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 .1مقدمه
با توجه به نقش مؤثر و فعال روایات در صدور حکم شررع و فهرم مسرال متتلر
دین ،اهمیت اعتبارسنج روایات آشکار م شود؛ لذا سامانده روایرات مووروعه از
محوریترین بتشهای علم حدیث است .شمول برخ روایات در زمرر صرحی یرا
جعل  ،م تواند جریان کامالً متفاوت را برای بتش از دین رقم زند؛ چه بسرا آثرار و
نتایج غفلت از این مسئله توانسته است منفذی برای رسوخ انحرافرات فکرری و فقهر
در دین ایجاد کرده ،یکپارچگ و وحدت دین را به جریانات متعدد اعتقادی و اصول
تبدی کند .تالش برای ارالۀ تعریف صحی از روایات موووعه و ارزیراب و سرنجش
بر اساس معیارهای ارالهشده ،به حساسیت مسئله پاسرخ مناسرب خواهرد داد .ایرن در
حال است که گاه در کتب موووعه ،هرگونه وع در روایت ،توهم جع انگراری را
برای نویسنده و متاطب ایجاد و هرگونه تفحص و پیگیری در فهم حدیث را بررای او
متوق

م کند .برخ مستشرقان از جمله «شاخت» نیز از این مسرئله بره نفره اهردا

خود استفاده کرده و بسیاری از روایات نبوی و فقه را ب اعتبار و جعلر دانسرتهانرد.
ایشان با تشکیک در وثاقت تاریت روایات ،اعتباری برای صدور آنها از جانب رسول

اهلل و صحابه قال نبوده و آن را فقط منتسب به زمان صردور حردیث کره از دیردگاه
ایشان جاع آن است ،م دانند)Schacht, 1950, p. 171-172(.
تعری حدیث موووع در کتب روای از حدیث متواتر نبوی سرچشرمه مر گیررد
که م فرماید« :أَیهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَی الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَی مُتَعَمِّداً فَلْیتَبَوَّأأْ مَْْعَودَ ُ مِونَ
النَّارِ»(کلین 4107 ،ق ،ج ،2ص )124استعمال واژ حدیث برای این دسته از نقر هرا
بهصورت تسامح بوده و با تعری حدیث واقع در تضراد و ناسرازگاری اسرت .برا
توجه به اینکه مبنای تعری روایات موووعه ،بر اساس ایرن حردیث صرورت گرفتره
است و واژگان کره روایرات مووروعه را تبیرین مر کننرد از تنروع و تعردد بسریاری
برخوردارند ،این سؤال مطرح م شود که آیا تمام واژگران مسرتعم در دایرر روایرات
موووعه قرار دارند؟ میزان قرابت و انطباق این واژگان با مفهوم ووره چیسرت؟ چره
مصادیق از ورود ناصحی این دسته از روایات به روایات موووعه در کترب حردی
وجود دارد؟ این پژوهش به این پرسش پاسخ داده و اسرتعمال رایرجتررین واژگران در
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حوز روایات موووعه را نقد و بررس کرده است.
در پیشینۀ بررس مقولۀ ووه در روایات ،کتب و مقاالت متتلف تردوین پذیرفتره
است .این آثار یا به روششناس کتب موووعه پرداختهاند و در آن روش مؤل را در
انتتاب روایات جعل مورد نقد و بررسر قررار داده یرا بره مبران شرناخت حردیث
موووع و حکم شرع اینگونه از روایات توجه کردهاند .از جمله این مقاالت و کترب
م توان به موارد زیر اشاره کرد:
مقالههای «مبان شناخت حدیث موووع در االسرار المرفوعۀ ف االخبار الموووعه»
(عماری الهیاری4931 ،ش)؛ «حکم شرع ووه حدیث»(بسرتان 4931 ،ش)؛ مقالرۀ
«بازپژوهش اصطالح حدیث موووع با تأکید برتحلی مفهوم و فرایندی حدیث مرن
کذب»(زینر ملرکآبراد)4931 ،؛ «دروغپرردازان در حروز حردیث شریعه»(رورای
اصفهان 497۶ ،ش)؛ «دروغپردازان در حوز حدیث اهر سرنت»(همرو4977 ،ش)؛
«سبکشنراس سیوط در اللئال المصنوعه»(بهرام 4930 ،ش)؛ کتاب «ووره و نقرد
حدیث» (مسعودی4931 ،ش) و دهها آثار دیگر که در بتش از آثار خود به روایرات
موووعه پرداختهاند .در این آثار ،تعاری

مشابه از روایات موووعه اراله شرده ،امرا

بررس همۀ واژگان مورد استفاده در روایات موووعه و صحت ورود این واژگران بره
این دسته ،مورد توجه و مداقه مستقل قرار نگرفته اسرت .ایرن پرژوهش برا اسرتتراج
مهمترین واژگان و عبارات مستعم در روایات مووروعه و بررسر انطبراق و قرابرت
آنان با موووع جع و ووه ،دایر این دسته از روایات را محدودتر مر سرازد .بردین
منظور در ابتدای امر به تعری دقیق و معناشناس روایت «من کذب» پرداختره شرده و
واژگان با مفهوم ووه و جع در قرآن و در کتب لغت مورد بررس قرار گرفته است.
سپس رایجترین واژگان و عبارات مستعم در روایات وعی در کتب موووعه مورد
جستجو قرار گرفته و مصادیق از آن ،که در زمر روایات جعلر قررار گرفتره اسرت،
اراله م شود.
 .2مفهومشناسی واژگان مستعمل در انتساب وضع
ووه در لغت ود رفه(ابن منظور4141 ،ق ،ج ،3ص )931و به معنای بلنردی و بره
معنای انداختن ،پرتاب کردن و سراقط کردن(مصرطفوی4910 ،ش ،ج ،49ص،)490
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پایین آوردن(طریح 4971 ،ش ،ج ،1ص )101و فرونهرادن(جوهری4140 ،ق ،ج،9
ص ،)4233انتقال(فراهیررردی4103 ،ق ،ج ،2ص )437و ایجررراد و خلق(راغرررب،
4142ق ،ص )371آمده و در حالت مصدری به مفهوم قرارداد و جعر اسرت(.جرر،
4971ش ،ج ،2ص2437ر )2431و واژ «موووع» اسم مفعول ووره و بره معنرای
ساختگ و دروغ آمده است(.مرع 4147 ،ق ،ص )47نتیجه آنکه اصرطالح «حردیث
موووع» نیز ب ارتباط با مفهوم لغوی آن نیست؛ زیرا کالم خارج از حقیقت بوده و به
مانند قراردادهای انسران  ،سرتن جعلر و سراختگ اسرت و از جهرت اعتبراری در
پایینترین درجه قرار دارد.
در اصطالح حدی  ،روایت موووع ،قول ،فع و تقریرری اسرت کره بره دروغ بره

پیامبر و (نیز المه در نزد شیعه) نرسبت داده شده است(.صردر4124 ،ق ،ص903؛
قاسم  ،ب تا ،ص410؛ عامل 4149 ،ق ،ص412؛ سریوط  ،بر ترا ،ج ،4ص )٣۸٣و
آنچه مورد تأکید م باشد ،ساختگ بودن روایت است نره دروغگرو برودن راوی؛ چره
اینکه گاه دروغگو راسرت مر گویرد(.مامقران 4144 ،ق ،ج ،4ص933؛ سربحان ،
4143ق ،ص401ر ر401؛ عسررقالن 4103 ،ق ،ج ،2ص393؛ فالترره4104 ،ق ،ج،4
ص )403خواه این ووه و دروغ به عمرد باشرد(ابرن حنبرر  ،بر ترا ،ج ،4ص141؛
بتاری4334 ،م ،ج ،4ص99؛ صدوق۱۴۱٣ ،ق[ب] ،ج ،1ص )911و خواه راوی در
ساختن مضمون نقش نداشته باشد(.مسعودی4931 ،ش ،ص )7و به تصری فرریقین
حدیث موووع یک از بدترین و آسیبزنندهترین دسته روایات وعی اسرت کره بره
پیکر دین لطمه وارد م کند(.میرداماد4930 ،ش ،ص439؛ ابوریره4317 ،م ،ص)92
و آن را از جمله کبالر برشمرده و بر حرمت مطلق آن رأی دادهاند(.مامقران 4144 ،ق،
ج ،4ص101؛ ابن عبدالصمد عامل 4121 ،ق ،ص )441و وقروع جعر و ووره از
طریق اقرار راوی و یا قراین و شواهدی چرون رکاکرت لفرو و سرتاوت معنر قابر
تشتیص خواهد بود(.مهریزی4930 ،ش ،ج ،44ص)912
2ـ .1تعاریف علمای حدیثی از روایت موضوعه
آنچه عالمان روای از تعری روایت موووع در آثار خود اراله م دهند ،تقریبراً مشرابه
بوده و برگرفته از ایرن تعریر مشرهور اسرت« :أَلحردیثُ المُووروعُ ،هُرو المکرذوُبُ
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ألمُتتَلِقُ المصنُوعُ(».عامل 4149 ،ق ،ص412؛ میرداماد4930 ،ش ،ص )439ابوریره
نیز با مطرح کردن عمدی یا سهوی بودن ووه ،این تعریر را ایرنگونره ارالره کررده
است« :والحدیثُ المُووُوعُ هُرو المُتتَلِقُ المصنُوعُ المنسروبُ إلر رسرُررول اهلل زوراً و
بُرهتانَراً سرَواءً کانَ ذلِک عمداً أم خَطَأً(».ابروریه4317 ،م ،ص)32
واژ «مکذوب» در تعری مشهور با عبارت «زوراً و بُرهتانَراً» جایگزین شده اسرت.
ومن اینکه در این تعری  ،حدیث موووعه فقط به روایات منسوب به پیامبر دانسته
شده و عمدی یا سهوی بودن آن ،روایت را از موووعه بودن خرارج نمر کنرد .سرایر

حدیثپژوهان اه سنت نیز با ارالۀ تعریف مشابه ،اینگونه روایرات را خودسراخته و

دروغ بر پیامبر م دانند(.عسقالن 4103 ،ق ،ج ،2ص393؛ سریوط  ،بر ترا ،ج،4

ص )217نتیجه آنکه حدیث موووع ،حدی است که به دروغ بره معصروم نسربت
داده شده؛ خواه راوی در ساخت مضمون نقش داشته است یا خیر.
2ـ .2واژگان مطرح در مفاهیم جعل و وضع در قرآن
برای درک بهتر حدیث موووع م توان به بررس واژ «ووه» در قرآن با همین مفهوم
اصطالح پرداخت .این واژه در قرآن در معان متعدد لغوی خود که به آن اشاره شرد،
به کار رفته است .اما هرجا که با عبارت «یحَرِّفَُّنَ الْكَلِمَ» همنشین شده است ،به ووه و
تحری کالم از پروردگار اشاره دارد .برای نمونه م فرماید« :مِنَ الَّذِینَ هادُوا یحَرِّفُوَّنَ
الْكَلِمَ عَنْ مََّاضِعِهِ»(نساء )11 :یا «وَ مِنَ الَّذِینَ هادُوا سَمأاعَُّنَ لِلْكَذِبِ سَمأاعَُّنَ لََِّْْمٍ آخَورِینَ

لَمْ یأْتَُّكَ یحَرِّفَُّنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مََّاضِعِهِ»(مالده)14 :؛ خواه این تحری کلمات از مروارد
قرارداد پروردگار بوده یرا از مصرادیق کلر یرا خرارج آن باشرد(.راغرب4142 ،ق،
ص )371در این آیه در شرح صفات یهود آمده اسرت کره سرتنان خردا را تحریر
مىکنند(خواه تحری لفظى یا تحریر معنرو ) و هرر حکمرى را بررخال منرافه و
هوسها خود تشتیص دهند ،آن را توجیه و تفسیر یا برهکلرى رد مرىکننرد(.مکرارم
شیرازی4971 ،ش ،ج ،1ص)913
اینگونه اظهار شده است که سه واژ مکذوب و متتلق و مصنوع با مفهوم مشابه
و بهصورت ذوق و تأکیدی در کنار یکدیگر مطرح شده است .در کتاب فرت المغیرث
آمده است« :به نظر م رسد به کار بردن هر سه این کلمات برای تأکید است و اال یک
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از آنها بررای داللرت برر ایرن نروع حردیث کراف اسرت(».سرتاوی4141 ،ق ،ج،4
ص )231اگرچه مبنای معنای این سه واژه برر دروغ و خرال واقعیرت داللرت دارد،
بدون شک هریک از این واژگان بهتنهای ابعادی از روایت موووعه را آشکار م کنرد.
اول اینکه از هر سه واژه بهصورت جداگانه در انتساب روایت به جعر مرورد اسرتفاده
قرار م گیرد؛ ثانیاً واژ کذب برر دروغ برودن روایرت داللرت داشرته و واژ متتلرق و
مصنوع بر ساختگ بودن آن تأکید دارد؛ حال چه این روایت مصنوع بوده و از روایتر
دیگر برگرفته و تغییر و تحری یافته باشد یا اینکه روایت متتلق بوده و بدون هرگونه
زمینۀ قبل  ،خلق و ساخته شده باشد .در کتاب تقریرب المعرار آمرده اسرت« :اینکره
کالم به متلوق بودن وص

م گردد ،در حقیقت مفیرد کرذب برودن آن اسرت .لرذا

م گویند که این کالم متلوق و متتلق و مفتع  ،کالم مکذوب است و اطالق خلرق
بر کالم مفید کذب م باشد(».ابوالصالح الحلبى4101 ،ق ،ص )403همچنین مکذوبِ
متتلقِ مصنوع به معن آن است که این روایت توسط واوره آن خلرق و ووره شرده
است و هر حدیث فرد دروغگوی دروغ نبوده و چه بسرا دروغگرو ،گراه سرتن بره
صدق نیز بگوید( .هاشمى خویى4100 ،ق ،ج ،41ص)91
«کذب» به مطلق دروغ و متال صدق(عسکری4100 ،ق ،ج ،1ص417؛ قرش ،
4974ش ،ج ،1ص ،)37متررال واقعیت(مصرررطفوی۱٣۶0 ،ش ،ج ،40ص )91در
فع و در عم گویند(.طریح 4971 ،ش ،ج ،2ص )411لذا دخالرت گوینرده در آن
مالک نبوده(فیوم ۱۴۱۴ ،ق ،ج ،2ص )123و م تواند به یبدّلون و یحرفون نیرز معنرا
شود(.ابن اب حاتم۱۴۱۹ ،ق ،ج ،4ص )11در قرآن آمده است« :فَمَنْ أَظْلَمُ مِمأونْ كَوذَبَ

عَلَى اللَّهِ» (زمر )92 :ومن اینکه در روایت از امیرالمرؤمنین نیز آمده است که «إِنَّ ِف
أَیدِی النَّاسِ حقاً و باطِلًا و صِدْقاً و کَذِباً و نَاسِتاً و منْسُوخاً .....و قَدْ کُذِب علَى رسُرولِ
اللَّرهِ ص علَررى عهْردِهِ حتَّررى قَررام [فِریهِمْ] خَطِیبراً فَقَررالَ أَیهررا النَّرراسُ قَردْ کَ ُررَتْ علَر

الْکَذَّابۀُ(».کلین 4107 ،ق ،ج ،4ص )12در این عبارات نیز از واژ «کرذب» در مفهروم
جع و ووه استفاده شده است.
واژ اختالق به معنى کذب و افتراست(.طریح 4971 ،ش ،ج ،1ص417؛ حسین
زبیرردی4141 ،ق ،ج ،49ص424؛ قرش ر 4974 ،ش ،ج ،2ص )239پررس هرگونرره
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خلق کره کرذب باشرد ،متتلرق نامنرد(.ابن فرارس4101 ،ق ،ج ،2ص )241خلرق،
اختالق ،فر  ،افترا در تراد یکدیگرنرد(.طبرسر 4972 ،ش ،ج ،3ص )723و فررق
اختالق و خلق آن است که خلق م تواند دروغ یا صدق باشد اما اختالق اسرم خراص
برای کذب بوده و به مفهوم جع و خلق دروغ است .پس اخرتالق چیرزی جرز دروغ
نیست(.عسکری ،4100 ،ص )490هرجا که خلق در وص کالم به کار رود مانند «ما
سَمِعْنا بِهذا فِی الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْوتِق »(ص )7 :معنرا کرذب مر دهرد(.راغرب
اصفهان 4142 ،ق ،ص)231
مصنوع از ریشۀ «صنه» است و صنه به معنای جودت عم اسرت .در هرر صرنع
فعل است ول در هر فعل صرنه نیسرت(.همان ،ص139؛ فراهیردی4103 ،ق ،ج،4
ص )901مصنوع به مفهوم امری متتلرق ،سراختگ و دروغرین آمرده است(.حسرین
زبیدی4141 ،ق ،ج ،49ص )947واژ «مصنوع» کره مسرتعم در روایرات مووروعه
است ،در اشتقاقات متتل در قرآن استفاده شده و در همگ به مفهوم ساختن چیرزی
و انجام عمل از خیر و شر اشاره شده است .برای نمونه م توان به آیرات «صُونْ َ اللَّوهِ
الَّذی أَتَْْنَ كُلَّ شَیءٍ»(نم « ،)33 :وَ اللَّهُ یعْلَمُ ما تَصْنَعَُّنَ»(عنکبوت )11 :و «إِنَّ اللَّوهَ خَبیور

بِما یصْنَعَُّن»(نور )90 :اشاره کرد که به ساخته شدن عملر از جانرب فررد یرا افررادی
اشاره دارد(.طریح 4971 ،ش ،ج ،1ص )910با توجه به اینکه در آیرات متعردد ،بره
آگاه خداوند از اعمال انسانها اشاره م کند ،بدون شک اشراره بره اعمرال دارد کره
تحت اختیار انسان ساخته م شود و انسان در خیر و شر بودن آن دخالت دارد .با ایرن
تعری این واژه به روایات مصنوع که ساختۀ فرد بوده و در آن دخ و تصر داشرته
است ،قرابت دارد.
در قرآن ،واژگان متتلف ارالهدهند مفهوم کذب هستند؛ برای نمونه واژگان جعر
و خرق در آیۀ «وَ جَعَلَُّاْ لِلَّهِ شرَُكاَءَ الجِْنَّ وَ خَلََْهُمْ وَ خَرَقَُّاْ لَهُ بَنِینَ وَ بَنَاتِ بِغَیرِْ عِلْمٍ»(انعرام:
 )400نیز شام معنای ووه آمده است.
واژ «خرق» در لغت عرب به معنای شرکا (ابن منظرور4141 ،ق ،ج ،40ص،79
فراهیدی4103 ،ق ،ج ،1ص ،)413متضاد خلق و قطه چیزی بر سربی فسراد گوینرد
(راغب4142 ،ق ،ص)273؛ به مفهوم دروغ ساختن و افترا نیز آمده است(.عسرکری،
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4100ق ،ج ،2ص472؛ طریح 4971 ،ش ،ج ،1ص419؛ قرشر 4974 ،ش ،ج،2
ص« )293جع » نیز به مفهوم خررق و سراختن ،معنرا شرده اسرت(.راغب4142 ،ق،
 )431در فارس از واژ جع بیشتر در معرف حدیث موووع استفاده م شود .ورمن
اینکه واژ متتلق و متلوق و مدسوس نیز در فارس بهندرت کاربرد دارد .رجرالیون و
حدیثشناسان عرب از واژ موووع و متتلق استفاده م کنند؛ بدین معنا کره حردیث
ساخته و خلقشد راوی است(.مسعودی4931 ،ش ،ص)3
واژ «مدسوس» که در معرف روایرات مووروعه در کترب حردی آمرده(خطیرب
بغدادی4931 ،ق ،ص12؛ بغردادی4933 ،ق ،ج ،4ص )1در کرالم الهر نیرز مرورد
استفاده قرار گرفته است .خداوند در قرآن م فرماید« :وَ قَدْ خَوابَ مَون دَسأوههَا»(شرمس:
 )40کلمۀ «دسى» در این آیه از ماد «دس» بوده و یکى از دو سین آن قلب به یاء شده
و این ماده به معنا آن است که چیز را پنهانى داخ در چیز دیگر نمروده و مرراد از
این کلمه این است که انسان نفس خود را به غیر آن جهتى که طبه نفرس ،مقتضرى آن
است سوق دهد و آن را به غیر آن تربیتى که مایرۀ کمرال نفرس اسرت ،تربیرت و نمرو
دهد(.طباطبای 4971 ،ش ،ج ،20ص )104تعری

ارالرهشرده در المیرزان در پنهران

وارد کردن چیزی و یا حقیقت در دیگری با تعری روایت جعل قرابت دارد .در کتب
لغت نیز دسّ به معنای پنهان کردن(قرش  ،4974 ،ج ،2ص919؛ طریح 4971 ،ش،
ج ،1ص )70داخ نمودن چیرزی در دیگری(راغرب4142 ،ق ،ص )941برا قهرر و
قوّت(ابن منظور4141 ،ق ،ج ،1ص )32آمده و این نشاندهنرد آن اسرت کره حکرم
دسّ در روایت به معنای تزویر و ووع است که در آن وارد شده و ایرن واژه مربروط
به روایات موووعه است نه روایات وعیف که بره سرند آن اشرکال وارد شرده و یرا
شواهدی برای حجیت آن اراله نشده است .حال آنکه روایات مدسروس ممکرن اسرت
به جهت سندی زیبا تزیین شده باشند(.سند4123 ،ق ،ص)14
واژ دیگری که در قرآن مورد استفاده قرار م گیرد ،از ماد «فری» است که در لغت
به معنى قطه و شرکافتن اسرت(فراهیدی4103 ،ق ،ج ،3ص)103؛ خرواه بره جهرت
افساد و خواه بررای اصرالح(.مصرطفوی4910 ،ش ،ج ،3ص71؛ قرشر 4974 ،ش،
ج ،1ص )474اما راغب معتقد است «فری» به جهت اصالح و «افراء» به جهت افسراد
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است( .راغب4142 ،ق ،ص )191مانند آنکه آیه م فرماید« :لََْدْ جِهْتِ شَیهاً فَرِیا»(مریم:
 )27همچنین به معنای کذب بزرگ و بهتان بسیار عظیم است که باعث تعجرب شرود
(طریح 4971 ،ش ،ج ،4ص )923مانند افترای بر پروردگار در آیۀ «فَمَنِ افْتَرى عَلَوى
اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولهِكَ هُمُ الظَّوالِمَُّنَ»(آل عمرران )31 :اشراره بره دروغبسرتن
عامدانه دارد که با وجود علم به کرذب آن صرورت گیررد(.طباطبرای 4971 ،ش ،ج،9
ص )193و نیز آیۀ «قَالَ لَهُم مَُّّسىَ وَیلَكُمْ لَا تَفْترَُواْ عَلىَ اللَّهِ كَذِبًا فَیسْوحِتَكمُ بِعَوذَابٍ وَ قَودْ

خَابَ مَنِ افْترََى» (طه )14 :و آیات مشابه کره در همگر نروع کرذب عمردی مطررح
م شود .این واژه با مفهوم روایات موووعه قرابت بسیاری دارد.
از دیگر واژگان که در قرآن به مفهروم خبرری دروغرین و سراختگ آمرده اسرت،
م توان به واژ «زور» اشاره کرد .خداوند در قرآن م فرماید« :وَ قالَ الَّذینَ كَفَرُوا إِنْ هَوذا

إِالَّ إِفْكٌ افْتَرا ُ وَ أَعانَهُ عَلَیهِ قََّْمٌ آخَرُونَ فََْودْ جوا ُ ظُلْمواً وَ زُوراً»(فرقران )1 :ورمن اینکره
همنشین واژ «افک» در معنرای دروغ(ابرن منظرور4141 ،ق ،ج ،40ص )930و هرر
پدیده و عم خارجشرده از حرق و حقیقت(راغرب4142 ،ق ،ص )73برا واژ «زور»
نشان از دروغ بودن و ساختگ بودن ادعای دارد که این مفهوم در روایرات مووروعه
مورد استفاده قرار م گیرد« .زور» در لغت به معنای بهتان و باطر (طریح 4971 ،ش،
ج ،9ص )943و به مفهوم خروج از عدالت و قصدی است که به انحررا میر دارد.
ازایررنرو برره دروغ زور گوینررد؛ زیرررا از جهررت خررود کرره راسررت اسررت ،منحررر
شده(مصطفوی4910 ،ش ،ج ،1ص911؛ قرش 4974 ،ش ،ج ،9ص ،)433کرذب،
باط و بهتان (طریح 4971 ،ش ،ج ،9ص )943آمده است و نیز آیۀ «إِنَّهُومْ لَیَُّْلُوَّنَ
مُنْكَراً مِنَ الََّْْْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفٌَُّّ غَفُوَّرٌ»(مجادلره )2 :منکرر امرری ناشناخته(قرشر ،
4974ش ،ج ،7ص )403است که عق سلیم آن را قبی و ناپسند دانسته یا دربار آن
توق

کرده و شرع نیز به قب آن حکم م کند(.راغب4142 ،ق ،ص )329همنشرین

واژ «منکر» با واژ «زور» در این آیه نیز با عبرارت مسرتعم در روایرات مووروعه برا
عنوان «حدیث مزور» قرابت دارد.
ومن اینکه واژ منکر با عبارات چون «باط منکر ،منکر جداً» در روایات موووعه
آمررررده اسررررت(مناوی4103 ،ق ،ج ،9ص704؛ ابررررن جرررروزی4109 ،ق ،ج،2
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ص،491روم 4107 ،ق ،ج ،2ص )792و صرحت اسرتعمال آن در همرین پرژوهش
بررس خواهد شد.
نتیجه آنکه به نظر م رسد استعمال واژگران فروق در توصری

روایرات مووروعه

برگرفته از مفاهیم قرآن بوده و با آن قرابت داشته است .آنچه در ادامه بررس م شود،
سایر عبارات و اصطالحات است که با مفهوم روایت موووعه خلط شرده و از جملره
روایات وعی به روایات جعل داخ گردیده است.
 .3عناوین مستعمل و مشترک در ضعف و جعل
عناوین چون «خبر موووع ،جعل  ،متتلرق ،مکرذوب ،احادیرث سراختگ  ،مصرنوع،
مزور» در روایات موووعه مورد استفاده قرار م گیرد که با توجه به معنای لغوی و نیز
مفهوم قرآن آن استفادهای بجا و شایسته است .سرایر عبرارات و کلمرات مسرتعم در
کتب حدی در انتساب به ووه و جع م توان به مواردی چون «باط ٌ منکرر ،منکررٌ
جدا ،ال أص له ،لیس ب ابت ،ال أعرفه ،لم أق

علیه» اشاره کرد که ایرن اسرتعمال خرود

جای نقد و بررس دارد.
3ـ .1عبارات ال أصل له ،لیس بثابت ،ال أعرفه ،لم أقف علیه
عبارات چون «ال أص له ،لیس ب ابت ،ال أعرفه ،لم أق علیه» با داللت کمترر و دورترری
برای اشاره به جعل بودن حدیث به کار م روند که اگر در کالم بزرگران اسرتفاده شرود،
نیازمند اعتنا و پیگیری است(.مسعودی4931 ،ش ،ص )3برای نمونره عالمره طباطبرای
دربار المقاصد الحسنۀ فى االحادیث المشتهر على االلسنۀ از شرمسالردین محمرد برن
عبدالرحمن ستاو ( 302ق) که  ۱٣۳۶حدیث از احادیث مترداول برر سرر زبرانهرا را

داراست م فرماید« :مؤل در بیان حال احادیث ،گاه مىگوید" :الاصر َ لره"؛ یعنرى ایرن
حدیث را سند نیست و در هیچ یک از مجموعهها حردی ى ،ایرن روایرت بره چشرم
نمىخورد و گاهى مىگوید" :الاَعْرِفه"؛ یعنى مرن بررا ایرن حردیث بره سرند دسرت
نیافتهام (».طباطبای 4971 ،ش ،ج ،1ص )4با توجه به این تعاری  ،صحی است کره در
نهایت حکم به وع حدیث صحت داده شود و نه مووروع و جعلر برودن آن .حرال
آنکه برخ بزرگان از این عبارات در موووع قرار دادن روایت یا کتراب روایر اسرتفاده
م کردند.

نقد و بررسی رای ترین واژگان مستعمل براو روایات موضوعه

197

برای نمونه در منهج المقال فى تحقیق احروال الرجرال در مووروع دانسرتن کتراب
منسوب به «عل ابن فضال» از عبارت «الاص له» استفاده شده است« :و رأیت جماعرۀ
من شیوخنا یذکرون أن الکتاب المنسوب إلى عل برن الحسرن برن فضرال المعررو
بأصفیاء أمیرالمؤمنین علیهالسالم ،و یقولون :إنه موووع علیه ال أصر لره»(شرریعتمدار
استرآبادی4122 ،ق ،ج ،7ص )913و در روایات دیگری در زمرر روایرات ورعی
آورده شده است .در کتاب الدرجات الرفیعۀ فى طبقات الشیعۀ وعی

بودن روایت بره

جهت مجهول بودن یرک راوی و ورع سرند از ایرن عبرارت اسرتفاده شرده اسرت:
«الحدیث مرو عن شیخ من اه الیمامۀ یذکر عن معلى بن هالل عن الشرعبى و هرذا
السند وعی

جدا ال اص له تار بجهالۀ الشیخ الیمانى و ترار بمرا یعرر

مرن حرال

الشعبى من طرق المتال (».مدن 4339 ،م ،ج ،4ص )402همچنرین در رجرال اهر
سنت ،گاه از این عبارت برای روایات موووع مورد استفاده شده است؛ مانند روایت
«لکن شمسالدین الستاوی قال ف (المقاصد الحسنۀ) ما نصه :حدیث رد الشمس على
عل  ،قال أحمد ال أص له ،و تبعه ابن الجروزی فرأورده فر المووروعات(».کراظم ،
4121ق ،ج ،4ص )21و گاه نیز در وع

سند از این عبارت در کتب اهر سرنت

استفاده شده است .برای نمونه در بیان منفرد بودن روایت در االفصاح عن أحروال روا
الصحاح آمده است« :قال ابن حبّان :ینفرد عن أبیه بما ال أص له ،فربّما رفه المراسی و
أسند الموقو (».مظفر4101 ،ق ،ج ،9ص )917همچنین در برخ کتب استفاد نابجا
در معنای ووه روایت از این عبارت مشهود است(.ناصررالدین البران 4120 ،ق ،ج،1
ص973؛ عجلون الجراح 4103 ،ق ،ج ،4ص 237و )917
عبارت «الاعرفه» در ذم و جرح راوی مورد استفاده قرار مر گیررد؛ ماننرد اینکره در
کتاب الغضالری دربار حسین بن مسکان آمده است« :ال أعرفه إال أن جعفر بن محمرد
بن مالک رو عنه أحادیث فاسد و ما عند أصرحابنا مرن هرذا الرجر علرم(».حلر ،
4102ق ،ص )247و یا در کتاب منهج المقال فى تحقیرق احروال الرجرال در غریرب
بودن روایت آمده است« :هذا حدیث غریب ال أعرفه إلا عن الحسین بن عل بن زکریا
البصری بهذا االسناد»(شریعتمدار استرآبادی4122 ،ق ،ج ،1ص )210در سرایر منرابه
(مناوی ،ب تا ،ج ،1ص )197نیز استفاد نابجا در معنای جع دیده م شود.
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در کتاب منتهى المقال ف أحوال الرجرال در اسرتفاده از عبرارت «لرم اقر

علیره»

اینگونه استنباط م شود که برای رجال مورد نظر ادلۀ کاف فراهم نشده و سرندی در
ارالۀ حکم در اختیار نداشته و حال آنکه ممکن است این سند به رؤیت رجرال دیگرر
رسیده باشد« :أقول :لم أق علیه ف نستت من االختیرار و ال فر طرس ،فلعلره فر
الکش األص (».حالر 4141 ،ق ،ج ،1ص )473این در حال است که عبرارت «لرم
اق

علیه» در برخ منرابه ماننرد بررای اشراره بره جعر مرورد اسرتفاده قررار گرفتره

است(.نک :مناوی ،ب تا ،ج ،2ص772؛ عجلون الجراح 4103 ،ق ،ج ،4ص)911
با وجود آنکه واژ «ثَبت» که بررای مردح قروی یرک راوی بره کرار مر رود(مردیر
شانهچ 4932 ،ش ،ص )412در کتب اهر سرنت از «لریس ب ابرت» در جهرت رد و

منکر بودن روایت مورد استعمال است؛ برای نمونه در کتاب االفصاح عرن أحروال روا
الصحاح آمده است« :ثمّ قال :هذا حدیث منکر ،و لیس ب ابرت(».مظفرر4121 ،ق ،ج،1
ص )223روایت منکر را با عبارت «لیس ب ابت» همنشین کرده است.
نتیجه آنکه عبارات فوق که برای مفهوم ووه در نظرر گرفتره شردهانرد اگرچره در
مفهوم با داللت دورتری نسبت به واژگان جع و ووه بر کذب و متتلق بودن روایت
اشاره دارد ،با عبارات مستعم در روایات وعی بهنحوی همنشین شده است که ذهن
متاطب را بهجای تضعی بهسوی جع منحر م سازد.
سایر واژگان مستعم در روایات وعی

که با مسامحه و سره انگراری در حروز

روایات موووعه مورد استفاده قرار گرفته و دایر روایات موووعه را بره شرکل غیرر
حقیق گسترده کرده است ،شام موارد زیر م باشد:
3ـ .2روایت منکر
اصطالح منکر به روایت گفته م شود که راوی آن وعی و محتوای آن نیز با مشرهور
متال باشد(.جدیدینژاد4930 ،ش ،ص )471عالمان شیعه منکر را اینگونه تعری
کردهاند« :ما رواه غیر ال ِّقۀِ متالفاً لِما رواه جماعۀٌ و لَم یکُن لَه الرا إسرنادو واحردو(».ابرن
عبدالصمد عامل 4122 ،ق ،ج140؛ میرداماد4930 ،ش ،ص212؛ مامقان 4144 ،ق،
ج ،4ص )217از دیدگاه حدیثپژوهان ،حدیث منکر متال
راوی آن موثق نبوده و روایت متال

داشرته و متفررد اسرت،

آن تعدد نق دارد(.نفیس 4932 ،ش ،ص)213
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با توجه به این تعاری  ،در نگاه فریقین حردیث منکرر از اقسرام حردیث ورعی
است(.مامقان 4144 ،ق ،ج ،4ص212؛ صال 4334 ،م ،ص209؛ طحران4101 ،ق،
ص )192ومن اینکه اه سرنت نیرز در تعریر روایرت منکرر از عبرارت «مرا رواه
الضررعی ُ متالفرراً لِمررا رواه ال قررۀ»(طحرران4101 ،ق ،ص31؛ عسررقالن  ،برر تررا،
ص997ر993؛ عتر4142 ،ق ،ص )190استفاده م کنند .تنها تفاوت تعری شریعه و
اه سنت در آن است که در تعری

اه سنت ،از ویژگ های روایت منکرر آن اسرت

که راوی حدی که با آن متال است ،ثقه بوده(صال 43334 ،م ،ص )201و بحرث
تعدد نق مد نظر شیعه در آن موووعیت ندارد.
با وجود این تعاری

به حکم قطع نمر تروان ایرن دسرته از روایرات را مووروع

دانست .اما گاه دیده م شود که محدثان با عبارات چون «باط منکر» و «منکر جرداً»
برای اشاره به موووع بودن حدیث استفاده م کننرد(.مناوی4103 ،ق ،ج ،9ص704؛
ابررن جرروزی4109 ،ق ،ج ،2ص491؛ قزوینرر 4931 ،ق ،ج ،2ص4111؛ هنرردی،
4937ق ،ج ،42ص )940برای نمونه در کتاب اتجاهات التفسیر ف القرن الرابه عشر
نظر نسای را در روایت «الدین هو العق ومرن ال دیرن لره ال عقر لره» آن را حردی
موووع دانسته و قید نموده است که آن حدی
ج ،2ص)792

«باط منکر» اسرت(.رومر 4149 ،ق،

نتیجه آنکه واژ منکر که به صراحت فریقین از واژگان مستعم در روایات وعی
و نشانههای برخ روایت دال بر وع روایت است ،راوی با همنشرین کرردن آن برا
مقولۀ ووه و یا تصری به جع آن را در دایر روایات موووعه قرار م دهد.
3ـ .3روایت محرّف
کالم تحری شده سرتن اسرت کره در آن تررغییری ایجراد شرده باشرد(.ابن منظرور،
4141ق ،ج ،۹ص14؛ طریح ۱٣۹۳ ،ش ،ج ،1ص )91و حدیث «محر » به روایت
گویند که راوی عامدانه و آگاهانه متن روایت را تغییر دهد یا از آن کم کند .ایرن تغییرر
را تحری و آن کالم را محر خوانند(.مدیر شرانهچر 4932 ،ش ،ص )11حردیث
«محر » در اصطالح حدی اینگونه تعری م شود« :هرو مرا غیرر سررنده أو مررتنه
بغیره ،و لرو بمرا الیناسربه الثبرات مطلرب فاسرد(».شرریعتمردار۱٣۹۲ ،ش ،ص۴۳۶؛
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جدیدینژاد۱٣۲۸ ،ش ،ص )۱۴۹گاه نیز محر

و مصح

را یک دانسته و بعضر

تصحی را اعم از تحری و برخ بالعکس م داننرد .برخر نیرز تصرحی را فقرط
متتص به تغییر لفو ،در نقطهگذاری یا شک کلمره نامیردهانرد(.مامقان ۱۴۱۱ ،ق ،ج،۱
ص )291برای نمونه در روایت «اذَا رأَیتُمْ مُعاوِیۀَ یتْطُربُ علَرى مِنْبررِی فَراقْتُلُوه»(ابرن
مزاحم4101 ،ق ،ص )241واژ «فَاقْتُلُوه» به «فَاقبلوُه» تحری یافته اسرت و محردثان
به جع و تحری

این روایت اشاره کردهاند(.امین 4937 ،ق ،ج ،40ص )411برخ

نیررز آن را از فضررای معاویرره برشررمردهانررد(.ابن عسرراکر4141 ،ق ،ج ،13ص413؛
بغدادی ،ب تا ،ج ،4ص )271حال آنکه وجود روایات نبوی چون «إِذَا رأَیتُمْ مُعاوِیۀَ بْنَ
أَبِ سُفْیانَ یتْطُبُ علَى مِنْبرِی فَاوْرِبُوا عُنُقَرهُ»(ابرن مرزاحم4101 ،ق ،ص )241و«إِنَّ
مُعاوِیۀَ ِف تَابُوتٍ فِ الدَّرْکِ الْأَسْفَ ِ مِنَ النَّارِ و لَوْ لَا کَلِمۀُ فِرْعوْنَ أَنَا ربُّکُمُ الْأَعْلى ما کَانَ
أَحدو أَ ْسفَ َ مِنْ مُعاوِیۀَ(همان ،ص )247این تحری واژه را بهخوب آشکار م کند.
نمونۀ دیگر در کتاب المل والنرح در بیان اوصا

سبالیه که از طرفرداران عبرداهلل

سباء بودهاند ،به روایات اشاره م شود که جعل بوده و بر الوهیت امام علر  داللرت
دارد« :ایشان(سبالیه) پندارند که عل زنده است و هرگرز نمررده و در او جزلر از الره
است که اجازه نم دهد مرگ بر او استیال یابد .در سحاب (ابر) م آید ،رعد صرردایش
و بررق ،خرندهاش م باشد(».شرهرستان  ،بر تا ،ص )471حال آنکه پیامبر عمامهای

به امام عل  بتشیده بود و وقت امام با آن عمامه از راه م رسید ،پیامبر مر فرمرود:
عل در سرحاب آمد(.حلب ۱۴١١ ،ق ،ص112؛ طباطبای ۱٣۹۲ ،ش ،ص)۱۸٣
همچنین کم نمودن از متن روایت نیز نوع از محر

بوده و سبب شده ترا برخر

روایات با قواعد حدی مطابقت خود را از دست داده و در زمر روایات جعلر قررار
گیرند .حدیث نزول فرشته از جمله روایات موووعهای است کره برا تحریر  ،جعر
شده است .دکتر مسعودی دربار این روایرت مر گویرد« :جراعالن حردیث از مشربهه
بودهاند و انگیز آنان تقویت عقید نادرست خود دربار شباهت خداوند و متلوقات و
اثبات صفت حرکت و انتقال بررای براری تعرال بروده اسرت(».مسرعودی4931 ،ش،
ص )413در کتاب کاف در فضیلت شب جمعه به روایتر نزدیرک بره ایرن مضرمون
اشاره شده است« :إنَّ لِلْجُمُعۀِ حقاً و حُرْمۀً فَإِیاک أَنْ تُضَیه أَوْ تُقَصِّرَ فِ شَ ءٍ مِنْ عِباد ِ
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اللَّهِ ...فَإِنَّ ربَّک ینْزِلُ فِ أَوَّلِ لَیلَۀِ الْجُمُعۀِ إِلَى سماءِ الردُّنْیا فَیضَراعِ ُ فِیرهِ الْحسرنَاتِ و
یمْحُو فِیهِ السَّیئَاتِ(».کلین 4107 ،ق ،ج ،9ص )141اگرچه کلین در شرح خود سع
کرده است تا نزول پروردگار را به نزول حکمت او و تنزی قضای پروردگار معنا کنرد
و در ادامه م فرماید که شاید مفعول این عبارت که همان نرزول ملکر باشرد ،حرذ

گردیده است و در اثبات ستن خود به این روایت از امام روا اشاره کرده است کره
«قُلْتُ لِلرِّوَا ع یا ابْنَ رسُولِ اللَّهِ ما تَقُولُ ِف الْحدِیثِ الَّذِی یرْوِیهِ النَّاسُ عنْ رسُولِ اللَّرهِ
ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّه تَبارک و تَعالَى ینْزِلُ ِف کُ ِّ لَیلَۀِ جُمُعۀٍ إِلَى السَّماءِ الدُّنْیا فَقَالَ ع لَعنَ
اللَّهُ الْمُحرِّفِینَ الْکَلِم عنْ مواوِعِهِ و اللَّهُ ما قَالَ رسُولُ اللَّهِ ص ذَلِک إِنَّما قَرالَ ع إِنَّ اللَّره
تَبارک و تَعالَى ینْزِلُ ملَکاً إِلَرى السَّرماءِ الردُّنْیا کُر َّ لَیلَرۀٍ فِر ال ُّلُرثِ الْرأَخِیر»(صردوق،

4149ق[ال ر ] ،ج ،4ص124؛ کلین ر 4107 ،ق ،ج ،9ص )141تصررری امررام بررر
عبارت «محرفین الکلم» حاک از وجود روایت جعل تحری شدهای از اصر حردیث
است که با روشنگری ایشان تبیین م گردد.
بنابراین درمجموع اگر شتص ،بر متن حدیث چیزی بیفزاید ،این نیز نوع تحری
محسوب شده و در صورت که اص حدیث محر  ،مشتص و واو باشد ،م تروان
به آن استناد نمود و تحری

آن باعث سقوط روایت نم شرود .برا وجرود ایرن برخر

روایات محر در زمر روایات موووعه قرار گرفتهاند که توجه به اص روایت ،آن را
از حالت جع خارج م کند .مرز میان ووه و تحری بسیار نزدیک بروده و جراعالن
در جع روایت بهره بسیار بردهاند.

در استفاده از تحری
3ـ .4روایات غلو
غلو در لغت به معنای تجاوز از حدّ و باال آمدن و زیاد شردن اسرت(.حسرین زبیردی،
4141ق ،ج ،20ص29؛ مصرررطفوی4910 ،ش ،ج ،7ص219؛ قرشررر 4974 ،ش،
ج ،1ص420؛ راغب4142 ،ق ،ص )149و در اصطالح حدی به کسان گویند کره
در دین غلو م کنند(.طریح 4971 ،ش ،ج ،4ص )943غالیان به افرادی گویند که در
وص المه از اندازه فراتر رفته و برای ایشان از مقام خداوندگاری نیز تجاوز کررده و
صفات اله را برای ایشان برشمردند(.شهرستان  ،ب تا ،ج ،4ص )479ایشان در عقاید
از مرز عقالنیت و اعتقاد توحیدی تجاوز کرده و برای امامران مقرام الوهیرت و حلرول
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روح خداوند در وجود ایشان قال اند(.ابن خلدون4103 ،ق ،ص )33شیخ مفید دربار
غالیان م فرماید« :آنها کسان هستند که به اسالم تظاهر م کردند و به امیرالمؤمنین و
المه از حد اعتدال خارج م شدند .در عالمت غلو عقیده ،نف حادث بودن المه و حکم
به الوهیت آنها کفایت م کند(».مفید4141 ،ق ،ص )494ایشان به بهانۀ محبت المره
و با خزیدن در ص شیعیان و امانت گرفتن نوشتههای حدی ایشان ،احرادی را بره
مطابق هوای خود در البهالی آن گنجاندند و بدین شک سبب ب اعتمرادی بره برخر

نوشتههای حدی شدند(.نک :مسعودی4931 ،ش ،ص )24حال آنکه اه بیرت از
غالیان بیزاری جسته(نک :صدوق ،ب تا ،ج ،4ص )247و با عروۀ روایات حاوی غلو
بر المره ،برا جردل اقنراع آنهرا را رد نمروده و پاسرخ دادهانرد(.همان ،ج ،4ص37؛
مجلس 4109 ،ق ،ج ،21ص)271
با وجود روایات غلو در احادیث فریقین ،این نکته را باید در نظر داشت که با توجه
به کینه و بغض برخ فِرَق نسبت به شیعه ،بسیاری از روایات تنها بهدلیر انتسراب بره
شیعه جزء روایات غلو قرار گرفته و در زمر روایات موووعه محسوب شدهاند .بررای
نمونه ،ابن جوزی افرادی م عباد بن یعقوب ،سلمۀ بن فض و موس بن قریس را برا
اتهام به غلو ،کذاب معرف کرده است .این در حال است که ستنان دیگران بر توثیرق
ایشان داللت دارد و این افراد با کسان چون سدی

مک و جعفر ابن احمد برن علر

بن بیان که همۀ آنها را به نق روایات کذب معرف م کنند ،یک دانسته شرده اسرت.
(مرویه حسرین کاشران 4931 ،ش )437 ،ورمن اینکره اگرچره افرراط در فضرای
معصومین از ویژگ های غالیان محسوب م شود ،از عالمرتهرای غلرو بره حسراب
نم آید .به بیان دیگر ،هرجا افراط در فضای مشاهده شد ،نم تروان گفرت کره غلرو
شده و آن را در روایات جعل قرار داد؛ زیرا ممکن است کرامرات اهر بیرت ماننرد

احادیث خلقت معصومان قب از خلقت عالم ،زنرده شردن میرت توسرط معصروم،

گفتوگوی خورشید با امام عل  و...نیز جزء روایات غلو محسوب شود(.نک :عزتر
فردوی و اسم قیهباش 4931 ،ش ،ص )429محمردتق مجلسر در تعریر غلرو
م فرماید« :اما آن چیزی که از آن بهعنوان غلو یاد م شود ،آن است که گفته شود المه
آسمانها و زمین را خلق کردهاند ،زنده م کننرد و مر میراننرد و امرر عرالم بره دسرت
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آنهاست( ».مجلس 4101 ،ق ،ج ،42ص )249حال آنکه زنده کردن مردگان بره اذن

پروردگار توسط اولیای اله چون حضرت عیس  امری غیرممکن و غلوآمیز نیسرت.

اگرچه برخ نویسندگان کتب موووعه به جایگاه اه بیت و کرامرت ایشران اذعران
داشتهاند ،گاه روایت را به خطا در زمر روایات غلوآمیز و جعل جای دادهاند .بررای
نمونه در کتاب الموووعات ف االثار واالخبار آمده است« :ما چنین کرامات را از ناحیۀ
معصومان منکر نم شویم؛ زیرا این امکران وجرود دارد کره امرام بره قردرت خداونرد
معجزات بیش از این نیز بیافریند ،اما وجود متهمان در میران راویران روایتر  ،آن را در
معرض اتهام و تردید قرار م دهد(».هاشم حسن 4123 ،ق ،ص)233

همچنین در معان االخبار آمده است که امام صادق از رسول خدا روایت کرد که

فرمود :خداوند قب از خلق آسمان و زمین ،نور فاطمه را بیافرید .فردی پرسید :آیا او

انسان نیست؟ فرمود :فاطمه حوریهای انسانگونه است که خداوند قب از خلقت آدم و
در آن زمان که فقط ارواح وجود داشتند ،او را بیافرید و آنگاه که خداونرد آدم را خلرق

کرد ،روح فاطمه را به امانت به وی داد .سؤال شد در آن زمان فاطمه در کجا بود و
خوراکش چه بود؟ فرمود :او در عطردان در زیر ساق عرش قررار داشرت و تسربی و
تهلی خداوند خوراکش بود ،پس خداوند او را در سیب در بهشت قرار داد و جبرلیر

آن سیب را برای من آورد ....تا پیامبر آن سیب را تناول نموده و حضرت فاطمه به دنیا
آمد(.صدوق4109 ،ق ،ص )931با وجود اینکه مسئلۀ غلوآمیزی در این روایت وجود
ندارد و صحبت از عوالم است که عق آدم امکان تحلی و رد و انکار آن را نردارد،
این روایت در برخ کتب چون الموووعات ف االثار واالخبار جزء روایات موووعه
بیان(هاشم حسن 4123 ،ق ،ص )914و اتهام به غلو با جع برابر دانسته شده است.
باید توجه داشت که بین غلو و جع رابطۀ عموم و خصوص مطلرق وجرود دارد و
هر غلوی جع بوده ول هر جعل  ،غلو نیست .عالوه بر ایرن در مرواردی اگرر راوی
غال در میان سلسله حدیث دیده شود ،حدیث غلو محسوب م شود .حال آنکه طبرق
تعری

حدیث موووع ،صر

وجود دروغگو در سند حدیث ،داللت بر ووه نداشته

است .برای نمونه در روایات مربوط به رجعت امام حسرین در زمران ظهرور ،جهرت
اینکه یک از راویان آن «سه بن زیاد» از معروفان غلو است ،آن را در زمرر روایرات
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جعل آوردهاند(.همان ،ص)919
شیخ صدوق نیز در توصری غرالت ،ایشران را از منکرران سرهوالنب برشرمارده و
م گوید« :إِنَّ الْغُلَا َ و الْمُفَوِّوَۀَ لَعنَهُمُ اللَّهُ ینْکِرُونَ سهْو النَّبِ ص و یقُولُونَ لَروْ جراز أَنْ
یسْهُو ع فِ الصَّلَا ِ لَجاز أَنْ یسْهُو ِف التَّبْلِیغِ»(صدوق4149 ،ق[الر ] ،ج ،4ص)913
و معتقد است شیعه واقع سهوالنب را انکار نم کند(همان ،ص)910؛ یعنر مووروع
انکار سهوالنب بهاشتباه با سایر اعتقادات غالیان تتلیط شده است .حرال آنکره مشرهور

علما چون شیخ طوس  ،شهید ثان  ،شیخ مفید ،سید مرتض معتقدند پیرامبر هیچگراه
دچار سهو و نسیان نشده است(محمدیراد4971 ،ش ،ص402؛ شیخ مفید4149 ،ق،
ص)43؛ اگرچه وجود احادیث غلو در میان اه سنت نیز رایج است مانند اینکره اگرر
جبرلی  310سال در فضیلت ابوبکر و عمر ستن بگوید ،فضایلشان به پایان نم رسرد
و معاویه راه ورود به بهشت را برر پیرامبر تنر
ص)977

مر کنرد(.هاشرم حسرن 4123 ،ق،

با وجود پذیرش روایات جعل در روایات فرریقین ،کترب مووروعه پرس از نقرد
احادیث معلوم الحال در فضای خلفای مانند معاویه ،برخ از روایات فضای و مناقب

امام عل  را نیز جعل دانسته و با وجود تعدد نق آن در منابه شیعه و اه سرنت ،برا
اکتفا به وع برخ راویان ،آن را موووع دانسرتهاند(.مسرعودی4931 ،ش ،ص)29
مانند روایات که در باب فضای علر  در کتراب المووروعات ابرن جروزی آورده و
جعل خوانده شرده اسرت(.ابن جروزی4109 ،ق ،ج ،2ص )39برخر روایرات نیرز

بهدلی عدم معرفت به معنای عمیق و بلندشان رد و موووعه خوانده شردهانرد .شراهد

م ال روایات است که به عصمت المه و آگاه ایشان به علرم غیرب اذعران کررده و
توسط برخر کترب مووروعه بردون ارالرۀ دلیلر مرتقن ،جعلر و خرافر خوانرده

م شود(.فالته4104 ،ق ،ج ،4ص )201در مواوه فوق مرز بین غلو و فضرای اهر
بیت توسط پژوهشگران حدی

خلط گردیده و روایات مناقرب ،جعلر خوانرده شرده

است .برای نمونه روایت پیش گرفتن امام عل  در اسالم توسط ابن جروزی ،نروع

غلو و راوی آن غال خوانده شده است .وی دربار راوی این روایت م گوید« :عبراد،
وعی و غال ف التشیه(».ابن جوزی4109 ،ق ،ج ،4ص)910
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بنابراین روایات غلو یک از مهمترین مواوه در ورود ناصحی روایات به روایرات
موووعه است و ک رت نوع و کمیت آن پژوهش مجزا را م طلبرد؛ برهویرژه روایرات

مناقب اه بیت از موووعات است که گاه با اهمال محدث و گاه با اغراض شتص
در زمر روایات موووعه جای گرفته است.
۳ـ .5روایات مدرّج
درج در لغت بره معنرای مرتبره و منزلرت(طریح 4971 ،ش ،ج ،2ص233؛ قرشر ،
4974ش ،ج ،2ص )991مسرریر هررر چیزی(مصررطفوی4913 ،ش ،ج ،9ص )430و
هرچه در آن بنویسند آمده است(.حسین زبیدی4141 ،ق ،ج ،9ص )919در حقیقت
درجهای که بلندی در آن لحاظ شرده باشرد(.راغب4142 ،ق ،ص )940در اصرطالح
حدی به روایت گویند که راوی ،کالم خود و یا بعض راویان را داخ در متن نمایرد
که موجب اشتباه کالم وی به ستن معصوم شرود؛ چره ایرن عمر برهعنروان شررح و
تووی حدیث باشرد و چره برهعنروان استشرهاد بره آن(.مردیر شرانهچر 4934 ،ش،
ص )434این درج ،یا در سند و یا متن و یا در اثر آمیتتگ و یا ب دقت در تلتریص
چند سند و متن رخ م دهد(.نک :نفیس 4932 ،ش ،ص242ر )241عالمران حردی
فریقین بهصورت غالب آن را در زمر روایات وعی برم شمارند(.مامقان 4144 ،ق،
ج ،4ص243؛ عتر4142 ،ق ،ص )119با وجود این ،اگر اص و افزودههای حردیث
از هم شناخته شوند ،داللت بر وع وجود ندارد(.صال 4334 ،م ،ص)213
در ارتباط ادراج و ووه باید گفت که گاه این مسئله بدون قصد جعر صرورت
گرفته است؛ لذا با در نظر گرفتن قراین نباید در زمرر روایرات مووروعه قررار گیررد.
(ابوریه4317 ،م ،ص )442با این توویحات ،ادراج در مرتن ،سربب مووروعه برودن
روایت نم شود و نم توان اص روایت را در ردی احادیث جعلر قررار داد .بررای
نمونه ابوریه در کتاب خود در قسمت روایات موووعه به احادی

اشاره م کند که در

بتش از روایت درج صورت گرفته است« :إِنَّ الشَّمْس و الْقَمرَ آیتَانِ مِنْ آیراتِ اللَّرهِ
یتَوِّ ُ اللَّهُ بِهِما عِبادهُ لَا ینْتَسِفَانِ لِموْتِ أَحدٍ و لَا لِحیاتِهِ فَإِذَا رأَیتُمْ ذَلِک فَرافْزَعُوا إِلَرى
ذِکْرِ اللَّهِ فِ الصَّلَا ِ»(ابن أبر جمهرور4101 ،ق ،ج ،2ص )222سرپس در ادامره ذکرر
م کند که غزال معتقد است« :فَإِذَا رأَیتُمْ ذَلِک فَافْزَعُوا إِلَى ذِکْرِ اللَّرهِ فِر الصَّرلَا ِ» درج
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است و صحی نیست نق شود و بایرد گوینرد آن را تکرذیب کرد(.ابوریره4317 ،م،
ص)449
همچنین در روایت  ،غیاث برن ابرراهیم در نرزد مهردی عباسر بره جعر روایرت
م پردازد ،زمان که او را در حال کبوتربازی دیده و به جهت تملق ،روایت نبروی «لَرا
سبقَ إِلَّا فِ حافِرٍ ،أَوْ نَصْ ٍ ،أَوْ خُ ٍ»(حمیری4149 ،ق ،ص )33را با ادراج «أَو جناحٍ»
در پایان روایت ووه م کند .در ادامه ،خلیفه عباسر پرس از اهردای صرله و پرس از
خارج شدن او م گوید :گواه م دهم که این راوی پا بر جای کس م بنردد کره برر

رسول خدا دروغ بسته است ،زیرا پیامبر جناح را نفرموده است(.میردامراد4930 ،ش،

ص273ر233؛ مامقان 4144 ،ق ،ج ،4ص101؛ عتر4142 ،ق ،ص902ر)907
بنابراین روایات ادراج نیز از جمله روایات هستند که برا ادراج در مرتن یرا سرند و
بدون توجه به اص آن ،به پرونده روایات موووعه وارد شدهاند کره تفکیرک و تبیرین
اص روایت بر عهد پژوهشگران حدی است .در حقیقت در این نوع روایات ووره
جزل اتفاق افتاده و ک روایت موووعه نبوده و صحت اص روایت پابرجاست .ایرن
موووع باید مورد توجه قرار گیرد و با روایات موووع تتلیط نگردد.
 .۴نتیجهگیری
اندیشمندان حدی بدون توجه به وجرود تفراوتهرای روایرات ورعی برا روایرات
موووعه ،و گاه با غرضهای شتص یا بهدلی تسام و اهمال در مسئله و بدون دقت
ویژه در مباحث حدی و رجال  ،حجم احادیث جعل را بسیار گسترده و وسیه اعالم
م کنند .این مسئله که گاه توسط اظهارنظرهای جاعالن یا محدثان اعالم م شود ،بره
حقیقت واقه نزدیک نبوده و یک از مهمترین منابه دینر اسرالم را در معررض خطرر
ب اعتباری قرار م دهد .این موووع تا آنجا ادامه یافته که برخ مستشرقان بهطور کل
تمام روایات نبوی را جعل دانسته و احادیث فقه را زیر سؤال بردهانرد .لرذا بررسر
روایات که در کتب موووعه فریقین اراله شده ،نیاز به تنقی و پراالیش مجرددی دارد.
نویسندگان این کتب گاه با عطش یافتن روایات موووعه ،دچرار نروع شرتابزدگ
م گردند .همچنین با توجه به سوگیریهای ذهن افراد که متأثر از عقاید فقه  ،کالم
و فرقهای است ،حجم فراوان از روایرات ورعی

در زمرر روایرات مووروعه قررار
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م گیرد .در این میان ،همنشین عبارات مستعم در ووه با روایات منکر ،محر  ،غلو
و مدرج دارای بیشترین آسیب از جهت اتهام به روایات موووعه قرار دارند که باید برا
عنایت به اص روایت ،به جایگاه اصل ایشان بازگردانده شوند.
آنچه از آیات قرآن در تبیین مفهوم ووه و جع قاب برداشت اسرت ،ایرن نکتره
م باشد که واژگان چون ووه ،جع  ،فری ،دسّ ،کذب ،خلق ،صنه در مفهوم دروغ
و ساختگ بودن یک کالم یا عم اشاره دارد .و تعاری

محدثان نیز برگرفته از همین

پیشینۀ قرآن است .با وجود این در کتب روای  ،آنچه بهعنروان حردیث ورعی یرا
موووع اراله شد ،مقولههای منفک بوده و انتظار م رود تا ایرن انفکراک در تحلیر
روایات نیز لحاظ شود .با این حال در برخ کتب روای و نیز کتب موووعه پس از
اعالم به وع یک روایت ،قید جع و ووه مورد استعمال قرار گرفته و یرا برخر
روایات به جهت نافهم نگارنده در زمر روایات مووروعه قررار داده شرده اسرت.
اگرچه احتمال م رود که نمونههای متعددی از روایات وعی در سند که به جهرت
رجال رد شده یا به جهت متن مورد قبول قرار نگرفته است ،در کتب روایر جرزو
روایات جعل قرار داده شده و یا در کتب موووعه جای گرفتهاند .لرذا در پرژوهش
حاور فقط به رایجترین و کاربردیترین واژگان مستعم مشترک در وع
اشاره شده است.

و جعر
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 .7ابن حنب  ،احمد ،المرسند ،بریروت :دار صرادر ،ب تا.
 .3ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،مقدمره ابرن خلردون ،بیرروت :انتشرارات دار احیراء الترراث
العرب 4103 ،ق.
 .3ابن عبدالصمد عامل  ،حسین ،وصول االخیار ال اصول االخبار :رسال ف درایۀ الحردیث ،قرم:
دار الحدیث4121 ،ق.
 .40ابن عساکر الدمشق  ،عل ابن حسن بن هبۀاهلل ،تاریخ دمشق ،تحقیق عل شریری ،بیرروت :دار
الفکر4141 ،ق.
 .44ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقاییس اللغۀ ،قم :مکتب االعالم االسالم 4101 ،ق.
 .42ابن مزاحم ،نصر ،وقعۀ صفین ،تحقیق محمدهارون ،عبدالسالم ،قرم :مکتبرۀ آیرتاهلل المرعشر
النجف 4101 ،ق.
 .49ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،چ ،٣بیروت :دار صادر۱۴۱۴ ،ق.
 .41ابوالصالح الحلبى ،تقى بن نجم ،تقریب المعار  ،تصحی فارس تبریزیان(الحسون) ،قرم :نشرر
الهادی4101 ،ق.
 .41بتاری ،مرحمد برن اسرماعی  ،صحی البتاری ،افرست چراپ استانبول :دار الفکر۱۹۲۱ ،م.
 .41بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد او مدینۀ السالم ،مدینه :مکتبۀ السلفیه ،ب تا.
 .47بغدادی ،یحی ابن معین ،یحی برن معرین و کتابره التراریخ ،مکره :جامعرۀ الملرک عبردالعزیز،
4933ق.
 .43بهرام  ،علیروا« ،سبکشناس سیوط در اللئال المصنوعه» ،مجله حدیث و اندیشره ،شرمار
4930 ،۱۸ش ،ص200ر.221
 .43جدیدینژاد ،محمدروا ،معجم مصطلحات الرجال و الدرایه ،قم :دار الحدیث4930 ،ش.

 .20جر ،خلی  ،فرهن

الروس ،تهران :نشر امیرکبیر4971 ،ش.

 .24جوهری ،اسماعی بن حماد ،الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیه ،بیرروت :دار العلرم للمالیرین
4140ق.

 .22حالر  ،محمد بن اسماعی  ،منتهى المقال ف احوال الرجال ،قرم :مؤسسرۀ آل البیرت الحیراء
التراث4141 ،ق.
 .29حسین زبیدی ،محمد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تصحی على هاللرى و علر
سیر  ،بیروت :دار الفکر4141 ،ق.
 .21حلب  ،عل بن برهانالدین ،السیر الحلبیه ،بیروت :دار المعرفۀ4100 ،ق.
 .21حلى ،حسن بن یوس  ،رجال العالمۀ الحل  ،قم :الشری

الرو 4102 ،ق.
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 .21حمیری ،عربرداهلل برن جعفر ،قررب االسرناد ،قرم :مؤسسرۀ آل البریت۱۴۱٣ ،ق.
 .27خطیب بغدادی ،اب بکر ،الرحلۀ ف طلب الحدیث ،تحقیق نورالدین عترر ،بیرروت :دار الکترب
العلمیه4931 ،ق.
 .23راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،مفردات ف غریب القررآن ،تحقیرق صرفوان عردنان داود ،
بیروت ،دار العلم الدار الشامیه4142 ،ق.
 .23روای اصفهان  ،محمدعل « ،دروغپردازان در حوز حدیث اه شیعه» ،مجله علروم حردیث،
شمار 4971 ،٣ش ،ص411ر.473
 .90ررررررررر « ،دروغپردازان در حوز حدیث اه سنت» ،مجله علوم حردیث497۹ ،ش ،شرمار
 ،۲ص33ر.449
 .94روم  ،فهد بن عبدالرحمن بن سلیمان ،اصول التفسیر و مناهجه ،ریاض :مکتبۀ التوبه4149 ،ق.
 .92زین ملکآباد ،هادی و همکاران« ،بازپژوهش اصطالح حدیث مووروع برا تأکیرد برر تحلیر
مفهوم و فرایندی حدیث من کذب» ،مجله حردیثپژوهر  ،سرال هشرتم ،شرمار 4931 ،۱۶ش،
ص434ر.241

 .99سبحان  ،جعفر ،اصول الحدیث و احکامه ف علم الدرایه ،قم :مؤسسۀ امام صادق4143 ،ق.
 .91ستاوی ،محمد ،فت المغیث بشرح الفیۀ الحدیث للعراق  ،قاهره :مکتبۀ السنه4141 ،ق.
 .91سند ،محمد ،بحوث فى مبانى علم الرجال ،قم :نشر مدین4123 ،ق.
 .91سیوط  ،جاللالدین ،اللئال المصنوعۀ ف االحادیث الموووعۀ ،مصر :المطبعۀ االولر المکتبرۀ
الحسینیۀ المصریۀ باالزهر ،ب تا.
 .97شریعتمدار استرآبادی ،محمدجعفر ،لب اللباب ف علم الرجرال ،به کوشش مهردی مهریرزی و
همکاران ،قم :دار الحدیث۱۴۸۸ ،ق.
 .93شهرستان  ،محمد بن عبدالکریم ،الملر و النحر  ،تحقیرق محمرد سرید کیالنر  ،بیرروت :دار
المعرفۀ ،ب تا.
 .93صال  ،صبح  ،علوم الحدیث و مصطلحه ،بیروت :دار العلم المالیین4334 ،م.
 .10صدر ،محمدباقر ،دروس ف علم االصول ،قم :مرکز االبحاث و الدراسرات التتصصریۀ للشرهید
صدر4124 ،ق.
 .14صدوق ،محمد بن عل ابن بابویه قم  ،ثرواب االعمرال و عقراب االعمرال ،تحقیرق علر اکبرر
غفاری ،تهران :مکتبۀ الصدوق ،ب تا.
 .12رررررررررر  ،معان االخبار ،قم :جامعۀ مدرسین حوز علمیۀ قم4109 ،ق.
 .19رررررررررر  ،االعتقادات ،قم :مؤتمر العالم اللفیۀ الشیخ مفید4149 ،ق[ال ].
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 .11رررررررررر  ،من ال یحضره الفقیه ،تحقیق علىاکبر غفار  ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته بره
جامعۀ مدرسین حوز علمیۀ قم4149 ،ق[ب].
 .11طباطبای  ،سید محمدحسین ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،ترجمۀ سید محمردباقر موسروی همردان ،
قم :نشر اسالم 4971 ،ش.

 .11ررررررر  ،سنن النب  ،ترجمۀ محمدهادی فقه  ،تهران :کتابفروش اسالمیه4973 ،ش.
 .17طبرسى ،فض برن حسرن ،مجمره البیران فرى تفسریر القررآن ،تهرران :انتشرارات ناصرخسررو،
4972ش.
 .13طحان ،محمود ،تیسیر مصطل الحدیث ،کویت :دار التراث4101 ،ق.
 .13طریح  ،فترالدین بن محمد ،مجمه البحرین ،تهران :مرتضوی4971 ،ش.
 .10عامل  ،زینالدین عل بن احمد(شهید ثان ) ،الرعایرۀ فر علرم الدرایره ،قرم :منشرورات مکتبرۀ
آیتاهلل المرعش النجف 4149 ،ق.
 .14عتر ،نورالدین ،منهج النقد ف علوم الحدیث ،بیروت :دار السوریه4142 ،ق.

 .12عجلون الجراح  ،اسماعی  ،کش

التفاء و االلباس عما اشتهر من االحادیث عل السنه النراس،

بیروت :دار الکتب العلمیه4103 ،ق.
 .19عزت فردوی  ،محمدروا و اسم قیهباش  ،صمد« ،نقد و بررس رابطه میران غلرو و جعر در
کتاب الموووعات ف آالثار و االخبار» ،مجله علوم حدیث ،شمار 4931 ،39ش ،ص447ر.493
 .11عسقالن  ،ابن حجر ،تهذیب التهذیب ،چ ،۱بیروت :دار صادر ،ب تا.
 .11رررررررر  ،النکت عل کتاب ابن الصالح ،تحقیق ربیه بنهادی عمیر ،ریاض :دار الدرایه4103 ،ق.
 .11رررررررر  ،نزهۀ النظر ف شرح نتبۀ الفکر ،بیروت :شرکت دار االرقم بن اب االرقم ،ب تا.
 .17عسکر  ،حسن بن عبداهلل ،الفروق ف اللغۀ ،بیروت :دار اآلفاق الجدید 4100 ،ق.
 .13عماری الهیاری ،زهرا« ،مبان شناخت موووع در االسررار المرفوعرۀ فر االخبرار المووروعه»،
مجله نقد کتاب قرآن و علوم دین  ،شمار 4931 ،۶ش ،ص433ر.241
 .13فراهیدی ،خلی بن احمد ،العین ،قم :نشر هجرت4103 ،ق.
 .10فالته ،عمر بن حسن ع مان ،الووه ف الحدیث ،بیروت :مؤسسۀ مناه العرفان4104 ،ق.
 .14فیوم  ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ف غریب الشررح الکربیر ،چ ،۸قم :مؤسسۀ دار الهجرر ،
4141ق.
 .12قاسم  ،جمالالدین محمد بن محمد سعید ،قواعد التحدیث من فنون مصطل الحدیث ،بیرروت:
دار الکتب العلمیه ،ب تا.
 .19قرش  ،سید علىاکبر ،قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیه4974 ،ش.

نقد و بررسی رای ترین واژگان مستعمل براو روایات موضوعه

211

 .11قزوین  ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجه ،تحقیق محمدفؤاد الباق  ،قاهره :دار الحدیث4931 ،ق.
 .11کاظمى ،عبدالنبى4121 ،ق ،تکملۀ الرجال ،قم :انوار الهد .
 .11کلینى ،محمد بن یعقوب ،الکاف  ،تحقیق عل اکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهرران :دار الکترب
االسالمیه4107 ،ق.

 .17مامقان  ،عبداهلل ،مقباس الهدایۀ ف علم الدرایه ،قم :مؤسسۀ آل البیت الحیاء التراث4144 ،ق.
 .13مجلس  ،محمدتق  ،رووۀ المتقین ف شرح من ال یحضره الفقیه ،تهران :کوشانپور4101 ،ق.

 .13مجلس  ،محمدباقر ،بحار االنوار الجامعه لدد اخبرار االلمره االطهرار ،بیرروت :مؤسسرۀ الوفراء،
4109ق.

 .70محمدی راد ،حمید ،سهو النب  ،قم :مؤسسۀ امام صادق4971 ،ش.
 .74مدنى ،علیتان بن احمد ،الدرجات الرفیعۀ فى طبقات الشیعۀ ،بیروت :مؤسسۀ الوفاء4339 ،م.
 .72مدیر شانهچ  ،کاظم ،درایۀ الحدیث ،قم :دفتر انتشارات اسالم 4932 ،ش.
 .79مرویه حسین کاشان  ،فاطمه« ،ریشره یراب خطاهرای ابرن جروزی در نقرد حردیث در کتراب
الموووعات» ،مجله علوم حدیث ،شمار 4931 ،11ش ،ص432ر.431
 .71مرعى ،حسین عبداهلل ،منتهى المقرال فر الدرایرۀ و الرجرال ،بیرروت :مؤسسرۀ العررو الروثقى،
4147ق.
 .71مسعودی ،عبدالهادی ،ووه و نقد حدیث ،تهران :نشر سمت4931 ،ش.
 .71مصطفو  ،حسن ،التحقیق ف کلمات القرآن الکریم ،تهران :نشر کتاب4910 ،ش.
 .77مظفر ،محمد ،اصول الفقه ،قم :انتشارت مصطفوی4101 ،ق.
 .73مفید ،محمد ،عدم سهو النب  ،قم :نشر المؤتمر العالم للشیخ المفید4149 ،ق.
 .73رررر  ،تصحی اعتقادات امامیه ،محمد بن محمد بن نعمان مفید ،قم :کنگره شیخ مفید4141 ،ق.
 .30مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،قم ،دار الکتب االسالمیه۱٣۹۴ ،ش.
 .34مناوی ،محمد عبدالرلو  ،فیض القدیر ،بیروت :دار الفکر ،ب تا.
 .32مناوی ،زینالدین ،الفت السماوی بتتریج احادیث تفسیر القاو البیضاوی ،ریاض :دار العاصمه،
4103ق.
 .39مهریزی ،مهدی« ،دانشهای حدی

گذشته ،حال و آینرده» ،مجلره علروم حردیث ،شرمار ،41

4930ش ،ص2ر.21
 .31میرداماد ،محمدباقر ،الرواش السماویه ،قم :دار الحدیث۱٣۲١ ،ش.
 .31هاشم حسن  ،معرو  ،الموووعات ف اآلثار و االخبرار ،تحقیرق اسرامه السراعدی ،قرم :بر نرا،
4123ق.
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 .31هاشمى خویى ،میرزا حبیباهلل ،منهاج البراعۀ ف شرح نهرج البالغرۀ ،ترجمرۀ حسرن حسرنزاده
آملى و محمدباقر کمرها  ،تهران :مکتبۀ االسالم ۱۴١١ ،ق.
 .37هندی ،عل المتق بن حسامالدین ،کنز العمال ف سنن االقوال و االفعال ،تصحی صفو السقاء،
بیروت :مکتبۀ التراث االسالم 4937 ،ق.
 .33ناصرالدین البان  ،محمد ،ارواء الغلی ف تتریج االحادیث منار السبی  ،بیروت :مکتبۀ االسالم ،
4120ق.
 .33نفیس  ،شادی ،درایۀ الحدیث ،تهران :نشر سمت4932 ،ش.
90. Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford: Oxford
University Press, 1950.

