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چکیده

همانند سازی (شبیه سازی)یا همان نسبت دادن کاری به دیگـری ،در
تــاریخ حــدیث ســابقن دیرینــهای دارد .بــه ن ــر مــیرســد تاــدادی از
گزارههای ثبت شده در منابع حدیثی ،همان گزارههایی است کـه بـه
من ــور هماننــد ســازی نق ـ شــده انــد .از ســوی دیگــر پایــه م ــم
پژوهشهای حدیثی و دین شناسـی ،همـان اعاعـات و گـزارههـایی
است که در اختیار پژوهشگر حدیث و دین شناس قرار مـیگیـرد و
بر پایه آن به استنباط و ارائه رویکردهای دینی از قبیـ دیـدگاه دیـن
درباره ج اد ابتدایی ،ترور ،شکنجه و ...میپردازد؛ لـاا بایسـته اسـت
که پژوهشگر به من ـور عـدم خلـی میـان دیـدگاه اسـام و دیـدگاه
 .1استادیار گروه ال یات و ماارف اسامی دانشگاه اراک
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مسلمانان در موضوعات ماکور ،میان گزارههـای حـدیثی و گـزاره-
های همانند ساز تفکیک نماید .در این نوشـتار سـابقه هماننـد سـازی
در تاریخ حـدیث بررسـی شـده اسـت و ه نـین بـه علـ و عوامـ
همانند سازی و راههای تشخیص گزارههـای حـدیثی هماننـد سـاز از
گزارههای حدیثی اصی اشاره شده است .با بررسی به عم آمده ،به
ن ر میرسد پنچ عام در هماننـد سـازی حـدیث مـبثر بـوده اسـت؛
چنان که با توجه به چ ار راهکار میتوان به جدا سازی میان گـزاره-
های حدیثی اصی و همانند ساز دست یافت..
واژههای كلیدی :همانند سازی حدیث ،روشهای جـدا سـازی،
باورهای کامی.
مقدمه
همانند سازی و یا نسبت داد ِن فضـیلت و رییلـت شخصـی بـه شـخص دیگـر در میـان
جوامع بشری همواره وجود داشته است .در تاریخ اسام موضـو مـاکور ازسـابقن دیرینـی
برخوردار است ولی شیو آن به دوره حکومت مااویه باز مـیگـردد .او پـا از بـه قـدرت
رسیدن در سال  41هجری دستور همانند سازی درباره فضائ علـی( ) و دیگـران را صـادر
نمود .جریان ماکور پا از او و ادامه حکومت حاکمان اموی و عباسی و نیاز حاکمیت بـه
توجیه رفتار خود و هم نین نزا های فرقهگرایانه شتاب بیشـتری بـه خـود گرفـت .از سـوی
دیگر با تدوین کتابهای حدیثی و تاریخی،گزارههای حدیثی همانند سـاز کـه تـا بـه حـال
اغلب به صورت شفاهی نق میشد ،با اقدام ماکور در کنار گزارههای حدیثی اصـی ثبـت
گردید.
در نتیجه ما در منابع مکتوب حدیثی با سه نو گزاره رو بـه رو شـدیم کـه عبارتنـد از:
الف)گزارههای حدیثی اصی ؛ ب)گزارههای حدیثی همانند ساز؛ ج) گـزارههـای حـدیث
نما .از سوی دیگر با تسلی «اه حدیث» و «مکتب اشاریت» نقد و بررسی جای خـود را بـه
تقلید و تقدیا گاشتگان داد .در این فضا دیگر کسی به نقـد و تفکیـک میـان گـزارههـای
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ماکور نپرداخت؛ لاا گزاره های همانند ساز به اندازه گزارههای حدیثی اصی اعتبار یافت.
حال از آن جا که رکن م م پژوهشهای حدیثی و دینی اعاعات صحیح است ،الزم اسـت
پژوهشگر و تحلیلگرِ حدیث ،میان گزارههای ماکور یانی گزارههای حدیثی همانند سـاز،
حـدیثی اصــی و حــدیث نما،تفکیــک قائـ شــود تــا از خلــی میــان دیــدگاههــای دیــن در
موضوعات گوناگون و دیدگاه مسلمانان در همان موضوعات بپرهیزد؛ در غیر ایـن صـورت
تحلی و داوری او بر پایهای بی اساس مبتنی میشود.
این نوشتار در صدد بررسی سابقه همانند سازی در تاریخ حـدیث و هم نـین بررسـی
عل و عوام جریان ماکور و ارائه چند راهکار ج ت تشخیص گزارههـای هماننـد سـاز از
گزارههای حدیثی اصی است.
 .1همانند سازی
درلغت ،واژه «همانند» همراه با مترادفات خود از قبی  :مانند هم ،مث یکدیگر ،شـبیه و
ن یر آمـده اسـت(.عمید ،1384 ،ص  )1266در اصـالا ،،نسـبت دادنِ فضـیلت یـا رییلـت
کسی به شخص دیگر را همانند سازی گویند .الزم بـه یـاد آوری اسـت کـه بـه دلیـ عـدم
اناکاس واژه همانند سازی در فرهنگ نامهها ،تاریف مـاکور بـر پایـه مـوارد کـاربرد واژه
ماکور پیشن اد شد.
 .2منابع حدیثی وگزارههای گو ناگون
الزم به یکر است که پژوهشگر و تحلیلگر در منابع و مآخا حدیثی با سه نو گـزاره
رو به رو میشود که عبارتند از:
 .2-1گزاره حدیثی اصیل
گزاره حدیثی ،گزارشی از رفتار ،تقریر و نق آن توسی راوی و محدث است.
 .2-2گزاره حدیث نما
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گزاره حدیث نما یا همان حدیث مجاول ،ماموال حاصـ سـاخت و پرداخـت یهـن
جا کننده است .به عبارت دیگر او در صدد القاء ماللبی در قالب حـدیث اسـت کـه البتـه
این گزارهها با عرضه بر مایارهای نقد ،ارزیابی میشوند و جا آن آشکار میگردد.
 .2-3گزاره همانند ساز
گاه رفتار پسندیده یا ناپسندی از سوی کسـی سـرزده اسـت ولـی راوی و محـدث بـه
عللی آن را به شخص دیگری نسبت میدهد که از این عم به همانند سازی تابیر میشـود.
الزم به یکر است که تفاوت گزاره حدیثی همانند ساز با قسم قبلی در این است که در قسم
قبلی برخی از افراد بدون هیچ سابقهای به جا و وضع حدیث روی میآورند ولی در قسـم
اخیر با توجه به صدور رفتاری زشت از سوی کسـی ،راوی در ج ـت تال یـر و یـا تبرئـه او،
عم ماکور را به کسی که همگان بر قداست او ایعان دارند ،نسبت میدهد.
 .3پیشینه همانند سازی در تاریخ اسالم
گرچه پیشینه جا حدیث به عصر پیـامبر(ص) بـاز مـیگـردد (کلینـی1388 ،ق ،ج،1
ص66؛ رضی ،بیتا ،ص325؛ عبرانی1404 ،ق ،ج ،20ص )300ولی به ن ر میرسد هماننـد
سازی ،آن هم به صورت گسترده از زمان مااویه ،حاکم اموی ،شرو شده است .او به دلی
این که سایه حکومت «علی» ( ) بر حکومتش سنگینی میکرد ،به استانداران خـود نوشـت:
از مردم بخواهید فضائ صحابه و به ویژه فضائ خلیفه اول و دوم را نقـ کننـد؛ ضـمنا هـر
فضــیلتی کــه بــرای «ابــوتراب» ،علــی( ) ،نق ـ شــده ،هماننــد آن را بــرای صــحابه دیگــر
پیامبر(ص) نق کنید( .ابن ابیالحدید ،بیتا ،ج ،11ص)45
ابن ابیالحدید مینویسد« :چون این نامه بـرای مـردم قرائـت گردیـد ،روایـات جالـی
زیادی در مناقب صحابه میان مردم رواج یافت .این روایات بر فراز منبرها خوانده مـیشـد و
مالمان مکتب خانهها روایات ماکور را به کودکان و نوجوانان آمـوزش مـیدادنـد و آنـان
همان گونه که قرآن را فرا میگرفتند ،احادیث ماکور را یاد میگرفتند»( .همان)
 .4عوامل دخیل در همانند سازی
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همانند سازی هم ون رویدادهای دیگر ،مالولِ عوام گونـاگونی اسـت کـه بـه ن ـر
میرسد م مترین آنها عبارتند از:

 .4-1توجیه رفتارحکمان
هر حاکمی پا از به قدرت رسیدن تاش میکند تـا رفتارهـای خـویش را بـر اسـاس
هنجارهای مورد قبول جامان خود منالبـ سـازد .بـر ایـن اسـاس پـا از بـه قـدرت رسـیدن
حاکمان اموی و عباسی و ظ ور رفتارهای غیر انسانی از آنان ،نیاز به توجیه دینی رفتارهـای
ماکور احساس میشد .یکی از این ابزارها ،همانند سازی میان رفتار آنـان و شخصـیتهـای
مقدس اسامی از قبی پیـامبر«ص» بـود .بـرای مثـال آنـان از بریـدن دسـت مخالفـان خـود،
کــورکردن ،شــاق زدن،گرســنگی دادن آنهــا و هم ن ـین انــداختن نــزد درنــدگان دری ـ
نمیکردند( .ابـن اثیـر1385 ،ق ،ج ،3ص462؛ ابـن ابـیالحدیـد ،بـیتـا ،ج ،11ص43-46؛
اصف انی ،1374 ،ص)402-403
حال برای توجیه رفتـار مـاکور ،برخـی از راویـان و محـدثان گـزارش کـردهانـد کـه
پیامبر«ص» دست شخصی را با میخ به دیوار کوبید( .مجلسی ،1386،ج،76ص )203الزم بـه
یاد آوری است که امام باقر« » درباره نسبت ماکور به پیامبر«ص» میفرماید :ایـن نسـبت را
انا بن مالک به پیامبر«ص» داد و همین سبب گردیـد کـه حاکمـان شـکنجه را روا بدارنـد
(همان) یا در گزارش دیگری آمده که :در غزوه خیبر،کنانه بن ربیعِ ی ودی مح گنجـی را
پن ان کرد .پیامبر«ص» به زبیر دستور داد که او را شکنجه کند تا مح گـن را افشـا نمایـد،
زبیر هم او را شکنجه کرد ولـی او از افشـای آن خـودداری کـرد( .ابـن هشـام ،بـیتـا ،ج،3
ص)351
نمونه دیگر ازعنوان ماکور تحلی عمر ،خلیفه دوم ،درباره کنار گااشتن بنی هاشم از
مقام خافت است .او مـی گفـت :قـریش کراهـت داشـت کـه دو افتخـار(نبوت و خافـت)
نصیب یک خاندان (بنی هاشم) گردد و قریش در اینباره کار درستی کرد ( .عبری ،بیتـا،
ج ،4ص)222-223
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از آن جا که عمر ،خلیفه دوم ،به عنوان یکی از قریشیان تـاش گسـتردهای در ج ـت
کنار زدن بنی هاشم انجام داد ،با این همه او با قرار دادن علی« » به عنـوان یکـی از اعضـای
شورای خافت ،عما تحلی خود را زیر سبال برد .حال برخـی از هماننـد سـازان بـه قصـد
توجیه رفتار قریش ،آن هم به سردمداری ابوبکر و عمر ،از پیامبر نق کردهاند که علـی« »،
فاعمه«س» ،حسن« » و حسین« » بر پیامبر«ص» وارد شـدند و از او جانشـینش را خواسـتند،
پیامبر«ص» فرمود« :خداوند برای شما دو افتخار(نبوت وخافت) را جمع نکرده است»( .ابن
حمزه حنفی1403،ق ،ج ،3ص172؛ متقی هندی ،بیتا ،ج ،12ص )105الزم بـه یکـر اسـت
در برخی گزارشها سـخن ماکور(خداونـد نبـوت و خافـت را در میـان بنـی هاشـم جمـع
نمی کند) به ابوبکر ،ابن عباس و مغیره بن شابه نسبت داده شده است( .ابـن جبیـر1418 ،ق،
ص65؛ مقریزی ،بیتا ،ص97؛ علوی1414 ،ق ،ص207؛ عبرسی1414 ،ق ،ج ،2ص)23
 .4-2غلو
گاه غلو و مبالغه درباره افراد سبب میگردد که «غالی» از پایرفتن واقایت سـرباز زده
و به انکار آن پرداخته و به همانند سازی روی آورد؛ برای مثال مورخان نقـ کـردهانـد کـه
«امام حسین« » در سال 61ق در سـرزمین کـربا بـه شـ ادت رسـید»( .عبـری ،بـیتـا ،ج،5
ص453؛ ابن ساد1415 ،ق ،ص  )75ولی برخی از غالیـان ،بـه دلیـ ِ بـاور کامـی خـود بـه
جاودانگی امام ،ماتقدند امام حسین« » کشته نشده است بلکه «حن له بن اساد شامی» که به
امام حسین « » شباهت داشت ،کشته شد و امام حسین هم ون عیسی« » بـه آسـمان عـروج
کرد( .صدوق1404 ،ق ،ج ،1ص219-220؛ مجلسی ،1386 ،ج ،44ص)272
 .4-3عالقه و دلبستگی
عاقه و محبت نیز گاه زمینه همانند سازی را فـراهم مـیکنـد؛ بـرای مثـال در حـدیثی
ماتبر نق شده که «هارون الرشید ،خلیفه عباسی ،به دنبال کسی میگشت که بتوانـد توسـی
او از عزت و احترام امام موسی بن جافر« » بکاهد و ایشان را در ان ار خـوار نمایـد تـا ایـن
که جادوگری داوعلب گردید .در مجلسی باد از پ ن کردن سفره غاا او بـر نـان جـادویی
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خواند که هر وقت امام موسی بن جافر « » میخواستند قالاه نانی را بردارند ،نـان از مقابـ
آن حضرت پرواز میکرد.
هارون الرشید وقتـی صـحنه را مـیدیـد از خنـده و شـوق در جـای خـود آرام و قـرار
نداشت .در این هنگام امام موسی بن جافر« » بافاصله رو به عکا شـیری کـه روی یکـی
از پردهها بود ،کرده و فرمودند :ای شیر ،دشمن خدا را بگیر .در این هنگـام عکـا مـاکور
به صورت یک شـیر بـزرد درآمـد و بـه سـمت جـادوگر پریـد و او را دریـد»( .صـدوق،
1404ق ،ج ،2ص90؛ محسنی ،1392 ،ج ،2ص255؛ وحید خراسانی ،بیتـا ،ج ،1ص-408
)407
حال برخی به دلی عاقهای که به امامان« » و خصوصا حضرت رضا« » داشتهاند ،بـه
همانند سازی روی آورده و مشابه جریان ماکور را در گزارشی نا ماتبر ،آن هم بـا انـدکی
تغییر ،درباره حضرت رضا« » و مأمون ،خلیفه عباسـی ،نقـ کـردهانـد( .صـدوق1404 ،ق،
ج ،1ص182؛ محسنی ،1381 ،ج ،2ص)190
نمونه دیگری از همانند سازی که منشأ آن نیـز عاقـه و محبـت بـه شخصـیتی مقـدس
میباشد ،گزارشی اسـت کـه نقـ کـردهانـد در زمـان حکومـت متوکـ عباسـی ،حضـرت
هادی« » وارد جایگاه حیوانات درنده شـدند و آنـان بـه حضـرت هـیچ تارضـی نرسـاندند.
(مساودی ،1374 ،ج ،2ص574؛ ابن حجـر ،بـیتـا ،ص205؛ ابـنشـ رآشـوب ،بـیتـا ،ج،4
ص416؛ مجلسی ،1386 ،ج ،50ص )149حال عاقهمنـدان بـه امـام رضـا« » عینـا گـزارش
ماکور را درباره ایشان نق کـردهانـد( .اربلـی1405 ،ق ،ج ،3ص54-55؛ مجلسـی،1386 ،
ج ،49ص )61-62گفتنی است آن چه گزارش اول را اصـی تـر مـینمایـد ،اناکـاس آن در
منابع شیای و سنی است برخاف گزارش دوم که صرفا یـک منبـع شـیای از آن یـاد کـرده
است.
 .4-4كینه و دشمنی
کینه و دشمنی با افراد گاه سبب همانند سازی یا همان انتساب فضیلت یا رییلت کسی
به شخص دیگر در قالب حدیث میشود .در ادامه به چند نمونه اشاره میشود:
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 .4-4-1امام علی«ع» و قضاوت
علی « )» در میان صحابه پیامبر«ص» به قضاوتهای صائب ش ره بود ،به گونهای که
عُمر با گفتن جمله «لوال علی ل لک عمر» بـر ماللـب مـاکور م ـر تأییـد زده بـود؛ (امینـی،
1416ق ،ج ،6ص )158از جمله نق کردهاند که زن بارداری را که مـت م بـه زِنـا بـود ،نـزد
عمر خلیفه دوم آورده بودند و او دستور به سنگسار داد.
علی« » رو به او کرد و فرمود :اگر زن گناهکار و مستوجب حد ال ـی اسـت ،ب ـه در
شکمش گناهی نکرده؛ لاا در این وضع ح اجرای سنگسار را نداری .در ایـن هنگـام عمـر
گفت« :لوال علی ل لـک عمـر»( .جرجـانی1325 ،ق ،ج ،8ص370؛ حلـی1411 ،ق ،ص62؛
بروجردی1415 ،ق ،ج  ،25ص365؛ مفید1414 ،ق ،ج ،1ص204؛ ابنش رآشـوب ،بـیتـا،
ج ،2ص184؛ مغربی1383 ،ق ،ج ،1ص)86
حال برخی از محدثان و مورخان در برابر فضـیلت یـاد شـده امـام علـی« » بـه هماننـد
سازی روی آوردهاند و چیرگی در قضاوت ،آن هم در همان رخداد ماکور را به «ماای بـن
جب » نسبت داده و در اینباره گفته انـد :مـردی کـه دو سـال از همسـرش دور بـود ،پـا از
بازگشت به خانه مشاهده کرد که همسرش باردار است .به عمر ،خلیفه دوم ،شـکایت کـرد.
عُمر دستور سنگسار آن زن را صادر کرد .ما ای بـن جبـ کـه در آن جـا حاضـر بـود ،بـه او
گفت :اگر زن مستح سنگسار است ،فرزند در شکمش که گناهی نکرده است.
در این هنگام عمر زن را آزاد کرد تـا ایـن کـه او پسـری زاییـد کـه دنـدانهـای جلـو
دهانش روئیده بود .شوهر ،ب ه را دید که به خـودش شـباهت دارد ،در نتیجـه پـایرفت کـه
ب ه از آنِ اوست .در این جا بود که عمر گفـت« :لـوال ماـای ل لـک عمـر» ( .ابـنابـیشـیبه،
1409ق ،ج ،7ص355؛ دار قالنی1417 ،ق ،ج ،3ص222؛ بی قی ،بیتا ،ج ،7ص)443
به ن ر میرسد توجه به مخالفت متن ماکور بـا مسـلمات علمـی (حـداکثر دوران بـار
داری نُه ماه است) و هم نین ن ر «ابن حزم» مبنی بر ضاف سند حدیث مـاکور و مخالفـت
آن با قرآن که مجمو دوران بارداری و شیر خوارگی را  30ماه میداند نه بیشتر(،ابن حزم،
بیتا ،ج ،10ص )316همگی همانند سازی حدیث ماکور را به اثبات میرساند .بـه احتمـال
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قوی ،حدیث ماکور قصد پاسخ دادن به نامه مااویه در همانند سازی درباره فضائ علی« »
را دارد که قبا به آن اشاره گردید.

 .4-4-2مباهله
در منابع حدیثی و تاریخی گزارش شده که نمایندگان مسـیحیان «نجـران» وارد مدینـه
شدند .پـا از گفتگـو میـان آنـان و پیـامبر«ص» هـر دو توافـ کردنـد کـه «مباهلـه» کننـد.
پیامبر«ص» در حالی که حضرت فاعمه«س» ،حضـرت علـی« » ،حضـرت امـام حسـن« » و
حضرت امام حسین« » همراهش بودنـد ،بـرای مباهلـه حرکـت کـرد .نماینـدگان مسـیحیان
نجران با دیدن صحنه ماکور از مباهله امتنا کردنـد و بـه دادن جزیـه تـن دادنـد( .مرعشـی
نجفــی1426 ،ق ،ج ،1ص132-158؛ مســلم1420 ،ق ،ج ،8ص39؛ یاقــوبی1413 ،ق ،ج،2
ص404-405؛ مفیـــد ،1380 ،ص151-154؛ عبرســـی ،1338 ،ص135-136؛ ابـــن اثیـــر،
1385ق ،ج ،2ص286-287؛ صــالحی شــامی1414 ،ق ،ج ،6ص418؛ حلبــی1400،ق ،ج،3
ص236؛ محمدی ری ش ری1425 ،ق ،ج ،8ص)109
الزم به یکر است که برخـی از محـدثان و عالمـان اهـ سـنت از حـدیث مـاکور بـه
«متواتر» تابیر کردهاند؛ (مرعشی نجفی1426،ق ،ج ،1ص )132با این حال برخی بـه هماننـد
سازی درباره فضیلت ماکور برآمدهاند؛ چنان که «سیوعی» از «ابن عساکر» نق میکند کـه
«جافر بن محمد= امام صادق« »»گفت« :وقتی پیامبر«ص» برای مباهله بیرون آمد ،همـراه او
ابوبکر و فرزندش ،عمر و فرزندش ،عثمان و فرزندش ،علـی و فرزنـدش بودنـد» (سـیوعی،
بیتا ،ج ،2ص )38یا گزارش کردهاند که در جریان حرکت پیامبر«ص» برای مباهله ،غیر از
حضــرت فاعمــه«س» ،عائشــه دختــر ابــوبکر و حفصــه دختــر عُمــر هــم حضــور داشــتند.
(میانی ،1420،ج ،20ص )249الزم به یاد آوری است که تواتر حـدیث قبلـی ،گـواهی بـر
همانند سازی حدیث اخیر است.
 .4-4-3والدت در كعبه
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یکی از فضائ و منقبت های علی« » ،والدت در خانه خداسـت .موضـو مـاکور در
منابع حدیثی تاریخی بسیاری مناکا گردیده است .حاکم نیشابوری از عالمـان اهـ سـنت
مـیگویـد« :والدت علــی« » در خانـه خــدا یکـی از گــزارش هـای متــواتر اسـت»( .حــاکم
نیشـــابوری1406 ،ق ،ج ،3ص483؛ عـــاملی1400ق ،ج ،1ص130؛ امینـــی1416 ،ق ،ج،6
ص )35-38نیز شاه ولی اهلل دهلوی و آلوسی میگویند« :تن ا کسی که در کابه متولـد شـد،
علی« » است»( .امینی1416 ،ق ،ج ،6ص)36
حال در برابر فضیلت و منقبت ماکور که متواتر گزارش شده است ،برخـی بـا ادعـای
تولد «حکیم بن حزام« در خانـه خـدا (حلبـی ،1400،ج ،1ص )202بـه هماننـد سـازی روی
آوردهاند.
حال به ن ر می رسد ایعان عالمانی هم ون «حاکم نیشابوری»« ،دهلـوی» و «آلوسـی»
بر تواتر گزارش والدت علی« » در کابه و انحصار منقبت ماکور دربـاره علـی« » همگـی
شواهدی بر همانند سازی گزارش اخیر است.
 .4-4-4مسجد النبی و بستن درب منازل
از کارهایی که در ابتدای هجـرت بـه مدینـه ،آن هـم در ضـمن سـاختن مسـجد النبـی
صورت گرفت ،ساختن خانه برای م اجرین بـود .مالـاب گـزارشهـای حـدیثی و تـاریخی،
خانه پیامبر«ص» و م اجرین در اعراف مسجد سـاخته شـد .آنـان هـر یـک دری بـه مسـجد
گااشتند که به هنگام بیرون رفتن از مسجد ،آمد و شد مـیکردنـد تـا ایـن کـه خداونـد بـه
پیامبر«ص» دستور داد تا تمام درها را مسدود کند مگر درِ خانه خـود و علـی« » را .پـا از
فرمان خداوند ،پیامبر«ص» دستور داد که درِ خانه همه به جـز درِ خانـه علـی بـن ابـی عالـب
بسته گردد( .عبرسی1338 ،ق ،ص)80
موضو ماکور یکی از فضائ و منقبتهای علی« » است که در کتابهـای حـدیثی
و تاریخی ثبـت گردیـده اسـت( .حـاکم نیشـابوری1406 ،ق ،ج ،3ص125؛ نسـایی ،بـیتـا،
ص68؛ خوارزمی1411 ،ق ،ص )327الزم به یکر است که منقبت و فضیلت مـاکور بـا دو
ویژگی کثرت اسناد و صحت آنها در منابع ثبت شـده و دانشـمندانی هم ـون ابـن حجـر،
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حاکم نیشابوری ،عینی ،هیثمـی و ...بـه صـحت گـزارش مـاکور ایعـان کـردهانـد( .امینـی،
1416ق ،ج ،6ص286-296؛ عاملی1400،ق ،ج ،4ص)93-94
با این اوصاف ،برخی در صدد همانند سازی برآمده و گفتهاند :پیامبر«ص» دسـتور داد
تا درِ خانه همه را جز درِ خانه ابوبکر ببندند( .بخاری1425 ،ق ،ص927؛ ابن ساد1414 ،ق،
ج ،1ص506-507؛ عاملی1400 ،ق ،ج ،4ص)97
به ن ر میرسد همانند سازی گزارش اخیر با توجه به کثرت و صـحت اسـناد گـزارش
اول و هم نین ایعان عمر و فرزندش عبداهلل در اختصاص منقبت مـاکور بـه علـی« » (ابـن
حنب 1414 ،ق ،ج ،3ص125؛ حاکم نیشابوری1406 ،ق ،ج ،3ص )125و تصریح ابن ابـی-
الحدید بر همانند سازی از سوی «بکریه»کاما آشکار است( .ابن ابیالحدیـد ،بـیتـا ،ج،11
ص)39
 .4-4-5امام علی«ع» و آیه  207بقره
بسیاری از محدثان و مفسران نق کردهاند که وقتی علی« » در «لیله المبیت« بـه جـای
پیامبر«ص» خوابید ،آیه «وَ منَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتغَاء مَرْضَات اللّه» ،به مانای «باضی از
مردم جان خود را به خاعر خوشنودی خدا میفروشـند»(بقـره )207 :در شـأن او نـازل شـد.
(حســکانی1411 ،ق ،ص123؛ ابــن اثیــر ،بــیتــا ،ج ،4ص25؛ ابــن عســاکر1415 ،ق ،ج،42
ص67؛ ابن دمشقی1415 ،ق ،ج ،1ص217؛ ابن ابیالحدید ،بیتـا ،ج ،13ص262؛ قرعبـی،
1405ق ،ج ،3ص21؛ هویزی1412 ،ق ،ج ،1ص204؛ امینی1416 ،ق ،ج ،2ص)85
اما بادها فضیلت و منقبت ماکور دچار همانند سازی دوگانه شد؛ زیرا از یـک سـوی
گزارش کردند که آیه ماکور درباره هجرت یکی از یاران پیامبر«ص» به نام «ص یب» نـازل
شد که او با دادن مال خود به مشرکین مکه توانست به مدینه هجرت کند( .عبرانـی ،بـیتـا،
ج ،8ص29؛ ابن عسـاکر1415 ،ق ،ج ،24ص .)222از سـوی دیگـر «سـمره بـن جنـدب» بـا
گرفتن صد هزار درهم از مااویه ،اعام کرد که آیه ماکور درباره «ابـن ملجـم» نـازل شـده
است( .ابن ابیالحدید ،بیتا ،ج ،4ص)73
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حال به ن ر میرسد ،صحابی نبودن «ابن ملجم» و عدم انالباق آیه بر اقدام ص یب (آیه
ماکور میگوید :برخی از افراد جان خود را برای خوشنودی خدا میفروشـند ،در صـورتی
که ص یب با دادن اموال ،جانش را خرید ،نه این کـه فروختـه باشـد .رک .مجلسـی،1386 ،
ج ،36ص )45همگی داللت بر همانند سازی دوگانه ماکور را محتم تر میکند.
 .4-4-6مغیرة بن شعبه و طالقهای بی شمار
مغیره بن شابه ،یکی از شخصیتهای زیرک و مـورد توجـه خلفـا و خصوصـا مااویـه
حاکم اموی بود .درباره او گفتـه شـده کـه از زناکـارترین مـردان زمـان خـود بـود و وقتـی
مسلمان شد 300 ،تا هزار زن را بـه عقـد خـود درآورد( .بـایری1424 ،ق ،ج ،13ص345؛
ابن عبد البر1415 ،ق ،ج ،4ص8؛ ابن ابیالحدید ،بیتا ،ج ،12ص)239
موضو ماکور که در بسیاری از منـابع مـناکا گردیـده اسـت ،دسـت مایـه هماننـد
سازان گشته و تادد همسران و کثرت عاق=مالاق را به امام حسن مجتبی« » نسـبت داده-
انــد( .مســاودی1386 ،ق ،ج ،3ص311؛ مجلســی ،1386 ،ج ،44ص169-172؛ بــرای نقــد
انتساب ماکور رک .نجا ،الالایی1431 ،ق ،ص)31-87
 .4-5پاسداشت باورهای كالمی
گرچه در فرهنگ نامهها از تاریف باورهای کامی خبری نیست ولی با تأمـ و دقـت
در تابیر ماکور و هم نین توجه به کاربرد های آن می توان باورهای کامـی را ایـن گونـه
تاریف کرد :هر باوری که باورمنـد نسـبت بـه آن یقـین داشـته وخاسـتگاه آن عقـ  ،متـون
مقدس(نق ماتبر) و حسن ظن باشد و ضمنا به ساحت فکر و اندیشه ،نه سـاحت مناسـک و
اعمال ،تال داشته باشد ،آن را باور کامی گوینـد .بـرای مثـال مـا ماتقـد هسـتیم کـه نمـاز
واجب است ولی چنین باوری را کامی نمیگوییم بلکه موضوعاتی هم ون عصمت ،علـم
امام« » ،تحریف ناپایری قرآن کریم و عدالت صحابه را که به ساحت اندیشه تال دارنـد،
باور کامی تلقی میکنیم.
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اکنون به ن ر میرسد که باورهای کامی به دلی یقین آوری و تامیـ آن در اندیشـه
باورمندان ،تأثیر م می در دانشهای بشری از قبی فقه ،تفسیر و حدیث دارد کـه ایـن تـأثیر
را میتوان در همانند سازی در گونههای مختلف دید که ییا به آن اشاره میشود:
 .4-5-1تبرئه كردن از رذیلتها
نسبت گزارش متاارض با باورهای کامی بـه شـخص دیگـر ،یکـی از هماننـد سـازی
هایی است که گاه باورمند به آن مبادرت می کند .برای مثال عـدهای از مورخـان ،مسـموم
کردن امام حسن« » را بـه مااویـه نسـبت دادهانـد( .ابـن سـاد1417 ،ق ،ص83؛ اصـف انی،
 ،1374ص80؛ مساودی ،1374 ،ج ،2ص2؛ ابن ابیالحدید ،بـیتـا ،ج ،16ص11؛ بـایری،
1419ق ،ص ) 59در مقاب برخی از باورمنـدان بـه عـدالت صـحابه در صـدد انکـار برآمـده
وگفتهاند« :حاشا لمااویه یلـک» یانـی سـاحت مااویـه از چنـین کـاری مبـری اسـت( .ابـن
خلدون1391 ،ق ،ج ،2ص)18
هم نین یکی از عرفداران پر و پا قرصِ باورِ کامی ماکور ،نسبت جنایت مـاکور را
به «یزید» فرزند مااویه داده است( .ابن حجر هیثمی ،بیتـا ،ص )140نیـز گـزارش شـده کـه
پیامبر«ص»« ،علحه بن عبیـد اهلل تیمـی» (از صـحابه پیـامبر) را از صـحبت کـردن بـا یکـی از
همسرانش منع کرده بود .او پا از ممانات ماکورگفته بود که اگر پیامبر«ص» از دنیا رود،
من با همسر او(عائشه یا ام سلمه) ازدواج خواهم کر د که آیـه شـریفه « َوَما ك ََا َ ككَ ْم َاأكَ كؤْا َاو ْو ك
كعن َادك كلَّ ِاه ِ
نمحو ك ََزو جه ِكمنكباع ِدهِكَب ًد كإِ َّ ك َكِ ْمأكك ََ َ ِ
ِ
رس َ ِ
ًاا » بـه مانـای « شـما حـ
َ
ولك كلَّه َكوََلكَ كؤَ ْ َ َ ْ َ َ َ
َْ
َ
كعي ً
ندارید رسول خدا را برنجانید و نباید زنانش را پا از مرد او به عقد خود درآورید؛ چـرا
که این کار نزد خدا همواره گناه بزرگی است»(احزاب ،)53 :نازل شد( .ابن ساد1414 ،ق،
ج ،6ص150؛ ابن ابیالحدید ،بـیتـا ،ج ،9ص 222و ج ،12ص259؛ نحـاس1409 ،ق ،ج،5
ص372؛ سیوعی ،بیتا ،ج ،5ص)214
حال برخی از عالمان اه سنت میگویند :گوینده سخن ماکور «علحـه بـن عبییـد اهلل
تیمی» که از« عشره مبشره» است ،نبوده بلکه شخص دیگری همنام او و همنام پدر و قبیله او
بوده است( .ابن اثیر ،بیتا ،ج ،3ص62؛ ابـن حجـر1415 ،ق ،ج ،3ص )433حتـی برخـی از
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دانشمندان متأخر اه سنت ،پا از یکر همانند سازی مـاکور ،مـی نویسـند« :وكح شا هكمانك
كکكوكهوك جلكمق م كمنك كیصدركمنهكمثلك كک» یانی سـخن مـاکور(اگر پیـامبر(ص) از دنیـا
برود )...هیچ نسبتی با علحه بن عبید اهلل که از عشره مبشره است ،ندارد؛ زیرا مقـام و منزلـت
او برتر از این است که چنین سخنی بر زبـان جـاری سـازد( .حلبـی1400 ،ق ،ج ،1ص396؛
صالحی شامی1414 ،ق ،ج ،10ص)335
به ن ر میرسد موضو ماکور یانی گوینده سخن ماکور ،صحابی و از عشره مبشـره
بودن علحه بن عبیداهلل ،مدتی یهن عالم بزرد اهـ سـنت« ،جـال الـدین سـیوعی» را بـه
خــود مشــغول کــرده بــوده اســت .او مــیگویــد :مــن مــدتی دربــاره صــحت ایــن گــزارش
میاندیشیدم؛ زیرا پایرفتنی نبود که «علحه» با وجـود ایـن کـه یکـی از ده نفـری اسـت کـه
پیامبر به آنها بشارت ب شت داده ،چنین سخنی گوید تا این که ف میدم کـه گوینـده سـخنِ
ماکور شخص دیگری بوده که با علحه مشـاب ت در نـام و نـام پـدر داشـته اسـت( .حلبـی،
1400ق ،ج ،1ص)396
هم نین ابوبرزه اسلمی از یاران پیـامبر«ص» مـیگویـد :در سـفری همـراه پیـامبر«ص»
بودیم که صدای غنا و آوازه خوانی دو نفر به گوش پیـامبر«ص» رسـید ،فرمـود :ببینیـد ایـن
صدای غنا از کجا و از چه کسی است؟ گفتند :یا رسول اهلل ،مااویه و عمروعاص هستند که
این چنین خوانندگی میکنند .رسول خدا فرمود :خدایا آنان را در فتنهها فرو بر و بـه سـوی
آتش ج نم بکشان( .عبرانی ،بیتا ،ج ،11ص33؛ منقری ،1382 ،ص)129
ناگفته نماند که احمد بن حنب ،گزارش ماکور را نق کرده ولی به جای نام مااویه و
عمروعاص ،تابیر فان و فان را به کار برده اسـت( .ابـن حنبـ 1414 ،ق ،ج ،5ص )580بـا
این همه در گزارشی همانند ساز ،جای مااویه و عمرو عاص به مااویه بن رافع و عمـرو بـن
رفاعه بن تابوت ،تغییر کرده است ( .ابن عدی1409 ،ق ،ج ،4ص)4
 .4-5-2تعمیم دادن رذیلتها
گاه باورمند در برابر گزارش متاارض با باور کامی خویش ،به تامیم و یـا نسـبت آن
ماللب به دیگری بر میآید تا با این همانند سـازی ،از زشـتی و ناهنجـاری رفتـار شخصـیت
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مقدس بکاهد .برای مثال ،مالاب گزارشهای حدیثی و تاریخی ابوبکر ،خلیفـه اول ،دسـتور
کشتن و سوزاندن مخـالفین خـود را صـادر کـرد( .عبـری ،بـیتـا ،ج ،3ص 251-252و ص
 265-264و ص 279؛ بایری1398 ،ق ،ص107؛ ابن حبان ،بیتا ،ج ،2ص)165
حتی زیاده روی در سوزاندن افراد مخالف توسی خا لد بن ولید ،فرمانده سپاه خلیفـه
اول ،چنان باال گرفت که عمر ،خلیفه دوم ،را به واکنش کشـاند( .ابـن سـاد1414 ،ق ،ج،2
ص)353-354
هم نین عمر ،خلیفه دوم ،از ترور مخالفین و شکنجه افراد ابـایی نداشـت( .بـایری،
1424ق ،ج ،2ص272؛ ابــن ابــیالحدیــد ،بــیتــا ،ج ،12ص 29-30و ص101-102؛ ابــن
عساکر1415 ،ق ،ج ،23ص 411و ج ،40ص 275و ج ،62ص)30
همــان عــور کــه ماح ــه مــیشــود ،هماننــد ســازان باورمنــد بــه عــدالت صــحابه ،بــه
من ورکـاهش زشـتی اعمــال مـاکور ،آن هـم توســی اشـخاص مقـدس ،بــه هماننـد ســازی
رفتارهای ماکور به پیامبر«ص» و علی« » روی آوردهاند .برای مثال «انا بن مالـک» نقـ
کرده« :هشت نفر از اهالی «عرینه» به مدینه آمدند و اسام آوردند ولی هوای مدینه بـه آنـان
نساخت ،به عوری که آنها تب و لرز میکردند.
پیامبر«ص» دستور فرمود کـه آنهـا مواظبـت از گلـه شـتران مسـلمانان را کـه در «یی
الجدر» بود ،ع ده دار شوند .آنان در آن جا ماندند و با استفاده از شـیر شـتران سامتشـان را
باز یافتند .اینان پا از اسام آوردن،کافر شدند و صبح گاه بر شتران حمله بـرده و آنهـا را
به غارت بردند .یسار ،خدمتکار پیامبر«ص» و گروهی دیگر ،آنان را تاقیب کردند و به آن-
ها رسیدند .آنها نیز با یسار و همراهانش جنگیدند ،دست و پای یسـار را بریدنـد و خـار در
چشم و زبانش فرو کردند تا کشته شد و گله را با خود بردند .پیامبر«ص» ،بیست سوار را بـه
فرماندهی «کرز بن جـابر» در تاقیـب دشـمن فرسـتاد .آنـان بـه دشـمن رسـیده و همگـی را
دستگیر کردند و به مدینه آوردند .پیامبر«ص» دستور داد تا دست و پای آنان را بریدند و بر
چشمهای آنها می کشیدند؛ سپا آنها را در گودالی انداختند و در حالی که تشنه بودنـد
و از مسلمانان آب میخواستند ،از تشنگی و خون ریـزی جـان باختنـد»( .بخـاری1425 ،ق،
ص1657-1658؛ ابن ساد1414 ،ق ،ج ،1ص411؛ واقدی ،1369 ،ج ،2ص)421-422
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ناگفته نماند حدیث انا بن مالک از سوی امام سجاد« » انکـار گردیـد و فرمـود :بـه
خدا سوگند پیامبر«ص»  ،چشم کسی را میـ نکشـید بلکـه صـرفا دسـت و پـای گناهکـاران
ماکور را قالع کـرد( .شـافای ،1400 ،ج ،4ص )259هم نـین امـام صـادق« » در گـزارش
خود به عور ضمنی حدیث انا بن مالک را رد کـرد و فرمـود :پیـامبر«ص» صـرفا دسـت و
پای آن گناهکاران را قالـع کـرد( .کـافی ،1367 ،ج ،7ص )245خاصـه حـدیث انـا بـن
مالک دچار تاارض با دو حدیث از سوی امامان شیاه شده است.
همان گونه که قبا گاشت ،مااویه اه غنـا و آوازه خـوانی بـود .حـال در گزارشـی
همانند ساز نق شده است که پیامبر«ص» در مجلا رقص و آواز شرکت میکـرد و اجـازه
میداد که در حضورش ،مغنیه(زن آواز خوان) به غنا بپردازد( .بخـاری1425 ،ق ،ص1425؛
مسلم1420 ،ق ،ج ،4ص201-205؛ ترمای1403 ،ق ،ج ،5ص)384
هم نین نق کردهاند ،زمانی که امام علی« » توسی ابن ملجم ضربت خورد ،وصـیت
کرد که ابن ملجم را بکشید و جسدش را بسـوزانید( .ابـن حنبـ 1414 ،ق ،ج ،1ص92-93؛
هیثمی1408 ،ق ،ج ،9ص145؛ ابن عسـاکر1415 ،ق ،ج ،42ص560-561؛ مفیـد1414 ،ق،
ج ،1ص22؛ عبرســی ،1338 ،ص203؛ اصــف انی ،1374 ،ص54؛ ابــن کثیــر1408 ،ق ،ج،7
ص )363در گزارش دیگری صحنه اعدام ابن ملجم بـه صـورت دلخـراشتـری نقـ شـده
است .در این گزارش آمده که امـام حسـن« » دسـتور داد کـه ابـن ملجـم را بیاورنـد .او را
آوردند ،در حالی که مردم جمع شده بودند و با خـود نفـت و حصـیر آورده بودنـد تـا او را
بسوزانند .عبداهلل بن جافر ،برادر زاده امام علی« » ،ابن ملجم را تحوی گرفت.
ابتدا دست و پایش را قالع کرد سپا می به چشمانش کشید ،زبـانش را قالـع کـرد و
در آخر او را در سبدی چوبین قرار داد و آن را به آتـش کشـید( .ابـن سـاد1414 ،ق ،ج،2
ص69؛ بــایری1424 ،ق ،ج ،3ص363؛ عبــری ،بــیتــا ،ج ،5ص149؛ مرعشــی نجفــی،
1411ق ،ج ،22ص )673نا گفته نماند حدیث امام علی« » مبنی بر سوزاندن قات خویش با
سخن دیگر او که فرمود :او ضربتی بر من زد ،شما هـم یـک ضـربت بـر او بزنیـد و از مثلـه
کردن او بپرهیزید که پیامبر«ص» از چنین عملـی ن ـی کـرد( ،عبـری ،بـیتـا ،ج ،4ص114؛
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رضی ،بیتا ،ص 422؛ عوسـی1414 ،ق ،ص365؛ ابـن دمشـقی1416 ،ق ،ج ،2ص )103در
تاارض است.
و باالخره نق کردهاند که در زمان حکومت امام علی« » یکی از غالیان بـه نـام «عبـد
اهلل بن سبا» درباره امام علی« » غلو کرد و او را به عنـوان «رب» اعـان کـرد .امـام علـی« »
دستور سوزاندن او را صادر کرد( .عوسـی ،1348 ،ص106-107؛ ابـن ابـیالحدیـد ،بـیتـا،
ج ،5ص 6و ج ،8ص )119-120الزم به یکر است ،عامه عسکری در اینباره ماتقد اسـت
که برخی میان عملکرد امام علی« » و برخی از خلفا و صحابه هماننـد سـازی کـردهانـد .او
مینویسد« :این که در روایات به سوزاندن ابن سبأ توسی امام علی« » اشاره شـده اسـت ،از
عری منابع اه سنت به کتابهای حدیثی شیاه منتق شده است.
آنها با این کـار خواسـتهانـد ابـوبکر را در سـوزاندن «فجائـه سـلمی» تن ـا نگاارنـد و
هم نین بگویند روش علی« » همان روش خالد بـن ولیـد در سـوزاندن عـدهای از مرتـدین
بوده است؛ چنان که نق کردهاند که عدهای از قبیله بنی سـلیم از اسـام برگشـتند .ابـوبکر،
خالد بن ولید را به سوی آنان فرستاد .خالد عـدهای از مـردان آنهـا را در آغـ گوسـفندان
گــرد آورده و آتــش زد»( .عســکری ،1360 ،ج ،3ص )45-46ناگفتــه نمانــد کــه برخــی از
نویسندگان «مل و نح » از سوزاندن «عبد اهلل بن سبأ» سخنی نگفتهانـد بلکـه صـرفا از تبایـد
شدن او توسی امام علی« » یاد کردهانـد (نـوبختی1388 ،ق ،ص40؛ اشـاری قمـی1963 ،م
،ص ) 20که این خود شاهد دیگری بر همانند سازی است که عامه عسکری بـه آن اشـاره
کرده است.
 .4-6ترویج و دفاع از باورهای كالمی
گاه باورمندان به من ور تروی و دفا از مرام و ماهب ،خـود بـه هماننـد سـازی روی
میآورند که ییا به دو نمونه اشاره میشود:
 .4-6-1همان گونه که قبا اشاره شد ،برخی از محدثان و مورخـان کرامتـی از امـام
هادی« » بدین مضمون نق کردهاند که در زمان متوک  ،خلیفـه عباسـی(م  ،)247حضـرت
هادی« » وارد جایگاه حیوانات درنده شد و آنها آسیبی به او نرساندند( .مسـاودی،1374 ،
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ج ،2ص574؛ ابــن حجــر هیثمــی ،بــیتــا ،ص205؛ ابــنشـ رآشــوب ،بــیتــا ،ج ،4ص416؛
مجلسی ،1386 ،ج ،50ص)149
ناگفته نماند که مساودی جریان ماکور را درباره «یحیی بن عبد اهلل حسنی» از سادات
تحــت تاقیــب دســتگاه خافــت عباســی در دوران «هــارون الرشــید» (م )193نقـ مــیکنــد
(مساودی ،1374 ،ج ،2ص )347ولی ایعان میکند که اقوال درباره او مختلف اسـت؛ ثانیـا
ابوالفرج اصـف انی گزارشـی مـی آورد مبنـی بـر ایـن کـه او را در جایگـاه حیوانـات درنـده
انداختند و او تکه تکه شد( .اصف انی ،1374 ،ص)403
حال برخی از همانند سازان برای اثبات حقانیت ماهب خود،گزارشی همانند گزارش
ماکور(کرامت امام هادی) نق کردهاند که در سال  709سلالان محمد خـدا بنـده ،مـاهب
شیاه را اختیار کرد و دستور داد شاائر شیاه اجرا گردد .در این میان یکی از کسـانی کـه بـا
دستور سلالان مخالفت کرد ،قاضی مجدالدین شیرازی (م )756از اهـ سـنت بـود .بنـابراین
سلالان فرمان داد که او را در میان حیوانات درنده رها کنند ولی در مقاب شـیرها و سـگ-
های درنده او را بوییده و دمهای خود را تکان دادنـد ( .ابـن بالوعـه ،بـیتـا ،ص219-220؛
همو ،1361 ،ج ،1ص219-221؛ شیرازی ،1366 ،ص)423-424
 .4-6-2برخی از مورخان ،از قرائت قرآن توسی سر امام حسین« » یـاد کـردهانـد( .
مفید1414 ،ق ،ج ،2ص117؛ ابن عساکر1415 ،ق ،ج ،60ص370؛ ابنش رآشـوب ،بـیتـا،
ج ،4ص)61
حال در «عصر محنت » و اوج مباحثات پیرامون قدیم و مخلوق بودن قـرآن ،مخالفـان
ماتزله (اه حدیث) به من ور تقویت و تروی مکتب فکـری خـود بـه هماننـد سـازی روی
آورده و نق کردهاند که در زمان واث  ،خلیفه عباسی (م ،)232احمد بـن نصـر خزاعـی ،از
عالمان مخالف ماتزله ،مخلوق بودن قرآن را نپایرفت و در ایـن راه جـان خـود را از دسـت
داد .گفتهاند زمانی که گردنش را زدند ،دیدند سر بریده او به خواندن سوره «یا» مشـغول
است( .خالیب بغدادی ،بیتا ،ج ،5ص)173-180
 .5اثبات همانند سازی در تاریخ اسالم
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به ن ر میرسد با توجه به گزارشهای ماکور و نکات یی  ،میتوان «هماننـد سـازی»
در حدیث را به عنوان واقایتی انکارناپایر دانست.

 .5-1درخواست معاویه
همان گونه که قبا اشاره شد ،مااویه از استانداران خود خواست که مردم هر فضیلتی
را که درباره «ابو تراب» سراغ دارند ،ن یر آن را برای دیگر صحابه پیامبر«ص» نقـ کننـد و
بدی ی است که وقتی حاکمیت خواستهای داشته باشد ،پاسخ آن داده خواهد شد؛ چنان کـه
ابن ابیالحدید نق کرد که به دانش آموزان در مکتب خانهها غیر از قرآن ،فضـائ صـحابه
آموخته میشد.
 .5-2تصریح امامان شیعه
تصریح امامان شیاه بر همانند سـازی قرینـه دیگـری بـر وقـو جریـان مـاکور اسـت؛
چنانکه درباره شکنجه از سوی پیامبر«ص» ،امام باقر« » تصریح میکند که نسبت ماکور بـه
دروغ به پیامبر«ص» داده شد تا راه برای شـکنجه کـردن از سـوی حاکمـان همـوار گـردد.
(صدوق1386 ،ق ،ج ،2ص)541
 .5-3تصریح عالمان
برخی از عالمان به همانند سازی از سـوی برخـی از راویـان حـدیث اشـاره کـردهانـد؛
چنان که پیشتراز ابوجافر اسکافی نق شد که «سمره بن جندب» در عـوضِ مبلغـی ،نـزول
آیهای که درباره علی« » نازل شده بود را درباره ابن ملجم ،قات علی« » ،اعام کـرد .قـبا
نیز اشاره شد که ابن ابیالحدید تصریح کرد که حدیث بستن درب خانـههـای مسـلمانان بـه
مسجد و باز بودن درب خانه ابوبکر از سوی «بکریه» جا شـده اسـت .تصـریحات مـاکور
شاهد دیگری است بر هماننـد سـازی کـه از سـوی برخـی صـورت گرفتـه اسـت،گرچه در
نسبتهای ماکور به عالمان میبایست احتیاط الزم را به عم آورد.
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 .5-4منابع حدیثی و وضوح برخی از گزارههای حدیثی همانند ساز
اناکاس برخی از گزارههای همانند ساز قالاـی در منـابع حـدیثی ،قرینـه آشـکاری بـر
رویداد همانند سازی است که در ادامه به دو نمونه اشاره میشود:
 .5-4-1سیمایی که قرآن و حدیث ماتبـر از پیـامبر«ص» ارائـه مـیکنـد بـه اختصـار
عبارت است از:
رحمت برای ج انیان (انبیأ107 :؛ ابـی یالـی ،بـیتـا ،ج ،11ص35؛ ترمـای1403 ،ق،
ج ،4ص ،)285ن ایت دلسـوزی بـرای هـدایت بشر(شـارا3 :؛ قاضـی عیـاض1409 ،ق ،ج،1
ص ،)105آغازنکردن به جنگ (کلینی ،1367 ،ج ،5ص )28و. ...
حال اگر مـا بخـواهیم گـزارههـای حـدیثی را کـه دم از شـکنجه و خشـونت از سـوی
پیامبر«ص» میزند ،پبایریم ،الزمهاش کنار گااشتن سیمای پیامبر«ص» در قرآن و حـدیث
ماتبر است؛ در صورتی که درجه اعمینان به سیمای پیامبر«ص» در قرآن و حـدیث ماتبـر بـا
گزارههای مخالف تصویر ماکور قاب مقایسه نیست؛ پا نتیجه میگیریم کـه گـزارههـایی
که با تصویر پیامبر«ص» در قرآن و حدیث ماتبر ،ناسازگار ولی در عین حال با رفتار خلفـاء
همانند باشد ،گزارههای حدیثی همانند ساز است.
 .5-4-2نگاهی به برخـی از گـزاره هـای حـدیثی ،نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه گـاه
اشخاصی به قصد سرپوش گااشتن بر ناآگاهی شخصـیتهـای محبـوب خـویش نسـبت بـه
قرآن (مسـلم ،بـیتـا ،ج ،1ص193؛ ابـنماجـه ،بـیتـا ،ج ،1ص188؛ نسـایی1348 ،ق ،ج،1
ص166؛ بی قی ،بیتا ،ج ،1ص309؛ ابن خزیمه ،بیتا ،ج ،1ص ،)135مالالبی نق مـیکننـد
که الزمهاش اهانت به پیامبر اسام«ص» است .برای مثال نق کردهاند که زمانی که «عبد اهلل
بن ابی» از دنیا رفت ،پیامبر«ص» در مراسم دفن او حاضر شد و خواست که بر جنازه او نماز
بخواند که عمر ،خلیفه دوم ،ممانات کرد و به پیامبر«ص» گفت :میخواهی بر منـافقی نمـاز
بخوانی؟ در صورتی که خداوند تو را از مغفرت خواستن برای منافقان باز داشته است.
پیامبر«ص» در پاسخ گفت :خداوند مرا مخیر کرده و یا خبر داده کـه « َساَا َْ ِِ َْك َهْ َاأك ََوكَلَك
ِ
ِ
ِ
كساَعِ َكك َم َّاًْك َالَاانكیَا َْ ِِ َاْك كلَلاهْك َهْ َكاأ» ،چــه بـرای آنهــا اسـتغفار کنــی و چــه
ؤَ َساَا َِْ َْك َهْ َاأكإ كؤَ َساَا َِْ َْك َهْ َاأ َ
نکنی(،حتی) اگر هفتاد بار برای آنها استغفار کنی ،هرگز خدا آنها را نمـیآمـرزد( ،توبـه:
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 )80من بیشتر از هفتاد بار برایش استغفار میکنم تا آمرزیده شـود ،سـپا پیـامبر«ص» بـر او
نماز خواند تا این که خداوند او را از این کار باز داشت( .بخاری1425 ،ق ،ص)1164
همان گونه که در گزارش ماکور ماح ه مـیشـود عمـر ،خلیفـه دوم ،شخصـی دانـا
مارفی شده است؛ در حالی که پیامبر«ص» از ف م کنایه (کلمه هفتاد بـار کنایـه از بـی فائـده
بودن است) به کار رفته در آیه ماکور عاجز است.
اکنون که برخی از گزارشگران به خود اجازه چنین کاری را میدهنـد ،نقـ گـزاره-
های حدیثی همانند ساز به من ور تبرئه یا کاهش زشتی رفتار افـراد محبـوب خـویش ،نبایـد
چندان دور از یهن باشد.
 .6جداسازی گزارههای حدیثی همانندساز از گزارههای حدیثی اصیل
به ن ر میرسد در تشخیص احادیث اصی از همانند ساز مـیتـوان از قرائنـی هم ـون
تواتر ،سند ماتبر ،کثرت اناکاس در منابع ،عدم مخالفت با قرآن و دانـشهـای بشـری ب ـره
برد .در مقاب  ،حدیث همانند ساز را میتوان از قرائنـی هم ـون ضـاف سـند ،اناکـاس در
یک یا دو منبع ،مخالفت با قرآن و مسلمات دانشهای بشـری ،مخالفـت بـا باورهـای مسـلم
کامی شناسایی کرد.
به عبارت دیگر از آن جا که گزارههای همانند سـاز ،از عیـف گسـتردهای برخـوردار
است؛ لاا بایـد هـر یـک بـا روشـی متناسـب ،ارزیـابی و شناسـایی شـود .بـه ن ـر مـیرسـد
راهکارهای یی میتواند در اینباره ،چاره ساز باشد:
 .6-1عرضه بر قرآن كریم
یکی از راههای تشخیص احادیث همانند ساز عرضه آن بر قرآن کـریم اسـت .ناگفتـه
نماند که کارایی مایار ماکور در مـورد احـادیثی اسـت کـه در آن از عملکـرد پیـامبر«ص»
سخن گفته باشد؛ چنانکه با عرضه حدیث «انا بن مالک» که قبا به آن اشاره شد ،بـر آیـه
َّ ِ
ِ
كبَا ِربْو َ ك كلَلااهَ َكوَر ْس اوكَهْ َكویَ َسا َاع َو َ ِكَك ا ََر ِ
ص الَّْوكَك ََوكؤاْ َقطَّا َ ك
ین ْ
نك َ َس ا ًل كَ كیاْ َقَّالْااوَك ََوكیْ َ
شــریفه «كإََّّنَا َ
كج اَ َّك كااُي َ
الفكَوكین َِوَ ِكمنك اَر ِ ِ
ِ
كخ ٍ
كخ ي ِكَك ُّكدنَاً كوَهأ ِ ك ِ
ِ
أكمن ِ
ًأ»
كع ِي ٌك
نك َك َ
ب َ
كَك آلخًَِْ َ
كع َُي ٌ
َ ْ َ َ َ
كك َهْ َأ َ ٌ
َیَدی ِه َأ َكو ََر ْجلْ ْه ِّ َ
َ َ َْ
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کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمیخیزند و اقدام بـه فسـاد در روی زمـین
می کنند ،فقی این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردنـد یـا دسـت و پـای آنهـا بـه
عکا یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تباید گردند .این رسوایی آنها در دنیاست
و در آخرت مجازات ع یمی دارند( ،مائده )33 :همانند ساز بودن آن روشن میگردد؛ زیرا
در آیه ماکور از می کشیدن بر چشم محارب که در حدیث انا یکـر شـده بـود ،سـخنی
نیامده است.
نمونه دوم حدیث مستفیض یا متواتر «کساء» است که از همانند سازی در امـان نمانـده
و در نقلی گویند که پیامبر«ص» ،عباس عموی خویش و پسـرانش را در مافـهای پوشـاند و
فرمود :ایـن هـا اهـ بیـت مـن هسـتند( .ابـن حجـر هیثمـی1385 ،ق ،ص144؛ ابـن عسـاکر،
1415ق ،ج ،26ص )311ضـــایف بـــودن ســـند آن (عســـقانی1404 ،ق ،ج ،5ص )274و
مخالفتش با آیه تال یر (مبرا بودن از مالل پلیدی و آراسته بودن به پـاکی کـه اختصـاص بـه
اه بیت یافته ،قالاـا دربـاره عبـاس و فرزنـدانش محقـ نیسـت)( ،بابـایی ،1388 ،ص)123
همگی از نشانههای همانند ساز بودن حدیث ماکور است.
نمونه سوم احادیث ن ی رسول خدا«ص» از کتابت حدیث است کـه بـا عرضـه آن بـر
قرآن و توجه به اقدام خلیفه دوم در ن ی از کتابت حدیث ،میتوان به همانندساز بـودن آن-
ها پی برد .توضیح آن که قرآن مأموریت پیامبر«ص» را هدایت و راهنمایی (شـوری )52 :و
تبیین آموزههای قرآنی (نحـ  )44 :مـیدانـد .هم نـین خداونـد اعاعـت و لـزوم پیـروی از
دسـتورات پیــامبر«ص» را بــه مســلمانان گوشــزد کــرده اســت (آل عمــران ،32 :نســاء 59 :و
حشر )7:که الزمهاش توجه مسلمانان به سخنان پیامبر«ص» در همه زمانهاست.
بر این اساس نمیتوان گفت که پیامبری بـا چنـین مأموریـت و جایگـاهی از تـدوین و
نگارش سخنان خویش ممانات کرده باشـد .اکنـون بـه ن ـر مـیرسـد کـه احـادیثی کـه بـه
پیامبر«ص» نسبت دادهاند مبنی بر اینکه او از نگاشـتن سـخنان خـویش منـع کـرده (دارمـی،
بیتا ،ج ،1ص119؛ مسلم1420،ق ،ج ،9ص244؛ نسایی1411 ،ق ،ج ،5ص11؛ ابـن حبـان،
1414ق ،ج ،1ص ) 266همگی بر پایه اقدام خلیفه دوم در ممانات از نق و تـدوین حـدیث
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نبــوی (امینــی1397 ،ق ،ج ،6ص297؛ ش رســتانی1418 ،ق ،ص )35هماننــد ســازی گشــته
است.
گفتنی است احادیث ممانات پیامبر«ص» از نگاشتن سخنان خویش عاوه بـر تاـارض
آن با مأموریت و جایگاه او در قرآن با احادیثی که امر به نگارش سـخنان او دارد( ،دارمـی،
بــیتــا ،ج ،1ص125؛ ابــیداود1410،ق ،ج ،2ص176؛ حــاکم نیشــابوری1406 ،ق ،ج،1
ص )106متاارض است.
 .6-2عرضه بر باور كالمی
اگر محوریت گزاره حدیثی را که ما گمان بر هماننـد سـاز بـودن آن داریـم ،شـخص
مقدسی باشد و ضمنا خاستگاه باور کامی عق و یـا نقـ ماتبر(قـرآن و حـدیث ماتبـر) و
هم نین مورد تواف همه متکلمان یا بیشتر آنان باشـد ،بـرای اعمینـان بیشـتر از هماننـد سـاز
بودن آن میتوان از عرضه آن بر باورهای مسـلم کامـی هم ـون عصـمت پیـامبر و امـام،
مبری بودن آنان از ظلم و ستم ،علم پیامبر و امام ،نبود تاارض میان رفتار آنان با آیات قرآن
و ...ب ره برد.
برای مثال همان گونه که در بحث توجیه رفتار حاکمان و تامـیم فضـای بـه اشـخاص
اشاره شد ،میتوان اعمینان داشت که گزارشهای مشتم بـر شـکنجه و خشـونت از سـوی
پیامبر«ص» و امام « » که فراتر از دستورات قرآن است ،همانند ساز هستند.
 .6-3گزاره همانند ساز و عدم انعکاس در منابع اصلی
راه دیگر برای تشخیص گزاره حدیثی همانند ساز ،اناکاس نیافتن آن در منـابع اصـلی
حدیث است .برای مثال کشته شدن حن له بن اساد شامی به جای امام حسـین« » گـزارهای
است که در هیچ یک از منابع اصلی حادثه عاشورا دیده نمیشـود یـا اکثـر منـابع از حضـور
امام علی« » ،امام حسن« » ،امام حسین« » و حضرت فاعمـه«س» بـه اتفـاق پیـامبر«ص» در
مباهله ،خبر داده اند ولی در گزارشی از حضور برخی افراد دیگر خبر دادهانـد کـه خـود بـه
خود همانند سازی گزارش ماکور را تقویت میکند.
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 .6-4گزاره و اقوال گوناگون
تادد اقوال در یک گزاره راهی است برای تشخیص همانند سازی .بـرای مثـال همـان
گونه که قبا اشاره شد ،درباره سرانجام عبد اهلل بن سبأ ،چند گزارش وجود دارد که گـزاره
سوزاندن او به دستور امام علی« » را به همانند سازی محتم تر مینماید.
 .6-5همانندی كامل میان دو گزاره و تفاوت در خاستگاه
گاه درباره یک جریان دو گزارش کاما همانند دیده میشود؛ با این تفاوت که یکـی
در منابع اصلی آمده و آن هم با چند گزارش و دیگری فاقد ویژگـی مـاکور اسـت کـه در
این جا گزاره دوم موسوم به همانند ساز میشود .برای مثـال ورود امـام هـادی« » بـه محـ
نگاهداری حیوانات درنـده بـا ورود قاضـی مجدالـدین شـیرازی ،آن هـم بـا همـان کیفیـت
گزارش شده است ولی گزارش دوم فاقد برخی از ویژگیهـایی اسـت کـه گـزارش اول از
آن برخوردار است؛ چنان که جریان قرآن خوانـدن سـر سـید الشـ دا« » و احمـد بـن نصـر
خزاعی از این قبی است.
درپایــان گفتنــی اســت ،اوال راهکارهــای مــاکور همگــی در یــک ســالح ازاســتحکام
برخوردار نبوده؛ زیرا برخی یقین آور و برخی اعمینان آورند .م م این است کـه پژوهشـگر
حدیث نسبت به همانند سازی غاف نماند .ثانیا هر حدیث همانند سـازی بـا هـر محتـوایی را
نمیتوان با هرکدام از راهکارهایی که ارائه شده ،ارزیابی کرد بلکه متناسب با محتوایی کـه
دارند با راهکارها سنجیده میشوند؛ چنان که در ارزیابی حدیث جالی نیز نمـیتـوان بـدون
توجه به محتوایی که دارد ،آن را با مایارهای نقد حدیث ارزیابی کرد؛ برای مثال نمیتـوان
حدیث جالی با محتوایی صرفا تاریخی را با مایار قرآن سـنجید بلکـه مـیبایسـت آن را بـا
عرضه بر مسلمات تاریخی سنجید.
نتیجهگیری
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از نوشتار ماکور چند نتیجه به دست آمد:
اول ،همانند سازی حدیث در میان مسلمانان صورت گرفته است.
دوم ،رفتار ماکور هم از سوی اه سنت و هم از سوی شیایان صورت گرفته است.
سوم ،احادیث همانند ساز بر خاف احادیث جالی از یـک پایـه و اساسـی برخـوردار
بوده ولی تغییراتی در آن صورت گرفته است.
چ ارم ،ماموال احادیث همانند ساز با احادیث دیگر متاارض هستند.
پنجم ،تفکیک میان گزارههای حدیثی اصی و همانند ساز ضروری و الزم است؛ زیرا
پایه پژوهش و تحلی صحیح حدیث بر اعاعات صحیح است و به دست آوردن اعاعـات
صحیح در گروی تفکیک ماکور است.
ششم ،بی توج ی به تفکیک ماکور زمینه اهانت و بدبینی به اشخاص مقدس هم ـون
پیامبر«ص» و امام« » را فراهم میکند.
هفتم ،مشخص شد که گاه اقدام حاکمیت به صورت غیر مستقیم در دانش حدیث اثر
میگاارد.
هشتم ،توجه به احادیث همانند ساز ،زمینه بازخوانی دیـدگاه اسـام در موضـوعاتی از
قبی  :ج اد ابتدایی ،شکنجه ،ترور ،برخورد ق ر آمیز با مخالف و ...را فراهم میکند.
ن م ،توجه به احادیث همانندسـاز زمینـه نقـد حـدیث را فـراهم مـیکنـد؛ زیـرا وقتـی
پژوهشگر به حدیث همانندساز توجه کرد ،زمینه بـدبینی و سـوءظن او فـراهم مـیشـود؛ در
نتیجه در صدد ارزیابی حدیث ماکور برمیآید ،به عبارت دیگر مشاهده همانندسازی دلیـ
محکمی بر جالی بودن حدیث نیست بلکه قرینهای بر ساختگی بـودن حـدیث اسـت ،از آن
پا میبایست برای ارزیابی ن ایی ،به قرائن دیگر توجه کرد.
منابع
 قرآن كریم. ابن ابی شیبه ،محمد بن عثمان (1409ق) ،المصنف ،بیروت :دار الفکر. -ابن ابیالحدید ،هبه اهلل (بی تا) ،شرح نهج البالغه ،ت ران :ج ان.

 58شیوههای همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های تشخیص آن

 ابن اثیر ،عز الدین (1385ق) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر. ــــــــــــــــــــــــ ( ،بی تا) ،اسد الغابه ،ت ران :اسماعیلیان. ابن بالوعه ،محمد بن عبـد اهلل ( ،)1366سفر نامه ابن بطوطه ،ترجمـه :محمـد علـی موحـد،ت ران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

 ــــــــــــــــــــــــ ( ،بی تـا) ،رحله ابن بطوطه المسمماه تففمه النرمار فمی غرائماالمصار ،بیروت :دار الکتب الالمیه.
 ابن جبیر ،علی بن یوسف (1418ق) ،نهج االیمان ،مش د :مجتمع امام هادی. ابن حبان ،محمد بن احمد (بی تا) ،الثقات ،حیدر آبـاد دکـن :مالباـه مجلـا دائـره الماـارفالاثمانیه.
 ابن حجاج ،مسلم (1420ق) ،صفیح مسلم ،شر :،االمام النـووی ،بیـروت :دار احیـاء التـراثالاربی.
 ابن حجر عسقانی ،احمد بن علی (1415ق) ،االصابه ،بیروت :دار الکتب الالمیه. ابن حزم ،علی بن احمد (بی تا) ،المفلی ،بیروت :دار الفکر. ابن حنب  ،احمد (1414ق) ،مسند احمد ،بیروت :دار احیاء التراث الاربیه. ــــــــــــــــــــــــ ( ،بی تا) ،مسند احمد ،بیروت :دار صادر. ابن خلدون ،عبد الرحمان (1391ق) ،العبر و دیوان المبتدأ و الخبر(تـاریخ ابـن خلـدون)،بیروت :مبسسه االعلمی.
 ابن دمشقی ،محمد بن احمد (1415ق) ،جواهر المطال  ،قم :مجمع احیاء الثقافه االسامیه. -ابن ساد ،محمد (1414ق) ،الطبقات الکبری ،بیروت :دار الفکر.

 ــــــــــــــــــــــــ 1415( ،ق) ،ترجمه االمام الفسین(ع) من القسمم غیمر المطبموعمن كتاب «الطبقات الکبیر» ،قم :مبسسه آل البیت الحیاء التراث.

 ابن ساد ،محمد (1417ق) ،ترجمـه :االمام الفسن من القسم غیر المطبوع ممن كتمابالطبقات الکبیر ،قم :مبسسه آل البیت.

 ابن ش ر آشوب ،محمد بن علی (بی تا) ،مناق -ــــــــــــــــــــــــ 1376( ،ق) ،مناق

آل ابی طال  ،قم :عامه.

آل ابی طال  ،نجف :مکتبه الحیدریه.

 -ابن عدی ،عبد اهلل (1409ق) ،الکامل ،بیروت :دار الفکر.
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 ابن عساکر ،علی (1415ق) ،تاریخ مدینه دمشق ،بیروت :دار الفکر. ابن عبدالبر ،یوسف بن عبد اهلل (1415ق) ،االستیعاب ،بیروت :دار الکتب الالمیه. ابن کثیر ،اسماعی بن کثیر (1408ق) ،البدایه و النهایه ،بیروت :دار احیاء التراث الاربی. ابن هشام ،عبد الملک (بی تا) ،السیره النبویه ،بیروت :دار احیاء التراث الاربیه. ابو حنیفه مغربی ،نامان بن محمد (1383ق) ،دعائم االسالم ،قاهره :دار الماارف. ابی یالی ،احمد بن علی (بی تا) ،مسند ،بیروت :دار المأمون. اربلی ،علی بن عیسی (،)1405كشف الغمه فی معرفه االئمه ،بیروت :دار االضواء. اشاری قمی ،ساد بن عبد اهلل (1963م) ،المقاالت و الفرق ،ت ران :مبسسه مالبوعاتی عالائی. اصف انی ،ابو الفرج ( ،)1374مقاتل الطالبیین ،قم :منشورات اشریف الرضی. بابایی ،علی اکبـر ( ،)1388پرسمان عصمت ،قـم :پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه وپژوهشـگاهعلوم و فرهنگ اسامی
 بخاری ،محمد بن اسماعی (1425ق) ،صفیح البخاری ،بیروت :دار المارفه. بروجردی ،سید حسن (1415ق) ،جامع احادیث الشیعه ،قم :اسماعی مازی مایری. بایری ،احمد بن یحیی (1398ق) ،فتوح البلدان  ،بیروت :دار الکتب الالمیه. ــــــــــــــــــــــــ 1419( ،ق) ،انساب االشراف ،تصحیح :محمودی ،قم :مجمع احیاء الثقافهاالسامیه.
 ــــــــــــــــــــــــ 1424( ،ق) ،انساب االشراف ،بیروت :دار الفکر. بی قی ،احمد بن حسین (بی تا) ،السنن الکبری ،بیروت :دار الفکر. ترمای ،محمد بن عیسی (1403ق) ،سنن الترمذی ،بیروت :دار الفکر. جرجانی ،میر سید شریف (1325ق) ،المواقف ،قاهره :مالباه السااده. جنید شیرازی ،ماین الدین ( ،)1366شد االزار فی حط االوزار عن زوار المزار ،ت ـران:مبسسه اعاعات.
 حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل (1406ق) ،مستدرک الصفیفین ،بیروت :دار المارفه. حسکانی ،عبد اهلل بن احمد (1411ق) ،شواهد التنزیل ،قم :مجمع احیاء الثقافه االسامیه. حسن بگی ،علی ( ،)1390بازكاوی تأثیر باورهای اعتقادی بر تاریخ نگاری اسمالمی،مشکوه ،مش د :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
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 حلبی ،نور الدین (1400ق) ،السیره الفلبیه ،بیروت :دار المارفه. ــــــــــــــــــــــــ 2008( ،م) ،السیره الفلبیه ،بیروت :دار الکتب الالمیه. حلی ،حسن بن یوسف (1411ق)،كشف الیقین ،قم :دار االسوه. حنفی  ،ابن حمزه (ابراهیم بن محمد) (1403ق) ،البیمان و التعریمف فمی اسمباب ورود،الحدیث ،بیروت :دار الکتب الالمیه.
 خالیب بغدادی ،احمد بن علی (بی تا) ،تاریخ بغداد ،بیروت :دار الکتاب الاربی. خوارزمی ،احمد بن محمد (1411ق) ،المناق  ،قم :مبسسه النشر االسامی. دار قالنی ،محمد بن عثمان (1417ق) ،السنن ،بیروت :دار الکتب الالمیه. رضی (بی تا) ،نهج البالغه ،قم :مبسسه دار ال جره. سیوعی ،عبد الرحمن بن ابی بکر (بی تا) ،الدر المنثور ،بیروت :دار المارفه. شافای ،محمد بن ادریا (1400ق) ،االم ،بیروت :دار الفکر. ش رستانی ،علی (1418ق) ،منع تدوین الفدیث ،بیروت :مبسسه االعلمی. صالحی شامی ،محمد بن یوسف (1414ق) ،سمبل الهمدی و الرشماد ،بیـروت :دار الکتـبالالمیه.
 صدوق ،احمد بن علی (1386ق) ،علل الشرایع ،نجف :مکتبه الحیدریه. ــــــــــــــــــــــــ 1404( ،ق) ،عیون اخبار الرضا«ع» ،بیروت :مبسسه االعلمی. صناانی ،عبد الرزاق بن همام (بی تا) ،المصنف ،بی جا :منشورات المجلا الالمی. عبرانی ،سلیمان بن احمد (بی تا) ،المعجم الکبیر ،قاهره :مکتبه ابن تیمیه. عبرسی ،احمد بن علی بن ابی عالب (1414ق) ،االحتجاج ،قم :دار االسوه. عبرسی ،فض بن حسـن ( ،)1338اعالم الموری بماعالم الهمدی ،ت ـران :المکتبـه الالمیـهاالسامیه.
 عبری ،محمد بن جریر (بی تا) ،تاریخ الطبری ،بیروت :دارالتراث. عوسی ،محمد بن حسن ( ،)1348اختیار معرفه الرجال ،مش د :دانشگاه فردوسی. ــــــــــــــــــــــــ 1414( ،ق) ،االمالی ،قم :دار الثقافه. -عاملی ،جافر مرتضی (1400ق) ،الصفیح من سیره النبی«ص» ،بی جا :بی نا.
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 عسکری ،عامه سید مرتضـی ( ،)1360عبد اهلل بن سبأ و دیگر افسمانه همای تماریخی،ترجمه :محمد صادق نجمی ،هاشم هریسی ،ت ران :مجمع علمی اسامی.
 علوی ،محمد بن عقی (1414ق) ،تقویه االیمان ،بیروت :دار البیان. عمید ،حسن ( ،)1384فرهنگ عمید ،ت ران :امیر کبیر. قاضی عیاض ،عیاض بن موسی (1409ق) ،الشفأ بتعریف حقموق المصمطفی ،بیـروت :دارالفکر.
 قرعبی ،محمد بن احمد (1405ق) ،الجامع الحکام القران ،بیروت :مبسسه التاریخ الاربی. قمی ،شیخ عباس ( ،)1380منتهی اآلمال ،قم :هجرت. کلینی ،محمد بن یاقوب ( ،)1367الکافی ،ت ران :دار الکتب االسامیه. متقی هندی ،علی بن حسام (بی تا)،كنز العمال فی سمنن االقموال و االفعمال ،بیـروت:مبسسه الرساله.
 مجلسی ،محمد باقر ( ،)1386بفار االنوار ،ت ران :دار الکتب االسامیه. محسنی ،محمد آصف ( ،)1392معجم االحادیث المعتبره ،قم :دار النشر االدیان. ــــــــــــــــــــــــ  ،)1381( ،مشرعه البفار ،قم :عزیزی. محمدی ری ش ری ،محمـد (1425ق) ،موسوعه االمام علی بن ابی طال «ع» ،قـم :دارالحدیث.
 مرعشی نجفی ،ش اب الـدین (1411ق) ،شرح احقاق الفق و ازهاق الباطل ،قـم :مکتبـهآیه اهلل الا می المرعشی النجفی.
 ـــــــــــــــــــــــــ 1426( ،ق) ،موسمموعه االمامممه ،قــم :مکتبــه آیــه اهلل الا مــی المرعشــیالنجفی.
 مساودی ،علی بن حسین ( ،)1374مروج الذه  ،ترجمه :ابو القاسم پاینده ،ت ران :انتشاراتعلمی فرهنگی.
 ــــــــــــــــــــــــ 1386( ،ق) ،مروج الذه  ،مصر :مالباه السااده. مفید ،محمد بن محمد بـن النامـان ( ،)1380االرشماد ،ترجمـه :محمـد بـاقر سـاعدی ،ت ـران:اسامیه.
 ــــــــــــــــــــــــ 1414( ،ق) ،االرشاد ،بیروت :دار المفید. -مقریزی ،تقی الدین (بی تا) ،النزاع و التخاصم بین بنی هاشم و بنی امیه ،بی جا :بی نا.

 62شیوههای همانند سازی در حدیث و رهیافتی بر روش های تشخیص آن

 منقری ،نصر بن مزاحم ( ،) 1382وقاه صفین ،قم :مکتبه آیه اهلل الا می المرعشی النجفی. میانی ،علی (1420ق) ،نففات االزهار ،بی جا :بی نا. نجا ،الالـائی (1431ق) ،الشائعات المشهوره ضد االمام الفسن«ع» ،بیـروت :دارال ـدیالحیاء التراث.
 نحاس ،احمد بن اسـماعی (1409ق) ،معانی القمرآن ،المملکـه الاربیـه السـاودیه :جاماـه امالقری.
 نسائی ،احمد بن شایب (بی تا) ،خصائص امیمر الممنمنین«ع» ،قـم :مجمـع احیـاء الثقافـهاالسامیه.
 نوبختی ،حسن بن موسی (1388ق) ،فرق الشیعه ،قم :مکتبه الفقیه. واقدی ،محمد بن عمر ( ،)1369المغازی ،ترجمه :محمود م دوی دامغانی ،ت ران :مرکز نشـردانشگاهی.
 وحید خراسانی ،حسین (بی تا) ،مقدمه فی اصول الدین و یلیها منهاج الصمالفین ،بـیجا :مدرسه االمام الباقر« ».
 هویزی ،عبد علی بن جماه (1412ق) ،نور الثقلین ،قم :اسماعیلیان. هیثمی ،احمد بن حجر (بی تا) ،الصواعق المفرقه ،قاهره :مکتبه القاهره. هیثمی ،نور الدین (1408ق) ،مجمع الزوائد ،بیروت :دار الکتب الالمیه.-

یاقوبی ،احمد بن ابی واضح (1413ق) ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :مبسسه االعلمی.

