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 سّنت و نقد متنی حدیث شناسان متقّدم اهل راوی

 1ثریا قطبی
 2حمید باقری
 3زهرا رضایی

 چکیده
رویکرد بیشتر خاورشناسان در حوزه مطالعات حدیثی، فرآیند نّقهادی حهدیث اسهالمی از 

کهه ایشهان بهه سوی محّدثان مسلمان را محدود به نقد سن دی دانسته و بر این بهاور اسهت 
کههم پدیههدۀ نقههد متنههی بههی گههران  هههای اخیههر پژوهش انههد. در سههال تههوّجهی داشههته تههوّجهی یهها 
گون از شواهد نقد متنی  های مختل  فکری، با ارائه نمونه مسلمانان، از جریان گونا های 

کهن اههل کتب حدیثی  بهه محتهوای  سهّنت سهعی در نشهان دادن وجهود نگهاه انتقهادی در 
کتهب داشهته حهدیث عهالوه  انههد. افهزون بهر ایههن  بهر نقههد سهندی آن از سهوی نگارنههدگان ایهن 

کتههب رجههال و علههل ههها تههالش هههای سههوم و چهههارم،  الحههدیث متقههّدمان در سههده ، مطالعهه  
دههههد. تحلیهههل  شهههواهدی از اهتمهههام محهههّدثان نسهههبت بهههه نقهههد متنهههی را بهههه دسهههت مهههی

توّجههه نقههد محتههوایی بههر پایههه  مان نشههان از نقههش قابههل جهها مانههده از متقههّد   هههای بههر گههزارش
یابی مضمون احادیث، از جمله سنجش با قرآن، سّنت، روایات  مال  های متعّدد در ارن

 مشهور و غیره دارد.
 سّنت، خاورشناسان. حدیث، نقد متن، مصادر متقّدم رجالی، اهل ها: کلیدواژه

 مقّدمه
یههابی متنههی و محتههوایی روایههات یکههی از تههرین راهکارهههای احههراز صههدور حههدیث از  مهههم ارن

                                                   
 (.  rezaei.zahra@hotmail.com. استادیار دانشگاه شاهد، نویسنده مستول )1
 .  (kohantorabi@buqaen.ac.ir) . استادیار دانشگاه تهران2
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد 3  .(kohantorabi@buqaen.ac.ir) . 
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یهههادت و نقصهههان،  معصهههوم کهههه احادیهههث از نظهههر ن اسهههت. در نقهههد محتهههوایی، افهههزون بهههر آن 
گیهرد، مضهمون روایهات نیهز از  ههای متنهی مهورد نّقهادی قهرار مهی تصحی  و ادراج و دیگهر آسهیب

ملههه قههرآن، جهههت مطابقههت و یهها عههدم مطابقههت آن بهها اصههول و معیارهههای شههناخته شههده از ج
 شود. سّنت، عقل و اجماع موردسنجش واقع می

یههابی متنههی و محتههوایی روایههات نههه تنههها در دسههت یابی بههه درسههتی یهها نادرسههتی انتسههاب  ارن
کهه  های رجالی نیز تأثیرگهذار اسهت؛ بهه طهوری نقش دارد، بلکه در داوری حدیث به معصوم

در توثی  و تضهعی  راویهان حهایز  های تعیین شده میزان همخوانی مرویات یر راوی با مال 
 اهمیت است.
سههّنت دارای پیشههین   بنههدی بههه نقههد محتهوایی احادیههث در میههان شههیعه و اهههل ههر چنههد پههای

ههای  اما در سده 4گردد، می و اصحاب آن حضرت بر کهن بوده و قدمت آن به عصر پیامبر
گلدتسیهر کنون برخی از خاورشناسان و به 5اخیر، به وی ه از زمان  تبع آن، تعدادی از عالمان  تا

یهابی احادیهث در قهرن مسهلمان ادعها نمهوده کهه ارن ههای نخسهتین پهس از اسهالم معطهوف بهه  انهد 
بههه پنههدار آنههها تکیهه  انحصههاری محههّدثان متقههّدم بههه نقههد سههندی و  6بررسههی أسههناد بههوده اسههت.

گردیهده اسهت. 7توّجهی به مهتن حهدیث کم از قبهل  8موجهب غفلهت از نقهد محتهوایی احادیهث 
 معتقد بودند:  9گلدتسهیر نیز دانشمندانی همچون میور

کههه نقهههش  یههان بهههوده  بههدون توّجههه بهههه محتههوا و موضهههوع احادیههث، ایههن اسهههامی راو
کهه اعتبهار حهدیث در درجه   کننده در اعتبار حدیث داشته است تا آن تعیین جا 

یههان  نخسهت، مّتکههی بهه برخههی از صهحابه و سههنس بههر اسهاس وی گههی ههر یههر از راو
  10د در سلسل  سند بوده است.موجو

کهه شهیوۀ  از دیگر دانشمندان خهاور 14و ُینُبل 13گیالم 12کایتانی، 11شاخت، شناسهی هسهتند 
                                                   

ْخریبه عنوان نمونه عایشه با استناد به آیه  4 .
ُ
ْنَر أ مبنی  (، روایت عمر را از پیامبر164)سوره انعام، آیه  َو ال َتِزُر واِنَرٌة ِو

گریستن بر مرده، مردود می  (.537 42-41، ص1، جمسند أحمدشمرد ) بر نهی از 
5. Ignaz Goldziher (1850-1921). 

 .22، صمشتر  نقد حدیث نزد محققان مسلمان و غربی های وی گی 6 .
7 .Hadith Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World, 233. 

م امامی. 8 ثان متقدّ  .39، صکارکردهای نقد متنی احادیث نزد محدّ
9 .William Muir (1819-1905) 

10  .The Life of Mohammad, 42. 

11  . Joseph Schacht (1902-1969) 

12. Leone Caetani (1869-1922) 
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 15اند. محّدثان متقّدم در اعتبارسنجی احادیث را محدود به نقد سندی قلمداد نموده
کمی شّدت و ضع ، مهورد توّجهه و تأییهد برخهی از مسهلمانان معاصهر نیه ز همین دیدگاه، با 

گرفته است؛ به  نماید: تصریح می« احمد امین»طور مثال   قرار 
که حدیث منسوب به پیامبر به ندرت می کسی را یافت  که با  را از آن  توان  رو 

کند و یها بهه جههت تنهاقض بها حهوادث  شرایط صدور سخن، ناسازگار است، نقد 
کنههار نههد و یها از آن  کهه حههدیثی مشهتم تهاریخی مسهّلم، حهدیثی را  ل بهر تعبیههری رو 

کههه در عصهر پیههامبر کههه بها متههون  فلسهفی اسهت  رواج نداشهته و یها بههه دلیهل آن 
 16فقهی ناسازگار است، به نقد آن بمردازند.

هههایی در پاسههخ بههه اّدعههای خاورشناسههان در غفلههت  هههای اخیههر پههژوهش هههر چنههد در دهههه
ها بیشتر تمرکهز بهر  اما در این نگاشته 17مسلمانان از نقد محتوایی احادیث سامان یافته است،

کمتههر از  جوامههع حههدیثی اهههل گههردآوری شههواهد نقههد محتههوایی احادیههث از آن بههوده و  سههّنت و 
سهّنت در مصهادر متقهّدم رجهالی  شناسهان اههل ههای راوی اّطالعات موجود در ال به الی داوری

 استفاده شده است. 
کهه ن از این  قهد متنهی و محتهوایی رو، پژوهش حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ دههد 

                                                                                                                        
13. Alfred Guillaume (1888-1965). 

14. Gautier Juynboll (1935-2010) 
 برای مطالعه دیدگاه آنها ر. : 15 .

Dozy, "l'histoire de l'islamisme», 123; Muir, "The Life of Mohammad", 42-43; Muslim Studies, vol 2, 
140-141; The Origins of Muhammadan Jurisprudence, 3; Guillaume, "The Tradition of Islam: An 
Introduction to the study of the Hadith Literature", 89; Juynboll, "The Authenticity of the Tradition 
Literature", 139-140. 

 .218-217، صفجراحسالم 16.

که أدلبی در  17. با ذکر شهواهدی از نقهد متنهی از سهوی صهحابه المتن عند علما  الحدیث النبوی، منهج نقد از جمله آن 
عبههاس( و برخههی دانشههمندان متقههّدم، سههعی در آشههکار نمههودن توّجههه محههّدثان متقههّدم بههه نقههد  )نظیههر عایشههه، عمههر، ابن

ی نقههد ، فهرسههت بلنههدی از معیارهههامقههاییس نقههد متههون السههنةمحتههوایی حههدیث داشههته اسههت. همچنههین َدمینههی در 
کتب حدیثی و فقهای مذهب حنفی و مالکی، فراهم آورده است.  محتوایی را به تفکیر صحابه، محّدثان و مللفان 

 جاناتان براون، مستشرق نومسلمان آمریکایی در: 

How we know Early Hadith Critics Did Matn Criticism and Why It is so Hard to Find  
های نقد حدیث را از نظر بخاری و داَرُقطنی بررسی  ماندن نقد متنی، سعی نموده تا روش در پی پاسخ به چرایی مغفول

نامه اسهتاد  جشهنکهه در  -« سهّنت پژوهی اهل نقد محتوایی احادیث در حدیث»کند. آقایی نیز در مقاله خود با عنوان 
بهی و عالمهان معاصهر را در بهاره تلّقی محّققان غر -به چا  رسیده  1391در سال  47-13، صراد محّمد علی مهدوی

کرده و با ذکر شواهدی از نقد محتوایی احادیث از سوی محّدثان متقدم درصدد آن است  نقد محتوایی حدیث بررسی 
 های بعدی تداوم نیافته است؟ تا به این سوال پاسخ دهدکه چرا این سّنت در نسل
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سههّنت بهه چههه صهورتی بههوده اسهت؟ بههرای پاسهخ بههه ایههن  احادیهث در مصههادر متقهّدم رجههال اههل
کتهههب  ق(، 241حنبهههل )م بهههن از احمههد  العلهههلق(، 233َمعههین )م بهههن از یحیهههی التههاریخپرسههش 

ق(، 327حهههاتم رازی )م ابهههی از ابهههن الجهههر  و التعهههدیلق(، 256از بخهههاری )م الکبیهههر  التهههاریخ
ثین و الضعفا  و المتروکینالمجروح الکامهل فهی ق( و 354ِحّبان تمیمی )م از ابن ین من المحدّ

گرفت.365َعدی جرجانی )م از ابن الضعفا  الرجال  ق( مورد مطالعه قرار 
کتابخانههه کههاربردی و از نهوع  ههه  اسهنادی و بهها روش توصهیفی  ه   ای تحقیه  حاضهر از نظههر ههدف 

گردیهههده اسهههت. بهههرای ت  بنهههدی  هههها، از توصهههی  و طبقهههه جزیهههه و تحلیهههل یافتههههتحلیلهههی انجهههام 
سههّنت در موضههوع  هههای سههوم و چههارم هجههری اهههل دسههت آمههده از تألیفهات سههده اطالعهات بههه 
 الحدیث استفاده شده است. رجال و علل

کتب شش ههای بعهد،  کهه در زمهان -سهّنت  الحدیث متقّدم اههل گانه رجال و علل با بررسی 
گرفتههه هههای رجهه مصههادر اولیهه  نگاشههته کههه نگارنههدگان ایههن  مههی -الی متههأخران قههرار  گفههت  تههوان 

 خصوص در تضعی  راویان به نقد متنی و محتوایی احادیث اهتمام وی ه داشتند. کتب، به 
هههای نقههد، بیشههتر بههر اسههاس عرضهه  مضههموِن حههدیث بههر معیارهههای شههناخته شههده،  محههور

گردیهده های صدور و نیز مأخذی ب همخوانی با الگوهای معیار، قرینه کهه روایهت از آن اخهذ  وده 
ههای  دست آمده از تحلیل اّطالعات موجود در ال بهه الی داوری است. در ادامه، محورهای به 

 سّنت در مصادر متقّدم رجالی خواهد آمد. شناسان اهل راوی

 . عرضه مضمون حدیث بر معیارهای شناخته شده1
میهزان اعتمهاد بهه راوی در فراینهد تهرین راهکارههای سهنجش  بررسی محتهوای روایهات از مههم

کهه در  ههای سهوم و چههارم نشهان مهی سّنت در سده تحدیث است. عملکرد رجالیان اهل دههد 
های رجهالی، بهه ویه ه در جهر  راویهان، توّجهه بهه مرویهات راوی و عرضهه آن بهر معیارههای  داوری

ه الی نقد سندی و نه ای بوده؛ هر چند نقد محتوایی در ال ب شناخته شده، دارای اهّمّیت وی ه
گردیههههده اسهههت. ایههههن امههههر در ال بههههه الی نگاشههههته هههههای  بهههه عنههههوان یههههر روش مسههههتقل مطههههر  

یههابی مضههمون حههدیث بههر قههرآن، سههنت، عقههل، اجمههاع و غیههره بههه راوی روشههنی   شناسههان بهها ارن
 مشاهده است. قابل

 . نقد با قرآن1 - 1
ری مضمون روایات بها اصهول، ترین و اولین معیارهای اعتبارسنجی احادیث، سازگا از مهم
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کتههاب نههازل شههده از  18اهههداف و مقاصههد قههرآن اسههت. عههدم تضههاد محتههوای روایههت بهها نصههوص 
ههای  از مهال  -گونه تحری  و تغییهری در آن راه نیافتهه  که هیچ - سوی خداوند بر پیامبر
 آید. شمار می اساسی نقد متن به 

که اعتبارسهنجی  سّنت روشن می های عالمان رجالی متقّدم اهل با نگاهی به نگاشته شود 
طههور مثههال سههخن   توّجههه نگارنههدگان آن بههوده اسههت؛ بههه احادیههث بههر اسههاس معیههار مههذکور مههورد 

یههد»در ترجمهه  « ِحّبههان ابهن» کههه اجتنههاب از پههذیرش روایههات  طههور آشههکار نشههان مههی بهه « ابون دههد 
نقل خبهر واحهدی بهوده عالوه بر عدم وجود متابع و مشخص نبودن هویت او، به سبب « ابونید»

کتاب، سنت، اجماع و سایر معیارهای شناخته شده، ناسازگار است.  19که محتوای آن با 
کهههه در ال بهههه الی  -« و ههههو خههالف القهههرآن النبهههی الحههدیث عهههن  و ال یصهههح ههههذا»تعبیههر 
که عرضه مضمون روایهات  نشان می -آمده « نید أبو»به هنگام ترجم  « َعدی ابن»سخنان  دهد 
کهه ایهن  های رجالی متقّدمان جایگاه وی ه آن در داوریبه قر ای داشته و به همین سبب اسهت 

یهد»طهور آشهکار، بهه مخالفهت مضهمون روایهت نقهل شهده از سهوی   عالم رجهالی، بهه بها قهرآن « أبون
کرده است. گرفتن با آن تصریح  کی شراب و جواز وضو   20مبنی بر پا

یه که سهنجش مضهمون مرو کهه البته باید توّجه داشت  ات راوی بها قهرآن بهه ایهن معنها نیسهت 
های محتوایی موجهود در احادیهث راوی را  سّنت همواره ناسازگاری عالمان رجالی متقّدم اهل

گاه ممکن است بدون اشاره به وجود ناسهازگاری محتهوای مرویهات  گوشزد نموده باشند، بلکه 
در ترجمههه « َعههدی ابههن» وی بهها قههرآن، تنههها بههه ذکههر حههدیث بسههنده نمههوده باشههند؛ ماننههد آنچههه

در ترجمههه « حههاتم أبههی ابههن»و  22«سههلمة بههن یزیههد»در ترجمههه « بخههاری» 21،«یوسهه  بههن غههرق»
                                                   

 .116ص، شناسی نقد و فهم سّنت الحدیث، روش الحدیث و نقد فقه 18.
 .158، ص3. المجروحین من المحّدثین و الضعفا  و المتروکین، ج19
 .292، ص7، جالکامل فی الضعفا  الرجال 20.
که وی از طری   به حدیثی اشاره می« یوس  بن غرق»َعدی جرجانی در ترجم   ابن 21. نقل  از پیامبر« عباس ابن»کند 

که رسول خدا گهر او زنهده میپس وفات فرزندش ابهراهیم فرمهود:  کرده  شهد؛ امها وی بهه  گو می مانهد، پیهامبری راسهت ا
ِبییَن مخالفت مضمون روایت با آی  چهلم سوره احزاب  َحٍد ِمْن ِرجاِلُکْم َو لِکْن َرُسوَل اهلِل َو خاَتَم الّنَ

َ
با أ
َ
ٌد أ کاَن ُمَحّمَ ما 

کههاَن اهلُل ِبُکههّلِ َشههی تصههریح  _یههامبر از سلسههله پیههامبران الهههی معرفههی شههده آخههرین پ کههه در آن پیههامبر _ ٍ  َعِلیمهها َو 
 (.168، ص7، جالکامل فی الضعفا  الرجالکند )ر. .  نمی

که دختر زنهده بهه  اشاره می به حدیثی از پیامبر« سلمة بن یزید». بخاری نیز در ترجم  22 کهه  کند  گهور شهده و نیهز زنهی 
گهور نمهوده، ههر دو در آتهش هسهتند؛ مگهر گور دختر را زنده به  کهه زنهده بهه  کننهده مسهلمان شهود؛ امها وی بهه مخالفهت   آن 

ی َذْنٍب ُقِتَلْت مضمون این روایت با آی  هشتم و نهم سوره تکویر 
َ
که در آن دختراِن زنده به  _ َو ِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِتَلْت * ِبأ

 (.72، ص4، جالکبیر التاریخ کند )ر. .  تصریح نمی _اند  گناه دانسته شده گور شده بی
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 اند. کار بسته  به 23«الحکم أبو»
 . نقد با سّنت2 - 1

اسهت. منظههور از « سهّنت»دومهین معیهار اعتبارسهنجی احادیههث، عرضهه مضهمون روایهات بههر 
کثهرت نقهل و  که است سّنت، قول، فعل و تقریر پیامبر به دالیل مختل ، از جملهه تهواتر، 

یها الاقهل بها »به اثبات رسهیده و  بخش، صدور آن از معصوم های اطمینان وجود برخی قرینه
برخهههورداری از مرّجحهههات، دارای قابلیههههت برگزیهههده شهههدن در مقابههههل حهههدیث مخهههال  خههههود 

نهه لزومهًا موافقهت بها  در این نوع از اعتبارسنجی، مخالفت مضمون روایت با سّنت و 24«.است
 گردد. آن، احراز می

کتهب شهش کههه  سهّنت مهی الحهدیث متقهّدم اههل گانهه رجهال و علهل بها بررسهی  کهرد  تهوان ادعها 
یهده کتهب بها توّجهه بهه همهین معیهار بهه نقهد محتهوایی احادیهث اهتمهام ورن انهد.  نگارنهدگان ایهن 

کههه پیش  همههان گفتههه شههد، یکههی از دالیههل  طههور  دم احتجههاج بههه روایههات در عهه« ِحّبههان ابههن»تههر 
، مخالفت مضمون روایهات ایهن راوی بها سهّنت و سهایر معیارههای شهناخته شهده بهوده «ابونید»

 25است.
کل شئ یکون بخالف السنة فهو مترو  و قائله مهجور»تعبیر  که در ال به الی سهخنان  -« و 

یری مههال  کههارگ گههواه دیگههری بههر بههه  -آمههده « رو  بههن غطیهه »ِحّبههان، بههه هنگههام ترجمهه   ابههن
سههّنت اسههت. وی  شههناس متقههّدم اهههل سههنجش مضههمون روایههت بهها سههّنت از سههوی ایههن راوی

و وانهههادن روایههت او را مبنههی بههر لههزوم اعههادۀ نمههاز بهها خههون بههه « رو  بههن غطیهه »مهجههور دانسههتن 
گمهان  مخالفهت مضهمون روایهت ایهن راوی بها سهّنت بهه  26اندازه یر درههم، کهه بهه  شهمار آورده 
کوفیان بوده است.وی برگرفته از ا 27حادیث جعلی 

 

با لحا  نمودن معیار عرضهه « عبداهلل بن نافع»همچنین این عالم رجالی به هنگام ترجم  
کهه  ، «عمهر ابهن »از پهدرش و او از « عبهداهلل»مضمون روایت بر سّنت، حکم به بطالن روایتهی داده 

                                                   
که از طری   أبی ابن 23. کهه زنهازاده  نقل شهده اشهاره می از پیامبر « العاص بن أبی عثمان»حاتم رازی نیز به حدیثی  کنهد 

ْخری ... سوره انعام 164شود، اما به مخالفت مضمون روایت با آی   وارد بهشت نمی
ُ
ْنَر أ که در آن  - ... َو ال َتِزُر واِنَرٌة ِو

کسی  کید شده   (.358، ص9، جالجر  و التعدیلکند )ر. .  تصریح نمی -کشد  گناه دیگری را به دوش نمیتأ
 .92، صاصول نقد سند –شناخت حدیث مبانی فهم متن . 24
ثین و الضعفا  و المتروکین 25.  .158، ص3، جالمجروحین من المحدّ
 «.تعاد الصالة من قدر الدرهم من الدم» 26.

ثین و ا 27.  .299-298، ص1، جلضعفا  و المتروکینالمجروحین من المحدّ
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گنجینههه، نقههل نمههوده اسههت. وی بهه از پیههامبر ا اسههتناد بههه قههول در لههزوم پرداخههت یههر دهههم 
کهه حکهم پیهامبر ااهار می پیامبر گنجینهه، پرداخهت خمهس آن اسهت و  دارد  در بهاره 
گنجینه فرمان نداده است. گاه پیامبر  هیچ  28به پرداخت یر دهم 

که ابن   ااهار نمهوده، بهه« سفیان  أبان بن»ِحّبان در ال به الی ترجم   افزون بر آن، از سخنانی 
شههناس بههه ضههابطه سههنجش مضههمون روایههت بهها سههّنت مشههخص  ن راویطههور آشههکار توّجههه ایهه

کههه وی پههس از اشههاره بههه جعلههی بههودن روایههت  مههی ، از «هشههام» ، از «فضههیل »از « أبههان»شههود. آنجهها 
بهه  در جنگ احد و دستور پیامبر« عبداهلل»در آسیب دیدن دندان « عبداهلل»پدرش و او از 

که چگونه ممکن است پیامبر می برگرفتن دندانی از طال، این پرسش را مطر  چنهین  کند 
که خود طال و ابریشم را بر مردان امتش حهرام و بهر زنهان امهت خهویش  فرمانی داده باشد؛ درحالی

کرده بود؟  29حالل 
، از «نهافع»، از «عبیداهلل»از « أبان»همچنین این عالم رجالی، پس از ذکر جعلی بودن روایت 

کسهی  در بازداشتن پیامبر« عمر ابن» از اقام  نماز در مکانی رو به روی انساِن خوابیهده و یها 
کهه چگونهه  زنهد، بها عرضهه مضهمون روایهت بهر سهّنت، ایهن سهلال را مطهر  مهی که حرف مهی کنهد 

که خود بهه هنگهام شهب، نمهاز  ممکن است پیامبر چنین دستوری داده باشد، در صورتی 
کشیده بوده  می  30است؟خواند و عایشه میان او و قبله دراز 

یههابی مضهههمون روایهههت بهههر سهههّنت و یهههافتن  -گذشههته از طهههر  ایهههن سهههلال  کهههه برخاسهههته از ارن
در  ، بعهد از ذکهر روایتهی از پیههامبر«صهالح بهن نبههان»همهو در ترجمه   -مغهایرت بها آن اسهت

عدم جواز اقام  نماز مّیت در مسهجد، در مواجههه بها تعهار  مضهمون روایهت بها سهّنت، سهلال 
کرده که چگونه ممکن است پیامبر و می خود را تکرار    چنین فرموده باشد، در حالی گوید 
 31در مسجد نماز خوانده است؟« سهیل بن بیضا »که خود بر جنازه 

از سهوی عالمهان رجهالی متقهّدم بهه « سّنت»گفتنی است سنجش اعتبار احادیث بر اساس 
کهه در ال بهه الی سههخنان  -« َفُههَو َغیهر َمْحُفهو  مهن سهنته»شهود. تعبیهر  مهوارد فهوق منحصهر نمهی

                                                   
 .21-20، ص2همان، ج 28.
ثین و الضهههعفا  و )ر. : « إن الهههذهب و الحریهههر محرمهههان علهههی ذکهههور أمتهههی و حهههل حنهههاثهم» 29. المجهههروحین مهههن المحهههدّ

 (.99، ص1، جالمتروکین

کان. »30  )ر. : همان(.« یصلی باللیل و عائشة معترضة بینه و بین القبلة قد 

ثین و الضههعفا  و المتههروکین)ر. . « المسههجد علههی جنههازة فههال شههئ لههه فیمههن صههلی » 31. ، 1، جالمجههروحین مههن المحههدّ
 (.366-365ص
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کارگیری ایهن   نمونه دیگری از به -آمده « حجاج بن أرطاة نخعی»به هنگام ترجم  « ِحّبان ابن»
که وی مضمون روایهت َنهس »از « َقتهاده»از « حجهاج» 32معیار در ارنیابی حدیث است؛ جایی 

َ
أ

کهه یکهی بهه  -را  بردر قربانی دو قوچ با رنگ آمیخته سیاه و سفید از سوی پیام« بن مالر
مغهایر بها سهّنت در وجهوب  -بیتش و دیگری به نّیت موحدین اّمت ذبح شهده  نّیت خود و اهل

گوسفند برای هر نفر می  33داند. قربانی یر 
، «عمهر ابهن »، از «نافع »  و نقل روایِت او از« أشعث بن سوار»هنگام ترجم    به« ِحّبان ابن»گفت  
کههردن لبههاس خههود بهها َورس )گیههاهی معطههر و بههه در بازداشههتن مههه از پیههامبر اجرین از رنههگ 

کنجد نرد( و زعفران در احرام و تصریح وی بهه مغهایرت مضهمون ایهن روایهت بها حکهم  34شکل 
گهواه دیگهری بهر  پیامبر کلهی،  کردن تنها زنان محهرم و نهه مههاجرین از ایهن قاعهده  در خارج 

روایههت بهها سههّنت اسههت. از منظههر توّجههه عالمههان رجههالی متقههّدم بههه ضههابط  سههنجش مضههمون 
کهه در نهایهت منجهر بهه مغهایرت مضهمون روایهت « ِحّبان ابن» تغییر ایجاد شده در متن حهدیث 

گردیده، ناشی از مختصر نمودن روایت از سوی   35است.« اشعث»مذکور با سّنت 
سّنت در ارنیابی مضمون احادیهث  نکته قابل توّجه در ااهارات عالمان رجالی متقّدم اهل

کل ب گاه نقد روایت با توّجه به برخی واژگان و نه محتوای برآمده از  که  ر اساس سّنت، آن است 
فهههذه اللفظههة وو هههو متکههئو لیسههت »ِحّبههان  طههور نمونههه سههخن ابههن  گیههرد؛ بههه روایههت صههورت مههی

کههه واژگههان  نشههان مههی« بمحفواههة یههابی روایههت « و هههو متکههئ»دهههد    سههعید بههن »از « زهههری»در ارن
گوشهههِت شهههانه در تکیهههه دادن پیهههامبر« یسهههرة »، از «مسهههیب   بهههه هنگهههام خهههوردن طعهههامی از 

تشخیص داده  37در عدم تکیه دادن به هنگام خوردن 36گوسفند، مغایر با فرموده آن حضرت
 شده است.
که اعتبارسنجی احادیث بر اسهاس سهّنت، صهفات َخلقهی پیهامبر جالب این  جاست 

                                                   
ِبی» 32. ی الّنَ ْههِل َبیِتهِه  َضّحَ

َ
هٍد َو أ ُههّمَ ِمْنهَر َههَذا َعهن ُمَحّمَ َحُدُهَما َو َقهاَل ِبْسهِم اهلِل الّلَ

َ
َب أ ْمَلَحیِن َفَقّرَ

َ
َب ُثهّمَ َقهّرَ  ِبَکْبَشیِن أ

ِتی ّمَ
ُ
ْن وحدکم ِمْن أ ُهّمَ ِمْنَر َو َلَر َهَذا َعّمَ  «.اآلَخَر َو َقاَل ِبْسِم اهلِل الّلَ

ِبهی» 33. ّنَ الّنَ
َ
َنهٍس: أ

َ
َبهاٌن َو َسهِعیٌد َو َمْعَمهٌر، َعهْن َقَتهاَدَة، َعهْن أ

َ
ضهحی بکبشهین أملحهن  َرَوی َهَذا اْلَخَبُر ُشهْعَبُة َو ِهَشهاٌم َو أ

ْقههَرَنیِن َوَضهه
َ
ههَر أ َکّبَ ی اهلَل َعهههّزَ َو َجههّلَ َو  ثین و الضهههعفا  و « )َع ِرْجَلههُه َعَلهههی ِصههَفاِحِهَما َو َسههّمَ ر. : المجهههروحین مههن المحههدّ

 (.228، 1، جالمتروکین

 «.المهاجرین أن صبغوا ثیابهم بالورس و الزعفران عند االحرام اهلل نهی رسول. »34
ثین و الضعفا  و الم 35.  .172، ص1، جتروکینالمجروحین من المحدّ
کل متکتا» 36.  «.أما أنا فال آ
ثین و الضعفا  و المتروکین 37.  .18، ص2، جالمجروحین من المحدّ
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« سهلمة بهن حفهص سهعدی»در ال بهه الی ترجمهه « ِحّبهان نابه»گیرد؛ بهه طهور نمونهه  را نیز در برمی
کوچهر « جابر »، از «سما  »، از «إسرائیل »، از «یحیی»  روایت وی را از در بلندتر بهودن انگشهت 

 39الخله  بههودن پیههامبر بههه دلیهل مغههایرت مضههمون آن بها معتههدل 38پهای چههی پیهامبر
 40داند. منکر می
ّمّیت سنجش اعتبار روایهات بها عرضهه بهر سهّنت نیز با در  صحیح از اه« احمد بن حنبل»

مبنی بر تعیین بیست « أنس  أبی عمران بن »، از «إسحاق  محمد بن »از « عباد بن العوام»سخن 
کشتن سگ شکاری را  عثمهان »که در رفع مخاصهم  میهان دو نفهر از سهوی  -شتر بابت جریمه 

در  مخهال  بها سهّنت پیهامبرباطهل دانسهته و مضهمون ایهن روایهت را  -نقل شده « بن عفان
 41نماید. بازداشتن از بهای سگ قلمداد می

 -« َعهدی ابهن»از سهوی « تشهبه ألفها  األنبیها  الحهدیث ال ههذا   و هذه األلفا  التی فی»تعبیر 
خهوبی بهه عهدم همخهوانی مرویهات ایهن راوی بها   بهه - 42آمهده« عبداهلل بن حفهص»که در ترجم  

 ن روایت او اشاره دارد.سبر و سیاق سخن انبیا و بطال
 . نقد با اجماع3 - 1

کهه از  عدم مخالفت متن حدیث با اجماع از دیگر معیارهای اعتبارسنجی احادیث اسهت 
کهه پیش کهار رفتهه اسهت. همهان  سهّنت بهه سوی عالمان رجهالی متقهّدم اههل گفتهه شهد،  طهور  تهر 

کههه  یهه»در عههدم احتجههاج بههه روایههات « ِحّبههان ابههن»یکههی از مههواردی  بیههان داشههته مخالفههت « دابون
 43مضمون روایت او با اجماع بوده است.

بهه « ِحّبهان ابهن»کهه در ال بهه الی سهخنان  -« یشهد إجماع المسهلمین قاطبهة ببطالنهه»تعبیر 
کههه عالمههان رجههالی متقههّدم در  نشههان مههی -آمههده « لیلههی أبههی عبههداهلل بههن»هنگههام ترجمهه   دهههد 

از « لیلهی  أبهی   ابهن »بها اشهاره بهه سهخن « ِحّبهان ابهن»د. انه های خود به اجماع توّجه داشهته ارنیابی
که در نماز جماعت، « علی» قرائت فاتحه از سوی ماموم خطای در فطرت است،  مبنی بر این 

کههه وی قایههل بههه جههواز قرائههت فاتحههه « علههی»کنههد آنچههه از  تصههریح مههی مشهههور اسههت، آن اسههت 
                                                   

 «.)الخنصر( من رجله الیسری متظاهرة اهلل کان إصبع رسول. »38

 «.معتدل الخل  اهلل کان رسول. »39

 .339، ص1. همان، ج40
 .392، ص2، جالرجال العلل و معرفة 41 .
ثین و الضعفا  و المتروکینالم. 42  .265-264، ص4، ججروحین من المحدّ

 .158، ص3همان، ج 43 .
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کهه پشت سر امام جماعت بوده است. وی اضافه می « علهی»از « لیلهی أبهی  ابهن »از طریه   کنهد 
گواه بر باطل بودن آن هستند، چیزی سهراع نهدارم و  که اجماع مسلمانان  جز این سخن منکری 
کوفیان اجماع بر جواز قرائت پشت سر امام وجود دارد، خود دلیهل بهر بطهالن  که در میان  همین 

 44است.« لیلی   أبی   ابن»روایت 
یخی4 - 1  . نقد تار

گهزارش ر از مال یکی دیگ ههای تهاریخی  های سنجش روایهات، عرضهه محتهوای حهدیث بهر 
گزارش کهه بهه شهرط برخهورداری  های تاریخی، قرینه مورد اعتماد است.  های منفصلی هسهتند 

کهه تهاریخ معتبهر  45از شرایط صهحت، نقش مهمی در ارنیابی احادیهث بهر عههده دارنهد. از آنجها 
حال است، حدیث هرگهاه در مقهام بیهان وقهایع اتفهاق کاش  از واقعیت خارجی پیش از زمان 

های تاریخی در تعار  باشد. در این معیهار وقهایع ادعها شهده در  تواند با داده افتاده باشد، نمی
حدیث در ارف تاریخی خود ریخته شده و در صورت افزونی موارد مخالفت با تاریخ مسلم از 

کاسته می کهه مهی اعتبار آن  کهه در تهوان ح شود تها آنجها  کهم بهه سهاختگی بهودن آن داد، ههر چنهد 
بها اشهاره بهه اهّمّیهت تهاریخ در اعتبارسهنجی « سهیوطی» 46های معتبری نقل شده باشهد. کتاب

 گوید: می« حماد بن نید»روایات به نقل از 
گاه نمی هیچ چیزی به مانند تاریخ ما را از دروِع دروع   47کند. گویان آ

شناخت زمان تألی  و هنگام تولد و مهرگ شهیوخ حهدیثی وی با اشاره به اهّمّیت تاریخ در 
کههذب دروع کههه  یههان آنههها معتقههد اسههت  گویان از ایههن راه مشههخص  گویههان و ِصههدق راسههت و راو

کتب شش 48شود. می کهرد  سّنت می الحدیث متقّدم اهل گانه رجال و علل با بررسی  توان اّدعا 
کتب با توّجه به همین معیار به نقد   اند. محتوایی احادیث اهتمام ورنیدهکه نگارندگان این 

کهذب راویهان مهی« عهدی ابهن » کههه  بها اشهاره بهه اهّمّیهت تهاریخ در شناسهاندن  گویهد هنگهامی 
یهد »وی در ترجمه   49کهار خهواهیم بسهت.  راویان به دروع متوسل شوند، تاریخ را برایشان بهه أبهو ن

                                                   
 .5، ص2. همان، ج44

 .53، صرابطه تاریخ و فهم و نقد حدیث 45 .

 .274، صوضع و نقد حدیث 46 .

 «.لم ُیستَعن علی الکذابین بمثل التاریخ: »18، صالشماریخ فی علم التاریخ 47 .
التهاریخ منههها: معرفهة اآلجههال و حلولهها و انقضها  العههدد و أوقهات التههالی  و وفهاة الشههیوخ و  فهی فوائههد: »17. همهان، ص48

کذب الکذابین و صدق الصادقین  «. موالیدهم و الرواة عنهم فتعرف بذلر 

 «.لما استعمل الرواة الکذب، استعملنا لهم التاریخ: »84، ص1، جالکامل فی ضعفا  الرجال 49 .
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کهه پیهامبر مهیاشهاره « عبهداهلل بهن مسهعود»بهه حهدیث او از « مولی عمرو بن حریهث در  کنهد 
گرفهت و فرمهود:  که با جن مالقات داشت، آب همراه نداشت و با نبیذ وضو  ثمهرة طیبهة »شبی 

یههد»او بههرای رّد ایههن حههدیث بهها اسههتناد بههه سههخن بخههاری و مجهههول دانسههتن «. ومهها  طهههور « أبون
که پیامبر می  رهمراه پیامب« عبداهلل بن مسعود»با جن مالقات داشت،  گوید در شبی 

 50نبوده است.
 . نقد بر اساس همخوانی با الگوهای معیار5 - 1

سنجش میزان مطابقت مضمون روایت با روایات مضبوط دیگر و همخوانی آن با الگوههای 
تهوان  های سوم و چهارم است. هر چند می معیار، از دیگر راهکارهای ارنیابی احادیث در سده

کهه منظهور از این شیوه از نقد را با موارد یاد شده به  نوعی مرتبط دانست، امها بایهد توجهه داشهت 
گونه از نقادی متنی، ناار به قالهب ههای پذیرفتهه شهده از روایهاتی اسهت  الگوهای معیار در این 

گردیهده و بهر اسهاس آن،  های آن بیشتر از سوی راویان ثقه و چههره که صورت ههای برجسهته نقهل 
شناسهان متقهّدم  های راوی گیرد. با دقت در نگاشته مرویات سایر راویان در ترانوی نقد قرار می

کهه در اعتبارسهنجی احادیهث بهه همخهوانی مرویهات راوی بها روایهات  سّنت می اهل گفت  توان 
را بهه سهبب نقهل « بزیهع»دوری از روایهات « ِحّبان ابن»طور مثال،   راویان ثقه توّجه شده است؛ به

که به روایات راویان ثق همچنهین وی بها اشهاره  51ه هیچ شهباهتی نهدارد.روایات منکری دانسته 
بها روایهات راویهان ثقهه « نهافع بهن یزیهد »از « عبدالهدائم خالهد بهن »به عدم همخوانی میان روایات 

ایهن دانشهمند رجهالی در ترجمهه  52چسهباند. گوید او متون واههی را بهه سهندهای مشههور مهی می
گویهههد در احادیهههث ایهههن راوی  مهههی نیهههز ضهههمن منکرالحهههدیث دانسهههتن او« ]أبهههی[ ثهههور ولیهههد بهههن »

که به روایات راویان ثقه شباهتی ندارد و هر حهدیث شناسهی وقتهی روایهت  چیزهایی وجود دارد 
که آنها ساختگی است.  53او را بشنود، درخواهد یافت 

گو مهورد  ارنیابی احادیث بهر اسهاس همخهوانی مرویهات یهر راوی بها احادیهث راویهان راسهت

                                                   
کردن دو بار هر یر از بخش« ِحّبان ابن. »292-291، ص7همان، ج 50 .  های اقامه را از سوی بالل ملذن پیامبر تکرار 

ثین کرد )ر. .  های اقامه را تنها یر بار تکرار می گوید بالل هر یر از بخش داند و می باطل می المجروحین من المحدّ
 در خانه پیامبر با پیامبر« مریمعیسی بن »نیز دفن شدن « بخاری(. »307، ص1، جو الضعفا  و المتروکین

 (.263، ص1، جالتاریخ الکبیرداند )ر. .  را غیرصحیح می

ثین و الضعفا  و المتروکین. 51  .200، ص1، جالمجروحین من المحدّ
 .280، ص1، جهمان 52 .
 .79، ص3، جهمان 53 .
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بهها منکههر « حههاتم ابههی   ابههن»طههور مثههال،   سههّنت بههوده اسههت؛ بههه م اهههلتوّجههه عالمههان رجههالی متقههّد 
گو شهباهتی  گویهد احادیهث او بهه روایهات راویهان راسهت مهی« خالد  سعید بن»الحدیث خواندن 

بها احادیهث « جابر  أیوب بن»با همخوان دانستن روایات « احمد بن حنبل»و در مقابل،  54ندارد
 55الصدق شبیه است. به حدیث اهل« یوبأ»گوید روایت  گو می راویان راست

ارنیابی احادیث بر اساس میزان همخوانی آن با احادیث اصحاب حهدیث جلهوۀ دیگهری از 
که در سخن  که حدیث  ، آن«حنبل ابن»نقد متنی بر اساس الگوهای معیار است  علی بن »جا 

کامل آشکار می  داند، به حدیث می  را شبیه به روایات اصحاب« مسهر  56گردد. طور 
 

که در ارنیابی احادیث بر اساس مال  مذکور، نه تنها به مقایس  متهون منقهول  گفتنی است 
یههان دیگههر توّجههه مههی یههات راوی بهها منظومههه  از راوی بهها متههون راو شههود، بلکههه میههزان همخههوانی مرو

أحادیثه یحمل بعضها »گیرد. تعبیر  شده از سوی خود او نیز مورد سنجش قرار می احادیث نقل
یهاد بههن »در ترجمه  « َعهدی ابهن »از سهوی « ابعضه یهاد أبهی  ن کلهها یشههبه »و نیهز تعبیهر  57«ن أحادیثهه 

 گواه بر این مدعا است.« عمار  منصور بن»در ترجم   58«بعضها بعضا
کهههه وی از  مهههی« فائهههد بهههن عبهههدالرحمن»نیهههز در ترجمههه  « حهههاتم ابهههی   ابهههن» گویهههد احهههادیثی 
کرده هیچ« أوفی أبی ابن » کسهی قسهم « أوفهی أبهی ابهن»اهتی بهه سهخنان گونهه شهب نقل  گهر  نهدارد و ا

که همه احادیث او دروع است، قسم ناحقی نخورده اسهت. همهو بها مقایسه  احادیهث  59بخورد 
به احادیث دیگران از « ثوری »از « یحیی»گوید احادیث  می« ثوری »و غیر او از « یحیی بن یمان»
بها « سهیلحینی»نجش همخهوانی مرویهات بها سه« حنبهل ابهن»همچنین  60شبیه نیست.« ثوری »

در زنجیههرۀ « سههیلحینی»شههده از سههوی وی، ضههمن دروع دانسههتن وجههود  منظومهه  احادیههث نقههل
کبههوتر، مههی روایههت عایشههه از پیههامبر گویههد وی  در خههوش آمههدن آن حضههرت از نگریسههتن بههه 

مجموعه   نیهز بها احصهای« ِحّبهان ابهن» 61کنهد. گاه امثال چنین روایهات بهاطلی را نقهل نمهی هیچ 

                                                   
 .16-15، ص4، جالجر  و التعدیل 54 .
 .117، ص3، جالرجال العلل و معرفة 55 .
گوید: هیچ یر  می« باذام بن صالح»نیز در ارنیابی احادیث تفسیری « عدی ابن. »413، ص1، جالرجال العلل و معرفة 56 .

که از مرویات او راضی باشند )ر. .  از متقدمین را نمی  (.71، ص2، جالکامل فی ضعفا  الرجالشناسم 

 .188، ص3همان، ج 57 .

 .393، ص6همان، ج 58 .

 .84، ص7ج، الجر  و التعدیل 59 .

 .199، ص9همان، ج 60 .

 .44، ص2، جالعلل و معرفة الرجال 61 .
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گوید بیش از نود درصد روایات او دارای تغییر  می« نعمان بن ثابت»شده از سوی  احادیث نقل 
 62در متن و قلب در إسناد است.

ینه6 - 1  های صدور . نقد بر اساس قر
ههای صهدور اسهت.  معیار دیگر اعتبارسنجی احادیث، نقد مضمون روایت بهر اسهاس قرینهه

کهههه راویهههها، شهههواهدی ا منظهههور از قرینهههه عنهههوان  سهههّنت آن را بهههه  شناسهههان متقهههّدم اههههل سهههت 
 اند. کار بسته های صدور و یا عالئم عدم صدور حدیث در نقد محتوایی به  نشانه

کهن اهل هها سهخنی  طور واضح از چیستی این قرینهه  سّنت به گفتنی است عالمان رجالی 
کار خود را همانند صّرافی می که با تجربه  خهود توانهایی تشهخیص دانند  به میان نیاوردند. آنها 

کهه  از منظهر ایشهان برخهی نشهانه 63های تقلبی را از غیر آن دارند. سکه هها در حهدیث وجهود دارد 
توّجه به آنها باعث خواهد شد تا داوری همه افراد آشنا با حدیث نتیجه یکسهان داشهته باشهد. 

کله یشر َمن  ال»تعبیر  گواه آن « ِحّبان ابن»از سوی  64«االحدیث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة 
که همهه عالمهان حهدیث، بهدون وجهود ههیچ  گونهه اختالفهی بهه جعلهی بهودن و یها مقلهوب  است 

گذاشته و نتیجه   بودن روایت حکم خواهند داد. ناقدان رجالی متقّدم اهل گاه پا را فراتر  سّنت 
کهههرد انههد. اسهههتعمال  هداوری غیههر آشهههنایان بههه حهههدیث را نیههز در ایهههن خصههوص مشهههابه قلمههداد 

إذا سههمعها االنسههان الههذی لههیس بههالمتبحر فههی صههناعة الحههدیث شهههد لههها »تعههابیری همچههون 
إذا سههمع المههر  » 66،«هههذه الصههناعة شهههد لههها بالوضههع إذا سههمعها المبتههد  فههی» 65،«بالوضههع

إذا سهمعها »و  68«یشهد من لیس العلم صناعته أنها موضهوعة» 67،«حدیثه شهد علیه بالوضع
گر وجههود نتیجهه  مشههابه و  بیههان« ِحّبههان ابههن»از سههوی  69«أنههها مقلوبههة أو معمولههة المسههتمع شهههد

ای بودن داوری به هنگام مواجهه با حدیث و نقهد آن حتهی از سهوی غیهر آشهنایان بهه  غیرسلیقه
 حدیث است.

                                                   
ثین و الضعفا  و المتروکین 62 .  .63، ص3، جالمجروحین من المحدّ
 .389، ص1الرجال، ج . العلل و معرفة 63
ثین و الضعفا  و المتروکین. 64 کهه حدیث: »161، ص2، جالمجروحین من المحدّ کهس  شهناس باشهد، در سهاختگی و  هر 

 «.مقلوب بودن همه آنها تردیدی ندارد
گواهی می: »300، ص1، جهمان. 65  «. دهد وقتی انسان ناآشنا به حدیث آن را بشنود، به جعلی بودن آن 
گاه فرد تازه: »164، ص2، جهمان. 66 گواهی می هر   «.دهد کار در این حرفه آن را بشنود، به ساختگی بودن آن 
گواهی میانسان وقتی ح: »346، ص1، جهمان. 67  «. دهد دیث او را بشنود، به جعلی بودن آن 
گواهی می: »298، ص1، جهمان. 68 گاه ازحدیث، به ساختگی بودن آن   «. دهد هر فرد غیرآ
گواهی می: »149، ص2، جهمان. 69  «.دهد هرگاه شنونده آن را بشنود، به مقلوب و ساختگی بودن آن 
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کهههه مهههی تهههوان در ال بهههه الی  روشههن بهههودن حهههدیث، نشهههان  دیگهههری بهههر صههدور حهههدیث اسهههت 
بههاره  در ایههن « َعههدی ابههن »سههّنت بههه آن دسههت یافههت.  متقههّدم اهههلشناسههان  هههای راوی نگاشههته

کهاماًل در المت گویهد دسهته می کهه مهورد انکهار واقهع  ای از احادیهث همچهون تهاریکی شهب  انهد 
کهه مهورد پسهند واقهع  می شوند، اما در مقابل، دسهت  دیگهر همچهون پرتهوی روز درخشهان هسهتند 
 70گردند. می

که مهورد توجهه  کههن اههلنکت  مهم دیگری  سهّنت واقهع شهده، عهدم تنهاقض  عالمهان رجهالی 
  ابهی  ابهن»میان مضمون روایهت راوی از شهیخ خهود و سهخن همهان شهیخ در جهای دیگهر اسهت. 

که سههل  می« یحیی بن سعید»از قول « الصلت أبی   سهل بن»در ال به الی ترجم  « حاتم گوید 
گههزاردن  ادعهها مههی کههه  را در بههین قبههور دیههده و« حسههن»کنههد نمههاز  از « حسههن»ایههن در حههالی اسههت 
که آن حضهرت از نمهاز خوانهدن میهان قبهور نههی نمهوده اسهت. پیامبر سهخن  71روایت دارد 

که آنچه باعث شده تها حهدیث « حاتم ابی   ابن» کی از آن است  منکهر قلمهداد شهود، « سههل»حا
کهه از او روایهت نقهل ن کسهی اسهت  گفتهه  مههوده وجهود تنهاقض میهان مضهمون روایهت ایهن راوی و 

 است.
گهرایش عهدم هم کالمهی راوی، قرینه  دیگهر بهه  سهویی مضهمون حهدیث بها  شهمار  ههای خهاص 

کفههر و الشههیعة »آیههد. ایههن نگههاه انتقههادی بهه مضههمون حههدیث باعههث شههده تها روایههت  مهی یههة  القدر
بهه « عبدالمجیهد بهن عبهدالعزیز»از  72«المرجتهة هلکة و الحروریة بدعة و مها نعلهم الحه  إال فهی

 ودن و دعوت به ارجا به دیده تشکیر نگریسته شود.علت مرجته ب
کثهرت مشههایخ اسهتاد، قرینهه   گردان مختلهه  بهه هنگههام  تکهرار مضههمون حهدیث از سههوی شها

گیههرد. ایهن قرینهه از سهخنان  کهه بایهد مهورد توّجهه قهرار  در ال بههه الی « حهاتم  ابهی  ابهن»دیگهر اسهت 
که وی پهس از اشهاره بهه ایهن  آن شود؛ خوبی مشخص می  به« عبدالعزیز بن عبیداهلل»ترجم   جا 
کوفههه و اهههل مدینههه روایههت نقههل مههی« عبههدالعزیز»کههه  اسههماعیل بههن »کنههد، ولههی از او جههز  از اهههل 

 73«.و هو عندی عجیب»گوید:  کسی روایت نقل نکرده، می« عیاش
وجود معانی نزدیر به هم بهرای یهر حهدیث قرینه  دیگهری در نقهد محتهوایی روایهات اسهت 

                                                   
 .55، ص1، جالکامل فی ضعفا  الرجال. 70

 .200، ص4، جر  و التعدیلالج 71 .

ثین و الضعفا  و المتروکین 72 .  .161، ص2، جالمجروحین من المحدّ

 .387، ص5، جالجر  و التعدیل 73 .
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ایههههن  74مشههههخص اسههههت.« ألفهههااهم مختلفههههة اال ان المعنههههی قریهههب»ری کهههه در سههههخن بخهههها
سههّنت حفههظ معنههای روایههت را در ایههن قرینههه مههورد تصههریح قههرار داده  شههناس متقههّدم اهههل راوی
 است.

کههه الزم اسههت بههه آن توّجههه شههود، عههدم عجیههب بههودن حههدیث اسههت.  نکتهه  مهههم دیگههری 
یههان دروع« عجیههب»محههّدثان لفههظ  کههار   کننههدگان حههدیث بههه و و جعههلگهه را در بههاره احادیههث راو

که استعمال آن در معنهای لغهوی شهگفت 75اند؛ برده آور بهودن حهدیث نیهز دور از ذههن  هر چند 
تههوان بههه شههواهدی  سههّنت مههی هههای عالمههان متقههّدم رجههالی اهههل بهها دقههت در نگاشههته 76نیسههت.

بههه « لههدمخ  محمههد بههن»در ترجمهه  « َعههدی ابههن »مبنههی بههر توّجههه بههه قرینهه  مههذکور دسههت یافههت. 
کههس قبههل از امههام  اشههاره مههی از قهول پیههامبر« عبههادة بههن صههامت »حهدیث مفههرد  کهه هههر  کنههد 

کهرد. وی در ایهن  کند، خداونهد سهرش را تبهدیل بهه سهر االع خواههد  بهاره  جماعت سرش را بلند 
 77«.و هذا من حدیث عبادة عجیب غریب»گوید:  می

کهه بهه حهدیثی از  اسهت؛ آن« میسهر  سهعید بهن»در ترجمه  « ِحّبان  ابن»نمون  دیگر، سخن  جها 
گهوش  از قول پیامبر« انس» که آن حضرت به هنگام رکوع دو دستش را تها دو  اشاره داشته 

کهه شهیطان از بهشهت رانهده شهد، دو دسهتش را  فرمهود هنگهامی برد و مهی خود و نه بیشتر باال می
گرفت.  ا بهه جههت تعجهب و تنهه« یحیهی»نقل این حهدیث را از سهوی « ِحّبان ابن»باالی سرش 

 78کند. عدم جواز احتجاج به روایات او قلمداد می
بههر اسههاس حههدیث قرینهه  دیگههری در نقههد محتههوایی حههدیث  فتههوا دادن صههحابه پیههامبر

کههه الزم اسههت مههورد توّجههه واقههع شههود؛ بههه در ال بههه الی ترجمهه  « ِحّبههان ابههن»عنههوان نمونههه،   اسههت 
دن زنان بعد از سنری شدن ده روز از زمان عهادت به روایت او در استحاضه بو« أیوب جلد بن »

کههه فتههوایی  را نمههی یههر از صههحابه پیههامبر گویههد هههیچ  ماهیانههه اشههاره داشههته و مههی شناسههم 
 79داده باشد.« جلد»مشابه با سخن 

                                                   
 .40، ص1، جالتاریخ الکبیر 74 .
 .483، صمعجم المصطلحات الحدیثیة 75 .
 .484همان، ص 76 .
 .257-256، ص6، جالکامل فی ضعفا  الرجال 77 .
ثین و الضعفا  و المتروکینالمجروحین من ال 78 .  .202، ص2، جهمان. برای مطالعه بیشتر، ر. : 316، 1، جمحدّ
 .211-210، ص1، جهمان 79 .
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 . نقد بر اساس منبع2
یهابی اعتبهار  که روایت از آن اخذ شده، از دیگر معیارههای ارن نقد حدیث بر اساس مصدری 

که از سوی عالمهان رجهالی متقهّدم اههلاحاد کهار رفتهه اسهت. ایهن شهیوه از   سهّنت بهه یث است 
کنار متن ارزش که در  شناسی و سندشناسی از پرکاربردترین روش  گذاری روشی مستقل است 

آیهد. قهدمت و شههرت نسهخه، صهّحت انتسهاب  احراز اعتبار حهدیث نهزد قهدما بهه حسهاب مهی
کامل و درست بو دن آن برخی از موضوعات مرتبط با ایهن نهوع نقهد اسهت. بها نسخه به ملل  و 

کتب شش کتهب بها توّجهه  الحدیث می گانه رجال و علل بررسی  کهه نگارنهدگان ایهن  گفت  توان 
کاربسهت به همهین معیهار احادیهث را مهورد نّقهادی قهرار داده ههای منسهجم نقهد روایهت بهر  انهد. از 
کتاباساس منبع، توّجه به جعلی بودن مصدر روایت اس که از  سازی واضهع و ناسهره بهودن  ت 

گفتهه   و « جعفههر بههن نبیههر»بههه هنگههام ترجمههه « ِحّبههان ابههن »احادیههث منههدرج در آن حکایههت دارد. 
کهه او آن را از  تصریح وی به جعلهی بهودن نسهخه کهرده و اشهاره « أمامهة  أبهی»، از «قاسهم»ای  نقهل 

کهه عالمهان  ، نشان مهیوی به یر روایت جعلی از میان صد حدیث این نسخه برساخته دههد 
 80اند. سّنت در نقد حدیث به مصدر اخذ آن توّجه داشته متقّدم اهل

کهه او از پهدرش و او از جهّدش، از  می« عبداهلل بن محمد»به هنگام ترجم  « ِحّبان  ابن» گوید 
کهه روایهات آن را نهه پیهامبر نسخه جعلهی را روایهت مهی« أبوهریرة» و نهه « أبهوهریرة»و نهه  کنهد 

کتابت حدیث  اند. وی تصریح می یر نقل نکرده جّد او و نه پدرش هیچ که  جز « عبداهلل»کند 
 81به جهت تعجب روا نیست.

با تصریح بهه عهدم احتجهاج « عبدالرحمن بن طلحی»شناس در ترجم   همچنین این راوی
کههه وی از  بههه روایههات او مههی کههرده اسههت. « طلحههة بههن یحیههی»گویههد  نسههخه موضههوعی را روایههت 

کهه نخسهتین واضهع ایهن نسهخه جعلهی چهه سن کهه مشهخص نیسهت  س او با طر  ایهن پرسهش 
کهه دارای  کسی است، اضافه می کهه او ناقهل روایهاتی بهوده  که باشد، مهم آن است  کس  کند هر 

 82اصل نیستند.
کههه وی از  مههی« نههافع أبهوهرمز جمههال»در ترجمه  « ِحّبههان  ابهن» و « عبههاس ابههن »و « عطها »گویهد 

                                                   
کثهر مهن مائهة : »212، ص1، جهمان 80 . قال أبوحاتم: و روی جعفر بن الزبیر، عن القاسم، عهن أبهی أمامهة نسهخة موضهوعة أ

کل وحده و یمنع دإن االنسان لربه لکنوقال:  حدیث منها: أن النبی ، و هل تدرون ما الکنود؟ الکنود هو الذی یأ
 «.رفده و یضرب عبده

 .19، ص2، جهمان 81 .

 .60، ص2، جهمان 82 .
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کند. وی در ادامه بهه روایتهی از ایهن نسهخه جعلهی اشهاره  موضوعی را روایت مینسخه « عایشه»
که به پرسش عطا از عایشه در باره  می و پاسخ عایشه بهه وی بها توّجهه بهه سهخن « عسقالن»کند 

 83مربوط است. پیامبر
کثر رو ای نقل می با توّجه به اهّمّیت مصدر، سه روایت را از نسخه« ِحّبان ابن » که ا ایات کند 

نقههل شههده  بهها سههند خههود از پیههامبر« یحیههی بههن عبیههداهلل»آن غیرمسههتقیم اسههت و از طریهه  
 84است.

ههای موضهوعی از  گویهد وی نسهخه مهی« أحمد بهن ههارون»در ترجم  « َعدی ابن »افزون بر آن 
و « عبههدالوهاب بههن بخههت»و « سههالم أفطههس»و « خصههی »و « عبههدالکریم»چههون  مشههایخی هههم

که من کهه  کس چیزی از آن را در اختیار ندارد. وی اضافه می کر است و هیچ دیگران آورده  کنهد 
 85ها است. متهم به وضع این نسخه« احمد»

کاربست کتهاب و  از دیگر  های منسجم نقد روایت بر اساس منبع توّجه به وجهود حهدیث در 
روایتهی  «صالح علی بن  حسن بن »به هنگام ترجم  « َعدی ابن»طور مثال   اصل راوی است؛ به
 و او از پیههامبر« عمههر»، از «ابههن عمههر»، از «نههافع»، از «لیههث بههن سههعد»کههه او بهها سههند خههود، از 

کسی را نیکو نمی که آن حضرت فرمود خداوند َخل  و ُخل   گردانهد ]تها پهس از آن[ طعمه   آورده 
 ای گویهد در نسهخه آتش شود. وی با در نظر داشتن اهّمّیت وجهود حهدیث در نگاشهته راوی مهی

همچنهین وی پهس اشهاره بهه حهدیث  86وجهود دارد، ایهن روایهت ذکهر نشهده اسهت.« لیهث»که از 
که ابوبکر به پیامبر« أنس»از « ثابت»از « همام»از « هدبة»از « حسن» ]در غهار[  مبنی بر این 

گر یکی از آنها ]کسانی بودنهد[ نیهر دو پهایش را ببینهد، از  که در تعقیهب پیهامبر عر  نموده ا
گهاه خواههد شهد و آن آنچه نیر کهه ای ابهوبکر  پهایش اسهت، آ گهاه حضهرت خطهاب بهه وی فرمهود 

که سومین آن خداوند است چیست، تصهریح مهی کنهد نسهخه همهام  گمان تو به در باره دوتایی 
                                                   

کهان : »... 58، ص3، جهمان 83 . عن عطا  قال: سألتنی عائشة عن عسقالن، قلت: ما تسألینی عهن عسهقالن؟ قالهت: 
کان بعض اللیل رسول اهلل قام فخرج إلی البقیع فأدرکتنی الغیرة فخرجت فی أثره. فقهال: یها  عندی فی لیلتی فلما 

کرم علی اهلل من الذی رأیت إال أن تکون مقبرة عسهقالن ]قلهت: و مها  عائشة! أما إنه لیس بین المشرق و المغرب مقبرة أ
هید شفاعة ألههل مقبرة عسقالن؟[ قال: رباط للمسلمین قدیم، یبعث اهلل منها یوم القیامة سبعین أل  شهید لکل ش

 «.بیته
. قیهل: یها رسهول اهلل! و مها إمهارة الصهبیان؟ "تعوذوا بهاهلل مهن إمهارة الصهبیان": قال رسول اهلل: »122، ص3، جهمان 84 .

لیسترجع أحدکم من شسع ": . و بإسناده قال: قال رسول اهلل"قال: إن أطعتموهم هلکتم و إن عصیتموهم أهلکوکم
 «."إن اهلل إذا أحب عبدا ابتاله لیسمع تضرعه": . و بإسناده قال: قال رسول اهلل"مصائبنعله إذا انقطع فإنه من ال

 .203 - 202، ص1، جالکامل فی ضعفا  الرجال 85 .

 «.ما أحسن اهلل خل  رجل و خلقه فأطعمه النار. »339، ص2همان، ج 86 .
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 87نزد ماست، ولی این حدیث در آن ذکر نشده است.
د روایتهههی را از گویهههد او از روی حافظهههه خهههو مهههی« قاسهههم بهههن عبهههداهلل»در ترجمههه  « َعهههدی ابهههن »
کهه آن  ، از پیامبر«سهل بن سعد»، از پدرش، از «حازم أبی ابن »، از «أبومصعب» کهرده  نقهل 

حضرت فرمهود شهما در ههر روز جمعهه برخهوردار از یهر حهج و یهر عمهره هسهتید؛ حهج، انتظهار 
بههرای نمههاز جمعههه و عمههره، انتظههار بههرای نمههاز عصههر بعههد از اقامههه نمههاز جمعههه اسههت. ایههن عههالم 

کتههاب راوی تصههریح مههیر کههه  جههالی بهها نگههاه انتقههادی بههه حههدیث بههه جهههت فقههدان آن در  کنههد 
کتاب  ههم وجهود « حهازم ابهی  ابهن »نیست و حتی اثری از آن در نسهخه « قاسم»روایت مذکور در 

 88ندارد.
کههن اههل نمون  دیگر از توّجه راوی کتهاب راوی سهخن  شناسان  سهّنت بهه وجهود حهدیث در 

، از «یزیهد»، از «مسهعر»است. وی با نقهل روایتهی از طریه  « محمد بن عبید»ه در بار« حنبل ابن»
کههه عههده« جههابر» یههدن بههاران[ خههدمت پیههامبر مبنههی بههر ایههن  گریههان ]بههه علههت عههدم بار  ای 

گهههوارا،  رسهههیدند و آن حضهههرت از درگهههاه خداونهههد خواسهههت تههها برایشهههان بهههارانی نجهههات دهنهههده، 
کید میپربرکت، مفید، بدون ضرر، فوری و بدون ت کهه پهس از دریافهت  أخیر فرو فرستد، تأ کنهد 

کتههاب وجههود  بههه جهههت نسههخه« مسههعر»کتههاب  کههه حههدیث مههذکور در آن  یههافتم  بههرداری از آن، در
 89ندارد.
کالبههی»نیههز در ترجمهه  « حههاتم ابههی  ابههن» گویههد او  بههه نقههل از پههدر خههود مههی« عمههرو بههن عثمههان 

کتاب احادیث منکری را از حفظ نقل می که در   90یش موجود نبوده است.ها کرد 
کاربسههت هههای منسههجم نقههد روایههت بههر اسههاس منبههع توّجههه بههه احادیههث برگرفتههه از  از دیگههر 

که به  نسخه برخهی از آنهها مربهوط بهه شهیعیان اسهت. ایهن « َعدی ابن »زعم  های فرمایشی است 
ر گوید وی شهیوخی د می« سعید محمد بن   أحمد بن»سّنت در ترجم   شناس متقّدم اهل راوی

کرده بود تا با قصد جلب مخاطبین بیشتر از اهل بغهداد، از روی نسهخه ههایی بها  کوفه را مجبور 
گزافه  کنند. -که خود در اختیارشان قرار داده بود  -محتوای   91روایت نقل 

                                                   
ألبصر ما تحتهما الحدیث فقال ]یا أبها بکهر مها لو أن أحدهم نظر إلی قدمیه . »240، ص2، جالکامل فی ضعفا  الرجال 87 .

 «.انر باثنین اهلل ثالثهما[
کل جمعة حجة، و عمرة الحجة الهجیهر إلهی الجمعهة، و العمهرة انتظهار العصهر بعهد . »38، ص6. همان، ج88 إن لکم فی 

 «.الجمعة
 .347 – 346، ص3، جالعلل و معرفة الرجال. 89
 .249، ص6، جالجر  و التعدیل. 90
 .206، ص1، جامل فی ضعفا  الرجالالک. 91
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 گیری نتیجه
کتب شش سّنت عالوه بر بررسی سندی،  الحدیث متقّدم اهل گانه رجال و علل نگارندگان 

دسههت آمههده از  بنههدی اّطالعههات بههه  محتههوایی احادیههث اهتمههام داشههتند. طبقههه بههه نقههد متنههی و
کهه محهور هههای سهوم و چههارم هجههری اههل تألیفهات سهده هههای نقهد محتههوایی  سهّنت نشههان داد 

غالبههًا بههر اسههاس عرضهه  مضههمون حههدیث بههر معیارهههای شههناخته شههده، ماننههد عرضههه بههر قههرآن، 
ههای صهدور از جملهه نورانّیهت  قد بهر اسهاس قرینههسّنت، اجماع، تاریخ، همخوانی با الگوها، ن

کثههرت مشههایخ، وجههود  گردان مختله  بههه هنگههام  حهدیث، تکههرار مضههمون حههدیث از سههوی شهها
بههر اسههاس حههدیث، عههدم تنههاقض میههان  معههانی نزدیههر بههه هههم، فتههوا دادن صههحابه پیههامبر

سهههویی  مضههمون روایههت راوی از شهههیخ خههود و سههخن همهههان شههیخ در جههای دیگهههر و عههدم هههم
گهرایشمض کیهد بهر عهدم موضهوع  مون حدیث بها  کالمهی راوی و نیهز نقهد منبهع بها تأ ههای خهاص 

گردیههده اسههت. هههر  کههه روایههت از آن اخههذ  کتههابی اسههت  بههودن مصههدر روایههت و وجههود حههدیث در 
های سوم و چهارم نقد محتهوایی در ال بهه الی  سّنت در سده های رجالیان اهل چند در داوری

کتب بهنقد سندی مطر  شده، اما ار  مشاهده است. وضو  قابل نیابی متن حدیث در این 

 نامه کتاب
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