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چکیده
حدیث معتبر از اصلیترین منابع دینی مسلمانان است .امّا از آن رو كه در سدۀ نخست ،روایات پیامبر
(ص) به آسیبهایی چون وضع ،سهو و تصحیف گرفتار آمد ،عالمان حدیثشناس در مواجهه با مشکل یاد
شده ،افزون بر كاوشهای رجالی و طرح مباحث درایه ،به نقد متن حدیث نیز پرداختند و در این راستا
معیارهایی مطرح كردهاند .به نظر میرسد برخی از این ضوابط كه از سوی اهل سنّت مشخص شدهاند ،خود
با چالشهای مبنایی و یا ناكارآمدی روبرو هستند.
این پژوهش كوشیده است گامی در این زمینه فرا پیش نهد و برخی از معیارهای مطرح شده از قبیل
ركاكت ،ظلمانی بودن سخن ،شباهت آن به سخنان پزشکان ،تعارض با سخنان دیگر انبیا ،داللت بر كرامت
غیر پیامبر (ص) و تمجید عقل را در معرض بررسی و بازخوانی قرار دهد.

واژگان كلیدی:

حدیث ،نقد متن ،معیارهای نقد متن ،اهل سنّت.

 .1دانشیار دانشگاه فردوسی مشهدnaghizadeh@ferdowsi.um.ac.ir /
 .2دانشجوی دکتری معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد (نويسنده مسئول)1343hs@gmail.com /
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 -9مقدمه و طرح مسأله
حديث همانند قرآن ،يکی از منابع تشريع در اسالم میباشد و استناد به حديث در گرو اعتماد
و اطمینان به صدور آن است .در عین حال ،به داليلی ،از جمله انگیزههای گوناگون سیاسی
اجتماعی و سوء استفاده از شأن و مرتبه واالی پیامبر (ص) ،احاديث و سخنان آن حضرت پس
از وفات آن بزرگوار ،بزودی ،با فاصله کمی پس از وفات آن بزرگوار ،با آفاتی چون جعل ،وضع
و خطای راويان روبرو گرديد ،از اينرو نمیتوان همۀ احاديث را معتبر دانست .امّا از آنجا که
حديث از دو بخش «سند» و «متن» تشکیل شده است ،عالمان مسلمان برای بهینهسازی استفاده
از اين میراث گرانسنگ ،به تدوين علومی پرداختهاند و در نتیجه ،دانشهايی چون رجال ،درايه،
فقه الحديث و نقد حديث در راستای پاسخگويی به اين نیاز پديد آمدند .البته ،در اين میان ،نقد
متن که از اهمیت بسزايی برخوردار و مورد اهتمام شخص پیامبر (ص) ،ائمه (ع) و صحابه بوده،
کمتر از نقد سند مورد توجّه قرار گرفته است (مهريزی ،1331 ،ص /31دمینی ،1111 ،ص )5و
بدين سبب ،طیفی از مستشرقان بر اعتبار احاديث اسالمی تاختهاند (سالم الحاج ،2112 ،ج،1
صص.)511-511
نقد متن ( )Textual Criticismيا نقد داخلی ( )Internal Criticismبدين معناست
که غیر از طريق سند و راويان « ،حديث ،از طريق بررسی الفاظ و مفاهیم حديث ،شخصیت و
ويژگیهای فردی و معرفتی راوی و زمینههای فرهنگی ـ اجتماعی صدور روايت و تناسب و
عدم تناسب آن داوری کرده ،دربارة حديث قضاوت کنیم» (مهريزی ،1331 ،ص )3و به سؤالهای
زير پاسخ دهیم که :آيا معنای حديث صحیح است؟ آيا جامعهای که حديث در آن گفته شده،
صحت آن را تأيید میکند؟ آيا داليل شخصی ،مذهبی يا سیاسی برای احتمال وضع حديث،
وجود دارد؟ آيا حديث با اصول و قواعد اسالمی تناسب دارد؟ (امین ،2111 ،ص.)131
اين روش نقد حديث به طور مشخص ،در دهههای اخیر رواج بیشتری يافته و در اين راستا،
محقّقان شیعه و سنی ضوابط و معیارهايی را برای نقد متن برشمردهاند ،امّا پرسش اصلی پژوهش
حا ضر اين است که معیارهای مطرح شده تا چه اندازه از اعتبار و استحکام الزم برخوردار و تا
چه حد مورد اعتمادند؟ آيا خود اين ضوابط و معیارها کامالً ،پذيرفته شده و غیر قابل انکار
هستند؟ بر اي ن اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،وارسی و ارزشیابی اين معیارهاست و اين
که به طور خاص ،برخی معیارهای اهل سنّت تا چه اندازه ،درست و کارآمد هستند و به چه
میزان میتوانند پاسخگوی نیازها و چالشهای اين عرصه باشند .اين مقاله نخست تعدادی از
معیارهايی را که از سوی اهل سنّت در نقد متن مشخّص شده است ،به همراه مستندات مربوط
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از کتابها و آثار آنان ،مطرح میسازد و سپس ،چالشهايی را که اين معیارها با آن مواجه هستند
بازگو خواهد نمود.
دربارة پیشینۀ پژوهش بايد گفت چنان که در بخش «معیارهای نقد متن نزد اهل سنّت» خواهد
آمد ،حديثپژوهان مسلمان از زمان محمد بن ادريس شافعی (م 211 .ق) تاکنون عالوه بر توجّه
به سلسلۀ سند ،رجال حديث و مباحث درايه ،به نقد متن نیز پرداختهاند (مهريزی ،1331 ،ص.)1
البته ،برخی ابن جوزی (م 510 .ق) را از نخستین کسانی دانستهاند که عالوه بر نقد سند به نقد
متن پرداختهاند (دمینی ،1111 ،ص )5و نیز معتقدند که در میان محدّثان تا زمان ابن قیم (م051 .
ق) و «المنار المنیف» او اثر مستقلی دربارة نقد متن تدوين نشده است (همان ،ص .)3امّا چنانکه
اشاره شد ،در دهههای اخیر ،حديث پژوهان معاصر چون محمد عجاج خطیب ،محمود ابوريه،
امین خولی ،ادلبی ،دمینی و ديگران (خطیب ،1121 ،صص /133-131ابوريه ،1333 ،صص-111
 /115ثابت فتدی و ديگران ،1133 ،صص /231-205ادلبی ،1113 ،صص 210و  /233دمینی،
 ،1111صص 133-53و  )...به اين روش در نقد حديث ،اهتمام بیشتری کرده و هر يک مسأله
را از زوايۀ خاصی مورد بررسی قرار دادهاند .امّا اين پرسش که معیارهای ارائه شدة آنها خود ،تا
چه اندازه معتبر و کارآمد هستند مورد غفلت قرار گرفته است و تا آنجا که يافتهايم هیچيک از
آنان به بررسی و نقد و تعیین میزان استواری ،شفاف ّیت و کارآمدی اين معیارها نپرداخته است.
 -3معیارهای نقد متن نزد اهل سنّت
مجموعه آثار بزرگان اهل سنّت ،در خصوص نقد متن مشتمل بر ذکر معیارهايی است که از
مطالعۀ اجمالی اين آثار ،روند بحث نقد متن حديث در بستر تاريخ ،آشکارتر میشود .در اين
مقاله ،ابتدا ،به نقل سخنان بزرگان عامه در اين خصوص میپردازيم تا از میان کلمات ايشان،
معیارهای نقد متن را به دست آوريم:
نخست امام شافعی (م  211ق) در خصوص نقد متن مینويسد« :برای تشخیص راستگويی
راوی و دروغگويیاش ،از راه درستی و نادرستی مضمون استدالل میگردد؛ بدين صورت که
راوی مطلبی را گزارش کند که قابل تحقق است يا اين که ادلهای که راستی آنها روشن است
مخالف آن باشد» (شافعی ،1111 ،ص .)311بنابراين سخن ،معیارها و ضوابطی که شافعی برای
درستی مضمون روايت بیان میکند عبارتند از :صدق راوی ،تحقّقپذيری و معارض نبودن حديث
با ادلۀ معتبر.
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همچنین ابوحاتم رازی (م 320 .ق) در اين زمینه اظهار میدارد« :مرغوبیت دينار را از مقايسه
با نمونههای ديگر به دست میآورند؛ اگر در قرمزی و جال مانند آنها نباشد ،دانسته میشود که
مغشوش است و ناخالصی دارد .به همین گونه ،درستی حديث از راه عدالت روات يا درستی
مضمون ،به گونهای که بتواند سخن پیامبر (ص) باشد ،به دست میآيد» (ابوحاتم رازی،1301 ،
ص .)351بدين ترتیب ،وی از دو نوع معیار که يکی به سند و ديگری به متن مربوط میگردد،
سخن گفته و نیز چنانکه مالحظه میشود ،در اين اظهارات ،پس از معیار عدالت راوی ،صالحیت
صدور کالم از پیامبر (ص) را معیار و ضابطۀ سنجش اعتبار متن حديث توصیف کرده است.
نیز خطیب بغدادی (م 133 .ق) در کتاب «الکفاية فی علم الرّواية» با تفصیل بیشتر ،پای عوامل
گوناگونی را در عرصۀ نقد به میان کشیده ،مینويسد« :اخبار بر سه دستهاند :دستهای که درستی
آن معلوم است ،دستهای ديگر نادرستی اش آشکار است و دستۀ سوم وضعیتی نامشخص دارد.
بخشی که نادرستی آن روشن است از اين طريق کشف میشود که عقلها درستی آن را
نمیپذيرند و نصوصی برخالف آن داللت میکنند ،نص قرآنی يا سنّت متواتر يا اجماع امت آن
را نپذيرد يا دربارة اموری وارد شده باشد که همۀ مکلّفان ،ملزم به دانستن آن باشند و در آن،
جای عذری باقی نمانده باشد .پس ،هرگاه به گونهای وارد شود که نه موجب علم ضروری گردد
و نه علم استداللی ،بطالن آن مشخص است» (خطیب بغدادی ،1115 ،ص .)32وی در فصلی
ديگر از کتاب تحت عنوان «باب فی وجوب اطراح المنکر و المستحیل من األحاديث» میگويد:
«خبر واحد ،آنگاه که با حکم عقلی ،محکمات قرآن ،سنّت و سیرة معلوم و هر دلیل قطعی ديگر،
مخالفت کند ،پذيرفته نیست و تنها در جايی پذيرفته است که جای تعبّد در آن ،روا باشد» (همان،
ص .)132قواعد و ضوابطی که وی در عرصۀ نقد متن حديث ،به عنوان نشانههای نادرستی آن،
بیان میدارد عبارتند از :الف) مخالفت با عقل؛ ب) مخالفت با قرآن؛ ج) مخالفت با سنّت متواتره؛
د) مخالفت با اجماع؛ هـ) گمان به درستی خبری در مسائل دينی مورد نیاز؛ و) مخالفت با ادلّۀ
قطعی.
مدتی بعد ،ابن قیم (م 051 .ق) ،هم در اين خصوص واکاویهای قابل مالحظهای دارد .او
در فصل پنجم کتاب «المنار المنیف» ،مینويسد« :پرسیدهای که آيا میتوان حديث جعلی را با
قواعدی ،بیاعتنا به سلسله سند ،شناسايی کرد؟ اين پرسشی ارجمند و پاسخ آن در گرو تخصص
در زمینه شناخت روايت های صحیح است و صرفاً ،برای کسانی به دست آيد که گوشت و
خونشان با حديث آمیخته شده باشد و دارای ملکۀ حديثشناسی و تخصّص در شناخت سنّت
و سیره ،اوامر و نواهی و مستحبّات و مکروهات باشند؛ به گونهای که گويا خود يکی از صحابه
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پیامبر (ص) بودهاند» (ابن قیم ،1113 ،صص.)33-30
وی در ادامۀ بیان اين قواعد چنین میآورد :احاديث جعلی دارای تیرگی ،رکاکت و
سستیهايی است که انگار ،خود وصف جعلی بودن را اظهار میدارد (همان ،ص .)13همچنین،
او در فصل ششم کتاب مینويسد« :ما در اي نجا بر امور عام و قواعدی جهت شناخت حديث
جعلی تأکید میورزيم که عبارتند از:
الف) مطالبی که توسط يافتههای حس آدمی ،تکذيب می شوند؛
ب) مطالب سخیفی که مورد استهزاء قرار گیرند؛
ج) حديثی که به مقتضای آن ،ادّعا میشود که پیامبر (ص) رفتاری را در انظار عموم انجام
داده است ،ولی همۀ صحابه آن را کتمان کردهاند؛
د) متنی که فاقد رنگ و بوی سخن انبیاء باشد؛
هـ) حديثی که مشتمل بر ذکر جزئیات تاريخی است؛
و) روايتی که به سخن پزشکان شبیهتر است تا به سخن پیامبران؛
ز) احاديثی که به تمجید عقل پرداخته باشند؛
ح) احاديث مربوط به زندگانی حضرت خضر» (همان ،صص.)33-10
البته ،مورد اخیر در حقیقت ،معیار نیست؛ بلکه بیان مصداق است که در ادامۀ مقاله ،بدان
اشاره میشود .بدين ترتیب ،ابن قیم در مجموع ،از ده معیار در باب نقد و عیار سنجی و رهیافت
به کذب حديث سخن گفته ـ دو معیار در فصل پنجم شامل تیرگی و رکاکت و  3معیار در فصل
ششم از کتابش ـ و چنانکه پیداست ،گاهی به جای بیان معیار ،به جزئیات هم پرداخته است.
ابن خلدون (م 313 .ق) در مقدمۀ مشهور خويش ،پس از نقد جريان سادهانگاری
تاريخ نويسی ،به قواعدی در باب نقد روايات تاريخی اشاره دارد که در نقد حديث هم مفید و
کارآمد هستند .او میگويد« :تمدن و عمران سرشتی دارد که میتوان اخبار را بدان ارجاع داد و
روايتها را بر آن عرضه داشت» (ابن خلدون ،1133 ،صص .)5-1به گمان وی ،اگر در
گزارشهای تاريخی تنها به نقلها استناد شود و اصول عادات و رسوم ،قواعد سیاسی ،طبیعت
و سرشت تمدن و جامعۀ انسانی در آن لحاظ نشود و حوادث نهان با امور آشکار ،و گذشته با
حال سنجیده نشود ،از لغزش و خطا و انحراف ايمن نمیماند (همان ،صص .)11-11وی در
تکمیل اين سخن میافزايد« :بارها اتفاق افتاده که مورّخان و مفسّران و محدّثان ،مرتکب خطا و
لغزش شدهاند؛ زيرا تنها بر نقل تکیه کرده و منقول خود را بر اصول ،عرضه نکرده با موارد مشابه
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نسنجیده اند و نیز با معیار حکمت و شناخت سرشت حقايق و نیز دقت و بصیرت نیازمودهاند.
بدين جهت ،از مسیر حق ،فاصله گرفته و به گمراهی افتادهاند .اينگونه انحطاط در شمارش
ثروت يا سپاهیان بسیار ،روی داده است؛ چرا که آمار ،بیشتر در مظانّ دروغ و دستاويز ياوهگويی
است و بايد آن را بر اصول و قواعد ،عرضه داشت».
يکی از نمونهها ،شمارة سربازان سپاه بنیاسرائیل است .چنانکه مسعودی و ديگر مورخان
آوردهاند ،پس از آن که موسی (ع) در وادی تِیْه ،به هر کس که سن او از بیست گذشته و توانايی
رزم دارد اجازه داد که سالح برگیرد ،تعداد افراد سپاه بنیاسرائیل را شماره کرد ،که به ششصد
هزار سرباز بالغ ـ فارغ از نابالغها ـ میرسید؛ در صورتی که اگر وسعت و گنجايش مصر و شام
را برای چنین سپاه عظیمی بسنجیم مايۀ حیرت میشود» (همانجا و ر.ک .مسعودی ،بیتا ،ج،1
ص .) 11چنانکه مالحظه شد ،ضوابط و معیارهايی که ابن خلدون برای درستی سخن مورخان،
مفسّران و محدّثان بیان میدارد ،شامل موارد زير میشود:
الف) سنجش روايات و گزارشهای تاريخی با سرشت تم ّدنها و جامعۀ بشری؛
ب) سنجش احاديث با اصول و قواعد سیاسی؛
ج) سنجش روايات و گزارشها با اصول عادات و رسوم.
مشخص است که اطالعات تاريخیـ جغرافیايی و تحلیل وضعیّت اقوام و ملل میتواند در
اين جهت ،به ما کمک کند که اگر اين اخبار با شاخصههای يک قوم ،تطبیق نکند ،صحت آن را
نپذيريم .جمالالدّين قاسمی (م 1121 .ق) نیز در کتاب «قواعد ال ّتحديث» ،بابی را به «حديث
موضوع» اختصاص داده و در آن ،پس از اذعان به توانايی شناخت روايات ساختگی ،پیرامون
نقد متن حديث مینويسد« :دلهای پاک ،توانايی معرفت حديث ساختگی و احاطه بر آن را
دارد» (قاسمی ،1331 ،صص .)101-101بدين ترتیب ،اين مولّف معتقد به کارآمدی بُعد روحانی
و معنوی فرد در بازشناسی حديث جعلی است.
از حديثپژوهان معاصر ،محمد عجاج خطیب ،قراينی را که حکايت از پديدة «وضع» در
متن حديث دارند ،اينگونه آورده است:
الف) احاديثی که در متن آن ،رکاکت باشد؛
ب) فساد معنا :يعنی اخباری که به نوعی ،بر تبانی صحابه بر کتمان امری داللت می کنند؛
ج) احاديثی که مخالف مسلّمات تاريخی در عصر رسول خدا (ص) باشند؛
د) روايتی که نشانگر نقل مسائل عمومی توسّط يک نفر باشد؛
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
کوچک باشند (خطیب ،1121 ،صص .)133-131نامبرده ،ضمن آنکه به تبعیت از ديگران،
مستندات قرآنی و روايی عدالت صحابه را بیان داشته ،وجود احاديث موضوع منتسب به صحابه
را منتفی دانسته است (همان ،صص.)231-253
از معاصران اهل سنّت ،محمود ابوريه ،در کتاب «أضواء علی السّنة المحمّديّة» ،از معیارهای
هفتگانهای که حديث موضوع را میتوان بدانها بازشناخت ،بدين ترتیب نام برده است:
الف) مخالفت حديث يا اصول شريعت؛
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) حديث به گونهای باشد که شخص آشنا با سخن شارع از شنیدن آن ،تنفر قلبی میيابد و
لرزه بر اندامش میافتد؛
ز) حديث «چون شب تار ،ظلمانی و تاريک باشد» (ابوريه ،1333 ،صص.)115-111
همچنین قواعد مورد توجّه مصطفی السّباعی ،مؤلّف «السنة و مکانتها يف التشّريع االسالمي»
هم از اين قرارند:
الف) الفاظ حديث چنان رکیک نباشد که انسان فصیح يا بلیغ آن گونه سخن نگويد؛
ب) متن روايت مخالف بديهیات عقلی ـ که تأويل آن ناممکن است ـ نباشد؛
ج) متن روايت با قواعد کلی حکمت و اخالق ،در تضاد نباشد؛
د) با اصول عقیدتی مربوط به صفات خدا و پیامبرانش ،مخالفت نکند؛
هـ) موافق انگیزههای نفسانی راوی نباشد؛
و) در تقابل با تاريخ قطعی و سنّت الهی دربارة جهان و انسان قرار نگیرد؛
ز) مخالف اصول و قواعد مسلّم پزشکی نباشد؛
ح) از اموری که موجب برانگیختن شهوت انسان و فساد میگردد ،به حساب نیايد (سباعی،
 ،1121صص.)312-311
وی در ادامه ،اين بنیان را برای نقد حديث کامل و استوار میداند و معتقد است که اين بنیانی
سالم است که هیچ انسان منصفی نمیتواند در استحکام ،عمق و کفايت آن ،ترديد کند .در ضمن،
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از ديدگاه وی ،علمای اهل سنّت به اين مقدار هم بسنده نکرده ،حديث را از ناحیۀ «اضطراب»،
«شذوذ» و «آسیبهای پنهان» آن نیز نقد کردهاند ،همچنان که متن حديث را از جهت وجود
«قلب»« ،تصحیف» يا «ادراج» نیز در معرض بحث و تأمّل قرار دادهاند (همان ،ص.)312
ديگر نويسندگان نیز معیارهايی را بیان داشتهاند که غالباً ،تکرار معیارهای مذکور محسوب
میشوند و يادکرد آنها ماللآور است (ر.ک .سیوطی ،1312 ،ج ،1صص /203-201عتر،1100 ،
صص /310-312ادلبی ،1113 ،صص 210و /233ثابت فتدی ،1133 ،ص 0ذيل مادّة «حديث»،
پاورقی /دمینی ،1111 ،صص /133-53سلیمانی ،1123 ،صص.)213-211

 -4تأمّلی در معیارهای نقد حدیث اهل سنّت
برخی از معیارهای مذکور نزد بسیاری از محققان فريقین ،پذيرفته شده است؛ ولی
حديثپژوهان اهل سنّت در مقام تطبیق و تعیین مصاديق بعضی از اين معیارها ،تحت تأثیر از
انگیزهها و گرايشهای مذهبی ،نکاتی را گوشزد کردهاند که عرضۀ آنها بر معیارها ،بحثانگیز
است؛ ضمن آن که بخش ديگری از ضوابط نی ز از اصل و اساس ،با چالش مواجه هستنند .در
اينجا ،نخست به تعدادی از معیارهای مشترک که مشکل تطبیق دارند اشاره میکنیم و سپس،
نمونههايی از معیارها و ضوابط ويژة اهل سنّت را مورد مالحظه قرار میدهیم:

 -9-4معیارهای مشترک
شماری از معیارهای مشترک شیعه و اهل سنّت و نیز شواهدی از تعیین مصداقهای غیر قابل
پذيرش اهل سنّت عبارتند از:

 -9-9-4مخالفت با كتاب
ص صريح قرآن باشد،
حديث پژوهان مسلمان ،رواياتی از پیامبر اسالم (ص) را که مخالف ن ّ
کالم پیامبر (ص) به شمار نمیآورند و اين مسأله را مورد اجماع مسلمانان میدانند (ادلبی،1113 ،
ص)231؛ برخی نیز بر اين باورند که حجّیّت قرآن متوقف بر امر ديگری نیست و ظواهر قرآن
برای کسانی که مقدّمات فهم کتاب الهی را فراگرفته باشند ،حجّت است .عالوه بر اين ،حجّیّت
بیان پیغمبر اکرم (ص) و امامان اهل بیت (ع) از قرآن به دست میآيد .از اين رو ،ما مأمور به
رجوع به قرآن و استمداد از آن هستیم (طباطبايی ،1301 ،ج ،1ص .)31پس صحیح است که
مالک سنجش روايات ،قرآن کريم باشد.
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 -8-9-4مخالفت با سنّت قطعی
مقصود سنّت و سیرة قطعی پیامبر ( ص) است؛ آن گاه که برای ما معلوم و مسلّم باشد و
مظنون نباشد (ادلبی ،1113 ،ص .) 201اين معیار مورد قبول همۀ فرق مسلمین ،واقع شده و در
سیرة صحابه نیز بدان ،عمل شده است (دمینی ،1111 ،صص 0-3و  /135مهريزی ،1331 ،ص13
و  ،1332ص.)11

 -3-9-4مخالفت با عقل
عقل بزرگترين هديۀ الهی به انسان و مهمترين شاخصۀ او از ديگر حیوانات است .متون دينی
نی ز آکنده از دستورهای خداوند بر پیروی و تبعیت از اين نعمت بزرگ خداوند هستند .به گفتۀ
عالمۀ طباطبايی « بیش از سیصد آيه در قرآن وجود دارد که بشر را به تفکّر ،تذکّر و يا تع ّقل
دعوت يا اينکه به نبی اکرم (ص) ،برهانی را برای اثبات حق يا رد باطل ارائه میکند» (طباطبايی،
 ،1301ج ،5ص .)201عالمه در ادامه ،با اشتباه خواندن ديدگاه اخباریها که در تفسیر قرآن ،تنها
به نقل روايات و اقوال صحابه و تابعان قناعت میکنند ،میگويد :خداوند هرگز در قرآن ،دلیل
عقل را ابطال نکرده است؛ ضمن آن که حقان ّیت قرآن نیز با دلیل عقل ثابت است (همان ،ج،1
ص .)1اگرچه اين معیار نیز فی الجمله ،پذيرفته شده است (ادلبی ،1113 ،ص /311مهريزی،
 ،1332ص ،)11امّا در برخی از مصاديق و موارد مشخّص شده و تطبیق آنها از سوی اهل سنّت
مالحظاتی وجود دارد که به عنوان نمونه ،بدانها اشاره میشود:
الف) چنانکه گذشت ،نقل مسائل عمومی توسط يک نفر در مواردی که انگیزة کافی برای
نقل يک مطلب موجود باشد به گمان بعضی از حديثپژوهان اهل سنّت ،مصداق مخالفت حديث
با عقل ،به شمار آمده و ظاهراً ،آن را «محال عادی» به حساب آوردهاند (خطیب،1121 ،
صص .)133-131اين شاخص چندان صحیح به نظر نمیرسد؛ زيرا خبر واحدی که با صحّت
سند و شرايطی خاص مورد پذيرش فقها قرار میگیرد نیز دارای اين ويژگی است .البتّه ،نقل يک
نفر درجه اعتماد به حديث را در مقايسه با يک حديث مستفیض ،پايینتر میآورد ،ولی هرگز
دلیل بر موضوع بودن آن روايت نیست و نکتۀ مهمتر اينکه مصداق قابل مالحظهای برای معیار
پیشگفته جز آنچه که به موضوع امامت يا فضايل اهل بیت مربوط میشود ارائه نمیشود.
ب) اگر مقتضای پذيرش حديث اين باشد که معصوم سخنی را در مأل عام صادر نموده ،ولی
صحابه آن را کتمان کرده اند ،اين خود دلیلی بر مجعول بودن آن است .مرجع متوهّم اين ضمیر

 910دو فصلنامه كتاب قیم ،سال پنجم ،شمارۀ دوازدهم ،بهار و تابستان 9314

هم بهطور عمده ،مسألۀ نصب علی بن ابیطالب به امامت ا ّمت است (ابن قیم ،1113 ،ص/50
سباعی ،1121 ،ص ) 111و برخی طبق اين ضابطه ،واقعۀ غدير را از موضوعات و مرويّات واهی
دانسته و گفتهاند« :شیعه مدعی است که پیامبر (ص) به هنگام بازگشت از حجّة الوداع ،در حضور
همۀ صحابه ،دست علی بن ابیطالب را گرفته است و به گونهای که همه او را شناختهاند ،به
مردم نشان داده و سپس فرموده است« :هذا وصيّي و أخي و اخلليفة من بعدي ،فأمسعوا له و أطيعوه؛
اين برادر ،وصی و جانشین بعد از من است .پس ،سخن او را بشنويد و از او ،پیروی کنید».
همچنین ،ادّعا کردهاند که همۀ صحابه ـ از جمله ابوبکر ،عمر و عثمان ـ بر کتمان ،تغییر و
مخالفت با سخن پیامبر (ص) اتفاق کردهاند (ابن قیم ،1113 ،ص.)50
گفتنی است «حديث غدير» نزد برخی از حديثپژوهان معاصر اهل سنّت با عباراتی مشابه
عنوان «الوصّية لعلیّ» ،به عنوان روايتی که مشتمل بر بیان امری قبیح يا محالاند تلقّی شده است
(دمینی ،1111 ،ص .)220البتّه ،وجه قبح و يا محال بودن حديث را چنین تبیین میکنند که اگر
حديث درست باشد ،صحابه را که با مفاد آن مخالفت کردهاند ،در معرض اتّهام قرار میدهد .در
اينجا ،تأثیر گرايشهای مذهبی در جهتگیریها و داوریهای متفاوت آنان ،به خوبی آشکار
میگردد 1.آنان چنین داوری کردهاند که اگر چنین نصّی در مورد جانشینی امام علی (ع) ،از پیامبر
(ص) صادر شده بود ،از نگاه صحابه مخفی نمیماند و بزرگ و کوچک آنان ،شهری و روستايی
و مرد و زن ،از آن سخن میگفتند .از اينرو ،چنین ادّعايی از اصل ،باطل است که همۀ ا ّمت
اسالم به رغم اغراض مختلف ،آن را انکار نمايند .پس ،چنین نقلی به حکم عقل و عادت محال
است (ادلبی ،1113 ،صص.)311-311
همان گروه برای تأکید بر استبعاد عقلی اين مورد و در نتیجه ،اثبات وضع حديث ،ضمائم و
شواهدی از اين دست آوردهاند که« :ابن عباس گويد :چون پیامبر (ص) در شب معراج به آسمان
هفتم برده شد ،در هريک از آسمانها ،عجايب و شگفتیهايی به او نشان دادند .صبح واپسین
روز ،پیامبر (ص) وقتی دربارة اين شگفتیها سخن گفت ،گروهی او را تکذيب و جمعی تصديق
کردند .دراين هنگام ،ستارهای از آسمان فرو افتاد و پیامبر (ص) فرمود :ستاره را بجويید؛ در خانۀ
هر کس افتد ،جانشین من خواهد بود .اهل م ّکه آن را در خانۀ علی بن ابیطالب (رض) يافتند.

 .1البته ،شیعه برای اثبات جانشینی امام علی (ع) به دالئل بسیاری چون آيات واليت ،تبلیغ ،اکمال و تطهیر و نیز
حديث ثقلین ،منزلت ،انذار و ...استناد میکند (ر.ک .عالمه حلی ،1313 ،صص 522-515و  ،1110صص-131
 232و ديگر کتب کالمی شیعه ،مبحث امامت).
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از اينرو ،آنان گفتند :محمّد (ص) گمراه شده و به اهل بیتش ،پسر ابوطالب ،گرايیده و اينجا بود
النجْمِ إِذا هَوی﴾ (نجم)1 /53 :؛ سوگند به اختر چون فرود آيد  ...ـ
که آياتی از سورة نجم ـ ﴿ َو َّ
نازل گرديد (ابن جوزی ،1333 ،ص.)302
ابن جوزی در ادامه ،از غفلت واضعان حديث شگفتزده شده که چگونه امری غیر عقالنی
مثل افتادن ستاره و ثابت ماندن آن برای رؤيت در خانه را به خیالبافی کردهاند (همانجا) .اگرچه
در نقد اين معیار و ضمائم آن سخن بسیار است ،امّا به اختصار ،بايد گفت:
 -1البته ما هم میپذيريم که دلیل ظنی نمیتواند در برابر دلیل قطعی ،مقاومت کند؛ امّا اگر
صدور حديثی برای ما قطعیت يابد ،وضع عوض خواهد شد .بزرگانی چون عالّمه امینی اثبات
کردهاند که حديث غدير متواتر است (امینی ،1310 ،ج ،1صص 11و  .)211همچنین ،يک خبر
قطعیالصّدور مجالی برای تشکیک و ترديد باقی نمیگذارد تا به معیارها و مالکهای تشخیص
جعل و وضع ،نیازمند باشیم.
 -2همچنین ،برخی برآناند که« :لو کان مثل ذلک النصّ حتمًا ،ملا خفي علي رؤوس الصحابة
يف سقيفة بينساعدة»؛ اگر چنین تصريحی حتمی بود ،بر بزرگان صحابه در سقیفۀ بنیساعده،
مخفی نمیماند (ادلبی ،1113 ،صص .)311-311امّا چنانکه گذشت ،بزرگانی چون عالّمه امینی
به نقل از منابع اهل سنّت ،به روايت از تعداد قابل مالحظهای از صحابه ،موضوع تعیین امام علی
(ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص) را مستند کردهاند .در نتیجه ،میتوان گفت مسألۀ جانشینی
امام علی (ع) و وصايت او برای سران صحابه ،مخفی نبوده است (امینی ،1310 ،ج ،1صص-11
.)111
 -3نکته دي گر آن که همۀ کسانی که در واقعه غدير حاضر بودهاند ،اهل مدينه نبودند و به
شهادت تاريخ ،بیشتر صحابه به دستور مؤکّد رسول گرامی اسالم ،در زمان تشکیل سقیفۀ
بنی ساعده به جیش اسامه پیوسته بودند و تنها معدودی از آنان در محل سقیفۀ بنیساعده که
گنجايش جمعیت قابل مالحظهای هم نداشته ،حضور يافتهاند ،از اينرو ،هنگامی که دربارة
خطای فاحش بیعت با ابوبکر سخن میگويیم ،در بارة معدودی از افراد حاضر در سقیفه سخن
به میان می آيد و نه همۀ امّت اسالم تا کفر يا تخطئۀ امت اسالم ،محال انگاشته شود.
 -1جالبتر ،آن که برخی از آنان در مقام تبیین دلیل عقل ،از عقلی سخن میگويند که «به
نور قرآن کريم و سنّت ثابت پیامبر (ص) ،منوّر شده باشد و نه عقل مجرّدی که هرگونه اجتهادی
را برمیتابد» (ادلبی ،1113 ،ص .)311حال بايد پرسید :اين کدامین عقل است که از روايت
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متواتری چون حديث غدير که به گفتۀ عالمه امینی 111 ،تن از صحابه آن را بازگو نمودهاند و
مستند به منابع فراوان اهل سنّت است ،منوّر نمیگردد؟ (امینی ،1310 ،ج ،1صص.)31-11
 -5آيا ذکر احاديثی که به گمان متقدمانی چون ابن جوزی و معاصرانی چون ادلبی ،موضوع
هستند مخالف عقل منوّرند ،يا مخالف مذهبی که در صورت پذيرش اين حديث ،خدشهدار
میشود؟
 -3گفتنی است ابن ج وزی که بر اين مسأله و استبعاد آن ،پافشاری کرده است به اقرار
حديثپژوهان اهل سنّت ،دربارة احاديث موضوعه ،راه افراط پیموده است و تا آنجا به تندروی
مشهوراست که چهرة معروفی چون جالل الدين سیوطی را به پیرايش ،نقد و اختصار اثر وی
واداشته است (سیوطی ،1110 ،ج ،1ص.)1

1

 -0اي نکه امثال ابن جوزی افتادن ستاره در يک خانه را از مصاديق احاديث خالف عقل
دانستهاند به فهم آنان از واژة «نجم» هم مربوط میشود .بنا به گفته برخی مفسّران ،مراد از نجم
در آيه ﴿وَ النَّجْمِ إِذا هَوی﴾ (نجم ،)1 /53 :مطلق اجرام روشن آسمانی است (طباطبايی،1301 ،
ج ،11ص )11و يا منظور از نجم نه ستارگان ،بلکه شهاب و نیازکهايی 2است که عرب ،آنها را
«نجم» مینامد و به وسیله آنها شیاطین جن رانده میشوند (طباطبايی ،1301 ،ج ،11ص .)11با
اين بیان ،افتادن شهاب در خانه حضرت علی (ع) پس از ذکر سخنان رسول گرامی اسالم (ص)،
استبعادی ندارد.

 -8-4مالحظاتی پیرامون معیارهای ویژۀ اهل سنّت
حديثپژوهان اهل سنّت ،ضوابط و معیارهايی را در نقد متن حديث ذکر کردهاند که در اين
مجال ،نمونه ای از معیارهای عام و برخی معیارهای ويژة آنان را آورده ،به نقد آنها میپردازيم:
از مهمترين و فراگیرترين معیارهای اعتبارحديث نزد اهل سنّت ،عدالت صحابه است .اين ويژگی
از ضابطههای اصلی و عمومی اعتمادسازی بوده که به زعم آنان ،در احاديث منقول از صحابه با
توجّه به اين ضابطه ،امکان وضع ،راه نمیيابد .البته ،تعداد صحابه نزد اهل سنّت دقیقاً ،مشخص
نیست و رقمهای  111هزار 11 ،هزار و  11هزار را که برخی ذکر کردهاند تنها عددی تقريبی
 .1اگرچه سیوطی در اوائل کتاب «الآللی المصنوعة» ،تدوين اين اثر را به خود منتسب میکند (ج ،1ص ،)1ولی
برخی پژوهشگران براين باورند که ابن جوزی ،خود کتاب موضوعات را خالصه کرده است (وزيریفرد.)1333 ،
در صورت پذيرش اين احتمال ،ابن جوزی از برخی ديدگاههايش در الموضوعات عدول کرده است.
 .2شهابی که به شکل نیزه کوتاه در آسمان ديده میشود؛ نیزه کوتاه (معین ،1301 ،ص.)1331
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است( .خطیب ،1121 ،ص.)235
نقد اين معیار در حقیقت ،به مالحظات محققان پیرامون اصل موضوع باز میگردد که
پیشینهای درازدامن دارد .اين که مراد از صحابی چیست؟ مستندات نظريه و از جمله ،حديث
«اصحابی کالنّجوم» تا چه حد معتبرند؟ (ر .ک .البانی ،1312 ،ص ،)03اصل ياد شده با آيات
مربوط به جريان نفاق در عصر رسول خدا (ر .ک .سبحانی ،1301 ،ص )33و روايات ارتداد
برخی از صحابه ،چگونه سازگار است؟ (ر .ک .بخاری ،1110 ،ج ،1ص /11مسلم ،بیتا ،ج،1
ص /33ابن اثیر ،1111 ،ج ،2ص )11و موارد ديگری از اين پرسشها که به جهت رعايت
اختصار ،آنها را در اينجا ،ذکر نمیکنیم (ر.ک .سبحانی ،1301 ،ص.)33

 -3-4نقد اعتبار و كارآمدی برخی از معیارهای ویژه اهل سنّت
اينک تعدادی از معیارهای ويژه را که حديثپژوهان اهل سنّت طرح کرده اند ،مورد تأمّل
قرار میدهیم .اين مالکها از سه جهت بازبینی میشوند:
الف) آيا اين معیارها از تعريف و قلمرو مشخّصی برخوردارند؟ و تا چه اندازه درستی و
استحکام الزم را دارند؟
ب) اين معیارها بر چه مبنايی استوار هستند و چگونه استخراج و تأسیس شدهاند؟
ج) آنها تا چه اندازه کارآمد و مؤثرند؟
از آنجا که پیگیری اين پرسشها در خصوص يکايک معیارها فراتر از حد و اندازة يک مقاله
است ،به اختصار ،برخی از موارد را که به گونهای در معرض يکی از پرسشهای سهگانه قرار
میگیرند تعقیب میکنیم:

 -9-3-4معیارهایی فاقد تعریف و قلمرو مشخص
چنانکه گفته شد ،برخی از معیارها تعريف روشن و مشخّصی نداشته ،موجبات رويارويی و
نگرش سلیقهای و نسبی را فراهم میآورند که از آن جمله ،میتوان به اين موارد اشاره کرد:

 -9-9-3-4ركاكت متن یا مضمون حدیث
برخی رکاکت را مخل به فصاحت دانسته (خطیب ،1121 ،ص )133و بعضی گويند به اعتبار
اموری که به متن روايت و الفاظ حديث بر میگردد ،به رکاکت لفظی حکم میشود و رکاکت
الفاظ حديث به گونهای است که گوش آدمی را آزار میدهد؛ طبع انسان آن را نمیپسندد و
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معنای آن را برای فرد آگاه ،زشت مینمايد (سلیمانی ،1123 ،ج ،1ص .)213چنانکه مالحظه
شد ،تعريف رکاکت لفظی به صورت توصیفی ارائه شده ،قلمرو آن نامشخص و معنای آن برای
همگان بطور يکسان ،قابل درک يا سنجش پذير نیست و جای اين پرسش نیز وجود دارد که
میزان فصاحت و بالغت حديث چیست؟ افزون بر اين ،چون در نظر محدّثان ،نقل به معنا جايز
است (سیوطی ،1312 ،ج ،1ص /203عتر ،1100 ،ص ،)312چگونه میتوان مالک مشخّصی به
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؟
اگر مقصود از رکاکت ،تنافر معنايی باشد که غالباً بدان اشاره کردهاند و آن را عبارت از سخن
پستی میدانند که رسول خدا (ص) نظیر آن را بر زبان نمیآورد (سیوطی ،1312 ،ج ،1ص/203
دمینی ،1111 ،ص ،)133اين برداشت ،کار مح ّدث را سختتر خواهد کرد .با اين فرض ،آيا اگر
سخنی را اهانت آمیز يافتیم ،رکیک محسوب خواهد شد؟ اگر چنین است در خصوص تعابیری
که در قرآن کريم يا سخنان پیامبر (ص) وجود دارد که متضمّن خطابهای نسبتاً ،تندی در
مواجهه با کفار ،مشرکین و منافقین است چگونه قضاوت بايد کرد؟

 -8-9-3-4تبانی صحابه
بايد ديد منظور از معیار تبانی صحابه چیست؟ اگر مقصود از ذکر اين معیار همان اجماع
اصحاب پیامبر برکذب يا عدم وقوع حادثه يا صدورگفتاری از رسول خدا (ص) باشد ،هیچگاه
مصداق خارجی پیدا نکرده است و اگر اتفاق بخشی از صحابه منظور است ،نمیتواند قابل قبول
باشد؛ زيرا تعدادی از جمع را نمیتوان مالک برای همۀ آن افراد قرار داد .اگر هم مقصود احاديثی
باشد که يک موضوع عامّالبلوی را تنها با استناد به يک راوی گزارش میکنند ،چنانکه اشاره شد،
نقل روايت توسط يک نفر ،مالزم با موضوع بودن آن نخواهد بود .بگذريم از اين که حوادثی
همانند واقعه غدير يا نصوصی در امامت حضرت امیر (ع) در طبقه اول ،راويان متعدّدی دارد.

 -3-9-3-4یافتن نوعی ظلمت و تاریکی در سخن
مقصود از روشنايی و تاريکی سخن چیست؟ معیار تشخیص آن کیست؟ ظلمت و تاريکی
در سخن با چه معیاری و چگونه قابل تشخیص است؟ چنانکه مشاهده میشود ،اگر به ديده
انصاف بنگريم ،ابهام در معنای اين معیار کامالً روشن است و در اين حوزه ،میدان برای
داوریهای سلیقهای و جانبدارانه ،به آسانی فراهم است.
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 -4-9-3-4فساد معنا در حدیث
فساد معنا در حديث يعنی اخباری که اگر مفاد آنها مقرون به صحّت باشد ،صحابه پیامبر را
به پنهانکاری در مورد يک واقعیت و به نوعی تبانی ،بر کتمان يک امر متهم میسازد؛ در خصوص
اين معیار که به صورت يک عنوان مشترک ،بر موارد کثیری چون مخالفت با «بديهیات عقلی» و
«قطعیات تاريخی» و «حس و تجربه» اطالق گرديده است (خطیب ،1121 ،صص/131-131
سباعی ،1121 ،ص ،)110بايد پرسید :منظور از فساد معنا چیست؟ آيا مرزهای اين عنوان عام،
مبهم و نامشخص نیست؟
اگر فساد معنای مورد ادّعا با استفاده از رهنمود قرآن ،سنّت قطعی يا بديهیات عقلی و برهان
قاطع ،به دست آمده باشد ،بازگشت اين معیار به موارد پیشین خواهد بود و اگر سلیقهای و تابع
رأی و قیاس خود محدّث باشد ،فاقد ارزش و اعتبار است.

 -1-9-3-4احادیث آمیخته با غلو
می پذيريم که حديث غلوآمیز را نبايد معتبر شمرد و قرآن و حديث ،ما را به شدّت ،از اين
آفت برحذر داشتهاند (ر.ک .نساء101 /1 :؛ مائده 00 /5 :و نیز ر.ک .ابن بابويه ،1330 ،ص331
و  ،1300ج ،2ص .)213شیعه نیز احاديث آمیخته با غلو در وصف اهل بیت (ع) را نمیپذيرد
(ر .ک .طوسی ،1111 ،ج ،2ص /231کشی ،1313 ،صص /312-210مجلسی ،1303 ،ج،25
صص.)351-231

1

امّا اگر مقصود ذکر فضايل بزرگانی چون اهل بیت پیامبر (ص) باشد ،وجود آيات قرآن و
روايات متواتر و شخصیت تاريخی آن بزرگان ،گواه صادقی بر حقّانیّت فی الجملۀ اين فضايل
است و اگر منظور ،انتساب کرامتهايی به اولیای الهی است ،قرآن کريم هم کرامتهايی را به
غیر انبیا نسبت داده است (ر .ک .آل عمران 30 /3 :و نمل ،)11 /20 :ضمن آنکه اگر انتساب
اوصافی به مخلوق فراتر از سطح مقام بندگان باشد ،ما هم به عدم اعتبارآن اذعان داريم و با اين
نويسندگان ،همرأی خواهیم بود.

 .1به عنوان نمونه ،امام صادق (ع) شیعیان را از گمراهی و انحراف جوانان به دست غالت و انحراف آنان برحذر
َدعُونَ
َر خَلْقِ اللَّهِ ،يُصَغِّرُو َن عَ َظمَةَ اللَّهِ ،وَ ي َّ
میدارد و میفرمايد« :احْذَرُوا َعلَی شَبَابِكُمْ الْ ُغلَاةَ لَا يُ ْفسِدُونَهُمَْ ،فإِنَّ الْ ُغلَاةَ ش ُّ
الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ ،وَ اللَّهِ إِنَّ الْ ُغلَاةَ شَرٌّ ِمنَ الْيَهُودِ وَ النَّصاری وَ اْلمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» (طوسی ،1111 ،ص.)351
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 -8-3-4معیارهای ناسازگاری با مبانی دینی
معیارهای زير با مبانی دينی در تعارض هستند و استخراج و پذيرش آنها قابل بحث و ترديد
جدی است:

 -9-8-3-4شباهت داشتن به سخنان پزشکان
چنانکه گفتهاند هرگاه کالمی از توصیههای پزشکی و يا دارای مشابهت با سخنان پزشکان
باشد ،مردود است .اهل سنّت اين معیار را از کجا آوردهاند؟ آيا قرآن کريم دربارة خوراکیها،
میوهها و نوشیدنیها و خواص هر يک سخن نگفته است؟ چه مانعی دارد که سخنی از پیامبر
( ص) هم به مناسبتی ،دربارة اين موارد صادر شده باشد؟ در محافل علمی و آثار اهل سنّت نیز
مباحث عمدهای در طب نبوی تعقیب میگردد (ر.ک .بخاری /1111 ،سیوطی /1130 ،ابن قیم،
 /1113دياب ،1131 ،سراسر اين کتب).

 -8-8-3-4رد حدیث متعارض با سخنان دیگر انبیاء
به نظر می رسد اعتماد بر سخن پیامبران پیشین ،خود نیازمند پشتوانۀ سندی است .نقل از
منابع غیر حديثی در اين باب دشوار است و بايد سخنان آنها را از طريق قول معصوم (ع) به
دست آورد .پس ،تعارضی بین سخنان ديگر پیامبران با جمالت رسول گرامی اسالم (ص) متصوّر
نیست؛ ضمن آنکه آموزههای دين اسالم و آيین نجاتبخش و کامل آن را نمیتوان با گزارههای
مح ّرف شريعتهای پیشین ،مقايسه کرد.

 -3-8-3-4احادیث مربوط به زندگانی حضرت خضر
آنچه دربارة حضرت خضر (ع) شهرت دارد عمر طوالنی اوست .گفته میشود پذيرش
روايات مرتبط آن حضرت مغاير با اصل مخلّد نبودن آدمیان است (ابن قیم ،1113 ،ص/30
دمینی ،1111 ،ص )121در حالیکه اين امر با خلودی که منکرين آن به استناد آيه شريفه﴿ :وَ ما
ِت َفهُمُ الْخالِدُون﴾ (انبیاء)31 /21 :؛ و پیش از تو ،برای هیچ
جَ َعلْنا ِلبَشَ ٍر ِمنْ َقبْ ِلكَ اْل ُخلْ َد أفَإ ْن م َّ
بشری جاودانگی ]دردنیا[ قرار نداديم .آيا اگر تو از دنیا بروی ،آنان جاويدناند؟ مطرح نمودهاند،
متفاوت است؛ زيرا عمر طوالنی و ماندگاری برخی جانداران و اشیای عالم ،منافاتی با سنن و
قوانین طبیعی و تجربی عالم طبیعت ندارد و مساوی با خلود نیز نیست و آنچه در اين خصوص،
گفته میشود صرفاً ،استبعادی بیش نیست.
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از سوی ديگر ،عمر طوالنی بعضی از آفريدهها از قدرت بیکران خداوند ،حکايت دارد و
اگر در طبیعت نیک بنگريم ،حس و تجربه ،به بقا ،دوام و کهنسالی برخی موجودات گواهی داده
واين امر جامه تحقّق پوشیده و میتوان گفت که معقول و پذيرفتنی است.

 -4-8-3-4روایات حاكی از انتساب كرامات به غیر پیامبر
اگر چه معیار فوق با ذکر مصاديق و به طور ضمنی ذکر گرديده ،امّا اعتبار آن ،به روشنی قابل
تأمّل است؛ زيرا قرآن کريم خود به صراحت ،از غیر انبیاء ـ مانند آصف بن برخیا که گويا وزير
حضرت سلیمان (ع) بوده است (نمل )11 /20 :و يا به صورت مشهود در مورد حضرت مريم
(س) ـ کراماتی را ذکر فرموده است (آل عمران .)30 /3 :اين نمونهها گواهی صادق بر امکان
صدور کرامت از غیر پیامبران است.

 -1-8-3-4روایات مربوط به مکانت عقل
چنانچه معیار ما برای تشخیص احاديث موضوع ،تمجید از عقل و بزرگداشت آن باشد ـ که
سلفیها بر عدم حجّیّت آن ،اصرار میورزند و ناصرالدين البانی به صراحت ،همۀ روايات وارده
دربارة ارزش عقل را موضوع میشمارد (البانی ،1312 ،ص )13و ابنقیم نیز با اين نظر موافق
است (ابن قیم ،1113 ،ص ،)33در اين باره میگويیم اين معیار با چالش ج ّدی روبهروست؛ زيرا
اعتبار عقل از آن روست که هديۀ ويژة الهی به انسانها برای شناخت حقايق هستی و کشف
پیوند میان اشیاء بوده ،حجّیّت آن ،ذاتی است و به دلیل واقعنمايی آن ،منبع و مرجعی پذيرفتنی
است که بايد بدان اعتماد کرد .به عالوه قرآن کريم ،بر اين امر تأکید کرده و مکرراً ،بندگان را به
امر تعقّل و بهرهمندی از اين موهبت الهی فراخوانده است (ر.ک .طباطبايی ،1301 ،ج ،5ص/201
ادلبی ،1113 ،ص .)311همچنین اگر مبانی و آموزههای دينی با عقل متعارض بود ،مسلمانان در
متن دين ،شاهد دعوت به عقالنیّت نبودند؛ زيرا دين از اين چنین دعوتی زيان میديد و الزمۀ
اين سخن ،اغراء به جهل است که خالف حکمت و مغاير شأن و مرتبۀ شارع مقدس اسالم است.
البته بحث در گسترة کاربرد عقل ،بحثی شايسته است و کاربرد آن در آموزههای دينی و به
ويژه حديث ،از دو سو محدود میشود :يکی از ناحیۀ خطاپذيری عقل و ديگر ،از سوی آموزههای
فراعقلی دين؛ يعنی ضمن آنکه احتمال خطا از عقل منتفی نیست و همین احتمال ،محرّک افرادی
چون ارسطو برای ابداع منطق صوری بوده ،قرآن و حديث نیز برخی زمینههای خطای عقل در
مادة استدالل ـ نظیر گرايشهای شخصی و اجتماعی ،تقلید از گذشتگان و درآمیختن ظن و گمان
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با يقین و برهان ـ را گوشزد کرده است (مسعودی ،1333 ،ص.)231
در پايان اين بخش ،بايد اين نکته را يادآور شد که به نظر میرسد ضوابط و معیارهای مذکور
در بخش «معیارهای نقد متن نزد اهل سنّت» (مبحث  ،1همین مقاله) از ظواهر يا اشارات کتاب
و سنّت و ديگر منابع مورد تأيید شرع ،مق ّدس چون عقل مؤيّد به شرع ،استخراج و تأسیس شده
است؛ چنانکه برخی از حديثپژوهان با جمعآوری روايات منقول از صحابه که در قبول بعضی
از احاديث مناقشه کردهاند ،مقیاسهايی چون عرضۀ حديث بر قرآن ،سنّت متواتر و صحیح ،عقل
و تاريخ معتبر که در نقد آن احاديث آمده است ،استخراج کردهاند (دمینی ،1111 ،صص 3و .)50
نیز بايد گفت شماری از معیارهای پیشگفته ناتماماند؛ يعنی اگرچه برخی از شاخصهای مذکور،
خود معیارهای درستی محسوب میشوند ،امّا از کارآيی الزم ،بی بهره هستند.

 -3-3-4مخالفت با تاریخ مسلم و قطعی
هرچند مخالفت حديث با قطعیّاتی که حجّیّت ذاتی دارند موجب کنار گذاشتن آن میشود،
و در صورتی که تاريخ قطعی و صحیح ـ و نه گزارشهايی که با اغراض خاص فرقهای ،سیاسی
و اجتماعی آلوده شدهاند ـ موجود باشد ،کارآمد است؛ امّا پرسش اين است که قضايای تاريخی،
خود چگونه شناخته می شوند؟ ما چگونه به صحّت حقايق و مسلمات تاريخی دست میيابیم،
تا اخبار و روايات را با آنها محک بزنیم؟ به نظر میرسد که به رغم پذيرش کلّی اين معیار ،اين
سخن در مقام عمل ،ناتمام و فاقد کارآيی است .از اينرو ،مفسّری چون عالّمه طباطبايی در
تفسیر «المیزان» ،با آن که مواردی چون گزارش منسوب به عايشه همسر پیامبر را دربارة
مشخصات روپوشی که حضرتش پس از نزول آيات سوره م ّزمل بر خود پوشانید به دلیل مخالفت
با تاريخ ،رد میکند (طباطبايی ،1301 ،ج ،21ص .)01امّا شايد به علت اندک بودن اطالعات
دقیق و قابل اطمینان تاريخی باشد که اين مفسّر در نقد روايات ،کمتر به تاريخ استناد کرده است
(نفیسی ،1331 ،ص .)513يادکرد اين نکته ضرورت دارد که برخی از چالشهای موجود در
معیارهای نقد ،مختص حديث اهل سنّت نیست؛ امّا واقعیّت اين است که به کارگیری معیارها
در عرصۀ حديث آنان ،بیشتر جنبۀ تشريفاتی و احیاناً گزينشی به خود گرفته و با آن که مواردی
چون احاديث رؤيت و تجسّم خداوند را توانسته است از مدار خارج کند ،به مثابۀ ابزاری جهت
تصفیه يا تضعیف رواياتی چون حديث غدير و اخبار فضیلت اهل بیت (ع) عمل کرده است.
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نتیجهگیری
 )1صرف نقل يک حديث توسط يک راوی که بیانگر مسايل مبتال به باشد ،نمیتواند دلیل
قطعی بر وضع آن سخن باشد؛ ضمن آن که تطبیق مسأله بر وصايت امام علی (ع) ،که از مصاديق
ادّعای انجام کاری از سوی پیامبر (ص) در مأل عام و کتمان صحابه و خالف عقل دانسته شده،
بیشتر وجهۀ سیاسی دارد.
 )2عدالت صحابه  -که از ضوابط عام و مبنايی اهل سنّت است – خود ،ادّعايی است که با
آيات قرآن دربارة منافقان و فاسقان و نیز تاريخ مسلّم و عقل در تعارض است.
 )3معیارهايی از قبیل رکاکت ،غلو و تاريک و ظلمانی بودن حديث گرچه قابل طرح هستند،
امّا مرزهای آنها جريانهای فکری جهان اسالم است و در نتیجه ،دچار آفت نسبیتاند.
 )1شباهت حديث پیامبر (ص) به سخن پزشکان به دلیل وجود موارد مشابه در قرآن ،منفی
تلقی نمیشود و تعارض سخن پیامبر (ص) با سخنان ديگر انبیاء به سادگی اثباتپذير نیست.
 )5اگر مقصود از تبانی صحابه ،همداستان شدن تعدادی از آنان باشد ،اين تبانی نمیتواند
مالک همگان قرار گیرد و اگر مقصود اجماع است ،چنین اجماعی به ويژه در جانشینی پیامبر
(ص) هیچگاه تحقق نیافته است.
 )3بطالن احاديثی که داللت بر کرامت غیر پیامبر (ص) نمايند به شهادت آيات قرآن که امور
خارق العادهای را به بعضی اشخاص نسبت داده است ،به هیچ روی پذيرفتنی و قابل دفاع نیست.
 )0تمايز طول عمر طوالنی يک انسان با خلود او ،مشکل را در خصوص زندگانی حضرت
خضر (ع) مرتفع میسازد ،زيرا چنین احاديثی به معنای اثبات حیات جاودانه برای وی نیست.
 )3چون حجّیّت عقل ،ذاتی است و قرآن ،سنّت قولی و عمل قطعی پیامبر (ص) بر آن داللت
میکند ،موضوع بودن روايات مربوط به تمجید عقل ،سخنی مردود است.
 )1اگرچه کلّیّت عرضۀ حديث بر تاريخِ مسلّم و قطعی ،قابل انکار نیست؛ امّا مسأله اين است
که مسلمات تاريخی به گونهای مورد توجّه قرار گیرند که معیاری برای تمیز سخنان پیامبر (ص)
بوده و از سوی ديگر مصداق خارجی داشته باشند.
 )11سرانجام ،بايد درباره حدود ،مفاهیم و تأثیرگذاری برخی ديگر از ضوابط مذکور ،نسبت
آنها با يکديگر و نیز مرجع تطبیقدهندة آنها پژوهشهای مستقلی را سامان داد.
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 .7ابن اثري ،عزالدين علي؛ اسد الغابة يف معرفة الصّحابة؛ بريوت :دار الفکر 7219 ،ق.
 .2ابن بابويه ،حممد بن علي؛ التّوحيد؛ تصحيح :هاشم حسيين ،قم :مجاعه املدرسني يف احلوزه العلمية 7781 ،ش.
 .7ـــــــــ؛ عيون اخبار الرضا؛ به اهتمام مهدي حسيين الجوردي ،قم :انتشارات جهان 7711 ،ش.
 .2ابن جوزي ،عبد الرمحن بن علي؛ املوضوعاْ؛ مدينه :مطبعة عبدالرمحن حممد عثمان 7781 ،ق 7911 /م.
 .5ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد؛ مقدمة تاريخ العرب؛ بريوت :دار االحياء التراث العريب 7988 ،م.
 .1ابن قيم اجلوزية ،حممد بن ايب بكر؛ املنار املنيف؛ حتقيق :امحد عبدالشايف ،بريوت :دار الکتب العلمية 7218 ،ق.
 .1ــــــــــ؛ الطب النبوي؛ تصحيح :حممد کرمي بن سعيد راجح ،بريوت :دار الندي 7997 ،م.
 .8ابوحامت رازي ،عبدالرمحن؛ اجلرح و التعديل؛ حيدر آباد دکن :مطبعه جملس دايرة املعارف العثمانيه 7717 ،ق.
 .9ابوريه ،حممود؛ اضواء علي السنـة املحمدية او َفاع عن احلديث؛ قم :انصاريان 7787 ،ش.
 .71ادليب ،صالح الدين بن امحد؛ منهج نقد املنت عند علماء احلديث النبوي؛ بريوت :دار اآلفاق اجلديدة 7217 ،ق.
 .77الباين ،حممدناصرالدين؛ سلسلة االحاَيث الضعيفة و املوضوعة؛ بريوت :املکتب االسالمي 7792 ،ق.
 .72امني ،امحد؛ ظهر االسالْ؛ قاهرة :دار الفكر العريب 2112 ،م.
 .77اميين النجفي ،عالمه عبداحلسني؛ الغدير يف الکتاب و السنـة و االَب؛ بريوت :دار الکتاب العريب 7791 ،ق.
 .72خباري ،حممد بن امساعيل؛ اجلامع املسند الصحيح؛ حتقيق :حممد زهري بن ناصر ،بريوت :دار القلم 7211 ،ق.
 .75ــــــــ؛ الطّبّ النبوي؛ حتقيق :عبدالغفار سليمان البنداوي ،بريوت :دار اجليل 7991 ،م.
 .71ثابت فتدي ،حممد ،و ديگران؛ َائرۀ املعارف االسالمية؛ ج 7و ،1وزارة املعارف ،هتران :بوذرمجهري 7911 ،م.
 .71خطيب ،حممد عجاج ،السنـة قبل التدوين؛ الطبعـة السابعة ،بريوت :دار الفکر 7227 ،ق.
 .78خطيب بغدادي ،امحد بن علي؛ الکفاية يف علم الرّواية؛ بريوت :دار الكتاب العريب 7215 ،ق.
 .79دميين ،مسفر عزم اهلل؛ مقاييس نقد متون السّنّة؛ رياض :يبنا 7212 ،ق.
 .21دياب ،عبداحلميد؛ مع الطب يف القرآن الکرمي؛ امحد قرقوزه ،دمشق :مؤسسه علوم قرآن 7212 ،ق 7982 /م.
 .27سامل احلاج ،ساسي؛ نقد اخلطاب االستشراقي؛ بريوت :دار املدار االسالمي 2112 ،م.
 .22سباعي ،مصطفي؛ السنة و مکانتها يف التشريع االسالمي؛ بريوت :دار الوراق 7227 ،ق.
 .27سبحاين ،جعفر؛ «نقد حمتوايي حديث»؛ علوم حديث ،ش 7719 ،71ش.
 .22سليماين ،ابواحلسن مصطفي؛ اجلواهر السليمانية علي املنظومة البقونية؛ مأرب :دار احلديث 7221 ،ق.
 .25سيوطي ،عبدالرمحن؛ اللئايل املصنوعة يف االحاَيث املوضوعة؛ بريوت :دار الکتب العلمية 7271 ،ق.
 .21ـــــــ؛ تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي؛ رياض :مکتبة الرياض احلديثة 7792 ،ق 7912 /م.
 .21ـــــــ؛ غاية االحسان يف خلق االنسان؛ حتقيق :مرزوق علي ابراهيم ،قاهره :دار الفضيلة 7981 ،م.
 .28شافعي ،حممد بن ادريس؛ الرّسالة؛ حتقيق :امحد حممد شاکر ،قاهره :مصطفي البايب احلليب و اوالده 7921 ،م.
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 .21مسلم بن احلجاج؛ اجلامع الصحيح (صحيح مسلم)؛ بريوت :دار اجليل و دار اآلفاق اجلديدة ،يبتا.
 .27معني ،حممد؛ فرهنگ فارسي (متوسط)؛ چ ،8هتران :مؤسسه انتشارات امريكبري 7717 ،ش.
 .22مهريزي ،مهدي؛ «نقد منت (( )1پيشينهي تارخيي)»؛ علوم حديث ،ش  ،21زمستان  7787ش.
 .27ــــــ؛ «نقد منت (( )2حجيت و اعتبار ،ضوابط و قواعد)»؛ علوم حديث ،ش  7782 ،71ش.

 .22نفيسي ،زهرا (شادي)« ،عالمه طباطبايي و حديث :روش شناسي نقد و فهم حديث از َيدگاه عالمه طباطبايي َر
امليزان»؛ هتران :انتشارات علمي و فرهنگي 7782 ،ش.
 .25وزيري فرد ،حممد جواد؛ «مباين وضع شناسي َر املوضوعاْ ابن جوزي»؛ علوم حديث ،ش 7788 ،72ش.

