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 چکیده

کنون بـوده   های عالمان امامی از ابتدا تا       غهاحادیث معصومان از جمله دغد    وثاقت  مسألۀ  
های مهم در ایـن بـاره         پژوهی و توجه به نقد محتوایی احادیث یکی از مؤلفه           متن .است
 نـزد امامیـه   ث تـاریخی دیرینـه      دهد که نقد متنی احادی      شواهد موجود نشان می   . است

ای کهن مانند صـدور       داشته و تاریخچه   :داشته و توجه به آن ریشه در رهنمودهای ائمه        
هـای برجـای مانـده از متقـدمان نـشان از نقـش        تحلیـل گـزارش    .احادیث داشته است  

مـضمون   صـحّت    ارزیـابی  در  معرفتـی   متعدد های  مالک ر پایۀ بپراهمیت نقد محتوایی    
ارزیـابی جهـت    ،  ارزیابی صدور احادیـث   بارسنجی احادیث و کتب حدیثی،      اعت،  احادیث
 . دارد رجالی دربارۀ راویانی و داورصدور

 

 ، محدثان امامیانحدیث، نقد متن، کارکردها، متقدّم :ها کلید واژه
 

 همسألطرح  ـ١
های متقدم عمدۀ همـت       عموم محققان غربی بر این باورند که محدّثان مسلمان در دوره          

به اعتقاد . اند های اسانید کرده ش در اثبات وثاقت احادیث نبوی را معطوف به بررسی      خوی
ایشان، تکیۀ انحصاری محدثان متقدم بـر نقـد سـندی سـبب شـد تـا از نقـد محتـوایی            

ایـن اشـکال مبنـایی      ). ١٤٧ــ ١٤٥بـراون،   جاناتـان   : ـ  نکـ ( غفلت ورزند    یاحادیث به کل  
اعتمادی به میراث حدیثی      دیثی مسلمانان، بی  شناختی خاورشناسان بر مطالعات ح      روش

 ). ١٢٧اعظمی، (اسالمی را در پی داشت 
                                                                                                                                                                             

 .Email:bagheri.h@ut.ac.irدانشجوی دکتری دانشگاه تهران، : نویسندۀ مسؤل. ١
 .استاد دانشگاه تهران. ٢

ه  شج و د   ن و    آی 
 1391بهار و تابستان  شمارة يكم، سال چهل و پنجم،

      70ـ39صص 
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به نقد متنی مورد انتقاد معتزلیان نیز بوده است     سنّت   توجّهی محدّثان اهل    ظاهراً کم 
بـر  نیـز   قـان نوانـدیش مـسلمان       شـماری از محقّ   حتـی   ). ١٠؛ ادلبی،   ٤٤٠سلفی،  : ـ  نک(

 بـه   رو از ایـن  اند و     م به نقد متنی احادیث صحه گذاشته      توجهی محدثان متقد    موضوع کم 
 .) به بعد٤٧٤سلفی، (اند  هم و سرزنش شدهتبعیت از خاورشناسان متّ

بـه دنبـال اثبـات     سـنّت  ر اهل، برخی محققان معاصاشکال خاورشناساندر پاسخ به  
اعظمـی،  : ـ  بـرای نمونـه نکـ     (هـستند    سـنّت    تاریخی کهن برای نقد متن در میان اهـل        

 را  آن، تا آنجا که با ذکر برخی شواهد تاریخچـۀ           )٤٠٠ـ٣٢٢،  ١٢٣ـ١٢١؛ سلفی،   ٩٠ـ٨١
؛ سـلفی،   ٤٨٢ــ ٢٦٥،  ٢٣٨ــ ١١٧،  ١٠٨ـ٥٥دمینی،  : ـ  نک(گردانند    به عصر صحابه بازمی   

نبیه اَبّوت، جان برتـون،      برخی پژوهشگران خاورشناس همچون   ). ٤٤٣ـ٤٤٠،  ٣١٨ـ٣١٦
 تا وجـود نقـدهای      اند  کردهن محققان اسالمی تالش     دانیل براون و جاناتان براون نیز بسا      

 هجری را نـشان     نخستینهای    در سده  سنّت   از سوی محدثان اهل   متعدد مبتنی بر متن     
 ).١٦٢ـ١٤٨، ١٤٤ جاناتان براون، :ـ نک(د نده

نقد قابل توجه به پاسخ محققان مسلمان و به تبع آنها برخی پژوهشگران غربـی کـه                 
منـابع  تـاریخی   گردد، تردید در اعتبـار         به عصر صحابه بازمی    معتقدند تاریخچۀ نقد متن   

ترین این منابع از سدۀ سـوم هجـری بـوده کـه بـا                 مورد استنادشان است؛ چه آنکه کهن     
جاناتـان بـراون،   : ـ نک(اند  فاصلۀ زمانی بسیار از تاریخ صدور آن شواهد روایی تدوین شده 

 ١).١٥٤ـ١٥٣، ١٥٠ـ١٤٩
 به اشکال مبنـایی پژوهـشگران غربـی بـه مـسألۀ احـراز               ای کوتاه   آنچه گذشت اشاره  

 و بـه تبـع تـشکیک در    پژوهی محدثان متقـدم مـسلمان   حدیث سنّت   وثاقت احادیث در  
موضوع پراهمیـت در اینجـا آن اسـت         . و پاسخ محققان اسالمی به آن بود      اعتبار احادیث   

حـدیثی   سـنّت    توجهی به نقد متنی احادیث در فرآیند اعتبارسـنجی آنهـا در             که آیا کم  
 ؟ و نیـز   داشته اسـت   سنّت   محدثان متقدم شیعۀ امامی نیز وضعیتی مشابه محدثان اهل        

آیا توجه به محتوا و مضمون احادیث در نقدهای محدثان امامیه جایی داشته اسـت؟ در                
 سش، کارکردهای آن کدام بوده است؟صورت مثبت بودن پاسخ این پر

  دربـارۀ   را بتوان  به نقد محتوایی احادیث   توجهی محدثان اسالمی      کم سخن از    هرچند
                                                                                                                                                                             

کننده به  خی قانعیخی منابع کهن روایی، پاستالش کرده با پیگیری تار) ١٦٢ـ١٥١(جاناتان براون . ١
پژوهی بویژه میان  های متن وی در این باره، ضمن اشاره به برخی توجه. اشکال نخست داشته باشد

 نمونه از نقد متنی احادیث از سوی محدثان وابسته به مکتب اهل حدیث ١٥معتزله، نزدیک به 
 .همچون بخاری و مسلم بن حجّاج را گرد آورده است



 ٤١ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

، اما چنانکه این نوشتار در صـدد اثبـات          پذیرفت سنّت   پژوهی محدثان اهل    حدیثسنّت  
بر این  . اند   داشته های مختلفی    از جنبه  آن است، محدثان شیعی توجه وافری به نقد متن        

د محتوایی در های نق اساس، تشکیک در اعتبار میراث حدیثی شیعه به دلیل وجود مؤلفه
 .کنار نقد سندی جایی نخواهد داشت

 
 مقدّمه ـ٢

. دی روبرو شده است   های متعدّ   حدیث، در طول تاریخ خود از همان عصر صدور با آسیب          
 :ـ  نک(ها در اسناد احادیث و برخی دیگر در متون آنها رخ داده است                آسیباین  بخشی از   

ای رسیدن به احادیث صـادر شـده از          در تالش بر    همۀ عالمان اسالمی   ).٢٠٧ـ١٥انی،  ربّ
ها،   با توجه به نوع آسیب.اند سخن گفتهها  کشف این آسیبمعیارهایی برای  از :معصومان

در یک نگاه کلی، بررسی اسناد و متون احادیـث          . معیارهای کشف آنها نیز متفاوت است     
 .ندا مطرح شده» نقد سند و متن«اند، که در قالب  دو معیار اساسی برای این هدف

های رجالی در اثبات وثاقت احادیث از محدثان متقـدم در             ارزیابیشواهد متعددی از    
، مـسألۀ پراهمیـت در      )١٤٢ـ١/١٤١طوسی، عدة األصول،    : ـ  نکبرای نمونه    (دست داریم 

سـنجی  محور، اعتبار   مقصود از نقد متنْ   . این باره توجه ایشان به نقد متنی احادیث است        
دینی، یعنـی   عرض مضمون آنها بر منابع و معیارهای قطعی معرفت          و ارزیابی احادیث با     
هـای مـسلّم تـاریخی و امـور           های بیرونی مانند داده    یا دانسته  سنّت   قرآن کریم و عقل و    

 دقت در محتویات یک حدیث است بـدین         ی به معنا  ینقد محتوایی یا درون   . تجربی است 
ادت و تصحیف و تحریـف و دیگـر         صورت که متن روایت افزون بر آنکه از نظر کمی و زی           

ناخته شده در گیرد بر اصول و معیارهای ش های متنی مورد بررسی و نقّادی قرار می   خلل
در این شیوه از نقد حدیث . شود  سنجش مطابقت با آنها عرضه مییمعرفت دینی نیز برا  

 و  ی اختیار داشت تا بتـوان بـا اسـتوار         باید اصول و معیارهای محکم، واضح و مطمئن در        
.  آن جلوگیری نمود   یماید، ردّ کرد و از پذیرش و پیرو       ن  قطعیت، آنچه را که نادرست می     

این مهم به ویژه در مواردی که یک حدیث صحیح السند با محتوای نادرست مورد نقد و                 
 .کند گیرد ضرورت و جایگاه واالیی پیدا می بررسی قرار می

 
 روایاتنقد متن در  ـ٣

نقـل   :های نقد و بررسی محتوایی احادیـث در کـالم معـصومان            ترین مالک   برخی از مهم  
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 و) ص(بر  پیام سنّت    حدیث بر  ۀعرضعرضۀ حدیث بر قرآن،     ترین آنها      که مهم  شده است 
حرّعــاملی، : ـ نکــایــن احادیـث  بــرای ( ١اسـت ) ع ( حــدیث بـر ســیره معــصومان ۀعرضـ 
ور یـافتن شـیوۀ     هایی را بـه منظـ       در برخی از این احادیث، راوی پرسش      . )١٢٤ـ٢٧/١٠٦

نیـز در پاسـخ،   ) ع (ائمه. صحیح کشف احادیثِ صادر شده از معصومان مطرح کرده است    
 سـنّت   آنها را متوجه عرضۀ محتوای احادیث بر معیارهای اصیل معرفتی همچون قرآن و            

های فراوان بسیاری از عرضۀ احادیث خاص بر امامان بـرای     افزون بر این،  نمونه    . اند  کرده
: ـ  هایی از روایات عرضه شده بر امامان نکـ          برای نمونه  (آنها در دست است     صحّت بررسی

 . )١٤٦ـ١٢٠، ؛ همو٥٤ـ٣٨، مسعودی
های حـدیثی   هایی از عرضۀ کتاب ، گزارش)ع (گذشته از عرضۀ احادیث خاص بر ائمه    

نظر امامان در بارۀ آنهـا نـاظر بـه           اظهار بدون تردید . بر آن حضرات نیز در دسترس است      
ها بر تورّق کتاب از سـوی         محتوای آن متون بوده است، چنانکه در برخی گزارش        بررسی  

 ٢.امام تصریح شده است
تردید نقـد مـتن تـاریخی کهـن در شـیعه              بیتوان گفت که      ها می   بر پایۀ این گزارش   
 را امامـان عرضۀ حـدیث بـر   . گردد باز می) ع (های آن به عصر ائمه داشته و نخستین گام   

 . نخستین توجهات محدثان شیعی به نقد محتوایی احادیث برشمردتوان از جمله می
ه به این نکته ضروری است که اشکال نخستی کـه پیـشتر در خـصوص    در اینجا توجّ 

ت و برخی پژوهشگران خاورشناس مبنی بـر فاصـلۀ زمـانی    سنّ پاسخ محققان معاصر اهل   
رح شـد دربـارۀ شـواهد       دهندۀ آنها مط    میان شواهد نقد متنی نزد صحابه و منابع گزارش        

دلیل این سـخن    . کند  و یارانشان صدق نمی   ) ع (توجه به نقد متنی احادیث از سوی ائمه       
دانسته است کـه تاریخچـۀ تـدوین        . گردد  ت حاکم بر میراث حدیثی شیعه بازمی      به ماهیّ 

معـارف،  : ـ  در این بـاره نکـ      (حدیث شیعه معاصر عصر حضور و صدور احادیث بوده است         
ها و اصول حدیثی بر ائمـه          که عرضۀ کتاب   )١٦٩ـ١٥١اریخ حدیث شیعه،    پژوهشی در ت  

ید احادیـث کـه     با تحلیل و بررسی دقیق سلسله اسات      . شاهد آشکار این موضوع است    نیز  
توان به منابع نخستین این احادیث        های اولیۀ حدیثی هستند، می      در واقع طرق به کتاب    

 .دست یافت

                                                                                                                                                                             
: ـ برای آنها نک. استرسیده :ائمههای دیگرینیز از   تعارض اخبار دستورالعملدر نقد حدیث و نیز حل. ١

 .٢٥٣ـ٢/٢١٩ ، بحار األنوارمجلسی،؛ محمدباقر ٦٨ـ١/٦٢، کلینی
 .یم دادارائه خواهرا های موجود   در ادامه، موارد متعدّدی از این گزارش.٢



 ٤٣ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

 مامینقد متن نزد محدّثان متقدّم ا ـ٤
مان در ارزیابی فرآیند احراز صدور احادیـث نـشانگر          های متقدّ   عبارات باقیمانده از داوری   

های روایی و احادیث توجه وافر داشته و بـر            آن است که ایشان به بررسی درونمایۀ کتاب       
هـایی کـه      ان احادیث را با مالک    ایش. کردند  پایۀ آن دربارۀ احادیث بازگو شده داوری می       

سنجیدند کـه در ایـن بـین چنانچـه            عتقادات یا احکام در اختیار داشتند می      در گسترۀ ا  
 . دادند اعتباری آن احادیث حکم می دیدند به بی میان آنها همخوانی نمی

 متقدمان در نقـد محتـوایی میـراث حـدیثی           های   و داوری  عباراتگونه   ایننگاهی به   
اساسـی و مهـم در نظـام         کـارکرد    پـنج شیعه از این نکته حکایت دارد کـه نقـد متنـی             

اعتبارسنجی کتـب حـدیثی،     ،   مضمون احادیث  صحیحت :پژوهی ایشان داشته است     حدیث
 ١. احادیث رجالی دربارۀ راویانی و داورجهت صدورکشف ، ارزیابی صدور احادیث

 از مـوارد     یک نماید آنکه نقد محتوایی در کدام       پرسشی که در این باره پر اهمیت می       
 آیـا نقـد متنـی احادیـث، روشِ        . اسـت بـوده   شته یا هدف اصلی     فوق اهمیت بیشتری دا   

شده    تلقی می  ای در جهت احراز صدور آنها        یا شیوه  بودهاحادیث   حجیّت   بررسی اعتبار و  
 محور فوق، پاسخ پرسش     پنجهای قدما در هر        ضمن بحث دربارۀ داوری    ،در ادامه . ؟است

 .مذکور را نیز به بحث خواهیم نشست
 

 ن احادیث مضموتصحیح ـ١ـ٤
و درسـتی محتـوای آنهـا     صـحّت    ترین کارکردهای نقد متنی احادیث، اثبات       یکی از مهم  

نظر دربارۀ درسـتی    راهکار اظهار های شناخته شدۀ معرفتی       عرضۀ حدیث بر مالک   . است
در فائدۀ هـشتم خاتمـۀ وسـائل الـشیعة          ) ق١١٠٤م  (شیخ حر عاملی    . مضمون آن است  

 است که به گفتـۀ  احادیث را گزارش کرده   ررسی صحت   برای ب شماری از قراین متقدمان     
ــر خــود او دســته ــراین ب ــد   صــحّت ای از ایــن ق همــو، (مــضمون احادیــث داللــت دارن

 ). ١/٤٣٢قمی، : ـ ؛ نیز نک٢٤٧ـ٣٠/٢٤٣
تنهـا خبـر     گفتنـی اسـت کـه وی         )ق٤١٣م   (پژوهی شیخ مفید    مبانی حدیث    دربارۀ

ای کـه خـود اشـاره          از دالیل ششگانه    که مضمون آن با یکی     ستدان  واحدی را حجت می   
عدم تعارض با قرآن، عقـل      «مواردی از این ادله، همان معیارهای مشهور        . دارد تأیید شود  

                                                                                                                                                                             
های نقد متنی در حل تعارض اخبار نیز یاد عالمان از برخی معیارم که یدان  ذکر این نکته را الزم می.١

 .که البته از موضوع بحث ما خارج است) ٢٥٣ـ٢٥٢عاملی، : نکـ (اند  کرده
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وی معتقد است که چنانچه دالیل فوق محتوای حـدیثی را تأییـد نکنـد               . است» و اجماع 
 بـه نخواهد داشت، هرچند ممکن است       حجیّت   به دلیل عدم درستی مضمونْ    آن حدیث   

ای احادیـث     وی همچنین صدور تقیه   . باشد صحیحدارای سندی   لحاظ قواعد سندپژوهی    
ادلۀ معرفت دینی را به عنوان واقعیتی انکارناپذیر مورد تأکید قرار داده اسـت              ا  متعارض ب 

 ).١٤٩ـ١٤٨مفید، تصحیح إعتقادات اإلمامیة، : ـ نک(
بر معیارهای شناخته   ضۀ احادیث    ضمن اشاره به لزوم عر      نیز )ق٤٦٠م   (شیخ طوسی 

  عقل و اجماع دلیـل بـر       و سنّت    و  تأکید دارد که موافقت با کتاب       در نقد محتوایی،   شده
 آنها؛ چه آنکه ممکـن اسـت        یصدور صحّت   و درستی محتوای احادیث است و نه      صحّت  

، العدة فـی اصـول   طوسی: ـ نک (موافق با یکی از ادلۀ مذکور باشدجعلی محتوای حدیثی   
دهد که  وی همچنین ادامه می). ١/٣، تهذیب االحکام، همو: ـ  نیز نک ،١٤٥ـ١/١٤٣ الفقه،

. و عقل و اجمـاع مـانع عمـل بـه مـضمون احادیـث اسـت         سنّت   وجود مخالف از قرآن و    
در واقع، مخالفـت    . آن است  حجیّت   مسألۀ عمل به حدیث از توابع       جوازدانسته است که    

حدیث و به تبع عمل بـه آن         حجیّت   مانع از و عقل و اجماع      سنّت   با ادلۀ ثابت از قرآن و     
 ). ١/١٤٦، العدة فی اصول الفقه، طوسی (خواهد بود

 صـدور  صـحّت    در جمالت فوق نه   » صحت«پر واضح است که مقصود شیخ طوسی از         
در مقابل بطالن است، کـه نقـد متنـی احادیـث بـه               صحّت   مراد وی بلکه  احادیث است،   

 در ایـن معنـا، مقـصود از    . محتـوای آنهاسـت    دنبال کشف درستی یا نادرستی مضمون و      
توان گفت کـه      رو، می  از این  .مطابقت آن با حکم واقعی الهی است      » ت مضمون خبر  صحّ«

این عبارات به خوبی و آشکارا بر این نکته داللت دارند که مسألۀ تحلیل متنی احادیث و                 
و اجمـاع بـیش از      و عقـل     سنّت   هایی چون کتاب و     ارزیابی آنها از طریق عرضه بر مالک      

احادیث مطرح بوده است؛ چه آنکه مخالفت محتـوای      حجیّت   سایر موضوعات در بحث از    
 . نماید حدیث با یکی از ادلۀ مذکور ترک عمل به آن را ضروری می

آنهاسـت؛ زیـرا ممکـن     حجیّـت  به دیگر سخن، نقدهای متنی احادیث در پی بررسی 
 ١ مختلفی همچون نسخ با حدیثی دیگر       صدور به دالیل    به رغم قطعی بودن    است حدیثی 

برخـوردار   حجیّـت   ـ که در این صورت فاقد شرط واقع نمایی است ـ از اعتبار و  ٢یا تقیه
یک حدیث پیگیری توأمان دو موضـوع ضـروری      حجیّت   توضیح مطلب آنکه برای   . نباشد

                                                                                                                                                                             
 .٤/٢٤٤صدوق، کتاب من ال یحضره الفقیه، : ـ نک  برای نمونه.١
 . یم گفتای احادیث سخن خواه در ادامه از صدور تقیه. ٢



 ٤٥ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

 است؛ نخست اطمینان به صدور حـدیث        »مانع«ی و دیگر  »مقتضی«است که در واقع یکی      
و  سنّت   و دیگری بررسی درستی محتوای حدیث با معیارهای قرآن و         ) مقتضای حجیت (

رو و بـا     از ایـن  . آن خواهـد شـد     حجیّـت    ها، مانع   عقل و اجماع، که مخالفت با این مالک       
و عقـل در نقـد محتـوایی         سـنّت    توجه به موضوع دوم، مسألۀ عدم مخالفت بـا کتـاب و           

بر این اسـاس،    . )٣٠ـ٢٩محمدی ری شهری،    : ـ  در این باره نک    (حدیث مطرح شده است   
مخالفت مضمون حدیث با یکی از معیارهای ثابت معرفتـی مـانع اخـذ و قبـول حـدیث                   

 موافقت یا به تعبیری وجود شـاهد قرآنـی بـر محتـوای حـدیث، یکـی از                   ،در برابر  ؛است
 .خواهد بودموجبات اخذ آن 

ا بـر منـابع اصـیل معرفـت         مضمون احادیث با عرضۀ آنه     صحّت   هایی از بررسی    نمونه
ترین گزارش موجود     کهن. توان در آثار برجای مانده از متقدمان مشاهده کرد          دینی را می  

ـ    صحّت   در تصریح به   صـاحب کتـاب    ) ق٢٦٠م  (ضل بـن شـاذان نیـشابوری        حدیث از فَ
در خـصوص  ) ع (شیخ صدوق و شیخ طوسی دربارۀ حـدیثی از امـام علـی       . اإلیضاح است 
 :شَـاذَانَ  بْـنُ  الْفَضْلُ قَالَ«: اند   فضل بن شاذان را چنین گزارش کرده        داوری ،محاسبۀ ارث 

ــذَا ــدِیثٌ هَ ــحِیحٌ حَ ــةِ عَلَــى صَ ــاب مُوَافَقَ  ، کتــاب مــن ال یحــضره الفقیــه،صــدوق(»  الْکِتَ
بـه روشـنی مـشخص اسـت کـه      ). ٢٥٠ــ ٩/٢٤٩، تهذیب االحکام،   طوسی؛  ٢٥٩ـ٤/٢٥٧

ارزیابی فضل بن شاذان بوده است، چنانکـه   با قرآن کریم مالک ١موافقت مضمون حدیث  
 . خود نیز بدان تصریح دارد

) ع (در درستی محتوای حـدیثی از امـام جـواد         ) ق٣٢٩م  (کلینی  نمونۀ دیگر داوری    
که کلینی آن   ده  معنا ش » یی که نیاز به او بَرَند     آقا«به  » الصمد«واژۀ  در این حدیث،      . است

کلینی، (درست دانسته است ) ١١ ،الشوری( )ءٌ شَيْ ثْلِهِکَمِ لَیْسَ(به دلیل موافقت با آیۀ را 
 ). ١٢٤ـ١/١٢٣

مَا خُلِقْتُمْ لِلْفَنَاءِ بَلْ خُلِقْتُمْ لِلْبَقَاءِ وَ «با استناد به حدیث نبوی ) ق٣٨١م (شیخ صدوق 
ـ        بر این باور رفته است کـه       ٢»إِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ      دن خلـق   ارواح بـرای بـاقی مان

                                                                                                                                                                             
تعبیر ) موافق للحق(را به درستی محتوای حدیث مجلسی اول، صحت در عبارت فضل بن شاذان . ١

صدوق، کتاب من ال یحضره الفقیه، : ـ نیز نک. ١١/٢٠٠محمدتقی مجلسی، روضة المتقین، . کرده است
عالمه محمدباقر مجلسی نیز احتمال صحت سندی در این عبارت را بعید دانسته . ١ ، پانوشت٤/٢٥٩

 .)١٥/١٩٨ محمدباقر مجلسی، مالذ األخیار، ( است
های دیگر  برای متن. نکتۀ حائز اهمیت آنکه، این حدیث را با متن فوق تنها صدوق روایت کرده است. ٢

این ) ٣/١٨٠(ابن جوزی . ٤٩١ـ١٠/٤٩٠؛ ابن عساکر، ٢١٦/٣٧٩ ،، االمالیطوسی: ـ این حدیث نک
 .حدیث را در زمرۀ احادیث ساختگی آورده است
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شیخ مفیـد ایـن عقیـده را متعـارض بـا         . )٤٧، االعتقادات،   صدوق (اند نه فانی شدن     شده
 )ذُو الْجَـاللِ وَ الْـإِکْرامِ     کَ   وَجْهُ رَبِّ   وَ یَبْقى * کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ     (آیات قرآنی از جمله آیۀ      

گرفتـه از عقایـد     افزون بر این، وی نظریـۀ بقـای ارواح را بر          . داند   می )٢٧ و   ٢٦ ،الرحمن(
شود دانسته    اهل تناسخ و فالسفۀ ملحد که معتقدند روح بسیط است و فاسد و نابود نمی              

 .)٧٨مفید، تصحیح إعتقادات،  (است
 در تـاریخ اندیـشۀ      گرایـان   گرایان و نص    مسألۀ سهو نبی از جمله اختالفات میان عقل       

ضوع، در نقد احادیث با     شیخ مفید ضمن اشاره به تعارض احادیث در این مو         .  است امامیه
ک به نقد سندی و رجالی به نقد محتـوایی آن بـر             مضمون سهو نبی در نماز، ضمن تمسّ      
ربارۀ درستی ایـن دسـت      نقد وی، پاسخی نقضی د    . اساس مبانی عقلی نیز پرداخته است     

که امام و مقتـدای  ـ در نماز  ) ص (وی بر آن است که چنانچه سهو پیامبر. احادیث است
روی خـود را از قبلـه    سالم دهـد و  اتمام نماز و پیش از بوده جایز  ـ  از استمردم در نم
و نمازگزاران شاهد این امر باشند و به وقوع آن از حضرت احاطۀ علمی یابنـد،                بازگرداند  

وی . سایر اعمال عبادی همچون روزه، زکات، حج نیـز دچـار سـهو شـوند              رواست که در    
ر مسائل شـرعی امـری اسـت کـه هـیچ مـسلمان و           دپیامبر  جواز سهو   دهد که     ادامه می 
 .)٣٠ـ٢٩مفید، عدم سهو النبی،  (گردد آن معتقد نمیه موحدی ب

در احادیث نقل شده از ائمه دال بر سـهو نبـی در نمـاز و بـه جـای                    نیز  شیخ طوسی   
 االحکـام،   ب، تهـذی  طوسـی : ـ  بـرای نمونـه نکـ      (آوردن سجدۀ سهو بوسـیلۀ آن حـضرت       

ا  «:نویـسد   وی در این بـاره مـی      . ت با عقل تردید کرده است      به دلیل مخالف   ١)٢/٣٤٥  فَأَمـَّ
 لِأَنَّ ذَکَرْنَاهَا إِنَّمَا وَ لِلْعَامَّةِ مُوَافِقَةٌ فَإِنَّهَا فَسَجَدَ سَهَا) ص (النَّبِيَّ أَنَّ مِنْ قَدَّمْنَاهَا الَّتِي الْأَخْبَارُ

 .)٢/٣٥١، همانجا، طوسی(» بَیَّنَّاهُ مَا عَلَى بِهَا مَعْمُولٌ الْأَحْکَامِ مِنَ تَتَضَمَّنَهُ مَا
دربارۀ وجود حق   ) ع (ضل بن عبدالملک بَقْباق از امام صادق      در حدیثی، ابو العباس فَ    

ین حـق را بـه اقـوام پـدری          امام در پاسخ، ا   . قصاص یا عفو برای زنان پرسش کرده است       
ـ     شیخ طوسی، برای داوری دربارۀ این حدیث دیدگاه عل        . داده است  ال ضّی بن حسن بن فَ

ال مضمون این حدیث را مخالف اجمـاع        ضّبنا بر این گزارش، ابن فَ     . را گزارش کرده است   
                                                                                                                                                                             

ث را از احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی روایت کرده جالب توجه آنکه شیخ طوسی این حدی. ١
بر این اساس روایت این حدیث . اند دانسته است که مکتب محدثان قم باور به سهو النبی داشته. است

ظاهراً شیخ طوسی این حدیث را از کتاب النوادر احمد . از سوی احمد اشعری قابل توجیه است
 و ١٩٨، ش٨٢نجاشی،  (نمودهآن را بر ابواب فقهی مرتب اشعری که داود بن کورة قمی احادیث 

 .نقل کرده است) ٤١٦، ش١٥٨



 ٤٧ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

ابن نظـر  عدم مخالفت شیخ طوسی بـا ایـن          ١.)٩/٣٩٧ ،، همانجا طوسی (ستدان  شیعه می 
این نکته نیز گفتنی است که شیخ طوسی عمـل  .  داللت دارد آنال، بر موافقت وی با      ضّفَ

 روایت شده از ابو العباس فضل بن عبدالملک بَقْباق را بـه شـرط مطابقـت بـا                   به احادیث 
 .)٤/١٤٢، االستبصار، طوسی (دانسته است  میرواروایات دیگران 

ماه ) تمام نبودن (نمونۀ دیگر، تردید در درستی حدیث متضمن بیست و نه روز بودن             
وی .  شیخ مفید اسـت همیشگی ماه رمضان از سوی ) تمام بودن (شعبان و سی روز بودن      

مفیـد، جوابـات أهـل       (و اجماع امـت دانـسته اسـت        سنّت   این حدیث را مخالف قرآن و     
 وی در نقد حدیثی با مضمون خـواب مانـدن پیـامبر تـا               ،در موردی دیگر  . )٢٢،  الموصل

داوری وی در    . از این معیار بهره برده است      ٢طلوع خورشید و فوت نماز صبح آن حضرت       
 بـه گفتـۀ او، امامیـه        دانـسته؛ چـه آنکـه     مخالف فتوای امامیه    آن را   ،  خود از این حدیث   

که نماز واجب هر کس فوت شود، باید در هر فرصتی از شبانه روز کـه متوجـه                  معتقدند  
بر این اسـاس، وی     . شد و یادش آمد، قضا کند؛ مادام که وقت فریضۀ حاضر ضیق نباشد            

رسیده پیش از قضای نماز واجبی      ادای نماز واجبی که وقتش       کند که چون    استدالل می 
؛ ٢١١، المقنعـه،    ، مفیـد  ٣/٢٩٣کلینـی،   : ـ  در این باره نک    (استکه از او فوت شده حرام       

 به طریق اولی خواندن نوافل برای او پـیش از           ،)١/٣٢٥ ؛ حلی، ١/١٢٧، المبسوط،   طوسی
افزون بـر آن کـه از حـضرت رسـول روایـت             .  فوت شده، ممنوع خواهد بود     قضای واجبِ 

مقصود آن است کـه کـسی کـه فریـضه بـر       ٣،»ال صَالةَ لِمَنْ عَلیه صَالةٌ  «: اریم که فرمود  د
 .)٢٧مفید، عدم سهو النبی،  (گردن دارد، نافله ندارد

 

                                                                                                                                                                             
: ـ  دیگر نک نمونۀ. ٤٢/٢٨٤نجفی، . صاحب جواهر الکالم نیز همین نظر ابن فضال را پذیرفته است. ١

 .٣٩٨ـ٩/٣٩٧، تهذیب االحکام، طوسی
یقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَاَركَ وَ تَعَالَى أَنَامَ ٧بْدِ اللَّهِسَمِعْتُ أَبَا عَ«: این حدیث به روایت شیخ صدوق چنین است. ٢

رَسُولَهُ صلی هللا علیه و آله عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَبَدَأَ فَصَلَّى الرَّکْعَتَینِ اللَّتَینِ 
صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَینِ ثُمَّ وَصَفَ مَا قَالَهُ ذُو الشِّمَالَینِ وَ إِنَّمَا قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ وَ أَسْهَاهُ فِی 

فَعَلَ ذَلِکَ بِهِ رَحْمَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ لِئَلَّا یعَیرَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا هُوَ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ سَهَا فِیهَا فَیقَالُ قَدْ 
شیخ . ١/٣٥٨صدوق، کتاب من ال یحضره الفقیه، : ـ نک. »رَسُولَ اللَّهِ صلی هللا علیه و آلهأَصَابَ ذَلِکَ 

 .صدوق در ذیل این حدیث، انکار محتوای آن را باوری غلوآمیز دانسته است
منبع پس از او نیز . این حدیث در هیچ یک از منابع حدیثی کهن پیش از شیخ مفید نیامده است. ٣

 .١/١٢٧، ، المبسوط؛ طوسی٢/٣٦٣سیدمرتضی، : ـ برای نمونه نک. اند ا از او اخذ کردههمگی این روایت ر
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  کتب حدیثیـ اعتبارسنجی٢ـ٤
 یـک نگاشـته   درونمایۀ ارزیابی ۀمتقدمان بر پایهای موجود حاکی از آن است که        گزارش

در اینجا آنان احادیث آن نوشته را       . کردند  گو شده در آن داوری می      احادیث باز  ۀنیز دربار 
سـنجیدند و اگـر میـان آنهـا            اعتقادات یا احکام داشتند می     ۀهایی که در گستر     به مالک 

تردیـد   بـی . کـشیدند  دیدند احادیث آن کتاب را از بلندای اعتبار به زیر می           همخوانی نمی 
 در اعتماد یا عدم اعتمـاد بـه آن نیـز مـؤثر               حدیثی  یک کتابِ  های متنی احادیثِ    تحلیل

 در  ایـشان شـود کـه        دانسته مـی   های در دسترس از قدما      گزارشبا کاوش در    . بوده است 
 .اند گرفته شناختیِ منابع چند راه در پیش می های متنْ ارزیابی
 

 )ع(ـ توجه به کتب عرضه شده بر ائمه ١ـ٢ـ٤
یک کتاب برای سنجش اعتبار آن، بـه        ریشۀ تاریخی بررسی محتوای احادیث موجود در        

و تـشویق بـه ایـن مـسأله     های عرضه شده بر آنهـا         کتاباحادیث و   از  ) ع (ارزیابی امامان 
 های به وجود آمده همچـون جعـل،         فلسفۀ این توجه و تشویق، کشف آسیب      . گردد  بازمی

 ). ٣٨ـ٣٠، مسعودی: ـ نک(تقیه و نسخ بوده است 
مورد توجه شیعیان بود و تأکیـد       ) ع (ور امامان  که نگارش حدیث در عصر حض      گفتیم

در این زمان، نوشـتارهای حـدیثی فراوانـی بوسـیلۀ           . شد  ائمه سبب تشدید این توجه می     
هـای چهارگانـۀ حـدیثی        همچون کتاب  بعدی که منبع آثار     ١شاگردان ائمه فراهم گردید   

؛ ٥٠٩ـ٥٠٦،  ٤٩١ـ٤٨٩،  ١٩٥ـ١٩٤ ، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه،     معارف( قرار گرفت 
  کـافی و اصـول اربعمـأه،       ؛ همو، ١٤٥ـ١٤٣ ،پژوهشی در زمینۀ کافی و مؤلف آن      ،  پهلوان

ها سبب شد تا جامعۀ شیعۀ عصر حضور به           مسألۀ اعتبار این آثار در همان دوره      . )١٦ـ١٢
تأییـد  . و اعتبار آنها پرسـش نماینـد   صحّت ائمه مراجعه کرده و با عرضۀ این نوشتارها از   

هـای   گـزارش . ار از سوی امامان اعتماد شعیان به آنهـا را بـه دنبـال داشـت               اعتبار این آث  
احادیـث کـه در ادامـه    تک دی دربارۀ عرضۀ کتب حدیثی بر ائمه ـ افزون بر عرضۀ  متعدّ
این عرضه و پرسش . هایی از آن نیز خواهد آمد ـ و پرسش از اعتبار آنها وجود دارد  نمونه

 . شده است شامل میحتی آثار منسوب به امامان را نیز 
ها ناظر به بررسی محتوای آنها        کتاباحادیث و   بدون شک، اظهارنظر ائمه دربارۀ این       

دربارۀ کتاب یوم و لیلة یونس بـن        ) ع(عسکر شاهد این سخن، نظر امام حسن     . بوده است 

                                                                                                                                                                             
 .اند گزارش کرده های خود طوسی شمار بسیاری از این نوشتارهای حدیثی را در فهرست نجاشی و شیخ .١



 ٤٩ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

عتبـار  از سوی امام کـه ا     »  القیامةِ  نوراً یومَ   بِکلِّ حرفٍ   هللاُ أعطاهُ«تعبیر  . تعبدالرحمان اس 
نجاشـی،   (نظر امام ناظر به محتوای کتاب است      رساند اشاره به اظهار     ه تأیید می  کتاب را ب  

همـین کتـاب    دربـارۀ   ) ع(تر در این باره سخن امـام هـادی           شاهد قوی  ).١٢٠٨، ش ٤٤٧
امـام  .  این کتاب را بر امام هادی عرضه کرده است         ١جعفریبه گفتۀ کشی، ابوجعفر   . است

  را مـورد تأییـد قـرار داد        اعتبار کتـاب  پس از آن    .  آن را ورق زد    در آن نظر افکند و همۀ     
 . )١٠٢٣، ٩١٦ و ٩١٥، ٩١٣ ،، اختیار معرفة الرجالطوسی(

م (ابـوعمرو مُتَطبّـب     از سـوی    ) ع (کتاب الفرائض امیرمؤمنـان علـی     نمونۀ دیگر عرضۀ    
 ، تهـذیب  طوسـی ،  ٣٦٣ــ ٣٦٢ و،  ٧/٣٣٠کلینـی،   : ـ  نکـ (اسـت   ) ع (بر امام صـادق   ) ق٢٤٠

حسن بن علـی    های موجود سه راوی بزرگ دیگر یعنی          بر گزارش  بنا که) ١٠/٢٨٥ ،االحکام
عرضـه  ) ع(را بر امام رضـا  این کتاب   نیز بن فَضّال و یونس بن عبدالرحمن و حسن بن جَهم         

 و  ١٠/٢٦٧ ،، تهـذیب االحکـام    طوسـی ،  ٣٣٠  و ٣٢٧و   ٣٢٤و  ،  ٧/٣١١کلینی،  : ـ  نک (کردند
انتـساب   بـر    ن دو امام بزرگوار کتاب را صحیح دانسته و        ایها،    زارشاین گ بنابر. )٢٩٤ و   ٢٨٥
کـه ابـو عمـر      ) ٥٦٥، ش ٢١٧(ظاهراً گـزارش نجاشـی      . مهر تأیید زدند  ) ع (به امام علی  آن  

طبیب عبدهللا بن سعید بن حیان بن أبجر کنانی کتاب الدیات خود را که در جامعۀ شـیعه                  
 .عرضه کرده همین کتاب باشد) ع (مام رضابه کتاب عبدهللا بن أبجر شهرت داشته بر ا

عرضـه شـده و مـورد       ) ع (ظاهراً متن کتاب سُلیم بن قیس هاللی نیز بر امام سـجاد           
 نمونـۀ جالـب     ٢.)١٦٧ ش ،، اختیار معرفة الرجال   طوسی: ـ  نک (تأیید امام قرار گرفته است    

یـر  ، کتـاب قـضایا ام     توجه برای پذیرش کتاب عرضـه شـده بـر امـام در روش متقـدمان               
) ع (از شـاگردان صـادقین    ) ق١٥١م  (السالم محمد بن قیس بَجَلی کوفی        المؤمنین علیه 

به تأییـد امـام     ) ع (عرضه شده و صدور محتوای آن از امام علی        ) ع (است که بر امام باقر    
این کتاب ظاهراً همان کتاب     . )٣٠٩ـ٣٠٨، الفهرست،   طوسی: ـ  نک (رسیده است ) ع (باقر

 .حکام عبیدهللا بن أبی رافع بوده استالقضایا و السنن و األ
:  ـنکـ ( )ع ( امـام صـادق    بر کتاب الجامع عُبیدهللا بن علی بن أبی شُعبة حَلبی           عرضۀ
کتاب الصالة حَریز بن عبدهللا ، )٤٦٧، ش٣٠٥، الفهرست، طوسی؛ ٦١٢، ش٢٣١نجاشی، 

                                                                                                                                                                             
مام رسد که ابو جعفر جعفری که کتاب یونس به عبدالرحمان را بر ا اساس برخی شواهد به نظر میبر. ١

نقل نجاشی، همان کتاب را هاشم داود بن قاسم جعفری است که به عرضه کرده، همان ابو) ع (هادی
، اختیار معرفة ؛ طوسی١٢٠٨ ، ش٤٤٧نجاشی، : ـ نک. عرضه کرده است) ع(حسن عسکری بر امام
 .٩٢٣  و٩١٥، الرجال

 .ار به آنها اشاره خواهیم کرددربارۀ این کتاب مطالب دیگری نیز وجود دارد که در اواخر همین نوشت. ٢
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ـ   ، کتاب   )٣/٣١١کلینی،  : ـ  نک( بر همان حضرت     سجستانی ـ    حسن بن عبّ  شریاس بـن حَ
 بـر کتاب یوم و لیلة فَضل بـن شـاذان          و  ) ٢٤٣ـ٢٤٢صفار،  : ـ  نک() ع ( بر امام جواد   رازی

، جــا نیــز همان و١٠٢٣ش، اختیــار معرفــة الرجــال، طوســی() ع (امــام حــسن عــسکری
 . هایی دیگر از این دست هستند نمونهو تأیید اعتبار آنها  )١٠٢٧ش

برای نمونه،   .این حوزه تعبیر کرد   را نیز باید در     ) ع (عرضۀ تک احادیث خاص بر ائمه     
را » ابوالخطـاب «هـایش از     خواهـد کـه شـنیده      مـی عَنْبَسَة بن مُـصْعَب     از  ) ع ( صادق امام

 پـردازد  مام با قسم جالله به ردّ آنها مـی برد، ا ها را به پایان می    بازگوید و آنگاه که او گفته     
بـه  «: گویـد  ر بن عمیره مـی عام نمونۀ دیگر، ).٥١٥شماره  ،، اختیار معرفة الرجال  طوسی(

از دنیـا   اید اگر مـردی      به من چنین رسیده است که فرموده      : عرض کردم ) ع (امام صادق 
حـضرت  . »کند اش از جانب او حجّ گزارد، کفایت می  و حجّ نگزارد و فردی از خانواده     رفت

: ـ  نکـ  (کند استشهاد می ) ع (امام سپس در ادامه به حدیث حضرت رسول        .»آری«: فرمود
 1 ١.)٥/٤٠٤، تهذیب االحکام، طوسی ،٤/٢٧٥، کلینی
 

  توجه به درونمایۀ کتب حدیثی ـ٢ـ٢ـ٤
های حدیثی راه دیگر محدثان متقدم در اعتبارسنجی آن منـابع             توجه به درونمایۀ کتاب   

اسـاس آن داوری کلـی دربـارۀ        کردنـد و بر     دیث کتاب را بررسـی مـی      احاآنها  . بوده است 
هـای حـدیثی بـر        ای مشابه با عرضۀ کتاب      این روش، شیوه  . دنددا  محتوای کتاب ارائه می   

 .  است بودهائمه و بررسی احادیث آن بوسیلۀ ایشان
: ـ  نکـ  (»صحاح«،  )٢٢٦، ش ٩١نجاشی،  : ـ  نک (»صحیح« به   های حدیثی   باتوصیف کت 

، )٥٤٤، ش٢٠٤؛  ٨١، ش ٤٠همانجـا،   : ـ  نکـ  (»صحیح الحـدیث  «،  )٨٩١، ش ٣٢٩همانجا،  
، )١١٠٩، ش ٣٧٣همانجـا،   : ـ  نک (»سدید«،  )٨٦، ش ٤٢،  همانجا: ـ  نک( »صحیحة الحدیث «
، طوسـی : ـ  نکـ  (»قریبة مِن الـسداد   « و   )٣٩٠، ش ٢٧١ ،، الفهرست طوسی: ـ  نک (»سدیدة«

 شده محتـوای    سببای است که      شناسانه های متنْ    در شمار بررسی   )٩، ش ١٦ ،الفهرست
 .ی گرددکتاب مورد اعتماد و پذیرش تلقّ

 تصحیح محتوای کتب حدیثی در عبارات باال در نتیجۀ ارزیابی محتوایی بدون تردید،
 آنها بوده است که به نوبۀ خود در صورت عدم مخالفت با معیارهای معرفتی چون قرآن و    

  ـ که از آنها در ادامه سخن خواهیم گفـت ـ   های دیگر متنی فقدان آسیبو عقل و سنّت 

                                                                                                                                                                             
 .١٦٩ـ١٢٠ همو،  و٥٤ـ٢٩مسعودی، : ـ برای موارد بیشتر نک. ١



 ٥١ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

کتاب أفعل ال تفعل محمد بن علـی بـن نعمـان            برای نمونه، ابن غضائری      .شدند  بیان می 
تردیـد داوری مثبـت ابـن         بـی . ب به مؤمن الطاق را بزرگ و پسندیده شناسانده است         ملقّ

ابن غـضائری،   : ـ  نک (غضائری دربارۀ این کتاب ناظر به تحلیل محتوایی آن نیز بوده است           
 .)٢١٧، ش١٢٤

أکثـره  «ت دارند، اوصافی مانند     در برابر توصیفات فوق که بر اعتبار کتاب حدیثی دالل         
 »موضوع ال أصل له«، )٦٢٠، ش٢٣٤نجاشی، : ـ نک (»موضوع مزخرف و الصحیح منه قلیل   

مُـضطرب  «، )١٣٨، ش ٦٠همانجـا،   : ـ  نکـ  (»ردیّ الحدیث «،  )٦٧٦، ش ٢٥٨همانجا،  : ـ  نک(
 ؛١٥٩، ش٦٧همانجـا،  : ـ نکـ برای نمونـه   (»تخلیط«، )١٣٨، ش٦٠همانجا،  : ـ نک (»األلفاظ
، الفهرسـت،   طوسـی . ١٧٧، ش ٧٣همانجا،  : ـ  نک (»له کتب فی التخلیط   «،  )٩٤٢، ش ٣٥٠
: ـ  نک (»عامی الروایة « و   )٤٣٤، ش ١٦٤همانجا،  : ـ  نک (»فیه تخلیط «،  )٣٩٠، ش ٢٧٣ـ٢٧٢

گـون در کتـاب چـون مطالـب       همگی حکایت از وجود آفات گونا)٣٨٦، ش ١٤٨،  همانجا
 . های محتوایی دارند ظ و دیگر ضعف و فاسد، اضطراب الفاواهیغلوآمیز و 

 یتوان به داوری ابن غضائری و نجاشی دربارۀ کتاب فضل إنا أنزلناه فـ               برای نمونه می  
تأمـل در عبـارات ایـن دو نـشان         . ریش رازی اشاره کرد   اس بن حَ  لیلة القدر حسن بن عبّ    

 نجاشـی بـا     .دهد که ارزیابی ایشان از این کتاب مبتنی بر نقد محتوایی آن بوده است               می
 آشـفته و نابـسامان    بررسی محتوای آن، کتاب را مـشتمل بـر احادیـث نادرسـت و نقـل                 

نجاشـی،  : ـ  نک (»و هو کتاب ردیّ الحدیث، مضطرب األلفاظ      «: احادیث گزارش کرده است   
ابن غضائری نیز در سخنی تندتر، از همین روش در نقـد ایـن کتـاب                 .)١٣٨، ش ٦١ـ٦٠

ضـعیف،  «:  که محتوای آن داللت بر برساخته بـودن آن دارد      بهره برده و بر این باور است      
فاسد فاسد کتاباً مُصنّفاً،   »  لیلة القدر  یفضل إنا أنزلناه ف   «روی عن أبی جعفر الثانی علیه السالم        

» و هذا الرجل ال یُلتفت إلیـه، و ال یُکتـب حدیثُـه            . تَشهدُ مَخایلُه علی أنّه موضوع    تَشهدُ مَخایلُه علی أنّه موضوع    . . األلفاظاأللفاظ
 .)٣٤، ش٥٢ـ٥١ابن غضائری، : ـ نک(

از نگاه نجاشی و ابن غضائری کتابی مانند کتاب حسن بن عباس بن حریش بی شک                
ضعیف و نامعتبر است؛ ولی از نگاه کلینی نه تنها چنین نیست بلکه بلنـدی مـضمون آن    

: ـ  نکـ  (به آن اختصاص داده است    » کتاب الحجة «تا آنجاست که وی یک باب کامل را در          
این تفـاوت در    . )»أْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ تَفْسِیرِهَا       بابٌ فِي شَ  «: ٢٥٣ـ١/٢٤٢کلینی،  

لو مضمون را نشان داده     غه نقد محتوایی به ویژه معیار       داوری، اختالف در نتایج تمسک ب     
 .طور مطلق داللت دارده قابل اعتماد بودن آن بو بر غیر
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 تحلیـل متنـی احادیـث مبتنـی بـر           گیـری از نتـایج      ظاهراً معیارهای قـدما در بهـره      
قـل و   ععدم مخالفت با قرآن، سنت،       (گفته  معیارهایی بیشتر از معیارهای چهارگانۀ پیش     

از جملۀ این معیارها، معیار مضمون احادیث است که حدیث مضمونی . بوده است) اجماع
یثی مان در مواجهه بـا میـراث حـد        متقّدهای موجود،     بر گزارش بنا. غلوآمیز نداشته باشد  

این احتیاط تحلیل محتـوایی     . اند  آمیز وافری داشته     حساسیت احتیاط  نقل شده از غالیان   
. شـده اسـت     میراث آنها را در پی داشته است، که گاه تأیید محتوای آن آثار را سبب می               

ثان مکتب قم به غلـو      برای نمونه، ابو عبدهللا حسین بن شاذویه صفّار قمی از سوی محدّ           
بن غضائری از رؤیت کتابی که وی در باب نماز نگاشته بود گـزارش داده               هم شده، اما ا   متّ

ته و  آمیز با کتـاب داشـ      ای احتیاط   به دلیل اتهام مؤلف به غلو، ابن غضائری مواجهه        . است
های متنی بـویژه نقـل         به دلیل نبود ضعف    و پرداخته   یوبه تحلیل متنی محتوای کتاب      

ابـن   ( آن را قابـل اعتمـاد تلقـی کـرده اسـت            احادیث با محتوای غلوآمیز، ابـن غـضائری       
 ).٣٨، ش٥٣غضائری، 

های نخستین در تفسیر مفهـوم غلـو    هرچند میان دو مکتب حدیثی قم و بغداد در سده    
 بـا محتـوای غلـو       و مصادیق آن اختالف نظر است، اما عالمان هر دو مکتب دربارۀ احادیـثِ             

مین غلوآمیز که گاه از آن بـا وصـف   آمیختگی احادیث کتاب با مضا. نگاهی انتقادی داشتند  
ــیط « ــی» تخل ــاد م ــ (شــده ی ــرین )٤٩٠، ش١٨٥ و ١٩٢، ش٨٠نجاشــی، : ـ نک ، از فراگیرت

هـای حـدیثی در       این بررسی متنی کتاب   . رفت  های کنار نهادن احادیث آن بشمار می        سبب
دربـارۀ  ) ٦٩١، ش ٢٦٥(نجاشـی   . اعتماد یا عدم اعتماد به احادیـث آنهـا مـؤثر بـوده اسـت              

سد مذهبه و صـنّف کتبـاً   و غَال فی آخر عمره و فَ«: نویسد بوالقاسم علی بن احمد کوفی می  أ
 .»... ـ ، تخلیط کلّهتخلیط کلّهـ کتاب تناقض أحکام المذاهب الفاسدة کتاب تناقض أحکام المذاهب الفاسدة ... کثیرة أکثرها علی الفساد، 

هـای او را بـرخالف        شیخ طوسی ضمن اشاره بـه دورۀ اسـتقامت وی، بیـشتر کتـاب             
وصیاء و کتاب فی الفقـه ـ کـه از ترتیـب کتـاب مُزَنـیّ پیـروی        نجاشی از جمله کتاب األ

های غالیانۀ علی بن احمد  وی همچنین به گرایش. کند ـ متین و استوار دانسته است  می
، طوسـی : ـ  نکـ  (شود  اشاره داشته و متذکر نگارش برخی آثار تحت تأثیر این گرایش می           

 ١.)٣٩٠، ش٢٧٢ـ٢٧١الفهرست، 
 

                                                                                                                                                                             
؛ ٨٩١، ش٣٢٩ و ٦٦٩، ش٢٥٥؛ نجاشی، ١١١، ش٨٥ابن غضائری، : ـ های دیگر نک برای نمونه. ١

 .٦٢١، ش٤٠٧، ، الفهرستطوسی



 ٥٣ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

 مطالب کتب حدیثی  استثنای برخی ـ٣ـ٢ـ٤
شناسانه آن بود کـه پـس از بررسـی کتـاب یـا                های متنْ   شیوۀ دیگر متقدمان در ارزیابی    

، نجاشـی : ـ  بـرای نمونـه نکـ      (های ناسـره و غلـوآمیز       مجموعه کتب راوی، احادیث و نقل     
بـرای   (دار   مـشکل   یـا کتـابِ    )٣٨٠، ش ٢٦٧، الفهرسـت،    ؛ طوسی ١٩٢، ش ٨٠الفهرست،  

کردند    را استثنا می   )٣٧٩، ش ٢٦٦، الفهرست،   ؛ طوسی ٩٤٨، ش ٣٥٤نجاشی،  : ـ  نکنمونه  
بـرای نمونـه ابـن ولیـد و بـه           . پرداختند  و از این راه به پاالیش میراث حدیثی شیعی می         

پیروی از او شاگردش شیخ صدوق، بخشی از احادیث کتاب بصائر الـدرجات محمـد بـن                 
ابـن ولیـد قابـل قبـول نبـوده           به دلیل اشتمال بر مضامینی که از دیدگاه           را حسن صفار 
 .)٦٢٢، ش٤٠٨، الفهرست، طوسی؛ ٩٤٨، ش٣٥٤نجاشی، : ـ نک (اند استثنا کرده

نمونۀ حائز اهمیت در این باره آنکه ابن ولید برخی طرق نقل از کتـاب نـوادر الحکمـة                   
ثنا کـرده   تشـده اسـ      کتاب در فقـه مـی      ٢٢محمد بن احمد بن یحیی اشعری را که شامل          

دیـدگاه منقـول از او      . )١٠٩ـ١٠٨حسینی جاللی،   : ـ  ت کاملی از آنها نک    برای فهرس  (است
صـدوق پـس از ذکـر    کـه  رسد    چنین به نظر می   .  ندارد آناشارۀ خاصی به سبب یا اسباب       

بـه قرینـۀ    . »کـان فیـه غلـو أو تخلـیط        «: این دیدگاه استادش در صدد بیان دلیل آن است        
. ب و عقاید مخالفِ باوِر حـق تفـسیر کـرد       توان آن را به فساد مذه       عطف تخلیط به غلو می    

دات محمد بن عیسی بن عبید یقطینـی از         فرّتشاهد این معنا آنکه، ظاهراً دلیل استثنای م       
: ـ  نکـ  (سوی ابو جعفر ابن بابویه از کتاب نوادر الحکمة اتهام یقطینی بـه غلـو بـوده اسـت                  

یل همۀ اسـتثناهای    تواند دل   کم نمی   اما این سبب دست   . )٦١٢، ش ٤٠٢، الفهرست،   طوسی
ابن ولید باشد؛ چه آنکه هیچ یک از غلو و تخلیط ـ به معنایی کـه گذشـت ـ در برخـی از      

یکی از محققان معاصر بر این باور اسـت کـه در احادیـث اسـتثنا             . شود  استثناها یافت نمی  
سندی و متنی مانند ارسال، انقطاع، عدم تمییز روات، اعتماد راویـان بـر              » علّة«شده نوعی   

 .)١١١ـ١١٠حسینی جاللی،  (مراسیل یا مدلّس بودن آنها وجود داشته است
نمونۀ دیگر، استثنای حدیثی از کتاب التکلیف محمّد بن علی شلمغانی مـشهور بـه ابـن              

جایگـاه ممتـاز   . أبی عزاقر از سوی علی بن حسین بن بابویه قمی ـ پدر شیخ صدوق ـ است  
 شده بود تا کتاب التکلیف وی ـ کـه در دوران   شلمغانی پیش از انحراف میان شیعیان سبب

 بـه گـزارش شـیخ طوسـی    . استقامت او تألیف شده بود ـ معتبر و قابل اعتمـاد تلقـی شـود    
، علی بن حسین بن بابویه همۀ احادیث موجود در این کتاب جـز              )٦٢٨، ش ٤١٤الفهرست،  (

عـدم  . ه اسـت  حدیثی در موضوع شهادات را برای فرزندش شیخ صدوق از مؤلف روایت کـرد             



 ١٣٩١                                 مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و پنجم، شماره یکم، بهار و تابستان             ٥٤

 ١.اعتباری آن نزد علی بن حسین بن بابویه قمی است نقل آن حدیث، حاکی از بی
 باز ممکن بود یک نگاشته بـه        ،حتی با وجود عدم استواری طریق     نیز  در برخی موارد    

اش روایت شود، که این نقل کتاب با توجـه بـه پرهیـز                دلیل قابل پذیرش بودن درونمایه    
برای نمونه ابن ولید قمـی      . ضعیف بر اعتبار کتاب داللت دارد     متقدمان در روایت میراث     

کتاب سلیم بن قیس را هر چند در طریق آن ابو سُمینه محمد بـن علـی جـای داشـت                     
حساسیت ابن . )٣٤٦، ش٢٣٠ ،، الفهرستطوسی؛ ٤، ش٨نجاشی،  (کرده است روایت می

را نباید در این باره از      ولید در نقل از راویان ضعیف و میراث مشتمل بر مضامین غلوآمیز             
او خود ابـو سـمینه را ضـعیف دانـسته و روایـاتش را از جملـۀ احادیـث                . نظر دور داشت  

 شایستۀ پذیرش نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی استثناء کرده بـود              
، امـا  )٦٢٥، ش٤١٢ و ٦٢٣، ش٤١٠، الفهرسـت،   طوسـی ؛  ٩٣٩، ش ٣٤٨نجاشـی،   : ـ  نک(

 .دانسته است  از او را مورد اعتماد میلیمروایت کتاب سُ
 

  مقایسه با کتب معتبر ـ٤ـ٢ـ٤
ارزیـابی و    .هـا بـوده اسـت       شناختی دیگر قدما، مقایسۀ محتوایی میـان کتـاب          روش متنْ 

ها بر پایۀ منابع معتبر و قابل اعتماد امری طبیعی و پذیرفتـه شـده در                  ارزشگذاری کتاب 
های معتبر به عنـوان       یک راوی با برخی کتاب     گاه موافقت احادیث  . تحقیقات علمی است  

شدند و قدما با اسـتفاده از چنـین           مالک و معیار سنجش و ارزیابی محتوایی شناخته می        
 .سنجیدند ها را می یا سقم برخی کتاب صحّت محکی،
های معتبـر    پژوهی متقدمان برخی کتاب     های موجود، در نظام حدیث      اساس گزارش بر

ها حدیثی اولیـه   ده بر امامان معیار و مالک سنجش سایر کتاب  های عرضه ش    مانند کتاب 
های معیار    گانۀ حسین بن سعید اهوازی نیز از جمله کتاب          کتب سی . شده است   تلقی می 

به گزارش گروهـی از مـشایخ قـم، ابـن ولیـد در بررسـی محتـوایی                  . شیعیان بوده است  
هـای     معیار سـنجش کتـاب     های محمد بن اُورَمَه، کتب حسین بن سعید اهوازی را           کتاب

هـای وی بـا    هـای مـشترک کتـاب    ابن اورمه قـرار داده و بـه تـصحیح و پـذیرش بخـش         
، طوسـی ؛  ٨٩١، ش ٣٢٩نجاشـی،   : ـ  نکـ ( های حسین بـن سـعید نظـر داده اسـت            کتاب

 . )٦٢١، ش٤٠٧ ،الفهرست
دربارۀ کتاب التأدیب علـی بـن محمـد بـن           ) ٦٦٩، ش ٢٥٥(نمونۀ دیگر آنکه نجاشی     

                                                                                                                                                                             
 .٣٨٠، ش٢٦٧ـ٢٦٦، الفهرست، طوسی: ـ برای نمونۀ دیگر نک. ١
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له کتاب التأدیب، وهو کتاب الصالة، وهو یوافق کتـاب ابـن خانبـه، وفیـه                «: یشیرة قاسان 
 داشـته  صـحّت    ؛ از آنجا که کتاب ابن خانبه به تأیید معصوم رسـیده و            »زیادات فی الحج  

. های حدیثی قـرار گرفتـه اسـت         ، لذا معیار سنجش دیگر کتاب     )٩٣٥، ش ٣٤٦نجاشی،  (
 .رساند آن را می صحّت تاب ابن خانبه،موافقت محتوای کتاب التأدیب با محتویات ک

 
 های متنی کشف آسیب ـ٣ـ٤

هـای متنـی       آسـیب  تـوان کـشف     های حدیثی را می     کارکرد دیگر تحلیل محتوایی کتاب    
 اضطراب در الفاظ احادیث یـک کتـاب، تـصحیف، زیـادت و نقـصان در                 احادیث همچون 
ن منـصور را کـه بـر    برای نمونه، شیخ طوسی حدیثی منقول از حذیفة ب    . احادیث دانست 

وی . داند  می حجیّت   داللت دارد فاقد اعتبار و    » کامل بودن همیشگی ماه مبارک رمضان     «
اعتباری آن    وجود اختالف در الفاظ و اضطراب در معانی این حدیث را از جمله دالیل بی              

و گـاه   ) ع ( معاذ بن کثیر از امـام صـادق        شمارد؛ چه آنکه حذیفة گاه آن را بواسطۀ         برمی
: ـ نک( کرده است اظهار و گاه به عنوان فتوای شخصی خود  روایتقیماً از آن حضرتمست

 ).٢/٦٦ ،، االستبصارهمو؛ ١٦٩ـ٤/١٦٨ ،، تهذیب االحکامطوسی
هـا و احادیـث       ، کشف زیادت و نقصان در کتـاب       ان نزد متقدم  نقد متنی کارکرد دیگر   

ـ     شیخ طوسی عبارت پایانی حدیث دال بر سا       نمونه،   برای   ١.است ت بـر   قط شدن نمـاز میّ
 راوی است؛ خطای "لم یصل علیهما"عبارت «: راوی دانسته است) دَرْج( را افزوده ٢شهید

زیرا نماز بر میت واجب است و این اجماع فرقۀ محقه است و نماز در هیچ حـالی سـاقط                  
 ،، تهـذیب االحکـام    طوسـی : ـ  نکـ (» قطعیه بـر آن داللـت دارد       سنّت   نیست و احادیث و   

 ).١/٤٦٩، ، االستبصارموه؛ ٣/٣٣٣
هـای علـی    کتاب) ق٢٧٤م  (به گفتۀ احمد بن محمد بن خالد برقی         نمونۀ دیگر آنکه    

گانۀ حسین بن سعید اهوازی به اضافۀ سـه کتـاب دیگـر        های سی   بن مهزیار همان کتاب   

                                                                                                                                                                             
زیادت و وقوع  عامل ،دیگرطبیعی ب اهای حدیثی اصحاب ائمه در کنار اسب در کتاب» دَسّ«پدیدۀ . ١

سوی مُغیرة بن به این پدیدۀ شوم از ) ع (در سخنی منقول از امام صادق. نقصان در این آثار بوده است
: ـ نک. کرد اشاره شده است وارد می) ع (های اصحاب امام باقر  را در کتابسعید که عباراتی ساختگی

 .٤٠٢ش، اختیار معرفة الرجال، طوسی
عَنْ هَارُونَ بْنِ ] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى[عَنْهُ «: متن این حدیث به روایت شیخ طوسی چنین است. ٢

 بْنَ یَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ  لَمْ یُغَسِّلْ عَمَّار٧َأَنَّ عَلِیّاً:مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ
 .٣٣٣ـ٣/٣٣٢، ، تهذیب االحکامطوسی: ـ نک. »هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِیَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا
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های حسین بن سعید افـزوده کـه ایـن            وی مطالبی را به کتاب    . تألیفی خود او بوده است    
ها بوده است، که اکثر       های الوضوء و الصالة و الحج بیشتر از سایر کتاب           ر کتاب ها د   افزوده

، و ٢٦٦ـ٢٦٥، الفهرست، طوسی :ـ نک (ها مشتمل بر احادیث ضعیف بوده است     این افزوده 
هـای حـسین بـن        بر این اساس، احادیث برگرفتـه از کتـاب        . )٦٦٤، ش ٢٥٣نیز نجاشی،   

هـای   ها در میان امامیه ـ بـرخالف افـزوده     کتاباینسعید اهوازی به دلیل جایگاه خاص 
 ای از کتاب التأدیب یا عمل یوم و صفوانی نسخه. شده است ـ  معتبر تلقی میخود برقی  

بوده بـرای خـود فـراهم       ) ع (لیلة ابن خانبه کرخی را که مورد تأیید امام حسن عسکری          
 اندک زیادت و نقـصانی       متوجه وی نسخۀ خود را با اصل کتاب مقابله کرد که         . آورده بود 

 .)٩٣٥، ش٣٤٦نجاشی،  (شددر حروف در آن 
های متنی بوجود آمده در اصول حدیثی اولیه بویژه زیادت و نقـصان در آنهـا،                  آسیب

وجود اختالف  . پدید آید  از یک کتاب حدیثی       و تحریر   چندین نسخه  شد تا   سبب می گاه  
 آغازین و توجه متقدمان به      های  های حدیثی در همان سده      های برخی کتاب    میان نسخه 

 و مشابه   »یختلف روایته  /تختلف«نگاران متقدم در عباراتی مانند        فهرست. آنها داللت دارد  
بـرای   (انـد   های متعدد و مختلف از یک کتـاب حـدیثی اشـاره کـرده               آن به وجود نسخه   

و ؛  ٦٢، ش ٤٨ ،، الفهرسـت  طوسـی ؛  ١٠٩و١٠٧، ش ٥٠؛  ٢، ش ٧نجاشی،  : ـ  هایی نک   نمونه
هـا و    تمام تالش محدثان متقدم دسـتیابی بـه تحریرهـا، نـسخه    در این میان  ). ٦ش،  ٥٢

هـا در فهـارسِ بـر جـای           هایی از این تالش     نمونه. های معتبری از کتاب بوده است       روایت
هـای برخـی      مانده از آن دوران قابل مشاهده است که بـر وجـود اخـتالف میـان نـسخه                 

 . و توجه متقدمان به آنها داللت داردهای آغازین های حدیثی در همان سده کتاب
ای کـه بـر مـشایخ         تـرین نـسخه     در این میان دستیابی به نسخۀ صحیح و گاه صحیح         

ها از رهگذر مقابلۀ آنهـا   قرائت شده یا از آنها شنیده شده و نیز تمایز میان اختالف نسخه        
به دیگـر سـخن، در واقـع نـسخۀ     . )٣٦٦سبحانی،  (با یکدیگر مورد توجه قدما بوده است 

صحیح و نسخۀ اصل مؤلف از کتب حدیثی راهی برای رسیدن به متنی صحیح از حدیث                
نجاشی، : ـ  هایی از توجه متقدمان به معرفی نسخۀ اصل مؤلف، نک           برای نمونه  (بوده است 

 .)١١٧، ش٨٧و ؛ ٩٣، ش٧٤، الفهرست، طوسی ؛١٣٧ و ١٣٦ ، ش٦٠ـ٥٩ و ١٠٠، ش٤٨
های کتب حدیثی بـرای دسـتیابی بـه متنـی صـحیح را                ز این مقابلۀ نسخه   ای ا   نمونه

هـای صـحیفۀ سـجّادیه بوسـیلۀ          مقابلۀ نـسخه  . توان در عصر حضور نیز مشاهده کرد        می
گزارش ایـن مقابلـه در مقدمـۀ صـحیفۀ      . اشاره کرد ) ع (متوکّل به هارون نزد امام صادق     
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تـوان در      نمونـۀ دیگـر را مـی       .)١٣ــ ١٠الصحیفة السجادیة الکاملة،     (سجادیه آمده است  
کلینـی  . نظر حسن بن محمد بن سماعة دربارۀ کتاب محمد بن زیاد مشاهده کـرد             اظهار

ید بن زیاد از حسن بن محمد بن سماعة از کتاب محمـد بـن ابـی                 مَروایتی را بواسطۀ حُ   
الق تردید از کتاب الط     با توجه به موضوع حدیث، بی     . عمیر زیاد در باب طالق آورده است      

این حدیث را ابن ابی عمیر از عبدهللا بن سـنان از امـام              . ابن ابی عمیر روایت شده است     
ظاهراً در نسخۀ دیگری از این حـدیث کـه محمـد         . در کتاب خود آورده است    ) ع (صادق

و «: بن ابی حمزه از عبدهللا بن سنان در روایت داشته این عبارت نیـز نقـل شـده اسـت                   
محمد بن سماعة بر این تصور بوده است که این عبـارت         . » زوجها  عنها یتعتد عدّة المتوفّ  

 ای دیگر روایت کرده است از نسخۀ کتاب ابن ابی عمیر افتاده است، از این آن را از نسخه
 ).٦/١٢٠کلینی، (

تـوان بـه    های مختلف از یک کتاب حدیثی مـی  ای از توجه قدما به وجود نسخه   نمونه
؛ ٣٢٣ــ ٣٢٢ (به گفتـۀ شـیخ طوسـی در الفهرسـت         . اره کرد کتاب عَالء بن رَزین قَال، اش     

 نـسخۀ حـسن بـن محبـوب،        . ١:  کتاب چهار نسخه با روایات گونـه گـون دارد          ،)٥٠٠ش
نـسخۀ  . ٣،  ) سـالگی  ٩٧ق در سـن      ٢٥٩م  (نسخۀ محمد بن خالـد طیالـسی کـوفی          . ٢

ۀ نجاشی، طریق خود به نسخ    . نسخۀ حسن بن علی بن فَضّال     . ٤محمد بن أبی صهبان و      
 و شـیخ    )٧/٩٦ (ظاهراً کلینی . )٨١١، ش ٢٩٨نجاشی،   (حسن بن محبوب را آورده است     

 نسخۀ حسن بـن محبـوب و شـیخ          )٤/٦٦، و   ٣/٤٢٦من ال یحضره الفقیه،     کتاب   (صدوق
، نـسخۀ   )٩/٣٣٧، تهذیب االحکـام،     طوسی (طوسی نیز عالوه بر نسخۀ حسن بن محبوب       

 را  )٣٣٤ ، و ٧/٢٤١؛  ٥/١٧٢؛  ١/١٥٣،  ، تهذیب االحکـام   طوسی( حسن بن علی بن فَضّال    
 . اند روایت کرده

های مختلف یک کتاب حدیثی تا بدانجا بوده اسـت کـه بـه                توجه متقدمان به نسخه   
شـده نیـز توجـه        های متفاوت مـی     گیری نسخه   اختالف ساختار صوری که منجر به شکل      

ریـضی از   برای نمونه، نجاشی کتابی فقهی مشتمل بر مسائل علـی بـن جعفـر عُ              . داشتند
به او نسبت داده که دو روایت مبوّب و غیـر مبـوّب از آن وجـود                 ) ع (برادرش امام کاظم  

نسخۀ مبوب آن را علی بن اسباط بن سالم روایت کرده و تحریر دیگر غیـر                . داشته است 
 مبوب آن از عبدهللا بن حسن بن علی بن جعفر بـن محمـد از مؤلـف نقـل شـده اسـت                      

های کلینی از این کتاب به روایـت عمرکـی            د بیشتر نقل  هرچن. )٦٦٢، ش ٢٥٢نجاشی،  (
کلینـی،  : ـ  بـرای نمونـه نکـ      (بن علی بُوفْکی و موسی بن قاسم بن معاویـه بجلـی اسـت             
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 ، اما احادیثی را از نسخۀ علی بن اسـباط نیـز روایـت کـرده اسـت       )٢٥٥ و   ١٩٥،  ١/١٩٣
ثی را از این نسخه در      شیخ طوسی نیز احادی   . )٦/٤١٤ و   ٥/١٣٥کلینی،  : ـ  برای نمونه نک  (

 .)٢/٢٨٤؛ ١/٤٦١، تهذیب االحکام، طوسی: ـ برای نمونه نک (کتاب خود آورده است
هـای    ، نـسخه  )٦٥، ش ٥٢الفهرسـت،    ( و طوسی  )١٨٢، ش ٧٦ (بنا به گزارش نجاشی   

با زیـادت و نقـصان      ) ق٢٨٠ یا   ٢٧٤م  (متعددی از کتاب المحاسن احمد بن خالد برقی         
کتاب المبتدأ و المبعث و المغازی و الوفاة و الـسقیفه و الـردة               .در آنها وجود داشته است    

ها و تحریرهای موجود      أبان بن عثمان أحمر نمونۀ دیگری از توجه قدما به اختالف نسخه           
دو روایـتِ  به گفتۀ شیخ طوسی، این کتـاب دارای    . دهد  های حدیثی را نشان می      از کتاب 

 طوسی، (تر از نسخۀ کوفیان بوده است       ص روایتی قمیان ناق   ۀکوفی و قمی است که نسخ     
 ١.)٦٢، ش٤٧ـ٤٩ الفهرست،

 
  احادیثاطمینان به صدور ـ٤ـ٤

) ع (کارکرد دیگر نقد محتوایی احادیث، حکم به عدم صدور برخـی از آنهـا از معـصومان                
این نکته را نباید از نظر دور داشت که هرچند نقـد محتـوایی بـرای احـراز صـدور              . است

 اطمینانی نیست اما بدان معنا هم نیست که نقـد متنـی در فرآینـد                حدیث روشی کامالً  
چنانچه حدیثِ متعارض با معیارهای اصیل پـیش گفتـه را           . ارزیابی صدور کارآمد نیست   

 .ای بشمار آورد، آنگاه تردید در صدور حدیث روا خواهد بود نتوان تقیه
ی در زهـد مـشتمل بـر        ا  ابو حمزۀ ثمالی از استنساخ نوشته     های موجود،     بنابر گزارش 

گزارش داده است که بر آن حـضرت عرضـه کـرده و امـام نیـز                 ) ع (سخنی از امام سجاد   
تردید تأیید صدور آن از سوی امـام نـاظر بـه محتـوای آن                 بی ٢.صدور آن را تأیید کردند    

 . بوده است
تـوان در عبـارات       ای از کارکرد نقد محتوایی در بررسـی صـدور حـدیث را مـی                نمونه
برای نمونه، ابن غضائری از بررسی محتوایی کتاب فضل إنّا أنزلناه . ن مشاهده کردمتقدما

                                                                                                                                                                             
بع گزارش استاد بهبودی از کتب حدیثی محدثان امامی که وجود چند نسخۀ مختلف از آنها در منا. ١

 .٢٤٨ـ٢٤١بهبودی، : ـ نک. شده فهرستی را گرد آورده است
را که ابو حمزه دربارۀ آن گزارش داده ) ع (کلینی ضمن اشاره به این موضوع، متن سخن امام سجاد. ٢

های عرضۀ کتب حدیثی بر ائمه   گفتنی است که شماری از نمونه.١٧ـ٨/١٤کلینی،  :ـ نک. آورده است
ها متضمن پذیرش  تردید تأیید اعتبار این کتاب بی. توان در این بخش نیز اشاره کرد میو تأیید آنها را 

 .صدور محتوای آنها از معصوم بوده است
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نتیجۀ ایـن   . دهد  بوده گزارش می  ) ع (فی لیلة القدر که مشتمل بر احادیثی از امام هادی         
به گزارش ابن   . بازتاب یافته است  » لفاظفاسد األ «ارزیابی محتوایی در قالب تعابیری چون       

 .)٣٤، ش٥٢ـ٥١ابن غضائری،  ( بودن آن داللت داردب بر برساختهغضائری، محتوای کتا
نمونۀ دیگر، دالیل ابن غضائری برای حکم به موضوع بودن کتـاب سُـلیم بـن قـیس                  

ظاهراً مهمترین دالیل وی با نقد متنی کتاب ارتباط داشته است که بـر دو               . هاللی است 
بوسیلۀ فرزندش محمد بن ابی بکـر       موعظه و توصیۀ ابو بکر      . ١: مورد از آنها تصریح دارد    

ابـن غـضائری،     ( امـام شـیعه    ١٣اشتمال بر حدیثی دال بر شمار       . ٢به هنگام وفات پدر؛     
 و  »یتـاریخ هـای     دانـسته مخالفت بـا    « پیداست که معیار دلیل نخست       ١.)٥٥، ش ٦٤ـ٦٣

 . است» های مذهب مخالفت با ضرورت« و مالک دلیل دیگر بودن آن» غیرمنطقی«
ر بودن احادیث موجود در تفسیر محمد بن قاسم اسـترآبادی ـ   گر آنکه، مُنکَ دی نمونۀ

ابن غـضائری بـر   . استاد شیخ صدوق ـ سبب شده تا ابن غضائری آن را برساخته برشمرد 
این باور است که چون این احادیث را سهل دیباجی از پدرش روایـت کـرده، لـذا کتـاب                 

 ).١٤٨، ش٩٨ابن غضائری،  (برساختۀ اوست
او کتاب عُبید بـن  .  مشاهده کرد)ق٤٥٠م  (توان در ارزیابی نجاشی    ونۀ دیگر را می   نم

را که با عنـوان کتـاب التخـریج فـی بنـی الشیـصبان               ) ق٢٩٤م  (کثیر بن محمد کوفی     
عبارات نجاشی نـشان از آن      . دانسته است   شده جز موارد اندکی برساخته می       شناخته می 

هرچنـد نقـد    . اظر به نقد محتوایی آن بـوده اسـت        دارد که داوری وی دربارۀ این کتاب ن       
ای برای ایـن داوری بـوده         شده نیز قرینه    رجالی که مؤلف آن به وضع حدیث شناخته می        

له کتاب یُعرف بکتاب التخریج فـی       . طَعن أصحابُنا علیه و ذکروا أنه یَضَع الحدیثَ        «:است
 .)٦٢٠، ش٢٣٤نجاشی، ((» » لٌو أکثره موضوعٌ مُزخرفٌ، و الصحیحُ منه قلیبنی الشیصبان، 

معیارهای معرفتی روش کارآمـد ثابـت و همیـشگی          نکتۀ حائز اهمیت در اینجا آنکه       
صدق این سخن دربارۀ معیـار عقـل بیـشتر از           .  صدور احادیث نیستند    یا نفی  برای اثبات 

کوتـاهی  دیگر معیارهای نقد محتوایی اسـت؛ چـه آنکـه در مـواردی بلنـدی مـضمون و                   
باید توجـه داشـت کـه       . شود  بودن حدیث را سبب می    » معقولغیر«تصور  اندیشۀ انسانی،   

های دینی، مانند شخـصیت و شـاکله و کردارشـان بـزرگ      های بزرگ و اسوه  گفتار انسان 
رُونَ     (است و به تعبیر قرآن، جز دست پاکان بـر دامـن آن نرسـد                 ): ال یَمَـسُّهُ إِالَّ الْمُطَهـَّ

                                                                                                                                                                             
. دانسته است که محمد بن ابی بکر به هنگام وفات پدرش خلیفۀ نخست، کودکی خردسال بوده است. ١

 .ول و غیرمنطقی تلقی کرده استبر این اساس، ابن غضائری صدور این موعظه از وی را نامعق
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ست گاهی بلنـدی مـضمون و کوتـاهی اندیـشه و            به همین سبب، ممکن ا    ). ٧٩ ،ةواقعال(
به نظر آید کـه در ایـن صـورت، پژوهـشگر بایـد              » معقولغیر«ثی  تعقل موجب شود حدی   

 .)١٠ایزدپناه، ص (جانب احتیاط را رعایت کند
نیـز در زمـرۀ    » تعـالی تعبیـر   «و  » علوّ مضمون «یکی از پژوهشگران معاصر از دو معیار        

 اسـت کـه     معتقـد او  . سی صدور احادیث یاد کرده است     های نقد محتوایی برای برر      مالک
علـو  بـه بـاور او،      . تواند صدور آن از غیر معصوم را ناممکن بـدارد           علو مضمون حدیث می   

مضمون و اعجاز معنوی که بهترین دلیل بـر قطعـی الـصدور بـودن قـرآن اسـت دربـارۀ          
 .)١٢ـ١١ایزدپناه،  (احادیث نیز صادق است

عیار در حوزۀ بررسی صدور احادیـث چنـدین تردیـد حـائز             دربارۀ کارآمدی این دو م    
 :شود توجه وجود دارد که در زیر به مواردی از آن اشاره می

احادیـث  همیشگی در نقد محتـوایی      ثابت و   علو مضمون و تعالی تعبیر، معیاری       . یک
؛ چه آنکه تمام احادیث نقل شده ـ بویژه در حـوزۀ احکـام و اخـالق ـ دارای ایـن       نیست
کاربرد این دو معیار در خصوص احادیث فاقـد علـو مـضمون و تعـالی                . ها نیستند   ویژگی

 .تعبیر سودمند نیست
الزمۀ کارآمدی این دو معیار، نقل به الفاظ همۀ میراث حدیثی در دسترس است، . دو

در این بـاره     (حال آنکه نقل به معنا واقعیتی غیرقابل انکار در تاریخ حدیث اسالمی است            
تر آنکـه، از جملـه پیامـدهای          پر اهمیت . )٦٨ـ٦٦؛ اکبرنژاد،   ٢٠ـ١٧،  ١١ـ٩،  معارف: ـ  نک

 اسـت ) ع (ادبی ـ بالغی نقل به معنا، فروکاستن فصاحت و بالغت از سـخنان معـصومان   
 چنانکه، دخالـت ذوق و      ).٢١ـ٢٠  حدیث، علل و پیامدهای آن      در ، نقل به معنی   معارف(

تـأثیر    حدیث در نقد ادبی ـ متنی وی نیز بی و از محتوایاسلیقۀ ناقد در برداشت و فهم 
 .ها را نیز در پی خواهد داشت ها تفاوت داوری نخواهد بود، که این اختالف برداشت

هـا    کارآمدی این معیارها در نقد محتوایی حدیث، در گرو اشتراط برخی ویژگـی            . سه
اشـتی،  توجه به تفاوت ناقدان در گستردگی و عمـق مفـاهیم برد           . شناس است   در حدیث 

این محقق معاصر خود نیز به لزوم توجه به این          . نماید  این شروط را ناگزیر و ضروری می      
، مـستلزم وجـود شـرایط و        یشناسـ  اثبات صدور از طریق مـضمون      «:شروط معترف است  

 ممکن اسـت غالـب متفکّـران بتواننـد از           یشناس است؛ یعن     در حدیث  ی خاصّ یمعیارها
ـ    )  صدور یدر بُعد سلب  ( را   یحدیثطریق متن و مضمون، مجعول بودن         یاثبات کننـد، ول

 از طریق مـتن و مـضمون،        ی، شناسای )که حکم به صدور حدیث است     ( آن   یدر بُعد اثبات  
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 .)١٤ـ١٢ایزدپناه، (» طلبد شناسان می  را در حدیثیا شرایط ویژه
لزوم وجود شروط خاص در ناقدان محتوایی حدیث، از کارآمدی عمـومی ایـن              . چهار
شناسانی خـاص دارای آن       مندی از آنها را محدود به حدیث         کاسته و گسترۀ بهره    معیارها
 .کند ها می ویژگی
ای   مهمتر از همه آنکه، هرچند علو مضمون و تعالی تعابیر در برخی موارد قرینه             . پنج

است، اما در مـواردی خـود دلیـل تردیـد در صـدور              ) ع (برای انتساب متن به معصومان    
 .  اتهام اشتمال بر مفاهیم غالیانه شده استاحادیث از ائمه با

تـوان در داوری ابـن غـضائری و نجاشـی در خـصوص                نمونۀ عینی در این باره را می      
ـ           ـ    کتاب فضل إنّا أنزلناه فی لیلة القدر حسن بن عبّ . ریش رازی مـشاهده کـرد     اس بـن حَ

ده تـدوین   نمـو سماع  ) ع (مؤلف در این کتاب احادیثی را که خود مستقیماً از امام هادی           
اعتباری احادیث موجـود      این دو عالم متقدم با نقد محتوایی این کتاب به بی          . کرده است 

امـا آیـت   . )١٣٨، ش٦١ـ٦٠؛ نجاشی، ٣٤ ، ش٥٢ـ٥١ابن غضائری،   (اند  در آن حکم داده   
های در دسـترس از ایـن کتـاب در            ابطحی با بررسی محتوایی نقل    موحد  هللا محمدعلی   

ا از مصادیق مضامین غلوآمیز ندانسته و بر این باور رفته است کـه              الکافی، محتوای آنها ر   
، سبب داوری تند ابن غـضائری و        )صعب مستصعب (دشواری درک محتوای این احادیث      

إِنَّ حَدِیثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ     «وی با اشاره به حدیث نبوی       . نجاشی دربارۀ کتاب شده است    
هُ قَلْبَـهُ لِلْإِیمَـانِ                مُسْتَصْعَبٌ لَا یُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا     »  مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْـدٌ امْـتَحَنَ اللـَّ

 ، احادیث این کتاب را از مصادیق آن بشمار آورده است)١/٤٠١کلینی، : ـ برای نمونه نک(
 .)٢/١٨١ابطحی، موحد : ـ نک(

؛ ابـن جـوزی،     ٤٧٠ خطیب بغـدادی،  : ـ  برای نمونه نک  ( سنّت   لشماری از محدثان اه   
پـذیرش و اطمینـان قلـب نـسبت بـه            « بـه معیـار    ١)ص( حدیثی از پیامبر     بر پایۀ ) ١٠٣

از این احادیـث در مـسألۀ       نیز  برخی  . اند  فتهیا در ارزشگذاری صدور احادیث باور       »حدیث
). ٢٩محمدی ری شـهری،     : ـ  نک(اند    اعتبار عقل در ارزیابی محتوایی احادیث سخن گفته       

توان به پیامبر اسالم و اهـل بیـت او    یسخن بر خالف عقل را قطعاً نم که  تردیدی نیست   
                                                                                                                                                                             

شناسد و شعور و احساستان در برابر آن خاصع  هرگاه حدیثی از من شنیدید که دلهایتان آن را می«. ١
کنید به شما نزدیک است، من بدان از شما سزاوارترم و اگر حدیثی را از من  است و احساس می

کنید از  تان از آن نفرت دارد و احساس میکند و شعور و احساس شنیدید که دلهایتان آن را انکار می
مشابه این حدیث ). ٥/٤٢٥، ٣/٤٩٨احمد بن حنبل، : ـ نک (.»شما دور است، من از شما بدان دورترم

 .١/٤٠١، کلینی: ـ  نک.از پیامبر روایت شده است) ع (در منابع روایی شیعه از امام صادق
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هر سخن موافق عقل و فطرت از آنان صادر شده    این بدان معناست که     اما آیا   ،  نسبت داد 
 بـا فطـرت و      یتوان گفت کـه همـاهنگ       ی است؛ اما م   ی منف  پاسخ این پرسش   قطعاًاست؟  

 پژوهـشگر،   ی بـرا  توانـد   ینار قرائن دیگر م   انتساب که در ک    صحّت    است بر  یا  عقل، قرینه 
 .موجب ظن و یا اطمینان به صدور گردد

خالف کسانی که از نقد متن به عنوان روشی مطلـق بـرای کـشف صـدور                 رو بر  از این 
، باید اشاره کرد که مثبـت       )٣،  یمهریز؛  ١٢ـ١١ایزدپناه،  : ـ  نک (گویند  احادیث سخن می  

صدور احادیث نخواهد بود؛ چه آنکه صدور  صحّت بودن نتیجۀ نقد متن همواره به معنای      
احتمـال   سـنّت    ای احادیث که تعارض آنها با یکی از معیارهای معرفت دینی بـویژه              تقیه
 صـحّت    موجـب  تنهـا بر این اساس، مطابقت حدیث با عقل و قرآن،          . رود ممکن است    می

شـکل مطلـق و   هرگز به رود، اما  ای بر صدور آن بشمار می    قرینهمضمونی حدیث است و     
تـوان بـرای      تواند روشی کارآمد برای اثبات صدور باشد، چنانکه از آن نمی            همیشگی نمی 

 .حکم به عدم صدور یک حدیث نیز استفاده کرد
 

  احادیث جهت صدورکشف ـ٥ـ٤
انـد   کارکرد دیگر نقد محتوایی احادیث که محدثان متقـدم نیـز بـدان توجـه نـشان داده      

شـرایط زمـانی و مکـانی خـاص      توضیح مطلب آنکه،    . احادیث است » جهت صدور «کشف  
تنگناهـایی را بـرای آن حـضرات و         ) الـسالم  علـیهم (حاکم در جامعۀ اسالمی عصر ائمـه        

از جملۀ این تنگناها آن بـوده اسـت کـه آن بزرگـواران بـرای      . اصحابشان سبب شده بود   
قت با دیدگاه   کتمان حق یا مواف   ناگزیر از   حفظ جامعۀ شیعی از برخی خطرات و ضررها،         

یـاد  » تقیـه «این فرآیند کـه از آن در مطالعـات اسـالمی بـه              . بودندمتداول عصر خویش    
و در مقـام تـشریع و       شود، سبب شد تا امامان در برخی موارد در صدد بیان واقعیـت                می

 ١.نباشندبیان حکم واقعی 
اقعیتی ای احادیث متعارض به ادلۀ معرفت دینی را به عنوان و            شیخ مفید صدور تقیه   

 ).١٤٩مفید، تصحیح إعتقادات اإلمامیة، : ـ نک(انکارناپذیر مورد تأکید قرار داده است 
) ع (صدور حدیث با هدفی جز بیان حکم واقع در حدیثی که ابـو بـصیر از امـام صـادق                  

دو رکعـت  : عـرض کـردم  ) ع (به امـام صـادق   «:گوید ابو بصیر می  . روایت کرده مشهود است   

                                                                                                                                                                             
صفری، نقش تقیه : ـ ی، ادله، انواع و شرایط آن نکهای تاریخ برای بحثی مفصل دربارۀ تقیه، واقعیت. ١

 .در استنباط
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ولی امام باقر فرمـود کـه       : گفتم. بعد از طلوع فجر   : امی بخوانم؟ فرمود  نافلۀ صبح را چه هنگ    
شیعیان در زمان پـدرم بـرای کـسب     : امام پاسخ داد  . آن را پیش از طلوع فجر به جای آورم        
کردند، اما اکنون جاسوسان دشمن در البالی آنها بـه            هدایت و راهنمایی از ایشان سؤال می      

ند و من نیز برای دفع شرّ آنها، پاسخشان را در پوشـش             آی  منظورهای دیگری به نزد من می     
 .)٢/١٣٥ ،، تهذیب االحکامطوسی: ـ برای نمونه نک(» گویم تقیه می

نیز مورد تأیید شیخ صدوق بوده تا آنجا کـه همـۀ     ) ع (ای از ائمه    مسألۀ صدور احادیث تقیه   
حمـد بـن علـی مؤلـف        قال م «: اختالفات موجود در احادیث ائمه را به سبب تقیه دانسته است          

إنّ أهل البیت ال یختلفون ولکن یفتون الشیعةَ بِمُرّ الحـق و ربمـا أفتـوهم بالتقیـة                  : هذا الکتاب 
 ).١٥٧، ، معانی االخبارصدوق: ـ نک(» فما یختلف من قولهم فهو للتقیة والتقیة رحمة للشیعة

ج در حـل    یکی از اصول متـداول و رایـ       به مثابۀ   » حمل حدیث بر تقیه   «گفتنی است که    
صــفری، : ـ نکــبــرای بحثــی مفــصل در ایــن بــاره  (تعــارض احادیــث مطــرح شــده اســت

 در این میان، از برخی قراین خارجی کـه خـود شـامل قـراین لفظـی و غیـر                     ١.)٣١٨ـ٢٤٠
ای   مخالفت بـا احادیـث یـا قاعـده        . شود برای حمل حدیث بر تقیه یاد شده است          لفظی می 

های لفظی و از معیارهایی چون مخالفـت          نوان قرینه فقهی مبتنی بر احادیث معصومان به ع      
 بـه   )عـراض اصـحاب   اِ(با مبانی کالمی، ضرورت فقه و اجماع شیعه و نیز مخالفت با مشهور              

، ٦٣٤ــ ٦٣٢همانجـا،  : ـ نکـ  (در ایـن بـاره اشـاره شـده اسـت       هـای غیرلفظـی       عنوان نشانه 
 .بی مشهود استنقش حدیث، عقل و اجماع در میان این معیارها به خو. )٦٥٣ـ٦٣٩

ای دیـده     در میان متقدمان، از شیخ طوسی توجه فراوانی بر شناسایی احادیـث تقیـه             
دلیل این توجه وافر وی به جهت صدور احادیث، قصد او در نقل همۀ احادیث و                . شود  می

 ٢.)٣ــ ١/٢، تهـذیب االحکـام،      طوسی: ـ  نک (حل تعارض میان احادیث مخالف بوده است      
                                                                                                                                                                             

ای به ترتیب ابواب فقهی  ای سه جلدی به شناسایی احادیث فقهی تقیه هللا داوری، در مجموعه  آیت.١
علی، التقیة فی فقه أهل البیت، تقریراً لبحث سماحة آیة هللا الحاج معلم، محمد: ـ نک. پرداخته است
 .ق١٤١٨المؤلف، : داوری، قمالشیخ مسلم ال

شیوۀ دیگر محدثان متقدم همچون کلینی و صدوق در حل تعارض احادیث، روشی متفاوت از شیخ . ٢
شیوۀ شیخ طوسی، نقل احادیث متعارض و جمع میان آنها با استفاده از قراین . طوسی بوده است

 بر تقیه از سوی وی را از این رو تنها مصادیقی از حمل. شناخته شده در حل تعارض بوده است
در تعارض اخبار داشته » تخییر«ظاهراً کلینی باور به قاعدۀ . توان بطور قابل توجهی مشاهده کرد می

های مختلف در  برای بحثی دربارۀ دیدگاه. ١٣٤؛ عمادی حائری، ٩ـ٨، ١کلینی، الکافی، : ـ نک. است
هاشمی، سیدرضا، تعارض ادله، : »تعارض ادله«در مدخل » تعارض احادیث«بحث :  ـاین باره نک

 .٤٨٥ـ٧/٤٧٩دانشنامۀ جهان اسالم، 
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ای احادیـث، شـواهدی چـون موافقـت بـا              حکم به صدور تقیه    مستندات شیخ طوسی در   
عمل عامه یا عامی بودن راویان در کنار مخالفت با اخبار صحیح یـا مخالفـت بـا اجمـاع                    

. بـوده اسـت    ١امامیه یا دیگر وجوهی که تاکنون برای تشخیص روایات تقیه به کار رفته،            
 . مفروض و ثابت شده استدانسته است که در حمل حدیث بر تقیه، صدور آن از معصوم

دو حـدیث نقـل کـرده، امـا چـون           » صـفة الوضـوء   «برای نمونه، شیخ طوسی در باب       
ای دانـسته     مضمون آن دو را در تعارض با مبانی فقهی امامیه دیده صـدور آنهـا را تقیـه                 

 است  احادیثشود؛ زیرا در تعارض با قرآن و سایر          این دو روایت بر تقیه حمل می      «: است
و  ١/٦٥ االحکام،  تهذیب طوسی،(» کالمی منافی با قرآن شنیده نشده است       :بیت و از اهل  

 .)١/٦١االستبصار،  همو،؛ ١٧٠
در همین باب، حدیثی راجع به شـستن پاهـا از عمـار بـن موسـی سـاباطی از امـام                      

آورده است که به دلیل مخالفت آن با احادیث صـحیح دیگـر، صـدور آن را از                  ) ع(صادق
 .)١/٦٥، االستبصار، همو؛ ١/٦٦  تهذیب االحکام،طوسی، (ده استباب تقیه تلقی کر

 
  احادیثدربارۀ راویانرجالی  یاورد ـ٦ـ٤

نقـد و   .  اسـت   بوده نظر دربارۀ راویان احادیث   ، اظهار  نزد متقدمان  کارکرد دیگر نقد متنی   
ارزشگذاری حدیث از طریق متن، خود روشی در ارزشیابی راویان است کـه بـه احادیـث                 

آورد کـه راوی      ه از او توجه دارد؛ چرا که نقل حدیث، این احتمال را به وجود می              نقل شد 
تواند در شرایط مختلف دارای شـدت         که می (این احتمال   . خود متمایل به آن بوده است     

شود که احادیثی از یک سنخ، بیـشتر بوسـیلۀ راوی             در صورتی بیشتر می   ) و ضعف باشد  
نیـز   سـنّت  یوۀ ارزشیابی راوی در آثار رجالی اهـل    مشابه این ش  . مفروض، نقل شده باشد   

 ٢.شود دیده می
تحلیل محتوایی میراث منقول از راوی گاه تأیید متن نقل شده را در پی داشته است                

برای نمونه، ابـن  . رفته است   که این تأیید به نوبۀ خود نکتۀ مثبتی دربارۀ راوی بشمار می           
صـم پرداختـه و وی را در زمـرۀ غالیـان            غضائری به تضعیف عبـدهللا بـه عبـدالرحمان أ         

، ٧٧ــ ٧٦ (وی کتابی در زیارات داشته است که بـه گفتـۀ ابـن غـضائری              . برشمرده است 
                                                                                                                                                                             

 .٦٥٣ـ٥٨١، ٤٧٥ـ٣٢١صفری، : ـ های حمل بر تقیه، نک برای بحثی مفصل دربارۀ شرایط و و قرینه. ١
های راوی به عنوان شواهدی در ارزیابی راوی آمده  های رجالی، مواردی از نقل در شماری از کتاب. ٢

؛ ٢/٤، ٨٧ ـ ١/٨٦؛ عقیلی، ٥/١٢٠، ٤/٢٤١، ١/١٦١بخاری، التاریخ الکبیر، : ـ هایی نک برای نمونه. است
 .٣/٣٠٦، ٢/١٠٧ذهبی، 



 ٦٥ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

عبـدهللا بـن     «:، محتوای آن بـر پلیـدی و مغـایرت مـذهب مؤلـف داللـت نـدارد                 )٨٧ش
ا له کتاب فی الزیارات، مـ     . ضعیفٌ، مرتفعُ القول  .  المسمعی، أبو محمد    عبدالرحمان األصم، 

 .»و کان من کذابة أهل البصرة. یَدلُّ علی خُبثٍ عظیمٍ، و مذهبٍ متهافتٍ
 بر پایۀ نقد محتوایی کتاب محمد       )١٣٩، ش ٩٦ـ٩٥ (نمونۀ دیگر، داوری ابن غضائری    

او کتابی در رجال ممدوح و مذموم داشته است که به گفتۀ ابن             . بن عبدهللا کرخی است   
 .ردغضائری بر کذب و پلیدی مؤلف داللت دا

های نخـستین در   چنانکه گذشت، هرچند میان دو مکتب حدیثی قم و بغداد در سده 
تفسیر مفهوم غلو و مصادیق آن اختالف نظر اسـت، امـا عالمـان هـر دو مکتـب دربـارۀ                     

ایـن نگـاه انتقـادی بـه راویـان چنـین            . احادیث با محتوای غلو نگاهی انتقـادی داشـتند        
: ـ  هـایی نکـ     بـرای نمونـه    (»خلّـط مُ«عباراتی چون   اوصاف و   . کرد  احادیثی نیز سرایت می   

برای نمونـه    (»قلیل التخلیط « ،)٢٩١٠، ش ٢١٩،  ، الرجال ؛ طوسی ٧٥٤، ش ٢٨٤نجاشی،  
کـه در شـرح      )١٧٧، ش ٧٣نجاشـی،   (» معدن التخلیط  « و )١٠٦٠، ش ٣٩٦،  نجاشی: ـ  نک

 شان گزارش شده نتیجۀ نقد متنـی اسـت کـه در            های حدیثی   حال برخی راویان وکتاب   
 .  و رجالی قابل استفاده استمحتواییتحلیل 
تـوان در دیـدگاه ابـن ولیـد دربـارۀ             گیری از نتیجۀ تحلیل متنی و رجالی را می          بهره

و  «:داوری نجاشـی دربـارۀ وی چنـین اسـت         . اورمة قمی مشاهده کـرد    /محمد بن اوربمة  
 طُعـن علیـه   محمـد بـن أورمـة   : جماعة من شیوخ القمیّین عن ابن الولید أنَّه قـال     ٰی  حَک

بالغلو، و کل ما کان فی کتبه مِمّا وُجد فی کتب الحسین بن سعید و غیره فَقُل به، و مـا                     
ـ  وکُ«هـای وی کـه    ظاهراً سخن نجاشی دربارۀ کتـاب  .»تَفرَّد به فال تَعتمد  ، إال حاحٌتبـه صِ

 برآینـد   )٨٩١، ش ٣٢٩نجاشـی،    (»کتاباً یُنسب إلیه، ترجمته تفسیر الباطن، فإنّه مخلّـط        
توان گفت که نجاشـی ایـن دیـدگاه را پـس از مقایـسۀ                 می. تحلیل متنی و رجالی است    

های حسین بن سعید ـ در پی تذکر ابن ولید    با کتابمةاور /های محمد بن اوربمة کتاب
 .ـ ارائه کرده است

،  طوسـی ؛  ٢٨، ش ٢١نجاشـی،   : ـ  بـرای نمونـه نکـ     (» صحیح الحـدیث  «عباراتی مانند   
ــ«، )٦٦، ش٥٤ ،الفهرســت نقــی «، )٦٦، ش٥٤  همانجــا،طوســی،: ـ نکــ(» لیم الحــدیثسَ
ــدیث ــ(» الح ــی، : ـ نک ــدیث «، )٣٤٥، ش٩٣١نجاش ــح الح ــ(» واض ــی،: ـ نک ، ٤٠٥ نجاش

: ـ  نکـ (» عـین فـی الحـدیث     «،  )٤٩٢، ش ١٨٦نجاشـی،   : ـ  نک(» یّد الحدیث جَ« ،)١٠٧٣ش
 ؛٧٨، ش ٣٨نجاشـی،   : ـ  نکـ هـایی     برای نمونه (»  حدیثه ثقة فی  «،)٩٣٨، ش ٣٤٧نجاشی،  
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، )٦٧٩، ش ٢٥٩؛  ٢٢٨، ش ٩٢نجاشی،  : ـ  برای نمونه نک  (» صحیح الروایة « ،)٣٧٠، ش ١٤٢
، )٢٠٢، ش ٨٤نجاشی،  : ـ  نک(» صالح الروایة «،  )٤٩٢، ش ١٨٦نجاشی،  : ـ  نک(» نقی الروایة «
، ٣٨٨نجاشـی،   : ـ  نکـ (» واضـح الروایـة   «،  )٥٧٢، ش ٢١٩نجاشـی،   : ـ  نکـ (» لیم الجنبة سَ«

، )٩٤٨، ش٣٥٤نجاشـی،  : ـ نکـ (» قلیل السقط فـی الروایـة  «،  )١٠٦٠، ش ٣٩٦؛  ١٠٤٨ش
 ،٣٨٤نجاشـی،   : ـ  نکـ  (»سمع منه شیئاً کثیراً ولـم یعثـر علـی زلّـة فیـه وال مـا یـشینه                  «

، ١٦ ،١٤٢٠طوسـی ؛  ٤٩٨، ش ١٨٧نجاشی،  : ـ  نک(» حدیثهفی  کان ضعیفاً   «یا   )١٠٤٤ش
ثـه لـیس بـذاک      حدی«،  )٤٥٣، ش ١٧٢نجاشـی،   : ـ  نک(» مختلط األمر فی حدیثه   «،  )٩ش

بــرای (  و تعــابیر مــشابه»حدیثــه یُعــرف و یُنکــر«، )٧٦، ش٦١ طوســی،: ـ نکــ(» النقــی
ضـعیفٌ فـی    « ،)٣٧، ش ٣٢،  ؛ طوسـی، الفهرسـت    ١٨٣، ش ٧٧نجاشـی،   : ـ  نکـ هایی    نمونه
ضعیف «،  )٤٩٨، ش ١٨٧؛  ٣١٣، ش ١٢٢نجاشی،  : ـ  نکهایی    برای نمونه (» الحدیث/ حدیثه
، ١٧٢نجاشـی،   : ـ  نکـ (» مختلط األمر فی حدیثه   «،  )١٩٢، ش ٨٠ نجاشی،: ـ  نک(» الحدیث

 لـه حـدیثاً     قَلَّ ما رأیـتُ   «،  )١١١٧، ش ٤١٨نجاشی،  : ـ  نک( »مضطرب الحدیث «،  )٤٥٣ش
: ـ  نکـ (  و تعابیر مشابه   »حدیثه لیس بذاک النقی   « ،)٤١٠، ش ١٥٦نجاشی،  : ـ  نک( »سدیداً

ی اسـت کـه در       نتیجۀ نقـد متنـ     )٧٦، ش ٦١ ،، الفهرست طوسی؛  ٥٠٩، ش ١٩٠نجاشی،  
بـرای  ( »التـصانیف /حَـسُن التـصنیف   «اوصـافی چـون     . تحلیل رجالی قابل استفاده اسـت     

ــه ــایی  نمون ــه ــد «و  )٩٠، ش٧٢ ،، الفهرســتطوســی؛ ٦٢٥، ش٢٣٦نجاشــی، : ـ نک جَیّ
 ،، الفهرسـت  طوسـی ؛  ١٠٤٦، ش ٣٨٥نجاشی،  : ـ  نکهایی    برای نمونه  »التصانیف /التصنیف

 .ع است ملحق به این نونیز )١٩٣، ش١٣٣
 
 گیری نتیجه

) ع(پژوهی شیعه، تاریخی کهن داشته و به عصر حضور ائمـه            حدیث سنّت   نقد متن در  . ١
محور احادیث با برخی معیارهای معرفتی        افزون بر رهنمونی ائمه به نقد متنْ      . گردد  بازمی

های حدیثی از سوی خود ائمه گزارش         چون قرآن و سنت، نقد محتوایی احادیث و کتاب        
 . شده استروایت» عرضۀ حدیث بر ائمه«ها، در قالب  بسیاری از این نمونه. تشده اس
های برجای مانده از متقدمان، توجه وافر ایشان به نقد محتوایی احادیث را               عبارت. ٢

: شـد  ف از سـوی ایـشان پـی گرفتـه مـی           نقد متنی احادیث با چندین هد     . دهد  نشان می 
 کـشف ،  ارزیـابی صـدور احادیـث     یثی،  اعتبارسنجی کتب حـد   ،   مضمون احادیث  تصحیح

 . رجالی دربارۀ راویانی و داورجهت صدور



 ٦٧ احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی» نقد متنی«کارکردهای 

توان گفت که میان نقد متنی احادیث و مسألۀ صدور آنها،     بر پایۀ آنچه گذشت می    . ٣
خالف کسانی که از نقد متن به عنوان روشـی          رو بر   منطقی حاکم نیست، از این     تالزم تامّ 

بـا  هـر سـخن موافـق       کـه   گفـت   گویند، باید    مطلق برای کشف صدور احادیث سخن می      
توان به معصومان نسبت داد و صـدور          معیارهایی چون قرآن، سنت، عقل و اجماع را نمی        

 . آن را ثبات شده دانست
ها، اخـتالف و اضـطراب الفـاظ         ها و افزوده    های متنی همچون کاستی     کشف آسیب . ٤

ر نتـایج حـائز اهمیـت در       از دیگ  ای مختلف از یک کتاب حدیثی     ه   و حتی نسخه   احادیث
 .نی احادیث نزد متقدمان بوده استنقد مت
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