
 1115تابستان  111شمارۀ  111

 

 
 
 

 
 « حديث صححح و ضعحف»نگاه رجال مكتب حديثی قم به 

  ______________________________ *نویسنده: مرتضی فالح زاده ______________ 
 

 چكحده
كمااا  آن از حاااادخ  حااادخ   اااحيغ نااازد محاااد  1 كاااه حاااه  ث و محهااااق معيارهاااايا دارد 

كاه ناز خزاي  تان نازد محاد  شود. اي  معيارهاا   حيغ وضعيف هدا مىيرر د حاا معيارهاايا 
دارد. اياا  تفاااوت هااا حااه قابا  توهااه  خزااي  ا يهااا متااخري  موهااود بااوده اساات، تفاااوت

گرقتاه اساتع حسايار  از  گاروه قارار  كاه نازد هار خا  از ايا  دو  واسطه شواهد و قرائنى اسات 
گروه او   گروه دوه موهود نيساتع هماي  امار شواهد و قرائ   سرمنزاأ اخاتب  ل امروزه نزد 

شااود. در ايا  نوشااتار ضاام  نرار بااي  آن دو راها  حااه حادخ   ااحيغ و ضاعيف قلمااداد ماى
ن متهده و متأخر و شيوه برخورد آن ها حا اتت يخ  هاخ اه حدخ   حيغ و ضعيف نزد محد  

كليناااى و  اااادو  ايااا  دو دسااااته از اخ ااااار، دخاااادگاه  تااااري  دساااات  دو تاااا  از برهسااااتهشااااي  
ها  مختلف  در حوزه ضعیف و حدیثاصحیح خرامون _ قم  ىمك ب حدخث  ها  رورده

گيرد.و قههى، كبمى و تفسير  مورد بررسى و تجزخه   تحلي  قرار مى 
، حاادخ   ااحيغ، حااادخ  قااام : آساايب شناساااى حاادخ ، مك ااب حاادخثىکلیججداولژهاهججا

كلينى، شي   دو . ضعيف  شي  
 
 

 

_____________________  
 دانشسآ  دکتر  علآح قرآن و حدخث دانشکده اههحات دانشگاه قم  *

mortezafallahzade@qom.ac.ir 

 8/6/1395 غحر :  _29/1/1395دوخافت: 

mailto:mortezafallahzade@qom.ac.ir
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 وقدوه
فهم نادرست آن حوه مراتوب اػ  آن حئتگی دارد ودرست اهمحت حدخث حه فهم گمان  یج

گفتارهوا   نشنحدن آن حدتر ظآاهد جآد. ضاخگاه و اوػ  فهم و دراخت محتآاحی حودخث را در 
و ها و تال  های پیگحر تشوحق که ظآد نصئوتحن مفئن شوارحان سونت نجوآی  ران ومعصآمان 

 ]هووفد ود[ ٍ  ن عشوورِموو حوور  دوخووه ظَّ تَّ  جوور  ظَّ »فرمووآد:  . اموواح صوواد،دوخافووتتووآان  هئووتند مووی
کنوی جهتور اػ آن اگور در معنوای خوک وواخوت  رف  (2/208: 1403  یمسلئو)  «روخهتَّ  اندخشوی 

که ده  کنی و در معنای آن فهم نکنی. ]هیار[است   حدخث را فقط نقل 
هوا را در ظوآد   غحرنود و ػمحنوه جوروػ انوآاق آسوحب نحی مانند هر  دخده دخگر آسوحباحادخث 

حون علوم قلموداد شوده اسوت و ای اػ ا د شواظهاحادخوث ظوآآسوحب شناسوی اػ احن وو دارند. 
کنود  پژوه و محقن  خک حدخث ق حاخد در احن شواظه اػ علوم اهحودخث تجحور و تصصوص پیودا 

تشصحص احادخث معتجر اػ غحر معتجر و صححز اػ سوقحم جوراخش دشوآار ظآاهود جوآد. اػ وگرنه 
که پیامجر اکرح هوا    ظقور آسوحبدر موآارد مصتلوف معصوآماندخگر و  همحن ووست 

  حوا قورآننداشوتن معحارهواحی را همشوآن مصاهفوت   ننوادادنود و آ را حه مئلمانان هشدار می
دادنوود. در  مآافقووت حووا سوونت در اظتحووار مئوولمانان قوورار میو هموواهنگی حووا عقوول و فقوورت 

حوه اظتصوار طنود نمآنوه اػ آثوار و فآاخود اهمحوت احون مآ وآق  حوه سوجب تکمحل احن مقدموه و 
 شآد: پژوهشگر جیان میی فهم حدخث اػ زحان خک شناس آسحب

  دخده آسحب احادخث اػ ساهم احادخث  االخش اهف.
کمک طرح و نقد وواختشناظت جهت .ب  دخده  های نادرست و آسحب ر احادخث حه 
 ػ انحراف فکری مردح و ظقای علما ضلآگحری ا .ح
مجوواالت در نقوول  توورس در دل افووراد سووهل انگووار و جووی اخسوواد حئاسووحت  دغدغووه و .د

 احادخث 
و احادخوث رسوحده اػ آنوان و در  عحوب معصوآمان آشکار شدن طهره نورانی و جی. هو 
 (75: 1391  یجر مال شدن اهداف ضاعالن و غاهحان حدخث. )دهجر  مقاجل
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 تعرخف واژه ها :

 حدخث یشناس اسحب -1
گئوووترده اػ شوووعب علوووآح حوووودخث و  یفهوووم حووودخث دانشوووو یشناسووو آسوووحب» اسوووت 

کووه حووه مقاهعووه و جررسوو آانووع و مشووکالت حوودخث و عآاموول م یزحرمسمآعووه فقووه اهحوودخث 
 «پوورداػد ی.. موو.   تصووححف  نقوول حووه معنووا و  نرحوور تعووارضرسووان حووه فهووم حوودخث آسووحب

 (.65: 1391  ی)دهجر

 یوکتب حدخث -2
گآن علوآح  یئوتارهاکم و جیش همئآ و هماهنگ دوحاره ض یهاح مسمآعه اندخشه» گآنوا

.. . و یهمشوآن اوزخواج یهمشآن رضال  فقه اهحودخث  تواوخز حودخث و مآ وآعات  حدخث
اػ وونود حودخث حوه دسوت دانشومندان حودخث سوامان خافتوه اسوت را  یکوه در حواػه مشصصو

 (22: 1392  ی)حئحن پور« نامحد یتآان مکتب حدخث یم

 حدخث صححا -3
گآنه آورده است: « صححز و  عحف»شهحد ثانی در تعرخف حدخث   احن 

« ضمحوع اهقجقوات یعون مثلوه فو یاهمعصوآح حنقول اهعودل االموام یهآ ما اتصل سنده اه»
 ( 7: 1413  ی)شهحد ثان

کنوار عوادل جوآدن و اموام  جور  اخوه احون تعرخوف راوخوان  ۀجوآدن همو یپیآسوته جوآدن سوند در 
 وود. یز اػ دخدگاه  ئحنحان حه شمار مصحح یمعنا یها آن  اػ  اخه

 حدخث ضعحف -4
ثوا اهمتقدموا ال خستمع فحه شرو  احدما اهضعحف و هآ »  یحوان خشوتمل طرخقوه علو اهثال

 .(86  )همان« کاهآ اق کمسروح حاهفئق و نحآه او مسهآل اهحال او مادون عه
را « صوححز  حئون و مآثوق»اػ شوراخط احادخوث  یکوه خکو ی  حدخثجراساس احن تعرخف

 شآد. ینداشته حاشد   عحف نامحده م
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کمتوور حووه آن آن هئووتحم  یآنشووه در احوون مقاهووه در پوو پرداظتووه شووده و در مقوواالت مشوواحه 
ان متقدح و متأظر اسوت و ث  تجحین دقحق ضاخگاه حدخث صححز و  عحف نید محدن است
 اػ : ندا اخم عجارت حه آن جآده یگوح  اسز یپ که در احن نآشتار در هاحی ترحن پرسش مهم
کووداح  یو معحارهووا کموال _1  گووروه  تقئوحم احادخووث حوه صووححز و  وعحف نووید احون دو 

 است؟ 
اػ احادخووث  وووعحف نووید متوووأظرحن  صووححز نوووید متقوودمحن قلموووداد  یطوورا حعضووو_ 2
 شآد. یاحن مقاهه محئآب م ها  یوحژگحاره اػ مقرح شده در احن  یها اند؟ و  اسز شده

 لهطرح وسج
گئتره اوزخاج هور  .شحآه  ئحنحان و پیشحنحان خکئوان نحئوت  و اعتماد حه احادخث یدر 

گووروه اػ محوودن  یطنوود موورػ دقحقوو ححووات آن دو[ تعحووین نشووده  یثان محوواػه ػمووانمحووان احوون دو 
ووا اضمووااًل اندخشوومندان علووم حوودخث  شووحز طآسوو را  ی،( و پوویش اػ و 460)ح  یاسووت  امن

کوورده ی،( و  ووز اػ و 598پیشووحنحان و اجوون ادوخووز )ح    یانوود )ظوووح را  ئووحنحان قلمووداد 
1413 :1/42.) 

ن و قودمامت کاػ آثار ظآد  من اشاره حوه تفواوت مئول ی،( در خک 1031)ح  یشحز جهاح
ران در تقئوحم  یپیشوحنحان در اوزخوواج یحوه تفصوحل معحارهوا  طهارگانوه احادخوث یحنود متوأظن

 (.31-24: 1412  ی)جهاج کند یرا تجحین ماجن اعتماد حه وواخات احادخث و قر
کحووود یعالموووه مامقوووان ران اػ اػ نرووور اخشوووان دارد.  نحوووی جووور احووون حصوووش تأ ظآاسوووت متوووأظن

کوه راهط یحنود حصوش  یهووا نشوانه آنکوه یجو _اعتجوار سوند را  هارگانوه حودخث آن جوآده اسوت 
گحرد کحه خ نئجت ما یجرا تآاند یم که را یظارض سامان دهند و  _ وواخت علم آورد  در نرر 

نوود. حوه حودخث حنماخان یاعتمواد یخوا ج یکوه سوند را تنهووا راه اعتمادخواجووشون سواػند و نوه آن
گاه حوه حودخثاخن کورده یکه  ئحنحان  گوآاه احون مدعاسوت.   وعحف عمول  انود اػ دخود اخشوان 

 (183-1/182: 1411  ی)مامقان
م است محان حنحوادحن  یهوا ه احن دو دسوته اػ دانشووران تفواوتشحآ حه هر حال آنشه مئلن

کووه جرضئووته یحووه طشووم موو احادخووث در  یاوزخوواج یهووا در طگووآنگ توورحن احوون تفوواوت ظووورد 
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حکوم  کخو یاػ  ئوحنحان حوه هنگواح اسوتدالل جورا یدهود. حئوحار یُرد م یفقه یگآهاو گفت
کنوار  گآ دوحواره سوند وو گفت یدرنگ خا  ز اػ اندک یحدخث  عحف را ج  یفقه دالهوت آن 

گآنووه دخگورنهنوود  حوال آن یمو کووه در  اسووت  آن طنوان یکووه نگواه پیشووحنحان در احون مووورد حوه 
کلحنووی و شوووحز صوودو،( سووصن احوون دو دانشوومند  آمووده اسووت  سووند و موووتن را اػ )شووحز 

کردنود و حوه عجوارت  یحدخث حه هور دو تآضوه مو یدانئتند و هنگاح اوزخاج یخکدخگر ضدا نم
جوآد. در طنوحن  یمتنو _ یحدخث جرآخند دو سووخه سوند کآنان دوحاره خ ینتحسه اوزخاج  دخگر
کفووه اعتجووار خوا جوو یاػ سووند خووا موتن موو کهوور خوو ینگواه خووا  کحوودخث را سووج یاعتجووار یتآانوود 

کند.  سنگحن 
که اػ اصقالحات  اػ دخگر سآ توا قجول « مآثوق و  وعحف صححز  حئن »معروف است 

در احون حواره  یجهاءاهدحن عامل .جآده استن یاػ قرن هفتم در جین اصحاب حدخث هحر اثر
حهووم( مرسووآح نجووآده س اهّلل اووااػ اصووحاب مووا )قوودن  نوخئوود: احوون اصووقالح جووین قوودما  یموو

که جرا است  همان کل یکئ یطور  شود مشوصص اسوت  داشوته حا یحها آشونا مات آنکه حا 
کوه مقتضو یها اطال، صححز حه هر حدخث حلکه متعارف جین آن وضوآد  آناعتمواد در  یجآده 
شوده هموراه حاشود  و احون قوراجن  یکه حاعث وثآ، حه ظجور یا که حا قرخنه داشته است  خا احن

 ند اػ:ا عجارت
 جه( ما اػ اصآل طهارصدگانه )اوحع یوضآد ظجر در تعداد زخاد _ اهف
 ػ آن اصآل خا جیشتر حه طر، مصتلف اصل ا کتکرار در خ ب_
  مثول ُزراره و محمود جون که منتئب حه اصوحاب اضمواق اسوت یوضآد ظجر در اصل ح_
 مئلم 
کتوواب د _ فووان  اػ اجمووه یکووه جوور خکوو یهوواح وضووآد ظجوور در  عر ووه شووده و اموواح اػ مؤهن
کتاب عجحداهّلل جن حلج ها تعرخف نمآده کتاب   یاند  مانند 

کتاب گرفتن ظجر اػ  گغشتگان وثآ، حه آن یهاح هو _  اننود ها شاخع جوآده اسوت  م که جین 
ال  .  یُحرحی جن عجداهّلل سسئتان  کتاُب اهصن

کوه صوححز را حوه هوور « محمود جون حاجوخوه»ثحن رجوحز اهمحودن  نحوی طجووق متعوارف متقودمحن 
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کورده و حوه  یاطال، م (مآثآ، اهصدور)ده ش میکه حه آن رکآن و اعتماد  یحدخث کردند  رفتوار 
کتاب  یصحت تماح احادخث گفتوه حکوم آورده   وهن الخحضهره الُقحههکه در  نموآده اسوت و 

کتب مشهور  یکوه مرضوع اسوت اسوتصراح نموآده اسوت  در حواه یاست احن احادخث را اػ 
رحن قرار نمو ۀدر ػمراػ آن حادخث  یکه ظحل د و ضویء احادخوث حئون و نوگحر یاصقالح متأظن

رضال نحوی هموحن وو  را اداموه  اػ علما  یا عده .گردند یمآثق  حلکه اػ  عاف محئآب م
حکووم جون محموود وخوواح  یماننوود علوو  یاػ ووات غحرامووام یه صووحت حوودخث حعضوداده و حو

شوه حاعوث شود و آن -وثآ، حه آن ها شده است یکه مقتض یحه ظاطر وضآد قراجن اند _ نمآده
رحن اػ کوه  اصقالح قدما متأظن کنند و ظآد اصقالح ضدخود را و وع نماخنود  احون جوآد  عدول 

کتوابشووده  یحنحان طوآالنیشوهوا و جووین پ جوین آن یطوآن فاصوله ػمووان تئوولط سوجب هوا حووه  و 
اػ احادخوث و مصلوآ   یجوردار نحی ترس اػ اظهار و نئوصهو گردخده جآد سالطحن ضور مندرس 

نئووجت حووه  کووه سووجب وثووآ، قوودما یاػ امووور یشوودن احادخووث منکوور حووا غحرمنکوور و حئووحار
رحن معلووآح نجووآد  هووغا جوورا کووردن احادخووث مع یاحادخووث شووده جووآد و جوور متووأظن تجوور اػ ضوودا 

کتوابغحرمعتجر دست حه و ع اصقالحات ض هاخشوان را حوه  دخد ػدند و احادخوث وارده در 
 دند.کروصف « صححز  حئن  مآثق و  عحف»اصقالحات 

در طووآل عموور مفحوود و پرفووراػ و نشووحب حوودخث )طووه در دوره پیشووحنحان و طووه در عهوود 
ت رد  در مدرسووه اهول اهجحوت یمتعودد ی ئوحنحان( مکاتوب حوودخث و مدرسووه اهول سوونن

احون  در یاند و آثار متعدد را در ظآد پرور  داده یانثنرران و محدن  صاحب کنمآده و هر خ
کوار جور   اند. در احن نگاشوته مکاتب حه رشته تحرحر درآمده  ینگواه مکتوب حودخث»محووخوت 

هوحکن اػ حواب ووود حوه مودظل ححوث    کنود یتمرکی پیدا م« قم جر حدخث صححز و  عحف
گرفتووه در مدرسووه اهل یتوورحن مکاتووب حوودخث گووغرا حووه مهووم یاهنگوو اهجحووت ظووآاهحم  شووکل 

شوحز » یخعنو  قوم یمکتوب حودخث یهوا حه طرح نگاه دو تن اػ دسوت پوروردهداشت  سپز 
 یصوواحب اثوور وواحوو« شووحز صوودو،»و  یالکههافسوونگ  گووران یصوواحب اثوور حوودخث  «یکلحنوو

 پردازخم. یم ون الخحضره الُقحهاوػشمند 
که در اصقالح فقهاوح نیول دوران اػ اهف. نواح دارد  مدخنوه حوه عنوآان « عصر تشورخع» ی 
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کمحوت  .ثان اسالمی نقوش مهوم و جیرگوی اخفوا نموآده اسوتمرکی رشد و حلآ  محدن  اسوتقرار حا
آخووات اههووی در احوون مرکووی جیشووتر ( و نوویول دخنوی در مدخنووه )در عصوور ححووات رسووآل ظوودا
کوه احوون شووهر همشوآن سرطشوومه ضآشوان جوورای دخگوور شوهرها و مراکووی عوواهم ای  مآضوب شوود 

 اسالمی مقرح حاشد.
حه علت حضور و  در دوره امامت دو اماح هماح  حضرت اماح حئن و اماح حئحن

نقووش حوودخثی ظووآد را حازخافووت و احوون دوحوواره سووکآنت احوون دو جیرگووآار در مدخنووه  احوون شووهر 
 حه اوح ظآد رسحد. مآ آق در ػمان اماح حاقر و اماح صاد،

کآفوه نضوذ  ن طهار ساهه حکآمت امواح علویدر دورا. ب کآفوه مکتوب حودخثی  در 
گردان مجورن  کوه همگووی اػ طشومه ضآشوان علووآی گرفوت. امواح در احوون دوره حوا ترجیوت شووا ػی 

کآفوه حووه  ت دادنود. مکتووب ر حوالد اسووالمی سوراخگوخدضرعوه نآشوحدند  فحآ ووات علوآی را اػ 
کآفه در شکل ی حئوحاری اػ علوآح و حاورهوای شوحعه ر مکاتوب حودخثی و نحوگوخدگحری  حدخثی 

کنوحم  کآفه را اػ تواوخز حودخث شوحعه حوغف  که اگر  نقش نصئت را داشته است  حه طوری 
 حصش اعرم احادخث آن اػ دست ظآاهد رفت.

کنوار فعاهحووتح کآفووه . در  مراکوی دخگووری همشووآن   هوای حوودخثی دو مرکووی مهوم مدخنووه و 
گرفتند. ه  ری  قم و ظراسان شکل   حغداد  حلن

گوورفتن وضووآد مقوودس امووواح . د  ووز اػ انتقووال مرکووی ظالفووت عجاسووی حوووه حغووداد و قوورار 
ضوآد امواح و جرا  استفاده اػ نعموت وو آمد و شد شحعحان در احن دخار  در احن شهر کاظم

تآسط ظلفای عجاسی ازخک طورف و حضوور وکوالی   انتقال اماح هادی و اماح عئکر
اب ناححوه مقدسوه در  احن جیرگوآاران در شوهرهای حغوداد و سوامرا و نحوی انتقوال مرکوی اسوتقرار نوآن

مرکووی نقوول و   حغوداد اػ طوورف دخگور  احوون شوهر مرکووی تسموع و ارتجاطووات شوحعحان و حووه تجوع آن
گرفوت و احون مآ وآق در طوآل  سوماق احادخوث اهول اهجحوت ی ادوران غحجوت صووغرقورار 
ثان نواحاماح عصر عسل اهّلل تعاهی ف کورد و محودن آوری در دامون احون  رضه تسلی جیشتری پیودا 

هحف آثووار أرا حووا توو و محووراث حوودخثی اهوول اهجحووتشوودند مکتووب حوودخثی شووحعه ترجیووت 
کردند.  اوػشمند منتشر 
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 «صححح و ضعحف»قن حه حدخث  ىنگاه وكتب حدخث

کلحنی در_ 1  کافی دخدگاه شحخ 
حودخث  6300جویش اػ  کهافیاحادخوث  وعحف    شمارجراساس تحقحقات حه عمل آمده

نگواه نصئوت  در  کهافیاحن تعداد حدخث  عحف آن هم در منجع معتجری همشآن  است.
حئووا نئووجت حووه ضاخگوواه احوون منجووع طووه کنوود و  پژوهشووگر را حووه ظووآد مشووغآل موویعهوون خووک 

نکتوه نگوری او را متآضوه احون   رفقودری  اوػشمند و احادخث آن حه شک و تردخد وا دارد  اما
که  می ثان ساػد  کلحنوی جورظالف  ئوحنحان قراجنوی داشوتند مرحآح اػ من ضمله   پیشحنمحدن

کوه متو  که جر  اخه آن   دانئوتند  ندارنود معتجور می أظرحن  وعحف مویحئوحاری اػ احوادخثی را 
کوه تنهوا حوه  ما نحئت و اػ احن وو ما را طاره ها در دست اما اکنآن آن نشانه ای ضی آن نحئوت 

 دوخاجیم. اعتجاری احادخث را  کنحم و اػ احن راه اعتجار خا جی سند حئنده
کوه  گحری اػ نگاشته جهرهکلحنی مرحآح خکی اػ محورهای عملکرد  های خواران اماموان جوآد 

های  اخوانی غحجوت صوغری حوه نگوار  درآموده  تا سال ها اػ ووػگار اماح صاد، جیشتر آن
کتاب ظوآد دخودگاه وی .جآد ن  فضول جون احوآنز جون عجوداهرحم»هوای فقهوی  در طند ضا اػ 

گواهی « شوادان  اجون اجوی عمحور وا  کورده اسوت  امن نحوی اػ و جرظوی دخگور اػ خواران اماموان را حواػگآ 
گرفتوه و وواخوات آنوان را حوه عنوآان حکموی افوراد های جرظوی اػ  نگاشته فاسود اهموغهب جهوره 

کورده اسوتکنار احادخث اماما فقهی در گیار   آنوه اخشوان حوا واسوقه حمحود جون جورای نم  ن 
 را سووماعه محموود جوون حئون هووای کتوواب _ سووآح قورن دوح نحمووه در واقفووی جوویرگ راوی زخواد _
کووردهه کو ( و طنووان147و  6/129: 1413  یکنوود  )ظووآجمووی وواخوت  اػ« اجوون سووماعه» انوود خوواد 

گفته که دوحاره او  : 1416  ی)نساشو «.اهآقوف و ختعصوبکان خعانود فوی »اند:  واقفحانی است 
40). 

کتاب کلحنی اػ  جورای نمآنوه  نحوی سوآد جورده اسوت.« معلی جن محمد حصری»های  مرحآح 
کتواب اهحسووه وواخوت کوه نساشووی دوحوواره  ی فراوانووی اػ احون راوی حووه طشوم موویهووا در  ظووورد 

کتجه »معلی نآشته است:   .(418  همان«.)ارحجغمضقرب اهحدخث و اهمغاهب و 
کوووه رضاهحووواػ  کووورده ن  آنادخگووور راوخوووانی  کلحنوووی اػ مرحوووآح انووود  وهوووی  هوووا را تضوووعحف 
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کلحنوی در مرحوآح  .اسوت« حئن جون عجواس جون حورخش»رده است  جهای آنان سآد  نگاشته
گشوآده اسوت حوا نواح « اهحسه»کتاب   «اهقودر و تفئوحرها أن انوا انیهنواه فوی هحلوافوی شو»حواجی 

کتواب حئون جون عجواس (  و همه 253و  1/242تا:  ی  جی)کلحن کتواب مقاهب  انوا »حوا نواح 
گنسانده و اػ هحر راوی دخگری نحی در احن حواب وواخوت « اهقدر انیهناه فی هحلا را در احن حاب 
 نکرده است.

اً »گوخووود:  نساشوووی دوحووواره حئووون جووون عجووواس موووی کتووواب وی «  وووعحف  ضووودن و دوحووواره 
ین اهحووودخث  مضوووقرب االهفووواظ»نوخئووود:  موووی کتووواب ردن (  و 60: 1416  یشووو)نسا« و هوووآ 
ووی عون اجون ضعفور    وعحف»غضاجری در سصنی تندتر دوحاره وی طنحن آورده اسوت:  اجن

کتاحواً  ه فوی هحلوااهثانی )علحه اهئالح( فضول انوا انیهنوا   فاسود االهفواظ  تشوهد مصونفاً  اهقودر  
وه مآ وآق و هوغا اهرضول ال خلتفوت اهحوه و ال خکتوب حدخثوه مصاخلا   ی)اجون غضواجر«. علی انن

1422 :52 .) 
که  کتاباػ دخگر راوخان  عحفی  کلحنی اػ   نودا های آنان جهره جورده اسوت عجوارت مرحآح 
  هوالل جون احمود  اجآسومحنه علوی جون محمود زخواد سوهل جون  اػ: اسحا، جن محمد نصعی 

 1سلما جن ظقاب.  ضراعخنی عجاس جن علی
کتواب  کلحنوی اػ  کوم نیدخوک حوه  راوی سونی« سوکآنی»مرحآح  موغهب مشوهور نحوی دسوت 

کوورده اسوت 450 آفلی اػ سووکآنی هووا حئوحن جون حیخوود اهنو . در جیشوتر احوون وواخوتوواخوت نقول 
گیار  می  کند. کتاحش را 

کلحنوی در مرحوآح جرانوداػ نئوجت حوه احون مشورب  ر حصآاهحم نگواهی مآشوکافانه و شوکاگ
کوه اػ دخودگاه او اگور    طنوحن موینقل اػ  عاف و افوراد فاسود اهموغهب داشوته حاشوحم نماخود 

کوه فووالن نگاشوته خوک راوی  کورد     وعحف خوا فاسود اهمووغهب عووامی طنود هور _حتوآان حواور 
گوواه  انوود  آن کورده ان اعتموواد میسووت و خوا پیشووحنحان حودا جووآده معتجور اموواح خواران نووید _حاشود 

کوار حئوت.  می کورد و احادخوث آن را حوه عنوآان حکوم شورعی حوه  گویار   کتاب  در تآان اػ آن 

_____________________  
 . 2/1جرنامه نرح افیار دراخا اهنور  نئصه  _ 1
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هی  غحر  آن مسمآعه حه عنآان احادخوث منئوآب حوه اجموه  طنحن مآارد جوآده  اصل اون
کوه دسوتاست. احن وو  خعنی اعتماد حه مناحع معتجر مکتوآب ووشو  هوای کوم اػ دهوه ی جوآد 

گآنه گئوتر  خافتوه جوآد.  محانی و  اخانی سده سآح حه  مرحوآح ای طشمگحر در محوان شوحعحان 
 در اوزخاجی احادخث جآد. دهنده وو  خاران امامان   ادامهکلحنی در احن حصش

کوه در سوند آن  وعفی وضوآد دارد   در نتحسوه جور  اخوه احون وو  هوور  _دخگور نقول حودخثی 
ک اوزخواجی   شآد _ ػشت شمرده نمیآن  عف شدخد حاشد  طند کلحنوی در مرحوآح زحرا موال

کتاحش جآده است و نه وثاقت تک توک  اعتجار سرطشمه  الکافی . راوخوان آن احادخوثهای 
کوه موی حوآنز جون ظجحووان و اػ راوخوانی طوآن اجوآاهجصتری  کهافیجینوحم در اسوناد  اػ احون ووسوت 

 حدخث وواخت شده است.

 «کالم»_ احادخث ضعحف کافی در گستره 1_ 1
گفتمووان گئووتره  کالمووی   در  حووه عنووآان نماخنووده مکتووب حوودخثی  کلحنوویمرحووآح هووای 

کالمی مرتجط حو گیاره توححدکتاب  گرای قم ووشی وحژه دارد: او در نص ا تآححود را اػ راه های 
کووآن و مکووامرحووآح نماخوود.  حودخث تجحووین مووی ن  کلحنووی حودوث عوواهم و اثجووات محوودث  

ل را ضوی اػ راه احادخوث جررسوی و صفات اههی و مآ وآعاتی اػ احون قجحو خت ظداوند  اسماوؤ
کوه سواهحانی  ووز اػ آن در ح   شووحآهکنود نموی هووای  دگرگووآن شوده و اسوتداللغوداد خکئوره ای 

کالمی حه ضای حدخث نشئت.  کالموی اػ اسوتناد مرحآح پیشحده  کلحنی در نقل احادخوث 
کوورده جآدنوود  خووا دارای ارسووال جآدنوود گوویار   کووه راوخووان  ووعحف    و اسووتدالل حووه احووادخثی 

کرد. اػ نگاه او  عحف جآدن حدخث  کوه اػ  _ سوجب نمویدر احن ػمحنه _ ظآدداری نمی  شود 
 (.123و  88  81  49: 1414)مفحد   اعتناحی حگغرد آن حا جیکنار 

 «تُسحر دران»احادخث ضعحف کافی در حاب   _2_ 1
کتواب فضول اهقورآن در حاب تفئحر قورآن  مرحوآح  وواخوت  حودخث را124 کهافیکلحنوی در 

کووه حئوحاری اػ آن -1/153: 1401  ی)جهجووآد هوا دارای سووندی  وعحف هئوتند کورده اسوت 
کتاب 157 گرطو نحی احادخث فراوانی حوه طشوم موی کافیاالخمان و اهکفر (. در  کوه  ه حوه ظوورد 

د. اػ احون محوان حئوحاری نواند  اما ظآاه ناظآاه حوا آن پیآنود دار آهنگ تفئحر قرآن وواخت نشده
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و  28  2/16تووا:  ی  جیآخنوود.)کلحن شوومار مووی أظرحن  ووعحف حووهاػ احوون احادخووث اػ نگوواه متوو
92). 

 «غلو»له جکلحنی در وسورحوم _ دخدگاه 1-3
ماننود احمود جون محمود   له غلآ حا دخدگاه جرظی جیرگان قمجکلحنی در مئمرحآح دخدگاه 

 نارضاهحو اػ گروهوی نحوی و صودو، اسوتاد  جون عحئوی اشوعری و محمود جون اهحئون جون اهآهحود
کوه ظوواهرًا حاخود آن را تفوواوت هوواحی داشوته  ووز اػ وی تفواوت حغودادی هوای حنحووادحن  اسووت 
شومار قاجوول تووآضهی اػ   شوودخمخووادآور هووای پیشوحن احوون مقاهوه  کوه در قئوومت طنوواننامحود. 
کوه رضاهحوان آنهای جرظی راوخان   اػ نگاشته کافیوواخات  گویار  شوده اسوت  هوا را  عحف 

که نا کوردهظر حه اتن حا عجاراتی  انود. اػ نگواه نساشوی و اجون غضواجری  هاح غلآ اسوت  تضوعحف 
کتووواب   ئووون جوون عجووواس حوورخش جووی شوووک وواخوواتش مآ وووآق وح انهها انزلنههاهکتوواجی ماننوود 

  حلکوه حلنودی مضومآن کلحنی نه تنها طنحن نحئوتمرحآح االهفاظ است. وهی اػ دخد فاسد
کتاب اهحسه حه آن اظتصاص داده اسوتآن تا آن کامل را در  که وی خک حاب  . حوه ساست 
گآنه نرر می که جرظوی اػ گآنی دخدگاه حه اخنسا حاػ می رسد وخشه احن  قمحوان و حغودادخان  گردد 
کوه اماموان را در ضاخگواه واالتور اػ  مامان ارح و منیهت ظاص قاجل جوآدهجرای ا کئوانی را  انود و 
گف آن می   نداشوتند  حوه غلوآ موتهم توار و وصوف مویدخدند و مناقب و فضواحل آنوان را فراتور اػ 

ثحر آن أحه وحژه توهای اظحر نحی جرظی اػ دانشوران حه احن اظتالف مجناحی و  هردند. در سدک می
 (224و  223  14/29: 1406  یاند.)مسلئ در تآثحق و تضعحف راوخان تآضه داده

کووه حاخوود در احوون حوواره افوویودنکتووه  کووانآن   ای  گرطووه شووهر قووم حووه عنووآان  کووه  آن اسووت 
که اجن وهحد اػ اندخشه هواحی اػ احون نوآق    وهی رگوهشآد هآاداران آن جآده است شناظته می ای 

ضاهحوووان حغوووودادی همشوووآن نساشووووی و و ضاخگووواه آنووووان را در محوووان ر هنگووواه حوووه اجموووو
 گرطوه نماخود  موی همگوآن قوم دانشومندان نروارت حوا وی هوای دخودگاه کوه _غضاجری نحی  اجن

گئتردگی و احعاد تفکر مآضآد در قم گفت نتآان شاخد تآان دخود  وهوی  می _ حا همان شدت و 
دخدگاه احن رضاهحان متفاوت است. وی رتجوه کلحنی حه شکل قاجل تآضهی حا مرحآح دخدگاه 
کتواب اهحسوه و  را آن طنان حاال می امامان که در  که حتی حا وضآد صدها حدخث  دخد 
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گشوت  کرده جآد حاػ حه دنجوال فرصوتی موی وواخت حا مآ آق مناقب و فضاجل اهل اهجحت
کند.)کلحنأمقلب را دوحاره ش که حقن   (1/9تا:  ی  جین و ضاخگاه آن جیرگآاران ادا 

َّرد واژه صححا در کافی1-4  _ کار

ه اسووت. خوک مووورد در ف شودوصوو« صوححز»خکوی دو مووورد احوادخثی حووا واؼه  الکهافیدر 
کتاب آن گوخود: مقدمه  کلحنی می  که  و»سا  کواف ک تحوبن قلوت انن کتواب    ان خکوآن عنودک 

مفنآن علم اهدحن ما خکتفوی حوهضمحع خسمع )فحه( من  د علوم ظوغ منوه مون حرخوأو خ ...اهموتعلن
 (.1/8تا:  ی)همان  ج« اهدحن و اهعمل حه حاآلثار اهصحححا عن اهصادقحن

که احن واؼه در  کار رفته  ن آو وواخت دوح  که جر  اخوه آن ضود حه  خوک ششوم اػ وواختی است 
ت را حه ارث می کلحنی  ز اػ احن وواخوت مویجرد  مال محن هوغا قود ووی و هوی »ئود: نوخ مرحآح 

حوورث محووراث   االد موون االب منیهوا اهسوودن  منیهووا انن  ضموواق اهعصواحاا اال انن  اظجوار صووحححا
  طحئوووت« احهصوووححاآلثوووار ا»کلحنوووی اػ مرحوووآح کوووه موووراد ( اخن7/115)هموووان   ..«. االد

کاوجردهای احن واؼه در   های زخادی دوحاره آن مقرح است صحجت نحوی  و کهافیاما حا جررسی 
کوم  میهای نصئت معلآح  کاوجرد آن در محان آثار سده که واؼه صححز دست  دو نکتوه شآد 

صوادر شوده اسوت. سوحا،  که احن احادخث اػ امامان معصآحرا حا ظآد دارد: نصئت آن
کلحنی نشانسصن  هوا حوا اضمواق  که حا وضوآد ناسواػگاری احون وواخوت دهنده آن است مرحآح 

که احن وواخت امامحه اخشان نمی هوا  تئواب آنساظتگی و ضعلی حاشد و حه هور وو ان ها  غحرد 
کوه احون احادخوث حوا وضوآد ناسواػگاری حوا اضمواق امامحوه می  وغحرد. دخگور آن را حه امامان

که محان احک می معتجر هئتند. هم اػ احن وو تال  گآنوهند  ای  ن احادخث و اضماق امامحوه حوه 
 1ضمع نماخد)همان(.

 «حدخث ضعحف» ۀدرحاردخدگاه شحخ صد ق  -2
گرد کووه نگوواه شووا ح جرضئووته مکتووب رضوواهی قووم )در نحمووه سووده طهووار اکنووآن ضووا دارد 

_____________________  
کانت منیهه اهسدن » _1  .«ان تکآن هغه اظجارًا ظاصامنیهه االد  من االب  حرث ما حرث االد  خسوػ  و اعا 
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را )هور طنوود « حودخث  وعحف» ۀدوحوار( شوحز اجوآضعفر محمود جون علوی جوون حوا جوخوه هووسر 
کنحم. اػ محان نگاشتهاض کوه شومار آن حودود سحصود عنوآا ماهی( مقرح  ن های فراوان شوحز 

کتواب حووه کمتور اػ جیئووت  معحووار مانووده اسوت  هووغا هموحن تعووداد انودک را  ضوا کتواب اسووت 
 دهحم. قرار میشحز صدو، مرحآح اوزخاجی ظآد نئجت حه دخدگاه 

 های وشهور اصحاب اعتهاد حه نگاشته _2-1
گوران های شحز صدو، اػ جرضئته ترحن نگاشته  وهن ال خحضهره الُقحههسونگ  کتواب 

کتاب ظآد  حا ت کوه آنشوه را در أاست. شحز در مقدمه  کورده اسوت  گآشوید  کحد احن نکتوه را 
کت هوای معتجور خواران اماموان و دانشووران جویرگ  وز  ند  همگی اػ نگاشتهک می گیار اب آن 

 . (1/3تا:  یاػ آنان جرگرفته است)صدو،  ج
کوه حواػگوحی وواخوت اػ  ظوآد نحوی جور احون نکتوه  وای فشورده وقنهعشحز در پیشگفتار  اسوت 

کورده اسوت. وی  ان  او را اػ عکور سوند جوی نحواػ مویهای شناظته شده و معتجر شوحعح نگاشته
کان ما اج. هجالخثقل حملهنحد منه و حغفت االسا»نگارد:   در آنسا می نه فحه فی اهکتب ی.. اعا 

 (. 5: 1415)همان:  «ن اهمشاخز اهعلماء اهفقهاء اهثقاتمجحنا ع اً آدمآض االصآهحا
کوه شووحز حوه دخوودگاه اسووتاد جویرگ مکتووب قومخووادآور احون نکتووه را حاخود  محموود جوون   شوود 

  اهحئن جن اهآهحد حئحار تآضه داشته و آن را مجنای اوزخاجی های حدخثی ظوآد قورار داده جوآد
کووه میتووا آن  خحکووم وهووم _ حه عهووک اهشووحز قوودس اهّلل ووحووه خصووحن  هووم مووا وکوولن »نوخئوود:  سووا 

 (.2/91تا:  یج )همان  «فهآ عندنا متروک غحر صححز  راالظجا من تهحصحن 
 طوه گور _کرد  شنحد و آن را انکار نمی حدخثی را می« اجن وهحد»که اگر د سا جآاحن تآضه تا آن

 ای نشوانه ظوآد هموحن _ ردکو موی تضوعحف را شصص آن استاد همان که جآد کئی آن سند در
  غحر  نئجی آن اػ سآی شحز صدو، جآد)همان(. جر

 _ رواخات ضعحف در حونه فقه2-2
گئوتره فاخن ضئوته خوا ظحور  جوورای   وعحف سوآد موی قوه اػ وواخوات راوخوانکوه آخوا شوحز در 

کوه جویرگ قمحوان  _ « محمود جون اهحئون جون اهآهحوود» اسوز حوه احون پرسوش احتودا طنود راوی را 
 یدهوحم  وقتو ی غحرفته است مد نرور قورار مو ها را نمی ظآد وواخات آن استاد شحز صدو،
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کتواب  ای حه جررسی آن وضآی راخانه در خک ضئت پوردازخم. اػ  موی ره الُقحههحضهوهن الخهوا در 
کوه اجون وهحود جرظوی وواخوات آنک کنوار می ئانی  نود اػ: سوهل جون زخواد  ا گغاشوته عجوارت هوا را 

کتوواب  و ضعفوورجن محموود جوون ماهووک اهفوویاری. محموودجن عجووداهّلل جوون مهووران وههن شووحز در 
کورده اسوت )صودو،  جو سهاػ هر  الخحضره الُقحه نود تون ضوی احون ط 1(.1/6توا:  یتن وواخت 

 حودخث نقول نحوی _دانئوتند  گمان قموی هوا او را  وعحف موی که جی -عمرشحز اػ مفضل جن 
که ظآد را واقفوی  کرده است. وواخت شحز اػ سماعا توا:  ی)صودو،  جو شومارد مویجن مهران 

کتواب شوحز (. وواخووات 1/63)همووان:  ( نحوی فووراوان اسوت2/138 وههن الخحضههره صوودو، در 
 (.3/29  2/521است)همان:  حدخث ها ده اػ جیش نحی سنی جیرگ راوی _اػ سکآنی  الُقحه

 صد قشحخ _ وُهوم ضعف در اندخشه 2-3
کتاب ظآد )شحز  جون مهوران  ( وواخوت سوماعاون الخحضره الُقحههصدو، در مآاردی در 

کنار نهاده اسوت.)همان: که واقفی است  ( در خوک نگواه احون دخودگاه 138و2/121را اػ آن وو 
کوه شوحز اػ اجون   ناساػگارمی نماخود ون الخحضره الُقحهحا عملکرد شحز در  گفتوحم  زحورا قوجاًل 

کرده و جر اخه آن عمل نمآده است. حا اندکی ت کوه  أمل در میمهران فراوان نقل حدخث  خواجیم 
کنووار مووی نهوواده کووه محووان وواخووات او حووا  شووحز تنهووا در ضوواحی وواخووت اجوون مهووران را  اسووت 

ظورد.)همووان:  ارض حووه طشووم موویار در راه امامووت تعووهووای دخگووری اػ شووحعحان اسووتآ وواخوت
که در خک مآ آق تنها وواختی ا شحز آن 2(4/35و  2/121 گیار  شوده جوآد آن گاه  ػ سکآنی 

(  امووا 4/344همووان: «)و ال افتووی حمووا خنفوورد اهئووکآنی جرواختووه»نوخئوود:   ووغحرد و مووی را نمووی
گفته شدک طنان  انگارد. اوػ  نمی وواخات سکآنی را جیدر مآارد دخگر   ه 

گفوت ووح مفهووآح  وع حنودی احون حصووش موی ضموعدر  صوودو، و شوحز ف اػ نگواه حتوآان 

_____________________  
گالب وواخت  مئتند شحز صدو، جرا _1 که در سوند آن یحکم حه ضآاػ و آ حا  خواد قورار   است  سوهل جون ز

 دارد.
 یحوا جرظوو _ کوه شووحز در هموان صوفحه او را  وعحف ظآانوده اسوت  _کوه اػ وهوب جون وهوب  یمحوان وواختو _2

 دخگر تعارض  دخد آمده جآد.
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کنار اسوت  دات. راوی  عحف و عدح امکوان اعتمواد حوه آننهادن ظصآص متفرن  استاد  
کوه احون قآاعود رضواهی در حووػه حودخث . نحوی اػ آناعتجاری همه محراث حدخثی او و نه جی سوا 

خوک مسمآعوه هب خوا اموامی  وعحف  وز خوک راوی فاسود اهموغ  ده اسوتشو میهم پیاده 
که می کوه عمواًل هوم    طنوانتآانئته حه محراث حدخثی ما راه خافتوه حاشود وواحی داشته است 

کتاب شحز اػ وواخات و است گآنه  احن اػ محمود جون عحئوی  وهن الخحضهره الُقحههصدو، در 
کوه حوه  کتوابر موی موورد22جون عجحود  اورموه و هواخش اػ محمود جون  سود و وواخوات وی در دخگور 

گواهی موی .جرظی دخگر اػ راوخان پیداست که قرخنوه صوحت  خود ؤتآانود م همشنحن حاخد افیود 
که اگر راوی  عحف خا فاسد اهمغهب وواختوی را  کنود نقول وواخت  عحف حاشد  حدحن معنا 

دهنوده  شد  ظآد احن عدح وضآد معوارض نشوانو در محان وواخات ثقات معار ی نداشته حا
 حف در محان قدماست. غحر  آن وواخت  ع

 رواخت ضعحف در حونه تُسحر و وعارف اسالوی 2-4
عملکرد شحز صدو، در حوػه تفئحر قرآن و معارف اسالمی طگآنوه جوآده اسوت؟ آخوا در 

کنوار مویهوای افوراد  وع احن دو حوػه وواخت ده اسوت؟ خوا در نهوا حف و غحور اموامی را خکئوره 
حووان آن سووحم؟ در مر مووی ه نتحسووه دخگوریهوای حووه ضامانووده اػ شوحز حوو نگرخئوتن حووه نگاشووته

کوه شوحز آن کورده اسوت و حوا تفئووحر آخوه خوا آخواتی اػ قورآن پیآنوود  دسوته اػ احادخوث  هووا را نقول 
که در   وواختدارند  شوده شوناظته  وعف حوه کوه _هوا راوخوان  وعحف حاشوند  سوند آن هاحی 
خوان ناشوناظته ( در جرظوی اػ احون سوندها نحوی راو299: 1381انودک نحئتند.)صودو،   _جآدنود

: 1385انود.)همان   ها مرسل خوا مرفوآق ( جرظی اػ آن1/82: 1404د.)همان  ظورن حه طشم می
جورده  جورای تفئوحر آخوات قورآن جهوره مویهوا نحوی  ( شحز همشنحن اػ وواخوات سونی157و  1/142

ک1/158: 1385است.)صودو،   کووه شواخد شووحز طنوحن وواخووت(  اگوور  هوواحی را  ئوی حگوخوود 
احادخوث معتجور آورده اسووت و نوه حوه عنوآان دهحلوی جوورای تفئوحر آخوات قورآن و حووه یود أحجورای ت

هووا را  وو آنهواحی حسحووت قاجول نجووآده و تنهوا اػ آن    شووحز جورای طنووحن وواخوتعجوارت دخگور
کموک کوه حوه فهوم آخوه  کرده اسوت  گفتوه موی گیار   شوآد: اواًل  کنود  در  اسوز طنوحن فوردی 
که شحز همحشه _ نوه دهحول  _ ید آورده وأححدخث  عحف را جر ای ت استآار ساظتن احن ادعا 
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زحورا   توآان طنوحن ادعواحی را  وغحرفت اساسًا دوحاره هموه جیرگوان قوم نمویحئحار دشآار است. 
کوردهآن ها در حئحاری اػ نگاشته های ظآ گیار  حدخث اکتفا  انود و اػ زحوان ظوآد  د تنها حه 

گفته گئتک طنان اند. ثانحاً  کمتر سصن  گفتحم در  ره فقه وواخوات حئوحاری اػ راوخوان  وعحف ه 
کم اػ  _اػ سآی قمحان   .طوه رسود حوه حووػه تفئوحر  شود _  غحرفتوه مویصدو، شحز خا دست 

گواه هور ک می ثاهثًا شحز جرای تفئحر حئحاری اػ آخات قرآن خکی دو وواخت را نقل که  رده است 
کم خکی اػ آن دو  عحف  مرسل و مانند آن حه شومار مو آخنود. وهوی شوحز در  یدو و خا دست 

گاه ظدشه نموی سند آن وواخت . هوغا ظآاننوده اػ احون وو  شوحز گوغرد کنود و در موی ها هحر 
که او احن وواخت ظوجی می حه ضوی احون جوآد  شوحز ها را در تفئحر آخه  غحرفته است و اگور  فهمد 

کووه موون احوون و ظووآد متعوورض آن مووی گوویار  موویشوود  گرطووه دوون واخووت را  ماخوووه آن را  کنم  
گآشیدهاحی نمآده است. نمی که طنحن    غحرح  مانند حئحاری اػ ضاها 

 «کالم»رواخت ضعحف در گستره  2-5
کتاب  کالموی ظوآد را  توححدشحز در  کوه هموه اعتقادهوای  ظآد آهنگ آن داشته است 

کنود و ووشون سوواػد  کوه شووحآه نوصجر اخوه حودخث اسووتآار  وی جوورای  _گراخوان قووم جوآد  _ طنوان 
کالموی )اػ نفوی تشوجحه و ضئومانحت ظودا توا صووفات اثجوات خوا تجحوین مآ  وآعات مصتلوف 

تقاعت( خکئووره اػ حووودخث عات و صووفات فعووول و حوودوث عووواهم و مشووحت و اراده و اسووو
سووصنان ظووآد شووحز نحووی در   ( اهجتووه در احوون محووان25: 1387)صوودو،   کنوود. اسووتفاده مووی

آه نگوار  طآب تجحوین حودخث اسوت. شوحهوا در طهوار جیشوتر آنوهوی   اندک نحئت توححد
کم و جیش حدحن منآال است اعتقاداتکتاب  کوه شوحز مفحود  هم  در نقود ظوآد  تا ضاحی 

گآشووید  تصههححا االعتقهاداتصوودو، حوه نواح شوحز جور نگاشوته   در طنودحن ضووا احون نکتوه را 
که ک می که اػ نرور سوند ظدشوهصدو، در فالن دخدگاه شحز ظند    دار جوآده ظآد جر حدخثی 
کوورده اسووت و اػ اع اػ حوواب نمآنووه شووحز   ای نادرسوت را  غحرفتووه اسووت احوون وو نتحسووهتمواد 

ظلوق تقوودحرها ال  افعوال اهعجواد مصلآقوا: »صودو، در مآ وآق افعوال حنودگان جور احون حواور جوآد
گوخوا 29: 1414)صودو،   «ه تعواهی هوم حویل عاهموًا حمقادحرهواظلق تکوحن و معنی عهک انن    )

کووه ظووآد کوورده در شوحز صوودو، احوون عجووارت را اػ حوودخثی    جرظووی نگاشووته هوواخش وواخووت 
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 .(1/132: 1404)همان   جرگیخده است.
افعووال  انن  اهصووححز عون آل محمود»نوخئود:  در نقود احوون دخودگاه موی شوحز مفحود

قود ضوواء حووه حودخث غحرمعمووآل حووه  هّلل تعوواهی و اهووغی عکوره اجووآضعفر اهعجواد غحوور مصلآقوا
 (. 42: 1414)مفحد  « حصالفه... المر ی االسناد و االظجار اهصحححاو

کوه طورا در مئو شحز صدو، ظرده میدر ضای دخگر شحز مفحد جر  له اسوتقاعت جگحورد 
گفته است.  (125و  120  63)همان:  جر اخه خک حدخث شاع سصن 

کالموی اگور  عکر شد میجراساس آنشه  کوه شوحز در ضئوتارهای  تآان حه احن نتحسوه رسوحد 
که حا اصآل حنحادحن اع حدخثی را می تقادات شحعه هماهنگ جآد و جرظی اػ ضیجحوات خافت 

گرطوه سوند آن   خافوت ان اعتقواد موی غحرفت و حود رد  آن را میک می کالمی را تجحینمجاحث 
 دارای  عفی جآد.

 صد قشحخ در اندخشه « صححا»وُهوم واژه  2-6
« اهصووحححه»هوای ظوآد جرظوی اػ وواخوات را  شوحز صودو، در طنودحن مآ وع اػ نگوار 

کتواب   نامحده است نوخئود:  حوه مناسوجتی موی وهن الخحضهره الُقحههحه عنوآان مثوال شوحز در 
کووان . حووآح غوودحر ظووم اموا ظجوور صووال » .. فووان شووحصنا محموود جوون اهحئوون )ر ووی اهّلل عنووه( 

کوان غحور ثقو  ی)صودو،  جو« .االخصححه و خقآل انه من طرحق محمد جن مآسی اههمودانی و 
ک راوی  وعحف در سوند آن حوه کوه خوسجب آنسا اجن وهحد خک وواخت را حه ( در اخن2/56تا: 

حادخووث را ظوورد غحور صووححز نامحوده اسوت. در طنود ضووای دخگور شوحز جرظوی ا طشوم موی
گآ اخن گواهی نوداوخم. در صححز شمرده است   که دوحاره سوند آن احادخوث اکنوآن طنودان آ

و »کوی اػ آن دو موی نوخئود: خک ضا شحز  ز اػ آوردن دو حدخث متعارض جرای جرگیخودن خ
فضول »هوای  ر شحز حدخثی را اػ خکی اػ نگاشوتهی دخگدر ضاح«. ... هآ صز اهصجران ضمحعاً 

گفتو گواه سوصن فضول را موی کند و آن گیار  می« اعانجن ش کوه دوحواره آن  هوغا »ه اسوت: آورد 
( نکتوه جرضئوته در احون حودخث 4/182هموان: ..«.). اهکتواب حدخث صححز علی مآافقا

کووه در سوند آن دسووت  آن   ی)حنوودار ظووورد کوم دو راوی شووناظته شووده حوه طشووم مویاسوت 
1413 :2/365.) 
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گغشت می تآان دوخافتاػ آن معنوای واؼه معتجور در  که واؼه صححز اػ نگاه شحز هوم شه 
آمووده جووآد و  هووای شووناظته شووده خوواران امامووان وػگوار ماسووت  اگوور حوودخثی در نگاشووتهو

ها هماهنگ جوآد  خوا وواختوی در  خات مشهور سر ستحی نداشت و حا آنمضمآن آن حا قرآن در ووا
گیار  نشده  کوه آن حودخث متفورد نجوآد و خوک خوا جآد  خا آنسآی مصاهف آن اػ سآی امامان 

کورده جآدنود  طنوحن  حودخثی اػ نگواه شوحز صوححز طند راوی امامی دخگور نحوی آن را وواخوت 
که جر اخه آن ع شمرده می کنند  هور طنود شد و شاخئته آن جآد  کنند خا حدان اعتقاد پیدا  مل 

گواه خوک خوا طنود نشوانه سوج کوه شوحز  ب مویسند آن مرسل خا راوی آن  عحف حاشود.  شود 
کورده که خک خا طند راوی  عحف خوا سونی وواخوت  انود جپوغحرد. اػ  حدخثی مرسل خا وواختی را 

کوه آن را جوی واؼه  طرف دخگر کوار مویدانئوتند  اعتجوار موی  عحف را جرای حدخثی  جردنود   حوه 
ه شوحز ظوآد کو هر طند سوند آن پیآسوته و راوخوان آن همگوی شاخئوته اعتمواد حاشوند  طنوان

کوه  جردارنوده حکموی شورعی جوآد حووه جیشوتر راوخوان آن اػ جیرگووان جآدنود و دوجرظوی احادخوث را 
دانئوت.    فاقود حسحوت مویناساػگاری حا فتآای فقهوی وی و جرظوی احادخوث معتجورسجب 

اػ اعتجوار آن اػ نگاه شحز تنها ارسال خوا  وعف جرظوی اػ راوخوان خوک حودخث که ظالصه اخن
که وثاقت همه راوخان خک حدخث نحی جورای اعتجوار آن حودخث علوت  کاست  طنانفرو نمی

ه حه شمار نمی  (.2/451و  1/305: 1385آمد)صدو،  تامن

 نتحجه
گئووتره اوزخوواجی و اعتموواد حووه احادخوووث  شووحآه  ثان پیشووحن در  ران أوو  متوووحووا محوودن ظن

کوه اگوغار در احون فرثحرأترحن عامول ت مهم .خکئان نحئت در گواه خنود  شوآاهد و قراجنوی اسوت 
گروه جآده و دخگری اػ وضآد احن شآاهد و قراجن جی جهره جآده اسوت   حوه واسوقه  _اظتحار خک 

کووه اػ اظهووار نروور  _گغشووت ػمووان و عآاموول تأثحرگووغار دخگوور هووای شوواظص  طهوورهآن طنووان 
  سوند و موتن را اػ خکوودخگر خث نموآدار اسووت  پیشوحنحان در اوزخواجی خوک حوودخثاهحود علوم

 کوهآن حوال و جوآد متنوی _دانئتند و نتحسه اوزخواجی آنوان جرآخنودی دو سووخه سوندی  ضدا نمی
ک رانأمتووو ظآاسوووت. اسوووت گغشوووتگان معحوووار اػ فراتووور طحووویی  ئوووحنحان اوزخووواجی موووال  اػ ظن
)حوودون تآضووه حووه  را سووندی اعتجووار راه کووه اسووت جووآده آن حوودخث طهارگانووه حنوودی حصووش
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خواجی حوه سوند را تنهوا راه اعتمادکوه سامان دهند و ووشون سواػند و نوه آنهای ظارضی(  نشانه
 حدخث حنماخانند.

نرسووووحدن حووووه _ 1 :وضووووآد سووووه عاموووول در حوووودخث دال جوووور  ووووعحف جووووآدن آن اسووووت 
وخوان  امنققوع جوآدن سوند و  وعف در طجقوات رعدح اتصال سلئله سند ) _2.معصآح

عدح تآثحوق خوا تعودحل خوک راوی )ماننود اموامی نجوآدن  مسهوآل  -3طه همه ثقه حاشند(. اگر
 ..(.. خا مهمل جآدن و

نگاه مکتب حدخثی قوم نئوجت حوه احادخوث  وعحف نگواه متقودمی اسوت نوه  گمان یج
ری  أمت  کهافیهمشوآن   وضآد احادخث  عحف در مصادر وواحوی احون مکتوبو اػ احن وو  ظن
اػ احوون ػاوخووه اػ سووآی صوواحب نرووران و اندخشوومندان قاجوول تآضحووه و   ره الُقحهههوهن الخحضههو 

 دفاق است.

 ونابع 
کرخن .1  قرآن 
کجور ورن الخحررره الفقحرهاجن حاجوخه  محمد جون حئون )شوحز صودو،(   .2   تصوححز علوی ا

 غفاری  انتشارات ضامعه مدرسحن حوػه علمحه  قم  طا  دوح  جی تا.

و .3 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و االعلموی   اسئوؤتصححز حئحن اعلمی  م ،عحون اخجار الرضا  و
 ،. 1404جیروت  طا  اول  

و .4 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و   حا مقدموه سوحد محمود صواد، ححراهعلوآح  منشوورات علل الشرائع  و
خه  نسف     . 1385کتاحصانه ححدو

و .5 و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  ،. 1415سئه اماح هادی  قم  طا  اول  ؤ  مالهقنع  و

و .6 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  ،. 1387  تحقحق سحد هاشم حئحنی تهرانی  قم  التوححد  و

و .7 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و اهضحی و اهثقافحه  وػارت  اسئؤ  تنقحز و تصححز مکتاو النجوه  و
  . 1381فرهنگ و ارشاد اسالمی  تهران  طا  اول  

و .8 و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو وو وو وو و و و و و و و اهنشر   عصاح عجداهئحد  داراهمفحد هلقجاعا  تحقحق االعتقادات  و
 ،. 1414جیروت  طا  دوح  

 یسحد محمد ر ا حئحن  تحقحق یرجال احن غرائراحمد جن اهحئحن    یاجن غضاجر .9
 ،. 1422قم  طا  اول      داراهحدخثیضاله

  درجررال الکتررب التسرررع ووسرروعد  کئوورو  سووحد حئوون   عجووداهغفار سوولحمان ویحنوودار .11
 ،. 1413ل    جیروت  طا  اون اداراهکتب اهعلمح
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حنحاد   یرضاج ی  تحقحق سحد محمد مهدوشرق الشهسحن    محمد جن اهحئحنیجهاج .11
 ،. 1414مشهد  طا  اول    پژوهشها  اسالمی

 ،. 1401ل  ضا  طا  اون  ی  جامح  داراالسالیصححح الکاف  محمدحاقر  یجهجآد .12

 1392داراهحودخث  قوم   یو فرهنگ یعلم ۀسئؤ  محدخث ضعحف  امحن  یحئحن پور .13
.  

 1413سوالمحه  طوا   ونسم  اؤل ا  نشور اهثقافویوعجن رجرال خروئ  سحداجآاهقاسم  یظآج .14
.، 

  مشوهد  ی  انتشارات دانشگاه علآح ر آفهن حدخث یشناس آسحب  ی  سحد علیدهجر .15
  . 1391ل  طا  اون 

 ،. 1395  قم  یصاهز  مرکی مجاحث اسالم ی  تحقحق صجحنهج الجالغه  یسحدر  .16

  تحقحوق عجداهحئوحن محمود علرن الدراخره یف الرعاخد  ی  زحن اهدحن جن علیشهحد ثان .17
کتاحصانه  یعل  ،. 1413  قم  ینسف یمرعشآخااهّلل اهعرمی حقال  

 تا. ی  نشر مشعر  قم  جی  تحقحق ماضد اهغرحاوالدراخه نهاخدصدر  سحد حئن   .18

 ،. 1416ضا  طا  دوح   ی  جیسئه اح اهقرؤ  ماصول الحدخث  ی  عجداههادیاهفضل .19

 1363  داراهکتوب االسوالمحه  تهوران  طوا   ونسم  یالکراف    محمد جون خعقوآبیکلحن .21
.  

قم    آل اهجحت اسئؤ  می  تحقحق محمد ر ا مامقانوقجاس الهداخه    عجداهّللیمامقان .21
 ،. 1411ل  طا  اون 

حئحن سحد   تحقحقشرح ون ال خحرره الفقحه یالهتقحن ف روضد  ی  محمد تقیمسلئ .22
 یسئووه فرهنگوووؤ  میو سووحد فضوول اهّلل طجاطجوواج ی نوواه اشووتهارد ی  علوویکرمووان یمآسووآ
 ،. 1406کآشان پور  قم  طا  دوح   یاسالم

 ،. 1403اهآفا  جیروت  طا  دوح   ؤسئا  ماالنوار ححار    محمد حاقریمسلئ .23

  تحقحوووق حئوووحن واوحرررهتصرررححح االعتقررادات اإمفحوود  محمووود جووون محموود جووون نعموووان   .24
 ،. 1414  داراهمفحد  جیروت  طا  دوح  یدرگاه

نشر  ۀسئؤ  میػنسان یشجحر ی  تحقحق سحد مآسیرجال نجاش  ی  احمد جن علینساش .25
 ،. 1416قم  طا   نسم    یاسالم
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