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وایات ارزیابی برای تاریخ گرفتن قرار معیار ضوابط به رهیافتی  ر
 18/11/1396 ارسال: تاریخ
 11/12/1397 پذیرش: تاریخ

 1بگی نحسعلی 
 2جودکی زیدی مجید

 چکیده
یهههابی بهههرای پژوههههان حهههدیث گونی معیارههههای ناصهههحیح از صهههحیح روایهههات ارز  را گونههها
مات بر حدیث عرضه. اند برشمرده  گهران پهژوهش. اسهت معیارهها ایهن از یکهی تهاریخ مسهل 
یهابیای رب مذکور معیار از همواره حدیث  و اصهول کنهون تها ولهی انهد؛ بهرده بههره احادیهث ارز
مات بر روایاته عرض ضوابط ه مورد شایسته ای گونه به تاریخ، مسل  ؛ است نگرفته قرار توج 
 تها گردیهده بیهان روایهات پهاالیشبهرای  معیهار ایهن بهرای ضوابطی و شروط نوشتار این در لذا

 اجمههها  بههه تههوان مههی ضههوابط ایههن جملههه از. شههود اسههتفاده نههامبرده معیههار از روشههمندانه
 شههیوه بههه کههردن نقههادی و اصههحاب زمههان در عمههل اسههتمرار مورخههان، سههکوت مورخههان،
 قرار مالک چراییباره در ظرانن صاحب آرای  همچنین، نوشتار این در. کرد اشاره محدثان
 اعتمههاد بههه تههوان مههی جملههه از کهههه شههد آوردهبههرای اعتبارسههنجی احادیههث  تههاریخ گههرفتن

یهههابی، بهههرای تهههاریخ بهههه پیشهههینیان مات دانسهههتن قطعهههی و یقینهههی ارز  نیهههب و تهههاریخی مسهههل 
 کرد. اشاره تاریخی قضایای نبودن اطیاستنب و اجتهادی

یابی روایات، عرضه حدیث بر تاریخ، نقد  ها: کلیدواژه  .روایاتمعیارهای ارز

 مقدمه
 آن روشههمندانه پههاالیش لههزوم اسههت، مسههلمانان معرفتههی منبههع دومههین حههدیث کههه آنجههایی از
 احادیهثنهد ا کهرده  سهعی همهواره حهدیث ناقهدان و ههانپژو و، حهدیثر یهن. از ااسهت مهم بسیار

                                                   
 . (a-hasanbagi@araku. ac. irاراک ) دانشگاه انسانی علوم دانشکدۀ اسالمی معارف و الهیات گروه ادیاراست. 1

 . (majidjody@gmail. comدانشجوی دکتری دانشگاه اراک )نویسندۀ مسئول(). 2
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ی ضهوابط ابتهدا درهها  . آنگیهردقهرار  دسهترا دره نقیصه گونهه ههر از دوره به و پاک، معصومان
 ایهن در کهه تالشهی همهه بها امها؛ نشود پذیرفته روایت کسی هر از تا کردند وضع حدیث ناقل برای
 حادیهثا الی هالبه در حقیقهت از دوره به و ناصهوابی احهادیث، لهییداله به بهاز داشتند، مبذول راه
وضههع  جعلههی احادیههث پههاالیش و طههرد بههراییی معیارههها، بعههد مرحلههه در. بنهها بههر ایههن، شههد وارد
مات معیارها این از یکی. کردند  میهبان و معیار این حدیث ناقدان چند هر.  است  تاریخی مسل 
کار  را ضهه عر ضهوابط و اصهول کنهون تها امها، انهد کرده ارزیابی آن با را احادیث و گرفتهدر عمل به 

ه مورد شایسته ای گونه به تاریخ بر روایات  زمینهه در پهژوهش، این از پیش. است نگرفته قرار توج 
 بههه: تههوان مههی کههه شههده انجههام تحقیقههاتی تههاریخ، توسههط احادیههث نقههد و حههدیث و تههاریخ پیونههد

کمههال صههحرایی« مسههلمانان میههان در حههدیث و تههاریخ پیونههد»  نقههد و فهههم و تههاریخ رابطههه» ،از 
کهار کیفیههت شناسههی آسهیب» ،ز مجیههد معههارفا« حهدیث از حسههین « تفاسههیر در تههاریخ گیریبههه 
 در ولهی؛ کهرد اشهارهپهور  ییمصهال عبهاااز « تفاسیر تاریخی اخبار انتقادی سنجش» وشجاعی 

 . است نشده پرداخته تاریخ بر حدیث عرضه ضوابط و اصول بهها  آن از یک هیچ
 بها مقابلهه بهرای ههانپژو حهدیث که معیارهایی و حادیثا ارزیابی لزوم از ابتدا، نوشتار این در
گفههت. سههپس بههه دلیههل و خههوا سههخن کردنههد، وضههع احادیههث متههون بههه یافتههه راه هههای کهه ی هیم 

 بررسهی به ادامه در و پرداخته احادیث اعتبارسنجی برای معیار عنوانه ب تاریخ گیریسبب قرار
 و کلههی طههوره بهه نقههد لهبمسهه کههه کههرد خههواهیم بیههان و پرداخههت خههواهیم نوشههتار موضههو  تحلیههل و

مات با احادیث نقدمسبله   کهه پهذیرد صهورت محکمهی قواعهد طب باید  ناچار به تاریخی مسل 
 ایههن بهرایی ضهوابط و شهروط سهبب بهدین. بدههد قهرار پوشهش تحهت را آن گسهترده اجهباا بتوانهد
کهار بها ناقهدان تا کرد خواهیم بیان معیار یهابی را احادیهث روشهمندانه بتواننهدهها  آن گیریبهه   و ارز
 میههان واقعههی غیههر هههای تعههارض بههه گههاه و غیرعلمههی نقههدها صههورت، ایههن غیههر در زیههرا؛ کننههد نقههد

 . شد خواهد منجر احادیث

 احادیث اعتبارسنجی ضرورت. 1
ه با را احادیث ارزیابی و نقد ضرورت کرد  می نکته چند به توج  ها  آن به ذیل در کهتوان بیان 

 شود: می اشاره
 حدیث اهمیت .1-1

ت گهاهی مسهلمانان، دومهین منبهع تشهریع و شهناخت اسهالم اسهت و قهرآن از بعد ، سن   ههای آ
 حههدیث و گیرنههد مههیحکههام، اخههالی و معههارف را از آن برا حقههوی، اعتقههادات، قبیههل از، خههویش
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ت است.  بیان  دارایهیتهرین  مههم کهه باورهاست و عقایده سازند حدیث، دیگر عبارته بگر سن 
ت شههناخت بههر متوقهه ههها  آن شههناخت کههه آنجههایی از و تاسهه فههرد هههر  صههحیح احادیههث و سههن 
 3داشت. خواهد ضرورت آن نقد و سنجش و آن از صیانت  است، 

 حفظ ملکه شدن ضعیف. 1-2
کثهر نبد حفظ ملکه صحابه، عهد از گرفتن فاصله و احادیث نگارش منع جریان به توجه با  ا
 بههه و کننهد ضهبط دقیهه  طهوره به را روایهات نتواننههد ویهانرا شهد باعهثو  نهههاد فهروکش بهه رو روایهان
 ماننههد عوارضههی وقههو  امکههان باشههند، برخههوردار قههویی حافظههه از همچنههانی اشخاصهه کههه فههرض
 نقهل صهحیح وجهه بهر را احادیهث توانند نمی، نتیجه در. دارد وجود راویان در نسیان و سهو وهم،
 4شود. میها  آن بین در اختالف باعث و کرده

 احادیث بودن حادآ. 1-3
 احتمهال کههو بیشهتر اخبهار موجهود آحهاد هسهتند  بهوده انهدک روایهی متهون در متواتر احادیث

گونهه احادیهث،  این با. عمل مفید نهو  هستند علم مفید نه و دارد وجودها  آن در کذب و صدی
 بههه و اجتههاد نیازمنهدهها  آن ناسههره از سهره بازشناسهی و گهردد نمههی ثابهت دیهن در دلیلهی و حجهت
  گوید: می باره این در مفید شیخ 5است. «نظر» کارگیری

 و معلههوم[ حههدیث] بههر نقههل در و کننههد مههی نقههل را سههمین و غههث حههدیث، اصهحاب
. نیسهتند کاوش و ملبت دارای، کنند می نقل آنچه درباره و کنند نمی بسنده قطعی
 نظههر ربهه تکیههه و اصههول در مههلبت بهها جههب کههه اسههت مخههتلط آنههان احادیههث، نتیجههه در
  6پرداخت. احادیث آن نادرست از درست بازشناسی به توان نمی

 احادیث تدوین و نقل از ممانعت. 1-4
کرمپیامبر درگذشت از پس  گانه سهه خلفای جانب از موانعیبا  حدیث نگارش و نقل  ا

 بههین در افتههادن اخههتالف از جلههوگیری ماننهد: دالیلههی طههرح بهها آنهان. دمواجههه شهه صههحابه برخهی و
 از تهرا نیهب و حهدیث بها قهرآن اخهتالط از ترا پیامبر، به خالف دادن نسبت از ترا انان،مسلم

                                                   
 . 3، ص«نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثی  و تضعی  راویان». 3

 . 23، صنقد عند المحدثیندراسات فی منهد ال. 4

 . 61، ص«ها و معیارهای نقد متن حدیث در آثار شیخ مفید روش». 5

 . 73، صالمسائل السرویه. 6
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 ایههن. کردنههد دعههوت حههدیث تههدوین و نقههل تههرک بههه را مههردم آن، غیههر بههه پههرداختن و قههرآن تههرک
 تحریه  هها آن مضهمون یا فراموش تدرید  به احادیث از وسیعی بخش که شد موجب سیاست

  7یابد. اهر حوزه این به جعل یا شود
 معنا به نقل. 1-5

 عبهارات و الفهاظ خهود و شهده معنها بهه نقهل معصهومان احادیهث ازی بسیار، تردید بدون
 کههالم از مهها فهههم میههانه واسههط راوى فهههم شههد باعههث امههر ایههن. اسههت نرسههیده مهها دسههت بههه آنههان

 بها راوى فههم و گهردد  راوى فههم بهه تبهدیل معصهوم، مقصهود دیگهر، عبهارت بهه. شهود معصوم
 اضهافه را خطها واسطه یک و است بردارکه فهم راوى خطا ییآنجا از و شود بیان او خود ادبیات
 همهین و نشده منتقل بعد هاى نسل به صحیح شکل به معصوم سخن، نتیجه در. کند می
   8گردید. آن فهم شدن مشکل و روایت در تعارض بروز باعث امر

 اخبار اختالف. 1-6
 تعههارض. دارنههد اذعههان آن بههر همگههان کههه اسههت، روشههن امههری روایههات محتههوایی اخههتالف
گهر ولی؛ شود زایل تامل و دقت با است ممکن روایات ابتدایی  حهل   بهرای، بهود مسهتقر تعهارض ا

 از. کهرد اسهتفاده قهرآن بهر عرضهه و سهنت اههلآرای  بهر عرضهه جملهه از دیگر کارهای راه ازباید  آن
 9است. ضروری آنان اعتبارسنجی روایات، تعارض کردن برطرف برای، رو این
  پذیری آسیب. 1-7

 نقهل تقیهه،  زمینهه در فراوانی دیدگی آسیب احتمال گبارش، و صدوره مرحل در ما روایی متون
. کنههد مههی مخههدوش را اصههلی معنههای گههاه کههه دارنههد...  و تحریهه  تصههحی ، تقطیههع، معنهها، بههه

 10سازد. می مال بر را متون این احتمالی ناسازگاری محتوایی اعتبارسنجی

 ارزیابی معیارهای. 2
 - انههد یافتههه راه احادیههث بههه زمههان گههذر در کههه - ناسههره از سههره شههناخت بههرای هههانپژو حههدیث

                                                   
 . 16، صنقد المتن عند المحدثین. 7

 . 113، ص«نقل به معنا در حدیث؛ ابعاد و آثار آن». 8

 . 518، صمنط  فهم حدیث. 9

 . 517همان، ص. 10
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 بهه نهاظر، دیگر سوی از و حدیث سند به ناظر سو یک از معیارها این. اند کرده عنوان معیارهایی
 ورود از جلهههوگیری و احادیهههث صهههیانت بهههرای کهههه معیهههاری نخسهههتین. هسهههتند احادیهههث مهههتن

کار  وضعی احادیث  بود. خواهی سند، گرفتندبه 
 اخبار کردن مستند. 2-1

کهار  احادیهث سهمین و غهث شهناخت بهرای محهدثان کهه معیاری نخستین  کهه - گرفتنهدبهه 
 هههیچ کههه بههود ایههن - گرفههت را نههامعتبر احادیههث از بسههیاری ورود جلههوی مسههتحکم سههدی ماننههد

کهههار از ای پیشهههینه چنهههد ههههر. پذیرفتنهههد ینمههه راوی از سهههند بهههدون را حهههدیثی  در سهههند گیریبهههه 
بهه  را سهند ابتهدا در راویهان کهه آیهد برمهی محققان مطالب برخی از اما نیست، دست در احادیث

 را سهند راویهان کهه بهود اسهالمی جامعه دری حوداث و عیوقا رخداد دنباله ب بلکه گرفتند، نمیکار 
کار    گوید: میباره  این در ذهبی. گرفتندبه 

 اسهناده دربهار یکهدیگر از هرگهب بودنهد، نهامور امانهت و عهدالت بهه صهحابه که آنجا از
 آشهکار احادیهث از برخی بودن درو  که - تابعانه دور در اما پرسیدند؛ نمی روایات
  11.پذیرفتند نمیجب با قید سند و عدالت راویان آن  را حدیثی هیچ - شد

  گوید: می نیب سیرین ابن
وا قالوا:، الفتنه وقعت فلما، األسناو ا  یسخل ن یکوصوا ل    12؛رفالک  لنا سم 

. افتاد اتفای )وضع( فتنه که آن تا کردند نمی سلال حدیث سند از پیشتر، ]راویان[
 . ببرید نام ما برای را خود رجال پرسیدند: می آن از پس

کار شرو ، حال هر به  اطمینهان و اعتبهار باعث آن استعمال، باشد که وقت هر سند گیریبه 
 آرامهش احسهاا داد، مهی نسبت پیامبر به سند با را خبری وقتی نیب راوی و شد احادیث به
 بلکهه؛ کشهید نمهی دوش بهه را خبر نادرستی و درستی مسئولیت تنهایی به دیگر که چرا؛ کرد می
ل مسئولیت در نیب را زنجیره افراد دیگر . انسهتد مهی شریک خود با خبر این صحت درجه تحم 

ه بابنا بر این،  ه روایت سند به راویان، باال عوامل به توج  کهار  را خهود اهتمام همه و کردند توج  بهه 
کی که دارد وجود شواهدی. بشنوند آن اصلی مصدر از را روایت تا بستند  چهه کهه است آن از حا
 در و ردک یم فرسیگر د نیسرزم بهی نیسرزم از واحد،ی ثیحد سناداِ  و  یتوثی پ در راوی یک بسا

                                                   
 . 201، ص1ج ،التفسیر و المفسرون. 11

 . 15، ص1، جصحیح مسلم. 12
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 کهه صهورت بهدین؛ بود شده زمان آن در عامه فرهنگ از جبئی اخبار کردن جمع ها تالش این اثر
  13کردند. می جمع یکی یکی شهری هر در را روایات و احادیث و گشتند می راویان
 . بنها بهرگرفتنهد بههره وهیشه نیهم از اخبار نقل در محدثان از سیبت به نیب مورخان بعدها البته
 گبافهه. ردنهدک دیهتقل محهدثان از را اخبهار ردِن که مسهتند معروِف  ویکی نکت قاعده مورخان»این، 

گر بود نخواهد کا گونه به؛ است بوده ثیحدی اسالم ِخ یتار مطالعات خاستگاِه  شود گفته ا  هی 
  14.«دیگردی خیتار مطالعات به منجر ث،یحد علم به توجه

 بعهدها ولهی، دیدنهد نمی سند ذکر به لزومی ابتدا در نراویاکه  گفت توان می، دیگربه عبارت 
 سلسهله ذکهر بها مشهکل؛ امها کننهد ذکهر را سهند سلسهله کهه دیدنهد ضهروری، احادیهث جعل اثر در

بهرای  حهدیث، گهران پهژوهش کهه کردنهد مهی درسهت جعلهی سهند برخهی بلکهه، نشد برطرف سند
 ههای آمهوزه پایهه بهر را احادیهث دسهن و کردنهد اقدام رجال دانش ریبی پی به سند سلسله ارزیابی
 کردند. می ارزیابی رجال دانش

وایات عرضه. 2-2  ر
 بهههدوری جسههتن از نقههل روایههات از ضههعفا  و احتههراز بههرای هههانپژو حههدیث کههه تالشههی همههه بهها
 تها داشهت آن بهر را ناقهدان کهه کهرد پیدا رسوخ متون در ضعی  روایات برخی باز اما، دادند خرج
 اصههلی رکههن دو مههتن و سههند. کننههد مشههخص را ضههوابطی و معیارههها بنیهه احادیههث متههون بههرای

 بهه دیگری بدون یکی ارزیابی. بنا بر این، نیست منفک دیگری از یک هیچ که هستند حدیث
 مشهکل سهاز چهاره تنههایی بهه سهندی نقهد بهه کهرده بسهنده، دیگهر طهرف از. نیسهت کافی تنهایی
یههان در حتههی خطهها و نسههیان سهههو، احتمههال کههه چههرا؛ نبههود ، دیگههر سههوی از. داشههت وجههود ثقههه راو
   15.اند نداشتهها  درباره آن یکسانی نظر ناقدان ووجود دارد  نظر اختالف راویاناز  برخیدرباره 
 سهههند بههها احهههادیثی هوشههمند سهههازان حهههدیث از برخههی کهههه اسهههت آن گههواه تهههاریخ کهههه آن دیگههر
 شههد باعههث دیگههری مههوارد و مههوارد ایههن 16انههد. داده نسههبت معصههومان بههه و جعههل صههحیح،
یههابی بههه هههانپژو حههدیث و ناقههدان  مههتن اعتبههار بههرای و پرداختههه احادیههث محتههوای و متههون ارز
 میههان روایههات، محتههوایی و نقههدمتنی معیارهههای برشههمردن در. کننههد وضههع معیارهههایی حههدیث

                                                   
 . 34، صالعرب عند التاریخ علم نشب  فی بحث. 13

 . 33، ص«)پیوند تاریخ و حدیث(نگاری محمد بن جریر طبری  روش تاریخ». 14

 . 135، ص«تقدم تجویبی نقد سند یا متن». 15

 . 16، ص«معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث». 16
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 اختالفهی دیگر برخی و است اتفای مورد برخی؛ دارد وجود مختلفی های دیدگاه نظران صاحب
 کرد: اشاره زیر موارد به توان می معیارها این جمله زااست؛  

کوریم ال (  در معصهومان از صهادره روایهات کهه ییآنجها از :عرضه متن بر نصوو  قور ن 
 از سهند، صهحت از بعهد کهه اسهت الزم ،هسهتند قرآن به متکی محتوا، ییدبت در و حجیت اصل
 قهرار عمهل مهورد قهرآن، بهاهها  نآ مخالفهت عهدم صهورت در تها دنشو عرضه قرآن بر داللت، لحاظ
  17گیرند.
می های نقل با باید را متکلم هر به منسوب سخن :عرضه متن بر سّنت مقطوع ب(  کهه مسهل 

 کنهار بایهد باشهد، او قطعهی تقریهر یها کهردار یا گفتار مخال  که صورتی در؛ کرد ارزیابی رسیده او از
ت قطعههی  را امبرپیهه بههه منسههوب قطعههی غیههر احادیههث، رو ایههن از. شههود گذاشههته بایههد بههر سههن 
 نهاد. کناری به مخالفت صورت در و کرد عرضهحضرت 
 از صهحیح و باطهل از حه  دهنهده تمیهب عقهل کهه نیسهت شکی :عرضه متن بر عقل سلیم ج(
 عقهل وسهیله بهه اسهت، عقل دین معارف فهم در استنباط منابع از یکی، رو این از. است سقیم
ی، از َنبی   18شود. می شناخته نامعتبر از معتبر حدیث و سحر از معجبه متنب 
 ههههای دانهههش موضهههوعات در روایهههات از ای پهههاره :عرضووه موووتن بووور مسوووّلمات علووووم تجربوووی د(
 موضههوعاتی بههه تفسههیری روایههات برخههی حتههی و قههرآن هههای داسههتان یهها آفههرینش جملههه از، تجربههی
 بها متناسهب بایهد حدیثی هر بررسی و نقد که آنجا از و گیرند می قرار علم حیطه در که پردازند می

یهابی در مههم معیارههای از یکهی عنهوان بهه توانهد مهی علهم لهذا، باشهد آن محتوای  روایهات ایهن ارز
 ههر بها حهدیث مهتن مخالفهت کهه اسهت آنک مال این در توجه قابل نکتۀ. گیرد قرار استناد مورد

 قطعهی امهور مراد بلکه نیست، نشده ثابت یقین و قطع طور به آن صحت هنوز که علمی فرضیۀ
  19است. تجربی علوم مسلم و

گوواارم هوای معتبور توواریخی: (وهو  متههون نقهد در مهههمی هها کمهال از دیگههر یکهی عرضوه مووتن بور 
 تهاریخی معتبهری هها گهبارش بر متون این عرضۀ است، تاریخیی ها گبارشی حاو که احادیثی
یههابی در تنههها کههه اسههت ایههن بههاال معیارهههای بههه نسههبت تههاریخ معیههار برجسههتگی. اسههت  مههتن ارز

یههابی در بلکههه، ودهنبهه تاثیرگههذار احادیههث  بههدین؛ کنههد مههی کمههک پههژوه حههدیث بههه نیههب سههندی ارز
                                                   

 . 65، ص«د متن حدیث در آثار شیخ مفیدها و معیارهای نق روش». 17

 . 130، صکیفیت تحلیل و نقد حدیث. 18

 . 42، ص«اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی». 19
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 زمهان و زنهدگی سهوانح اخالقیهات، عقاید، قبیل از اطالعاتی دادن اختیار در با گاهی که صورت
 و قطهع دچهار یها اسهت اتصهال دارای حهدیث سهند آیها کهه کنهد مهی کمک محدث به راویان مر 
 صهحت قهرین انهدازه چهه تها و اسهت راوی به منسوب دازهان چه تا روایتی چنین اصوال   و، ارسال
 و مفهاد تحلیهل و نقهد امکهان تهاریخی قطعهی ههای جریهان و حهوادث بهر تکیهه بها نیب گاهی. است

 کند. می مشخص راها  آن محتوایی اعتبار میبان و فراهم را احادیث از برخی مضمون

گرفتن تاریخ3 ک قرار   . چرایی مال
 بههرای معیههاری عنههوان بههه تههاریخ بههه کههه داشههت آن بههر را پژوهههان حههدیث آنچههه رسههد مههی نظههر بههه

 ظنهی واحهد، احادیث چون که این آن و بودیی  عقال قاعده، بیاورند روی احادیث اعتبارسنجی
 نهههاده کنههار بههه، کننههد پیههدا تعههارض مسههلم( )تههاریخ قطعههی و مسههلم امههر یههک بهها وقتههی، هسههتند

 معتقدنهد کهه چهرا؛ داننهد مهی شهر  را تهاریخ عیهارم بهه محهدثان تکیهه منشب برخی البته. شوند می
. کردنهد عنایهت آن بهه نیهب محهدثان، کهرده توجهه بشری معرفت یک عنوان به تاریخ به قرآن چون
 شود: می اشاره زمینه این در نظرات برخی به زیر در

  گوید: می باره این در خلدون فلسفه تاریخ ابن نویسنده
 ظههور آغهاز همهان بهه مسهبوی اسهالم در تاریخ علم شیو  و ماهیت هدف، به اشاره
 اشهارات این. بیابیم احادیث میان در و کریم قرآن در توانیم می را آن و است اسالم
کیههد و بشههر تههاریخ بهها خههدا )پیونههد( پیرامههون در و اسههت کلههی و اجمههالی طبعهها  بههر تب

 القهیاخ و دینی سودهای و زند می دور سرای، این در آدمیبادگان زندگی ناپایداری
کیههد عبههرت و انههدرز دادن و انههذار در را تههاریخ عملههی و  مسههلمانان بههه. کنههد مههی تب

 سهههرنگونی و سهههرافرازی خهههاکی، زنهههدگی ههههای دگرگهههونیه دربهههار شهههود مهههی تکلیههه 
 و ههههها خوشههههبختی در کهههه گذشههههته اقههههوام بهههه خههههدا کیفههههر و پهههاداش و ههههها پادشهههاهی
  20بیندیشند. است، گردیده آشکار آنان های بدبختی

 معرفهت سهوم منبع را اهلل( )ایام قرآن تعبیر به یا تاریخ و داشته مشابه نظری نیب هوریال اقبال
  گوید: میه بار این در وی. داند می

 از یکهههی و داشهههته توجهههه بشهههری، معرفهههت از منبعهههی عنهههوان بهههه تهههاریخ، بهههه قهههرآن
 کههه چههرا؛ اسههت گذاشههته مهها اختیههار در را تههاریخی گههری نقههادی اصههول تههرین اساسههی

                                                   
 . 170، صخلدون فلسفة تاریخ ابن. 20
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 بهه او گهواهی دربار  کردن داوری برای مهمی عامل را مخبر شخص منش و سجیه
 . است آورده شمار

  گوید: می و داده ادامه سپس
 انتسههاب صههحت بههه کههردن پیههدا یقههین ضههرورت تجربههه، کسههب بههه قههرآن دعههوت
  21کنند. اعتماد بدان و آورده روی تاریخ به کرد ترغیب را محدثان نبوی، احادیث

یهابی بهرایرا  تهاریخ مهالک بهه پیشهین ههانپژو حهدیث اطمینهان و اعتمهاد دیگری شخص  ارز
 دلیههل کههه باورنههد ایههن بههر دیگههر برخههی 22اسههت. دانسههته اریختهه بهههت ایههاروۀ رضههع دلیههل روایههات
. بهه اسهت بهوده بودنشهان قطعهی و یقینهی و ثابهت معیارهها، و مهالک ایهن انتخاب برای محدثان
یههان اعتبارسههنجی بههرای محهدثان کههه طههور همههان گوینههد مههی، دیگههرعبهارت   و مقارنههه شههیوه بههه راو
یههات بهها بررسههی مههورد راوی روایههات بههین کههه گونههه بههدین، شههدند متوسههل مقابلههه  مقابلههه ثقههات راو

 اسهاا سری یک به نیب متون ارزیابی برای، کردند می توثی  را او موافقت، صورت در و انداختند
 در تها دادند قرار معیار را ها آن و آوردند روی - بودند ثابت و قطعی و یقینی نبدشان که - اصول و

 خطیهب 23کننهد. رد   را مهتن، مخهال  صهورت در و توثیه  را مهتنهها  آن بها مهتن موافقت صورت
 بهه عمهل زیهرا؛ بهود یقینی و مقطو  آنان نبد که دادند می قرار مالک را چیبهایی گفته نیب بغدادی
   داشته: بیان دیگری نویسنده 24است. واجب حال هر در معلوم و مقطو 

ه کهه اسهت خهارجی وقهایع گهر حکایهت تهاریخ،  نقههل و دیهده را آن اعتنهایی قابهل عهد 
ماتی، و قطعیههات چنههین بهها کههه گبارشههی بههه تههوان نمههی و انههد کههرده  و اخههتالف مسههل 

 زیهرا نگریسهت؛ معصهومان از شهده صهادر حدیِث  دیده به دارد مستقر تعارض
مات و قطعیهات با کسی هر از بهتر آنان و ندارد راه خطا معصومان کار در  مسهل 

  25.دارند آشنایی
   دانسته: چنین را تاریخ گرفتن قرار معیار دلیل متفاوتیتوجیه  با دیگری اندیشمند

 انکن هنذا مثنل  فن خنام من  و اِلسنتنباَ، و ل فتمناو محن  سنتیل خیالتوار أنک ذل
                                                   

 . 159، صاحیای فکر دینی در اسالم. 21

 . 33، ص«معیارهای نقد متن در ارزیابی حدیث». 22

 . 50، صالمحدثین اصول منهد النقد عند. 23

 . 432، صالکفایة فی علم الروایة. 24

 . 16، ص«نقد متنی و محتوایی احادیث و نقش آن در توثی  و تضعی  راویان». 25
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 و ن ندلل لةیوسن اصنتک هننا فمن  بنا ، اذینالع و  یالتنُن و هاصنةکال من  ضرب  ف خائضا
  26؛ یالتون

 ظهههور و بههروز محههل کههه گرفتههه قههرار توثیهه  و نقههد بههرای ای وسههیله جهههت آن از تههاریخ
 در اجتهاد و استنباط به استناد با کس هر که چرا؛ نیست آن در اجتهاد و استنباط

 . است رفته فرو کهانت و نجوم علم در ای گونه به، بدهد نظر وقائع مورد
 بها مهورخ کهه نیسهت کهانهت و نجهوم مانند تاریخ است معتقد هنویسند این، دیگر عبارته ب

 تههاریخ بلکههه، باشههد داده خبههری حهال، و گذشههته دربههاره جفههر و رمهل و فلکههی حرکههات بههه اسهتناد
 رخدادهای از را ما که است علمی و است داده رخ خارج در که است عییوقا حکایت و گبارش
گهاه اسهت گذشهته پیشهینیان بهر آنچه و پیشین  معیهاری اسهت شایسهته . بنها بهر ایهن، سهازد مهی آ
 . بگیرد قرار احادیث سنجش برای

 ازبایهد  تهاریخ بلکهه، شهود نمهی حهدیث رد   موجب تاریخ مخالفت مجرد است معتقد ادلبی
ههت و ثبههوت نهوعی  حقیقههت همههین نیههب تههاریخ بهر حههدیث عرضههه از منظههور و باشهد برخههوردار جبمی 
 کهه امهری بها نیسهت جهایب و هستند ظنی واحد، روایاتکه  آن دلیله ب  است؛  جازم امر و تاریخی
  27کنند. مخالفت قطع، به شبیه یا هست قطعی

؛ دانهد نمهی مطله  حقیقت را اشاره مورد تاریخی حقیقت معاصر، مورخان از، عثمان حسن
 و حهوادث آثهار شهدن ناپدیهد ادلهه، رفهتن بهین از خهاطره به حقیقتهی چنهین بهه یهابی دسهت که چرا

 کهه حقیقتهی . بنا بر این، است ناپذیر امکان رخدادها بیان در مصالح و اغراض ودوج همچنین
 درسهتی و صهدی میهبان چقهدر ههر و  اسهت  نسبی و صحیح حقیقتی، یابد می دست بدان مورخ
  28شود. می افزوده آن صحت میبان بر، شود بیشتر آن در

 تاریخ گرفتن قرار معیار ضوابط. 4
ممسه ههای گهباره هانپژو حدیث  از مقبهول روایهات تمییهب بهرای مقیاسهی عنهوانه به را تهاریخی ل 
کار  مردود روایت کم آن گستردهی اجبا بر که قواعدیمسبله  این برای آنان لکن؛ اند گرفتهبه   حا
 از برخهی بههه، داد انجهام تاریخی و حدیثی منابع در که تتبعی با نگارنده. اند نکرده وضع، باشد
  شود: می اشارهها  آن به ذیل در کهه یافت دست ضوابط این

                                                   
 . 82یه، صمنهد االمام ابن حجر فی توثی  متون السنه النبو. 26

 . 321، صمنهد نقد المتن عند علماا الحدیث النبوی. 27

 . 21، صمنهد البحث التاریخی. 28



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 اول

158 158 

 مورخان اجماع. 4-1
 آن وقهو  کیفیهت چنهینهم و تهاریخی رخداد یک اصل تا کند می کمک که مواردی جمله از
یهادی ابهامهات کهه طور همهان، تهاریخ در. اسهت مورخهان نظهر اتفای و اجما  شود، تبیید  وجهود ز
 قهرار پژوههان حهدیث اتکهای مهورد موضهو  همهین و شهود می یافهت فهراوان نیب ابهام بی موارد دارد،
 تهاریخی رویهداد یا واقعه یک مورد در مورخان اتفای مورد های گباره هانپژو . حدیثاست گرفته
 کههه  اسهت  ضههوابطی از یکهی قاعههده ایهن. انههد آورده شهماره بهه روایهت رد   بههرای مقیاسهی عنههوان بهه را

 .  اند کرده رد   اجماعی چنین اب مخالفت صورت در را روایت و کرده تکیه آن بر محدثان
 زمهان در و سهالگی 25 سهن در  جهواد امهام که است آمدهروایت  یک ضمن در نمونه اول.

 اجمهها  بهها مخالفههت خههاطر بههه را روایههت ایههن مجلسههی 29.رسههید شهههادت بههه بههاهلل واثهه  خالفههت
 بههه ی227 سههال در بههاهلل واثهه   کههه ایههن بههر دارنههد اتفههای مورخههان کههه چههرا؛ اسههت کههرده رد   مورخههان
 افتهاده اتفهای تهاریخ ایهن از بیشهتر، یها سال هفت جواد امام شهادت که درحالی؛ رسید خالفت
  30است.

 رسههول ریشمشه الفقهاروذ دم:یپرسه امهام رضها از د:یهگو اهلل عبهد ابهی بهن احمهد نمونوه دوم.
 شمشهیر آن و است  نقره آن وریز و بود، آورده آسمان از را آن لیجبرئ فرمود: بودا جاک از  خدا
کنون هم  اتفهای و اجمها  بها که چرا؛ دانسته مردود را روایت این شعرانی عالمه 31است. من نبد ا

  عهاص شمشهیر ذوالفقار که اند کرده گبارش اتفای به آنان.  است  مخال  نویسان سیره و مورخان
  32ید.رس پیامبر به شمشیرش، رسید شهادت به بدر جنگ در که آن از بعد و بود منبه  بن

 رسههول پههس. کههردم سههفر رمضههان عمههره در پیههامبر بهها کههه شههده نقههل عایشههه از نمونووه سوووم.
 مههن و خوانههد، شکسههته را نمههاز پیههامبر و بههودمر روزه مههن ولههی کههرد، افطههار را اش روزه خههدا
 بهههودم، روزه مهههن و کهههردی افطهههار، پیهههامبر ای گفهههتم:، شهههدیم مکهههه وارد وقتهههی خوانهههدمر تمهههام

 مورخههان اجمهها  مخههال  را روایههت ایههن سههبحانی 33.خوانههدم کامههل مههن و خوانههدی شکسههته
 تهوان نمهی پهس. بودنهد القعهده ذی در همگهی و آورد جهاه ب عمره چهار تنها پیامبر که داند می

                                                   
 . 345، ص2، جکش  الغمة فی معرفة اوئمة. 29

 . 96، ص6، جمرآ  العقول فی شرح أخبار آل الرسول. 30

د. 31  . 180، ص1، ج بصائر الدرجات فی فضائل آل محم 

 . 353، ص12، جشرح الکافی. 32

 . 162، ص3، جسنن الدارقطنی. 33
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  34کرد. اطمینان و اعتماد حدیث این به
 خیبههر غههزوۀ ازکههه  آن از بعههد گویهد: مههی ابههوهریره کههه اسههت آمهده گههبارش یههک در نمونوه چهووارم.

 بیههدار خههواب از، کهرد طلههو  خورشهید کههه زمهانی تهها و بهودیم پیههامبر همهراه بههه شهبی، گشههتیم ربه
. اسهت شهیطان منبلگهاه اینجها زیهرا؛ کننهد ترک را مکان این باید همه فرمود: پیامبر. نشدیم
 به سجده دو آن از بعد بگیرد، وضو تا خواست آب آنگاه دادیم، انجام را فرمانش گوید: ابوهریره

  35.آورد جا به را صبح نماز و شد اقامه نماز سپس ورد،آ جا
 ایهن در کهه چهرا؛ نیسهت موافه  مورخان اتفای و اجما  با روایت این گفته نویسندگان از یکی
 و منهابع همهۀ اتفهای بهه که حالی در؛ است داشته حضور خبیر غزوه در کرده ادعا ابوهریره روایت
 36شد. مسلمان خیبر غزوۀ به امبرپی رفتن از بعد ابوهریره مورخان، إجما 

 چنهین رسهول حضهرت اسهراِا  واقعهۀ دربهارۀ عائشهه تاریخی، گبارش یک در نمونه پنجم.
 گفته:

 آن در او سهیر و ندیهدم غایهب بستر[ ]در را خدا رسول بدن معراج[ شب ]در من
  37.بود روحانی شب،

  گوید: می و ستهدان مورخان اجما  با ناسازگار را گبارش اینیی  طباطبا عالمۀ
 نظهر اتفهای نگهاران سهیره و مورخهان کهه بهس همهین روایهت ایهن نبهودن درسهت برای
 امهها، داده رخ مدینههه[ ]بههه پیههامبر هجههرت از پههیش ههها مههدت اسههراا واقعههۀ کههه دارنههد
 ایهن در و اسهت گرفتهه صهورت مدینهه در و هجهرت از بعد عایشه با حضرت ازدواج
  38ندارد. وجود نظری اختالف هیچ باره

 اجمهاعی مهوارد بهر تنهها را احادیهث کهه نبهوده گونه این پژوهان حدیث که کرد نشان خاطرباید 
 معهروف و مشهور مورخان، نبد که مطلبی با را احادیث اوقات گاهی بلکه، کنند عرضه مورخان
 ورالمشهه»، «السهیر اهل بین المعروف» مانند عباراتی با را روایات محدثان. اند ه کرد نقد نیب بوده
کثهر»، «السیر اهل بین  و کهرده نقهادی «المعتمهده التهواریخ»و  «المعتبهره التهواریخ»، «السهیر اههل ا

                                                   
 . 344، ص1، جاإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف. 34

 . 471، ص1، جسلمصحیح م. 35

 . 122، صهریره ابو. 36
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کثر که مطلبی با را احادیث  را آن معتبهر تهواریخ یا بوده مشهور مورخان بین یا بوده آن بر مورخان ا
  کنیم: می ذکر را موارد گونه این از ای نمونه مثال برای 39؛اند نموده رد   کرده، ذکر
 مدینهه وارد حهد قصهد به معاویه پسر یزید فرمود: امام صادی که شده وارد روایتی یک در
کثههر مورخههان بیشههتر گههبارش بهها مخالفههت خههاطره بهه را روایههت ایههن کههافیال کتههاب شههارح. شههد  )ا

کثهر کهه چهرا؛ کهرده رد   مورخان(  بلکهه، نشهد مدینهه وارد تنهها نهه ملعهون ایهن کهه نهدا بهرآن مورخهان ا
 اتفههای و اجمهها  تنههها بنهها بههر ایههن،  40رفههت. دنیهها از جهها همههان در تهها نرفههت بیههرون نیههب شههام از حتههی

 کهه مطلبی یا معتبر تاریخ در مطلبی وجود اوقات گاهی بلکه، نبوده احادیث رد   مالک مورخان
کی نیب بوده مورخان بین معروف و مشهور  حهدیث کهه چهرا؛ است بوده حدیث طرد و رد   برای مال
 معروف و مشهور مطلب و یقینی آنان نبد در مورخان اجما  اما، بوده ظنی محدثان نبد در واحد
 است. بوده اطمینان به قریب نبدشان در مورخان بین
یخ و کتب سیرهس. 4-2  کوت توار

یهابی بههرای محههدثان کهه اسههت ضهوابطی و قواعههد جملههه از نیهب مههورد ایهن  بهههره آن از روایههات ارز
، باشهند ای حادثه و رویداد متضمن که را روایاتی پژوهان حدیث ضابطه این اساا بر. اند گرفته
 همگههی سههکوت . بنهها بههر ایههن، انههد نپذیرفتههه انههد نیههاوره میههان بههه آن از سههخنی هههیچ تههواریخ ولههی

یهاد آن نقهل بهرای انگیهبه  کهه ایهن وجهود بها مشخصی و معین حادثه از مورخان  قهوی قرینهه، بهوده ز
کی است  . است نپوسته وقو  به اصال رخدادی و قضیه چنین  که این از حا

 نصههرانی کنیهب کهردم: عهرض امهام رضها بهه گویههد: مهی محمهد ابهی فرزنهد ابهراهیم نمونوه اول.
 جنابهت غسهل نهه و گیهرد می وضو نه است، نصرانی او که دانید می شما و شماست گبار خدمت

، کهرده رد   را روایهت ایهن یبهبههان 41.شهوید مهی را ههایش دست چون ندارد، عیبی فرمود:. کند می
 سهکوت و نیامهده امهام رضها برای نصرانی کنیبدرباره  سخنی تواریخ در است معتقد که چرا

   42. است  آن نادرستی بر دلیل تواریخ
 بهه و عالمیهان خداونهد بهه کهه ههر فرمودنهد: پیهامبر که شده وارد روایت یک در نمونه دوم.

                                                   
کههالم الملهک العههالم؛ 528، ص5، جروضهة المتقهین فههی شهرح مهن ال یحضههره الفقیهه. 39 ، آیهات اوحکههام فهی تفسهیر 
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 . 205، صحاشیة الوافی. 42
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 ایهن پژوههان حهدیث از یکهی 43.شهود حمهام داخل لنگ بدون نباید پس، دارد ایمان قیامت روز
گر است معتقد که چرا؛ کرده رد   را حدیث  و تهواریخ، داشهت وجهود پیهامبر زمهان در حمامی ا
 پیهامبر کهه نشهده اشهاره تهواریخ از کهدام ههیچ در چهون اما؛ کردند می اشاره آن به نویسان سیره
 نداشهته آشهنایی حمهام بها حجهاز حضهرت حیهات در که است آن از حاکی، شد حمام وارد

  44است.
ک باقر  امام زمان در د:یگو زراره نمونه سوم.  او بهه هکه دمیهد پسهرى امام صهادی از هبود 

 اى گفهتم: او بهه و ردمکه حضهرت غهالم بهه اشهاره. بهود افتهاده راه بهه تهازه گفتند، می فطیم عبداهلل
 هکه حهالی در - غهالم. است من غالم نیا گفت: پاسخ در ا ستکی توست نارک در هک  نیا پسرر
کهسهتمین تهو غالم من گفت: او به - ردک می مباح او با  بهدتر تهو بهراى مها بنهدگی ارکهان گفهت:ک ود. 

 گذاشهته، سهبدى در را او. سهپرد جهان و خهورد نیزمه بهه او و زدک ودکه آن به اى ضربه غالم. است
 در مهردم داده، هکیت من بر که حالی در و دش عیبق روانۀ ادهیپ پاى با باقر  امام. آوردند عیبق به

  امههام رسههاندند، عیههبق بههه راک ودکهه جنههازه هکهه هنگههامی. گفتنههد می تیتسههل او بههه فرزنههدش مههر 
. ننهدک دفهن را او هکه فرمهود امهر سهپس گفهت، ریهبکت چههار و خوانهد نمهاز او بهر و آمهد شیپه باقر
 علی همانا شود، نمی گبارده نماز الاطف بر فرمود: و رفت اى گوشه به گرفته، مرا دست گاه آن
 خاطر به من و گبارد نمی نماز آنان بر و نندک دفن مردن از پس را اطفال نمود می امر هک بود نیچن
 نمهههاز خهههود اطفهههال بهههر ان(یعی)شههه نهههد:یبگو هکههه نهههدارم خهههوش چهههون گهههباردم، نمهههاز نههههیمد اههههل
   45.گبارند نمی

 از سهخن تواریخ و سیره کتب در که استدالل ینا با، دانسته مردود را روایت این گری پژوهش
امهههام  از بعهههد امامهههت ادعهههای کهههه افطهههح عبهههداهلل از غیهههر امهههام صهههادی بهههرای فرزنهههدی وجهههود
 بهرای فطهیم عبهداهلل نهام بهه فرزنهدی از تواریخ سکوت . بنا بر این، ندارد وجود داشته، صادی

کی - داشته امامت ادعای که - امام صادی   46. است  حدیث طرد از حا
 کهههرا  امههور یخههرب خالفههتم زمههان در فرمههود: علههی امههام کههه آمههده روایتههی در نمونووه چهووارم.

در   کهه ایهن جملهه از؛ برگهردانم (پیهامبر )زمهان قبل حالت به بودند داده تغییر پیشین خلفای

                                                   
 . 164، ص1، جالخصال. 43
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 47.کهردم بهاز بودنهد بسهته کههرا  ههایی خانههدر  و بسهتم شهدند مهی بهاز مسهجد بهه کههرا  ههای خانه
 خلفهای  کهه ایهن بهه انهد نکهرده ای اشهاره تواریخ که چرا؛ شمرده مردود را روایت این شعرانی المهع

. کردند باز را صحابه سایردر  و بستند، شد می باز مسجد به کهرا  وی خانهدر  علی از پیش
  48پذیرفت. را روایت توان نمی ، بنا بر این، کرده سکوت مورد این در تاریخ چون بنا بر این، 

  عمل استمرار به نظر. 4-3
 اسهههتفاده احادیهههث اعتبارسهههنجی بهههرای تهههاریخی ضهههابطه ایهههن از پژوههههان حهههدیث از برخهههی

، باشههد ثابهت تهاریخی نظهر از خبهری هرگهاه و بهود تشههریع زمهان پیهامبر زمهان کهه چهرا؛ انهد کهرده
 مهواردی در هقاعهد ایهن البتهه. دارد ادامه نیب صحابه زمان تا پیامبر رحلت از بعد آن به عمل
 پیامبر از بعد چند هر است ذکر شایان. باشد شرعی احکام به مربوط روایت که دارد کاربرد
 احکهام حیطهه در خصهوص بهه و نداشهته کلیهت اما، دادند تغییر را حضرت های سنت از برخی
 در شههرعی عمهل یههک اسهتمرار از تهاریخ کههه صهورتی در . بنها بهر ایههن، شههد تغییهر دچههار کمتهر شهرعی

 خصهوص ایهن در وران اندیشهه از یکهی. کهرد اعتمهاد آن بهر تهوان مهی، دهد خبر رحلت از بعد انزم
  گفته:

 حضههرت بعههد صههحابه عملکههرد بههه، باشههد مختلهه  پیههامبر از احادیههث هرگههاه
  49شود. می توجه

 را متعهه و موقت ازدواج من، مردم ای فرمودند: پیامبر که شده وارد روایتی در نمونه اول. 
گههاه هههان بههودم، داده اجههازه اشههم بههرای  بههرای و قیامههت روز تهها را آن خداونههد تحقیهه  بههه باشههید، آ

 نکههاح از خیبههر جنههگ روز در پیههامبر کههه شههده نقههل دیگههری روایههت در. فرمههود تحههریم همیشههه
 چهرا؛ انهد دانسته قبول قابل غیر را مذکور روایات محققان 50کرد.  نهی اهلی خران گوشت و متعه
 حکایهت ابهوبکر زمهان در و پیهامبر رحلهت از بعد متعه به عمل استمرار از تاریخی  یحقا که
 در قضهیه یهک رخهداد از بعهد  کهه ایهن تا داشت استمرار نیب عمر خالفت از ای برهه در حتی و دارد
گاهی این مذکور اعتبارسنجی در 51شد. ممنو  عمر خالفت اواخر  محهدث که است تاریخی آ
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 . 169، صالرسائل التسع. 50

 . 79، صمسائل فقهیه؛ 541، ص1، جاإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف. 51
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گهاه مشهخص عملهی مهورد در صحابه دعملکر به تا رساند می مدد را  ههای گهبارش چهون و شهود آ
 نادیهده را مخهالفش روایهت پهس، داشته صحابه زمان در عمل فالن استمرار از حکایت تاریخی
 است. گرفته

 آنهان بهر و نهداد غسهل را احهد کشهتگان پیهامبر کهه شهده وارد دیگهری روایهت درنمونه دوم. 
 نمهاز در اصهحاب سهیره از تهاریخ کهه چهرا؛ دانسهته مهردود ار روایهت ایهن مازندرانی 52نخواند. نماز

 تها گذشهته از اصهحاب توسهط عمهل ایهن اسهتمرار از تهاریخ یعنی؛ دارد حکایتشهدا  بر خواندن
کنههون  مههردود آن اسههتمرار و سههیره بهها مخالفههت خههاطره بهه روایههت ایههن . بنهها بههر ایههن، دهههد مههی خبههر ا

  53. است 
 بهه نیهب رسیده ائمه از که روایاتی مورد در را قاعده این شیعهفقهای  و محدثان رسد می نظر به
 عمههل» قاعههده، بههوده مختلهه  ائمههه روایههات کههه فقهههی حکههم در کههه معنهها بههدین؛ انههد گرفتههه کههار

کار  را «اصحاب  حکهم و عمهل یهک سهیر از تها رسهاند مهی یهاری را محهدث کهه آنچهه. اند گرفتهبه 
کنون (ائمهه )عصهر گذشهته از مشخص فقهی گهاه تها  پهژوه حهدیث یعنهی اسهت تهاریخ شهود آ
کنون گذشته از شیعه ادوار به نظر باباید   عمهل شهیوه چهه بهه کهه کنهد نظهر حکهم، فهالن مهورد در تا
 صهدوی روایتهی در مثهال بهرای؛ باشهد مخهال  روایهت رد   برای ای قرینه تواند می همان و اند کرده
 کههه چههرا؛ نههدارد اشههکالی شههدبا رسههیده آن بههه شههراب کههه لباسههی در خوانههدن نمههاز کههه کههرده نقههل

 اشههکالی رسههیده آن بههه شههراب کههه لباسههی در خوانههدن نمههاز ولههی، کههرده حههرام را شههراب خداونههد
کنون گذاشهته از اصهحاب عمهل مخال  را روایت این محدثان. ندارد  واقهع در 54انهد. دانسهته تها

گاهی برای محدث  از اصهحاب عملکهرد تتبهع بهه نیهاز حکهم ایهن بهه نسهبت اصهحاب عمل از آ
کنون ائمه عصر  باشهد رسیده وی به مشایخ توسط سینه به سینه عملکرد این  که این یا، دارد تا
گاهی نوعی واقع در که  است. تاریخی آ

 اول دست منابع به اعتماد. 4-4

 منههابع بههه اعتمههاد و تکیههه گههرو در را صههحیح تههاریخی روایههت بههه یههابی دسههت مورخههان از یکههی
 نبدیهک تهاریخی حقیقهت بهه را مها اول دسهت منهابع بهر یههتک اسهت معتقهد و داند می اول دست
 کند: می تکیه منابع از دسته دو بر تدوین در مورخ که چرا؛ کند می

                                                   
 . 252، ص5معرفة السنن واآلثار، ج. 52

 . 281، ص2، جشرح فرو  الکافی. 53

 . 238، ص1، جمناهد اوخیار فی شرح االستبصار. 54
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 و حهوادث شهاهد خهودهها  آن نویسندگان که شود می گفته منابعی به. الف( منابع دست اول
 معتبههر جهههت نآ از منههابع ایههن. اسههت ایشههان خههود مشههاهدات از انههد نوشههته آنچههه و بههوده وقههایع
 مههدرکی و سههند عنههوان بههه ضههبطش و ثبههت نوشههته آن نگههارش از نویسههندگان هههدف کههه هسههتند
 شهواهد گونهه ایهن. است بوده محوله امور کردن عملیاتی و اجرایی خاطر به بلکه، نبوده تاریخی
 کهههه انکارناپذیرنهههد تهههاریخی ههههای داده حهههاوی شهههان عینهههی ماهیهههت دلیهههل بهههه فیزیکهههی و عینههی

 خواههد مناقشهه قابهل کمتهر کهه دهند می دست به مربوط تاریخ از ارزشمندی و نروش اطالعات
 .بود

 وقههایع و حههوادث شههاهد خههودههها  آن نویسههندگان کههه هسههتند منههابعی .ب( منووابع دسووت دوم
 هههدف. انههد کههرده نقههل انههد، خوانههده یهها شههنیده دیگههران از بههاره ایههن در را آنچههه بلکههه، انههد نبههوده

 این. بماند محفوظ و باقی تاریخی سندی عنوان به نوشته این که دهبو این نیب شان نویسندگان
  55است. شده کاسته اعتبارشان از مختل  علل و اسباب از شدن ثربمت دلیله ب منابع گونه
 محدثان شیوه به گرفتن قرار نقد مورد. 4-5

 اطمینهان ازای  هدرجه بهه تهاریخی حوادث و رویدادها که این برای ندا برآن مورخان از تعدادی
 روی بههر الحههدیث مصههطلح قواعههد کههه اسههت آن روش تههرین صههحیح و بهتههرین برسههند، اعتمههاد و
 را آن کهه نوشهته مصهطلح التهاریخ عنوان با کتابی معاصر مورخان از رستم اسد. شود پیادهها  آن
 حهدیث بهه نسهبت تعصهبی ههیچ و اسهت مسهیحی کهه آن وجهود بها و برگرفته الحدیث مصلح از

 نقههدهای اسههت معتقههد وی. دانههد مههی ضههروری را تههاریخ بههرای حههدیث قواعههد از دهاسههتفا نههدارد،
 آن دار داعیهه هها غربهی و گیهرد می صورت تاریخی های گبارش روی بر اینک که خارجی و داخلی
   56اند. داشته اشتغال بدان پیش ها قرن مسلمان محدثان ند،هست

  گوید: می رستم اسد با همسو دیگری مورخ
یابی و نقد تحت که است این به محتاج اتقان و تصح برای تاریخ . گیهرد قرار ارز
 آن بها را تهاریخیههای  گهبارش و انهد یافتهه دسهت بهدان مورخهان که ای شیوه بهترین

  57است. حدیثی قواعد همان، کرده اعتبارسنجی

                                                   
 . 33، صیخالمدخل الی علم التار. 55

 . 91، صمصطلح التاریخ. 56

 . 274، صبحوث فی تاریخ السنه المشرفه. 57
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 مرههون مطمهئن و صهحیح تهاریخی گهبارش یهک بهه یابی دست مورخان، این گفته به توجه با
 تهاریخی گهبارش یک بر دارد نیاز که نیب پژوه حدیث . بنا بر این، است حدیثی قواعد یساز پیاده

گههاه مطمههئن گههبارش کنههد، عرضههه آن بههر را حههدیث تهها باشههد آ  در کههه تههاریخی مختلهه هههای  بایههد 
 یعنهی کنهد بررسهی محدثان نقادی شیوه همان با را دارد اختیار در بررسی، مورد حدیث با رابطه
گهههاهی تهههاریخی منهههابع بهههودن درسهههت و اصهههالت ازبایهههد   و مورخهههان هویهههت از همچنهههین یابهههد آ

 درسهتی بهه آیها کهه کنهد موشهکافی و دقهت هها گهبارش مهتن در سهپس. شود مطلع آنان شخصیت
  خیرا یا اند شده گبارش

 دستاوردها
 پیهدایش نیهب و نهاقالن و راویهان در سههو و نسهیان تقیهه، معنها، بهه نقهل ماننهد عواملی رخداد. 1
 است. کرده بایسته را احادیث اعتبارسنجی و نقد لزوم حدیث حوزه در وضع و جعل
یههابی و نقههد کههه آنجههایی از. 2  بههه تنههها ناقههدان اسههت، همههراه هههایی محههدودیت بهها سههندی ارز

 .  دادند قرار بررسی و نقد مورد نیب را احادیث محتوای و متون بلکه نکرده بسنده سندی ارزیابی
 مطههرح نظههر چنههد احادیههث، اعتبارسههنجی بههرای تههاریخ گههرفتن رقههرا مههالک چرایههی. دربههاره 3
یهابی برای تاریخ به پیشینیان اعتماد برخی شده،  قطعهی و یقینهی دیگهر برخهی آورده دلیهل را ارز
 دلیههل را تههاریخی قضههایای نبههودن اجتهههادی نیههب برخههی و آورده دلیههل را تههاریخی مسههلمات بههودن
 اند. آورده
یههابی بههرای انمیههب و محههک بخواهههد چیههبی وقتههی. 4  اسههت الزم، بگیههرد قههرار چیبههها دیگههر ارز
ه ضهابط پهند پهژوهش ایهن در. نشهود اخهتالل بهه منجهر تا بگیرد صورت شرایطی و ضوابط تحت
 بهتهری نقد بتوانندها  آن داشتن اختیار در با ناقدان تا شد پیشنهاد تاریخ گرفتن قرار معیار برای
 در عمهل اسهتمرار ج(، تهاریخ سهکوت ب(، مورخهان اجمها  ال (اند از:  عبارت که دهند انجام
 .محدثان شیوه به گرفتن قرار نقد مورد (هه، اول دست منابع به اعتماد د(، اصحاب زمان

 کتابنامه

 م.1985 دارالبهراا، الدین،بیروت، شرف عبدالحسین ،ابو هریره _
 رهنگههیف ملسسههه آرام، احمههد :ترجمههه الهههوری، اقبههال محمههد ،احیههای فکههر دینههی در اسههالم _

 تا. بی ی،ا منطقه
 ی.1412 الریان، موسسه بیروت، البشیر، احمد عصام ،اصول منهد النقد عند المحدثین _
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 چها  ،امهام صهادی ملسسههقهم:  سهبحانی، جعفهر ،اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخهالف _
 ی.1423 اول،

کالم الملهک العهالم _ ک اسهترآبادى، علهی بهن محمهد ،آیات اوحکام فی تفسیر   تابفروشهیتههران: 
 ی.1394 اول، چا  ،یمعراج

 دوم، چا  المشری، دار بیروت، الدوری، عبدالعزیب ،بحث فی نشب  علم التاریخ عند العرب _
 م.1993

کهرم ،بحوث فی تاریخ السنه المشرفه _  الحکهم، و العلهوم مکتبهه منهوره، مدینهه العمهری، ضهیاا ا
 ی.1415 پنجم، چا 

ههد _  اهلل ةیههآ تبههةکمقههم:  صههفار، حسههن بههن حمههدم ، بصههائر الههدرجات فههی فضههائل آل محم 
 ی. 1404 دوم،ی، چا  النجفی المرعش

 تا. بی العربی، التراث اایاح دار بیروت، ذهبی، حسین محمد ،التفسیر و المفسرون _
 قهاهره، الصهاوی، اسهماعیل عبهداهلل :تحقیه  مسهعودی، حسهین بهن علهی ،التنبیه و اإلشهراف _

 ی.1357 االسالمیه، الشری مکتبه
یه، اإلسهالم تهبکال داریه : خرسهان، تههران: تحق طوسهی، حسهن، محمهد بهن اوحکام تهذیب _

 ی. 1407 چهارم،چا  
 تههبکال دار قههاهره، ،یالبردونهه أحمههد :، تحقیهه قرطبههی نیالههد شههمس ،الجههامع وحکههام القههرآن _

 ی.1384 ة،یالمصر
 نیالهد قطب اهلل هبة بن دیسع (،الخرائد و الجرائد )ترجمه  هاى اعجاز معصومین جلوه _

 ش.1378 دوم،چا   اسالمی، انتشارات دفترقم:  راوندى،
 چها  ،یالبهبههان دیهالوح المجهدد العالمهة ملسسهةقهم:  بهبههانی، باقر محمد ،حاشیة الوافی _

 ی.1426 اول،

 العلمیههه، دارالکتههب بیههروت، ة،یههالجوز میقهه إبهن نیالههد شههمس، داود الحاشهیه علههی سههنن ابههی _
 . ی1415 دوم، چا 

 ش.1362 اول، چا  ن،یمدرس جامعهقم:  ،بابویه  بن  علی  بن محمد، الخصال _
 النفههائس دار اردن، العمههری، قاسههمی علهه محمههد ،دراسههات فههی مههنهد النقههد عنههد المحههدثین _

 م.2000 ع،یالتوز و للنشر

ههی، محقهه  ،الرسههائل التسههع _  اول، چهها  نجفههی، مرعشههی اهلل ةیههآ تابخانهههک انتشههاراتقههم:  حل 
 ی.1413
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 فرهنگههی ملسسهههقههم:  مجلسههی، تقههی محمههد ،رح مههن ال یحضههره الفقیهههروضهة المتقههین فههی شهه _
 ی.1406 دوم، چا  ور،پ وشانک اسالمی

 الرسههالة، ملسسهة بیههروت، االرنهؤوط، بیشههع :تحقیه  دارقطنههی، ابوالحسهن ،سهنن الههدارقطنی _
 ی.1424

 تبهههةکالمتههههران:  شهههعرانی، ابوالحسهههن :تحقیههه  مازنهههدرانی، صهههالح محمهههد ،شهههرح الکهههافی _
 ی.1382 اول، چا  ة،یاإلسالم

 ثیالحهد دارقهم:  درایتی، محمدحسین :تحقی  مازندرانی، صالح محمد ،شرح فرو  الکافی _
 ی. 1429 اول،چا   النشر، و للطباعة

 ی.1407 دوم، چا  حاا،یالف دار عمان، عیاض، قاضی ،الشفاا بتعری  حقوی المصطفی _
 اایههإح دار بیههروت، ،یقالبهها عبههد فههلاد محمههد :تحقیهه  الحجههاج،  بههن  مسههلم ،صههحیح مسههلم _

 تا. بی ،یالعرب التراث
 محمههههد ناشهههر منصههههورن اد، محمهههد ،عقهههل مهههانع تحریهههه  و عامهههل تعمهههیم نهضههههت حسهههینی _

 تا. بی منصورن اد،
 نشر و ترجمه بنگاهتهران:  مسعودی، مجید :ترجمه مهدی، محسن ،خلدون فلسفة تاریخ ابن _

 ش.1358 کتاب،
 ش.1380 فردا، الستن: تهرا فوالدوند، مهدی محمد ،شناسی قرآن  _
 ی. 1407 چهارم،چا   ة،یاإلسالم تبکال دارتهران:  نی،یلک عقوبی بن محمد ،الکافی _

 ی.1429 اول، چا  النشر، و للطباعة ثیالحد دارقم:  نی،یلک عقوبی بن محمد ،الکافی _
 اول، چهها  هاشههمی، بنههی تبریههب، اربلههی، سههییع بههن علههی ،کشهه  الغمههة فههی معرفههة اوئمههة _

 ی.1381
 مدینهه ،یالسهورق عبهداهلل أبهو :تحقیه  بغهدادی،  خطیهب علی احمدبن ،کفایة فی علم الروایةال _

 تا. بی ة،یالعلم تبةکالم منوره،
 اول، چههها  دانشهههگاهی، جههههاد، اراک ابراهیمهههی، ابهههراهیم ،کیفیهههت تحلیهههل و نقهههد حهههدیث _

 ش.1389
 اشههرف،  نجهه خراسههانی، ارجمنههدىیب حههائرى آرام وسهه ی (،یارجمنههدی)للب مههدارک العههرو  _

 تا. بی اول، چا  النعمان، مطبعة
 ی.1405 للنشر، المریخ دار ریاض، الشیخ، عبدالرحمن ،المدخل الی علم التاریخ _
 ة،یاإلسههالم تههبکال دارتهههران:  مجلسهی، بههاقر محمههد ،مهرآ  العقههول فههی شههرح أخبهار آل الرسههول _
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 ی.1404 دوم، چا 
 حسهن کمهال :تحقیه  لبنهان، ی،مسهعود علهی بهن ابوالحسهن ،مهروج الهذهب و معهادن الجهوهر _

 ی.1425 اول، چا  العصریه، مکتبه مرعی،
 مفید، شیخ هباره جهانی کنگره مفید(، )شیخ نعمان بن محمد بن محمد ،المسائل السرویه _

 ی.1413

 تا. بی ثة،یالحد نوىین تبةکمتهران:  عاملی، نیالد شرف، مسائل فقهیة _

 ی.1436 اول، چا  الدراسات، و للبحوث تراث مرکب قاهره، رستم، اسد ،مصطلح التاریخ _

 ،یقلعجه نیأمهی المعطه عبهد :تحقیه  ،یهقهیبکر ب أبو نیحسأحمد بن  ،معرفة السنن و اآلثار  _
 ی.1412 اول، چا  بة،یقت دار بیروت،

یههد ،مقدمههۀ ابههن خلههدون _  گنابههادی، پههروین :ترجمههه خلههدون، بههن محمههد بههن عبههدالرحمن ابوز
 ش.1374، چا  هشتم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگیتهران: 

 ان،یلیاسهماع ملسسههقم:  عاملی، علوى احمد دیس ریم ،مناهد اوخیار فی شرح االستبصار _
 تا. بی اول، چا 

ههی، وسهه ی بههن حسههن ،منتهههی المطلههب فههی تحقیهه  المههذهب _  البحههوث مجمههع مشهههد، حل 
 ی.1412 اول، چا  ة،یاإلسالم

 امههام پژوهشههی و آموزشههی موسسهههقههم:  طباطبههایی، کههاظم محمههد سههید ،منطهه  فهههم حههدیث _
 ش.1390 اول، چا  ،خمینی

 )فلسطین(، غبه االسطل، سلیمان بن ثامر ،منهد االمام ابن حجر فی توثی  متون السنه النبویه _
 م.2008

 م.1964 هشتم، چا  المعارف، ردا قاهره، عثمان، حسن ،منهد البحث التاریخی _
 االفههای دار بیههروت، ادلبههی، الههدین صههالح النبههوی، الحههدیث علمههاا عنههد المههتن نقههد مههنهد _

 ی.1403 اول، چا  الجدیده،
ه جامعه اسهالمی انتشهارات دفترقم:  طباطبایی، حسین محمد سید ،المیبان فی تفسیر القرآن _

 ی.1417 پنچم، چا قم:  علمیه حوزه مدرسن
 تا. بی حسن، حاج حسین ،ث فی علم الروایه و علم الدرایهنقد الحدی _
 م.2016 ة،کاولو تبةکم ،یالسعو محمد بن میإبراه ،نقد المتن عند المحدثین _
مطالعههات فهههم  فصههلنامه آشههناور، مهههدی ،«تجربههی علههوم پایههه بههر حههدیث نقههد اعتبارسههنجی» _

 .1ش ش،1397 سال ،حدیث

http://mtif.org/p/organ/47946/شرکت-انتشارات-علمی-و-فرهنگی
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 سههال ،مطالعههات فهههم حههدیث فصههلنامه تانی،بسهه قاسههم ،«مههتن یهها سههند نقههد تجههویبی تقههدم» _
 .2ش ش،1395

 محمههودی، جههالل ،«حههدیث( و تههاریخ )پیونههد طبههری جریههر بههن محمههد نگههاری تههاریخ روش» _
 ش،1393 سهال وحهدت(، )فهرو مطالعات تقریبی مذاهب اسهالمی ترویجی علمی فصلنامه

 .38ش 
فصههلنامه  ایاری،خهد نقهی علهی ،«مفیههد شهیخ آثهار در حهدیث مههتن نقهد معیارههای و هها روش» _

 .2ش ش،1389 سال ،علوم حدیث
یهههابی در مهههتن نقهههد معیارههههای» _  ش،1380 هههها، بررسهههی و مقهههاالت نفیسهههی، زههههرا ،«حهههدیث ارز

 .70ش
کبهر خهدامیان «راویهان تضهعی  و توثیه  در آن نقهش و احادیث محتوایی و متنی نقد» _ ، علهی ا

 .10ش ش،1394 سال ،حدیث حوزهآرانی، فصلنامه 
کبرنهه اد، تقهی محمهد ،«آن آثهار و ابعههاد حهدیث؛ در معنها بهه نقهل» _  ،کاوشهی نهو در فقههه فصهلنامه ا

 .55ش ش،1387 سال
 




