
 

 

  

  

  

      

  آن ینقد و بررس انتقال و مالكو  اصطالح حدیثی روایت منتقله یستیچ
                       

  *کامران اویسی
   

  چکیده

است  شده از معصوم نقل تیل، روااو ۀکه در مالحظ شود ی گفته میمنقولبه اصطالح روایت منتقله 

 عنـوان  بهت) یمکتب اهل بی(عیمکتب خلفا) به کتب ش(ن، از منابع اهل تسنّنیو با توجه به شواهد و قرا

ا اعتماد یسنن و  ۀرش تسامح در ادلّیسبب پذ غالباً به يعالمان بعدو  مندرج شده است یعیش یثیحد

ـ روا عنوان بهعه، یگر محدثان و مفسران شیم دبه منابع متقد ـ  ت معصـوم ی انـد. خـواه    دهکـر  یتلق

اسـت نـه    گرید یبه معصوم یمنته تیگردد که روا جرمن جهینت نیبه ا بر روي آن، سرانجام پژوهش

در عدم صدور آن از  ایشود و  دایپ دیترد یمعصومهر در صدور آن از  ای ،معصوم مندرج در منبع شیعی

ـ نه، معتبر است  اینقل که منتقله بودن آن اثبات شده، استوار است  نیا نکهیشود. اما ا نیقیمعصوم   ای

ـ  و تسـتري مـه  عال گرچه افـرادي چـون   منتقله است. اتیروا يپژوهشِ رو يبعد ۀنه، مرحل از  یبرخ

مشـخص،   گونـۀ  ، بهاند منتقله در آثار خود اشاره داشته روایاتبه  گرید تعابیري بامعاصر،  سندگانینو

صـورت   بـه اسـت.   هوارد شـد  يشتریل بیی است که در این زمینه با تفصقعالمه عسکري اولین محق

ان ی، وجود راویعیر شیان غیق راویاز طرو نقل  یعیق شیل و عتیدر منابع اصعدم وجود روایت اجمالی، 

بودن صاحب کتـاب،   ی، عامیعیصاحب منبع متقدم ش در میان اساتید یعام ۀخ اجازیشوجود مشترك، 

، کتـاب  صـاحب بـودن تفکـر    یبیتقر، به الفاظ مشابه یعه حتیگر کتب معتبر شیر موجود بودن در دیغ

معلـوم   هاي منتقله بودن روایت است. غیر فقه از مالك در زمینۀنسبت به نقل  انمحدثکمتر  تیحساس

ـ  یوضع، به مؤلف آن، اضطراب متن ،در آن مندرج شده ثیحد هک ینبودن انتساب کتاب بـودن   یو جعل

و مـذهب و   نید اتیبا ضرور يمشهور، عدم سازگار ایاثبات شده  یقطع خیعدم انطباق با تار ت،یروا

ـ قرآن  اتیداشتن، مخالفت با آ یاستبعاد عقل ایو  یهیعقل بد حکمبا  يناسازگار ،یمتقن کالم یمبان  ای

ت در منبـع  یعدم وجود روا یکل طور بهو  ان داشتن خبر معارض با آنحآور، رج نانیاطم ای یسنت قطع

ـ ث یدر نقل حـد  امانتدارىى و یمعتبر، عدم شهرت راوى به راستگو ى و یگـو  ا اشـتهار وى بـه دروغ  ی

  است. و نقد آن قلهتمن تیروا کیاستوار بودن از جمله اسباب نا ،انتیخ

  .منتقله، نقدمالك، ، روایت، یستیچاصطالح،  :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1

روش  کنـد،  ین روشى که به ذهن خطور میات، نخستیح روایش و تنقیپا� براى تحقق

ج یات فقهى راین روش، گرچه در روایرى ایکارگ هب اامو نقد سندى است.  سىسندشنا

ادى یـ بخـش ز  .1 :ستیرفته نیپذ دلیل، حداقل به دو غیر فقهیات یروا ۀدر حوز ،است

ن روش، بـه  یـ جه اجراى ایو در نت استف یا داراى سند ضعیات فاقد سند ین روایاز ا

   ؛دخواهـد کـر  اعتبار سـاقط   ۀد و آن را از درجیگذاردن انبوهى از آن خواهد انجام کنار

ات متـواتر و  یاندك بودن روا  لیدل به ،ادشده داراى سند باشدیات یروا ۀحتى اگر هم .2

ـ ا .آور خواهـد بـود   ات، ظنّى و گمـان ین روایادى از ایان آن، مقدار زیآور در م قطع ن ی

ـ تعبد و قابل جعل حج قابلاقل نزد برخى از عالمان، ات حدیروا  ؛یسـت ت و اعتبـار ن ی

 ،ن امـور یـ و در ا هی محسوب شـده که غیر فق ر استیتفس مباحث را از نوع اعتقاد ویز

  )129صش، 1380، ییطباطبانک: (.ستیراهى براى تعبد ننزد برخی 

ـ ا گرى کـه در یراه و روش د ـ نما یبـاره رخ مـ    نی  و ىیروش بازکـاوى محتـوا   د،ی

شده و  رفتهیپذ يها اریات مورد نظر و سنجش آن با معیک روایکای ۀمطالع پژوهی و متن

 توانـد  ین روشى که میگمان، بهتر م است. بىیو عقل سل آور قطع اتیروا و قطعى قرآن

ـ ، سـ�مت آن را ن ادگارمانـده از معصـومان  ی ۀیبا حفظ و نگهدارى از اصل سرما ز ی

؛ طیمعتـدل و بـه دور از افـراط و تفـر    نگـاهی  با البته  ن روش است.یهم ،دنکن یتضم

 رد و نه ،چونان غالب اخباریان ،دست برداشتبررسی سندي کام�ً از نه  که یصورت به

دأب به  و التفاتن مانند علو متن دیگر قرای احتسابهر روایت ضعیف السندي، بدون 

 از زىیچ اگر پس«؛ لذا از باب حدیث ا در ارسال و حذف سند و امثال آنقدماز  یبرخ

 ابتـداى  در تـو  رایـ ز ؛کـن  حمـل  خـود  نـادانى  بـر  را آن آمد، مشکل تو بر مطالب نیا

 و دانـى  ینم تو که را امورى از اریبس چه آموختى. دانش سپس و بودى نادان نشتیآفر

 ق،1414 ،یرضـ (»شـوى.  یمـ  آگـاه  و نـا یب سـپس  و گمراهـى  و سرگردان به آن نسبت

حدیثی که بر اساس قواعد و ضـوابط   هر 1)72 ص ق، 1404  ،ی؛ ابن شعبه حرّان395 ص

اي بر اعتبار آن پیدا نشـود، غیـر    زمانی که قرینهمورد استفاده، غیر معتبر شمرده شود، تا 

  امکانِ اعتبار باقی خواهد ماند. ۀمعتبر شمرده شده ولی در بقع

اي از انتقـال روایـات تفسـیري در     تا حدودي به نحـوه معاصر،  سندگانیاز نو یکی
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 و خلط ابو جعفر طبري با ابو جعفر بـاقر  »ابو جعفر«با تکیه بر عبارت  مجمع البیان

 یصـالح نـک:  (هاي دیگري تأیید یا نقـد شـده اسـت.    اشاره کرده است که البته با مقاله

ش،  1390 ،ینی؛ عابــد78ـــ53 صش، 1383 ،یقمــ انینیش؛ حســ1390 ،يآبــاد نجــف

جدیـد و   ،اثر حاضـر در نـوع خـود    )148ـ125 ش، ص 1384زاده،  ی؛ عل218ـ207 ص

ل حـداق  عنـوان  بـه ن نوشتار یا سندۀیکه غالباً نو، سابق يها ر پژوهشرا دینوین است؛ ز

ات منتقلـه و  یـ روا یسـت یبحـث از چ  ،داشـته اسـت   يها همکار سندگان آنیاز نو یکی

 صـورت ارائـۀ   آن بـه  ینقد و بررس يها ژه م�كیو و به یثین اصط�ح حدیا یابی شهیر

 عنـوان  بهت خاص یک روایانتقال در  ۀدیپد یشتر بر نقد و بررسینشده است و ب قاعده

 نۀیشیپ عنوان بهن، یسابق از اهاي  به پژوهش ن حال سزاوار استیبا ا نمونه تمرکز دارد.

  د. اشاره شو پژوهش

ـ  ،روایات منتقلـه  اولین پژوهش مستقل انتشاریافته در زمینۀ ی شـواهد  بررسـ « ۀمقال

و کتابی  )28ـ11 ش، ص1391 ،یسیاومؤدب و نک: (»حرفأ إلسبع تیمنتقله بودن روا

ـ الب مجمـع  اء دریانب ات تفسیري منتقله قصصیبررسی روابا عنوان  اویسـی،  (.اسـت  انی

و  مـؤدب نـک:  (ي متعدد دیگري نیز در این زمینه انتشار یافته اسـت. ها ش) مقاله1397

 ؛دبؤمی و سیاو؛ 23ـ1صش، 1394ی، سیاوو  مؤدب؛ 238 ـ207ص ،ش1393ستار، 

 یزمـان و  مؤدب؛ 47ـ25ص ،]ب[ش1395، دبؤمی و سیاو؛ 31ـ10ص ]،الف[ش1395

هاي دکتري نیز در زمینۀ روایات منتقلـه دفـاع    رساله )164ـ147ش، ص1396 ی،پهمدان

  ش)1395ش؛ زمانی پهمدانی، 1395ش؛ اویسی، 1393ستار، نک: (ده است.ش

ـ پرداختن به موضوع روا ۀنیشید، پشاما همان گونه که ذکر  صـورت   ات منتقلـه، بـه  ی

گونـه معنـا    ایشـان آن را ایـن   .به کار رفته است يتوسط ع�مه عسکرواضح و مستقل 

 ن، از منابع اهل سـنت که با توجه به شواهد و قرایاست  یتیروات منتقله، یروا«کند:  می

منـدرج شـده    یعیشـ  یثیحـد  عنـوان  بهت) یمکتب اهل بی(عیمکتب خلفا) به کتب ش(

   )81 ص ،3 جق، 1416 ،يعسکر(»است.

   بررسی اصطإلح روایات منتقله. 2

و حـدیث   روایـت  عنـوان  بـه ات منتقله مجموعه منقو�تی است که در منابع شیعه یروا

د کـه  شـو  اما پس از بررسی، کشف مـی  ؛منسوب شده است معصومانبه  مصطلح،
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ه اسـت و  عی منتقل شـد از منابع عامه به کتب شی، به معصومشده  داده منسوب نقلِ

انـد. ایـن    کـرده  یتلقـ  معصـوم روایـت   عنوان بهآن عبارت منقول را  عالمان بعدي،

، همـان نـک:  (تعریف از روایات منتقله از بیان ع�مـه عسـکري اسـتظهار شـده اسـت.     

رسیدن نقـل  «توان به تعریف مذکور، تقیید  می پژوهی شیعی طبق مبناي حدیث) 13 ص

حـدیث از   عنـوان  بهمنقو�تی که که گفته شده،  چنان د؛ زیرارا اضافه کر» معصوم به

و حـدیث اصـ�حی در شـیعه     شـود، حجـت نیسـت    نقـل مـی   معصومغیر سوي 

مرعـی،  نـک:  (یافت گـردد.  معصومصدور آن از نی بر یمگر قرا ؛شود محسوب نمی

قلـه ایـن اسـت کـه در نگـاه      تقدر متیقّن از روایت من ،عبارت دیگر به) 19صق، 1417

 ــ  منتقله بودن آنیند یک پژوهش ناقص بدون در نظر گرفتن احتمال یا طی فرا ـ بدوي

موقـوف و  شده باشد. بدین ترتیب، نقل  ی روایت معصوماز این عبارت منقول، تلق

مکن است روایت نیز مشوند.  صحابه و تابعان در حیطۀ روایات منتقله وارد نمیمقطوع 

از سـوي منبـع    ی صدور روایت از معصومی چـون امـام صـادق   منتقله باشد و تلق

ي روایات محتمـل  ها یند پژوهش برحسب پژوهشطی فرا شیعی شده است؛ اما پس از

�ً، موقوفـاً  در منابع عامه، متصـ  شود از معصوم دیگري چون پیامبر می المنتقله، ثابت

ی کـه روایـت در   عدم صـدور آن از معصـوم   ،در این حالت ده است.یا مقطوعاً نقل ش

قلـه  گفـت: روایـت منت  توان  می . در نهایتشود می اثباتمنبع شیعی بِدو منتسب است، 

اسـت و بـا توجـه بـه      شده از معصوم ل، روایت نقلیعنی منقولی که در م�حظۀ او

) تیـ مکتب اهـل ب ی(عیمکتب خلفا) به کتب ش(ن، از منابع اهل تسنّنشواهد و قرای

سرانجام پژوهش به ایـن نتیجـه منتهـی    مندرج شده است؛ خواه  یعیش یثیحد عنوان به

معصومی دیگر باشد یا در صدور آن از معصـوم تردیـد پیـدا     روایت منتهی بهگردد که 

که منتقله بـودن آن   نقل نیا نکهیاما اشود و یا در عدم صدور آن از معصوم یقین شود. 

 اتیـ روا يرو پـژوهشِ  يبعـد  ۀمرحل ، معتبر است یا نه،نه ایاستوار است  اثبات شده،

  منتقله است.

ـ  غـرض  يتعد بیشتر دربارۀرا ت منتقله یروا ع�مه عسکري اصط�ح  یبرخـ  ۀورزان

بـرد و علـت    به کار می مانند اخ�ق، قصص یر فقهیات غیروا حوزۀ دشمنان اس�م در

» سنن تسامح در ادلّۀ«سبب اعتقاد به  به از این دستبرد عهیدانشمندان ش آن را عدم اط�ع
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در نتیجه در نزد دانشمندان شیعه، چنین روایتی از سوي دانشمندان شیعه متقدم  داند. می

یافته ز راه ین یعیبه منابع متأخر ش سپس واز معصوم گردیده ده حدیث صادرشبه  یتلق

شـه در جهـت   یرسد انتقال هم یاما به نظر م) 87ـ65 ص ،3 جق، 1416 ،يعسکر(.است

عه ماننـد شـیخ صـدوق و    یاز محدثان متقدم شـ  یبرخ ید عامیاسات ینبوده و گاه یمنف

ـ تواند بر تعداد روایات اهل ب یاند که م نقل کرده یاتی، رواشیخ طوسی ـ فزایب تی د. ی

 يا افزونـه  عنـوان  بهتواند  یم یستند و برخیب نات منتقله مخرّیروا ، همۀگریعبارت د به

 یسازگار با مبان( استوارات منتقله به یم روایباشند؛ لذا تقس تیبر منابع مکتب اهل ب

ن مذاهب یب بیدر جهت تقر یمعقول و گام عه)، یش یناسازگار با مبان(استوارعه) و نایش

  امبر و امام) است.یپ(شامل قول معصوم آن،قلمرو د که شو یمحسوب م یاس�م

هـایی نیـز ارائـه     بحث از اصط�ح روایـات منتقلـه نمونـه    در هنگاممه عسکري ع�

قائل بودن شیعه به تحریف قـرآن   تناسب بحث خود و در پاسخ به شبهۀ دهد. بنا بر می

نمـا را منتقلـه    از نقدهاي وارد بر روایـات تحریـف   ، یکیاست که الهی ظهیر بیان کرده

او معتقد است که بسیاري از روایـات  ) 13 ص، هماننک: (داند. ها می بودن بخشی از آن

اي اسـت کـه از    از روایات منتقله ده،وط به تحریف قرآن که از شیخ صدوق نقل شمرب

 راه یافته است؛ زیرا شـیخ  مدرسه و مکتب خلفا به منابع مدرسه و مکتب اهل بیت

نموده هر حدیثی  صدوق بیش از دویست کتاب در زمینۀ حدیث نگاشته است که سعی 

مانند همان کاري که سیوطی در تفسـیر   ؛درج کند ،کرده یک موضوع پیدا می ۀکه دربار

، در یافـت  اي مـی  انجام داده است. سیوطی هر حدیثی که در تفسیر هر آیـه  در المنثورال

بدون اینکه بین احادیث متناقض جمع کند یا تعلیقه و شرحی  آورد، کتاب تفسیرش می

  )81 ص، هماننک: (بزند.

برخی از روایات تحریـف قـرآن    ۀدربار دیگر نیز به تأسی از ع�مه عسکري،برخی 

 دهد می نشان هیاول قرون اسىیس گاه و ک�مى مجاد�ت در خىیتار پژوهش« اند: آورده

 آغـاز  در اتیـ روا گونه نیا. است بوده راستهیپ فیتحر مسئلۀ از عىیش تفکر و عهیش که

 از برخـى  کـه  ـ شـیعی  آثار به منابع آن از اتیروا انتقال ندیفرا در و بوده نسبت و جعل

ـ ا بـه  ـاندـ  داده منتقله ثیاحاد ها عنوان  به آن عالمان  ».افتـه اسـت  ی هـا راه   مجموعـه  نی

  )368 ش، ص 1382 ،هدوى رادم(
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ع�مـه عسـکري    ،تحریف قرآن گفتـه شـده اسـت    شده در زمینۀ گرچه مطالب نقل

اسـناد روایـات را    تفسـیر عیاشـی  ناسخ کتاب « نویسد: روایات تفسیر عیاشی می ۀدربار

تـوان بـه روایـاتی کـه      جهت اختصار حذف کرده است؛ در ایـن حالـت، چگونـه مـی    

توان پی برد کسی که آن را نقل کرده موثق بوده یـا غـالی، گمـراه، دروغگـو بـوده       نمی

 ،يعسـکر (».، اعتماد نمـود انتقال یافته است ست که از مدرسۀ خلفااتی ایاست و یا روا

  )170 ص ،3 جق، 1416

شود، ع�مه عسکري، اصط�ح روایت منتقله را بـراي روایـات    که م�حظه می چنان

اصـط�ح   ،دهـد کـه در نظـر ع�مـه     داند و این خود نشان می تفسیر عیاشی محتمل می

تـوان در هـر بـابی آن را     بلکه مـی  ،مذکور منحصر به باب روایات تحریف قرآن نیست

هاي تاریخی و حدیثی بـراي هـر روایـت بررسـی      یکی از احتمال عنوان بهتسرّي داد و 

  .کرد

ب سوء نیـت غـ�ت و حسـن    سب رائات قائل به منتقله بودن آن بهمبحث ق او دربارۀ

ـ  وي در جاي دیگر بـه ) 246 صهمان، (ست.نیت علما ۀ منتقلـه بـودن همـ    ،ویـژه  ۀگون

کـه  دانـد   شیخ طوسی مـی  انیتب تفسیرده است و سبب آن را روایات قرائات را قائل ش

 مجمـع امـا طبرسـی در    ؛اسناد روایات قرائات را با حفظ امانت علمی ذکر کرده اسـت 

بـدون  نیز و همین گونه در تفاسیر دیگر شیعی   بدون سند آورده الجامع جوامع و انیالب

به نام سیاري است که روایات مدرسـۀ خلفـا را   راوي  دلیل دیگر اینکه .سند آمده است

کرده است که در نهایت منجـر بـه    ي و منتسب به اهل بیتسازها سند گرفته و براي آن

  )253 صهمان، (وجود تحریف در قرآن شده است. غائلۀ

پـردازد   خود می ۀع�مه عسکري در جاي دیگر نیز به تقریر دیگري از بیانات گذشت

هاي مغایر بـا نـص قرآنـی را بـا سـوء نیـت سـاختند و در         زنادقه قرائت«نویسد:  و می

پیروان مکتب خلفا با نیت بدي که داشـتند گسـترش دادنـد و بعـد از آنـان      هاي  کتاب

هاي ساختگی را با حسن نیت گستردند و نشر دادند. غ�ت نیز  قاریان بزرگ، آن قرائت

با سوء نیت انتقال دادند و آنچه که غالی                  ها را به کتب پیروان مکتب اهل بیت  آن قرائت

کرد به آن اضافه کردنـد و در کتـب حـدیث بـا سـوء نیـت بـه دس         بودنشان اقتضا می

نیز همان مطالب غ�ت را بـا حسـن نیـت نقـل      اهل بیت ۀپرداختند. دانشمندان مدرس
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  )255 صهمان، (».کردند

معتقد  ،مثال برايقرائت آورده است؛  در زمینۀهاي زیادي از روایات منتقله  او نمونه

ا به مکتب اهـل بیـت   خلف ۀانفال از مدرس سورۀ 25 ۀاست روایتی از سیاري در ذیل آی

افتـرا بسـته اسـت.     و به امـام بـاقر   ه سیاري براي آن سندسازي کردهکمنتقل شده 

اسـت، اخـذ    سپس طبرسی از سیاري با این گمان که حدیث منسوب به امام بـاقر 

همـان،  (ت.بدان استناد نمـوده اسـ   ،اند یک قرائتی که آن را روایت کرده عنوان بهکرده و 

  )408ص 

دهد که ایـن احتمـال وجـود دارد شـیخ طبرسـی فقـط در        شده نشان می نمونۀ گفته

ویـژه   بلکـه در مسـائل دیگـر بـه     ،نشده باشـد  ت منتقلهینقل روادچار  ،روایات قرائت

نیـز   ،هاي دیگـر تفسـیري اسـت    انبیا که وجود اسرائیلیات در آن بیشتر از زمینه قصص 

  هاي منتقله را آورده باشد.  روایت

توان احتمال داد ع�مـه عسـکري بـا     د دیگري نیز وجود دارد که با لحاظ آن میمؤی

، ارادۀ در مقام رد بخشی از روایـات تحریـف قـرآن    »روایات منتقله«استعمال اصط�ح 

شده را در خصوص روایات تحریف نداشته است. او قائل اسـت   انحصار اصط�ح گفته

از روایات مکتب خلفاست.  آورده، تفسیر تبیانز روایاتی که شیخ طوسی در که برخی ا

این روایات از تفسیر او به تفسیر ابوالفتوح رازي و از آن به تفسیر گازر و سپس تفسیر 

 کاشانی سرایت کرده است. همان گونه که یک حدیث جعلی منسوب به نبـی اکـرم  

به  ،المجتنیایت نموده یا ابن طاووس در کتاب به جامع السعادات م� مهدي نراقی سر

و او نیز از سـیف   تاریخ طبريکه او نیز از  ؛روایتی از تاریخ ابن کثیر اعتماد کرده است

  )361ـ360 ص ،3جق، 1412 ي،عسکرنک: (زندیق روایت کرده است.

آنچنان که در برخـی   ـ با همسرش اوریا را قضیۀ حضرت داوود ع�مه عسکري

 معصـومان بـا توجـه بـه روایـاتی کـه از       ـ ثر از اسرائیلیات نقل شده استمنابع متأ

، همـو نـک:  (دانـد.  مـی  ها اسرائیلی بلکه منتقله در کتب مکتـب اهـل بیـت   تن نه رسیده،

  )123 ش، ص 1391

ع�مه عسکري یک نمونه از روایات منتقله در باب روایات تفسیر و شـأن نـزول از   

د یـ گو یکند و مـ  یداستان افک را نقل م یخ طوسیش« نویسد: آورد و می می تفسیر تبیان
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ات یـ شه نازل شده است. در صـورتی کـه آ  یعا ات در تبرئۀیشه است و آیعا که دربارۀ

اش به او زده بودند.  ودستهشه و داریه نازل شده است؛ از افکی که عایمار افک در تبرئۀ

گازر و...  ریتفس، يابوالفتوح راز ریتفس، انیالب  مجمعبه  ،یخ طوسیش انیتبن مطلب از یا

  )64ـ63ص ،7جش،  1354همو، (»رفته است.

ویژه در  ، بهمجمع البیاندهد که چنین احتمالی براي تفسیر  شده نشان می مطلب گفته

پژوهـان، یکـی از    زیرا بنا بر نظـر قـرآن   ؛روایات مربوط به قصص پیامبران بیشتر است

معرفـت،  نـک:  (شیخ طوسی بـوده اسـت.   تبیان تفسیرتفاسیر مرجع براي شیخ طبرسی، 

حتـی   )245 ش، ص 1384مهـر،   ؛ علـوى 25 ش، ص 1382 ،ی؛ سبحان398 ش، ص1374

 مـواردى  در خصوص به جسته، استناد انیتب به ادىیز موارد در اند: طبرسى برخی نوشته

هـاي    گفتـه  رى،یتفسـ  جوانـب  اغلب در طبرسى ایگو .است ىیروا ریتفس به مربوط که

 )89 ش، ص1381 ،یاوسـ نـک:  (.دیـ گو مـی  سـخن  او از و کرده بازگو را طوسى خیش

ـ تب ریتفسـ «: دیـ گو مـی  و داشته حیتصر مطلب نیا به خود ریتفس در طبرسى  کتـابى  انی

 دایـ هو و ظـاهر  آن از صـفا  و هاي صدق  شود. نشانه می اقتباس آن از حق نور که است

 در را آور اعجـاب  و عهیبد اسرار که است ىیوا� معانى سلسله کی متضمن و گردد می

 و مقتـدا  که رىیتفس. است جسته سود ادبى مختلف صناعات از زین الفاظ در و دارد بر

 آن عـالى  نیمضام از و برده بهره بزرگان هماره آن، از و بوده رىیتفس کتب ریسا الگوى

  )20 ص ،1جم، 1955 ،یطبرس(».اند کرده استفاده

وجـود داشـته    تفسـیر تبیـان  ع�مه عسکري، روایات منتقله در  زمانی که بنا به گفتۀ

در غالب مـوارد،   توجه به تبعیت وي از شیخ طوسینیز با  مجمع البیانباشد، قاعدتاً در 

    وجود خواهد داشت.

در تفسیر آیـه کـه    هاي شیخ طبرسی از شیخ طوسی اهللا خویی به یکی از تبعیت آیت

 بعـد  کـه  کافرى ریطبق روایات، اس«نویسد:  او میده است. کرده، توجه منجر به خطا ش

 مسلمانان شواىیشود بلکه پ نمی کشته است، شده ریدستگ جنگ آتش شدن خاموش از

ـ  و سـازد  آزادشـان  ب�عـوض  و بگـذارد  منت آنان بر که است ریمخ ـ فد ای ـ بگ هی  و ردی

ـ ا بـا  دارد. نگه غ�م و برده عنوان به را آنان ای و سازد شانیرها  طوسـى  خیشـ  حـال  نی

 ریـ مخ مسـلمانان  شـواى یپ و امام آن، بر بنا که دهد می نسبت عهیش علماى به را تىیروا
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 قتل به اند، کرده ریدستگ جنگ انیپا مسلمانان روزىیپ از پس که را جنگى رانیاس است

 گفتـار،  نیا کند. در اجرا آنان ۀدربار ،گفته شد قب�ً که را حکم سه آن از کىی ای برساند

 کـه  صـورتى  در .است دهکر روىیپ طوسى خیش از، انیالب مجمع در زین طبرسى مرحوم

 ز سوي شـیخ طوسـی  ندارد و یک اشتباه قلمی ا وجود تىیروا نیچن اص�ً مورد نیا در

 ،ییخـو نـک:  (ده اسـت. مراجعه و تحقیق همان را تعقیب کـر بوده و طبرسی هم بدون 

ـ المبسـوط این مطلب در حالی است که شیخ طوسی در کتـاب   )365 ق،  1424 ۀ ، نظری

  )13صق،  1387 ،یطوسنک: (ده است.مشهور را تأیید کر

کـه   اهـل بیـت   هـاي مدرسـۀ   به کتـاب  �یل انتقال روایت از مدرسۀ خلفایکی از د

د، امانت علمـی نـزد علمـاي مکتـب اهـل      استظهار کر توان از ک�م ع�مه عسکري می

ویـژه در ابـواب غیـر     هاي خود بـه  شیعه در کتاب بزرگوار یعنی علماي ؛است بیت

بلکه در صدد جمع احادیث مناسـب هـر    ،فقهی به دنبال تدوین حدیث صحیح نبودند

هـا   باب بودند. امانت علمی در نقل حدیث اقتضاي آن داشـت کـه هـر حـدیثی بـه آن     

 ۀتوجه نکننـد تـا همـ   ت و عدم آن ا در باب مربوط جاي دهند و به صحآن ر ،رسد می

احادیث آن باب، تام و تمام به محققان آینده برسـد. هرچنـد برخـی از آن احادیـث را     

بیشتر خـود را مسـئول در برابـر    ها  ننپسندند و با موازین نقد علمی، ضعیفش بدانند. آ

ق، 1412 ،عسـکري نک: (دانستند. بررسی احادیث فقهی براي تمییز صحیح از سقیم می

ها در قبال اعمال مکلّفان بوده  اط آنیسبب احت ن نوع از مواجهه بهیا )362ـ361 ص ،3ج

  است. 

دلیل دیگر انتقال روایات از دیدگاه ع�مه عسکري، اخت�ط ذهنی اشخاصـی اسـت   

ث یکردند هم از خاصه. مستند او گزارشی اسـت از حـد   که هم از عامه روایت نقل می

  )123 ص ،3 جق، 1416 ،يعسکرنک: (.»ریابن ابی عم«از » کشی«اخت�ط 

 یأب بن محمد« این است که به ،خود نقل نموده رجالدر کتاب  یآنچه کش خ�صۀ

؟ گفت: کنی ها روایت نمی اي چرا از آن مسلک نیز دیده گفته شد: تو مشایخ عامه »ریعم

ام اما بسیاري از اصحابمان را دیدم کـه هـم از عامـه روایـت      ها روایت شنیده بله از آن

در [اند هم از خاصه؛ سپس علمی که از دو مذهب عامه و خاصـه گرفتـه بودنـد،     گرفته

کردنـد و   با هم در آمیخته گردید. تا آنجا که حدیث عامه را از خاصه نقل مـی  ]ذهنشان
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روایت خاصه را از عامه. پس ترسیدم نکند چنین اخت�طی بر من نیز عارض گردد؛ لذا 

  )591 صق،  1409 ،یشک(روایت کردن از عامه را ترك نمودم.

دانـد کـه روایـات عامـه و      اي از کسانی مـی  ، عیاشی را نمونهسپس ع�مه عسکري

؛ زیـرا در  )123 ص ،3 جق، 1416 ،يعسـکر نـک:  (خاصه در ذهن او مخلوط شده بـود 

مـذهب بـوده سـپس     کـرده اسـت؛ ابتـدا عـامی     اند که از ضعفا نقل می او آورده ترجمۀ

؛ 145 ق،  1381 ،ی؛ حلـ 350 ش، ص 1365 ،ینجاشـ نـک:  (مستبصر و شیعه شده است.

  )148 ق،  1419 ،یعامل

، عه رایثی شـ یحـد  ه بـه مدرسـۀ  ابی اخبار منتقلـ یراه ،در جاي دیگر ع�مه عسکري

  داند:   به دو طریق می ،در بحث اخت�ف قرائت حداقل

ت امانـت  یـ که اسناد روایات با رعا انیتباز جمله  تیر مدرسه اهل بیل: تفاساو

کـه بـدون ذکـر سـند روایـات را       الجامع جوامع و انیمجمع البذکر کرده است؛  یعلم

عه بـدون ذکـر سـند راه    یر شیر تفاسیر فوق در سایآورده است؛ سپس منقو�ت دو تفس

  افته است. ی

 ،يعسـکر (.هو مجعو�ت وي و انتساب آن بـه ائمـ  اري و افترا یات سیدوم: روا

  )253 ص ،3 جق، 1416

  روایت منتقله انعکاس عملی  .1ـ2

صراحت نامی از اصط�ح روایات منتقله نبرده  بهگرچه به غیر از ع�مه عسکري، کسی 

 �ً دیدگاهی مشابه ع�مه عسـکري در نوع تحقیقاتی که انجام پذیرفته، برخی عم ،است

ات مـذکور را کـه ابتـدا در کتـب     یمواردي از روامعاصر،  سندگانیاز نو یکیاند.  داشته

سـپس در   و یا توسط غالیان جعل شـده اسـت  خی اهل تسنن همچون طبري آمده یتار

 کند. مث�ً وي دربارۀ ذکر می ،عه نسبت داده شدهیدر ش معصومانهاي بعدي به  دوره

با فرزندانش و اظهـار   که در مورد رفتار حضرت یعقوب روایتی از امام صادق

گرفتـه اسـت و آن را روایتـی    ده نقـل شـده، خـر    محبت زیاد به حضرت یوسـف 

که از طرف افرادي ماننـد کعـب   را داند که همان مطالبی  می »عمرو بن شمر«ساز  دست

 آورده اسـت. صورت حـدیث در  تقوایی به با بی ،ا�حبار بین مسلمانان شایعه شده است

او در جـاي دیگـر نوشـته     )ی، پـاورق 22ــ 21 ش، ص 1389 ،يآباد نجف یصالحنک: (
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اینکه یوسف هنگامی که قصد گناه کرد، تمثال یعقـوب را دیـد کـه انگشـت بـه       :است

گونـه مطالـب،    م نقل شده اسـت و ایـن  از علی بن ابراهی بحار ا�نواردر  ،گزد دندان می

 مباحثی است که در بین مفسران عامه شایع بوده و علی بن ابـراهیم بـدون دقـت نقـل    

انـد و در تفسـیر    آوردهصـورت حـدیث در   شیعه به کرده است و همان مطلب را راویان

وي در جـاي   )ی، پـاورق 67 صهمان، نک: (عیاشی و سایر کتب شیعه درج شده است.

، 116 صهمـان،  نـک:  (کنـد.  نیز وارد می مجمع البیاندیگر شبیه به اشکال مذکور را به 

داند  انتقال روایات از عامه به خاصه را بر اثر عواملی می بنابراین او دلیل عمدۀ )یپاورق

 تسـاهل ند از: اعتماد علماي عامه به سـخنان افـرادي ماننـد کعـب ا�حبـار،      ا که عبارت

تقوایی برخی راویان ماننـد   راویانی مانند علی بن ابراهیم قمی در نقل اخبار از عامه، بی

پرداز در انتساب سخنان عامـه بـه    غیا از روي غرض توسط راویان درو عمرو بن شمر

  مفسران بعدي در این نوع انتقال.بدون فحص ، تبعیت معصومان

مواردي وجود دارد که مقـو�ت   البیان مجمعدارد در  او در کتاب دیگر خود بیان می

ده است. علـت  تصور ش روایات امام باقر عنوان بهابو جعفر محمد بن جریر طبري 

کند و  اي را بیان می طوسی در بسیار موارد به نقل از طبري مسئلههم این است که شیخ 

کنـد. سـپس کاتبـان     از آن یـاد مـی   ،طبري است که کنیۀ ،»قال ابو جعفر«با عبارت مث�ً 

انـد. شـیخ    را نوشـته  »السـ�م  علیـه «عبارت مدح  ،ابو جعفر ۀدر جلوي کلم تفسیر تبیان

ده است و در ناسخان و کاتبان تبیان را نقل کر شده توسط طبرسی نیز همان ک�م نوشته

روایـت نقـل کـرده و     عنـوان  بـه تفاسیر بعدي نیز به نقـل از طبرسـی آن گفتـه را     ۀادام

 »مرس�ت طبرسی«گونه منقو�ت طبرسی را  اینمعاصر،  سندگانیاز نو یکیاند.  پذیرفته

  )25ـ23 ش، ص1390 ،همونک: (گذاري کرده است. نام

ده و طبـق  شده توسط طبرسی بدون سند ذکـر شـ   که روایات گفته گرچه از آن نظر

بـر   »روایت منتقله«توان با نام نهادن  می ،اصط�حات حدیث، چنین روایتی مرسل است

مرحـوم   ،عبـارت دیگـر   ها را از دیگر روایات مرسل جدا کـرد. بـه   این نوع روایات، آن

 اسـت. بـا توجـه بـه نظریـۀ     د ذکر کرده طبرسی در بسیاري موارد، روایات را بدون سن

، برخی از این مراسیل، منتقله خواهند بـود. البتـه ذکـر ایـن     معاصر سندگانیاز نو یبرخ

یـک   عنـوان  بـه ، »مقـول «یند انتقال مهم این اسـت کـه   انکته نیز شایسته است که در فر
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روایـت پذیرفتـه    عنـوان  بـه روایت در مقصد انتقال پذیرفته گردد، خواه در نزد مبدأ نیز 

یعنی  ؛ست، انتقال درون مذهبی داشته استاونظر  ه باشد و خواه نه. روایاتی که مدشد

  .نه بین دو مکتب مجمع البیانبه کتاب  تبیاناز کتاب 

  تعبیر دیگري از روایات منتقله. 2ـ2

ینـد انتقـال برخـی    شهبه و دکتـر عصـام العمـاد، بـه فرا     برخی از پژوهشگران مانند ابو

به دین اس�م انجام شـده و یـا    عام و از مذاهب و ادیان دیگر صورت بهمنقو�ت که یا 

انـد و از   توجـه کـرده   ،خاص از کتب عامه به کتب امامیه صورت گرفتـه اسـت   گونۀ به

؛ 341 صق،  1421ابـو شـهبه،   نـک:  (انـد.  نام برده »اخبار دخیله« عنوان بهاخبار ذکرشده 

کـه عنـوان کتـاب ع�مـه     » خیلإلا�خبار الد«البته اصط�ح  )606 ش، ص 1387 ،يجبور

شـتر  یبمعنـاي عـامی دارد کـه     ،ده است، با توجه به فهرسـت کتـاب مـذکور   تستري ش

اما با مراجعه به کتاب مذکور بیشـتر   ؛گردد شده و جعلی می روایات تحریفمنصرف به 

 )5ــ 3 ص ،1جق،  1401 ،يتسترنک: (.شده است مصادیق آن، ناظر به روایات تصحیف

عموم و خصوص مـن   �مه تستري و روایات منتقله رابطۀمورد نظر ع بین اخبار دخیلۀ

امـا   ؛استوار، قسمی از اخبـار سـاختگی هسـتند   زیرا روایات منتقله نا ؛است برقرار وجه

  توان جزئی از اخبار دخیله دانست. استوار را نمی روایات منتقلۀ

  بندي روایات جایگاه روایت منتقله در تقسیم .3

 گیرنـد،  بندي کلی روایات در چه جایی قـرار مـی   که روایات منتقله در تقسیمنکته  این

انـد سـه    روایات با لحاظ مکتبی که در آن روایت شده. توان بدین صورت شرح داد می

  نوع هستند: 

ی فقط در منابع مث�ً روایت ؛مختصه یعنی اختصاص به یک مذهب و فرقه دارد .الف

 اهل بیـت  ۀشود یا در کتب مدرس و در کتب شیعی دیده نمی ده استاهل تسنن نقل ش

  قرار دارد و در منابع عامه و غیر شیعی وجود ندارد؛  

  ده است هم در کتب شیعه؛ه یعنی هم در منابع عامه نقل شمشترک ب.

روایتی است که از فرقه و مذهبی به فرقـه و   ،منتقله که طبق تعریفی که ارائه شد .ج

 ؛یافته و سپس در مقصد، به بزرگان آن مذهب منسوب شـده اسـت  مذهب دیگر انتقال 

و امامیـه راه یافتـه و    اهل بیت ۀخلفا و اهل تسنن به منابع مدرس مث�ً روایتی از مدرسۀ
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یا حداقل مشترکه تلقـی   یک روایت شیعی مختصه عنوان بهسپس در اثر اسباب و عللی 

  )15ش، ص1393ستار، نک: (نیز منسوب شده است. معصومانکه به  گردیده

د. روایـات  درونی روایات منتقله نیـز ذکـر شـو    بندي اکنون جاي آن دارد که تقسیم

 ۀخلفـا بـه مدرسـ    رسۀمطلق و فقط به صرف انتقال از مد صورت بهتوان  منتقله را نمی

ـ بلکـه روا  ،طـرح نمـود و کنـار گذاشـت     اهل بیت ـ امام تفکـر  بـه  افتـه ی راه اتی  ۀی

  داد: جاي گروه دو در توان یم را عشري یاثن

 شواکـ  و بررسـی  بـا  که منتقله اتیروا از دسته آن استوار یعنی منتقلۀ اتیاول: روا

  است. گرفته قرار امامی نیید عالمان دییتأ مورد

 اکثـر  دییتأ مورد هیامام شۀیاند  در اخبار از اي دسته نااستوار یعنی منتقلۀ تیدوم: روا

. است دهش اثبات مختلف ادلّۀ به آن نااستواري قان،محق شوکا با ای نگرفته قرار عالمان

 اسـت کـه   همین قسـم اخیـر   منتقله، اخبار در نقض و نقد و بحث محل نیشتریب اتفاقاً

   است. داده سوق آن بررسی و منتقله اخبار از بحث به را محققان توجه

بین ا�دیانی د. اگر با نگاه توان تقسیم دیگري کر نتقله را میروایات م ،از لحاظ دیگر

 عنـوان  بهتوان بخشی از اسرائیلیات را که بعداً  یند انتقال حدیث م�حظه شود، میابه فر

ه دانست که یا اسـتوارند یـا   نوعی روایت منتقل تلقی شده است، معصومروایتی از 

اهل تسـنن   مان انتقالی است که مث�ً از فرقۀه ،استوار. اما اگر نگاه بین المذاهبی باشدنا

توان با توسعۀ اصط�حی که توسط ع�مـه   می بنابراین مذهب امامیه وارد شده است.به 

اهـل   رسۀخلفا به کتب مد شده از مدرسۀ عسکري فقط در خصوص روایات انتقال داده

هم با یک نگاه منفی نسبت به آن روایات به کـار رفتـه اسـت، آن را بـراي      آن بیت

هـا تلقـی بـه سـخن      ایـن ویژگـی کـه از آن   اظ لحانتقا�ت بین ادیانی و بین مذهبی با 

  .به کار برد ،شده باشد معصوم

  مالك منتقله بودن یک روایت .4

، چنـد  نـد ا بارۀ برخی روایات ادعا نمودهبراي انتقالی که در برخی از نویسندگان معاصر،

مانند اعتماد علماي عامه به سـخنان افـرادي ماننـد کعـب ا�حبـار،       ندا م�ك ذکر کرده

تقـوایی برخـی    راویانی مانند علی بن ابراهیم قمی در نقـل اخبـار از عامـه، بـی     تساهل

پـرداز در انتسـاب    یا از روي غـرض توسـط راویـان دروغ    راویان مانند عمرو بن شمر
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 مفسـران بعـدي در ایـن نـوع انتقـال.      ناخواسـتۀ ، تبعیت معصومانسخنان عامه به 

براي اثبات منتقله بودن  )116و  67 ، 22ـ21 ص یپاورقش، 1389 ،يآباد نجف یصالح(

زمان بهره بـرد. در واقـع اثبـات     گونۀ هم از د�یل، مستندات، قراین بهیک روایت، باید 

برد تا اتکا بر قیام یک دلیل. گاهی وجود یـک   منتقله بودن بیشتر از تراکم ظنون بهره می

ه یا منابع مهم و مشهور روایت در منابع اهل تسنن و عدم وجود آن در منابع متقدم شیع

تواند دلیلی بر انتقال باشد. در برخی موارد امکان دارد بر اساس اشـتراك همـه    شیعه می

ل منتقله بودن احتما ـویژه که عامی باشد به ـ یا بیشتر راویان در منابع شیعه و اهل تسنن

د. نیز انحصار روایت در کتب شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی کـه      روایت را تقویت کر

ریح به داشتن اساتید اهل تسنن داشتند و عدم وجود روایـت در دیگـر منـابع مهـم     تص

هـاي متنـی نیـز وجـود      شیعه، از مستندات منتقله بودن یک روایت است و اگر شباهت

کـه برخـی محققـان     ویژه همراه با تحریف در کلمات ـ به داشته باشد یا اضطراب متنی

موجود در روایـات عامـه در متـون حـدیثی      ـ)188 ش، ص 1388 ،یربان(اند اشاره کرده

شـود.   شیعه نیز وجود داشته باشد، احتمال قریب به یقین انتقال، غالباً به قطع تبدیل مـی 

ع هـاي مشـابهی از آن در منـاب    شود که روایت انتقال روایت وقتی تقویت می ۀنیز فرضی

ه وجـود  عکس، روایـات مخـالف آن در منـابع شـیع     اهل تسنن وجود داشته باشد و به

بزرگ حـدیث و توجـه بـه     شبیه همان است که توجه به خانوادۀداشته باشد که چیزي 

وجـود روایـت در    )189ـ181 ش، ص 1392 ،يمسعودنک: (اند. روایات معارض نامیده

و کرسـی   در نقل روایت با توجه به نگرش تقریبی وي محدثمنابع غیر امامی و تفرد 

عـادي  یـا   و )53ص ،2جق، 1417 طبرسی،؛ 86ش، ص1360عاملی، نک: (عام داشتن

شـیخ  انی چون محدثانتقال است. این قضیه براي  دیگر ادلۀدر نظر او بودن نقل از عامه 

نـک:  (اند مانند شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی     که استاد عامی داشتهو دیگرانی طبرسی 

امـامی  ، یا خود زمانی غیر )56ص ،1جتا،  ؛ مامقانی، بی80ـ34ق، مقدمه، 1420طوسی، 

زیرا وجود دارد؛  )321 ،4جش، 1377تفرشی، (مانند عیاشی و سپس امامی شدند بودند

 ــ  نـه شـده  یکه قب�ً در ذهـن آنـان نهاد   فرضی سمت پیش ها گاهی ناخواسته به ذهن آن

 ياز سـو  یر فقهیسنن در موضوعات غ ۀ تسامح در ادلۀیرش قضیژه با توجه به پذیو به

در این موارد، زمینه بـراي انتقـال روایـت بیشـتر اسـت. از      کند.  گرایش پیدا می ـ یبرخ
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بینی نسبت به اهل  یات منتقله که برخی از آن به خوشروا ۀهاي مهم در زمین دیگر دلیل

احتمـال  ستان مشابه در تورات و انجیـل کنـونی اسـت کـه     ااند، وجود د کتاب یاد کرده

سنن به شیعه را از کتب اهل ت س انتقالی بودن آنپاول و س اسرائیلی بودن آن در مرحلۀ

خصوص زمانی که افرادي مانند کعـب ا�حبـار و وهـب بـن منبـه و       کند؛ به تقویت می

ـ ب ياریـ د(ها راوي روایت باشـند.  امثال آن در کنـار   )334 و  122 صش،  1383 ،یدگلی

توان وجود راویانی که برایشان مهم نیست از چه کسی نقل کننـد و   شده می قراین گفته

در روایات مربوط به غیـر  نیز عدم دقت کافی  ،روایت بودن برایشان کافی استصرف 

سنن را از مؤیدات منتقلـه   سبب پذیرش تسامح در ادلۀ ویژه اخ�ق و تفسیر به فقه و به

تواند مساعدتی  هاي سیاسی و اجتماعی نیز می بودن روایت دانست. البته اکتشاف انگیزه

کتب اهل تسنن به منابع شیعه باشد. از دیگر موارد کـه   براي اثبات انتقال یک روایت از

نسبت به آن سزاوار است حساسیت بیشتري داشت، روایات شیخ طبرسی است کـه از  

نقـل شـده    آیا واقعاً روایت از امام باقر کند که نیاز به بررسی دارد ابو جعفر نقل می

صـالحی  نـک:  (سـت. است یا بین القاب آن امام همام و ابو جعفر طبـري خلـط شـده ا   

در صورتی که گاهی نیز حمل کردن روایت بر تقیه  )25ـ23 ش، ص1390 ،آبادي نجف

تواند تأییدي بر منتقله بودن باشـد.   آن شود، می ۀگفته نیز ضمیم هاي پیش یکی از م�ك

انتقـال آن، در   بـا  ییآشـنا دلیل عـدم   منتقله بوده اما محدثان شیعه به چه بسا که روایتی

اند. مجهول بودن راویان با اضافه شـدن   آمدهمفاد آن روایت از باب تقیه دریه صدد توج

آنچـه از   ،نهایـت در تواند احتمال انتقال را افزایش دهـد.   شواهدي از سندسازي نیز می

همه بیشتر مهم است، وجود یک روایت در منابع متقدم اهل تسـنن و عـدم یـا نـدرت     

ـ بـه ب  ویژه کتب اربعه است. ه بهمنابع حدیثی متقدم مشهور شیعوجود آن در   ،گـر یان دی

ن ا�سـ�م  ی، امـ یخ طوسـ یخ صـدوق، شـ  یچون شـ  یعیان و مفسران شمحدثمتفرّدات 

ـ امکان منتقله بـودن   ـاند ز داشتهیمذهب ن ید عامیکه غالباً اسات ـ یطبرس ت را یـ ک روای

  داشته باشد.ه وجود ه آن در منابع عامیا شبیت یخصوص که همان روا کند، به می بیشتر

ـ تواند انتقال روا  که میي از شواهد یتوان گفت: برخ تر می گونۀ خ�صه به ت را ثابـت  ی

 یعیر شیان غیق راویامده است، از طرین یعیق شیل و عتیند از: در منابع اصا کند عبارت

ـ  یـ سبب وجود راو ت بهیده است، مشتبه شدن رواشنقل  عه و اهـل  ین شـ یان مشـترك ب
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، یعیا منبع متقدم شـ یا اصل یداشتن صاحب کتاب  یعام ۀخ اجازیشتسنن در سند آن، 

عه یگر کتب معتبر شیر موجود بودن در دیف، غیا تصنیبودن صاحب کتاب، اصل  یعام

ت مرسـل متفـرد در منـابع    یارسال و تفرد در نقل و وجود آن روا، به الفاظ مشابه یحت

  .اهل تسنن

  مالك نقد روایت منتقله .5

هـاي   استواري روایت منتقله بعد از اثبـات انتقـال آن، همـان مـ�ك    نابحث استواري و 

 یعنی بررسی سندي و متنـی کـه باعـث وثـوق بـه      ؛مربوط به روایات غیر منتقله است

ات یـ روا دربـارۀ  معرفـت  اهللا را آیـت ن نکتـه  یا د.شو صدور یا عدم وثوق به صدور می

 بـر  را رىیتفسـ  اتیـ روا دینبا اساساً که است باور نیا بر ان کرده است. ويیب يریتفس

 وجـود  چـون هم عـواملى  اثر در رىیتفس اتیروا گرچهرا ی؛ زنمود ابىیارز سند اساس

 سـند  ضـعف  آن، حـذف  ای و سند ارسال سند، در الحال فیضع ای هاي ناشناخته  چهره

 ایـ  رشیپـذ  مبناى فقه، اصول و فقه ۀحوز در که گونه آن آن، قوت ای سند ضعف دارد،

ـ ا و یستن نیچن ریتفس باب در رد،یگ مى قرار تیروا رشیپذ عدم  کـه  روسـت  ازآن نی

ـ بن تفاوتى دو، آن گذارى ارزش چگونگى و رىیتفس اتیروا با فقهى اتیروا انیم  نیادی

، 2جش،  1387معرفـت،  (عبارت دیگر معیار اصلی و اولی سـند نیسـت.   ؛ بهدارد وجود

 مندرج است به مؤلف ادعـایی آن قطعی نبودن انتساب کتابی که حدیث در آن  )31 ص

هایی که از یک حادثـه   ویژه در خصوص حدیث کتاب، اضطراب داشتن متن حدیث به

هاي مذکور را با هم  توان اضطراب اي که نمی گونه دهند نه حوادث متعدد، به گزارش می

عـدم انطبـاق بـا تـاریخ      وضعی و جعلی بودن روایـت،  جمع نمود و آن را توجیه کرد؛

شده یا مشهور، عدم سازگاري با ضروریات دین و مـذهب و مبـانی مـتقن     اتقطعی اثب

یـات  ک�می، ناسازگاري با حکم عقل بدیهی و یا استبعاد عقلی داشـتن، مخالفـت بـا آ   

 ،يمسـعود نـک:  (ان داشتن خبر معارض با آنحآور، رج قرآن یا سنت قطعی یا اطمینان

 کلـی عـدم   طور بهو  )161ـ148 ش، ص 1386 ،ي؛ معمار146ـ132 و  91 ش، ص 1390

 نقـل  در امانتـدارى  و ىیراسـتگو  بـه  راوى شـهرت  ، عـدم معتبر منبع در تیروا وجود
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اي دیگر  خصوص در مواردي که قرینه ـ به انتیخ و ىیگو دروغ به وى اشتهار ای ثیحد

 را دىیترد اي که هگون به متن، س�مت و استوارى، عدم ـبر اعتبار روایت موجود نباشد  

 مسلّم مبانى با مخالفت ،دیفزایب نظر مورد ۀیآ ریتفس در رمفس علم و آگاهى بر ای دیبزدا

از جمله اسـباب نااسـتوار بـودن یـک      )61 ص ،1جش،  1387معرفت، (شرعى ای عقلى

اي روایـی از   ، نمونـه اجمـال  صورت بهنمونه  رايبتقله است؛ مناز جمله روایت روایت 

ـ أم عن يرو« شود. متن آن عبارت است از: می روایتی محتمل المنتقله ذکر  نیالمـؤمن  ری

 و شـرب  لهـا  فقـال  لصالح اهللا فجرها یالت یه األرض یف نبعت نیع أول إن قال أنه ع

 شـده  روایـت  امیرالمـؤمنین  از )313ص ،7 ج م،1955 طبرسی،(». معلوم ومی شرب لکم

 صـالح  و کـرد  ظـاهر  صالح براى خداوند که بود همان د،یجوش نیزم در که اى چشمه نیاول: است

  .شما براى روز کی و او براى روز کی: گفت

 برخـی  اینکـه  مگـر  ؛اسـت  نیامده شیعه روایی منابع از یک هیچ در شده گفته روایت

 ،4 ج ق،1415 ،کاشـانی  فـیض نـک:  (.انـد  کرده نقل را آن، البیان مجمع از روایی تفاسیر

 )501، ص9 ج ش،1368 مشهدي، قمی ؛63ص ،4 ج ق،1415 زى،یحو عروسى ؛47ص

 را آن البیـان  مجمع از برخی اینکه مگر است؛ نیامده عامه روایی منابع از یک هیچ در زین

 یمعارضـ  ن حـال، روایـات  یدر ع )113ص ،10 جق، 1415 آلوسی،نک: (.اند کرده نقل

 کـه  دانند می حیاتی آب چشمۀ را زمین روي شده جوشیده چشمۀ اولین که دارد وجود

 2.شـد  زنـده  و شسـتند  آن در را آسودشـان  نمـک  و مـرده  ماهی یوشع و موسی

، 1ش، ج1359 ،همــو ؛53ص، 1 ق، ج1378 ،همــو ؛476ص ،2ج ش،1362 ،صــدوق(

 لفظـی  تغـایر  بـا  را مذکور روایت نیز دیلمی )227، ص1ق، ج1403 ،طبرسی ؛301ص

 )320ص ،2ق، ج1412 دیلمی،(است. کرده نقل صادق امام از مرفوع صورت به کمی

 نیامده در آن علی امام يها ن شکل که پاسخیبد نیرالمؤمنیت منقول از امیاما روا

 کلینـی، (ز نقل شده است.یگردیده ن ذکر حدیث در یهودي يها سؤال و واقعه اصل فقط و

ـ ن يگریاسناد د با )299ص ،1 ش، ج1359 ،صدوق ؛689 ـ688ص ،2 ق، ج1429 ـ ز ای ن ی

 زینـب،  ابـی  ؛ ابـن 16ـ14ق، 1405 بصرى، جوهرى(است.ده گر منابع نقل شیواقعه در د

ات یگر روایاز د )168ص ،2 ق، ج1417 طبرسی، ؛423ق، 1404 ؛ حلبی،97ق، ص1397
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 اي چشـمه  وجود آن از قسمتی که است ، روایتیانیمجمع البت منقول در یمعارض با روا

ـ ین قضیکند و ا می ییدتأ را نوح زمان در زمـان حضـرت   ن چشـمه در  یه با ظهور اول

  )41ص ،1 ش، ج1385 ،صدوق(3مخالفت دارد. صالح

 توانـد  نمـی  صـالح  چشـمۀ  که است این آید، میبر شده گفته روایات بررسی از آنچه

 را آن توانـد  می زمین ۀکر پیدایش تاریخ نه زیرا باشد؛ زمین روي جوشیده چشمۀ اولین

 ۀچشـم « کـه  دهـد  می نشان تاریخی شواهد ،نمونه براي اما. مربوط روایات نه و بپذیرد

 هشـت  تـا  کـه  اي گونـه  به دارد زیادي بسیار قدمت تهران، استان شهرري در واقع »علی

 اسـت  حـالی  در این) 82ش، ص1385 ،سندگانیاز نو یجمع(.رسد می پیش سال هزار

 سـیزدهم  و هجـدهم  ۀسد ۀمیان در نهایتاً صالح حضرت محققان، برخی ۀگفت به که

 .اسـت  زیسـته  می می�د از قبل 2992 سال یا و می�د از قبل سال 2500 یا می�د از قبل

 حـائري،  صفایی ؛23صش، 1376 چلپی، ؛232، ص1 ش، ج1383 مهران، ومىیبنک: (

 بـاران،  بـارش  با زمان هم که دهد می نشان 4آیات برخی ظاهر )494ص ،1 ش، ج1386

 بـه  مربوط يها پدیده اولین از باران که است این نیز منطقی. است شده پرآب ها چشمه

 بـه  و کننـد  پیـدا  حیـات  جانـداران  و گیاهان و درختان آن، وسیلۀ به که باشد زمین کرۀ

 ع�مـه و  5ات قرآن قابـل اسـتنباط اسـت   ین منطق از آیهم که چنان ؛دهند ادامه زندگی

 کـه  ىیابرهـا  ؛زدیـ ر فرومـى  ابرهـا  از که داند می بارانىرا  خدا رحمت از مراد طباطبایی

 بـاران  برآمـدن  کـه  زىیـ چ هـر  از اسـت  عبارت آن آثار و افتهی گسترش بادها ۀلیوس به

 اتیـ ح آثـار  ،نـد ا بـاران  آثـار  نکهیا نیع در که وهیم و درخت و اهیگ چون شود، مترتب

ـ ن مـردنش  از بعد نیزم افتنی  بنـابراین  )202، ص16 ق، ج1417 طباطبـایی، (.هسـتند  زی

 بـا  را بـاران  تـاریخ  و بـاران  پیـدایش  با را ها چشمه شدن جاري تاریخ توان می چگونه

 صـادق  امـام  از نیز روایتی !ندانست؟ یکسان زمین در حیات نوع هر جریان تاریخ

 و هـا  اقیـانوس  در دریـایی  مخلوقـات  زمین، و آسمان خلقت از پس که است شده نقل

 نشـان  مطلـب  ایـن  لـذا ) 437صق، 1419 خصـیبی، (.شـدند  ساکن رودها و ها چشمه

 مخلوقـات  کـه  اند آمده وجود به ها چشمه زمین، و ها آسمان آفرینش از پس که دهد می

 برخی که مسند روایاتی وجود دیگر، سوي از .شوند ساکن ها آن در اند توانسته مربوط

 حضـرت  زمـان  بـه  است مربوط چشمه اولین اینکه بر مبنی هستند معتبري سند داراي
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 اسـت  صالح حضرت چشمه روایت با تعارض در حیات، آب جریان و موسی

 علـم  و تـاریخ  گـواهی  به توجه با توان می البته .است ضعیف ارسال، سبب به نیز آن که

 ين از ابتـدا یزمـ  کـرۀ  يهـا  ان داشتن چشـمه یبر جر یمبن اسینش دیرین و شناسی زمین

 کـه  کـرد  منصـرف  معنـا  بـه  ،کنند می صحبت ها چشمه اولین از کهرا  روایاتی نش،یآفر

ن یبنـابرا  است. العاده خارق يها ویژگی با اي چشمه یا حیات آب چشمۀ اولین ،مقصود

آن،  بـودن  عـادت  خـرق  حیـث  از صـالح  حضرتدر زمان  چشمهخلقت  روایت

 از یکـی  تـوان  مـی  ،هـا  نقـل  برخـی  بـر  بنـا  زیـرا ن چشمه محسوب شده است؛ ینخست

 يهـا  آب ۀهم روز یک ناقه وقتی که دانست این راچشمه  آن انگیز اعجاب يها ویژگی

 کلینـی، (.ندشـد  مـی  سیراب همه که اي گونه به ؛داد می شیر ثمود قوم به نوشید، می را آن

ات یروا یدر برخ که اي چشمه که دارد وجود نیز احتمال این) 442، ص15 ق، ج1429

بـه   موسـی دنِ یانِ رسـ یـ قت بینسبت داده شده، در حق یبه زمان حضرت موس

  .بود آمده وجود به او قوم و صالح ناقۀ براي که بود اي چشمه همان

 حضـرت  چشـمۀ  روایـت  محتـواي  کـه  است این ماند، می باقی هنوز که ایرادي اما

 آب ۀچشـم  بـه  مربـوط  روایـات  اما ؛است نیامده یسنّ و شیعه منبع هیچ در صالح

 بـر  تکیه با طبرسی مرحوم یا که دهد می نشان این. شود می دیده زیادي تعداد به حیات

 حضـرت  حیـات  آب چشـمۀ  روایـات  مضـمون  و کـرده  بیـان  را مطلـب  خود ۀحافظ

 حضـرت  بـراي  ف کتـب، یدر تـأل  یسـ ینوو پر يکارسبب مشغله و پر به را موسی

 بـه  مربـوط  ویـژه  بـه  مشـهور  غیـر  و غریب کتابی در یا و؛ است برده کار به صالح

ـ سـبب تسـامح در    به سپس و رؤیت را صالح حضرت چشمۀ روایت قصص،  ۀادلّ

د یبه نقل از اسات ین نقل از ذهن مرحوم طبرسیز ممکن است این .است نموده نقل سنن

ن ا�سـ�م  یامـ  یچ عنـوان از شـأن علمـ   یه به هین قضیالبته ا شان باشد.یمذهب ا یعام

ـ  يبرا یشان حتیع فراوان ادهندۀ تتب کاهد و نشان ینم یطبرس ک یـ در  ینقل مورد جزئ

  است. یقرآن قصۀ

 در ین ا�س�م طبرسـ یمنقول ام روایت وجود عدم به توجه باد، ش م�حظه که چنان

 طبرسـی  خیشـ  داتمتفـرّ  از مذکور روایت تسنن، اهل حتی و شیعه حدیثی منابع دیگر

 داشـته  رواج عامـه  میان در که ـ پیامبران قصص يها کتاب از آن انتقال احتمال که است
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 در منـدرج  روایـات  بـا  آن ناسازگاري به توجه با طبرسی توسط البیان مجمع به ـ است

عه آمده و نه در منـابع اهـل   یکه نه در منابع ش یتینکه چرا روایا .نیست بعید شیعه منابع

 انمفسـر  و انمحـدث  داتن علت است کـه متفـر  یم، بدیا تسنّن، اما آن را منتقله خوانده

 یعـام  دیاسـات  غالبـاً  کـه  ـ یطبرس ا�س�م نیام ،یطوس خیش صدوق، خیش چون یعیش

ات یـ رواویـژه   بـه  ؛بـرد  مـی  با� را تیروا کی بودن منتقله امکان ـ6اند داشته زین مذهب

ن کم یا چننسبت به آن دارند؛ ام يشتریت بیت و کمیفیعه کیمتعارض با آن، در منابع ش

شـتر  یبعه یبـه شـ   یشود؛ لذا احتمال انتقال از منابع سـنّ  یده نمیه ددر منابع عام یفیو ک

 کتب در آن با متعارض متضافر روایات وجود نیز و سند ضعف یا ارسال علت به. است

 غیر ۀمنتقل را آن باید و افتد می اعتبار از صالح حضرت چشمۀ منتقلۀ روایت شیعه،

  . دانست استوار

  گیري نتیجه. 6

  د:گیري کر بندي و نتیجه توان چنین جمع می با توجه به آنچه گفته شد،

و  تیـ روا عنـوان  بـه  عهیاست که در منابع ش یمنتقله مجموعه منقو�تات یروا. 1ـ6

کشـف   ،یمنسـوب شـده اسـت؛ امـا پـس از بررسـ       مصطلح، به معصومان ثیحد

منتقـل   یعی، از منابع عامه به کتـب شـ  شده به معصوم که نقلِ منسوب داده گردد یم

 یتلقـ  معصـوم  تیـ روا عنـوان  بـه آن عبارت منقول را  ،يه است و عالمان بعددش

 اند.   کرده

نقـل   دنیرس« دییمذکور، تق فیتوان به تعر می یعیش یپژوه ثیحد يطبق مبنا. 2ـ6

ـ د؛ زکـر را اضـافه  » به معصوم  ریـ غ ياز سـو  ثیحـد  عنـوان  بـه کـه   یمنقـو�ت  رای

 ؛شـود  یمحسوب نمـ  عهیش یاص�ح ثیو حد ستیحجت ن شود، ینقل م معصوم

 نـد یافر یطـ  ای ـ ياست که در نگاه بدو نیمنتقله ا تیاز روا قّنیقدر مت گریعبارت د به

عبارت منقول،  نی، از اـ پژوهش ناقص بدون در نظر گرفتن احتمال منتقله بودن آن کی

ـ ترت نیشده باشد. بد معصوم تیروا یتلق نقـل موقـوف و مقطـوع صـحابه و      ب،ی

 شوند.  یمنتقله وارد نم اتیروا ۀطیتابعان در ح

 انتساب کتابی که حدیث در آن مندرج اسـت بـه مؤلـف ادعـایی آن    قطعی نبودن . 3ـ6

هـایی کـه از یـک حادثـه      ویژه در مورد حـدیث  کتاب، اضطراب داشتن متن حدیث به
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هاي مـذکور را بـا    توان اضطراب اي که نمی دهند نه حوادث متعدد، به گونه گزارش می

 يها حسب پژوهشبر پژوهش ندیافر ی؛ اما پس از طهم جمع نمود و آن را توجیه کرد

در منابع عامه،  امبریچون پ يگریشود از معصوم د می محتمل المنتقله، ثابت اتیروا

که  یعدم صدور آن از معصوم ،حالت نیاست. در ا دهشمقطوعاً نقل  ای اًمتص�ً، موقوف

در صدور آن از معصوم  . نیز گاهشود می بِدو منتسب است، اثبات یعیدر منبع ش تیروا

ـ ا نکـه یشود. امـا ا  نیقیدر عدم صدور آن از معصوم  ایشود و  دایپ دیترد نقـل کـه    نی

پـژوهشِ   يبعـد  ۀنه، مرحل اینه، معتبر است  ایمنتقله بودن آن اثبات شده، استوار است 

 منتقله است. اتیروا يرو

خلفا و اهل  اوي در اثر نقل روایت از دو مدرسۀمواردي مانند اخت�ط ذهنی ر. 4ـ6

سند در منبع اول و سپس حذف آن در منابع بعدي، سند سـازي غـ�ت   ، ذکر بیت

تـرین   از جمله مهم ها به معصومان براي احادیث مکتب خلفا و منسوب ساختن آن

 است. اهل بیت ۀخلفا به مدرس ت از مدرسۀعوامل انتقال روای

گرچه ممکن است گفته شود که امکان انتقال روایت از هر مکتبـی در مکتـب   . 5ـ6

با توجه به تاریخ اس�م و لحاظ نمودن مذهب حاکمـان اسـ�می در    ،یگر وجود داردد

طول زمان و کثرت تعامل بین محدثان و راویان دو مذهب امامیه و اهل تسـنن، انتقـال   

بیشتر اتفاق افتاده و محل بحث اسـت. بـا ایـن     بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت

 د.از نظر دور مانَنباید  اند، وارد کتب امامیه شدهحال روایاتی که از دیگر مذاهب نیز 

 آن اسـناد  و طـرق  بـودن  معلـوم  لیدل به هیلاو منابع در خصوص به منتقله اخبار. 6ـ6

ـ  از صیتشخ و زییتم نیا ،بعدي هاي دوره در اام هستند، مشخص  ثییحـد  و رفتـه  نیب

ـ ا انتقـال  در واسـطه  نقـش  هیاول کتب روي نیازا. اند شده تلقی عییش  فـا یا را اخبـار  نی

 بـودن  منتقلـه  به زین ممتقد و هیلاو کتب صاحبان که اخباري شود یافت می اام اند، نموده

 . است گرفته قرار توجه مورد امامی خبري عنوان به آنان منابع در و نداشته توجه آن

اصـط�ح،  ایـن  ع�مه عسـکري بـه   یعنی  مبدع اص�ح روایت منتقلهنوع نگاه . 7ـ6

یـک نـوع ضـعف و دلیلـی بـراي رد      یک راه حلّ نقد الحـدیثی و   عنوان بهآن  م�حظۀ

مانند آنچه در مواجهه با بخشی از روایـات مربـوط بـه تحریـف قـرآن       ـ نمودن روایت

اسـتوار  توان روایات منتقله را بـه دو نـوع اسـتوار و نا    است. با این حال می ـ انجام داده
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روایـات منتقلـه ذکـر     عنـوان  بـه عبارت دیگر مواردي که ع�مه عسکري  به تقسیم کرد؛

دلیلی براي ضعف و طرح روایت استفاده کرده اسـت، مـواردي    عنوان بهنموده و از آن 

است که روایت منتقله نااستوار و نامعتبر است. اما این امکان نیز وجـود دارد کـه یـک    

 ۀبتوان با استفاده از خـانواد  وی شده باشد روایتی منتقله وارد منابع شیع عنوان بهروایت 

مؤیدي براي استواري روایت  عنوان بهتوانند  آن حدیث یعنی روایاتی که لفظاً و معناً می

اسـتواري روایـت    یعنی اثبـات نـا   ،د. در صورت اولکرمنتقله باشند، اعتبار آن را اثبات 

انجـام داده   المدرسـتین  قـرآن و روایـات  مانند آنچه ع�مه عسکري در کتاب  ـ منتقله،

انـدك باشـد، صـورت      ها چند تعداد آنهر پا�یشی در احادیث مکتب اهل بیت ـ است

 ــ  یعنی اثبات استواري روایت منتقله، بر تعداد روایـات  ،خواهد گرفت. در صورت دوم

 افزوده خواهد شد. ـشده کم باشد تعداد روایات منتقله استوار کشف چند کههر

ـ   ها به اي که اعتبار آن منتقلهروایات . 8ـ6 شـان از نظـر    اسـتواري  ،هلحاظ کشـف ادل

هـاي تقریبـی دو    توانند در گام بعدي سرآغاز بحث قواعد حدیثی امامیه اثبات گردد می

 مذهب شیعه و اهل تسنن نیز قرار گیرند.

  

  ها نوشت پی

کنـت جـاه� و مـا    ء من ذلک، فاحمله على جهالتک به، فانک اول ما خلقـت   فان اشکل علیک شى .1

  .اکثر ما تجهل من ا�مر و یتحیر فیه رأیک و یضل فیه بصرك، ثم تبصره بعد ذلک

 عـنِ  الْخَطَّـابِ  أَبِـی  بـنِ  الْحسینِ بنِ محمد عنْ اللَّه عبد بنُ سعد حدثَنَا قَالَ عنْهاهللاُ  رضی أَبِی حدثَنَا .2

 تَقُولُـونَ  أَنْتُم و] الیهودي[ قَالَ...  قَال ع محمد بنِ جعفَرِ عنْ عقْبإلَ بنِ صالحِ عنْ الثَّقَفی مسکینٍ بنِ الْحکَمِ

 فیهـا  غَسـلَ  الَّتی الْحیاةِ عینُ هی کَذَبتُم و الْمقْدسِ بِبیت الَّتی الْعینُ  الْأَرضِ  وجه  علَى  نَبعت  عینٍ  أَولَ  إِنَ

نُ یوشَعکَإلَ نُونٍ بمالس ی وینُ هی الْعالَّت ا شَرِبنْهرُ مالْخَض و لَیس ا یشْرَبنْهم دیی إِلَّا أَحقَالَ ح قْتدص 

و اللَّه ونَها  لَبِخَطِّ إِنَّهر و لَاءى إِموسم .  

 أَبِیـه  عـنْ  شمٍها بنِ إِبرَاهیم بنُ علی حدثَنَا قَالَ عنْهاهللاُ  رضی الْهمدانی جعفَرٍ بنِ زِیاد بنُ أَحمد حدثَنَا .3

 موسـى  أَبِیـه  عـنْ  ع الرِّضَا موسى بنُ علی حدثَنَا قَالَ الْهرَوِي  صالحٍ بنُ السلَامِ عبد الصلْت أَبو حدثَنَا قَالَ

 الْحسـینِ  أَبِیـه  عـنْ  الْحسینِ بنِ علی أَبِیه عنْ علی بنِ محمد أَبِیه عنْ محمد بنِ جعفَرِ أَبِیه عنْ جعفَرٍ بنِ

 فَقَـالَ  عمرٌو لَه یقَالُ تَمیمٍ بنی أَشْرَاف منْ رجلٌ أَیامٍ بِثَلَاثَإلِ مقْتَله قَبلَأَبِیطَالبٍ  بنَ علی أَتَى  قَالَ ع علی بنِ

 لَهـا  یقَـالُ  صـنَوبرٍ  شَـجرَةَ  یعبـدونَ  قَومـاً  کَـانُوا ...  قـال  ...الـرَّس  أَصـحابِ  عنْ أَخْبِرْنی الْمؤْمنینَ أَمیرَ یا

شَاه خْترد ثُ کَانَ ونُ یافا نُوحٍ بهلَى غَرَسیرِ عینٍ شَفـا  یقَالُ  علَه ر وشَـاب  کَانَـت  ـتحٍ   أُنْبِعنَـوع ل  ـدعب 
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  ... .الطُّوفَانِ

4. »أَنَّ تَرَ أَلَم نَ أَنْزَلَ اللَّهم ماءالس ماء لَکَهفَس ی ینابیعضِ فالْأَر ثُم یخْرِج عاً بِهرفـاً  زخْتَلم  أَلْوانُـه  ثُـم  یهـیج  فَتَـراه 

 آبـى  آسـمان  از خـدا  کـه  اى نکرده نظر آیا ؛)21: زمر( »الْأَلْباب لأُولی  لَذکْرى ذلک  فی إِنَّ حطاماً یجعلُه ثُم مصفَرا

 متفاوتش هاى رنگ با را زراعتى آن وسیلۀ هب سپس د،کر وارد است زمین در که هایى چشمه به را آن و فروفرستاد

 در قطعـاً ! گردانـد؟  مـى  شکسته درهم را آن سپس بینى؛ مى زرد را آن پس گردد، مى خشک سپس آورد؛ مى بیرون

  . است خردمندان براى رىتذک) مطلب(این

» قَـدیر  ء شَـی  کُـلِّ   على هو و  الْموتى لَمحی ذلک إِنَّ موتها بعد الْأَرض یحی کَیف اللَّه رحمت آثارِ  إِلى فَانْظُرْ« .5

) خـدا (آن قطعـاً  کنـد؛  مـى  زنـده  مـردنش  از بعـد  را زمین چگونه که بنگر الهى رحمت آثار به پس ؛)50: روم(

  .تواناست چیزى هر بر او و است مردگان کنندۀ زنده

ی مـذهب شـیخ طبرسـی در    از جمله اساتید عام» نوغانی عارف عبداهللا بن موفق حاکم«نمونه،  براي .6

کـه   )؛ چنـان 66ـ65ص ،13ق، ج1420امین،  ؛217صق، 1392تهرانی، آقابزرگ نک: نقل حدیث است(

نوغانی  عارف عبداهللا بن موفق آورده است: حاکم امین ا�س�م طبرسی در شرح زندگانی امام رضا

 فـی  آیاته و د��ته من کثیرا الخاصإل و العامإل من الرواة نقلت قد«نویسد:  می برایم روایت کرده است. او

 الموفّـق  الحاکم به أخبرنی ما :العامإل روته فمما هذا، بکتابنا یلیق ما منها نذکر نحن و وفاته، بعد و حیاته

  )53ص ،2ق، ج1399طبرسی، »(. ... قال النوقانی العارف اهللاعبد بن
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  .ق 1424ى، یآثار ا�مام الخواء یسسإل احؤ، قم: مر القرآنیتفس یان فیالب ،ابوالقاسمیی، خو .23

  ش، 1383، تهران: سهروردى، ریات در تفاسیلیپژوهشى در باب اسرائ ،یمحمدتقی، دگلیب يارید .24

  .ق1412 ،یالرض فیالشر قم: ،الصواب إلى القلوب رشادا ،محمد بن حسن لمى،ید .25

  ش 1388 ،یاس�م يها پژوهش ادیمشهد: بن ،ثیحد یشناس بیآس ،حسنمحمدی، ربان .26

  . ق1414قم: هجرت،  ،1، چهالب�غ نهج ،محمد بن حسینرضی،  .27

آن بـا   يامـدها یالرحمـه) و پ  هی(علیطوسـ  خیاخبار منتقله درآثارشـ  لیتحل« ،ی، کاظمپهمدان یزمان .28

اسـتاد راهنمـا:   نامه دکتري، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم،  پایان ،»يع�مه عسکر یاصط�ح فیتعر

  ش.1395رضا مؤدب، 

سسـه امـام   ؤ، قـم: م و آثاره اتهیالقرن السادس ح یف نیامام المفسر یالطبرس خیالش ،جعفر ،یسبحان .29

  ش.  ،1382صادق

نامـه   پایـان  ،»روایات منتقله در آثار شیخ صدوق يو تحلیل د�یل و پیامدها یبررس« ،نیحس، ستار .30

   ش.1393رضا مؤدب، استاد راهنما: دکتري، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، 
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فـردا،   دیتهران: ام، 15چ، وسفیسوره  ریتفس ای تیجمال انسان ،اهللا نعمتي، آباد نجف یصالح .31

  .ش 1389

  ش.1390 ر،یتهران: کو، 5چ ،انیمجمع الب ریدر تفس یالیخ يها ثیحد ،ـــــــــ  .32

  ش.1362 ،قم ۀعلمی ۀحوز مدرسین ۀجامع قم: ،الخصال بابویه، ابن على بن محمد ،صدوق .33

  .ش1385 داورى، کتابفروشى قم: ،الشرائع علل ، ــــــــ .34

  .ق1378 جهان، نشر تهران: ،الرضا أخبار عیون ، ــــــــ .35

  ش.1359 ، ا�س�میه الکتب دار تهران، ،النعمإل تمام و الدین کمال ، ــــــــ .36

  ش.1386 القدر، لإلیل قم: ، قرآن جارى با ریتطه ، على حائرى، ىیصفا .37

  ش.1380 ،يقم: نشر قدس رضو ،در اس�م عهیش ،نیى، محمدحسیطباطبا .38

  .ق1417  اس�مى، انتشارات دفتر قم:  ، القرآن ریتفس فى زانیالم ، ــــــــ .39

  .ق1403 مرتضى، نشر مشهد: ،اللجاج أهل على حتجاجا� ،على بن احمد طبرسى، .40

  ق. ،1417بیتلقم: آل ا، إع�م الورى بأع�م الهدى ،فضل بن حسنی، طبرس .41

  .م1955ا، ن بیروت: ی، بالقرآن ریتفس یان فیمجمع الب ،ــــــ  .42

، ن و أصـحاب األصـول  یعإل و أصولهم و أسماء المصنفیفهرست کتب الش ،محمد بن حسنی، طوس .43

  ق.1420، ییمکتبإل المحقق الطباطبا قم:

  .ق 1387  إل،یاء اآلثار الجعفریحإل �ی، تهران: المکتبإل المرتضوإلیمامفقه ا� یالمبسوط ف ،ـــــ  .44

، ش 1390، 72 مارۀشـ  ،ناتیب ،»انیالتبو انیدر مجمع الب یالیخ يها ثیحد یبررس« ،احمد ،ینیعابد .45

  .218ـ207ص

 ه،یا�سـ�م  ری، قـم: مجمـع الـذخا   اصول األخبـار  یال اریوصول ا�خ ،بن عبدالصمد نیحس ،یعامل .46

    ش.1360

ـ   ،د ثانىیمحمد بن حسن بن شهی، عامل .47 ، قـم: مؤسسـإل آل   ستبصـار شـرح ا�  یإستقصاء ا�عتبـار ف

  .ق  ،1419تیالب

  .ق1415 ، انیلیاسماع انتشارات قم: ،الثقلین نور تفسیر ،جمعه بن على عبد زى،یحو عروسى .48

قـم: انتشـارات ع�مـه     ،1، چیجواد اکرممحمد ۀ، ترجمبر گستره کتاب و سنت ،مرتضى ،يعسکر .49

  ش.1391 ،يعسکر

  .ق1416ران: مجمع العلمى ا�س�مى، ته ،2، چنیات المدرستیم و روایالقرآن الکر ، ـــــــ .50

  ق.1412تهران: مؤسسإل البعثإل،  ،4چ ،نیمعالم المدرست ،ــــــ  .51

  .ش 1354بعثت،  ادی، تهران: بننید يایه در احنقش ائم ،ــــــ  .52

  .ش 1384 ،یاس�م ومعل ی، قم: مرکز جهانر و مفسرانیخ تفسیى با تاریآشنا ،نیحس، مهر علوى .53

، ش 1384، 36و  35 مارۀشـ  ،ثیعلـوم حـد   ،»یالیـ شـواهد خ  ایـ  یالیـ خ ثیاحاد« ،یزاده، عل یعل .54
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  .148ـ125ص

  .ق1415 الصدر، مکتبإل تهران: ،یالصاف ریتفس ،محسن کاشانى، ضیف .55

 و فرهنـگ  وزارت تهـران:  ،الغرائـب  بحر و الدقائق کنز ریتفس ،محمدرضا بن محمد ،يمشهد یقم .56

  ش.1368 اس�مى، ارشاد

  .ق 1409، مشهد: مؤسسإل نشر دانشگاه مشهد، یرجال الکش ،محمد بن عمری، کش .57

  .ق1429 ث،یالحد دار قم: ،یالکاف ،اسحاق بن عقوبی بن محمد نى،یکل .58

  تا. نا، بی بی جا: بی، علم الرجال یح المقال فیتنق ،مامقانى، عبداهللا .59

ـ الدرا یمنتهى المقال ف ،ن عبداهللایمرعى، حس .60 سسـإل العـروة الـوثقى،    ؤم ، بیـروت: 1چ، إل و الرجـال ی

  ق.1417

  .ش 1390قم: زائر،  ،ثیشناخت حد بیآس ،يالهادعبدي، مسعود .61

  .ش 1392تهران: سمت،  ،ثیروش فهم حد ،ــــــــ  .62

  .ش1374غات اس�مى، ی، قم: سازمان تبلآموزش علوم قرآن ،يدها محمد، معرفت .63

  .ش 1387ه، یللعلوم ا�س�م إلیالرضو إلمشهد: الجامع ،بیثوبه القش یر و المفسرون فیالتفس ،ــــــ  .64

قم: بوسـتان کتـاب،    ،عهیش شورانیاند  دگاهیاز د ثینقد متن حد يها و روش یمبان ،داودي، معمار .65

  .ش 1386

ـ جِ :يمـورد  ۀات مشترك در اخبار منتقله(مطالعنقش رو یبررس« ،نیحس ،ستارمؤدب، رضا و  .66 یابع 

  .238ـ207ص، ش1393، 11 مارۀش ،یپژوه ثیحد، »صدوق) خیاز مشا

 یخصوص کاست منتقله ابن فحام در يریتفس تیروا لیتحل« ،کاظم ،یپهمدان یمؤدب، رضا و زمان .67

  .164ـ147ص، ش1396، 17 مارۀش ،یپژوه ثیحد ،»یطوس خیش یعمران در امال آل 33 ۀیاز آ

مجمع  ریدر تفس بودن اسحاق حیذب تیمنتقله بودن روا یبررس« ،یسیمؤدب، رضا و کامران او .68

  .62ـ35، صش1394، 16 ۀمارش ،ثینامه قرآن و حدپژوهش ،»انیالب

 ،ش1391، 1 مارۀ، شــلســان صــدق، »منتقلــه بــودن روایــت ســبعإل أحــرف یبررســ« ،ـــــــــــ  .69

  .28ـ11ص

نمـا،   تهـران: هسـتى  ، 1چ، پژوهىریر مقا�ت و مقـو�تى در تفسـ  یآفاق تفس ،یعلمحمد، راد مهدوى .70

  .ش 1382

  .ش 1365، ی، قم: مؤسسإل النشر ا�س�میرجال النجاش ،یاحمد بن علی، نجاش .71


