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 و طرح مسأله مقدمه -9

باشد و استناد به حديث در گرو اعتماد حديث همانند قرآن، يکی از منابع تشريع در اسالم می

های گوناگون سیاسی داليلی، از جمله انگیزه ن حال، بهیو اطمینان به صدور آن است. در ع

ص(، احاديث و سخنان آن حضرت پس ) اجتماعی و سوء استفاده از شأن و مرتبه واالی پیامبر

پس از وفات آن بزرگوار، با آفاتی چون جعل، وضع  یاز وفات آن بزرگوار، بزودی، با فاصله کم

از آنجا که امّا  ۀ احاديث را معتبر دانست.توان همرو نمیو خطای راويان روبرو گرديد، از اين

فاده سازی استتشکیل شده است، عالمان مسلمان برای بهینه« متن»و « سند»حديث از دو بخش 

هايی چون رجال، درايه، اند و در نتیجه، دانشاز اين میراث گرانسنگ، به تدوين علومی پرداخته

د ين نیاز پديد آمدند. البته، در اين میان، نقفقه الحديث و نقد حديث در راستای پاسخگويی به ا

ه، ع( و صحابه بود) ص(، ائمه) متن که از اهمیت بسزايی برخوردار و مورد اهتمام شخص پیامبر

( و 5، ص1111دمینی، / 31، ص1331مهريزی، ) استقرار گرفته  توجّهکمتر از نقد سند مورد 

، 1، ج2112سالم الحاج، ) اندتاخته یسالمبدين سبب، طیفی از مستشرقان بر اعتبار احاديث ا

 .(511-511صص

بدين معناست  (Internal Criticism) يا نقد داخلی (Textual Criticism) نقد متن

حديث، از طريق بررسی الفاظ و مفاهیم حديث، شخصیت و »که غیر از طريق سند و راويان، 

جتماعی صدور روايت و تناسب و ا ـ های فرهنگیهای فردی و معرفتی راوی و زمینهويژگی

های ( و به سؤال3، ص1331مهريزی، ) «عدم تناسب آن داوری کرده، دربارة حديث قضاوت کنیم

ای که حديث در آن گفته شده، آيا معنای حديث صحیح است؟ آيا جامعه: زير پاسخ دهیم که

، وضع حديث کند؟ آيا داليل شخصی، مذهبی يا سیاسی برای احتمالصحت آن را تأيید می

 (. 131، ص2111امین، ) وجود دارد؟ آيا حديث با اصول و قواعد اسالمی تناسب دارد؟

های اخیر رواج بیشتری يافته و در اين راستا، اين روش نقد حديث به طور مشخص، در دهه

پژوهش  یپرسش اصلامّا  اند،محّققان شیعه و سنی ضوابط و معیارهايی را برای نقد متن برشمرده

ضر اين است که معیارهای مطرح شده تا چه اندازه از اعتبار و استحکام الزم برخوردار و تا حا

ر قابل انکار یچه حد مورد اعتمادند؟ آيا خود اين ضوابط و معیارها کامالً، پذيرفته شده و غ

ن اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، وارسی و ارزشیابی اين معیارهاست و اين يهستند؟ بر ا

تا چه اندازه، درست و کارآمد هستند و به چه  سّنتر خاص، برخی معیارهای اهل که به طو

های اين عرصه باشند. اين مقاله نخست تعدادی از نیازها و چالش یتوانند پاسخگوزان مییم

است، به همراه مستندات مربوط در نقد متن مشخّص شده  سنّتمعیارهايی را که از سوی اهل 
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هايی را که اين معیارها با آن مواجه هستند سازد و سپس، چالشنان، مطرح میها و آثار آاز کتاب

 بازگو خواهد نمود. 

خواهد « سّنتمعیارهای نقد متن نزد اهل »د گفت چنان که در بخش يپژوهش با ۀنیشیپ ةدربار

 توجّهق( تاکنون عالوه بر  211م. ) س شافعیيپژوهان مسلمان از زمان محمد بن ادرآمد، حديث

(. 1، ص1331مهريزی، ) اندبه سلسلۀ سند، رجال حديث و مباحث درايه، به نقد متن نیز پرداخته

اند که عالوه بر نقد سند به نقد ق( را از نخستین کسانی دانسته 510م. ) البته، برخی ابن جوزی

 051م. ) یمثان تا زمان ابن ق( و نیز معتقدند که در میان محد5ّ، ص1111دمینی، ) اندمتن پرداخته

چنانکه اّما  (.3همان، ص) او اثر مستقلی دربارة نقد متن تدوين نشده است« المنار المنیف»ق( و 

پژوهان معاصر چون محمد عجاج خطیب، محمود ابوريه، های اخیر، حديثاشاره شد، در دهه

-111، صص1333ابوريه، / 133-131، صص1121خطیب، ) امین خولی، ادلبی، دمینی و ديگران

دمینی، / 233و  210، صص1113ادلبی، / 231-205، صص1133گران، يثابت فتدی و د/ 115

و ...( به اين روش در نقد حديث، اهتمام بیشتری کرده و هر يک مسأله  133-53، صص1111

شدة آنها خود، تا  اين پرسش که معیارهای ارائهامّا  اند.را از زوايۀ خاصی مورد بررسی قرار داده

يک از ايم هیچاست و تا آنجا که يافتهمعتبر و کارآمد هستند مورد غفلت قرار گرفته  چه اندازه

 ت و کارآمدی اين معیارها نپرداخته است. یّ ، شفافیآنان به بررسی و نقد و تعیین میزان استوار

 سنّتمعیارهای نقد متن نزد اهل  -3

ذکر معیارهايی است که از ، در خصوص نقد متن مشتمل بر سنّتمجموعه آثار بزرگان اهل 

ين شود. در امطالعۀ اجمالی اين آثار، روند بحث نقد متن حديث در بستر تاريخ، آشکارتر می

پردازيم تا از میان کلمات ايشان، مقاله، ابتدا، به نقل سخنان بزرگان عامه در اين خصوص می

 : معیارهای نقد متن را به دست آوريم

برای تشخیص راستگويی »: نويسدر خصوص نقد متن میق( د 211م ) نخست امام شافعی

گردد؛ بدين صورت که اش، از راه درستی و نادرستی مضمون استدالل میگويیو دروغ یراو

 آنها روشن است ای که راستیراوی مطلبی را گزارش کند که قابل تحقق است يا اين که ادله

ن، معیارها و ضوابطی که شافعی برای اين سخبر(. بنا311، ص1111شافعی، ) «مخالف آن باشد

ث پذيری و معارض نبودن حديصدق راوی، تحقّق: کند عبارتند ازدرستی مضمون روايت بیان می

 معتبر.  ۀبا ادل
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مرغوبیت دينار را از مقايسه »: داردق( در اين زمینه اظهار می 320م. ) ن ابوحاتم رازییهمچن

ه شود کاگر در قرمزی و جال مانند آنها نباشد، دانسته میآورند؛ های ديگر به دست میبا نمونه

مغشوش است و ناخالصی دارد. به همین گونه، درستی حديث از راه عدالت روات يا درستی 

، 1301ابوحاتم رازی، ) «آيدبه دست میص( باشد، ) ای که بتواند سخن پیامبرمضمون، به گونه

گردد، یه يکی به سند و ديگری به متن مربوط م(. بدين ترتیب، وی از دو نوع معیار ک351ص

شود، در اين اظهارات، پس از معیار عدالت راوی، صالحیت ز چنانکه مالحظه مییسخن گفته و ن

 ت. ف کرده اسیص( را معیار و ضابطۀ سنجش اعتبار متن حديث توص) صدور کالم از پیامبر

وامل با تفصیل بیشتر، پای ع« يةالرّوا فی علم يةالکفا»ق( در کتاب  133م. ) ز خطیب بغدادیین

ه درستی ای کدسته: انداخبار بر سه دسته»: نويسدعرصۀ نقد به میان کشیده، می گوناگونی را در

اش آشکار است و دستۀ سوم وضعیتی نامشخص دارد. ای ديگر نادرستیآن معلوم است، دسته

آن را  ها درستیکه عقلشود بخشی که نادرستی آن روشن است از اين طريق کشف می

ن متواتر يا اجماع امت آ سنّتکنند، نص قرآنی يا پذيرند و نصوصی برخالف آن داللت مینمی

مکلّفان، ملزم به دانستن آن باشند و در آن،  ۀوارد شده باشد که هم یرا نپذيرد يا دربارة امور

نه موجب علم ضروری گردد ای وارد شود که نمانده باشد. پس، هرگاه به گونه یباق یعذر یجا

(. وی در فصلی 32، ص1115خطیب بغدادی، ) «و نه علم استداللی، بطالن آن مشخص است

: ويدگمی« حاديثب اطراح المنکر و المستحیل من األباب فی وجو»تحت عنوان  بديگر از کتا

گر، عی ديو سیرة معلوم و هر دلیل قط سنّتخبر واحد، آنگاه که با حکم عقلی، محکمات قرآن، »

همان، ) «مخالفت کند، پذيرفته نیست و تنها در جايی پذيرفته است که جای تعبّد در آن، روا باشد

های نادرستی آن، (. قواعد و ضوابطی که وی در عرصۀ نقد متن حديث، به عنوان نشانه132ص

متواتره؛  سّنتالف( مخالفت با عقل؛ ب( مخالفت با قرآن؛ ج( مخالفت با : دارد عبارتند ازبیان می

در مسائل دينی مورد نیاز؛ و( مخالفت با ادّلۀ  ید( مخالفت با اجماع؛ هـ( گمان به درستی خبر

 قطعی. 

ای دارد. او های قابل مالحظهق(، هم در اين خصوص واکاوی 051م. ) بعد، ابن قیم یمدت

با  ن حديث جعلی راتواای که آيا میپرسیده»: نويسد، می«المنار المنیف»در فصل پنجم کتاب 

اعتنا به سلسله سند، شناسايی کرد؟ اين پرسشی ارجمند و پاسخ آن در گرو تخصص قواعدی، بی

های صحیح است و صرفاً، برای کسانی به دست آيد که گوشت و در زمینه شناخت روايت

 ّنتسشناسی و تخصّص در شناخت خونشان با حديث آمیخته شده باشد و دارای ملکۀ حديث

ای که گويا خود يکی از صحابه یره، اوامر و نواهی و مستحّبات و مکروهات باشند؛ به گونهو س
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 (. 33-30، صص1113ابن قیم، ) «اندص( بوده) پیامبر

احاديث جعلی دارای تیرگی، رکاکت و : آوردن مییوی در ادامۀ بیان اين قواعد چن

(. همچنین، 13همان، ص) داردمیهايی است که انگار، خود وصف جعلی بودن را اظهار سستی

نجا بر امور عام و قواعدی جهت شناخت حديث يما در ا»: نويسداو در فصل ششم کتاب می

 : ورزيم که عبارتند ازجعلی تأکید می

 های حس آدمی، تکذيب می شوند؛ الف( مطالبی که توسط يافته

 ب( مطالب سخیفی که مورد استهزاء قرار گیرند؛ 

ص( رفتاری را در انظار عموم انجام ) شود که پیامبرمی ادّعاآن،  یمقتضا ج( حديثی که به

 اند؛ داده است، ولی همۀ صحابه آن را کتمان کرده

 که فاقد رنگ و بوی سخن انبیاء باشد؛  ید( متن

 که مشتمل بر ذکر جزئیات تاريخی است؛  یهـ( حديث

 یامبران؛ تر است تا به سخن پ( روايتی که به سخن پزشکان شبیهو

 ( احاديثی که به تمجید عقل پرداخته باشند؛ ز

 (. 33-10همان، صص) «( احاديث مربوط به زندگانی حضرت خضرح

البته، مورد اخیر در حقیقت، معیار نیست؛ بلکه بیان مصداق است که در ادامۀ مقاله، بدان 

 د و عیار سنجی و رهیافتشود. بدين ترتیب، ابن قیم در مجموع، از ده معیار در باب نقاشاره می

معیار در فصل  3به کذب حديث سخن گفته ـ دو معیار در فصل پنجم شامل تیرگی و رکاکت و 

 ت. ات هم پرداخته اسیار، به جزئیان معیب یبه جا یداست، گاهیششم از کتابش ـ و چنانکه پ

انگاری مشهور خويش، پس از نقد جريان ساده مقدمۀ ق( در 313م. ) ابن خلدون

نويسی، به قواعدی در باب نقد روايات تاريخی اشاره دارد که در نقد حديث هم مفید و تاريخ

توان اخبار را بدان ارجاع داد و تمدن و عمران سرشتی دارد که می»: گويدکارآمد هستند. او می

اگر در ، یبه گمان و(. 5-1، صص1133ابن خلدون، ) «ها را بر آن عرضه داشتروايت

ها استناد شود و اصول عادات و رسوم، قواعد سیاسی، طبیعت تاريخی تنها به نقلهای گزارش

و سرشت تمدن و جامعۀ انسانی در آن لحاظ نشود و حوادث نهان با امور آشکار، و گذشته با 

در  ی(. و11-11همان، صص) ماندیحال سنجیده نشود، از لغزش و خطا و انحراف ايمن نم

 و محدّثان، مرتکب خطا و مفسّرانبارها اتفاق افتاده که مورّخان و » :افزايدتکمیل اين سخن می

اند؛ زيرا تنها بر نقل تکیه کرده و منقول خود را بر اصول، عرضه نکرده با موارد مشابه لغزش شده
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اند. اند و نیز با معیار حکمت و شناخت سرشت حقايق و نیز دقت و بصیرت نیازمودهنسنجیده

اند. اينگونه انحطاط در شمارش حق، فاصله گرفته و به گمراهی افتاده بدين جهت، از مسیر

گويی است؛ چرا که آمار، بیشتر در مظانّ دروغ و دستاويز ياوهثروت يا سپاهیان بسیار، روی داده 

 . «است و بايد آن را بر اصول و قواعد، عرضه داشت

چنانکه مسعودی و ديگر مورخان اسرائیل است. ها، شمارة سربازان سپاه بنیيکی از نمونه

تِیْه، به هر کس که سن او از بیست گذشته و توانايی  یع( در واد) اند، پس از آن که موسیآورده

اسرائیل را شماره کرد، که به ششصد رزم دارد اجازه داد که سالح برگیرد، تعداد افراد سپاه بنی

صورتی که اگر وسعت و گنجايش مصر و شام د؛ در یرسیها ـ مهزار سرباز بالغ ـ فارغ از نابالغ

، 1تا، ج، بییهمانجا و ر.ک. مسعود) «شودرا برای چنین سپاه عظیمی بسنجیم مايۀ حیرت می

(. چنانکه مالحظه شد، ضوابط و معیارهايی که ابن خلدون برای درستی سخن مورخان، 11ص

 : شودیر ميدارد، شامل موارد زثان بیان میو محدّ مفسّران

 ها و جامعۀ بشری؛ نهای تاريخی با سرشت تمدّ ف( سنجش روايات و گزارشال

 ب( سنجش احاديث با اصول و قواعد سیاسی؛ 

 ها با اصول عادات و رسوم. ج( سنجش روايات و گزارش

در  تواندـ جغرافیايی و تحلیل وضعیّت اقوام و ملل میمشخص است که اطالعات تاريخی

های يک قوم، تطبیق نکند، صحت آن را ه اگر اين اخبار با شاخصهاين جهت، به ما کمک کند ک

حديث »، بابی را به «حديثقواعد التّ »ق( نیز در کتاب  1121م. ) ين قاسمیالدّجمالم. يرينپذ

اختصاص داده و در آن، پس از اذعان به توانايی شناخت روايات ساختگی، پیرامون « موضوع

پاک، توانايی معرفت حديث ساختگی و احاطه بر آن را  یهادل»: نويسدنقد متن حديث می

ن موّلف معتقد به کارآمدی بُعد روحانی يب، این ترتي(. بد101-101، صص1331قاسمی، ) «دارد

 و معنوی فرد در بازشناسی حديث جعلی است. 

در « وضع»نی را که حکايت از پديدة يپژوهان معاصر، محمد عجاج خطیب، قرااز حديث

 : گونه آورده استارند، اينمتن حديث د

 الف( احاديثی که در متن آن، رکاکت باشد؛

 يعنی اخباری که به نوعی، بر تبانی صحابه بر کتمان امری داللت می کنند؛: ب( فساد معنا

 ص( باشند؛) ج( احاديثی که مخالف مسلّمات تاريخی در عصر رسول خدا

 فر باشد؛ د( روايتی که نشانگر نقل مسائل عمومی توسّط يک ن

 هـ( اخباری که موافق مذهب راوی است؛ 
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و( احاديثی که مشتمل بر سخنان گزاف و افراط در ذکر ثواب و فضیلت بسیار در برابر عملی 

گران، يت از دی(. نامبرده، ضمن آنکه به تبع133-131، صص1121خطیب، ) کوچک باشند

ه احاديث موضوع منتسب به صحابمستندات قرآنی و روايی عدالت صحابه را بیان داشته، وجود 

 (. 231-253همان، صص) را منتفی دانسته است

، از معیارهای «ّيةالمحمّد لّسنةأضواء علی ا»، محمود ابوريه، در کتاب سنّتاز معاصران اهل 

  :نام برده است بین ترتيبد خت،بازشناها بدانتوان که حديث موضوع را می یاهفتگانه

 ول شريعت؛ا اصيالف( مخالفت حديث 

 ب( اينکه مضمون روايت، به خودی خود، باطل باشد؛

 ج( مشتمل بودن خبر بر پیشگويی؛

 د( مخالفت حديث با دستاوردهای قطعی علوم تجربی؛

 هـ( وجود رکاکت در معنای روايت؛ 

و  ابديیدن آن، تنفر قلبی میای باشد که شخص آشنا با سخن شارع از شنو( حديث به گونه

 افتد؛امش میلرزه بر اند

 (. 115-111، صص1333ابوريه، ) «چون شب تار، ظلمانی و تاريک باشد»ز( حديث 

 «السنة و مکانتها يف التّشريع االسالمي»، مؤّلف یمصطفی السّباع توجّهن قواعد مورد یهمچن

 : هم از اين قرارند

 د؛يالف( الفاظ حديث چنان رکیک نباشد که انسان فصیح يا بلیغ آن گونه سخن نگو

 نباشد؛ـ  که تأويل آن ناممکن است ـ ت مخالف بديهیات عقلیيب( متن روا

 ج( متن روايت با قواعد کلی حکمت و اخالق، در تضاد نباشد؛

 با اصول عقیدتی مربوط به صفات خدا و پیامبرانش، مخالفت نکند؛  (د

 های نفسانی راوی نباشد؛هـ( موافق انگیزه

 رد؛یالهی دربارة جهان و انسان قرار نگ سنّت و( در تقابل با تاريخ قطعی و

 ز( مخالف اصول و قواعد مسّلم پزشکی نباشد؛ 

اعی، سب) به حساب نیايد ،گرددح( از اموری که موجب برانگیختن شهوت انسان و فساد می

 (.312-311، صص1121

نیانی ن بيکه اداند و معتقد است یوی در ادامه، اين بنیان را برای نقد حديث کامل و استوار م

تواند در استحکام، عمق و کفايت آن، ترديد کند. در ضمن، یسالم است که هیچ انسان منصفی نم
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، «اضطراب»به اين مقدار هم بسنده نکرده، حديث را از ناحیۀ  سّنتاز ديدگاه وی، علمای اهل 

جهت وجود اند، همچنان که متن حديث را از ز نقد کردهیآن ن« های پنهانآسیب»و « شذوذ»

 (. 312همان، ص) اندل قرار دادهنیز در معرض بحث و تأمّ« ادراج»يا « تصحیف»، «قلب»

اند که غالباً، تکرار معیارهای مذکور محسوب ان داشتهیرا ب يیارهایز معیسندگان نيگر نويد

، 1100عتر، / 203-201، صص1، ج1312ر.ک. سیوطی، ) آور استشوند و يادکرد آنها ماللیم

، «حديث»ذيل مادّة  0، ص1133ثابت فتدی، / 233و 210، صص1113ادلبی، / 310-312صص

 (. 213-211، صص1123سلیمانی، / 133-53، صص1111دمینی، / پاورقی

  سنّتث اهل ینقد حدلی در معیارهای تأمّ -4

رفته شده است؛ ولی ين، پذیقياز محققان فر یاریبرخی از معیارهای مذکور نزد بس 

ر از یق بعضی از اين معیارها، تحت تأثيق و تعیین مصادیدر مقام تطب سنّتهان اهل ژوپحديث

یز انگاند که عرضۀ آنها بر معیارها، بحثهای مذهبی، نکاتی را گوشزد کردهها و گرايشانگیزه

ز از اصل و اساس، با چالش مواجه هستنند. در یاز ضوابط ن یگرياست؛ ضمن آن که بخش د

پس، م و سیکنیاز معیارهای مشترک که مشکل تطبیق دارند اشاره م یتعداد اينجا، نخست به

 : میدهیرا مورد مالحظه قرار م سّنتاز معیارها و ضوابط ويژة اهل  يیهانمونه

 معیارهای مشترک  -4-9

ل های غیر قابو نیز شواهدی از تعیین مصداق سنّتشماری از معیارهای مشترک شیعه و اهل 

 : عبارتند از تسنّپذيرش اهل 

 مخالفت با كتاب  -4-9-9

 صريح قرآن باشد، ص( را که مخالف نصّ ) حديث پژوهان مسلمان، رواياتی از پیامبر اسالم

، 1113ادلبی، ) دانندآورند و اين مسأله را مورد اجماع مسلمانان مییص( به شمار نم) کالم پیامبر

متوقف بر امر ديگری نیست و ظواهر قرآن ز بر اين باورند که حجّیّت قرآن ی(؛ برخی ن231ص

 ت است. عالوه بر اين، حجّّیتبرای کسانی که مقدّمات فهم کتاب الهی را فراگرفته باشند، حجّ

آيد. از اين رو، ما مأمور به ع( از قرآن به دست می) ص( و امامان اهل بیت) بیان پیغمبر اکرم

(. پس صحیح است که 31، ص1، ج1301 طباطبايی،) میرجوع به قرآن و استمداد از آن هست

 مالک سنجش روايات، قرآن کريم باشد. 
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 قطعی سنّتمخالفت با  -4-9-8

ص( است؛ آن گاه که برای ما معلوم و مسلّم باشد و ) و سیرة قطعی پیامبر سنّتمقصود 

(. اين معیار مورد قبول همۀ فرق مسلمین، واقع شده و در 201، ص1113ادلبی، ) مظنون نباشد

 13، ص1331مهريزی، / 135و  0-3صص، 1111دمینی، ) یرة صحابه نیز بدان، عمل شده استس

 (. 11، ص1332و 

 مخالفت با عقل -4-9-3

ترين شاخصۀ او از ديگر حیوانات است. متون دينی عقل بزرگترين هديۀ الهی به انسان و مهم

تۀ رگ خداوند هستند. به گفز آکنده از دستورهای خداوند بر پیروی و تبعیت از اين نعمت بزین

ل تعقّ  ر و يار، تذکّبیش از سیصد آيه در قرآن وجود دارد که بشر را به تفکّ»عالمۀ طباطبايی 

باطبايی، ط) «کندص(، برهانی را برای اثبات حق يا رد باطل ارائه می) دعوت يا اينکه به نبی اکرم

ها که در تفسیر قرآن، تنها گاه اخباری(. عالمه در ادامه، با اشتباه خواندن ديد201، ص5، ج1301

خداوند هرگز در قرآن، دلیل : گويدکنند، میبه نقل روايات و اقوال صحابه و تابعان قناعت می

، 1همان، ج) ت قرآن نیز با دلیل عقل ثابت استضمن آن که حقانیّ  ؛عقل را ابطال نکرده است

مهريزی، / 311، ص1113ادلبی، ) ست(. اگرچه اين معیار نیز فی الجمله، پذيرفته شده ا1ص

 سّنتدر برخی از مصاديق و موارد مشخّص شده و تطبیق آنها از سوی اهل اّما  (،11، ص1332

 : شودمالحظاتی وجود دارد که به عنوان نمونه، بدانها اشاره می

 یراب یکه انگیزة کاف یالف( چنانکه گذشت، نقل مسائل عمومی توسط يک نفر در موارد

، مصداق مخالفت حديث سنّتپژوهان اهل ثيمطلب موجود باشد به گمان بعضی از حدک ينقل 

، 1121خطیب، ) اندبه حساب آورده« محال عادی»با عقل، به شمار آمده و ظاهراً، آن را 

که با صّحت  یرسد؛ زيرا خبر واحد(. اين شاخص چندان صحیح به نظر نمی133-131صص

رد نیز دارای اين ويژگی است. البتّه، نقل يک یگیها قرار مسند و شرايطی خاص مورد پذيرش فق

رگز آورد، ولی هتر میض، پايینیث مستفيک حديسه با ينفر درجه اعتماد به حديث را در مقا

معیار  ای برایکه مصداق قابل مالحظهتر اينت نیست و نکتۀ مهميدلیل بر موضوع بودن آن روا

 ود. شیشود ارائه نمیت مربوط میل اهل بيا فضايامت گفته جز آنچه که به موضوع امپیش

را در مأل عام صادر نموده، ولی  ین باشد که معصوم سخنيرش حديث ايپذ یب( اگر مقتضا

ر یاند، اين خود دلیلی بر مجعول بودن آن است. مرجع متوهّم اين ضمصحابه آن را کتمان کرده
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/ 50، ص1113ابن قیم، ) ت استه امامت امّ طالب بطور عمده، مسألۀ نصب علی بن ابیهم به

( و برخی طبق اين ضابطه، واقعۀ غدير را از موضوعات و مرويّات واهی 111، ص1121سباعی، 

ر حضور دالوداع،  ةحّجص( به هنگام بازگشت از ) شیعه مدعی است که پیامبر»: اندو گفته دانسته

ه اند، بای که همه او را شناختهه گونهاست و بطالب را گرفته همۀ صحابه، دست علی بن ابی

 ؛هذا وصّيي و أخي و اخلليفة من بعدي، فأمسعوا له و أطيعوه»: مردم نشان داده و سپس فرموده است

. «اين برادر، وصی و جانشین بعد از من است. پس، سخن او را بشنويد و از او، پیروی کنید

بر کتمان، تغییر و  ـابوبکر، عمر و عثمان از جمله  ـ اند که همۀ صحابهکرده ادّعان، یهمچن

 (. 50، ص1113ابن قیم، ) اندص( اتفاق کرده) مخالفت با سخن پیامبر

شابه م یبا عبارات سنّتپژوهان معاصر اهل ثينزد برخی از حد« حديث غدير»گفتنی است  

 شده است اند تلقّیکه مشتمل بر بیان امری قبیح يا محال یتي، به عنوان روا«لعلیّ ّصيةالو»عنوان 

اگر  کنند کهین میین تبی(. البتّه، وجه قبح و يا محال بودن حديث را چن220، ص1111دمینی، )

 دهد. دریاند، در معرض اتّهام قرار مث درست باشد، صحابه را که با مفاد آن مخالفت کردهيحد

خوبی آشکار  هنان، بهای متفاوت آها و داوریگیریهای مذهبی در جهتنجا، تأثیر گرايشيا

 رع(، از پیامب) اند که اگر چنین نّصی در مورد جانشینی امام علیآنان چنین داوری کرده 1گردد.می

ماند و بزرگ و کوچک آنان، شهری و روستايی ص( صادر شده بود، از نگاه صحابه مخفی نمی)

ت ، باطل است که همۀ امّ يی از اصلادّعارو، چنین گفتند. از اينو مرد و زن، از آن سخن می

اسالم به رغم اغراض مختلف، آن را انکار نمايند. پس، چنین نقلی به حکم عقل و عادت محال 

 (. 311-311، صص1113ادلبی، ) است

همان گروه برای تأکید بر استبعاد عقلی اين مورد و در نتیجه، اثبات وضع حديث، ضمائم و 

ص( در شب معراج به آسمان ) چون پیامبر: عباس گويدابن »: اند کهشواهدی از اين دست آورده

هايی به او نشان دادند. صبح واپسین ها، عجايب و شگفتیهفتم برده شد، در هريک از آسمان

ها سخن گفت، گروهی او را تکذيب و جمعی تصديق ص( وقتی دربارة اين شگفتی) روز، پیامبر

انۀ ستاره را بجويید؛ در خ: ص( فرمود) اد و پیامبرای از آسمان فرو افتکردند. دراين هنگام، ستاره

رض( يافتند. ) طالبه آن را در خانۀ علی بن ابیهر کس افتد، جانشین من خواهد بود. اهل مکّ 

                                                           

تطهیر و نیز  اکمال و ،تبلیغ ،ع( به دالئل بسیاری چون آيات واليت) شیعه برای اثبات جانشینی امام علی ،. البته1

-131صص ،1110و  522-515صص ،1313 ،ر.ک. عالمه حلی) کندانذار و... استناد می ،لتمنز ،حديث ثقلین

 مبحث امامت(.  ،و ديگر کتب کالمی شیعه 232
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ص( گمراه شده و به اهل بیتش، پسر ابوطالب، گرايیده و اينجا بود ) دمحمّ: رو، آنان گفتنداز اين

(؛ سوگند به اختر چون فرود آيد ... ـ 1/ 53: نجم) ﴾یْجِم ِإذا َهوَو النَّ ﴿ ـ که آياتی از سورة نجم

 (. 302، ص1333ابن جوزی، ) نازل گرديد

زده شده که چگونه امری غیر عقالنی ابن جوزی در ادامه، از غفلت واضعان حديث شگفت

. اگرچه (جاهمان) اندکرده یبافالیمثل افتادن ستاره و ثابت ماندن آن برای رؤيت در خانه را به خ

 : د گفتياختصار، باه باّما  است، اریدر نقد اين معیار و ضمائم آن سخن بس

اگر مّا ا تواند در برابر دلیل قطعی، مقاومت کند؛پذيريم که دلیل ظنی نمیالبته ما هم می -1

ابد، وضع عوض خواهد شد. بزرگانی چون عالّمه امینی اثبات يت یما قطع یصدور حديثی برا

ک خبر ين، ی(. همچن211و  11، صص1، ج1310امینی، ) اند که حديث غدير متواتر استدهکر

ص یختش یهاارها و مالکیگذارد تا به معینم ید باقيک و تردیتشک یبرا یالّصدور مجالقطعی

 م. یازمند باشیجعل و وضع، ن

ي رؤوس الصحابة لو کان مثل ذلک النّص حتمًا، ملا خفي عل»: اند کههمچنین، برخی برآن -2

ساعده، ؛ اگر چنین تصريحی حتمی بود، بر بزرگان صحابه در سقیفۀ بنی«ساعدةيف سقيفة بين

چنانکه گذشت، بزرگانی چون عاّلمه امینی اّما  (.311-311، صص1113ادلبی، ) ماندمخفی نمی

 لیتعیین امام عای از صحابه، موضوع ، به روايت از تعداد قابل مالحظهسنّتبه نقل از منابع اهل 

نی توان گفت مسألۀ جانشییجه، میاند. در نتص( را مستند کرده) ع( به عنوان جانشین پیامبر)

-11، صص1، ج1310امینی، ) ع( و وصايت او برای سران صحابه، مخفی نبوده است) امام علی

111 .) 

ه نبودند و به اهل مدين ،اندگر آن که همۀ کسانی که در واقعه غدير حاضر بودهينکته د -3

شهادت تاريخ، بیشتر صحابه به دستور مؤکّد رسول گرامی اسالم، در زمان تشکیل سقیفۀ 

ده که ساعساعده به جیش اسامه پیوسته بودند و تنها معدودی از آنان در محل سقیفۀ بنیبنی

 رةباهنگامی که دررو، اند، از اينافتهيای هم نداشته، حضور گنجايش جمعیت قابل مالحظه

 از افراد حاضر در سقیفه سخن یگويیم، در بارة معدودخطای فاحش بیعت با ابوبکر سخن می

 آيد و نه همۀ امّت اسالم تا کفر يا تخطئۀ امت اسالم، محال انگاشته شود. به میان می

به »ه ند کيگویاز آنان در مقام تبیین دلیل عقل، از عقلی سخن م یتر، آن که برخجالب -1 

دی دی که هرگونه اجتهار شده باشد و نه عقل مجرّص(، منوّ) ثابت پیامبر سّنتن کريم و نور قرآ

اين کدامین عقل است که از روايت : (. حال بايد پرسید311، ص1113ادلبی، ) «تابدرا برمی
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اند و تن از صحابه آن را بازگو نموده 111متواتری چون حديث غدير که به گفتۀ عالمه امینی، 

 (. 31-11، صص1، ج1310امینی، ) گردد؟ر نمیوّست، منا سّنتمنابع فراوان اهل  مستند به

وع ، موضیآيا ذکر احاديثی که به گمان متقدمانی چون ابن جوزی و معاصرانی چون ادلب -5

دار هستند مخالف عقل منوّرند، يا مخالف مذهبی که در صورت پذيرش اين حديث، خدشه

 شود؟ می

وزی که بر اين مسأله و استبعاد آن، پافشاری کرده است به اقرار گفتنی است ابن ج -3

، دربارة احاديث موضوعه، راه افراط پیموده است و تا آنجا به تندروی سنّتپژوهان اهل حديث

مشهوراست که چهرة معروفی چون جالل الدين سیوطی را به پیرايش، نقد و اختصار اثر وی 

  1(.1، ص1، ج1110، یوطیس) واداشته است

نکه امثال ابن جوزی افتادن ستاره در يک خانه را از مصاديق احاديث خالف عقل يا -0

نجم  ، مراد ازمفسّرانشود. بنا به گفته برخی یهم مربوط م« نجم»اند به فهم آنان از واژة دانسته

، 1301يی، طباطبا) (، مطلق اجرام روشن آسمانی است1/ 53: نجم) ﴾یَو النَّْجِم ِإذا َهو﴿در آيه 

است که عرب، آنها را  2يیهاازکی( و يا منظور از نجم نه ستارگان، بلکه شهاب و ن11، ص11ج

(. با 11، ص11، ج1301طباطبايی، ) شوندنامد و به وسیله آنها شیاطین جن رانده میمی« نجم»

(، ص) ع( پس از ذکر سخنان رسول گرامی اسالم) یاين بیان، افتادن شهاب در خانه حضرت عل

 ندارد.  یاستبعاد

  سنّترامون معیارهای ویژۀ اهل یپ یمالحظات -4-8

اند که در اين ، ضوابط و معیارهايی را در نقد متن حديث ذکر کردهسنّتپژوهان اهل حديث

: پردازيمآنها می ای از معیارهای عام و برخی معیارهای ويژة آنان را آورده، به نقدمجال، نمونه

 ، عدالت صحابه است. اين ويژگیسنّتراگیرترين معیارهای اعتبارحديث نزد اهل ترين و فاز مهم

های اصلی و عمومی اعتمادسازی بوده که به زعم آنان، در احاديث منقول از صحابه با از ضابطه

شخص دقیقاً، م سنّتابد. البته، تعداد صحابه نزد اهل يیبه اين ضابطه، امکان وضع، راه نم توجّه

اند تنها عددی تقريبی هزار را که برخی ذکر کرده 11هزار و  11هزار،  111های منیست و رق

                                                           

ولی  ،(1ص ،1جکند )را به خود منتسب میاين اثر تدوين  ،«عةالآللی المصنو». اگرچه سیوطی در اوائل کتاب 1

 .(1333 ،فردوزيری) کتاب موضوعات را خالصه کرده است خود ،ابن جوزیی پژوهشگران براين باورند که برخ

 .ش در الموضوعات عدول کرده استهاياز برخی ديدگاهپذيرش اين احتمال، ابن جوزی  در صورت

                                             (.                                   1331، ص1301؛ نیزه کوتاه )معین، شود. شهابی که به شکل نیزه کوتاه در آسمان ديده می2
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 (. 235، ص1121 ،خطیب) است.

گردد که یرامون اصل موضوع باز میقت، به مالحظات محققان پینقد اين معیار در حق

 ثيجمله، حد ه و ازيست؟ مستندات نظریچ ین که مراد از صحابيدرازدامن دارد. ا یانهیشیپ

ات يشده با آ ادي(، اصل 03، ص1312ر. ک. البانی، ) تا چه حد معتبرند؟« کالّنجوم یاصحاب»

ات ارتداد يروا( و 33، ص1301ر. ک. سبحانی، ) ان نفاق در عصر رسول خدايمربوط به جر

، 1تا، جمسلم، بی/ 11، ص1، ج1110بخاری، ر. ک. ) است؟ از صحابه، چگونه سازگار یبرخ

ها که به جهت رعايت ن پرسشياز ا یگري( و موارد د11، ص2، ج1111 ابن اثیر،/ 33ص

 (. 33، ص1301ر.ک. سبحانی، ) میکنینجا، ذکر نمياختصار، آنها را در ا

 سنّتنقد اعتبار و كارآمدی برخی از معیارهای ویژه اهل  -4-3

رد تأّمل طرح کرده اند، مو سّنتپژوهان اهل نک تعدادی از معیارهای ويژه را که حديثيا

 : شوندها از سه جهت بازبینی میدهیم. اين مالکقرار می

الف( آيا اين معیارها از تعريف و قلمرو مشخّصی برخوردارند؟ و تا چه اندازه درستی و 

 استحکام الزم را دارند؟

 اند؟ ب( اين معیارها بر چه مبنايی استوار هستند و چگونه استخراج و تأسیس شده

 ندازه کارآمد و مؤثرند؟ج( آنها تا چه ا

ها در خصوص يکايک معیارها فراتر از حد و اندازة يک مقاله گیری اين پرسشاز آنجا که پی

 گانه قرارهای سهای در معرض يکی از پرسشاست، به اختصار، برخی از موارد را که به گونه

 : کنیمگیرند تعقیب میمی

 معیارهایی فاقد تعریف و قلمرو مشخص -4-3-9

چنانکه گفته شد، برخی از معیارها تعريف روشن و مشخّصی نداشته، موجبات رويارويی و 

 : توان به اين موارد اشاره کردآورند که از آن جمله، میای و نسبی را فراهم مینگرش سلیقه

 ركاكت متن یا مضمون حدیث -4-3-9-9

ی گويند به اعتبار ( و بعض133، ص1121خطیب، ) برخی رکاکت را مخل به فصاحت دانسته

 شود و رکاکتگردد، به رکاکت لفظی حکم میاموری که به متن روايت و الفاظ حديث بر می

پسندد و دهد؛ طبع انسان آن را نمیای است که گوش آدمی را آزار میالفاظ حديث به گونه
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حظه (. چنانکه مال213، ص1، ج1123سلیمانی، ) نمايدمعنای آن را برای فرد آگاه، زشت می

شد، تعريف رکاکت لفظی به صورت توصیفی ارائه شده، قلمرو آن نامشخص و معنای آن برای 

پذير نیست و جای اين پرسش نیز وجود دارد که ا سنجشيهمگان بطور يکسان، قابل درک 

ثان، نقل به معنا جايز میزان فصاحت و بالغت حديث چیست؟ افزون بر اين، چون در نظر محدّ

توان مالک مشخّصی به (، چگونه می312، ص1100عتر، / 203، ص1، ج1312سیوطی، ) است

دست داد که مرز فصاحت را تعیین کند و آيا اين احتمال که راوی، الفاظ حديث را به متن غیر 

 فصیح تغییر داده باشد، وجود ندارد؟ 

سخن  ا عبارت ازاند و آن راگر مقصود از رکاکت، تنافر معنايی باشد که غالباً بدان اشاره کرده

/ 203، ص1، ج1312سیوطی، ) آوردر آن را بر زبان نمییص( نظ) دانند که رسول خدایپستی م

تر خواهد کرد. با اين فرض، آيا اگر ث را سختن برداشت، کار محدّ ي(، ا133، ص1111دمینی، 

 آمیز يافتیم، رکیک محسوب خواهد شد؟ اگر چنین است در خصوص تعابیریسخنی را اهانت

های نسبتاً، تندی در ص( وجود دارد که متضمّن خطاب) که در قرآن کريم يا سخنان پیامبر

 د کرد؟ يمواجهه با کفار، مشرکین و منافقین است چگونه قضاوت با

 تبانی صحابه -4-3-9-8

ار تبانی صحابه چیست؟ اگر مقصود از ذکر اين معیار همان اجماع یبايد ديد منظور از مع

ه ص( باشد، هیچگا) رسول خدا از یا صدورگفتاريا عدم وقوع حادثه يبرکذب امبر یاصحاب پ

قبول  تواند قابلمصداق خارجی پیدا نکرده است و اگر اتفاق بخشی از صحابه منظور است، نمی

توان مالک برای همۀ آن افراد قرار داد. اگر هم مقصود احاديثی باشد؛ زيرا تعدادی از جمع را نمی

ه شد، کنند، چنانکه اشارگزارش می وی را تنها با استناد به يک راویالبلوع عامّباشد که يک موض

 ین که حوادثيم از ايبگذر نقل روايت توسط يک نفر، مالزم با موضوع بودن آن نخواهد بود.

  دارد.  یدان متعدّيع( در طبقه اول، راو) ریدر امامت حضرت ام یا نصوصير يهمانند واقعه غد

 تن نوعی ظلمت و تاریکی در سخنیاف -4-3-9-3

مقصود از روشنايی و تاريکی سخن چیست؟ معیار تشخیص آن کیست؟ ظلمت و تاريکی 

شود، اگر به ديده در سخن با چه معیاری و چگونه قابل تشخیص است؟ چنانکه مشاهده می

ای ن حوزه، میدان بريانصاف بنگريم، ابهام در معنای اين معیار کامالً روشن است و در ا

 دارانه، به آسانی فراهم است. ای و جانبهای سلیقهداوری
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 فساد معنا در حدیث -4-3-9-4

امبر را یت باشد، صحابه پث يعنی اخباری که اگر مفاد آنها مقرون به صحّيفساد معنا در حد

صوص سازد؛ در خیک امر متهم مي، بر کتمان یت و به نوعی تبانیک واقعيدر مورد  یکاربه پنهان

و « لیبديهیات عق»ين معیار که به صورت يک عنوان مشترک، بر موارد کثیری چون مخالفت با ا

/ 131-131، صص1121خطیب، ) اطالق گرديده است« حس و تجربه»و « قطعیات تاريخی»

منظور از فساد معنا چیست؟ آيا مرزهای اين عنوان عام، : (، بايد پرسید110، ص1121سباعی، 

  مبهم و نامشخص نیست؟

قطعی يا بديهیات عقلی و برهان  سنّتبا استفاده از رهنمود قرآن،  ادّعااگر فساد معنای مورد 

ای و تابع قاطع، به دست آمده باشد، بازگشت اين معیار به موارد پیشین خواهد بود و اگر سلیقه

 ث باشد، فاقد ارزش و اعتبار است. رأی و قیاس خود محدّ

 لو احادیث آمیخته با غ -4-3-9-1

ين ز اپذيريم که حديث غلوآمیز را نبايد معتبر شمرد و قرآن و حديث، ما را به شدّت، امی

 331، ص1330ه، يو نیز ر.ک. ابن بابو 00/ 5: ؛ مائده101/ 1: نساء ر.ک.) اندآفت برحذر داشته

 پذيردع( را نمی) هل بیتا خته با غلو در وصفیشیعه نیز احاديث آم. (213، ص2، ج1300و 

، 25، ج1303مجلسی، / 312-210، صص1313کشی، / 231، ص2، ج1111طوسی،  ر. ک.)

 1(.351-231صص

ص( باشد، وجود آيات قرآن و ) اگر مقصود ذکر فضايل بزرگانی چون اهل بیت پیامبر امّا

روايات متواتر و شخصیت تاريخی آن بزرگان، گواه صادقی بر حقّانیّت فی الجملۀ اين فضايل 

 هايی را بههايی به اولیای الهی است، قرآن کريم هم کرامتظور، انتساب کرامتاست و اگر من

(، ضمن آنکه اگر انتساب 11/ 20: و نمل 30/ 3: ر. ک. آل عمران) غیر انبیا نسبت داده است

ا اين م و بياوصافی به مخلوق فراتر از سطح مقام بندگان باشد، ما هم به عدم اعتبارآن اذعان دار

 رأی خواهیم بود. هم نويسندگان،

                                                           

ع( شیعیان را از گمراهی و انحراف جوانان به دست غالت و انحراف آنان برحذر ) امام صادق ،. به عنوان نمونه1

َو َيدَُّعوَن  ،َصغُِّروَن َعَظَمَة اللَِّهُي ،ْلِق اللَِّهَفِإنَّ اْلُغَلاَة َشرُّ َخ ،اْلُغَلاَة َلا ُيْفِسُدوَنُهْم َشَباِبُكْم یاْحَذُروا َعَل»: فرمايددارد و میمی

 (. 351ص ،1111 ،طوسی) «َو اْلَمُجوَس َو الَِّذيَن َأْشَرُكوا یَو اللَِّه ِإنَّ اْلُغَلاَة َشرٌّ ِمَن اْلَيُهوِد َو النَّصار ،الرُُّبوِبيََّة ِلِعَباِد اللَِّه
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  ینید یبا مبان یناسازگار یمعیارها -4-3-8

معیارهای زير با مبانی دينی در تعارض هستند و استخراج و پذيرش آنها قابل بحث و ترديد 

 : جدی است

 شباهت داشتن به سخنان پزشکان -4-3-8-9

کان با سخنان پزشمشابهت  یهای پزشکی و يا دارااند هرگاه کالمی از توصیهچنانکه گفته

ها، اند؟ آيا قرآن کريم دربارة خوراکیاين معیار را از کجا آورده سّنتباشد، مردود است. اهل 

 است؟ چه مانعی دارد که سخنی از پیامبرها و خواص هر يک سخن نگفته ها و نوشیدنیمیوه

ز ین سّنتار اهل و آث یص( هم به مناسبتی، دربارة اين موارد صادر شده باشد؟ در محافل علم)

م، یابن ق/ 1130، یوطیس/ 1111، یر.ک. بخار) گرددیب میتعق یدر طب نبو یامباحث عمده

 ، سراسر اين کتب(. 1131اب، يد/ 1113

 رد حدیث متعارض با سخنان دیگر انبیاء  -4-3-8-8

 زرسد اعتماد بر سخن پیامبران پیشین، خود نیازمند پشتوانۀ سندی است. نقل ابه نظر می

ه ع( ب) منابع غیر حديثی در اين باب دشوار است و بايد سخنان آنها را از طريق قول معصوم

( متصوّر ص) دست آورد. پس، تعارضی بین سخنان ديگر پیامبران با جمالت رسول گرامی اسالم

 هایتوان با گزارهبخش و کامل آن را نمیهای دين اسالم و آيین نجاتنیست؛ ضمن آنکه آموزه

 های پیشین، مقايسه کرد. ف شريعتمحرّ 

 احادیث مربوط به زندگانی حضرت خضر -4-3-8-3

شود پذيرش ع( شهرت دارد عمر طوالنی اوست. گفته می) آنچه دربارة حضرت خضر

/ 30، ص1113ابن قیم، ) روايات مرتبط آن حضرت مغاير با اصل مخّلد نبودن آدمیان است

َو ما ﴿: امر با خلودی که منکرين آن به استناد آيه شريفه که اين( در حالی121، ص1111دمینی، 

(؛ و پیش از تو، برای هیچ 31/ 21: انبیاء) ﴾ْن ِمتَّ َفُهُم اْلخاِلُدونإَفأَجَعْلنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد 

اند، نمودهاند؟ مطرح قرار نداديم. آيا اگر تو از دنیا بروی، آنان جاويدن ]دردنیا[بشری جاودانگی 

متفاوت است؛ زيرا عمر طوالنی و ماندگاری برخی جانداران و اشیای عالم، منافاتی با سنن و 

ص، ز نیست و آنچه در اين خصویقوانین طبیعی و تجربی عالم طبیعت ندارد و مساوی با خلود ن

 شود صرفاً، استبعادی بیش نیست. گفته می
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کران خداوند، حکايت دارد و ها از قدرت بیگر، عمر طوالنی بعضی از آفريدهيد یاز سو

اگر در طبیعت نیک بنگريم، حس و تجربه، به بقا، دوام و کهنسالی برخی موجودات گواهی داده 

 توان گفت که معقول و پذيرفتنی است. یواين امر جامه تحقّق پوشیده و م

 از انتساب كرامات به غیر پیامبر یروایات حاك -4-3-8-4

ابل اعتبار آن، به روشنی قامّا  با ذکر مصاديق و به طور ضمنی ذکر گرديده،فوق معیار  اگر چه

ر آصف بن برخیا که گويا وزي مانند ـ تأمّل است؛ زيرا قرآن کريم خود به صراحت، از غیر انبیاء

 ا به صورت مشهود در مورد حضرت مريمي( و 11/ 20: نمل) ع( بوده است) حضرت سلیمان

گواهی صادق بر امکان  هان نمونهي. ا(30/ 3: آل عمران) است ذکر فرمودهرا  یکراماتس( ـ )

 صدور کرامت از غیر پیامبران است. 

 روایات مربوط به مکانت عقل -4-3-8-1

چنانچه معیار ما برای تشخیص احاديث موضوع، تمجید از عقل و بزرگداشت آن باشد ـ که 

ناصرالدين البانی به صراحت، همۀ روايات وارده  ورزند وها بر عدم حجّّیت آن، اصرار میسلفی

قیم نیز با اين نظر موافق ( و ابن13، ص1312البانی، ) شمارددربارة ارزش عقل را موضوع می

روست؛ زيرا هی روباين معیار با چالش جدّ گويیم (، در اين باره می33، ص1113ابن قیم، ) است

ها برای شناخت حقايق هستی و کشف به انساناعتبار عقل از آن روست که هديۀ ويژة الهی 

نی نمايی آن، منبع و مرجعی پذيرفتپیوند میان اشیاء بوده، حجّیّت آن، ذاتی است و به دلیل واقع

 ن امر تأکید کرده و مکرراً، بندگان را بهياست که بايد بدان اعتماد کرد. به عالوه قرآن کريم، بر ا

/ 201، ص5، ج1301ر.ک. طباطبايی، ) بت الهی فراخوانده استاز اين موه یمندل و بهرهامر تعقّ

های دينی با عقل متعارض بود، مسلمانان در (. همچنین اگر مبانی و آموزه311، ص1113ادلبی، 

 ديد و الزمۀت نبودند؛ زيرا دين از اين چنین دعوتی زيان میمتن دين، شاهد دعوت به عقالنیّ

 ف حکمت و مغاير شأن و مرتبۀ شارع مقدس اسالم است. اين سخن، اغراء به جهل است که خال

نی و به های ديالبته بحث در گسترة کاربرد عقل، بحثی شايسته است و کاربرد آن در آموزه

 هایيکی از ناحیۀ خطاپذيری عقل و ديگر، از سوی آموزه: شودويژه حديث، از دو سو محدود می

از عقل منتفی نیست و همین احتمال، محّرک افرادی که احتمال خطا فراعقلی دين؛ يعنی ضمن آن

های خطای عقل در ز برخی زمینهیچون ارسطو برای ابداع منطق صوری بوده، قرآن و حديث ن

گمان  میختن ظن وهای شخصی و اجتماعی، تقلید از گذشتگان و درآنظیر گرايش ـ مادة استدالل
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 (. 231، ص1333مسعودی، ) را گوشزد کرده است با يقین و برهان ـ

ر رسد ضوابط و معیارهای مذکوادآور شد که به نظر میين نکته را يد اين بخش، بايان ايدر پا

، همین مقاله( از ظواهر يا اشارات کتاب 1مبحث ) «سنّتمعیارهای نقد متن نزد اهل »در بخش 

شده  تأسیسس چون عقل مؤيّد به شرع، استخراج و و ديگر منابع مورد تأيید شرع، مقدّ  سنّتو 

آوری روايات منقول از صحابه که در قبول بعضی پژوهان با جمعاست؛ چنانکه برخی از حديث

ل متواتر و صحیح، عق سنّتهايی چون عرضۀ حديث بر قرآن، اند، مقیاساز احاديث مناقشه کرده

(. 50 و 3، صص1111دمینی، ) انداستخراج کرده ،و تاريخ معتبر که در نقد آن احاديث آمده است

ای مذکور، هاند؛ يعنی اگرچه برخی از شاخصناتمام گفتهشیپ یهااز معیار یشمارد گفت يز باین

 بهره هستند.  یاز کارآيی الزم، باّما  شوند،یدرستی محسوب م یخود معیارها

 مخالفت با تاریخ مسلم و قطعی -4-3-3

ود، شکنار گذاشتن آن می که حجّیّت ذاتی دارند موجب یهرچند مخالفت حديث با قطعیّات

سی ای، سیاکه با اغراض خاص فرقه يیهاکه تاريخ قطعی و صحیح ـ و نه گزارش یو در صورت

پرسش اين است که قضايای تاريخی، اّما  اند ـ موجود باشد، کارآمد است؛و اجتماعی آلوده شده

یم، يابدست میشوند؟ ما چگونه به صحّت حقايق و مسلمات تاريخی خود چگونه شناخته می

اين  ی اين معیار،رسد که به رغم پذيرش کلّتا اخبار و روايات را با آنها محک بزنیم؟ به نظر می

در  يیچون عالّمه طباطبا یررو، مفسّنيا سخن در مقام عمل، ناتمام و فاقد کارآيی است. از

را دربارة  رامبیشه همسر پيزارش منسوب به عاچون گ ی، با آن که موارد«زانیالم»ر یتفس

ل مخالفت ید به دلیمل بر خود پوشانات سوره مزّ يکه حضرتش پس از نزول آ یمشخصات روپوش

شايد به علت اندک بودن اطالعات اّما  (.01، ص21، ج1301، يیطباطبا) کندیخ، رد ميبا تار

 رده استکن مفّسر در نقد روايات، کمتر به تاريخ استناد يدقیق و قابل اطمینان تاريخی باشد که ا

موجود در  یهااز چالش ین نکته ضرورت دارد که برخيادکرد اي(. 513، ص1331نفیسی، )

رها ایمع یرین است که به کارگيت ایّواقعاّما  ؛ستین سنّتث اهل ينقد، مختص حد یارهایمع

 یه مواردبه خود گرفته و با آن ک ینشياناً گزیو اح یفاتيشتر جنبۀ تشریث آنان، بيدر عرصۀ حد

ت جه یت و تجسّم خداوند را توانسته است از مدار خارج کند، به مثابۀ ابزاريث رؤيون احادچ

 ت. ع( عمل کرده اس) تیلت اهل بیر و اخبار فضيث غديچون حد یاتيف روایا تضعيه یتصف
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 گیری نتیجه

واند دلیل تصرف نقل يک حديث توسط يک راوی که بیانگر مسايل مبتال به باشد، نمی( 1

اديق ع(، که از مص) بر وضع آن سخن باشد؛ ضمن آن که تطبیق مسأله بر وصايت امام علی قطعی

ص( در مأل عام و کتمان صحابه و خالف عقل دانسته شده، ) ی انجام کاری از سوی پیامبرادّعا

 بیشتر وجهۀ سیاسی دارد. 

است که با  يیادّعاخود،  –است  سنّتکه از ضوابط عام و مبنايی اهل  -عدالت صحابه ( 2

 آيات قرآن دربارة منافقان و فاسقان و نیز تاريخ مسلّم و عقل در تعارض است. 

 معیارهايی از قبیل رکاکت، غلو و تاريک و ظلمانی بودن حديث گرچه قابل طرح هستند،( 3

 اند. جه، دچار آفت نسبیتیهای فکری جهان اسالم است و در نتمرزهای آنها جريانامّا 

نفی ، مه دلیل وجود موارد مشابه در قرآنص( به سخن پزشکان ب) ث پیامبرشباهت حدي( 1

 ست. یر نيپذاثبات یص( با سخنان ديگر انبیاء به سادگ) شود و تعارض سخن پیامبرتلقی نمی

تواند اگر مقصود از تبانی صحابه، همداستان شدن تعدادی از آنان باشد، اين تبانی نمی( 5

 رامبیپ ینیژه در جانشياگر مقصود اجماع است، چنین اجماعی به ومالک همگان قرار گیرد و 

 گاه تحقق نیافته است. ص( هیچ)

ص( نمايند به شهادت آيات قرآن که امور ) بطالن احاديثی که داللت بر کرامت غیر پیامبر( 3

  .اشخاص نسبت داده است، به هیچ روی پذيرفتنی و قابل دفاع نیست یای را به بعضخارق العاده

تمايز طول عمر طوالنی يک انسان با خلود او، مشکل را در خصوص زندگانی حضرت ( 0

 به معنای اثبات حیات جاودانه برای وی نیست.  یاحاديثن یچنسازد، زيرا ع( مرتفع می) خضر

 ص( بر آن داللت) قولی و عمل قطعی پیامبر سنّتچون حجّیّت عقل، ذاتی است و قرآن، ( 3

 ودن روايات مربوط به تمجید عقل، سخنی مردود است. کند، موضوع بمی

ن است يمسأله ااّما  اگرچه کلّّیت عرضۀ حديث بر تاريخِ مسلّم و قطعی، قابل انکار نیست؛( 1

ص( ) امبریز سخنان پیتم یبرا یاریرند که معیقرار گ توجّهمورد  یابه گونه یخيکه مسلمات تار

 ه باشند.داشت یگر مصداق خارجيد یبوده و از سو

سرانجام، بايد درباره حدود، مفاهیم و تأثیرگذاری برخی ديگر از ضوابط مذکور، نسبت ( 11

 .های مستقلی را سامان داددهندة آنها پژوهشز مرجع تطبیقیآنها با يکديگر و ن
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الحياء دار ا: حممد هبجة بيطار، مصر: حتقيق ؛قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديثقامسي، حممد مجال الدين؛  .75

 ق.  7781، الکتب العربية

 ش.  7728: حسن مصطفوي، مشهد: تصحيح ؛الرجال؛ کشي، ابوعمرو حممد بن عمر .71

 ش.  7711ه، يدار الکتب االسالم: ؛ هترانحبار االنوارجملسي، حممدباقر بن حممدتقي؛  .71

 ش. 7788مست، : هتران وضع و نقد حديث؛مسعودي، عبداهلادي؛  .78

 ا. تاملکتبة االسالمية، يب: الدين، بريوت يمد حميحم: ؛ حتقيقيتاريخ مسعوَ؛ نيبن حس يمسعودي، عل .79

 تا. دار اجليل و دار اآلفاق اجلديدة، يب: بريوت صحيح مسلم(؛) اجلامع الصحيح؛ مسلم بن احلجاج .21

 ش.  7717مؤسسه انتشارات امريكبري، : ، هتران8چ (؛متوسط) فرهنگ فارسيمعني، حممد؛  .27

 ش. 7787زمستان  ،21علوم حديث، ش  ؛«ارخيي(ي تپيشينه) (1) نقد منت»مهريزي، مهدي؛  .22
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