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 چکیده
کدده از طریدد  جوامددع حدددیثی اهددل سددنت نقددل و  -« التجتمددع امتددی علددی الضدداللة»روایددت 

کتداب و  -انتشار یافته  کندار  کدار امروزه به عنوان سند اجماع فقهی در  سدنت و  یداس بده 
رود و از دیربددداز سدددند رسدددمی مشدددروعیت عملکدددرد صدددحابه، بددده ویدددژه خلفدددای پدددح از مدددی

کالمدی همدواره از ایدن روایدت  9پیامبر بوده است. دانشمندان اهدل سدنت در منا شدات 
اندد. ایدن روایدت بده برخدی از جوامدع برای ابطال احتجاجات دانشمندان شیعی سدود بدرده

یددز راه یافتدده اسددت. در ایددن مقالدده بددا بررسددی سددندی روایددت مزبددور، حدددیثی متددأخر شددیعه ن
ضعی  بودن طر  مختل  نقل اثبات شدده و بدا نگداه تداریخی و داللدی مدتن روایدت، نده 

گوندا کده بدا وجدود اضدطراب و  گدونی تنها مفید مفهو  اجماع و حقانیدت آن دانسدته نشدده، 
 سیاسی تقویت شده است. های متن، احتمال تصحی  یا جعل آن با وجود انگیزه

   : عد  اجماع، ضاللت امت، جعل و تحری ، تحلیل تاریخی، مجادالت کالمیهاکلیدواژه

 مقدمه
گذرا به میراث حدیثی مسلمانان نشدان کده روایدات ضدعی ، مصدّحَ  یدا مدی نگاهی  دهدد 

                                                      
 شود.یم یحاضر  دردان  یدر انجا  تحق یمعاونت پژوهش دانشگاه خوارزم یمال تیاز حما. 1

کریم )دانشکده علو   رآنی بجنورد( .2  ((.ahang@quran.ac.irاستادیار دانشگاه علو  و معارف  رآن 

گروه علو   رآن و حدیث دانشگاه پیا  نور، تهران، ایران )نویسندۀ مسئو .3  .(Rabbani_kh@pnu.ac.ir) ل(استادیار 

کریم )دانشکده علو   رآنی بجنورد(  .4  .(ariyanfar@quran.ac.ir)استادیار دانشگاه علو  و معارف  رآن 
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گون دسدت بده جعدل حددیث زده و  هدایجعلی در آن راه یافته است. اشخاصی بده انگیدزه گوندا
 طدع  ،اند. اصل و وع جعل در حددیثنسبت داده :و اهل بیت 9مطالبی را به رسول خدا

مدورد اتفدا  همده دانشدمندان  ،میرضدانه، ناشدیانه و یدا خیرخواهانده جداعالن هداینظر از انگیزه
 5کتاب در این زمینه نگاشته شده است.ها اسالمی است و ده

و  9اسدالمی پددح از رحلددت پیددامبرهدای سیاسددی در حددوزه فرهنددگ هددا و دگرگددونیکشدمکش
کمیت مسلمانان، بیشترین نقش را در وضع حدیث داشدت. بدا شدکل گیدری اختالف بر سر حا

گدذر زمدان،  9و صحابه خاص پیدامبر :بیتهایی از جانب اهلسقیفه و بروز مخالفت در 
وضددع حدددیث در اثبددات حقانیددت عملکددرد صددحابه و خلفددا و فروکاسددتن از جایگدداه وصددایتی 

یه، اتفا  افتاد.:یتباهل   6، به ویژه در دوران معاو
که می  گوید: گواه این مدعا، نقلی است 

بخاری از ششصد هزار حدیث تنها هفدت هدزار و دویسدت و شصدت و یدک، مسدلم از 
سیصد هزار فقدب چهدار هدزار و احمدد بدن حنبدل از هفتصدد و پنجداه هدزار حددود سدی 

 7اند.برگزیده هزار حدیث را
کلینی ن کتاب شیخ  آورده و نود و پنج درصد گرد الکافییز تنها پنج درصد از احادیث را در 

  8د و مکرر، یا جعلی و نامعتبر تشخیص داده است.آن را زای
« التجتمع امتدی علدی الضدالله»جویی منابع نخستین نقل و انتشار حدیث پژوهش حاضر با پی

رداخته است. پدیش از ایدن، آیدة ا  سدبحانی به بررسی سند و محتوای این روایت در منابع فریقین پ
کده در شدماره  -« حول حدیث التجتمع امتی علی ضالله سندا و داللده»در نوشتاری موجز با عنوان 

کدار،  - ( انتشار یافتده ۱۴۱۹) علوم الحدیضسو  نشریه  کندار ایدن  بده ایدن روایدت پرداختده اسدت. در 
وار نظدر داشدته اسدت؛ اهل سنت به این روایدت اشدارههایی با موضوع اجماع در نگاه بیشینه پژوهش
 ( در ۱۳۹۲که به  لم سدید حسدن سدبزواری )« معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد»از جمله مقاله 

                                                      
، موضرروعات الصررغاوی (؛ 979، ابددوالفرج ابددن جددوزی ) الموضرروعات مررن االحادیررض الم فوعررات. آثدداری همچددون: 5

 (؛ 711، جددالل الدددین سددیوطی )   فرری االحادیررض الموضرروع الآللرری المصررنوع (؛ 791ابوالفضددائل صددیانی ) 
، هاشدم معدروف الحسدنی اآلقرار الم فوعر  فری االاررار الموضروع  (؛ 1111، مال علدی  داری ) الموضوعات الکر ی

 ...  ( و1119، محمدتقی تستری ) االارار الدایل ش(؛ 1373 =1771) 
  .91، صدرسنام  وضع حدیض .6
 . همان. 7
  ، صفحه نوزده.1، جافیرزید  ک .8
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 منتشر شده است. پژووی امامتنشریه  ۱۳شماره 
اما شیوه بررسی و حوزه پژوهش در نوشتار حاضدر بسدی متفداوت بدا نوشدتارهای دیگدر در ایدن 

طددر  روایددت، هددم تحلیددل رجددالی روایددان و هددم  یضددوع اسددت. در ایددن پددژوهش ضددمن إحصددامو
گستردهد ت نظر در متن روایات بسیار موشکافانه یدان و تر و  تدر بیدان شدده و تنظدیم نمدوداری راو

پیونددد اسددناد مختلدد  روایددت بددا یکدددیگر بدده روشددنی نمددایش داده شددده اسددت. افددزون بددر ایددن، 
ثر در نقل و نشر روایت نیز از امحتوای روایت و نگاه به مسائل تاریخی مگستردگی منابع تحلیل 

 های پژوهش حاضر است.دیگر تفاوت

 دو رویکرد متفاوت در نقد حدیث . 1
گیددرد. از بررسددی سددندی بددا عنددوان نقددد بررسددی روایددات در دو حددوزه سددند و مددتن صددورت مددی

حددیثی در  هدایشدود. مطالعدات و بررسدیبیرونی و از بررسی متنی با عندوان نقدد دروندی یداد مدی
کندار بررسدی سدند روایدات پدرداختن بده نقدد مدتن امددری  ایدن دو حدوزه مکمدل یکددیگر اسدت. در 

نیداز نیسدت. تعدار  مضدمونی ضروری است. حتی روایات صحیح السند نیز از نقد مدتن بدی
الفداظ و مدواردی اخبار، تشابه معنایی، احتمال نسخ یا تقیید، امکان تصحی  یا تحرید  در 

هددا و کنددد. بددرای پددذیرش یددا رد حدددیث مددالکدیگددر ضددرورت نقددد مددتن حدددیث را دوچندددان مددی
کدده اندیشددمندان حدددیث پددژوه بدددان توجدده دارنددد. دو نددوع رویکددرد بدده نقددد و   واعدددی وجددود دارد 

 یکی رویکرد سنتی و دیگر رویکرد نقادانه. :تحلیل روایات و شیوه تعامل با سنت وجود دارد
ویکرد سنتی .1-1  ر

این رویکرد االب در پی یافتن راهی است تا بین روایات مختل  و شداید متعدار  آشدتی 
بر رار سازد. این رویکرد با مبنا  رار دادن اخبدار عالجیده و در نظدر داشدتن راهکارهدای مطدرح در 

کند.آن می گون به صورت معقول و مقبول جمع  گونا  کوشد میان روایات 
ویکرد ن .1-2  قادانهر

گرفته استیکه به ویژه در دوران متأخر مورد توجه حد -این رویکرد  تدالش  - ث پژوهان  رار 
گسدترش یدک  هدایو انگیدزههدا دارد با بررسی وضع موجود عصر صددور روایدات، زمینده تدرویج و 
کند.  یابی   نحله فکری و یا برخی روایات را بررسی و ارز

« التجتمدع امتدی علدی الضدالله»سی سندی و متنی روایت این مقاله با رویکرد نقادانه به برر
 دهد. پردازد و سیر تطور آن را نشان میمی
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تجتمع امتی...»و نقد سندی روایت  بررسی. 1-2-1  درمنابع اهل سنت« ال

های متفاوت از سوی صحابه انتقال یافتده اسدت. نقدل ایدن روایدت روایت مورد بحث با نقل
کددر  کعددب بددن عاصددم،  بدده انددح 9از پیددامبر ا بددن مالددک، عبدددا  بددن عمددر، ابومالددک اشددعری 

ابوبصره افاری و در روایتی به ابن عباس، نسبت داده شده است. یک روایت نیز در ابومسعود 
 شود.انصاری متو   می

کتب شش کتب سنن، این روایت  گانه حدیثی مهم اهل سنت )صحاح سته( تنهااز میان 
کتداب م انددرا آورده صررحیح و  صررحیح الرخرراری یعندی ،شددهور و معتبدر روایددی اهدل سددنتو دو 
اندد. بدالطبع ذکدر ایدن بده ایدن روایدت نپرداختده - کده داعیده نقدل روایدات صدحیح دارندد - مسلم

کتب سدنن  کامدل شدرایب صدحت اخبدار ندارندد  -روایت در  جایگداه  -کده الزامدی بدرای رعایدت 
کم نیشدابوری در مسدتدرکی  ؛دهداین روایت را در منابع روایی اهل سنت نشان می هر چند حا

کرده است.   9که بر صحیحن نگاشته این روایت را نقل 
کلیه ب یعندی از زمدان ثبدت آن بدرای اولدین بدار  ،روایت مزبدور تدا آاداز  درن پدنجم هجدری ،طور 

کم نیشدابوری ۲۴۱) توسب احمد بدن حنبدل  کثری طدر  آن توسدب حدا  ( تدا زمدان توسدعه حددا
که در ذیدل بده بررسدی  در هفت  (۴۳۲)  منبع از مصادر روایی اهل سّنت وجود داشته است 

یم:می و نقد هر یک از این طر   پرداز

 ق(2۴1بررسی و نقد طریق احمد بن حنبل )م .1-2-1-1

گسدترده  کده بده ثبدت ایدن روایدت در مجموعده حددیثی  احمد بن حنبل اولین محدثی است 
که وی به دمی المسند ،خود  چنین است: ،دهدست میپردازد. سندی 

ععن یب  بوعره  ،ععن  جع  قعد مسعاه ،ععن یب  َهع  یبالعملین ،حدثنا شمن  قعال حعدثنا بیعث
   10...قال:  9، أ   س ل یبب9یببغفار ُ صاح   س ل یبب

حلقه اتصدال ابوبصدره الیفداری و ابووهدب الخدوالنی  ،که در سند روایت مشهود استچنان 
که از نظر حدیث شناختی، آن راوی مجهول و سدند ضدعی  بده شدمار  مبهم است )عن رجل( 

یددک از رجددال رود. ابووهددب الخددوالنی نیددز مجهددول الحددال و ناشددناخته اسددت و توسددب هددیچمددی
کسی از وی نقل نکرده و نا  وی  شناسان اهل سنت معرفی نشده است و جز احمد بن حنبل 

                                                      
کنید. 9  . به نمودار درختی پایان مقاله نگاه 

 .171، ص1، جالمعجم الکری ؛ 377، ص7، جمسند احمد.10
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تمدادی بده سدند شدده و اعتنها در همین یک روایت آمده است. مجموعه این عوامل باعث بی
 کاهد. می از اعتبار آن فرو

 ق(272بررسی و نقد طریق ابن ماجه قزوینی )م .1-2-1-2
یندی نویسدنده یکدی از سدنن  ،کمی پح از ابن حنبل، دیگر محدث اهل سنت ابن ماجده  زو

 اربعه با سند ذیل ا دا  به نقل این روایت نموده است: 
د بععن نسععلم، حععدثنا نْععا  بععن  فاعععه یععا یببمبحععدثنا یببْبععاس بععن عثمععا  یببدندععىق حععدثن

 9یببسلنی، حدثِن یببمخلف یبلعمی، قال مسْ  یبن  بن نابک یو ل: مسْ   سع ل یبب
   11«....»یو ل: 

نسبت به راویان موجدود در سدند فدو  ها آن بررسی ا وال رجال شناسان اهل سّنت و داوری
کدده روایددان حلقدده دو  و سددو  ایددن زنج یددره حدددیثی؛ یعنددی ابوخلدد  گویددای ایددن مطلددب اسددت 

حجدر دربداره ابوخلد  االعمدی اند. ابناالعمی و معان بن رفاعه، افرادی ضعی  و فا د وثا ت
کدددرده« متدددروک»خددداد  و راوی اندددح بدددن مالدددک از عبدددارت  ر کدددمن»و ابوحددداتم، وی را  12اسدددتفاده 

کذب نسبت داده است. و 13دانسته« یح بالقویث و لیالحد  14ابن معین او را به 
کده یحیدی بدن  15اسدت« ر االرسدالیدثک»و  «ثین الحددّیِ لد»ان بن رفاعه دمشقی نیدز فدردی مع 

 گوید: می ِحّبان درباره اوابن و16معین وی را تضعی  نموده
ثبات. ُه حدیمُثه حدیَث یبل ُ  نن یبقمیبم جماهی  لُشدبل ل دی کمثیرهَ  حُیَ    17ننکر یب دیث، شیی ُ نریبسی  

 19)حلقدده سددو ( از مددوالی بنددی امّیدده، 18چددون ولیددد بددن مسددلمسددایر راویددان ایددن زنجیددره روایددی، هم
کدده شددنیده و نشددینده مخلددوط مددی  20کددرده اسددت.کثیرالخطددا و دارای روایددات منکددر اسددت و آنچدده را 

                                                      
 . 1313، ص1، جسنن ا ن ماج . 11
 . 739، ص1، جتق یب التهذیب .12
  .197، ص3، جالج ح و التعدیل .13
 . 79، ص11، جتهذیب التهذیب .14
  .939، ص1، جتق یب التهذیب. 15
 .171، ص17، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال .16
 .37، ص3، جالمج وحین من المحدقین. 17
 .319، ص1، جمیزا  االعتدال فی وقد ال جال :ر.کخصوص مدّلِح بودن وی  در .18
 . 71، ص31ج تهذیب الکمال فی اسماء ال جال، .19
 . 139، ص11، جتهذیب التهذیب .20
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« صددو  یخطدو»ماجده نیدز بدا عندوان راوی ولید و استاد ابدن 21 (۲۳۹عباس بن عثمان دمشقی ) 
 در روایت حدیث دچار خطا بوده است.یعنی از نظر شخصیتی صاد ، ولی  22یاد شده است؛

بر این اساس، طری  ابن ماجه به خداطر وجدود افدرادی چدون: ابوخلد  االعمدی و معدان بدن رفاعده هدر 
 و عباس بن عثمان دمشقی دچار ضع  است.« مختلب»، و ولید بن مسلم «منکرالحدیث»دو 

 ق(27۲. بررسی و نقد طریق ابوداوود )م1-2-1-2
گدر راوی  درن سدو  هجدری و  ریدب العهدد بدا ابدن حنبدل و ابدن ماجده، ابوداوود سجسدتانی دی

 دهد: می سند خویش را ارائه گونهاین
قعال یببعن ععمف: َ قعرأُت  -حدثنا حممد بن عمف یببطایئ، ثنا حممد بن یبمساعی ، حعدثِن یب 

یح ععن یب  نابعک :قال -ا  یبص ل یبمساعی  یْعِن یبلشعْی ُ قعال:  ،حدثِن َضمَضعم ععن ُشعی
 23...«.: »9ُل یببقاَل  س 

کدده در نامشددان اخددتالفاز جملدده صددحابه ابومالددک اشددعری اسددت؛ زیددرا در میددان  ای اسددت 
ردارنددد. بیددد حضددرمی  24صددحابه سدده نفددر بدده ابومالددک اشددعری نامبی ددَریح بددن عی  کدده از وی نقددل -شی

گفته -کند می که   از ،ودصحابه را درک نکرده بکه آن و با 25،«را  یثکرِسلی یی ان ک: »اندکسی است 
از این رو، روایات او دچدار  27.مرسل است یاشعر کو مرویات وی از ابومال 26کردمی نقلها آن

 ضع  است.
از آنجدا  29ن توثید  نمدوده اسدت.یمعو ابن 28را ابوحاتم تضعی  یضمضم بن زرعه حضرم 

دانندد، هرچندد تعدداد پژوهدان بده هنگدا  تعدار  جدرح و تعددیل، جدرح را مقدد  مدیکه حددیث
  تضعی  ابوحاتم بر توثی  ابن معین مقد  است. 30،الن بیش از جارحان باشدمعّدِ 

                                                      
 . 117، ص9، جهمان. 21
 . 173، ص1ج ،التهذیب تق یب .22
 . 311، ص1، جسنن ا وداوود. 23
 . 7، ص11، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال. 24
 . 179، ص1، جتق یب التهذیب. 25
 . 119، ص11، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال. 26
 . 177، ص1، جتهذیب التهذیب؛ 71، ص1، ج الم اسیل. 27
 . 177، ص1ج الج ح و التعدیل. 28
 . 119، ص1، جلتهذیبتهذیب ا. 29
 . 111، صمنهج النقد فی علوم الحدیض. 30
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ن»و ابوحداتم بدا لفدا  31 ( توسب نسائی تضعی  شدده۱۸۱اسماعیل بن عیاش )  از او « لدّیِ
ِحّبددان، اسددماعیل بددن عّیدداش بدده خدداطر اخددتالط، اسددناد و متددون بدده بدداور ابددن 32نددا  بددرده اسددت.
  33روایاتش  ابل احتجاج نیست. ،این رواز  .آمیختمی روایات را در هم

لددم یکددن »فرزنددد راوی فددو  الدذکر از سددوی ابددوداوود بددا لفددا  ،محمدد بددن اسددماعیل بددن عیدداش
ه از او کدآنیب ؛ردکیت میمعرفی شده؛ یعنی در حدیث اهلیت ندارد. او از پدرش روا 34«بذاک

کثیدددر در  36نسدددتهابدددن حجدددر سدددند روایدددت را منقطدددع دا ،از ایدددن رو 35رده باشدددد.کدددسدددماع  و ابدددن 
 37إسنادش تردید نموده است.

اعتبدار اسدت؛ ی  ابدوداوود، ضدعی ، مخددوش و بدیت مورد بحث به طریه رواکن یجه اینت
 38ح نموده است.یز بدان تصرین یه آلبانک یامر

 ق(272. بررسی و نقد طریق ترمذی )م1-2-1-۴
که در محددوده زچهارمین نویسنده السننترمذی صاحب  مدانی  درن سدو  هجدری ای است 

 پردازد: به نقل این روایت می
 ،حدثنا یبب بکر بن نافع یبببوی ُ، حدثِن یبملْتمر بن سلیما  )عن سلیما  یببمسفیا ِ یبملدین

 39... «.»قال:  9عن یببن عمر أ   س ل یبب، عن عبدیبب بن  ینا 
یمان بددن سددل 40 ( در شددمار ضددعفا ذکدر شددده اسدت.۱۲۷در سدند مزبددور عبددا  بددن دیندار ) 

ضددددعی  فددددی »42،«منکددددر الحدددددیث» 41،«ةلددددیح بثقدددد»بددددا اوصددددافی چددددون  نیددددز سددددفیان تیمددددی
                                                      

 . 191، ص1، جال عقاء و المت وکین. 31
 . 171، ص1، جالج ح و التعدیل. 32
 .131، ص1، جالمج وحین من المحّدقین. 33
 . 171، ص3، جمیزا  االعتدال فی وقد ال جال. 34
 . 177، ص9، جالج ح و التعدیل. 35
 . 177، ص3، جخ یج احادیض ال افعی الکری التلخیص الحری  فی ت. 36
 . 117، ص1، جتحق  الطالب  مع ف  احادیض مختص  ا ن الحاجب. 37
  .77، ص1، ج. سنن ا وداوود38
 . 37، ص1، ج. سنن ت مذی39
 . 117، ص1، ج. ال عقاء الکری 40
  .179، ص1ج ،. ال عقاء و المت وکین41
 . 171، ص1، ج. العلل الکری 42
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گفتده وی سده حددیث از عبددا  بدن  44توصی  شده اسدت.« ضعی »و  43«الحدیث ابوزرعده 
کیر اسدددت. کددده همگدددی جدددزو مندددا مدددی یمعتمدددر بدددن سدددلیمان بدددن طرخدددان ت 45دیندددار نقدددل نمدددوده 

به لحاظ شخصیتی توثی  شده؛ اما ابن خراش اصلی این روایت  های ( یکی از حلقه۱۸۷) 
کددرده 46«سددیا الحفددا»و یحیددی بددن سددعید القطددان او را  و ابددن معددین در  ددولی بددا  47اندددمعرفددی 

کرده است.« لیح بحّجه»عبارت    48از او یاد 
سددند روایددت ترمددذی بدده سددبب ضددع  شدددید سددلیمان بددن سددفیان مدددنی و کدده ، ایددننتیجدده

یابیضابب نبودن معتمر بن سلیمان، ض  شود.می عی  ارز
 ق(287)م. بررسی و نقد طریق ابوبکر بن ابی عاصم ۲ -1-2-1

کتداب  کم  السررّن ابدن أبدی عاصدم صداحب  کده هفدت طرید  بدده  -بدا شدش طرید ، پددح از حدا
یک طری  در  49،منبع عمده نقل و انتشار این روایت است. از شش طری  مذکور - روایت دارد

کده مدی 9ک طرید  بده واسدطه ابدن عمدر بده پیدامبرید ؛شدودمدی ابومسعود انصداری متو د  رسدد 
همدان طرید  هدا آن کده یکدی از همان طری  ترمذی است و دو طری  بده واسدطه اندح بدن مالدک

 ماجه است و در بررسی طری  ابن ماجه ضع  سند اثبات شد. ابن
کده یکدی از آن دو همدامدی 9مالک اشعری بده پیدامبردو طری  دیگر نیز به واسطه ابو ن رسدد 

طریدد  ابددوداوود و طبرانددی اسددت و در بررسددی طریدد  ابددوداوود بدده ضددع  محمددد بددن اسددماعیل و 
 ضع  سند اشاره شد. اسماعیل بن عیاش و نهایتا  

یق اول - الف یق ترمذی = طر  طر

بن سعلیما ، ععن سعلیما  ،ثنا یبملسعی  بعن َیبضعح َ هعم یببعن سعفیا  نعمر آل  - ثنعا یبملْتمعی
 50...«.: »9عن یببن عمر قال: قال  س ل یبب ، ینا  یبملدین، عن عبدیبب بن - طلحه

که پیش از این به ضع  وی اشاره شدد و  -مدنی  سلیمان بن سفیانسند این روایت به خاطر 
کتب رجالی اهل سدنت از او ندا  « کثیرالخطا»و « سّیس الحفا»که با عنوان  مسیب بن واضح در 

                                                      
 . 117، ص1، جدیل. الج ح و التع43
 .7، ص1، جال عقاء و المت وکین؛ 191، ص1، جتق یب التهذیب. 44
 . 177، ص11، ج. تهذیب الکمال فی اسماء ال جال45
کم حافظه46  .. 
 . 111، ص11، ج. تهذیب التهذیب47
 . 111، ص1، ج. میزا  االعتدال فی وقد ال جال48
 .نک: نمودار پایانی. 49
 . 37، ص1ج. السن ، 50
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 مخدوش است. - 51برده شده است

یق دوم - ب ی = طر  ق ابن ماجهطر

ععن  ،عن یب  خلعف یبلعمعی ،)کذیبِ بن  فاعه 52عن نْاذ، ثنا حممد بن نوفا، ثنایببمیبملغیره
   53...«.»یو ل:  9قال مسْ   س ل یبب یبن  بن نابک،

ابوخلف  اعمفی و پیش از این ذیل روایت ابن ماجه به ضع  سند با توجده بده ضدع  شددید 
  54اشاره شد. معان بن رفاعه

یق سوم - ج یق ابوداوود و طبرانی= ط طر  ر

ععن  ،بعن یبمساعیع  بعن عیعاد، حعدثنا یب ، ععن ضمضعم بعن ز ععه بن عمف، ثنعا حممعد ثنا حممد
یح بن عبید کْع  بعن عاصعم ،شی یب  یبب تْعار قعد یبجعا  »یوع ل:  9قعال مسْع   سع ل یبب ،ععن 

میب َعَی َضلبَ  ُْ  .  55«مییبملسل َُ لیستباح بیض ُ  ر یبنیت نن ثل : لجیمعمیب َ لجَیَتمل
 اشاره شد. اسماعیل بن عیاشو پدرش  محمد بن اسماعیلدر بررسی طری  ابوداوود به ضع  

شدود و مدی از مجموع سه طری  ویژه ابن ابی عاصم یک طری  در ابومسعود انصاری متو  
کعب بن عاصم  گرفت. دو طری  دیگر، یکی به واسطه  یابی  رار نخواهد  از نظر سندی مورد ارز

کده در ادامده بدا بررسدی د ید  رجدالی مدی 9واسدطه اندح بدن مالدک بده پیدامبر و دیگری به رسدد 
 شود. می مشخصها آن ارزش سندی

یق چهارم:  - د  طر

ُبم بَ 
َ
َسعْک ثنا أ ، َعنل یبْْلُ ْعَءول

ُر، َعنل یبأْلَ مْحَ
د  یبأْلَ ُبم َخالل

َ
، ثنا أ ، َععْن ییل ر  عع  َ، یْ َسعشُ  ل ْبعنل َریبفل رل ْبعنل َعْءعی 

عع ْْ مٍ  َقعاَل: مَسل ُْ َبععا َنْسعع
َ
 یبُب »ُوعع ُل: شَ ُ  أ

ععد  َصععییَ ءیَ َُ حُمَ عع نیَ
ُ
َءععُع أ ، َفععإل یَ یبَب َل جَیْ ُل َءاَعع اْلَ َعَلععْیُکْم بل

  ُ َب َم َعَی َضَل
َسلیَ ََ 56.«َعَلْیهل 

 

یق پنجم:  - ه  طر

کْعع  بععن  ر ، عععن یب سععن، عععن  یععدبن هععاری ، یبنععا سععْید بععن ز ثنععا یب سععن بععن عععی، ثنععا شز
                                                      

  .117، ص1جاالعتدال فی وقد ال جال، . میزا  51
گرفت. .52 که در طری  ابن ماجه مورد بررسی  رار   معان بن رفاعه صحیح است، چنان 
 . 37، ص1ج . السن ،53
 . 177، 33، جتهذیب الکمال فی اسماء ال جال. همچنین ر.ک: 54
 .11، ص1، ج. السن 55
 .11، ص1ج ،همان. 56



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره 

، ش
 دوم

81 

ععَع َعععَی  9 ُ مسْععُ  یببنععییَ عاصععم یبلشععْی َتمل ْ  ََلْ
َ
ععْن أ ععیتل نل نیَ

ُ
َجععاَر أ

َ
ععاَر َقععْد أ َْ یوعع ل: إل یَ یبَب َت

  ُ َب    57«.َضَل
کدده توسددب ابددوداوود و ابددن  58«منکددر الحدددیث»سددعید بددن زربددی خزاعددی بصددری فددردی اسددت 

کم از وی بدددا عندددوان  60دانسدددته« متدددروک»دار طندددی او را  59معدددین تضدددعی  شدددده، منکدددر »و حدددا
کرده است.« لحدیث جّدا  ا   61یاد 

یق ششم: - و   طر

ثنا یببمیبشمب سلیما  بن عبیدیبب، ثنا نوْ  بن یببریبهی، ععن  ،ثنا حممد بن عی بن نیم  
إل یَ یبَب َقعْد »کعا  یوع ل: 9سْید بن یب  عییبه، عن قتعا ه ععن یبنع  بعن نابعک، یب  یببنعی

  ُ َب َع َعَی َضَل َتمل ْ  ََلْ
َ
یتل أ نیَ

ُ
َجاَر أ

َ
   62«.أ

کددده أزدی ۱۲۶سددعید بدددن أبدددی عروبددده )   ( بددده سدددبب اخددتالط، تضدددعی  شدددده بددده طدددوری 
اختالط وی را عمی  و  بیح معرفی نموده و ابن معین سماع از وی پح از اختالط را بی ارزش 

و عقیلددی دربدداره  64معرفددی شددده« منکرالحدددیث»مصددعب بددن ابددراهیم  یسددی  63دانسددته اسددت.
گفته:  لدیح »رّ دی نیدز بدا الفداظی چدون  (سدلیمان بدن عبدا )عبیددا  65«.فی حدیثده نظدُر »وی 

  66معرفی شده است.« لیح بالقوی»و « بشیس  
کعب بن عاصم و ابن عمدر  -شش طری  ابن ابی عاصم که ، ایننتیجه که به واسطه انح و 
در سه طرید  بدا ابدن ماجده، ترمدذی، ابدوداوود و طبراندی مشدترک اسدت و  - رسدمی 9به پیامبر

 هر شش طری  باتوجه به وجود افراد ضعی  و مدّلِح، مخدوش است. سند
یق طبرانی )م1-۶ رسی و نقد طر  (ق0۶3. بر

کده یدک طریدد  از بدا روایددت هدا آن طبراندی چهدار طرید  از ایددن روایدت را بده دسددت داده اسدت 
                                                      

 .همان. 57
 . 139، ص1، ج. تق یب التهذیب58
 . 19، ص1، ج. تهذیب التهذیب59
 . 7، ص1، ج. ال عقاء و المت وکین60
  .19، ص1، ج. تهذیب التهذیب61
 . همان. 62
 . 99، صهمان. 63
 . 379، ص7، ج. الکامل فی ال عقاء64
 . 199، ص7، ج. ال عقاء الکری 65
 . 173، ص1، ج. تق یب التهذیب66
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دَریح بدن  67.ابوداود همسان است که سند روایت بده سدبب افدرادی چدون شی در آن جا معلو  شد 
َب   ید حضرمی، اسماعیل بن عّیاش و محمد بن اسماعیل دچار ضع  است.عی

در  سددمتی از سددند بددا روایددت احمددد بددن حنبددل یکسددان اسددت و در  68طریدد  دیگددر طبرانددی
ثده»بررسی طری  احمد ضع  سند به خاطر معلو  نبودن مصددا   اثبدات شدد. بده « عّمدن َحّدَ

یدان ایدن سدند، عالوه کاتدِب لیدث بدن سدعد توسدب  یعندی عبددا  ،یکدی دیگدر از راو بدن صدالح، 
  69معرفی شده است.« لیح هو بشیس  »احمد با لفا 

و حلقده اتصدال ایدن دو روایدت  70دو طری  دیگر طبرانی در ابومسدعود انصداری متو د  شدده
کده ابدن حدز  او را  یسیر)=  از ایدن حیدث 71دانسدته اسدت.« لدیح بدالقوی»اسیر( بن عمدرو اسدت 

  نسبت داد. 9خدا را به رسولها آن تواننمی

یق حاکم نیشابوری )م1-7 رسی و نقد طر  (ق504. بر
که در آااز  رن سو  هجری توسب احمد بن حنبل با طریقی ضدعی  نقدل شدد در  مضمونی 
کم نیشدابوری رسدیده اسدت. پدنج طرید  از ایدن  اواخر  رن چهار  هجدری بدا هفدت طرید  بده حدا

 9بده واسدطه عبددا  بدن عمدر بده پیدامبرهفت طری  در معتمر بن سلیمان به اشتراک رسیده، 
کدده همددان طریدد  ترمددذی اسددت. در آنجددا ضددع  شدددید سددلیمان بددن سددفیان مدددنی و مددی رسددد 

  ضابب نبودن معتمر بن سلیمان، اثبات شد.
رسند و با سه واسدطه بده ابدن می  ( به اشتراک۲۱۱دو طری  دیگر در عبدالرزا  بن هّما  ) 

   رسد.می 9عباس و سپح به پیامبر
کم نیشددابوری تقریبددا   کدده حددا معاصددر تعدددادی از دانشددمندان طددراز اول جهددان  گفتنددی اسددت 

 ( و... بددوده اسددت. در ایددن دوران  ۴۱۳ (، شددیخ مفیددد )۳۸۱شددیخ صدددو  )  ، یعنددیتشددیع
کمددال نسددبی رسددید. یکددی از  ،کددال  شددیعی بدده ویددژه در بیددداد بددا حمایددت حکومددت آل بویدده بدده 

کالمدی بدین متکلمدا ن شدیعه و اهدل سدنت در ایدن دوران شدبهه مشدروعیت یدا منا شات جدی 
 عد  مشروعیت اصحاب سقیفه بود. 

                                                      
 . 171، ص3، ج. المعجم الکری 67
 . 171، ص1، جهمان. 68
 . 179، ص1ج. ال عقاء الکری ، 69
  .137، ص19ج. المعجم الکری ، 70
 . 119، ص1ج. میزا  االعتدال فی وقد ال جال، 71
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کده افدزون بدر طدر  معهدود نقدل روایدت، طدر  دیگدری جسدت وجدو شدود تدا در از این رو، طبیعی بدود 
جامعدده شددیعی مقبددول افتددد. طریدد  عبدددالرزا  بددن همددا  بددا تمددایالت روشددن شددیعی بدده ابددن عبدداس 

 ا محق  سازد. بر این اساس بررسی میزان وثا ت این سند اهمیت دارد. توانست این امر رمی
 ما  بععنیه إنععلء َقععریبءة، ثنععا حممععد بععن سععلیععد حسععا  بععن حممععد یببفویععحععدثنا أبععم یببمب .1

زیب ، أنبعب إبعریبهیخابد، ثنا سلمُ بعن شعب ینی بعن نی ، ثنعا عبعد یببعی عبعد یبب بعن  مع  ، أخبعر
 صععی یبب علیععه َ د ، أ  یببنععیحیععبععن عبععاس، د  أنععه مسععع یبحیععطععاَس، أنععه مسععع أبععاه، 

 عععی یببضععلبُ أبععدیب ییععد یبب - ُأَ قععال هععذه یبألنعع -ل جیمععع یبب أنععیت »سععلم قععال :  ]َ آبععه [

   72.«ُعی یبلماع
ه، ثنععا نععم  بععن هععاری ، ثنععا یببْبععاس بععن عبععد یععر حممععد بععن أمحععد بععن باب کععحععدثنا أبععم ب .2

زیب ، ثنا إبریبهییببْظ ا  نعن کع من َیو یببعیسعمی قعییا  کَ م   یببْدینین ن بی، ثنا عبد یببی
ععن أبیعه، قعال: یببعن طعاَس،  یبب بود حدثِن جْفر: َ ن، قال : قل  أل شن یبملجُدشیببْابد

ل جیمعع یبب أنعیت »سعلم :  ]َ آبه [ مسْ  یببن عباس، یو ل : قال  س ل یبب صی یبب علیه َ
   73.«ُید یبب عی یبلماع عی ضلبُ أبدیب َ

یقبر  رسی سندی این طر
 ( در منابع رجدالی شدیعه بده عندوان یدک راوی ۲۱۱عبدالرزا  بن هما  بن نافع صنعانی ) 

با اشاره به تمایالت شیعی عبدالرزا   ،شیعه شناخته شده است و االب رجالیان اهل سّنت
کددّذاب  ضددمن توثیدد  وی، روایدداتش را برنتافتدده و شخصددی چددون عبدداس بددن عبدددالعظیم وی را 

گفتدده:  74ه اسددت.دانسددت کیر»و  75«فیدده نظددر»نسددائی  از احمددد بددن  76«.کتبددت عندده احادیددث منددا
کدده وی در آخددر عمددر بینددایی خددود را از دسددت داد و تلقددین و  77پددذیر شددده بددودحنبددل نقددل شددده 

کتدداب ۲۳۳سددماع بعددد از  صددحیح و آنچدده  ،هددایش آمدددههجددری از وی ارزشددی ندددارد، آنچدده در 
یدددک از آثدددار موجدددود از ایدددن روایدددت در هدددیچکددده ایدددن هبدددا توجددده بددد 78ناصدددحیح اسدددت. ،نیامدددده

                                                      
 . 111، ص1ج. المستدرک علی الصحیحین، 72
 . نهما. 73
 .197، ص1، جعمد  القاری ش ح صحیح الرخاری ؛311، ص9ج. الکامل فی ال عقاء، 74
  .117، ص1، ج. ال عقاء و المت وکین75
  .197، ص1، ج. عمد  القاری ش ح صحیح الرخاری76
 .(77صمنهج النقد فی علوم الحدیض،  پذیری از فروع اختالل ضبب است. )ر.ک:تلقین. 77
  .117، ص1، ج . فتح الراری ش ح صحیح الرخاری78
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گرفت.می عبدالرزا  یافت نشد، نادرستی آن را  توان نتیجه 
یعنددی ابددراهیم بددن میمددون صددنعانی یددا زبیدددی فددرد مجهددول الحددالی  ،دیگددر راوی ایددن زنجیددره

کدرده، شدناخته کده عبددالرزا  از او  که فقب بدا مددحی  کده  ؛شدودمدی است  ایدن در حدالی اسدت 
کده تنهدا راوی ابدراهیم، فدردی اسدت بده ندا  یحیدی بدن سدلیما نده  ،بوداوود و ابن حّبان معتقدندد 

بدالرزا  از ابدراهیم بدن هرچند رجالیان متأخر اهل سنت به واسطه همین نقل ع 79عبدالرزا .
ولددی بررسددی دسددتاورد روایددی  انددد،صدددد تخطئدده دیدددگاه ابددوداوود و ابددن حبددان برآمدددهمیمددون در
که وی هیچمی نشانعبدالرزا   لذا سند منتهی بده ابدن  80؛گاه از ابراهیم نقل نکرده استدهد 

تواندد راوی عبددالرزا  مدی آید؛ زیرا نه عباس بن عبدالعظیممی عباس نوعی سندسازی به نظر
 باشد و نه عبدالرزا  راوی ابراهیم بن میمون.

کده محدّدثان اهدل سدنضع  سندی روایات پیش ای جدز ت چدارهگفته چنان واضدح اسدت 
کم با اعتراف به ضع  سندیانداذعان به این امر نداشته  گوید: ها میآن . حا

گرچددده از نظدددر سدددندی ضدددعی  کددده در ایدددن زمینددده نقدددل شدددده ا  و هددددف انددددروایددداتی 

کددددردیم تدددداهددددا آن مددددا حکددددم بدددده صددددحت و سددددقم ایددددن روایددددات نیسددددت؛ امددددا  را نقددددل 

که اجماع امدت بدر ضداللت کیدی داشته باشیم بر این  اعده مورد  بول اأت هل سنت 
   81محال است.

 گوید: می مبارکفوری پح از شرح حدیث
کده در حجیدت اجمداع بددان تمسدک جویندد بدا وجدود شدواهد و طدر  مدی این حدیث 

   82متعدد، حدیث ضعیفی است.
کدده دارد متددواتر معنددوی  افددزون بددر ایددن، روایددات ایددن مجموعدده بددا تمددا  طددر  و تعدددد متنددی 

  83هم نیست.
کاستیگذ های طر  و اضطراب متنی، مضمون این روایت نیدز های سندی، ضع شته از 

 چندان  ابل دفاع نیست.
                                                      

 .71، ص7، ج؛ الثقات191، ص1، ج. تهذیب التهذیب79
گواهی بر صحت این مدعاست.مالی الا، تفسیر و مصّنفال ون. سیری در آثار منسوب به عبدالرزا  همچ80  عبدالرزا  
 .111، ص1، ج. المستدرک علی الصحیحین81
  .377، ص7، ج. تحق  االحوذی  ش ح جامع الت مذی82
 . 1191، ص9جاال هاج فی ش ح المنهاج الری اوی، ؛ 179، 1)ابی یعلی(، ج. العد  فی اصول القق  83
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 نمودار سند روایت در کتب راویی اهل سنت
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تجتمع امتی....» بررسی و نقد متنی روایت .2  منابع اهل سنت در« ال
گرچددده نقددددد مددددتن دادادددده دیرینددده دانشددددیان حددددد  امددددا همددددواره در تقددددد  ،یث بددددوده اسدددتا

 و اعتبدددار نقدددد مدددتن نسدددبت بددده نقدددد سدددند اخدددتالف نظرهدددایی وجدددود داشدددته اسدددت. در ایدددن
کالسددددیک در جریددددان حدددددیثی اهددددل سددددنت توجدددده خددددود را معطددددوف یکددددرد سددددنتی و   زمیندددده رو

یددابی سددند مددی  شددد، معمددوال  بددهکددرد و تددا یددک روایددت از نظددر سددندی مددورد تأییددد وا ددع نمددیارز
گدددر سدددند یدددک روایدددتنقدددد مدددتن راه نمدددی دایدددره  کددده بددده مثابددده شناسدددنامه و هویدددت - یافدددت و ا

 گرفدددت، هرگدددز نا دددِد حددددیث، خدددود را درگیدددر نقددددمدددورد تردیدددد  دددرار مدددی - شددددآن محسدددوب مدددی
البته جریان حدیثی شیعه از دیرباز نقد متن را به مثابه یدک رویکدرد اصدلی در  84.کردنمی متن

گواهی بر این مدعاست. تحقیقدات روند تحلیل اصالت روایات  که روایات عرضه  پذیرفته بود 
کنددار اخیددر حدددیث شددناختی نیددز بهتددرین شددیوه اصددالت سددنجی روایددات را نقددد سددند و مددتن در 

پح از نقد سدندی روایدت اجمداع بده تحلیدل محتدوایی و نقدد متندی  ،از این رو .داندمی یکدیگر
یم. می آن  پرداز

وگونه .2-1  ایت: های مختلف نقل ر
 گیرد:تحریرهای مختل  این روایت در چهار متن  ابل جمع است که در ذیل مورد بررسی  رار می

 :1متن شماره .2-1-1
ٍَ یل »قععال:  9 سعع ل یبب یبمحععد بععن حنبعع ... - ْبُ  

َ
ْعَطععاینل  َسععب

َ
ععا َفب  ْ َب ٍْ

َ
ََ  أ ععا  ععِنل  َثَلث  َْ  َنَص

ْبُ  یبَب ََ 
َ
عععَدة  َسعععب َءعععَع  یبحل ْ  َل جَیْ

َ
ععع أ نیَ

ُ
ُ  أ َب ْعَطانل  یتل َععععَی َضعععَل

َ
ََ َیعععَفب ْبُ  یبَب  ا 

َ
ْ  َل  َسعععب

َ
أ

نل َک لل ُیْ  ل ابسی ْهلَ َک  َی ُهْم بل
َ
ْعَطانل  َک َءا أ

َ
َلُهْم َفب َْ َنَم َق ََ َی یبأْلُ ْبُ  یبَب  ا 

َ
ْ  َل  َسعب

َ
عشَ أ َسعُهْم شل ا یَ ْلبل  ْ

نل شذل شُ  ََ  َْ َص ض  ََفَ ْْ َس َب
ْ
َضُهْم َبب ْْ  85.«اَی َ  َب

یل  یبین ... َعععنل طبععر - ععیل
  یببصیَ

َم  َعَلْیععهل  یبُب  َصععییَ َ َسععلیَ ْبُ  »: َقععاَل  ]َ آبععه[َ 
َ
ععا ٍَ یل  َسععب  ْ َب ٍْ

َ
ْعَطععاینل  أ

َ
ععا َفب  َثَلث 

ِنل  َْ َنَص ََ ، َدة  یبحل ْبُتُه  ََ
َ
ْ   َسعب

َ
عَع  َل  أ مل عیتل  جُیْ نیَ

ُ
ُ   َععَی  أ َب َیعا، َضعَل ْعَطانل

َ
ْبُتُه  َفب

َ
ْ   ََ َسعب

َ
َکُهعْم  َل  أ لل ع ُیْ ل ابسی َی بل  نل

ْهَلععَک  َکَءععا
َ
َلُهْم  یبأْلَُنععَم  أ َْ َیععا، َقعع ْعَطانل

َ
ْبُتُه  َفب

َ
ْ   ََ َسععب

َ
ععرَ  َل  أ ْم  ُشْظهل یب َعَلععْیل َی  ععْن  َعععُد ْم  نل ه  َیععا، َغْیععرل ْعَطانل

َ
ََ  َفب

ْبُتُه 
َ
ْ   َسب

َ
َسُهْم  َل  أ ا َشْلبل  ْ َی شَ   ََ َل  شل َضُهْم  ُشذل ْْ َس  َب

ْ
ض   َبب ْْ َیا َب نل َْ َص  86.«ََفَ

                                                      
 .79ص ،«نقد بیرونی از نگرش تا روش»، مقاله پژووی شیع حدیضرویک دوای ووین در . 84
کده أمدتم بدر ضداللت إجمداع 85 . از پروردگار  چهار درخواست نمود ، سه مورد پذیرفتده شدد ویکدی رد شدد: از خددا خواسدتم 

که پذیرفته شدد و ایدن گذسدته بدا خشکسدالی ندابود نسدازدهدا را همچدون امدتکده آننکند  و دیگدر پدح پذیرفتده شدد  ،هدای 
که رد شد )که لباس تفر ه بر آناین گرفتار درگیری با یکدیگر نسازد   (.377، ص7، جمسند احمدها نپوشاند و 

 .171، ص1، جالمعجم الکری . 86
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 مونبررسی مض
 تفرد متن  - الف

که این روایت را در مسدند خدویش ثبدت نمدوده و طبراندی  کسی است  احمد بن حنبل اولین 
 در یکی از ا وال بدان اشاره نموده است. مقایسه آن با سایر روایدات، تفدرد مضدمون آن را اثبدات

کدده عبدارت مدی کندد و معلددو مدی ر کددت ذیدن روایددفقدب در ا «ةأن الیجمددع اّمتدی علدی ضددالل»دارد 
کثیدر روایداتی را نقدل مدی سِلم نیشابوری، ترمذی، نسائی و ابن  کده در آن شده است؛ زیرا می کنندد 

کده علدت را یدومی یاز نمازهدا یکدیدر  یطدوالن یاپدح از سدجده 9پیامبر ه در جدواب صدحابه 
 پرسیده بودند، فرمود: 

خواستم که امدتم  . از خدا۱از خدا سه حاجت خواستم که دو مورد مستجاب و یکی رد شد: »
هدا مسدلب . خواسدتم کده دشدمن را بدر آن۲را به امدرا  العدالج هدالک نکندد، مسدتجاب شدد؛ 

   87«.. خواستم که فر ه فر ه و دچار درگیری نشوند، که رد شد۳نکند، مستجاب شد؛ 
کثیدر  ریدب بده ده روایدت بدا همدین مضدمون نقدل کندد و ضدمن اشداره بده تفدرد روایدت مدی ابدن 

 گوید: بصره الیفاری می احمد از ابی
  88ُ.مل خیرجه یبحد نن یبصحاب یببکت  یببست

کده  مزیت این روایدات بدر روایدت احمدد، عدالوه بدر اسدتقامت مدتن و تعددد نقدل در ایدن اسدت 
را در حالدت نمداز مشداهده  9امبریدپها آن االب یعنی اند؛خود شاهد  ضیه بودهها آن راویان

شداهد مداجرا  یراوکه این ما روایت احمد بن حنبل، ضمناند؛ ارده و از حضرت ساال نمودهک
ان( و یدراو ی)مجهدول بدودن برخد یضدع  سدند یدارا ،ح نشددهیت بدان تصریا در رواینبوده و 

ن یددلددذا ا .ث در میددان اهددل سددنت اسددتین طددر  تحمددل حدددییه از مراتددب پدداکددمعددنعن اسددت 
روایات فو  اسدت. ایدن ه روایت احمد صورت تحری  شده یکی از کشود می تیاحتمال تقو

                                                      
 مقایسه روایت ابن حنبل با سایر روایات:. 87

د»روایت مسلم نیشدابوری:  َثَنا َعب  َبَة َحدّدَ ِبدی َشدی 
َ
دنی أ دِر ب  دو َبک  بی

َ
َثَنا أ در  َحدّدَ َمی  دنی نی َثَنا اب  در  ح َوَحدّدَ َمی  دنی نی دای َلدهی  -دی اِ  ب  ف  َثَنا  -َوالّلَ ِبدی َحدّدَ

َ
َثَنا أ َحدّدَ

دوَل اِ   ّنَ َرسی
َ
ِبیدِه أ

َ
د  َعن  أ نی َسع  َبَرِنی َعاِمری ب  خ 

َ
نی َحِکیم  أ َمانی ب  ث  َعا -آلده[ وسدلم صدلی ا  علیده]و-عی َبدَل َذاَت َیدو    ِمدَن ال    

َ
دی ِإَذا أ ِلَیدِة َحّتَ

َصد دّمَ ان  هی َطدِویال  ثی َنا َمَعهی َوَدَعا َرّبَ ی  ِن َوَصّلَ َعَتی  َیَة َدَخَل َفَرَکَع ِفیِه َرک  َعاِو ِجِد َبِنی می َندا َفَقداَل َمّرَ ِبَمس   -آلده[ وسدلم صدلی ا  علیده ]و -َرَف ِإَلی 
ِن َوَمَنَع » َتددی  َطدداِنی ِثن  ع 

َ
ددا َفأ ث  ددی َثاَل ّبِ تی َر ل 

َ
ِتددی َسددأ ّمَ

ی
ِلددَک أ ه  ن  اَل یی

َ
هی أ تی ل 

َ
َطاِنیَهددا َوَسددأ ع 

َ
ددَنِة َفأ ِتددی ِبالّسَ ّمَ

ی
ِلددَک أ ه  ن  اَل یی

َ
ددی أ ّبِ تی َر ل 

َ
ِنددی َواِحددَد   َسددأ

م  َفَمَنَعِنیَهددا ددَنهی م  َبی  َسددهی
 
َعددَل َبأ ن  اَل َیج 

َ
هی أ تی ل 

َ
َطاِنیَهددا َوَسددأ ع 

َ
َیَرِ  َفأ سررنن  ون در؛ بددا همددین مضددم191، ص7، جصررحیح مسررلم« )ِبددال 

 .(119، ص1، جتقسی  ا ن کثی  ،117، ص3، جسنن وسائی، 11، ص1، جت مذی
 .119، ص1، جتقسی  ا ن کثی . 88
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فکری مناسبی را برای حل معضل مطرح در جامعه آن زمان، یعندی  - تحری ، توجیه فرهنگی
کدده همددواره در فددراهم مددی مشددروعیت عملکددرد صددحابه در سددقیفه و پددح از آن آورد؛ موضددوعی 

کالمی مطرح بوده است.  منا شات 
یف متن  - ب  تحر

یل خانواده حدیث، تفدّرد مدتن احمدد بدن حنبدل و طبراندی بنابر آنچه در باال ذکر شد و در پی تشک
کده: یکدی از راویدان طرید  احمدد بده احتمدال زیداد  اثبات شد؛ اما نکته درخور د دت دیگدر ایدن اسدت 

کده از او نقدل نمدوده اسدت بدا دسدت  89بدردن در مدتن روایدت اصدلیراوی مبهم )عن رجل( و یدا کسدی 
 »، عبدارت «اربعدا  »بده « ثالثا  »ضمن تحری  

َ
ِتدی َعَلدی َضداَلَلة  أ ّمَ

ی
َمدَع أ را بدر آن افدزوده؛ امدا ادامده « ن  اَل َیج 

کده: پیدامبر از خددا چهدار  9مطلب را نا ص رهدا نمدوده اسدت. از ایدن رو در مدتن روایدت آمدده اسدت 
 شود. ها، سه درخواست مطرح میتقاضا نمود؛ اما به هنگا  ذکر درخواست

گرچدده ایددن نقیصدده یددک  ددرن بعددد توسددب طبرا امددا ایددراد اصددلی  ، ( برطددرف شددده۳۶۳) نددیا
 یعنی تحری  متن همچنان پابرجاست.

گدزارش شدده اسدتیدکده از طر -بنابراین روایت مزبور  بده لحداظ سدند،  -   احمدد بدن حنبدل 
ف، مَصدّحَ  و یدا از  َحدّرَ یداد می ضعی  و از نظر مدتن دارای تفدّرد و اضدطراب بدوده و بده احتمدال ز

 اساس مجعول است. 

 :2وایت شماره . ر2-1-2
 ابن ماجه  زوینی...
یتل َل »یو ل:  9 س ل یبب نیَ

ُ
ُع إل یَ أ َتمل َمیب ل یبألَْعَظمل  ََلْ ابسیَ َلْیُکْم بل َْ ا َف

َلف  ْشُُت یبْختل
َ
َذیب َرأ ُ  َفإل َب  90«.َعَی َضَل

 فرماید: از بارگاه الهی اشاره نشده بلکه آن حضرت می 9در این روایت به درخواست پیامبر
گمراهامت من  د بده یددید یپدح هرگداه اختالفد ی اجتماع ]=اجماع[ نخواهند نمود.بر 

 د. یوندیت ب یثرکا
                                                      

َن َراِشد  یی  .89 َماَن ب  ع  تی الّنی ِبی َ اَل َسِمع 
َ
َثَنا أ نی َجِریر  َحّدَ بی ب  َثَنا َوه  ار  َحّدَ

نی َبّشَ دی ب  َحّمَ َثَنا می درِ َحّدَ ه  ثی َعِن الّزی دِد اِ  َحّدِ ّىِ َعدن  َعب 
ولی اِ   ی َرسی ِبیِه َ اَل َصّلَ

َ
َرّتِ َعن  أ

َ
ِن ا  اِب ب  ِن َخّبَ ِد اِ  ب  َحاِرِث َعن  َعب  ِن ال  وا  - سدلم صلی ا  علیده و -ب  َطاَلَهدا َ دالی

َ
َصداَل   َفأ

یَها َ داَل  َصّلِ ن  تی َت َصاَل   َلم  َتکی ی  وَل اِ  َصّلَ  » َیا َرسی
َ
ِن أ َنَتدی  َطداِنی اث  ع 

َ
دا َفأ ث  تی اَ  ِفیَهدا َثاَل ل 

َ
دی َسدأ َبدة  ِإّنِ َبدة  َوَره  َهدا َصداَل ی َرا  َجدل  ِإّنَ

ِه  َب َعَلدی  َسدّلِ ن  اَل یی
َ
هی أ تی ل 

َ
َطاِنیَها َوَسأ ع 

َ
ِتی ِبَسَنة  َفأ ّمَ

ی
ِلَک أ ه  ن  اَل یی

َ
هی أ تی ل 

َ
دِرِه َوَمَنَعِنی َواِحَد   َسأ ا ِمدن  َای  ّو  هی م  َعددی تی ل 

َ
َطاِنیَهدا َوَسدأ ع 

َ
م  َفأ

ض  َفَمَنَعِنیَها َس َبع 
 
م  َبأ َضهی ِذیَ  َبع  ن  اَل یی

َ
 .(319، ص7جسنن ت مذی، ) «أ
 . 1313، ص1، ج. سنن ا ن ماج 90
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 بررسی مضمون
عرضده محتدوای ایددن روایدت بدر معیارهددای نقدد متنددی حکایدت از تعدار  آن بددا ایدن معیارهددا 

کریم و سنت  طعی استترین این معیارها عرضه متن روادارد. یکی از مهم  . یت بر  رآن 
 مخالفت با قرآن - الف

کدده در موا ددع بددروز اخددتالف  -« فدداذا رأیددتم اختالفددا فعلددیکم بالسددواد االعظددم»ذیددل روایددت بددا 
کثریددت را توصددیپ کدده بددر اسدداس  - ندددکمددی هیوسددتن بدده ا کتدداب و سددنت اسددت؛ چددرا  مخددال  

کثریدت:  یرویدنه پ ، رآنی مالک حقانیت، بر ح  بودن است هایآموزه إن تطدع ا)از ا ثدر مدن کو
 هددایو راهکددار بددرون رفددت از اختالفددات، توسددل بدده آمددوزه 91(ل ا یعددن سددب کضددّلوی ر  ا یفدد

عدوا الّرسدول یعدوا ا  و أطین آمنوا أطیها أّلذّی ا أی) ت:یثرکنه توجه به ا ،الهی و سنت نبوی است
 92.(ا  و الّرسول یا فرّدوه إلیش یم فإن تنازعتم فکا مر من یو أول

 و متواتر مخالفت با سنت قطعی - ب
مددالک  -کدده در منددابع متعدددد فددریقن روایددت شددده اسددت  -بنددا بددر مضددمون حدددیث متددواتر ثقلددین 

 است، نه پیوستن به اکثریت.  :بیتیافتگی و نجات از گمراهی، همراهی با  رآن و اهلهدایت
یخی  - ج  مخالفت با مشاهدات تار

که هم در حی طده نقدد سدندی و هدم در نقدد نقد تاریخی از دیگر معیارهای نقد روایات است 
گمراهی  - «إن امتی التجتمع علی ضاللة»متنی راهگشاست. صدر روایت  که اجماع امت بر 

 ۷یاست و نوع برخدورد امدت بدا حضدرت علد یخیخالف مشاهدات تار بر - داندمی را محال
گذاشدتن  9که بعد از رحلدت پیدامبر گروهدی انددک بدر عهدد خدویش اسدتوار نماندندد و تنهدا  جدز 

گواه ا ۷نیما  حسا کربال و ...   ن مدعاست.یدر معرکه 
بنددابراین، سددند روایددت ضددعی  و مددتن آن مخددال   ددرآن و مشدداهدات و تجربیددات تدداریخی 

 صادر شده باشد. 9تواند از پیامبرنمی است و
 3. متن شماره 2-1-3

 :9 اَل رسولی ا ...  ابوداوود -
لل  أ  ل ن َثلَ  خل هر یبهعَ  شَ  إ یَ یبَب أجاَرُکم نل ُکمیب َجیْا  َ أ  لُشظل لل َُ ُکم َف دُعمیب َعَلیُکم َنبییُ

ل  میب َعَی َضلبیببباط ل َعَی أه ل یبَ  ی ُْ  93.ُ  َ أ  لََلَتمل
                                                      

 . 117، آیه انعا سوره . 91
 . 97، آیه نساسسوره . 92
  .311، ص1، ج. سنن ا وداوود93
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 بررسی مضمون  
کدده شدداید عبددارت مددی در ایددن مددتن نشددان« ان ال تجتمعددوا علددی ضدداللة»عبددارت  ال »دهددد 

نده جملده خبدری منفدی. در ایدن حالدت،  ،ی باشدباید به صییه نه« تجتمع امتی علی الضاللة
 بلکدده بددر پرهیددز امددت از اجتمدداع بددر خطددا تددذکر ،گویدددروایددت از نفددی خطددای امددت سددخن نمددی

کرد.دهد. با وجود چنین احتمالی دیگر نمیمی گمراهی امت حمل  94توان آن را بر نفی 
 

یددادی بدده روایددت احمددد بددن حنبددل د ارد و در بررسددی افددزون بددر ایددن، روایددت مددذکور شددباهت ز
کده احتمداال  ات هدمیدر روایطری  احمد، تفرد آن نسبت به سا ل کشد مضدمون اثبدات و ذکدر شدد 

تحرید  شددده روایددات دیگددر باشددد. بنددابراین روایدت ابددوداوود چدده بسددا برداشددتی باشددد از روایددات 
 مذکور با نگاه به روایت احمد.

 :۴ . متن شماره2-1-۴
  ال:  9رسول ا  ... ترمذی

یتیبَب لجُیَء  إ یَ  نیَ
ُ
  -ُع أ

ُ
د َُ نیَ َأ قاَل أ ءیَ ا ل  ُل َ َشُدیببل َنَع یبَلَءاَع  ُ  َعَی َضلبَ  - حُمَ

 ا ل یببصیَ
 95.ََ َنن َشذیَ َشذیَ

 بررسی مضمون
اِ  َمدَع الَجَماَعد»وجه تمایز این روایت با روایت احمد، ابن ماجه و ابوداوود، عبدارت  َو  ِة و َیددی

ارِ َمن َشّذَ َشّذَ فِ  گدره زده و که این است. دیگر« ی الّنَ عد  اجماع امت بر ضاللت را به اراده الهی 
و یدددا  مددع الجماعددة و مددن شددذ شددذ فددی »بدده نددوعی رویکددرد تقدسددی بدده آن داده اسددت. عبددارت 

گونه« النار که به  بیدان شدده اسدت؛ امدا ایجداد ارتبداط بدین صددر  متعدد هایاز مشهورات است 
هدر چندد  ؛برای اولین بار توسب ترمذی و با این سند به ثبدت رسدیده اسدت روایت و این عبارت

کندد، ولدی همدین حددیث اریدب در مندابع روایدی مدی ترمذی از آن با عندوان حددیث اریدب یداد
 پح از ترمذی توسعه یافته است.

که ترمذی از  کدارکرد روایدت مزبدور از منظدر برخدی بیدان ،دهددمدی ارائه« الجماعه»تفسیری  گدر 
 گوید: می وی .نظران در آن روزگار استحبصا

ْعُ  َععییَ بعَن یبَ َسعنل  ُْ  یبلارََ  بَن َنْاذ  َشُوع ُل: مَسل : َنعنل  :َشُوع ُل  ،... مَسل َسعببُ  َعبعَدیببل بعنل یبُْلبعا کل
یَ  َبُه: َقد ََ ُعَءَر، قل ََ ُفل یبَلماَعُه؟ فوال: أب َبکر   ََ ُعَءَر. َقاَل ُفل     96   ....َناَت أب َبکر  

                                                      
 . 177-179ص، 3، ج. وهایة الوصول إلی علم االصول94
 . 37، ص1، ج. سنن ت مذی95
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روایددت مددذکور بددر فددر  صدددور از سرچشددمه دانددش نبددوی بیشددتر بدده موضددوعات اعتقددادی یددا امددور 
کده احتمدال هددایت و اضدالل در  عمومی مرد ، مانند وحدت اجتماعی و پرهیدز از تفر ده اشداره دارد 

 97راه ندارد. -که از منابع احکا  است  -رود و در موضوعات فقهی و حجیت اجماع آن می
کده بده حضدور دائمدی حجدت خددا در  اگر کنار دیگر روایات اسدالمی  درار دهدیم  این مضمون را در 

زمین اشداره دارد و ندور حد  همدواره در جامعده انسدانی تابیدده و پرفدروغ اسدت؛ مفهدومی دیگدر دریافدت 
گرانخواهد شد؛ برای نمونه، می که فرمودند:توان به حکمت  کرد   سنگ امیرمامنان اشاره 

ُ  َل َتْ  جیَ ُ یَل ِبل ْن َقاِئل  بل را  َنْدُه  ا   ،ُلم یبأْلَْرُ  نل ا َظاهل نیَ ُُ  ،إل ُطَ  ُحَجع َْ َئلیَ َت فا  َنْغُء  ا  لل ِل ا َخا نیَ ََ إل

ََ بَ  ََ ییل یببل   َک َصاُتُه 
َ
ََ أ ََبئل شْ ْم َذیب 

ُ
ََبئل َک َن أ

ُ
ْصعَد یب َک ، أ ْعَظُءع َ  عل

ََ یبأْلَ َقلیُ َ  َععَد ا   بل َقعْد ا  ََ یببل یبأْلَ
ََ بَ حَیْ  ْم ُحَجَجُه  ل هل َحیتیَ ییل َفُ  یبُب بل ََ شُ َصاتل ُعمَهعا ُنَظعَریبَءُهْم  َرُعمَهعا ا ل شَ م   ْم  ُْ هل اهل ََ ْشع

َ
 ...ُقُلعمبل أ

ََبئل 
ُ
َر  ل  ُخَلَفاُء یببل ا ل  َک أ َعاُة إل

ََ یببدیُ هل  ْرضل
َ
هل یأ   98؛نل

مشددهور باشددد یددا  خددواه آشددکار و؛ ماندددگدداه از حجددت  ددائم خداوندددى خددالی نمددیزمددین هددیچ
ایندان آیدا  ،هاى روشدن دیدن خددا از میدان ندرودها و نشانهتا حجت ها.ترسان و پنهان از دیده

ولدی  ددر و  اندک اسدت،که شمارشان بحه به خدا سوگند یا در کجایند  چند تن هستند،
کندد روشدن هاىها و نشانهاینان حجت اخداوند ب منزلتشان بسیار است. تدا  خدود را حفدا 

... ایندان  هداى ایشدان بکارندد.دل دررا سدپارند و ایدن بدذر  آن را به همانندان خود بده ودیعدت
 جانشینان خداوند در روى زمین و داعیان دین اویند.

که ضداللتبر این پایه، می گیدر نخواهدد اسدال  چنددان همده امدت گمراهدی در و توان فهمید 
گرد که همه را در آن  کند؛ زیرا همواره افراد ح شد  بین در میان امت حضدور خواهندد اب ار  

کددده مدددرد  را بددده خیدددر و نیکدددی رهنمدددون شدددوند. بدددین، مصددددا  بدددارز ایدددن افدددراد حددد  99داشدددت 
کدده چددراغ راه مددرد وران دینددیو پددح از ایشددان، عالمددان و اندیشدده :معصددومان انددد تددا راه انددد 
 تر ب یمایند. انهمامنسعادت را 

تجتمع اّمتی...»روایت . 3  در جوامع حدیثی شیعه « ال
کالمدی أبده ویدژه در جوامدع متد ،این روایدت در میدراث حددیثی شدیعه خر بیشدتر در منا شدات 
                                                      

 . 319، ص1، ج.  حوث فی علم االصول97
 . 119، حکمت . وهج الرالغ 98
 . 91، ص«معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد». 99
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مرحو  بهبودی در پانوشت  100اند.نگریستهمی کاربرد داشته و در عین حال بدان به دیده تردید
، ضدمن بیشدتر دانشدمندان شدیعی 101.اسدت آن را جزو مجعوالت بده حسداب آورده رزید  کافی

ت، بده توجیده و تأویدل مدتن آن پرداختده و داللدت آن را بدر مددعای یدروا یاشاره بده ضدع  سدند
 . اندسنت ضعی  دانستهاهل

گددزارش شددیتددرمتقددد  و  ۷ین حضددرت علددیبدد یطددوالن یانقددل محدداوره تیددن روایدداز ا یعین 
ده یبدده ثبددت رسدد ۷ا  صدداد بدده نقددل از امدد الخصررالخ صدددو  در یه توسددب شددکدداسددت  رکابدوب

گزارش ابوبیدر ا 102است.  -ندد یبمدی شیرا نسبت به خدو ۷یحضرت عل یمهریه بک -ر کن 
 د: یگویجسته و م کت تمسین روایتبرئه خود به ا برای

ن َرُس لل یببیحد یتجیإ ی یبب ل: »9ث  مسُْته نل ا  أ َ ،«َضلل   عی مع أنی ُ  إجتمعاَعهم یعْلی
بُْ  حد    .9یَث یببصی یإتی

جدزو  ،ه بدا مدا بودنددکدت و آندان یدا ما اهدل بیند: آیفرمامی رکپح از استدالل ابوب ۷حضرت
پددردازد و ا ددرار مددی شیل خددویفضددا کتدد کر تددکددبدده ذ ۷یحضددرت علدد ،م  در ادامددهیامددت نبددود

 103رد.یگها میآن ر را بهکابوب
که چه بسدمی متن فو  بر فر  صحت، ا ایدن روایدت از تواند ما را بدین نکته رهنمون سازد 

نحن معاشر االنبیاس الندورث و مدا ترکندا »همچون روایات بسیاری مانند:  ؛مجعوالت خلفا باشد
گرفت و ... .« صد ه  که با هدف توجیه اصب فدک صورت 

گر مناظره شیخ صدو   بده  لدم  معاوی االارارکه در مقدمده  -در دربار رکن الدوله دیلمیرا ا
کتدداب آمدده اسددت گدزارش د یددک سدند -محقد   کدده بدده  یگددریتدداریخی بددانیم، ایددن مددتن  اسدت 

که فردی پدح از ذکدر ادّلده شدیخ صددو  در  کرده است. در آنجا آمده است  روایت مذکور اشاره 
 پرسد: می شایسته نبودن خلیفه نخست برای امامت،

گمراهددی مجتمددع شددوند و حددال کدده ایددن امددت بددر ضدداللت و  کدده آن چگوندده جددایز بددود 
  ه«ةالیجتمع امتی علی الضالل»: اندهحضرت رسالت فرمود

 گوید: می شیخ صدو  در تبیین معنای روایت
                                                      

 . 377، ص17، ج حاراالووار ؛191، صالصوارم المه ق  ؛117و111، ص3، ج. الص اط المستقیم100
  .7ت ص، پانوش9، ج. رزید  کافی101
 . 993، ص. الخصال102
گزارش نیاز به بررسی وموشکافی دارد؛ اما در این مقال103 گزارش نیستیم. ه. هرچند این   درصدد رد یا  بول این 
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گفتدهاامت در لیت به معن اندد ی جماعت است و ا ّل جماعدت سده اسدت و بعضدی 
کده چندان ؛آن مردی است و زنی. خدای تعالی یک تن تنها را نیدز اّمدت خواندده که ا ّلِ 

کده:  ۷در شأن حضدرت ابدراهیم کدان امتدا  إن )فرمدود  ...  104(  حنیفدا    انتدا   ابدراهیم 
تواند مراد از لفا اّمت در آن حدیث، حضرت می پح بر تقدیر صحت حدیث مذکور

 105و تابعان سعادت  رین او باشند... ۷ینمامنامیرال
که مالحظه شیخ صدو  ضمن اشاره تلویحی بده ضدع  روایدت، تفسدیری  ،شودمی چنان 

کده بددا مبدمدی از آن ارائده کالمدی شدیعه سدازگار باشددددهدد  ایدن منداظره در صدورت صددحت،  .انی 
کدده خاسددتگاه اصددلی نقددل و توجدده بدده روایددت مددذکور، زمینددهبیددان  هددایو عرصددههددا گددر ایددن اسددت 

 ای بوده است. کالمی و مباحثات و مجادالت فر ه
 ( در رد بدر ۴۱۳یعندی شدیخ مفیدد )  ،پح از شیخ صدو ، فقیده و مدتکلم برجسدته شدیعی

کده  106گذرا به این روایت اشاره نموده است.نّظا ،  در همان دوره شیخ طوسی بر این باور بدوده 
  107کنیم. طع پیدا نمیها آن به ،کنیمو تی این مضامین را بر ذهن عرضه می

بده اهدل اهدواز  ۷ای از اما  هدادیابن شعبه حّرانی دانشمند شیعی  رن چهار  هجری نامه
کدده در  سددمت ضددمن اشدداره بدده روایددت مددورد بحددث، مصدددا  عددد   ،ی از نامددهرا بدده ثبددت رسددانده 

  108اجماع اّمت بر ضاللت را، اعتقاد اّمت به حقانیت و عد  تحری   رآن دانسته است.
 همین نامه را ذکر کرده و بر آن عبارت ذیل را افزوده است: االحتجاج ( صاحب ۲۴۸طبرسی) 

به یبلاهل   َ لنا  َی قابه یبملْاندی  َ نن یببطال حکعم یببکتعاب فهذیب نِْن یب دیث، ل نا تب
َیبیات یبملمخرفه ی ه َ یببی    109.َ یبتباع حکم یبلحا یث یبملز

نسدبت داد، ولدی حداکی از دیددگاه مالد  نسدبت  ۷توان به اما  هادیعبارت فو  را هر چند نمی
ت. هدای کالمدی اسدگونده روایدات در اثبدات دیددگاهسنت معاصر وی از اینبه استفاده دانشمندان اهل

 110آورد.کم و کاست در کتاب خویش میرا نیز بی ۷وی روایت صدو  از اما  صاد 
کراجکی )   ( دیگر دانشمند شیعی  رن پنجم هجری ضمن اشاره به روایت ۴۴۹ابوالفتح 

                                                      
  .111، آیهنحلسوره . 104
 . 17، ص. معاوی االارار105
 . 137، ص. القصول المختار  106
 . 717و  119، ص1، ج. العد  فی اصول القق 107
 . 197، ص. تحف العقول108
 . 191، ص1، ج. االحتجاج109
 . 191، صهمان. 110



ررس
ب

 ی
 یسند

» تیروا یو متن
ع امت

جتم
الت

 یعل ی
اللة

لض
ا

» 

 

 

95 

دانددد و داللدت آن را بددر مدددعای اهددل آن را جددزو اخبددار آحداد مددی« ةالتجتمدع امتددی علددی الضدالل»
   111کند.می سنت نارسا اعال 

گزارش صدو  نقل یگریر دیدر  رن هشتم هجری، دیلمی تحر  ند:کمی از 
کوچه را دیدد، سدال  نمدوده و دسدت  ۷بنی نّجار حضرت علی هایابوبکر در یکی از 

خدور از من دل ،در سقیفه مرد  مرا خلیفه نمودندکه این داد و از حضرت پرسید: آیا از
که بیعت مرد  در که این جز ؛دست من نبود ،دکنی  به خدا آنچه روی دانمی هستی 

 9نبددود ؛ زیددرا از پیددامبرهددا آن ایددن مددورد اجمدداع نمودنددد و مددن  ددادر بدده مخالفددت بددا
کدده فرمددود:  در پاسددخ  ۷حضددرت علددی...«. التجتمددع امتددی علددی الضددالل»شددنید  

کدده در حیددات و بعددد از  9اّمددت پیددامبر ،ابددوبکر فرمددود: ای ابددوبکر کسددانی هسددتند  آن 
کده بدا او و خددا بسدته بودنددممات آن حضر  ،ت مطیع فرمان او بوده و به عهد خدویش 

 112.ند و منحرف نشدند..وفادار ماند
 115یو عالمده مجلسد 114یلمدید 113همین داستان را با اندکی تفاوت علی بن یدونح عداملی،

بددا تبیددین معنددای اجمدداع  ،. سددید شددرف الدددین نیددز ضددمن اشدداره بدده روایددت مددورد بحددثاندددآورده
موارد نقل شده از مندابع  116قیفه را خارج از مصدا  اجماع امت دانسته است.امت، بیعت س

کتدداب در نهایه سددندش بدده تصددرکددد نددشدده در نقددل صدددو  داریر یشددیعی همگدد ت یددح محقدد  
کالمدی  117ضع  است و متن آن بیشتر بده داسدتان شدبیه اسدت تدا روایدت و تنهدا در منا شدات 
 کاربرد دارد. 

ی به جای بررسی صحت اصل روایدت بده تبیدین، توجیده و از این رو، عمو  دانشمندان شیع
بده  ۷بدا اسدتناد بده نامده امدا  هدادی =؛ بدرای نمونده، عالمده طباطبداییاندیا تأویل آن پرداخته

در تبیین معندای  میزا  الحکم و صاحب  118مرد  اهواز، این روایت را از مشهورات تلقی نموده
                                                      

 . 79، ص. التعجب111
 . 71، ص1، ج. ارشاد القلوب112
 . 97، ص3، ج. الص اط المستقیم113
 . 11، ص3، ج. مدین  المعاجز114
 . 39و  3، ص17، ج79و  11، ص9، ج119، ص1، ج.  حار االووار115
 . 339، ص. الم اجعات116
کبر افاری.به  لم  993، پانوشت ص . الخصال117   علی ا
 . 71، ص9ج ،. المیزا  فی تقسی  الق آ 118
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که:  ۷از اما  صاد « الجماعه»  آورده است 
کانمیب عدر نن   .ةکا  عی یب   َ یب  

کانوا  لیال  »و در روایتی عبارت  کرده است.« و ان   119را ذکر 

 گیرینتیجه
  آید:به دست میزیر  نتایج ،از آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شد

این روایت ابتدا از طری  منابع روایی اهل سنت و با سندهایی مخدوش و ضدعی  نقدل  .1
 از منابع شیعی راه یافته است. شده و سپح به برخی 

 با معیارهای سندشناسانه دچار ضع  است. سناد این حدیث اَ  .2
کرده ع  این روایتمحدثان بزر  شیعه و اهل سنت بر ض .3  اند.تصریح 

 از نظر داللت مفید مفهو  اجماع و حقانیت آن نیست.این روایت  .1

گونیاضدد .9 گونددا گمددان تحر طراب و  ی بددودن روایددت را   و حتددی جعلددیددمتددون ایددن روایددت 
   کند.تقویت می

گداه کالمی، مجادالت فر ده هایخاستگاه اصلی نشر و اهتما  به این روایت انگیزه .6 ای و 
کر اندیشه  بوده است. 9های سیاسی در پرتو رخدادهای پح از رحلت پیامبر ا

 کتابنامه
 الق آ  الک یم.

زی و صییری، امدارات متحدده علی سبکی، تحقی  زماال هاج فی ش ح المنهاج الری اوی،  -
  .۱۴۲۴عربی: دار البحوث للدراسات االسالمیه، 

، ابومنصدور احمدد بدن علدی طبرسدی، تحقید  و تعلید : سدیدمحمدبا ر الخرسدان، االحتجاج -
  .۱۹۹۶/ ۱۳۸۶نج : دارالنعمان للطباعه و النشر، 

وه للطباعه ، حسن بن ابی الحسن دیلمی، تحقی  سیدهاشم میالنی، داراالسارشاد القلوب -
 ش.۱۳۷۲/ ۱۴۱۷و النشر، چا  اول: 

یه،  حاراالووار -   .۱۳۸۴، محمدبا ر بن محمدتقی مجلسی، نج : مطبعه الحیدر

 اسدالمی، فقده المعدارف دائدر  ماسسدة: با ر صدر،  دم محمد سید ، حوث فی علم االصول -

۱۴۱۷ . 

                                                      
 . 117، ص1. میزا  الحکم ، ج119



ررس
ب

 ی
 یسند

» تیروا یو متن
ع امت

جتم
الت

 یعل ی
اللة

لض
ا

» 

 

 

97 

کبر افداریتحف العقول - ،  دم: موسسده ، ابن شعبه حرانی، تحقی ، تصحیح و تعلی ، علی ا
 ش.۱۳۶۳/ ۱۴۳۴ ،النشر االسالمی، چا  دو 

، ابوالعالس محمد بن عبددالرحمن مبدارکفوری، تحقید : تحق  االحوذی  ش ح جامع الت مذی -
  .۱۳۸۳ ،عبدالوهاب بن عبداللطی ، مدینه المنوره: المکتبه السلفیه، چا  سو 

کثیدر، ، ابوالفدداس اسدتحق  الطالب  مع ف  احادیض مختص  ا ن الحاجب - ماعیل بدن عمدر ابدن 
  .۱۴۳۶ ،تحقی : عبدالینی الکبیسی، مکه المکرمه: دارالحراس، چا  اول

کریم، بیالتعجب - کراجکی، تحقی ، تصحیح و تخریج: فارس حسون   تا،.نا، بی، ابوالفتح 

کثیددر، تحقیدد : یوسدد  عبدددالرحمن تقسرری  ا ررن کثیرر  - ، ابوالفددداس اسددماعیل بددن عمددر ابددن 
یع، المرعشی، بیروت: د   .۱۹۹۲/ ۱۴۱۲ارالمعرفه للطباعه و النشر و التوز

، شددهاب الدددین ابوالفضددل احمدددبن علددی بددن حجددر عسددقالنی، تحقیدد : تق یررب التهررذیب -
یه: دارالرشید، چا  اول   .۱۴۳۶ ،محمد عوامه، سور

، شهاب الدین ابوالفضل احمدبن علدی التلخیص الحری  فی تخ یج احادیض ال افعی الکری  -
  .۱۴۱۹ ،ی، بیروت: دارالکتب العلمیه، چا  اولبن حجر عسقالن

، شددهاب الدددین ابوالفضددل احمدددبن علددی بددن حجددر عسددقالنی، بیددروت: تهررذیب التهررذیب -
  .۱۴۳۴ ،دارالفکر، چا  اول

، حافا جمال الدین ابی الحجاج یوس  المزی، تحقی : تهذیب الکمال فی اسماء ال جال -
  .۱۹۹۴/ ۱۴۱۴دارالفکر، شیخ احمد علی عبید و حسن احمد آاا، بیروت: 

 ،، محمد بن حّبان، تحقی : سدید شدرف الددین احمدد، بیدروت: دارالفکدر، چدا  اولالثقات -
۱۳۹۲.  

إحیداسالتراثالج ح و التعدیل - العربدی، چدا  ، عبدالرحمن بن ابدی حداتم رازی، بیدروت: دار
  .۱۲۷۱ ،اول

تصدحیح: علدی  ، محمدبن علدی بدن الحسدین بدن بابویده  مدی )صددو (، تحقید  والخصال -
کبر افاری،  م: منشورات جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه،    .۱۴۳۳ا

 ،، ناصدر رفیعدی محمددی،  دم: مرکدز جهدانی علدو  اسدالمی چدا  اولدرسنام  وضع حردیض -
 ش. ۱۳۸۴

بده اهتمدا : مرتضدی سدلمان ندژاد و سدید محمدد  رویک دوای ووین در حدیض پژووی شریع ، -
گرامی، تهران: دانشگا احمدد « نقدد بیروندی از نگدرش تدا روش»، مقالده ۷ه اما  صاد هادی 

کتچی، چا  اول  .ش۱۳۹۷ ،پا
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ابن ماجه  زوینی، تحقی : محمدفواد عبدالبا ی، بیروت: دارالفکر للطباعده  سنن ا ن ماج ، -
یع، بی  تا.و النشر و التوز

، ابددوداود محمددد بددن اشددعث سجسددتانی، تحقیدد : محمددد محیددی الدددین سررنن ا رروداوود -
 تا.لحمید، مکتبه العصریه، بیعبدا

، ابوعبدددالرحمن احمددد بددن شددعیب نسددائی، حلددب: مکتبدده المطبوعددات السررنن الکررر ی -
  .۱۴۳۶ ،االسالمیه، چا  دو 

، ابوعیسددی محمددد بددن عیسددی ترمددذی، تحقیدد : بّشددار عددّواد معددروف، بیددروت: سررنن ت مررذی -
  .۱۹۹۸دارالیرب االسالمی، 

ی عاصدم، تحقید : محمدناصدر الددین اهلبدانی، بیدروت: ابوبکر احمد بن عمرو ابن اب السّن ، -
  .۱۴۳۳ ،المکتب االسالمی، چا  اول

 تا.، مسلم بن حجاج نیشابوری، دار الجیل و دار االفا  الجدیده، بیصحیح مسلم -

عاملی، تحقی ، تصدحیح و تعلید  : محمددبا ر بهبدودی، ، علی بن یونح الص اط المستقیم -
 ثار الجعفریه.المکتبه المرتضویه الحیاس اه

  .۱۳۶۷،  اضی نورا  شوشتری، تهران: چاپخانه نهضت، الصوارم المه ق  -

، أبو جعفدر محمدد بدن عمدرو بدن موسدی بدن حمداد عقیلدی، المکتبده الشدامله: ال عقاء الکری  -
 تا.نا، بیمو ع جامع الحدیث، بی

 تا.نا، بی، ابوالحسن علی بن عمر دار طنی، بیال عقاء و المت وکین -

، ابوعبدددالرحمن احمددد بددن شددعیب نسددائی، المکتبدده الشددامله: مو ددع ل ررعقاء و المترر وکینا -
 تا.نا، بییعسوب، بی

جدا، محمد بن حسن طوسی، تحقی : محمدرضا انصداری  مدی، بدیالعد  فی اصول القق ،  -
۱۴۱۷.  

یعلدی، تحقید  محمدد عبددالقادر، بیدروت: محمدد بدن حسدین ابدی العد  فری اصرول الققر ، -
  .۱۴۲۳کتب العلمیه، دارال

، ابوعیسددی محمددد بدن عیسددی ترمددذی، بدی نددا، المکتبدده الشدامله: مو ددع جددامع العلررل الکریرر  -
 تا.الحدیث، بی

 تا.، بدرالدین العینی، بیروت: داراحیاسالتراث العربی، بیالقاری ش ح صحیح الرخاری عمد  -

ن حجددر ، شددهاب الدددین ابوالفضددل احمدددبن علددی بددفررتح الررراری شرر ح صررحیح الرخرراری -
  .۱۳۷۹عسقالنی، بیروت: دارالمعرفه، 
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، سدید مرتضدی علدم الهددی، تحقید : سدیدنورالدین جعفریدان اصدفهانی، القصول المخترار  -
شدددیخ یعقدددوب جعفدددری و شدددیخ محسدددن احمددددی، بیدددروت: دارالمفیدددد للطباعددده و النشدددر و 

یع، چا  دو    .۱۴۱۴ ،التوز

مختدار ادزاوی، بیدروت: دارالفکدر، ، عبددا  بدن عددی، تحقید : یحیدی الکامل فی ال رعقاء -
  .۱۴۳۹چا  سو ، 

کلینی، ترجمه و تحقی : محمدبا ر بهبودی، تهران: شدرکت رزید  کافی - ، محمد بن یعقوب 
 .ش۱۳۸۴انتشارات علمی و فرهنگی، 

، ابددن حبددان ابوحدداتم البسددتی، تحقیدد : حمدددی عبدالمجیددد المجرر وحین مررن المحررّدقین -
  .۱۴۲۳،و الّتوزیع، چا  اول السلفی، ریا : دارالصمیعی للّنشر

، سددید هاشددم بحرانددی، تحقیدد : موسسدده المعارفدده االسددالمیه باشددراف شددیخ مدینرر  المعرراجز -
  .۱۴۱۴ ،عزت ا  الموالئی،  م: موسسه المعارف االسالمیه، چا  اول

ندددددا، چدددددا  ، شدددددرف الددددددین العددددداملی، تحقیددددد : حسدددددین الراضدددددی، بدددددیالم اجعرررررات -
 . ۱۹۸۲/ ۱۴۲۳،دو 

ا   وچددانی، بیددروت: بدددالرحمن بددن ابددی حدداتم رازی، تحقیدد : شددکرا  نعمدده، عالم اسرریل -
  .۱۳۹۷ ،ماسسه الرساله، چا  اول

کم نیشددابوری، تحقیدد : المسررتدرک علرری الصررحیحین - ، ابوعبدددا  محمدددبن عبدددا  حددا
  .۱۴۱۱ ،مصطفی عبدالقار عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه، چا  اول

 تا.تحقی : شعیب ارنؤوط و دیگران،  اهره: ماسسه القرطبه، بی، احمد بن حنبل، مسند احمد -

، محمدبن علدی بدن الحسدین بدن بابویده  مدی )صددو (، تحقید ، تصدحیح و معاوی االارار -
کبر افاری،  م: موسسه النشر االسالمی، چا  اول  ش.۱۳۳۸/ ۱۳۷۹ ،تعلی : علی ا

تحقی  و تخریج، حمددی  الطبرانی، سلیمان بن أحمد بن أیوب ، أبو القاسمالمعجم الکری  -
  .۱۹۸۴/ ۱۴۳۴، عبدالمجید السلفی، موصل: مکتبه العلو  و الِحَکم، چا  دو 

، ۱۳، شماره امامت پژووشیسید حسن سبزواری، ، «معنا و جایگا  اجماع اول حل و عقد» -
 . ش۱۳۹۲، ۳۲-۸۶ص 

صدر و دمشد : دارالفکدر، ، نورالدین عتدر، بیدروت: دارالفکدر المعامنهج النقد فی علوم الحدیض -
  .۱۹۹۷ /۱۴۱۸ ،چا  سو 

، شمح الدین محمد بن احمد ذهبدی، تحقید : علدی محمدد میزا  االعتدال فی وقد ال جال -
 تا.بی ،البجاوی، بیروت: دارالمعرفه، چا  اول
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 ش.۱۳۷۲ ،، محمد محمدی ری شهری، دارالحدیث، چا  اولمیزا  الحکم  -

حسین طباطبایی،  م: دفتر انتشارات اسالمی جامعه ، سید محمدالمیزا  فی تقسی  الق آ  -
 تا.مدرسین حوزه علمیه  م، چا  پنجم، بی

 تا.گردآوری سید رضی، تحقی : صبحی صالح.  م: دارالهجر ، بی وهج الرالغ ، -
علروم جعفدر سدبحانی تبریدزی، ، «حول حدیض التجتمع امتی علری ضرالل  سرندا و داللر » -

  .۱۴۱۹، ۳۳۶-۳۱۹، ص ۳العدد الحدیض، 




