در کتاب «الموضوعات فی آال ثار و االخبار»
محمد رضا عزتی فردویی
صمد اسمی قیهباشی

1

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل

2

چکیده

غلهو ،بههه عنههوان جریههان انحرافههی در دیهن ،باعههث آسههیبهایی از جملههه دین گریههزی شههده

است .آقای معروف حسنی در مقابل روایات غلوآمیز موضع گرفته و به بررسی این روایات
پرداخته و با توجه به این که بسهیاری از روایهات را بهه دلیهل غلهوآمیز بهودن ،جعلهی دانسهته
اسهت ،بررسههی ارتبهاط میههان غلهو و جعههل از دیهدگاه ایشههان ،ضهروری مینمایههد .ایشههان در
برخورد با احادیث غلوآمیز ،در برخی موارد بر خالف مبنای نقد حدیث خود عمل کرده و

اتهام به غلو را برابر با جعل دانسته است .بنا بر این ،در باره معیار ارزیابی ایشان از روایات

غلوآمیز وجعلی دانستن آنها چند اشکال اساسی وجود دارد :خلط میهان عهدم حجیهت
با جعل ،بررسی حدیث با تاریخ نامعتبر ،تتبع ناقص در شرح حال راویهان مهتهم بهه غلهو،

حکم به جعل تفاسیر باطنی صحیح ،اهمیت ندادن به سنت رد علم بهه معصهومان

و عدم احتمال تصحی

 ،تحری

و وضع جزئی به جای وضع کامل روایت.

کلیدواژهها :غلو ،جعل ،نقد حدیث ،هاشم معروف حسنی.

مقدمه
این حقیقت قابل انکار نیست که غلو و افراط در دین از مهمترین عوامل دین گریزی بوده و

ثمره آن ،پیامدهایی همچون تکفیر و سستی و اباحی گری در انجام اوامر و نواهی دیهن اسهت.
 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم(نویسنده مسئول)((ezzati1991@gmail.com.
 .2استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی خرمآباد).)esmi1589@gmail.com
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شرایط مکان و زمان حیات هاشم معروف حسنی  -که در خط مقدم جبهه مبارزه بها مهذاهب
گوناگون قرار داشته  -به گونه ای بوده که مذهب شیعه با اتهامات و برخوردهای تمسخرآمیزی
مواجه بوده است .از این رو ،او تصمیم می گیرد به وسیله روشههای نقهد حهدیث و بررسهی و رد

روایات غلوآمیز از مذهب شیعه دفاع نماید.
ایشان در این زمینه میفرماید:

امهروزه در بیههروت ،پایتخههت طوایه

و ادیههان و احههزاب ،از سهوی برخههی مؤسسههات

کتابهای غلوآمیز شیعه از جمله مشارق انوار الیقین و  ...از سوی ناشرانی  -که
دین و تشیع را سرمایه تجارت خود قرار دادهاند  -انتشهار مییابهد و نهوعی تعمهد و
اهداف دیگر در این امر وجهود دارد .نشهر ایهن گونهه کتهب نهه واقعیهت ائمهه را بیهان

می کند و نه عقیده شیعه را و نه به تشیع راستین ربطی دارد .پهس از فهراهم شهدن
انگیزه ،به تألی

این کتاب پرداختم.

3

اما این حقیقت را نیز باید در نظر گرفت کهه جداسهازی ایهن روایهات از پیکهره روایهات شهیعه

کار آسانی نیست و ممکن اسهت در ایهن فرآینهد ،بسهیاری از روایهاتی کهه مهورد قبهول هسهتند نیهز

مورد اتهام و جعل قرار گیرند.

آقههای معههروف حسههنی در کتههاب الموضههوعات فههی االخبههار و اال ثههار روایههات غلههوآمیز را بررسههی

نموده و در اکثر موارد حکم به جعلهی بهودن آنهها داده اسهت و در مهواردی کهه تصهریح بهه جعهل
نکرده نیز مناقشهات او رنهگ جعهل دارنهد؛ ز یهرا نهام کتهاب ایشهان الموضهوعات ،یعنهی احادیهث

ساختگی است .در اینجا این سهؤال اساسهی پهیش میآیهد کهه معیارههای ایشهان بهرای رد ایهن
روایات چه بوده و آیا ایشان در معیارهای خود موف عمل کهرده یها اشهکاالتی نیهز در کهار ایشهان

وجود داشته استا

برای رسیدن بهه پاسهخ ایهن سهؤال اوال بایهد مشهخص شهود کهه معیهار و تعر یه

ایشهان از غلهو

چیسههتا ثانیهها چههه رابطهههای بههین غلههو و جعههل و همچنههین اتهههام بههه غلههو و جعههل از نظههر ایشههان
وجود داردا ثالثا روش برخورد ایشان با احادیث غلوآمیز چگونه استا

از آن جههایی کههه ایشههان بههه قواعههد و روش نقههد الحههدیثی خههود در ایههن کتههاب بههه طههور مبسههوط

اشاره نکرده ،روش ما در این بحث بررسی روایاتی است که ایشان به اتهام غلهو رد کهرده اسهت.
بنا بر این ،با بررسی روش برخورد ایشان با احادیهث غلهوآمیز ،بررسهی خهواهیم کهرد کهه آیها ایشهان
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 .3الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.38

است و آیا چنین قواعدی در جعل حدیث علمآور است یا از امور ظنی استا

معنای غلو
غلههو در لشههت بههه معنههای افههراط و تجههاوز از حههد و خههروج از قصههد و اعتههدال اسههت 4امهها در
اصطالح علم کالم غاله و غالیه نامی است فراگیر برای همه فرقهههایی کهه در حه پیهامبر ر
5
وائمه اطهار به وی ه امام علی غلو کرده وبه ایشان مقام الوهیت دادهاند.
به ههرای تبی ه ههین مفه ه ههوم غل ه ههو و مص ه ههادی آن به ههه بررس ه ههی آن در آی ه ههات و روای ه ههات و نظ ه ههرات
محدثان میپردازیم:
الف .غلو از منظر قرآن

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

ات هام به غلو را برابر با جعل دانسته و یا از قواعد دیگری برای رد احادیث غلهوآمیز اسهتفاده کهرده

واژه غلو دوبار در قرآن کریم به کار رفته اسهت وبسهیاری از صهاحبان تفاسهیر فهریقین در ذیهل
این آیات ،غلو را به معنای زیاده روی در جانب افراط وتفریط(هر دو) دانستهاند.
در آیه  171سوره نساء آنچه مصداق اصلی غلو معرفی شده اسهت نسهبت الوهیهت دادن بهه
حررت مسیح است چنان که در آیه شریفه آمده است:

َی ْ َ َ
ْ َ ََ َ ، ،
َْ َ ْ
َْ،
اْل ،
احل یَامل إ ی َااا ْ َ
سایأ َینا ْاب ،ان
ک
إ
ال
ا
الا
لل
یب
ک
و
م
دنان
یف
الا
ل
خ
ک
عااق
ال
نا أهال
ی
ی
ی
ی
ی
َ َ َْ ، ،
َْ َ َ، ،
َ ْ َ َ 6 ، ْ ٌ ،
ال و یکلمعه ألیباها یإد م ا و ر وح یمنه ؛
م ا رسول ی
ّ
اى اهل کتاب ! در دین خهود غلهو پو افهراط] نورز یهد ،پو از چههارچوب آیهات نهازل

شده از سوى خدا و آنچه پیامبران به شما آموختهاند ،خارج نشهوید] و نسهبت بهه

خدا جز ح مگویید .حقیقت غیر از این نیست که مسیح عیسهی بهن مهریم
فرسههتاده خههدا و کلمههه اوسههت کههه بههه مههریم القهها کههرد و پایههن بنههده پهها ک و خههالص]
روحی از سوى اوست.

زمخشری در تفسیر خود نوشته است:
یهود در پایین آوردن منزلت عیسی غلو نمودند تها جهایی کهه او را منتسهب بهه
فرزند غیر پهدری دانسهتند ونصهاری در بهاال بهردن او غلهو نمودنهد بهه نحهوی کهه اورا
7
خدای خود خواندند.
 .4مفردات الفاا قرآن کریم؛ معجم مقاییس اللشه ،ذیل ماده غلو.
 .5الملل و النحل ،ر.417
 .6سوره نساء ،آیه .171
 .7الکشاف ،ج ،1ر.593
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نوشتهاند:

عالمه طبرسی

ایهن آیهه خطهاب بهه یهودیهان و مسهیحیان اسهت؛ ز یهرا برخهی مسهیحیان گفتنهد :او
پسر خدا است .و برخی دیگر او را خدا پنداشتند و یهودیان غلو نموده و گفتند :او

حرام زاده است .بنا بر این هر دو گروه راه غلو را پیمودهاند.

8

در آیه دیگر آمده است:

َ ْ َ ی َ َ یَ  َ َ َ ْ َ ،ی،
ْ ََْ ْ،
َ ،
َْ،
دنن ْم غ َیر احلمل و ک عبعلا أه َ
لاا ق ْال ق ْاد اللا یم ْان ق ْبال َو
عاق ک خللا یف ی
ی
ی
َ ق ،ل نا أهل ال  ،ی
َ ی
9
َ ی َ
یَ
بیل ؛
أ للا کثیرا َو للا ْن َس ی
لاا الس ی
بگههو :اى اهههل کتههاب ،در دیههن خههود ،غله ّهو (و ز یههاده روى) نکنیههد! و غیههر از ح ه

نگویید! و از هوسهاى جمعیتی که پیشتر گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند
و از راه راست منحرف گشتند ،پیروى ننمایید.

عالمه طباطبایی

در ذیل آیه فرمودند:

غلو اهل کتاب همین بوده که انبیا و احبار و راهبان خهود را تها مقهام ربوبیهت بهاال

می بههرده و در برابههر آنههان بههه نحههوى کههه جههز بهههراى خههدا شایسههته نیسههت ،خرههوع
میکردهاند.

10

برخی آیات قرآن کریم غلو اهل کتاب را نیزبه صراحت بیان کرده است:

َ
یَ
َ ْ ، ،
اْل یسا ،
النصااار ى ْ َ
ال ؛
ال َو قالا یات
ایأ ْابا ،ان ی
َو قالا یات ال ،هیا َالد َز لا ٌار ْابا َ،ان ی
یَ
یَ 12 ، ،
النصار ى َ ْف ،ن أ ْب ،
ال َو أ یحباؤه .
ناا ی

11

َ
قالاات ْال ،هیا ،
الد َو
َو ی

ب .غلو از منظر روایات

 .1امام علی

در روایتی میفرماید:

ْ َ ْ  ، ،یَ َ َ ، ،ی َ ٌ َ ْ ، ، َ ، ،
َ ْ
ْ 13 ْ ،
ون َو قلللا ییف فا یل َنا َما یهئب؛
یإنا کم و الخلل یفینا قلللا یإنا ی باد م بوب
در باره ما غلو نکنید و بگویید که ما بندگانی پرورده شدهایم پپروردگار نیسهتیم]و

در فریلت ما هر چه میخواهید بگویید.
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 .8مجمع البیان ،ج ،3ر.222
 .9سوره مائده ،آیه .77
 .10المیزان ،ذیل آیه 77مائده
 .11سوره توبه ،آیه .31
 .12سوره مائده ،آیه .18
 .13تح العقول ،ر.104

فرایل خود جدا کرده آنگاه اجازه نقل دیگر فرایل را داده است.
 .2در روایتهی کههه در مقدمههه بحهث ذکههر شههد امهام رضهها

معصههومان
معصومان

آنچههه را کهه مههورد تکفیههر شههیعیان و

دانسههته اسههت و از آن بههه عنههوان غلههو یههاد کههرده اسههت نسههبت خههدا انگ هاری بههه

است؛ چنان که میفرماید:

َ َ َ َ یَ  ، ، ْ ،یَ َ یَ
َ 14
،
َ ََ َ َ َ َْْ َ ْ ، ،
وب ییتنا؛
ف یِمتا یمسب الناس الخلل یفینا کف  ،وا یهیععنا و نسبلهم یإد الیبو یل یب  ،ب ی

زمههانی کههه مههردم غلههو در بههاره مهها را بشههنوند ،شههیعیان مهها را تکفیههر می کننههد و قههول

ربوبیت ما را به آنها نسبت میدهند.

بنهها بههر ایههن ،طب ه روایههات آنچههه در بههاره معصههومان

ربوبیهت و خههدا انگهاری بههه ایشهان اسههت و امامههان معصهوم

بههه عنههوان غلههو معرفههی شههده نسههبت
همههواره بها جریانهههای انحرافههی

مقابله و مبارزه نموده و تندترین مواضع را نسبت به غالیان داشتهاند.

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

مفهههوم ایههن روایههت از نظههر عقلههی ایههن اسههت کههه امههام علههی

مقههام رب و خههدا بههودن را از

15

ج .غلو از منظر محدثان و حدیثپژ وهان

غلهو در شههأن امامهان معصههوم

همهواره مههورد توجههه عالمهان دینههی همچهون شههیخ صههدوق
16

و شههیخ مفیههد و عالمههه مجلسههی بههوده و در آثههار خههود بههدان پرداختهانههد کههه بههه برخههی مههوارد

اشاره میشود.

 .1شیخ مفید در باره غالیان میفرماید:
آنها کسانی هستند که به اسالم تظاهر می کردند و به امیر المؤمنین

و ائمه

نس ههبت الوهی ههت و نب ههوت می دادن ههد و در ب ههاره فر ههایل دین ههی و دنی ههای آنه هها از

حد اعتدال خارج میشهدند .ایشهان در ادامهه در بهاره وی گیههای غلهو میفرمایهد:
در عالمه ههت غله ههو نف ه ههی حه ههادم ب ه ههودن ائمه ههه

کفایت می کند.

17

و حکه ههم ب ه ههه الوهیه ههت آنه ه هها

هر چند شیخ مفید افراط در فرایل را از وی گیهای غالیان میدانهد ،امها افهراط در فرهایل

را از عالمتهای غلو به حساب نمیآورد .به عبارت دیگر ،یکی از وی گیهای غالیان افراط در
 .14عیون اخبار الرضا  ،ر.304
 .15اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ر.590 ،587 ،584
 .16االعتقادات ،ر97ه101؛ تصحیح اعتقادات االمامیه ،ر131ه13؛ بحار االنوار ،ج ،25ر261ه.327
 .17تصحیح اعتقادات االمامیه ،ر.131
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فرایل است؛ اما هر جا افراطی در فرایل مشاهده شد ،نمیتوان گفت که غلو شده است.
 .2محمد تقی مجلسی از محدثان و حدیثپژوهان مشهور شیعه در باره غلو میفرماید:
اما آن چیزی که از آن به عنوان غلو یاد میشهود آن اسهت کهه گفتهه شهود ائمهه

آسمانها و زمین را خل کردهاند زنده می کنند و میمیرانند و امر عالم بهه دسهت
آنهاست.

البتهه در تعر یه

معصومان

18

محمهد تقههی مجلسهی نیههز زنههده کهردن و میرانههدن ا گهر بههه اذن خهدا بههه دسههت

انجام شود غلو نیست؛ چنان که اولیای خداوند این کار را انجام دادهاند.

 . 3آقای علی اکبر غفاری ضمن تعری

غلو ،مشابه تعاری

19

فوق میفرماید:

این عقیده نیز که گفتهه شهود متقهدمین بهه و یه ه اههل قهم ههر گونهه افهراط و فرهایل
را غلهو میدا نسهتند صهحیح نیسهت ز یهرا ز یهارت جامعهه کبیههره را

در بهاره ائمهه

 -کههه سرشههار از مطالههب غلههوآمیز و عرفههانی در بههاره ائمههه

نقل کردهاند.

20

اسههت  -راو یههان قمههی

بنهها بههر ایههن آنچههه از ایههن گزارهههها بههر میآیههد آن اسههت کههه غلههو نسههبت الوهیههت دادن و نسههبت
دادن صفات مخهتص ذات خداونهد بهه معصهومان اسهت؛ هرچنهد کهه افهراط در فرهایل از
وی گی های غالیان بوده اما هر گونه افراط در فرایل از عالمتهای غلو محسوب نمیشود.

معیار غلو و ارتباط آن با جعل نزد هاشم معروف حسنی
مقدمه اول

آقای معروف حسنی غلو را مفهومی فراتر از چند وی گی دانسته بلکه آن را به هر گونهه افهراط

سههاختگی در ح ه معصههومان

تعمههیم میدهههد .چنههان کههه میفرمایههد :شههیعیان منحههرف و

مخالفان مذهب احادیث غلو و نیز احادیث منقصت را به منظور ایجاد شکاف میهان تشهیع و

توده مسلمانان و لکه دار کردن حیثیت وآبهروی شهیعه جعهل می کردهانهد 21.مصهداقهایی کهه
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 .19أنی قد جئتکم بآی ٍة من ر بکم أنی أخل لکم من الطین کهیئهة
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ُ
ْ
ْ
اْل ْب َر َر َو أ ْحی ال َم ْوتی بإذن اهلل (آل عمران)46:؛ پعیسی  ]:من از سوی پروردگارتان برای شما معجهزهای پبهر صهدق
رسالتم] آوردهام؛ من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده میسازم و در آن می َدمم که به اراده و مش ّیت خدا پرندهای
پزنده و قادر به پرواز] می شود؛ و کور مادرزاد و مبتالی به پیسی را بهبود میبخشم؛ و مردگان را به اذن خدا زنده میکند.
 .20تلخیص مقباس الهدایه ،ر.154 ،153
 .21الموضوعات فی اآلتار و االخبار ،ر.77

اسههت کههه معیارهههای صههحت را از منظههر ایشههان ندارنههد بههرای نمونههه احههادیثی در بههاره خلقههت

معصههومان

22زنههده شههدن می ههت توسههط معصههومان

 23گف ههتو گوی امههام علههی

خورشید 24و  ....و در ذیل این گزاره ها فهرستی از راویان متهم به غلو را ذکر کرده است.

ب هها

همچنهین آقههای معههروف حسههنی عقیههده دارنههد کههه روایههات غلههو در شههان امیههر المههؤمنین

و

فرزندانش نزد شیعه به پای روایات غلو در شهان بزرگهان اههل سهنت نمیرسهد چنهان کهه عقیهده

دارنههد ا گ ههر جبرئیههل  950س ههال در فرههیلت اب ههوبکر و عمههر س ههخن بگو یههد فرایلش ههان بههه پای ههان
نمیرسد و شیعیان هیچ گاه ادعا نکردهاند که علی

راه بهشهت را بهر پیهامبراکرم

می کند در حالی که اهل سنت چنین ادعایی را در باره معاویه دارند.

25

تنهگ

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

ایشان برای احادیث غلو در مهتن کتهاب ذکهر کهرده فراتهر از مفههوم غلهو نهزد محهدثان و متقهدمان
اسههت در نتیجههه شههامل هههر گونههه افههراط و وی گههی خههارق العههادهای در خصههور معصههومان

الزم به ذکر است که ما درصدد تصحیح و اعتبار این گزارهها نیستیم هر چند آقای معروف
حسنی در برخی موارد دالیهل محکمهی بهرای رد ایهن روایهات آورده اسهت امها آنچهه مهد نظهر مها از
آوردن این بحث است فهم معیار ایشان از غلو است.
مقدمه دوم

از طههرف دیگههر ،ایشههان منکههر مناقههب اهههل بیههت

حقیقت حتی یک لحظه تردید ندارم که علی

نیسههت چنههان کههه میفرمایههد:در ایههن

و فرزندان معصومش از ایهن امکهان برخهوردار
26

هسههتند کههه معجزاتههی انجههام دهنههد کههه بههر دیگههر مههردم نهها ممکههن اسههت .و در جههای دیگههر

می فرمایههد :مهها چنههین کرامههاتی از ناحیههه معصههومان

را منکههر نمیشههویم چههرا کههه ایههن امکههان

وجود دارد که امام بهه قهدرت خداونهد معجزاتهی بهیش از ایهن نیهز بیافرینهد امها وجهود متهمهان در
میان راویان روایتی آن را در معر

اتهام و تردید قرار میدهد.

27

با توجه به ایهن دو مقدمهه می تهوان ایهن طهور نتیجهه گرفهت کهه ایشهان فرهایل و کرامهاتی کهه

درصدورشان از نظر سند و متن خدشهای نیسهت را پذیرفتهه و فرهایل و افراطههای سهاختگی

را غلو می داند بنا بر این از نظر ایشان غلو در صورت اثبات برابر با جعل است.
 .22همان ،ر.271
 .23همان ،ر.338
 .24همان ،ر.316
 .25همان ،ر.377
 .26همان ،ر.378
 .27همان ،ر.298
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نقد و بررسی

مشخص شد که آقای معروف حسنی هر گونه افراط ساختگی را غلو میداند اما ایهن معیهار

از چند جهت دارای اشکال است.
ً
اوال .از نظر ایشان بین غلو و جعل غلوآمیز رابطه تساوی است در حالی کهه بهین غلهو و جعهل
غلوآمیز رابطه عموم و خصور مطل وجود دارد به عبارت دیگر ههر غلهوی جعهل اسهت امها ههر
جعل غلوآمیزی غلو نیست به عنوان مثال روایهات زنهده شهدن مردگهان از سهوی معصهومان

هههر چنههد جعههل باشههند امهها در شههان معصههومان

غلههو نیسههتند و چنههان کههه متههذکر شههدیم در

گزارههای متواتر برای ما ثابت شده است.
ً
ثانیا .آقای معروف حسنی معیاری برای تمییز بهین کرامهت ،معجهزه و فرهایل افهراط آمیهز بها
غلو مشخص نکرده است و روشههای نقهد حهدیث نمیتوانهد معیهاری بهرای تشهخیص ایهن دو

مقولهه از یکههدیگر باشهد وایههن روشههها در برخهی مههوارد خطاپذیرنهد و بایههد بههرای غلهو مبنههایی خطهها

ناپذیر وجود داشته باشد تا ما را از روشهای نقد حهدیث بینیهاز کنهد ،مبنهایی عقالیهی کهه در
نگاه اول غلو را تشخیص دهد؛ چنان که امام رضا

میفرماید:

زمانی که مردم غلو در باره ما را بشنوند شهیعیان مها را تکفیهر می کننهد وقهول ربوبیهت مها را بهه
28

آنها نسبت میدهند.
ً
ثالثا .مواردی که آقای معروف حسنی از آن ها با عنوان غلو یاد کرده است در اکثهر مهوارد غلهو
به معنای عام آن است که مبنایی برای رد حدیث نیستند اما حهدیث را در معهر

تردیهد قهرار

می دهنههد و بههرای ایههن گونههه احادیههث بررسههی و وارسههی واقههع بینانههه الزم اسههت ماننههد احادیههث
قداست صحابه پیامبراکرم

 .در مقابل غلو به معنهای عهام آن ،غلهو بهه معنهای اصهطالحی

آن (نسبت دادن الوهیت و لوازم آن به معصهومان

) وجهود دارد کهه مبنهایی بهرای رد حهدیث

است و آقای معروف حسنی بین این دو مقوله تفاوتی قایل نشده است.

ارتباط بین اتهام به غلو وجعل از نظر آقای معروف حسنی
از نظر عقلی اتهام را نمیتوان برابر با حقیقت دانست آقای معروف حسنی نیز در روش خهود

اتهام به غلهو را برابهر بها جعهل ندانسهته اسهت بلکهه در مهواردی کهه حهدیث یها راوی مهتهم بهه غلهو

هستند به دنبال قرائنی می گردد تا جعل را اثبات کند ایشان در این زمینه میفرماید:

ممکههن اسههت انسههان دروغ گههو نیههز در پههارهای مههوارد راسههت بگو یههد بهها چنههین وضههعیتی ح ه
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 .28عیون اخبار الرضا

 ،ج ،1ر.304

بود{ماننههد غلوهکههه موجههب عههدم اطمینههان بههه روایههتش می گههردد روایههات او هرچههه باشههد مههردود

شمرده شود بنا بر این در برخورد با چنین احادیثی بررسی و وارسی واقع بینانه الزم است

29

همچنین ایشان در باره متونی که غلهوآمیز هسهتند می فرمایهد :الزم بهه یهادآوری اسهت کهه مها

چنین کراماتی از ناحیه معصومان

را منکر نمیشویم چراکه این امکان وجود دارد کهه امهام

به قدرت خداوند معجزاتی بیش از این نیز بیافریند اما وجود متهمان در میان راویان روایتی آن

را در معههر

اتهههام و تردیههد قههرار میدهد{نههه جعههله30و یهها میفرمایههد چنههین نیسههت کههه صههرف

وجود دروغ گو و یا منحرف در سلسه سند روایت ،جعلی بودن آن را اثابت کند

31

بنا بر این ایشان اتهام به کذب یا غلهو و یها ههر صهفتی را برابهر بها جعهل نمیدانهد امها در برخهی

موارد ایشان بر خالف روش خهود عمهل کهرده و اتههام بهه غلهو را برابهر بها جعهل دانسهته اسهت بهرای

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

نخواهد بود که اگر گاهی اوقات راوی دروغ گفهت یها مجههول الحهال بهود یها متصه

بهه صهفتی

مثال به چند نمونه اشاره میشود.

ایشان برخی موارد راوی متهم را مبنای جعل قرار داده اسهت بهه عنهوان مثهال در بهاره روایتهی

مبنهی بهر رجعهت امهام حسهین

عهالوه بهر اشهکالی کهه در بهاره مهتن حهدیث دارد میفرمایهد:در

اشکال این روایت همین بس که راوی آن سهل بن زیاد است و او از معروفان به غلو است.

32

در برخههی مههوارد نیههز بههودن در برخههی کتاب ههها را مبنههای جعههل قههرار داده اسههت بههرای مثههال در

روایتههی مبنههی بههر تههرس جههن از امههام علههی
مرویات نزهه االبصار است.

میفرمایههد:در عیههب ایههن روایههت همههین بههس کههه از

البته باید توجهه داشهت کهه آقهای معهروف حسهنی بها معیارههای نقهد حهدیث در ایهن روایهات

مناقشه کرده است و نه صرف بودن در این کتابهها امها اشهکال اینجاسهت کهه بهودن در ایهن

کتاب ها و بودن چنین راویانی در این روایات را مبنا برای رد حدیث قرار داده است کهه نتیجهه
آن برابری اتهام به غلو و جعل است.

روایاتی نیز وجود دارد که به نظر میرسد هاشم معروف حسنی صرف اتهام به غلو آنها را رد

کرده است از جمله روایهاتی کهه مر بهوط بهه داسهتان والدت معصهومین
شرح والدت حررت صدیقه طاهره
 .29الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.79
 .30همان ،ر298
 .31همان ،ر304
 .32همان ،ر343

اسهت بهرای مثهال در

روایتی به این شرح وجود دارد:
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در معانی االخبار به نقل از سدیر صیرفی آمده است که امهام صهادق

از رسهول خهدا

روایت کرد که فرمود:خداوند قبل از آن که آسمان و زمین را بیافریند نور فاطمه

را خل کرد

در ایههن هنگههام یکههی از مههردم پرسههید ای رسههول خههدا آیهها او انسههان نیسههت فرمههود فاطمههه

حوریه ای انسان گونه است که خداوند قبل از آن که آدم را بیافریند و در آن زمان که فقط ارواح
را خل کرد روح فاطمهه

وجود داشتند اورا بیافرید و آن گاه که خداوند آدم

بهه وی داد سههؤال شههد کههه ای رسههول خههدا در آن زمههان فاطمههه

را بهه امانهت

در کجهها بههود فرمههود او در عطههر

د انی در زیر ساق عرش قرار داشت دیگر بار گفته شد خوراک او چه بود فرمهود تسهبیح و تهلیهل
و تمجید خداوند ،پس آن گاه که خداوند آدم

او را در سههیبی در بهشههت قههرار داد و جبرئیههل

سیب را تناول کرد و حررت فاطمه

را آفرید و مهرا از صهلب او بیهرون آورد خداونهد
آن سههیب را بههرای مههن آورد { ...تهها پیههامبر آن

به دنیا آمده

33

هاشم معروف حسنی در باره این روایت میفرمایهد:احتمال قهوی وجهود دارد کهه ایهن روایهت

س ههاخته غالی ههان باش ههد ک ههه آن را ب ههه دروغ و تهم ههت ب ههه س ههدیر ص ههیرفی نس ههبت دادهان ههد-ز ی ههرا
پیامبر

و امامان

به هیچ وجه حاضر نشدهاند با مردم از آنچه عقهل ایشهان در نمییابهد

و در اوهامشههان نمی گنجههد صههحبت کننههد _ سههدیر صههیرفی هههم کسههی اسههت کههه صههحیح و
34

ضعی را به هم در میآمیخت.
آقههای معههروف حسههنی در مرحلههه اول احتمههال میدهههد کههه غالیههان آن را بههه سههدیر نسههبت

دادهاند که این فرضیه قابل اثبات نیست از طهرف دیگهر میفرمایهد سهدیر مهورد اعتمهاد نیسهت
در حههالی کههه ابههن شهههر آشههوب او را از خ ههوار اصههحاب امههام صههادق
صادق

برشههمرده و ام ههام

در ح وی دعا کرده است 35.اشکال دیگر ایشان این اسهت کهه معصهومان حاضهر

نشدهاند با مردم در بهاره آنچهه عقهل ایشهان بهه آن نمیرسهد صهحبت کننهد اوال چنهین عهادتی از
سوی معصومان از کجا آمده است ثانیا بسیاری از آیات و روایات که در باره آخرت هستند در

اوهام مردم نمی گنجد و نقل این گونه مطالب هر چند که در اوهام نگنجد اما باعث ترغیب و
ارادت مردم به ساحت معصومان

میشود ثالثا چه اشکال دارد که امهام

خوار اصحابش است از چنین کراماتی مطلع کند.
در ثانی روایتی که بیان گر این است که سدیر ضعی
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 .33معانی االخبار ،ر.396
 .34الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.274
 .35معجم رجال الحدیث ،ج ،8ر.34

سهدیر را کهه از

و صهحیح را بهه ههم مخلهوط می کنهد

فرمودند:سدیر عصیده بکل لون -یعنی آدمی اسهت کهه بهه ههر رنگهی در میآیهد _ در ضهمن ایهن

که این روایت ضعی

است میتوان از لحاا داللت نیهز آن را ایهن طهور معنها کهرد کهه سهدیر در
36

هر رنگی حقیقهت خهود را حفهص می کنهد .بنها بهر ایهن بایهد گفهت آقهای معهروف حسهنی
این روایت اتهام به غلو را برابر با جعل دانسته است.

و یا در روایتی در کتاب مختصر بصائر الدرجات بهه نقهل از امهام بهاقر

در

کهه قسهمتهایی از

آن به این شرح در کتاب الموضوعات فی آال ثهار و االخبهار بهه نقهل از امهام علهی

آمهده اسهت:

من مرد یورش ها و حمالت ،مرد سطوت و انتقام گیری ،مرد اقتدار و دولتی شگفت هستم من
شههاخی از آهههنم مههن اسههمای حسههنای الهههی امثههال اولیههای او و صههاحب بهشههت و دوزخههم و

بازگشت مردم به سوی من است مهن آشهکار کننهده خورشهید و جهانوران زمینهی هسهتم مهن آنهم

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

ض ههعی

اس ههت در ای ههن روای ههت آم ههده اس ههت ن ههزد ام ههام ص ههادق

از س ههدیر ی ههاد ش ههد ایش ههان

که از مر و گرفتاریها و مسائل ح و باطل و انساب آ گاهی دارم من صاحب عصا و گرزم من

آنم که ابرها ،رعد و برق ،ظلمت ونور ،کوهها و دریاهها وسهتارگان و مهاه خورشهید در تسهخیر مهن
است من آنم که عاد و ثمود و ا صحاب رس و اقوام بسیاری را در ایهن بهین بهه هال کهت رسهاندم
من صاحب مدین و هال ک کننده فرعون و نجات دهنده موسی

هستم.37

آقهای معهروف حسهنی در شهرح ایهن روایهت مینویسهد:هر چنهد تاو یهل برخهی از جمهالت ایههن

روایههت ممکههن اسههت امهها برخههی دیگههر هههیچ گونههه تاو یههل را نمیپههذیرد ماننههد ایههن جملههه کههه مههن
آشکار کننده خورشید وجانوران زمینی هستم من آنهم کهه فرعهون را ههال ک سهاخته ...بازگشهت
همه مردم به سوی من است شگفت آور آن که تمامی راویان این روایت به استثنای احمهد بهن

محمههد بههن خالههد برقههی از رجههال ثقههه و ممههدوح هسههتند بنهها بههر ایههن ایههن امکههان وجههود دارد کههه

جاعالن این روایت را در میان کتب اصحاب امان صادق

قرار داده باشند

38

اتهام بهه غلهو در ایهن روایهت قابهل اثبهات نیسهت ز یهرا اوال از نظهر سهند روایهت صهحیح السهند

است و احمد برقی نیز که آقهای معهروف حسهنی ایشهان را اسهتثنا کردهانهد مشهکلش ایهن اسهت
کهه از ضههعفا نقهل حههدیث کههرده اسهت در حههالی کههه ثقهه و مههورد اعتمههاد اسهت 39ثانیهها از لحههاا

داللت همان طور که خود نویسهنده کتهاب بهه آن اشهاره کهرده برخهی از جملهههای روایهت قابهل
 .36همان.
 .37بصائر الدرجات ،ر.132
 .38الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.341
 .39رجال النجاشی؛ فهرست الطوسی ،ذیل احمد بن محمد بن خالد برقی.
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تاویل است مثال جمله «بازگشت مردم بهه سهوی علهی

نبوی باشد:

احلنه و النار؛
انت قسمی ج

نا

ای علی

اسهت»مهی توانهد تاو یهل ایهن حهدیث

تو تقسیم کننده بهشت وجهنم هستی.

40

ب ههه عب ههارت دیگ ههر ،در بازگش ههت م ههردم ب ههه س ههوی خداون ههد ای ههن ح ههب ام ههام عل ههی

اس ههت

کهه مشههخص می کنهد چههه کسهی وارد بهشههت شههود و چهه کسههی وارد جههنم شههود.ثانیا در برخههی
مهوارد کهه مها علهم بهه تاو یهل آن نهداریم حهداکثر کهاری کهه میتهوانیم انجهام دههیم ایهن اسهت کههه

علم این گونه روایات را بهه خهود معصهومان

وا گهذار کنهیم نهه ایهن کهه آنهها را جعلهی بهدانیم

ز یههرا اتهههام سههبب رد حههدیث نمیشههود.و یکههی از مشههکالت بههزر نقههد الحههدیثی آقههای معههروف
حسهنی ایهن اسههت کهه بههه سهنت رد العلههم اهمیهت نهداده اسههت در حهالی کههه در روایتهی از امههام

علی

آمده است:

َ َ ْ  ، َ ، َ ، ْ َ َ َ َ ْ ْ ،ی َ َ ، َ ْ ، َ َ َ ، ،ی  َ َ َ ،خَ َ ، َ ْ ،
احل یامل َو ک
یإمتا یمسعب یمن ح یدن یثنا ما ک ع یرفلنه فردوه یإلینا و یقفلا ی نده و س یالملا یإمتا بای ل ام
َ َ َ
َ ،
َْ
َ َ ْ َ  َ ، ْ ،ی 41
َ لنلا َمضا یئ َیب َ ْج ف یِل َینا ْلر یج ،ب الخ یاد و یبنا نلحمل اْلیب یصر

چون حدیثی از احادیث ما را شنیدید که بدان پی نبردید و برایتان نا آشنا بهود آن
را بههه مهها بازگردانیههد و توق ه

کنیههد و چههون حقیقههت برایتههان روشههن شههد ب،ذیر یههد و

عجول و افشاگر نباشید که تندرو و جلو رونده به مها بهازمیگردد و کنهد رو و عقهب

افتاده به ما میرسد.

در برخی موارد نیز ایشان روایت راویان متهم به غلو را بدون تحقی کامل رد کهرده اسهت کهه

در ادامههه در بحههث تفسههیر بههاطنی بههه آن اشههاره خههواهیم شههد هرچنههد راو یههان ز یههادی در کتههاب

الموضوعات فی االثار و االخبار وجود دارند که اتههام بهه غلهو آنهها پذیرفتهه نیسهت و ایشهان در

احههوال ایههن راو یههان خطهها کههرده اسههت از جملههه سههدیر صههیرفی کههه پیشتههر بحههث شههد ونیههز دیگههر

راو یان متهم به غلو.

42

نقد و بررسی روشهای نقد احادیث غلوآمیز در کتاب الموضوعات فی االخبار و اآلثار
ارتباط این بخش با موضوع بحث از این حیث است که آقای معروف حسنی با استفاده از
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 .40االمالی (صدوق) ،ر.176
 .41تح العقول ،ر.116
 .42ر.ک :پایاننامه «نقد روشهای نقد حدیث هاشم معروف الحسنی در کتاب الموضوعات».

غلههوآمیز ،سههلیقه شخصههی و عقههل گرایی امههری خطرنههاک اسههت ز یههرا عقههل در ایههن گونههه روایههات
نمی تواند بسیاری از حقای را درک کند در نتیجه حکم به جعلی بهودن روایهت می کنهد هاشهم
معروف حسنی نیز برای این که فقط سلیقه و رای خود را اعمال نکنهد بهرای رد روایهات غلهوآمیز

از روشهای نقد الحدیثی استفاده کرده است که به بررسی آنها میپردازیم.
 .1راویان غیر قابل اعتماد و اشکاالت سند

در مباحث پیشین عنهوان شهد کهه آقهای معهروف حسهنی روایهات را بهر اسهاس راوی مهتهم بهه

غلههو رد نکههرده بلکههه هههر جهها راوی مههتهم بههه غلههوی مشههاهده کههرده احتمههال کههذب داده و در پههی

شاهد برای رد روایت بوده اسهت یکهی از مهمتهرین دسهتاویزهای اقهای معهروف حسهنی بهرای رد
روایات غلوآمیز راویان غیر قابل اعتماد و اشکاالت سندی است .ایشان در ذیهل روایتهی کهه در

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

ایههن روش ههها بههین غلههو و جعههل ارتبههاط برقههرار کههرده اسههت بههه عبههارت دیگههر بههرای بررسههی روایههات

کتاب مدینه معاجز به این صورت آمهده اسهت :داوود الرقهی گفهت :بهه مدینهه رفهتم و بهه حرهور

امام صادق

رسیدم چون در مجلس او برجهای نشسهتم گریسهتم امهام صهادق

فرمود:چهه

چیز تورا به گر یهه انداختهه اسهت گفهتم ای پسهر رسهول خهدا مردمهانی می گوینهد خداونهد بهه شهما
اهل بیت هر وی گی که عطا کرده آن را به دیگران نیز داده است امام فرمهود دروغ گفتهانهد آنگهاه

امههام پههای خههود را بههه زمههین کوبیههد و فرمههود بههه قههدرت خداونههد بههاش نا گههاه کشههتی قرمههزی پدیههدار
گشت که میان آن مروارید درشت سهفید رنگهی قهرار داشهت و - 43...میفرمایهد :در ایهن روایهت
داوود الرقی از متهمان به غلو است و نیز محمد بن هارون نیز متهم به جعل حدیث است.
و در مثال دیگر در روایتی در کتاب مدینه المعاجز آمده است:
یکی از بزرگان بلخ پیوسته به زیارت قبر پیامبراکرم

بهها ارزشههی بههرای امههام ز یههن العابههدین
اعتهرا

میرفت و با خود هدایای

میبههرد تهها ایههن کههه همسههرش بههه ایههن کههار

کهرد .روزی امهام از او خواسههت کهه بهر دسهتش آب بر یههزد و تشهتی کهه ز یههر

دست امام بود ،پر از جواهرات شد و ایشان آنها را برای همسرش برد و ...

آقای معروف حسنی در باره این روایت اضافه بر این نکته که تصریح می کنهد ایهن روایهت از

ساختههای غالیان بوده مینویسد:

راوی افسانه فوق صدها سهال بها امهام فاصهله دارد و بها ایهن حهال روایهت را بهه طهور

مرسل نقل کرده است .بنا بر این ،روایهت فهوق از ضهعی ترین مراسهیل اسهت کهه
 .43الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.323
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هیچ شاهدی در کتاب و سنت ندارد.

44

نقد و بررسی

آنچههه آقههای معههروف حسههنی در ایههن دو مههورد بههه ان اشههاره کههرده اسههت از جملههه ضههع های

مر به ههوط به ههه راوی یه هها اتصه ههال و انقطه ههاع سه ههند ،به ههرای موضه ههوع خوانه ههدن یه ههک روایه ههت عله ههم آور

نیست.ضع هایی مانند ارسال ،انقطاع ،نبود ضبط و عدالت در راوی تنها اطمینهان مها را از
حههدیث سههلب می کنههد نههه آن کههه اطمینههان بههه موضههوع بههودن آن را پیشههکش آورنههد و ضههع

حدیث حتی در حالت های شهدید آن مسهتلزم موضهوع بهودن روایهت نیسهت 45حتهی در روایهت
منکههر کههه راوی آن ضههعی

و روایههت نیههز مخههال

مشهههور اسههت واضههح اسههت چنههین روایتههی را

نمی تههوان بههه حکههم قطعههی موضههوع دانسههت و بنههای اصههلی حکههم بههه جعههل هماننههد حکههم بههه
صحت ،اطمینان عقالیی است.

46

به نظر می رسد آقای معروف حسنی بین عدم حجیت روایت و جعلهی بهودن آن خلهط کهرده

اسههت و شههیوه ایشههان در نقههد حههدیث بههه حههدیث پژوهان اهههل سههنت شههبیه اسههت؛ چنههان کههه

بسههیاری از بزرگههان اهههل سههنت ،از جملههه ابههن جههوزی  -کههه کتههاب الموضههوعات نوشههتهاند -
احادیث ضعی

را معادل موضوع قرار دادهاند.

47

 .2استداللهای عقلی

ایشهان در بهاب معجهزات و کرامههات معصهومان
بههرای مثههال ،ایشههان در بههاب معجههزات پیههامبر

ابوطالب

به شام میفرماید:

ز یهاد از ایههن روش اسهتفاده کهرده اسههت؛
در خردسههالی در هنگههام سههفر باحرههرت

پیامبر هشت سهاله چهه احتیهاجی بهه معجهزه دارد؛ معجزاتهی کهه در حسهاسترین

مراحل دعوت به اسالم برای پیامبر ظاهر نشدا

48

و یا دلیل عقلی دیگر در باب معجزات ،این است که چطور ممکن است برخی حوادم به

این عظمت را تنها عدهای معدود و گاهی اوقات یک نفر نقل کندا برای مثال ،در روایت قبل
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 .44همان ،ر.329
 .45وضع و نقد حدیث ،ر.11 ،10
 .46همان ،ر.9
 .47همان ،ر.17
 .48کمال الدین ،ر190؛ الموضوعات فی االثار و االخبار ،ر.259

کههاروان پیههامبر

کردهاند .به نظر میرسد که این جعلیهات بها چنهین ههدفی صهورت گرفتهه تها تبلیهغ شهود پیهامبر
تحت تأثیر دیگر ادیان بوده است 49.و یا این که در باب برخی حوادم خارق العاده می گو یهد:
عجیب است که چرا مورخان چنین وقایعی را ثبت نکردهاندا

50

نقد و بررسی

چن ههین اس ههتدالل هایی ه ههر چن ههد احتم ههال جعل ههی ب ههودن روای ههت را تقو ی ههت می کنن ههد ،ام هها

نمی توانند دلیل قطعی بر جعل باشهند؛ ز یهرا آنچهه بهه طهور قطهع جعلهی بهودن را اثبهات می کنهد،
مطالب خالف عقل هستند ،نه استدالل های عقلی .به عبارت دیگر ،ا گهر روایتهی خهالف یهک
دلیل عقلی بود که نتیجه آن دلیل عقلی یک واقعیت خارجی بیش نیست ،آن حهدیث جعهل

اسهت؛ امها ایهن چنههین اسهتدالل ها کاشه

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

متشههکل از 170نفههر بههوده اسههت ،امهها چنههین معجزاتههی را تنههها چنههد نفههر نقههل

از یههک واقعیهت خهارجی نیسههتند؛ بهه عنهوان مثههال،

حقیقت خارجی ثبت نشدن یک واقعه توسط مورخان عدم وقهوع آن حادثهه نیسهت و میتوانهد
حقای دیگری نیز داشته باشد.
 .3مخالفت با تاریخ

در روایت ههی ک ههه پیشت ههر در بهههاره س ههفر پی ههامبراکرم

ذکر شد ،می گوید:

ب ههه شهههام ب هها حر ههرت ابوطالهههب

سههفر بههه شههام و عهههدهداری کههاروان حرههرت خدیجههه
پیامبر بوده است ،نه در سن هشت سالگی.

51

پههس از بیسههت سههالگی

نقد و بررسی

زمانی معیار تاریخ در روشهای نقد حدیث ،حکم به جعلی بودن روایت می کند که تهاریخ

معتبههر باشههد و تههاریخی کههه بههر پایههه ظههن و گمههان اسههت ،علههمآور نیسههت و نمیتوانههد باعههث رد

حدیث شود.

ت ههاریخ مسهههافرتهای پی ههامبر ا کهههرم

بهههه ش ههام مهههورد اخهههتالف مورخ ههان شهههیعه و اههههل

سهنت اسهت و بنها بهر قهول مشههور ،مسهافرت پیهامبر ا کهرم
 .49همان ،ر 257و .258
 .50همان ،ر.284
 .51همان ،ر.260

بهه شهام و دیهدار بها بحیهرا در سهن
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نهههه یه هها دوازده سهههالگی پیه ههامبراکرم
روای ههت س ههفرهای پی ههامبراکرم

بهههوده اسه ههت 52.بنههها به ههر ایهههن ،آقه ههای معهههروف حسه ههنی

را ب ههه ش ههام بههها ت ههاریخ معتب ههر نق ههد نک ههرده و ق ههول مشههههور را

نادی ههده گرفت ههه و مع تق ههد اس ههت ک ههه ای ههن س ههفرها در بیس ههت س ههالگی پی ههامبراکرم

افتاده است.

اتف ههاق

 . 4وجود روایت در کتب مخالفان مذهب یا در فرهنگ دیگر ملل

در روایتی آمده است که خورشید به سالم امام علی

در شرح این روایت می گوید:

جواب داد 53.آقای معروف حسنی

حدیث بازگشت خورشید و سخن گفتن آن با یک انسان از از مشخصات شهیعه
نیسههت ،بلکههه احههادیثی بهها همههین مرههمون در میههان روایههات اهههل سههنت در بههاره

گروهی ازخلفا و علما و اولیا به شکل گستردهتری وجود دارد.

54

نقد و بررسی

ایههن معیههار بههه تنهههایی جعههل را اثبههات نمی کنههد ،امهها از قراینههی اسههت کههه احتمههال جعههل را

تقویت می کند؛ هر چند در این گونه موارد باید دید کدام گروه متاثر از گروه دیگهر بهوده و روایهت
طرف مقابل را به سود خود جعل کرده است و گستردهتر بودن ایهن حهدیث در بهین اههل سهنت

در باره خلفا نمی تواند دلیل آن باشد که شیعه این احادیث را از اهل سنت الههام گرفتهه باشهد
و به سود خود جعل کند.

 .5مخالفت روایت با قرآن و سنت

در به ههاره روایته ههی مبنه ههی به ههر نسه ههوختن شه ههیعه عله ههی

شده ،می گوید:

در آته ههش که ههه مرتکه ههب گنه ههاه کبیه ههره

بهشهت بهرای فرمهانبران و دوزخ بههرای کسهانی کهه نافرمههانی می کننهد ،خله شههده؛
چنان که قرآن و سنت نیز به این مطلهب اشهاره دارنهد .در روایهات آمهده اسهت کهه

رسول خدا

به حررت زهرا

میفرماید :ای فاطمه ،عمل صالح بهه جهای

آر که من در مقابل خداوند هیچ برای تو پاسخ گو نخواهم بود.
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 .52تاریخ تحلیلی اسالم ،ج ،1ر.257
 .53الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر319؛ مدینة المعاجز ،ج ،1ر.218
 .54الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.319
 .55همان ،ر.279

55

مخالفت با قرآن و سنت ،طب احادیث عرضه ،مهمترین معیارهای نقهد حهدیث هسهتند؛

امهها نقههد بههه وسههیله قههرآن و سههنت شههرایطی دارد؛ از جملههه :مخالفههت بهها قههرآن و حههدیث نبایههد بههه
صورت تعهار

ابتهدایی ،ظهاهری و غیهر مسهتقر باشهد؛ ماننهد عهام و خهار یها مطله و مقیهد و

 56...در روایتههی کههه ذکههر شههده ،هههر چنههد در پههی صههحت و سههقم آن نیسههتیم ،امهها آقههای معههروف
حسنی در شهواهد معیهار خهود اشهکاالتی دارد :اوال ،روایتهی کهه نقهد کهرده از بهاب ثهواب اسهت و
روایات ثواب و عقهاب بهرای تحقه دارای شهروط ز یهادی هسهتند کهه مجهالی بهرای ذکهر آنهها در

این تحقی نیست؛ ثانیا ،در بهاب شهاهد آوردن بهرای معیهارخود نیهز تتبهع نهاقص داشهته اسهت؛
ز یهرا صهرف گنههاه کبیهره را مسههتح جههنم دانسهته؛ در حههالی کهه در روایتههی از پیهامبر ا کههرم

آمده است:

و اما هفا یت فهی کصحاق ال بائر ما خ اهل الدرک و الظلم؛

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

نقد و بررسی

57

شفاعت من به برای اصحاب گناهان کبیره است ،به جز مشرکین و ظالمین.

 . 6آشفتگی متن حدیث و دور بودن از شأن و منطق معصوم

در روایتی از عبداهلل بن بکر ارجانی آمده است:
در راه مدینه تا مکه با امام صادق

همراه بودم بعد از کنار کوه وحشتناکی عبور

کردیم پامام توضیحاتی در باره این کوه بیان می کنند] تا این که مطلب به اینجا

میرسد که امام میفرماید :فرشتگان ما را از اوقات نماز آ گاه می کنند و بیدارمان
می کنند و هر شب اخبار همه سرزمینها و جنیهان و مال ئهک را بهرای مها میآورنهد
 ...اخبهار تمهام شهش زمهین دیگهر و زمهین هفهتم بهرای مها آورده میشهود .مهن پبکههر]
دیگر بار پرسیدم :فدایت شوم! این کوه تا کجا ادامه داردا فرمود :ریشه این کوه تا

زم ههین ششهههم میرس ههد و در آنجههها دوزخ ههی اسهههت .در یک ههی از درهههههای آن کهههه
نگهبانانی دارد ،بیشتر از ستارگان آسمان.

58

آقای معروف حسنی در شرح این روایت می گوید:
آشفتگی متن حدیث فوق و سبک و شیوه بسیار دور آن از منط امام صادق
 .56وضع و نقد حدیث ،ر.242
 .57الخصال ،ر.35
 .58کامل الزیارات ،ر540؛ الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.316
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برای گواهی دادن به جعلی بودن این روایت کفایت می کند.

همچنین ایشان حدیثی از امام رضا

59

نقل کردهاند که هر یک از گفتههای مها را حقیقتهی

است و نورانیتی .پس آنچه نه حقیقتی دارد و نه نورانیتی گفته شیطان است.

60

نقد و بررسی

اکثههر معیارهههای نقههد درونههی حههدیث تنههها قرینههه هایی بههر جعههل هسههتند و بههدون همراهههی

قرینههههای دیگههر نمیتواننههد اطمینههان و حکههم بههه جعههل را تمههام و قطعههی کننههد .از ایههن دسههته
میتوان به فصیح و بلیغ بودن متن یا حتی رکاکت معنا ،و تناسب نداشتن جزا با عمهل اشهاره

کرد 61.بنا بر این ،چنین اشکالی برای جعلی دانستن روایت کافی نیست.
 .7نسبت دادن اوصاف خداوند به امامان معصوم

شیخ رجب برسی در خطبهای طوالنی از امیرالومنین

آورده است:

من هال ک کننده آن قومم پعاد وثمود]،من مدبر آنانم ،من میراننده و زنهده کننهده
آنانم ،من اول و آخرم و من ظاهر و باطنم  ...من مدبر عالم نخستینم؛ آنجا که نه

این آسمان شما بود و نه این زمینتان ...

در ادامه روایت صفاتی برای امام آمده است که به اعتقاد آقای معروف حسهنی بهرای کسهی
62
جز خداوند عالم الشیوب روا نیست.
نقد و بررسی

همان طور که پیش تر ذکر کردیم ،غلو به معنای نسبت دادن الوهیهت و صهفات خداونهد بهه
و برابههر بهها جعههل اسههت؛ امهها بایههد توجههه داشههت کههه بسههیاری از مطالههب غلههوآمیز
معصههومان
نتیجههه برداشههت اشههتباه از معنههای روایههت و بههه عبههارت دیگههر ،نقههد فهههم منتقههد در مقابههل نقههد
حدیث است؛ به عنوان مثال ،در باره عبارتی که امام علی در روایهت فهوق فرمهوده کهه «مهن

اول و آخرم و ظاهر و باطنم» ،روایتی از پیامبر
شبهه را داشته میفرماید:
امام علی

134

وجود دارد که خطاب به شخصی که همین

اولین کسی است که به من ایمان آورد و آخرین کسی است کهه مهن

 .59همان.
 .60همان ،ر.337
 .61وضع و نقد حدیث ،ر.232
 .62مشارق انوار الیقین ،ر263؛ الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.359

من در سینه او وجود دارد.

63

 .8تفاسیر روایی (باطنی) ضعیف

آقههای معههروف حسههنی در بههاره تفسههیر بههاطنی  -کههه از وی گیهههای غههالت اسههت  -در شههرح

روایتی که میفرماید« :منظور از لم نهک مهن المصهلین ؛ 64از نمهازگزاران نبهودیم ،آن اسهت کهه
«از پیروان والیت علی

نبودیم» ،فرموده است:

ا گههر راو یههان ایههن روایههات از افههراد ثقههه بودنههد ،چههارهای جههز پههذیرش و قبههول آنههها
نداشتیم؛ زیرا ائمه از همه مردم به ظاهر و باطن قرآن و  ...داناتر هستند.

65

نقد و بررسی

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

را کفن می کند و در قبر می گذارد .همه علم من برای علی

ظاهر و همهه اسهرار

از کالم آقای معروف حسنی برمیآید که ایشان روایات تفسیریای را کهه در آنهها مالزمههای

بههین تفسههیر و آیههه از نظههر معنهها وجههود نههدارد ،در صههورت سههند صههحیح میپههذیرد؛ امهها در صههورت
وجود متهمان و جاعالن روایات تفسیری باطنی را رد کرده و می گوید :غالت و دشهمنان کینهه

تههوز امامههان هههدایت گر هههیچ راهههی را نههاپیموده نگذاشههتند تهها از آن بههرای تبههاه کههردن احادیههث

ائمه

و خراب کردن چهره و آوازه آنان وارد شهدند .آنهان در مسهیر ایهن تهالش خهود ،بهه قهرآن،

یعن ههی تنه هها کالم ههی ک ههه تفاس ههیر و توجیه ههاتی را میپ ههذیرد ک ههه ه ههیچ ک ههالم دیگ ههری پ ههذیرای آن

نمیشود ،دست یازیدند تا از طری آن دسیسهها و افکار مسموم خود را ب،راکنند.

66

الزم به ذکر است که حجیت این گونه روایات مبنایی است و برخی طبه مبهانی خهود ایهن

گونهه روایههات را حجهت نمیداننههد؛ امهها حهداقل مبنهها در ایهن زمینههه آن اسههت کهه از ذکههر معنههایی

براى آیات  -که در چهارچوب قواعد ادبی و اصول عقالیی محاوره قابهل فههم و تبیهین نیسهت
 -بدون استناد بهه روایهت معتبهر از پیهامبر ا کهرم

و امامهان معصهوم

آقای معروف حسنی نیز این مبنای مشهور را رعایت کرده است.

پرهیهز مهیشهود 67.و

اما نقدی که بر روش ایشان وجود دارد ،آن است که در احوال راویان این گونهه روایهات  -کهه

مهتهم بههه غلهو هسههتند  -در برخهی مههوارد اشهتباه کههرده و بهه صههرف اتههام ،ایههن گونهه روایههات را رد
 .63کتاب سلیم بن قیس هاللی ،ر934؛ بحار االنوار ،ج ،41ر.180
 .64الکافی ،ج ،1ر.432-416
 .65الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.288
 .66همان ،ر.310
 .67مکاتب تفسیری ،ج ،2ر.35
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کههرده اسههت؛ بههرای مثههال در شههرح روایههت امههام کههاظم

المساجد هلل همان اوصیا و جانشینان پیامبر

کههه میفرمایههد« :مسههاجد در آیههه ان

هستند» ،می گوید:

بیتردید ،ایهن روایهت از سهاختههای غالیهان اسهت و آنچهه مؤ یهد ایهن مدعاسهت،
آن اسه ههت ک ه هه صه ههاحب نظه ههران عله ههم رجه ههال محمه ههد به ههن فره ههیل را مه ههتهم به ههه
غلو دانستهاند.

68

در حالی است که اتهام به غلو محمد بن فریل با بیان شیخ مفید که میفرمایهد« :محمهد

بن فریل از فقها و ر سا و اعالم است؛ کسانی که حالل و حرام و فتوا و احکهام از آنهها گرفتهه

میشود و به آنها طعنی زده نمیشود» 69،زیر سؤال میرود.
 .9مخالفت با اجماع شیعه

در بین روایات غلوآمیز روایاتی وجهود دارنهد کهه بهر خهالف اجمهاع شهیعیان هسهتند؛ از جملهه

افسههانه دوازده مهههدی و یهها سههیزده نفههر بههودن تعههداد امامههان معصههوم

؛ امهها روایههت غلههوآمیزی

که آقای معروف حسنی بهه ایهن دلیهل رد کهرده ،روایهت علهی بهن مهز یهار اههوازی مبنهی بهر رم یهت
امام زمان است؛ روایتی که در زمانه ما مشههور شهده و در محافهل ز یهادی از آن یهاد میشهود.
روایت به این شرح است که پسر مهزیار در خهواب دیهد کهه ا گهر امسهال حهم بهه جهای آورد ،امهام

زمههان را خواهههد دیههد .از ایههن رو عههازم حههم میشههود و در حههم بههه ز یههارت امههام زمههان

مشههرف

می شود؛ اما در ضمن روایت ،نکتهه عجیبهی بهه ایهن ترتیهب وجهود دارد کهه نماینهده امهام از پسهر
مهزیار سؤال می کند:

حیی [الار خ
ا عرف الصر خ
حیی]؟ قلت :نعم .قال :من مها؟ قلت :م د و مل ؛

70

آیا دو غایب را میشناسیا گفتم :بله ،محمد و موسی.

آقای معروف حسنی در باره این روایت میفرماید:
شگفت آورترین نکته در باره این روایت ،آن است که بر این تصهریح دارد کهه امهام

حجه بن الحسن

برادری به نام موسی دارد که هر دو با هم از دید مردم غایبند

و این امر با اجماع شیعه و نیز با اجماع مورخان مخال

این نکته تأ کید دارند که جعفر فرزند امام هادی
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 .68الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.307
 .69معجم رجال الحدیث ،ج ،17ر.147
 .70الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر348؛ کمال الدین و تمام النعمه ،ر.465

است؛ چرا که مورخان بر

با طرح این بهانه کهه بهرادرش

نقد و بررسی

مخال فت با اجماع و مواردی که به تواتر برای ما حاصل شده ،از معیارهای جعل است؛ امها

نکاتی را باید در این گونه روایات در نظر گرفت؛ از جمله این که ممکن است راوی حهدیث در

روایت کردن دچار اشتباهاتی شده باشد و حتی ممکن است در این گونه روایات وضع جزئهی
صورت گرفته باشد؛ به طوری که تنها موضهع مهورد مناقشهه در روایهت جعهل شهده باشهد و بقیهه

روایههت مشههکلی نداشههته باش ههد و یهها اشههکاالت مر بههوط ب ههه امههر نسههخهبرداری باشههد ،از جمل ههه

تصحی  .همچنین از آنجا که در طری این روایهت وجهاده وجهود دارد ،یعنهی راوی مسهتقیما
روایت را نشنیده ،بلکه در کتاب پدر خود یافته ،احتمال تصحی  ،تحری

و وضهع جزئهی در

کتههاب وجههود دارد؛ هههر چنههد اشههکال آقههای معههروف حسههنی بههه ایههن روایههت مههورد توجههه عالمههه

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

امام عسکری

از خود فرزندی به جای نگذاشت ،ادعای امامت کرد.

71

مجلسی نیز بوده است 72.نکته دیگر در باره این روایت ،آن است کهه روایهت تصهریح نهدارد کهه

موسی برادر امام

باشد.

البته آقای معروف حسنی برای رد روایات غلوآمیز از روشهای دیگری همچون مخالفت بها

حس و تجربه و  ...نیز بهره برده است و در بسیاری از موارد قراین و شواهدی که برای رد روایت
ذکر کهرده علهمآور هسهتند و خللهی در آن هها وجهود نهدارد و صهرف نظهر از مطهالبی کهه بیهان شهد،
ایشان در روش خود موف بوده است.

نتیجه
 .1غلهو نههزد آقهای معههروف حسهنی مفهههوم گسههتردهای دارد و شهامل هههر گونهه افههراط سههاختگی

است و با توجه بهه چنهین معیهاری از غلهو ،دایهره جعه ل نیهز در ایهن گونهه روایهات از سهوی ایشهان

وس ههیعتر میش ههود؛ در ح ههالی ک ههه طبه ه آی ههات و روای ههات و نظ ههرات مح ههدثان و ح ههدیثپژوهان
مصهادی غلهو مشهخص شهده و مها نمیتهوانیم آن را بههر ههر گونهه افهراط و خهوارق عهادات نههامعتبر
اطالق کنهیم و نیهز ایشهان معیهاری بهرای تمییهز بهین معجهزه و کرامهت و غلهو ارائهه نکهرده اسهت و
تفاوتی بین غلو اصطالحی و غلو به معنای عام آن قایل نشده است.

 . 2در روش نقد حدیث آقای معروف حسنی اتهام به غلو برابر با جعل نیسهت ،امها ایشهان در

برخی موارد بر خالف روش خود عمل کرده و اتهام به غلو را برابر با جعل قرار داده است.
 .71الموضوعات فی اآلثار و االخبار ،ر.348
 .72بحار االنوار ،ج ،52ر.47
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 .3آقای معروف حسهنی بهرای اثبهات غلهو در احادیهث مهورد اتههام از روشههای نقهد حهدیث

استفاده کرده است و با استفاده از این روش هها حکهم بهه موضهوع بهودن ایهن گونهه روایهات کهرده

است .مهم ترین اشکال ایشان در این زمینه آن است که در بسیاری از موارد از قهراین و شهواهد
ایشان برای موضوع خواندن روایت متهم به غلو علم حاصل نمیشود .به عبارت دیگهر ،ایشهان
بین عدم حجیت این گونه اخبار با جعل خلط کرده است و روش ایشهان الههام گرفتهه از روش

نقد حدیث بزرگان اهل سنت ،از جمله ابن جوزی و سیوطی است که حدیث ضعی

با موضوع دانستهاند.

را برابهر

همچنین ایشان در معیارهای نقد حدیث خود نیز اشکاالتی دارد؛ از جملهه تتبهع نهاقص در

احوال راویان متهم به غلو ،استفاده نکهردن از سهنت رد علهم ،اسهتفاده کهردن از تهاریخ نها معتبهر

در رد حههدیث ،عههدم احتمههال تصههحی  ،تحر ی ه

روایات تفسیری باطنی متهم به غلو.

و وضههع جزئههی بههه جههای وضههع کامههل و رد

کتابنامه
_ االمالی ،محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) ،تهران :کتابچی ،چا
_ بحار االنوار  ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار احیاءالترام العربی ،چا

ششم1376 ،ش.

اول1403 ،ق.

_ بحوم فی الملل و النحل ،جعفر سبحانی ،قم :مدیریت حوزه علمیه1413 ،ق.

_ بصائر الدرجات ،محمد بهن حسهن صهفار ،قهم :کتابخانهه آیهة اهلل مرعشهی نجفهی ،چها
1404ق.

دوم،

_ تاریخ تحلیلی اسالم  ،هاشم رسولی محالتی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد1385 ،ش.

_ تح

العقول ،حسن بن علی بن شعبه حرانی ،قم :جامعه مدرسین1404 ،ق.

_ تصحیح اعتقادات امامیه ،محمد بن محمد بن نعمان مفید ،قم :کنگره شهیخ مفیهد ،چها
دوم1414 ،ق.

_ تلخیص مقباس الهدایه ،علی اکبر غفاری ،تهران :نشر صدوق1369 ،ش.

_ الخصههال  ،محمههد بههن علههی بههن بابو یههه (شههیخ صههدوق) ،قههم :جامعههه مدرسههین ،چهها
1363ش.

اول،

_ رجههال الکشههی ( اختیههار معرفههة الرجههال مههع تعلیقههات میههر دامههاد اْلسههترآبادی) ،محمههد بههن عمههر
کشی ،قم :مؤسسة آل البیت
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 ،چا

اول1363 ،ش.

_ روضة المتقین فی شرح من ال یحرره الفقیه ،محمهد تقهی مجلسهی ،تههران :کوشهانپور ،چها

_ عیون اخبار الرضا
اول1378 ،ش.

 ،محمد بن علی بهن بابو یهه (شهیخ صهدوق) ،تههران :نشهر جههان ،چها

_ کامل الزیارات ،جعفر بن محمد بن قولویه ،نج  :دار المرترویه ،چا

اول1356 ،ق.

_ الکشاف عن حقائ غوامض التنزیل ،محمود زمخشرى ،بیروت :دار الکتاب العر بهی ،چها
سوم1407 ،ق.

_ کمههال الههدین و تمههام النعمههه ،محمههد بههن علههی بههن بابو یههه (شههیخ صههدوق) ،تهههران :االسههالمیه،
چا

دوم1395 ،ق.

_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فرل بن حسن طبرسی ،محق  :محمد جهواد بالغهی ،تههران:
انتشارات ناصر خسرو ،چا

سوم1372 ،ش.

نقد و بررسی رابطه میان غلو و جعل در کتاب «الموضوعات فی آالثار و االخبار»

دوم1406 ،ق.

_ مدینة معاجز االئمة االثنی عشر ،سید هاشم بحرانی ،قم :موسسه المعارف االسهالمیه ،چها
اول1413 ،ق.

_ مشارق انوار الیقین فهی فرهایل امیهر المهؤمنین
چا

اول1422 ،ق.

 ،رجهب بهن محمهد برسهی ،بیهروت :اعلمهی،

_ معانی االخبار ،محمد بن علی بن بابو یهه (شهیخ صهدوق) ،قهم :جامعهه مدرسهین ،چها
1403ق.

اول،

_ معجم رجال الحدیث ،ابولقاسم خویی ،قم :دفتر آیة اهلل خویی1992 ،م.
_ معجم مقاییس اللشه ،احمد بن فارس ،قم :مکتبة االعالم ،چا

اول1404 ،ق.

_ مفههردات الفههاا القههرآن ،حسههین بههن محمههد راغههب اصههفهانی ،بیههروت :دار القلههم ،چهها
1412ق.

اول،

_ الموضوعات فی االثار و االخبار ،معروف هاشم حسنی ،تحقی  :اسهامه السهاعدی ،قم:بینها،
چا

اول1429 ،ق.

_ وضههع و نقههد حههدیث ،عبههدالهادی مسههعودی ،قههم :دار الحههدیث و انتشههارات سههمت ،چهها
چهارم1394 ،ش.

_ «نقد روشهای نقد حدیث هاشم معروف الحسنی در کتاب الموضوعات» ،محمهد حسهین
امههامیجو ،پایان نامههه کارشناسههی ارشههد علههوم قههرآن و حههدیث ،دانشههگاه آزاد تهههران مرکههزی،

1383ش.

139

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره اول

چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی

دراسة «محوریة النص» في أفکار العالمة محمد باقر المجلسي
الدکتور السيد علي دلبري

من المسائل الهامة في تاریخ الفکر االسالمي و فیما یتعل بمعرفة الدین هي أنه کیه

یهتم

التعرف علی صحة و سقم الروایات الدینیةا و قد اجاب علمهاء المسهلمین عهن ذلهج بأجوبهة

عدیههدة یمکههن أن تنطههوا تحههت العنههوانین التههالیین« :محور یههة العقههل» ،و «محور یههة الههنص» ،و

تنههدرج تحههت کههل منهمهها العدیههد مههن وجهههات النظههر .و إحههدی الوجهههات المطروحههة ضههمن

«محور یهة الههنص» ههي «محور یههة الههنص علهی ضههوء العقهل الفطههرا» ،و علههی ضهوئها فههإن العقههل
الفطهرا یتمتههع باالعتبهار التههام فههي مجهال التعههرف علهی المعههارف الدینیههة .و فهي المقابههل فههإن
محوریة العقل الفلسفي في النطاق المذکور ال تتمتهع بهأا قیمهة .و مهن القهائلین بههذه النظر یهة

هو العالمة المجلسي ،حیهث ذکهر لهها العدیهد مهن اْلدلهة .المقهال الحاضهر و بأسهلوب وصهفي _

تحلیلي یبین رأا العالمة المجلسي ،ثم یقیم أدلته و مبانیه في ذلهج ،و ینتههي الهی أن بعهض
أدلته غیر مقبولة و ال یمکن الذب عنها.
األلفاظ المحوریة :أسالیب الکش

العالمة المجلسي.

عهن التعهالیم الدینیهة ،محور یهة العقهل ،محور یهة الهنص،

عدم انسجام العدد و المعدود في الروایات
بالترکیز علی روایة مکارم أخالق األنبیاء
ادريس عظيما
احمد غالم علي
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إن صههحة نههص الحههدیث رهینههة النسههجام متنههه مرههافا لنسههالیب المعروفههة فههي التقیههیم

السههندا .و إحههدی اْلمههور الملحوظههة فههي الروایههات هههي عههدم تطههاب العههدد الههوارد فیههها مههع

أحیانهها مههع العههدد المههذکور أوال .البحههث الحاضههر یشههیر الههی بعههض النمههاذج فههي هههذا المجههال و

الخالصة

ّ
المعدود؛ نظیر اْلحادیث التي عهد فیهها أههل البیهت خصهائص بعهض اْلمهور حیهث ال تتطهاب

یتنههاول عالجههها فههي روایههة خصههائص اْلنبیههاء ،و بههالعثور علههی الههنص اْلصههلي للروایههة و دراسههة

معاني مفرداتها و تکوین اْلسرة الحدیثیة انتهینا إلی سقوط إحدی فقرات الروایهة ،حیهث تهدل
ّ
علیها الصفتان «الصدق و اْلمانة» اللتان عهدتا مهن المعهاییر و لهم تعهدان مهن مکهارم اْلخهالق،
مع أن الترغیب الیهما من شأنه أن یجعلهما من مکارم اْلخالق.

األلفاظ المحوریة :مکارم اْلخالق ،خصائص اْلنبیاء ،آفات الحدیث ،اْلحادیث العددیة.

تحلیل تأثیر العقائد علی فهم الحدیث و آفات ذلك
علي حسن بيکي

یحظی علم «فقه الحهدیث» بأهمیهة بالشهة بهین علهوم الحهدیث ،و یهری العلمهاء و البهاحثون

فههي میههداني فقههه الحههدیث و أصههول الفقههه أن فهههم الحههدیث یکههون ضههمن مههرحلتین همهها :فهههم
الم ههراد الظهههاهرا (المهههراد االسهههتعمالي) للهههنص ،و فههههم المهههراد الحقیقهههي للمهههتکلم (المهههراد

الجدا) .و یمکن طي المرحلة اْلولی بأسالیبها و متطلباتها الخاصة ،وأما فهم المراد الجدا
فهو متوق

علی لحاا القرائن خاصة .و یبدو في النظر أن العقائد إحدی القهرائن التهي یمکهن

من خاللها فهم مقصود المتکلم .البحهث الحاضهر بصهدد بیهان کیفیهة اإلفهادة مهن العقائهد فهي

فهم الحدیث ،کما یحاول التعرف علی آفات االعتماد علی ههذه القرینهة .و اترهح مهن خهالل
البحث أنه باإلمکان االعتماد علی هذه القرینة _ باعتبارها قرینة متصلة لبیة لفهم الحدیث _
في حال توفر خمس شروط .کما تعرفنا علی ست آفات لالعتماد علی هذه القرینة.
األلفاظ المحوریة :فهم الحدیث ،القرائن ،العقائد ،اآلفات.

تحلیل نقدي لمدخلیة البدعة في جرح و تعدیل الرواة من منظار أهل السنة
الدکتور علي حاجي خاني ،الدکتور کاووس روحي البرندق
الدکتور عباس مصالیي بور ،نوروز اميني

إذا کان الرواة من أبناء المذاهب المخالفة فاالعتماد علی روایاتهم یکون ضهمن إطهار معهین
ّ
و خهار فههي کهل مههن المهذاهب االسههالمیة .و مههن قهدیم اْلیههام فهإن علمههاء کهل مههذهب وضههعوا
قواعههد لالعتمههاد علههی روایههاتهم علههی ضههوء أسههس الجههرح و التعههدیل ،و مههع لحههاا مقههدار تههأثیر
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مذهب الراوا في مرمون الروایات .و قد ذکر أههل السهنة قاعهدة عامهة للنقهل عهن غیهر السهني
أسههموها بقاعههدة البدعههة .لکههن هههل هههذا المعیههار یتمتههع بالفعالیههة المطلوبههة فههي تقیههیم الههرواةا

البحههث الحاضههر یههدرس مقههدار مدخلیههة البدعههة فههي جههرح و تعههدیل الههرواة و أهههم اإلشههکاالت

الواردة علیه ،و التي منها :وجود اإلبهامات اْلساسیة في تعر یه

البدعهة ،و تعیهین مصهادیقها،

و عجز قاعدة البدعة عن إبداء ضوابط عملیة للروایة عن أبناء المذاهب اْلخری.

األلفا اااظ المحور یا ااة :رجه ههال أهه ههل السه ههنة ،البدعه ههة ،الجه ههرح و التعه ههدیل ،شه ههروط اله ههراوا،

فساد المذهب.

تأمل في الروایات الذامة لعبد اهلل بن عباس
في بعض المصادر القدیمة الشیعیة
السيد جعفر الصادقي
عبد الهادي فقهي زاده
علي رضا دل افکار

ابن عبهاس مهن مشهاهیر الصهحابة فهي التفسهیر و الروایهة و قهد ذکهر بالقهاب و عنهاوین بهارزة .و

علی رغم نقل الکثیر من الروایات عنه فهي المصهادر الشهیعیة و موافقهة بعرهها لعقائهد الشهیعة،
نجهد بعهض الروایهات القادحهة فیهه فهي بعهض المصهادر القدیمهة الشهیعیة ،نظیهر خیانتهه لالمههام

علي

و لعنه من قبله ،و ذمه من قبل بعض اْلئمة .إال أن تحلیل ههذه الروایهات إلهی جانهب

الروایههات اْلخههری الههواردة فههي سههیرته السیاسههیة و االجتماعیههة و تبعیتههه لکههل مههن االمههام علههي و

اإلمام الحسن

 ،و موافقة مواقفه لمواق

أهل البیت

حتی آخر حیاته یشیر إلی احتمهال

وضههع روایههات القههدح بههابن عبههاس مههن قبههل التیههار اْلمههوا أو الزبیههرا بهههدف اإلضههرار بمنزلههة

العلویین ،و تسرب بعرها إلی المصادر الشیعیة.

األلفاظ المحوریة :الروایات ،الذم ،عبد اهلل بن عباس ،المفسر ،المصادر القدیمة ،الشیعة.

نقد ودراسةالعلقة بین الغلو والوضع فيکتاب «الموضوعات في آالثار واالخبار»
محمد رضا عزتي الفردوئي
صمد اسمی قيه باشي

142

الشلو _ باعتباره تیارا دینیا منحرفا _ له آفات عدیدة منها الفرار من الدین .و قد اتخذ السهید

هههذه الروایههات موضههوع ،فههإن مههن الرههرورا دراسههة العلقههة بههین الشلههو و وضههع الحههدیث .و عنههد

الخالصة

معروف الحسني موقفها تجهاه روایهات الشلهو و أخهذ بالبحهث فیهها ،و بمها أنهه یهری أن الکثیهر مهن
تعههاطي السههید معههروف الحسههیني مههع هههذه الروایههات نهههم منهجهها مشههایرا لمبانیههه فههي وضههع

الحههدیث ،و جعههل تهمههة الشلههو مسههاوقة للوضههع ،و فههي إطههار هههذا التقیههیم للروایههات و عههدها
موضوعة توجد العدید من اإلشکاالت اْلساسیة؛ منها :الخلهط بهین الحجیهة و الوضهع ،دراسهة

الحدیث وف التأریخ غیهر المعتبهر ،التتبهع النهاقص فهي دراسهة أحهوال الهرواة المتهمهین بهالشلو،

الحکههم بوضههع التفاسههیر الباطنیههة الصههحیحة ،عههدم االهتمههام بههرد العلههم بههبعض اْلمههور إلههی

المعصوم

 ،و عدم احتمال التصحی

و التحری

و الوضع الجزئي.

األلفاظ المحوریة :الشلو ،الوضع ،نقد الحدیث ،هاشم معروف الحسني.
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