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 چکیده

وا عیتدى زیدر  ابدل  :هددیهو ائمد ۹و،ود احادیث ،على در بدین روایدات رسدول خددا
کیفیددت حدددیث ،علددى، معیددار  انکددار اسددت. در ایددن نوشددتار دربددارۀ آزدداز ،عددل حدددیث، 

کتدب معتبدر  سداختگىبازشناسى روایات  عمددی از زیدر عمددی و و،دود روایدات ،علدى در 
هددایى طددر  شددد، اسددت و پاسدخى شایسددته یافتدده اسددت. دسددتاورد مقالددۀ حددیثى پرسددش

کدده روایددات  ،علددى عمدددی در بددین روایددات شددیعه و سددنى  بددل از تدددوین حاضددر آن اسددت 
روایدات  :کتب حدیثى فراوان بدود، اسدت ولدى فقهدا و محددثان بدا راهنمدایى اهدل بیدت

کدرد، اندد و از ایدن رو دانشدمندان شدیعى از توصدی   ،على را از میراث حدیثى پاکسازی 
کتب معتبر شیعى کنند،ز در مواردی  طعى د باید پرهی - روایت ،على در   .ز 

 .شناسى.، موضوعات، حدیثاحادیث مجعول ها:کلیدواژه

 مقدمه

 درآمد
 طد  آن بزرگدوار بده بندد، بده سدالعسدکرى و ل ىمرتض یدسر با مرحو  عومه یى حقی. آشنا۱

ادامده داشدت.  یشدانشدان ارادت مدا و لطد  ایان عمدر ایدخ تا پایگردد و از آن تاربرمى ش،۱۳۲۳
کده را،یبخوان گفتند حتماً دادند و مىمىفات خود را یل برخى ت گاهى گاهى درصدد بودندد   د و 

کده  کیددر  .نددیان فرمایات خود را براى ما بیاموزند و تجربی  را به ما بیو رسم عملى تحق سدفر 
گدوا،  طکرمطدالبى ارائده  ،معظمده خدمتشدان بدود  ۀمنور، تا مک ۀنیاز مد کده  شدّدت  ى بدرعددندد 

را، دفداع از  شدان همده هدفمندد و دریفدات ایت ل .بود :تیب نسبت به اهل شانت و محبتیوال
                                                      

کتاب1 کتداب . از  که در این زمینه بحثى سدودمند دارد  کده در هفدت  اسدتآن  مسوت ر و  =مامقدانى مقباسداله ایههایى 
 ،لد چا  شد، است.
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انت از  درآن یصد کدى از آثدار آن عدالم آشدنا بده زمدان دری .عه و پاسدخ بده مخالفدان بدودیمکتب شد
کتاب یکر  ش،۱۳۷۸که در سال  )الکتاب الثالث( استالقرآندالکریمدودروایاتدالم رستیندم 

کردندچا  شد و نسخه کتابیا .اى هم به بند، مرحمت  اعتبدار بدى ،گسدترد، قدىیبدا تحق ،ن 
کتاب   عه  رار داد، بودندیش دنیکوب دستاویزلفان، آن را که مخا - نورى را فصلدالخطاببودن 

کرد. -  ثابت 
گردان و نیدد  و تربیران از تدد لیددآثددار آن بزرگددوار در عددراس و ا  هددا در  دانشددکد،یسدد یددز تت شددا

اهّلل  رحمددة .اسددت :تیددت مکتددب اهددل بیددب تقوار ار،منددد و مو،ددیتهددران و  ددم و دزفددول بسدد
 ه و رضوانه.یعل

کددده انکدددار و،دددود احاد . همدددان۲  عه از نظدددریات سدددنى و شدددیدددان روایدددث سددداختگى میدددطدددور 
که موردید، از طرفى هم رّد هر حدیآشمار مىه هى بیدانشمندان اسومى، انکار بد پسند مدا  ثى 

مت سدفانه بعضدى از  سدت ویز  ابدل  بدول نیدبه ادعاى ،على بودن، ن ،ا برخى از  شرها نباشدیو 
گرفتار ا کدافى  هدا،ث و سداختگى بدودن آنیدن اشتبا، شد، و نسدبت بده احادیافراد  بددون د دت 

گاهى هم اینماداورى مى  شود. ن اشتبا، تکرار مىیند و 
که در شمارکرداى مصاحبه ش،۱۳۷۸ بند، در سال  .ث چدا  شددیعلو  حد ۀمجل ۱۱ ۀ  

کدده اصددل  د مددىیددصدداحبه باآن م در بخشددى از اّمددا  ،ث سدداختگى مسددلم اسددتیددبددودن احاد گفددتم 
بلکدده  ،هددا هددزارث د،یددن احادیددات ایددز بدده مضددمون برخددى روایددهددا و نگفتدده برخددى مددثًو بدده کددهایددن

کدده فقهددا و محدددثان شددیددبا   دارد و ضددمناً یدداز بدده تحقیددن ،باشددد صدددها هددزار عه ید تو،دده داشددت 
کتابیتدو هنگا  که تشخثى معتبیهاى حدن  کنداریداحاد ،اندص داد،یر تا آنجا   ث ،علدى را 

کتددابیددگذاشددته و بدده تعب کددرد،ب و پددا یهدداى خددود را تهددذرى   ادعدداى   ،نیبنددابرا .اندددسددازى 
کتدابیساختگى بودن احاد ن یدا سدت و دریعه ادعداى آسدانى نیثى شدیهداى حددث مو،ود در 

 یدانب نارسدایىا یر اشتبا، بند، و اما ظاهرًا به خاط ؛اط شودیداورى الز  است د ت و حتى احت
 .که مورد  بول عومده عسدکرى نبدودبود برداشت شد،  ىباز مصاحبه مطل ،ح الز یو عد  توض

 فدده و بدددونیطبدد  وظ ،مجلدده ۱۳در شددمارۀ  =یددن مصدداحبه، عومدده عسددکرىلددذا پدد  چددا  ا
بدا  مزبدور راادداشدتى، مصداحبۀ یبدا فرسدتادن  ،هسدتم یشدانکه بند، از ارادتمنددان ااینموحظۀ 
 ر مورد نقد  رار دادند:یعبارت  

کتاا   ا شمایم: آینماعرض مى - ل الّله بقاءهااط -  استاد ة اهّٰللیدر پاسخ به حضرت آ
 که سااتتىى] - هیرضوان الّله تعالى عل - نیة الّله شرف الدید آیعالمه فق« اب هریرة»
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 کاه]« اُّحدالموممنیندعایهوهدا ادیوث»و دو جلاد کتاا   [اد کردهیت را یها روابودن ده
 عالماه« االخباردال خیلو »ز یو ن [اماد کردهیث را در آن یساتتىى بودن چه مقدار حد

 ز کتاا یاو ن [ات اساتیاکه موضوع آن معرفى ساتتىى بودن تعداد  از روا]تستر  
 راهاا آن و مانناد [ث جعلى اساتیکه فقط مربوط به احاد]ابن جوز  « الم ض عات»

 د؟ ییفرماشات را مىین فرماین چنیو اا  توانده
 و السالم علیکم جمیعًا من السید المرتضى العسکرى

 ق0241چهارم شهر رمضان 
اعتراض  که موردرا اّما آن بخش  ،شتر چا  شدیا بیمصاحبۀ مزبور دوبار  ،خین تاریبعد از ا

کددرد  و  ،بددود =عومدده عسددکرى کدده چددون بخشددى از ایددحددذف  ورد مصدداحبه مدد نیددادآور شددد  
گرفته، آن بخش حذف شد  رفتم.یپذ عنى انتقاد آن بزرگوار رای ؛اعتراض  رار 

که در همدان زمدان خددمت ا گدر توضدیرسدشدان مدىیالبته الز  بود   عدرض ،حى داشدتمید  و ا
که از ا ؛کرد مى کوتاهى شد   د پوزش بخواهم.ین بابت هم بایاما مت سفانه 

 از مددن مجلووعدعلوو حد وو یثطددرف  از ،ش۱۴۳۳و  ،س۱۴۴۲یددک مددا، رمضددان امسددال نزد
که مقالده کدنمیاى تقددخواسته شد   نظدر خدود را دربدارۀ ،عدل ،ن فرصدتیددر اکده د  یدبهتدر د .م 

گددر در آن مصدداحبه اشددکالى بددود، )کدده ،ثیحددد  در ضددمن چنددد پرسددش و پاسددخ ارائدده دهددم تددا ا
 ،ا ر مقصدددر بدددود،یدددر مطلدددب نادرسدددتى برداشدددت شدددد، و حقیدددا از عبدددارات حقیدددظددداهرًا بدددود،( و 

 م.یعذرخواهى و ،بران نما

 پرسش اول
 ه است؟تث از چه زمانى آزاز شد و تا چه و ت ادامه داشی،عل حد

 پاسخ
کده از زمدان رسدولیدآبرمى ۷نیالمؤمنیرو ام ۹ات نقل شد، از رسول خدایاز روا  ۹خددا د 

 نگددران هددم بددود، ارین ،هددت آن بزرگددوار بسددیددافتدده و از ایشددروع و پدد  از آن حضددرت هددم ادامدده 
 د، است: نقل ش ۷از على است.

کذب  ىلذر ولذال ّه کرذ ع ىلذر  !م ّناذم یذفقذمل  ّ ،بذم  یقذم  ط  ىلهذد  تذى ۹قد  قذد 
کب  ىلری  ،ّنکبّبة  1من ّنامو. تبوأ معقد یمتعمدا  فل مفن 

                                                      
 .۲۷، ب۱، جکافیال. 1
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 افزود،:  ۷سپ  على
کب  ىلل  ه من بعد .یمثی 

داللدت  ۹از رسدول خددا و هم بر ادامۀ آن بعدد ۹ت هم بر شروع از زمان رسول خداین روایا
 : است نقل شد، ۷از على نهجدالبالغه ۲۱۳خطبۀ در  همچنین دارد.

کب  ىلر ولال کذب  ىلذری   فقمل ،بم  یىلر ىلهد  تى قم  ط  ۹ّه و نقد  متعمذدا   من 
 تبوأ مقعد  من ّنامو.یفل

کتاب ارزنددۀ  گرا  یتد ل ۹جایگاهدآتهیندجزاىدنسبتددادهددروغدبهدپیامبردر  مدى دانشدمند 
کذب...»ث: یحد نیهم 1آ اى حسن سپهرى ن یاز هفتاد و چند راوى نقل شد، و به هم« من 

 اند.شمار آورد،ه ب یات متواترت را از رواین روایث ایعلم حد خاطر برخى از بزرگان
کتداب آ داى سدپهرى چنددیدز روایدو ن نهجدالبالغهو  کافیالت یددر روا د یدنکتده با ت منقدول از 

گ  رد:یمورد تو،ه  رار 
گداهى « کذب»ات زالبًا یدر رواکه این ،نکته اول  کدو  ،در هدر دو صدورت .«کدذبی»آمدد، و 
 شود.شامل زمان بعد از رحلت خودش هم مى ۹رسول خدا

گسدترد،« ک درت علدى...»،ملدۀ در ک رت از ممکن است مقصود  ،نکتۀ دو  باشدد  فراواندى 
د، مدورد( بده مدثًو ) همدان مدوارد محددودامدا از  ،بدود، ممکدن اسدت محددود . نیدز)مثًو صد مورد(

گداهى در مسدائل بسدید  ؛ر شد، اسدتیک رت تعب کدم هدمیرا   ؛شدودر شدمرد، مدىیدک  ار مهدم عددد 
که نبایمثًو در  کده چندد مدوردیهمد ،د اصدًو دزدى باشددیدک شهر  گفتده  ،افدتیدزدى تحقد   ن 

 تر است.   وىاحتمال دو ۹خدا ث رسولیبه نظر بند، در حد .«ک رت السر ة»شود: مى
کدذب عل»عبدارت در  ،نکتدۀ سدو  کده  بددین معناسدت کوافیالث یحدددر « ه مدن بعدد،یدثدم 

کرد، است.یز ادامه پین ۹ث بعد از رحلت رسول خدایحد ،عل  دا 
کى از ا« کلمددۀ متعمددداً » ،نکتددۀ چهددار  کدده نسددبت دادنیددحددا مطلبددى و اشددتباهى  ن اسددت 

ل ین  بیچون ا ؛عمدى است ر از ،علیت ز( به آن حضرااشتبا، در نقل به معن )مثلثى یحد
گدداهى یات طبیدداشددتباهات در نقل  زنددد.سددر مددىو صددو  هددم  اتقددو برخددى از اهددلاز عددى اسددت و 

کده برخدى از فقهداى بدزرگ در امر نیهم کده احتمدال ،علدى بدودن آن را یمدورد روا باعث شد،  تدى 
ن یدنده ،عدل. در ا ،، باشددکده اشدتبا دارداحتمال  چون ؛کار نبرنده برا « ،عل»ر یتعب ،دهندمى

                                                      
 .تازگى  یارت شدبه که  ۱۳۸۷چا  . 1
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گاهى مى  ند:یگوموارد 
 .۷مهیّن  دی ىللمهی

 پرسش دوم
 درست است نه؟ ،ه بود،یث از دوران معاویگفته شد، آزاز ،عل حد کهاینا یآ

 پاسخ
که آزاز آن یگفت  دایدشدان هدم ادامده پیبود، و بعد از رحلدت ا ۹ات رسول خدایزمان حدر م 

 :ارائه شودحى ینجا مناسب است توضیدر ا .کرد، است
 ،عدل عملدى اتفداس افتداد، ،ات بدودیدد حیددر   ۹م تا رسول خداییگرچه ممکن است بگو

کدده درصدددد برآمدنددد اّمددا بعددد از ر ؛ار و فددراوان نبددودیبسدد ، ولددىبددود گروهددى   ت آنیوصدد تدداحلددت او 
کنندیر و امثال آن را نادیث زدیحضرت و حد گرفته و مقا  خوفت را زصب  ابزار  کى ازی ،د، 

بدراى افدرادى از  ر آنیو ز ۷ر مؤمنانیل امییه فضالى شبییث و ساختن فضاارشان ،عل حدک
گدداهى ،میددصددحابه و  توسددط خددود کدده آن ،ثیک نمونددۀ واضددح ،عددل حدددیدد .یددع صددحابه بددودا 

اء ال یدنحن معاشر األنب»،على  ثیحد ،گران هم باز بودین را، براى دیفۀ اول انجا  شد و ایخل
کارشددان ین چ ،دداى تعجددبیو هدداسددت « نددورث و مددا ترکنددا، صددد ة کدده اسدداس  کدده افددرادى  سددت 

 - ث اسدتی،عل حددها آن کى ازیکه  - کارى به هر ،باشد ۹مخالفت با خواستۀ رسول خدا
 دست بزنند.

 دیددامددا با ؛سددتیدرسددت ن ،ه بددود،یددث از زمددان معاویگفتدده شددود آزدداز ،عددل حددد کددهایددنپدد  
کددار شدددت پیدده ایدددر زمددان معاو گفددت کددردیددن  کدده باچددو ؛دا  ث ید حدددیددن دسددتور حکددومتى بددود 
 شود. ،عل

 سد: ینومى شرحدنهجدالبالغهد در یابن أبى الحد
کتذذذىل ّم ىلممنذذذه کرذذذ  و ف ذذذم ىف ث ىفیّن ّحلذذذد  مث   کذذذص و ذذذه کذذذص موذذذ  و ىف ىلثمذذذمن قذذذد 

کتذذذذم   ذذذذبّ فذذذذمدىلوّ ،ةیذذذذو نمت وّ فذذذذماّ  ذذذذم کم   فضذذذذملص ّنوذذذذ مبة ة ىفیذذذذّناذذذذم  لم ّن 
ویّ طب ا  و ّت کو ،نیو ّخللفم  ّألون توىن مباذمق  أ ّ  تذ ّ  أو و تذ ىفنیّملسذلم ه ّتذد مذنیذ 

 1ّنو مبة. نه ىف
                                                      

 .۴۴، ب۱۱، جشرحدنهجدالبالغه. 1
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گفت مت سفانه بعد از بنىیبا در  ،دز ،چدون بندى عبداس ؛تر شددث داغیه بازار ،عل حدیامد 
کوتا، شدوند و در    آشدنایحقدا ایرندد و بدتمداس بگ :تیدگذاشتند مرد  با اهدل بنمى ،مواردى 

موضدوع و برخدى  نیدا .دادندددان مدىیدت میددربارى و مخال  مکتب اهل ببه عالمان  ،مقابل
که آنچه در صد سال اول ،عل شد، بودیعوامل د و شدود مدرد  منتشدر  انیدم ، درگر مو،ب شد 

گددردد سددور یحددد م هددم در :ائمددهحضددرات ؛ هددر چنددد بددا ى باشددد و روز بدده روز هددم بدده آن افددزود، 
 دادند.هشدار مى

کتاب   : است نقل شد، =محق  حلى معتبرالاز  اله ای مست ر دمقباسددر 
 1ه.یکب  ىللیم  ّن نکص و ص مام و ص هیلال  ّه ىلل تیوود ىلن ّ ص ّنب

کتاب از   : است نقل شد، کهیالرجالدو در همان 
کذذبّ   قان ویت صذذدیذذّنذذم ّ ذذص ّنب  ۷ىلذذن ّنوذذمد  سذذقی  یاذذم و یکذذب  ىللیخنلذذو مذذن 
 2صدقام بکببه.

 : است ل شد،نق ۷ز از اما  صادسیو ن
د  یذث مل یذّصذ م  أ  ّتمد کتىل قد د ی ىف - نعاه ّه - د(ی ة بن شعبة )لعیّن ّملغ
 3هبم ّ .

 : است ۷ز از حضرت رضایو ن
کذذب  ىلذذر ّ  ىلبذذد ّه کذذبنا ّصذذ م  أ  نعذذن ّه ّبذذم ّخل ذذم  ،۷ّن ّبذذم ّخل ذذم    و 

ان  ب  ّوتمدی ،ّخل م   4أ  ىلبد ّه.  کتىل ّص م ومام  بّ ىفیث لم یدلی

 پرسش سوم
 انددًا مقصددودیا احیددث اسددت یث مجعددول همددوار، مجعددول بددودن مددتن حدددیا مقصددود از حدددیددآ

 ت است؟ی،على بودن سند روا

 پاسخ
گونز،یدبده انگ و در موارد فراواندى گوندا کتداب - ىهداى   - ح داد، شدد،یه توضدیدهداى دراکده در 

                                                      
 .۶، ب۳۷، جمست ر دمقباسداله ای . 1

 .۲۹۳، ب۲، جیرجالدالکه. 2

 .۴۸۹، ب۲ج همان،. 3
 .کهیالرجالدبه نقل از  ،۶، ب۳۸، جمست ر دمقباسداله ای . 4
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کدده مددى کننددد   ا بنددىیددخددوف خلفددا و برخددى صددحابه و کارهدداى  بددا آن،خواسددتند متنددى را ،عددل 
کنددد و یددعبدداس را تو،  ا مجددوزىیددت بکاهنددد و یددو معددارف اهددل ب :تیددا از عظمددت اهددل بیدده 

 ... ار ظالمان  رار دهند ویعه در اختیبراى ظلم به ش
 بدود ت خاصدىیدهدا داراى مو عکه در آن زمان - اما در مواردى هم براى اثبات محّدث بودن

کده مدى ؛کردنددسند ،على نقل مى ر ،على را بایمتن ز - کسدى  صدد یس گفدت مدن حداف مدثًو 
ا یدهمده  کده - ث را بدا سدى چهدل سدندیک حددید و دیدشدمار آه ث هسدتم تدا از حفدا  بدیهزار حد

کتددابى هددم  از دانشددمندان برخددىن موضددوع یدددر ا .کددردنقددل مددى - ،علددى بددودهددا آن شددتریب سددنى 
کرد، و شایت ل کرد،یى را هم یهاد نمونهی    گیاختسوص دودپنجواهدصوحابیدکتاب  .دنباش اد 

گدداهى .دیددنماد و ثابددت مددىییددن مطلددب را ت یددا =عومدده عسددکرى هددم مددتن و هددم سددند و  البتدده 
 ن دو ،على است.یکى از ایگاهى 

 پرسش چهارم
گفتده شدد و ن بنا کتدابیدبر آنچه  کده در برخدى   نایدز روایدر، آمدد، و نیده و زیدهداى دراز مطدالبى 

کتدداب کدده در  کددهیرید بپددذیددبا ،اندددهدداى ر،ددال بدده عنددوان واضددع و وضدداع معرفددى شددد،فراوانددى   م 
که ،اعدل عمددى نداشدتهیز روایات ،على و نیروا  و اهدل ۹امدا بده اشدتبا، بده رسدول خددا ،اتى 

ن اسدت یدچهدار  ا سدؤال است. عه فراوان بود،یات سنى و شینسبت داد، شد، در روا :تیب
کرد و ا مىیکه آ  ا حدس زد؟یتوان عددى براى آن ذکر 

 پاسخ
گفتدده شددد، یاّمددا برخددى از اعددداد ،سددتید نیددار بددودن ،دداى تردیفددراون بددودن و بسدد  بدده  ،کدده 

گر از دوست باشد احتمال گر از دشمن باشد ، وى ا  اعتبدارمانندد بدى ى،زرض ،مبالاه است و ا
کلمات اهل ب کار بود، است. ،:تیساختن   در 

گفت: ث نقل شیکى از حفا  حدیاز  مقباسداله ای در  که   د، 
ث باا یان احادیاو ا]اناد ث به رسول تدا نساتت دادهیهزار حد زنادقه به دروغ چهارده

 1.[ده استیمخلوط گرد دارتیث واقعیاحاد

که مىی کنندا هنگامى   گفت:  ،خواستند ابن ابى العو،اء را اعدا  
                                                      

 .۴۱۳، ب۱، جمقباسداله ای . 1
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 حاالل را حارام و حارام راهاا آن ث جعا  کارده کاه دریهزار حاد ان شما چهاریدر م
 ام.حالل کرده

 ، فرمود، است: الغ یرکتاب ار،مند  پنجمنى در ،لد یعومه ام
ن یاد که عدد ایآبرمى ،ار استیث الموضوعة در اتتیاالحاد ى که به عنوانیهااز کتا 

 بوده است. ث تا حدود صدهزاریاحاد

 پرسش پنجم
طدول  در ؟ وو،دود داردارى یدر عمددى معیدات سداختگى عمددى و زیدص روایا براى تشدخیآ

کارى شد، ین زمیدر ا :عنى زمان ائمۀ اطهاری ،سه  رن ث یدن احادیتددو ؟ و هنگدا اسدتنۀ 
کتددب حددد بددود، و عملددى انجددا   اتیددسددازى رواعه بدده فکددر پددا یا محدددثان سددنى و شددیددثى آیدر 

که نقل حدرا همه مىی؟  اندداد، گناهىیدانستند  بده  ،هدم نب  بزرگ بود، و نا ل آ ث ،على 
 رفته است.شمار مىه ن بیاضاععبارتى از و

 پاسخ
 ث و محددثان آندان ،ددا ،ددایدعه و سدنى و احادید دربدارۀ شدیدهدا بان پرسدشیددر پاسخ به ا

سدت ین ار متفاوت ا ست و ممکنیات ،على در مواردى بسیرا برخورد آنان با روای  ؛بحث شود
 ک راستا پاسخ داد.یدر 

 عهیش کتب در
کتبدر که عهیش بار، و،ود روایات ،على در  گفت   :تیدو اهل ب ۹اواًل رسول خدا باید 

که احاد کدرد، ًا برخدى از افدراد دروغیهم هست و ثان ث ،علىیهشدار داد، بودند  سداز را معرفدى 
کددرد، بودندددیددات ،علددى بیددص روایتشددخ ارى بددراىیددبودنددد و ثالثددًا مع سددازى لددذا لددزو  پددا  .ان 

ات را بده عندوان یدن روایدا ،اریدان معیدر ب مثوً  ؛ان شد، بودیب :تیب روان اهلیات توسط پیروا
 م.ینمونه دار

کم ىلذذدی تذذد۹قذمل ولذذال ّه کتذذم  ّه و تلذذة ىلقذذونکم فذذمنی  لاّ ّتذذم  ث فمىل ضذذوّ ىلذذر 
 1وّفقهمم فمقبلو .
کتم  ّه و لاة نبی  و تودی  ىلل۷و أبو ىلبد ّه ۷قمل أبو  عف   2ه.یام ّو مم وّفق 

                                                      
 .۳۸۲، ب۳، جتفسیردأب دالفت ح. 1

 .۸۹، ب۱۸، جوسائلدالهیع . 2
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کتذذم  ّه وی ذذم ا ّحلذذدقذذمل  ّاّ  ۷ىلذذن ّنعبذذد ّنوذذمن   ثمن ّملختلفذذمن فقسذذهمم ىلذذر 
 1 هبم فهو بمطص.یثام فمن ّن هبهمم فهو تق و ّن مل یأتمد

کتددداب نیدددز  هددداى متعدددددى بدددراىم را،یعه از  ددددیخوشدددبختانه علمددداى شددد ،هیدددهددداى درادر 
کرد،ی صیتشخ کده توانسدتهاندد و بدا اسدتفاد، از همدۀ را،اد  سدازى  پدا ات رایداندد رواهدا تدا آنجدا 

کتب اربعده و نمود، کتدابیداند و به عنوان  ه و یدهداى علمحدوز، اریدثى معتبدر در اختیهداى حددا 
 عه  رار دارد.یمحققان ش

ن چندد هدزار یدا د: من طبد یگومى کتابدمندالدیحضرهدالفقیهدر آزاز  =خ صدوسیش کهاین
کده او بعدد از  نیطر ابه خا ،دانمات را معتبر و سند مىین روایعنى ای ،دهمت فتوا مىیروا اسدت 

کتاب را تدویات ایسازى رواپا  کرد، است.ین   ن 
گر شیو  کلیا ا کتداب ینى رحمة اهّلل علیخ   تیدکده شدامل شدانزد، هدزار روا -دکوافیاله در آزاز 
 د:یگومى - است

کذذم ... یو قلذذت ّنذذا نذذىل ّن  کتذذم   ن و ید ىللذذم ّنذذدیذذ یمطذذب ماذذه مذذن یکذذان ىلاذذدا 
ثمو ّنو  ّنعمص به  .۷نی ة ىلن ّنومدقیبمآل

که پ  از پا یبه خاطر ا کتاب ن است  کرد، است.یرا تدو کافیالسازى   ن 
کتابین طور سایو هم  موزارالاصدلى و  قمیالتفسیردو  کاملدالزیاراتى ما مانندد یهاى روار 

کتاب ن یتددو سدازىهمده بعدد از مرحلدۀ پدا  ،ر،یدخ صددوس و زیهاى شابن مشهدى و برخى 
کده  گذاشدتهیدوا عات ،علدى و بدىیدروا ،انددص داد،یتشدخشد، و تا آنجدا  کندار  البتده  .انددت را 

کتب روا اندد خ باز هم فقها و محدثان ما درصدد بدود،یست و در طول تارین طور نیى ما ایهمۀ 
کنند. نکتۀ مهم یات را به طر ى بیکه اعتبار و عد  اعتبار روا عه یفدات شدین ت لیدر بدکه اینان 

کهکتاب و رساله کدم داشدتهیبسد ایدنداشدته و  ،باشدد «الموضدوعات»عنوانش  اى  رًا یدم و اخیداار 
که عومه  کتاب چهدار ،لددى شوشهم  کدرد،یتد ل را االخباردال خیلوهترى  کده یبدا توضد ،   حى 
کمى از ،ا اى ارائه داد،بند، در مقاله  ات را ،على بداند.یروا فقط توانسته تعداد 

روایدات ،علدى  :و اهدل بیدت ۹ت منسدوب بده رسدول خدداتدوانیم بگدوییم در میدان روایداپ  مدى
اگدر حددیث ،علدى  ،هداى معتبدر فعلدى شدیعهاما به همت و تدوش علمداى بدزرگ در کتداب ،فراوان بود،
 توان تشخیص داد.مى ،بسیار کم است و با معیارهایى که در دست است ،هم باشد

                                                      
 .،اهمان. 1
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 هاو اما سنى
کتدابب ،ث ،على فراوان بود،یاحادکه اینها در سنى  شدان افدرادیهاا ما موافد  هسدتند و در 

کتابیفراوانى را به عنوان واضع و وضاع حد )حددود چهدل  هاى فراواندى هدمث معرفى نمود، و 
کرد،یکتاب( به عنوان الموضوعات ت ل الم ضو عاتد ،مقدسدى تذکرةدالم ضو عاتمانند  ؛  

الو رد ،عیدابدن الرب بیوثتمییوزدالطیوبدموندالخوطى، یسد  اللئالیدالمصن ع ،ابن ،وزى الکبرى
 دارند. ...شوکانى و  التعقباتدعلیدالم ض ع  ،صنعانى الملتفط

 ن بود،یث ثقلیکه مخال  حد -را ات ،على یثى روایهاى حدکتاب ،نیاما در مرحلۀ تدو
 هدامحددثان سدنى آن دور، ؛  یدراعدى اسدتین هدم طبیا البته .اندات خود حذف نکرد،یاز روا -

انددددًا از یت خوفددددت زصددددبى و احیددددسدددداز ت بنددددهیو زم :تیددددب همدددده مخددددال  مکتددددب اهددددل
ادى یدرا تدا حدّد   :تیات اهل بیروا ،نیه و بنى عباس بودند و عوو، بر ایبنى ام هاىدربارى
که حتى بخاری نمونۀ آن  .اندسانسور نمود، حذف و  ۷صدادس ث هم از امدا یک حدیاست 

 اورد، است.یبخارى نالح یصحدر 
گفتمى گذاشتن احادبه ، که توان  کنار   ثید، احاد:تیدث ،على مخدال  اهدل بیاى 
گذاشدتند و - متمسدک باشدندهدا آن د بدهیدن بایث ثقلیکه به حکم حد - را :تیاهل ب  کندار 

 محرو  ساختند. :تیامت اسو  را از برکات ر،وع به مکتب اهل ب

 پرسش ششم
کلیددآ کدده ماننددد  کددارى  گددرفتن   بدداز هددم ،اندددداد، ر، انجددا یددو ز =و صدددوس =نددىیا بددا در نظددر 
گفت مى کتب رواکه توان   ت ،على هم هست؟یى ما روایدر 

 پاسخ
حتى در کتدب اربعدۀ مدا حددیث ،علدى  ،که با  راینى تشخیص داد، شود که در موارد بسیار نادراین

از توصدی  روایدت مو،دود در کتدب  ،اما فقها و محددثان مدا ،دز در مدوارد  طعدى ؛بعید نیست ،هم باشد
 گویند حجت نیست و اعتبار ندارد.اختگى بودن ا،تناب کرد، و فقط مىمعتبر به س

کده احادیا سّرش ایگو  ،سدتی،عدل عمددى ندچدار همده ،دا  ،ث مخدال  بدا وا دعیدن اسدت 
کده  اسدت؛ ش آمدد،یکدردن پد امانندد اشدتبا، در نقدل بده معند ،گدریگاهى عوامدل د بلکه در حدالى 

ه یددامددا تق ،از خددود معصددو  صددادر شددد،ت یددا روایددشددخص صدددوس و ثقدده بددود، اسددت و  راوى آن
کرد، است.یه بودن آن نشد، و به عنوان روایراوى متو،ه تق است و  تى  ابل استناد نقل 
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 هاین بحثجۀ اینت
کتدب حددیعه  بدل از تددویات سدنى و شدیدن روایات ،على عمدى در بی. روا۱  اریثى بسدین 

 فراوان بود، است.
ن یهنگدددا  تددددو :تیدددهددداى اهدددل بىیاهنمددداعه بدددا اسدددتفاد، از ری. فقهدددا و محددددثان شددد۲

کرد،ات ،على پا یرا از روا هاآن ،ثىیحد هاىکتاب  اند.سازى 
کددرد، و هددر چدده مخددال یث ثقلددیبدده حددد هکددنیدد. علمدداى اهددل تسددنن بدده ،دداى ا۳   ن تمسددک 

کنندد ،ت استیمکتب اهل ب کده آنچده  ،حدذف  کندار  ،ع اسدتیت مکتدب تشدیدشداهد حقانرا 
 اند.گذاشته

کتابیعه نسبت به احادیان ش. دانشمند۴  ،ز در موارد ،علدى بدودن ،عهیهاى معتبر شث 
 ند.یز نمایت به ،على بودن پرهی  روایبهتر است از توص ، طعى

 کتابنامه
تحقید  : السدید مهدد  ، محمدد بدن حسدن طوسدى، )ر،دال الکشد ( اختیاردمعرفو دالرجوال -

 .إلحیاء التراث :: مؤسسة آل البیت،  مالر،ائ 
 یدد ،تحق ی،راز ىبددن علدد ینابوالفتددو  حسدد ،یرالقرآنتفسوودیندودروحدالجنوواندفووروضدالجنووا -
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