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چکیده:
تالش برای تعریف دقیق اصطالح «حدیث موضوع» و فهم درست آن ،در ارزیابی و اعتبارسنجی دقیقق از
روایات تأثیر مستقیم دارد ،درک عمومی از حقدیث موضقوع بقع معنقای برسقا تعشقد و بقع درو بقع
پیامبر(و معصومین )نسبتداد شد است؛ اما اضافع نمقودن قیقد ریرعمقدی در تعریقف حقدیث
موضوع ،با تعلیل شأن و جایگا حدیث ،بیشک بع گا ِ شناسایی و اعتبارسنجی روایات ،بر وسعت دایقر
احادیثی کع موضوع دانستع میشود ،میافزاید و همانگونع کع حدیثِ موضقوع آسقیبی جقدی بقر پیۀقر
روایات است ،جعلانگاری نیز آسیبی دیگر است .این پژوهش با آسیبشناسی تعریف حدیثِ موضوع و با
هدف ارائۀ تصویری روشن از آن سامان یافتع است .ازآنرو کع تعریف حدیث موضوع مبتنقی بقر روایقت
«من کذب» است ،پس از نقد و بررسی اجمالی نظر بر ی محققان دربار حدیثِ موضوع ،روایت مذکور بقا
رویۀرد تحلیل مفهومی و فرایندی(رویۀرد جامععشنا تی) مبتنی بر قرآن مورد بررسی قرار گرفتع اسقت.
نتیجۀ تحلیل و بررسی ،از یک سو تصویری روشن از حدیث موضوع ارائع مقیدهقد و از سقوی دیگقر در
حوز شناسایی انواع احادیث جعلی و نیز اقسام جاعالن سودمند است .با این تحلیل کع مبتنی بقر ققرآن
است میتوان رفتار مخالفان و درو پردازان بعد از پیامبر را کع عموماً در اردوگا منافقان قرار مقیگیرنقد،
پیشبینی نمود.
کلیدواژهها :حدیث موضوع ،تحلیل مفهومی ،تحلیل فرایندی« ،من کذب» ،منافقان.
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بازپژوهشی اصطالح حدیث موضوع با تأکید بر
تحلیل مفهومی و فرایندی حدیث «من کذب»
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 .1طرح مسئله
تأثیر احادیث جعلی در تخریب مبانی و اصول دینی سبب شده استت کتک کتانون توجتک
محققان بسیاری قرار گیرد و در جهت جعلِ اصالح «حتدیث مووتو » ،شناستایی آن و
در جهت شناسایی احادیث موووعک و چک نقد و بررسی آنها ،خود خطری جدی است
کک اظهار نظرهای مؤلفان در ارزیابیهای ثانوی از کتابهایی کک بک جمت آوری احادیتث
موووعک پرداختکاند ،از آن پرده برمیدارد .وارد نمودن شمار زیادی از احادیتث وتعی
در زمرۀ احادیث موووعک بک سبب جایگاه مهم احادیث چک در نگارش مجموعکها ماننتد
الموووعات ابن جوزی و چک در حوزۀ تألیفات نظری مانند الوو فی الحتدیث عثمتان
فالتک ،سبب شده است کک این بار آسیب جدی جعلانگاری با همان وسعت ،احادیتث را
تهدید نماید .و مؤلفان پس از ابن جتوزی ،بتا ختردهگیتری بتر وی ،برختی از احادیتث
مووو دانستکشده را بک مجموعک احادیث وعی  ،حسن و حتتی صتحیب بگرداننتد .در
حوزۀ بحثهای نظری نیز برخی از تعری های حدیث مووو کک مبتنی بر حدیث «متن
کذب» است ،سبب شده احادیثی کک سهواً بک پیامبر و معصومان نستبت داده شتده استت،
جزء قلمرو تعری

بک حساب آیند.

پرسش مهم این است کک اشکال اساسی محققان در تعری حدیث مووو چیست؟
آیا تعری نسبتاً جام از «حدیث مووو » مبتنی بر روایت «من کذب» امکانپذیر است؟
با آگاهی اجمالی از تواتر روایت «من کذب» ،مفهتوم روایتت چیستت؟ بتا چتک تحلیلتی
میتوان بک مصادیق احتمالی دروغپردازان در روایت دست یافت؟
 .2معناشناسی حدیث موضوع
 .1-2وضع در لغت
4
لغویتتان انتقتتال از ستترزمین اصتتلی بتتک مکتتان دیگر فراهیتتدی4141 ،ق ،ج ،2ص)491
فرونهادن و پست شمردن در مقابل باال بردن زبیدی4222 ،ق ،ج ،1ص /111ابن منظتور،
4141ق ،ج ،8ص /293طریحی4231 ،ش ،ج ،1ص ،)111بتک کنتاری افکنتدن طریحی،
4231ش ،ج ،1ص ،)111ایجاد وخلق کردن راغب4142 ،ق ،ج ،4ص )831را از معتانی
وو دانستتکانتد؛ واژۀ نزدیت

بتک ایتن معنتا جعتل استت ،و معنتای جعتل را صتن )
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ساختن فراهیدی4141 ،ق ،ج ،4ص /229فیومی4141 ،ق ،ج ،2ص ،)412هممعنتای بتا
ووتت ابن منظتتور4141 ،ق ،ج ،44ص )441و خلتتق کردن طریحتتی4231 ،ش ،ج،1
ص )228بیان کردهاند.

جعلی و ساختگی است کک بک دروغ بک پیامبر و نزد شیعک بتک معصتومان )نستبت
داده شود .ازاینرو حدیث مووو باید بک کناری افکنده شود ،زیرا شایستگی انتستاب بتک
معصوم را ندارد و بدترین نو حتدیث وتعی استت .ستیوطی ،بتیتتا ،ج ،4ص/222
ابنعراق4299 ،م ،ج ،4ص)1
برخی پژوهشگران در تعری

حدیث مووو متیگوینتد «هتو المکتذوب المختلتق

المصنو  ».مامقانی ،4144 ،ج ،4ص /298عاملی شهید ثانی)4238 ،ش ،ص /39قاستمی،
بیتا ،ص )411ابوریک در تعری

حدیثِ مووو  ،جزئی دیگتر متیافزایتد و متیگویتد

«والحدیث المووو هو المختلق المصنو المنسوب الی رستول ا زوراً و بهتانتاً ستواء
کان ذل عمداً ام خطأ ».ابوریک ،بیتا ،ص)449
 .3-2تأملی بر عمدی و غیرعمدی بودن حدیث موضوع
برخی حدیثپژوهتان در تعریت حتدیث مووتو  ،قیتد عمتدی و غیرعمتدی را بیتان

کردهاند ستیوطی ،بتیتتا ،ج ،4ص /222ابتنعتراق4299 ،م ،ج ،4ص /1ابوریتک ،بتیتتا،
ص /449عثمان فالتک4114 ،ق ،ج ،4ص ،)418برخی دیگر تنهتا بتک قیتد عمتدی بتودن
اشاره کردهاند .قاسمی ،بیتا ،ص)411
بیان کردن دو قید «کذب» و «عمد» در تعری حدیث مووو  ،مبتنی بر روایت «مَتن
کذَبَ عَلَی مُتَعَمِّداً ،فَلیتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ» معمر بتن راشتد4112 ،ق ،ج ،4ص /234ابتن
وهب4121 ،ق ،ج ،4ص /31طیالسی4149 ،ق ،ج ،4ص /234احمد بن حنبتل4143 ،ق،
ج ،4ص /143بخاری4122 ،ق ،ج ،4ص /22القشیری النیستابوری ،بتیتتا ،ج ،4ص/41
ابنبابویک4142 ،ق ،ج ،1ص )231از پیامبر استت .برختی نیتز بتا استتناد بتک روایتات
مشابهی ر.ک معمر بن راشد4112 ،ق ،ج ،44ص /234شتافعی4111 ،ق ،ج ،4ص/212
جَ توَهَری البغتتدادی4141 ،ق ،ج ،4ص /212احمتتد بتتن حنبتتل4143 ،ق ،ج ،4ص/211
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بختتاری4122 ،ق ،ج ،4ص /22ترمتتذی4998 ،م ،ج ،1ص /222نستتائی4124 ،ق ،ج،1
ص /292طحاوی4141 ،ق ،ج ،4ص )212کک لفظ تعمتداً در آنهتا بتک کتار نرفتتک و بتک
صورت مطلق بیان شده است ،قید غیرعمدی را نیتز در تعریت حتدیث مووتو بیتان

شتتافعی4111 ،ق ،ج ،4ص /229احمتتد بتتن حنبتتل4143 ،ق ،ج ،4ص /233طحتتاوی،
4141ق ،ج ،4ص /211ابن حبان4118 ،ق ،ج ،4ص /241کلینت 4113 ،ق ،ج ،4ص419
و ج ،1ص)483
 .1-3-2دیدگاه ابوریه

ابوریک با استناد بک برخی از روایات فوق کک قید متعمداً در آن نیستت ،ورود ایتن قیتد در
روایت را از سوی پیامبر مخال عقل و خُلق ایشتان دانستتک و بتا تعریت دروغ بتک
عمدی و غیرعمدی ،نیز ناسازگار میداند .بک عقیدۀ وی ،قید تعمتد احتمتاالً نتیجت ادراج
است .وی دلیل این ادراج را توجیک کار دو گروه میداند گروه نخست مؤمنتان صتالب و
گروه دیگر راویان بیدقت در نقل حدیث کک با این کار در صدد توجیتک ستهلانگتاری و
سوء فهم خود بودند .وی قاعدۀ «نحن نکذب لک ال علیک» و «انما الکذب علی من تعمتده»
را نیز پیامد همین دو امر میداند .ابوریک ،بیتا ،ص)31
نقد اجمالی نظر ابوریه
سخن ابوریک از ی

احتمال فراتر نمیرود ،اینکک خبر از چیزی برخالف واق دروغ است

و قید عمد و غیرعمد در آن تأثیری ندارد سخنی درست است ،اما ادام روایت کتک نتاظر
بر حکم است ،تنها در صورتی میتواند درست باشد کک در دروغ گفتن بر پیامبر تعمتدی
در کار باشد و گرنک تهدید انتهای آیک بک درافتادن در آتش دوزخ بتیمعناستت .و چنانهتک
قید تعمداً نیز در روایت وجود نداشتک باشد ،حکم انتهای روایت بیانگر این است کک مراد
کذب عمدی است.
شواهد بطالن دیدگاه ابوریه
الف .در روایت هشام از امام صادق بک روش دروغپردازی مغیرة بن سعید با قید عمد
اشاره شده کک با انگیزۀ خاص روایات ساختگی را وارد کتب مینمود «کتانَ المُغِیترَةُ بَتنُ
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سَعِیدٍ یتَعَمَّدُ الْکذِبَ عَلَ أَبِی ،وَ یأخُذُ کتُبَ أَصَحَابِکِ وَ کانَ أَصَحَابُکُ المُسَتتَتِرُونَ بِأَصَتحَابِ
أَبِی یأخُذُونَ الکتُبَ مِن أَصَحَابِ أَبِی فَیدَفَعُونَهَا إِلَ المُغِیرَةِ فَکانَ یتدُسُّ فتیهتا الکفترَ وَ
الزَّندَقَةَ وَ یسَنِدُهَا إِلَ أَبِی ثُمَّ یدَفَعُهَا إِلَ أَصَحَابِکِ فَیأمُرُهُمَ أَن یثبِتُوهَا فِتی الشتیعَةِ ».کشت ،
ب .در روایتی دیگر ،ابوحمزه بطائنی از امام کاظم در معرفی واوعان حدیث قید
تعمد را میآورد «لعن ا محمد بن بشیر وأذاقک حر الحدید ،أنک یکذب علی ،بترء ا منتک
و برئت ال ا منک ،اللهم انی أبرأ إلی

مما یدع فی ابن بشیر ،اللهم أرحنی منک .ثم قتال

یا علی ما أحد اجترء أن یتعمد الکذب علینا اال أذاقک ا حر الحدید ،و ان بناناً کذب علت
علی بن الحسین علیهماالسّالم فأذاقک ا حرالحدید ،و أن المغیرة بن سعید کذب عل أبتی
جعفر علیک السّالم فأذاقک ا حر الحدید ،و أن أبتا الخطتاب کتذب علت أبتی فأذاقتک ا
حرالحدید و أن محمد بن بشیر لعنک ا یکذب علی برئت ال ا منک ».کشت 4232 ،ش،
ج ،2ص)339
ج .در تقسیمبندی امیرمؤمنان در انوا روایات ،دروغ بک عمد و غیرعمد تقستیم شتده
است 2و در نو غیرعمد ازآنرو کک غرض خاصی در میان نبتوده استت ،عقتوبتی بتر آن
مترتب نمیشود .صبحیصالب با تأکید بر متن روایت ،از گتروه نخستت بتک منافقتان و از
گروه دوم بک خاطئان نام میبرد .شری الروی4141 ،ق ،ص )223از قیاس روایت «متن
کذب» با شواهد مطرحشده برمیآید کک حکم آتش بر دروغِ بک عمد کک اجمتاالً از ستوی
منافقان مطرح میشود ،داللت دارد.
بک نظر میرسد ابوریک میان نتیجک و حکم خلط نموده است ،زیرا نستبت دادن ستخنی
بک معصوم کک آن را نفرمودهاند ،عمداً و یا سهواً ،کتذب استت امتا از نظرگتاه حکتم
متفاوت است.
بخشی از استدالل ابوریک مبتنی بر روایاتی است کک قید تعمداً در آنها بتک کتار نرفتتک
است .این استدالل نیز نیازمند نقادی است ،و اختالف در روایاتی کک این قید را دارنتد یتا
از آن ساکت است ،وجود ندارد .ابوجعفر الطَّحاوی در نبود اختالف در روایتاتی کتک قیتد
تعمداً را دارند و روایاتی کک خالی از آن قید هستند ،میگوید «لِأَنَّ مَن کتذَبَ فَقَتدَ تَعَمَّتدَ
الکذِبَ وَلَحِقَکُ الوَعِیدُ الَّذِی ذَکرنَا وَذِکرُ رَسُولِ ا ِ صَلَّ ا عَلَیکِ وَسَلَّمَ التَّعَمُّدَ فِیمَتا ذَکترَهُ
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مِن ذَلِ

إنَّمَا هُوَ عَلَ التَّوَکیدِ لَا عَلَ مَا سِوَاهُ کمَا یقُولُ الرَّجُلُ فَعَلتتُ کتذَا ,وَکتذَا بِیتدِی

وَنَظَرتُ إ َل کذَا وَکذَا بِعَینِی ،وَسَمِعَتُ کذَا وَکذَا بِأُذُنِی عَ َل التَّوَکیدِ مِنکُ فِی الکلَامِ لَتا عَلَت
ل ذَلِ بِغَیرِ یدِهِ ».طحاوی4141 ،ق ،ج ،4ص)239
أَنَّکُ یفعَ ُ

شده و برخی از احادیث وعی

و حتی صحیب را در شمار احادیث مووو قرار دهنتد.

شوکانی این گشادهدستی ابن جوزی در مووو دانستن احادیث را با تعبیر «تستاهل فتی
موووعاتک» آورده و از اینکک وی نک تنها احادیث وعی و بلکک احادیث حسن وصتحیب
را مووو دانستک ،خرده گرفتک است .شوکانی ،بیتا[ب] ،ص)1
 .2-3-2دیدگاه عثمان فالته

عثمان فالتک نسبت بک ابوریک در بررسی قید عمدی و غیرعمدی ،رویکردی واقت بینانتک را
در پیش میگیرد ،اما در انتخاب رأی و نظر نهایی ،قید غیرعمد را نیتز بتک ستبب شتأن و
منزلت حدیث پیامبر بک عنوان مصدر دوم تشری اسالمی الزم میدانتد .عثمان فالتتک،
4114ق ،ج ،4ص)419
نقد نظر عثمان فالته
برخالف ابوریک ،عثمان فالتک در اینکک اصوالً باید در تعری

حدیث مووو  ،قید عمتد را

وارد دانست تشکی نمینماید ،اما بک باور خود برای حفظ جایگتاه حتدیث نبتوی ،قیتد
غیرعمد را نیز بدان اوافک میکند و در این انتخاب ،بک حساستیت محتدثان ستل ماننتد
یحیی بن معین اشاره دارد.
استدالل و انتخاب عثمان فالتک از زوایای مختل اشکال دارد
نخست اینکک تنها پی بردن بک حدیث مووو  ،سبب رد حدیث نیست بلکتک حتدیث
مووو تنها یکی از انوا حدیث مردود است ،چنتانکتک محققتانی ماننتد ابتن حجتر در
تقسیمبندی انتوا حتدیث ،حتدیث مووتو را یکتی از انتوا حتدیث متردود شتمرده
است .عسقالنی4122 ،ق ،ص )413مهمترین نقد وارد بک وی در این زمینک ،ترجیب ستیرۀ
برخی محدثان نسبت بک نظر برخی محققان است.
دومین ایراد وارد بر دیدگاه افرادی چون عثمان فالتک ،این است کک حساسیت نستبت

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 13:59 +0430 on Monday April 17th 2017
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بازپژوهشی اصطالح حدیث موضوع با تأکید بر تحلیل مفهومی و197 ...

بک جایگاه حدیث نبوی سبب میشود کک حتی حدیثی کک سهواً دارای نسبت خالف واق
بک پیامبر شده است ،مووو نامیده شود و بدین ترتیب ،باب بررسی و واکاوی قتراین
مختل برای صدور حکم وو  ،بستک شود و درنتیجک ،بسیاری از احادیث نبتوی قبتل از

کوتاهی صورت نگیرد و همانطور کک باور اجمالی وجود برخی از احادیتث مووتو در
میان احادیث مختل امکان دارد سبب گمراهی گتردد ،در آن روی ستکک نیتز کنتار زدن
برخی از احادیث بدون بررسی علمی و دقیق ،با نام احترام بک جایگاه حدیث نبوی ،سبب
محروم ماندن از رهنمودهای نبوی است .حتیالمقدور با برچسب نزدن فوری «مووتو »
بر احادیث و صرفاً قرار دادن آن بک عنوان احادیتث «وتعی »« ،در حتال بررستی» و یتا
«مشکوک» میتوان زمین برخورد علمی را فراهم ساخت.
 .3بازنگری در معنا و مفهوم حدیث «من کذب علیّ»....
ازآنرو کک استناد بیشتر محققان و پژوهشگرانی کک بک بررسی و تحلیتل دربتارۀ احادیتث
موووعک پرداختکاند حدیث فوق است ،بررستی اجمتالی آن بتک برختی ابهامتات دربتارۀ
تعری

حدیث مووو پاسخ میدهد و در گزینش تعریفی کک حتیالمقدور جام و مان

باشد ،کم میکند.
برای تبیین معنای روایت فتوق کتک در نهایتت بتک تحدیتد معنتای حتدیث مووتو
میپردازد ،از دو رویکرد کم میگیریم نخست با برشتمردن اجتزای روایتت از طریتق
تحلیل مفهومی ،اجزای مورد نظر روایت را مورد بررسی قرار متیدهتیم .امتا ازآنرو کتک
تحلیل مفهومی بک تنهایی نمیتواند بیانگر مقصود باشد ،در رویکرد دوم ،از طریق تعری
مبتنی بر مصداق بک معنای حدیث مووو  ،مبتنی بر روایت میپردازیم .برای تعریت بتک
مصداق نیز تحلیل فرایندی رویکرد تاریخیت جامعکشناختی) بسیار نتیجکبخش استت بتک
خصوص اینکک روایت فوق همانطور کک از سیاق «قَدَ کثُرَتَ عَلَتی الکذَّابَتةُ فَمَتن کتذَبَ
عَلَی »...کلینی4231 ،ش ،ج ،4ص )32برمیآید ،در زمتانی بیتان متیشتود کتک دروغ بتر
پیامبر رو بک فزونی گذاشتک و حضرت در قالب خطابک ،حدیث مورد بحث را در نهتی
از دروغ بستن بر خودشان بیان کردند.
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 .4تحلیل مفهومی روایت
در تحلیل مفهومی روایت ،اجزای آن مورد بررسی قرار میگیرند .فعل دروغ بستن کَذَبَ
عَلیَّ) ،قید عامدانک و حکمِ در آتش قرار گرفتن اجزای محوری روایتت استت .کتذب در
4141ق ،ج ،4ص )313و مخال حق و واقعیت مصتطفوی4238 ،ش ،ج ،41ص )21و
حتی رویگردانی از حق نیز میباشد طریحی4231 ،ش ،ج ،2ص )419هرچنتد از جهتت
قصد و نیت متفاوت است ،زیرا کاذب میداند آنهک متیگویتد دروغ استت ،امتا مُخطِتی
نمیداند .ابن منظور4141 ،ق ،ج ،4ص /319ابن اثیتر4233 ،ش ،ج ،2ص )128بنتابراین،
کذبَ خبر دادن از چیزی است کک واقعیت آن چیتز ختالف ایتن خبتر استت و در ایتن
صورت تفاوتی ندارد کک گویندۀ خبر عمداً یا ستهواً گفتتک باشتد ،ولتی گنتاه تتاب دروغ
عمدی است فیومی4141 ،ق ،ج ،2ص )128و تنها منحصر در لفظ نیست ،بلکتک ستخن
موافق با واقعیت چنانهک اعتقادی بدان نباشد ،از مصتادق کتذب استت .منافقون  /3نیتز
برای توویب بیشتر ر.ک طبرستی4232 ،ش ،ج ،4ص /423شتوکانی ،بتیتتا[ال ] ،ج،4
ص /19ابن عاشور ،بیتا ،ج ،4ص )293ازاینرو بک نقل از ابن عباس ،یکذبون بک یبتدلون
و یحرفون معنا شده است .ابن ابیحاتم4149 ،ق ،ج ،4ص)11
وقتی کذب با «علی» متعدی میشود ،مراد کذبی است کک در رابطک با کسی است کک
دروغ بر وی ساختک میشود مصطفوی4238 ،ش ،ج ،41ص )21از همین رو با توجتک
بک شأن کسی کک بر وی دروغ بستک شده ،معنا و متراد از دروغ بستتن متفتاوت استت.
دروغ بستتتن بتتر ختتدا و رستتول« کفتتر» و بتتر متتردم« ،خدعتتک و نیرنتتگ» نامیتتده
میشود .میبدی4234 ،ش ،ج ،4ص )34از دروغ بستن بتر خداونتد در قترآن بتیش از
بیست بار با «افتَرى با مشتقات مختل ) عَلَ ا الکذِب» تعبیر شده است اعراف /89
یونس  /43هود  /48یونس  /39عنکبوت  )38کتک ورود کتذب جهتت تأکیتد بتوده
است ،زیرا در برخی موارد افترای بر خداوند بدون کذب آمده است .انعام  /411اسراء
 )32برخی لغویان نیتز فِرْیة را بتک معنتای کتذب دانستتکاند فراهیتدی4141 ،ق ،ج،8
ص )281و برخی دیگر بک معنای دروغ بزرگی دانستکانتد کتک تعجتببرانگیتز باشتد و
ازاینرو افتراء را دروغ ساختن بزرگ دانستکاند .طریحی4231 ،ش ،ج ،4ص )229فخر
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رازی در نسبت معنایی کذب و افترا میگوید «أصلک من فرى األدیم ،و هو قطعک ،فقیتل
للکذب افتراء ،ألن الکاذب یقط بک فی /القول من غیر تحقیق فی الوجود ».فختر رازی،
بیتا ،ج ،8ص)291
مشتقات مادی «فری» در قرآن  11بار بک کار رفتک است کک از این میان ،بیشترین مشتتقات
ناظر بر دروغ بستن بر خداوند است؛ دروغبستنی کک ظلم نامیده میشتود و قطعتاً عتذاب
نیز بر آن مترتب میشود .با توجک بک آی «فَمَنِ افْتَرى عَلَى اهلل الْکذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِةک فَأولئِةک هُة ُ
الظَّالِمُون» و تأکید بر عبارت «من بعد ذل » دروغ بستن بر خدا در صورتی ظلم محستوب
شده و عذاب بر آن مترتب میشود کک اتمام حجت شده باشد .بک تعبیر عالمک طباطبتایی
«الظلم ال یتحقق قبل التبین ».طباطبایی4143 ،ق ،ج ،2ص )218شأن نتزول آیتک نیتز ایتن
معنا را تأیید میکند ،زیرا گفتک شده این آیک بک یهود اشاره دارد کتک بعتد از روشتن شتدن
حقیقت ،بدون توجک بک نشانکهای روشن باز اصرار داشتند آنها آنهک را از گوشت شتران
حترام متیداننتد ،از اول حترام بتوده استت؛ بنتابراین ظتالم محستوب شتده و مستتحق
عذاباند .بلخی4122 ،ق ،ج ،4ص /291فخر رازی ،بیتا ،ج ،8ص )291هرچند این آیک
ناظر بر یهود است ،براساس قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص المورد» دروغ بستتن
بر خدا و رسول زمانی استحقاق آتش دارد کک با وجود علم بک کذب بودن ،صورت گیترد
و همین معنای عامدانک بودن است.
در آی  31سورۀ آلعمران نیز ،دروغ بستنهای یهود بتا وجتود علتم و آگتاهی آنهتا
مطرح شده است 2.چنانکک در تفسیر آی  3سورۀ ص  ،1برخی مفستران عبتارت «وَ هُتوَ
یدَع إِلَ الإِسَالمِ» را روشن بودن براهین و تمام شدن حجت دانستکاند کک جتای شتکی
را باقی نمیگذارد .قرطبی4231 ،ش ،ج ،49ص /81طباطبتایی4143 ،ق ،ج ،49ص/211
آلوسی4141 ،ق ،ج ،41ص /282آل سعدی4118 ،ق ،ج ،4ص )4121ازاینرو ،صتاحب
تفسیر غرائب القرآن این عبارت را نظیر بخش دوم «وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِ َ تةْْذونَنی وَ
قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُول اهلل» دانستک است نیشابوری4143 ،ق ،ج ،3ص )293و بتک تعبیتر شتیوا
ابنعربی ،افترا بر خدا بک معنای نابودن کردن استتعداد فطتری بتا وجتود داعتی ختارجی
است .ابنعربی4122 ،ق ،ج ،2ص)223
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 .2-1-4افتراء و دروغ بستن بر خدا در قرآن

مخالفان پیامبر و پیام آسمانی قرآن ،از گروههای مختل

عالوه بر تکتذیب آیتات و

عقاید بک خداوند میپرداختند؛ از این قبیل استت نستبت دادن ستخنانی غیرآستمانی و
جعلی بک خداوند آل عمران  31و  ،)38شرک ورزیدن بک خدا و انکار توحیتد اعراف
 /23نیز ر.ک طباطبایی4143 ،ق ،ج ،8ص ،)444بتپرستتی طک  /34ر.ک طباطبتایی،

4143ق ،ج ،41ص ،)432نسبت دادن فرزنتد بتک خداونتد ،1تغییتر دادن آیتات مطتابق
خواستتت مشتترکان طباطبایی4143 ،ق ،ج ،41ص )29و ارتداد .مغنیتتک4121 ،ق ،ج،2
ص)232
البتک در برخی از تفاسیر ،سحر نامیدن معجزات الهی و انکار آنها نیتز مصتداق دروغ
بستن بر خدا نامیده شده است .در آی  3سورۀ ص کک پیش از این برای تبیین آگاهانک و
عامدانک بودن دروغ بستن ،از آن سخن رفت ،مفسران نظریات مختلفی را دربتارۀ چیستتی
دروغ بستن بر خدا ارائک دادهاند .نسبت شرک و فرزند دادن بک خداوند ابن کثیر4149 ،ق،
ج ،8ص /424نتتووی4143 ،ق ،ج ،2ص /122مظهتتری4142 ،ق ،ج ،9ص ،)232ستتاحر
نامیتتدن پیتتامبر میبتتدی4234 ،ش ،ج ،41ص ،)83ستتحر شتتمردن معجزات بلختتی،
4122ق ،ج ،1ص /243نخجتتتوانی4999 ،م ،ج ،2ص /141ابتتتن عطیتتتک4122 ،ق ،ج،1
ص )212و نیز دین حق را سحر اشتکار خوانتدن طباطبایی4143 ،ق ،ج ،49ص )211از
تفسیرهای مختل در مورد مووو افتراء است.
هر تفسیری کک از آی فوق ارائک شود ،بیانگر ایتن استت کتک افتترای آنهتا آگاهانتک و
عامدانک بوده است فخر رازی ،بیتا ،ج ،29ص )129و یا معجزات و دین الهتی را ستحر
میدانند .طبرسی4231 ،ش ،ج ،9ص /121میبدی4234 ،ش ،ج ،41ص)83
در تفسیر آی  34سورۀ طک نیز دربارۀ چیستی افترا بستتن بتر ختدا نظریتات مختلفتی
وجود دارد کک در چهار گروه قابل تقسیم است
گروه نخست از مفسران ،سحر دانستن معجزۀ موسی از سوی ساحران را افترا بتر
خدا دانستکانتد .بلختی4122 ،ق ،ج ،2ص /24فختر رازی ،بتیتتا ،ج ،22ص /31فتی
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کاشانی ،بیتا ،ج ،2ص /242شری

الهیجی4232 ،ش ،ج ،2ص /33قرائتی ،4282 ،ج،3

ص)231
دومین گروه سحر ساحران را افترا بر خدا بک حساب آوردهانتد طبری4142 ،ق ،ج،43

گروه ،در توجیک میگویند «اینکتک ستاحران کارهتای ختود را در مقابتل معجتزات ارائتک
نمودند ،افتراست ».ثعالبی4148 ،ق ،ج ،1ص )18همهنین مفسری بتا تعبیتری متفتاوت،
تمس بک خدا با شرای باطل را افتترای آنهتا دانستتک استت .فضتلا 4149 ،ق ،ج،41
ص)421
گروه سوم از مفسران ،افترا بر خدا را اعتقاد بک اصول وثنیت ،از قبیل الوهیتت آلهتک و
شفاعت آنهتا و تتدبیر عتالم را از آنهتا دانستتن طباطبایی4143 ،ق ،ج ،41ص )432و
شرک نامیتدهانتد ابن جتوزی4122 ،ق ،ج ،2ص /431بتانوی اصتفهانی4234 ،ش ،ج،8
ص )481از این گروه ،عالمک در توجیک انتخاب این نظر ،بیان میدارند کتک ستحر نامیتدن
معجزات موسی و دعوت وی را کیدِ سیاسی نامیدن ،افترا بک خداوند نیست و مفستر
دیگر نیز کک بک نظر میرسد بک تقریر نظر عالمک میپردازد ،میگوید نهت موست  بتک
ساحران کک بک خدا افترا مبندید ،نک از جهت سحرشان بوده زیرا آنها نستبت ستحر را بتک
خدا نمیدادند تا اینکک موس آنها را نه نماید کک بک ختدا افتترا نزنیتد ،بلکتک از جهتت
نسبت شری بک خدا دادن و بت ها یا فرعون را در نظام خلقتت معتاون و کمت کتار او
دانستن اثرش چنین می شود کک مشرک را عذاب فراگیترد و بنیتادش را برانتدازد .بتانوی
اصفهانی4234 ،ش ،ج ،8ص)481
چهارمین گروه از مفسران ،شری

قرار دادن برای خدا و ستحر دانستتن معجتزات را

افتتترا دانستتتکانتتد .میبتتدی4234 ،ش ،ج ،3ص /412قرطبتتی4231 ،ش ،ج ،44ص/241
آلوسی4141 ،ق ،ج ،1ص)111
4ة1ة2ة .1نقد و بررسی اجمالی اقوال مفسران

نظر گروه دوم با توجک بک اینکک ساحران سحر خود را بک خداونتد منتستب نمتینمودنتد،
مردود است؛ و نظریات سک گروه دیگر با یکدیگر همصدا ،اما نیازمند بررسی است؛ گروه
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ص /421ابن کثیر4149 ،ق ،ج  ،1ص /231ابن عاشور ،بتیتتا ،ج ،43ص /412قاستمی،
4148ق ،ج ،3ص /424آل ستتعدی4118 ،ق ،ج ،4ص )191و برختتی از مفستتران ایتتن
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سوم کک تنها شری

قرار دادن برای خدا را افترا دانستتکانتد امتا ستحر نامیتدن معجتزه را

ازجملک افترا ندانستکاند ،جای تأمل و توویب دارد .بک نظر میرسد ایتن دو الزم و ملتزوم
یکدیگرند ،دلیل این مدعا اوالً این است کک گروهی دیگر از مفسران بین هتر دو احتمتال

معنای اتمام حجت است کک علم را بر آنها تمام کرده است؛ لتذا چنانهتک پتس از اتمتام
هماوردیت کک حقانیت موسی را درک خواهند کرد و ادعای پیتامبری وی اثبتات خواهتد
شدت چنانهک معجزۀ موسی را سحر بدانند و بر فرعونپرستی عامدانک و عالمانتک) اصترار
ورزند ،بر خدا دروغ بستکاند ،زیرا برای آنها اثبات خواهد شتد کتک معجتزۀ موستی
متفاوت از سحر آنها و بیش کاری فوق بشری و منتسب بک خداونتد استت .بنتابراین
چنانهک اتمام حجت صورت گیرد و با علم بک معجزه بتودن ،بتاز انکتار و نفتی صتورت
پذیرد و بر باورهای نادرست پافشاری شود ،این افتراست .مراد نگارنده از ایتن تووتیب،
نزدی بک آن چیزی است کک در تتب در تفسیری بتدان اشتاره شتده استت کتک تکتذیب
رسول و آیات و نشانکها را سحر دانستن افترا نیست ،امتا حتال کستی استت کتک افتتراء
میبندد .مظهری4142 ،ق ،ج ،9ص)232
چنانهک نظریات مفسران در دو آی  3سورۀ ص

و  34سورۀ طک را مقابلتک کنتیم ،بتا

اندکی تسامب بک این حقیقت رهنمون میشویم کک سحر دانستن دین افتترا بتر خداستت.
عالمک در تفسیر سورۀ ص میگوید «فال ریب أن الدین الذی هو االسالم دینک الحتق
الذی یجب أن یدان بک فدعوى أنک باطل لیس من ا افتراء عل ا  .و متن هنتا یظهتر أن

قولک «وَ هُوَ یدَع إِلَ الإِسَالمِ» یتضمن الحجة عل کون قولهم "هذا سِحْرٌ مُبِینٌ" افتراء عل
ا  ».طباطبایی4143 ،ق ،ج ،49ص)211
آلوسی نیز در تفسیر سورۀ ص

بیان میکند کک چک کسی ظالمتر است از کسی کک بک

اسالم کک سعادت هر دو جهان را دربردارد ،دعوت شود و بتک جتای اجابتت بتا تکتذیب
رسول و سحر نامیدن آیات ،بر خدا افترا بندد .وی در ادامتک دروغ بستتن بتر خداونتد را
شامل انکار حقیقت نیز میداند «فإن االفتراء علت ا تعتال یعتم نفتی الثابتت و إثبتات
المنفی ».آلوسی4141 ،ق ،ج ،41ص)282
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دانستکاند ،ثانیاً خطاب موسی در آی مورد بحث بک ساحران ،قبل از شرو تحدی بتک
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حاصل بررسی معنای افترا بستن بر خدا با بررسی آرای مفسران در دو سورۀ صت

و

طک ،این حقیقت را روشن میسازد کک دروغ بستن بتر ختدا چنانهتک عامدانتک عالمانتک)
باشد ،انکار و تکذیب حق را نیز شامل میشود؛ و ازآنرو کک تکذیب آیتات الهتی و نیتز

آگاهی 3و نیز چک بک سبب عدم اطال و احاط کافی نستبت بتک آن ،3عتذاب الهتی را در

پیدارد.
با توجک بک این توویب ،نتایج زیر را در رابطک با حدیث «من کذب» میتوان استتخراج
کرد
اوالً بنابر ی معنا ،انکار و نفی حقیقت ،دروغ بستن چیزی بک خدا و رستول استت و
بیش مقصود از دروغ بستتن ،تکتذیب و انکتار آگاهانتک و عامدانت حقیقتت استت و
مصداق دروغ بستن بر خداوند و رسول است .مثالً در روایتی آمده است «فَمَن زَعَتمَ أَنَّ
رَسُولَ ا  لَمَ یوصِ فَقَدَ کذَّبَ عَلَ ا وَ جَهَّلَ نَبِیک ».کوف 4141 ،ق ،ص)243
بنابراین در شناسایی احادیث موووعک ،چک بسا برخی از جعتلانگتاریهتا بتک ستبب
دالیل مختل مانند تعصب و ،...خود مصداق دروغ بستن بر خد باشد و فهم عمتومی از
روایت مورد بحث در دروغ بستن بر پیامبر ،نسبت دادن حدیث ستاختگی بتک پیتامبر
است ،درحالیکک انکار و خارج کردن برخی از روایات با برچستب جعلتی دانستتن نیتز
دروغ بستن بر خداست و حکمِ در آیک را بک دنبال دارد.
ثانیاً حتی اگر انکار حق و حقیقت و بک عبارتی جعلی دانستن برخی احادیث صتحیب
پیامبر را از قسم دروغ بستن بر خدا ندانیم ،اما عامدانتک تکتذیب نمتودن و نیتز حتتی
بدون اطال کافی و صرفاً بک واسط خارج بودن از دایرۀ فهتم و شتناخت ،روایتتی را رد
نماییم ،بک تکذیب سخن خدا و رسول میانجامد و از جهت حکم فرقتی نمتیکنتد و
فاعل آن مستحق عذاب الهی است .بنابراین ،همانگونتک کتک شناستایی احتادیثی کتک بتک
پیامبر نسبت داده شده ،دارای اهمیت استت و شتأن پیتامبر اقتضتا دارد کتک حتتی
احادیثی کک سهواً بک دروغ نسبت داده شدهانتد ،جعلتی دانستتک شتوند ،غایتت تتالش در
اینکک ،روایتی بک ناحق جعلی دانستک نشود ،نیز اهمیت دارد.
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دروغ بستن بر خدا دو روی ی سککاند و هر دو عذاب الهی را بک دنبال دارنتد ،افتترا و
دروغ بستن بر خداوند عذاب را بک دنبال دارد .تکذیب آیتات الهتی چتک از روی عمتد و
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 .5تحلیل فرایندی روایت
مراد از تحلیل فرایندی یا رویکرد جامعکشناختی در حدیث مورد بحث ،ایتن استت کتک
جدای از اینکک دروغ بستن بر پیامبر بک چک معنا و مفهومی است ،اصوالً ایتن عمتل در
حوزههایی است .در این بررسی هرچند این مووو نیز دارای اهمیت است ،بتیش از آن
انوا دروغپردازان مورد بررسی قرار میگیرند .بنابراین در تحلیل فرایندی روایتت ،تأکیتد
بر «من» موصولک در روایت است .عبارت «قَدَ کذِبَ عَلَ رَسُولِ ا  عَلَ عَهَتدِهِ حَتَّت
قَامَ خَطِیباً فَقَالَ أَیهَا النَّاسُ قَتدَ کثُترَتَ عَلَتی الکذَّابَتة ».کلینتی4231 ،ش ،ج ،4ص )32در
سیاق روایت از زبتان حضترت امیرمؤمنتان ،دلیتل مناستبی بترای بررستی رویکترد
جامعکشناختی نسبت بک این مسئلک است ،بک عالوه ازآنرو کک احادیتث مووتوعک عمومتاً
مربوط بک بعد از پیامبر است ،با استناد بک «أَنَّ رَسُولَ ا  قَالَ إِنَّکُ سَیکذَبُ عَلَتی کمَتا
کذِبَ عَلَ مَن کتانَ قَبَلِتی» حمیتری4142 ،ق ،ص )92و چنانهتک تصتویری مناستب از
دروغپردازان نسبت بک پیامبر براساس قرآن ارائک گردد ،بک جریتانشناستی بعتد از حیتات
ایشان نیز کم خواهد کرد ،زیرا با وجود پیامبر و نزول وحی رسواییهتای پتی در پتی
مخالفان ،راه را برای دروغ بستن بر این ایشان سخت نموده بود.
ازآنرو کک قرآن از نظرگاه بازتاب تاریخ حیات پیامبر نابتترین تتاریخ استت ،بتا
مراجعک بک همان آیاتی کک در آن از دروغ بستن بر خدا سخن بک میتان آمتده ،ایتن بتار از
زاویکای دیگر ماهیت دروغزنندگان بر خداوند و پیامبر را بک صتورت اجمتالی متورد
بررسی قرار میدهیم .بررسی آیاتی کک دروغ بستن بر خدا در آن بک کتار رفتتک استت ،بتا
کم

برخی از تفاسیر ،نتایج زیر را نشان میدهد.

دروغ بستن بر خدا
مشرکان
یهود
منافقان
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 .6تحلیل نتایج (دروغزنی نسبت به خداوند)

الف .مشرکان بیشترین سهم از دروغ بستن بک خداوند را بک خود اختصتاص دادهانتد؛ بتک
عالوه اگر تعداد آیاتی را کک بیانگر اتهام پیامبر بک دروغزنی است ،بک ایتن تعتداد بیفتزاییم
مشرکان در دروغ بستنهای خویش بسیار متأثر از یهودیان بودهاند ،8زیرا یهودیان با علتم
و براساس اطالعات مرتکب این عمل میشدند و براساس همان دانش ،مشترکان را نیتز

تشویق میکردند.
ب .یهودیان پس از مشرکان ،بیشترین سهم را در دروغ زدن بر خداوند دارنتد .عالمتک
طباطبایی در تفسیر آی  21سورۀ آلعمران ،افترا بستن بر خدا را با علم و آگاهی بک اینکتک
گفتارشان باطل است ،روی یهود میداند و با ارجا بک آی  33سورۀ بقره ،افتترا بستتن از
سوی یهود را امری بدیهی میداند .طباطبایی4143 ،ق ،ج ،2ص)421
آی  18سورۀ نساء نیز بیانگر این است کک یهودیان پس از آگاهی و علتم بتک آنهتک در
تورات آمده ،بک آنهک در قرآن آمده است ،ایمان نیاوردنتد بلخی4122 ،ق ،ج ،4ص)233
و پس از حصول ایمان در تورات ،بک انکار آن در قرآن پرداختند .ابن عاشور ،بتیتتا ،ج،4
ص )411هرچند از باب عمومیت لفظ ،مفسرانی مانند شوکانی شوکانی ،بیتا[ال ] ،ج،4
ص )119این حکم در آیک را برای هری از مشرکان از اهل کتاب و غیتر آن تعمتیم داده
است ،مفسرانی دیگر از این آیک ،شرک یهود را در عرف شتر استتنباط کتردهانتد .فختر
رازی ،بیتا ،ج ،41ص )98در آی  11از همین سوره نیز خودستای یهود و اینکک ختود را
پستتر ،دوستتت و ولت ختتدا مت خواننتتد ،افترایت دانستتتک شتتده کتک بتتک ختتداى تعتتال
م بندند .طباطبایی4143 ،ق ،ج ،1ص)231
آنهک دربارۀ یهودیان اهمیت دارد ،این است کک با توجک بتک دانتش و علتم مبتنتی بتر
تورات ،همانگونک کک مشرکان را در دروغ بستن بر خدا و مخالفت یاری میرساندند ،بتک
منافقان در مدینک نیز در رویارویی با پیامبر و دروغ بستن بر خداوند و تکتذیب آیتات

او کم میکردند مائده  14و  /12نیز ر.ک بلختی4122 ،ق ،ج ،4ص /131فختر رازی،
بیتا ،ج ،44ص /218طبرسی4231 ،ش ،ج ،2ص /212آلوسی ،4141 ،ج ،3ص /133ابن
عاشور ،بیتا ،ج ،42ص /223طباطبایی4143 ،ق ،ج ،42ص)211
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بیشتر نیز میشود .اما آیاتی نیز وجود دارند کک براساس برخی تفاسیر داللت میکننتد کتک
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ج .منافقان هرچند از جهت کمّی ،کمترین سهم از افترا بستن بر خداوند را دارند ،اگتر
دانش و آگاهی را متغیر معنادار در دروغبستن بدانیم ،تأکید بر نکات زیر اهمیت مخالفتت
و دروغ بستن آنها را آشکار میسازد.
اطتتال و آگتتاهی بتتر خداونتتد دروغ متتی بستتتند و از ستتوی دیگتتر ،حضتتور در مدینتتک،
زمینه تعامل بیشتری از آنها را با یهود و گرفتن اطالعات فراهم میآورد ،تا بدانجا کک بتک
سبب غایت دوستی با یهود ،براساس آی  41سورۀ مجادلتک ،ملحتق بتک یهودنتد .بلختی،
4122ق ،ج ،1ص /232طبری4142 ،ق ،ج ،28ص /43طبرسی4231 ،ش ،ج ،9ص/281
فخر رازی ،بیتا ،ج ،29ص /193طباطبایی4143 ،ق ،ج ،49ص /492نیز ر.ک تفسیر آیت
 44سورۀ حشر)
اهمیت گروه منافقان را از زاوی نو مخالفت آنها نیز میتوان بررسی کرد تتا بتدانجا
کک نک تنها بر خدا دروغ میبستند ،بلکک آیات قرآن را ساختک و پرداختت پیتامبر و نظتر
شخصی ایشان میدانستند .تفسیر آیات  22و  21سورۀ شوری ،تصویری گویا از رویکرد
منافقان و نیز کلیات راهبرد احتمالی آنها نسبت بک حاکمیت جامعک را بعد از پیامبر بتک
تصویر میکشد.
طبری سک تفسیر از مودت «فی القربی» در آیک ارائک میدهد دوست داشتتن پیتامبر
بک سبب قرابت ،دوست داشتن خویشاوندان پیامبر و نیز تقرب بک خدا با عمتل صتالب
و اطاعات از خدا .طبری برای معنای نخست ،نزول آیک را در مکک و مخاطب را مشترکان
قریش و دایرۀ قرابت را بک تمام قریش وسعت میدهتد و در تأییتد آن 41 ،روایتت بیتان
میکند کک خالص تمام آنها این است کک بک سبب قرابتی کک قریش با پیامبر دارنتد ،بایتد
وی را یاری نموده و بر علیک دشمن مدد رسانند ،و بنا بتر معنتای دوم ،مخاطتب را اهتل
مدینک و مراد از قربی ،اهل بیت پیامبر هستند .طبری در این زمینک نیز سک روایتت بیتان
میدارد یکی مربوط بک گواهی امام سجاد در شام کک داللت آیتک بتر اهتل بیتت
است و دیگری بیان روایتی نسبتاً طوالنی کک آی مورد نظر را پاسخ انصار در تصتمیم بتر
جم آوری مال در مقابل امر رسالت میداند ،و در نهایت برای معنای سوم کک مراد قربتی
را تقرب بک خداوند میداند 3 ،روایت بیان کرده و خودش بتا استتناد بتک داللتت فتی بتر
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منافقان از ی

سو از جهت حضور در محضتر پیتامبر و جمت مستلمانان از روی

بازپژوهشی اصطالح حدیث موضوع با تأکید بر تحلیل مفهومی و207 ...

«سبب» معنای نخست را بر میگزیند .ازاینرو ،وی حسنک در ادام روایتت را بتک معنتای
عمل صالب و خیر معنا نموده و بک همان دلیل کک خطاب «مودت فتی القربتی» را متوجتک
قریش میداند« ،افتَرى عَلَ ا » را نیتز حمتل بتر دروغ بستتن قترآن و نبتوت از ستوی

دربارۀ تفسیر آیات فوق ،اقوال مفسران از فتریقین خوانتدنی استت و عمومتاً در ستک
گروه قابل جم است.
برخی از مفسران با گزینش نظتر طبتری و تأکیتد بتر وستعت دایترۀ قربتی بتر تمتام
قریش قرطبی4231 ،ش ،ج  ،43ص /22قاسمی4148 ،ق ،ج ،8ص )231و حتی بر تمام
عرب آلوسی4141 ،ق ،ج ،42ص )22با تکل  ،ستایر احتمتاالت را متردود دانستتکانتد.
هرچند برخی دیگر ،از میان عرب ،اهل بیت را در اولویتت قترار دادهانتد فخر ازی،
بیتا ،ج ،23ص ،)191برخی دیگر داللت آیک بر توصیک بک اهتل بیتت را منافتات بتا
برخی آیات دیگر و حتی بک دور از شأن نبوت دانستکاند .آلوسی4141 ،ق ،ج ،42ص)22
و «حسنک» را ناظر بر عمل صالب و نسبت افترا بک پیتامبر در آیتک را از ستوی مشترکان
دانستکاند .نظر آلوسی تناق دارد ،زیرا وی کک طرح مودت قربتی از ستوی پیتامبر را
مردود میدانست و قربی را تا قریش و حتی عرب توسعک میداد ،در ادامتک ،آیت «یقتترف
حسنک» را در شأن ابوبکر میداند؛ شأنیتی کک از نظر وی بک سبب مودت با اهل بیتت
محقق میشود .همان ،ج ،42ص 12قس زمخشری4113 ،ق ،ج ،1ص)224
در گروه دوم از مفسران ،صاحب شواهد التنزیل مستیری متفتاوت از طبتری پیمتوده
است .وی در نقل روایات 21روایت) بک وسعت طبری عمل نموده است با ایتن تفتاوت
کک اوالً روایاتی را بیان کرده کک بر محبت اهل بیت داللت دارند و ثانیتاً بتر ختالف
9

طبری ،بیش از دوسوم روایات وی دربارۀ اهل بیت و نزول آیک در مدینک است.

زمخشری نیتز نخستت از روایتات داللتتکننتده بتر اهتل بیتت و عتترت نتام
برده زمخشری4113 ،ق ،ج ،1ص )249و سپس دو وجک دیگر طبری را با تأکید کمتر ،با
عنوان احتماالت معنایی دیگر بیان کرده است .وی در ادام آیک نیز «حسنک» را مودت اهتل
بیت و مودت ابوبکر نسبت بک اهل بیت را شأن نزول آیک دانستک است.
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حضرت میداند .طبری4142 ،ق ،ج ،21ص41ت )48بنا بر نظر طبری ،این دو آیتک بیتانگر
اووا مکک و آزار مشرکان از سوی قریش است.
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فخر رازی تقریرهای مختل

طبری دربارۀ داللتتهتای قربتی را بیتان متیکنتد .وی

هرچند عمومیت آل پیامبر را تتا قتریش وستعت متیدهتد ،اهتل بیتت را دارای
اولویت میداند و با اشاره بک روایاتی در شأن حضترت فاطمتک زهترا و اهتل بیتت و

آنها نبوده است ،میکوشد تا صحابک را نیز در آن داخل سازد «....إِلَّا المَتوَدَّةَ فِتی القُربت
فیک منصب عظیم للصحابة ألنک تعال قال وَ السَّابِقونَ السَّابِقونَ أولئِةک الْمُقَرَّبُةونَ [الواقعتة ]41
فکل من أطا ا کان مقربا عند ا تعال فدخل /تحتت قولتک إِلَّتا المَتوَدَّةَ فِتی القُربت و
الحاصل أن هذه اآلیة تدل عل وجوب حب آل رسول ا صل ا علیک و سلّم و حتب
أصحاب» فخر رازی ،بیتا ،ج ،23ص )193وی سپس بک جم بین حب اهل بیت و
صحابک اشاره نموده و میگوید «و سمعت بع المذکرین قال إنک صل ا علیک و ستلّم
قال "مثل أهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکب فی ها نجا" و قال صتل ا علیتک و ستلّم
«أصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم» و نحن اآلن فی بحر التکلیت و تضتربنا أمتواج
الشبهات و الشهوات و راکب البحر یحتاج إل أمرین أحدهما السفینة الخالیة عن العیوب
و الثقب و الثانی الکواکب الظاهرة الطالعة النیرة ،فإذا رکب تل السفینة و وق نظره علت
تل الکواکب الظاهرة کان رجاء السالمة غالباً ،فکذل رکب أصحابنا أهتل الستنة ستفینة
حب آل محمد و ووعوا أبصارهم عل نجوم الصحابة فرجتوا متن ا تعتال أن یفتوزوا
بالسالمة و السعادة فی الدنیا و اآلخرة ».همانجا)
تمامی مفسرانی کک قربی را اهل بیت حمل نمودند ،نزول آیک را در مدینک و نتاظر
بر روایتی میدانند کک طبری اینگونک نقل میکند «عن ابن عبتاس ،قتال قالتت األنصتار
فعلنا و فعلنا ،فکأنهم فخروا ،قال ابن عباس ،أو العبتاس ،شت عبتد الستالم لنتا الفضتل
علیکم ،فبلغ ذل

رسول ا صل ا علیک و سلم ،فأتاهم فی مجالسهم ،فقال "یتا معشتر

األنصار أ لم تکونوا أذلة فأعزکم ا بی؟" قالوا بل یتا رستول ا  ،قتال "و أ لتم تکونتوا
والال فهداکم ا بی؟" قالوا بل یا رسول ا  ،قال "أ فال تجیبونی؟" قتالوا متا نقتول یتا
رسول ا ؟ قال "أال تقولون أ لم یخرج

قوم

فآویناک ،أو لم یکذبوک فصتدقناک ،أو

لم یخذلوک فنصرن ؟" قال فما زال یقول حت جثوا عل الرکب ،و قالوا أموالنا و ما فی
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عترت ،روایات در مورد حبّ آنها را متواتر و انکارناپذیر میداند و سپس چتون داللتت
آیک بر اهل بیت انکارناپذیر بوده و روایات فراوانی بر آن داللت داشتکاند و امکان رد
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أیدینا

و لرسولک ،قال فنزلت قُل ال أَسَئَلُکمَ عَلَیکِ أَجَراً إِلَّا المَتوَدَّةَ فِتی القُربت  ».طبتری،

 ،4142ج  ،21ص /43آلوسی ،4141 ،ج ،42ص)24
در برخی دیگر از مناب  ،روایت فوق هنوز ادامک مییابتد و آیت بعتد را کتک نتاظر بتر

اهتل بیتتت را ستاختک و پرداختت پیتتامبر متیدانستتتند کتتک بتک ختتدا نستتبت داده
است .طبرانی4141 ،ق ،ج ،42ص /22سیوطی4111 ،ق ،ج ،3ص)3
طبرانی و سیوطی در روایت بک برخی از افراد اشاره نمیکنند ،اما در ذیل همتین آیتک،
سیوطی روایت «من أبغضنا اهل البیتت فهتو منتافق» را متیآورد ستیوطی4111 ،ق ،ج،3

ص 41)8و عالوه بر آن ،در روایاتی نیز بک عبارت « ..فوق فی قلوب المنتافقین متن أهتل
المدینة »...بک صراحت اشاره شده کک آن گروه منافقتان اهتل مدینتک بتودهانتد .حستکانی،
4144ق ،ج ،2ص)212
در سومین گروه ،تفاسیر شیعی غالباً بک ترتیب مودت قربی بر متودت و تبعیتت اهتل
بیت« ،اقتراف حسنک» دوستی اهل بیتت و افتترا نستبت دادن دروغ بتک پیتامبر از
سوی منافقان مبنی بر جانبداری از اهل بیتتش استت .طبرستی4231 ،ش ،ج ،9ص/11
فی کاشانی ،بیتا ،ج ،1ص /231طباطبایی4143 ،ق ،ج ،48ص)19
همانگونک کک در آن روز عدهای از مردم مدینک منافقان) توصی پیتامبر بتک دوستتی
اهل بیت را نظر شخصتی پیتامبر دانستتند ،در برختی از تفاستیر نیتز در متورد روایتات
داللتکننده بر نظر پیامبر گفتک شده است «فإن فی إسناده مبهما ال یعترف ،عتن شتیخ
شیعی ،و هو حسین األشقر ».قاسمی4148 ،ق ،ج ،8ص)231
منافقانی کک در مدینک بک شکلهای مختل با پیامبر مخالفت میورزیدند و قترآن نیتز

پس از حرکتی ،رسوایی آنها را رقم میزد ،در مووو مودت اهتل بیتت کتک طبتق
روایت کافی پس از جریان غدیر ختم روی داده استت کلینی4231 ،ش ،ج ،4ص،)293
وحی الهی را سخنان ساختگی پیتامبر متیدانستتند ،همتین افرادنتد کتک در تقستیمبنتدی
حضرت امیر مؤمنان از انوا روایات در دست مردم ،روایات مربوط بک صتحاب منتافق را
روایاتی میداند کک عامدانک ،ساختک و پرداختک شده است .برای افرادی کتک وحتی را افتترا
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افتراست ،دربرمیگیرد .بک عبارتی ،مطابق آن روایت ،افترای مطرحشتده از ستوی کفتار و
مشرکان نیست ،بلکک از سوی برخی از حاوران در همان مجلس است کک توصی متودت

۲12
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میدانند ،برساختن مطالبی نسبت بک پیامبر کاری بس سادهتر است بک خصوص بعد از

رحلت پیامبر کک دیگر قرآن آنهتا را رستوا نمتیستازد 44.چنتین افترادی بتا رحلتت
پیامبر و پایان یافتن نزول قرآن میتوانستند راهبردهای عملی خود نسبت بتک ادامت راه

پس از پیامبر قابل پیشبینی میسازد و بیشت

اصتلیتترین فعالیتت منافقتان پتس از

رحلت پیامبر توسع دایرۀ قربی بک مجموعت قتریش بترای دور نگتک داشتتن آنهتا از
عرص سیاست خواهد بود؛ و وجود نص مبنی بر دخالت اهل بیت در سیاستت بتک
دور از شأن نبوت نامیده خواهد شد .چنانکک آلوسی حمتل قربتی بتر اهتل بیتت و
توصی پیامبر نسبت بک آنها را مناسب شتأن نبتوت نمتیدانستت .آلوستی4141 ،ق،
ج ،42ص)22
بیش حضور منافقان در مدینک و فعالیت علیک پیامبر روحیک و توان یهود را کک از
مساعدت با مشرکان ناکام شده بودند ،احیا و بازیابی نموده و این بار یهود نیتز در لبتاس
نفاق ،بیش از گذشتک موفق خواهد شد .نقش یهود در مخالفت بتا استالم بتر هتی کستی
پوشیده نیست ،لیکن در معادل جدید قدرت اسالم در مدینک ،تنهتا منافقتانانتد کتک جتان
تازهای در کالبد یهود دمیدند و بک مخالفت آنها حیات جاویدان دادند.
نتیجهگیری
رویارویی علمی با حدیثِ مووو و توافق بر سر چارچوب متقن سبب میشود از ورود
داوریهای سطحی و احساسی جلوگیری شود .بررستی و تحلیتل مفهتومی و مبتنتی بتر
رویکرد جامعکشناختیِ قرآنیِ روایتِ «من کتذب» ،تصتویری روشتن از ماهیتت حتدیثِ
مووو ارائک میدهد و حتی عملکرد دروغپردازان بعتد از پیتامبر را قابتل پتیشبینتی
میسازد و نشان میدهد کک مهمترین مووو مورد مناقشتک پتس از پیتامبر ،مووتو
سیاست خواهد بود .اهمیت این مووو تا بدانجاست کک حتی توصیکهای پیتامبر کتک
مبتنی بر ارتباط وحیانی است ،سفارشاتی شخصی و احساسی بک حساب خواهد آمد و با
اتمام وحی و رهایی منافقان از رسواییهای پیاپی در قرآن ،در جنگ بتا دیتن بتک وستیل
دین ،گروههای مختل

در لباس نفاق فعالیت خواهند کرد و هرجتا کتک الزم آیتد ،بترای
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اسالم را رقم زنند.
تحلیل فرایندی روایت «من کذب» ،راهبرد منافقان را در مووو جایگتاه اهتل بیتت
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اهداف سیاسی ،قرآن تأویل و تحری

معنوی خواهد شد و همین رفتار با حتدیث نبتوی

بک گونکای فراگیرتر خواهد شد؛ از ی سو احادیث پیامبر در معرض تحری است و
از سوی دیگر ،بک سبب ماهیت احادیث کک دارای چارچوبی متفق نیست ،بتا انگیتزههتای

پینوشتها:
 .4راغب نیز با استناد بک آی  13سورۀ نساء ،انتقال و جابکجایی از جایگاه اصلی را در معنتای ووت
آورده است .ر.ک راغب4142 ،ق ،ج ،4ص)831
« .2إِنَّ فِی أَیدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدَقاً وَ کذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّتاً وَ مُحَکمتاً وَ
مُتَشَابِهاً وَ حِفظاً وَ [وَهَماً] وَهَماً وَ [قَدَ] لَقَدَ کذِبَ عَلَ رَسُولِ ا ص عَلَ عَهَتدِهِ حَتَّت قَتامَ خَطِیبتاً
فَقَالَ مَن کذَبَ عَلَی مُتَعَمِّداً فَلیتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَتا أَتَتاک بِالحَتدِیثِ أَرَبَعَتةُ رِجَتال لَتیسَ لَهُتمَ
خَامِسٌ رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظهِرٌ لِلإِیمَانِ مُتَصَن ٌ بِالإِسَلَامِ لَا یتَأَثَّمُ وَ لَتا یتَحَترَّجُ یکتذِبُ عَلَت رَسُتولِ ا ص
مُتَعَمِّداً فَلَوَ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّکُ مُنَافِقٌ کاذِبٌ لَمَ یقبَلُوا مِنکُ وَ لَمَ یصَدِّقُوا قَوَلَکُ وَ لَکنَّهُمَ قَالُوا صَاحِبُ رَسُتولِ
ا ص رَآهُ وَ سَمِ َ مِنکُ وَ لَقِ َ عَنکُ فَیأخُذُونَ بِقَوَلِکِ وَ قَدَ أَخبَترَک ا عَتنِ المُنَتافِقِینَ بِمَتا أَخبَترَک وَ
وَصَفَهُمَ بِمَا وَصَفَهُمَ بِکِ لَ ثُمَّ بَقُوا بَعَدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَ النَّتارِ بِتالزوورِ وَ البُهَتَتانِ
فَوَلَّوَهُمُ الأَعَمَالَ وَ جَعَلُوهُمَ حُکاماً عَلَ رِقَابِ النَّاسِ فَأَکلُوا بِهِمُ الدُّنیا وَ إِنَّمَتا النَّتاسُ مَت َ المُلُتوک وَ
الدُّنیا إِلَّا مَن عَصَمَ ا فَهَذَا أَحَدُ الأَرَبَعَةِ وَ رَجُلٌ سَمِ َ مِن رَسُولِ ا شَیئاً لَمَ یحَفَظکُ عَلَ وَجَهِکِ فَتوَهِمَ
فِیکِ وَ لَمَ یتَعَمَّدَ  29کذِباً فَهُوَ فِی یدَیکِ وَ یروِیکِ وَ یعَمَلُ بِکِ وَ یقُولُ أَنَا سَمِعَتُکُ مِتن رَسُتولِ ا ص فَلَتوَ
عَلِمَ المُسَلِمُونَ أَنَّکُ وَهِمَ فِیکِ لَمَ یقبَلُوهُ مِنکُ وَ لَوَ عَلِمَ هُوَ أَنَّکُ کتذَلِ لَرَفَضَتک »...ر.ک شتری الروتی،
4141ق ،ص 223و )221
« .2قالُوا لَیسَ عَلَینا فِی الأُمِّیینَ سَبیلٌ وَ یقُولُونَ عَلَ ا الکذِبَ وَ هُمَ یعَلَمُونَ».
« .1وَ مَن أَظلَمُ مِمَّنِ افتَرى عَلَ ا الکذِبَ وَ هُوَ یدَع إِلَ الإِسَالمِ وَ ا ال یهَدِی القَوَمَ الظَّالِمینَ».
« .1قالُوا اتَّخَذَ ا وَلَداً سُبَحانَکُ هُوَ الغَنِی لَکُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الأَرَضِ إِن عِنتدَکمَ مِتن سُتلطان
بِهذا أَ تَقُولُونَ عَلَ ا ما ال تَعَلَمُونَ».
 .3پیش از این بدان اشاره شد.
 .3ر.ک یونس « 29بَل کذَّبُوا بِما لَمَ یحیطُوا بِعِلمِکِ»...
 .8ر.ک نحل  /414ر.ک مووو نسخ ایراد وارده از سوی مشرکان بوده است و چک بسا مشرکان از
یهود مطلب را فرا گرفتک باشند چون در خصتوص نبتوت ،زیتاد بتک یهودیتان مراجعتک متیکردنتد.
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مختل کک مهمترین آنها دور کردن اهل بیت از دخالت در سیاست است ،سخنانی
بک پیامبر نسبت داده میشود.

۲1۲
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طباطبایی4143 ،ق ،ج ،42ص /211آلوسی ،ج ،3ص /133ابن عاشور ،ج ،42ص)223
 .9از این تعداد 9 ،روایت دربارۀ داللت قربی بر اهل بیت و  3روایت دربارۀ داللت حستنک بتر
مودت اهل بیت است کک در نو دوم داللت حسنک بر اهل بیتت) طبتری هتی روایتتی بیتان
نکرده است).

مفید4142 ،ق ،ج ،4ص)14
 .44سورۀ توبک کک دربارۀ منافقان و بک سورۀ «فاوحک» نامیده شده ،کامالً گویای این سخن استت تتا
بدانجا کک از قول خلیف دوم نقل شده است کک «مَا فُرِغَ مِن تَنَزولِ بَرَاءَةٌ حَتَّ ظَنَنَّا أَن لَن یبَقَ مِنَّا أَحَدٌ
إِلَّا سَینزِلُ فِیکِ شَیءٌ ».ر.ک ابن جوزی4122 ،ق ،ج ،2ص )233در روایتی دیگر آمده است «أَن عمر
رَوِی ا عَنکُ قیل لَکُ سُورَة التَّوَبَة قَالَ هِی إِلَ العَذَاب أقرب مَا أقلعت عَن النَّاس حَتَّ مَا کادَت تد
مِنهُم أحدا ».ر.ک سیوطی4111 ،ق ،ج ،1ص)424

منابع
 .4ابن اب حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم ،عربستان سعودى مکتبة نتزار مصتطف البتاز،
4149ق.
 .2ابن بابویک ،محمد بن عل  284ق) ،متن ال یحضتره الفقیتک ،تحقیتق علتیاکبتر غفتاری ،چ ،2قتم دفتتر
انتشارات اسالم وابستک بک جامعک مدرسین حوزۀ علمیک قم4142 ،ق.
 .2ابن جوزى ،ابوالفرج عبتدالرحمن بتن عل قترن  ،)3زاد المستیر فت علتمالتفستیر ،تحقیتق عبتدالرزاق
المهدی ،چ ،4بیروت دارالکتاب العربی4122 ،ق.
 .1عسقالنی ،ابن حجر م 812ق) ،نزهة النظر فی توویب نخبة الفکر ،تحقیق عبدا بن وتی ا الرحیلتی،
ریاض مطبعة سفیر4122 ،ق.
 .1ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر و التنویر ،بیجا بینا ،بیتا.
 .3ابنعراق الکنانی ،نورالدین م 932هت)؛ تنزیک الشریعة المرفوعة عن األخبتار الشتنیعة المووتوعة ،تحقیتق
عبدالوهاب عبداللطی  ،عبدا محمد الصتدیق الغمتاری ،الطبعتة األولت  ،بیتروت دارالکتتب العلمیتة،
4299ق.
 .3ابنعرب  ،ابو عبدا محی الدین محمد قرن  ،)3تفسیر ابن عرب  ،تحقیق سمیر مصطف ربتاب ،بیتروت
دار احیاء التراث العرب 4122 ،ق.
 .8ابن عطیک اندلس  ،عبدالحق بن غالب ،المحرر التوجیز فت تفستیر الکتتاب العزیتز ،تحقیتق عبدالستالم
عبدالشاف محمد ،چ ،4بیروت دارالکتب العلمیک4122 ،ق.
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 .41شیخ مفید این روایت را در قالب خطابکای بر منبر از حضرت علی بک گونتکای بیتان نمتوده
کک صریحاً ناظر بر آیک است «لَا یحِبُّنِی إِلَّا مُؤمِنٌ وَ لَا یبَغِضُنِی إِلَّا مُنَافِقٌ وَ قَدَ خابَ مَنِ افتَترى ».ر.ک

بازپژوهشی اصطالح حدیث موضوع با تأکید بر تحلیل مفهومی و213 ...

 .9ابن کثیر ،اسماعیل بن عمرو ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق محمدحسین شمسالدین ،بیتروت دارالکتتب
العلمیة4149 ،م.
 .41ابن منظور ،محمد بن مکرم م ،)344لسان العرب ،چ ،2بیروت دار صادر4141 ،ق.
 .44ابن وهب ،عبدا م  ،)493الجام  ،تحقیق رفعت فوزی عبد المطلبت علی عبتد الباستط مزیتد ،الطبعتة

 .42احمد بن حنبل ،ابوعبدا م 214ق) ،مسند ،تحقیق احمد محمد شاکر ،الطبعة الولی ،قاهره دارالحتدیث،
4143ق.
 .41آل سعدى ،عبدالرحمن بن ناصر ،تیسیر الکریم الرحمن ،بیروت مکتبة النهضة العربیک4118 ،ق.
 .41آلوس  ،سید محمود قرن  ،)42روح المعان ف تفسیر القترآن العظتیم ،تحقیتق علت عبتدالبارى عطیتة،
بیروت دارالکتب العلمیک4141 ،ق.
 .43بانوى اصفهان  ،سیده نصرت امتین ،مختزن العرفتان در تفستیر قترآن ،تهتران نهضتت زنتان مستلمان،
4234ش.
 .43بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیب البخاری ،تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر ،الطبعة االولی ،بیجتا
دار طوق النجاة4122 ،ق.
 .48بلخ  ،مقاتل بن سلیمان قرن  ،)2تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیق عبدا محمود شتحات ،چ ،4بیتروت
دار احیاء التراث4122 ،ق.
 .49ترمذی ،ابوعیس م 239ق) ،الجام الکبیر سنن الترمذی) ،تحقیق بشار عواد معروف ،بیروت دارالغترب
االسالمی4998 ،م.
 .21ثعالب  ،عبدالرحمن بن محمد قرن  ،)9جواهر الحسان ف تفستیر القترآن ،تحقیتق محمتدعل معتوض،
بیروت داراحیاء التراث العرب 4148 ،ق.
 .24جَوَهَری البغدادی ،علی بن الجَعَد بن عبید م 221ق) ،مستند لجعتد ،تحقیتق عتامر احمتد حیتدر ،چ،4
بیروت مؤسسک نادر4141 ،ق.
 .22حسکان  ،عبیدا بن احمد قرن  ،)1شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تحقیتق محمتدباقر محمتودى ،چ،4
تهران وزارت ارشاد اسالم 4144 ،ق.
 .22حمیرى ،عبتدا بتن جعفر قترن  ،)2قترب االستناد ،تحقیتق مؤسستة آلالبیتت ،قتم مؤسستة آل
البیت4142 ،ق.
 .21دارمی ،ابوحاتم ،االحسان فی تقریب صحیب ابن حبان ،تحقیق شعیب األرنؤوط ،الطبعة األولت بیتروت
مؤسسة الرسالة4118 ،ق.
 .21راغب اصفهان  ،حسین بن محمد قرن  ،)3المفردات فی غریب القرآن ،تحقیتق صتفوان عتدنان داودى،
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االولی ،بیجا دارالوفاء4121 ،ق.
 .42ابوریک ،محمود ،اوواء علی السنة المحمدیک ،چ ،1بیروت مؤسسة االعلمی ،بیتا.

۲11
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بیروت دارالعلم4142 ،ق.
 .23زبیدی ،ابوبکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی م 811ق) ،الجوهرة النیرة ،بتیجتا المطبعتة الخیریتة،
4222ق.
 .23زمخشری ،محمود ،الکشاف عن حقایق غوام

التنزیل ،بیروت دارالکتب العربی4113 ،ق.

 .29تتتتتتتتتتتتتت  ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم کتابخانک آیتا مرعشی نجفی4111 ،ق.
 .21شافعی ،ابوعبدا محمد بن ادریس م 211ق) ،المسند ،بیروت دارالکتبالعلمیة4111 ،ق.
 .24شری الرو  ،محمد بن حسین م  113ق) ،نهج البالغة للصبحی صالب) ،تحقیق فتی
قم هجرت4141 ،ق.

الهیج قرن ،)44محمد بن عل  ،تفسیر شری

 .22شری
تهران دفتر نشر داد4232 ،ش.

االستالم ،چ،4

الهیج  ،تحقیق میرجاللالدین حسین ارمتوى،

 .22شوکانی ،محمد بن علی ،فتب القدیر ،بیروت دارالمعرفة ،بیتا[ال ].
 .21تتتتتتتتتتتتتتتتتت  ،الفوائتتتد المجموعتتتة فتتی األحادیتتث المووتتتوعة ،تحقیتتتق عبتتتدالرحمن بتتتن
یحییالمعلمی الیمانی ،بیروت دارالکتبالعمیک ،بیتا[ب].
 .21طباطبای  ،سید محمدحسین ،المیزان ف تفسیر القرآن ،چ ،1قم دفتر انتشارات اسالم جامعت مدرستین
حوزۀ علمیک قم4143 ،ق.
 .23طبرانی ،ابوالقاسم م  ،)231المعجم الکبیر ،تحقیق حمتدی بتن عبدالمجیتد الستلفی ،چ ،2قتاهره مکتبتة
ابنتیمیة4141 ،ق.
 .23طبرس  ،فضل بن حسن قرن  ،)3مجم البیان ف تفسیر القرآن ،تحقیتق بتا مقدمت محمتدجواد بالغتی،
چ ،2تهران انتشارات ناصرخسرو4232 ،ش.
 .28طبرى ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جام البیان فی تأویل آی القرآن ،چ ،4بیروت دارالمعرفک4142 ،ق.
 .29طحاوی ،ابوجعفر احمد بن محمد م 224ق) ،شرح مشکل اآلثار ،تحقیق شعیب األرنؤوط ،چ ،4بتیجتا
مؤسسة الرسالة4141 ،ق.
 .11طریح  ،فخرالدین قرن  ،)44مجم البحرین ،تحقیق سید احمد حسین  ،تهران کتابفروشت مرتضتوى،
4231ش.
 .14طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق احمد قصیر عاملی ،بیروت دار االحیاء التتراث
العربی ،بیتا.
 .12طیالسی ،ابیداود م 211ق) ،مسند ،تحقیتق محمتد بتن عبتد المحستن الترکتی ،چ ،4مصتر دار هجتر،
4149ق.
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 .28سیوطی ،جاللالدین  944ق) ،تدریب الراوی ،تحقیق ابو قتیبة نظر محمد الفاریتابی ،بتیجتا دارالطیبتک،
بیتا.

بازپژوهشی اصطالح حدیث موضوع با تأکید بر تحلیل مفهومی و215 ...

 .12عاملی شهید ثانی) ،زینالدین بن علی ،الدرایک ،چ ،2قم انتشارات فیروزآبادی4238 ،ق.
 .11عثمان فالتک ،عمر بن حسن 4149ق) ،الوو فی الحدیث ،بیروت مؤسسک مناهل العرفان4114 ،ق.
 .11فخر رازی ،مفاتیب الغیب ،تهران دارالکتب العلمیة ،بیتا.
 .13فراهیدى ،خلیل بن احمد قرن  ، )2کتاب العین ،قم انتشارات هجرت4141 ،ق.

 .18فی کاشانی ،المولی محسن ،الصافی فی تفسیر القرآن ،مشهد دارالمرتضی للنشر ،بیتا.
 .19فیوم  ،احمد بن محمد م 331ق) ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،چ ،2قم مؤسسک دارالهجترة،
4141ق.
 .11قاسمی ،جمالالدین  ،)4222قواعد التحدیث من فنون مصتطلب الحتدیث ،بیتروت دارالکتتب العلمیتک،
بیتا.
 .14تتتتتتتتتتتتتتتتت  ،محاسن التأویل ،تحقیق محمد باسل عیون السود ،چ ،4بیتروت دار الکتتب العلمیتک،
4148ق.
 .12قرائت  ،محسن ،تفسیر نور ،تهران مرکز فرهنگ درسهای از قرآن4282 ،ش.
 .12قرطب  ،محمد بن احمد قرن  ،)3الجام ألحکام القرآن ،چ ،4تهران انتشارات ناصر خسرو4231 ،ش.
 .11القشیری النیسابوری ،مسلم بن الحجاج م234ق) ،صحیب مسلم ،تحقیق محمد فؤاد عبتدالباقی ،بیتروت
دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .11کلینی ،محمد بن یعقوب  229ق) ،الکافی ،تهران دارالکتب االسالمیة4231 ،ش.

 .13کش  ،محمد بن عمر قرن  ،)1رجال الکشی ،تحقیق مهدی رجایی ،چ ،4قتم مؤسستة آل البیتت،
4232ق.
 .13کوف  ،فرات بن ابراهیم  213ق) ،تفسیر فرات الکوفی ،تحقیق کاظم محمد ،چ ،4تهران مؤسستة الطبت
و النشر فی وزارة االرشاد االسالمی4141 ،ق.
 .18مامقانی ،عبدا  ،مقباس الهدایة فی علم الدرایک ،تحقیتق محمدروتا مامقتانی ،چ ،4قتم آل البیتت،
4144ق.
 .19مصطفوى ،حسن قرن  ،)41التحقیق فی کلمتات القترآن الکتریم ،تهتران بنگتاه ترجمتک و نشتر کتتاب،
4231ش.
 .31مظهرى ،محمد ثناءا قرن  ،)42التفسیر المظهرى ،تحقیق غالم نبت تونست  ،پاکستتان مکتبتة رشتدیک،
4142ق.
 .34معمر بن راشد ،ابو عروة البصری المتوف 412ق) ،الجام  ،تحقیتق حبیتب الترحمن األعظمتی ،الطبعتة
الثانیک ،پاکستان المجلس العلمی4112 ،ق.
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 .13فضلا  ،سید محمد حسین قرن  ،)41تفسیر من وحت القترآن ،بیتروت ،دارالمتالک للطباعتة و النشتر،
4149ق.

۲1۶
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 .32مغنیک ،محمدجواد قرن  ،)41تفسیر الکاش  ،تهران دارالکتب االسالمیة4121 ،ق.
 .32مفید ،محمد بن محمد  142ق) ،االرشاد فی معرفة حجج ا عل العباد ،تحقق و تصتحیب مؤسستة آل
البیت ،چ ،4قم کنگرۀ شیخ مفید4142 ،ق.
 .31میبدى ،رشیدالدین ،کش االسرار و عدة االبرار ،تحقیتق علت اصتغر حکمتت ،چ ،1تهتران انتشتارات

4999م.
 .33نسائی ،ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب بن علتی الخراستانی م 212ق) ،الستنن الکبترى ،تحقیتق حستن
عبدالمنعم شلبی ،الطبعة االول  ،بیروت مؤسسة الرسالة4124 ،ق.
 .33نیشابورى ،نظامالدین حسن بن محمد قرن  ،)8تفسیر غرائتب القترآن و رغائتب الفرقتان ،تحقیتق شتیخ
زکریا عمیرات ،چ ،4بیروت دارالکتب العلمیک4143 ،ق.
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امیرکبیر4234 ،ش.
 .31نخجوان  ،نعمتا بن محمود قرن  ،)41الفواتب االلهیة والمفاتب الغیبیتک ،چ ،4مصتر دار رکتاب للنشتر،

