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 له ئسبیان م. 1
جعل حدیث، نقد و پاالیش جوامع  روایعن ن عز ز عاز  عده       ۀزمان با گسترش پدید هم
سلبن صعور  گرفتعک کعک حاصعل زن، تعدوین       ۀست. گاهن این نقد و بررسن از جنبا

الموضوعا  . در م ان این زثار، کتاب است الموضوعا زثاری مستقل با عنوان عمومن 
با رویکرد تطب قن بک جوامع  حعدی ن    الحسنن معروف ها م ۀنو ت فن اآلثار و االخبار

طعور   مناب  رواین   عک نگا تک  ده است. مؤلع  در ایعن اثعر بعک     با تأک د برفریق ن و 
 د. نک توجک منبک روایا  منقول در منقبت و منقصت   گسترده

معتنعابین   هعای  پژوهشو  رو  د روبکپژوهن  حدیث ۀوزحمحققان در  با اقبالاین اثر 
عرفن این اثر و بررسن روش مؤل  اثر صور  گرفتک است، بعرای نمونعک   مدر خصوص 

بعک  « معرفن اجمالن کتاب الموضوعا  فن اآلثار و االخبار»ای با عنوان  اسماع لن در مقالک
اثر  (۱۵۷ع۱۲۹، ص۱۱۲۱)اسماع لن، پردازد. معرفن نویسندۀ اثر و معرفن فصول کتاب من

 «و االخبعار در  عناخت احادیعث موضعوعک     الموضعوعا  فعن اآلثعار   »دیگری با عنعوان  
گ عری اثعر،    بعک روش کعار مؤلع ، ف عای  عکل      (۱۹1ع۱۲۲، ص۱۱۲۱صراف،  )اخوان

ای دیگر با  مشکال  سندی و متنن بک صور  کلن پرداختک است، از هم ن نویسنده مقالک
صعراف،   اخعوان ) بک نگارش درزمده است« چون و چراین در تشخ ص موضوعا »عنوان 
( نگارندۀ مقالۀ مزبور بر این عق ده است کک ها م معروف در مبانن ۱4۵ع۱۸۵، ص۱۱۲1

از عدم دقت و  فاف ت برخوردار است و مع اری برای تشخ ص احادیث مجععول اراهعک   
بعک  « رابطۀ م ان  لو و جعل در کتعاب الموضعوعا   »ای دیگر با عنوان  نکرده است. مقالک

ا م معروف در اثر خود اتیعام بعک  لعو را    نگارش درزمده است کک نگارندگان معتقدند ه
برابر جعل در نظر گرفتک است، این درحالن است کک در این دیدگاه چند ا عکال اساسعن   

اند.)عزتن، اسعمن،   وجود دارد کک نگارندگان در مقالۀ خود بک تب  ن این ا کاال  پرداختک
حعدیث ها عم    های نقعد  روشای بک عنوان نقد  ( همچن ن پایان نامک۱۱۵ع۱۱۷، ص۱۱۵1

بک نگارش درزمده است؛ در ایعن اثعر تمرکعز نگارنعده بعر       معروف در کتاب الموضوعا 
قرار گرفتک اسعت. نگارنعده    الموضوعا های جعلن بودن حدیث در کتاب  بررسن مالک

تعرین   نادیده گرفتن تاریخ حدیث   عک و اهل تسنن از جانب ها عم مععروف را از میعم   
 ( ۱۱۲۱جو،  امامنا تباها  وی ذکر کرده است.)
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همچنع ن  در جوامع  روایعن  ع عک،    « اهل ب عت   ف ایل»بک اهم ت موضوع  نظر
های نعاروای معذکور    از نسبت مؤل    عن این اثر یعنن تنزیک اهمک ۀد د ک و انگ ز

(، انجعام  ۱4ق، ص۱44۷مععروف الحسعنن،   )در برخن احادیث جعلن نسبت بک ایشعان 
مععروف در نقعد روایعا      ها عم  روش پژوهشن مستقل در خصوص نقعد و بررسعن  

پژوهش حاضر برخالف زثار قبل کک کل  .رسد بک نظر من یضرور ف ایل اهل ب ت
قعرار   ، تمرکز خود را بر نقد روایا  ف ایل اهعل ب عت  اند دهاثر را مورد نظر قرار دا

  عم مععروف را در  ها  تر دیعدگاه  با اعمال دقتن افزونداده است، تا از این طریق بتواند 
ی رو عن وی را بررسعن و   ها تب  ن و مشخصک خصوص روایا  ف ایل اهل ب ت

 ارزیابن نماید.

 ها م کک الموضوعا در فصل چیارم موجود احادیث  م موناز طرفن، با بررسن 
 عود کعک توجعک او نسعبت بعک روایعا         ، مالحظک من مارد منجعلن ها را  زنمعروف 

ه اسعت. ایعن   در کتعب فعریق ن بعود    ب ش از سایر روایا  جعلعن  ف ایل اهل ب ت
 افزاید. من فوق ۀلئمطلب ن ز بر اهم ت مس

بک  کل زیر قابل  الموضوعا در  معروف ها م نظر موردهای رواین  فراوانن گونک
 ترس م است:

 
 

 هاشم معروف الموضوعاتهای احادیث موضوعه در  نمودار گونه (:1)شکل 
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 و بررسی زمینۀ فکری او  تمعرفی اجمالی هاشم معروف و الموضوعا. 2
 ای در خعانواده « جناتا» روستای ،م در جنوب لبنان۱۵۱۵در سال  نها م معروف الحسن

گعاه  نزد پدرش سع د مععروف گذرانعد و زن    . تحص ال  مقدماتن رامتولد  داهل علم 
اهلل خعوین   زیعت از کرسعن درس   جعا زن د. در نج  رهسپار  تشتکم ل تحص ال برای

 دار عیعده  و بازگشعت  لبنعان  بعک  م۱۵4۸در سعال   (۱۹ق، ص۱4۱۵ واسعطن، ).بیره برد
ق، ۱4۱۲امع ن،  ).رفت دن ا از م۱۵۲4در سال  و سرانجام  دجبل عامل در  منصب ق ا

 (۸۸۲، ص۱ج
 عامل موضعوعا  زیعر     حدی ن وی و یکن از زثار الموضوعا  فن االثار واالخبار

 است:  
، تعأث ر خلفعا   ،یثتعاریخ جععل و وضع  حعد     ،اقسعام حعدیث   ،ناحدیث و محعدث 

، عق عدتن  نهای فقیع  گ ری جیت فرق و مذاهب مختل  اسالمن بر حدیث، گویان قصک
 عده توسعب برخعن     ث وضع  از احادیع  هاین نمونک ،حدیث و محدثان بارۀدر و س اسن

تر  عب بعک دیعن و     درگن احادیعث سعاخت   ،معایب وگویان در ف ایل  محدثان و قصک
 ز مناب    عن و سنن.ارهای ناپسند اکترساندن از عواقب 

 تعاب خعدا  کتعرین منبع  تفسع ر     میم را ترین منب   ریعت و سنت میمرا قرزن  وی
ک نخسعت ن  کع عواملن بوده  ۀجپردازی در حدیث نت  دروغداند. همچن ن معتقد است  من

بعک وفعا  زن    کدر زمانن نزدیع  حداقلیا  رمکهای زن در زمان ح ا  رسول ا نشانک
 رده است.کهای مذهبن و س اسن بروز  احزاب و فرقکح ر  و قبل از پ دایش 

  :کند منتک معرفن کتاب را در سک نکتأل   این  ۀزمؤل  انگ 
 ن داده  ده است.  ع تفکر بکهای نا ایست کک  برخن نسبتپاسخ بک ع 

 . ود از زنچک بک ناروا بک ایشان نسبت داده من پ راستن و تنزیک امامان معصومع 

احادیعث  لعن چنعد از زفعت    بک دالی   عک ن ز ع کک م راث حدی نتب  ن این موضوع 
 مصون نبوده است.  رصح ح 

 ع معانن و  ایعوبن ، عباسعن ، ها م معروف معتقعد اسعت حعدیث در عصعر امعوی     
و سعنن، احادیعث موضعوعک وجعود دارد. بعک       کباز هم در زثار   ع بازنویسن  د، ولن

داند.  را از احادیث ضع   مبرا نمنتب حدی ن خود کدام از ک چهم ن دل ل   عک ن ز ه 
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تاب تش   حق قعن  کام در این  خواستک»گوید:  تاب منکتأل   این ب ان اهداف مؤل  در 
از نگارش  ویهدف دیگر « .نم و بک ب ان زرا و عقاید   ع ان راست ن بپردازمکرا معرفن 

نعاب   وجعود احادیعث سعاختگن در م   علت  بکک ک استسانن کپاسخ دادن بک ، تابکاین 
 ننعد. کشع   را خرافعن، سعاختگن و منسعور معرفعن      تخواهند مذهب  من  عک،  رواین

 (۵ق، ص۱44۷معروف الحسنن، )
کعک بحعث   ، فصعل چیعارم  در  . ل  ده استکاز چیار فصل تشالموضوعا   تابک

احادیث جعلن در مناقعب و م العب   برخن ، یافتکاختصاص دان حاضر ب اصلن پژوهش
 .گرفتک استقرار  ارزیابن، سند و  رایب راوی مورد از نظر متن سپسو   دهر کذ

 ک پ دایش هر اثر، متأثر از زمانن و مکانن است کک مؤلع  اثعر در زن روزگعار     بن
معروف  ها م رسد پرداختن بک  رایب عصری رو بک نظر من ازاین ؛کرده است من سپری

 ی وی در تأل   الموضوعا  با د . ها تا حدی، رو نگر، انگ زه
فرهنگعن و اجتمعاعن و همراهعن     تحوال  زمان با هممعروف  ها م فکری حرکت

تا  ۱۵4۸های  الدین در سال ن امام موسن صدر و عالمک س د  رفچوهموی با علماین 
 در لبنان  کل گرفت. ۱۵۲4
زیعد،    واحدهای مستقل س اسن جیان عرب بک  مار من ۀا وجود زنکک لبنان در زمرب

های مت اد و  کوچک با پدیده ۀاین کشور، زن را بک یک جزیرای در  تنوع قومن و طایفک
اععم از پ عروان   های دینن گوناگون  گرایشلذا در این خطک  ست.گوناگون تبدیل کرده ا

های  اقل ت و سایر مس ح ت های مختل  و فرقک های مختل    عک و سنن( فرقک)اسالم
 (۱۱، ص۱۱1۲عل زاده، )زیستن دارند. هم دینن

العدین در راسعتای    های عالمعک  عرف   ها و مجاهد  ، با تالش۱۵۹4 ۀدر اواخر ده
 ۀتغ  عرا  عم عق و گسعترد    ۀهعای اول ع   تعدری  نشعانک   خروج   ع ان از حالت انزوا، بک

بک  یرهای بزرگ میعاجر   بک سرعت   ع ان ، در این دورهزیرا . ز کار  داجتماعن 
 (۸۷ع۸1، ص۱۱۷۵اسداللین، )کردند.

جمیوری  با ریاست زمان  صت در لبنان، هم ۀهای ده ن مک اهلل صدر در ح ور زیت
و ایشان در ایعن دوره بعرای رهعاین  ع عک از محروم عت، بعک اعمعال         فؤاد  یاب بود

کعک   ااز زنجع  (۱4۵، ص۸، جم۸444 ریعب،  ).های اصالحن  یاب کمک کعرد  س است
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زمان با  ماهلل صدر ه ، زیتند  ع ان لبنان از نعمت حمایت داخلن و خارجن محروم بود
مطالععا   نشع ن لبنعان،    دینن و فرهنگن خود در مناطق  ع عک  ۀهای گسترد ز از فعال ت
ماندگن اجتماعن، اقتصادی و فرهنگن   ع ان بک  یابن عوامل عقب منظور ریشک عم قن بک
زدایعن و جلعب    هاین در راستای س است محروم ت ، برنامکزنحاصل  کک  تاجرا گذا

 :  از جملک .دحمایت داخلن و خارجن بو
برقراری توازن ب ن طوای  مختلع    منظور بک؛ «حرکت المحروم ن»حزب  س سأتع 
 (۹4ع4۵، صم۱۵۵۹ح در، ).زداین از کل جامعک لبنان محروم ت ولبنان 
توسعب امعام موسعن    عیده گعرفتن ریاسعت زن    س س مجلس اعالی   عک و برأتع 
برای کسعب   محکمنانونن   عک ابزار قکک موجب  د  (۱۸، ص۱۱۷۵اسداللین، )صدر

 .قدر  در لبنان بک دست زورد
ضعمن برخعورداری از    ع ع ان  کک سعبب  عد   مایتن ایران و سوریک ح جلب نظرع 
، ۱۱۲۱خلجن، ) وند. مند همانند سایر طواه  از حامن خارجن بیرهخودباوری  ۀروح 
 (۸۹ص

مطلوب و  دینن و مذهبن، نمایندگن ۱اصل تک رگراین»امام موسن صدر معتقد بود:  
قبول عت  م (۱۲، صم۱۵۵4ف عل اهلل،  «).نمایعد  ممکن برای همک طوای  را ت م ن معن 

تک رگراین مذهبن نزد امام موسن صعدر باععث  عد وی بعا تعالش فعراوان، حرکعت        
، و رنجبعر  کمال عان ).را در لبنعان بعک راه ب نعدازد   « گفتگوی ب ن ادیان و تقریب مذاهب»

  (۸4، ص۱۱۲1
                       تعرین انگ عزۀ ها عم                                     ظر بک  رایب عصری معذکور، قعوی            توان گفت ن            درمجموع من

                                                                                معروف تالش برای  کستن انعزوای  ع ع ان در لبنعان و همراهعن بعا سع ر تحعوال         
                                        سوی تک رگراین و گفتگوی ب ن االدیانن بوده                                     فرهنگن و اجتماعن در راستای حرکت بک

            در ب رو  از       امروز  »     کند:              گونک ذکر من        را این           الموضوعا                           است. وی انگ زۀ خود از نشر 
  ،                     هعای ام رالمعؤمن ن           ق عاو                             های  لوزم ز   عک از جملعک                        سوی برخن مؤسسا  کتاب

              ود کک دین و                                و ... از سوی نا رانن منتشر من                     مختصر بصاهر الدرجا   ،             مشارق االنوار
                                                     اند کک البتک بعا نعوعن تعمعد و اهعدافن دیگرن عز                                          تش   را سرمایۀ تجار  خود قرار داده

                                کند و نک عق دۀ  ع عک را و نعک                                        گونک زثار نک واقع ت اهمک را ب ان من                    همراه است. نشر این
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                                                                              بک تش   حق قن مرتبب است، پس از فراهم  دن انگ زه بک تعأل   کتعاب الموضعوعا     
  ( ۵    ق، ص    ۱44۷            معروف حسنن،   «)        پرداختم.

 در نقد احادیث روش هاشم معروف .3

متنن و سعندی بیعره    ها م معروف در سراسر کتاب خود برای بررسن روایا ، از نقد
هعای سعند و    از جنبعک  کیم زان توجک بک هراساس نوع روایا ،  بر ؛ گرچکگرفتک است

 ها متفاو  است.  متن در نقد زن
 روایعا  ف عایل  معروف در بعاب   ها م الموضوعا اقسام نقد حدیث در  نمودار
 بدین  رح است. اهل ب ت

 
 هاشم معروفنمودار اقسام نقد حدیث در الموضوعات  (:2)شکل 

 

                                         عود، بررسعن احادیعث از سعوی مؤلع                                                  همان گونک کک در نمودار بعاال مالحظعک معن   
                                                                         موضوعا  یکدست و همسان صور  نگرفتک اسعت؛ برخعن احادیعث بعدون نقعد رد      

       لحعا                           درصد از روایا  هم بعک   4۵           اند و تنیا                                      اند، برخن تنیا نقد متنن یا سندی  ده      ده
      هعای                                           انعد، ایعن در حعالن اسعت کعک نقعد               گرفتعک                                   سند و هم متن مورد بررسن قرار داده 

                                                   گرفتک اعم از نقد سندی یا متنن ن ز محل مناقشک است.       صور 
بک تفک عک   الموضوعا مناب  رجالن و نقد روش  ناختن در ادامک بک مناب  رواین، 
 .پرداختک خواهد  دسندی و متنن و با ذکر نمونک 

 هاشم معروف   محاسن روش نقادی .1ـ3

جانبعک بعک    بک  کل همکب نقد حدی ن، تمام ضوابکارگ ری  با بک کو د منمعروف  ها م
تفصع ل،   بعک  و ای اسعطوره  ،وار  داسعتان  ای گونعک  کک بک زدپرداب نتاروایزن دستک از  نقادی
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 گونعک  است. وی معتقعد اسعت ایعن     ذکر کرده اهل ب ت واهن را برای لایف برخن 
 عود، بلکعک موجعب ت عع        نمن محسوب تنیا ف  لتن برای اهل ب ت مطالب نک

جملک  از (۱4ق، ص۱44۷، الحسنن گردد.)معروف و وهن مذهب تش   من ایشان ۀچیر
در نقد روایا   ترین مستندا  وی در رد این قب ل روایا ، استدالل امام سجاد میم
 ( ۸۱۷ص، همان)گونک است. قصک

در دوران جن نعن و   بک کرامعا  پ عامبر   توان بک روایت مربوط من ۸،از باب نمونک
 معروف ها م طفول ت ایشان ا اره کرد کک مشتمل بر عجایب و  رایب فراوانن است.

سندی و متنن بک نقد  ۀهاین از زن را نقل کرده و از جنب بک هنگام نقد این روایت، گزیده
قبعل از نبعو     پردازد. وی با اذعان بک امکان ظیور برخن کراما  برای انب عا  زن من
 وحتماال  و  بیا  فرضن در تأی د این روایعا  را ن عز مطعرح و رد نمعوده     ایشان، ا

، همعان ک: نع )ثمر بودن این قب ل معجزا  و کراما  تأک عد کعرده اسعت.    همواره بر بن
 (۸۸۵ع۸۸۱ص

 تی الموضوعات هاشم معروفشناخ منبع . ارزیابی4
و رجعالن قابعل   معروف از مناب  گوناگون از جملک مناب  روایعن   ها م گ ری بیره ۀنحو
برخعن منعاب  روایعن بعا دیعدگاهن       بعارۀ اسعت؛ بعک ب عان دیگعر وی در     و ارزیعابن  نقد

همچن ن . انجامد نن ز بک ق اوتن   رمنصفانک م ننماید کک گاه گرایانک برخورد من تعم م
منعاب    ۀدر استفاده از مناب  رجالن تنیا بک یادکرد از چند منب  محدود کک ا لب در زمعر 

 وند، بسنده کرده است کک در ادامک بحث بک تفص ل  لن ن ز محسوب مندست دوم رجا
 از زن سخن خواهد رفت.

 منابع روایی الموضوعات   .1ـ4
در نمودار زیر  م زان استناد بک این زثارمعروف بک همراه  ها م الموضوعا مناب  رواین 
 است: قابل مالحظک
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 ر الموضوعات هاشم معروفنمودار میزان استناد به منابع روایی د (:3)شکل 

 
ها صور  گرفتعک و از نظعر اعتبعار قابعل      سک کتاب نخست کک ب شترین استناد بک زن

 ند از:ا تأمل است، عبار 
ن و اتوباَلنن بحرانن از فقیعا، محعدث   ها م تأل   عالمک س د ؛المعاجز ةمدین الف.
عاملن بعوده   وی استاد   خ حر است. ن   عک در قرن یازدهم و دوازدهم هجریامفسر
البرهان فعن تفسع ر   عیده دا ت. کتاب  مرجع ت دینن و اجتماعن اهالن بحرین را برو 

، در  در تعوبَل    رشکع و پ  تکیاف  وفا   ق۱۱4۵یا  ق۱۱4۷ سال در. وی از اوست القرزن
  ه است. د  سپرده  خاک  بک در بحرین  مات ن   گورستان
  از کع و هر بعاب بعک ب عان معجعزا  ی    دوازده باب  مشتمل بر المعاجز ةمدینتاب ک

روایا  در ضمن معجزه  ۸411بالغ بر  مجموعدر و  یافتکاختصاص  امامان معصوم
 است. نقل  ده متعددى از مناب  معتبر فریق ن 

 امامعت  زمعان در موضعوع  زن ک تعا  کع تاب کب ش از صد بک  این اثرنویسنده در ز از 
االستشعفا   ابراه م بن محمد ثقف ،  امة الکب راالم ؛ از جملکدکن منا اره بود  نو تک  ده
االمامعة   ابعن خالویعک و   السعالم  امامة عل  عل کاسماع ل بن عل  بن نوبخت،  فن االمامة

 . ف ل بن  اذان ب رکال
ک راویعان  ع ع  و سعن  در زن    کپردازد  موارد بک نقل معجزات  م  ب شتر دربحرانن 

بعا  . نقعل  عده اسعت   اهل سنت  از صحاح تابکیا  این ااتفاق نظر دارند و برخ  رو
  عود.  معجزا  مشابین بک دو یا چند امعام نسعبت داده معن   در برخ  موارد وجود این 
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سازگار  معصوم ن ۀبا مقام عصمت اهم این کتاب احادیث ،  ماری ازعالوه بر این
 (۸۱، ص۱ق، ج۱4۱۱بحرانن،  :کبرای نمونک: ن)ست.ن 

  خ محمدتقن بن محمدکاظم  و عتری)م  تأل   عالمک  ؛قضاء امام علی .ب
 ۀهعای علم ع   وی در حعوزه  .اسعت  هجریقرن چیاردهم ن   عک در ق( از رجال ا۱4۱1
ق عا   ، قعاموس الرجعال   تحص ل کرده است و زثار بس اری چعون ، نج  و کربال ایران

 رسالة فن تواریخ النبن و، االخبار الدخ لک، بی  الصبا ة، طالب ام رالمؤمن ن علن بن ابن
صادقن، )اول ن زثار عالمک  و تری است. واین اثر جز .از خود بر جای گذا ترا  اآلل
 ( ۱۱4، ص۱۱۵۸

ام کسعن از   ندیعده » :کنعد  معن  ب انگونک  تأل   خویش را این انگ زۀ عالمک  و تری
و تنیعا بعک    نمایعد تأل    های امام علن ق او  ۀعلمای متأخر کتابن جداگانک دربار

اند، چون موضوع میم بود مایل  دم از  من کتاب خود اکتفا کردهمقدار یک باب در ض
 ( ۱۱، ص۱۱۲۵ و تری، )«.مقدما پ روی کنم و در این موضوع کتابن مستقل بنگار

هعا را بعک ترت عب زمعانن      کعک ق عاو   گونک زثار،  این خالف سایر نویسندگانوی بر
فصل تدوین کعرده   ۹4 خویش را در و اثرنموده توجک  ها ق او  بک موضوع، اند زورده
دقعت ضعبب    مناب  خود را بک ولن جا( عالمک سلسلک اسناد روایا  را حذف همان).است

 بخشعن از روایعا    ،در کتب اربعک و مناب  معتبر امام کذکر است کک   ایان .کرده است
و بخعش دیگعری از ایعن روایعا  در کتعب       رنعد فقین دا ۀب شتر جنبکک  زمده  هاق ا

بسع اری از ایعن   اسعت.   وارصدد ب ان ف  لتن برای زن امام بزرگع  رو د ذکر  دهمناقب 
نقعل     رمعتبعر  منعاب  ل، از ها با حکعم عقع   مخالفت زن و  ال انک ۀجنباخبار، گذ تک از 

 نهاین منسوب بک محمد بن جریر بن رستم طبعری  ع ع   مناب  این اخبار کتاب اند.  ده
هعا قطععن    انتسعاب زن صعحت  ک است ک )قرن  شم(یا  اذان بن جبره ل قرن چیارم()

 دل ل عدم استناد بس اری از اخبعارش قابعل اعتمعاد    بک ن زن ست. مناقب ابن  یرز وب 
 (۸4۵، ص۱۱۵۱صادقن، ).ن ست

های امام  ق او از کتاب  عالوه بر ضع   خواندن هفت روایتن کک معروف ها م
ند. وی بعدون  ک برانگ ز بر عالمک  و تری وارد من نقدی تأملنقل کرده است،  علن

کعک   مسلک خوانعده  وی را حشویاالخبار الدخ لة،  و تری در تأل    ۀتوجک بک انگ ز
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در جعای  ( ۸۵4صق، ۱44۷مععروف الحسعنن،   ).توان تشخ ص سره از ناسره را ندارد
 (۸۲۸، صانهم)دهد. تدوین این اثر مورد سرزنش قرار من سبب عالمک را بکدیگر 
اسعت کعک    ق(۲۱۹یا  ۲۱۱ن متوف)بُرسن رجبخ   ل   أت ؛مشارق انوار الیقین ج.
مشعارق  ( ۱41، ص۵ ، جق۱4۱۲سبحانن، )اند.  ناس، فق ک و ادیب دانستک حدیثوی را 

ترین اثر بُرس  است کعک بعا    ترین و معروف یمم المؤمن نرأنوار ال ق ن ف  أسرار ام 
 اهل ب عت اى بدی  و با استفاده از مبان  عرفان نظرى بک  رح و تفس ر ف ایل    وه

روایعا  ف عایل   زن دسعتک از  پرداختک است. بُرسع  در ایعن اثعر،     ویژه امام عل  کب
او منب  سعخنان   بوده و نو تۀپ ش ن ان  ککمتر مورد توج نقل نموده ککرا  معصومان

معورد  را  نسبت بک اهل ب ت بُرسنت  دید محب بس اریهر حال، بک  .سایرین است
 (۱۹، ص۱۱۲4ب دزبادی، ).اند قرار دادهو تأک د  ستایش
            نعامعقول و    ،                  مطالعب  لعوزم ز     ۀ      اراهع   ،                      مشارق األنوار ال قع ن                     ترین انتقاد بک کتاب      میم

  (    ۱۹۸   ، ص ۱ جق، ۱44۱  ،        مجلسع    ؛    ۱۱۷   ، ص ۸     ، ج    ۱۱۲۹       عامل ،     حر    نک:              نامفیوم است.)
     است،        بوده            بدان متفرد   ُ   بُرسن                            تا عالمک مجلس  روایات  را کک    د                    هم ن انتقادها موجب  

                             عالمک مامقعانن پعس از وصع       (   ۱۹۸   ، ص ۱ ج   ،ق۱44۱        )مجلسن،  . د   دان     ماد ن         درخور اعت
                                                                            وی بک عنوان انسانن فاضل و محدث بر این عق ده است کک وی در ب ان روایا  گرفتار 

            مطالب ایعن    ،     ام ن     محسن            بک اعتقاد     اما  (    4۸۵    ، ص  ۱    ق، ج    ۱4۱۱                      لو  ده است)مامقانن، 
   وی             اعتقعادا             تردیعد در     و     برسن       حافظ      ی بک      اعتماد         باعث بن            ای ن ست کک      گونک         کتاب بک
             عالمک  و تری،   ،           عالمک ام ن           علما نظ ر    از          ( تعدادی    411   ، ص 1     ، ج ق    ۱441  ،     ام ن      ود.)

   .     انعد                        از این کتاب دفاع کرده    هم                  محمدباقر خوانساری   و                          محدث قمن، مال عبداهلل افندی 
                                    باید توجک دا ت کک وى بک ط   درخعور    (   ۵4   ، ص  ۱۱ ج   و    ۹4   ، ص ۷   ، ج    ۱4۱1       ام نن،  )

                     ابعن جمیعور بصعری            تعأل                      کتعاب الواحعد                                    از مناب  متقدم  ع عک، از جملعک          توجی 
     است.               دسترس  دا تک 

اعتقادا  مشیور مذهب  بندى خود بک پایبُرس  در مرور کوتاه خود بر عقاید امام ک، 
نمعب  »اهل افراط و تفریب، خود را از  ف  دو گروه است و ضمن معر  عک را نشان داده  

کعک بارهعا   با این (۱۱۹صق، ۱4۸۸برسن، ).خواند من« عارفون»ان را دانستک کک زن« اوسب
هعای    هعاى وى موجعب گمعان    ها در نو تک از  ال  انتقاد کرده، بازتاب برخ  اندیشک
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معتقدند است کعک در  معروف  ها م است. او  ده  و  ال انۀ عقاید خاص مذهب  ۀباردر
گویعد کعک بُرسعن در     من ن زو ، صدها حدیث دروغ نقل  ده استمشارق األنوارکتاب 

ق، ۱44۷، الحسعنن  مععروف  :کنع ).ک و  اُل  طرفداران بس ار داردم ان   خ ک و کشف 
 (۸۵۱ع۸۵۸ص

 منابع رجالی الموضوعات .2ـ4
را ضعع  دیگعر زن    الموضعوعا   در رجعالن  مختل  مناب   اید بتوان عدم استفاده از

معنی  المقعال فعن    یعنعن   ارز مند،رجالن و البتک بک دو منب  تنیا  عمدتاً مؤل  دانست.
و گعاه بعک صعور     نموده اکتفا  ف  أحوال الرجال  المقال  إتقانو  «تحق ق أحوال الرجال

 (۸1۲ و ۸1۷صهمعان،   :کنع ).محدود بک رجال نجا ن و کشعن اسعتناد کعرده اسعت    
 مؤثر است. الموضوعا جانبک  مروری بر این مناب  در نقد همک

د بعن ابعراه م   رزا محمع م ع  ۀنگا عت ؛  حوال الرجالمنهج المقال فی تحقیق أ .الف
 ۀک بک گفتکنامدارى است نویس  ث و رجالمحدفق ک،  است. ویق( ۱4۸۲م استرزبادى)

، ش۱۱۵۱، باالدست  ندا تک است.)بیشت  ،معاصرانش، در علم رجال و روایت و تفس ر
ذ نموده س اردب ل  و ظی رالدین م س  تلمم رزا محمد نزد بزرگان  چون مقد (۱۸۱ص
کب ر، متوسب و صغ ر( )( وی صاحب سک کتاب۸۲۱، ص۱۱ ق، ج۱4۱۲، سبحان )است.
همان رجال کب ر اوست کک بر زن حوا عن متععددی    منی  المقال؛ رجال است ۀدر زم ن

تعاب  کتعرین   بزرگ این اثر( ۸۸۹، ص1 ق، ج۱44۲، تیراننزقابزرگ ).نگا تک  ده است
تب اربععک و دیگعر افعراد موجعود در     ک  راویان رجال  تا زن زمان است. نویسنده تمام

ا  یع و حتع  نظر  متقعدمان اقعوال   وهاى رجال  پ ش ن را بک ترت ب الفبای  زورده  تابک
( منعاب   ۱۵1ص، ش۱۱۵4، طباطبای )رده است.کراویان   ع  نقل  ۀاهل سنّت را دربار
ز عوب،  ابعن  یر   الفیرسعت رقع ،  ب رجعال رجال  امل  ۀتب اربعکاین کتاب عالوه بر 

( 4۱۸ص، ش۱۱۵4، خعدایارى )معک حلع  اسعت.   عال الرجالالدین و  منتجب الفیرست
و مؤل   منی  المقالنام این کتاب را بک اختصار  معروف معموالً ها م ناگفتک نماند کک

 (۸۵۱ و ۸1۷ق، ص۱44۷، الحسنن معروف :کن)زن را م رزا محمد معرفن کرده است.
تعأل   محمدطعک بعن میعدی بعن نجع        ؛ فى أحووال الرجوال    المقال  إتقان .ب
ق( است. وی فق ین اصولن و رجالن محقق و از بزرگان مراجع   ۱۱۸۱ع۱۸4۱)التبریزی
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 ۀتعاب رسعال  کن ( ایع ۷4۹، ص۱4ق، ج۱4۱۲، سعبحان  )  عک در زمان خود بوده است.
مقدمک در ب ان مساهل مصطلح در علعم   کمفصل  در احوال رجال است کک مشتمل بر ی

( ۲۱، ص۱ ق، ج۱44۲، تیرانعن زقابزرگ )ثقا ، حسان و ضعفاست.رجال و سک بخش 
. مؤل  در  عرح حعال هعر راوى،    است  ترت ب الفبا تنظ م  ده بکدر هر بخش، اسام  

ن  خصع ت، بعک هعر نعوع     زاز مصادر رجال  اول ک در مورد  کهریا  ینظرضمن ب ان 
ان د.  اینک اره م مفصل و جام  ا  طور بک، احوال راوى با د ۀنندک  ک مشخصکمطلب  

  بوده و مؤل أح ا  األموا  من أسما  الروا  ،تابکل، نام این او ۀک در وهلکر است کذ
، طالی عان )نام عده اسعت.  اتقان المقال ف  أحوال الرجال زن را ، این ناماز از عدول پس 
چعون  نظعران و رجال عان  ع عک هم    تر صعاحب ( در این اثر اقوال ب ش۸44ص، ش۱۱۲۱

بعن طعاووس،  عی د ثعانن، برقعن،         خ طوسعن، عالمعک حلعن، سع د     نجا ن، کشن،
 (4۹۸ص، ش۱۱۲۸، ضم رى)ده است. زوری و نقل  استرزبادی و تفر ن جم 

در تحق قا  با ند،  من ا  رجال ان متقدم   عنینظر ۀدربردارند فوق دو اثرهرچند 
، نعلوم اسالمن و خاصک در مباحث رجعالن و جعرح و تععدیل راویعا     ۀعلمن در حوز

 ولعن و دست دوم است.  اولویت با مناب  متقدم و پره ز از ارجاع صرف بک مناب  متأخر
ا لعب  نکعرده و  جانب امانعت را رعایعت    ن ز  ن زثارهممعروف در نقل قول از  ها م

  د.کن منارجاعا  ناقصن اراهک 
                کتاب الموضوعات شناختی  روش دنق .5

راستن جوام  رواین   عک از بسع اری  در پ  الموضوعا با وجود اهم ت جایگاه کتاب 
در نقد علمعن   ، متأسفانک ویمعروف در نقد روایا  ها م ر م اهتمام علن و موهوما 
دچعار اهمعال و تسعامح    ، در بخش ف ایل اهل ب ت خصوص بکروایا   بس اری از
هعای موجعود در روش    ضع است.  دا تکجانبک و عجوالنک  یک نق اوت گاهن ده و 

توان در دو بخش  را من ف ایل اهل ب ت معروف در باب روایا   مها نقد حدی ن
 نقد سندی و نقد محتواین مورد بررسن قرار داد.   عمدۀ

   و رجالی ضعف در نقد سندی. 1ـ5
بعک  و کمتعر   یافتعک بعک ت عع   رجعال سعند اختصعاص       عمدتاًکک  الموضوعا کتاب 

ف عایل  ندی روایعا   پرداختک است، دارای نقاط ضعفن در نقد سع صطلحا  حدی ن م
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 با د. از جملک: من اهل ب ت
   «رد روایات متهمان به غلو» و  «غلو و غالی»تأکید بر . 1ـ1ـ5

روایعا    دربعارۀ  کعک  رجعالن سندی و نقد های  دهد کک از م ان گونک ها نشان من بررسن
گری پربسامدترین نقد  ،  النصور  گرفتک الموضوعا در کتاب  ف ایل اهل ب ت

 ده است. معروف بدان تأک د کر ها م کک سندی است

 
 فضایل اهل بیتروایات  دربارۀ سندی هاشم معروفنقد های  نمودار گونه (:4)شکل 

 
ی تجاوز از حد، مبالغک، افراط، ارتفاع و زیعاد  ادر لغت بک معن « لو»است کک گفتنن 
ک کع ندر اصطالح عبار  است از ای( ۱۱۲، ص۷ ، ج۱4۱4 ،مصطفوی)است.  دن چ زی

     برده یا پ امبران یا افراد دیگر را از مقام مخلوق و بنده بودن باالتر  انسانن خواه اهمک
     یعا     د                                                     ها با خداوند در الوه ت، معبودیت، خالق ت و رازق ت  عو       ت زن ک              و قاهل بک مشار

              بعک ایشعان                امعر خلقعت           یا تفویض     ان                   حلول روح خدا در این            اموری نظ ر           ک معتقد بک  ک   این
      ایشان           ها و عروج     زن                    نام راین و جاودانگن            م را بودن      ها یا           ز خلق زن            خداوند بعد ا     توسب 

 (۱4۵ص، ق۱4۱4مف د، ).    با د         بک زسمان 
 ۀاسعت و همع   ععام  نلفظود، هم از ح ث مصداق و هم از جیت ک ف ت و حد  لو

در تمعام ادیعان و معذاهب در طعول     و  گ رد من بر مصادیق افراط و تجاوز از حد را در
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 (۸۸، ص۱۱۷۲فرو انن،  یصفر).رر نموده است تاریخ

     تنیا            کسن کک نک   .   ال    :   کند          معرفن من     وص           را با دو  «      الن »     خص              عالمک  و تری
                                    سعبب اعتمعادی کعک بعک معرفعت و                               بلکک محرما  را ن ز بعک   ،    دهد                     واجبا  را انجام نمن

                                 کسن کک معتقد بک علم   ب اهل ب ت   . ب   ؛        کرده است ن          دارد، ترک              فاعت اهمک
                                                                 ن بععوده و معجععزا  و کرامععا  و معععارف واالی زنععان را بععازگو                        و نفععن سععیو از زنععا

  (   ۱۱۹   ، ص ۵    ق، ج ۵   ۱4۱         ) و تری،  .   کند    من

                                                ً                          با این حال جای این پرسش هست کک زیا هر  الن لزوماً جاعل ن ز بوده و باید همک 
                             روایاتش را   رمعتبر دانست؟

 عناختک   معروف  الن ها م  ود کک در نگاه پرداختک من راویانندر ادامک بک معرفن 
فاقعد اعتبعار   را سعند روایتعن، زن روایعت     د این افراد در سلسعلک سبب وجو ند و بکا ه د
 داند.  من

  محمد بن سنان الف.
کعک در اعتبعار او    درحالن. ک د  ده استأبس ار توی بر  الن بودن  الموضوعا در 

 دربعارۀ دیعدگاه اندیشعمندان    نظر قابل تعأملن وجعود دارد؛   م ان علمای امام ک اختالف
نظر ب شعتر قعدما بعر تردیعد یعا توقع ،        ؛محمد بن سنان بک سک دوره قابل تقس م است

 بر ت ع   و از مجلسعن اول تعا دورۀ   مجلسن اول تأخران تا زمان  ی د ثانن تا دورۀم
                                 جملک دالیل ت ع   محمد بن سنان ذکر بن سنان است،  لو از  معاصر بر توث ق محمد
                                                    ا  ن ست؛ با توجک بک  واهد و قراین متعدد وی از یاران            یک قابل اثب                 ده است کک ه چ
                                            و همن ش ن اصحاب ایشعان بعوده اسعت.)میدوی                 و امام جواد              خاص امام رضا
ب عان   راتعوان گفعت وی سلسعلک روایعاتن      من درمجموع  (   ۸4   ، ص    ۱۱۵۱             راد و جباری، 

و علمعا   بعا انکعار  عدید معردم         ً   عتعا  نبوده و طب درککک برای افیام عموم قابل  کرده من
انعد و از طرفعن  ال عان ن عز از      ای او را بک  لعو معتیم کعرده    لذا عده .مواجک  ده است

خعود را بعک او    از روایا  جعلعن و   رواقععن   برخنموقع ت وی سو استفاده کرده و 
 (4۷۸4، ص۱4، جق۱4۱۵زنجانن، ) ب ری اند. نسبت داده

 جابر جعفی .ب
از جعابر جعفعن    .دانعد   عالن معن  مععروف وی را   ها م دوم ن فردی است کک وی
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 ۀاهمع  در  عمار وی را  . عود  و از روایان پرحدیث محسوب من  اگردان صادق ن
 تنیعا در مناب   ع عن  . اند نخست ن گردزوردندگان حدیث بک  مار زورده جزوحدیث و 

اسعت  گزارش اول از عبداهلل بن حارث  :است موجودا اره بک  لو جابر  در گزارش دو
امعا   .ها و عقاید خود را بک جابر نسبت داده است اندیشک ر  ال ان بوده وکک خود در  ما
وفا  جابر بوده و  لو را برای جعابر   ادعای عبداهلل بن حارث پس از، بک تصریح تاریخ

البتعک  اخعتالط جعابر اسعت.     بارۀنجا ن در گزارش دوم عبار  توص   کند. ثابت نمن
، ق۱4۱4ابعن منظعور،   )پریشان احعوالن . ۱ :فتتوان بک دو معنا در نظر گر اختالط را من

« مختلطاً فن نفسک»از متن نجا ن با توجک بک عبار   .فساد در عق ده .۸، (۸۵4ص، ۷ج
، ۱۱۵۱حقانن،  :کن).جابر است ۀزید کک حاکن از عدم  لو در عق د معنای نخست برمن

 (۱۷ص
 مفضل بن عمر .ج

دیعدگاه علمعای   کنعد.   معن  معروف او را  الن معرفعن  ها م سوم ن فردی است کک
او را ضعع    از رجال ون مف ل بن عمر متفاو  و متناقض است. بع ن  ۀرجال دربار

نجا ن، ؛ ۹۱۲ص، ق۱۱۵۸ود حلن، ابن دا؛ ۲۷، ص۱۱۲4غ ایری، الابن  :ک)ن.دانند من
و  نیزوری قعرا  تعا بعا جمع    انعد   سعن نموده ( اما علمای رجال متأخر4۱1، صق۱4۱۸

ن کک در مدح مف ل بن عمر است، او را از اتیاماتن همچون  لعو،   واهد و نقل روایات
، ۱، جق۱4۱۱مامقعانن،   :کنع )مبعرا کننعد.   روایعت در خطابن مذهب بودن و اضطراب 

  (۸۵۸، ص۱۲جق، ۱4۱۱خوین، ؛ ۵۱، ص۵، جق۱4۱۵،  و تری؛ ۸۱۲ص
او  بعارۀ درمالک ت ع   مف ل بن عمعر را ق عاو  نجا عن     ،بس اری از رجال ان

اهلل  . زیعت  ناسعد  معن او را فاسد المعذهب  ، مف ل بن عمر ترجمۀنجا ن در . ددانن من
 یعاران مف ل بن عمر را از فق یان صالح و  ککبا کالم   خ مف د را خوین کالم نجا ن 

دانستک است و مطابق مبنای رجعالن خعویش،    معارض مرده،  امام صادق خواص
بعا توجعک بعک    چنع ن وی  همسعت.  ک ادانسعت  بر دیدگاه نجا نمقدم  سخن   خ مف د را

حتن نسبت تفویض » :گوید صادر  ده است، من مف لروایاتن کک در مدح و ف  لت 
 (۱44عع ۱4۱، ص۱۲، جق۱4۱۱ن، ی)خعو .«استو خطابن بک مف ل بن عمر ثابت نشده 

ک اتیام  لعو   کاست  بر این باور و پذیرد خطابن بودن مف ل بن عمر را نمنهم  مامقانن
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ن عز   ترین درجا  ف ایل اهل ب ت  نیپا اعتقاد بک رازی  ست؛تماد نمورد اع متقدمان
اکنون از ضعروریا    کک هم زنان بع ن از اموری کک چنان  د. محسوب مننزد زنان  لو  
، ۱، جق۱4۱۱مامقانن، ).دانند را  لو من  ود، مانند نفن سیو محسوب منمذهب تش   

 (۸۱۲ص
ک کع ت اسع ن چنا اسرارن خت؛ براسب مناس یبسترر   بن ن ازمند اسراز این رازگشا

ز اده و گمراهن کشانک با رن برخت اسن ممکن حتند و ندارا را هزنش پذیرب تام مرد
در ایعن راسعتا قعرار    ش خعوی ن   بش دانر اظیاز ا مکاهع امتناند. براون ب رک م اناه ر

ار   بعن  علت اجتناب از ب ان اخب نکک امام عل چنان (۸۵، ص۱۱۵۱طباطباین، ).دارد
دانعد   من را پره ز از گمراهن مردم در برتری دادن زن ح ر  نسبت بک رسول خدا

ن م عا ر د، نعد ا امعان ر دن  لوگعوی م بع  ز اک کع ن خواصا با را رازهن این م»فرماید:  منو 
 ایسعتک اسعت روایعاتن کعک در     ، بعا ایعن اوصعاف   ( ۱۷۹ۀ رضن، خطب)س د «.گذارم نم

بعا  کعک  زنمگعر   .دشورد ن ، فوریصادر  ده ب تها و معجزا  اهل  ف ایل،  گفتن
ثابعت  زن  ضرور  دینن، دالیل محکم، زیا  محکم قرزنعن و روایعا  متعواتر خعالف    

 (۱4۷، ص۸۹جق، ۱44۱مجلسن، )گردد.
 عرضه اطالعات نادرست در شرح احوال راویان  . 2ـ1ـ5

 نعان  یعا اطم  اهمعال و  ۀهای رجالن خعود در نت جع   در مواردی از بررسن ها م معروف
ت روایت،  رح حال نادرستن از راویان برخن سلسلک اسناد ذهنن خویش بر عدم صح

مختصر بصعاهر  معروف بک نقل از  ها م این امر روایتن است کک ۀاست. نمون دهاراهک کر
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِ سَ  بْنِ عُبَ عد  عَعنِ   »سند زورده است:  این سلسلک با (۱۸4)صالدرجا 
  «. ُلَامِ الصَّادِقِ  عَلِن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِ رٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُعَتِّبٍالْحَسَنِ بْنِ 
بعن بشع ر و معتعب از رجعال      قد است کک جعفعر تعمدر بررسن سندی روایت  وی

علن کک خواه مقصود  بننا ناختک و محمد بن ع سن بن عب د  الن و درو گو و حسن 
بک هر حال روایعت  ، حمزه بطاهنن ابنیا حسن بن علن بن حسن بن علن همدانن با د 
افراد نامبرده متیم بعک درو گعوین و انحعراف از     ۀهم زیرا .وی مورد قبول نخواهد بود

 (۸۲۲ق، ص۱44۷معروف الحسنن،  :کن).هستند تش   راست ن اهل ب ت
 .اسعت  و امام کاظم کک معتب از اصحاب ثقک امام صادقاست  در حالناین 
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از  ن عز  بن بش ر ( جعفر۸۸۷، ص۱۲، جق۱4۱۱، ین؛ خو۸۹4، ص۱، جق۱444، کشن)
؛ ۱۱۵، صق۱4۱1نجا عن،  ).و ثقک و جل ل القعدر اسعت   زهاد اصحاب امام صادق

 عالن و   محمعد بعن ع سعن بعن عب عد      در این اثر( همچن ن ۱4۵، صق۱4۱۷طوسن، 
وی را نجا عن   اختالف اسعت:  این  خص احوالدر زنکک  حال، ده درو گو معرفن 

؛ ۱۱۱، صق۱4۱1، ننجا ).ثقک خوانده است و طوسن اعتقاد بر ضع  و  لو وی دارد
محمد  ا توجک بک اینککبن ز مشترک است؛ حسن بن علن اما ( ۹۱۸، صق۱4۱۷طوسن، 

 حسن بن علعن بعن یقطع ن   باید  این فرد، کند روایت نقل من ویبن ع سن بن عب د از 
فق ک، متکلم و ثقک و  اصحاب امام رضااز کک ( ۱۱۱، ص۱۷، جق۱4۱۱ن، یخو)با د
  (۹۵، ص۹، جق۱4۱۱ن، یخو ؛4۹، صق۱4۱1نجا ن، ).است

 تنیعا راویعان   حاکن از زن است کک نعک حاصل از بازخوانن،  های رجالن دادهبنابراین 
 ند.بلکک بع اً ثقک و قابل اعتماد، درو گو و منحرف ن ستند مزبور
ز برسعن از علعن بعن عاصعم از امعام      مععروف ا  ها م دیگر روایتن است کک ۀنمون
روایت یعنن علن بن عاصم را بک تصعریح  این راوی  نقل کرده است؛ وی عسکری

ق، ۱44۷معروف الحسعنن،   :کن).کند مؤلفان رجال، ضع   و فاسد المذهب معرفن من
کک در بررسن احوال این راوی نقعل قعولن از نجا عن، طوسعن، ابعن      حال زن( ۸۵۲ص

وی را معردی محتعرم و    ن عز  اهلل خعوین  زیعت  .ن یافعت نشعد  الغ اهری، برقعن و کشع  
 «.وثاقت وی بعرای ایشعان ثابعت نشعده اسعت     : »گوید کند اما من مذهب عنوان من   عک
 (1۷، ص۱۸، جق۱4۱۱خوین، )
 اعتباری منبع آن  زعم بی دانستن روایت به اعتبار ـ بی3ـ1ـ5 
مععروف در معواردی از    ها م  ناختن ن ز ا اره  د، کک در مبحث ارزیابن منب   چنانزن

د کک روایت از زن نک کتاب خود، ضع  روایت و جعلن بودن زن را مستند بک منبعن من
نقل  ده است. او در مواض  متعدد ذکر یک حعدیث در یعک منبع  روایعن خعاص را      

در ع ب و نقص این روایعت  : »نویسد دانستک و مندل لن بر ضع  و ساختگن بودن زن 
 ۀدربار ۸۸۸ق، ص۱44۷معروف الحسنن، )«.ویا  فالن کتاب استهم ن بس کک از مر

 کتب واقدی(  بارۀدر ۸۸۹و ص نزهة االبصار
 ناسان حاکن از زن است کعک حتعن معتبرتعرین منعاب       حدیث های ناقدان و بررسن
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احادیعث   کعک   چنعان هم ؛اند رواین هم از ورود و ا تمال احادیث درو  ن مصون نمانده
 د. و من یافتاعتبارتر  اب  کمز در منصح ح چندی ن 

 تعوجین  معتبر رواین و کعم بدین ترت ب عدم تفحص از سایر طرق روایت در مناب  
حدی ن از دیگعر ا عکاالتن اسعت کعک بعک       ۀم مون و خانواد زوری احادیث هم  بک جم

 وارد است.  معروف ها م روش نقد سندی
 سنددر  یمجعول دانستن روایت به صرف حضور راوی خاص. 4ـ1ـ5

تنعدروی  های سعندی خعود گرفتعار     معروف در برخن بررسن ها م رسد کک بک نظر من
هعای نادرسعتن ن عز انجام عده اسعت.       و این عجلک در ت ع   روایت، بک ق او  ده 

ا تراکا  بس ار در م ام ن روایاتن کک وی بک عنوان موضوعا  و مجعوال  در کتاب 
عمدتاً از روی محتوای روایعت حکعم بعک     خود گرد زورده، ب انگر این امر است کک وی

گونعک   های سندی وی ب شتر جنبک تأی د و تأک د دارد. ایعن  و بررسن دادهجعلن بودن زن 
روایعت را در   مجععول بعودن  علعت  دی، داوری سبب  ده است کک وی در موارد متعد

: بعرد  من  الن بودن یا ضع  یک راوی خاص خالصک کند. او بارها این تعب ر را بک کار
معروف الحسنن،  :کن«).بس کک از منقوال  فالن فرد است در نقص این روایت هم ن»

ابوسع د سعیل بعن    ۀدربار ۸۲۹صابومخن  لوط بن یح ن و  ۀدربار ۸۱۹ق، ص۱44۷
صح ح هعم با عد ولعن    ، هرچند کک ممکن است رأی او در موضوع بودن روایتزیاد( 
   دق قن بک همراه نخواهد دا ت. ۀتردید این روش برخورد با روایا  همواره ثمر بن
 برخی محدثان و صاحبان آثار ۀنقد غیرمنصفان .5و1و5

ای در توصع   برخعن    از عناوین   رمنصفانکش گاه در خالل گفتار معروف ها م
 ها م محدثان و صاحبان زثار ارز مند استفاده کرده است. او بارها محدثانن چون س د

بعک   توجعک  دون  عک دانستک کعک بع   انشوی مسلکرسن را حبحرانن، ابن  یرز وب و بُ
 توجک بعک تعروی    بنو  روایا ه چ تحق قن در سند یا متن  بنو ت و سقم روایا  صح

اخبعار   در حعوزۀ ای از احادیث سعاختگن و ضعع      بک ثبت و تدوین مجموعک، مفاسد
ند در کتب ا هرچک را  ن ده محدثان وی، این قب ل بک عق دۀ د.ان ها پرداختک   بن و افسانک

این روایت از »وی در جاین چن ن زورده است: ( ۸۱۷ص )همان،.اند خویش گرد زورده
ویژه اگر در  ی در استناد بک روایا  ضع   ع بک روایا  ابن  یرز وب است کک حال و
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 (۸۸۱، صهمان)«.منقبت امامان با د ع بر همگان ز کار است
 ها عم  مورد  ماتتحبان زثار صاف ل و علم ی بر بس ارنظران  صاحبکک ر م زن بک

طعاهر،  بحرانن را مردی  ها م عاملن، س د   خ حر نمونک رایاند. ب أک د کردهتمعروف 
، ۸ ق، ج۱۱۲۹ععاملن،   حعر ).کنعد  عارف بک تفس ر و علوم عرب ت و رجال معرفعن معن  

تبحر وی و دیگر بزرگان ن ز بلندای  خص ت س د بحرانن را در تقوا و ایمان  (۱4۱ص
ععاملن     خ حعر ( ۱۱۱ق، ص۱4۱4اصفیان ،  افندى)اند. ستوده تفس ر و یثرا در حد

بن  یرز وب مازندرانن عالم، فاضل، ثقک، محعدث  ا»نویسد:  من ابن  یرز وب بارۀدر
 حعر )«.هعا بعود   ن کعوین  ۀو محقق، عارف بک رجال و اخبار، ادیب،  اعر و جعام  همع  

 ( ۸۲۹صق، ۱۱۲۹عاملن، 
 ضعف در نقد محتوایی  . 2ـ5
توجک کمتری ها،  چک از دیرزمان، بک نقد محتواین روایا  در مقایسک با نقد سندی زنگر

ها و مع ارهای این نوع نقد، چندان متمایز و مشخص  و همچن ن مالک صور  پذیرفتک
ت کعک  توان بک ا تراکاتن دست یافع  من، نشده است، از دقت در مجموع این اظیارنظرها

، ۱۱۲۱الکعبعن،  )د.نع ک د معتن حعدیث رو عن معن    نقع  ۀراه را برای پژوهشگر در حعوز 
در بررسعن سعندی بایعد     ععالوه بعر  برای نقد منصفانک و دق ق یک روایت لذا (۸۱1ص

. امعا  بک کار بسعت  رابزرگان علم حدیث  نظر موردمع ارهای ، بررسن محتواین روایا 
 نقعد  ح ثنقد سندی، از  نقایصدر مواجیک با روایا ، گذ تک از  معروف ها م روش

 :جملک از ؛روست کهاین روب با ضع  حتواین ن زم
 م تجربیواصرار بیش از حد بر معیار موافقت روایت با عقل و عل. 1ـ2ـ5
، تمرکز بع ش از حعد بعر    معروف ها م مشیود در روش نقد متننهای  کاستن جملکاز 

م تجربن است کک چک بسا دیگر مع ارها را در کنعار  وبحث تعارض روایا  با عقل و عل
اقل حعد  را در برخعورد بعا   معصعوم ن  ۀهعای اهمع   بک فرامو ن سپرده یا توصع ک  زن

روایعا    محتعواین تردیعد در بررسعن    بعن ای از این روایا  نادیده انگا تک است.  دستک
روایت، م زان تمرکز بر هر مع ار، از حعدی ن بعک حعدیث دیگعر     هر باتوجک بک م مون 

ر و سنجش حداک ری روایعا  براسعاس   افراط در اصرار بر یک مع ا اما است.متفاو  
 .استزن ن ز نکوه ده 
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بعا   معروف در موارد متعدد با تأک د فراوان بعر لعزوم انطبعاق کعالم اهمعک      ها م
کنعد،   های عقلن، هر روایتن را کک بک رأی خود خارج از این انطبعاق تلقعن معن    دریافت
 نماید.  معرفن من جعلن
 ۀخطبة االفتخعار و خطبع  عنوان  تحتوف معر ها م این امر روایتن است کک ۀنمون
جَعل و  لو بک مشعام   ۀها رایح دانستک کک از زن و موهوم ساختگن احادیث جزو تطنج ک
مععروف الحسعنن،    نعک: )اسعت. در مقام انکعار صعدور خطبعک برزمعده      . سپسرسد من

اسعت کعک    منعان ؤاز سخنان منسوب بعک ام رم  ها این خطبک (۱4۸ع۱44ق، ص۱44۷
 دو بعک زن  مشعارق أنعوار ال قع ن   اما بُرسن در ، ن اورده البال ک نی را در  ها س درضن زن

 .اسعت  خطبعة الب عان  همعان  خطبعة االفتخعار   ظعاهراً  . گفتنن است کک است کردها اره 
از اقعال م  زن  کعک در پایعانِ   تطنج عک  ۀخطبع بزرگ تیرانن احتمال داده است چن ن زقاهم

 با عد.  معن  متحعد ابعن  یرز عوب    المناقعب در « خطبة األقعال م »با ، چیارگانک یاد  ده
 (۸4۱ و ۱۵۲، ص۷، جق۱44۲تیرانن، )زقابزرگ 

اند کعک بعک مجعرد دیعدن      بر این عق ده، جمعن از بزرگان بک دفاع از بُرسندر مقابل، 
زن را بایعد  بلکک  پرداخت.بک انکار زن  یفور ، نبایستاخباری کک با عقل سازگار ن ست

همچون زیا  قعرزن حعاوی    کلما  معصومان زیرا ؛سنج دبا سایر کالم معصومان 
محکم و متشابک، عام و خاص، مطلق و مق د، مجمل و مفصل و تنزیل و تأویل اسعت.  

 ناممکنو صدور زن را از   رمعصوم  دانستکم ام ن این دو خطبک را صح ح لذا ایشان 
  مارند. من

مشعارق  کتعاب   ندانسعت و خالن از  لعو  صح ح عالوه بر زاده  عالمک حسنکک  چنان
روایعاتن  در اصعول حعدیث   »: دگویع  در جای دیگر من، (1۱، ص۱۱۵۸مح طن، )االنوار
هعا بایعد دقعت  عود. در حعدیث هشعتم        زن یکایعک انسان کامل اسعت کعک در    ۀباردر

بعاب  )«و أنعا بعاب اهلل  ، و أنا جنب اهلل، أنا ع ن اهلل و أنا ید اهلل»فرمود:  من نؤام رالم
 ع خ   مشارق األنعوار روایا  کتاب  ۀمصدق هموایا  این باب، نوادر کتاب توح د(. ر

اجل جناب حافظ رجب بُرسن و ن ز مصدق بسع اری از خطعب و احادیعث صععب و     
 (۵1، ص۱۱۷۵زاده زملن،  حسن)«.مستصعبِ صادر از خزانک علم الین است

الدین ز ت انن معتقد است افرادی کک قاهل بک والیت باطنن برای سعاحت   س د جالل
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کعک  لعو چ عز     درحعالن  .داننعد  ن ستند این قب ل مطالب را  لو من دس معصومانمق
انعد و   ثان امام ک جماعت زیادی را رمن بک  لو کردهبرخن از قدمای محددیگری است؛ 

هعا را از ثقعا     بعدها متعأخرین از اهعل رجعال و اععاظم از اهعل درایعک و حعدیث زن       
عتبار م عمون و معدلول، انکعار ف عایل اهعل      انکار این قب ل از روایا  بک ا .اند  مرده
مال عبدالصعمد   (1۹۷ و 1۹۱، ص۱۱۷4ز ت انن، )هاست. و مقاما  معنوی زن ب ت

چن نعن را بعرای    ال  ایعن اهای مزبور را صح ح دانستک و دا عتن کمع   خطبکن ز همدانن 
 (۱۷4ع۱۷۱، ص۷المعارف تش  ، ج  دایر )داند. ز منیانسان کامل بک اذن الین جا

نکعرده   نقعل کامعل  بعک  عکل   معروف این دو خطبک را  ها م زنکک توجکقابل  نکتۀ
ها بس اری از ابیاما  را از ذهعن مخاطعب برطعرف     چک بسا ذکر کامل این خطبک .است
ح ر  ضعمن حمعد و سعتایش     ،تطنج ک در صدر خطبک ۀنمونک در خطب رایب .کرد من

و مورد  داده تبک خود نسبکک در ذیل  دهد من بک خدا نسبت، صفاتن را خدا و رسولش
خطبعک علعم خعویش را صعادر از خداونعد و      این در . ح ر  معروف است ها م نقد

/ فعلّمنعن   فتعلّمعت  ش  لن فعرفت، و علمنن ربنکلقد » کند؛ منعنوان  رسول اکرم
ة خطبع  ۀعرضع  بعا  همچن ن .نداردوجود  الموضوعا   در اکک این عبار درحالن «. علمک

کب ره و در نظر گرفتن بحث والیعت تکعوینن    ۀ ام ن زیار  جامعمبرخن  کاالفتخار ب
ضعمن   نمایعد.  منک قابل تأمل بدر مورد این خط معروف ها م نظر، برای معصومان

 .  مارد من« بأمر ربن»زنکک ح ر  در این خطبک این ف ایل را 
پس از حمد و ثنای الیعن   است کک ح ر  علن از دیگری از این بابروایت 
مععروف از نظعر    ها عم  .پردازد بک بر مردن صفاتن برای خویش من، اکرمو رسول 

دهد کعک ایعن روایعت جعلعن و سعاختک       داند اما احتمال من سندی روایت را صح ح من
البتعک بعرای    .اسعت  درج  عده  در م ان روایا  امام باقر توسب زنانکک بوده  ال  

 (۸۲۱ق، ص۱44۷، معروف الحسنن :کن)ادعای خود دل لن اراهک نکرده است.
دریافعت  در مردم از ز عاز تعا انجعام،     ۀزن است کک هم معروف ها م دیدگاه ۀالزم

 هدایت نوع بشعر  کک رسالت امامان دا تک با ند. درحالن یکسانن سطححقایق امور 
 ک دا عت کعک  زن بایعد توجع   ععالوه بعر   .است با درجا  مختل  ادراک علمن و عقلن

 سخن گفتن از امور   رعقالنن ن ست. بامالزم  پرداختن بک مفاه م   بن
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 امامت   ۀلئتوجهی به مبانی اعتقادی شیعه در مس بی .2ـ2ـ5
لحا  ا اره بک  م ام ن روایا  را بک، الموضوعا در معروف در مواض  بس اری  ها م

 دهکعر  اجتنعاب از پذیرش یا احتمال صعحت زن  و درو  ن دانستک  علم   ب امامان
 ۀنت جع  یردای تصریحن بک علم   ب ندا تک با د، در معو است. هرچند ممکن است و

 برخورد او با روایا  چن ن خواهد بود.  
بن اسعت کعک   و میعذ  کمال یافتعک ک معتقدند کک امام ن ز مانند پ امبر، دارای نفس امام 

تعأث ر نفعس    تتواند با عالم   ب ارتباط برقرار کند و چک بسا عالم ممکعن ن عز تحع    من
 عود. نیایعت    تعب ر معن « والیت تکوینن»د کک در اصطالح از زن بک وی قرار گ ر ۀقدس 

 دید است کک با بع ت ح ر  محمفرق نبن و امام در دریافت وحن و  ریعت جد
را در « امعام »حاصل زنکک امام ک  (۱۲، ص۱۱۲۲قدردان قراملکن، )بک پایان رس ده است.

ت فع ض الیعن و حجع    ۀ  ب و واسطحد یک ولن مطلق و انسان کامل مرتبب با عالم 
( امکان ارتباط   ر پ امبران با   ب و قرار گرفتن تحعت  ۱۵، صان)همدانند. زسمانن من

 الیاما  الین امری است کک در لسان زیا  و روایا  اسالمن بدان تصریح  ده اسعت. 
 :ماهعده  ؛4۷عع 4۸ :عمعران  زل ؛1۹ :کی ؛ ۱۲ :طک ؛۷ :قصص :ک؛ ن۱۷1ع۱۷۲، صان)هم
خعود و اهعل ب عتش را در روایعا       پ عامبر اسعالم   (۱۱عع ۱4 :تفصل؛ ۸ :نحل ؛۱۱۱

 :کنع )کعرد.  توصع   معن  « موض  الرّسالة و مختل  المالهکة و معدن العلم»مختل  بک 
( از طریق اسناد   عن روایا  بس اری در برخعورداری  ۱۷۲، ص۹ق، ج۱444س وطن، 

قعدردان  ).ه اسعت امامان از روح باطنن و القای الیام توسب مالهکک بر زنان گزارش  عد 
ق، ۱44۱مجلسعن،   ؛۸۷4، ص۱ج، ق۱44۷کل نعن،   :ک؛ ن ز ن۱۲۱ص، ۱۱۲۲قراملکن، 

بعا عنایعت الیعن دارای مقعام والیعت       ( کوتاه سخن زنکک امامان۲۹ و 11، ص۸1ج
توانند با عالم   عب ارتبعاط برقعرار نمعوده و از      باطنن و معنوی بوده کک در پرتو زن من

ده زگعاهن پ عدا کننعد. امعا اینکعک چعرا در برخعن معوارد         طریق زن بک علم گذ تک و زین
 نظ عر واند توج یعا  مختلفعن   ت من، اند علم   ب را در مورد خود نفن کرده امامان

تفک عک م عان علعم   عب ذاتعن و       اینکعک توانع   دا تک با عد توجک بک مخاطب مقصره 
 رد امامعان برخوممکن است این ندا تند یا  را استقاللن خداوند از علم   ب امامان

 ۀخعاطر وجعود افعراد  عالن در م عان مخاطبانشعان بعوده اسعت کعک بعا مشعاهد            بک 
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نبو  و چعک بسعا خعداین     ۀزنان را در مرتب علم   ب اهمکای از  نشانکترین  کوچک
ممکن است این انکار متوجک علم استقاللن  چن نهمزوردند.  نشانده و از  لو سر درمن

ای  کک اگعر در زیعک   چنان است.الین علم کک تاب   نک علمو ذاتن در مورد ایشان بوده و ن
ععراف:  ا)کند، همان معنعای اسعتقاللن زن اسعت.    علم   ب را از خود نفن من پ امبر
 نفن علم فعلن و نک مطلق علعم ، ( دل ل چیارمن کک برای این موضوع متصور است۱۲۲
داننعد،   لعوم را نمعن  ع ۀبالفعل هم اطیار ۀاهم، برخن روایا  اساس بر زیرا ؛با د من

، ۱۱۲۲قعدردان قراملکعن،    :کنع )کنعد.  بلکک وقتعن بخواهنعد خداونعد زن را اعطعا معن     
 (4۹۵ع41۸ص

 گیری و نتیجه بندی جمع. ۶
معروف الحسعنن بعا رویکعرد     ها م س د ۀنو ت الموضوعا  فن اآلثار و االخبارکتاب 

  عده اسعت.   تکویعژه منعاب  روایعن  ع عک نگا ع      تطب قن بک جوام  حدی ن فریق ن و بک
روایاتن اسعت کعک   در نقد معروف  ها م نقادیروش  ، بررسنموضوع پژوهش حاضر

اسعت.    مردهها را ساختگن  و زن گزارش نموده در ارتباط با ف ایل اهل ب ت وی
 از محاسعن است.  دهاستفاده کراز نقد متنن و سندی کماب ش برای بررسن روایا   وی

بعک   ا لعب اسعت کعک    روایعاتن  نقعادی علمعن   برای بتمام ضواب ناین اثر، بک کار گرفت
بعک اعتقعاد وی،    .ن سعت از واقع عت در زن   اثعری های باستانن  عباهت دارد و   اسطوره
 عود، بلکعک    محسوب نمعن  تنیا ف  لتن برای اهل ب ت روایا  نکقب ل این  م ام ن

 ها عم  اهتمعام  ر عم  بعک گعردد.   و وهن مذهب تشع   معن   ایشانموجب ت ع   چیره 
در پ راسعتن   الموضعوعا  ف در نقد برخن روایا  و با وجعود اهم عت جایگعاه    معرو

جوام  رواین   عک از بس اری موهوما ، وی در نقد علمعن اک عر روایعا  منعدرج در     
دچار اهمال و تسامح  ده و گرفتعار   صوص در بخش ف ایل اهل ب تخ بکبش کتا

 این اثرین ام زان کار ند ازتوا منجانبک و عجوالنک گشتک است. این موضوع  ق او  یک
 : ود مندر موارد ذیل خالصک این اثر . نقاط ضع  بکاهددر  ناساین روایا  جعلن 

دچعار   عری از منعاب  روایعن و رجعالن     گ نویسنده در بیره،  ناختن منب  از نظر 
گرا دا تک و  برخن مناب  رواین نگاهن تعم م رۀبادرکک  ضع   ده است. چنان

 .ب  رجالن هم از مناب  دست اول  فلت کرده استدر استفاده از منا
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در «  لعو »، پررنگعن بحعث   مععروف  ها م  ناختن های روش ضع جملک  از 
بس اری از روایا  را بعا اسعتناد بعک  عالن      وینقدهای سندی و رجالن است. 

کک در سعنجش رجعالن    چنان .کند اعتبار معرفن من سند، بن راویان سلسلکبودن 
اقوالن اکتفا کرده کک در راسعتای   بک منصفانکگزینشن و   رصور   این افراد بک

  .اش بوده است عق ده

 ۀعرضع از: اسعت  عبعار    مععروف  ها عم  سندی نقدروش  های دیگر کاستن 
اهمال یا اطم نان ذهنن وی  واسطۀ بکاطالعا  نادرست در  رح احوال راویان 

 عدن از  بک صعرف نقعل    نروایت اذعان بک جعلن بودن ؛بر عدم صحت روایت
اعتبار بدون تفحص از سایر طرق روایعت در منعاب  معتبعر     یک منب  رواین کم

 خصع ت برخعن    و نقعد  در توصع     استفاده از عناوین   رمنصعفانک  ؛رواین
 .محدثان و صاحبان زثار

روایا  ف ایل اهعل  مشیود ها م معروف در نقد محتواین  های ضع       دیگر    از 
 م تجربعن ووافقت روایت بعا عقعل و علع   اصرار ب ش از حد بر مع ار م، ب ت

سعاختگن  ، انگا تک دیده و خارق عاد  من هر زنچک با عقل مغایر من است؛ زیرا
امامعت   ۀلئتوجین بک مبانن اعتقادی   عک در مسع  بنضع  دیگر،  دانستک است.

در مواض  بس اری م ام ن  است. وی بحث والیت تکوینن معصومان نظ ر
  .درو  ن دانستک است بک علم   ب امامانلحا  ا اره  روایا  را بک

، ب انگر این موضوعا الاصطالح جعلن در  بک در م ام ن روایا  موجودا تراکا  
براساس محتوای روایت حکعم بعک جعلعن بعودن زن      عمدتاً معروف ها م امر است کک

   دارد. بر دیدگاهش تأی د و تأک د ۀهای سندی ب شتر جنب و بررسن داده
 

 اه  نوشت پی
( امعا  4۵عع ۸4، ص۱۱۷1. چیار رویکرد در تک رگراین یا پلورال سم دینن مطرح اسعت.)نک: خسعروپناه،   ۱

اهلل صدر بک معنای امکان گفتگو م ان متدینان از مذاهب مختل  با  رح صعدر و   تک رگراین مورد نظر زیت
 (۸44ست.)همان، ص ناسن و ن ز زندگن برادرانک زنان با یکدیگر ا همدلن و همراه با ضوابب معرفت

 .۸۹۷و  ۸41، ۸44ق، ص۱44۷، الحسننمعروف: ، نکبرای اطالع از سایر موارد .۸
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