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 رهیافتی بر تأثیر باورهای کالمی بر ارزیابی سند و متن حدیث

 
 1علی حسن بگی

 
 (02/03/19تاریخ پذیرش مقاله:  -91/99/15)تاریخ دریافت مقاله :

 چکیده
حدیث در میان مسلمانان همواره از جایگاه مهمی برخووردار بووده زیورا پو  از     

همچنوین تنهوا واسو      قرآن کریم، دومین منبع و خاستگاه فکری مسلمانان و 
بوودن دانو    ایرشوته میان آنان و سنت معصومان است. از سووی دیگور، میوان   

های مرتبط بررسی کنویم. در ایون   کند که راب   آن را با دان حدیث اقتضا می
هایی است که ارتباط وثیقوی بوا دانو  حودیث     میان، دان  کالم یکی از دان 
یثی هریک قالب فکری خاصی دارند که های حددارد زیرا راویان و مؤلفان کتاب

نگرند. در این میان، باورهای کالمی نق  بسوزایی در  بر اساس آن به حدیث می
گیری قالب فکری افراد دارد لذا بررسی توثثیر باورهوای کالموی بور حووزۀ      شکل

های حدیثی یعنی نقود  ترتیب، مقصد اصلی پژوه بدین و حدیث ضروری است
نوشتار حاضر پاسخ ایون پرسو     دهی کرد.توان سامانو فهم حدیث را بهتر می

گذاشوته اسوتد در    اورهای کالمی بر حوزۀ حدیث توثثیر کند: آیا برا بررسی می
آن، توثثیر ایاوابی    بر بودن پاسخ، آیا این تثثیر سلبی بوده یا عالوهصورت مثبت

هم داشته استد با این بررسوی روشون شود کوه باورهوای کالموی آثوار سولبی         
لوزوم   که حاکی از جای گذاشته استاگونی از خود در سند ومتن حدیث بر گون

 .است توجه به تثثیر باورهای کالمی  بر حدیث

 
  .متنسند،  حدیث،باورهای کالمی،  ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1
ای برخوردار است زیورا دوموین منبوع    حدیث در منظوم  فکری مسلمانان از جایگاه ویژه

هوا و  هوای عالموان مسولمان در موضوو     گیوری ن داده و بیشترِ موضوع تفکر آنان را ساما
رویدادهای گوناگون، بر پای  آن استوار است. از سوی دیگور، ههون بشور همچوون آینوه      

طور کامل انعکاس دهد بلکه هرکسی قالب فکری خاصی دارد نیست که هر چیزی را به 
، باورهای کالمی بیشترین نقو   میان که در فهم وانعکاس م الب تثثیرگذار است. دراین

شود بیشترین تثثیر را بور  طوری که ادعا میدهی قالب فکری بر عهده دارد؛ بهرا در شکل
علوم اسالمی از قبیل تاریخ و تفسیر و حتی لغت گذاشته است. به عنوان مثال برخوی از  

صویانت از   داشت ومنظور پاساثیر، بهلغویان همچون فیروزآبادی، جوهری، فیومی و ابن
محل ایراد حدیث غودیر  « ) خُم»باور کالمی خوی  )قول به عدالت صحابه( دربارۀ واژۀ 

[. با همو  شوگفتی، یواقوت    921، ص1، ج22اند ]( هیچ توضیحی نداده)ص( توسط پیامبر
هوا( اسوت، از معرفوی    حموی هم که موضو  کتاب ، معاوم البلودان )معرفوی سورزمین    

در « اَبّ»گفته شوده واژۀ  »نویسد: حار نیز میهمان(. ابنسرزمین خُم سر باز زده است)
های دخیل است زیرا خلیفو  اول و خلیفو    [ از واژه39]عب ، “وَ فاکِهَ ً وَ اَبّاˮآی  شریف  

[. گفتنوی اسوت در   903، ص2، ج29؛ 230، ص93، ج5دانستند ]دوم معنای آن را نمی
مینان یافت که گزارۀ مورد فهم از فهم حدیث و هدف اصلی دان  حدیث و ابتدا باید اط  

توان رسد میاست. به نظر می ) (صادر شده یا فقط متنی منتسب به به معصوم ) (معصوم
از طریق بررسی منابع حدیثی، به این مهم دست یافت ولی پ  از احوراز حودیث بوودن    

ثی بور  گزارۀ مذکور باید از مُنقّح بودن آن م مئن شد زیرا برخی از مؤلفان منوابع حودی  
کننود. از ایون رو ایون    پای  باورهای کالمی خود، به دخل و تصرف در حدیث اقودام موی  

 نوشتار در صدد بررسی میزان تثثیر باورهای کالمی برارزیابی سند و متن حدیث است.
 
 . باورهای کالمی و خاستگاه آن۲

در خبوری نیسوت اموا بوا دقوت      « باورهوای کالموی  »ها از عبوارت  نامهگرچه در فرهنگ
توان آن را چنین تعریف کرد: باورهای کالمی به آن دسته از باورهایی کاربردهای آن می

شود که باورمند، به آن یقین دارد و خاستگاه آن، عقل، نقل معتبور یوا حسون    اطالق می
گمانی به افراد( است. همچنین باورهای مذکور به ساحت فکر و اندیشوه و نوه   ظن)خوش

، ) (، علوم اموام  )ص(علق دارد. باورهایی همچون عصومت پیوامبر  ساحت اعمال و مناسک، ت
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اند. از آناا که خاستگاه و منبع ایون  ناپذیری قرآن، عدالت صحابه و... از این قبیلتحریف
انود و برخوی دیگور ایون ویژگوی را      ها بسیار مسوتحکم باورها، متنو  است و برخی از آن

   باورهای کالمی از این قرار است:رسد مهمترین منبع و سرچشمندارند، به نظر می

[ 152، ص99، ج95کوردن اسوت ]   معنای منع و جلووگیری . عقل: عقل در لغت به9
هموان نیوروی    -که چندان از معنای مذکور بیگانه نیسوت -ولی مقصود از آن در حدیث 

، 25دهنود] واس   آن، صحیح را از ناصحیح تشخیص موی  ها بهخدادادی است که انسان
[. گاه منشث برخی از باورهای کالمی مثل باور بوه یگوانگی خداونود متعوال،     12، ص 9ج

بیان دیگور،  [. به 215، 959، ص59؛ 311و  220، ص23و... عقل است ] )ص(عصمت نبی
 های مذکور، دلیل عقلی اقامه شده است. برای هریک از باور

م  مسولمانان  . نقل معتبر: مقصود از نقل معتبر، قرآن و احادیث صحیح است که ه2
نظر دارند. گاه منبع و منشث برخی باورهای کالموی مثول عصومت     بر اعتبار آن دو اتفاق

، 92و... نقل معتبور اسوت ]    ) (، علم امام) (، خالفت بالفصل امیرالمؤمنین علی)ص(پیامبر
و  22؛ 911-932، صوص 2، ج51؛ 23، ص59؛ 322-392، صص32؛ 995و  19، ص9ج

 [. 95و  92، ص22؛ 29-93صص
بینی بی  از حد به برخوی  . حسن ظن به برخی افراد: گاه منشث باور کالمی، خوش3

اشخاص است که این نگرش، گاه بور اثور حووادثی کوه در جامعوه ره داده اسوت ایاواد        
باره نق  مهمی ایفا کرده که حاصل آن های حاکمان دراینها و کوش شود. پیروزیمی

 [. 999-902، صص30است ]« ت صحابهعدال»ایااد باورهای کالمی همچون 
توجه به خاستگاه باورهای کالموی روشونگر آن اسوت کوه باورهوای کالموی بوا هور         

نگاری نیز تاثیر گذار است و حدیث را از حیث سوند و موتن،   خاستگاهی، برحوزۀ حدیث
 شود. هایی از آن اشاره میها و نمونهتحت تثثیر قرار داده است که در ادامه به گونه

 های تثثیرگذاری باورهای کالمی بر سند حدیثگونه .3
سند یعنی طریق منتهی به متن حدیث. این طریق شامل مامو  کسانی اسوت کوه   

جهوت اعتمواد   منتهی شود. طریق را بوه   ) (اند تا به معصومیک نقل کردهبهروایت را یک
نظور  [. بوه 53، ص12انود] محدثان و فقها بر آن در صحت یا ضعف حدیث، سوند نامیوده  

مثال، اعتقاد بوه عودالت   عنوان رسد باورهای کالمی بر سند حدیث تثثیرگذار است. بهمی
[ که تثثیر آن 990، ص9، ج1سنت است ]یکی از باورهای کالمی اهل  )ص(صحاب  پیامبر

بر سند حدیث قابل مشاهده است. در ادامه بوه پیامودهایی از توثثیر بواور موذکور اشواره       
 شود.می
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 نیازی از توثیق صحابیبی .1. ۳
سنت توثیق صحابی را الزم اگر سند حدیثی به یکی از صحابه رسیده باشد، عالمان اهل 

دلیل برخوردار بودن از عدالت، دیگور بوه توثیوق جداگانوه نیواز      بینند زیرا صحابه بهنمی
یکوی از  منود هسوتند. بوه عنووان مثوال      دیگر، صحابه از توثیق عام بهره عبارتندارند. به

سنت که کتاب خود را به شرح حال راویان ضعیف اختصاص داده است، نویسندگان اهل 
یعنوی، در ایون   « فانی اسق هم لاالل  الصحاب  و ال اهکرهم فی هذا المصنف»نویسد: می

 [. 2، ص9، ج39کنم ]دلیل جاللت و منزلت بلندِ صحابه از هکر آنان پرهیز میکتاب، به
 
 ن به نام صحابینکرد.تصریح ۲. ۳

اگر در سند روایتی، نام یکی از صحابه هکر شده ولی او بوه کواری مبوادرت ورزیوده کوه      
مثوال،  عنووان  کنند. بهعدالت  زیر سؤال رفته باشد، راویان از تصریح به نام او پرهیز می

نویسود:  سنت هنگام نقل حدیثی از یکی از صحابه چنین موی  یکی از عالمان بزرگ اهل
[. 20، ص9، ج92«.]خورج علوی النواس و...    )ص(ی حازم عن البیاضی انّ رسول اهللعن اب»

از تصوریح بوه نوام او    « بیاضوی »شود، نویسنده بوا هکور کلموه    طور که مشاهده میهمان
عمرو االنصاری( خودداری کرده است زیرا وی از کسانی بود که در قتل عثموان   بن)فروۀ

 [.  325، ص3، ج99؛ 921، ص1، ج3مشارکت داشت ] 
 
 نپذیرفتن حدیث مخالفان عدالت صحابه. ۳. ۳

سنت معتقدند که اگر در سلسل  سند حدیث، نام یکی از شیعیان)رافضویان(  عالمان اهل 
، 9، ج39شوود ] که به عدالت صحابه معتقد نیستند دیده شود، آن حدیث پذیرفته نموی 

 [. 9ص
 
 نشمردن مراسیل صحابه. ضعیف ۴. ۳

، 22؛ 292، ص53اند ]حدیث مرسل را یکی از اقسام حدیث ضعیف شمردهنویسان، درایه
دانند لوذا  سنت، مراسیل صحابه را از اقسام حدیث ضعیف نمی[ اما اهل 331-332صص

نشونیده   )ص(که خوود از پیوامبر  نقل کند، درحالی )ص(اگر یکی از صحابه حدیثی از پیامبر
کنود، شونیده باشود، حودیث او از     ر نمیاست بلکه از صحابی دیگری که نام او را هم هک
و اکثور العلموای یحتاوون    » نویسد: باره میحایت برخوردار است. صبحی صالح در این 
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بمراسیل الصحاب  فال یرونها ضعیف  یعنی، بسویاری از عالموان اهول سونت بوه مراسویل       
، 3، ج22داننود. ]  کنند وآن احادیث مرسول را ضوعیف نموی   صحابه احتااج واعتماد می

 [ 252، ص2، ج22؛ 902، ص11؛ 121، ص35؛ 915ص
 

 نشمردن حدیث صحابی مجهول . ضعیف۵. ۳
حدیث ماهول و مهمل، همچون حدیث مرسل، از اقسام حودیث ضوعیف شومرده شوده     

حال، اگر راوی حدیث از صحابه باشود ولوی وضوعیت او روشون     [ بااین29، ص12است ]
شود. صوبحی صوالح   ضعیف محسوب نمیالحال باشد، سند حدیث، نباشد، یعنی ماهول

کما انّ جهل حاله ال یضوعف الحودیث فثبووت    »نگارد: دربارۀ مااهیل صحابه چنین می
بودن صحابی سبب ضوعف سوند   الحال یعنی، ماهول« شرف الصحب  له کاف فی تعدیله

، 11؛ 11، ص9، ج19کنود ] ینیواز مو  بوودن، او را از توثیوق بوی   شوود زیورا صوحابی    نمی
 [.901ص
 
 . تدلیس در نام صحابی۶. ۳

اگر راوی حدیثی، وانمود کند که حدیث را از شخصی شنیده است ولی درحقیقوت از او  
گویند. حودیث مودلّ  نیوز از اقسوام حودیث      می« مدلّ »نشنیده باشد، این حدیث را 

[ اما اگر ایون  329، ص22؛ 911، ص12«.]التدلی  اخو الکذب»اند: ضعیف است و گفته
، 2، ج39یوت.] آکی از صحابه اناام دهد، آن حودیث موردود بوه شومار نموی     تدلی  را ی

 [. 902ص
 
 های تأثیرگذاری باورهای کالمی بر متن حدیث. گونه۴

ها تثثیر بور  ترین آنجای گذاشته که یکی از مهمباورهای کالمی آثار گوناگونی از خود به
 شود.ها اشاره میمتن حدیث است که در ادامه به برخی از آن

 
 )ص(بخشی به سخنان غیر پیامبر. حجیت1. ۴

دیگور،   عبوارت شود. بوه باورهای کالمی گاه سبب گسترش حایت حدیث به دیگران می
شود. برخی از اهول  منحصر نبوده و دیگران را نیز شامل می )ص(حایت حدیث به پیامبر

، ) (عصومت اماموان  دلیول اعتقواد بوه    دلیل اعتقاد به عدالت صحابه و شیعیان به سنت به
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، 91؛ 25، ص53؛ 922-929، صوص 31داننود ] حدیث آنوان را بوا شورای ی حاوت موی     
 ) ([. گفتنی است شیعیان به دلیل اعتقاد بوه عصومت اماموان   293، ص2، ج32؛ 122ص

 دانند. صحابه را با آنان همسان نمی
 
 . حذف تمام یا بخشی ازاحادیث مخالف باورهای کالمی۲. ۴

نکردن احادیث ناسازگار با باورهای کالمی راوی می بر متن حدیث، نقل اثر دیگر باور کال
 شود:است. در هیل به سه نمونه از این تثثیرگذاری اشاره می

 )ص(پیامبر گرامی اسالم»نویسد: اسحاق مینقل از ابنامام المورخین )طبری( به الف(
خویشوان خوود را بوه    [، 291]شعرای، « وَاَنذِر عَشیرَتَکَ االَقرَبینَ»پ  از نزول آی  شریف  

یک از شوما  کدامʼمنزل خوی  دعوت کرد و آنان را به اسالم فراخواند. پ  از آن فرمود: 
کند تا در آن صوورت، بورادر و وصوی و جانشوین مون      در مسیر رسالت به من کمک می

ا بوود لوذ   ) (تنها کسی که اعالم آموادگی کورد، علوی    )ص(در میان خویشان پیامبر ʻشودد
یعنوی،   ʻإانّ هذا أخی و وصیّی و خلیفتی فیکم فاسومعوا لوه و أطیعووا    فرمود: )ص(پیامبر
بورادر و وصوی و جانشوین مون اسوت، سوخن او را بشونوید و از او فرموان بریود           ) (علی

. همچنووین بوورای اطووال  بیشووتر، نووک:     229، ص2، ج92؛ 23،ص32 ؛ 513،ص30]
 [. 921-922، صص 11؛ 995-993،صص32

شودۀ سویرۀ    تلخویص و بازنویسوی  - السیرۀ النبویو  هشام در است که ابن شایان هکر
دعوت خویشاوندان و بالتبع حدیث باال را نقل نکرده است. البته او در ابتدای  -اسحاقابن

اسحاق که سوبب  در این کتاب، از هکر آن قسمت از منقوالت ابن»نویسد: کتاب خود می
هشوام  رسود ابون  نظر موی [. به9، ص9، ج99« ]مکنشود، خودداری میناراحتی مردم می
سنت یعنوی، عودالت صوحابه،     دلیل ناسازگاری آن با باور کالمی اهلحدیث مذکور را به
 نقل نکرده است. 

[ ولی 19، ص9، ج92اند ]نقل کرده )ص(تن از صحاب  پیامبر 990حدیث غدیر را  ب(
یعنوی عودالت    -ور کالموی خوود  دلیل تضاد مضمون آن با باهشام و طبری بهبخاری، ابن

 اند. صحابه، آن را نقل نکرده
، 2، ج55را ازاموام هوادی) ( نقول کورده اسوت ]     « زیوارت جامعوه  »شیخ صدوق  ج(
[ ولووی بخشووی از آن را کووه بووا باورهووای   301-305، صووص9، ج52؛ 992-901صووص
 [. 920-991، ص99، ج 29اش ناسازگار بود، حذف کرده است ]کالمی
، 2، ج92؛ 211، ص2، ج9« ]اِنّ اهلل خلووق آدم علووی صووورته»مووود: فر )ص(پیووامبر د(
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[ یعنی، خداوند آدم را بر صورت  آفرید. روایت مذکور ظهور در تشبیه مخلووق  295ص
اش جسمانیت خداوند است لذا یکی از راویان، حودیث موذکور را   به خالق دارد که الزمه

اتلهم اهلل لقد حوذفوا اول الحودیث: ان   ق»فرمود:  ) (خواند. امام رضا ) (در محضر امام رضا
رسول اهلل مرّ برجلین یتسابّان فسمع احدهما یقول لصاحبه قبّح اهلل وجهک و وجوه مون   

، 52« ]یشبهک. فقال له یا عبداهلل! ال تقل هذا إلخیک، فاِنّ اهلل خلق آدم علوی صوورته.   
ردنود.  [ یعنی، خداونود آنوان را بکشود کوه بخو  اول حودیث را حوذف ک       990، ص2ج

دادند. شنید کوه یکوی بوه    از کنار دو نفر می گذشت که به یکدیگر دشنام می )ص(پیامبر
)ص( گوید خداوند روی تو و روی هرکسی که شبیه توست زشت گرداند. پیامبردیگری می

فرمود: ای بندۀ خدا دربارۀ برادرت چنین مگو کوه خداونود آدم را بوه صوورت او آفریود.      
با حذف بخ  اول « فرق  مُشبّهه»حدیث مذکور می نویسد:  گفتنی است صدوق در هیل

 [.952، ص51حدیث، خود و دیگران را گمراه کردند ]
 

 . دخل و تصرف راویان در متن حدیث۳. ۴
یکی دیگر از آثار باورهای کالمی بر متن حدیث، دخول و تصورف راویوان و محودثان در     

 شود.می متن آن است که در ادامه به چند نمونه از آن اشاره
 
 . شب جمعه و نزول فرشته بر آسمان دنیا1. ۳. ۴
، 2، ج52؛ 129، ص9، ج55« ]ان اهلل ینزل ملکا فی کل لیل  جمع  الی السمای الودنیا.  »

فرسوتد.  ای را بر آسمان دنیا فورو موی  [ یعنی، خداوند در هر شب جمعه، فرشته999ص
کالمی خود، در این حدیث چنین طرفداران نظری  جسمانیت خداوند برای تثکید بر باور 

، 9، ج91ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کول لیلو  الوی السومای الودنیا ]      »اند: تصرف کرده
[ یعنی، پروردگوار موا در   925، ص2، ج29؛ 291، ص9، ج29؛ 12، ص2، ج23؛ 135ص

 آید. هر شب بر آسمان دنیا فرود می
 
 . سعادت و شقاوت انسان۲. ۳. ۴

ها از مباحثی است که همواره ههن بشر را بوه خوود مشوغول    انسان بختی و بدبختینیک
ها جبری اسوت  بختی و بدبختی انسانباره اینکه نیککرده است. پرس  اساسی در این 

یابندد این موضو  در منابع حدیثی م رح شده ها با اختیار خود به آن دست مییا انسان
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به آن شوده اسوت کوه بوه دو      مربوط و باورهای کالمی سبب تصرفاتی در برخی احادیث
 شود.نمونه اشاره می

من ایون لحوق الشوقا    ʼکسی پرسید:  ) (صادقدر حضور امام »گوید: ابوبصیر می الف(
ایهوا السوا،ل،   ʼ: ) (فقال ابوعبداهلل ʻاهل المعصی  حتی حکم اهلل لهم بالعذاب علی عملهمد

. فلمّا حکم بذلک وهب ألهول محبتوه   حُکم اللّه عزّ و جلّ ال یقوم له احد من خلقه بحقه
القوۀ علی معرفته و وهب ألهل معصیته القوۀ علی معصیتهم لسبق علمه فیهم و مونعهم  
اطاق  القبول منه فوافقوا ما سبق لهم فی علمه و لم یقدروا ان یوثتوا حواال تناویهم مون     

هکواران را  [ یعنی، چگونه گن953، ص9، ج20« ]عذابه النّ علمه اولی بحقیق  التصدیق. 
بدبختی فراگرفته است تا خداوند بر اساس عملشان به عذاب حکم کرده باشودد فرموود:   

که شایسته است، ادا کند و تواند حق او را چناننمیدر حکم الهی چنین است که کسی 
چون چنین حکم کرد، به محبان خوی  توان شناخت خود را بخشوید و بوه گنهکواران،    

دانسوت و از سووی خوود، تووان     ع ا کرد زیرا از پی ، آن را می خوی  راتوان نافرمانی 
پذیرش آنان را سلب کرد و آنان م ابق علم پیشین خداونود رفتوار کردنود و نتوانسوتند     

 ها را از عذاب الهی رهایی دهد زیرا علم خداونود سوزاوارتر بوه محقوق    کاری کنند که آن
از سوی دیگور، اعتقواد بوه جبور بوا      کند. شدن است. ظاهر این حدیث بر جبر داللت می

[ لذا صدوق، حدیث را از کلینی چنوین  21، ص59باورهای کالمی شیعه سازگار نیست ]
ایها السا،ل، علم اهلل عزّ و جلّ ال یقوم احد من خلقه بحقوه فلمّوا    ) (فقال»...کند: نقل می

لوی  علم بذلک وهب ألهل محبتوه القووۀ علوی معرفتوه و وهوب ألهول معصویته القووۀ ع        
معصیتهم لسبق علمه فیهم و لم یمونعهم اطاقو  القبوول منوه ألنّ علموه اولوی بحقیقو         
التصوودیق فوافقوووا مووا سووبق لهووم فووی علمووه و إن قوودروا ان یووثتوا حوواالً تناوویهم عوون  

 [. 355، ص51«.]معصیته
را « حکم اهلل عزّ و جلّ ال یقوم له احد من خلقوه »در نقل مذکور، شیخ صدوق کلم  

فلمّوا علوم   »را بوه  « حکم بوذلک »و کلم  « عزّ و جلّ ال یقوم احد من خلقه علم اهلل»به 
و لوم  »را نیوز بوه   « و منعهم اطاق  القبول منه فوافقووا »تبدیل کرده است. جمل  « بذلک

و لوم  »و جملو   « یمنعهم اطاق  القبول منه الن علموه اولوی بحقیقو  التصودیق فوافقووا     
، 25ه است توا بوا موذهب عدلیوه سواز گوار آیود.]       تبدیل کرد« و ان قدروا»را به « یقدروا

سوازی موتن   رسد شیخ صدوق در راستای هماهنوگ نظر می[. لذا، به92، ص93؛ 399ص
که عالمه مالسی نیز بر ایون  روایت با باور کالمی شیعه، در آن تصرف کرده است؛ چنان

 [. 959، ص5، ج25نکته اهعان دارد ]
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ان اهلل خلوق  »فرموود:   ) (صوادق د کوه اموام  کنو حازم نقل موی بنکلینی از منصور ب(
السعادۀ و الشقاوۀ قبل ان یخلق خلقه فمن خلقه اهلل سعیدا لم یبغضه ابدا و إن عمل شرا 
أبغض عمله و لم یبغضه و إن کان شقیا لم یحبه ابودا و إن عمول صوالحا أحوب عملوه و      

را پوی  از   بختوی و بودبختی  [ یعنی، همانا خداونود نیوک  952، ص9، ج20« ]أبغضه... 
گاه خودا دشومن  نودارد    بخت آفرید، هیچآفرین  مخلوقات آفرید. هرکسی را که نیک

دهد که در آن صورت، کار بدش را دشمن دارد ولوی او را دشومن   گرچه کار بدی اناام 
گاه خدا دوست  نخواهد داشوت گرچوه   ندارد. از این سوی، کسی که بدبخت است، هیچ

که در این صورت، کار او را دوست دارد ولی خود او را دوسوت  کار خوبی هم از او سرزند 
حازم بنندارد. این حدیث نیز بر جبرگرایی داللت دارد ولی صدوق آن را از همان منصور

قوال: إنّ اهلل عوزّ و    ) (عن ابوی عبوداهلل  »نویسد: کند. او چنین میبا تفاوتی بسیار نقل می
ق خلقه فمن علمه اهلل سعیدا لم یبغضوه أبودا و   جلّ خلق السعادۀ و الشقاوۀ قبل أن یخل

، 55«.]إن عمل شرا ابغض عمله و لوم یبغضوه و إن کوان علموه شوقیا لوم یحبوه ابودا...        
های شود که در نقل صدوق، عبارت[. با مقایس  این دو نقل، مشخص می352-352صص

ن ادعا کورد  حدیث طوری تغییر داده شده که دیگر داللتی بر جبرگرایی ندارد. شاید بتوا
هوایی در  که مکتب حدیثی قم چنین بوده است و راویان آن ایون گونوه دخول و تصورف    

 [. 91، ص93؛ 392، ص25اند ]روایات داشته
 
 «عم ابراهیم»به « ابو ابراهیم». تغییر ۳. ۳. ۴

؛ 95، ص92، ج52همگی مسلمان و موحد بودنود ]  )ص(شیعیان معتقدند که اجداد پیامبر
است. از سوی دیگر، قورآن   )ص(نیز یکی از اجداد پیامبر ) ([. ابراهیم992، ص11همان، ج

[. ایون  19؛ موریم،  21معرفی کرده اسوت ]انعوام،    ) (را مشرک و پدر ابراهیم« آزر»کریم 
نقول   ) (باور سبب شده تا بعدها در متن روایتی که صدوق با سند متصل از اموام صوادق  

قوال: کوان ابوو ابوراهیم مناموا       ) (داهللعبو عون ابوی  »کرده است، تغییری صورت گیورد:  
فرمود: پدر ابراهیم، منام نمرود بود. ق وب   ) ([ یعنی، امام صادق932، ص15لنمرود...]

فرموود:   ) (کند که امام صادقراوندی نیز روایت مذکور را با همان سند از صدوق نقل می
موی ابوراهیم مونام   [ یعنی، آزر ع902، ص92« ]کان آزر عمّ ابراهیم مناما لنمرود... »

شود که در اند، آشکار میبا مقایس  این دو روایت که با یک سند نقل شده«. نمرود بود...
الظواهر  »نویسود:  متن روایت، دخل و تصرفی صورت گرفته است لذا مؤلف بحاراألنوار می

، 25« ] اَنّ ما رواه الراوندی هو هذا الخبر بعینه وانما غیّره لیستقیم علی اصول االمامیو . 
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روایتی که ق ب راوندی نقل کرده همان روایتی اسوت کوه صودوق     [ ظاهرا12، ص92ج
پی  از او گزارش کرده ولی ق ب راوندی برای هماهنگی میان اعتقادات شیعه و حدیث 

 مذکور، متن حدیث را تغییر داده است.
 
 . دعوت خویشاوندان۴. ۳. ۴

کنود کوه   اسوحاق نقول موی   خوود از ابون   گونه که قبالً اشاره شد، طبری در تواریخ همان
فثیّکم یُوازرُنی علی هوذا األمور علوی أن یکوون     »در دعوت خویشاوندان فرمود:  )ص(پیامبر

أخی و وصیی و خلیفتی... ثم قال إنّ هذا أخی و وصیی و خلیفتی فویکم فاسومعوا لوه و    
سالت الهی( یک از شما به من در این راه)اناام ر[ یعنی، کدام329، ص2، ج92« ]اطیعوا

پاسوخ مثبوت    ) (کند تا در آن صورت، برادر و وصی و جانشین من شودد علوی کمک می
دربارۀ او فرمود: علی برادر و وصوی و جانشوین مون در میوان شماسوت.       )ص(پیامبرداد و 

حرف او را بشنوید و از او اطاعت کنید. با این اوصاف، طبری در تفسیر خود، این حدیث 
فثیکم یوازرنی علی هذا األمر علی أن یکون أخوی و  »کند: ین نقل میرا با همان سند چن

[. بعدها دانشومندانی  911، ص91، ج99«]کذا و کذا... ثم قال ان هذا أخی و کذا و کذا...
جای نقل این حدیث از تاریخ طبری، تاریخی خود به کثیر و دیگران در کتبهمچون ابن

 [. 151-152، صص9، ج92؛ 53، ص3، ج93]آن را بر پای  نقل تفسیر گزارش کردند 
 
 در میان ابرها )ع(. علی۵. ۳. ۴

، 29معتقد بوده و در نتیاه مرگ او را انکوار کردنود ]   ) (علیبرخی از غالیان، به الوهیت 
[. 11-12، صص1، ج93نمرده و در میان ابرها است ] ) (ها معتقدند که علی[. آن203ص

فرمایود:  کنود و موی  آنوان در موتن حودیث اشواره موی      در حدیثی، به تصرف ) (باقرامام 
 ) (گفتنود. روزی علوی  موی « سحاب»بخشید که به آن  ) (ای را به علیعمامه )ص(پیامبر»

هوذا علوی قود أقبول فوی      ʼفرموود:   )ص(که آن عمامه بر سورش بوود. پیوامبر   آمد، درحالی
 ]همان[.  ʻ سحابعلی فی ال ʼولی غالیان در این جمله تصرف کردند و گفتند:  ʻالسحاب

 
 نداشتن به آب. جنابت و دسترسی ۶. ۳. ۴

سونت، در موتن    ترین محدث اهول اعتقاد به عدالت صحابه سبب شده که بخاری، بزرگ
اگر جنب شدم و ʼ کسی از عمر پرسید:»کند: حااج نقل میبنحدیث تصرف کند. مسلم
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فقال ال تصل. فقال عمار اما   ʻ ای دارمدبه آب دسترسی نداشتم، دربارۀ نمازم چه وظیفه
تذکر یا امیرالمؤمنین اه أنا و أنت فی سری  فاجنبنا فلم ناد مای فاما انت فلم تصل و اموا  

، 3، ج29انا فتعمکت فی التراب و صلیت فقال النبی انموا یکفیوک ان تضورب بیودیک...]    
در  آیود کوه  عمار گفت: امیرالموؤمنین، یوادت نموی   «. نماز نخوان»[، عمر گفت: 922ص

خواک  ای ما هر دو جنب شدیم و آب هوم در اختیوار نداشوتیمد مون خوودم را در      سریه
فرموود:   )ص(غلتاندم و نمازم را خواندم ولی تو این کار را نکردی و نماز نخوانودی. پیوامبر  

دو دستت را روی خاک بزنی که نیازی نبود که تمام بدن را در خاک بغلتانی بلکه همین
جای رجول الوی   »کند: اری این حدیث را با همان سند چنین نقل میکافی است... اما بخ

« عمر بن الخ اب فقال انی اجنبت فلم أجد المای فقال عمار لعمر بن الخ اب اما تذکر...
شود، در گزارش بخواری فتووای عمور)ال تصول(     که مالحظه می[. چنان22، ص9، ج23]

 حذف شده است. 
 
 )ص(. نسبت دروغ به پیامبر7. ۳. ۴

اخوتالف نظور    )ص(سنت و شیعه دربارۀ مبدأ زمانی نسبت دروغ به پیوامبر دانشوران اهل 
در ایام فتنه و پ  از آن، دیودگاهی   )ص(دارند. آغاز جعل حدیث و نسبت دروغ به پیامبر

[. 922، ص39؛ 32، ص92کنند]سنت از آن طرفداری میاست که عموم دانشوران اهل 
، 5، ج22تثکید دارند ] )ص(در مقابل، دانشوران شیعه بر آغاز جعل حدیث در زمان پیامبر

[. هر دو گروه هم برای اثبوات عقیودۀ خوود بوه حودیث اسوتناد       202و  19-13، 21ص
علی عهده حتی  )ص(و لقد کذب علی رسول اهلل»فرماید: می ) (اند. مثالً حضرت علیردهک

، 59؛ 325، ص10« ]قام خ یبا فقال: من کذب علی متعمودا فلیتبووأ مقعوده مون النوار     
[یعنووووی، در 221، ص3، ج21؛ 221، ص2، ج25؛ 92، ص9، ج20؛ 99، ص91؛255ص

ینکه در سخنرانی خود فرمود: هرک  به مون  به او نسبت دروغ دادند تا ا)ص( زمان پیامبر
 نسبت دروغ دهد، جایگاه  آت  خواهد بود. 

سنت نیز نقل شده است ولوی بوا ایون    شایان هکر است که این حدیث در منابع اهل 
گوزارش  « و لقد کذب علی رسول اهلل)ص( علی عهده حتی قام خ یبوا »تفاوت که جمل  

؛ 32، ص3، ج90؛ 319، ص11؛ 29، ص39؛ 93، ص9، ج91؛ 11، ص3، ج9نشده است ]
را « مون کوذب علوی...   »[. ناگفته نماند که شیعه و سنی، حدیث نبوی 925، ص3، ج21

نظور  [ با این وصوف، بوه  921، ص92؛ 92، ص12کنند ]متواتر دانسته و به آن استناد می
سونت را درک کورد زیورا آن     رسد که بتوان دلیل حذف جمل  مذکور از منوابع اهول  می
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کنود کوه بوا بواور     توسط برخی از صحابه داللوت موی   )ص(بر نسبت دروغ به پیامبر جمله
 کالمی آنان)عدالت صحابه( ناسازگار است. 

 
 به سران بصره )ع(حسین. نامۀ امام8. ۳. ۴

و نحن نعلم أنّا أحق بوذلک الحوق   »...در مکه بود، چنین نوشت:  ) (حسینزمانی که امام 
قد أحسنوا و أصلحوا و تحروا الحق فرحمهم اهلل و غفر لنا و المستحق علینا ممن تواله و 

دانویم کوه بورای زعاموت و رهبوری      [ و ما می352، ص5، ج92؛ 920، ص2، ج93لهم ]
توریم بوا ایون    دار بودنود شایسوته  مردم، از کسانی که در گذشته رهبری جامعه را عهوده 

د ساختند و در مسیر حق خوبی کردند و اصالح جامعه را پیش  خواوصاف، آنان کارهای 
 «.  کوشیدند...

ناسازگاری جمل  اخیر)و قد احسنوا...( با یکی از باورهای کالمی شیعه، یعنی غاصوب  
در کتواب   ) (بودن خلفا، سبب شد تا برخی از نویسندگان شیعه با وجود نقول نامو  اموام   

؛ 322، ص2ج، 15خوی  با استناد به تاریخ طبری، این بخ  از سخن او را هکر نکنند] 
 [. 51، ص25؛ 11-13، ص52

 
 )ع(. صفات امام9. ۳. ۴

؛ 212، ص9، ج33نظور دارد ] است که امامیه بور آن اتفواق   ) (عصمت یکی از صفات امام
نبودن عصمت بورای  بر الزم [ ولی گاهی نظر راوی مبنی 921، ص02؛ 392، ص2، ج91

 ) (رضا فضال از اماممثال، ابن عنوان، سبب شده است تا این ویژگی حذف شود. به ) (امام
[. استاد 110-132، صص9، ج52«.]لإلمام عالمات یکون أعلم الناس و...»کند: روایت می

در ایون حودیث،   »کنود:  ای مهوم اشواره موی   اکبر غفاری دربارۀ این حدیث به نکتوه علی
اً هکور  ترین عالمت امام که اتفاق و اجما  امامیه بور آن اسوت، صوریح   ترین و مهمبزرگ

هوای شویعه   نشده و ظاهراً حذف گردیده است. این مقام، عصمت است که بعضوی فرقوه  
« موذهب بووده اسوت.     فضال نیز ف حیمثل ف حیه و جارودیه آن را قبول ندارند و ابن

 ]همان[. 
 
 هاشم در ابواء. گردهمایی بنی11. ۳. ۴

از  -محمود نفو  زکیوه    منظوور بیعوت بوا   هاشم بهدر اواخر حکومت امویان، بزرگان بنی
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 عنوان مهدی، در من ق  ابوای جمع شدند. در آن مال ، امامبه  –) ( حسننوادگان امام 
مخالفوت برخاسوت. عبوداهلل محوض، پودر      بودن محمد و بیعت با او بهبا مهدی  ) (صادق

 [. 912-919، صص91را به حسادت متهم کرد ] ) (صادقمحمد، امام 
دانسوته،  خود را امام نموی  ) (صادقبا اعتقاد به اینکه امام  یکی از نویسندگان مصری

امدد یدک ابایعک، دستت را دراز کن »الحسن رو کرد و گفت: بن او به عبداهلل»گوید: می
رسد که باور کالمی نویسنده، او را نظر می[ اما به932، ص3، ج31« ]تا با تو بیعت کنم. 

( ، ایون  )مقاتول ال والبیین  زیرا در منبع اصلی به تصرف در متن حدیث سوق داده است 
 شود. جمل  ادعایی دیده نمی

 
 . عادت ماهانۀ زنان11. ۳. ۴

زنی در ماه رمضان مستحاضه شده و در »پرسید:  ) (ای از امام جوادمهزیار در نامهبنعلی
ل اش را گرفته است ولی به وظا،ف مستحاضه از قبیو این حالت، نمازش را خوانده و روزه

اش چیستد اناام غسل برای هر نماز عمل نکرده است. حال تکلیف او دربارۀ نماز و روزه
تقضی صومها و ال تقضی صالتها ألنّ رسوول اهلل کوان یوثمر    »امام) ( در پاسخ او نوشت: 

کنود  اش را قضوا  [ یعنوی، روزه 939، ص1، ج20« ]فاطم  و المؤمنات من نسا،ه بوذلک.  
و همسوران  چنوین    )س(هوم بوه فاطموه    )ص(نیست زیرا پیامبر ولی نیازی به قضای نماز

 داد. دستوری می
دلیول  [ ولوی بوه  915، ص2، ج55شیخ صدوق این مکاتبه را عیناً نقل کورده اسوت ]  

از آلودگی نفاس و استحاضه معتقد است،  )س(اینکه او به نزاهت و طهارت حضرت فاطمه
 [. 391ص ،52را از این حدیث انداخته است ] )س(نام فاطمه

 
 . حدیث غدیر و حذف قراین1۲. ۳. ۴

یکی دیگر از مصادیق تصرف در متن حدیث، حذف قراین پیوسته به حدیث اسوت. گواه   
دلیل ناسوازگاری آن، بوا بواور    این قراین که نق  مهمی در فهم مقصود گوینده دارند، به

ث غودیر را  شوند. موثالً برخوی از محودثان حودی    کالمی محدث، از گردون  نقل خارج می
، 9، ج91؛ 115، ص2، ج2اند ] و پی  آن را نقل نکردهاند ولی جمالت پ  روایت کرده

 [. 212، ص5، ج29؛ 15ص
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 کردن نام صحابی  . پنهان۴. ۴
کند کوه در نظور او مقودس    گاه پژوهشگر حدیث از تصریح به نام شخصی خودداری می

برد. به دو نمونه اشواره  ا زیر سؤال میبوده، ولی از او رفتاری سر زده است که قداست  ر
 شود.می

 )ص(عبیداهلل گفته بوود کوه اگور پیوامبر    بن به نام طلح  )ص(یکی از صحاب  پیامبر الف(
 )ص(کنم و این سخن را زمانی گفت که پیوامبر بمیرد، من با یکی از همسران  ازدواج می

، 92، هموان، ج 222، ص1، ج2کردن با همسرش)عایشه( منع کرده بود ]او را از صحبت 
 [. 291، ص5، ج12؛ 95، ص9، ج2؛ 251ص

برخی از عالمان برای رهایی از تعارض میان باور کالمی خود)عدالت صحابه( و رفتوار  
 [. 123، ص3، ج22اند ]یاد کرده« فالن»و سخن آن شخص، از او با تعبیر 

فقوط تعوداد   در جنگ اُحد، عدۀ زیادی از مسلمانان از صحن  جنگ گریختنود و   ب(
اندکی ایستادگی کردند. نسیب  بنت کعب از معودود افورادی بوود کوه ایسوتادگی کورد.       

لمقوام نسویب    »در آن کارزار فرمود:  )ص(پیامبر»نویسد: ضمرۀ میبن واقدی از قول سعید
، 12؛ 193، ص2، ج1؛ 299، ص91، ج2« ]بنت کعب الیوم خیر من مقام فوالن و فوالن  

[ یعنی، امروز مقام و منزلت نسیب  دختر کعب از مقام و 209، ص1، ج50؛ 200، ص9ج
ضومرۀ نوام دو   بون شود، سعیدگونه که مالحظه میمنزلت فالنی و فالنی برتر است. همان

 تن از صحابه را که از جنگ فرار کرده بودند، تصریح نکرده است.
  

 نکردن بخشی از متن حدیثترجمه . ۵. ۴
متی از متن حدیث را که ناسازگار با باورهای  است، گاه پژوهشگر و مترجم حدیث، قس

بوه سوران    ) (حسوین کند. مثالً برخی از نویسندگان، با وجود نقل نامو  اموام  ترجمه نمی
جمالت پایانی ناموه )و قود احسونوا و اصولحوا و تحوروا       -که قبالً به آن اشاره شد -بصره

رسود راز ترجموه   نظور موی  بوه  [.359، ص23؛ 15، ص22اند ]الحق. . . ( را ترجمه نکرده
نکووردن جمووالت پایووانی نامووه ناسووازگاری آن بووا بوواور کالمووی مترجمووان در خصوووص  

 بودن خلفا، بوده است. غاصب
 
 . انکار و تردید۶. ۴

یکی از آثار باورهای کالمی بر حوزۀ حدیث، انکار حدیث یا تردید در حدیثی است که بوا  
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 شود.است. در ایناا به دو نمونه اشاره می باورهای پژوهشگران عرص  حدیث ناسازگار
هایی از نهج البالغه با باور دلیل ناسازگاری بخ سنت بهبسیاری از عالمان اهل  (الف
انکوار یوا در صوحت و اصوالت      ) (علیشان)عدالت صحابه( صدور این سخنان را از کالمی

سونت اشواره   عالموان اهول   باره به اظهارات سه تن از اند. دراینبخشی از آن تردید کرده
 شود:می

دانشمندان اختالف دارند کوه نهوج البالغوه را سوید مرتضوی      »نویسد: خلکان میابن
برخوی هوم   »کند: و در نهایت یادآوری می« آوری کرده است یا برادرش سید رضیجمع
، 2، ج2« ]انود نبووده، بلکوه بوه او نسوبت داده     ) (البالغوه سوخنان علوی   اند که نهوج گفته
البالغوه را متنوی ماعوول    [. ههبی تردید را کنار گذاشوته اسوت و صوریحاً نهوج    911ص
و « البالغه متهم شده استسید مرتضی به جعل و وضع نهج»نویسد: داند. او ابتدا میمی

کند که ایون موتن از   البالغه را م العه کند، یقین میهرکسی که نهج»گوید: در آخر می
 [.  925، ص3، ج93« ]اند. و نسبت دادهنیست و آن را به ا ) (آنِ علی
، 2البالغوه دفوا  کورده اسوت ]    الحدید نیز با وجود آنکه از صحت و اصالت نهجابیابن

البالغوه )إنّ  نهوج  911[ اما در صحت و اصالت بخشوی از خ بو    921-922، صص90ج
 اال،م  من قری  غرسوا فی هذا الوب ن مون هاشوم...یعنی، همانوا پیشووایان، از قوری       

هاشم کاشته شده است( که به صوراحت بور حقانیوت    اند که نهال آن در خاندان بنیبوده
 [.22، ص1، ج2کند ]بودن خلفا داللت دارد اظهار تردید میو غاصب  ) (علیحضرت 
البالغوه و تردیود در    سمت انکار نهوج سنت را بهرسد آنچه دانشمندان اهل نظر میبه

البالغه با باور کالمی آنان، یعنوی  هایی از نهجزگاری بخ آن سوق داده است، همان ناسا
عدالت صحابه است چنانکه امیر شکیب ارسالن، نویسندۀ معروف عرب، در حضور جمعی 

البالغوه بودون هویچ شوک و     نهوج »گوید: البالغه میاز عالمان منکر صحت و اصالت نهج
آن اسوت کوه ایون کتواب     است اما آنچه موجوب شوک شوده،     ) (علیای از آنِ امامشبهه

 [. 510، ص9، ج20«]اند. ای است که نزد مردم مقدسمشتمل بر انتقاد از صحابه
از قیوام و اینکوه آیوا ایشوان از      ) (حسیندر میان عالمان شیعه در بارۀ هدف امام ب(

را  ) (شهادت خود باخبر بوده است یا نه، اختالف نظر وجود دارد. برخی هدف قیوام اموام  
دانسته است که در آن سوال  دانند و معتقدند که ایشان نمیمت اسالمی میتشکیل حکو

[. از سوی دیگر، برخی معتقدند که اوالً هودف از  212، 952، ص52رسد ]شهادت میبه 
، 09از سوراناام خوود بواخبر بووده اسوت ]      ) (قیام، تشکیل حکومت نبووده و ثانیواً اموام   

به کوفیان بوا ایون مضومون     ) (حسینم  امام[. یکی از پژوهشگران در مواجهه با نا22ص
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عقیل به من رسید که در آن از حُسن رأی شما و تصمیمتان بر یواری  بن نام  مسلم»که 
 ) ([ رویکرد دوم را در خصوص علم امام20، ص2، ج92« ]داد...و گرفتن حق ما خبر می

چون این نامو   »سد: نویآورد و میبه شهادت خود و هدف ایشان از قیام به انکار روی می
امام نقل تاریخی است و شرایط حایت در آن موجوود نیسوت و از طرفوی بوا اعتقوادات      

 [. 930، ص59جهت باید آن را به دیوار زد ]شیعه نیز مخالف است، از این 
 

 . جعل حدیث7. ۴
دیگر، گواه   عبارتیکی از آثار مهم باورهای کالمی بر حوزۀ حدیث، جعل حدیث است. به

آورنود  داشت باورهای کالمی خوی ، به جعل حدیث روی میمندان در راستای پاسباور
 شود.که به دو نمونه اشاره می

در زندگی اجتمواعی خووی ، برخوی از اشوخاص، همچوون       )ص(ازآنااکه پیامبر الف(
[، کسوانی کوه اشوخاص    925-921، ص99معاویه، عمرو عاص و... را لعن کورده اسوت ]  

نسوب   )ص(دانند، برای رفع این تناقض حدیثی را بوه پیوامبر  ل میمذکور را صحابی و عاد
چون من انسانی همچون بقیوه هسوتم، بوا خداونود شورط      »دهند با این مضمون که می

ام که هرکسی را لعن کردم، لعن من موجب زکات و پاداشی از سوی خداوند بورای  کرده
 [. 205، ص2، ج29؛ 201-912، صص90، ج29« ]او باشد.
عنوان خلیف  مسلمین بیعت کردنود.  به ) (علیق. مهاجران و انصار با  35ال در س ب(

بهان  انتقوام خوون عثموان،    کنندگان بودند. پ  از چندی به طلحه و زبیر در زمرۀ بیعت
سوی بصره رهسپار شدند و در آناا جنوگ جمول را بور ضود     بیعت خود را شکستند و به

شکنان یواد شوده اسوت    یعنی بیعت« ناکثین»با تعبیر  راه انداختند که از آنانبه  ) (علی
شودت  های دینی شکستن بیعت را بوه [. از سوی دیگر، آموزه92، ص 21؛ 291، ص 21]

شمار آورده که خدا در برابور ارتکواب آن وعودۀ عوذاب داده     مذمت کرده و از گناهانی به
و نکتوو  [. بووا توجووه بووه د 92، ص22، ج25؛ 29، ص3، ج29؛ 925، ص93، ج5اسووت ]

انی ألرجو أن أکوون  »فهمید:  ) (علیتوان راز انتساب سخن زیر را به حضرت یادشده می
و نَزعْنا ما فِی صُدُورهم مِن غِولّ إخوانواً   ʼأنا و طلح  و الزبیر من الذین قال اهلل فی حقهم: 

 یعنی، امیدوارم من، طلحه و زبیر از کسانی باشیم کوه خداونود در  «  ʻعلی سُرر متقابلین
کَنویم،  هوا برموی  حق آنان)پرهیزکاران( فرمود: هرگونه غِل)حسد و کینه( را از سوین  آن 

، 21؛ 920، ص2، ج2« ]روی یکدیگر قرار دارندها روبهکه همه برادرند و بر تختدرحالی
 [. 333، ص99ج
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 گیرینتیجه. ۵
 شود که:از مباحث گذشته روشن می

حدیثی  هایراوی حدیث و مؤلفان کتاب . پژوهشگر حدیث باید به باورهای کالمی9
 توجه کند. 

های حدیث، توجه بوه باورهوای کالموی    های شناخت اضافات و افتادگی. یکی از راه2
آوردن موتن حودیثی پیراسوته، توجوه بوه      دسوت های بهدیگر، یکی از راهعبارت است. به

 باورهای کالمی است. 
 یث تثثیرگذار است. . باورهای کالمی در ارزیابی سند و متن حد3
. پژوهشگر حدیث نباید به منقوالت محدثان اطمینان کند بلکه الزم است مستقیماً 1

 ها را با یکدیگر مقایسه کند. به منابع حدیثی مراجعه و آن
 کند. . توجه به خاستگاه باورهای کالمی مسیر فهم و نقد حدیث را هموار می5
سونت   یعه و هوم حووزۀ حودیثی اهول    . باورهای کالمی هم بور حووزۀ حودیثی شو    9

 تثثیرگذار است. 
 
 منابع

 قرآن کریم.  [.9]
. تحقیق محمود ابوالفضول   شرح نهج البالغ عبدالحمید )د(. بنالحدید، محمدابیابن [.2]

 ابراهیم، تهران، جهان.
. تحقیوق سوعید محمود اللحّوام، بیوروت،      المصنفعثمان )د(. بنشیب ، احمدابیابن [.3]

 کر.دارالف
 ، تهران، اسماعیلیان.اسد الغاب اثیر، عزالدین )د(. ابن [.1]
. تحقیوق عوادل احمود عبود     االصواب  ق(. 9195علوی عسوقالنی )   بنحار، احمدابن [.5]

 الموجود وعلی محمد معوض، بیروت: دار الکتب العلمی .
 . بیروت: دار المعرف .فتح الباری بشرح صحیح البخاری)د(.  ----------[. 9]
 احمد حنبل، بیروت، دار صادر. مسندحنبل، احمد )د(. [. ابن2]
 بیروت، دار احیایالتراث العربی. وفیات االعیان.ق(. 9192[. ابن خلکان، احمد )2]

 . تحقیق:سُهیل کیّالی، بیروت، دار الفکر.ال بقات الکبریق(. 9191سعد، محمد )[. ابن1]
 یروت، دار صادر.. بال بقات الکبری)د(.  ----------[. 90]
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ترجمو  سوید    اللهوف علوی قتول ال فووف.    (.9391[. ابن طاووس، علی بن موسی )99]
 احمد فهری زناانی، تهران، انتشارات جهان.

، تحقیق علی محمد معووض،  االستیعابق(. 9195عبدالبر، یوسف بن عبد اهلل )[. ابن92]
 بیروت، دار الکتب العلمی .

، تحقیق مص فی عبدالواحد، بیوروت،  السیرۀ النبوی ق(. 9319) کثیر، اسماعیل[. ابن93]
 دار المعرف .

. تحقیق علی شویری، بیوروت، دار احیوای    البدای  و النهای ق(. 9102) ----------[. 91]
 التراث العربی.

 . محمد فؤاد الباقی، بیروت، دار الفکر.السننیزید )د(. بنماج ، محمد[. ابن95]
 . بیروت، دار الفکر.لسان العربق(. 9191مکرم )بندمنظور، محم[. ابن99]
. تحقیق مص فی السقا، ابراهیم االبیاری و السیرۀ النبوی هشام، عبدالملک )د(. [. ابن92]

 عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دار احیای التراث العربی.
 [. ابوزهو، محمد )د(. الحدیث والمحدثون، بی جا، دار الکتب العربی.92]
. تحقیق:محمود جوواد مشوکور،    المقاالت و الفرقعبداهلل )د(. بنعری قمی، سعد[. اش91]

 تهران،ع ایی.
 . قم، دار الکتاب.مقاتل ال البیین[. اصفهانی، علی بن حسین ) د(. 20]
. تحقیق: حسن االموین، بیوروت، دار   اعیان الشیع ق(. 9103[. امین، سید محسن ) 29]

 التعارف.
. تحقیق:مرکز الغدیر للدراسوات االسوالمی ،   الغدیرق(، 9199) [. امینی، عبدالحسین 22]

 قم، مرکز الغدیر للدراسات االسالمی .
 . بیروت، دار الکتاب العربی.الغدیرق(. 9322)  -----------[. 23]
 . بیروت، دار الفکر.صحیح البخاریق(. 9109اسماعیل )بن[. بخاری، محمد21]
. تحقیق محمد باقر محموودی،  انساب االشرافق(. 9319یحیی ) بن[. بالهری، احمد25]

 بیروت، اعلمی.
 . تهران، سنا.علل الحدیث(. 9322[. بهبودی، محمد باقر ) 29]
. تحقیوق عبودالرحمن محمود عثموان،     السننق(. 9103عیسی )بن[ .ترمذی، محمد22]

 بیروت، دارالفکر.
  النشور االسوالمی،   . تحقیق مؤسسو قاموس الرجالق(. 9192[. تستری، محمدتقی )22]

 قم، مؤسس  النشر االسالمی.
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ق(. الفصول فی االصوول. تحقیوق: عایول جاسوم     9105[. جصّاص، احمد بن علی )21]
 النشمی، بی جا، بی نا.

هوای  پوژوه  «. عدالت صحابه، زمینه ها و پیامودها (. »9322[. حسن بیگی، علی )30]
 .930-905و زمستان، صص، پاییز 92و 92کالمی، قم، سال پنام، شمارۀ  -فلسفی

بوواقر ، تحقیق:محموودشووواهد التنزیوولق(. 9199عبووداهلل )بوون [. حسووکانی، عبیووداهلل39]
 محمودی، مامع الثقاف  االسالمی .

 . بیروت، دار المعرف .السیرۀ الحلبی ق(. 9100[. حلبی، نور الدین ) 32]

، تقووادکشووف المووراد فووی شوورح تاریوود االعق(، 9102[. حلی،حسوون بوون یوسووف، )33]
 تحقیق:حسن حسن زاده آملی،قم،مؤسس  النشر االسالمی.

 . قم، دار الهارۀ.نهج الحق و کشف الصدق)د(.  ------------[. 31]
 . بیروت، دار الکتاب العربی.االمام الصادق و المذاهب االربع ق(. 9103[. حیدر، اسد )35]
احمود عمور هاشوم،    . تحقیوق  الکفایو  ق(. 9105[. خ یب بغدادی، احمد بن علوی ) 39]

 بیروت، دار الکتاب العربی.
. تحقیق علی محمود الباواوی،   میزان االعتدالق(، 9322عثمان ) بن[. ههبی، احمد32]

 بیروت، دار المعرف .
 نا.جا، بی. بیسبیل النااۀ فی تتم  المراجعات[. راضی، حسین )د(. 32]
. ناوف، مکتبو    م یننظوم درر السو  ق(، 9322یوسوف )  بون [. زرندی حنفی، محمد31]

 .) (امیرالمؤمنین
. بیوروت، دار الفکور   المیسر فی اصول الفقهق(. 9199[. سلقینی، ابراهیم بن محمد )10]

 المعاصر.
. تحقیوق صوبحی صوالح، قوم، دار     نهج البالغ [. سید رضی، محمد بن الحسین )د(. 19]

 الهارۀ.
. تحقیق سوید مهودی   رسا،ل المرتضیق(، 9105بن الحسین ) [. سید مرتضی، علی12]

 رجایی، قم، دار القرآن.
 . بیروت، دار المعرف الدر المنثور[. سیوطی، جالل الدین )د(. 13]
. تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، المکتبو   الرسال ادری  )د(. بن [. شافعی، محمد11]

 العلمی .
 می .. بیروت، جمعی  االسالالمراجعاتق(. 9102[. شرف الدین، عبدالحسین ) 15]
 . ناف، مکتب  اآلداب.) (حیاۀ االمام الحسینق(. 9315[. شریف القرشی، باقر ) 19]
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 . بیروت: دار الالیل.نیل االوطارتا(. علی ) بیبن[. شوکانی، محمد12]
. تحقیوق  الرعای  فی علوم الدرایو   ق(. 9193[. شهید ثانی، زین الدین بن نور الدین )12]

العظمی المرعشی النافوی، چوا    اهلل  قم، مکتب  آی عبدالحسین محمد علی البقال، 
 دوم.

 نا.جا: بی. بیالسیر الکبیرالحسن )د( بن [. شیبانی، محمد11]
 . قم: رضی.علوم الحدیث و مص لحه(. 9393[. صبحی صالح ) 50]
. تحقیوق عوادل   سبل الهدی و الرشواد ق(. 9191یوسف ) بن[. صالحی شامی، محمد59]

 ود و علی محمد معوّض، بیروت: دارالکتب العلمی .احمد عبد الموج
 . تهران: امید فردا.عصای موسی(. 9320اهلل )آبادی، نعمت[. صالحی ناف52]
 تهران: مؤسس  خدمات فرهنگی رسا. .شهید جاوید .(9392) ------------[. 53]
 . تحقیق ماجد الغرباوی، قم، مشعر.نهای  الدرای [. صدر، حسن )د(. 51]
. تحقیق سید هاشم حسینی طهرانوی،  التوحیدق(. 9312بن علی ) . صدوق، محمد[55]

 تهران: مکتب  الصدوق.
. تحقیق:علی اکبر غفاری، قم، کتاب من ال یحضره الفقیهق(، 9101) ----------[. 59]

 مؤسس  النشر االسالمی.
مر العوالمی  . تحقیق عصام عبدالسید، قم، المؤتاالعتقادات(. 9329)  ----------[. 52]

 اللفی  الشیخ المفید.
. تحقیق حسوین االعلموی، بیوروت:    ) ( عیون اخبار الرضاق(. 9101)  ----------[. 52]

 مؤسس  االعلمی.
ترجمو  علوی اکبور غفواری، تهوران،       .) (الرضوا  عیون اخبار(. 9320) ----------[. 51]

 دارالکتب االسالمی .
. تهوران، دار  المیزان فوی تفسویر القورآن    (.9393[. طباطبایی، سید محمدحسین ) 90]

 الکتب االسالمی ، چا  چهارم.
. تحقیوق طوارق بون عووض و     المعاوم األوسوط  احمود )د(.  بون  [. طبرانی، سولیمان 99]

 جا: دار الحرمین.عبدالحسین ابراهیم، بی
. تحقیوق  جامع البیان عون تثویول آی القورآن   ق(، 9195جریر ) بن [. طبری، محمد92]

 ل الع ّار، بیروت: دار الفکر.صدقی جمی
. تحقیوق: محمود ابوالفضول ابوراهیم، بیوروت: دار      . تاریخ ال بری)د( ----------[. 93]

 التراث.
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 . قم: زا،ر.مکتب کالمی قم(. 9321[. عابدی، احمد )91]
. تحقیق محمد حسن المنخول فی علم االصولق(. 9191[. غزالی، ابوحامد محمد ) 95]

 الفکر.هیتو، بیروت: دار 
 ، قم: دفتر تبلیغات اسالمی.اللوامع االلهی (. 9320عبداهلل )بن[. فاضل مقداد، مقداد99]
 . قم، فیروزآبادی.السبع  من السلف[. فیروزآبادی، مرتضی )د(. 92]
 . بیروت، دار الکتب العلمی .قواعد التحدیثق(. 9311[. قاسمی، جمال الدین ) 92]
. تحقیوق غالمرضوا   قصوص االنبیوای  ق(. 9192بو  اهلل ) بون ه [. ق ب راوندی، سوعید 91]

 عرفانیان، قم، مؤسس  الهادی.
 . بیروت، دار االضوای.االستنصارق(. 9105[. کراجکی، محمد بن علی) 20]
. تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دار الکافیق(. 9322یعقوب ) بن [. کلینی، محمد29]

 الکتب االسالمی .
. تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار الموطثق(. 9109ان  )بن [. مالک، مالک22]

 احیای التراث العربی.
تحقیوق مؤسسو     مقبواس الهدایو  فوی علوم الدرایو .     ق(. 9199[. مامقانی، عبداهلل )23]

 البیت الحیای التراث.البیت، بیروت، مؤسسس  آلآل
تحفو  االحووزی فوی    ، ق(9190[. مبارکفوری، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم )21]

 . بیروت، دار الکتب العلمی .شرح الترمذی
. تحقیق بکری حیانی وصوفوۀ السوقا،   کنز العمال[. متقی هندی، علی بن حسام )د(. 25]

 بیروت: مؤسس  الرسال .
. ) (بحار االنوار الاامع  لودرر أخبوار األ،مو  األطهوار    (. 9329[. مالسی، محمد باقر )29]

 سالمیه، چا  پنام.تهران: دار الکتب اال
ق(. صحیح مسولم بشورح االموام النوووی. تحقیوق      9120[. مسلم، مسلم بن حااج )22]

 عرفان حسّون ، بیروت، داراحیایالتراث العربی.
. ترجم  علی شیروانی، ) (پژوهشی در باب علم امام(. 9325[. مظفر، محمدحسین ) 22]

 قم: دار الفکر.
. تحقیوق ابوراهیم انصواری، قوم،     اوا،ل المقاالت(. ق9193نعمان ) . مفید، محمدبن[21]

 المؤتمر العالمی أللفی  الشیخ المفید.
 . قم، مکتب  الداوری.الامل)د(.  ------------[. 20]
. تحقیق: حسوین درگواهی،   تصحیح اعتقادات االمامی ق(. 9191)  ------------[. 29]
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 بیروت: دار المفید.
 . بیروت، دار المفید.رشاداإلق(. 9193) ------------[. 22]
. ) (ترجمه و متن کامل مقتل الحسین(. 9322محمد، )سید علی [. موسوی جزا،ری،23]

 جا: مترجمبی
 قم، معروف. .) (فرهنگ جامع سخنان امام حسین (.9322[. مویدی، علی )21]
 . قم: مؤسس  البعث .خالص  عبقات االنوار ق(،9105[. میالنی، علی ) 25]
. قوم،  از مدینوه توا کوربال    ) (علیبن سخنان حسین(، 9391ی، محمدصادق ) [. نام29]

 دفتر انتشارات اسالمی.
. تحقیوق مؤسسو  آل البیوت، قوم،     مسوتدرک الوسوا،ل  ق(. 9102[. نوری، حسوین ) 22]

 مؤسس  آل البیت) ( إلحیایالتراث.
دار  سّوون ، ق(. المنهواج. بیوروت، تحقیوق عرفوان ح    9120[. نووی، یحیی بن شرف )22]

 احیای التراث العربی.


