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چکیده
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آیة اهّلل رضا استادى
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و،ود احادیث ،على در بدین روایدات رسدول خددا ۹و ائمدههددی :وا عیتدى زیدر ابدل
انکددار اسددت .در ایددن نوشددتار در بددارۀ آزدداز ،عددل حدددیث ،کیفیددت حدددیث ،علددى ،معیددار
بازشناسى روایات سداختگى عمددی از زیدر عمددی و و،دود روایدات ،علدى در کتدب معتبدر
حددیثى پرسددشهددایى طددر شددد ،اسددت و پاسدخى شایسددته یافتدده اسددت .دسددتاورد مقالددۀ
حاضددر آن اسددت کدده روایددات ،علددى عمدددی در بددین روایددات شددیعه و سددنى بددل از تدددوین
کتب حدیثى فراوان بدود ،اسدت ولدى فقهدا و محددثان بدا راهنمدایى اهدل بیدت :روایدات
،على را از میراث حدیثى پاکسازی کدرد ،اندد و از ایدن رو دانشدمندان شدیعى از توصدی
روایت ،على در کتب معتبر شیعى ، -ز در مواردی طعى د باید پرهیز کنند.
کلیدواژهها :احادیث مجعول ،موضوعات ،حدیثشناسى..

مقدمه
درآمد

 .۱آشنایى حقیر با مرحو عومه سید مرتضى عسدکرى و لطد

آن بزرگدوار بده بندد ،بده سدال

ایشدان ادامده داشدت.

۱۳۲۳ش ،برمىگردد و از آن تار یخ تا پایدان عمدر ایشدان ارادت مدا و لطد
ً
گاهى برخى ت لیفات خود را مىدادند و مىگفتند حتما بخوانید و گاهى درصدد بودندد کده را،

و رسم عملى تحقی را به ما بیاموزند و تجربیات خود را براى ما بیان فرمایندد .در یدک سدفر کده
ّ
از مدینۀ منور ،تا مکۀ معظمده خدمتشدان بدود  ،مطدالبى ارائده کردندد کده گدوا ،طعدى بدر شددت

والیت و محبتشان نسبت به اهل بیت :بود .ت لیفدات ایشدان همده هدفمندد و در را ،دفداع از
 .1از کتابهایى که در این زمینه بحثى سدودمند دارد کتداب مقباسداله ایه مامقدانى= و مسوت ر آن اسدت کده در هفدت
،لد چا

شد ،است.

 .2مدرس سطو عالى حوز ،علمیه م(ostadireza@yahoo.com) .

کر یم کتاب القرآندالکریمدودروایاتدالم رستیند(الکتاب الثالث) است که در سال ۱۳۷۸ش،

شد و نسخهاى هم به بند ،مرحمت کردند .این کتاب ،بدا تحقیقدى گسدترد ،،بدىاعتبدار

چا

بودن کتاب فصلدالخطاب نورى را  -که مخالفان ،آن را دستاویز کوبیدن شیعه رار داد ،بودند

 -ثابت کرد.

آثددار آن بزرگددوار در عددراس و ای دران از ت د لی

و تربی دت شدداگردان و نیددز ت س دی

دانشددکد،هددا در

تهددران و ددم و دزفددول بسدیار ار،منددد و مو،دب تقو یدت مکتددب اهددل بیدت :اسددت .رحمددة اهّلل

علیه و رضوانه.
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مکتب شدیعه و پاسدخ بده مخالفدان بدود .یکدى از آثدار آن عدالم آشدنا بده زمدان در صدیانت از درآن

 .۲هم ددان ط ددور ک دده انک ددار و ،ددود احادید دث س دداختگى مید دان رواید دات س ددنى و شد دیعه از نظ ددر
دانشمندان اسومى ،انکار بدیهى به شمار مىآید ،از طرفى هم ّرد هر حدیثى که مورد پسند مدا

و یا برخى از شرها نباشد ،به ادعاى ،على بودن ،نیدز ابدل بدول نیسدت و مت سدفانه بعضدى از
افراد گرفتار این اشتبا ،شد ،و نسدبت بده احادیدث و سداختگى بدودن آنهدا ،بددون د دت کدافى

داورى مىنمایند و گاهى هم این اشتبا ،تکرار مىشود.

بند ،در سال ۱۳۷۸ش ،مصاحبهاى کرد که در شمارۀ  ۱۱مجلۀ علو حدیث چدا شدد.
در بخشددى از آن مصدداحبه بایدد مددىگفددتم کدده اصددل بددودن احادیدث سدداختگى مسددلم اسددتّ ،امددا
ً
ایددنکدده مددثو بدده گفتدده برخددىهددا و نیدز بدده مضددمون برخددى روایدات ایدن احادیدث د،هددا هددزار ،بلکدده
ً
صدددها هددزار باشددد ،نیداز بدده تحقید دارد و ضددمنا بایدد تو،دده داشددت کدده فقهددا و محدددثان شدیعه

هنگا تدو ین کتابهاى حدیثى معتبر تا آنجا که تشخیص داد،اند ،احادیدث ،علدى را کندار
گذاشددته و بدده تعبی درى کتددابهدداى خددود را تهددذیب و پددا سددازى کددرد،انددد .بنددابراین ،ادعدداى

ساختگى بودن احادیث مو،ود در کتدابهداى حددیثى شدیعه ادعداى آسدانى نیسدت و در ایدن
ً
داورى الز است د ت و حتى احتیاط شود؛ اما ظاهرا به خاطر اشتبا ،بند ،و یا نارسدایى بیدان
و عد توضیح الز  ،از مصاحبه مطلبى برداشت شد ،بود که مورد بول عومده عسدکرى نبدود.

لددذا پ د

چددا

ایددن مصدداحبه ،عومدده عسددکرى= در شددمارۀ  ۱۳مجلدده ،طب د وظیفدده و بدددون

موحظۀ اینکه بند ،از ارادتمنددان ایشدان هسدتم ،بدا فرسدتادن یادداشدتى ،مصداحبۀ مز بدور را بدا
عبارت یر مورد نقد رار دادند:

ّ
در پاسخ به حضرت آیة اهّٰلل استاد  -اطال الله بقاءه  -عرض مىنمایم :آیا شما کتاا
ّ
ّ
«اب هریرة» عالمه فقید آیة الله شرف الدین  -رضوان الله تعالى علیه [ -که سااتتىى
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ُ
بودن دهها روایت را یاد کرده] و دو جلاد کتاا «ا ادیوثدا ّحدالموممنیندعایهوه» [کاه
ساتتىى بودن چه مقدار حدیث را در آن یاد کردهام] و نیز «االخباردال خیلو » عالماه
تستر [که موضوع آن معرفى ساتتىى بودن تعداد از روایاات اسات] و نیاز کتاا
«الم ض عات» ابن جوز [که فقط مربوط به احادیث جعلى اسات] و مانناد آنهاا را
تواندها و این چنین فرمایشات را مىفرمایید؟

ً
و السالم علیکم جمیعا من السید المرتضى العسکرى

بعد از این تار یخ ،مصاحبۀ مزبور دوبار یا بیشتر چا

چهارم شهر رمضان 0241ق

شدّ ،اما آن بخش را که مورد اعتراض

عومدده عسددکرى= بددود ،حددذف کددرد و ی دادآور شددد کدده چددون بخشددى از ای دن مصدداحبه م دورد
اعتراض رار گرفته ،آن بخش حذف شد؛ یعنى انتقاد آن بزرگوار را پذیرفتم.

البته الز بود که در همدان زمدان خددمت ایشدان مدىرسدید و ا گدر توضدیحى داشدتم ،عدرض

مىکرد ؛ اما مت سفانه کوتاهى شد که از این بابت هم باید پوزش بخواهم.

نزدیددک مددا ،رمضددان امسددال ۱۴۴۲س ،و ۱۴۳۳ش ،از طددرف مجلووعدعلوو حد وو یث از مددن

خواسته شد که مقالدهاى تقددیم کدنم .بهتدر دیدد کده در ایدن فرصدت ،نظدر خدود را در بدارۀ ،عدل

حدددیث ،در ضددمن چنددد پرسددش و پاسددخ ارائدده دهددم تددا ا گددر در آن مصدداحبه اشددکالى بددود( ،کدده
ً
ظدداهرا بددود )،و یددا از عبددارات حقیددر مطلددب نادرسددتى برداشددت شددد ،و حقیددر مقصددر بددود،ا ،
عذرخواهى و ،بران نمایم.

پرسش اول

،عل حدیث از چه زمانى آزاز شد و تا چه و ت ادامه داشته است؟
پاسخ

از روایات نقل شد ،از رسول خدا ۹و امیرالمؤمنین ۷برمىآیدد

شددروع و پ د

کده از زمدان رسدول خددا۹

از آن حضددرت هددم ادامدده یافتدده و از ای دن ،هددت آن بزرگددوار بس دیار نگددران هددم بددود،

است .از على ۷نقل شد ،است:

قد کذب ىلذر ولذال ّه ۹ىلهذد تذى قذم ط یبذم ،فقذمل ّیذم ّناذم ! قذد کرذ ع ىلذر
1
ی
ىلر متعمدا فلیتبوأ معقد من ّنامو.
ّنکبّبة ،مفن کب
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یمث کب ىللیه من بعد .

این روایت هم بر شروع از زمان رسول خدا ۹و هم بر ادامۀ آن بعدد از رسدول خددا ۹داللدت

دارد .همچنین در خطبۀ  ۲۱۳نهجدالبالغه از على ۷نقل شد ،است:

ی
ىلذر متعمذدا
و نقد کب ىلر ولال ّه ۹ىلر ىلهد تى قم ط یبم ،فقمل من کذب

فلیتبوأ مقعد من ّنامو.

در کتاب ارزنددۀ جایگاهدآتهیندجزاىدنسبتددادهددروغدبهدپیامبر ۹تد لی

دانشدمند گرامدى

آ اى حسن سپهرى همین حدیث« :من کذب »...از هفتاد و چند راوى نقل شد ،و به همین
1
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سپ

على ۷افزود:،

خاطر برخى از بزرگان علم حدیث این روایت را از روایات متواتر به شمار آورد،اند.

در روایدت الکافی و نهجدالبالغه و نیدز روایدت منقدول از کتداب آ داى سدپهرى چندد نکتده بایدد

مورد تو،ه رار گیرد:
ً
نکته اول ،اینکه در روایات زالبا «کذب» آمدد ،و گداهى «یکدذب» .در هدر دو صدورت ،کدو
رسول خدا ۹شامل زمان بعد از رحلت خودش هم مىشود.

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

ک رت تعبیر شد ،اسدت؛ یدرا گداهى در مسدائل بسدیار مهدم عددد کدم هدم ک یدر شدمرد ،مدىشدود؛
ً
ً
مثو در یک شهر که نبایدد اصدو دزدى باشدد ،همدین کده چندد مدورد دزدى تحقد یافدت ،گفتده

مىشود« :ک رت السر ة» .به نظر بند ،در حدیث رسول خدا ۹احتمال دو وىتر است.

نکتدۀ سدو  ،در عبدارت «ثدم کدذب علیده مدن بعدد »،در حددیث الکوافی بددین معناسدت کده

،عل حدیث بعد از رحلت رسول خدا ۹نیز ادامه پیدا کرد ،است.
ً
نکتددۀ چهددار « ،کلمددۀ متعمدددا» حدداکى از ای دن اسددت کدده نسددبت دادن اشددتباهى مطلبددى و

حدیثى (مثل اشتبا ،در نقل به معنا) به آن حضرت زیر از ،عل عمدى است؛ چون این بیل
اشددتباهات در نقلی دات طبیعددى اسددت و گدداهى از برخددى از اهددل تقددوا و صددو هددم سددر مددىزنددد.

همین امر باعث شد ،کده برخدى از فقهداى بدزرگ در مدورد روایتدى کده احتمدال ،علدى بدودن آن را
مىدهند ،تعبیر «،عل» را به کار نبرند؛ چون احتمال دارد کده اشدتبا ،باشدد ،نده ،عدل .در ایدن

 .1چا

 ۱۳۸۷که به تازگى یارت شد.
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موارد گاهى مىگو یند:

ی ید ىللمه ّنهیم.۷

پرسش دوم

آیا اینکه گفته شد ،آزاز ،عل حدیث از دوران معاو یه بود ،،درست است نه؟
پاسخ

گفتیم که آزاز آن در زمان حیات رسول خدا ۹بود ،و بعد از رحلدت ایشدان هدم ادامده پیددا

کرد ،است .در اینجا مناسب است توضیحى ارائه شود:

گرچه ممکن است بگوییم تا رسول خدا ۹در یدد حیدات بدود، ،عدل عملدى اتفداس افتداد،
بددود ،ولددى بسدیار و فددراوان نبددود؛ ّامددا بعددد از رحلددت او گروهددى کدده درصدددد برآمدنددد تددا وصدیت آن

حضرت و حدیث زدیر و امثال آن را نادید ،گرفته و مقا خوفت را زصب کنند ،یکى از ابزار

کارشان ،عل حدیث و ساختن فضایلى شبیه فضایل امیر مؤمنان ۷و زیر آن بدراى افدرادى از
صددحابه و ی دا گدداهى ،میددع صددحابه بددود .ی دک نمونددۀ واضددح ،عددل حدددیث ،آنکدده توسددط خددود

خلیفۀ اول انجا شد و این را ،براى دیگران هم باز بود ،حدیث ،على «نحن معاشر األنبیداء ال

نددورث و مددا ترکنددا ،صددد ة» اسددت و هدیچ ،دداى تعجددب نیسددت کدده افددرادى کدده اسدداس کارشددان

مخالفت با خواستۀ رسول خدا ۹باشد ،به هر کارى  -که یکى از آنها ،عل حددیث اسدت -
دست بزنند.
پد

ایددنکدده گفتدده شددود آزدداز ،عددل حدددیث از زمددان معاو ی ده بددود ،،درسددت نیسددت؛ امددا بای دد

گفددت در زمددان معاو یده ایدن کددار شدددت پیددا کددرد؛ چددون دسددتور حکددومتى بددود کدده بایدد حدددیث
،عل شود.

ابن أبى الحدید در شرحدنهجدالبالغه مىنو یسد:
مث کتذذذىل ّم ىلممنذذذه ّن ّحلذذذدیث ىف ىلثمذذمن قذذذد کرذذذ و ف ذذم ىف کذذذص موذذذ و ىف کذذذص و ذذذه
و نمتیذذذذة ،فذذذذماّ ذذذم کم کتذذذذم

ذذذذبّ فذذذذمدىلوّ ّنا ذذذم

لم ّن وّیذذذذة ىف فض ذذذملص ّنوذذذذ مبة

و ّخللفم ّألوننی ،و ّت کوّ طب ا ی و یذه ّتذد مذن ّملسذلمنی ىف ّ تذ ّ أو و تذأتو ىن مباذمق
نه ىف ّنو مبة.
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1

مواردى کوتا ،،نمىگذاشتند مرد با اهدل بیدت :تمداس بگیرندد و بدا حقدای آشدنا شدوند و در

مقابل ،به عالمان دربارى و مخال

مکتب اهل بیدت میددان مدىدادندد .ایدن موضدوع و برخدى

عوامل دیگر مو،ب شد که آنچه در صد سال اول ،عل شد ،بود ،در میدان مدرد منتشدر شدود و

بددا ى باشددد و روز بدده روز هددم بدده آن افددزود ،گددردد؛ هددر چنددد حضددرات ائمدده :هددم در حددد میسددور

هشدار مىدادند.

در کتاب مست ر دمقباسداله ای از المعتبر محق حلى= نقل شد ،است:
وود ىلن ّ ص ّنبیت لال ّه ىللهیم ّن نکص و ص مام و ص یکب ىللیه.

1
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باید گفت مت سفانه بعد از بنىامیه بازار ،عل حدیث داغتر شدد؛ چدون بندى عبداس، ،دز در

و در همان کتاب از رجالدالکهی نقل شد ،است:

ی
ىلذذن ّنوذذمد ّ ۷نذذم ّ ذذص ّنبی ذت صذذدیقان و خنلذذو مذذن کذذبّ یکذذب ىللیاذذم و یسذذق

صدقام بکببه.

2

و نیز از اما صادس ۷نقل شد ،است:

ّن ّملغی ة بن شعبة (لعید)  -نعاه ّه  -قد د ی ىف کتىل ّصذ م أ ّتمدیذث مل یذد

هبم ّ .

3

و نیز از حضرت رضا ۷است:
ّن ّبذذم ّخل ذذم

کذذب ىلذذر ّ ىلبذذد ّه ،۷نعذذن ّه ّبذذم ّخل ذذم و کذذبنا ّصذ م أ

ّخل م  ،ی ی
دلان ب ّوتمدیث لم یومام بّ ىف کتىل ّص م أ ىلبد ّه.

4

پرسش سوم

ً
آیدا مقصددود از حدددیث مجعددول همددوار ،مجعددول بددودن مددتن حدددیث اسددت یدا احیانددا مقصددود

،على بودن سند روایت است؟
پاسخ

در موارد فراواندى و بده انگیدز،هداى گونداگونى  -کده در کتدابهداى درایده توضدیح داد ،شدد- ،
 .1مست ر دمقباسداله ای  ،ج ،۳۷ب.۶
 .2رجالدالکهی ،ج ،۲ب.۲۹۳
 .3همان ،ج ،۲ب.۴۸۹

 .4مست ر دمقباسداله ای  ،ج ،۳۸ب ،۶به نقل از رجالدالکهی.
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مددىخواسددتند متنددى را ،عددل کننددد کدده بددا آن ،کارهدداى خددوف خلفددا و برخددى صددحابه و یدا بنددى
عبدداس را تو،یده کنددد و یدا از عظمددت اهددل بیدت :و معددارف اهددل بیدت بکاهنددد و یدا مجددوزى

براى ظلم به شیعه در اختیار ظالمان رار دهند و ...
ّ
اما در مواردى هم براى اثبات محدث بودن  -که در آن زمانهدا داراى مو عیدت خاصدى بدود
ً
 متن زیر ،على را با سند ،على نقل مىکردندد؛ مدثو کسدى کده مدىگفدت مدن حداف سیصددهزار حدیث هسدتم تدا از حفدا بده شدمار آیدد و یدک حددیث را بدا سدى چهدل سدند  -کده همده یدا
بیشددتر آنهددا ،علددى بددود  -نقددل مددىکددرد .در ایدن موضددوع برخددى از دانشددمندان سددنى کتددابى هددم

کرد ،و شاید نمونههایى را هم یاد کرد ،باشند .کتاب ص دودپنجواهدصوحابیدسواختگی

ت لی

عومدده عسددکرى= ایدن مطلددب را ت ییدد و ثابددت مددىنمایدد .البتدده گدداهى هددم مددتن و هددم سددند و
گاهى یکى از این دو ،على است.

پرسش چهارم

بنا بر آنچه گفتده شدد و نیدز مطدالبى کده در برخدى کتدابهداى درایده و زیدر ،آمدد ،و نیدز روایدان

فراوانددى کدده در کتددابهدداى ر،ددال بدده عنددوان واضددع و وضدداع معرفددى شددد،انددد ،بایدد بپددذیر یم کدده

روایات ،على و نیز روایاتى که ،اعدل عمددى نداشدته ،امدا بده اشدتبا ،بده رسدول خددا ۹و اهدل

بیت :نسبت داد ،شد ،در روایات سنى و شیعه فراوان بود ،است .سدؤال چهدار ایدن اسدت
که آیا مىتوان عددى براى آن ذکر کرد و یا حدس زد؟

پاسخ

فددراون بددودن و بس دیار بددودن ،دداى تردی دد نیسددتّ ،امددا برخددى از اعدددادی کدده گفتدده شددد ،،بدده

احتمال وى اگر از دوست باشد ،مبالاه است و اگر از دشمن باشد ،زرضى ،مانندد بدىاعتبدار

ساختن کلمات اهل بیت ،:در کار بود ،است.

در مقباسداله ای از یکى از حفا حدیث نقل شد ،که گفت:
زنادقه به دروغ چهارده هزار حدیث به رسول تدا نساتت دادهاناد [و ایان احادیاث باا
احادیث واقعیتدار مخلوط گردیده است].

1

یا هنگامى که مىخواستند ابن ابى العو،اء را اعدا کنند ،گفت:
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 .1مقباسداله ای  ،ج ،۱ب.۴۱۳

حالل کردهام.
عومه امینى در ،لد پنجم کتاب ار،مند الغ یر ،فرمود ،است:
از کتا هایى که به عنوان االحادیث الموضوعة در اتتیار است ،برمىآید که عدد ایان
احادیث تا حدود صدهزار بوده است.
پرسش پنجم

آیا براى تشدخیص روایدات سداختگى عمددى و زیدر عمددى معیدارى و،دود دارد؟ و در طدول

سه رن ،یعنى زمان ائمۀ اطهار :در این زمینۀ کارى شد ،اسدت؟ و هنگدا تددو ین احادیدث

پاسخ به چند پرسش درباره احادیث ساختگى (موضوع و مجعول)

در میان شما چهار هزار حادیث جعا کارده کاه در آنهاا حاالل را حارام و حارام را

در کتددب حدددیثى آیدا محدددثان سددنى و شدیعه بدده فکددر پددا سددازى روای دات بددود ،و عملددى انجددا

داد،اند؟ یرا همه مىدانستند که نقل حدیث ،على گناهى ب
عبارتى از واضاعین به شمار مىرفته است.

بزرگ بود ،و نا ل آن هدم ،بده

پاسخ

در پاسخ به ایدن پرسدشهدا بایدد در بدارۀ شدیعه و سدنى و احادیدث و محددثان آندان ،ددا ،ددا

بحث شود؛ یرا برخورد آنان با روایات ،على در مواردى بسیار متفاوت ا ست و ممکن نیسدت

در یک راستا پاسخ داد.
در کتب شیعه

ً
در بار ،و،ود روایات ،على در کتب شیعه باید گفت که اوال رسول خدا ۹و اهل بیدت:
ً
هشدار داد ،بودند که احادیث ،على هم هست و ثانیا برخدى از افدراد دروغسداز را معرفدى کدرد،
ً
بودنددد و ثالثددا معی دارى بددراى تشددخیص روای دات ،علددى بی دان کددرد ،بودنددد .لددذا لددزو پددا سددازى
ً
روایات توسط پیروان اهل بیت :بیان شد ،بود؛ مثو در بیان معیدار ،ایدن روایدات را بده عندوان
نمونه دار یم.

قذمل ولذذال ّه ۹لاّ ّتذذم کم ىلذ یذد تذذدیث فمىل ضذذوّ ىلذذر کتذذم ّه و تلذذة ىلقذذونکم فذذمن
وّفقهمم فمقبلو .

1

قمل أبو عف  ۷و أبو ىلبد ّه ۷و ی
تود ىللیام ّو مم وّفق کتم ّه و لاة نبیه.
 .1تفسیردأب دالفت ح ،ج ،۳ب.۳۸۲
 .2وسائلدالهیع  ،ج ،۱۸ب.۸۹

2
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ىلذذن ّنعبذذد ّنوذذمن  ۷قذذمل ّاّ ذذم ا ّحلذذدیثمن ّملختلفذذمن فقسذذهمم ىلذذر کتذذم ّه و
أتمدیثام فمن ّن هبهمم فهو تق و ّن مل ی هبم فهو بمطص.

1

نی ددز در کت ددابه دداى دراید ده ،خوش ددبختانه علم دداى شد دیعه از دددیم را،ه دداى متع ددددى ب ددراى

تشخیص یاد کرد،اندد و بدا اسدتفاد ،از همدۀ را،هدا تدا آنجدا کده توانسدتهاندد روایدات را پدا سدازى

نمود،اند و به عنوان کتب اربعده و یدا کتدابهداى حددیثى معتبدر در اختیدار حدوز،هداى علمیده و

محققان شیعه رار دارد.

اینکه شیخ صدوس= در آزاز کتابدمندالدیحضرهدالفقیه مىگو ید :من طبد ایدن چندد هدزار

روایت فتوا مىدهم ،یعنى این روایات را معتبر و سند مىدانم ،به خاطر این اسدت کده او بعدد از
پا سازى روایات این کتاب را تدو ین کرد ،است.

و یا اگر شیخ کلینى رحمة اهّلل علیه در آزاز کتداب الکوافید -کده شدامل شدانزد ،هدزار روایدت

است  -مىگو ید:

و قلذذت ّنذذا نذذىل ّن یکذذان ىلاذذدا کتذذم

کذذم  ...یمطذذب ماذذه مذذن ی ی ذد ىللذذم ّنذذدین و

ّنعمص به بمآل ثمو ّنو ی ة ىلن ّنومدقنی.۷

به خاطر این است که پ

از پا سازى کتاب الکافی را تدو ین کرد ،است.

و همین طور سایر کتابهاى روایى ما مانندد کاملدالزیارات و تفسیردالقمی اصدلى و الموزار

ابن مشهدى و برخى کتابهاى شیخ صددوس و زیدر ،،همده بعدد از مرحلدۀ پدا سدازى تددو ین

شد ،و تا آنجدا کده تشدخیص داد،اندد ،روایدات ،علدى و بدىوا عیدت را کندار گذاشدتهاندد .البتده

همۀ کتب روایى ما این طور نیست و در طول تار یخ باز هم فقها و محدثان ما درصدد بدود،اندد
که اعتبار و عد اعتبار روایات را به طر ى بیان کنند .نکتۀ مهم اینکه در بدین ت لیفدات شدیعه
ً
کتاب و رسالهاى که عنوانش «الموضدوعات» باشدد ،نداشدته و یدا بسدیار کدم داشدتهایدم و اخیدرا

هم که عومه شوشترى کتاب چهدار ،لددى االخباردال خیلوه را تد لی

کدرد ،،بدا توضدیحى کده

بند ،در مقالهاى ارائه داد،ا  ،فقط توانسته تعداد کمى از روایات را ،على بداند.
پ

مدىتدوانیم بگدوییم در میدان روایدات منسدوب بده رسدول خددا ۹و اهدل بیدت :روایدات ،علدى

فراوان بود ،،اما به همت و تدوش علمداى بدزرگ در کتدابهداى معتبدر فعلدى شدیعه ،ا گدر حددیث ،علدى
هم باشد ،بسیار کم است و با معیارهایى که در دست است ،مىتوان تشخیص داد.
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 .1همان،ا.

سنىها در اینکه احادیث ،على فراوان بود ،،با ما موافد هسدتند و در کتدابهایشدان افدراد

فراوانى را به عنوان واضع و وضاع حدیث معرفى نمود ،و کتابهاى فراواندى هدم (حددود چهدل

کتاب) به عنوان الموضوعات ت لی کرد،؛ مانند تذکرةدالم ضو عات مقدسدى ،الم ضو عاتد
الکبرى ابن ،وزى ،اللئالیدالمصن ع سدیوطى ،تمییوزدالطیوبدموندالخبیوث ابدن الربیدع ،الو رد
الملتفط صنعانى ،التعقباتدعلیدالم ض ع شوکانى و  ...دارند.
اما در مرحلۀ تدو ین ،کتابهاى حدیثى روایات ،على را  -که مخال

حدیث ثقلین بود،

 از روایات خود حذف نکرد،اند .البته این هدم طبیعدى اسدت؛ یدرا محددثان سدنى آن دور،هداً
همد دده مخد ددال مکتد ددب اهد ددل بی د دت :و زمیند ددهسد دداز ت بی د دت خوفد ددت زصد ددبى و احیاند ددا از
ّ
دربارىهاى بنى امیه و بنى عباس بودند و عوو ،بر این ،روایات اهل بیت :را تدا حدد یدادى
حذف و سانسور نمود،اند .نمونۀ آن بخاری است که حتى یک حدیث هم از امدا

در صحیح البخارى نیاورد ،است.

مىتوان گفت که به ،اى کنار گذاشتن احادیث ،على مخدال

پاسخ به چند پرسش درباره احادیث ساختگى (موضوع و مجعول)

و اما سنىها

صدادس۷

اهدل بیدت ،:احادیدث

اهل بیت :را  -که به حکم حدیث ثقلین بایدد بده آنهدا متمسدک باشدند  -کندار گذاشدتند و
امت اسو را از برکات ر،وع به مکتب اهل بیت :محرو ساختند.

پرسش ششم

آیدا بددا در نظددر گددرفتن کددارى کدده ماننددد کلینددى= و صدددوس= و زیدر ،انجددا داد،انددد ،بدداز هددم

مىتوان گفت که در کتب روایى ما روایت ،على هم هست؟
پاسخ

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

هم باشد ،بعید نیست؛ اما فقها و محددثان مدا ،دز در مدوارد طعدى ،از توصدی

روایدت مو،دود در کتدب

معتبر به ساختگى بودن ا،تناب کرد ،و فقط مىگویند حجت نیست و اعتبار ندارد.
گو یا ّ
سرش این اسدت کده احادیدث مخدال بدا وا دع ،همده ،دا دچدار ،عدل عمددى نیسدت،

بلکه گاهى عوامدل دیگدر ،مانندد اشدتبا ،در نقدل بده معندا کدردن پدیش آمدد ،اسدت؛ در حدالى کده

راوى آن شددخص صدددوس و ثقدده بددود ،اسددت و یدا روای دت از خددود معصددو صددادر شددد ،،امددا تقی ده
است و راوى متو،ه تقیه بودن آن نشد ،و به عنوان روایتى ابل استناد نقل کرد ،است.
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نتیجۀ این بحثها

 .۱روایات ،على عمدى در بین روایدات سدنى و شدیعه بدل از تددو ین کتدب حددیثى بسدیار

فراوان بود ،است.

 .۲فقه ددا و مح دددثان شد دیعه ب ددا اس ددتفاد ،از راهنم ددایىه دداى اه ددل بید دت :هنگ ددا ت دددو ین

کتابهاى حدیثى ،آنها را از روایات ،على پا سازى کرد،اند.

 .۳علمدداى اهددل تسددنن بدده ،دداى ایدنکده بدده حدددیث ثقلدین تمسددک کددرد ،و هددر چدده مخددال

مکتب اهل بیت است ،حدذف کنندد ،آنچده را کده شداهد حقانیدت مکتدب تشدیع اسدت ،کندار
گذاشتهاند.

 .۴دانشمندان شیعه نسبت به احادیث کتابهاى معتبر شیعه، ،ز در موارد ،علدى بدودن

طعى ،بهتر است از توصی

روایت به ،على بودن پرهیز نمایند.
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