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 ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۹، شمارۀ پنجمهای حدیثی، سال آموزه

 شناسی  گونه
 سنجی محتوای احادیث تاریخ محور اعتبار معیارهای

 ١گرفمی البرز محقق 
 ٢سید علی دلبری            

 چکیده
، اجمـاع، عقـل، سّنت معتبره، هایی چون قرآن محتوای اخبار ظّن برانگیز با سنجه

گـاهی از ، میـان از این .شوند گزاره علمی و تاریخ ارزیابی می، مقاصد شریعت آ
های تاریخی در کشف علل و عوامل صدور حدیث و نیز تطبیق محتوای آن  مؤلفه

ایـن نوشـتار بـا بهـره از منـابع . بر رخدادهای بیرونـی بسـیار رهگشـا خواهـد بـود
های معتبری  شناسی مالک در پی گونه، اکتشافی -ای و به روش تحلیلی کتابخانه

مندی پیوندی معنادار  است که با دانش تاریخ و تاریخبرای نقد و تحلیل احادیث 
هـای نقلـی و  هایی کـه برگزاره دستاورد عمومی پژوهش این است که گونه. دارند

هایی برای حکـم بـه میـزان  ها و نشانه تحلیل عقالنی استوار هستند در قامت قرینه
رین قصص داللتهای قطع آف، در این میان. آفرین خواهند بود نقش، اعتبار حدیث

سنت قطعیه و رخـدادهای قطعـی اسـتوارترین منـابع تـاریخی نقـد حـدیث ، قرآن
قـرائن : برخی از مـوارد اطمینـان بخـش مـرتبط بـا تـاریخ نیـز عبارتنـد از. هستند

                                                 
 . ۱۴/۱۲/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش - ۰۶/۰۷/۱۴۰۰: تاریخ دریافت 
 ). نویسنده مسئول( رضوی اسالمی علوم دانشگاه وحدیث قرآن علوم ارشد کارشناسی. ١

Mohaghegh.gr@gmail.com 

 ).saddelbari@gmail.com( رضوی اسالمی علوم دانشگاه دانشیار. ٢
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گـاهی از شاخصـه و  سیاسـی و مـذهبی، های اجتمـاعی پیرامونی حدیث ماننـد آ
؛ عتبـر نقـل تـاریخشناخت منـابع م؛ عادات و آداب رفتاری فضای صدور حدیث

بررسی احوال افراد و رخدادهای گزارش شده در متن و نیـز تشـخبص امـور عـام 
های پیرامونی نیز  ها با واکاوی در قرینه مند گزارش تحلیل عقالنی و روش. البلوی

 . در فرآیند نقد تاریخی حدیث بسیار سودمند خواهد بود
تحلیـل ، قـرائن پیرامـونی، قرائن متنی، تاریخ، نقد متن، حدیث واژگان کلیدی:

 عقالنی

 مقدمه
حدیث مقبول خبری اسـت ، صحت سندی دانسته شود، اگر جواز عمل به حدیث 

خبری است که تلقی به ، ولی در نزد اصولیان. نامند که محدثین آنرا صحیح و َحَسن می
ه توجـ، از دیر باز. )۵۹/،۱۳۹۳، غفاری؛ ۸۹ :۱۴۱۴، سبحانی( حجت شمرده شود قبول شده و

یکـی از . )۵۰ :۱۹۸۴، دمینـی( است راهبردی رایج بوده، آزمایی به متن حدیث برای راستی
نگـارش ، در حـوزه مـتن. عرضه به تاریخ قطعی است، سنجی احادیث های اعتبار سنجه

ای از  گونه، فعلی و تقریری معصوم حکایت دارد، جهت که از سنت قولی حدیث از آن
جهت که تاریخ دو قرن نخست اسالمی از طریـق  ز آنو ا. شود نگاری شمرده می تاریخ

صـحرایی ( نقش محـدثین و مـورّخین یکسـان خواهـد بـود، دست رسیده است هحدیث ب
جهـت کـه رفتـار  های تـاریخی ایـن دوره از آن گزارش، از دیگر سو. )۵۱ :۱۳۸۶، اردکـانی

 . شوند کنند حدیث شمرده می صحابه و تابعین را تبیین می، معصومین
عنصـری مهـم در عرضـه حـدیث بـه ، روشن است که اعتبار منـابع تـاریخی نیک 

شوند که  معیار معتبر شمرده می در این هایی کّلی داده طور هب. های تاریخی است دانسته
اگـر از ، معیـار تـاریخ. کیفیت آنها اطمینان آوری وجود داشته باشد زمان و، درحدوث

توانـد در فرآینـد نقـد  ن آفرینی شده و میقرائن متناسبی حاصل آمده باشد سبب اطمینا
 . حدیث مورد بهره قرار گیرد

های تاریخی نقـد مـتن در رسـته نقـد نظـری بـا  پژوهش حاضر از جهت بیان مؤلفه 
کـاود در حـوزه نقـد  ها را وا می گنجد و از آن نظر که نمونـه ها می گرایش تطبیق گزاره
 . گیرد کاربردی قرار می
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 پیشینه -۱
های فقـه الحـدیثی بخشـی را بـه بیـان سـنجش اخبـار بـا تـاریخ  نگاشـتهبسیاری از 
رابطـه « قاعـده در نوشـتارهایی چـون های نظری بهره از این به جنبه. اند اختصاص داده

پیوند تـاریخ بـا  «، )۱۳۹۶(» تاریخ در نقد حدیث«، )۱۳۸۵(» تاریخ و فهم و نقد حدیث
» قش تـاریخ در نقـد و بررسـی حـدیثن« نامه پایان و )۱۳۸۶(» حدیث در میان مسلمین

گــذاری حــدیث بــر  ثیرأایــن نویســندگان بــه ت بیشــینه توجــه. توجــه شــده اســت )۱۳۸۵(
های سـندی  های نقد منقوالت تاریخی و نقش تاریخ در واکاوی شاخصه، نگاری تاریخ

رهیافتی به ضوابط معیـار قـرار گـرفتن تـاریخ بـرای ارزیـابی « مقاله. است معطوف بوده
، های تشخیص تاریخ معتبر ماننـد اجمـاع مورّخـان نیز به برخی مالک )۱۳۹۸( »روایات

 . است سکوت تواریخ و مورد عمل بودن روایت در بستر تاریخ توجه داشته 
نیز بیشتر  )۱۳۹۹(» شناسی سید مرتضی عسکری در نقد روایات تاریخی روش« مقاله

مه وی و امکـان حضـور راوی در نا به جنبه کاربرد تاریخ در زنجیره اسناد مانند زیسـت
آسیب شناسی نقدهای تـاریخی عالمـه شوشـتری در « نوشتار. است  حادثه توجه داشته

نظـر  نیز به پیامدهای بهره نادرست از معیار تـاریخ و در )۱۳۹۹(» حوزه روایات تفسیری
ها  خود در نقد نمونه گو اینکه، اند نگرفتن همه شواهد تاریخی در روند نقد توجه داشته

 . است گاهی دچار لغزش شده
نقد تاریخی احادیث در « مقاله، شناسی اندیشوران های مرتبط با روش درمیان نگاشته

وری از معیار تـاریخ  های بهره کوششی ستودنی در تفکیک گونه )۱۳۹۴(» تفسیر المیزان
شاخصه کلی تاریخی برای نقد مـتن اخبـار در تفسـیر المیـزان ارائـه نمـوده  ۶است که 

رو  از ایـن. این روند بنیـادین هنـوز جـای گسـترش و ژرف نگـری بیشـتری دارد. ستا
و با بهره ) بارش فکری( نوشتار حاضر با استفاده از الگوی خورشیدی در نظریه پردازی

ای در پـی تبیـین انـواع معیارهـای معتبــر  اکتشـافی و منـابع کتابخانـه -از روش تحلیلـی
پژوهشـی ، ها ر تقسیم بنـدی هندسـی ایـن سـنجهتاریخی برای نقد حدیث است و از نظ

در معرفـی و تبیـین انـواع ، تفاوت ایـن نوشـتار بـا سـایر جسـتارها. شود نوین شمرده می
، گام بعدی این رونـد. های معروٌض علیه برای فرآیند عرضه حدیث به تاریخ است گونه
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 . طلبد ریزی الگوریتم عرضه حدیث به تاریخ است که پژوهشی نوین را می پی

 و اصطالحات بنیادین  ها هانگار  -۲
 تاریخ در لغت و اصطالح -۲-۱

مهمـوز الفـاء بـوده و دربـاب تفعیـل در آن ابـدال رخ داده بـه » أرخ« تاریخ از ماده
معنــای  در لغــت بــه. )۴/۲۵۶ :۱۴۱۴، زبیــدی( رود بکــار مــی» تــأریخ، یــؤّرخ، أّرخ« شــکل

الح به معنای آشنایی با اوضاع و احوال و در اصط )۳/۴ :۱۴۱۴، ابن منظور( شناساندن وقت
گاهی از زمان وقوع رخدادهاست کـه موضـوع آن احـوال گذشـتگان  جهان به همراه آ

بیان اخبار و سرگذشـت افـراد و جوامـع ، ظاهر علم تاریخ. )۱/۲ :۱۳۹۰، ابن خلدون( است
مفهـوم  .)همـان( کـه در بـاطن در پـی علـل و عوامـل وقـوع رخدادهاسـت بوده درحالی

سیر زمان و ، های مسلمین درشش حوزه گاهشمار رخدادها طالحی تاریخ در نگاشتهاص
هـایی  حال نگـاری و نگـارش شرح، تحلیل وقایع، )کرونولوژی( تاریخ نگاری، حوادث

 اسـت  هـای مجـامع خـرد و کـالن انسـانی سـامان یافتـه پیرامون فرهنگ اقوام و ویژگی
 .  )۴۴ :۱۳۸۶، صحرایی اردکانی(

 ریخی متننقد تا -۲-۲
هاست که بر  آثار و گزاره، ها تحلیل و ارزیابی پدیده، دانش کاربردی شناخت، نقد

، ها بـه آسـیب، نقـد مـتن. جنبه فهم متن و به چالش کشـیدن منطقـی آن اسـتوار اسـت
کوشـد آنهـا را بـه گونـه روش  های علمی محتوا توجـه داشـته و می ها و نارسایی کاستی

محتـوا و زبـان مـتن مـورد توجـه ، هایی چون موضوع مؤلفهدر نقد متن . مندی بیان کند
 . )۴۷ :۱۳۹۲، درودی؛ ۱۴۷ :۱۳۹۰، دهقانی( گیرند دقیق قرار می

های گوناگون  پاالیش اخبار منتسب به معصومین نیز به سبب ورود آسیب بایستگی 
 سـاختن، هایی از تاریخ اسـالم در دوره. به حوزه سند و متن بر دانشوران پوشیده نیست

نظران بـرای احادیـث نـا  چنان رواج داشت که صـاحب پردازان آن دست حدیث اخبار به
. )۴۸/۲۰۲ :۱۴۰۳، مجلسـی( کردند استفاده می» ِمن جراب النوره« استوار از عبارت کنایی

سـنجه تـاریخ بـه سـبب درهـم ، سنجی متن حـدیث های گوناگون اعتبار در میان سنجه
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نگاری و بیان سّنت  خستین پیدایش اسالم با سیرهنگاری سه قرن ن تنیدگی جریان حدیث
 . است معیاری در خور توجه ، معصومین و صحابه

گاهی اطمینان بخش بـه وقـوع ، منظور از تاریخ، عرضه حدیث به تاریخ ۀدر قاعد آ
معنای گزارشی از رویداها و افراد و  تاریخ به، معیار در این. رخدادها در بستر زمان است

معیارهایی که در نقد تاریخی حدیث باید کشف شوند بر همه . خی استنیز تحلیل تاری
، هـا تحلیـل کـنش، تبـار شناسـی، پیشـینه شناسـی، نگـاری قرائن پیرامـونی ماننـد تاریخ

بر . شوند بافت و زبان متن بنا می، سیاسی و فرهنگی و نیز بر سیاق، های اجتماعی زمینه
گیـری از  کاری دانست که محدود بـه بهـرهسازو توان نقد تاریخی متن را  می، این اساس

ها  سنجی متن حدیث بـه قـانون علّیـت پدیـده دینی نیست بلکه برای اعتبار معارف درون
 . جوید بهره می، توجه داشته و از هر مؤلفه مناسبی که در پیوند با تاریخ معتبر است

. ار اسـتبر مبانی عقلی و نقلی استو ، حدیث بر تاریخ ۀعرض ۀحجّیت بهره از قاعد
بنیـان ، هـای تـاریخی معتبـر سنجی اخبار آحاد در کنار اطمینان آوری گزاره لزوم اعتبار

چنـین روش قـرآن و  هـم. دهـد حـدیث بـر تـاریخ را تشـکیل می ۀعقلی بایستگی عرض
 علی. شود دلیل شرعی برای اعتبار این قاعده شمرده می، معصومین در بهره از تاریخ
ب تجاربی به بلندای عمر آدمی و ایجاد صفت روشن بینی ثمره نگرش در تاریخ را کس

 کنـد هـا ارزیـابی می ها و سیاست روّیه، را دست مایه نقد فرهنگ برای وی دانسته و آن
 .  )۲۹۲ :۱۴۱۴، شریف رضی(

، حـاج حسـن(» تاریخ ثابـت«، )۳۰۳ :۱۴۰۳، ادلبی(» تاریخ« این معیار با عناوینی چون
ی«، )۳۴۷ :۱۹۷۵ شـهادت و ضـرورت «، )۴/۹۲ :۱۳۹۰، طباطبـایی(» خیآثار مشـهود تـار

، حاج حسن(» حقایق مسلم تاریخی عصر پیامبر«، )۱/۹۳، الف:۱۴۲۹، معرفت(» تاریخی
، طباطبـایی(» تاریخ قطعـی«، )۳۱۴ :۱۹۷۹، عتـر(» قضایای مقرره در تاریخ«، )۳۴۶ :۱۹۷۵
دانشـوران عاّمــه های  در نگاشـته )۶۵ :۱۴۱۹، سـبحانی(» تـاریخ صـحیح« و )۶/۵۳ :۱۳۹۰

برخی نیـز کاربسـت تـاریخ در نقـد و فهـم حـدیث را منحصـر بـه . وخاّصه آمده است
 . )۱۸۳ :۱۴۰۴، دمینی( دانند که داّل بر وقوع رخدادی هستند احادیثی می

 سنجی حدیث حوزه داوری تاریخ در اعتبار -۲-۳
ای جز  هتوان با سنج است که برخی موضوعات مندرج در روایات را نمی نیک روشن
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به شـکل  برای نمونه روایات مربوط به جمع قرآن در عصر پیامبر. تاریخ ارزیابی کرد
کـار بـرای آینـده  به ضـرورت و مصـلحت ایـنتوان با داوری عقل  ترتیب کنونی را نمی
چرا . توان از گزارشات تاریخی بهره گرفت گونه موارد تنها می در این اسالم سنجید بلکه

 زمـان وقـوع حادثـه و مکـان آن، سـه رکـِن مـتن حادثـه، تـاریخیکه بـرای هـر حادثـه 
 وجـود نـدارد نگارش ترتیبی قرآن در عصـر پیـامبر ۀاست و این سه رکن دربار  متصور

 .  )۱/۲۸۹ :۱۴۲۹، معرفت(
سنجی بهره  توان از تاریخ برای اعتبار نمی، ها مانند عقاید از دیگر سو در برخی حوزه

آفرین نبودن آنها را دسـت مایـه  حجت، های تاریخی ر گزارهبرخی از مخالفان اعتبا. برد
ادعـایی ، هـای تـاریخی در امـور دینـی که بی ارزشی گزاره در حالی، اند انتقاد قرار داده

های تـاریخی در منظـر  چرا که بسیاری از گزارش. )۱۳۰ :۱۳۷۰، مطهری( است مبالغه آمیز
 . آفرین هستند عموم مردم عصر خود بوده و قطع

 های تاریخی مالک قبول گزاره -۲-۴
اساسًا . پذیر نیست های تاریخی در بسیاری موارد امکان از گزاره، حصول یقین جازم

نیازی به حصول قطع مسلم نیست بلکه شهرت یا استفاضـه در ، های تاریخی در گزارش
بـه نسـبت ، های گونـاگون پیوند قرینه اگر با استفاده از. شود نقل آنها سبب اطمینان می

در اعتبار آن کـافی خواهـد بـود هـر چنـد ، اطمینان و دل آرامی حاصل شود ، آن گزاره
است هریک ازآن قرائن و شواهد به تنهایی شایستگی نقد معتبر حدیث را نداشته  ممکن
 . )۱/۶۵ :۱۴۱۷، همو؛ ۱۰۴ :۱۳۹۴، یوسفی غروی( باشند
. جّیت تاّم داشته باشدمسائل تاریخی مانند مسایل فقهی نیست که نیاز به حصول ح 

. اسـت مالک عرفی برای نقل وقایع و حتی الـزام بـه یـک واقعـه کـافی ، در این مسائل
اصل ، در بادی امر. )۱۰۴ :۱۳۹۴، یوسفی غروی( است تجمیع قرائن ، منظور از مالک عرفی

امـا . اسـت ظاهر مخالف تجمیع قرائن برای اثبات قضیه تـاریخی  به، عدم حدوث وقایع
هـای تـاریخی  اصـلی موافـق روش عقـالء در پـذیرش گزاره، م حدوث وقـایعاصل عد
مسائل تـاریخی ابتـدا قـرائن موجـود بـرای اثبـات رخـداد  ۀدربار ، چرا که عرف. نیست

در تجمیـع قـرائن اگـر ظـن . العـدم شـود ةکاود نه اینکه متوسل بـه اصـال تاریخی را می
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 ةجریان دادن اصال. خواهد شد به وقوع رخداد تاریخی حکم، آفرین حاصل شود اعتماد
العدم و پایبندی تاّم به صحت سندی سبب از دست رفتن بخش بزرگی از تاریخ خواهد 

 . شد
های تاریخی زمانی شایستگی نقد کنندگی خواهند داشـت کـه  گزاره، بر این اساس

های ایجاد اطمینان  برخی از مالک. )۶۷۵ :۱۳۹۰،  طباطبایی( سبب حصول اطمینان گردند
نگـاران مـذاهب و  وجود وحدت روّیـه درمیـان تاریخ: های تاریخی عبارتند از ر گزارهد

، مقبولّیـت عرفـی، های جعـل نبود انگیزه، عدم وجود نقل مخالف، های گوناگون نحله
عدم مخالفت با سنت قطعّیه و نیـز عـدم انفـراد در امـور مهـم و ، عدم مخالفت با قرآن

 .  )۱۲۵-۱۰۴ :۱۳۹۴، یوسفی غروی( البلوی عام

 های عرضه به تاریخ گونه -۳
است که در پیوند  هایی مؤلفه، سنجی محتوای حدیث های تاریخی اعتبار مراد از گونه

استواری  با تاریخ قرار داشته و سنجیدن روایت با آنها سبب ایجاد اطمینان به درستی یا نا
، و با تحلیل عقالیـیدست آمده  هها از منابع گوناگون نقلی ب این مؤلفه. شود حدیث می

، توجه به عـواملی چـون اوضـاع و احـوال سیاسـی. ای برای ترازیدن حدیث هستند مایه
جایگاه اجتماعی راویـان در بـرآوردن معیـاری  فضای صدور حدیث و، شرایط حاکمان
 . آفرین خواهد بود دقیق تر نقش

 قرآنی های تاریخی عرضه به گزاره -۳-۱
دو ویژگـِی اسـتواری . توان جست را از آیات وحی میهای تاریخی  معتبرترین گزاره

گیر منقـوالت  های شناختی دامن قرآن را از آسیب، منبع نقل و خطا ناپذیری در گزارش
از افـراد ، چنین قـرآن مجیـد در بیـان تـاریخ گذشـتگانهم. است انسانی در امان داشته 

قصص قرآنی با گوید که سبب زدایش آمیختگی  حقیقی و رویدادهای واقعی سخن می
تـاریخ قرآنـی شـامل ، از دیدگاه این جسـتار. است  های خیالی داستان سرایی شده مؤلفه

در نظـر گـرفتن هـدایت بخشـی بـه  با آیات قرآن است که از ای دسته دالالت برآمده از
برکشـیده  این دالالت گاهی مستقیمًا از آیات قرآنی. گزارش تاریخی دارند ۀجنب، آدمی
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گونه غیرمستقیم و با استفاد از شناخت اسباب نزولی که در روایات  ی بهشوند و گاه می
، از آنجا که روایات شأن نزول نیز بدون وجود آیات الهی. است  معتبره بدان اشارت رفته

گونـه  همـان. توان آنها را از موارد مربوط به قصص قرآنی دانست می، موضوعیتی ندارند
های موجود در کتاب  داستان. شود نها بهره برده میکه در ذکر قصص و اعالم قرآن از آ

های  مراد از مخالفت با داستان. شوند دینی برای نقد اخبار شمرده می عیاری درون، الهی
عـدم ، رو از ایـن. مخالفت بّین با انواع دالالت مربـوط بـه قصـص قرآنـی اسـت، قرآنی

اعتباری حـدیث  ی برای بیا توان شاخصه ماجرایی را نمی ۀموافقت یا سکوت قرآن دربار 
 . دانست

 تطبیق با زمان نزول آیه -۳-۱-۱
گاهی از زمان نزول آیات در سنجش اعتبار روایات تفسیری و فقهی نقـش آفـرین  آ

 . خواهد بود

 نمونه حدیثی
در  ای کـه پیـامبر کیفیـت پارچـه ۀابو عبدالله جدلی از عایشـه دربـار ، در خبری

: عایشه چنین پاسخ داد. است آن پوشاند پرسش شده  هنگام اولین نزول وحی خود را با
که خواب  رواندازی موئین با طول چهارده ذراع بود که نیمی از آن بر من بود در حالی«

مزّمـل دومـین  ۀکـه سـور  درحـالی. )۱۰/۵۸ : ۱۴۲۲، ثعلبـی(» بودم و نیمی دیگر بر او بـود
 :۱۳۸۲، آل غـازی؛ ۲/۱۱۴۴ :۱۴۱۵، واحدی( ای است که پس از بعثت در مکه نازل شد سوره

اسالم با عایشـه در مدینـه روی  ازدواج پیامبر، های تاریخی و نیز بنا بر گزارش. )۱/۹۰
بخاری به اسناد خود از عایشـه نقـل  )۱: ها عبارتند از گزارش دومورد از این. است داده 
 دارسول خـ زیرا؛ حسادت نکردم، خدیجه ۀانداز  به هیچ زنی به«: کند که گفت می

 :۱۴۰۷، بخـاری( کـرد و سـه سـال بعـد از خدیجـه بـا مـن ازدواج کـرد زیاد از او یـاد می
او ، از دنیـا رفـت عمـرسوده در سال آخر خالفـت «: نویسد ذهبی نیز می) ۲. )۳/۱۳۸۹

هیچ کنیـزی در آن چهـار سـال بـا  هیچ زنی و، بود چهار سال تنها همسر رسول خدا
 :۲۰۰۳، ذهبی(» با عائشه ازدواج کرد سپس رسول خدا، سوده در این امر شریک نبود

  عائشه حداقل پس از سال سوم هجرت با آن حضـرت ازدواج کـرده، در نتیجه. )۲/۱۶۰
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 . مزمل همراه ایشان بوده باشد ۀسور نزول و ممکن نیست که در هنگام  است
َو ﴿ پـس از نـزول آیـه عایشه و حفصه توسط پیـامبر،  ن فاطمهآورد خبر گرد

ْنِذْر َعِش 
َ
بِ یأ ْقَر

َ
، سـیوطی( اسـت در برخی منابع روایی نقـل شـده  )۲۱۴ /شـعراء( ﴾ نیَرَتَك اْأل

گاهی از این. )۵/۹۶ :۱۴۰۴ که آیه مذکور در سال پنجم بعثت نازل شده و در این خبر با آ
مرتضـی ( نمایـد نبودنـد اسـتوار نمی قد رسول خـداآن سال عایشه و حفصه هنوز در ع

 . گوید ویژه اینکه آیه شریفه از انذار خویشاوندان سخن می به. )۲/۴۰۳ :۱۴۰۳، عاملی

 اقوام و رخدادها، افراد ۀتوصیف قرآن دربار  -۳-۱-۲
افـراد و اقـوام ، پیـامبران هـای از برخـی ویژگی، های مختلـف قرآن کریم به مناسبت

هـای گونـاگون  حدیث به آیاتی که در بردارنـده ویژگی ۀعرض. است تهپیشین سخن گف
روایـات . سـنجی حـدیث اسـت اقوام و رویدادهاست سنجه مناسـبی بـرای اعتبار، افراد

های قرآنی مردود هستند ولی روایـات موافـق بـا آنهـا لزومـًا معتبـر  مخالف با این داللت
 . شوند ارزیابی نمی

 نمونه حدیثی
َخـُذوا ُقُبـوَر یَ َلَعـَن اللـُه الْ «: کند کـه فرمودنـد نقل می خداعایشه از رسول  ُهـوَد اتَّ

ْنبِ 
َ
توان بـه آیـات قرآنـی کـه از  این روایت را می. )۲/۴۴۰ :۱۴۱۶، ابن حنبل(» اِئِهْم َمَساِجَد یَ أ

 قرآن کریم در آیاتی از تکذیب شـدن. گوید عرضه کرد های قوم یهود سخن می ویژگی
؛ ۵ /صـف؛ ۵ /جمعـه؛ ۷۰ /مائده( است دست یهودیان سخن گفته مبران بهو قتل گروهی از پیا

گـر رفتـار بنـی اسـراییل و  این آیـات بیـان. )۶۱ /بقره؛ ۱۱۲ /آل عمران؛ ۱۱۳ /نحل؛ ۶۹ /احزاب
ُبوَك َفَقْد ﴿ افزون بر این قرآن در آیه. یهودیان با پیامبران زنده دوران خویش است َفِإْن َکذَّ

َب ُرُسٌل ِمْن  از رضـایت یهودیـان عصـر پیـامبر بـه اقـدامات  )۱۸۴ /آل عمران( ﴾َقْبِلَك  ُکذِّ
است پـس  وجود چگونه ممکن  با این. گویند پدرانشان مانند تکذیب پیامبران سخن می

رسـد روایـاتی از  نظر می آنها بناهای یادبود بسازند؟! به از تکذیب و کشتن پیامبران برای
در صدد شبیه سازی باور به زیارت قبور صالحان در دست برساخته افرادی باشد که  این

 . های شیعه با پندارهای یهودی بودند آموزه
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 بهره از اسباب نزول -۳-۱-۳
وقوع ، مقتضیات زمانی و مکانی، ها سال بر حسب مناسبت ۲۳از آنجا که قرآن طی 

 ا نـامدانشـی بـ، ها نـازل شـد رویدادها و ایجاد سؤاالت و موقعیت سنجی در بیان آموزه
اسـت کـه  خـور توجـه  در. شکل گرفت تا این علل و عوامل را بشناسد» اسباب نزول«

گاهی اسباب نزول یک آیه امور مختلفی هستند که در کنار هم عّلتی برای نزول آیه بـه 
هـا در حـوزه تـاریخ  جهت بیان رخدادها و زمـان روایات اسباب نزول به. روند شمار می

 . گیرند اسالم قرار می

 ونه حدیثینم
ِذ ﴿ هیر آیدر تفس ْمواَلُهْم ِباللَّ یُ َن یالَّ

َ
ا َو َعالنِ یْ ْنِفُقوَن أ هاِر ِسرًّ در ، )۲۷۴ /بقره( ﴾ةً یَ ِل َو النَّ

ه یانفـاق عثمـان و عبـدالرحمان بـن عـوف در قضـ ۀه دربار ین آیاست که ا تی آمده یروا
ۀ ات سـور یـه از آیـآن یحال آنکه ا. )۳۶۳ /۱ : ۱۴۰۴، سـیوطی( است جنگ تبوك نازل شده

نـه یبـه مد امبر اکـرمیـنازل شـده پـس از هجـرت پ ۀن سور ین سوره اولیبقره بوده و ا
 اسـت  که به قطع تاریخی جنگ تبوك در سال نهم هجـری اتفـاق افتـاده درحالی، است

 .  )۱/۴۲ :۱۳۸۵، ترمانینی(
ای ماه ه شأن نزول آیه جواز امور مباح در فاصله مغرب تا سحر شب ۀچنین دربار هم 

جریان پیرمـردی از انصـار را گـزارش  خبری وجود دارد که، )۱۸۷ /بقـره( مبارک رمضان
اجازه افطار تا مغـرب ، برد می اگر روزه دار پیش از افطار خوابش، در باور وی. کند می

علـت ، ای دیگر از روایات که دسته در حالی. )۱۱۰ :۱۴۱۱، عنایه( بعدی را نخواهد داشت
از مباشرت خاص بـا ، داند که بنابر عادت جاهلی گیری بر جوانانی می نزول آیه را سهل

با دّقـت . )۲۸۶ /۹۳ :۱۴۰۳، مجلسی( بودند های ماه رمضان منع شده همسران خود در شب
تــوان دریافــت کــه هــر دو جریــان در نــزول آیــه  در اســناد ایــن دو دســته از روایــات می

 . یک کرد ی هیچتوان حکم به نادرست اند و نمی آفرین بوده نقش

 )  های تاریخی سنت گزاره( احادیث عرضه به -۳-۲
گاهی معصومین با بهره های تاریخی که به سـبب مقـام علـم الهـی ویـژه  مندی از آ

اطمینـان بخشـی از تـاریخ را  فرازهـای، یـدآ ایشان و مطالعات دقیق اکتسابی حاصل می
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سرچشمه گرفتن آنها ، ها گزاره مهمترین دلیل بر استواری و درستی این. اند بازگو نموده
بدان اشـاره  ،)۱۷۶-۲۶/۱۵۹: ۱۴۰۳، مجلسی: ک. ن( از خزانه علم الهی است که در روایاتی

ای از  خـود گونـه، مندی از اعتبار سـندی و متنـی احادیث به شرط بهرهاین . شده است
الت بـا ای موارد برآمده از ارتباط خانـدان رسـ شوند که در پاره گزارش تاریخ شمرده می

سـفارش امامـان . اسـت  منبع الهی و در برخی موارد حاصِل مطالعات در گفتار پیشینیان
دلیلـی  )۲۶۳ :۱۴۱۴، شریف رضـی( جویی و هدایت یابی های ره در بهره از تاریخ برای گونه

 . گردد ای استوار ارزیابی می نقلی بر کاربست تاریخ در قامت سنجه

 نمونه حدیثی 
 به وی و مصـلوب شـدنش ماننـد ه شدن قاتل حضرت عیسیروایات دال بر شبی

او را از از روزنه منزلش به آسمان برد و شمایل او را بر کسی که قرار بـود او ) یلئجبر («
» جای عیسی کشته شد و مردم گفتند کـه او مسـیح اسـت پس او به. را بکشد انداخت

یکـی از حوارّیـون ایشـان ای که بر شبیه شدن  با روایات صحیحه )۹/۲۳۰ :۱۴۰۳، مجلسی(
پروردگـار بـر مـن : فرمود روایت عیسی. استبه ظاهر عیسوی داللت دارد مخالف 

. کنـد میان یهودیان پـاک می و مرا از، سوی خود باال َبَرد بهوحی کرد که هم اکنون مرا 
خداوند شکل مـرا بـه  شود که به شکل من در آید و پس کدام یک از شما داوطلب می

جای من کشته شده و مصلوب گردد و همراه من در بهشت باشد؟ جوانی  هاو بدهد و ب
ای بـرای نـامعتبر  سنجه، در همین راستا )۱/۱۰۳ :۱۴۰۴، قمی(» من حاضرم: از آنان گفت

 . بودن اخبار مقطوع السند دسته اول است

 معصومین ۀعرضه به سیر  -۳-۳
و در  )۵۰۷ :۱۳۷۵، بسـتانی( معنای روش و مـنهج به» َسَیَر « مصدر نوعی از ماده، سیره
ا جمعی از آنان بر انجـام یعبارت است از تکرار و استمرار روش عملی مردم ، اصطالح

سنجی  های اعتبار یکی از گونه. )۴/۵۷۳ :۱۳۹۲، هاشمی شاهرودی( ا ترك عملی واحدیدادن 
گرچـه سـیره خـود از . صحیحه معصـومین اسـت ۀعرضه آنها به سیر ، تاریخی احادیث

حدیث و تاریخ است و نقد حـدیث بـا آن زیـر مجموعـه نقـد حـدیث بـا سـنت  مقوله
 اطمینان بخـش بـوده و شایسـتگی، مندی از تواتر به سبب بهره سیره اما؛ صحیحه است
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در واقع عرضه حدیث بـه . سنجی حدیث قرار بگیرند این را دارد که معیاری برای اعتبار 
که این مفهوم گاه از حدیث بر  ری استای از عرضه به مفهوم متوات صحیحه گونه ۀسیر 
 . گاه از قرآن و گاهی از نقل مردمان عادی، آید می

 نمونه حدیثی
، حرعـاملی( هـا خاطر نامبارکی زمـان هروایات داّل بر منع از حجامت و نوره کشیدن ب 
. روز ناسـازگار اسـت در ایـن معصومین مبنی بر انجام این امـور ۀبا سیر  )۱۱/۳۵۵ :۱۴۰۹

، بـرخالف عقیـده رایـج در میـان مـردم و امام هـادی امام کاظم، ادقامام ص
چنین امام هم. )۱۹۲ :۱۳۸۵، مجلسی؛ ۱/۳۹۸ :۱۳۶۲، ابن بابویه( کردند چهارشنبه حجامت می

شـیخ . )۱۹۸، همـان( انـد زمـانی را مایـه پـاکی دانسـته هـر نیز نوره کشیدن در صادق
در بسـیاری «: نویسـد می، در چهارشـنبهصدوق نیز پس از نقل روایات نهی از نظافـت 

 :۱۳۶۲، ابـن بابویـه(» است کار و حتی برتری و رجحان آن نقل شده روایات جایز بودن این
۱/۳۸۷(  . 

عبس که حـاکی از  ۀچنین برخی روایات مربوط به شأن نزول آیات ابتدایی سور هم 
کـه  در حـالی. )۴۷۱ :۱۴۱۱، واحـدی( اّم مکتـوم نابینـا هسـتند بـا ابـن ترش رویی پیـامبر

اخـالق مـداری و رأفـت ، هایی چون مـردم داری ویژگی ۀهای روایی عام دربار  گزارش
 :۱۴۱۵، حویزی( اّم مکتوم بر ابن محبت و اکرام پیامبر ۀایشان و نیز روایات خاص دربار 

 . نمایند اعتبار می ناسازگار بوده و بی )۵/۵۰۹

 واکاوی در قرائن پیرامونی حدیث -۳-۴
از بعثـت نبـوی تـا ابتـدای  ،سال حضور معصومان در جامعه ۳۴۰جه به حدود با تو  

توجه به فضای حاکم . گرفت شکل می سّنت در شرایط گوناگونی، دوران غیبت کبری
 ...فقهـی و، حـاکمّیتی، سیاسـی، هـای فکـری بر عصر صدور حدیث از منظر جریـان

یداسـت کـه در تطبیـق نیـک هو . رود سنجه خوبی برای نقد و فهم حدیث به شمار می
تنها ) قرائن جامعه شناختی( های فضای صدور حدیث مفهوم بر آمده از حدیث با مؤلفه

 . با قرائن پیش گفته قابل تأویل نباشد شوند که مخالفت آنها اعتبار تلقی می احادیثی بی
سبب شکل گـرفتن حـالتی در حـدیث ، های پیرامونی صدور حدیث برخی از مؤلفه
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. نام بردار اسـت» قضیٌه فی واقعهٌ « یا )۱۵۲ :۱۳۹۰، دهقـانی(» تاریخّیت اثر« شود که به می
هـای موضـوعی  تناسب محتوای حدیث با موارد قضایای خـارجی وسـوگیری، این موارد

بررسی قـرائن حالّیـه در کشـف سـبب و . )۱۸۸ :۱۳۸۰، کرجی( سازند حدیث را روشن می
از ، مانند فضای صدور، از این مواردای  پاره. فضای صدور حدیث بسیار رهگشا هستند

 شوند که سبب تقیید یـا تخصـیص حـدیث خواهنـد بـود نوع قرائن متصل محسوب می
 .  )۱/۳۱۱ :۱۳۸۶، مظفر(

 ها و فضای سیاسی عصر صدور گرایش -۳-۴-۱
با گسترش قلمرو حکومت اسالمی و مهاجرت برخی صحابه و تابعین بـه شـهرهای 

. شـد و سیاسـی خاصـی در آن شـهرها برجسـته میمذهبی ، گرایشات حدیثی، مختلف
 ها را در قرائات گوناگون قـرآن از مصـاحف اصـحاب چـون بارزترین نمونه این گرایش

خوانش اهالی دمشق از مصحف ُابّی بن ، اهالی ِحمص از مصحف معاذ بن جبل قرائت
پیروی مردم بصـره از مصـحف ابوموسـی اشـعری و قرائـت مـردم ، کعب و ابو الدرداء

 .  )۳۸۲، ۳۸۰، ۳۶۴، ۳۴۰ :۱۳۸۹، رامیار( توان دید ره از مصحف ابن مسعود میبص

 نمونه حدیثی 
در  )۲۲/۹ :۱۴۰۹، حرعـاملی( روایات مربوط بـه مطـالق بـودن امـام حسـن مجتبـی

های سادات حسنی روبرو بـوده و ارکـان حکومـت  بیان شده که عباسیان با قیام فضایی
که بـه  عمل آمده نخستین کتابی هبنا بر پژوهش ب چنینهم. دیدند خویش را در خطر می

ایـن  )۲۲۵م( از قول علی بن عبدالله بصری مشهور به مدائنی،  نگارش این قضیه پرداخته
گـویی در کتـب  افزون بر اتصـاف وی بـه دروغ. )۴۷ :۱۴۳۱، طـائی( اند خبر را نقل نموده

ر عصر منصور دوانیقی بـرای گردد که د می ریشه این امر به دوران امویان نیز بر، رجالی
او اخبـار . )۷۳، همـان( مخالفت با سادات حسنی این خبر با سندهای مختلف منتشر شد

گرفت که یکی از خبرسازان دستگاه اموی بوده و همچنین  بن حکم می ةخود را از عوان
، عسـقالنی( شـد می شـمرده بن حبیب بود که از دشمنان اهل بیـت ةتحت تأثیر سمر 

کتـاب  جریـان سـخن گفتـه کـه از ایـن، نخستین منبع قابل توجه امامی. )۴/۳۸۶ :۱۹۷۱
 .  )۲/۶۰۱ :۱۳۷۱، برقی( است )۲۷۴م( المحاسن برقی
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 فرهنگ و عادات اجتماعی -۳-۴-۲
ــا زمــان یکــی از حکمــت ــن اســالم تطــابق احکــام آن ب ــا و  هــای جــاودانگی دی ه

هـا بـرای  هـا و مکـان نبه توجـه بـه زمـا هایی از توصیه اهل بیت نمونه. هاست مکان
توجـه . )۱۲/۵۹ :۱۴۲۹، کلینی( شود های روایی یافت می گزینش حکم مناسب در گزارش

های اقوام عصر صدور حدیث نیز نه تنها در نقد آن بلکه بـرای فهـم آن نیـز اثـر  به گونه
کـراد. بخش است بایـد ، )۱۰/۳۸: همـان( برای نمونه برای فهم حدیث نهی از معامله با أ

کراد« ز واژهمراد ا است که ایـن   ین باوراعالمه مجلسی بر . عبارت شناخت در این را» أ
کردند و در معامالت معمـوًال  ای از قوم کرد بودند که در مدینه زندگی می شاخه، گروه

قوم کرد را  ۀتوان هم پس نمی. )۱۹/۱۴۵ :۱۴۰۴، مجلسی( اهل نیرنگ و کم فروشی بودند
 . متهم به این صفت دانست

گاهی از عادات عصر جاهلیبرا ایـام « هایی کـه بـا عنـوان مراجعه بـه نگاشـته، ی آ
ـق« کتاب. در میان ایشان رواج داشت سودمند خواهد بود» العرب ر و الُمنمَّ از » الُمحبَّ

 جـواد علـی» المفصل فی تاریخ العـرب قبـل االسـالم» و) ق۲۴۵( محمد بن حبیب
 . زمینه خواهد بود در این منبع خوبی) ش۱۳۶۶(

 نمونه حدیثی
 یَ ِباْلِخ   َواِن یَ اْلَح   َصاِحُب « روایت نبوی

َ
توان با  را نمی )۱۰/۷۴ :۱۴۲۹، کلینی( » امیَّ اِر َثَالَثَة أ

 َیـِباْلِخ  یاْلُمْشـَترِ   َواِن یَ اْلَح   َصاِحُب « فرمایش
َ
ـاِر َثَالَثـَة أ  از امـام )۷/۶۷ :۱۴۰۷، طوسـی( »اٍم یَّ

چـرا . برای مشتری در معامله حیوان معتقد شـدتقیید زد و به انحصار حق فسخ  رضا
ای صـادر شـده کـه تجـارت میـان  یابیم روایت نبوی در دوره که با بررسی تاریخ در می

ولی ؛ مردم بسیار ساده بوده و تبادل کاالها مانند فروش حیوان به حیوان بسیار رایج بوده
ن در عـوض پرداخـت ای بیان شده که معموًال خرید حیـوا در زمانه روایت امام رضا
رو روایت اول از وجود خیـار بـرای  از این. )۴/۲۶۳ :۱۳۸۸، موسوی خمینی( شد پول واقع می

که هر دو هم خریدار حیوان دیگـری هسـتند و هـم فروشـنده حیـوان ( دو طرف معامله
 . از وجود خیار برای خریدار حیوان گوید و روایت دوم سخن می) خود

اَراِت اْلُقُبورِ  هِ َلَعَن َرُسوُل اللَّ « روایت با بسیاری از روایـات  )۴/۷۸ :۱۳۴۴، بیهقی( »ُزوَّ
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ا زِ « مانند مَّ
َ
َس ِبَهایَ أ

ْ
و  )۵/۵۶۴ :۱۴۲۹، کلینـی( »ِعْنَدَها اْلَمَسـاِجُد   َو َالُتْبنی، اَرُة اْلُقُبوِر َفَال َبأ

ت بـا دقـ. )۷۹/۱۶۹ :۱۴۰۳، مجلسـی( نماید بر زیارت قبور مخالف می معصومین ۀسیر 
شـود کـه در آن عصـر رسـوم و عـادات جـاهلی  صدور حدیث اول دانسته می در زمانه

تبـّرج و پـرده دری زنـان در ، یکـی از آن رسـوم. ها جـاری بـود کشتگان جنگ ۀدربار 
، بـرای زدودن آن این عادت سبب شد تا رسول خـدا. گری بر قبور مردگان بود نوحه

پـس از کمرنـگ شـدن ایـن . ان منع فرمایندای از زمان از زیارت قبور توسط زن در برهه
 معصـومین ۀهای بعدی عمل عاطفی و فطری زیارت قبور در سـیر  در دوره، عادت

 .  )۲/۳۶۴ :۱۴۰۸، نوری؛ ۱/۵۳۱ :۱۴۱۱، حاکم نیشابوری( متداول گشت

 ابزار آالت -۳-۴-۳
گاهی از ابزار آالت رایج در فضای صدور حدیث برای فهم نقد و حـل تعـارض ، آ

 . آفرین خواهد بود ث نقشاحادی

 نمونه حدیثی
ـذِ   اْلُکرُّ ِمَن «: میزان کّر آمده ۀدربار  در روایتی از امام صادق ُسـُه یُ َال   یاْلَماِء الَّ َنجِّ

ْلٌف َو ِماَئَتا ِرْطٍل  ْی َش 
َ
نَّ «: و در حدیث دیگری از ایشـان آمـده )۱/۴۱ :۱۴۰۷، طوسی(» ٌء أ

َ
 أ

ِماَئِة ِرْطٍل  میزان کّر را ششصـد ، برحسب ظاهر حدیث دوم. )۱/۱۱ :۱۳۹۰، همو( »اْلُکرَّ ِستُّ
مخاطب در حدیث اول عراقی بوده و در دومی محمد بن مسـلم . است رطل بیان کرده

چـرا . انـد و امام با ابراز معهوده مکیان با او صحبت کـرده. ثقیف طائف بود ۀکه از قبیل
 :۱۴۰۶، محمـد تقـی، مجلسی( که رطل عراقی حجمی به میزان نصف رطل حجازی داشت

۱/۴۰(  . 
» گشـود کـرد و بنـدهای کفـش را نمی بـر نعلـین مسـح می علی« بر اساس خبر

بـدون بـاز کـردن بنـدهای کفـش بـر روی آن مسـح  علـی، )۱/۴۱۸ :۱۴۰۹، حرعاملی(
اجماعی نزد امامیه بوده و کمینه  حکمی، که مسح بر روی پوست پا در حالی. کشید می

سـه انگشـت چسـبیده و طـول آن از انگشـتان پـا تـا کعبـین تعیـین انـدازه  عرض آن بـه
توجه به شکل ظـاهری نعلـین عربـی گشـاینده ایـن . )۵۹ :۱۳۸۷، مکارم شیرازی( است شده

ها تنها با بنـدهایی نـازک بـه روی پـا متصـل  گونه از پاپوش چراکه این؛ ابهام خواهد بود
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 . )۱/۴۱۷ :۱۴۰۹، حر عاملی( آورد م نمیشد و مانعی برای مسح انگشتان پا تا کعبین فراه می

 سیر تنزیلی تشریع -۳-۴-۴
راهنمای خوبی بـرای سـنجش احادیـث ، نگاری و سیر تشریع احکام تاریخ توجه به

دو مؤلفه اتفاق ، افزون بر جستجوهای تاریخی برای کشف نزول و صدور احکام. است
هایی برای معتبر بودن  هسنج) عدم وجود نسخ( علماء بر آن حکم فقهی و موسمی نبودن

 . معیار در نقد سندی است بهره از این

 نمونه حدیثی
و انجام ایـن عمـل توسـط  روایات داّل بر تجویز قمار کردن از سوی پیامبر اسالم

 ۀدوم سـور  ۀابوبکر برای شرط بندی با مشرکین بر پیروزی رومیان بر ایرانیان که ذیـل آیـ
. نمایـد است که با سیر تشریع احکام ناسـازگار می )۵/۱۵۰ :۱۴۰۴، سیوطی( روم بیان شده

 ۀنـازل شـده و آیـ )۳۳ /اعراف( چرا که حکم حرمت هر إثمی در ابتدای بعثت طی آیاتی
از آنجا که حرمت شراب . ه استبقره نیز به بیان برخی از مصادیق آن پرداخت ۀسور  ۲۱۹

 شـد جدیـد شـمرده میهای دیـن  و قمار از همان ابتدای بعثت ثابت بوده و از شاخصـه
 دهد؟!  به تجویز این حکم فرمان می، چگونه آورنده آن، )۱۶/۱۶۴ :۱۳۹۰، طباطبایی(

با همسـر زیـد بـن ثابـت  دیدار رسول خدا ۀدربار ، عالمه عسکری روایات طبری
را بـه سـبب  )۲۲/۱۰ :۱۴۱۲، طبـری( یعنی زینب بنت جحش و دیدن چهره بی حجاب او

و زینب کـه دیـدارهای  نیز پیوند خانوادگی پیامبر اب ومخالفت با تاریخ تشریع حج
 . )۱۰۷ :۱۳۹۱، عسکری( داند می مردود، با او را به همراه داشت فراوان پیامبر

 وجود واژگان نامتعارف  -۳-۴-۵
احتواء روایـات بـر واژگـان نامتعـارف در عصـر صـدور و نیـز در برداشـتن عبـارات 

دلیلـی بـر ، هـای بعـدی ایجـاد شـده ر دورانو کـالم کـه د تخصصی علومی مانند فقه
یابـد کـه نتـوان تأویـل  این حکم در صـورتی جریـان مـی البته. ساختگی بودن آن است

مناسبی از محتوای حدیث یا وجه جمع مقبولی میان مدلول حدیث و مفـاهیم بـه ظـاهر 
وافـض قَدریه و ر ، از مرجئه مثًال اگر در خبری منتسب به پیامبر. متعارض برقرار کرد
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چـرا کـه اولـین مخاطبـان . شائبه قوی بر ساختگی بـودن آن وجـود دارد، باشد  یاد شده
حمل سـخنانی کـه . پیامبر اسالم همان مردم زمانه بودند که با این کلمات بیگانه بودند

جهت صدور و ، داّل از اخبار معصومین از آینده است نیز دالیل قطعی مانند سند استوار
تـوان هـر خبـری کـه در  نمی، بدون اثبات این شـرایط. میز آنهاستاثبات جنبه اعجاز آ

 . بردارنده واژگان و مفاهیم نامتعارف است را از گونه إخبار غیبی معصومین شمرد

 نمونه حدیثی 
نـی خـود را بینـدازد و مـردم در خواسـت آب بی هـر گـاه می رسول خدا« روایت

خواسـت آب  کـه می کـرد و زمـانی شـاند و آن را دفـن میپو  سرش را می، رش بودندببرا
سـر خـود را بـا ، خواسـت بـه مسـتراح بـرود کرد و وقتی می ندازد چنین میدهانش را بی
نـا اسـتوار » کنیـف« بـه سـبب در برداشـتن واژه   )۴۳ :تـا بـی، راونـدی(» پوشاند چیزی می

چرا که این واژه پس از اسالم برای محل قضای حاجت جعـل شـد و بنـا بـر . نماید می
اعـراب پـیش از اسـالم بـرای قضـای حاجـت بـه صـحرا ، رشات تـاریخی و روایـیگزا
 .  )۶/۳۷۲ :۱۳۹۰، طباطبایی( رفتند می

ِتـ«: که فرمود خبر ابن عباس از پیامبر مَّ
ُ
اِإلْسـَالِم  یَس َلُهَمـا ِفـیْ َلـ یِصـْنَفاِن ِمـْن أ

 . ین راستا قابل نقد استهم نیز در )۴/۲۲ :۱۹۹۸، ترمذی(» ةُ یَّ ٌب اْلُمْرِجَئُة َوالَقَدرِ یَنِص 

 توجه به مکان و زمان صدور حدیث  -۳-۴-۶
گاه بودن به مکان تواند در نقـد  می، مختصات و شرایط جفرافیایی صدور حدیث، آ

التنبیـه و « و» مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر« تاریخی حدیث ثمـر بخـش باشـد
جغرافیـای شـهرهای های تاریخی از  در بردارنده گزاره، به کوشش مسعودی» االشراف

 بـن خیـاط ةتـاریخ خلیفـ« هـای کتـاب. دهد دست می به، های نخستین اسالمی سده
 یعقـوب فَسـوی» المعرفـه و التـاریخ« طبـری و» تاریخ االمـم و الملـوک«، »)۲۴۰م(
گاهی )۲۷۷م( امامان اهـل بیـت نیـز تـأخر . های مناسبی از سال شمار وقایع در بردارند آ

 . )۱/۱۲۶ :۱۴۲۹، کلینی( اند ار حدیث شمردهصدور را مالکی برای اعتب
 نمونه حدیثی
خالصه خبری را از عیسی بن  الُطرفمرحوم سید بن طاووس در کتاب  ،برای نمونه
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، ایـن خبـر. رسـد واژه می ۴۵۰۰کند کـه تعـداد کلمـات آن بـه حـدود  مستفاد نقل می
بـر ، رمضـمون ایـن خبـ. وفاتشـان اسـت در هنگـام گزارشی از وصّیت امـام کـاظم

 :۱۴۰۳، مجلسـی( مظلومّیت اهل بیت و دستور پروردگار به پیروی از ایشان رهنمون اسـت
ندی بـن امام هفتم شیعیان در زندان ِسـ، های مسّلم تاریخی بنابر گزارش. )۲۲/۴۷۶-۴۸۹

و نقـل ایـن . )۶۹۵ :۱۳۸۷، عقیقـی بخشایشـی: ک. ن( برد سر می تنهایی به شاهک در بغداد به
 . نماید ایشان در شرایط زندان انفرادی بسیار بعید می مقدار جمالت از

ْحف« روایت اُعوِن َکاْلِفَراِر ِمَن الزَّ فرار از طاعون ماننـد فـرار از یـورش ؛ اْلِفَراُر ِمَن الطَّ
 امـام کـاظم. شـرایط صـادق نیسـت ۀدر همـ )۳/۱۰۳۴ :۱۴۲۱، دوالبـی(»  دشمن است

در حال جنگ با دشـمنان داند که در مرزها  افرادی می ۀشرائط صدور این خبر را دربار 
 :۱۴۰۳، ابـن بابویـه( کردنـد جهت ترس از طاعون شـهرهای مـرزی را خـالی می بودند و به

۲۵۴( . 

 نگاری منبع نقل حدیث  تاریخ -۳-۵
نقش مهمی ، نیک روشن است که بررسی برای رسیدن به نخستین منبع نقل حدیث

چرا . برای نقد احادیث منفرد بسیار سودمند است این معیار. در اعتبار یابی حدیث دارد 
، های نخست از اخبار منقول در جوامع روایی متأخر اثـری نباشـد که اگر در منابع دوره

 . شائبه جدی بر وضع و جعل آنها وجود دارد

 نمونه حدیثی
هنگام ورود کاروان اسیران اهل بیت بـه  خبر احتجاج پیرمرد شامی با امام سجاد 

ذکـر  )۳۱۴م( نوشته ابـن اعـثم کـوفی» کتاب الفتوح« در، ریان توبه آن پیرمردشام و ج
منابع متقدم فریقین نشان  ۀپژوهشهای انجام گرفته دربار . )۵/۱۳۰ :۱۴۱۱، کوفی( است شده
نخسـتین . اسـت دهد که تا پیش از قرن چهارم هیچ خبری با این محتوا وجود نداشته می

مرحـوم » االحتجاج علی اهـل اللجـاج« کرده کتبمنبع شیعی که این روایت را نقل 
توان مؤیدی بـر  رو نمی از این. )۲/۳۰۶ :۱۴۰۳، طبرسی( است )۵۸۸م( امین االسالم طبرسی

 . )۱۱۴ :۱۳۹۴، یوسفی غروی( پذیرش این خبر منفرد یافت
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تبـار شناسـی افـراد ( های موجود در متن بررسی احوال شخصیت -۳-۶
 ) متن حدیث

ــنجه ــی از س ــدیث های یک ــابی ح ــار ی ــت، اعتب ــان زیس ــابق می ــراد و آن  تط نامه اف
یـا بـه نحـو عـدم اثبـات حضـور ، پوشان نبودن دو مؤلفه پـیش گفتـه هم. رخدادهاست

جهـت عـدم  بـه، در گونـه اول. شخص در آن رخداد به نحو کبروی است یـا صـغروی
و . دیث کردتطبیق زمانی یا مکانی میان فرد و رخداد تاریخی باید حکم به نااستواری ح

بـا دالیـل دیگـری چـون ، عدم تطبیق میان حضور فـرد و رخـداد تـاریخی در گونه دوم
 . شود آشکار می ...مذهب فرد و
ۀ خویشاوندان و همـ، محل زندگی، سفرها، انساب، هایی چون تاریخ حیات ویژگی

 نامه یـک شـخص اسـت و در علـم تـراجم از آن سـخن گفتـه آنچه مربـوط بـه زیسـت
 . آیند کار می دهند که در روند نقد حدیث به می دست ئن مناسب را بهقرا، شود می

 های افراد صفات و انگیزه -۳-۶-۱
 تواند در نقد حدیث راهگشا باشد های شخصی افراد نیز می کشف صفات و انگیزه

 بـرای نمونـه حـدیث ابـن عمـران از پیـامبر. )۳۴۵ :۱۹۷۵، حاج حسن، ۲۶۶ :۲۰۰۹، صالح(
داری کلب صید و ماشیه را با حدیث ابوهریره که به آن کلب زرع هم جواز نگه ۀدربار 

چـون خـودش ، ابـوهریره«: گوید می از قول عبدالله بن عمر افزوده بود مقایسه کرده و
 . )۲/۱۹۴ :۱۳۴۴، بیهقی(» روایت را چنین تغییر داد، کلب زرع داشت

بـه سـبب  )۵/۶۸۸ :۱۹۹۸، ذیترمـ(» ٍش یْ ُقـَر  یَعْمـُرو ْبـُن اْلَعـاِص ِمـْن َصـاِلِح « روایت
ها  که بر اساس گزارش چرا. )۱۵۸ :۱۴۱۹، سـبحانی( مخالفت با تاریخ صحیح مردود است

وی از فتنـه انگیـزان تـاریخ صـدر اسـالم بـود نـه از صـالحان و ، های تاریخی و تحلیل
 :۱۴۰۹، ابن ابـی شـیبه( اجتماع او و معاویه را سبب فتنه دانسته و بر او نفرین کرد پیامبر

۷/۵۲۶( . 

 سفرها -۳-۶-۲
اسـت کـه  یبررسی سفرهای، رنگی تاریخی دارد پییکی از قرائن درونی حدیث که 
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ای  سـنجه، تطبیق این سفرها با وقایع قطعی تـاریخی. توان از دالالت حدیث برکشید می
برای نمونه شیخ طوسی به اسناد خود دیدار ابوالحسن . برای راستی آزمایی حدیث است

قمـری در طـوس نقـل  ۱۹۸ در سـال اعی و برادرش دعبل را با امام رضابن علی خز 
قمـری وارد طـوس  ۲۰۰کـه امـام هشـتم در سـال  در حالی. )۳۵۹ :۱۴۱۴، طوسی( کند می

 . شدند
َرُجٍل   َفَبَعَث ِإلی،  ُد اْلَحَج یرِ یُ َنَة َو ُهَو یَة َدَخَل اْلَمدِ یَ َد ْبَن ُمَعاوِ یزِ یَ ِإنَّ « چنین روایتهم 

چراکـه بـر حسـب اتفـاق . یید مورّخان نیستأمورد ت )۱۵/۵۳۵ :۱۴۲۹، کلینی(»  شیْ ْن ُقَر مِ 
 . )۲۶/۱۷۸ :۱۴۰۴، مجلسی( بود  یزید تا پایان عمر هرگز از شام خارج نشده، نگاران تاریخ

 نامه افراد وقوع رخدادهای مسلم در زیست -۳-۶-۳
، اهای زنـدگی افـراد برکشـیدهایی از ماجر  اگر از انواع دالالت حدیث بتوان گزارش

این ، گونه موارد در این. خبر در اختیار خواهد بود ای مناسب برای اعتبار سنجی آن سنجه
برای نمونه . های حتمی تاریخی پیرامون همان موضوع است ماجراها قابل تطبیق با گزاره

ِبی ُسفْ یَ َکاَن اْلُمْسِلُموَن َال « روایت
َ
ِبـیِّ یُ  اَن َوالَ یَ ْنُظُروَن ِإَلی أ ـِه َیـَقاِعُدوَنُه َفَقـاَل ِللنَّ ا َنِبـیَّ اللَّ

ْعِطنِ 
َ
مُّ َحبِ . »َنَعْم « ِهنَّ َقاَل یَثَالٌث أ

ُ
ْجَمُلُه أ

َ
ْحَسُن اْلَعَرِب َوأ

َ
ِبـی ُسـفْ یَقاَل ِعْنِدی أ

َ
اَن یَ َبَة ِبْنـُت أ

ُجَکَها َقـاَل  َزوِّ
ُ
چراکـه بـا تـاریخ صـحیح مخـالف اسـت  )۷/۱۴۰ :۱۳۴۴، بیهقـی(» َنَعـْم « أ

اباسفیان پس از فتح مکه در سال هشتم هجری اسالم آورد و اّم حبیبه در سال ششـم یـا 
پیشـنهاد ، بر ایـن اسـاس. )۱/۱۲۲ :۱۴۱۷، صنعانی( در آمد هفتم هجری به تزویج پیامبر

 . نماید برای ازدواج با دخترش استوار نمی اباسفیان به پیامبر
و همسر  دختر رسول خدا -ه یم که او بر رقینخوا ره مییتی به نقل از ابوهر یدر روا

رسـول ، شیانـدکی پـ«: ای بود و گفت که در دستش شانه حالی در، وارد شد -عثمان 
بـه نوشـته . )۴/۴۸ :۱۴۱۱، حاکم نیشـابوری( ش را شانه کردمیرون رفت و من موهایب خدا

را یـز  ،سـتیح نیولی متن آن صح، حی داردیث اسناد صحین حدیا، حاکم در مستدرك
هنگام جنگ بدر رحلت ، ه در سال سوم هجرییچون رق. خ قطعی سازگار نیستیبا تار 

وی پس از . امده بودینه نیره اساسًا مسلمان نشده و هنوز به مدیکرد و در آن زمان ابوهر 
  .)همان( است بر مسلمان شدهیفتح خ
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 خانواده افراد بررسی تبار و -۳-۶-۴
، )۲۲/۱۰ :۱۴۱۲، طبـری( از دیدن همسر زید بن حارثه روایت داّل بر اعجاب پیامبر 

. نماید های قطعی پیرامون پیوند خانوادگی میان پیامبر اسالم و زینب استوار نمی با گزاره
شـد و پـیش از ازدواج  شـمرده می چراکه زینب دختر أمیمه بوده و دختر عمه پیامبر

ازدواج او با زید بن حارثـه ، تاریخپیامبر اسالم بارها وی را دیده بود و به گواهی ، زینب
پس دیدن چهره زینب نباید سـبب . )۵/۲۰۲ :۱۴۰۴، سیوطی( بود به پیشنهاد خود پیامبر
چنـین ، یـن مـواردا افـزون بـر. در رغبت به ازدواج با وی شـود شگفتی و شور پیامبر

 . عملی با شأن پیامبران که حافظان ناموس و پدران امت هستند ناسازگار است

 زمان وفات -۳-۶-۵
روشـی بـرای راسـتی ، ثیر گـذار در مـتن روایـتأمعیار قرار دادن زمان وفات افراد تـ

گری افراد پس از زمان  کنش، در این روش. های موجود در اخبار است آزمایی گزارش
در روایتی از انس بن ، برای نمونه. های حدیثی است نشانه جعل یا وقوع آسیب، وفاتشان

من غـزوة تبـوك فاسـتقبله سـعد بـن معـاذ  أقبل رسول الله«: استمالک چنین آمده 
چرا کـه سـعد بـن . اعتباری ندارد )۳/۳۱۷ :تا بی، خطیب بغدادی( »یفصافحه النب یاألنصار

قبل از هجرت به دنیا آمد و در سـال پـنجم هجـری در  ۳۲معاذ اوسی انصاری در سال 
ابـن ( ه بـه شـهادت رسـیدجریان جنگ خندق هدف تیری قرار گرفت و پس از یک ما

نگـاران در مـاه رجـب  تاریخ ۀاز دیگر سو غزوه تبوک به اتفاق همـ. )۳/۳۲۱ :۱۴۱۰، سـعد
 . )۳/۱۰۰۰ :۱۴۰۹، واقدی( سال نهم هجری رخ داد

نیـز بـه سـبب مخالفـت آن بـا » فإنُه قتل أخاکم اباالـدرداء، اتقوا البرد« روایت نبوی
، ادلبـی( اسـت موضـوع شـمرده شـده  براسـالمتاریخ مرگ ابا الدرداء پس از رحلت پیام

۱۴۰۳: ۳۲۶(  . 

 تطبیق تاریخ حیات دو شخص -۳-۶-۶
های  توان از مؤلفه می، اگر روایتی گزارش دهنده ماجراهای میان دو یا چند نفر باشد

 ۀتطبیـق دور ، ها یکی از این مؤلفه. ها بهره برد گوناگونی برای راستی آزمایی آن گزارش
شبیه کشف طبقات سلسله راویـان در اسـناد روایـات ، این روش. استزیستی این افراد 



وزه
آم

ثی
حدی

ی 
ها

  /
ارۀ 

شم
٩ / 

ان 
بست

و تا
هار 

ب
١٤
٠٠

۱۵۰

، بنا بر گزارش ابو نضره از روزهای منتهـی بـه شـهادت امـام بـاقر، برای مثال. است
صحیفه حضرت  ۀایشان جابر بن عبدالله انصاری را فراخواند تا مشاهدات خویش دربار 

تـاریخ وفـات جـابر را بـین ، خـانمور . )۱/۴۰ :۱۳۷۸، ابـن بابویـه( را گزارش کنـد زهرا
 حال آنکه شهادت امام باقر. )۷۰ : ۱۹۶۸، دینوری( اند  هجری دانسته ۷۹تا  ۶۸های  سال

پس حضور جابر  )۲۱۹-۴۶/۲۱۲ :۱۴۰۳، مجلسی( است ذکر شده  ۱۱۸تا  ۱۱۳های  بین سال
 . احتضار ایشان با تاریخ سازگار نیست در هنگام در بالین امام باقر

خانـه  در کنـار روایتی که حاکی از مالقات شبانه اصمعی با امام سجادچنین هم
حیات او و تاریخ شـهادت امـام  با در نظر گرفتن زمان )۴۶/۸۰ :۱۴۰۳، مجلسـی( خداست
هـای بـازه  بر گزارشات تـاریخی ایشـان در یکـی از سـال بنا. نماید استوار نمی سجاد

 :۱۴۰۳، مجلسـی( نمایـد مشـهورتر می ۹۴قمری از دنیـا رفتنـد کـه سـال  ۱۰۰تا  ۹۲زمانی 
هجـری نقـل  ۲۱۷تـا  ۲۱۰هـای  اصمعی را میان سال که تاریخ وفات در حالی. )۴۶/۱۵۱

 . )۱۵۳ :۱۹۶۶، سیرافی( اند کرده

 تطبیق با رویداهای قطعی -۳-۷
دهنـد مفیـد  احادیثی که خبـر از رخـدادهایی در زمـان خـاص می ۀاین مؤلفه دربار 

 . است

 بل از صدور حدیثوقایع ق -۳-۷-۱
یافتن تاریخ رویدادهای بیان شده در حدیث وانطباق آنها بـا وقـایع پیشـین تـاریخی 

ِبیَّ َدَخَل « روایت، برای نمونه. های اعتبار سنجی محتوای حدیث است یکی از راه نَّ النَّ
َ
أ

ِه ْبُن َرَواَحَة َبـ َة ِفی ُعْمَرِة اْلَقَضاِء َوَعْبُد اللَّ بـا  )۱۰/۲۲۸ :۱۳۴۴، بیهقـی(» ْمِشـییَ  هِ ْیـَد یَ َن یْ َمکَّ
به گـواهی تـاریخ . زمان مرگ عبدالله بن رواحه ناسازگار است ۀحقیقت تاریخی دربار 

 . )۱۸۵ :۱۴۰۴، دمینی( وی چهار ماه پیش از فتح مکه در غزوه موته از دنیا رفت

 وقایع پس از صدورحدیث -۳-۷-۲
، ایعی که پـس از صـدور حـدیثهای روایی با وق تطبیق اخبار آتی موجود درگزارش

َال « روایـت، بـرای مثـال. یکی از راهکارهای اعتبار سنجی حدیث است، اند رخ نموده
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تِ یَ 
ْ
ْرِض َنْفـٌس منفوسـة یأ

َ
اِس ِماَئُة َسَنٍة َوَعَلی َظْهِر اْأل  )۷/۲۵۴ :ق۱۴۰۸، ابـن حّبـان( »َعَلی النَّ

ل صدم هجـری زنـدگی که افراد زیادی پس از سا چرا. تی تاریخی استمخالف حقیق
افرادی بوده که در زمان صدور روایت  ها مراد پیامبر البته بنا بر برخی گزارش. کردند

 . است حیث حدیث دچار افتادگی شده  و از این )۲۳/۲۹۳ :۱۴۲۱، ابن حنبل( زنده بودند

 البلوی  واکاوی در امور عام -۳-۸
عمـوم مسـلمین در  شـود کـه ه میهایی گفتـ البلوی به آموزه امور دینی فراگیر و عام 

برخـی . نیازمنـد دانسـتن آنهـا هسـتند، جهت کاربست فراوان ایـن امـور زندگی خود به
گاهی از برخی روایات بر هم مسلمین واجـب اسـت و برخـی دیگـر بـر ۀ معتقدند که آ

نقل منفـرد ایـن روایـات دلیلـی بـر . اساس عادت بایسته است به شکل متواتر نقل شوند
امت به دانسـتن  ۀموضوعی که هم، براین اساس شایسته نیست. آنهاست ساختگی بودن
؛ ۲۷۱ :۱۹۷۶، سـباعی؛ ۳۵۰ :۱۴۱۹، سـبحانی( به شـکل خبـر واحـد نقـل شـود، آن نیاز دارند
 .  )۲/۳۵۴ :۱۴۱۷، خطیب بغدادی

 نمونه حدیثی
َصاَبُه قَ « روایت

َ
ْو َمْذ ْی َمْن أ

َ
ْو َقَلٌس أ

َ
ْو ُرَعاٌف أ

َ
 یَ َفلْ ، ْف ْنَصرِ یَ َفلْ ، ٌی ٌء أ

ْ
أ ْبِن َعَلی یَ ُثمَّ لِ ، َتَوضَّ

ُم یَ َذِلَك َال  یَوُهَو فِ ، َصَالِتهِ  گـر تجدیـد وضـو بـه  کـه بیـان )۲/۲۸۱ :۱۴۳۰، ابن ماجه(» َتَکلَّ
، به سبب نقل منفرد از اسماعیل بـن عیـاش؛ آب بینی و خروج مذی است، سبب تهوع

مورد ابتالی عموم مردم است ، قایعاین و  چرا که. )۴۷۸ :۱۴۰۴، دمینی( قابل پذیرش نیست
و نیز نقل حکم آنها توسط چندین نفر و دانستن حکم آنها برای عموم جامعـه مسـلمان 

 . نماید می بایسته

 تحلیل عقالنی تاریخ -۳-۹
ها بـه  شرایط صدور و تحلیل گزارش، حدیث پژوه با تطبیق و چیدمان وقایع تاریخی

هـا  گونه از واکـاوی این. شی عقالنی و برهانیستیابد که بر آمده از رو  بینشی دست می
 . است آفرین  در بررسی متن حدیث بسیار نقش
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 سبر و تقسیم عقالنی مدلول روایت  -۳-۹-۱
معنای بخش کردن چیزی آمـده  معنای بررسی و آزمایش و تقسیم به َسبر در لغت به

االت مختلـف در احتمـ ۀبررسی همـ، منظور از این روش. )۷/۲۵۱: ۱۴۰۹، فراهیدی( است
پاسخ به یک موضوع و رد کردن احتماالت نادرست با هدف باقی ماندن تنهـا احتمـال 

 . )۱۰۲ :۱۳۹۹، محقق گرفمی و همکاران( صحیح است
ه و سلم یصلی الله عل یأن النب«: الله سبحانی در تحلیل روایت عروه که گفت تآی

ن اللـه یـد  یفـ یك فقـال أنـت أخـبکر فقال له أبو بکر إنما أنا أخو  یخطب عائشة إلی أب
معتقد است که تـاریخ صـحیح داللـت ، )۵/۱۹۵۴ :۱۴۰۷، بخاری(» حالل یل یوکتابه وه

یـا بـرادری » انّما اخوک« که مراد ابوبکر از عبارت چرا. کند می بر نادرستی این روایت
ُمْؤِمُنوَن ِإنََّما الْ  یا برادری اسالمی برآمده از آیه. نَسبی است که بطالن آن واضح است

، پس حتما مـراد وی. شود است که این امر هم مانع از ازدواج نمی )۱۰ /حجـرات( ِإْخَوة
راهـی تنهـا در مدینـه  ایـن هـم، است و بر اساس تاریخ راهی با پیامبر مصاحبت و هم

 پس اگر این عبارت بخشی از روایت باشد ممکـن نیسـت پیـامبر اسـالم. محقق شد
ازدواج  دلیل اخـّوت از ایـن اری عایشه رفته باشد و ابوبکر بهگپیش از هجرت به خواست

 .  )۶۶ :۱۴۱۹، سبحانی( عذر بیاورد

 تقویمی  محاسبات -۳-۹-۲
بـا بهـره از ، تطبیق تاریخ رویدادهای مذکور در روایـت و رخـدادهای پیرامـونی آن 
 بـرای نمونـه. آفـرین بـرای نقـد حـدیث اسـت ای اطمینان های قطعی سنجه شماری گاه

کفر بها أهل مکة یان   ة قالیاآل  یب فید بن المسید عن سعیو أخرج عبد بن حم« روایت
که مـراد از قـوم را در آیـه  )۳/۲۸ :۱۴۰۴، سـیوطی(» نة من األنصاریفقد وکلنا بها أهل المد

ایم که هرگـز  تردید ما قومی را بدان برگمارده بی، پس اگر اینان به این امور کفر ورزند«
. گار نیسـتداند با تاریخ حوادث سـاز  می انصار پیامبر، )۸۹ /انعام(»  باشندبدان کافر ن

حال آنکـه ، اند نگاران و مفسران در مکه نازل شده تاریخ ۀچرا که این آیات به اتفاق هم
برای گروهی از اهالی مدینـه وضـع  واژه انصار عنوانی است که پس از هجرت پیامبر

اسـت کـه کـافران  چگونـه ممکـن. ات از کافران بودندشد و این افراد در زمان نزول آی
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 . )۷/۲۵۸ :۱۳۹۰، طباطبایی( موکل حفظ دین در زمان صدور آیه باشند؟!، مدنی آن عصر

 های معتبر تاریخی  عدم وجود گزارش -۳-۹-۳
است که رخدادهای مشهوری که برخـی احادیـث  بایسته ، به حکم خرد روشن بین 

سـکوت . باشـند ابع گوناگون و با اسناد مختلف نقـل شـده اند در من از آنها سخن گفته
مـایی راهن. )۱/۴۰ :۱۴۰۳، مرتضی عاملی( منابع تاریخی و نیز عدم امکان وقوع تاریخی آنها

 . گونه اخبار است استوار بر جعل و وضع در این
به جهت عـدم ضـبط  )۴/۳۶۷ :۱۴۰۴، سـیوطی( اخباری که به روایات غرانیق نام دارند

چـرا کـه در صـورت درسـتی آنهـا . نماینـد نـامعتبر می، جریان آنهـا در تـاریخوگزارش 
جهت خطا در دریافت  به های فراوانی از طعنه مشرکین به پیامبر اسالم بایست گزارش می

 . )۲/۱۲۸ :۱۴۲۹، معرفت( داشت وحی وجود می

 گیری نتیجه
صـر متنـی و نقد و حل تعارض میان احادیث نیازمند بررسـی همـه جانبـه عنا، فهم 

گـاهی از ، هـا عرصه در این برای رسیدن به فرآیندی اطمینان بخش. پیرامونی آن است آ
زیرمجموعـه  ۲۵مؤلفه اصـلی و ۹، در این پژوهش. خواهد داشت نقش محوری، تاریخ

فرعی مرتبط با تاریخ برای نقـد محتـوای حـدیث معرفـی شـده و در هـر بخـش نمونـه 
چکیده حاصل این کـاوش بـه شـرح ذیـل . است  به نقد کشیده شده، متناسب حدیثی

 : باشد می
سّنت ، آفرین قصص قرآن های قطع داللت، استوارترین منابع تاریخی برای نقد حدیث. ۱

 . قطعیه و حوادث متتفًق فیها هستند

پژوهی روایات ایشان و گـاهی از تـواتر معنـوی و  معصومین که گاهی از محتوا ۀسیر . ۲
ای تاریخی برای نقد حـدیث  سنجه، آید ردمان حاصل میاجمالی سخنان صحابه و م

 . شود شمرده می

سیاسی و فرهنگـی عصـر ، توجه به قرائن پیرامونی صدور حدیث مانند سپهر مذهبی. ۳
، واژه شناسی عصری، سیر تنزیلی تشریع احکام، فرهنگ و عادات اجتماعی، صدور
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ی نقد تـاریخی حـدیث های صدور حدیث یکی از راهبردها زمان و نیز علت، مکان
 . خواهد بود

 . تاریخ نگاری منبع نقل حدیث در یابیدن اطمینان به صدور آن اثر بخش خواهد بود. ۴

هایی  آفرینی اشخاص در وقوع رخدادها هستند با مؤلفه اخباری که در بردارنده نقش. ۵
رخـدادهای شـاخص طـول ، تبارشناسـی، زیسـت نامـه، هـای ظـاهری مانند ویژگـی

ای و سیاسـی آنهـا بـه نقـد کشـیده  فرقـه، مـذهبی هـای انـواع گـرایش و نیز، زندگی
 . شوند می

هـای معتبـر  گر رخدادهایی در گذشته یا آینده هسـتند بـا گـزاره اخباری که گزارش. ۶
 . گیرند تاریخی مورد نقد قرار می

های  نقل منفرد اخباری که حاکی احکام مورد نیاز عموم جامعه عصر صدور و دوره. ۷
 . شود می ای برای نقد تاریخی احادیث شمرده شاخصه، عدی هستندب
بهره از تحلیل عقالنی با استفاده از براهین عقلی مانند سبر و تقسیم و نیز برهان عدم . ۸

پذیری در کنار محاسبات تقویمی برای سنجش میزان اعتبار حـدیث سـودمند  امکان
 . خواهد بود

یش گفته در حصول یقین جزمی برای نامعتبر نیک هویداست که بسیاری از موارد پ
بسـنده ، کسب اطمینان، اما از آنجا که در حدیث پژوهی. شمردن حدیث کافی نیستند

ای اطمینـان بخـش بـرای نقـد  مایه، توان از درهم تنیدن معیارهای گذشته خواهد بود می
 . حدیث و حکم به میزان اعتبار آن یابید

 نامه  کتاب
 . اصر مکارم شیرازین ۀترجم، قرآن کریم .۱
 . ۱۳۸۲، مطبعه الترقی، دمشق، بیان المعانی ،عبد القادر، آل غازی .۲
 . ۱۴۰۹، مکتبه الرشد، ریاض، ث واآلثاریاألحاد یالمصنف ف ،عبدالله بن محمد، ابن ابی شیبه .۳
 . ۱۳۷۸، نشرجهان، تهران، مهدی الجوردی :تحقیق، عیون اخبار الرضا، محمد بن علی، ابن بابویه .۴
 . ۱۴۰۳، انتشارات اسالمی، قم، معانی االخبار، ــــ ــ .۵
 . ۱۳۶۲، اندیشه هادی، قم، چاپ اول، الخصال، ــــــ  .۶
، دارالحـدیث، قـاهره، احمـد محمـد شـاکر، مسند اإلمام احمد بـن حنبـل ،احمد بن محمد، ابن حنبل .۷

۱۴۱۶ . 
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، سـیزدهمچاپ ، گنابادیمحمد پروین  ۀترجم، مقدمه ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون .۸
 . ۱۳۹۰، علمی و فرهنگی، تهران

 . ۱۴۱۰، درا الکتب العلمیه، بیروت، محمد عبد القادر عطاء، الطبقات الکبری ،محمد، ابن سعد .۹
، دار الرسـاله العالمیـه، بیـروت، شـعیب االرنـوؤط :تحقیـق، سنن ابن ماجـه ،محمد بن یزید، ابن ماجه .۱۰

۱۴۳۰ . 
 . ۱۴۱۴، دار صادر، بیروت، لسان العرب ،محمد بن مکرم، ابن منظور .۱۱
 . ۱۴۰۳، دار اآلفاق الجدیده، بیروت، منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبوی ،صالح الدین، ادلبی .۱۲
، دار ابـن کثیـر، بیـروت، ب البغایمصطفی د ، الجامع الصحیح المختصر ،محمد بن اسماعیل، بخاری .۱۳

۱۴۰۷  . 
 . ۱۴۰۷، دار ابن کثیر، بیروت، ح المختصریحالجامع الص ،محمد بن اسماعیل، بخاری .۱۴
 . ۱۳۷۱، دارالکتب اإلسالمیه، قم، المحاسن ،احمد بن محمد، برقی .۱۵
 . ۱۳۷۵، اسالمی، تهران، دومچاپ ، فرهنگ ابجدی ،فؤاد افرام، بستانی .۱۶
مجلس دائرة المعارف ، حیدر آباد هند، یله الجوهر النقیذ یالسنن الکبری وف ،احمد بن حسین، بیهقی .۱۷

 . ۱۳۴۴، ة الکائنهیالنظام
پژوهشگاه علوم و فرهنـگ ، قم، جمعی از پژوهشگران، رویدادهای تاریخ اسالم ،عبدالسالم، ترمانینی .۱۸

 . ۱۳۸۵، اسالمی
دارالغـرب ، بیـروت، بشـار عـواد معـروف، )سـنن الترمـذی( ریالجامع الکب ،محمد بن عیسـی، ترمذی .۱۹

 . ۱۹۹۸، االسالمی
، یاء التـراث العربـیـدار إح، بیـروت، یر الثعلبیان المعروف تفسیو البالکشف  ،احمد بن محمد، ثعلبی .۲۰

۱۴۲۲ . 
 . ۱۹۷۵، نا بی، بیروت، عبدالمجید ترکی، نقد الحدیث فی علم الروایه و الدرایه ،حسین، حاج حسن .۲۱
، بیـروت، مصـطفی عبـدالقادر عطـا، نیحیالمستدرك علی الصح ،محمد بن عبدالله، حاکم نیشابوری .۲۲

 . ۱۴۱۱، میهدارالکتب العل
 . ۱۴۰۹، آل البیت، قم، وسایل الشیعه ،محمدبن حسن، حر عاملی .۲۳
 . ۱۴۱۵، انیلیاسماع، قم، نیر نور الثقلیتفس ،عبدعلی بن جمعه، زییحو  .۲۴
 . ۱۴۱۷، جامعه االم القری، مکه، الفقیه و المتفقه ،احمد بن علی، خطیب بغدادی .۲۵
 . تا بی، قسم الحدیث ،افزار المکتبه الشامله نرم، تاریخ بغداد، ــــــ  .۲۶
-۴۷ص ،ش۱۳۹۲تابسـتان ، ۱۸۴شـماره ، کتاب ماه کلیات، مفاهیم نقد ۀنقدی دربار  ،فریبرز، درودی .۲۷

۵۰  . 
 . ۱۴۰۴، نا بی، ریاض، مقاییس نقد متون السنه ،مسفر عزم الله، دمینی .۲۸
 . ۱۴۲۱، دار ابن حزم، بیروت، الکنی واألسماء ،محمد بن احمد، دوالبی .۲۹
بهـار و تابسـتان ، ۵شـماره ، عیـار پـژوهش در علـوم انسـانی، »یسـتی نقـد تـاریخیچ« ،رضـا، دهقانی .۳۰

 . ۱۷۴-۱۴۵ص ،ش۱۳۹۰
 . ۱۹۶۹، دارالکتب المصریه، قاهره، المعارف ،ابن قتیبه، دینوری .۳۱
 . ۲۰۰۳، دارالغرب االسالمی، بیروت، بّشار عواد معروف، تاریخ االسالم ،شمس الدین محمد، ذهبی .۳۲
 . ۱۳۸۹، امیرکبیر، تهران، نهمچاپ ، قرآنتاریخ  ،محمود، رامیار .۳۳
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 . تا بی، دارالکتاب، قم، النوادر ،فضل الله بن علی، راوندی .۳۴
 . ۱۴۱۴، دارالفکر االسالمی، بیروت، اولچاپ ، تاج العروس ،محمد بن محمد مرتضی، زبیدی .۳۵
 . ۱۹۷۶، المکتب االسالمی، بیروت، السنه و مکانتها فی التشریع االسالمی ،مصطفی، سباعی .۳۶
 . ۱۴۱۴، مؤسسه االمام الصادق، قم، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه ،جعفر، سبحانی .۳۷
 . ۱۴۱۹، موسسه االمام الصادق، قم، الحدیث النبوی بین الروایه والدرایه ،جعفر، سبحانی .۳۸
یین ،حسن بن عبدالله، سیرافی .۳۹ ، مصـطفی البـابی، بیـروت، طـه محمـد الزینـی، اخبار النحویین البصـر

۱۹۶۶ . 
ت یـکتابخانه عمومی حضرت آ، قم، ر بالماثوریالدر المنثور فی التفس ،بکر عبدالرحمن بن ابی، وطییس .۴۰

 . ۱۴۰۴، الله العظمی مرعشی نجفی
 .  ۱۴۱۴، هجرت، قم، )صالح یللصبح( نهج البالغة ،نیمحمد بن حس، یف الرضیشر  .۴۱
 . ۲۰۰۹، ندارالعلم للعالمی، بیروت، علوم الحدیث و مصطلح ،صبحی، صالح .۴۲
تابسـتان ، ۴۴شـماره ، علـوم حـدیث، »پیوند تاریخ با حدیث میان مسلمین« ،کمال، صحرایی اردکانی .۴۳

 . ۵۸-۴۱ص ،۱۳۸۶
 . ۱۴۳۱، دارالهدی إلحیا ء التراث، بیروت، الشائعات المشهوره ضد االمام الحسن، نجاح، طائی .۴۴
 . ۱۳۹۰، پژوهشی امام خمینی مؤسسه آموزشی و، قم، منطق فهم حدیث ،سید محمد کاظم، طباطبایی .۴۵
 . ۱۳۹۰، اعلمی، بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن ،محمد حسین، طباطبایی .۴۶
 . ۱۴۰۳، نشر مرتضی، مشهد، االحتجاج علی اهل اللجاج ،فضل بن حسن، طبرسی .۴۷
 . ۱۴۱۲، دارالمعرفه، بیروت، )تفسیر الطبری( جامع البیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن جریر، طبری .۴۸
 .  ۱۳۹۰، دار الکتب االسالمیه، تهران، ما اختلف من األخباریاإلستبصار ف ،محمد بن الحسن، طوسی .۴۹
 . ۱۴۱۴، دار الثقافه، قم، یاألمال ،محمد بن الحسن، طوسی .۵۰
 . ق۱۴۱۱، دار المعارف االسالمیه، قم، بهیالغ، ــــــ  .۵۱
 .  ۱۴۰۷، دار الکتب اإلسالمیه، تهران، ب األحکامیتهذ، ــــــ  .۵۲
 . ۱۹۷۹، دارالفکر، بیروت، منهج النقد فی علوم الحدیث ،نورالدین ،عتر .۵۳
 . ۱۹۷۱، مؤسسه االعلمی، بیروت، لسان المیزان ،احمد بن علی، عسقالنی .۵۴
 . ۱۳۸۷، نوید اسالم، قم، دومچاپ ، تاریخ زندگی پیشوایان معصوم، عبدالرحیم، عقیقی بخشایشی .۵۵
 . ۱۳۹۱، اصول الدین، تهران، دجواد کرمیمحم، بر گستره کتاب و سنت ،سید مرتضی، عسکری .۵۶
 . ۱۴۱۱، لیدار الج، بیروت، یأسباب النزول القرآن ،نیغازی حس، هیعنا .۵۷
 . ۱۳۹۳، سمت، تهران، دومچاپ ، دراسات فی علم الروایه ،علی اکبر، غفاری .۵۸
 . ۱۴۰۹، هجرت، قم، کتاب العین ،خلیل بن احمد، فراهیدی .۵۹
 . ۱۴۰۴، دار الکتاب، قم ،یر القمیتفس ،میعلی بن ابراه، قمی .۶۰
سـتان بتا، ۲۸-۲۷شـماره ، )کاوشـی نـو در فقـه اسـالمی( مجله فقـه، »قضیٌه فی واقعه« ،علی، کرجی .۶۱

۱۳۸۰ . 
 . ۱۴۲۹، دارالحدیث، قم، یکاف ،عقوبیمحمد بن ، نییکل .۶۲
 . ۱۴۱۱، دار االضواء، بیروت، علی شیری، کتاب الفتوح ،احمد بن اعثم، کوفی .۶۳
های عقلـی  روش شناسی پاسخ گویی به شبهات با استفاده از مؤلفـه«، همکارانالبرز و ، محقق گرفمی .۶۴

 . ۱۱۴-۸۷ص ،۱۳۹۹تابستان ، ۱۱۴شماره ، کالم اسالمی، »در سیره امام صادق
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 . ۱۳۸۵، ارمغان یوسف، قم، المتقین ةحلی ،محمدباقر، مجلسی .۶۵
 . ۱۴۰۳، دار احیاء التراث العربی، روتیب، بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ، ــــــ  .۶۶
 .  ۱۴۰۴، دار الکتب االسالمیه، تهران، شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف، ــــــ  .۶۷
 .  ۱۴۰۶، کوشانپور، قم، نیروضة المتق ،محمدتقی، مجلسی .۶۸
 . ۱۴۰۳، نا بی، قم، النبی االعظم ةالصحیح من سیر  ،جعفر، مرتضی عاملی .۶۹
 . ۱۳۷۰، صدرا، تهران، فلسفه تاریخ ،مرتضی، مطهری .۷۰
 . الف ۱۴۲۹، مؤسسه التمهید، قم، اولچاپ ، التفسیر األثری الجامع ،محمد هادی، معرفت .۷۱
 . ب۱۴۲۹، موسسه التمهید، قم، اولچاپ ، التمهید فی علوم القرآن، ــــــ  .۷۲
 . ۱۳۸۷، میثاق، تهران، اولچاپ ، رساله توضیح المسائل ،ناصر، مکارم شیرازی .۷۳
، مؤسسه آل البیـت، قم، اولچاپ ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،محمد تقین بن یحس، نوری .۷۴

۱۴۰۸ . 
 . ۱۴۱۵، دارالقلم، بیروت، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،علی بن احمد، واحدی .۷۵
 . ۱۴۱۱، ةیدار الکتب العلم، بیروت، اسباب نزول القرآن، ــــــ  .۷۶
 . ۱۴۰۹، داراألعلمی، وتبیر ، سومچاپ ، المغازی ،محمد بن عمر، واقدی .۷۷
موسسه دائره المعـارف ، قم، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، سید محمود، هاشمی شاهرودی .۷۸

 . ۱۳۹۲، فقه اسالمی
 . ۱۳۹۴، معارف، تهران، آشنایی با منابع تاریخ اسالم و تشیع، محمد هادی، یوسفی غروی .۷۹
 . ۱۴۱۷، المیمجمع الفکر االس، قم، التاریخ االسالمی ةموسوع، ــــــ  .۸۰




