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 چکیده

ز اواخر زندگی رسول گرامی هایی که در برخی از منابع تاریخی و جوامع روایی ا یکی از رخداد
خواهی پیرمردی به نام عکاشه از ایشان است. بر اساس این  نقل شده، جریان قصاص اسالم

مبنی بر ادای حقوق احتمالی، عکاشه مدعی شد که روزی  ها، پس از درخواست رسول اکرم نقل
از حق خود گذشت.  تازیانۀ حضرت به وی اصابت کرده است، ولی در نهایت با بوسیدن بدن پیامبر

نظر از سند، متن این حدیث نیز مشکالت متعدد دارد،  این روایت از حیث سند مردود است؛ اما صرف
یک از عالمان  دارند، ناسازگار است؛ ثانیاً هیچ زیرا اوالً با آیات قرآن که داللت بر عصمت پیامبر

خودش آورده است؛ ثالثاً  امالیب هم فقط در کتا اند و فقط شیخ صدوق، آن شیعه آن را نقل نکرده
ای بر جعل باشد. مقالۀ حاضر  تواند قرینه خورد، که می های مختلف روایت به چشم می تهافت در نقل

پس از اثبات این دالیل، به بررسی علت وجود این روایت در کتاب شیخ صدوق پرداخته، به این نتیجه 
دلیل وجود مشایخ عامه در بین اساتید صدوق و نیز  رسد که قصۀ فوق، از احادیث منتقله است و به می

راویان مشترک، در منابع شیعه ورود پیدا کرده و عالمان خَلَف، با وجود تفرّد صدوق در نقل این حدیث، 
 اند و لذا تلقّیِ به قبول شده است. بدون توجه الزم، آن را نقل کرده

خ صدوق، عکاشه، سورۀ نصرر، سرهو   ، احادیث منتقله، عصمت، شیسیرۀ پیامبر ها:کلیدواژه
 النبی.
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 . مقدمه و بیان مسئله 1

سنت به معنای اعم و حدیث به معنای اخص،، ییصا ام منصابر دریافصت دیصو و روش      
مندگا، و نیز تشریعات الها است و دالیل قرآنا و عقلا بر ایو مهم اقامه شده اسصت   

شصیا نیسصت، امصا بصه      در تواتر و قطعیت و عدم ورود جعل و تحریف در قرآن کریم
هاسصت،   تصریو آن  دالیل متعدد، که عدم تدویو حدیث به مدت حدود یص  قصرن، مهصم   
وارد شصد  ایصو    جعل و تحریف در روایات منقول ام نبا اکرم و نیز ائمۀ معصومیو

اعتبصار بصدانیم و    نه بدان معناست که به ایو بهانه، ام روایات دست کشیده و همه را بصا 
دفاع کنصیم  و نصه بصدان معناسصت کصه      « حسبنا کتابُ اهلل»ته ام تئوریِ خواسته یا ناخواس

اهصل  »سبب اهمیت حدیث، هر روایتصا را پذیرفتصه و خواسصته یصا ناخواسصته ماننصد        به
شویم  ایو امر فقط باید موجب تالش بیشتر در انتخاب احادیثا « اَخباریون»و « حدیث

، و همیو منظر پاالیش احادیث را امری شود که تماما شرایط المم برای اعتبار را دارند
 گرداند    ضروری ما

سبب وجود دو بخصش در هصر حصدیث، دو شصیل      گذاری هر روایت، به برای ارمش
کلا در نقد آن المم است: اول نقد سندی ناظر بر سند حدیث، و دوم نقد متنا ناظر بر 

مصورد مطالعصه    های کتب رجصالا  متو حدیث  در نقد سندی، راویان سند بر اساس داده
شود  ایصو عملیصات اگر صه     ها بررسا ما قرار گرفته و راستگویا و مذهب و انگیزۀ آن

توانصد   گوید و تنهصا مصا   مفید است کافا نیست و در پذیرش روایت، قول فصل را نما
بخش اسصت مطالعصۀ    ای برای قبول یا ردّ حدیث به حساب آید  آنچه مهم و نتیجه قرینه

مخالفت با آیات قصرآن کصریم، اصراحت داللصت و عصدم آن،       متو حدیث ام حیث عدم
ای است که موجب قبول یا  شده سویا با سنت قطعا، و در نهایت، ضوابط مشخ، هم

 گردد  رد روایت ما
ی  فعصلِ   ییا ام روایاتا که مشهور شده، گزارشا است که طبق آن پیامبر اکرم

بابرکت خویش و هنگصاما کصه در    انجام داده و در اواخر حیات« محور اخالق»به ظاهر 
آستانه رحلت بودند در مسجد و در اجتماع مهصاجریو و انصصار ام مصردم خواسصتند تصا      
 نانچه شخصا دِیو یا حقا دارد مطالبه کند  پس ام آن، شخصا که در اغلصب اَسصناد،   
مردی به نام عیاشه ثبت شده، برخاسته و ادعایا را مطصر  نمصوده و بصه بهانصۀ ضصربه      
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کنصد  بنصا بصر ایصو نقصل،       ، تقاضای قصصا  مصا  سهوی توسط تامیانۀ پیامبرخوردن 
شصود و کصار بصا بوسصیدن بصدن       حضرت پیراهو خود را باال مده و آمصادۀ قصصا  مصا   

رسد ایصو عمصل، یص  فعصلِ      گردد  در بدو امر به نظر ما ختم به خیر ما مطهرپیامبر
رگ، حقوق مردم را ادا کننصد   نییو و اخالقا است  میرا به همگان توایه شده قبل ام م

تریو محصور رسصالت خصویش را بصر تعلصیم مسصائل        االا ام سوی دیگر پیامبر اکرم
انّا بعثت »کنندۀ  های اخالقا قرار داده بودند و جملۀ معروف و تعییو تربیتا و میرمت

( ۰4۰،  ۶۳ق، ج۶141نیز ناظر بر همیو بحث اسصت ببیهقا،  « التمم میارم االخالق
کند  میصرا عصالوه بصر     در خطوط نانوشتۀ روایت مزبور، مشیالتا را آشیار مااما دقت 

عدم تناسب با اال محوری عصمت و ن، اریح قرآن در ایو خصو ، محصذورات  
کنصد، بلیصه مسصائل     تنها مشیلا را حل نما نیز نه« سهو النبا»جدی دارد  قائل شدن به 

 کند  غیر قابل حلّ دیگری را ایجاد ما
ه به ایو اال که سهو و خطا با عصمت سامگار نیست، باید حصدیث را  حال با توج

مورد مطالعه قرار داد  بنابرایو سؤال االا پژوهش حاضر، دربارۀ ایو مطلب است کصه  
خبر عیاشه ام حیث سند  گونه است و ام حیث مصتو، منافصات آن بصا عصصمت انبیصا      

توانصد باشصد     ه و تأویصل مصا   گونه قابصل توجیص   تریو ایشان خاتم انبیا ویژه کامل به
جصوام  »توان ایو قضیه را مصداقا ام باب سهو النبا شمرد  آیا با بحث  عالوه، آیا ما به

توسط انبیا که مواردی ام آن در آیات قرآن موجصود اسصت ارتبصاط دارد کصه     « ترک اولا
 بتوان ام ایو مسئله، عدم منافات با عصمت را در خبر عیاشه ثابت نمود  

دار پاسصصخ بصصه ایصصو  تواصصیفا عهصصده ، پصصژوهش حاضصصر بصصا روش تحلیلصصابنصصابرایو
هاسصصت و روش نگارنصصدگان، در ابتصصدا یصصافتو و ارائصصۀ قصصدر مشصصترکا ام همصصۀ  پرسصصش
های تاریخا در ایو ممینه بوده و سپس با مطالعۀ اجمالاِ راویصان سصند، بحصث     گزارش

فاسدِ آن را مورد مداقه  دربارۀ امیان عقلا و شرعا ایو ماجرا، و داشتو یا نداشتو تالا
 دهند   و ارمیابا قرار ما

 . پیشینۀ بحث و نوآوری این پژوهش2
بوده  آنچه در ایو موضوع تاکنون تحقیق و نگاشته شده، دربارۀ امیان سهو ام پیامبر

های  اند  محور عمدۀ مطالب پژوهش که آن را با مسئلۀ عصمت، مورد ارمیابا قرار داده
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در رکعات نمام در ی  نوبت است  حاد دربارۀ سهو رسول اکرممورد نظر، اخباری آ
، 4ق، ج۶1۳۶  بخصاری،  58،  4تصا، ج  اند بمسصلم، بصا   که برخا منابر عامه نقل کصرده 

( ایصصو اخبصصار دارای اسصصنادی متزلصصزل و متصصونا  4۳،  ۰ق، ج۶۰15  نسصصائا، ۶8 
 تر است  متزلزل

است که موضوع  اهلل معرفت آیتام « سهو النبا»ام جمله متون معاار در ایو مورد، 
و شصبهات وارده بصه تنزیصه ایشصان پاسصخ       عدم امیان سهو را با توجه به داستان انبیا

در حصواد  سصال یصامده     لصحیح مصو سصیرا النبصا االعظصم    دهد  ااحب کتاب ا ما
، 8ق، ج۶1۶8پرداختصه اسصت بعاملا،   « سهو النبا»هجری، به ایو شبهه در قالب بحث 

هایا کصه غالبصاَ ام دو اثصر     وه بر آن، برخا ام محققان ضمو پژوهش( عال۶58ص۶5۳ 
انصد کصه ام جملصه     اند، محور بحث خویش را مسئلۀ سهو النبا قرار داده فوق بهره گرفته

(، ۷بشصمارۀ  حصومه های میالد میرمایا در فصلنامۀ علمصا و تخصصصا    توان به مقاله ما
نامصۀ   ابصراهیم یعقصوبا در پایصان   و همچنصیو   دانشنامۀ موضصوعا قصرآن  فاطمه ملیا در 

شمسصا اشصاره کصرد      ۶۰55شصده در سصال    ارشد علوم قرآن و حدیث دفصاع  کارشناسا
 اند   ی  ام تحقیقات گذشته ارمیاباِ روایت مورد بحث را انجام نداده هیچ

 و متن آن « عکاشه». منبع خبر 3
آن داشصته باشصیم،    با توجه به اهمیت ایو متو و نظر به دقتا که المم است در جزئیصات 

اورتِ خالاه و ام روی منبعا کصه رسصاتریو گصزارش را آورده نقصل      در ابتدا آن را به
 کنیم  ما

 نقل خبر عیاشه تریو مأخذ آید، قدیما که ام  ند منبر تاریخا و حدیثا برما  نان
او ق است  بقیۀ منابر یا به اقتباس ام  ۰۶۳ام ابوالقاسم سلیمان بو احمد طبرانا متوفای 

ها به جابر بو  اند  دلیل ایو مسئله هم، منتها شدن همۀ ایو نقل یا مطابق نقل وی آورده
ها، با توجه به آراء تفسیری ابو عباس در  عبداهلل و عبداهلل بو عباس است  البته ایو نقل

تفسیر سورۀ مبارکۀ نصر بوده و در کنار شأن نزول ایو سوره مطر  شده است  بنابرایو 
ه محوریت بحث، اال خبر و متو گزارش تاریخا را به اختصصار ولصا عینصا     با توجه ب
 کنیم  نقل ما

 متو خبر:
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قال الطّبرانا: حدّثنا محمّد بو أحمد بو البراء، حدّثنا عبصد المصنعم بصو یدریصس بصو      
سنان، عو أبیه، عو وهب منبّه، عو جابر بو عبداهلل و عبداهلل بصو عبّصاس فصا قصول اهلل     

جَاءَ نَصْرُاهلل وَ الفَتْحُ وَ رَأیْتَ النّاس یَدْخُلُونَ فیِ دِینِِ اهلل أفَواجناف فَبَنْ حْ ََِِْْندِ     إذَا »عزّوجلّ 

 « رََ کَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إنَّهُ کَانَ تَوَّاَاف
قال جبریل: اآلخصرا خیصر   «  یا جبریل نفسا قد نُعیت: »قال: لمّا نزلت، قال محمّد

بصالال  أن ینصادی    بص  فترضصا، فصأمر رسصول اهلل     ل  مو األوّلا، ولسوف یعطی  ر
، ثّم اعد المنبر بالصاّلا جامعه، فاجتمر المهاجرون و األنصار یلا مسجد رسول اهلل 

فحمد اهلل عزّوجلّ و أثنا علیه، ثمّ خطب خطبه وجلت منها القلوب وبیت العیصون ثصمّ   
 الحدیث«     أیّها النّاس أیّ نباّ کنت لیم »قال: 

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اهلل وَ الْفَنتْحُ وَ  »دربارۀ آیات  المعجم الیبیرطبرانا در کتاب قل خالاۀ ن

بسصوره  «رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فیِ دِیِِ اهللِ أفْواجاف فَبَْ حْ ََِِْْدِ رََ کَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إنَّهُ کَنانَ تَوَّاَناف  
شدت  که به شد، آن حضرت درحالا ایو است که نقل کرده وقتا ایو سوره نامل نصر(

جبرئیصل  « جبرئیصل، خبصر مصرگ مصو داده شصد      »بیمار بود و تب شدیدی داشت فرمود: 
آخصرت  (  8و  1ضحا: «بوَاالخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مَِِ االُولی وَ لَبَوْفَ یُعْطیکَ رََُّکَ فَتَرْضیِ»گفت: 

تو عطا خواهد کرد، تصا خصود راضصا و    مودی پروردگارت آن قدر به  برای تو، بهتر است ام دنیا  به
 خشنود گردی 

پس به بالل دستور داد: اعالن نمصام جماعصت کصو  مهصاجریو و انصصار در مسصجد       
اجتماع کردند  حضرت باالی منبر رفت، حمد و ثنصای الهصا بصه جصای      رسول خدا
هصا گریسصت و بعصد،     هصا ام آن لرمیصد و  شصم    ای ایراد فرمود که دل سپس خطبه  آورد،
ود: ای مردم، برای شما  گونه پیامبری بودم  گفتند: خدای متعال ام ایصو بابصت بصه    فرم

های خدای متعال را ادا کردی و وحا او را ابالغ نمودی  شما، جزای خیر دهد  رسالت
و با حیمت و پند نی ، به راه خدای متعال دعوت کردی  پصس خصدای متعصال ام مصا،     

 متش عطا فرموده است، به شما عطا فرماید بهتریو پاداش که هر پیامبری را ام ا
به آنان فرمود: ای گروه مسلمانان  مو شما را به خصدای متعصال و بصه     پیامبر اکرم

دهم که هرکس حقا بر ذمۀ مو دارد، به پا خیزد و ام مصو   حقّ خود بر شما، سوگند ما
کسصا  طلب کند  کسا ام جصا برنخاسصت  آنصان را بصرای مرتبصۀ دوم سصوگند داد، بصام        
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برنخاست  برای مرتبۀ سوم سوگندشان داد و فرمود: ای گروه مسلمانان، شما را به خدا 
سوگند، و شما را به حقّ خودم بر شما سوگند، هرکس حقّا بر ذمّصۀ مصو دارد، بصه پصا     
خیزد و ام مو قصا  کند قبل ام قصا  در قیامت  پس ام میان حاضصریو، پیرمصردی   

پا خاست و ام میان آنان، گام برداشت تا در مقابل رسول  گفتند به ما« عیاشه»که او را 
قرار گرفت و گفت: پدر و مادرم فدای تو باد  اگر ما را ییصا پصس ام دیگصری     خدا

خواهم بدان اقدام نمایم  ای پیصامبر   کردم به  یزی که ما سوگند نداده بودی، اقدام نما
ومی نصیب ما کرد و پیصامبرش را  وقتا خدای متعال پیر  ای با شما بودم، خدا، در غزوه

یاری کرد، در حال بامگشت بودیم که ناقۀ مو به ناقۀ شما نزدی  شد  مو ام ناقه پیصاده  
شدم و نزدی  شما آمدم تا پای شما را ببوسم، تامیانۀ شما فرود آمصد و بصه شصیم مصو     

سصول  خواسصتید ناقصه را برانیصد  ر    دانم ام روی عمد بود یصا اینیصه مصا    ااابت کرد  نما
برم به جالل خداوند که رسول خدا عمدا  تو را بزند  ای بالل، به  فرمود: پناه ما خدا

کصه   برو و  وب ممشوق را بیاور  بالل ام مسجد خارج شصد درحصالا   منزل فاطمه
رسول خداست که خود را معرض قصا    مد: ایو، دست روی سر گذاشته و فریاد ما
ا مد و گفصت: ای دختصر رسصول خصدا،  صوب      ر قرار داده است  درب منزل فاطمه

فرمود: ای بالل، پدرم ایو  وب را بصرای   ممشوق را به مو بدهید  حضرت فاطمه
خواهد  امروم نه روم حج است و نه روم جنگ  بصالل گفصت: ای فاطمصه،  صه       ه ما
ام مصردم وداع   خواهد  ه کار کنصد  بصه تحقیصق رسصول خصدا      دانا که پدرت ما ما
 نماید و خود را معرض قصا  قرار داده است  فاطمه دنیا مفارقت ماکند و ام  ما

قصا  کند   فرمود: ای بالل،  ه کسا خود را راضا کرده است که ام رسول خدا
ها را قصا  نمایصد و   بگو مقابل او بایستند تا آن ای بالل، پس به حسو و حسیو

 صوب را بصه رسصول    را قصا  کند  بالل داخل مسجد شد و  نگذارند رسول خدا
بصه پصا خاسصت و     نیز آن را به عیاشه تسلیم کرد  علا داد  رسول خدا  خدا

بصودم و راضصا    گفت: ای عیاشه، مصو در تمصام منصدگا در خصدمت رسصول خصدا      
شوم آن حضرت مضروب واقر شود  پس ایو پشت مو و شیم مو، بیا و با دست  نما

دار   را ام قصا  معاف  ل خداخود مرا قصا  کو و اد ضربه به مو بزن و رسو
فرمود: ای علا، بنشیو، خدای متعال نیت و اقدام تو را شصناخت  سصپس    پیامبر اکرم
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دانا که مصا، دو نوبصاوۀ    به پا خاستند و گفتند: ای عیاشه، آیا نما حسو و حسیو
پس قصا  ام ما، همانند قصا  ام رسول خداست  نبا اکرم  هستیم   رسول خدا
فرمود: بنشینید ای نور دیدگانم، خدای متعال، مقام شما را حفظ فرماید  سپس به آن دو 
خواها بزنا، بزن  او گفت: ای رسصول خصدا،    فرمود: ای عیاشه، اگر ما رسول خدا

شیم خصود را برهنصه کصرد      وقتا که مرا مدید، شیم مو برهنه بود  پس رسول خدا
را  گفتنصد: آیصا عیاشصه، رسصول خصدا     فریاد حاضران به گریه بلند شد و با نابصاوری  

 مضروب خواهد نمود 
، که  ونصان قباطابپار صۀ سصفید    وقتا نگاه عیاشه به سفیدی شیم رسول خدا

سوی او دوید و شروع به بوسیدن شیم آن حضرت کصرد   اختیار به مصری( بود افتاد، با
ما را گفت: پدر و مادرم فدای تو باد   ه کسا طاقت قصا  کصردن شص   که ما درحالا

کنصا  او گفصت: ام    منا و یا عفو مصا  به او فرمود: ای عیاشه، ما دارد   پیامبر اکرم
شما گذشتم ای رسول خدا  به ایو امید که خدای متعصال در روم قیامصت مصرا ببخشصد      

خواهد همنشیو مرا در بهشت ببیند، بصه ایصو پیرمصرد     هرکس ما»فرمود:  پیامبر اکرم
 «نگاه کند 

گفتنصد:   اخاستند و شروع به بوسیدن میان  شمان عیاشه کردند و مامسلمانان به پ
  گوارایت باد  گوارایت باد  که به درجات باالیا رسیدی با همنشینا رسول خدا

پیامبر در همان روم بیمار شد و هیجده روم بیمصار بصود و مصردم ام ایشصان عیصادت      
وم دوشنبه مبعو  گردیصد  کردند  آن حضرت روم دوشنبه، دیده به جهان گشود و ر ما

 و روم دوشنبه  شم ام جهان فرو بست 
، مطابق نقل طبرانا و یصا بصا انصدک اختصصار و تفصاوت      منابرایو خبر را تعدادی ام 

رسد مصدر نقل ایشان طبرانا باشد  ام جمله ایصو منصابر ام بصیو     اند که به نظر ما آورده
، 9ق، ج۶1۳5بهیثمصا،  جمر الزوائصد م(، ۷۰،  1تا، ج باافهانا، باحلیة االولیاءعامه، 
 طالصب  مناقب آل ابصا (، 8۳8ق،  ۶1۳۳بادوق، امالا( و ام منابر شیعا، 4۷ 
، 44ق، ج۶1۳۰بمجلسا، بحاراالنوار( و در نهایت 4۰8،  ۶تا، ج ، باابو شهرآشوبب
 ادوق است   امالاهم ام  بحار( که مرجر نقل 8۳۷ 
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 سند خبر عکاشه . نقد و بررسی سلسله4
دیث عیاشه  نیو است: قال الطّبرانا حدّثنا محمّد بو أحمد بو البصراء، حصدّثنا   سند ح

جصابر  و عبد المنعم بو یدریس بو سنان، عو أبیه، عو وهب منبّه، عو عبداهلل بو عبّاس 
 بو عبداهلل انصاری    الخبر

 شود  ابتدا بحث مختصری دربارۀ شناخت شخصیت و وثاقت افراد سند ارائه ما
 اویان خبر عکاشه: جابر بن عبداهلل انصاری. از ر1ـ4

تصر   و موثصق  و اولیو مائر امام حسیو و اهل بیت جابر، احابا خا  پیامبر
ق و درگذشصته حصدود سصال    ۶۰ام آن است که مورد بررسا قرار گیرد  وی متولد سال 

در بیعصت عقبصه بصودهبذهبا،     کننده با پیصامبر  تریو بیعت وسال سو ق است  او کم ۷۳
جز اُحدبابو عساکر،  ها، به ها و سریه ( و حضور او در بیشتر غزوه۶94،  ۰ق، ج۶1۶1
در اصفیو کصه در    ( و همچنیو همراهصا بصا امیرالمصؤمنیو   4۶1،  ۶۶ق، ج۶1۶8

( ام وی احابا مخلصا ساخته بود  وی ۰5ق،  ۶1۳9ها آمدهبکشا،  برخا گزارش
 امیصه بصود   ا خلفصای بنصا  همصواره در موضصر عصدم همراهصا بص      پس ام امیرالمؤمنیو

سصبب کهولصت    در ماجرای کربال به جابر بو عبداهلل (1۰8،  ۶ق، ج۶1۶4بعسقالنا، 
سو، نابینایا و بیماری نتوانست امام را یاری کند  ولا با میارت و تصرویج اهصداف آن   

دلیصل   شد و بصه  در مدینه شمرده ما امام شهید، ام ااحاب و یاران اندک امام سجاد
خصوردگا، ام تعصرض امویصان مصصون بود بکشصا،       در اصحابگا و سصال  موقعیت وی 

( جابر در نقل حدیث ام دیدگاه منابر شصیعا، کصامال  ثقصه و احادیصث     ۶41ق،  ۶1۳9
 های امام ممصان  متواتری  ون غدیر، ثقلیو، منزلت، رد شمس، سدّ االبواب، ویژگا

وامده امصام همصام ام وی   مبنا بر معرفا کامل د« اولا االمر»و حدیث لو  و تفسیر آیۀ 
 نقل شده است  

عالوه بر شیعه، احادیث فراوانا ام طریق او، توسط منابر عامصه نقصل شصده کصه بصه      
 انصد   علیصه دانسصته   حدیث آن را متَفق 85شود و بخاری و مسلم،  حدیث بالغ ما 81۳پ

 (۶91،  ۰ق، ج۶1۶1بذهبا، 
 . از راویان خبر عکاشه: عبداهلل بن عباس2ـ4

و اصحاباِ معصروف، در سصال     بو عباس بو عبدالمطلب، پسر عموی پیصامبر  عبداهلل
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( مشهور است که رسصول خصدا   ۶9۰،  ۰ق، ج۶1۶4دهم بعثت متولد شد بعسقالنا، 
( سوّ وی در ممان رحلت آن ۰۶8،  ۶تا، ج در حق وی دعا کرده است باافهانا، با
ابو عبصاس در دوران  ( ۶9۰،  ۰ق، ج۶1۳9حضرت، سیزده سال باید باشد بابو اثیر، 

خالفت امیرالمؤمنیو همراه حضرت بود و در سصه نبصرد جمصل، اصفیو و نهصروان، در      
جا( او مدتا ام طرف امام، والا بصره بود و در  شمشیر مده است بهمان رکاب امام

ماجرای حیمیت تحمیلا نیز، گزینۀ مورد نظر آن حضرت بود که با فشار خوارج ایصو  
( ابصو عبصاس پصس ام شصهادت     ۶۳9،  4ق، ج ۶1۳۰باربلصا،  معنا تحقصق پیصدا نیرد   

به شصمار   ، همواره ام شیعیان و مالممان امام حسو و امام حسیوامیرالمؤمنیو
و در اواخر عمر، ام بیعت مبیریان سر بام مده و به طائف تبعید شد بابو جومی،  آمد ما
ام مصصادر   ( وثاقت وی در نقل حدیث  نان بصوده کصه بسصیاری   ۰4۰،  ۶ق، ج۶14۰

روایصت ام وی نقصل شصده و بخصاری      ۶۶۶۳شود  بصیش ام   اولیۀ حدیث به وی ختم ما
( که حصاکا ام  ۶۳۶،  4ق، ج۶14۰روایتِ آن را آورده استبحمیدی،  ۶4۳تنهایا  به

 مقبولیت وی نزد عامه است 
ام طریق وی موجود است، ام اعتماد شیعه به نقل او  روایاتا که ام امیرالمؤمنیو

، جای تردیصدی نیسصت و   کند  در ایمان ابو عباس به حقانیت اهل بیت ما حیایت
و به همیو سبب است که علمای بزرگ شصیعه   بارها ام او روایاتا در ایو باب نقل شده

گویصد: مقصام واال و    اند  عالمه حلا دربارۀ ایمصان وی مصا   وی را به افت ایمان ستوده
 آن اسصت کصه بتصوان آن را پنهصان سصاخت      تر ام  ، روشواخال  او به امیرالمؤمنیو

( در مورد دو روایت که در ذمّ وی نقل شده، باید گفت اوال  سصند  ۶۳۰تا،   بحلا، با
هر دو مخدوش است  ون در اولا سفیان سوری و در دوما معلّا به هالل هستند که 

بنصا  (، ثانیا  ۶84،  1م، ج۶998اندبذهبا،  ها را ضعیف و دروغگو شمرده حتا عامه آن
به نقل ااحب شر  حدیدی، با توجه به روابط تیرۀ ابو عباس و معاویه و پایبندی ابو 

هصایا بصدیها اسصت بابو ابصا الحدیصد،       ، جعل  نصیو طعصو  عباس به امیرالمؤمنیو
 (۶۷۶،  1ق، ج۶1۳1

 . از راویان خبر عکاشه: طبرانی3ـ4

گانصه   م جمله معاجم سهابوالقاسم لخما طبرانا، ام حافظان حدیث و دارای آثار مهما ا
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وی را  میصزان االعتصدال  است  وثاقت وی نزد عامه ثابت شده، به نحصوی کصه اصاحب    
مصذهب بصوده، ماننصد     ( اگر ه طبرانصا عصاما  ۶94،  4م، ج۶998ستوده است بذهبا، 

نقل کرده اسصت  وی ام جملصه    اغلب اهل سنت، روایات فراوانا در شأن اهل بیت
و فجایر وارد شده بر  حواد  دردناک پس ام پیامبر مورخان و محدثانا است که ام

، مطالبا آورده که ام جمله آن، اظهار پشیمانا ابوبیر در دستور حملصه بصه   اهل بیت
( طبرانصصا پیرامصصون امصصام 1۰،  ۶4،  ۶ق، ج۶1۳1اسصصت بطبرانا،  خانصصۀ فاطمصصه

خصصو  حصواد  پصس ام     ، بصه و وقایر کربال و شهادت امصام حسصیو   مهدی
 آن حضرت نیز روایاتا ذکر کرده است  شهادت 
های طبرانا، دلیل بصر قبصول همصۀ     همه، اِرف وجود روایات احیح در کتاب با ایو

روایات وی نیست  میرا اخبار فراوانا در معاجم او موجود است که خدشصۀ سصندی و   
داللا داشته و تردیدی در ایو موضوع نیست  خبر حاضر، ام جمله همیو اخبار بوده و 

 یستا مورد نقد قرار گیرد با
 . شناخت راویان دیگر حدیث عکاشه4ـ4

غیر ام جابر بو عبداهلل و ابو عباس و طبرانا که دربارۀ آنان سخو گفتصیم،  هصار راوی   
محمد بو أحمد بو البراء، عبدالمنعم بو یدریس بصو سصنان، پصدرِ    دیگر موجود هستند: 

: بسیار معصروف بصه دروغ و افتصرا هسصتند     عبدالمنعم، و وهب منبّه  در بیو اینان دو نفر
 ییا عبدالمنعم بو ادریس و دیگری وهب بو منبّه، که جدّ مادریِ عبدالمنعم است 

عبدالمنعم بو ادریصس  »گوید:  توان گفت که احمد بو حنبل ما دربارۀ عبدالمنعم ما
 بسته اسصت  ذهبصا   ، یعنا عبدالمنعم بر وهب منبه دروغ ما«ییذب علا وهب بو منبه

گویصد: عبصدالمنعم بصو     ضمو نقل سخو مزبور ام احمد بو حنبل ما میزان االعتدالدر 
سرا بوده و قابل اعتماد نیسصت، و عالمصان جصر  و تعصدیل وی را      ادریس یمانا داستان

داند  یعنا احادیث او قابصل احتجصاج    اند  بخاری هم او را ذاهب الحدیث ما ترک کرده
اسصت بذهبا،   او ام جانب پدرش حدیث جعصل کصرده   گوید که نیست  ابو حبان نیز ما

 (1۶9،  1م، ج۶998
، او را کصذاب و جاعصل حصدیث دانسصته اسصت بهیثما،      مجمصر الزوائصد  هیثمصا در  

( ام علمای معروف عامه که شهادت بر کذاب بودن و جاعل بودن 5۳،  ۶ق، ج۶1۳5
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وهصب بصو منبصه    اراحت گفته که عبدالمنعم بر  اند، خطیب بغدادی است که به وی داده
 ( ۶۰1،  ۶۶ق، ج۶1۶۷بست بخطیب بغدادی،  اش بود، دروغ ما که پدربزرگ مادری

اند ییا ام راویان اسرائیلیات در منابر حصدیثا و   اما وهب بو منبه که دربارۀ او گفته
 تر ام آن است که نیام به توایف داشته باشد  تاریخ است، و در کذب و جعل، معروف

کوشید  ( وی به قدری در ترویج اسرائیلیات و اکاذیب ما۶۳۶،  ۶ق، ج۶998بذهبا، 
 اند روایات مسند وی بسیار اندک و آنچه نقل شصده، جعلیصات خصودش اسصت      که گفته
گصویا و تصالش    ( او را در ایو باب یعنا در شصدت دروغ 818،   1، ج۶9۶۰بذهبا، 

، ۶ق، ج۶1۳۶بلصا،  انصد بابو عمصاد حن   برای نشر آن، به کعب االحبار یهودی تشبیه کرده
جا  ابصو سصعد،    کتاب آسمانا خواندهبهمان 94کرد که  ( وهب بو منبّه ادعا ما۶8۳ 
جملصه   ام نامل شده، دیده است  پیامبر ۰۳کتاب را که بر  ۰۳( و 81۰،  8تا، ج با

هصای   شاگردانش ادریس بو سنان، داماد وی بود که خود و پسرش عبصدالمنعم، داسصتان  
 ( ۰۶۶،  ۷تا، ج اند بابو سعد، با نا را ام وهب نقل کردهاسرائیلا فراوا بنا

نویسد: ام میان کسصانا کصه    رشید رضا ام علمای متأخر عامه دربارۀ وهب مزبور ما
تصریو و   کنند، وهب بو منبه و کعب االحبصار، بصدتریو، ریاکصار    اسرائیلیات را روایت ما

فسصیری و تصاریخا، دربصارۀ    ای در کتصب ت  ها هستند کصه هصیچ خرافصه    تریو آن بام نیرنگ
 آفرینش، پیامبران، اقوام، فتنه، و رستاخیز به کتب تفسیر و تاریخ وارد نشده مگصر اینیصه  

 (۷5۰،  4۷ق، ج۶۰1۶ام ایو دو نفر، اثری در آن موجود است برشیدرضا، 
انصد،   ام جمله منابعا که ام قدما وی را جزء ضصعفا و متصروکیو در حصدیث دانسصته    

، تصصا ببصصاسصصیره( ابصصو هشصصام در ۶۷۷م،  ۶95۳اسصصت بدارقطنا،  ق( ۰58دارقطنصصابم 
باشند، و عالمان عامصه   ( ما818،  1، جق۶1۶1بالنبالءسیر اعالم ( و ذهبا در ۶8 

 به روایات او توجه ندارند 
 . نتیجۀ بحث در سند روایت عکاشه5ـ4

ویان، گ گفته، سند ایو روایت کامال  مخدوش است و مسلما  ایو دروغ طبق مطالب پیش
حدیث را به دو احابا بزرگوار یعنا جابر بصو عبصداهلل و عبصداهلل بصو عبصاس نسصبت       

ها باشد  شاید گفته شود: ایو حدیث در منابر شیعا هم  اند تا سرپوشا بر کذب آن داده
تواند جعلا باشد  باید گفت اِرف اینیه برخا ام منصابر شصیعا آن را    نقل شده و نما
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شود  میرا در برخا کتب شیعه نیصز   ان دلیل بر تقویت خبر نمااند به هیچ عنو نقل کرده
اخبار جعلا وارد شده است  عالوه بر آن، ام شخ،ِ جناب ادوق روایاتا نقل شصده،  

 که قطعا  محل خدشه است 
 های آن . تحلیل متن و محتوای خبر عکاشه و اشکال5

های  و فقط ام قرینهپس ام نقد سندی، که البته قول فصل در جعلا بودن روایت نیست 
رویم  میصرا هصر حصدیثا اگصر ام      آید، این  به سراغ متو روایت ما جعل به حساب ما

جهت تطابق با قرآن و سنت و عقل مشیل نداشته باشد، حتا بصا وجصود ضصعف سصند     
شود  ام طرف دیگر اگر حدیثا با قرآن و سنت و عقل تطابق نداشته باشصد،   پذیرفته ما

، مقبول نیست  خبر عیاشصه ام  نصد جهصت اشصیال محتصوایا      حتا با وجود سند قوی
 دارد 

 . معارضۀ جدیِ حدیث عکاشه با قرآن1ـ5
سخنا یا عملا بروم پیدا کند که با قصرآن مخصالف باشصد      ممیو نیست ام نبا اکرم

کنندۀ واقعاِ همصۀ علصم قصرآن اسصت  آیصا آنگصاه کصه         آورندۀ قرآن و مس میرا پیامبر
عرض قصرآن قصرار داد،    دوش و هم را هم واتر ثقلیو اهل بیتدر حدیث مت پیامبر

توان تصور کرد که خود ایشصان سصخنا مخصالف     که هیچ جدایا ام ییدیگر ندارند، ما
انصد، ام جملصه مسصلم در     قرآن بفرماید  حدیث ثقلیو را اهل سصنت فصراوان نقصل کصرده    

، حصاکم در  معجصم  ، طبرانا درسنو، دارما در سنو، ترمذی در مسند، احمد در احیح
، متقصصا در ینصابیر ، قنصدومی در  فرائصد ، حمصصوینا در درّالمنثصور ، سصیوطا در  مسصتدرک 
انصد کصه میرحامدحسصیو در     ، و بسیاری دیگر نقل کصرده اسدالغابه، ابو اثیر در کنزالعمال

، ۶ق، ج۶1۳8ها را بصا ذکصر منبصر آورده است بمیرحامدحسصیو هنصدی،       عبقات همۀ آن
اند که سیدمحسو امیو همه  طریق ایو روایت را نقل کرده 54ام ( شیعیان نیز 45ص۶۷ 

( طبق ایو روایت که بیو شیعه و اهل سصنت  ۰۷۳،  ۶، ج۶1۳۰را آورده است بامیو، 
معصادل ییدیگرنصد  و    علیه است، قرآن و عترت، و به طریق اولا خصود پیصامبر   متّفق

 کتاب خدا معارض باشد  های واردشده ام ایشان نباید با بدون ش ، روایات و گزارش
حتصا در ممصان حیصات ایشصان دروغ      ام طرف دیگر مطمئو هستیم که بر پیصامبر 

(  و نیز مطمئو هستیم که بر ائمصۀ معصصومیو   448،  4ق، ج۶1۳۰بستندبمجلسا،  ما
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فرمود: آگاه باشید که بر مصو، بصه همصان     رو امیرالمؤمنیو هم دروغ بسته شده، امایو
شود، دروغ نسبت خواهند داد  اما در ادامۀ سخو  نحو که بر پیشینیان مو دروغ بسته ما

فمصا  »اخیر، راهیار مهما برای شناخت سره ام ناسره در احادیث آمومش داده فرمصود:  
 فلیس مصو  جاءکم عنا مو حدیث وافق کتاب اهلل فهو حدیثا و اما ما خالف کتاب اهلل

  یعنا پس آنچه ام مو رسید و مطابق کتاب خدا بود، سخو مو است و الّا مو «حدیثا
نیصز روایصت شصده     ( ایو راهیار ام امام اادق۶9،  ۶ق، ج۶1۳۷ام بکلینا،  نگفته

است بهمان به همراه  ندیو حدیث مشابه( شبیه ایو دو روایت، ام نظر محتصوا،  نصان   
« اخبصار عرصرض  »آن نمصا تصوان نمصود و درمجمصوع بصه      متواتر اسصت کصه تردیصدی در    

 اند  معروف
ییا ام مسائل مسلم که با وجود اختالف درجزئیات بیو مصذاهب، ااصل آن محصل    
خدشه نیست، لزوم موافقت هر مبنصای کالمصا یصا فصرع فقهصا بصا عمومصات واضصح و         

ارۀ هصای وارده دربص   منصو  قرآنا است  بر مبنای همصیو قاعصده، بسصیاری ام داسصتان    
ویژه کتب عامه موجود است بایسصتا مصورد    پیامبران که در کتب تفسیری و تاریخا، به

 بامبینا جدی قرار گیرد 
حدیث عیاشه با عمومات قرآن که دالّ بر عصمت انبیاء الها ام هرگونه خطاسصت،  

 وضو  تبییو شده، منافات دارد  نیز با آیۀ تطهیر که ناظر بر پاکاِ اهصل  و در علم کالم به
، فصل اول(، تعصارض دارد و  ۶۰94بیت ام هرگونه رجس و پلیدی استباخوان مقدم، 

هاست  نیز با آیۀ ناظر بصر وجصود    ییا ام مصادیق اهل بیت، بلیه اهمّ آن پیامبر اکرم
اش به بدنِ  خُلق عظیم برای پیامبر نیز ضدیت دارد،  ه ی  انسان عادی هم اگر تامیانه

، همصان موقصر متوجصه شصده و قطعصا  عصذرخواها و       بدون لباس شخصا برخورد کنصد 
 کند  دلجویا ما

 . اختالف نقل و تهافتِ روایات ناظر بر این ماجرا2ـ5
هصای   های مختلصف بیصان   ام حیث مضمون و نیز احابا موجود در ایو روایت، در نقل

 طوری که نما توان حمل بر تواتر اجمالا نمود  مثال  در برخصا ام  متعدد وجود دارد، به
روایات، عیاشه مطر  شده و در برخا سوادا بو قیس  یا در برخا روایصات، اصحابۀ   

اند و در برخا اصحابیان دیگصری در    بوده حاضر در ماجرا، امیرالمؤمنیو و حسنیو
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  همچنیو در برخا روایات گفته شده که بالل رفتصه تصا  صوب را ام    کنار امام علا
ا توجه به اینیه اختالف جدی، هصم در  بگیرد و در برخا دیگر نه  ب حضرت مهرا

آیصد کصه    اال ایو نقل و هم شخ، مورد نظر وجود دارد، ام روایاتا بصه حسصاب مصا   
 پذیرش آن با محذور مواجه است 

. عدم استقبال عموم عالمان شـیعه و تتـم معتبـر نسـبت بـه حـدیث       3ـ5
 عکاشه
باشصد  ام   عامصه مصا   که ذکر شد، اال ایو خبر در معجم طبرانا است که ام منصابر   نان

ق( است و بقیه نیز  ۰5۶اساطیو شیعه تنها منبعا که ایو خبر را آورده، شیخ ادوقبم 
توانصد ام عصدم    اند  ایو مسئله مصا  های بعدی و در آثار خویش، ام وی نقل کرده در سده

تنهایا کارسصام نیسصت     پذیرش عموم عالمان شیعه ناشا شده باشد  نقل ادوق نیز به
اسصت و تألیفصات حصدیثا میصاد دارد،     « محد »خودِ شیخ ادوق نیز با آنیه  عالوه، به

 خویش ایو خبر را ذکر کرده است  امالاخبر عیاشه را فقط در کتاب 
 «سهو النبی». داللت حدیث عکاشه بر بروز 4ـ5

را قبصول کنصیم و ایصو خصود،     « سهو النبصا »اگر ایو روایت را بپذیریم، نا اریم موضوع 
شود  مشصهور   های فراوان کالما و تفسیری ما یه خطاست، موجب اشیالعالوه بر این

است که ام بیو عالمان شیعه، فقط شیخ ادوق عصمت انبیا را محدود به عمل عمصدی  
داند بن : مقدمه( بر ایو اساس، اگر پیامبری  نموده و سهو و خطا را برای آنان مجام ما

ا عصمت او ندارد  ذکر ایو حصدیث  ام روی سهو، عمل خطایا مرتیب شود، منافاتا ب
ارتباط داشصته باشصد  میصرا    « سهو النبا»تواند با اعتقاد ایشان به  توسط شیخ ادوق، ما

استبعاد موجود در ایو حدیث، و مشیل اساسا آن یعنا مخالفت با عصمت انبیا، تنهصا  
خواهد عمد انجام نداده، تا ب  نیو کاری را به شود که نبا اکرم با ایو مطلب حل ما

 مخالف عصمت ایشان باشد 
 «ترک اولی». بررسی احتمال داللت حدیث عکاشه بر موضوع 6

اند که احت ایو حدیث را با ایو دستاویز ثابت کنند کصه بعیصد نیسصت     برخا خواسته
 نیو کاری انجام داده باشند  میرا گاه پیامبران الها مرتیب تصرک اولصا    پیامبر اکرم

اند  پاسخ به ایو سؤال شامل دو بحث است: اینیصه اوال تصرک    شده، و معاقَب نیز گشته
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 تواند ترک اولا باشد  اولا  یست  و ثانیا  آیا حدیث عیاشه ما
شود که دو عمصل پصیش رو اسصت و     باید دانست که ترک اولا آن هنگام مطر  ما

دو هیچ کدام گناه نیست و امر مولوی مبنا بر نها ام آن وجود ندارد، ولا ییصا ام آن  
عمل برتر و بهتر است  در  نیو موضعا اگر کسصا امصر بهتصر را تصرک کصرده و فعصل       

ام  مرجو  را انجام دهد، گویند ترک اولا کرده است  مانند خصوردن حضصرت آدم  
به قوم خود  اما در داستان عیاشه، مدن  درخت ممنوعه، و یا نفریو حضرت یونس

و حتما  باید ترک شود و  نصیو نیسصت    تامیانه به بدن شخصا دیگر، مسلما  گناه است
 مد بهتر و اَولا بود  که بتوان گفت: اگر نما

 . علت جعل حدیث عکاشه7
خواها شیا نیست، ولا  ه سودی در جعصل  نصیو    در مجعول بودن روایت قصا 

 پردامیم  حدیثا هست  این  به دو علت برای جعل  نیو روایاتا ما
 دادن مسئلۀ مهم جانشینی . فرافکنی، و تحت الشعاع قرار 1ـ7

نیتۀ بسیار قابل توجه در جعل ایو روایت، موضوع ممان ادور آن است  جاعالن ایو 
نامل شد، ارتبصاط   حدیث آن را به تفسیر سورۀ نصر که در اواخر عمر شریف پیامبر

تصریو دغدغصۀ رسصول     اند تا آن را به بزرگ داده و با بزرگ جلوه دادنِ ایو قصه، خواسته
اهمیت و کو ص ،   ر آخر عمر شریفش تبدیل کنند  آب و تاب دادنِ ایو قصۀ کمخدا د

خود گواه ایو ادعاست  مثال اینیه اعالن عموما شود  و همۀ مهاجریو و انصار جمصر  
شوند  یا آوردنِ همان  وب یا تامیانه، و گرفتوِ آن ام تنها دختر رسول خصدا  جصاعالن   

، آن را پررنگ جلصوه دهنصد تصا موضصوعات مهصم      اند با احساساتا کردنِ ماجرا خواسته
الشعاع قرار بگیرد  حتا یا با تردستا، حضور امیرالمؤمنیو نیز در حصدیث مطصر     تحت

تا کسصا  « بیا و اد تامیانه به مو بزن، اما به پیامبر نزن »شده که به عیاشه گفته باشند: 
 متوجه نشود  ه حقا ام همیو شخ، در حال ضایر شدن است 

ل اهمیت ایو بحث، باید توجه داشت که اگر ه منیر تاکیصدهای همیشصگاِ   دلی به
بر مسائل اخالقا نیستیم، رسول خدا در اواخر عمصر شصریف خصویش     پیامبر اکرم
نمصود کصه همانصا تثبیصت مسصئلۀ خالفصت و جانشصینا         محوری را دنبال ما ی  مسئله
طعصا، متصواتر و   بود  در ایو خصو  عالوه بر سصاموکار رخصداد ق   امیرالمومنیو
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غیرقابل تأویل غدیر خم و اعصالم جانشصینا آن حضصرت و بیعصت گصرفتو ام مصردم،       
توان ام تجهیز  داد  ام آن نمونه ما جوانب امر را با تمهیداتا دیگر مورد توجه قرار ما

سپاها به فرماندها اسامه سخو گفصت، کصه رسصول خصدا تصالش کصرد مدینصه را ام        
ارها به پیوستو مسلمانان به سپاه اسامه تأکید نموده و آنان گران خالا کند  لذا ب توطئه

( 4۰،  ۶ق، ج۶1۳1را که ام ایو دستور تخلف کردنصد، نفصریو نمود بشهرسصتانا،    
دستور رسول خدا در روم پنجشنبۀ آخرِ حیاتش، به آوردن دوات و قلم، برای تصریح 

و بصا   گصران  سۀ دسیسصه دسی به امر خالفت امیر مؤمنان آخریو تالش ایشان بود، که با
، به ظاهر سودی نداشصت بابو سصعد،   گویا به پیامبر ادبانۀ هذیان نسبت ناروا و با

، 1ق، ج۶1۳۷  هیثمصا،  8۰۰5،  455،  8ق، ج۶1۳1، طبرانا، ۰۶۷،  4تا، ج با
 4۶8) 

منظور تم شدن فاصله بـا جانشـینان    . تقلیل شأن و مقام رسول خدا به2ـ7
 ایشان

اتفاق افتاد، موضوع جانشینا ام مسصیری   که بعد ام رحلت پیامبربا توجه به وقایعا 
باید با هصم  « عنه مخلف»و « خلیفه»که رسول خدا معیو کرده بود خارج شد  ام آنجا که 

تناسب داشته باشند، و  نیو تناسبا وجود نداشت، المم بود احادیثا ساخته شصود کصه   
نا خطاکار، مثصل بقیصۀ مصردم جلصوه     را پاییو آورده و ایشان را انسا شأن رسول خدا

شصد و هصم مصانعا بصزرگ      دهد  با ایو ترفند، هم راه شِیوه بر گناهان غاابان بسته ما
برای مردم اوال  در جهت فهم حقایق و ثانیا  در جهصت مخالفصت بصا دسصتگاه حصاکم بصه       

آمد  نتیجه آنیه تقاضای مردم برای حضور شخصا برجسصته و معصصوم، بصر     وجود ما
تصوان برخاسصته و برگرفتصه ام جریصان      شد  ایو قبیل اخبار را مصا  انشینا کم مامسند ج
های نخستیو دانسصت کصه بصا توجصه بصه شصرایط حاکمیصت،         نویسا اموی در سده سیره

داد و در ایصو جریصان،    طصاهریو رواج مصا   و اهل بیت جعلیاتا را بر علیه پیامبر
داشت  شهرت برخصا ام ایصو اخبصار    شیو نیز تأثیر جدی  های خزندۀ یهود پیمان آمومه

 نمود    نان بود که آن را تبدیل به خبری قطعا ما
 ویژه شیخ صدوق . بررسی انتقال احادیث جعلی به تتم شیعه، به8

در اینیه برخا اخبار ام منابر یهودی به منابر مسلمانان، و یا ام عامه به منصابر شصیعه   
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فراوان در کتب و تفاسیر خااه گصواه   راه پیدا کرده، شیا نیست و وجود اسرائیلیات
 آن است  ولا اینص  تنهصا بصه دالیصل انتقصال حصدیث بصه کتصب ابصو بابویصه اصدوق            

 پردامیم  ما
 «اخبار منتقله». انتقال حدیث از منابع عامه به منابع خاصه، و اصطالح 1ـ8

قطعصا    شود که با مباناِ امامیه سامگار نیست و در منابر شیعا روایات متعددی یافت ما
، «اخبصار منتقلصه  »اند، ولا ااطال   سبب دالیلا که خواهد آمد، وارد کتب شیعه شده به

القصرآن و روایصات   جا ام عالمه عسصگری در کتصابش،    عنوانا متأخر، و تعبیری میبا و به
گویصد،   است  وی آنجا که دربارۀ روایات ناظر بر تحریف قصرآن سصخو مصا    المدرستیو

 انصد   اخبار، ام مدرسصۀ خلفصا بصه میتصب امامیصه منتقصل شصده       معتقد است که غالب ایو 
( پژوهشگر قرآناِ معاار، دکتر مصؤدب، جوانصب ایصو    ۶۰،  ۰ق، ج۶1۶۶بعسیری، 

عام است و « منتقله»( و خاطرنشان کرده که تعبیر ۶۰9۰بحث را کاویدهبمؤدب و ستار، 
دیگر بشود  گفتنصا اسصت   تواند شامل انتقال اخبار ام هر فرقه یا دیو، به فرقه و دیوِ  ما

در پژوهش حاضر مراد ام اخبار منتقله، معنای اخص،ّ آن اسصت  یعنصا کصه حصدیثا ام      
 مذهب عامه به میتب شیعه منتقل شده، و تلقا به قبول شود 

 . علل انتقال حدیث از منابع عامه به برخی منابع امامیه2ـ8
امیه راه پیصدا کصرده، تحقیقصاتا    دربارۀ اینیه اینیه  را روایاتا ام میتب خلفا به کتب ام

 اند ام: اورت پذیرفته و عمدۀ علل آن عبارت
شصود  راوی   اوال  وجود راویان مشترک در اسناد روایات، موجب ایصو انتقصال مصا   

مشترک کسا است که هم در کتب روایا و رجالا اهل سنت ام او یاد شصده، و هصم   
( ایصو  1۷،  ۶ش، ج۶۰5۳در کتب روایصا و رجصالا شصیعه بعزیزی و همیصاران،     

شصنیدند، و بصا سصند شصیعا خلصط       راویان، گاه حدیثا را که ام استاد عاما خصود مصا  
 کردند  ما
انصد، احتمصال ایصو     مصذهب داشصته   ثانیا  ام آنجا که عالمان شیعه، شیوخ حدیثا عاما 

منظور اسصتماع   یافت  بسیاری ام محدثان شیعه، طا سفرهای متعدد به انتقال افزایش ما
کردنصد، کصه شصیخ اصدوق ییصا ام       ام شیوخ اهل سنت نیصز کسصب علصم مصا     حدیث،
 افتاد   هاست  خلط بحث مذکور، در ایو حومه هم اتفاق ما آن



 931۸بهار و تابستان م، ویک ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   ۶92

نصیب نبودند، و  صه بسصا یص  اسصتاد و      ثالثا  شاگردان مشترک نیز در ایو ماجرا با
 کردند  کرد و شاگردان وی خلط سند یا متو ما شیخ، حدیثا نقل ما

ها افزود  در ایصو حصومه    های ضبط و انتشار حدیث را هم باید بدیو دودیتالبته مح
کند پدرم ام محمد بصو ابصا    شاید بهتریو دلیل، سخو فضل بو شاذان است که نقل ما

ای، ولا حصدیثا ام   عُمریر پرسید:  گونه است که تو مشایخ فراوان ام اهل سنت را دیده
ها را شنیدم، اما دیدم بسصیاری ام راویصان    آن ای  محمد جواب داد: روایات ها نشنیده آن

 شیعه که احادیث عامه و خااه را شنیده بودند، د صار اخصتالط شصدند تصا جصایا کصه      
کردند یعنا( حدیث اهل سنت را به نقل ام امامیه، و حدیث امامیه را  ببالعیس عمل ما

تالطا بشصوم،  کردند  ترسیدم که خود نیز د ار  نیو اخ به نقل ام اهل سنت روایت ما
 ( 89۳ق،  ۶1۳9کنم بکشا،  رو نقل روایت ام عامه نما امایو

خصوص حدیث مورد بحث، بـه تتـم    . علل انتقال احادیث اهل سنت، به3ـ8
 صدوق

شیخ ادوق ییا ام محدثان و دانشمندان بزرگ شیعه است که در جاللت قصدر او و  
ارد: کثصرت تألیفصات،   انبوه خدمات او به عالم تشیر، شیا نیست  وی سه ویژگصا د 
ویژه اساتید اهل سنت   کثرتِ سفر برای دریافت احادیث، و کثرت اساتید و مشایخ به

و حفصظ   سراسر مندگا شیخ ادوق تالش برای دستیابا به ذخائر حدیثا ائمصه 
های درونا و بیرونا بوده است  ولصا امصوری باعصث شصده تصا       کیان شیعه ام انحراف

 کتب ایو عصالم بزرگصوار راه یابصد کصه در ادامصه خواهصد       برخا روایات غیرمقبول به 
 آمد 

 علت وجود مشایخِ مشترک صدوق . مخلوط شدنِ اخبار عامی و شیعی، به1ـ3ـ8
دانستیم ییا ام دالیل انتقال ی  حدیث ام منابر عامه به شصیعه، وجصود شصیخ حصدیثاِ     

یوخ اهصل  مذهب است  شیخ ادوق ام کسانا است که طا سفرهای متعدد ام شص  عاما
سنت مانند طبرانا و ابواسحاق حدیث شصنیده اسصت  مشصایخ عصاماِ عالمصانِ شصیعا،       

خاستگاه فیری شان ام عوامل مهصم در اخبصار منتقلصه هسصتند بمؤدب و سصتار،       لحاظ به
 (4۶۷ش،  ۶۰9۰
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 علت وجود راویانِ مشترک   . مخلوط شدنِ اخبار عامی و شیعی به2ـ3ـ8
ام احادیث به کتب ادوق، وجصود راویصان مشصترک     ام سوی دیگر، علت انتقال برخا

است  برای نمونه فردی به نام جِعّابا وجود دارد که شیخ ادوق احادیث فراوانا را ام 
عیون طوری که مثال  در کتاب  کند  تعداد ایو احادیث میاد است، به ایو استادش نقل ما

نقل شصده، و نیصز    حدیث ام جِعّابا ۶۳۰طبق شمارش مرحوم غفاری،  اخبار الرضا
روایصاتا ام او موجصود اسصت  جِعّصابا      الصدیو  کمالو  خصال، توحید، معانا االخباردر 
سبب آنیه راویِ مشترک، هم در طرق شیعه، و هم در طرق اهل سنت بوده، احادیثا  به

( نیتۀ قابل توجصه اینیصه وی بصا    4۶۷ص4۶8را خلط کرده و انتقال داده است بهمان،  
خودش اساتید اهل سنت فراوان دارد مانند فریابا، مدائنا، مصرومی،   اینیه شیعه است،

(، کصه جداسصامی   1۶9،  81ق، ج۶1۶8بلخا، محمد بو سهل عطار و   بابو عساکر، 
ها کار بسیار مشیلا بوده و خلط حصدیث ام سصوی او، دور    همه اسناد و روایات آن ایو

 ام ذهو نیست 
 به بغداد. مشغلۀ فراوان شیخ صدوق در سفر 3ـ3ـ8

تصأثیر   هایا بصا  رسد تعلیم و تعلّمِ فراوان توسط شیخ ادوق، در  نیو انتقال به نظر ما
نیست  شیخ ادوق در سفر پُرمشغلۀ بغداد، برای عالمان متعددی  ون شیخ مفید، سید 
مرتضا، و تلعیبری نقل حدیث نمود و ام استادان متعددی هم بهره برد  بصا توجصه بصه    

ای بوده، فصرضِ اخصتالط احادیصث،     ها حضوری و برخا میاتبه تعلم اینیه برخا ام ایو
 هیچ استبعادی ندارد 

 . نقل روایت صدوق،از راویان متهم به خلط حدیث و جعل حدیث4ـ3ـ8
شود که دقت میادی در انتخصاب سصند و راوی    در کتب شیخ ادوق، روایاتا دیده ما

نقل نموده و عالمه عسصیری   خصالاورت نگرفته است  مانند روایاتا که ادوق در 
در باب تحریف قرآن بدان اشاره کرده و راویان آن را برشمرده و ام رجالیون اهل سنت 

سصبب خلصط و اشصتباه در نقصل      سبب عاما بودن، بلیه به نقل کرده که ایو راویان، نه به
 ( ۶44،  ۰ق، ج۶1۶۶اند بعسیری،  حدیث، نیوهش شده

هصا ذکصر    اوانا ام جِعّابا نقل کرده، که تعداد آننمونۀ دیگر اینیه ادوق روایات فر
که برخا عالمان عامه، ام جمله دارقطنا شاگرد ادوق، جِعّابا را متهم به  شد، درحالا
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( ام شصیعه نیصز، عالمصه    4۰۶   ۰ق، ج ۶1۶۷اند بخطیب بغصدادی،   خلط حدیث کرده
ومانید کصه بصا   هایش را در اواخر عمر س شوشتری معتقد است جعابا به ایو دلیل کتاب

عامه اختالط داشت و احادیصث باطصل فراوانصا را ام آنصان نقصل کصرده بود بشوشصتری،        
 ( 19۶،  9ق، ج۶1۶9

، بصر اسصاس حصدیثا ام امصام     خصصال نمونۀ دیگصر اینیصه اصدوق خصود در کتصاب      
 شصمارد کصه جاعصل حصدیث بصوده اسصت       ، ابوهریره را ییا ام سه نفری مصا اادق

هصایش ام ابصوهریره روایصت نقصل      ا خصود، در کتصاب  (، ام۶9۶،  ۶، ج۶۰۶4بادوق، 
( حدیث عیاشصه نیصز همصیو مصاجرا را دارد، میصرا در      ۶1،  4، ج۶۰۷5کند بهمو،  ما

 جاعل بودن وهب بو منبّه شیا نیست بن : ابتدای مقاله(
 . اعتماد خَلَف به تتم صدوق، با وجود تفرّد صدوق در نقل روایت عکاشه 9

قدمان، حدیث عیاشه فقط توسط شیخ ادوق نقل شصده، و  که ذکر شد در بیو مت  نان
  سصیرۀ روایصاِ اصدوق، در    امصالا هم فقط در کتاب  ایشان در ایو باب، متفرد است  آن

ها  غالب آثارش نقل حدیث بوده، و نه الزاما  تأیید آن  حتا گاه ام کسانا که خودش آن
کرده و بالفااله خصودش   کند  و یا حدیثا را نقل را دروغگو برشمرده، روایت نقل ما

که مثال  روایت حدّ نزدن به دیوانة مناکار را خصودش در خصصال    کند   نان آن را رد ما
( نیز ذکر شصد کصه   ۶۷8،  ۶، ج۶۰۶4کند بهمو،  نقل کرده، و خودش در ادامه نقد ما

خلط احادیث هم در آثار ایشان مشهود است  اما عالمان پس ام ادوق، بدون توجه و 
و بصه  « قبصول »اند و در گذر ممان،  نیو روایصاتا تلقصاِ بصه     ، ام وی نقل کردهدقت المم

شده و به منابر پس ام ادوق راه پیدا کرده است  ایو تفرد و انتقصال، در  « شیعا بودن»
 نیصصز رخ داده اسصصت « اُمِصصرتُ اَن اُقاتِصصلَ النصصاس   »احادیصصث دیگصصری ام جملصصه حصصدیث 

 (۶8،  ۶۰9۳راد،  بمهدوی
 گیری . نتیجه11

 با توجه به همۀ جوانب ایو روایت و بررسا آن به نتایج میر توجه کنید:
  حضور راویان کذابا  ون وهب بو منبه و نیز عبدالمنعم بو ادریس در سلسصله  ۶
اند، خصود دلیلصا بصر مصردود      خبر عیاشه، که به جعل حدیث حتا بیو عامه متهم اسناد

 بودن ایو خبر است 
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 و ابو عباس در سند حدیث عیاشه، کمیا بصه قبصول آن     وجود جابر بو عبداهلل4
کند  میرا جاعالن روایات، قطعا  سخو باطل خود را به افراد مشهور و مصورد قبصول    نما

 دادند  نسبت ما
  تعارض جدی ایو داستان با قرآن، و آیات ناظر بر عصمت انبیاص که در علم کالم ۰

 دم پذیرش آن است ص دلیل محیم دیگری بر ع لزوم آن ثابت شده
جز شصیخ   دانند  به را نپذیرفته و آن را منافاِ عصمت ما« سهو النبا»  عالمان شیعه 1

پذیرد، و شاید علت عدم حذف ایو داسصتان ام سصوی وی،    ادوق که سهو النبا را ما
 همیو باشد 

ای بر جعل آن  تواند قرینه های ایو روایت بسیار متهافت است و ایو خود ما   نقل8
 اشد ب

تواند ام باب تصرک اولصا بصه حسصاب آمصده و       در ایو حدیث نما   فعل پیامبر۶
 توجیه شود، میرا تامیانه مدن، معصیت است و ترک معصیت واجب است نه اولا 

الشعاع قرار دادن عصصمت   رسد که جریان جعل حدیث با هدف تحت   به نظر ما۷
خلفا را بصا ایشصان تقلیصل دهصد و     در ادد استخفاف شأن پیامبر بوده، تا فااله  نبا

هصای ایصو    ای ام تصالش  ها را به نوعا توجیه نماید، و حصدیث عیاشصه نمونصه    اعمال آن
 جریان است 

  با توجه به جعلا بودن ایو داستان، شیا نیست که ام منابر اهل سنت بصه کتصب   5
د در کتصب  انص  معروف« احادیث منتقله»شیعه انتقال پیدا کرده است   نیو روایاتا که به 

های سندی و متنا احادیصث،   شیعه کم نیستند  متأسفانه و ناباورانه، توجه نیردن به نقد
ها، و نیز اعتماد به عالمان بزرگ قبلا، باعث شده  نصیو   و نیز غفلت ام منتقله بودنِ آن
 ماجرایا تلقا به قبول شود   

اهصل سصنت      علت انتقال ایو داستان به کتاب ادوق ایو اسصت کصه وی اسصاتید   9
داشته، و نیز راویان مشترکا که در کتب فریقیو نقل روایت دارند  پس خلصط حصدیث   
در ایو وضعیت استبعادی ندارد  اگر مشغلۀ شیخ ادوق را در سفرش به بغداد به ایصو  

 یابد  دالیل اضافه کنیم، ایو امر امیان جدی ما
اوال  سصند روایصت کصه     رسصاند     سه نیته ما را به منتقله بودن روایت عیاشه مصا ۶۳
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سندی عاما است  ثانیا  وجود روایت در منابر شیعه فقط با روایت شیخ ادوق، که آن 
هم ام راویان معلوم الحال نقل شده  ثالثا  تعدد ذکر حدیث در منابر عاما و تفصرد ذکصر   
آن در کتاب ادوق  گفتنا است که دأب شیخ ادوق هم غالبا  نقل حدیث بوده، و نه 

 اطر تأیید ق
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 ق   ۶141العلمیه،  دار الیتب، بیروت: ۰، چالسنو الیبریبیهقا، احمد بو حسیو،   ۶1

   ق ۶14۰، بیروت: دار ابو حزم، یو الصحیحیوالجمر بحمیدی، محمد بو فتو ،   ۶8

دار ، بیصروت:  ۶، مصصطفا عبصدالقادر عطصا، چ   تاریخ بغداد و ذیولصه خطیب بغدادی، احمد بو علا،   ۶۶

 ق ۶1۶۷العلمیه،  الیتب

دار قطنا، علا بو عمر بو احمد، الضعفاء و المتروکیو، تحقیق محمد بو اباغ، بیصروت: المیتصب     ۶۷

 م ۶95۳االسالما، 

العلمیصه،   دار الیتصب ، بیصروت:  میزان االعتدال فا نقد الرجصال الدیو محمد بو احمد،  سذهبا، شم  ۶5
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 ق ۶1۶۷م/ ۶998

 ق ۶1۶1نا،  ، بیروت: باسیراعالم النبالءصصصصص ،   ۶9

 ق ۶۰1۶نا،  ، قاهره: باالمنار تفسیررشید رضا،   4۳

 ق   ۶1۳1، بیروت: دارالمعرفه، الملل و النحلشهرستانا، ابوالفتح محمد بو عبدالیریم،   4۶

 ق  ۶1۶9، قم: مؤسسة النشر االسالما، ۶، چقاموس الرجالشوشتری، محمدتقا،   44

، بیصروت: نشصر اعلمصا،    االمصالا ادوق، ابوجعفر محمد بو علا بو الحسصیو بصو بابویصه القمصا،       4۰

 ق ۶1۳۳

 ش   ۶۰۶4، قم: جامعۀ مدرسیو حومۀ علمیۀ قم، ۶، چالخصالصصصصصص ،   41

 ق ۶۰۷5تهران: نشر جهان،  ،۶، چعیون اخبار الرضاصصصصصص ،   48

 ش   ۶۰۶۶، تهران: اسالمیه، معانا االخبارصصصصصص ،   4۶

 ش ۶۰89، تهران: اسالمیه، الدیو کمالصصصصصص ،   4۷

 ق ۶1۳1، بیروت: دار احیاء الترا ، المعجم الیبیرطبرانا، ابوالقاسم سلیمان بو احمد،   45

ا در بامشناسصا راویصان   راویصان مشصترک: پژوهشص   عزیزی، حسیو، پرویز رستگار و یوسف بیات،   49
 ش ۶۰5۳، قم: بوستان کتاب، ۶، چمشترک شیعه و سنا

 ق، ۶1۶4نا،  ، بیروت: بااالاابة فا تمییزالصحابهعسقالنا، ابو حجر،   ۰۳

، تهران: مجمر العلمصا االسصالما،   4، چالقرآن الیریم و روایات المدرستیوعسیری، سید مرتضا،   ۰۶

 ق ۶1۶۶

 ق ۶1۶8، بیروت: دارالهادی، 1، چرا النبا االعظمالصحیح مو السیعاملا، جعفرمرتضا،   ۰4

 ق ۶1۳۷االسالمیه،  دار الیتب، تهران: 1کلینا، محمد بو یعقوب بو اسحاق، چ  ۰۰

 ق ۶1۳9، مشهد: دانشگاه مشهد، ۶، چالرجال ةاختیار معرفکشا، محمد بو عمر،   ۰1

 ق ۶1۳۰، بیروت: مؤسسة الوفا، ۰، چبحاراالنوارمجلسا، محمدباقر،   ۰8

، بیروت: دار اآلفصاق  احیح مسلم الجامر الصحیح=ابوری، ابو الحسیو مسلم بو حجاج، مسلم نیس  ۰۶

 تا  الجدیده، با

، دوفصصلنامه  «بررسصا نقصش روات مشصترک در اخبصار منتقلصه     »مؤدب، سید رضا و حسیو سصتار،    ۰۷

  4۰5ص4۳۷،  ۶۰9۰، بهار و تابستان ۶۶، شمارۀ پژوها حدیث

 ش ۶۰9۳بجزوۀ درسا مقطر دکتری(، بار موضوعهشناسا اخ جریانمهدوی راد، محمدعلا،   ۰5

 ةاالئمص  ةعبقات االنوار فا معرفص  ةخالامیرحامدحسیو هندی، سید مهدی ابوظفر لینهوی هندی،   ۰9



 931۸بهار و تابستان م، ویک ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   ۶9۲

 ق ۶1۳8، نا : با، تلخی، علا حسینا میالنا، تهراناالطهار

 ق ۶۰15تا،  ، بیروت: باالسنونسایا، احمد بو شعیب،   1۳

     ق ۶1۳۷الیتاب العربا،  ، قاهره: داردمر الزوایمجهیثما، ابوالحسیو نورالدیو،   1۶

 
 

 
 
 
 
 
 


