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 هاي حديث ثقلينبررسي انواع تحريف
 در منابع غير شيعه

 
54Fعبدالرحمن باقرزاده ۱۹/۱۱/۱۳۹۵تاریخ دریافت: 

١ 
  ۰۱/۰۳/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

 
 چكيده

مهری گسترده، تحریف و سانسوِر آن دسته از وجو در منابع دینی، حاکی از بی جستکنکاش و 

و مقام والیت و امامت  اسنادی است که با تصریح یا اشاره، به جایگاه رفیع خاندان عصمت

اند. سؤال این است که آیا احادیث متواتری چون حدیث ثقلین از این تحریفات در  ها پرداخته آن

ها حاکی است که متأسفانه معتبرین احادیث اسالمی، مانند حدیث شریف یافتهامان ماندند؟ 

های ناپاک با اغراض گوناگون، سعی در  اند و دست ثقلین نیز از تیغ تحریف، محفوظ نمانده

رنگ کردن پیام این حدیث و حتی از کار انداختن آن در موضوع والیت و امامت برآمدند. این  کم

صورت لفظی و گاهی معنوی صورت پذیرفت، اعتراض برخی دانشمندان  ها که گاهی به تحریف

سنت را هم برانگیخت. با توجه به آثار بابرکت این حدیث در معرفی حقانیت مکتب  باانصاف اهل

های معنوی و های مخالفان در آن، و ضرورت محافظت از سرمایه اندازی شیعه و اثبات دست

ای و تکیه بر منابع معتبر عامه، نگاهی به برخی تحریفات خانه دینی، بر آن شدیم تا با روش کتاب

 گرفته در حدیث مزبور داشته باشیم.  صورت

 واژگان كليدي
 .ثقلین، تحریف، کتاب الله، عترت، سنت

  

                                                           
 ).a.bagherzadeh@umz.ac.irدانشگاه مازندران (. عضو هیأت علمی ١
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 طرح مسئله
سنگ جامعه اسالمی بوده و حراست از آن  آثار تاریخی و روایات و متون دینی، سرمایۀ گران

ان و در رأس، دانشمندان مسلمان است که باید به مانند امانتی سنگین و وظیفۀ همه مسلمان

مند در  ها برای حفظ آن استفاده کنند. با این حال، این سرمایه ارزش بها، از تمام ظرفیت گران

اثر عوامل گوناگون و اغراض مختلف، دچار آسیب جدی و دستخوش حوادثی شد که جز 

 م به دنبال نداشت.تأسف و تأثر شدید برای امت اسال

بهای آیین خود  آری؛ در کمال ناباوری، آنان که باید در جهت نگهبانی از میراث گران

ها بپردازند، با  حساسیت الزم را به خرج داده و با احساس مسئولیت به مقابله با آسیب

حمیل نظیر زده و انواع تحریفات را بر متون دینی ت های خود تیشه به ریشۀ این میراث کم دست

 کردند.

در بین  بر کسی پوشیده نیست که در اثر وقایع تلخ و اختالفاتی که بعد از پیامبر اعظم

و حاکمیت  های طوالنی با امیرالمؤمنین ها و عداوتامت اسالم به وجود آمد و به دلیل کینه

، جریان »کتاب اللهحسبنا «ها به راه افتاد تا با تکیه بر شعار  ها و تالشمخالفان، موجی از توطئه

 هر آنچه بر حقانیت والیت و امامت امیرالمؤمنین و فرزندان 
ً
احادیث و روایات نبوی، خصوصا

اعتنایی قرار گرفته و دست مردم از دامان خاندان داللت داشت، مورد بی معصومش

های شوم، دستبرد در احادیث و روایات  کوتاه گردد. یکی از آن تالش عصمت و طهارت

امیه و کسانی که با  های آلودگان و وابستگان به جریان خالفت و مدافعان بنی که با دستاست 

اختالف نظر اجتهادی داشته(!) و تأکیدات مکرر آن گرامی را نپسندیده و به  رسول خدا

جا پیش رفت که معتبرترین احادیث هم از  تمسک نداشتند، شکل گرفت و تا بدان بیت اهل

از آن دسته است که اینک » ثقلین«آن در امان نماند و مورد سانسور قرار گرفت. حدیث شریف 

 پردازیم.و در این مقاله، ضمن اشاره به جایگاه آن، با نگاهی گذرا به تعدادی از آن تحریفات می

 ثقلينجايگاه حديث 
از روایات متواتر بین مسلمین است که در فرازهای مختلف، » ثقلین«حدیث شریف 

از آن حضرت صادر شده و تأکیدی بر رعایت حرمت  خصوص در اواخر عمر پیامبر خدا به

و  بیت عصمت و طهارت و جایگاه ثقل اکبر، یعنی قرآن کریم و ثقل اصغر، یعنی اهل

گیری از انحراف و نجات امت اسالم از هر گونه  رای پیشضرورت تمسک توأمان به آن دو ب
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بختانه صحت حدیث عالوه بر تمام علمای شیعه، مورد تأیید بسیاری از  گمراهی است. خوش

برجستگان علمی عامه از گذشته تا کنون قرار گرفته و عالوه بر جوامع روایی، تعداد فراوانی از 

و اعتصموا بحبل الله جمیعا و «ذیل آیۀ شریفه سنت مانند فخر رازی و سیوطی  مفسران اهل

55Fنیز به نقل آن پرداختند.» التفرقوا

١ 

 در 
ً
أال أیها : «قال رسول الله«(هرچند به صورت ناقص) آمده است:  صحیح مسلممثال

الناس، إنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب، و أنا تارك فیکم الثقلین: أولهما کتاب 

بیتي، بیتي، أذکرکم الله في أهلو النور، فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به، و أهل الله، فیه الهدی

 ).١٨٧٣: ٤تا، (قشیري، بی» بیتيبیتي، أذکرکم الله في أهلأذکرکم الله في أهل

: إنی تارك قال رسول الله«خوانیم:  هم از زید بن أرقم می صحیح (یا سنن) ترمذیدر 

تضلوا بعدی، أحدهما أعظم من اآلخر کتاب الله حبل ممدود من فیکم ما إن تمسکتم به لن 

یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفوني  بیتی و لنالسماء إلی االرض و عترتي أهل

 ).٣٢٩: ٥تا، (ترمذی، بی» فیهما

عباس، زید بن أرقم، حذیفۀ  بر حسب روایت صحابۀ بزرگواری مانند ابوسعید خدری، ابن

 ان، زید بن ثابت، جابر بن عبدالله، ابوایوب انصاری، انس بن مالک و...، رسول خدابن یم

56Fدر موارد گوناگون و بارها و بارها از جمله در میقات جحفه

: ٥تا، ، روز عرفه (ترمذي، بي٢

)، در مسجد خیف (مجلسی، ١٨٥: ٧ق، ١٤١٩کثیر، ، حدیث جابر)، روز غدیر (ابن٣٢٨

57Fهای پایانی عمر مبارکشان در بستر بیماری) و روز١٢٩: ٢٣ق، ١٤٠٣

به موضوع فوق پرداخت  ٣

 گر اهمیت بس مهّم این موضوع است.  که نفس تکرار و تأکیدات مکرر آن حضرت، نشان

 انواع تحريف در حديث ثقلين
العادۀ حدیث، انواع مختلفی از تحریفات در آن رخ داد که تحت  با وجود اهمیت فوق

 ن هستند:عناوین ذیل قابل تبیی

                                                           
آوری اسناد  های طوالنی به جمع ، سال. در گستردگی دامنۀ حدیث ثقلین همین بس که میرحامد حسین موسوی١

سنگ عبقات األنوار را از خود  سنت پرداخته و در همین زمینه، کتاب گران و متون حاوی این حدیث از میان آثار اهل

 گذاشت.به یادگار 

 ).١٤٧: ٣تا، اثیر، بی (ابن» خطبنا رسول الله بالجحفۀ فقال ألست.... «٢
  ).٣٦٨: ٢، ١٩٩٧حجر،  (ابن» قال في مرض موته... و في روایة أنه. «٣

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

 تاب
هم،

فد
ه ه

مار
 ش

جم،
 پن

ال
س

13
96

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

128 

 
 

 الف. امتناع از نقل حديث

صحیح ترین تحریفات این روایت، کتمان اصل آن است که مربوط به صاحب  یکی از مهم

 از نقل روایت خودداری و در حقیقت، این واقعیت مشهور تاریخی می بخاری
ً
شود. وی کامال

گر  گری را هم که بیانرا سانسور کرد. البته او نه فقط این حدیث مشهور، بلکه روایات متواتر دی

بود، مانند: حدیث یوم االنذار، حدیث سفینه، حدیث مؤاخات،  بیت جایگاه واالی اهل

 ابواب صحابه به مسجد نبوی جز باب علی
ّ

، حدیث غدیر و... را به دالیلی که بر حدیث سد

 همگان روشن است، نقل نکرده است.

 ثقل اصغر ب. تغيير

به عنوان ثقل اصغر در » بیت عترت و اهل«بور، معرفی از نکات بسیار مهم در حدیث مز

کنار قرآن کریم است که عالوه بر تواتر آن در منابع شیعی، مورد قبول بسیاری از دانشمندان 

 گذشت. سنن ترمذیعامه نیز قرار دارد که نمونۀ آن در 

 سول اللهو قد ثبت في الصحیح أن ر«تیمیه نیز در تفسیرش گوید:  کثیر از اتباع ابنابن

یفترقا حتی إني تارك فیکم الثقلین کتاب الله و عترتي، و إنهما لم «قال في خطبته بغدیر خم: 

در خطبۀ غدیر خم  ؛ در روایات صحیح ثابت است که پیامبر»یردا علی الحوض...

ق، ١٤١٩کثیر، (ابن» من در میان شما ثقلین را باقی گذاشتم: کتاب الهی و عترتم...«فرمودند: 

١٨٥: ٧.( 

هذا «حاکم نیشابوری نیز ضمن نقل روایت (به صورت کتاب الله تعالی و عترتي...) گوید: 

و بدین ترتیب، همین صورت را » حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه بطوله...

داند (نیشابوری، مورد تأیید و واجد شرایط صحت از دیدگاه صاحبان بخاری و مسلم می

 ).١١٨: ٣ق، ١٤١١

خصوص وهابیونی چون  سنت، به شناس معاصر که علمای اهل ناصرالدین ألبانی، حدیث

باز و شیخ محمد بن صالح العثیمین بسیار او را ستوده و حتی برخی از او با عنوان   عبدالعزیز بن

اند، ضمن بحثي مفصل به نقل از دانشمندان متعدد عامه، صحت  یاد کرده» بخاری دوران«

، ذیل ٢٦٠: ٤ق، ١٤٢٢مورد تأیید قرار داد (ألبانی، » بیت عترت و اهل«با قید حدیث را همراه 

، روایت را حداقل دو بار به همین صحیح ترمذیچنین در بررسی  ). وی هم١٧٦١حدیث 
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، باب ٣٧٨٨و  ٣٧٨٦، ح٦٦٢: ٥تا، دانسته است (ترمذی، بي» صحیح«صورت معروف، 

 ).بیت النبی مناقب اهل

ق، ١٤٠٦(نسائی،  خصائصها دانشمند دیگر عامه مانند نسائی در  توان از دهدر این ارتباط می

 مشکل اآلثار)، طحاوی در ١٦٦: ٥ق، ١٤٠٤(طبرانی،  معجم الکبیر)، طبرانی در ٩٦: ١

)، ١٠٩: ١، ١٩٩٧(هیثمی،  الصواعقحجر هیثمی در  )، ابن٨٨: ٩؛ ١٨: ٥ق، ١٤١٥(طحاوی، 

) و... نام برد که عترت را به عنوان ثقل دوم در روایت ١٤٧: ٣تا، بیاثیر،  (ابن اسدالغابهاثیر در  ابن

دانشمند عامه از قرن دوم تا چهاردهم را که در  ١٨٧الله میالنی نام  ذکر کردند. محقق ارجمند آیت

 ).١٩٩: ١، ١٣٨٧آثارشان متن حدیث ثقلین را آوردند برشمرده است (میالنی، 

گزین کردن لفظ  که در روایت صورت گرفت، جای با این حال، یکی از تحریفات مهمی

ای طوالنی دارد. شاید نخستین در آن است که البته سابقه» بیت عترت و اهل«به جای » سنت«

ترکت «اقدام به این امر کرده و در حدیثی مرسل و فاقد سند آورده است: » مالک بن انس«بار 

: ٢تا، انس، بی (ابن» اب الله و سنة نبیهتضلوا ما مسکتم (تمسکتم) بهما: کت فیکم أمرین لن

٨٩٩.( 

آورد؛ همان کتابی که در بین عامه از اعتبار چندانی  الموطأمالك روایت مزبور را در کتاب 

و أحصیت «کند که دربارۀ آن گفت: حزم نقل می جا که سیوطی از ابن برخوردار نیست، تا بدان

فیه نیف و سبعون حدیثا قد ترك مالك نفسه العمل  ما في موطأ مالك... ثالثمائة مرسال و نیفا و

را شمردم... سیصد و اندی  موطأ؛ احادیث »بها و فیها أحادیث ضعیفة وّهاها جمهور العلماء

 عمل به آن
ً
ها را ترک  روایت مرسل دارد و هفتاد و اندی حدیث در آن است که مالک شخصا

(سیوطی،  ر علما آن را سست شمردندکرد. در آن کتاب، احادیث ضعیفی وجود دارد که جمهو

 ).١١١: ١تا، بی

جا که امروزه در بسیاری از آثار متأخر عامه، روایت  این امر رفته رفته ادامه پیدا کرد، تا بدان

شود آن را به جای روایت واقعی شده از شهرت بیشتری برخوردار گشته و تالش می تحریف

 دیث را بدین صورت روایت نکردند!یک از صحاح سته، حکه هیچ بنشانند؛ با آن

 تحريف دكتر صالح بن غانم 

بحوث گران حدیث شریف ثقلین، در کتاب  دکتر صالح بن غانم السدالن در ردیف تحریف

) از بخش سوم که تحت ١٤٦تا:  (السدالن، بی أثر ندوة القرآن في تحقیق الوسطیة و دفع الغلو
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طایفۀ مورد نصرت و عنایت، «عرضه شد، آورده است: » مفهوم الغلو في الکتاب و السنة«عنوان 

و اصحابش هستند و آنان اهل سنت نبوی، یعنی اهل حدیث و  آنانند که در مسیر رسول الله

های تفرقه و بدعت و پیروان آرا و هواهای  بوده و جدا از گروه اهل پیروی و تبعیت از پیامبر

و في الحدیث «گوید: در پاورقی می »اهل حدیث«او سپس ذیل عبارت » نفسانی هستند.

بعد برای ارائه سند این حدیث ادامه » بإسناد حسن: إني تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و سنتي.

از  ١٧؛ یعنی احمد حنبل این روایت را در صفحۀ »١٧: ٣أخرجه احمد فی مسنده «دهد: می

 نقل کرده است.  مسندجلد سوم کتاب 

شویم که ایشان چندین بار روایت مزبور متوجه می حمد بن حنبلمسند ابعد از مراجعه به 

، ١٤، ص٣نقل کرده است؛ از جمله در: ج» عترتی اهل بیتی«را به صورت مشهور، یعنی 

، ٥از ابوسعید خدری و ج ١١٥٧٨، ح٥٩؛ ص١١٢٢٧، ح٢٦؛ ص١١١٤٧، ح١٧؛ ص١١١١٩ح

الح بن غانم نیز اثبات وسیله، کذب و تحریف ص از زید بن ثابت و بدین ٢١٦١٨، ح١٨١ص

 گردد.می

زید بن «کند: که احمد حنبل مانند طبرانی و طحاوی از علی بن ربیعه روایت میجالب این

 آمد. به او گفتم: آیا از رسول خدا شد یا از نزد او بیرون می ارقم را دیدم که بر مختار وارد می

گذارم: [کتاب خدا و عترتم؟]  بها می فرمود: همانا من در میان شما دو چیز گران شنیدی که می

» زندو بدین ترتیب زید بر صحت نقل روایت، طبق نقل مشهور، مهر تأیید می گفت: آری.

 ).٣٧١: ٤تا، حنبل، بی ؛ ابن٨٨: ٩ق، ١٤١٥؛ طحاوی، ١٨٦: ٥ق، ١٤٠٤(طبرانی،

 بن فوزان تحريف صالح

وهابی است که در آغاز گران، صالح بن فوزان از شیوخ معاصر  نمونۀ دیگر از تحریف

از کتاب خود به حدیث ثقلین اشاره کرده و » جایگاه سنت در اسالم«تحت عنوان  ٦٢مبحث 

انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی کتاب  ـ علیه الصلوۀ و السالم ـو قال «گوید: می

از  سنن ترمذیرا به  گاه در پاورقی، حدیث). آن٢٥٣: ٤تا،  فوزان، بی (ابن» الله و سنتی...

؛ یعنی ترمذی این )»٣٧٨٨رواه الترمذی («آورد: سنت منتسب کرده و می های معتبر اهل کتاب

 نقل کرده است. ٣٧٨٨حدیث را به شماره 
دو بار  بیت النبی شود که او در باب مناقب اهلمشخص می سنن ترمذیبا مراجعه به 

 » زید«از  ٣٧٨٨عبدالله و از جابر بن  ٣٧٨٦های این حدیث را به شماره
ً
روایت کرده و اتفاقا
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 صحت گونه که پیشدر هر دو مورد به صورت مشهور نقل کرده و همان
ً
 تر اشاره شد، اتفاقا

شناس معاصر، مورد تأیید واقع  ها از سوی ناصرالدین ألبانی، حدیث هر دو روایت در ذیل آن

 شد. 

في حجته  ن عبدالله قال رأیت رسول اللهعن جابر ب«... او در اولین مورد آورده است: 

یوم عرفة و هو علی ناقته القصواء یخطب فسمعته یقول یا أیها الناس إني قد ترکت فیکم ما إن 

 ).٦٦٢: ٥تا (الف)،  (ترمذی، بی» أخذتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتي أهل بیتي...

 ابوسعید خدری، زید بن در همین باب از ابوذر،«گوید: ترمذی پس از نقل روایت می

قال رسول «... وی در روایت دوم هم آورده است: » ارقم و حذیفه نیز روایاتی رسیده است.

إني تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من اآلخر کتاب الله  الله

الحوض  یتفرقا حتی یردا عليحبل ممدود من السماء إلی األرض و عترتي أهل بیتي و لن 

 :٥تا (الف)،  (ترمذی، بی» فانظروا کیف تخلفوني فیهما؛ قال: هذا حدیث حسن غریب

٦٦٣.( 

پس روشن شد که آنچه شیخ وهابی و معاصر عربستانی آقای صالح بن فوزان از ترمذی نقل 

هم دروغ بسته و  کرد، دروغی بیش نبوده و وی جسورانه نه تنها به ترمذی که به رسول خدا

 که ترمذی از آن حضرت نقل کرده، به دالیل معلوم تحریف کرده است. سخنی را 

 :بررسي اين تحريف

 در ارتباط با این تعبیر، چند نکته مورد توجه است: 

توان گفت، هیچ سند صحیحی نکتۀ اول و مهم، ضعف راویان این تعبیر است. به جرئت می

نقل » و سنتی«ه حدیث را به صورت های متقدم ک برای این تعبیر وجود ندارد. در میان کتاب

(دارقطنی،  سنن دارقطنی)، ١٠: ٦ق، ١٤١١هشام،  هشام (ابن ابن سیرۀ النبویهکردند، مانند 

سنن )، ١٧١: ١ق، ١٤١٨(حاکم نیشابوری،  مستدرک حاکم نیشابوری)، ٢٤٥: ٤ق، ١٣٨٦

)، ٦٥: ٢ق، ١٤٠٥سیوطی (سیوطی،  خصائص الکبری)، ١١٤: ١٠ق، ١٤١٤(بیهقی،  بیهقی

شناسان  ) و... راویانی وجود دارند که از نظر رجال١٠٧: ١ق، ١٤١٩هندی (هندی،  کنزالعمال

است که از سرکردگان » عکرمه«عامه مورد تضعیف و مذمت فراوان واقع شدند. یکی از آن افراد 

کید بر عدم وثاقت و  گو بود که بسیاری از اهل خوارج و شخصی دروغ سنت، ضمن تأ

وی را غیر قابل اعتماد دانستند و همین کافی است که روایت او را مردود  گویی او، دروغ
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58Fشماریم.

است که بزرگان عامه، ضمن مذمت شدید از او، » صالح بن موسی طلحی«دیگری  ١

59Fکنند. همین حدیث را به عنوان نمونۀ احادیث مجعول و منکر او ذکر می

شخص دیگر  ٢

60Fق) است که او نیز مورد تضعیف واقع گردید.٢٢٧(م. » اویس اسماعیل بن أبی«

یزید بن « ٣

61Fشناسان عامه قرار گرفت. از دیگر راویان مربوطه است که مورد انکار جدی رجال» أبان

در  ٤

قرار دارد که وی نیز از » کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف مزنی«یکی دیگر از طرق روایت، 

62Fسنت مردود اعالن شده، مورد مذمت واقع شده است. شناسان اهل وی رجالس

در طریق دیگر  ٥

است که او هم  الّردۀ و الفتوحصاحب کتاب » سیف بن عمر تمیمی اسدی کوفی«این روایت، 

63Fهای غیر مطمئن تاریخ معرفي شد. از کذابین و چهره

٦ 

ث به عنوان خبر واحد در مقام که، بر فرض صحت حدیث مورد ادعا، این حدینکتۀ دوم این

 مقاومت الزم را نداشته و مردود است، چراکه حدیث ثقلین 
ً
تعارض با حدیث متواتر ثقلین قطعا

سان همدیگر قرار گرفتند، بر اساس اسنادی که  وزن و هم هم بیت که در آن، قرآن و اهل

ریق راویان مطمئن نقل های معتبر و از ط پیش از این اشاره شد، چنان معروف بوده و در کتاب

شده که جای هر گونه شبهه را سلب کرده و توان معارضه از هر حدیث متعارض را گرفته است. 

 که، صحتش مورد تأیید غالب بزرگان عامه و تمام علمای شیعه قرار گرفته است.  ضمن آن

                                                           
)، الضعفاء الکبیر ٩٦ـ٩٣: ٣، ١٩٩٥. برای آشنایی با شخصیت وی کافی است به میزان االعتدال (ذهبی، ١

) و تذکرة الحفاظ ٣٩٩تا : )، مقدمه فتح الباری (ابن حجر عسقالنی، بي١٤١٣ش، ٣٧٤: ٣، ١٤٠٤(عقیلی،

 ) مراجعه شود.٩٦: ١تا،  (ذهبی، بی

حاتم، جوزجانی، ابونعیم و... او را ابی عدی، عقیلی، نسائی، ابن حبان، ابن حجر به نقل از بخاری، ابن . ذهبی و ابن٢

خوانند (ذهبی،  ث او برای پذیرش، ناقل احادیث منکر و... میارزش، ضعیف، عدم قابلیت حدیمنکر الحدیث، بی

 ).٣٥٤: ٤ق، ١٤٠٤حجر،  ؛ ابن٤١٤: ٣، ١٩٩٥

گو، ضعیف، غیر ثقه و سارق حدیث خوانده است  عدی و... او را دروغ معین، نسائی، ابن حجر به نقل از ابن . ابن٣

 ).٢٧٠: ١ق، ١٤٠٤حجر،  (ابن

معین و... او را تضعیف  عدی، ابن نبل، یحیی بن سعید، شعبه، عبدالرحمن، ابنح سعد، ابن . مّزی به نقل از ابن٤

 ).٦٤: ٣٢ق، ١٤٠٠کرده است (مزی، 
حبان، نسائی، دارقطنی و...  معین، آجری، ابوحاتم، ابوزرعه، ابن عبدالبر، ابن حجر از بزرگانی چون شافعی، ابن . ابن٥

احد الکذابین، غیر موثق و ضعیف بوده و حتی ضعیف بودنش کند که او منکر الحدیث، متروک الحدیث،  نقل می

 ).٢٢١: ٢ق، ١٣٩٦حبان،  . نیز ر.ک: ابن٣٧٧: ٨ق، ١٤٠٤حجر،  اجماعی دانسته شد (ابن

حبان او را ضعیف، منکر  عدی، حاکم و ابن معین، ابوحاتم، نسائی، ابوداود، دارقطنی، ابن  حجر به نقل از ابن . ابن٦

 ).٢٥٩: ٤ق، ١٤٠٤حجر،  ث و... خوانده است (ابنالحدیث و جاعل احادی
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حدیث که، حتی بر فرض صحت روایت مزبور، باز هم با نقل مشهور تر ایننکتۀ سوم و مهم

آید) تعارضی نداشته و مشکلی برای ثقلین (که خود از مجموعۀ سنت رسول الله به حساب می

مانند آیات قرآن کریم دارای مجمالت،  کند، چراکه از سویی، سنت رسول اللهآن بروز نمی

های مهم  عمومات و مطلقاتی است که نیاز به تبیین داشته و از سوی دیگر، از جمله مسئولیت

، تفسیر و تبیین قرآن و سنت بوده و خارج از این چارچوب، سخنی نگفته و رفتاری یتب اهل

 نخواهند داشت. به عبارت دیگر، سیرۀ گفتاری و رفتاری آنان، ترجمان قرآن و سنت نبوی

در کنار سفارش مکرر به تمسک به قرآن و  است و هیچ استبعادی ندارد که رسول اکرم

 رآن و سنت توصیه فرموده باشند.عترت، در دفعاتی هم به ق
که در بین امت اسالم، در تفسیر سیرۀ رفتاری و گفتاری  تاریخ، گواه روشنی است بر این

 اختالفات فراوانی به وجود آمده و از متن احادیث ثقلین، پیداست که آن حضرت پیامبر

64Fپرداختند های پایانی عمر مبارکشان، بیشتر به تکرار آن می در ماه

اکه نگران همین اختالفات ، چر١

کید بر جایگاه انسان های واالمقامی بودند که نقش امامت، پیشوایی و فصل  بوده و در پی تأ

الخطاب در منازعات مختلف اجتماعی و اختالفات احتمالی در تفسیر قرآن و سیرۀ رفتاری و 

بیت را  اهل ها حدیث دیگر، را داشتند. لذا در قالب حدیث ثقلین و ده گفتاری آن حضرت

که به  معرفی فرموده و آنان را عامل رفع اختالف و تبیین مواضع حق دانستند، چنان

در حدیث  پیامبر اکرم 65F٢»انت تبین ألمتی ما اختلفوا فیه بعدی.«فرمودند:  امیرالمؤمنین

کنندۀ مسائلي است که به آن مأمور  علي، باب علم من و بعد از من، تبیین«دیگری نیز فرمود: 

 ).٦١٤: ١١ق، ١٤١٩(متقی هندی، » شدم

از این گذشته، تمسک به عترت، یکی از اجزای سنت نبوی و در حقیقت، یکی از مصادیق 

حجر هیثمی  خواهد بود. شاید با توجه به همین نکات باشد که ابن عمل به سنت رسول الله

لمراد من األحادیث و في روایة: "کتاب الله و سنتي" و هي ا«بین روایات جمع کرده و گفت: 

وارد شد و منظور از روایاتي که فقط » کتاب الله و سنتي«؛ در روایتي »المقتصرة علی الکتاب...

                                                           
 فرمودند: ١

ً
فانما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب و أنا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب الله... و اهل «. مثال

 و...). ١٢٢: ٧تا، (قشیری، بی» بیتی؛ أذکرکم الله فی أهل بیتی...

هذا حدیث صحیح علی شرط «گوید:  حت آن پرداخته و می. حاکم نیشابوری ضمن نقل حدیث به تأیید ص٢

الله سیدعلی میالنی بحث مفصلی  ). گفتني است، آیت١٢٢: ٣ق، ١٤١١(حاکم نیشابوری، » الشیخین و لم یخرجاه

 ).٣٩٥: ٣، ١٣٨٢دربارۀ اعتبار راوی حدیث انجام داده و صحت حدیث را تثبیت نمود. (میالنی، 
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کنندۀ قرآن است. پس ذکر کتاب، کفایت  کتاب الله را ذکر کرده همین است، چراکه سنت تبیین

سنت و علماي  که، تشویق و تحریك بر تمسك به کتاب و از ذکر سنت کرده است. و حاصل این

گاه به کتاب و سنت باشند، واقع شده است و از مجموع این مطالب استفاده اهل  بیت که آ

 ).٤٣٩: ٢، ١٩٩٧مانند (هیثمی، گردد که این سه محور، تا قیامت باقي ميمي

 دوست داشتن آن دو و 
ً
بدیهی است که مقصود از تمسك و اخذ به کتاب و عترت، صرفا

ها و... نیست، چراکه این معنا خالف ظاهر، بلکه نّص روایات  به آن احسان، اکرام، احترام

ها و در یک کلمه،  است؛ بلکه منظور تبعیت و پیروی محض از سیرۀ رفتاری و گفتاری آن

مثل هذا یشعر «گوید:  که تفتازانی بعد از ذکر روایت می تمسک کامل به آنان است؛ چنان

بیت بر تمام  شود که اهل ن حدیث به خوبی استفاده می؛ از ای»بفضلهم علی العالم و غیره...

آنان را به کتاب  بینی که چگونه پیامبر مردم ـ چه عالم و چه غیرعالم ـ برتری دارند... آیا نمی

که تمسك به آن دو، انسان را از ضاللت نجات خواهد داد.  خداوند متعال مقرون ساخته در این

ه آنچه از علم و هدایت در آن است، اخذ کرده و به آن تمسك به کتاب، به این معناست که ب

 ).٢٢١: ٢ق، ١٤٠١(تفتازانی،  »چنین است عترت... عمل کنیم. هم

مند به عنوان  گفتنی است در برخی روایات، به جای ثقلین، از این دو یادگار ارزش

عترت را آید که  نام برده شد که تأییدی صریح بر برداشت امامیه به حساب می» خلیفتین«

 دانند. احمد بن حنبل از زید بن ثابت نقل می جانشینان و خلفای بالفصل رسول الله

إّني تارك فیکم خلیفتین: کتاب الله حبل ممدوٌد... و عترتي أهل «فرمود:  کند که پیامبرمی

 آقای ألبانی نیز ضمن نقل روایت مزبور، به» یردا علي الحوض.  بیتي و أّنهما لن یفترقا حتی

تراشی را بر وهابیون بست (ألبانی،  تصحیح آن پرداخته و بدین ترتیب، راه هر گونه بهانه

 ).٤٨٢: ١ق، ١٤٢٢

 ج. حذف ثقل اصغر از حديث

 تحريف خطيب بغدادي

های تحریف، ابتر گذاشتن روایت و خودداری از بردن نام ثقل اصغر یکی دیگر از شیوه

«... نویسد: ن نام برد که در مقام نقل حدیث ثقلین میتوا را مي تاریخ بغداداست. برای نمونه، 

یا أیها الناس إني فرط لکم و أنتم واردون علي الحوض و إني سائلکم حین تردون علی عن 

الثقلین فانظروا کیف تخلفوني فیهما الثقل األکبر کتاب الله سبب طرفه بید الله و طرفه بأیدیکم 
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روم و ؛ ای مردم! به راستی که من پیش از شما از دنیا می»فاستمسکوا به و ال تضلوا و ال تبدلوا

بها که در شوید، و من هنگام ورودتان از دو گوهر گرانشما کنار حوض کوثر بر من وارد می

میان شما به ودیعت گذاشته بودم خواهم پرسید. نیك دقت کنید که چگونه حّق مرا دربارۀ آن دو 

اب خداوند متعال (قرآن کریم) است؛ ریسمانی که یك اید. یکی از آن دو، کترعایت کرده

طرفش به دست خداوند و طرف دیگرش در دست شماست. به آن تمسك کنید و گمراه نشوید 

 ).٤٤٢: ٨ق، ١٤١٧و آن را دگرگون نسازید (بغدادی، 

بها،  نام برده شده، ولی ذیل آن، از این دو گوهر گران» ثقلین«که در صدر حدیث از  با این

 اشاره و از ذکر دیگری خودداری شده است.» کتاب الله«به یك مورد آن یعنی  فقط

که همین حدیث، در سایر منابع اهل تسنن به نقل از حذیفه موجود است و ذیل  جالب این

نوادر کنیم: ترمذی در دیگر نیز نام برده شده است که ما فقط به یك منبع اکتفا می» ثقل«آن، از 

إّني فرطکم علّي الحوض و إّني «... کند: همین سند چنین نقل می ، حدیث را بااالصول

سائلکم حین تردون علّي عن الثقلین، فانظروا کیف تخلفوني فیهما: الثقل األکبر کتاب الله، 

لوا؛ و عترتي أهل بیتي، 
ّ

وا و ال تبد
ّ
سبب طرفه بید الله و طرفه بأیدیکم، فاستمسکوا به و ال تضل

 
ّ
: ١تا (ب)، (ترمذی، بی» طیف الخبیر أّنهما لن یفترقا حّتی یردا علّي الحوضفإّني قد نّبأني الل

 ، األصل الخمسون فی االعتصام بالکتاب و العترۀ و بیناها).٢٥٨

به عنوان ثقل دوم  بیت گونه که مالحظه شد در متن اصلی روایت، عترت و اهلهمان

که چرا خطیب بغدادی یا ناشران قرار گرفتند، ولی این مورد سفارش و تأکید آن حضرت

کتابش، بخش دوم حدیث را نپسندیده و به تحریف آن اقدام کردند، سؤالی است که یافتن 

 رسد!پاسخش چندان مشکل به نظر نمی

 د. تغيير ساختار حديث

شیوۀ دیگر تحریف روایت، تالش در تغییر ساختار آن است. در این شیوه جهت 

 دی به متن و مصادیق حدیث افزوده شوند.تراشی، سعی شد تا افرا فضیلت

 غنيمانتحريف ابن

تحریف آقای عبدالله بن محمد الغنیمان در متن حدیث ثقلین جزء این دسته است. وی در 

  صحیح مسلمحدیث را که در  السبائک الذهبیة بشرح العقیدة الواسطیةکتابش به نام 
ً
تقریبا

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

 تاب
هم،

فد
ه ه

مار
 ش

جم،
 پن

ال
س

13
96

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

136 

 
 

ای دلخواه بر آن افزود تا معنای آن را به گونه ناقص آمده، تحریف کرده و بر میل خود کلماتی

من حدیث زید بن األرقم أّن  صحیح مسلمجاء فی «القا کند. وی در کتاب مزبور آورده است: 

رسول الله خطب فی مکان یقال له غدیر خم و هو مکان بین مکه و المدینۀ فی مرجعه من حجۀ 

ما عنده و بین الدنیا فاختار ما عند الله، فعند ذلک الوداع فقال: اّن عبدا خّیره الله جل و عال بین 

بکی ابوبکر و قال و لکن نفدیک بآبائنا و اّمهاتنا ثم قال: یوشک أن یأتینی رسول ربی فأجیب و 

انی تارک فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی و احفظونی فی اهل بیتی. فقال الحصین لزید: َمن آل 

ته؟ قال: بلی، قال: و اهل بیته الذین حرمت علیهم بیته؟ قال: ألیست ازواجه من أهل بی

در بازگشت از  از حدیث زید بن ارقم آمد که پیامبر اکرم صحیح مسلم؛ در »الصدقه...

شود (اشاره به نزدیکی ای که به غدیر خم ـ بین مکه و مدینه ـ نامیده میحجۀ الوداع در منطقه

 ـ او را بین آنچه نزد اوست و ای که بنده«رحلت)، به خطبه ایستاد و فرمود: 
ّ

خداوند ـ عّزوجل

در این حال ابوبکر گریست و » دنیا مختار کرده و او آنچه را نزد خداوند است، اختیار کرد...

نزدیک است که «فرمود:  گاه پیامبرکنیم. آنگفت: ولی ما پدران و مادرانمان را فدایتان می

نهم: کتاب بت کنم. دو چیز را بین شما امانت میپیک مرگ از طرف پروردگارم بیاید و من اجا

حصین به زید گفت: منظور از آل بیت » بیتم نگه دارید. خدا و سنتم را. حرمتم را در میان اهل

کیانند؟ آیا همسرانش از اهل بیتش نیستند؟ زید گفت: آری. و گفت: اهل بیتش آنانند که صدقه 

 ).٤٦٣تا:  (الغنیمان، بی» بر آنان حرام است...

رفته و به روایت زید  صحیح مسلمنقل کرد. حال به سراغ  صحیح مسلماین بود آنچه وی از 

، در روایت سخنی از ابوبکر و جا می کنیم. در آن در باب حدیث ثقلین مراجعه می
ً
بینیم که اوال

، در 
ً
آمده و نه عبارت » کتاب الله... و اهل بیتی« صحیح مسلمگریه وی مطرح نشده است؛ ثانیا

و در حقیقت به پیامبر عزیز  صحیح مسلمو این دروغی است که ایشان به » کتاب الله و سنتی«

، اشاره داشت که زید در جواب حصین که پرسید: آیا همسرانش از اهل  اسالم
ً
نسبت داد؛ ثالثا

هرگز کلمه  صحیح مسلمدر حالی که در متن بیت هستند؛  بیتش نیستند؟ زید گفت: بلی، از اهل

نقل شد، زید  صحیح مسلمای اندک در نیامده است! حتی در روایت دوم که با فاصله» قال: بلی«

 آید.بیت مصطلح نیستند، که شرح آن می کند که همسران از اهلسوگند یاد می

 انگيزة اين تحريف

 است. در جای خود ثابت است که هدفنکتۀ قابل توجه، انگیزۀ تحریف مزبور و مشابه آن 
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در کنار قرآن کریم است که مسئولیت  از حدیث ثقلین، در حقیقت معرفی جانشینان پیامبر

تفسیر کتاب الهی و ترویج معارف ناب آسمانی را بر عهده دارند. اینان، افراد معدودی هستند 

بر همین اساس، تحریف  معرفی گشتند.» عترت«که در این روایت و روایات دیگر، با عنوان 

 مزبور، در راستای مقابله با انحصار حدیث ثقلین و وارد کردن افرادی چون همسران پیامبر

 در مصادیق این حدیث و آیه تطهیر و... قابل ارزیابی است.

یا  ٦٦از زید بن أرقم (م.  صحیح مسلمدر همین راستا، برخی به روایت مورد اشاره در 

قام رسول «گوید: که وی به بیان حدیث ثقلین در غدیر خم پرداخته و میکنند ق) استناد می٦٨

 بین مکة و المدینة فحمد الله و أثنی علیه و وعظ و ذکر  الله
ً
ّما

ُ
یوما فینا خطیبا بماء یدعی خ

ثم قال: أما بعد أال أیها الناس فإنما أنا بشر یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب و أنا تارك فیکم 

 علی کتاب ثقلین أولهم
ّ

ا کتاب الله فیه الهدی و النور فخذوا بکتاب الله و استمسکوا به فحث

بیتي، أذکرکم بیتي، أذکرکم الله في أهلبیتي، أذکرکم الله في أهلالله و رغب فیه ثم قال: و أهل

 بیتي؛ فقال له حصین و من أهل بیته یا زید؟ ألیس نساؤه من أهل بیته؟ قال نساؤه منالله في أهل

أهل بیته و لکن أهل بیته من حرم الصدقة بعده. قال و من هم؟ قال: هم آل علي و آل عقیل و آل 

 ). ١٨٧٣: ٤تا، (قشیري، بی» جعفر و آل عباس قال کل هؤالء حرم الصدقة قال نعم

و در  ظاهر این حدیث آن است که زید بن أرقم بعد از نقل حدیث ثقلین از رسول خدا

بیت هستند، جواب مثبت داده و افزود: آنان که صدقه بر  یا همسران از اهلجواب این سؤال که آ

 بیتند. آنان حرام است، مانند آل علی و... از اهل

گوییم: این ادعا باطل است، چراکه در روایتی که مسلم با چند سطر  در پاسخ این ادعا می

با  66F١»من اهل بیته نسائه؟«کند، زید در همان محفل و در جواب سائل که پرسید:  فاصله نقل می

ال و أیم الله ان المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم یطلقها فترجع «قاطعیت پاسخ داد: 

و با این پاسخ که همراه  67F٢»إلی ابیها و قومها؛ اهل بیته اصله و عصبته الذین حرموا الصدقة بعده.

َسم مؤکد صورت گرفته، همسران را از عنوان اهل
َ
سازد. همین نکته، جواب  خارج میبیت  با ق

 کافي براي اینان است. 

                                                           
 »او هستند؟بیتش، زنان  آیا از اهل. «١

کند، ولی در آخر عمر طالق گرفته و به خانۀ به خدا سوگند، نه! زیرا چه بسا زنی با مردی یک عمر زندگی می. «٢

» ها حرام است هایی هستند که صدقه بر آن بیت حقیقی او، آن آید. اهل بیت پدر به شمار می پدرش رفته و جزء اهل

 ).١٨٧٣: ٤تا، (قشیري، بی
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گنجد، احتمال تحریف در روایت رسد و در چارچوب این تحقیق میآنچه مهم به نظر می

 سنت آن را مطرح کردند.  نخست مسلم است که بعضی از علمای اهل

د در گفتار زی«گوید: ابتدا می صحیح مسلمق) شارح ٦٧٦(م.  الدین نوویجناب محیي

گفت: نه، دلیل است » بیت کیانند؟ آیا همسرانش هستند؟ اهل«روایت دوم که در جواب سؤال 

بیت، تمام قریش هستند؛ چراکه در میان همسرانش  گویند: اهلبر باطل بودن نظر کساني که مي

حبیبه ـ رضی الله سلمه، سوده و امبانوان قریشي هم بودند که عبارتند از: عایشه، حفصه، ام

با سایر منابع  صحیح مسلماو سپس با اشاره به این تناقض آشکار و اختالف متن .» عنهن ـ ... 

؛ پس ظاهر این دو روایت، تناقض دارد و »فهاتان الروایتان ظاهرهما التناقض...«گوید:  می

بیت  زنان از اهل«آمده این است که گفت:  صحیح مسلمآنچه در غالب روایات منقوله در غیر 

بیتي هستند که شود که همسران از جمع اهلپس روایت اول بدین صورت توجیه مي» نیستند.

ها حرام است، داخل  بیتي که صدقه بر آنکنند... اما در اهلبا او سکونت کرده و زندگي مي

 ).١٨٠: ١٥ق، ١٣٩٢(نووي، » نیستند

که غیر از  ، ضمن اعتراف به اینصحیح مسلماب نووی، شارح گونه که دیدیم جنهمان

بیت  مسلم، سایر دانشمندان، روایت را به صورت دوم نقل کرده و همسران را خارج از عنوان اهل

را پذیرفته و در عین حال برای  صحیح مسلم اند، به طور ضمنی تحریف متن اول دردانسته

م، بین دو روایت جمع توجیه این تناقض آشکار و دفاع از جناب 
ّ
مسلم، به تالطم افتاده و با تحک

کرده است. البته بعید است که توجیه ایشان هم مورد قبول باشد، زیرا به استناد روایات و اجماع 

 را در چند معنا به کار برده باشند.» بیت اهل«لفظ  حاصله، قابل قبول نیست که پیامبر خدا

أرقم، در یکی از  حنبل، به استناد همین روایت ابن بنقابل ذکر است که بزرگانی مانند ا

الدین قاسمی در  که جمال بیت نیستند؛ چنان نظریاتش قائل به این شدند که همسران از اهل

؛ »لکن هل أزواجه من أهل بیته؟ علی قولین هما روایتان عن أحمد...«... گوید: تفسیرش می

نظر است که هر دو از احمد بن حنبل هم نقل بیت حضرتند؟ دو  ... لکن آیا همسران از اهل

بیت نیستند که مضمونش از زید بن أرقم هم روایت شد (قاسمی،  ها از اهل که آن شد. اول این

 ).٧١: ٨ق، ١٤١٨

و سبق عن زید بن أرقم أن نسائه من أهل بیته «گوید:  حجر نیز با اشاره به گفتار زید میابن

و یؤخذ منه أنهم من أهل بیته بالمعنی األعم دون األخص و هم ثم قال و لکن أهل بیته إلی آخره 
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کند که حداکثر داللت گفتار زید این  ، و بدین وسیله اعتراف می68F١»من حرمت علیه الصدقة

بیت به  که از اهل باشند، نه آن» اهل«است که همسران به معنای عام کلمه، مشمول عنوان 

 است.معنای خاّص باشند که صدقه بر آنان حرام 

 تحليل دو روايت از صحيح مسلم

را دارای سند صحیح و  صحیح مسلمشده از زید در  رسد اگر هر دو روایت نقل به نظر می

 سالم از تحریف بدانیم، بهترین راِه جمع بین آن دو روایت این باشد که بگوییم: 

نساؤه «تحریف شده باشد و متن صحیح روایت » لسن«. در روایت نخست، کلمۀ الف

 بیت نیستند، بوده باشد.  ؛ زنانش از اهل»لسن من اهل بیته...

در همان روایت نخست را، از باب استفهام انکاری » نساؤه من اهل بیته...«که  ب. یا این

م باشد، چراکه زید کالمش را با لفظ ای روشن بر این استفها بدانیم که ادامۀ روایت، قرینه

ادامه داد که داللت دارد مطلِب بعد از آن، صحیح است. در نتیجه، تقدیر جمله این » لکن«

 بیت اویند؟... . ؛ آیا همسران هم از اهل»أنساؤه من اهل بیته؟...«شود که:  می

ساؤه من اهل در خبر سابق که گفت: ن«گوید:  آلوسی هم به این موضوع اشاره کرده و می

یعني نساء به همراه همزۀ استفهام انکاري بوده (بدین صورت: آیا » أنساؤه«بیته، گویا منظورشان 

بیت نیستند.  بیت هستند؟)؛ یعني در حقیقت خواست بگوید همسران از اهل همسران از اهل

به همین صورت (یعني نفي شمول  صحیح مسلمگونه که در اغلب روایات غیر از  همان

 همسران را از اهلهمس
ً
 بیت ران) آمده، پس زید بن أرقم از کساني خواهد بود که اصال

 ).١٩٧: ١١ ق، ١٤١٥(آلوسی، » دانند...نمي

گونه که مالحظه شد، آلوسی برخالف امثال عثمان خمیس، تنها با تقدیر گرفتن همزۀ  همان

 از اهلگیرد که وی قائل اس استفهام انکاری، از همین گفتار زید نتیجه می
ً
بیت  ت همسران اصال

 نیستند.

بیت را در آن به معنای واحد دانسته و همسران را  ج. اگر روایت نخست را بپذیریم و اهل

داخل مفهوم بدانیم، باید قائل به تناقض صدر و ذیل روایت شویم، چراکه به نظر برخی از 

                                                           
اند که... از سخنانش  بیت کساني بیت هستند. بعد گفت: لکن اهل ارقم گذشت که همسران از اهلاز زید بن . «١

ها حرام  بیت به معناي اخّص که صدقه بر آن بیت به معناي اعم هستند، نه از اهل شود که همسران از اهل برداشت مي

 بهم). ، باب وصیة النبی٦٥٤: ٢، ١٩٩٧حجر،  (ابن» است
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69Fحرام نیست علمای عامه، صدقه بر همسران نبی

بیت  آمده: اهل که در ذیل ؛ حال آن١

 اند که صدقه بر آنان حرام است. کسانی

صحیح شده در  کند که بگوییم: ذیل متن نقل بینانه اقتضا می بینانه و واقع ولی قضاوت خوش

ندارد. پیداست که  ، اجتهاد و برداشت شخصی زید بوده و ربطی به حدیث پیامبرمسلم

از قول و فعل معصوم و از جمله  اجتهاد هر یک از اصحاب، زمانی معتبر است که کاشف

 باشد و در غیر این صورت، برای دیگران حجیت ندارد.  پیامبر

اشاره دارد که در معنای عام، شامل همسران و » بیت اهل«اجتهاد زید به کاربرد دوگانۀ واژۀ 

کنند، گشته و در معنای خاص که آیۀ تطهیر، حدیث ثقلین، حدیث  فرزندانی که با او زندگی می

اش غیر از همسران، شامل تمام خانوادۀ سفینه و... به آن اشاره داشته و از نظر ایشان دامنه

حجر گذشت. زیرا وی  که در بیان ابن چنان شود؛ هم ها حرام است، می که صدقه بر آن پیامبر

بیِت  شود که: عترت و اهل کند و وقتی با این سؤال مواجه می ابتدا حدیث ثقلین را نقل می

  شده در حدیث ثقلین چه کسانی هستند؟ و آیا همسران از اهل حمطر
ً
بیت نیستند؟ او هم صرفا

گوید: همسران از  ، ذیل روایت نخست میبه اجتهاد شخصی خود و نه از زبان پیامبر

گوید: نخیر!  بیت (به معنای عام یعنی خانواده) هستند؛ اما ذیل روایت دوم با صراحت می اهل

بیت  کنند؛ پس، از اهل شوند و به خانوادۀ خود مراجعت می تی جدا میهمسران بعد از مد

بیت مورد نظر در حدیث ثقلین کسانی هستند که  کند: ولی اهل نیستند. بعد در ادامه تصریح می

ها حرام است. و در برابر این پرسش که صدقه بر چه کسانی حرام است؟ گفت: آل  صدقه بر آن

 عباس. علی، آل عقیل، آل جعفر و آل

ها  البته این اجتهاد زید به خاطر عدم ذکر بنی عبدالمطلب در ردیف کسانی که صدقه بر آن

حرام است، ناقص بوده و در تفسیر ثقلین هم، بخشی از آن قابل پذیرش و بخش دیگرش مورد 

قبول ما نیست، زیرا وی ابتدا همسران را به حق از مصادیق عترت و ثقلین خارج کرد. این بخش 

اجتهاد و برداشت شخصی او قابل پذیرش است، چراکه با روایات متواتر و رفتار پیامبر  از

که اصرار  بیت سازگار است و در حقیقت، پاسخ محکمی است به آنان  در معرفی اهل اکرم

ای از بستگان  بیت دارند. ولی ایشان در ادامه، مجموعه بر وارد کردن همسران در اصطالح اهل

                                                           
 ).١٩٧: ١١ ق، ١٤١٥آلوسی، » (: و القول بتحریم الزکاة علیهن ضعیفحجر قال ابن. «١
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 مردود است، چراکه همۀ مسلمین  محروم از صدقه
ً
را، از ثقلین برشمرد و این از نظر ما کامال

ای عمیق در حکمت دانسته و بر همین اساس، هیچ  را دارای ریشه گفتار و رفتار رسول خدا

کند و هرگز حکیمانه هم نیست که آن حضرت در حدیث  مسلمانی حتی جناب زید باور نمی

پای قرآن که معصوم از هر خطاست، قرار داده و  وندان خود را همثقلین، تمام خانواده و خویشا

همگان را به پیروی محض و عدم جدایی از آنان به عنوان شرط سعادت و تنها راه رهایی از 

بها خواندن آن دو و سفارش  بیت در کنار قرآن و گران ضاللت فرا بخواند؛ چراکه قرار دادن اهل

ها دارای عصمت مطلقند و رفتار و  گر آن است که آن ها، بیان مؤکد به پرهیز از مخالفت با آن

بخش و نورانی است. به همین جهت مخالفت  گفتارشان مانند قرآن کریم، بدون خطا و هدایت

با آنان، مخالفت با قرآن است. آری، این جایگاه مستلزم مقام عصمت است که تمام 

 معصوم نیستند.
ً
 خویشاوندان قطعا

که در حدیث ثقلین و آیۀ تطهیر آمد، بر تمام کسانی که صدقه » بیتیاهل«م که مفهو پس این

 بیت عصمت ها حرام است (آل هاشم و...)، توسعه پیدا کرده، در نتیجه امامِت اهل بر آن

مورد خدشه قرار گرفته و حدیث متواتر ثقلین تحت الشعاع قرار گیرد، مورد قبول ما نیست. 

 افرادی فاسد و فاجر یافت شده عالوه بر آن
ً
اند که هرگز که در بین آل عباس، آل هاشم و... قطعا

 توانند مصداق حدیث ثقلین و عصمت مورد اشارۀ آن باشند. نمی

 نتيجه
آید شده در این مقاله و سایر شواهد تاریخی به دست می اقامه و ارائه آنچه از موارد و شواهد

این است که جریان سقیفه از تأثیرگذاری حدیث متواتر ثقلین در اثبات حقانیت مکتب شیعه و 

زیر سؤال بردن غصب خالفت نگران بوده و در تالش بودند که به هر صورت ممکن، از این 

ا تحریف متن حدیث، گاهی با حذف ثقل اصغر و گاهی با روند جلوگیری کنند؛ لذا گاهی ب

آمدند تا به نتیجۀ دلخواه خود تغییر ساختار و ارائه توجیهات نامقبول، سعی در مقابله با آن برمی

جایی که حقیقت همیشه درخشندگی خود را داشته و آثار خود را به جای  نایل گردند؛ ولی از آن

بیت  اثر بوده و دیر یا زود جهان اسالم متوجه جایگاه اهل یز بیگران ن گذارد، اقدامات تحریفمی

 در منظومۀ دین اسالم خواهد شد.  عصمت و طهارت
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، تحقیق: علی عبدالباری روح المعاني في تفسیر القرآن العظیمق)، ١٤١٥آلوسی، سید محمود، ( .١

 چاپ اول.عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 

، تحقیق: المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکینق)، ١٣٩٦حبان بستی، محمد، (ابن .٢

 محمود إبراهیم زاید حلب، دار الوعي، چاپ اول. 
 ، مصر، مؤسسة قرطبه.مسند اإلمام أحمد بن حنبلتا)، حنبل، احمد أبوعبدالله الشیباني، (بیابن .٣

، بیروت، دار الفکر، چاپ تهذیب التهذیبق)، ١٤٠٤علي، (حجر عسقالني شافعي، أحمد بن ابن .٤

 اول.

، تحقیق: محب الدین الخطیب، بیروت، فتح الباري شرح صحیح البخاريتا)، ، (بیــــــــــــــــــ .٥

 دار المعرفة. 

، تحقیق: عبدالرحمن بن الصواعق المحرقه)، ١٩٩٧العباس احمد بن محمد، (حجر هیثمی، ابیابن .٦

 رکي و کامل محمد الخراط، بیروت، مؤسسۀ الرساله.عبدالله الت
، تحقیق: محمدحسین تفسیر القرآن العظیمق)، ١٤١٩کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، (ابن .٧

 الدین، بیروت، دار الکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول. شمس

 اسماعیلیان.، تهران، اسد الغابهتا)، اثیر، محمد بن محمد شیبانی، (بی ابن .٨

، تحقیق: طه عبدالرئوف سعد، بیروت، دار السیرة النبویةق)، ١٤١١هشام، عبدالملك أبومحمد، ( ابن .٩

 الجیل.
 جا، المکتب اإلسالمی. ، بیصحیح جامع الصغیر و زیادتهتا)، ألبانی، ناصرالدین، (بی .١٠

 رف للنشر و التوزیع.، ریاض، مکتبة المعاسلسلۀ االحادیث الصحیحهق)، ١٤٢٢ـــــــــــــــــ، ( .١١
، تحقیق: مصطفی تاریخ بغداد او مدینة السالمق)، ١٤١٧بغدادی، ابوبکر احمد بن علی خطیب، ( .١٢

 عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول.

، تحقیق: محمد سنن الکبریق)، ١٤١٤بیهقی، أحمد بن الحسین بن علي بن موسی أبوبکر، ( .١٣

 ، مکتبة دار الباز.عبدالقادر عطا، مکه مکرمه

، تحقیق: الجامع الصحیح (سنن الترمذي)تا)، ترمذي سلمي، محمد بن عیسی أبوعیسی (الف)، (بی .١٤

 أحمد محمد شاکر و دیگران، بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

 نا.جا، بی، بینوادر األصولتا)، ـــــــــــــــــ (ب)، (بی .١٥

، پاکستان، دار شرح المقاصد في علم الکالمق)، ١٤٠١تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر، ( .١٦

 المعارف النعمانیة، چاپ اول.
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، تحقیق: لمستدرك علی الصحیحینق)، ا١٤١١حاکم نیشابوري، محمد بن عبدالله أبوعبدالله، ( .١٧

 مصطفی عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول.

، ترجمه: إسحاق بن عبدالله العوضي، ریخحقبۀ من التاق)، ١٤٢٧خمیس، عثمان بن محمد، ( .١٨

 ریاض، المکتب التعاوني للدعوة و توعیة الجالیات بالربوة.

، تحقیق: السید عبدالله هاشم سنن الدارقطنيق)، ١٣٨٦دارقطنی بغدادی، علي بن عمر أبوالحسن، ( .١٩

 یماني المدني، بیروت، دار المعرفة.
 نا.جا، بی، بیلعقیدۀ و الدعوۀمحاضرات فی اتا)، فوزان، صالح، (بی دکتر ابن .٢٠

جا، ، بیبحوث أثر ندوة القرآن في تحقیق الوسطیة و دفع الغلوتا)، دکتر السدالن، صالح بن غانم، (بی .٢١

 نا.بی

، تحقیق: شیخ علي میزان االعتدال في نقد الرجال)، ١٩٩٥الدین محمد بن أحمد، ( ذهبی، شمس .٢٢

 روت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول.محمد معوض و شیخ عادل أحمد عبدالموجود، بی

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول.تذکرۀ الحفاظتا)، ـــــــــــــــــ، (بی .٢٣
 ، تهران، مشعر.شناسی و پاسخ به شبهات شیعهتا)، اصغر، (بی رضوانی، علی .٢٤
ت، دار ، بیروالخصائص الکبریق)، ١٤٠٥بکر، (الدین عبدالرحمن بن أبي سیوطی، أبوالفضل جالل .٢٥

 الکتب العلمیة.
، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، تدریب الراوي في شرح تقریب النواويتا)، ـــــــــــــــــ، (بی .٢٦

 ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة.

، تحقیق: حمدی عبدالمجید معجم الکبیرق)، ١٤٠٤طبرانی، حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد، ( .٢٧

 العرب، چاپ اول.سلفی، قاهره، دار احیاء التراث 

، تحقیق: شعیب األرناؤوط، بیروت، مؤسسة مشکل اآلثارق)، ١٤١٥طحاوي مصری، أبوجعفر، ( .٢٨

 الرسالة.
، تحقیق: عبدالمعطي أمین قلعجي، الضعفاء الکبیرق)،  ١٤٠٤عقیلی، أبوجعفر محمد بن عمر، ( .٢٩

 بیروت، دار المکتبة العلمیة. 

، عربستان، دار السبائک الذهبیة بشرح العقیدة الواسطیةتا)، الغنیمان، عبدالله بن محمد، (بی .٣٠

 الجوزی. ابن

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول.محاسن التأویلق)، ١٤١٨الدین، ( قاسمی، محمد جمال .٣١

، تحقیق: محمد فؤاد صحیح مسلمتا)، قشیري نیشابوري، مسلم بن الحجاج أبوالحسین، (بی .٣٢

 راث العربي.عبدالباقي، بیروت، دار إحیاء الت
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، تحقیق: محمد فؤاد (روایة یحیی اللیثي) الموطأتا، مالک بن انس، أبوعبدالله األصبحي، بی .٣٣

 عبدالباقی، مصر، دار إحیاء التراث العربي.

، تحقیق: محمود عمر کنز العمال في سنن األقوال و األفعالق)، ١٤١٩الدین علي، ( متقي هندي، عالء .٣٤
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