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نقد و برریسکتاب

که او در اواخر دهه هفتاد یا اوایل دهۀ هش���تاد قرن پنجم  می ت���وان گفت 
هجری در شهر همدان متولد شده است تا هنگام روایت از این استادان 

حدود 20 تا 25 سال داشته باشد.3

کتاب، »هم���دان« را همچون  دکت���ر ضیاء العمری در تقدیم خ���ود بر این 
کز مهم  ش���هرهای مرو، نیش���ابور، بخارا، س���مرقند، هرات و اصفهان از مرا
کش���ورهای مشرق در قرن های س���وم، چهارم و پنجم می داند که تالش ها 
و مجاهدت ه���ای محدث���ان در آنه���ا ب���روز کرده اس���ت. ش���هر هم���دان از 
که بسیاری از علما بدان  مشهورترین ش���هرهای منطقۀ جبال بوده است 
گرفت   کتاب االباطیل  می ت���وان  نتیجه   منس���وب ش���ده اند. از بیاناتی در 
که  جورقانی  بیش���تر عمر خود را در همدان  به  سر برده  است .4 از مسافرت 
ک���ردن او  در این  ش���هر  ایش���ان ب���ه دیگر ش���هر ها جز بغ���داد و حدیث  نقل  

مطلبی نقل نشده است.5

از خان���واده جورقانی اطالعاتی در دس���ت نیس���ت، جز اینک���ه از پدرش، 
ابراهی���م  بن  حس���ین بن جعفر جورقانی ، در االباطی���ل  چهارده  بار حدیث  
کرده  اس���ت .6 پدر ایشان نیز از عالمان و محدثان آن دیار بوده است  نقل  
و از اس���تادان خود همچون ابوبکر احمد بن حس���ن بلخی، ابوبکر محمد 

کیر با  َمنا
ْ
باطی���ل  و ال َ ْ

کت���اب  اال 3. بیش���ترین اطالع���ات دربارۀ وی ، بر اس���اس  مطالبی  اس���ت  که  در 
تحقیق عبدالرحمن بن عبدالجبار فریوائی آمده  است .

کی���ر والصحاح والمش���اهیر؛ تحقی���ق و تعلیق:  4. جورقان���ی، حس���ین ب���ن ابراهیم؛ األباطی���ل و المنا
یاض: دارالصمیعی، 1415ق، ج 1، مقدمه ، ص  32. عبدالرحمن بن عبدالجبار فریوائی؛ ر

5. همان.
6. همان، ص  30.

کتاب شرح حال مؤلف 
کتاب ابوعبداهّلل  حسین  بن  ابراهیم  بن حسین بن جعفر جورقانی1  مؤلف 
همدان���ی ، عالم  و محّدث  قرن  شش���م  اس���ت. در برخی از نس���خه ها او را 
یخ والدت او همچون مراحل رشد و  به س���یف الس���نه لقب داده اند.2 تار
نموش مش���خص نیست. از آنجا که وفات استادان او همچون ابومحمد 
عبدالرحمن بن حمد الدونی )متوفای 501 هجری(، ابوالبدر ش���جاع بن 
عم���ر بن ابی البدر نهاون���دی جوهری )متوفای بعد از س���ال 500 هجری( 
که متوفای س���ال های اولیۀ قرن شش���م بوده  است،  و نیز دیگر مش���ایخ او 

1. در بعض���ی  مناب���ع  نام  او جوَزقانی،  جوَزقی و جوزجانی ضبط  ش���ده  که  جملگی  تصحیف  جْوَرقان  
است. 

2. در النسخة السعیدیه بدین لقب نام برده شده است. اصل این نسخه از آن عالمه عبدالرحمن بن 
علی الجوهری است که استنساخ آن را در سال 547 ق یعنی چهار سال پس از وفات جورقانی به 

پایان برده است و احتمال دارد این لقب از طرف ایشان به او داده شده باشد.

 َجْورقـانی و کتاب االباطیل  و المناکیر
 و الصحـاح  و المشاهیــر

نقد و برریس کتاب

چکیده:  ابوعبدهللا حسین بن ابراهیم جورقانی عالم قرن ششم در کتاب 
خود تحت عنوان االباطیل و المناکیر و الصحاح و المشاهیر، کوشیده است 
روایات باطل را با ذکر روایاتی مش���هور و صحیح بازشناس���اند. نویسنده در 
نوش���تار حاضر، مطالب خود را با بیان ش���رح حال مؤلف کتاب، مش���ایخ و 
ش���اگردان و مذهب وی، آغاز و در ادامه، جورقانی را در نگاه دانش���مندان 
بررسی می نماید. معرفی کتاب االباطیل و المناکیر و سایر آثار جورقانی، 
ویژگی های ساختاری و محتوایی کتاب و روش جورقانی در تألیف آن، از 
دیگر مباحث مطرح شده در نوشتار می باشند. نویسنده در نهایت، نوشتار 
را با بیان منابع جورقانی در تألیف االباطیل، نسخه های کتاب، دیدگاه های 
دیگران درباره االباطیل و تأثیر آن بر آثار بعدی، و اشکاالت جورقانی در نقد 
و بررسی روایات، به پایان می رساند.                                                                                       

کلیدواژه هـا: جورقان���ی، االباطی���ل و المناکی���ر، احادیث صحی���ح، احادیث 
ضعیف، روایات باطل، روایات صحیح.                                                                                                                            

ناصر حیدرزاده

االباطیل  و المناکیر و الصحاح  و المشاهیر؛ ابراهیم الجورقانی 
الهمدانی؛ تصحیح عبدالجبار الفریوائی؛ ریاض: دار الصمیعی، 1415ق.
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اما با توجه  به  ذکر روایاتی  در ذّم رأی  و قیاس  در کتاب  االباطیل،14 متروک 
کتابش به تحکیم  الحدیث دانس���تن ابوحنیفه، 15 اختصاص یک ب���اب 
فضائل ش���افعی، نق���ل  روایات���ی  در س���تایش  او و موضوع، باطل دانس���تن 
ی16 و تمجید از هم اندیش���ان او چون  روای���ات منقول در ذم و نکوه���ش و
احم���د بن حنب���ل و یحیی بن معین،17 می توان  او را محّدثی  ش���افعی  که 
کرد. البته دیدگاه و اندیشۀ او در  مذهب س���لف را دنبال می کند قلمداد 
ئک  بارۀ جزئیات عقاید، مثل رابطۀ ایمان و عمل، خلق قرآن، س���ؤال مال
در قب���ر، اش���تراط قریش در خالف���ت و ... با توجه ب���ه باب های مختلف 

کتاب نیز محل تأمل است. مطرح شده در 

جورقانی در نگاه دانشمندان
گاهی فراوان  نگاهی بر مصادر کتاب االباطیل، نش���ان از وس���عت علم و آ
مؤل���ف بر مصادر حدیثی دارد. از همین رو جورقانی در کالم دانش���مندان 
اهل س���نت ستایش شده است و او را با الفاظی چون امام، حافظ، فقیه، 
کرده اند که جرح او  ناقد و ... ستوده اند. برخی هم او را از نقاد متشدد ذکر 
در بارۀ کوفیان به دلیل دش���منی او و ش���دت انحرافش از ایش���ان، پذیرفته 

14. جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج  1، ص  114 - 105.
15. همان ، ج  2، صص  111 و 171.
16. همان ، ج  1، ص  283 - 290.

17. همان ، ج  1، ص 287 .

بن حس���ین ب���ن محمد ب���ن عبداهّلل ب���ن فنجوی���ه ثقف���ی، عبدالملک بن 
کرده است. عبدالغفار بصری و ... روایت نقل 

سرانجام جورقانی در شانزدهم رجب سال  543ق بعد از خارج شدنش 
از بغداد درگذشت.7

گردان مشایخ و شا
که نقش���ی مهم در تحصیل  کرد  ایش���ان در خانواده ای علمی رش���د و نمو 
که از اس���تادان اولیۀ او  او داش���ت. پدر ایش���ان از عالمان و محدثانی بود 
بوده اس���ت. حدود هش���تاد نفر را از جمله مش���ایِخ جورقانی برشمرده اند 
کرده اس���ت. ابومحمد  کت���اب اباطی���ل از آنها روای���ت نقل  ک���ه مؤلف در 
عبدالرحمن بن حمد بن الحس���ن بن عبدالرحمن بن احمد بن اسحاق 
ی ، مهم ترین  ش���یخ  دون���ی  بر اس���اس  نقل قول ه���ای  متعدد جورقان���ی  از و
 روای���ت  او بوده  اس���ت .8 پ���س از دون���ی از اس���تادانی همچ���ون ابوالفضل  
محمدبن  طاهر َمْقِدسی  )متوفای  507(، حمد بن  نصر َاْعَمش  همدانی، 
عبدالملک  بن  علی  بصری  و محمد بن حس���ن واعظ صوفی می توان یاد 
کرده اس���ت.9 فریوائی  فهرست   که جورقانی  بس���یار از آنها روایت نقل  کرد 

کرده  است .10 کتاب  االباطیل  استخراج   کامل  مشایِخ جورقانی  را از 

که ایش���ان به امر  ب���ا توجه ب���ه جای���گاه علمی مؤلف، مش���خص نیس���ت 
گردان او نیز در منابع س���خن  یس مش���غول بوده اس���ت یا خیر؟ از ش���ا تدر
گردان   چندان���ی به می���ان نیامده اس���ت، ولی در ای���ن میان از جمله ش���ا
کتاب   ی   جورقانی ، می توان به پسر خواهرش  نجیب  بن  عالم11  الطیان راو
االباطیل، عبدالرزاق  جیلی ، ابوالقاسم  ابراهیم  بن  محمد َطیبی  یا َضّبی  

کرد.12 و ابن  شافع  جیلی  اشاره 

مذهب و اعتقاد مؤلف
در ب���ارۀ مذه���ب  او در مناب���ع اختالف نظر وجود دارد. بغ���دادی  او را فقیه 

حنفی  دانسته است:

الجوزقاني - أبو عبد اهلل الحسین بن إبراهیم بن جعفر الجوزقاني 
)جوزق���ان جبل بحل���وان( الفقيه الحنفي توفی س���نة 543 ثالث 
وأربعی���ن وخمس���مائة. صن���ف التكلی���ف ف���ي الف���روع. کت���اب 

الموضوعات من الحدیث.13

7. ذهب���ی، محم���د ب���ن أحمد بن عثمان؛ س���یر أع���الم النبالء؛ تحقی���ق و تخریج و تعلیق: ش���عیب 
األرنؤوط، محمد نعیم العرقسوسی؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1413ق، ج 20، ص 178.

8. جورقانی، حسین بن  ابراهیم، پیشین، ج  1، مقدمه ، ص  38.
9. همان،  مقدمه ، ص  46.

10. همان، مقدمه ، ص  32 - 45.
11. در برخ���ی منابع غانم ذکر ش���ده اس���ت. ذهبی، محمد ب���ن أحمد بن عثمان؛ س���یر أعالم النبالء؛ 

پیشین.
12. جورقانی، حسین بن ابراهیم؛ پیشین، ج  1، مقدمه ، ص  46.

13. بغدادی، إس���ماعیل باش���ا؛ هدیة العارفین؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ]بی تا[، ج  1، ص 
.313

َجْورقاین و کتاب االباطیل  و املناکری و الصحاح  و املشاهری



45 145سال بیست و پنجم،مشارۀاول، فروردین و اردیهبشت1393

نقد و برریسکتاب

که بع���د از این،  کس���انی  در روش یگانه اس���ت. تمام 
کت���اب بهره برده اند. ابن  کت���اب تألیفی دارند، از این 
کتاب خ���ود، الموضوعات را بر پایه آن تألیف  جوزی 
ک���رده اس���ت و در الموضوعات و العل���ل المتناهیه از 
آن بهره برده اس���ت. پس از او س���یوطی و ابن عراق از 
کتاب  که  کرده اند. از آنج���ا  کت���اب اباطیل اس���تفاده 
الموضوع���ات ابن جوزی اصلی ب���رای دیگر کتاب ها 
کتاب  در بح���ث موضوعات اس���ت، به طری���ق اولی 
اباطیل اصلی برای آنچه در موضوعات تألیف ش���ده 
به حس���اب می آید. ذهبی  کتاب االباطیل  را با عنوان  
تلخی���ص  االباطیل  خالصه  کرده  اس���ت  که در بحث 

کرد. از نسخه های االباطیل نیز بدان اشاره خواهیم 

مؤلف به تألیف و تصنیف در حوزۀ علوم حدیث اشتغال و تألیفاتی نیز در 
این زمینه داشته است، ولی از آثار ایشان غیر از کتاب االباطیل، اثر دیگری 
به دست ما نرس���یده است.28 اسماعیل باش���ا بغدادی در هدیة العارفین 

کتابی  به  نام  التکلیف  فی  الفروع  را تألیف جورقانی  دانسته  است .29

کتاب ویژگی های ساختاری و محتوایی 
مؤل���ف در تألیف خود مبتکر اس���ت. در مقدمه خود نگاش���ته اس���ت که 
کیر  کتاب، احادیث ضعیف و موضوع از اباطیل و منا قصد دارد در این 
کند و س���پس در مقابل آن،  را جم���ع آوری و علت و عیبش را مش���خص 

فهرستی از احادیث صحاح و مشهور برای بطالن آنها ارائه دهد.

از نظر ساختار کلی کتاب، ایشان بعد از مقدمه هفده کتاب آورده و ذیل 
ه���ر کتاب، ابواب���ی ذکر کرده که تعداد آنها در هر کتاب مختلف اس���ت. 
گ���زارش و نصوص موجود در  کت���اب در مجموع 140 باب دارد و حس���ب 
کتاب ش���امل 771 نص است.30 این نصوص چند دسته اند: دستۀ اول 
متونی که مؤلف آنها را از صحیحین یا یکی از این دو نقل کرده است که 
ش���امل 245 متن است. دستۀ دوم 100 متن از احادیث صحاح و حسان 
که بیش���ترین حجم این متون را تش���کیل می دهد،  اس���ت. دس���تۀ س���وم 
که به موضوع و منکر و ضعیف بودن آنها حکم  ش���امل 270 متنی اس���ت 
کرده است. آخرین دسته از این متون نیز شامل 156 متن از آثار است که 

در آنها صحیح، ضعیف، منکر و موضوع بیان شده است.31

جورقانی کتابش را از کتاب االیمان شروع کرده و به کتاب فضائل القرآن 
خاتمه داده است. او در هر باب ابتدا احادیث ضعیف، موضوع و منکر 

28. همان، ص 65.
29. البغدادی، إسماعیل باشا، پیشین، ج  1، ص 313.

30. محق���ق کتاب )فریوائی( تعداد نصوص را 771 دانس���ته اس���ت، ولی ب���ا مراجعه به اصل کتاب، 
یاض و نی���ز چاپ های دارالكت���ب العلمیه بیروت و دارح���زم بیروت، تعداد  چ���اپ دارالصمیع���ی ر

نصوص موجود 741 مورد دانسته شد.
31. جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج 1، مقدمه، ص 79.

نیس���ت.18 ظاهرًا دلیل تش���دد او کالم تندش در جرح 
راویان به دلیل کمترین سبب است. ابن جوزی ابتدا 
او را متهم به وضع می کند، ولی در نهایت بیان می کند 

که او از علم حدیث حظ و بهره ای داشته است.

وق���د کنت أتهم الحس���ین ب���ن إبراهیم، واآلن 
کله���م ثق���اة،  فق���د زال الش���ك الن االس���ناد 
... ولق���د کان له���ذا الرج���ل ح���ظ م���ن عل���م 
عل���ی  یطم���س  م���ن  فس���بحان  الحدی���ث، 

القلوب.19

به تبع او، ذهبی نیز در برخی از کتاب هایش او را دجال 
و وضاع حدیث صالة االیام دانسته است؛20 هرچند که در برخی از آثارش 
نیز او را حافظ ناقد دانس���ته اس���ت.21 سیوطی نیز با نقل گفتۀ ابن حجر، به 
که نقش���ی برای جورقانی در  کید می کند  نقد نظر ابن جوزی می پردازد و تأ
وض���ع حدیث باق���ی نمی ماند و تنها مش���کل او را کم اطالعی اش از احوال 
راویان نزد متأخران می داند که آن هم به دلیل اعتماد او بر کتاب ابن حبان 
اس���ت که در آن افرادی مجهول خوانده ش���ده اند، در حالی که از مش���اهیر 

هستند22 و در نهایت او را امام و حافظ لقب داده است.23

کتاب و دیگر آثار مؤلف معرفی 
کت���اب برج���ای مان���ده ب���ه  ک���ه از  کت���اب در نس���خه های مختلف���ی  ن���ام 
گونی ذکر ش���ده است. از مهم ترین نام های  آن االباطیل   گونا صورت های  
که مؤلف خود نی���ز در مقدمه  کی���ر و الصحاح  و المش���اهیر اس���ت   و المنا
کت���اب  را الموضوعات  من   کرده اس���ت.24 همچنی���ن ای���ن   ب���دان اش���اره 
و  الموضوع���ات 26  مختص���ر  ص���ورت  ب���ه  ی���ا  المرفوع���ات 25  االحادی���ث 
کتاب  االباطیل اهمی���ت و جایگاه  االحادی���ث الضعیفه27 خوانده ان���د. 
ک���ه از اولین  واالی���ی در بررس���ی احادی���ث موض���وع و ضعی���ف دارد؛ چرا 
کتاب مس���ند در این باب اس���ت و  تألیفات در موضوعات، بلکه اولین 

کس���تان: اداره  18. تهان���وی، ظف���ر احمد؛ قواعد ف���ی علوم الحدیث؛ تحقی���ق: عبدالفتاح ابو غده؛ پا
القرآن و العلوم االسالمیه، ]بی تا[، ص 428.

19. اب���ن الج���وزی؛ الموضوع���ات؛ ضب���ط وتقدیم وتحقی���ق: عبد الرحم���ن محمد عثم���ان؛ المدینة 
المنورة: المكتبة السلفیة، چاپ اول، 1386ق، ج 2، ص 118.

20. ذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان؛ میزان االعتدال؛ بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، چاپ 
اول، 1382ق، ج 1، ص 530.

21. ذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعالم النبالء، پیشین، ج 12، ص 184.
22. سیوطی، جالل الدین؛ اللئالی المصنوعه فی االحادیث الموضوعه؛ بیروت: دارالمعرفه، چاپ 

دوم، 1395ق، ج 2، ص 45.
کاذیب القصاص؛ تحقیق:  23. هم���ان، ج1، ص 2. س���یوطی، جالل الدین؛ تحذیر الخواص م���ن أ

محمدحسن اسماعیل؛ بیروت: دارالكتب العلمیه، چاپ اول، 1423ق، ص 68.
24. جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج 1، ص 1.

25. کتان���ی ، محمدب���ن  جعفر؛ الرس���الة المس���تطرفة لبیان  مش���هور کتب  الس���نة المش���رفة ؛ بیروت: 
دارالبشائر االسالمیه، چاپ اول، 1414ق ، ص  149.

26. ابن عم���اد، عبدالح���ی ب���ن احمد ب���ن محمد؛ ش���ذرات  الذهب  ف���ی  اخبار من  ذه���ب؛ تحقیق 
کثیر، چاپ اول، 1411ق، ج 6، ص  222. عبدالقادر األرناؤوط و محمود األرناؤوط؛ بیروت: دار ابن 

27. جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج 1، مقدمه، ص 73.

نگاهی بر مصـادر کتـاب االباطیل، 
آگاهـی  و  علـم  وسـعت  از  نشـان 
فـراوان مؤلف بـر مصـادر حدیثی 
دارد. از همیـن رو جورقانی در کالم 
ستایش  سـنت  اهل  دانشـمندان 
شـده اسـت و او را بـا الفاظی چون 
 ... و  ناقـد  فقیـه،  حافـــظ،  امـام، 

ستـــوده اند.
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بهره برده است.37 نکتۀ جالب دیگری که در نقل اسانید وجود دارد، بیان 
ط���رق تحمل نصوص و روایات اس���ت که به صورت کامل در نقل بیش���تر 
گرفته اس���ت و از الفاظ و واژگان مربوط به  نص���وص مورد توجه مؤلف قرار 
تحم���ل حدیث، همچ���ون اخبرنا، حدثن���ا، ثنا و ... ب���ه فراوانی در تمامی 

که در نمونه باال دیده شد - استفاده شده است. کتاب - آن گونه  اسناد 

2. تبویب و دسته بندی احادیث
مؤلف برای پیاده سازی مبنای خود در هر دو بخش، روایات هم مضمون 
کنار هم قرار داده اس���ت و با تش���کیل خانوادۀ   و ناظر به یک موضوع را در 
حدیثی مربوط به آن موضوع، سعی کرده است از روایات مختلف مربوط 
به آن موضوع به عنوان شاهد و قرینه بهره برداری کند. البته در مواردی که 
کتفا کرده است.  روایات مربوط به موضوعی محدود بوده، به همان موارد ا
این امر در تمامی ابواب کتاب به روش���نی قابل مالحظه اس���ت. ایشان در 
هر دو بخش پس از بیان متون و نصوص مربوط به آن موضوع، آرا و نظرات 
کرده اس���ت. برای  خ���ود دربارۀ آن متون را ذکر و مس���تندات مربوط را ارائه 
کرده است  گزارش  نمونه ایشان در باب شرب الخمر، ابتدا یازده روایت را 
و بع���د از ه���ر روایت قضاوت خ���ود دربارۀ آن روایت که طبق ش���یوۀ مؤلف 
روای���ات منکر و باطل اس���ت، با ذک���ر دلیل منکر و نادرس���ت بودن آن بیان 
که آنها را  می کن���د و پس از آن در بخش »فی خالف ذلک«، ش���ش روایت 
صحیح دانس���ته است، ذکر کرده و دالیل صحیح دانستن هر روایت را نیز 

پس از قضاوت دربارۀ آن بیان می کند.38

3. اظهارنظر در بارۀ روایات هر بخش
بع���د از ذک���ر نصوص و متون هر بخ���ش، ابتدا در بارۀ آن دس���ته از روایات 
اظه���ار نظر می کند و آن روایات را یا از جملۀ روایات منکر و باطل قلمداد 
می کن���د یا آنه���ا را جزء روایات صحاح و حس���ان می داند. مؤلف در بیان 

منکر و باطل بودن نصوص از این الفاظ و عبارات استفاده می کند.

الف( کذب، موضوع، باطل، ليس له اصل )ال اصل له(: بسیاری از متونی 
ک���ه در بخ���ش اول، یعنی روایات منکر و باطل ذکر ش���ده اس���ت را کذب، 
ک���ه اصلی ندارند. ب���رای کذب، موضوع  موضوع و باطلی دانس���ته اس���ت 
و باطل دانس���تن ای���ن ام���ر دالیل مختلف���ی بیان داش���ته اس���ت از جمله: 
کالم رس���ول خدا،40 نقل  اصل نداش���تن در احادیث،39 اصل نداش���تن در 
از مت���روک الحدیث و ضعی���ف الحدیث،41 وج���ود مجهولین و وضاعین 
در س���ند،42 اصل نداش���تن نزد علم���ا،43 ضعیف و دروغگوب���ودن راوی و 

37. همان، ج 2، ص 239.
38. همان، ص 238- 225.

گزارش 188. 39. همان، ج 1، ص 200، 
گزارش 266. 40. همان، ص 283، 

گزارش 358. گزارش 87 و ص 369،  41. همان، ص 94، 
گ���زارش 238؛ ص 291، گزارش 273 و ص 359،  گ���زارش 206؛ ص 255،  42. هم���ان، ص 223، 

گزارش 345.
گزارش 53. 43. همان، ص 57، 

را بیان می کند و س���پس به بررس���ی و بیان علت و اش���کال آنها می پردازد 
و در ای���ن راه از اق���وال منتق���دان به���ره می ب���رد. پ���س از آن ذی���ل عنوان »و 
که ب���ا آن موضوعات و منک���رات مقابله  ف���ی خالف ذل���ک«، احادیثی را 

می کند، می آورد و بطالن آن احادیث موضوع و منکر را نتیجه می گیرد.

از حیث  محتوا کتاب  االباطیل  را می توان  به  دو بخش  تقسیم  کرد: بخش  
نخست  بیانگر آرا و دیدگاه های  کالمی  جورقانی  است  و به  نقل  احادیثی  
کالم  خدا، امامت  و موضوعات  دیگر  در بارۀ ماهیت  ایمان ، قیاس ، ِقَدم  
می پ���ردازد.32 در ای���ن  بخ���ش  ابوابی  نیز ب���ه  ذکر فضایل  برخ���ی  از عالمان  
کّرام  و  یس  ش���افعی  و محمد بن   مش���هور اهل  س���ّنت مانند  محمدبن  ادر
... اختصاص  داده  ش���ده  است .33 بخش  دوم  کتاب شامل  ابواب  فقهی  

است  و از باب  طهارت  تا فضائل  القرآن  را در بر می گیرد.

کتاب روش جورقانی در تأليف 
ی  در کتاب، نخست  ذکر احادیث  ضعیف   روش  جورقانی بنا بر مقدمۀ و
و موضوع  شامل  احادیث  باطل  و منکر و بیان  عیوب  خفی  آنها، و سپس  
نق���ل  احادی���ث  صحی���ح  و مش���هور در تأیی���د نادرس���تی  احادیث  دس���تۀ 
کلی مؤلف، برخی ویژگی ها در  یکرد  نخس���ت  است .34 گذشته از این رو

که درخور توجه است. کتاب وجود دارد  بیان مطالب و نقل محتوای 

1. ذکر اسناد به همراه اشاره به طرق تحمل آنها
که مؤلف در نقل تمامی  کی از آن است  کتاب حا بررسی اس���ناد روایات 
مت���ون، اهتم���ام وی���ژه ای ب���ه آوردن کامل اس���انید و طریق ذکر ش���ده برای 
نصوص مختلف دارد. افزون بر آن، طرق مختلف نقل یک متن را نیز در 
یادة  کتاب االیمان باب ز صورت وجود بیان داشته است؛ برای نمونه در 

االیمان و نقصانه چنین نگاشته است:

أخبرن���ا عبدالرحم���ان ب���ن حمد ب���ن الحس���ن، أخبرن���ا أحمد بن 
الحسین بن محمد، أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق، أخبرنا 
أحمد بن شعیب بن علی، أخبرنا محمد بن ]یحیی بن[ عبداهلل، 
قال حدثنا یعقوب بن إبراهیم بن سعد قال حدثنا أبی عن صالح 
بن کیس���ان، عن أبی شهاب، حدثنی أبوأمامة بن سهل أنه سمع 

أبا سعید الخدری، قال: قال رسول اهلل )ص( ... .35 

پس از ذکر متن روایت و صحیح دانس���تن آن ب���ا توجه به اتفاق بخاری و 
گ���زارش آن در صحیحین، به اختالف طریق بخاری و مس���لم  مس���لم در 

کرده است.36 اشاره 

همچنین جورقانی در مواردی که قابلیت اختصار سند وجود داشته از آن 

کرده  اس���ت . همان ، ج  1،  32. فریوائی  به  برخی  آرای  کالمی  جورقانی  بر اس���اس  همین  بخش  اش���اره  
مقدمه ، ص  47 - 57.

33. همان، ص  295 - 292.
34. همان، ص 1.

35. همان، ج 1، ص 28. برای دیدن موارد بیشتر ر.ک به: صص 27، 85، 177 و ... . 
36. همان.
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ی از دیگری،65 تفرد  ی،64 نشنیدن راو یان،63 وضع حدیث توس���ط راو راو
ی نزد ابوحاتم  یان با یکدیگر،67 راس���تگو نبودن راو در نقل،66 مخالفت راو
رازی،68 تکذیب روایت توس���ط احمد بن حنبل69 و ... اش���اره کرد. البته 
در م���واردی هم به ص���ورت مطلق و بدون ذکر دلیل ب���ه منکربودن روایت 
پرداخته اس���ت.70 در مواردی هم نصوص را موقوف منکر دانس���ته است 

یان مجهول و ضعیف هستند.71 که در این موارد هم راو

که در  در ب���اب فضای���ل ابوبک���ر و علی بن اب���ی طالب، ب���ه ویژه روایات���ی 
کوچک تری���ن دلیلی و به  فضیل���ت علی )علیه  الس���الم( اس���ت، ب���دون 
کیر دانس���ته است.72  ی آنها را جزء اباطیل و منا صرف مخالفت یک راو
جال���ب آنکه پ���س از ذکر این روایات چنین آورده اس���ت: »فهذه الروایات 

کلها مضطربة مختلفة منکرة«.73

د( ه���ذا حدی���ث الیرجع من���ه الی صح���ة: از دیگر عباراتی اس���ت که برای 
کرده است.74 روایات باطل و نادرست ذکر 

کمی برای منکر و  ه�( ه���ذا حدیث مضطرب: از این عبارت نیز در م���وارد 
نادرس���ت بودن نصوص استفاده شده اس���ت. معمواًل این امر به صورت 

مطلق ذکر و دلیلی برای آن بیان نشده است.75

و( هذا حدیث ضعيف االس���ناد: در م���وارد محدودی نیز در مقام قضاوت 

گزارش  گزارش 221؛ ص 245،  گزارش 160؛ ص 240،  گزارش 112؛ ص 169،  63. هم���ان، ص 115، 
227؛ ص 246، گزارش 228، ص 272، گزارش 254، ص 280، گزارش 262، ص 306، گزارش 
گزارش  گزارش 304؛ ص 339،  گزارش 291؛ ص 324،  گزارش 289؛ ص 312،  287؛ ص 310، 
گ���زارش 354؛ ص 385،  گ���زارش 342؛ ص 366،  گ���زارش 323؛ ص 355،  322؛ ص 340، 

گزارش 372. گزارش 371 و ص 386، 
گزارش 142. 64. همان، ص 146، 

گزارش 324. گزارش 195 و  ص 341،  65. همان، ص 211، 
گ���زارش 235؛ ص 318،گ���زارش 298؛ ص 389، گزارش 376 و ج 2، ص  66. هم���ان، ص 252، 

گزارش 397.  ،21
67. هم���ان، ص 128، گ���زارش 124. روایت ابالغ آیات س���ورۀ برائت توس���ط ابوبكر و فرس���تادن علی 
)علیه الس���الم( و بازگش���ت ابوبكر را بیان کرده اس���ت ولی آن را منكر دانس���ته چون از اس���رائیل زافر 
بن س���لیمان نقل ش���ده و وکیع با او مخالفت کرده اس���ت. جالب آنكه روایت بعدی را نیز با همین 
مضمون نقل می کند، ولی بدون آنكه آن را منكر بنامد، توضیح می دهد که از عبداهلل بن ش���ریک، 
فطر بن خلیفه نقل ش���ده و اس���رائیل با او مخالفت کرده اس���ت. در گزارشات 126 تا 128 نیز مشابه 
همین روایات را ذکر کرده اس���ت و قضاوتی نمی کند. تنها در گزارش 127 بدون اشاره به منكربودن 
ک حماد بن مس���لمه نقل ش���ده را گوشزد کرده است،  آن، مخالفت محمد بن جابر با آنچه از س���ما
ول���ی بع���د از این مجموعه روایات ب���دون هیچ دلیلی بیان می کند که هم���ۀ این روایات مضطرب، 
مختلف و منكر است و پس از آن در بخش فی خالف ذلک تنها یک روایت از عبداهلل بن عثمان 

بن خثیم از ابی الزبیر نقل می کند و به تفرد آن اشاره می کند و آن را حسن می داند.
گزارش 165. 68. همان، ص 174، 
گزارش 306. 69. همان، ص 325، 

گزارش154. گزارش 63 و ص 158،  70. همان، ص 69، 
گزارش 451. 71. همان، ج 2، ص 66، 

گزارش 124، 125، 126، 127، 128 و ... . 72. همان، ج 1، ص 128 - 129، 
گزارش 235. 73. همان، ص 252، 

گزارش  گزارش 190؛ ص 255،  گزارش 134؛ ص 204،  گزارش 67؛ ص 138،  74. همان، ص 74، 
گزارش 484. گزارش 280 و ج 2، ص 98،  237؛ ص 299، 

گزارش 199. 75. همان، ص 213، 

برساختن روایت،44 سوء مذهب و مصاحبت با متهمان در دین45 و ...    .

ب( هذا حدیث باطل: از دیگر عباراتی است که فراوان برای روایات منکر 
و نادرس���ت به کار برده اس���ت. البته گاه این تعبیر با پس���وندهای دیگری 
نیز همراه شده است و عباراتی همچون هذا حدیث باطل ال اصل له،46 
هذا حدیث باطل و فی اسناده اضطراب،47 هذا حدیث باطل مرسل،48 
ه���ذا حدیث باطل و اس���ناده منقطع،49 هذا حدیث باطل و فی اس���ناده 
جماع���ه م���ن الضعفاء،50 ه���ذا حدیث باط���ل و فی اس���ناده ظلمات51 و 
هذا حدیث باطل الش���ک فیه52 نسبت به این دسته از روایات ذکر شده 
اس���ت. دالیل مختلفی نیز برای باطل بودن این متون ذکر ش���ده است که 
از جمل���ه می توان ب���ه دالیلی همچون تف���رد در نقل،53 ضعی���ف، منکر و 
یان،54 وضع حدیث بر ثقات،55 اختراعات اهل ارجاء،56  متروک بودن راو
یان  یان،58 نش���نیدن از دیگر راو ی���ان،57 مجروح بودن راو مجهول ب���ودن راو
کتاب، س���نت، اجم���اع و قیاس،60  ی،59 مخالف���ت ب���ا  و غالی ب���ودن راو
ی ناقل حدیث61 و ... اش���اره کرد. از  مخالف���ت اف���راد صاحب نظر ب���ا راو
ک���ه مؤلف آن را باطل دانس���ته اس���ت، روایت  جمل���ه روای���ات قابل توجه 
فرستادن معاذ به یمن در باب الرأی و القیاس است که نکاتی قابل توجه 
کرده و در بخ���ش دوم، یعنی »فی خالف ذلک«  در باطل دانس���تن آن ذکر 

کرده است.62 روایات فراوانی را در تأیید سخن خود نقل 

ج( هذا حدیث منکر: از عبارات دیگری است که در نقد و بررسی روایات 
دس���ته اول، یعن���ی روایات باطل و نادرس���ت ذکر ش���ده اس���ت. از جمله 
دالیل منکردانس���تن روایت می توان به ضعیف، مجهول یا منکر دانستن 

گزارش 393. گزارش 174 و ج 2، ص 15،  44. همان، ص 181، 
گزارش 75. 45. همان، ص 82، 

گزارش 466. گزارش 217 و ج 2، ص 80،  گزارش 87؛ ص 237،  46. همان، ص 94، 
گزارش 90. 47. همان، ج1، ص 97، 

گزارش 460. 48. همان، ج 2، ص 75، 
گزارش 89. 49. همان، ج 1، ص 97، 

گزارش 96. 50. همان، ص 102، 
گ���زارش 133 و ص 197،  گ���زارش 34؛ ص 136،  گ���زارش 338؛ ص 40،  51. هم���ان، ص 351، 

گزارش 186.
گزارش 43. گزارش 29 و ص 50،  52. همان، ص 30، 

53. ج 1، ص 50، گ���زارش 44؛ ص 134، گ���زارش 130؛ ص 256، گ���زارش 239؛ ص 276، گزارش 
گزارش 339. گزارش 330 و ص 353،  گزارش 315؛ ص 345،  258؛ ص 334، 

گ���زارش 45؛ ص 84 ، گزارش 77؛  54. هم���ان، ص 30، روای���ت 29؛ ص49، گزارش 43؛ ص 51، 
گ���زارش 159؛ ص 175، گزارش 168؛ ص 224، گزارش 207؛  گ���زارش 143؛ ص 168،  ص 147، 
گزارش  گ���زارش 336؛ ص 355،  گ���زارش 332؛ ص 350،  گ���زارش 236؛ ص 347،  ص 254، 

گزارش 350. 341 و ص 363، 
گزارش 367. 55. همان، ص 380، 

گزارش 35. 56. همان، ص 42، 
گزارش 144. گزارش 82 و ص 149،  گزارش 43؛ ص 88،  57. همان، ص 50، 
گزارش 69 و ص 315، روایت 294. گزارش 36؛ ص 75،  58. همان، ص 43، 

گ���زارش  گ���زارش 88؛ ص 317،  گ���زارش 65؛ ص 96،  گ���زارش 46؛ ص 71،  59. هم���ان، ص 52، 
گزارش 460. گزارش 300 و ج 2، ص 75،  297؛ ص 321، 

گزارش 308. 60. همان، ص 327، 
61. همان، ص 247، روایت 230.

62. همان، ص 106، روایت 101.
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کتب،85  مسلم،84 نقل حدیث در صحیحین و دیگر 
نقل حدیث توس���ط احمد ب���ن حنبل،86 نقل حدیث 
کرد. البته  توس���ط ابوداود سجس���تانی87 و ... اش���اره 
که دالیلی ب���رای آنها نیاورده  م���واردی هم وج���ود دارد 
و ب���ه ص���ورت مطلق آن متون صحیح دانس���ته ش���ده 

است.88

ب( ه���ذا حدی���ث مش���هور: از دیگ���ر عبارات���ی اس���ت 
ک���ه در بخ���ش دوم و در مواجه���ه ب���ا روای���ات صحیح 
کار برده اس���ت. این عبارت ب���ه صورت های هذا  ب���ه 
حدیث مشهور و صحیح، هذا حدیث مشهور حسن 
کار رفته اس���ت. دالیلی همچون ثقه، ص���دوق و صالح بودن  و... نی���ز به 
یان ثقات  روایان،89 نقل روایت توسط جماعتی از اصحاب،90 تمامی راو
أثبات ب���ودن،91 ناقل حدیث صالح الحدیث و حدیثه مس���تقیم و محله 
الصدق92 و... برای مشهوردانس���تن روایات ذکر ش���ده اس���ت. در مواردی 
نی���ز به صورت مطل���ق و بدون ذکر دلیل به مش���هوربودن حدیث پرداخته 

شده است.93

ج( هذا حدیث حس���ن: این عبارت نیز در بخ���ش دوم و در تأیید روایات 
این بخش بس���یار اس���تفاده شده اس���ت. گاهی هم این عبارت با عنوان 
کار برده شده اس���ت94 و البته دلیلی هم  هذا حدیث حس���ن صحیح به 
در هیچ کدام از موارد برای حسن دانستن این نصوص بیان نشده است؛ 
جز آنکه به صورت مطلق به حس���ن یا حسن صحیح بودن متون پرداخته 

شده است.95

گ���زارش 22؛ ص 37، گزارش 32؛ ص 76، گزارش 70؛  84. هم���ان، ص 27، گزارش 21؛ ص 28، 
گ���زارش 140 و  گ���زارش 135؛ ص 143،  گ���زارش 119؛ ص 139،  گ���زارش 78؛ ص 124،  ص 85، 
یاد اس���ت و  ص 166، گزارش 157. موارد اس���تناد به صحیح بخاری و مس���لم در کنار هم بس���یار ز
گزارش ه���ای 169، 170، 223، 255، 257، 259، 305،  دیگ���ر موارد را می ت���وان در جل���د اول و در 

307،319، 325، 328، 364 دید.
گزارش 103. 85. همان، ص 110، 

گزارش 288. 86. همان، ص 308، 
گزارش 461. گزارش 318 و ج 2، ص 76،  87. همان، ص 336، 

گ���زارش 98؛ ص 112، گزارش 105؛  گ���زارش 4؛ ص 79، گزارش 72؛ ص 104،  88. هم���ان، ص 7، 
ص 118، گزارش 114؛ ص 119، گزارش 115؛ ص 179، گزارش 173؛ ص 234، گزارش 213؛ ص 

گزارش 327. گزارش 303 و ص 344،   ،323
گزارش 211. گزارش 95 و ص 232،  89. همان، ص 101، 
گزارش 244. گزارش 50 و ص 262،  90. همان، ص 55، 

گزارش 283. 91. همان، ص 302، 
گزارش 361. 92. همان، ص 372، 

93. همان، ص 101، گزارش 94؛ ص 178، گزارش 171؛ ص 250، گزارش 234؛ ص 348، گزارش 
333؛ ص 362، گزارش 348؛ ص 382، گزارش 369، ص 190، گزارش 181، ص 195، گزارش 
گ���زارش 353 و ص 388،  گ���زارش 334؛ ص 365،  گ���زارش 210؛ ص 349،  184؛ ص 231، 

گزارش 374.
گزارش 343. 94. همان، ص 357، 

گ���زارش 164؛ ص 193،  گ���زارش 156؛ ص 173،  گ���زارش 129؛ ص 165،  95. هم���ان، ص 132، 
گزارش 370. گزارش 321 و ص 383،  گزارش 267؛ ص 338،  گزارش 182؛ ص 285، 

درب���ارۀ برخ���ی مت���ون در بخ���ش اول از ای���ن عب���ارت 
کرده است.76 استفاده 

ز( تصحي���ف در حدیث: در نمونه های مختصری هم 
با توجه دادن ب���ه تصحیف و خطای صورت گرفته در 
نص���وص آن را جزء متون و نصوص ضعیف دانس���ته 

است.77

گاهی نیز برای نادرس���ت بودن روایت  ح( الیثبت هذا: 
کرده است.78 از این عبارت استفاده 

جورقانی پس از ذکر نصوص بخش اول و نقد و بررسی 
و اظهار نظر در بارۀ آنها، در بخش دوم به آوردن متون و نصوص صحیح، 
که ش���اهدی بر نادرس���تی و باطل بودن متون  حس���ن و معتبری می پردازد 
دس���تۀ  اول اس���ت. ایش���ان در این بخش نیز از این الفاظ و عبارات بهره 

برده است:

الف( ه���ذا حدیث صحيح: در بخش دوم، یعن���ی در »فی خالف ذلک« 
که طریق این  که صحیح هس���تند و ب���ه ذکر عالمانی  روایاتی ذکر می کند 
روای���ات را صحی���ح دانس���ته اند می پردازد و ضمن اش���اره ب���ه طریق های 
مختل���ف مت���ون، در م���واردی اف���راد ثق���ه در آن سلس���له اس���ناد را ی���ادآور 
می ش���ود.79 دالیل ایش���ان ب���رای صحیح دانس���تن نصوص نی���ز مختلف 
ی���ان،80 نقل حدیث  که از مهم تری���ن آنها می ت���وان به ثقه ب���ودن راو اس���ت 
توس���ط جماعتی از یک ف���رد،81 نقل حدیث در صحی���ح بخاری،82 نقل 
حدیث در صحیح مس���لم،83 نقل حدیث در صحیح بخاری و صحیح 

گزارش 485. 76. همان، ج 2، ص 98، 
گزارش 387. 77. همان، ص 9، 

گزارش 625. 78. همان، ص 234، 
گزارش های 20، 21، 22، 23، 25، 38 و ... . 79. همان، ج 1، 

گزارش 389. گزارش 326 و ج 2، ص 11،  گزارش 38؛ ص 343،  80. همان، ص 46، 
گ���زارش 147 و ص 351،  گ���زارش 141؛ ص 153،  گ���زارش 136؛ ص 144،  81. هم���ان، ص 140، 

گزارش 337.
82. همان، ص 3، گزارش 2؛ ص 37، گزارش 31؛ ص 63، گزارش 58؛ ص 77، گزارش 71؛ ص 
گ���زارش 121. بعد از نقل  گ���زارش 93؛ ص 112، گزارش 106 و ص 126،  گ���زارش 85؛ ص 99،   ،91
س���خن پیامبر به علی )علیه الس���الم( که »انت منی بمنزلة هارون من موسی اال انه ال نبی بعدی« 
و صحیح دانس���تن آن ب���ه دلی���ل آنكه بخاری در صحیح خود از محمد بن بش���ار از غندر از ش���عبه 
ید این کالم حضرت در خالفت نیست؛ چرا که در آن  لی نااستوار گو نقل کرده اس���ت، در اس���تدال
یرا خلیفۀ موس���ی یوشع بود و هارون  صورت باید می فرمود »انت منی بمنزلة یوش���ع من موس���ی«؛ ز
یاد است و دیگر موارد را می توان  قبل از موس���ی درگذشت. موارد استناد به صحیح بخاری بسیار ز
در جل���د اول و در گزارش های 123، 139، 146، 166،167،179،183،193،222،223،232،24

کرد. 5، 250،256،296،302،351، 365 و ... مشاهده 
گ���زارش 1؛ ص 25، گزارش 20؛ ص 29، روای���ت 23؛ ص 36، گزارش 30؛ ص  83. هم���ان، ص 3، 
گ���زارش 39؛ ص 48، گزارش 40؛ ص 53، گزارش 47 و گزارش 48  گ���زارش 33؛ ص 47،   ،38
یاد است و دیگر موارد را می توان در  و ص 54، گزارش 49. موارد اس���تناد به صحیح مس���لم بسیار ز
گزارش ه���ای55 ، 56، 57، 79، 80، 81، 83، 84، 97، 113، 117، 118، 120،  جل���د اول و در 
 ،209 ،208 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200  ،187 ،180 ،177 ،176 ،175 ،163 ،161 ،158،138
 ،356  ،352  ،347  ،340  ،314  ،313  ،295  ،293  ،292  ،241  ،240  ،220  ،219  ،218  ،212

کرد. 357، 366، 368، 373 و ... مشاهده 

مؤلـف در تألیف خود مبتکر اسـت. 
در مقدمـه خود نگاشـته اسـت که 
قصـد دارد در این کتـاب، احادیث 
ضعیف و موضوع از اباطیل و مناکیر 
را جمـع آوری و علـت و عیبـش را 
مشـخص کند و سـپس در مقابل 
آن، فهرسـتی از احادیـث صحاح و 

مشهور برای بطالن آنها ارائه دهد.
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یة، و العصق���اء: المعوجة القرن، و  طرح و القاع: األرض المس���تو
قرن لها.105 الجلحاء: التی ال

کت���اب الفضائل، باب ف���ی فضل النبی صل���ی اهّلل علیه و  همچنی���ن در 
که پیامبر )صلی اهّلل علیه وآله( فرمودند:  گزارشی ذکر می کند  س���لم ابتدا 
گزارش را  »أنا خاتم النبیین، ال نبی بعدی، إال أن یش���اء اهّلل«. ایش���ان این 
کذاب و  موض���وع و باطل و افراد موجود در س���ند آن را از زنادق���ه، وضاع، 
متروک الحدیث می داند.106 او در بخش »فی خالف ذلک« نیز از روایات 
گونی یاد می کند که همگی بر نیامدن پیامبری بعد از ایش���ان داللت  گونا

دارد. یکی از روایات چنین است:

عن سعد أن رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم قال لعلی رضی اهلل 
عنه: أنت منی بمزلة هارون من موسی إال أنه ال نبی بعدی.107

پ���س از بی���ان این روایت و صحیح دانس���تن آن و بیان طری���ق بخاری در 
صحیح به آن، در توضیح معنای این روایت آورده است:

لی���س هذا الكالم فی الخالفة، و لو کان هذا الكالم فی الخالفة 
لقال: أنت منی بمنزلة یوش���ع من موس���ی ألنه کان خلیفة موسی 

بعده، و هارون مات قبل موسی علیهما السالم.108

که ب���راء بن عازب از رس���ول خدا  نی���ز در باط���ل و نامعتبردانس���تن روایتی 
)صلی اهّلل علیه وآله( در نکوهش و لعن عمروعاص این گونه نقل می کند 
ک���ه »الله���م إن عمرو ب���ن الع���اص هجانی، و هو یعلم أنی لس���ت بش���اعر 
فاهجه و العنه عدد ما هجانی أو مکان ما هجانی«.109 بعد از وارددانستن 
اش���کاالت متعدد سندی آن و بیان روایاتی در جاللت اصحاب پیامبر، 

چنین می نگارد:

فعم���رو ب���ن العاص رضی اهلل عن���ه کان من أصحاب رس���ول اهلل 
کان ممن شهد له رسول اهلل صلی اهلل  صلی اهلل علیه و س���لم، و 
علیه و س���لم باالیمان، و اس���تعمله علی أبی بكر و عمر رضی اهلل 

عنهما فی جیش ذات السالسل.110

5. معرفی جاعالن و واضعان در حدیث
از دیگ���ر ن���کات م���ورد توجه مؤل���ف در ن���گارش کتاب، معرف���ی جاعالن 
و سوءاس���تفاده کنندگان از منب���ع فی���ض نب���وی اس���ت. ایش���ان در ای���ن 
کت���اب و در م���وارد متعدد این اف���راد را با الفاظی همچ���ون خبیثًا، دجااًل 
کرده  کذاب���ًا، خبیثا خ���زاه اهّلل و ... معرفی  م���ن الدجاجلة، رج���اًل وضاعًا 
که به ساختن روایات موضوع اهتمام  است. اسامی آن دس���ته از افرادی 

داشته اند چنین است:

105. همان.
106. همان، ج 1، ص 121- 120.

107. همان، ص 126.
108. همان.

109. همان، ص 175.
110. همان، ص 176.

د( ه���ذا حدی���ث غری���ب: در بخ���ش دوم، یعن���ی »فی خالف ذل���ک«، در 
ک���ه خود آنها را غری���ب و یا در  کرده اس���ت  م���واردی مؤل���ف متونی را نقل 
مواردی هذا حدیث غریب حس���ن96 دانس���ته اس���ت. البت���ه اغلب دلیل 
این امر ذکر نش���ده اس���ت.97 تنها در مواردی نداش���تن اس���ناد غیر از یک 

کرده است. طریق،98 تفرد در نقل از ثقه99 و ... را دلیل آن ذکر 

ه�( هذا حدیث عزیز: در موارد نادری نیز در بخش دوم، نصوص ذکر شده 
عزیز دانسته شده است.100

و( ه���ذا حدیث من علی بن ابی طالب: از دیگر عبارت های ذکرش���ده در 
بخ���ش دوم در تأیی���د روایات اس���ت که معمواًل نیز به ص���ورت مطلق ذکر 

شده است.101

ز( ه���ذا حدیث النعرفه اال من هذا الوجه: نیز از عبارات دیگری اس���ت که 
در بخش دوم ذکر شده است. در این موارد به نظر می رسد که خود مؤلف 

نیز با دیدۀ تردید به آنها نگریسته است.102

گان غریب و معنای روایات 4. شرح و توضيح واژ
کار رفته است  در مواردی که برخی از واژگان مش���کل در متون حدیث به 
ی���ا معنا و مفهوم روایت، واضح و روش���ن نیس���ت، نس���بت ب���ه ذکر معنا و 
مفه���وم و رفع ابه���ام از آنها و بیان وجوه مختل���ف در معنای روایت اقدام 
کتاب الزکاة از پیامبر خدا )صلی  کرده اس���ت.103 برای نمونه روایتی را در 
اهّلل علی���ه وآله( نقل می کند و ضمن صحیح دانس���تن آن به دلیل نقل آن 

توسط مسلم در صحیح به بررسی برخی واژگان آن پرداخته است:

... ع���ن أبی هریرة قال النبی )ص(: م���ا من صاحب کنز الیؤدی 
زکاته إال أحمی علیه فی نار جهنم، فیجعل صفائح، فیكوی بها 

جبهته وجبینه، حتی یحكم اهلل بین عباده ... .104

ایشان بعد از ذکر این روایت آورده است:

یكوی من الكی، و بطح:  لواح، واحدها صفیحة، و والصفائح: األ

گزارش 86. 96. همان، ص 92، 
گ���زارش 102؛ ص 156، گزارش  گ���زارش 59؛ ص 108،  گ���زارش 37؛ ص 63،  97. هم���ان، ص 45، 
گ���زارش 178؛ ص 242، گزارش 224؛ ص 262، گزارش  گ���زارش 162؛ ص 187،  149؛ ص 171، 
243؛ ص 278، گزارش 260؛ ص 281، گزارش 263؛ ص 282، گزارش 264؛ ص 283، گزارش 

گزارش 242. 265 و ص 291، 
گزارش 261. گزارش 191 و ص 279،  گزارش 185؛ ص 205،  98. همان، ص 196، 

گزارش 24. 99. همان، ص 31، 
گزارش 172. 100. همان، ص 179، 

گزارش 225. 101. همان، ص 243، 
گ���زارش 290. در برخ���ی موارد نیز پس از مش���هور یا حسن دانس���تن روایت، ذکر  102. هم���ان، ص 311، 
ک���رده ک���ه لم نكتبه اال بهذا االس���ناد یا لم نكتب���ه اال من هذا الوج���ه. ص 346، گزارش 331 و ص 

گزارش 148.  ،154
گ���زارش 357؛ ص 383،  گ���زارش 347؛ ص 368،  گ���زارش 4، ص 360،  103. هم���ان، ص 8، 

گزارش 491. گزارش 377و ج 2، ص 102،  گزارش 370؛ ص 391، 
گزارش 455. 104. همان، ج 2، ص 71، 
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گفته ش���د، ایش���ان پس از ذکر روایات با عب���ارات مختلفی در  که  آن گونه 
یکرد ایش���ان در ای���ن قضاوت ها اغلب  کرده اس���ت. رو بارۀ آنها قضاوت 
یان سلسله اسانید است؛ هرچند در مواردی نیز با توجه  بررسی سند و راو

کرده است. به ویژگی  متون روایات به نقد و بررسی آنها اقدام 

گذش���ته از ای���ن، ایش���ان در مواضعی خود ب���ه نقد متون برخ���ی از روایات 
می پردازد و با اس���تدالل هایی عقلی و یا دیگر متون دینی، همچون آیات 
و روای���ات، ب���ه رد محتوای برخی از روایات س���اختگی و منک���ر از دیدگاه 
خ���ود پرداخته اس���ت. برای نمونه پ���س از ذکر روایتی در ب���اب »فی أن اهّلل 

تعالی قدیم« و نقدهای مختلف سندی آورده است:

کف���ر و زندقة الینق���اد و الینق���اس، فكیف خلق  فه���ذا الحدی���ث 
الخی���ل التی عرق���ت قبل ان تكون نفس���ه فانا نكفر م���ن یقول ان 
کالم اهلل مخلوق فكیف من قال نفس���ه؟! و انا النعرف اال ان اهلل 
هو االول قبل کل ش���یء فكی���ف کان هذا العرق قبله حتی خلق 

منه نفسه ... .117

که در آن به رد ش���مس توس���ط  گ���زارش 154  همچنی���ن در نقد و بررس���ی 
پیامب���ر )صل���ی اهّلل علی���ه وآله( ب���رای به ج���ای آوردن نماز عص���ر علی بن 
ابی طالب اش���اره ش���ده اس���ت. ایش���ان پس از آنکه این روایت را منکر و 
ک���ه مضمون آنها  مضط���رب می دان���د و روایات���ی در خالف آن ذکر می کند 
که برای ش���خصیتی چ���ون پیامبر )صلی اهّلل علیه  داللت بر این امر دارد 

وآله( و دیگران چنین امری محقق نشده است آورده است:

فرس���ول اهلل )صل���ی اهلل علی���ه وآل���ه( افض���ل من عل���ی، وکذلک 
عمرب���ن الخطاب خیر م���ن علی، فلم ترد الش���مس لهما و صلیا 
بع���د م���ا غربت الش���مس، فكیف ردت الش���مس لعل���ی بن ابی 

طالب رضی اهلل عنه؟!.118

نی���ز در روایت���ی دیگر در باب فی ذکر بنی أمیة و بن���ی حنیفة و بنی ثقیف 
که ش���ر قبایل عرب را بنی امیه، بنی حنیف و بنی ثقیف دانسته است، 
که آنها را صحیح و مشهور دانسته و داللت بر جاللت  بعد از ذکر روایاتی 
که جماعتی  ش���أن این قبایل دارد، در رد آن دسته از روایات آورده است 
از اصح���اب رس���ول خدا از بنی ثقی���ف بودند؛ از جمل���ه اوس بن حذیفه 
ب���ن ربیعة بن ابی س���لمة ثقفی، مغیرة بن ش���عبة ثقف���ی و ... . او نیز افراد 
که  بس���یاری را از ای���ن قبیله و پس از آن از قبیلۀ بن���ی حنیفه ذکر می کند 
از اصح���اب پیامب���ر )صل���ی اهّلل علیه وآل���ه( بوده اند. حال با این ش���رایط 

چگونه می توان این قبایل را شر قبایل عرب نامید.119

که پیامبر )صلی  ایش���ان در باب فی فضائل الشافعی روایتی آورده است 

گزارش 54. 117. همان، ص 59، 
گزارش 154. 118. همان، ص 167، 

119. همان، ص 250.

کان خبیثًا دجاال من  ال���ف( من موضوعات احمد بن عبداهلل الجویباری: 
الدجاجل���ه، کذابا ... . از ائمۀ حدی���ث هزاران حدیث نقل کرده و بر آنها 

که حدیث نکرده اند.111 کرده آنچه  وضع 

ب( م���ن موضوع���ات مأمون بن احمد الس���لمی: کان یحدث عن الثقات 
بالموضوع���ات، وبم���ا ال أصل ل���ه و کان یضع علی رس���ول اهّلل )صلی اهّلل 
علی���ه وآله( و علی غی���ره من الصحابة و التابعی���ن، مائة الف حدیث لم 
یحدثوا بشی ء منها، فیستحق من اهّلل تعالی و من الرسل و من المسلمین 

اللعنة.112

ج( م���ن موضوعات ابی مطي���ع البلخی: او حکم بن عبداهّلل بلخی اس���ت 
کان من رؤس���اء المرجئه ممن یضع الحدیث و  گفته ش���ده:  که در بارۀ او 

یبغض السنن.113

کان  کذابا خبیثا و  کان  د(من موضوعات محمد بن القاس���م الطایکان���ی: 
ی ع���ن العراقیین و اهل بلده و ال اصل له ..... کان من  م���ن اهل بلخ یرو

رؤساء  المرجئه ممن یضع الحدیث علی مذهبهم.114

ه�( انما هو من موضوعات محمد بن سعيد الشامی المصلوب فی الزندقه 
کذابا.115 کان - لعنه اهلل - وضاعا  و 

116.
ً
کذابا  

ً
کان االبرد رجاًل وضاعا و( من موضوعات االبرد بن االشرس: 

ک���ذاب و خبیث  که به صراح���ت افراد وضاع،  البت���ه افزون بر این م���وارد 
که با ش���دت کمتری نقد  معرفی ش���ده اند، م���وارد دیگری نیز وج���ود دارد 
یان مجروح، متروک، مجهول، ضعیف الحدیث، مضطرب  شده اند و راو
الحدی���ث، منک���ر الحدیث، لیس بش���یء، لیس بقوی، لی���س بثقة و ... 

کتاب به وفور یافت می شود. که نمونه های آن در سراسر  معرفی شده اند 

6. نقد محتوایی و متنی روایات
اینک���ه مؤل���ف پ���س از ذکر روای���ات س���اختگی و ضعیف به نق���ل روایات 
صح���اح و مش���هور پرداخته اس���ت، خ���ود دلیلی اس���ت بر اینکه ایش���ان 
ب���ا توجه به این دس���ته از روایات، روایات دس���تۀ اول را نادرس���ت و باطل 
گروه اول به روایات صحیح و  دانس���ته اس���ت و با عرضه و ارائۀ احادیث 
یده است. می توان  مشهور دستۀ دوم، به نقد و بررسی روایات اهتمام ورز
گف���ت ایش���ان در این مس���یر به تش���کیل خان���وادۀ حدی���ث پرداخته اند و 

روایات ناسازگار با دیگر روایات را خدشه پذیر و نادرست می دانند.

گزارش 15. 111. همان، ص 18، 
گ���زارش 34. نیز در بارۀ او گفته ش���ده کان دجاال م���ن الدجاجله کذابا وضاعا  112. هم���ان، ص 41، 

گزارش 390. خبیثا خزاه اهلل. ج 2، ص 12، 
گزارش 17. 113. همان، ص 21، 
گزارش 19. 114. همان، ص 23، 

گزارش 116. 115. همان، ص 120، 
گزارش 277. 116. همان، ص 297، 
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کرده و پس از آن به ذکر روایات پرداخته اس���ت.  ارائه 
کت���اب زکات پ���س از بی���ان روای���ات  ب���رای نمون���ه در 
دس���تۀ اول و منکردانستن آنها، در بخش »فی خالف 
ذل���ک«، ابت���دا توضیحات���ی در موارد وج���وب خمس 
کرده  اموال آورده و سپس روایاتی را در این زمینه بیان 

و آنها را صحیح و حسن دانسته است.124

منابع جورقانی در تأليف االباطيل
کت���اب از بس���یاری از منابع و مآخذ  جورقان���ی در این 
ی���خ و ... به���ره  ب���رده  رجال���ی، حدیث���ی، انس���اب، تار
که بیش���ترین بهرۀ ایشان از  گفت  است. ش���اید بتوان 
کتاب ه���ای حدیثی، همچون موط���أ مالک، مصنف 
عبدالرزاق صنعانی، مصنف ابن ابی ش���یبه، مس���ند 
احم���د ب���ن حنبل، س���نن دارم���ی، صحی���ح بخاری، 
صحیح مس���لم، س���نن اب���ن ماجه، س���نن اب���ی داود، 
س���نن ترم���ذی و .... و نی���ز کتاب ه���ای عالم���ان جرح و تعدی���ل همچون 
المجروحی���ن ابن حب���ان، الجرح و التعدیل ابن اب���ی حاتم رازی، الکامل 
فی الضعفاء ابن عدی، طبق���ات الهمذانیین صالح بن احمد همذانی، 
االسماء و الصفات بیهقی و ... بوده است. عبدالرحمان  فریوائی محقق 
کت���اب االباطیل فهرس���تی از مناب���ع  جورقانی  در تألیف االباطی���ل را آورده 

است .125

که به نقد و بررس���ی س���ند  گفتنی اس���ت ایش���ان با توج���ه به نگاه ویژ ه ای 
روای���ت دارد، از دیدگاه ه���ای علما و منتقدان بس���یاری همچون حس���ن 
بصری، ش���عبة بن الحجاج، س���فیان الثوری، مالک بن أنس، احمد بن 
محم���د بن حنبل، ابوحاتم رازی، ابن حب���ان، ابن عقدة، ابن عدی، ابن 
یان بهره مند  من���دة، دارقطنی و س���ایر عالمان در حوزۀ ج���رح و تعدیل راو
کامل���ی از این منتقدان را به ترتیب س���ال  که فریوائی فهرس���ت  ش���ده اند 

کرده است.126 کتاب االباطیل ذکر  وفات در تحقیق 

کتاب طریق، سند و نسخه های 
منابع و مصادر بر نسبت کتاب االباطیل به مؤلف آن، حسین بن ابراهیم 
کتاب و نیز در تلخیص  جورقانی اجماع دارند. در نس���خه های موجود از 
ذهبی از آن، کتاب مذکور به ایش���ان نس���بت داده شده است. گذشته از 
آن، نقل های موجود در کتاب های ذهبی، ابن حجر، سیوطی، ابن عراق 

و دیگران بر این امر صراحت دارد.127

کرده اند.  گزارش  گردان جورقان���ی از او نقل و  کتاب را چند تن از ش���ا این 

124. همان، ص 67.
125. همان، ج 1، مقدمه، ص 88.

126. همان، مقدمه، ص 94.
127. همان، مقدمه، ص 73.

یس  اهّلل علی���ه وآل���ه( فرموده اند: ض���رر محمد ب���ن ادر
ب���رای امت من از ابلیس بیش���تر اس���ت. ایش���ان ابتدا 
آن را موض���وع و باطل دانس���ته که اصل���ی ندارد و پس 
گزارش���ی در خالف���ش نق���ل می کن���د و پ���س از  از آن 
کب���ار از صغار  حسن دانس���تن روای���ت که آن را روایت 
یس آورده  می داند، در تمجید از مق���ام محمد بن ادر
ئمه و فخر االمه س���مع الحدیث  که هو امام اال اس���ت 
م���ن مال���ک بن ان���س و ... .120 در واقع ایش���ان با توجه 
یس  به ش���خصیت و جای���گاه و منزلت محمد بن ادر

تأییدی در نادرستی روایت اول آورده است.

کتاب الصیام بعد از آنکه روایتی را منکر دانس���ته  در 
که ناظر به  اس���ت، برای آن روایت سه علت و اشکال 
متن و سند روایت است را به تفصیل بیان می کند.121

نمون���ۀ دیگر بعد از باطل دانس���تن روایت���ی دربارۀ رمضان یا ش���هر رمضان 
که  ک���ه ضمن آن از رس���ول خ���دا )صلی اهّلل علیه وآله( نقل ش���ده اس���ت 
که آن از اس���مای الهی اس���ت و بگویید ماه رمضان  نگویید رمضان؛ چرا 
کردم  کتاب های تألیف ش���ده در اس���مای الهی نگاه  که در  بیان می کند 
و ب���ا دقت و اتقان آنه���ا را خواندم، ولی رمضان از جمله اس���مای خدای 
که  عزوجل ذکر نش���ده ب���ود و همچنین از احدی از فقها و علما نش���نیدم 

خداوند را با این نام بخوانند.122

ک���ه مس���لم و  ک���ه آن را روایت���ی صحی���ح می دان���د  گ���زارش 392  بع���د از 
که مربوط ب���ه باب رفع  گ���زارش 390  کرده ان���د و در رد  بخ���اری آن را نق���ل 
که  الیدین فی الصلوة اس���ت، لیس���تی از اس���امی صحابه را نقل می کند 
ب���ه س���نت صحیح بودن رف���ع الیدین فی الص���الة معتقد بودن���د. افرادی 
همچ���ون ابوبکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، 
عبدالرحم���ن ب���ن عوف، حس���ین بن عل���ی بن أب���ی طالب، عب���داهّلل بن 

عباس و ... .123

البت���ه در نقد و بررس���ی نصوص و بیان نکات مؤلف همیش���ه این ش���یوه 
رعایت نشده است و در مواردی قبل از بیان روایات صحیح و مشهور در 
که شیوۀ معمول ایشان است -، ابتدا توضیحاتی  رد روایات دستۀ اول - 

120. همان، ص 286.
گزارش 468. 121. همان، ج 2، ص 83، 

گزارش 475. 122. همان، ص 89، 
بیش وجود دارد. در  123. همان، ص 14. نمونه های نقد و بررسی محتوای روایات در این کتاب کم و
رده است که »ما رفع النبی صلی اهلل علیه و آله  نمونه دیگر بعد از گزارش 396 و منكردانستن آن آو
فی کل خفض و رفع قط و حدیث الزهری عن س���الم عن أبیه یصرح بضده أنه لم یكن یفعل ذلک 
گزارش 113 دربارۀ نگارش س���خنان رسول خدا ضمن پذیرش  بین الس���جدتین ...«. همچنین در 
لت بر عدم نگارش سخنان ایشان دارند، بیان می کند که  روایات نگارش در توضیح روایاتی که دال
ل می کند  این س���خن، یعنی »ال تكتبوا عنی شیئا س���وی القرآن ...« منسوخ است و چنین استدال
ک���ه در ابتدای امر، پیامبر به ننگاش���تن چیزی غیر از قرآن دس���تور دادند، ول���ی بعد از نزول احكام و 

کردند. کردند و به نگاشتن امر  گسترش اسالم آن را نسخ 

روش  جورقانـی بنـا بـر مقدمۀ وی  
احادیث   ذکـر  نخسـت   کتـاب،  در 
ضعیـف  و موضوع  شـامل  احادیث  
باطـل  و منکـر و بیان  عیـوب  خفی  
آنها، و سـپس  نقل  احادیث  صحیح  
و مشهور در تأیید نادرستی  احادیث  
دسـتۀ نخسـت  اسـت . گذشـته از 
ایـن رویکـرد کلـی مؤلـف، برخی 
ویژگی هـا در بیـان مطالـب و نقـل 
کـه  دارد  وجـود  کتـاب  محتـوای 

درخور توجه است.
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همچ���ون البدر المنیر بهره برده اس���ت.132 ابن النجار نیز ضمن اش���اره به 
تصنیف���ات متع���دد جورقانی، الموضوع���ات او را تصنیفی نیکو ش���مرده 
اس���ت.133 نیز ذهبی در س���یر اعالم النبالء تألیف جورقانی را که همراه با 
ذکر اس���انید است، مبنای ابن جوزی در الموضوعات دانسته است134 و 
کتابی مش���تمل بر روایات موضوع و واهی می داند  در تذکرة الحفاظ آن را 

که از مطالعۀ آن - با وجود برخی اوهام در آن - بهره برده است.

الحاف���ظ اإلم���ام أبو عبد اهلل الحس���ین ب���ن إبراهیم بن حس���ین بن 
کت���اب "األباطی���ل" وهو محت���و علی  جعف���ر الهمذان���ي مصن���ف 
أحادیث موضوعة وواهیة طالعته واس���تفدت منه مع أوهام فیه، 
وقد بین بطالن أحادیث واهیة بمعارضة أحادیث صحاح لها.135

کتاب س���خن به میان آورده اس���ت. طبق  ابن حجر عس���قالنی نیز از این 
گفتۀ فریوائی، او مهم ترین فردی اس���ت که از کتاب جورقانی انتقاد کرده 
اس���ت.136 ایش���ان نمونه هایی از انتقادهای ابن حجر بر جورقانی را آورده 
اس���ت.137 اب���ن حج���ر در مواردی س���خن جورقان���ی را نق���ل و آن را رد و به 
تف���اوت دیدگاه جورقانی با ابن جوزی اش���اره می کند و عملکرد جورقانی 

را به چالش می کشد.

کث���ر الجوذقانی فی کتابه المذکور م���ن الحكم ببطالن  ... وق���د أ
أحادی���ث لمعارض���ة أحادیث صحیح���ة لها مع إم���كان الجمع 
کتابه المذکور بخط أبی الفرج  وهو عمل مردود وق���د وقفت علی 
ب���ن الجوزی ومع ذل���ك فلم یوافق���ه علی ذکر ه���ذا الحدیث فی 

الموضوعات ... .138

کرده  کتاب اباطی���ل اعتماد  ب���ا این حال ابن حج���ر در موارد بس���یاری بر 
گفته اند و  کتاب س���خن  ی نی���ز از این  اس���ت.139 ابن ناصرالدین س���خاو
البت���ه حکم ب���ه وضع روایات، به مج���رد مخالفت آن روایات با س���نت را 
که در مواردی امکان جمع بین روایات وجود  نادرس���ت دانس���ته اند؛ چرا 

دارد.140

از دیگر عالمانی که از این کتاب بهره برده اس���ت، جالل الدین س���یوطی 
کتاب  که در اللئالی المصنوعه، رمز )ج( را برای اس���تفاده از این  اس���ت 

132. اب���ن ملق���ن، عمر بن علی بن احم���د؛ البدر المنیر فی تخریج أحادیث الش���رح الکبیر؛ تحقیق: 
یاض: دارالعاصمه، 1414ق، ج 1، ص 348. جمال محمد سید؛ ر

133. ذهب���ی، محمد بن أحمد بن عثمان؛ تذکرة الحف���اظ؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی تا، 
ج 4، ص 1309.

134. ذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان؛ سیر أعالم النبالء؛ پیشین، ج 20، ص 178 - 177.
135. ذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان؛ تذکرة الحفاظ؛ پیشین، ج 4، ص 1308.

136. جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج 1، مقدمه، ص 99.
137. همان، ص 100.

138. ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی؛ اإلصابة؛ بیروت: دار الكتب العلمیة، چاپ اول، 1415، 
ج 2، ص 371.

139. جورقانی، حسین بن ابراهیم؛ پیشین، ج 1، مقدمه، ص 101.
140. همان.

کرده و  نجیب بن غانم الطیان، خواهرزادۀ مؤلف، آن را از ایش���ان روایت 
گفته است. عبدالرزاق جیلی  کتاب در سال 582 هجری سخن  از این 
کرده  گزارش  کتاب را نق���ل و  گفته اس���ت، ای���ن  که ابن نجار  نی���ز آن گونه 
گفته شده مؤلف به او اجازۀ نقل  که  است. همچنین ابن شافع الجیلی 

آن را داده است.128

نس���خه های ای���ن کتاب که نزد دانش���یان حدی���ث مورد توجه ق���رار گرفته 
است، متعدد است و از مهم ترین آنها می توان به نسخۀ نجیب بن غانم، 
نس���خۀ عبدالرزاق الجیلی، نس���خۀ ابن ش���افع الجیلی، نسخۀ  جوهری، 
نس���خۀ  ابن جوزی، نس���خۀ  ابن ملقن، نس���خۀ ذهبی و نس���خۀ س���یوطی 
اشاره کرد. از میان این نسخه ها تنها برخی از آنها بر جای مانده است که 
که منقول از نسخۀ جوهری است.  مهم ترین آنها نس���خۀ سعیدیه اس���ت 
کت���اب اباطیل  ک���ه در تحقی���ق فریوائی بر  همچنین نس���خۀ تشس���ربیتی 
ب���ه عنوان نس���خۀ اصل مورد اس���تفاده قرار گرفته اس���ت. نس���خۀ دیگری 
که برای این کتاب یافت ش���ده اس���ت، نس���خۀ مکتبه س���رور الصبان در 
کت���اب اباطیل آورده  دانش���گاه ام القری اس���ت. البته طبق آنچه محقق 
کتاب  اس���ت از اص���ل آن چی���زی نمی دانی���م. از دیگر نس���خه های ای���ن 
می توان ب���ه تلخیص االباطیل الذهبی و تلخیص من تلخیص االباطیل 

کرد.129 الذهبی اشاره 

کتاب و تأثير آن بر آثار بعدی دیدگاه های دیگران در بارۀ 
و  عالم���ان   توج���ه   م���ورد  االباطی���ل   مختلف،کت���اب   قرن ه���ای  ط���ی  در 
کرده و از  دانش���مندان بس���یاری بوده  است . بیش���تر ایش���ان بدان اعتماد 
آن در ن���گارش  آث���ار بع���دی  در زمینۀ موضوع���ات  و احادیث س���اختگی 
کرده اس���ت،  که ابن حجر در لس���ان المیزان بیان  به���ره  برده اند. آن گون���ه 
کتاب  او در اغلب  موارد با  گرچه  از جورقانی  و  ابن جوزی  )متوفای 597( 
ن���ام  یاد نکرده ، ولی بخش  اعظمی  از کتاب  الموضوعات  و العلل  خود را 

گرفته  است .  کتاب  جورقانی   از 

... أن الحس���ین ب���ن إبراهی���م المذک���ور ه���و الحاف���ظ المع���روف 
کتبه الذي س���ماه األباطیل  بالجوزقان���ي وقد ارتض���اه هو ونس���خ 
کیر بخطه وذکر کثیرا من کالمه فیه في کتاب الموضوعات  والمنا

کما بینت ذلك في عدة مواضع... .130 وال ینسبه إلیه 

یادی از کتاب موضوعات و علل ابن جوزی که او از  فریوائی موارد بسیار ز
کتاب اباطیل جورقانی اس���تفاده کرده است را جمع آوری کرده است.131 
کت���اب در برخی از تألیفاتش  که از این  کس���انی اس���ت  ابن ملقن از دیگر 

128. همان، ص 74.
129. همان، ص 74 - 78.

130. اب���ن حجر؛ لس���ان المیزان؛ بیروت: مؤسس���ة األعلمی للمطبوعات، چ���اپ دوم، 1390ق، ج 2، 
ص 270.

131. جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج 1، مقدمه، ص 97.
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ب���ا مناب���ع روای���ی وج���ود دارد و برخی مناب���ع همچون 
صحیحین را به مجرد یافتن حدیثی در آنها صحیح 

و مشهور دانسته است.

ال���ف( ع���دم توجه ب���ه مرات���ب ج���رح و تعدیل نزد 
عالمان رجال

س���ندی  بررس���ی های  ب���ر  اش���کاالت  مهم تری���ن  از 
جورقان���ی، ع���دم توجه ب���ه مرات���ب مختل���ف جرح و 
تعدیل نزد عالمان رجالی اس���ت. ایش���ان در بررس���ی 
ک���ه آنها را  ی���ان اس���انید، ب���ه وی���ژه روای���ان روایات���ی  راو
کی���ر می داند، از الف���اظ و عبارات  ج���زو اباطی���ل و منا
ک���دام در یک یا چن���د مرتبۀ جرح و  ک���ه هر  مختلف���ی 
کرده اس���ت، ب���دون آنکه  ق���دح ق���رار دارند اس���تفاده 
ب���ه تف���اوت مرات���ب این امر توج���ه دهند. از جمل���ۀ  این الف���اظ و عبارات 
می ت���وان ب���ه »لیس بق���وی«،147 »کان���ا یمیالن ال���ی التش���یع«،148 »أنه کان 
یض���ع الحدی���ث«،149 »ضعی���ف الحدی���ث«،150 »مت���روک الحدی���ث«،151 
ی عنه«154 و  »ک���ذاب«،152 »الیعرف بعدالة و الجرح«،153 »الینبغی أن یرو
که همۀ این عبارات در یک سطح از ضعف  کرد. روشن است  ... اشاره 
و جعل برخوردار نیس���تند، ولی در برخورد با انواع روایات بدون آنکه وجه 
تمایزی برای این موارد مش���خص ش���ود، همگی در دس���تۀ اول گزارشات 
کیر قلمداد شده اند. گفتنی است این امر در ارتباط با  یعنی اباطیل و منا
گزارش های صحیح و مشهور نیز مطرح  که برای متون و  الفاظ و عباراتی 

شده است صادق است.

ب( مالزم دانستن ضعف سند و وضع متن
که به شیوۀ تعامل و برخورد جورقانی با روایات  از دیگر اشکاالت اساسی 
کرد.  وارد است، می توان به مالزم دانستن ضعف سند و وضع متن اشاره 
کتاب خ���ود مطرح نکرده   هرچند ایش���ان چنی���ن مبنایی را در جای���ی از 
اس���ت، ولی از ش���یوۀ نگارش و تنظیم و تبویب کتاب ایش���ان و به ویژه با 
گفته شد، این امر به  که دربارۀ نگاشته های ایشان  توجه به اش���کال اولی 
سهولت فهمیدنی است. اهمیت این امر در میان عالمان اهل سنت به 
که جورقانی در اباطیل دانسته است، جزء  گاه روایاتی را  که  حدی است 

مشاهیر و صحاح قلمداد می کنند.

گزارش 609. گزارش 567 و ص 222،  147. همان، ج 2، ص 176، 
گزارش 447. 148. همان، ص 59، 

گزارش 174. 149. همان، ج 1، ص 182، 
گزارش 186. 150. همان، ص 197، 

گزارش 317. 151. همان، ص 335، 
گزارش 338. 152. همان، ص 352، 
گزارش 372. 153. همان، ص 386، 

گزارش 17. 154. همان، ص 21، 

کرده اس���ت141 و در موارد متعددی در این  مش���خص 
کت���اب دیگرش تحذی���ر الخ���واص از آن یاد  کت���اب و 

کرده است.

ک های خود وفاداری مؤلف نسبت به مال
کتاب جز در م���وارد اندکی،142 به این  جورقانی در تمام 
ام���ر ملتزم بوده و پس از ذکر احادیث���ی که آنها را اباطیل 
کیر دانس���ته، روایات صحیح و مش���هوری را ذکر  ی���ا منا
کرده است. البته ایشان گاه در بخش اول که قرار است 
روایات منکر و باطل را ذکر کند، روایاتی آورده است که 
آنها را حسن143 و یا أشبه بالصواب144 دانسته که به نظر 

می رسد با مبنای ایشان ناسازگار است.

نکت���ۀ گفتنی اینکه ایش���ان در مقدمۀ کتاب، مبان���ی و معیارهای خود را 
برای باطل و منکر دانس���تن روایات و نیز صحیح و مش���هور دانس���تن آنها 
به صورت روش���ن و واضح ذکر نکرده ان���د، بلکه بعد از بیان روایات در هر 
ی���ان آنها همت  بخ���ش به نقد و بررس���ی آنها و آن ه���م اغلب از ناحیۀ راو
کوچک ترین  گاه با  که  گماش���ته  اس���ت. بر همین اس���اس دیده می ش���ود 
کرده اند. به عبارت دیگر  اش���کال و نقدی روایت را باطل و منکر قلمداد 
مبن���ای  او در رد ی���ا تضعیف  احادیث ، ص���رِف وجود مخالفی  از س���ّنت  
که  عالمانی  صحیحه ، حتی  ب���ا وجود امکان  جمع  بین  احادیث  اس���ت  
کرده ان���د.145 محق���ق کتاب  چ���ون ابن حج���ر عس���قالنی ب���ا او مخالف���ت 
که از جورقانی  در تضعیف  یا تصحیح  38 حدیث  انتقاد  گفته  االباطیل 
ش���ده اس���ت و آن روای���ات را نام ب���رده اس���ت.146 از همین ج���ا می توان به 

که توسط ایشان انجام شده است پی برد. خطاهای مکرری 

اشکاالت و خطاهای جورقانی در نقد و بررسی روایات
نداش���تن یک اس���لوب و ش���یوۀ مش���خص در نقد و بررس���ی روایات و در 
که  نتیج���ه حکم به وض���ع یا صحت آنه���ا از مهم ترین خطاهایی اس���ت 
که مؤلف در برخورد  می توان به جورقانی نسبت داد. این امر باعث شده 
یانی  یان وضاع و جعال را در کنار راو با انواع روایات مشابه عمل کند و راو
که کمترین قدحی دارند قرار دهد و همۀ روایات را یک سر اباطیل بنامد. 
گذش���ته از آن، س���ند را اساس���ی ترین اص���ل در باط���ل و س���اختگی بودن 
کردیم به نقد متون توجه  که قباًل ذکر  روای���ات می داند؛ هرچند در مواردی 
یکرد و مواجهۀ ایش���ان  دارد. غی���ر از ای���ن موارد برخی تعصب���ات نیز در رو

141. سیوطی، جالل الدین؛ اللئالی المصنوعه فی االحادیث الموضوعه؛ پیشین، ج 1، ص 2.
گزارش 341 و ج 2، ص 142، باب آخر  142. جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج 1، ص 354، 
که تنها روایاتی را ذکر کرده اس���ت که آنها را باطل و منكر دانس���ته است و قسم دومی از روایات را در 

که صحیح و مشهور باشند. رده  فی خالف ذلک نیاو
گزارش 551. 143. همان، ج 2، ص 159، 

گزارش 615. گزارش 355 و ج 2، ص 226،  144. همان، ج 1، ص 367، 
145. ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی؛ اإلصابة؛ پیشین.

146. جورقانی، حسین بن ابراهیم؛ پیشین، ج  1، مقدمه ، ص  78.

گفتنی است ایشـان با توجه به نگاه 
ویـژ ه ای که به نقد و بررسـی سـند 
روایـت دارد، از دیدگاه هـای علما و 
منتقـدان بسـیاری در حـوزۀ جرح 
و تعدیـل راویان بهره مند شـده اند 
که فریوائی فهرسـت کاملی از این 
منتقـدان را بـه ترتیب سـال وفات 
ذکـر االباطیـل  کتـاب  تحقیـق   در 

 کرده است.
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کیر والصحاح والمشاهیر؛ تحقیق  8. جورقانی، حسین بن ابراهیم؛ األباطیل و المنا
و تعلیق: عبدالرحمن بن عبدالجبار فریوائی؛ ریاض: دارالصمیعی، 1415ق.

9. ذهب���ی، محمد ب���ن أحمد بن عثمان؛ تذک���رة الحفاظ؛ بی���روت: دار إحیاء التراث 
العربی، ]بی تا[.

10. ���������������������������������������� ؛ س���یر أعالم النبالء؛ تحقیق و تخریج و تعلیق: ش���عیب األرنؤوط، 
محمد نعیم العرقسوسی؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1413 ق.

للطباع���ة  المعرف���ة  دار  بی���روت:  اول،  چ  االعت���دال؛  می���زان  ؛   ����������������������������������������  .11
والنشر،1382 ق.

12. س���یوطی، جالل الدی���ن؛ اللئالی المصنوع���ة فی االحادی���ث الموضوعه؛ چ دوم، 
بیروت: دارالمعرفه، 1395 ق.

کاذیب القصاص؛ تحقیق: محمدحس���ن  13. ���������������������������������������� ؛ تحذی���ر الخ���واص من أ
اسماعیل؛ چ اول، بیروت: دارالكتب العلمیه،1423 ق.

کتب  السنة المشرفة ؛  کتانی ، محمدبن  جعفر؛ الرسالة المستطرفة لبیان  مشهور   .14
چ اول، بیروت: دارالبشائر االسالمیه، چاپ اول، 1414 ق.

کامل بر صحيحين ج( اطمينان و اعتماد 
که بر روش تألیف اباطیل وارد است، اطمینان و اعتماد  اش���کال دیگری 
که به  کام���ل جورقانی بر برخی از منابع روایی همچون صحیحین اس���ت 
گونه نقد و بررس���ی متن  کتاب ها و بدون هر  ص���رف وجود روایات در این 
یا س���ند آنها را پذیرفته اس���ت. جالب ت���ر آنکه یک���ی از مهم ترین دلیل ها 
ک���ه برای صحیح دانس���تن برخی روایات در قس���م دوم ذکر  و معیارهای���ی 
که قباًل ذکر شد -، وجود آن روایات در صحیحین یا  می کند -  همان گونه 

کتاب است. یکی از این دو 

د( ذکر روایت بدون قضاوت در بارۀ آن
آن گونه که از ش���یوۀ تألیف کتاب مشخص است، مؤلف تالش دارد بعد 
از ذک���ر ه���ر روایت در هر قس���م، درب���ارۀ آن روایات قضاوت کند که ش���یوۀ 
ایش���ان در ه���ر دو قس���م روای���ات منکر و صحی���ح به تفصیل بیان ش���د. با 
ک���رده و قضاوتی  کتفا  ای���ن ح���ال در مواردی مؤل���ف تنها به ذک���ر روایات ا

نمی کند.155

در مواردی نیز ایشان تنها به بیان باطل بودن حدیث پرداخته است، بدون 
آنک���ه دلی���ل آن را بازگو کند.156 گاهی نیز تنها به ذک���ر »هذا حدیث باطل و 
فی اس���ناده اضطراب« اکتفا کرده اس���ت، بدون اینک���ه دلیل این بطالن و 

اضطراب در روایت را نشان دهد.

اش���کاالت دیگری نی���ز همچون اعتماد ایش���ان ب���ر آرای برخ���ی رجالیان 
یخی نیز  متق���دم همچ���ون ابن حبان و ... یا اعتماد به برخ���ی از منابع تار

که در جای خود می تواند نقد و بررسی شود. محل تأمل است 

155. نمونه ه���ا را ببینید در روایات ضعیف و منكر در جورقانی، حس���ین بن ابراهیم، پیش���ین، ج 2، 
گ���زارش 590 و در روای���ات صحی���ح  گ���زارش 728 و ص 206،  گ���زارش 719؛ ص 315،  ص 306، 
گزارش 737 و ص  جورقانی، حسین بن ابراهیم، پیشین، ج 2، ص 54،گزارش 441؛ ص 323، 

323،گزارش 738.
گزارش 90. 156. همان، ج 1، ص 97، 

َجْورقاین و کتاب االباطیل  و املناکری و الصحاح  و املشاهری


