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واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن
علی حسن بگی

1

چکیده

در میان دانشهای حهدیثی ،دانهش «فقهه الحهدیث» از اهمیهت بسهزایی برخهوردار اسهت.
عالمان و پژوهش گران عرصۀ دانش حدیث و اصول الفقهه ،فههم حهدیث و مهتن را در گهرو

طی کردن دو مرحله میدانند :یکی معنای متن (مهراد اسهتعمالی) و دیگهری فههم مقصهود
(مراد جدی) .مرحلۀ اول را میتوان با روش و ابزار خار خود پشت سر گذاشت؛ اما فهم
مقصهود گوینهده تنهها از طریه بهرهمنهدی از قهراین امکانپهذیر اسهت .بهه نظهر میرسهد کهه
باورههای کالمهی یکهی از قراینههی اسهت کهه میتههوان از آن بهرای فههم مقصههود بههره بهرد .ایههن
نوشههتار درصههدد تبیههین چگههونگی اسههتفاده از باورهههای کالمههی در فهههم حههدیث اسههت.

همچنهین تهالش می کنهد آسههیبهای ایهن قرینهه را شناسهایی کنههد .بها بررسهی انجامشههده

روشن شد که در صورت داشتن شرایط پهنم گانهه ،میتهوان بهه باورههای کالمهی بهه عنهوان
قرینۀ متصل ّلبهی بهرای فههم حهدیث اسهتناد کهرد .شهش آسهیب جهدی را نیهز شناسهایی و

بررسی کردهایم که متوجه این قرینهاند.

کلیدواژهها :فهم حدیث ،قرینه ،باورهای کالمی ،آسیب.

مقدمه

دانش حدیث گر چه در تاریخ خود مسیر ُپرفراز و نشیبی را طی کرده است ،همواره در میان

مسلمانان از جایگاه واالیی برخوردار بوده است .کوشهشهای دانشهوران مسهلمان بهرای کسهب
ّ
متنههی مههنقح و پیراسههته از تصههحی و تحر یه و از همههه مهمتههر ،ریزبینیههها و فرفنگریهههای
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کتابهای حدیثی از قبیل معهانی االخبهار ،روضهة المتقهین ،مهرآة العقهول ،مصهابیح االنهوار ،فهتح

الباری ،ارشاد الساری ،المنهاج و ...همگان را به تحسین وامیدارد .با این همهه ،میتهوان ادعها
کههرد کههه همههۀ تالشهههایی کههه در قلمههرو حههدیث صههورت می گیههرد ،مقدمهههای بههرای فهههم (فقههه)

حدیث اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،دانشههایی همچهون تهاریخ حهدیث ،درایهة الحهدیث ،لشهت،
صرف ،نحو ،علوم بالغی و ...همگی در پی فراهم کردن زمینهههای فهمهی صهحیح و روشهمند

از حدیث است .اکنون از آنجا که فهم دقیه ههر گهزاره و مهتن در گهرو فههم معنهای مهتن و فههم
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ستودنی برای فهم و نقد حدیث ،همگی ش اهدی بر صهحت ایهن ادعاسهت .نگهاهی بهه شهروح

مقصههود گوینههده اسههت و از سههویی ،همیشههه میههان معنههای مههتن و فهههم مقصههود گوینههده انطبههاق

نیست ،برای طی کردن مرحلۀ دوم چارهای جز تکیه و استناد به قراین نیست .نتیجه ،ایهن کهه
قههراین در مرحلههۀ دوم نقشههی بیبههدیل ایفهها می کننههد و لههذا توجههه بههه آنههها بسههیار الزم و ضههروری

اسههت .ناگفتههه نمانههد کوشههش هایی کههه بههرای تبیههین نقههش قههراین در فهههم مقصههود انجههام یافتههه
است ،همه نشان از اهمیهت آن دارد؛ ولهی بها ایهن همهه ،هنهوز باورههای کالمهی بهه عنهوان قرینهۀ
فهم مطرح نشده است .نوشتار حاضر در پی بررسهی چگهونگی تهأثیر باورههای کالمهی بهر فراینهد

فهم حدیث و همچنین آسیبشناسی این قرینه است.
فرایند فهم متن و لزوم توجه به قرینه

از آنجها کهه گههاه مهتکلم معنهای حقیقههی را اراده نمی کنهد و از ایهن رو ،همیشههه میهان معنههای

متن (مراد استعمالی) و فهم مقصود گوینده انطباق نیست ،مخاطهب در مواجههه بها ههر متنهی

میباید دو مرحلۀ زیر را پشت سر گذارد:
الف .فهم معنای متن

فهم معنای هر متن و گزارهای در گهرو اسهتفاده از دانشههایی از قبیهل لشهت ،صهرف ،نحهو و

علوم بالغی است.

ب .فهم مقصود گوینده

همان گونه که اشاره کردیم ،همیشه میان معنهای مهتن و مقصهود گوینهده انطبهاق نیسهت.

2

بنا بر این ،مخاطب و هر کسی که درصدد فهم متن و گهزاره برمیآیهد ،بایهد بهه قهراین وابسهته بهه

کالم توجه کافی کند.

 .2المناهم التفسیریة فی علوم القرآن ،ر53؛ روش فهم حدیث ،ر.58
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قرینه

معنای لشوی قرینه عبارت است از ارتباط ،پیوستگی ،نشانه ،زوجه و نیز نشانه و چیزی که

به منظهور پی بهردن بهه امهر یها رسهیدن بهه مهراد و مقصهد ،بهرای انسهان ماننهد دلیهل باشهد 3.مؤله
المنجد در تعری

قرینه مینویسد:

قرینهۀ کهالم عبهارت اسهت از چیههزی کهه بها کهالم همههراه اسهت و بهر مقصهود داللههت

می کند.

4

معنای اصهطالحی آن ههم  -کهه چنهدان از معنهای لشهوی بیگانهه نیسهت  -چیهزی اسهت کهه

چسهبیده و مقتههرن بهه کههالم باشهد تهها مقصههود مهتکلم را برسههاند و بهه عبههارت دیگهر ،نشههانهای کههه

عار

چیزی شود و معنای آن را عو

قرینه مینویسد:

کند 5.یکهی از نویسهندگان در بهارۀ معنهای اصهطالحی

در اینجهها مقصههود از قههراین ،امههوری اسههت کههه بههه نحههوی بهها کههالم ارتبههاط لفظههی
یهها معنههوی داشههته و در فهههم مفههاد کههالم و درک مههراد گوینههده مههؤثر باشههد؛ خههواه بههه

کالم پیوسته (قراین متصهل) و خهواه از مهتن گسسهته باشهد (قهراین منفصهل) و نیهز

خواه از مقولۀ الفاا باشد که آن را «قراین لفظی» مینامنهد و خهواه از مقولهۀ الفهاا
نباشد که آن را «قراین غیرلفظی» یا قراین ّلبی (عقلی) مینامند .موقعیهت صهدور

کالم ،صفات و وی گیهای مهتکلم ،حهاالت و مشخصهات مخاطهب ،برهانههای
عقلههی ،حقهها ی علمههی و وقههایع خههارجی مر بههوط بههه مفههاد کههالم ،از جملههۀ قههراین
غیرلفظی هستند.
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 .5یادداشتهای استاد عالمه جالل الدین همایی ،ر173؛ فنون بالغت و صنایع ادبی ،ج ،2ر248؛ تقریرات اصول،
ر ،42فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول ،ر.291
 .6روش تفسیر قرآن ،ر .84نکتۀ درخور تذکر در تعری اخیر قرینه این است که نویسندۀ محترم میان دو مرحلۀ فهم کالم
خلط کرده است .وی قراین را در فهم متن و مقصود گوینده مؤثر دانسته است؛ در صورتی که فهم معنای متن ،با قراین
ارتباطی ندارد ،بلکه فهم متن ،ابزار و قواعد خار خود را داراست که پیشتهر بهه آن اشهاره کهردیم .ایهن خلهط را یکهی از
دیگر پژوهش گران حدیث نیز مرتکب شده است .وی معتقد است احادیثی که با حدیث در دسهت بررسهی متعهار
اسهت ،ههم در مفههوم مهتن آن از قبیهل حمهل بهر معنههای مجهازی و ههم در فههم مقصهود واقعهی مهؤثر اسهت .ر.ک :االسههس
الحدیثیههة و الرجالیههة عنههد العالمههة الشههیخ محمههد تقههی المجلسههی ،ر257؛ روش فهههم حههدیث ،ر195-190؛ در
صورتی که اگر حدیث متعار سبب شود که ما در واژهای از حدیث در دست بررسی ،تصهرف کهرده و آن را بهر معنهای
مجهازی حمههل کنههیم ،در واقهع حههدیث متعههار بهر مفهههوم مههتن تهأثیری نگذاشههته اسههت ،بلکهه فقههط تههأثیر آن را در فهههم



با تأمل ودقت در گزارهها میتوان گفت کهه مهتن و گهزارهای نیازمنهد قرینهه اسهت کهه بهه طهور

آشکار بر مقصود گوینده داللهت نکنهد .بهر ایهن پایهه مهتن و کالمهی کهه بهه طهور روشهن بهر مقصهود

متکلم د اللت کند ،نیازمند قرینه نیست .به عبارت دیگر« ،نصور» 7نیازمند قرینهه نیسهتند،

ولی«ظواهر» 8همواره نیازمند قرینه هستند.

باورهای کالمی
گههر چههه در فرهنگنامههه ها از تعبیههر باورهههای کالمههی خبههری نیسههت ،امهها بهها تأمههل و دقههت در

کاربردهای آن ،میتهوان باورههای کالمهی را چنهین تعر یه
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قلمرو قرینه

کهرد :باورههای کالمهی بهه آن دسهته از

باورهایی اطالق میشود که باورمند به آنها یقین داشته باشهد و خاسهتگاه آنهها ،عقهل و نقهل

یهها خوش گمههانی اسههت .ضههمنا ،باور هههای کالمههی بههه سههاحت فکههر و اندیشههه تعل ه دارد ،نههه بههه
سههاحت اعمههال و مناسههک .باورهههایی همچههون عصههمت پیههامبر ،علههم امههام ،تحری ناپههذیری

قرآن ،عدالت صحابه و  ...از این قبیل هستند.

باورهای کالمی و گسترۀ آن
ُّ
همان گونه که اشاره شد ،قراین غیرلفظی (لبی یها عقلهی) کهه از آن در فههم مقصهود گوینهده

استفاده میشود ،گسهترۀ وسهیعی دارنهد؛ ز یهرا از آنجها کهه مهتکلم در خهن سهخن نمی گو یهد و بها
تکیههه بههر قههراین ،بسههیاری از واژهههها و عبارتههها را حههذف می کنههد ،قراینههی از ایههن قبیههل ،همههه از

قراین غیرلفظی متصل هستند :زمان و مکان متکلم و شنونده ،فرای صدور سهخن ،سهیاق،

فرهن ههگ زم ههان ص ههدور س ههخن ،ص ههفات م ههتکلم ،ح ههاالت و شخص ههیت م ههتکلم و مخاط ههب،

برهانهای عقلی ،حقای علمی و  ...چنین ههم نیسهت کهه قهراین غیرلفظهی نسهبت بهه قهراین
لفظی گسترۀ کمتری داشته باشند؛ چنان که یکی از نویسندگان اظهار کرده است 9.اکنون بهه
نظر میرسد که از میان این قراین ،باورهای کالمی نیز از قراین متصل ّلبی (غیرلفظی) هستند
مقصود گوینده مشاهده می کنیم .خلط دیگری که این پژوهش گر کرده و در واقع ،سبب خلط قبلی شده است ،طرح
بحث کنایه و مجاز در مرحلۀ اول ،یعنی فهم معنای متن است.رک:روش فهم حدیث ،ر230-224؛ در صهورتی کهه
َمجاز و کنایه محل کاربرد قراین لفظی و غیرلفظی است و هر جا پژوهش گر برای فهم متن از قراین استفاده کند ،عمال

وارد مرحلۀ دوم ،یعنی فهم مقصود گوینده شده است.
َ .7ن ّص ،کالمی صریح است که تاب معنای دیگری را ندارد.
 .8گزاره و متنی را که تاب دو یا چند معنا را داراست ،ولی یکی از آنها بر بقیه ترجیح داشته ،ظاهر گویند.
 .9روش فهم حدیث ،ر.112
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که پژوهش گران حدیث بر پایۀ آنها مقصود گوینده را میفهمند.
قرینۀ سلبی و باورهای کالمی

غالبا باورهای کالمهی در فههم حهدیث ،قرینهۀ سهلبی محسهوب میشهوند .بهه عبهارت دیگهر،

پژوهش گههر حههدیث بهها اسههتناد و توجههه بههه باورهههای کالمههی متوجههه میشههود کههه معنههای ظههاهری
حهدیث مقصهود مهتکلم نیسهت؛ بهه عنهوان مثهال ،حهدیثی کهه از لهزوم شهرط هاشهمیبودن بههرای

منصب امامت سخن می گوید 10،بهرای پژوهش گهر سهنیمذهب ،ظهاهر کهالم ،مقصهود گوینهده
نیست؛ ز یهرا او از یهک سهو صهحت ایهن مهتن را پذیرفتهه اسهت و از سهوی دیگهر ،بهاور کالمهیاش

عدالت صحابه و در نتیجه ،مشروعیت حکومت خلیفۀ اول و دوم و سوم است.
شرایط قرینهبودن باورهای کالمی

ب اورهای کالمی در صورتی شایستگی قرینه بودن برای فهم مقصهود گوینهده دارنهد کهه دارای

پنم شرط زیر باشند:

 .1مسلم بودن باورهای کالمی

با دقت و تأمل در کتابهای کالمی ،تفسیری و حدیثی میتوان گفت که باورهای کالمهی

به دو دسهته تقسهیم میشهوند :اله  .باورههای مسهلم کالمهی ،ب .باورههای غیهر مسهلم کالمهی.

اکنون بهه نظهر می رسهد از میهان دو قسهم مهذکور تنهها باورههای مسهلم کالمهی شایسهته قرینهه فههم
مقصود گوینده است؛ زیرا در غیر این صورت نمیتوان از ظهاهر کهالم گوینهده صهرف نظهر کهرد.

در ادامه ،با عنوان «اقسام باورهای کالمی» توضیح بیشتری خواهد آمد.
 .2مستحکم بودن خاستگاه باور کالمی

مستحکم بودن خاستگاه باورههای کالمهی از شهرایط مهمهی اسهت کهه پژوهش گهر بایهد بهه آن

توجههه کنههد؛ ز یههرا هههر بههاوری بهها هههر خاسههتگاهی صههالحیت قرینهههبودن نههدارد؛ مههثال آیهها میتههوان از

باورهای خرافی همچون نحسبودن سیزده یا لزوم صبر بعد از عطسه کردن و ...به عنوان قرینهه

استفاده کردا در این باره با عنوان «خاستگاه واقسام باورهای کالمی» توضیحی خواهد آمد.
 . 3ارتباط میان قرینه (باور کالمی) و ذوالقرینه (جمله یا سخن)

شرط سومی که اغلب از آن غفلت میشود ،همین ارتبهاط اسهت؛ ز یهرا در صهورت نبهود ایهن

ارتباط ،نمیتوان از ظاهر کالم صرفنظر کرد یا در نهایهت ،کهالم مهبهم خواههد مانهد؛ بهه عنهوان
46

 .10نهم البالغه ،خ ،144ر.201

پایهۀ بهاور کالمیشهان ،یعنهی عههدالت صهحابه ،بهه افهراد ثروتمنهدی تفسههیر کردهانهد کهه بهر تخههت

خود نشستهاند و به دنبال علم نمیروند .این تفسیر بها حهدیث یادشهده ارتبهاطی نهدارد و بیشهتر
به تفسیر به رأی شباهت دارد تا تفسیری روشمند.
نبود تعارض میان قرینهها
ِ .4

باورهای کالمی در صورتی قرینۀ فهم مقصود گوینهده میشهوند کهه بها قهراین دیگهر متعهار

نشوند؛ مثال در حدیث غدیر ،تفسهیر «مهولی» بهر پایهه بهاور کالمهی (عهدالت صهحابه) بهه دوسهت

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

مثال ،همان گونهه کهه اشهاره خهواهیم کهرد ،برخهی از عالمهان اهلسهنت «حهدیث االریکهة» را بهر

پذیرفتنی نیست؛ چون با قراین دیگهر از قبیهل فرهای صهدور حهدیث ،جایگهاه مهتکلم ،کثهرت

شههنوندگان ،وضههعیت جشرافیههایی مکههان حههدیث غههدیر و ...تعههار

االریکة ،بر فر

دارد .همچنههین حههدیث

شایستگی باور کالمی عدالت صحابه برای قرینهشدن ،با قرینۀ دیگر (سخن

ابههوبکر کههه بعههدا بههه آن اشههاره خههواهیم کههرد) متعههار

پذیرفتنی نیست.

شههده اسههت .در نتیجههه ،تفسههیر یادشههده

ّ
 .5ا کتفا به قدر متیقن قراین

در علهم اصهول الفقههه ،دالیهل غیرلفظههی از قبیهل بنهای عقههال ،اجمهاع ،شهههرت فتهوایی ،سههیرۀ
متشرعه و ...را دلیل ّلبی گویند و چون دلیل ل ّبی از قبیل الفاا نیست ،عموم و اطهالق نهدارد.
ّ
در نتیجه ،باید از دالیل ّلبی ،قدر متیقن را اخذ کهرد 11.از آنجها کهه باورههای کالمهی از قهراین و
ّ
دالیل متصل ّلبی هستند ،باید به قدر متهیقن اکتفها کهرد .در نتیجهه ،کلیهات باورههای کالمهی
قرینۀ فهم میشوند.

خاستگاه باورهای کالمی

همههان گونههه کههه اشههاره شههد ،باورهههای کالمههی ،قرینههۀ متصههل ّلبههی یهها غیرلفظههی محسههوب

می شههوند .از سههوی دیگههر ،هههر بههاور کالمههی شایسههتگی قرینهههبودن نههدارد؛ ز یههرا بههاوری قرینههۀ کههالم

تلقی می شود که از استحکام الزم برخوردار باشد تا مخاطب بتواند بر پایۀ آن از معنای ظاهری
متن و گزاره صهرف نظر کنهد و معنهای دیگهری را بهه مهتکلم نسهبت دههد .لهذا بایهد بهه خاسهتگاه
باورهههای کالمههی توج ههه کههرد ت هها بتههوان باورهههای شایس ههتۀ قرینهههبودن را از باوره ههای بههدون ای ههن

شایستگی تفکیک کرد .اکنهون ،بهه نظهر میرسهد کهه منبهع و خاسهتگاه باورههای کالمهی از ایهن
 .11المحاضرات ،ج ،3ر190؛ مصباح االصول ،ج ،2ر461؛ منتقی االصول ،ج ،2ر89؛ تهذیب االصول ،ج،3
ر.137
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قرار باشد:

12

 .1عقل :دانشمندان علم لشت ،عقل را بهه معنهای منهع و جلهوگیری کردن دانسهتهاند؛ ولهی

مقصههود از عقههل در حههدیث  -کههه چنههدان از معنههای یادشههده بیگانههه نیسههت  -همههان نیههروی

خدادادی است که انسانها به واسهطۀ آن ،صهحیح را از ناصهحیح و سهود را از ضهرر تشهخیص
میدهند 13.گاهی منشأ برخی از باورهای کالمی مثل یگانگی خداوند متعهال ،عصهمت نبهی

و ...عقل است 14.به بیان دیگر ،برای هر یک از این باورها دلیل عقلی اقامه شده است.

 .2نقل :یکی از خاسهتگاه های مههم بهاور کالمهی ،نقهل اسهت کهه بهه نقهل معتبهر و غیهر معتبهر

تقسیم میشود.
مقصههود از نقههل معتبههر ،قههرآن و احادیههث صههحیح اسههت کههه همههۀ مسههلمانان بههر اعتبههار آن دو
اتفهاق نظر دارنههد .گههاه منبههع و منشههأ برخههی باورهههای کالمههی ،مثههل عصههمت پیههامبر اسههالم
خالفت بالفصل امیرالمؤمنین علی

 ،دانایی امام صادق

و  ...نقل معتبر است.

،

15

مقصود از نقل غیر معتبر ،احادیث جعلی و یا ضعیفی اسهت کهه مسهتند برخهی از باورههای

کالمههی شههده اسههت؛ بههرای مثههال ،عههدهای بههر پایههه برخههی از روایههات ،معتقههد بههه تحر ی ه قههرآن
شدهاند 16،کهه از سهوی بیشهتر مفسهران ،متکلمهان و عالمهان دانهش حهدیث و رجهال ،بهر بیپایهه
بههودن آن ههها تصههریح شههده اسههت .در نتیجههه ،بههاوری کالمههی کههه بههر پایههه آن شههکل گرفتههه ،مههردود
گردیده است.

17

 .3خوش گمانی یاحسن ظن به برخی افراد :گاه منشهأ بهاور کالمهی ،خوشبینبهودن بهیش از

حد به برخی اشخار است که این نگرش گاه بر اثر حوادثی ایجهاد میشهود کهه در جامعهه رخ

داده است .پیروزیها و اقدام های حاکمان در این باره نقش مهمهی ایفها کهرده و بهه ایجهاد بهاور
کالمی همچون «عدالت صحابه» انجامیده است.

18

گاه منشأ خوشبینی بهه افهراد ،تأثیر پهذیری از نحلههها و ادیهان دیگهر اسهت؛ چنهان کهه برخهی

48

 .12لسان العرب ،ج ،11ر.458
 .13بحار االنوار ،ج ،1ر.99
 .14کش المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،ر349 ،280؛ اللوامع االلهیه ،ر.245 ،154-151
 .15االعتقهههادات ،ر83؛ کش ه ه المه ههراد؛ اللوامه ههع االلهیه ههه ،ر342-335؛ الشه ههدیر ،ج ،1ر165 ،41؛ المیه ههزان ،ج،2
ر144-138؛ عقائد االمامیه ،ر.76-63
ّ .16
الموطا ،ج ،2ر842؛ مسند احمد بن حنبهل ،ج ،5ر132؛ صهحیح البخهاری ،ج ،8ر26؛ صهحیح مسهلم بشهرح
االمام النووی ،ج ،4ر ،373ج ،6ر252؛ االحتجاج ،ج ،1ر598
 .17البیان ،ر226؛ عقائد االمامیه ،ر59؛ صیانة القرآن من التحری 83 ،60 ،؛ منشور عقائد امامیه ،ر.143-142
« .18عدالت صحابه» ،ر.111-107

یهود و مسیحیت تأثیر پذیرفتهاند.

19

اقسام باورهای کالمی

به دلیل تنوع باورهای کالمی ،پژوهش گر باید در فهم حدیث به انواع این باورها توجهه کنهد؛

زیرا همان گونه که پیش تر اشاره کردیم ،همۀ باورهای کالمی توان برابری با ظهاهر کهالم ندارنهد.

حال با بررسی کتابهای کالمی و حدیثی میتوان باورهای کالمی را به دو قسم تقسیم کرد:
ّ
 ،عل ه ههم
 .1باوره ه ههای کالم ه ههی مس ه ههلم ،همچ ه ههون وج ه ههود خداون ه ههد ،عص ه ههمت پی ه ههامبر

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

مسلمانان ،در اعتقاد به جاودانگی امام علی

 ،محمد حنفیهه ،امامحسهین

و ...از ادیهان

20

امام و ...
ّ
 .2باورهای کالمی غیرمسلم یا خار ،همچهون عصهمت حرهرت علیاکبهر

 ،حرهرت

عبههاس  ،حرههرت زینههب  ،حرههرت سههکینه و عصههمت نههواب اربعههه 21.بههه بیههان دیگههر،
باورهای کالمی به دو دسته تقسیم میشوند :برخی از این باورهها بهه گونههای اسهت کهه همهه یها
بیش ه ههتر کارشناس ه ههان و متکلم ه ههان دین ه ههی ب ه ههر درس ه ههتی آن توافه ه ه دارن ه ههد و برخ ه ههی از آنه ه هها را
غیرمتخصصان مسائل دینی یا برخی متکلمان مطرح کردهاند .حهال در فههم حهدیث ،آن بهاور

کالمههی معیههار قههرار می گیههرد کههه عههالوه بههر ارتبههاط میههان قرینههه و ذوالقرینههه ،نبههود تعههار

میههان

قرینهههها و اکتفهها بههه قههدر متههیقن قههراین ،دو شههرط دیگههر نیههز داشههته باشههد :اوال ،همههه یهها بیشههتر

متکلمههان بههر درسههتی آن تواف ه داشههته باشههند یهها ا گههر برخههی از متکلمههان آن را مطههرح کردهانههد،

به گونهای از اتقان کافی برخوردار باشد؛ ثانیا ،خاستگاه آن عقل یا نقل معتبر باشد.

فهم حدیث در پرتو باورهای کالمی
گاه پژوهش گران حدیث با تکیه بر باورهای کالمی به فهم مقصود گویندۀ حهدیث مبهادرت

می کنند که در ادامه به چند نمونه اشاره می کنیم:
عصمت و علم امام

در مبحهث قبلههی اشههاره کههردیم کههه شههیعیان همههواره عصههمت و علههم را از وی گیهههای مسههلم
 .19میزان االعتدال ،ج ،4ر99-98؛ رجال الکشی ،ر316؛ عیون اخبار الرضا

 ،ج ،2ر203؛ کتاب مقدس ،سفر

خروج.13 ،21/
 .20کش المراد ،ر280 ،349؛ اللوامع االلهیه ،ر245 ،154-151؛ عقائد االمامیه ،ر.76-63

« .21پاسخی به چالشهای فکری در بحث امامت و عصمت» ،ر9؛ چهره گشایی دختران امام حسین
68؛ ادعیه مهدیه ،ر.647

 ،ر، 59

49

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره اول

امههام

دانسههتهاند .بههر ایههن پایههه ،در مواجهههه بهها احادیههث متعههار

صورت التزامی(اشتباه و تعار

 -کههه ایههن دو وی گههی را بههه

در سخنان امام) به چالش می کشاند  -به چارهجوییههایی

روی میآورنههد کههه مهمتههرین آن ههها همههان توجیههه و تأو یههل و تصههرف در ظههاهر حههدیث اسههت .در
ادامه به چند نمونۀ آن اشاره می کنیم:
الف .ن اِب بدال

امام صادق

قال« :مثن العضرة من السحت»؛

فرمود« :دریافت بها در برابر فروش مدفوع حرام است».
قال« :ک باس بث ن العضرة»؛

ن اِب بدال

فرمود« :دریافت بهای مدفوع اشکالی ندارد».

امام صادق

همان گونه که مالحظه میشود ،تعار

تعار

دانسته است .او مینویسد:

23

می ان این دو حدیث واضح است .شیخ طوسی با

استناد بهه الزمهۀ عصهمت و علهم امهام (عهدم اشهتباه و عهدم تعهار
در سخنان امام

22

چارهجویی کهرده و حهل تعهار

در سهخنان امهام) ،بها نفهی

را در تصهرف در ظهواهر کهالم امهام

مقصود از مدفوع در روایت اول ،مدفوع انسان است .در نتیجه ،میان دو حهدیث
تعار

نیست و در غیر این صورت ،میان آن دو تعار
عن اقوالهم».

«و ذلک منت

ق .ن اِب بدال

امام صادق
ن احدمها

24

قال« :ک صل امل عوبة یف ال عبة»؛

25

فرمود« :نماز واجب را در درون کعبه نخوان».

« :ک صلأ ص ة امل عوبة یف جلف ال عبة»؛

یکی از آن دو ،یعنی امام باقر

درون کعبه شایسته نیست».

قلات کِب بادال
27
«صل».

50

وجود دارد؛ در حالی که

یا امام صادق

26

فرمود« :خواندن نماز واجب در

« :حاار الصا ة امل عوباة و اناا یف ال عباة ا فاصا فهیاا؟» ،قاال:

 .22االستبصار ،ج ،3ر56؛ تهذیب االحکام ،ج ،6ر.273-272
 .23همان.
 .24همان.
 .25همان ،ج ،1ر243؛ ج ،5ر.279
 .26همان.
 .27همان.

همان جا نماز بخوانما» فرمود« :در همان جا نمازت را بخوان».

اکنههون بههه نظههر می رسههد کههه میههان حههدیث سههوم بهها حههدیث اول و دوم تعههار

لذا شیخ طوسهی بهر پایهۀ باورههای کالمهی یادشهده ،بهه حهل تعهار

او مینویسد:

وجههود دارد؛

میهان آنهها دسهت میزنهد.

ح دیث سوم با دو حدیث اول منافاتی ندارد؛ زیرا حهدیث سهوم بهر حالهت ضهروت
حمل میشود.

28

ج .ن اِب بدال

امام صادق

قال« :لی

یف الیبی و لا»؛

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

راوی به امام صادق

گفت« :در کعبه بودم که وقت نماز واجب فرارسید .آیا در

29

فرمود« :قی کردن موجب بطالن وضو نمیشود».

ن اِب بدال قال« :الر اف و الیبی و التخلیل نسیل الد امتا است رهت هیئا ننیبض
30
الل لا و ان ست رهه ننیبض الل لا»؛
امام صادق فرمود« :خوندماغ و قی کردن و خاللدنهدان بهه صهورتی کهه سهبب

خههونریزی شههود ،در ص ههورت عمههدیبودن وضههو را باط ههل می کنههد و در غیههر ای ههن
صورت ،وضو باطل نمیشود».

همان گونه که مالحظه میشود ،این دو حدیث متعار

راهکار حهل تعهار

هستند .بنا بر این ،شهیخ طوسهی

را یکهی از ایهن دو میدانهد :حمهل روایهت دوم بهر تقیهه بهه دلیهل تطهاب آن بها

فتوای برخی از اهلسنت؛ حمل روایت دوم بر استحباب.

31

خ
الرجلی ،فیبال« :هل الضی نزل به جبرئیل»؛
ن املسأ
د .سالت اباجعفر
از امهام بهاقر در بهارۀ مسح کشهیدن بهر پهها هنگهام وضهو پرسهیدم .فرمهود« :حکمههی

است که جبرئیل آن را بر پیامبر

32

آورده است».

قال ابل بدال  « :نائ الرجل ستون و سبعون سنة ماا قبال ال مناه صا ة» .قلات:
33
«و کیف متلک»؟ قال« :ک نه نخسل ما امر ال مسحه»؛

امههام صههادق

فرمههود« :گههاه شخصههی شصههتهفتاد سههال نمههاز میخوانههد؛ ولههی

 .28االستبصار ،ج ،1ر243؛ تهذیب االحکام ،ج ،5ر.279
 .29االستبصار ،ج ،1ر.83
 .30همان.
 .31همان.
 .32همان ،ر.64
 .33همان.
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خداونه ههد یکه ههی را هه ههم نمیپه ههذیرد» .کسه ههی گفه ههت« :چگونه ههه میشه ههود»ا فرمه ههود:

«او در هنگههام وضههو پاهههایش را میشههوید؛ در صههورتی کههه خداونههد بههه مسههح پاههها
امر کرده است».

ان الصاادو
ن اار بان مال
املاا هب ا خل ا ،قال« :اجا ه متلک».

یف الرجال نتل اا الل الا کلاه اک رجلیاه مث خحیال

34

عمههار بههن موسههی از امههام صههادق

پرسههید« :شخصههی وضههو می گیههرد؛ ولههی بههه

جهای مسهح پاههها آن دو را میشهوید .ایههن کهار چهه حکمههی دارد»ا فرمهود« :شسههتن

پا کافی است».

است .شیخ طوسی مینویسد:

اکنون روایت اخیر با روایات قبلی متعار

روایت اخیر بر تقیه حمل میشود.
ها .ن اِب بدال

امام صادق

35

قال« :یف الدیخ و الدیخة جلد ماة و الرجم»؛

36

فرمود « :هنگامی که پیرزن و پیرمرد زنها کردنهد ،ابتهدا آن دو را صهد

تازیانه میزنند و سپس رجم می کنند.

احللااد حااد ال اکصااخر فااامتا ز ین الرجاال
اان اِب باادال قااال« :الاارجم حااد ال اک کباار و ج
37
املحصن رجم و جحیلد»؛

امام صادق

فرمود « :رجم حد بزر الههی اسهت و تازیانهه حهد کوچهک اوسهت.

پس اگر شخص همسردار زنا کند ،فقط رجم میشود».

همهان گونههه کههه مالحظهه میشههود ،مفههاد حهدیث دوم بهها حههدیث اول در تعهار

اسههت؛ ز یههرا

حدیث دوم می گوید شخص متأهل ،پیر باشد یا جوان ،رجم میشهود .در صهورتی کهه حهدیث

اول می گفت پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند ،ابتدا تازیانه میخورند و سپس رجم میشوند.
شیخ طوسی برای حل تعار

 ،دو راه پیشنهاد می کند:

 .1از آنجا کهه فتهوای عالمهان اهل سهنت ،تازیانهه و رجهم زنا کهار متأههل ،اعهم از پیهر یها جهوان

است ،روایت دوم را بر تقیه حمل می کنیم.
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 .34همان ،ر.65
 .35همان.
 .36همان ،ج ،4ر.201
 .37االستبصار ،ج ،4ر.202-201
 .38همان.

38

سنین جوانی به سر میبرد.

39

شههایان ذکههر اسههت کههه توجیههه و تأو یههل حههدیث بههر پایههۀ بههاور کالمههی علههم امههام

هنگام تعار

حدیث نیست ،بلکه گاه حدیثی را بدون داشتن معهار

توجیه و تأویل می کنیم .به دو نمونه ذیل توجه کنید:
الاااف .قاااال حسا خ
اایبن
40
نع ائه»؛

امامحسین

همیشههه در

 ،بهر پایهۀ بهاور کالمهی

 « :ان نااازل الیباااااا م ااا فاااا و نااار

فنح اااد ال ااا

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

 . 2مقصود از زناکار متأهل در حدیث دوم ،پیرمرد و پیرزن نیست؛ بلکه کسی اسهت کهه در

در سهفر عهراق خطهاب بهه فهرزدق فرمهود« :ا گهر قرهای الههی مطهاب

آنچه جاری شود که ما دوست دار یهم ،او را بههخاطر نعمتههایی کهه بهه مها ارزانهی

داشته است ،حمد می کنیم».

یک ه ههی از پژوهش گ ه ههران  -ک ه ههه معتق ه ههد اس ه ههت امامحس ه ههین

ب ه ههه س ه ههرانجام خ ه ههود عل ه ههم

داشههته و انگی ههزهاش از قی ههام ،رس ههیدن ب ههه ف ههیض ش هههادت ب ههوده اس ههت _ در ب ههارۀ ای ههن ح ههدیث

چنین مینویسد:

میتوان گفت انطباق این جواب کلی بر شهادت آن حررت که نهایت آرزوی او
و محبوب واقعی او بود ،ظاهرتر و روشنتر است.

ق .قال

علی

 « :لیک لعنة ال و لعنة ال

41

خ
نی حائک بن حائک»؛

42

به اشعث بن قیس فرمود« :لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان بر تو بهاد

بافندۀ پسر بافنده!».

به نظر میرسد این ترجمه  -که بسیاری از مترجمان نهمالبالغه انجام دادهاند  -با تهاریخ و

شخصههیت خههانوادگی اشههعث و پههدرش انطبههاق نههدارد؛ ز یههرا آن دو از بزرگههان قبیلههۀ بههزر کنههده

بودهانههد 43.از سههوی دیگههر ،یکههی از باورهههای کالمههی شههیعه علههم امههام

اسههت و او سههخنی بههر

خههالف واقعی ههات نمی گو ی ههد؛ ل ههذا دکت ههر شهههیدی احتم ههال داده اس ههت ک ههه «حائ ههک» از ریش ههۀ

 .39همان.
 .40تاریخ الطبری ،ج ،4ر290؛ االرشاد ،ج ،2ر67؛ البدایة و النهایة ،ج ،8ر.180
 .41عصای موسی ،ر.129
 .42نهم البالغه ،خ ،19ر.61
 .43روش فهم حدیث ،ر.216
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«حیههک» باشههد کههه بههه معن ههای متکبههر اسههت 44و ایههن برداش ههت بهها شخصههیت تههاریخی و نی ههز
رفتارهای نقلشده از اشعث همخوانی دارد.

45

محدودیت علم امام

برخههی از پژوهش گههران شههیعی  -کههه بههه محههدودیت علههم امههام

معتقههد هس ههتند - 46در

مواجهههه بهها روایههاتی کههه بهها ایههن بههاور هماهنههگ نیسههت ،بههه توجیههه و تصههرف در ظههاهر آن روایههات

دست میزنند؛ به عنوان مثال ،امامحسین

در نامهای به بنیهاشم مینویسد:

اما بعد ،فان من حلمل ِب استدهد و من نلحمل ِب ندرک الفتأ؛

47

ههر کهس بههه مهن ملحه شهود ،شهههید میشهود و ههر کههس کهه بههه مهن نپیونههدد ،روی

خوشی و گشایش را نخواهد دید.

حال ،از آنجا که این حدیث بر آ گاهی امامحسین

بهها بههاور کالمههی نویسههنده ،یعنههی بیاطالعههی امههام

حدیث یادشده را این گونه تفسیر می کند:

هر کس به من ملح شود ،در معر

از فرجام خود داللت می کند و این

از سههرانجام خههویش سههازگار نیسههت ،وی

شهادت قرار میگیرد.

48

تحریفناپذیری قرآن

یکی از باورهای کالمهی مشههور میهان عالمهان شهیعه تحری ناپهذیری قهرآن اسهت 49.بهر ایهن
پایه ،این عالمان روایاتی را که در تحری قرآن ظهور دارد ،توجیه و تأویل می کنند .در ادامه به
دو نمونه اشاره می کنیم:
الف .ن اِب بدال
50
آنة»؛

ام ههام ص ههادق
آیه بود».

54

قال« :ان الیبرآن الضی جاا به جبرئیل اد م د سابعة دار الاف

فرم ههود« :قرآن ههی ک ههه جبرئی ههل ب ههرای محم ههد

 .44ترجمه نهم البالغه ،ر.454
 .45روش فهم حدیث ،ر.216
 .46شهید جاوید ،ر.248
 .47کامل الزیارات ،ر.75
 .48شهید جاوید ،ر426؛ قراوت زن در فقه اسالمی همراه چند مقاله دیگر ،ر.96
 .49البیان ،ر201-200؛ بحوم فی تاریخ القرآن ،ر.274-273
 .50الکافی ،ج ،2ر.634

آورد ،هف ههدههزار

این ،شیخ صدوق مینویسد:

ا گههر مجمههوع قههرآن و وحههی بیههانی را کههه قههرآن نیسههت ،حسههاب کنههیم ،هفههدههزار

آیه میشود.

51

علیاکبر غفاری ،حدیثپژوه معاصر ،در ذیل همین حدیث مینویسد:
احتمههاال ایههن اخههتالف (تعههداد آیههات قههرآن در اختیههار مههردم و تعههداد آیههات در ایههن
حدیث) ناشی از شمارش آیات توسط افراد است.

52

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

همان گونه که مالحظه می شود ،این روایت با باورهای کالمی شیعه سازگاری نهدارد .بنها بهر

پژوهش گر دیگری در باره روایت مذکورمی نویسد:
پس از رحلت پیامبر مسلمانان طب ذوق و سلیقه خود قرآن را به سهی جهزء و
چنهدین هههزار آیههه تقسههیم کردنههد .لههذا ممکهن اسههت مسههلمانانی کههه در عصههر نههزول
میزیستند ،تقسیمبندی دیگری داشتند .در نتیجه ،جملهای که امروزه یهک آیهه
53
تلقی میشود ،در آن زمان چند آیه محسوب میشده است.
ق .اان اِب باادال
الدیخة فار مجلمها»؛

54

قااال« :الاارجم یف الیباارآن قااول ال  -ااا و جاال  -امتا ز ین الداایخ و

امههام صههادق فرمههود« :حکههم رجههم در قههرآن ثابههت اسههت ،آنجهها کههه میفرمایههد:
هنگامی که پیرمرد و پیرزن با یکدیگر زنا کردند ،آن دو را سنگسار کنید».

ن سلی ان بن خالد قال :قلات کِب بادال « :یف الیبارآن رجام»؟ قاال« :نعام» .قلات:
55
«کیف»؟ قال« :الدیخ و الدیخه امتا زنیا فار مجلمها»؛

سلیمان بن خالد می گوید که بهه امهام صهادق

گفهتم« :آیها حکهم رجهم در قهرآن

آمده است»ا فرمود« :بله» .گفتم« :کدام آیه»ا فرمود« :هنگامی که پیرزن و پیرمرد
زنا کردند ،آن دو را رجم کنید».

همان گونه که مالحظه میشود ،این دو حدیث با وجود صحیح بهودن سندشهان 56،بها بهاور
 .51االعتقادات ،ر.85-84
 .52الکافی ،ج ،2ر.634
 .53معجم االحادیث المعتبرة ،ج ،2ر.381
 .54وسائل الشیعه ،ج ،18ر.347
 .55همان ،ر.350
 .56مبانی تکملة المنهاج ،ج ،1ر.195
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کالمی عالمان شیعی ،یعنی تحری ناپذیری قرآن سازگار نیست .بر این پایه ،برخی از عالمان

شیعه این دو حدیث را بر تقیه حمل کردهاند؛ 57زیرا عمر ،خلیفهۀ دوم ،پایه گهذار اندیشهۀ وجهود

آیۀ رجم در قرآن بوده است.

58

عدالت صحابه

عدالت صحابه یکی از مهمترین باورهای کالمی اهلسنت است .آنان معتقدنهد کهه همهۀ

صحابۀ پیامبر

عهادل بودهانهد و کارهایشهان بهرای خشهنودی خداونهد بهوده اسهت 59.بهر ایهن

پایه ،عالمان باورمند به عدالت صحاب ه در مواجهه با احادیثی که با این بهاور ناسهازگار اسهت،

به توجیه و تأویل آنها دست زدهاند .در ادامه به چند نمونه اشاره می کنیم:
الف .حدیث غدیر

شههایان ذکههر اسههت کههه بسههیاری از عالمههان اهلسههنت ،حههدیث غههدیر را یهها بههه عنههوان حههدیث

متواتر یا حدیث صحیح پذیرفتهاند .عالمانی همچهون حها کم نیشهابوری ،ابهن حجهر ،هیثمهی،

ذهبی ،ابن اثیر جزری ،سیوطی ،ابن کثیر و  ...در این زمرهاند 60.آنان بها وجهود پهذیرش حهدیث
غدیر ،به توجیه و تأویل آن روی آورده و گفتهاند که واژۀ مولی در جملۀ «من کنهت مهواله فعلهی

مواله» به معنای متصدی و سرپرست نیست؛ بلکه از ایهن واژه ،معنهای دوسهت و یاری کننهده

اراده شده است.

شههاید بتههوان گفههت کههه از اوایههل قههرن سههوم ،ایههن توجیههه را در بحثهههای عالمههان مسههلمان

مشاهده می کنیم؛ مثال در مذاکرۀ مأمون با عالمان بشداد ،همین توجیه به چشم میخورد.

61

بعههد ها عالمههانی همچههون جههاحص ،طحههاوی ،فخههر رازی ،قاضههی عرههد ایجههی و  ...بههه ایههن

توجیه روی آوردهاند.

62

اکنههون بههه نظههر می رسههد کههه ریشههۀ ایههن تأو یههل و توجیههه را بایههد در همههان بههاور کالمههی عههدالت

صههحابه جسههت وجو کههرد .در بههارۀ دلیههل ایههن عالمههان بههرای برگز یههدن چنههین تههأویلی بههر خههالف

56

 .57همان.
 .58الموطا ،ج ،2ر824؛ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ،ج ،12ر.127
 .59االصابة ،ج ،1ر5؛ صحیح مسلم بشرح االمام النووی ،ج ،8ر6؛ مقدمه ابن خلدون ،ج ،1ر.412
 .60المستدرک علی الصهحیحین ،ج ،8ر311؛ الصهواع المحرقهة ،ر42 ،118؛ روح المعهانی ،ج ،6ر195؛ نفحهات
االزهار ،ج ،6ر.105
 .61عقد الفرید ،ج ،4ر.741
 .62العثمانیة ،ر146-145؛ شرح مشکل اآلثار ،ج ،5ر25؛ مفاتیح الشیب ،ج ،29ر227؛ المواق  ،ج ،3ر.602

پیامبر

راهی برای انکار آن نگذاشته است؛ ولی از آنجا که آنان به صحابه به دیدۀ احتهرام

و قداسه ههت مینگرنه ههد و عملکه ههرد صه ههحابه در به ههارۀ حادثه ههۀ غه ههدیر ،یعنه ههی نپه ههذیرفتن والیه ههت

ام ههامعلی

پیمودهاند.

ب هها وج ههود نق ههل ح ههدیث غ ههدیر را ص ههحیح تلق ههی کردهان ههد ،راه توجی ههه و تأو ی ههل را

به عبارت دیگر ،عالمان مسلمان بهه دلیهل کثهرت اسهناد حهدیث غهدیر ،آن را نقهل و تهدوین
کرده اند؛ ولی باور کالمی آنان ،یعنی عهدالت صهحابه ،راههی جهز توجیهه و تأو یهل حهدیث غهدیر
پیش پهای آنهان نگذاشهته اسهت؛ ز یهرا ایهن بهاور مهانع از آن میشهود کهه شهخص باورمنهد معتقهد
شود که واژۀ مولی در حدیث غدیر به معنای متصدی و سرپرست است و با این حال ،بگو یهد

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

شواهد و قراین در خطبۀ غدیر ،به نظر میرسهد کهه کثهرت نقهل حهدیث غهدیر از سهوی صهحابۀ

کههه صههحابۀ عههادل روی ح ه پههای گذاشههته و والیههت علههی را نپذیرفتهانههد .اینجاسههت کههه
عالم سنی راهی میانه ،یعنی پذیرش حدیث غهدیر و توجیهه آن را انتخهاب می کنهد؛ ز یهرا میهان
دو واقعیت ناسازگار ،عملکرد صحابۀ عادل و حادثۀ غدیر ،قرار گرفته است.
از سویی ،راه برون رفت از میان این دو ،همان توجیه و تأویل حدیث غدیر است کهه بهر ایهن
پایهه ،هههم صههحابه بههه نافرمههانی از دسههتور پیهامبر

مههتهم نشههدهاند و هههم حههدیث غههدیر ،مههورد

انکار واقع نشده است .از عالمهانی کهه بهه صهراحت از ایهن مشهکل و راه برونرفهت از آن سهخن
گفته ان ههد ،شهههیخ سهههلیم بش ههری اسهههت .او در بهههارۀ حهههدیث غ ههدیر و داللهههت آن بهههر سرپرسهههتی

امیرالمؤمنین

به عالمه شرفالدین چنین مینویسد:

خ
امللقنی بدک لة اکحادنث ما یبللون و لالک وجالق ْحال ال الصاحابة ا
فانا من
الصحة لنالت فهیا حمک م ل ان صارفها ا ناهرهاا مماا کباد مناه اقتاداا بالسالف
63
الصالأ ر ال عاد هنم؛

مههن بههه داللههت احادیههث بههر گفتههههای شههما یقههین دارم و ا گههر ملههزم بههه حمههل عمههل

صحابه بر صحت نبودم ،سخن شما را میپهذیرفتم؛ منتهها چهارهای نیسهت کهه از
ظاهر این روایات دست بردارم تا به سل

صالح اقتدا کرده باشم.

او در نامۀ دیگر مینویسد:
حمل عمل صحابه بر صحت ،سبب تأویل حدیث غدیر است؛ چه این حدیث

متواتر باشد و چه غیرمتواتر.
 .63المراجعات ،ر.163-162
 .64همان ،ر.196

64
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ب .حدیث االریکة

یکی از احادیثی که دانشهمندان اهلسهنت آن را بهر پایهۀ بهاور کالمهی عهدالت صهحابه فههم و

تحلیل کردهاند ،حدیث االریکة به نقل از پیامبر

است که فرمود:

« لیلهک الرجل مت ئا ا ن عه حیدث بادنث ماین فییباول بینناا و بیان م کعااق ال
ما وجدنا فیه من ح ل استحللناه و ما وجدنا فیه من حرا حرمناه اک و ان ماا حار رساول
65
ال فهل مثل ما حر ال»؛

به زودی کسی از شما مرا تکذیب کند و حدیث مرا برایش نقل کنند و او در حالی
که بر جایگاهش تکیه کرده ،بگوید« :بین ما و شما قهرآن ،کتهاب خهدا هسهت .ههر

چه در آن حرام باشد ،حرام می داریم و هر چه در آن حالل باشد ،حاللش خواهیم
داشههت» .بعههد پیههامبر

فرمههود« :آنچههه پیههامبر

است که خدا حرام کرده باشد».

حههرام کههرده اسههت ،ماننههد آن

از سوی دیگر ،منابع حدیثی و تاریخی دو رویداد زیر را نقل کردهاند:
 .1ابوبکر ،خلیفۀ اول ،پس از رحلت پیامبر مردم را فراخواند و گفت:
شهماها از پیهامبر

احهادیثی نقهل می کنیهد؛ در صهورتی کهه خهود در آن احادیهث

اختالف دارید .بهه طهور طبیعهی نسهلهای بعهدی اختالفشهان در ایهن بهاره از شهما
بیشتر خواهد بود .بنا بر ایهن ،از پیهامبر

حهدیثی نقهل نکنیهد و ههر کهس از شهما

مطلبههی پرسههید ،او را بههه قههرآن ارجههاع دهیههد و بگوییههد کههه میههان مهها وشههما کتههاب

خداوند معیار است :حالل الهی را حالل بشمرید و حرام او را حرام بشمرید.

 .2عایشه ،همسر پیامبر

66

و دختر ابوبکر ،می گوید:

پدرم پانصد حدیث از پیامبر

جمع کرده بهود .شهبی کهه مهن در کنهارش بهودم،

دیدم خوابش نمی برد .گفتم :ناخوشی یا چیزی تو را نگران کرده استا صبح که

شد ،گفت« :آن احادیثی را که در نزد تو گذاشتهام ،بیاور» .آنها را آوردم و همه را
در آتش سوزاند.

67

ا کنههون کسههی کههه ایههن گزارشههها را در کنههار هههم قههرار میدهههد ،نتیجههه می گیههرد کههه مصههداق

58

 .65سنن الدارمی ،ج ،1ر144؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ر6؛ السنن الکبری ،ج ،9ر331؛ المستدرک علی الصحیحین،
ج ،1ر.109
 .66تذکرة الحفاا ،ج ،1ر.3-2
 .67همان ،ر.6

برخههی از عالمههان اهلسههنت بههر صههحیحبودن حههدیث مههذکور اذعههان کردهانههد 68.روایههت اول بههه
همراه دو گزارش اخیر ،باور کالمی اهلسنت ،یعنی عدالت صحابه را با مشکل جهدی رو بههرو

کههرده اسههت .لههذا برخههی از عالمههان اهلسههنت حههدیث اول را بههر پایههۀ بههاور کالمههی خههود توجیههه

کردهاند و در بارۀ آن نوشتهاند:

مقصود از کسهی کهه بهر تخهت تکیهه زده اسهت ،حهاکم جامعهه نیسهت ،بلکهه افهراد

مرفهههی هسههتند کههه در خانههه نشسههته و بههه خههود زحمههت بههه دسههت آوردن علههم را

نمیدهند.

69

ج .امامت علی

و لزوم هاشمیبودن امام

از امام علی

در بارۀ والیت خویش ،مطاب شرایطی که در آن قرار گرفته اسهت ،سهخنان

گوناگونی نقل شده است .گاه از اولویت خود ،نه انحصار والیت در خود ،سخن گفته است

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

پیش گویی پیهامبر

 ،ابهوبکر اسهت کهه در روایهت اول مهذمت شهده اسهت .ناگفتهه نمانهد کهه

70

و گاه در این بهاره از حه انحصهاری خهویش سهخن بهه میهان آورده اسهت .در ادامهه بهه دو نمونهه

اشاره می کنیم:

« ان اکمئااة ماان قاار نا غرساالا یف هااضا الاابطن ماان هاهاام ،ک صاالأ ا ساالاهم و ک صاالأ
71
اللک ة من غیرهم»؛

امامههان همگههی از قبیلههۀ قههریش هسههتند و نهههال امامههت در تیههرۀ بنیهاشههم کاشههته

شده است .غیرهاشمی ها شایستگی امامت ندارند و شایسته نیسهت کهه والیهان
غیرهاشمی باشند.

برخی از عالمان اهلسنت  -که باور کالمیشان عدالت صحابه یا الاقل عدالت شهیخین

(ابوبکر و عمر) بوده است و به شرح نهمالبالغه دست زدهاند  -در مواجهه با ایهن مهتن  -کهه بها

باورشان ناسازگار است  -سه رویکرد را دنبال کردهاند:
 .1سکوت

برخی از عالمان اهلسنت  -که شارح نهمالبالغهه بودهانهد  -در مواجههه بها مهتن یادشهده -
 .68تدوین السنة الشریفة ،ر.354
 .69الجامع الحکام القرآن ،ج ،1ر38؛ عون المعبود ،ج ،12ر232؛ فیض القدیر ،ج ،3ر.212
 .70نهم البالغه ،خ ،3ر48؛ خ ،217ر.336
 .71همان ،خ ،144ر.201
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که با باورشان در بهارۀ صهحابه ناسهازگار اسهت  -شهیوه سهکوت را پیشهه کردهانهد .شهیخ محمهد

عبده ،دانشمند مصری و شارح نهمالبالغه را از این جمله میتوان یاد کرد.

72

 .2تردید

یکی از عالمان اهلسنت  -که شارح بزر نهمالبالغهه اسهت و از صهحت و اصهالت تمهام

متن نهمالبالغه نیز دفاع کرده است - 73در مواجهه با این متن ،در صهدور آن از امهامعلی

تردید و تشکیک کرده است.

74

 .3توجیه

ابههن ابههی الحدیههد ،پههس از اظهههار تردیههد در بههارۀ صههدور سههخن یادشههده از امههامعلی

 ،بههه

توجیه روی آورده است و می گوید که هاشمیبودن رهبر جامعه ،شرط کمال رهبری است ،نهه

شرط صحت آن:

75

« اللهم این استعدنک قر نا و من ا اهنم فاهنم قطعلا رْحی و صخروا ظمی منالیت و
76
امجعلا مناز یت امرا هل د»؛

خدایا ،شکایت قهریش و کسهانی کهه آنهان را کمهک کردنهد ،پهیش تهو مهیآورم؛ ز یهرا
آنان قطع رحم کردند و جایگاه بزر مرا کوچک شمردند و بر ستیزه و مخالفت با

چیزی (والیت و رهبری) اتفاق کردند که از آن من بوده است.

هم ههان گون ههه ک ههه مالحظ ههه میش ههود ،م ههتن یادش ههده ب هها ب ههاور کالم ههی اهلس ههنت ،ع ههدالت

صههحاب ه ،ناسههازگار اسههت؛ ز یههرا بسههیاری از صههحابه  -کههه از مکههه بههه مدینههه مهههاجرت کردنههد -

از قریش ههیان بودهان ههد .ب ههر ای ههن پای ههه ،ابهههن اب ههی الحدی ههد ب ههه توجی ههه و تأو ی ههل آن روی مهههیآورد و

چنین مینویسد:

عالمههان سههنی معتزلههی ایههن سههخن و مشههابهات آن را بههر افرههلیت و سههزاوارتربودن

ام ه ههامعلی

ب ه ههه حکوم ه ههت از دیگ ه ههران حم ه ههل می کنن ه ههد؛ ز ی ه ههرا در غی ه ههر ای ه ههن

صورت ،الزمهه اش تکفیهر یها تفسهی مههاجر و انصهار اسهت کهه بها عهدالت صهحابه

60

 .72شرح نهم البالغه عبده ،ج ،2ر.27
 .73شرح نهم البالغه ابن ابی الحدید ،ج ،10ر.129-128
 .74همان ،ج ،9ر.88
 .75همان.
 .76نهم البالغه ،خ ،217ر.336

آسیبشناسی فهم حدیث
آسههیب بههه معنههای زخههم ،عیههب و نقههص ،آفههت ،بیمههاری ،اخههتالل و خطههر آمههده اسههت.

78

آسیبشناسه ههی عبه ههارت از شه ههناخت درد و رنه ههم و خسه ههارت اسه ههت .79ناگفته ههه نمانه ههد که ههه
آسیبشناسی یا «پاتولوژی» اصطالحی اسهت کهه از حهوزۀ علهوم پزشهکی بهه علهوم اجتمهاعی و
سپس به سایر حوزهها وارد شده و در اصل ،بهمعنای مبحث مطالعۀ علل بیماری و عوار

و

عال ئههم غیرعههادی اسههت .درمجمههوع ،میتههوان گفههت کههه مقصههود از آسیبشناسههی ،شههناخت

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

ناسازگار است.

77

مجموع ۀ آفات و موانعی است که ممکن است بالفعل یا بالقوه پدیدهای مانند فههم حهدیث را

تهدید کند.

80

آسیبهای فهم حدیث بر پایۀ باورهای کالمی

فهههم حههدیث بههر پایههۀ باورهههای کالمههی بهها آسههیبهای جههدی رو بهههرو میشههود کههه پژوهش گههر

حدیث باید در استفاده از این قرینه ،نهایت احتیاط را بهکار بنهدد .در اینجها بهه برخهی از ایهن

آسیبها اشاره می کنیم:

الف .متکلمین و اختالف در بارۀ باورهای کالمی

شاید بتهوان ادعها کهرد کهه جزئیهات باورههای کالمهی همهواره در میهان دانشهمندان علهم کهالم

محل اختالف بوده است؛ گر چه این اختالف در کلیات باورهای کالمی کمتر مشهاهده شهده
است .مثال ،همۀ متکلمان مسلمان بر اصل باور کالمی عصمت پیامبر

اتفاق دارند؛ ولی

در بههارۀ قلمههرو جزئیههات آن اخههتالف ز یههادی دارنههد .از میههان مسههلمانان ،امامیههه پیههامبر

را از

گناهان صشیره و کبیره ،چه قبهل و چهه بعهد از بعثهت ،معصهوم میداننهد؛ ولهی معتزلهه ارتکهاب

گناهان صشیره را ،چهه قبهل و چهه بعهد از بعثهت روا میداننهد 81.در میهان امامیمهذهبان نیهز گهر
چههه عصههمت نبههی و امههام و مبههرا بههودن او از خطهها مشهههور اسههت 82،برخههی همچههون ابنالولیههد و

 .77شرح نهم البالغه ابن ابی الحدید ،ج ،9ر.307
 .78فرهنگ فارسی ،ج ،1ر.58
 .79فرهنگ فارسی عمید ،ج ،1ر.44
 .80آسیبشناسی روایات تفسیری ،ر 2با اندکی تصرف.
 .81تنزیه االنبیاء ،ر16-15؛ شرح نهم البالغه ابن ابی الحدید ،ج ،17ر.159
 .82کش المراد ،ر349؛ اللوامع االلهیه ،ر245 ،323؛ عقائد االمامیة ،ر.54-53
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صدوق و عالمه شوشتری ،به سهو نبی معتقد بودهاند.

83

گفتنههی اسههت سههید مرترههی و طبرسههی معتقدنههد کههه پیههامبر فقههط در تلقههی و تبلیههغ وحههی از

سهههو و نسههیان مصههونیت دارنههد در نتیجههه ،مههانعی در دچههار شههدن بههه آن دو در زنههدگی عههادی

وجههود نههدارد 84.از مراجههع معاصههر آیههة اهلل خههویی نیههز معتقههد بودنههد کههه سهههو پیههامبر در غیههر از

تبلیه ههغ وحه ههی ممتنه ههع نیسه ههت 85.الزم به ههه یه ههاد آوری اسه ههت ،همه ههان طه ههور که ههه پیشته ههر اشه ههاره
گردیه ههد ،برخه ههی از دانشه ههمندان شه ههیعه دامنه ههۀ عصه ههمت را گسه ههترده که ههرده و آن را به ههه غیه ههر از
چهههارده معص ههوم ،یعنههی اشخاص ههی همچههون حر ههرت علیاکبههر

ام کلثهوم

 ،سههکینه

 ،حر ههرت زین ههب

،

و نههواب اربعههه تسههری دادهانهد .عههالوه بههر مسههألۀ عصههمت ،عالمههان و

متکلمان شیعی مذهب در بارۀ کلیات علم امهام توافه داشهتهاند؛ ولهی در جزئیهات آن همهواره
اختالف بوده است .برخی همچون ابن قبه و فرل بن شاذان معتقد بودندکه امامان

فقط

به شریعت عالم بودهاند 86.عالمان دیگری همچون سید عبدالحسین الری ،آخوند خراسانی
و  ...معتقههد بودنههد کههه امههام

است.

87

عههالوه بههر داشههتن علههم بههه شههریعت ،از علههم غیههب نیههز بهرهمنههد

اکنههون مههی بینیم کههه اخههتالف در جزئیههات باورهههای کالمههی سههبب تفسههیر و حتههی رد روایتههی

شده اسهت؛ بهرای مثهال ،همهۀ متکلمهان بهر اتصهاف خداونهد بهر «اراده» اتفهاقنظر دارنهد؛ 88ولهی

اخههتالف در بههارۀ صههفت ذات یهها صههفت فعههل بههودن ارادۀ الهههی ،در موضههع گیری آنههان در برابههر

روایات اثرگذار است .در ادامه به یک نمونۀ آن اشاره می کنیم:
امه ههام ص ه ههادق

فرم ه ههود :زمه ههانی ک ه ههه ام ه ههام حسه ههین

محمد حنفیه ،برادر آن حررت ،نهزد امهام

از مک ه ههه خ ه ههارج ش ه ههد،

آمهد و گفهت :چهرا بها عجلهه از مکهه

خههارج می شههویا امههام در پاسههخ فرمههود :بعهههد از آن کههه از تههو جههدا شههدم ،رسههول

آمد و گفت:
خدا
خ
نااا حساایَ اخاارا فااان ال هاااا ان لاارا ک قتاای  .فیبااال لااه اباان احلنفیااة :انااا ل و انااا الیااه
راجعون  ،مفا معین ْحلک هؤکا النساا معک و انت ختارا ا مثال هاضه احلاال؟ فیباال:
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 .83من الیحرره الفقیه ،ج ،1ر233؛ قاموس الرجال ،انتهای ج.12
 .84تنزیه االنبیاء ،ر121-120؛ مجمع البیان ،ج ،4ر.82
 .85صراط النجاة ،ج ،1ر.462
 .86مکتب در فرآیند تکامل ،ر227؛ رجال الکشی ،ر.540
 .87المعارف السلمانیة ،ر25؛ کفایة االصول ،ج ،1ر.273
 .88کش المراد ،ر288؛ اللوامع االلهیه ،ر38؛ عقائد االمامیة ،ر38؛ نهایة الحکمة ،ر.307

ای حسین ،به سوی عراق برو؛ زیرا خدا مایل است کهه تهو را کشهته ببینهد .محمهد

حنفیه به او گفت :انا هلل و انا الیه راجعون  .اکنون که برای کشتهشدن میروی،
این زنها را برای چهه بها خهود میبهریا حسهین

فرمود :خداوند میخواهد این زنان را اسیر ببیند.

گفهت :رسهول خهدا

بهه مهن

بهه نظهر میرسههد کهه برخههی از پژوهش گهران مشهیت الهههی یها همههان ارادۀ الههی را صههفت ذات

تصور کرده و معتقدند که برای «شاء» در حهدیث «ان اهلل شهاء ان یهراک قتهیال» معنهای معقهولی
متصور نیست؛ زیرا دو حالت بهوجود میآید:

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

قد قال د :ان ال هاا ان لراهن سبانا؛

89

« .1شههاء» تکههوینی اسههت؛ بههه ایههن معنهها کههه خههدا مقههدر کههرده اسههت کههه تههو کشههته شههوی و تههو

خودداری نکن.

این توضیح واضحات است؛ زیرا همه میدانند که مقدرات خداوند واقع میشود؛

 .2مقصهود از «شههاء» تشهریعی اسههت کهه فرمههان خهدا بههه کشتهشهدن حسههین

تعله گرفتههه

اس ههت ک ههه ای ههن معن هها ه ههم ص ههحیح نیس ههت؛ ز ی ههرا الزم ههۀ ای ههن معن هها مطلوبب ههودن کشتهش ههدن

امامحسین

نزد خداوند است.

90

اکنون به نظر میرسد که اگر ارادۀ الهی یا همان مشیت را همچون برخی از عالمان ،صهفت

فعل بدانیم 91،به این معنا که انسان فعهل خداونهد را دیهده اسهت و بعهد ،اراده و مشهیت را از آن

انتههزاع می کنههد ،معنههای حههدیث یادشههده ایههن اسههت :خداونههد شههرایط کشتهشههدن و اسههارت

اهلبیت امامحسین

را فراهم کهرده اسهت .فراهم کهردن شهرایطش ههم ایهن اسهت کهه کسهی

(یز یههد) بههه قههدرت برسههد کههه پایبنههد هههیچ عهههد و پیمههانی نیسههت و هههیچ حریمههی را محتههرم

نمی شمارد .از سوی دیگر ،کسی (حسین) هم هست که چنین چیزی را تحمهل نمی کنهد؛ لهذا
شرایط و زمینهها برای کشتهشدن امامحسین

امامحسین

فراهم شده است .حال وقتی پیامبر

بهه

می گوید« :خداوند خواسته است که تو را کشهته ببینهد و خانهدانت را اسهیر» ،از

وقوع شرایط و زمینهها خبر میدهد؛ یعنی خداوند شرایطش را فراهم کرده است.
نبود مطالعات تاریخی در بارۀ باورهای کالمی
بِ .

روشهن نبههودن پیشههینۀ باورههای کالمههی آسههیب دیگههری در اسهتفاده از باورهههای کالمههی بههرای

 .89لهوف سید بن طاووس ،ر.84
 .90قراوت زن در فقه اسالمی همراه چند مقاله دیگر ،ر98-97؛ شهید جاوید ،ر 405و .398
 .91المیزان ،ج ،17ر.120
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فههم حههدیث اسهت .بههه عبهارت دیگههر ،نبهود مطالعههات تهاریخی در بههارۀ باورههای کالمههی مهها را از
شناخت تطور و تحوالتی محروم کرده اسهت کهه باورههای کالمهی پشهت سهر گذاشهتهاند؛ بهرای
و امامهان را
مثال ،یکی از باورههای کالمهی شهیعیان ایهن اسهت کهه« ُمحترهر» ،پیهامبر

مش هاهده می کنههد 92.در صههورتی کههه شههیخ مفیههد بههر پایههه برخههی از احادیههث معتقههد بههود کههه اوال

«محترر» تنها پیامبر

و علی

را هنگام مر میبینهد؛ ثانیها مقصهود از دیهدن ،مشهاهده

نتههایم پههذیرش والیههت یهها عههدم آن اسههت ،گههر چههه «حشههویه» معتقدنههد کههه محترههر بهها چشههم

سههر پیههامبر

و علههی

را میبین هد 93.لههذا برخههی از عالمههان معتقدنههد بههاور کالمههی مههذکور
94

دچار تشییهر و تحهول شهده اسهت .اکنهون بهه نظهر میرسهد کهه بهه دلیهل فقهدان ایهن مطالعهات،

بسههیاری از پژوهش گههران ،باورهههای کالمههی نسههل امههروز را هماننههد باورهههای کالمههی گذشههتگان

تلقی می کنند و بر پایۀ آن ،به فهم حدیث میپردازند و جرأت ارائۀ فهم دیگری را از حهدیث بهه

خود نمیدهند.

ّ
ج .باورهای کالمی و مسلمپنداری آنها

ّ
مسلم پنداری برخی از باورهای کالمی آسیب سومی اسهت کهه حهوزۀ فههم حهدیث را تهدیهد
ّ
ّ
می کند .به عبارت دیگر ،گاه پژوهش گری باور غیرمسلمی را مسلم دانسته و حهدیث را بهر پایهۀ

آن تفسههیر کههرده اسههت؛ مههثال تفسههیر حههدیث «ان مههن لحه بههی استشهههد» و حههدیث االریکههة ،بههه
ترتیب ،بر پایۀ محدود بودن علم امام

آن اشاره شد.

و عدالت صحابه بنا نهاده شده است که پیشتهر بهه

د .باورهای کالمی و خطا در تطبیق

گهاه بهاور کالمهی کهه پایهۀ فههم حههدیث قهرار گرفتهه اسهت ،از خاسهتگاه مسهتحکمی برخههوردار

است ،ولی پژوهش گر حدیث در تطبیه حهدیث بهر آن بهاور ،دچهار اشهتباه میشهود .بهه عبهارت
دیگر ،او حدیث را از مصادی باور کالمی تلقی کهرده اسهت ،در صهورتی کهه چنهین نیسهت؛ بهه

عنوان مثال ،حدیثی را که می گفت قرآن مشتمل بر آیهۀ «رجهم» بهوده اسهت 95،آیهة اهلل خهویی بهر

تقیه حمل کرده اسهت 96.در صهورتی کهه حهدیث مهذکور از مصهادی تقیهه نیسهت؛ ز یهرا گهر چهه
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 .92بحار االنوار ،ج ،6ر.200
 .93اوائل المقاالت ،ر.74-73
 .94صراط الح  ،ج ،3ر.354
 .95وسائل الشیعه ،ج ،18ر.350
 .96مبانی تکملة المنهاج ،ج ،1ر.196

بجا نیست.

هـ .خلط میان قراین لفظی و ّلبی

همان گونه که پیشتر اشاره شد ،قراین فهم مقصود گوینده به دو قسم لفظی و ّلبهی تقسهیم

میشوند .یکی از آسیب های فهم حدیث ،خلهط میهان ایهن دو قرینهه اسهت .بهه عبهارت دیگهر،
باورهای کالمی که از قراین ّلبی محسوب میشوند ،گاه آن را قرینۀ لفظی تلقی کردهاند؛چنان
 ،حهدیث «امها

که مرحوم صالحی بر پایه باور کالمی خویش نسبت به محدودیت علم امام
99
بعد ،فا ّن من لح بی استشهد و من لم یله بهی لهم یهدرک الفهتح» 98،را توجیهه کهرده اسهت.
صورتی که علم امام

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

عم ههر از وج ههود آی ههۀ رج ههم س ههخن ب ههه می ههان آورد ،ام هها از او پذیرفت ههه نش ههد 97.پ ههس احتم ههال تقی ههه

باور کالمی است که باید از آن قدر متیقن (دانایی امام) اخهذ کهرد .در

نتیجهه ،جزئیههات آن را ،از قبیههل عههدم آ گهاهی بههه همههه رو یههدادهای آینهده ،نمیتههوان پایههه توجیههه
ُ
حدیث قرار داد؛ زیرا باور کالمی مذکور از ادله«ل ّبی» است.
و .غفلت از قراین دیگر

گاه افراد بر پایهۀ باورههای کالمهی  -کهه یکهی از قهراین ّلبهی متصهل اسهت  -بهه تفسهیر حهدیث

دس ههت میزنن ههد؛ در ح ههالی ک ههه از ق ههراین دیگ ههر غفل ههت می کنن ههد؛ م ههثال برخ ههی از دانش ههمندان

اهلسنت حدیث غدیر و حدیث االریکة را بر پایۀ باور کالمی خود ،یعنی عدالت صحابه ،بهه
ترتیههب بههه دوسههتی و اشههخار مرفههه و فههارغ از طلههب علههم تفسههیر کردهانههد؛ در صههورتی کههه در

حدیث اول از قراین دیگر مثل زمان ،مکان صدور حدیث ،کثرت مخاطبهان و در حهدیث دوم

از قراینی مانند رفتار ابوبکر در بارۀ احادیث پیامبر

و سخن او غفلت کردهاند.

نتیجه
از نوشتار حاضر چند نتیجه به دست آمد:

 .1باورهای کالمی به عنوان قرینۀ فهم ایفای نقش می کنند؛

 .2غالبا قرینهبودن باورهای کالمی در فهم حدیث ،سلبی است؛

 .3شیعه و سنی هر دو از باورهای کالمی در فهم حدیث بهره میبرند؛
 .97االتقان فی علوم القرآن ،ج ،1ر206؛ البیان ،ر.202
 .98کامل الزیارات ،ر.75
 .99شهید جاوید ،ر.426
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 .4با ت جدید نظر در باورهای کالمی ،فهم پژوهش گر از حدیث دگرگون میشود؛
 .5توجه به ّلبی بودن باورهای کالمی و خاستگاه آنها پژوهشهای حدیثی کالممحور را از

انتساب به هرج و مرج دور می کند؛ زیرا هر باوری ،آن هم با هر خاسهتگاهی ،شایسهتگی قرینهه
بودن برای فهم حدیث ندارد؛

 .6در بهره مندی از باورهای کالمی ،موانعی در پیش روی پژوهش گر حدیث وجهود دارد کهه
ّ
چن ههد نمون ههۀ بس ههیار مه ههم آنه هها عبارتان ههد از :اخ ههتالف در باوره ههای کالم ههی ،مسلمانگاش ههتن
ّ
باورهای غیرمسلم ،خلط میان قراین لفظی و ّلبی و غفلت از قراین دیگر.
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_ قراوت زن در فقه اسالمی همهراه چنهد مقالهۀ دیگهر ،نعمهت اهلل صهالحی نج آبهادی ،تههران:
امید فردا1384 ،ش.

1365ش.

_ کامل الزیارات ،جعفهر بهن محمهد بهن قولو یهه قمهی ،تحقیه  :علهی اکبهر غفهاری ،تههران :مکتبهة
الصدوق1375 ،ش.

_ کتاب مقدس ،بیجا :بینا ،بیتا.

_ کش

المراد فی شهرح تجر یهد االعتقهاد ،یوسه

آملی ،قم :مؤسسسه النشر االسالمی1407 ،ق.

بهن المطههر حلهی ،تحقیه  :حسهن حسهن زاده

_ کفایه ههة االصه ههول ،آخونه ههد خراسه ههانی ،تحقی ه ه  :مؤسسه ههه آل لبیه ههت
البیت

 ،قه ههم :مؤسسسه ههة آل

واکاوی تأثیر باورهای کالمی بر فهم حدیث و آسیبهای آن

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقی  :علی اکبر غفهاری ،تههران :دار الکتهب االسهالمیة،

1409 ،ق.

_ اللوامهع االلهیهة  ،فاضهل مقهداد ،تحقیه  :محمههد علهی قاضهی طباطبهایی ،قهم :دفتهر تبلیشههات
اسالمی1380 ،ش.

_ مبانی تکملة المنهاج ،ابوالقاسم خویی ،قم :لطفی1407 ،ق.

_ مجمههع البیههان فههی تفسههیر القههرآن ،فرههل بههن حسههن طبرسههی ،تحقی ه  :لجنههة مههن العلمههاء و
المحققین االخصایین ،بیروت :مؤسسة االعلمی1415 ،ق.

_ المحاضرات ،محمد اسحاق فیا

 ،بیجا :دار الهادی1410 ،ق.

_ المراجعات ،عبدالحسین شرف الدین ،بیروت :مؤسسة االعلمی ،بیتا.
_ المسههتدرک علههی الص ههحیحین ،حهها کم نیشههابوری ،تحقیه ه  :یوسهه
الفکر1406 ،ق.

مرعشههلی ،بی ههروت :دار

_ المسند ،احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر ،بیتا.

_ مصباح االصول ،محمد سرور بهسودی ،قم :مکتبة الداوری1417 ،ق.

_ المعارف السلمانیة ،عبدالحسین الری ،تهران :نمایشگاه و نشر کتاب1364 ،ش.
_ معجم االحادیث المعتبره ،محمد آص

محسنی ،قم :نشر ادیان1392 ،ش.

_ مقدمههه ابههن خلههدون ،عبههدالرحمان بههن خلههدون ،ترجمههه :محمههد پههروین گنابههادی ،تهههران:
انتشارات علمی و فرهنگی1375 ،ش.

_ مکتب در فرایند تکامل ،حسین مدرسی طباطبایی ،تهران :کویر.1386 ،

_ من الیحرره الفقیه ،محمد بن علی بهن بابو یهه (شهیخ صهدوق) ،تحقیه  :علهی اکبهر غفهاری،
قم :مؤسسة النشر االسالمی1405 ،ق.

_ المن ههاهم التفس ههیریة ف ههی عل ههوم الق ههرآن ،جعفرس ههبحانی ،ق ههم :مؤسس ههة االم ههام الص ههادق

،

69

علوم حدیث ،سال بیست و دوم ،شماره اول

1435ق.

_ المنجد ،لویس معلوف ،تهران :اسماعیلیان1362 ،ش.

_ منشور عقاید امامیه ،جعفرسبحانی ،قم :مؤسسه امام صادق
_ ّ
الموطا ،مالک بن انس ،تحقیه  :م حمهد فهؤاد عبهدالباقی ،بیهروت :دار احیهاء التهرام العر بهی،
1389 ،ش.

1406ق.

_ میزان االعتدال ،احمد بن عثمان ذهبی ،بیروت :دار المعرفة1382 ،ق.

_ المیزان فی تفسیر القرآن ،محمد حسین طباطبایی ،تهران :دار الکتب االسالمیه1362 ،ش.
_ نفحات االزهار ،علی میالنی ،قم :مؤل 1414 ،ق.

_ نهایة الحکمة ،محمد حسین طباطبایی ،قم :مؤسسه النشر االسالمی1404 ،ق.
_ نهههم البالغههه  ،محمههد بههن حسههین شههری
بیتا.

رضههی ،تحقی ه  :صههبحی صههالح ،قههم :دار الهجههرة،

_ وسائل الشیعه  ،محمد بن حسن حر عاملی ،تحقی  :عبد الرحیم ربانی شهیرازی ،بیهروت :دار
احیاءالترام العربی1403 ،ق.

_ یادداشتهای استاد عالمه جاللالدین همایی در بارۀ معانی و بیان ،تهران :هما1373 ،ش.

_ «پاسخی به چالشهای فکری در بحث امامت و عصمت» ،رضا استادی ،معرفهت،1379 ،
ش.37

_ «عدالت صحابه» ،علی حسنبگی ،پژوهشهای فلسفی کالمی ،1382 ،ش1و.2
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