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چکیده
نقل به معنا از مسائل مهم تاریخ حدیث و تأثیرگذار در حوزه اعتبار روایات بوده و بسـتر آرا
متفاوت و متناقضی از سوی پژوهشگران معاصر است؛ یکی از این آرا متعلق بـه محمـد
َعجاج خطیب ،از دانشمندان معاصر اهلسنت است؛ وی در تتا السنة قب ل الت دوین
تالش میکند تا نقل به الفاظ را بهعنوان سیاست اصلی راویان و محدثان معرفی نماید و

بررسی و نقد دیدگاه محمد َعجاج خطیب دربارۀ نقل به معنا

َ
بررسی و نقد دیدگاه محمد عجاج خطیب دربارۀ نقل به معنا

نقل به معنا را انکار نماید .این دیدگاه بر پنج بخش استوار است؛ ورع و تـرس اصـحاب و
تابعان در نقل حدیث؛ حافظۀ صحابه و تابعـان؛ اخـتالف الفـاظ ناشـی از تعـدد مجـالس
پیامبر

؛ داللت روایات اجازۀ نقل بـه معنـا بـر جـواز عقلـی آن بـدون وجـود مصـداق

خارجی و استدالل بر الفاظ روایت بدون هیچ تفاوتی .ایـن پـژوهش بـر آن اسـت ضـمن
طــرح ایــن ادعــا ،بــر اســاس پــارهای از گزارشهــای روایــی و تــاریخی برگرفتــه از منــابع
اهلسنت ،نادرستی آن را اثبات نماید .برآیند این پژوه نشان داد که مسـتندات ارائهشـده
از سوی عجاج ،بیانگر مصادیق غیر شایع بوده که وجود نقل به الفاظ را بـهطور گسـترده
در روایات ثابت نمیکند.
کلیدواژهها :نقل به الفاظ ،نقل به معنا ،عجاج خطیب.
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 1ـ مقدمه

نقل محتوای یک خبر ،بدون اصرار بر واژهها و تعابیر آن را نقل به معنا گویند( .جدیـدی نـژاد)13 :7009 ،
این شیوه در نقل شفاهی رایج بوده و در نقل کتبی نیز هنگام نقلقول غیرمسـتقیم بـه کـار مـیرود .ائمـه
اطهار

این شیوۀ عقالیی را تأیید کردند و بر آن صحه گذاشتند ،و جز در غیر دعـا ،رسـاله و نامـههای

مکتوب با آن مخالفت نکردند .آنان با این اجازه ،نقل حدیث را آسان ساختند و به ترویج و همگـانی شـدن
حدیث یاری رساندند؛ اما شرط کردند که تفاوت واژهها به تفاوت معنا نینجامد .از این رو ،نقل به معنا در نزد
راویان شیعی بهصورت یک شیوۀ امضا شده و مقبول درآمد( .مسعودی45 :7049 ،و )4۶
نقل به الفاظ و نقل به معنا در روایات از مباحث مهـم در حـوزه اعتبـار روایـات موردتوجـه قـرار
گرفته است ،چرا که این موضوع میتواند در اصالت حدیث اثرگذار باشد؛ زیرا باید مشـخص شـود،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

روایاتی که از پیامبر اسالم

رسیده تا چه اندازه کاشف از مقصود آن حضرت خواهد بود.

نقل به معنا و یا نقل به الفاظ در حدیث ،از مباحـث قـدیم در اعتبـار حـدیث بـه شـمار میآیـد.
المحد الفاصل بین الراوی و الواعی نوشته رامهرمزی و الکفای فی علم الروای نگاشـته خطیـب
بغدادی از جمله کتابهایی است کـه ایـن موضـوع را مـورد بررسـی قـرار دادهانـد کـه در آن ادلـۀ
موافقان و مخالفـان نقـل بـه معنـا ذکـر شـده اسـت .در عصـر کنـونی نیـز ایـن مسـئله بـه شـکل
قابلتوجهی مطرح است .دانشمندان معاصر در این زمینه ،به سه گروه تقسیم میشوند:
گروه اول کسانی چون محمود ابوریه که معتقد است؛ اکثـر روایـات دچـار نقـل بـه معنـا شـده
است؛ بنابراین روایات از نظر مفهومی و محتوایی و چه از نظر صـوری و ادبـی آسـیب جـدی دیـده
است (ابوری  ،بیتا 1۶ :ـ .)00
گروه دوم همانند محمد عجاج خطیب سعی کردهاند ،نقل به معنـا را در روایـات انکـار کننـد و
سیاست اصلی در کار راویان و محدثان را نقل به الفاظ جلوه دهند؛ بنابر نظر آنان اگر هم نقـل بـه
معنا در روایات رخ داده ،بسیار اندک و تحت ضابطه بوده است (خطیب 79۶ :7930 ،ـ .)790
گروه سوم که موضع معتدالنهای دارند و اکثر دانشمندان اهلسنت را شامل میشود ،بر ایـن
باورند که نقل به معنا در کالم و محاوره یک امر عرفی اسـت .در حقیقـت اسـتماع روایـات پیـامبر
اسالم ،به خاطر سسردن و انتقال آنها به دیگران ،مسـئلهای اسـت کـه بـا عـرف مفاهمـۀ بشـری
سازگاری دارد؛ یعنی این بسیار طبیعی است که تصور شود بسیاری از روایات به خاطر سسرده شـده
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و بعد به وسیلۀ عبارات راویان به مخاطبان بعدی منتقل شده است.

این نوشتار تالش دارد تا ضـمن طـرح دیـدگاه عجـاج خطیـب ،بـر پایـۀ گزارشهـای روایـی و
تاریخی برگرفته از منابع و مستندات اهلسنت ،آن را نقد نمایـد و وقـوع نقـل بـه معنـا را در صـدر
اسالم و قبل از تدوین کتابت اثبات کند.
این رویکرد ـ نقد دیدگاه به وسیلۀ گزارشهای روایی و تـاریخی برگرفتـه از منـابع و مسـتندات
اهلسنت ـ از آنجا پذیرفته شده است که باید جواز نقل به معنـا را قبـل از تـدوین و کتابـت حـدیث
جستجو کرد؛ زیرا در صورت وجود روایت در کتابی ،تبدیل الفاظ آن به غیر جـایز نیسـت (خطیـب،
.)790 :7930
 ۶ـ دالیل عجاج خطیب در انکار نقل به معنا

وقوع نقل به معنا در روایات نبوی را انکار کند یا آن را بسیار اندک و تحت ضابطه نشان دهد .او در
آغاز بحث ،این سؤال را مطرح میکند که در دوران صحابه و تابعـان حـدیث چگونـه روایـت شـده
است؟ آیا نقل به الفاظ بوده است یا نقل به معنا؟ (همان )79۶ :سسس مقدمـهای را ذکـر میکنـد
ّ
مبنی بر اینکه ورع و ترس صحابه ،تابعان و اتباع تابعان در روایاتشان از رسولالله به گونهای
بود که بعضی از آنها ابا داشتند چیزی را از آن حضرت به سبب ترس از زیـادی و نقصـان روایـت
کنند .همینین مستندی از آن ارائه میدهد؛ از عال بن سعد بن مسعود روایت شده است:

َّ
تحید کمیا يحید فیَّلن و
«قیل لرجل من أصحاب وسولالله  :مال
َّ
فَّلن؟ ...أکره التزيد و النقصان فی دديث وسیولالله (خطییُّ بغیدادی،

)174 :1537؛
ّ
به مردی از اصحاب رسولالله

بررسی و نقد دیدگاه محمد َعجاج خطیب دربارۀ نقل به معنا

ً
با تأمل در کتاب السن قبل التدوین میتوان دریافت که عجاج خطیب تالش کـرده اسـت ،تقریبـا

گفته شـد :چـرا حـدیث نمیگـویی؟ همانگونـه کـه

فالنــی و فالنــی حــدیث میگوینــد؟ ( ...پاســخ داد ):از فزونــی و کاســتی در حــدیث
ّ
رسولالله کراهت دارم.

عجاج خطیب در ادامه میافزاید ،با توجه به اخبـار پیرامـون ثبـت صـحابه و تابعـان در روایـت
حدیث و روش آنان در کم بودن روایت به خاطر ترس از وقوع در خطا ،ناگزیر از بررسـی بعضـی از
اخبار هستیم تا مشخص شود که آنان چگونه حدیث نبوی را روایـت میکردنـد؟ آیـا محافظـت بـر
ّ
لفظ رسولالله داشتهاند؟ یا با الفـاظ خودشـان بـدون تغییـر معنـا نقـل میکردنـد؟ همینـین
عجاج بر آن است که اگر گزارشهای تاریخی را بررسی کنیم ،میبینیم که بسیاری از صـحابه بـر
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نقل حدیث به وسیلۀ الفاظ حرص داشتند؛ و بعضی از صحابه هنگام ضرورت نقل به معنا را اجـازه
دادهاند (همان .)79۶:همین سـبک و روش صـحابه را تابعـان نیـز دنبـال میکردنـد .در مجمـوع
شکی نیست که همۀ صحابه بـر ادا حـدیث همانگونـه کـه شـنیدهاند ،حـرص داشـتند و راضـی
نمیشدند حرفی با حرفی یا کلمهای با کلمهای عو

شود یا در اجزای حدیث تقدم و تـأخری رخ

دهد (همان.)791 :
ایشان در ذیل این مطلب ،مثالهایی را بیان میکند ،از جملـه اینکـه ابنعمـر حـدیث «بنـی
االسالم علی خمس» را برای شخصی ذکر کرد و آن شخص در هنگام تکرار حـدیث بـرای عمـر،
جای روزه و حج را جابهجا گفت .در این حال ابنعمر به او تذکر داد:

َّ
 ،اجعل صیام ومضان آخرهن کمیا سیمعت مین فیی وسیولالله

(همیان:

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

)147،141
خیر ،روزۀ ماه رمضان را در آخر قرار ده همانگونه که از پیامبر

شنیدهام.

عجاج خطیب ،قول راوی که کذا و کذا میگوید؛ منـع کـردن از زیـادت حـرف واحـد یـا حـذف
کردن آن ،اگرچه معنی تغییر نکند؛ مخفف نکردن حرف ثقیلهای یا ثقیل ادا نکردن حرف مخففی
و تغییر ندادن حروفی که شنیدهاند؛ از نشانههای محافظت و شدت حرص صحابه نسبت به الفاظ
حدیث میداند و برای آن شواهدی را ذکر میکند (همان.)790 :
عجاج معتقد است که روایت حدیث بهصورت نقل به معنا ،تنها در هنگام ضرورت و بـه مقـدار
ّ
کمی اتفاق افتاده است و آن نیز با الفاظ بسیار نزدیک بـه الفـاظ رسـولالله اسـت ،بـه دلیـل
اینکه صحابه عالمترین امت به لغت عرب بودنـد و فصـاحت و بالغـت زیـادی داشـتند (همـان:
 .)705همینین سیرۀ صحابه را اینگونه میداند که بعد از نقل به معنای صورت گرفتـه «أو کمیا

قال و نحو هذا» را ذکر میکردند( .همان )709 :وی عبدالله بـن مسـعود ،أبیالـدردا  ،أنـس بـن
مالک ،عائشه ـ ّأم المؤمنین ـ و  ...را از جمله کسانی میداند که نقل به معنا را در هنگام ضـرورت
اجازه دادند( .همان 703 :ـ )709
از دیگر دالیل تقویت دیدگاه عجاج ،برپایی حلقههای درسی حدیثی ،از سوی صحابه است:
ّ
اصحاب ،حدیث را نزد رسولالله مینوشتند و حلقههای درسی از آنیه کـه از پیـامبر
میشنیدند ،برپا میکردند؛ بعضی از صحابه خطای بعضی را تصحی میکردند ،و هنگامی که بـه
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مشکلی بر میخوردند به آن حضرت رجوع میکردند( .همان)705 :

وی حافظۀ اصحاب و تابعان را دلیل افزایش اطمینان به نقل الفاظ در روایات میداند:
خداونــد بــرای حمــل شــریعت اســالمی حافظــهای بــه آنهــا بخشــیده اســت کــه تــاریخ
اشخاصی چون أبوهریرا ،عبدالله بن عباس ،ابن إبی ربیعـ  ،زیـد بـن ثابـت و عائشـ ّأم
المؤمنین را برای ما روایت میکند( .همان)116 :

مسئلۀ دیگری که عجاج خطیب در تحکیم دیدگاه خـویش بیـان میکنـد ،توجیـه اختالفـات
یـا

لفظی موجود در روایات است؛ او اختالفـات در لفـظ را شـامل خبـر دادن از اعمـال پیـامبر

بیانگر حکم واقعهای که خودشان آن را مشاهده کردند ،میداند؛ زیرا هر کس آنیه را دیـده اسـت
با لفظ خود بیان میکند؛ بنابراین اخـتالف الفـاظ ناشـی از صـیغۀ ادای آن اسـت( .همـان،70۶ :
ّ
ّ
 )701همینین وی اختالف لفظ را به تعدد مجـالس رسـولالله برمیگردانـد کـه آن حضـرت
همینین وی معتقد است؛ منظور کسانی که بر جواز نقـل بـه معنـا رأی دادهانـد ،جـواز عقلـی
است که با وقوع مخالفش منافات ندارد .به همین خاطر در بررسـیهای انجـام شـده ،صـحابه در
ضبط الفاظ شدت به خـرج میدادنـد .از ایـن رو کلمـهای تغییـر پیـدا نکـرده اسـت و نمیتـوان در
استدالل به جواز نقل به معنا از این روایات استفاده کرد( .همان)790 :
او در آخر نتیجه میگیرد که اگر هم تبدیل در الفاظ را بسذیریم ،از آنجـا کـه تـدوین احادیـث و
اخبار در صدر اول و قبل از فساد لغت عربی واقع شده است ،میتوان به کالم راویان بـدون هـیچ
ّ
فرقی احتجاج و استدالل کرد؛ (همان )790 :بنابراین دیگر نمیتوان به حدیث رسولالله بعـد
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موضوع واحدی را متناسب با قوۀ درک و فهم سؤالکنندگان تشری مینمودند( .همان)701 :

از اینکه امت ،کتب صحاح رو پذیرفتند ،شک کرد( .همان)700:
بنابراین ورع و ترس اصحاب و تابعان و اتباع تابعان در نقل حدیث؛ حافظـۀ صـحابه و تابعـان؛
ّ
ّ
اختالف الفاظ ناشی از تعدد مجالس رسولالله ؛ داللت روایات اجازۀ نقل به معنا بر جواز عقلی
آن بدون وجود مصداق خارجی؛ صحت استدالل بر الفاظ روایات بدون هیچ تفاوتی (برفر

نقـل

به معنای صورت گرفته) از دالیل عجاج خطیب برانکار نقل به معنا است.
 3ـ نقد دیدگاه محمد عجاج خطیب دربارۀ انکار نقل به معنا

همانگونه که در قسمت قبل اشاره شد ،دالیل دیدگاه محمد عجاج خطیب برانکار نقـل بـه معنـا،
شامل پنج بخش اساسـی اسـت؛ از جملـه ورع و تـرس اصـحاب و تابعـان و اتبـاع تابعـان در نقـل
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ّ
ّ
حدیث؛ حافظۀ صحابه و تابعـان؛ اخـتالف الفـاظ ناشـی از تعـدد مجـالس رسـولالله

؛ داللـت

روایات اجازۀ نقل به معنا بر جواز عقلی آن بدون وجود مصداق خارجی؛ صحت استدالل بر الفـاظ
روایات بدون هیچ تفاوتی (برفر

نقل بـه معنـای صـورت گرفتـه) .در ایـن قسـمت بـه تفکیـک،

دیدگاه عجاج خطیب نقد و بررسی خواهد شد.
 9ـ  3ورع و ترس اصحاب و تابعان و اتباع تابعان در نقل حدیث

ً
مستنداتی که عجاج خطیب بیان میکند ،داللت بر دقت و حرص بعضی از صـحابه دارد و لزومـا
نشانگر نقل به الفاظ در سیرۀ صحابه نیست .بهعنوان نمونه وی مثالی ذکر میکند بر اینکـه ابـن

عون سه نفر به نامهای قاسم بن محمد در حجاز ،محمد بن سیرین در بصره و رجـا بـن حیـوه را
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

در شام درک کرده است که در روایت حدیث بر حروف تأکید داشتند( .همان )794 :این پراکنـدگی
مکان داللت بر کم بودن این افراد میکند ،زیرا ابن عون در حجاز ،بصره و شام ،تنها سه شخص
را دیده که اینگونه نقل میکردند.
یکی از مستندات عجاج مبنی بر اینکه صحابه و تابعان ،ورع و حرص بر نقل الفـاظ داشـتند
که این امر مانع نقل به معنا میشده ،وجود حلقههای درسـی حـدیثی اسـت .ایـن امـر ـ برفـر
ّ
گستردگی آن ـ تنها میتواند در زمان رسولالله عملی شده باشد؛ زیرا در زمان سه خلیفـه اول
سیاست منع نقل و نگارش انجام شد و کالسهای بحث حدیثی از رونـق افتـاد و امکـان بحـث و
نظر بهطور گسترده از بین رفت؛ بنابراین صحابه نتوانستند اشکالهای یکدیگر را رفع کنند؛ از این
رو این اختالف الفاظ به طبقه بعد منتقل شد.
در منابع معتبر اهلسنت ،فرمانهای صادر شده توسط سـه خلیفـه اول مبنـی بـر ممنوعیـت
نقل حدیث به شرح زیر است .چنانکه ابوبکر ـ خلیفه اول ـ گفت:
َّ
إنک تحدثون عن وسولالله

أداديث تلتلفون فیُیا والنیاس بعیدک أیید

َّ
اختَّلفا فَّل تحدثوا عن وسولالله ییئا فمن ستلک فقولیوا بیننیا وبیینک کتیاب
َّ
الله فاستحلوا دَّلله ودرموا درامه» (ذهبی ،بی تا :ج)0/1
ّ
بیـان میکنیـد کـه در آن اخـتالف پیـدا میکنیـد و
همانا شما احادیثی از رسولالله
ّ
نگویید ،اگر
مردم بعد از شما اختالفشان شدیدتر میشود .پس حدیثی از رسولالله
کسی از شما سؤال کرد ،بگویید بین مـا و شـما قـرآن اسـت ،پـس حاللـش را ،حـالل و
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حرامش را حرام شمارید.

سیاست منع نقل و کتابت حدیث توسط عمـر ــ خلیفـه دوم ـ از دو خلیفـۀ دیگـر بیشـتر بـود؛
چنانکه هنوز به خالفت نرسیده بود ،در جواب درخواست قلم و دوات پیامبر

گفت:

َّ
دسییبنا کتییاب اللییه (ابیین دنبییل ،بییی تییا047 ،045 /1 :؛ بلییاوِّ:1531 ،

109 ،101/7؛ ابن الحجیاج ،بیی تیا75 /7 :؛ صینعاني ،بیی تیا،501 /7 :
509؛ ابن دبان)750 ،754/15 :1515 ،
کتاب خداوند ما را کفایت میکند.

این رویه در زمان خالفت عمر ،نیز ادامه پیدا کرد ،چنانکه قرظ بن کعب نقل میکند؛ بـرای
رفتن به عراق بیرون آمدیم ،عمر نیز تا صرار 1با ما آمد .عمر گفـت :میدانیـد چـرا بـا شـما آمـدم؟
ّ
گفتیم :بله ما اصحاب رسولالله هستیم .عمر گفت:

همانا شما به مکانی میروید که صدای قرآن برای آنان ،مانند صدای زنبور عسل است،
پس احادیث را آشـکار نکنیـد تـا شـما را مشـغول کننـد .قـرآن را ظـاهر کنیـد و روایـت از
ّ
را کم کنید.
رسولالله

بنابراین زمانی که قرظ به عراق رسید ،بـه او گفتنـد بـرای مـا حـدیث بگـو ،گفـت :مـا را ابـن
خطاب نهی کرد( .حـاکم نیشـابوری ،بـی تـا739/7 :؛ قریـب بـه همـین :ابـن عبـد البـر:7040 ،
 )797 ،793/9همینــین ابوســلمه از ابــو هریــره نقــل میکنــد مــا نمیتوانســتیم بگــوییم کــه
ّ
رسولالله فرمود تا اینکه عمر مرد( .ابن عساکر)099/۶1 :7975 ،

بررسی و نقد دیدگاه محمد َعجاج خطیب دربارۀ نقل به معنا

إنک تتتون أهل قرية لُ دوی بالقرآن کدوِّ النحیل فیَّل تبیدونُ باألداديیث
َّ
فیشغلونک جردوا القرآن و أقلوا الرواية عن وسولالله  .

سیاست منع نقل حدیث به گونهای بوده است کـه زمـانی کـه سـائب بـن یزیـد بـا طلحـ بـن
عبیدالله و سعدا و مقداد بن أسود و عبد الرحمن بن عوف صـحبت میکردنـد ،هـیچ یـک از آنـان
ّ
حدیثی از رسولالله بیان نکردند ،جز طلحه که تنها از روز احد حدیثی را نقل کرد( 2 .بخـاری،
ّ
 )973/0 :7937باید توجه داشت که آنان اصحابی بودند که همواره با رسـولالله بودنـد و اگـر
اجازه داشتند ،نقلهای گوناگونی از آن حضرت بیان میکردند.
اگر این موارد را بر دقت خلفا در نقل حدیث بدانیم ،نتیجهای جز کاهش نقل و نگارش حدیث
در آن عصر نداشت .از این رو اشکاالتی که از فراموشی حافظـه بـود ،برطـرف نمیگشـت و دیگـر
محلی برای رجوع و رفع خطاها نبود .با توجه به اینکه صحابه پـس از حفـظ حـدیث ،نوشـتههای
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خود را محو میکردند( ،رامهرمزی )090 :7939 ،و امکان مراجعه مجـدد بـه مـتن حـدیث وجـود
نداشت .این وضعیت تا فرمان رسمی نگارش حدیث در زمان عمربن عبدالعزیز ادامه داشت( .ابن
أبی شیب  ،بی تا۶/7 :؛ بخاری)99/7 :7937 ،
در مجموع ،نمونههایی را که عجاج خطیب ذکر میکند ،گروه غالب از اصحاب و تابعان را در
بر نمیگیرد و سیرۀ صحابه را ترسیم نمیکند .مگر راویان و اصحاب نامبرده شده از سـوی عجـاج
خطیب چه مقدار از روایات جوامع حدیثی اهلسنت را به خود اختصاص دادهاند؟
 ۶ـ  3حافظۀ صحابه و تابعان

حافظۀ باالی صحابه و تابعان یکی از موارد استدالل عجاج خطیب بر انکـار نقـل بـه معنـا اسـت.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

اشخاصی چون أبوهریرا ،عبدالله بن عباس ،ابن إبی ربیع  ،زید بن ثابت و عائش أم المـؤمنین از
افراد نام برده شده در این ویژگی صحابه هستند .در حالی که که تاریخ خالف آن را گـواهی داده و
بیانگر آن است که در حافظۀ صحابه نیز اشتباه راه پیدا کرده است .یکی از این مـوارد میتـوان بـه
أبوهریره اشاره کرد .أبوبکر گفت شنیدم که أبوهریره میگفت :هرکس که در حالت جنابت صب را
درک کند ،روزه نگیرد( .یعنی روزهی او صحی نیست ).سسس ابوبکر آن را به پدرش عبد الـرحمن
بن حار گفت و آن دو نزد عائشه و ام سلمه رفتند و هر دو گفتند که پیامبر

صب میکرد ،در

حالی که جنب بود ،سسس روزه گرفت .زمانی که أبوهریرا این را شنید گفت آن دو عالمتر هستند،
سسس آنیه را گفته بود به فضل بن عباس نسبت داد و گفت این حدیث را از پیـامبر

نشـنیدم.

(ابن الحجاج ،بی تا)701/0 :
این گزارش تاریخی ،دلیلی بر خطا پـذیر بـودن حافظـهی صـحابه اسـت؛ زیـرا أبـوهریرا از آن
شخصی که حدیث شنیده است ،اطمینان خاطر نداشته و او را اشتباه به یـاد آورده اسـت .ـ البتـه
برفر اینکه او را از جعل حـدیث ّ
مبـرا بـدانیم ـ مـورد دیگـر بـر ایـن موضـوع ،دربـارۀ نمـاز آخـر
پیامبر است که از سوی عائشه ـ ّام المؤمنین ـ نقل شده است؛ نقلها بدین قرار است:
َّ
صلی وسولالله

في مرضه الذِّ مات فیه خلی

أبیي بکیر قاعیدا (نسیائی،

14/0 :1511؛ ابن دنبل ،بی تا179/5 :؛ ابن أبي ییبة ،بی تیا449/4 :؛ بیه
همییین مضییمون :ابیین دبییان510/7 :1515 ،؛ خطیییُّ بغییدادی:1517 ،
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)497/9
َّ
فکان وسولالله

يصیلی بالنیاس جالسیا وأبیو بکیر قائمیا يقتیدی أبیو بکیر

برسولالله

َّ
الناس يقتدون بصَّلة أبی بکر وضی اللیه عنیه (نسیائي:1051 ،

133/4؛ ابن الحجاج ،بی تا40/4 :؛ به همین مضمون :ابین دنبیل ،بیی تیا:
)459/5

در این روایات ،یک بار پیامبر
پیامبر

پشـت ابـوبکر نمـاز خوانـده اسـت و بـار دیگـر ابـوبکر پشـت

نماز خوانده است و مردم نیز پشت ابوبکر .با توجه به اینکه ایـن واقعـه یـک بـار اتفـاق

افتاده است ،یا باید به جعل و ساختگی بودن آن نظر داد که آن خالف عدالت صحابه (نک :ابـن
الصالح 71۶ :797۶ ،و خطیب )933 ،049 :7930 ،است یا این اضطراب ناشی از حافظـه راوی ـ
عائشه ـ است؛ از این رو نمیتوان حافظۀ صحابه را دلیل بر نقل به الفاظ دانست و نقل بـه معنـا را
انکار کرد.
ّ
تعدد مجالس پیامبر

یکی دیگر از دالیل عجاج خطیب در انکار نقل به معنا و توجیـه اخـتالف

الفاظ روایات است .این دلیل ناتمام است؛ زیرا تنها بخشی از روایات دارای چنین ویژگـی هسـتند.
نسـبت داد.

بلکه گاهی اختالف الفاظ ناشی از اشتباه اصحاب بوده و نمیتوان آن را به پیامبر
چنانکه عائشه ّام المؤمنین به أبوهریرا ایرادهای را وارد میکرد زیرا أبوهریرا بـا نقلهـای اشـتباه
خود ،غضب عائشه را برانگیخته بود( .همان )753/۶ :عائشه در مورد أبوهریرا میگوید...«:رحـم
ّ
الله أبا هریرا أسا سمعا فأسا إصاب » (حاکم نیشابوری ،بی تا )975 /9 :و یـا اینکـه او را پـس از
ّ
نقل اشتباهش ،سفارش بر درست ادا کردن حدیث میکند« :إذا حدثت عن رسولالله فـانظر

بررسی و نقد دیدگاه محمد َعجاج خطیب دربارۀ نقل به معنا

ّ
 3ـ  3اختالف الفاظ ناشی از ّ
تعدد مجالس رسولالله

کیف تحد » (ابن حنبل ،بی تا574/9 :؛ طیالسی ،بی تا744 :؛ دمیری)597/9 :7999 ،
ّ
دلیل دیگر بر نقض این گفتار ،روایاتی که تنها یک بار از زبان رسولالله  3صادر شده است
ولی این روایت با الفاظ گوناگون و گاه عبارات متفاوت ـ در حین حـال هـم مضـمون ـ در کتـب
ّ
حدیثی قابل مشاهده است؛ این امر نشان از آن دارد که این اختالف الفاظ ناشی از جلسات متعدد
پیامبر

نیست ،بلکه داللت بر نقل به معنای صورت گرفته بر روایت دارد .بـرای نمونـه :زمـانی

که نص برائت نازل شد ،رسول خدا

برای ابالغ این آیه ،ابوبکر را به سوی مکـه فرسـتاد تـا در

هنگام حج ،آن را برای همگان بخواند .سسس علی

را به سوی او فرستاد .علـی

ابوبکر رسید و نامه را از او گرفت .ابوبکر بازگشت و علت را پرسید .پیامبر

در راه بـه

فرمود:

أمرت ان يبلغه ا أنا أو وجل مني (ابن دنبل ،بی تا0/1 :؛ موصلی ،بی تا)133 /1 :
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ينبغي أن يبلغ عني إ وجل مني و أنا منه (طبرانی ،بی تا)77 /14 :
إنه يؤدِّ عني إ أنا أو وجل مني (نسائی)149 /7 :1511 ،
يؤدِّ عني إ أنا و علي (نسائی ال  ،بی تا)93 :

در زمان فت خیبر نیز زمانی که یاران پیامبر
فرمود:

نتوانستند ،درب خیبر را بگشایند ،آن حضرت

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

َّ
ألعطین الراية غدا وجَّل يفتح الله علیه (ابن منصوو ،بی تا)171/4 :
َّ
َّ
ألعطین الراية غدا وجَّل يحُّ الله ووسوله يفتح الله علیه (همان)179 ،171 ،
َّ
ألدفعن الراية غدا إلی وجل يحُّ الله ووسوله (طیالسي ،بی تا)043 :
َّ
َّ
ألدفعن الراية إلی وجل يحُّ الله ووسوله أو يحبه الله ووسوله (صنعاني ،بی تیا:
441 /11؛ بلاوی ،بی تا)450 ،454 /7 :
َّ
َّ
َّ
ألعطین هذه الراية غدا وجَّل يفتح الله علی يديه يحُّ الله ووسوله ويحبه الله ووسیوله
(ابن دنبل ،بی تا000/7 :؛ بلاوِّ43/5 :1531 ،؛ نسائی ب ،بی تا)17 :
َّ
َّ
ألدفعن الراية غدا إن یاء الله إلی وجل کراو غیر فراو يحُّ اللیه ووسیوله ويحبیه
َّ
َّ
الله ووسوله ،ينصرف دتی يفتح الله علی يده (يعقوبي ،بی تا)75/4 :
َّ
َّ
ألدفعن اللواء غدا إلی وجل يحُّ الله ووسوله ،يفتح الله به (ابن أبي ییبة ،بیتا)744 /1 :
ألدفعن لوائي إلی وجل ل يرجع دتی يفیتح علییه (ابین عسیاکر/51 :1517 ،
)555 ،550
ألدفعن لوائي غدا إلی وجل الحديث (عسقَّلنی ،بی تا)057/7 :

الزم به ذکر است که در نقلهای متفاوت روایت آخـر ،تنهـا یـک بـار از لفـظ «أو» بـرای بیـان
اختالف استفاده شده است .این در حالی است که عجاج معتقد است که سیرۀ صحابه بر آن بوده
است که از این لفظ و الفاظ مشابه آن که داللت بر نقل به معنا دارد ،برای بیان اخـتالف اسـتفاده
میکردند( .خطیب)709 :7930 ،
 ۴ـ  3داللت روایات اجازۀ نقل به معنا بر جواز عقلی آن بدون وجود مصداق خارجی

عجاج معتقد است ،روایاتی که داللت بر جواز نقل به معنا میکند ،تنها بیانگر جواز عقلـی اسـت و
026

مصداق خارجی ندارد .در حالی که نقل به معنا چیزی اسـت کـه بـر حـدیث عـار

شـده اسـت و

دانشمندان بزرگی چون رامهرمزی و خطیب بغدادی ادلهای بر جواز نقل به معنـا آوردهانـد و نقـل
ّ
بــه معنــا را مــدلل (خطیــب بغــدادی 909 :7935 ،ـ  )901و دارای ضــوابط (همــان909 ،900:؛
رامهرمزی )504 :7939 ،معرفی کردند .همینین نقل به معنا توسـط عالمـانی چـون بخـاری نیـز
صورت گرفته و وجود خارجی پیدا کرده است .چنانکه از بخاری نقل شده است:
وب دديث سمعته بالبصرة کتبته بالشام ،ووب دديث سمعته بالشام کتبته بمصیر.
َ َ
َ َ
قال :فقلت له يا أبا عبدالله بکمالیه؟ قیال :فسیکت( .خطییُّ بغیدادی:1517 ،
11/4؛ عسییقَّلنی511 :1531 ،؛ عسییقَّلنی517/7 :1537 ،؛ ابیین عسییاکر،
57/74 :1517؛ مزی555 ،557/45 :1510 ،؛ ذهبی)511/14 :1535 ،
من حدیثهای فراوانی را در بصره شنیدهام و در شام نوشتهام ،و حـدیثهای فراوانـی را
نوشته شده است؟ بخاری در جواب ساکت شد و چیزی نگفت.

محمد بن أزهر سجستانی نقل میکند ،در مجلس سلیمان بـن حـرب بـودم و بخـاری نیـز در
آنجا بود .میشنید و نمینوشت .بعضی گفتند چرا نمینویسد ،گفتند باز میگردد و هر آنیـه را کـه
حفظ کرده است ،مینویسد( .عسقالنی )914 :7930 ،همینین ابن حجر از عجایب و نوادری که
در صحی بخاری واقع شده است ،این میداند که در این کتـاب ،حـدیثی بـا سـندی نقـل شـده و
همان حدیث با همان سند اما با الفاظ و متن دیگر در قسمت دیگـری از کتـاب نقـل شـده اسـت.
(عسقالنی ،بی تا )740/73 :با توجه به موارد ذکر شده و اینکه وقوع چیزی داللت بـر امکـان آن
دارد ،نقل به معنا عالوه بر جواز عقلی ،مصداق خارجی نیز دارد و نشان از وجـود نقـل بـه معنـا در
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در شام شنیدهام و در مصر نوشتهام .از او پرسیدند :یا ابا عبدالله! آیا این احادیـث کامـل

صدر اسالم است.
 5ـ  3استدالل بر الفاظ روایات بدون هیچ تفاوتی

عجاج در نظر خود ،معتقد به احتجاج و استدالل بـر لفـظ راویـات بـدون هـیچ تفـاوتی ـ برفـر
اینکه نقل به معنا صورت گرفته باشد .ـ است ،چرا که تدوین احادیث و اخبار در صـدر اول و قبـل
از فساد لغت عربی واقع شده است.
بله ،میتوان به مفهوم روایت نقل به معنا شده استناد کرد؛ زیرا تنها افراد عالم بـه معنـا اجـازۀ
نقل به معنا داشتند (نک :رامهرمزی504 :7939 ،؛ خطیب بغدادی )909،900 :7935 ،ولـی ایـن
استدالل بر الفاظ روایات بدون هیچ تفاوتی از الفاظ پیامبر

را نتیجه نمیدهد.
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روایات داللتکننده بر جواز نقل به معنا ،بر مفهوم منتقل شده تأکیـد دارنـد؛ چنانکـه یکـی از
صحابه ناتوانی خود را در ادای حدیث پیامبر
اکرم

به شکل الفاظ آن حضرت بیـان میکنـد ،پیـامبر

میفرماید:
إذا أصاب أددک المعنی فلیحد (خطیُّ بغدادی)407 ،405 :1537 ،
زمانی که یکی از شما ،معنا را رساند ،حدیث بگوید.

همان گونه که ذکر شد ،روایات رسیده در جواز نقل به معنا ،تنها مفهوم منتقل شده را حجـت
میداند و بر حجیت الفاظ بدون هیچ تفاوتی داللت نمیکند و برای اثبات آن نیاز به جواز دیگـری
از سوی پیامبر

است که آن نیز وجود ندارد؛ بنابراین نمیتوان اطمینان کامل بـه لفـظ حـدیث

نقل به معنا شده را داشت؛ یعنی اگرچه روایات ،مفهوم روایات نقل به معنا شـده را قابـل اطمینـان
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

دانسته ولی سخن از اطمینان به الفاظ آن نشده است.
در قرآن الفاظ مترادفی را مییابیم که مفهوم مشابهی را میرسانند ولی نمیتـوان آنهـا را بـه
جای یکدیگر به کار برد .اگر تفاوتی در بین این الفاظ نبود ،استعمال آنها در قـرآن بیهـوده و لغـو
به شمار میآمد؛ بنابراین ظرافت و تفاوتهایی در استعمال آن وجود دارد .از آنجـا کـه پیـامبر
نیز جز به وحی سخن نمیگفتند 4،الفاظ ایشان نیز دارای ظرافت خاصی است .با توجه به اینکـه
احادیث آن حضرت دچار نقل به معنا شده است ،بایـد مفهـوم آن را برداشـت کـرد و بـر الفـاظ آن
جمود نداشت ،بنابراین تنها میتوان به احادیث متواتر لفظی از لحاظ لغت و لفظ احتجاج کرد.
 ۴ـ نتیجهگیری

بر اساس پژوهش صورت گرفته در نقد نظریه عجاج خطیب در زمینۀ نقل به معنا بـر پایـۀ شـواهد
روایی و تاریخی برگرفته از منابع اهلسنت نتایج زیر حاصل شده است:
 .7مستندات وی در ورع و ترس اصحاب ،داللت بر دقت و حـرص بعضـی از صـحابه دارد ،و
ترسیمگر سیرۀ صحابه نیست.
 .9با تعطیلی یا کاهش حلقههای درسی حدیثی در زمان سه خلیفه اول ،مشکالت حـدیثی در
بین صحابه و تابعان برطرف نمیگشت.
 .0تاریخ بر خالف حافظۀ باالی صحابه از جمله أبوهریرا و عائشه شهادت میدهد .از ایـن رو

022

نمیتوان به حافظۀ آنان بر انکار نقل به معنا استدالل کرد.

 .9اشتباه اصحاب و روایاتی که تنها یک بار از زبان آن حضـرت صـادر شـده و دارای اخـتالف
ّ
الفاظ است ،نشان از آن دارد که اختالف الفاظ ناشی از تعدد مجالس پیامبر نیست.
ّ
 .5مــدلل کــردن و تحــت ضــابطه در آوردن نقــل بــه معنــا توســط دانش ـمندان بزرگــی چــون
رامهرمزی و خطیب بغدادی ،نقل به معنـای صـورت گرفتـه از سـوی بخـاری و وجـود روایـاتی در
صحی بخاری که سند آنها مشابهاند و الفاظ متفاوتی دارنـد ،نشـان از آن دارد کـه روایـات جـواز
نقل به معنا ،تنها جنبۀ عقلی نداشته است بلکه حکایت از وجود خارجی آن دارد.
 .۶روایات داللتکننده بر جواز نقل به معنا بر روی مفهوم منتقل شده تأکیـد دارنـد ،و بـه لفـظ
حدیث نقل بـه معنـا شـده ّ
حجیـت نمیبخشـد؛ و بـرای اثبـات آن نیـاز بـه جـواز دیگـری از سـوی
پیامبر

داریم که آن جواز نیز صادر نشده است.

بیهوده نبودن استعمال هر یک در جای خود دارد .از آنجا که سخنان پیامبر

نیز ماننـد قـرآن،

وحی است .نمیتوان بر لفظ مترادف و مشابه اصـحاب ،بـدون هـیچ فرقـی اسـتدالل کـرد و تنهـا
مفهوم حدیث بر ما حجیت دارد.
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 .1وجود الفاظ مترادف در قرآن و عدم امکان جابـهجـایی آنهـا بـا یکـدیگر ،نشـان از عبـث و
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پینوشتها:
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 .1مکانی در سه مایلی مدینه ،در راه عراق است( .یاقوت حموی ،بی تا.)39۵/3 :
 .0برای کوتاهی سخن برای منع نقل حدیث از سوی عثمان خلیفه سوم( ،نک :ابـن سـعد ،بـی تـا،33۶/2 :
.)331
 .1چرا که عجاج معتقد است برخی از اختالف الفاظ ناشی از گزارش اعمال رسـول اللـه اسـت( .خطیـب،
.)031 :0۴1۵
َ ا
ا َ َّ
ا
َ
ا
َ
َ .4و ما ینطق عن الهوی إن هو إال وحی یوحی (نجم.)۴، 3 :

کتابنامه
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ـ ابن أبی شیب  ،عبدالله بن محمد( .بی تا) .المصنف ،تحقیق :سعید اللحام ،بیروت :دار الفکر؛
ـ ابن الصالح ،عثمان بنعبدالرحمن797۶( .ق) .مقدمة ابن الصف  ،تحقیق :أبـو عبـد الـرحمن
صالح بن محمد بن عویض  ،بیروت :دار الکتب العلمی ؛
ـ ابن عساکر ،علی بنالحسن7975( .ق) .ت اریخ مدین ة دمش  ،دراسـ وتحقیـق :علـی شـیری،
بیروت :دار الفکر؛
ـ ابنالحجاج ،مسلم( .بی تا) .ص ی مسل  ،بیروت :دار الفکر؛
ـ ابنحبان ،محمد7979( .ق) .ص ی ابنحبان ،تحقیق :شعیب األرنؤوط ،بیروت :مؤسس الرسال ؛
ـ ابنحنبل ،احمد( .بی تا) .مسند أحمد ،بیروت :دار صادر؛
ـ ابن سعد ،محمد( .بی تا) .الطبقات الکبر  ،بیروت :دار صادر؛
ـ ابنعبدالبر ،یوسف7040( .ق) .جام بیان العل وفضلط ،بیروت :دار الکتب العلمی ؛
ـ ابنمنصور ،سعید( .بی تا) .سنن سعید بنمنصور ،تحقیق :حبیـب الـرحمن األعظمـی ،بیـروت:
دار الکتب العلمی ؛
ـ أبو ر ی  ،محمود( .بی تا) .أ واط علی السنة الم مدیة،بیجا :نشر البطحا ؛
ـ بخاری ،محمد بنإسماعیل7937( .ق) .ص ی البالار  ،بیروت :دار الفکر؛
ـ ــــــــ ( .بی تا) .التاریخ الکبیر ،ترکیه :المکتب اإلسالمی ؛
ـ بیهقی ،أحمد بنالحسین( .بی تا) .السنن الکبر  ،بیروت :دارالفکر؛
ـ جدیدی نژاد ،محمد رضا7009( .ش) .معج مصطل ات الرجال والدرایة ،تحقیق :محمد کاظم
رحمان ستایش ،قم :دار الحدیث؛
ـ حاکم النیسابوری ،محمد بنعبدالله( .بی تـا) .المس تدر( عل ی الص ی ین ،تحقیـق :یوسـف
عبدالرحمن المرعشلی ،بیروت :دار المعرف ؛
ـ خطیب ،محمد عجاج7930( .ق) .السنة قبل التدوین ،القاهرا :مکتب وهب ؛
ـ خطیب بغدادی ،أبو أحمد بنعلی7971( .ق) .تاریخ بغداد .دراس وتحقیق :مصـطفی عبـدالقادر
عطا ،بیروت :دار الکتب العلمی ؛
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ـ ــــــــ 7935( .ق) .الکفایة فی عل الروای ة ،تحقیـق :أحمـد عمـر هاشـم ،بیـروت :دار الکتـاب
العربی؛
ـ دمیری ،کمال الدین7999( .ق) .حیا ال یوان الکبر  ،بیروت :دار الکتب العلمی ؛
ـ ذهبی ،محمد بنأحمد بن عثمان793۶( .ق) .س یر أع فم الن بفط ،تحقیـق :شـعیب األرنـؤوط،
بیروت :مؤسس الرسال ؛
ـ ذهبی ،محمد بنأحمد بنعثمان( .بی تا) .تذتر ال فاظ ،بیروت :دار إحیا الترا العربی؛
ـ رامهرمزی ،حسن بنعبدالرحمن7939( .ق) .الم دث الفاصل ب ین ال راو وال واعی ،محقـق و
معلق :عجاج خطیب ،دمشق:دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع؛
ـ صنعانی ،أبو بکر عبـدالرزاق( .بـی تـا) .المص نف ،تحقیـق :حبیـب الـرحمن األعظمـی ،بیجـا:
منشورات المجلس العلمی؛
ـ طبرانی ،أبو القاسم سلیمان بنأحمد( .بی تـا) .المعج الکبی ر ،تحقیـق :حمـدی عبـد المجیـد
السلفی ،بیروت :دار إحیا الترا العربی؛
ـ طیالسی ،سلیمان بنداود( .بی تا) .مسند أبی داود الطیالسی ،بیروت :دار المعرف ؛
ـ عسقالنی ،أحمد بنعلی بن حجر7935( .ق) .تعلی التعلی  ،تحقیق :سعید عبدالرحمن موسی
القزقی .بیروت :المکتب اإلسالمی؛
ـ ــــــــ ( .بی تا) .فت البار  ،بیروت :دار المعرف للطباع و النشر؛
ـ ــــــــ 7930( .ق) .مقدمة فت البار  ،بیروت :دار إحیا الترا العربی؛
ـ مزی ،جمال الدین یوسـف7970( .ق) .ته ذیب الکم ال ف ی أس ماط الرج ال ،تحقیـق و ضـبط و
تعلیق :الدکتور بشار عواد معروف ،بیروت :مؤسس الرسال ؛
ـ مسعودی ،عبدالهادی7049( .ش) .آسیب ناسی حدیث ،تهران :سمت؛
ـ موصلی ،أبو یعلی( .بی تا) .مسند أبی یعلی ،تحقیق :حسـین سـلیم أسـد ،دمشـق :دار المـأمون
للترا ؛
ـ نسائی ،أحمد بنشعیب7090( .ق) .سنن النسائی ،بیروت :دار الفکر؛
ـ ــــــــ 7977( .ق) .السنن الکبر  ،تحقیق :عبد الغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسـن،
بیروت :دار الکتب العلمی ؛
ـ ــــــــ  .الف (بی تا) .خص ائ أمی ر الم ؤمنین عل ی ب ن أب ی طال ب ،تحقیـق :محمـد هـادی

األمینی ،طهران :مکتب نینوی الحدیث ؛
ـ ــــــــ  .ب (بی تا) .فضائل الص ابة ،بیروت :دار الکتب العلمی ؛
ـ یعقوبی ،أحمد بن أبییعقوب( .بی تا) .تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار صادر؛
ـ یاقوت الحموی ،شهاب الدین یاقوت بنعبدالله( .بی تا) .معج البلدان ،بیروت :دار صادر.
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