از با کدهای:، Dغذا= ههای: الف: چگونگی تهیدوم: اصل ماجرا با زیرمقوله همقول. 2

 نب و زید )ص( نصب توسط پیامبر بر روی/ ذبح قربانی برای، 2Dگوشت مذبوح برای نصب=، 1Dاصنام و اوثان=
 .3Dغذا از آن= هحارثة و تهی

دعوت پیامبر ، 1Eبن حارثة= خوردن غذا توسط پیامبر )ص( و زیدبا کدهای: ، Eب: چگونگی صرف غذا= 
 خودداری پیامبر، 3Eبن عمرو را به غذا= زید، حارثةدعوت پیامبر )ص( و ابن، 2Eبن عمرو را به غذا= )ص( زید

 .4Eاز خوردن غذا= )ص(
امتناع از اعالم ، 1Fماهیت غذا= هپرسش دربار با کدهای:، F=به غذا دعوت در برابربن عمرو  ج: واکنش زید 

ذکر نام از خوردن قربانی بیامتناع اعالم ، 3F=از خوردن قربانی نصب امتناعاعالم ، 2Fخوردن قربانی اوثان=
، 7Fپرستان=سرزنش بت، 6Fها=گیری بر بتخرده، 5Fاز خوردن قربانی برای غیر خداوند= اعالم امتناع، 4F=خدا

 .9Fها=معرفی بت، 8Fها=سرزنش قربانی کنندگان برای بت
، G = پیامبر )ص( کرداردر های: الف: عمرو بر پیامبر )ص( با زیرمقوله بن تأثیر سخنان زیدسوم:  همقول. 3

 .3Gنصب=بر روی / برای نخوردن قربانی، 2G= هاخودداری از ذبح برای بت، 1Gها =پرهیز از مس بتبا کدهای: 
 استغفارطلب ، 1Hها=حارثة را از مس بت بن ص( زیدنهی پیامبر )با کدهای: ، H)ص(= در گفتار پیامبرب:  

پس از عمرو  بن زیداخروی  نیکویخبار از جایگاه ا  ، 2H=ه درخواست پسر اوعمرو ب بن برای زیدپس از نبوت 
 .4H=پس از نبوت  عمرو بن ستایش زید، 3H=نبوت
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یخ -4  گذاری احادیثتار
. 3ترین منبع گذاری بر اساس کهن. تاریخ2. تحلیل متنی 1گذاری احادیث عبارتند از: های تاریخروش

سندی ـ  (. روش تحلیل متنی23-21صص، «الف»1394، سندی )نک: موتسکیـ  . تحلیل متنی4حلیل سندی ت
ی ها دارای دقت و اعتبار بیشتراز سایر روش، دو روش تحلیل متنی و تحلیل سندی است ی ازکه در واقع ترکیب

  (.Schoeler, 2011, p. 15است )

یخ-4-1 ین منبعگذاری بر اساس کهنتار  تر
ن آمده در آ بارترین منبعی است که روایت برای اولینشناسایی کهن، گذاری احادیثهای تاریخیکی از روش

 (Schacht,1969)شاخت ، عنوان یک قاعده ذکر و بارها از آن استفاده کرداست. نخستین فردی که این روش را به
ترین منبعی که روایتی خاص در ادعا کردند زمان و مکان تألیف قدیمی (Juynboll, 2010) و ینبل  بود. شاخت

-( پیدایی آن روایت را نشان میterminus post quemزمانی یا حد زمانی آغازین ) هحد اولیّ ، آن موجود است

وجود نداشته زمان روایت پیش از آن یعنی ، زودترین زمانی که ممکن است آن روایت وجود داشته باشد، دهد
به درستی ( Schoeler)و شولر ( Motzki, 2019)که موتسکی (. اما چنان54ص، 1390، است )موتسکی

، ( پیدایش یک روایت را نشان دهدterminus ante quemحّد زمانی پایانی )تواند اند این روش تنها میگفته
در زمان تألیف آن کتاب حداقل ، روایتیعنی ، تاریخی رخ داده باشد هدیرترین زمانی که ممکن است یک واقع

، «الف»1394، است یا نه؟ )موتسکیدهد که آیا قبل از آن زمان وجود داشته اما نشان نمی، موجود بوده
 (.40-33صص
، سه صحابیبه نقل از ، سه قرن نخستمنبع  9در  )ص( احادیث حاکی از خوردن گوشت حرام توسط پیامبر 
 نها عبدت است. آمده، سعید بن هشام به نام و یک تابعیعمر بنا، نفیل بن وعمر بن زید بن سعید، حارثةبن  زید
ک روایت ی، البته روایت وی حدیث نبوی است.، به عبارت دیگر، روایتش را از پیامبر )ص( نقل کرده، بن عمرالله
  است.اسناد داده شده به پیامبر )ص(  سندبدون اسحاق ابن هدر سیر هم

روایت  هسند و شامل هر سه مقولیکی بی، دو تحریر آمده، (151. اسحاق )مابن هسیر، ترین منبعدر کهن 
( و 1ح ، ( را ندارد )نک: جدولC)شرح سفر زید در جستجوی دین توحیدی= هاست. این تحریر تنها زیرمقول

 (.2ح ، )نک: جدول نقل شده است بن سعیدهشاماز با سند منقطع دوم و سوم است و  هحاوی دو مقولدیگری 
ده آخر روایت آم هبا دو مقول بن زیدتحریری از سعید است که در آن، (204. طیالسی )م مسند، منبع بعدی 

 (.3ح ، است )نک: جدول
با  بن عمر عبداللهاز اول روایت  هشامل دو مقولتحریری ، (230سعد )مابن الطبقات الکبری، در منبع سوم 
 (.4ح ، ذکر شده است )نک: جدولسند سه 

اما فاقد برخی  ،روایت هزید با هر سه مقولبن  تحریر از سعید یک، (241بن حنبل )م در مسند احمد 
ه است. دو راوی ابتدای اول روایت آمد هعمر با دو مقولبن  ( و دو تحریر از عبدالله5ح ، ها )نک: جدولزیرمقوله
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 متون این دو تحریر هم تفاوت بسیار ناچیزی دارند و کدهای، سند یکسان است هسند این دو تحریر متفاوتند و بقی
که  آورده مسنددر  دوبار( را 6یکی از این تحریرها )ح حنبل احمدبن(. 7و  6 ح، )نک: جدول است آنها یکی

نتسب به ا اینجا سه متن مت، . بنابرایناست متون آنها هم تقریبًا یکی وسعد یکسان سند آن با یکی از سندهای ابن
 است. سند نقل شده که متون آنها تقریبًا یکی 4بن عمر با  عبدالله

تنها در ، بن عمر آمده است. سند این دو تحریر دو تحریر از عبدالله، (256صحیح بخاری )م، منبع پنجمدر  
(. یکی از این تحریرها 7و  6ح ، های متون آنها یکسان نیستند )نک: جدولاما ویژگی، دو راوی ابتدایی متفاوتند

عد سمتنی هم با تحریر ابن هایدر ویژگی، یکسان است، سعد( که سندش با یکی از سندهای تحریر ابن9)ح
 یکسان است.

( آمده است: دو تحریر از 285تحریر در غریب الحدیث حربی )م 4یعنی ، بیشترین تحریرهای این روایت 
(. 10، 11، 12، 13ح، بن زید )نک: جدول بن عمر و تحریری از سعید یک تحریر از عبدالله، بن حارثة زید

 ،یعنی اصل ماجرا هستند )نک: جدول، دوم این روایت هتنها شامل مقول، زیدبن  بن حارثة و سعید تحریرهای زید
و  حنبل یکسانسعد و ابنبا یکی از سندهای تحریر ابن، بن عمر (. سند تحریر منقول از عبدالله13، 11، 10ح

 (.12، 6، 4ح، های متون آنها هم یکی است )نک: جدولویژگی
بالذری این روایت ، بن عمر ذکر شده یک تحریر از عبدالله، (279بالذری )مانساب األشراف ، در منبع بعدی 

های روایت ابن سعد را دارد )نک: همان کد، متن آن هم با تفاوت بسیار ناچیزی است و سعد نقل کردهرا از ابن
 (.14و  4ح ، جدول

این ، بن حارثة نقل شده زیدتحریر مفصلی از ، (287عاصم )ماآلحاد و المثانی ابن ابی، در منبع هشتم 
، (. این کتاب15ح، چند کد را ندارد )نک: جدول ،البته، هاستهای آنتحریر شامل هر سه مقوله و زیرمقوله

 اولین منبعی است که تحریر مفصلی از این روایت را نقل کرده است.
بن عمر نقل شده  از عبداللهبن حارثة و دیگری  یکی از زید، دو تحریر، (303سنن نسائی )م، در آخرین منبع 

-هها و زیرمقولمقوله هشامل هم، عاصم از وی آوردهتحریری که ابن ابیمانند ، بن حارثة است. تحریر منقول از زید
 ابه سندهایعاصم و مشسند این تحریر متفاوت از سند روایت ابن ابی(. 16و15ح، )نک: جدول های روایت است

عمر بن  لهعبدال حربی و نسائی است. متن تحریر منقول از مشایخبن حارثة با تفاوت در  زید حربی در تحریرهای
 (.17ح ، عمر است )نک: جدولمانند دیگر تحریرهای ابن، هم

روایت با هر  ،بنابراین، ابن اسحاق است هسیر، ترین منبع این روایاتکهن، های فوقبر اساس بررسینتیجه:  
)شرح سفر زید در جستجوی دین  هتنها زیرمقول، اول قرن دوم وجود داشته است هاش در نیمسه مقوله
م ذکر عاصابن ابی اآلحاد و المثانی کتاب نخستین بار در، در این منبع نیامده است. این زیرمقوله، (Cتوحیدی=

برانی ط کبیرالمعجم الاین زیرمقوله به روایت افزوده شده است. اما در ، دوم قرن دوم هظاهرًا در نیم، در نتیجه، شده
، (87-86صص، 5ج، تابی، بن حنبل آمده است )نک: طبرانی روایتی با این زیرمقوله به نقل از احمد، (360)م
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، نبلحبن  حمداما با توجه به نقل طبرانی از ا، بن حنبل ذکر نشده مسند احمد چاپی هگرچه این روایت در نسخ
 رود.تر میعقبنیم قرن ، این زیرمقوله تاریخ پیدایش

یخ-4-2  مشترک هگذاری بر اساس حلقتار
اب انشع سندها را که پس از او سلسله فردی، با رسم اسانید مختلف یک روایت، شاخت و پس از او ینبل 

نامیدند  (Common Link) «مشترک هحلق»، اندیعنی افراد متعددی از وی روایت را شنیده و نقل کرده، یابدمی
. نداهدانست، کندترین مرجع متصل میسند که او را به کهن متقدم بخشهم جاعل جاعل متن حدیث و هم و او را 

-گفته و مند حدیث دانستهبلکه اولین نشردهنده نظام، نه لزومًا جاعل حدیثرا مشترک  هاما شولر و موتسکی حلق

آن روایت ، ه قبل از ویتوان ادعا کرد کاما نمی، وجود حدیث در زمان وی است هدهندنشان، مشترک هاند: حلق
خود چند ، مشترک هحلقهرگاه برخی شاگردان (. 339-334صص، «ب»1394، )نک: موتسکی نبوده است

 Partial Common)مشترک فرعی  هحلق رامشترک  هحلقشاگرد ، شاگرد داشته باشند که راوی روایت او باشند
Link )از این  مشترک هگذاری این احادیث بر اساس حلقمنظور تاریخهب(. 419ص، 1394، )ینبلنامیم می(

های مشترک فرعی )از این ها و حلقهCLبررسی و مراجع آنها روایات به ترتیب تاریخ وفات این ، (CLپس
 شوند.مشخص می (PCLپس
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ید بن حارثة:  الله )ص( مولی و پسرخوانده رسول، ترین صحابی راوی این روایتمتقدم، (8 .حارثة )مد بنیزز
(. چهار 38-35ص، 10ج، 1406، که در سن پنجاه و پنج سالگی در جنگ مؤته به شهادت رسید )مزی است

، است. از وی CL، با دو راوی، (54. زید )ماسامة بن، پسرش، سند از وی نقل شده است. تنها راوی وی 5متن و 
( 104. حاطب )م عبدالرحمان بن و یحیی بن ی( تابعی و مدن104یا94. عوف )م عبدالرحمان بن ابوسلمة بن

( راوی این 145-144. )م علقمة مدنی عمرو بن محمد بن، بعد تنها هاند. در طبقتابعی و مدنی روایت کرده
له عبدال سه نفر: خالد بن، عبدالرحمان نقل کرده است. از وی او روایت را از ابوسلمة و یحیی بن، روایت است

، اند. در نتیجه( و عبدالوهاب روایت کرده202. )م، أسامة حماد بن :ابواسامه کوفی، (182-179. واسطی )م
 است. PCL، محمد بن عمرو

ن راویان محمد مشخص نیست که وی چه کسی است و در منابع رجالی در بی، در سند منقول از عبدالوهاب 
کنیم که مشاهده می، نشده است. اما با بررسی راویانی که عبدالوهاب نام دارند یاد، عبدالوهاب نامیاز ، عمروبن

، 1406مزی، عمرو است ) محمد بن، ( بصری و ساکن بغداد206-204. عطاء )م یکی از مشایخ عبدالوهاب بن
عطاء باشد. اما عبدالوهاب بن، عبدالوهاب در سند مورد نظرمحتمل است که ، بنابراین، (516-509ص، 18ج

، موصلی آمده است مسند( در 194. همین سند به نقل از عبدالوهاب بن عبدالمجید بصری )م، از سوی دیگر
هر ، هر حال (. به508-503صص، 18ج ، 1406مزی، از مشایخ وی نیست )نک: ، عمرو محمد بن کهدرحالی

دو بار به بصره سفر کرده ، عمرو محمد بن زیرا، اند و هم از نظر مکانینی را از نظر زمانی داشتهدو نفر چنین امکا
 (.218ص، 26ج، 1406مزی، است )

 است. راویان وی عبارتند از: محمود بن PCL، ابواسامة با سه راوی بعد از محمد بن عمرو، چهارم هدر طبق 
 یعالء کوف محمد بن، (309-304صص، 27ج، 1406مزی، ساکن مرو و بغداد )، (249-239الن )میغ

(. هر سه 53-52صص، 29ج، 1406مزی، ساکن بلخ )، نامعلوم( :)متوفی یحزام ترمذ ( و موسی بن248)م
 نیستند. PCLیک شوند و هیچنفر از راویان ابواسامة محسوب می

، ( با دو راوی است54پسرش اسامة )م، حارثة روایات منقول از زید بن CLاولین ، های فوقبراساس بررسی 
 راوی این روایت، عمرو محمد بن، قرن اول وجود داشته است. اما از آنجا که تنها یک نفر هروایت در نیم، بنابراین

، (218-212صص، 26ج، 1406مزی، اند )نک: از دو راوی اسامة است و اکثر رجالیان او را ضعیف خوانده
حداقل ، است PCL، عمرو با توجه به اینکه محمد بن، مورد تردید است. با این حالنقل این حدیث توسط اسامة 

در ، وجود داشته و با توجه به راویان وی، یعنی تاریخ وفات وی، 145یابیم که این روایت قبل از سال اطمینان می
ابواسامة در مرو و بلخ هم نشر یعنی ، بعدی PCLبصره و بغداد و سپس با توجه به راویان ، کوفه، واسط، مدینه

 یافته است.
ید بن سعید بن خطاب است. ( صحابی و پسر عموی عمر بن52-51نفیل )م عمرو بن زید بن سعید بنعمرو:  ز

 نامعلوم( و راوی هشام پسرش نفیل :سعید )متوفی پسرش هشام بن، از وی سه تحریر نقل شده است. راوی سعید
 ،سند این روایت تا اینجا خانوادگی است. البته در سند یکی از این تحریرها، م( استنامعلو :هشام )متوفیبن



 
 
 

  271  مرجان شیری .../  )ص( امبریخوردن گوشت حرام توسط پ ثیجعل و نشر احاد ییایو جغراف یخیخاستگاه تار 

 ی در کتب رجالی و در روایات دیگراکه با توجه به اینکه چنین راوی، هاشم آمده نفیل بن، هشام جای نفیل بنبه
 هاشم تصحیف هشام است.، ذکر نشده

بغداد و مکه ، بصره، وی در کوفه، است CL( 160. کوفی )معبدالله  عبدالرحمن بن، مسعودی، راوی نفیل 
ابوداود طیالسی بصری ، (200-198. ثم بصری )میه به نقل حدیث پرداخته است. راویان او عبارتند از: عمرو بن

یکی از ، (206. هارون واسطی )م که این روایت را در کتابش آورده است و یزید بن مسندصاحب ، (204 .)م
از مسعودی با سند منقطع که به هشام ، (199. بکیر کوفی )میونس بن، و عراق. یک روایت هم مشایخ مصر

 همسعودی در طبق، مشترک این روایت هتنها حلق، های فوقآورده است. براساس بررسی، شودسعید ختم میبن
 در بصره و واسط نشر یافته است. ،در کوفه و سپس 160چهارم است و روایت قبل از سال 

نقل شده است. راوی متن  8سند و  10، (74. عمر )مابن، دیگر صحابی راوی این روایت : ازبن عمر عبدالله
زبیر و مولی آل، (142-141. عقبة مدنی )م بن موسی، و راوی سالم (106. عبدالله )م بن پسرش سالم، وی

این  CL، با چهار راوی، عقبة بن ( است. موسی122-115صص، 29ج، 1406مزی، ) کتاب مغازی هنویسند
( 200-177. معاویه کوفی )م بن زهیر، (165. )مخالد بصری  بن بیوهروایت است. راویان او عبارتند از: 

 بنزیعبدالعز( و 186-180. مان بصری )میسل بن لیفض، (426-420صص، 9ج، 1406مزی، ساکن جزیره )
 نامعلوم(. :مختار بصری )متوفی

( 203. آدم کوفی )م بنمعاویه با دو راوی است: یحیی بن زهیر، PCLتنها ، عقبة بن شاگردان موسیدر بین  
اسد بصری  بن داریم: ُمَعّلی PCLدو ، عقبه بن بعد از موسی هدر دو طبق(. 219. ل کوفی )میإسماع بن مالكو 
 اند وروایت کرده بخاری وسعد ابن، دو نفر، معّلی( ساکن بغداد. از 220. مسلم بصری )م بن ( و عفان218. )م

، (285. اسحاق حربی )م بن ( و ابراهیم261. سلیمان )م بن احمد، حنبلابن، سعدچهار نفر: ابن، از عفان
روایت منقول از ، های فوقآورده است. براساس بررسی غریب الحدیثکتب متعددی که روایت را در  هنویسند

زیره کوفه و ج، در مدینه و توسط راویان وی در بصره، عقبة بن یعنی تاریخ وفات موسی، 141سال  زقبل ا، عمرابن
 منتشر شده است.

زید  بن اسامة، احتمالی این روایت CLنیستند. اولین  CL، هیچ کدام از سه صحابی راوی این روایت ،بنابراین 
فات یعنی قبل از و، قرن اول هاحتمال وجود این روایت در نیم، حارثة است. بنابراین بن در روایات منسوب به زید

، های قطعی این روایاتCLطور که ذکر شد این احتمال ضعیف است. اولین اما همان، شودمطرح می، اسامة
همگی ، (160. ( و مسعودی کوفی )م145-144. بن عمرو مدنی )م محمد، (142-141. قبة مدنی )مع بن موسی
 در، اند و با توجه به راویان آنهااین روایات در آن زمان وجود داشته، در نتیجه، زیستنداول قرن دوم می هدر نیم
 اند.واسط و جزیره نشر یافته، بغداد، بصره، کوفه، مدینه
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یخ-4-3  متنیـ  گذاری بر اساس تحلیل سندیتار
های مختلف یک روایت تحریر ه. هم1مرحله دارد:  پنجمتنی -سندی تحلیلگذاری براساس روش تاریخ 
خوبی مستند شود تا فرایند نقل بههای سندی در قالب نمودار رسم میای از اختالف. شبکه2 شود.آوری میگرد

. با تحلیل 3شود. عجالتًا گردآورنده یا نشردهنده روایت در نظر گرفته می CL، ها مشخص شودPCL ها وCLو 
واقعًا گردآورنده یا نشردهنده روایت  CLشود که استفاده از مطالب منابع رجالی مشخص می متنی و همچنین

شود تا معلوم گردد میان آنها همبستگی های اختالفات متنی با اختالفات سندی مقایسه می. گروه4بوده یا نه؟ 
نقل کرده و مسئول تغییرات  CLمتن اصیلی که  هتوان دربار. در صورت وجود همبستگی می5وجود دارد یا نه؟ 

گذاری روایات منظور تاریخ(. بهMotzki, 2001, p. 30به نتیجه رسید )، CLایجادشده در جریان نقل پس از 
مورد بررسی طور مجزا ها بهCLروایات منقول از هریک از ، متنی-بر اساس تحلیل سندی، خوردن گوشت حرام

 ند. گیرمی قرار

یرهای حلقه-4-3-1 ید بن حارثة های مشترک تحر   های متون آنهاو ویژگیز
احتمالی است. این  CL، پسرش اسامة، حارثة بن در روایات منسوب به زید، گفته شدتر طور که پیشهمان 

سه روایت از چهار روایت منسوب به زید  . درتفاوت مهمی با دو تحریر دیگر این دسته روایات دارند، روایات
تمام تحریرهای روایت زید از ها قربانی کردند. حارثة برای بت بن خود پیامبر )ص( به همراه زیدآمده است که 

نقل شده است. دو روایت مختصر و دو روایت بسیار مفصل که در دو کد ، این روایات CL، عمرو بن محمد
(5F/ 3E16، 15، 11، 10ح، ( مشترکند )نک: جدول.) 

 حدیثغریب الدو تحریر مختصر در  :استتحریر  سهابواسامة با ، عمرو  بن بعد از محمدمشترک فرعی  هحلق 
، وبن عمر ات همان کدهای مشترک روایات محمدنسائی. کدهای مشترک این روای سننحربی و دیگری مفصل در 

با دو سند نقل ، منقول از ابواسامةدو تحریر مختصر  یکی از(. 16، 11، 10ح، است )نک: جدول، (5F/ 3Eیعنی )
حربی  عنهتنها در مروی، تفاوت این دو سند ،سند دیگر تحریر مختصر است. در واقع، شده که یکی از سندهایش

تحریر دیگر را از همان استاد و استاد دیگری ، او یک تحریر را از یک استادش نقل کرده و با همان سند، است
یک تحریر با کد )ذبح قربانی برای نصب توسط ، آغاز این دو روایت متفاوت است هآورده است. اما چگونگی نحو

که این کد در تحریر دیگر نیامده و تحریر با عبارت ، ( آغاز شده3Dغذا از آن= هحارثة و تهیو زید بن)ص( پیامبر 
دیگر دارد و به سبب این عبارت داللت بر کد مذکور در تحریر ، زیاد)ذبحنا شاة( آغاز شده است. به احتمال 

 نسناختصار در این تحریر حذف شده است. این احتمال را وجود این کد در روایت مفصل منقول از ابواسامه در 
 ( در تحریرهای ابواسامة مشترکند.5F/ 3E/ 3Dحداقل سه کد )، کند. در نتیجهنسائی تأیید می

که روایت مفصلی است. این روایت ، نقل کردهبن عبدالله  را خالد، عمرو بن دیگر روایت منقول از محمد 
( عبارتند از: 16و  15ح، کدهای مشترک این دو روایت )نک: جدول، بسیار مشابه روایت مفصل ابواسامة است

(3H/ 1H/ 5F/ 1F/ 3E/ 3D/ 10C/ 9C/ 6C/ 2C/ 1C/ 5B/ 4B/ 8A/ 6A/ 4Aاز راوی دیگر محمد .) بن عمرو ،
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 ابن/ 172ص، 13ج، اما در منابع بعدی )نک: موصلی، قرن نخست ذکر نشده متنی در منابع سه، عبدالوهاب
 که بسیار مشابه دو متن مفصل دیگر است. ، متن مفصلی ذکر شده، (510ص، 19ج، عساکر

مفصل بوده و با توجه به متون منقول مفصل از هر سه راوی ، بن عمرو متن روایت منقول از محمد، نتیجه در 
( 3H/ 1H/ 5F/ 1F/ 3E/ 3D/ 10C/ 9C/ 7C/ 6C/ 2C/ 1C/ 5B/ 4B/ 8A/ 6A/ 4Aکدهای )حداقل شامل ، وی

( به کدهای مشترک روایات 7Cتنها کد )، بوده است. در واقع بر اساس دو متن منقول از عبدالوهاب در منابع بعدی
بن عمرو  ز محمدمنقول ا که در سه روایت از این چهار روایت آمده است. روایت شودخالد و ابواسامة افزوده می

ف  »بدین شرح بوده است: ، حداقل ه  )ص( َو ُهَو ُمْرد 
ْنَصاب  َفَذَبْحَنا َلُه َشاًة ُثمَّ  یَخَرَج َرُسوُل اللَّ

َ
َن اأْل َلی ُنُصٍب م  إ 

َجْت َجَعْلَناَها ف   َذا َنض  ی إ 
َنا یَصَنْعَناَها َلُه َحتَّ ه  )ص( ، ُسْفَرت 

ف  یس  یَ ُثمَّ َأْقَبَل َرُسوُل اللَّ ام  یّ ْن أَ ْوٍم َحارٍّ م  یَ  یف   یُر َو ُهَو ُمْرد 
ةَ  َأْعَلی اْلَواد  ، َمکَّ ا ب 

َذا ُکنَّ ی إ 
و ْبن  ُنَف یُه َز یَ َلق   یَحتَّ َتح  یّ َفَح ، ٍل یُد ْبُن َعْمر  ل  ی ّ ا َأَحُدُهَما اآلَْخَر ب  ُسوُل َر َفَقاَل َلُه ، ة  یَّ ة  اْلَجاه 

ه  )ص(: 
ُفوا َلَك؟ یَما ل  »اللَّ غَ « َأَری َقْوَمَك َقْد َشن  َك َلب  نَّ َذل  ه  إ 

ا َو اللَّ ن  یَفَقاَل: َأمَّ َرٍة َکاَنْت م  لَ  یر  َنائ  ْم یإ  ن  ، ه  ْم َأَراُه  یَو َلک 
ْمُت َعَلی َأْحَبایَهَذا الد   یَعَلی َضاَلَلٍة. َفَخَرْجُت َأْبَتغ   ی َقد  َب َفَوَجْدُتُهْم یَ ر  َن َحتَّ َه َو یَ ْثر  . فَ یُ ْعُبُدوَن اللَّ ه  ْلُت: ُق ْشر ُکوَن ب 

ذ   ن  ید  الَما َهَذا ب  
ی َأْقَدَم َعَلی َأْحَبار  َخ ی، َأْبَتغ   یالَّ َه َو یَ َفَوَجْدُتُهْم ، َبَر یَفَخَرْجُت َحتَّ ه  یُ ْعُبُدوَن اللَّ ُقْلُت: َما فَ ، ْشر ُکوَن ب 

ذ   ن  یالد  َهَذا ب  
: َأَتْسَئُل َعْن د  ح   یَفَقاَل ل  ی، َأْبَتغ   یالَّ ام  ْن َأْحَبار  الشَّ الَّ َش  ُد ْعبُ یَ ٍن َما َتْعَلُم َأَحًدا یْبٌر م  ه  إ  َه ب 

اْلَجز  یاللَّ ، َرة  یًخا ب 
ْمُت َعلَ  ذ  ، ه  یَفَخَرْجُت َفَقد 

الَّ نَّ ُکلَّ َمْن ، َخَرْجُت َلهُ  یَفَأْخَبْرُتُه ب  ن أهل  َضاَلٍل.  یَت ف  یَرأَ َفَقاَل: إ  ن أنَت ُقلُت أَنا م  َفم 
ن الَشوك  والَقَرظ  یبَ  َك َنب   یَقْد َخَرَج ف   هُ فإنَّ  قاَل ، ت  الله  َتَعاَلی و م  ٌج  ی  َأْرض  لَ یَ َأْو ُهَو َخار  ْقُه َو اتَّ ، ه  یْدُعو إ  ْع َفَصد  ْعهُ اْرج  ، ب 

ه   َما َجاَء ب  ْن ب  سَّ ، َو آم  ه  )ص( اْلَبع   اً یّ َنب  َفَلْم ُأح 
ذ  یَبْعُد. َو َأَناَخ َرُسوُل اللَّ

لَ  یَر الَّ ْمَنا إ 
ت  یَتْحَتُه ُثمَّ َقدَّ

ْفَرَة الَّ  ه  یَکاَن ف   یه  السُّ
َواءُ  َنْصب  َکَذا َو َکَذا« َما َهَذا؟»َفَقاَل: ، الش  اُة َذَبْحَناَها ل  ه  الشَّ ن  »َفَقاَل: ، ُقْلَنا: َهذ  ُل  یإ  ک  غَ یَش  اَل آ َح ل  ه  یًئا ُذب 

مَّ ثُ ، «ر  اللَّ
ْقَنا ْن ُنَحاٍس ، َتَفرَّ َلةُ یُ َو َکاَن َصَنَمان  م  َساُف َو َنائ  ه  )ص( َو ُطْفُت َمَعهُ ، َقاُل َلُهَما إ 

ا َمَرْرُت َمَسْحُت ، َفَطاَف َرُسوُل اللَّ َفَلمَّ
ه  )ص(: 

ه  َفَقاَل َرُسوُل اللَّ هُ »ب  هُ یَنْفس   یَفُقْلُت ف  ، ُطْفَناَو ، «اَل َتَمسَّ نَّ َمسَّ
َ
ه  َفَمَسْحُتُه َفَقاَل َرُسوُل ، ُقوُل یَأْنُظُر َما ، : أَل

 اللَّ
ُه َأ َلْم ُتْنَه؟»)ص(:  و ْبن  ُنَف یَقاَل: َو َماَت َز «... اَل َتَمسَّ ب  یُ ٍل َقْبَل َأْن یُد ْبُن َعْمر 

ه  )ص یْبَعَث النَّ
 (:)ص(. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

ًة َوْحَدهُ یْوَم اْلق  یَ  یْأت  یَ »  .««اَمة  ُأمَّ
. با 2عنه وی. مروی، بن عمرو با توجه به روایت منقول از محمد .1چگونگی روایت اصیل  ابواسامة:  هدربار 

بی، حاکم نیشابوری/ 85ص، 5ج، تابی، استناد به دیگر روایات منقول از ابواسامة در منابع بعدی )نک: طبرانی
بدین  ،نسائی هستند سننکه همه مشابه روایت مفصل او در  (126ص، 2ج، 1405، بیهقی/ 216ص، 3ج، تا

الن و یغ بن محمود، نیز مفصل بوده و این روایت یا توسط راویان ابواسامة، رسیم که روایت اصیل وینتیجه می
قریبًا تمام ت، استناد به اینکهمختصر شده است. با ، غریب الحدیثابوکریب و یا حربی نویسنده این روایات در 

ه ذکر ن و تبیین مفهوم احادیث بوده، اند و هدف حربیحربی به صورت مختصر نقل شده غریب الحدیثروایات 
 خود حربی این روایات را مختصر کرده است.، به احتمال زیاد، آنها
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ید بن عمرو و ویژگی هحلق -4-3-2 یرهای سعید بن ز   های متون اومشترک تحر
چهارم  همسعودی در طبق، بن زید ل از سعیدمشترک سه تحریر منقو هتنها حلق، تر گفته شدطور که پیشهمان 

3E /) تنها کدهای، تحریر است. در تمام این روایات 4راوی ، سعید بن ه با احتساب تحریر منقول از هشاماست ک
3F13، 5، 3، 2ح، ( مشترکند )نک: جدول.) 

( و 5و3ح، ( )نک: جدول2Hدر دو روایت کد )، (5و2ح، ( )نک: جدول3Gکد )، آنهااما در دو روایت از  
از بین ، (2H/ 3G/ 1E(. از آنجا که این سه کد )13و3ح، ( آمده است )نک: جدول1Eدر دو روایت هم کد )

، اندشدهتنها در دو روایت از چهار روایت منقول از مسعودی از راویان مختلف نقل ، تمامی روایات مورد بررسی
خاص روایات وی هستند و روایت منقول از مسعودی حداقل بدین شرح  همشخص، این سه کد، احتمال زیاد به

و ْبن  ُنَف یَمرَّ َز »بوده است:  َثةیٍل َعَلی َرسول  الله )ص( و َعَلی َز یُد ْبُن َعْمر  ن یَ َو ُهَما ، د  بن  َحار  ُکاَلن  م   ،ُسفَرٍة َلُهَماأ
ن  ی، ا اْبَن َأخ  یَفَقاَل: ، َفَدَعَواهُ  َح  یإ  ا ُذب  مَّ ُکُل م  ُصب   َعَلی اَل آ ب   َی َقاَل: َفَما ُرئ  ، النُّ

َکَل َش  )ص( یالنَّ َك َأ ا ًئا م  یَبْعَد َذل  مَّ
َح  ُصب   َعَلی ُذب   َأب  ی. َقاَل )سعید(: ُقْلُت النُّ

نَّ ه  إ 
َبَلغَ یَکاَن َکَما َقْد َرأَ  یا َرُسوَل اللَّ َبَع آل َوَلْو َأْدَرَکَك ، َك َت َو َك َواتَّ ، َك َمَن ب 

ْر َلُه؟ َقاَل: َنَعْم  ُر ، َفاْسَتْغف   .«َلهُ  َفَأْسَتْغف 

یرهای عبداللهحلقه - 4-3-3   های متون آنهابن عمر و ویژگی های مشترک تحر
متن منقول  7های کد، سند است 10متن و  8سوم با  هعمر در طبق روایات منقول از ابن CL، عقبة نب موسی 

، (17، 14، 12، 9، 8، 7، 6، 4ح، )نک: جدول (4F/ 3F/ 2E/ 3A/ 2Aکاماًل یکسانند که عبارتند از: )، از وی
َد بَن یَز  یالله( َلق   )رسول هُ نَّ ا»پردازی دارند. روایت وی بدین شرح است: های بسیار ناچیزی در واژهالبته تفاوت

َم إلَ ی، الَوْح  ْنَزَل َعَلی َرُسول  الله )ص(یُ ٍل بأْسَفل  َبْلَدَح َوَذاَك َقْبَل أْن یو بن  ُنَف َعْمر   َها یْفَرًة ف  ُس  وُل الله )ص(ُس ه  َر یَفَقدَّ
ْنهایَ ی أْن َلْحٌم َفأبَ  ُکَل م  ُکُل إاّل  یُثمَّ َقاَل: إن  ، أ ُکْم َوال آ ا َتْذَبُحوَن َعَلی أْنَصاب  مَّ ُکُل م  َر اْسُم الله َعلَ ال آ ا ُذک  مَّ  .«ه  ی م 

( تبدیل شده و کد 4E( به )2Eکه در آن کد )، بخاری است صحیحتحریری در ، متن 7متن متفاوت با این  
(3Bبه ) ند. به افقط در این تحریرها ذکر شده، شدهاین دو کد از بین تمام تحریرهای بررسی، آن افزوده شده است

بلکه خبر دیگری در ، متعلق به روایت نبوده، ( ذکر شده3Bرسد قسمت انتهایی این روایت که در آن کد )نظر می
حریر دیگری که با ( و با استناد به اینکه تنها در ت380ص، 3ج، تابی، سعد)نک: ابن عقبة بوده بن موسی مغازی

توسط  ،آمده است، ( نقل شده121ص، 2ج، 1405، )نک: بیهقی دالئل النبوةسلیمان در  بنفضیلسه سند از 
، دهای نقل شذکر نشانهروایت و بی هلکن از آنجا که در ادام، روایت نخست افزوده شده هسلیمان در ادام بنفضیل

 (.133ص، 1ج، 1413، ذهبیداند )مسئول این افزوده میبخاری را ذهبی  ،جزو روایت محسوب شده است. البته
، (9ح، ( در تحریر دیگر بخاری )نک: جدول2E. وجود کد )1با استناد به ، (4E( به )2Eتبدیل کد ) هاما دربار 

( متعلق به روایت 4Eیابیم که کد )اطمینان می، عقبة( در تمامی دیگر روایات منقول از موسی بن2E. وجود کد )2
، بة و بخاریعق این تحریر یا توسط دو راوی مذکور در سند بین موسی بن، بنابراین عقبة نیست. اصیل موسی بن
عصمت  هتعارض این روایت با مسئلو یا خود بخاری با هدف رفع ، بکرابی سلیمان و محمد بن یعنی فضیل بن
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، 2ج، 1405، یهقی)نک: بسلیمان  با توجه به دیگر تحریر منقول از فضیل بن ،تغییر یافته است. البتهپیامبر )ص( 
، حنبلابن مسندگرچه محققان ، احتمال زیاد وی مسئول این تغییر نیست به، ( است2E( که شامل کد )121ص

 (.270ص، 9ج، 1416، حنبلاند )نک: ابنفضیل را مسئول این تغییر در روایت دانسته
ْنَهایَ فأَبی أْن »عبارت مرجع ضمیر فأبی در ، مهم دیگر این است که در این تحریر هنکت  ُکَل م  ساختار  براساس «أ

ند امرجع ضمیر را پیامبر )ص( دانسته، بخاری هم صحیحشارحان برخی گردد و روایت به پیامبر )ص( بر می
بخاری بدین شکل آمده و تحریفی رخ نداده  صحیحاین عبارت در ، بنابراین، (108ص، 7جابن حجر  :)نک
ر عمرو بوده است نه پیامب زید بن، کننده از خوردن گوشتاباء، و مفهوم آنروایت  هاداماما با در نظر گرفتن ، است
یٌد أَبی ف)با ذکر اسم زید ، بیهقی است که این عبارت النبوةدالئل همین تحریر در ، )ص(. مؤید این مطلب اکرم  ز

ْنَها( آمده استیَ أْن  ُکَل م  ( 2E)در این تحریر هم در اصل کد ، . بدین ترتیب(121ص، 2ج ،1405 ،)نک: بیهقیأ
 (.4E) وجود دارد نه کد

 ،مسلم بن اسد و عفان بن معّلی، معاویه بن یعنی زهیر، عقبة بن بعد از موسی PCLروایات منقول از سه  
، خالد نب بیوهیعنی ، عقبة بن موسینقل سه شاگرد ، عقبة را دارند. بنابراین بن های روایت موسیهمان ویژگی

، عقبة نب با توجه به اینکه موسی، در نتیجهدقیق و کامل بوده است. ، از وی، مختار معاویه و عبدالعزیز بن بن زهیر
شاگردان وی این روایت را از طریق سماع یا قرائت از کتاب وی اخذ ، به احتمال زیاد، کتاب مغازی بوده هنویسند

 اند.کرده
سه مرجع متفاوت وجود  ازاین موضوع  هدربارمختلف  تحریرسه دسته ، های فوقاساس بررسیبر نتیجه: 

مشخص  طور تقریبیبهاین روایات  CL متن اصیل منقول از هر سه، ردهای خاص خود را داهر دسته ویژگیدارد. 
عمرو در برابر دعوت به  بن و واکنش زید E)چگونگی مصرف غذا= هدر تمامی این روایات تنها دو زیرمقول شد.

وله قای از این روایت وجود داشته که شامل این دو زیرماولیه هابتدا یک هستاحتمااًل ، بنابراینند. مشترک (Fغذا=
 ت.ترتیب سه تحریر مختلف منتشر شده اسبدین ، تغییر کردهیا راوی مختلف سپس توسط دو جاعل ، بوده است

زید  تأثیر سخنانها را جز یک زیرمقوله )ها و زیرمقولهترین تحریر این روایت که تمام مقولهکاملمشترک  هحلق
، گرچه این روایت کامل، بنابرایناست. ( 145-144مدنی )معمرو  بن محمد، دارد (G)ص(= در کردار پیامبر

ترین اما در زمان نگارش کهن، نسائی ذکر شده سننو  اآلحاد و المثانیمتأخرتر یعنی در  ،بار در منابع نسبتاً اولین
 اسحاق موجود بوده است.ابن سیرهمنبع موجود این روایات یعنی 

 سیاسی نشر این احادیث-شرایط اجتماعی -5
ره نبوی های سیکه اولین کتابقرن دوم یعنی زمانی هنشر آنها بیشتر در نیم، های این دسته روایاتCLاساس بر 

این دو کتاب هم حاوی این  و صورت گرفته است، نداهاسحاق تدوین شدابن سیرهعقبة و  بن موسی مغازیمانند 
، ق( 923-132عباس )رسد این روایات در آن زمان یعنی در دوران خالفت بنیاند. بعید به نظر میروایت بوده

احتمااًل آنها ، بنابراین جعل شده باشند.، عمرو و مسعودی بن محمد، عقبة بن های آنها یعنی موسیCLتوسط 
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آوری و اشتغال و توجه به جمعو به سبب اند های ادعایی خود اخذ کردهعنهروایات را حداقل از برخی مروی
 اند.ای نشر یافتهاین روایات در آن دوره به صورت گسترده، 1زمانی هدر آن برهتدوین اخبار سیره پیامبر )ص( 

بن نفیل هستند. وی یکی از حنفاء دوران جاهلیت بود که ظاهرًا قبل  عمرو بن این روایات بیانگر فضایل زید 
ه انذار و هشدار وی ب، جستجوی دین توحیدی توسط وی هاخباری دربار، از بعثت پیامبر )ص( درگذشته است

 کوچ وی از مکه به سبب آزار، و خوردن گوشتی که با نام خداوند ذبح نشده پرستیمشرکان مکه در مورد بت
، تابی، سعدابن/ 100-95صص، تابی، مشرکان و تمجید او توسط پیامبر )ص( نقل شده است )نک: ابن اسحاق

، لنفی بن عمرو بن زید مناقب، حال حنفاء قبل از بعثت شرحاین روایات ذیل عناوین: (. 381-379صص، 3ج
ن نیز در کنار ای)ص( روایات خوردن گوشت حرام توسط پیامبر ، اندآمده عمرو بن زید بن سعید حال و مسندشرح
َح َعَلی»تنها در یک موضع با عنوان باب  .اندذکر شده هحارث بن عمر و احادیث زیدابند و یا در مسن اخبار  َما ُذب 

ْصَنام  
َ
ُصب  َو اأْل اکثر مؤلفان هدف ، بنابراین .ده استآم این روایت تحریریک  (225ص، 6ج، 1410، )بخاری «النُّ

عمرو  نب فضایل زیداخبار به با تمسک ، احادیث مورد بررسی هم .استعمرو بوده  بن ذکر فضیلتی برای زید
 .اندشده جعل
زدیکان ن ،تبع آنعمرو و به بن تراشی برای زیدفضیلت، جاعل یا جاعالن این روایت هاحتمال زیاد انگیز به 

ت اجع این رواییکی از مر، زید صحابی بن پدر سعیدو خطاب  بن پسر عموی عمر، عمرو بن . زیدزید بوده است
این دی بر شاه ، هرچندباشدخطاب  بن باعث افتخار پسرش سعید و عمرتوانسته می فضایل وی، بنابراین، است

 کرم )ص(ا پیامبر هب خطاب بن زید و عمر بن سعید همراجع هخبری دربار، مورد اشاره هنکتتفاخر وجود ندارد. تنها 
  (.381ص، 3ج، سعد)نک: ابن زید است هو پرسش آنها دربار

اعل تواند جنمیحارثة  بنزید  عمر( ابنزید و  بن سعید، حارثة بن زیدع ادعایی این روایت )از بین سه مرج 
روایت بیانگر  و( 35ص، 10ج، 1406، )مزی در سال هشتم در جنگ مؤتة به شهادت رسیداو  روایت باشد زیرا

بیشتر ، زید نب سعید هالبته انگیز، اندجعل این روایت را داشته هانگیز، فضیلتی برای وی نیست. اما دو نفر دیگر
، 9ج، 1397، )نک: امینیمتهم بودن او به جعل روایت عشره مبشره ، عمر تر بودن وی از ابنبوده و با توجه به کهن

ود بیعت در جنگ جمل با وج)ع(  عدم یاری امام علی دراو  لغزش و( 297ص، 2ج، 1424، کورانی/ 182ص
 .استوی جاعل روایت  ماالً احت، (115ص، 18ج، تابی، الحدید)نک: ابن ابی با آن حضرت

محتمل است که وی ، ( بوده446ص، 10ج، 1406، زید )مزی بن یکی از راویان سعید، عمر از آنجا که ابن 
خود  تواند توسطمی، هایی که در این دو تحریر وجود داردسعید اخذ کرده است. تفاوتشکل ابتدایی روایت را از 

د زی بن یکی حذف سخن سعید، ریرهای مهم این دو تحعمر یا دو راوی بعد از وی بوجود آمده باشد. تفاوت ابن
 بن دبر )ص( و زیخوردن غذا توسط پیامحذف کد )، )ص( برای پدرش و دیگری اکرم مبنی بر استغفار پیامبر

                                                           
ی است عباس هاسحاق به دستور منصور خلیف ابن هتألیف سیر، پیامبر )ص( در آن دوره ههای تدوین سیرترین نمونه. یکی از مهم 1

 (.71ص، 1391، )شولر
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و  )ص(احتمااًل به سبب انتساب این روایت به پیامبر ، عمر است. حذف سخن زید ( در تحریر ابن1Eحارثة=
ل انتشار یکی از دالی، عصمت پیامبر صورت گرفته هرفع تعارض بارز روایت با مسئل ه( هم با انگیز1Eحذف کد )

چرا که این کد صراحتًا مخالف با عصمت ، تحریر وی است( در 1Eحذف کد )، عمر هم تر روایت ابنگسترده
 چنین انتساب تحریر وی به پیامبرعمر و هم شهرت ابن، توان آن را توجیه کرد. دلیل دیگروجه نمیاست و به هیچ

 ص( است.اکرم )
در زمان  ،سو از یکباشد که  اسامة، زیدتواند فرزند می (حارثة بن تحریر زیدایت )تحریر دیگر این روجاعل  

با  ،و از سوی دیگر (347-338صص، 2ج، 1406، )نک: مزی روابط بسیار خوبی با عمر داشت، خالفت عمر
و در صدد  (115ص، 18ج، تابی، با امام علی )ع( از یاری ایشان خودداری کرد )نک: ابن ابی الحدیدوجود بیعت 

 (.102ص، 4ج، تابی، ابن ابی الحدید/ 577ص، 2ج، تابی، )نک: ابوهالل ثقفیبود خواهی از آن حضرت باج
  کافی برای جعل این روایت نداشته است. هالبته وی انگیز

 ،عمر هم هستند هر دو از راویان ابن، بن عبدالرحمان و یحیی عبدالرحمان بن بوسلمةیعنی ا، دو راوی اسامة 
ه در قضاوت مدین کسب منصب، احادیث ابوسلمةهایی از زید نیز است. براساس نمونه بن مة راوی سعیدابوسل

، 33ج، 1406، عباس )مزیمخالفتش با ابن، (155ص، 5ج، تابی، سعدعاص )نک: ابن بن زمان امارت سعید
 تمایالت اموی و ضد علوی داشته است و با یو ،عوف است ( و اینکه فرزند عبدالرحمان بن376-370صص

 پیراهن خونی عثمان را به شام نزد معاویه برد، بن بشیر به همراه نعمان، عبدالرحمانبن  توجه به اینکه پدر یحیی
 ،از محدثان بزرگ مدینه و کثیرالحدیث بوده، ( و یحیی با وجود اینکه279ص، 34ج ، 1415، عساکر)نک: ابن

محتمل است ، وده است. بنابرایناو نیز احتمااًل متمایل به امویان ب 1 السالم نقل نکردهبیت علیهمروایتی را از اهل
داده  نسبت هاخذ کرده و به اسام (عمر زید یا ابن بن سعید) ین تحریر را از مرجع دیگریهر دو نفر یا یکی از آنها ا

 باشند. البته این احتمالی ضعیف است و شاهدی بر تبانی این دو نفر در این کار وجود ندارد.
از راویان ضعیف شمرده شده و نقل شده که ، این تحریر CL، علقمة بنعمرو  بن محمد، راوی این دو نفر 

 نب چنین وی از راویان سالمکرده است. همبا سند متصل نقل می ،بار با سند منقطع و بار دیگرروایتی را یک
تحریر این ، دیگر اینکه هعمر نیز است. نکت راوی تحریر ابن، (218-212صص، 26ج، 1406، عبدالله )مزی

 . محمد1شود: چند احتمال مطرح می، های زیادی دارد. در اینجابسیار مفصل است و با دو تحریر دیگر تفاوت
روایت جدیدی ساخته و سند جدیدی هم ، اما با تغییر بسیار آن، عبدالله اخذ کرده بن روایت را از سالم، عمرو بن

و راوی انتهایی سند )اسامة اما د، یی خود در این سند اخذ کرده. وی روایت را از دو استاد ادعا2جعل کرده باشد. 
نه  ،ودندعمر نسبت داده بهای وی روایت را به ابنعنهبدین معنی که مروی، حارثة( را تغییر داده است بن و زید

 بن اسامة .4برای آن جعل کرده است.  زید را از ابوسلمة اخذ و متن و سند جدیدی بن . او تحریر سعید3اسامة. 
روایت را با صداقت نقل ، عمرو بن و محمد عمر بودهراوی و جاعل این روایت براساس روایت سعید یا ابن، زید

                                                           
 رجال و تاریخ مشاهده شد.، سیره، تفسیر، . روایات منقول از وی در مصادر حدیث 1
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این باره  دقیقی در هتوان به نتیجنمی، به سبب عدم وجود تحریرهای بیشتری از این روایت، کرده است. به هر حال
  دست یافت.

 گیرینتیجه
 .بیانگر وجود سه تحریر مختلف از این روایت است، گوشت حرام توسط پیامبر )ص( تحلیل روایات خوردن 
 ۀو مقولد مقولۀ اول، یعنی بستر ماجرا را ندارد و شاملکه نفیل  نب عمرو بن زید بن تحریر سعید، ترین تحریرهکوتا
د و توسط خود سعی است که احتماالً  ، یعنی اصل ماجرا و تأثیر سخنان زیدبن عمرو بر پیامبر )ص(،روایت آخر

ی در عمر با اعمال تغییرات بن کسب محبوبیت اجتماعی جعل و نقل شده است. سپس تحریر عبدالله هبا انگیز
صل بستر روایت و ا که شامل دو مقولۀ اول، یعنی، است تحریر سعید و انتساب آن به پیامبر )ص( منتشر شده

ده، کر دعوت از او به غذا را بیانماجرای مکان و زمان مالقات زیدبن عمرو با پیامبر و خیلی مختصر ماجرا است،
شامل هر ، ترین تحریرمفصل، هحارث بن زید تحریر .دگویچیزی نمی اما دربارۀ تأثیر سخنان زید بر پیامبر )ص(

خاستگاه  ،از دو تحریر دیگر ساخته شدهاین تحریر احتمااًل بعد ، های روایت استزیرمقوله هسه مقوله و تقریبًا هم
آوری قرن دوم به سبب توجه و تالش علماء برای جمع هاین روایات در نیم مکانی پیدایی هر سه تحریر مدینه است.

، واسط ،بغداد، بصره، کوفه، مدینههای مشترک این تحریرها در توسط حلقه، زمانی هدر آن بره پیامبر )ص( هسیر
 اند.صورت گسترده نشر یافته به مرو و بلخ
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 و مآخذ منابع
یم قرآن -  .کر
، ةیربالکتب الع اءیاح دارقاهره: ، محمدابوالفضل ابراهیم :به کوشش؛ ةشرح نهج البالغ؛ عبدالحمید، الحدیدابن ابی .1

 تا.بی
 ق. 1411، ةیالدرا دار ریاض:، صلیاسم فب :به کوشش؛ اآلحاد و المثانی؛ احمد، عاصمابی ابن .2
 تا.بی، فیمعهد الدراسات واألبحاث للتعرجا: بی، الله محمد حمید :به کوشش؛ السیرة؛ محمد، اسحاقابن .3
 ق. 1418، اض: دارالوطنیر، ن بوابیعلی حس :به کوشش؛ نیحیث الصحیکشف المشکل من حد؛ جوزیابن .4
 ق.1416 ، بیروت: مؤسسةالرسالة، عامر غضبان :به کوشش؛ المسند؛ احمد، حنبلابن .5
 تا.بی، صادرالدار بیروت:؛ الطبقات الکبری؛ محمد، سعدابن .6
 .ق 1399، قم: خیام؛ معرفة مذاهب الطوائف یالطرائف ف؛ علی، طاووسابن .7
یخ مدینة دمشق؛ علی، عساکرابن .8  ق. 1415، دارالفکر بیروت:، علی شیری :به کوشش؛ تار
 تا.بی، نابی، جابی، ارمویمحدث  :به کوشش؛ الغارات؛ ابراهیم، ابوهالل ثقفی .9

 ش. 1371، قدس تهران:، زادهکاظم ترجمه:؛ های تحقیق اجتماعیروش؛ پیتر، اتسلندر .10
 ق. 1397، دارالکتب العربیبیروت: ؛ الغدیر فی الکتاب والسنة واالدب؛ عبدالحسین، امینی .11
 ق. 1401، دارالفکر بیروت:؛ صحیح البخاری؛ إبراهیم إسماعیل بن، بخاری .12
 ق. 1959، دارالمعارف مصر:، حمیدالله به کوشش؛ انساب االشراف؛ یحییاحمد بن، بالذری .13
 ق. 1405، العلمیة دارالکتب بیروت:؛ دالئل النبوة؛ احمد، بیهقی .14
 .تابی، بیروت: دارالمعرفة، یوسف مرعشلیبه کوشش ؛ المستدرک علی الصحیحین؛ محمد، حاکم نیشابوری .15
 ش. 1383، قم: شریعت؛ استخراج المرام من استقصاء اإلفحام؛ علی، حسینی میالنی .16
 ق. 1405، نةیجده: دارالمد، میإبراهمان بنیسل :به کوشش؛ ثیب الحدیغر ؛ ابراهیم، حربی .17
 ق. 1413، الرسالة مؤسسة بیروت:؛ ر أعالم النبالءیس؛ بن احمد محمد الدینشمس، ذهبی .18
 م. 2007، مکتبة الرشدجا: بی؛ الصحیحتنقیح اللفاظ الجامع ؛ بدرالدین، زرکشی .19
 ق. 1419، )ع( قم: مؤسسة اإلمام الصادق؛ ةیالدرا ة وین الروایب یث النبویالحد؛ جعفر، سبحانی .20
بد الرؤوف طه ع به کوشش؛ ة البن هشامیرة النبو یر السیتفس یالروض األنف ف؛ عبدالرحمن بن عبداللهی، لیسه .21

 ق. 1409، روت: دارالفکریب، سعد
 ش. 1391، تهران: حکمت، ساز: نصرت نیلهترجم؛ شفاهی و مکتوب؛ گریگور، شولر .22
های های نقد حدیث مسلمانان و روشواکاوی قواعد مشترک در شیوه»؛ نصرت، سازنیل /مرجان، شیری .23

یخ -251صفحات، 67هشمار، 26سال، تهران، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث؛ «گذاری روایات خاورشناسانتار
 ش.1399 ،282

 ش. 1369، تهران: انتشارات امیرکبیر؛ چگونگی انجام مطالعات اجتماعی؛ مهدی، طالب .24
 تا.بی، التراث العربی داراحیاء بیروت:، حمدی عبدالحمیدبه کوشش ؛ المعجم الکبیر؛ سلیمان، طبرانی .25
 تا.، بیبیروت: دارالمعرفة ؛المسند ؛بن داودطیالسی، سلیمان .26



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم    280

 

 
 

 ش. 1385، دارالحدیث قم:؛ الصحیح من سیرة النبی األعظم )ص(؛ مرتضی جعفر، عاملی .27
 ق. 1424، دار الهدیقم: ؛ إشکال ألف سؤال و؛ علی، کورانی .28
گ تهران: فرهن، گهرترجمه: عبدالحسین نیک؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی؛ وانلوک، کامپنهود/ ریمون، کیوی .29

 ش. 1373، معاصر
 ق.1406، الرسالة مؤسسة بیروت:، عواد بشار :به کوشش؛ تهذیب الکمال؛ یوسف بن عبدالرحمن الدینجمال، مّزی .30
ا، نیمرتضی کریمی ه:، ترجم«ای در باب خاستگاه و تطور حدیثپژوهی در غرب: مقدمه حدیث»؛ هارالد، موتسکی .31

 ش. 1390، 79-175صفحات: ،، قم: دارالحدیثها و سیر تطورحدیث اسالمی خاستگاه نیا، مرتضی،کریمیدر: 
یخ»؛ ـــــــــــــــــ .32 یابی تار علی، سید در: آقایی،  علی آقایی،سید ترجمه: ؛ «الف» ،«گذاری احادیثارز

 ش. 1394، 80-21صفحات:، ها، تهران: حکمتها و نمونهگذاری حدیث؛ روشتاریخ
گذاری تاریخترجمه: زهرا مبلغ، در: آقایی، علی، ؛ «ب» ؛«رود؟کجا می مطالعات حدیثی به»؛ ـــــــــــــــــ .33

 ش. 1394 ،416-331صفحات: ،، تهران: حکمتهاها و نمونهحدیث: روش
ت: دارالکتب ، بیروحسن ی، سید کسرویعبد الغفار سلیمان البندار تحقیق ؛السنن الکبری ؛نسائی، احمدبن شعیب .34

 ق.1411العلمیة، 
 ،تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی، ترجمه: ساالرزاده؛ علوم اجتماعی و انسانیتحلیل محتوا در ؛ آر-ُال، هولستی .35

 ش. 1373
علی، ید سترجمۀ شادی نفیسی/ فاطمۀ صادقی، در: آقایی،  ؛«بازنگری برخی اصطالحات حدیثی»؛ خوتیر، ینبل .36

 ش. 1394، 468-417صفحات:،  حکمت :، تهرانهاها و نمونهگذاری حدیث: روشتاریخ
37. Schoeler, Gregor; The Biography of Muhammad; Routledge, 2011. 
38. Motzki, Harald;”The Collection of the Quran: A Reconsideration of Western Views in 
Light of Recent Methodologocal Development”; Der Islam, 2001. 
 
 
 
 


