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  روش علّامه سید عبداهللا شبر در نقد صدوري و متنی حدیث
  
  

  محمدتقی دیاري بیدگلیدکتر 
  دانشیار دانشگاه قم

  محمد مهدي مسعودي
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید

  
  

  :چکیده
به تبیین و تشریح مراد حدیث، مبتنی بر احراز صحت صدور و نیز احراز  شک، پرداختنبی

و به دیگر عبارت، بررسی میزان انطباق متن نقل شده با ) ع(صحت متن قابل استناد به معصومین
در این خصوص، اهتمام عالمـان دیـن در گذشـته و حـال پوشـیده نیسـت، بـه        . متن اصلی است

همزاد تقریبی نقل حدیث دانست؛ اما روش اصحاب در نقـد   توان نقد حدیث رااي که میگونه
کوشد تا از راه بررسی سند یـک  خصوص از ناحیۀ صدوري، در مقابلِ روشی که میحدیث به

برخی، مواردي همچـون  . نقل، میزان اعتبار آن نقل را مشخص سازد، روش واحدي نبوده است
و شهرت فتوایی را ) ع(لی اصحاب ائمهتواتر، محفوف بودن به قراین، و در باب فقه، روش عم

از . انـد نشان اعتبار حدیث دانسته و به این ترتیب، روشی جداگانه در نقد حـدیث اتّخـاذ نمـوده   
توان سید عبداهللا شبر از دانشمندان پرکار امامیه را نام برد که روش ایشـان  سالکان قسم دوم، می

این مقالـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه       در دو حوزة نقد صدوري و متنی، موضوعی است که در
  . است

   :هاکلیدواژه
  .سید عبداهللا شبر، نقد حدیث، نقد صدوري حدیث، نقد متنی حدیث
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  مقدمه
هاي اساسی محدثان شیعه، از همان آغاز گردآوري متون روایی، تبیـین  کی از گامی

کـه جـز بـر    انـد  و توضیح متون و مضامین احادیثی بـود کـه متضـمن معـانی و مفـاهیمی     
سـنگ  کتـاب گـران  . ممکن نیست )ع(عارفان و آشنایان با معارف الهی و بیان معصومین

تـوان از نخسـتین آثـار مسـتقل شـیعه در ایـن زمینـه بـه         شیخ صدوق را می معانی االخبار
گر کتاب مستقل و متأخر شیعه که بـه تبیـین احادیـث مشـکله پرداختـه      ید. حساب آورد

، تـألیف دانشـمند   مصابیح االنوار فی حل مشـکالت االخبـار  است، کتابی است با عنوان 
ع و   ). ق1242م(بزرگ سید عبداهللا شبر ر، متتبـ ثان امامی است، فردي متبحـاو که از محد

وي . متعبد بود و تألیفات زیادي در فقه و اصول و کالم و حدیث و رجال و تفسـیر دارد 
موسوي قطیفی، .(انی مشهور گشتبه سبب تألیفات فراوانش، در عصر خود به مجلسی ث

او نیز کتابی همسنگ کتاب  جامع المعارف و االحکامکتاب ) 503، ص16ش، ج1386
متأسفانه باید گفت که این اثر گرانبهـا نیـز هماننـد     مرحوم مجلسی است که بحاراالنوار

 هاي خطی ناشناختهها به صورت نسخهبیشتر آثار ایشان، هنوز در گوشه و کنار کتابخانه
  .است باقی مانده

از آنجا که این دانشمند پرکار، محصول جریان اصولی در دورة نزاع میان اصـولی و  
، اما متـأثر از جریـان اخبـاري اسـت، شناسـایی روش ایشـان در خصـوص نقـد         1اخباري

  .استصدوري و متنی احادیث، موضوعی درخور بررسی 
  

  نقد صدوري و نقد متنی
استنباط از روایـات، پـژوهش در دو حـوزه ضـروري      پیش از اقدام به فهم حدیث و

یکی حوزة انتساب و اطمینان به صدور حدیث از پیشوایان دین و دیگري، حـوزة  : است
  .صحت متن منقول

در حوزة نخست، مباحث نقد سند و محتوا رهگشاست و در حوزة دیگـر، از میـزان   
توان کلمات حدیث را زه میرود، بدین معنا که تا چه انداشده سخن می انطباق متن نقل

  )40و 39ش، ص1375مهریزي، .(کردتلقی )ع(با واژگان و الفاظ خاص، سخن معصوم
  .شوددر این نوشتار، روش عالمه سید عبداهللا شبر در این دو حوزه بررسی می

   
 نقد صدوري. 1

                                                             
 .دارد که شاهدي بر این مدعاست قۀ طریقۀ المجتهدینیالمحصلین فی حق منیۀکتابی با عنوان . 1
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شبر، روایات کتب اربعه، بلکه روایات دیگـر کتـب معتبـر روایـی را قابـل اعتمـاد و       
شـبر،  : ك.ر.(دانـد ها را در غیـر مـوارد تعـارض بـا دلیـل اقـوي، واجـب مـی        عمل به آن

  )117ش، ص1382
مـا هماننـد اخباریـان، مـدعی قطعـی بـودن اخبـار و        «: گویـد او در این خصوص مـی 

ها نیستیم، بلکه معتقدیم که عمـل بـه اخبـار کتـب معتبـر کـه       وجوب عمل به تمامی آن
انـد، واجـب اسـت،    ها خبر داده و بر آن شهادت دادهنها از صحت اخبار آصاحبان آن

  )93همان، ص(».قین پیدا کنیمیتر از آن، مگر اینکه به وجود معارض قوي
  وي مانند اخباریان تکیه بر سند را در حکـم بـه صـحت و ضـعف حـدیث نادرسـت       

  )88ـ  81همان، ص: ك.ر.(داند و با تنویع حدیث به شکل کنونی مخالف استمی
با توجه به مشی شبر در اعتبار اکثر کتب حدیثی، طبیعی اسـت کـه بنـاي او     هر چند

در فهم یا توجیه احادیث، بر پذیرش اکثر احادیث باشد، نسبت به مقولۀ نقد صدوري و 
در بیان اهمیت احراز صحت انتسـاب حـدیث    يو. استاعتنا نبوده محتوایی حدیث، بی

  :گویدفهم آن می، قبل از اقدام به تفسیر و )ع(به معصوم
واقع مطلب این است که جملۀ احکام، توقیفی بوده و از این رو تنها پـس از اثبـات   «

اند و در این باره، میان وجوب و ندب و تحـریم و  ها از سوي شارع قابل عملصدور آن
  )491و 490، صالمحصلین منیۀهمو، (».کراهت تفاوتی وجود ندارد

نــادر بـه ســاختگی بــودن حــدیث، اعتــراف و در   يبینــیم در مــوارداز ایـن رو، مــی  
مواردي، در صحت انتساب حدیث، تردید و البته در مواردي نیـز بـا اسـتناد بـه دالیلـی،      

  .کنیمبراي نمونه، به برخی از این موارد اشاره می. استانتساب آن را تقویت کرده 
  
  حکم به وضع حدیث. 1ـ1
  مخالفت با کتاب .1ـ1ـ1

شـده، بـا    روایتی که از ذي الشـمالین مبنـی بـر سـهو النبـی نقـل       مرحوم شبر، در نقد
، به تکذیب ذي الشـمالین و در نتیجـه، تکـذیب حـدیث اقـدام      قرآنعرضۀ آن بر آیات 

إِنْ *وما ینطقُ عـنِ الْهـوى  «وي با استدالل به آیۀ ) 140، ص2، جتاهمو، بی.(است نموده
  :گویدمی) 4: نجم(»هو إِلَّا وحی یوحى
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از این . گوید، جز از طریق وحی سخن نمی)ص(این آیه داللت دارد بر اینکه پیامبر«
. رو، محال است که در نماز در غیر محلش سالم دهد و قبل از اتمام نمـاز سـخن گویـد   

  )جاهمان(».را تکذیب کرد 1پس باید ذي الشمالین
  مخالفت با سنت. 2ـ1ـ1

رَّ  : ما رویناه عن الشیخ البهائی فی الکشکول، قال«شبر در پی ذکر حدیث  روي أن سـ
  : گویدمی» مما ال یمکن أن یقال الحقیقۀ

کمـا ال یخفـی علـی المتتبـع      الصـوفیۀ التـی وضـعتها    2و الظاهر أنه من الموضـوعات «
ر کاوشـگر  که ب؛ به ظاهر این حدیث از مجعوالت صوفیه است، چنانالمعصومیۀلالخبار 

  )425، ص1همان، ج.(ده نیستیاخبار معصومیه پوش
  
  تردید در انتساب حدیث. 2ـ1

مرحوم شبر، در مواردي که در صحت انتساب حدیث شک دارد، بر فرض صـحت  
» علـی تقـدیر صـحته   «پردازد و گـاهی بـا عبـارت    انتساب، به شرح و توضیح حدیث می

در ادامـه بـه برخـی    . کنـد بیان می )ع(تردید خود را در صحت انتساب حدیث به معصوم
  :گرددها اشاره مینمونه
  اشاره به ضعف سند. 1ـ2ـ1

از منظر شبر، نقش بررسی سند و اطمینان به وثوق آن در فهم حدیث، زمانی آشکار 
یکی از راه  ،)ع(گردد که با احادیث متعارض مواجه گردیم؛ چراکه طبق دستور ائمهمی

هنگام برخورد بـا احادیـث متعـارض، اخـذ قـول اعـدل و اوثـق و        هاي ارائه شده به حل
  )41ش، ص1382همو، .(اصدق و اورع راویان است

وي نقش عمدة علم رجال و بررسی سندي احادیث را نیز به هنگـام تعـارض اخبـار    
داند؛ چراکه از دیدگاه او، قدما در زمینۀ پاالیش احادیث غیر قابل اعتمـاد، حـداکثر   می

همـان،  .(انـد به کار بسته و اخبار مورد عمل را در کتب خـود ذکـر کـرده   تالش خود را 
  )93و 92ص

هرچند شبر نقد سندي را براي حکم بـه میـزان صـحت و سـقم حـدیث کـافی نمـی       
در مواردي ارزش سند را از لحاظ صحت و حسن، و یـا  ) 81ـ   88همان، ص: ك.ر(داند

                                                             
بنا بر اظهار محقّق کتاب، حدیث سهو النبی از ذي الیدین روایـت گردیـده اسـت نـه از ذي الشـمالین، زیـرا ذي       . 1

 )140، ص2تا، جشبر، بی.(در کشته شده استالشمالین که نامش عمیر بن عبد عمرو الخزاعی است، در جنگ ب
الموضوع، أي المکذوب و تحرم روایته لمن علـم بـه إال أن یریـد    «: کندشبر حدیث موضوع را چنین تعریف می. 2

؛ حدیث موضوع یعنی حدیث بربسته شده که نقل آگاهانۀ چنین حدیثی، جز در مواردي که قصد ناقل، »بیان حاله
 )81ش، ص1382همو، .(باشد، حرام استبیانِ حالِ آن بوده 
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، 235، ص1ج تـا، همـو، بـی  : ك.بـراي نمونـه، ر  .(استضعف و ارسال، متذکّر گردیده 
  ) 181، ص2و ج 287، 253

  
  عامی بودن راوي. 1ـ1ـ2ـ1

را پـس از   )ع(ـ شبر پس از ذکر روایاتی که ظهور یازده مهدي از نسل قـائم مثال اول
  :گویددهد، میایشان گزارش می

نفـر   12کـه بـر منحصـر بـودن ائمـه بـه        يظاهر این اخبار، نه تنها با نصوص متـواتر «
اند و به ناچار باید داللت دارند، بلکه با ضرورت مذهب براهین عقلی و نقلی نیز مخالف

سپس پنج توجیه در رفع اشکال ایـن  ) 383، ص1همان، ج.(ها را تأویل و توجیه کردآن
در صـحت   کند، اما در پایان با اشاره به عامی بـودن راوي حـدیث اول  احادیث ذکر می

  )384و 383، ص1همان، ج: ك.ر.(کندد مییصدور آن ترد
  

ویـل لمـن   : ما روي من طرق الجمهور قال«ـ شبر در شرح و توضیح حدیث مثال دوم
  :نویسدمی» غلبت آحاده عشراته

مـن جـاء   « :توجیه آن بر فرض صحت حدیث، با توجه بـه فرمـایش خداونـد متعـال    «
این است که مراد از آحاد، » 1مثَالها ومن جاء بِالسیئَۀِ فَالَ یجزَى إِالَّ مثْلَهابِالْحسنَۀِ فَلَه عشْرُ أَ

ویل : گناهان و مراد از عشرات، حسنات است؛ لذا معناي حدیث در حقیقت چنین است
  )319، ص2همان، ج(».لمن غلبت سیئاته علی حسناته

  
  تردید در صحت انتساب کتاب به مؤلف. 2ـ1ـ2ـ1
العبودیۀ : )ع(قال الصادق: قال مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀما رویناه من کتاب « -

جوهرة کنهها الربوبیۀ، فما فقد من العبودیۀ وجد فی الربوبیـۀ و مـا خفـی عـن الربوبیـۀ      
یتَبینَ لَهم أَنَّه سنُرِیهِم آیاتنَا فی الْآفَاقِ وفی أَنفُسهِم حتَّى « :، قال اهللا تعالیأصیب فی العبودیۀ

شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع أَنَّه کبِرَب کْفی لَمقُّ أَو311، ص2همان، ج(»2الْح(  
مرحوم شبر، قبل از شرح و توضیح حدیث، در مورد صحت و عدم صحت انتسـاب  

  :نویسدکتاب مذکور به مؤلف می

                                                             
 160: انعام. ١
 53: فصلت. 2
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برخی به اشـتباه، ایـن   . تمؤلف کتاب مذکور، نامشخص و شرح حالش نامعلوم اس«
اند؛ چراکه شیخ طوسی برخـی از روایـات آن را نقـل    کتاب را به شهید ثانی نسبت داده

  ) جاهمان(».استبه فرزندش، آن را ذکر کرده  کرده و سید بن طاووس در سفارش
وي در پایان، به اقوال متفاوت در خصوص اعتبار و عدم اعتبار کتـاب اشـاره کـرده    

  :است
  در ایـن کتـاب، برخـی روایـات یافـت      ] کنـد کـه  تأکید می[مجلسی در بحار  عالمه«

افکنـد و اسـلوب روایـات آن، ماننـد     گردد که شخص تیزهوش ماهر را به تردید مـی می
  شـیخ طوسـی در مجالسـش برخـی از اخبـار آن را،      . نیسـت  )ع(سایر سـخنان معصـومین  

عـن أبـی المفضّـل الشـیبانی بإسـناده عـن شـقیق         جماعۀأخبرنـا  ": گونه نقل کرده کهاین
و این مطلب دال بـر ایـن اسـت کـه ایـن کتـاب، نـزد         "البلخی عمن أخبره من أهل العلم

کـرده اسـت، لکـن    از آن اخـذ مـی   )ره(بوده و در زمان او وجود داشته و شـیخ  )ره(شیخ
بت نگشته و ثا )ع(نسبت به آن، وثوق قطعی نداشته و نزد او مروي بودنش از امام صادق

شود و از این روست که شـامل بسـیاري از اصطالحاتشـان و    سندش به صوفیه منتهی می
 .شـود انـد، مـی  روایات از مشایخشان و کسانی که در روایاتشـان بـر آنـان اعتمـاد کـرده     

  )جاهمان(
در وصـیت بـه    کشف المحجۀ لثمرة المهجـۀ  در کتاب )ره(و باالخره سید بن طاووس

اسـت، در   )ع(کتاب مفضل بن عمـر را  کـه بـه امـالي امـام صـادق      ": گویدفرزندش می
هـاي درون  و عبـرت  االهلیلجـۀ آنچه خداوند جل جالله از آثار خلق کرده و نیز کتاب 

را کـه منسـوب بـه موالیمـان امـام       مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقـۀ آن، همچنین کتاب 
کـه در توصـیه بـه اسـبابی کـه       امـان االخطـار  و همـو در کتـاب   ...است، بنگر )ع(صادق

مصـباح   و کتـاب «: مستحب است مسافر به هنگام سفر به همراه داشته باشد، گفته اسـت 
را که کتاب لطیف و شریفی در شناساندن راه سلوك الی اهللا عزّ و جـل اسـت،    الشریعۀ

  )312، ص2همان، ج(».به همراه خود داشته باشد و در اسراري که در آن است، بنگرد
پایان، با توجه به اینکه شیوة او در حل مشکالت اخبار، عدم عنایت به ضعف  اما در

پردازد که این خـود  سندي است، بر فرض صحت و ثبوت حدیث به حل اشکال آن می
  :دال بر تردید در صحت صدور آن است؛ بنگرید

  )جاهمان(»....و کیف کان فالکالم فی الخبر علی تقدیر صحته و ثبوته«
  
  اض اصحاب در عمل به مضمون حدیثاعر. 2ـ2ـ1
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از آنجا که مرحوم شبر، وثوق سندي را تنها معیارِ احراز صحت انتسـاب حـدیث بـه    
و معتقـد اسـت کـه قـدما بـراي احـراز       ) 88ـ   81ش، ص1382شبر، (داندنمی )ع(معصوم

کردند و همۀ تالششان این بـوده اسـت کـه احادیـث     ن اعتماد مییصحت حدیث به قرا
اعتماد را در کتب خود جمـع کننـد، طبیعـی اسـت کـه در نقـد حـدیث از جهـت         مورد 

ن بـه عنـوان   یصدور، تنها مالك را ضعف سندي ندانسته و در این زمینه، بـر برخـی قـرا   
از جمله در مواردي روایت را به دلیـل اینکـه اصـحاب بـه     . اندمالك و معیار تکیه کرده

و  181، ص2و ج 432، ص1تـا، ج همو، بی(.انداند، تضعیف کردهمضمون آن فتوا نداده
432 (  

نِ    «: مثال حِ بـال نْ صـ یلَ عـاعمنِ إِسب دمحنْ منِ عیسنِ الْحب دمحنْ مى عیحنُ یب دمحم
ـ      )ع(قَالَ قُلْت لأَبِی عبداللَّه رِفَاعۀَعنْ  عقْبۀَ لٍ ضَـرَب رجلًـا فَ جـی ر ا تَقُولُ فـم  ض عـب نَقَص

شَی بِأَي هنَفَس  قَالَ فَإِنَّ الـنَّفَس اتاعبِالس فکَی و قُلْت اتاعبِالس کقَالَ ذَل کذَل رَفعی ء  
  ضَـتفَإِذَا م نَ الْأَنْفنِ ممی الشِّقِّ الْأَیف وه رُ والْفَج طْلُعۀُ یاع قِّ الْأَ    السـ ار إِلَـى الشـِّ رِ  صـ سـی

    نْـهم ک ابِ ذَلـ سـؤْخَـذُ بِحفَی بتَسحی ثُم هنَفَس و کنَ نَفَسیا بش، 1365کلینـی،  (».فَتَنْظُرُ م
  )325و  324، ص7ج

ش در ابتـداي روز از      شاید مراد این باشد کـه غالبـاً انسـان ایـن     گونـه اسـت کـه نَفَسـ
بینی فاسد است و یـا اینکـه    شود، درحالی که قسمت چپقسمت راست بینی خارج می

در ایـن صـورت،   . شـود انسان سالم و معتدل المزاج، نَفَسش از سمت راسـت اعتبـار مـی   
گونه است که کسی کـه بـه دلیـل آسـیب از دیگـري، نَفَسـش نـاقص        معناي حدیث این

گردد، سپس نفَس انسـان سـالم نیـز در    است، در آن ساعت نفَسش شمارش می گردیده
شـود و دیـۀ کـاملی کـه در     شود و تفاوت میان آن دو حساب مـی می آن ساعت شمرده

هاي شـخص سـالم تقسـیم شـده و در مابـه     مقابل انقطاع کلی نَفَس است، بر تعداد نفَس
دیده مشخص گردد و از ضارب اخذ گردد تا دیۀ شخص آسیبالتفاوت قبلی ضرب می

  ) 324، ص2تا، جبی شبر،.(شود
شود، این است کـه اگـر شـمارش در    این حدیث استفاده میآنچه از « :گویدشبر می
گـردد،  ها از قسمت راست بینی محاسبه میاز روز انجام گرفت، تعداد نَفَس ساعت اول

، 2همـان، ج (».شـود ولی اگر در ساعت دوم روز بود، از قسـمت چـپ آن محاسـبه مـی    
که بـه مضـمون   کند که کسی از اصحاب را نیافته است وي در ادامه اظهار می )324ص

  )جاهمان.(باشداین حدیث فتوا داده 
  
  مخالفت با وجدان و عقل. 3ـ2ـ1
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است که شـانزده دسـته    )ع(، منقول از امام صادقالخصالحدیثی از شیخ صدوق در 
ایـن گـروه بـه طـور     . کـرده اسـت   یرا دشمن خاندان ایشـان معرفـ   )ص(از پیروان پیامبر
  :اند ازخالصه عبارت

. 3. که در خلقت وي کاسـتی باشـد  آن. 2. زائد در خلقت اوست کسی که اندامی.1
موي که هر چـه عمـر کنـد، مـویش     مرد سیاه. 4. که چشم راستش کور مادرزاد باشدآن

مردانی که نگین سبز به . 7مردان کچل .  6رنگ مردان بسیار سیاه و تیره. 5. سپید نگردد
کسـانی کـه مـرض ابنـه     . 11امیان جـذ . 10 مردان ابرص. 9زنازادگان . 8. کننددست می

مـردم  . 15) شـهري در عـراق  (مـردم موصـل  . 14مردم ري . 13مردم سجستان . 12. دارند
 ) 506، ص2ق، ج1403.(استشانزدهم را راوي نقل نکرده . 16) بغداد(زوراء

شبر به دلیل عدم تطبیق این حدیث با طریقۀ اهل عدل و نیز مخالفت آن بـا وجـدان،   
ید کرده و بر فرض تسلیم صحت صدور، در صورت حمـل بـر غالـب    در صدور آن ترد

توصیف برخی از بلدان مانند ري بـا چنـین   : را قابل توجیه دانسته، معتقد استموارد، آن
خصوصیتی، در حقیقت براي بیان حال آن بالد در آن زمـان بـوده نـه اینکـه روایـت در      

  )100، ص1، جتاشبر، بی.(ها تا روز قیامت باشدصدد بیان حال آن
  
  مخالفت با تجربیات قطعی. 4ـ2ـ1

کـه در عجایـب مخلوقـات و     1غرائب االخبـار و نـوادر اآلثـار   شبر، در مقدمۀ کتاب 
اسـت کـه در ایـن کتـاب، اخبـار       مصنوعات خداوند متعال نگاشته شده، تصریح نمـوده 

را آورده و برخی از اقوال حکما و متکلمـان   )ع(و اهل بیت پاکش )ص(صادره از پیامبر
این پیوست یا به هدف تأیید آن . ها ضمیمه کرده استدانان و طبیعیان را به آنو ریاضی

همـو، غرائـب   .(هـا مطالب عظیم صورت گرفته و یا به هـدف بیـان صـحیح از سـقیم آن    
  )4االخبار و نوادر اآلثار، ص

  
  تقویت انتساب. 3ـ1
  حدیث تعدد طرق. 1ـ3ـ1

ال جبر و ال تفـویض بـل امـر بـین     «ـ مرحوم شبر پس از ذکر حدیث مشهور مثال اول
کند و اشاره به اسانید معتبر و متون متقن آن، قبل از شرح و توضیح آن ادعا می» االمرین

                                                             
جمادي االولی  5این کتاب تاکنون چاپ نشده و نسخۀ خطی آن در کتابخانۀ میبدي کرمانشاه وجود دارد که در . 1

 2298و شـمارة فـیلم آن    39ایـن نسـخه    ةشـمار . تحریر گردیده و تصویري از آن در اختیار نگارنده اسـت  1229
 .است
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تـا،  ، بیهمو.(باشدقطعی می )ع(که این خبر قریب به تواتر است و صدورش از اهل بیت
 )124، ص1ج

ما رویناه عن رئیس المحدثین محمدبن علـی بـن الحسـین بـن بابویـه فـی       «ـ دوممثال 
بٍ  ... کتاب الخصال نُ أَبِـی طَالـب یلع إِلَی قَالَ خَرَج ادنِ زِیلِ بینْ کُمع(ع(    ي ود فَأَخَـذَ بِیـ

ا     : لَی فَقَالَأَخْرَجنی إِلَى الْجبانِ و جلَس و جلَست ثُم رفَع رأْسه إِ ی مـ لُ احفَـظْ عنـِّ یـا کُمی
 النَّاس بِیلِ    ثَلَاثَۀٌأَقُولُ لَک لَـى سـع لِّمتَعم و یانبر مالاةٍ ع نَجـ   اع عـر ج مـه مجلسـی،  (»...و

  )187، ص1ج ق،1404
گرچـه سـند ایـن خبـر ضـعیف اسـت، بـا        « :نویسدشبر قبل از توضیح این حدیث می

است که حاکی از صـحت انتسـاب اسـت، از جملـه     سیار دیگري نیز روایت شده طرق ب
، و الغـارات ، ثقفـی در کتـاب   اکمال وامالی ، شیخ صدوق در البالغهنهجسید رضی در 

  )84، ص2تا، جبیشبر، (».دیگران
  
  جبران ضعف سند با عمل اصحاب . 2ـ 3ـ1

آیـا شـخص   «در این امر کـه  ـ مرحوم شبر، پس از طرح مسئلۀ فقهی خمس مثال اول
» بـرد یـا خیـر؟   است، از خمس بهره مـی  )ص(که از جانب مادر منتسب به پیامبر هاشمی

 1پس از ذکر دالیل موافقان از آیات و روایات، به دالیل مخالفان که یکی مرسلۀ حمـاد 
کنـد و  در فرزند پسر و نه فرزنـد دختـر اسـت، اشـاره مـی     » ولد«و دیگري حقیقت بودن 

وي در پایان مـی . ابی را که به دالیل مخالفان داده شده، متذکر گردیده استسپس جو
  :نویسد
ممکن است گفته شود که منافاتی میان دالیل دال بر حقیقت بـودن ولـد در فرزنـد    «

دختر و پسر و میان مرسلۀ حماد وجود ندارد؛ چراکه جمـع میـان آن دو امکـان دارد بـه     
دختري، حقیقت است، اما فرزند دختري بـه دلیـل روایـت    اینکه بگوییم بنُوت در فرزند 
باشـد؛ هرچنـد بـه دلیـل     مستحق خمس نمی) مرسلۀ حماد(جبران گشته به عمل اصحاب

  )308، ص2، جهمان(».پذیر استموافق بودن آن با عامه، حمل آن بر تقیه نیز امکان
شـبر   شود، هر چند روایـت حمـاد، مرسـل بـوده، مرحـوم     گونه که مالحظه میهمان

  .عمل اصحاب را جابر ضعف سند آن دانسته است

                                                             
و هـؤالء الـذین   : فی حدیث طویل قال فیه) ع(االسالم فی الکافی عن حماد بن عیسی عن الکاظم ثقۀما رویناه عن . 1

و هـم بنـو   ) 214: شـعراء (»وأَنذر عشیرَتَک الْـأَقْرَبِینَ «: الذین ذکرهم اهللا فقال) ص(النبی قرابۀجعل لهم الخمس هم 
و من کانت امه من بنی هاشم و أبوه من سایر قریش فإن الصدقات تحل لـه و لـیس لـه    : عبدالمطلب الی أن قال فیه

 )304، ص2، جتابیشبر، )(5: احزاب(»ادعوهم لآبائهِم«: من الخمس شیء إن اهللا تعالی یقول
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 نقد متنی. 2

و سـنت، وابسـته بـه تحقّـق شـرایط و       قـرآن مندي از زالل نصوص دینی، یعنی بهره 
هـایی را در خـود ایجـاد کنـد و از     فهم کننده باید از یک سو توانایی. فقدان موانع است

به عبارتی، برطرف ساختن موانـع،  . بپیرایدسوي دیگر، موانع خنثی کنندة آن را از خود 
ها و شرایط، در فهـم درسـت نصـوص نقـش دارد،     درست به اندازة فراهم بودن توانایی

کسی کـه شـرایط را   . ها باشدتواند خنثاگر همۀ شرایط و زمینهحتی گاهی موانع فهم می
در معـرض  اش از کـف نرفتـه و عنـوان علـم و عـالم را      د، سرمایهیفراهم نساخت و نفهم

ها را آماده کرد و شرایط را مهیا ساخت، است، برخالف کسی که زمینه اتّهام قرار نداده
ها لذا باید گفت شناخت موانع و پیراستن آن. داد ولی به خاطر وجود موانع همه را هدر

 2ش، ص1377مهریـزي،  .(ها نیستتر از شناخت شرایط و به کارگیري زمینهاهمیتکم
  ) 3و 

  قسمت به برخـی از موانـع فهـم حـدیث کـه مـورد توجـه شـبر بـوده، اشـاره            در این
  .نماییمها را از منظر ایشان بررسی میگونه آسیبکنیم و در ادامه، روش کشف اینمی

  
  موانع فهم حدیث

  تقطیع نادرست . 1
هـاي گونـاگون و بـا توجـه بـه      بـه مناسـبت   )ع(متون حدیثی صادر شده از معصومین

برخـی کوتـاه و در   . اسـت هاي مختلف صادر شده ها و اندازهمخاطب در شکلنیازهاي 
پژوهشگري که موضوع . پاسخ به پرسشی بوده، و برخی بلند و حاوي موضوعات متعدد

کند، تنها در پی استفاده از یک موضوع از ایـن مجموعـه اسـت و    را دنبال می یمشخص
از ایـن رو بایـد   . حاجـت اسـت   طبیعی است که ناگزیر از تقطیع حـدیث و اخـذ موضـع   

رود، البته به شـرطی کـه   اي از لوازم یک پژوهش صحیح به شمار میگفت، چنین شیوه
ن موجود در متن اصلی، که در فهم مطلب مذکور مؤثرند، در مـتن جدیـد نیـز    یتمام قرا
 اي از زوایـاي موجـود در مـتنِ   اي محفوظ بماند و یا بازتابیده شود تا هیچ زاویـه به گونه

  )167طباطبایی، ص.(شفاف باقی نماندمقَطَّع، مبهم و غیر 
ن، موانع فهم صحیح حـدیث را  یهاي نادرست با پوشاندن برخی از قرااما گاه تقطیع

خصوص در مواردي که سبب صدور حـدیث  سازد بهفراهم و مخاطب را دچار خطا می
  .استاز عبارت تقطیع یافته، جدا شده 
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بـه   )ص(کـه از پیـامبر  » إنَّ اهللا خلـق آدم علـی صـورته   «حـدیث  مرحوم شبر، در بارة 
  شـبر،  (ادآور شـده یـ شهرت وارد شده، شش توجیه سید مرتضـی آوینـی را دربـارة آن،    

  :نویسد، می)207و  206، ص1تا، جبی
شـیخ  . کنـد روایت صدوق در توحید و عیون، توجیه سوم سید مرتضی را تأیید مـی «

عـرض   )ع(به امام رضـا : گویدخالد روایت کرده که میصدوق با اسنادش از حسین بن 
إنَّ اهللا خلـق آدم  ": کنند که فرمـود روایت می) ص(یابن رسول اهللا، مردم از پیامبر: کردم

انـد،  آنان اول حدیث را حـذف کـرده  ! ها را بکشدخدا آن: فرمود )ع(امام "علی صورته
دادنـد، پـس شـنید    شنام مـی کدیگر را دیبه دو مرد گذر کرد که  )ص(همانا رسول خدا

خداوند صورت تو و صورت شبیه تـو را زشـت   : گویدکه یکی از آن دو به دیگري می
سـاکت شـو و بـه بـرادرت چنـین مگـوي؛ چراکـه خداونـد         : فرمـود  )ص(پیامبر! گرداند

  )207، ص1همان، ج(».استرا به شکل او آفریده  )ع(آدم
شود، طبق این روایت، تقطیع حدیث فوق از موانعی است گونه که مالحظه میهمان

  .استکه فهم آن را دچار مشکل کرده 
  
  تصحیف و تحریف متن. 2

و ) 1384، ص4ق، ج1407جـوهري،  (تصحیف در لغت به معناي خطاي در صـحیفه 
هـاي درایـه،   در کتـاب ) 1343، ص1، جق1306زبیـدي،  .(تحریف به معناي تغییر اسـت 

رسد که بـا توجـه بـه معنـاي     به نظر می. عانی مختلفی ذکر شده استبراي این دو واژه م
لغوي و استعماالت این دو واژه نزد قدما، تحریف اعـم از تصـحیف اسـت و هـر گونـه      

گردد، اما تصحیف، تنها قسمی از تحریـف اسـت کـه در آن    تغییر در کالم را شامل می
  1)جاهمان.(شودناشی می تغییر واژه از یکسانی یا شباهت لفظی یا کتبی دو کلمه

نُ عجلَـانَ فَقَـالَ          ... المحاسن«ـ مثال اول بـ ه ا عنْـده و معنَـا عبداللـَّ عنْ أَبِی بکْـرٍ قَـالَ کُنـَّ
ک   فَقَـالَ إِنْ  ...معنَا رجلٌ یعرِف ما نَعرِف و یقَالُ إِنَّه ولَد الزِنَاء: عبداللَّه بنُ عجلَانَ کَـانَ ذَلـ

          ه قـؤْتَى بِرِز یـ و نَّم هـج ج هـو نْـهع رُد رٍ یـد نْ صـ ارِ مـ ی النـَّ فـ تیب لَه ینب کبرقـی،  (».کَذَل
  )149، ص1ق، ج1371

اي در شاید معناي صدر جهنم، بـاالي آن اسـت یعنـی بـراي او خانـه     «: گویدشبر می
بـا   صـبر ، تصـحیف  صـدر اینکه ممکن اسـت  شد و یا صدر و باالي جهنم ساخته خواهد 

  )286، ص1تا، جشبر، بی(».است یختحریک باشد که به معناي 
                                                             

هـا دچـار   کسی است که در نقل حروف مشابه به هنگـام قرائـت صـحیفه   صحفی یا مصحف «: گویدفراهیدي می. 1
آن اسـت  «: استگونه تعریف کرده مرحوم مامقانی نیز، تصحیف را این) 120، ص3ق، ج 1409(».شوداشتباه می

 )237، ص1ق، ج1411(».که قسمتی از سند یا متن به مشابه یا قریب به آن تغییر یافته باشد
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نَ ثَـارِه      «ـ مثال دوم ابـ و ه ا ثَـار اللـَّ یـ کلَیع لَامالس هیلنَ قَتاب و یلَ اللَّها قَتی کلَیع لَامالس

تْرَ اللَّها وی کلَیع لَامالس   ی الْخُلْـدکَنَ فس کمأَنَّ د دضِ أَشْهالْأَر و اتاومی السف تُوروالْم
 لَه رَّتاقْشَع لَّۀُورْش أَظ197ق، ص1356ابن قولویه، (» ...الْع( 

یعنـی  » اهل ثـار اهللا «یعنی » ثار اهللا«با همزه به معناي خون و خونخواهی است و » ثار«
کند و یا اینکه او طالب خون خـود و  خونش را از دشمنانش طلب میکسی که خداوند 

اهل بیتش به امر خداوند در رجعت است و نیز گفته شده که تصحیف ثائر است و ثـائر  
گرچـه در اکثـر فقراتـی کـه     . کسی است که آرام نگیرد تا اینکه انتقام خونش را بگیرد

شبر، .(که این کلمه مهموز است آیدگزارش شده، بدون همزه است، از کتب لغت برمی
  )341، ص2تا، جبی

  
لِّی   )ع(و روى جمیلٌ عنْ أَبِی عبد اللَّه«ـ مثال سوم أَنْ تُصـ أْسقَالَ لَا ب رْأَةُأَنَّهالْم   ذَاء بِحـ

لِّی فَإِنَّ النَّبِیصی وه لِ وص(الرَّج(  لِّی وصۀٌکَانَ یضْطَجِعشَۀُ مائع   و ضائ حـ یه و هیدنَ ییب
دجستَّى یا حهلَیرِج تا فَرَفَعهلَیزَ رِجغَم دجسأَنْ ی اد1ق، ج1413صـدوق،  (».کَانَ إِذَا أَر ،

 )247ص

مرحوم شبر پس از برشمردن این حدیث از جملـه احادیـث معضـله، وجـوهی را در     
کـان   )ص(فإن النبی«در عبارت » فاء«است که  وجه اول این. توجیه آن ذکر کرده است

باشد که در این صورت ما بعـد  » واو«بوده و یا تحریف شده از » واو«به معناي » ...یصلی
گونه خواهـد بـود کـه    گر است و معناي حدیث اینیاز آن، جملۀ دیگر و بیان حکمی د

اینجا کـالم تمـام شـده و    در . اشکالی ندارد که زن در مقابل مرد نمازگزار، نماز بخواند
کـه  جایز است که مرد نماز بخواند درحـالی : کالم دیگري از سر گرفته شده و آن اینکه

تعلیلیه نخواهد بود، بلکـه عاطفـه و   » فاء«در این صورت . زن مقابل او دراز کشیده است
  )73، ص2جتا، شبر، بی.(باشدمی» واو«به معناي 

  
  ادراج. 3

نگاشـتۀ اضـافه   . کردن و داخل نمودن چیزي در حدیث است ادراج به معناي اضافه
، 1ق، ج1411مامقـانی،  .(گویندشده را مدرج و حدیث دستکاري شده را مدرج فیه می

گیـرد کـه راوي بـراي توضـیح مـتن یـا       ادراج بیشتر زمانی صورت می) ؛ پاورقی219ص
  .سند، کالمی را از خود اضافه کند تا متن اصلی را شفاف سازد

ویا شبر هم در شرح احادیث به پدیدة ادراج توجه داشـته و بـا لحـاظ آن، مشـکلِ     گ
  :برخی احادیث را حل کرده است؛ بنگرید
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»هإِلَی تقَالَ کَتَب ارزِیهنِ مب یلنْ عرَأَةٌ  )ع(ما رویناه عن الصدوق فی العلل باسناده ع امـ 
اسها فی أَولِ یومٍ منْ شَهرِ رمضَانَ ثُم استَحاضَت فَصلَّت و طَهرَت منْ حیضها أَو منْ دمِ نفَ

لَاتَینِ   الْمستَحاضَۀُصامت شَهرَ رمضَانَ کُلَّه منْ غَیرِ أَنْ تَعملَ کما تَعملُ  کُلِّ صـلِ لنَ الْغُسم
تَقْضی صومها و لَا تَقْضی صلَاتَها ألنَّ رسولَ : )ع(تَبهلْ یجوز صومها و صلَاتُها أَم لَا؟ فَکَ

رُ ) ص(اللَّهأْمۀَکَانَ یمک        فَاطبِـذَل هائ سـنْ ن مـ نَـاتؤْمالْم ا و هـلَیع ه لَوات اللـَّ صـدوق،  (».صـ
  )293، ص1ق، ج1385

اشکال اول . است دادهشبر دو اشکال بر این حدیث وارد کرده و به هر دو نیز پاسخ 
مثل  )س(اند و بر عادت ندیدن فاطمهمخالفت آن با روایات بسیاري است که مورد قبول

وي دو جـواب در  . ــ داللـت دارنـد   ـ که به همین سبب بتول نیـز نامیـده شـده   زنان دیگر
  :کندتوجیه این اشکال مطرح می

  .ه این دستور امر کندکرد تا زنان مؤمن را برا امر می )س(فاطمه) ص(پیامبر. 1
مراد از فاطمه در اینجا، فاطمه بنت جهش بوده کـه بـه کثـرت استحاضـه شـهرت      . 2

اخ    »صلَوات اللَّه علَیها«داشته است که در این صورت عبارت  م، از سـوي نسـاز سر توه
  )182، ص2تا، جشبر، بی.(است یا روات، اضافه شده

  
  هاهاي کشف آسیبراه

صـحیح از  منـدي  هـاي متنـی، بهـره   که گذشت، شناسایی موانع و آسـیب  گونههمان
هـا و  کند، اما آیا راهی به سوي آگاهی از وقوع ایـن آسـیب  میمتون احادیث را هموار 

تـرین  ها از مهـم چند و چونی آن وجود دارد؟ توجه به اختالف نقل ها و اختالف نسخه
  .مورد استفادة شبر بوده استهاي متنی ابزارهایی است که به منظور کشف آسیب

  هاتوجه به اختالف نقل. 1
اي اسـت کـه بـه هنگـام نقـل منـابع متعـدد در        ها به انـدازه توجه شبر به اختالف نقل

  .کندابتداي ذکر حدیث، منبعی که عبارت حدیث را از آن نقل کرده، نیز یادآوري می
  :مثال

و الفضیل  زرارةقال : قال للفقیه العبارةو ما رویناه عن الصدوق فی الفقیه و فی العلل «
  )214، ص2همان، ج(»...)ع(قلنا ألبی جعفر

  :کندو یا به اختالف مورد نظر اشاره می
عن الصدوق فی التوحید و العیاشی فـی تفسـیره و السـید     المتقدمۀما رویناه باالسانید «

م عـن آبائـه عـن    عن الصادق علیه السال مسعدة بن صدقۀعن  بتفاوت ماالرضی فی النهج 
  )195، ص1همان، ج(»...الخطبۀامیرالمؤمنین صلوات اهللا علیهم أنه خطب بهذه 
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  :و نیز
و  )ع(عــن البــاقر...مــن المشــایخ االعــالم جملــۀعــن  الســالفۀمــا روینــاه باالســانید «

ــ و فـی بعضـها أمرنـا و فـی      إنَّ حـدیثنا : قـالوا ) ص(و النبی )ع(و امیرالمؤمنین )ع(الصادق
ـ صعب مستصعب ال یحتمله إال ملـک  آل محمد و فی بعضها علم العلماء بعضها حدیث

مقرب أو نبی مرسل أو عبد مـؤمن امـتحن اهللا قلبـه لإلیمـان و فـی بعضـها ال یحتملـه إال        
  )342، ص1همان، ج(».حسنۀأو اخالق  سلیمۀو قلوب  منیرةصدور 

هـا کـه کشـف    نقـل هایی از تالش شبر در عنایت بـه اخـتالف   در اینجا به ذکر نمونه
کنیم تا هم عنایـت شـبر بـه ایـن مقولـه      هاي متنی را در پی داشته است، اشاره میآسیب

هـا و موانـع   ها در جهت کشف آسـیب روشن گردد و هم با فواید توجه به اختالف نقل
  .فهم آشنا شویم

  
  تشخیص نقل به معنا. الف

نقـل بـه معنـا در روایـت     توان به وقوع هاي یک روایت میبا آگاهی از اختالف نقل
  .پی برد؛ هرچند در برخی موارد تشخیص نقل اصلی دشوار است

مٍ الْخَـادمِ   «ـ مثال اول اشـنْ أَبِی هالُ باسناده عصالْخ لَلُ وما رویناه عن الصدوق فی الْع
زَاد    رکْعۀًخَمسینَ  لسنَّۀِصلَاةُ الْفَرِیضَۀِ و الم جعلَت  1)ع(قَالَ قُلْت لأَبِی الْحسنِ الْماضی لَـا یـ

رِ إِلَـى       عشْرَةَ ساعۀًفیها و لَا ینْقُص منْها قَالَ إِنَّ ساعات اللَّیلِ اثْنَتَا  نَ طُلُـوعِ الْفَجـی ا بـ یمـف و
ینَ    ساعۀٍ فَجعلَ لکُلِّ ساعۀًو ساعات النَّهارِ اثْنَتَا عشْر  ساعۀٌطُلُوعِ الشَّمسِ  ا بـ مـ نِ وتَیکْعر

قِ     غُرُوبِ الشَّمسِ إِلَى سقُوط الشَّفَقِ لْغَسـلَ ل عـقٌ فَجۀً غَس کْعـ79ق، ج1404مجلسـی،  (».ر ،
 )259ص

  :گویدشبر در ضمن شرح عبارات حدیث می
ـ «نیامده و نیـز بـه جـاي    » رکْعۀًفَجعلَ للْغَسقِ «، عبارت الخصالدر « » القـرص «، » فَقِالشَّ

علل الشـرایع  آمده است که مراد سقوط آن به کلی، با رفتن حمرة مشرقیه است، اما نقل 
  شـبر، (».گونـه اسـت  تر است و نقل کافی نیز بـه همـین  در این دو مورد ظاهرتر و صحیح

  )  227، ص2تا، جبی
 

                                                             
 . مشترك است) ع(و علی بن موسی الرضا) ع(سی بن جعفر الکاظماین عنوان میان مو. 1
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لَاةٍ کُلُّ  ):ص(قال رسول اهللا: ما رویناه عنه قدس سره قال«ـ مثال دوم ا     صـ یهـقْـرَأُ فلَـا ی
رَاءةَ لَـا   صلَاةٍکُـلُّ  : و هو قوله و روي بلفظ آخر 1الْکتَابِ فَهِی خداج بِفَاتحۀِ قـ    ا فَهِـی یهـف
  )210، ص2، جهمان(».خداج
 
  تشخیص اسقاط. ب

االمـامین موسـی و    زیـارة عن ابی الحسـن فـی   ...الکافی و کامل الزیارات«ـ مثال اول
همـان،  (».السالم علیکم یـا مـن بـدا اهللا فـی شـأنه     : الجواد علیهما السالم و فیها لکل منهما

  )342، ص2ج
مـن  صـدوق ایـن زیـارت را در    «: گویـد مرحـوم شـبر پـس از نقـل ایـن حـدیث مـی       

  )جاهمان(».استبا اسقاط این فقره نقل کرده  حضره الفقیهیال
  
  هاتوجه به اختالف نسخه. 2

چـه  . هاستهاي متنی حدیث، توجه به اختالف نسخههاي کشف آسیباز دیگر راه
بسیار موانع و مشکالتی در روند فهم حدیث وجود دارد که منشأ آن خطـاي عمـدي یـا    

هـایی از توجـه شـبر بـه     در اینجـا نیـز، اشـاره بـه نمونـه     . برداران بوده اسـت سهوي نسخه
ترین فوایـد آن، کـه   هاي متنی، ما را با مهمآسیبها و به دنبال آن کشف اختالف نسخه

  . کندتشخیص تحریف و تصحیف و زیاده یا اسقاط در متن است، آشنا می
  

  شناخت تصحیف و تحریف. الف
: قال )ع(عن ابیه عن علی )ع(ما رویناه عن قرب االسناد مسنداً عن الصادق«ـ مثال اول

  )204، ص2همان، ج(».االسد فرشۀعن نقر الغراب و  )ص(نهی رسول اهللا
  :گویدمرحوم شبر در توضیح معناي این حدیث می

نقر الغراب، همان تخفیف سجود است به ایـن نحـوه کـه در سـجود جـز بـه انـدازة        «
در این حدیث از زمـین گـذاردن دو    )ص(نیز پیامبر اکرم. نوك زدن کالغ، مکث نکند

زمین، همانند کلب و ذئب نهی کرده ها از سطحدستان به هنگام سجود و باال نبردن آن
وي بر . است» فرشۀ«آمده که تصحیف » فریسۀ«ها، اما در برخی از نسخه) جاهمان(».اند

  :گویددر توضیح معناي آن می» فریسۀ«فرض صحت 
خـورد و بخشـی   معنی آن، این است که همچون شیري که بخشی از غذایش را می«

  )جاهمان(».کمال انجام ندهد نهد، افعال نمازش را تمام ورا وامی

                                                             
 )210، ص2تا، جشبر، بی.(اش را ناقص الخلقه به دنیا آوردشود که شتر بچهزمانی گفته می» الناقۀأخدجت «. 1
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ۀً  )ص(عن النبـی ] من ال یحضره الفقیه[ما رویناه عنه «ـ مثال دوم 1نُخَامـ    جِد سـی الْم فـ

    و هلَات لَـى صـنَـى عقَرَى فَبالْقَه عجر ا ثُمکَّهنِ طَابٍ فَحرَاجِینِ ابنْ عونٍ مرْجا بِعهشَى إِلَیفَم
  )277، ص1ق، ج1413صدوق، (».کَثیرَةًأَبواباً  الصلَاةِو هذَا یفْتَح منَ  )ع(قَالَ الصادقُ

شده کـه  گزارش» ارطاب«ها، در برخی نسخه. ابن طاب، نوعی خرما در مدینه است
  )259، ص2تا، جبی شبر،.(گویا تصحیف است

 
یم    ثَلَاثَۀَم کُلُّه :قَالُوا )ع(عنْ جعفَرِ بنِ محمد ...«ـ مثال سوم قَـالَ تَمـ نْفاً وشَرَ صتَّۀَ ع سـ 

اسِ و یبغضُـونَا و لَـا یتَولَّونَـا و       )ص(جدي أُمۀِعشَرَ صنْفاً منْ  لَا یحبونَا و لَا یحببونَا إِلَـى النـَّ
 :قَـالَ  ،لَهم نار جهنَّم و لَهم عذاب الْحرِیقِ ،یخْذُلُونَا و یخَذِّلُونَ النَّاس عنَّا فَهم أَعداؤُنَا حقّاً

قُلْت: مشَرَّه اللَّه قَاكو تا أَبی یل منْهیی  :قَالَ ،بنَ النَّاسِ فداً مفَلَا تَرَى أَح هی خَلْقف دالزَّائ
ادزِی هةٌخَلْق باً ونَاصلَنَا م تَهدجتَجِ إِلَّا و یاًلَمالولَنَا م هبِالْخُضْـرَ ... د صفَصالْم الِ    ةِو نَ الرِّجـ مـ

ی لَ          تَغـببِرُنَا بِـآخَرَ یتَد سـی و ه جـلْقَانَـا بِوی تَـهدجا و م کَثیـرُونَ إِلـَّ هـ داً وأَح منْهنَـا  فَلَا تَرَى م
لَالْغَو506، ص2ق، ج1403صدوق، (»...ائ( 

 شـده  یدشمن خاندان ایشان معرف) ص(زده دسته از پیروان پیامبرشان ،در حدیث فوق
در توضـیح   شـبر مرحوم  .است» من الرجال بالخضرةالمفصص «گروه یکی از این . است

  :گویداین عبارت می
یگفتـه مـ   فـص به حدقه چشم نیـز،  . کسی است که چشمش مانند نگین، آبی باشد«
، 1تـا، ج شـبر، بـی  .(است فصگزارش شده که تصحیف  فضها در برخی از نسخه. شود
  )100ص

 
ی قَـالَ    : )ع(قَالَ موسى: قَالَ )ع(عن الصادق«ـ مثال چهارم یا رب منْ أَینَ الداء قَـالَ منـِّ

 بطَیجِ قَالَ یالعبِالْم كادبع نَعصا ینِّی قَالَ فَمقَالَ م فَالشِّفَاء  جال عـالْم یمس ذئموفَی هِمبِأَنْفُس
423، ص1ش، ج1365کلینی، (».الطَّبِیب(  

اند، مرحـوم  گون بودهگونا» طیبی«از آنجا که نسخ متعدد این حدیث در ثبت کلمۀ 
  :گویدپردازد و میها به شرح و توضیح حدیث میشبر طبق گزارش هر یک از نسخه

بوده باشد که معنا واضـح اسـت، امـا اگـر مطـابق       طببیها اگر مطابق برخی از نسخه«
بوده باشد، خـالی از اشـکال نیسـت، زیـرا در ایـن صـورت مشـتق و         طیبیها، اکثر نسخه

                                                             
 اخالط، بلغم: نُخامه. 1
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. ؛ به عبارت دیگر، یکی مضاعف و دیگري معتل است1شوندمنه با هم متفاوت میمشتق
بیـب بـه علـت مـداوا     ن شخصی بـه ط یممکن است هم گفته شود که منظور از تسمیۀ چن

ها از امراض نیست، بلکه به دلیل مداوا کـردن نفـوس از حـزن و انـدوه بـوده      کردن بدن
البتـه  . انـد گشتهاست و طبیب نامیده شده، زیرا نفوس را معالجه کرده و نفوس، طَیب می

فیروزآبـادي،  ("طب، عبارت از عـالج جسـم و نفـس اسـت    "بنا بر اظهار فیروزآبادي که 
شود، زیـرا داخـل کـردن آن تحـت یکـی از      دیگر اشتقاق لحاظ نمی) 96، ص1جتا، بی

پـذیر  ر امکـان یـ آمیز است؛ البتـه ممکـن اسـت بـر مبنـاي اشـتقاقِ کب      اقسام اشتقاق تکلّف
  )423، ص1تا، جبیشبر، .(باشد

  
ئْت أَنْ  إِنْ شئْت أَنْ تُکْ...یا مفَضَّلُ: قَالَ )ع(عنْ أَبِی عبداللَّه«ـ مثال پنجم إِنْ شـ نْ وفَل رَم

  )26، ص1ش، ج1365کلینی، (»...تُهنَ فَاخْشُنْ
  هـا را تـذکر داده،   مرحوم شـبر در توضـیح عبـارت اخیـر، اخـتالف گـزارش نسـخه       

  هـا،  است، اما بر مبنـاي اکثـر نسـخه   گزارش شده  2تهانها، در برخی از نسخه« :گویدمی
، 1تا، جبیشبر، (».قرائت کرد ضَعفبه معناي  هِنُی، وهنَتوان آن را به صیغۀ معلوم از می
  )327ص

  
  تشخیص زیاده یا اسقاط.ب

ه قَـالَ إِذَا قَـالَ      : قال )ع(ما رویناه عن الدعائم عن الصادق«ـ مثال اول ا أَنـَّ ک إِلـَّ ثْلَ ذَلـم
 تقَام لَاةُالمؤمن قَدوا  الصعتَمکُونُوا اجإِلَّا أَنْ ی جِدسلِ الْمرِ أَهائلَى سع و الْکَلَام هلَیع رُمح

امإِم ملَه سلَی نْ شَتَّى و146، ص1ق، ج1385تمیمی مغربی، (».م(  
هاي مختلف؛ امـا  عنی از مکانی« :گویدمی» من شتی«مرحوم شبر در توضیح عبارت 

  )202، ص2تا، جشبر، بی(».استآمده متفرِّقینها بدون من به معناي در برخی از نسخه
  

االمـامین موسـی و    زیـارة عن ابی الحسـن فـی   ...الکافی و کامل الزیارات«ـ مثال دوم
، تابیشبر، (».السالم علیکم یا من بدا اهللا فی شأنه: الجواد علیهما السالم و فیها لکل منهما

 )342، ص2ج

کنـد و در  توضیح معناي این عبارت از زیارت، احتمـاالتی ذکـر مـی   مرحوم شبر در 
  :گویدشود و میها را نیز متذکر میپایان، اختالف نسخه

                                                             
 .منه، یطیب است، پس مشتق باید طَیب باشد نه طبیبدر این صورت مشتق. 1
 هان، یهان، هون .2
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با همزه آمده، یعنی کسی که خداوند امـامتش   ا من بدأ فی شأنهیها، در برخی نسخه«
بدا هللا فی شأنه مـن  ا من یهـا،  را اراده کرد یا خلقتش را با او آغاز کرد و در برخی نسخه

  )جاهمان.(شودآمده است که در این صورت، اشکالی دیده نمی االراده
  

  گیرينتیجه
دقت نظر در روش عالمه شبر در برخورد با روایات، روشن می سازد که هر چند . 1

مبناي وي بر اعتبار اکثر احادیث کتب روایی و عدم تکیه بر سند در حکم به صـحت و  
ه و با تنویع حدیث به شکل کنونی مخالف است، نسبت به مقولۀ نقد ضعف احادیث بود

-وي به منظور نقد صدوري در پـاره . صدوري و متنی حدیث، توجه وافري داشته است

اي موارد به دلیل مخالفت حدیث با کتاب یا سنت برساختگی بودن حدیث تأکید کرده 
مشـخص بـودن صـحت    کـه در مـواردي بـه سـبب عـامی بـودن راوي، نا      چناناست؛ هم

انتساب کتاب به مؤلف، عدم فتواي اصحاب به مضمون حدیث و بـاالخره مخالفـت آن   
کنـد، و  تردیـد مـی   )ع(با وجدان و عقل و تجربیات قطعی، در انتساب حدیث به معصوم

حدیث البته در موارد بسیاري، با استناد به تعدد طرق یا عمل اصحاب در تقویت انتساب 
  .کوشیده است )ع(به معصومان

نقش عمدة نقد سندي از منظر شبر به هنگام تعارض اخبار است؛ هرچند در مقـام  . 2
عمل، تمام همت او بر آن است که با جمع عرفی میان روایات، اقـدام بـه رفـع تعـارض     

  .کند و در رجال اسناد کمتر خدشه نماید
یث از قبیـل تقطیـع   در مقام نقد متنی، در کنار اهتمام به شـناخت موانـع فهـم حـد    . 3

هـا و  نادرست، تصحیف و تحریف و ادراج در مـتن، از عنایـت ویـژه بـه اخـتالف نقـل      
 هـاي متنـی دریـغ   ها به عنوان بارزترین ابزارهـا بـه منظـور کشـف آسـیب     اختالف نسخه
  .نورزیده است

  
  
  
  

  
  
  
  
  



35 
 

  منابع
  .ق1356انتشارات مرتضویه، : ؛ نجفکامل الزیاراتابن قولویه قمی؛ . 1
  .ق1371دارالکتب االسالمیه، : ؛ قمالمحاسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد؛ . 2
  .ق1385دارالمعارف، : ؛ مصردعائم االسالمتمیمی مغربی، نعمان بن محمد؛ . 3
دارالعلـم  : ، بیـروت 4؛ چو صـحاح العربیـه   اللغـۀ الصـحاح تـاج   جوهري، اسماعیل بن حماد؛ . 4

  . ق1407للمالئین، 
حیـاء التـراث العربـی،    ادار : مصـر ؛ تاج العروس من جواهر القـاموس تضی؛ زبیدي، محمد مر. 5

  .ق1306
: ؛ کراچـی تدریب الراوي فی شرح تقریب النوويبکر؛ الدین عبدالرحمن ابیسیوطی، جالل. 6

  .تاجا، بیبی
؛ زیـر نظـر غالمعلـی    دانشنامۀ جهان اسـالم ، »تصحیف و تحریف«شبیري، سید محمد جواد؛ . 7

  .ش1382المعارف اسالمی،  دائرةبنیاد : تهرانحداد عادل، 
مرکـز   ی؛ نسـخه خطـی، شـماره نسـخه عکسـ     غرائب االخبار و نوادر اآلثارشبر، سید عبداهللا؛ . 8

  .2298: ، شماره فیلم39: احیاء میراث اسالمی، قم
صـمدانیان،  ؛ تصـحیح و تحقیـق محسـن    الدرایـۀ المختصر النافع فـی علـم   ـــــــــــــــــــــ ؛ . 9

  .ش1382نامه دکتري، دانشگاه تهران، پایان
  .تامکتبۀ بصیرتی، بی: ؛ قممصابیح االنوار فی حل مشکالت االخبارــــــــــــــــــ ؛ . 10
نسـخۀ خطـی کتابخانـۀ    : ؛ نجفالمجتهدین حقیقۀ طریقۀ فی المحصلین منیۀــــــــــــــــــ ؛ . 11

  . 854کاشف الغطا به شماره 
  .ق1403انتشارات جامعۀ مدرسین، : ؛ قمالخصالدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ ص. 12
  .ق1385الحیدریه،  مکتبۀ: ؛ نجفعلل الشرایعـــــــــــــــــــــــــ ؛ . 13
  .ق1413جامعه مدرسین، : ؛ قممن ال یحضره الفقیهـــــــــــــــــــــــــ ؛ . 14
  .؛ جزوة درسی دانشکده علوم حدیث، قمحدیثروش فهم طباطبایی، سید محمدکاظم؛ . 15
  .ق1409، دارالهجرة مؤسسۀ: ، ایران2؛ چکتاب العینفراهیدي، خلیل بن احمد؛ . 16
؛ محقق الشیخ نصـر الهـورینی،   القاموس المحیطفیروزآبادي، مجدالدین محمد بن یعقوب؛ . 17

  .تادارالعلم، بی: بیروت
  .ش1365دارالکتب االسالمیه، : تهران؛ الکافیکلینی، محمد بن یعقوب؛ . 18
مؤسسـۀ آل  : االولـی، بیـروت   الطبعـۀ ؛ الدرایـۀ فی علم  الهدایۀمقباس مامقانی، شیخ عبداهللا؛ . 19

  .ق1411البیت الحیاء التراث، 
  .ق1404الوفا،  مؤسسۀ: ؛ بیروتبحاراالنوار، محمدباقر؛ یمجلس. 20
: ، قـم 2؛ چحدیث از دیدگاه اندیشـوران شـیعه  هاي نقد متن مبانی و روشمعماري، داوود؛ . 21

  .ش1386بوستان کتاب، 



36 
 

، 8مؤسسـۀ دارالحـدیث، ش  : ؛ فصلنامۀ علوم حدیث، قمموانع فهم حدیثمهریزي، مهدي؛ . 22
  .ش1377تابستان 

، زمسـتان  2مؤسسۀ دارالحـدیث، ش : ؛ فصلنامۀ علوم حدیث، قمنقل به معناــــــــــــــــــ ؛ . 23
  .ش1375

؛ میراث حدیثی شـیعه،  ترجمۀ سید عبداهللا شبرموسوي قطیفی، سید محمد بن سید معصوم؛ . 24
دارالحـدیث،  : ، قـم 1دفتر شانزدهم، بـه کوشـش مهـدي مهریـزي و علـی صـدرایی خـویی، چ       

  .ش1386
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


