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قاسم بستانی (دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز)
(تاریخ دریافت 4334/5/25 :ـ تاریخ پذیرش)4334/44/41 :

چکیده
حدیث در طول تـاریخ خـود متأسـفانه دچـار آسـیبهایی جـدی و گـاهی بـ

خطرنـاک

همچون وضع شده است و پیشوایان دین و دانشمندان مسلمان با درک ایـن مطلـب ،از
دیرباز به مقابلـه بـا آن برخاسـتهاند .اهـل بیـت عصـمت
اسالم

و پیشـاپیش آنهـا پیـامبر

 ،بیش و پیش از همه این خطر را دریافته و در جهت مقابله آن و در حقیقـت

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

gbostanee@yahoo.com

نقــل ،فهــم و نقــد حــدیث و شــناخت ســره از ناســره ،بــا راهنمــاییهــای خــود و ارائــه
راهکارهایی ،چون تشویق نگارش حدیث ،فهم و درک صحی حدیث ،تکذیب و تصدیق
حدیث ،جرح و تعدیل راویان حدیث و هشـدار نسـبت بـه ظهـور و وجـود احادیـث جعلـی
اقدام کردهاند .در این مقاله ،با روش کتابخانهای و جمعبندی و تجزیه و تحلیل ،تـالش
ّ
و ائمـه  ،بنـا بـر
میشود تا حد امکان راهکارهـای ارائـه شـده از سـوی پیـامبر
احادیث منقول از ایشان گردآوری ،دستهبندی و تبیـین شـود تـا نقـش آنـان در ایـن امـر
روشنتر گردد.
کلیدواژهها :اهل بیت

 ،نقل حدیث ،فهم حدیث ،نقد حدیث.

 .1مقدمه

تاریخ حدیث متأسفانه ،بنا بر اسباب و عللی ـ که این مقاله جای طرح آنها نیست ـ دچار آفتها و
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ّ
آسیبهایی جدی ،از جمله سهو ،نسیان ،ادراج ،اضطراب ،تصحیف ،تحریف ،وضع و جعـل و،...
حدیث شده است .از این رو ،از دیربازبرای مقابله با این پدیدههای نامیمون ،بـه ویـژه پدیـده شـوم
وضع حدیث ،راهکارهایی از سوی پیامبر

و اهل بیت

ـ که در بطـن ایـن پدیـدهها زنـدگی

کرده و از نزدیک خطرات آنها را دیده و بلکه برخی از آثار شوم آن را چشیدهاند ـ و دیگـر بزرگـان
دلسوز دین ارائه شده و اقداماتی صورت پذیرفته است.
ً
آنچه که ذیال میآید ،واکاوی این اقـدامات و راههکارهـای مطـرح شـده توسـط پیـامبر

و

ائمه بر اساس احادیثی است که در کتب حدیثی معتبر و نیـز کتـب علـوم حـدیثی ذکـر شـده
است .هر چند در این مقاله به نقد و بررسی اعتبـار خـود ایـن احادیـث پرداختـه نمیشـودّ ،امـا بـه
شهرت مضمونی آنها ذیل هر عنوانی (همچنان که مشاهده میشـود) بسـنده میشـود .الزم بـه
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

تذکر است ،آنچه در این مقاله مد نظر بوده ،استخراج راهکارهای کلی نقل ،فهم و نقـد حـدیث از
ال به الی احادیث منقول از اهل بیت

است.

 .۶راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

پیامبر

پیشاپیش دیگر بزرگان اسالم ـ که حفظ دین و ایمان مردم ،دغدغه اصـلی

و ائمه

آنان را تشکیل میداد ـ با درک پدیده آسیبدیدگی حدیث ،به خصوص از حیث وضـع و جعـل ،در
ّ
ّ
جهت از بین بردن و کنتـرل کـردن و کاسـتن از شـدت و حـدت آن تالشهـایی را صـورت داده و
ً
راهکارهایی را ارائه نمودهاند .ذیال به برخی از تالشها و راهکارها ذکر میشود:
 2ـ  .9امانتداری در ادای حدیث (ضبط حدیث)

بدینگونه که ائمه

برای انتقال صحی مفاهیم دینی از طریق خود ،به حفـظ هـر چـه بیشـتر

لفظ و معنا و نیز نوشتن آنها دستور میدادند (غروی 000 :0319 ،ـ 002؛ معارف303 :031۶ ،
ـ  .)30۵این معنا در روایاتی چند تذکر داده شده است:
از پیامبر

نقل شده است:

ّ
نضر الله عبدا َسم مقالت فوعاها و َحفظها و ّبلغها إل من لم یسیموها ،ل
فیر ّب
ِ
ِ
حامل فقه غیر فقیه و لر ّب حامل فقه إل من هو أفقه منه؛
خداوند چهره بندهای شادبان نگـه دارد کـه سـخنان مـن را بشـنود ،پـ
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حفظ کند و به کسی که نشنیده برساند .پ

آن را دریابـد و

چـه بسـا حامـل فقهـی (دانشـی) کـه فقیـه

(دانشمند) نباشد و چه بسـا حامـل فقهـی کـه آن را بـه فقیـهتر از خـود برسـاند (کلینـی،
03۵۵ق221 /1 :؛ اب ـن أبــی جمهــور0۴13 ،ق41 /2 :؛ ابــن حنبــل ،بیتــا001 /1 :؛
دارمی ،بیتا12 /1 :؛ ابن ماجه ،بیتا.)32 /1 :

گفته میشـود کـه در مکتـب امـام بـاقر

و بـه فرمـان حضرتشـان ،نگـارش حـدیث میـان

شاگردانشان متداول بود (شانهچی ،بخشاول.)31 /
امام صادق

فرمود:

ّ
اکتبوا فانکم ال تحفظون حت تکتبوا؛
بنویسید که شما تا ننویسید ،حفظ نخواهید کرد (کلینی1133 ،ق.)10 /1 :
القلب ّیتکل عل الکتابه؛

ّ
و خطاب به مفضل به عمر فرمود:
بنوی

و دانشت را میان برادرانت پراکنده ساز .پ

هنگامی که میمیری ،کتـابهایـت

را به ارث برای فرزندانت بگذار که روز هـرج و مرجـی بـرای مـردم خواهـد رسـید کـه بـه
چیزی جز کتابهایتان مأنوس نمیشوند (همان).

نیز خطاب به عمرو بن أبی مقدام فرمود:
تولموا الصدق قبل الحدیث؛

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

دل بر نوشتن تکیه دارد (همان).

راستی را پیش از حدیث بیاموزید (همان).
َ َ
َ َْ َ َ
و در باره ّال َ
ذین ْیس َت ِموون الق ْول ف َّیت ِبوون أ ْح َس َن له (زمر)0۵ :؛ فرمود:
او مردی است که حدیث را میشنود ،پ همان گونه که شنیده ،بازگو میکند؛ نه در آن
میافزاید و نه از آن میکاهد (کلینی1133 ،ق)11 /1 :

که در حقیقت ،جواز نقل به معنا به شروطی داده شده است.
همچنین فرموده است:
گاهی با شخصی سخن میگویم و او را از جدال در دیـن بـاز مـیدارم و از قیـاس و رأی
شخصی نهی میکنم ،اما تا از نزد من بیرون میرود ،سخنانم را به گونهای دیگـر تأویـل
میکند .من جماعتی را به کالم با مخالفـان دسـتور دادم و جمـاعتی را از ایـن کـار منـع
کردم ،اما هر یک به نحوی در جهت مقاصد خود به تأویل میپردازد و ارادهاش نافرمانی
خدا و فرستادهاش

است .اما اگر سخنم را میشنیدند و اطاعـت میکردنـد ،همـان
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علومی را برای آنها به ودیعت میگذاشتم که پـدرم بـرای شـاگردانش بـه ودیعـت نهـاد
(کشی1222 ،ق111 /1 :؛ .)123 /0

بدین ترتیب ،امام از فرصتطلبانی که خود را به حضرت نزدیک کرده و از دانـش وافـر ایشـان
بهره برده ،اما با تحریف و تأویل نادرست و عدم امانتداری ،به خودنمایی و شهرتطلبی پرداخته،
دین را بازیچه هوا و هوسهای خود ساخته بودند ،مورد انتقاد قرار میدهد.
در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از کتابی ،بدون آن که صاحبش خواسته

ـ امام رضا

باشد ،روایت کرد ،فرمود:
إذا علمَ أن الکتاب له فارول عنه؛
اگر دانستی که کتاب از اوست ،پ

از او آن را روایت کن (کلینی1133 ،ق.)10 /1 :

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

 .2 – 2فهم و درک صحیح حدیث

احادیث متعددی از ائمه نقل شده که در آنها مردم به فهم و درک صـحی و بـه اصـطالح،
ّ
درایت و تفقه احادیث فرمان داده شدهاند (معماری ۵۴ :03۵۴ ،ـ ّ ،۵1ربانی 32 :03۵3 ،ـ .)2۵
از جمله میتوان به احادیث ذیل اشاره کرد:
علی

فرمود:

ّ
بالدرایات ال ّ
بالروایات؛
علیکم
فهم حدیث را پیشه خود سازید ،نـه روایـت کـردن آن را (مجلسـی1221 ،ق 142 /0 :و

024؛ .)03 /123

فرمود:

امام باقر
پ

همانا معرفت همان فهم روایت است و به فهم روایتها است که مؤمن به بـاالترین

مراتب ایمان دست مییابد (صدوق.)1 :03۶0 ،

امام صادق

فرمود:
أنتم أفقه الناس إذا عرفتم موان کالمنا...؛
شما داناترین مردم هستید ،اگر معانی سخنان ما را دریابید (همان).

همچنین فرمود:

ٌ
ألف ترویه؛
حدیث تدریه ییر من ٍ
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حدیثی را که معنایش را بدانی ،بهتر از هزار حدیثی است که فقط روایت میکنی (همان).

امام رضا

روایت کرده است:

از پیامبر

کونوا لدراة و التکونوا لرواة؛

دانایان به حدیث باشید ،نه راویان آن (أبو نعیم اصفهانی093۴ ،م.)113 /1 :
 .3 – 2بیان مقاصد حدیث

ائمه

برای جلوگیری از هر نوع کجفهمی و اشتباه در برداشت ،به بیـان مقصـد اصـلی حـدیث

میپرداختنــد (غــروی 002 :0319 ،ـ 00۴؛ معــارف 30۵ :031۶ ،ـ  .)30۶شــواهد ذیــل چنــین
تالشی را از آنان به اثبات میرساند:
از عبداالعلی بن أعین روایت شده که به امام صادق

روایت میکنند« :حدث عن بنی اسرائیل و ال حرج» ،فرمود« :بله» .گفتم :پ

ما هر

چه را از بنی اسرائیل شنیدیم ،روایت کنـیم؟ فرمـود« :ایـن گفتـه را نشـنیدهای کـه از درو گـویی
شخص همین ب

که هر چه میشنود ،روایت کند؟» گفت :پ

این چگونه است؟ فرمود:

هر چه در قرآن در باره بنی اسرائیل است ،روایـت کـن کـه نظیـر آن در ایـن امـت اتفـاق
میافتد ،و در روایت آن حرجی نیست (صدوق.)111 :1141 ،

از حسن بن حسن روایت شده که به موسی الکاظم

گفـت :پرسشـی از شـما بکـنم؟ امـام

فرمود« :از امام خود بدرس» .گفت :منظور شـما کیسـت ،مـن امـامی غیـر از شـما نمیشناسـم؟

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

پیامبر

گفت :فدایت شـوم مـردم چنـین از

فرمود« :او علی فرزندم است که کنیهام را بـه او دادهام» .گفـت :سـرورم ،مـن را از آتـش برهـان
همانا أبو عبدالله (امام صادق

) فرمود که تو قائم به این امر هستی .فرمود:

مگر چنین نبودهام؟ ای حسن هر امامی که در امت قائم (به امر امامت) اسـت ،او قـائم
آنها است و چون درگذشت ،جانشینش ،قائم و حجت است تا این که از دید آنان پنهان
شود .پ

همه ما قائم هستیم .پ

تمام کارهایی کـه بـا مـن داشـتی ،بـه فرزنـدم علـی

ارجاع بده .به خدا سوگند به خدا سوگند من او را جانشین خود نساختم ،بلکـه خداونـد
به سبب دوستی چنین کرده است (طوسی0۴00 ،ق.)01 :

بدین ترتیب ،امام

 ،راوی را از این اشتباه که امام هفتم ،امام صاحب الزمان و آخرین امـام

است ،آن گونه که بـه اشـتباه ،از حـدیث امـام صـادق
.)003 :0319

فهمیـده بـود ،در آورده اسـت (غـروی،
34

 .۴ – 2تکذیب و تصدیق حدیث

نسبت به برخی از اخبار عک العمل نشان داده و برای جلوگیری از بـدعت و نیـز ایجـاد

ائمه

پرداختهاند (غروی،

تعهد بیشتر در راویان ،به تکذیب یا تأیید برخی از اخبار و سیره معصومان

00۵ – 00۴ :0319؛ معارف 301 :031۶ ،ـ  .)30۵روایتهای ذیل میتوانند شاهدی بر این مدعا
باشند:
ـ از زراره روایت شده که گفت :نزد امام باقر
کعبه زانو زده بودند .پ

نشسته بودم ،در حالی که حضرت

رو بـه

فرمود« :نگاه کردن بـه کعبـه عبـادت اسـت» .در ایـن هنگـام مـردی از

بجیله ،به نام عاصم بن عمر بر ما وارد شد و به ایشان گفـت :کعـب االحبـار میگفـت :کعبـه هـر
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

بامداد به سوی بیت المقدس سجده میکند .أبـوجعفر
چیست»؟ پ

گفت :او راست گفته است .پ

فرمـود« :نظـر تـو در بـاره گفتـه کعـب

ایشان فرمود« :درو گفتی و کعب االحبـار بـا تـو
بـه کسـی درو گـو

درو گفت» ،و خشمگین شدند .زراره میگوید :تا آن روز ندیده بودم امـام
بگوید مگر به این مرد ( ...کلینی03۵۵ ،ق.)239 /۴ :
ـ گفته شده که عبید الله بن علی بن أبی شعبه کتابش را بر امام صادق
پ

عرضه کرد و امام

از خواندن کتـاب ،بـر آن صـحه نهـاد و فرمـود« :آیـا بـرای شـیعه ،کتـابی ماننـد ایـن کتـاب

میشناسی»؟ (نجاشی0۴0۶ ،ق.)231 :
 .5 – 2جرح و تعدیل راویان حدیث

جرح و تعدیل راویان حدیث یکی از روشهای ائمه

برای تسهیل دسترسی شیعیان بـه اخبـار

صحی بوده است؛ همچنان کـه در ذم و لعـن أبـو الخطـاب (کشـی0۴1۴ ،ق ۴90 ،۴۵9 /2 :ـ
۵1۵ ،۴92؛ ابن داود0392 ،ق21۶ :؛ خـویی0۴03 ،ق ،)2۵۶ /0۵ :مغیـره بـن سـعید (کشـی،
0۴1۴ق ،)۵1۵ /2 :بشار شعیری (همان 112 ،110 /2 :ـ  )113و دیگران مطالبی از ائمه
رسیده است.
نقل شده است که ابراهیم بن أبی محمود خراسانی بـه امـام رضـا
فضایل علی

و شما اهل بیت

گفـت کـه احـادیثی در

وجود دارد که از سوی مخالفان شما نقل میشـود و چنـین

احادیثی را نزد شما نمیشناسیم ،آیا آنها را بدذیریم؟ حضرت میفرماید:
32

ای فرزند أبو محمود ،همانـا دشـمنانمان اخبـاری را در فضـایل مـا سـاختهاند و آن را بـر

دوم آنهـا تقصـیر (کوتـاهی و اهمـال در اعمـال
اول آنها غلـو و ِ
اقسامی قرار دادهاندِ :

سوم آنها تصری به عیوب دشمنانمان است .پ
دینی) و ِ

هنگامی که مردم غلو در مـا

را میشنوند ،شیعیانمان را تکفیر کرده و آنها را به قول به ربوبیت ما مـتهم میسـازند و
اگر تقصیر را بشنوند ،آن را در ما باور میکنند و اگر عیوب دشمنانمان را بـه نامهایشـان
بشنوند ،ما را مورد طعـن قـرار میدهنـد ،خداونـد میفرماینـد :و بـه کسـانی کـه غیـر
خداوند را فرا میخوانند ،دشنام ندهید که آنان خداوند را بدون علم دشنام خواهند داد
(انعام ... )123 :ای فرزند أبو محمود ،آنچه برایت گفتم ،نیک حفظ کن که در آن برایت
خیر دنیا و آخرت را جمع کردم (صدوق0۴1۴ ،ق.)010 /0 :

ابراهیم بن شیبه میگوید که به امام حسن عسکری

چنین نوشتم :فدایت شـوم نـزد مـا

آنها مشمئز شده و سینهها از آنها به تنگ میآیند .آنان در این باره احـادیثی را روایـت میکننـد
که پذیرفتن آنها بر ما روا نیست و چون به پدرانتان منسوب است ،بر این احادیث درنگ میکنیم.

َ
َّ ّ َ َ ْ َ ْ َ
َّ َ َ ل
ْ ْ
الصیالة َوآتیوا
شال َو ال لمنکیر (عنکبـوت )۴۵ :و نیـز َوأ ِق لیمیوا
الصلوة تن َه ع ِن الف ْح
آنان إن
ِ
ِ
َّ
الزکاة (بقره )۴3 :را تأویل کرده و میگویند کـه معنـای صـالا ،رجـل (امـام) اسـت ،نـه رکـوع و

سجود .و به همین گونه معنای زکات را آن مرد میدانند ،نه مقداری درهـم و خـراج کـردن مـال.
آنان فرای

و سنن و معاصی را به همین گونه کـه ذکـر کـردم ،دگرگـون سـاختهاند  ...آنـان ادعـا

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

گروهی هستند که در باره معرفت فضیلت شما سخنانی گوناگون بـر زبـان میآورنـد کـه دلهـا از

کردهاند که از اولیا هستند و بدین وسیله ،مردم را به اطاعت خود فرا خواندهاند  ...شما در قبول آن
سخنان از آنان چه میفرمایید؟ و امام در پاسخ مینویسند« :ایـن دیـن مـا نیسـت ،از آن سـخنان
کنارهگیری کنید» (کشی0۴1۴ ،ق.)۵13 /2 :
نقل شده که احمد بن محمد بن عیسی اشعری در نامهای به امام حسن عسکری

نوشـت

که گروه غالت احادیثی بـه شـما و پـدرانتان نسـبت میدهنـد کـه باعـث نفـرت قلـوب اسـت؛ نـه
میتوانیم آنها را ندذیریم ،زیرا به نقل از پدرانتان است و نه میتوانیم آنها را بدذیریم که محتوای
آنها بیربط و نااستوار است .اینـان همچنـین معتقدنـد کـه زمـین از آن افـرادی چـون علـی بـن
مسعود و قاسم بن یقطین (دو تن از غالت معاصر امام
(و نمونههایی از اعتقـادات آنـان را بیـان مـیدارد) .پـ

) است که از دوسـتان شـما هسـتند...
امـام

پاسـخ داد« :لـی

فاعتزله؛ این دین ما نیست ،از آن دوری کن» (همان ۵12 /2 :ـ .)۵13

هـذا دیننـا
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 .6 – 2هشدار نسبت به ظهور و وجود احادیث جعلی

عالوه بر پیامبر

 ،ائمه

نیز به جهت خطراتی که پدیـده شـوم وضـع حـدیث ،از خطرنـاکترین

آسیبهای وارده بر حدیث ،در بر داشته ،در برابر آن موضعگیری نموده و بـه افشـاگری نسـبت بـه آن
پرداخته و تالش کردند مسلمانان را نسبت بدان هوشـیار کننـد .بایـد اذعـان داشـت کـه پیـامبر
امامان شیعه

 ،از پیشوایان مبارزه با پدیده جعل حدیث هستند (بستانی ۵1 :03۵۶ ،به بعد).

الزم به ذکر است که از نظر برخی از پژوهشگران ،وضع حدیث از زمان پیامبر
سد

و

آغاز شد و

در دورانهای بعد ،با تنوع و تعدد انگیزهها و علل ،شدت و گسترش یافت (أمین0933 ،م:

200؛ أبوریــه ،بیتــا۶1 ،۶۶ ،۶۵ ،۶2 :؛ غــروی۶۴ :0319 ،؛ حــاج حســن09۵۵ ،م311 /0 :؛
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

معروف حسنی0۴11 ،ق 93 :ـ  9۶ ،9۵و  023به بعد؛ بسـتانی 013 :03۵۶ ،بـه بعـد) .برخـی از
ً
احادیث دال بر هشدار معصومان نسبت بدین پدیده ذیال ذکر میشوند:
پیامبر

فرمود:

ّ ً
ّ
فلیتبو :مقعده من النار؛ کسی که بر من به عمد درو ببنـد ،پـ
متعمدا
من کذب علی
جایگاهش دوزخ خواهد بود (ابـن حنبـل ،بیتـا41 /1 :؛ مسـلم ،بیتـا1 /1 :؛ بخـاری،

0۴10ق11 /1 :؛ طبرانـی1212 ،ق :سراســر اثـر؛ کلینــی1133 ،ق ،40 /1 :صــدوق،
1222ق.)... ،141 /1 :

نیز فرمود:

در آخر ّامتم کسانی خواهند بود که برای شما چیزهایی را روایت میکنند که نه شما و نه
پدرانتان آنها را نشنیدهاید .پ

سخت مواظب باشید کـه آنهـا شـما را گمـراه نکننـد و

نفریبند (مسلم ،بیتا1 /1 :؛ ابن حنبل ،بیتا.)... 101 /0 :

همچنین فرمود:
از بسیار گفتن حدیث از من دوری کنید پ
درستی نگوید .پ

کسی که از من روایت میکنـد ،جـز حـق و

اگر کسی از من روایت کند که من نگفتهام ،جایگـاهش آتـش اسـت

(ابن حنبل ،بیتا011 /1 :؛ دارمی ،بیتا.)11 /1 :

امام علی

فرمود:
خداوند آنها را نابود کنـد کـه چـه دسـتارهای سـفیدی کـه سـیاه نکردنـد و چـه حـدیث
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پیامبری را که تباه نساختند (ذهبی ،بیتا.)10 /1 :

فرمود:

امام باقر

درو گویــان منکــر بــرای دروغشــان و انکارشــان جایگــاهی یافتنــد کــه بــدان خــود را بــه
دوستانشان و قضـات بـد و کـارگزار بـد در هـر شـهری نزدیـک کننـد .پـ

بـرای آنهـا

احادیثی دروغین روایت کردند و از ما چیزهایی را که نگفتیم و نکردیم نقل نمودند تا ما را
نزد مرد بد نمایند (مجلسی1221 ،ق 43 /22 :ـ .)41

فرمود:

امام صادق

چه بسیار مردم بر علی درو بستند( »...کلینی1133 ،ق.)011 /0 :
ما اهـل بیـت راسـتگو هسـتیم؛ ّامـا درو گویـانی داریـم کـه بـر مـا درو میبندنـد و بـا
درو هایی که بر ما نزد مردم میبندند ،راستگویی ما را تباه میکنند … خداوند آنـان را
 ...همانا مردم به درو بستن بر ما حرص دارند؛ گویی خداوند فقط همین کار را بر آنها
واجب گردانیده است و من برای یکی از آنها حدیث میگویم و او بالفاصـله کـه از نـزد
من بیرون میرود ،آن را بر معنایی دیگر ،تأویل میکند؛ زیرا آنهـا خواهـان حـدیث مـا و
ّ
حب ما نیستند ،بلکه از آن به دنبال دنیا هستند و هر یک میخواهد برای خـود سـروری
کند ( ...همان.)121 /1 :

فرمود:

امام رضا

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

لعنت کند ما دارای درو گویانی و نابخردانی هستیم( »...کشی1222 ،ق.)111 /0 :

 ...و کارگزارانشان در هر شهری احادیث دروغین و باطل را بر دشـمنان مـا و والیانشـان
روایت میکنند و از ما چیزهایی که نگفتیم ،نقـل میکننـد تـا بـر مـا طعـن کننـد و درو
ببندنــد و بــه والیانشــان و قضاتشــان بــه درو و نیرنــگ نزدیــک شــوند ( ...مجلســی،
1221ق013 /0 :؛ .)011 /01
 .7 – 2ارائه معیار برای شناختن حدیث صحیح

پیامبر

و ائمه

 ،در کنار تالشهای یاد شـده ،راهکارهـا و مالکهـایی را بـرای تشـخیص

احادیث صحی از غیر آن ارائه دادهاند که نشانگر حساسیت آنان نسبت به میراث دینی و اهمیت
آن و احساس مسئولیتی است که آنان در قبال این رکن اسالمی داشتهاند (غروی 00۵ :0319 ،ـ
ً
001؛ معارف 309 :031۶ ،ـ  .)323ذیال برای استخراج این معیارها ابتدا ،تا حد امکان ،احـادیثی
که در آنها معیارها ارائه شده ،به طور مسند (دستهبندی احادیث بر اساس گوینده آن ،به ترتیـب)
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ذکر میشود .ممکن است در مجموعه حدیث منقول از پیامبر

یا ائمه

بیش از یک معیار،

ضمن یک حدیث یا چند حدیث ذکر شده باشد و سد  ،در بند بعـدی ،ایـن معیارهـا ،بـه صـورت
جمعبندی محتوایی ،همراه با مالحظاتی ،استخراج میشـود .از ایـن رو ،ممکـن اسـت کـه شـمار
احادیث در این بند ،ذیل نام هر یک از معصومان

زیاد شود تا این امکان وجود داشـته باشـد،

حداکثر معیارها از این احادیث استنباط گردد.
ّ
متضمن معیارهای نقد حدیث
 .9 – 7 – 2احادیث

ً
ذیال برخی از احادیثی که در آنها معیارهایی در خصوص نقد حـدیث آمـده ذکـر میشـود .همـان
گونه که پیشتر گفته شد ،در اینجا احادیث به شکل مسند (ذیل نام هر معصوم و به ترتیب طبقه)

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

ذکر میشود .در ضمن ،سعی شده این احادیث بر اسـاس اسـتقرایی تـام باشـد و ممکـن اسـت از
برخی از ائمه

حدیثی در این باره ذکر نشده باشد؛ همچنان که ممکـن اسـت مضـمون برخـی

احادیث از معصومان

مشابه باشند.

سبب تفکیک این احادیث بر اساس گوینده آن ،بـرای دانسـتن مجمـوع احادیـث هـر یـک از
معصومان

و نیز آگاهی نسبت به مضامین احادیث نـزد هـر یـک از معصـومان

بـه طـور

مجزا است.
پیامبر

فرمود:

ّ
ّ
إنما یدر الخیر کله بالوقل و ال دین لمن ال عقل له؛
تمام خیر به عقل دانسته میشود؛ آن که عقل ندارد ،دین ندارد (حـر عـاملی1212 ،ق:

.)021 /11
قوام المرل عقله و ال دین لمن ال عقل له؛
قوام آدمی عقلش است و آن که عقل ندارد ،دین ندارد (متقـی هنـدی ،بیتـا111 /1 :؛
مجلسی1221 ،ق.)12 /1 :

برخی این حدیث را از حیث سند و متن تضعیف کردهاند (ابـن عـدی0۴19 ،ق)010 /3 :؛ در
حالی که معنای ناپسندی ندارد.
استرشدوا الوقل ترشدوا و ال توصول فتندموا؛
از عقل هدایت بطلبید که هدایت میشوید و نافرمانی آن را نکنید که پشـیمان میشـوید
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(متقی هندی ،بیتا 212 /1 :ـ 221؛ مجلسی1221 ،ق ،14 /1 :با کمی اختالف).

با این که متن یاد شده معنای نادرستی ندارد ،برخی این حدیث را از حیث سند و متن تضعیف
کردهاند (ذهبی ،بیتا۶2۵ /2 :؛ ابن حجر عسقالنی0391 ،ق.)2۵3 ،30 /۴ :
نیز:
هر چیزی ابزاری دارد و ابزار مؤمن عقل است و برای هر چیزی مرکبـی اسـت و مرکـب
آدمی عقل است و برای هر چیزی نهایتی است و نهایت عبادت ،عقل است و بـرای هـر
قومی رهبری است و رهبر عابدان عقل است و برای هر تاجری کـاالیی اسـت و کـاالی
مجتهدان ،عقل است و برای هر خرابی عمارتی اسـت و عمـارت آخـرت ،عقـل اسـت و
برای هـر سـفری چـادری اسـت کـه بـدان پنـاه میبرنـد و چـادر مسـلمانان عقـل اسـت
(مجلسی1221 ،ق11 /1 :؛ هیثمی ،بیتا ،011 :با تفاوتهایی).
هنگامی که خداوند عقل را آفرید ،او را به سخن در آورد .سـد
سد به او گفت :برو ،رفت .سد به او گفت :به ّ
عزتم و جاللم سوگند که بهتـر از تـو

چیزی را نیافریدم ،تو را فرمان میدهم و تو را نهی میکنم و تو را پاداش میدهم و تو را
مجــازات مــیکنم (برقــی ،بیتــا 111 /1 :ـ 110؛ کلینــی1133 ،ق12 /1 :؛ صــدوق،
1222ق141 /2 :؛ متقی هندی ،بیتا ،131 /1 :با الفاظ نزدیک به هم).
اگر حدیثی را از من شنیدید که دلهایتان آن را میشناسد و موها و پوسـتهایتان بـرای
آن نرم میشود (نمیلرزد) و میبینید که آن به شـما نزدیـکتر اسـت .پـ

مـن اولـی از

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

بـه او گفـت :بیـا ،آمـد.

شما به آن هستم و اگر حدیثی را از من شنیدید که دلهایتان آن را انکار میکند و موها
و پوستهایتان از آن میگریزد و آن را به دور از خـود میبینیـد ،پـ

مـن دورتـر از شـما

بدان هستم (ابن حنبل ،بیتا211 /1 :؛ متقی هندی ،بیتا.)111 /1 :
اگر حدیثی از من برایتان روایت شد که میشناسید و انکار نمیکنید ،پـ
خواه من گفته باشم یا نگفته باشم .پ

آن را بدـذیرد؛

همانا من چیـزی را میگـویم کـه شـناخته شـده

است و انکار نمیشود و حدیثی از من برای شـما روایـت شـد کـه انکـار مـیکنیم و آن را
نمیشناسید ،پ

آن را تکذیب کنید .مـن چیـزی را کـه انکـار میکنیـد و نمیشناسـید،

نمیگــویم (دارقطنــی1211 ،ق111 /2 :؛ متقــی هنــدی ،بیتــا111 /1 :؛ و ماننــد آن:
خطیب بغدادی1221 ،ق212 :؛ ابن عدی1221 ،ق102 /1 :؛ ابن جـوزی1134 ،ق:
،)121 /1

از خطبه حجة الوداع:
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شما را باد بر قرآن و همانا شما روی به قومی میآورید که عالقه بسیار دارند کـه از مـن

علی

حدیث بگویند .پ

کسی که چیزی را دانست ،پ

من افترا ببند ،پ

جایگاهش آتش است (طبرانی( ،)0بیتا.)014 /11 :

از پیامبر

بدان حدیث گوید و اگر کسی که بـر

نقل فرمود:

ّ
ّ
إن الحدیث سیفشو عن فأعرضول عل القرآن فمیا لییس یوافیق القیرآن فلییس
ّ
عن ؛
همانا حدیث از من منتشر میشود ،پ
موافــق قــرآن نباشــد ،پ ـ

آن را بـر قـرآن عرضـه داریـد ،پـ

چیـزی کـه

آن از مــن نیســت (ابــن شــاذان ،بیتــا 110 :و ماننــد آن:

طبرانی( ،)0بیتا.)022 /10 :
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از علی

نقل شده که مردی از انصار بر سریهای فرمانده شد و پیامبر

فرمان داد تا از او اطاعت نمایند .پ

به افراد آن سریه

آن مرد به علتی از زیردستانش ناراحت شـد و فرمـان داد تـا

آتش بیاورند و برافروزند و به آنان فرمان داد که خود را در آتش بیاندازند؛ اما آنان امتنـاع کردنـد تـا
این که ناراحتیاش بر طرف شد .وقتی پیامبر

از این ماجرا با خبر شد ،فرمود :اگر داخل آتش

میشدند ،تا قیامت از آن بیرون نمیآمدند و به دیگران فرمود:

ّ
ال طاعة ف موصیة ،إنما الِاعه ف الموروف؛
در معصیت طاعتی نیست ،طاعت در معروف است (ابن حنبل ،بیتـا30 /1 :؛ بخـاری،

1221ق121 /1 :؛ مسلم ،بیتا11 /4 :؛ أبو داود0۴01 ،ق.)111 /1 :

باز از علی

نقل شده است:
همانا در من عاشق افراطی که مرا به چیزی که ندارم مدح میکند و کینهتوز درو گـویی
که دشمنی با من او را تهمت زدن به من وامیدارد ،هر دو هالک میشـوند .هـان مـن
نه پیامبرم و نه به من وحی میشود ،بلکه من به کتاب خـدا تـا آنجـا کـه میتـوانم عمـل
میکنم .پ

هر طاعت خداوندی که شـما را بـدان فرمـان مـیدهم ،حـق اسـت و بایـد

اطاعت کنید؛ چه خوش دارید و چه خوش ندارید و هر معصیتی که من یا غیر مـن شـما
را بدان فرمان دهد ،پ

در معصیت طاعتی نیست (سـه بـار ایـن سـخن را تکـرار کـرد)

(ثقفی ،بیتا،)112 /0 :
مردم را به چیزی حدیث بگویید که میشناسند .آیا میخواهید که بـر خداونـد و رسـولش
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درو بسته شود؟ (بخاری1221 ،ق،)21 /1 :

آیا میخواهید که بر خداونـد و رسـولش درو بسـته نشـود؟ مـردم را بـه آنچـه میداننـد،
حدیث گویید و از آنچه که نمیشناسند ،دوری کنید (نعمانی ،بیتا.)12 :

امام باقر

فرمود:
در کار ما و آنچه از مـا نـزد شـما میآیـد ،بنگریـد .اگـر آن را موافـق قـرآن یافتیـد ،آن را
بگیرید و اگر آن را موافق قرآن نیافتید ،آن را رد کنید و اگر امر بـر شـما مشـتبه شـد ،در
ّ
آن توقف کنید و آن را به ما برگردانید تا بر شما آن را شرحی بدهیم که برایمان داده شده
است (طوسی ،بیتا010 :؛ شبیه به آن :کلینی1133 ،ق.)000 /0 :

از پیامبر

امام صادق

نقل فرمود:
اگـر

کتاب خداوند مخالف بود ،آن از حـدیث مـن نیسـت (کلینـی1133 ،ق41 /1 :؛ برقـی،
بیتا.)001 /1 :

نیز امام صادق

فرمود:

حدیث ما را از ما قبول نکنید ،مگر آن که موافق قرآن و سنت بوده یـا بـرای آن شـاهدی
از احادیــث پیشــین مــا بیابیــد  ...و از مــا چیــزی را ندذیریــد کــه مخــالف ســخن پروردگــار
متعالمان و ّ
باشد .ما اگر حدیث بگوییم ،میگوییم که خداوند ّ
عـز و
سنت پیامبرمان
ّ
فرمود» (کشی1222 ،ق.)231 /0 :
جل فرمود ،پیامبر
ّ
توقف هنگام شبهه بهتر از ورود در هالکت است .همانا باالی هر حقی ،حقیقتـی اسـت
و باالی هر صوابی ،نوری است .پ

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

همانا بر من درو بسته خواهد شد؛ همچنان کـه بـر پـیش از مـن بسـته شـد .پـ
حدیثی از من به شما رسید و موافق کتاب خداوند بود ،آن حدیث من است و ّامـا اگـر بـا

آنچه که موافق قرآن است ،بگیرد و آنچـه مخـالف

قرآن است ،واگذارید (کلینی1133 ،ق41 /1 :؛ و شبیه بدان :عیاشی ،بیتا.)3 /1 :
یافتید ،آن را

اگر بر شما حدیثی وارد شد و برای آن شاهدی از قرآن یا سخن پیامبر
ّ
بدذیرید و إال کسی که آن را آورده ،بدان اولی اسـت (کلینـی1133 ،ق41 /1 :؛ و ماننـد
آن :همان.)31 /1 :
ّ
ّ
حجت خدا بر بندگان ،پیامبر و حجت میان بندگان و خدا ،عقل است (همان.)01 /1 :
العقل دلیل المؤمن» (همان؛ و مانند آن :برقی ،بیتا113 /1 :؛ صـدوق1143 ،ق/1 :
.)111

همچنین ایشان از قول پیامبر

نقل فرموده است:
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 ...آنچه که از حدیث آل محمد

که بر شما وارد میشـود و دلهایتـان بـرای آن نـرم

شد و آن را شـناختید ،آن را قبـول کنیـد و آنچـه کـه دلهایتـان از آن بیـزار شـد و آن را
نشناختید ،به خدا و پیامبر و عـالمی از آلمحمـد

برگردانیـد (کلینـی1133 ،ق/1 :

.)221

در پاسخ زراره که پرسیده بود :اگر دو خبر متعارر از شما بشنویم ،کدام را بدذیریم؟ فرمود:
آنچه را که میان اصحابت مشهور است ،بدذیر و شاذ و نادر را رها کن .اگر هر دو مشهور
بودند ،آنچه را که نزد تو درستتر است یا از نظر خودت موثـقتر اسـت ،بدـذیر (ابـن أبـی
جمهور1221 ،ق.)111 /2 :

امام کاظم
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امام رضا

فرمود:

حجتـی ظـاهر و ّ
حجت است؛ ّ
ای هشام ،همانا برای خداوند بر مردم دو ّ
حجتـی بـاطن،
ّاما ظاهر ،پیامبران و ائمه هستند و باطن ،عقلها هستند (کلینی1133 ،ق.)14 /1 :

در پاسخ به این پرسش که امروز حجت خدا بر مردم چیست؟ فرمود:
عقل .به وسیله آن ،راستگو بر خداوند را میشناسـی و او را بـاور میکنـی و درو گـو بـر
خدا را میشناسی و او را تکذیب میکنی (کلینی1133 ،ق01 /1 :؛ صـدوق1143 ،ق:
.)100 /1

 .2 – 7 – 2معیارهای نقد حدیث مستنبط از احادیث

با توجه به احادیث فوق الذکر و راهنماییها و راهکارهای مطـرح شـده در ضـمن آنهـا ،میتـوان
معیارهای نقد حدیث مدنظر معصومین را استخراج کردّ .اما پیش از ورود بـه بحـث ،شایسـته
است در باره نقد حدیث و انواع آن نکاتی تذکر داده شود.
نقد حدیث را ،در اصطالح «تبیین صحت یا عدم صحت مطلب منسوب به معصـوم و صـحت
و عدم صحت این انتساب» (غروی )20 :0319 ،یا «ارزیابی و بررسـی علمـی متـون روایـی بـرای
صحت یا عدم ّ
اثبات ّ
صحت انتساب آن به معصوم  ،اثبات ّ
حجیت آن و نیز بررسـی چگـونگی
داللت متن حدیث و کشف مراد واقعی معصوم

از آن» (معماری )39 :03۵۴ ،دانسـتهاند کـه

به دو طریق ذیل صورت میگیرد:
الف) نقد خارجی و بیرونی که همان نقد اسناد و سند حدیث است (ادلبی09۵3 ،م32 – 30 :؛
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غروی )0۵۵ :0319 ،تا معلوم شود که آیا سند حدیث مسند و متصل است یا منقطع و مرسل و...

و همچنین راویان حدیث موثق هستند یا ممدوح یا ضعیف و . ...علم مصطل الحدیث یا درایـه ،و
همچنین علم رجال متکفل مباحث این نوع نقد هستند.
ب) نقد داخلی و درونی که همان نقد متن حـدیث اسـت (ادلبـی09۵3 ،م33 – 32 :؛ غـروی،
 )0۵۵ :0319تا معلوم شود که متن حدیث با قرآن ،سنت متـواتر و صـحی  ،اجمـاع و عقـل و ...
ّ
قابل تأیید است یا نه .درایه و نیز فقه الحدیث متکفل این نقد هستند.
ّاما راهکارها و معیاری نقد حدیث مطرح در احادیث مذکور ،عبارتاند از:
 .3 – 7 – 2ارجاع به قرآن

یکی از معیارهای نقد حدیث ـ که از احادیث مذکور آشکارا استخراج میشود ـ «ارجـاع حـدیث بـه
الف) شناسایی حق از باطل ،یک معیار قرآنی است و در این خصوص آیات بسیاری وارد شـده
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ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

قرآن» است .در این باره نکات ذیل قابل اشاره است:

(انفال 1 :و  )۵و (فصلت ۴0 :و .)۴2

ب) معیار «مخالفت حدیث با داللت قطعی (یا نص صری یـا حکـم ثابـت و محکـم) و بـدون
تأویل قرآن» که بعدها توسط علمای حدیث برای شناخت احادیث جعلـی مطـرح گردیـد (خطیـب
بغدادی0۴1۵ ،ق۴12 ،33 :؛ ابن قیم0۴13 ،ق۵1 :؛ قاسمی ،بیتـا0۵0 :؛ مامقـانی0۴00 ،ق:
۴1۴ /0؛ بستانی ،)0۴9 :03۵۶ ،شکل کاملتر و دقیقتر این معیار است.
منظور از «مخالفت» در اینجا ،مخالفت در زبان محاورات عرفی است .بنـا بـر ایـن ،مخالفـت
بدوی از قبیل مخالفت ظاهری عام و خاص ،مطلق و مقید ،ناسخ و منسـوخ ،محکـم و متشـابه،
مجمل و مبین ،مجاز و حقیقت یا مانند آن ،از محل بحث خارج است؛ زیرا پ از ّ
تأمل ،عقـل در
این موارد مخالفتی نمیبیند (شانهچی :031۵ ،بخش اول.)001 /
ً
قید «داللت قطعی بـدون تأویـل» نیـز داللـت بـر آن دارد کـه عمـال تمـام داللتهـای قرآنـی
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قطعیت نداشته و آیات قرآن با تأویالت و تفسیرات متعددی رو به رو شدهاند و ممکن اسـت کـه بـا
تأویل آیه مرجع ،تعارر ظاهری حدیث با آن از بین برود .لذا به تک تک آن داللتهـا ،تأویلهـا و
تفسیرها نمیتوان اعتماد مطلق کرد ،بلکه باید فقط به معنـای متفـق علیـه ،در نقـد حـدیث تکیـه
نمود.
احادیث نیز گاهی با تأویالتی همراه میشوند و معنای ظاهری آنهـا ـ کـه بـا داللـت قطعـی
قرآن در تعارر است ـ تأویل شده و با قرآن همراه میشوند .پ

در صورت امکان تأویـل یکـی از

این دو یا هر دو ،نمیتوان حدیث مورد بحث را به طور قطع مردود دانست.
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ج) در این احادیث ،همچنان که بیشتر ذکر خواهد شـد ،فقـط از موافقـت و عـدم موافقـت بـا
قرآن یا سنت برای پذیرفتن حدیث یا رد آن سخن رفته است؛ ّاما باید متذکر شد که این احادیث یـا
ً
ً
ً
معیار حاصل از آنها ،در مورد احادیثی خواهد بود که قرآن صـریحا بـه مضـمون آن نفیـا یـا اثباتـا
پرداخته است؛ چه بدیهی است که هر نوع حدیثی را نمیتوان بـرای ارزیـابی صـحت یـا سـقم آن،
ً
ً
مستقیما به قرآن ارجاع داد؛ چون احادیثی وجود دارد که قرآن به هی وجه به مضمون آنها ،نفیا
ً
یا اثباتا ندرداخته است؛ مانند بسیاری از جزئیات احکام ،بلکـه خـود احکـام؛ ماننـد رجـم ،فطریـه،
مقدار دیات ،جزئیات داستانها و بیشتر داستانهای مذهبی و نیز غیر مذهبی و بسیاری از وقایع
تاریخی و مطالب علمی و نظری و آیاتی که داللت بر شمولیت تمـام و کمـال قـرآن بـر همـه چیـز

ِّ
َ َ َّ ْ َ
کتاب م ْن َش ل (انعام )3۵ :و َو َن َّز ْل َنا َع َلیک ْال َ
ْ َ
کت َ
یاب ِت ْبیانیا ِلکیل
دارد؛ مانند :ما فرطنا ِف ال ِ ِ
ً
ً
َ
ش ٍل (نحل )۵9 :که به تعالیم قرآنی بعضا جزئی و بعضا کلی در خصوص امور شرعی و هدایت

مردم به سوی معارف حقیقی و اصلی مربوط به مبدأ ،معاد ،نبوت و ارشـاد و بـرانگیختن مـردم بـه

سوی ایمان و عمل صال تأویل میشوند (طباطبایی ،بیتا ۵2 /1 :ـ  ۵0در قول دوم خود نسـبت
ً
به آیه انعام؛  32۴ /02به بعد نسبت به آیه نحل) و به قرینه حالیه و بنا بر وضعیتی کامال بدیهی و
غیر قابل مناقشه در خصوص مدلولهای آیات قرآنی ،این آیات به معنای شمولیت مطلق قرآن بر
تمام علوم و امور دینی و غیر دینی تفسیر نمیشوند.
لذا نمیتوان برای این نوع احادیث ،موافقت یا مخالفتی در صری متن قرآنی پیدا کرد؛ امـا بـه
صرف چنین وضعیتی ،حکـم بـه مخالفـت قطعـی ایـن احادیـث بـا قـرآن و موضـوع بـودن آنهـا
نمیشود و سکوت قرآن نسبت به محتـوای برخـی احادیـث ،بـه معنـای باطـل بـودن آن احادیـث
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نیست .به عبارت دیگر« ،عدم مخالفت با روح حاکم بر قرآن» در این احادیث مد نظر است.

د) عرضه سنت بر قرآن میتواند بر دو گونه باشد:
 .0عرضه مدلول ظاهری و صری سنت بر مدلول ظاهری و صری قرآن.
 .2عرضه مدلول ظاهر و صری سنت بر مدلول ضمنی ،التزامی و کلـی قـرآن یـا جهـتگیری
عام و سمت و سوی حاکم بر قرآن (روح حاکم بر قرآن)؛ مانند :عقالیی و عقالنی بودن احکـام و
تعالیم دینی ،مالک بودن عقل برای اثبات صحت و سقم امور ،واقعگرایی ،عدالتخواهی یا :...
از پیامبر

ّ

ّ

ّ

ّ
بالنیات و إنما لکل امریل میا نیوی» (بخـاری،
نقل شده اسـت« :إنما اْلعمال

0۴10ق2 /0 :؛ طوسی۵3 /0 :03۶۵ ،؛  .)0۵۶ /۴این قاعـده ـ کـه مبنـای بسـیاری از احکـام
شرعی است ـ بر مفهوم مسنتبط از آیاتی عرضه میشود که بر اخالص ترغیب میکند و ریاکـاری

همچنین از ایشان

نقل شده اسـت« :ال ضـرر و ال ضـرار» (کلینـی03۵۵ ،ق،293 /۵ :

29۴؛ صدوق0۴1۴ ،ق1۶ /3 :؛ ابن حنبـل ،بیتـا321 /۵ :؛ دارقطنـی0۴01 ،ق.)... ،۶۴ /3 :
این قاعده کلی بر حکم مسنتبط از تعدادی از امر و نهیهای متفرق در قرآن در جزئیات مختلـف

َ ل َ
َ ل
ل
َ ٌ َ َ
ل
عرضه میشود؛ مانندَ :و ال ت ْم ِسکوه َّن ِض َرارا ِل َت ْو َتدوا (بقره )230 :و ال تض َّار َو ِالدة ِب َول ِدها َو
َ ل َ َ
ال َم ْول ٌود ل له ِب َول ِدلِ (بقره.)233 :

نقل شده است:

نیز از پیامبر

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

َ َْ ْ
یس ل ْْل ْن َسان إ َّال َما َس َ
یخ لر ْج م ْ
را مذمت میکند؛ مانندَ :و َأ ْن َل َ
ین َب ِیت ِیه
ن
م
و
و
)
39
م:
(نج
و
ِ
ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ َ ل ل َّ ْ ل ْ َ ْ ل َ َ ْ َ َ َ َ ْ ل َ َ َّ
لَ
اجرا ِإل الل ِه و رس ِول ِه ثم ید ِرکه الموت فقد وق أجرلل عل الله (نسا.)011 ::
مه ِ

من حام حول الحمی یوشک أن یوقع فیه؛ آن که گرد گناهـان بگـردد ،هـر آینـه ممکـن
است در آنها بیفتد (طبرانی( ،)1بیتا 131 /1 :ـ 132؛ ابن أبی جمهـور1221 ،ق/0 :
.)31

باز فرمود:
دع ما یریبک إلی ما ال یریبک؛ آنچه را که تو را به شک میاندازد رها کن و به چیزی که
تو را به شک نمیانـدازد ،روی آور (ابـن حنبـل ،بیتـا110 /1 :؛ دارمـی ،بیتـا41 /1 :؛
ترمذی1221 ،ق.)11 /2 :

این دو حدیث ـ که معنای سد ذرایع فساد دارند ـ بر مفهـوم مسـتنبط از آیـات بسـیاری عرضـه

َ َ ْ ْ َ َ ْ ل َّ ْ َ َ َ ْ
َ َ
َ
یخف َ
ین ِم ْن ِز ین ِت ِه َّن (نـور )30 :و َو ال ت لس لیبوا
میشوند؛ مانند :و ال یض ِر بن ِبأرج ِل ِهن ِلیولم ما ِ
ْ
َّ َ
َّ ْ َ
َّ َ ْ ل َ
ون م ْن ل
ون الل ِه ف لیس لبوا الل َه َعدوا ِبغ ِیر ِعل ٍم (انعام.)01۵ :
د
ال ِذین یدع
ِ
ِ
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ً
هـ) هر چند این احادیث حـداکثر بـر پـنج معیـار نقـد حـدیث اشـاره دارنـدّ ،امـا عمـال علمـای
مسلمان متوجه عدم کفایت این مالکها برای بررسی تمام احادیث و مضـامین آنهـا شـدهاند .از
این رو ،دهها مالک به دست دادهاند (ر.ک :بستانی.)03۵۶ ،
و) نمیتوان حدیثی که به طور قطعی با مدلول قطعـی قرآنـی مخـالف اسـت ،درسـت بـدانیم،
ً
مگر این که اجماعا ثابت شود که این مخالفت به جهت وقوع نسخ قرآن به سنت بوده است و این
امر مستلزم متواتر بودن حدیث مورد بحث است .بـه هـر حـال ،در امکـان نسـخ قـرآن بـه سـنت،
ً
اختالف است و اثبات آن تقریبا غیر ممکن است؛ برای مثال ،روایت شده که پیـامبر در مـرگ
دختـرش رقیــه ـ کــه همسـر عثمــان بـود ـ فرمـود« :الحمــد للـه دفــن البنـات مــن المکرمــات»
(سیوطی0۴10ق .)۵92 /0 :این روایت در تعارر با تعالیم قطعی قرآن است که به شدت زنده به
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

َ َ َْ ْ ل َل
ودة
گور کردن دختران را مورد نکوهش قرار داده و مایه عذاب آخرت دانسته است :و ِإذا المیول
َ َْ ل َ
َ ْ
لس ِئلَ * ِبأی ذن ٍب ق ِتلَ (تکویر ۵ :و  )9و نیز (نحل ۵۵ :و )۵9؛ همچنـان کـه قـرآن ،کرامـت

نف

انسانی مرد و زن را سخت مورد تأکید قرار داده و هر دو را به عنوان آفریدههای مکلف خـود

به رسمیت شناخته و برای هر دو به طور یکسان رستگاری ترسیم کرده است( :آلعمران،)09۵ :
(نسا( ،)02۴ ::نحل( ،)91 :غافر ... ،)۴1 :پ  ،بیتردید ،این روایت مجعول و از بقایـای خـوی
جاهلی است؛ ضمن ایـن کـه برخـی ایـن حـدیث را تضـعیف (ذهبـی ،بیتـا۶32 /3 :؛ ابـن حجـر
ً
عسقالنی0391 ،ق )2۴1 /۵ :یا کال آن را جزو موضوعات گزارش کردهاند (فتنـی ،بیتـا201 :؛
ابن جوزی03۵۶ ،ق 23۴ /3 :ـ .)231
ّ
 .۴ – 7 – 2ارجاع به احادیث یا سنت شناخته شده نبوی و امامی

یکی دیگر از معیارهای نقد حدیث در احادیث معصومان

« ،ارجـاع حـدیث بـه سـنت شـناخته

شده یا قابل قبول» است .در این باره نکات ذیل قابل اشاره است:
الف) مالک باال ،بعدها توسط علمـای اسـالم بـه شـکل دقیـقتری تحـت عنـوان «مخالفـت
حدیث با سنت متواتر و قطعی (یا صری یا معلوم) پیامبر

و نیز ائمه

(نزد شـیعیان) بـدون

تأویــل» مطــرح شــد (خطیــب بغــدادی0۴1۵ ،ق۴12 :؛ عجــاج0910 ،م۴3۴ :؛ عتــر09۵۵ ،م:
03۵؛ أبــو زهــو ،بیتــا۴۵3 :؛ ســلفی09۵1 ،م39۵ :؛ ابــن قــیم0۴13 ،ق ،۵۶ :بســتانی:03۵۶ ،
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.)0۵3

معیار «مخالفت حدیث با سیره قطعـی پیـامبر

و ائمـه

(نـزد شـیعیان) بـدون تأویـل»

(غروی )0۵0 :0319 ،نیز داخل در معیار باال است؛ چرا که سیره معصومین

از طریق حدیث

به ما منتقل میشود؛ هر چند میتوان آن را فقط به معنـای خلـق و خـوی و نحـوه زنـدگی خـاص
معصومین

دانست و احادیث مربوط به سیره را در اینجا مورد نقد قرار دارد.

ب) قطعی بودن حدیث هم از حیث صدور و هم از حیث معنا است .عرضه حدیث مشکوک بر
سنت قطعی ،نیز باید بر اساس معنایی قطعی و متفق علیه باشـد تـا در صـورت مخالفـت قطعـی،
حکم به موضوع بودن آن کرد؛ اما در صورت تأویل این حـدیث بـه معنـایی موافـق سـنت قطعـی،
نمیتوان بر موضوع بودن آن حکم نمود.
ج) برخی سنت متواتر و قطعی را همان سنت عملی ،سنتی که مسلمانان بر آن از صدر اسالم
رد کرده یا در آن تأویل یـا اجتهـاد نمایـد؛ ماننـد پـنج نوبـت بـودن نمـاز روزانـه ،تعـداد رکعـات ایـن
نمازها ....اما احادیث آحاد ،محل اجتهاد بوده و برای فرد مجتهد مالک فکـر و عمـل اسـت (أبـو
ریه ،بیتا ۴1۶ :ـ .)۴11
د) گاهی نزد تمام مسلمانان ،احادیثی قطعی است که نسبت بـه مجموعـه احادیـث اسـالمی
بسیار اندک هستند و گاهی نزد برخی از فرق .لذا هنگام مراجعه به احادیث قطعی ،بایـد ایـن امـر
نیز مالحظه شود .عرضه حدیث بر سنت قطعی نزد تمام فـرق اسـالمی و اسـتناد بـدین سـنت در
ً
صحت و سقم احادیث مشکوک ،مطمئنترین حالت است و منطقا نتیجه امـر بایـد مـورد پـذیرش

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

اجماع کردهاند و بالضروره نزد همه معلوم است ،میدانند؛ به گونهای که هی ک

نمیتواند آن را

همگان واقع شود .اما چنانچه آن احادیث نزد فرقهای خاص قطعی و متواتر شـمرده شـود ،نتـایج
حاصله ،فقط برای برای همان فرقهّ ،
حجیت خواهـد داشـت و نمیتـوان دیگـر ِف َـرق را اگـر بـا آن
نتایج مخالف باشند ،به امری متهم نمود.
هـ) ممکن است که سنتی قطعی برای عرضه حدیثی مشکوک یافـت نشـود و احادیـث مرجـع
برای نقد حدیث مشکوک ،از سویی خبر واحد بوده و سویی دیگر معنـای قطعـی و اتفـاقی نداشـته
باشند .در این صورت ،در رابطه با احادیث موافق ،حدیث مورد نقد ،معاضد و در رابطـه بـا احادیـث
مخالف ،حدیث معارر شمرده میشود و باید با مالحظه قواعد تعادل و ترجی  ،بـدان پرداخـت و
ً
ً
موضوع بودن حدیث ،عجالتا منتفی خواهد بود؛ چرا که در این حالـت ،صـرفا حـدیثی بـر دیگـری
ترجی داده میشود و بدین معنا نیست که حدیث مرجوح موضوع است.
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یکی از احادیثی که با سنت و سیره قطعی در تعارر است ،حدیث ذیل است:
از أن

بن مالک نقل شده که گفت :از پیامبر

نهی از منکر را ترک کنیم ،پ

پرسیده شد که چه هنگام امر به معـروف و

ایشان فرمودند«:هنگامی که در میان شما ،هر آنچه در امتهای

پیشین ظهور کرد ،ظهور نماید» .پرسیدند که آن چیسـت .فرمودنـد« :پادشـاهی در کوچکانتـان و
فساد در بزرگانتان و دانش در حقیرانتان» (ابن ماجه ،بیتا.)0330 /2 :
این ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ،مخالف احادیث نبوی بسیاری است .از أبوسعید
نقل شده است:

خدری ،از پیامبر

کسی که از شما منکری را ببیند ،بایـد آن را بـه دسـتش تغییـر دهـد .اگـر نتوانسـت ،بـه
زبانش تغییر دهد و اگر نتوانست به دلـش کـه ایـن ضـعیفترین ایمـان اسـت» (مسـلم،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیستم ـ پاییز و زمستان 931۴

بیتا12 /1 :؛ ابن حنبل ،بیتا12 /1 :؛ ابن ماجه ،بیتا.)1112 /0 :

و از عبادا بن صامت روایت شده که آنان با پیامبر

بر سمع و طاعت و گفتن حق هـر کجـا

کــه باشــند و نهراســیدن از ســرزنش ســرزنش کننــدگان در راه خداونــد ،بیعــت نمودنــد (بخ ـاری،
0۴10ق022 /۵ :؛ مسلم ،بیتا ۶، :ص0۶؛ ابـن حنبـل ،بیتـا322 /3 :؛ ابـن ماجـه ،بیتـا/2 :
9۵1؛ نسائی03۴۵ ،ق.)039 /1 :
این در حالی است که أن

حدیث معارضی را نیـز در ایـن بـاره نقـل میکنـد .او از پیـامبر

چنین نقل میکند:

ّ
سوگند به کسی که جانم در دست اوست قیامت برای مردی که الإلهإالاللـه میگویـد و

امر به معروف و نهی از منکر میکند ،بـر پـا نمیشـود (حـاکم نیشـابوری1224 ،ق/2 :
.)211
همچنین حدیث مورد بحث ،با مفهوم این آیه مخالف اسـت :لوین الیذین کفیروا مین بنی

اسرائیل  ...کانوا ال یتناهون عن منکر فولول لبئس ما کانوا یفولون (مائده 1۵ :و  .)19عالوه بر
آن ،بر ضعف سند حدیث مورد بحث تصری شده است (عقیلی0۴0۵ ،ق.)90 /2 :
 2ـ  7ـ  .5ارجاع به عقل

در دیگر معیارهای مستنبط« ،ارجاع به عقل» است .در خصوص این مالک نکات ذیل تذکر داده
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میشود:

الف) مالک باال را دانشمندان اسالمی به شکل دقیقتری تحت عنوان «مخالفـت حـدیث بـا
عقل و مقتضیات آن ،بدون تأویل» مطرح ساختهاند (خطیب بغدادی0۴1۵ ،ق۴12 :؛ ابن قـیم،
0۴13ق99 :؛ صبحی صال 09۵9 ،م2۵۴ :؛ أبو زهو ،بیتـا۴۵۴ ،۴۵3 :؛ غـروی0۵3 :0319 ،؛
خلف ،بیتا32 :؛ بستانی03۵۶ ،ق.)02۶ :
ب) عقل قوه تشـخیص درسـت از نادرسـت و معیـار ارزیـابی انسـان از اقـوال و افعـال خـود و
دیگران است و همچون چراغی روشن در مسیر حیات بشـری قـرار دارد تـا راه از چـاه تمییـز داده
شود (غروی.)0۵3 :0319 ،
ج) به طور قطع ،تمام افعال و افکار بشر دارای مستند عقلـی (عقـل نظـری یـا عقـل عملـی)
است و تمام افعال و افکار بشر با مستند عقلی پذیرفته یا رد میشود .در امور مذهبی نیز صـحت و
شرع نمیتواند از جمع ضدین یا نفی صانع یا وجود دو واجب الوجود و مانند سخن بگوید؛ چرا کـه
باز بنا بر استداللهای عقلی ،پیشفرر این است که شارع رئی

عقـال اسـت ،لـذا حکمـش بـا

حکم عقل که ودیعه او است ،برای کشف حقیقت و صحت و سقم امـور ،متحـد اسـت و ایـن کـه
شارع در مقام هدایت و ارشاد آدمی به راه درست و حقیقی است .از این رو ،بیانات او تهی از کذب
و اغرا و منطبق بر حقایق مسلم جهان است؛ هر چند بنا بر اسـتدالل عقلـی ،درسـتی و نادرسـتی
برخی از احکام و امور بر عهده شرع گذاشته شده و به کتاب و سنت ارجاع داده میشـود؛ ماننـد:

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

سقم تمام اصول و احکام نظری و عملی ادیان به قضاوت اجمالی یا تفصیلی عقـل بـر میگـردد و

تعداد رکعات نماز و زمان و نحوه روزه و ...این تابعیت عقـل در ایـن امـور نیـز مبتنـی بـر اسـتدالل
عقلی بر صـحت نبـوت و درسـتی بیانـات انبیـا و پـذیرفتن حکیمانـه بـودن ایـن احکـام بـه جهـت
صدورشان از شارع حکیم و تفاوتشان به امور عادیات است.
د) مالحظه شد که در آموزهها و تعالیم اسـالمی بـه خصـوص نـزد شـیعیان ،عقـل از جایگـاه
ویژهای برخوردار است .عقل رسول باطن و مهمترین حجت خداوند دانسته شده که به وسـیله آن
خدا شناخته و راستی و درستی پیامبران ،آشکار میگردد .به تعبیر دیگر ،در این آموزهها به مـالک
و معیار بودن مبانی و احکام و دریافتهای عقل به عنوان امری فرادینی اقرار شـده کـه درسـت و
نادرستی ادعاها و دین و آنچه به دین مربوط است ،بدانها سنجیده میشود.
 .6 – 7 – 2ارجاع به معروف

ً
از دیگر معیارهای مستخرج از احادیث« ،ارجاع به معروف» است که ظاهرا مـراد ،خـرد جمعـی یـا
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سیره عقال است و داخل در عقل به معنای کلی آن است؛ هر چند برخی بر آناند که «معروف» در

َ
اینجا همان چیزی است کـه قـرآن ،سـنت ،عقـل و قلـب آن را میپذیرنـد و چـه بسـا تعبیـر َو ال
َ
وف (ممتحنه ،)02 :مؤیـد آن باشـد (ادلبـی 22۵ :و )229؛ همچنـان کـه در
ْیو ِصینک ِف َم ْو لر
ٍ
َ َ
َّ
َْ
َ ٌ
َ ٌَ
ل ْ َ لْ
َ َ َ َ ْ
قرآن آمده استَ :و أق َس لموا ِبالل ِه َج ْهد أ َیم ِان ِه ْم ل ِئ ْن أ َم ْرت له ْم لیخ لر لج َّن قل ال تق ِس لموا طاعة َم ْو لروفیة
َّ َّ َ
َ ل َ
ِإن الل َه ی ِب ٌیر ِب َمیا ت ْو َملیون (نـور)۵3 :؛ (محمـد )20 :؛ (اعـراف)099 :؛ (آلعمـران،01۴ :

 ،)00۴ ،001و نیز (اعراف)0۵1 :؛ (توبه 10 ،۶1 :و .)000
 .7 – 7 – 2ارجاع به دل و مقبولیت نزد آن
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در برخی از احادیث ،سخن از معیار «ارجاع حـدیث بـه دل و مقبولیـت حـدیث نـزد آن» اسـت کـه
ً
ظاهرا مراد آرامش جان و عدم عک العمل منفی ،وجدان آدمی در برابـر مضـمون حـدیثی اسـت
که ناشی از مؤانست او با احادیث و اعمال صحی دینی و در نتیجه تبدیل شدن قـدرت تشـخیص
درست از نادرست به یک ملکه درونی است؛ چه این معنا نیز داخل در مـالک عقـل بـه طـور عـام
است؛ برای مثال ،از أبوهریره از پیامبر

نقل شده که بدن موسی

مارگونه بود و او از نشان

دادن آن خجالت میکشید .از این رو ،برخی از بنی اسرائیل او را اذیت و آزار میدادند و میگفتنـد
که او بدنش را به علت بیماری و آفتی که بر آن است ،میپوشاند .پ

خداوند اراده کرد که او را از

آن سخنان مبرا سازد .یک روز ،موسی در تنهایی لباسهایـش را در آورده و بـر سـنگی گذاشـت و
مشغول شست و شوی خـود شـد .هنگـامی کـه از ایـن کـار فـار شـد ،بـه سـمت سـنگ آمـد تـا
لباسهایش را بردارد ،اما سنگ لباسهایش را برداشت و دوید .موسی عصـای خـود را برداشـته و
به دنبال سنگ دوید ،در حالی که فریاد برمیآورد« :ثوبی حجر ،ثوبی حجر؛جامهام را سنگ بـرد،
جامهام را سنگ برد» ،تا این که به گروهی از بنیاسرائیل رسید و او را عریان دیدنـد؛ در حـالی کـه
خداوند او را به بهترین شکل خلق و از آن سخنان مبرا کرده بود .پـ

موسـی نـزد سـنگ رفتـه و

لباسهایش را برداشت و پوشید و شروع به زدن سنگ کرد ،تا آنجا که بر بدن سنگ سه ،چهار یـا
پنج کوفتگی و برآمدگی ظاهر شد .و در قرآن نیـز آمـده اسـت :ییا أیهیا الیذین آمنیوا ال تکونیوا
کالذین آذوا موس فبرأل الله ّ
مما قالوا و کان عند الله وجیها (احزاب( )۶9 :بخـاری0۴10 ،ق:

13 /0؛ مســلم ،بیتــا 0۵۴ /0 :ـ 0۵3؛ ابــن حنبــل ،بیتــا ،30۵ /2 :ترمــذی ،بیتــا 39 /۵ :ـ
48

 .)...،3۵برخی از تفاسیر اهل سنت (طبـری0۴0۵ ،ق۶۴ /22 :؛ قرطبـی0۴1۵ ،ق2۵1 /0۴ :؛

ابن کثیر0۴02 ،ق۵2۵ /3 :؛ سیوطی03۶۵ ،ق )223 /۵ :نیز به این داستان ،ذیل آیه مـذکور و
به عنوان شأن نزول اشاره کردهاند.
ّاما داستان مذکور به دور از عقل و بیان عقال است و میتوان پرسید کـه آیـا راه دیگـری بـرای
درمان موسی نبود؟ مگر بیماری جسمانی و عیب بدنی از مقام نبوت میکاهـد؟ چگونـه میتـوان
تصور کرد پیامبر

به این اندازه از بیهودهگویی تنزل کند که عقل سلیم افـراد معمـولی از بیـان

آن دوری میکنند؛ پیامبرانی که از حیـث عقـل برتـر از دیگـران آمدهانـد تـا مـردم را بـه راه راسـت
هدایت نمایند؟
 .3نتیجه

احادیث متعددی در خصوص نحوه فهم ،نقل و نقد احادیث از ایشان نقل شده است که نشـانگر
ّ
حساسیت ایشان نسبت به میراث فرهنگی و علمی آنان و نیز علم آنان به آسیبهای روی داده یـا
محتمل در احادیث است و تالش کردهاند ضمن احادیثی راهکارها و معیارهـایی در اختیـار عمـوم
مسلمانان قرار دهند تا بتوانند با اطمینان بیشتری از این میراث حدیثی بهرهمند شده و به حفـظ و
گسترش آنها بدردازند.
از سویی دیگر ،این معیارها و راهکارها ،در یک یا دو حـدیث بیـان نشـدهاند ،بلکـه در فحـوای
احادیث متعدد و گاهی نزد چند تن از معصومان

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

در کنار احادیث منقول از معصومین

ـ که شامل ابواب مختلف علوم و رفتارهای دینی است ـ

وجود دارد که در این مقاله تـالش شـده کـه

ضــمن ذکــر حــدامکان آن احادیــث ،راهکارهــا و معیارهــا از آنهــا اســتخراج شــود .ایــن معیارهــا
عبارتاند از :ارجاع حدیث به قرآن ،ارجاع سنت قطعی ،ارجاع حدیث به معروف و ارجاع حدیث به
عقل که در حقیقت ،اصیلترین و فراگیرترین معیارهای نقد و فهـم حـدیث هسـتند .همچنـین در
این احادیث ،به امانتداری در ادای حدیث ،فهـم و درک صـحی حـدیث ،بیـان مقاصـد حـدیث،
جرح و تعدیل راویان حدیث و هشدار نسبت به ظهور و وجود احادیث جعلی سخت توصیه اسـت و
با وجود چنین احادیث و معیارها و راهکارهای مستنبط از آنهـا میتـوان گفـت کـه نقـل درسـت،
فهم صحی و نقد منصفانه حدیث ،از لوازم دینداری و از الزامات آن است.
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 .0ابن أبی جمهور أحسائی ،محمد بن علی0۴13( .ق) .عیوالا اللایالا العزییزا فیا االثادیی
الیینیة ،تحقیق :سید مرعشی و مجتبی عراقی ،قم :بینا ،چاپ اول؛
 .2ابن جوزی ،عبد الرحمن بـن علـی03۵۶( .ق) .الیوضیوعا ،تحقیـق :عبـدالرحمن محمـد
عثمان ،مدینه ،المکتبه السلفیه ،چاپ اول؛
 .3ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی0391( .ق) .لسان الیییزان ،بیـروت :مؤسسـة االعلمـی
للمطبوعات ،چاپ دوم؛
 .۴ابن حنبل ،احمد بن محمد( .بیتا) .الیسنی ،بیروت :دار الصادر؛
 .۵ابن شاذان ،فضل( .بیتا) .االییاح ،تحقیق :سید جالل الدین آشتیانی ارموی محدث ،بیجا؛
 .۶ابن عدی جرجانی ،عبدالله0۴19( .ق) .الکارل فا ضیعفا الرجیال ،تحقیـق :سـهیل زکـار،
بیروت :دار الفکر ،چاپ سوم؛
 .1ابن قیم جوزیه ،محمد بن أبیبکر0۴13( .ق) .الینار الینیف ،تحقیق :عبـدالفتاح أبـو غـده،
حلب :مکتب المطبوعات االسالمیه ،چاپ دوم؛
 .۵ابن ماجه ،محمد بن یزیـد( .بیتـا) .السینن ،تحقیـق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار
الفکر؛
 .9ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل0۴02( .ق) .التفسیر ،بیروت :دار المعرفه؛
 .01أبو داود سجستانی ،سلیمان بن أشـعث0۴01( .ق) .السینن ،تحقیـق :سـعید محمـد لحـام،
بیروت :دار الفکر ،چاپ اول؛
 .00أبو ریه ،محمود( .بیتا) .االضوا علا السنة الیحیییة أ دفیا عین الحییی بـیجـا ،نشـر
البطحا :چاپ پنجم؛
 .02أبو زهو ،محمد محمد( .بیتا) .الحدیث و المحدثون أو عنایة اخمة االسالمیة ّ
بالس ّنة ّالنبویة،
بیجا ،دار الکتب العربی؛
 .03أبو نعیم اصفهانی ،احمد بن عبدالله093۴( .م) .ذکر أخبار إصبهان لیدن :چاپخانه بریل؛
 .0۴ادلبی ،صالحالدین بن احمد09۵3( .م) .رنهج نمی الیتن عنی علیا الحیی النبو چـاپ
اول ،بیروت :دار االفاق الجدیده؛

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

 .0۵أمین ،احمد0933( .م) .فجر االسالم ،بیروت :دار الکتاب العربی ،چاپ دهم؛
 .0۶بخاری ،محمد بن اسماعیل0۴10( .ق) .الرحی بیروت :دار الفکر؛
 .01برقی ،احمد بن محمد( .بیتـا) .الیحاسین ،تحقیـق :سـید جـالل الـدین حسـینی محـدث،
تهران :دار الکتب االسالمیه؛
 .0۵بستانی ،قاسم03۵۵( .ش)« .موضعگیری و روش برخـورد پیـامبر و ائمـه بـا پدیـده
وضع حدیث» ،فرلناره شیعهشناسا ،شماره 0۵؛
 .09بستانی ،قاسم03۵۶( .ش)« .شیعه و آغازگران جعل حدیث» ،فرلناره شیعهشناسا ،شماره
01؛
 .21بستانی ،قاسم03۵۶( .ش) .رعیارها شناخت اثادی ساختگا ،اهواز ،نشر َر ِسـش ،چـاپ
اول؛
 .20ترمذی ،محمد بن علی0۴13( .ق) .السنن ،تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان ،بیـروت :دار
الفکر ،چاپ دوم؛
 .22ثقفی ،ابراهیم بن محمد( .بیتا) .الغارا ،،تحقیق :سید جالل الدین حسینی محدث ،بیجا.
 .23حاج حسن ،حسین09۵۵( .م) .نمی الحیی فا علم الر ایة علم الیرایة ،بیـروت :مؤسسـه
الوفا ،:چاپ اول؛
 .2۴حاکم نیشابوری ،محمـد بـن عبداللـه0۴1۶( .ق) .الیسیتیر علیا الریحیحین تحقیـق:
یوسف مرعشلی ،بیروت :دار المعرفه؛
 .2۵حر عاملی ،محمد بن حسن0۴0۴( .ق) .سائل الشیعة إلا رعرفة الیسائل الشریعة تحقیق
و نشر :مؤسسه آل البیت الحیا :التراث ،قم ،چاپ دوم؛
 .2۶خطیب بغدادی ،احمد بن علـی0۴1۵( .ق) .الکفاییة فیا علیم الیراییة تحقیـق احمـد عمـر
هاشم ،بیجا ،دار الکتب العربی ،چاپ اول؛
 .21خلف ،نجم عبدالرحمن( .بیتا) .نقد المتن بین صناعه المحـدثین و مطـاعن المستشـرقین،
ریار :مکتبة الرشد؛
 .2۵خویی ،آیة الله سید أبوالقاسم0۴03( .ق) .رعجم رجال الحییی تحقیـق :کمیتـه تحقیـق،
بیجا ،چاپ پنجم؛
 .29دارقطنی ،علی بن عمر0۴01( .ق) .السنن ،تحقیق :مجدی بن منصور ،بیروت :دار الکتـب
العلمیه ،چاپ اول؛
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 .31دارمی ،عبدالله بن بهرام( .بیتا) .السنن دمشق :مطبعة االعتدال؛
 .30ذهبی ،محمد بن احمد( .بیتا) .ضذکرا الحفاظ بیجا ،مکتبه الحرم المکی؛
 .32ذهبی ،محمد بن احمد03۵2( .ق) .ریزان االعتیال تحقیق :علی محمد بجاوی ،بیـروت:
دار المعرفه ،چاپ اول؛
ّ .33ربانی ،محمـد حسـن03۵3( .ش) .اصیول قواعیی فمیه الحییی قـم :انتشـارات تبلیغـات
اسالمی حوزه علمیه قم؛
ً
ً
 .3۴سلفی ،محمد لقمـان09۵1( .م) .اهتمـام المحـدثین بنقـد الحـدیث سـندا و متنـا و دحـ
مزاعم المستشرقین و اتباعهم ،ریار ،چاپ اول؛
 .3۵سیوطی ،عبدالرحمن بن أبیبکر0۴10( .ق) .الجارع الرغیر ،بیروت :دار الفکر ،چاپ اول؛
 .3۶سیوطی ،عبدالرحمن بن أبیبکر03۶۵( .ق) .الیر الینثور بیروت :دار المعرفه ،چاپ اول؛
 .31شانهچی ،کـاظم مـدیر031۵( .ش) .علیم الحییی دراییة الحییی  ،قـم :دفتـر انتشـارات
اسالمی ،چاپ چهاردهم؛
 .3۵صبحی صال 09۵9( .م) .علوم الحیی ررطلحه  ،دمشق :جامعه دمشق ،چاپ پنجم؛
 .39صدوق ،محمد بن علی03۶۵( .ق) .علل الشرایع نجف :المکتبة الحیدریه؛
 .۴1صــدوق ،محمــد بــن علــی0۴1۴( .ق) .عیییون اخبییار الرضییا  ،تحقیــق :حســین اعلمــی،
بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،چاپ اول؛
 .۴0صدوق ،محمـد بـن علـی03۶0( .ش) .رعیانا االخبیار تحقیـق :علـی اکبـر غفـاری ،قـم:
انتشارات اسالمی؛
 .۴2صدوق ،محمد بن علی0۴1۴( .ق) .رن الیحیره الفمیه تحقیق :علی اکبـر غفـاری ،قـم:
انتشارات اسالمی ،چاپ دوم؛
 .۴3طباطبایی ،سید محمد حسین( .بیتا) .ضفسیر الییزان قم :مؤسسه النشر االسالمی؛
 .۴۴طبرانی( ،)0سلیمان بن احمد( .بیتا) .الیعجم اال سط تحقیق :ابـراهیم حسـینی ،بیجـا،
دار الحرمین؛
 .۴۵طبرانی( ،)2سلیمان بن احمد( .بیتا) .الیعجم الکبیر تحقیق :حمدی عبد المجید سـلفی،
قاهره :مکتبة ابن تیمیه ،چاپ دوم؛
 .۴۶طبرانی ،سلیمان بن احمد0۴01( .ق) .طرق ثیی رن کذب علیا رتعیییا تحقیـق :علـی
حسن علی ،هشام اسماعیل سقا ،اردن :المکتب االسالمی دار عمار ،چاپ اول؛

ائمه(ع) و راهکارهای نقل ،فهم و نقد حدیث

 .۴1طبری ،محمد بن جریـر0۴0۵( .ق) .جیارع البییان عین ضل ییل آ المیرآن تحقیـق صـدقی
جمیل عطار ،بیروت :دار الفکر؛
 .۴۵طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .االرالا تحقیق :علی اکبر غفاری ـ حسـین اسـتاد ولـی،
قم :جماعة المدرسین فی الحوزا العلمیه؛
 .۴9طوسی ،محمد بن حسن0۴00( .ق) .الغیبه تحقیق :عبادالله طهرانی ـ علی احمد ناصـ ،
قم :مؤسسه المعارف االسالمیه ،چاپ اول؛
 .۵1طوسی ،محمد بن حسن03۶۵( .ش) .ضهذیب االثکیام تحقیـق :حسـن خرسـان و محمـد
آخوندی ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ چهارم؛
 .۵0عتر ،نورالدین09۵۵( .م) .رنهج النمی فا علوم الحیی  ،دمشق :دار الفکر ،چاپ سوم؛
 .۵2عجاج خطیب ،محمد0910( .م) .اصول الحیی علوره ررطلحه دمشق ،چاپ دوم؛
 .۵3عیاشی ،محمد بن مسعود( .بیتا) .التفسیر تحقیق :سید هاشم رسـولی محالتـی ،تهـران:
مکتبه العلمیه االسالمیه؛
 .۵۴غروی ،دکتر نهله0319( .ش) .فمه الحیی ر شها نمی ریتن تهـران :دفتـر نشـر آثـار
علمی دانشگاه تربیت مدرس؛
 .۵۵فتنی ،محمد طاهر بن علی( .بیتا) .ضذکرا الیوضوعا ،،بیجا؛
 .۵۶قاسمی ،محمد جمالالدین( .بیتا) .قواعیالتحیی رن فنون ررطل الحیی بیروت :دار
الکتب العلمیه .قرطبی ،محمد بن احمد0۴1۵( .ق) .الجارع ألثکام المرآن (ضفسیرقرطبا)
بیروت :مؤسسه التاریخ العربی؛
 .۵1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب03۵۵( .ق) .الکییافا تحقیــق :علــی اکبــر غفــاری ،دار الکتــب
االسالمیه ،چاپ سوم؛
 .۵۵مامقانی ،عبدالله0۴00( .ق) .رمباس الهیایة فا علم الیرایة تحقیق :محمد رضا مامقانی،
چاپ اول ،بیروت :مؤسسه آل البیت الحیا :التراث؛
 .۵9متقی هندی ،علی بن حسام الدین( .بیتا) .کنز العیال تحقیق :شیخ بکری حیـانی و شـیخ
صفوه السقا ،بیروت :مؤسسه الرساله؛
 .۶1مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی0۴13( .ق) .بحار االنوار ،بیروت :مؤسسه الوفـا ،:چـاپ
دوم؛
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 .۶0مسعودی ،عبد الهادی0393( .ش) .آسیبشناسا ثیی  ،تهران :انتشـارات سـمت ،چـاپ
اول؛
 .۶2مسلم بن حجاج( .بیتا) .الرحی بیروت :دار الفکر؛
 .۶3معارف ،مجید031۶( .ش) .پژ هشا در ضیاری ثییی شییعه ،تهـران :مؤسسـه فرهنگـی و
هنری ضری  ،چاپ دوم؛
 .۶۴معروف حسنی ،هاشم0۴11( .ق) .الیوضوعا ،فیا اث یار االخبیار بیـروت :دار التعـارف
للمطبوعات؛
 .۶۵معماری ،داود03۵۴( .ش) .مبانی و روشهای نقد متن حدیث از دیـدگاه اندیشـوران شـیعه،
چاپ اول ،قم :مؤسسه بوستان کتاب؛
 .۶۶نجاشی ،احمد بن علی0۴0۶( .ق) .الرجیال تحقیـق :سـید موسـی شـبیری زنجـانی ،قـم:
مؤسسه النشر االسالمی ،چاپ پنجم؛
 .۶1نسائی ،احمد بن شعیب03۴۵( .ق) .السنن ،بیروت :دار الفکر ،چاپ اول؛
 .۶۵نعمانی ،محمد بـن ابـراهیم( .بیتـا) .الغیبیة ،تحقیـق :علـی اکبـر غفـاری ،تهـران :مکتبـه
الصدوق؛
 .26هیثمی ،علی بن أبیبکر( .بیتا) .بغیة الباثی عین ا ائیی رسینی الحیار (الحـارث بـن أبـی
أسامه ،م2۵2ق) ،تحقیق :مسعد عبدالحمید محمد سعدنی ،بیجا ،دار الطالئع.

