
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان
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  :چکیده 
مایۀ آن، به نوعی به  دهند که درون نسبت می )ص(به پیامبرراویان و جامعان روایی، احادیثی را 

گوید اگر علم در ستارة ثریا هم باشد، اهـل   فضیلت و برتري اهل فارس اشاره دارد تا حدي که می
و » علـم «، »ایمـان «این فضل و برتري در روایات، حداقل با سه واژة . فارس بدان نائل خواهند شد

هاي تاریخی و تفاسیر شـیعه و   توان در مجامع حدیثی، کتاب ا میاین احادیث ر. آمده است» دین«
در این مقاله، نخست، گسترة انعکاس روایات اهـل سـنت کـه از بسـامد     . اهل سنت جستجو کرد

آنگـاه  . شود هاي امامیه پرداخته می بیشتري برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفته، سپس به نقل
در . ها مورد بحث قرار خواهد گرفت گوناگون دربارة مصادیق آن هاي ها بررسی و دیدگاه محتواي آن

ارزیابی این روایات، چند دیدگاه اساسی مطرح شده است، به این صورت کـه گروهـی بـا اعـالم     
ها ابراز داشته و برخی دیگر که تماماً از متأخران هسـتند،   صحت و یا سکوت، موافقت خود را با آن

در این میان، دیدگاه بینابینی وجود دارد که . پندارند ها را جعلی می آن اند و تمام مخالف این احادیث
در پایان، با بررسی رجالی و سندي . داند برخی از این احادیث را صحیح و برخی را تحریف شده می

روایات، به این نتیجه دست یافتیم که این احادیث از دید اهل سنت، صحیح و مطابق علم الحدیث 
   .استشیعیان، ضعیف 
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  بیان مسئله

در بسیاري از متون اسالمی، همچون کتب تاریخ، تفسیر و به خصـوص منـابع   
گاه . ها وجود دارد روایی، اخباري در مدح یا ذم برخی از اقوام و بعضی از سرزمین

چنان زیاد است که جامعان روایی، ناگزیر به اختصاص فصلی  تعداد این روایات، آن
توان  بندي کنند که می بندي و دسته طبقه ها را ها شده تا از این طریق، آن دربارة آن

این  .مسلم اشاره کرد صحیح» اهل فارس«بخاري و  صحیح» فضل المدینه«به باب 
قـزوین   فضائلتوان به  اند که می روایات، گاه موضوع تألیف مستقل نیز قرار گرفته

  . خطیب بغدادي اشاره کرد
الحیت مدح یا ذم داشـته  تواند ص اسالمی، دربارة اینکه آیا یک قوم میعلماي 

ها و عرضی بـودن قومیـت    اند که با اعتقاد به برابري انسان باشد، به بحث پرداخته
بر وجود انسان، یک دین الهی چـرا و بـا چـه هـدفی بایـد از قـوم یـا سـرزمین         
خاصی ستایش کند؟ جواب به این پرسش، هر چه که باشدــ اعـم از پیشـگویی،    

ــ نبایـد از ایـن نکتـه غافـل مانـد کـه یکـی از         ... ترغیب ممدوحین به اسـالم و 
. هاي ملـی و قـومی بـوده اسـت     ترین دواعی جعل و تحریف احادیث، انگیزه مهم

احادیث است، به دلیـل آنکـه انگیـزة     گونه اصل و دیدگاه غالب بر عدم اعتبار این
 )ص(کافی براي جعل این نوع مطالب وجـود دارد، زیـرا سـخنان گهربـار پیـامبر     

چه فرد یا گروهـی،   ، داراي بیشترین اعتبار نزد مسلمانان بوده و چناننقرآپس از 
قصد برتر جلوه دادن قوم یا سرزمینی را داشته، با جعـل سـخن و سندسـازي بـه     

براي نمونه، ابـن قـیم جوزیـه تمـام احادیـث مـدح و ذم       . زده است آن دست می
ابـن قـیم،   .(داند کذب میرا ... بغداد، بصره، کوفه، مرو، قزوین، عسقالن، انطاکیه و

  )108ق، ص1411
را بر ساختگی بودن فضـایل و مـدایح اقـوام    بنابراین، در نگاه نخست، باید بنا 

نهاد، مگر حدیثی که از سندي قوي و قراینی محکم برخوردار باشد، کـه در ایـن   
حدیثی بـا تفـاوت در برخـی    . صورت، اصل نخواهد توانست بر آن غلبه پیدا کند

لو کان االیمان یا الدین یا العلم منوطاً یا معلّقـاً بالثریـا لتناولـه    «: ورتها به ص واژه
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وارد شـده کـه بررسـی صـحت و      )ص(از پیـامبر » رجال یا رجل من اهل فـارس 
  .است سقم آن، موضوع این مقاله

 هاي روایات بررسی نقل .1
 یکُونُـوا  لَـا  ثُـم  غَیرَکُم قَوما یستَبدلْ تَتَولَّوا وإِن... « ۀمعموالً این احادیث، ذیل سه آی

ثَالَکُمَا«، » 1أَمینَ یأَیهنُواْ الَّذامن ءم یرْتَد نکُمن مع هیند فویأْتىِ فَس مٍ اللَّهبِقَو ُمِبهیح و  ونَـهِبیح 
نْهم  وآخَرِینَ« و،  »2...الْکَافرِین على أَعزَّةٍ الْمؤْمنینَ على أَذلَّۀٍ ا  مـ قُـوا  لَمـلْحی  بِهِـم  و هـزِیـزُ  والْع 

یمکگردانـی مؤمنـان،    آمده که سخن از گروهـی اسـت کـه در صـورت روي    » 3الْح
در اغلب مـوارد،  . ها حکمت داده خواهد شد جایگزین آنان خواهند شد و یا بدان

) ص(پیـامبر هاي مورد بحث، همان شرح و تفسیري است کـه   شأن صدور روایت
 )ص(توضیح آنکه، پس از نزول این آیات، پیـامبر اکـرم  . اند از این آیات ارائه داده

در مقام جواب به سؤال صحابه از تفسیر و شأن نـزول ایـن آیـات، بـا اشـاره بـه       
سلمان فارسی، یکی از مصادیق این آیات را وي و قومش یعنی اهل فـارس بیـان   

اي از  زمینـه  گونـه پـیش   بدون سبب صدور و هـیچ البته گاه این احادیث، . اند داشته
هـاي ایـن احادیـث اشـاره      ترین منابع و نقل نقل شده که به مهم )ص(رسول خدا

  .کنیم می
  منابع اهل سنت. 1ـ1

از مجموع . خورند این روایات در منابع اهل سنت، با بسامد باالیی به چشم می
د (و مسـلم ) ق 256د (بخـاري  صـحیح گانۀ اهل سنت، در چهار کتاب  کتب شش

معمـوالً بـا تکـرار بـیش از     ) ق 303د (یو نسائ) ق 279د (ترمذي سنن، )ق 261
عبـدالرزاق   مصـنف هاي دیگري چـون   این اخبار در کتاب. بار ذکر شده است یک

                                                
 نخواهنـد  شـما  ماننـد  کـه  داد خواهـد  شما از غیر مردمى به را شما جاى] خدا[ برتابید روى اگر و. 1

 )38: محمد.(بود
 را] دیگر[ گروهى خدا زودى به برگردد، خود دین از شما از کس هر اید، آورده ایمان که کسانى اى. 2

   )54: مائده.(دارند دوست را او] نیز[ آنان و دارد ىم دوست را آنان که آورد مى
 )3: جمعه].(آموزد حکمت می[ اند نپیوسته ها آن به هنوز که ایشان از دیگر]  هایى جماعت بر نیز[ و. 3
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 238د (ابـن راهویـه   مسـند ، )ق 235د (ابن ابی شـیبه  مصنف، )ق 211د (صنعانی

ابـن   یحصـح ، )ق 307د (ابـویعلی  مسـند ، )ق 241د (احمد بـن حنبـل   مسند، )ق
جـامع  همچنین در تفاسیر متقـدم همچـون   . نیز وجود دارند... و) ق 354د (حبان
 383د (سـمرقندي  تفسیر، )ق 327د (ابن ابی حاتم تفسیر، )ق 310د (طبري البیان

د (بیهقـی  ةدالئل النبـو و در کتب سیره و تاریخ مانند ) ق 427د (ثعلبی تفسیر، )ق
البدایۀ ، )ق 748د (ذهبی تاریخ االسالم، )ق 463د (ابن عبدالبر االستیعاب، )ق 458

این روایات، با الفاظ متفاوتی . نیز درج شده است... و) ق 774د (ابن کثیر و النهایۀ
  :شود ها اشاره می ترین آن نقل شده است که به مهم

ثنی سلیمان بن بالل عن ثور عن حدثنا عبدالعزیز بن عبداهللا حد« :ایمان. 1ـ1ـ1
 فَانزلـت  سلّم و علیه اللّه صلَّى النّبِی عند جلوسا کنَّا: ابی الغیث عن ابی هریره قال

 فَلَم اللّه رسول یا هم منْ :قُلْت ،قال) بِهِـم  یلْحقُوا لَما منْهم واخَرِینَ(الجمعه ةسور علیه
هانُ فینا و ثَلَاثًا سالَ حتّى یراجعلْمعلیـه و   اللّـه  یصـلّ  للّهسول ار وضَع الْفَارسی س

ن  رجـلٌ  وأ رجـالٌ  لَنالَـه  الثُّریـا عند  الْایمانُ کان لوقال  ثُمسلمان  على یدهسلّم  مـ 
 76، ص5تـا، ج  بیهقی، بی: با کمی اختالف/ 63، ص6ق، ج1401بخاري، (».هؤُلَاء

سورة محمد، با عبـاراتی متفـاوت    38آیۀ در روایتی دیگر، و این بار ذیل ) 490و 
 بـن  عبـداهللا  خبرنـا أ جعفـر  بـن  سماعیلا أخبرنا حجر بن علی حدثنا«: آمده است

 قـال  :قـال  أنـه  ةهریـر  ابی عن ابیه عن الرحمن عبد بن العالء عن نجیح بن جعفر
 الـذین  هـؤالء  مـن  اهللا رسول یا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول اصحاب من ناس
 رسـول  بجنب سلمان کان و قال امثالنا؟ یکونوا ال ثم بنا استبدلوا تولینا إن اهللا ذکر
 سلمان فخذ سلم و علیه اهللا صلى اهللا رسول فضرب سلم قال و علیه اهللا صلى اهللا

الٌ  لَتَنَاولَه بِالثُّرَیا منُوطًا االیمانُ کان لو بیده نفسی الذي وو اصحابه  هذا و قال رِجـ 
، 2تـا، ج  ابن قتیبه، بی: با اندکی تفاوت/ 60، ص5ق، ج1403ترمذي، (».فَارِس منْ
در روایاتی دیگر، امـا ایـن بـار بـا اضـافات      ) 488ق، ص1411مقدسی، / 330ص

 حـدثنا « :یابند، آمـده اسـت   نژادان به ایمان دست نمی بیشتر و تأکید بر اینکه عرب
 بن مجمع ثنا سفیان ثنا الحمیدي ثنا موسى بن بشر ثنا الحسن بن حمدا بن محمد
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 حـدثنا  یقول بالدوداء ةهریر باا سمعت قال سعد بن خالد أخبرنی نصارياال یحیى
 الزهـري  محمد بن عبداهللا ثنا موسى بن شیران ثنا مخلد ابن عبدالرحمن بن محمد

 بشرواا یقول ةهریر باا سمعت قال سعد بن خالد عن نصارياال مجمع عن سفیان ثنا
ابـونعیم،  (».العجـم  لنالتـه  ،العرب تناله ال بالثریا معلقا االیمان کان فلو فروخ بنى یا

نوع دیگر ایـن روایـت، در تعبیـر خـوابی کـه خـود رسـول         )5ص ،1جق، 1934
ها به ایمان  در این روایت نیز تأکید شده که عرب. دیده بودند، آمده است )ص(خدا

رایت غنماً سوداء دخلت فیها غـنم   )ص(قال النبی: عن ابن عمر« :یابند دست نمی
 و دینکم فی یشرکونکم العجم: قال ؟)ص(قالوا فما اولته یا رسول اهللا. بیض ةکثیر

 من رجال لناله بالثریا معلقا االیمان کان لو :قالوا العجم یا رسول اهللا؟ قال. نسابکما
  )92، ص12ق، ج1409متقی، (».الفارس به سعدهما و العجم
اي دیگر که با بسامد کمتري نسبت به ایمان، در این گـروه از   واژه :دین. 2ـ1ـ1

 سـعد  بـن  قـیس  عن نجیح ابی ابن عن عیینۀ ابن حدثنا«: دین است ،روایات آمده
ابـن ابـی شـیبه،    (»فارس ابناء من ناس لتناوله بالثریا معلقاً الدین کان لو :قال روایۀ

قال عبد اخبرنا و قال ابن حدثنی محمد بن رافع و عبد بن حمید «؛ )563، ص7ج
رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن یزید بن االصم عن ابـی  

 فَارِس منْ رجلٌ بِه لَذَهب الثُّرَیا عنْد الدینُ کَانَ لَو: )ص(قال رسول اهللا: قال ةهریر
نْ قَالَ اوم نَاءاب تَّى فَارِسلَه حبا کمی / 191، ص7تا، ج بن حجاج، بیمسلم (».یتَنَاو

  )415، ص1ق، ج1412ابن راهویه، : اختالف
حدثنا عبداهللا حدثنی ابی ثنا عبدالوهاب الخفـاف قـال ثنـا عـوف     « :علم. 3ـ1ـ1

 بالثّریـا  العلـم  کـان  لو): ص(قال رسول اهللا ةعن شهر بن حوشب قال قال ابوهریر
: بـا راویـان متفـاوت   / 422، ص2تا، ج بیابن حنبل، (».فارس بناءا من ناس لتناوله

هـاي ایمـان، دیـن و علـم،      البته بـه جـز واژه   )299، ص16ق، ج1414ابن حبان، 
براي .(کلمات دیگري مانند اسالم و برّ نیز آمده که از کثرت نقل برخوردار نیستند

ابـونعیم،  : ك.هاي گوناگون با سلسله سندهاي متفاوت ر این دو و روایت ةمشاهد
  )9ـ2، ص1جق، 1934
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ة دین بیش از علم به واژدر مجموع از نظر بسامد، عبارت ایمان بیش از دین، و 

  .کار رفته است
  منابع امامیه. 2ـ1

 .در منابع امامیه نیز این روایات با هر سه واژه آمده است
انُ  کَـانَ  لَو...«: أنه قال )ع(یروي عن الصادق: ایمان. 1ـ2ـ1 نُوطـا  الْایمـبِالثُّرَیـا  م 

لَهلَتَنَاو نَاء143ص ق،1413مفید، (».فَارِس اب(  
 لـو ... «: قال موسی بن جعفر علیهما السـالم ] العسکري[قال االمام : دین. 2ـ2ـ1
حسن  مامتفسیر منسوب به ا(».فارس ابناء من رجال لتناوله بالثریا معلقا الدین کان

لبتـه ایـن   ا) به نقل از پیشین 117ق، ص1424حلی، / 121صق، 1409 عسکري،
است که براي تمسخر سـلمان بیـان   ] ابوبکر[بخش از حدیث، مقول قول از اولی 

طبرسـی   مجمـع البیـان  در  .شده و دلیلی بر  اعتقاد صحت آن از جانب امام ندارد
 عـاتق  على بیده فضرب اآلیۀ هذه عن سئل )ص(النبی أن روي«: چنین آمده است

 بنـاء ا مـن  رجال لتناوله بالثریا معلقا الدین کان لو قال ثم ذووه و هذا فقال سلمان
  )321ص ،3 جش، 1372 ،طبرسی(».فارس
اسـت   قـرب االسـناد  تنها منبع متقدمی که این حدیث در آن آمده، : علم. 3ـ2ـ1

این روایت که پـس از حـدیثی دیگـر از    . اند که اغلب متأخران نیز از آن نقل کرده
حسن بـن ظریـف   «: آمده، چنین است) ع(فضایل اهل فارس از زبان امیرالمؤمنین

 منُوطـاً  الْعلْـم  کَانَ لَو: )ص(عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه أن رسول اهللا
  ) 52تا، ص حمیري، بی(».فَارِس منْ رِجالٌ لَتَنَاولَتْه بِالثُّرَیا

از احادیـث   377، این روایـت بـه شـمارة    قرب االسنادبندي کتاب  طبق تقسیم
که مشخص شد، بسامد ایـن روایـات    چنان .گیرد قرار می) ع(متفرقه از امام صادق

در منابع امامیه، نسبت به منابع اهل سنت بسیار کمتر است و حتی برخـی از ایـن   
یث، به نقل از راویان و کتب اهل سنت در مجامع امامیه راه یافته است؛ براي احاد

 ابـن عمـر   الحیـوان  ةحیـا نمونه، عالمه مجلسی، یک بار این حـدیث را از کتـاب   
 .و چند مرتبـه از ابـوهریره نقـل کـرده اسـت     ) 305، ص48ق، ج1404مجلسی، (
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هاي تفسیري  همچنین این روایات در کتاب) 168، ص64ج/ 52، ص22همان، ج(
نیـز   اند، دیده ها مانعی در نقل خبر از منابع اهل سنت نمی امامیه که نویسندگان آن

  )183، ص9ش، ج1372طبرسی، : ك.ر براي نمونه.(خورد به چشم می
  

 داللت روایت. 2
هاي مهم و نیز مصادیق  یابی به فقه الحدیث روایات، شناخت واژه جهت دست

  :شود ها اشاره می بدانروایات امري ضروري است، که 
  شناسی واژه. 1ـ2

اند؛ چـرا   هاي موسوم به غریب الحدیث راه نیافته این احادیث معموالً در کتاب
» فـارس «و » ثریـا «که مشتمل بر واژة غریب و دشواري نیستند، اما بررسی واژگان 

ویژه لفظ فارس که دچار تحول معنایی نیز  در فهم بهتر این روایات مؤثر است، به
  .شده است

اي است که در اغلب این روایات بـه کـار    ، تنها کلمه»1ثریا« واژه :ثریا. 1ـ1ـ2
 7، ص1م، ج1934ابونعیم، : قس.(رفته و در اثر تفاوت روایت حذف نگشته است

و مصـغّر  » ثـرو «این واژه، از ریشـۀ  ) که در آن روایتی نادر با واژة نجم آمده است
 مجموعـه دي و کثـرت، و منظـور از آن،   ثروي است که در اصـل بـه معنـاي زیـا    

وجود دارند و تسـمیۀ   سمانآ درشکل  تصورى گاو گردن برکه  است هایى ستاره
ابـن منظـور،   .(آن به دلیل کثرت طلوع یا سقوط آن و یا کثرت ستارگان آن اسـت 

هاي نجوم متقـدم،   این ستاره در زبان فارسی و در کتاب) 112، ص14ق، ج1405
مـنجم معـروف،   ) 425تـا، ص  ابوریحان بیرونـی، بـی  .(به نام پروین نیز آمده است

، ثریـا را چنـین   نامـه  نزهـت در کتاب ) ق 490ال زنده به س(الخیر شهمردان بن ابی
انـد بـه    ثریا تا هشت درجه و چهار سبع ثور است و چند ستاره«: کند توصیف می

از ثریا سطري بیاید سوي شمال و بر وي چند سـتاره  ... هم آمده و بر کوهان گاو
رود اسـتفاده از   گمـان مـی  ) 294ش، ص1362الخیر،  شهمردان بن ابی(»... .روشن

                                                
1. Pleiades  
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عارف مشهور، ابـن عربـی،    1.واژه به منظور بیان مثال و مبالغه در دوري باشد این

خود را به سرّ سلمان و علت الحاق او بـه اهـل    الفتوحات المکیهکتاب  29فصل 
معتقد است، ثریا بـه  » ...لو کان االیمان«بیت اختصاص داده و پس از درج حدیث 

دربردارنـدة هفـت سـتاره     کنـد؛ چراکـه ثریـا نیـز     هفت خصلت سلمان اشاره می
  )197، ص1تا، ج ابن عربی، بی.(است
ممکن است معناي فارس بـراي کسـانی کـه در قـرن حاضـر       :فارس. 2ـ1ـ2

کنند، پیچیده نباشد و به راحتی آن را در کنار ایـران نهـاده و هـر دو را     زندگی می
ان و در این صورت، اهل فـارس، دقیقـاً بـه معنـاي ایرانیـ     . مترادف یکدیگر بدانند

کننـد، خواهـد    کسانی که در محدودة جغرافیایی کشوري به نام ایران زنـدگی مـی  
چنین برداشتی حمل لفظ بر معناي امروزي است، حال آنکه باید بـا مراجعـه   . بود

. هاي جغرافیایی، به معناي عصـر صـدور حـدیث دسـت یافـت      به تاریخ و کتاب
  :  معانی متصور از این واژه چنین است

گروهی معتقدند در این احادیث، فارس به مکان خاصی اشـاره   :ها زبان فارس ـ
ها فارسی بوده و به این زبـان   ندارد بلکه به معناي کسانی است که زبان مادري آن

  ) 116، ص10ق، ج1414صالحی، .(گویند سخن می
 سـالمه  و اللّه اتصلو نبى اشارت«: نویسد حاکم نیشابوري نیز در این باره می

 کسـانى  همه به است اشارت ،را او قوم ایشان کردن یاد و فارسى سلمان به علیهم
ش، 1375حاکم نیشـابوري،  (».نخراسا بالد اقصى تا گویند مى سخن فارسى به که

  )63ص
ة فارس را بـه  واژبرخی از علماي علوم اسالمی،  :مشرق شبه جزیره عربستان ـ

مطلـقِ شـرق شـبه جزیـره عربسـتان      دلیل کاربرد تاریخی آن نزد عرب، به معناي 
مشترك بودن زبان فارسی میان مردم مناطق  )214م، ص1984حمیري، .(اند دانسته

خراسان و فارس نیـز باعـث شـده تـا برخـی، فـارس را اعـم از ایـن دو منطقـه          
  ) 608ق، ص1416، فقیهال ابن.(بدانند

                                                
  . به معناي مبالغه در دوري است» انت منی کالثریا«شود  چه در لغت عربی وقتی گفته می چنان. 1
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س را تنها اند فار اي تالش کرده اگر از دایرة بحث لغت خارج شویم، حتی عده
ذکـر شـده در روایـات     صـفات  آنکـه به دلیل  این گروه! به معناي خراسان بدانند

دیده نشـده  ] به معناي اخص آن[ـ در قوم فارس  ـ از قبیل علم و ایمان مورد بحث
و در مقابل، نیمی از محدثان و علما، خراسانی بوده و این صفات را در بر دارنـد،  

) 451ق، ص1411مقدسـی،  .(انـد  این احادیث را تنها به اهل خراسان تأویل کـرده 
حله اکتفا نکرده و عالوه بـر آن، بـه وضـوح بـه سـرزنش      این گروه حتی بدین مر

 340متوفاي حدود (براي نمونه، ابن فقیه همدانی. اند ساکنان ایالت فارس پرداخته
در ذیل این حدیث، به دلیل ایستادگی اهل فارس مقابل مسـلمانان در جریـان   ) ق

لـم بلکـه در   ها را یکی از دشمنان شدید مسلمین دانسته که نه تنها در ع فتوح، آن
 بـن  محمـد همچنـین  ) 608ق، ص1416، فقیـه ال ابـن .(عبادت نیز فضیلتی ندارند

هـایی   اهل فارس را انسان المعطار الروضدر کتاب ) ق 900د (يحمیر عبدالمنعم
خمود معرفی کرده که جـز ابـن مقفـع و دو فرزنـد سـهل یعنـی فضـل و حسـن         

بنـابراین، بـه جـاي    ) 214م، ص1984حمیري، .(آشناي دیگري ندارند دانشمند نام
  . اند برداشت مدح از حدیث، به سرزنش اهل فارس پرداخته

این معنا از فارس، اخص از معانی دیگر و قدر متـیقن از   :شیراز و اطراف آن ـ
ن کنند معناي فارس را بـه خراسـا   که از تالش گروهی که سعی می آن است، چنان

لطیفـه  از معرفی نسخۀ خطی  بزرگ تهرانی، پسآقا. تعمیم دهند، نیز روشن است
کنـد   اي به مقدمۀ این کتاب کرده و نقل می از محمد بن محمد دارابی، اشاره غیبیه

ة فارس پرداخته و واژ، به معناي »...لو کان العلم«که مؤلف، پس از آوردن حدیث 
آقـابزرگ تهرانـی،   .(آن را به معناي شیراز و نواحی اطراف آن تفسیر کـرده اسـت  

شود  در مراجعه به کتاب مذکور، نامی از شیراز مشاهده نمی) 318، ص18تا، ج بی
، برداشت شخص آقـابزرگ  »شیراز و نواحی اطراف آن«رسد، عبارت  و به نظر می

ة فـارس، آن را در  واژنفی معناي غیر عـرب از   از مطالب آن باشد، چون مؤلف با
تـوان   که مـی ) 3ش، ص1357دارابی، (داند مقابل خراسان و عراق و آذربایجان می

  . گفت منظور وي، همان شیراز و اطراف آن است
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در کتـاب  » ...لـو کـان االیمـان   «از فضاي صدور عبـارت   :زیرك و با فراست ـ

رك و با فراسـت از فـارس بـه ذهـن     منسوب به شیخ مفید، معناي زی االختصاص
روي عن «: عبارات قبل و بعد این حدیث در آن کتاب چنین است. شود متبادر می

المؤمن هاشمی ألنه هشم الضالل و الکفر و النفاق و المـؤمن  : أنه قال) ع(الصادق
و المؤمن اعجمی ألنه ... و المؤمن نبطی ألنه استنبط االشیاء... قرشی ألنه اقر للشئ

و المؤمن فارسی ألنه تفرس فی االسماء، لو کان االیمان منوطـاً  ... عن الدالم اعجم
بالثریا لتناوله ابناء فارس یعنی به المتفرس، فاختار منها افضلها و اعتصم باشرفها و 

 ق،1413مفیـد،  (».المؤمن فإنه ینظـر بنـور اهللا   فراسۀاتقوا : )ص(قد قال رسول اهللا
مرادف متفرس و فراست در نظـر گرفتـه شـده    به عبارت دیگر، فارس، ) 143ص

سـواري، مـاهر و    شـود کـه در اسـب    البته در اصل، فارس به کسی گفته می. است
 .شـود  حاذق باشد که معناي آن توسعه یافته و به هـر حـاذقی، فـارس گفتـه مـی     

ایـن نقـل از حـدیث بـا چنـین بـافتی،       ) 396، ص8ق، ج1414مرتضی زبیـدي،  (
بنـابراین،  . شـود  است که در منابع دیگـر دیـده نمـی    االختصاصمنحصر به کتاب 

توان این روایت را از دایرة احادیث مشابه خـارج سـاخت، چـرا کـه بـه نظـر        می
  .رسد به فضیلت منطقۀ خاصی اشاره ندارد می

تـر اسـت یعنـی فـارس در آن دوره،      در پایان، باید گفت دیـدگاه دوم صـحیح  
گرفته اسـت کـه    خراسان را نیز دربرمی معنایی اعم از ایالت فارس داشته و منطقۀ

  . ادلۀ تاریخی زیادي گواه بر آن است
  تعیین مصادیق. 2ـ2

حتـی  . اند براي آن مصادیقی بیابنـد  برخی پس از نقل این احادیث، سعی کرده
در . انـد  ی معرفی کردهگروهی پا را فراتر نهاده و مصداق این احادیث را فرد خاص

هن، معموالً این حدیث بـا سـلمان فارسـی عجـین     خصوص در منابع کمنابع و به
شده؛ چراکه در سبب صدور بسیاري از این روایـات، نـام سـلمان وجـود دارد و     

بنـابراین، بـه فرمـودة    . انـد  پیامبر با اشاره به سـلمان، ایـن احادیـث را بیـان کـرده     
هـاي   در بسـیاري از کتـاب  . ، بارزترین مصداق، سلمان فارسـی اسـت  )ص(پیامبر
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در روایـاتی  . رجال نیز، معموالً این حدیث پس از نام سلمان آمده اسـت  تراجم و
» و کان الدین عند الثریـا لنالـه سـلمان   «با بسامد بسیار کم، این روایت به صورت 

روایات زیـادي از پیـامبر و   ) 636، ص2ق، ج1412ابن عبدالبر، .(شود نیز دیده می
ز علم و ایمـان حقیقـی سـلمان    کند و نشان ا نیز این مطلب را تصدیق می) ع(ائمه
ادرك سـلمان العلـم االول و اآلخـر و    «: فرمودند) ع(براي نمونه، امام صادق. دارد

در مـورد  ) 52، ص1ق، ج1404طوسـی،  (».هو بحر ال ینزح و هو منا اهـل البیـت  
االیمـان عشـر درجـات، فالمقـداد     «: آمده است) ع(ایمان سلمان نیز از امام صادق

، 99جق، 1404 مجلسـی، (».العاشـرة و سـلمان فـی    التاسـعۀ فی و ابوذر  الثامنۀفی 
  )291ـ 290ص
انـد، حسـن    شـده  دیگر کسانی که به عنوان مصـداق نـام بـرده   به جز سلمان،  

ــیرین و   ــن س ــهبصــري، اب ــاوي، ( عکرم ــاء)411، ص5ق، ج1415من ــدین  ، به ال
بحرانـی،  (االسـالم کلینـی   ثقۀ، و )258، ص2قسم 2ق، ج1412مظهري، (نقشبندي

هـاي   داري جانـب  ،ها یابی البته در بسیاري از این مصداق. هستند) 40ق، ص1377
تـرین چهـرة علمـی     که مهـم ) ق456م(مثالً ابن حزم آندلسیشود  مذهبی دیده می

وي . داند می 1مذهب ظاهریه است، مصداق این احادیث را داوود بن علی اصفهانی
براي پاسداري و دفاع از مذهب خود به شدت معتقد است، این احادیث صـحیح  

ناگفته نماند، بیشترین مصداقی که براي این ) 854ص ،6ج تا، ابن حزم، بی.(هستند
ابن سالمه، (ـ است ـ یکی از چهار پیشواي فقه اهل سنت حدیث ذکر شده، ابوحنیفه

موسـوي  (انـد  مصداق را او قلمـداد کـرده   و حتی برخی تنها) 8، ص1ق، ج1416
قنوجی که اختصاص روایت به یک فرد را نکوهش : قس/ 13ص ق،1406بغدادي، 

اسـتدالل محمـد بـن یوسـف     ) 738، ص4ق، ج1404صدیق حسن خان،  .کند می
در تخصیص این احادیث به ابوحنیفه آن است که جـد  ) ق 942د (صالحی شامی

ــیچ  ــوده و ه ــی ب ــل   وي ایران ــک از اه ــه     ی ــاي ابوحنیف ــه پ ــم ب ــارس در عل ف
در دید نخست، علت انحصـارطلبی  ) 116، ص10ق، ج1414صالحی، .(اند نرسیده

                                                
  .فرقۀ ظاهریه استگذار  او معروف به داوود ظاهري، بنیان .1
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ها، تعصب بر پیشواي مذهبی خود است، اما نبایـد از نظـر دور داشـت کـه در      آن

 »فـارس  من رجل لَنالَه... «هاي این روایت، واژة رجال به صورت مفرد  برخی نقل
ها تأثیرگذار بوده باشد، چرا که تنها  تواند در برداشت آن ل میآمده است که این نق

هـا حتمـاً ابوحنیفـه چنـین      یک نفر به آن دست پیدا خواهد کـرد و از دیـدگاه آن  
یتبعون سنتی و «با تمسک به اضافات روایی  عون الباريقنوجی در . جایگاهی دارد
أکید فراوان تنها مصادیق ها وجود دارد، با ت که در برخی نقل» علی ةیکثرون الصال

داند؛ چراکه این گـروه هسـتند کـه     این روایات را اصحاب حدیث اهل فارس می
کنند و گویا از زمین تا ستارة ثریـا را   براي طلب حدیث به مناطق مختلف سفر می

  )738، ص4ق، ج1404صدیق حسن خان، .(پیمایند می
  

  هاي مختلف در برخورد با روایات دیدگاه. 3
هاي مختلفی در میزان اصالت این روایـات ابـراز شـده     از دیرباز تاکنون دیدگاه

    : ها به قرار زیر است که اهم آن
  جعلی بودن روایات. 1ـ3

احمد امین مصري که دست توانایی در قلع و قمح روایات داشته، حـداقل دو  
و «یث او یک بار حـد . داند شده و هر دو را جعلی می مرتبه متعرض این احادیث 

کرده و  را نقل » الذي نفسی بیده لو کان االیمان منوطا بالثریا لناله رجال من فارس
و در راستاي غلو ایرانیـان در بـاب حکمـت، زهـد و      1آن را از مجعوالت شعوبیه

سـلمان منـا اهـل    «البته او احـادیثی چـون   . علم سلمان فارسی قلمداد کرده است

                                                
اي که معتقد به فضیلت عـرب بـر    در اینجا منظور از شعوبیه، معناي عام و مطلق آن است یعنی فرقه. 1

سایر اقوام عالم نباشد و پر واضح است کـه دربردارنـدة معنـاي خـاص آن یعنـی دشـمنان عـرب و        
حریـف احادیـث اقـدام    این گروه با دو شیوه به جعل و ت. شود دهندگان عجم بر عرب نیز می برتري
تراشی براي قوم، زبان و سرزمین خود و دوم، وضع روایاتی در نکـوهش   فضیلت ،روش اول. کردند

ش، فصل هجدهم، مقابله شعوبیه بـا عـرب در   1354ممتحن، : براي اطالعات بیشتر، رك(.قوم عرب
  )جعل قصص و اخبار
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، 1تا، ج امین، بی.(داند مان را نیز جعلی میو پیشنهاد حفر خندق توسط سل» البیت
لـو  «او در جاي دیگر و پس از نقل این حدیث، با لفظ علـم یعنـی    1)74-75ص 

پنـدارد   ، آن را جزء احادیثی مـی »کان العلم معلقا عند الثریا لتناوله رجل من فارس
 ان«او این حدیث را در کنار احـادیثی چـون   . که دربارة ابوحنیفه جعل شده است

حنیفه من احبه فقد احبنی و مـن ابغضـه   یاء یفتخرون بی و انا افتخر بابیسائر االنب
) 33، ص1ق، ج1408عجلـونی،  (که موضوع بودن آن کامالً روشن است» ابغضنی
انـد،   برخـی پژوهشـگران معاصـر نیـز پنداشـته     ) 76تـا، ص  امین، بی.(دهد قرار می

ده و در آن عــالوه بــر در شــأن ابوحنیفــه جعــل شــ» ...لــو کــان العلــم«حــدیث 
ایرانیسم، جناح شـیعه و سـنی شـعوبیه نیـز نقـش       عربیسم و پان هاي پان کشمکش

  )449ش، ص1371افتخارزاده، .(اند داشته
  ترجیح یک نقل بر دیگري. 2ـ3

، ابوالقاسـم پاینـده سـیاق ایـن احادیـث را صـحیح       نهـج الفصـاحه  صاحب کتاب 
او . هـایی در سـطح کلمـات رخ داده اسـت     تحریـف  ،داند، ولی معتقد است در آن می

 حاضـران  میـان  در که فارسى سلمان بر دست گاه آن«: انگارد اصل حدیث را چنین می
وي » .رسـیدندى  بـدان  ایـن  ماننـد  مردمى ،بودى ثریا به ایمان اگر :گفت و نهاد بود

فـارس  را به عبـارت، مردانـی از   » این مانند مردمى«معتقد است شعوبیان، عبارت 
انـد،   کرده و براي تفضیل بیشتر بر عرب، علم را بـه جـاي ایمـان قـرار داده     جعل

پاینـده،  .(اسـت کردند در عرصۀ مفاخره، اعتبار علم از ایمان بیشتر  چون تصور می
در » علم«ة واژالبانی نیز با تضعیف راویان احادیثی که  2)136و  135ش، ص1382

را صـحیح معرفـی   » دیـن «و » ایمـان « ةواژآن است، سعی کرده گونۀ حـدیثی بـا   
شود کـه   از عبارت ابونعیم اصفهانی نیز استفاده می) 53، ص5تا، ج البانی، بی.(کند

                                                
ي را که تنها احمد امین جعلی دانسته و پیشنهاد حفر خندق توسط و» سلمان منا اهل البیت«حدیث . 1

 )598، ص3تا، ج حاکم نیشابوري، بی: براي نمونه.(است، در بسیاري از کتب اهل سنت آمده است

داند ولی خود،  نکتۀ جالب توجه اینجاست که هرچند نویسنده این حدیث را با واژه علم جعلی می. 2
  .کند همان کتاب، عین آن را نقل می 649 ۀدر صفح
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هـاي   دانسته است؛ چراکـه وي پـس از درج نقـل    تر می را صحیح» ایمان«وي نقل 

بسیار متفاوت و با سلسله سندهاي گوناگون در هشت صفحه، تنها پس از ذکر اولـین  
وجود دارد، به صحت و آن هم به صورت اجمـاعی آن  » ایمان«در آن لفظ حدیث که 

معاصـر   پژوهـان  حـدیث برخـی از   )9ـ2ص ،1جق، 1934ابونعیم، .(اشاره کرده است
دیث نگریسته و به نوعی سعی دارند بـا بیـان   با دید انتقادي به این احا ،اهل سنت

اگر ثابت شود، نـزول  : قدندبراي نمونه، برخی معت. احتماالتی، از اعتبار آن بکاهند
ـ قبل از غزوة خیبر باشد،  ـ که برخی از این احادیث ذیل آن آمده است سوره جمعه

شود به دلیل آنکه ابـوهریره پـس از ایـن غـزوه      احادیث ثابت می کذب بودن این
دهد که گویا خود شـاهد آن   اي خبر می مسلمان شده، حال آنکه از شأن نزول آیه

اگر کسی قصد توجیه داشته باشد کـه در  ) 431و 236تا، ص بیشاکر، .(بوده است
آن زمان هنوز علم روایـت حـدیث بـه وجـود نیامـده و روات از همـدیگر نقـل        

! داند اند، نیز قابل قبول نیست؛ چراکه ابوهریره، خود را شاهد آن ماجرا می کرده می
ا به نوعی از در اینکه چرا برخی از علماي معاصر اهل سنت، تالش زیادي دارند ت

گانه و از  هاي شش اعتبار این احادیث بکاهندـ البته نه به آن حد که به اعتبار کتاب
بخاري و مسلم لطمه بخوردـ محل تأمل است؛ چراکه تـالش   صحیحتر،  همه مهم

شاید یکی از دالیل آن، شیعه بودن اکثریت اهل فارس . بینیم خاصی قبل از آن نمی
  . ها قابل انکار نیست باشد، هرچند دگراندیشی برخی از آن

  معتبر دانستن روایات. 3ـ3
و معتبـر  صـحیح   را این احادیث ،پژوهان در مقابل این دو دیدگاه، اکثر حدیث

  ) 188، ص6ق، ج1397امینی، / 116، ص10ق، ج1414صالحی، ( .دانند می
  : توان به دو دسته تقسیم کرد موافقان این روایات را می

  کنندگان به صحت تصریح. 1ـ3ـ3
. انـد  گروهی با صراحت، از صحت تمام یا برخی از این روایات حمایت کـرده 

ترین دلیلی که از سوي موافقان روایات ارائه شده، صحت طرق روایات و یـا   مهم
اسـت؛  ) 395، ص4تـا، ج  حاکم نیشابوري، بی(بخاري و مسلم صحیحدرج آن در 
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یق بوده و یـا در  چراکه از نگاه برخی از محدثان، هر حدیثی که داراي صحت طر
  . بخاري و مسلم باشد، صحیح و قابل اعتماد است صحیح

، 5ق، ج1403ترمـذي،  (داند را حسن می» ...لو کان االیمان«ترمذي نیز حدیث 
. تـر از حـدیث صـحیح اسـت     اي پـایین  که منظور وي از حسـن، مرتبـه  ) 383ص

نـد، تـالش   دان حنفیان به دلیل آنکه این احادیث را نص بر بشـارت ابوحنیفـه مـی   
در آثار کسانی کـه  ) جا همان: ك.ر.(ها را صحیح جلوه دهند اي دارند تا آن گسترده

در حوزة موضوعات و احادیث جعلی اثرهایی دارند، نیز نه تنها این حدیث دیـده  
براي نمونه، ابوعبـداهللا حسـین   . اند شود، بلکه برخی بر صحت آن تأکید کرده نمی

ــانی ــراهیم جورق ــل و المنــاکیر و الصــحاح و در کتــاب ) ق 543د (بــن اب االباطی
باطل و دروغـین و سـپس احادیـث صـحیح و      ،ابتدا احادیث معلولکه  المشاهیر
پـس از  ، )19، ص1جق، 1404جورقـانی،  (کند میذکر را ] در همان مورد[مشهور 

در مـذمت زبـان فارسـی را    » ...ابغض الکالم الی اهللا تعالی الفارسـیه «آنکه حدیث 
 دیث دیگـري را احا» فی خالف ذلک«متعاقب آن با گشودن عنوان  جعلی دانست،

ها، حـدیث مـورد    اند که یکی از آن آورد که از نظر وي صحیح مدح ایرانیان میدر 
  ) 263ـ262، ص2، جق1404جورقانی، .(بحث ما است

  صحت ضمنی. 2ـ3ـ3
ا اند و از آنج گروهی بدون اظهار نظر خاص، این دست از روایات را نقل کرده

صـدایی آنـان بـا ایـن      تـوان هـم   اند، مـی  ها ارائه نکرده که هیچ نقدي نسبت به آن
. سـاختند  روایات را برداشت کرد، وگرنه باید ضعف یـا جعـل آن را روشـن مـی    

نظران  توان از این دست از صاحب بخاري و مسلم را می صحیحشارحان مختلف 
  . برشمرد؛ چراکه آنان به اعتبار مندرجات آن دو کتاب اعتقاد دارند

گونـه   شود، به ایـن  اي دیگر نیز مشاهده می صحیح دانستن این روایات به گونه
که اعتبار و پذیرش این احادیث براي بعضی به حدي بوده که بر اساس آن، زبـان  

هاي به وقوع پیوسـته از   به مدح و ستایش فارسیان گشوده و آن را جزء پیشگویی
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ابـن  .(انـد  از این دسـته ... مناوي وابن حجر عسقالنی، . اند دانسته )ص(پیامبر اکرم
  )411، ص5ق، ج1415مناوي، / 493، ص8تا، ج حجر، بی

و ) ع(نویري، این حدیث را در کنار خبر دادن حضرت بـه صـلح امـام حسـن    
 .دانـد  مـی  )ص(قـرار داده و آن را جـزء معجـزات پیـامبر    ) ع(شهادت امام حسین

  ) 224، ص18ق، ج1424نویري، (
را محقق شده دانسته و نشانه آن را حافظـان حـدیث   قرطبی نیز این پیشگویی 

  ) 493، ص8تا، ج ابن حجر، بی.(داند که دیگران در آن شریک نیستند می
مفسر تونسی اهل سنت یعنی ابـن عاشـور ضـمن صـحت ضـمنی، برداشـت       

نشـان  » ...لـو کـان االیمـان   «او معتقـد اسـت حـدیث    . دیگري از این حدیث دارد
شوند در حالی که تـاریخ   ان آوردن، هرگز کافر نمیدهد اهل فارس پس از ایم می

او ایـن بـاور را یکـی از    . انـد  هایی از عرب و بربر مرتد شده دهد گروه گواهی می
، 26تـا، ج  ابـن عاشـور، بـی   .(دانـد  مـی  )ص(دالیل صدق نبـوت حضـرت محمـد   

  ) 117ص
 471زنده بـه سـال   (بکر ورجالنی نویسندة تاریخ اباضیه، ابوزکریا یحیی بن ابی

ـ سیر هاي تراجم به  که در کتاب و اخبار االئمه ةالسیردر اثر خود کتاب ) ق  ۀاالئم
والذي نفسی «، دو حدیث )139، ص8م، ج1980زرکلی، (مشهور است و اخبارهم

و » بیده لو أن الدین متعلق بالثریا لتناولته رجال من العجم و اسعدهم بـه الفـارس  
» فضائل الفرس مـن العجـم  «را در فصل » فرسلو أن العلم متعلق بالثریا لتناولته ال«

هرچنـد وي دربـارة ایـن احادیـث، اظهـار      ) 51ق، ص1405ورجالنـی،  .(آورد می
نظري نکرده است ولی اطالع از اینکه هدف ابوزکریا در اختصاص فصـلی بـراي   
فضیلت اهل فارس در ابتداي کتاب، اثبات غیرمستقیم فضـایل بـراي پیشـوایان و    

دهد او به صـحت   بوده است، کامالً نشان می 1نژاد رستمیان ایرانی ۀحاکمان سلسل

                                                
یـاقوت  .(ایرانیانی که با مهاجرت به شمال آفریقا حکومت رستمیان در تاهرت را تشکیل داده بودند. 1

  )709، ص2ق، ج1399حموي، 
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چنین رویکردي در کتاب مهم دیگر اباضـیه،  . آن احادیث اعتقاد کامل داشته است
، 1ق، ج1394درجینـی،  .(شـود  نیـز مشـاهده مـی    طبقات المشایخ بـالمغرب یعنی 

بـر   »فضـائل الفـرس  «نکتۀ جالب توجه در ایـن دو کتـاب، تقـدم فصـل     ) 13ص
  .اند است، حال آنکه ابوزکریا و درجینی خود بربري بوده »فضائل البربر«

  
  )مضمونی(پاسخ به شبهات داللی. 4

 2و روایـات  1در مورد این احادیث ممکن است اشکال شود کـه اوالً بـا آیـات   
تواند  از این رو، نمی. اي منافات دارد هاي قومی و قبیله کننده بر نفی تعصب داللت

توان  ثانیاً نمی. عرضه گردند قرآنقرار بگیرد؛ چراکه روایات باید بر  مورد تصدیق
  به دست آورد؟  )ص(انگیزة قابل قبولی براي صدور این سخنان از پیامبر

اوالً در میان برخی از این روایـات، بـه   : شود این شبهه به چند صورت دفع می
سـلمان وجـود    و اشـاره بـه  » رجال من هوالء«، ترکیب »اهل فارس«جاي عبارت 

هاي دینـی   توان گفت منظور حضرت کسانی هستند که ویژگی دارد که احتماالً می
و علمی سلمان را دارا هستند و نه اشاره به نژاد وي، و ممکن است اهـل فـارس   

فارغ از ایـن احتمـال، در مـورد    . اند برداشتی بوده که صحابه از سخن پیامبر داشته
دهـد کـه برخـی از     گفت، ایـن احادیـث نشـان مـی    ها با واژة فارس نیز باید  نقل

شـوند، کـه ماننـد     هاـ به مقام مذکور در حـدیث نائـل مـی    ـ و نه تمام آن فارسیان
عالمه مجلسی نیـز چنـین مطلبـی را پـس از     . سلمان در دین و علم سرآمد باشند

) 62ص، 64جق، 1404 مجلسـی، .(نقـل کـرده اسـت    بحار االنواردرج حدیث در 
به سلمان، خود گویاي معنـاي واقعـی و عـدم     )ص(به اشارة پیامبربنابراین توجه 

ثانیاً در خود این روایات، علت برتري بعضی از فارسـیان  . گرایی روایت است قوم
                                                

ن  خَلقْنـاکُم  نّاا...«: مانند. 1 ذَکَـرٍ  مـ أُنثـى  و  و  لْنـاکُمعوباً  جشُـع لَ  و فُوا  قَبائـتَعـارإِنَّ ل  کُمأَکْـرَم  نْـدع  ه  اللـَّ
  )13: حجرات(» ...أَتْقاکُم

 مع القیامۀِ یوم اللَّه بعثَه عصبِیۀٍ من خردلٍ من حبۀ قلبِه فی کان من«): ص(مانند این احادیث از پیامبر. 2
  )308، ص2ش، ج1365کلینی، (».الجاهلیۀ أعراب
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هایی مانند ایمان، دین و علم مقید شده که پر واضح است این حـدیث در   به واژه

عـالوه بـر آن،   . ابندها دست ی آید که بدان ها فضیلت به شمار می صورتی براي آن
در پاسخ به سؤال دوم و انگیزة . اند امکان آن را از دیگر اقوام نفی نکرده )ص(پیامبر

تواند پیشگویی و خبر از آینده  انگیزة بیان این احادیث، می: صدور، باید بیان داشت
که روایات بسیاري از این دست در اختیار داریم که با محقق شـدن آن   باشد، چنان

ـ به عقیدة  بر این پیشگویی. گشته است ده، باعث تقویت ایمان مسلمانان میدر آین
احتمـال  ) هاي پیشـین  فصل: ك.ر.(است ـ تاکنون جامۀ عمل پوشیده شده بسیاري

اي  برخالف این دیدگاه، عده. تر اسالم از سوي ایرانیان است دیگر، پذیرش راحت
نفی کنند، براي نمونه، محمد قصد دارند به کلی فضیلت موجود در این احادیث را 

عزت دروزه سعی دارد تنها مطلب قابل برداشت از این حدیث را بشارت به گردن 
ق، 1383دروزه، .(نهادن اهل فارس به اسالم معرفی کند و نه چیزي عـالوه بـر آن  

  )331، ص7ج
  

  نقد متن حدیث . 5
. هاسـت  آنترین معایب و نـواقص ایـن روایـات، اضـطراب مـتن       یکی از مهم

ایمان، دیـن،  «که اشاره شد، از سویی، متعلق فضیلت این روایات، در کلمات  چنان
فارس یـا  «در نوسان است و از سوي دیگر، در روایاتی به جاي » علم، برّ و اسالم

فـارغ از  . شـود  مشاهده مـی ... و» من رهط هذا«و » من هوالء«هاي  ، عبارت»فرس
 54برخـی آن را ذیـل آیـۀ    . وت بیان شده استها نیز متفا این دو، شأن صدور آن

سورة محمد و گروهـی دیگـر، ذیـل آیـۀ سـوم       36مائده، بعضی دیگر بعد از آیۀ 
ـ چه از نوع شیعی و چه سـنی   در مقام مقایسه میان روایات. اند سورة جمعه آورده

ها قابل ترجیح است؛ چراکـه از   بر دیگر روایت» لو کان االیمان«ـ گونه حدیثی  آن
براي نمونه، در مجموع، هشت بار بسامد این . ثرت نقل بیشتري برخوردار استک

گانۀ اهل سنت، در هفت روایت، واژة ایمـان   روایات در چهار کتاب از کتب شش
جـو  وجسـت . به کار رفته و تنها یک مورد به واژة دین اختصاص پیدا کرده است
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نیـز، بـر ایـن مـدعا      در منابع حدیثی دیگر و همچنین متـون تفسـیري و تـاریخی   
نیـز  » ...لـو کـان الـدین   «حتـی از ترکیـب   » ...لو کان العلم«گونۀ . دهند گواهی می

  . تر و با بسامد کمتري در منابع اسالمی منعکس شده است غریب
  

  نقد سندي. 6
محدثان از دیرباز با تداوم نقل شفاهی و براي جلوگیري از دستبرد در میـراث  

وسایط خود روي آوردند، و از آنجا که حـدیث یـک علـم    نبوي، به ذکر اسناد و 
از طرف دیگر، اغلب . نقلی است، صحت آن به موثق بودن راویان آن بستگی دارد

بنـابراین،  . متواتر نیستند تا قطعی الصدور تلقی شوند )ص(احادیث و سنت پیامبر
جی ـ که از آن به نقـد خـار   براي تشخیص سره از ناسره روایات به بررسی سندي

که اشاره شد، بـه دلیـل تفـاوت سلسـله سـندهاي       چنان. شودـ نیاز داریم تعبیر می
هایی در علم رجال ایـن دو فرقـه،    روایات امامیه و اهل سنت از یک سو و تفاوت

ناگزیر به جدا ساختن این بخش به امامیه و اهل سـنت هسـتیم و بـه دلیـل نقـل      
  .   کنیم ها آغاز می نبیشتر در منابع اهل سنت با نقد سندي روایات آ

  نقد سندي روایات اهل سنت. 1ـ6
تک راویان و افراد موجود در سلسـه سـند    در ابتدا باید گفت قصد بررسی تک

اي به ما نخواهد  تمام احادیث را نداریم؛ چراکه گنجایش حجم مقاله، چنین اجازه
احادیـث از   نقد سندي ایـن . شود ها اکتفا می داد، از این رو به بررسی برخی از آن

ترمذي، خـود پـس از   . گانۀ اهل سنت آغاز شده است یکی از صاحبان کتب شش
وجـود دارد، آن را غریـب   » عبیداهللا بن جعفر«درج یکی از این روایات که در آن 

معرفی کرده و معتقد است یحیی بن معین که بـه امیـر جـرح و تعـدیل معـروف      
و قد «س از این توضیح، عبارت است، عبداهللا را تضعیف کرده است، اما ترمذي پ

آورد که احتماالً در پی به دست دادن سلسله سـند   می» من غیر هذا الوجه... روي 
  )86، ص5ق، ج1403ترمذي، .(دیگري بوده که نقدي بر آن وارد نیامده باشد
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راوي اغلب این روایـات، عبـدالرحمن بـن صـخر الدوسـی، همـان ابـوهریرة        

هـاي مـورد بحـث در چهـار کتـاب       معروف است که در سلسله سند تمام روایت
همچنـین در کتـاب   . ترمذي و نسائی وجـود دارد سنن بخاري و مسلم و  صحیح

تـوان   ، اثر ابونعیم اصفهانی که بیشترین نقل از این حدیث را میهانفذکر اخبار اص
در آن مشاهده کرد، از مجموع چهل و چند نقـل مختلـف از ایـن روایـت، راوي     

تـرین و   مانـد کـه مهـم    پس تردیدي باقی نمی. حدود چهل روایت ابوهریره است
در ایـن   حال که نقش کلیدي ابوهریره. بیشترین راوي این احادیث ابوهریره است

  . پردازیم روایات روشن شد، به بررسی رجالی او از دیدگاه اهل سنت و امامیه می
داننـد و نقـد و طعنـی را     غالب علماي اهل سنت، ابوهریره را فردي موثق مـی 

 41ــ 44تأویل مختلـف الحـدیث، ص  : ك.براي نمونه، ر(تابند نسبت به وي برنمی
، اما برخی علماي )گوید ریره پاسخ میکه نویسنده بر نقدهاي نظام و خلفا بر ابوه

و نیز برخـی از  ) 27ق، ص1408ابن قتیبه، )(255یا  250د (متقدم همچون جاحظ
ناقدان معاصر که به عدالت صحابه اعتقادي ندارند بـر ابـوهریره خـرده گرفتـه و     

ابوهریره شـیخ  : ك.براي توضیح بیشتر، ر.(قائل به صحت تمام احادیث او نیستند
اما ابوهریره از دیدگاه اندیشوران امامیه، فردي متهم ) تا، سراسر کتاب المضیره، بی

، 11ق، ج1413خـویی،  .(معرفی شـده اسـت   )ص(نسبت به نقل روایات از پیامبر
بـا  ) الـدین  ، سیدعبدالحسین شـرف »ابوهریره«: ك.براي توضیح بیشتر، ر( )79ص

از نقـد ابـوهریره تنهـا     هاي او را کنار نهاد، زیـرا  توان تمام روایت وجود این، نمی
شود و نه لزوماً جعلـی و سـاختگی    هایی او برداشت می کاسته شدن اعتبار روایت

توان انگیزة کافی بـراي جعـل کـردن     از سوي دیگر، نمی. بودن تمام احادیث وي
ایرانـی نداشـته و در آن    ي او به دست داد؛ چراکه وي اصـالت این حدیث از سو

  . ن مسلمانان پیدا نکرده بودندزمان ایرانیان نفوذي در میا
شـود   درصـد ایـن روایـات بـه وي خـتم مـی       90اگر از ابوهریره که بـیش از  

از شـش صـحابی دیگـر روایـت شـده کـه سـند        ] حـداقل [بگذریم، این احادیث 
براي نمونه، تنها کتاب از مجموع کتـب  . رسد ها مشکوك به نظر می بسیاري از آن
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... ن، عایشـه و ، سـلما )ع(بـه حضـرت علـی    متقدم که در آن، روایات مورد بحث
هـا   است و اثر دیگري که این روایـات بـدان   ذکر اخبار اصفهانگردد، کتاب  بازمی

جالب آن است که متأخران نیز در نقل روایت، بسـیار بـه   . شود بازگردد، دیده نمی
روایتـی کـه بـه صـحابی     . رسـانند  ندرت سلسله سند خود را به این هفت تن می

رسد، نیز تقریباً چنین وضـعیتی دارد؛ چراکـه    ر بن عبداهللا انصاري میمشهور، جاب
در منـابع متـأخر   ) 410م(و به نقل از ابن مردویـه  ذکر اخبار اصفهانتنها در کتاب 

شود، که آن هم در منابع اندکی  در روایتی که به ابن مسعود ختم می. شود دیده می
حمــد بــن الحجــاج م«، )204، ص10ق، ج1404طبرانــی، (مــنعکس شــده اســت

وجود دارد که خود اهل سنت نیز، بر وي نقد وارد کـرده و او را کـذاب   » اللخمی
شاید به همین دلیل باشـد کـه دیگـران از    ) 54، ص2ق، ج1408هیثمی، .(دانند می

به جز موارد فوق، راوي دیگر حدیث، عبـداهللا بـن   . اند این روایت نقل قول نکرده
ـ  سـنت او را ثقـه دانسـته   عمر بن خطاب است که هرچنـد اهـل    ابـن حبـان،   (دان

او، همـان کسـی   . شیعیان مطلبی خالف آن را باور دارنـد  )209، ص3ق، ج1393
عبداهللا بن عمر منحرف و بـه دور از  «: اش فرمودند درباره) ع(است که امام صادق

  )195، ص1ق، ج1404طوسی، (».حق جان داد ةجاد
  نقد سندي روایات مجامع امامیه. 2ـ6

اسـت کـه    قـرب االسـناد  مامیه که این روایت در آن آمده، نبع حدیثی ااولین م
این روایت در منابع حدیثی دیگـر  . شود ختم می) ع(زنجیرة سند آن به امام صادق

بنابراین، با یک . نیامده و تنها به نقل این کتاب، در جوامع حدیثی متأخر آمده است
، قـرب االسـناد  راوي نخست این حـدیث در کتـاب   . رو هستیم حدیث مفرد روبه

ق، 1383برقـی،  .(است) ع(حاب امام صادقحسین بن علوان بن قدامه کلبی از اص
علماي اهل تسنن به اتفاق، وي را صریحاً و با عبارات مختلف نکـوهش  ) 26ص

ابـن  (کـذاب ) ق 233د (براي نمونه، حسین بن علوان از دیدگاه ابن معین. اند کرده
ابن .(وضاع است) ق 241د (و از نظرگاه احمد بن حنبل) 294، ص2تا، ج معین، بی
احادیـث ابـن علـوان را در    ) ق 435د (ابونعیم اصفهانی) 44، ص2ا، جت حنبل، بی
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امـا دیـدگاه   ) 74تـا، ص  ابـونعیم، بـی  .(شمار مناکیر و موضوعات قرار داده اسـت 

. اندیشوران امامیه نسبت بـه حسـین بـن علـوان متفـاوت و گـاه متنـاقض اسـت        
  ) 52صق، 1416نجاشی، .(اند شناسان متقدم امامیه، وي را عامی دانسته رجال

داند، امـا معتقـد اسـت میـل و محبتـی       کشی نیز با جزم و قطع او را عامی می
کنـد کـه حسـین بـن      وي قول ضعیفی را مطـرح مـی  . نسبت به امامیه داشته است

، 2ش، ج1404طوسـی،  .(سـاخته اسـت   علوان شیعه بوده و مذهبش را پنهـان مـی  
نقـول از وي  در مقابل، رجالیان متأخر با تمسـک بـه برخـی احادیـث م    ) 687ص

رسـد   اما بـه نظـر مـی   ) 144تا، ص بهبهانی، بی(سعی در امامی جلوه دادن او دارند
شناسی چون شیخ طوسـی در   تالش متأخران بر طریق صواب نباشد؛ چراکه رجال

طوسـی،  (امامی معرفی کـرده اسـت   ، وي را غیراستبصارو  تهذیبدو کتاب خود 
  )317، ص7ش، ج1364و  66، ص1ش، ج1363

کند که حسـین بـن    ر آن، شیخ الطائفه در همان دو اثر، احادیثی نقل میعالوه ب
هـا وجـود دارد و شـیخ آن روایـات را در شـمار اخبـار        علوان در سلسله سند آن

ـ بر غیر امامی بـودن او   ـ هرچند ضعیف تواند تأییدي داند که می موافق با عامه می
ید محســن ســ) 332، ص1ش، ج1364و  135، ص3ش، ج1363طوســی، (باشــد

ـ   و عامۀهذا الخبر کلهـم   ةروا«امین از عبارت  ش، 1363طوسـی،  (»هرجـال الزیدی
بـوده   1چنین استنباط کرده که حسین بن علوان بـر مـذهب زیـدي بتـري     )66ص

طوسـی،  (دربارة وثاقت او یـا اظهـار نظـري نشـده    ) 91، ص6تا، ج امین، بی(است
نجاشـی،  (و یا تنها بـه ثقـه بـودن بـرادرش اشـاره شـده اسـت       ) 84ق، ص1415
اي بر عدم وثاقت و یا مجهـول بـودن    که شاید بتوان آن را نشانه) 52ق، ص1416

عالمـه حلـی،   (عقده برخی دیگر با تمسک به قول منحصر به فرد ابن. وي دانست
که برادر وي، حسن بن علوان را اوثق دانسـته اسـت، بـر ثقـه     ) 338ق، ص1417

به عبارت دیگر، معتقد ) 418، ص1ق، ج1419کلباسی، (.ورزند بودن او اصرار می
  . به دیگري هستند» اوثق«به سرایت لفظ مشتق 

                                                
   .  اعتقاد داشتند) ع(گروهی از زیدیه به پیشوایی کثیر االبتر که به امامت شیخین در کنار امیرالمؤمنین. 1
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در مورد این سخن منحصر به فرد ابن عقده که ثقه بـودن حسـین بـن علـوان     
آن احتمـال  . شود که دور از ذهن نیسـت  شود، احتمالی به ذهن متبادر می ثابت می

کیش خود کنیم؛ چراکـه   این است که سخن ابن عقده را حمل بر جانبداري از هم
در ایـن میـان،   . اشـد که گفته شد، ممکن است حسین بن علوان زیدي بوده ب چنان

تالش سید ابوالقاسم خویی، براي توثیق حسین بن علوان از سنخ دیگر و در نـوع  
وي، به سخن نجاشی اشاره کرده و فهم دیگران را که در . خود جالب توجه است

. انگـارد  شود، فاسد و ناصحیح می پی آن عدم توثیق حسین بن علوان برداشت می
الحسین بـن علـوان   «: نویسد سین بن علوان میتوضیح آنکه، نجاشی در ترجمۀ ح

الکلبی، موالهم، کوفی، عامی، و اخوه الحسن یکنی ابا محمد ثقـه رویـا عـن ابـی     
شـناس، معتقـد    آیت اهللا خویی برخالف برداشت دیگر علمـاي رجـال  » ... .عبداهللا

به مانند مصـادیق دیگـري از کـالم    » و اخوه الحسن یکنی ابا محمد«است عبارت 
ـ و نه حسن بـن   به حسین بن علوان» ثقه«جملۀ معترضه است و وصف  نجاشی،

هرچند این احتمـال از لحـاظ   ) 376، ص5ق، ج1413خویی، .(گردد ـ بازمی علوان
هـاي رجـالی و دیگـر     عقلی و ادبیات عرب، محتمل و قابل قبول است، اما کتاب

اشـت  کنـد و بایـد گفـت برد    ها از حسـین بـن علـوان آن را تأییـد نمـی      توصیف
  . شناسان متقدم صحیح بوده است رجال

نتیجه آنکه بر خالف تالش گروهی، باید گفت او در عداد راویان غیـر امـامی   
است و در متون رجالی امامیه، دربارة وي سکوت شده و متن صریحی بر وثاقت او 

  ) 90ـ91، ص6تا، ج امین، بی: ك.ر: براي مشاهدة بحث مفصل دربارة وي.(نداریم
رة شخصیت او هر چه باشد، این امـر مسـلم اسـت کـه وي برخـی      بحث دربا

گرفته و ایـن امـر محتمـل اسـت کـه وي       احادیث خود را از شیوخ اهل سنت می
) ع(را از اهل سنت شنیده و آن را به اشتباه به امام صادق» ...لو کان العلم«حدیث 

ایـد گفـت ایـن    چه تمام این سخنان را نیز نادیده بگیریم، ب چنان. نسبت داده باشد
 ةدربـار . گیـرد  روایت کثرت نقل ندارد و در شمار اخبار آحاد و ضعیف قـرار مـی  

بایـد اظهـار داشـت،    ) ع(روایت موجود در تفسیر منسوب به امام حسن عسـکري 
اوالً قسمت مورد بحث ما، سخن ابوبکر است و دقیقاً گویاي آن نیسـت کـه امـام    
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حـث فـارغ از بحـث سـندي و صـحت      ایـن ب . نیز بدان اعتقاد داشته است یا خیر

انعکاس این روایات در تفاسـیر  . است) ع(نسبت این کتاب به امام حسن عسکري
ها کامالً روشن است به دلیـل تسـامح در    در بسیاري از آن: امامیه بر دو نوع است

ثانیـاً در برخـی   . 1انـد  ادلۀ سنن، روایات را از منابع و راویان اهل سنت وام گرفتـه 
شخص نیست روایات از کدام منبع شیعی یا غیر شیعی به دست آمـده  موارد نیز م

بنابراین، اگر منابع غیـر حـدیثی امامیـه و    . اند و یا سلسله سندي را به دست نداده
نویسـی و گـردآوري حـدیث از منـابع      المعارفةمنابع حدیثی متأخر که قصد دایر

امامیه از انگشتان یـک  اهل سنت را کنار بنهیم، مجموع این روایات در میان منابع 
اي از این حـدیث   توان گونه در نتیجه در آثار امامیه نمی. کند دست هم تجاوز نمی

ارائه داد که سلسلۀ سندي صحیح، موثق و یا حسن داشته باشد و از نظـر سـندي   
  . اند ضعیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ) 164، ص9ش، ج1372طبرسی، .(طبرسی حدیث خود را از ابوهریره گرفته است ،براي نمونه. 1
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  گیري نتیجه
سـندهاي  داوري دربارة اعتبار ایـن احادیـث بـه دلیـل آشـفتگی در عبـارات،       

مختلف، اسباب صدور متفاوت و اظهار نظرهاي متناقض حول راویـان آن بسـیار   
آنچـه مسـلم اسـت و    . توان اظهار نظـر قطعـی ارائـه کـرد     نماید و نمی سخت می

اي از منـابع   توان دربارة آن سخن گفت، انعکاس این روایات در طیف گسترده می
اسـت و اجمـاالً از دیـدگاه     ـ ـ از حدیثی گرفته تـا تـاریخی و تفسـیري    اهل سنت

باشد؛ چراکـه در چهـار    می )ص(علماي اهل سنت، صحیح و صادر شده از پیامبر
البته برخـی نواندیشـان معاصـر    . ها آمده است گانۀ آن کتاب از مجموع کتب شش

اند که نشان از عـدم اعتقـاد    این فرقه، تردیدهایی را در روایات مذکور ابراز داشته
از سـوي دیگـر،   . تالش در جهت تضعیف این روایات استها و یا  به صحت آن

تعداد این روایات در مجامع متقدم و میانه حدیثی امامیه، از انگشتان یـک دسـت   
 قرب االسنادترین منبعی که این حدیث در آن ذکر شده،  قدیم. کند هم تجاوز نمی

روایت شده است که البته بـا   )ص(به نقل از پیامبر) ع(بوده که از زبان امام صادق
تعـدادي از ایـن احادیـث نیـز در     . بررسی سندي، به ضعیف بودن آن اشـاره شـد  

آمده کـه   االختصاصو  )ع(تفسیر منسوب به امام حسن عسکريهایی مانند  کتاب
وضع برخی راویان آن نیز کامالً روشـن  . ها به مؤلفانش مشخص نیست نسبت آن

بنابراین از دیدگاه امامیه، ایـن  . ها حکم کرد تمام آن توان به ثقه بودن نیست و نمی
شوند و به همین جهت، صحت و پذیرش کاملی کـه در   احادیث ضعیف تلقی می

انـد،   میان عامه مردم و برخی محدثان وجود دارد و نسـبت بـه آن تسـلیم محـض    
  . صحیح نیست
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