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  »هحادیث الموضوعفي اال هالفوائد المجموع« کتاب

  
 1مومن هیهان دهیس
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  دهیچک

 یف المجموعه الفوائد«است که در کتاب  سنتاهل پرکار و متاخر یعلما از یشوکان
. او در کتاب حاضر است  پرداخته هوعموض ثیاحاد یبه بررس ،»الموضوعه ثیاالحاد

 یا گونه به گرید یبرخ به نسبت ث،یاحاد یبرخ انگاشتن موضوع رد در تالش رغم یعل
اطالق نمود.  ثیاحادنام موضوعه را بر آن  توان یمن اساساًکه  است  نموده وضع به حکم
 یها و مالک ها روش ،ییمحتوا لیتحل روش با برآنستتالش  حاضر پژوهش در
 ها و نقد آن یاستخراج نموده و به بررس مذکورکتاب  در را موضوعه ثیاحاد صیشخت

به  موضوعه عمدتاً ثیاحاد صیدر تشخ یاز آنست که شوکان یحاک جی. نتاشودپرداخته 
 به زین ییمحتوا نقد از ییها رگه گرچه پرداخته، اقوالآن هم در قالب نقل  ،ینقد سند
 حالتاو در هر دو  یها سنجشکه  خورد یمبه چشم او  یها یابیارز در محدود صورت

نداشته و  یثابت ۀیرو نهیزم نیا در او عملکرد نکهیا ضمن است؛  بوده مواجه ییخطاهابا 
  .  شود یممشاهده  یتناقضات او عمل و قول انیم یگاه

  
  .نقد یارهایمع ،متن ،یشوکان سند، موضوع، ثیحد ها: کلید واژه
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  مقدمه. 1
داشته  یا نهیرید ۀموضوع است که سابق ثیحد ف،یضع ثیانواع احاد نیرترنامعتباز  یکی

 ثیحد علوم دانشمندان. گردد یمرسول اکرم (ص) باز اتیآغاز آن به دوران ح ۀو نقط
 ها آن ۀجمل از که اندنموده فیلأت را یمختلف یها کتاب ثیاحاد گونهنیا صیتشخ یبرا
از  یشوکانتوسط  که برد نام را» الموضوعه ثیحاداال یالفوائد المجموعه ف« کتاب توان یم

عملکرد خود در  ۀنحو نییتب در یو. است  درآمده نگارش بهسنت مشهور اهل عالمان
 نیا در«: است  هداشت انیسلف ب یاز زحمات علما ی، پس از قدردانالفوائدکتاب  ۀمقدم
ام که اجه شدهمو یثیکرده و اگر با احاد یآورمطالب گذشتگان را جمع ۀهم کتاب

 ثیمجموعه از احاد نیا تیدر نها رایام؛ زنبوده تذکر داده» موضوع«مستحق اطالق اسم 
 گونهنیا آوردن از هدف و شوند یمکشانده  فیضع یحدتا  ای فیضع ثیاحاد ۀریبه دا
  هبود ها آن بودن یجعل با رابطه در یجوزابن چون یافراد موضع انیب نجا،یا در ثیاحاد
حسن و  ف،یضع ثیاحاد موضوعه، متساهل بوده و بعضاً ثیاو در ذکر احاد اریز است
  ].3ص ،13[ »است  هرا در شمار موضوعات قرار داد حیصح یحت

  عبارتند از: ها آن که نمود استخراج توان یمرا  یسخنان او در مقدمه دو مطلب کل از
موضوعه  ثیحادا ۀزمر در توان ینم را کتاب نیا در شده ذکر ثیاحاد تمام) الف
  .باشند یم فیضع یتا حد ایو  فیضع ها آناز  یبلکه برخ ،نمود محسوب
 ها لف نسبت بدانؤم ،است یمنتف ثیوضع به احاد نسبتکه  ی) در تمام مواردب

  . است  هتذکر داد
و  موضوع ثیحد انیم زییتم در که یشوکان یها تیو حساس ها اطیاحت نیا وجود با
 ییشناسا دراو  عملکرد شود، یم مشاهده بحث مورد کتاب رد فیضع ثیحدانواع  ریسا

 ۀزمر در را حیصح ثیاحاد از یاریبس رونیا از واز اشکال نبوده  یخال موضوع ثیاحاد
 یابیدر ارز یواز آنست که  یکتاب حاک ۀمطالع. است  هنمود یموضوعه تلق ثیاحاد
 انیسخن به م یینقد محتوااز  یسند را اصل قرار داده و جز در موارد معدود ات،یروا
 لی، جرح و تعدعمدتاً موضوع ثیاحاد ییشناسا یبرا زین ی. در نقد سنداست  اوردهین

اعالم  صراحتاً یکه او در موارد ستیحال در نیا ؛است  هکار خود قرار داد یرا مبنا انیراو
 ۀدوجود ندارد. اعتماد عم یمالزمت ثیو موضوع بودن حد یجرح راو انیم است  تهداش

 ،یلیعق ،یعدحبان و سپس ابنابن ،یجوزبر ابن زین انیراو لیدر جرح و تعد یشوکان
 مردود در آنان یها دگاهید باموارد  یحال در برخ نی. با اباشد یمحجر و ابن یذهب

  . است  نموده مخالفت تیروا کی ای و یراو کی دانستن
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  قیتحق ۀنیشیپ. 2
اما  ،موضوع نگاشته نشده نیبا ا یاثرکنون  تا که آنست از یحاک آمده عمل به یهایبررس
و  یمعرف« ۀمقال: از عبارتند باشند یمموضوع  نیبا ا وندیکه در پ یاز آثار یبرخ

 زیو ن یشوکان یمعرف به تر شیب آن در لفؤم که »المجموعه ائدکتاب الفو یشناس روش
و  یکله صورت ب تیدر نها گرچه ،بحث پرداخته مورد کتاب یمحتوا یلیتفص یمعرف

 از یخالبته بر و است  هنمود ذکررا نقاط قوت و ضعف آن ،صفحه) کی(کمتر از  مختصر
آثار  گرید از. باشد یمپژوهش  نیصورت گرفته در ا یها یبررس با ریمغا شده انیب انتقادات
الموضوعه)  ثیاالحاد یکتاب (الفوائد المجموعه ف یانتقاد لیتحل« ۀمقال به توان یممرتبط 
 داستیگونه که از نام آن پهمان و] 4اشاره نمود [ »(ع)یمناقب امام عل ثیاحاد تیبا محور

(ع) یامام عل لیفضا ثیدر مواجهه با احاد یشوکان کردیو نقد رو یبه بررس لف صرفاًؤم
 نیرو در انیا از است؛  دهیمشخص نگرد اتیروا ریاو در برابر سا کردیو رو است  هپرداخت
در  لفؤم یمبان ،کتاب حاضر ثیاحاد مجموعه یبررس از پس رآنستبتالش  ،پژوهش

  پرداخته شود.    ها آن نقد و لیتحل به و نموده استخراج را ثیآن احاد یابیارز
  
  مؤلف حال شرح. 3

 ینزد پدر و علما یودر یمن متولد گردید.  یهجر 1172در سال  یشوکان یمحمد بن عل
به تدریس علومِ فراگرفته، پرداخت.  یندك زمانمذهب یمن درس خواند و پس از ا یزید

از تدریس و تألیف باز نایستاد، تا اینکه در  ییمن شد، ول یقاض یهجر 1209در سال 
 دیبا یدر رابطه با مذهب شوکان .]129ص ،20در صنعاء از دنیا رفت [ یهجر 1250سال 

به  لیکه متما هیدیاز ز یشیاما به گرا ،است یدیز یمهر چند عال ینمود که و انیب
سخن  یبودن شوکان ینبودن و سن یدیاز ز یحت یاست، تعلق دارد. برخ  سنت اهل
قبل از اینکه زیدي باشد، یک سلفي  یشوکان معتقدند زین یبرخ]. 8-7صص ،3اند [ گفته
استناد  یو تجسم صفات خبر هیاو در باب تشب یها دگاهیباره به د نیعیار است و در ا  تمام

 یمختلف یها در حوزه یاست که آثار فراوان یاز عالمان پراثر یو]. 129ص ،20اند [جستنه
از آثار معروف او در  یکی که است  هنهاد یاز خود برجا ثیو حد ریفقه و اصول، تفس چون
  .باشد یم» الموضوعه ثیاالحاد یالفوائد المجموعه ف«کتاب  ث،یحد ۀحوز

  
   یشوکان روزگار یشناس فضا. 4

 مذهب نیا ۀشیر که باشدیم منی در یسلف یهایدیز ظهور با تقارن در یشوکان روزگار
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  .گردد یم باز یهجر نهم قرن به
در میان زیدیان ظهور کردند که از  یهای ، شخصیتیآنکه از قرن نهم هجر حیتوض

سنت اهل  گردانده، به جریان اصحاب حدیثِ یگرایانه زیدیان رو و عقل یرویکرد اعتزال
در تاریخ زیدیه شکل گرفت. محمد بن  یو به دنبال آن، جریان زیدیه سلف متمایل گشتند

، بنیانگذار این یق)، نخستین شخصیت و به نوع 840- 775الوزیر ( ابراهیم، مشهور به ابن
پردازان سلفیه  حدیث و نظریهاصحاب  پیشوایانِ یها جریان است که تحت تأثیر شدید اندیشه

- 661تیمیه ( سلفیه نظیر ابن ۀبرجست یها از شخصیت یسلف زیدیه یتأثیرپذیر .قرار گرفت
، زیدیه یسلف یها است که در میان جریان یق) تا حد759(م یقیم جوز ق) و ابن728
 یتیمیه را پذیرفت و بر اساس مبان ابن یسلف یها است که اندیشه ینخستین جریان یسلف
که پیش از  چرا اد کرد؛خود را ایج یاعتقاد یسلفیه، در زیدیه نیز ساختارها یفکر
 .]188- 187صص ،14نداشت [ یالوزیر، جریان سلفیه پیروان ابن

، یشدت اعتزال  به یبه سبب فضا یقمر یهجر 11از قرن نهم تا  یجریان زیدیه سلف
ترویج، گسترش آن  یبرا یمناسب   را گذراند و محیط یدر میان زیدیه دوران نیمه خاموش

احمد جالل  پردازان این جریان، مانند حسن بن ا ظهور نظریهفراهم نشد. اما رفته رفته، ب
 یاالمیر صنعان ق) و ابن1108-1040( یمقبل یمهد ق)، صالح بن1014-1084(
 12و  11 یها در قرن یالوزیر، دوران جدید ابن یها ق)، شارح کتاب1099-1182(

عدد و همچنین شکل گرفت. این افراد با تألیف آثار مت یجریان زیدیه سلف یبرا ،یهجر
زیدیه  .را ایفا کردند یتربیت شاگردان بسیار، در روند گسترش این جریان نقش مؤثر

از  ی، یکیشوکان یسیزدهم، شاهد رهبر ۀپس از گذشت یک قرن، در سد یسلف
و نیز در اختیار داشتن مناصب  یعلم یها یخود بود. او به دلیل توانای ۀمجتهدین دور

 یدر بسیار یخود رساند. شوکان یاوج شکوفای ۀرا به نقط ی، جریان زیدیه سلفیحکومت
در این  یرو، جریان زیدیه سلف؛ از اینیتمام عیار بود تا عالم زید یاز مسائل، یک سلف

آن از  ۀدوره در اعتقادات و فقه، بیش از پیش به سلفیه و حنابله نزدیک شد و فاصل
  ].189-188صص ،14زیدیه متشیع زیاد گشت [

نقش  توان یقرار داشت که م یسلف هیدیتفکرات ز نیا ریثأچنان تحت تآن یشوکان
 یبرا. نمود مشاهدهپژوهش  نیدر ا بحثاز جمله کتاب مورد  یآثار و یرا در برخآن

 و شفاعتعدم اختصاص  انگریب که یثیاحاد ،کتاب تالش نموده است نیدر ا یو نمونه
 با ،)باشد یمردود م زین یسلف هیدیز دگاهید از کهباشند ( ی(ص) مامبریبه پ توسل
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  1.دهد قرار موضوعه ثیاحاد شمار در ،موجهریو غ مختلف یها بهانه
  
   یشوکان روش. 5
 ینمود که و انیب توان یمکتاب حاضر  اتیروا یابیدر ارز یشوکانرابطه با روش  در

 قابل ۀکتن. است  هاظهار نظر ننمود یبه نقل قول اکتفا نموده و جز در موارد اندک عمدتاً
 ثیبودن حد موضوع درکه  یافراد اقوالبدون تفحص از صحت  یگاه یوکه نیا  هتوج
 لیدر دل یو مثال ی. برااست  نموده اکتفاء قول نقل به صرفاً ،استناد نموده ها بدان

 جسته استناد مختصرالمجددر کتاب  قاموس صاحب سخن به 2ریط ثیموضوع بودن حد
، و قد ذکره ة، کلها ضعیفةله طرق کثیر :قال في المختصر« است  داشته انیب بارهنیو در ا

  ].10ص ،13[ »ابن الجوزي في الموضوعات
 نیا از آنست که اصالً یحاک یجوزتتبع و تفحص در کتاب ابن که ستیحال در نیا
سنت چون اهل یثیاز عالمان حد یو برخ است  نشده ذکر الموضوعات کتاب در ثیحد

الموضوعات را در کتاب  ثیحد نیذکر ا صراحتاً زین یر مکحجو ابن یحافظ عالئ
  ].144، ص14ج ،5[ انددانسته یمنتف یجوز ابن

را در شمار موضوعات قلمداد  لیفضا ثیاز احاد یاریبس یجوزکه ابننیا  به توجه با ظاهراً
 هرفتیپذ را باره نیا درالمختصر بدون مراجعه به کتاب مذکور، سخن صاحب  ینموده، شوکان

ذکر ننموده بلکه  »الموضوعات«را در کتاب  ریط ثیحد یجوزآنست که ابن تیواقع اما. است 
 ثیکتاب نه احاد نیکه در ا ،]226ص، 1ج ،1[ است  آورده »هیالمتناه العلل« کتاب دررا آن

 باشند یمعلت  یو دارا متزلزلخود  ریکه به تعب نموده یگردآور را یثیاحاد بلکه موضوعه
بودن  موضوعه بر یلیدل ،هیالمتناه العلل در کتاب ثیذکر احاد نیبنابرا ،]17ص، 1ج ،1[

  ندارد. یاعتبار یجوزبه ابن ریط ثیپنداشتن حد موضوع انتساب و ستین ها آن
  

  ثیحد نقد در یشوکان یارهایمع نقد و یبررس. 6
                                                                                                                                        

 حـدیث : از عبارتنـد  اندگرفته قرار موضوعات شمار در شوکانی رویکرد این با که روایاتی از هایینمونه .1
نْ أَذَّنَ سَنَ« نْ نِیَّ ةمَ ادِقَ ةمِ مَ  ةصَ وْ رُ یَ شَ امَیُحْ فُ فَ ةالْقِیَ وقَ ابِ  یعَلَیُ تَ     ةالْجَنَّبَ ـئْ ـنْ شِ عْ لَمَ ـفَ : اشْ ـهُ الُ لَ  »فَیُقَ
کُمْ فِي بَْعضٍ«حدیث  یا]؛ 21، ص13[ اءُ بَعْضُ کُمْ شُفَعَ نَّ ، فَإِ اءِ دِقَ نَ األَصْ رْ مِ   ].511ص، 13[ »أَکْثِ

خلقک الیک : اللهم إئتني بأحب  سلم کان عنده طائر، فقال هللا علیه و یان النبي صل: عن أنس بن مالک. 2
  ].  51، ص1، ج27، ثم جاء علي فأذن له [ء أبو بکر فرده، ثم جاء عمر فرده. فجایأکل معي من هذا الطیر
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تاب به ذکر شده در ک اتیاز روا یا عمده بخش یابیارز در یشوکان گذشت که گونه همان
که خود  شود یممشاهده  زین یموارد در حال نیاما با ا است،  هپرداخت گرانینقل د انیب

 نموده نظر اظهار شده، ذکر اقوال رد و دییأت در ایپرداخته و  تیروا یابیبه ارز صراحتاً
  :شود یم پرداخته موارد نیا در او یارهایمع یبررس به ادامه در است؛ 

  
  سند یبایارز یارهایمع. 1. 6

 صحت بر مقدم راآن و داده قرار یاصل اریمع را سند صحت ات،یروا یابیارز در یشوکان
 ثیاحاد ۀزمررا به علت عدم صحت سند، در  یثیحد یو چه بسا و است  دانسته متن

از آنست که اگر چه  یعملکرد او در کتاب حاضر حاک البته. است  هموضوعه به شمار آورد
 ثیبه موضوع بودن حد زین سند ضعف مجرد به یگاهاما  ،دادهصحت سند را اصل قرار 

 ضعف عامل که یاتی(و نه همه) روا یبرخ مورد در یو آنکه حیتوض. است  ننموده حکم
 نموده تالشندانسته و  یکاف ثیبودن حد موضوع یبرا راآن ،باشد یراو جرح سند،

 را سند ضعف قیطر نیا از و نموده تیتقو مختلف یها وهیرا به ش یراو ضعف است 
 یکه برایدر هر صورت تا زمان اما. دینما اعالممردود  را ثیحدبودن  موضوع و جبران

ضعف سند را در موضوع بودن  نیبه سراغ متن نرفته و هم ،افتهینموجه  یسند ثیحد
  .  است  دانسته یکاف ثیحد

نقد  یهاروشاز  یکی  اگرچه که نمود انیب دیبا یشوکان کردیرو نیا با رابطه در
 یکاف نانیبا اطم ث،یحد کیاما با اثبات ضعف سند  ،سند آنهاست یبررس ث،یحد
 گر،یقرار داد. به عبارت د ثیرد مطلق آن حد یبرا یرا مستمسک عامل نیا توان ینم

 یلینبوده و دل یعقالئ ث،یصرفاً با استناد به ضعف سند حد ث،یحد کیکنار گذاشتن 
صرفاً با  توان ینم زین ثیدر صورت صحت سند حد کهنچنا. رسد یبه نظر نم یکاف

دانست، چرا که در طول  ی(ع) قطعنیمعصوم ۀیرا از ناحاستناد به صحت سند، صدور آن
جعل  حیصح یرا با سندها یثیاند که احاد شده دایپ یسازان هوشمندثیحد خ،یتار

 یاست، ول حیهر صحها به ظاکه سند آن افتیرا  یثیاحاد توان یم بسا چه واند  کرده
عالوه بر نقد سند  ثیاحاد یبررس در بیترت نیاند. بد شده یموضوعه تلق ثیجزء احاد

  ].47ص ،19توجه نمود [ دیبا زین یگرید یهاروش ایبه روش  ،محور
اشاره  گردد، یم ثیحد سند تیتقو موجب یشوکان دگاهیکه از د یادامه به عوامل در

  :شود یم
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  ثیحد طرق کثرت. 1. 1. 6
 خود صراحتاً یو گاه کند یمرا ذکر  یطرق متعدد ث،یاحاد لیذ ،یموارد در یشوکان
نمود  انیب توان یمرو نیاست. از ا ثیکه طرق متعدد دال بر اصالت حد دارد یماعالم 
آنست که بفهماند  ،یاشکاالت سند یدارا ثیاز استناد به تعدد نقل در احاد یوهدف 

را از طرق آن یادیز نیاز آنجا که مصنف یول ،اردگرچه از نظر سند مشکل د ثیحد
به صدور  نانیتا اطم شود یمباعث  ثیحد کیاند، کثرت طرق نقل نقل کرده یگوناگون

عَالَ« ثینمونه در مورد حد ی]. برا416- 415صص ،7آن حاصل شود [ هَ تَ نَّ اللَّ لَقَ  یإِ خَ
لَ ینِ عَ لَ الطِّ مَ أَکْ رَّ حَ نْ طِینٍ فَ هِذُرَّ یآدَمَ مِ  و بطالن به یعدابن همچون یبرخ که »یَّتِ

 یطرق متعدد یدارا ثیحد نیا: «است  هداشت انیب نموده، حکم ثیحد نیا سند ضعف
هِ « ثیحد مورددر  ای] و 184ص ،13» [است که بر اصالت آن داللت دارد ولُ اللَّ سُ رَ رَ مَ أَ

لَّ بْ یصَ مَ بِسَدِّ األَ لَّ سَ هِ وَ آلِ هِ وَ لَیْ هُ عَ ابِ الشَّارِعَاللَّ رَكَ بَابَ علي ةوَ جِدِ وَ تَ سْ  داشته انیب »فِي الْمَ
 و ستین زیجاحکم به بطالن آن  یسالم عقل چیه بر و است یقطع ثیحد نیا«: است
  ]. 366ص ،13[ »باشد یم یریکث طرق یدارا جداً آن

عِینَ سَنَ« ثیحد مورد در بَ المِ أَرْ سْ رُ فِي اإلِ عَمِّ رٍ یُ عَمِّ نْ مُ ا مِ اعًا  ةمَ وَ نْ هُ أَ هُ عَنْ رَفَ اللَّ إِال صَ
... الءِ نَ الْبَ  وضع به آن نمودن محکوم مختلف، کتب درطرق آن  یبرخ انیپس از ب زین» مِ

وجود  یادیطرق ز ثیحد نیا یبرا«داشته است:  انیو ب دانسته خطا را یجوزابن توسط
زهر النسرین، « را آن که امرساله در من و نموده ذکر را هاآن از یبرخ حجرابن کهدارد 

» ام را آورده ثیحد نیاز طرق ا یادینمودم، تعداد ز یگذار نام »الفائح بفضائل المعمرین
  ].483-482صص، 13[

 ثیاصالت حد بر یاریمع یزمان تاکثرت طرق را  یشوکانتوجه نمود که  دیبا اما
 یصورت و وجود حت نیا ریاما در غ ،اع وجود نداشته باشدسند، وضّ ۀریکه در زنج دانسته

. کند فایا ثیحد اصالتدر  ینقش تواند ینم یثیحد شواهد و طرق کثرت آن،اع در وضّ کی
بَ شَفَاعَتِي وَ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَ«حدیث  لیذ اونمونه  یبرا  ةمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَیْنِ اسْتَوْجَ

 ،اع وجود داردوضّ کی ها آن یر هر دوکه د ثیحد یبرا قیضمن ذکر دو طر »مِنَ اآلمِنِینَ
 شواهد، کثرت لیدل به و داده حیترج یگریاز اسناد را بر د یکی  که یهقیب دگاهید برابر در

   :است  هداشت انینموده و ب یریگموضع ،حکم نموده ثیحد متنبه حسن 
از  ثیحد نیو به عدم صحت و عدم حسن متن ا مینما یم ریاز خداوند طلب خ من«
 و گردد اقامه آن اسناد تیحج بر یبرهان که یزمان تا مینما یم(ص) حکم خدا رسول
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کدام  چیو ه ستین رفتهیکثرت برسند، پذ ۀدرج تیاگر به نها یحت نیاعوضّ ثیاحاد
  ].114ص ،13[ »ستین زیجا ها و اطالق اسم حسن بر آن ستین یگریشاهد بر د

 ثیبودن حد هموضوع یرا براسند  ۀریزنج در اعوضّ کی وجود یشوکان بیترتنیبد
  حاکم است. زین حاضر کتاب سراسر دراو  کردیرو نیو ا است  هدانست یکاف

و  یجاعل بودن راو انینمود که م انیب دیبا اوالً زین یشوکان اریمع نیرابطه با ا در
گزاره  نیا یدرست ،یاز نظر منطق وجود ندارد. یدائم ۀاو، مالزم اتیروا ۀبودن هم یجعل

جاعل  یدهد که هرگاه راو ینم جهیجاعل دارد، نت یراو کیباشد،  یجعل یتیگاه رواکه هر
در کنار  یجعل تیاست، بلکه ساختن چند روا یاو جعل یها سخنان و نوشته ۀباشد، هم
شود. با  محسوب نیجاعل ۀزمر درسازنده  یتا راو ،است یکاف زین حیصح تیها روا نقل ده

تعداد قابل  دیبا اتشان،یشدن روا رفتهیپذ یدانستند که برا یجاعل م انیکه راونیتوجه به ا
. ستین یآنان، ساختگ ثیاز احاد یاریرو، بسنیاز ا ،نقل کنند ح،یصح ثیاحاد ییاعتنا
کند و تنها با  یرا ثابت م ثیحد یاعتباریتنها ضعف و ب ،یراو بودن جاعل نیبنابرا
  ].59، ص2ج ،25کرد [ تیدن روابو یتوان حکم به جعل یم گر،ید یها نهیقر یهمراه
  :باشد ریز صورت بهرود که اصل آن  یاحتمال م ذکورم ثیدر رابطه با حد اًیثان
تَ« نْ أَ نِي إِلَ ةمَکَّ یمَ زُرْ ینَ یحَاجّاً وَ لَمْ یَ دِ قِیَامَ ةاَلْمَ وْمَ اَلْ هُ یَ تُ وْ راً  ۀجَفَ ائِ تَانِي زَ نْ أَ وَ مَ

نْ وَ تِي وَ مَ فَاعَ هُ شَ تْ لَ جَبَ جَنَّوَ لْ هُ اَ تْ لَ جَبَ تِي وَ فَاعَ هُ شَ تْ لَ نِ  ةجَبَ مَیْ رَ حَ حَدِ اَلْ نْ مَاتَ فِي أَ وَ مَ
ینَ ةمَکَّ لَ ةوَ اَلْمَدِ راً إِ هَاجِ اتَ مُ نْ مَ بْ وَ مَ حَاسَ رَضْ وَ لَمْ یُ عْ وْمَ  یلَمْ یُ رَ یَ لَّ حُشِ زَّ وَ جَ هِ عَ اَللَّ

یَامَ دْرٍ ةاَلْقِ ابِ بَ حَ عَ أَصْ  از ریتعب نیبا ا که چرا ؛]548، ص4ج ،23 ؛565ص ،2ج، 16[ »مَ
اع مذکور وجود از جمله دو وضّ یاعوضّ چیها هسند آن ۀریکه در زنج یطرق متعدد

و  شده معنا به نقل انیراو توسط ثیحد نیرسد که ایبه نظر م وندارد، نقل شده است 
  .است دهیگرد انیباول  ریتعببه صورت  جهینت در
  
  ینسائ و نیمعابن چون یمحدثان یسو از شده فیتضع انیاور قیتوث. 2. 1. 6
توسط  یراو کی لیکه با وجود جرح و تعد خورد یمبه چشم  ییها نمونه حاضر کتاب در

 نیدر ا ثیو موضوعه دانستن حد دهیرا برگز یراو لیجانب تعد یشوکان ث،یحد یعلما
 یبررس از موارد گونهنیا در یو. است  هدانست یثیحد عالماز جانب  یمورد را افراط

 مورد در سندهینمونه نو یبرا. است  نموده زیپره زین شده فیتضع انیراو ریسا احوال
هُ« ثیحد نَّ إِال نَفْسَ ومَ لُ ال یَ هُ فَ لُ سَ عَقْ لِ رِ فَاخْتُ عَصْ عْدَ الْ نْ نَامَ بَ  اسنادکه در نیا انیبعد از ب »مَ
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 وجود ،که در او ضعف است عهین لهاب زیآن خالد بن قاسم که موصوف به کذب است و ن
موضوعه بودن  یپس ادعا است، نموده قیخالد را توث ن،یمع ابن«: است داشته انیب دارد

 ].216ص ،13» [است یگزاف یادعا ث،یحد نیا
لَ« ثیحد لیذ ای و عِینَ لَیْ بَ عَامًا أَرْ رَ طَ تَکَ نِ احْ هُ مِنْ ۀمَ رِئَ اللَّ هِ وَ بَ نَ اللَّ رِئَ مِ قَدْ بَ هُ وَ فَ

رْصَ لُ عَ هْ یُّمَا أَ مَّ ةأَ مْ ذِ هُ تْ مِنْ رِئَ دْ بَ عٌ فَقَ لٌ جَائِ جُ مْ رَ یهِ بَحَ فِ عَالَ ةأَصْ هِ تَ  اقوال ذکر ضمن ،»یاللَّ
 مذکور، ثیاسناد حد درکه نیا بر یمبن المصنوعه یاللئال در یذهب از نقل به یوطیس

 باشد، یم نیبغ که لاص زیمتروک است و ن یثیحد یعلما نظر ازکه  نیعمروبن حص
  : است  داشته انیب خود دارد، وجود
اصبغ  کهیدر حال است  نموده افراط ثیحد نیا پنداشتن موضوعه در یجوزابن«

  ].144ص ،13[ »است  هشد قیتوث یو نسائ نیتوسط احمد و ابن مع
 در را(اصبغ)  انیراو از یکی قیتوث نجایا در یشوکان شود، یمگونه که مشاهده همان

سند  ۀریزنج در زین او که نیحص عمروبناز  و دانسته یکاف ثیحد بودن موضوعه دفع
که در بخش  ستیدر حال نیا ؛است  اوردهین انیم به یذکر است،  هشد فیمذکور تضع

دو  ۀکه دربردارند یثیعمل نموده و در برابر حد هیرو نیاز کتاب حاضر خالف ا یگرید
عالمان  یبرخ یاز سو ها آن از یکی قیتوث وجود با باشد، یمسند  ۀریدر زنج فیضع یراو
: است  هداشت انیالزم دانسته و ب ثیرا در دفع موضوعه بودن حد یگرید قیتوث ،یثیحد
 ].308ص ،13[ »توثیق أحد الرجلین ال یستلزم توثیق اآلخر و«

 فیتضع انیراو قی(توث اریمع نیا یشوکان دگاهید از ظاهراًتوجه نمود که  دیبا البته
چون انقطاع  یگریکه عوامل د سازد یم یمنتفرا  ثیبودن حد موضوع اتهام یزمان ،شده)

 نیا ریغ در ند،باره نقش نداشته باش نیدر ا ثیو منکر بودن متن حد ثیسند حد
 اودر نظر  ،شده فیتضع انیراو یبرخ قیبا وجود توث یحت ث،یبودن حد موضوع صورت

حَ«حدیث  لیذ یو نمونه یبرا. باشد یمن دیبع نَّ فَاتِ آیَ ةإِ تَابِ وَ نْ  ةالْکِ نِ مِ اآلیَتَیْ سِيِّ، وَ رْ الْکُ
هَ إِال هو)... هُ ال إِلَ نَّ هُ أَ هِدَ اللَّ انَ (شَ رَ  ۀریشده در زنج فیتضع انیراو از یکی مورد در ،»آلِ عِمْ

چون  یثیعالمان حد یسواو از  قیتوثاشاره به  وجود با ریسند به نام حارث بن عم
 دگاهید آن، متن بودن منکر و ثیحد سند بودن مقطوع انیب با ،یو نسائ نیمع ابن
  ].297ص ،13[ است  نموده دییإت را ثیحد بودن موضوعه رامونیپ یجوزابن و حبان ابن

 یگریقسمت د در خود یشوکانمطابق با آنچه  اگرنمود  انیب دیبا اریمع نینقد ا در
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به چه  1،ندارند یمالزمت گریکدیبا  تیروا و وضع یکه جرح راو نموده انیباز کتابش 
 یمبن یرا با ذکر شواهد اتیروا یبودن برخ هموضوع ،است  هجا تالش نمودنیدر ا لیدل

 گونههمان( لیکه به چه دلنیا گریو د دیمجروح شده مردود اعالم نما انیراو لیبر تعد
 انیتمام راو قیا توثر ثیزدودن اتهام وضع از احاد ۀاز موارد الزم یدر برخ ،)گذشت که
قول و عمل  انیم رتیاز مغا یحاک نیقرا نیا ایآ ؟بداند ها از آن یشده و نه برخ فیتضع
   باشد؟ ینم »ثیحد وضع و جرح انیم مالزمت عدم« رامونیپاو 

باشد و  یم ثیضعف و نه وضع حد عواملاز  ثیکه مقطوع بودن سند حدنیا ضمن
در حکم به وضع  ییتنها بهاز نظر خواهد گذشت چنانچه در ادامه  زیمنکر بودن متن ن

  باشد.  ینم یکاف ثیحد
  

   محدثان یبرخ توسط ثیحد دانستن حسن و  حیتصح ای و جیتخر. 3. 1. 6
 بیخط ،یترمذ چون یمحدثانتوسط  ثیحد حیو تصح جیتخر زین یدر موارد یشوکان
 موضوعه بیترت نیدبدانسته و  ثیحد تیتقو در یعامل را...  و یطبران حاکم، ،یبغداد
لَ« ثیحد لیذ اونمونه  یبرا. است  هنمود یرا نفآن بودن ا عَ یَ رْ  یالرُّؤْ عَبَّ ا لَمْ تَ رٍ مَ لٍ طَائِ جْ رِ

تْ عَ تْ وَقَ رَ ا عُبِّ  ،است  هذکر نمود المقاصد کتاب در راآن یسخاو«: است  داشته انیب »َفإِذَ
 کتاب در ثیحد نیاذکر  نیبنابرا ؛است  هنمود حیو تصح جیرا تخرآن یترمذ کهیدر حال

أعمار أمتي ما بین الستین « ثیدر مورد حد ای و] 216ص ،13[ »ندارد یوجه موضوعات
را در شمار  ثیحد نیا هرکس«: است  داشته اظهار »السبعین، وأقلهم من یجوز ذلک یإل

و  حیرا صححبان و حاکم آنابن کهیدر حال است  کردهموضوعات ذکر نموده اشتباه 
رَأَ یس ابِْتغَاءَ « ثیحد مورد در]. 268ص ،13[ »است  هرا حسن دانستآن یترمذ نْ قَ مَ

هِ هللا غفر له جْ  ،اند نموده جیرا تخر ثیحد نیا بیو خط میابونع«: است  داشته انیب زین »وَ
  ].303- 302صص ،13» [ذکر آن در کتب موضوعات وجود ندارد یبرا یلیدل نیبنابرا

  
  متن یابیارز یارهایمع. 2. 6

 صیتشخ و ثیحد کی یابیارز یبرا غالباً کتاب نیا در یشوکانکه گذشت  گونههمان
 اظهار از ی. اما در موارد محدوداست  دهیرا برگز ینقد سند اریبودن آن، مع موضوع

                                                                                                                                        
وِيَّ . 1 المَ النَّبَ فُ الکَ الِ ا یُخَ انَ فِي لَفْظِهِ مَ رَّدِ الجرح والوضع و إن کَ نَ مُجَ مَ بَیْ الزُ نَّهُ ال تَ اكَ أَ ـنْ  عِوَال یَخْفَ دَ مَ نْ

 ].13، ص13[ ةممارسلَهُ 
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 نیا  که نمود استخراج زین ثیمتن حد یابیارز به نسبت را ییارهایمع توان یماو  ینظرها
  : از ندعبارت ارهایمع
  
  سنت و قرآن با موافقت. 1. 2. 6

با  صراحتاً ینمود که اگرچه شوکان انیب دیبا قرآن با ثیحد موافقت اریرابطه با مع در
موافقت  عدمرا  ثیحد بودنموضوعه  لیاز دال یکی زین یگاه اما ،مخالفت نموده اریمع نیا

سنت  زیدر قرآن و ن یسخن نیعدم وجود چن لیبدعت دانستن آن، به دل ایآن با قرآن 
لَّ«در موضوعه دانستن حدیث  ینمونه و یاست. برا  نموده انیب اللَّهُ عَلَیْهِ  یمَا مَاتَ النَّبِيُّ صَ

لَّمَ حَتَّ با قرآن  ثیحد نیا بودن معارضبر  یمبن یبه سخن طبران ،»قَرَأَ وَکَتَبَ یوَآلِهِ وَ سَ
: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ کَفَرَمَ« ثیحد لیذ ای] و 326ص ،13استناد نموده است [  ،»نْ قَالَ

 اظهار و نموده اذعان امر نیا به ث،یحد بودن موضوعه رامونیپ گرانید اقوال نقل ضمن
 که باشند یمآن، بدعت و منکر  رینظ یسخنان و... است  موضوع ثیحد نیا«: است  داشته

  ].313ص ،13[ »است  هوارد نشد باره نیا در یسخندر کتاب و سنت 
قرار  تیروا یابیارز یبرا یاریمععنوان  بهرا  قرآن بخش، نیدر ا یشوکانچه  اگر

 به نسبت او ۀدوگان موضع انگریباز کتاب حاضر،  یگریاو در بخش د کردیرواما  است، هداد
ا رُوِيَ «: قرآن بر ثیدح ۀعرض تینسبت به روا عمالً یوآنکه  حیتوض باشد؛ یم اریمع نیا  إِذَ

أَعْرِضُوهُ عَلَعَنِّي  هُ فَرُدُّوهُ یحَدِیثٌ فَ نْ خَالَفَ هُ فَاقْبَلُوهُ، وَ إِ افَقَ ا وَ هِ، فَإِذَ  یریگ  موضع ،»کِتَابِ اللَّ
و  یاقوال خطاب انیب ضمنموضوعه،  ثیشمار احاد در تیروا نیاقرار دادن  یبرانموده و 

أوتیت الکتاب « ثیحد با آن مخالفت و زنادقه به ثیحد نیا وضع انتساببر  یمبن یصغان
را بر قرآن آن یوقت رایاست؛ ز رانگریخود و ثیحد نیا«: است  داشته انیب ،»و مثله معه
خُذُوهُ و ما «است  با آن مخالف است؛ چون در قرآن آمده میعرضه کن وَ مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَ

  ].291ص ،13[ »هم وجود دارد لیقب نیاز ا یگرید اتیو آ »نهاکم عنه فانتهوا
بر قرآن، ذکر  ثیحد ۀعرض تیمورد موضوعه بودن روا در یشوکان ۀادل به پاسخ از قبل

گوناگون در منابع  ریعرض به طرق و اسناد فراوان و با تعاب اتیکه روا ستینکته ضرور نیا
 ای کی با ثیاحاد از دسته نیا نیبنابرا]. 46-39صص ،29ذکر شده است [ نیقیمختلف فر

  . نمود وضع به منسوب را هاآن یراحت به بتوان که است نشده حمطر شاذ ثیحد دو
بر  ثیحد ۀعرض تیمردود دانستن روا رامونیپ یاول شوکان استدالل  به پاسخ در اما
وزن قرآن به  هم یمطالب ،متعال یخدا کهمطلب  نیدر ا ینمود کس انیب دیبا ،قرآن
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وارد نکرده  یا خدشه د،یآ یکار م قرآن به نییفرموده که در شرح و تب تی(ص) عناامبریپ
مفاد آن  یدرست بر یشاهد »هامیق« ۀسور 19-17 اتیآ و اتفاقاً ستین یو بر آن اعتراض

لَ«هستند:  نَّ عَ لَ نَایْإِ نَّ عَ هُ ثُمَّ إِ آنَ رْ عْ قُ نَاهُ فَاتَّبِ رَأْ ا قَ هُ َفإِذَ آنَ رْ هُ وَقُ عَ هُیَبَ نَایْجَمْ سخن در  بلکه ،»انَ
 شیخالف واقع بوده و فرما ،شده  (ص) نسبت داده امبریاز آنچه به پ یست که بعضنیا
 نیقی به دهند ینسبت داده و م امبریکه هر چه به پ امدهین ثیحد نی. در استین شانیا

ام بر  که هر چه من گفته ستیآن ن زیعرض ن ثیمفاد حد گر،ید یاست. از سو شانیاز ا
 ث،یو جاعالن حد انیگو وجود دروغ لیدلبلکه مقصود آن است که به  د،یقرآن عرضه کن

تا  ،دیبر قرآن عرضه کن دیبه صدور آن از من ندار نیقیاند و  هر چه به من نسبت داده
است و  تیحج یدارا یسنت نبو گر،یعدم صدور آن روشن گردد. به عبارت د ایصدور 

آن  رشیو نقد نبوده و در لزوم پذ یقابل بررس ،آنچه به عنوان سنت ثابت شده باشد
 ،شود ینام سنت مطرح شده و م از آنچه اکنون به یبخش یول ست،ین یدیترد
(ص) امبریاستناد آن به پ ینادرست ای یاثبات درست یدر پ دیو با ستین الصدور یقطع

را  ارهایمع نیاز مهمتر یکی ،عرض ثیاست که حد ییارهایبه مع ازیکار ن نیا یبود. برا
 ثیحد انیم یناسازگار چیه ب،یترت نیاست. بد  دانستهموافقت و عدم مخالفت با قرآن 

  ].91- 90صص ،18[ ندارد وجود» الکتاب تیاوت« ثیعرض با حد
وا« ۀیآ به یشوکان استدالل با رابطه در هُ هُ فَانتَ مْ عَنْ اکُ هَ مَا نَ وهُ وَ خُذُ ولُ فَ سُ مُ الرَّ ا آتَاکُ مَ » وَ

 نید اتی(ص) از ضرور امبریطاعت از پا نکهینمود ا انیب دیبا زیآن ن ری] و نظا7حشر: ال[
مطلب مربوط  نیاست اما ا یشده، مطلب درست دیبر آن تأک زین یمختلف اتیاست و در آ

آنکه  ایرا بشنوند و  شانیا ینه ای باشند(ص)  یاست که مخاطبان در حضور نب ییبه جا
. ابندیب  یآن گرام ینه ایعلم باشد ـ بر فرمان  نیـ که جانش یا اماره ایعلم  گرید یاز راه

 ثیحد. داشت نخواهد مخالفت در یعذر و است تمام مکلف بر حجت صورت، نیا در
 یبرا که یمطلب بودن سنت اثبات مرحله یعنی دارد؛ نظر در رانیا از شیپ ۀمرحل عرض

را (ص) نسبت داده، آن امبریرا به پ یبه دروغ مطلب یاست. چه بسا افراد  هشد تیحکا ما
از  یسنت واقع صیعرض راه تشخ ثی. حدندیبه مردم عرضه نما یت نبوبه عنوان سن

شان روشن یا (ص) به امبریتا استناد مطالب منقول از پ کند یم انیموضوعه را ب ثیاحاد
گاه نوبت آن خواهد بود که وجوب اطاعت از آن  شود و سنت بودن آن معلوم گردد، آن

 اتیکه با آ ستی(ص) ن امبریپ یافرمانعرض جواز ن ثیحد جهینت ن،یمطرح گردد. بنابرا
از قرآن  یگرید ۀیآ چیه لیتأو ایعرض با ظاهر  ثیحد نی. همچنباشدشده ناسازگار  ادی
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الصدور را بر  مشکوک ثیکه احاد امدهین یا هیآ لیتأو ایدر ظاهر  یعنیندارد؛  یناسازگار
را هرچند علم به صدور آن  (ص) امبریمنسوب به پ ثیآنکه احاد ای دیقرآن عرضه نکن

  ].91ص ،18[ دیو بدان عمل کن دیریبپذ یمحک چیبدون ه د،ینداشت
از  رایز ؛باشد یمبرخوردار ن یثبات کاف از زیسنت ن ارینسبت به مع یشوکان کردیرو
موضوعه بودن  لیاز دال یکی گرانیبا استناد به اقوال د ثیاحاد از یبرخ مورددر  یطرف

 ثیآن در موضوعه دانستن حد ۀکه نمون است  هذکر نمود اتیروا ریسابا  ها را تعارض آن
او  گرید طرف ازگذشت،  نظر از» الکتاب تیاوت« ثیآن با حد تعارض لیعرض به دل

موضوعه  به حکم زیجمع ن رقابلیغ متعارض ثیاحاد با برخورد ورتمعتقد است در ص
داد.  حیترج یگریرا بر د یکی انتو یم تاًیبلکه نها ،ستین زیجا ثیاحاد آناز  یکیبودن 

بر عدم  یحجر مبنبر سخن ابن اعتراضدر مقام  1»سداالبواب«حدیث  لیباره ذ نیدر ا او
 ضمنکه امکان جمع وجود نداشته باشد،  یجز در موارد تیجواز حکم به وضع روا

أن فإنه إذا تعذر الجمع ال یحل ألحد «: است  داشته انیب حجرابن کالم دانستن نادرست
ما یلزم الراجح علیه و ذلک ال یستلزم کونه موضوعًا بال  ةیحکم بوضع الموضوع، بل غای

  ].365- 364صص ،13[ »خالف
جمع بودن  رقابلیغ مجرد بهعدم حکم به وضع  بر یمبن یشوکان سخن اگرچه

 قابل یگریبر د یکی حیاو در لزوم ترج اعتقاد اما ،باشد یمدفاع  قابلمتعارض،  اتیروا
 یکی ی: زمانباشند یمدو حالت  یقابل جمع دارا ریمتعارض غ اخبار رایز باشد؛ یمبحث 
 مقدم جوحراجح را بر خبر مر خبر دیباحال  نیدارد که در ا تیرجحان و مز یگریبر د

 زین یرییتخ حجتنداشته باشد، و دو  یرجحان یگریبر د کیچیه که یزمان اما ؛داشت
 ثیاز معصومان(ع)، در مقابل آن احاد دهیرس اتیاوجود نداشته باشد با استناد به رو

  ]. 162ص ،2[ شود یمتوقف 
 در حیترج به حکم در یکه سخن شوکان شود یمتوجه به آنچه گذشت روشن  با
  . ردیمدنظر قرار گ زین طیشرا ریسا دینبوده و با یکاف جمع، رقابلیغ متعارض اخبار

  
  خیتار با موافقت. 2. 2. 6

 اختالفات به توجه بدون اما خیتار اریمع از استفاده با ردموا یبرخ در یشوکان
 توان یم یکه زمان ستیحال در نی. ااست  دانسته موضوعه را یثیحد تیقطع با ،یخیتار

                                                                                                                                        
 ].361، ص13فِي الْمَسْجِدِ وَ تَرَكَ بَابَ علي [ ةاللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ األَبْوَابِ الشَّارِعَ یأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ. 1
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 ،استفاده نمود که در مورد آن واقعه ت،یروا کی ۀواقع و محتوا یابیارز در خیتار اریمع از
 وجود صورت در نیبنابرا ؛مورخان باشد ۀوجود داشته که مورد اتفاق هم یمشخص خیتار

 در یونمونه  یقرار داد. برا اریرا معآن توان یمواقعه ن کیدر مورد  یخیاختالفات تار
جَنَّ«حدیث  مورد بِ الْ طَ نْ رُ یلُ مِ رِ هِ جِبْ لَیْ هِ إِ نْ طَبَقٍ جَاءَ بِ لَ مِ أْکُ نْ یَ ، ةإن هللا أمر النبي أَ

ی عَ خَدِ اقِ وَ نْ یُ هُ أَ رَ مَ تْ بِفَاطِمَ ةجَوَأَ لَ حَمَ  موضوعه رامونیپ یجوزابن سخن ذکر از پس »ةفَ
 رایز ،باشد یمکذب  ثیحد نیبدون شک ا: «است  داشته انیب خود ث،یحد بودن
  ].388ص ،13[ »است شده متولد نبوت از قبل(س) فاطمه

 تالش نموده خ،یتار دادن قرار اریمع با یشوکان نجایا درشود یکه مشاهده مچنان
مضمون از طرق  نیبا ا اتیروا کهتوجه نمود  دیاما با ،دینما ثیحکم به وضع حد است

دال بر اصالت  یخود شوکان اریطبق مع ،کثرت طرق نیاند که همدهینقل گرد یمتعدد
 عهیش مختلف کتب در توان یم را ثیحد نی. اسناد متعدد اباشد یمذکور م ثیحد

 معجم بغداد، خیتار(چون  سنتاهل و) االمامه لدالئ الشرائع، علل بحاراالنوار، چون(
  ) مشاهده نمود.نهیمد خیتار ر،یالکب

 دارد؛ وجود یمختلف اخبار ز،یمورد سال والدت حضرت فاطمه (س) ن درکه نیا ضمن
از عامه  یلیدو سال بعد از بعثت و قل یبعثت، و بعض پنجمسال  دررا آن یکه برخچنان

  ]. 90ص ،26[ انددهکر انیب بعثت از قبلپنج سال 
به عنوان  خیتاراز  توان ینم یخیتار اختالفات نیا وجود بابه آنچه گذشت  باتوجه

  استفاده نمود. اتیروا یابیدر ارز یمالک
  
  )یقلب اقبال( یقلب و یدرون حس با موافقت. 3. 2. 6
 به ار،یبا آن مع ثیدر صورت مخالفت حد یشوکانکه  متن یابیارز یارهایمع گرید از

 ثیحد مورد درنمونه او  یاست. برا یاقبال قلب اریمع نموده، حکم ثیحدموضوعه بودن 
حَدِّثْ« افِقُ الحق فخذوا به حدثت أو لم أُ وَ یثٍ یُ حَدِ تُمْ عَنِّي بِ ثْ ا حُدِّ به وجود  اشاره با ،»إِذَ

 جهت به ماجه،ابن سنن و حنبل بن  چون مسند احمد یدر کتب آن یشواهد متعدد برا
 نیهمبا  یاتیرا از روا اریمع نیا  که ثیحد آن متن به نسبت خود یحس و یقلب انکار

 نهیزم نیادانسته و در  دیانتساب آن به رسول خدا (ص) را بع است،  نموده اخذمضمون 
  :است  هداشت انیو ب نموده دییإت رابر موضوعه بودن  یمبن یجوزچون ابن یکسان دگاهید

 ماجهابن و حنبل بن احمد اسناد در نکهیا با و ثیدح نیا یبرا یشواهد وجود با«
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و خدا داناتر است و  ابدی ینم آرامش آن به نسبت نفسم ندارد، وجود وضع به متهم یفرد
در شمار موضوعات، درست  ثیحد نیا دادن قراردر  یجوزابن کنم یمهمانا من گمان 

إذا سمعتم « ریعبرا با ت ثیحد نیاحمد بن حنبل در مسندش ا و است  هعمل نمود
الحدیث عني حدیث تعرفه قلوبکم و تلین له أشعارکم وأبشارکم، وترون أنه قریب فأنا 

تنکره قلوبکم و تنفر منه أشعارکم و أبشارکم، و  یأوالکم به، وإذا سمعتم الحدیث عن
 یگرچه شاهد ریتعب نیا  هک است  نموده انیب زین »ترون أنه منکم بعید فأنا أبعدکم منه

را قلب و مو و پوستم آن میگو یم(با استناد به آن)  من یول ،باشد یماول  ثیحد یبرا
 »باشد یم دیبعاز رسول خدا (ص)  یسخن نیچن صدورکه  کنم یمو گمان  شناسد ینم
  ].283-278صص ،13[

 دیبا اول ثیحد دانستن موضوعه یبرا مذکور ثیحد به یشوکان استناد با رابطه در
اخذ  قنیقدر مت دیو مبهم بوده و در محور بودن آن با یبع امر کلنمود که تنفر ط انیب

 ثیاحاد ییدر شناسا اریمع نیرو انی]. از ا255ص ،8گردد [ مهیضم گریشود و قرائن د
قرائن در حکم  ریدر کنار سا یا نهیقر وانبه عن آن از توان یمنبوده بلکه  یموضوعه کاف

  .نمود استفاده ثیبه موضوعه بودن حد
 تساهل ودانسته  نخست ثیاز حد یگرید ریتعابرا  1»بلغ من« ثیاحاد ،ر ادامهد یو
 نکهیا بر یمبن عبدالبر ابن قول مقابل در کهچنان است؛  هنمود یرا نف فضائل اتیروا در

و در مقابل نسبت به نقل  دهیفضائل تساهل ورز اتیاز عالمان نسبت به نقل روا یگروه
 کسانی یاحکام شرع: «است  داشته انیب کنند، یم یریگ سخت یاحکام شرع اتیروا
 ۀجز با اقام کیچیپس اثبات ه ،وجود ندارد ها آن از کیچیه انیم یتفاوت و باشند یم
که  شود یم محسوبخداوند  بر بستندروغ  صورت نیا ریدر غ ست،ین زیجا لیدل

 وارد یمعن نیا در آنچه بطالن و بودن موضوعه بردارد و قلب  یرا در پ یمجازات اله
 ].283ص ،13[ »دهد یم یگواه است  شده

اقبال  اریمخالف با مع زیرا ن» من بلغ« اتیروا ر،یتفس نیبا ا یشوکان بیترت نیبد
 انیب دیباره با نی. در ااست  هموضوعه قرار داد ثیرا در شمار احاد ها دانسته و آن یقلب

فضائل قابل دفاع  اتیروابه  نسبت تساهلدر برابر  یشوکان یریگ موضع گرچه نمود
چرا  ،دارد مخالفت یمذکور با کتاب و سنت قطع ثیاز احاد ریتفس نیا اوالً رایز ،باشد یم

                                                                                                                                        
سَلَّ یصَلَّ: من بلغه عن هللا و عن النبي مانند. 1 آلِهِ وَ أو لم یکن، فعمـل بهـا    یمن، کان ةفضیلمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ

 ]. 283، ص13رجاء ثوابها أعطاه هللا ثوابها [
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 یعذاب و عاقبت ۀگویان را وعدکه قرآن کریم بر حرام بودن دروغ تصریح کرده و دروغ
 دراست.   را استثنا ندانسته یدر راه طاعت خدا و خیرخواه یگویسخت داده و دروغ

از  یهرکس بر من دروغ بندد باید جایگاه: «است هرسول خدا (ص) فرمود که زین سنت
و با این اطالق در تحریم دروغ  است  ه، این نوع از دروغ را مستثنا ندانست»آتش برگزیند

قرار » دروغ«شود که دروغ در راه طاعت خدا تحت عنوان  یتواند مدع ینم یکس
 اتیروا از دسته نیا اگر اًیثانگردد.  یشامل آن نم گیرد و در نتیجه اطالق حرمت ینم

باشد، موجب » سنن ۀتسامح در ادل« ۀقاعد به عمل ۀجینت در و فقها برداشت با موافق
وکار  کسب ۀیر خواهد شد تا دین را دستمااخو واعظان جیره یپردازان و برخ تشویق دروغ

-212صص ،4سازند [ خود یها را هدف سودجویي یخود قرار دهند و مستضعفان فکر
 ۀزمر در را مذکور ثیاحاد ر،یتفس نیا صرف توان ینم که نمود توجه دیبا اما ؛]215
 »ثواب بلوغ« ریتعب از ثیاحاد نیا تر شیب در کهآن حیشمار آورد؛ توض موضوعه به ثیاحاد

 و »ثواب« ریتعب دو دیترد یو ب است  هاستفاده شد »ریبلوغ خ« ریاز تعب ها آن از یبرخ در و
چرا که از باب ذکر  ؛رندیگ یم بر  در زین را واجبات ،یاستحباب عمل بر افزون ،»ریخ«

است که انجام دادن آن،  یزیچ هر ثیاحاد نیسبب، مقصود از ثواب در ا ۀمسبب و اراد
 امدیپتفاوت که  نیمستحب و واجب است، با ا ۀرندیمفهوم، در برگ نیپاداش دارد و ا

بتوان عنوان  دیبرخالف ترک مستحب، بلکه شا ،است ترک واجب، استحقاق عقاب
 از عبارتست ثواب لغت، حسب به کهدانست چرا  زیبه فعل حرام ن مربوطرا » ثواب«

 نهیزم دو هر در را کلمه نیا زین میکر قرآن کهچنان 1.شر ای باشد ریخ خواه ،عمل یجزا
 »جنات قالوا بما هللا فاثابهم« :دیفرما یبا پاداش مومنان م وندیدر پ است،  نموده استعمال 

 »عملونی ماکانوا الکفار ثوب هل«: دیفرما یم زیکافران ن فری] و در مورد ک85: مائدهال[
 یول رود، یم کار به مستحبات مورد در عمدتاً چه اگر زین ریخ لفظ اما و]. 36 :المطففین[

 تصوموا ان و«: دیفرما یم قرآن کهچنان باشد، ینم نامتعارف زیاستعمال آن در واجبات ن
  ].13-12صص ،22] [184: بقرهال[ »لکم ریخ

 ؛ندارند مستحبات به اختصاص ،»بلغ من« ثیاز احاد کیچیشود، ه یروشن م لیتحل نیا با
و  شود ینم آن استحباب بر لیدل ،یکار انجام بر ثواب شدن مترتبکه گذشت  گونههمان رایز
  باشند.  ینم لیفضا ثیاحاد به نسبت تساهل جوازم وجه در مقا چیه به ثیدسته از احاد نیا

                                                                                                                                        
اإلنسان من جزاء أعماله و الثواب یقال في الخیر والشر، لکن األکثر المتعارف فـي الخیـر    یإلما یرجع  1.

 ].180، ص6[



   479   »هحادیث الموضوعفي اال هالفوائد المجموع« کتاب اتیروا یابیدر ارز یشوکان یارهایو نقد مع یواکاو

ادبار  لیها به دلو دفع موضوعه بودن آن ثیاحاد از دسته نیا صحت اثبات در بلکه
  :که نمود انیب توان یم یقلب

 یتیکه اگر خبر و روا نستیمذکور ا ثیاحاد عتیو سازگار با شر یمنطق یمعنا اوالً
را داشت  تیحج طیو شرا دیو مورد قبول عقال رس حیصح یقیاکرم (ص) از طر امبریاز پ

 ری(ص) و ساامبریپو شخص براساس آن عمل کرد و سپس معلوم شد آن خبر از 
رخ داده، خداوند متعال از فضل خود، ثواب  ییخطا نیب نیصادر نشده، و در ا نیمعصوم

 یایوگ ات،یروا نی. در واقع مضمون ادهد یکه به آن خبر عمل کرده م یرا به کسآن
خبر به فرد عمل  دنیکه به صورت متعارف و معمول در رس ستاز خطا یجبران درصد
 در ای  شده جادیا  خبردهنده طرف از است ممکن خطا نیا حال. دهد یکننده رخ م

 فیمانند تصح ،دهد یم لیخبردهنده و مکلف را تشک نیکه اتصال ب یگوناگون یها حلقه
  ].15-14صص ،21رخ داده باشد [ ث،یدر نوشتن حد

و اضطراب در بندگان  شیتشو ینوع شیدایسبب پ خطا نیااحتمال  که جاآن از اًیثان
 نیکه بر اساس ا یآنان نسبت به انجام واجبات و مستحبات ۀزیشود و از انگ یم مانیبا ا
 جادیا هدف به وو اضطراب  شیتشو نیمنظور رفع ا به ،کاهدیثابت شده اند م اتیروا
 صادر »بلغ من« ثیاحاد ،یاله کرم و فضل به نسبت بندگان مانیا تیتقو و نانیاطم
  ]. 14ص ،22[ اند شده
 به ،یقلب و یدرون حس با موافقت اریمع که شود یمروشن  گذشت آنچه به توجه با 
  . باشد ینم یکاف وضع، به حکم یبرا زین ثیاحادمختلف از متن  یها برداشت لیدل

  
  نکرم الفاظ از بودن یعار. 4. 2. 6
 ثیمتن حد بودننوس أنام و منکر موضوعه، ثیاحاد ییشناسا در یشوکان یمبان گرید از
هُ « ثیبعد از حد یو مثال یبرا. باشد یم نَّ ، َفإِ هِ تِ اءَ رَ رْ بِقِ هَ جْ لْیَ لِ فَ نَ اللَّیْ مْ مِ دُکُ حَ امَ أَ ا قَ إِذَ

رَدَ هِ مَ تِ اءَ رَ رُدُ بِقِ نِّ ةیَطْ جِ اقَ الْ الئِکَالشَّیَاطِینِ وَ فُسَّ نَّ الْمَ کَّانَ الدار  ة، وَإِ ، وَ سُ اءِ وَ هَ ینَ فِي الْ ذِ الَّ
است که  یالفاظ ۀدربردارند زین و است دیشد نکارت آن در«: دیگو یم »لیصلون بصالته

در مورد  ای] و 305ص ،13[ »برد یم یهرکه به آن نگاه کند به موضوعه بودن آن پ
مَ« ثیحد وْ عُ یَ یَامَ أن کل نسب و سبب یَنْقَطِ سَبِي و سببي... ةالْقِ است:   داشته انیب »إِال نَ
 ،13[ »ماند ینم ی(ص) مخفامبریبا کالم پ انیاست که بر آشنا یمتن نکارت نیدر ا«

وا...« ثی]. در مورد حد320ص عُمُّ لَيَّ فَ مْ عَ تُ لَّیْ ا صَ  داشته انیب یسخاو از نقل به زین» إِذَ
هِ بهذا ال«: است لَیْ فْ عَ   ].328ص ،13[ »لفظلَمْ أَقِ
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بر  ها و اشتمال آن ثیاحاد متن بودن منکر که نمود انیب دیبا اریمع نیا با رابطه در
 رایز ،باشد ثیبر موضوعه بودن احاد یقطع یلیدل تواند یمن یینوس به تنهاأالفاظ نام

الفاظ  وجوداست  ممکنرو نیاز ا واند نقل به معنا شده انیتوسط راو ثیاز احاد یاریبس
  ].162ص ،28درگذر زمان باشد [ انیاز نقل به معنا و اشتباهات راو ینوس، ناشأامن

  
   یمذهب اعتقادات با موافقت. 5. 2. 6

 کردی(ع) روتیباهل لیفضا ثیلف نسبت به احادؤاز آنست که م یکتاب حاضر حاک ۀمطالع
 ثیته از احاددس نیااز  ،یاندک موارد در چه اگر یو آنکه حیتوض. است  هداشت یا هدوگان
به  حیصح ۀمرتباز  را ثیاحاد نیاز ا یاریبس است  نموده تالش مقابل، دراما  ،نموده دفاع

 نیا. دهد تنزل) موضوع( فیضع ثیحد انواع نینامعتبرتر یحت و رهیلغ حسن مراتب
اعتقاد  ها آن ۀجمل از که را خود یمذهب اعتقادات با موافقت یو که آنست از یحاک شواهد
  هقرار داد ات،یروا یابیدر ارز یاریمع عنوان به باشد، یم(ص) امبریت ابوبکر پس از پبه خالف
  :گردد یم اشاره ثیاحاد نیاو در مواجهه با ا یمحور کردیروبه دو  ادامه. در است

  
  رهیحسن لغ ۀمرتببه  حیصح ۀاز مرتب لیفضا ثیاحاد تنزل) الف
 کم یراو آن در و گردد یمبر  یبه ضبط راو حیصح ثیکه تفاوت آن با حد حسن ثیحد

عبارتست از  ی. حسن ذاتشود یم میتقس رهیلغ حسن و یذات حسن نوع دو به بوده ضبط
 ثیاست نه در خارج از آن. اما حد ثیحسن بودنش در داخل حد لیکه دل یثیحد

عدم  ای یستگیوجود دارد که شا یسند آن شخص ۀآنست که در سلسل رهیلغحسن 
 ستیحال متهم به کذب و خطا هم ن نیبا ا ،ستیمشخص ن ثیحداو در نقل  یستگیشا

  ].120ص ،15[ است  هشد تیتقو یگرید ثیحد ۀلیبه وس ثیمتن حد یو از طرف
 ۀرا به مرتب ها صحت، آن ی(ع) با نفتیبفضائل اهل اتیاز روا یدر مورد برخ یشوکان
نَا « ثیحد مورد در او نمونه یبرا. است  هتنزل داد رهیحسن لغ ینَأَ هَا.  ۀمَدِ لِيٌّ بَابُ ، وَعَ لْمِ عِ الْ

بَابَ تِ الْ أْ لْیَ مَ فَ لْ عِ ادَ الْ نْ أَرَ  ۀریزنجموجود در  انیروا ازاباصلت (که  قیپس از ذکر توث ،»فَمَ
بر موضوعه بودن و  یمبن یجوزو حاکم، قول ابن نیبن مع ییحی) توسط باشد یمسند 

حجر باره سخن ابن نیا درنموده و  یرا نف ثیبودن حد حیبر صح یقول حاکم مبن زین
 دیأیتنموده و در علت  دییأ) را تضعف زیصحت و ن ی(و نف ثیحسن بودن حد رامونیپ

 قیتوث در حاکم و نیمع بن ییحی مخالفت به توجه با«: است  هداشت انیسخن او ب
کثرت  لیبلکه به دل ،ردیقرار گ حیصح ثیاحاد ۀزمر در تواند ینم ثیحد نیا اباصلت،
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گونه که گذشت ]. اما همان349ص ،13[ »باشد یم رهیحسن لغ ثیرق، از نوع احادط
 انیم به سخن حاکم و نیمع بن ییحی توسط اباصلت قیتوث از صراحتاً خود یشوکان
 نیبد باشد، یماباصلت  قیآن دو در توث اشتراک انگریاو ب سخن نیا  که است  آورده
 با یشوکانکه  ماند ینم یباق قیدو در توث مخالفت آن از سخن یبرا ییجا گرید بیترت

 نیدر ا که چرا دهد؛تنزل  رهیحسن لغ ۀبه درج حیصح ۀرا از درج ثیحد آن، به استناد
  تناقض وجود دارد.  او خودسخنان  لیصدر و ذ انیم صورت
لَ«در مورد حدیث  یو رُ إِ ادَ یالنَّظَ لِيٍّ عِبَ  نیهم ث،یحد اسناد یبررس از پس زین »ةعَ
أن الحدیث منقسم الحسن لغیره ال صحیحًا، «: است  داشته انیب و گرفته شیپ در را هیرو

  ].359ص ،13[ »کما قال الحاکم، وال موضوعًا، کما قال ابن الجوزي
  شده آن از مانع ،یشوکان یمذهب تعصب رسد یمتوجه به آنچه گذشت به نظر  با
  .دیمان یتلق حیصح ثیاحاد ۀمذکور را در زمر ثیکه احاد است

  
  (موضوع) فیضع ۀمرتب نینامعتبرتربه  حیصح ۀاز مرتب لیفضا ثیاحاد تنزل) ب
تر ریچشمگ او یقبل کردیروبه مراتب از  لیفضا ثینسبت به احاد یشوکان کردیرو نیا

به  ادامهکه در  شود یم افتیاثبات آن  یبرا یتر شیب نیقراکتاب حاضر  دربوده و 
  .شود یماز آن اشاره  ییها نمونه

از قرآن با استناد به سخن  یا هیآ ریتفس ۀدربردارند ثیاحاد با رابطه در یشوکان
 باشند یمفاقد اصالت  ریمالحم و تفس ،یاحمد بن حنبل که بر طبق آن، سه کتاب مغاز

کتب، تمام کتب در  نیکه مقصود از انیبر ا یاز سخن احمد مبن بیشرح خط انیب زیو ن
 انیعدم عدالت روا لیاست که به دل یمقصود کتب خاصبلکه  ،ستیسه گانه ن ۀحوز نیا

 بخش دو به را ریتفاس باشند، یمآن کتب نامعتبر  در انیگووجود اضافات قصه زیو ن
 ریتفاس ۀزمر در را عهیش ییروا ریتفاس ادامه در و نموده میتقس معتبر ریغ و معتبر

 در مثال یبرا. است  هودقلمداد نم هیصوف ریتفاس فیردرا هم ها محسوب و آن رمعتبریغ
مُ « اتیآ در »هاد« و »آمنوا نیالذ« از مقصود که(ص) اکرم رسول از یثیاحاد مورد یُّکُ نَّمَا وَلِ إِ

هُ  ولُ سُ هُ وَرَ الاللَّ وا الَّذینَ یُقیمونَ الصَّ الَّذینَ آمَنُ کا ةوَ یُؤتونَ الزَّ عونَ ةوَ م راکِ هُ لِّ «و  »وَ لِکُ
وْمٍ ... قَ  بیاکاذ از ثیاحاد گونه نیا«: است  هداشت انیاند، بنموده یمعرفع) (یعل امام را» هادٍ

 ۀدربار هیآ نیا ندیگو یمکه نیو ا اند آورده خود ریتفاس در که است) عهی(ش روافض
  ]. 316ص ،13» [است ی(ع) نازل شده، بدون خالف جعلیعل

 انیراوبه  رانحصا ،ثیگونه احادنیا  که نمود انیب دیبا یشوکان سخنان نقد مقام در
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را در منابع خود ذکر  هاآن ،سنتمحدثان اهل زیاز مفسران و ن یاریندارد و بس یعیش
االوسط،  معجمکشاف،  ریتفستوان در  یرا م ثیاحاد نیااز  ییهااند که نمونهنموده
 ؛218ص، 6ج ،17؛ 649، ص1ج ،10[ نمود مشاهده... و الفوائد منبع و الزوائد مجمع

 قیطر از را اتیروا نیا ت،یوال ۀیآ لیذ زین الدرالمنثوردر  یوطیس ؛]17، ص7ج ،30
عساکر و ...  حاتم، ابن یابن اب ر،یجرابن ه،یمردوابن ب،یچون خط سنتاهل متعدد انیروا

  ]. 106- 105صص، 3ج ،11نقل نموده است [
دانسته و  یمنتف را تیوال ۀیآناظر بر  اتیمجعول بودن روا یشعران عالمه نیهمچن

جعل  یبه سبب مییگو ای میکن بیرا تکذ ثیحد نیعلت ندارد ا چیه«: است  هداشت ظهارا
 ۀواقع جهتیاثبات امامت نبودند و ب یو متهم به تعصب برا یعیش ان،یکردند؛ چون راو

 توان یموضع در آن نباشد، ن ۀاز معتمدان نقل کنند و نشان یمشهور را که جماعت
  ].446ص، 1ج ،12» [کرد بیتکذ

 یموضوعه تلق ثیانسان را در شمار احاد ۀسور نزول نأش یحت باره نیا در یکانشو
 کتاب در آن ذکر سند، انیروا از تن دوبودن  فیآن به ضع لیذ درو  است  هنمود

بر  یمبن یوطیبه نقل از س نوادراالصولدر  یبه سخنان ترمذ زین و یجوزابن موضوعات
 در نیا ؛]377ص ،13[ است  نموده استناد اشدب یم یمورد انکار قلب ثیحد نیا  هکنیا

 یتالزمکه  است  نموده حیتصر امر نیا بر بارها خود ،گذشت که گونههمان که ستیحال
 در افراطش به خود زین یجوزابن مورد در ندارد، وجود ثیو وضع حد انیراو ضعف انیم

 انکاردر  یان ترمذاستناد او به سخن اماو  است  نموده اذعان ثیاحاد دانستن موضوعه
و  یامر کل یگونه که گذشت انکار قلبهمان رایز ،ستین رفتهیپذ زین ثیحد نیا یقلب

  اخذ شود.  قنیقدر مت دیمبهم بوده و در محور بودن آن با
داللت  اتیروا یابیدر ارز یشوکان یکه بر دخالت داشتن تعصب مذهب ینیقرا گرید از
 نینسخ موضوعه اشاره نمود که از مهمتر ۀزمر در هعیش معتبر نسخ ذکر به توان یمدارد، 

 اشتهار به اشاره ضمن باره نیا در او. باشند یمالوداع (ع) و خطبه یعل یاینسخ وصا نیا
ذکر ننموده  ها آن وضع به حکم یبرا یعلت چیه ث،یحداهل نزد نسخ نیا بودن موضوعه
ساخته و پرداخته شده و نزد  ها ینسخ توسط رافض نیکه اکثر ا است  هداشت انیو تنها ب

  ].424ص ،13[ باشد یمموجود  روانشانیپ
 گشته موجب یشوکان یمذهب تعصب که شود یمتوجه به آنچه گذشت روشن  با

 ییروا رینامعتبر بودن تفاس ۀ(ع) را به بهانتیب اهل لیفضا ثیاز احاد یکه بخش است 
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 ستیدر حال نیا ؛دینما یتلق موضوعه ثیاحاد ۀزمر در ،یو ضعف راو یقلب و انکار عهیش
 و یثیحد منابع در وفورنداشته و به  عهیش ریبه تفاس یاختصاص اتیروا نیا اوالًکه 
مبهم بوده و در محور بودن  یامر یانکار قلب اًیثان شود، یم افتی زیسنت ناهل یریتفس
ر شمار د یانکار قلب ۀبه بهانه توان یرا نم یثیاخذ شود (و هر حد قنیقدر مت دیآن با
چنانچه خود بارها در کتاب حاضر اذعان نموده  نمود) و ثالثاً یموضوعه تلق ثیاحاد
  وجود ندارد.  ثیو وضع حد یضعف راو انیم یتالزم ،است

 دیشاکه نی(ع) ا تیباهل لیفضا ثینسبت به احاد یشوکان کردیآخر در مورد رو ۀنکت
و نه  رهیحسن لغ ثیان احادبه عنو ثیاحاد نیا از یبرخ رشیپذ ودر دفاع  یوهدف 
 ،(ع) تیبفضائل اهل اتیروا ریبه موضوعه بودن سا یو حکم لیدلکه  باشد آن ،موضوع
 اساسبر  صرفاً کهمطلب باشد  نیا انیدر مقام ب و نشود پنداشته او یمذهبتعصب 

 نیاما با وجود ا ،است  نموده حکم اتیروا بودن موضوعه به نسبت یثینقدالحد یارهایمع
 یابیارز در را لفؤم یمذهب تعصبات نقش توان یمگونه که مشخص شد نهمان ها، شتال
  .انگاشت دهیناد فضائل اتیروا
  
  یریگجهینت
  :از عبارتست حاضر پژوهش از حاصل جینتا

است که توسط  یاتیروا زیموضوع و ن اتیاز روا یکامل یآورجمع ،یشوکان ۀزیانگ. 1
موضوع نبوده بلکه از  قتیاما در حق ؛اندشدهموضوع پنداشته  یثیعالمان حد یبرخ

 نیکه در صورت برخورد با ا باشند یم حیصح زیحسن و ن ف،یضع ثیاقسام احاد
  .است هزدود ها تذکر داده و اتهام وضع را از آن ها بدان نسبت ث،یاحاد

و نقش نقد  است  هقرار داد اریرا مع ینقد سند ات،یاکثر روا یابیدر ارز لفؤم. 2
  .باشد یمکمرنگ  اریاو بس یها یابیدر ارز یمتن

عالمان  ریاتکاء به اقوال سا غالباً اتیروا یدر نقد سند ژهیبو یشوکان یها یابیارز. 3
 از تفحص بدون ها، از آن یتام از برخ تیتبع لیبه دل که بعضاًییتا جا ،است یثیحد

 نیقرا کهیالدر ح ،است  نموده حکم ثیاحاد بودن موضوعه به شان،یا اقوال صحت
  .باشد یماز نادرست بودن اقوال مورد اتکاء او  یموجود حاک

موضع  یرو در موارد نینگرفته و از ا شیرا در پ یثابت ی هیرو اتیروا نقد در لفؤم .4
  . باشد یماو با تناقض مواجه  یها یریگ
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 یمذهب تعصبات ریتاث تحت ث،یاحاد یبرخبودن  یدر حکم دادن به جعل لفؤم. 5
در محکوم نمودن  توان یمرا  او یها یابیعامل در ارز نیدخالت ا شواهدکه  است  هبود
در شمار نسخ موضوعه  عهیذکر نسخ معتبر ش ای(ع) به وضع و تیباهل لیفضا ثیاحاد

  مشاهده نمود.   ،یموجه لیدل چیبدون ه
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