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History and hadith are two basic sciences, intertwined and influential in understanding religious
teachings. The Qur'an and hadiths, as the two main sources of understanding religion, contain many
historical reports, so that, it is not possible to understand many correct historical narrations (Revayat)
without referring to them. The stories of the prophets, the past tribes and many events have reached us in
the light of the revelation (Vahy) and the words of the infallibles. Historical books developed as
independent knowledge gradually and went beyond the realm of the Qur'an and Hadith. This valuable
knowledge came to the aid of understanding the hadith and distinguishing the true narrations from the false
ones and became a source for the critique of hadiths. The year of the narrators' death and birth, the time of
natural disasters such as earthquakes and floods, events such as war and peace, and other historical reports
became the basis for identifying authentic narrations and removing invalid narrations and resolving
contradictions between hadiths. Comparing hadiths with history along with key criteria such as
presentation on the Qur'an and Sunnah, consensus (Ejma), reason (Aql), definite scientific findings, etc. is
considered as an independent criterion alone which should be examined by observing the rules and
preserving the maximum protection of the hadith.
Keywords: Criticism, text critique, history, hadith, hadith subject.
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چکیده

تاریخ و حدیث دو دانش بنیادین ،درهم تنیده و تاثیرگذذرار در م ذذم ف ذذار دینذ ا ذ

قرآن و روایات به عنوان دو فنبع اصل م م دین و فشتمل بر گزارشهذذاف مذذراوان تذذاری

ا

 ،به گونهاف که بدون فراج ه به آن ،م م بسیارف از نقلهاف تذذاری

نیس ؛ دا تانهاف انبیا ،رگرش
کالم ف صوفان به فا ر یده ا

صذذمیک فم ذذن

اقوام گرشته و بسیارف از حوادث دیگر ،در پرتو وحذ و

کتب تاری

به تدریج ،صورت از دانش فستقل را ش ل

داد و حیطهاف مراتر از دایره قرآن و حدیث را پدید آورد این دانذذش ارزشذذمند بذذه فذذدد م ذذم
حدیث و تش یص روایات ره از نا ره آفد و خود فنب

براف نقد و برر ذ احادیذذث شذذد

شاخصهای چون ال ومات و تولد راویان ،زفان وقوع حوادث طبی
رخدادهای فانند جنگ و صلک و دیگذذر گزارشهذذاف تذذاری

فانند زلزله و ذذیل،

از ایذذن قبیذل ،بسذذترف بذذراف

تش یص روایات ف تبر و حر روایات ماقد اعتبار و رمع تناقض بین احادیث را مذذراهم آورد

نجش احادیث با تاریخ ،در کنار ف یارهاف کلیدف فانند عرضه بذذر قذذرآن و ذذن  ،اجمذذاع،

عقل ،یامتههاف قط

با رعای

علم و

ضوابط و تمفظ بر صیان

 ،ف یارف دقیق و فستقل فمسوب ف شود که الزم ا ذ
حداکثرف از حدیث ،فورد برر

کلیدواژگان :نقد ،نقد فتن ،تاریخ ،حدیث ،حدیث فوضوع

قرار گیرد
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مقدمه

نان و احادیث ف صوفان (ع) پس از قرآن کریم ،دوفین فنبع د

ف ار دین ا

قرآن کریم در آیات فت ددف بر حجیّذ

ذذیره پیذافبر (ص) تاکیذذد کذذرده

(حشر  ،7آل عمران  )3و پیروف از پیافبر را پیروف از خدا خوانده ا

(نساء  )80همچنذذین

آیات از قرآن کریم و روایات از ر ولخدا (ص) به صراح  ،حجیّذ

بی

یاب بذذه اح ذذام و

ذ نان و ذذیره اهذذل

(ع) را بیان ف کند (نساء )59

اندیشه خطرناک اکتفا به قذذرآن و ب نیذذازف از حذذدیث ،بذذا شذ ار "حسذذبنا کتذذاب اه" ،در

فاجراف قلم و دوات خوا تن پیافبر (ب ارف ج  6ص  ،)9آغاز شد و با فنذذع ر ذذم نگذذارش
حدیث ،ادافه یام

حدیث تیزف شده ا

این اندیشذذه ،افذذروز ،در قالذذب تف ذذر قرآنیذذون تبلذذور یامتذذه و فنجذذر بذذه
و احراز ن

(ر ،ک نقد فبان قرآنیون در نف حجی

قیم شماره  16دوره  ،1396 ،7زینب طیب و فممدعل ف دوفراد)

نبوف ،کتاب

نقش احادیث در ا تنباط اح ام ،م م قرآن ،بیان ف ار اعتقادف و ذکر وقایع تذاری

ان ار شدن نیس

اهمی

،

حدیث در نگاه پیشینیان به حذذدف بذذود کذذه برخذ بزرگذذان بذذراف

شذذنیدن حذذدیث از یذذ ،راوف ،رنذذج ذذفر را بذذر خذذود همذذوار ذذاخته و راههذذای طذذوالن را

ف پیمودند ،خطیب بغدادف در کتاب (الرحله مذ طلذذب المذذدیث) ،گذذزارش ذذفر جذذابر بذذن
عبداه انصارف را براف شنیدن حدیث از راوف ن ستین ذکر کرده ا

(خطیب بغدادف ص )100

پارهاف از روایات نوران اهل بی  ،از زفان صدور تا کنون به انگیزههذذاف ف تلفذ دچذذار

تمریف ،نقصان ،ازدیاد ،جابهجای و ج ل شده ا

(ر ،ک ناصر رمی

فممدف ص )45؛

به گونهاف که ر ول خدا (ص) بارها مرفود :فن کرب عل ّ فت مذذداف ملیتبذذوا فق ذذده فذذن النذذار

(ابنجوزف ص  )85کس که عمداف بر فن دروغ ببندد باید جایگاه از آتش انت اب کند
گرچذذه فنذذابع شذذی

کمتذذر در ف ذذر

"الموضوعات" تو ط دانشمندان اهل ذذن

ایذذن آ ذذیب قذذرار گرمتذذه و بیشذذترین کتابهذذاف
بذذه رشذذته تمریذذر درآفذذده (ر ،ک ناصذذر رمی ذ

فممدف ص  ،)45افا بدون تردید ،روایات شی

گونه اف که در فوارد بسیارف ،فنجر به ت ذذار

نیز از این آ یب در افان نمانده ا ذ ؛ بذذه

احادیذذث شذذده ا ذ

فرحذذوم شذذیخ طو ذ

انگیزه خود را از نگارش کتاب "اال تبصار میما اختلف فن االخبار" رمع همین ت ارضات ذکذذر

ف کند این کتاب ،ن ستین اثر در جمع بین روایات فت ار
روایات ف تبر را آورده ،پس روایات فت ار

ا

ایشذذان در ابتذذداف هذذر بذذاب

را ذکر کرده و به جمع یا نقد یا طرد آن ف پردازد
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روش حدیثپژوهان از آغاز در پاالیش اخبار ره از نا ره ،بر دو فمذذور نقذذد ذذند و نقذذد
در نقد ند اعتبار و وثاق راویان فورد ارزیاب قذذرار ف گیذذرد ،افذذا در

فتن ا توار بوده ا

نقد فتن به فضمون و فمتواف حدیث پرداخته ف شود ف یارهاف نقد احادیث فت ددنذذد؛ دو

ف یار قرآن و ن

فورد پریرش همه حدیثپژوهان و مق ا

 ،افا ف یارهاف دیگرف فاننذذد

تاریخ ،اجماع ،علم روز و عقل ،فمل اخذذتال ا ذ (ر،ک المذذدیث النبذذوف بذذین الروایذذه و

الدرایه ،ج فر بمان )

گرچه ب ش از تاریخ نیز در قالب آیات قرآن و حذذدیث بذذه فذذا ر ذذیده ا ذ افذذا تذذاریخ،

دانش فستقل و علم مراگیر فمسوب ف شود کذذه ف توانذذد ف یذذارف بذذراف نقذذد و ارزیذذاب
ب ش از روایات و احادیث باشد که با فوضوعات تاری

این پیوند را فورد برر

در پیوند ا

پذذژوهش پذذیش رو

قرار داده و فیزان کارآی تاریخ در نقد احادیث را تبیین ف کند

جایگاه تاریخ :واژه تاریخ ( ،)HISTORyدر ادبیات پیش از ا الم یام

نم شود ،ایذذن

کلمه در قرآن نیز نیافده ،تاریخ و تؤریخ در لغ ی ن شنا اندن وقذ (ارخذ ال تذذاب بیذذوم

کرا) ،ی ن زفان نگارش نوشته را روشن کردم (جوهرف ج  1ص  )418ریشذذه آن را اخری یذذا
اری به ف ناف گو اله وحش ذکر شده ا

(مرانتس ج  2ص )84

برخ نیز ف تقدند این واژه ریشذذه عربذ نذذدارد

ابنخلدون تاریخ را دانش به شمار ف آورد که در ظاهر همان اخبار روزگار و رگرش

دول ها و آفد و شد آن ا

درباره کیفیات وقایع و فوجبات و علل

 ،افا در باطن علم ا

حقیق آن ا (ابن خلدون ج  1ص  )64ایج فوضوع تاریخ را آمریدهها به ویژه انسان و آثار

م الی هاف آنان ف داند (مرانتس ج  2ص )20

ابنعساکر آورده :تاریخ هر چیزف آخر آن و در فورد وق  ،غای

فنت

ف شود ،براف هر رزفین و هر فلت تاری

ا

و فوض

ا

که به آن

و قدر فشترک همه آن ا این ا

که

به و یله زفان ،حوادث فش ور و ف رو خود را فش ص ف کنند (ابنعساکر ج  1ص )24
حاج خلیفه علم تاریخ را به شناخ
نسب شنا

احوال طوایف ،ش رها ،عادات و ر وم ،منون و صنایع،

و ومیات اختصاص داده و فوضذذوع آن را احذذوال گرشذذتگان فاننذذد پیذذافبران ،اولیذذا،

دانشمندان ،ح ما ،پادشاهان ،شاعران و غیره ف داند (حاج خلیفه ج  1ص )271

تاریخ آیینهاف ا

که تصویر صدها ال حیات ،اندیشه و وقذذایع گرشذذته را بذذه نمذذایش

ف گرارد و از فیان انبوه درسها و عبرتهاف گرشته ،ف یارهای را براف زندگ افروز بشذذر،
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به جا ن اده و ف یّن ف

ازد کسب تجربه و عبرتآفوزف ،ر یدن به پایدارف ،دلگرف بذذه

آینده ،افید بذذه تمذوّل ،الگو ذذازف و مراگیذذرف راههذذاف رشذذد و ترقذ و

فطال ات تاری

ا

از آثذذار و برکذذات

پیوند تاریخ و حدیث
تاریخ و تاریخ نگارف در ا الم پیوند عمیق با حذذدیث دارد در آغذذاز ،وقذذایع تذذاری

در

قالب حدیث نقل ف شد و راویان حدیث با ت یه بر یره نبوف و افافان ،به ذکر حذذوادث نیذذز

ف پرداختند طب اف همان شیوههاف نقل و برر
ا ناد ،وثاق

برر

و عدم وثاق

و نقد احادیث ،شافل تذذاریخ هذذم ف شذذد؛

راویان ،جرح و ت ذذدیل آنذذان و تملیذذل فمتذذواف حذذدیث ،در

پریرش یا عدم پریرش گزارههاف تاری

اوف دو شذذرط عمذذده فذذوری را

نیز به کار ف رم

عدال و ضبط ف داند ،ی ن همان شروط که در فمدّث ف تبر ا

(

اوف ص )175

کافیجی برخورداری از چهار شرط عقل ،ضبط ،اسالم و عدالت را که در
راویان حدیث معتبر است در تاریخنگار نیز معتبر میداند (کافیجی ص .)64
عالفه طباطبای ف تقد ا

که من تذذاریخ در ا ذذالم از مذذن حذذدیث فشذذتق و در آغذذاز از

قصص انبیا ،دا تان اف ها و یرت پیغمبر اکرم شروع شده و پس از آن ،تاریخ صدر ا الم
به آن اضامه گردیده و ب د به صورت تاریخ عالم درآفده ا

(طباطبای ص )109

از دیگر نشانههاف ارتباط تاریخ و حدیث ف تذذوان بذذه نامگذذرارف تذذاریخ بذذه عنذذوان علذذم

االخبار اشاره کرد از نظر جرجذ زیذذدان حذذدیث در تاریخنگذذارف فسذذلمانان تذذاثیر به ذذزای

داشته ا

(جرج زیدان ص )502

افا به فرور ،تاریخ از حدیث جدا شد و به عنوان علم فستقل درآفد نگارش دهها کتاب

در شرححال نویس فانند ا دالغابه م ف رمه الصمابه (ابن اثیر) ،وقایعنگذذارف فاننذذد وق ذذه
الصفین (نصربن فزاحم) ،نسبشنا ذ فاننذذد انسذذاب االشذذرا

(بذذالذرف) ،طبقذذات فاننذذد

طبقات (ابوا ماق شیرازف) ،تاریخ عام فانند فروجالرهب (فس ودف) ،تذذاریخ خذذاص فاننذذد

تاریخ دفشق (ابنعساکر) ،تاریخ مرهنگ و اجتماع فانند عیون االخبار (ابن قتیبه) و
این نمونه ا

از

با توجه به گستردگ احادیث ،افروز تاریخ به عنوان دانش فستقل ف تواند ف یارف براف

تش یص و نقد احادیث به کار رود
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جایگاه حدیث
ب ش عمدهاف از ف ار دین فذذا از طریذذق احادیذذث ف صذذوفان (ع) دریامذ

حدیث در اصطالح ،عبارت از

ف کند حدیث حاک ا

ف شذذود

ن ا ذ کذذه قذذول و م ذذل و تقریذذر ف صذذوفان را ح ایذ

نه نفس م ل ،تقریر ف صوم و فم

(فیردافاد ص  )37حدیث

پس از قرآن ،در رتبه دوم از اعتبار قرار دارد و به تصریک قرآنکریم ،گفتار و رمتار پیافبر اکذذرم

(ص) و ائمه (ع) حج

ت الیف شرع  -روشن ا

ا

(نساء  )59اهمیذ احادیذذث در م ذذم دیذذن -بذذهویژه اح ذذام و

و نیازف به ا تدالل ندارد به باور برخ  ،ا تنباط اح ام شرع

و دیگر طرق ،چندان نقشذ نذذدارد (خذذوی ج  1ص )19

تن ا از طریق روایات فم ن ا

تذذالش صذذمابه،

اغلب آیات قرآن به صورت کل و فجمل به اح ام و ف ار پرداخته ا

تاب ان و دانشمندان مریقین در جمعآورف احادیث و ش لگیرف کتب ارب ه و فصاح ششگانه،

نشانهاف بر این جایگاه ا

ضرورت و پیشینه نقد حدیث
نقد ی ن جداکردن ره از نا ره ،همچنین به ضربهاف که بذذا انگشذ

بذذه یذذ ،گذذردو در

هنگام بازف زده ف شود نیز نقد ف گویند (مراهیدف ج  5ص  )118به کس که پول تقلّبذ

را از واق

جدا ف کند نیز نقّاد ف گویند (جوهرف ج  2ص )544

واژه نقد در همه علوم به کار ف رود نقد حدیث بذذه دو شذ ل ذذندف و فتنذ (برونذ و

درون ) صورت ف گیرد نقد ندف ،برر
ر یده ا

ا

و نقد فتن  ،برر

در نقد فتن ،ش صی

و فمتوای ا

طریقذ ا ذ کذذه حذذدیث از آن طریذذق بذذه فذذا

فمتوا و فضمون حذذدیث و عرضذذه آن بذذر ف یارهذذاف ف تبذذر

و جایگاه راوف فورد توجه قرار نم گیرد نقد فتن ،نقد تملیل

و در آن به دنبال کنار زدن روایات ج ل و فوضذذوع هسذذتیم در نقذذد فذذتن،

تمام تالش بر صیان

حدیث و پریرش آن ا

ر ذذول خذذدا (ص) و ائمذذه ف صذذوفین (ع)

همواره از خطر ورود احادیث فوضوع ،تو ط فغرضین ،به دایره

نانشان ،آگاه و تذذرکر

دادهاند ،تا آنجا که حدیث ف رو ر ول خدا که مرفذذود" :هذذرکس بذذر فذذن دروغ ببنذذدد بایذذد
جایگاه از آتش برگزیند" ،فتواتر خوانده شده ا

(احمد افین ص )218
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افام صادق (ع) ف مرفاید :فردم آنقدر بر دروغ بستن بر فذذا اهذذل بیذ
خداوند این کار را بر آن ا واجب کرده و چیز دیگرف از آن ا ن وا ته ا

حریصانذذد کذذه گویذذا

(فجلس ج  2ص )246

افام در بیان دیگرف ف مرفاید :آنقدر برخ بر فا دروغ بستند که حتذ شذذیطان هذذم بذذه

کرب آن ا فمتاج شد (طبس ج  11ص  )116اصماب و تاب ین نیز به نقد احادیذذث اهتمذذام
داشتند تا آنجا که عایشه ب ش از احادیث اباهُریره را به نقد کشیده و فوضذذوع خوانذذده ا ذ

(ر ،ک االصابه میما ا تدرکته عائشه عل الصمابه یوط ) اندیشمندان مریقین نیز از لزوم
نقد احادیث

ن گفتهاند

فرحوم شیخ ففید تصریک ف کند :گروه کندذهن و ادهدل که ت لقخاطر بسذذیارف بذذه

اخبار دارند ،نقد احادیث را باور نداشته و از کنار احادیذذث بذذه راحتذ ف گررنذذد و در ا ذذناد آن

تافل نم کنند اینان تمایزف بین حق و باطذذل قایذذل نبذذوده و ن ذذات را کذذه در م ذذم حذذدیث
دخال

دارد ،درک نم کردهاند (ففید ص )88

الماج حسن ف نویسد :نقد حدیث افرف ضرورف ا ذ  ،زیذذرا بذذین فذذا و صذذدور حذذدیث

ماصله زیادف ایجاد شده و د تبرد ،تغییر و تمریف در احادیث راه یامتذذه ،لذرا ضذذرورت نقذذد

حدیث در حقیق

به ضروت حفظ انسانی

هرگاه ند در

بود ،فتن هم صمیک ا

بر ف گردد (حاج حسن ج  2ص )155

فممود ابوریه ف نویسد :فمدثان به اشتباه به فذذتن توجذذه نم کننذذد و عقیذذده دارنذذد کذذه
(ابوابه ص )285

آثار مراوان در فورد نقد فتن به رشته تمریر درآفده که در اغلب آن ذذا ی ذ از ف یارهذذاف

نقد ،توجه به تاریخ شمرده شده ا

فرتبط عبارتند از:

 ،افا اثر فستقل در این زفینه یام

نشد بیشترین آثار

-1پایان نافه دکترف :نقش تذذاریخ در نقذذد و برر ذ حذذدیث ،کمذذال صذذمرای اردکذذان ،

دانش ده اصول دین ب ار  ،1385نویسنده تمقیق فبسذذوط در ایذذن رابطذذه انجذذام داده و در

ط  4مصل به برر

فوضوع پرداخته و دهها فثال ذکر کرده ا

-2االخبار الدخیله :عالفه فممد تق تسترف ،ایشان ب ش از کتاب را به ایذذن فوضذذوع

اختصاص داد و چند فثال آورده ا

-3فش ورات ب اعتبار :ف دف یمای  ،نویسنده ضمن بمث در پیرافون روش ارزیاب و

م م حدیث ،مصل را به روایات تاری

فش ور و ب اعتبار اختصاص داده ا

-4اخبار و آثار ساختگی :هاشم معروف حسنی ،محور عمده این کتاب
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نقد روایات معارض با گزارههای تاریخی است.

-5المدیث النبوف بین الروایه و الدرایه :ج فر بمان  7 ،ف یار نقذذد حذذدیث در ایذذن اثذذر

فورد برر

از آن ا تاریخ ا

قرار گرمته که ی

سنجش حدیث با تاریخ
قبل از ورود به بمث نقد احادیث با تاریخ با این پر شها فواجه ف شویم که آیا ف توان

بر گزارشهاف تاری

اعتماد کرد؟ آیا ف توان از تاریخ انتظار د

این پر شها به ویژه از آن رو اهمی
دچار تناقضات مراوان در نقل ا

یاب به حقیق

داشذ ؟

ف یابد که در نظذذر داشذذته باشذذیم گزارههذذاف تذذاری

و عالوه بر آن ،علذذمآور هذذم نیسذ

آگاهانه یا از روف ج ل به تمریف و د ت ارف نقلهاف تذذاری

هم نذذین امذذرادف

پرداختهانذذد ابنخلذذدون از

خطاف فورخان در نقل اخبذذار نادر ذ  ،گلذذه کذذرده و عوافذذل راهیذذاب دروغ بذذه گزارشهذذاف

را چنین بر ف شمارد-1 :هوادارف از عقاید و ف تبها -2اعتمذذاد زیذذاد بذذه راویذذان -3

تاری

خوشباورف و حسنظن -4نا آگاه نسب
ندانستن طبی

به تطبیق وقایع -5تقرب بذذه صذذاحبان قذذدرت -6

و حاالت اجتماع (ابنخلدون ج  1ص )64

احمد افین ف نویسد :به همان اندازه که در حذذدیث ،صذذم

یامته ،تاریخ هم به همین شیوه ا ذ ؛ یذذ ،روایذ
ض یف و دیگرف فوثق و فورد اعتماد بوده ا

جاعل و جم

نیز

آن در ذ

و ذذقم و ج ذذل و دروغ راه

و دیگذذرف نادر ذ  ،ی ذ

فورخین هم ب ض صادق و برخ کاذب و

لانگار به شمار ف رمتهاند (احمد افین ج ص )354

با وجود اعترا به یقینآور نبودن تاریخ ،نم توان فن ر نقش ف م آن در م م گزارههاف

دین بود همانطور که ج ل و وضع در احادیث ،فانع ب ره بردن از این فیراث عظیم نشذذده،

آفی تگ تاریخ به گزاره هاف نادر

نیز ،فانع ا تفاده از حقایق تاری

علم تاریخ با علذذوم تجربذ قابذذل فقایسذذه نیسذ

قابلتجربه ا

افا حوادث تاری

به زفان و ف ان وقوع خود فربوط ا

فدارک ا

فطالذذب علذذوم تجربذ آزفونپذذریر و

هرگز عیناف ت رار نم شوند رویدادهاف تاری
و تن ا ی،بار روف ف دهد تاریخ فت

؛ اعتبار فدارک و ش رت آن ،به گزارههاف تاری

راهیاب فطالب نادر

و غیرواق

صمیک از قیم را مراهم ف

نیس

همذذواره

بذذر ا ذذناد و

اعتبذذار ف ب شذذد بذذا وجذذود

به تاریخ ،قرائن زیادف ف توان یام که اف ان تف یذذ،

ازد و د تیاب به وقایع حقیقذ تذذاری

را مذذراهم فذ آورد و
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نوع اطمینان ایجاد ف کند اینجا

کرد و به کم ،آن به نقد احادیث ف ار

که ف توان از گزارشهاف تاری
با آن پرداخ

تواتر و شذ رت اخبذذار تذذاری

اتقذذان آن ف امزایذذد پژوهشذذگر ب ذذد از د ذذتیاب بذذه رویذذدادهاف تذذاری
ف تواند به نقد و برر

اطمینذذان حاصذذل

اخبار و روایات فرتبط با تاریخ بپردازد

 ،بذذر

اطمینذذانب ش،

به عنوان فثال ،ال ومات ی ،راوف – از این فنظر که قبل یا ب د از نقل حذذدیث ا ذ -

ف تواند ف یارف براف نقد روایات نقل شده از او باشد به عنوان نمونه :فذذا رواه ال ذذام عذذن
عل بن ابراهیم عن ابیه و عل بن فممذذد عذذن القا ذذم بذذن فممذذد ،عذذن ذذلیمان بذذن داود

المنقرف قال اخبرن النضربن ا ماعیل البل

عن اب حمزه الثمال عن شذ ر بذذن حوشذذب

قال قال ل المجاج و الن عن خروج النب ال فشاهده مقلذ شذ د ر ذذول اه بذذدرا مذ
ثلثمائه و ثالثه عشر و ش د احدا م

تمائه و ش د ال ندق م تس مائه مقذذال عمّذذن؟ قلذ

عن ج فر بن فممد مقال :ضّل واه فن ل ،غیر بیله (کلین ج  5ص )45

ش ربن حوشب ف گوید :حجاج از فن در فورد حضور پیافبر در نبردها پر ذذید گفذذتم آن

حضرت با  313نفر در بدر و با ششصد نفر در احد و با ن صذذد نفذذر در خنذذدق حضذذور داشذذتند
حجاج گف

از چه کس نقل ف کن ؟ گفتم از ج فر بن فممذذد (ع) گفذ هذذرکس غیذذر از او

راه بپیماید به خدا وگند که گمراه شده ا

عالفه تسترف تصریک ف کند که ش ربن حوشب و حجاج تا زفان افام صذذادق (ع) زنذذده

نبودهاند و حجاج در ال  95فرده ا

اند (تسترف ص )11
شده ا

عالوه بر این ،اصماب پیافبر در احد  700نفر بذذوده

ال فرگ راوف به عنوان گزارش تاری

 ،زفینه نقد و رد این حذذدیث

ابنصالح در کتابش ،باب با عنوان "ف رمه تواریخ الرواه" گشوده و به ال تولد و فرگ و

فدت عمر فمدثان اشاره کرده ا

(ابن صالح ص )216

ابنعساکر از قول حسّان بن زید آورده که هیچ چیزف به فانند تاریخ ،در برابر دروغگویان

فوثر نیس

به شیخحدیث ف گوییم در چه ال فتولد شدهاف؟ هرگاه بذذه ذذال تولذذد خذذود

اقرار کرد را ت یا دروغ حدیثش را تش یص ف دهیم (ابنعساکر ج  1ص )54

کار آفذذدف تذذاریخ در نقذذد احادیذذث نادر ذ  ،تن ذذا بذذه ذذال تولذذد و ومذذات راوف فربذذوط

نم شود تاریخ دقیذذق حذذوادث و وقذذایع ،ذذاخ
غزوات ،حوادث طبی

شذ رها ،شذ لگیرف ح وف هذذا ،تذذاریخ

و فانند آن نیز راهکارف براف پ بردن به ض ف یا ج ل اخبذذار ا ذ
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و اطمینان به آن از چند راه فم ن ا

اعتبار گزارشهاف تاری

-1اجماع و اتفاق فورخین بر ی ،واق ه ،بدون قرینه بر خال
-2اعتماد بر فنابع د

:

اوّل و قریب به زفان حادثه

-3کثرت نقل در فنابع ف تلف تاری
-4وجود قراین ف تبر بر نقل تاری

نمونه هایی از مخالفت تاریخ با حدیث
ت ار

با کاوش و جستجو در فنابع حدیث به روایات برخورد ف کنیم که با نقلهاف تاری
ا

و نم تواند با تمفظ بر گزارشهاف تاری

روایات در زفینههاف ف تلف ا

 ،از نظر فمتوای در

که به ذکر نمونههای از آن ف پردازیم

در

باشد این

-1حضور اسماء در ازدواج حضرت زهرا (س)

درپارهاف فنابع روای آفده که ا ماء بن

عمیس ،در شب زمذذا حضذذرت زهذذرا (س) در

خانه آن حضرت بود این روایات در زفینه والدت افذذام حسذذن و حسذذین (ع) نیذذز آفذذده ا ذ

(فجلس ج  43ص )138

این روایات ،ف ذذالف بذذا گزارشهذذاف تذذاری

همسرش ا ماء به حبشه ا

ا

فبنذ بذذر هجذذرت ج فذذربن اب طالذذب بذذا

؛ هجرت که تا ال هفتم هجرف و متک خیبذذر طذذول کشذذیده

(تسترف ص  )14آنگونه که عالفه تسترف تصریک کرده ،شاید فراد ا ماء دیگرف باشد

-2نزول آیه در مورد حمزه و جعفر و علی (ع)

کلین از ابابصیر ذیل آیه اج لتم قایه الماج و عماره المسجد المذذرام کمذذن افذذن بذذاه و

الیوم االخر (توبه  )19نقل کرده که این آیه در فورد حمذذزه و علذ (ع) و ج فذر و عبذذاس و شذذیبه
نازل شده ا

که آن ا به قای و عمارت فسجدالمرام امت ار ف کردند خداف تبارک و ت ذذال

این آیه را در فدح عل (ع) و حمزه و ج فر مر تاد (بمران ج  3ص  ،382کلین ج  8ص )204

بر طبق گزارشهاف تاری

 ،حضرت حمزه در احد ش ید شده ،در حال که وره توبه در

اواخر عمر پیافبر در فدینه نازل شده ا

احد ش ید شد و ج فر در حبشه بوده ا

نقلهاف تاری

قط

 ،ازگار نیس

اجتماع این ه نفر فش ل ا

چرا که حمذذزه در

 ،فرحوم عالفهطباطبای ف نویسد :این روای

(طباطبای ج  9ص )215

بذذا
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-3سعدبن معاذ و نبرد تبوک

انس بن فال ،نقل ف کند ،ر ول خدا (ص) ب د از نبرد تبذذوک د ذ

تفقد خانوادهاش کار ف کرد ،بو ید و مرفود این د ت ا

این خبر با نقلهاف تاری

ا

ذ د را کذذه بذذراف

که آتذذش آن را لمذذس نم کنذذد

ف تبر فبن بر فرگ ذ د بذذن ف ذذاذ در ذذال  5هجذذرف ف ذذالف

 ،در حال که غزوه تبوک در ال  9هجرف بوده ا

(ابن عبدالبر ج  2ص )167

 -4نزول آیه انذار در سال سوم هجری

یوط از اب افافه نقل ف کند هنگاف کذذه آیذذه "و انذذرر عشذذیرت ،االقذذربین" (شذ راء

 )214نازل شد ر ول خدا همسران و اهل خانه را جمع کرد و مرفود یا عایشه و یا حفصه و یا
ام لمه و یا ماطمه بن
رقاب م

ا

فممد و یذذا ام الزبیذذر ،اشذذتروا انفسذ م فذذن اه و ا ذ وا مذ م ذذاک

( یوط ج  6ص )327

و در ال وم ب ث

ففسرین و فورخین اتفاقنظر دارند که این آیه ف ّ ا

(ابن اثیر ج  1ص  )486بنابراین تاریخ با این حدیث ازگارف ندارد

نازل شده

 -5روایت سدّ باب منزل عباس عموی پیامبر (ص)

پارهاف روایات ح ای

از آن دارد هنگاف که ر ول خدا (ص) اخ

آغاز کرد ،ف اجرین و انصار دروازههاف فنازل خود را به م

فسجد را در فدینه

فسجد گشوند جبرییل آفذذد و

د تور دّ ابواب را داد ن ستین درف که به د تور پیافبر بسته شد درب خانه عباس ،عموف

آن حضرت بود

طبق نقل هاف تاری

ا یر شده بوده ا

هجرف ا

 ،عباس در هجرت پیافبر به فدینه حاضذذر نبذذوده و در جنذذگ بذذدر

 ،چگونه ف توانذذد در زفذذان ذذاخ

فسذذجد -کذذه فصذذاد بذذا ذذال اول

 -درب خانهاش به وف فسجد باشد (تسترف ص)185

-6مسمومیت براء بن معرور در خیبر

بر طبق نقل تفسیر قم  ،ر ذذول خذذدا (ص) هنگذذام بازگشذ از خیبذذر بذذا زن ی ودیذذهاف

فواجه شد که کتف گو فند فسموف را نزد حضذذرت آورد بذذراء بذذن ف ذذرور کذذه در آنجذذا بذذود

لقمهاف از آن گوش را در دهان گراش

و فرد
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براء ،از بزرگان صمابه ا

که به اتفاق فورخان قبل از هجرت از دنیا رمته در حذذال کذذه

نبرد خیبر در ال ششم یا هفتم اتفاق امتاده ا

(تسترف ص )163

-7عکرمه بن ابوجهل ذریّه طیّبه

تفسیر قم آورده ا

که ر ول خدا به اباج ل – هنگاف که از آن حضرت خوا

از خذذدا

ب واهد که صاعقهاف او را نابود کند -مرفود :خداوند تو را نگه داشته تا از نسل تو مرزند پاکیزهاف
به نام ع رفه خارج شود که نزد خدا فنزل و جالل و قدر دارد و الّا خدا تو را عراب ف کرد

این روای

با تاریخ زندگ ع رفه تنا ب ندارد ر ول خدا (ص) در متک ف ه مرفان بذذه

قتل ع رفه داد ع رفه ب د از ا الم آوردن ظاهرف ،با افیرالموفنین (ع) نیز ف الفذ کذذرد

(تسترف ص )164

-8حضور خلفا در مباهله

طبذذق پذذارهاف روایذذات از افذذام صذذادق (ع) آفذذده ا ذ کذذه در جریذذان فباهلذذه ،ابذذوب ر و

مرزندش ،عمر و مرزندش ،عثمان و مرزندش و عل (ع) و مرزندش شذذرک

هندف ج  2ص )379
نیس

این خبر با روایات ف تبر و فستفیض ،فبن بر حضور اهل بی
فرحوم عالفهطباطبای ف نویسد :این روای

شاذف ا

در تفسیر آیه فباهله -که بسیار مراوان و فش ور هستند -در ت ار

ندارد (طباطبای ج  3ص )266

داشذذتند (فتقذ

(ع) در آیه فباهله ذذازگار
ا

که باتمام روایذذات فذذرکور
و با واق ی

فطابق

 -9ابوسفیان و پیشنهاد ازدواج دخترش

فسلم در مضایل ابا فیان آورده که وف نزد ر ول خذذدا (ص) آفذذد و عذذر

ف خواهم با  3پیشن اد فن فوامق

کذذرد از شذذما

کنید )1 ،ازدواج با دخترم امحبیبه )2 ،ف اویذذه نذذزد شذذما

کاتب باشد )3،به فن مرفان بدهید همانطور که با فسلمانان جنگیدم بذذا کذذامران نیذذز بجذذنگم
(فسلم ج  7ص )171

ابنجوزف در رابطه با این حدیث ف نویسد:

اهل تاریخ اتفاقنظر دارند که امحبیبه ،همسر عبیداه بن حجش بود که هر دو به حبشذذه

هجرت کردند و ر ول خدا ب د از موت شوهرش او را به همسرف خود درآورد این جریان در
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ال هفتم هجرف واقع شد ابو فیان پس از صلک حدیبیه به قصد ازش به فدینه آفد و در

ال  8هجرف فسلمان شد در تاریخ نیز نیافده که ر ول خذذدا (ص) بذذه ابو ذذفیان مرفذذان

داده باشد (ابن جوزف ص )52
-10خطبه البیان

ابنفس ود در روای

فوضوع از افیرالموفنین (ع) نقل کرده ،حضرت علذ (ع) پذذس از

خالم  ،به بصره آفد و در فسجد ش ر بر باالف فنبر رم

و خطبه اف ایراد کرد که هذذوش از

ر انسان ف برد ر ول خدا (ص) از عل خوا ته بذذود ایذذن خطبذذه را کذذه بذذه خطبذذه البیذذان

فش ور ا

 ،ایراد کند

حضرت در این خطبه اوصا بسیارف براف خود ذکر ف کند کذذه برخذ از آن ذذا بذذا فبذذان

اعتقادف تنا ب ندارد بذذه عذذالوه پیشذذگوئ های دارد کذذه در فنذذابع ف تبذذر یامذ

(قندوزف ج  2ص )205

فرحوم ج فر فرتض عافل نقدهاف تاری

:

الف-ابن فس ود در ذذال ذ و دوم ،در زفذذان خالمذ

عثمذذان در گرشذذته ا ذ  ،پذذس

ب -حضرت عل (ع) در ال  35هجرف به بصره رم

و پس به کومه آفد هیچ دلیذذل

نم تواند در زفان خالم
تاری

را بر این خطبه وارد کرده ا

نم شذذود

عل (ع) زنده بوده باشد

نداریم که هنگام نزدی ،شدن رحلتش به بصره آفده باشد

ج-در این خطبه آفده ابن یقطین به پا خا

(ع) هنوز فتولد نشده بود

و

ن گف

در حال که او در زفان علذ

 -11دعای کفر ابوطالب و حدیث صخضاح

عباس عموف پیافبر ف گوید :به ر ول خدا (ص) عر

کردم عموی

ابوطالب از تو ودف

نبرد ،در حال که از شما دماع کرد و براف شما خشمگین شد ر ول خدا (ص) مرفذذود :هذذو مذ
ضمضاح فن نار و لوال انا ل ان م الدرک اال فل فن النار :او در حوض هاف از آتش قرار دارد و
اگر فن نبودم در پایینترین درجه ج نم به ر ف برد (ب ارف ج  3ص )1408

شبیه این روای

با ت بیر دیگرف از ابا ید خدرف نیز نقل شده (همو ص  )1409فسذذلم

نیز این روای را آورده ا

(فسلم ج  1ص )195

قطع نظر از اش ال ندف که بر روای

وارد ا

 ،به دلیل این ه ناقل آن فیان تورف ا
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و این غیر از ف الف

که اهل تدلیس ا

حدیث با قرآن و ن

 )232این حدیث با تاریخ حیات حضرت ابوطالب در ت ذذار
نان و وصایایش ،شواهدف بر این فدعا

نبوف ا

ا ذ

(ر ،ک نجف ص

و اشذ ار او ،عمل ذذرد او،

عالفه افین ب د از ذکر اش ار ابوطالذذب (ع)

تصریک ف کند که فطال ه تاریخ زندگ ابوطالب و تالشهاف او در تثبی

فوق ی

ر ول خدا

(ص) نشان از عقیده صمیک او دارد (افین ج  7ص  )347هم نین برخ شواهد تاری
گواه بر آن ا

که بن افیه و بن عباس ،این فطالب را ج ل کردهاند

،

 -12اقامه نماز خلیفه اول بر حضرت زهرا (س)

ابنعدف در ال افل از قول فال ،بن انس نقل کرده که افام صادق (ع) مرفذذود :حضذذرت
پس ابوب ر و عمر و عثمذذان ،طلمذذه و زبیذذر و ذ ید و عذذده

ماطمه (س) شبانه از د نیا رم

زیادف حاضر شدند و ابوب ر به حضذذرت علذ (ع) گفذ  :بذذر ماطمذذه نمذذاز بگذذزار علذ (ع)
مرفودند :ال واه فا تقدف

و ان

خلیفه ر ول اه ،قال متقذدّم ابذذوب ر مصذذل علی ذذا م بّذذر

علی ا ارب ا و دمن ا لیال :نه به خدا قسم که بر تو پیشذ نم گیذذرم در حذذال کذذه تذذو جانشذذین

ر ول خدا ( ص) هست  ،ابوب ر نماز خواند و بر آن حضذذرت چ ذذار ت بیذذر گفذ

شبانه دمن کردند (ابن عدف ج  5ص  )422قطعنظر از ض ف ند ،این روایذ

کیفی
نگف

دمن حضرت زهرا (س) در ت ار

ا

و ماطمذذه را
بذذا تذذاریخ و

آن حضرت تذذا آخذذر عمذر بذذا ابذذوب ر ذ ن

و بر او غضبناک بود (ب ارف ج  5ص )139

واقدف تصریک ف کند :نزد فا ثاب

ا

که عل (ع) ایشان را شبانه دمذذن کذذرد و بذذر ایشذذان

نماز خواند عباس و مضل هم همراه آن حضرت بودند و آن ا هیچ مردف را با خبر ن ردند (حلب
ج  3ص )511
فنابع تاری

تاکید دارند که حضرت زهرا (س) ر ماف از شرک

در فرا م دمن کراه

داش

امرادف از جمله اباب ر و عمذذر

و به عل (ع) در این باره فارش کرده بود (افین  ،ج  3ص )360
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نتیجه

بدون تردید حدیث ،نقش عمده و ا ا

در م م دین دارد بدون تمسذذ ،بذذه احادیذذث

نم توان در حوزه ف ار  ،اح ام ،تفسیر ،تاریخ و
روایات نقش تبیین نسب

به دیذذدگاه واق ذ دیذذن د ذ یامذ

به آیات قرآن دارند تالش گسترده و خالصانه دانشمندان شی ه از

فرحوم کلین تاکنون ،فنجر به جمعآورف دهها هذذزار حذذدیث و تذذدوین ت ذذداد زیذذادف از آثذذار

گران نگ شده که مق ا و دانشمندان افروز بر ر ذذفره چنذذین تالشهذذای نشسذذته و از آن
ب ره ف برند؛ افا فجموعههاف ارزشمند حذذدیث از د ذ
نمانده ا

فصذون
جذذاعالن و دروغپذذردازان ّ

برخ نا آگاهانه و بسیارف نیز آگاهانه اقدام به ج ل و تمریف احادیث کردهانذذد

عالوه بر این ،برخ هم به بب اختال فبنا و ب ض نیز از ر دلسوزف ،هذذر چیذذزف را در

آثار خود گرد آوردهاند؛ ضمن این ه در فواردف نیز نقلها دچار تصمیف ،جابهجای  ،نقصذذان
یا امزایش شده که این افور فجموعاف فوجب پیذذدایش روایذذات فت ذذار

بذذراف

گشذذته ا ذ

تش یص روایات ف تبر باق فانده از گرشته ،دانشمندان مریقین ف یارهای را ذکذذر کردهانذذد

ی

از ف یارها ،نجش نقلهاف ف تبر با شذذاخصهاف اطمینذذانب ش تذذاری

این پژوهش ضمن بیان اهمی

نقد احادیث پرداختیم

این افر به ذکر و برر

ا ذ

در

ده فورد از فوارد کارآفدف تاریخ ،در
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