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چکیده
دانش مشکل الحدیث یکى از شاخههای مهم دانشهدای حددیثى اسدت .فهدم احادیدث

مشکل و دسدتیدابى بده مدراد معصدومان ،نیازمندد سداز و کدار ی منطقدى و علمدى اسدت کده

اولد دین مرحلددده آن آ گددداهى از زمیندددههد ددای پدید دد آم ددددن مش دددکل و سدددپ

پیگی دددری حددددل

دشوار یهای حدیث است .این نگاشته با استقصای روایات مشدکل در مجموعده مندابع

حدیثى شیعه و سنى دوازد ،زمینه پدیدد آمددن مشدکل الحددیث را بدا ایدن عنداو ین مطدر

کاوید ،و به حوز،های مربوط از،اع داد ،اسدت .1 :آسدیبهدای دامدنگیدر .2 ،زرابدت واژ،،

 .3چن ددد معن ددایى واژ .۴ ،،و ،ددود اص ددطو  .۵ ،پیچیددددگى یدددا ابهدددا سددداختار .۶ ،بیدددان

مجددداز ی، .7 ،ددددا افتد ددادن از ر یندددههد ددا .8 ،اسد ددباب ورود ح ددددیث .9 ،واالی دددى محت دددوا،

 .11تخصصى بودن روایت .11 ،اختوف و ناسازگار ی درونى .12 ،تعارض و ناسازگار ی بیرونى
کلیدواژهها :حدیث مشکل ،آسیبشناسى ،اختوف حدیث ،ابها  ،مجاز.

طرح مسأله

مجموعههای حدیثى گا ،دربردارند ،روایاتى است که فهم آنهدا بدرای شدمار ابدل تدو،هى از

دریافت کنندگان آن ،دشوار بود ،و مشکل ،لو ،مىکند .از دیگر سو ،توشهای ارزند،ای بدرای

تبیین این دسته از روایات مشکل به دسدت عالمدان و فرهیختگدان شدکل گرفتده اسدت .بده نظدر

مددىرسددد گددا نخسددت در تبیددین احادیددث مشددکل ،شددناخت زمینددههددای پدیددداری مشددکل در
حدیث است .پ

از شناخت زمینهها و چرایى پیدایش مشکل ،مىتوان بدا پیمدودن فرآینددی

منطقددى ،معنددا و مفهددومى روشددن و مقبددول از حدددیث ارائدده داد .ایددن بسددان بیمدداری ناشددناختهای
 .1دانشیار ،عضو هیئت علمى دانشگا ،رآن حدیث ( .)tabakazem@gmail.com
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علددت آن و چگددونگى پدیددداریاش بدده کش د

اسددت کدده کش د

را ،درمددان و معالجدده آن یدداری

مىرساند .ما در این ،ا به گونه گذرا ،دوازد ،زمینه و سبب را بر مىشمریم و برای برخدى از آنهدا
نمونددهای ارائدده خددواهیم داد .گفتنددى اسددت ترتیددب در ذکددر و آوردن ایددن اسددباب ،نشددان دهنددد،

اهمیت یا فراوانى آنها نیست.
 .1آسیبهای دامنگیر حدیث

متون حدیثى از زمان صدور تدا کندون دوران پدر فدراز و نشدیبى را پشدت سدر گدذارد،اندد .خفقدان

حدا کم بدر ،امعده ،سددختگیدری نسدبت بدده شدیعیان و امامدان ،گوندههددای سدنتى انتقدال معددارف

دینى از نسلى بده نسدل دیگدر ،خطدا در کتابدت یدا شدنیدن و بسدیاری از عوامدل آسدیبزای دیگدر،

متن برخى احادیث را با تصحی  ،تحری  ،نقل معنا ،تقطیع نادرسدت و تقیده و آسدیبهدایى

مشابه ،و سبب دیریابى مقصود حدیث شد،اند .عبارت «أ کل السدمک یدذهب الحسدد» کده
1

برخى نا دان ،آن را نپذیرفته و کنارش نهاد،اندد ،تصدحیفى از حددیث مقبدول «السدمک یدذیب
الجسد» 2است که خود به وسیله احادیدث دیگدر ،مقیدد بده «ادمدان» و «ط ّ
دری» ،یعندى پیوسدته و

فراوان خوردن ماهى تاز ،شد ،است .در وا ع ،حدیث مزبور مدعى اثرگدذاری خدوردن مداهى بدر
3

بیمداری روحددى حسددد نیسددت ،بلکدده مددىگو یددد اسددتفاد ،فددراوان از مدداهى و نداشددتن تنددوع زددذایى

الز  ،به الزری مفرط مىانجامد؛ نکتهای ابل فهم و بدول کده شدواهد طبدى و تجر بدى هدم دارد،

ولددى تصددحی

«یددذیب» و «الجسددد» بدده «یددذهب» و «الحسددد» سددبب دشددواری در فهددم و تحلیددل

معنای حدیث شد ،است
ّ
گفتنى است که شناخت آسیبهای دامنگیر حدیث و حل آنها به عهدد ،داندش گسدترد،

و مستقل آسیبشناسى یدا همدان «علدل الحددیث» اسدت .از ایدن رو ،نیداز اسدت کده بدرای حدل
4

مشکل احادیدث آسدیب دیدد ،،از ایدن داندش بهدر، ،سدت و پد
مشکوت پرداخت.

از رفدع آسدیبهدا بده حدل دیگدر
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 .1الم ض عات ،ج ،۳ب.۱۲

 .2المحاسن ،ج ،۲ب.۴۸۳ ،۴۷۶
َ ع ََ َ َُ َ ُ
َّ َ َ ُ ُ َ
ُ
 .3وسائلدالهیع  ،ج ،۲۲ب ،۷۷باب  :۳۸باب کراهة هدمان أ کل السمک و اإل ک ار منه.

 .4ر : .آسیبشناسید

یث.

 .5آیت اهّلل شبیری زنجانى (حفظه اهّلل تعالى) در درس خارج فقده خدود مدىفرمدود کده زرابدت واژ،هدا یدا پیچیددگى سداختاری
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روایت گا ،برخاسته از برخى آسیبها مانند تصحی  ،تقطیع ،سقط یدا ادراج نسدخه بددل در مدتن روایدت اسدت .از ایدن

رو ،زدودن این آسیب ها را الز و مقد بر حل دیگر مشکوت مىدانستند.

دشددواری مددتن گددا ،بدده سددبب پوشددیدگى معنددای واژ،ای اسددت کدده درون روایددت ددرار دارد.

دیریاب بودن برخى کلمات و مفردات سخن ،زمینه دشواری را در سدطح واژ گدان پدیدد مدىآورد

کدده خددود حاصددل ناآشددنایى بددا مدداد ،واژ ،و بددنمایدده آن یددا نددا آ گدداهى از معنددای کدداربردی و برخددى

ظرافتهای معنایى واژ ،است .گا ،ناآ گاهى از تنهدا یدک واژ ،،همده روایدت را ندامفهو مدىکندد.
َ
ََ ُ َ َ 1
ُ ُ َ َ
آخرین حکمت نهجالبالغه« ،هذا ُاح َت َش َم ال عمؤم عن أخا ،فقد ف َار ه» نمونه مناسبى برای این ادعا
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 .2غرابت واژه

است .سید رضى «حشم و احشم» را به «خشمگین ساختن» یا «خجل ساختن» معنا کرد ،کده
افزون بر ابها در معنا با احتشا نیز تفاوت دارد و ابها در متن را افزون کرد ،است.

زریب و نام نوس شددن برخدى از واژ،هدا بده سدبب عوامدل زمدانى ،بدانى و ،ارافیدایى اسدت؛

ماننددد تطددور لاددت در گذشددت زمددان ،متددرو شدددن یددک واژ ،،بددهکددارگیری واژ،هددای ا ددوا تدداز،
مسلمان به ،ای واژ ،اصیل و متفاوت شدن بار ارزشى یا کاربردی واژ،ها در دور،های بعد.

 .3چندمعنایی واژه

برخى واژ،های مو،دود در روایدات چنددمعنایىاندد .فراموشدى یدا زفلدت از برخدى معدانى ایدن

واژ،ها ،زمینه نافهمى یا دشوارفهمى روایات مشتمل بر آنها را فراهم مىآورد .چنددمعنایى واژ،
برخاسته از چند معنایى ماد ،کلمه یا حاصل کاربردهای متعدد در طول زمان و یا آمیختگى با

برخى کاربردها در بانهای دیگر است که همده ایدنهدا ،سدبب ا،مدال واژ ،و و ابهدا روایدات در
2
ّ
احتح بالح ّ فلح» نمونهای ابل ارائده اسدت.
بردارند ،آنها مىشود .حدیث کوتا ،علوی «من

فلح در این ،ا به معنای پیروز شدن و زلبه نمودن است؛ نه به معنای از کار افتادن.
 .4وجود اصطالح

اصطوحات مو،دود در روایدات نیدز گدا ،مشدکلسداز مدىشدوند .اصدطو هدای بده کدار رفتده در

متون روایى ،دمتى هزار و سیصد ساله دارند و در زمان و مکانى بد

دور از زمدان ،مکدان ،فضدا

و فرهنگ ما به کار رفتهاند .ناآ گاهى از پیشینۀ اصطو به کار رفته و الب تاریخى آن ،مدا را در

فهددم مددتن بددا دشددواری روبددهرو مددىکن دد .از ایددن رو ،نیازمنددد مرا،عدده بدده کتددابهددای کهددن لاددت و
زریب الحددیث و بهدر،گیدری از شدارحان حددیث هسدتیم؛ کسدانى کده بده سدبب مطالعده فدراوان

 .1نهجدالبالغه ،حکمت .۴۸۳

 .2غرردالحکمدوددرردالکلم ،ب.۲۷۷
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حدیث و ان

با آن تا حدود یدادی ،بده فهدم بدان پیدامبر ۹و اهدل بیدت :نزدیدک شدد،اندد؛

بدرای نمونده ،حددیث مشددهور پیدامبر ا کدر  ۹در بددار ،احکدا شدهر مدیندده مشدتمل بدر دو اصددطو

است که معنای آنها با مرا،عه به کتابهای زریب الحدیث و شر حدیث روشن مىشود.

َ
َََ َ َُ
ُ
َ َُ
َ َ
عنذة ّه و
أتذد فهیذم َت َذدثم أو آو حمذدثم فعلیذه ن
دینة َت ََ ٌ مم َب َنی ىلذمئ لم کذبَّ ،مذن
ِّل
ٌ
ُ
ٌ
1
ِّلالئ َکة و ی
َ
َ
أجع َنی ،و ُیق َ ص م ُاه َص و و َىلدل».
ّننم

ابن اثیر ،زریبنگار مشهور ،در شر عبارت «من أحدث فیها حدثا أو آوى محدثا» گفته است:
ّحلذذد

ّألمذ ّحلذذمد ّملاکذ ّنذذبی نذذی

مبعتذذمد و و معذ و ىف ّنسذ یذنة ،و ّمل ذذد ی ذ وی

بکس ّندّل و فت هم ىلر ّنفمىلص و ّملفعذال .مفعذد ّنکسذ مذن نوذ منیذم وآوّ و أ ذمو مذن
طوذمه و تذذمل بیاذذه و بذنی أن یقذذت ی ماذذه .و ّنفذت ذذو ّألمذ ّملبتذدع نفسذذه ،و یکذذان معذذد
ّإلیوّ فیذه ّن ضذم بذه و ّنوذب ىللیذه ،فإنذه لاّ ویض بمنبدىلذة و ی
أقذَ فمىللهذم و مل یاک ذم ىللیذه
فقد آوّ .

2

وی همچنین دربار ،اصطو پایانى حدیث آورد ،است:

قد تک و بّ ّنقال ىف ّحلدیث .و ّنعدل ّنفدیة و قیص ّنف ضة .و ّنو

ّنتابة .و قیص ّنامفلة.

3

معن ددای س ددخن اب ددن اثی ددر ای ددن اس ددت ک دده توب دده ب دددعتگ ددزار و مانن ددد او پذیرفت دده نم ددىش ددود،

خطاهایشان ابل ،بران نیست و در آن دنیدا ابدل معاملده بدا هدیچ فدیده و ،دانفددایى نیسدت.

معنای محتمل دیگر این است که نه اعمال وا،ب چنین افرادی ،پذیرفته مىشود و نه اعمال

مستحبى ایشان.

فیا کاشانى در توضیحى کوتا ،به شر این اصطو پرداخته است:

ص ذ فم و و ىلذذدو و تابذذة و و فدیذذة؛ أو و نمفلذذة و و ف یضذذة؛ أو و وزنذذم و و کذذیال ؛ أو و ّکتسذذمبم و و

تیلة؛ و ماه فال یست یعان ص فم و و نو ّ أی ص فم نلعبّ أو نوّلىل ّند .

4

 .5پیچیدگی یا ابهام ساختار

گا ،معنای واژ،های مدتن روشدن اسدت و واژ ،یدا اصدطو ندامفهومى در مدتن روایدت بده چشدم

نمىآید ،ولى ساختار نحوی و ترکیب متن ،مبهم یا پیچیدد ،و دیر یداب اسدت؛ نمونده سداد ،آن،
ّ
على.۷
 .1صحیحدالبخارى ،ج ،۲ب ،۱۷۷۱ ،۶۶۲به نقل از اما
 .2النهایهدفیدغریبدالح یثدوداالثر ،ج ،۱ب.۳۲۱
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 .3همان ،ج ،۲ب.۱۹۳

.4دال افی ،۱۳ ،ب۲۶۱؛ نیز و ر : .مالذداالخیاردفیدشرحدتهذیبداالخبار ،ج ،۱۲ب.۴۷

َ
َ َ
یّت ْد ُتو ْىل ،ه ْو َتک ْد.

1

َّ ُ
در این حدیث سه فعل در کندار هدم نشسدتهاندد .فعدل امدر«اتئدد /درندگ کدن» در کندار دو فعدل

مضدارع مجددزو (تصددب /مددىرسددى) و (تکددد /نزدیددک اسددت) ددرار گرفتدده اسددت .در ظدداهر دلیلددى
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حدیث اما ،واد ۷است که فرمود:

بددرای ،ددز دو فعددل مضددارع در دسددت نیسددت ،ولددى بدا د ددت و نیددز در نظددر آوردن الددب مشددابه در
َّ ُ
ّ
،موت دیگر ،مىفهمیم که شرط مقدر و برآمد ،از فعل امر «اتئد» ،مو،ب ،دز دو فعدل بعددی

شد ،است .نکته دیگر ،اینکه «تکد» از افعال مقاربه است که با فعلدى دیگدر ترکیدب مدىشدود و
خبر از نزدیکى زمان و وع آن مىدهد؛ اما در این،ا فعل دو نیامد ،و به رینه سیاس مدىفهمدیم
که این فعل همان «تصب» اسدت .در نهایدت ،سداختار معندایى ،ملده ایدن اسدت« :درندگ کدن

(اگر درنگ کنى) مىرسى یا نزدیک است که برسى».
 .6بیان مجازی

دیر یدابى معنددا گددا ،برخاسدته از کدداربرد اسددتعاری و مجدازی واژ،هددا و ترکیددبهدای مددتن اسددت.

آمیختگى معنای مجازی ،استعاری و کنایى با معنای حقیقى و ناآشنایى با البهدای بدانى
و بوزى ،گا ،مشکل آفرین مىشود؛ یک نمونه ساد ،،حدیث نبدوی « عکد ّعل َص َدو اة َال عی ُق َدر عأ فی َهدا بد ع ّ
ُ
َ
2
َ
الک َتاب فه َى خداج» است .خدداج بده معندای نقصدان اسدت و بدرای توصدی مداد ،شدتری بده

کار مىرفته که ،ندین شدکل گرفتده ،امدا کامدل نشدد ،و ندا ص خدود را سدقط مدىکندد .نمدازی کده
رائت حمد در آن صورت نگیرد ،شکل نماز را دارد ،اما نا ص و نه کامل.

 .7جدا افتادن از قرینهها

،دا افتادن حدیث از رینههدای حدالى و مقدالى ،سدبب دشدواری در فهدم آن مدىشدود .بیدان

بخشى از حکم ناظر به یک موضدوع از سدوی یدک امدا و بیدان بخدش دیگدر از امدا دیگدر ،یدا نقدل

بخددش از یددک روایددت بدده وسددیله یددک راوی و نقددل بخددش دیگددر از سددوی راوی دیگددری ،مددىتوانددد
رین دههددای همددرا ،مددتن را از آن دور کنددد .همچنددین فاصددلۀ بددیش از هددزار سدداله بددا دورۀ صدددور

روایددات ،سددبب کدداهش و گددا ،گسسددت ارتبدداط بددا فرهنددگ و فضددای زمددان صدددور روایددات شددد،
اسدت .تط ّدور و دگرگدونى فرهندگهدا نیدز فهددم د ید و همده،انبدۀ فرهندگ روزگدار صددور را کدداهش
 .1نزه دالناظر ،ب۸ ،۱۳۲؛ ال رةدالباهرة۴۳ ،؛ بحارداالن ار ،ج ،۷۱ب.۱۳ ،۳۴۳
 .2المجازاتدالنب ی  ،ب.۷۹ ،۱۱۶
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داد ،و سبب اشکال در فهم حدیث شد ،است.

روایددات ندداظر بدده شففعت د ر بسددیاری از کتددابهددای حدددیثى نقددل شددد ،اسددت .ندیدددن همدده

روایات در کنار هم سبب شد ،است که پذیرش روایدات عمومیدت شدفاعت ،بده و یدژ ،در حیطده

ظلدم بده دیگدران بدا مشدکل روبف رو شفد ؛ بدرای نمونده حددیث نبدوی یدر ممکدن اسدت بدا اشددکال

روبهرو شوند:

ْ
ْ َ
َ 1
َُ
أع َش َ
ل ُک یص َ یب َش َ
فمىل ٌة َو یلىن َط َ ُ
فمىلى أل ْ ص ّنکبمئ م ْن ه یمى َی ْو َ ّنقیممة؛

هر پیامتر شفاعتى دارد و مان شافاعتم را بارا مرتکتاان گنااه کتیاره از ّاماتم در روز
قیامت اندوتتهام.
یا حدیث دیگری از ایشان:

ْ َ
2
َُ
َش َ
فمىلى أل ْ ص ّنکبمئ م ْن ه یمى؛

شفاعت من برا مرتکتان گناه کتیره از ّامتم است.
این در حالى است که اگر روایت تقییدکنند ،یر را همچون رینهای لفظى در کنار احادیدث

فوس در نظر آوریم ،به راحتى مدىتدوان بده نتیجده حاصدل ،اعتقداد یافدت .مدتن روایدت را از پیدامبر
اکر  ۹مىآوریم:

یُ ْ
ْ َ
َ
َ ی
َو َه یمم َش َ
فمىلى َف ْ
أص م ّنکبمئ مم طال أ ْ ص ّن َْا َو ّنظلم؛

3

و اما شفاعتم برا مرتکتان گناه کتیره است ،به جز مشرکان و ستمکاران.
نمونه دیگر را از میان احادیث اهل سنت مىآوریم:
مم َه ْل َف َص م َن ّْن َک ْع َ ْنی م َن ّإل زّو َف ُه َو ىف ی
ّننمو؛

4

هر چه از پیراهن که پایینتر از مچ پا بیاید ،در آتش است.
در این روایت با یک مشدکل کوچدک و یدک مشدکل انددکى بدزرگتدر روبدهرو هسدتیم .نخسدت ایدنکده

چرا لباس به آتش دوز درآید و دیگر اینکه اساسا لباس بلند پوشیدن چه مشکلى دارد؟

در پاسخ سوال نخست مىگدوییم :مشدخص اسدت کده در اینجدا ،مقصدود پدای شخصدى کده

 .1األمالی (طوسى) ،ب.۸۱۲ ،۳۸۳

ّ
کنزدالعمال.۳۹۳۲۲ ،
.2
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 .3الخصال ،ب.۳۶ ،۳۲۲

 .4صحیحدالبخارى ،ج ،۷ب.۳۴

اختیاری از خود ندارد تا به دورخش ببرند و کیفرش دهند.

این نکته با حدیثى دیگر از پیامبر اکر  ۹که ابوذر نقل کرد ،،تصدی مىشود .او گفته است:

َ َ ْ َ َ ْ ی ُ یَ
ْ
َی
َ ْ ی َی َ ْ ُ ی
َ ٌَ
ِّل َنف ُذق لذل َع َت ُه
ذمن ّنذبی و ُی ْع ذی شذی م لو منذة ،و
ثالثة و ُیکل ُم ُه ُم ّه ی ْو ّنقیممة ا َِلن
ْ
َ ُْ ُ
َُ 1
ب َْ
ِّل ْسبص ّزّغ ؛
محللف ّنفم  ،و

زمینههای پدیدآمدن حدیث مشکل

ایددن لبدداس بلنددد را پوشددید ،بدده درون دوز مددىرود و سددوزاند ،مددىشددود؛ و گرندده لبدداس کدده گنددا ،و

تداوند با سه کس در روز قیامت سخن نمىگو یدّ :منان ،یعنى کسى که چیاز را جاز
با ّمنت نتخشد؛ و فروشندها که کاال تود را با سوگند دروغ بفروشد؛ و آنکه پاایین
ِ
ّ
لتاس تود را رها کند [و درازتر از حد معمول باشد].
بر این پایه مشکل بزرگتر را باید پاسدخ داد .از طرید یدافتن رینده و بده شدیو ،یدافتن و تشدکیل
خانواد ،حدیث ،مىتوان روایت یر را ارائه داد .روایت را بخداری در بداب «مدن ّ ،در هزار ،مدن زیدر

خیوء» ،در روایتى به نقل از عبداهّلل بن عمر آورد ،است:

ْ
ُ  َ ْ َ ۹یَ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ
َ َ
َ
ْ
ّه ّن ْیذه َیذ ْو َ ّنقی َممذة» .فقذمل أ ُبذو َبکذ ٍ یذم
قمل ولال ّه «من َ ثا به طیال  ،مل ینظ
َ
َ
َ ْ ُ َ َ یَ
َ
ی
َ
َ
ّننیب «ن ْس َذت یمم ْذن
ولال ّه! ّ ین َأت َد ش یِق ّزّر ی َی ْس َت طیّ ،و أن أتعم َ َد انا منه! فقمل
ُ
َ
َیض ُع ُه ط َیال َ »؛

2

پیامتر تدا ۹فرمود« :هر کس لتاسش را از رو تک ّتر بر زمین بکشاد ،تداوناد روز
قیامت به او ننىرد» .ابوبکر گفت :یکى از دو سو لتاس من ،شا اسات و بار زماین
مىافتد؛ اما من مواظتم و آن را باال مىگیرم .پیامتر ۹فرمود« :تو از زمره کساانى کاه
سر تک ّتر فرو مىگذارند ،نیستى».
آن را از ِ
و در همین باب ،حدیثى دیگر را از ابوبکر آورد ،است که نشاندهند ،عمل پیامبر ۹است:
یَ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ یَ
َ َ
ّننیبَ ،۹فقم َ َ ُی یَُ َث ْا َب ُه ُم ْس َت ْعلالَ ،ت یى َأىت ْ َ
ِّل ْسل َد؛
ط َسفت ّن م و َنن ىلند

3

تورشید ،غرو کرد و ما در مسجد بودیم و پیامتر شاتابان و در حاالى کاه لتاساش را
مىکشید ،به مسجد آمد.
 .1صحیحدمسلم ،ج ،۱ب.۷۱

 .2صحیحدالبخارى ،ج ،۷ب.۳۴

 .3همانجا.
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و حدیث صر یح دیگر از ابو هریر ،آمد ،که پیامبر خدا ۹فرمود:
َ ْ َ یَ َ ُ
و َی ْن ُظ َُ ُ
لزّغ ُ ط َیال َ ؛
ّه لم من َ

1

سر تک ّتر [بر زمین یا به دنتال تود] بکشد ،نمىنىرد.
تدا به کسى که لتاسش را از ِ

مسلم بن ّ
حجاج نیشابوری نیدز ایدن حددیث را در کتداب خدود آورد ،و حددیث دیگدری را هدم
نقل کرد ،که از همه روایات ،صر یحتر اسدت و بدا منحصدر کدردن در صدد تک ّبدر ،نتیجده را روشدن

مىدارد و مجالى برای تردید و ت و یل با ى نمىگذارد .او ایدن حددیث را بدا طدرس متعدددی از ابدن
عمر نقل مىکند:

ُ ُ َ َی َ ْ َ ُ
َ
ِّلخی َلذ َذة َفذذإ یَن َ
زّغ ُ و ُی ی ذ ُد بذذبن َ
ذال َمذ ْذن َ ذ یَذَ ّ َ
ا ّ یو ْ َ
ّه و
َْس ْعذ ُذت ولذذال ّه بذذماىن ذذمتنی یقذ
ْ
ُ َ
َ 2
َی ْنظ َُ ّن ْیه َیو َ ّنقیممة؛

با همین دو گوشم شنیدم که پیامتر تدا مىفرماید :هر کاس لتاساش را [بار رو زماین]
بکشد و از این کار ،مقصاود جاز تک ّتار نداشاته باشاد ،تداوناد در روز قیامات باه او
نمىنىرد.

آری شخص متکبر از نگا ،عنایت الهى دور مىماند و ر ،به دوز مىبرد.

3

 .8اسباب ورود حدیث

رینههای زیر لفظى که در دانش فقهالحدیث از آن با عنوان اسباب ورود حدیث یا اسباب

صدور حدیث نا مىبرند ،اثر ابدل تدو،هى بدر فهدم و پدذیرش حددیث دارد .یدک نمونده مشدهور،

حدیث نبوی و کوتا ،یر است:
 .1همان ،ب.۳۳

 .2صحیحدمسلم ،ج ،۶ب.۱۴۷
َ
 .3بىتو،هى به رینهها و مجموع روایات ،مو،ب شد ،است که برخى ،مودگرایان َسلفى ،لباسهای عربى کوتا ،و زشدتى
بپوشند و ساس پای خود را نمایان کنند و با تبختر و تندی به کسانى که لباسهدای عربدى معمدولى مدىپوشدند ،اعتدراض

کنند؛ زافل از اینکه با این روحیه ،خود مخاطدب حددیث مدىشدوند و همدان لبداس کوتدا ،،وسدیله «خدیوء» و زدرور آنهدا

مىشود .ایشان به ،ای استافار از این عمل خدویش ،آن را از شدعایر اسدو مدىشدمرند و مخالفدان خدود را بده بدىدیندى یدا
کمدینى ّمتهم مىسازند؛ در حالى که اگر به همه احادیث مرتبط با این موضوع مرا،عه کنند و برخى را به برخى دیگدر بداز
گردانند و در پرتو یک نظر کامل و شامل بدان بنگرند ،مقصود روشن این روایات را درمىیابندد و از ّادعاهدای خدود ،دسدت
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مىکشند و در کاری که خداوند وسعت داد ،است ،بر مرد سخت و تنگ نمىگیرندد (ر : .روشدفهومد و یث ،فصدل
خانواد ،حدیث).

هر کس مرا به تروج [ ماه] آذار ،بشارت دهد ،به بهشت مىرود.
ایددن حدددیث فددارغ از ایددنکدده «آذار» چدده مدداهى اسددت ،نددزد برخددى پذیرفتدده نیسددت؛ چددون از آن

نحوسدت زمدان را فهمیدد،اندد .ایدن در حدالى اسدت کده ریندههدای مقدامى و سدبب ورود حددیث

زمینههای پدیدآمدن حدیث مشکل

َ َ َ ُ یَ
ُ
َی
ّجلنة؛
َمن َب ىن خب وج آاّغ فله

1

نشان مىدهد که مقصدود حددیث ،چیدز دیگدری اسدت .ایدن ریندههدا در گزارشدى تفصدیلى یدر
آمد ،است .گزارش را شیخ صدوس ،از ابن ّ
عباس نقل کرد ،است:
2

َ َ َُ
ُُ َ ُ
َ یَ
ّنن یُیبَ ۹
اّع َی ْذو ىف مسذلد ُق َ ذم َو ىل ْن َذد ُ َ َف ٌذَ م ْذن ْ
أصذ مبه فقذمل یأول َم ْذن َی ْذدطص َىلل ْذیک ُم
کمن
ٍ
ُ
ْ
ی
َ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ّنس َمىلةَ ،غ ُ ص م ْن أ ص َ
ّجل ینة؛ فل یمم ْس ُعوّ َ
وّتذد م ْ ُ
ی
ذهن ْم ی یُذىل ْأن
انا قم َ ف ٌَ م ُهن ْم فخ ََ ُ وّ َو کص ٍ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ یَ َ َ َ َ یَ َ َ ُ ْ َ ۹
َُ َ ُ َ ََ
ذهن ْم فقذمل َِل ْذن َب َ
ذِق ىل ْن َذد ُ م ْذن
ان یأول دّط ٍص فیستو ىل ّجلنة ،فعلم ّننیب انذا م
یعود لیک
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
ُ
ُ
ُ
ی
ی
َ
َ
ْ
آاّغ فل ُه َ
ْ
أص مبه ّ ُه َل َیدطص َىلل ْیک ْم ج َمىلة َی ْس َتبق َ
انْ َ ،ن َب ََ ىن خب وج َ
ّجل ینذة .فعذمد ّنق ْذو ُ َو
َ َ َ
ی َ ْ َ ْ ُ َ یُ
ُ یَ َ َ
َُ
َ
یض ُ
ی
أبوا ی ٍغ َغ َ
أبذواغ
ّه َىل ْن ُه فقمل ُِل ْم ىف
َدطلوّ َو َم َع ُهم
أی شذه ٍ َنذن مذن ّن ذهاو یّنر َفومیذة؟ فقذمل ٍ
َ
َ
َ َ
أبذماغ َو ی
َ ْ َ ْ ُ
َ
ی
َْ َ َ ُ
نکذد ْأت َ ْ ُذت ْأن َی ْعل َذم ق ْذو َفمی
قد ط َرج آاّغ یم ولذال ّه؟ فقذمل ۹قذد ىللمذت انذا یذم ٍ
ُ
َی َ َ ُ ٌ ْ ْ َْ َ َ َ
ِّل ْ ُذر ُود َىل ْذن َت ََ َفمذی َب ْعذدی َِل َ َی ت َ
یکا ُن َ
انذا َو أ ْ َذت ْ َ
ذا
ّجل ینة َو ک ْیف و
ه ا غ ص من أ ص
َ
َ
ی
َ
ْ
َ
ْ َْ ََ ُ
َ
ُ
َ
َ
ذیْ َو ْتذذد َا َو َُتذ ُ
ذا قذ ْذو ٌ َی َت َونذ ْذا َن ْکهیذ َذز َا َو دف َنذ َ
ذوع َو ْتذذد َا َو َی ْسذ َذعد بذ َ
ذا،
أل ذذص بیذذى فتعذ
ُ
َ َ
3
ْ َ یَ ْ ُ ْ یَ ُ َ ْ ُ یَ ُ
ا ُغفقمِئ ىف ّجلنة ّخللد ّنى وىلد ِّلتقان؛
هون

روز پیامتر ۹در مسجد قتا با اصحا تود نشسته باود .باه آناان فرماود :نخساتین
فرد که اکنون بر شما وارد مىشود ،از بهشتیان است .برتى افراد ،چون این ساخن را
شنیدند ،بیرون رفتند تا شتابان بااز گردناد و باه ساتب ایان تتار ،از بهشاتیان شاوند.
پیامتر ۹این را فهمید و به آنآنکه مانده بودند ،فرماود :اکناون چناد نفار بار شاما در
مىآیند که هر یک از دیىر ستقت مىجو ید .از میان آنان ،هرکس به من بشارت دهد
که ماه آذار ،تمام مىشود ،اه بهشت اسات .پاس آن گاروه بازگشاتند و وارد شادند و
ابوذر= نیز با آنان بود .پیامتر به آنان فرمود :ما در کدام ماه رومى هستیم؟ ابوذر پاساخ
داد :ا پیامتر تدا! آذار تمام شد .پیامتر ۹فرمود :ا ابوذر! ایان را ماىدانساتم ،اماا
دوست داشتم که ّامت من بدانند تو بهشتى هستى و چسان بهشتى نتاشى ،درحالىکاه
 .1مق م دابندالصالح ،ب.۱۶۱

 .2برای آ گاهى بیشتر ر« : .پندار ،نحوست ما ،صفر» ،مجله حدیث حوز ،،شمار.۴ ،
 .3معانیداألخبار ،ب۲۳۴؛ عللدالهرائع ،ج ،۱ب.۱۷۲
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تو را پس از من ،از حرمم (مدینه) مىرانند ،چون به اه بیت من ّ
محتت دار ؟ پاس،
ساعادت تجهیاز و کفان و دفان تاو را
تنها زندگى مىکنى و تنها ماىمیار و گروهاى
ِ

مىیابند که آنان ،همراهان من در بهشت جاوداناند؛ بهشتى که باه پرهیزگااران ،وعاده
داده شده است.

ع
گفتنى است این نمونه ،نشاندهند ،ت ثیر یک رینه خدرد و سدبب ورود خصوصدى بدر معندا و

مقبولیددت حدددیث اسددت .در یددک عرصدده گسددترد،تددر و بددا تو،دده بدده فضددای کددون ا،تمدداعى نیددز
مىتوان مواردی را از اثرگذاری سدبب ورود حددیث نشدان داد .حددیث کندز خوانددن مبلدغ اندد

دو دینار این گونه اسدت کده همدرا ،سدبب ورودش از گفتگدوی راوی و امدا صدادس  ۷بده دسدت
آمد ،است .عبدالرحمان بن ّ
حجاج این گفتگو را گزارش کرد ،است:

َ
َ ُ ُ ْ یَ ُ
َ َ ْ ُ ُ َ یَ
ُ ْ َ یَ َ َ َ
ّنَ ُ ص؟ َو قل ُذت ن ُذه ّ ُذه َبلغاذم یأن ولذال ّه ۹قذمل
ّنزکمة ،مم یأطب مهنم
قمل لأنته ىلن
ُ
ُ
َ
َ
َ َ
َ َ
ُ ْ
ا ق ْذو ٌ کذم وّ أضذیمفم َىلذر
امر ْین ف ُهمم ک یٌی َب ْ َنی َىل ْی َن ْیذه .قذمل فقذمل هون ذ
أ یمیم َغ ُ ٍص َت ََ َا دی
َ
َ
َ
ُ ُ ْ
ُ ْ
َ ی
الن! اا َ ْذىل
فالن! اا َ ْىل ف َعْ بّ .فإاّ ه ْص َ َ  ،قمل یم ف
ولال ّه ۹فإاّ ْأمَ قمل یم
َ َ َ َ َی ُ
َ َ
َ
َف َغ یذد ذبّ؛ َف َل ْذم َی ُکو ُ ذذوّ َیذ ُمف َ
ّنَ ُ ذص مذ ْذهنم
ان ْأن ُی ْوذب ُ وّ بغ ْیذ غذدّ ٍ َوو بغ ْیذ َىل ذذم ٍ فلمذع
َ َ
ُ
َ َ
ّننذذم َ ل ی ذذم ُی ْع َ ذ ْذا َن مذ َذن یَ
قمنذ َذةَ ،فذذإ یَن ی
ّنسذ َذنة ّم
دیاذ َذمر ْین ،فقذذمل ولذذال ّه ۹فی ذه ذب ِّل
1
ّنساة ّم یَ
ّنس َنة َفل َیلَ ص ْأن َی ْأ ُط َب مم َی ْکفیه َو َی ْک ىلی َمن ُه م َن یَ
یَ
ّنساة؛

راو مىگوید :از امام صاد  ۷درباره مقدار زکااتى کاه شاخی ماىگیارد پرسایدم و باه
ایشان گفتم که پیامتر تدا فرمود :هر کس که دو دینار بر جا بىذارد ،پیشاانىاش را باا آن،
داغ مىنهند .امام فرمود :این درباره کسانى بود که میهمان پیاامتر تادا بودناد و چاون شاب
مىشد پیامتر به او (میهمان) مىفرمود :برو و تود را با ایان غاذا ،سایر کان و چاون صاتح
مىشد ،متلغى مىداد و مىفرمود :برا تود صتحانها ّ
تهیه کن و از این نمىهراسیدند کاه
بدون صتحانه و شام باه سار برناد .از ایان میاان ،مارد دو دیناار انادوتت و پیاامتر تادا
دربارهاش این جمله را فرمود؛ وگرنه ،مردم هزینه یکساله تود را یکتااره دریافات ماىکنناد.
پس هر کس مىتواند مخارج یکساله تود و تانوادهاش را بىیرد.
،الدب تو،ده اسدت کده حددیث دیگدری بدا اشدار ،بده سدبب ورود خصوصدى حددیث ،همدین

نتیجه را گرفته است .حدیث را ابان نقل کرد ،است:
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شخصى نزد امام کاظم ۷گفت :به ما رسیده است کاه مارد در زماان پیاامتر تادا

زمینههای پدیدآمدن حدیث مشکل

َْ َ َ َ ۷
ََ
ُ
قذمل َب َل َغاذم یَأن َغ ُ ذال َ َلذ َ
ا َىلذر َىل ْهذد َغلذال ّه َو َت َذَ َا
ا ک ََ َب ْعض ُهم ىل ْن َذد أ ّحلسذن ف
ْ َ یُ یَ َ َ ُ
َ
ُ
َ َ
َ
قمل ّ یَن ال َ
دی َ
ّنوذفة ف َیسذأ ُِلم
ا ک َمن َغ ُ ال َیأىت أ ص
امر ْین ،فقمل ولال ّه َت ََ َا کری ّ.
َ ْ 1
َمف َ
مع َو َت ََ َا دیامر ین؛

درگذشت و دو دینار باقى نهاد و پیامتر تدا فرمود :مال فراوانى بر جاا نهااده اسات.
ّ
امام ۷فرمود :او مرد بود که نزد اه صفه مىآمد و از آنان گدایى ماىکارد و چاون
درگذشت ،دو دینار بر جا گذاشت.
 .9واالیی محتوا

گفتنددى اسددت کدده ایددنهددا همدده زمیندده و علددتهددای پدیددد آمدددن دشددواری در روایددات نیسددتند،

بلکه محتوای واالی برخى احادیث و برتر بدودن آنهدا از فهدم انسدانهدای عدادی و گدا ،دانشدوران

فرهیخته ،دریافت معنا و مراد گویند ،را دشوار مىکند .دانش پیدامبر ا کدر  ۹و اهدل بیدت،:
برگرفت دده از عل ددم دس ددى اله ددى و فرات ددر از فه ددم انس ددانه ددای ع ددادی و متع ددارف اس ددت .از ای ددن رو،
ّ
دسددتیددابى بدده لددههددای بلنددد آن ،کددار هددر ک د نیسددت و دریافددت عمی د بسددیاری از معددارف

معصومان ،روحى پا  ،ذهنى ،ستو،وگر ،آ گداهى فدراوان ،ضدمیری پدا و مهدارتى شایسدته

مىطلبد .روایات ناظر به خلقت نوری اهل بیت :از ایدن مقولدهاندد .برخدى از متدون روایدى بده
خلق ددت ن ددوری معص ددومان :پ ددیش از از خلق ددت حض ددرت آد  ۷و حت ددى پ ددیش از خلق ددت
،سددمانى و دنیددایى آنهددا اشددار ،دارنددد؛ آفرینش دى کدده بددرای مددا خاکیددان و گرفتددار حصددار زمددان و
2

مکان ،زیر ابدل فهدم مدىنمایدد .مدا نمدىداندیم کده ایدن خلقدت چده ویژگدىهدایى دارد و چگونده

مىتوان خلقت نوری را بل از خلقت بدن و رو تصور کدرد؟ بخشدى از روایدت امدا

را در این بار ،مىآوریم:

صدادس ۷

َ
ْ
ََْ
َُ
یَ َ َ َ َ
ُ َ
ْ َ
َْ َ
ّه طلق َنم م ْن او َىلظ َمته ،یمث َص یَا َغ طلق َنم م ْن طی َن ٍذة َم ُل و ٍذة َمک ُنو ٍذة م ْذن ْنذت ّن َع ْذَ
ّن
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
3
َ
َ ُ
ا ی
َف َأ ْلک َن ال َ
ّنن َاغ فیه فک ینم َْن ُن طلقم َو َب ا َاغّ یی َنی ...؛

تداوند ما را از نور عظمتش آفرید .آنگاه از گلى اندوتته و نهان در زیار عارش ،آفارینش ماا را
 .1معانیداألخبار،دص.۱۲۳

 .2ر : .بحارداألن ار ،ج ،۲۲ب.۳۲ - ۱
 .3الکافی ،ج ،۱ب.۲ ،۳۸۹
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

صورت بخشید و آن نور را در آن جا داد و ما آفریده و انسانى نورانى شدیم.
گفتنددى اسددت کدده معصددومان :در بیشددتر او ددات در حددد عقددل مددا و مطدداب بددا در و فهددم

مخاطبان خود سخن مىگفتند تا این دشواریها گسترد ،نشود.
 .11تخصصی بودن روایت

برخدى احادیدث دربددار ،موضدوع یدا دانشددى خداب و در خطدداب بده متخصصدان همددان داندش صددادر

شددد،انددد .از ایددن رو ،بددرای دیگددر افددراد دشددوار ،لددو ،مددىنمایددد؛ بددرای نموندده روایددات د ی د فقهددى بددرای
ّ
متکلمددان مشددکل مددىنمایددد و دسددتیددابى بدده ظراید و عم د روایددات اعتقددادی بددرای عالمددان اخددوس
ّ
دشوار است .نتیجه ،آنکه حل و تبیین روایات عالم ّذر یا ناظر بده ضدا و ددر بدرای کسدانى ّمیسدر اسدت
کدده مقدددمات ایددن مباحددث را آموختدده باشددند و بددا بددان روایددات آشددنا باشددند .یددک روایددت را بددرای نموندده

مىآوریم و ت کید مىور یم که محتوای روایت برای مخاطبان عدادی و حتدى برخدى دانشدوران فرهیختده

مشکل است .روایت را بکیر بن اعین ،صحابى بزرگ اما با ر از ایشان نقل کرد ،است.

ٌ
کمن أبذو عفذ  ۷یقذال یلن ّه أطذب میثذم شذیعتام بمنوویذة ناذم ،و ذم یاغ یذو أطذب ّملیثذم
بذمنابوة ،و ىلذ ض ّه یذص و ی
ىلر ی
ی
ىلذز ىلذر ی
ّنبغ ،بمإل ق ّو نذه بمن ی
حمم ٍذد۹
بابیذة و مل یمذد۹
ی
یأمتذذه ىف ّن ذذنی و ذذم أظلذذة ،و طلقهذذم مذذن ّن یاذذة ّنذذى طلذذق مهنذذم آد  ،و طلذذق ّه أروّ
شیعتام قبص أبدّهنم بأن

ىلَفهم ولذال ّه ۹و ی
ىلم  ،و ىل ضهم ىللیه ،و ی
ىلذَفهم ىللیذم۷

و َنن نع فهم ىف حلن ّنقال؛

1

تداوند روز که از همه در عالم ّذر پیمان مىگرفت ،از شیعیان ما نیز در آن عاالم در
بارۀ والیت ما و نیز ربوبیت تود و ّ
نتاوت محماد  ۹پیماان گرفات و تادا جلیا
عزیز ،امت ّ
محمد را که هنوز سایه و در گ بودند ،به او نشان داد .تداوناد آنهاا را از
همان گلى آفرید کاه آدم را آفریاد و تادا ارواح شایعیان ماا را دو هازار ساال پایش از
بدنهایشان آفرید و ایشان را به پیامتر اکرم  ۹نشان داد و شناساند و به امیر الماؤمنین
على ۷نیز شناساند و ما هم آنها را از آهن و شیوه گفتارشان مىشناسیم.
 .11اختالف و ناسازگاری درونی

تعارض ابتدایى و ظاهری برخى از متون روایى با یکدیگر و اخدتوف دروندى آنهدا بدا یکددیگر
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برخاسددته از زمینددههددا و اسددباب گوندداگونى همچددون تقیدده ،اخددتوف پرسددش و خواسددته راو یددان،
ّ
1
تفاوت فهم مخاطبان و تعدد و تنوع نیاز مکلفان است .یک نمونه ابدل اشدار ،روایدات نداظر بده

چیزهددایى اسددت کدده بایددد زکددات آنهددا را پرداخددت .برخددى روایددات آنهددا را در ندده چیددز منحصددر
کرد،اند و برخى روایات ،زکات را بدر چیزهدایى دیگدر ،افدزون بدر ایدن نده چیدز ،ثابدت دانسدتهاندد.

2

زمینههای پدیدآمدن حدیث مشکل

تا آنگا ،که حل نشود ،مانع پذیرش دستکم یکى از دو سوی تعارض مىشود .این اخدتوفهدا

گفتنى است دانش مشکلالحدیث در این عرصه از دانش اختوفالحدیث کمدک مدىگیدرد و

همان واعد و ضوابط را رعایت مىنماید.
 .12تعارض و ناسازگاری بیرونی

آ گاهىهای ما بر اساس مبانى ،دانستهها و پیشفرضهای عقلى و نقلى ما سامان مدىیابدد

که گا ،درست و مقبولاند و گا ،نادرست .تعارض روایت با این پدیشفدرضهدا و اصدول پذیرفتده

شددد ،،سددبب دشددواری در پددذیرش یددا فهددم معنددای روایددت مددىشددود و حدددیث را مشددکل ،لددو،

مىدهدد .از ایدن رو ،باورمنددان بده عددالت همگدانى صدحابه ،بده آسدانى نمدىپذیرندد کده خطبده

شقشقیه را امیرمؤمنان ۷فرمود ،باشد؛ یرا مشتمل بر نکوهش شددید برخدى از صدحابه پیدامبر
است .بدینسان بسیاری از بانوان نیز ،با خطبه هشتاد نهجدالبالغه مشکل دارند؛ یرا زندان را
ّ
4
بدده کاسددتى عقددل و ایمددان توصددی نمددود ،اسددت .بددرای حددل ایددن گوندده مشددکوت ،نیازمنددد
3

بهددر،گیددری از دانددش نقددد حدددیث هسددتیم تددا مضددمون روایددت را بددا معیارهددای مقبددول و متناسددب

 .1ر : .منطقدفهمد یث ،بخش اختوف حدیث.
ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
َّ َ
َ
ُ
 .2ر : .وسائلدالهیع  ،ج ،۹ب ۲۳باب  :۸عو ع،وب الزکاة فى تسعة أشیاء الذهب و الفضة و اإلبل و البقدر و الادنم و الحنطدة
ُ
َّ
َ
ََ
َ َّ
الت ُمر َو َّالز بیب َو َع َد عو ع،وب َها فى َش ُى اء س َوى َذل َ
ک م َدن ال عح عبدوب َو ز ُیر َهدا و ب  ،۶۱بداب ُ :۹اسدت ُح َباب ّالزکداة
َو الشعیر و
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
ع
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ع
ّ
ف َ
یما س َوى الاوت األ ُر َبع م َن ال عح عبوب التى تکال َو َعد عو ع،وب َها فى َما َعددا األ ُر َب َدع َو ت َسداو ی ال َجمیدع فدى الش َدرائط؛ «مدوارد
و،وب زکات و خم » ،اسماعیل اسماعیلى ،مجلهدفقه ،ش.۳
َ َ َ َ َ َّ َ ع ٌ َّ ع َ َ َ
َّ ع
َ َّ َّ
عل عم َّأن َم َح ّلدى منهدا َم َح ّعدل عالقطدب م َدن َّالرحداَ ،ی َ
الط ع
یدرَ ،...،ح ّتدى
السدیل و ال َیر دى هلدى
نحدد عر َع ّندى
 .3أما و اهّلل لقد تقمصها فون و هنه لی
ََ
َ
َ
ع
َ َّ ع
َ
ع
َ ّ َ َ َّ
َ َ
َ ََ َ
ََ َ
َ َ
َ
ع
َ
َ
َ
َ
َ
ع
َ
َ
دون بعدد ...،فیاعجبدا ! بیندا هدو یسدتقیلها فدى حیاتده هذ عقددها الخدر بعدد وفاتده لشدد مدا تشدطرا
مضى األول ل َسبیله ،ف دلى بها هلى ف ا
ع
َ
َ
َ
َ
َ
ع
َ
ع
ع
َ
دذار منهدا ،فصداح عبها کراکدب ّ
َضرع َیها ف َص َّی َرها فى َح َوز اة خ َ
ثار فیهداَ ،و االعت ع
شناء َیال ک علمها ،وی َخش عن َم ّعسها ،و َیک عر الع ع
الص َ
دعبة
َ
ع َ
َ َ َ
َ
َ َ ّع َ
أسدل َ َلهدا َت َق َّح َدمَ ،ف عمن َدى ّالن عداس َل َع ع
دراض؛ ....هلدى أن دا َ ثالدث القدو
أشن َ لهدا خ َدر َ  ،و هن
هن
مدر اهّلل بخ ا
دماس ،و تلدو ان واعت ا
دبط و ش ا
َ َ َ َ َ عع
َ
َ
ََ
ََ
َ َ
َ َ َ َ
َ
َ
ع
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
نافجا حضنیه ،بین نثیله و ععتلفه ،و ا معده بندو أبیده یخضدمون مدال اهّلل خضدمة اإلبدل نبتدة الربیدع ،هلدى أن انتکدث علیده فتلده ،و
أ،ه َز َع َلیه َع َم عل عهَ ،وک َب َت به َب َ
َ
طن عته ( ...ر : .نهجدالبالغه ،خطبۀ .)۳
َ
ع ع
َ
َ
َ
ّ ّ َ َ
ّ
ع
ع
ع
ع
َ
َ
َ
 .4عن على ۷بعد فرازه من حدرب الجمدل :معاش َدر النداس! هن النسداء ندوا ص اإلیمدان ،ندوا ص الحظدو  ،ندوا ص العقدول:
َ
ع
َ
ع
َ
َّ َ َ ع
ع
ع
کش َ
قصان هیمانه ّن عفق ع
الصدوة و ّ
عدود عه َّن عدن ّ
دهادة
دهادة امدرأتین
قصدان ععقدولهن فش
الصدیا فدى ّأیدا َحیضده ّن .و ّأمدا ن
ف ّما ن
َ
َ
َ
ع
ع
ع
ا ّلر ع،ل الواحد .و ّأما نقصان عحظوظه ّن َفمواریث عه ّن على األنصاف من َمواریث ّالر،ال (همان ،خطبۀ .)۸۳
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بسنجیم و آن را ّرد یا بول کنیم؛ هر چند در مواردی ،حدیث مشدکل پذیرفتده مدىگدردد و سدبب

تصحیح مبانى و پیشفرضها مىشود .به گونه کلى ،ناسا واری روایت با آموختهها و باورهدای
پیشینى کده مانندد یدک معیدار بدرای ّرد و بدول حددیث عمدل مدىکنندد ،پدذیرش روایدت را دشدوار
مىسازد .این ناسازگاری گا ،میان روایت و معرفت دینى متناظر با آن روی مىدهدد و گدا ،میدان

آن و آمددوز،هددای برآمددد ،از عقددل و علددم ،ماننددد گددزار،هددای اخو ددى ،دانددشهددای تجر بددى و حتددى

نگر،ها و فرضیههای ،دیدد و فرهندگ و سدلیقه عدرف و یافتدههدای نوپدیدد کده هدر یدک را بایدد در

،ایگا ،خود بررسى نمود.

در هر صورت ،رویارویى روایت با پیشفرض طعى ،مقبول و ابل اثبات ،آن را از اعتبار فرو

مىاندازد و ناگزیر از ت ویل آن مىشویم .اگر تاویل حدیث ،ناشددنى باشدد یدا چدار ،سداز نباشدد،

در این صورت حدیث کنار نهاد ،مىشود و علم آن را به گویند،اش بازمىگردانیم کده در روایدات
به آن « ّرد العلم» مىگویند.

در سطح باالتری از تعارض  -که حدیث با بددیهیات عقلدى یدا تعدالیم مسدلم دیندى ،رو در رو
مىشود  -نیازی به ت ویل و ّرد علم نیز نیست ،بلکه مىتوان بده ،علدى بدودن روایدت حکدم داد.
در ایددن صددورت ،روایددت از ،رگدده احادیددث مشددکل بیددرون نهدداد ،مددىشددود و دانددش نقددد و وضددع
ّ
حدیث ،متکفل بررسى آن مىگردد .این گونه متون  -که در تنافى و تعدارض بدا درآن و حددیث و
دیگ ددر معیاره ددای طع ددى هس ددتند  -ارزش س ددرمایهگ ددذاری ب ددرای ح ددل مش ددکل را ندارن ددد؛چون
حکایتگر وا عى سنت نیستند .این متون برای سود،ویى و دسدتیدابى بده مندافع شخصدى و
گروهى ،ساخته شد ،و به معصومان :نسبت داد ،شدد،اندد .برخدى از ایدن متدون ،خطرندا و

در گستر ،ا،تماع ،مشکلآفدرین هسدتند و بایدد افشدا و کندار گذاشدته شدوند؛ یدک نمونده ،روایدات
مشروعیتبخشى بده حدا کم سدتمگر و همده دسدتورات او حتدى دسدتورات مخدال

حکدم الهدى

است .حاکمانى ،ائر و زیر انونى که با ور و نیرنگ ،خود را بر مرد تحمیل کرد ،و فرمانهایى

مخال
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دین صادر مىکنند .متن یک روایت را مىآوریم:

َ ْ َ یُ َ َ
َُ َ
أة ٌذة و َی َ
ّناذیب َ ]۹ی ُ
کذان َب ْعذدی ی
یفة بذن َّنیمذمن قذمل [ ی
ان ب ُس یذنى ،و
تذدون ُهبذدّی و و یسذتن
تب
َ
لاهب ْم ُقلو ُ ّن یَ ذیمطنی ىف ُ ْرمذمن ل ْ ذ ُ .
قلذت َک ْی َذف ْ
َل َی ُقو فهی ْم و ٌمل ُق ُ ُ
أص َذن ُع یذم ولذال ّه ،لن
ٍ
َ َ َ َ َْ َ َََ َ
َ َ
ْ
ْ 1
اَ ْ ،
ممن َ
فمْس ْع و أطع!
انا؟ قمل َت ْس َم ُع و ُت ُیع نألمی و لن ضَ ظهَا و هطب
ْأد َغک ُت

ع َ ع ٌ
ولة ل َت بیت َ
همامة أئ َّمة َ
الجور».
 .1صحیحدمسلم ،ج ،۳ج۲۲ ،۱۴۷۶؛ ر : .میزاندالحکم  ،ج ،۱ب ،۲۶۲باب «أحادیث مجع

آ گاهى از زمینهها ،بسترها و چرایى پدید آمدن مشکل الحددیث ،اولدین گدا در دسدتیدابى

به مفهو روایات مشکل و دشوار یاب است .این آ گاهى زمینه حل مشکل الحدیث را در موارد

فراوان دى آسددان مددىکنددددر ایددن پددژوهش بددا رصددد دوازد ،زمیندده پدی دد آمدددن مشددکل الحدددیث،
راهکارهایى متناسب با آن برای حل مشکل ارائه شد .روشن است کده گدا هدای بعددی در رفدع

زمینههای پدیدآمدن حدیث مشکل

نتیجهگیری

مشکل الحدیث ،نیازمند آ گاهى از دانشهای فراوان پیرامونى حدیث است.
کتابنامه

 األمالی ،ابدو ،عفدر ّمحمدد بدن حسدن طوسدى ( ۴۶۳س) ،تحقید و نشدر :دم :مؤسسده بعثدت،
۱۴۱۴س.

 آسوویبشناسووید و یث ،عبددد الهددادی مسددعودی ،تهددران :سددمت و دانشددگا ،ددرآن و حدددیث،۱۳۹۲ش.

 بحارداألن اردالجامعهدل ررداخبارداالئم داال هار ،:عومه مجلسى ،بیروت :مؤسسة الوفداء،۱۴۳۳س.

 الخصالّ ،محمد بن على بن بابویه (الشیخ الصدوس) ،دمّ :
مؤسسدة النشدر اإلسدومى التابعدة
ّ
المدرسین۱۴۳۳ ،س.
لجماعة

 ال ّرةدالباهرةدمنداألص افدالطاهرة .أبدى عبدداهّلل ّمحمدد بدن مک ّدى العداملى الجز یندى معدروف
ّ
بالشددهید ّ
األول ( ۷۸۶س) ،تحقی د  :داود الصددابرى ،الحضددرة الرضددو ّیة المقدسددة  -مشددهد،
چا اول ۱۳۶۲س.
 روشدفهمد یث ،عبد الهادى مسعودى ،تهران :سمت۱۳۸۴ ،ش. صحیحدالبخارىّ ،محمد بن هسدماعیل البخدارى ( ۲۲۶س) ،تحقید  :مصدطفى دیدب البادا،
بیروت :دار ابن ک یر۱۴۱۳ ،س.
ّ
الحجاج النیسابورى ( ۲۶۱س) ،تحقی ّ :
محمد فؤاد عبدد البدا ى،
 صحیحدمسلم ،مسلم بناهر :،دار الحدیث۱۴۱۲ ،س.
 عللدالهرائعّ ،محمد بن على بن بابویه مى ،شیخ صدوس ( ۳۸۱س) ،م :مکتبة الداورى،
افست از طبع مکتبة الحیدریة نج ۱۳۸۲ ،س . ۱۹۶۶ /

 غرردالحکومدوددرردالکلوم ،عبدالواحدد آمددى تمیمدى ( ۲۲۳س) ،تحقید  :میدر سد ّید ،دولّ
الدین محدث ارموى ،تهران :دانشگا ،تهران ،سو ۱۳۶۳ ،ش.
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 الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تصدحیح و تعلید  :علدى ا کبدر زفداری ،تهدران :دارالکتدباالسومیة۱۳۸۸ ،س.
ّ
ُ
ّ
کنزدالع ّمال ،على بن حسا الدین متقى هندى ( ۹۷۲س) ،تصحیح :صدفوة السدفا ،بیدروت:
مکتبة التراث اإلسومى۱۳۹۷ ،س.
 َالمجازاتدالنب ی  ،أبو الحسن ّ
محمد بن حسین موسوى معروف به شری

رضى ( ۴۳۶س)،

تحقی  :مهدى هوشمند ،م :دار الحدیث۱۳۸۲ ،ش.
محمددد بددن خالددد البر ددى ّ
 المحاسوون ،أبددو ،عفددر أحمددد بددن ّالقمددى ( ۲۸۳س) ،تحقی د  :سددید
،ددول الدددین حسددینى ،تهددران :دار الکتددب االسددومیه ،سددید مهدددی ر،ددائى ،ددم :المجمددع
ع
العالمى ألهل البیت ،:الطبعة االولى۱۴۱۳ ،س.
 معووانیداألخبووار ،ابددو ،عفددر ّمحمددد بددن علد ّدى بددن بابو یده معددروف بدده شدیخ صدددوس ( ۳۸۱س)،
تحقی  :على ا کبر زفارى ،م :مؤسسه نشر اسومى ،چا

اول۱۳۶۱ ،ش.

 مق م دابن دصوالح ،عثمدان بدن عبددالرحمن( ۶۴۳س) ،بیدروت :دارالکتدب العلمیده ،چدااول۱۴۱۶ ،س.

محمدد بدا ر بدن ّ
 مالذداألخیاردفیدفهمدتهوذیبداألخبوارّ ،محمدد تقد ّى المجلسد ّى ( ۱۱۱۱س)،
ع
تحقی د  :الس د ّید مهدددی الر،ددائ ّى ،ددم :مکتبددة آی دة اهّلل المرعش د ّى النجف د ّى ،الطبعددة االولددى،
۱۴۳۶س.

 منطووقدفهوومد و یث ،سدید ّمحمددد کداظم طباطبددایى ،ددم :مؤسسدده آموزشددى و پژوهشددى امددا
خمینى۱۳۹۳ ،ش.

 الم ض عات ،أبو الفرج عبدالرحمن بن علدى بدن الجدوزی ( ۲۹۷س) ،تحقید  :عبدد الدرحمنّ
محمد عثمان ،بیروت :دارالفکر ،الطبعة الثانیة۱۴۳۳ ،س.
 میزاندالحکم  ،محمد محمدى رى شهرى ،متر،م :حمیدرضدا شدیخى ،دم :دار الحددیث،چا ّاول۱۳۷۹ ،ش.
 نزه دالنظردفیدشرحدنخبهدالفکردفیدمصطحدالحو یثداهولداالثور ،احمدد بدن علدى بدن حجدرعسقونى ،تحقی  :عبد الرکیم الفضیلى ،بیروت :المکتبه العصریه۱۴۲۴ ،س.
محمد بن ّ
 النهای دفیدغریبدالح یثدواألثر ،مبار بن ّمحمد ،زرى ابن اثیر ( ۶۳۶س) ،م:
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مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان۱۳۶۴ ،ش.
 نهجدالبالغو ، ،مدع وتددوینّ :محمدد بدن الحسدین الموسدوی (الشدری
ع
تصحیح :صبحى الصالح ،م :دار االسوة۱۳۷۳ ،ش.

الرضدى) ( ۴۳۶س)،

حسین اصفهانى ،اصفهان :مکتبة االما امیر المؤمنین۱۴۳۶ ،۷س.
 وسوووائلدالهووویع ّ ،محم ددد ب ددن الحس ددن الح د ّدر الع دداملى ( ۱۱۳۴س) ،تحقید د ّ :
مؤسس ددة آل
البیت ،:مّ :
مؤسسة آل البیت ،:چا ّاول۱۴۳۹ ،س.
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 -ال افی ،محمد محسن بن شا ،مرتضى (فدیا کاشدانى) ( ۱۳۹۱س) ،تحقید  :ضدیاء الددین
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