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 چکیده
حدیث به عنوان دومین منبع از ادله استنباط احکام همواره مورد توجه 

فقها بوده است و با توجه به لزوم اثبات صحت روایات و اهمیت باالی 

فقهی، دانشمندان اسالمی و فقیهان برای مقابله با آن در مباحث 

های مختلف آثاری را از خود عارضه وضع و تحریف روایات در دوره

ها در ترین کتاباند. یکی از کتب مهم معاصر و از جدیبرجای نهاده

ش( 1766ـ1821باره، کتاب األخبارالدخیله محمدتقی شوشتری )این

از این پژوهش بررسی معیارهای  دانشمند معاصر ایرانی است. هدف

شوشتری در ساختگی دانستن روایات است. این پژوهش که با روش 

ترین معیارها و ـ تحلیلی انجام گرفته ضمن بازشناسی مهم توصیفی

دهد که نگارنده، روایات را از هایی از روایات کتاب، نشان میذکر نمونه

 تنی مانند ناسازگاریزوایای مختلف بررسی کرده است. او هم به نقد م

با قرآن، سنت قطعی، عقل، تاریخ، علم، حکم مشهور فقهی و اعتقادات 

کالمی پرداخته و هم به نقد سندی روایات نظیر واکاوی طبقه راوی، 

ضعف سند و سایر موارد رجالی توجه داشته و در این فرایند با وسواس 

زشناسی و و دقت نظر کوشش نموده، روایات موضوعه یا محرفه را با

معرفی کند. با این وصف مواردی همچون عدم تبویب دقیق، فقدان 

وحدت رویه، قطعی پنداشتن دیدگاه نویسنده در مواردی که فقط یک 

های عنوان کاستیتوان از کالمش دریافت کرد، را بهاحتمال را می

 کتاب برشمرد.
 

یله، الدخالحدیث، محمدتقی شوشتری، األخبار فقهواژگان کلیدی: 

 .احادیث موضوعه، فقه

 

 

  
Abstract 

Hadith as the second source of evidence for 

inferring shari’a rulings has always been of 
interest to jurists and given to the need to prove 

the authenticity of hadiths and its high importance 

in jurisprudential discourses, Islamic scholars and 
jurists have published books throughout history to 

confront the fabrication and distortion of hadiths. 

One of the first and most important books in this 
regard is the book Al-Akhbār al-Dakhīla by 

Mouhammad Taqī Shūshtarī, a contemporary 

Iranian scholar. The purpose of this study is to 
investigate Shūshtarī’s criteria for considering 

hadiths as fabricated. 

This research, which has been done with an 
analytical-descriptive method, while identifying 

the most important criteria of the author and 

providing examples of hadiths from the book, 
shows that the author has studied the hadiths from 

different angles. He has criticized textual issues 

such as incompatibility with the Qur’an, definite 
tradition, reason, history, science, famous 

jurisprudential rulings and theological beliefs, and 

has also criticized the sanad (chain of 
transmission) of hadiths such as the delving into 

the transmitter’s class, the weakness of the sanad 

and other biographical instances. In this process, 
he has obsessively and carefully tried to identify 

and introduce fabricated hadiths. However, such 

instances as the lack of accurate categorization 
(tabwīb), the lack of unity of procedure, 

considering the author’s viewpoint as definite in 
cases   where only one possibility can be deduced 

from his words are deficiencies of the book.  
 

Keywords: fiqh al-āadīth (hadith 
comprehension), Muhammad Taqī Shūshtarī, Al-

Akhbār al-Dakhīla, fabricated hadiths, 
jurisprudence. 
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 مقدمه

ریم با شوند. قرآن کشناسی دینی و فقه اسالمی شناخته میعنوان دو منبع اصلی معرفتقرآن و حدیث به

عنوان اولین منبع معرفت و عدم نقل به معنا، در میان همه فرق و مذاهب اسالمی بهتوجه به نقل متواتر 

های انگیزهبه دالیل و م های آغازین ظهور اسالاز همان سالشناسی مورد پذیرش واقع شده است؛ اما 

 وضع گردید.  عوارضی مانند تصحیف، تحریف ودچار  مسلمانان احادیثگنجینه  ،گوناگون

ه های متعدد کبندیبا وجود تالشهای محدثان برای اطمینان از صدور و صحت احادیث و ارائه دسته

طور هه راه یافته است. بناظر بر متن و سند روایات است، روایات ضعیف و موضوع به کتب حدیثی شیع

ی رفتارهای کلی وجود این دست از روایات از امور قطعی در علم حدیث است. این مطلب هم در نتیجه

شود ـ رخ داده است و غیرعمد از قبیل نسیان و یا سهو ـ که در افراد غیر معصوم به کرات مشاهده می

شود که با اهداف و می عامالن جریان نفاق هم شامل رفتارهای عامدانه از سوی افراد غیرمهذب و یا

 رد و حتی اقتصادی شکل گرفته است؛ امّا ای، فقهی، فرقههای شخصی، گروهی، سیاسی، مذهبیانگیزه

با توجه به اهمیت و تاثیر مستقیم روایات در  مسلمان اندیشمندان و عالمان خطرناک، جریان این مقابل

داده  انجام های مستقلیپژوهش و مهم اقدامات فراوان، زحمات و پشتکار موضوعات و احکام فقهی با

و علومی مانند علم الحدیث، درایه، رجال و فقه الحدیث را  و آثار فاخری از خود برجای نهادند

مند، قادر باشند مجموعه روایات اسالمی های علمی و قاعدهگذاری کرده و توسعه دادند تا با روشپایه

 ن مورد پاالیش قرار دهند. را از زوایای گوناگو

ها از کتاب نوعتألیف دو در  توانمیجدی با جریان وضع را  همبارزگر، بر اساس تفحص پژوهش

 بندی کرد.توسط محدثان دسته

هردلیل صحیح محسوب ه تشان باراویانی که روای هی مستقل دربارروایمع ادسته اول: تألیف مج

 راث« الرجال ۀالعمل و معرف»هایی مانند: کتاباند(؛ )راویانی که مورد جرح رجالیون واقع شده ؛شودنمی

 اثر« عدیلالجرح و الت» ی،نسای اثر« الضعفاء و المتروکون»، بخاریاثر « الضعفاء الصغیر» ،احمد بن حنبل

 . ابن عدی و ... راث« الکامل»، ابن جماناثر  «المجروحین» ،ذهبی اثر« میزان االعتدال»، رازی

را که مؤلفان معتقد به موضوعه بودن یا ضعیف بودنشان  ثیهایی که در آنها احادیدسته دوم: کتاب

روایات  ایعدهموضوعه را جمع کنند.  یثاند. بعضی سعی کردند تمام احادوری کردهآگرد اند،بوده

ها را یا ضعیف برخی کتاب جعلیو برخی نیز روایات  کردهیف ألدر یک موضوع خاص را ت ساختگی
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 «احادیث القصاص» ،عانیصن« الموضوعات» وزی،ابن ج «الموضوعات»هایی مانند: گرد آوردند. کتاب

ضوعات المو»وطی، سی «ۀ فی االحادیث الموضوعۀلی المصنوعالآل»، ن قیمبا« المنار المنیف» تیمیه،ابن 

کتاب فت ه و ابن عراق« تنزیه الشریعۀ»، «ۀالضعیفسلسلۀ االحادیث » ،مال علی قاری «الکبری و الصغری

 ی.آلبان اثردیگر 

علمای اهل سنت است و در شیعه  تألیف مذکور،های شود، تمام کتابگونه که مالحظه میهمان

توان نام کتاب را می چهارنشده است. فقط  تهنگاش «اخبار موضوعه» مستقلی در خصوص تاکنون کتاب

« عفاءالض» :اندتحریر درآمده یهباب به رشت قریب به اینو  اندبا این موضوعحدودی مرتبط  برد که تا

، محمد تقی «ۀاالخبار الدخیل»در دسته دوم:  .گیرد(ل جای میوا ه)که در دست ابن غضائریتألیف 

مه عال اثر« یردالغ»نیز هاشم معروف حسنی و  تألیف« الموضوعات فی اآلثار و االخبار» و شوشتری

دلیل توان نام برد. بسیاری معتقدند األخبار الدخیلۀ بهرا می فقط بخشی از مجلّد پنجم کتاب(آن هم امینی )

توان اولین گام در میان عالمان شیعه در این اختصاص یافتن بخشی از آن به احادیث موضوعه را می

، یعنی بررسی، ی تحقیق در این موضوعی پیشینه(. درباره17: 7711حوزه به حساب آورد )نفیسی، 

شناسی عالمه شوشتری در األخبار الدخیلۀ، تا کنون چند مطالعه و پژوهش انجام گرفته تحلیل و روش

که  «سخنی درباره االخبار الدخیلۀ عالمه )محقق( شوشتری»ای با عنوان: است. رضا استادی در نگاشته

موضوعه پرداخته و در ادامه معیارهای  نامه آئینه پژوهش منتشر شده است ابتدا به مبحث احادیثدر دوماه

گرداوری احادیث جعلی توسط نگارندگان کتب موضوعات در اهل سنت را بررسی کرده و سپس به 

 عبدالمهدی جاللی درصورت مختصر نقد کرده است. شوشتری را معرفی و به« األخبار الدخیلۀ»اجمال، 

که در مجله علوم حدیث انتشار یافته است، به معرفی « سیری در کتاب االخبار الدخیلۀ»ای با عنوان مقاله

عالمه محمدتقی شوشتری و کتاب األخبار الدخیلۀ پرداخته و روش پردازش روایات از منظر شوشتری 

هایی از روایات بیان کرده است.  هاجر خاتون قدمی را همراه با معرفی فصول کتاب، با ذکر نمونه

نگاشته که در کتاب ماه دین منتشر شده و در « الخبار الدخیلۀ و النجعۀا»ای با عنوان جویباری نیز مقاله

روش شناسی عالمه شوشتری در »آن به معرفی األخبار الدخیلۀ پرداخته است. مقاله دیگری با عنوان 

به قلم سید علی آقایی در مجله علوم حدیث به چاپ رسیده است؛ نگارنده پس « نقد احادیث ساختگی

های نقد حدیث در این کتاب پرداخته است. های آن به بیان روشو اشاره به ویژگیاز معرفی کتاب 
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ای معیاره»ای که در مجله نقد و معرفی کتاب با عنوان مشابه همین کار را خانم شادی نفیسی با مقاله

 ت.اس هایی را نیز ذکر کردهمنتشر شده، انجام داده و نمونه« شناخت احادیث موضوع در االخبار الدخیلۀ

اند؛ شناسی شوشتری معطوف کردههای نامبرده عمده تمرکز خود را به معرفی این اثر و روشپژوهش

های نقد احادیث و معیارهای عالمه پژوهش حاضر پس از معرفی اجمالی کتاب و مؤلف آن، روش

هایی هنمون شوشتری برای موضوعه دانستن روایات را ذکر و مورد بررسی و تحلیل قرار داده و ضمن ذکر

که غالبا از روایات فقهی هستند، هریک از معیارهای سندی و متنی مورد توجه شوشتری، واکاوی و نقد 

 شده و آثار فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است.  

 آشنایی با عالمه شوشتری و کتاب األخبار الدخیلۀ  -1

محققی نسبتا پر کار است و وی  .قمری در نجف زاده شد 77۳۱عالمه محمدتقی شوشتری در سال 

های فقهی، رجالی و حدیثی دارد. یکی از آثار این دانشمند بزرگ کتاب آثار و تالیفات متعددی در زمینه

کتاب تالیف شده است.  جلد مستدرکات آن( 7جلد اصل و  7 )جلد  ۴است. کتاب در « خیلۀالداالخبار »

در احادیث  باب دوماست.  فصل 7۳دارای ه کدر احادیث تحریف شده  باب اول باب است. 7دارای 

 ۳دارای که در دعاهای تحریف شده و ساختگی  باب سوم. فصل است ۴دارای  کهجعلی و دروغین 

  انتشار یافته است. تحقیق و به کوشش استاد علی اکبر غفاریکه  فصل است

جایگاه روایات و اهمیت نگاشت و با توجه به  7«اللمعۀ الدمشقیۀ»ای بر ابتدا حاشیه عالمه شوشتری

پرداخت و برای این کار روایات را « وسائل الشیعۀ»آن در مباحث فقهی، به مقایسه اخبار این کتاب با 

از کتب اربعه و دیگر مصادر اولیه جمع آوری کرد و متوجه اختالف فاحش میان جوامع متاخر و کتب 

مم ی روایات جعلی و تحریف شده مصربارهاربعه شد و همین مسأله سبب شد وی به تألیف اثر مستقلی د

ا ب حدیث، یهگوید: در حین کار درباراش از تألیف این کتاب میشود. شوشتری در خصوص انگیزه

ر مواجه ستبصااالتهذیب و الالفقیه، من الیحضره ، ۀسائل الشیعی وهاهایی در کتابها و ناهماهنگیاشکال

 (.۴: 773۴ ،یاستاد) شدم که مرا به تألیف این کتاب واداشت

                                                           
ی ق(، معروف به شهید اول است. این کتاب که به زبان عربی نگاشته شده مجموعه183ـ17۴اثر محمدبن مکی جزینی عاملی )« اللمعۀ الدمشقیۀ». کتاب 7 

 های متعددی نیز بر آن نوشته شده است. ی تمام ابواب فقهی است و حاشیهکاملی از فقه امامیه است و دربردارنده
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عنوان کتاب حاکی از احادیث جعلی و موضوعات است، امّا محتوای کتاب شامل هم احادیث محرفه 

ای در مصطلح الحدیث ندارد. خود عالمه هم پیشینه ،است و هم موضوعات. ضمن آنکه اصطالح دخیله

و بیان داشته که قصدش  امردهام که در آن اشکالی بوده آوام. هرچه دیدهگوید همه نوع را آوردهمی

بود چنین کاری مستلزم مجلدات پرحجمی از مطالب استقصاء و تحقیق تمام عیار نبوده که اگر چنین می

 (.۳37: 7، ج7۴۱7شد )شوشتری، می

شوشتری اعتقاد دارد که جعل و تحریف روایات، صرفاً از جانب غالت یا راویان ضعیف شیعی  هالمع

به  شیعه دست یهکه گاهی مخالفان نیز با هدف تخریب و مخدوش ساختن چهرصورت نگرفته است. بل

 اندفضایل و کرامات ائمه و یا در طعن و مثالب دشمنان زده یهعجیب و منکر دربار ،جعل اخبار متباعد

 همعال و متأسفانه برخی از آنها نیز به جوامع روایی شیعه وارد شده است و نیازمند پاالیش هستند.

: 7783 )آقایی، کار بسته استهب تنیم و ی در نقد اخبار معیارهای متعددی اعم از معیارهای سندیشوشتر

ر دروایت؛  )متنی( و هم به نقد درونی روایت توجه کرده )سندی( شوشتری هم به نقد بیرونی (. ۳۳3

 .د شداره خواهاشمواردی از نقد درونی روایات  ادامه به

 شوشتری هاز منظر عالمموضوعه دانستن احادیث معیارهای  -2

در این پژوهش معیارهای شوشتری در نقد احادیث و برساخته دانستن آن، به ترتیب ذیل دو عنوان 

 ذکر شده است.« معیارهای سندی»و « معیارهای متنی»

 تنی معیارهای م -الف

 تعارض با قرآن -1

 ترین و در عینعرضه حدیث به قرآن از مهمترین، بدیهی پژوهان رایج است،که در میان حدیثچنان

. نیز بدان تأکید شده است و امامان)ع( ترین معیارهای نقد روایت است که در کالم پیامبر)ص(حال قدیمی

روایات متعددی به این مطلب اشعار دارند؛ در برخی کتب به بیش از ده روایت معتبر در این باره اشاره 

باب االخذ بالسنۀ و شواهد »(. در کافی چندین روایت ذیل 718: 7711ئینی، شده است )غروی نا

ت: کند که فرموده اسعنوان نمونه کلینی به روایتی از امام صادق )ع( اشاره میذکر شده است. به« الکتاب

ب اهلل اخطب النبی بمنی فقال: أیها الناس ماجائکم عنّی یوافق کتاب اهلل فأنا قلته و ما جائکم یخالف کت»

کرد و فرمود: اى مردم آنچه از پیغمبر )ص( در منى سخنرانى می(. 31/ 7، 7۴۱1)کلینی، « فلم أقله

ام و آنچه به شما رسید و مخالف قرآن بود من را من گفتهجانب من به شما رسید و موافق قرآن بود آن
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رهای مورد تأکید پیامبر )ص( شود، عرضه حدیث به قرآن از راهکاکه مشاهده میچنانام. را نگفتهآن

 نص با یح(با سند صح حتی)بنابراین چنانچه روایتی برای بازشناسی احادیث صحیح از سقیم بوده است. 

 د.ارا کنار نهمخالفت یا تعارض داشته باشد، بایستی آنکریم قرآن 

نص  با رضکند منحصر در تعابدان استشهاد می شوشتری تعارضی که عالمهکه قابل ذکر آن نکته 

که به  کندر مواقعی هم برداشت نادرست از آیات قرآن، جعلی بودن روایت را آشکار مید نیست.

 شود.هایی از آن اشاره مینمونه

 نص  : در تعارض با7نمونه

قل ن طالقی که نیاز به محلّل دارد هدربارکه به نقل از ابی بصیر در کافی در روایتی از امام باقر)ع( 

آید که تنها طالقی به محلّل نیاز می شوشتری از خبر چنین بر یهبه عقید (17/ 3، 7۴۱1شده )کلینی، 

که این مطلب درحالی(. 7۱8/ 7، 7۴۱7)شوشتری،  دارد که مرد در زمان عدّه به زن رجوع کرده باشد

عْدُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَبِإِحْسَانٍ ...  تَسْرِیحٌ أَوْ فٍبِمَعْرُو فَإِمْسَاکٌالطَّلَاقُ مَرَّتَانِ  : »مخالف نص قرآن کریم است

اول مخیّر است بین  طالق دومرد در  ،آیهنص  . مطابق(۳7۱ /۳۳1 :البقره«  )غَیْرَهُ زَوْجًا تَنْکِحَحَتَّى 

 دّهعزن تا اتمام  کتر به مثابه «باحسان حتسری»رجوع به زن در عدّه و که به مثابه « امساکٌ بمعروف»

ی این موضوع در کتاب آیات االحکام شرح مبسوطی ارائه شده (. درباره7۱8 /7، 7۴۱7)شوشتری، 

 (.۳1۴-۳17: 7717چی، است )مدیرشانه

 : )در تعارض با برداشت صحیح از قرآن(۳نمونه 

 ؛به مردان است نه زنانخطاب ( 3)مائده/« وَإِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»ه که آیبا استناد به این در روایتی

.  وی (7۳۴ /7، 773۴، طوسی) واجب دانسته نشده است لذا غسل جنابت بر زنان )درغیر مجامعت(

 ؛اگر این تفسیر را درست بدانیم احکام دیگر مانند وضو و تیمّم نیز برایشان واجب نیستقائل است که 

 (.771/ 7۴۱7،7)شوشتری،  این موارد خطاب به مردان است یهزیرا در هم

که در پاسخ به این شبهه و شبهات پرتعداد دیگری که به ماجرای فراگیر بودن : با توجه به اینبررسی

ضمایر مذکر مربوط است و در تمام موارد با تمسک به قاعده تغلیب شبهه رفع شده است در اینجا نیز 

دم انتفاء مخاطبان مؤنث از ای که در تشریح دالیل عتغلیب بوده است. قاعده رسد کهچنین به نظر می

گیرد. قاعده تغلیب یک قاعده لغوی است و اقسام مختلفی شمول خطابات مذکر قرآن مورد استناد قرار می

ها بر مجموع را اختصاصی یکی از آن حکم اطالقجمع بین دو چیز و شود و در اصطالح را شامل می

https://fa.wikifeqh.ir/اطلاق
https://fa.wikifeqh.ir/اطلاق
https://fa.wikifeqh.ir/حکم
https://fa.wikifeqh.ir/حکم
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و به معنای اعطای حکم لفظی به لفظ  مجازهای لغویاز « تغلیب(. »771 تا:)تفتازانی، بی تغلیب گویند

و لفظ غالب را در هر دو به کار بردن و آن دو را که مختلف هستند همچون یکی به حساب است دیگر 

را از اقسام مجاز برشمرده است و به نقل از البرهان (.  سیوطی آن73۱تا:)تفتازانی، بی آوردن است

ار نرفته کگوید: و بدین جهت تغلیب از باب مجاز محسوب شده که لفظ در آنچه برایش وضع شده، بهمی

( که برای مذکرهایی که این وصف را دارند، وضع 7۳)تحریم/« کانت من القانتینو »است. مانند قانتین در 

(. ۳/۴7، 7۴۳7کار رفته است )سیوطی، به« القانتات»جای شده لکن در اینجا در غیر ما وضع له و به

( که اینجا هم 87)اعراف/« نمن الغابری ال امراته کانتفأنجیناه و أهله إ»همچنین کاربرد غابرین در آیه 

ای به حکم تغلیب به جاست؛ یعنی  کار رفتهبه« الغابرات»جای لفظ برای مذکر وضع شده اما مجازاً به

 (78/ )زخرف« و بینک بعد المشرقینیالیت بینی ». یا در آیه مذکر استفاده شده است لفظلفظ مؤنث، از 

ه ، مشرق بر مغرب غلبشهرتدلیل مغرب و مشرق است؛ ولی از باب تغلیب و به« مشرقین»که منظور از 

 استعمالن تغلیب از آن رو است که لفظ در جای خودش د مجاز بودگویمی زرکشی. داده شده است

 (.7/71۱، 7۴7۱)زرکشی،  نشده است

 با حکم مشهور فقهی ناسازگاری-2

ام شود؛ اما در برخی احکوجود اختالف در استنباط مسائل فقهی در بین فقیهان امری رایج تلقی می

عنوان حکم مشهور فقهی شناخته ویژه قدما، اتفاق نظر دارند که بهگاهی تمام و گاهی جمهور عالمان به

ود؛ اما در شنفسه ـ از مرجحات محسوب نمیسازگاری روایت با حکم مشهور فقهی ـ فیشود. می

شتری شورا آشکار سازد. تواند ضعف روایت و یا حتی جعلی بودن آنصورت ناسازگاری روایت با آن می

ناسازگاری حکم فقهی موجود در حدیث مورد بررسی با حکم مشهور فقهی را برای شناسایی احادیث 

 جعلی مالک قرار داده است.

سألت أبا عبداهلل )ع( عن »گوید: ساباطی می: در تهذیب شیخ طوسی آمده است که: عمار 7نمونه

(. از امام صادق ۳۱8/ 773۴،۴)طوسی، « الرجل و هو صائم فیجامع اهله قال )ع( یغتسل و الشیء علیه

که روزه بوده با همسرش مجامعت کرده است. امام فرمود: )ع( درباره حکم مردی سؤال کردم که در حالی

 اش نیست.غسل کند و چیزی بر عهده

وشن است که این روایت با حکم مشهور فقهی در این باره در تعارض است. شوشتری برای حل ر

دارد این تعارض، به یکی از عوامل ایجاد خدشه در حدیث یعنی اسقاط بخشی از متن پرداخته و بیان می

https://fa.wikifeqh.ir/مجاز_لغوی
https://fa.wikifeqh.ir/مجاز_لغوی
https://fa.wikifeqh.ir/لفظ
https://fa.wikifeqh.ir/لفظ
https://fa.wikifeqh.ir/شهرت
https://fa.wikifeqh.ir/شهرت
https://fa.wikifeqh.ir/زرکشی
https://fa.wikifeqh.ir/زرکشی
https://fa.wikifeqh.ir/استعمال
https://fa.wikifeqh.ir/استعمال
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که در صورت مجامعت در حال عدم نسیان، چنین حکمی جاری نیست و مسلما این حکم در وضعیتی 

(. وی به 11/ 7۴۱7،۳یح است که مرد در حال نسیان، با همسرش نزدیکی کرده باشد )شوشتری، صح

أَلَهُ عَماارُ وَ سَ»این مقدار بسنده نکرده و حدیث را با متن کتاب من الیحضره الفقیه که به این شکل آمده: 

/ 7۴77،۳)ابن بابویه، « ءَ عَلَیْهِقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْ عَنِ الراجُلِ یَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ بْنُ مُوسَى

ری، از متن ساقط شده است )شوشت« ینسی»ی شود که واژهدهد و به این ترتیب روشن می( تطبیق می778

7۴۱7،۳ /11.) 

 هک حکمیمربوط به عباس، دربارۀ گفتگوی میان امام باقر و ابن )ع(صادق : روایتی از امام ۳نمونه

درباره حکم مردی که با شمشیر انگشتان به این صورت که امام باقر )ع(  قطع کف دست آمده، ه دیهدربار

دست مردى را بیندازد و فرار کند و مرد دیگرى بیاید و کف دست او را هم قطع کند، از ابن عباس سؤال 

عباس و تحلیل و پاسخ  کند که حکم خداوند به چه صورت خواهد بود؟ در ادامه روایت، پاسخ ابنمی

خالف بر این حکم شوشتری چنین استدالل کرده که  .(7/۳۴1 ،7۴۱1 ،کلینی)امام )ع( بیان شده است 

ابن  و قاضیسی اند، تنها شیخ طوفتوای مشهور عالمان شیعی است و کلینی و صدوق بدان عمل نکرده

؛ لذا شوشتری بدین اجماع امامیه دانسته استرا رد کرده و خالف آن هم اند که حلّیبراج به آن فتوا داده

 .(۳71-7/۳77، 7۴۱7شوشتری،) جهت روایت را موضوعه دانسته است

درباره روایت حکم مجامعت با همسر در حالت صیام، دقت نظر و وسواس شوشتری در نقد بررسی: 

یت مله کیفحدیث قابل توجه است. وی پس از استدالل به ضعف حدیث، به دنبال دالیل دیگری از ج

نقل روایت در سایر جوامع حدیثی معتبر مانند الفقیه شیخ صدوق نیز بوده است. این دقت نظر، نظایر 

دیگری نیز در األخبار الدخیلۀ دارد؛ مانند روایتی که در فصل دوازدهم از جلد اول که درباره وقوع 

(. شوشتری 7/83، 7۴۱7ی، تحریف به واسطه خلط حواشی با متن است ذکر و تحلیل کرده است )شوشتر

برای اثبات سخن خویش تنها به مبهم بودن داللت متن بسنده نکرده و به کیفیت نقل روایت در الکافی، 

دلیل مخلوط شدن حواشی با متن، روایت را محرف الغیبۀ نعمانی و تهذیب طوسی نیز استشهاد کرده و به

 دانسته است. 

 یدر شرایطبا حکم مشهور فقهی  نیز طبعا ناسازگاریی دیه انگشتان و کف دست درباره مسأله

اختالف  ؛ با توجه به رایج بودن مخالف حکم مشهور باشدباشد که حقیقتا و قابل استشهاد تواند صحیحمی

در استنباط در مسائل فقهی و با توجه به اینکه این اختالفات در میان مذاهب و مراجع به رسمیت شناخته 
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تواند به صحت روایت خدشه وارد کند یا مشهور در جایی قابل استناد است و می شده، مخالفت با حکم

به عنوان یکی از دالیل ضعف روایت به شمار رود که جمهور عالمان و برجستگان بر امری اتفاق نظر 

یخ ش ای مانندفقیهان برجستهکه امّا این داشته باشند و روایت مورد بحث، در تعارض با آن نظر باشد؛

که در چنین  به این معنا تواند تأمل برانگیز باشدد، میندیدگاه حضور داشته باش در نقطه مقابل این وسیط

وضعیتی بهتر است به آراء مخالفان از جمله شیخ طوسی و قاضی ابن براج، مراجعه و ادله آنان برای عمل 

حرف مه شوشتری مبنی را بر مگیری عالمهمی که نتیجه به مضمون روایت مورد بحث را تحلیل کرد؛ نکته

ای است که در ذیل روایت به تفصیل اقامه کرده است کند، سایر ادلهیا موضوع بودن روایت تقویت می

پایه بودن عبارات و الفاظ (. شوشتری به ناسازواری تاریخی و نیز دون۳71-۳73/ 7۴۱7،7)شوشتری، 

ان برخوردار بوده و چنین تعابیری با سایر سخنان که کالم امام همواره از فصاحت و قوت بیروایت و این

سطح نیست استشهاد کرده و به شکل اقناعی با اقامه کردن چهار دلیل، مدعای خود را مبنی بر امام هم

 مجعول بودن این حدیث مطرح کرده است.       

 معصومان)ع( هتعارض با اعتقادات کالمی امامیه دربار-۳

 مسأله مخالفت روایات با معتقداتیکی دیگر از معیارهای مورد تاکید عالمه شوشتری در نقد حدیث، 

از معتبرترین معیارهای عالمه در بازشناسی است که پس از مخالفت با قرآن و سنت قطعی، مسلّم امامیه 

 رود.شمار میبهروایات جعلی از روایات صحیح 

 زمان  رؤیت امام متضمن  : روایات7نهنمو

است.  شیعیانیکی از مسائل پرچالش در میان  غیبت کبریدر دوران مساله دیدار با امام زمان )ع( 

اند؛ اما در دوران غیبت کبری سخن گفته امام زمانبسیاری از بزرگان و علمای شیعه، از دیدار خود با 

دانند. منشأ را ناممکن می غیبتمالقات با آن حضرت در زمان  ق(،73۱)م  نُعمانیای دیگر همچون عده

. است نامیدهدر روزگارِ غیبت را دروغگو دعیان مالقات با ایشان است که م احادیثیاین اختالف، 

است که در آن، مدعیان مالقات را دروغگو  نائب چهارمامام زمان خطاب به  توقیعترین سند، آخرین مهم

 ؤیتر بسیاری از عالمان شیعی، عقیده ه(. بر این اساس ب717: 7۴77)طوسی، زننده خوانده است و افترا

لذا عالمه شوشتری تمام روایاتی که در آنها ادعای دیدن امام زمان شده  ؛امام پس از غیبت ممکن نیست

و تحلیل برشمرده صفحه  3۱را در حدود ز این روایات امواردی مردود و مجعول دانسته است. او  را

 (.777-88 /7۴۱7،7شوشتری، )کرده است 
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https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 : ناسازگاری با شأن ائمه )ع( ۳نمونه 

مثال در روایاتی آمده است که فردی که زنی بدخلق داشت و مردّد بود که او را طالق دهد، مسأله را 

عمویم را که بسیار بدخلق بود به عقد  فرمود: پدر من دختردر پاسخ از امام کاظم )ع( پرسید. حضرت 

رفتم و یوار باال میبست، ولی من از دشد که در را به روی من و او میمن درآورده بود. چه بسیار می

شوشتری  یهبه عقید. (77 /3 ،7۴۱1)کلینی، که پدرم فوت کرد و من او را طالق دادم گریختم تا اینمی

فلذا رأی بر موضوعه بودن آن داده است )شوشتری،  در شأن دو امام نیستو این عبارات این رفتارها 

7۴۱7،7 /7-۴.) 

 و امامان )ع( )ص( یامبر: انتساب معجزات عجیب و غریب به پ7هنمون

معجزه از اختصاصات انبیاء )ع( است و انتساب این اصطالح به امامان )ع( فی نفسه دارای اشکال 

در یکی از این ای است. که سخن از کرامات و مسائل عرفانی باشد که موضوع جداگانهاست. مگر آن

د جواب سالم علی)ع( را داده و آمده که: خورشیعجیب مندرج در کتاب سلیم بن قیس هاللی روایات 

که مهاجران و انصار هم ! خطاب کرده استنظیر: اول، آخر، ظاهر و باطن لی اتع خدایاوصاف  با او را

که گویی که علی بشر است درحالیچگونه می :با تعجب گفتند )ص( به پیامبر ،شاهد این ماجرا بودند

(. عالمه شوشتری پس از بحث 7۴۱7،۳/177، )الهاللی خورشید او را به اوصاف خداوند خطاب کرد

 .(7/۳۴۱، 7۴۱7شوشتری،داند )قطعاً برساخته غالت می را روایت مفصلی این

بینی و حرکت در مدار عقالنیت های شوشتری روشنشود یکی از ویژگیکه مشاهده میچنان بررسی:

است. او درباره چنین روایاتی که سبب وهن بزرگان دین و فروکاهش جایگاه متعالی اندیشه اسالمی و 

گیری کرده ولی برای موضوعه دانستن احادیث ناسازگار صورت قاطع موضعتخفیف شأن مذهب است به

گیری و ذکر حواشی غیر ضروری، جای موضعبا مباحث کالمی، نیز از روش نقد حدیث پیروی کرده و به

 با همان رویه و  اسلوب جاری در األخبار الدخیلۀ آنها را ساختگی و مردود دانسته است.    

 تعارض با عقل یا علم-۴

دن های تشخیص ساختگی بویوهبا توجه به مفهوم مبنایی سازگاری عقل و دین در اسالم، یکی از ش

ه ی نمل بروایات، تعارض و ناسازگاری آنها با عقل و یا علم است. عالمه طباطبایی در تفسیر سوره

(. شوشتری نیز 77/731، 771۱مواردی از این روایات اشاره و آنها را مردود دانسته است )طباطبایی، 
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عقلی و قطعیات علمی در تعارض باشد، را موضوعه از همین شیوه بهره برده و هر روایتی که با مقتضیات 

 دانسته است. 

ختم »نمونه: شوشتری ذیل عنوان اخبار تفسیر منسوب به امام حسن عسکری )ع( ذیل آیه شریفه 

 علیکند. خبر چنین است که را نقد می( در همین تفسیر روایتی را ذکر و آن1)بقره/ « اهلل علی قلوبهم

که توسط منافقی به چاه انداخته شده بود، خود را شمّاس االنصاری  یسقت بن )ع( برای نجات جان ثاب

به چاه انداخت، ولی پیش از ثابت به ته چاه رسید! پیامبر وقتی این موضوع را شنید، گفت: چطور زودتر 

ست! وتو هستی و در سنگینی تو همین بس که علم اولین و آخرین نزد ااز  ترکه سنگینی درحالییدنرس

گوید؛ سرعت این حدیث می قسمتی از نقدشوشتری در . (7۱1 - 7۱8: 7۴۱1)ع(، حسن عسکریامام )

 !وابسته است، نه زیادی علمجسم سقوط اشیاء به سنگینی 

ر )زودت خبرگویی اصل نماید که چنین به ذهن متبادر میای است که گونهنقد عالمه به :بررسی

که در ادامه به این مطلب پرداخته که اساسا سلیم ! ضمن ایناسترا پذیرفته  به ته چاه()ع( رسیدن علی 

که نام مقداد و ابوذر و کردند چنانبود او را از اصحاب امام علی محسوب میبن قیس اگر از مؤمنان می

چنین خبری صرفاً به قصد استهزاء و رسد به نظر می(. 71۴/ 7، 7۴۱7... احصاء شده است )شوشتری، 

ار در مقابل اخبعکس العملی است  ات روانی برای زیر سؤال بردن فضائل واقعی امامان ویا نوعی عملی

تا به این طریق اصل را هم آغشته به ؛ خصوص علی )ع( رسیده استهکه از برخی معصومان ب صحیحی

عبارت اخیر  ،بودن علیج آید، دلیلدست میکه از دقت در متن روایت بهچنان کذب و غلو جلوه دهند.

ازگار با ناس ،محتوای روایتاساسا بلکه  !نیستر)ص( مبنی بر رابطه وزن و سرعت سقوط اجسام پیامب

  است. و برساختهکذب عقل و ناقض علم و در نتیجه 

 ناسازگاری با تاریخ -۵

یکی دیگر از معیارهای نقد حدیث و برساخته دانستن روایات توسط شوشتری در األخبار الدخیله 

که ممکن است راوی در خبر خود از کسی دادها با مسائل تاریخی بوده است. مانند ایناسازگاری رخن

توانسته او را دیده باشد. )از جمله اینکه مثال پس از مرگ او متولد شده نقل کند که از نظر تاریخی نمی

 تاریخی. های تاریخی مانند عدم انطباق روایت بر رخدادهای باشد( یا سایر ناسازگاری

م که: هنگابه این صورت بکر نقل کرده از محمّد بن ابیرا سلیم بن قیس هاللی روایتی : 7نمونه

از دنیا که دتین بگوید، نگفته تا ایناحضور داشته و هرچه اصرار کرده تا شه وی، بر بالین پدرشاحتضار 
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ناسازگاری تاریخی موضوع (. عالمه شوشتری این خبر را با اثبات ۳/8۳۱، 7۴۱7رفته است )هاللی: 

و اندی  ، دو سالهنگام احتضار پدرش دربکر دانسته است و چنین استدالل و اثبات کرده که محمدبن ابی

 .(۳77 /7، 7۴۱7شوشتری، ) نداشته است تربیش

کرد به کمر حضرت یعقوب هرگاه گوشت شتر میل می»: از امام صادق )ع( روایت شده که: ۳نمونه

؛ لذا گوشت شتر را بر خود حرام کرد و این ماجرا مربوط به پیش از نزول عهد عتیق شددرد مبتال می

شوشتری چنین استدالل کرده که «. اما خودش گوشت شتر نخورد ؛را تحریم نکردبود و پس از نزول آن

زمان  که تورات پس ازطبعا باید به اسرائیل برگردانده شود در حالی« لم یحرمه»ضمیر مستتر در فعل 

 (.   77/ 7، 7۴۱7داند )شوشتری، حضرت یعقوب نازل شده است و فاعل یحرمه را موسی )ع( می

های اعتقادی، یکی از علل وضع حدیث بوده خی و سیاسی و حب و بغضدادهای تاریطبعا رخ بررسی:

ها ی جعل توسط همه گرایشکه در جای خود قابل بررسی است. چنین وضعیتی سبب شد که عارضه

ه است. نگرش علمی بکه بخشی از احادیث موضوع نیز توسط غالت شیعه برساخته شده رخ دهد. چنان

داشت قامت عالمی منصف به نقد روایات بپردازد و با رعایت اصل برونمباحث سبب شده که شوشتری در 

عقاید و تمایالت مذهبی، روایات را مورد تحلیل و نقد قرار دهد و به دنبال تحکیم باورهای پیروان 

توان از این موارد دانست. همچنین شوشتری در جای دیگری از مذهب تشیع نباشد؛ که مورد فوق را می

داند )شوشتری، ا که به ارتباط خلیفه اول و دوم با یهود اشاره دارد باطل و موضوع میکتاب، خبری ر

توان چنین نتیجه اند. از این رویکرد میکند که خلفاء اهل این کار نبوده(. وی تاکید می1/ 7، 7۴۱7

ا صرفا با یهای شوشتری نتیجه استدالل و دقت نظر اوست و از باب احتیاط و گرفت که این نوع تحلیل

های عقالنی و روشمند آرای خود را بیان نموده هدف تقریب مذاهب نبوده است؛ بلکه وی مطابق تحلیل

است؛ چرا که اساسا انگیزه نگارش این اثر، صرفا پاالیش گنجینه روایات از جعل و تحریف و تصحیف 

 بوده نه تقریب؛ هرچند چنین رویکردی به موضوع تقریب نیز کمک کرده است.

 و مسلمات تاریخی تعارض با سنّت -۶

اد با حدیث مورد اعتمبا سنت، متعارض بودن محتوای روایت تعارض  محمد تقی شوشتری ازمنظور 

 وارد موضوع یک در که صحیحی روایاتمجموعه تعارض با است یا )ع( و قطعی الصدور از معصوم 

 .است شده
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در  (3ه/ )بقر« کَفَرُوا سَوَاءٌ َعلَیْهِمْ َأأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ُتنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَإِنَّ الَّذِینَ »: : گفته شده که آیههنمون

. شوشتری ضمن (18- 1۳ :7۴۱1)ع(،حسن عسکریامام ) بن عبدالمنذر نازل شده است ۀشأن ابولباب

از ه ند که ابولبابدهد که شیعه و اهل سنت همگی اتفاق نظر دارموضوعه دانستن این روایت، توضیح می

مچنین ه پیش از اسالم نیز یهودی نبود بلکه با یهودیان حلیف )هم پیمان( بود. بود و معتقدانصار مؤمن و 

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَیِّئًا عَسَى اللَّهُ »بنابر روایات صحیح شیعه و سنّی آیۀ 

 (.7/717، 7۴۱7)شوشتری،  ( در شأن او نازل شده است7۱۳/)توبه «عَلَیْهِمْ أَنْ یَتُوبَ

های است که وی برای اثبات دیدگاه نکته قابل توجه در نقد روایات توسط شوشتری این بررسی:

ی شأن نزول مطرح کند. درباره همین روایت از آنجا که مسالهخود به منابع دیگری نیز استشهاد می

فاسیر تکند آن هم به منبعی مانند تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که از شود به کتب تفسیر مراجعه میمی

« رفوا...و آخرون اعت»متقدم بوده و از درجه اعتبار و اعتناء باالیی نزد اهل تفسیر برخوردار است نزول آیه 

(. همچنین از آن 7۴۱7،7/71۴دهد )شوشتری، در شان ابولبابه را به تفسیرعلی بن ابراهیم استناد می

کند ینیز مراجعه م« فی معرفۀ االصحاب االستیعاب»ی رجالی هم پیدا کرده است، به جهت که مسأله جنبه

کند. ان میرا بیکه او شاهد عقبه و غزوه بدر بوده و عبارات مربوط به تعدیل و تقویت ابولبابه نظیر این

ده اش گفته آیه مذکور درباره او نازل شکند که دربارهشوشتری همچنین به سخن ابن عباس نیز استناد می

هفت، هشت یا نه نفر که از جنگ تبوک غیبت کرده بودند، سپس پشیمان شده که ابولبابه به همراه چنان

توبه در شأن او نازل شد و  7۱۳انفال و  ۳1که آیات و توبه کردند و خود را به ستون مسجد بست تا این

 اش پذیرفته شد. توبه
   

 فقهی مقایسه با اخبار مشابه -۷

 که وی با تسلّط فراگیراین است خبارالدخیله األهای جالب عالمه شوشتری در از ابتکارات و روش

 و به روشرا با روایات مشابه در همان موضوع قیاس و تحلیل کرده علی و اشراف بر روایات، حدیث ج

 تطبیقی به نقد روایات همت گماشته است.

های گوناگون را بازرسی بکشد، کتاهای مختلف فقه بیرون میهای مشابه را از بابروایتوی 

 دهد، ازهی شش یا هفت نقل را در کنار هم قرار میگاکند. عالمه کند و به کتب شیعی اکتفا نمیمی
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فاوت در ظاهر متهب ست که این روایاتِا آید آندست میها بهنقلبررسی تطبیقی ترین نتایجی که از مهم

 واقع یکی هستند.

طیب خ) خطیب بغدادی در تاریخ بغداد از پیامبر)ص( نقل کرده از عنوان نمونه خبری را به نقلبه

 «صفین»را با اصل خبر منقول در کتاب را موضوع یا محرف دانسته و آنو آن (۳17 /7 ،۳۱77 ،یبغداد

نصربن مزاحم مقایسه کرده و موضوع بودن روایت مذکور در تاریخ بغداد را نتیجه گرفته است. همچنین 

 (.۳77/ 7، 7۴۱7ر خبر نیز اشاره کرده است )شوشتری، به وقوع تدلیس د

 های تطبیقی(نظر از بررسی)صرف روایاتبسندگی و تمرکز بر محتوای متن -8

های های بخشها و تعارضعالمه شوشتری با تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق و موشکافانه، تناقض

 .ها یافته استبودن آناهدی بر جعلی ومختلف متن روایات را شناسایی کرده و ش

گناهان مؤمن و کافر در حج  روایتی منسوب به امام صادق )ع( درباره حج آمده است: : در7نمونه

گذارند که آمرزیده گوید: کفار که حج نمیمیعالمه . (7۳۳ - 7۳7/ ۴ ،7۴۱1کلینی، ) شودآمرزیده می

 .(7/7۱۴، 7۴۱7)شوشتری،  ت جعلی استیشوند لذا به این دلیل روا

این کار را کردم برای  : در روایت دیگر در بحث سه طالقه کردن امام باقر)ع( آمده است:۳نمونه

در استدالل بر موضوعه دانستن روایت عالمه . (13-17/ 3، 7۴۱1 ،کلینی) که نیازی به این زن نداشتماین

رجوع مجدد نیز منوط دست مرد است و  هزیرا طالق ب؛ بار طالق هم کافی بودگوید در این صورت یک

 (.7۱1/ 7، 7۴۱7)شوشتری،  به خواست اوست

شوشتری در نقد حدیث، محتوای حدیث را نیز تحلیل و با محوریت عقل، به نقد درونی  بررسی:

روایت پرداخته و علل حدیث را آشکار ساخته است. هر دو روایت اشاره شده، بنا به دلیل عقلی، معلّل 

دور چنین کالمی از زبان امام منتفی است حکم به موضوع بودن چنین روایاتی که صاست و با توجه به این

لفظ و تعابیر به کار رفته در روایت یا آشفتگی و شوشتری رکاکت در مواردی هم عالمه داده است. 

 .(7/717 ،7۴۱7شوشتری،) ساختگی بودن آن دانسته است هقرنی رااضطراب متن 

 معیارهای سندی روایت: -ب

دست هبروایت یک سند و یا تحریف در اسناد  صمعیارهایی نیز برای شناخت نق شوشتری عالمه

 :شودختصار اشاره میبه اترین آنها مهبه مداده است که 

 



 

 فقهی روایات بودن ساختگی در شوشتری عالمه معیارهای نقدپذیری / 51

 یا سند  شابه در متنت -1

یا یکسانی جمیع خصوصیات در و امکان ندارد که یک متن با وحدت لفظ و معنا  از نظر شوشتری

ین اصورت اختالف سند، دو روایت تلقی شود. بلکه در واقع اتفاقی که افتاده  درو ...  سؤال و جواب

رسد آنچه درباره احادیث نظر میهرچند به که در یکی از سندهای روایت تحریفی واقع شده است. است

متواتر مطرح است در تعارض با این سخن باشد؛ اما روشن است که دیدگاه شوشتری در خصوص 

 ائبه تحریف و یا دارای یکی از عوارض حدیث هستند. روایاتی است که ش

گیرد ینتیجه م گونهداند و اینخود راویان را مؤیدی بر یکی بودن سند می یهایشان یکی بودن سلس

/ 7 ،7۴۱7شوشتری،که درحالی که متن مشابه باشد پس باید در نام یک راوی تحریفی روی داده باشد )

18.) 

 حیات و وفات افراد طبقه یا تاریختوجه به -2

ن و راویا یهاوالً هرگونه افتادگی در سلسل ،با دقت در تاریخ حیات و وفات افراد شوشتری عالمه

 .دبخشتشریح و جرح خود نسبت به سند را از این طریق سامان میرا  آنان نزمانی بیی هوجود فاصل

تواند از راوی متأخر روایت کرده یکند که راوی متقدم نمباتوجه به طبقات روات استدالل میهمچنین 

 . (۳۴3/ 7 ،7۴۱7)شوشتری، باشد

از ابی سلمه از عبدالرحمن بن عوف از پدرش از رسول خدا « التهذیب»در  شیخ طوسی: هنمون

در زمان جاهلیت کشته ها قبل و سالکه عوف از نظر تاریخی باتوجه به این کند.روایت میحدیثی را 

؛ شوشتری، ۴/77۳، 773۴ ،طوسی)کرده باشد توانسته از پیامبر)ص( روایت نمیوی شده است لذا 

7۴۱7، ۳/۳). 

عن  ۀابی سلمصورت: بهعبارت  و تصحیف شده است« نع»به « بن»گوید: درواقع عالمه می

. در اینجا شوشتری (7/۳۴3 ،7۴۱7)شوشتری، ابن عبدالرحمن بوده است ۀعبدالرحمن نبوده بلکه ابی سلم

در تاریخ حیات و ممات راویان پرده از برخی تصحیفات که ممکن است بین حروف عطف و  با دقت

 دارد. رخ دهد، بر می« بن»و « عن»برخی اسامی مانند 

 کنندراویانی که از یک فرد روایت می یهزنجیرتوجه به -۳

توان از عادت راویان به است، می علومعالمه معتقد است در برخی موارد که تاریخ وفات راوی نام

 نقل بعضی از برخی دیگر به حقایقی دست یافت.
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 یهکه یک واسط اندالکافی، الفقیه و التهذیب از ابان به نقل از امام صادق)ع( آوردها : روایتی رهنمون

ن ای. (7۱۳/ 7، 7۴77 ،بابویه؛ ابن1/78۴ ،773۴؛ طوسی، ۳71/ 7، 7۴۱1کلینی، ) آن نامعلوم است

 ست.ادانسته  «حذیفه»را و تهذیب آن« حریز»را مجهول دانسته ]عمّن حدّثه[ و الفقیه آن الکافیواسطه را 

دانسته که روایت ابان از مطلب این  مدعایش را و دلیلداند میعالمه شوشتری، نقل الفقیه را صحیح 

 .(777-77۴/ 7۴۱7،۳ ،شوشتری) «حذیفه»روایت او از  خالفهب حریز بسیار است

 توجه به ذکر نام افراد در کتب رجالی-۴

های شناخت تحریف در اسناد است که عالمه از آن استفاده کرده این مسأله یکی دیگر از روش

 است.

دلیل وجود نامش در رجال، هنمونه: در اختالف بین حسین بن کثیر و حسین بن بشیر، اولی را ب

های رجالی، عالمه شوشتری ضمناً در بررسی (.787/ 7۴۱7،۴وشتری، ش) داندبرخالف دومی درست می

درکنار این تتبّعات مهم رجالی، مباحث دیگری از این دست  کند.از کتب رجالی اهل سنّت نیز استفاده می

از قبیل تشابهات اسامی، وجوه اشتهار راویان و توثیقات و تضعیفات  ؛اندمورد توجه عالقه قرار گرفته

 (.۴/787: 7۴۱7)شوشتری،  رجالیون

   متنکشف اشکاالت سندی از طریق توجه به -۵

 ند،سنیز برای شناخت صحیح از سقیم « متن»یعنی  با دقت در بخش دیگر حدیثشوشتری عالمه 

کار رفته در متن، برخی اشکاالت سندی را برطرف ساخته با دقت در نوع تعابیر به وی .است مدد جسته

 است.

 مع کنت أطوف» روایتی از امام صادق )ع( نقل شده که حضرت با تعبیر «الشیعۀ وسائل»نمونه: در 

 دیگری آمده و راوی یهروایت به گون« وافی»خطی دیگر و در  یهدارد. در نسخمطالبی را بیان می «أبی

« اهللدکنت أطوف مع ابی عب» :بوده است. تعبیر دوم چنین است این ماجراآن نه امام، بلکه نقل کننده 

 ،ریشوشت) در متن، صحت نقل دوم را مطرح کرده است« ت فداکعلج» عالمه باتوجه به استعمال عبارت

7۴۱7، ۳ /18-11). 

 کار گرفته شده توسط شوشتریشود این شیوه نقد روایت و ظرافت بهکه مالحظه می: چنانبررسی

 . رودشمار میات او در نقد حدیث بهزمان به متن و سند و اعتناء به جزئیات از ابتکاریعنی توجه هم
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 راوی ادبتوجه به -۶

مورد د بررسی سنشوشتری در شخصیت افراد است، مالک دیگری است که  یهتوجه به ادبی که الزم

 است.توجه قرار داده 

را از بار از امام باقر )ع( و پس از قانع نشدن آننمونه: روایتی از فضیل بن یسار آمده است که یک

هم به این شکل را بعید عالمه تعدد سؤال آن. (733 /7 ،7۴۱7شوشتری، ) صادق )ع( پرسیده است امام

 شمرده و نام یکی از ائمه را تحریف دانسته است.

لول تواند معداد میاین رخادب شود. ی خروج از دایرهنبایستی حمل بر  -لزوماً- تعدد سؤال بررسی:

امام یا شاگردان، برای فهم بیشتر سؤال پرسیده باشند. یا برای فهم  یهچه بسا صحابعوامل دیگری باشد. 

پاسخ را فراموش کرده یا مبحثی را خلط کرده باشند. زوایای دیگری از موضوع پرسیده باشند و یا حتی 

ان، مکتوباتشدر برای نگارش دقیق پاسخ موضوع در ذهن خود و یا  ملبرای ثبت کاحتی ممکن است 

اگردان که شباشد یا ایندار سؤال شده های فاصلهدر زمان احتمال دیگر این است که .شندپرسیده با مجددا

در مباحثات خود، برای قانع کردن یکدیگر مجبور به سؤال دو یا چندباره شده باشند و ... لذا نفس تعدد 

ـ آن هم در دورانی که ترویج دانش و مباحثات و مناظرات علمی از نظر کیفیت و کم ترین یت در باالسؤال 

تنهایی عدم مراعات ادب تلقی شده و نهایتا حکم به تحریف روایت  تواند بهمیزان بوده است ـ هرگز نمی

های دیگری ای، در حالتی که روایت از باب متن و یا سند دچار ضعفشود. هرچند بروز چنین مسأله

ر نظر ای برای تضعیف روایت دعنوان قرینه تواند بهنظیر انقطاع سند یا رکاکت لفظ و امثال آن باشد، می

 گرفته شود.  

 کثرت افتادگی و ندرت زیادت-۷

 شوشتری وجود یا عدم یک عبارت باشد. متوقف برها این موضوع درجایی است که اختالف نقل

وایتی را ربرافتادگی تاکید نموده و « بخالف الزیاده السقط کثیرٌ» عملی یهدر این مواقع با استناد به قاعد

، 7۴۱7)شوشتری،  دهدای را در بردارد ترجیح میکه در آن اسقاطی صورت گرفته به روایتی که زیاده

 که روایت دارای زیاده از تعدّد نقل نیز برخوردار باشد.حتی درجائی(. 77۱/ 7

مّا ا ؛ی وجود نداشه باشد، تمسک به این قاعده صحیح باشدحشاید در شرایطی که هیچ مرجّ بررسی:

ای که مورد بحث است، صورتی که زیاده ی از قبیل تعدّد نقل وجود داشته باشد، درحکه مرجّ جایی در
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و با قرآن و سنت قطعی تعارض نداشته باشد و با قبل و  جام آن خللی وارد نکندسصحت عبارت و اندر

 .صحیح نباشد بعد خود نیز تناسب محتوایی و سیاقی داشته باشد، ممکن است استعمال آن قاعده

 توجه به کتابی که حدیث درآن آمده است-8

استفاده  مرجحعنوان یک عالمه از اعتبار و جایگاه کتاب و منبعی که روایت درآن آمده است به

، ن آمده باشد، به جهت اعتبار و توثیق بیشتریبیکند. مثالً اگر روایتی به دو شکل در الکافی و تهذمی

وی به  .گر استدر الکافی بیشتر جلوه« استواری در نقل احادیث»داند. زیرا صحیح می راروایت الکافی 

 .(78/ 7 ،7۴۱7شوشتری، ) االستبصارو  التهذیب، الفقیه، الکافی ترتیب زیر به کتب اربعه توجه دارد.

عی واق. چه در مشودعنوان یک مالک علمی دقیق مطرح تواند بهنفسه نمیاین دیدگاه نیز فیبررسی: 

 از هک کتابی از است ممکن – روایت چند یا در یک –برخوردار باشد  کمتریکتابی که از اتقان و دقت 

لفقیه، زیرا برتری مثالً الکافی بر ا به خرج داده باشد؛بیشتری  دقت است، برخوردار باالتری اتقان یدرجه

تواند بگوید که تک تک روایات الکافی نسبت به تک تک روایات یک تفوّق نسبی است و کسی نمی

است. در خصوص اعتبار روایات الکافی نیز نظر اغلب  برخوردار باالتریو استواری  ، اتقانالفقیه از دقت

السند و موارد اندکی نیز مردود است )حجت، آن ضعیف محققان منصف شیعی این است که تعدادی روایات

ی اعتبار منبع، اگر بین منابع معتبری مانند کتب اربعه در قبال منابع (. هرچند تمسک به قاعده3۳: 7788

 و جوامع حدیثی متفرقه رخ دهد، قابل دفاع است؛ اما درجه اعتبار روایات کتب اربعه تقریبا یکسان است. 

از « الفقیه»ره ترتیب مورد نظر شوشتری در باب اعتبار کتب اربعه، بسیاری عقیده دارند نکته دیگر دربا

(. لذا ترتیب مورد نظر شوشتری 7۱۴: 7788درجه اتقان باالتری نسبت به الکافی برخوردار است )حجت، 

 ت.       سعنوان امری شایع و مقبول بین محدثان مطرح نیکه الکافی را به الفقیه ترجیح داده است، به

 تعدّد نقل -9

مالک و معیار دیگر عالمه در ترجیح یک نقل، تعدّد نقل روایت مورد بحث است. مثالً در اختالف 

داند می را تعدّد نقل آن روایتقول اول را پذیرفته و دلیل آن« الکافی، التهذیب و االستبصار» روایتی بین

 .(۳77 -۳7۱/ ۴ ،7۴۱7شوشتری، « )و هو الصواب لتعدّد النقل «گوید:و می

هرچند تعدد نقل، یکی از دالیل تقویت و تعدیل محسوب شده است لکن با توجه به وقوع بررسی: 

د؛ مگر تواند صائب باشتعدد نقل در برخی روایات ضعیف و حتی موضوعه، این معیار نیز به تنهایی نمی

ضعیف و تقویت روایات، مورد استناد قرار که در کنار بررسی سایر دالیل و اسباب متنی و سندی تآن
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که خود شوشتری در بررسی روایتی از الغدیر که در منابع گوناگون و متقدم مانند تفاسیر: گیرد. چنان

طبری، قرطبی، ابن کثیر، نیشابوری، بیضاوی، کشاف، رازی، ابن جزی الکلبی، خازن، آلوسی، سیوطی،  

رغم تعدد نقل ـ حکم به برساخته بودن در متن روایت ـ علی شوکانی و غیره تکرار شده است، با دقت

ل کند که کثرت و تعدد نقل، مجعوچنین استدالل می« کثرتها الینفی جعلها»آن رانده و با بیان عبارت: 

 .(777/ ۴ ،7۴۱7شوشتری، )کند بودن روایت را برطرف نمی

 خاتمه و بررسی

با دقت و وسواس فراوان از  ،قه الحدیثی خودهای فکه گذشت، عالمه شوشتری در بررسیچنان

یز های دیگری را نمالکدر فرایند نقد سندی روایات، های گوناگونی استفاده کرده است. شوشتری مالک

وع رج»و « دلیل عقلی»توان به استفاده از صورت موردی به کار گرفته است؛ از جمله این موارد میبه

 /۴ ،7۴۱7شوشتری، )اشاره کرد  آراء و نظریات سایر اندیشمندان بهیعنی مراجعه « به اقوال دیگران

دهد او به دنبال ارائه شواهدی برای موضوعه دانستن برخی ها به نحوی است که نشان می. این دقت(۳7۳

شناسی دینی و استنباط بوده است. با بررسی این کتاب بخش روایات راه یافته به دومین منبع معرفت

 های متنی و سندی مورد نظر وی در دسترس قرار گرفته است.مالکای از عمده

، شناسی متن حدیث نیز پرداخته است )ایزدیصورت پراکنده به آسیبهمچنین شوشتری در این کتاب به

ها مانند تصحیف و تحریف، حذف بخشی از متن و نیز ( و به مصادیقی از این آسیب73-۴7: 771۴

 .(77۳/ 7؛ 78۴/ 7؛7۳-77/ 7 ،7۴۱7شوشتری، )ته است ادراج در متن اشاراتی داش

 نتیجه

باره و با هدف استقصاء کامل نبوده و مطابق سخن شوشتری در پی تدوین کتابی جامع و مانع در این

ی روایات فقهی، فقط احادیثی که با آنها برخورد ی مطالعات خود و در هنگام تحقیق دربارهخود، در میانه

ها نشان اند را گرد آورده است. بررسیمعیارهایش دارای عوارض متنی و سندی بودهکرده و بر اساس 

دهد که بر خالف نام کتاب، فقط حدود کمتر از پنج درصد روایات ذکر شده در آن موضوعه هستند. می

خصوص در احادیث فقهی به دلیل تاثیر مستقیم بر موضوعات و احکام فقهی از اهمیت صحت روایات به

اسیت باالیی برخوردار است. برای قضاوت در خصوص جعلی بودن یا محرف بودن یک روایت، و حس

هستند  ایگونهگاهی تحلیل یکی از معیارها مانند تعارض با قرآن کافی است؛ اما برخی روایات جعلی به

 فکه موضوعه دانستن آنها مستلزم بررسی حدیث از زوایای گوناگون و سنجش آن با معیارهای مختل
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است. شوشتری در بسیاری از موارد کوشش کرده که برای موضوعه دانستن روایات کتاب األخبارالدخیلۀ، 

فاً به صر ناسازگاری حدیث با چند معیار مختلف را دلیل مدعای خود مبنی بر جعلی بودن آن بداند. وی

مالک قرار  را تعددیدلیل وجود یک شاهد، حکم به موضوعه بودن روایت نداده است و معموالً قرائن م

در اندک مواردی، تحلیل برخی جوانب از نگاه وی پنهان مانده و یا برخی معیارهای وی مبنی  .داده است

 ها را به عنوانیتوان برخی از این مالکبر جعلی بودن روایت از استحکام الزم برخوردار نیست و نمی

های معیارهای او کارآمد است و در ذیل آن استداللشمار آورد؛ اما در اغلب موارد معیاری جامع و مانع به

بینی را رعایت کرده و برای های خود جانب انصاف و روشنمتینی نیز ارائه کرده است. وی در تحلیل

های مذهبی از روش علمی و اسلوب خود عدول نکرده و تالش کرده تا ساختگی دفاع از عقاید و گرایش

در برخی موارد نیز شوشتری بدون ارائه مورد نظرش به اثبات برساند. بودن احادیث را مطابق معیارهای 

که ممکن است بروز این  است. در مواردی هم توقف را در داوری برگزیده کردهدلیل نظر خود را مطرح 

دهای وارد . یکی از نقاقامه نمایددر رد یا تایید روایت که نتوانسته مرجّع با دلیلی بوده به این دلیل حالت 

نحوی بر این کتاب فقدان وحدت رویه و عدم تبویب دقیق مطالب و پیروی نکردن از ترتیبی معین است؛ به

شوشتری  دنبال یافتن نظرکه اگر فردی در هنگام مطالعه یک بحث فقهی به روایتی غریب برخورد کند و به

 باشد، ناگزیر از مطالعه همه مطالب کتاب خواهد بود. 
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 نابعم

 قرآن کریم

 چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین.من ال یحضره الفقیه، ( 7۴77ابن بابویه، محمدبن علی )

 اکبر، تهران: انتشارات اسالمیه.، محقق: غفاری، علیکمال الدین و تمام النعمۀ(، 7717ـــــــ )

 ، قاهره: دارالسالم.یح و الضعیفالمنار المنیف فی الصح(، 7۴77ابن القیم، شمس الدین محمدبن ابی بکر )

 ، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.شناسی نقد متن حدیثروش( 771۴ایزدی، مهدی )

کاوشی  -وش شناسی عالمه محمد تقی شوشتری در نقد احادیث ساختگیر( 7783) سید علی ،آقایی

 .7۳شماره  ،علوم حدیث،  مجله «خبار الدخیلهاال»درکتاب 

م: مکتبه ، چاپ چهارم، قکتاب المطول و بهامشه حاشیه السید میر شریفتا( التفتازانی، مسعودبن عمر )بی

 الداوری.

 ، بیروت: الدار اإلسالمیۀ.اللمعۀ الدمشقیۀتا( جزینی عاملی، محمدبن مکی شهید اول )بی

 .ثعلوم حدیمجله  ،«االخبار الدخیله»سیری در کتاب  (7711) عبدالمهدی ،جاللی

 ، تهران: انتشارات سمت.جوامع حدیثی شیعه( 7788حجت، هادی )

 ، قم: موسسه آل البیت. وسائل الشیعه( 7۴۱1حر عاملی، محمد بن حسن )

، قم: انتشارات مدرسه االمام التفسیر المنسوب الی االمام الحسن بن علی )ع(( 7۴۱1حسن بن علی)ع(، )

 مهدی.

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.بغدادتاریخ (، ۳۱77خطیب بغدادی، ابوبکر )

 چاپ اول، بیروت: دارالمعرفه.البرهان فی علوم القرآن، ( 7۴7۱الزرکشی، محمدبن عبداهلل )

 چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب العربی.  االتقان فی علوم القرآن،( 7۴۳7سیوطی، جالل الدین )

 تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: مکتبه الصدوق. ،االخبار الدخیله( 771۱)  محمد تقی ،شوشتری

، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه األعلمی المیزان فی تفسیر القرآن( 771۱طباطبایی، محمد حسین )

 للمطبوعات.

 ، بیروت: دارالمعرفۀ.البیان فی تفسیر القرآنجامع(، 7۴7۳طبری، محمد بن جریر )

 یق: سید حسن موسوی، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.تحق تهذیب األحکام،( 773۴طوسی، محمد بن حسن )

 ، قم: دارالمعارف اإلسالمیۀ.لغیبۀ( ا7۴77ــــــــــــ )
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 ، تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ.اإلستبصار فیما اختلف من األخبار( 771۱ــــــــــــ )

 دانشگاه تربیت مدرس.، تهران: انتشارات های نقد متنفقه الحدیث و روش( 7713غروی نائینی، نهله )

 شناسی.، قم: انتشارات شیعهتاریخ حدیث شیعه( 7783ـــــــــــ )

 چاپ چهارم، تهران: دارالکتب اإلسالمیه. الکافی،( 7۴۱1کلینی، محمدبن یعقوب )

 ، تهران: انتشارات سمت.آیات األحکام( 7717چی، کاظم )مدیرشانه

 .7۱، مجله علوم حدیث، شمارهشوشتری در نقد سندروش عالمه ( 7711) نفیسی، )شادی( زهرا

 ، قم: نشر الهادی.بن قیس هاللیکتاب سلیم( 7۴۱7هاللی، سلیم بن قیس ) 

 

  


