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 مقدمه .1
شرعی است. متفقه در دین، هر آنچهه بهه دیهن     ۀفهم معارف دینی متکی به مبانی و ادل

شهرعی اسهت. در بهین مهدارا معهارف دینهی، روایها          ۀدهد مستند به ادل نسبت می
هها، منبعهی    دلیل تعهداد زیهاد آن   به زیرا ؛ای دارند نقش برجسته ومینحضرا  معص

 سرشار از معارف الهی هستند. 
هها، نیهاز بهه     دلیل حصول علم به صدور آن معدودی از روایا ، متواتر هستند که به

روایا ، نیاز است تا  ۀندارند، اما در بقی اثبا  استناد به معصوم برایبررسی سندی 
صدور روایت از معصوم از راه دیگری غیهر از تهواتر حاصهل شهود. آنچهه      اطمینان به 

، های علمی مختلف علهوم نقلهی مرسهوم اسهت     امروزه در برخورد با روایا  در حوزه
هاست. نظهر صهحیا ایهن     توجه بیشتر به سند و طریق روایت در مقایسه با مضمون آن
ههای بررسهی متنهی     روشاست که بسیاری از روایاتی که دارای سند ضعیف هستند با 

توان گفت توجه بهه   دیگر می ۀدلیل تعداد زیاد این روایا  و ادل قابل پذیرش هستند. به
تهر از سهند و طریهق آن اسهت. در ایهن       مضمون و آنچه حدیث بر آن داللت دارد مهم

 شود. حجیت روایتی که دارای سند ضعیف و متن قوی است بحث می ۀنوشتار دربار
دلیل وجود شواهد  ا متن قوی در این مقاله، هر روایتی است که بهمنظور از روایت ب

کنهیم. البتهه ایهن مقالهه در      و قراین غیرسندی، اطمینان از صدور آن از معصوم پیدا مهی 
صدد فهرست کردن این شواهد و قراین نیست، بلکه به بحث کبروی آن یعنی حجیهت  

برخهوردار از ایهن قهراین     روایتی که از یک طرف دارای سند ضعیف و از طرف دیگهر 
نمونه  رایپردازد. در متون تحقیقی به این قراین پرداخته شده است، در اینجا ب است می

 شود: ها که توسط محدّث خبیر شیخ حرّ عاملی بیان شده اشاره می به تعدادی از آن
ها اجماع دارند، موافهق   وجود حدیث در یکی از اصول حدیثی که علما بر اعتبار آن

ههای متعهدد مهورد اعتمهاد،      بودن، موافقت با سنت قطعی، تکرار حدیث در کتاب قرآن
موافقت با دلیل عقلی قطعی، موافقت با فتوای مشههور، مهتهم نبهودن راوی در نقهل آن     

 (۵0۷ه۵00، ص04جق، ۱049، )حرّ عاملی. روایت و...
 پیشینۀ بحث .2

ح بهوده و بهه آن   بحث از شرایط حجیت روایت، از ابتدا در بهین علمهای اصهول مطهر    
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تهوان بهه    انهد مهی   های اصولی که به این مههم پرداختهه   عنوان اولین کتاب اند. به پرداخته
نگاشهتۀ شهیخ    العدة فهی اصهول الفقهه   تألیف سید مرتضی و  رسائل الشریف المرتضی

، ۱ق، ج۱0۱۷؛ طوسهی،  049، ص0ق، ج۱0۱۲طوسی اشاره کرد.)نهک: علهم الههدی،    
فا  اصولی، به شرایط حجیت خبر واحد پرداخته شهده  ( پس از آن در تمام تألی۷۱ص

رسد در نظر این بزرگان و نیز سایر علمای امامیهه بهرخالف آنچهه     است. اما به نظر می
امروز در حوزۀ علوم نقلی متداول است، وثوق خبری معیار پهذیرش روایهت بهوده نهه     

ن علمها، قهراین   ( بنهابراین در نگهاه ایه   ۱9۶، ص۱09۱موثق بودن مخبر.)نک: اکبرنژاد، 
همچون اطمینان به وثاقت راوی از اسباب  صحت دالّ بر صدور روایت از معصوم

پذیرش روایت بوده است. در بخش مقدمه به تعدادی از این قراین اشاره شد. البتهه در  
ها بحث مفصل دربارۀ چرایی حجیت چنین روایاتی که از یهک طهرف دارای    این کتاب

اجد قراین صحت هستند، صور  نگرفته و شاید دلیهل  سند ضعیف و از طرف دیگر و
آن، وضوح مطلب بوده است. اما در دوران معاصر با توجه به ترویج نظریۀ سهندگرایی  

اعتبهار تلقهی    ههای غیرفقههی، بهی    که در اثر آن گاهی بسیاری از روایا ، حتی در زمینه
 شود. شود بحث از حجیت چنین روایاتی روشن می می

ه در چند سال اخیر در موضوع علوم حدیث نگاشته شده، بیشتر به هایی ک در کتاب
تهوان   شود پرداخته شده است؛ برای نمونه مهی  قراینی که سبب رویگردانی از روایت می

( کهه  ۱0۳۵تألیف علی نصهیری)  شناسی نقد احادیث روشهای زیر اشاره کرد:  به کتاب
کهه سهبب رد حهدیث    صور  مفصل و در بیش از هشتصهد صهفحه معیارههایی را     به
های نقهد مهتن حهدیث از دیهدگاه      مبانی و روششود، مورد بررسی قرار داده است.  می

طور کامل  ( کتاب دیگری است که همچون اثر قبلی به۱0۳0)معماری، اندیشوران شیعه
شناسی فهم  آسیبدر صدد بیان چگونگی ردّ حدیث با معیارهای مضمونی است. کتاب 

بهه همهین   « های شناسایی آسیب راه»در فصل ششم با عنوان ( نیز ۱09۱)دلبری، حدیث
( نیهز طهی چههار    ۱094)طباطبهایی،   «منطق فهم حدیثمطلب پرداخته است. در کتاب 

فصل پایانی کتاب با همین رویکرد به مضمون حدیث توجه شده است. کتهب دیگهری   
 شود. می ها خودداری نیز در این زمینه تألیف شده است که برای اختصار از نقل آن

البته در چند سال اخیر چند مقاله در جهت اثبا  لزوم بررسهی مضهمونی حهدیث    
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سهید  »ها را مقالۀ  توان بهترین آن ضعیف السند برای پذیرش آن تألیف شده است که می
جایگهاه بحهث   »( و ۱09۱اکبرنهژاد،  «)کاظم یهزدی و حجیهت عمهومی روایها  شهیعه     

دانسهت. در مقالهۀ اول، بیشهتر بهه      (۱0۳۶سهند،  «)مضمونی نسبت به بحهث صهدوری  
مباحثِ تاریخیِ گردآوری و جعل احادیث پرداخته شده است و در مقالهۀ دوم، بیشهتر   
رویکرد اصولی در حجیت خبر مورد نظر بوده است و البته ههر دو مقالهه، ناقهد وضهع     

 های علوم نقلی در اهتمام بیش از حد به سند هستند. رایج حوزه
ضر تالش کرده تا ضمن بهره بهردن از همهۀ نتهایج تحقیقها      نگارنده، در مقالۀ حا

فوق، با نگاهی جامع، ریشۀ بحث را که ادلۀ حجیت خبر واحد است مورد بررسی قرار 
دهد و به این منظور به قرآن، سنت، اجماع و سیرۀ عقال اشاره شده است و سپس تمام 

ادلۀ حجیت خبهر، تهاریخ،    کند از جمله مدلول ای که لزوم بررسی متنی را ثابت می ادله
رشد علوم اسالمی و... مورد بررسی قرار دهد. همچنین در این مقاله سعی شهده تها در   
 بررسی متنی، اثرگذاری نوع متن، شرایط مخاطب و نوع ضعف سند مد نظر قرار گیرد.  

 بحث؛ مبنای حجیت خبر واحد ۀریش .3
قوی در واقع به مبنهای   بحث قبول یا عدم قبول روایت دارای سند ضعیف و متن ۀریش

کنهد. در حجیهت خبهر واحهد، دو مبنهای       اتخاذشده در حجیت خبر واحد برگشت می
اصلی در بین دانشمندان اصولی شیعه مطرح است: یکی حجیهت خبهر ثقهه و دیگهری     

 حجیت خبر موثوق الصدور. 
امها مبنهای    (۷، ص۱، جتها  خویی، بهی دانهد.)  ی خبر ثقه را حجهت مهی  یمرحوم خو
علمای شیعه، حجیت خبر موثوق الصدور است. آقا ضیاء عراقی این نظریهه   بسیاری از

بنابراین، خبری کهه   (۱0۲، ص0، جق۱0۱۷)عراقی، دهد. را به اصحاب امامیه نسبت می
دارای قراین صحت باشد حجت است، در این صور  یکی از قهراین صهحت، وثهوق    

سهوی قهدما و...    سندی است، علو متن، وجهود در کتهب معتبهر مختلهف، پهذیرش از     
 تواند سایر قراین صحت باشند.  می

گهردد،   حجیت خبر واحد برمهی  ۀبحث در مبنای حجیت خبر واحد نیز به ادل ۀریش
بنهابراین الزم   .دلیل حجیت خبر واحد، مبنای اتخاذشهده متفهاو  خواههد بهود     بسته به

، مشخص شود که شده دلیل پذیرفته است این ادله مورد بررسی قرار بگیرد تا با توجه به
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چه نوع خبری حجت است و آنگاه جایگاه خبر ضعیف السندی که قو  مضمون دارد 
دار در علم اصول فقه است و مها در   روشن خواهد شد. البته این مطلب یک بحث دامنه

 وار مروری بر این ادله خواهیم داشت. صور  بسیار مختصر و گزارش اینجا به
 حجیت خبر واحد ۀادل .1ـ3
 أنب ۀآی قرآنی؛ ۀادل .1ـ1ـ3

اختصهار از   رایاسهت. به   أنبه  ۀشهریف  ۀترین دلیل قرآنی حجیت خبر واحهد آیه   معروف
 شود. توضیا آیا  دیگر صرف نظر می

 ْ    ِ ٌ  ِ َ َ    َ َ َ ن ُ    َ ْ  ُ             مْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ  فَََبََّننُإوا أَنْ صُبإَّب وا     ک    َ ُّ َ    َّ   َ   َ ُ    ِ ْ    َ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَأ)نبه  ۀبه نظر آخوند خراسانی آی

بهر حجیهت خبهر واحهد داللهت        ( ۶       حجرا :      ؛    َ َ ْ ُ ْ    ِ   ما فَعَلَُْمْ نادِمَّن     َ ُ ْ ِ      َ  فََُبْبِح وا عَلى   َ ْ  ً  ِ َ   َ   قَوْماً بِجَهالَة 

و بنا بر مدلول این آیه، خبر عهادل حجهت    (۵9۶صق، ۱049آخوند خراسانی، کند) می

 شود و نه خبر موثوق الصدور، اما طبق نظر برخی از علما از جمله امهام خمینهی   می

 (۶۵، ص۵۵، ج۱094دیاری بیدگلی و کوهی، )د.این آیه داللت بر وثوق سندی ندار
 کنهد بلکهه اتفاقها     تنها داللت بر لزوم بررسی سندی نمی نه أنب ۀرسد آی اما به نظر می

کند؛ به این صور  که در این آیه، دستور داده شده کهه   داللت بر لزوم بررسی متنی می
و بهه  « بهین »ن از مهاده  اگر فاسقی خبر آورد، در مورد آن خبر، تبیّن صور  بگیرد. تبهیّ 
، ق۱04۵.)مصهطفوی،  معنای تالش برای انکشاف و وضوح بعد از ابهام و اجمال است

تواند باشد؛ ممکن است معلوم شود کهه ایهن خبهر     تبیّن دو امر می ۀنتیج (0۶۶، ص۱ج
واقعیت ندارد و لذا نباید طبق آن عمل کرد و ممکن است معلوم شهود کهه خبهر فهوق     

گونهه نیسهت کهه فاسهق،      این زیرانابراین باید مفاد آن را پذیرفت، مطابق واقع است و ب
بر لزوم بررسی متنی در مورد خبهر فاسهق داللهت     أنب ۀهمواره دروغ بگوید. بنابراین آی

دارد. اضافه بر آن، بحث ما در موردی است که خبر، ضعیف باشد و خبر ضعیف، الزاما  
ثاقت مخبر ثابهت نشهده باشهد، خبهر،     خبر مخبر کذّاب و فاسق نیست بلکه همین که و

که ممکن است در واقع مخبر، امامی عدل ثقه و حتهی   شود، درحالی ضعیف شمرده می
 القدر باشد. در این باره توضیا بیشتری در ادامه آمده است.  جلیل عالم و



 931۸بهار و تابسنان م، ویک ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لدامه ح،یشصفدو   99۰

 روایات .2ـ1ـ3
به چند دسته از اخبار برای اثبا  حجیت خبهر واحهد تمسهک شهده، از جملهه اخبهار       

ایهن   ۀدهنهد  عالجیه، یعنی اخباری که در عالج تعارض بین روایا  وارد شده که نشان
عنه بوده است. و نیز اخبهاری کهه در    است که اصل حجیت روایا  در نزد ائمه مفروغ

ها امر شده که به روا  خاصی مراجعه شود و نیز اخباری که امر به رجوع به ثقها    آن
خویی، کنهد.)  هها مهی   بهه حفهر روایها  و ضهبط آن    کند و همچنین اخباری که امر  می
ی از ایهن روایها ، حجیهت قهول ثقهه را نتیجهه       یمرحوم خهو  (۵۵0، ص۱جق، ۱0۵۵
 جا( همان)گیرند. می

شده برای اثبا  حجیت خبر واحد، این روایا  نیهز قابهل    اما همچون آیا  استفاده
اوال  تواتر این اخبار کنند که  به این اخبار چنین اشکال می خدشه هستند. امام خمینی

توان برای اثبا  حجیهت خبهر واحهد بهه روایها        )چون در صورتی میرا قبول نداریم
ثانیا   بر فرض تواتر هم،  ،آید( استدالل کرد که روایا  متواتر باشند وگرنه دور پیش می

عنه نزد امام و  م و مفروغاین است که حجیت خبر ثقه، امری مسلّ ۀدهند این اخبار نشان
راوی بوده است، بنابراین شارع در مقام تأسیس حجیت و طریقیت خبهر واحهد نبهوده،    

 (0۱۱، ص۱، جق۱0۱۳خمینی، بلکه مانند سایر عقال به خبر واحد عمل کرده است.)
 اجماع .3ـ1ـ3

یکی از دالیلی که برای اثبا  حجیت خبر واحهد گفتهه شهده، اجمهاع اسهت. مرحهوم       
هها خدشهه کهرده     اجمهاع بیهان کهرده و در تمهام آن     تقریر برای استدالل به پنجی یخو

نیهز اسهتدالل بهه اجمهاع را      امام خمینی( ۵۵۷، ص۱جق، ۱0۵۵، : خوییکناست.)
صحیا ندانسته و دلیل آن را اوال  نقل سید مرتضی مبنی بر اجماع بر عدم حجیت خبهر  

)نهک:   انهد.  نبأ دانسته ۀدلیل مستنداتی همچون آی واحد و نیز مدرکی بودن این اجماع به
 (۱9۱، ص0، جق۱0۱۲خمینی، 

 عقال ۀسیر .۴ـ1ـ3
انهد. مرحهوم    عقال بر حجیت خبر واحد را قبهول کهرده   ۀاکثر اصولیون، استدالل به سیر

عقالسهت کهه از    ۀگوید: عمده دلیل بر حجیت خبر واحد، سهیر  خویی در این زمینه می
اسهت کهه ایهن دلیهل،     ای که وجود دارد این  طرف شارع مقدس امضا شده و تنها نکته
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عقهال حجهت    ۀعنهوان سهیر   عنوان حجهت تعبهدی بلکهه بهه     حجیت خبر واحد را نه به
نیز بعهد از خدشهه    مرحوم امام خمینی (۵۵9، ص۱، جق۱0۵۵خویی، کند.)نک:  می
فرمایند: بنابراین عمده دلیل بر حجیهت خبهر واحهد     قبلی حجیت خبر واحد می ۀدر ادل

 (۱9۱، ص0ج ،ق۱0۱۳خمینی، بناء عقال است.)
عقهال   ۀاصولیون دیگر هم چون شیخ انصاری، آخونهد خراسهانی و... نیهز بهه سهیر     

، ق۱049؛ آخونهد خراسهانی،   00۲، ص۱، جق۱0۵۳: انصهاری،  کنانهد.)  استدالل کرده
 (040ص

شهود کهه    حجیهت خبهر واحهد، مشهخص مهی      ۀاز این گزارش بسیار مختصر از ادل
الست. در این صهور  بهرای مشهخص    عق ۀسیر، ترین دلیل بر حجیت خبر واحد مهم

عقال مهورد   ۀشدن حدود و ثغور حجیت روایا ، باید میزان داللت این دلیل یعنی سیر
 دقت و کنکاش قرار بگیرد.

رسد که از نظر عقال، صرفا  اطمینان از صدور خبر اهمیت دارد و نه ههی    به نظر می
بر صدور خبهر از گوینهده آن   لذا اگرچه روا  خبری، ثقه نباشند اما قراینی  ؛چیز دیگر

کند. البتهه ثقهه بهودن روا  یکهی از قهراین بهرای        موجود باشد برای ایشان کفایت می
توان گفت حتی روایهاتی کهه قهول ثقهه را      اطمینان به صدور است. با این توصیف، می

انهد،   ها حجیت تعبدی قول ثقه را اسهتفاده کهرده   دانند و مرحوم خویی از آن حجت می
ی هستند و نه تأسیسی. همهان  یعقال و امضای آن دارند یعنی امضا ۀهمین سیراشاره به 

 این روایا  چنین بود. ۀهم دربار طور که گذشت نظر امام خمینی
شهود، اطمینهان بهه     حجیت خبر واحد اسهتفاده مهی   ۀبنابراین، مالا اصلی که از ادل

حاصهل از   است و در این صور  تفهاوتی بهین اطمینهان    صدور روایت از معصوم
وثوق سندی و اطمینان حاصل از وثوق متنی نیست. به عبار  دیگر، اگر در مورد یک 

پیدا  هر راهی از جمله بررسی متن روایت، اطمینان به صدور آن از معصوم خبر، از
تنهها قابهل پهذیرش     کردیم، آن خبر مشمول ادله حجیت خبر واحد شده و آن خبر، نهه 

 .است بلکه پذیرش آن الزم است
 تر بودن بحث از بررسی متنی نسبت به بررسی سندی مهم. ۴
ای برای اولویت بحث از بررسی متنی نسهبت بهه بررسهی سهندی وجهود دارد کهه        ادله
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 دلیل خالصه کرد. پنجها را در  توان آن می
اگر در بحث از حجیت مضمونی به این نتیجه برسیم که مضمون یک روایهت  . ۱ه0

مخالفت با کلیا  و مسلّما  فقه یا کالم یا تاریخ و یا هر  حجت نیست و دلیل آن مثال 
دیگری باشد، به عنوان نمونه روایت با وجود حجت معصوم خدا در هر عصهری   ۀقرین

که از اعتقادا  مسلّم شیعه است منافا  داشته باشد، در آن صهور  روایهت از اعتبهار    
فرض هم که سند صحیا  بر ؛ زیرارسد ساقط است و اصال  نوبت به بررسی سندی نمی

آن  ۀباشد امکان خطا از سوی روا  امامی عادل ضابط وحتی عالم وجود دارد و نمونه 
اما اگهر   ۱های مرحوم کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی است. ها بین نقل برخی تفاو 

در بحث از حجیت سند به این نتیجه برسیم که سند معتبهر اسهت بهاز جهای بحهث از      
همان طور که گذشت با سند صحیا هم امکان خطا در نقهل   رازی ؛مضمون وجود دارد

 وجود دارد.
جامع به تمام اطراف دارد و بها تبحهر در یهک     ۀاحاط بهبررسی مضمونی نیاز . ۵ه0

قسمت خاص از معارف دینی، شخص قادر به بررسی متنی روایا  نیست. برای انجام 
ههای   که آشنایی جامع بها نظهام  تنها احاطه به فروع فقهی، بل صحیا این بررسی جامع نه

اسالمی مثل نظام اخالقی اسالم، نظام تربیتی اسالم و... الزم است اما در بررسی سندی 
ی با معهارف عمیهق   یتنها احاطه به علم رجال کافی است وحتی اگر شخص، هی  آشنا

تواند با استفاده از علم رجال، بررسهی سهندی روایها  را انجهام      دینی نداشته باشد می
 هد.د

به بررسی سندی نسبت به بررسی متنی، سبب پهذیرش روایها     دادناولویت . 0ه0
ها با کلیا   شود یعنی قبول روایاتی که سند معتبر دارند اما مدلول آن غیر قابل قبول می
های معروف ایجاد این مشکل، کتهاب   یکی از نمونه دینی سازگار نیست. ۀو نظام اندیش
ها معتبر بود  روایاتی که سند برخی از آن ۀواسط که بهحاجی نوری است  فصل الخطاب

 ۀقائل به تحریف قرآن شد و هم سبب به وجود آمدن مشکال  زیهادی در بهین جامعه   
، ۱0۷9: استادی، ک)نای برای تبلیغا  ضد شیعی به مخالفین داد. شیعی شد و هم حربه

 (۳۲ه0۵ص
؛ روش خطرناکی اسهت توجه به سند تنها و عدم دقت به قو  یا ضعف متن، . 0ه0
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دلیل ضعف سند کنار گذاشته شوند  به، ممکن است روایاتی که مطالب مهمی دارند زیرا
های  و در نتیجه مطالب مهم دینی اعم از فقهی، اعتقادی و... سطحی شوند. طبق بررسی

تألیف عالمه مجلسهی کهه شهرح کتهاب      مرآة العقولجلد ابتدایی کتاب  ۳نگارنده، در 
درصد از روایا  کافی کهه   ۷4باشد، بیش از  نیز می« کتاب الحجة»مل است و شا کافی
لحها  سهندی    جلد آمده است از نظر عالمه مجلسی و طبق قواعد رجالی، بهه  ۳در این 

تهرین   تهرین و مهتقن   ، مههم کهافی شوند و این در حالی اسهت کهه    ضعیف محسوب می
شدن از تعداد زیادی  ی است. بنابراین توجه صرف به سند سبب محرومیهای روا کتاب

واقهع، بحثهی فقهاهتی     که دقت به مهتن و قهوّ  آن در   شود. درحالی از روایا  مهم می
ای  دهد یک روایت خاص بها اصهول مفهاهیم دینهی و اصهول ریشهه       است که نشان می

 معارف دینی سازگاری دارد یا نه.
ی نسبت بهه  ایجاد تصور و احتمال؛ یکی از مزایای اولویت دادن به بررسی متن. 0ه0

دلیل ضعف سندی، روایتی را کنهار بگهذاریم، طهرح     بررسی سندی این است که اگر به
طور کلی از متن روایت بی بهره شویم، ولی در صورتی کهه   شود که به روایت سبب می

بررسی متنی را در اولویت بدانیم با مرور متن روایت، چه در نهایهت، روایهت را قبهول    
شود، که همین احتمال  روایت سبب ایجاد احتمال ذهنی می کنیم چه رد کنیم خود متن

 (۱44ص، ۱0۳۶سند،  کنتواند منجر به فهم بهتر سایر روایا  شود.) می
 لزوم بررسی متنی  ۀادل. ۵
 مسلم   ۀقاعد. 1ـ۵

علمی باید در نظام علمی مربوط به آن علم مورد بررسهی قهرار گیهرد،     ۀلئاینکه هر مس
له ئست. بحث بررسی متنهی نیهز چیهزی فراتهر از ایهن مسه      منطقی و مسلم ا ۀیک قاعد

کنهد، بایهد    ای را مطهرح مهی   مسائل دینهی، گهزاره   ۀنیست که برای قبول متنی که دربار
ای  گونهه  مضمون آن را در چارچوب کلی مسائل دینی مورد بررسی قرار داد. اگر متن به

  مضهمون دارد در  است که با مفاهیم اساسی دینی سازگار است و به عبار  دیگر قوّ
 این چارچوب، قابل قبول است.

 حجیت خبر واحد ۀمدلول ادل. 2ـ۵
شود  باید گفت از این ادله استفاده می ،حجیت خبر واحد گذشت ۀهمان طور که در ادل
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که خبری، حجت است که اطمینان به صدور آن از معصوم داریم، نه صرف خبری کهه  
ی موجهب اطمینهان بهه    یتنها ت و ضبط راوی بهعدالت و وثاق ؛ زیراروا  آن ثقه باشند

شهود و دلیهل آن ههم ایهن اسهت کهه اگهر بهر فهرض در           صدور خبر از معصوم نمهی 
سندی تمام روا ، بدون استثنا بسیار مورد وثوق، دقیق، ضابط و عالم و خالصه  سلسله
 هها  مراتب وثوق باشند، بازهم امکان اشتباه و خطها و فراموشهی در یکهی از آن    در اعلی

هها   راوی دارد فقط یهک نفهر از آن   پنجسند که  وجود دارد و کافی است در یک سلسله
عهالوه بهر آن در    دچار چنین اشتباهی شود تا روایت، خالف فرمایش معصهوم باشهد.  

، بررسی متنی روایها  ضهعیف،   أنب ۀحجیت خبر واحد گذشت که طبق آی ۀقسمت ادل
 الزم است.

 مدلول روایات  . 3ـ۵
رد کردن روایتی کهه حجیهت آن ثابهت نشهده امها      »کند  دارد که بیان می روایاتی وجود

برخی از ایهن روایها  نیهز بیهان     « امکان صدور آن از معصوم وجود دارد، جایز نیست.
 کند که برای اعتماد به روایت، بررسی مضمون آن الزم است.  می
عَنْ جَمِیهلِ بْهنِ صَهالِاٍ عَهنْ أَبِهی       عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ. ۱ه0ه۲

إِلَهی أَوْرَعُهُهمْ وَ     أَصْهحَابِی   أَحَبَ  : وَ اهللِ إِنَ یقُولُ عُبَیدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
ذِی إِذَا سَهمِعَ الْحَهدِیثَ   تَمُهُمْ لِحَدِیثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِی حَال ا وَ أَمْقَتَهُمْ لَلَّه کأَفْقَهُهُمْ وَ أَ

فَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَها یهدْرِی   کینْسَبُ إِلَینَا وَ یرْوَى عَنَّا فَلَمْ یقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ 
کلینی، ا.)خَارِجها  عَهنْ وَلَایتِنَه    کونُ بِهذَلِ که لَعَلَّ الْحَدِیثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَینَا أُسْهنِدَ فَی 

 (۵۵0ص، ۵جق، ۱04۷
 روایت، صحیحه است.
هاست و کسی کهه حهدیث    ترین آن ترین و فقیه ترین یارانم نزد من، باورع به خدا قسم محبوب
را ها و گناهکارترینشان کسی است که وقتهی حهدیثی    کند و بدترین آن ما را)از نا اهلش( کتمان می

جویهد و   کند، از آن بیزاری مهی  قبول نمی ،شنود ست میکه به ما نسبت داده شده و از ما نقل شده ا
داند شاید ایهن حهدیث از    داند. او نمی کند و کسی که آن حدیث را پذیرفته کافر می آن را انکار می

 ما صادر شده باشد و منسوب به ما باشد و او با انکارش از والیت ما خارج شود.  

معلوم است کهه مهورد روایهت    « ریال ید»با توجه به اینکه در روایت فرموده است 
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 جایی است که شرایط حجیت سندی در آن جمع نشده است.
تَابَههُ إِلَهى أَبِهی    کحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَى قَالَ أَقْرَأَنِی دَاوُدُ بْنُ فَرْقَهدٍ الْفَارِسِهی   . ۵ه0ه۲

وَ  کالْعِلْمِ الْمَنْقُهولِ إِلَینَها عَهنْ آبَائِه     عَنِ کوَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُ الْحَسَنِ الثَّالِثِ
فَقَد اخْتُلِهفَ فِیههِ    کیفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَیکقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَینَا فِیهِ  اأَجْدَادِ
، ق۱040صهفار،  ). تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَینَا... قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ  أَنَّهُ  مَا عَلِمْتُمْ تَبَ وَ قَرَأْتُهُکفَ
 (۲۵۲، ص۱ج

روا  روایت، ثقه امامی هستند، اما اتصال بین محمد بهن عیسهی و داود بهن فرقهد     
 محرز نیست.

اختالف روایها  سهلال    ۀدربار در این روایت وقتی از حضر  امام علی النقی
دانیهد   ست ملتزم باشید و آنچه نمیفرمایند: به آنچه دانستید قول ما شود حضر  می می

 .به ما برگردانید
اند الزم است یعنی وثوق بهه صهدور    طبق این روایت، اوال  علم به آنچه ائمه فرموده

نه صرف وثوق سندی، بنابراین اگر از طریق دیگری مثهل قهو  مهتن متوجهه صهدور      
اگر بهه هردلیلهی    ثانیا  ؛روایت از معصوم شدیم واجب است که به آن التزام داشته باشیم

از جمله ضعف سند، علم به صدور از معصوم پیدا نکردیم حق طهرح خبهر را نهداریم.    
شایان ذکر است که اعراض از مضمون خبر و عدم توجه به مضمون خبر ضعیف السند 

کسی که روایتی را به محه    ؛ زیراخودش نوعی طرح خبر است، و بررسی نکردن آن
 ر واقع روایت را طرح کرده است.اندازد د ضعف سند از کار می

مِ، که ]عن محمد بن عیسی[ عَنْ یونُسَ ]بن عبدالرحمن[، عَنْ هِشَامِ بْهنِ الْحَ  .0ه0ه۲
ذِبَ عَلَهى أَبِهی، وَ یأْخُهذُ    که انَ الْمُغِیرَةُ بْنُ سَعِیدٍ یتَعَمَّدُ الْک : یقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِاهللِ

تُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِهی  کصْحَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ أَبِی یأْخُذُونَ الْانَ أَکتُبَ أَصْحَابِهِ وَ ک
فْرَ وَ الزَّنْدَقَةَ وَ یسْنِدُهَا إِلَى أَبِی ثُمَّ یدْفَعُهَا إِلَهى  کانَ یدُسُّ فِیهَا الْکفَیدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِیرَةِ فَ
 اتُبِ أَصْحَابِ أَبِی مِنَ الْغُلُوِّ فَذَاکانَ فِی کلَّمَا کوهَا فِی الشِّیعَةِ، فَأَصْحَابِهِ فَیأْمُرُهُمْ أَنْ یثْبِتُ

 (۵۵۲، صق۱049کشی، .)تُبِهِمْکالْمُغِیرَةُ بْنُ سَعِیدٍ فِی   مَا دَسَّهُ
روش یافتن روایا  جعلی مغیرة بن  طبق بیان این روایت، حضر  امام صادق

اند نه توجه به سند و اصوال  چنین روایهاتی کهه بها     سعید را توجه به مضمون آن دانسته
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تنهها   دست بردن در کتب اصحاب، جعل شده باشد با علم رجال و توجه بهه سهند، نهه   
در  زیرا ؛شود یافتنی نیست بلکه علم رجال سبب اشتباه و قبول روایت ضعیف می دست

 سند چنین روایاتی نام مغیرة بن سعید جعال کذاب وجود ندارد.
توان گفت این روایا ، متهواتر   هاست و می در این زمینه، خیلی بیش از این روایا 

 ۵۷برخی از این روایا  رجوع کنید به جلهد   ۀو یا حداقل متظافر هستند. برای مشاهد
وَ  وُجُهوبِ الْعَمَهلِ بِأَحَادِیهثِ النَّبِهی    » ، ابواب صفا  القاضهی...، بهاب  وسائل الشیعه

حهرّ عهاملی،   «)تُهبِ الْمُعْتَمَهدَةِ وَ رِوَایتِهَها وَ صِهحَّتِهَا وَ ثُبُوتِهَها     کةِ فِی الْالْمَنْقُولَ الْأَئِمَّةِ
 (۷۷، ص۵۷، جق۱049

 واقعیت تاریخی تدوین حدیث شیعه. ۴ـ۵
تفاو  تاریخ تدوین حدیث شیعه با حدیث اهل سنت سبب ایجاد تفهاو  اساسهی در   

ها نیز با هم متفهاو    ر آنآن، بررسی صحت صدو ۀشود که در نتیج حدیث این دو می
دلیل نوع تدوین حدیث شیعه، بررسی متنی در آن اولویت دارد و در حدیث  شود. به می

تهرین عناصهر تفهاو  تهاریخ      تر است. در اینجا به مههم  اهل تسنن، بررسی سندی مهم
 شود. حدیث شیعه و اهل تسنن اشاره می

 منع حدیث در اهل سنت و کتابت در شیعه. 1ـ۴ـ۵
زمام اوضهاع را در دسهت گرفتنهد بها      که بعد از رحلت حضر  رسول اکرم کسانی

هایی واهی، از تدوین احادیث حضرتش  واقع با بهانه داللیل عجیب و باورنکردنی و در
سهال از   ۱44دلیل همین منع، احادیث اهل تسنن با فاصله بهیش از   جلوگیری کردند. به

ت که این زمان طوالنی تا چه انهدازه  زمان صدور، گردآوری و تألیف شده و واضا اس
ی رسید که بخاری مجبهور شهد از بهین    یتواند سبب اشتباه و جعل شود و کار به جا می

ششصد هزار حدیث تنها هفت هزار را به عنوان احادیهث صهحیا در کتهابش معرفهی     
چنین احهادیثی   (سیر اعالم النبالءو  فتا الباریبه نقل از  ۱0۵، ص۱0۳۵نصیری، کند.)
 مسلم نیاز به بررسی قوی سندی دارند. طور  به

کلی متفاو  از این است. اوال   عصر حضور معصوم برای  اما تاریخ حدیث شیعه به
 ؛سال است و لذا شیعه زمان زیادی برای نقل و ضبط احادیث داشته ۵۷4شیعه بیش از 

یهل، بسهیاری از   انهد، بهه همهین دل    شیعه از ابتدا تأکید بر کتابت حدیث داشهته  ۀثانیا  ائم
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ها بسیار کم شد. مرحوم کلینی در کتاب  احادیث از ابتدا نوشته شد و امکان جعل در آن
هها حضهرا     روایاتی را که در آن« باب روایة الکتب و الحدیث»در بابی با عنوان  کافی

، ۱، جق۱04۷: کلینهی،  کنه ) اند آورده اسهت.  معصومین به کتابت احادیث تشویق کرده
 (۲۵ص

اند به مراتهب کمتهر از    عل و دسیسه در احادیثی که اینچنین گردآوری شدهامکان ج
حهدیث)امام معصهوم( و    ۀاحادیث اهل سنت است و اصوال  وقتی از زمان خود گوینهد 

 ۲9، ص۵جق، ۱04۷، : کلینهی کنشهود)  حتی در محضر او، کتابت حهدیث انجهام مهی   
بیش از یک قرن،  ۀبا فاصلاطمینان به حدیث، بسیار بیشتر از زمانی است که  (9حدیث 

رحلت کهرده بودنهد و در مقابهل جهاعالن      حدیث نوشته شود. در واقع رسول خدا
دلیهل اینکهه    بهه  حدیث، امکان دفاع از خود نداشتند اما حضهرا  ائمهه معصهومین   

شدند امکان دفاع و پاسهداری از میهراث    دار مقام والیت می هریک بعد از دیگری عهده
 داشتند. قبلی را  ۀحدیث ائم

 یافته در حدیث اهل سنت، جعل شخصی در شیعه جعل سازمان. 2ـ۴ـ۵
دیگر در تفاو  تاریخ تدوین حدیث شیعه با حدیث اهل سنت این اسهت کهه در    ۀنکت

یافته و حکومتی پیدا نکهرد،   تاریخ حدیث شیعه هیچگاه جعل و کذب، صور  سازمان
جعهل وجهود نداشهت، بهرخالف      برایای برای ایجاد یک سازمان پرخرج  چون انگیزه

های  تاریخ حدیث اهل سنت که از ابتدا و قبل از شروع به کتابت و حتی از آغازین روز
با گره خوردن به منافع دستگاه خالفت، جعل حهدیث بها    بعد از رحلت رسول خدا

مسلمین بود. وی اولین حهدیث   ۀحکومتی انجام شد. شروع جعل، توسط خلیف ۀپشتوان
را محهروم از   نسبت داد و بر اساس آن دختر رسول خدا ول خداجعلی را به رس

ل اهههل بیههت و مخصوصهها  حضههر    یارث دانسههت، بعههد از آن بههرای محههو فضهها  
و  حضهر  امیرالمهلمنین   ۀدربهار  ، حذف احادیث رسول خداامیرالملمنین

 ل برای حضهر  امیرالمهلمنین  یل برای دشمنان اهل بیت و رذایجعل احادیث فضا
طوری که معاویه رسما  پیشنهاد چهارصد هزار درهمی جعل حهدیث   ج شد، بهسکه رای

به سمرة بن جندب داد و وی هم پذیرفت. واضا است که وقتی حکومت حاضر است 
هایی برای جعل حدیث بپردازد و از جاعالن و کهذابان حمایهت کنهد چهه      چنین هزینه
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که مللفان صحاح مجبهور  شود که گذشت  ی بر سر احادیث خواهد آمد و همان مییبال
شوند از هر صهد حهدیث یکهی را برگزیننهد و طرفهه آنکهه در بهین ایهن احادیهث           می

ی بهه ههی  وجهه در    یشده، تعداد بسیار زیادی، مسلما  جعلی هستند. چنین فضا گزینش
ههای شخصهی    لذا جعل در احادیث شهیعه از جعهل  ، تاریخ حدیث شیعه وجود نداشته

 یافته نشده است. انفراتر نرفته و هیچگاه سازم
شود که بتوان گفت تفهاو    این اختالف تاریخ حدیث شیعه و اهل تسنن سبب می

بها احادیهث بعهد از رحلهت      تفاو  احادیث زمان حیا  رسول خدا ۀها به انداز آن
توان اصرار داشت که هر اندازه که روی بررسی سندی در  رسول خداست. بنابراین نمی
 شود در احادیث شیعه نیز باید وسواس به خرج داد. احادیث اهل سنت تأکید می

 تفاوت روش جعل در شیعه و اهل سنت. 3ـ۴ـ۵
ای اگر قصد تحریف نیهز   بر فضای علمی شیعه، افراد حرفه کامل ائمه ۀدلیل احاط به

کرد، همچنان که وقتهی   شدند و کسی از آنان نقل حدیث نمی زودی رسوا می داشتند، به
ها صادر شد. همهین   ممنوعیت معاشر  با آن عبیرا  بسیار تندی درواقفیه پدید آمد، ت

ها فاصله بگیرند. بنابراین اگر این افراد به نام خود  کلی از آن امر باعث شد تا اصحاب به
کردند، سودی نداشت. بهترین شهاهد آن، واقعیهت خهارجی روایها       حدیث جعل می

افراد نقل نشده و یها اگهر شهده، بسهیار     شیعه است؛ زیرا در مجامع ما، یا روایتی از این 
 شمار است. اندا و انگشت

کردنهد   پس این افراد اگر قصد جعل داشتند، ناچار باید بهه نهام دیگهران جعهل مهی     
ای که هی  اثری از خودشان باقی نگذارند و این کار تنها با دست بردن در کتهب   گونه به

اسهت کهه در ایهن صهور ،     پذیر بود. جالهب اینج  های موجه امکان و اصول شخصیت
تنها سودی ندارد که موجب اشتباه نیز شده و سبب وثهوق بهه روایها  باطهل      رجال نه
 (۵4۷، ص۱09۱اکبرنژاد، شود.) می

ها و نام بهردن از   با وجود علم به جعل توسط آن روست که حضرا  ائمه ازاین
ی روایا  مجعول را بلکه محتوا« هر روایتی که از فالنی باشد، نپذیرید» ها نفرمودند آن

جهو  و بیان کرده و راهکار آن را در توجه به مضمون روایت و عرضه بهه قهرآن جسهت   
 قسمت قبل، بیانگر این نظر است. سهکردند. روایا   می
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دلیهل   های دیگری نیز بین تاریخ حدیث شیعه و اهل سنت وجود دارد که بهه  تفاو 
 شود. نظر می ها صرف اختصار از آن

تاریخ تدوین احادیهث شهیعه، مشهخص اسهت کهه امکهان جعهل در        با این دید به 
احادیث شیعه، قابل مقایسه با احادیهث اههل سهنت نیسهت و اصهوال  روش تشهخیص       
حدیث جعلی در احادیث شیعه و اهل سنت از هم جداست. در احادیهث اههل سهنت    

زیهادی در مهد  طهوالنی و     ۀجعل و دسیس زیرا ؛شناخت سند و راویان آن مهم است
ها رخ داده است، اما در حدیث شهیعه، توجهه بهه     یافته در احادیث آن صور  سازمان به

یافته وجود  دلیل تاریخ تدوین حدیث شیعه، جعل سازمان به زیرا ؛متن در اولویت است
مراقبت دائمی از فضای علمی شیعه  نداشته، از ابتدا کتابت زیادی انجام شده و ائمه

روایتی ضعیف بود ولی قراینی بهر صهحت وجهود داشهت،     اند. بنابراین اگر سند  داشته
 تنها مشکل نیست بلکه متعین است. پذیرش حدیث نه

 مؤیدات لزوم بررسی متنی. ۶
هها مهوارد    لزوم بررسی متنی بهود، امها عهالوه بهر آن     ۀآنچه در قسمت قبل گذشت، ادل

عنهوان ملیهد    دیگری هم وجود دارد که اگر دلیل بر لزوم بررسی متنی نباشد، الاقهل بهه  
 قابل استناد هستند.

 نظر علما. 1ـ۶
، متقدمان بر شهیخ طوسهی و متهأخران از    مشهور علمای شیعه، اعم از اصحاب ائمه

وی تا زمان شیخ انصاری و پس از او تا عصر ما وثوق خبری را مهالا پهذیرش خبهر    
از ههر راه  ها موثق بودن مخبر نبوده است و وثوق بهه خبهر را    یعنی مالا آن ؛اند دانسته
 (۱9۶، ص۱09۱اکبرنژاد، پذیرند.) ی که حاصل شود، مییعقال

کنند که مثال   الی مباحث علمی به این نکته اشاره می هبسیاری از متأخرین نیز در الب
دلیل قو  مضمون، مورد پذیرش ماست اگرچه سند آن ضهعیف   یک حدیث خاص به

 ید:کنه توج است. در این باره به فرمایش مرحوم امام خمینی
عبارا  حدیث مختلف است »... روایت علی الید که سند آن ضعیف است[  ۀ]دربار

که ناشی از تکرار حدیث و تظافر آن است و نیز علما بعد از ابن ادریس بها توجهه بهه    
عالوه، حدیث دارای متن محکم و فصهیا   اند، ... و به ضعف روایت، به آن اعتماد نموده
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است نهه از سهمرة    شود که حدیث از رسول خدا یت میاست و لذا این احتمال تقو
 (0۷۶، ص۱، جق۱0۵۱خمینی، «).بن جندب

 عدم اهمیت شیعه به علم رجال. 2ـ۶
سایر علوم، در بین قدمای علمای شیعه رشد  ۀدر بین علوم اسالمی، علم رجال به انداز

یها مجههول   نکرده است. در واقع، بسیاری از روا  روایا  ما از نظر علم رجال مهمل 
های رجال معروف قدیمی شیعه نیز در واقع، بیشتر کتب فهرست هسهتند   هستند. کتاب
ها گاهی جهرح   اند و در ضمن آن آوری مللفا  و مصنفا  شیعه پرداخته یعنی به جمع

 و تعدیل روا  هم انجام شده است.
مهمهل  نفر را توثیق کهرده اسهت، بقیهه     ۵راوی را نام برده و تنها  ۱۷44رجال برقی 
راوی بحث کهرده کهه بیشهتر، روایهاتی      ۲44حدود  ۀکشی دربار رجالهستند. خالصه 

ن و ااست که در شأن اصحاب رسیده است. رجال نجاشی که در واقع شرح حال مللفه 
 04نفر را توثیق و حهدود   ۲44مللف را ذکر کرده و حدود  ۱۵۶9مللفا  شیعه است، 

شیخ طوسهی ههم کهه در     فهرستهستند. روا  مهمل  ۀنفر را تضعیف کرده است، بقی
 ۶نفهر را مهدح و    ۷۶موردی که ذکر کرده  9۱۵آوری مللفان شیعه است از  صدد جمع

 رجهال نفر را تضعیف کرده است، مابقی این عده مهمل هستند. شیخ طوسی در کتهاب  
نفر را توثیهق   ۱۷۱اند نام برده،  که از ائمه نقل حدیث کردهرا نفر از رواتی  ۶0۵۳خود، 
، ۱0۳۷ترابی شهرضهایی،  نفر را تضعیف کرده است، سایرین مهمل هستند.)نک:  04و 
 (۱00و  ۱۵0، ۱۱0، ۱4۷ص

ترین کتب رجالی شیعه بود. مجموعا  از بهین   آنچه گذشت گزارش مختصری از مهم
راوی قابهل توثیهق    ۱044راوی، با تمام توثیقا  خاص و عهام، حهداکثر    ۳444حدود 
 بقیه مهمل یا مجهول هستند. راوی ضعیف و ۷4هستند، 

ههای   همهه تألیفها  در زمینهه    گونه است؟ چرا شیخ طوسهی کهه ایهن    واقعا  چرا این
ههای رجهالی    طوری که با کتهاب  رجال تألیف قوی ندارد، به بارۀمختلف علمی دارد در

ی خودش را توثیق کرد؟ جواب جز این نیسهت  یتوان اسناد روایا  کتب روا شیخ، نمی
یعنی در نظر بزرگهان  ؛ کردند از غیر راه سند به متن حدیث اطمینان پیدا میکه این علما 

قدما اگر سند روایتی ضعیف بود اما شواهدی وجود داشت اطمینان به صهدور روایهت   



 «حج  اهلل»بررسی حجیت روایات با سد، ضعیف و منن قوی با تأکی، بر روایات   121
 

 

 شد. حاصل می از معصوم
 عدم اهمیت برخی علمای بزرگ به ذکر سند. 3ـ۶

از ذکهر   ،سهند بهوده اسهت   مواردی وجود دارد که علمای بزرگی با آنکهه روایاتشهان م  
هها قبهول    این بوده که احتماال  از نظهر آن  ۀدهند اند و این نشان ها خودداری کرده سندآن

انتساب این روایا  به معصوم نیاز به سند نداشته است و فکهر ایشهان ایهن بهوده کهه      
تواننهد بهدون داشهتن سهند، نسهبت بهه        برند می آیندگان هم که از این روایا  بهره می

نمونه بهه مهوارد زیهر توجهه      رایاطمینان پیدا کنند. ب این روایا  از معصوم صدور
 کنید:

بهرای  »گویهد:   چنین مهی  تحف العقولکتاب  ۀشیخ ابو محمد حرانی در مقدم -
های احادیث را حذف کردم هرچنهد اکثهر    سبکباری و مختصرنویسی، سند

به آن نبود چهون  ام ولی نیاز  این احادیث را با سندهایشان از اساتیدم شنیده
هایی است که خودشهان گهواه صهحت     بیشتر این کلما ، آداب و حکمت

 (0، صق۱0۶0حرانی، «)خودشان هستند...
در اکثهر روایها  ایهن    »نویسهد:   چنین می االحتجاج ۀمرحوم طبرسی در مقدم -

کتاب، سند را نیاوردم چراکه مضمون این روایا  یا مورد اجماع علماست 
یا اینکه در کتب سیره و سایر کتهب بهین مخهالف و     یا موافق با عقل است
 (۱0ص ،۱، جق۱040طبرسی، «). ملالف وجود دارد...

 تعریف صحیح در نزد قدما . ۴ـ۶
اند که از قراین صهحت و حجیهت برخهوردار     دانسته قدمای امامیه، خبری را صحیا می

یقتضهی   انهم یطلقون الصحیا علی کهل حهدیث اعتضهد بمها    » گوید: باشد. مامقانی می
شود که قدما  از این تعریف معلوم می (۱09، ص۱، جق۱0۱۱مامقانی، «).اعتمادهم علیه

ها بر خبری بوده است که اطمینهان بهه    آن ۀاند بلکه تکی ای روی بحث سند نداشته تکیه
 اند. کرده صدور آن از معصوم پیدا می

 بررسی متن با توجه به نوع متن . ۷
توانهد راهگشها بهوده و     انهواع روایها ، مهی    ۀمتنی در همتوان ادعا کرد که بررسی  نمی
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ی یرا اثبا  کند یا ظن به صدور را تقویت نماید، بلکه میزان کارا صدور از معصوم
ای و    متن در متون موعظهاین معیار در احادیث مختلف، متفاو  است. استفاده از قوّ

های  ادعا کند که خطبهها بسیار راهگشاست. بعید است کسی  ها وخطبه ی، حکمتیدعا
 یا مناجا  خمسه عشر و... از غیر معصوم صادر شده است. البالغه نهج

را  البالغه نهج، در پاسخ کسانی که برخی از مطالب البالغه نهجالحدید شارح  ابن ابی
کسی که با کالم و خطبه انس داشته باشد و مقداری از علهم  » گوید: دانند، می جعلی می

تر  برده باشد حتما  بین کالم رکیک با فصیا و بین کالم فصیا با فصیا بیان و ذوق بهره
تمهام را ورق بهزنیم و در    فرق خواهد گذاشت، همان طور که ما اکنون اگر دیهوان ابهی  

ادبی خود خواهیم  ۀشک با قریح ضمن آن، یک یا چند قصیده بیابیم که از او نیست، بی
 البالغهه  نهجتمام سازگاری ندارد، اگر در  بییافت که آن ابیا ، با شعر و روح و سبک ا

هم تأمل کنی، آن را آب یکپارچه و روح یگانه و سبک واحهد خهواهی یافهت، بسهان     
جسم بسیط که حقیقت برخی از اجزای آن با حقیقت اجزای دیگر تفاوتی ندارد؛ ماننهد  

ای  و آیهه قرآن کریم که آغاز آن مانند میانش و میان آن بسان پایانش است و هر سهوره  
های دیگهر آن   سوره از آن، در سرچشمه و مکتب و هنر و اسلوب و نظم، مانند آیا  و

 (۱۵۳، ص۱4جق، ۱00۷الحدید،  ابن ابی«)است.
گفته از شیخ ابو محمد حرانهی نیهز، اهمیهت بررسهی متنهی را در اثبها         کالم پیش

 دهد. ها نشان می ها و خطبه صدور در حکمت
طهور   روایا  فقهی نیاز به اسلوب خاص خودش دارد. بهاستفاده از روش متنی در 

زیهادی در اثبها  صهدور روایها       ۀتوان بههر  متن نمی توان گفت از معیار علوّ کلی می
هها   روایا  فقهی بیانگر قانون هستند و ادبیا  متهون قهانونی، در آن   زیرا ؛فقهی گرفت

ههم وجهود دارد کهه     آن حتی در آیا  االحکهام قهرآن   ۀخورد، نمون بیشتر به چشم می
 ۀمثال به آیا  االحکهام سهور   رایلحا  سبک، گاهی متفاو  با سایر آیا  هستند. ب به

  مهتن  ید. البته این استفاده کمتر، به معنهای عهدم امکهان اسهتفاده از قهوّ     کننساء توجه 
ای اسهت کهه    گونهه  متن بهه  آید که علوّ در همین روایا  فقهی نیز پیش می ؛ زیرانیست

های  از نگاشته« علی الید»کند. مثال آن در روایت  ور از معصوم را تقویت میامکان صد
مهتن،   های دیگر بررسی متنی غیر از علوّ گذشت. همچنین سنجه مرحوم امام خمینی
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در روایا  فقهی وجود دارد مثل هماهنگی با سایر احکام فقهی، هماهنگی با قهرآن و...  
ز موضوع این نوشتار است. مجموعا  بایهد گفهت   ها خارج ا تک آن که البته بحث از تک

ی یاثبها  صهدور روایهت از معصهوم کهارا      برایهای فقهی، استفاده از سند،  در روایت
 بیشتری دارد.
هها   ای و دعایی و حکمت متون موعظه ۀانداز   متن بههای تاریخی نیز قوّ در روایت
دهند البته روایهت   قع را میهای تاریخی، شرح ماو ا روایتزیر ؛ها کارایی ندارد و خطبه

صادر شده باشد مسلما  دارای رکاکت لفر  در هر موضوعی که باشد اگر از معصوم
توان جعلی بودن روایتهی را فهمیهد، امها اینکهه      و خطای ادبیاتی نیست و از این راه می

را اثبها  کنهیم کمتهر قابهل        متن به ما کمک کند تا صدور روایت از معصومقوّ
توان یکسهره   های تاریخی نیز نمی هرچند که مانند متون فقهی در روایت .ستاستفاده ا
ههای     متن در اثبا  صدور را نادیده گرفت. البتهه بررسهی متنهی در روایهت    نقش قوّ

های خاص خودش را دارد، از جمله هماهنگی با مسلما  تاریخی،  تاریخی نیز اسلوب
هها   موضوع این نوشهتار نیسهت بهه آن   هماهنگی با سیره و اخالق معصوم و... که چون 

 شود.  پرداخته نمی
 بررسی متن با توجه به نوع مخاطبین. ۸

 ؛ زیهرا ههای مخهاطبین نیهز بسهتگی دارد     میزان اهمیت بررسی متنهی بهه سهطا آگهاهی    
کنهد، شهاهد ایهن     مخاطبان با یک سبک و در یک حد صحبت نمی ۀبا هم معصوم

النَّاسَ   لِّمَکنُ  إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیاءِ أُمِرْنَا أَنْ»ه: است ک کالم، روایت معروف از رسول خدا
معصوم حتی رعایت گویش مخاطهب   (۵0، ص۱، جق۱04۷)کلینی، «. عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِم

مخاطب بهه   ۀنقل شده است که حضر  با لهج کند، شبیه آنچه از رسول اکرم را می
، ۶، جق۱0۱0)مجلسهی،  «.سهفر   ام  فهى   صیام  مبر ا  ام  من  لیس»وی جواب فرمودند که 

طبق این نقل، رسول خدا مطهابق لهجهه مخاطهب،     (، به نقل از منابع اهل سنت۲۵۱ص
 فرمایش فرمودند.

شود، حضهر  بهه    حکمی پرسیده می در روایاتی هست که وقتی از امام صادق
 0۱۳، ص۱ج، ق۱04۷: طوسهی،  کنه  )انهد.  اکتفا فرمهوده « ال»یا « نعم»یک جواب کوتاه 

 اما در مواردی بوده که راوی، یک سهلال خهاص پرسهیده ولهی امهام     ( 09حدیث 
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 (۶0۱، حدیث ۵0۲، ص۱جق، ۱049: حرّ عاملی، کن).جواب بسیار کلی داده است
تواند ناشی از میزان دقت و فهم و آگاهی مخاطب باشد.  تفاو  این دو نوع جواب، می

اسهت و   هها طهراز اول اصهحاب ائمهه    در روایت دوم، راوی، زراره است کهه از فق 
تنهها   دهند که از متن جواب، نهه  ای می گونه جزئی وی را به ۀلئ، جواب یک مسامام

هها   شود بلکه فروعا  فقهی بسیار زیادی که مستند آن جواب سلال زراره مشخص می
  مضهمون، در ایهن   گیرند. بررسی متن و توجه به قهوّ  استصحاب است نیز جواب می

تواند به اطمینان از صحت صدور کمهک کنهد. امها در     ایا  خیلی بیشتر میدست از رو
 ای چهون علهوّ   توان از قرینه ینی از درا و علم دارد، نمییروایاتی که راوی آن، سطا پا

نمونۀ دیگر از این دسهت را   استفاده کرد. متن برای اثبا  صدور روایت از معصوم
ک آیۀ قرآن را به دو نفر از اصحاب بهه دو  ، یتوان در روایتی دید که امام صادق می

دهند و خودشان در بیان چرایی ایهن تفهاو ِ توضهیا، بهه      صور  متفاو  توضیا می
، حدیث ۲09، ص0ق، ج۱04۷فرمایند.)نک: کلینی،  تفاو  فهم این دو راوی اشاره می

0) 
 تفاوت ضعف سندها. ۹

ضمون هستند، توجه   مدر بررسی صحت صدور روایاتی که دارای سند ضعیف و قوّ
بسیار مهم است. روایتی کهه راوی آن   ،به اینکه ضعف سند روایت، از چه جهتی است

ضهبط خهوبی نهدارد و     ۀمعروف به جعل و کذب است و نیز روایتی کهه راوی آن قهو  
هر سهه از نظهر علهم رجهال ضهعیف بهه        ،همچنین روایتی که راوی آن ناشناخته است

توان یکسان انگاشهت. در روایتهی کهه     ها را نمی وایتکه این ر آیند، درحالی حساب می
  مهتن وجهود   ضبط خوبی ندارد اگر قهراین صهحت از جملهه، قهوّ     ۀیک راوی آن قو
توان به صرف ضعف راوی روایت را کنار گذاشهت و ماننهد روایهت راوی     داشت نمی

گونه نیست کهه همیشهه    کذاب با آن برخورد کرد، چه اینکه شخص غیر ضابط هم این
توان ماننهد راوی کهذاب    تباه کند. در مورد روایتی هم که راوی آن مجهول است نمیاش

 سادگی، روایت را انکار کرد. نظر داد و به
 هللدلیل وجود راوی کذاب بود مهثال  راوی، عبهدا   خالصه اینکه اگر ضعف روایتی به

اعتمهاد   (۵۵۶، ص۱0۶۲: نجاشی، کنبن قاسم حضرمی بود که معروف به کذب است)
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دلیل وجود ابو صامت حلوانی است کهه   به روایت سخت است اما اگر ضعف روایت به
هی  توثیقی در رجال ندارد و هی  ضعفی هم از او ثبت نشده اسهت، در ایهن صهور     

ههای   متن، یا هماهنگی با سایر روایا  یا وجود روایت در کتهاب  اگر قراینی مانند علوّ
تنها سخت نیست بلکه متعهین نیهز هسهت.     یت نهاعتماد به روا ،معتبر و... وجود داشت

ق، ۱04۷، : کلینهی کنروایتی نقل شده) کافینمونه از این راوی، در کتاب الحجة  رایب
دلیهل همهاهنگی بها روایها  متعهدد در کتهب        رغم ضعف سند به بهکه ( ۱9۷9، ص۱ج

: کنه مختلف، هماهنگی با آیه قرآن و قراین دیگر قابل قبول است.)برای توضیا بیشتر 
 (۵۵۷ه۵۵۵، ص۱09۶بهادری جهرمی و مجد فقیهی، 

ضعف علم رجال در نزد شیعه گذشت نیز، توجه ویهژه بهه    دربارۀآنچه پیش از این 
ناشناخته بهودن  دلیل  بهضعف راوی بلکه  سبب ها نه به که ضعف سند آناست روایاتی 

 کند. جو از قراین صحت را تأیید میو وی است و جست
که مهمل بوده و ضعفی از را صراحت، روایت راوی  ن علما، بهحتی برخی از بزرگا
دانند. عالمه تستری با نقل این مطلب، آن را حق  قابل قبول می ،وی گزارش نشده باشد

، ۱جق، ۱0۱4، تسهتری دهد.) حقیق دانسته و حتی عمل به آن را به اصحاب نسبت مهی 
بهر   صحاب امام صهادق شود عالمه وحید بهبهانی نیز، اصل را در ا گفته می (0۳ص

 (۵4۷ص، ۱09۱اکبرنژاد، ها قرار داده است.) وثوق آن
توان استفاده کرد که قو  مهتن در روایتهی کهه ضهعف      آشکارا می ،از آنچه گذشت
خاطر مهمل یا مجهول بودن راوی است بسیار راهگشاست، هرچند در  سندش صرفا  به

ها گذشت اگرچه احتیاط و  ن آن  متقوّ سادگی از توان به سایر روایا  ضعیف هم نمی
 دقت بیشتری الزم است.

 ۀهایی از روایات با سند ضعیف و متن قوی در روایـاتی دربـار   نمونه. 1۱
 «هللحجةا»
که دارای سند ضهعیف هسهتند امها    « هللا حجة» ۀنمونه به چهار مورد روایا  دربار رایب
تهوان صهدور آن را بهه     دلیل وجود قراین، روایا  با متن قوی به شهمار آمهده و مهی    به

 اصلی بر صدور ۀشود. در هر مورد، عنوان مطلب، قرین نسبت داد اشاره می معصوم
 .استروایت از معصوم 
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 وجود روایت مشابه با سند معتبر . 1ـ1۱
الْحَسَهنِ  حَدَّثَنَا عَبْدُاهللِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْهمَاعِیلَ النَّیشَهابُورِی عَهنْ أَحْمَهدَ بْهنِ      

ثِیرٍ عَهنْ  کوفِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ نَصْرٍ وَ عَلِی بْنِ عَبْدِاهللِ الْهَاشِمِی عَنْ عَبْدِ الْمُزَاحِمِ بْنِ کالْ
انَ أَمِیرُ الْمُلْمِنِینَ ع یقُولُ أَنَا عِلْمُ اهللِ وَ أَنَا قَلْهبُ اهللِ الْهوَاعِی وَ لِسَهانُ    ک: أَبِی عَبْدِاهللِ ع قَالَ

 (۶0، ص۱، جق۱040)صفار، هللِ النَّاطِقُ وَ عَینُ اهللِ النَّاظِرُ وَ أَنَا جَنْبُ اهللِ وَ أَنَا یدُ اهللِ.ا
سند این روایت ضعیف است. اما مطالب این روایت با مطالب سایر روایها  تأییهد   

لْحَسَنِ بْهنِ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ا»شود؛ مثال  در روایتی در توحید صدوق با سند صحیاِ  می
قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَهعِیدٍ   اهللأَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَحِمَهُ 

معهارفی شهبیه بهه    « عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاهللِ
 منینلمورد بحث و باالتر از آن مطرح شده و بهه حضهر  امیرالمه   معارف روایت 

اضافه بر آن، فخامت مهتن و  ( ۱۶0، صق۱09۳: ابن بابویه، کننسبت داده شده است.)
و توسط راوی بهزر  و دانشهمندی    بصائر الدرجا نقل آن در کتاب معتبری همچون 

که مضمون دو شود. دقت شود  سبب سادگی پذیرش معارف روایت می ،همچون صفار
روایت فوق دقیقا  مثل هم نیستند تا این اشکال مطرح شود که در صور  صحت سهند  

 شویم. نیاز می روایت دوم، اصال  از مضمون روایت اول بی
 هماهنگی با کلیات معارف دینی. 2ـ1۱

حَدَّثَنَا عَلِهی بْهنُ    اهللمَهُ تَابِ رَحِکلَینِی مُصَنِّفُ هَذَا الْکقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ الْ
مِ عَهنْ أَبِهی   که إِبْرَاهِیمَ َعهنْ أَبِیههِ َعهنِ الْعَبَّهاسِ ْبهنِ عَُمهرَ الْفُقَیِمهی َعهنْ هَِشهامِ ْبهنِ الَْح          

 (۱۶۳، ص۱، جق۱04۷)کلینی، .۵عَبْدِاهللِ
دلیهل   ، باب االضطرار الی الحجة، نقل شهده بهه  کافیاین روایت که در کتاب الحجة 

ایهن راوی در کتهب    زیراسند، ضعیف است  در سلسله« الْعَبَّاسِ بْنِ عُمَرَ الْفُقَیمِی»وجود 
شود این است که مطالب روایت  رجال مجهول است. اما آنچه سبب پذیرش روایت می

ضرور  وجود حجت خدا هماهنه  اسهت، مهتن     ۀشیعی دربار ۀبا کلیا  نظام اندیش
گونه رکاکت ادبیاتی نیسهت   است، دارای هی  روایت دارای استدالل عقالیی قابل قبول
و توسط عالم بزرگی همچهون کلینهی    کافیو بلکه فخامت دارد، در کتاب مهم و معتبر 

ها مضمون اصلی آن یعنی ضرور  وجود حجهت خهدا    نقل شده است و اضافه بر این
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در زمین در روایت صحیا دیگری در همین باب آمده است. سند این روایهت صهحیا   
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَهاذَانَ عَهنْ صَهفْوَانَ بْهنِ یحْیهى عَهنْ       »است: چنین 

 (۱۶9، ص۱، جهمان«).مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ
عالوه بر تمام این قراین، ضعف سند روایت، نه بهه جههت کهذاب و جعهال بهودن      

طبهق نظهر برخهی     ،راوی بلکه تنها مجهول بودن وی است که همان گونه کهه گذشهت  
 گفته نیز الزم است. علمای بزر  قبول چنین روایتی حتی بدون توجه به قراین پیش

 موافقت با قرآن. 3ـ1۱
ی شهیعه،  یه دابة االرض، در متهون روا  ۀنمل، معروف به آی ۀسور ۳۵ ۀمصداق آی بارۀدر

د، وجهود دار  منینلتطبیق مصداق آن بر حضر  امیرالم ۀروایا  نسبتا  زیادی دربار
تک این روایا  گفته شود تمام این روایها  دارای   که البته ممکن است در بررسی تک

، در مقابل، روایها   (۳۵و ۳۱، ص۱0۳۳نیا،  زاده و موسوی : نقیک)نضعف سند هستند
نگری در خود  کنند. ژرف را نفی می اهل تسنن، تطبیق دابة بر حضر  امیرالملمنین

قهرآن،   ۀدهد که خصوصیا  مورد اشار آن، نشان می آیه و استخراج خصوصیا  دابّة از
دقیقا  در روایا  شیعه وجود دارد و روایا  اهل تسنن در مخالفت با آیه قرآن هسهتند.  
عالوه بر موافقت مضمون روایا  شیعه با قرآن، قهراین دیگهری همچهون تعهداد زیهاد      

سبب پهذیرش   کافی و تفسیر قمیها در کتب مهمی همچون  روایا  شیعه و وجود آن
: بهادری جهرمی و مجهد فقیههی،   ک)نشود. ها می رغم سند ضعیف آن این روایا  علی

 (۵۵۷ه۵۵۵، ص۱09۶
 های متعدد در کتب مختلف وجود روایت با سند. ۴ـ1۱

عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِهی أُسَهامَةَ وَ عَلِهی بْهنُ     
بْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْهزَةَ  إِ

قَهالَ:   أَنَّ أَمِیرَ الْمُلْمِنِینَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَمَّنْ یثِقُ بِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُلْمِنِینَ
 (۱۷۳، ص۱، جق۱04۷)کلینی،   .کخَلْقِ  عَلَى  کمِنْ حُجَّةٍ لَ کخْلِی أَرْضَلَا تُ کمَّ إِنَّالله

دلیل وجود راوی قبل از ابی اسحاق که برای ما ناشناخته است و  سند این روایت به
وی متفاو  اسهت، طبهق ضهوابط     ۀنیز وجود سهل بن زیاد که نظر علمای رجال دربار

 آید. رجالی ضعیف به شمار می
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دلیل تحویهل   این است که اوال  همین سند به ،شود سبب پذیرش روایت میاما آنچه 
در آن در واقع سه سند جداگانه است، که در دو سند سههل بهن زیهاد وجهود نهدارد و      

دلیل یک راوی مجهول است، روایت با اختالف بسیار کمی  بنابراین ضعف سند فقط به
 شهیخ طوسهی   الغیبهة در کتهاب   ه  بدون تغییر در معنای متن هدر حروف برخی کلما   

، ق۱09۲ابن بابویهه،  شیخ صدوق) الدین و تمام النعمه کمال، کتاب (۵۵۱، صق۱0۱۱)
های متفاو  آمده  با سند (۵۶، صق۱040ابن بابویه) و التبصره ةاالمامو  (۵90، ص۱ج

است. اضافه بر این اسناد، مضمون اصلی روایهت بها کلیها  نظهام معرفتهی شهیعه نیهز        
آن  رغهم ضهعف سهند    بهه رد. مجموع این قراین سبب قبهول مهتن روایهت    سازگاری دا

 شود. می
چنینی زیادی وجود دارد  موارد این هللا شایان ذکر است که در روایا  در مورد حجة

های متفاو  در کتب روایی مختلف نقل شده است که برای  که مضمون روایت با سند
 ود:ش رعایت اختصار فقط به دو مورد دیگر اشاره می

 ...« وَ الْمُبَرَّأُ عَنِ الْعُیوبِ الْمَخْصُهوصُ بِهالْعِلْم    الذُّنُوبِ  الْإِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ»ِعبار   -
با سند ضعیف نقل شده، امها همهین    کافیدر  (۵44، ص۱، جق۱04۷کلینی، )

و بها  ( ۶۷۷، ص۱0۷۶ابن بابویه، صدوق) امالیعبار  و با سندی متفاو  در 
، (۵۱۶، ص۱، جق۱0۷۳ابهن بابویهه،   )عیون اخبار الرضها سندی دیگر در 
 (۵۱9، صق۱09۷)نعمهانی،  الغیبهة (، 009، صق۱0۶0حرانهی،  )تحف العقول

 و... نیز نقل شده است.
مَا زَالَتِ الْأَرْضُ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِیهَا الْحُجَّةُ یعَرِّفُ الْحَلَالَ وَ الْحَهرَامَ وَ یهدْعُو   »عبار   -

با سهند ضهعیف    کافیدر  (۱۷۳، ص۱، جق۱04۷کلینی، «)بِیلِ اهللِالنَّاسَ إِلَى سَ
صهفار،  )بصهائر الهدرجا   های متفهاو  در   نقل شده، اما همین عبار  با سند

، ۱، جق۱09۲ابن بابویهه،  )الدین و تمام النعمة کمالو  (0۳0، ص۱، جق۱040
 نیز آمده است. (۵۵9ص

 گیری هنتیج. 11
 به بررسی سندی اهمیت بیشتری دارد از جمله: به دالیلی، بررسی متنی نسبت. ۱ه۱۱

         در صور  منفی بودن نتیجهه بررسهی صهدوری نوبهت بهه بررسهی متنهی
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 گونه نیست. رسد ولی در بررسی سندی این نمی
     جهامع بهه معهارف     ۀبررسی متنی برخالف بررسی سهندی، نیهاز بهه احاطه

 اسالمی دارد.
 د در اثهر دقهت روی   تواند منجر به ایجاد تصور ذهنی جدی بررسی متنی می

 متون روایا  شود.
عقالسهت و از نظهر عقهال صهرفا       ۀترین دلیل بر حجیت خبر واحد، سیر مهم. ۵ه۱۱

اطمینان از صدور خبر اهمیت دارد و نه هی  چیز دیگر، لذا اگرچه روا  خبهری، ثقهه   
 کند.  آن موجود باشد برای ایشان کفایت می ۀقراینی بر صدور خبر از گویند ،نباشند
علمی در چارچوب کلی نظام آن علهم فهمیهده    ۀعالوه بر آن، اینکه هر گزار. 0ه۱۱

مسلم منطقی است. روایاتی که حداقل متظافر هستند نیهز وجهود دارد    ۀشود، یک قاعد
 ها به بررسی متنی برای قبول یا رد روایا  دستور داده شده است. که در آن
ث شهیعه و تفهاو  آن بها تهاریخ     های تاریخی تدوین حدی توجه به واقعیت. 0ه۱۱

جعلیا  بسیار کمتر در حدیث شیعه هسهتند   ۀدهند تدوین احادیث اهل سنت که نشان
 کنند. نیز، نیاز به بررسی سندی در روایا  شیعه را کمتر می

ها  ها وخطبه ی، حکمتیای و دعا های متنی در متون موعظه استفاده از بررسی. ۲ه۱۱
ی کاربرد دارد. همچنین قو  متن، در روایاتی که مخاطب بیشتر از متون فقهی و تاریخ

 ها از سطا آگاهی باالتری برخوردار است کارگشاتر است. آن
قراینی همچون وجود روایها  مشهابه بها سهند     « هللحجةا» ۀدر روایا  دربار. ۶ه۱۱

معتبر، هماهنگی با کلیا  و نظام معارف دینی و وجود روایت بها سهندهای متعهدد در    
تلف از قراین راهشگا و کاربردی بهرای اطمینهان از صهدور روایها  بها سهند       کتب مخ

 ضعیف است.
 ها نوشت پی
و معمهوال  بزرگهان   وجود دارد در کتب فقهی فوق  ۀگان های زیادی از تفاو  نقل بین اعالم سه نمونه .۱

خ طوسهی  فقه در این موارد، نقل کلینی را بر شیخ طوسی و شیخ صدوق و نقل شیخ صدوق را بهر شهی  
 شود: کنند. برای نمونه به موارد زیر اشاره می دهند و دلیل این ترجیا را اضبط بودن، بیان می ترجیا می
ال ریهب ان التهرجیا مهع الفقیهه بهوجهین: االوّل: ان      »و قال بع  االجالء مهن المعاصهرین    -

 «ر...تاب التهذیب و االستبصاکبوضوح لمن یراجع  کما یظهر ذلکالصدوق اضبط من الشیخ 
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 (0۷۵، ص0ق، ج۱0۵0)صافی گلپایگانی، 
لمهة ال، و الشهیخ   کلینی مع اضافة کونه عین الموثق األوّل رواه الک... و ال یرد علیه بأنّ الظاهر  -

 (۵90، ص۵۲ق، ج۱0۱۵لینی أضبط...)روحانی، کبدونها. و حیث انّ ال
هُ مِنْ أَینَ أَثْبَتَّ الْأَنْبِیاءَ وَ الرُّسُلَ قَالَ إِنَّا لَمَّا أَثْبَتْنَها أَنَّ  متن روایت چنین است: أَنَّهُ قَالَ لِلزِّنْدِیقِ الَّذِی سَأَلَ .۵

یما  مُتَعَالِیها  لَهمْ یجُهزْ أَنْ یشَهاهِدَهُ     کالصَّانِعُ حَ کانَ ذَلِکلَنَا خَالِقا  صَانِعا  مُتَعَالِیا  عَنَّا وَ عَنْ جَمِیعِ مَا خَلَقَ وَ 
سُوهُ فَیبَاشِرَهُمْ وَ یبَاشِرُوهُ وَ یحَاجَّهُمْ وَ یحَاجُّوهُ ثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَاءَ فِی خَلْقِههِ یعَبِّهرُونَ عَنْههُ    خَلْقُهُ وَ لَا یلَامِ
فَثَبَهتَ   -هُمْهِ فَنَهاُُ که عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَ مَنَافِعِهِمْ وَ مَها بِههِ بَقَهاُُهُمْ وَ فِهی تَرْ      وَ یدُلُّونَهُمْ  وَ عِبَادِهِ  إِلَى خَلْقِهِ

وَ صَفْوَتُهُ مِهنْ   یمِ الْعَلِیمِ فِی خَلْقِهِ وَ الْمُعَبِّرُونَ عَنْهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ هُمُ الْأَنْبِیاءُکالْآمِرُونَ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْحَ
تِهِمْ لَهُهمْ فِهی الْخَلْهقِ وَ    کلَهى مُشَهارَ  ینَ لِلنَّهاسِ عَ کمَةِ مَبْعُوثِینَ بِهَا غَیهرَ مُشَهارِ  کمَاءَ مُلَدَّبِینَ بِالْحِکخَلْقِهِ حُ
لِّ دَهْهرٍ وَ  که فِهی   کمَةِ ثُمَّ ثَبَهتَ ذَلِه  کیمِ الْعَلِیمِ بِالْحِکمِنْ عِنْدِ الْحَ  ءٍ مِنْ أَحْوَالِهِمْ مُلَیدِینَ یبِ فِی شَیکالتَّرْ

ونُ مَعَههُ عِلْهم    که یلَا تَخْلُوَ أَرْضُ اهللِ مِنْ حُجَّةٍ یکالْبَرَاهِینِ لِ زَمَانٍ مِمَّا أَتَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیاءُ مِنَ الدَّلَائِلِ وَ
 یدُلُّ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِهِ وَ جَوَازِ عَدَالَتِهِ.
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