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Abstract 

Abu al-Mufaddal Sheibani (d. 183 AH/ 333 CE) is one of the prolific narrators 

who has numerous narrations in the sources of hadith and theology of Islamic sects 

and even a group of great scholars praise him for being a memorizer [hafiz]. 

However, he sometimes interfered and made non-committal interventions in the 

narrating narrations and documents, and a group of early rijalis [biographical 

evaluation specialists], such as a large number of Najashi’s teachers and some Sunni 

scholars of the fourth and fifth centuries such as Daraqutni and some students of 

Sheobani narration, debilitated him. Amon the Imami scholars such as Ibn Ghazairi 

also accuse him of forging documentation. But several scholars in recent centuries 

have accused predecessor rijali of being extremist or influenced by Sunni theological 

attitudes in undermining. Therefore, the main issue of the article is to find ways to 

judge these disputes. The research finding indicates that the critiques of these scholars 

on the undermining of their predecessors are incomplete and some historical 

distortions of Sheibani can be discovered by historical methods such as discussions 

concerning the classes [in bibliographical evaluation] and comparative studies of 

sources. Also, Sheibani, like some rival hadithi trends of the Imamia, has sometimes 

presented fake documents in support of the religion in retaliation. 
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 چکیده
ق( از جمله راویان پرکاری است که روایات پرشماری در منابع حدیث ۷۸۳ابوالمفضل شیبانی )م. 

یند. بـا وجـود ایـن، ستابودن می و کالم فرق اسالمی دارد و حتی جمعی از بزرگان فریقین او را به حافظ
ای در نقل روایات و اسناد داشـته و جمعـی از رجالیـان متقـدم ماننـد  گاه دخل و تصرفات غیرمتعهدانه

جمع زیادی از مشایخ نجاشی و برخی از بزرگان عامی سدۀ چهار و پن  همچون دارقطنـی و برخـی از 
غضـائری او را مـتهم بـه  نی چـون ابناند. از امامیه نیـز بزرگـا شاگردان روایی شیبانی او را تضعیف کرده

های اخیر، پیشنیان رجالی را به تندروی یـا تأثیرپـذیری از  کند. اما جمعی از عالمان سده سندسازی می
هـایی بـرای  اند. بنابراین، مسأله اصلی مقالـه، یـافتن راه های کالمی عامه در تضعیف متهم کرده نگرش

های این عالمـان بـر تضـعیفات پیشـینیان  آن است که نقدقضاوت در این اختالفات است. یافته تحقیق 
توان برخـی از  های تطبیقی منابع می هایی تاریخی مانند ابحاث طبقاتی و بررسی تمام است و با روش نا

های حدیثی رقیب امامیه، گاه بـا  تحریفات شیبانی را کشف کرد. همچنین شیبانی مانند برخی از جریان
 اختگی در تأیید مذهب ارائه داده است. مقابله به مثل، اسنادی س

 
 ابوالمفضل شیبانی، جعل سند، تحریف، میراث حدیثی، رویکرد رجالیان.واژگان کلیدی: 

                                                                 
 .06/00/0777و تاریخ تأیید:  51/57/0777*. تاریخ دریافت: 

، مجتمـع آمـوزش عـالی تـاریخ، سـیره و تمـدن اسـالمی جامعـة المصـطفی العالمیـة؛ دکتری تاریخ اهل بیت آموخته دانش **.
(taghi.zakeri@yahoo.com.) 

 نویسندۀ مسئول(؛ ). دانشجوی( دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم؛ar.akbari707@gmail.com.) 
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 مقدمه

ق( محـدث پرکـار امـامی مـذهب ۷۸۳ـ  ۰۹۳عبدالله بن مطلب شـیبانی )   ابوالمفضل محمد بن 
سّنت باقی مانده است.  مامیه، زیدیه و اهلساکن بغداد است که روایات پرشماری از او در منابع روایی ا

سالگی به بغداد رفت و به فراگیری حدیث مشـغول  ۲۰هایش، پیش از  او در کوفه متولد شد و بنا بر گفته
شد. با این وصف از سنت حدیثی کوفیـان بـه دور نبـود و تـأثیرات بسـیاری از محـدثان کوفـه گرفـت. 

های حدیثی او را  های اسالمی؛ داشته رترین مناطق سرزمینکه گزارش سفرهای متعدد او به دو  همچنان
شود سفرهای علمـی او حتـی  گفته می(. ۰۸۳: ۲۷۳۷بسیار گسترده و متنوع جلوه داده است )پاکتچی، 

 (.۸۵ـ  ۸۰: ۰۰۲۳سّنت بسیار چشمگیر است )انصاری،  در مقایسه با محدثان اهل
هـای گسـترده وی در انتقـال  ها و تالش ان از تواناییدقت در روایات فراوانی که از او باقی مانده، نش

میراث روایی فرق مختلف دارد. طیف وسیعی از محدثان شیعی اعم از شـیعیان امـامی و زیـدی و نیـز 
ــی را از او در کتاب محــدثان و مؤلفــان اهل ــات فراوان ــد )ذاکــری،  هــای خــود نقــل کرده ســّنت روای ان

گرایان شـیعی و سـنی بـوده  ود، او پل ارتبـاطی میـان حـدیثش جا که گفته می تا آن(. ۲۵۶ـ0778:0۰۰
و آثار بسیاری در زمینه فضائل و دیگر موضـوعات را نیـز در کارنامـه دارد ( ۸۵ـ  ۰۰۲۳:۸۰)انصاری، 
 (.۴۰۲ق، ۲۴۰۰؛ طوسی، 7۹۶: ۲۷۶۵)نجاشی، 

نـاوین مختلفـی با این حال، تراجم نگاران و محدثان بسیاری نیز او را در انتقال میراث حدیثی بـه ع
انـد )نجاشـی،  مانند کذب، جعل و سرقت حدیث و یا گاهی به جعـل سـند بـرای روایـات مـتهم کرده

(. ۲۸و  ۵۴/۲۳: ۲۴۲۵عسـاکر،  ، ابن7/۸۳: ۲۴۲۳؛ بغـدادی، 7۹: ۲۷۶۴غضائری،  ؛ ابن7۹۶: ۲۷۶۵
ر  مـاجرا توان گفت با مواجهه یکسانی در قبـال شـیبانی مواجـه نیسـتیم. در یـک طـ به این ترتیب می

توان محدثی یافت که تالش قابل توجهی در انتقال میراث حدیثی انجام داده؛ اما در سوی  شیبانی را می
اند کـه در انتقـال میـراث حـدیثی دخـل و تصـرفاتی غیـر  دیگر او را محدثی اهل جعل و کذب دانسـته

 متعهدانه انجام داده است.
مورد ضعف و وثاقت شیبانی تاکنون برجا باشد و شاید همین داوریها موجب آن شده که تردیدها در 

حتی جمعی از عالمان امامی قرون اخیر به رد تضعیفات قدمای امامیه نسبت به شیبانی بپردازنـد. البتـه 
های خـود در مـورد  در میان معاصران شیعی، برخی مانند حسن انصاری و احمـد پـاکتچی در نگاشـته

اند، محمد تقی ذاکری نیز  ای کرده یبانی در تأیید نظر قدما اشارهشواهدی از جعلیات ش  شیبانی، به نمونه
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نیز در چند موضـع «    بیت نقش ابوالمفضل شیبانی در روایات تاریخ اهل»نامه خود با عنوان  در پایان
تا حدی به شواهد تحریفات شیبانی پرداخته، اما با این همه هنوز اختال  در ایـن زمینـه بـاقی اسـت و 

که در این مقاله به پژوهش مستقل و مفصلی در مورد مستندات اتهـام شـیبانی و بررسـی  مناسب است
 ها در مورد شیبانی و اتهام او پرداخته شود. تفصیلی دیدگاه

تـوان  چه که در مورد شیبانی بیان شد داوری کرد؟ آیا می توان در مورد آن پرسش این است که آیا می
های کشف جعل و وضـع  جعل سند یا متن آن مؤثر بوده باشد؟ روشروایاتی از شیبانی یافت که وی در 

 او چیست؟

هایمختلفدرموردجایگاهرواییشیبانیالف.دیدگاه
مـورد  -یکی تالش و حفظ باتی او، دوم ضـعف و اتهـام او  -از دیر باز دو جنبه شخصیتی شیبانی 

 توجه رجالیان و محدثان فریقین بوده است.

 در مورد شیبانیهای متقدمان  مدح .1

« حسن الحفـظ»و « کثیر الروایة»گونه  نگاران شیعی، تعبیر مدح ق( از فهرست065شیخ طوسی )م
کار برده، اما تذکر داده که او توسط جمـاعتی از اصـحاب تضـعیف شـده اسـت )طوسـی،  را برای او به

اد کـوفی های فهرست حمید بن زیـ های مکررش از کتاب (. طوسی گزارش003: 0000؛ 050: 0015
، ۷۵، ۰۲، 1۰: 0015)واقفی( و محمد بن جعفر بن بطه قمی را با واسـطه شـیبانی نقـل کـرده )همـو، 

ـــار او  صـــفحه از امـــالی 155و...( و  060، 065، 000، ۵۴، ۴۹، ۴۷، ۴۰، ۷۶ ـــه اخب ش را نیـــز ب
 (.607 - 000: 0050اختصاص داده است )طوسی، 

ر طلب حدیث مسافرت کرد، و در ابتدا ضابط بـود ق( نیز گفته: او همه عمرش را د۴۵۰نجاشی )م
از شــاگردان روایــی عــامی شــیبانی، افــرادی ماننــد تمــام بــن محمــد رازی (. 7۹۶: ۲۷۶۵)نجاشــی، 

(، 86ق( )خــالل، 077(، ابومحمــد خــالل )م ۵۴/00: 0000عســاکر،  ؛ ابن0017ق( )رازی، 000)م
، 1/706: 0010؛ طیـوری، 8/773: 0003( )بغـدادی، 000 - 763احمد بن ابـی جعفـر قطیعـی )م 

عسـاکر،  ؛ ابن71(، و... )نیـز ر.ک: سـلفی، 0/00: 0011ق( )شـجری، 003(، قاضی تنوخی )م015
ــار، 07/07؛ ج3/05: 0000 ــده0/001: 0017؛ عط ــافظ خوان ــدقاق )م  (، او را ح ــزة ال ( از 010و حم

ق( او را شبیه 780است. دارقطنی )م  سمت و وقار او، و ابو العالء واسطی از ظاهر نیکو و پاکیزه او گفته
دانسـت و از او  ای او را ماننـد راهبـان می ( و حتـی در دوره7/86 :۲۴۲۳دانسـت )بغـدادی،  شیوخ می
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مجموع این نکات چه بسا در توجـه (. ۵۴/۲۸: 0000عساکر،  کرد برای وی دعا کند )ابن درخواست می
 (.7/86: ۲۴۲۳بوده است )بغدادی،  جمع قابل توجهی از مشایخ شیعه و سنی به شیبانی مؤثر

 تضعیفات متقدمان فریقین .2

عصر خویش و حتی شاگردان روایی خود اعم از شیعیان و عامـه بـه  شیبانی توسط مشایخ روایی هم
ترین اشـکال امثـال  هـا مـتهم شـده اسـت. شـاید اساسـی وضعع حدیث، جعلع سند، کـذب و ماننـد آن

بودن و جعل سند بـرای روایـات غیـر معتبـر    «وّضاع»بانی، ق( به روایات شی005غضائری )م.حدود ابن
گوید: شیبانی بعدًا دچـار  نجاشی که خود از راویان شیبانی بوده، می (.7۹: ۲۷۶۴غضائری،  باشد )ابن

دانسـتند. حتـی خـود وی در زمـانی کـه  تخلیط شد، و غالب شیوخ امامی او را طعن زده و ضـعیف می
: ۲۷۶۵کـرده اسـت )نجاشـی،  از روایت مستقیم از شیبانی پرهیـز میکرده  شیبانی خلط در حدیث می

نجاشی در موارد دیگری نیز او را در مورد برخـی از اسـنادش غیـر قابـل اعتمـاد دانسـته اسـت  (.7۹۶
( نیز چه بسا بر همـین 070سماک هروی )م (. عبارت عبد بن احمد، ابن776، 100: 0760)نجاشی، 

کرد، که در میان آن مثالب صحابه نیز  بر رافضه احادیثی را امال می»ت کند: اتهام نزد مشایخ امامیه دتل
( هرچند ایـن برداشـت قطعـی 00/08: 0000عساکر،  )ابن« کردند. بود و او را به قلب و وضع متهم می

 نیست.
گوید: در همان زمان حدیث گـویی شـیبانی در بغـداد  ق( می۴۶۷در میان عامه خطیب بغدادی )م

بودند شیبانی وضـع و نیـز سـرقت    های بغدادی؛ محدثان بغداد معتقد ار شد. طبق گزارشکذب او آشک
 (.۲۸ـ  ۵۴/۲۳: ۲۴۲۵عساکر،  ؛ ابن7/83: ۲۴۲۳کرده است )بغدادی،  می (0)حدیث

کرد. اخبار  گوید شیبانی احادیث غریب و سؤاتت شیوخ را روایت می ( می067خطیب بغدادی )م
وشتند، اما بعد که کذب او مشخه شد، حدیثش را نابود کردند و برای رافضه او را با گزینش دارقطنی ن

(. بنـا بـر گفتـه ازهـری ایـن 7/86: 0003کرد )بغـدادی،  حدیث جعل و در مسجد باب شرقی امال می
( او را بــه ترکیــب روایــات و کــذب مــتهم کــرده بــود 780شــد، و دارقطنــی )م جــزء می 03هــا  گزینش
 (.83)همان،

 -گه مانند امثال دارقطنی و هروی اخباری از شیبانی نوشته بـود  –( 010د الدقاق )محمزة بن محم
(. دیگر شاگرد روایی او، ابـو القاسـم ازهـری 7/86کرده است )همان، ج نیز او را متهم به جعل حدیث 

نظر  شـناخته اسـت. بـه نمی (7)و دجال کـذاب شـمرده کـه بـرایش اصـلی (1)( او را اهل تخلیط070)م
دزیـده  (، امـا احادیـث دیگـران را می86کرده )همـان،  سد هرچند شیبانی گاهی درست حفظ میر  می
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( تخلـیط او را بسـیار دانسـته اسـت 000(. ابو الحسن احمد بن ابی جعفر قطیعی )م83است )همان، 
 (.88)همان،

رای روایـت از و گاه بـ  سّنت، میراث روایی شیبانی را نادیده نگرفته با این حال برخی از محدثان اهل
شیبانی به این که فالن روایت از شیبانی در حضور دارقطنی دریافت شده )ظاهرا جهت تقویت روایت( 

(. گـاهی نیـز در 0/087: 0011؛ شـجری جرجـانی، 7/۴۰۸: ۲۴۲۳شـده اسـت )بغـدادی،  استناد می
تند. خطیب بغـدادی پرداخ روایت از شیبانی به امور دیگری برای پنهان داشتن اخذ روایت از شیبانی می

یـاد کـرده کـه عبـاس بـن عمـر « عبدالله بن محمد کلوذانی   محمد بن »ق( از محدثی با عنوان ۴۶۷)م
کند اما در انتهای نقل، خطیب ضمن تضعیف عباس بـن عمـر کلـوذانی، در  کلوذانی از وی روایت می

کنم منظـور از وی  گمان مـیاین عنوان مجهولی است. من »گوید:  عبدالله کلوذانی می   مورد محمد بن 
ابوالفضل )= ابوالمفضل( شیبانی است و عباس بن عمر، شیبانی را به کلوذانی تغییر داده تا نـام شـیبانی 

کـه  - موضح اوهام الجمع و التفریقحتی خطیب در کتاب (. 7/۸۰: ۲۴۲۳)بغدادی، « را پوشیده دارد.
از ابوالطیب جعفری نقل کرده که  -ون را بشناساند در آن سعی داشته راویانع با اسامی یا توصیفات گوناگ

کار بـرده اسـت  بـه« عبداللـه بـن عبـد الخـالق   المفضل  ابو»المفضل شیبانی،  در سندی به جای نام ابو
 (.1/۴۵۴: ۲۴۰۳)بغدادی، 

 دفاع برخی از متأخران امامی از شیبانی .3

: 0000؛ عالمـه حلـی، 000: 0785شهرآشـوب،  گرچه جمعی از عالمان متأخر امامی ماننـد: )ابن
ــن101 ــی، 056: 0701داوود،  ؛ اب ــان )ذهب ــر ایش ــر،  ؛ ابن658 - 7/653: 0050( و غی : 0775حج

ق( بـه دفـاع از 0535بار مجلسـی اول )م اند؛ اما شاید برای نخستین ( ضعف شیبانی را پذیرفته7/756
عبدون را نشان مدح  ئری و ابنشیبانی برخاست و روایت برخی از بزرگان مانند حسین بن عبیدالله غضا

چگونه وضع و جعل حدیثی را بدون »او از اساس معتقد بود (. 8/۷۴۵ :۲۴۲۴او گرفت )مجلسی اول، 
شود بـدو نسـبت داد؟ مگـر اینکـه از خـودش بشـنویم کـه  اینکه خود شخه به جعل اعترا  کند می

( پـس از 00/000: 0056 )مجلسـی اول،« گوید مطلب جعلی را مسـتقیمًا از امـام شـنیده اسـت. می
ق( روایات متعدد خزاز رازی از شیبانی و ترحمش بر او را برای مـدح 0150مجلسی، وحید بهبهانی )م

بـا  –ق( در منتهی المقال 0106(. مالاسماعیل حائری )م7/000: 0070شیبانی کافی دانست )مامقانی، 
ت بـا واسـطه نجاشـی از شـیبانی را روایـ -وجود اذعان نجاشی به دو دوره ضبط و تخلیط برای شیبانی 

ق( 0715( و محـدث نـوری )6/055: 0006نشان پیراستگی شـیبانی نـزد نجاشـی شـمرده )حـائری، 



 

 

                    Journal of Comparative Hadith Sciences, , Spring and Summer 0202, 8(21), P: 238-281 
An Assessment of Abu al-Mufaddal Sheibani’s Undermining [Tadh’eef] in Distorting and Forging 

Documents 
Muhammad Taqi Zakiri 

Amid Reza Akbari 
 

 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

 

 
112 

گزارش تضعیف شیبانی را به آخر عمرش فروکاسـته، البتـه عمـل اصـحاب را خـال  آن دانسـته اسـت 
 (.7/31: 0053)نوری، 

ر مورد شیبانی، تغییر نظر نجاشـی در مـورد او را های تغییر نظر عامه د محمد سند نیز به صر  گزارش
دانـد  دقیقًا همسو با عامه پنداشته، دلیل تضعیف را نیز منحصر در روایت مثالب صحابه توسط شـیبانی می

غضـائری، مـورد  (. او استدتل کرده که برخی از راویان مطعـون نجاشـی و ابن708 - 703: 0070)سند، 
: 0070)سـند،   این راستا روایت بزرگان از راوی را نیز شاهد وثاقت دانسته استاند و در  توثیق دیگرانی بوده

ها، صر  روایت یا شیخوخت اجازه، وثاقت کلی راوی را در نظر  (، البته بنا بر برخی پژوهش750 - 177
 (.7-0-7و1-0-7:بخش0773دهد )اکبری، برخی از قدما نشان نمی

 ورد علِل تضعیفاِت قدمانقد نگرش متأخراِن مدافِع شیبانی در م .4

هـای قـدمای رجـالی ماننـد  طورکلی یکی از علل اصلی جرح برخی از متأخرین مدافعان شیبانی به
: 0056شـمارند )مجلسـی اول،   نجاشی را تأثر از آرای عامه در تضـعیف راویـان فضـائل و مثالـب می

؛ ســند، 750 - 1/755 : 0070؛ مامقــانی، 01/87: 0057؛ مجلســی دوم، 137 - 00/138؛ ج0/70
های بسیاری دارد )قربـانی، اکبـری،  (، که این دیدگاه متأخر کاستی715، 706، 137؛ نیز 755: 0070
ویژه خود شـیبانی فـراوان  نام امامی و به (؛ بسیاری از محدثان و متکلمان به0 - 0 - 7 - 1: بخش0773

کـه محمـد سـند  ( اما چنان005 - 87: 0771اند )همان؛ موسوی تنیانی،  از مشایخ عامی استفاده کرده
 کند.  تنهایی تأثر کالمی ایشان از عامه را ثابت نمی به   هم تلویحًا اذعان نموده، داشتن مشایخ عامی 

؛ 173: 0760استفاده محدود نجاشـی از مشـایخ عامـه بیشـتر در مباحـث فهرسـتی بـوده )نجاشـی، 
سط او، به صر  تأثر از مشـایخ عـامی، )و (، و شاهد روشنی از جرح راویان تو707: 0773طاووسی، 

؛ مامقـانی، 78: 0761نه مثاًل اطالع بر مستندی مشترک( یافت نشد. بر خال  دیدگاه برخی )وحیـد، 
( موردی پیدا نشـد کـه عـالمی شـیعی یـک راوی را بـه 0/33: 0006؛ حائری، 756 - 1/178: 0070

 و حدیثی دیگر( تضعیف کرده باشد.خاطر مشکالت تاریخی  به   صر  روایت یک معجزه )و نه 
(، در مواردی غیرت شیعی خـود 1 - 1: بخش0773غضائری در کنار نگاه نقادانه تاریخی )اکبری،  ابن

کند  (. نجاشی خود در اوایل فهرستش اذعان می87: 0785غضائری،  را در عباراتش نمایانده است )ابن
می ایشان است و قابـل پـذیرش نیسـت )نجاشـی، های کال خاطر نگرش به   که برخی از تضعیفات عامه 

(. نجاشی گاه راویانی را توثیق کرده که چندان روایتی از ایشان در منـابع 6: 0015؛ طوسی، 00: 0760
انـد )نجاشـی،  امامیه نیست، ولی عامه هم فراوان از ایشان روایات کرده و هم عمومـًا تضعیفشـان کرده
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اسـتفاده تـاریخی و فهرسـتی از منـابع «(. حیی بن العالءی»و « اصرم بن حوشب» 000، 053: 0760
تاریخ و فرق، مورد تأکید جمعی از رجال پژوهان )و نیز مورد توجه رجالیان منتقـد( اسـت )مامقـانی، 

: 0057؛ کشـی، 7/001: 0007، خویی، 0/15: 0005؛ شوشتری، 0/080؛ نیز ر.ک: ج1/087: 0070
730.) 

(، در حـالی 708 - 703: 0070ه در تضـعیف شـیبانی )سـند، ادعای تأثیر پذیری نجاشی از عامـ
: 0760است که نجاشی صریحًا گفته وجه تغییر نظرش طعن معظم اصحاب ما بـر او بـوده )نجاشـی، 

که شیخ طوسی نیز ضمن ستودن قوه حفظ شـیبانی، بـه تضـعیفش توسـط  ( و نه روش عامه. چنان776
(. البته صر  قدرت حفظ لزومًا منافـاتی 050: 0015جماعتی از اصحاب اذعان کرده است )طوسی، 

ترین کسی که دیده، دانسته اسـت  زمان غالی و حافظ با ضعف ندارد؛ مثاًل عیاشی، اسحاق بصری را هم
 (.070: 0057)کشی، 

خاطر نقـل فضـائل نـادر ائمـه، یـا مثالـب صـحابه  بـه   در اخبار عامه نیز سخنی از تضعیف شیبانی 
شـدن او از عامـه بـوده     نقل مثالب توسط شیبانی نیز مربوط به دوران جدا ره هروی بهبینیم. بلکه اشا نمی

( در حالی که او توسط عامه تضعیف شده و در روایت عامه، شـیبانی 00/08: 0000عساکر،  است )ابن
که بنـا بـر آن از زمـین ماننـد سـتارگان درخشـان دیـده   حتی خبری در مقامات ابوبکر و عمر نقل کرده

(. با این همه، روایات مثالب از شیبانی، نه در منابع عامه، و نه حتی 0/180: ۲۴۲۳شوند )بغدادی،  یم
 امامیه چندان نمودی ندارد.

که در مباحث تاریخی و بـر اسـاس ادلـه و قـرائن مقبـول، عالمـان فـرق  همچنین چه اشکالی دارد 
الخطـاب و شـلمغانی و حـالج اتفـاق نظر مشترکی برسند؟ چه شیعه و سنی در طعـن بـر ابو مختلف به

(. گرچـه در بسـیاری از تضـعیفات پیشـینیان و 7/007؛ 7/077: 0005دارند )نمونه ر.ک: شوشـتری، 
اند، ادله ذکر نشده، اما در برخـی از  برخی از مواردی که شیبانی را متهم به وضع و سندسازی متهم کرده

شیبانی به وضع بسـیار و روایـت   کردن     ضمن متهم غضائری موارد به اجمال قرائنی آورده شده است. ابن
ها، اسـانید بـدون متـون و متـون بـدون  های شیبانی را دیده و در آن افزاید که کتاب می (0)مطالب منکر،

 (.7۹: ۲۷۶۴غضائری،  اسانید بوده است )ابن
ی شـده غضـائری در مـورد شـیبان هایی که برای توجیه مثبـت ایـن گـزارش ابن رغم همه تالش علی

غضائری در صدد بیـان آن بـوده کـه شـیبانی اسـانید  رسد ابن نظر می ( به8/۷۴۵: ۲۴۲۴)مجلسی اول، 
دید خود سندها را به ابتدای  صورت جدا گرد آورده و با صالح روایات را جداگانه و متون روایات را نیز به
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ا دریافـت کـرده اسـت. بـه کرد روایات مورد نظر را بـا آن سـنده ساخت و وانمود می روایات ملحق می
( نسـبت ایـن 1 - 1: بخـش 0773غضائری با شیبانی و دقت باتی او )اکبـری،  اقتضای معاصرت ابن
آیـد، بـاز  نماید. بنابراین، فارغ از مستندات سندسازی شیبانی که در ادامـه می می دفاتر به شیبانی موجه 

 نقدهای فوق بر تضعیفات قدما ناتمام است.
گویـد شـیبانی از شـیخی بـه نـام  های پیشـینیان، دارقطنـی می ای مشـابه از قضـاوت عنوان نمونه به

هـای حـ  واقـع  و با ذکر سلسله سند روایتی نقل کرده مبنی بر این که احرام ح  جـز در ماه« العمری»
گردد. دارقطنی نقل این روایت توسط العمری را غیرممکن دانسته و شیبانی را به سندسازی و نسبت  نمی

چنـین  (. هم130 - 130: 0050؛ دارقطنـی، 7/۸۳: ۲۴۲۳وای آن به العمری متهم کرده )بغدادی، نار
هـای بعـد  هایی طبقاتی اسناد شیبانی را نیز نشان داده است. شواهد بخش هایی از آسیب دارقطنی نمونه

 کند. غضائری و دارقطنی را تأیید می کالم ابن

غیرواقعیاوب.مشکالتطبقاتاسنادشیبانی،ومشایخ
هـای  (؛ مشـایخی از طیف138: 0737مشایخ شیبانی بنا بر اسناد او بسیار زیاد هستند )پـاکتچی، 

های گوناگون شیعی از امامیه و زیدیه تا واقفه و نصیریه و نیز جمـاعتی ناشـناس، در  مختلف عامه، فرقه
اند، البتـه در مـوارد  ر گذشـتهطبقات گوناگون که جمع زیادی از ایشان در دوران کودکی و نوجوانی او د

که سـماع  (. این1: بخش 0777کند )اکبری،  بسیاری شیبانی مکان و سال اخذ از ایشان را نیز تعیین می
کم مالقات شیبانی با این مشایخ فـرق مختلـف، آن هـم از دو دهـه نخسـت عمـرش چقـدر  و یا دست

جا تنها بـه مـواردی  ایم )همان(. در این پذیرفتنی است، مطلبی است که در نوشتار دیگری بدان پرداخته
های دعاوی او مشعر به این اسـت کـه او واقعـًا چنـین شـیخی نداشـته  پردازیم که اضطراب و آسیب می

 است.

 شواهدی بر نمونه انتقادات پیشینیان .1

ق( را به سند کوتاه احمد بن محمد بن ]بن ۰۵۸شیبانی کتاب محمد بن حسن بن شمون بصری )م
(. 776: 0760؛ نجاشـی، 7/83: 0003( روایت کرده )بغـدادی، 751عیسی بن العراد )مموسی، ابو[ 

؛ 087، 033: 0000ق دانسـته )طوسـی، 705عـراد کبیـر را در سـال اما شیبانی تحمل حـدیثش از ابن
عـراد از  ( گفتنی است در حد فحه ما، عموم راویـان از ابن076: 0050؛ خزاز، 766: 0760نجاشی، 

(، یوسـف بـن القاسـم 700عبدویـه )م (، ابن707الصوا  )م یبانی هستند؛ مانند ابنطبقات پیش از ش
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بنـا بـر گزارشـی در تـاریخ بغـداد، زمـانی شـیبانی از  (.700(، ابوعمر بن السماک )م730میانجی )م
 کنـی؟ از عراد روایـت می کرد. از او سوال شد که از کدام ابن شمون نقل می عراد کبیر روایتی را از ابن ابن

کند. آن گاه از او سوال شـد  برادر بزرگتر یا برادر کوچکتر؟ شیبانی ادعا کرد که از برادر بزرگتر روایت می
ق را عنوان داشت کـه چنـد سـال پـیش از آن راوی 705عراد شنیده است. او سال  چه زمانی آن را از ابن

: 0003ایـان سـاخت )بغـدادی، مورد نظر از دنیا رفته بود. در قضیه مذکور دارقطنی کذب شیبانی را نم
7/83.) 

ق( 700شیبانی نیز ادعا کرده که رجاء بن ]محمد بن[ یحیی بن سامان عبرتایی را در سـال مـرگش )
(. او از همـین 010: 0000شمون روایت کرده اسـت )طوسـی،  درک کرده و از او نیز مستقیمًا اخبار ابن

، 007، نیـز ر.ک: ص031: 0000وسـی، )ط 105تک واسطه، روایاتی از هـارون بـن مسـلم در سـال 
سـکیت  ( ابن083، 073ق( )همـان، ۰۶۳(، احمد بن هـالل )م003(، یعقوب بن یزید )همان، 607

( را غالبًا با مضامین اخالقی و حکمت آمیز؛ و گاه کالمی مـثاًل از ابـوبکر بـن 085ق( )همان، 100)م
المقنعـه فـی ابـواب »ابی با عنـوان ( دریافته است. رجاء صاحب کت68: 0050ق )خزاز، 177خالد، م
؛ 066: 0760و راوی امام هادی شمرده شده؛ امـا تنهـا راوی اثـر، شـیبانی اسـت )نجاشـی، « الشریعه

که او کاتب و پدرش از گماردگان دربار شمرده شـده، امـا  (. با این همه و با این8/001: ۲۴۲۳بغدادی، 
چنـین روایـات  او نیست؛ مگر در طرق شـیبانی. همدر آثار و از آن جمله در کتب تاریخ هیچ خبری از 

تر بـه طـرق دیگـر روایـت شـده. )نمونـه قـس:  رجاء از امام عسکری نیـز پیشـتر از معصـومان متقـدم
: 0053؛ طوسـی، 1/061: 0007بابویـه،  ؛ ابن060، 0/30: 0053با کلینی،  0/10: 0057طاووس،  ابن

( دانسته نیست که آیا رجاء وجـود 70فالح/ - 0056با همو،  110: 0775طاووس،  ؛ و قس: ابن7/010
دلیل نیسـت  و روات متقدم شده است؟ بی خارجی داشته و یا تنها واسطه کوتاه شیبانی به امام هادی

 (.776: 0760دانسته است )نجاشی، « مظلم»که نجاشی این طرق شیبانی را 

 عدم امکان روایت از برخی مشایخ .2

( در بغداد روایت شنیده است )یونـارتی، 751بن عیسی الکاتب )مشیبانی گفته از حمزة بن محمد 
( و نیـز از أبـو دلـف 30: 0787( )طبری، عماد الـدین، 750(. او اخذ حدیثش از ناصر اطروش )م05

؛ و 657: 0000)طوسـی،  750ق( در مسـجد الشـرقیة بغـداد سـال 701الخزاعـی )م کهاشم بن مال
های پـر فـراز و نشـیب آخـر  است. در حالی که اطـروش سـال( را در اخبارش آورده 37: 0050خزاز، 

(. حـال شـیبانی 008 - 005: 0771عنوان حـاکم گذارانـده بـود )مجـد،  عمرش را در طبرسـتان و بـه
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 صورت شرکت در جلسه عمومی او یافته بود؟ خردسال چه مجالی برای روایت از او حتی به
ته، که اساسا امکـان آن وجـود نداشـته اسـت. شیبانی ادعای نقل بی واسطه از برخی مشایخ را داش

ق( شنیدیم که از علی بـن 700ق احمد بن عبیدالله بن عمار کاتب ثقفی )م710گوید: در سال  مثاًل می
(. شیبانی از عبد الرحمن بـن 067: 0000ق حدیث شنیده است. )طوسی، 105محمد نوفلی در سال 

ق( در ۰۷۸بـو بشـر حیـان بـن بشـر اسـدی )م( ا007ق(، )همان، ۲۸۰محمد بن عبیدالله عزرمی )م
( 10/777: ۲۴۲۵عساکر،  ق(، )ابن۰۷۰(، ابراهیم بن محمد بن عرعره شامی )م050مصیصه )همان، 

ح:ثنا احم: بن  ب:الرحیم بن سع: قیس  بأسوان إىال؟ »کند. شیبانی نیز آورده:  با تعبیر حدثنا روایت می
ق( بـا دو واسـطه ۷۰۹شناسیم؛ ولـی کلینـی )م نمی (. گرچه راوی را070: 0000)طوسی، « ىن حفظه
ق( بـا یـک واسـطه )برقـی، ۰۸۰یـا  ۰۳۴( و احمد بن محمد بن خالد برقی )م6/6، ج0053)کلینی، 

 اند. روایت کرده« احمد بن عبدالرحیم»( از 1/007: 0730

 اضطراب اسناد شیبانی و شواهدی بر اتهام سرقت حدیث .3

ی از مشایخ قابل توجه است. شیبانی از متهمانی با چند طبقـه اضطراب اسناد شیبانی در قبال جمع
: ۲۴۲7، طبـریفاصله با تعبیر حدثنی و حدثنا روایت کرده است؛ مانند محمد بـن اسـماعیل حسـنی )

طبـری، ( )۴/۰۹۸ق( )آقابزرگ، ۷۰۰و جعفر بن محمد بن مالک فزاری )م. حدود( ۴۹۳، ۴۰۷، 008
، 067، 060همـام )همـان،  و خـود از فـزاری، بـا واسـطه ابندر حالی که ا( ۴۰۰، ۷۲۷، 005: ۲۴۲۷
: 0050؛ خـزاز، ۷۸۴، ۷۲۷ق، ۲۴۲۷( و از حسنی با واسـطه فـزاری )طبـری، 01: 0050؛ خزاز، 031
( نقل کـرده اسـت. از طرفـی در دیگـر مسـانید، تنهـا 003، 005: 1506؛ عصمة الدولة، 176، 038

، ۰۰۵، ۲۹: ۰۰۰۳ی از حسـنی اسـت )خصـیبی، ق(، پیشوای نصـیریان، راو708یا  706خصیبی )م
و...(. نصــیریان اخبـــار  676، 610، 008، 067: 1506و...؛ عصــمة الدولـــة،  ۰۹۳، ۰۳۶، ۰۷۴

: ۰۰۰۳ها از او و فزاری نقـل کـرده اسـت )خصـیبی،  های باب بسیاری را در مورد بابیت و نیز مصداق
. برای مطالعه بیشتر ر.ک: صـفری، 70، 07، 05مقاتل، المجالس النمیریة، و...؛ ابن ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۰

 (.۴۸ـ  ۳: ۲۷۹۶
ای از روایات شـیبانی  گرچه آرای اختصاصی غالت، کمتر در اخبار شیبانی نمود یافته، اما مجموعه

شـود )نمونـه قـس:  در کتاب دتئل اإلمامة، با همان ترتیب در کتاب الهدایة الکبری خصـیبی دیـده می
(؛ کـــه گـــاه 736 - 730، 160، 73: 0007؛ خصـــیبی، 005 - 006، 707، 008: 0007طبـــری، 
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 و جعل اسناد فیتحر در یبانیابوالمفضل شبررسی تضعیف 

 محمد تقی ذاکری
 عمیدرضا اکبری

تغییرات اندکی در ناحیه متن دارند و البته با وجود تأخر طبقه شیبانی، در اسنادش نام خصـیبی نیامـده؛ 
آورد و گـاه از اسـناد  بلکه سند را مستقیمًا از مشایخ اختصاصی خصیبی و یا حتی مشایخ مشایخش می

 واهد این تغییرات اسناد را در مقاله مجزایی باید پی گرفت.دیگر اخبار خصیبی. تفصیل ش
بابویـه  در دتئل اإلمامة روایات مشترک و با ترتیـب مشـابه بـا کمـال الـدینع شـیخ معاصـرش، ابن

شود، با این تفاوت کـه سـماع شـیبانی از مشـایخ امـامی دو تـا چهـار طبقـه  ق( فراوان دیده می۷۸۲)م
: 0000؛ طوسی، 013 - 010، 056، 087: 0007ادعا شده است )طبری،  بابویه تر در اسناد ابن متقدم
ــه،  ؛ ابن158 ــت از 088 - 080، 000، 1/003 : 0770بابوی ــیبانی در دوره نخس ــه ش ــالی ک (. در ح

 (.7: بخش0777عمرش نزد عامه و احتماًت خودش از زیدیه بوده است )اکبری، 
شـمرد،  اش با بزرگان عامه و خاصـه می اط گستردهرا دوران ارتب 0شیبانی که در اسنادش، اوایل سده

)در جنـوب موصـل، « معلثایـا»زمان مدعی است در زمانی که انحرا  شلمغانی آشـکار شـد و در  هم
(، نزد وی رفته و کتاب هـایش ۲۴۰ـ  0۷۹: 0773زیسته )ذاکری،  ( پنهانی می0/۲۵۸یاقوت حموی، ج

یات او از شلمغانی در منابع با واسطه شخصیتی به نام (. اما روا7۳۹: 0760را فراگرفته است )نجاشی، 
و...(. بـا  ۰۰۹، ۲۸۹، ۲۳۴ق، ۲۴۲۷ابو النجم بدر بن عمار طبرستانی است )نمونه: طبری ]منسوب[، 

( چه بسا مقصود از او، ابو 0۰۰: 0770وجود تردیدها در مورد چنین شخصیتی )ذاکری و غفوری نژاد، 
 - ۷۰۴ق و امیـر اتمـراء در ۷۷۰سردار نظـامی محمـد بـن رائـق )مالحسین بدر بن عمار طبرستانی، 

رائق و بـدر بـن عمـار از  اند که ابن (. منابع نصیری ادعا کرده0/۲۲۳م، ج0760ق( باشد )همدانی، ۷۰۶
: 1506؛ نیـز عصـمة الدولـة، 106، 1۶۴: 0070های نصیری مذهب بوده است )الطویـل،  شخصیت

ت که این سردار همان راوی مورد نظر شیبانی در نقل از شـلمغانی و...(. دور نیس 010، 001، 76، 71
آید این نیز شاهدی بر اضطراب ایـن دعـاوی شـیبانی اسـت و حمـل آن بـه   نظر می باشد. به هر حال به

های رایـ  ناشـی از سـقط و تصـحیف  صر  گوناگونی سماع شیبانی از مشایخ، و یـا حتـی اضـطراب
 آمیز است. تکلف

ید میان اسناد گوناگون تمایز قائل شد. گرچه در مـواردی روایـت مسـتقیم شـیبانی از با این همه، با
شیخی مورد تردید است، اما اصل نسبت روایت به آن شیخ اشکالی ندارد؛ مانند خبر اعالم وصـایت و 

که شیبانی آن را از محمد بن جریر طبـری  در جریان انذار عشیره توسط پیامبر خالفت امام علی
که با همان کیفیـت در ( ۵۸۰: ۲۴۲۴( مؤلف کتاب تاریخ و با سندی از او نقل کرده )طوسی، ق705)م

ی «حدّثنا»در این موارد، تردید بیشتر در تعبیر (. 1/۷۲۹: ۲۷۸۳کتاب تاریخ طبری آمده است )طبری، 
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سـند عیـب   کـردن     تـر از صـر  تـدلیس و مخفی تواند ضعفی بزرگ شیبانی است. البته این تصریح می
گفته شیبانی است که در  ها همگی مؤید اتهام پیش )وجاده، نبود سماع، واسطه ضعیف( تلقی شود. این

 کرده است. روایاتش، اصلی متکی به سماع نداشته و احادیث دیگران را سرقت می

شناسییبیرتحرییفاسیناد؛مطالعیهمیوردی طبیههایتطبیقییوکتابج.داللتبررسی
غدیر

جا تنها به بررسـی  ستردگی اسناد منفرد ابوالمفضل شیبانی و محدودیت مقاله، در اینبا عنایت به گ
 شود. تفصیلی یک نمونه و اشاره گذرا به چند مثال دیگر از اسناد او اکتفا می

 غدیر  های گزارشی طوالنی از خطبه تحریر .1

در خطبـه  ر اکـرمدر منابع متأخر امامیه روایتی خاص از واقعه غدیر ثبـت شـده کـه در آن پیـامب
عنوان امامان امت معرفی کرد و در نهایت از حاضران خواسـت  و فرزندانش را به مفصلی، امام علی

های متعددی با دو سند  عنوان خلیفه و جانشین پیامبر بیعت کنند. این روایت در کتاب به با امام علی
 متفاوت نقل شده است: 

سه طریق متفـاوت از ابـو محمـد علـوی از او روایـت  سند اول از محمد بن موسی همدانی؛ که از
محمد  همام از سوری از ابو ق( از شیوخ موثق از ابن088شود: یکی سند متصل صاحب احتجاج )م می

(؛ و دیگری طریق زیدی کتاب شرح امحکامع علـی بـن بـالل 0/۵۵: ۲۴۰۷علوی از همدانی )طبرسی، 
ق( از دو واسطه از الحسن بـن علـی افطـس علـوی 707ق( از احمد بن ابراهیم )م760آملی )زنده در 

(؛ و در آخر در کتـاب الیقـین از کتـاب التسـمیه طبـری خلیلـی از یکـی از 01)عجری، إعالم امعال: 
 (.۷۴۷: ۲۴۲۷طاووس،  مشایخش از ابو محمد حسن بن علی دینوری از همدانی )ابن

در هر سه سند یکـی، و ماننـد سـند ق( 000)م ادامه سند همدانی تا علقمه حضرمی از امام باقر
(. لذا گویا علوی یا همدانی روایـت را در دفتـر 030: 0706قولویه،  روایتی دیگر از همدانی است )ابن

(. روضـة الـواعظین نیشـابوری ۲۹۰: ۲۴۲۹انـد )شـبیری،  خود ثبت کرده، به راویان دیگـر انتقـال داده
روایت کـرده اسـت  صورت مرسل از امام باقر هق( نیز همین شکل از خطبه و واقعه غدیر را ب۵۰۸)م

 (.0/۸۹: ۲۷۳۵)فتال نیشابوری، 
ق( صاحب کتاب تـاریخ و ۷۲۰نقل از محمد بن جریر طبری )م در سند دوم، ابوالمفضل شیبانی به

هارون بن عیسی بن سکین بلدی متن این خطبه و وقایع بعـدش را بـا سـندی کـاماًل متفـاوت بـا سـند 
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ق(، از حاضـران در واقعـه غـدیر ۶۸و آن را نه به امام باقر که به زیـد بـن ارقـم )م همدانی روایت کرده،
ق( در کتـاب التحصـین ذکـر 660رساند. اولین بار این خطبه را با این سند سید علی بن طاووس )م می
  (.0/۷۰۲: ۲۷۸۴؛ بیاضی، ۲۶۹: ۲۴۰۸؛ حلی، علی بن یوسف، ۵۳۸: ۲۴۲۷طاووس،  کند )ابن می

هـای اخـذ  ، اسناد خطبه در فاصله طبقـه شـیبانی و همـدانی آمـده اسـت. روش0ارۀ در نمودار شم
 ذکر شده است.« اخبرنی»و « حدثنا»حدیث در همه این طبقات با تعابیری مانند 

 

 
 0نمودار شمارۀ 

، و انـدکی گیری بـرای امـام علـی دو تحریر طوتنی از روایت جز در مقدمه، سند و نحوه بیعت
خطبه به روایت شیبانی تفاوتی ندارند؛ یعنی در ترتیب خطبه، وقایع، عبارات و در بیش  اختصار در متن

ق( در بحار اتنوار نیـز بـه ایـن هماننـدی و ۲۲۲۰اند. عالمانی چون مجلسی )م کلمه یکسان 7555از 
، پــاورقی ۵۳۸: ۲۴۲۷طــاووس،  ؛ ابن73/۰۲۸: ۲۴۰۷انــد )ر.ک: مجلســی دوم،  یکســانی توجــه داده
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بنا بر اصل همبستگی متن و منبع، امکان ندارد ریشه مکتوب دو متن کاماًل مجزا باشـد. پـس  محقق( و
جـا بررسـی  وجود آمده؟ حلقه مشترک دو طریـق در این به     باید پرسید کدام سند احتماًت پس از دیگری 

 شود. می

 بررسی راویان اصلی خطبه طوالنی غدیر .2

که در یکی از اسـناد همـین خبـر بـا  ست نیست؛ مگر آناطالعات چندانی از ابومحمد علوی در د
اما محمد بن موسی (. 0/۵۵: ۲۴۰۷وصف شده است )طبرسی، « ان ىن  باع الله الصالمینکو »تعبیر 

: ۲۴۰۰؛ طوسی، 7۷۸: ۲۷۶۵همدانی متهم به غلو، جعل حدیث و جعل کتاب است )ر.ک: نجاشی، 
مله روایت نماز غـدیر کـه شـیخ طوسـی در تهـذیب او متفردات طوتنی دیگری هم دارد؛ از ج(. 1۰۲

بابویه ضمن اشاره بـه روایـت نمـاز  اما ابن(. ۲۴۳ـ  7/۲۴۷ :۲۴۰۳کند )طوسی،  اتحکام آن را ذکر می
داند. از همین رو  ولید این روایت را غیر صحیح و از متفردات محمد بن موسی همدانی می گوید ابن می

 (.۹۲ـ  1/۹۰: ۲۴۲۷بابویه،  ابنکند ) صدوق از نقل آن چشم پوشی می
شیبانی هم مدعی است روایت را از محمد بن جریر طبری و هارون بن عیسی بن سکین بلدی و بـا 

ای از پیامبر در غدیر از زید بن ارقـم در  ذکر سلسله سند از زید بن ارقم نقل کرده است. همچنین خطبه
ای را  در کتاب مناقب علی بن ابی طالب خطبه ق(۴۸۷مغازلی )م منابع دیگر نیز نقل گردیده است. ابن

ی: بن ارقم»... با سند:  مغـازلی،  نقل کرده است )ابن« نوح بن قی  ح:ان   ن ولی: بن حالا  ن إىرأق ا
ابوالمفضع  »این سند با سندی کـه شـیبانی بـه طبـری نسـبت داده شـباهت جـدی دارد: (. 7۴: ۲۷۸۴

ی: لا  ن ابنشیبان ...  ن نوح بن ىبشر  ن ولی: بن حا ی: بن ارقم  ن ا : ۲۴۲۷طـاووس،  )ابن« اىرأق ا
مغازلی با روایت شیبانی در مقدمه روایت تـا قبـل از شـروع  که روایت ابن شباهت مهم دیگر این (۵۳۸

« أقب  نب  الله ىن ىکعة»عبارت:  7۴: ۲۷۸۴مغازلی،  ها ناچیز است )قس: ابن سان و تفاوت خطبه هم
«(. ثم إلتفعت إلینعا»تا « لما أقب  رسول الله»عبارت:  ۵۳۸: ۲۴۲۷طاووس،  ابن ، با«ثم إنصرف إلینا»تا 

مغـازلی بـه نسـبت مختصـر )دو  شـوند و روایـت ابن اما با آغاز خطبه؛ این دو روایت بسیار متفاوت می
( به پایـان یـافتن س ا آرر الخطبةمغازلی پس از اتمام خطبه با عبارت ) صفحه( است. جالب این که ابن

 (.7۶: ۲۷۸۴مغازلی،  کند )ابن ه در همان دو صفحه تأکید میخطب

 بررسی ادعای انتساب خطبه به طبری .3

طبری مـورخ، ایـن خطبـه را روایـت کـرده اسـت؟ رسـول  -که شیبانی مدعی شده  چنان -حال آیا 
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ا از طبـری را جمـع و بـ« کتاب فضائل علی بن ابی طالب و کتاب الوتیة»جعفریان روایات بازمانده از 
های منابع کهن در مـورد آثـار  شناسی همین عنوان منتشر کرده است. عالوه بر این، وی با توجه به کتاب

دانـد  را نیـز مناسـب کتـاب می« رسالة فی طرق حدیث غدیر»طبری و اطالعات منابع گوناگون، عنوان 
ر شیعی یا کتـاب طبق اطالعات، این کتاب تعدادی از مولفان شیعی و غی(. ۲۲ـ  0۰: ۲۷۳۹)جعفریان، 

ها  های خود نقل کرده و یا به طرق مختلفی به برخی از آن نقل طبری را در اختیار داشته و از آن در کتاب
 است.   دست یافته

عنوان روایتی از کتـاب الوتیـه  ق( نیز روایت خطبه پیامبر را به۸۳۳علی بن یونس بیاضی عاملی )م
ط المستقیم خود نقل کرده که همان خطبه مـورد نظـر مـا بـه نقل از زید بن ارقم در کتاب صرا طبری به

توانـد از کتـاب طبـری  رسد این نقـل نمی نظر می اما به( 0/۷۰۲: ۲۷۸۴روایت شیبانی است. )بیاضی، 
های خود از کتاب طبری  باشد و یا نقل آن توسط طبری را ثابت کند. بنا بر فحه جعفریان، بیاضی نقل

(. امـا 77: ۲۷۳۹ق( گرفته است )جعفریان، ۶۶۴و علی بن طاووس )م ق(۵۸۸شهرآشوب )م را از ابن
 ماند. شهرآشوب اساسًا این خطبه را نقل نکرده است؛ پس تنها علی بن طاووس باقی می ابن

خـود از « الیقـین»طاووس کتاب الوتیة طبری را در اختیار داشته و در مواضع مختلفی از کتاب  ابن
او در (. ۴۳۳، ۰۲۹، ۰۲۸، ۰۲۳ـ  ۰۲۵: ۲۴۲۷طـاووس،  ورده است )ابناین کتاب طبری نقل هایی را آ

را گـرد آورد، از  بـه امـام علـی« امیر المـؤمنین»این کتاب در صدد بوده نصوص اختصاص وصف 
تـرین  عنوان یکـی از مهم رفت به همین رو اگر روایت مذکور از طبری در کتاب وجود داشت، انتظار می

را در آن هم این اختصاص مهم در موضع مهمی چـون غـدیر یـاد شـده اسـت روایات از آن یاد کند؛ زی
جریـر  باب را به روایات آثـار ابن 6طاووس در الیقین، عنوان  ( و از طرفی ابن087: ۲۴۲۷طاووس،  )ابن

 و...(. 111، 100، 015 - 008، 055: ۲۴۲۷طاووس،  طبری اختصاص داده است )ابن
نیـز در « التحصـین»کند و در کتاب  ه روایت شیبانی را نقل نمیطاووس در کتاب الیقین خطبه ب ابن

: ۲۴۲۷طـاووس،  روایت خطبه از طبری، متکی به ابوالمفضل شیبانی )و نـه کتـاب طبـری( اسـت )ابن
بعـد »گوید:  طاووس کتاب التحصین را بعد از کتاب الیقین نوشته و در مقدمه التحصین می ابن(. ۵۳۸

ها شبیه احادیث کتاب الیقـین بـود و از منـابعی  دیث یافتم که مضمون آنح ۵۰از تألیف الیقین حدود 
بنابر این بـه شـهادت ( ۵۷۰: ۲۴۲۷طاووس،  )ابن« دست ما رسیده است. غیر از مراجع کتاب الیقین به

 طاووس روایت خطبه پیامبر در کتاب مذکور طبری وجود نداشته است. ابن
طبری را در اختیار داشته و از آن نقل کـرده اسـت. او ق( نیز این کتاب ۷۶۷قاضی نعمان مغربی )م
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نسبت به دیگران بیشترین روایات را از کتاب طبری در کتاب خود بر جای گذاشته است. وی به روایـت 
کند که چرا طبری با این کـه خـود  غدیر توسط طبری پرداخته و منقوتت او را آورده و اظهار شگفتی می

در ایـن (. ۲۷۶ـ  0/۲۲۶: ۲۴۲۴ز مذهب عامه پیروی کرده اسـت )مغربـی، کند ا این احادیث را نقل می
 های قاضی نعمان نیز خبری از خطبه مذکور به میان نیامده است. نقل

عالوه بر این در منابع مختلفی به روایت طبری از زید بن ارقم با ذکر سلسـله سـند در مـورد واقعـه 
طریق طبری، به روایت زید بـن ارقـم در خصـوص  ۲۰ق( به ۳۴۸غدیر اشاره شده است. تنها ذهبی )م

جالب آن کـه سلسـله (. ۰۷۲، 0/۰۰۹: ۲۴۰۸کثیر،  ؛ ابن31 - 66: 0017کند )ذهبی،  غدیر اشاره می
سندی که طبری برای دستیابی به روایات زید بن ارقم در خصوص جریان غدیر ارائه داده بـا سـندی کـه 

وت است و هیچ یک از راویـان آن سلسـله سـندها مشـترک کند به کلی متفا ابوالمفضل شیبانی ادعا می
هـا بـا طریـق  نیست و طرق مختلف طبری به روایت غدیر زید بن ارقم مشخه است و هیچ یک از آن

 ماند. مورد ادعای شیبانی تشابهی ندارند. بنابراین تردید جدی در سند شیبانی باقی می
نی گذشت، اوت هر دو روایت ریشه در یک مـتن چه در مورد گزارش روایت همدانی و شیبا بنا بر آن

توان گفت متن اصـلی روایـت  دارند و نظر به تلخیه و تصرفی که در روایت شیبانی صورت گرفته، می
جریر طبری این روایت را نقل نکرده اسـت.  علوی از همدانی بوده است و بر خال  ادعای شیبانی، ابن

شناسیم و همدانی به وضع و جعـل حـدیث  چندان نمی هرچند طبق اطالعات رجالی موجود، علوی را
متهم شده؛ اما شیبانی متأخرتر است و البته در جعل سند بیشتر دست داشته است. لذا شـیبانی روایـت 
همدانی را با سندی جعلی ارائه داده تا سند نامعتبر همدانی را ترمیم کرده باشد. دیگـر ایـن کـه شـیبانی 

مغازلی نقـل  ییر داده و آن را مانند خطبه زید بن ارقم )مانند آن چه که ابنبخش آغازین خطبه غدیر را تغ
ش محمد بـن همـام بـه روایـت همـدانی  توانسته از طریق شیخ روایی کرده( در آورده است. شیبانی می

همام نیز مشایخ مشـترک بسـیاری داشـته اسـت  که او با تلعکبری، راوی ابن دسترسی داشته باشد؛ چنان
تر و  تر از این است که ارتباط دو سـند را در بخـش متقـدم (. این وجه پذیرفتنی0: بخش 0777)اکبری، 

 کاماًل مجزای سند امامی همدانی و سند عامی منسوب به طبری بجوییم.

 نگاهی به چند نمونه دیگر .4

کـه در منـابع امامیـه  -ق(، شیبانی بـه واسـطه دو راوی منـابع عامـه 007بنا بر گزارش کراجکی )م
ابلی از سلیم بن قیس روایتی کاز محمد بن سنان از مفضل بن عمر جعفی از أبی خالد  -ایتی ندارند رو

( که در منابع دیگر به اسناد کـاماًل متفـاوت روایـت شـده 1/770 تاب سلیم بن قیس، کطوتنی آورده )
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ویـان بـات نیـز (، اما ریشه مکتوب این اخبار باید یکـی باشـد. را100؛ برسی، 07: 0053شاذان،  )ابن
اند؛ در حالی که طریق اخبار سـلیم را عمومـًا ابـان بـن ابـی عیـاش  هرگز در سندی از سلیم واقع نشده

 (.7 - 7 - 0: بخش0778اند )قندهاری،  دانسته
سنان کـاماًل  آید سند فوق اصیل نیست. اما جعل آن توسط آن دو راوی منابع عامه و نیز ابن نظر می به   

نظر  توانست سند را از مفضل به امام وصل کند. تنها وجهی کـه بـه سنان به راحتی می مرجوح است. ابن
آید او به نام سلیم، سند جعل کند، این است که سلیم برایش مهم بوده باشد. در حالی که نـه او و نـه  می

به وسـاطت سنان از ابو خالد تنها سه روایت دارد، که  مفضل روایت دیگری از سلیم ندارند. چنانکه ابن
: 0770بابویـه،  ؛ ابن707، 188: 0773ضریس کنانی و محمد بـن یحیـی خثعمـی اسـت )نعمـانی، 

سـنان  (، و از اساس تاکنون به شواهد روشـنی از جعـل سـند توسـط ابن777: 0000؛ طوسی، 1/600
 تر دست نیافتیم. نسبت به چند طبقه متقدم

آورده کـه داود بـن فرقـد موثـق  مـام کـاظمق( روایتی از ا۷۰۹شیبانی از علی بن بابویه قمی )م
کننـد  اشـاره می «ابی الحسن»و آن حضرت به « من الباب؟»پرسد  ( می0/101: 0005)شوشتری، 

(. قابل توجه آن که در روایت عیون أخبار الرضا ع، شیخ صدوق از پدرش علی بن 137: ۲۴۰۲)خزاز، 
ـن »یشتر و از داود بن کثیر رقـی آورده؛ بـا عبـارت بابویه خبر را به سندی مشابه و البته با یک واسطه ب م 

تر اسـت.  ؛ که البته با سیاق خبر همخوان(0/۰۷: 0738)صدوق، « من الباب»به جای « اتمام بعدک؟
و ترجیح رجالی شیخ صدوق بر شـیبانی، ظـاهرًا  با عنایت به ترجیح متنی روایت عیون اخبار الرضا

مسـئول  -که شـیبانی نـامش را حـذ  کـرده  -او از علی بن بابویه خود شیبانی یا واسطه احتمالی نقل 
اولی این تغییر هستند. شاید این اختال  در تعبیر، مرتبط با نگرش مثبت شیبانی به بحث بابیـت باشـد 

 (.010: ۲۴۲۷)طبری ]منسوب[، 
تماًل اصـل بودن آن قابل اثبـات اسـت، امـا محـ   دیگری از اسناد شیبانی، گرچه اجماًت جعلی  نمونه

شـمون از  جعل در طبقات پیش از شیبانی صورت گرفته است. مثاًل در روایتی از شیبانی از رجـاء از ابن
حکایت شـده کـه در آن در موضـوعات مختلـف اخالقـی  اصم، گفتگوی مفصلی از ابوذر و پیامبر

یقـی آثـاری چـون ( برخی پژوهشگران با مطالعه تطب010: 0000بیاناتی از پیامبر آمده است. )طوسی، 
بـودن تـألیف اجـزای خبـر و سـند شـیبانی،    مبارک، ضمن ارائه شواهد بسیار بـر جعلی کتاب الزهد ابن

 000: 0777اند )لواسـانی،  عنوان احتمالی قابل بررسی، او را از جمله متهمان به جعل آن سند دانسته به
- 006.) 
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اسنادموضوعاتکالمید.تکررناهمخوانیشدیدسند،منبعومحتوادرمجموعه
که غالب یا تمامی راویان یک سند، مضمون یا اصالت خبر مورد روایتشان را قبول داشته باشـند  این

امری رای  است و اینکه برخی از راویان سند خبر را نه برای اصالتش، که به جهات دیگری نقـل کننـد، 
نگاری، جمـع شـواهد، جمـع مقبـوتت نگـاری، نقـد هایی چون جامع های بسیاری دارد و انگیزه نمونه

: 0773تواند علت نقل اخباری که نزد خود راویانش لزومًا حجت نبوده، باشد. )اکبری،  می دیگران و...
(. اما اینکه همه یا غالب راویانع سندع طوتنی، خبری را نقل کننـد کـه قبـول ندارنـد، و 1 - 0 - 7بخش 

ند، امری بعید است. حال اگر شخه متهم به جعل، از اسـناد هیچ یک نیز قبول نداشتن آن را تذکر نده
متعدد کاماًل متفاوت، متون مورد قبول خویش و بر خال  عقاید اصلی رجال اسناد را نقـل کنـد و ایـن 

 اسناد هم در جای دیگر یافت نشود، متهم جعل اسناد، خود اوست. 

 نگاهی به رویکرد کالمی شیبانی .1

هـای  از عمرش به اعتقـادات امامیـه پایبنـد بـوده، و نسـبت بـه جریانای  شیبانی دست کم در دوره
ـ  ۸۴: 0778کـرده اسـت )ذاکـری،  مخالف امامیه و پاسخ گویی به روایات آنان احساس مسئولیت می

اما با عنایت به اتهام شیبانی باید پرسید آیا منازعات مذهبی و نوع تعامالت شیبانی با مشایخ فرق (. ۹۷
 او بر جعل سند یا دخل و تصر  در محتوای روایات را در پی داشته است؟مختلف، انگیزش 
دید، جریان اصـحاب حـدیث )پـاکتچی،  ها می هایی که شیبانی خود را در مقابل آن یکی از جریان

ایـن جریـان در دوران حیـات شـیبانی و (. ۵۴ـ  ۴۸: ۲۷۹۸سّنت است )ذاکـری،  از اهل( ۲۲۷: ۲۷۳۹
در مورد برتری شیخین و یا سه خلیفه نخست بر تمام امت بعـد از  امام علی تر از آن روایاتی از پیش

، حتـی ظـاهرًا در برخـی از (۲۹۰؛ کتانی، ۵۵۸: ۲۴۲۷عاصم،  ابی اند )ابن کرده نقل می رسول خدا
کرده است )خـزاز،  مخالفان با این دیدگاه را به شدت تنبیه می گونه آمده که امام علی این روایات این

را بـه سـود  ها در مورد جانشینی پیامبر از نظر انان چنین روایاتی منازعات و اختال (. ۷۲۰ :۲۴۰۲
گونه  بودن این   بخشید، در حالی که شیعه تردیدی در جعلی سّنت و خالفت خلفای سه گانه پایان می اهل

 (.0/۰۹۴: ۲۴۲۶؛ احمدی میانجی، ۰۶۰: ۲۷۶۳روایات ندارد )شوشتری، 
: ۲۷۹۸ه کافی بود تا شیبانی که خود نیز مشرب اصحاب حدیث داشت )ذاکری، ظاهرا همین مسئل

به مقابله به مثل با این جریان پرداخته و از سران و بزرگـان جریـان مـذکور روایـاتی در تأییـد ( ۵۴ـ  ۴۸
. اسـنادش بیفتـد  کردن     باورهای کالمی امامیه نقل کند و به سان برخی از مشایخ عامی خود در پی زیـاد

هرچه تعداد احادیث و مشایخ ناقل این گونه روایات همسو با مذهب، بیشتر باشد؛ در نظر اهل حـدیث 
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تـرین  عنوان یکـی از مهم ( بـه0و0کرد. امری که خزاز قمـی )سـده  بیشتر باورهای مذهبی را تقویت می
 -( 0/170: 0737شهرآشوب،  ؛ ابن175: 0015؛ طوسی، 168: 0760محدثان توثیق شده )نجاشی، 

از همـین (. ۷۲۰ :۲۴۰۲کند )خـزاز،  بدان اذعان می -که بسیار و با ترضی و ترحم از شیبانی نقل کرده 
ای  سّنت از صحابه ، روایات بسیاری از شیبانی در تأیید امامت امامان از بزرگان اهل«کفایة اتثر»رو در 

 (.۲۷۰، ۹۶، ۹۰، ۳۹، ۶۸، ۰۷مانند عمر بن خطاب، عایشه و... آورده است )همان، 

 اضافات روایات شیبانی در روایت از منابع عامه .2

هـای عامـه  هایی بـه سـران جریان شیبانی روایت اسامی و مشخصات دوازده امام را با نقـل داسـتان
 0و...(. خـزاز روایتـی طـوتنی را از شـیبانی بـه  030، 30، 06، 07، 05، 07دهد )همان،  می نسبت 

را بـر  کند که در آن عایشه نام ائمه ن عامه از ابی سلمه از عایشه نقل میطریق کاماًل متفاوت از بزرگا
(. بنا بر اسـناد شـیبانی، ابوسـلمه، حلقـه مشـترک 071 - ۲۸۳: ۲۴۰۲لوحی نگاشته بوده است )خزاز، 

( مـتن 7 - 0 - 1: بخـش 0778)قنـدهاری، « اصـل همبسـتگی مـتن و منبـع»اسناد است. لذا بنا بر 
در طبقه تابعیان موجود بوده و در اختیار جمع زیادی از محدثان پر روایت عامه قرار  مکتوب آن نیز باید

که کسی غیر از شیبانی، نه از این اسناد، و سند دیگری از عایشه در این زمینـه نقـل  گرفته باشد، حال آن
 نکرده است.

اد شـیبانی، یعنـی البته بخشی از متن این خبر هم که در اثر یکی از سـنیان حاضـر در یکـی از اسـن
تنهـا بخـش غیـر مشـتمل بـر بحـث امامـت  -که انتظار است  چنان -( آمده، 175سعد )م طبقات ابن

کـه  نمایاند. جالـب آن بودن این اسناد شیبانی را می   (؛ که ساختگی010سعد:  است )نمونه: ابن ائمه
ْم کعْم کَنِبعی  ْم کَ ِهعَ: ِإَلعی  َسْ  » پرسد: در همین بخش امامت ائمه از خبر نیز ابو سلمه از عائشه چنین می

عبدالله بـن مسـعود بـه    که در اخبار عامه، این متن سؤال جوانی از  در حالی« وُن ِىْن َبْعِ:ِه ِىَن اْلُخَلَفا؟کی
نـرم افـزار .( 130شـیبة،  أبی ؛ ابن710، 6/056: 0006روایتع مسروق است )نمونه: احمد بـن حنبـل، 

بابویـه  . ابننقل مسـروق اسـت مسـعود آورده کـه همگـی بـه این معنـا از ابن مورد در 07 جوامع الکلم
ق( محدثع امامی معاصرع شیبانی، نیز به درستی همه اسـناد را بـه مسـروق نسـبت داده )خـزاز، 780)م

منـده از  (؛ اما در اخبار شیبانی و ابن067 - 0/063: 0761؛ 130، 63: 0770بابویه،  ؛ ابن10: ۲۴۰۲
(. دو طبقه نخست 178، 075: ۲۴۰۲این سؤال و جواب به دیگران منسوب است )خزاز، مشایخ خزاز، 

اولین سند از همین اسناد پنجگانه شیبانی از نظر رجال، تعابیر تحدیث، و حتی ذکـر سـال ماننـد سـند 
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أسـامه  ( که از حـارث بـن ابی6/۲۷۷: ۲۴۲۷بحرانی، غریب او در روایت صحیفه سجادیه است )قس: 
 کنند.  سعد نقل می ز ابنق( ا181)م

: سرتاسـر( و نیـز 0771البته امامیه روایات معتبر متعددی در زمینه امامت از منابع خود )قربـانی، 
( در دست دارند؛ امـا ظـاهرًا شـیبانی مطـالبی را کـه در مـورد ۲۲۴ـ  0۰۵: ۲۷۸۸عامه )نمونه: زینلی، 

ای  گونه ها به ای محدثان سنی و با الگو گرفتن از آنه گانه در اختیار داشته، با توجه به روش امامان دوازده
نـه امـام از صـلب »سـند عـامی بـرای روایـت  15کار آید. شیبانی  نقل کرده، تا در منازعات مذهبی به

کند، که در مواردی نیز مستقیمًا از رجال مورد توثیق عامه مانند طبری است )خزاز،  نقل می« حسین
. که البته به کلی این تعبیر مشهور شیعی را در منـابع موجـود عامـه (030، 015، 76، 03، 75: ۲۴۰۲

سند غالبًا عامی با این تعابیر آورده؛ اما منابع امامی جامع اسـناد  65نیافتیم. هرچند کفایة امثر بیش از 
فریقین در موضوع امامت، عموم اسنادشان برای تعبیر فـوق، امـامی و شـیعی اسـت )نمونـه: نعمـانی، 

 طریق(. 03و... با  187 - 103: 0770بابویه،  ؛ ابن051 - 63: 0773
گری خزاز تردید نکنیم، البته چه بسا گاه مسـؤولیت برخـی اسـانید نادرسـت  اگر در صحت روایت

ق( و حسـن بـن علـی بـن 706شیبانی بر عهده مشایخ متهمش باشد؛ مانند صالح بن احمد قیراطی )م
چـون شـیبانی، بـه سندسـازی  ( کـه هم611، 030: 0000ق( )طوسـی، 707یـا  708زکریا عـدوی )م

(. 00: 0760غضــائری،  ؛ ابن۷۹۶ - 3/۷۹۰: 0003؛ بغــدادی، 100، 0/737حبــان، ج انــد )ابن متهم
گوید این سند را تنها نزد  مثاًل شیبانی ضمن نقل خبر عامی مشهور جابر بن سمره، به سندی از عمر، می

 (.87، نیز 70: ۲۴۰۲، کند )خزاز عدوی دیده و او را توثیق می

 طرق جدید و متنوع شیبانی برای روایات عامه .3

، « ُقعَری   ِىْن   ّلُهْم کوُن َبْعِ:ن اْثَنا َ َشَر َرِلیَفة  کی»در کفایة امثر، شیبانی خبر جابر را با الفا  یکسان 
(، و بـا 75، 00، 13: ۲۴۰۲مسعود، سلمان و عمر نقل کـرده )خـزاز،  از مشایخی کاماًل متفاوت از ابن

وجود اتحاد الفا ، خود شیبانی در مورد این اسناد متهم است؛ زیرا برای خبر فـوق، نـرم افـزار جوامـع 
مـورد  7سند از جابر بن سمره شمرده، و غیر از اسناد منفرد صحابه، تنها با مضمون نزدیک،  008الکلم 

قـاتع متقـدمع امـامی، از جملـه هـا سـندع ث از وهب بن وهب آورده است؛ نه صحابه ادعایی شـیبانی، ده
: 0761بابویـه،  ؛ ابن01 - 05: ۲۴۰۲بابویه در کفایة امثر هم عمومًا فقـط از جـابر اسـت )خـزاز،  ابن

، 017 - 70/050: 0006؛ نیز ر.ک: احمد بن حنبـل، 010 - 015مورد؛ نعمانی/ 15، با 030 - 067
غریب شیبانی با فحه شیبانی از شـذوذات گیری این همه اسناد  بینانه شکل مورد(. تحلیل خوش 75با 
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 مشایخ خالی از دشواری نیست.
ق( به ۷۲۰چنین در کتاب دتئل اتمامه مجموعه روایاتی از محمد بن جریر طبری عامی )م هم

نقل شـده اسـت. در  اسانید غالبًا عامی آمده، که در آن معجزات غریب بسیاری از ائمه امامیه
ریخی جدی مانند ناهمخوانی با طبقات و منش روات سند به چشـم بسیاری از اسناد اشکاتت تا

جعـل ایـن دسـته »ش، سرتاسر(. بنا بر دیدگاه برخـی از پژوهشـگران 0776خورد )عادلزاده،  می
یسنده دتئل اإلمامة، یعنی ابوالمفضل شیبانی است « احادیث به احتمال زیاد کار یکی از شیوخ نو

 ش(.0777)انصاری، 
های حدیثی در مورد امثال زیدیه نیز نمایان است. بر  ه تقابل شیبانی با جریانگفتنی است مسئل

یت مذهب خود روایـاتی از  اساس گزارش کفایة اتثر، زیدیه نیز در منازعاتشان با امامیه و در تقو
خود را از پیروان زید معرفی  ها امام صادق دادند که در آن را مورد استناد قرار می امام صادق

هـا  توان گفـت شـیبانی در تقابـل بـا ایـن جریان بر همین اساس می(. ۷۲۲: ۲۴۰۲ند )خزاز، ک می
ق( در تأییـد باورهـای مـذهبی ۲۰۵ق( و یحیی بـن زیـد )م۲۰۲یا  ۲۰۰روایاتی از زید بن علی )م

در همین (. 6/۲۷۷: ۲۴۲۷؛ بحرانی، ۷۰۰: ۲۴۰۲امام نقل کرده است )خزاز،  ۲۰امامیه با تکیه بر 
یکرد احتجاجی شیبانی در قبال عباسیان و حسنیان نیز در آثار متعددی نمود یافتـه اسـت راستا رو

 (.70 - 70: 0778)ذاکری، 

نتیجه
حفظ بات، کثرت اخبار و گستردگی سماع ابوالمفضل شیبانی از مشایخ مـورد قبـول جمعـی از  .0

 اند. ح ورزیدهقدمای فریقین واقع شده که برخی از قدما در قبال ضعف اسناد شیبانی تسام
غضائری و دارقطنی مستندات قابل توجهی وجود  در برابر، تضعیفات جمعی از نقادان مانند ابن .1

دارد و دتیل انتقادات برخی از عالمان قرون اخیر به تضعیفات پیشنیان رجالی محکم نیست. شـاهدی 
ا حتی بر فـرض تـأثیر پـذیری، هم نداریم که امامیه در تضعیفات شیبانی از عامه تأثیر پذیرفته باشند، ام

 شیبانی در نقل روایات برای تأیید تضعیفات کافی است.  باز شواهد دخل و تصرفات غیر متعهدانه
اسـناد توسـط او، و نـاهمخوانی شـدید   کردن     مشکالت طبقاتی اسناد شیبانی بر کوتاه و متصـل .7

دهـد؛ امـا در  سرقت حدیث شـهادت میای از اسناد و متون شیبانی بر تخلیط او و مجموعًا بر  مجموعه
ها  های تطبیقی اسناد و متون راهگشا است. هرچند تردیـد کشف سندسازی شیبانی بیش از همه بررسی
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 کند. در اسناد آثاری چون کفایة امثر در مواردی قضاوت را مشکل می
یبانی دتلـت بودن اسناد ش   توان به اخبار شیبانی نگاه مطلقی داشت. گاه شواهدی بر جعلی نمی .0

دارد، گاه اسناد او واقعی، و اشکال سند او تنها در حذ  وسائط و کوتاه جلوه دادن سـند اسـت و حتـی 
گاهی قرائن برای قضاوت در مورد اسناد او کافی نیست. تبیین دقیق حدود هریک از این موارد، از عهده 

 طلبد. های بعدی را می این مقاله خارج است، و پژوهش

نوشت:پی
نظور از سرقت حدیث این است که راوی حدیث دیگران را که نشنیده، بگیرد و صـریحًا ادعـای م (0)

 (0/771: 0010؛ جدیع، 7/170سماع حدیث از مشایخ ایشان بکند )صبیحی، 
ثباتی اقـوال  تخلیط در منابع عامه بیشتر ناظر به اموری مانند فساد عقل راوی، ضعف حافظه و بی (1)

: 0057آمیختگی روایات او انجامیـده اسـت )ابوشـهبة،  د، که به درهمشو و رفتار راوی مطرح می
630.) 

ْصل (7)   کـه  آغـازین  های ها و نوشـته از نسـخه  هـر یـک  معنی  ، به حدیث است  در علم  ، اصطالحی ا 
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Abstract 
The Accurate Comprehension of Hadith [fiqh al-hadith] has a high position in the 

teachings of the Ahl al-Bayt (A.S); In such a way that understanding a hadith is 

considered superior to quoting a thousand hadiths. A glimpse at the history of the 

Accurate Comprehension of Hadith [fiqh al-hadith] shows that the discussion of the 

true understanding and purpose of the words of the Infallible from the age of their 

presence has been considered and the necessity of relying on sunnah and hadith 

required that criteria be created for its correct understanding. It seems from the 

narrations of the Ahl al-Bayt (A.S), especially Imam Ridha’s (A.S), that those nobles 

sought to teach the principles and correct methods of understanding the hadith to their 

followers so that they could benefit from the narrations by using these principles and 

the method of correct understanding during their absence and occult to find guidance 

from them at any time and under any circumstance. What can be obtained from the 

analysis of the narrations of Imam Ridha (A.S) are: methodological types of 

understanding the hadith, not opposing to the explicit-definite [nusus] of the Quran, 

explaining the denotation of the text, paying attention to misunderstanding and 

misinterpretation of the Imam’s hadith, paying attention to the existence of 

ambiguous [mutashabih] hadiths and referring to unambiguous [muhkam], paying 

attention to the differences in the audience’s understandings, fragmentation of the 

hadith, developing the meanings of the words of the hadith, understanding the 

meaning of the words, understanding the hadith in the light of the cause of issuance, 

paying attention to the phenomenon of forgery and rejecting such hadith attributed to 

the Imams. 

Keywords: Accurate Comprehension of Hadith [Fiqh al-Hadith], Critique of 

Hadith, Comprehension of Hadith, Radhavi Hadiths, Imam Ridha (A.S).  
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