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 ( پیش درآمددرس اول 

 

 

 اهداف درس: 

 هدف از ارائه مطالب درس اول این است که دانش پژوه: 

 با جایگاه و معنای فقه الحدیث آَشنا شود.  (1

 نیاز به فقه الحدیث و ضرورت آن را دریابد.  (2

 برخی از فواید و کاربردهای فقه الحدیث را بداند. (3

 

 تعريف فقه الحديث
است. فقه در لغت، به معنای فهم عمیق و دقیق « یثحد»و معنای اصطالحی « فقه»فقه الحدیث، ترکیبی از معنای لغوی 

شود و منظور از ترکیب این دو فهم درست و ژرف است و حدیث، در اصطالح، به سخن، رفتار و تقریر معصوم گفته می

ق( نخستین کسی است که  555است. ظاهراً در میان شیعه، ابن ادریس حلّی )م  )علیهم السالم(از گفتار و کردار معصومان 

، به کار السرائررا در پایان معانی و وجوه ارائه شدة خود از احادیث در کتاب بزرگ فقهی خود « فقه الحدیث»ترکیب 

 1برده است.

کشف حاجی خلیفه در  2اند.معنا به کار برده را با اندک تفاوتی در« دراية الحديث»اما برخی به جای این اصطالح، ترکیب 

خواند و آن یکی از دو گونة اصلی علوم حدیثی می« رواية الحديث»برد و آن را در مقابل ، این عنوان را به کار میالظّنون

 کند:را چنین تعریف می

کند و در های حدیث و نیز از مقصود اصلی آنها بحث میالحدیث، علمی است که از مفهوم و معنای واژه يةعلم درا»

 3«گیرد.این معنایابی، قواعد زبان عربی و ضوابط شرعی و احوال نبی را نیز در نظر می

                                                           

 .558و  181، ص 2، ج السرائر. 1

 .36، ص معرفة علوم الحديث. 2
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ست، به سبب کاربرد مشترک آمده و معنای لغوی آن هم مناسب این علم ا« دراية»اما با آنکه در متون حدیثی شیعه واژة 

و حتّی انصراف تدریجی آن به مصطلحات حدیث، « فقه الحدیث»و « مصطلحات حدیث»در دو دانش  1«دراية الحديث»

 برخی از عالمان )مانند شیخ آقا بزرگ تهرانی( به اصطالح فقه الحدیث بازگشتند و آن را دوباره به کار بردند.

این رو نام کتابهای مربوط به فقه الحدیث را در فصل بیند و از ح الحدیث نزدیک میشیخ آقا بزرگ فقه الحدیث را به شر

 2آورده است.« شرح الحدیث»، تحت عنوان «شین»

 تعريف برگزيده

 توان فقه الحدیث را چنین تعریف کرد:دیث بدان راهنمایی شده است میابا توجه به آنچه گفته شد و در اح

ما را به مقصود اصلی گویندة حدیث  ،ئة مبانی و سیر منطقی فهم آناپرازد و با ارحدیث میدانشی که به بررسی متن »

 «.گرداندنزدیک می

ها که از قواعد ادبی، اصولی و کالمی و دیگر قوانین عقلی و عقالیی استخراج شده است و در قالب یک این مبانی و شیوه

یافتن معنای اصلی حدیث و فهم درست و برتر مقصود آن و نیز جای شود، ما را در سیر منطقی و جریان پویا تعریف می

ای که به ساختار به هم پیوستة زبانی و عقالنی حاکم بر رساند؛ به گونهدادنش در یک نظام همگون اعتقادی یاری می

 مجموعة احادیث خللی وارد نیاید.

دیث یاری حآنهاست و هدف دیگر دانشهای  نراتریو کا نترین دانش حدیثی و سودمندتریاز این رو، فقه الحدیث، مهم

 رساندن به این دانش است.

 جايگاه فقه الحديث

بندی کلی به دانشهای مربوط به رجال و سند حدیث و علوم مرتبط با متن و توان در یک دستهدانشهای حدیثی را می

های هر دو دسته برای ابداع و از فراوردهمحتوای آن تقسیم کرد. دستة سوم دانشهای حدیثی به هر دو بخش وابسته است 

 گیرد.و حلّ مسائل خود کمک می

دستة نخست و مسائل مربوط به احوال روایان و معاصرت و اتصال طبقات آنان با یکدیگر و دیگر مشکالت مربوط به 

 ساماندهی شده و همواره یاریگر حجّیت و مقبولیت حدیث بوده است.« رجال»اسناد روایات در علم 

نام دارد و شرح متن حدیث و « فقه الحدیث»رساند. دستة دوم علوم حدیث که به فهم محتوا و مضمون حدیث یاری می

 حلّ مشکالت بر سر راه فهم آن را به عهده دارد.

                                                           

هاي نقل و رسيدن اخبار علمي که از احوال کلّي سند و اصطالحات حديثي و شيوه»اند: هاي اخير، دراية الحديث را چنين تعريف کرده. عالمان حديث در سده1

 (.9اکبر غفّاري، ص ، عليتلخيص مقباس الهداية) «کندو روايات به ما بحث مي

 .55، ص 8، ج الذريعة. ر.ک: 2



 
 

 

 

7 

 

هایی همچون مصطلح الحدیث، نقد حدیث و تاریخ و کتابشناختی حدیث، بیشتر به مسائل برونی و دستة سوم با شاخه

 بخشند.یث ناظر هستند و در کنار دوگونة پیشین، دانشهای حدیثی را سامان میجانبی حد

تری با مقصود اند، اما آنچه به گونة مستقیمهای فرعی خود، مهم و حتی ضروریاگرچه همة این دانشها با تمام شاخه

ن و تحقق بخشیدن آن در گیری از آن در دیگر علوم الهی و انسانی و به صحنة عمل درآورداصلی حدیث، یعنی بهره

 .زندگی در ارتباط است، دانش فقه الحدیث است

 1«شناخت فقه الحدیث، ثمرة علوم حدیث است و شریعت، بدان استوار.»

شناسی و های علوم، مانند اصول فقه، ادب و لغت، کالم و دانشهای جدیدی همچون زبانفقه الحدیث با دیگر شاخه

ر این میان، ادبیات عرب و دانش اصول فقه، که بیشتر برای یادگیری علم فقه وفهم احادیث معناشناسی، نیز ارتباط دارد. د

گیری و حل مسائل فقه الحدیث دارد. در واقع این سه دانش، در یک هدف شود، تأثیر بسزایی در شکلفقهی آموخته می

همة آن به زبان عربی است. مباحث ترکیب و اند و آن ایجاد مسیری برای نیل به معنای متون دینی است که تقریباً مشترک

اعراب، اصطالح، مجاز و استعاره، همه از مشترکات فقه الحدیث و ادبیات و مسائلی مانند داللت و ظهور، قرینه و تقیّه، 

عموم و خصوص، اطالق و تقیید، اجمال و تبیین و تعارض و اختالف احادیث، از موضوعات اشتراکی اصول فقه و فقه 

است. از این رو طالب فهم حدیث برای توانایی در فهم حدیث به فراگیری این دو دانش نیاز مبرم دارد و برای  الحدیث

 کامیابی در این رشته فرض است که درسهای رسمی ادب عربی و اصول فقه فراگرفته شود.

 ضرورت فقه الحديث

چینی برای ناپذیر و تأثیر آن در بسترسازی و زمینهحدیث مادرِ علوم اسالمی است و نقش آن در ایجاد علوم اسالمی انکار

 گسترش آنها آشکارا و محسوس است.

اگر حدیث را در تفسیر قرآن به کار نگیریم و اگر در علم فقه، اخالق و مباحث تاریخی از آن استفاده نکنیم، چه تصوری 

دانست؟ علمی که در آن به سخنان پیشوایان  توان در این صورت این علوم را اسالمیاز این علوم خواهیم داشت و آیا می

 شود؟دین توجه نشده است، چگونه به آن دین منتسب می

آن است که هرچه دربارة حدیث  اسخن در اهمیت حدیث فراوان است و جای آن اینجا نیست. نکتة حائز اهمیت در اینج

حدیثْ فهمیده نشود، مانند آن است که خوانده شود. اگر ای مستقیم و بدون واسطه به فهم آن منتقل میگفتیم به گونه

 نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

که  )علیهم السالم(دیث برگیریم؛ از زبان امامان معصوم ادر اینجا بهتر است اهمیت فقه الحدیث و فهم آن را از خود اح

 کند:را در این زمینه چنین نقل می السالم()علیهاند. عبیدة سلمانی هشدار امام علی نخستین هشدار دهندگان به این مهم بوده
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قد قالَ قوالً، قد قالَ قوالً آلَ منه إلی غيرِهِ و )صلی اهلل عليه وآله وسلم(يا أيّها النّاسُ! اتقوا اهللَ والتُفتُوا بما ال تعلمونَ، فإنّ رسولَ اهللِ »

 1. مَنْ وَضَعَهُ فی غيرِ موضعِهِ، کَذَبَ عليهِ...

گفت و مقصودی غیر از آنچه در ای مردم! از خدا پروا کنید و نادانسته برای مردم، فتوا مدهید که پیامبر خدا، سخن می

 «دروغ بسته است. کرد و سخنانی گفت که هر کس آن را در جای خود ننهد، بر اوشد، اراده میآغاز فهمیده می

نیز این شیوه را در پیش گرفته و همین احتیاط را در احادیث خود و دیگر امامان ضروری  السالم()علیهامام صادق 

 فرماید:می ونیزداند.می

من کلماتِنا لَتنصرفُ  حديثٌ تَدْرِيهِ خيرٌ من ألفٍ تَرْويهِ. وال يکونُ الرّجلُ منکم فقيهاً حتّی يَعرِفَ معاريضَ کالمِنا، وإنّ الکلمةَ

 2علی سبعينَ وجهاً، لن من جميعِها المَخرجُ.

شود، مگر یک حدیث را خوب بفهمی، بهتر از آن است که هزار حدیث نقل کنی و هیچ یک از شما بینای در دین نمی

 «سخنی از سخنان ما گاه تا هفتاد تفسیر دارد که برای همة آنها پاسخ داریم. 3آنکه تعریضهای کالم ما را بشناسد.

را یافت و به ژرفای این دریا  )علیهم السالم(فرماید که اگر کسی توان فهم معانی احادیث اهل بیت همچنین آن امام همام می

 ترینِ مردم خواهد بود:رسید، فهیم

مَعانِیَ کالمِنا، إنّ الکلمَة لَتنصرِفُ علی وجوهٍ، فلو شاءَ إنسانٌ، لَصَرَفَ کالمَهُ کيفَ شاءَ وال أنتُم أَفقَهُ النّاسِ إذا عَرَفْتُم »

 4«يکذِبْ.

شود و معانی ترین مردم خواهید بود. یک سخن بر وجوه مختلفی حمل میشما هرگاه معانی سخنان ما را بدانید، فقیه

 «ی آنکه دروغ بگوید سخنش را هرگونه که بخواهد بچرخاند.تواند بگوناگون دارد. اگر انسانی بخواهد، می

نظیر در زمینة فقه الحدیث است، با این روایت آغاز خود را، که منبعی کم معاني األخبارگفتنی است که شیخ صدوق، 

 کرده و نام کتاب خود را نیز از همین روایت برگرفته است.

اند و در کشف معانی آن و نیز بازشناسی احادیث سره از نبوی بودهامامان معصوم، خود نخستین شارحان حدیث و سنّت 

 پردازیم.بدان می« پیشینة فقه الحدیث»اند که در بخش ناسره کوششهایی پیگیر داشته

های پدید آمده و کیشها در برخی موارد فهم نادرست حدیث اثری بدتر از نفهمیدن، ندیدن و نشنیدن حدیث دارد. کژراهه

ویژه حدیث دارند و ما گوناگون منتسب به دین، ریشه در سوء فهم و برداشتهای نادرست از متون دینی و به هایو فرقه
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را  1در بخش آخر کتاب بدان خواهیم پرداخت و در اینجا تنها سخن دانشمند و محدّث بزرگ شیعی قرن چهارم، نعمانی،

 آوریم:می الغيبةاز مقدمة کتاب سترگش 

يةِ والعلمِ وعَدِم ن تاهَ وتَحيَّرَ وَافْتَتَنَ وانْتَقَلَ عَنِ الحَقِّ وتَعَلَّقَ بِمذاهِبِ أهلِ الزّخْرُفِ وَالْباطِلِ إالّ مَن قِلّةِ الرِّوالَعمري ما أَتی مَ»

ن معادنِهِ الصّافيَةِ علی إنَّهم لو الدِّرايَةِ وَالْفهمِ، فإنّهم األشقياءُ لم يهتمّوا لِطلبِ العلم ولم يُتعِبُوا أنفُسَهم فِی اقتنائِهِ وروايتِهِ م

اِعْرِفُوا مَنازلَ شيعَتِنا عندَنما علی »السالم(: رَوَوا، ثُمَّ لَمْ يَدْرُوا لَکانُوا بمنزلةِ مَنْ لَمْ يروِ وقد قالَ جعفرُ بنُ محمدٍ الصادقُ )عليه

 2.«خَبَرٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ خبرٍ تَرْوِيهِ»ايةِ و، فإنَّ الرّوايةَ تَحتاجُ إلی الدِّر«قدرِ روايتِهِم عنّا وفهْمِهِم منّا

کس، سرگردان و متحیّر و مفتون نشد و از حق نبُرید و به باطل و پوچی نپیوست، جز آنکه به جانم سوگند که هیچ»

اندوختة دانش و روایتش اندک بود و از دقت و فهم تهی. این شوربختان در جستجوی دانش همت نگماشتند و رنج به 

کردند اما به دیدة تأمّل و دقّت در آن اگر هم نقل می چنگ آوردند و نقلش را از معادن ناب آن به جان نخریدند و

منزلت شیعیانمان »فرمود:  السالم()علیهنگریستند و باز به سان کسی بودند که چیزی نقل نکرده است و امام جعفر صادق نمی

ک حدث را بدانی، ی»، که روایت نیازمند درایت و فهم است و «را نزد ما، با مقدار نقل و فهمشان از سخنان ما بسنجید

 «.«بهتر از آن است که هزار حدیث روایت کنی

 هاي فقه الحديثکاربرد و ثمره

شناسی، از خدا تا انسان، و از دنیا تا معاد است. ترین معارف هستیدر برگیرندة ژرف )علیهم السالم(روایات معصومان 

اعی، همه در دلِ مضامین و مفاهیم تو در توی های نغز اخالقی وراهنماییهای عملی و راهبریهای فردی و اجتمنکته

گیری از این سخنان است. احادیث نهفته است و استخراج و استفادة از آنان در گرو آشنایی با زبان امامان و چگونگی بهره

در واقع، کاربرد فقه الحدیث، همان کاربردهای حدیث است و هرگونه فایدة ذکر شده برای حدیث، و نیز به سالمت 

یدن حدیث از نقدهایی که در عرصة عرضه بر قرآن و اجتماعات فقهی و مسلّمات عقلی و تاریخی از آنها ناگزیریم و ره

برد، در گرو فهم درست آن است و ما در اینجا تنها کاربردهایی خاص را در بسیاری موارد، فهم نادرست ما را از میان می

 بریم.نام می

 تصديق و شناخت.1

دهندة جوهرة اصیل و ارزش ذاتی ترین فایدة فهم احادیث را تعالی درجة ایمانی دانست؛ همانی که نشانشاید بتوان مهم

، چنین السالم()علیهو ایشان از پدر بزرگوار خود، امام باقر  السالم()علیهانسان است. شیخ صدوق، به سند خود از امام صادق 

 کنند:نقل می
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يعَةِ علی قَدْرِ روايتِهِم ومعرفتِهِم، فإنّ المعرفةَ هِیَ الدِّرايَةُ لِلرِّاويَةِ وبالدّراياتِ لِلرِّواياتِ يَعلُو المؤمِنُ يا بُنَیَّ! اِعْرِفْ منازلَ الشِّ »

فَوَجدْتُ فی الکتابِ أَنّ قيمةَ کلِّ امرِئٍ وَقَدْرَهُ، مَعْرِفَتُهُ، إنّ اهللَ ـ  السالم()عليهإلی أقصی درجاتِ اإليمانِ. إنّی نظرتُ فی کتابٍ لعلیٍّ 

 1.تَبارَکَ وَتَعالی ـ يُحاسِبُ النَّاسَ عَلی قَدْرِ ما آتاهُم مِنَ العُقُولِ فی دارِ الدِّنيا

شناخت، همان فهم عمیق روایت پسر عزیزم! منزلت پیروان ما را با روایاتشان از ما و شناختشان نسبت به ما بسنج که 

نگریستم و در آن چنین  السالم()علیهکشد. من در کتاب علی است و مؤمن با فهم روایات، به باالترین درجات ایمان پَر می

یافتم: ارزش و منزلت هر کس به اندازة شناخت اوست. خداوند ـ تبارک و تعالی ـ از مردم به اندازة عقلی که در دنیا به 

 «کشد.ده است، حساب میآنان دا

ترینِ که بدان اشاره شد، چنین مؤمنی فهیم 2،«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کالمنا»گفتنی است که بر طبق روایت: 

 مردمان نیز هست.

 فهم قوّت و ضعفِ حديث.2

نزد قدما )همچون صاحبان کتب اربعه و شیخ مفید  3این معنا نزد آشنایان با علوم حدیث، آشکار است که حدیث صحیح

ق( و عالمه حلّی )م  373ن در نزد علمای حدیث دورة بعد، که از ابن طاووس )م آو دیگر محدّثان قرون اولیه( با معنای 

کردند و نه به صرفِ ضعف شود، متفاوت است. آنان نه به صرف صحّت سند به درستی حدیث حکم میق( آغاز می 723

ها برای حکم دادن به اعتبار و ها و گه تنها یکی از قرینهگذاشتند. قوّت و درستی سند تنها یکی از شیوهد آن را کنار میسن

رسید. آنان پس از کاوشهای دقیق و عمیق و به اعتباری روایت بود. بخش دیگر کار در بررسی متن به انجام میبی

نهایی متن به سنجش آن با قرآن و سنّت قطعی و اجماعات فقهی و دیگر آوردن اطمینان عرفی و عقالیی از مراد دست

کننده بر درستی و ضعف حدیث، به هر سو روان های گوناگون داللتپرداختند و در پیِ قرینهموازین مقبول و عقالیی می

به قبول کردن و معتبر دانستن  شد و گاهکاویدند. این شیوه گاه به کنار نهادن حدیثی منجر میشده، کتابهای متعدّدی را می

 شمار نیستند.آن، و هیچ یک از این دو کم

آن و در نتیجه بر اطمینان به صدور اند؛ زیرا فهم حدیث بر نقدرتبهبه عبارت دیگر، نقد محتوایی و نقد سندی حدیث هم

اند. ما در ابتدا، سخن برخی از ردهگذارد. هر دو دستة عالمان شیعی و سنّی، این روش ترکیبی را به کار بحدیث تأثیر می

 آوریم.آنان را که ناظر به ردّ حدیث )با توجه به متن آن و نه سند حدیث( است، می
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 الف( رويکرد تضعيف
آورده است. او در این فصل، اعتبار کتابها و منابع « توثیق المصادر»، فصلی را به نام بحاراألنوارعالمة مجلسی در مقدّمة 

است که برخی آن را به  يعةمصباح الشرکند. یکی از این کتابها مورد استفادة خود و قوّت و ضعف آنهارا بررسی می

 د:گویاند؛ اما عالمة مجلسی دربارة آن مینسبت داده السالم()علیهامام صادق 

 1فيهِ بعضُ ما يُريبُ اللّبيبَ الماهرَ وأُسلوبُهُ اليُشبِهُ سائرَ کلماتِ األئمَةِ وآثارِهِم. مصباح الشريعةِوکتابُ »

و  )علیهم السالم(افکند و اسلوب آن به دیگر سخنان ائمه مطالبی دارد که عاقل ماهر را به تردید می مصباح الشريعهو کتاب 

 «احادیث آنان شبیه نیست.

)علیهم او پیش از ذکر سند کتاب و راه به دست آمدن آن، با توجه به متن و محتوای آن، برخی احادیث کتاب را از امامان 

داند. به عبارت دیگر، عالمة مجلسی به دلیل ُانس با روایات، ناسازگاری مضمون روایت با دیگر سخنان ائمه نمی السالم(

 نسبت نداده است. السالم()علیهآن را به معصوم  ضعیف روایت دانسته وهای ترا یکی از قرینه )علیهم السالم(

( را نام برد. او به ةالحدائق الناضرتوان شیخ یوسف بحرانی )مؤلّف کتاب بزرگ از دیگر عالمان و فقیهان شیعه می

احادیث، اعتقاد جازم کند و به درستی بسیاری از مسلک اخباریگری متمایل است که هیچ روایتی را به سادگی رد نمی

 گوید:دارد. با این همه وی می

بر کسی که در دریای استنباط و استدالل غوطه خورده و از این چشمة زالل نوشیده باشد، پوشیده نیست که در احکام »

ها را متعددی، برخی روایات با اجماع و اتّفاق اصحاب معارض است. از این رو، آنان از این احادیث روی گرداندند و آن

 2«اند.به کناری افکندند، هرچند که دارای اسناد صحیحی بودند و هیچ یک از عالمان بر طبق آنها نظر نداده

 آورد.بحرانی، سپس برای نمونه، اخبار دالّ بر نجاست آهن را می

 ب( رويکرد تصحيح
همة راویان آن، جزء امامیان عادل رویکرد تصحیح به معنای صحیح شمردن مضمون روایاتی است که سند کاملی ندارند و 

گفتنی است که این به معنای  3و نیکو یا سنّیان موثّق و راستگو نیستند و یا طریق آن اتّصال و دیگر شروط الزم را ندارد.

یقین به صدور آن و حدیث دانستن هر متن بدون سند یا با سند جعلی نیست؛ بلکه به معنای تتمیم دلیل حجّیت و عمل 

اند؛ ولی از سند صحیح به اصطالح ن روایاتی است که در کتب مشهور یا مقبولِ نزد عالمان و محدّثان نقل شدهبه مضمو

 اند.بهرهمتأخّران بی

 اند.این رویکرد، درست در نقطة مقابل رویکرد پیشین قرار دارد؛ اما کاربران آن همان دستة پیشین
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کنند، از نخستین کسانی است که به این شیوه تصریح کرده و خود یاد می 1«لسان القدماء»شیخ طوسی، که از او به عنوان 

، مباحث نظری این شیوه در عمل به خبر افراد ضعیف و األصول ةعدّبدان عمل کرده است. او در کتاب اصولی خود، 

 2متّهم و نیز خبر مُرسَل را سامان داده و در کتابهای فقهی و حدیثی خود آن را تطبیق داده است.

اند. بر همین پس از او و در زمان کنونی نیز این شیوه مورد استفاده بوده و به جز معدودی از فقیهان آن را کنار ننهاده

نیازی به نوشتن اسناد  االحتجاجطالب طبرسی )از عالمان قرن ششم( به هنگام تدوین کتاب اساس، احمد بن علی بن ابی

 گوید:بیند و میاحادیث نمی

آوریم؛ زیرا بر آنها اجماع وجود دارد، یا مضمون آنها با عقل کنیم، نمیبیشتر اخباری را که در این کتاب نقل میما اسناد »

 3موافق است و یا در سیره و کتابها، میان مخالف و موافق، مشهور است.

و تفریط در عمل به خبر  تر سخن گفته است. او در مقام ردّ جانب افراطتر و روشنق( از این صریح 372محقّق حلّی )م 

 گوید:واحد می

در عمل به خبر واحد افراط کردند، تا آنجا که در برابر هر خیری رام شدند و متوجه نشدند که قبول همة  4حشویه،»

پس از من دروغگویان »است که فرمود:  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(خبرها مستلزم تناقض است؛ زیرا از جملة اخبار، گفتة پیامبر 

 «.بنددهر یک از ما گرفتار دروغگویی است که بر او دروغ می»که:  السالم()علیهو نیز گفتة امام صادق « شوندبر من فراوان می

پذیریم و متوجه این نکته نشدند که و برخی جانب تفریط را پیش گرفتند و گفتند: فقط، حدیث صحیح السند را می

گوید و نفهمیدند که این سخن، طعنه زدن بر عالمان شیعه است و خدشه وارد آوردن وغگو و فاسق هم گاه راست میدر

ای نیست که به خبر مجروح )ضعیف( عمل نکند، همان گونه که به خبر واحد معتبر عمل بر مذهب؛ زیرا نویسنده

 5«کند.می

 :گویدداند و میاو سپس راه درست را راه اعتدال می

اند و شود و آنچه اصحاب از آن اعراض کردهکند، عمل میاند یا قرائنی بر صحّت آن داللت میبه آنچه اصحاب پذیرفته»

 3«یا شاذّ و نادر است، واجب الردّ است.
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 )مقدمه(. 11، ص 1، ج االحتجاج. 6

انديشيدند و عقايد نادرستي داشتند کردند. آنان کمتر در معاني احاديث ميگفتند که کتابهاي خود را از حديث درست و نادرست، پُر مي. حشويه، به کساني مي5

 (.61، مفيد، ص اإلفصاح)ر.ک: 

 .29، ص 1، ج المعتبر. 5

 . همان.3
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های نقل کرده، بر آن مُهر تأیید زده و بدن استشهاد و استدالل نموده و نمونه فرائد األصولشیخ انصاری، این سخن را در 

 دیگری را نیز ارائه داده است.

توان به بسیاری از احادیث اخالقی، به شرط همخوان بودن با قرآن و عقل، عمل نمود و تنها در پرتو این روش می

 احادیث بدون شاهد را کنار نهاد.

کرده است. او در خود بدان تصریح  شرح أصول الکافياین شیوه در احادیث اعتقادی نیز کاربرد دارد و مالّ صدرا در 

 گوید:می السالم()علیهشرح حدیث هبوط جبرئیل بر حضرت آدم 

این حدیث اگرچه به خاطر وجود سهل بن زیاد و مفضّل بن صالح و غیر آن دو در سندش ضعیف است، اما این مسئله، »

 1«ود.شآورد، زیرا به وسیلة برهان عقلی تأیید و تقویت میزیانی به درستی مضمون آن وارد نمی

مالّ صدرا در دنبالة سخن، بسیاری از روایات رسیده در اصول معارف و مباحث توحید و دیگر مسائل اعتقادی را همین 

 2داند.گونه می

 توان به حدیث ذیل مستند ساخت:این سیرة عملی عالمان را می

إذا سَمِعْتُم الْحديثَ عَنّی، تَعرِفُهُ قلوبُکُم وتَلِينُ لَهُ َأشعارُکُم »قالَ:  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(عن أبی حميد وعن أبی أسيد، أنَّ النبّی »

 أَشعارُکم وأَبشارُکم وتَرَوْنَ وأبشارُکم وتَرَوْنَ أنَّهُ مِنکُم قَرِيبٌ، فَأنّا أَوْالکُم بِهِ، وإذا سَمِعْتُمُ الْحديثَ عَنّی تُنْکِرُهُ قلوبُکُم وتَنْفُرُ

 3«.يدٌ، فَأَنا أبعدُکُم مِنْهُأَنَّهُ منکُم بع

 4آید.مضمون این حدیث در برخی روایات شیعی نیز به چشم می

 نظام دادن انديشه.3

سخنان امامان بزرگوار، افزون بر همگونی درونی، با قوانین هستی تناسب و سازگاری کامل دارند و از این رو، هرگاه 

آن را به گویندگانش  حدیثی با دیگر احادیث متعارض بنماید یا با قوانین مسلّم خلقت نسازد، احتیاج به تأویل دارد و باید

گیری از تناظر احادیث نسبت به یکدیگر و تعاضد بندی احادیث و بهرهکردن و طبقهم نهادن، مرتّب هبازگردانْد. در کنار 

کند که یا معنای نو و قابل باور و مقبولی از این احادیث به دست دهیم، یا آن را مضمونی هر دسته از آنها به ما کمک می

 موشی بسپاریم.به نامهای: شاذّ و مضطرب و معلّل و مزیدٌ فیه و نادر و غریب به بوتة فرا

 .گردیمدر بحث خانوادة حدیث و در بحث از فواید تشکیل آن، به این موضوع بازمی

                                                           

 .668، ص 1، ج الصولفرائد ا. 1

 .162، ص 1، صدرالدين محمّد شيرازي، ج تفسير القرآن الکريم. نيز، ر.ک: 221، ص 1، ج شرح أصول الکافی. 2

 .591، ص 6، ج مسند ابن حنبل. 6

 .1، ح 51، ص بصائر الدرجات؛ 1، ح 511، ص 1، ج الکافی. 5
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 پرسش و پژوهش

 چه تفاوتي دارد؟« درايه الحديث»با دانش « فقه الحديث»دانش  (1

 سودمندترين دانش حديثي است؟« فقه الحديث»چرا  (2

 تعريض در سخنان ائمه )علیهم السالم( به چه معناست؟ احاديث داللت کننده بر وجود آن را بیان کنید.  (3

 بوده است؟« ضعیف»از نظر محدثان نخستین، چه حديثي  (4

 دو نمونه ازتضعیف حديث را با بررسي متن احاديث ارائه دهید.  (5

 ه از عمل به حديث را به سبب قبول محتوای حديث بیان کنید. ندو نمو (6
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 درس دوم ( پیشینۀ فقه الحدیث

 

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  دومهدف از ارائه مطالب درس 

 با سابقة پژوهش ها در زمینة فقه الحدیث آَشنا گردد.  (1

 سیر افزایش و کاهش تحقیقات در عرصة فقه الحدیث را دریابد. (2

 پدیدآورندگان و عالمان برجستة دانش فقه الحدیث را بشناسد. (3

 با برخی از کتاب های شرح حدیث و یاری دهنده به این دانش آشنا شود. (4

 بنیانگذاران شیوة فهم و نقد حدیث را بشناسد. (5
 

 نخستين گامها )دورة حضور(

در این دوره پس از قرآن احادیث پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و ائمّه )علیهم السالم(، منبع اصلی دین به شمار 

های خود و پیامبر خدا موجب شد که راویان برای رفت و حساسیت ائمّه )علیهم السالم( نسبت به انتقال صحیح گفتهمی

، تا حدّ امکان به ائمّه )علیهم السالم( مراجعه کنند. از این رو، آغازگر سنّت اخذ و تحمّل، نقد و ردّ، و جمع و حلّ اخبار

السالم( است. آن حضرت با بیان جایگاه خود به عنوان پاسدار میراث نیکوی تفسیر حدیث و نیز نقد آن امام علی )علیه

نقد احادیث به او مراجعه کنند تا از  پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( به اصحاب خاصّ خود اجازه داد که برای فهم و

درستی و نادرستی آنها آگاه شوند یا به فهم صحیح و مقبولی از آن دست یابند. در اینجا بخش کوچکی از آغاز حدیث 

خواهیم که به متن کامل روایت مراجعه کنند تا به نقش بنیادین کنیم و از خوانندگان عزیز میرا نقل می الکافيبلندی از 

السالم( در این دانش و توضیحات و ارائه رهنمودهای حضرتش در به کار بستن مقدمات و شرطهای فهم علی )علیه امام

 1نیازهای تعامل درست با روایات پی ببرند.حدیث و پیش

ز گوید: من از سلمان و مقداد و ابوذر چیزهایی ارسد و میالسالم( میسلیم بن قیس به حضور امیر مؤمنان علی )علیه

گاه تفسیر قرآن و احادیثی از پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( فراگرفتم که با آنچه در اختیار مردم است، تفاوت دارد. آن

شما آنچه را که از این سه نفر شنیده بودم، تصدیق کردی. همچنین چیزهایی فراوان از قرآن و احادیث پیامبر خدا در 

                                                           

 .1، ح 2، ص 1، ج الکافی. 1
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بندند و خوانید. آیا مردم عامدانه بر پیامبر خدا دروغ میکنید و آنها را باطل میلفت میدست مردم دیدم که شما با آنها مخا

 کنند؟قرآن را با رأی خود تفسیر می

السالم(، در پاسخ این یار بزرگ خود، از راست و دروغ حدیث، ناسخ و منسوخ، عامّ و خاص و محکم و امام علی )علیه

فهم، غیر ضابط و ضابط، عوامل با تقسیم چهارگانة راویان به: منافق، متوهّمِ اشتباه گوید ومتشابه قرآن و حدیث سخن می

گیری گاه به بیان جایگاه رفیع خود در بهرهدهد و آنزایش خطا و طریق نقل و فهم صحیح را در حوزة حدیث ارائه می

نّت، از عامّ و خاصّ، تفسیر و تأویل و همیشگی از پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم( و شناخت همة جوانبِ قرآن و س

 کند.پردازد و نیز دعای پیامبر خدا را در حقّ خود دربارة فهم و حفظ آنها نقل میمحکم و متشابه تا ناسخ و منسوخ می

پافشاری بر فهم درست و نقّادانة حدیث و پیشگیری از نشر اکاذیب و نافهمیها و بدفهمیها، سیرة همیشگی اهل بیت 

 گوید:السالم(، خود در توصیف این خاندان چنین میطهارت بوده است. امام علی )علیه عصمت و

 1عَقَلوا الدّينَ عَقْلَ وِعايَةٍ وَرِعايَةٍ، العَقْلَ سَماعٍ وَرِوايَةٍ، فَإنَّ رواةَ الْعلمِ کثيرٌ ورعاتَهُ قليلٌ.»

را بشنوند و برای دیگران نقل کنند، که راویان علم بسیارند و دین را چنان که باید دانستند و به کار بستند، نه آنکه تنها آن 

 «پاسداران آن اندک.

 کند:بیت )علیهم السالم( را چنین بیان میالسالم(، نیز جایگاه جاودان اهلامام صادق )علیه

نّما أَوْرَثُوا أَحاديثَ من أحادِيثِهم فمَنْ أَخَذَ بِشیءٍ مِنْها إنَّ العلماءَ وَرَثَةُ األنبياءِ وذاکَ أنّ األنبياءَ لم يُورِثُوان دِرْهَماً وال ديناراً وإِ»

البيتِ فی کُلِّ خَلَفٍ عُدُوالً يَنفُونَ عَنهُ تحريفَ الغاليَن فقد أَخَذَ حَظّاً وافِراً فَانْظُروا عِلمَکم هذا عَمّنْ تَأخُذُونَهُ، فَإنَّ فِينا أَهْلَ

 2.لينَوانتحالَ المُبطِلينَ وتأوِيلَ الْجاه

گذارند. از آنان تنها چند حدیثی از احادیثشان اند و همچون پیامبران درهم و دینار به ارث نمیعلما، جانشینان پیامبران

ای فراوان برده است. به علمتان بنگرید که از چه کسی شود. پس هر کس از آنها چیزی اندوخت، بهرهارث برده می

گرایان و تفسیرهای نادرست جاهالن النی هستند که تحریف غالیان و بدعتهای باطلگیرید. در ما اهل بیت، همیشه عادمی

 «کنند.را طرد می

 گوید:السالم( در روایتی چنین میو امام علی )علیه

 3.«ال تُحَدِّثِ النّاسَ بِکلِّ ما سَمِعْتَ بِهِ فَکفی بِذلکَ کَذِباً... »

                                                           

 .269، خطبة البالغةنهج. 1

 .1585، ح 536، ص معجم السفر. نيز، ر.ک: 62، ص 1، ج الکافی. 2

 .131، ص 2، ج بحاراألنوار؛ 39: نامه البالغةنهج. 6
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های مکرّر ائمه دربارة نقّادی احادیث و عرضة آنها بر ایشان، پافشاری آنان را بر فهم درست حدیث این بیانها و نیز توصیه

فهمی حدیث ونقد کژفهمی شده است. گزارشهای فراوانی و نقد آن برنموده و موجب تکاپوی همیشگی شیعه در درستْ

دورة حضور به محضر امامان )علیهم السالم( شتافته و از مضمون، محتوا  دهد راویان شیعه دردر دست داریم که نشان می

اند و امامان ما آن احادیث را تفسیر کرده یا معنای اصلی و مقصود و نیز صحّت و صدور روایات منسوب به آنان پرسیده

 1اند.اند و در بسیاری از موارد هم آن را نقد یا ردّ کردهحقیقی گویندة آن را باز گفته

همچنین، سنّت نیکوی نقد محدود نماند و از ائمه )علیهم السالم( به اصحاب بزرگ آنان )همچون زراره، محمّد بن مسلم 

 و یونس بن عبدالرحمان( نیز کشیده شد.

توان به کتابهایی اشاره کرد که برخی اصحاب بزرگ ائمه )علیهم های حلّ آنها نیز میدربارة احادیث متعارض و شیوه

ق(، از اصحاب امام کاظم و امام رضا )علیهما  217نگاری مانند محمّد بن أبی عمیر )م اند؛ محدّثان جامعم( نوشتهالسال

و نیز همتای او یونس بن عبدالرحمان، با بیش از سی تألیف، که اتّفاقاً هر دو  2السالم( که بیش از نود تألیف داشته است

تواند در زمرة کتب فقه الحدیثی را نیز نگاشته که می 3علل الحديثیونس، کتاب اند. داشته اختالف الحديثکتابی به نام 

 4جای گیرد.

 توانیم تالشهای فقه الحدیثی در دورة حضور معصومان )علیهم السالم( را در پنج بند زیر ترسیم کنیم:به طور خالصه می

از حدیث یا ردّ آن، یا آگاهی از تصحیف و . نقد و عرضة حدیث بر ائمه )علیهم السالم( به منظور برداشت درست 1

 تحریف احتمالی آن، وجود داشته و اوج گرفته است.

های احادیث نبوی . پرسش از کلمات و عبارات حدیثی رواج داشته است و ائمه )علیهم السالم( خود نیز به تبیین واژه2

 5اند.همّت گماشته

 اند.آوری و احتماالً آنها را حلّ و نقد کردهتلف یا معلول را جمع. برخی از اصحاب ائمه )علیهم السالم( احادیث مخ3

های صدور حدیث و به دست دادن شرایطس زمانی و مکانی آن، به فهم و قبول . ائمه )علیهم السالم( گاه با بیان زمینه4

 3اند.آن یاری رسانده

 است. . در این دوره، شرح مفصل و مستقلی بر یک مجموعة حدیثی گزارش نشده5

                                                           

ايم که عرضه و ، از نگارنده. در آنجا نشان داده«عرضة حديث بر امامان )عليهم السالم(: »9و  3، شمارة مجلّة علوم حديثها ر.ک: . براي آشنايي با اين نمونه1

 د حديث، همواره و در روزگار همة امامان وجود داشته و تنها کثرت و شدّت آن، متفاوت بوده است.نق

 (.881)ش  623، ص رجال النجاشی. ر.ک: 2

 . علل الحديث به معناي بيماريهاي پنهان درسند و متن حديث است.6

 (.816)ش  233، طوسي، ص الفهرست(؛ 1211)ش  553. ر.ک: همان، ص 5

 .613و  212، 85، ص معانی األخبارمونه ر.ک: . براي ن5

 .259، ص 3، ج الکافی؛ 619، ص رجال النجاشی. ر.ک: 3
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 دورة تدوين جوامع اوليه )قرن سوم تا پنجم(

پس از عصر حضور امامان نیز مؤلّفان کتابهای حدیثی و دانشمندان شیعه، از همان آغاز، به فقه الحدیث در دو زمینة فهم 

ا به ذکر معانی و تفسیر و شرح درست آنها، برای حفظ اعتبار و حجّت و نیز حلّ اخبار متعارض، اهمیتی بسزا دادند و م

 کنیم:مختصر تالشهای چند تن از بزرگان آنان بسنده می

 . برقي1

ق( از راویان و مؤلّفان موثّق شیعی است که کتاب بزرگ  252یا  274ابوجعفر احمد بن محمّد بن خالد برقی )م 

أسّفانه از این او با بیش از صد فصل، نخستین جامع حدیثی در میان جوامع بر جای ماندة شیعه است که مت المحاسن

 کتاب، جز ابوابی به دست ما نرسیده است.

و نیز تبویب منطقی کتابش و  تفسیر الحديثو  التحريفو  معاني الحديث، علل الحديثبرقی با نگارش سه کتاب 

 1های علم فقه الحدیث، کوشیده است.گردآوری احادیث مشابه و مفسّر یکدیگر در کنار هم، در استوارسازی پایه

 شیخ کلیني. 2

، از معتبرترین الکافيترین محدّثان شیعه و کتاب او ق(، از معروف 323ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق کلینی )م 

جوامع حدیثی است. کلینی در مقدّمة این کتاب برخی از موازین نقد حدیث و نیز حلّ تعارض اخبار و تمیز صحیح از 

« اختالف الحديث»مخالفت عامّه( را بیان داشته و در اولین مجلّد آن، ابوابی مانند نادرست )مانند عرضه بر قرآن و سنّت و 

مضمون و مشابه را در را سامان داده است. کلینی احادیث هم« األخذ بالسنّة وشواهد الکتاب»و « الرد إلی الکتاب والسنّة»و 

کننده بر را در کنار هم و در ذیل عناوین داللتگسترة وسیع عقاید و اخالق و احکام، یافته و در سرتاسر کتابش آنها 

مقصود، گرد آورده و از این طریق به فهم حدیث و استنباط احکام کمک شایانی کرده است. کلینی در بسیاری موارد با 

احادیث مطلق و عام آغاز کرده و سپس، احادیث مفسّر و مخصّص را در پی آن آورده و احادیث ناهمخوان یا نامفهوم و 

 جای داده است.« النوادر»اه نامقبول را جدا ساخته و در بابهایی به نام گ

 . شیخ صدوق3

ق(، از محدّثان پُرکار و فقیهان زبردست  351ابو جعفر محمّد بن علی بن حسین ابن بابویه، معروف به شیخ صدوق )م 

تألیف کتابهای مستقل مربوط به فقه  نخستین گام بلند را در راه معاني األخبارحوزة شیعه است. وی با تألیف کتاب 

های کلیدی و نامفهوم آنها مطالبی الحدیث برداشت. او با ابتکاری ویژه احادیثی را که دربارة احادیث پیچیده یا واژه

                                                           

 (.182)ش  13، ص رجال النجاشی. ر.ک: 1
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پژوهان در تشخیص معانی آوری و در قالب صدها باب عرضه کرد. این کتاب یکی از مراجع اصلی حدیثداشتند، جمع

 1نگارانی مانند ابو عبید در شرح لغات مشکل بهره برده است.دوق در این کتاب از غریبروایات است. ص

آن گونه که از  2نگاشته که به دست ما نرسیده است. غريب حديث النبي و أمیر المؤمنینصدوق کتاب مستقلی نیز به نام 

 های مشکل احادیث این دو معصوم بزرگوار را شرح و تفسیر کرده است.آید، او واژهنام این کتاب برمی

، نیز گاه به توضیح و شرح احادیث روی آورده و برخی من ال يحضره الفقیهصدوق در جامع بزرگ روایی خویش، کتاب 

 4ع تعارض اخبار کوشیده است.همچنین گاه در رف 3لغات مشکل را تفسیر کرده است.

گفتنی است که صدوق بسیاری از کتابهای حدیثی خود را به صورت موضوعی تبویب و عرضه کرده است که خود، 

 3اند.برخی شیخ صدوق را به عنوان ناقد اخبار نیز ستوده 5بهترین شیوه برای فهم دقیق حدیث است.

 . شیخ مفید و سید مرتضي4

نگار نیستند، اما تأثیر آن دو در پیشرفت فقه الحدیث کمتر از کلینی و صدوق مرتضی جامعاگرچه شیخ مفید و سید 

ما را به مفهوم اصیل متن رهنمون  7ها،نیست. محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شیخ مفید با بازکاوی معانی اصلی واژه

ر چنین زیباییهی هنری در سخنان معصومین )علیهم کند و با ارائه وجود معانی مجازی در روایات ما را از دو خطر انکامی

دارد و خود نیز هر جا که قرینة مجاز السالم( یا حمل همة معانی واال و حقیقی بر حالتن مجازی و نمادین دین برحذر می

ء او از رهگذر همین کوششهای ادبی توانست کژفهمیهای معاندان و نیز سو 5پذیرد.و استعاره و زمینة آن باشد، می

برداشتهای برخی از اسالف خود را تصحیح کند و فهم درستی از احادیث ارائه دهد. او همچنین با تکیه بر تواناییهای 

ای سازوار از احادیث اعتقادی ارائه دهد و احادیث معضل و مشکلی همچون احادیث خود در علم کالم توانست مجموعه

ر، فطرت، بداء، عرش، روح، رجعت و موت و قبر را تبیین و صفات خدا، جبر و تفویض، مشیت و اراده، قضا و قد

 3جویی کند.تعارض و اختالف درونی آنها را چاره

                                                           

 .291و  282، 218، 213، 216، 212، 252، ص معانی األخبار. ر.ک: 1

 (.1159)ش  691، ص رجال النجاشی؛ 53، ص 13، ج الذريعة. 2

 و... . 1351، ح 68و ص  1315، ح 25و ص  1311، ح 11، ص 2و ج  811، ح 23، ص 1، ج يحضره الفقيهمن ال . ر.ک: 6

 .613، 119، 169، 96، ص 2و ج  636، ص 1. براي نمونه ر.ک: همان، ج 5

 و ... . فضائل األشهر الثالثة، مصادقة األخوان، التوحيد. ر.ک: کتابهاي 5
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 لکناية واالستعارة.: باب حکمة ا68تا  66، دار المفيد، بيروت، ص 1515. بنگريد به: تصحيح اعتقادات االمامية، تحقيق حسين درگاهي، چاپ دوم 8

 . همان.9



 
 

 

 

21 

 

و وظیفة  1او برای حل اختالف اخبار از علم اصول فقه بهره گرفت و اخبار مختلف فقهی و اعتقادی را جمع و حلّ نمود

های مستقلی نیز در شرح و نقد برخی اخبار شیخ مفید رساله 2محدّث را در حالتهای گوناگونن اخبار متعارض بیان کرد.

 3نگاشت.« نحن معاشر االنبیاء ال نورّث»و « عدم سهو النبی»مانند خبر 

ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی مشهور به سید مرتضی نیز که شاگرد مبرّز شیخ مفید است، در پی استاد خویش و با 

خویش آورد و همچون شیخ مفید از  اماليادبی مؤثر در فهم آیات و احادیث را در کتاب گام نهادن در مسیر او، بحثهای 

اعتقادات شیعی در برابر اشاعره، خطّ اعتزال، غلوّ و نیز دیگر تندروان مکاتب غیرشیعی دفاع کرد. سید مرتضی همچنین با 

های های اساسی فهم حدیث و شیوهپایه شريعةالذريعة الی اصول التألیف یکی از نخستین کتابها در علم اصول فقه یعنی 

وی در تألیفات متعدد خویش مفهوم واقعی و مقصود اصلی احادیث بسیاری را ارائه و  4جمع اخبار مختلف را بنیان نهاد.

، زمینة فهم اماليمطالعة کتابهای او به ویژه  5تثبیت کرد و از این طریق، احادیث غیر قابل فهم و باور را تبیین نمود.

اثر  المجازات النبويهشود. از این نظر کتاب آورد و از این رو، مراجعة به آن توصیه میبسیاری از احادیث را فراهم می

 نیز چنین تأثیری دارد. البالغهنهجبرادر او، سید رضیّ، مؤلف 

 . شیخ طوسي5

ق( با نوشتن دو کتاب از چهار کتاب اولیة حدیث شیعه، خدمات شایان  432جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی )م ابو

و با تالش خود توانست در شیخ مفید و سید مرتضی توجهی به علم حدیث کرد. شیخ طوسی با شاگردی در محضر 

 3نیز حلّ اخبار متعارض بپردازد.، به توضیح بسیاری از احادیث دشوار و تهذيب األحکامکتاب بزرگش، 

، مبانی ترجیح یک روایت بر االستبصار في ما اختلف من األخباراو همچنین در مقدمة کتاب بزرگ و مستقل خود، 

الحدیثی است، تحقیقات خود را دربارة کند و سپس در متن کتاب، که مشحون از نکات فقهروایت دیگر را بیان می

 دهد.و متعارض ارائه می های حلّ اخبار مختلفشیوه

، نیز به برخی قواعد فقه الحدیث )مانند عام و خاصّ، ناسخ و منسوخ، عدّة األصولشیخ طوسی در کتاب اصول خویش، 

 7مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن( پرداخته و به مباحث ادبی مرتبط با فهم حدیث، همچون حقیقت و مَجاز، اشاره کرده است.

                                                           

 .التذکرة بأصول الفقه. نيز، 151در تصحيح اعتقادات االماميه: ص التمهيد ومصابيح النور . بنگريد به: ارجاع او به دو کتابش: 1

 تا آخر کتاب. 151. همان، ص 2

 «.النبياءنحن معاشر ا»و حديث « عدم سهو النبي )صلي اهلل عليه وآله وسلم(». بنگريد به: رسالة 6

 ، باب الخطاب واقسامه واحکامهم، باب العموم والخصوص، باب انواع التخصيص، باب المجمل والبيان و... .الذريعة الی اصول الشريعة. براي مثال بنگريد به: 5

 .األمالی، تنزيه االنبياء )عليهم السالم(، الشافی فی االمامة. بنگريد به: 5

 قدمة مؤلّف.، م1، ج تهذيب األحکام. ر.ک: 3

 دوم، پنجم و ششم.، بابهاي اول،عدّة االصول. ر.ک: 1
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 توان چنین برشمرد:را می مشخصات کلّی این دوره 

 تألیف در زمینة علل الحدیث و تفسیر حدیث ادامه یافت؛ .1

ترین گام برای صاحبان جوامع با تنظیم احادیث و گردآوری موضوعی )و نه مسندی احادیث(، اولین و اساسی .2

مشابه و ناظر به سازیهخای کالن و زیبای خود، احادیث فهم درست و بهتر احادیث را برداشتند. آنان با مجموعه

 هم را یکجا در اختیار ما نهادند؛

 در این دوره نوشته شد؛ معاني األخبارنخستین کتاب فقه الحدیثی به نام  .3

در این  االستبصار في ما اختلف من األخبارنخستین کتاب مستقل در زمینة احادیث متعارض و متخالف به نام  .4

 دوره تألیف شد؛

ها و احادیث تألیف کردند. این ی مستقلی در شرح و تفسیر و نقد برخی خطبههاشیخ مفید و سید مرتضی رساله .5

 دو همچنین تأثیر توجه به مباحث ادبی را در فهم متون حدیثی نشان دادند:

استفاده از دیوانها و کتب غریب الحدیث رونق گرفت و در شرح اخبار دشوار و پیچیده مورد استفاده و استشهاد  .3

 مؤلفان واقع شد؛

های خارجی )مانند موافقت و مخالفت با قرآن و سنت، و نظر جماعت اهل سنت برای ردّ و تأیید ه به قرینهتوج .7

( نیز األصول ةعدّشود، همچنان که در کتابهای اصولی این دوره )مانند مشاهده می الکافيحدیث( در ابواب اولیة 

 آید؛به چشم می

 ة علمی و فنّی کار با حدیث پا به عرصه نهادند.کتابهای اصولی در این دوره به منزلة پشتوان .5

 رکود نسبي )قرن ششم تا نهم(

توان دورة رکود نسبی حدیث و شکوفایی فقه شیعه دانست. افراد شاخص این دورة میانی همچون این دوره را می

الدین احمد بن طاووس )از عالمان قرن هفتم(، و الدین علی بن موسی )ابن طاووس( و برادرش جمالابوالقاسم رضی

)بیشتر نقد سندی و نه محتوایی آن( پرداختند و احادیث را  عالّمه حلّی و شهید اول )از عالمان قرن هشتم(، به نقل حدیث

های مستقلی نیز دربارة جمع میان اخبار و برخی شرحها نوشته شد، در میان مباحث علم فقه، شرح و حلّ کردند؛ اما رساله

الجمع بين کالم النبی ز و نی 3شرح کلمات الخمس2،البالغةمختصر شرح نهج1،استقصاء االعتبار فی تحرير معانی األخبارمانند 

                                                           

 .111، ص خالصة األقوال. 1

 .112. همان، ص 2
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 2و نیز برخی ادعیه از ابن طاووس؛ البالغةشرح بر نهجاز عالمة حلّی؛  1والوصیّ والجمع بين آيتين من الکتاب العزيز

 ، اثر جاحظ.مئة کلمةو شرح رشید و طواط بر  البالغةنهجق( بر  373همچنین شرح ابن میثم بحرانی )م 

، که شرح ابوسعید حسن بن حسین سبزواری بر پنجاه و سه مصابيح القلوبه ترتیب از توان بدر قرن هشتم و نهم نیز می

الدین حسین کاشفی بیهقی سبزواری بر ، که شرح کمالالرسالة العليّه فی األحاديث النبويةحدیث به زبان فارسی است، 

الصراط  اضی نباطی، مؤلّفچهل حدیث پیامبر خداست، و نیز شرح برخی از احادیث اعتقادی از علی بن محمّد بی

 نام برد. المستقيم و الرسالة اليونسية

 توان دورة فترت در تاریخ حدیث نامید و شاخصهای کلّی آنرا در فقه الحدیث چنین طور کلّی، این دوره را میبه

 بیان کرد:

 رفت؛ینقد و شرح حدیث، بیشتر حالت کاربردی داشت و به منظورن حلّ مسائل فقهی و کالمی به کار م .1

 های مستقل معدودی در جمع اخبار مختلف نوشته شد؛رساله .2

 آید؛نقد محتوایی کمتر از نقد سندی به چشم می .3

، چشمگیر بوده غةنهج البالالسالم( و به ویژه در میان شرح حدیثها شرح و تفسیر سخنان امیر مؤمنان )علیه .4

 داشته است.است؛ اگرچه شرح برخی احادیث به گونة موضوعی نیز وجود 

 شکوفايي دوباره )قرن دهم و يازدهم(

افزون بر کارهای عمیق فقیهان این دوره در توضیح احادیث فقهی و موشکافیهای عالمانة آنان در کتابهای فقهی و 

اند. های علمی خویش، برخی از آنان احادیثی را به طور مستقل تفسیر و نقد کرده یا با احادیث متعارض جمع کردهرساله

توان برشمرد. ابن ابی ، را میعوالی اللئالیدر این میان، کوششهای شهید ثانی و نیز ابن ابی جمهور احسایی، صاحب 

 3تعلیقه زد. کتاب من اليحضره الفقيهو  اصول کافیجمهور بر کتاب خود حاشیة مفصّلی نگاشت و بر 

الحدیث نگاشت  يةاست. او کتابی مستقل در درا ق( نیز از فقیهان و محدّثان بزرگ قرن دهم هجری 335شهید ثانی )م 

ای مستقل شهید، رساله 4و در شرح اصطالحات درایه، مباحث فقه الحدیثی و مرتبط با آن را، هرچند اندک، مطرح نمود.

 از پیامبر خدا دارد.« الدنيا مزرعة اآلخرة»نیز در شرح حدیث 
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، در علم اصول فقه، در واقع این معالم الدين و مالذ المجتهدين الدین حسن، نیز با نوشتنفرزند شهید ثانی، شیخ جمال

الجمان فی منتقي مبحث را، که ارتباط تنگاتنگی با فقه الحدیث دارد، تعمیق و گسترشب بخشید و سپس با نگارش 

 مباحث عمیقی را در زمینة فقه الحدیث و نقد الحدیث ارائه کرد.األحاديث الصحاح والحسان 

مشرق و کتاب  1الصحيفة السجّاديةق( را در شرح اربعین حدیث، شرح  1232ـ  353ی شیخ بهایی )همچنین تالشها

را نباید از نظر دور  الصحيفة السجاديةبر  2های پدر بزرگوارش، عزّالدین حسین بن عبدالصمد عاملی،و نیز تعلیقه الشمسين

 داشت.

از جمله دو شرح بر  3نیز نام برد؛ الکافير همه یا بخشهایی از هایی بتوان از شرحها و حاشیهدر کنار این فعالیتها می

( نسبت داده شده و نیز 11ق( و شیخ علی )م قرن  1232، یعنی شیخ محمّد )م معالمکه به دو پسر صاحب  الکافی اصول

ق(، جدّ اعالی شیخ محمّد جواد بالغی صاحب تفسیر  1222شیخ محمّد علی بن محمّد بالغی )م  الکافی اصولشرح بر 

الدین محمّد بن مؤمن گیالنی )از شاگردان شیخ بهایی( و حاشیة محمّد امین ، و شرح ناتمام مالّ رفیعآالء الرحمانمشهور 

که هیچ یک کامل نیست و  اصول الکافیق( بر  1241)م  و تعلیقة میرداماد الفوائد المدنيةق( صاحب  33 12استرآبادی )م 

الرواشح میرداماد، کتاب مستقلّی نیز در زمینة علوم حدیث دارد به نام  4ای نیز به دست نیامده است.از برخی نسخه

به  ( و در کنار مباحث رجالی، گاه53( و بیست و پنجم )ص 43ویژه در رشحة دوم )ص . او در این کتاب و بهالسماوية

 مباحث شرح لغات و فقه الحدیث نیز پرداخته است.

شرح ق( با نام  1252تری مانند شرح محمّد صدرالدین شیرازی، مشهور به مالّ صدرا )م توان به شروح مهمبه عالوه می

الصافی و با نام  الکافی ق( بر 1253ـ  1221و نیز دو شرح فارسی و عربی مالّ خلیل قزوینی )5أصول الکافی

 3ق به درازا کشیده است. 1253تا  1257از سال  الشافی هماشاره کرد. تألیفافیالش

است که در سالهای  الکافی ق( بر 1251الدین محمّد صالح بن احمد مازندرانی )م مشهورتر از این دو، شرح مالّ حسام

 الکافیدی مازندرانی نز شرح بر فروع های سودمند عالمه ابوالحسن شعرانی به چاپ رسید. فرزند او، مالّ هااخیر با تعلیقه

                                                           

 .266، ص 2، ج نامة عالمة مجلسیشناخت. براي آگاهي بيشتر از شرح او بر صحيفه، ر.ک: 1

، 2، ج رياض العلماء؛ 35، ص 3، ج أعيان الشيعةاي نيز از اعتراض بر حديث منقول دربارة محبت پيامبر نسبت به زنان و عطر و نماز دارد )ر.ک: . او جوابيه2

 .113ص 

 .229، ص 3، جالذريعة؛ 552ـ  556، عبدالرسول الغفار، ص کتاب الکلينی و الکافی. ر.ک: 6

 ( آورده و به منابع آن، ارجاع داده است.18ـ  13، ص 16، )ش علوم حديثاهلل استادي در مجلة . اين همه را استاد ما، آيت5

، تفسير القرآن الکريم، در تفسيرش بر قرآن نيز به توضيح و شرح روايات بسياري پرداخته است )ر.ک: الکافیافزون بر شرح عميق خود بر مباحث . مالّ صدرا،5

 (.251و  211، ص 3و ج  685، ص 6و ج  136، ص 2ج 

 (.12)ش  31، ص 16، ج الذريعة. 3
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ق(  1113ـ  1231آبادی )توان به شرح مبسوط میر محمد اسماعیل خاتوندارد. همچنین می« المزار»تا « کتاب الطهارة»از 

در شرح حدیث عمران صابی و نیز دو حاشیة سیّ د نورالدین علی بن ابی الحسن عاملی )م « التحفة الرضويّة»مؤلّف کتاب 

 ق( اشاره کرد. 1252الدین نایینی )م ق( و میرزا محمّد بن سیّد حیدر حسینی طباطبایی، مشهور به میرزا رفیع 1235

 توان چنین برشمرد:به طور خالصه ویژگیهای آثار فقه الحدیثی این دوره را می 

نویسی بر شرحرویکرد دوباره به حدیث، همچنین تدوین مجموعة احادیث شیعه، محدّثان را متوجه تعلیقه و  .1

 کرد؛ الصحيفة السّجاديّةکتب اربعه و نیز 

، برخی از مباحث و قواعد فقه الرواشح السماوية شهید و الدراية دو کتاب مستقل در باب مسائل حدیثی، یعنی .2

 الحدیث را مطرح کردند؛

 خورد.نقد محتوایی و مضمونی و تأویل و توجه به معانی مجازی در این دوره به چشم می .3

 تدوين جوامع روايي متأخر )قرن يازدهم و دوازدهم( دورة

دورة تدوین جوامع روایی متأخّر، از نظر تاریخی، با بخشی از مقطع پیشین تطابق دارد. این دوره از اهمیت خاصی 

سازد میتوان آن را با دورة تدوین جوامع اولیه مشابه دانست. آنچه این دوره را از دورة قبلی متمایز برخوردار است و می

نویسان این دو قرن است که حجم کار آنها در زمینة آورد، گسترة کاری جامعو زمینة پرداخت مستقل به آن را فراهم می

 فقه الحدیث، قابل مقایسه با بسیاری از عالمان دورة فترت و پیش از آنها نیست.

ترین این تالشها در دو زمینة تدوین و دهیم. مهمهای این تالش را به ترتیب تاریخی ارائه میما در اینجا بخشی از جلوه

های بزرگ و مفصّل روایی، و شرح و تفسیر و حّل مشکالت مضمونی تنظیم مناسب و راهگشای احادیث در مجموعه

اخبار بروز کرده است. اگرچه به دلیل جمع روایات مختلف در یک باب، ارائة راه حلّ اختالف آنها و طریقه جمع آنها نیز 

 کوششهای این محدّثان بوده است.از 

 . فیض کاشاني1

ق(، از حکیمان، متکلمان، فقیهان و محدثان بزرگ  1231ـ  1227محمّد حسن بن شاه مرتضی، معروف به فیض کاشانی )

ترین کتاب بزرگ 1قرن یازدهم هجری اس. او در شعر و ادب هم تبحّر داشته و کتابهای متعددی تألیف کرده است.

 تهذيب األحکام، من اليحضره الفقیه، الکافياست. این عالم بزرگ، از چهار جامع بزرگ روایی شیعه ) الوافیحدیثی او 

( برای تألیف کتاب خود استفاده کرده و بدون آنکه آنها را تقطیع کند و تنها با حذف روایات تکراری به بیان االستبصارو 

 و شرح روایات مشکل آنها پرداخته است. 

                                                           

 و... . الحقائق، أحکام الشريعةمعتصم الشيعة فی ، أنوار الحکمة، عين اليقين، محجّة البيضاء فی إحياء کتب اإلحياء. همچون: 1
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 عاملي . شیخ حرّ 2

ق( از عالمان جبل عامل لبنان بود که در دورة  1124ـ  1233محمّد بن حسن بن علی عاملی، معروف به حرّ عاملی )

ترین ، بزرگالفوائد الطوسيةو  هداية األمّة، اثبات الهداةصفوی به ایران سفر کرد و توانست افزون بر تألیف کتابهایی چون 

هزار حدیث غیر 35او هجده سال از عمرش را بر سر تدوین این کتاب نهاد و بیش از جامع روایات فقهی را تدوین کند. 

نامید. او به قصد زدودن اشکاالت  را تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعةمکرّر را در آن جای داد و آن 

وع در کنار هم به مطالعة کتابهای حدیثی پیش از خود و تصحیح فهم مؤلّفان آنها و نیز گردآوری روایات یک موض

کارگیری موازین ردّ و قبول حدیث، گیری از تبحّر خود در حدیث و فقه و با بهو با بهره 1کتابهای حدیثی شیعه پرداخت

 ای بسیار کارا را سامان داد و فهم دقیق و عمق روایات را بر بسیاری از فقیهان آسان ساخت.مجموعه

 . عالمة مجلسي3

بحاراألنوار الجامع لِدُرَر أخبار األئمة األطهار، ق( پُرکارترین محدّث شیعی است که  1111ـ  1237محمّدباقر مجلسی )

 ، سه کتاب مشتمل بر مباحث فقه الحدیث اوست.مرآة العقول و مالذ األخيار

مضمون و ناظر دآوری روایات هم، با گربحاراألنوارنویس پیشین، فیض و شیخ حّر عاملی، در مجلسی نیز مانند دو جامع

بندی موضوعی و چینش منطقی آنها در کنار یکدیگر و آوردن آیات متناسب قرآن، زمینه و مقدّمة فهم به هم و دسته

های ناآشنای احادیث به بیش از بیست کتاب لغت و غریب الحدیث آورد. او برای شرح واژهدرست روایات را فراهم می

 یث مراجعه کرده است.و شانزده کتاب شرح حد

های خود را در فهم معضالت در قالب توضیحات عالمه مجلسی تنها به لغات محدود نیست. او شرح مشکالت و یافته

دارد و در بسیاری موارد، تفسیر شارحان و کالم حکیمان را نقل و ... عرضه می« تنویر»، «ایضاح»، «تبیان»، «شرح»، «أقول»

المعارفی حدیثی  ةیق، یک کتابخانة کوچک متحرّک با بیش از ششصد مصدر را در قالب دائرو بدین طر 2کندو نقد می

 دارد. عرضه می

نمایانَد و متن صحیح کند و تصحیفات احتمالی را میعالمة مجلسی در توضیحات خود به روایات مشابه دیگر اشاره می

کند و برای تأویل برخی اخبار یا حلّ تعارض را تفسیر میاو عبارتهای مبهم و اصطالحات و مَجازها  3دهد.را ارائه می

کشد و با کوششهای علمی خود به فهم آنها، مباحث ادبی، فقهی، تاریخی، کالمی و حتّی نجومی و ریاضی را پیش می

                                                           

 )مقدّمة مؤلّف(. 5، ص 1، ج وسائل الشيعة. ر.ک: 1

 و ... . 295، ص 36و ج  229، ص 59و ج  199، ص 61، ج بحاراألنوار. ر.ک: 2

 (.5)ذيل ح  161( و ص 6)ذيل ح  163، ص 5( و ج 111)ذيل ح  153، ص 26( و ج 6)ذيل ح  268، ص 21، ج بحاراألنوار. ر.ک: 6
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پردازد و می های مخالفان و احتجاج با آنانشود و به ردّ شبههرساند، اشتباه پیشینیان را متذکّر میژرفای حدیث یاری می

 1دارد.سازی فهم آن بازنمیاین همه، او را از تفسیر روان احادیث به منظور آسان

باید آن را یک فعّالیت سترگ فقه الحدیثی به شمار آورد، شرحهای او بر دو مجموعة تالش دیگر عالمه مجلسی، که می

تهذيب و  الکافیاو را، که به ترتیب بر  االخيارمالذ و  مرآة العقولبزرگ از جوامع اولیة حدیث است. دو شرح مفصّل 

ترین گام در تفسیر حدیث دانست؛ حتّی اگر مانند محمّد باقر خوانساری نیمی از شرح توان بزرگنوشته شده، می االحکام

عالمه  ، کارِ شاگردمرآة العقولرا در  الصالة و کتاب الخمس و بخشی از کتاب الزکاة، کتاب العشرة، کتاب الدعاءکتاب 

 3را فقط تا کتاب الصوم، نوشته او بدانیم. مالذ األخیاریا  2آبادی، بدانیممجلسی، میر محمّد حسین خاتون

و در نقد  4های علمی خود و نیز از شروح پیشینیان و معاصران سود جستهها و داشتهمجلسی در این شرح از تمام دانسته

های گاه تصحیفات واقع شده در متون حدیث را نشان داده و به نسخهاحادیث به سند و محتوا، هر دو، توجه کرده و 

 5متفاوت نیز اشاره کرده است.

هم  بحاراألنوارو حتّی  مالذ االخیاررا از توضیحات  مرآة العقولاهلل سبحانی، توضیحات برخی از بزرگان همچون آیت

 3دانند.برتر و استوارتر می

 . معاصران مجلسي4

عالمان دیگری نیز به شرح و تفسیر اخبار روی آوردند. این کوششها بیشتر  زمان با کوششهای دو مجلسی، پدر و پسر،هم

و برخی احادیث پیچیده ودشوار متمرکز شد. جالب  الصحيفة السجّاديةنویسی بر آنها و نیز بر شرح کتب اربعه و حاشیه

آنان و کتابشان اشاره  اند که ما به نام برخی ازمجلسی و شاگردان او بودهتوجه آنکه بسیاری از این عالمان از خاندان 

 7دهیم.ارجاع می يادنامة عالمة مجلسيکنیم و مشتاقان را برای آگاهی بیشتر به می

                                                           

، ص 91و ج  155و  161، ص 83و ج  61، ص 85و ج  621، ص 81و ج  53، ص 39و ج  118، ص 25و ج  216ـ  198، ص 11. ر.ک: همان، ج 1

 ، محمّدعلي تسخيري.«مالحظات حول تعليقات المرحوم المجلسي علي االحاديث: »95، ص 6، ج يادنامة عالمة مجلسی. نيز، ر.ک: 285

 .81 ، ص2، ج روضات الجنات. 2

 .689، ص 2، ج طرائف المقال. ر.ک: 6

 (.125، ص 2)ج « بداء». همچون نقد کالم اشاعره و معتزله در مسئلة 5

 و ... . 6، ص 6و ج  69ـ  23، ص 2و ج  259ـ  268، ص 1، ج مرآة العقول. ر.ک: 5

يادنامة عالمه مقالة آقاي محمّد علي سلطاني، )چاپ شده در جلد دوم . مشتاقان آشنايي بيشتر با اين شرح جامع را به 219، ص 6، ج يادنامة عالمه مجلسی. 3

 دهيم.ارجاع مي 53ـ  61ش( ص  1619، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مجلسی

 .188ـ  116، ص 1، ج يادنامة عالمه مجلسی. 1
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حاشیه  من اليحضره الفقیهو  تهذيب األحکامتر عالمه مجلسی(. او بر ق( )برادر بزرگ 1274. عزیزاهلل مجلسی )م 1

 1ه است.نوشت

تر عالمه مجلسی(. او نزد پدرش و آقا حسین خوانساری شاگردی کرده و ق( )برادر بزرگ 1254. عبداهلل مجلسی )م 2

 2دارد. تهذيب األحکامشرحی ناتمام بر 

و برخی احادیث )مانند حدیث صنع( تهذيب األحکامق( )داماد مجلسی اول(. او  1235. محمّد بن حسن شیروانی )م 3

 3کرده است.را شرح 

من و شرحی بر کتاب  العقول ةمرآای بر ق(. او تکمله 1123ـ  1255آبادی ). محمّدصالح بن عبدالواسع حسینی خاتون4

 4دارد. اليحضره الفقیه

نوشت و آن  غةالبالنهجق(. او افزون بر شرح بزرگی که بر  1122. عالءالدین گلستانه )برادر همسر عالمه مجلسی م 5

ها )مانند شقشقیه و خطبة همام( نیز نامید، به شرح برخی خطبه اهلل الناطقحدائق في شرح کلمات کالمحدائق الرا 

 5السالم( به نجاشی، حاکم اهواز( را شرح کرد.)نامة امام صادق )علیه« يةاألهواز لةالرسا»همّت گماشت. او همچنین 

 السالم(عیون أخبار الرضا )علیهطَبْرِسی و  احتجاج ق(. او بر 1235. میرک بن موسی بن ابراهیم حسینی توفی )م 3

 3نگاشته است. الصافيتعلیقاتی زده و حواشی متعدّدی نیز بر تفسیر 

 7را شرح کرده است. االستبصارق(. او  1122. قاسم بن محمدم کاظمی نجفی )م 7

تهذيب است و شرحی بر  البرهانتفسیر ق(. او صاحب  1127. هاشم بن سلیمان بن اسماعیل موسی بحرانی توبلی )م 5

 5دارد. األحکام

است. او در کتاب دیگرش األنوار النعمانیة ق(. او صاحب کتاب  1112ـ  1252اهلل بن عبداهلل جزائری ). سیّد نعمت3

« بیان»، اخبار غریبه را گِرد آورده و آنها را توضیح داده است. او توضیحات خود را در قالب غرائب األخبار ونوادر اآلثار

تهذيب السالم( است. او شرح بزرگی بر آورده است. ترتیب کتاب به ترتیب تاریخ زندگی معصومان )علیه« ایضاح»و 

                                                           

 (.1255)ش  226( و ص 258)ش  52، ص 3، ج الذريعة. 1

 .11ص  ،8ج ،اعيان الشيعة. ر.ک: 2

 (.168)ش  219، ص 1( و ج 111)ش  199، ص 16، ج الذريعة. 6

 .663، ص 1، ج ريحانة األدب. 5

 .585، ص 2و ج  225، ص 16، ج الذريعة. 5

 .112، ص 11، ج أعيان الشيعه؛ 285، ص 2، اردبيلي، ج جامع الرواة. 3

 (.1181)ش  223، ص 1، ج الذريعة؛ 555، ص 8، ج أعيان الشيعة. 1

 .259، ص 11، ج أعيان الشيعة. 8
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الصحيفة دارد و  االستبصاربر  کشف األسرارنامیده است؛ همچنین شرحی به نام  المرام يةغانوشته و آن را  األحکام

 1را نیز شرح کرده است. السجّادية

ق(. او احادیث معتبر کتب اربعه و نیز برخی دیگر  11الدین علی، معروف به سیّد میرزا جزایری )ق بن شرف. محمّد 12

از کتابهای حدث را گِرد آورد و حواشی و توضیحاتی نیز از خود بر آنها افزود. او رسالة طوالنی و ممی را در درایه و 

 2کتابش آورد. سامان داد و در مقدّمة« مسئله» 24قواعد علم حدیث در 

قمری به  1255در سال  تهذيب األحکامق(. او حاشیة مفصّلش را بر  11. عبداهلل بن غالم علی حسینی طالقانی )ق 11

 3پایان رساند.

شود، بسیاری از فعالیتهای فقه الحدیثی در این دوره به شرح و تفسیر کتب اربعه اختصاص گونه که مشاهده میهمان

اند؛ بلکه افزون بر دان معنا نیست که کتابهای حدیثی دیگر از دایرة کوششهای محدّثان بیرون ماندهداشته است؛ اما این ب

، که محمّدباقر بن بصائر الدرجاتایم؛ مانند شرح نگاری بر کتب اربعه شاهد شرح برخی کتابها بودهشرح و حاشیه

 غررالحکمو شرح آقا جمال خوانساری بر  4رساند،قمری در هندوستان به انجام  1253آن را در سال عبدالرزاق الهیجی

 5.نضد الدُرَر و نظم الغُرَربه نام 

نگارشهایی دارند نیز یاد کرد؛  للغةتوان از فعالیتهای کسانی که در علم غریب الحدیث و فروق ادر این میان می

او در تفسیر غرایب قرآن و حدیث مشهور  مطلع النیّرينو  مجمع البحرينق( که  1255همچون فخرالدین طریحی )م 

 7اهلل جزایری.از سیّد نعمت فروغ اللغة و کتاب 3است

ق( نیز فعالیتهای  1257الدین محمّد رویدشتی اصفهانی )م گفتنی است زنی نیز به نام حمیده بنت محمّد شریف بن شمس

شیخ طوسی نشان از فهم و درایت او  االستبصار رفقه الحدیثی داشته و به گفتة عبداهلل افندی، حواشی و توضیحات وی ب

 5دارد.

                                                           

 (.12)ش  18، ص 13، ج الذريعة؛ 663، ص 2، ج أمل اآلمل. 1

 .111، ص 1، ج يادنامة عالمة مجلسی؛ 256، ص 5، ج الذريعة. 2

 .35، ص 8، ج اعيان الشيعة. 6

 .189، ص 9. همان، ج 5

 .166، ص 15، ج الذريعة. 5

 .695، ص 8. همان، ج 3

 (.313و  315 )ش 181، ص 13. همان، ج 1

 .515، ص 5، ج رياض العلماء. 8



 
 

 

 

29 

 

توان به راحتی دهها شرح ( میالذريعةایم و با مراجعة به آثار کتابشناختی )مانند گفتنی است ما در مقام استقرای تامّ نبوده

 و تعلیقه بر کتب اربعه و غیر آن یافت که هر یک مشتمل بر تحقیقات فقه الحدیثی هستند.

ایم؛ زیرا شیخ آقا بزرگ تهرانی، بیش از صد مورد از نپرداخته الصحيفة السجّاديةو  البالغةنهجبه شروح متعدّد همچنین 

را یکجا برشمرده است و بسیاری از آنها در قالب لوحهای فشردة  صحیفهحدود پنجاه شرح و 1البالغةنهج شروح

 اند.افزاری عرضه شدهنرم

 وره چنین است:به طور خالصه، ویژگیهای این د 

کارگیری جمع روایات در موضوع واحد و تدوین منطقی ابواب و فصول نگاری ثانویة حدیث شیعه با بهجامع .1

 توانستند به فهم و حلّ روایات بسیاری یاری برسانند؛

 شد؛ای برخوردار برداری و تکمیل آنها از جایگاه ویژهدر این دوره نقل فهمها و شرحهای بزرگان حدیث و بهره .2

، صحیفة سجّاديهو غةالبالنهج، اربعهشرح مسلسل روایات یک کتاب در این دوره جلوه کرد. در این میان، کتب  .3

 بیشترین شرحها را به خود اختصاص دادند؛

ویژه دانشهای ادبی در فهم متن حدیث و دانشهای طبّ و نجوم و حتّی ریاضی استفادة بیشتر از دیگر دانشها، به .4

 رود؛صلی حدیث، از ویژگیهای بارز این دوره به شمار میدر فهم مقصود ا

تسهیل فهم احاديث و  بحاراألنوارهای مستقل فقه الحدیثی، مانند بیانهای مفصّل فعالیت در زمنیة تدوین رساله .5

 آید؛در این دوره به چشم می نوادر و غرائب

 ر زمینة درایه و علم حدیث( ادامه یافت.دیگر کوششهای فقه الحدیثی )مانند حلّ تعارض اخبار و تدوین کتب د .3

 قرون اخیر .1

های پایانی قرن دوازدهم، دو سدة سیزدهم و چهاردهم هجری و دو دهة نخستین سدة جاری منظور از قرون اخیر، دهه

 است. در این دوره، فعالیتهای جمع وتفسیر حدیث ادامه یافته و فعالیتهای مشابهی با دورة پیشین صورت گرفته است.

از اقبال بیشتری  الوافيس از تدوین جوامع روایی متأخّر، برخی از محدّثان و عالمان به شرح آنها پرداختند. در این میان پ

جدّد مکتب مق( و محمّد باقر وحید بهبهانی،  1135برخوردار بود. سیّد ابراهیم بن محمّد باقر رضوی قمی )زنده تا 

                                                           

اند که نام پرداخته البالغةنهج. کتابهاي ديگر نيز به شروح 51و  51، 61ها، ر.ک: همان، ص و نيز دربارة شرح برخي خطبه 131ـ  121، ص 15. همان، ج 1

 ( آمده است.155و  155، ص 12السالم( )ج نامة امام علي )عليهدر دانش« هاي نهج البالغةشرح»بسياري از آنها در مقالة 
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آن از محمّد  الطهارةبر بخشهای متعدّدی از آن شرح نوشتند. دو شرح نیز بر کتاب  1اجتهاد اصولی در برابر اخباریگری،

 ق( موجود است. 1245ق(، و محمّد تقی بن عبدالرحیم تهرانی )م  1223)م  مفتاح الکرامةجواد عاملی، صاحب 

جامع المعارف گ ق(، صاحب مجموعة بزر 1241تالشهای مستقلی در این دوره صورت گرفت. سیّد عبداهلل شبّر )م 

گِرد آورد و به شرح آنها  مصابيح األنوار فی حلّ مشکالت األخباربرخی اخبار پیچیده و مشکل را در کتاب  2،واألحکام

مضمون با ، نیز همة احادیث هممستدرک الوسائل ومستنبط المسائلق(، صاحب  1322پرداخت. میرزا حسین نوری )م 

بندی نمود و در خاتمة کتابش مباحثی را مطرح کرد که با فقه و به همان شکل دستهرا گِرد آورد  وسائل الشيعةاحادیث 

 الحدیث مرتبط است.

نیز از  اعيان الشيعةق( صاحب  1371از سیّد محسن امین عاملی )م  األئمة األطهارالبحر الزخار في شرح أحاديث کتاب 

 دیگر فعالیتها در این زمینه است.

ق( نام برد. این عالم  1352اهلل سیّد حسین طباطبایی بروجردی )قدّس سرّه( )م توان از تالشهای آیتدر دوره معاصر می

، نیازهای اساسی برای فهم صحیح حدیث )مانند گِرد آمدن احادیث وسائل الشيعةبزرگ در پی سالها تتبّع در کتب اربعه و 

احاديث یب( را گوشزد کرد و اساس یک جامع نوین حدیثی به نام جامع مشابه و آیات قرآنی و نیز شرح کلمات غر

را پی نهاد. ایشان، همچنین در پاسخ به سؤال سیّد بحرالعلوم از نُه حدیث مقلوب، با سود جستن از علم طبقات  الشیعه

منتشر  األحاديث المقلوبةم الرجال و نیز فقه الحدیث، به تفسیر و نقد این احادیث پرداخت که بعدها در کتابی کوچک به نا

 شد.

ش( نیز چند کتاب مهم و عمیق در شرح حدیث نگاشته که از جملة  1335در همین دوران، امام خمینی )قدّس سرّه( )

، که شرح حديث جنود عقل و جهل، که شرح مفصّل چهل حدیث اخالقی است، و کتاب شرح چهل حديثآنهاست: 

، که شرحی عرفانی است. اینها همه به جز شروح عمیق و عرضة ح دعاء السحرشرتفسیری ژرف و پُر محتواست، و نیز 

 نگریها، نقدها و تحلیلهای فقه الحدیثی ایشان درکتابه و تقریرات مفصّل و متعدّد فقه و اصول است.ها، دقتها، ژرفنکته

حادیث مشحون ساخت و قرائن را از شرح غرائب و تبیین داللت ا الغديرش( نیز کتاب بزرگ خود  1343عالمة امینی )

را گِرد آورد و سامان داد. او به نقد بسیاری از روایات تاریخی و نقلهای جعلی نیز همّت « حدیث غدیر»گوناگون 

 گماشت.

                                                           

اده از آنها با هم . اصوليان و اخباريان دو جريان عمدة مجتهدان و فقيهان شيعي هستند که دربارة اعتبار همة اخبار موجود در کتب شيعه و نيز چگونگي استف1

دهند و نيز کمتر از اصوليان، علم اصول فقه را در افي نقد و پااليش عبور ميدانند و کمتر آن را از صاختالف نظر دارند. اخباريان کمتر خبري را نامعتبر مي

 دهند.استنباط فقهي دخالت مي

 . اين کتاب سترگ به چاپ نرسيده؛ ولي نسخة مصوّر آن در کتابخانة دارالحديث و نيز بنياد دائرة المعارف اسالمي موجود است.2
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های فراوان و متنوع ش( نیز از معدود کسانی است که با استفاده از اندوخته 1331عالمه سیّد محمّد حسین طباطبایی )م 

مباحث روایی فراوان  تفسیر المیزانبنگارد. او در  بحاراألنوارهایی بسیار ژرف و کارگشا بر احادیث تعلیقهخود، توانست 

 را بر اساس قواعد فهم و نقد حدیث عرضه کرده است.

در پیش  الوافياش بر و نیز  حاشیه الکافياش بر شرح مالّ صالح مازندرانی بر همین شیوه را عالمة شعرانی در تعلیقه

 گرفته است.

را در پایان « فقه الحدیث»ای مستقل با عنوان پژوه معاصر، علی اکبر غفّار، یاد کرد که رسالههمچنین باید از حدیث

های ارائه داده است. او بر همة کتب اربعه و نیز برخی از کتابهای شیخ صدوق، تعلیقه از مقباس الهدايةتلخیص خود 

 آورده است. الکافيگشای عالمه مجلسی و عالمه طباطبایی را نیز در پانوشت سودمندی دارد و شروح کوتاه و راه

اهلل ، آیتالرواية والدرايةی بین الحديث النبواهلل سبحانی، مؤلّف کتاب ارزشمند توان از آیتاز دیگر معاصران می

، که کتاب مبسوط و ارزشمندی است، و استاد محمد باقر بهبودی، غةترجمه و شرح نهج البالمحمّدتقی جعفری، مؤلّف 

 یاد کرد. کتاب معرفة الحديث و علل الحديثو نویسندة دو  بحاراألنوارمصحّح بسیاری از مجلّدات 

شهری نیز یکی از پویندگان مسیر فهم حدیث است. ایشان در ضمن تکمیل االسالم والمسلمین محمّد محمّدی ریحجت

ای نیز عرضه کرده است که نگاریهای موضوعی ارزندهو با همکاری پژوهشگران دارالحدیث، تک ميزان الحکمةموسوعة 

ها و توضیحات کارایی را به همراه دارد. از جمله موضوعات مضمون، آیات قرآنی و تحلیلافزون بر گردآوری احادیث هم

موسوعة اإلمام علی بن و برتر از همة آنان،  3المحبّة فی الکتاب والسنّة2،العلم والحکمة1،العقل والجهلمورد تحقیق، 

است که مشتمل بر حدود پانصد صفحه توضیح، تحلیل و نقد احادیث  4السالم( فی الکتاب والسنّة والتاريخطالب )عليهإبی

 و روایات تاریخی در کنار بیش از شش هزار متن اصلی است.

کنیم و به کوششهایی که در زمینة نقد حدیث و بیان احادیث جعلی و ارائة تصحیفات و در اینجا به همین مقدار اکتفا می

، نوشته عالمه هريرةأخبار أبیای برای تالشهای فقه الحدیثی است )مانند دهتحریفات صورت گرفته و خود، بستر گستر

                                                           

خردگرايی در قرآن و هجري قمري در بيروت به چاپ رسيد و ترجمة فارسي آن نيز با عنوان  1521در سال  والسنة العقل والجهل فی الکتاب. اين اثر با نام 1

 هجري شمسي در قم به چاپ رسيده است. 1618با ترجمة حجةاالسالم مهدي مهريزي در سال حديث 

علم و حکمت در هجري شمسي در قم منتشر شد و نيز با ترجمة نگارنده با عنوان  1613به سال العلم والحکمة فی القرآن والسنة. اين اثر در دو جلد با عنوان 2

 هجري شمسي در قم در دو جلد منتشر شده است. 1619در سال  قرآن و حديث

 .هجري شمسي در قم به طبع رسيده است 1619هجري قمري در بيروت و با ترجمة حسن اسالمي در سال  1521. اين اثر به سال 6

 بر پايه قرآن، حديث و تاريخ ترجمه شده است. نامة اميرالمؤمنيندانش. اين اثر، با عنوان 5
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، نوشتة الموضوعات فی اآلثار واألخبارو  1، از عالمه محمّدتقی تستری شوشتریاألخبار الدخليةالدین، عبدالحسین شرف

 پردازیم.هاشم معروف حسنی( نمی

 

 پرسش و پژوهش

 چه بوده است؟در دانش فقه الحديث  )علیه السالم( نقش امام علي (1

 سه تالش عمدۀ شیخ طوسي در زمینة فقه الحديث کدام اند؟ (2

 ويژگي های سه شرح را بر الکافي، من اليحضره الفقیه و تهذيب االحکام را بیان کنید.  (3

 کوشش های امام خمیني)ره(، عالمه طباطبايي و استاد غفاری را در زمینة فقه الحديث بیان کنید.  (4

 ؟کوشش هايي را در زمینة فقه الحديث از معاصران مي شناسید چه (5

  

                                                           

 ها و خانواده حديث استوار است.دارد دارد که اساس آن بر گردآوري قرينه بهج الصباغةالبالغة به نام . ايشان شرح موضوعي بزرگي نيز بر نهج1
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 درس سوم ( پیش نیازهای فهم
 

 اهداف درس: 

 هدف از ارائه مطالب درس سوم این است که دانش پژوه: 

 با مراحل سیر فهم حدیث آشنا شود. (1

 پیش نیازهای حرکت به سوی فهم حدیث را بداند.  (2

 تاثیر دستیابی به نسخه ها و نقل های گوناگون حدیث را در فهم آن دریابد.  (3

 به ضرورت آگاهی از تصحیف و تحریف های احتمالی را در متن حدیث پی ببرد.  (4

 شیوة کلی به دست آوردن متن اصلی حدیث را فرا بگیرد. (5
 

 حديث نيازهاي فهمپيش
پاسخ داد:آیا متنی که در دست ماست، حدیث است؟آیا متن حدیث پیش از تالش برای فهم حدیث باید به دو پرسش 

 همین عبارت است؟

است که با سود جُستن از ابزارهای متعدد به ما اطمینان نسبی  1پاسخ پرسش نخست، بر عهدة علم رجال و تخریج

و « األبرار سيّئات المقرّبينحسنات »بخشد که متن، ساختگی نیست و یا برای مثال، حدیث نبودن متنهای مشهوری مانند می

 کند.را اعالم می« الصالة معراج المؤمن»

فهمیها، ناشی از اشتباه در قرائت و کتابتِ احادیث اما پرسش دوم نیز باید بررسی شود؛ زیرا بسیاری از بدْفهمیها و سختْ 

های در زیر باید همة نقلها و نسخههای گوناگون است و اگر تحریف و تصحیف را نیز بر آن بیفزاییم، ناگموجود در نسخه

من ينال فوق »دسترس را بررسی کنیم و در سیر فهم، آنها را همواره به خاطر داشته باشیم. برای مثال، کسی که با متن: 

رو شود، ممکن است آن را با اش برسد سزاوار حرمان است( روبه)هر کس به باالتر از اندازه 2«قدره، إستحقّ الحرمان

                                                           

ترين منبعي که حديث در آن آمده، به دست آيد. ترين و قديمشود که اصليمآخذ حديث است. در اين دانش، کوشش مي. منظور از تخريج، مصدريابي منابع و 1

توانيم به متن و مآخذ حديث دست يابيم. در اند که با در دست داشتن يکي دو کلمه از متن و يا ابتداي حديث ميابزارهاي اين کار، معجمها و کتب اطراف الحديث

 ريشه بودن بعضي احاديث منتسب را نشان داده است.پيشينه بودن برخي متون و بياخير، رايانه کمک بزرگي به اين امر کرده و گاه بيسالهاي 

 .9، ح 3، ص الدرّة الباهرة. 2
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 1«من سأل فوق قدره، إستحقّ الحرمان»توجیه بپذیرد؛ اما اگر به نسخة دیگری که در آن این روایت چنین آمده:  تأویل و

 اش را بطلبد، سزاوار ناکامی است( دست یابد، مسیر فهم او بسیار کوتاهتر خواهد شد.)هر کس باالتر از اندازه

میت دارد تا آن اندازه که تغییر حروف اضافه و تشدید و بنابراین حرکات و حروف و نقش آنها در ترکیبات بسیار اه

 گذارد.تقدیم و تأخیر یک ضمیر در معنای القا شده یا فهمیده شده از جمله تأثیر می

و عمق و ژرفای آگاهیهای آنان از هستی  )علیهم السالم(کند، توجه به بینش واالی امامان تر مینکتة دیگری که کار را حساس

اند، تر از مو را در همهمة هستی شنیدهپهناور آن است. آنان که به علم لَدُنّی و امداد غیبی، هزار نکتة باریک با همة گسترة

کنند که طراوت معنا با طراوت لفظ پیوند سان با هم ترکیب میبرند و آنها را چنان به کار میبه گاه سخن گفتن، واژه

رساند هوی و عمدی در آنها به این همه تازگی و ژرفا و لطفِ مطلب زیان مییابد. لذا گاهی تغییرات به وجود آمدة سمی

ریزد و ما را در رسیدن به معنایی درست و ها و ترکیبها اساس معنای مقصود را در هم میو اندک تغییری در حرفها، کلمه

 شمریم:رساند، برمییاری می حدیث گذارد. اینک، برخی از آنچه را که به دستیابی ما به متن اصلیمقبول ناکام می

 های مختلفيافتن نسخه.1

های باید نسخهبا توجه به آنچه گذشت و پس از احراز درستی انتساب حدیث و نقل آن در یکی از منابع روایی می

های متعدد به دو گونة متفاوت به گوناگونی از متن حدیث را جُست و با مقایسه آنها به متن اصلی دست یافت. نسخه

 آید:دست می

 عصر با مؤلّف باشند یا نباشند.های دیگر و نسخة مؤلّف یا کاتبان مختلف، اعم از اینکه همنوشتهدست الف(

اند؛ چه این کتابها منبع کتاب ما باشند )مانند کتابهای شیخ صدوق نسبت کتابهای دیگری که همان حدیث را نقل کرده ب(

 (.الکافينسبت به  من اليحضره الفقیهکنند )مانند کتاب ق دیگری حدیث را نقل می( یا نباشند و از طریبحار األنواربه 

های امروزه در احیا، تصحیح متون، مصدریابی و یافتن متنهای مشابه و تقویت متن از دیگر نقلها و دیگر کتابها و مجموعه

 شود.روایی نیز یاری گرفته می

 آوریم تا ضرورت این کار و تأثیر آن در معنای حدیث روشن شود:اوتی میاینک برای هر یک از این اقسام، مثالهای متف

یابیم و عبارات دیگری را می های کاتبان گوناگون از یک کتاب، واژهنوشتهدر گونة نخست، یعنی مراجعه به دست الف(

 که در بیشتر موارد تفاوتهای چشمگیری با هم ندارند.

 روایت شده است: م(السال)علیهاز امام سجّاد  :1مثال 

                                                           

 .62، ح 111، ص نزهة الناظر. 1
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إِنَّکَ ال تَدرِي مَتی تَرجو ال تُعادِيَنَّ أحَداً وَإن ظَنَنتَ أنَّهُ ال يَضُرُّکَ، واَل تَزهَدَنَّ فی صَداقَةٍ أحَدٍ وَإن ظَنَنتَ أنَّهُ ال يَنفَعُکَ؛ فَ»

قَبُلتَ عُذرَهُ وَإن عَلِمتَ أنَّهُ کاذِبٌ، وَلْيَقِلَّ عَيبُ النّاسِ عَلی صَديقَکَ، وَال تَدرِي مَتی تَخافُ عَدُوَّکَ. وَال يَعتَذِرُ إلَيکَ أحَدٌ إالّ 

 1لِسانِکَ.

رغبت مباش، کس بیرسانَد و نسبت به دوستی با هیچبا هیچ کس دشمنی مکن، اگرچه گمان داری که به تو زیانی نمی

دانی که چه هنگام از تت امیدواری و نمیدانی که کِی به دوسرساند؛ زیرا تو میاگرچه گمان داری به تو سودی نمی

گوید. و دشمنت بیم داری. و کسی پیش تو عذرِ تقصیر نیاورد، مگر آنکه عذرش را بپذیری، حتّی اگر بدانی که دروغ می

 «باید عیب مردم را کمتر بر زبان بیاوری.

 ر سرزنش کردن است.آمده که به معنای کمت« عتب»، کلمة «عیب»اما در نسخة دیگر کتاب به جای کلمة 

های یک کتاب مشابه هم باشند، اما در کتابی دیگر همان حدیث با اختالفی در این نوع، ممکن است همة نسخه ب(

توان آنها را دو نسخة یک جزئی، نقل شده باشد. اگر این دو حدیث با یک طریق روایی و به یک معصوم برسند، می

 حدیث دانست.

 روایت شده که فرمود: السالم()علیهاز امام رضا  :1مثال 

 2.ال يَعدَمُ المَرءُ دائِرَةَ السَّوءِ مَعَ نَکثِ الصَّفْقَةِ، وَال يَعدَمُ تَعجيلَ العُقوبَةِ مَعَ ادِّراعِ البَغْیِ»

 «که سرکشی پیشه کند از کیفر زودرس نَرَهد.که پیمان بشکند از پیشامد ناگوار ایمن نمانَد، و آنآن

، اثر التذکرةآمده و فقط در کتاب « ادّراع»های در دسترس از کتاب شهید اوّل ـ که روایت از آن نقل شده ـ در همة نسخه

 3نقل شده است.« إدّراء»ابن حمدون، 

 منسوب است: السالم()علیهنماید؛ مانند این روایت که به امام رضا تر میگاه نقل حدیث در کتابهای دیگر صحیح :2مثال 

 4«األُنس يذهب المهابة.»

دهد اُنس یافتن بیش از حدّ، که نتیجه می 5آمده است« االسترسال باالُنس»در حالی که در منابع دیگر، در آغاز روایت 

 بَرَد و نه مطلق اُنس.هیبت را می

                                                           

 .152، ص 18، ج بحاراألنوار ؛299، ص أعالم الدين؛ 89، ص نزهة الناظر. نيز، ر.ک: 6، ح 5، ص الدرّة الباهرة. 1

 .1، ح 659، ص 18، ج بحاراألنوار؛ 23291، ص العدد القويّة؛ 115، ص 6، ج کشف الغمّة. نيز، ر.ک: 8، ح 128، ص نزهة الناظر. 2

 .181، ص 15، ج بحاراألنوار؛ 3، ح 8، ص الدرّة الباهرة. 6

 .181، ص 15، ج بحاراألنوار؛ 3، ح 8، ص الدرّة الباهرة. 5

 .611، ص أعالم الدين؛ 23، ح 291، ص العدد القويّة .5
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به کتابها و روایات ثی یگفتنی است محدّثان بزرگی همچون عالمه مجلسی، از این نیز فراتر رفته و برای تصحیح متون حد

 1اند.اند، مراجعه کردهاهل سنّت نیز در هر جا که متن مشابهی یافته

های دیگری از متن حدیث را در واقع، این محدّثان بر اساس کتابهای دیگر مِلَل و فِرَق اسالمی و نقلهای مشابه آنان، نسخه

اند؛ اما در بحث ما تفاوتی میان و نسبت بهآنها تذکّر دادهاند و به تصحیفها و تحریفهای سهوی و عمدی نیز پی برده یافته

عمد و سهو وجود ندارد؛ زیرا نتیجة آن، یعنی به اشتباه افتادن خواننده و فهم نادرست او در هر دو گونة تصحیف عمدی 

 2و سهوی یکسان است.

 آگاهي از تصحیف و تحريف.2

تن سخن و نوشته، هماره در جریان نقل حدیث، مانند هر تصحیف و تحریف به معنای دگرگونی اشتباهی یا عمدی م

سخن و متن دیگر اتّفاق افتاده و خواهد افتاد. این تغییرها، خواه لفظی و شنیداری، یا کتبی و دیداری، مخلّ معنا بوده و 

ابله، که در های گوناگون و روش عرضه و مقاند. دیدن نسخهمانع از فهم درست و مقصود اصلی گوینده و نویسنده شده

روزگاران قدیم به شکل شفاهی و قرائت استاد بر شاگرد یا شاگرد بر استاد رواج داشته است، برای زدودن همین مانع 

ها به توانیم با کنار هم نهادن نسخهکرده است. ما نیز میبوده و بسیاری از تصحیفهای عمدی و غیر عمدی را کشف می

ون محکم و استوار را معیار و محک تصحیح حدیث قرار دهیم. در اینجا تصحیفها روش عرضه و مقابله روی آوریم و مت

آوریم تا به اهمیت آگاهی از تصحیف و کنیم و برای هر یک مثالهایی میرا به دو گونة دیداری و شنیداری تقسیم می

 3تحریف پی ببریم.

 الف( تصحیف نوشتاری

آید و علل آن فراوان است؛ مانند خوانا ننوشتن برداری از آنها پیش مینسخهتصحیفهای نوشتاری به هنگام کتابت متون و 

ها، بدی خط و دوات و کاغذ، یا نادرست خواندن متن اصلی ها و دندانهدقّتی در درست نهادن نقطهناسخان و کاتبان و بی

توان درست دانست و گاه سخه را میکنیم. گفتنی است گاه متن چند نبرداری. ما به مثالهای متعددی اشاره میدر نسخه

آورد، مقبول تنها یک نسخه و متن نسخة دیگر اشتباه فاحشی از سوی کاتب است که به دلیل تفاوت بزرگی که پدید می

 نیست.

 از پیامبر اکرم روایت شده است: :1مثال 

                                                           

 .261، ص 2، ج يادنامة عالمة مجلسی. 1

دهيم. يک ، اثر نجيب مايل هروي ارجاع مينقد و تصحيح متونتر را به کتاب مندان به بحثهاي مفصّلپردازيم و عالقه. ما در فصل بعد به اين مسئله بيشتر مي2

در زيارت « تهيّئت»و نسخة « تنقيت»نمونة عملي و ارائه شده از تحقيقات جديد در اين زمينه، کار با ارزش آقاي سيّد جواد شبيري در بررسي عبارت 

 به چاپ رسيده است. 63، ص 21ش ،مجلّة علوم حديثعاشوراست. اين مقاله در 

 بيشتر، ر.ک: بخش سوم، موانع فهم حديث، موانع فهم متن، تصحيف و تحريف.. براي آگاهي 6
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 1«.تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ»

تختّم عقیق »به  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(دهد، پیامبر ق نشان میهمان گونه که متن نقل شده در کتب شیخ کلینی و صدو

اند؛ اما فرمان داده و آن را مستحب دانسته است و بسیاری از محدّثان به آن استناد کرده« )انگشتر عقیق به دست کردن(

«. تخیّموا بالعقیق»است: گویند پیامبر اکرم آن را در یکی از سفرها خطاب به اصحاب فرموده و متن آن چنین برخی می

 2یعنی در وادی عقیق ـ که در فاصلة چهار میلی مدینه واقع است ـ فرود آیید و در آنجا خیمه بزنید.

نگاری دو نقطة زیر حرف یاء به اشتباه در باالی آن گذاشته شده و این تغییر معنایی رُخ این بدان معناست که در نسخه

 3و اگر هر دو متن صادر شده باشند، چه باید کرد؟داده است. حال کدام یک درست است 

ای از آن در بحث خانوادة حدیث اشاره پاسخ این گونه سؤالها در گرو یافتن احادیث متعدّد و مشابه است که به گوشه

 خواهیم کرد.

 در روایات آمده است:: 2مثال 

 4«يَسْتَحِبُّ الْعَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. )صلی اهلل عليه وآله وسلم(کانَ النَّبِیُّ »

است؛ در غیر این صورت، آیا داللتی بر استحباب خوردن عسل در روز « غسل»تصحیفی از « عسل»در این روایت واژة 

 جمعه خواهد داشت؟

کنند و می تحریف و تصحیفهای شدیدتر و با تغییرات بیشتری نیز در دست است. این تصحیفها گاه معنا را دچار آسیب

نثر ( آمده و در 33)ص  تحف العقولکه در « إنّ اهلل يحبّ الجواد فی حقّه»سازند؛ مانند متن پذیرش حدیث را مشکل می

 «.إنّ اهلل يحبّ الجواد من خلقه»( نقل دیگر آن به این صورت آمده است: 2/57، )البیان والتبیین( و 1/253) الدرّ

، ح 5/253) تهذيب األحکام( که نقل دیگر آن در 333) تحف العقولدر « يعلم اهتزّ له عرشهلممن أعلم اهلل ما »و نیز متن 

( 722، ح 523)ص األماليآمده و با اندک تفاوتی در « يعلم اهتزّ لذلک عرضه إعظاماً لهمن قال اهلل يعمل ما لم( »1235

 5ای توجیه کرد.را به گونه العقول تحفتوان متن صدوق نیز آمده است. گفتنی است که در هر دو مورد می

 ب( تصحیف شنیداری

آید و وقوع آن نسبت به تصحیف نوشتاری کمتر آوا پیش میمخرج و هماین تصحیف به سبب اشتباه شنیدن حروف هم

 آمده است.مسلمان پیش میاست. گفتنی است این اشتباه، بیشتر برای راویانِ غیر عرب و تازه
                                                           

 .115، ص ثواب االعمال؛ 6، ح 511، ص 3، ج الکافی. 1

 .631، ص تصحيفات المحدّثين؛ 611، ح 6، ج فتح الباري. 2

 خيمه زدن در آنجا رايج نبوده است. توان گفت چون سرزمين عقيق در چهار ميلي مدينه و بسيار بدان نزديک بوده است، پس. البته مي6

 .631، ص تصحيفات المحدّثين. 5

 را صحيح دانست، گرچه فصيح نيست. تحف العقولرا به معناي در راه حق گرفت و من « في حقّه»توان . براي مثال مي5
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تنکّبت »در زیارت مشهور عاشورا اشاره کرد که ممکن است تصحیفی از « تنقّبت لقتالک»ه عبارت توان ببرای نمونه می

قریب المخرج هستند؛ از این رو برخی کلمات فارسی « ک»و « ق»باشد که با سیاق سازگارتر است. گفتنی است « لقتالک

 1اووس )قابوس( و ... .اند، مانند کاشانی )قاسانی(، کشدهتلفظ می« ق»در عربی با « ک»دارای 

 

 تصحیح اجتهادی.3

مضمون و مشابه و نیز پیگیری قرائن سیاقی امکان شناسی، یافتن احادیث همکشف و تصحیح تصحیف از طریق نسخه

 2اند.دارد و گاه شارحان حدیث نیز از رهگذر ممارستها و مطالعات پُر دامنة خود به تصحیفها و تحریفها رهنمون شده

گنجد که مقالة راه دیگری هم در نزد شیعه برای کشف تصحیفها و تحریفها وجود داشته که در قالب عرضة حدیث می

آن اشاره شده  بدان پرداخته و به چند نمونه از دهها نمونة شناسایی شدة« )علیهم السالم(عرضة حدیث بر امامان »مبسوط 

کند یا صورت کتبی آن را بازگو می السالم()علیهث را برای امام معصوم چکیدة این شیوه آن است که راوی، متن حدی 3است.

نهد تا تأیید، ردّ یا اصالح ایشان را به دست آورد. این فعالیت و پاسخ امام را همان راویان و در برخی در اختیار امام می

 بهای روایی موجود است.اند و اکنون بسیاری از آنها در کتاموارد نیز راویان دیگر برای ما گزارش کرده

ای دانی راویکنند؛ همچون آگاهی ما از دقّت، ضبط، ادب و لغتعوامل دیگری نیز به شناسایی تصحیفها کمک می

همچون ابان بن تغلب ـ که خود از بزرگان ادب عربی است ـ یا ناآشنایی راوی با ادبیات به نحو دقیق، مانند عمار 

خطّی، دانش و معلومات عمومی برداران و کاتبان نیز جاری است و خوشن کتاب و نسخهساباطی. این نکته درمورد مؤلّفا

 بردار در ترجیح و ردّ نسخه مؤثّر است.یا تخصصی نسخه

ها و کیفیت الخط نسخههمچنین آشنایی با انواع خطوط رایج هر عصر )همچون نسخ، ثلث و نستعلیق( و رسم

قرائت و پاکنویس کردن و آوردن اصالحات و افزودن نسخه بدلها در متن یا حاشیه برداری و تصحیح آنها به هنگام نسخه

 4در شناخت تصحیفها مؤثّر است.

                                                           

 .55، ص 21، ش مجله علوم حديث. ر.ک: 1

 .األخبار الدخيلة. مانند کار عالمة شوشتري در 2

 به چاپ رسيده است. مجلة علوم حديث 9و  3. اي مقاله در دو شماره 6

، طوسي )ص األمالی. نکتة گفتني اينکه اين دقتها را در روزگار معاصر بايد در مرحلة حروفچيني اِعمال نمود. اينجانب، زماني به مطالعة ترجمة حديثي از 5

آمد و با مراجعه به متن عربي و نيز که به نظر درست نمي« اين حديث را بايد باطل انگاشت»بود: ( مشغول بودم. در پايان اين حديث زيبا آمده 661، ح 195

و در اثر خطاي در حروفچيني و مقابله جمله به چنين « اين حديث را بايد با طال نگاشت»دستنويس مترجم مشخّص شد که عبارت در اصل چنين بوده: 

 سرنوشتي دچار شده بود!
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 پرسش و پژوهش

 فن مصدريابي)تخريح( چگونه به شناسايي تصحیف کمک مي کند؟ (1

 يافتن متن حديث مورد بررسي در جوامع روايي و کتاب های واسطه چه سودی دارد؟ (2

 سه حديث بیابید که نقل های آن حداقل در سه کتاب با هم تفاوتي نداشته باشد.  (3

 نسخه های ديگری را از اين حديث بیابید: (4

الْأَسْرَارِ تُوَفِّی  کُلَّ الْمَوَدَّةِ وَ لَا تَبْذُلْ لَهُ کُلَّ الطُّمَأْنِينَةِ وَ أَعْطِهِ کُلَّ الْمُوَاسَاةِ وَ لَا تُفِضْ إِلَيْهِ بِکُلِّ لِصَدِيقِکَ  ابْذُلْ  .أ

 .الْحِکْمَةَ حَقَّهَا وَ الصَّدِيقَ وَاجِبَه
 إِلَّا مِنْ سُوءِ فَهْمِ السَّامِعِ. الْعِلْمُ لَا يُؤْتَى .ب
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 فهم مفردات(  چهارمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  چهارمهدف از ارائه مطالب درس 

 الحدیث در فقه الحدیث، اطالع یابد.از تاثیر علم صرف، لغت و غریب  (1

 با دو شیوة اصلی فهم واژه ها آشنا شود. (2

 برخی از کتب لغت، غریب الحدیث و فروق اللغه را بشناسد. (3

 به ضرورت اجتهاد در هم لغت و گردآوری قرینه ها در استعمال های متعدد پی ببرد. (4

 لغت، آگاهی یابد.از وجود روایت های تفسیرکننده به عنوان قرینه ای برای فهم  (5

 
 نقش ادبيات عرب در فهم حديث

پس از فراغت از به دست آوردن متن اصلی در حدیث، باید به سراغ فهم ظاهر و مفهوم عام و اوّلیة حدیث رفت. معنایی 

فرضها و داوریهای قبلی، های خاص و بدون تحمیل پیشکه مفهوم مخاطبان و عرفی است و بدون در نظر گرفتن قرینه

 شود.ی عموم کسانی که با زبان آشنا هستند، حاصل میبرا

فهم این معنا در زبان عربی، به چند عامل وابسته است که در نخستین آنها، آشنایی با مفردات و لغات است و ابزار اصلی 

ساده به تأثیر این فهم، علم صرف و فقه اللغه در ادبیات و غریب الحدیث در علم حدیث است. ما تنها با آوردن چند مثال 

 کنیم.این علوم در فهم معانی حدیث، اشاره می

 علم صرف

 الف( نقش صرف در فهم صحیح

های مختلف، به منظور رساندن و اِفهام معانی زبان عربی از گروه زبانهای صرفی و غیرترکیبی است؛ یعنی برای تولید واژه

افزایند، نه آنکه مانند دهند و یا یکی دو حرف بدان مییمتفاوت یا جدید، بیشتر حرکات کلمة اصلی و مصدر را تغییر م

 ها دارند.مثالهای سادة زیر، همه، نشان از اهمیت حرکت و شکل واژه .زبان فارسی دو کلمه را با هم ترکیب کنند

 فرماید:می السالم()علیهامام صادق  :1مثال 
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لِلنَّاسِ فَأُنْفُوا من قُرَيْشٍ وَايْمُ اهللِ ما کانَ بِأَحْسابِهِم بَأْسٌ وإنَّ قوْماً مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ حَسُنَتْ إنَّ قَوْماً مِنَ النَّاسِ قَلَّتْ مُداراتُهُم »

 1«مُداراتُهُم فَأُلْحِقْوا بِالْبَيْتِ الرَّفِيعِ.

به  و مجهول،« أُنف»یا از ثالثی مجرد « انتفاء )طرد(»را از باب افعال و به معنای « أنفوا» مرآة العقولعالمه مجلسی در 

به معنای خودداری گرفته است. وی احتمال تصحیف هم داده و آن « األنفة»معنای بر دماغ او زدن و بیرون کردن و یا از 

، مجهول و از باب اِفعال دانسته «ألحقوا»آن را به قرینه  گرفته است و استاد غفّاری، مصحّح کتاب،« فنفوا»یا « فالقوا»را 

 شود:نماید. بدین ترتیب ترجمة حدیث چنین میتر میاست که معنای حاصل از آن مقبول

به خدا سوگند، گروهی از مردم هیچ نقصی از نظر حَسَب نداشتند و از قریش بودند، اما با مردم کمتر مدارا کردند. پس از »

 «دند و گروهی از قریش نبودند، اما چون خوب مدارا کردند، به خاندان واالیی ملحق شدند.قریش، طرد ش

 فرماید:می السالم()علیهامام باقر  :2مثال 

 2«مَنْ هَمَّ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيُعَجِّلْهُ، فَإنَّ کُلَّ شَیْءٍ فِيهِ تَأْخِيرٌ فَإنَّ لِلشَّيْطانِ فِيهِ نَظْرةً.»

 کنیم:در پاورقی کتاب آورده است که آن را نقل می الوافيدربارة این روایت، عبارت فیض کاشانی را از  الکافي مصحّح

گیری شیطان برای بازداشتن جویی و حیلهبخوانیم، یعنی چاره« َفْعَلة»و بر وزن « ظاء»را به سکون « نظره»اگر »

بخوانیم، یعنی مهلت دادن به شیطان « َفِعَلة»و بر وزن « ظاء»کسر گیرندة کار خیر از انجام دادن آن، و اگر به تصمیم

 «گری.برای اندیشیدن و حیله

خواند و پیام کلّی حدیث در هر دو صورت، انسان مصمّم به کار خیر را به تعجیل و شتاب در انجام دادن آن فرا می

 حدیث، یکی است.

 ب( نقش صرف در يافتن معنای لغت

صرفی کلمه به هنگام جستجو از معنای لغوی آن نیز الزم است؛ زیرا کتب لغت عربی براساس حروف ی با ساختمان آشنای

بر اساس هیئت کلمه تدوین  فرهنگ الروسهای اخیر برخی کتابها مانند اصلی و مادّة کلمه، مرتّب شده و تنها در دهه

، جز با «م وَالمُشارَّةَ، فَإنّها تُورِثُ المَعَرَّةَ وَتُظْهِرُ الْمُعْوِرَةَ إيّاکُ»های حدیث اند. برای مثال، یافتن مادّه و حروف اصلی واژهشده

 دارا بودن مهارتهای صرفی ممکن نیست.

                                                           

 .3، ح 111ص  ،2، ج الکافی. 1

 .9156. همان، ص 2
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کشاند؛ مانند این گذارد و به فهمی نادرست میاشتباه در تشخیص درست مادّة یک کلمه گاه ما را در یافتن معنا ناکام می

ال إِيمانَ لِمَْن ال يَأْمَنُ جارُه »و  1«لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جارُهُ بَوائِقَهُ»که  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(روایات منقول از پیامبر اکرم 

 2.«بَوائِقَهُ

« وائق»بدانیم، به دنبال معنای کلمة « ـه»و « وائق»، «بـ»است. اگر این کلمه را مرّکب از « بوائقه»شاهد مثال ما، کلمة 

کنیم، حال آنکه هیچ یک از اینها معنای درست حدیث را به جستجو می« وَرَق»و یا  4«وَأقْ»یا  3«وَیَق»رویم و آن را در می

است، به راحتی « ئقةبا»جمع مکسّر ،«بوائق»است و « ـه»و « بوائق»، ترکیبی از «بوائقه»دهد؛ اما اگر بدانیم ما ارائه نمی

وجود دارد و به معنای ظلم، شرّ، غشم و غوائل « بَوَقَ »یابیم که تنها مصدر گردیم و میمی« یَقَ بَ»یا « بَوَقَ »به دنبال مصدر 

 5است.

 است: الکافيمؤیّد اساسی این معنا، این حدیث 

 «.ظُلْمُهُ وَغَشْمُهُ »بَوائِقُهُ؟ قالَ: ، قُلْتُ: وَما «اَلْمُؤْمِنَ مَنْ آمَنَ جارُهُ بَوائِقَهُ»السالم( يقولُ: أبو حمزه: سَمِعْتُ أَبا عبدِاهلل )عليه»

اش از بوائق او در امان مؤمن، کسی است که همسایه»فرماید: می السالم()علیهگوید: شنیدم که امام صادق ابو حمزه می

 «.«ستم و تعدّی»گفتم: بوائق چیست؟ فرمود: «. باشند

 فرماید:خطاب به معاویه است که در آن می السالم()علیهدر نامة امام علی « فتجنّ »و « تتجنّی»نمونة دیگر، دو کلمة 

فی عُزْلَةٍ عَنْهُ إالّ أَنْ تَتَجَنّی، يا معاويةُ! لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِکَ دُونَ هَواکَ لَتَجِدْنی أَبْرأَ النّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمانَ وَلَتَعْلمَنّ أَنّی کُنْتُ »

 3«فَتَجَنَّ ما بَدا لَکَ، والساّلم!

اند که خالفِ قیاس است و به معنای پوشیده داشتن گرفته« تجنّن»را فعل امر از « فتجنّ »، البالغهنهجرخی مترجمان ب

 شود:هماهنگ است. بر این اساس، ترجمة متن چنین می« تجنّی»اند که با فعل دانسته« تجنّی»برخی فعل امر از 

شک بینی و بیترینِ کسان در ]ریختن[ خونِ عثمان میهوس، مرا پاکای معاویه! اگر به دیدة خِرد بنگری و نه دیدة »

انی که من از آن به کنارم. مگر آنکه بخواهی گناهِ ناکرده را بر گردنم بنهی و تهمت بزنی، که در این صورت هرچه می

 «خواهی بکن.می

                                                           

 .195، ح 11، ص المؤمن. 1

 )باب حقّ الجوار(. 333، ص 2، ج الکافی. 2

 (.98، ص 1، ج تاج العروس. ابيض )6

 (.269، ص 5، ج العين؛ 611، ص 11، ج لسان العرباي دريايي است. ). پرنده5

 .61، ص 11، ج العربلسان ؛ 131، ص 1، ج النهاية؛ 1556، ص 5، ج الصحاح. ر.ک: 5

 .3، نامة البالغةنهج. 3
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 ج( نقش صرف در درک زيبايیها

شود. دو روایت زیر، زیباییهای لفظی و معنوی حدیث نیز می آشنا بودن با نکات ظریف علم صرف موجب درک بهتر

 های خوبی برای این معنا هستند.نمونه

 آمده است: مستدرک الوسائلدر . 1مثال 

 1.«ال، بَلْ أَنْتُمْ الْمُتَّکِلونَ»، قالُوا، نَحْنُ المُتَوَکِّلونَ، قالَ: «ما أَنتُم؟»رَأي رسولُ اهلل قوماً اليَزْرَعُونَ، قالَ: »»

کنندگانیم. حضرت گفتند: ما توکّل«. اید؟شما چه کاره»پردازند. از آنان پرسید: پیامبر خدا گروهی را دید که به زراعت نمی

 «.«نه، شما سربارِ دیگرانید»فرمود: 

، چنین ریز و زیبا فرق ظریف «وکل»با دو هیئت و دو کاربرد از یک ماده یعنی  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(حضرت رسول اکرم 

 اند.توکل و اتکار را گوشزد کرده

 فرماید:می السالم()علیهامام علی  .2مثال 

 التَّوحيِدُ أَنْ ال تَتَوَهَّمَهُ وَالْعَدْلُ أَنْ ال تَتَّهِمَهُ.»

 «و عدل آن است که او را متّهم نکنی.توحید آن است که او )خدا( را به وهم نیاوری 

هایی وجود دارد که به سبب اختصاص داشتن کتاب به مباحث فقه الحدیث، تنها برای مبحث یاد شد، در قرآن نیز نمونه

سورة اعراف است که برخی مترجمان قرآن، آن را معتلّ الالّم و  153در آیة « هدنا»کنیم و آن، کلمة به یک مورد اشاره می

 2است.« هَوَدَ»اند، در حالی که اَجوف و از مادّة گرفته« هَدَی»اده از م

 شناسيلغت

رود: شیوة تقلیدی و شیوة اجتهادی، که های به کار رفته ددر احادیث، دو شیوه به کار میبرای فهم و کشف معانی واژه

 کاربرد شیوة دوم به دلیل طوالنی بودن آن، کمتر است.

 الف( شیوۀ تقلیدی

یابیم و با اعتماد به درستی گفتة این شیوه با مراجعه به کتب لغت، معنای ارائه شده در ذیل واژة مورد نظر را میدر 

 کنیم.دانان، همان را معنای اصلی کلمه فرض میلغت

 این روش در موارد بسیاری موفّق، کارامد، سریع، سودمند و برای عموم افراد، قابل استفاده است.

رود؛ اما شرط اساسی آن رن دوم هجری، که سرآغازِ پیدایش کتابهای لغت بوده است، تاکنون به کار میاین شیوه از ق

مراجعه به کتابهای کهن و معتبر لغت است و کتب لغت معاصر، در این حوزه سودمند یا حدّاقل قابل استناد نیستند؛ زیرا 
                                                           

 .12189، ح 211، ص 11، ج مستدرک الوسائل. 1

 . ر.ک: توضيحات بهاءالدين خرمشاهي در ذيل ترجمة قرآن مجيد.2
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از زبان مبارک معصومان صادر شده و بسی محتمل است  های مورد بررسی ما در حدود دوازده تا چهارده قرن پیشواژه

دان، دانان معاصر، متفاوت باشد؛ چه، وظیفة اصلی لغتکه معنای این کلمات در آن روزگار با معنای ارائه شده توسط لغت

 ارائة معنای واژه در دورة خویش است و پرداختن به سیر تحوّلی معنای واژه، از وظایف اصلی او نیست.

گیرد که لغت در طول زمان، کته پوشیده نیست که تفسیرهای متفاوت لغویان از یک معنا، گاه از آنجا سرچشمه میاین ن

شود و گاه معنایی کامالً تر میکند و اندک اندک، معنای نخستین آن، محدودتر و یا گستردهدگرگونی معنایی پیدا می

آیند که یا در عصر صدور احادیثْ نوشته در این عرصه به کار مییابد. بر این اساس، آن دسته از کتب لغت متفاوت می

فهمیده، شده باشند و یا مؤلّفان آنها، گزارش سیر تاریخی معنای کلمات و یا نقل معنایی را که مخاطبان حدیث از واژه می

 به عهده گرفته باشند.

 ب( شیوۀ اجتهادی

 دارد؛ زیرا شیوة لغویان،پژوه را به کاربرد شیوة اجتهاد وا می، حدیثها در احادیث متعددنیاز به یافتن معنای اصلی واژه

ارائه معنای استعمالی واژه است؛ یعنی اینکه واژه چه کاربردهایی داشته و برای چه منظورهایی به کار رفته و برای رساندن 

به اصطالح معانی اصلی و حقیقی کدامین معانی استخدام شده است، خواه این کاربردها و معانی، از آغاز وضع شده و 

 های کالمی، به صورت مجاز و کنایه واستعاره به کار رفته باشند.مندان به زیباییها و آرایهباشند یا به وسیلة ادیبان و عالقه

دانند و در پی یافتن معنای نخستین واژه و تمایز لغویان وظیفة اصلی خود را ساختن پل ارتباطی میان مخاطب و سخن می

های مترادف ندارند. ایشان حتی ن با معانی دیگر و پس از تغییر آن نیستند و تعهدی به ارائة تفاوتهای ریزواژهآمیان 

 1گیرند.جداسازی معنای مَجازی و حقیقی را نیز به عهده نمی

در بخش  دهند و ماافزون بر این، کتب لغت عمومی و نه تخصّصی، از تمایز معنای اصطالحی و حقیقی گزارش نمی

 2تأثیر دارد.، خواهیم گفت که خلط این دو، تا چه اندازه در سوء فهم،«موانع فهم حدیث»

دانند و تنها در صورت همراهی قرائن دیگر و حصول از این رو، برخی فقیهان قول لغوی را به تنهایی حجّت نمی

 3پذیرند.اطمینان، حجّیت آن را می

عنای اصلی با همة حدود و مرزهای آن، خود به طور مستقیم به منابع در پس الزم است تا پژوهشگر برای کشف م

اکنون موجودند و تنها دسترس، مراجعه کند و در پیِ یک کوشش فراگیر، به معنای اصلی برسد. خوشبختانه این منابع هم

                                                           

کند. اين منظو نيز در ا تصريح ميشمُرَد و به مجازي بودن آنهزمخشري استثناست. او معاني مَجازي را برمي أساس البالغه. در اين ميان، برخي کتابها مانند 1

 به اين مسئله پرداخته است. لسان العرب

 پردازيم.. گفتني است ما به اصطالحات مرکّب و برآمده از کنار هم آمدن چند واژه در مبحث بعدي )فهم ترکيبات( مي2

 .283، ص األصول کفاية؛ 125، ص 2، مظفّر، ج أصول الفقه. ر.ک: 6
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به کتابهای لغت است. اینک،  منبع غیر قابل دسترس، استعماالت شفاهی و روزمرّة عرب بَدَوی است که تنها راه آن، اعتماد

 شمریم.این منابع را برمی

 1کتب غريب الحديث. 1

غریب »در شیوة اجتهادی افزون بر سیر مراحل قبلی و دیدن کتابهای متعدد لغت باید به کتب دیگری مانند کتابهای 

 مراجعه کرد.« الحدیث

های نامفهومی که اند. واژهرفته در احادیث، تألیف شدهای ناآشنای به کار هبه منظور حلّ واژه« غریب الحدیث»کتابهای 

سازند و تا درک نشوند، خواننده مقصود گیرند و همة سخن را گُنگ میگاه در جای حسّاس و اصلی حدیث قرار می

 فهمد.حدیث را نمی

در همان حوزة معنایی  های غریبها، ارائة معنای واژه«غریب القرآن»ها، مانند ترین هدف از تألیف غریب الحدیثمهم

اند با حدیث است و به سایر استعماالت واژه توجه نشده است. غریب الحدیث نگاران با مطالعة هزاران حدیث توانسته

فرهنگِ سخنان گوینمدگان حدیث، آشنا شوند و با سود جستن از منابعی مانند احادیث مشابه، کتابهای لغت و تفاسیر 

مندان به آگاهی بیشتر را به مقدّمة کتاب های دیریاب و نامأنوس برسند. عالقهعانی این واژهرسیده از استادان خود، به م

 دهیم.ارجاع می غريب حديث بحار األنوار

)علیهما در میان شیعه کتب غریب الحدیث رواج داشته است. ابان بن عثمان احمر بجلی، از اصحاب امام صادق و امام کاظم 

و فخرالدین بن محمّد علی خفاجی، مشهور  2بن مثنّا، از نخستین نویسندگان غریب الحدیث بوده است ، استاد مَعْمَرالسالم(

توان را می غريب حديث بحار األنواررا پدید آورده است و در عصر حاضر،  مجمع البحرين و مطلع النیرينبه طریحی، 

 3نام برد.

پژوهان ایم و از دانشهای غریب و دیریاب را در تمرینها آوردهواژهبرای آموختن عملی این شیوه، چند متن مشتمل بر 

ها را در کتابهای غریب الحدیث، جستجو کرده، با تفسیرهای شارحان و مترجمان مقایسه خواهیم تا این واژهعزیز می

 کنند.

 متون ديني و ادبي کهن. 2
                                                           

هاي ناآشناي حديث هستند و حديث غريب، حديث شاذّ و آيد غريب الحديث با حديث غريب تفاوت دارد. غريب الحديث، واژهپي مي. همان گونه که در 1

 نامأنوس که تنها يک طريق نقل دارد.

السالم( بوده ز اصحا خاصّ امام باقر )عليهدر گشودن اين راه تأثير داشته است. او ا غريب القرآن: ابان بن تغلب نيز با تأليف 139، ص الرواشح المساوية. ر.ک: 2

 است.

غريب حديث مندان به آگاهي از نامهي آنها را به مقدمة کتاب اند، اما بسياري از آنها به دست ما نرسيده است. عالقه. کتب غريب الحديث بسيار فراوان6

، 16)ش  مجلّة علوم حديثاز همين قلم است که در « سير تدوين غريب الحديث»ة بازگردان عربي و تکميل شدة مقالدهيم. اين مقدّمه، ارجاع مي بحاراالنوار

 ( آمده است.111ـ  92ص 
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ها در اند و از این رو، واژهمعاصر دورة صدور حدیث بوده مانده از ادبیات عرب است. متونی کهمنبع دیگر ما، متون باقی

به شرط درستی و اعتبار، تا حدود زیادی جانشین استعمال اند. این متون،معنایی یکسان با حدیث به استخدام درآمده

متن و کنار هم  به واقع، تتبّع در این متون و گردآوری استعمالهای گوناگون واژه در دلِ 1شوند.شفاهی و مستقیم عرب می

 رسانْد. عصر با معصوم را به معنای لغت میدان همبرد که یک لغتای پیش مینهادن این کاربردها، ما را به همان شیوه

ها و در استعماالت عرفی، شود؛ بلکه باید کاربردهای واژه در دیگر حوزهاین پیگیری، در دایرة شعر و ادبْ خالصه نمی

و هم مادرِ معنوی حدیث و زمینة اصلی استعماالت قرآنی ـ که هم معتبرترین متن دینی و ادبی است،در روایات و نیز در 

 صدور آن ـ بررسی شود.

ویژه باید کاربردهای قرآنی و روایی را جستجو کرد و با معنای لغوی پیوند زد. این همان اجتهاد در فهم متون و تالش به

های آیند و از فراوردههای ذهنی محقّق به یار او میدر این مرحله، همة داشتهبرای درک فهم معانی اصلی واژه است. 

معنای یک دهند و پژوهشگر را به رأیی مستقل و مستقیم دربارةپژوهشهای میدانی و دقتهای ذهنی دست به دست هم می

 رسانند.واژه که حاصل کوشش و اجتهاد خود اوست می

فاطر »آیة  است. او دیرْزمانی در فهم معنای فطرت و« فطرت»در رسیدن به معنای نمونة تاریخی آن، سخن ابن عبّاس 

کاویده است و چون نزاع دو عرب را بر سرِ تصاحب می« خالق»اندیشیده است و تفاوت آن را با می 2«السموات واألرض

، یعنی خلقت بدیعانه و بدون «فَطَرَ»د که فهم، می«أنا فطرتها أوّل يوم»گوید: شنود که یکی از آن دو میبیند و میچاهی می

 3زمینة قبلی یا مادّة اوّلیه.

گفت: هرگاه نمود و میکرد و آنان را به مراجعه به اشعار عرب، تشویق میابن عبّاس این شیوه را به دیگران نیز توصیه می

 4قاموس عرب، اشعار اوست. معنای واژه و یا ترکیبی از قرآن بر شما پوشیده مانْد، آن را در شعر بجویید که

 کتب فروق اللغه. 3

اند. این آید ـ کتابهای فروق اللغهها میدیگر منبع در دسترس ـ که بیشتر به کار درک ظرافتها و مرزها و حدود معانی واژه

این تفاوتها گاه در اصلِ  ردازند.پآورند و سپس، به تفاوتهای آنها میهای با معانی مشابه را در کنار هم میکتابها، واژه

                                                           

معلّقات »اند، ميراث کتبي بر جاي مانده از دورة جاهليت، اندک است و تنها شعرهايي مانند نوشته. از آنجا که فرهنگ عرب، بيشتر شفاهي بوده است و کمتر مي1

ميراث شفاهي شعر و ادب عربي، به وسيلة مسلمانان، حفظ و منتقل شد وديوان شاعران بزرگ جاهلي اند؛ اما خوشبختانه،ها قابل استفادهنامهپيمانو برخي « سبع

م، با انبوهي از اين ميراث رو، با مراجعه به کتابهاي قرون نخستين اسالو مخضرم در کتب لغت و نحو و تفسير و حديث مورد استفاده و استشهاد قرار گرفت. از اين

 گشاست.ها راهشويم که در بسياري از زمينهرو ميروبه

 .11؛ شوري: 53؛ زمر: 1؛ فاطر: 11؛ ابراهيم: 111؛ يوسف: 15. انعام: 2

 .261، ص 9، ج االحوذيتحفة، 285، ص 11، ج فتح الباري، 511، ص 6، ج البحرينمجمع، مادّة فطر، العين. ر.ک: 6

 .55، ص 12، ابن قدامه، ج المغنی؛ 251، ص 11، ج السنن الکبري؛ 599، ص 2، ج لمستدرک علی الصحيحينا. ر.ک: 5
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معناست، و گاه به جهت جایگاه استعمال و کاربرد واژه. ما در سیر گردآوری استعمالهای فراوان واژه و نیز مراجعه به 

شویم که هم فهم آنها در فهم واژه مؤثّر رو میهای مترادف واژة مورد کاوش خود روبهکتب لغت و غریب الحدیث با واژه

شود. در بحث خانوادة حدیث، بیشتر به این آنها موجب درک گسترة معنایی واژة مورد کاوش میو هم فرق  1است

یاری « جهل»، به فهم معنای احادیث «سَفَه»دهیم که یافتن احادیث مشتمل بر کلمة پردازیم و در آنجا نشان میموضوع می

 شناسانَد.رساند و مرزهای سفه و جهل را باز میمی

نوشتة ابو هالل  الفروقیا در موضوع آن نوشته شده که از مشهورترین آنها، کتاب  للغةنی به نام فروق اکتابهای گوناگو

اهلل از سیّد نورالدین بن نعمت فروق اللغات في التمییز بین مفاد الکلمات 2از ثعالبی، فقه اللغةق(،  335عسکری )زنده تا 

 اند.از آن جمله (ق 1155)م  3جزایری

 

 متضادها. 4

تعرف »ها به مصداق قاعدة های متضاد با کلمة مورد بررسی، نقش بسزا در فهم آن دارند. این واژهدر شیوة اجتهادی واژه

کلید مهمی برای فهم یکدیگرند. روز و شب، سیاه و سفید، حزن و سُرور، عقل و جهل، مثالهای روشن « األشیاء بأضدادها

 اند.«فهمیهم»این 

دهد و بزرگی، گیرد. نور، تاریکی را توضیح میتر صورت میتر و آسانسوساتْ بسیار سریعاین فهم متقابل در مح

شود. در این موارد، تر میسازد؛ اما در معانی مجرّد و غیر محسوس، این دستیابی اندکی مشکلکوچکی را نمایان می

دهد و ما را د و استعماالت آن را توضیح میکنکاربردها و استعماالت یکی از دو واژة متضاد، به فهم واژة دیگر کمک می

 سازد.با معنای اصلی و حقیقی آن آشنا می

است که در قرآن کریم و احادیث شریف، به وفور به کار رفته و بسیاری از نکوهشها « جهل»مثال مشهور این بخش، واژة 

شناسان بوده است و ستشهاد حدیثو مذمّتهای قرآن و حدیث، متوجّه آن است. از زمانهای دور، این واژه مورد ا

پژوهان را متوجهت اند. کاربرد و استعماالت گوناگون و گستردة جهل، حدیثشناسان امروزی نیز بدان توجه کردهزبان

ویژه آنکه برخی استعماالت آن با مفهوم ابتدایی آن، این نکته کرد که نباید با این واژه، برخورد ساده و سطحی نمود. به

                                                           

تر، تر و سادهتر، زودْفهمهاي متداولهاي مشکل را با واژهجويند و واژههاي مترادف و مشابه، سود ميها، از همين واژهدانان نيز براي تفسير واژه. در واقع، لغت1

 کنند.تفسير مي

سحر و سرّ العربيةو فقه اللغةاي است. کتابهاي ق(، ادبيب، نويسنده و شاعر بزرگ عرب، داراي تأليفات گسترده 529. ابو منصور عبدالملک بن محمّد ثعالبي )م 2

 از جمله آثار اوست. سرّ البراعةو  البالغة

 د رضوان الدرايه و به همت رايزني فرهنگي ايران در سوريه به چاپ رسيده است.، با تحقيق دکتر محمّفروق اللّغات. 183و  19، ص 13، ج الذريعة. 6
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، سازگار نبود. این استعماالت که ناظر به اعمال انسان و عملکرد نادرست و نسنجیدة او در موقعیتهای «انستنند»یعنی 

 تر و حتّی متفاوت با ندانستن دارد.داد که جهل معنایی وسیعگوناگون بود نشان می

آمادگی به کاری و بی 3دنیرغبت به چیزهای ناش 2داری،خواب صبحِ بدون شب زنده 1برای مثال، خندیدن بدون تعجّب،

 آید.اند، در حالی که نداشتن دانش و ندانستن در آنها به چشم نمیهمه از مصادیق و معانی جهل شمرده شده 4درآمدن،

زمان آن با دو واژة عقل و علم در احادیث بود؛ کاربردی آنچه در این میان به بازشناسی معنای جهل کمک کرد، کاربرد هم

افکنْد. معنایی که در میان اعراب عصر جاهلیت دّ این دو با هم بود و به خوبی بر معنای جهل، پرتو میکه حاکی از تضا

پروایی، با اندکی انگیختگی، تسلّط بر وقاری اشاره دارد که از سرِ تندخویی و بیآید و به شخصیت بیفراوان به چشم می

 نشانَد.زند و هوس غیر قابل مهار خود را فرو میست به عمل میباکانه و بدون دوراندیشی ددهد و بینفس را از کف می

، بلکه در «علم»را نه در مقابل « جهل»اند که چنین را در احادیث یافتهگمان، محدّثان بزرگ ما مانند کلینی، معنایی اینبی

 دهد،دو مفهوم را نشان می را که به روشنی تضاد این« جنود عقل و جهل»اند. او هم حدیث بزرگ مقابل عقل مطرح کرده

 5روایت کرده است و هم بسیاری از احادیث دیگر را که بر تضاد جهل با عقل، داللت دارند.

هایی که دو معنای اند؛ یعنی واژهاند نیز در دسترسمنابع دیگری همچون کتابهایی که به مباحث اضداد و اشتراک پرداخته

که هم بر سیاه و هم بر سفید « جون»طهارت و حیض، هر دو، آمده است و یا  که به معنای« قرء»متضاد دارند، مانند 

شود. در بخش آخر کتاب به مواردی که اشتراک لفظی دارند، به دلیل مانع بودن از فهم درست حدیث، خواهیم اطالق می

 پرداخت.

 های تفسیریگزاره. 5

ها پرداخته؛ زیرا است که به تفسیر واژه )علیهم السالم(ترین منابع برخی از احادیث رسیده از معصومان یکی از بهترین و دقیق

اند. آنان، به علم الهی، از نظام هستی و چگونگی امامان ما، بیش از هر کس دیگر با لغت عرب و معنای دقیق آن آشنا بوده

اند که خشم و عُجب و کرم و دانسهای عمیق و تو در توی آن، آگاه بوده و به درستی میهطبیعت و درون انسان و الیه

تقوا را چه سان تفسر کنند و چگونه معانی قرآنی و وحیانی را با معنای لغوی پیوند زنند. آنان، همچنین از الفاظ مترادف و 

کشد و اند که بحث از آنها به درازا میکردهمیگاه متضاد، برای تفسیر این معانی و انتقال آن به مخاطب، استفاده 

                                                           

 )إن من الجهل الضحک من غير عجب(. 1، ح 335، ص 2، ج الکافی. 1

 .286، ح 93، البن المبارک، ص الزهد. 2

 .5685، ح غرر الحکم. 6

 .511، ص معانی األخبار. 5

 .21ـ  11، ص 1، ج الکافی. 5
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معنی »، «تفسیر األدب»و نیز سرفصلهایی چون  1شیخ صدوق معاني األخبارهای حدیثی در کتاب مندان را به نمونهعالقه

 دهیم.، ارجاع میميزان الحکمةمجموعة در « تفسیر الخیر»، «مَا الجهل؟»، «التبذیر

های سلبی و اند و به دو شکل: گزارههای تفسیری توضیح دهندة معنای اصلی مورد پژوهشگزارهدر واقع، این احادیث 

آورند؛ زیرا حدود را فراهم می« خانوادة حدیث»اند. در تحقیقات کاربردی، این احادیث، زمینة تشکیل ایجابی عرضه شده

 رسانند.نیز یاری می دهند و به بحث لغوی و تعیین دقیق مفهومو گسترة موضوع را نشان می

 

 پرسش و پژوهش

 تفاوت کتب لغت و غريب الحديث چیست؟ (1

 چرا برخي از فقیهان، گفته های لغويان را حجت نمي دانند؟ (2

 با استفاده از کتاب های غريب الحديث، متن زير را ترجمه و واژه های غريب آن را مشخص کنید. (3

ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اکْتَفَى إِمَاماً يَقْتَدِی بِهِ وَ يَسْتَضِي مَأْمُوم   لِکُلِ  أَلَا وَ إِنَ  االمام علي)علیه السالم(: ُ 

اجْتِهَاد  وَ عِفَّة  وَ  ي بِوَرٍَ  وَ مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ أَلَا وَ إِنَّکُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِکَ وَ لَکِنْ أَعِینُونِ

الِي ثَوْبِي طِمْراً وَ لَا حُزْتُ مِنْ سَدَاد  فَوَ اللَّهِ مَا کَنَزْتُ مِنْ دُنْیَاکُمْ تِبْراً وَ لَا ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لَا أَعْدَدْتُ لِبَ

 .بِرَۀ  وَ لَهِيَ فِي عَیْنِي أَوْهَى وَ أَهْوَنُ مِنْ عَفْصَة  مَقِرَۀأَرْضِهَا شِبْراً وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ إِلَّا کَقُوتِ أَتَان  دَ

 

 

  

                                                           

السالم( دربارة عقل، حزم، مجد، سماحت، شحّ، رقّت و السالم( از امام حسن )عليه: در اين روايت امام علي )عليهمعانی األخبار 511در ص  32. مانند روايت 1

 نمايد.السالم( نيز آنها را در جمالتي کوتاه، تفسير ميکند و امام حسن )عليهبسياري مفاهيم اخالقي سؤال مي
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 فهم ترکیبات( پنجمرس د
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  پنجم هدف از ارائه مطالب درس

 دانش های ادبی)نحو، معانی و بیان( در فهم حدیث، آگاهی یابد. از تاثیر  (1

 مَجازها در فهم حدیث، پی ببرد.به ضرورت شناخت اصطالحات و  (2

 از معنای برخی اصطالحات به کار رفته در حدیث، اطالع یابد. (3

 با برخی از آثار افراط و تفریط در رد و اثبات مجاز و استعاره در حدیث، آشنا شود. (4

 

 اِعراب

ها و با آگاهی از هم نهادن واژه توان با کناررسیم که میای میها، به مرحلهدر سیر فهم حدیث و پس از فهمِ تکْ تکِ واژه

ها و در نتیجه مفهوم عبارت، پی برد. آشنایی با قواعد علم علم نحو و نقش کلمه در جمله، به مجموع معانی این واژه

دهد تا هر آنچه را که با قوانین دستور زبان عربی ناسازگار است، کنار نحو، احتماالت اولیة اِعراب و ترکیب را تقلیل می

ویژه در احادیث، بیشتر جاری است؛ چه، آنان خود را به درستی فصیح ریم. این قاعدة عمومی، در همة سخنان، بهبگذا

 1گوید.دانسته و فصیح، سخنِ غیر منطبق بر قوانین استوارِ ادبی نمی

 2شود:با ذکر چند مثال، اهمیت توجه به اعراب و نقش کلمه در فهم معنای حدیث، معلوم می

 فرماید:می السالم()علیهمام صادق ا :1مثال 

 3ثاَلثٌ مِنْ عاَلماتِ الْمؤمنِ: عِلمُهُ باهللِ، وَمَنْ يُحِبُّ، وَمَنْ يُبْغِضُ.»

 «دارد.های مؤمن است: علم او به خدا و کسی که دوستش دارد و کسی که دشمنش میسه چیز از نشانه

 دارد:در اینجا دربارة فاعل یُحبُّ یُبغضُ دو احتمال وجود 

                                                           

توانيم بگوييم، ، به معناي مصطلح امروزي، نه آشکار نمودن و نماياندن حديث فرض کنيم، آنگاه مي«أعربوا کالمنا فإنّا قوم فصحاء»عراب را در حديث . اگر ا1ِ

آن به جاي  ، که در129، ح 251، ص مشکاة األنوار؛ 16، ح 52، ص 1، ج الکافیگذاري سخنانشان هستند )ر.ک: امامان معصوم، خود، خواستار اعراب

 گذاري امروزي را نيز نوعي آشکارسازي دانست.توان اعرابگفتني است مي«(. حديثنا»آمده است: « کالمنا»

اکبر غفّاري است که، بسياري از اين ، مرحوم استاد عليالکافی، مصحّح کتاب الکافی، نوشته عالمة مجلسي، در شرح مرآة العقول. کتابهاي شرح حديث، مانند 2

 آورده است. الکافیو ترکيبها را در پانوشت شرحها 

 .9، ح 123، ص 2، ج الکافی. 6
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 الف( من یحبّه اهلل ومن یبغضه اهلل.

 ب( علمه بمن یجب أن یحبّه ویجب أن یبغضه )یعنی ضمیر به مؤمن بازگردد، و نه اهلل(.

بر اساس ترکیب اوّل، سه عالمت مؤمن، شناخت خدا و محبوبان و مبغوضان خداست و بر اساس ترکیب دوم، شناخت 

 با آنان دوستی و دشمنی کند. خدا و شناخت کسانی است که مؤمن الزم است

 اصطالحات مرکب

سازند و حتی گاه، معانی اصطالحی ها و جمالت احادیث را روشن میعلم صرف، لغت و نحو، تا حدودی معانی واژه

 دهند؛ اما این کافی نیست. در هر زبان، ترکیبهایی از چند واژه وجود دارند که لزوماً معنای ترکیب، ازیک واژه را نشان می

معنای فروش + معنای دست(. و گاه بدون  ≠فروشی آید )مثالً معانی دستحاصل جمع معانی مفردات آن به دست نمی

کند، اشاره کند که گاه بسیار دیرْیاب است. آنچه کار را مشکل میتبعیّت از علم لغت و نحو، معنای دیگری را افاده می

 اند.گرچه برخی کتب لغت، معنای تعداد معتنابهی از آنها را بیان کردهنکردن کتابهای لغت به همه معانی یک لغت است، ا

شوند و با این اصطالحات مرکب بیشتر وضع تعیّنی دارند، نه تعیینی؛ یعنی به مرور زمان، برای معنای خاصی، نشانه می

ه طور مشخص برای یک معنا یابند، نه آنکه از آغاز و بکاربرد مکرّر و مستمر و تدریجی، به معنایی خاص، اختصاص می

 وضع و تولید شوند.

ای شوند، و هم در علوم و فنون خاص و نزد دستهاصطالحات، هم در محاورة عمومی و عرفی ساخته و استعمال می

اند، اما فهم خورد، گرچه دستة اول، بیشتر به کار رفتهخاص و محدود از اهل زبان؛ و هر دو گونه در احادیث به چشم می

هایی اندک و کمْ پهنه است. تر است. علت کاربرد اصطالحات، افادة معنایی گسترده در قالب واژهدوم مشکلدسته 

کنیم. ارائة معنای آنها، آوری کرد و تنها به برخی از آنها اشاره میتوان به سادگی جمعترکیبات اصطالح شده را نمی

مات و نیز نقش کلیدی آنها در فهم ظاهر متن است. ترکیبهایی مانند دهنده تفاوت آشکار معنای حقیقی و ظاهر اوّلیه، نشان

که به ترتیب به معنای مرگ طبیعی، اخذ معرفت از  5الکتابو اُم4ّ،جراب النورة3،تزويج مقام2،عقل عن اهلل1،حتف أنفه

های بلند قرآن و سورة فاتحه هستند. از این ترکیبها، بیشتر در خداوند، ازدواج دائمی از روی تقیّه سخن گفتن، سوره

تر هم فیاند. چند ترکیب اصطالحی ساده و عرساخته شده )علیهم السالم(احادیثْ استفاده شده یا حتّی به وسیلة معصومان 

                                                           

 .39، ص المجازات النبويّه. 1

 .681، ص 9، ج حلية األولياء؛ 11، ص 1، ج الکافی. 2

 .6، ح 555، ص 5، ج الکافی. 6

 «.نورةجراب ال»، مقالة سيّد محمّد حسيني جاللي با نام 2، عربي، ش فصلنامة علوم حديث. ر.ک: 5

 (.19، ح 111، ص المجازات النبويةکلّ صالة ال يقرأ فيها باُمّ الکتاب فهي خداج )». مانند حديث پيامبر )صلي اهلل عليه وآله وسلم(: 5
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که در آن رّقت، نه  1«مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ، رَقَّ علمُهُ»آنها در حدیث نیز مورد توجه قرار گیرد. مانند: حدیث کنیم تا تأثیرعرضه می

 شود.به معنای نازکی، بلکه به معنای شرم و خجالت است؛ یعنی هر کس شرم کند، دانشش اندک می

نوع حیای حُمْق و مذموم است؛ زیرا در طلب علم ـ که امری نیکوست ـ خجالت گفتنی است شرم و خجالت در اینجا از 

 کشیدن، پسندیده نیست.

، در سخنان خویش، از السالم()علیهاست. امام علی  البالغةنهجیک منبع خوب و در دسترس برای بررسی این موضوع، 

ستن درست آنها، بر زیبایی کالم خود افزوده اصطالحات و فرهنگ عرب جاهلی و معاصر خود سود جُسته و با به کار ب

 است.

 مَجازها

های دیگر مَجاز و صنایع ادبی، مایة شیرینی زبان و زیبایی آن است؛ اما وقوع آنها در کالم، موجب و گونه 2استعاره و کنایه

شود تا همان گونه که در بحث مربوط به ترکیبات اصطالحی گذشت، معنای ترکیب را نتوانیم از کنار هم نهادن معنای می

شان، آنها را اند؛ اما نظر به کاربرد فراوانای ترکیب اصطالحی، گونهیکْ یکِ کلمات دریابیم. به واقع، تعبیراتِ مجازی نیز

 به صورت مستقل، سامان دادیم.

سخنان پیشوایان دین ما، همچون کتاب آسمانی قرآن، سرشار از فصاحت و بالغت و آراسته به همه گونه زیباییهای لفظی 

تراوش روحهایی بلندترند، در قالب الفاظی معمولی و گاه توان انتظار داشت معانی رفیع، که و معنوی است. هرگز نمی

 جان، بگنجند تا بتوان آنها را قطعه قطعه کرد و هر بسته را در درون یک واژه، جای داد.خشک و بی

مانع دیگر، فاصلة فراوان بین گسترده و ژرفای آگاهی امامان از غیب نامحسوس و سطح درک و فهم ما مخاطبان است. ما 

ها را دلیل بر باید از رهگذر همین دنیای محسوس، به دنیای معقول برسیم و دیدهایم و میی خاکی خو کردهبه دنیا

مایة استعاره است. امامان، به دلیل این فاصله، ما را از مایة تشبیه است که خود، جانْها بگیریم و این، همان جانْنادیده

 کنیم.تر می. اینک با ذکر مثالهایی، بحث را روشنکنندها به عالم برتر رهنمون میرهگذر تشبیه

)صلی اهلل پیامبر خدا پیروزمندانه از جنگ حنین بازگشته و غنایم جنگی، چشم جنگاوران را خیره ساخته بود. پیامبر  :1مثال 

ه تازه مسلمانان مکّه در جعرّانه توقف کرد و غنایم را قسمت کرد و در میان شگفتی انصار بیشتر اموال را ب علیه وآله وسلم(

 بخشید و به کسانی مانند ابوسفیان و پسرش معاویه و دیگر سران قریش، تا صد شتر داد.

                                                           

 .6، ح 113، ض 2، ج الکافی. 1

خود به عاريه گرفته و . استعاره و کنايه در حقيقت نوعي جانشيني معنايي است. يعني يک واژه يا ترکيب چند واژه را براي معنايي غير از معناي اوليه و حقيقي 2

زمان با معناي مقصود يقي و اوّلي همتوانيم فرض کنيم که معناي حقبه کار ببرند. مثالً شير را براي يک قهرمان ورزش به کار ببرند. گفتني است در کناه، مي

تواند حقيقي و در همان حال کنايه از مهماني دادن متعدّد و سخاوت بسيار صاحبخانه به معناي فراواني خاکستر خانه مي« کثير الرماد»موجود است. مثال مشهور 

 ( آمده است.15، ح 361، ص 2ج ) صحيح مسلم( و نيز 55، ح 111، ص 2، جزء 1)ج  صحيح البخاريباشد. اين اصطالح در 
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خاطر شدند و شاعری از میان دانستند، افسردهشناختند و سهم خود را بیشتر میآمیز این کسان را میانصار که ماهیت نفاق

 رسید. )صلی اهلل علیه وآله وسلم(اعتراض گشود و این به گوش پیامبر آنان، که تنها چهار شتر نصیبش شده بود، لب به 

به  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(ها گسترش یابد که پیامبر اعتراض نزدیک بود که عمومی شود و زمزمة مخالفت باال گیرد و شایعه

 1دستور قطع کردن زبان آن شاعر را داد. السالم()علیهعلی 

 السالم()علیهگذشت؛ در میانة راه، از علی ، دست شاعر را گرفت و به راه افتاد. لحظاتی سخت بر شاعر می(السالم)علیهامام علی 

نگرانیهای شاعر افزایش یافت و دل«. کنممن فرمان پیامبر خدا را اجرا می»کنی؟ و علی گفت: پرسید: آیا زبانم را قطع می

توانی برداری و در تا صد شتر می»به او گفت:  السالم()علیهچراکه علی  زده شد؛چون به خیمة اموال و غنایم رسید، شگفت

توانی به سهم اندک خود قناعت کنی و در جرگة مهاجران و مسلمانان و منافقان، همسان شوی، و میعوض، با تازه

 «.مسلمانان باسابقه باقی بمانی

، به سهم السالم()علیهمد و زبان فهمی و علم اهل بیت را ستود و با مشورت علی آشاعر از این کرامت و بردباری به وجد 

اش برای و نیز سخنرانی« زبانش را قطع کن»خود قناعت کرد و در مسیر هدایت ماندگار شد. کنایة زیبای پیامبر خدا که: 

را نصیب انصارِ مدینه، و  صلی اهلل علیه وآله وسلم()در تقسیم نامساوی، سپاه را آرام و پیامبر « تألیفِ قلوب»انصار و بیان حکمت 

 2اموال را نصیب مکّیان کرد.

أَسْرَعُکُنَّ لِحاقاً بی، أَطْوَلَکُنَّ »پیامبر با همسران خود نشسته و سرگرم گفتگو بود. ایشان، رو به آنان کرد و فرمود:  :2مثال 

 ستش بلندتر است.شود که دکسی از میان شما زودتر به من ملحق می 3؛«يَدَاً

 )صلی اهلل علیه وآله وسلم(یک زودتر از دیگر همسران به پیامبر برای آگاهی از اینکه کدام )صلی اهلل علیه وآله وسلم(همسران پیامبر 

پیوندند، دستهایشان را کنار هم نهادند. دست سوده، از همه بلندتر بود. با این حال، سالها بعد، زینب دختر جَحْش، می

 ، رحلت کرد.)صلی اهلل علیه وآله وسلم(از دیگر همسران پیامبر  زودتر

ریسید و خرید و میشود که، دست سخاوت او از همه بلندتر بود. نخ میبا جستجو در زندگی زینب، مشخص می

 4بخشید.فروخت و دسترنجِ خود را به فقیران میمی

                                                           

 . يا عليّ! قم فاقطع لسانه.1

 .268ـ  263، ص 1، ج إعالم الوري. ر.ک: 2

السالم( قال: أتي النبيّ )صلي اهلل عليه وآله وسلم( أعرابي فقال موسي بن بکر، عن رجل، عن أبي عبداهلل )عليه»اين مجازگويي در روايت ديگري نيز آمده است: 

عنا غرب لسانک أباً واُمّاً وأکرمنا عقباً ورئيسنا في اثنان: شفتان وأسنان، فقال النبيّ )صلي اهلل عليه وآله وسلم(: فما کان في أحد هذين ما يرد  له: ألست خيرنا

معانی « )ه يقطع لسانه فأعطاه دراهمهذا؟! أمّا إنّه لم يعط أحد في دنياه شيئاً هو أضرّ له في آخرته من طالقة لسانه. يا عليّ! قم فاقطع لسانه، فظنّ الناس أنّ

 (.111،ص األخبار

 .69، ح 33، ص المجازات النبويّة. 6

 .115و  112، ص 18،ج بحار األنوار. ر.ک: 5
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 ز موجود است:نی السالم()علیهمشابه همین استعاره، در کالم امام علی 

 1مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ، يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ.»

 «اش( ببخشد، بادست بلند )اخروی( بدو عطا شود.هر کس با دست کوته )دنیای

این مسئله در احادیث فقهی نیز تأثیرگذار است و فقیهی مانند محدّث بحرانی، که در هر دو علم فقه و حدیث، تبحر 

، آورده است، او ةالحدائق الناضرسنگ خود، داشته، به این نکته، توجه داده است. او این نکته را در مجموعة فقهی گرانْ

جُلِ يَنْسی فَيُصلّی فی السَّفّرِ أَرْبَعَ رَکْعاتٍ؟ قالَ: إِنْ ذَکَرَ ذلکَ الْيَوْمَ فَلْيُعِدْ، وَإِنْ لَمْ يَذْکُرْ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّ»در ذیل حدیث ابوبصیر: 

 گوید:، چنین می«حَتّی يَمْضِیَ ذلکَ الْيَوْمُ فَال إِعادَةَ عَلَيْهِ 

تِ وَالْأقْرَبُ عندِي أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْيَوْمِ فِی الرِّوايَةِ الْمَذکُورَةِ إنَّما خََرجَ مَخْرَجَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّمْثيلِ وَجَعَلَ ِکنايَةً عَنْ خُرُوِج الْوَقْ»

إعادَةَ وَبِهِ تَنْطَبِقُ  ضِیَ ذلکَ الْوقْتُ فَالالتَّجَوُّزِ عِبارةً عَنِ الْوَقْتِ؛ فَکَأَنَّهُ قالَ: إنْ ذَکَرَ فِی ذلکَ الْوقتِ فَلْيُعِدْ، وَإِنْ لَمْ يَذْکُرْ حَتّی يَمْ

 2.الرِّوايَةُ الْمذکورَةُ عَلی المُدَّعِی وَشُيُوعُ التَّجَوُّزِ فی أَمثالِ ذلکَ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُنْکَرَ

گویی است و فهم من از این عبارت این است که منظور از همان روز، یعنی تا تمثیل و کنایه السالم()علیهاین فرمایش امام 

باید نمازی  وقتی که وقت نماز، سپری نشده است. گویی که امام فرموده باشد: اگر تا وقت کافی است، مسافر به یاد آورد،

یاورد تا آنکه وقت نماز گذشت، دیگر اعاده و قضای آن، را که تمام خوانده، اعاده کند ودو رکعتی بخواند، و اگر به یاد ن

 «بر او واجب نیست.

 داند.داند و آن را قابل انکار نمیعالمة بحرانی مجازگویی را واقع و شایع می

توان توجهی به معانی مجازی و کنایی و کاربرد استعاره و تشبیه، مشکالتی را نیز پدید آورده است. میگفتنی است که بی

توجّهی به این نکته دانست. به این حدیث از پیامبر خدا که از اَنس و برخی حشویه را، بی 3گریبنای انحراف ظاهریزیر

 نقل شده، دقت کنید:

 4.إِنَّ قُلُوبَ بَنِی آدَمَ کُلُّها بَيْنَ أصْبُعَيْنِ مِنْ أَصابعِ الرَّحمانِ، يَصْرِفُها کَيْفَ يَشاءُ»

 «چرخانَد.انگشت از انگشتهای خدای رحمان است و آنها را به هر سو که بخواهد، می دلهای همة آدمیان، میان دو

                                                           

 .262، حکمت نهج البالغة. 1

 .631و  621، 255. نيز، ر.ک: ص 562، ص 11، ج الحدائق الناضره. 2

شمارند و با ديگر ادله، مانند استصحاب مخالفت دارند. مؤسس اين ط احکام را فقط ظاهر قرآن و سنت مياي از فقهاي اهل سنت که مستند استنبا. طايفه6

شوند )ر.ک: نيز خوانده مي« داووديه»و پيروان آن « مذهب داوودي»و « مذهب داوود»ق( است. اين مذهب به نام او  211مذهب داوود ظاهري )م 

 مصاحب(.دايرةالمعارف فارسی 

 .69، ص 31، ج األنواربحار . 5
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دانند، در حالی که سیّد مرتضی، آن را چنین اهل ظاهر این حدیث را، العیاذ باهلل، دلیل بر تجسیم و مادّه بودن خداوند می

 کند:تفسیر می

 1.دْرَتِهِقَلِيبِها ودُخُولِ ذلکَ تَحْتَ کِنايةٌ عَنْ تَيَسُّرِ تَصْرِيفِ الْقُلُوبِ وَتَقْ»

 «کنایه از آسانیِ چرخش و دگرگونی دل، و در تحت قدرت خدا بودن است.

 کند:سیّد مرتضی، سپس این سخن عرب را به عنوان شاهد تفسیر خود، ذکر می

 «هذا الشَّیْءُ فِی خِنْصَرِي وَإِصْبَعِی وفی يَدِي وَقَبْضَتِی.»

 و نمونه داریم:در قرآن نیز شاهد 

 2«.وَاألرْضُجَمِيعًاقَبْضَتُهُيَوْمَالْقِيَامَةِوَالسَّماوَاتُمَطْوِيَّاتٌبِيَمِينِهِ»

که « فالن چیز و یا فان کس در مُشت من است»گوییم: بریم. برای مثال میدر فارسی نیز چنین اصطالحی را به کار می

 ی دارد.کنایه از تسلّط داشتن بر کسی یا بر انجام دادن کار

ذکر این نکته الزم است که رواج و شیوع مجازگویی به هیچ روی به آن اندازه نیست که قالبهای لفظی موجود شکسته 

شود و هرگونه تأویل و تفسیر در دین راه یابد. به عبارت دیگر، ما به هیچ وجه توانایی زبان را در القای معانی ژرف و 

گیریم که در همه جا و در هر نارسایی آن در انتقال برخی مفاهیم دقیق نتیجه نمی کنیم و ازعقاید عمیق دینی انکار نمی

گزارة تفسیری و حدیثی، مَجاز و استعاره به کار رفته و زبان دین و حدیث زبانی نمادین است. از این رو، زبان دین و 

ویل و تفسیرهای باطنی و شخصی که گاه دانیم و از این رهگذر، راه را بر تأاحادیث را قابل ترجمه و شرح و تفسیر می

ای از موانع فهم بندیم و همین تأویل و تفسیرهای شخصی را گونهای دروغین از قداست بر آنها افکنده شده، میهاله

 3دانیم که فرصت طرح مستقل آن در اینجا نیست.حدیث می

اعتدال را پیش گرفته است، خطر دو جانب افراط و آید و همواره راه شیخ مفید که از فقهاء بزرگ شیعه به شمار می

گرایان را در تعامل با مجاز و استعاره، خطاکار و خطرناک دانسته تفریط را گوشزد کرده و هر دو فرقه ظاهرگرایان و باطن

 4است.

                                                           

 .125، ص تنزيه األنبياء. 1

 ، کنايه از قدرت داشتن و تسلّط است.«يد». در آيات فراواني از قرآن، 31. زمر: 2

زالزل؛ اي کوفه! کأنّي بک يا کوفه! تمدّين مدَّ االديم العکاظي تعرکين بالنوازل وترکبين بال»است:  البالغةنهج 51. يک نمونة اختالفي، بخشي از خطبة کوتاه 6

 «.بينم که چون چرم عکّاظي گسترده شوي، درهاي سختي به رويت گشاده شده، بار سنگين بال بر سرت افتاده استمي

از راه به  راهنما بودن، اشتباه کردن ورا ابن ابي الحديد و به پيروي از او عبده و بعضي مترجمان فارسي، استعاره از بي« تمدّين« گويد: کلمةاستاد شهيدي مي

در « ثم تنسف الجبال وتمدّ األرض مدّ األديم»براي زمين، هم در قرآن کريم در سورة انشقاق، و هم در حديث نبوي « مدّ»اند. در صورتي که سو شدن، گرفتهيک

 (.536 ، ص2آمده و به همان معناي لغوي آن، گستردن و گسترش يافتن است. )تعليقة  (،5181)باب فتن، ح  سنن ابن ماجة

 ، باب حکمة الکناية واالستعارة.63ـ  66، ص تصحيح اعتقادات االمامية. ر.ک: 5
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 پرسش و پژوهش

 مک های علم نحو، معاني و بیان را به فقه الحديث بیان کنید.ک (1

 نحو، نمي توانند همة اصطالحات را معنا کنند؟جرا علم صرف، لغت و  (2

 دو کتاب لغت نام ببريد که کاربرد مجازی را از معنای حقیقي، متمايز مي کنند. (3

 ،  را ترجمه کنید.«التبدين عن واضحه»، «صفح الوجه»، «غمض العین»، «شرح الصدر»اصطالحات  (4

 ری در فهم حديث خواهد داشت؟اگر زيان دين را در همه جا زباني نمادين بپنداريم، چه تاثی (5

 علت بهره گیری امامان از مجاز چیست؟ (6

 احاديث زير را ترجمه کنید: (7

 ٍ تَعْوِيذَانِ حَشْوُهُمَا مِنْ زَغَبِ جَنَاحِ جَبْرَائِیلَ ٍ. وَ الْحُسَیْنِ الْحَسَنِ  عَلَى کَانَ .أ

تَکُونُوا أَعْرَاباً؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَیْهِ يَوْمَ ، وَ لَا اللَّهِ  دِينِ فِي بِالتَّفَقُّهِ عَلَیْکُمْ.ب

 الْقِیَامَةِ، وَ لَمْ يُزَکِّ لَهُ عَماَل.

 وَ لَا تَحْمِلِ النَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا تَسْلَمْ احْفَظْ لِسَانَکَ  .ج

 الوَ مُلَاحَاۀَ الرِّجَ إِيَّاکَ .أ
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 گردآوری قرینه ها( ششمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  ششم هدف از ارائه مطالب درس

 به امکان تفاوت معنای ظاهری بدوی و مقصود گوینده پی ببرد. (1

 با تاثیر قرینه ها در تعیین مقصود گوینده آشنا شود.  (2

 انواع قرینه ها را بشناسد.  (3

 احادیث آگاهی یابد.از کاربرد قرینه ها در  (4

 چگونگی تاثیر پرسش راوی و تعلیل معصوم را بر فهم حدیث دریابد. (5

 

 هاضرورتِ يافتن قرينه

شود، پژوهان روشن است که آنچه در مرحلة نخست و در بدو شنیدن و خواندن، از کالم فهمیده میاین نکته برای دانش

را مقصود حقیقی خود  تواند فقط برخی از گفتارشنده میندارد. گویلزوماً و همیشه، با مقصود صاحب سخن تطابق کامل 

گانة مطابقی، تضمّنی و التزامی در منطق، و مبحث مَجاز و بداند یا معنای الزم گفتار خود را اراده کند. بحث دالالت سه

 کنایه در علم معانی و بیان، به همین نکته اشاره دارند.

ها و فهم آنها به معنایی دست یابیم که در مرحلة ل و بررسی و به دست آوردن قرینهاز این رو، محتمل است که با تأمّ

 پیش از آن، بدان نرسیده بودیم.

شود و ظهور اولیة کالم از در فصل پیش، گفتیم که با مراجعه به کتابهای لغت و غریب الحدیث، مفردات سخن، مفهوم می

آید. اما برای گذار از این فهم اولیه و ظهور بدوی و ها، به دست میاژهطریق رسیدن به معنای برآمده از ترکیب این و

اند در برابر ظهور نخست که آن را ظهور تصوری رسیدن به مفهوم و مقصود اصلی، که آن را ظهور تصدیقی نیز خوانده

میم و بر این اساس متکلّم نامی« هاگردآوری قرینه»رو داریم. این حرکت را ای در پیشحرکتی چند مرحله 1خوانند،می

تر کند و گاه آن را از روی اختیار، گُنگ و مُجمَل سازد و هایی، معنای جملة خود را روشنتواند با افزون واژه یا واژهمی

سپس در موقعیتی دیگر سخنی بگوید که چون در کنار جملة نخستش قرار گیرد، مقصود اصلی او را بفهماند. متکلّم حتی 

اعتبار سازد ومفهوم جدیدی به مخاطب آوردن سخنی دیگر، همة آنچه را که از جملة نخست فهمیده بودیم، بی تواند بامی

طوالنی و تدریجی  انتقال دهد. شاید در گفتگوهای معمولی، به این کار نیازی نباشد؛ اما در محل بحث ما، که یک دورة
                                                           

 .231، ص 1، ج دروس فی علم األصول؛ 128، ص 2، ج اصول الفقه. 1
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ق محاورات است، کم نیست. آنان اگرچه مطاب علیهم السالم()تشریح احکام و بناگذاری اخالق حاصل از کالم معصومان 

اند و به نیازهای گوناگون هر روزگار زیستهگویند، اما چون در زمانهایی مختلف میعرفی و گفتگوهای معمولی، سخن می

ه طور مجموعی و برای آنچه را که ب اند همةتوانستهاند و نه با توجه به مخاطبان و زمان میخواستهاند، نه مینظر داشته

 همگان نیاز بوده است، در یک مقطع زمانی خاص، عرضه کنند.

اند. را به همین دو ظهور ناظر ساخته« مراد جدّی»و « مراد استعمالی»پیش تر گفتیم که در علم اصول فقه، دو اصطالح 

آید و مقصود ها به دست میتجو از قرینهمراد استعمالی یعنی همان مفهوم اولیه از متن و مراد جدّی، یعنی آنچه در پی جس

« تقیّه»سازد. تمایز مفهومی این دو و عدم تطابق همیشگی این دو مراد در خارج برای امامان ما، امکان گوینده را روشن می

 1را فراهم آورده است.« تأخیر بیان تا وقت نیاز»و 

یست و تنها برای حفظ دین، و احیاناً جان، ابراز شده در مواقع تقیّه، ظهور تصوری و بدوی جمله، مراد جدّی متکلم ن

تری موجب شده که متکلّم سخنی بگوید و موافقتی ظاهری نشان دهد و تنها پس از آگاهی از است و مصلحت مهم

توان فهمید که سخن بیان شده مقصود اصلی متکلم نبوده است. گفتنی است که جواز شرعی توریه های گوناگون میقرینه

الم و امکان کاربرد آن به امامان معصوم ما فرصت داده است تا در مواقع تقیّه و پاسداشت دین و جان خود و یا در ک

 2شیعیانشان، به اظهار غیر واقع کشانده نشوند.

ای دورتر و منفصل از جملة اصلی تا آنجا که زیانی به مخاطب ز بدین معناست که آوردن قرینهیتأخیر بیان تا وقت نیاز ن

شکالی را متوجه صاحب نرساند و او را در مقام عمل دچار اشتباه نسازد و یا اساساً امکان آوردن آن نباشد، قبحی ندارد و ا

شود که مخاطب به جستجو روی آورد و با یافتن نخستین حدیث مربوط به پرسش و م و تنها موجب میسازسخن نمی

صها، مقیّدها، ناسخها و مفسّرهای آن جویا نشود، چیزی را به امام موضوع خود، حکم قطعی را صادر نکند و تا از مخصّ

و احتماالت گوناگون ترکیبی و نحوی « مشترک لفظی»های چند معنایی اگر تنها به وجود واژه 3نسبت ندهد. السالم()علیه

ها از منظرهای مختلف، به یابیم. این قرینهها را درمیتوجه کنیم، به آسانی، ضرورت جستجو به منظور دستیابی به قرینه

 نیم.کاند که در بحث بعدی به آنها اشاره میچند دستة کلّی تقسیم شده

                                                           

، علم األصولدروس فی ؛ 181و ص  51، ص الرافد فی علم األصول؛ 251و  251، ص 5، ج محاضرات فی اُصول الفقه؛ 51، ص اصطالحات األصول. ر.ک: 1

 .238، ص 1ج 

حديث تدريه، خير من ألفٍ ترويه. وال يکون الرجل منکم فقيهاً حتّي يعرف معارض کالمنا، وإنّ الکلمة من کالمنا لتنصرف علي : »2، ص معانی األخبار. ر.ک: 2

 «.سبعين وجهاً، لنا من جميعها المخرج

 آيد.مي« دة حديثخانوا»ها به تفصيل در بحث . تعريف و تأثير اين قرينه6
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 هاانواع قرينه

گویند. در نامند و گاه جداگانه که بدان قرینه منفصل میشوند که آن را قرینه متصل میها گاه همراه سخن بیان میقرینه

ها نامند. البته بیشتر قرینهمی« مقامی»و در صورتی که غیرکالمی باشد « لفظی»صورتی که قرینه متّصل کالمی باشد آن را 

 1های مقامی نیست.اما این به معنای کم اهمیّت بودن قرینهاند؛ لفظی

های متّصل های متّصل کالمی را در اینجا و قرینهها، مبحث قرینهتر فراگیران به هر یک از این قرینهما برای دستیابی آسان

کالم هستند ـ در فصل های منفصل را ـ که بیشتر از نوع آوریم و قرینهمی« اسباب ورود حدیث»مقامی را در بحث از 

 کنیم.ذکر می« خانوادة حدیث»مستقل 

فهماند. در نشیند و مقصود اصلی گوینده را به ما میای است که در کنار سخن میقرینة متّصل لفظی واژه یا جمله

 تقسیم شده است.« صارفه»و « معیّنه»بندیهای سنّتی و معمول، قرینة متّصل به دو گونة تقسیم

نشینی یک واژه با واژة دیگر، موجب های چند معنایی مؤثّر است. در این گونه از قرینه، هم، بیشتر در فهم واژهقرینة معیّنه

شود که از میان معانی محتمل یک واژه، تنها یک معنا فهمیده یا حدّاقل، دایرة احتماالت آن محدود شود؛ برای مثال، می

برای دیدن شیر به باغ وحش »و عصر همان روز بگوید: « یتر شیر بخرامروز صبح، یک ل»اگر پدری به فرزندش بگوید: 

هایی که قرین شیر رساند و واژهبه خوبی می ،«شیر»نشین در هر دو جمله، مقصود پدر را از کلمة ، کلمات هم«رویممی

 کنند.اند، منظور صاحب سخن را مشخص میشده

، «شیر بخر»امل نیست و در همان مثال نخست، اگر پدر فقط بگوید: ها گاه تأثیرش محدود است و کنشینی واژهاین هم

تواند شیر خوراکی یا شیر باز و بستِ رود؛ اما پسر مییکی از احتماالت، یعنی شیر درنده، از دایرة احتماالت بیرون می

 آب بخرد.

صلی کلمه و مفهوم حقیقی جمله بقرینة صارفه نیز همان گونه که از نام آن پیداست، موجب تغییر فهم ما از معنای ا

به « عرصة پیکار»یا « های نبردبیشه»دهد؛ برای مثال، افزودن گردد و آن را به سوی معنای مورد نظر گوینده انصراف میمی

فهماند که منظور از شیر، انسان دالور و شجاع است، و نه شیر درنده. قرینة صارفه، به طور معمول، در کلمة شیر به ما می

 رود که گوینده، معنی مجازی، نه معنای حقیقی و اصلی کلمه را اراده کرده است.ی به کار میجای

های متّصل را که ما در اینجا بدون آنکه قصد احصا و استقرا داشته باشیم یا به تعیین نوع هر یک بپردازیم، برخی از قرینه

 «.، تعلیل معصوم و پرسش راویتضمین»کنیم؛ یعنی: اند ذکر میدر احادیث بیشتر به کار رفته

                                                           

اند؛ چه، ما تنها با نقل کتبي و غير شفاهي احاديث سر و کار داريم و هاي مقامي بسياري از احاديث، ديرياب و به دشواري قابل دسترسي. گفتني است که قرينه1

و حتي سخنان پيش از سخن اصلي و هر مجلس ديگر  هاهاي مقام تخاطب و زبان حال و مقام گفتگو، از ميان برخاسته و تفاوت لحنها، نگاهها، اشارهقرينه

 ، به برخي اشاره خواهيم کرد.«اسباب ورود حديث»اند که در فصل هاي سخن، کمتر نقل شده و به صورت اتفاقي و موردي به دست ما رسيدهزمينه
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 تضمینها

فقط یک صنعت شعری و یک فن متعلّق به بدیع نیست، در نثر مذهبی  تضمین یا جای دادن کالم دیگران در کالم خود،

رود. گویندة سخن، با آوردن کالم دیگران و پیوند زدن کالم خود با آن، از رابطة خارجی و واقعی یا تصوّری نیز به کار می

کند و فهم یا قبول و باور مقصود خود را آسان داند، استفاده میمطلب خود و آنچه مخاطب از جملة تضمین شده می میانِ

کند که فهم پیشین خود را سازد. در واقع، همسویی و همخوانی دو جزء سخن گوینده، مخاطب را بدین سو هدایت میمی

فهمی و احتماالت دیگر ء دیگر کالم، حجّت قرار دهد و از بروز کجای، بر فهم جزاز مضمون آیه یا هر جملة تضمین شده

کند. در های تضمین شده به فهم مجموع سخن و مراد اصلی گوینده کمک میرو فهم و درک جملهجلوگیری کند. از این

و از این رو تا نهد ای دیگر را بر آن بنا میتضمین، گوینده با توجه به حضور مطلب تضمین شده در ذهن مخاطب، نکته

 گردد.آن نکتة اصلی و اولیه فهم نشود، مجموع سخن مفهوم نمی

کنیم: آیه، اند، یعنی بر حسب خاستگاه آنان، به چهار دسته تقسیم میما این تضمینها را به حَسَب آنکه از کجا برگرفته شده

 حدیث، مَثَل، شعر.

 آيه

نان قرآن زندة هر عصرند و سخن و فرمان و نهی آنان، اند. آتجلّی معارف قرآن و خود، قرآنِ ناطق )علیهم السالم(معصومان 

گویند از قرآن است و اند که هر چه میمانند رفتار و کردارشان، چیزی جز بسط و تفصیل قرآن نیست. آنان خود فرموده

 1اند.رخواست اصحاب خود آن را ارائه دادهتوانند مستند آن را ارائه دهند و گاه با دهرگاه بخواهند می

اند و برای تبیین بیشتر سخن خود یا با این همه، آنان، در موارد بسیاری، آیه یا بخشی از آن را در کالم خود درج کرده

 اند.اثبات و باوراندن آن به مخاطب، به صراحت یا به اشاره، از کالم خدا سود برده

گویند. یعنی گویی از نور قرآن، پرتوهایی برگرفته می« اقتباس»دن صریح جملة تضمین شده در علم معانی و بیان، به آور

 گویند.می« تلمیح»اند، و اگر به اشاره باشد، بدن و جان مخاطب را روشن ساخته

تواند نمونه خوبی برای تلمیح و فهم نقش آن در می السالم()علیهاز امام سجاد  2«يا سَوأتاه لِمَن غَلَبَتْ اِحداتُه عَشَراتِه»حدیث 

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فاَل يُجْزَى إِال مِثْلَهَا وَهُمْ ال »یافتن معنای سخن باشد. کسانی که آیه 

معنای این حدیث را دریابند: وای بر کسی که گناهانش با آنکه یک به  توانند به آسانیرا به یاد داشته باشند می 3«يُظْلَمُونَ

 شود، غلبه کرده و بیشتر شده است.شود، بر نیکیهایش که ده برابر حساب مییک محاسبه می

                                                           

 «.فهذه أحاديث رسول اهلل، يصدّقها الکتاب»؛ 291، ص 5، ج نور الثقلين . ر.ک:1

 .281، ص عقولتحف ال. 2

 .131. انعام: 6
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 حديث

همین کار در مورد احادیث  1در میان احادیث امامان شیعه، احادیث پیامبر اکرم، مورد تضمین و تلمیح قرار گرفته است.

امامان سابق بر هر امام نیز موجود است که به جهت مشابهت آن با بحث تضمین و تلمیح قرآنی، تنها به ذکر یک مثال 

ای که فضیلت در خطبه السالم()علیهاست. امام علی  البالغهنهجپردازیم. نمونة زیر از کنیم و بیش از این بدان نمیبسنده می

 فرماید:پردازد میکند و سپس به موعظة مردم میبیان میقرآن را 

، «إنّ لَکُمْ نِهايَةً فَانْتَهُوا إلی نِهايَتِکُمْ»رَعَ! العَمَلَ، العَمَلَ، ثُمَّ النِّهايَةَ، النِّهايَةَ، واالستِقَامَةَ االستِقَامَةَ، ثُمَّ الصَّبْرَ الصَّبْرَ، وَالوَرَعَ الْوَ»

 ، فاهْتَدُوا بِعَلَمِکُمْ، ... .وإنَّ لَکُمْ عَلَماً

عمل را، عمل را و سپس تا پایان رفتن و رساندن و پایداری و پایداری و شکیبایی و شکیبایی و پارسایی و پارسایی! 

 ای دارید، پس بدان راه جویید.و نشانه« گمان، شما پایانی دارید، پس تا به آخر برسانیدبی»

گوید شنیدم که بن حمران می ةو ببینید که چه تضمین زیبایی صورت گرفته است. حمزحال به این حدیث پیامبر بنگرید 

 فرماید:می السالم()علیهامام صادق 

إنَّ لَکُمْ يا ايّها النّاسُ، إنَّ لَکُمْ مَعالِمَ فَانْتَهُوا إلی مَعالِمِکُمْ وَ»إنَّ مِمّا حُفِظَ مِن خُطَبِ النَّبیّ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( أنَّه قال: »

 ...«.نِهايَةً فَانْتَهُوا إلی نِهايَتِکُمْ 

هایی است، پس خود را ای مردم، شما را نشانه»که محفوظ مانده است:  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(های پیامبر اکرم از جمله خطبه

 ««به آنها برسانید و پایانی دارید، پس تا به آخر برسانید.

 مَثَل

دهد، اصطالح بزرگ دانست که در قالب کلماتی معدود بار معنایی انبوهی را به مخاطب انتقال میتوان یک مثل را می

 بدون آنکه متکلّم را نیازمند شرح و توصیف مفصّل واقعه و مقصود خویش نماید.

سیله، مُهر رهانَد و گاه بدین والمثل کوتاه، هم خود و هم شنونده را از رنج درازگویی میگوینده، با آوردن یک ضرب

المثل و فهم دلیل و وجه آوردم و درج آن در کالم، رو، کشف معنای ضربزند. از اینتأییدی بر ادّعای خود نیز می

المثل، در دارد. ضربشود و مقصود اصلی صاحب سخن را معلوم میای بس مهم برای فهم معنای کلّ کالم میقرینه

میراث فکری قبیله داشته است و از این رو، بیشتر از هر جا، آنها را در  جامعة جاهلی عرب، نقش مهمّیص در نگاهداری

که سخنان او در  غةالبالنهجویژه در تر بوده ـ و بهـ که از دیگر امامان به عصر جاهلی نزدیک السالم()علیهاحادیث امام علی 

                                                           

و بخش فهرست روايات نبوي مراجعه کنيد. اين فهرست ششمين فهرست از فهارس  البالغةنهج. براي نمونه، به فهرستهاي صبحي صالح در پايان تصحيح 1

 ، تهيه کرده است.البالغةنهجزبان براي اي است که اين محقّق عربگانهبيست
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یز برخی مترجمان، به خوبی از اهمیت و و ن غةالبالنهجیابیم. شارحان بزرگ عصر ارتجاع جامعه به جاهلیت است، می

ای انتقال دهند که ها را به گونهاند بار معنایی نهفته در پس این واژههای کوتاه در کالم، آگاه بوده و کوشیدهنقش این جمله

 هم خود، روشن باشند، وهم روشنگر دیگر قسمتهای کالم باشند.

، پس از توطئه حکمیت، السالم()علیهآوریم. امام را که مشتمل بر مَثَلهای متعدّدی است، می البالغةنهج 35در اینجا خطبة 

 خطاب به مردم گفته است.

سَ مَعَُه إِلَهٌ غَيْرُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً ال شَرِيکَ لَهُ لَيْالْحَمْدُ لِلّهِ وَإِنْ أَتَی الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ الْفَادِحِ وَالْحَدَثِ الْجَلِيلِ وَأَشْهَدُ أَنْ ال إِلََه إِالَّ اهللُ »

 .)صلی اهلل عليه وآله وسلم(عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

حُکُومَةِ أَمْرِي قَدْ کُنْتُ أَمَرْتُکُمْ فِی هَذِهِ الْأَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مَعْصِيةَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثَ الْحَسْرَةَ وَتُعْقِبُ النَّدَامَةَ وَ

فَأَبَيْتُمْ عَلَیَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاةِ وَالْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ حَتَّی ارْتَابَ النَّاصِحُ  1«لَوْ کَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ»وَنَخَلْتُ لَکُمْ مَخْزُونَ رَأْيِی 

 أَنَا وإِيَّاکُمْ کَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِنَ:فَکُنْتُ  2بِنُصْحِهِ وَضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ 

 أَمَرْتُکُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرَجِ اللِّوَي / فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النُّصْحَ إِالَّ ضُحَی الْغَدِ

دهم که خدا یکی ای بزرگ پدید کرده. گواهی میسپاس، خدای راست. هرچند روزگار، کاری دشوار پیش آورده و حادثه

 شریکی ندارد و با او شریکی نیست و محمّد، بندة او و فرستادة اوست. درود بر او آل او.است، 

اما بعد؛ سرپیچی از خیرخواه مهربان و دانای کاردان، دریغ و افسوس آورَد و پشیمانی به دنبال دارد. دربارة این داوری 

دادید. ]رأی کردم، کاش سخن قصیر را گوش می)حکمیت(، رأی خویش را گفتم و آنچه درونِ دل داشتم، از شما پنهان ن

پذیرفتید[ اما مخالفت کردید و سر باز زدید و نافرمانی پیشه ساختید. جفا نمودید و به راه نافرمانی درست آن بود اگر می

 است: گام نهادید تا آنکه خیرخواه به خود، بدگمان شود و حلوا، رنج دهان، و داستان من و شما چنان شد که شاعر گفته

 «3نصیحت همه عالم، چو باد در قفس است / به گوش مردم نادان، چو آب در غربال

 شعر

کند و از این رو، مانند مَثَلها و حتی بیشتر از آنها، شعر نیز در ایجاد ارتباط ذهنی با مخاطب، سریع و آسان عمل می

اند و نیز برخی شعرها به سبب های بعدی انتقال یافتهشود. اگرچه برخی مَثَلها در قالب شعر بیان شده و به نسلاستفاده می

 اند؛ اما این، تنها وجه استفاده از شعر نیست.استشهاد مکرّر در عصرهای متوالی، به صورت مَثَل، درآمده

                                                           

 . مَثَل مشهوري است.1

 يک اصطالح است.. 2

 فارسي ترجمه کرده است.. ترجمه از استاد شهيدي با اندکي تغيير است. ايشان در اينجا اصطالح را به اصطالح معادل، شعر را به شعر، و مَثَل عربي را به مَثَل 6
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کند و از های ذهنی او مرتبط میها و نهفتهشعر به سبب ارائة یک صورت خیال برانگیز مخاطب را با بسیاری از دانسته

گذارد و مانند نقّاشی مار و دقیق، او را به حقیقت، بینا این طریق، تصویری ظرف و لطیف را از واقعیت به نمایش می

 گردانَد.می

توانیم به کمک آن، معنای اصلی و مقصود حقیقی هرگاه ما بتوانیم این تصویر ظریف را در ذهن خود احضار کنیم، می

نشینی بر بقیة سخن شود که از طریق محور همدر اینجا یک قرینة بزرگ داخلی میگوینده را کشف کنیم. به واقع، شعر 

ای از استشهاد گرداند. اینک نمونههای گوینده را روشن ساخته، مقصود نهفته او را قابل رؤیت میافشانَد و ناگفتهنور می

 شود.به شعر، ارائه می )علیهم السالم(امامان 

 قال: اَلْيَأْسُ مِمّا فی أَيْدِي النّاسِ، عِزُّ الْمؤمِنِ فی دِينِهِ، أَوَ ما سَمِعْتَ قولَ حاتمٍ: السالم()عليهنَجْمُ بنُ حَطَيْمِ الْغَنْويِّ عَنْ أبی جعفرٍ »

 1.إذا ما عرفت الْيَأْسَ أَلْفَيْتُهُ الْغِنی / إذا عَرَفَتْهُ النَّفْسُ، والطَّمَعُ الفَقْرُ

گوید: هنگامی که یأس را امیدی از آنچه در دست مردم است، عزّت دینی مؤمن است، آیا سخن حاتم را نشنیدی که مینا

 «شناختم، آن را توانگری یافتم.

 2تعلیل امام

های مؤثّر در فهم حدیث، علّت آورده شده در صدر و ذیل آن است؛ علّتی که گویندة حدیث حکم یکی از دیگر قرینه

شود، در موارد بسیاری مورد استفاده محدثان آن مستند کرده است. این علّتها که بیشتر در دنبالة حکم بازگو می خود را به

اند و مباحث نظری و و فقیهان بوده است و ایشان مراد واقعی و منظور حقیقی حدیث را با توجه به تعلیلها بیان داشته

حرّم الخمر، »مثال مشهور این بحث  3فقه و اصول فقه مطرح شود.تطبیقی آنها، موجب شده است بحث مستقلی در علم 

 است که در بسیاری از کتابها، تکرار شده است.« ألنّه مسکر

تر از آن شود، به موضوعی عامگویند که با بیان علّت، موضوع حکم از آنچه در ابتدای کار فهمیده میاصولیان و فقیهان می

شود؛ برای مثال، حرمت خمر، به دیگر موادش ین علّت ذکر شده در آن وجود دارد، میگردد و شامل هر آنچه اتبدیل می

نماید. و از این رو، ظهور مستقرّ و مراد نهایی حدیث را با توجه به ذکر علّت، معنایی متفاوت با کننده، سرایت میمست

 دانند که علّت در آن، ذکر نشده است.حدیثی می

                                                           

 .3، ح 21، ص 5، ج الکافی. 1

توانند از تدريس آن براي دانشجوياني که با اصول فقه آشنايي و استادان محترم مي . از اينجا تا پايان فصل، مباحثي آمده که بر علم اصول فقه مبتني است2

 ندارند، خودداري کنند.

 .563، محمّد رضا مظفر، ص أصول الفقه. 6
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اش، حرام کردن همة مسکرها و شارع مقدس، منظور نهایی و مقصود اصلی السالم()علیهمعصوم توان چنین گفت که امام می

بوده و خمر را به عنوان مثال بارز و شایع، نقطة آغاز بیان حکم خود، نموده است، نه آنکه مقصود شارع، فقط بیان حکم 

 حرمت خمر بوده و علت را برای بیان مصلحت حکم، آورده باشد.

، خود، تابع «علّت منصوصه»ت که تعمیم حکم با استفاده از علّت ذکر شدة در کالم و به اصطالح علم اصول گفتنی اس

اما تقریباً تمام فقیهان و عالمان علم اصول  1قواعد عقالیی ظهور کالم است که محلّ بحث آن در علم اصول و فقه است؛

ما این  3اند.شروط آن، نظرهای متفاوت، اما متقاربی ابراز داشتهو فقط در قواعد و  2فقه، این تعمیم و تعدّی را پذیرفته

و تفاوت اصلی تعلیل را با قیاس ـ که از نظر شیعه حجّت نیست ـ « علّت مستنبطه»و « علّت منصوصه»بحثها و نیز تفاوت 

 کنیم:و از این میان، تنها به دو نکته اشاره می 4گذاریمبه علم اصول فقه وا می

دهد که از شود و دایرة حکم را به موضوعاتی سرایت نمینصوصه، افزون بر تعمیم، موجب تخصیص نیز میالف( علّت م

گیرند، اما مالک و مناط حکم را ندارند؛ برای نظر عرف یا حتی لغت در موضوع حکم بیان شده، در حدیث جای می

 5توان آن را حرام ندانست.، میای خمر غیر مُسکِر یافت شود، بر طبق تعلیل در روایتمثال، اگر گونه

اند نه آنکه به منزلة قضیة عمومی و کبرای کلّی باشند. ب( گاه برخی تعلیلها از قبیل ذکر حکمت تشریع و مصلحت حکم

توان گفت که حکم یاد شده، فقط در موضوعات و مواردی که حکمت شوند و نمیاین تعلیلها، موجب تقیید حکم نمی

کند؛ بلکه همه افراد اری است، و بر دیگر مصداقهای موضوع، که این حکمت را ندارند، صدق نمیبیان شده را دارند ج

 3اند.موضوع، داخل حکم

اند و هر دو به یک موضوع، نظر دارند؛ یعنی چگونگی جریان یافتن احکام آوریم که دارای تعلیلاینک، دو روایت می

 خویشاوندی در اثر شیر خوردن کودک.

مَ وَالدَّمَ وذلکَ الّذِي يَعْفُور قالَ: سَأَلْتُهُ عَمّا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضاعِ؟ قالَ: إذا رَضَعَ حتّی يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ، فإنّ ذلکَ يُنْبِتُ اللَّحْ اِبنُ أَبی

 7يُحَرِّمُ.

                                                           

 .561، ص أصول الفقه؛ 211، عالمة حلّي، ص مبادي الوصول إلی علم األصول. ر.ک: 1

، 28، ج جواهر الکالمنيز، ر.ک: «. قد تحقّق في األصول أنّ العلة المنصوصة يتعدّي إلي کلّ ما تحقّق فيه العلة: »8، ص رسائل الشهيد الثانی. براي نمونه، ر.ک: 2

، نيل األوطار؛ و در ميان اهل سنّت، ر.ک: 56، ص 5، خويي، ج مصباح الفقاهة؛ 619، ص 2، شيخ انصاري، ج کتاب الصالة؛ 162، ص 65و ج  511ص 

 .91، ص 6، زرکشي، ج البرهان؛ 563، ص 9، ابن حجر، ج فتح الباري؛ 218، ص 8شوکاني، ج 

 .35ـ  36، ص 1، ج الحدائق الناضرة؛ 351، ص 2، شيخ طوسي، ج عدّة األصول. ر.ک: 6

 .155، ص 6، ج فوائد األصول؛ 558و  615، قمي، ص قوانين االُصول؛ 566، ص 1، همداني، ج مصباح الفقيه؛ 568، ص اُصول الفقه. 5

 .652، وحيد بهبهاني، ص حاشية مجمع الفائدة والبرهان. ر.ک: 5

 .268، ص 1، ج تتمة حدائق. نيز، ر.ک: 618، ص 2)تقريرات خارج فقه ميرزاي ناييني، کاظمي(، ج  صالة. 3

 .118، ح 195، ص 6، ج االستبصار. 1
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شود؟ امام فرمود: یجاد می( پرسیدم: با چگونه شیر خوردنی محرمیت االسالم()علیهگوید: از او )امام صادق ابن ابی یعفور می

 «شود.رویاند واین است که موجب محرمیت میگونه که سیر و پُر بخورد؛ چرا که این خوردن، گوشت و خون را میبدان

وَشَدَّ الْعَظْمَ. قُلْتُ: فَتَحْرُمُ عَشْرُ  قالَ: قُلْتُ لَهُ: ما َيحْرُمُ مِنَ الرِّضاع؟ قالَ: ما أَنَْبتَ اللَّحْمَ السالم()عليهعلیُّ بْنُ رِئابٍ، عَنْ أَبی عبدِ اهللِ 

 1رَضْعاتٍ؟ قالَ: ال ألَنَّها ال تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَال تَشدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضْعاتٍ.

آورد؟ امام فرمود: آنچه پرسیدم: چگونه شیر خوردنی، محرمیت می السالم()علیهگوید: از امام صادق علی بن رئاب می

کند؟ فرمود: نه، چون ده بار شیر اند و استخوان را محکم کند. پرسیدم: آیا ده بار شیر خوردن، مَحرم میگوشت را بروی

 «کند.رویانَد و نه استخوان را محکم میخوردن، نه گوشت را می

این  دان، ولی تنها از آن رو کهروایت نخست، سیر و پُر خوردن کودک را موجب ایجاد محرمیت و دیگر احکام رضاع می

داند؛ چون شود و روایت دوم، ده بار شیر خوردن را کفی نمیگونه شیر خوردن، موجب روییدن گوشت و خون می

 اند.های خوبی برای انحصار حکم در علّتشود و هر دو نمونهموجب روییدن گوشت و خون نمی

اما به رویش گوشت و خون نینجامد، توان چنین گفت که اگر کودک از شیر دایه، سیر شود، بر اساس روایت نخست، می

توان گفت که اگر کودک ده بار شیر بخورد، اما به شود و بر اساس روایت دوم، می، جاری نمیلی السالم(ع) احکام رِضا

 رویش گوشت و خون بینجامد، احکام شیرخوارگی جاری است.

 سؤال راوی

ایر معارف دینی یا مردمی عادی که با مشکالتی مواجه آشنا به فقه و ساحادیث بسیاری در پاسخ به پرسشهای راویان

اند، صادر شده است؛ زیرا پیشوایان ما مرجع پرسشهای علمی عصر خویش بوده و به سؤالهای فقهی، تفسیری و شده

پاسخ  اند. آنان، با گفتار و کردار و نوشته و رساله، پرسشهای آشکار و نهفتة راویان رادادهاخالقی و جز اینها پاسخ می

 المکاتبات، مسائل الرجال، مسائل علي بن جعفرکتابهایی از قبیل  2کردند.ها را حل میدادند و اشکاالت و شبههمی

حمیری و توقیعات ارزشمندی که از امام عصر)عج( و پدران بزرگوارش صادر شده است، همه وهمه شاهد این مدّعایند 

آلود سیاسی اند، و نه در کتاب، که در فضای گاه تبر خود، صدور یافتهکه احادیث، نه در خأل، که در عرصة علمی معاص

 اند.و اجتماعی روزگار خویش جای گرفته

از این رو، یافتن سؤال نهفته یا آشکار و علنی راوی یا پرسشگر که خود، نخستین مخاطب حدیث است، ما را به محور 

سؤال و جواب در یک مجلس بوده و به گونة شفاهی اتّفاق  کند؛ خواه ایناصلی پاسخ و هستة درونی آن رهنمون می

                                                           

 .115. همانجا، ح 1

 ، از نگارنده.«حديثعرضة ». مقالة 9و  3، ش مجلّة علوم حديث. ر .ک: 2
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ها بعد رسیده باشد و یا سؤال آن قدر رایج و افتاده باشد، خواه به صورت کتبی نوشته شده و پاسخش روزها و هفته

 مشهور بوده که سخن امام به آن متوجّه بوده، بی آنکه کسی پرسیده باشد.

های دیگر رخ داده پاسخ امام در زمینة احادیث عقیدتی و فقهی، بیش از زمینه توجه به سؤال راوی و نقش آن در فهم

ای برای است و بسیاری از فقیهان، در مباحث فقهی ـ حدیثی خود، از سؤال موجود در حدیث، استفاده کرده، آن را قرینه

فهمیم، به حدیث نسبت بدون سؤال میاند و گاه، ظهوری کامالً متفاوت از آنچه از حدیث تعیین مراد نهایی امام دانسته

فقها، گاه اطالقات  2اند.یا به قرینة پرسش راوی، یکی از چند معنای محتمل حدیث را برگزیده و بقیه را کنار نهاده 1اندداده

موم گیری اطالق و عو گاه از انعقاد و شکل 3انداند، گاه عمومات آن را تخصیص زدهپاسخ را به قرینة سؤال مقیّد کرده

 5اند.و گاه، اجمال حدیث را به وسیلة سؤال، برطرف ساخته 4اندجلوگیری کرده

شد. در کرد و دور جدیدی از پرسش و پاسخ، آغاز می، دوباره سؤال میالسالم()علیهگفتنی است گاه راوی پس از پاسخ امام 

؛ چه، راویْ خود، از مخاطبان فهیم و اهل کندگونه موارد، پرسش دوم راوی نیز به فهم حدیث و پاسخ اول، کمک میاین

کند و این فهم، از فهمیده است، طرح می السالم()علیههمان زبان است و سؤال دوم خود را بر اساس آنچه از پاسخ امام 

 انکاری متوجه آن نگردد. السالم()علیهویژه اگر در پاسخ امام اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به

 

 پرسش و پژوهش

 تصوری و تصدیقی چه تفاوتی با هم دارند؟ ظهور .1

 توریه چیست و چه نقشی در فهم حدیث دارد؟ .2

 گونه های تضمین را بر شمرده، برای هر یک از انواع آن حدیثی بیاورید. .3

  

                                                           

را در کالم امام، غير قابل حمل بر معناي حقيقي « يرجع ميراثا»، دربارة وقف که به قرينة پرسش راوي از صحّت وقف، عبارت 291، ص 9، ج رياض المسائل. 1

 خود دانسته و آن را بر معناي مجازي حمل کرده است.

 )مسئلة تماس با قطعة جدا شده از بدن حيوان(. 611، ص 5، ج جواهر الکالمشک در رکعات نماز(؛  )در مسئلة 156، ص 1، نراقي، ج مستند الشيعة. ر.ک: 2

 )در مسئلة افزودن قصد مسافرت به شروط عقد صالة(. 692شيخ انصاري )چاپ قديم(، ص الصالة. 6

، جامع المدارک؛ 299، ص 2)چاپ قديم(، ج  ض المسائلريا)در مسئلة ارث(؛  281، ص 2، ج کشف اللئام؛ 282و  221، ص 1ذ، ج مشارق الشموس. ر.ک: 5

 .155، ص 6خوانساري، ج 

 .285، ص 63، ج جواهر الکالم. 5
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 یافتن اسباب ورود حدیث( هفتمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  هفتم هدف از ارائه مطالب درس

 اسباب ورود حدیث و اهمیت آن در فهم حدیث پی ببرد.به مفهوم  (1

 با برخی از اسباب ورود حدیث آشنا شود.  (2

 شیوة دستیابی به اسباب ورود حدیث را بداند.  (3

 از چگونگی تاثیر اسباب ورود در حلّ اخبار مبهم و مشکل آگاهی یابد. (4

 

 تعريف و اهميت اسباب ورود حديث

دهد، یافتن سبب ورود آیات شریف قرآن، ما را در فهم درست مقصود آیه یاری میهمان گونه که آشنایی با شأن نزول 

 سازد.حدیث نیز ما را به مقصود گویندة حدیث رهنمون می

ای را ، سخن بگوید و حکمی را بیان و مسئلهالسالم()علیهای که موجب شده است تا معصوم سبب ورود حدیث، یعنی زمینه

 یا حتّی کاری را انجام دهد. طرح یا ردّ و انکار کند و

متن حدیث، یک مجموعة بسته و مستقل از هر گونه وابستگی به بیرون نیست. حدیث نیز، مانند دیگر  به دیگر سخن

های مرتبط با آن به دست ما نرسیده باشد و این نکته ما را ها و رشتهاسناد تاریخیِ برجا مانده، ممکن است با همة حاشیه

ها و حتی عناصر غیر زبانی، در فهم حدیث تنها به فهم الفاظ آن از آغاز تا پایان بسنده نکنیم و همة قرینه سازد کهملزم می

 اما مرتبط را نیز بیابیم.

های مقامی )مانند شرایط اجتماعی و تاریخی، فضای فرهنگی و علمی، حالتها و وضعیت این عناصر بیشتر به شکل قرینه

پرسشهای نهان روی حدیث( هستند و ممکن است در صورتهای دیگر نیز پدیدار  مقام گفتگو، شخصیت مخاطب و

ها به شوند. با توجه به این گوناگونی و تأثیر شگرف و قابل توجه آنها بر معنای متن، این عناصر را ـ با آنکه خود از قرینه

 آوریم.روند ـ به طور جداگانه میشمار می

در فهم آن، تأثیری بسزا دارد؛ برای مثال، شناخت زمینة صدور روایات نهی از  بستر اجتماعی و تاریخی هر سخن نیز

قیاس ـ یعنی حکم یک موضوع را برای موضوع دیگری آوردن به صرف مشابهت و نه هیچ دلیل دیگر ـ ما را به این 

ی قیاس تمثیلی و تشبیهی )و رساند که قیاس نه نها در فقه، که در عقاید و کالم نیز باطل است و این شیوه، یعننتیجه می
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ر به حوزة فقه نیست صنه منطقی که از نوع دلیلهای برهانی و جزء ضروریات عقلی است( در همه جا مردود است و منح

در احتجاجهای کالمی و نیز فقه است؛ و یا نهی از  )علیهم السالم(و در عوض، قیاس منطقی، مقبول و حتی مورد کاربرد ائّمه 

 گیرد.زمان خاص یا افراد مشخصی را در بر می جدال و مناظره،

های آغازین به این سو، اهمیت بیشتری دارد؛ چه، از دهه السالم()علیهدر این میان، یافتن اسباب ورود احادیث، از امام باقر 

ان نهاده های فقهی گوناگونی پا به عرصة حیات علمی مسلمانای فکری، مکتبهای کالمی و مدرسههقرن دوم هجری، نحله

و امامان معصوم ما ـ که مرزبانی عقیده و بینشب اسالم راستین را به عهده داشتند ـ به این میدان در آمدند و از این رو، 

 روایات شریف آنان، نه در خأل که در فضای علمی و نقد و بحث، وارد شده است.

ر و فتوای فقیهان اهل سنت، و یا ردّ و انکارِ بدعتی آنان یا در مقام پاسخ به پرسشهای راویان بودند یا در مقام نقدِ نظ

کردند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم، آشکار. پیشوایان ما به سنّت حسنة دسعوت به حکمت و جدال اَحسن عمل می

 1پرداختند.به گفتگو با پیروان ادیان دیگر و طرح و نقد فتاوی فقیهان غیر شیعی می

رّز خویش را نیز به این عرصه کشاندند و از آنان خواستند که سخنان دیگران را نیکْ بشنوند و ایشان راویان و شاگردان مب

روشن  2آیند، بر ایشان عرضه کنند و پاسخ بگیرند.سپس یا بپذیرند یا با آنها رویارویی کنند و اگر خود از عهده برنمی

اند؛ اما لزوماً همة این فهمیدهدیده و حدیث را میمی است که راویان، این فتاوا و نظریات را در کنار حدیث صادر شده،

 اند.ها را نقل نکردهقرینه

اند که ممکن است یک قرینة مهم و روشن و بدیهی، در طی چند قرن، به راز راویان گاه حتی متوجه این نکته نبوده

نان گویندگان معاصر خویش، از پوشیده و مطلب مغفول، تبدیل شود و همان گونه که ما در نقل حوادث تاریخی و سخ

ای غافل هستیم، آنان نیز در بسیاری از موارد، نظرهای مقابل، فتاوای نقل نکات ضمیمه یا جزئیات دربارة سخن و واقعه

اند، اگرچه خود را نیز نقل نکرده )علیهم السالم(عصر امامان های ذهنی بزرگان همها، پرسشها و دغدغهدیگر فقیهان و اندیشه

 اند.آنها آگاه بوده از

در مقام حفظ راوی یا خود یا کیان شیعه است، نه در  )علیهم السالم(اند که امام معصوم برخی از آنان حتی گاه متوجه نبوده

اند که به سبب حضور جاسوسی در مجلس گفتگو یا خطرات عمل به صدد بیان حکم واقعی و الهی و نیز متوجه نبوده

گوید یا به صراحت از بیان حکم واقعی، خودداری آمیز سخن میای دو پهلو و کنایهبه گونه حکم حقیقی واقعه، امام

روایات را به مبحث اسباب ورود حدیث پیوند « جهت صدور»ورزد. شناخت این وضعیت و موقعیت است که فهم می

 دهد.زند و نیاز به علم اصول فقه را نشان میمی

                                                           
 شيخ صدوق. التوحيدطبرسي و االحتجاج . ر.ک: 1

 ، از نگارنده.«عرضة حديث»، مقالة 3، ش مجلّة علوم حديث. ر.ک: 2
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 شيوة يافتن اسباب ورود حديث

با توجه به آنچه گذشت، برای فهم بهتر حدیث و رسیدن به مراد نهایی گوینده، باید با کاوش در منابع ناظر به حدیث، از 

سبب ورود حدیث و فضای جانبی آن مطلع شویم. این منابع، بسته به متن و موضوع حدیث، ممکن است منابع حدیثی 

از  السالم()علیههای حماسی امام حسین دیگری باشد؛ مثالً فهم خطبهدیگر یا منابع تاریخی و تفسیری یا هر منبع مرتبط 

است و درکِ چرایی و چگونگی  السالم()علیهمدینه تا کربال، در گرو درک شرایط اجتماعی و سیاسی جامعة معاصر با امام 

از خود، به آگاهی از وجود جنگ  از خود با وجود نهی از تزکیة نفس و ناپسند بودن تعریف السالم()علیهتعریفهای امام علی 

از طریق  السالم()علیهبردن به اهداف او از درهم کوبیدن شخصیت سیاسی امام علی تبلیغاتی میان آن بزرگوار و معاویه و پی

 1هایی به عراق، مصر و دیگر جاها وابسته است.فرستادن نامه

دانیم که در فصلب ی، همان شیوة یافتن خانوادة حدیث میما شیوة جستجو در این منابع را، حدّاقل در حوزة منابع حدیث

ها( به دسترسی به روایات ای یا دو پهلو )معاریض و توریهبعدی خواهد آمد. با این توضیح که شناخت روایات تقیّه

فهم را هم  خانواده، باید روایات مخالف با روایت موردمتعارض هم نیاز دارد. یعنی افزون بر یافتن احادیث مشابه و هم

سازد تا آمیز بودن عبارات آن پی ببریم. این امر ما را ناگزیر میای بودن حدیث صادر شده یا توریهبیابیم و به تقیّه

های تقیّه یا دیگر دالیل صدور جریانهای سیاسی و اجتماعی حاکم و فتاوی مخالفان را نیز به خوبی بشناسیم و زمینه

نماید، بحث بیشتر را به علم اصول فقه و فصل این نیاز بیشتر در احادیث فقهی رخ میحدیث را دریابیم. از آنچا که 

کنیم و در اینجا با ارائة چند نمونه، تأثیر شگرف آگاهی از سبب صدور حدیث را بر تعارض در همین کتاب واگذار می

 دهیم.فهم معنای حدیث نشان می

 هاي حديث شيعهنمونه

 فرماید:می اهلل علیه و آله()صلی پیامبر اکرم: 1مثال 

 2من بشّرنی بخروج آذار فله الجنّة.»

 «رود.هر کس مرا به خروج ]ماه[ آذار، بشارت دهد، به بهشت می

اعتبار های روایی اهل سنّت مورد خدشه قرار گرفته است و به نقل از احمد بن حنبل آن را بیاین حدیث در مجموعه

پذیریم. کنیم و آن را میاما با مراجعه به مصادر شیعی و یافتن وجه صدور آن، به راحتی حدیث را معنا می 3اند؛دانسته

 شیخ صدوق، سبب صدور این حدیث را از ابن عبّاس، چنین نقل کرده است:

                                                           
 .51 ، ص3، ج السالم(نامة اميرالمؤمنين )عليهدانش. ر.ک: 1
 .131، ص مقدمة ابن الصالح. 2
نکت )ر.ک: « ال يصحّ هذا الکالم عن اإلمام أحمد». اما حافظ عراقي اين کالم را نپذيرفته و گفته است: 261ـ  263، ص 2، ج کشف الخفاء. همانجا. نيز، ر.ک: 6

 (.225ـ  226، ص العراقی
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صْحابِهِ فَقالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْکُمُ السّاعَةَ، کانَ النَّبِیُّ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( ذاتَ يَوْمٍ فی مسجدِ قبا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَ»

ودَ لِيکُونَ أوَّلَ داخِلٍ فَيَسْتَوْجِبَ الْجَنَّةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَلَمّا سَمِعُوا ذلکَ قامَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَخَرَجُوا وَکُلُّ واحدٍ مِنْهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعُ

عَةٌ يَسْتَبِقُونَ، فَمَنْ یُّ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( ذلکَ مِنْهُمْ فَقالَ لِمَنْ بَقِیَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحابِهِ: إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْکُمْ جَمافَعَلِمَ النَّبِ

 عَنْهُ ـ فَقالَ لَهُمْ: فی أَيِّ شَهْرٍ نَحْنُ مِنَ الشُّهورِ بَشَّرَنِی بِخُروجِ آذارَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. فَعادَ الْقَوْمُ وَدَخَلُوا وَمَعَهُم أَبوذرٍّ ـ رَضِیَ اهللُ

 وَلکنّی أْحبَبْتُ أَنْ الرَّومِيَّةِ؟ فَقالَ أَبوذر: قَدْ خَرَجَ آذارُ يا رسولَ اهللِ؟ فقالَ )صلی اهلل عليه وآله وسلم(: قَدْ عَلِمْتَ ذلکَ يا أباذرٍّ

 الْجَنَّةِ وَکَيْفَ ال يکُونُ ذلکَ وَأَنْتَ الْمَطْرُودُ عَنْ حَرَمِی بَعْدِ لِمَحَبَّتِکَ لِأَهْلِ بَيْتِی فَتَعِيشَ وَحْدَکَ  يَعْلَمَ قَوْمِی إنَّکَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

 1.ی وُعِدَ الْمُتَّقُونَتِوَتَمُوتَ وَحْدَکَ وَيَسْعَدَ بِکَ قَوْمٌ يَتَوَلّونَ تَجْهِيزَکَ وَدَفْنَکَ، أُولئِکَ رُفَقائِی فِی الْجَنَّةِ الْخُلْدِ الَّ

در مسجد قبا با اصحاب خود نشسته بود. به آنان فرمود: نخستین فردی که اکنون بر شما  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(روزی پیامبر 

شود، از بهشتیان است. برخی افراد، چون این سخن را شنیدند، بیرون رفتند تا شتابان بازگردند و به سبب این وارد می

و به آنان که مانده بودند، فرمود: اکنون چند نفر بر شما در این را فهمید  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(خبر، از بهشتیان شوند. پیامبر 

شود، اهل جوید. از میان آنان، هر کس به من بشارت دهد که ماه آذار، تمام میآیند که هر یک از دیگری سبقت میمی

فرمود: ما در کدام ماه  نیز با آنان بود. پیامبر به آنان )رحمه اهلل(بهشت است. پس آن گروه بازگشتند و وارد شدند و ابوذر 

دانستم، فرمود: ای ابوذر! این را می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(رومی هستیم؟ ابوذر پاسخ داد: ای پیامبر خدا! آذار تمام شد. پیامبر 

اما دوست داشتم که امّت من بدانند تو بهشتی هستی و چسان بهشتی نباشی، در حالی که تو را پس از من، از حرمم 

میری و گروهی سعادتِ تجهیز و کنی و تنها میرانند، چون به اهل بیت من محبّت داری؟: پس، تنها زندگی می( می)مدینه

 «اند؛ بهشتی که به پرهیزگاران، وعده داده شده است.یابند که آنان، همراهان من در بهشت جاودانکفن ودفن تو را می

 است: در روایتی به نقل از علی بن مغیره آمده :2مثال 

مِيتَةٍ. فَقالَ: ما السالم(: جُعِلْتُ فِداکَ! اَلْمِيتَةُ يُنْتَفَعُ ِبشَیْءٍ مِنْها؟ قالَ: ال. قُلْتُ: بَلَغَنا أَنَّ رَسولَ اهللِ مَرَّ بِشاةٍ قَلْتُ لِأَبی عبدِاهللِ )عليه»

تَفِعُوا بإِهابِها؟ قالَ: تِلْکَ شاةُ سُورَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوجِ النَّبِیِّ )صلی اهلل عليه کانَ علی أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِها أَنْ يَنْ

سلم(: ما کانَ علی وآله وسلم( وکانَتْ شاةً مَهْزُولَةً ال يَنْتَفَعُ بِلَحْمِها فَتَرَکُوها حتّی ماتَتْ، فقالَ رسولُ اهللِ )صلی اهلل عليه وآله و

 2يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِها أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإهابِها أنْ تَزَکّی؟!أَهْلِها إِذْ لَمْ 

ای دارد ]یا همة آن نجس و غیر قابل استفاده است[؟ گفتم: فدایت شوم! آیا میته، چیز قابل استفاده السالم()علیهبه امام صادق 

ای گذشت و فرمود: چه چیز مانع شد که فرمود: خیر. گفتم: از پیامبر خدا، چنین به ما رسیده است که بر گوسفند مُرده

                                                           
 .113، ص 1،ج علل الشرائع؛ 215، ص معانی األخبار. 1
 .3، ح 698، ص 6، ج افیالک. 2



 
 

 

 

70 

 

فرمود: آن  السالم()علیهمند شوند؟. امام صادق ت آن بهرهبرند، از پوسصاحبان این گوسفند، اگر از گوشت آن سودی نمی

ای بود که از فرط الغری، گوشت قابل استفاده )صلی اهلل علیه وآله وسلم(گوسفند، از آنِ سوده، دختر زمعه و همسر پیامبر 

توانستند ازگوشت نمی شد که صاحبان این گوسفند، چوننداشت. پس آن را رها کردند تا بمیرد. پیامبر خدا فرمود: چه می

 «آن بهره ببرند، آن را بکشند تا پاک شود و از پوستش استفاده کنند؟.

همان گونه که از صدر حدیث پیداست، علی بن مغیره، حدیثی را شنیده است که با مبانی فقهی، سازگار نیست؛ زیرا به 

یات، پوست آن نجس است و از این رو، برای ابن استناد آیة سوم سورة مائده، گوشت حیوان مُرده، حرام و به استناد روا

، از استفاده نکردن صاحبان این گوسفند مُرده از پوست آن )صلی اهلل علیه وآله وسلم(انگیز بوده است که پیامبر مغیره، شگفت

با ذکر  السالم()علیهام دارد تا رمز و راز روایت را دریابد و امعرضه می السالم()علیهدریغ بخورد. او روایت را بر امام صادق 

 نماید.سبب ورود حدیث، آن را مفهوم و مقبول می

 فرماید:پیامبر خدا می :3مثال 

 1.أَفْطَرَ الحاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»

 «حجامت کننده و حجامت شونده، هر دو افطار کردند.

نکته با مسلّمات فقه شیعه و کند که حجامت از اسباب شکستن روزه است و چون این این حدیث به صراحت بیان می

شافعی صدور اولیة  3اند.اند و برخی نپذیرفتهبرخی از فقیهان با توجیه، صدور آن را پذیرفته 2اهل سنّت سازگار نیست،

 گوید که پیامبر خدا آن را نسخ کرده است.حدیث را قبول نموده؛ اما می

تر این حدیث آید. از این رو، به دو نقل کاملر به دست میاما توجیه اساسی این حدیث نیز از طریق توجیه به سبب صدو

 پردازیم.می

 نقل اول. از شدّاد بن اوس، نقل شده است:

قالَ: خَلَتْ مِنْ رَمَضانَ، فَأتی رسولُ اهللِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( عَلی رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ آخذٌ بِيَدِي لِثَمانِیَ عَشَرَةَ »

 أَفْطَرَ الحاجِمُ وَالمَحْجُومُ.

که دست مرا گرفته و هجده روز از ماه رمضان کرد، در حالیپیامبر خدا در بقیع از کنار مردی گذشت که حجامت می

 «.«کننده و حجامت شونده، افطار کردندحجامت»سپری شده بود. پس فرمود: 

                                                           
 )از ثوبان(. 659، ص 3، ج المجموعة)از ابوهريره(؛  635، ص 2، ج مسند ابن حنبل. 1
 .659، ص 3الدين نووي، ج ، محيالمجموع؛ 26، ص 6، ج تذکرة الفقهاء؛ 335، ص 2، حلّي، ج المعتبر. ر.ک: 2
 (.35، ص 1، ج 3، ص 1، ج المجموعسي بن ابي جارود از شاگردان شافعي )ر.ک: . مانند ابو هريره، عايشه، حسن بصري، ابن سيرين، ابو وليد مو6



 
 

 

 

72 

 

سازد. از این رو، فقیهان و محدثان اهل وی، اشکال را برطرف نمیاین نقل، اگرچه جزئیات بیشتری دارد، اما به هیچ ر

اند که این حدیث در مورد دو نفری بوده است که هنگام حجامت به غیبت کردن از دیگران سنّت، به این توجیه پرداخته

اند، بداند ارائه نکردهاما دلیلی بر این توجیه نیاورده و هیچ روایتی که سبب ورود حدیث را این نکته  1اند؛مشغول بوده

افزون بر اینکه مفطر بودن غیبت خود، نیازمند توجیه است و تنها یک روایت بر این معنما داللت دارد، که طبرانی آن را 

و بیهقی آن را غریب دانسته و گفته: این لفظ را در جای دیگری و از شخص دیگری  2نقل کرده است معجم الکبیردر 

 3نیافته است.

 روایت که از ثوبان نقل شده، چنین است:متن 

 . وَالمَحْجومَمَرَّ رسولُ اهللِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فی رَمَضانَ وَهُوَ يَقْرِضُ رَجاُلً. فقالَ: أَفْطَرَ الْحاجِمُ»

کرد. فرمود: می پیامبر خدا بر مردی گذشت که در ماه رمضان مشغول حجامت بود و در همان حال غیبت هم

 «کننده و حجامت شونده، افطار کردندحجامت

توان مفطر بودن غیبت را به معنای حبط ثواب روزه و می 4به معنای غیبت و بدگویی است« یقرض رجالً»گفتنی است که 

ست که چندان گونه روایت را بپذیریم؛ اما توجیه و نقل دیگری نیز در دست او از میان بردن پاداش آن بدانیم و بدین

 مقبول نیست.

گوید: معنای این حدیث ارتباطی با افطار روزه ندارد؛ بلکه منظورآن است که شیخ صدوق به نقل از استاد خود می

گردند زیرا ایشان به می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(حجامت کننده و حجامت شونده با عمل کردن به سنّت از پیروان پیامبر 

حجامت فرمان داده است. گفتنی است این توجیه با ظهور روایت سازگار نیست و از این رو، شیخ صدوق بیان دیگری 

گوید: حجامت شونده، خود را در معرض نیاز به آورده است که آن نیز برخسته از توجه به سبب صدور نیست. او می

 شود.جامت مقداری خون از بدن خارج و ضعف عارض میافطار قرار داده است؛ زیرا با ح

 ية، که از عبامعاني األخبارآورد؛ اما روایت خود او در شیخ صدوق این دو توجیه را پس از نقل سبب صدور حدیث می

 سازد:بن ربعی نقل شده، مسئله را به راحتی روشن می

يَحْتَجِمَ؟ قالَ: نَعَمْ، ما لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً علی نَفْسِهِ. قُلْتُ: فَهَلْ تَنْقُضُ الْحِجامَةُ صَوْمَهُ؟ سَأَلْتُ ابنَ عبّاسٍ عَنِ الصّائِمِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ »

حِينَ رَأي مَنْ يَحْتَجِمُ فی شَهْرِ رَمَضانَ: أَفْطَرَ الحاجِمُ وَالمَحْجُومُ؟ فقالَ:  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(فقالَ: ال. فَقُلْتُ: فما مُعنی قَوْلَ النَّبِیِّ 

 1.ال لِلْحِجامَةِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم(اهللِ إنّهما أَفْطَرا لِأَنّهما تَسابّا وَکَذَبا فِی سَبِّهِما علی رسولِ 

                                                           

 .651، ص 3، ج المجموع. ر.ک: 1

 .95، ص 2، ج المعجم الکبير. ر.ک: 2

 .238، ص 5، ج السنن الکبري. ر.ک: 3

 .211، ص 1، ج لسان العرب. ر.ک: 4
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د؟ گفت: آری، تا آنجا که از ضعف و سستی جان، نترسد. گفتم: آیا تواند حجامت کندار میاز ابن عبّاس پرسیدم: آیا روزه

شکند؟ گفت: خیر. گفتم: پس معنای این گفتة پیامبر خدا به هنگام دیدن حجامت فردی در ماه اش را میحجامت روزه

شان و روزه شونده، افطار کردند؟ ابن عبّاس گفت: آن دو افطار کردندکننده و حجامترمضان چیست که فرمود: حجامت

شان باز شد، چون ناسزا بر زبان راندند و در این ناسزاگویی به پیامبر خدا، دروغ بستند، نه آنکه به سبب حجامت، روزه

 «باطل شده باشد.

شود که سبب شکستن روزه دروغ بستن بر پیامبر خدا بوده است که خود، از مُفطرات مستقل و قطعی به روشنی دیده می

ناظر به همان دو تن بوده است، نه سایر حجامتگران؛ بنابراین به  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(روزه است. از این رو سخن پیامبر 

 های پیشین نیازی نیست.توجیه

انداز کردن و به ارث نهادن بیش از دو دینار را روا رسد و از این حدیث که پسمی السالم()علیهراوی، خدمت امام : 4مثال 

پرسد؛ زیرا دراوضاع و شرایط اقتصادی آن روز جامعه، ناچار از اندوختن مبلغی پول بوده است که از حدیث داند، مینمی

در پاسخ،  السالم()علیهم نبود هاست و از باب تمثیل آورده شده است. امام شود که چندان زیاد همشابه دیگری مشخص می

کند. عبدالرحمان بن حجّاج این عرضه را گزارش به سبب صدور حدیث، اشاره کرده، عمومیت داشتن حدیث را نفی می

 متن گزارش چنین است: اند.کرده است و سوال کننده را نیز نام برده است، اما راویان بعدی نام او را از یاد برده

قال: أَيُّما رَجُلٍ تَرَکَ دِينارَيْنِ  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(قالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکاةِ، ما يَأْخُذُ مِنْها الرَّجُلُ؟ وَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنا أَنَّ رسولَ اهللِ »

فإذا أَمْسی قالَ: يا فالنُ! اِذْهَبْ  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(مٌ کانُوا أَضْيافاً عَلی رسولِ اهللِ فَهُما کَیٍّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. قالَ: فقال: أُولئِکَ قُوْ

الرَّجُلُ مِنْهم  وَال بِغَيْرِ عَشاءٍ فَجَمَعَ فَعَشِّ هذا. فإذا أَصْبَحَ، قالَ: يا فُالنُ! اِذْهَبْ فَغَدِّ هذا: فَلَمْ يَکُونُوا يَخافُونَ أَنْ يُصْبِحُوا بِغَيْرِ غَداءٍ

فِيهِ هذهِ المَقالَةَ، فَإِنَّ النّاسَ إنّما يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلی السَّنَةِ فَلِلرَّجُلِ يَأْخُذَُُ ما يَکْفِيِه  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(دِينارَيْنِ، فَقالَ رسولُ اهللِ 

 2وَيَکْفِی عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلی السَّنَةِ.

گیرد پرسیدم و به ایشان گفتم که پیامبر خدا فرمود: هر دربارة مقدار زکاتی که شخص می السالم()علیهگوید: از امام صادق می

نهند. امام فرمود: این دربارة کسانی بود که میهمان پیامبر خدا اش را با آن، داغ میکس که دو دینار بر جای بگذارد، پیشانی

شد، مبلغی فرمود: برو و خود را با این غذا، سیر کن و چون صبح مییامبر به او )میهمان( میشد پبودند و چون شب می

هراسیدند که بدون صبحانه و شام به سر برند. از این میان، ای تهیّه کن و از این نمیفرمود: برای خود صبحانهداد و میمی

را فرمود؛ وگرنه، مردم هزینة یکسالة خود را یکباره دریافت  اش این جملهمردی که دو دینار اندوخت و پیامبر خدا درباره

 «اش را بگیرد.تواند مخارج یکسالة خود و خانوادهکنند. پس هر کس میمی

                                                                                                                                                                                                            

 .619، ص معانی األخبار.1

 .152، ص معانی األخبار. 2
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کند. متن حدیث، که از ابان جالب توجه است که حدیث دیگری با اشاره به سبب صدور حدیث عمومیت آن را سلب می

 نقل شده، چنین است:

وَتَرَکَ دِينارَيْنِ، فَقالَ  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(فَقالَ: بَلَغَنا أَنَّ رَجُالً هَلَکَ عَلی عَهْدِ رَسولِ اهلل  السالم()عليهضُهُم عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ذَکَرَ بَعْ»

1هْلَ الصِّفّةِ فَيَسأَلُهُم فَماتَ وَتَرَکَ دِينارَيْنِ.يَأْتی أَ : تَرَکَ کَثِيراً. قالَ: إِنَّ ذلِکَ کانَ رَجاُلً )صلی اهلل عليه وآله وسلم(رسولُ اهللِ 
 

گفت: به ما رسیده است که مردی در زمان پیامبر خدا درگذشت و دو دینار باقی نهاد و  السالم()علیهشخصی نزد امام کاظم 

آمد و از آنان که از نزد اهل صفّه میفرمود: او مردی بود  السالم()علیهپیامبر خدا فرمود: مال فراوانی بر جای نهاده است. امام 

 «کرد و چون درگذشت، دو دینار بر جای گذاشت.گدایی می

 در روایتی که از ابان احمر نقل شده، آمده است: :5مثال 

عَنِ الطّاعُونَ يَقَعُ فِی بَلْدَةٍ وَأَنا فِيها أَتَحَوَّلُ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَفِی الْقَرْيَةِ وَأَنا فِيها  السالم()عليهسألَ بَعْضُ أَصْحابِنا أَباالْحَسَنِ »

 )صلی اهلل عليه وآله وسلم(ولَ اهللِ قَلْتُ: وَإنّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ رس«. أَتَحَوَّلُ عَنْها؟ قالَ: نَعَم. قالَ: فَفِی الدّارِ وَأَنا فِيها أَتَحَوَّلُ عَنْها؟ قالَ: نَعَم

إِنّما قالَ هذا فی قَوْمٍ کانُوا يَکُونُونَ فِی  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(قالَ: اَلْفَرارُ مِنْ الطّاعُونِ کَالْفَرارِ مِنَ الزَّحْفِ. قالَ: إنَّ رسولَ اهللِ 

 2ذلِک فِيهِم. )صلی اهلل عليه وآله وسلم(نَ أماکِنَهُمْ وَيَفِرّونَ مِنْها فَقالَ رسولُ اهللِ الثُّغُورِ فی نَحْوِ الْعَدُوِّ فَيَقَعُ الطّاعُونُ فَيُخَلُّو

ای پرسیدند که: آیا اگر در شهر یا روستا و خانه السالم()علیهبرخی از دوستان ما دربارة حکم فرار از طاعون از امام کاظم 

توان از آنجا به جای دیگری رفت؟ فرمود: آری. گفتم: از رسول خدا حدیث داریم که فرمود: فرار از طاعون بیاید، می

د که در مرزها، پاسخ داد: پیامبر خدا، این را دربارة گروهی فرمو السالم()علیهطاعون، مانند فرار از ]میدان[ جنگ است. امام 

در برابر دشمن بودند و طاعون در میانشان افتاد و سنگرهایشان را خالی گذاشتند و فرار کردند. پس ایشان، این را دربارة 

 «آنان فرمود.

 هاي حديث اهل سنّتنمونه

 کند که فرمود:قیس بن أبی جازم از پیامبر خدا نقل می :1مثال 

 3ذا دَعاکَ.اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ إ»

 «بار خدایا! دعای سعد را استجابت کن.

)صلی اهلل علیه اگر به سبب ورود حدیث توجه نکنیم، ممکن است تصور کنیم که سعد بن ابی وقّاص، به سبب دعای پیامبر 

فهماند که دعای پیامبر بوده است، در حالی که توجه به سبب صدور حدیث، به ما می الدعوةمستجابدر حقّش،  وآله وسلم(

                                                           

 .156، ص األخبار معانی. 1

 .255، ص معانی األخبار. 2
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برای سعد در جریان تیراندازی در جنگ بدر بوده است. این سبب ورود را طبرانی از عامر، چنین نقل  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(

 کرده است:

وةَ؟ قالَ: يَوْمَ بَدْرٍ کُنْتُ أَرْمِی بَيْنَ يَدَي النَّبِیِّ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( فَأَضَعُ قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبی وَقّاصٍ مَتی أُجِبْتَ الدَّعْ»

عليه وآله وسلم(: فَيَقُولُ النَّبِیُّ )صلی اهلل السَّهْمَ فِی کَبِدِ الْقَوْسِ أَقْولُ: اَللَّهُمَّ زَلْزِلْ أَقْدامَهُمْ وَأَرْعِبْ قُلُوبَهُمْ وَافْعَلْ بِهِمْ وَافْعَلْ، 

 1اَللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْدٍ.

)صلی اهلل علیه وآله به سعد بن ابی وقّاص گفته شد: کی دعایت مستجاب شد؟ گفت: در جنگ بدر، من در پیشِ روی پیامبر 

ایشان را هراسان کن گفتم: خدایا! پایشان را بلرزان و دلهنهادم، میکردم و چون تیر را در چلّة کمان میتیراندازی می وسلم(

 «فرمود: خدایا! دعای سعد را مستجاب کن.هم می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(و با آنان چنین و چنان کن و پیامبر 

 ابوبکر بن عبدالرحمان بن حارث از زنی به نام امّ معقل که از قبیلة بنی سعد بن خزیمه بود، چنین نقل کرده است:: 2مثال 

 2 حَجَّةً.فَضَلَّ بِعيرِي فَسَأَلْتُ رسولَ اهللِ، فَقالَ: اِعْتَمِرِي فِی شَهْرِ رَمَضانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِی شَهْرِ رَمَضانَ تَعْدِلُأَرَدْتُ الْحَجَّ »

خواستم به حجّ بروم، اما شترم را از دست دادم و از پیامبر خدا راهنمایی خواستم. پیامبر خدا فرمود: در ماه رمضان به می

 «برو که عمرة در ماه رمضان، برابر با حجّ است.عمره 

گوید: به ما باور برابری میان حجّ ا کبر و این عمره برای ولید بن صبیح مشکل بوده است، و از این رو، به امام صادق می

 فرماید:می السالم()علیهرسیده که عمره در ماه رمضان برابر با حجّ است. امام 

 3اهللِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( فَقالَ لَها: اِعتَمِري فی شَهرِ رَمَضانَ فَهِیَ لَکِ حَجَّةٌ.مرَأَةٍ وَعَدَها رَسولُ إنَّما کانَ ذلِکَ فِی ا»

 «آید.این برای همان زنی است که پیامبر خدا به او وعده داد و فرمود: در ماه رمضان عمره بگذار که یک حج به شمار می

گذارد و مفهوم ارائه شده از سوی جستجو در کتابهای دیگر، جزئیات بیشتری از سبب ورود حدیث را در اختیار ما می

کند. در روایتی، یوسف بن عبداهلل بن مبنی بر اختصاص بودن حکم )نه قاعده بودن آن( را تأیید می السالم()علیهامام صادق 

 ت:اش امّ معقل نقل کرده اسسالّم، از جدّه

جَ النَّبِیُّ اهللِ حَجَّةَ الوَداعِ، وکانَ لَنا جَمَلٌ، فَجَعَلَهُ أبو مَعقِلٍ فی سَبيلِ اهللِ، وأصابَنا مَرَضٌ وهَلَکَ أبو مَعقِلٍ، وخَرَلَمّا حَجَ رَسولُ »

عَِک أن تَخُرجی مَعَنا؟ قالَت: لَقَد تَهَيَّأنا فَهَلَکَ أبو )صلی اهلل عليه وآله وسلم(، فَلَمّا فَرَغَ مِن حَجِّهِ جِئتُُه، فَقالَ: يا اُمَّ مَعقِلٍ! ما مَنَ

! فَإِنَّ الحَجَّ فی سَبيلِ اهللِ. مَعقِلٍ، وکانَ لَنا جَمَلٌ هُوَ الَّذي نَحُجُّ عَلَيهِ، فَأَوصی بِهِ أبو مَعقِلٍ فی سبيلِ اهللِ. قالَ: فَهَالً خَرَجتِ عَلَيهِ

                                                           

 .618، ح 156، ص 1، ج المعجم الکبير. 1

 .406، ص 6ذ، ج مسند ابن حنبل. 2

 .1، ح 565، ص 5، ج الکافی. 3
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مَعَنا فَاعتَمِري فی رَمَضانَ فَإِنَّها کَحَجَّةٍ، فَکانَت تَقولُ: الحجُّ حَجَّةٌ، والعُمرَةُ عُمرَةٌ، وقَد قالَ هذا لی  فَأَمّا إذ فاتَتکِ هذِهِ الحَجَّةُ

 1اهللِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( ما أدري: أَلِی خاصَّةً؟رَسولُ 

وقف راه خدا نمود و سپس، بیمار شد و الوداع کرد، ما شتری داشتیم که ابو معقل، آن را  حجةچون پیامبر خدا، قصد 

به مکّه رفت و چون بازگشت، به حضورش رسیدم، ایشان از من پرسید: چرا با ما  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(درگذشت. پیامبر 

نیامدی؟ گفتم: ما آماده شده بودیم؛ اما ابومعقل درگذشت و در وصیّتش شتری که قصد حج آمدن با آن را داشتیم، در راه 

فرمود: پس چرا با آن نیامدی؟! حج گزاردن، از مصادیق کارهای در راه  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(خدا وقف نمود. پیامبر 

گفت: حج، حجّ خداست؛ اما حال که به حجّ با ما نرسیدی، در ماه رمضان، عمره بگزار که همچون حجّ است. امّ معقل می

 «دانم که آیا فقط مخصوص من است؟را به من فرموده است و نمیاست و عمره، عمره؛ ولی پیامبر خدا، این 

فهماند که آشنایی با سبب ورود حدیث چگونه بر تعمیم و تخصیص حکم تأثیر به ما می السالم()علیهمام صادق اگفتة 

به صراحت به ولید بن  السالم()علیهگذارد و همان گونه که امّ معقل خود نیز تا حدودی پی برده بوده است، امام صادق می

اما برابر  2فرماید که این حکم مخصوص همان زن است. گفتنی است عمره در رمضان مستحبّ مؤکّد است؛صبیح می

 بودن آن با حجّ اکبر، مقبول نیست.

 در حدیث است که پیامبر خدا فرمود: :3مثال 

 3اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِی قَبْرِهِ بِما نِيحَ عَلَيْهِ.»

 «شود.گری بر مرده موجب عذاب او در قبرش مینوحه

 4اند؛اند و آن را مخالف موازین قسط و عدل خداوندی دانستهبسیاری از محدّثان و متکلّمان در این حدیث خدشه کرده

 5«.ال تزر وازرة وزر اُخري»های گوناگون این است که: چه، تصریح قرآن در چندین آیه از سوره

از همان آغاز نیز مطرح بوده است و چون این حدیث بر عایشه عرضه شد، با ذکر سبب ورود و نقل این شکّ و خدشه 

تر حدیث، هم این معنا را ردّ و انکار کرد، و هم متن اصلی حدیث را قابل قبول ساخت. متن روایت را که هشام از دقیق

 پدرش نقل کرده چنین است:

                                                           

، ص 1، ج مسند ابن حنبل؛ 956، ح 218، ص 2، ج رمذيسنن الت؛ 211، ص 2، ج صحيح البخاري. نيز، ر.ک: 1989،  ح 552، ص 1، ج سنن أبی داوود. 1

 .31، ص الجعفريّات؛ 666، ص 1، ج دعائم اإلسالم؛ 3831، ح 238، ص 12، ج مسند أبی يعلی؛ 229

 .636، ص 4، ج الکافی. ر.ک: 2

 .51، ص 6، ج صحيح مسلم؛ 82، ص 2، ج صحيح البخاري. 3

 (.216، ص األنبياءتنزيه . مانند ابن عباس و عايشه )ر.ک: 4

 .68؛ نجم: 1؛ زمر: 18؛ فاطر: 15؛ اسراء: 135. انعام: 5
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فَقالَتْ: إنّما «. أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِی قَبْرِهِ بِبُکاءِ أَهْلِهِ»مَرَ رَفَعَ إلی النَّبِیِّ )صلی اهلل عليه وآله وسلم(: ذُکِرَ عِنْدَ عائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُ»

 1««.هِ الْآنَ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْکُونَ عَلَيْ»قالَ رسولُ اهللِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم(: 

مُرده در قبرش به سبب گریة »دهد که: نسبت می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(نزد عایشه گفته شدکه ابن عمر حدیثی را به پیامبر 

مُرده به گناه خود در حال عذاب شدن است و »عایشه گفت: پیامبر خدا، چنین فرمود: «. شوداش عذاب میخانواده

 «.«اندخاندانش به گریه کردن بر او مشغول

 در نقل دیگری از حاکم نیشابوری آمده است، عایشه گفت:

اهللِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( مَرَّ بِی عَبدِالرَّحمانِ )يعنی ابن عمر(، أَمّا َأنَّهُ لَْم يَکِْذبْ وَلکِنَُّه نَسِیَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنَّ رسولَيَغْفِرُ اهللُ لِأَ»

 2عَلی يَهوديّةٍ يُبکی عَلَيْها، فقالَ: إِنَّهُمْ يَبْکُونَ وَإِنَّها تُعَذَّبُ فی قَبْرِها.

ان )یعنی ابن عمر( را بیامرزد که دروغ نگفته، اما خطا کرده است. پیامبر خدا بر زن یهودی گذشت که خدا ابو عبد الرحم

 «شود.گریند، در حالی که او در قبرش عذاب میکردند. پس فرمود: آنان میبرایش گریه می

 چگونگي تأثير اسباب ورود حديث

سباب ورود حدیث از آن روست که همواره سخنان معصومان را به گیریم که تأثیر بیشتر ااز بررسی مثالها چنین نتیجه می

دانیم، حال آنکه تعداد قابل اعتنایی از آنها سخنانی پذیر میهای قانونی، عمومی و تعمیمشکل قضیة حقیقیه، یعنی گزاره

به این نکته با  دربارة یک واقعة خاص و شخصی و به اصطالح منطقیان، قضیة خارجیه بوده است. فقیهان بزرگ ما گاه

 اند.تذکر داده« قضية فی واقعة»اصطالح 

کنند؛ از این رو در نخستین برخورد با هر توضیح مطلب آنکه بیشتر احادیث، احکام کلی، فراگیر و دائمی را بیان می

آید، غافل از آنکه فقط تعداد اندکی از احادیث برای فرد خاص یا وضعیت و حدیث، معنایی عمومی و دائمی به ذهن می

ر، فراگیری و شمول ندارند. این احادیث اگرچه تعدادشان بسیار موقعیت مخصوصی صادر شده است و مانند احادیث دیگ

کم است، اما وجود دارند و مانند دیگر احادیث، ناظر به همة موضوعات و افراد تحت پوشش خود نیستند، یعنی به 

م خود طبیعت و حقیقت موضوع مرتبط نیستند و مانند آنچه در مثالها گذشت، فقط یک فرد از آن حقیقت را، مصداق حک

 اند. قرار داده

کنند و با مشخص کردن سبب بیان و صدور حکم، مانع اسباب ورود حدیث این دخالت و عدم دخالت را مشخص می

ای، حقیقی ویژه در احکام تقیّهشوند؛ همچنین در برخی موارد و بهگسترش آن نسبت به سایر افراد و مصداقهای دیگر می

 سازند.ضای حاکم بر سخن، هدف اصلی بیان حکم را روشن میبودن حکم را منتفی و با ارائة ف

                                                           
 .9، ص 5، ج صحيح البخاري. 1
 .95، ص 1، ج عدة األصول. نيز، ر.ک: 111، ص 3، ج مسند ابن حنبل؛ 88، ص معرفة علوم الحديث. 2
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 پرسش و پژوهش

 آیا میان قراین مقامی و اسباب ورود حدیث همپوشی کامل وجود دارد؟ .1

 یافتن اسباب ورود حدیث از چه رو ضرورت دارد؟ .2

 . چرا؟با توجه به اسباب ورود، احادیث امام باقر و امام صادق)علیهماالسالم( اهمیت بیشتری دارند .3

 چیست؟« اسباب ورود حدیث»در علم فقه با بحث « قضیه فی واقعه»ارتباط مفهوم  .4
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 تشکیل خانواده حدیثی( هشتمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  هشتم هدف از ارائه مطالب درس

 با مفهوم خانوادة حدیث آشنا شود. (1

 به ضرورت تشکیل خانوادة حدیثی پی ببرد. (2

 بازیابی خانوادة حدیثی آشنا شود.با شیوه های  (3

 فواید تشکیل خانوادة حدیثی را بداند.  (4

 آگاهی یابد.« خانوادة بزرگ حدیث»از مفهوم  (5
 

 مفهوم خانوادة حديث

ترین آنها، احادیثی است که با روایت اصلی، که در صدد فهم آنیم، ارتباط اند و مهمهای منفصل، بیشتر از نوع کالمقرینه

دة حدیث اصلی صادر شده باشد یا از امامی دیگر؛ زیرا بنا بر اعتقاد کالمی شیعه، همة صوم گوبنز همان معدارند؛ خواه ا

هایی متعدد و متفاوت امامان نوری واحدند و علم آنان از یک منبع تراوش کرده است. این احادیث، با حدیث اصلی رابطه

تر از همة اینها، گاه با حدیث اصلی و مورد اند و مهمو معارض دارند. گاه مخصّص و مقیّد و مبیّن، و گاه شارح و ناسخ

معنا هستند. وجه اشتراک اصلی این احادیث، نظر داشتن آنها به یک موضوع محوری است. بر این مضمون و همفهم ما هم

اساس یک مضمون و مرتبط با یکدیگر را از احادیث ناسخ و معارض جدا کرده و بر توانیم احادیث هماساس، می

بریم. با آنکه بنامیم. ما در اینجا احادیث متعارض را از دایره بیرون می« خانوادة حدیث»اصطالح نو ساخته، آنها را 

مضمون و مشابه نیستند، احادیث متعارض، ارتباط تقابل و محدودکننده و بر فهم حدیث تأثیری بسزا دارند، اما چون هم

 پردازیم.رشان بر فهم متن حدیث و مقصود گویندة حدیث میدر فصل بعد به آنها و چگونگی تأثی

توان چنین گفت که: های آنان با یکدیگر، میو نزدیک بودن گفته )علیهم السالم(بر اساس اصل هماهنگی میان سخنان ائمه 

هایی از یک تصویر نامشخص است که با نشاندن هر گونة قطعهمضمون با حدیث مورد نظر، چینش پازلیافتن احادیث هم

 شویم.تر میقطعه در جایگاه واقعی و درست خود، به سیما و نمای نهایی تصویر، نزدیک

ه یک موضوع، که در بسیاری از موارد به یکدیگر نیز ناظرند، اجزای موضوع و مفهوم ارائه شده توسط احادیث ناظر ب

نشانَد و به آنها در کنار هم می تکه شده است،امامان را، که در واقع یک امر واحد بوده و در نقل راویان و نویسندگان تکه
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خود ـ یعنی آنچه از معصومان صادر شده، هرچند همه آنها به ما بخشد. هرچه تعداد این احادیث، به عدد واقعی جان می

تر باشد، به نگرش حقیقی و روح بندی و کشف ارتباطات مختلف آنها نسبت به هم دقیقتر باشد و طبقهنرسیده ـ نزدیک

ث مشابه، منظور از تشکیل خانوادۀ حديث، يافتن احاديایم. تر شدهمعنایی نهفته در پسِ زمینة احادیث، نزدیک

 مضمون و ناظر به يک موضوٍ محوری و نیز فهم نسبتهای آنها با يکديگر برای کشف اين معناست.هم

های: تخصیص و مضمون، یافتن احادیثی که با حدیث مورد نظر ما یکی از رابطهبر این اساس، در بازیابی احادیث هم

ها، از علم اصول یاری گرفته و ست. ما در تعریف این رابطهتعمیم، اطالق و تقیید، و اجمال و تبیین را دارند، ضروری ا

اما پیش از پرداختن به آنها، ضرورت تشکیل خانوادة حدیث و  1ایم؛تر کردهبا آوردن چند نمونه، منظور خود را روشن

 کنیم.روش و موضع عالمان را نسبت به این مسئله بررسی می

 ضرورت بازيابي خانوادة حديث

 ، نور واحدند)علیهم السالم(اهل بیت .1

باید و برای انتساب هر نظر به آنان، می 3و سخنان آنان تصدیق کننده و موافق یکدیگر است 2امامان ما همه نوری واحدند

مجموعه آن ذوات مقدس را یک متکلم به شمار آورد. از این رو همان گونه که همة سخنان متکلم دربارة یک موضوع و 

گاه، بخشی از کالم او مالک و معیارِ شناخت تمام گیرد و هیچه یک سؤال، مبنای فهم و بحث قرار میهمة پاسخهای او ب

نیز این نکته به دلیل اولویت جاری است. هم باید مجموع سخنان یک  )علیهم السالم(مراد او نیست، در مورد امامان معصوم 

 را دربارة آن موضوع گِرد آورد. )علیهم السالم(ئمه همة ا نامام را دربارة یک موضوع دانست، و هم مجموع سخنا

اگر مسائل همچون تقیّه و عدم امکان اظهارنظر آزادِ امامان را در بسیاری از مواقع و در پاسخ برخی از راویان، در نظر 

کرده است و را در بیان حقایق محدود می )علیهم السالم(آوریم و به تفاوت سطوح فکری راویان بیندیشیم که چگونه امامان 

یا به مسئلة نقل به معنا و تفاوتهای ناخواستة گزارش راویان گوناگون توجه کنیم و تقطیع و تحریف و تصحیف را در نظر 

نماید. در این صورت، با یافتن محور، رخ میموضوع و همْداشته باشیم، به آسانی ضرورت گِرد هم آوردن احادیث همْ

 دهیم.نسبت نمی )علیهم السالم(تین متن دربارة یک موضوع، فهم اولیة خود را از آن تمام ندانسته آن را به امامان معصوم نخس

را مفسّر قرآن، این  )علیهم السالم(شود که حدیث و سنّت معصومان اهمیت بازیابی خانوادة حدیث، هنگامی دو چندان می

دانیم. در این مقام و با این نسبت، حدیث در صدد شرح مجمالت قرآن و تفسیر ترین منبع و متن دینی اسالم، باساسی

                                                           

 اند.کمک بيشتري کردهها را در طي درس بيان کنند، به درک موضوع نمونه . اگر استادان گرامي،1

، ج الصراط المستقيم؛ 25، ص مقتضب األثر؛ 95نعماني، ص الغيبة؛ 11، ص کفاية األثر. در منابع روايي ما، احاديث متعدّدي بر اين مطلب داللت دارند. ر.ک: 2

 .83، ص 2، ج کشف الغمّة؛ 151، ص 2

 : والجواب منّا واحد.2، ح 85، ص 1، ج الکافی. 6
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مشابهات آن و تخصیص عمومها و تقیید اطالقهای آن است و اگر در درون خود، این مسیر را نپوید و پس از کنار هم 

آید. به سخن دیگر، ابتدا باید تواند از انجام دادن درست این مهم برنشستنها، یک نظر واحد و نهایی را ارائه ندهد، نمی

همة احادیث ناظر به آیات قرآن را همخوان و همسو نمود و سپس، با برایند و حاصل برآمده از مجموع آنها، به 

 ارتباطشان با قرآن پرداخت.

 همه آنچه را گفتیم، این حدیث رضوی در چند جمله کوتاه، بهتر و با بالغت تمام بیان کرده است:

فاُلنٌ وَفُالنٌ فَيَتَناقَضُ کاَلمُنا، إِنَّ  تَحَدَّثْنا حَدَّثْنا بِموافَقَةِ الْقرآنِ وَمُوافَقَةِ السُّنَّةِ؛ إِنّا عَنِ اهللِ وَرَسُولِهِ نُحَدِّثُ وال نَقُولُ: قالَ:إِنّا إِنْ »

 1کالمَ آخِرِنا مِثْلُ کَالمِ أَوّلِنا وَکَالمُ أَوَّلِنا مُصادِقٌ لِکالمِ آخِرِنا.

گوییم فالن کس و کنیم و نمیگوییم؛ ما از خدا و رسولش نقل میاگر سخن بگوییم موافق با قرآن و سنّت سخن می ما

کنندة سخن آخرین فالنی گفت تا کالم ما متناقض شود؛ه سخن آخر ما مانند سخن اول ماست و سخن اولین ما تصدیق

 «ماست.

 قل به معنان.2

کند، وجود شیوة نقل به معناست؛ یعنی نقل معنا و خانواده را ثابت مییث همدلیل دیگری که ضرورت جستجوی احاد

به نقل مضمون حدیث، عدم امکان استدالل به همة  ها. نتیجة منطقی اکتفااظ و واژهمحتوای یک خبر، بدون جمود بر الف

ت و در نقل کتبی نیز در موارد موارد جزئی الفاظ و هیئات است. نزد عقال، نقل به معنا شیوة معمول در نقل شفاهی اس

رود. امامان ما این شیوة عقالیی را امضا کردند و ضمن احادیثی چند، بر آن صحّه نقل قول غیر مستقیم به کار می

ایشان این شیوه را در نقل احادیث خود ]حدّاقل  2ها، تفاوت معنوی ایجاد نکند.گذاردند؛ اما با تأکید بر اینکه تفاوت واژه

جایز دانستند و با این اجازه، نقل حدیث را آسان ساخته و به ترویج و همگانی شدن حدیث  3ها[در غیر دعاها و نامه

 یاری رساندند.

امری شایع در  )رحمه اهلل(اهلل بروجردی از این رو، نقل به معنا نزد عالمان شیعی یک سیرة امضا شده و مقبول و به گفته آیت

 گوید:می أحاديث مقلوبةایشان در کتاب  4میان راویان بوده است.

                                                           

 .591، ص 2، ج معرفة الرجالاختيار . 1

، مهدي «نقل به معنا: »69، ص 2، ش علوم حديث. نيز، ر.ک: 263و  261، ص 11، ج کنزالعمّال؛ 131، ص 2، ج بحار األنوار؛ 51، ص 1، ج الکافی. ر.ک: 2

 مهريزي.

 ي.، محمدجواد شبير«در زيارت عاشورا« تنقّبت»درنگي در واژة : »61، ص 21، ش علوم حديث. ر.ک: 6

داند و آن را دربارة روايات علي بن را يک حديث مي وسائل الشيعةجلد پانزدهم « ابواب صالة مسافر». ايشان حديث دوازدهم و پانزدهم باب پانزدهم از 5

 (.185)همان، ص « ةالنقل بالمعني کان أمراً شائعاً بين الروا»گويد: ( سپس مي186، ص البدر الزاهرکند )يقطين در معناي وطن شرعي، تکرار مي
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وَإِنَّما  نْقُلُونَ ما يَسْمَعُونَ بِعَيْنِ أَلْفاظِهِعِنْدَ ما تَتَبَّعْنا فِی تَراجِمِ الرُّواةِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِين عَرَفْنا مِنْ حالِهِمْ أَنَّهُم کثيراً ما ال يَ»

 1يَرَوْنَ الْمعانِیَ حَسَبَ ما يَتَصوَّرُونَها ويَسْتَفِيدُونَها بِتَصَوَّراتِهِمْ وَإِنْ کانوا قد يَخْطَئُونَ فِی ذلِکَ.

یابیم که در موارد بسیاری عین الفاظ آنچه را نگریم، درمیمی )علیهم السالم(چون در احوال راویان روایات امامان معصوم 

کنند، اگرچه گاه در این میان اند، بازگو میاند و به ذهن خویش سپردهآنچه را دریافتهکنند، بلکه معنای اند نقل نمیشنیده

 «شوند.دچار خطا هم می

ه دانسته، با توجه دادن به این شیوة رایج، تعارض اخبار را عالمان شیعی گاه پیدایش پیدایش اختالف اخبار را از این ناحی

 2کردند.حل می

کاریها و الفاظ آن توان به سادگی همة متنها را با تمام جزئیات و ریزهمضمون، نمیاز این رو، به هنگام تعدد نقلهای هم

یان تفاوت و تعارض فرق نهاد. این آنها را نامعتبر دانست. باید م توان همةدرست و حجت دانست، همان طور که نمی

مضمون، در صورت متعارض نبودن با یکدیگر معتبرند و الزم نیست تنها بخشِ فرق بدین معناست که همة نقلهای هم

تکرار شونده و قدرِ مشترک آنها را معتبر و حجّت دانست و بخشهای تکرار ناشونده و ویژة هر نقل را کنار نهاد؛ زیرا روا 

ها با عنایت به متن و ن نقل به معنا در جایی است که راوی تغییری در معنای آن ندهد و گزینش او از واژهو مقبول بود

 و شیوة معمول راویان نیز چنین بوده است. 3فهم دقیق آن باشد

همة مضمون کنیم و امکان خطای راوی و اینکه تنها به پندارِ خود شایان ذکر است که ما تخطّی از این شیوه را انکار نمی

کنیم؛ اما این احتمال خطا به وسیلة را به درستی و بدون تغییرْ نقل کرده، نه آنکه در عالم خارج هم چنین باشد، نفی نمی

های گوناگون مرتبط با نقل شود، و در این میان با آن مانند سایر احتماالت در حوزهاصول عقالیی نادیده گرفته می

وع خارجی چنین خطاهایی درباره راویان مقبول و معتبر، محتمل، اما اندک و قابل اغماض شود؛ زیرا وقحدیث، رفتار می

 است مانند احتمال درست نشنیدن و نادرست خواندن.

اعتبار ندارد؛ اما این بدان معنا  ،از این رو، بر طبق این قاعده، اگر یک نقل با قدر مشترک نقلهای دیگر همخوان نباشد

رک هر یک از نقلها به دلیل آنکه تکرار نشده ثابت نشود؛ بلکه اجزای غیر مشترک هر یک نیز نیست که جزء غیر مشت

اعتبار دارند و همچون هر خبر واحد دیگری، تا جایی که نقل دیگری با آن معارض نباشد، حجّیت دارد و به صرف 

                                                           

 .115، ص 1، ج مرآة العقول. نيز، ر.ک: 61، ص أحاديث مقلوبة. 1

والجواب في ذلک »وجوبية تعارض النصين/ تفسير توقيع امام زمان، بدين مضمون:  )رسائل شيخ انصاري(، بحث شبهة فرائد األصول. به عنوان مثال، ر.ک: 2

 «.ة إلي اُخري فعليه التکبير وأمّا الحديث اآلخر...حديثان: اما احدهما فإنّه إذا انتقل عن حال

راد االّ أن جوابه ـ صوالت اهلل وسالمه عليه ـ باألخذ  بأحد الخبرين من باب التسليم يدلّ علي ان الحديث األوّل نقله اإلمام بالمعني وأ»... گويد: شيخ انصاري مي

 «.السالم( بالتخييرن إرادة ما عدا هذا الفرد فاجاب )عليهشموله لحالة االنتقال من القعود إلي قيام بحيث ال يتمکّ

 (.131، ص 2، ج بحار األنوار« )إن أصبت فيه فال بأس. »6
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افتد که یک راوی ا که بسیار اتفاق میافتد؛ چراختالف در بیش و کمی و یا خصوصیا غیر مؤثّر در معنا، از حجّیت نمی

 کند.بینمد و همة آن را نقل میداشتنی میکند و راوی دیگری ماجرا را دوستبخشی از یک ماجرا را بازگو می

ها و کتابهای توانیم بر بخش بزرگی از متون احادیث اصرار ورزیم و از تکرار آنها در مجموعهاین بدان معناست که ما می

صدورشان اطمینان بیابیم و با یافتن خانوادة حدیث و دیدن مجموعی از روایات، نقلهای شاذ و نادر را کنار  حدیثی، به

شوند؛ ولی این مختص نقل به معنا نیست و حتّی دو هر دو آنها از حجّیتْ ساقط می نهیم. آری، در فرض تعارض دو نقل،

افتند؛ زیرا اصل اگر با یکدیگر متعارض شوند، از حجّیت می نقل صریح و عیناً مطابق الفاظ صادر شده از معصوم هم

 عقالیی عدم خطا به دلیل ترجیح بالمرجح قابل جریان نیست.

کشاند؛ اما این تفاوتها حدّاقل در حوزه حدیث باید بیفزاییم اگرچه تفاوت نقلها گاه احادیث را به تعارض یا اجمال می

 و بیشتر نقلها حتی با همة تفاوتهای متعدد لفظی، اختالف معنوی مهمی با هم ندارند؛ مانند: 1شیعه، فراوان نیست

 2«مِنْ حِکْمَتِهِ ]أَي الْمَرْءِ الْمُؤْمِنِ[ عِلْمُهُ بِنَفْسِهِ.»

 3«مِنْ حِکْمَتِهِ ]أَي الْمَرْءِ الْمُؤْمِنِ[ مَعْرِفَتُهُ بِذاتِهِ.»

 4«.ووقوفه عند قدرهأفضل الحکمة معرفة اإلنسان نفسه »

، و سخنان امام عیون الحکم والمواعظ، غرر الحکمعرض آن )همچون و متون هم البالغةنهج بسیاری از احادیث

 اند.( از این گونهتحف العقولدر  )علیه السالم(علی

در « المؤمنين وعوراتهممن طلب عثرات »نمونة دیگر برای نشان دادن نقل به معنا و کم بودن دایرة اختالف نقل، باب: 

اند و تفاوتهای اندکی با هم دارند و در معنای مضموناست. در این باب، احادیث یکم، سوم، ششم و هفتم هم الکافي

 5اصلی و مشترک، یعنی نهی از عیبجویی و پیگیری عیوب مؤمنان، اختالفی ندارند.

اند. یکی از این دانشمندان معاصر، مسفر این مسئله پرداخته افزاییم که برخی از دانشمندان اهل سنّت نیز بهدر پایان می

به تفصیل گراییده و چنین نتیجه گرفته است که صحابیان، بیشتر نقل به مقاييس نقد متون السنّةعزم اهلل دمینی، در کتابش 

                                                           

ها بوده است. نه حفظ و نقل شفاهي، اصلي راويان بر کتابت و قرائت نسخهشود. در حوزة حديث شيعه، تکية. اين کار به نحوه تحمّل و نقل حدث، مربوط مي1

 تاج نقل به معنا شوند.تا مح

 .33، ح 81، ص 15، ج بحار األنوار. 2

 .955، ص نزهة الناظر. 6

 .6115ح  غررالحکم. 5

 . متن احاديث ياد شده چنين است:655، ص 2، ج الکافی. 5

  مَا.إِلَي الْکُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلَ عَلَي الدِّينِ فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَراتِهِ وَزَالّتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا يَوْماًـ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِاهلل )عليهما السالم( قَاال أَقْرَبُ مَا يَکُونُ الْعَبْدُ 

 الرَّجُلَ عَلَي الدِّينِ فَيُحْصِيَ عَلَيْهِ عَثَراتِهِ وَزاَلّتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا يَوْماً مَا.السالم( قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَکُونُ الْعَبْدُ إِلَي الْکُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلُ ـ زُرَارَةَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ )عليه

 فَظُ عَلَيْهِ زَالّتِهِ لِيُعَيِّرَهُ بِهَا يَوْماً مَا.السالم( قَالَ: أَبْعَدُ مَا يَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اهلل أَنْ يَکُونَ الرَّجُلُ يُوَاخِيَ الرَّجُلَ وَهُوَ يَحْـ ابْنِ بُکَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاهلل )عليه
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در دورة متأخّر هم بخاری، نقل  2پذیرفتند.گرچه برخی مانند عبداهلل بن عمر، تغییر یک کلمه را نیز نمی 1اند،کردهمعنا می

دمینی  3اند.کرده است. پس از آن نیز جمهور علما، با شرایطی، نقل به معنا را پذیرفتهبه معنا، و مسلم، نقل به خود لفظ می

 آورد که:از جانب قائالن به جواز، حدیث مرفوعة ابن مسعود را می

سولَ اهللِ! تَحَدَّثْنا بِحَدِيثٍ ال نَقْدِرُ أَنْ نَسُوقَهُ کَما سَمِعْناهُ، فَقالَ النَّبِیُّ )صلی اهلل عليه وآله إنَّ رَجاُلً سَأَلَ النَّبِیَّ وَقالَ لَهُ: يا ر»

 4«وسلم(: إذا أَصابَ أَحَدُکُمْ الْمَعْنی فَلْيُحَدِّثْ.

 آورد:می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(اند، این دو حدیث را از پیامبر و به نقل از آنان که نپذیرفته

 5نَضَّرَ اهللُ امْرَأً سَمِعَ مِنّا حَديثاً فَحَفِظَهُ حَتّی يُبَلِّغَهُ، فرُبَّ مُبلَّغٍ أحْفَظُ لَهُ مِنْ سامِعٍ.»

کند تا به دیگری برساند که بسی حدیث به او شنود و آن را حفظ میخداوند خرّم گرداند کسی را که از ما حدیثی می

 «تر است.نیده )و بازگو کننده( حافظرسیده، از این فرد حدیث ش

 3رُبَّ حامِلٍ فِقْهٍ إِلی مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.»

 «برد و بسی حامل فقه که خود فقیه نیست.تر از خود میبسی حامل فقه که )فقه خود را( به سوی فقیه

گردد، نه ادای گوید: ادا کردن هر آنچه شنیده است، به ادای معنا برمیکند و میاستدالل به این دو حدیث را رد می مینید

 7عین الفاظ و این معنایی عرفی و شایع است. البته این، در صورتی است که موجب تفاوت در فهم حدیث نشود.

ه معنا را با همان شرط عقالیی و نقل شده از پیشوایان ما پذیرفته گیری، به نظر شیعه نزدیک شده و نقل باو با این نتیجه

 است.

 سیرۀ محدّثان.3

مضمون، روش عمومی محدّثان و فقیهان بزرگ ما بوده و این نشان دهنده بازیابی موضوعی و گرد هم آوردن احادیث هم

ـ یکی از  المحاسناهمیت تشکیل خانوادة حدیث برای فهم یا تسهیل درک احادیث نزد آنان است. برقی، صاحب 

ز حوادث روزگار محفوظ مانده است ـ احادیث کتاب های بزرگ حدیثی شیعه که تنها بخشی از آن اترین مجموعهکهن

                                                           

 .618، ص الکفاية فی علم الرواية. ر.ک:1

، الکفاية فی علم الروايةپذيرفت )ر.ک: نمي« بين الغنمين« العائرة»مثل المنافق کمثل الشاة الرافضة »را در حديث « الرافضة»به « العائرة». ابن عمبر تغيير کلمة 2

 (.238دادي، ص خطيب بغ

 .611، ص الکفاية فی علم الرواية؛ 653، ص 1، سرخسي، ج األصول. ر.ک:6

 .612، ص الکفاية فی علم الرواية. 5

 .561، ص 1، ج مسند ابن حنبل. 5

 .2، ح 516، ص 1، ج الکافی؛ و بنگريد به: 151، ص 5، ج سنن ترمذي. 3

 .21ـ  19، ص مقاييس نقد متون السّنه. 1
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بندی و تدوین کرده است. پیش از او نیز برخی از صاحبان اصول اربعمئه )مانند حریز خود را به صورت موضوعی دسته

ابن نگار )همچون اند، همان گونه که در نقل احادیث به وسیلة راویان جامعبن عبداهلل( اصلهای خود را چنین سامان داده

 ابی عمیر، یونس بن عبدالرحمان، حسین بن سعید اهوازی و علی بن مهزیار( شاهد هستیم.

و  من ال يحضره الفقیه، شیخ صدوق در بصائر الدرجات، محمّد بن حسن صفّار در الکافيمحمّد بن یعقوب کلینی در 

. آنان به جای روش مسندنویسی، که انددر بسیاری از کتابهای خود، همین روش را پی گرفته )رحمه اهلل(شیخ طوسی 

دهد، روش تبویب موضوعی را برگزیدند. این روش، حتی در احادیث یک راوی )نه یک موضوع( را در کنار هم قرار می

 میان اهل سنّت که مسندهای متعددی داشتند، جای خود را گشود و صحاح ستّه بر اساس تبویب موضوعی شکل گرفتند.

عی، چه به صورت ابواب فقهی و چه به صورت اخالق و تاریخ و سیره، ورزیدگی محدّث را بندیهای موضواین دسته

فهماند که مؤلّف تا چه حد توانسته است مفهوم حقیقی و منظور نهایی گوینده یا گویندگانِ دهد و به خواننده مینشان می

 چند حدیثِ گِرد آمده در یک باب را به درستی دریابد.

محور را عنوان همان باب قرار داده و زرگ، این مفهوم و نتیجة به دست آمده از چندین روایت همبرخی از محدّثان ب

ق( است که کاری سترگ را  1124اند. بارزترین این اشخاص، شیخ حرّ عاملی )م گونه، برداشت خود را ارائه کردهبدین

نْد. او به واقع، هم در مرحلة اخذ و بازیابی احادیث، به انجام رساتفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعةدر کتاب 

و هم در مرحلة گزینش و چینش و ارائة احادیث، روش موضوعی را برگزید. شیخ حرّ، در مبدأ و نقطة حرکت اخذ 

یابد و پس از بازیابی، به تدوین دهد و احادیث ناظر به آن مسئلة فقهی را میحدیث، موضوعات فقهی را محور قرار می

دهد. پیش از او، محمّد محسن فیض کاشانی پردازد و هر دسته از احادیث ناظر به یک مسئله را در یک باب جا میآنها می

همین شیوه را در جمع و شرح کتب اربعه پیموده و پس از وی نیز، عالمة مجلسی سایر احادیث شیعه را چنین  الوافيدر 

 سامان داده است.

مستدرک و  عهوسائل الشيبا کنار هم نهادن دو مجموعة بزرگ روایی  )رحمه اهلل( بروجردی اهللدر دوران معاصر نیز آیت

را سامان داد و کار استنباط  جامع األحاديثدار و ، و افزودن آیات و روایاتی دیگر، این روش پسندیده را ادامهالوسائل

اهلل شبیری زنجانی، این شیوة سَلَف را پاس تر نمود. برخی از بزرگان معاصر، همچون آیتتر و آسانفقیهان را صحیح

اند و معتقدند که حتی احادیث ضعیف در باب یک موضوع را نیز باید گِرد آورد و در کنار احادیث صحیح نهاد و داشته

های کلیدی به کار رفته در احادیث صحیح، و نیز تعریضها و عة واحد به آنها نگریست تا مراداز واژهبه صورت یک مجمو

 ناظر بودن هر حدیث به دیگری روشن شود.

های عیان و نهان احادیث، های شعی و غیر شیعی را نیز بیابیم تا اشارهها و نحلهباید احادیث دیگر فرقهما معتقدیم که می

 ها مشخص و روشن شود.و برخی از رویاروییهای احتمالی با دیگر اندیشه )علیهم السالم(م ائمه و معاریض کال
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تأخیر »و « تبیین»، «تخصیص»اند و در جای جایِ مباحث علم اصول مانند عالمان فقه واصول نیز به این مسئله پرداخته

های کالمی سر حدّ امکان، عامّ و تامّ باشد و حتی قرینهاند که جستجو باید تا ، به این نکته توجه داده«بیان از وقت حاجت

 1صادر شده از امامان دیگر را باید یافت.

اهلل استادی این کار را به تفسیر موضوعی قرآن ـ که کاری مقبول و پذیرفته شده است شناسان معاصر، آیتدر میان حدیث

 2است.بازگردانده  اربحار األنوـ تشبیه کرده و سابقة آن را به عالمة مجلسی در 

 3اند.در میان عالمان اهل سنت نیز، کسانی مثل دکتر یوسف قرضاوی به این موضوع پرداخته

 فوايد بازيابي خانوادة حديث

فایدة مهم و اصلی بازیابی خانوادة حدیث عالوه بر فهم دقیق حدیث روشن شدن حکم نهایی است؛ چه این حکم فقهی 

توان پس از جستجوی کامل و یافتن همة احادیثِ عام و مطلق و مخصّص و مقیّد باشد، چه اخالقی. به عبارت دیگر، می

آید، حکم داد و آن را حجّت دانست و جز در این یث مرتبط برمیو...، به حاصل جمع و آنچه از کنار هم نهادن همة احاد

 احتمال خطای فراوان دارد و حجّت نیست. )علیهم السالم(صورت، حکم نسبت داده شده به دین و معصومان 

لفظ ای داریم، یعنی چه در جایگه متکلّم، و چه در مقام مخاطب، به نخستین ما در گفتگوهای روزمرة خود نیز چنین شیوه

دهیم و با وجود گستردگی و شمول معنایی یک واژه، گاه آن را کنیم و آن را حجّت قرار نمیعم یا مطلق احتجاج نمیا

کاهیم یا در جایی دیگر، به خروج برخی مصداقها و کنیم و با افزودن صفت و شرط و استثنا از گسترة آن میمحدود می

 کنیم.یح میافراد و گروهها از آن لفظ عام یا مطلق تصر

افزاید و گاه پیش از پرسش او کند و متکلّم در پاسخ به او قیودی بر سخن خود میگاه مخاطب از گوینده سؤال می

آورد تا مراد و مقصود نهایی خود را به طور کامل برساند. در برخی مواقع نیز از مخاطب هایی را همراه سخن میقرینه

گوید، توجه کند و آنها را با این تر گفته، و چه آنچه را پس از این میآنچه را پیش هایش، چهخواهد که به دیگر گفتهمی

با شیوة رایج، چندان تفاوت  )علیهم السالم(سخن درآمیزد تا منظور او روشن شود. نحوة گفتگو و تعامل زبانی امامان معصوم 

اند. عالمان علم اصول فقه ارتباطهای میان سخنان را ندارد و آنان روشهای معمول و متعارف را تأیید کرده و به کار برده

اند که ما در اینجا به برخی از آنها اشاره اند و بحثهایی را با عناوین عامّ و خاص و ... سامان دادهتعریف و برشمرده

 کنیم.می

                                                           

، 6، ج فرائد األصول. نيز، ر.ک: 511، ص 2و ج  516و  52ـ  51، ص 1، ج عدّة األصولها رجوع کنيد به: اهي بيشتر از اين اصطالح و برخي نمونه. براي آگ1

 )دربارة فهم معناي نقض يقين به قرينة مجموع روايات(. 38ص 

 اهلل استادي.: مصاحبه با آيت19و  18، ص 11، ش علوم حديث. 2

 دهيم.( ارجاع مي128)ص  المدخل لدراسة الحديث النبويمندان را به کتاب وي: . عالقه6
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 تخصیص حکم.1

، تحقق فراگیری واژه در جایی که عموم در اصطالح یعنی فراگیری معنا نسبت به همة مصداقهای واژه و به عبارت دیگر

 1کننده بر معنا و فراگیر بودن آن است.قابلیت این فراگیری را دارد، و عام همان واژة داللت

گیرد و این اعمّیت مطلق است، خاص در اصطالح عبارت است از دلیلی که در برابر دلیلی فراگیرتر )اعم( از خود قرار می

شود تا از حکم آن دلیل عام تری دارد و موجب میوالً این دلیل از آن دلیل عام، داللت قویای که معمنه مِن وجه، به گونه

 2دست بکشیم و بدن عمل نکنیم.

متعدّدی برای عامّ  تکنند. اصولیان تقسیمااند و در مقابلة با هم معنا پیدا میبه عبارت دیگر، عامّ و خاص، دو مفهوم نسبی

گونه که تقسیمات اند، همانلی، استغراقی و مجموعی، و الفاظ مختصّ هر یک را ذکر کردهاند؛ همچون: عموم بدبرشمرده

 3اند، مانند مخصّص لفظی و لبّی.دیگری را برای خاص بیان نموده

 بریم.این مباحث در علم اصول فقه مطرح شده است. از این رو تنها با ذکر مثال بحث را به پایان می

اَلْإِسرافُ مَذْمُومٌ »آنهاست: اند که از جملةاحادیث متعدّدی هماهنگ با قرآن اسراف را کاری ناپسند و مذموم دانسته :1مثال 

لیس فیما أصلح ابدن »و « اسراف در هر چیزی نکوهیده است، جز در کارهای خیر 4؛فِی کُلِّ شَیْءٍ إِالّ فِی أَفْعالِ الْبَرِّ

 «.آورد، اسراف نیستسامان میدر آنچه بدن را به  5اسراف؛

 از پیامبر خدا نقل شده است: :2مثال 

 3.لِکُلِّ نَبِیٍّ شَفاعَةٌ وَإنّی خَبَأْتُ شَفاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبائِر مِنْ أُمَّتی يَوْمَ الْقِيامَةِ»

 «ام.اندوختههر پیامبری شفاعتی دارد و من شفاعتم را برای مرتکبان گناه کبیره از امّتم در روز قیامت 

 نیز در حدیث دیگری از ایشان آمده است:

 7.شَفاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبائِر مِنْ أُمَّتِی»

 «شفاعت من برای مرتکبان گناه کبیره از امّتم است.

                                                           

 .116، ص اصطالحات األصول. 1

 .265ص  . همان،2

و عام،  . منظور از مخصّص لفظي، ورد يک لفظ داللت کننده بر تخصيص است و مقصود از مخصّص لبّي، دليلي است که نه لفظي و نقلي، بلکه عقلي اس و6

توانند به عموميت آن گردن بنهند. گاه به اجماع فقيهان موردي خاص از تحت عموم خارج است که اين نيز تخصيص لبّي گيرد که عقال نميافرادي را در بر مي

 است.

 .1968. همان، ح 5

 الم(.الس)از اسحاق بن عبدالعزيز از امام صادق )عليه 15، ح 599، ص 3و ج  11، ح 55، ص 5، ج الکافی. 5

 .815، ح 681، طوسي، ص األمالی. 3

 .69155، ح 698، ص 15، ج کنز العمّال؛ 5151، ح 521، ص 2، ج سنن ابی داوود. 1
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 شوند:این دو روایت، به وسیلة روایت زیر مخصَّص می

 1الشِّرْکِ وَالظُّلْمِ.وَأَمّا شَفاعَتِی فَفِی أَصْحابِ الْکَبائِر ما خَال أَهْلَ »

 «و اما شفاعتم برای مرتکبان گناه کبیره است، به جز مشرکان و ستمکاران.

 تقیید حکم.2

مطلق در لغت یعنی مُرسل، رها و آنچه قید و بند ندارد و در اصطالح فراگیری معنا نسبت به همة حالتهای واژه است. 

 ست.ای که موضوع و متعلق حکم شرعی قرار گرفته اواژه

ای که مطلق و فراگیر نیست، اما قابلیت آن را دارد و مقیّد نقطة مقابل مطلق و به نحو تقابل عدم و مَلَکه است؛ یعنی واژه

 2شود.هرگاه قید را بردارند، مطلق و فراگیر می

 :1مثال 

 3اَلْعِتابُ حَياةُ الْمَوَدَّةِ.»

 «سرزنش، مایة زنده ماندن دوستی است.

 شود.وسیله دو حدیث زیر تا حدودی مقیّد میاین حدیث به 

 4کَثْرَةُ الْعِتابِ تُؤَذِنُ بِاالِرْتِيابِ.»

 «انگیزد.زیاد سرزنش کردن، شک برمی

 5إِيّاکَ أَنْ تُکَرِّرَ الْعَتَبَ؛ فَإِنَّ ذلکَ يُفْرِي بِالذَّنْبِ وَيُهَوِّنُ الْعَتْبَ.»

 «نماید.منزلت میتأثیر و کمزند و سرزنش را کمدامن می مبادا سرزنش را تکرار کنی، که این کاربه گناه

 :2مثال 

 3إيّاکَ وَکَثْرةَ الْکاَلمِ؛ فَإِنَّهُ يُکْثِرُ الزَّلَلَ ويُورِثُ الْمَلَلَ.»

 «نهد.کند و کسالت بر جای میمبادا زیاد سخن بگویی، که لغزش را فراوان می

 شود:میاین حدیث نیز به وسیله دو حدیث زیر مقیّد 

                                                           

 .63، ح 655، ص الخصال. 1

 .253، ص اصطالحات األصول. ر.ک: 2

 .615، ح غرر الحکم. 6

 .1111. همان، ح 5

 .6158ح . همان،5

 .2381، ح غرر الحکم. 3
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 1ال تُکْثِرُوا الْکَالمَ بِغَيرِ ذِکْرِ اهللِ؛ فَإِنَّ کَثْرَةَ الْکاَلمِ بِغَيْرِ ذِکْرِ اهللِ قَسْوةُ الْقَلْبِ.»

 «به جز ذکر خدا زیاد سخن نگویید، که سخن فراوان به جز ذکر خدا، مایة قساوت قلب است.

 2قاسِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَلکنْ اليَعْلَمُونَ. إِنَّ الّذِينَ يُکْثِرُونَ الْکاَلمَ فِی غَيْرِ ذِکْرِ اهللِ،ال تُکْثِرُوا الْکَالمَ فِی غَيْرِ ذِکْرِ اهللِ؛ فَ»

 دانند.به جز ذکر خدا سخن زیاد مگویید، که پُرگویان در غیر ذکر خدا دلهایشان سخت است، اما خود نمی

 شود.نمیفهماند که نکوهش سخن فراوان شامل ذکر این دو حدیث می

 تبیین حکم.3

تر و یا نزد گروه آن چیزی است که برای ما و در زمان حال روشن نیست و اگرچه پیش« واژة مجمل»یا « حدیث مجمل»

 خاصّی روشن بوده است، اکنون به سبب پیچیده شدن در میان چیزهایی، مجمل و مبهم شده است.

 3د گوینده، ظاهر و روشن باشد.نیز آن چیزی است که داللتش بر معنای مقصو« مبیّن»و 

های مشترک لفظی )مانند اند( یا واژههای مجمل، فراوان است مانند مجمل ذاتی )که حروف مقطّعة قرآن از آن جملهگونه

تواند همسر باشد و هم پدر زن(. دیگر که مراد، هم می 5«أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ»و مشترک معنوی )مثل  4«(قرء»

 اقسام مجمل نیز هستند که جای بحث آنها در علم اصول فقه است.

محکم و متشابه را با مجمل و مبیّن یکی بدانیم، آنگاه برای ضرورت بازیابی خانوادة حدیث،  3اگر همچون برخی اصولیان،

 فرمود: السالم()علیهروایی نیز در دست داریم که امام رضا  به منظور درک مقصود اصلی گوینده، یک نصّ

ما وَالتَتَّبِعُوا مُتَشابِهَهَا دُونَ إنَّ فِی أَخْبارِنا مُتَشابِهاً کَمُتَشابِهِ الْقرآنِ وَمُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقرآنِ، فَرُدُّوا مُتَشابِهَهَا إلی مُحْکَمِهِ»

 7.مُحْکَمِها فَتَضِلُّوا

، مانند قرآن، محکم و متشابه دارد. متشابه آنها را به محکمشان باز گردانید و به جای محکم، از متشابه پیروی روایات ما

 «شوید.مکنید، که گمراه می

 نمونه

 پیامبر خدا فرمود:

                                                           

 )از ابن عمر از پيامبر خدا(. 1، ح 6، طوسي، ص األمالی؛ 2526، ح 62، ص 5، ج ذيسنن الترم. 1

 السالم( گفته است: ...(.السالم( که فرمود: مسيح )عليه)از عمرو بن جميع از امام صادق )عليه 11، ح 115، ص 2، ج الکافی. 2

 .266، ص اصطالحات األصول. 6

 . به معناي پاکي و حيض.5

 .261. بقره: 5

 .266، ص اصطالحات األصول. 3

 .69، ح 231، ص 2، ج السالم(عيون أخبار الرضا )عليه. 1
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 1کُلُّ کَالمٍ ال يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ.»

 «اجذم خواهد بود.هر سخنی که با حمد خدا آغاز نشود، 

 شود.، موجب اجمال حدیث شده است، اما با مراجعه به احادیث مشابه، به راحتی زدوده می«أجذم»اجمال 

 از ابو هریره نقل شده که پیامبر خدا فرمود:

 2کُلُّ کَالمٍ أَوْ أَمْرٍ ذي بالٍ ال يُفْتَحُ بِذِکْرِ اهللِ فَهُوَ أَبْتَرُ، أَوْ قالَ: أَقْطَعُ.»

 «خن یا کار مهمّی که با نام خدا آغاز نشود، دُم بریده خواهد بود.هر س

 پیامبر خدا فرمود:

 3ةٍ.کُلُّ أمْرٍ ذي بالٍ ال يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اهللِ والصَّالةِ عَلَیَّ فَهُوَ أَقْطَعُ أَبْتَرُ، مَمْحُوقٌ مِنْ کُلِّ بَرَکَ»

 «برکت خواهد بود.نشود، مقطوع و نافرجام و بی هر کار مهمّی که با حمد خدا و درود بر من آغاز

را بیابیم؛ اما باید گفت که محتمل است آنان « أجذم»توان از طریق مراجعه به کتابهای غریب الحدیث نیز معنای اگرچه می

ت. گفتة نیز این معنا را از طریق یافتن احادیث مشابه به دست آورده باشند که بحث آن، به عهدة دانش غریب الحدیث اس

نیز در این زمینة، مفید است. این سخن، شاهدی بر یافتن معنای غریب و مقصود اصلی، از  البالغةنهجسیّد رضی، مؤلّف 

 گوید:های متعدّد است. وی میطریق گِردآوری احادیث مشابه قرینه

مْرَ الّذي يَهُمُّ اإلفاضَةَ فِيهِ وَتَمَسُّ الْحاجَةُ إلی الْکالمِ عَلَيْهِ. إذا لم يُنْظَرْ هذا الْقَوْلُ مَجازٌ، وإنّما شّبَّهَ ـ عَلَيْهِ الصَّالةُ وَالسَّالمُ ـ اَلْأَ»

أَبُو  لُوغِ. وَمِمّا يُقَوّي ذلکَ ما رَواهُفِيهِ حَمْدَ اهللِ ـ سُبْحانَهُ وَتعالی ـ بِاألَقْطَعِ الْيَدِ مِنْ حَيْثُ کانَ قَالِصاً عَنِ السُّبُوغِ، وَناقصاً عَنِ الْبُ

فَأَقامَ عَلَيْهِ الصَّالةُ وَالسَّالمُ نُقْصانَ «. ءِ هُرَيرَةَ أَيضاً قالَ: قالَ ـ عَلَيْهِ الصَّالةُ وَالسَّالمُ ـ: اَلْخُطْبَةُ الّتِی لَيْسَ فِيها شَهادَةٌ کَالْيَدِ الْجَذْما

، اَلْحَدِيثُ الْآخَرُ الّذِي ذَکَرَهُ أَبو عُبَيدِ الْقاسِمُ بْنُ ساَلّمٍ فِی کِتابِهِ: غَرِيبُ الْحَدِيثِ، الْخُطْبَةُ مَقامَ نُقْصانِ الْخِلْقَةِ. وَمِمّا يُشْبِهُ هذا الْخَبَرَ

 4ذَمُ، الْمَقْطُوعُ الْيَدِ.قالَ: وَالْأَجْ« مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرآنَ ثمَّ نَسِيَهُ لَقِیَ اهللَ سُبْحانَهُ وَهُوَ أَجْذَمُ»وَهُوَ قَوْلُهُ ـ عَلَيْهِ الصَّالةُ والسَّالمُ ـ: 

، کار مهمّی را که باید بدان همّت گمارد و نیاز به سخن دربارة آن )صلی اهلل علیه وآله وسلم(این گفته، مَجاز است و پیامبر 

تواند حمله دست، تشبیه کرده است؛ چون چنین کسی، نه میشود، به انسانِ بیهست، اما در آن به حمد الهی پرداخته نمی

 ن است که فرمود: کند، روایت ابو هریره از ایشاببرد و نه به چیزی دست یابد. آنچه این احتمال را تقویت می

                                                           

 .5851، ح 556، ص 2، ج سنن أبی داوود. 1

 .659، ص 2، ج مسند ابن حنبل. 2

 )از رهاوي از ابو هريره(. 2511، ح 558، ص 1، ج کنز العمّال. 6

 .191، ح 255، ص المجازات النبوية. 5
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همین شیوه، یعنی مراجعه به همة احادیث مشابه برای حلّ مسائل دشوار در حدیث )مانند نگرش اسالم به دنیا و آخرت، 

 1کارا و سودمند است.«( صمد»ثروت و دارایی، نقصان و یا کمال عقلِ زنان، و برخی صفات الهی، همچون: 

از همین روش سود  ،کافياز کتاب « باب الخیر والشر»ود بر نخستین حدیث ، در تعلیقة خ)رحمه اهلل(عالمة طباطبایی 

دشواری آن را حل کرده و از بروز شبهة جبر، پیشگیری کرده است. او  3و با ارجاع به نخستین حدیث باب قبلی، 2جسته

 4ار بسته است.به وسیلة روایت ششم همان باب، به ک« باب الجبر والقدر»همین شیوه را برای حلّ روایت دوم 

پردازی و تحلیل مسائل مختلف و مرتبط با هم نیاز دارد، لزوم مراجعه به گفتنی است حلّ مسائلی این چنین که به نظریه

اند. ما مجموع هایی از احادیث که هر کدام، خود، یک خانوادة مستقلسازد. دستهچند دسته احادیث متناظر را مبرهن می

 نامیم و به اجمال بدان، اشاره خواهیم کرد.می« بزرگ حدیثخانوادة »ها را این دسته

 هاي بازيابي خانوادة حديثشيوه
دستیابی به احادیثی که با هم ارتباط دارند و به یک مطلب، ناظرند، همیشه ساده و سریع نیست، اگرچه پیشرفت علم بشر 

ویژه در بخش رایانه، از مشکالت آن کاسته و بدان سرعت بیشتری بخشیده است. نخستین گام در و فناوریهای جدید، به

ز تالشها و دسترنج عالمان و محدّثان پیشین است. مراجعة مستقیم به چینی ااین میدان، همچون هر تحقیق دیگر، خوشه

اما اگر منبع و کتاب مصدر حدیث ما  5سازد؛کتاب و منبع حدیث، ما را در بسیاری از موارد به احادیث مشابه رهنمون می

اشد، باید از راههای دیگر برداری نببندی نادرست و ناموزون، قابل بهرهبندی موضوعی نداشته و یا به علّت دستهدسته

 تری به دست آید.سود جست. این راهها باید همگی و در کنار هم پیموده شده تا خانوادة حدیث به شکل هرچه کامل

 مراجعه به جوامع روايي و تصنیف موضوعي.1

اند و از این رو، یافتن حدیث مورد بحث در بندی شدهویژه جوامع روایی شیعه، به روش موضوعی دستهجوامع روایی، به

ای از احادیث مشابه آنها رهنمون کند. این درستْ مثل یافتن حدیث در منبع تواند ما را به دستهیکی از ابواب آنها می

جانبة او، با احادیث که به علّت کاوش مؤلشف و گردآوری جامع و همه اصلی و کتاب مصدر حدیث است، با این تفاوت

، و وسائل الشيعةبرجستة این دسته کتب در زمینة احادیث فقهی، شویم. نمونةمتعدّد و از چندین منبع مختلف رو به رو می

بران از چنان بوده است که بهره بندی زیبای این دو کتاب،است. جامعیت و دسته بحار األنواردر زمینة احادیث غیر فقهی، 

                                                           

 به کار برده است.معرفة اهلل فی الکتاب والسنّةو  التنمية اإلقتصاديةقات دار الحديث، اين شيوه را در تحقيق کتابهايي چون . مرکز تحقي1

 .155، ص 1، ج الکافی. 2

 .152. همان، ص 6

 .158و  153، ص 1. ر.ک: همان، ج 5

 (.591، ص 2)ج  الکافی( و معناي قرار دادن صلوات براي پيامبر خدا در 258، ص 2)ج  المحاسن. مانند احاديث خوردن گوشت در 5
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حدیث را از مراجعه به کتب اصلی حدیث، باز داشته و حتّی در قرنهای اخیر به مهجوریت کتب اربعه در میان 

کنیم و برخی از پژوهان انجامیده است. اگرچه ما به هیچ روی به کفایت مراجعة محقّق به این جوامع، توصیه نمیدانش

 دانیم.ی به احادیث مورد نیاز یا متن درست و اصلی، نتیجه همین کار میناکامیها را در دستیاب

مراجعه به کتب خاصّ نوشته شده در زمینة موضوع اصلی مورد پژوهش نیز سودمند است؛ برای مثال، احادیث دوستی و 

بان و رجب را در از شیخ صدوق، و احادیث مربوط به ماههای مبارک رمضان و شع مصادقة اإلخوانبرادری را در کتاب 

حجم و موضوعی فراوان ، از همو باید دید. در حوزة حدیث اهل سنّت، ابن ابی الدنیا تألیفهای کمفضائل األشهر الثالثة

، تألیف منذری، و برای الترغيب والترهيبو برای مراجعات معمولی و کم عمق در زمینة احادیث اهل سنّت، مطالعة  1دارد

 شود.توصیه می ميزان الحکمة مراجعات کاربردی، مجموعة

دهند و این خود، سرِ گاه مؤلّفان این کتب ما را به بابی مشابه و منبعی اصیل و غنی در زمینة بحث و تحقیق ارجاع می

 تر مسئله است.نخی برای پیگیری گسترده

 استفاده از معجمهای لفظي و موضوعي.2

توان با یافتن دانند. میاند روش استفاده از هر معجم لفظی دیگری را میکار کرده معجم الفاظ قرآنهمه کسانی که با 

یابی کرد و سپس به دنبال حدیثهای گوناگون آن، روان شد؛ برای محور اصلی معنای حدیث، واژة آن موضوع را ریشه

« صدیق»ع محوری آن را توان موضومورد بحث و بررسی ما باشد، می 2«ال خیر فی صدیق ضنین»مثال، اگر حدیث 

 دست یافت که:البالغة در نهجبه این حدیث « صدق»دانست و تحت ریشة 

 3«ال خَيْرَ فِی مُعِينٍ مُهِينٍ وَال فِی صَدِيقٍ ضَنِينٍ.»

معجمهای موضوعی نیز چنین حالتی دارند، با این تفاوت که احادیث آورده شده تحت یک مدخل مشخص، لزوماً همان 

« رفیقٌ بخیل»، همین حدیث را با واژة البالغةنهج و غررالحکملفظ و واژه را ندارند و ممکن است در معجم موضوعی 

توان آنها بندی شوند و میتوانند موضوعی دستهوعی، خود میهای معجمهای موضیافت. ناگفته نماند مدخلها و سرشناسه

 را به صورت الفبایی مرتّب کرد.

 کند.بحث را کامالً روشن میالبالغة نهج و غررالحکم ای ساده به معجمهای لفظی و موضوعیمراجعه

ه و از این طریق، دستیابی به سازی شدنویسی، برخی از کتابهای حدیثی، نمایهدر سالهای اخیر و با پیشرفت فنّ نمایه

 تر شده است.تر و تعداد متون سودمند افزوناحادیث مورد نظر، آسان
                                                           

 و ... . اإلخوان، مکارم األخالق، الشکر. 1

 .11111، ح غرر الحکم. 2

 .61، نامة البالغةنهج. 6
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 گیری از رايانهبهره.3

ویژه حدیث، در بیشتر موارد همچون معاجم لفظی عمل ای تهیه شده در زمینة علوم اسالمی، بههای رایانهرایانه و برنامه

گیری از کلیدْ تر آنها در توانایی بهرهدر سرعت و کمیِ خطای کاربر، اما فایدة مهم کنند و البته با تفاوت چشمگیریمی

تر کردن هاست؛ یعنی ترکیباتی از دو کلمه و مادّه یا بیشتر به منظور بسته و محدود کردن دایرة جستجو و دقیقواژه

به سبب همین پُر تعداد بودن در شیوة دستی  پاسخهای به دست آمده. راهی که در مورد جوابهای پُر تعداد، کارایی دارد و

 و در معجمهای کتای عملی نیست.

، تعداد انبوهی از احادیث مشتمل بر یکی از این «صدق»در همان مثال قبلی، به علّت فراوانی مشتقّات و هیئتهای مادّة 

ترکیب کنیم به « ضنین»و یا « بخیل» کنند؛ اما اگر باشوند و کار بررسی متون را مشکل میهیئتها در معجم نشان داده می

تر تر و کوتاهای را سریعها، جستجوی رایانهها و مادهیابد. از این رو، مهارت در ترکیب متناسب واژهشدّت تقلیل می

، هادهد. یک پیشنهاد برای انتخاب این کلیدواژهکند و در برخی موارد، احادیث مشابه بیشتری را در اختیار ما قرار میمی

استفاده از نهاد و گزارة حدیث مورد نظر است. احادیثی که نهاد و یا همان مسندالیه آنها با هم یکسان باشد، در موضوع 

اند و این مسئله، دربارة محمول نیز صادق است، اما فراوانی آن بسی کمتر است، مانند این احادیث اصلی با هم مشترک

 که:

 «، اندکی بیشتر شکیب نورزید.که شکيب ورزدآن 1مَنْ صَبَرَ صَبَرَ قَلِيالً؛»

 «آنکه شکیل ورزید، مدتها ستوده شد. 2؛مَنْ صَبَرَ ساعَةً حَمِدَ ساعاتٍ»

 و یا:

 «دوست انسان نابخرد، در رنج و سختی است. 3،صَدِيقُ الْجاهِلِ مَتْعوبٌ مَنْکُوبٌ»

 «در رنج است. دوست انسان نابخرد، 4،صَدِيقُ الْجاهِلِ فِی تَعَبٍ »

 و برای گزاره و خبر، این احادیث که:

 «5ما مِنْ عَبْدٍ فَتَحَ عَلی نَفْسِهِ باباً مِنَ الْمَسْئَلَةِ إالّ فَتَحَ اهللُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ باباً مِنَ الْفَقْرِ.»

 3.سَبْعِينَ باباً مِنَ الْفَقْرِ مَنْ فَتَحَ عَلی نَفْسِهِ بابَ مَسْئَلَةٍ فَتَحَ اهللُ عَلَيْهِ»

                                                           

 .6، ح 88، ص 2، ج الکافی. 1

 .21، ح 163، ص 19، ج بحار األنوار؛ 58ص  ،کنز الفوائد. 2

 .5829، ح غررالحکم. 6

 .9، ح 652، ص 15، ج بحار األنوار؛ 119، ص خصائص االئمة. 5

 .1131، ح 619، ص جامع األخبار. 5

 .22، ح 155، ص 96، ج بحار األنوار. 3
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 «ای از تکدی و گدایی را بر روی خود بگشاید، خداوند هفتاد در از فقر را بر او خواهد گشود.هر کسی دریچه

 هانمونه

 آوریم:برای رون شدن تأثیر بازیابی خانوادة حدیث در فهم آن، دو نمونه می

قيمَةُ کُلِّ امْرِئٍ ما های درست و نادرستی از آن، ارائه شده است: است که ترجمهالبالغة نهج حدیث مشهوری از :1مثال 

 1.يُحْسِنُهُ

به  آمده، نقل شده است،« یحسنه»به جای « یحسن»با این تغییر که  3اإلرشاد و 2کتاب من ال يحضره الفقيهاین حدیث که در 

 توان برای آن، بهایی تعیین کرد.همتای آن نیست و نمیسنگ و بدیل است که حکمتی همای بیگفتة سیّد رضی، جمله

 کنند:این حدیث، بسیار بر سرِ زبانهاست و برخی آن را چنین معنا می

 «4دهد.ارزش هر انسانی ]بسته[ به آن چیزی است که انجام می»

فت؛ اما اگر احادیث مشابه ها گرشاید اگر فقط همین یک حدیث در این باره باشد، نتوان اشکال مهمی بر این گونه ترجمه

 دهیم.یابیم و بدون تردید، ترجمة دیگری از آن ارائه میخانوادة آن را بیابیم، به راحتی معنای درست آن را میو هم

 یابیم.که مبتدای حدیث است، احادیث مشتمل بر این عبارت را می« قيمة کل امرءٍ»حال با کلید واژة 

 «ارزش هر شخص، به اندازة دانش اوست.: 5.عْلَمُهُقِيمَةُ کُلِّ امْرئٍ ما يَ»الف(

داند، از آموختن دانش، خجالت نکشد که که نمیآن:3ال يَسْتَحْيِيَنَّ مَنْ ال يَعْلَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، فَإنَّ قِيمَةَ کُلِّ امْرِئٍ ما يَعْلَمُ.»ب(

 «ارزش هر کس، به دانش اوست.

 «دهندة ارزش اوست.علم و عقل هر کس، نشان7.امْرِئٍ عِلْمُهُ وَعَقْلُهُيُنْبِئُ عَنْ قِيمَةِ کُلِّ »ج(

نقل کرده است که  است، السالم()علیهکه در حقیقت، دستنوشتة امام علی « السالم()علیهکتاب علی »از  السالم()علیهامام باقر  د(

 «و قدر هر کس، شناختِ اوست.ارزش 5.قِيمَةُ کُلِّ امْرِئٍ وَقَدْرُهُ مَعْرِفَتُهُ»ایشان فرمود:

 توان به این حدیث، دست یافت:ها میهمچنین با اندکی مهارت در کاربرد کلیدْواژههـ(

                                                           

 .81، حکمت البالغةنهج. 1

 .5865، ح 689، ص 5، ج من ال يحضره الفقيه. 2

 .611، ص 1،ج اإلرشاد. 6

 (.تحف العقول رجمة )ت 193، ص رهاورد خرد. 5

 .3152، ح غرر الحکم. 5

 .2181. همان، ح 3

 .11121، ح غررالحکم. 1

 .1، ص معانی األخبار. 8
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 السالم(: النّاسُ عالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَأَنْشَدَ مَتَمَثِّالً بِهذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ:قالَ اإلمامُ علیٌّ )عليه»

 ؤُهُ / وَيُهَجَّنُ فِی النّادِي إذا ما تَکَلَّمافَکَمْ مِنْ بَهِیٍّ قَدْ يَرُوقُ رُوا

 1فَقِيمَةُ هذا الْمَرْءِ ما هُوَ مُحْسِنٌ / فَکُنْ عالِماً إِنْ شِئْتَ أَوْ مُتَعَلِّما.

 و سپس به این دو بیت، استشهاد کرد:« اند و یا متعلّممردم یا عالم»فرمود:  السالم()علیهامام علی 

 شود.برافراشته / که چون در جمع سخن گوید، زشت شمرده میبسی صاحب دیوان بلند و »

 «.«داند / پس یا عالم باش و یا متعلّمبهای این انسان، چیزی است که نیک می

، خود، چه منظور و مقصودی داشته است؛ زیر مصرع آخر شعر، کالم امام السالم()علیهدهدکه امام این شعر به خوبی نشان می

 کنند.شعر است و مصرع سوم، همان جملة مورد نظر ما که در یک سیاق و نسق یک معنا را دنبال میقبل از استشهاد به 

 هم، معنا و مقصود، چنین است: السالم()علیهاینجاست که در این شعر منسوب به خود امام علی  هجالب توج

 هْدي أَداِلّءُال فَضْلَ إالّ لِأَهْلِ الْعِلْمِ، إِنَّهُمْ / عَلی الْهُدي لِمَنِ اسْتَ»

 2وَقِيمَةُ الْمَرْءِ ما قَدْ کانَ يُحْسِنُهُ / وَالْجاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْداءُ.

 اند که رهجویان را رهنمایند.جز برای اهل دانش، فضیلتی نباشد / چه آنان

 «اند.داند / و نادانن با دانایان، دشمنارزش انسان، چیزی است که می

انجام دهیم، به حدیث ذیل دست « ما یحسنه»یا « ما یحسن»همچنین، اگر این جستجو را با عبارت محمول، یعنی  و(

 یابیم:می

 3النّاسُ أَبْناءُ ما يُحْسِنُونَ وَقَدْرُ کُلِّ امْرِئٍ ما يُحْسِنُ، فَتَکَلَّمُوا فِی العِلْمِ تَبَينُ أَقْدارُکُم.»

داند. پس دربارة علم سخن گویید تا ارزش و د هستند و ارزش هر کس آن است که میداننمردم، پسرانِ آنچه نیک می

 «منزلت شما روشن شود.

توان به فهمِ ادیبان نیز کند؛ اما برای اطمینان بیشتر میآنها منظور را روشن می اگرچه مجموعه این روایات ونظر به همة

 مراجه کرد.

 گوید:میالعیننگار تاریخ لغت، در کتاب سترگ خود خلیل بن احمد فراهیدی، اوّلین معجم

 4.«قِيْمَةُ کُلِّ امْرِئٍ ما يُحْسِنُ»طالِبٍ: أَحَثُّ کَلِمَةٍ عَلی طَلَبِ الْعِلْمِ قُوْلُ عَلیِّ بْنِ أبی»

                                                           

 .28، ح 52، ص الناظرنزهة. 1

 .25، ص ديوان المنسوب إلی اإلمام علی. 2

 .218، ص تحف العقول؛ 15و  51، ص 1، ج الکافی. 6

 «.حسن». نيز، الصحّاح، مادّه 28، ص العين. 5
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ارزش هر کس، آن چیزی است که بلد « است: م(السال)علیهطالب ترین سخن بر طلب علم، گفتة علی بن ابیبرانگیزاننده

 «.است

 نقل شده که فرمود: السالم()علیهآخر اینکه در روایت دیگری از امام علی  و نکتة

إِنَّ اهللَ اصْطَفَهُ »قِصَّةِ طالُوتَ:   فِیقُلْتُ أَرْبَعاً، أَنْزَلَ اهللُ تَصْدِيقِی بِها فِی کِتابِهِ ... قَلْتُ: قِيْمَةُ کُلِّ امْرِئٍ ما يُحْسِنُ، فَأَنْزَلَ اهللُ »

 1.2«وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ 

من چهار چیز گفتم که خداوند، در کتابش آنها را تصدیق کرد: ... و گفتم: ارزش هر کس، به اندازة داناییهای اوست و 

 «.«علم و توان او افزود خداوند، او را برگزید و بر»خداوند، در قصّة طالوت، نازل کرد: 

به آیه، چنین است که مردم به انتخاب طالوت، اعتراض کردند و گفتند: او از طبقة  السالم()علیهنحوة استشهاد امام علی 

اشراف و نجبا نیست و پیامبرِ قوم هم به پاسخ الهی، آنان را متوجّه دو برتری اساسی و مورد نیاز طالوت کرد: قدرت 

 می. پس ارزش انسان، نه به نَسَب، که به دانش و توان اوست.جسمی و توان عل

اعم دانست و برای مثال، علوم مهارتی را مانند صنعتگری، رانندگی « ما یعلم»را اندکی از « ما یحسن»توان گفتنی است می

تر زیباتر و دقیق ، بسیارالسالم()علیهدانست که در این صورت، حدیث امام علی « ما یحسن»و شغلهای خدماتی را جزو 

 شود.می

 اند:های ذیل را ارائه دادهخُرده بگیریم که چرا ترجمه البالغةنهج توانیم بر برخی از مترجماناکنون می

 3. ارزش هر کس به چیزی است که برای آن، ارزش قائل است.1

 4. بهای هر مردی به اندازة نیکی اوست.2

 5ست.. بهای هر شخصی به اندازة اعمال نیک او3

 خانوادة بزرگ حديث

های مترادف و متضاد، دخالت دارند، در فهم برخی از احادیث، فهم احادیث دیگر ها، فهم واژهگونه که در فهم واژههمان

مؤثر است، احادیثی که موضوع اساسی آنها با موضوع اصلی و محوری این دسته احادث، ارتباط و حتّی تقابل دارد، 

 محدود و تنها از یک جهت باشد.هرچند این ارتباط، 

                                                           

 .251. بقره: 1

 .1182، ح 595، طوسي، ص االمالی. 2

اي ها و شرحهاي آن از مرکز تحقيقات رايانهو ترجمه نهج البالغههاي ديگر بنگريد به: لوح فشردة ها و آشنايي با ترجمه. براي آگاهي از منابع اين ترجمه6

 حوزة علمية اصفهان.

 . همانجا.5

 . همانجا.5
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 مرتبطها.1

منظور از ارتباط در اینجا، نزدیک بودن مفهوم محوری دو یا چند دسته از احادیث است. هر یک از این دسته احادیث، 

دهند و از این نظر، در حوزة معنایی خود، روشن و روشنگرند؛ اما با توجه به خود، یک خانوادة حدیث را تشکیل می

اند، و تعدّد و تقارب این های زندگی که ناظر بر بسیاری از مفاهیم اعتقادی و اخالقییات بسیار در همة پهنهوجود روا

مفاهیم، ضروری است که روایات ذیل همة این موضوعات مرتبط و به هم پیوسته را مطالعه کنیم؛ برای مثال، احادیث 

دهند و شامل بیش از یکصد حدیث است. امل مذموم، امل می، خود، یک خانوادة بزرگ را تشکیل «أمل )آرزو(»دربارة 

و « تمنّی»هستند؛ اما مفاهیم « أمل»ترین آرزو و ... همه، خود از عناوین فرعی باب ممدوح، آمال دور و دراز، بزرگ

پیشوایان ما  اند و از این رو برای نگرش کلی و دقیق اسالم ونیز از جهاتی به این موضوع نزدیک و با آن مرتبط« رجاء»

، نیاز داریم. به عبارت دیگر، اگر «طمع»به بررسی احادیث این سه دسته و حتّی برخی از احادیث باب « أمل )آرزو(»به 

، خانوادة حدیث هر یک از ابواب: تمنّا، «أمل»بخواهیم تحقیق کاملی انجام دهیم باید افزون بر دیدن همة احادیث باب 

ها نظر نهایی را م و آنگاه با توجه به احادیث مشترک و متقارب هر یک از این خانوادهرجاء و طمع را نیز تشکیل دهی

 دربارة آرزو بیان داریم.

شود و در پیگیری و جستجو، جز معدودی گفتنی است گاه موضوعات مرتبط، دستة بزرگی از احادیث را شامل نمی

غالباً احادیث آن در کنار همان خانوادة موضوع اصلی نهاده  نامیم ومی« کلیدْواژه»آید. ما اینها را حدیث به دست نمی

 شوند نه آنکه به صورت مستقل مطرح شوند.می

 چنین است.« فرح )سرور(»نسبت به « نزهة»برای مثال واژة 

، مشهورترین مجموعة جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالمدر پایان، توصیة شیخ محمّد حسن نجفی، صاحب کتاب 

 آوریم:کند، میرا به نقل از شیخ جعفر تستری که شاگرد خود را بدان سفارش می فقه شیعه

کرد و آن جستجوی کامل برای استنباط هر ، بدان سفارش میجواهرکنم که استادم، صاحب او را به چیز توصیه می»

از مطالعة ادلّة ]اجتهادی[، حکمی از احکام و عجله نکردن در حکم با استناد به اصول ]عملی[ و قواعد و عمومات، پیش 

بسی »فرمود: ـ خاکش پاک باد ـ می جواهرخاصّه در هر جاست؛ بلکه بر روایات همان باب بسنده نکند که صاحب 

احکام مربوط به مسائل طهارت ]در اوّل فقه[ که از مطالعة احکام حدود و قصاص و دیات ]در آخر فقه[ روشن 

 1«گردد.می

                                                           

 )اجازة شيخ جعفر شوشتري به ميرزا جعفر طباطبايي حائري(. 569، دفتر سوم، ص شيعهميراث حديث . 1
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 متقابلها.2

شود. این کارکرد، مانند هر مفهوم با مفهوم مقابل آن، تحدید و در بسیاری از موارد، تعریف و تبیین می حوزة معنایی

 است.« تعرف األشیاء بأضدادها»های متضاد و از مصداقهای قاعدة کارکرد واژه

به احادیث یک طرف  بارِ ارزشی متعادل و تکرر نسبی متوازن داشته باشند، توجه محض حال اگر این دو مفهوم متقابل،

ها و یا مذمتهای حدیث کند و توصیهتقابل و غفلت از احادیث طرف دیگر، ما را دچار افراط در ارزشگذاری آن مفهوم می

گراییم؛ به عبارت دیگر هر یک از دو مفهوم متقابل به بینیم و در مقام عمل نیز به افراطب و تفریط میرا بدون مرز می

آورد که در درون یک خانوادة ای دیگری است که توجه نکردن بدان همان اشکالی را پدید میمنزله یک قید بزرگ بر

پنداریم. این توجه بینم و حکم خاص را عام میآورد و حکم مقیّد شده را به سبب ندیدن قید، مطلق میحدیث پیش می

و طوالنی از سوی کسانی شده که یکسویه و ندیدن احادیث مربوط به مفهوم متقابل، گاه موجب سکوتهای افراطی 

اند، ولی به احادیث حزن توجه اند و گاه آنان را که احادیث فرح را دیدهاحادیث سکوت را دیده و احادیث کالم را ندیده

اند، در شادیهای هیجانی و خیالی فرو برده است. از این رو، تشکیل خانواده حدیث برای مفهوم متقابل نیز الزم نکرده

 مطالعه شود.« أمل»متضاد است نیز باید اخذ و در کنار « أمل»که با « یأس»مثال نخست، احادیث باب  است و در

ترند و به همین دلیل، موجب تغییر کامل دیدگاه ما گفتنی است گاه دستة احادیث موضوع متقابل، بسی بیشتر و پُر اهمیت

، «نزهة»، چنین وضعیتی دارند. البته اگر احادیث: «سرور»در مقابل احادیث مربوط به « حزن»شوند. احادیث دربارة می

 ماند.نماید، اما نسبت اصلی باقی میتأثیری میرا نیز بیفزاییم، این وضعیت، تغییر محدود و کم« بهجة»، «نشاط»

است،  داراین شیوه، یعنی دیدن احادیث موضوعهی مرتبط و متقابل در کنار موضوع اصلی در تاریخ تدوین حدیث، سابقه

از این  الکافي« کتاب العقل والجهل واإلیمان والکفر»اگرچه پُر دامنه نیست. در میان متقدّمان، شیخ کلینی در سامان دادن 

شناسان اشاره کرد. در میان شرق ةالحیاو  لحکمةمیزان اتوان به دو کتاب روش سود جسته است و در عصر حاضر می

مفهوم ویندة این راه دانست. او افزون بر طرح مباحث نظری در این زمینه، کتاب توان توشی هیکو ایزوتسو را پنیز می

را بر اساس تقابل ایمان و کفر، و ارتباط فسق و نفاق و کفر سامان داده است، هرچند به علت  1ايمان در کالم اسالمي

های خود را از میان احادیث اهل سنّْت گزیده و برخی از ابتکارهای امامان شیعه را ناآشنایی با حوزة حدیث شیعه، نمونه

 ندیده است.
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 پرسش و پژوهش

 نسبت میان قرینه های منفصل کالمی و خانوادة حدیث را بیان کنید.  .1

 شرط اساسی شیوة نقل معنوی کدام است؟ .2

 کلید واژه ها چه هستند و چه نقشی دارند؟ .3

 دو فایده از فواید بازیابی خانوادة حدیث را بیان کنید. .4

 را با توجه به احادیث هم خانوادة آن تفسیر کنید.« العز من الیاس»حدیث  .5
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 توجه به احادیث معارض( نهمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  نهم هدف از ارائه مطالب درس

 با چگونگی تاثیر احادیث معارض در فهم حدیث و انواع آن آشنا شود. (1

 به تاثیر احادیث معارض در فهم حدیث، پی ببرد. (2

 بشناسد.نقش احادیث معارض را در تشخیص مقصود اصلی گویندة حدیث  (3

 از روند تاثیر گذاری تقیه و نسخ در فهم حدیث، اطالع یابد. (4

 
زنند، به گفتیم که جستجوی احادیثی که به حدیث مورد تحقیق ما تقیید یا تخصیص می« خانوادة حدیث»در فواید یافتن 

ای با حدیث نخست متخالف رسانند. در واقع، احادیث مخصّص و مقید به گونهسخن یاری میفهم مقصود اصلی صاحبْ 

شود. لیکن گاه احادیثی یافت با یک سنجش ساده میان آنها جمع می پاید واند؛ اما این ناسازگاری دیری نمیو ناهمخوان

شود و به اصطالحِ اصولیان، پا بر جا و مستقر شوند که ناهمگونی آنها با حدیث مورد بررسی به آنسانی زایل میمی

جود احادیث دهد؛ زیرا به دلیل وگردد و حجیت خود را از دست میمانَد. در این صورت حدیث نخست متزلزل میمی

و زایش همگی آن سخنان از یک نور  )علیهم السالم(متعددی مبنی بر حکیمانه بودن سخن آنان و واحد بودن سخن ائمه 

 توانیم این اختالف آشکار را بپذیریم.پاک، نمی

ث متخالف این انتظار به جا از آغازین روزهای پیدایی حدیث وجود داشته است و سلیم بن قیس هاللی از انتساب احادی

شتابد تا آن حضرت راز این اختالفها را برای او می السالم()علیهشود و به حضور امیر مؤمنان علی به رسول خدا سرگردان می

 السالم()علیههمین پرسش را محمّد بن مسلم و منصور بن حازم و معلّی بن خُنَیس و کسان دیگری از امام صادق  1بیان کند.

خود از چگونگی عملکرد پیروانشان به گاه روی دادن تعارض و اختالف  )علیهم السالم(ان معصوم پرسند و حتّی اماممی

کند و به به صراحت از توهم تناقض در سخن خود پیشگیری می السالم()علیهشوند و امام علی احادیث با یکدیگر، جویا می

 فرماید:د و میخوانَگاه نکوهش دنیا، سخن را دارای جهتها و لحاظهای گوناگون می

 2؛فَال يَقُولَنَّ قائِلُکُمْ إِنَّ کَالمَ عَلِیٍّ مُتَناقِضٌ لِأَنَّ الْکالمَ عارِضٌ أَال إِنَّ الْحَدِيثَ ذُو شُجُونٍ،»

                                                           

 .32، ص 1، ج الکافی. 1

 .988، ح 121، ص االمالی للصدوق. 2
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ها و حالتهای گوناگونی دارد، پس کسی نگوید که کالم علی متناقض است چون کالم تحت تأثیر بدانید که سخن شاخه

 «است.حالتهای گوناگون 

پیش از کلینی و پس از  1آورده است.فضل العلم، از کتاب «اختالف الحدیث»شیخ کلینی، بسیاری از این موارد را در باب 

و هم اکنون نیز فقیهان و عالمان اصول در مباحث تعادل و تراجیح،  2انداو نیز دیگر مؤلّفان کتب حدیث، چنین بابی داشته

پردازیم؛ چراکه آنان کاوشهای ژرف و این رو، ما در این مجال مختصر بدن نمی اند و ازدار حلّ این مشکلعهده

ای را در حوزة مباحث نظری این مسئله مطرح نموده و در علم فقه، به تطبیق نتایج آن در احادیث و احکام فقهی گسترده

از احادیث است ـ به عوامل پیدایش حلهای تعارض ـ که برگرفته اند. برخی از این فقیهان، افزو بر ارائة راهپرداخته

ها، نقل به معنا، جعل حدیث، تدریجی اند و عواملی مانند: بدْفهمی، تقیّه، نیافتن قرینهتعارض و اختالف نیز اشاره کرده

بودن بیان احکام، متفاوت بودن مخاطبان و اختالف سطح درک و بینش راویان، اختصاص داشتن به موضوع و یا زمان 

میان احکام حکومتی و اوّلیه، و احکام کلّی و شخصی، و نیز تصحیفها و دخالتهای عمدی و غیر عمدی  خاص، تفاوت

 3اند.راویان و ناسخان را برشمرده

های مهم دانش فقه الحدیث تبدیل کرده و آن را به عرصة این کوششها، مبحث تعارض و اختالف را به یکی از شاخصه

تبدیل کرده و به راستی نیز چنین است؛ زیرا حلّ اختالف اخبار، متوقّف بر داشتن سنجش قدرت فقیهان و محدّثان 

های علوم حدیث )از مباحث لغوی و ادبی تا رجال و فقه الحدیث( است؛ اما پردختن به آنها و تخصّص در همة شاخه

نگریم و آن تأثیر ر به آن میهای حدیثی، خود، در خورِ کتابی مستقل است و ما در اینجا فقط از یک منظآوردن نمونه

مستقیم احادیث معارض بر فهم ما از حدیث است. ادّعا این است که گاه با یافتن احادیث معارض، فهم ما از حدیث 

تأثیر در فهم مقصود »و « تأثیر در مفهوم متن»گردد. ما این تأثیر را به دو گونة کلّی تر و یا کامالً دگرگون مینخست ژرف

 کنیم.می بیان« واقعی

                                                           

 .38ـ  32، ص 1، ج الکافی. 1

( و از 223طوسي، ص الفهرست ؛ 551و  621، ش رجال النجاشیتوانيم به محمّد بن ابي عمير و يونس بن عبدالرحمان اشاره کنيم )ر.ک: . از راويان بزرگ مي2

ث ابن ابي يعفور دربارة پرسش او از امام اشره کرد که متأسفانه، اين بخش از کتاب او به دست ما نرسيده، اگرچه حدي المحاسنتوان به برقي، مؤلّف مؤلّفان مي

را نوشت  االستبصار(. پس از او نيز شيخ طوسي، 36، ص رجال النجاشی؛ 225و  5، ص 1، ج المحاسنآمده است )ر.ک: « باب الشواهد»السالم( در صادق )عليه

، ص 21، ج وسائل الشيعةحلهاي آن است. همچنين، شيخ حرّ عاملي در جامع روايي خود، بابي ويژة اين بحث گشود )اي از اخبار معارض و راهکه گنجينه

 (. گفتني است که اين دو، کوششهاي خود را در احاديث فقهي متمرکز کردند و به احاديث اعتقادي و اخالقي نپرداختند.113

، محمد باقر دروس فی علم األصول، آخوند خراساني، مقصد هشتم، کفاية األصول، خاتمه؛ 5، انصاري، ج فرائد األصول، مظفر: باب نُهم؛ أصول الفقهر.ک: .6

که به زودي از « لحديثاختالف ا»فر در موضوع نوشتة مفصّل آقاي محمّد احساني، و نيز دستْ 25، ص 1، سيستاني، ج الرافد فی علم األصولصدر، )خاتمة(، 

 شود.سوي مؤسسه فرهنگي دارالحديث منتشر مي
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 1تأثير در مفهوم متن

مواردی مانند حمل بر معنای مَجازی، حمل وجوب بر استحباب، حمل وجوب بر رخصت و جواز، حمل نهی بر کراهت 

 توان نام برد.را برای این حالت می

 حمل روايت بر معنای مجازی.1

ای چهار رکعتی خود را در سفر به صورت دو رکعتی دانیم که مسافر باید نمازهکنیم. میاین مسئله را با ذکر مثالی بیان می

بخواند و این از مسلّمات فقه است. حال اگر کسی نماز خود را در سفر به صورت کامل خوانْد و سپس به یاد آورد که 

نقل  السالم()علیهوظیفة او خواندن نماز دو رکعتی بوده است، چه کند؟ در اینجا راویان دو روایت مختلف از امام صادق 

داند و روایت دوم، سپری شدن یا نشدن وقت اند که روایت نخست سپری شدن یا نشدن روز را شرط اعادة نماز میهکرد

 را.

 متن روایت نخست، چنین است؟

الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَإِنْ لَمْ يَذْکُرْ حَّتی يَمْضَِی إِنْ ذَکَرَ فِی ذلکَ »سَأَلَهُ أَبُوبَصِيرٍ: عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَکْعاتٍ ناسِياً. قالَ: »

 2.«ذلکَ الْيَوْمُ فاَل إِعادَةَ عَلَيْهِ

اگر در همان »[ پرسید: مسافری نماز خود را از سرِ فراموشی، چهار رکعت خوانده است، فرمود: السالم()علیهابوبصیر ]از مام 

 «.پایان روز به یاد نیاورد، الزم نیست که دوباره بخواندروز به یاد آورد، دوباره بخواند و اگر تا 

 کند، چنین است:و روایت دوم که عیص بن قاسم آن را نقل می

 3إِنْ کانَ فِی وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَإِنْ کانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فاَل.»

 «ود، نه.اگر هنوز وقت نماز باقی بود و به یاد آورد، باید اعاده کند و اگر وقت گذشته ب

را در روایت، همان وقت دانست که به تعبیر عالمة « الیوم»توان منظور از حال با توجه به روایت عیص بن قاسم، می

به صورت مَجازی )کل در جزء( برای این مفهوم به کار رفته است و در این صورت، اگر کسی الحدائق الناضرة بحرانی در 

ا این مسئله را تا غروب به یاد نیاورد و فقط به اندازة نماز عصر فرصت داشت، نماز ظهر را به صورت کامل خوانْد، ام

دیگر الزم نیست نماز ظهر را دوباره بخواند و یا قضا کند، هرچند که روز، باقی باشد. به عبارت دیگر، ما به وسیلة حدیث 

                                                           

 توانند مباحث طرح شده در اين قسمت را تا آخر فصل به طور خالصه و فقط با ذکر يکي دو مثال تدريس کنند.. استادان محترم در دورة کارشناسي، مي1

 .1215، ح 568، ص 1، ج من ال يحضره الفقيه. کتاب 2

 .3ح  ،565، ص 6ج ، الکافی. 6
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روز، به حساب نیامده است و به جای فهمیم که این فاصلة زمانی اندکِ در آخر معارض نقل شده از عیص بن قاسم، می

 1استفاده شده است.« یوم»، از کلمة «وقت»واژة 

 حمل الفاظ ظاهر در وجوب بر استحباب.2

اند، اما از آنها ارادة جملة انشائیه شده است که گاه ظهور در حرمت دارد و گاه ظاهر در ها خبریدانیم که برخی جملهمی

ای برای این معنا باشد. از این شیوه، تواند قرینهحباب، کم نیست و خبر معارض میوجوب است؛ اما کاربرد آن در است

 اند.شود و محدّثان و فقیهان، آن را در بسیاری از موارد به کار بردهفراوان استفاده می

به پیروی از دانند و همة فقیهان هم برای مثال، روایات متعدّدی، خارج شدن خون از بینی را موجب باطل شدن وضو نمی

 کند:چنین نقل می السالم()علیهاند؛ اما ابو عبیدة حذّاء از امام صادق روایات، چنین گفته

 2.يَنْقُضِ الْوُضُوءَتَسْتَکْرِهْهُ لَمْاَلرُّعافُ وَالْقَیْءُ وَالتَّخْلِيلُ يُسِيلُ الدَّمَ إِذا اسْتَکْرَهْتَ شَيْئاً يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَإِنْ لَمْ »

شود و ات خون آید و یا قِی کنی و یا به هنگام خالل کردن دندان، خون بیاید، وضویت باطل میاگر کاری کنی که از بینی

 «شود.اگر به عمد نکنی، وضویت باطل نمی

داند، نمیکنندة وضو آنجا که این روایت، در برابر روایات بسیاری قرار گرفته که خون بینی و دهان و قِی را باطلاز 

و فقیهان  3تواند بر ظاهر وجوبیِ خود، باقی بماند. چنین است که شیخ طوسی، آن را حمل بر استحباب کرده استنمی

 4اند.دیگری نیز این جمل را پسندیده

شیخ صدوق، به موارد  من ال يحضره الفقیهشیخ طوسی و کتاب  االستبصارو  تهذيب األحکامبا یک مرور اجمالی بر 

 توان دست یافت.فراوان دیگری نیز می

 حمل امر بر رخصت.3

پذیرد. عمّار ساباطی از امام حمل امر بر رخصت نیز از دیگر مواردی است که به سبب وجود حدیث معارض، صورت می

 السالم()علیهاید آنها را قضاء کند؟ امام پرسد: اگر مردی روزهایی از ماه رمضان را روزه نگرفته، چگونه بمی السالم()علیهصادق 

 فرماید:در پاسخ می

فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُما أَيّاماً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمانِيَةِ أَيّاٍم  کانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيّامٍ إِنْ کانَ عَلَيْهِ يَوْمانِ فَلْيُفْطِرُ بَيْنَهُما يَوْماً وَإِنْ»

 1مُتَوالِيَةٍ وَإِنْ کانَ عَلَيْهِ ثَمانِيَةُ أَيّامٍ أَوْ عَشْرَةٌ أَفْطَرَ بَيْنَهُما يَوْماً.

                                                           

 .566، ص 11، ج الحدائق الناضرةذيل حديث(؛  1215)ح  568، ص 1، ج من ال يحضره الفقيهکتاب . ر.ک:1

 .23، ح 16، ص 1، ج تهذيب االحکام. 2

 . همانجا.6

 .235، ص 2، ج مستمسک العروة؛ 25، ص 1، ج جواهر الکالم؛ 121، ص 1، ج کشف اللئام . ر.ک:5
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اگر پنج روز روزه بدارد، باید چند روز میان آنها فاصله )قضا( بدارد، باید میان آنها یک روز افطار کند و  اگر دو روزْ روزة

تواند بیش از هشت روز متوالی روزة قضا بگیرد و اگر هشت یا ده روز روزة قضا دارد، روزی بیندازد و در هر حال، نمی

 «را میان آنها افطار کند.

دانند، تنها جایز، بلکه راجح و افضل می های قضا را نهشیخ طوسی، با توجه به روایات متعددی که پی در پی بودن روزه

های قضاست، و امر امام در اینجا گونه تفسیر کرده است که منظور، جواز فاصله انداختن میان روزهاین روایت را این

 2داللت بر وجوب ندارد، بلکه اباحه و جواز را برای مکلّف به دنبال دارد.

 حمل بر حالت ضرورت.4

است و این هم در موارد امر به فعل، و هم در جواز فعل، « حمل بر ضرورت»از دیگر موارد وجود حدیث معارض، 

 را شاهد آورد که در آن آمده است: السالم()علیهتوان روایت یونس بن یعقوب از امام صادق جاری است. در این باره می

 3.عْبَةِ، أَفَاصَلِّي فِيها؟ قالَ: صَلِّحَضَرَتِ الصَّالةُ الْمَکْتُوبَةُ وَأَنا فِي الکَ»

 «رسد من در کعبه هستم، آیا در آن نماز بخوانم؟ فرمود: آری، بخوان.وقت نماز واجب درمی

گوید: مضمون حدیث یونس بن می 4کننده از نماز گزاردن در داخل کعبهشیخ طوسی در اینجا با توجه به روایات منع

اخل کعبه را باید مختصّ حال ضرورت دانست و مضمون احادیث دیگر را برای حال یعقوب، یعنی نماز گزاردن در د

 5اختیار.

را دربارة احرام، ارائه داد که در آن به نقل از ایشان  السالم()علیهتوان حدیث جمیل بن درّاج از امام صادق دربارة جواز نیز می

 آمده است:

 3.صَ فِيهِ لِلرِّجالِال بَأْسَ بِالظِّاللِ لِلنِّساءِ وَقَدْ رُخِّ»

 «زیر سایه رفتن برای زنان اشکالی ندارد؛ زیرا که برای مردان نیز مجاز دانسته شده است.

و از این رو، شیخ طوسی این روایات را  7داننددانیم که روایات متعددی زیر سایه رفتن را برای مرد مُحرِم جایز نمیمی

 1کند.حمل بر حال ضرورت )و نه اختیار( می

                                                                                                                                                                                                            

 .861، ح 215، ص 5، ج امتهذيب االحک. 1

 .283، ص 1، ج المبسوط. همان و 2

 .1116، ح 298، ص 1، ج االستبصار. 6

 .1112. همانجا، ح 5

 .299ص  . همان،5

 .1115، ح 612، ص 5، ج تهذيب األحکام. 3

 .612ـ  619ص  . همان،1
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موانع فهم »توان برشمرد که از آن جمله حمل بر انکار و )نه اجبار( است که در بحث گفتنی است موارد دیگری نیز می

 به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.« حدیث، نادیده گرفتن آهنگ سخن

 حمل الفاظ ظاهر در حرمت بر کراهت.5

که ظهور در حرمت دارد، بر کراهت حمل کنیم. شیخ طوسی شوند تا نهی را در جانب نهی نیز اخبار معارض موجب می

 ای تصریح کرده است.شود، به چنین مسئلهدر ذیل روایتی که آورده می

 چنین روایت کرده است: السالم()علیهبه نقل از پدرش امام باقر  السالم()علیهسکّونی از امام صادق 

 2.نَ وَال يَؤُمُّ صاحِبُ الْفالِجِ، األَصْحَاءَال يَؤُمُّ صاحِبُ التَّيَمُّمِ، الْمُتَوَصِّئِي»

 «که فلج است برای کسی سالم است امام جماعت نشود.اند امامت نکند، و آنکسی که تیمّم کرده بر کسانی که وضو گرفته

کند میشیخ طوسی در ذیل روایت و در پاسخ اینکه چرا این خبر را بر کراهتْ حمل کرده است، به دسته اخباری استدالل 

 3کند.دانند و آنها را در پی این خبر، نقل میکه امامت متیمّم )تیمّم کننده( را بر متوضّی )وضو گیرنده(، جایز می

 تأثير در فهم مقصود واقعي

توانیم به حمل بر شود، میدر آنجا که احادیث معارض، موجب تغییر فهم ما از مراد جدّی امام )و نه مفهوم سخن( می

 های فراوانی دارد، اما موارد نسخ، فراوان نیستند.حمل بر ناسخ و منسوخ اشاره کنیم که البته تقیّه نمونهتقیّه و 

 حمل بر تقیّه.1

ای استحکام و استواری داشته باشند که موجب گردند حمل بر تقیّه، در جایی الزم است که احادیث معارض، به گونه

ی اگر سند متقن و معتبری داشته باشد؛ زیرا اگر هم اشکال سندی نداشته با آنها از حجیّت بیفتد حتّ یحدیث رویارو

تر گذشت، از این گونه بودند؛ اما اگر داللت آن هم صریح و غیر قابل دهند. مواردی که پیشباشد، در داللت آن تغییر می

وییم مراد اصلی امام انشا و بیان گکنیم و میدقت می تفسیر و تأویل باشد، در مقصود اصلی و مراد جدّی گویندة حدیث،

 شود.حکم واقعی نبوده است و حکم شرعی حقیقی از آن فهمیده نمی

گیری بر اسناد آنها، ناگزیر از به عبارت دیگر، با مفروض داشتن درستی و اتقان احادیث معارض و عدم توانایی در خُرده

 کاشفْ جهت صدور است. تغییر در داللت حدیث و یا کشف، جهت صدور آن هستیم. تقیّه،

 4کنیم.های فراوان تقیّه به یک مورد اشاره میاز میان نمونه

                                                                                                                                                                                                            

 .612، ص 5ج  . همان،1

 .632، ح 133، ص 6، ج تهذيب األحکام. 2

 .633ـ  636، ح 131. همان، ص 6

 «.هاي تأويل و جمع بين اخبار در تهذيب األحکامشيخ طوسي و شيوه: »26، ص 26، ش علوم حديث . براي آگاهي از مثالهاي ديگر، ر.ک: مجلّة5
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 آورده است: السالم()علیهعمّار بن موسی در روایتی از امام صادق 

 1«.أَهُ ذلکأَجْزَ»فِی الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ کُلَّهُ إِالّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَخُوضُ الْماءَ بِهِما خَوْضاً. قالَ: »

دهد، به جز پاها که به جای مسح، آنها را کامالً با آب ]از حضرت سؤال شد:[ مردی تمام اعمال وضو را انجام می

 «.این کافی و درست است»شوید.م فرمود: می

اجرای روشن است که وضو گرفتن مطابق این روایت، درست نیست و روایات متعدّد و نیز اجماع شیعه، بر بطالن و عدم 

 2اند.رو، محدّثان و فقیهان، مانند شیخ طوسی، آن را حمل بر تقیّه کردهدهد. از اینآن گواهی می

اند؛ گفتنی است که فقیهان متعدّدی با وجود امکان حمل خبر بر ضرورت با موارد دیگر، باز هم از احتمال تقیّه سخن گفته

و نیز  4و جواز اَکْل ذبیحة یهود و نصارا، 3ن مسح سر از پشت آنبرای مثال، شیخ طوسی در ذیل خبر مبنی بر جایز بود

شیخ یوسف بحرانی، که تقیّه را بر دیگر وجوه مقدّم داشته است. قضاوت در این باره، مبتنی بر حلّ روایات تعادل و 

 5شود.تراجیح و ارائة کارکرد تقیّه است که در علم اصول، پی گرفته می

 نسخ.2

شود؛ به ، اختالف نظر وجود دارد؛ اما چون نزد شیعه به معنای تخصیص زمانی است، پذیرفته میدر وجود و قبول نسخ

بَرَد؛ زیرا دارد و ظهور بَدوی آن را در جاودانگی، از میان میعبارت دیگر، ناسخ برای منسوخ، محدودیت زمانی اعالم می

دارد، اما ناسخ که حدیثی معارض است و ا ابد، مستقرّ میهر دلیلی بنا به ظهور بدوی ناشی از قانونگذاری، حکم خود را ت

 زداید.نماید، این جاودانگین را میتر از منسوخ میقوی

در « اختالف الحدیث»وجود نسخ در احادیث قطعی و مسلّم است؛ اما در گسترة آن اختالف است. برخی از احادیث باب 

نظر اصحاب رسول خدا با حادیث در پاسخ به سؤال از سرّ اختالفبرخی از این ا 3به این موضوع تصریح دارند. الکافي

 آوریم.ترینِ این روایات را میصادر شده است. برخی از کوتاه )علیهم السالم(یکدیگر و نیز اختالف آراء آنان با نظریات ائمه 

 آمده است: الکافيدر 

قالَ: قُلْتُ لَهُ: ما بالُ أَقْوامٍ يَرْوُونَ عَنْ فاُلنٍ وَفُالنٍ عَنْ رسولِ اهللِ )صلی اهلل عليه السالم( مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عبدِاهللِ )عليه»

 1.«إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ کَما يُنْسَخُ الْقُرآنُ»وآله وسلم( ال يُتَّهِمُونَ بِالْکَذِبِ، فَيَجِیءُ مِنْکُمْ خِالفُهُ بِهِ. قالَ: 

                                                           

 .181، ح 33، ص 1، ج تهذيب األحکام. 1

 . همانجا.2

 .251، ح 91، ص 1ج  . همان،6

 .293، ح 39، ص 9، ج تهذيب األحکام. 5

 .1681، صفري فروشاني، بوستان کتاب، تقيّه. براي اطالعات بيشتر، ر.ک: 5

 .35ـ  32، ص 1،ج الکافی. 3
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شود کسانی احادیثی را از فالن و فالن، از پیامبر خدا گفتم: چگونه می السالم()علیهبه امام صادق گوید: محمّد بن مسلم می

حدیث هم مانند قرآن، »شود؟ حضرت فرمود: کنند و دروغگو هم نیستند؛ اما احادیثی برخالف آنها از شما نقل مینقل می

 «.«شودنسخ می

یانی پژوهش دربارة حدیث و پس از اطمینان از عدم امکان جمع، ادعا و گفتنی است که نسخ مانند تقیّه، در مراحل پا

 2شود و مانند تخصیص و تقیید و حمل بر استحباب و دیگر موارد، یک راه حلّ عرفی، عمومی و ابتدایی نیست.قبول می

اند؛ مانند: عه نپذیرفتهمثالهای قابل اثبات در نسخ اندک است و مواردی که در آنها ادّعای نسخ شده را بیشتر فقهای شی

وجوب وضو گرفتن پس از خوردن  3وجوب پاسخ دادن به سالم هنگام نماز، تبدیل احرام حجِّ افراد به عمرة تمتّع،

و موارد دیگری که در کتابهای فقه آمده است. به  3استحباب روزة دوشنبه و پنجشنبه 5جواز ازدواج موقّت، 4گوشت شتر،

 کنیم.اند، اشاره میپذیرفتهموردی که برخی از فقیهان 

 به نقل از محمّد بن مسلم آمده است: السالم()علیهدر روایتی از امام صادق 

فَقَدْ کَثُرَ النّاسُ کُنّا نَقُولُ: ال يُخْرَجُ مِنْها شَیْءٌ لِحاجَةِ النّاسِ إِلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ »سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْراجِ لُحُومِ الْأَضاحِی مِنْ مِنی، فَقالَ: »

 7.«فَال بَأْسَ بِإِخراجِهِ

گفتیم که به سبب تر میما پیش»، دربارة بیرون بردن گوشت قربانی از منا پرسیدم. حضرت فرمود: السالم()علیهاز امام صادق 

ربانی[، اشکالی در رج شود؛ اما امروزه، به جهت فراوانی مردم ]و بسیار بودن گوشت قانیاز مردم، نباید چیزی از آنجا خ

 «.«بیرون بردن آن نیست

 5احادیث ناظر به این موضوع، در جوامع روایی و کتب فقهی موجود است.

روزة روز عاشورا و خوردن گوشت االغ وحشی نیز قابل ذکرند. محقّق بزرگ،  3های دیگری، مانند: منع زیارت قبور،نمونه

 12، برشمرده است.يةالرّواشح السماوهایی را در ق(، نمونه 1242) محمّد باقر حسینی استرآبادی مشهور به میرداماد

                                                                                                                                                                                                            

 .165، ص الذکري. نيز، ر.ک: 2، ح 35. همان، ص 1

 را بايد استثنا کرد. الحدائق الناضر . در اين ميان، فقيهاني مانند محدّث بحراني، صاحب 618، ص 3، ج مسالک األفهام. 2

 .239، ص 2، ج خالفال. 6

 .616و  68، ص 1، ج منتهی المطلب. 5

 .221، ص 1، ج نهاية المرام. 5

 (.515، ص 6، ج مختلف الشيعة. اين ادّعا از ابن جنيد است )ر.ک: 3

 .1، ح 511، ص 5،ج الکافی. 1

 .626، ص 8، ج الفقهاء تذکرة؛ 161، ص 6، ج السرائر؛ 511، ص 5، ج الکافی؛ 621، ص 2، ج المحاسن. براي نمونه ر.ک: 8

 (.35، ص 6، ج صحيح مسلم« )نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها. »9

 .259ـ  251، ص الرواشح السماوية. 11
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 نکته

 1شود و مباحثی مانند: جَریْ و تطبیق،گفتنی است تأثیر احادیث معارض بر فهم حدیث، به موارد شمرده شده محدود نمی

و ...، نکاتی است که توجه به آنها  3یا نیاز مخاطب 2ظَهر و بطن در روایات ناظر به تفسیر شرح قرآن، اختالف سطح درک

 در فهم مقصود اصلی گوینده مؤثر است.

 

 پرسش و پژوهش

 تعارض بدوی و مستقر، چه تفاوت هایی با هم دارند؟ .1

 یدایش اخبار متعارض را توضیح دهید و برای هر یک مثال بزنید. سه عامل پ .2

 تاثیر اخبار معارض در فهم حدیث به چه شکل است؟ .3

 برای سه گونه از تاثیر اخبار معارض، بر فهم متن، سه مثال جدید بیابید.  .4

 نسخ در احادیث شیعه به چه معناست؟ دو مثال بیاورید که مورد قبول برخی فقیهان باشد. .5

  

                                                           

 کنيم.. در مواقع فهم حديث، بدان اشاره مي1

، باب 5، ج الکافیه ديگر راويان، متفاوت است )ر.ک: که معناي گفته شده به ذريح محاربي  با معناي ارائه شده ب« وليقضوا تفثهم»در آية « تفث». مانند تفسير 2

 الحجّ(.

 . مانند احاديث جوع و دنيا و آخرت.6
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 بهره گیری از دستاوردهای بشری( دهمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  دهم هدف از ارائه مطالب درس

 امکان تاثیر دانش بر فهم حدیث آگاهی یابد.از  (1

 به چگونگی و فرآیند تاثیر دانش بشری بر فهم حدیث پی ببرد. (2

 با اهمیت استفاده از شرح ها و ترجمه ها آشنا شود. (3

 

 علوم انساني

پس از طی مراحل متعدد فهم حدیث و پیمودن مسیر درونی آن به مرحلة سنجش این فهم با دیگر اطالعات مرتبط 

 کنیم.های دانش بشر مقایسه میرسیم. در این آخرین گام معنای فهمیده شده از حدیث را با دادهمی

گیری دو خاستگاه متفاوت از هم دارد: نخست دانشهای بشری مانند علم طبّ و اقتصاد و به عبارت دیگر، این بهره

ست و حقوق، و دوم شرح و تفسیرهای عالمان شناسی و سیاشناسی و جامعهبسیاری از علوم انسانی جدید همچون روان

و محدّثان متخصص در حوزة حدیث و دیگر دانشهای دینی مرتبط و استفاده کننده از حدیث مانند فقه، تفسیر قرآن و 

 اخالق.

ونگی اند؛ اما چگهای هر یک از این دو حوزه در اصل تأثیر بر فهم ما از حدیث مؤثرند و در این امر با هم مشترکفراورده

 کنیم.رو ما این فصل را در دو قسمت بیان میاین تأثیرگذاری و شدّت و ضعف آن لزوماً یکسان نیست. از این

 دانش بشري

تر رابطة علم و دین است. این نکته که آیا فهم حدیث در اثر تأثیر دانش بشری بر فهم حدیث، جزئی از مسئلة بزرگ

ی ممکن است دگرگون شود یا تعمیق یابد، پرسش آغازین این مبحث کشف حقایق علمی و دریافتهای بشری از هست

 های متفاوت این تعامل دو سویه، مسئلة بعدی است.است و چگونگی و فرایند این تأثیر و گونه
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 امکان تأثیر دانشهای بشری بر فهم حديث

آفرین ارتباط دارند و اند، آنان با هستینشینگوهرهایی پاک و بسی فراتر و واالتر از آدمیان خاک )علیهم السالم(معصومان 

 1گیرد.منشأ علم آنان، مستقیم یا با واسطه وحی الهی است و سخنان آنان، از حقیقت هستی سرچشمه می

ها و آراء یجة منطقی این موضوع، دوام گفتهدهد و نتها و باورهای آنان را نتیجه میارتباط با منشأ هستی، ثبوت اندیشه

 ابراز شده بر اساس این باورهاست.

کند که چگونه معنای حدیث در مسیر تحوّل قرار گیرد و هر از چند این نتیجة منطقی مانع بزرگی در ذهن برخی ایجاد می

و دگرگونی از لوازم دانش بشری است های نو دگرگون شود. به عبارت دیگر، تغییر ها و نظریهگاهی با پدید آمدن فرضیه

های تازه، علوم بشری را به صورت یک واقعی سیّال، تدریجی و ظهور پیوستة دانشمندان جدید وانجام آزمایشها و تجربه

توان این معرفت دگرگون شونده و تغییرپذیر درآورده و معرفت بشری را از ثبوت و دوام خارج ساخته است. چگونه می

 ای ثابت همراه کرد؟را با آن معن

گرایان به سهولت حدیث را نیز یک گزارة علمی پاسخهایی چند به این پرسش مشکل ارائه شده است. برخی نسبی

های جدید و دستاوردهای تازة علم بشری را بینند. آنان ورود گزارهدانند و آن را هم از کاروان در حال حرکت علم میمی

کنند دانند و معرفتی ثابت از حقیقت هستی را انکار میهای قبلی میدگرگون گشتن گزارهبه آستان اندیشة انسانی، موجب 

ها را در دانستههای دانش بشری سرایت داده و تأثیر پیشرند و این تأثیر را به همة شاخهیپذو در این میان استثنایی را نمی

 کنند.ها، حتی متون مقدس دینی ادعا میهمة زمینه

 نظر برگزيده

توان میان معنای حدیث جا و نه همیشه. ما نیز بر این باوریم که میپذیریم، اما نه در همهما این تأثیر را به طور اجمالی می

با مفهوم به ذهن آمده از آن تفکیک قائل شد. حدیث در عصر ما، حکایت سخن و فعل معصوم است و ماهیت بشری 

رو ممکن نهد و از ایناست و نه خود آن که به ذهن ما قدم می السالم(یه)علدارد و این حکایت و بازگویی سخن معصوم 

های متعدد لفظی و مقامی قرار گیرد و با محکّی خود است در معرض آسیبهایی چون تقطیع و تصحیف و جدایی از قرینه

و ابراز داشته، منطبق با حقیقت هستی دانسته و باور می السالم()علیهمطابقت تامّ نداشته باشد. به عبارت دیگر آنچه را معصوم 

فعالیت راویان و از گونة کوششهای دهد،ناپذیر، اما آنچه این دانش و باور را انتقال میاست و درست و ثابت و زوال

فهمیم، نوعی تالش ذهنی و انسانی است و این دو در معرض خطا و بشری است و آنچه را ما نیز از گزارش راویان می

 اند.رو قابل تغییر و اصالحز ایناشتباه و ا
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برای نمونه، علم طبّ و تجربة علمی و آزمایشهای بالینی ممکن است فهم ما را از برخی احادیث طبّی دگرگون کند. 

به خوردن فالن گیاه و فالن غذا، عمومی و  السالم()علیهپنداشتند که سفارش امام بسیاری از افراد و حتّی محدّثان چنین می

ای است، یعنی برای همة مکانها و برای همة افراد مبتال به درد خاص مطرح شده در حدیث، مفید و در درمان فرامنطقه

 آنها مؤثر است. اما شیخ صدوق با همة تعبّدش به اخبار و شاید از مشاهدة تأثیر نکردن یا مخالفت با قطعیّات علم طبّ و

تجربة بشری چنین حکم داد که برخی از این دارو و درمانها، ویژة یک موقعیت آب و هوایی معیّن یا افراد با طبایع خاصّ 

 1خود است.

ایی با علم تاریخ پیش آمده و به تغییر فهم ما از حدیث منجر شده است، اما ان احادیث تاریخی نیز چنین تعارض هدر می

دهد. همچنین تأثیر علوم افتد و کمتر فهم ابتدایی از متن را تغییر میفهم مقصود اتفاق میاین تغییرها بیشتر در ناحیة 

 شناسی، بیشتر از علوم محض و پایه مانند ریاضیات، شیمی و فیزیک است.شناسی و جامعهانسانی مصطلح مانند روان

فراگیر و همیشگی است، زیرا این دهد که تأثیر علوم بشری بر فهم حدیث، عمومی، این سخنان چنین نتیجه نمی

توان خواهد و از رهگذر اثبات دهها و حتی صدها تأثیر جزئی و موردی، نمیاستقراء تام و تمام و یا قیاس برهانی میادعا،

های تأثیرگذار سازد که حداقل در محدودة علوم و گزارهحکم کلی و قطعی کرد، اما همین احتمال تأثیر، ما را موظّف می

های بشری بیندیشیم و گفتگوی علمی میان این دو حوزة معرفتی را برقرار سازیم. این بدان هم حدیث، به فراوردهبر ف

های علمی بپردازیم که ارتباط آنها معناست که بر اساس محدودیتهای عمر بشر و امکانات مادی، تنها به آن دسته از گزاره

 تی تجربه شده باشد و نه از سر تصادف و احتماالت دور از ذهن.با محتوای حدیث مورد فهم، ارتباطی عقالنی و ح

شناسی و سیاست، مناسب و های دو علم جامعهبه مالک اشتر با داده السالم()علیهبرای مثال، سنجش محتوای نامة امام علی 

به امام حسن  السالم()علیهعلی شناختی برای درک بهتر نامة تربیتی امام گیری از علوم روانرسد و یا بهرهمعقول به نظر می

 نماید.، پذیرفتنی است، اما کاویدن علم شیمی و فیزیک برای رسیدن به فهم برتر در این دو نامه، نامعقول میالسالم()علیه

 فرايند تأثير دانشها بر فهم حديث

م آوردن زمینة گفتگو دربارة نهند: نخست( ایجاد سؤال و فراهدانشهای بشری حداقل به دو گونه بر فهم حدیث تأثیر می

 حدیث؛ و دوم( اختالف و تعارض.

های ذهنی را ایجاد در بخش اول، دانشهای بشری که به نوعی، بازتاب نیازهای مادی و روحی انسان هستند، دغدغه

ه در هر کنند و از رهگذر بقای این پرسشها، ذهن هشیار را به هنگام برخورد با معانی متناسب و دریافت نکات نهفتمی

های زیرین متن انگیزند و الیهسازند و آن را به استخراج دقایق و لطایف پنهان در آن برمیگزارة علمی دیگری، فعال می
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کشند. حال اگر این گزارة علمی حدیث باشد و تراویده از جانهایی سخت بینا به طریق اولی، در برابر این را بیرون می

 آید.پرسشهای ذهنی به سخن می

های مغفول متن گردد و نکتهشود، بلکه بر فهم ما افزوده میر این عرصه، فهم ابتدایی ما از حدیث، نادرست خوانده نمید

گیری محدثانی که در یکی از دانشهای رو توجه به بهرهشود. از همینآشکار می السالم()علیههای مقصود امام حدیث و ناگفته

های علمی مرتبط تعامل برقرار های خود در حوزة حدیث و اندوختهند میان داشتهااند و توانستهبشری تخصص داشته

گونه که محدّثان زبردست در ادب و بالغت عربی، لطایف متن را استخراج کنند، برای ما مفید و رهگشاست و همان

ی شخصیتی و روانی انسان های آشنا با روان و شخصیت انسان، از یک حدیث به ظاهر ساده، دهها ویژگکنند، اندیشهمی

 کشند.را بیرون می

را در نظر « ؛ مروّت و جوانمردی دروغگو از همه کس کمتر استاقلّ الناس مروّة، من کان کاذباً »برای نمونه حدیث 

گیریم که نباید دروغ گفت؛ بینیم و از آن نتیجه میگیریم. در نظر ابتدایی، آن را تنها یک نکوهش دروغ و دروغگو میمی

تواند این پرسشها را در ذهن بسازد که آیا حدیث به ارتباط احساس کهتری شناسی شخصیت میاما اندک آشنایی با روان

بافی اشاره ندارد؟ و آیا این ارتباط یک سویه یا دو سویه است و اگر دو سویه است متغیر مستقل کدام است و با دروغ

 انجامد؟کاهد و به قلّت مروّت میآورد یا دروغگویی از مردانگی میمتغیر تابع چیست؟ آیا قلّت مروّت دروغگویی می

ال يکذب المرء اال من »شناسی را نیز فراهم کند ما را به حدیثی مانند تواند زمینة ساختن آزمونهای رواناین پرسشها که می

کند ما را به آن حسّاس میشود و ذهن رهنمون می« گویدمرد جز به سبب خواری نفس خویش دروغ نمی 1،مهانة نفسه

 2را به طور کامل بررسی کنیم.« دروغ»و « خواری نفس»تا همبستگی 

های گونة دوم و زمینة دیگر تأثیر دانشهای بشری بر فهم حدیث، اختالف و تعارض است. تعارض فهم ما و نتایج تجربه

های مقبول پیشین خود به تکاپوی از گزارهعلمی بشر. ذهن بشر به سبب اختالف و تعارض گزارة نوپدید علمی، با یکی 

افتد و آنگاه که بیند و به فکر هموار کردن و پذیرش هر دو گزاره میافتد و در آغاز هر دو را درست میحلّ آن می

نهد. سخن ما در اینجا این است که کند و حداقل یکی از آنها را به کنار میآنها تردید می نتوانست در یکی یا هر دوی

ها، ردیدها و بررسیها نباید فقط در یک حوزه صورت بگیرد، یعنی عالوه بر کاوش در عرصة علم و تجربه، باید قرینهت

 اسباب و فضای صدور و دیگر عوامل مؤثر در فهم متن و مقصود گویندة حدیث نیز در نظر گرفته شود.

احتمالهای جدید، دوباره به مفهوم نخست اگرچه ممکن است در تالش مجدّد برای فهم حدیث و با وجود سؤالها و 

و اگر نتیجه  1برسیم و همان نتیجة پیشین را به دست آوریم، که در این صورت باید در درستی فراورده علمی تردید کرد.

                                                           

 .55، ح 232، ص 12، ج بحار األنوار؛ 8261، ح 325، ص 6، ج کنز العمال. 1

 .«شناسيگيري از حديث در روانبهره»، مقالة 29، شمارة مجلة علوم حديثايم: شناسي پرداخته. ما در جايي ديگر به تفصيل به تعامل حديث و روان2



 
 

 

 

003 

 

)علیهم علمی چنان بدیهی و قطعی باشد که تردید در آن راه نیابد باید حدیث را نامفهوم دانست و به فرمان صریح ائمه 

 2، علم آن را به همانان باز گرداند.الم(الس

های علمی و پیدایش ایم که فهمهای روشمند و منطقی از حدیث، در بسیاری از موارد با ورود گزارهما به تجربه دریافته

کند و تأثیرپذیری گاه و بیگاه این گونه فهمهای درست از علوم بشری، چنان اندک است که تغییر نمی های علمی،نظریه

رو آنچه توصیه الزم دارد، دقت در پیمودن گام به گام و درست مسیر کشد واز اینآن را به حدّ تأثیرات تصادفی فرو می

های علوم سرکشیدن، اگرچه آشنایی با علومی که ارتباط بیشتری با حدیث منطقی فهم حدیث است و نه به همة شاخه

تر شدن فهم ما از حدیث یاری های دو حوزه به ژرفف دادهدارند، مانند فلسفه و اخالق و تالش برای حل اختال

 رساند.می

 هاشرحها و ترجمه

های فنی و درست حدیث و نیز اشعار شاعران متدیّن و فهیم نمودهای دیگر فهم بشری از شرحها، تفسیرها و حتی ترجمه

و نیز برخی مباحث کتب فقهی و های کهن و معتبر، اند و از این رو، مراجعه به کتب شرح حدیث و ترجمهحدیث

کند. این نکته مسلّم است که فکر محدّثان و عالمان پیشین، بیش از نسل اصولی، فهم ما را از حدیث، تصحیح یا تعمیق می

کنونی، بر احادیث، متمرکز بوده است و قرب زمانی آنها به عصر صدور حدیث و نیز فضای علمی قرون اولیه، آنان را 

 گیری از توفیقات الهی در فهم و درک حدیث قرار داده است.عرض بهرهبیش از ما در م

این نکته دربارة صاحبان جوامع ثانویة حدیث )یعنی مرحوم فیض کاشانی، عالمة مجلسی و شیخ حرّ عاملی(، به گونة 

رتباط وانس مداوم با دیگری صادق است. آنان با احاطة گسترده به اکثر نزدیک به اتفاق احادیث شیعه و قرائت پیوسته و ا

، مرآة العقولکردند و از این رو، شرحهای بزرگی مانند: کتب حدیث، زبان حدیث را در موارد بسیاری بهتر از ما درک می

 و دیگر شروح کتب اربعه، برای ما غنیمتی بزرگ است. الوافيو نکات بیانی  روضة المتقين

اند، بدون تأمّل و دقّت این بدان معنا نیست که ما در برابر فهم پیشینیان، وادار به تقلید شویم و هرچه گفته و نوشته

جویی و یافتن را بر خود هموار کنیم و امیدوار باشیم که بپذیریم؛ بلکه منظور آن است که بدانها نیز توجه کنیم و رنج پی

دیگران و فهم پیشینیان، اگرچه حجیّت ندارد، اما اهمیت دارد. از آنجا که ما این حاصل این کوشش، ارزشمند است. علم 

بدان پرداخته است، آنها را  الذريعةگزارش کردیم و نیز شیخ آقا بزرگ تهرانی در « پیشینة فقه الحدیث»شروح را در بخش 

 کنیم.تکرار نمی

                                                                                                                                                                                                            

 گيري باشد.ها به مرحلة تحليل و تعميم و نتيجه. ترديد در فراوردة علمي ممکن است از ترديد در فرضهاي اوليه و يا روند گذار از تجربه1
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 پرسش و پژوهش

 از حدیث دارند؟دستاوردهای دانش بشر چه تاثیری در فهم ما  .1

 در چه صورت فهم ما از حدیث با کشف اطالعات جدید، تغییر می کند؟ .2

 بهره گیری از دستاوردهای علمی بشر در فهم حدیث، چه تفاوتی با نسبی گرایی دارد؟ .3

 فهم کدام دسته از عالمان و محدثان پیشین اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟ .4

 توضیح دهید. سه راه دستیابی به فهم پیشینیان از حدیث را .5
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 (5موانع فهم حدیث )( یازدهمرس د
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  یازدهم هدف از ارائه مطالب درس

 ضرورت زدودن موانع فهم حدیث را دریابد. (1

 با شیوة کشف موانع فهم متن آشنا شود. (2

 

توان هر معنایی را بدان نسبت داد. این نمی دار و روشمند است وفهم معنایی حدیث، مانند هر متن معنادار دیگری، ضابطه

شود که از روش عقالیی کند یا حدّاقل به آن نزدیک میفهم، تنها در صورتی با مقصود گوینده و نویسنده مطابقت می

 شود.حاکم بر فهم متون، پیروی کند و در چنبرة موانع و آفات، گرفتار نشود که در این صورت، به سوء فهم منتهی می

توجهی به این عوامل ـ که اقتضای فهم حدیث در بخشهای پیشین، عوامل تأثیرگذار بر فهم حدیث را بررسی کردیم. بیما 

به عنوان جزء اصلی و بخش اولیة  شود و مانند هر علّتِ معلول دیگری،آورند ـ مانع تحقّق فهم حدیث میرا فراهم می

 دن آنیم.سبب وجودی فهم درست حدیث، ناگزیر از فراهم آور

گیرنده از تأثیر مقتضی به شمریم. موانع پیشکند، برمیدر این بخش، موانعی را که از فهم درست حدیث پیشگیری می

دست آمده در مرحلة پیشین، که عدم آنها جزء دوم علّت تامّه )ترکیب مقتضی و عدم مانع( و سبب وجودی اشیاء 

ل و نقیض یکی از عوامل تأثیرگذار در فهم حدیث است که در این شوند. برخی از این موانع، نقطة مقابمحسوب می

 تر سازیم.کنیم با ذکر مثال بحث را روشنموارد کوشش می

به عبارت دیگر، فهم درست حدیث، در گرو به دست آوردن تواناییهای برشمرده در بخشهای پیشین، و پیراستن ذهن از 

ها و قابلیتهای گِرد آمده در سیر فهم حدیث تواند به راحتی همة زمینهمیموانع شمرده شده در این بخش است. این موانع 

 را خنثی و ما را از دستیابی به فهم درست حدیث محروم کند.

ایم، منحصر کنیم؛ اما به هیچ وجه، آنها را به آنچه برشمردهبر این اساس، ما به بسیاری از این موانعْ در دو بخش اشاره می

افتد و بخش خست، موانع مربوط به متن است و در مرحلة اول فهم حدیث، یعنی فهم متن اتفاق میسازیم. بخش ننمی

توانیم برخی موانع موجود را مربوط دوم، مربوط به مرحلة دوم فهم حدیث، یعنی فهم مقصود گویندة حدیث است. ما می

بودن بحث و تناسب کلّی با دو مرحلة اصلی فهم تر به پژوهشگر و چگونگی تعامل او با حدیث بدانیم، اما به دلیل ساده

شود که موانع برشمرده به همة مراحل جزئی فهم حدیث شمریم. خاطرنشان میحدیث، موانع را در همان دو دسته برمی

ای ترین موانع فهم حدیث است در اینجا نمونهتوجهی به احادیث معارض که یکی از بزرگناظر نیست و برای نمونه، بی
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های آورده شده در بخش قبلی که برای نشان دادن تأثیر تامّ احادیث معارض در فهم درست متن و د و به همان نمونهندار

 ایم.مقصود حدیث آورده شده بود، اکتفا کرده

 موانع فهم متن

ویندة آن آشنا شدیم و آن را به دو مرحلة کلّی فهم متن حدیث و فهم مقصود گ« سیر فهم حدیث»در درس های پیشین با 

تقسیم کردیم و فعالیتهای الزم برای طی این دو مرحله را به همان ترتیب برشمردیم. از این رو، موانع را نیز در دو دستة 

بندی کرده، و به همان ترتیب، یعنی ابتدا موانع متن و سپس مقصود را در بزرگ: موانع فهم متن و موانع فهم مقصود، دسته

 آوریم.پی هم می

 اشتراک لفظي. 1

های چند معنایی که مبحث اشتراک لفظی و معنوی الفاظ کالم عربی، مانند بسیاری از زبانها، گاه چند معنا دارند و این واژه

های معیّن، فهم متن اند، گاه به علت نداشتن قرینهرا در ادبیات پدید آورده« ایهام»اند و بحث را در علم اصول سبب شده

 سازند.وار میرا بر پژوهنده، دش

 مضمون است.های متصل و منفصل و احادیث مشابه و همحلّ اساسی، یافتن اسباب صدور حدیث، قرینهدر این موارد راه

حلّ دیگر، استفاده از بافت درون زبانی و قرار دادن یکْ یکِ معانی متفاوت واژه در جمله و سنجش معنای حاصل از راه

 1کنیم.. اینک به دو نمونة حدیثی اشاره مینشینی آن با بقیّة جمله استهم

تواند هم به معنای می 2،«إختالف أُمّتی رحمته: »)صلی اهلل علیه و آله(. کلمة اختالف در حدیث منقول از پیامبر اکرم1

ول را یکی از راویان به نام عبدالمؤمن انصاری که فقط معنای ا«. آمد و شد»باشد، و هم به معنای « تفرقه و چندْدستگی»

تواند رحمت شود و چون نمیدر ذهن خود داشت و از وجود معنای دیگری برای اختالف، غافل مانده بود، سرگردان می

کند و پس رود و مشکل خود را بر ایشان عرضه میمی السالم()علیهبودن اختالف به معنای تفرقه را باور کند، نزد امام صادق 

گوید: اگر اختالف امّت، رحمت باشد اجتماع آنان مایة عذاب شنود، میدور حدیث میآنکه تأیید امام را نسبت به ص از

کند و گفتة حضرت رسول خدا در پاسخ او، اختالف را به معنای دیگرش، یعنی آمد و شد، تفسیر می السالم()علیهاست! امام 

به مراکز دانش بیایند و بروند تا دین را فرا گیرند  داند؛ یعنی منظور حدیث این است که از شهرهامی 3«نَفْر»را اشاره به آیة 

 4و بیاموزند، نه اینکه در آن اختالف کنند.

                                                           

يک نمونة بارز از «. صلّ»و « قضي»هاي ذيل واژه« باب وقوع فعل واحد علي عدّة معاني» 655، ثعالبي، ص فقه اللغةهاي قرآني، ر.ک: . براي آگاهي از نمونه1

 پرداختيم.« نقدر»تر مرور کرديم و به واژة مثالهاي قرآني را پيش

 .135، ص 15، ج بحار األنوار؛ 5، ح 85، ص 1، ج علل الشرايع. 2

 .122. توبه: 6

 .155، ص 9، ش مجلّة علوم حديثمنتشر شده در « عرضة حديث». نيز، ر.ک: مقالة 221، ص 1، ج بحار األنوار. 5
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در خطاب به اهل بیت « جامعة کبیره»به این معنا آمده است؛ مانند آنچه در زیارت « اختالف»در روایات دیگر نیز واژة 

 1تر آنکه در قرآن کریم نیز بدین معنا به کار رفته است.خوانیم و مهممی« مختلف المالئکة»گوییم و آنها را می )علیهم السالم(

 2گفتنی است که این حدیث با همان معنای دو دستگی نیز تأیید و توجیه شده است.

کند: یکی به معنای به دو معنا داشتن آن تصریح می معجم مقاييس اللغةاست که ابن فارس در « فلج»مثال دیگر، کلمة 

، و از معنای دوم، استعماالت فراخ شدن میان دو پا یا دو دست «فاصلة میان دوچیز برابر»و دیگری به معنای « دنپیروز ش»

استعمال شده، به معنای پیروز شدن است. « أفلج»و یا « فلج»و یا دندانها را داریم؛ اما در بسیاری از ادعیه، هر کجا که 

ی از هیئتهای اسمی آن، به معنای فلج شدن به کار رفته است که صورت گفتنی است که حالت مجهول این فعل و نیز برخ

 اسمی آن در زبان فارسی شایع است.

ت از یک مادّه به یک معناست، نه آنکه یک یئنکته شایان ذکر آنکه در برخی موارد، معانی متعدّد حاصل مشابهت دو ه

افتد. برای مثال واژة غییر حروف علّه )واو، یاء والف( اتّفاق میمادّه، دو معنا داشته باشد. این امر در زبان عربی به جهت ت

، هر دو معنای فاعلی و مفعولی را دارد؛ زیرا «ال تصاحب همّازا وال مرتاباً: »السالم()علیهدر روایت منقول از امام علی « مرتاب»

ک بودن و مفتوح بودن حرف ماقبل آن، حرف علّه در هر دو صیغة فاعلی و مفعولی )مُفتَعِل و مُفتَعَل( به جهت متحرّ

 نشینی دیگر عبارتها، یکی از دو احتمال، متعیّن شود.شود، اگرچه ممکن است به دلیل معنا و هممی« الف»تبدیل به 

شود که یک هیئت از دو مادّه نیز به شکل هم بیایند و به علت مشابهت دو همچنین گاه اعالل و تغییر حروف، موجب می

به  السالم()علیهآمیز امام علی ت، معنای یک مادّه به جای دیگری گرفته شود. مثال این مورد، کالم تند و شماتتصیغه و هیئ

آمیز او نبر مسجد کوفه و در پاسخ به سخن اعتراضقیس، است. امام او را بر باالی مسردستة منافقان معاصرش، اشعث بن 

 کند.میو منافق پسر کافر خطاب « حائک بن حائک»

، یعنی «حياکة»گرفته شده و « حَوَکَ»از ریشة « حائک»، بر این اساس که نهج البالغهبسیاری از مترجمان و شارحان 

اند؛ اما این با تاریخ و نسب خانوادگی اشعث، سازگار نیست؛ زیرا او و پدرش از بزرگان قبیلة بافندگی را مذموم دانسته

از ریشة « حائک»اند که ، احتمال دادهنهج البالغةاین رو، استاد شهیدی، مترجم توانای از  3اند.بزرگ کِنده در یمن بوده

 4باشد که به معنای متکبّر است و این، با شخصیت تاریخی و نیز رفتارهای نقل شده از اشعث همخوانی دارد.« حَیَکَ»

                                                           

 (.81و مؤمنون:  3، يونس: 135. نيز، ر.ک: بقره: 191)آل عمران: « إِنَّفِيخَلْقِالسَّمَاوَاتِوَاألرْضِوَاخْتاِلفِاللَّيْلِوَالنَّهَارِآليَاتأٍلولِياأللْبَابِ». 1

 .221، ص 1، ج بحار األنوار. 2

 .56، ص 12، ج طالب فی الکتاب والسنّة والتاريخن أبیموسوعة اإلمام علیّ ب؛ 215، ش 269، ص 1، ج اإلصابة فی تمييز الصحابة. ر.ک:6

، ج موسوعة اإلمام علیّ بن إبی طالب فی الکتاب والسنّة والتاريخ(. 19بر خطبة  5و  6)تعليقة  555ـ  555، ترجمة سيّد جعفر شهيدي، ص نهج البالغة. ر.ک:5

 .56، ص 12
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« حِسنان»یا یک کلمة مستقل با تلفّظ  است که ممکن است تثنیة حَسَن« حَسنان»نمونة دیگر، مشابهت ساختاری، واژة 

 باشد.

آسای مردم برای ، ماجراهای پس از کشته شدن عثمان و هجوم سیل«شقشقیه»، در خطبة بلند و دردآلود السالم()علیهامام علی 

 فرماید:کند و میسپردن خالفت به ایشان را توصیف می

إِلَیَّ يَنْثالُونَ عَلَیَّ ِمنْ کُلِّ جانِبٍ، َحتّی لَقَْد وَطِئَ الْحَسَنانِ، وَشَقَّ عِطْفاي، مُجْتَمِعِيْنِ حَوُِْي فَما راعَنِی إِالَّ وَالنّاسُ کَعُرْفِ الضَّبُعِ »

 1.کَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ

فشرده « حسنان»که ناگهان دیدم مردم از هر سوی به من روی نهادند و چون یال کفتار، پس و پشت هم ایستادند، چندان

 «و پهلویم آزرده، به گِرد من فراهم آمدند و چون گلّة گوسفند، سر به هم نهادند.گشت و د

اند که به جهت قاعدة دانسته )علیهما السالم(را امام حسن و امام حسین « حسنان»، مقصود از نهج البالغةبسیار از مترجمان

است و در پی او ابن ابی نهج البالغة  نشوند. اما قطب راوندی ـ که از نخستین شارحانامیده می« حسنان» 2تغلیب،

 اند و استاد شهیدی، معنای سومی را پیشنهاد داده و چنین گفته است:الحدید، آن را به معنای دو انگشت پا گرفته

اند، اما با توجه به معنای فعل مجهول و نیز وضع مجلس گرفته )علیهما السالم(را عموم، امام مجتبی و سیّد الشهداء « حسنان»»

، این دو بزرگوار باشد؛ چه، در آن روز بیش از سی سال از سنّشان «حسنان»رسد که مقصود از امام، بعید به نظر می

د، تنها این دو و به فرض که هجوم مردم فراوان باش« زیر پا له شوند»فرماید: گذشت. در این صورت، چگونه امام میمی

را به معنی دو « حسنان»برد؟ ابن ابی الحدید، به نقل از قطب راوندی، بزرگوار در کنار امام نبودند، چرا آن دو را نام می

رسد؛ اما از لغویان، تا آنجا که جستجو کردم، کسی انگشت شست پا نوشته است، هر چند این تعبیر مناسب به نظر می

و این معنا با  3اندی ننوشته است؛ لیکن، همین کلمه را به معنی کنار استخوان بازو ضبط کردهچنین معنای« حسنان»برای 

 4«تر است.ام، مناسب، که آن را دو پهلو معنی کرده«عطفای»کلمة 

 گفتنی است باید سایر روایات و نقلهای تاریخی مرتبط را با دقّت بررسی کرد تا بتوان حکم قطعی و نهایی را داد.

نظر دارد و  السالم()علیهاست که به همین ماجرای بیعت عمومی مردم با علی  نهج البالغة 223ملة این سخنان، خطبة از ج

 استاد شهیدی، خود در تعلیقة بعدی بدان تذکر داده است.

                                                           

 .6، خطبة نهج البالغة. 1

تر را رود، به آن گويند که در عوض عطف دو نام مشابه يا مرتبط با هم، يکي از آن دو را تثنيه ببندند که غالباً بزرگاسمها به کار مي. تغليب که بيشتر در تثنية 2

 کنند؛ مانند به کار بردن شمسين براي شمس و قمر.انتخاب مي

 .فاکهة البستان، مهذّب األسماء، تاج العروس، قانون األدب. 6

 «(.شقشقيه: »6بر خطبة  12)تعليقه  551ترجمة شهيدي، ص ، نهج البالغة. 5
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 1باعی مزید استاز دیگر نکات قابل توجه در این میان، توجه به تغییر غالبی یک مادّه پس از رفتن به بابهای ثالثی و یا رُ

کنیم که به پردازیم و تنها به این نکته بسنده میکه چون محلّ بحث آن در علم صرف و ادب است، به تأثیرات آن نمی

علّت وجود برخی هیئتهای متشابه در باب مجرّد و مزید، توجه به سازگاری معنای حاصل از هیئت انتخاب شده و بقیة 

 2تر است.های خطّی قدیمی که بیشتر بدون اعراب و تشدید بوده، مهمله در نسخهجمله، ضروری است. رعایت این مسئ

 تحوّل زبان به عنوان يکي از مانع فهم متن؛.2

های چند معنایی و اشتراک لفظی است؛ زیرا در اینجا نیز واژه چند این مانع، در واقع یکی از مصداقهای نهان مبحث واژه

متروک شده و در عصر ما معنایی دیگر جانشین آن شده است. از این رو، ما در فهم آن  معنا دارد، اما یکی از معانی آن

کنیم که گاه از نظر ارزشی با مفهوم ، بدون آنکه به معنای دیگری بیندیشیم آن را بر همین معنای امروزین حمل میواژه

 فعلی متفاوت است.

شوند و از تغییرات زمان و مکان و عصر وش تغییرات معنایی میها در گذرِ زمان، دستخشناسان معتقدند برخی واژهزبان

رفته است، برای معنایی دیگر به کار ای را که در معنایی معیّن به کار میپذیرند و مردم یک عصر، واژهخویش تأثیر می

راجعه به کتب لغت اولیه گردند. تأکید گذشتة ما بر مبرند و چون این تغییر، اغلب کُند و تدریجی است، متوجّه آن نمیمی

گیرد که ممکن است لغویان متأخّر نیز به چنین تغییر و تحوّل و معاصر زمان صدور احادیث، از همین نکته نشئت می

 ای راه نیابند و به شیوة معمول دانشمندان علم لغت، استعماالت عصر خود را معنای لغت بخوانند.معنایی

 نماید:ر میتچند مثال زیر، این مانع را ملموس

 روایت شده که فرمود: السالم()علیهاز امام صادق 

 3مَنْ نَکَثَ صَفقَةُ اإلمامِ، جارَ إلی اهللِ أَجْذَمُ.»

 «است.« أَجذَم»که آید، در حالیبشکند، نزد خدا می السالم()علیههر کس بیعتش را با امام 

رانیم که شکنندة بیعت در بینیم و حکم میخانواده میهم« امجذ»توجه کنیم بالفاصله، آن را « أجذم»ما اگر به ظاهر لفظ 

شود، حال آنکه این چنین نیست و در این صورت، تناسب درستی میان صدر و ذیل قیامت، همچون جذامیان محشور می

الحدیثها، معنای آن را به درستی درک و غریب 4ویژه کتب لغت اولیهیابیم؛ اما با مراجعه به کتب لغت، بهحدیث نمی

                                                           

 طهُرَ و طهَّر.:. مانند1

بوده و تاء اوّل به سبب سنگيني افتاده است و هم صيغه مضارع « تَتَنَزَّلُ»تواند ماضي باب تفعّل باشد و هم مضارع مؤنث آن، که در اصل تنزّل، که هم مي. مانند:2

 باشد.« تُنَزِّلُ»مؤنّث باب تفعيل يعني 
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اند؛ اما به عنوان معناي دوم و نه پيوستهاي پايان کتاب. گفتني است برخي از کتب جديد لغت نيز اين معنا را آورده . ر.ک:5

 را آورده است.« )دست بُريده( مقطوع اليد»يعني جذامي و سپس، معناي « أجذم»، ابتدا معناي فعلي فرهنگ الروساصلي، براي مثال، 
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کنیم. اجذم، یعنی مقطوع الید و دستْ بُریده، و این برای عرب آن روزگار بسیار ملموس و محسوس بوده است، زیرا می

 شکنی، قطع شدن دست خیانتکار است.گرفته و سزای بیعتبیعت با دست صورت می

کند. او را به فرمانداری بانقیا و اطراف کوفه منصوب می السالم()علیهت که امام علی مثال دوم دربارة مردی از قبیلة ثقیف اس

 گوید:او می

عَلی باب بانْقيا وَسوادٍ مِنْ سَوادِ الْکُوفَةِ فَقالَ لِیْ وَالنّاسُ حُضُورٌ: اُنْظُرْ خَراجَکظ فَجُدَّ  السالم()عليهاِسْتَعْمَلَنِی علیُّ بْنُ أَبِی طالِبٍ »

: إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ مِنِّی خُدْعَةٌ؛ وَإِيّاکَ أَنْ هِ وَال تَتْرُکْ مِنْهُ دِرْهَماً، فَإذا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلی عَمَلِکَ فُمُرَّ بِیَ، قالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقالَ لِیْفِيْ

 1«.الْعَفْوَ»أَوْ تَبِيعَ دابَّةَ عَمَلٍ فِی دِرْهَمٍ، فَإِنَّما آمِرنا أَنْ نَأْخُذَ مُنْهُم  تَضْرِبَ مُسْلِماً أوس يَهُودِيَّاً أَوْ نَصْرانِيَّاً فِی دِرْهَمِ خَراجٍ

کردن من در حضور مردم به من فرمود: خوب دقت کن و مالیات را با جدیت  بپس از منصو السالم()علیهعلی بن ابیطالب 

گوید: سوی محل مأموریت خود بروی، نزد من بیا. این مرد میبگیر و درهمی را از آن وا مگذار و هنگامی که خواستی به 

سازی برای اخذ مالیات بود، مبادا که مسلمان یا یهودی رفتم و او به من فرمود: آنچه از من شنیدی چاره السالم()علیهنزد امام 

ایم که فروشی، ما فرمان یافتهای را برای درهمی از مالیات بزنی و یا چهارپای کارشان را برای گرفتن مالیات بو مسیحی

 را از آنان بگیریم.« عفو»فقط 

شاهد در کلمة عفو است که اگر آن را به معنای امروزینش یعنی گذشت و بخشش بگیریم، معنای قابل فهم و درستی از 

معنا کرده است « ما جاء بسهولة»آن را  وافياش، شود، اما مال محسن فیض کاشانی در جامع حدیثیجمله استخراج نمی

، آن را به کافي، شرح مبسوط مرآة العقولدهند و عالمه مجلسی در یعنی آنچه بدون زور و تکلّف به عنوان خراج می

رسد، یعنی آنچه از خرج خود زیاد آورند. تر به نظر میبهتر و درست« زیاده»تفسیر کرده است که « میانه»یا « زیاده»معنای 

 2اند.بزرگ، به درستی عفو را به گذشت تفسیر نکردههیچ یک از این دو شارح 

است. امروزه در زبان عربی، تعمّق به معنای ور و دوراندیشی در کار و یا فصاحت و دوراندیشی « تعمّق»مثال دیگر واژه 

ش با اندیشود و برای توصیف یک محقق ژرفدر فارسی نیز این معنا، معنایی مثبت و ارزشمند تلقی می 3در سخن است.

بریم، اما در عربی قدیم و بالمآل در حدیث چنین یک کار خوب و تحقیقی و علمی، صفت عمیق و متعمّق را به کار می

 4روی بوده است که معنایی مذموم و ناپسند دارد.نیست؛ بلکه به معنای افراط و زیاده
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« قل هو اهلل أحد»د، از روایت ذیل که دربارة فضل اناز این رو فیلسوفان و متکلّمینی که به این تفاوت و تغییر توجه نکرده

ها و خوب است و اساساً نزول این آیه« قل هو اهلل أحد»اند که تعمّق در این آیات و به ویژه سورة است، چنین فهمیده

 اندیش است.سوره به دلیل پر و بال دادن به تعمّق این گروههای ژرف

 متن روایت چنین است:

عَنِ التَّوْحِيدِ، فَقالَ: إنّ اهللَ عَزَّوَجَلَّ عَلِمَ أَنَّهُ يَکُونُ فِی آخرِ الزَّمانِ أَقواٌم  السالم()عليهقالَ: سُئِلَ علیُّ بْنُ الْحُسينِ  عاصمُ بْنُ حَميدٍ»

، فَمَنْ رامَ وَراءَ «عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ وَهُو»الْحَديدِ إِلی قَوْلِهِ: وَاآليات من سورةِ « قُلْ هُوَ اهللُ أَحَدٌ »مُتَعَمِّقونَ فَأَنْزَلَ اهللُ تَعالی 

 1ذلکَ فَقَدْ هَلَکَ.

دانست که در دربارة توحید پرسیدند، ایشان فرمود: خداوند عزّوجلّ می السالم()علیهگوید: از امام سجّاد عاصم بن حمید می

را « وهو علیم بذات الصدور»و آیات سورة حدیث تا « قل هو اهلل أحد»آخرالزمان، گروههایی متعمّق خواهند آمد، پس 

 «نازل کرد، پس هر کس بیش از آن بجوید، هالک گشته است.

متعمّق یعنی  2،«المتعمّق: المبالغ فی األمر المنشود فيه الّذي يطلب أقصی غايته»گوید: چنین می العیناما خلیل فراهیدی در 

 جوید.کند و تا آخرین حدّ آن را میکسی که در طلب مقصود خود مبالغه می

روی، آن را معنای زیادهبا کاربرد این واژه در  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(روی خوب نیست. پیامبر اکرم روشن است که این زیاده

از سوی چنین کسانی و  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(. پیامبر تداند که دینی معقول اسعلّت انحراف و بیرون رفتن از دین اسالم می

در ماجرای تقسیم غنایم نبرد حنین مورد اعتراض قرار گرفت و پس از آنکه اصحاب خود را از آسیب زدن به معترض 

و تاریخ نشان  3«سَيکونُ له شيعَةٌ َيتَعمَّقونَ فِی الدِّين حتّی يَخرُجُوا مِنهُ کَما يَخرُجُ السَّهمُ مِنَ الرَّميةِ »فرمود:  اصلی باز داشت،

« مارق»شوند و نیز نامیده می« مارقین»جنگید. اینان  السالم()علیهداد که این شخص، جمعیت خوارج را سامان داد و با علی 

ای که با شدّت بیش از حدّ از کمان رها شده، هدف را دریده و از آن فراتر رفته است و این به گونهگویند به تیری می

شناسی روان کند. بر اساس همین فهم تحلیل بزرگ، نو و کارامدی دربارةروی را تأیید میدیگر مفهوم افراط و زیاده

 4آمده است. موسوعة االمام علي بن ابي طالبخوارج در 

 ای است.شود که معنای نکوهیدهنیز به کار رفته و در آنجا نیز به آسانی فهمیده می نهج البالغةواژة تعمق در 
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 1الکفر علی أربع دعائم: علی التعمّق والتنازع والزيغ والشقاق. فمن تعمّق لم ينب إلی الحق.»

 «هر کس که تعمّق کرد، به حق باز نگشت.کفر بر چهار پایه استوار است: بر تعمّق وتنازع و کجروی و جدایی. پس 

کسی که در  آب و علف است و تعمّق، درشدن در عمق است،های بیابانِ بیگوید: عَمْق و عُمْق، کرانهاستاد شهیدی، می

های بیابان رود و به عمق آن درشود خود را هالک سازد و این تعبیری لطیف است برای آن کس که پی وهم را کرانه

 2گیرد.

در معنای امروزین بیشتر به مرقدهای پاک امامان و « حرم»آید؛ برای نمونه واژة ر مباحث فقهی نیز این مشکل پدید مید

مرقد ایشان که در نجف قرار دارد به ذهن  السالم()علیهشود، مثالً اگر گفته شود حرم أمیر المؤمنین امامزادگان اطالق می

ا و کنار نجف است، اما روایات مربوط به مختار بودن مسافر در چهار مکان، فقط شود و نه کوفه که شهری جدمتبادر می

 داند و آن را شامل کوفه دانسته است و نه نجف.کوفه را محل این تخییر میان قصر و اتمام نماز می

اند و به صراحت اظهار نظر کرده و مسافر خود به این نکته توجه داده ةدر درس صال )قدّس سرّه(اهلل بروجردی آیت

 اند:گفته

السالم( کَالْمَدِينَةِ لِلنَّبِیِّ )صلی اهلل السالم( وَکَوْنُها حَرَماً لَهُ مِنْ جِهَةِ کَوْنِها مَحَلّاً لِهِجْرَتِهِ )عليهالکوفةُ حَرَمُ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ )عليه»

حَرَمِ فِی أَعْصارِنا لم( وَعلی هذا فاَل تَشْتَمِلُ النَّجَفَ وأَمّا احْتِمالُ أَنْ يُرادَ بِحَرَمِهِ، مِدْفَنُهُ، کَما تَعارَفَ إطاْلقُ لَفْظِ الْ عليه وآله وس

 3عَلی مَدْفَنِهِ وَمَدْفَنِ سائِرِ الْأَئِمَّةِ فَبَعيدٌ جدّاً کَما ال يُخْفی.

وست که محل هجرت ایشان بوده است، مانند مدینه برای پیامبر. بنابراین، احرم  رو،این کوفه، حرم امیر مؤمنان است و از

گونه که در زمان ما به مدفن ایشان و شود و اما احتمال اینکه منظور از حرم مدفن ایشان باشد، همانشامل نجف نمی

 «گویند، بسیار بعید است.دیگر امامان حرم می

 يخلط معنای لغوی و اصطالح.3

ست که فقط نزد گروه خاصی و نه همة عرف و اجتماع ا معنای اصطالحی، یک حالت وقوع یافته از تحول معنایی واژه

ای را تغییر داده و آن را برای صورت پذیرفته است. یعنی گروهی از مردم یا دانشمندان علمی خاص، معنای عرفی واژه

گاه تفاوت چشمگیری با معنای اصلی و عرفی دارد و گاه با آن  گیرند. این معنای جدیدمعنای منظور خود به کار می

شود تا آنان به هنگام شنیدن و ارتباطایی وثیق و مناسب دارد. انس آشنایان با اصطالح و کاربرد مکرر آن موجب می

مانند و در  خواندن واژة اصطالح شده به معنای اصطالحی واژه ره ببرند و از به خاطر آوردن معنای اصلی و لغوی باز
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ای نادرست نتیجه احادیثی را که آن واژه در آنها به معنای لغوی خود و نه معنای اصطالحی به کار رفته است، به گونه

 است که در اصطالح به معنای لغت و شعر و علوم بالغی و ادبی است،« ادب»بفهمند. نمونة قابل ارائه در این زمینه واژة 

ی امر همگانی و مورد دعوت و قبول همه است و در حدیث به همین معنای لغوی یعنی در حالی که در لغت به معنا

است که از « صالة»و « حکمت»های دیگر، برخی اصطالحات فلسفی و فقهی مانند هنجار عمومی به کار رفته است. نمونه

 های حدیث است.موارد خلط با واژه

ای از فیلسوفان چنین حالتی دارد و آنان معنای نزد دسته« مؤمنالحکمة ضالّة ال»در حدیث « حکمت»برای مثال واژة 

اند و برخی از مخالفان فلسفه نیز در حکمت را با علم فلسفه یکی پنداشته و بر این اساس حدیث را مؤیّد فلسفه دانسته

اند. کنندة مؤمن معنا کردهرا به معنای مضلّه یعنی گمراه « ضالّه»اند این ورطه افتاده و چون با علم فلسفه خصومت داشته

کنیم که حکمت به همان مراجعه کنیم مشاهده می« حکمت»در صورتی که اگر به کتابهای لغت و نیز مجموعه روایات 

به کار رفته و امامان هر گونه علم و شناخت و مهارتی را که لگام جهل « منع و محکم داشتن»معنای لغوی خود یعنی 

اند و از این رو نه مؤیّد علم فلسفه و نه مخالف آن است بلکه شمول آن به همان کمت نامیدهانسان را محکم نگاه دارد ح

 1مالک بستگی دارد.

توان در علم فقه و نزد همة فقیهان، به معنای نماز است خواه واجب و فریضه و خواه مستحبّ و نافله. و نمی صالةواژة 

افت؛ زیرا معنای عرفی و لغوی آن یعنی درود فرستادن و دعا کردن بیشتر در ابواب فقه معنای دیگری برای آن به سادگی ی

 ايَ النَّبِیِّ عَلَى يُصَلُّونَ وَمَالئِکَتَهُ إِنَّاللَّهَ»در مباحث عقیدتی و غیر فقهی کاربرد دارد. این معنا اگرچه متروک نیست و در قرآن 

شود به کار و دعاها و ذکرهایی مانند صلوات که در تشهد نماز نیز خوانده می 2«اتَسْلِيمً سَلِّمُوا وَ عَلَيْهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا

کند. از این رو ممکن است حدیث ذیل رود، اما به سبب انس ذهن با معنای اصطالحی کمتر و دیرتر به ذهن خطور میمی

 را در آغاز به گونة دیگری بفهمیم.

 3.: إِذا دُعِیَ أَحَدُکُمْ إِلی الطَّعامِ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ کانَ صائِماً فَلْيُصَلِّ)صلی اهلل عليه وآله وسلم(قالَ رسولُ اهللِ »

 «چون هر یک از شما را به خوراک دعوت کردند، اجابت کند و اگر روزه بود نماز بگزارد و یا برای میزبان دعا کند.

کننده را معنای خیر برای شخص دعوت مالصدرا در کتاب تفسیر خود همان معنای لغوی یعنی دعا کردن به برکت و

 4حدیث دانسته است که با تفسیر برخی شارحان حدیث مطابقت و سازگاری دارد.
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برای آنها به یک اصطالح تبدیل نشده است، از مصداقهای اشتراک « صالة»توان این مثال را نزد کسانی که گفتنی است می

 1شود.راد از آن به وسیله قاعدة همنشینی به آسانی روشن میهای چند معنایی دانست، اگرچه گاه ملفظی و واژه

فهمیم با آنکه در لغت است که بسیاری از ما همین طهارت مصطلح و معمول و رایج را از آن می« وضو»مثال دیگر، واژة 

ستحبات غذا از این رو هنگام ترجمه و تفسیر احادیث مربوط به آداب اکل، که یکی از م 2به معنای نظافت آمده است؛

شیخ طوسی نیز بر  3دانند و نیز برخی احادیث فقهی باید به آن توجه داشت.خوردن را وضوی پیش و پس از اطعام می

وَقَدْ »کند. او پس از نقل عبارت همین اساس، احادیث مربوط به وضو پس از خون آمدن از بینی را بر همین معنا حمل می

اش آمد، پس وضو گرفت( به این مطلب توجه )پس از وضو گرفتن، خون از بینی 4،«سَائِالً فَتَوَضَّأَ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً 

 داده است:

اءَةِ هِیَ الْحُسْنُ أاَل هُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَضَفَيَجُوزُ أَنْ يُکُونَ أَرَادَ بِالتَّوَضُّؤِ هَاهُنَا غَسْلَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّ تَنْظِيفَ الْعُضْوِ يُسَمَّی وُضُوءاً لِأَنَّ»

 .تَرَي أَنَّ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ وَنَظَّفَهَا وَحَسَّنَهَا قِيلَ وَضَّأَهَا وَيُقَالُ فاُلنٌ وَضِیءُ الْوَجْهِ وَقَوْمٌ وِضَاءٌ

گویند، زیرا ممکن است که منظور از وضو در اینجا شستن همان موضع باشد، چون تمیز کردن عضو را هم وضو می

گویند: دانی که هر کس دستش را بشوید و آن را تمیز کند، مینمی به معنای حسنم و زیبایی است،« وضاءة»از  «وضو»

 «به معنای زیبا رویان است.« قوم وضاء»رو است و یا ؛ یعنی خوش«وضیء الوجه»شود: فالن کس، و یا گفته می« وضّأها»

 مَرَاجِيحُ وَأَوْجُهُهُمْ وِضَاءمَسَامِيحُ الْفِعَالِ ذَوُو أَنَاةٍ / 

 نکته

در علم اصول ارتباط دارد. حقیقت شرعیه یعنی تغییر معنای یک واژه از سوی شارع. « حقیقت شرعیه»این بحث با مبحث 

های دین به کار ای را برای برخی عبادتها و آیینتوانند واژهمی )صلی اهلل علیه وآله وسلم(و حتی قرآن و پیامبر  )علیهم السالم(امامان 

اند، زیرا برند و معنای لغوی آن را کنار نهند؛ مثالً حجّ به معنای قصد را برای مناسک و عبادت مخصوص به کار برده

کند تا معنای لغوی را ای را فراهم میشود و زمینهحقیقت شرعیه در صورت وقوع موجب پدید آمدن یک اصطالح می

ای جدید و تحوّل پذیرفته حمل کنیم؛ اما اثبات حقیقت شرعیه، نیازمند دلیل است و تا کنار نهیم و معنای واژه را بر معن

ایم و در کاربرد واژه در معنای اصطالحی شرعی از سوی امام تردید در هر مورد، تحقّق حقیقت شرعیه را اثبات نکرده
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بارت دیگر، معنای لغوی لفظ هرچند های متن حدیث را بر معنای لغوی و عرفی حمل کنیم. به عداریم، موظّفیم واژه

توان به ارادة معنای اصطالحی حکم شود و تنها با قرائن کالمی و مقامی میدیریاب باشد، بر معنای اصطالحی مقدّم می

 داد. شیخ طوسی، این اصل را در حدیثی که گذشت مدّ نظر داشته و در ادامة سخن، چنین گفته است:

حدیث را بر معنای لغوی حمل کردید، با آنکه در عرف و شریعت، معنایش دگرگون شده و اگر گفته شود: چگونه این »

است که همین وضوی شرعی را « توضأتُ»شود و شاهد آن، فهم عرف از جملة بر همین افعال مخصوص وضو حمل می

: اگرچه اطالق لفظ، دهیمگویند وضو گرفت، پاسخ میفهمد و به آنکه دستان و یا عضوی از بدنش را شسته، نمیمی

گونه نیست و نقل به حقیقت شرعی، فقط در لفظس وضو بدون اضافه به چیز همین گونه است؛ اما در حالت اضافه، این

توضّأت من »دیگری صورت گرفته است و در حالت اضافه، وابسته به مضافٌ الیه خود است؛ مثالً اگر کسی بگوید: 

و یا « توضأت من الطعام»شود؛ ولی اگر به جای اینها، بگوید: فهمیده می، همین معنای شرعی «ةالحدث أو للصال

گوید: شود و آنچه در این حدیث است، آن است که می، جز شستن عضو و تمی کردن آن فهمیده نمی«توضّأت للطعام»

در تقدیر است؛ یعنی « آن(مِنْهُ )از »و « دیدم از بینی پدرم خون سرازیر شد. بعد از آنکه وضو گرفته بود. پس وضو گرفت»

از همان خوِن بینی و اگر تصریح کرده بود و گفته بود از خون بینی وضو گرفت، جز همین شستن عضو، مفهوم دیگری 

 «راستش.« دست»، یعنی عضو مخصوصش، «از خوراکن وضو گرفت»نداشت، درست مانند آنکه بگوید: 

 1بر عدم لزوم وضو گرفتن به هنگام خون آمدن از بینی آورده است.شیخ طوسی برای تأیید ادّعای خود، چند روایت دالّ 

 خلط معنای فارسي و عربي.4

خلط معنای فارسی و عربی،  نادیده گرفتن حروف، تصحیف و تحریف و تقطیع نادرست تعدادی دیگر از این موانع 

ه میزان آسیب رسانی تصحیف و است. هر چند این موانع در اهمیّت دارای درجات متفاوتی می باشند. به طور نمون

 تحریف به حدیث بیش از خلط معنای فارسی و عربی است.

های زبان عربی را به کارگرفته است. پس از مسلمان شدن ایرانیان، زبان فارسی از زبان عربی تأثیر و بسیاری از واژه

ها در زبان فارسی ه همان واژههمچنین، ورود معارف عمیق و ژرف توحیدیِ برگرفته از قرآن و حدیث، موجب شد گا

هایی مانند: شُکر، محبّت، عقل، علم، از تر شوند؛ واژهجای بگیرند و حتی از معادلهای فارسی خود، پُرکاربردتر و روشن

 اند.این قبیل

ونده های فارسی، موجب این تصوّر در خواننده و شنهای عربی به واژهدر این میان، شباهت شکلی و شنیداری برخی واژه

 السالم()علیهشود که منظور و مفهوم آن واژة عربی، همان مفهوم واژة فارسی است؛ برای مثال، از حدیث مشهور امام علی می
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، چنین فهمیده شده است که زن، گلی «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة»که دربارة زن فرموده است:  1البالغهنهجدر 

در زبان عربی، بدین معنا نیست. قهرمانه در عربی به معنای « قهرمانه»خوشبوی است، نه قهرمان و پهلوان، حال آنکه 

گرفتن زن در امور خانه و وکیل و متصدی کارهای فرد دیگر است و مقصود حضرت در اینجا، نهی از به خدمت« پیشکار»

ز او در امور شخصی و مربوط به شوهر اس. همین نکتة کوچک، سبب شده تا برخی، این حدیث را انکار و کار کشیدن ا

را دلیل بر جعلی بودن این حدیث  السالم()علیهنسبت به زمان صدور روایت امام علی « قهرمان»کنند و تأخّر پیدایش واژة 

، یعنی «قهرمان»موجود است و معلّی بن خنیس  غةنهج البال و دیگر کتب متقدّم بر الکافيبدانند، حال آنکه این واژه در 

 2بوده است. السالم()علیهپیشکارِ امام صادق 

حسود، هرگز »است که برخی مترجمان، برای رعایت وزن و آهنگ، آن را به  3«اَلْحَسُودُ اليَسُودُ»مثال مشهور دیگر، حدیث 

؛ حال آنکه از «بَردحسود، هرگز سود نمی»اند: مند دانسته و گفتهفارسی بهره« سود»اند و یا آن را از ترجمه نموده« نیاسود

 .«یابدحسود هیچ گاه سروری نمی»به معنای سروری است؛ یعنی « سیادت»و « سُؤْدد»

های زبان عربی، در زبان فارسی با همان هیئت اما با معنایی دیگر و متفاوت از معنای نکتة جالب توجه آنکه برخی از واژه

در زبان فارسی به معنای تخمین و حدس و گمان است؛ اما در زبان « احتمال»روند؛ برای مثال، واژة عربی خود به کار می

را باید به معنای تحمّل و بردباری در برابر  4«احتمال الجاهل صدقة»رو، حدیث عربی به معنای تحمّل است و از این 

 رود.ای صدقه و احسان به شمار می، گونه«هر کار نیکی، صدقه است»شخص نابخرد معنا کرد که به دلیل: 

 اديده گرفتن حروف.ن5

ارند. این حرفها مانند حروف اضافه در ناپذیر درویژه حروف تعدّی و حروف جرّ، نقشی انکادر کالم عربی، حروف، به

کنند: بودن و یا نبودن و یا تغییر این حروف، زبان فارسی و انگلیسی با همة کوچکی، نقشهای بزرگی در جمله ایفا می

 نها،توجّهی به آای در معنای کالم دارند و بیروند، تأثیر عمدهویژه آن دسته که برای متعدّی کردن افعال الزم به کار میبه

فمن رغب عن سنّتی فلیس »فهماند. مثال این نکته، روایت مشهور گاه معنایی متضاد با مقصود اصلی گوینده را به ما می

 3دهد.بدهد، معنایی کامالً عکس، نتیجه می« فی»جای خود را به « عن»است که اگر  5«منّی

 فرماید:می السالم()علیهاند؛ برای مثال، امام علی ، نیز همراه حروف متفاوتی به کار رفته«عدل»کلمات دیگری همچون 
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 1کَذَبَ الْعادلونَ بِکَ إِذْ شّبَّهُوکَ بِأَصْنامِهِمْ وَنَحَلُوکَ حِلْيَةَ الْمَخْلُوقِينَ بِأَوْهامِهِمْ.»

پایة خود، بر تو بیگیرندگان برای تو، دروغ گرفتند که تو را به بتهایشان همانند کردند و جامة آفریدگان را به گمان شریک

 «پوشاندند.

آوردن است. همین مادّه، ، به معنای شرک«باء»به علّت همراهی « عدل»فرموده و « اشباح»حضرت، این جمله را در خطبة 

 2گرفتن است.که به معنای منحرف شدن و کناره« عدل عن الطریق»یابد: مانند معنایی دیگر می متعدّی شود،« عن»اگر با 

کند. یکی از این رود و معنایش تغییر اندکی مید که گاه فعلی، خود متعدّی است؛ اما با حرف جارّ نیز به کار میباید افزو

زاست و شارحان و رود و از این رو، از موارد مشکلبه کار می« عن»است که متعدّی است و به ندرت با « عقل»افعال، 

 ة ساده از کاربرد این ترکیب، این روایت است:مترجمان حدیث را به تکاپو واداشته است. یک نمون

 3کانَ رسولُ اهللِ يُعِيدُ الْکَلِمَةَ ثاَلثاً لِتُعْقَلَ عَنْهُ.»

 «کرد تا از او درست فرا گیرند.آمیز خود را تکرار میپیامبر خدا، سخن حکمت

که در آغاز « سأل»کند؛ مانند مادّة گفتنی است گاه حرف مجرور، فعلی را که خودْ متعدّی است، به مفعول دوم متعدّی می

به کار رفت، یعنی از او « عن»، یعنی از او پرسید؛ اما اگر با «سئله»متعدّی است و « سأل»رود. روایات بسیاری به کار می

 4دهیم.مندان را به کتابهای ادبی و لغت ارجاع میدانیم و عالقهدربارة چیزی پرسید. بحث بیشتر در این زمینه را الزم نمی

 تصحیف و تحريف.6

گذارد و اساساً تحریفهای عمدی با همین تردیدی نیست که تغییر عامدانه و یا بدون قصد هر متن، در فهم ما تأثیر می

گیرد. تأکید ما در نخستین فصل کتاب و اصرار بر آگاهی از عدم تصحیف و تحریف روایت و دستیابی هدف صورت می

ین نکته نشئت گرفته است که فهم درست فرمودة امام، در گرو دستیابی به عین متن و یا های گوناگون، از همبه نسخه

 معنای صادر شده از آن است.

                                                           

 .91، خطبة نهج البالغة. 1

 .213، ص 3، ج العين؛ 1255، ص 6، ج الصّحاح. ر.ک:2

 .92، ص 1، ج بحاراألنوار، نيز، العقل والجهل فی الکتاب والسنّهر.ک: . براي موارد ديگر، 6121، ح 232، ص 5، ج سنن الترمذي. 6

رود، به کار مي« من»آيد، مانند يشرب که با شود و در موارد خاصّي با حرف ديگر مي. گفتني است گاه يک فعل با يک حرف بيشتر از ديگر حروف همراه مي5

اند. گفتني است دانسته« اشراب»به کار رفته است که اديبان، آن را مثالي براي « باء»( با حرف 3)انسان: « عِبَادُاللَّهِعَيْنًايَشْرَبُبِهَا»در آية شريف: « يشرب»اما همين 

ب توان به تذکار شايستة جناپژوهان معاصر مياند. از قرآناي به حروف متعدّي و نقش آن در معنا و زيبايي کالم داشتهکه مترجمان و مفسّران، توجه شايسته

( به اين نکته توجه داشته و آن را مانند برخي 22)زمر: « فَوَيْلٌلِْلقَاسِيَةِقُلُوبُهُمْمِنْذِکْرِاللَّهِ»اشاره نمود. ايشان خود در ترجمة « هـ»بهاءالدين خرمشاهي در نکتة 

واي بر کساني که از قساوت دلهايشان، ذکر الهي را »اند: ه؛ بلکه چنين نوشت«واي بر کساني که از ذکر الهي دلهايشان سخت شده است»اند: چنين ترجمه نکرده

 (.358،ترجمه خرمشاهي، ص قرآن کريم«. )پذيرندنمي
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های عرضه، دستیابی راوی به متن اصلی و تصحیف نشدة حدیث است که چند در جریان عرضة حدیث، یکی از انگیزه

 کنیم:نمونه را نقل و ترجمه می

 از ابراهیم بن ابی محمود نقل شده است: :1مثال 

إِنَّ اهللَ ـ تَبارَکَ »، يا ابْنَ رسولِ اهللِ! ماتَقُولُ فِی الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ الناسُ عَنْ رسولِ اهللِ انَّهُ قالَ: السالم()عليهقُلْتُ لِلرِّضا »

لَعَنَ اهللُ الْمُحَرَّفين الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَاهللِ، ما قالَ رسولُ : »السالم()عليه؟ فَقالَ «ءِ الدُّنْياوَتَعالی ـ يَنْزِلُ فِی کَلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةِ إِلی السَّما

فِی الثُّلْثِ الْأَخِيرِ وَلَيْلَةِ إِنَّ اهللَ ـ تَبارَکَ وَتَعالی ـ يُنْزِلُ مَلَکاً إِلی السّماءِ الدّنْيا کُلَّ لَيْلَةٍ »ذلکَ إِنَّما قَالَ:  )صلی اهلل عليه وآله وسلم(اهللِ 

 1«.الْجُمُعَةِ فِی أَوَّلِ اللَّيْلِ فَيَأْمُرُهُ فيُنادِي: هَلْ مِنْ سائِلٍ فَأُعْطِيهِ؟ هَلْ مِنّ تائِبٍ فَأَتوبَ عَلَيْهِ؟

کنند که روایت می گویی دربارة حدیثی که مردم از رسول خداگفتم: ای پسر پیامبر خدا! چه می السالم()علیهبه امام رضا 

خداوند، »؟ حضرت فرمود: «آیدخداوند ـ تبارک و تعالی ـ هر شب جمعه به آسمان دنیا فرو می»ایشان فرمود: 

گران کالم را لعنت کند! به خدا سوگند، رسول خدا این را نفرمود. او فقط فرمود: خداوند ـ تبارک و تعالی ـ تحریف

فرستد و در شب جمعه، در آغاز آن، سپس به او امر ( به آسمان دنیا فرو میای را در پارة سوم هر شب )سحرفرشته

 «.«ای هست تا به او بازگردم؟کنندهکند که ندا دهد: آیا خواهانی هست تا به او عطا کنم؟ ایا توبهمی

 تقطیع نادرست.7

کشد، نهد و ما را به بیراهه میمیاش در فهم آن، اثر سوء گونه که جداسازی یک حدیث از پیکرة اصلی و خانوادههمان

های در کنار هم نشسته نیز، گاه به فهم قطعه قطعه کردن حدیث و بیرون کشیدن یک جمله از آن و جداسازی قرینه

نماید. اگرچه تقطیع، به دلیل طوالنی بودن برخی متنها الزم بوده انجامد و گاه آن را مُجمَل و گُنگ مینادرست حدیث می

های آن کننده نیز با متن و قرینههایی که از هم متمایزند و تقطیعرسانَد، مانند جملهواقع خاصّی نیز آسیبی نمیاست و در م

آشناست، اما گاه نقلها و تقطیعهای نادرست، صدر روایت را از دیدِ محقّق پوشانده و او را از سبب صدور حدیث، غافل 

 وی و مجلس خطاب امام را در اختیا ننهاده است.های الزم برای فهم سؤال رانموده و یا زمینه

کنندگان عبارتی را از ذیل گفتنی است تقطیع و اسقاطِ بخشی از روایت، منحصر به اسقاط صدرِ روایت نیست و گاه تقطیع

است و آن را  4الکافيکه بخشی از حدیث مفصّل  3طبرانی معجمو  2حاکمالمستدرک کنند؛ مثل حدیث روایت اسقاط می

 نقل شده، چنین است: السالم()علیهاند. متن اصلی حدیث، که از امام علی صدر و ذیل، تقطیع کرده از

                                                           

 .1251، ح 521، ص 1، ج من ال يحضره الفقيه. کتاب 1

 .598، ص 6، ج المستدرک علی الصحيحين. 2

 .995، ح 662، ص 1، ج المعجم الکبير. 6

 .2، ح 63، ص 5، ج الکافی. 5
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يا علیُّ! ال تُقاتِلْ أَحَدَاً حَتّی تَدْعُوهُ إِلی اإلِسْالمِ و ايم اهللِ، ألَنْ يَهْدِي اهللُ عَلی يَدَيْکَ »لمّا وَجَّهَنِی رسولُ اهللِ إلی الْيَمَنِ قالَ: »

 «.رَجُالً خَيْرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ وَغَرُبَتْ، وَلَکَ وَالؤُهُ 

ای علی! با هیچ کس جنگ مکن، مگر آنکه او را به اسالم فرا خوانی و »چون پیامبر خدا مرا به یمن روانه داشت، فرمود: 

تابد، بهتر است و همة آنچه خورشید بر آن میبه خدا سوگند، اگر خداوند، مردی را به دست تو هدایت کند، برایت از 

 «.«والیت او با توست

 1اند.آورده الکافياند؛ اما دیگر منابع شیعی، حدیث را مانند ولک والؤه( را نیاورده»حاکم و طبرانی، بخش پایانی حدیث 

، موجب شده است که «بشیاً وکان عبداً ح»است که تقطیع آن و نیاوردن جمله « أوّل من کاتب لقمان»مثال دیگر، حدیث 

به معنای نوشتن « کاتب»نگاری فهمیده شود، در صورتی که اگر عبارت دوم در نظر گرفته شود، ، به معنای نامه«کاتب»

گذار توان لقمان را پایهعقدنامه میان عبد و ارباب به منظور آزادسازی تدریجی بنده است که به استناد این حدیث، می

 طریق مکاتبه دانست.آزادسازی برده از 

شومی در سه چیز است: اسب و زن و خانه، که منقول از « إنّما الشؤم فی الثالثة: الفرس والمرأة والدار»درباره حدیث 

را نیاورده است که در این « کان اهل الجاهلية يقولون»پیامبر اکرم است نیز گفته شده که راوی، صدر حدیث، یعنی عبارت 

 2ی به زن و اسب و خانه نادرست است و قضیه، نقل قول سخن نادرست جاهلیت است.صورت، نسبت دادن شوم

، افزون بر این مثال، چند حدیث دیگر را که عدّۀ األصولترین کتاب خود در علم اصول فقه، یعنی شیخ طوسی، در مهم

اند، نقل نموده است. او یکی از علّتهای این اتفاق را دیر رسیدن راوی به مجلس پیامبر به صورت نادرستی تقطیع شده

رْ هنگام و نشنیدن بخش آغازین حدیث دانسته و گفته است: پیامبر اکرم، گاه که متوجه ورود دی )صلی اهلل علیه وآله وسلم(اکرم 

 3کرد.شد سخن خود را از نو آغاز میکسی می

 

 

 

 

 

                                                           

 .196، ص مشکاة األنوار؛ 11، ص الجعفريات؛ 251، ح 151، ص 3، ج تهذيب األحکامر.ک:. 1

، ص 2و ج  181، ص 1، ج مسند ابن حنبلاند )ر.ک: . محدّثان، متن تقطيع شدة روايت را از عبداهلل بن عمر، و متن کامل و تصحيح شده را از عايشه نقل کرده2

 (.912، ص 2، ج الموطّأ؛ 665، ص 5و ج  115

 .95، ص 1، ج عدّة األصول. 6
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 پرسش و پژوهش

 جایگاه زدودن موانع فهم متن، در سیر کلی فهم حدیث را بیان کنید.  .1

 مراجعه به کتاب های لغت و غریب الحدیث در زدودن کدامیک از موانع فهم حدیث تاثیر بیشتری دارد؟ .2

 یشتر اتفاق می افتد؟به نظر شما، کدامیک از موانع فهم متن، ب .3

 سعی کنید دو مانع دیگر فهم متن حدیث را بیابید. .4

 را توضیح دهید.« تحول زبان»و « اشتراک لفظی»تفاوت مانع  .5
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 (2موانع فهم حدیث )( دوازدهمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  دوازدهم هدف از ارائه مطالب درس

 دریابد.ضرورت زدودن موانع فهم حدیث را  (1

 با شیوة کشف موانع فهم متن آشنا شود. (2

 موانع فهم مقصود

 تتبّع ناقص.1

بخش، آن است که پژوهنده بتواند همة موادّ خام و منابع پژوهش را بیابد و آنها را در شرط هر تحقیق موفق و نتیجهپیش

و نیز راهها و ابزارهای « ة حدیثخانواد»بندی درست و همگون، در کنار هم بچیند. بر اساس آنچه در مبحث یک طبقه

فهم مفردات حدیث گذشت، ما ناگزیر از تتبّع کامل به منظور رسیدن به حکم دقیق و مقصود حقیقی حدیث صادر شده از 

باید گِرد آورد تا امام و گویندة سخن هستیم. به عبارت دیگر، همة گفتة او و نیز همة سخنان دیگر او و دیگر امامان را می

 موضوع، روشن شود.حکم یک 

توان با دیدن و یافتن تنها چند حدیث و در کنار هم نهادن آنها، به سهولت، نتیجه گرفت این سخن، بدین معناست که نمی

گذاری پژوهشگر منسوب دانست. این آفت که گاه زاییدة کسالتها و کمبود سرمایه )علیهم السالم(و آن را به امامان معصوم 

ود امکانات و ابزارهای الزم برای پژوهش، نتایج ناگواری در تاریخ حدیث بر جای نهاده و عالمان است و گاه نتیجة کمب

ها، وادار نموده که اکنون در برخی زمینه وسائل الشيعةو  بحار األنوارمتأخّر را در قرون اخیر، به تهیة جوامع حدیثی مانند 

پژوهان را به جستجوی بیشتر در زمینة پژوهش خود وادار کرده است. محل کمبودهای آنها نیز محسوس شده و حدیث

 وسائل الشيعةویژه پیش از تألیف پیگیری و یافتن مثالهایی برای تأثیر تتبّع ناقص در نتیجة تحقق، کتب فقهی گذشتگان به

توانسته مدرک و مستندی برای رود که میدر خالل اشکاالت فقهی فقیهان به یکدیگر گه سخن از وجود حدیثی می است.

حکم شود و فقیه مورد خدشه، آن را نیافته و از این رو فقیهان بعدی پس از یافتن حدیث، که گاه از برکت کار شیخ حّر 

همچنین، ندیدن احادیث ناسخ و متعارض، موجب  1اند.ص دانستهاست، تتبع فقیه قبلی را ناقوسائل الشيعة  عاملی در

                                                           

 .128، ص 19، ج الحدائق الناضرة. ر.ک:1
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در بیان راز اختالف و نادرستی آراء برخی از  السالم()علیهگونه که امام علی شود، هماناسناد حکم نادرست به دین می

 1ثِ ناسخ را ندیدند.فرماید: برخی از راویان، حدیبه سلیم بن قیس هاللی می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(اصحاب پیامبر 

تر گذشت، ندیدن احادیث مرتبط و حتّی رو هستیم و همان طور که پیشما در مسائل اخالقی نیز با این مشکل روبه

بدون توجه به احادیث « سکوت»گیری از احادیث گذارد، مانند نتیجهگیری عملی ما تأثیر منفی میمتعارض نیز در نتیجه

 «.سرور»توجه به احادیث  بدون« حزن»و احادیث « کالم»

هاست. حدیث خوردگان خطّ غلوّ، نتیجة ندیدن مجموع احادیث و گرفتار آمدن در چنبرة شبههبرخی کژفهمیهای فریب

زیر، به تنهایی و بدون قرارگرفتن در کنار احدیث مفسّر آن، دستاویز مناسبی برای کسانی است که معنویت دین را 

 تکلیف را نه. خواهند،می

وال أَصومُ؟ فَقالَ نّ رجالً أتی النَّبِیَّ )صلی اهلل عليه وآله وسلم( فقال: يا رسولَ اهللِ! أُحِبُّ الْمُصَلّينَ واَل أُصلّی وأُحبُّ الصّوّامينَ إ»

 2«لَهُ رَسُولُ اهللِ: أنت مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَکَ ما اکْتَسَبْتَ.

برای نیل به درجات عالی بهشت  )علیهم السالم(اند: محبّت اهل بیت گفته 3برخی بر اساس این حدیث و احادیث مشابه دیگر

)علیهم کند، بدون آنکه الزم باشد به کاری بپردازیم و یا تکلیفی را انجام دهیم. آنان، اسالم را در حبّ اهل بیت کفایت می

لوح خود عرضه ه مشتاقان سادهخالصه و معنویت بدون تکلیف، دوستی بدون کوشش، و دین بدون طاعت را ب السالم(

گیری کردند و با این شیوه، خود را جلودار این قافلة به خطا درآمده ساختند و خطّ غلوّ را از آغازین روزهای شکل

مذهب جعفری بنیان نهادند؛ اما راویان و فقیهان برزگ مکتب جعفری، به ستیز با آنان برخاستند و با عرضة افکار آنان به 

د احادیث خودْ ساختة ایشان، نقد و نظر پیشوایان دین را رویاروی آنان قرار دادند و نفرین امامان بر آنها را به امامان و طر

 آگاهی شیعیان رساندند.

 األماليآوریم. شیخ طوسی در اگر ما به احادیث مشابه مراجعه کنیم، مفهوم درست این حدیث را به سهولت به دست می

 این ماجرا را این گونه نقل کرده است: خود،

 يَتَصَدَّقُ وَال يَتَصَدَّقُ إِالّ بِالْواجِبِ، أَتی رُجُلٌ النَّبِیَّ، فَقالَ: يا رسولَ اهللِ! رَجُلٌ يُحِبُّ مَنْ يُصَلِّی وَال يُصَلِّی إِالّ الْفَرِيضَةَ، وَيُحِبُّ مَنْ»

 4.«اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»الّ شَهْرَ رَمَضانَ؟ فَقالَ رسولُ اهللِ )صلی اهلل عليه وآله وسلم(: وَيُحِبُّ مَنْ يَصُومُ وَال يَصُومُ إِ

 فرماید:می السالم()علیهتر از آن، روایتی است که در آن امام باقر تر و صریحو روشن

 1«.لَيْسَ الْفَرِيضَةَ يَعْنِی ال أُصَلِّی وَال أَصُومُ التَّطَوُّعَ،»
                                                           

 .31، ص 2، ج الکافی. 1

 .65، ح 81، ص 8. همان، ج 2

 آمده است.«( دور المحبة في مصير اإلنسان»، باب 182)ص  المحبّة فی الکتاب والسنّة. برخي از اين احاديث در کتاب 6

 .1281، ح 321، طوسي، ص األمالی. 5
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 فرض ذهنيپیش.2

های دانش و فرهنگ نو و کهنة خویش هستیم و رهایی کامل از آنها به ندرت اتّفاق ما انسانها همواره متأثّر از فراورده

شائبه از متون افتد؛ اما این تأثّر ذهنی نباید در فهم حدیث، تأثیر گذارد و خلوص آن را مشوّب سازد. فهم خالص و بیمی

های پیشین، شرط الزم برای ممکن اما مشکل است و پاکسازی ذهن از فرضهای آغازین و انگاره ویژه حدیث،دینی و به

دستیابی به چنین فهم خالصی است. ما در تاریخ فقه و حدیث خود، شاهد تالشهای موفّق بسیاری از فقیهان و محدّثان 

یس است که به هشتاد سال تقلید فقهی از شیخ ایم. یک نمونة بزرگ، ابن ادرفرضها بودهبزرگ در راه رهایی از این پیش

توانیم با مطالعة دقیق عوامل تأثیرگذار بر ذهن )همچون فرهنگهای قومی و بومی طوسی، نیای بزرگ خود، پایان داد. ما می

ی است فرضها و انتظارات تأثیرگذار بر ذهن را کنترل کنیم. گفتنو تفسیرها و نظریات عالمان بزرگ پیشین و معاصر(، پیش

 کند.این تأثیرات، بیشتر در ناحیة ظهورات تصدیقی است و کمتر در مرحلة تصوّری دخالت می

تواند دربارة حدیث نیز صادق باشد، او پژوه ژاپنی، مطلبی دربارة فهم قرآن دارد که میتوشیهیکو ایزوتسو، محقّق و زبان

 گوید:می

به عنوان یک کلّ، نخستین کار الزم آن است که بکوشیم تا قرآن را به منظور جدا کردن چهارچوب تصوّری اساسی قرآن »

هایی که به توسط متفکّران بدون تصوّر قبلی و تعصّب بخوانیم؛ به عبارت دیگر، باید بکوشیم تا قرآن را نه از طریق اندیشه

به شکل خاص پیدا شده  اب و هر یکتهای پس از قرآن در تالش ایشان جهت فهمیدن و تفسیر کردن این کمسلمان دوره

ای قرآنی را به صورت اصلی آنها بفهمیم؛ است، بخوانیم، بلکه باید کوشش ما مصروف آن باشد که ساخت مفاهیم کلمه

اند. حقیقت آن فهمیدهو پیروان بال واسطة او آن را می )صلی اهلل علیه وآله وسلم(یعنی به همان صورت که معاصران پیامبران 

کمال مطلوبی دسترسی نیست؛ ولی الاقل باید سعی خود را مبذول داریم تا هرچه ممکن است به این است که به چنین 

 2تر شویم.کمال مطلوب، نزدیک

 پیروی از اهوا و آراء.3

تر رأیی را برگزیده و آن را گاه پژوهشگر به دنبال حقیقت نیست. او در پی عرضة سخن در نقاب حدیث است. او پیش

حجّت ساخته و اکنون، به دنبال مستمسکی برای موجّه جلوه دادن آن و مستند کردن و منسوب داشتن آن به  برای خویش،

دهند و مقصود حقیقی خویش را در قالب دیث، مبرهن جلوه میدین است. اینان، اندیشه و رأی ناصواب خود را با ح

های ثابت نشدة علمی به وسیلة احادیث غیر ناظر گری در بازار دانش و تحکیم ظاهری نظریهکنند. جلوهحدیث، بیان می

تواند ه میبه آنها، یکی دیگر از موانع فهم درست و عمیق حدیث است. این دسته افراد در هنگام دستیابی به حدیثی ک

                                                                                                                                                                                                            

 .12، ص 1، ج دعائم اإلسالم. 1

 ش، چهارم. 1615م(، ترجمة احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،  1996، توشيهيکو ايزوتسو )م خدا و انسان در قرآن. 2
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سازند و این همان تفسیر به نهند و آن را دستاویز اثبات نظر خود میمؤیّد رأی آنان باشد، خِرد و انصاف را به کناری می

 رأی است که دربارة قرآن، به شدّت از ن نهی شده است و معیار و مالک این نهی، در حدیث نیز جاری است؛ چه،

، السالم()علیهو همانند آن از یک مبدأ قدسی نشئت گرفته است. به تعبیر امام علی حدیث، بیان قرآن و تفسیر وحی است 

از این رو امام صادق  1انداند؛ بلکه حدیث را تابعِ رأی و هوای خود ساختهاینان فهم و رأی خود را تابع حدیث نکرده

 فرماید:کند و می، از آنان شِکوه میالسالم()علیه

ي فَيَتَأَوَّلُ الْحَدِيثَ عَلی الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ وَأَنْهاهُ عَنِ الْجِدالِ وَالْمِراءِ فِی دِينِ اهللِ وَأَنْهاهُ عَنِ الْقِياسِ فَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِإِنّی لَأُحَدِّثُ »

 2«تَأْوِيلهِ.

گونه تفسیرهای  به این های مختلف، چه در میان شیعه و چه در میان اهل سنّت،های گوناگون و فرقهراز پیدایش نحله

های گردد؛ برای مثال، غالیان که گزندهای فراوانی را به امامان شیعه رساندند و ضربهنادرست از قرآن و حدیث بازمی

خِرد خود را لوحان و پیروان کمسهمگینی بر پیکر شیعه وارد ساختند، با جعل حدیث و تفسیر به رأی، بسیاری از ساده

خیال و ، خیل مشتاقان خوش«إذا عرفت فاعمل ما شئت»ا ارائه فهمی نادرست از احادیثی مانند ساختند و بقانع می

کردند که را چنین تفسیر می...« إذا عرفت فاعمل »کشیدند. آنان، حدیث خاطر و خوشگذران را به دنبال خود میآسوده

توانی دی، دیگر همه کاری برای تو مجاز است و میپی بر )علیهم السالم(چون به معرفت خدا رسیدی و به حقّانیت اهل بیت 

کردند؛ حتّی به ارتکاب گناه، روی آوری و این معنا را با احادیث دیگر و تفسیرهای نادرست خود از آنها تأیید و تأکید می

اند و حدیث را اما امامان ما با این کار به شدّت مخالفت کرده و مقصود از واژه عمل را در حدیث، کار نیک و خیر دانسته

اند که معرفت و شناخت ایمان، شرط قبول عمل است؛ یعنی، تنها پس از حصول در راستای القای این معنا تفسیر کرده

 بخشد. معرفت و ایمان است که باید به سراغ عمل رفت و پیش از شناخت، عمل سودی نمی

 برخورد گزينشي.4

دارک و مستندات به دست آمده، تنها آن دسته را که با پژوهش او ارتباط پژوهشگر آشنا به کار خود، باید از میان همة م

ای بچیند که بتواند به مقصود خودْ دست یابد وخواننده و شنونده را با ادّعای نهایی دارد برگزیند و سپس آنها را به گونه

ند. اگر این کار گیری نمیآن نتیجهپژوهش خود، همراه سازد. گاه پژوهشگر برخی از آنچه را که یافته است، بررسی و از 

گیرد؛ اما گاه این کار به سبب به قصد تحریف و اثبات رأی از پیش پذیرفته شدة پژوهنده باشد، در مانع قبلی جای می

ای از پژوهشگران برای روایات شود؛ برای مثال در مورد پژوهشهای حدیثی، دستهمبنای نظری پژوهشگر، انجام می

                                                           

، خطبة نهج البالغة« عطفوا القرآن علي الرأي»و نيز « عطفوا الهدي علي الهدي»برد که السالم(، اين تعبير را براي مرم آخرالزمان به کار مي. امام علي )عليه1

168. 

 .511، ص 2، ج اختيار معرفة الرجال. 2
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های به کار رفته در حدیث ای قائل نیستند و از آنها در شکف ظهور تصوّری، و یا فهم عمیق واژهفایده ضعیف السند هیچ

ای از فضای فرهنگی و عرصة فکری در صورتی که روایات ضعیف السند، گوشه کنند،و مفردات روایت، استفاده نمی

کند و حتّی به کشف ظهور تصوّری و یات دیگر را روشن میشناسانَد و زمینة صدور روارا باز می )علیهم السالم(دورة ائمه 

رساند و در موارد بسیاری تصحیفها و خانواده، یاری میدخیل در فهم احادیث صحیح و هم ایفهم لغات اساسی و واژه

احادیث ضعیف، جعلی نیستند و برخی از  دهد؛ زیرا اوالً، همةتحریفهای سهوی و عمدی را در احادیث صحیح نشان می

پوشاندند و برِ احادیث جعلی خود لباس درستی مییابند و ثانیاً، جاعالن حدیث، های متعدّد، اعتبار میآنها به وسیلة قرینه

شان در شکل و هیئت احادیث صحیح و با همان ساختار زبانی بردند تا احادیث خودْساختههمة تالش خود را به کار می

 باشد.

 های مذهبی )همچون زیدیه و اهل سنّت( نیز صادق است و توجه به احادیث واین نکته، دربارة احادیث دیگر فرقه

نمونة بارزی از تالشهای حدیثی برای گردآوری احادیث  بحار األنوارهای پیشوایان آنان نیز مهم و تأثیرگذار است. گفته

اهلل بروجردی در میان فقیهان معاصر، آیت 1ضعیف در کنار احادیث قوی و نیز توجه به احادیث دیگر فِرق اسالمی است.

اند و از مرحوم بروجردی نقل شده که برای فهم روایات فقه شیعه، أکید ورزیدهاهلل شبیری زنجانی بر این مسئله تو آیت

مراجعه به احادیث اهل سنّت و حتّی فتاوی فقیهان آنان الزم است و ایشان در درس خارج فقه خود، افزون بر توجه به 

ث ضعیلف را یکباره و بدون پرداخت و احادیاین دو گونه مدرک، به بررسی روایتهای ضعیف و یاری جستن از آنها می

 گذارد.تأمّل کنار نمی

 انگاریساده.5

اند و کوشش بردههای معمولی و عرفی را برای ابراز مقاصد خویش به کار میپیشوایان معصوم ما، با وجود آنکه واژه

یند، اما خود، یک دستگاه ای سخن بگویند که مخاطبان عصر خویش را اقناع نمااند که آنها را تغییر ندهند و به گونهداشته

شاختند و ای درست، حقیقی و مطابق با واقعیت خارجی میاند. آنان جهان هستی را به گونهمستقل معناشناختی نیز داشته

اند. آنان از موضعی برتر و بسیار باالتر از گاه به خطا نرفتهبنا بر ادلّة کالمی ما، در این شناخت، صائب بوده و هیچ

کردند و ناگزیر بودند این درک تازه را ـ که لزوماً با درک ما یکسان بشری، جهان را درک و احساس میاندیشمندان 

نیست ـ در قالبهای لفظی معمول و رایج بریزند و تنها آن بخش از واقعیت را به ما بنمایانند که تحمّل و ظرفیت پذیرش 

بردند که حدّ عقل و فهم ما را رعایت کنند، و هم از نظر ر میآن را داریم. آنان، هم از نظر معنا در این محدودیت به س

تعبیر و بازگو کردن در این مسیر تنگ گرفتار بودند که از ساختار زبانیِ معاصر خویش استفاده کنند تا مخاطبان بفهمند و 

انتقال آن را نداشتند. در اینجا، ها و ساختار زبان، تاب تحمّل و دریابند؛ اما گاه این معنا آنچنان عمیق و ژرف بود که واژه

                                                           

 (.261، ص 2، ج يادنامه مجلسی) ، از همين قلم«استفاده عالمة مجلسي از منابع اهل سنّت»مقالة  . ر.ک:1
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که در طول زمان با  1های غیر ضرورگزیدند و با حذف پیرایههایی نزدیک به معنای مقصود خود را برمیپیشوایان ما، واژه

، بردند که معنای مقصود را برساند. به عبارت دیگرای به کار میهایی دیگر به گونهآن همراه شده بود، آن را در کنار کلمه

 پرداختند.ها مینشینی به توسعه و یا تدقیق واژهو با استفاده از محور هم 2با تغییر معنای نسبی کلمه

 اند:خوانده و فرموده« صعبٌ مستصعب»امامان ما، خود به این موضوع اشاره نموده و برخی احادیث را 

 3قَرَّبٌ أَوْ نَِبیٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اهللُ قَلْبَهُ لِلْأِيْمانِ أَوْ مَدِينَةٌ حَصِينَةٌ.إِنَّ حَديثَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ اليَحْتَمِلُهُ إِالّ مَلَکٌ مُ»

ای که خدا دلش را به ایمان آزموده و حدیث ما، سخت و پیچیده است و جز فرشتة مقرّب یا پیامبرِ فرستاده شده و یا بنده

 «یابد.نمی یا شهری با برج و باروی محکم، آن را در

نگری به تفسیر آنها پرداخت و در نتیجه، معنایی غیر قابل قبول برای عقول امروز و انسانهای از این رو، نباید با سطحی

 دیرْ باور، ارائه داد.

قلم محور و »و « لوح»، «کرسی»، «عرش»، «معراج»، «جبر و اختیار»، «سعادت»، «طینت»احادیث اعتقادی )مانند احادیث 

اند ـ اند و قابل مقایسه با احادیث فقهی ـ که بیشتر آنها برای حلّ مسائل معمولی مردم صادر شدههمه از این قبیل«( اثبات

و نه سخن « ولی با موال»گیرند؛ زیرا آن سخن نیز در این دسته جای می )علیهم السالم(نیست. بسیاری از مناجاتها وادعیة ائمه 

، فهم این دسته احادیث، نیازمند ریاضتهای عقلی و اخالقی و کاوشهای عمیق و ظرف زبانی است. از این رو« موال با ولیّ»

 و ادبی است.

 ذهني )جمود(بستهْ.6

ذهنی، ها و معنای ابتدایی حدیث و خود را در حصار تنگ ظاهر نهادن. جمود یا بستهْ جمود، یعنی بسنده کردن بر واژه

یه و سَلَفیه را پدید آورده و کژروانی مانند وهابیان را نتیجه داده است. آفت هایی گمراه مانند ظاهریه و اخبارفرقه

ذهنی، همیشه اندیشة ناب و مترقّی اسالم را تهدید کرده و احادیث روشن و کارگشا را به دام خود، فرو کشیده است. بستهْ 

بردن به مقصود اصلی حدیث، به پوشیدن نو ره« اسباب ازار»دیدیم که جمود بر لفظ « خانوادة حدیث»تر و در بحث پیش

لباسهایی بس کوتاه و پانَما منجر شده و اقلیت سَلَفیان را از اجتماع و جماعت، متمایز ساخته است، غافل از آنکه معنای 

 واقعی و مراد حدیث، این نبوده است.

کند و مانع از تطبیق و جاری نمودن آنها توسّط محدّثان ذهنی، احادیث قابل جریان و تعمیم را محدود و منحصر میبستهْ 

ذهنی، بی آنکه به معنای حقیقی و اصلی نهفته در واژه پی ببرد شود. انسان گرفتار بستهْ و فقیهان بر مصداقهای امروزین می

                                                           

 معناي اوّليه و بدون نشان واژه و با کمترين افزايش و کاهش معنايي است. . منظور،1
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بی آنکه شرایط زمانی و مکانی و ظروف اجتماعی هر معنا و واژه را دریابد، تنها در پِی و مصداقهای زمانة آن را بشناسد و 

خورد صدق عرفی و لغوی واژه بر مصداق است. این مانع بزرگ، در هر دو حوزة حدیث شیعه و اهل سنّت به چشم می

ر مُهر سجده کردن، کشانده است و و برای مثال وهّابیان را به شرک دانستن اموری مانند توسّل، زیارت اهل قبول و ب

ای، هرچند بر کفن هر مرده« إسماعیل یشهد أن ال اله إالّ اهلل»اخباریگران افراطی و منقرض شدة شیعه را به نوشتن جملة 

 بر کفن فرزندش اسماعیل، این جمله را نوشت. السالم()علیهدارد؛ زیرا که امام صادق که نامش اسماعیل نباشد، وامی

شود و هایی از این جریان فکری که در واقع، نوعی جدایی میان خردورزی با دینداری است در فقه نیز مشاهده مینشانه

شود. مثال مشهور این گاه سبب عدم تعمیم و تسرّی حکم بیان شده برای یک صنف و دسته به صنف و دستة دیگر می

« ةإمرأ»ین آنها تفاوت گذاشته و در مواردی، حکم را به است که برخی به درستی ب« ةإمرأ»در قبال « رجل»نکته، واژة 

 1اند.تعمیم نداده« ةإمرأ»هایی چند، آن را به اند و در برخی احادیث و با استفاده از قرینهسرایت داده

 اخباريگری.7

هم حدیث منظور از اخباریگری نه یک مکتب فقهی که به معنای خودداری از اجتهاد و کوشش پیگیر و فراگیر برای ف

نگری به حدیث، اند. اخباریگری از این نظر با فهم عوامانه و سادهاست و بسنده کردن به آنچه دیگران فهمیده و گفته

شود، اگرچه با آن از نظر دیگر، متفاوت است. اخباریگری، معموالً توسط برخی تحصیلکردگان )و نه مردم مشابه می

هر حدیث و هراس از تفریع فروع و تطبیق اجتهادی و رویارویی میان مفاد آید. التزام شدید به ظامعمولی( پیش می

جانبه در همة سطوح های برخورد اخباریگرایانه با حدیث است. فرار از کاوشهای همهحدیث و علوم و مسائل روز، ریشه

شود که ز حدیث منجر میفرسا به فهم ساده و بسیطی اهای مرتبط و پرهیز از این پژوهش فراگیر و طاقتعلمی و زمینه

 گاه در جامعة معاصر محدّث، خریداری ندارد.

آورد ـ ما را به فهمی مقبول و پژوهش و کاوشهای تاریخی، ادبی و علمی ـ که تعمیق آگاهی از حدیث را به ارمغان می

تعارضی ندارد و به  های درونی حدیث، سازگار است و با ظاهر ابتدایی حدیث نیزرساند که با الیهمناسب از حدیث می

 آید.کار جامعه و رفع نیاز امرو هم می

در واقع، اخباریگری حالتی است که موجب اجتناب پژوهشگر از چون و چرا کردن و پیگیری عوامل تأثیرگذار بر فهم 

ث، نتیجه های جانبی و آگاهیهای مرتبط با حدیتوّجهی او را به زمینهشود و کمحدیث )مانند اسباب و فضای صدور( می

دارد و در میان موانع بزرگی چون جمود و دهد و او را از طی مسیری که در سیر فهم حدیث بیان کردیم، باز میمی

 آید.آورد و از این رو، یک مانع کلّی و بزرگ و عمومی به شمار مینگری گرفتار میساده

                                                           

 )شرح لمعه(، شهيد ثاني، کتاب اقرار، آغاز فصل سوم، اقرار به فرزند توسط پدر يا مادر. الروضة البهية. ر.ک:1
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نه که دشواری مباحث اصول و راه پیچ در پیچ و گوآثار زیانبار مکتب اخباریگری در فقه و حدیث، یکسان است و همان

ناهموار کردن تنگناهای مباحث تفسیری و ادبی مرتبط با فقه، برخی را از تفکّر اصولی و اجتهادی بازداشته، در عرصة 

ای از تقدّس دارد و های درونی حدیث، بوده است، هرچند، این خودداری، هالهحدیث هم مانع کاویدن بطن و الیه

ای را در خیال اینان به وجود آورده که بررسی و نقد هر حدیث و رویارو کردن آن با دیگر حدیث، چنین نتیجه قداست

دارد. تر از حدیث، محروم داشته و میعلوم، در شأن حدیث نیست، اما به هر حال آنان را از دسترسی به فهم برتر و ژرف

لزوماً در همة موارد چنین نیستند و این حالت به شدّت و ضعف گفتنی است همة کسانی که به اخباری بودن مشهورند، 

 های علم اصول فقه در فهم احادیث بستگی تام دارد.کاربرد آموزه

ما تردَّدتُ فی شیءٍ أنَا فاعِلُه کتَردُّدي فی قَبضِ روحِ عبدي المُؤمِنِ يَکرَهُ الموتَ وَأکرَهُ مَساءَتَه وال »توان حدیث قدسی می

تر تر شد و مفهوم آن ژرفرا از زمرة احادیثی دانست که در پیوند و سنجش با کاوشهای عقلی، شفاف «إالّ ما اُريدُيَکونُ 

 1گشت.

 خلط جَریْ و تطبیق با تفسیر.8

دهد. روایتهایی که دربارة آیات الهی سخن این خلط بیشتر در فهم روایات تفسیری و ناظر بر آیات شریف قرآن رُخ می

اند. این روایات، بر اثر سوء فهم، گاه کنار نهاده بیان شأن نزول آیه و یا ارائه مصداقهای خارجی برای آن پرداخته گفته و به

 شده و گاه، مورد سوء استفادة غالیان قرار گرفته است.

را ـ که نور و  بقره 257بر اساس آنچه در این زمینه پی نهده شده است، عالمة طباطبایی، روایتهای وارد شده در ذیل آیة 

و دشمنان آنان تطبیق داده است ـ در صدد بیان معنا و تفسیر این دو واژه  )صلی اهلل علیه وآله وسلم(ظلمت را بر آل محمّد 

شود. ایشان این ای میان این دو واژه دیده نمیچراکه نه در لغت و نه در محاورات عرفی، هیچ مناسبت ظاهری 2داند؛نمی

داند و یا از قبیل جری و تطبیق که در هر صورت با تفسیری بودن آنها متفاوت است. از باب تأویل می دسته روایات را یا

این تفکیک، برای فهم روایات و پیوند دادن آنها با قرآن، الزم است و اصرار بر تفسیری بودن همة روایتهای مربوط به 

مند این مفسّر بزرگ، در این عرصه بسی کوشید و برای نظامگونه است. قرآن، مانع بزرگی در راه فهم عمیق روایاتی این

 3کردن آن، اصطالح جری و تطبیق را از روایات استخراج کرد و در سراسر تفسیر گرانقدرش از آن سود جست.

                                                           

هايي در شرح آن نيز تأليف شده آمده است و رساله 251و ص  165راوندي، ص دعوات و  58، ص مصباح المتهجد. متن حديث در کتابهاي متعددي مانند 1

 است.

 اند.هم موجود است و شارحان کافي بدان پرداخته 253، ص 2، ج الکافیاست اين حديث با متني مشابه در گفتني 

 .651ص ،2، ج الميزان. 2

 .11، ص 5و ج  123و  11، ص 6و ج  691و  29، ص 2و ج  211و  51، ص 1همان، ج  . ر.ک:6
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فایدة بزرگ این مبنا، عدم فهم انحصار از این دسته روایات و محدود نکردن مصداقهای مورد نظر آیه در موارد منصوص 

اند منحصر نکرد؛ بلکه اهل توان بر این اساس، راسخان در علم را به آنچه روایات در ذیل آیه گفتهست؛ برای مثال، میا

اند نیز که علم خود را از آنان برگرفته )علیهم السالم(را فرد اکمل و اتمّ دانست و عالمان تابع اهل بیت  )علیهم السالم(بیت 

گفتنی است فهم انحصار یا عدم انحصار از روایات، خود بحثی مستقلّ و مفصّل  1دانست.همچون آنان، از مصداقهای آیه 

 شود.است که در فقه و در ابوابی مانند اسباب طهارت و غسل و نواقض طهارت و روزه، از آن بحث می

 قرار گرفتن در جای نامناسب.9

بندی از احادیث، تأثیر مستقیم دارد؛ در دسته ای است که فهم مؤلّف از حدیث،نحوة تدوین کتابهای حدیث به گونه

کنند، اما چون بندی میشود که احادیث را به گونة موضوعی، تبویب و دستهاگرچه این موضوع، فقط شامل کتابهایی می

اند، این نکته را گسترده و تقریباً ویژه، کتب حدیث شیعه، به روش موضوعی، سامان یافتهبسیاری از کتب حدیث و به

نماید. خوشبختانه، بسیاری از مصنّفان حدیث شیعه و نیز اهل سنّت، به دلیل چیرگی در علم حدیث و فهم فراگیر می

توان اشکال واضح و قابل قبولی را به آنان اند و از این رو، کمتر میدرست آن، روایتها را در ابواب مناسب خود آورده

ه است حدیث را در باب و فصل و مدخلی بیاورند که به واقع بدان وارد ساخت؛ اما گه تقطیعه و تصحیفها، سبب شد

 مربوط نیست.

کشاند که حدیث ناظر بر موضوعی است که در نام و این جای دادن حدیث در ذیل باب، ما را ناخودآگاه، بدین سوی می

ـ از بهترین و  لحکمةمیزان ا« کتاب»کند. در باب عنوان فصل آمده است. یک مثال ساده این مسئله را روشن می

« کاتب»و با وجود آنکه  2«.اوّل من کاتب لقمان»ترین کتابهای موضوعی حدیث ـ حدیثی با این متن موجود است: مرتّب

معنای « کتابت»تواند به معنای مکاتبة برده )عبد( و ارباب برای آزادی برده باشد، اما به دلیل جای گرفتن در باب می

 اند که با معنای باب سازگار باشد.ای ترجمه کردهی مترجمان آمده و حدیث را به گونهنگاری به ذهن برخنامه

است که هم به معنای « مکاتبه»علّت جای دادن این حدیث در باب غیر مناسب، نتیجة غفلت از دو معنا داشتن واژة 

شود هر ماه، مقداری از دسترنج رده متعهّد میو هم به معنای عقد میان برده و ارباب. در مکاتبه ب 3رودنگاری به کار مینامه

خود را در اختیار ارباب بگذارد و افزون بر کار همیشگی و مقرّر، بیشتر کار کند تا به تدریج خود را از ارباب بخرد که در 

از استنباط ما مانع « عبد»با « کاتب»ای برای آزادسازی بردگان بوده است. توجه به قرینة سیاقی و همنشین بودن واقع شیوه

 سازد.شود و به معنای دوم رهنمون میاز معنای نخست می

                                                           

 .11، ص 6، ج الميزان. ر.ک:1

 (.9511، ح 612، ص 8، ج مستدرک الوسائل، به نقل از: 11651، ح 2333، ص 6، ج ميزان الحکمةان عبداً حبشيا ). اول من کاتب لقمان الحکيم وک2

 (..658، ص تحف العقول)به نقل از:  11651، ح 2333، ص 6، ج ميزان الحکمة. ر.ک:6
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، چنین برداشتی از مستدرک الوسائلو محدّث نوری، صاحب  دعام اإلسالمبر اساس همین توجه قاضی نعمان مغربی در 

 1اند.آورده« مکاتبة عبد»اند و آن را در باب این حدیث نداشته

 اند.اهلل بروجردی اشکاالتی مطرح کردهنیز آیت وسائل الشيعةبرخی احادیث در کتاب دربارة در جای مناسب نیاوردن 

 ناديده گرفتن آهنگ سخن.11

بریم. به گاه پرسش یا انکار، ما در سخنان روزمرّه و به گاه تدریس و سخنوری، از آهنگهای متفاوت کالمی، سود می

های غیر کالمی به داریم و حتّی گاه این آهنگ را به عنوان نشانهسخن خود را با آهنگی متفاوت از پاسخ یا تأیید بیان می

کنیم. ما همه با پرسشهای آهنگین در گفتار آشنا و اداب استفهام را حذف می نشانیم و ابزارهای گفتاری میجای نشانه

هستیم؛ اما این آهنگ در نوشتن قابل انتقال نیست و جز از طریق عالمت سؤال و دیگر عالیم مناسب ـ که در گذشته 

یک جملة خبری خوانده و  سالم(ال)علیهشود. از این رو، گه یک گفتة استفهامی امام نبوده است ـ به خواننده منتقل نمی

فهمیده شده و موجب پدید آمدن مشکالتی شده است. شیخ طوسی از همین نکته سود جسته و میان چند حدیث 

متعارض فقهی، جمعِ داللی کرده است. او به یاری قابلیت حمل یکی از دو طرق تعارض بر معنای استفهامی یا تعجّبی و 

موضوع که گه پُر تعدادتر و تر از حدیث، آن را با بقیة احادیث همفهمی ژرف انکاری، کوشیده است تا با ارائة

 ترند، سازگار نماید تا به طرد آنها وادار نگردد.صحیح

پرسد که در نماز است و از او آب مَذْی خارج دربارة شخصی می السالم()علیهیعقوب بن یقطین از امام کاظم  :1مثال 

 2شود.می

 فرماید:امام می

 3.«المذي منه الوضوء»

اش ناقض بودن مذی نسبت به وضوست که با فتاوی مشهور شیعه اگر ما این جمله را به گونة خبری معنا کنیم، نتیجه

 گوید:متعارض است، از این رو، شیخ طوسی دربارة آن می

 «.هذا شَیءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟»وَظُهُورِهِ فِی تَرْکِ إِعادَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، قالَ: يُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلی التّعجُّبِ مِنْهُ، فَکَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ »

توان این جمله را تعجّبی و )نه اخباری( دانست. گویی که به علّت شهوت این مسئله که خروج مذی، اعادة وضو را می

این چیزی است که موجب »با تعجّب فرموده است:  کند، امام از ناآگاهی و سؤال راوی، اظهار شگفتی کرده وواجب نمی

 «.وضو گردد؟!

                                                           

 باب نوادر ما يتعلق بأبواب المکاتبة. 19115، ح 23، ص 13 ، جمستدرک الوسائل، فصل ذکر المکاتبين و 1135، ح 619، ص 2، ج دعائم اإلسالم. ر.ک: 1

 السالم( عن الرجل يمذي وهو في الصالة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء.. يعقوب بن يقطين: سألت أبا الحسن )عليه2

 .613، ح 95، ص 1، ج االستبصار. 6
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گفتنی است شیخ طوسی، تقیّه را احتمال دوم مطرح کرده؛ زیرا مذهب بیشتر اهل سنّت، نقض وضو به سبب خروج مذی 

 است.

 

 پرسش و پژوهش

 موانع عمدة فهم مقصود حدیث را از دیدگاه خود به ترتیب اهمیت رده بندی کنید.  .1

 دو مانع دیگر در فهم مقصود حدیث را افزون بر موانع شمرده شده، نام ببرید.  .2

 چیست؟« تتبع ناقص»و « برخودگزینشی»تفاوت مانع  .3

 در فهم حدیث چیست؟« ساده انگاری»و « اخباریگری»تفاوت موانع  .4
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 تفاوت نقد حدیث و نقد فهم( سیزدهمدرس 
  

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  سیزدهم هدف از ارائه مطالب درس

 معنای نقد حدیث را دریابد. (1

 بتواند تفاوت نقد حدیث و نقد فهم حدیث را درک کند. (2

 به پیشینة نقد حدیث آگاهی یابد. (3

 

 فهم نقد و حديث نقد تفاوت

 گوناگون ودستاوردهای معیارها آن، های هاوشیوه گونه. است دامن گسترده وبسی بانشرحدیث همزاد جریانی حدیث نقد

 .نیست ممکن گذرا صورت به جز اانههم بررسی که است داده راسامان بسیاری مباحث آن شناسی آسیب ونیز نقد

 بر آنها وتطبیق یافتن به وکمک ومعیارها ها نشانه ارائه با است، مستقل وفصلی مبحث که حال همان در حدیث نقد

 شمار به حدیث وضع بحث دنباله حدیث نقد دیدگاه، این از. میسازد مطمئن احادیث درشناساسی مشکوک احادیث

 .میرود

 پیشین بخش های آموخته از استفاده یاریگر جداگانه کاربرد بر افزون آموخت خواهیم بخش این در آنچه سخن، دیگر به

 .هست نیز

 ث،یاحاد در متنی تحریفهای و تصحیفها سندی، های گسست باارائه گاه دارد؛ سلبی وهم ایجابی کارکرد هم حدیث نقد

 نیز و دین های آموزه دیگر با آن واری وساز وسندی یمتن قوتهای برنمودن با گاه و آورد می فراهم را آنها تضعیف زمینه

 حدیث تصحیح به را ما وضع فضای و جعل احتمالی های انگیزه با حدیث مقصود و مضمون ناهمگونی دادن نشان

 . آورد می ارمغان به ما برای را حدیث گرانبهای میراث به اعتماد عرصه، دو هر در و میسازد رهنمون

 وآسیب دستاوردها به سپس و نقد ودرونی بیرونی های گونه نقد، وپیشینه واهمیت معنا به درس درچند پیشرو در بخش

 .می پردازد آن شناسی

 حديث نقد معناي

 زیبایی و عیبها ساختن وآشکار کردن سره سنجی، نکته و گیری خرده بد، از خوب جداسازی لغت، در نقد ازمعانی یکی

 .گفتاروکرداراست در ویژه به ها
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 .نیست دور معنا این از نیز محدثان کلمات در نقد از مقصود

 داده ارائه گوناگونی های تعریف و هستند ناسره و نادرست احادیث از وسره درست ثیاحاد جداسازی پی در نیز آنان

 از آگاهی برای شده، پذیرفته و قطعی معیارهای و قواعد با آن ومتن سند سنجش حدیث، نقد گوییم؛ می نیز ما. اند

 .است حدیث اعتبار درجه نیز و وضعف صحت

 از شده پذیرفته و معتبر های آموزه مجموع با محتوا سازگاری دنبال به متن نقد در و انتساب صحت پی در سند نقد با

 .هستیم بشری و وحیانی معارف جمله

 حديث نقد اهميت

 ارائه خود، دل در نقد .است بوده عالمان دیرینه و نیکو سنت دارد، سروکار ما روان و روح با آنچه هر و حدیث نقد

. است رفته کار به اشکاالت نمودن برجسته و اشتباهات کردن آشکار برای بیشتر اما دارد؛ نیز را ها زیبایی و ها نیکویی

 :که خداوند فرموده از پیروی به ما معصوم امام

 گوهر این ازپاسداران خود، و اند کرده سفارش حدیث نقد به همواره ،«أُحْسَنَهُ َُفَيَتَّبعُونَ الْقَوْل يسْتَمِعُونَ فَبَشِّرْعِبَادِالَّذينَ»

 .میروند شمار به گرانبها

 نقد سنت استناد بدینسان، و داده تطبیق دیگران از برگرفته بردانش را «فَلْينظُر اإلنسانُ إِلَی طَعَامِهِ» آیه( علیهالسّالم)باقر امام

 .است کرده تقویت قرآن به را

 چنین و ورزیده تأکید جان به آلوده خوراک ورود از جلوگیری و روح از پاسداری بر( علیهالساّلم) صادق امام همچنین

 :است داده هشدار

وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ  فَإِنَّ فِينَا فِی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ تَأْخُذُونَهُ فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّنْ  »

 «الْجَاهِلِينَ.

 باطلگرایان بدعتهای و غالیان تحریف که هستند عادالنی همیشه اهلبیت، ما در. گیرید می که از را علمتان گریدبن

 .سازند دورمی [ازدین]جاهالنرا نادرست وتفسیرهای

 .دارد توجه محتوایی و سندی نقد روش دو هر به شریف روایت این

 نقد را اهلبیت وظایف از یکی آن، دنباله و ورزد می تأکید دینی معارف مأخذ در وتأمل علوم منبع در دقت بر حدیث آغاز

 .دهد میرخ  حدیث محتوای و متن ناحیه در که شمرد می بر حدیث عرصه از حریف دورکردن و محتوایی

 به نما مؤمن منافقان و نما مسلمان کافران سوی از شده وتحریف ساختگی اخبار ورود دلیل به هشدارها، و مراقبتها این

 به مسلمانان نیاز و یکسو از حدیث، کتب تدوین ساله یکصد منع مشاهده با که کسانی همان است؛ بوده حدیث حوزه
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 شنیده و ها خوانده ها، برگفته پوشاندن حدیث جامه و پردازی قصّه با و دیدند هموار را خود راه دیگر، سوی از حدیث

 .ساخنتد آلود راگل بیانی ووحی نبوی سنت نقل مسیر خود، های

 با امامان. نیست کارایشان همه امااین کرد؛ خواهیم گزارش بعد فصل در جریان این برابر در را امامان ورویارویی تالشها

 .کردند پیریزی نیز آنرا فهم در دقت و حدیث نقد سنت قرآن، اعتدالی روش به تمسک

 :میفرماید که را بندگانش به خداوند سفارش آنان

 در را وتفریط، افراط یعنی اعتدال، سوی دو هر و بستند کار به «کنید پیروی آنها بهترین از آنگاه و بشنوید را ها گفته»

 یعنی تفریط و شبهه کوچکترین با حدیث نپذیرفتن و بهانه اندک با چیز هر رد معنای به افراط کردند؛ رد باحدیث برخورد

 .آن در تدبر وبدون کورکورانه پذیرش

 و تشویق لوحانه ساده وپذیرش گستاخانه رد میان در عاقالنه روش این به را خود گِرد به زده حلقه راویان و عالمان آنان،

 .کردند تربیت زمینه این در را...  و عبدالرحمان بن یونس زراره،: مانند هایی شخصیت

 فهم نقد حدیث،به جعل با رویارویی بر افزون آنان و شد پیگیری شیعه بزرگ محدثان سوی از بعدها نیکو، روش این

 .پرداختند نیز ازاحادیث نادرست های

 چند هر نگریستند، می نقد ونه احترام دیده با داشت حدیث نام چه هر به که خود معاصر اخباریان درباره مفید شیخ

 :گوید می چنین نباشد، یثدح که بود ممکن

 کنند نمی نظر سندشان در و نهند می سر بر اند، شنیده که را احادیثی. اند متوجه ولیک سالم اصحابی ما اخباری اصحاب»

 «.نمیگذارند فرق احادیث باطل و حق ومیان

 :گوید می باره این در نیز مرتضی سید او، بزرگ شاگرد

 و معقول که است باطلی امور و اشتباهات انواع دربردارنده شده، نقل مذاهب سایر نیز و شیعه کتابهای در که احادیثی»

 «.است والزم واجب حدیث نقد ازاینرو،....  داریم آنها وفساد بطالنقبول  بر دلیل گاه، و نیستند مقبول

 نقد حديثپيشينۀ 

نقد حدیث و عرضة آن بر قرآن، پیشینة کهنی دارد و تقریباً همزاد نقل حدیث است. برخی از گزارش ها از نقد محتوایی 

حدیث در زمان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( حکایت دارد. با توجه به حضور پیامبر در میان مسلمانان و امکان مراجعه به 

 یات نقد متن در زمان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( اندک بوده است. حضرت و پرسش از ایشان شمار روا

حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(نخستین ناقد علمی و دقیقی حدیث پس از رحلت رسول خداست. این نقد علمی در 

حضرت زهرا )سالم اهلل زمانی رخ داد که خلیفة اول با استناد به سخنی تحریف شده از پیامبر اعظم)صلی اهلل علیه و آله( 
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علیها( را ارث پدری خویش محروم ساخت. حضرت در برابر این سخن خطبه ای را بیان کردند که می توانید متن آن رد 

 1کتاب االحتجاج طبرسی نوشتة احمد بن علی طبرسی مطالعه کنید.

تلفی گزارش شده است. اگر چه عرضه عرضة روایات بر امامان معصوم )علیهم السالم( و تائید و تکذیب آن، در موارد مخ

و نقد حدیث در زمان امام علی)علیه السالم( و امامان بعد)علیهم السالم( نیز وجود داشته، شتاب آن در زمان امام صادق 

)علیه السالم( افزون شده است. تا پیش از آن، پاره ای احادیث سنیان بر معصومان)علیهم السالم( عرضه و نقد شده است، 

س از ظهور غالیان و گسترش ایدة انحرافی آنان، ائمه )علیهم السالم( و شاگردان خاص ایشان عرضه و نقد حدیث  ولی پ

از  -از صحابی خاص امام رضا)علیه السالم( و از گروه سوم اصحاب اجماع –را رواج داده اند. یونیس بن عبدالرحمان 

 فعال ترین افراد در زمینة عرضه و نقد حدیث است. 

 نقدحديث هاي هگون

 اندک با رو این از است؛ آن متن و نقد به وابسته حدیث سنجی اعتبار و شده تشکیل متن و سند بخش دو از حدیث

 .کرد تقسیم متنی نقد و سندی نقد گونه دو به را حدیث نقد میتوان تسامح

 و چه که نکته این. سازد می جدا نابجا نقدهای از را درست او کار نقد که دارند قواعدی و ها شیوه نقد، دو این از هریک

 غیر از موضوع تمییز و ضعیف تشخیص و صحیح حدیث تعیین به میتوان معیارهایی چه با و است درست نقدی چگونه

 محتوای و متن نیز و حدیث راویان و سند نقد در معیار و نشانه قاعده، دهها از بیش ارائه به را محدثان پرداخت، موضوع

 .است واداشته آن

 مرتبط معیارهای و ها ونشانه «بیرونی نقد» در را حدیث مأخذ و سند به مربوط های نشانه حدیث، پیشینه فصل از پس ما

 هر و نموده، اثبات را نشانه و معیار هر روایی و کارایی و کرد خواهیم بررسی «درونی نقد» در را حدیث محتوای و متن با

 .کنیم می تطبیق دونمونه رابریک یک

 و نبوده تهی محتوایی نقد از روی هیچ به اسالمی تمدنینه پیش اما بوده، مشهورتر سندی نقد گذشته، در است گفتنی

 .است داشته رواج شیعه حدیث حوزه در دستکم متنی نقد مستشرقان، عقیده برخالف

 .اند تانک این گواه حدیث، عرضه مستمر جریان ویژه به و پسین فصلهای مطالب

 فهم نقد و حديث نقد تفاوت

 به حدیث اعتباری بی به حکم که همانگونه نیست، آن دانستن اعتبار بی و حدیث رد همیشه حدیث نقد نهایی نتیجه

 .آورد نظر در باید نیز را تقطیع و تصحیف مانند گوناگونی احتماالت و نیست آن بودن مجعول به حکم معنای
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–معصومان به را آن انتساب و حدیث صدور به اطمینان متناسب، و استوار معیارهای با سنجش در حدیث نیاوردن تاب

 در دراز بس راهی هنوز اما شود، می «خبر به نوعی وثوق» حصول مانع اصطالح، به و دهد می کاهش –السالم علیهم

 .بخوانیم ساختگی کلمه واقعی معنای به را حدیث تا است پیش

 قرینه به و میشود وتایید تقویت دیگیری های باقرینه معیار، یک با متعارض ظاهر به حدیث گاه که معناست بدان این

 می ظاهر آن از مقبولی فهم و رود می میان از بود، تعارض در شده پذیرفته معیارهای با که آن، اولیه فهم دیگر روایات

 .چرخد می اعتبار سوی وبه کند می تغییر آن مسیر وگاه متوقف حدیث، خواندن نامعتبر سوی به حرکت بدینسان، و شود

 درستی و شده پذیرفته معنای صادرشده، حدیث یعنی، دهد؛ می فهم نقد به را خود جای حدیث نقد گاه دیگر، عبارت به

 فهم موانع برخی بروز و دقتی کم عجله، دلیل به یا ایم نفهمیده درست آنرا مضمون، واالیی و ژرفا دلیل به اما دارد،

 .کنیم برقرار درستی ارتباط حدیث ومقصود مضمون با ایمنتوانسته 

 .کنیم می باور را آن و یابیم می در را حدیث آنها، در دقت و بیشتر های قرینه یافتن و دوباره نگاهی با اما 

 نیانیپیش شیوه همان این، و حدیث، اصلی مقصود و محتوا نه و ماست فهم شود، می ساقط اعتبار از آنچه میان، این در

 .ماست بزرگ امامان سفارش و آیین نیک

 .اند بازداشته انکار و رد در زدگی ازشتاب و اند خوانده فرا مبهم موارد اینگونه در توقف به را خود پیروان آنان

حَدِيثِنَا مَا لَا تَعْرِفُونَهُ فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا وَ قِفُوا عِنْدَهُ وَ سَلِّمُوا إِذَا تَبَيَّنَ لَکُمُ الْحَقُّ وَ لَا  مِنْ  إِذَا سَمِعْتُمْ » :میفرماید( علیهالسّالم) علی امام

 «تَکُونُوا مَذَائِيعَ عَجْلَى فَإِلَيْنَا يَرْجِعُ الْغَالِی وَ بِنَا يَلْحَقُ الْمُقَصِّر.

 چون و کنید توقف و بازگردانید ما به را آن بود، ناآشنا برایتان و نبردید پی بدان که شنیدید ما ثیاحاد از حدیثی چون

 کندرو و گردد می باز ما سوی به جلورونده و تندرو که نباشید افشاگر و وعجول بپذیرید شد، روشن برایتان حقیقت

 .میرسد ما به مانده وعقب

 به رسیدن برای پیجویی و آن گوینده به حدیث بازگرداندن معنای به شیوه این.گرفت شکل علم ردّ سنت اساس، براین

 .است آن ّّوطرد رد نه و حدیث درست معنای و اصلی مقصود

 علیه)باقر امام ازجمله و. کنند می تأکید و داللت آن بر فراوانی احادیث و اند فشرده پای آن بر شیعه امامان که سنتی

إِلَیَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَکْتَمُهُمْ بِحَدِيثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا َو َأمْقَتَهُمْ  أَصْحَابِی أَحَبَ وَ اللَّهِ إِنَ » :فرمایند می( السّالم

لَمْ يَقْبَلُْه قَلْبُهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ کَفَرَ بِمَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَا  إِلَیَّ الَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَ يُرْوَى عَنَّا فَلَمْ يَعِْقلْهُ وَ

 «يَدْرِي لَعَلَّ الْحَدِيثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَيْنَا سند ]أُسْنِدَ[ فَيَکُونَ بِذَلِکَ خَارِجاً مِنْ وَلَايَتِنَا.
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 ما حدیث به نسبت آنان ترین وپوشاننده ترین فهیم پارساترین، که است کسی یارانم ترین داشتنی دوست سوگند، خدا به

 را آن یتواند نم و میشنود ما از منقول و منسوب حدیثی چون که است کسی من نزد ایشان منفورترین و بدترین و باشد

 ما از حدیث شاید نمیداند درحالیکه کند، می تکفیر نهاده گردن آن به را که هر و میکند انکار آنرا و رمد می آن از بپذیرد،

 .رود بیرون ما والیت از اینکارش با نتیجه در و برسد ما به سندش و باشد

 نکته

بسیار ضعیف و لغزنده است؛ به گونه ای که « احادیث موضوع»و « نقد احادیث»توجه بدین نکته مهم است که موضوع 

حدیث، مشابه پل صراط است که تیزتر از شمشیر و باریک تر از مو احتمال انحراف پژوهشگر بسیار جدی است. نقد 

 1شمرده شده است.

دشواری نقد حدیث از آن جهت است که نمی توان سخنی را به سادگی به معصومان)علیهم السالم( نسبت داد، چه این 

معارف اسالمی را نیز تنها به کار افترا تلقی می شود که کیفری بس بزرگ خواهد داشت. همچنان که نباید معرفتی از 

 جهت برخی استبعادات ساده، انکار کرد.

 پرسش و پژوهش

 نقد حدیث به چه معناست؟ .1

 تفاوت نقد حدیث و نقد فهم در چیست؟ .2

 اهمیت نقد حدیث چه می باشد؟ .3

  

                                                           

 .252محمد بن علي بن بابويه قمي)شيخ صدوق(، االمالي، ص  .1
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معیارهای 
نقد حدیث

قرآن

سنت

عقل فطری 
و سلیم

ضروریات 
دین و 
مذهب 

قطعیات 
حاصل از 

علم،تجربه و 
حس

مسلمات 
تاریخی

 (5معیارهای نقد محتوایی حدیث)(  چهاردهم درس
 

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  چهاردهمهدف از ارائه مطالب درس 

 مالک های مخالفت با قرآن در رد احادیث را بشناسد. (1

 با برخی از روایات مخالف با قرآن آشنا شود.  (2

 احادیث مخالف نما و موافق نما با قرآن را بشناسد. (3

 با معانی سنت و معنای مراد در بحث معیار شناسی نقد محتوایی حدیث آشنا شود. (4

 را بداند. ادلة عرضة حدیث بر سنت (5

 

 معيارهاي نقد حديث

اصلی و محوری معیار نقد حدیث، قطعی بودن یا قابل اعتماد بودن آن است. از این روی ضروری است که معیار ژگی وی

 اطمینان آور باشد و هیچ کژی را برنمی تابد. در ذات خویش 

 این معیارها عبارتند از : بنابراین هر معرفتی یقینی و معتمد می تواند معیار نقد حدیث قرار گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکنون به تببین تفصیلی معیارهای نقد، ادلة قطعی بودن آن و ذکر نمونه های عرضه شده بر آن می پردازیم: 
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 اولين معيار( قرآن کريم

ن، کالم الهی، معجزة نبوی و قطعی ترین سند مکتوب مسلمانان است که بدون تغییر، تحریف، زیاده، نقصان، تقطیع و قرآ

ویژگی های قرآن موجب شده است تا این کتاب در جایگاه مهمترین محک و میزان نقل به معنا به دست ما رسیده است. 

 می در تمام موارد قرار گیرد. سنجش و منبع ناب و منحصر به فرد در تببین معارف اسال

 نیز در موارد گوناگون عرضه بر قرآن را مالک صحیح حدیث دانسته اند. )علیهم السالم( ائمه معصومان

 )عليه السالم(قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَلِیٍّ » نقل می کند: )علیه السالم(و ایشان از امام باقر  )علیه السالم(حسین بن علوان از امام صادق

 قَالَ إِنَّهُ سَيُکْذَبُ عَلَیَّ کَمَا کُذِبَ عَلَى مَنْ کَانَ قَبْلِی فَمَا جَاءَکُمْ عَنِّی مِنْ حَدِيثٍ وَافَقَ کِتَابَ )صلی اهلل عليه و آله(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

 وَ أَمَّا مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ حَدِيثِی. فَهُوَ حَدِيثِی اللَّهِ

فرمود: پس از من بر من دروغ می بندند، همانگونه که )صلی اهلل علیه و آله( خواندم که رسول اهلل )علیه السالم( در کتاب امام علی

بر پیامبران پیشین دروغ بستند. از این روی هر سخن که از جانب من به شما رسد و موافق با کتاب خدا باشد حدیث من 

 1«دا باشد سخن من نیست.است و هر چیز که مخالف کتاب خ

در سخنان پرشماری عرضة حدیث بر قرآن را مطرح کرده اند. ایشان به محمد بن مسلم می فرمایند:  )علیه السالم(امام صادق 

ای محمد، هر روایتی که از جانب شخص نیکوکار یا فاجر به تو برسد و موافق قرآن می باشد آن را برگیر و هر روایتی »

 2«ن عمل نکن.که از طرف شخص نیکوکار یا فاجر به تو رسد و مخالف قرآن باشد بدا

گزارش های فراوان دیگری مشابه این روایات و هم مضمون با آنها وجود دارد که نیازی به ذکر همة آنها نیست. از 

 مجموع روایات می توان این نکات را به دست آورد: 

 مالک سنجش و اعتبار حدیث، عرضة آن بر کتاب خداست.  .1

تن نیست، بلکه موافقت آن با قرآن سبب تقویت حدیث و نقد حدیث، تنها به معنای سنجش برای مردود دانس .2

 پذیرش آن می شود. 

 روایاتی که پس از عرضه بر قرآن، موافق آن باشند مقبول  و پذیرفته بوده، قابل اعتمادند.  .3

 روایاتی که مخالف قرآن باشند، ناپذیرفتنی اند.  .4

 زور )کذب( وصف شده اند.  روایات مخالف قرآن با اوصافی همچون باطل، زخرف)شی بی ارزش( و .5

 در بعضی از روایات، عرضه بر قرآن، مهم تر و قبل از توثیق یا عدم توثیق سندی مطرح شده اند.  .3

                                                           

 . 92. عبداهلل بن جعفر حميري، قرب االسناد، ص  1

 . 6، شماره 8، ص 1. محمد بن مسعود عياشي، تفسير عياشي، تحقيق هاشم رسولي محالتي، ج  2
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روایات در این باب، معیار اولیة پذیرش خبر را بیان کرده اند و به بحث اختالف حدیث و ترجیح بین روایات  .7

هر روایت، عدم مخالفت با کتاب و سنت است نه آنکه  متعارض ارتباطی ندارند، یعنی مالک حجیت و پذیرش

 1در هنگام تعارض بین اخبار، به مالک موافقت و مخالفت با قرآن توجه شود.

 مخالفت يا عدم موافقت 

 تامل در روایات این باب، روشن می سازد که حدیث موافق قرآن، پذیرفته است. 

  روایات غیر موافق با قرآن بر دو گونه اند:

 مخالف قرآن.  روایات (1

روایاتی که با قرآن موافقت یا مخالفت ندارند؛ یعنی موضوعی را مطرح کرده اند که در قرآن نیامده است یا فهم  (2

نیست. این روایات که شمار زیادی دارند مقبول اند یا  )علیهم السالم(ارتباط بین آنها در حیطة فهم غیرمعصومان

 مردود؟ 

بعضی از روایات عرضه بر کتاب، معیار مخالفت با قرآن را گوشزد کرده اند و در برخی دیگر به معیار عدم موافقت با 

قرآن اشاره شده است. اگر معیار اول، یعنی رد روایات مخالف قرآن پذیرفته شود، احادیث غیر موافق و غیر مخالف قرآن 

 ونه احادیث نیز مردودند. مقبول خواهند بود ولی بنابر معیار دوم این گ

با بررسی  و تامل در روایات می توان این ادعا را کرد تنها مخالفت با قرآن، مالک و معیار انکار حدیث است چرا که اگر 

به کلی از دایرة افاده و استفاده بیرون  )علیهم السالم(عدم موافقت با قرآن موجب انکار حدیث می شود. روایات معصومان 

د؛ چون روایات مورد بحث یا با قرآن موافقند که در این صورت حجیت قطعی تر )یعنی قرآن( بر این مضمون خواهند بو

 داللت دارد و نیازی به حدیث نیست و یا غیر موافق قرآن هستند که غیر حجیت و غیر قابل استفاده اند. 

، روایات عرضة حدیث، در بعضی موارد به قرآن و سنت در کنار هم اشاره دارند؛ یعنی در کنار قرآن، جدای از این دلیل

يَقُولُ لَا  )علیه السالم(أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  »مالک دیگری را معرفی کرده اند؛ مثال در روایت هشام بن حکم آمده است: 

 2«ا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَة.عَلَيْنَا حَدِيثَنَا إِلَّ تَقْبَلُوا

این روایت نشان آن است که روایتی که موافق با قرآن نیستند ولی با سنت موافقند یا شاهدی بر صحت آنان وجود دارد، 

 پذیرفته می شوند. 

                                                           

 مراجعه فرماييد. 551-555سيد کاظم طباطبايي، صص نوشته آقاي « منطق فهم حديث». براي مطالعه روايات در اين موضوع به کتاب  1

 .589، ص 2. محمد بن عمر کشي، اختيار معرفه الرجال، ج  2
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 نکته

در میان شیعیان، گروهی با عنوان اخباریان وجود داشتند که افراد افراطی آن با عرضة حدیث به قرآن، مخالف بودند. از 

می توانیم مضمون آنها را )علیهم السالم( منظر آنان، آیات قرآنی برای ما قابل فهم نیستند و تنها از طریق روایات اهل بیت 

ریان معتدل همچون مرحوم مالمحسن فیض کاشانی با این نظر مخالفت کرده و به درک کنیم. عالمان شیعه و حتی اخبا

 روایات عرضة حدیث به قرآن استناد کرده اند. 

 نمونه

اللهم انما محمد بشر يغضب البشر و اني قد اتخذت عندک  )صلی اهلل علیه و آله(:قال رسول اهلل »در صحیح مسلم آمده است: 

: بار الها ومن آذيته او سببته او جلدته فاجعلها له کفارۀ و قربة تقربه بها الیک يوم القیامهعهدا لم تخلفنیه فايما الم

همانا که محمد انسان است و همانند دیگر انسان ها خشم می گیرد. من از تو عهدی گرفته ام که از آن سرپیچی نمی کنی. 

ق زده ام این عمل را کفارة گناهان او و سبب نزدیکی او به پس هر مومنی که او را اذیت کرده ام یا دشنام داده و او را شال

  1«تو در قیامت قرار ده.

خطا و اشتباه دارد که  )معاذاهلل(همانند دیگر مردمان، انسان است و )صلی اهلل علیه و آله( بخش اول کالم می گوید که پیامبر اکرم

 به خشم، دشنام و حتی شالق زدن مردمان نی منتهی شده است. 

جالب آنکه کتاب مزبور پس از نقل گزارش های متفاوت این متن، حدیث ابن عباس را دربارة لعن معاویه نقل می کند. 

ابن عباس را به دنبال معاویه فرستاد و او را احضار کرد. معاویه در حال خوردن غذا بود و دعوت  )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر

نگفت. پیامبر بار دیگر ابن عباس را فرستاد و معاویه نیامد و این جریان چند بار تکرار  را پاسخ )صلی اهلل علیه و آله(پیامبر

قرا « : خدا شکم او را سیر نکند 2ال اشبع اهلل بطنه»معاویه را نفرین کرد و فرمود:  )صلی اهلل علیه و آله(شد.سرانجام، پیامبر

نه تنها نشان  )صلی اهلل علیه و آله(می سازد؛ یعنی نفرین پیامبر گرفتن این متون در کنار هم، دلیل وضع گزارش جعلی را روشن

 کاستی مقام معاویه نیست، که موجب علو مقام او نیز شده است!

 نقد

 لَقَدْ کانَ َلکُمْ فی» را دارای مقام عصمت دانسته و فرموده است: )صلی اهلل علیه و آله( نبی اکرم قرآن کریم پیامبران و به ویژه

و آیات دیگری نیز در این مورد «؛ مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. 3 اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسََنةرَسُولِ 

                                                           

 . 25، ص 8. مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري، صحيح مسلم، ج  1

 .21. همان، ص 2

 21. احزاب  6



 
 

 

 

052 

 

 52و  53، نساء  4-3می تواند به عنوان نقد این حدیث و دلیلی بر جعل آن باشد که از جملة این آیات می توان به نجم/

 اشاره کرد.

 دومين معيار( سنت

و امامان )صلی اهلل علیه و آله( سنت است. مقصود از سنت، چیزی است که انتساب آن به پیامبر« نقد حدیث»ر دوم مالک و معیا

یا )صلی اهلل علیه و آله( ثابت باشد.سنت را اینگونه معرفی کرده اند: گفتار، کردار و تقریری را که از پیامبر  )علیهم السالم(معصوم

 قطعی است، سنت می نامند. )علیهم السالم(صادر شده و انتساب آن به معصومان )علیه السالم( امام 

با دقت در تعریف، تفاوت سنت و حدیث نیز روشن می شود. سنت چیزی است که انتساب آن به معصوم ثابت است. در 

ات نشود. از این حالیکه حدیث اینگونه نیست و تنها حکایت کنندة سخن معصوم بوده، ممکن است صدور آن از وی اثب

روی در تقسیمات حدیث، حدیث ضعیف و حتی حدیث مجعول را نیز گونه ای از حدیث می شمرند ولی هیچگاه سنت 

 به صحیح و ضعیف تقسیم نمی شود؛ زیرا تنها در صورت صحت انتساب به معصوم، قول یا فعلی را سنت می نامند. 

 ادلة عرضه حديث بر سنت 

 دلة عقلی و نقلی دارد: عرضة حدیث بر سنت الزوم 

حجیت یا اعتبار سنت به معنای حکایت آن از واقع است. واقع نمایی سنت همانند قرآن می تواند آن را  دلیل عقلی: (1

مالک و معیار صحت حدیث قرار دهد. حکیم بودن شارع اقتضا می کند که مجموعة احکام و معارف شریعت انسجام 

مرتبط باشند. بنابر این مجموعة معارف و احکام ارتباط هندسی خاصی با هم درونی داشته ، به شکل منطقی با هم 

ناهمگونی یک گزارش حدیثی با این مجموعة به هم پیوسته، حاکی از عدم صدور دارند و همدیگر را تائید می کنند. 

 است. )علیهم السالم(آن سخن و فعل از جانب معصوم 

رسول را الزم شمرده و آنان را داور و حاکم در موارد اختالف و منازعه دلیل قرآنی: قرآن کریم اطاعت از خدا و  (2

ٍء فَرُدُّوهُ إِلَى شَیْ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ َو أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی »دانسته است:

آورده اید، خدا و  ای کسانی که ایمان؛ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَْيرٌ وَ أَحْسَُن تَأْويال اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْ 

 )صلی اهلل علیه و آله(رسول او و اولی االمر را اطاعت کنید و هر گاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر

بازگردانید )و از آنان داوری طلبید( اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و عاقبت و 

مرجع و داور در تمام اختالفات معرفی شده اند. )صلی اهلل علیه و آله( در این آیه، خدا و پیامبر« پایانش نیکوتر است

م اعتبار یک گزارش و مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع، می باید با بنابر این در موارد اختالف در اعتبار یا عد

 آنان را به داوری فراخوانیم و اختالف خود را حل کنیم.  )صلی اهلل علیه و آله(عرضة آن بر کتاب خدا و سنت پیامبر 



 
 

 

 

053 

 

ه اند. احادیث پر شماری عرضة حدیث بر سنت را الزم شمرده و سنت را مالک و معیار سنجش حدیث دانست (3

لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثَنَا إِلَّا مَا »اینگونه گزارش می دهد که ایشان می فرمایند:  )علیه السالم(هشام بن حکم از امام صادق

بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِی کُتُبِ أَصْحَاِب وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتََقدِّمَةِ فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ 

 )صلي اهلل علیه و آله(ى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَبِی أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَ

: هيچ حديثي را به نقل از ما نپذيريد مگر  )صلی اهلل علیه و آله( حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِفَإِنَّا إِذَا 

که از رحمت –چيزي که موافق قرآن و سنت باشد يا شاهدي از احاديث پيشين ما بر آن بيابيد؛ زيرا مغيره بن سعيد 

کتاب ياران پدرم چيزهايي را وارد کرد که پدرم آنها را نفرموده بود. پس از خدا پروا کنيد و  در -خدا به دور باد

چيزي که مخالف قول پروردگار ما يا سنت پيامبر ما باشد به منزلة حديث ما نپذيريد؛ زيرا اگر ما سخن بگوئيم قول 

1«خدا و قول رسول خدا را بيان مي کنيم.
 

 نمونه 

البی بکر و عمر: هذان سيدا کهول اهل الجنه من االولين و  )صلی اهلل علیه و آله(قال رسول اهلل از انس بن مالک نقل شده است: 

دربارة ابوبکر و عمر فرمود: این دو سرور پیرمردان اهل بهشتند )صلی اهلل علیه و آله( ؛ پیامبر خدا االخرين اال النبيين و المرسلين

  2«.ام؛ مگر پیامبران و رسوالناز آغاز تا انج

این گزارش در پی آن است که فضایلی را برای خلیفة اول و دوم برشمارد؛ زیرا آنان باالترین وجاهت و موقعیت را در 

 بهشت، یعنی سروری و بزرگی شیوخ را دارند. 

 نقد

می مانند و دچار پیری نمی شوند. به روایات فراوانی داللت می کنند که تمام اهل بهشت به قیافة جوان اند. آنان جوان 

بهشتیان جوانانی نورسیده هستند که جوانی آنان پایان نپذیرد و »نقل شده است: )صلی اهلل علیه و آله(عنوان نمونه از پیامبر 

الحسن »به نظر می رسد این فضیلت برای ابوبکر و عمر جعل شده است تا در برابر روایت مشهور « پیراهنشان کهنه نشود.

 قرار گیرد. « و الحسین سیدا شباب اهل الجنه

که همگی بهشتیان را جوان  –همراه گزارش های مربوط به ساکنان بهشت بیاید  لطافت این روایت در آن است که اگر به

 سرور تمام بهشتیان اند. )علیهما السالم(معلوم می کند که امام حسن و امام حسین  -می شمارد
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 پژوهش و پرسش

 سنجش قرآن محور حدیث را تبیین کنید.  .1

 مخالفت با قرآن مالک رد حدیث است یا عدم موافقت با قرآن؟ توضیح دهید.  .2

 سه روایت مخالف با قرآن و نیز آیاتی را که مخالف با آن احادیث اند، ذکر کنید. .3

معانی سنت را بیان کرده، مراد از آن را در بحث معیار شناسی نقد محتوایی حدیث بیان کنید و تفاوت آن  .4

 هید. را با حدیث توضیح د

 ادلة عرضه حدیث بر سنت را بیان کنید.  .5

 سه روایت مخالف با سنت و نیز سنت مخالف با آن روایات را ذکر کنید. .3
  



 
 

 

 

055 

 

 (2معیارهای نقد محتوایی حدیث)(  پانزدهم درس
 

 اهداف درس: 

 این است که دانش پژوه:  پانزدهمهدف از ارائه مطالب درس 

 با چیستی عقل آشنا شود.  (1

 عقل را تبیین کند. ارتباط دین و (2

 تعارض نداشتن عقل و نقل را اثبات کند. (3

 اطمینان به گزارش های تاریخی را تحلیل کند.  (4

 از قراین افزایش یا کاهش اعتماد به متون تاریخی آگاهی یابد.  (5

 

 معيار سوم( عقل

توجه به معیار عقل و تعقل در بررسی احادیث، و عرضة حدیث برآن، از مباحث مهم و در خورد اعتنایی است که در 

 میان مسلمانان و حتی غیر مسلمانان، موافقان و مخالفان فراوان دارد. 

 چیستي عقل 

اصل »ابن فارس می گوید:عقل و تعقل از ریشة )ع.ق.ل( هستند که به معنای بستن، نگاه داشتن و حبس کردن است. 

]عقل[ گوهر معنایی واحدی دارد که مطابق  1«واحد منقاس مطرد يدل عظمه علي حبسة في الشي او ما يقارب الحبسه

 با قاعده و فراگیر است و بیشتر آنها بر گونه ای گرفتگی و حبس در شی و یا معنایی نزدیک به آن داللت دارد. 

ی گویند. زیرا شتر در حال نشسته، پس از بسته شدن زانویش، امکان حرکت ندارد. عقل از این رو زانوبند شتر را عقال م

و من ذالک العقل و هو الحابس عن ذمیم »انسان نیز وظیفة نگاه داشتن او را از هر سخن یا فعل ناپسند بر عهده دارد: 

 2«.القول و الفعل

همچنان که واژة عقل  –همچون تقسیم عقل، به عقل نظری و عملی  –معانی اصطالحی عقل، و تقسیمات آن متعدد است 

نزد فلسفه، متکلمان و علمای اخالق تعاریف خاصی دارد که باید به کتب مربوط به این علوم مراجعه کرد. اما مهم این 
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ن روح و مورد اشاره، قوة تشخیص بین صالح و فساد در نظر گرفته شده است. بنابر ایاست که در همة اصطالحات 

 گوهر معنای عقل همین معناست. 

 عالمه مجلسی معانی مختلفی برای عقل برمی شمارد و از آن میان دو معنا را می پذیرد: 

نیرو و قوه ای که منشاء ادراک امور و تشخیص خیر و شر و زمینة معرفت و شناخت علل امور و سببیت اشیا و  (1

 موانع و شرایط آن است. 

به خیر و خوبی فرامی خواند و به انتخاب آن دعوت می کند و از بدی ها و زشتی ها باز  ملکه ای که انسان را (2

  1می دارد.

 2فیض کاشانی نیز این دو معنا و معانی دیگر مشابه آن را بیان می کند و آن را عقل غریزی و عقل کسبی می نامند.

العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب »قل اشاره می کند:مفهومی که در بعضی از روایات آمده است که به لوازم و آثار این ع

 «؛ عقل چیزی است که پروردگار به وسیلة آن عبادت شده، بهشت به سبب آن به دست می آیدبه الجنان

 نکته

معنای تعقل اراده می شود؛ یعنی تنها قوة ادراک و فهم خیر و شر مقصود نیست، بلکه به گاه از لفظ عقل،  (1

 یعنی تفکر، تعقل و استدالل اراده می شود. کارگیری این نیرو 

مراد از عقل در بحث معیارهای نقل حدیث، عقل سلیم، فطری و خداداد است که در وجود افراد بشر به ودیعت  (2

نهاده شده است. بنابر این نمی توان با استناد به بحث های دقیق و عمیق فلسفی و به دست آوردن نتایج و آثاری 

آنها نه تنها موضوع فهم عقل فطری نیست، بلکه بسیاری از آنها با مخالفت عقالی فهیم  که بسیاری از -خاص

به نقد و بررسی احادیث پرداخت. به ویژه آنکه برداشت های فلسفی در مبانی مختلفی  -دیگر روبه رو شده است

 ریشه دارند که نمی توانند مالک و معیار نقد حدیث قرار گیرند. 

قطعی و یقین آور نیستند و نمی توانند مالک نقد حدیث قرار گیرند؛ « عقول عشره»انند فرضیه های فلسفی هم (3

 همچنان که فرضیه های علمی چنین صالحیتی ندارند. 
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 ارتباط دين و عقل

بررسی ارتباط یافته های عقلی و آموخته های عقالنی بشر با مجموعة باورها و ایمان فرد، نیامند دقت و تامل است. اسالم 

دریافت های عقالنی را ارزشمند شمرده، آنها را بسیار ارج می نهد. دین  -و به ویژه گروه معرفتی ناب آن، یعنی شیعه –

نه تنها به عقل حق می دهد که در حوزة مسائل دینی دخالت کند، بلکه اصول دین و اصل اساسی آن یعنی توحید، را 

ه تعبد، تقلید، تسلیم و ایمان غیر متکی به عقل، منطق و استدالل حوزة منحصر به فرد عقل و خرد می شناسد و هیچ گون

را در اصول دین جایز نمی شمرد و مکلفان را ملزم می کند تا در این مسایل تحقیق کنند. اندیشه و تعقل، اصلی ترین 

را عقل نادرست می داند تکیه گاه اسالم در عقاید، اخالق و اعمال است. از منظر این آئین آسمانی، انسان حق ندارد آنچه 

 باور کند؛ به صفاتی که عقل ناپسند می داند متصف شود؛ و کارهایی را که عقل ناشایست می داند انجام دهد. 

از این منظر، دین اسالم با مسیحیت رایج تفاوت بنیادین دارد. کانونی ترین آموزه های مسیحی از قبیل تجسد، تثلیث و 

ه اند با توجیه عقالنی نیرومندی همراه شوند و همواره از منظری ایمان گرایانه بدان ها گناه نخستین هیچ گاه نتوانست

نگریسته شده است؛ چه از نظر مسیحیان کنونی، اصول دین مسیحیت و به ویژه اصل بنیادین آن، یعنی تثلیث، منطقه ای 

و پذیرش است و عقل دخالت در آن  تسلیم ممنوعه برای عقل است. از دید این افراد، معتقدات دینی صرفا قلمرو ایمان،

 قلمرو را ندارد، چون سرچشمة ایمان و باور، نیروی دیگری جز خرد است. 

اینان می گویند انسان، افزون بر نیروی عقل، غریزة دیگری نیز دارد که فقط به حکم آن حس و غریزه به امور دینی اذعان 

موارد، یافته های این غریزه با یافته های عقل و مقتضیات آن، دو گانگی و  می کند و ایمان می یابد. در نتیجه در پاره ای

ضدیت می یابد. چون ایمان و باور، مرحله ای فوق مرحله عقل و خرد است، چاره جز این نیست که در این مرحله حکم 

 عقل،  هیچ انگاشته و دور انداخته شود. 

ه این مبنا مبتالست. آنان معتقدند هرچند تثلیث با عقل سازگار ب -که از تثلیث آغاز می شود –آیین مسیحیت فعلی 

 نیست، باید بدان ایمان آورد؛ زیرا مرحلة ایمان فوق مرحلة عقل است. 

 ادلة عدم تعارض عقل و دين

حجت ظاهرند؛ همانگونه که در روایات )علیهم السالم( عقل، حجت باطن و حجیت فراگیر الهی است و معصومان (1

جیت به معنای چیزی است که می توان بدات احتجاج کرد و آن را کاشف واقع دانست. تعارض ح 1آمده است.

 بین دو حجت بی معناست، زیرا اعتبار یکی از آنها یا هر دو را نفی نمی کند.
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خداوند عقل را برترین نیروی ادراکی بشر و مهم ترین موهبت الهی شمرده است که جزا و عقاب به واسطة او  (2

 حکم شرعی نمی تواند با عقل دارای این ویژگی معارضه داشته باشد. می باشد. 

پایه های دین همانند توحید، حجت )نبوت و امامت(، معاد و ... به وسیلة عقل اثبات می شود. اگر دلیل عقل  (3

حجیت داشته باشد، دین پابرجاست، و گرنه اعتبار دین نیز کانون تردید قرارخواهد گرفت؛ زیرا حکم عقلی 

 خصیص بردار نیست. ت

 نمونه

؛ خداوند اسب را آفرید و او را دوانید. او عرق کرد و ان اهلل خلق الفرس فاجراها فعرقت فخلق نفسه منها» چیستی خدا:

قیل يا رسول اهلل مم ربنا؟ قال: ال من االرض و ال من السما خلق خیالً یا « آن گاه خودش را از عرق اسب آفرید.

فت: نه از زمین است و نه از ؛ به پیامبر عرض شد: خدای ما از چیست؟ گنفسه من ذلک العرقفاجراها فعرقت فخلق 

 1«.آسمان؛ گروهی اسب آفرید و آنان را دوانید و خود را از آن عرق آفرید

 نقد

 این گزارش غیر عقالیی تنها از طریق کتاب های مربوط به احادیث مجعول اهل سنت به دست ما رسیده است. اشکال آن

روشن و مبرهن است، تقدم معلول بر علت، اشکال دور مصرح، و واجب الوجود نبودن خداوند از آن جمله است، آغاز 

متن بیان می کند که خداوند پیش از آفرینش اسب بوده و همو اسب را آفریده است و زمین و آسمان ها نیز بوده اند و 

ادامة متن، آفرینش خود را از عرق ناشی از تاختن اسب ذکر کرده  امکان تاختن اسب نیز وجود داشته است؛ در حالیکه در

 است. 

 معيار چهارم( تاريخ 

دانش تاریخ، علمی است که ما را از رخدادهای پیشین و آنچه بر پیشینیان گذشته است، آگاه می سازد. تاریخ به واقع 

ند معیار نقد احادیثی باشد  که از حادثه حکایتگر وقایع خارجی معاصر خویش است و بدین سبب تاریخ مطمئن می توا

 ای خبر می دهند یا موضوع، حکم، واقعه و گفتاری را مربوط به زمانی خاص می شمارند. 

این معیار نیز همانند دیگر معیارها در پی برنمودن حقیقت است و تنها در صورتی که به این حقیقتِ یافته شده اطمینان 

روایات پرداخت. نبابر این تنها مسلمیات تاریخی، شایستگی معیار بودن برای سنجش حاصل شد می توان با آن به نقد 

 حدیث را خواهند داشت. 
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آنچه در این مرحله مورد نظر است، تاریخ به معنای گزارشگر حوادث، رخدادها و افراد است و با دانش فلسفة تاریخ و 

 و تاریخ تفاوت دارد. جامعه شناسی تاریخی یا آگاهی از سنت های حاکم بر جامعه 

 اسباب افزايش يا کاهش اعتماد به متون تاريخي

 ن به گزارش های تاریخی به عوامل مختلفی بستگی دارد که بعضی از آنها بدین قرارند: اطمینا

  .نبود انگیزة جعل (1

 .نبود گزارش مخالف (2

درونی و برونی: پاره ای از گزارش های تاریخی، منجسم بوده، از ناهنجاری ها و ناهماهنگی های هماهنگی  (3

درونی یا بیرونی پیراسته اند. در برابر این گروه، گزارش هایی هستند که با متون تاریخی دیگر یا با سیرة عرفی 

ین گزارش ها بسیار کمتر از گروه نخست عقال تنافی دارد و یا قراینی خارجی ضد آنها وجود دارد. اطمینان به ا

 است. 

 نمونه

رشی دربارة حکومت یزید بن معاویه آمده است: یزید در سفر حج خود به مدینه آمد و مردی از قبیلة قریش را در گزا

بند می آیا اقرار می کنی که تو بندة من هستی که اگر بخواهم تو را می فروشم و اگر خواهم تو را به » فراخواند و گفت: 

یزید وی را تهدید به قتل کرد. او در پساخ «. تو در میان قریش از من برتر نیستی»او نپذیرفت و در پاسخ گفت : « کشم؟

با « نیست که فرزند رسول خدا بود. )علیه السالم(کشتن من به دست تو بزرگ تر و فجیع تر از قتل حسین بن علی» گفت:

را فراخواند و همین سخنان )علیه السالم( ا بکشند. روز بعد یزید بن معاویه، امام سجادشنیدن این سخن، یزید فرمان داد او ر

  1به برده بودن خویش اقرار و جان خود را حفظ کرد. )علیه السالم(را با ایشان گفت و امام 

 نقد 

نشده است. پس از در تاریخ مشهور است که یزید در زمان خالفت خود به مکه و مدینه نیامده و حتی از شام خارج 

 با احترام برخورد کرد. )علیه السالم( واقعة حرّه، سپاه یزید به فرماندهی مسلم بن عقبه به مدینه آمد و با امام سجاد

 قطعيات حاصل از علم، تجربه و حسمعيار پنجم( 

و یا به گونه ای مالک و معیار اصلی در عرضه و نقد حدیث، آموزه های قطع و مسلم هستند که احتمال خطا ندارند 

اطمینان آور هستند که به احتمال خالف آن توجه نمی شود. قرآن، سنت، عقل و دیگر مالک های مورد اشاره، دارای این 
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ویژگی بودند. این خصوصیت بود که به آنها اعتبار می بخشید و صالحیت آنها را برای جایگیری به منزلة مالک نقد تائید 

 می کرد. 

سلم و مطمئن که از راه علم، تجربه یا حس حاصل شوند نیز شایستگی سنجش حدیث را دارند؛ زیرا قطعیات یا امور م

 مالک اصلی در سنجش حدیث، قطع یا اطمینان است که از راه های متفاوت و مختلفی حاصل می شود.

 نکته

 –آنچه در این میان باید بدان توجه کرد این استکه همچون معیار عقل، اعتباریات و احکام فقهی و جعلی شارع مقدس 

از حوزة درک، فهم و نقد علم، تجربه و حس بیرون است. بنابر این نمی توان با تکیه بر  -اعم از احکام تعبدی و معاملی

ی مواردی که در حوزة تکوین، نظام خلقت و یا موارد مرتبط با تجربه و دستاوردهای بشری، احکام فقهی را نقد کرد. ول

 حس وجود دارد، شایستة نقد به وسیلة علم، تجربه و حس است. 

 نمونه 

 بخاری در کتاب صحیح خود به نقل از ابوهریره آورده است: 

. پیامبر فرمود: اگر جناحيه داءٌ و االخري شفاءٌقال النبی: اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فليغسمه ثم لينزعه فانّ فی احدي »

مگسی در نوشیدنی یکی از شما افتاد، او را در آن نوشیدنی غوطه ور سازید، سپس بیرون آورید؛ زیرا در یکی از دو بال 

 1«او مرض و در بال دیگر او دوا و شفاست.

س با آب تماس پیدا کرده است با غوطه ور مقصود از این گزارش آن است که چون برای ما معلوم نیست کدام بال مگ

 شدن مگس در آب، مرض و شفا یکدیگر را خنثی می کنند و می توان آب را نوشید. 

 نقد

به کمک پیشرفت دانش به ویژه دانش پزشکی معلوم شده است که مگس منبع خامل میکروب های مضر است. این امر 

از این رو به جای غوطه ور ساختن مگس در آب و نوشیدن آن،  اثبات شده است و هیچ شک و شبهه ای در این نیست.

می باید آب و مگس درون آن را کنار نهاد. میان دو بال مگس فرقی نیست و هر دو آلودگی دارند؛ اگر چه منبع اصلی 

زبور آلودگی بال مگس نیست بلکه او خرطومی دارد که منبع تجمع و تزریق آلودگی است. افزون بر نقد علمی، متن م

سبب اشمئزار و تنفر انسان می شود، به گونه ای که نمی توان تصور کرد شخصی غیر از ابوهریره این متون را به هم 

 ببافد. 

                                                           

 .111، ص 5سماعيل بخاري، صحيح بخاري، ج . محمد بن ا 1



 
 

 

 

060 

 

 

 

 پژوهش و پرسش

 مفهوم لغوی و اصالحی عقل را تبیین کنید.  .1

 عقل و دین با یکدیگر چه ارتباطی دارند؟ توضیح دهید. .2

 عقلی مخالف با آنها را بیان کنید.  سه روایت مخالف با عقل و آموزه های .3

 آیا می توان به همة گزارش های تاریخی اطمینان یافت؟ .4

 اسباب افزایش و کاهش اعتماد به متون تاریخی را نام ببرید.  .5

 روایت مخالف با یافته های قطعی علمی و حسی را مطرح و ارزیابی کنید.سه  .3

 

 

 

  


