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مقدمه

واخبـار درجعلوتحریفنمایاندنهدفباشوشترى،محمدتقىعلّامهاثر»الدخیلۀاألخبار«
بـراى کتـاب اینمؤلّف.)1ص:1،1401جشوشتري،(استدرآمدهنگارشيهرشتبهاحادیث

آگـاهی از علـم  وتـاریخى هـاى دادهيهبرپایراآنهااسناداحادیث،دریادشدهيهپدیددوکشف
ازامـورى واعتقادىمسلّماتتاریخى،اطّالعاتادبى،قواعدبراساسراآنهامتنوکاویدهرجال

ایـن منقـول احادیـث ارگـرفتن قرهابررسیوهاکاوشاینيهنتیج. استکردهبررسىدستاین
آنهاسـت وضـع در وتحریـف وجـه يهدهنـد نشـان هریـک کـه اسـت هایىعنوانذیلکتاب در

بـا نـاهمخوانى مـذهب، ضـرورت بـا مخالفـت : ها بـه شـرح زیـر اسـت    عنوانآنازشمارىکه
صان،هم(خبربامحشّىومؤلّفوراوىکالممزجعبارات،افتادگىسیاق،ریختگىهمبهتاریخ،
272(.

امـور »اطمینـانى «یـا »یقینـى «تحقّـق ،استسنجشوپژوهشيشایستهمیان،ایندرآنچه
سـخن بـه . آنهاسـت بـودن موضوعیامحرَّفمدعىِشوشترىمرحومکهاستاحادیثىدریادشده

اینقتحقّبهکهخواندموضوعیامحرَّفمذکوراموريهبرپایراحدیثىتوانمىهنگامىتنهادیگر
معنـاى ومفـاد مخالفـت الحـدیث علـم درزیرا،شودحاصلاطمینانیاعلمحدیث،آندرامور

استآنبودنبر موضوعدلیل، گاهآنقطعىاجماعومتواترخبر،قرآننصحس،عقل،باحدیث
شـرط و) 93-91صالحـدیث، علـم ؛73-72ص،1369غفّـاري، (نباشـد ممکـن تأویلشکه

صالرّعایـۀ، (باشـد رسـیده »غالبظنّ«يهدرجبهمعلّسببِوقوعکهاستاینخبردنبومعلَّل
141(.

اسـت ایـن »الدخیلهاالخباردرمعنونوعنوانناسازگارى«ازمقصودمقدمات،اینبا توجه به
ظرنموردویژگىواجدبرشمرده،یادشدههايعنوانذیلشوشترىعلّامهکهاحادیثازشمارىکه

نـام ناسازگارىاینآمد،خواهدچنانکهاین،برافزون. آیندنمىشماربهعنوانآنمعنونِونیستند
.گیرددربرمىنیزراکتاب

ازنخسـت بخـش در. اسـت پرداختـه یادشـده ناسـازگارى بهبخشچهاردرحاضريهنوشت
هـاي بـا عنـوان  ر،دیگـ بخـش سـه درورفتـه اسـت  سخناشمایهدرونوکتابنامناهماهنگى

رأىبرتکیه«،»حدیثمراد و هدفنکردندریافت«،»ادبىظرایفولغوىمعانىنکردن بهتوجه«
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احادیـث بودنموضوعومحرَّفاثباتدرشوشترىمرحومسخنانبودنظنّىونارسایى»شخصى
.استشده دادهنشان

اشمایهدرونوکتابنامناسازگارى. 1

اگـر مـثالً است؛»اصیلغیرووارداتى«معناىبهوشدهمشتق»دخَلَ«از»دخیلۀال/ الدخیل«
فـالنٌ «: شـود مـى گفتـه باشدکردهجاآنانمیاندرراخودونباشداىقبیلهوقوممردمازکسى

اسـت شـده  دیگـر زبـانى واردزبانیازکهاستاىواژهنیز»دخیل«يهواژ. »فالنبنیفیدخیلٌ
خد«يهمـاد ازکـه نماندناگفته.)»دخَلَ«يهماد؛1412فیروزآبادي،فیومی؛؛1414منظور،ابن(
/ الدخیل«اشتقاقِ لغت،هاىکتابدرولیداردوجودنیز»داخلُهفَسد«معناىبه»دخلَ«فعل،»ل

ص:11،1414جر،منظـو ابـن : ك.ر(اسـت نشـده  ذکر)معناییبا چنین(فعلاینبراى»الدخیلۀ
اخبـار درونیسـتند خبـر حقیقتدرکهاخبارىیعنى،»الدخیلۀاألخبار«ترکیب،بنابراین.)241
.اندشدهداخل

»الموضـوعات «علـم، ایـن درونـدارد وجـود الحـدیث مصطلحدر»الدخیلۀاألخبار«ترکیب
ــد ــوميهنماین ــرِ«مفه ــاندرشــدهداخــلو»ســاختگىخب ــارمی ؛309صدر،صــ(اســتاخب

ــاري، ــاب،دیگــرســوىاز.)72ص:1369غفّ ــارکت ــۀاألخب ــهاختصاصــىالدخیل ــثب احادی
آنهـا مـتن یـا اسـناد درکـه اسـت احـادیثى بررسـى يهویـژ آنبیشـتر حجمونداردموضوعه

:1369غفّـاري، (نامنـد مـی »معلَّـل حـدیث «رااحـادیثى چنین. داردوجودپنهانعلّتىوعیب
ــار،روایـــناز.)84ص:1379چـــی،شـــانه؛ مدیر66ص اســـتترکیبـــىالدخیلـــۀاألخبـ
احادیث25/1تنهاشوشترىمرحوماعتقادبهکهآنجایىازو»الموضوعات«و»الحدیثعلل«از

بـرخالف کتـاب ایـن کـه گفـت تـوان مـى ) 18استادي، ص(استموضوعهکتابایندرمنقول
تـا اسـت تـر نزدیـک »الحـدیث علـل «هـاى کتاببه،شودمىمتبادرذهنبهنامشازکهمعنایى

. »الموضوعات«

ادبىظرایفولغوىمعانىبهنکردنتوجه.2

وياز نظرکهاستنکاتىاز نظر مؤلّف کتاب،احادیثازشمارىدانستنمحرَّفاسبابازیکى
دهـد مىنشانادبىقواعدولغتدردقّتولی،استرفتهشماربهادبىقواعدولغتباناسازگارى
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هـاي زیـر  نمونه. ادبىقواعدبانهواستناسازگارلغتبانهحدیثمتنمؤلّف،سخنبرخالفکه
:مؤید این مطلب است

أضحیۀیاأضحى) 2-1

الحــجکتــابِاز»یذبحــهأیــنوالهــديعلیــهیجــبمــن«بــابِحــدیثنخســتینپایــاندر
»الْأمصـارِ أهـلِ علَـى الْأضْـحى إِنَّمـا «: اسـت چنین آمـده  نشینشهرگزارانِحجي هدربار،الکافى

ــی،( ــه.)487ص:4،1407جکلین ــترىعلّام ــلشوش ــوانِذی ــارى«عن ــهاخب ــرورتک ض
محـرَّف راآنایـن حـدیث،  در»الْأضْـحى «لفـظ بـه اشـاره بـا »آنهاسـت تحریـف گواهمذهب

»األضحیۀ«اینواستالحجهذىدهمروزضحىاألازمقصودگویدو میدانسته است»األضحیۀ«
.)3ص:4،1365جشوشتري،(استقربانىمعناىبهکهاست

بررسى

:اســتنوشــتهحـدیث توضــیحدرکاشـانى فــیض. اسـت األضــحیۀجمـعِ اینجــادراألضـحى 
ــحى« ــعِاألض ــحاةجم ــیوأض ــحیۀه ــانی، (»األض ــیض کاش .)1103ص:13،1406جف

األضـحاة، هـی وبـه، ضـحیت مـا األضـحیۀ «: نویسـد مـى »اضـحیۀ «معنـاى درنیـز منظورابن
ــاو ــحىجمعه ــه: أض ــحى،روزدردرآنچ ــىاض ــدیعن ــان،عی ــحقرب ــىذب ــودم ــهش ــعک جم

مــتندر،بنــابراین.)»ضــحو«ي همــادذیــل:1414منظــور،ابــن(»اســت»أضــحى«آن
األضـحى دقیقمعناىبهنکردنتوجهازناشىشوشترىمرحوماشکالوندادهرختحریفىحدیث

.استبوده

)ص(پیامبروفاتيدربارهخبرى) 2-2

نقلحدیثىصفّارالدرجاتبصائراز)ص(پیامبروفاتيهدرباراألنواربحاردرمجلسىعلّامه
جو13ج؛513ص:22ج،1403مجلسی،(انجامدمى)ع(صادقامامبهاسنادشاست کهکرده
تحریفدیگراخبارباخلطسبببهکهاخبارى«عنوانِذیلشوشترىعلّامه.)3ح،289ص:27

شوشـتري، (»الخبربهذاآخرخبرسندالمجلسیخلط«: نویسدمىحدیثایننقلازپس»اندشده
بصـائر کتـاب پنجمجزءسومِبابازحدیثهفدهمینبحثموردحدیث.)29ص:1،1401ج
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امـا ،استشانزدهمحدیثسندآورده،خبراینسندعنوانبهمجلسىعلّامهآنچه.استالدرجات
بـاب ایـن حـدیث چهـاردهمین اسـناد ،»االسـناد بهـذا «ازصـفّار مقصـود شوشترىمرحومنزد

: اسـت آمـده  حـدیث متندرکهاستآنسخنشدلیل اینانجامد ومى)ع(جواد امامبهکهاست
)ع(صـادق امـام کهنیستمعقولويکه از نظر» ذَلکمثْلَمنْهموسىرأىعفَرٌجماتإِذَاحتَّى«

:همان(»موسىماتإذاحتّىجعفر،ماتإذاحتّى«: باشدگفتهفرزندشهمچنینوخوديهدربار
.)29ص

بررسى

؛127ص:1378، 1هشـام، ج ابـن (اسـت شـرط معنـاى متضمنومستقبلزمانظرف»إذا«
يهدربـار )ع(صـادق امـام کـه نـدارد اشـکالى هـیچ ،روایـن از؛)36ص:1382بدیع یعقـوب، 

مفیـد ــ کـه  تعبیـر ایـن هـاى نمونـه .»بمیـرد جعفرکهگاهآن: جعفَرٌماتإِذَاحتَّى«: بگویدخود
تنرگـرف ظدرنبـدون واقعـى، امـرى ازخبردادنبراىگاه،کهگفتبتوانشایدواستآیندهمعناى
ـ رودمىکاربهآنوقوعزمان ناتـو نمونـه مـی  بـراى اسـت کـه  آمـده فـراوان کـریم قـرآن درـ

قـالَ الْموتأحدهمحضَرَإِذاحتَّىالسیئاتیعملُونَللَّذینَالتَّوبۀُلَیستو«: آیات زیر را گواه آورد
یاقالُوابغْتَۀًالساعۀُجاءتْهمإِذاحتَّىاللَّهبِلقاءکَذَّبواالَّذینَرَخَسقَد«؛)18/ النساء(»اآلْنَتُبتإِنِّى

/همـان (» رسـلُنا تَوفَّتْهالْموتأحدکُمجاءإِذاحتَّى«؛)31/االنعام(» فیهافَرَّطْناماعلىحسرَتَنا
61(.

آمـده  »آخرنـا إلىیجريهکذا«نیامده و»موسىماتإذاحتّى«روایت،متندردیگرسوىاز
ماضىزماندرنظرگرفتنبدونالسالمعلیهممعصومینرا براىکلّىحکمى)ع(امام،بنابراین.است

حدیثایناألنواربحاراز موضعدودرمجلسىمرحوماین،برافزون. فرموده استبیان مستقبلو
أوالـرّاوي کـالم مـن الخبرآخرلعلّ«: استنوشتهآننقلزاپسموضعدومیندروکردهنقلرا

مجلسی،(»النساخفصحفالسالمعلیهالصادق غیرعنهالمرويأوااللتفاتعلىالسالمعلیهاإلمام 
استممکناینکهبهشوشترى،مرحومسخنبرخالفمجلسى،بنابراین.)290ص:27،1407ج

ذکـر راچند وجهآنبهپاسخدروآگاه بودهکند،خطورذهنبهوایتراینپیرامونپرسشىچنین
.استکرده 
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رجبماهيهادعیازدعادو) 3ـ2

أنت.الفقیرالبائسعبدكأناوالعظیمالعلیأنتاللّهم«: استآمدهرجبماهيهادعیازیکىدر
عنوانذیلشوشترىمرحوم.»الذّلیلالعبدأناوالحمیدالغنی»بـه اشـاره با،»شدهتحریفيهادعی

العبـد والحمیـد الغنـی والفقیر؛البائسوالعظیمالعلی«بینتناسبعدمکهنویسدمىجمالتاین
جشوشـتري، (استگشتهتحریفدعاوشدهمؤخّرومقدمدعاعباراتکهدهدمىنشان»الذلیل

.)247ص:1،1401
معتقدنیزاینجادرشوشترىعلّامه.»فأتقنصوروفأحسنقدرو«: استآمده دیگرىدعاىدر
کـه اسـت آمـده  نیـز وشـده دادهنسبتامورتقدیربهاتقانکریمقرآندراینکهبهتوجهبااست

رختحریفـى وتـأخیر وتقدیمدعامتندر) 3/التغابن؛64/الغافر(»صورکمفأحسنصورکم«
. )248ص:همان(استداده 

بررسى

درعبـارات ونهگاینکهویژههبروندشماربهتحریفقطعىدلیلامورىچنینکهرسدنمىنظربه
مشـوش نشـر ولفقبیلازراآنهاتوانمىودارندادبىهايتوجیهواندرفتهکاربهنیزکریمقرآن

هـذَا إِنَّیـا آدم فَقُلْنَـا «:استآمده )ع(آدمحضرتبهخطابطهيهسوردرنمونهبراىدانست؛
لَک ودعوجِکزَوافَلَالنَّکُمخْرِجنَینَّۀِمإِنَّ* فَتَشْقَىالْجألَّالَکوعاتَجیهفرَىلَاوتَع *و أنَّـک

.)119-117/ طه(»تَضْحىلَاوفیهاتَظْمؤُلَا
آمـده  »تظمـؤ «ازپس»تضحى«و»تجوع«ازپس»تعرى«فوقآیاتدرکهشودمشاهده می

الوتظمـؤ الوفیهـا تجـوع ال«: استچنینعباراتاینمنطقىترتیبکهاستروشناست ولی
) 221ص:14،1417جطباطبایی،(فاصله استرعایتبراىکنونىترتیبو»تضحىالوتعرى

شـده  تحریـف دچارالفاظبینناهماهنگىسببهبآیهاینشوشترىمرحوممنطقبربناظاهراًاما
!است

وجـدك و* فَـآوى یتیمـاً یجِـدك ألَم«:فرمایداست که میالضحىيهسورآیاتدیگريهنمون
بِنعمـۀِ  أماو* رْتَنهفَلَاالسائلَأماو* تَقْهرْفَلَاالْیتیمفَأما* فَأغْنىعائالًوجدكو* فَهدىضَالّاً
کبثْردتقابـلِ شوشترى،علّامهمنطقبربناظاهراً. )6-11/ الضحى(»فَح»ـا وـائلَ أمفَلَـا الس
»فَـأغْنى عـائالً وجدكو«با»فَحدثْربکبِنعمۀِأماو«تقابلِو»فَهدىضَالّاًوجدكو«با»تَنهرْ
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»تَنهـرْ فَلَاالسائلَأماو«کهکندمىاقتضامعنوىتناسبواستآیاتمعناىخالفآیات،ایندر
»فَهدىضَالّاًوجدكو«برابردر»فَحدثْربکبِنعمۀِأماو«نیز» فَأغْنىعائالًوجدكو«برابردر

ص:؟؟؟سـال ،30جعاشـور، ابـن (استمشوشنشرولفصنعتبربناکنونىترتیببیاید ولی
356(.

است) 23/ الروم(»فَضْلهمنْابتغاؤُکُموالنَّهارِوبِاللَّیلِمنامکُمآیاتهمنْو«يهآیدیگريهنمون
.اسـت خـدا آیاتازیکىروزدرتانجویىروزيوشبدرخوابتانکهاستاینآیهمعناىزیرا

مـن ابتغـاؤکم ومنـامکم آیاتهمنو: ترتیبهواللَّفبابِمنهذا«: نویسدمىبارهایندرزمخشرى
شوشترى، مرحوممنطقبربناظاهراًاما) 473ص:3،1407جزمخشري،(»النهاروباللّیلفضله

.این آیه نیز دستخوش دگرگونی شده است
در این آیات براي رعایت فاصله یا مبتنی بر صنایع ادبی همانگونه که تقدیم و تأخیرها ،بنابراین
مذکور رخ داده، براساس يهتوان احتمال داد که آنچه از نظر علّامه شوشتري در متن ادعیاست، می

.مأثور مؤید این احتمال استيهبودن بیشتر ادعیهمین امور باشد و مسجع و مقفّی

عاشورازیارتازعبارتى) 4ـ2

جاهـدت الّتـی العصـابۀ العـن اللّهـم «: اسـت آمـده طوسـى شیخروایتبهعاشوراارتزیدر
دررا»جاهــدت«فعــلشوشــترىعلّامــه. )776ص:1411طوســی،(»الســالمعلیــهالحســین

کـه افزایدمیوى. استدانسته»جاحدت«محرَّفدیگربارو»حاربت«محرَّفباریکجملهاین
باطـل اهـل جنـگ بـراى کـه ایـم ندیـده مـا واستباطلاهلبرابردرحقّاهلجنگ،»جهاد«
ص:3،1401جو254ص:2،1396جشوشـتري، (شـود استفاده»جهاد«لفظازحقاهلبا

318(.

بررسى

:شودچنانکه گفته میاستدشمنراندنوجنگدرکوشىسختمعناىبهلغتدر»جهاد«
.)»جهد«يهماد: 1410فراهیدي،(إیاهلکقتاهوو: مجاهدةًالعدوجاهدتـ و

،2جطبرسـی، (قتالـه فـی المشـقّۀ علـى نفسـک حملتإذاجِهاداً؛ومجاهدةًالعدوـ جاهدت
.)553ص:1372
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.)1412راغب،(العدو مدافعۀفیالوسعاستفراغ: المجاهدةوـ الجهاد
اللّسانأوالحربفیالوسعاستفراغوالمبالغۀ: هادالجِو. قاتَلَه: جهاداًومجاهدةًالعدوجاهدـ و

.)»جهد«يهماد: 1414منظور،ابن(ءشیمنأطاقماأو
کـار بـه خـدا راهدرجنـگ بـراى تنهـا روایـت، وآیـات درواژهشـود کـه ایـن   یادآوري می

»جهـاد «انفرزنـد گرداندنمشركبراىمادروپدرتالشکریمقرآندرعنوان مثالبه،استنرفته 
بـی لتُشْـرِك جاهـداك إِنْوحسـناً بِوالدیهالْإِنْسانَوصینَاو«:فرمایداست چنانکه میشده نامیده

لَـک لَیسمابیتُشْرِكأنْعلىجاهداكإِنْو«؛ )8/ العنکبوت(»تُطعهمافَالعلْمبِهلَکلَیسما
بِهلْمماتُفَالعهعـ  » جاهد«افزون بر این، . )15/ لقمان(»ط اهـل  يهدر حدیث نیز در معنـاي مقابل

در وصـیت خـود بـه فرزنـدانش و     ) ع(براي نمونه امام کـاظم . کار رفته استباطل با اهل حق به
فَإِنْ«: با خدا خوانده است» جهاد«، مخالفت با او را )ع(آنان به پذیرش والیت امام رضايهتوصی

از). 317ص: 1،1407کلینـی، ج  (» ملْکهفیجاهدوهورسولَهواللَّهخَالَفُوافَقَدذَلکغَیرَعلُوافَ
قـول براىالزامىواستدرست»جاهدت«لفظبایادشدهيهجمللغوى،معناىبهبا توجه،رواین
ـ ،نداردوجود»جاحدت«یا»حاربت«بهآنتحریفبه يهیـژه اینکـه در کتـب لغـت از مـاد     وهب
يهذیـل مـاد  : 1414منظـور، و ابن1407جوهري،: ك.ر(ذکر نشده است» جاحد«، فعل »جحد«

).جحد

حدیثمراد و هدفنکردندریافت. 3

گاهیکهدهدمىنشانالدخیلۀاألخباردرمنقولاحادیثذیلشوشترىسخنان مرحومدرتتبع
یـا حـدیث مـراد و هـدف آن  نکـردنِ دریافـت یـک حـدیث،  دانستنضوعمویامحرَّفخاستگاه

ازهاي زیرنمونه. تابدبرمىنیزراآنهاحدیثواژگانکهاستدیگرىمحتملمعانىبهنکردنتوجه
:دست استاین

جعفربناسماعیلحقّدربداءموضوع) 3ـ1

فیلهبداکمابداءللَّهبداما«: استشده نقل)ع(صادقامامازبداءبابدرصدوق،التّوحیددر
کمـا بداءللَّهبداما«: استنیز آمده دیگرىحدیثدر.)336ص:1398صدوق،(»ابنیإسماعیل

چنـین  آنتوضیحدرنخستخبرازپسصدوقمرحوم. )11حهمان،(»أبیإسماعیلفیلهبدا
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أنّـه بـذلک لـیعلم قبلیاخترمهإذابنی؛ماعیلإسفیلهظهرکماأمرللَّهظهرما: یقول«: نویسدمی
»عظیمبذبحفداهثمبذبحهإبراهیمأباهأمرإذا«: گویددوم میخبرتوضیحدرو» بعديبإماملیس

.)همان(
تحریفخطّىتشابهسبببهکهاحادیثى«عنوانِذیلحدیثدوایننقلازپسشوشترىعلّامه

کـه اسـت معتقـد وى.)52ص:1،1401جشوشـتري، (»تحریفأحدهما«: نویسدمی»اندشده
حالباشددادهرخبداءآندرکهالهىامرىنهاست،جاهالنبرخىقولجعفربناسماعیلامامت
. معنادار استکامالًآنبراىبداءکاربردواستالهىامرىآنفداىواسماعیلذبحماجراىآنکه

.)همان(تاسترصحیحدومخبر،روایناز

بررسى

،اوامامـت يهلئمسـ بـه نـه جعفـر بـن اسـماعیل بـه مربـوط بداءصدوق،شیختوضیحبربنا
دلیـل هـر بـه دانسـت مـى خداونـد کـه آنجـا ازواقـع در. اسـت مربـوط اومرگزمانبهبلکه

راوىگفـت خواهنـد سـخن اسـماعیل امامـت از)ع(صـادق امـام ازپـس شـیعیان ازگروهى
ظـنّ هرگونـه تـا بـرد دنیـا از)ع(صـادق امـام پـدرش حیـات زماندروسالگىلچهازپیش

ــت ــقّدرامام ــىوىح ــودمنتف ــرام«(ش ــوالً»اخت ــراىمعم ــرگب ــیشم ــلازپ ــالچه س
ــه ــارب ــىک ــی،: ك.ر(رودم ــانی، ؛1ح،119ص:3،1407جکلین ــیض کاش :24،1406جف
).207ص

دردیگـر، حـدیثى براسـاس راجعفـر بـن اسماعیليدربارهبداءتر،متینسخنىدرمفیدشیخ
للَّـه بداما«: السالمعلیهعبداللَّهأبیقولو«: گویداست و میدانسته وىقتلازجلوگیرىموضوع

قـد وعنـه القتلدفاعمنفیهتعالىاللَّهمنظهرمابهأرادفإنّما»إسماعیلفیلهبداکماءشیفی
علیهالصادقعنبذلکالخبرجاءقدو. عنهدفعهفیلهفلطفبه؛مظنوناًکذلمنعلیهمخوفاًکان

»فدفعهعنهدفعهفیاللَّهفسألتمرّتینإسماعیلعلىکتبقدالقتلکان: قالأنّهعنهفرَويالسالم
.)13ص:37،1403جمجلسی،: ك.رنیز؛66ص:1413مفید،(

اشـکال وشـود نمـى مربـوط وىامامـت يلهئمسبهعفرجبناسماعیليهدرباربداء،بنابراین
ت أبـه جـر  ،روایـن از. استآندرستمعناىبهنکردنتوجهازناشىحدیثبهشوشترىمرحوم

.استنداده رختصحیفىوتحریفیادشدهحدیثتوان گفت که درمی
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حرامهاىماهحرمتحکمت) 3ـ2

الحـج کتـاب از»الحـرم األشـهر والسـیاحۀ أشـهر والحـج أشـهر «بـابِ درصـدوق مرحوم
أحـب بقْعـۀً الْـأرضِ فـیِ عزَّوجـلَّ اللَّـه خَلَـقَ مـا «:اسـت کرده نقلچنین) ع(باقرامامازالفقیه
هنَإِلَیۀِمبالْکَعلَاوأکْرَمهلَیـا عنْهمـا ولَه ـرَّمح رَ  اللَّـهـلَّ الْأشْـهجزَّوـ ع الْحـۀَ رُمعبفـیِ الْأر تَابِـهک
موخَلَقَیاتاومالسوضـا ثَلَاثَۀٌالْأرنْهـۀٌ میالتَوم ـجلْحلرٌ وشَـه فْـرَدـرَةِ مملْعل ـبجصـدوق، (»ر
ــننقــلازپــسشوشــترىعلّامــه. )458ص:1413، 2ج احــادیثى«عنــوانِذیــلحــدیثای
در»للحـج «مـذهب، مقتضـاى بـه «: نویسـد مـى »آنهاسـت ریـف تحگـواه مـذهب ضرورتکه

انـد وجـه مـن خصوصوعمومونیستندیکىحجهاىماهوحرامهاىماهزیرااستزائدحدیث
وذوالقعـده وشـوال حـج هـاى مـاه واسـت رجبومحرّموذوالحجهوذوالقعدهحرامهاىماه(

چراکـه اسـت اشـکال دچـار حـدیث هـم باز»للحج«دنِزائدبوفرضبااینبرافزون). ذوالحجه
:4،1365جشوشتري،(»نیستصحیحآندرحجاحرامِکهاست»محرّم«حرامهاىماهازیکى
.)4ص

بررسى

بـراى راحـرام هـاى مـاه خداونـد کـه اسـت ایـن شدهیادحدیثازشوشترىمرحومبرداشت
بربنا. تابدبرمىنیزرادیگرىمعناىحدیثاینولیگزارندحجآنهادرمردمانکهکردحراماین

محـرّم، وذوالحجـه وذوالقعـده یعنـى ،متـوالى حرامماهسهازمحمدتقى مجلسىمرحومتوضیح
ازبعـد وقبـل هاىماهوماهاینحاجیانآسایشبراىخداوندودارداختصاصحجبهذوالحجه

حـج آرامـش وامندرمردمانوشوینددستخونریزىوجنگازاعرابتاگرداندهحرامراآن
نیـز شوشـترى علّامـه دوماشـکال توضیحاینبا) 131ص:4،1406جمجلسی،: ك.ر(گزارند
گـزاردن بـراى نهاندشدهحرامکعبهحرمتبهحرامهاىماهحدیث،طبقزیراشودمىدادهپاسخ
حج.

شوشـترى مرحومکهباشدمعنایىشود،متبادرذهنبهحدیثظاهرازآنچهاستممکنهرچند
نخسـت معنـاى بهتواننمىدارددیگرىدرستمعناىحدیثاینکهجایىدراما،کرده استاخذ

.خواندآن را محرَّفودانستمذهبمخالفراحدیثوجستتمسک
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شخصىرأىبرتکیه. 4

کندمىروشنگرفته استکتابشدرمنقولاحادیثبرشوشترىعلّامهکههاییاشکالدرکاوش
هاي زیر گواه این ادعـا  نمونه. استایشانشخصىيهسلیقورأىهااشکالاینازبرخىمنشأکه

:هستند

معاویهیاعثمان) 4ـ1

حـدیثى بـه »آنهاسـت تحریـف شـاهد تـاریخ کـه احـادیثى «عنـوانِ ذیـل شوشـترى مرحوم
دیگرگـون خالفـت دسـتگاه سـوى ازواسـت اسـالم احکـام ازیکىبهمربوطکهکندمىاشاره
حکـم ایـن يهکننـد عثمـان را دگرگـون  )ع(صـادق امامکهآمده استحدیثمتندر. استشده 

ص:7،1407جکلینـی، (»لمعاوِیـۀ ذَلـک حسـنَ عفَّانَبنُعثمانُکَانَقَد«:استافزوده ودانسته
علّامـه .اسـت نمایانده نیکومعاویهبراىرادگرگونىاینحکم،تغییربرافزونعثمان؛ یعنى)225

ذَلـک حسـنَ عفَّـانَ بنُعثمانُکَانَقَد«... قولهفإنّ«: نویسدمیحدیثيهجملاینذیلشوشترى
معاویـۀ وخلیفتهمکانعثمانفإنّ؛»عفَّانَبنلعثمانَذَلکحسنَمعاوِیۀُکَانَقَد«محرَّف»لمعاوِیۀ

،3جشوشـتري، (»العکـس المناسـب إنّمـا ولعاملـه شیئاًخلیفۀیحسنألنمعنىفالعماله،من
.)4ص:1401

بررسى

نـدارد معنـا زیردسـت بـراى باالدسـت توسـط امـرى آراستنکهاستمعتقدشوشترىمرحوم
ایشـان نظـر ورأىایـن . دهـد مـى جلـوه نیـک راچیـزى فرمانروابراىکهاستکارگزاراینو

.رودنمـى شـمار بـه تـاریخى مسـلّمِ امـر هرگزباشد،صحیحموارداکثردراینکهفرضباواست
نبــودهرایجــىغیــرکــارعمــال خــود،بــراىخلیفــهســوىازامــرىآراســتندیگــرســوىاز
بـراى رانبـوى احادیـث نشـر ونگارشمنعکهنبوددوميهخلیفاینعنوان نمونه آیابه. نیستو

نبودمعاویهاینآیانهادینه کرد؟ یامسلمانانيهجامعدرراآنودادجلوهنیکامرىخودعامالن
خـود زیردسـت طبقاتبراىراخاندانشواوبادشمنىومنابرفرازبرامیرمؤمنانسبولعنکه

آراست؟
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البالغهنهجعبارتی از ) 4ـ2

»شـرَارها محـدثَاتها إِنَّوأفْضَلُهاالْأُمورِعوازِمإِنَّ«: استآمده البالغهنهجايهخطبهازیکىدر
خطّـى تشـابه سـبب بهکهاخبارى«عنوانِذیلشوشترىعلّامه.)441ص:1379االسالم،فیض(

کهدلیلبدیناستالقدائممحرّفالعوازم«: نویسدمىعبارتایننقلازپس»اندشدهتحریفدچار
ص:1،1401جشوشتري،(» آیدمىالرُّخَصمقابلدرتنهاالعوازموآمدههامحدثاتمقابلشدر
55(.

بررسى

»العـوزم «جمـعِ العـوازم .»العـوازم «نـه اسـت »العـزائم «آیـد، مـی »الرُّخَص«مقابلدرآنچه
درالحدیــدأبــىابــن.)401ص:12،1414جمنظــور،ابــن(اســتپیــرشــترمــادهمعنــاىبــهو

... مسـنّۀ أيعوزم؛عجوزقولهممنمنها،تقادممااألمورعوازمو«: استنوشته عبارتاینشرح
یکـون وعازمـۀ جمـع عـوازم یکـون أنیجـوز و. هوجـل وکَـدورق فواعلعلىفوعلیجمعو

ــىفاعــل ــا؛معــزومأيمفعــولبمعن ــوممقطــوعأيعلیه ــینمعل ــۀءمجــیو. صــحتهابیق فاعل
ــۀبمعنــى ــر؛مفعول ــدي؛أظهــراألولو. مرضــیۀبمعنــىراضــیۀعیشــۀکقــولهمکثی فــیألنّعن
:9،1337جالحدیـد، أبىابن» القدیممقابلۀفیالمحدثو؛»شرارهامحدثاتهاإنّو«: قولهمقابلته

.)94ص
نیـز الحدیـد أبـى ابـن ازیادشدهسخننقلازپسالبالغهنهجبرخودشرحدرشوشترىمرحوم

فـی العـزم ألنّبینهما؛الخطّیللتشابهقدیمجمع»قدائم«محرّف»عوازم«أنّالظاهربل«: گویدمی
غیـر قالـه کمـا بـالعوازم العـوزم جمـع ثم. رخصهوالقرآنعزائمیقال. المحدثالالرخصۀمقابل
.)179ص:14،1376جشوشتري،(»معلوم

ودانسـته عـوزم جمـع راعـوازم منظـور، ابنماننداىبرجستهلغوىگذشت،که از نظرچنانکه
برابردرکهکردهمعنا»منهاتقادمما«عوازم،لغوىِمعناىبهتوجهبارااألمورعوازمالحدیدأبىابن
:2،1417جزمخشـري، (الفائق، در العربلسانبرافزونکهشودمىیادآوري.است»محدثات«

عـوزم جمـع عـوازم نیـز ) 233ص:3،1364جاثیر،ابن(یۀ فی غریب الحدیثالنهاو) 358ص
علیـه عقدما: العزم«: گویدمی»عزم«يهمادمعناىدراحمدبنخلیلهمچنین.شده استدانسته
المعجم مقاییس اللغۀدر و) 363ص:1،1410جفراهیدي،(»تیقّنتهأمرمنأوفاعله؛أنّکالقلب
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:1407فـارس، ابن(»القطعوالصریمۀعلییدلّواحدأصل«: شدهآورده »عزم«يهدمامعناىدر
ــف نیــزو) 769ص ــزْم«: گفتــهمفــرداتمؤلّ ــۀُوالع زِیمإمضــاء األمــرعلــىالقلــبعقــد: الع«

ـ همهاینها.)565ص:1412راغب،( الحدیـد ـ عـوازم   أبـى ابـن مطابق سـخن موید آن است که 
معنـاى نیـز در بحرانـى میـثم ابـن . داردوجودقطعویقینآنهادرستىدرکهامورىنىیع،األمور

إمـا و. النبوةعهدعلیهکانماهووقدیمهاإما: االموربعوازمأرادو«: استنوشته »األمورعوازم«
،3ج،بحرانـى (»الشـک والشـبهۀ محلّهیالّتیمنهاالمحدثاتدونبهاالمقطوعهیوجوازمها

.)193ص:1362
هجـرى؛ 207سـال بـه درگذشـته (»عدىبنهیثم«کهگویدمىدمشقىکثیرابناینها،برافزون

خـوارج يهدربـار کهکتابىدر) 104ص:8،1989جزرکلی،: ك.ر:شناسنسبوادیبمورخ،
اىخطبـه مردمـان میـان درنهـروان، نبردازپس) ع(امیرالمؤمنینکهکندمىنقلاست،گردآورده

،7جکثیـر، ابـن (»أفضـلها األمـور عوازمإنّ. الیقینالقلبفیدامماخیر«:فرمودآندروخواند
.)307ص:1364
صـورت  بـه بحـث مـورد عبـارت نیزالبالغهنهجازترکهنکتابىدرکهدهدمىنشانمطلباین

اخیـر نقـل درکـه اىجملـه درسـ مـى نظـر بـه ایـن بـر عـالوه . شده استضبط»األمورعوازم«
اینجـا دراألمـور عـوازم کـه اسـت آنازحـاکى آمده،»أفضلهااألمورعوازمإنّ«جملهازپیش

ودرسـت معنـایى »عـوازم «يهواژکـه جـایى دراینکهنتیجه.استیقینىوقطعىامورمعناىبه
راعـوازم اسـت، »قـدائم «، »تمحدثا«مقابلِاینکهيهبرپایتواننمىداردکالممضامینبامرتبط
دانستقدائممحرَّف.

کوفهمسجدمناجات) 4ـ3

أنْـت مولَـاي یـا مولَـاي «: اسـت آمـده  کوفـه مسـجد در)ع(علـی امیرالمـؤمنین مناجاتدر
.)420ص:97،1403جمجلسـی، (»إِلَّـا الْمتَکَبـرُ  الْخَاشـع هـلْ یـرْحم  والْخَاشـع أنَاوالْمتَکَبرُ
ـ «عنوانِذیلدعاازبخشایننقلازپسشوشترىعلّامه ـر «،»شـده تحریـف يهادعیرا»المتکب

ـ درجـز سـبحان خداونـد بـا ایـن توجیـه کـه    دانسته اسـت »الکبیر«محرَّف يهسـور 23يهآی
ـ ایـن در»المتکبـر «ونکـرده تعبیـر »المتکبر«بهخودازحشر، عمـا بـر یتک«بـه شـریفه، يهآی
ازتـو «: شـود مـى چنـین یادشـده هـاي جملـه معنـاى صـورت ایندرکهشدهتفسیر»بهالیلیق
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ص:4،1365جشوشـتري، (اسـت مقصـود خـالف ایـن که» کنىمىخوددارىضعیفبهترحم
.)317ـ316

بررسى

.»بزرگـى درواالیـى «و»شـرف «یعنـى کبـر واسـت »الکبـر «يمـاده مشـتق از »المتکبر«
يهمـاد ذیـل ؛1412فیروزآبـادي، ؛1407فـارس، ابـن : ك.ر(معناسـت همـین بـه نیز»کبریاء«
،4جاثیـر، ابـن (اسـت دانسـته »الکبریـاء ذو«معنـاى بهرا»الکبیر«و»المتکبر«اثیرابن.)»کبر«

سـبب بـه کـه اسـت کسـى »الکبیـر «اینکـه »المتکبـر «و»الکبیر«تفاوتاما.)140ص:1364
راهمـه کـه اسـت کسـى »المتکبـر «گیـرد و مـى جـاى اوفرودسـت چیـز همـه وجـودش کمال

ــک ــودکوچ ــر از خ ــىت ــدم ــالوبین ــزّوکم ــرفوع ــاراش ــودآنِازتنه ــىخ ــدم ــر. دان اگ
ناپسـند تکبـر باشد،نادرستنگرشىچنیناگرواستپسندیدهتکبرباشد،درستنگرشىچنین
سـبحانه خداونـد سـوى ازتکبـر ،روایناز. )477-478ص:1412عسکري و جزائري،(است

همـین بـه نـاظر نیزآمدهتکبرنکوهشدرکهاحادیثى. استمذمومآفریدگانسوىازوممدوح
:معناست
أبوعبداللَّـه قَـالَ . رِداءهاللَّـه ینَـازِع الْمتَکَبـرُ واللَّـه رِداءالْکبـرُ : قَالَالسالمعلیهجعفَرٍأبیِـ عنْ

ص:2،1407جکلینـی، (النَّارِفیِاللَّهأکَبهذَلکمنْشَیئاًنَازعهفَمنْرِداؤُهالْکبرِیاءو: السالمعلیه
.)515و309
نیـز در خداونـد اینکـه تـر مهمواستصحیح»المتکبر«صفتبهخداوصفاینهايههمبربنا

.استفرمودهمتّصفوصفاینبهراخودحشريهسور23يهآی
ـ در»المتکبـر «معنـاى ناسـازگارى درشوشـترى مرحـوم سـخن امـا  آنچــهبـا شـریفه يهآی

ـ بـه »المتکبـر «زیـرا  ،رسدنمىنظربهدرستآمده،دعادر الیلیـق عمـا یتکبـر «یعنـى ،اويهگفت
سـوى از. نیسـت »بـه الیلیـق مـا «مصـداقِ خاشـع، يهبنـد بـه تـرحم کـه اسـت روشنو»به

یــامولَــاي«: اســتآمــده بحــثمــورديهفقــرازپــیشفقــرهچنــدمناجــات،ایــندر،دیگــر
لَايوم الْکَبِیـرُ أنْـتیرُ أنَـا وـغالصـلْ وه مـرْحیرَ یـغ97،1403جمجلسـی، (» الْکَبِیـرُ إِلَّـا الص:

ــایىازو) 420ص ــهآنج ــیچک ــکه ــماازی ــدءاس ــندرخداون ــاتای ــرارمناج ــدهتک ونش
الکبیـر محـرَّف المتکبـر کـه نـدارد دلیلـى نـدارد، منعـى سـبحان خداونـد بـراى المتکبرکاربرد

.باشد
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حنفیهخولۀوالسالمعلی علیهامیرالمؤمنینازدواجتاریخ) 4ـ4

کـه نقل شـده ) 593ـ589ص،2ج(راوندىالدینقطبالجرائحوالخرائجاحادیثازیکىدر
دومـى واولىامامتبهعلى،شما،پدراگر«: پرسدمى)ع(باقرامامازجعفىیزیدبنجابرروزى
شوشـترى علّامه»گرفت؟زنىبهبود،شدهاسیرایشاندستبهکهراحنفیهخولۀچرانبود،راضى

ابـوبکر زماندرحنفیهولۀخکهدانستهاینرابودنشساختگىدلیلودانستهساختگىراخبراین
نبوتدعوىوآلهعلیهاهللاصلىپیامبرزماندرکهبودکذّابمسیلمۀقومازاوبلکه،بودنشدهاسیر
.)244ـ243ص:1،1401جشوشتري،(کرد

بررسى

اسـارت زمـان يهدربـار رامورخـان گونـاگون اقـوال فـوق، سـخن ازپسشوشترىمرحوم
حکومـت عصـر درحنفیـه خولـۀ کـه اسـت آناقـوال ایـن ازیکـى کهاستآوردهحنفیهخولۀ

مـن کونهـا بالجملـۀ و«: اسـت نوشته اقوال دیگرانیادکردپایانِدرایشان. استشده اسیرابوبکر
متفـاوت بـودن کذبوباطلبابودن»معلومغیر«اما.)245صهمان،(» معلومغیربکرأبیسبی

وجودبارهایندرکهاستاقوالىازیکىابوبکرحکومتزماندرحنفیهخولۀاسارتیعنىاست؛
یادشـده روایـت ،روایـن از. اسـت نادرسـتى وباطلقولکهگفتتواننمىیقینوقطعباودارد

بـودن موضـوع دلیـل اَقوىقولبامخالفتالبتّهواستمخالفلهئمسایندراَقوىقولباحداکثر
.نیستحدیث

السالملی علیهعامیرالمؤمنینيهمعجز)4ـ5

يهدربردارنـد کـه شـده نقلحدیثىابوذرازسلیم،ازمستند،شکلبهالمعجزاتعیونکتابدر
بــه)ص(پیــامبرروزىابــوذرروایــتبــربنــا. اســتالســالمعلیــهفضــائل امیرالمــؤمنین علــی 

ـ بـه خورشـید طلـوع هنگـام «: فرمایدمى)ع(علیامیرمؤمنان بلنـدى بـر وبـرو بقیـع هـاى وهک
بـه السـالم علیـه امیرمؤمنـان روزآنفرداى.»کنسالماوبهکرد،طلوعخورشیدچونوبایست
چـون وایسـتد مـى بلندىبرورودمىبقیعبهانصارومهاجرینازگروهىوعمروابوبکرهمراه

و»لـه المطیـع الجدیـد اللَّهلقخیاعلیکالسالم«: گویدمىآنبهخطابکند،مىطلوعخورشید
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بکـلِّ هـو مـن یـا باطنیاظاهریاآخریاأولیاالسالمعلیکو«: دهدمىپاسخچنینخورشید
.»علیمءشی

ازپـس چـون ورونـد مىهوشازخورشیدسخنشنیدنباانصارومهاجرینوعمروابوبکر
تقـول أنـت «: گوینـد مىوىبهوروندمىلهآوعلیهاهللاصلىپیامبرنزدآیند،مىهوشبهساعاتى

بـاز بودنـد، شـنیده راآنچـه سپس.»نفسهالباريخاطببماالشّمسخاطبهقدومثلنابشرعلی
آورنـده، ایمـان نخستین»اول«ازمقصود: فرمایدمىخورشیدکالمتفسیردرخدارسول. گویندمى

بـرایش نبىدانشيههمکهکسى»ظاهر«ازمقصود،پیامبرهمراهویارآخرین»آخر«ازمقصود
مـن یـا «ازمقصودوداردمىپنهانمرااسراريههماوکهاستاین»باطن«ازمقصودشد،ظاهر

: ك.ر(»اسـت سـنن وفـرائض وحـرام وحـالل بـه عالموىکهاستاین»علیمءشیبکلّهو
.)180ص:41،1403جمجلسی،
:است به دالیل زیرموضوعحدیثاینکهاستدمعتقشوشترىعلّامه

السـالم علیـه علىصداىرعدصداىبودندبرساختهکهاستغلوکنندگانیاخبارازخبراین. 1
.استآسماندر

السالمعلیهباقرامامشاگردانهاىکتابداخلسعیدنبمغیرةاصحابیاکهاستاخبارىاز. 2
.السالمعلیهصادقامامشاگردانهايکتابدرونابابوالخطّاصحابیاانددادهجاى
اتمامبراىرامناقبشکه-شورىروزدرالسالمعلیهمؤمنانامیرداشت،اصلىخبرایناگر. 3

.نمودمىاشارهبدان-کردذکرحجت
روزکنـد، مىطلوعآندرخورشیدکهروزىهراست زیراغلط»الجدیداللَّهخلق«عبارت. 4
.باشدجدیدىيهآفریدخورشیداینکهنهاست،یدىجد
اوصـاف بـا راخـودش خداوندزیرا،استنادرستنیز»نفسهالباريبهخاطببما«عبارت. 5

وصـف آنهـا باراخودبلکه،نکردهخطاب»ءشیبکلّالعلیموالباطنوالظاهرواآلخرواألول«
.استکرده
شـوند سـتوده شـود، مـى وصـف خـدا کـه عبـاراتى باندیدندپسنمىالسالمعلیهممعصومین. 6

ص:1،1401جشوشـتري، (باشـد دیگـر معنـایى بـه آنـان يهدربارعباراتآنکاربردهرچند
.)240ـ239
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بررسى

:ترتیب ذکر شدههاي علّامه شوشتري بهاینک بررسی اشکال
اینکـه فـرض بـه ایـن برنافزو.کندنمىعرضهدعوى دلیلىایناثباتدرشوشترىمرحوم. 1

اند،دانستهمىآسماندرامیرمؤمنانصداىرارعدصداىکهبودهاینغُالتازگروهىيهمشخّص
!دارد؟ربطىچهاستدرآوردهتکلّمبهراخورشیدتعالىخداىاینکهبهامراین

ــرةاصــحابســوىازســاختگىاحادیــثکــردنداخــل. 2 ــنمغی ــابوســعیدب درابوالخطّ
ولـی اسـت درسـتى سـخن السـالم علیهمـا صـادق امـام وبـاقر امامشاگردانحدیثهاىابکت

ومغیــرةشــاگردانکــهاســتهــایىبرســاختهشــمارازخــاصروایــتایــنکــهدعــوىایــن
کافىدعوىصرفواستدلیلنیازمنداند،کردهداخل)ع(ائمهشاگردانهايکتابدرابوالخطّاب

.نیست
ــه.3 ــىعلّام ــددرمجلس ــى جل ــمس ــابو یک ــارکت ــواربح ــابدر،األن ــورى«ب والش

ـ احتجاج يهدربـار بلنـدى اخبـار »الیـوم ذلـک فـی القومـ علىعلیهاللَّهصلواتأمیرالمؤمنین 
ازیـک هیچدر. استکرده نقلبرشمرد،خودبراىشورىروزدرالسالمعلیهعلىکههاییفضیلت

فـریقین کهمعتبرحدیثىباشد؛کردهاستنادنیز»تشبیهحدیث«بهحضرتآنکهنیامدهاخباراین
بـدان رااألنـوار عبقـات کتـاب مجلّـدات ازیکـى نیزحسینمیرحامدو علّامهاندکردهنقلراآن

گونـاگون مواضـع در)ص(پیـامبر کـه اسـت ایـن ازحـاکى تشـبیه حدیث. استداده اختصاص
بنا اما،آیدشمار میبهبزرگىبسیارمنقبتخوداینکهفرمودهبیهتشپیامبرانبهرا)ع(امیرمؤمنان

نکـرده  اشارتىمنقبتبدینروزآندر)ع(علىاست،دستدرشورىروزازکههایىگزارشبر
درداشتاگرندارد با این دلیل کهاصلىتشبیهحدیثبگوییمکهرواستآیاصورتایندر. است
تمـام شـورى روزدر)ع(امیرالمـؤمنین کـه اسـت گفته کسىچهشد؟مىاستنادبدانشورىروز

ــابراینبرشــمرد؟رافضــائلشومناقــب ــدیننکــردناشــارهبن دلیــلشــورىروزدرحــدیثب
.نیستبودنشاصلبى

را»جدیـد «،بنـابراین . »بـه لکعهدالماالجدید«: نویسدمى»جدید«معناىدرمنظورابن. 4
واسـت مادهذاتىهاىویژگیازتحولوتغییردیگرسوىاز. دانستنیزنوپدیدناىمعبهتوانمى
نسبتبسیارىجهاتازامروزخورشیدکهاستمعلومروشنىبهامروز،دانشدستاوردهاىبربنا
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هرگـز طلـوع هـر آغازدر»جدید«بهخورشیدوصف،روایناز. استنوپدیددیروزخورشیدبه
.ستنیلغوىسخن
حکـم حدیثبودنساختگىبهآنبراساسبتوانرسدنمىنظربهولیاستدرستىسخناین. 5
در»خاطـب «شایداینکهنظیرکشید؛پیشرادیگرىهاياحتمالتوانمىمواردگونهایندر. کرد

.استکرده دگرگونراآنتصحیفدستوبوده»وصف«اصل
باشـد درسـت سـخن ایـن چنانچـه ونیـاورده دىشـاه دعـوى اینبراىشوشترىمرحوم. 6
اسـتثنایى مـاجراى یـک ازخبـر ایـن زیـرا ،نیسـت بحثموردخبربودنموضوعبردالِّهمباز
مخـدوش رااصـلش بـوده متـداول ومعمـول آنچـه باآنمخالفتگوید ومىسخنآسامعجزهو

.کندنمى
معنـاى ومفـاد مخالفـت الحـدیث علـم درگذشت،نوشتاراینآغازدرچنانکهدیگر،سوىاز

کـه استآنبودنموضوعدلیلگاهآنقطعىاجماعومتواترخبر،قرآننصحس،عقل،باحدیث
آنکـه حـال .)93-91صالحـدیث، ؛ علـم 73-72ص:1369غفّـاري، (نباشـد ممکنتأویلش
معـانى واجـد اسـت دانسـته  یادشـده حدیثبودنموضوعشاهدشوشترىمرحومکههایىعبارت
سـاختگى راحـدیث آنهـا بـه استنادباتواننمىلذا،هستندحدیثالفاظظاهرباموافقودرست
.دانست

نتیجه

دانسـتن بودن ادلّه یا شواهد موضـوع یـا محـرَّف   »اطمینانی«یا » یقینی«افزون بر آنچه در لزوم 
کـه عـالوه  اسـت کـارى »حـدیث مـتن تصـحیح «شـود کـه   یک حدیث ذکر شد، یادآوري مـی 

تحریفـات اصالحدانشمندانازشمارىکهجایىتااستاحتیاط بسیارودقّتنیازمندبر خبرگی،
دربایـد هـا کـردن اصـالح ایـن کـه اندکردهتوصیهواندنداشتهرواکتابمتندرراتصحیحاتو

تحریـف وتصـحیف آنچـه استممکنزیرا،بماندنخوردهدستمتنوشودآوردهکتابيهحاشی
دسـت دررااصالحقلمِکهکسىآنذهنبهدرستوجهآنوداشتهدرستىوجهرود،مىشماربه

مـا ترىماکثیراًو«: استگفته نکتهاینیادکردازپسمامقانىعبداللَّهشیخ. باشدنرسیدهگرفته،
ص:1369غفّـاري، (» خفـی صـحیح وجـه ذوصـواب هـو وخطـأ العلـم أهلمنکثیریتوهمه

.)197ـ196
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خبرگــی و دقّــت، در مــوارد بســیاري در داوريِ اخبــار گرفتــاريهبــا همــشوشــترىعلّامــه
ـ      سهو و خطا شده است؛  شبسـترى نصـراللَّه شـیخ يهسهو و خطـایی کـه خـود در پاسـخ بـه نام

)ع(زمـان امـام بـا اسـحاق بـن احمدمالقاتشوشترىعلّامهنمونهبراى. استشده خستوبدان
يهنامــازپــسبــود ولــیکــردهانکـار الرّجــالقــاموسدرهــموالدخیلــۀاألخبــاردرهـم را

ــذیرفتراخــوداشــتباهشبســترىمرحــوم ــاىچــاپدرراآنوپ ــدىه ــاموسبع الرّجــالق
ــهشوشــترىمرحــومکــهاىنامــهدر. کــردتصــحیح چنــیننوشــتهنصــراهللا شبســترىشــیخب

:استآمده 
رأىو«: گفتـه کـه اسـحاق بـن احمـد درفهرسـت مکـال دربودیـد فرمودهمرقوم«

ذکـر عـده آندررااواسدىکهشدهتشکیکقاموسدر»السالمعلیهالزّمانصاحب
محمـدبن قـم أهـل منو«: اکمالازایدکردهنقلکهاستغلطشمايهنسخونکرده

.»إسحاق
امـا . است»محمد«آندرشاه،ناصرالدینزمانطبعدارماىنسخهبنده. استدرست

غفّـارى آقاىکهاىنسخهآنکهوفهرستشهادتبهاستدرستشماخطّىيهنسخ
ایـد، دادهتذکّرراامورگونهاین.. .است»احمد«لفظبهنیزنمودهنشراکمالازجدیداً
دوازدهمـى شده،ختمیازدهمجلّدبهکهقاموسبراىداردخیال. استتشکّرموجب
آنهادرتصحیفاتبعضىونوشتهملحقاتىجلد،یازدهعناوینازبعضىبرکهبنویسد
آقایـان کهاستزیادهایىوکمواشتباهاتبعضىونشدهذکرنامهغلطدرکههست
قـرار جلـدى راآنهااند،دادهتذکّراسحاقبناحمددرجنابآنفرمایشمانندفضال
.)434ـ433ص:1389طالعی،(»دهد

و مآخذمنابع

کریمقرآن
.مرعشىاللّهآیتيهکتابخان: قم.البالغهنهجشرح.).ش1337(.الحدیدأبىابن
.اسماعیلیانيهمؤسس: قم.الحدیثغریبفىالنهایۀ)..ش1364(.اثیرابن
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تحقیقـات مرکـز : قـم .التّفاسـیر جـامع افـزار نرم.التنویروالتّحریر.طاهربنمحمدعاشور،ابن
.اسالمىعلومامپیوترىک

.الفکردار: بیروت.اللّغۀمقاییسمعجم)..ق1418(.فارسابن
.الفکردار: بیروت.النهایۀوالبدایۀ)..ق1407(.کثیرابن
.صادردار: بیروت.العربلسان)..ق1414(.مکرّمبنمحمدمنظور،ابن
.الصادقي همؤسس: ، تهرانتب االعاریباللبیب عن کمغنی.). ش1378(.الدینهشام، جمالابن

.33ش.پژوهشيهآینيهنشری.الدخیلۀاألخباريهدربارسخنى).تابی(.رضااستادى،
.الکاتبنشردفتر.البالغهنهجشرح)..ش1362(.میثمابنبحرانى،

تشـارات ان:تهـران .اإلعـراب والصـرف والنّحـو موسـوعۀ )..ش1382(.امیـل یعقـوب، بدیع
.استقالل

العلـم دار: بیـروت . تـاج اللّغـۀ و صـحاح العربیـه    .). ق1407(.بـن حمـاد  جوهري، اسماعیل
.للمالیین
دار: بیروت-دمشق. القـرآن غریبفىالمفردات)..ق1412(.محمدبنحسیناصفهانى،راغب
.العلمدار-الشّامیه

.)عج(مهدىاماميهمؤسس: قم.ئحالجراوالخرائج)..ق1409(.الدینقطبراوندى،
.االسـالم فـیض نقـى علـی : تحقیقوتصحیح.البالغهنهج)..ش1379. (حسینبنمحمدرضى،

.فقیهانتشارات: تهران
.للمالیینالعلمدار: بیروت.األعالم)..م1989.(خیرالدینزرکلى،

الکتـب دار: یـروت ب.الحـدیث غریـب فـى الفـائق )..ق1417. (عمـر بـن محمـود زمخشرى،
.العلمیه

الکتبدار: بیروت.التنزیلغوامضحقائقعنالکشّاف)..ق1407(. ـ ــــــــــــــــــــ
.العربى

؛.ق1401سـوم؛ واولمجلّـدات .لصدوقامکتبۀ: تهران.الدخیلۀاألخبار.محمدتقىشوشترى،
.ش1365چهارم؛مجلّد؛.ق1396دوم؛مجلّد
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.امیرکبیر: تهران.الصباغهبهج)..ش1376.(ــــــــــــــــ
.المشعرنشر:تهران. الدرایۀنهایۀ).تابی(.حسنسیدصدر،

.مدرسینيهجامع: قم.التّوحید)..ق1398(.بابویهبنمحمدصدوق،
.مدرسینيهجامع: قم.الفقیهالیحضرهکتاب من)..ق1413.(ـ ـــــــــــــــــــ

.مرعشىاللَّهآیتيهکتابخان: قم.الدرجاتبصائر)..ق1404(.بن حسنار، محمدصفّ
نگـاران فهرسـت انجمـن جنـگ دومدفتـر ؛پـژوهش پژواك)..ش1389(.عبدالحسینطالعى،

.اسالمىذخائرمجمع: قم.خطّىهاىنسخه
.مدرسینيهجامع: مق.القرآنتفسیرفىالمیزان)..ق1417(.محمدحسینسیدطباطبایى،

انتشـارات : تهـران .تفسـیر القـرآن  البیـان فـى  مجمـع )..ش1372(.حسـن بنفضلطبرسى،
.ناصرخسرو
.الشیعهفقهيهمؤسس: بیروت.المتهجدمصباح)..ق1411(.حسنبنمحمدطوسى،

ـ ج: قـم .اللّغویـه الفـروق معجـم )..ق1412(. نورالـدین جزائـرى، -ابوهاللعسکرى، يهامع
.مدرسین

ــارى، ــرعلــىغفّ ــهمقبــاستلخــیص)..ش1369(.اکب ــامدانشــگاه: تهــران.الهدای صــادقام
.السالمعلیه

.هجرتانتشارات: قم.العینکتاب)..ق1410(.احمدبنخلیلفراهیدى،
التـراث احیـاء دار: بیـروت .المحـیط القـاموس )..ق1412(.یعقـوب بـن محمـد فیروزآبادى،

.العربى
ــ: اصــفهان.الــوافى)..ق1406(.محمدمحســنکاشــانى،فــیض امیرالمــؤمنینامــاميهکتابخان

.السالمعلیه
کـامپیوترى تحقیقـات مرکـز : قم.التفاسیرجامعافزارنرم.المنیرالمصباح.محمدبناحمدفیومى،

.اسالمىعلوم
.سالمیهاالالکتبدار: تهران.الکافى)..ق1407(.یعقوببنمحمدکلینى،

.الوفاءمؤسسۀ: بیروت.األنواربحار)..ق1403(.محمدباقرمجلسى،
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.مدرسینيهجامع: قم.الحدیثدرایۀ)..ش1379(.کاظمچى،شانهمدیر
.مفیدشیخيهکنگر: قم.االعتقادتصحیح)..ق1413(.نعمانبنمحمدبنمحمدمفید،


