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بیان مسئله
عقل یکی از معیارهای نقد حدیث بهشمار میآید که در تألیفات حوزۀ نقد حددییی بده
آن اذعان شده و قضاوت عقل دربارۀ صحت یا عدم صحت حدیث به رسمیت شناخته
عقل دربارۀ تشخیص احادیث صحیح میتواند معتبر باشد یا نه؟ و اگر معتبر اسدت آیدا
در تمامی موضوعات ،عقل اجازۀ قضاوت دارد یا محدودیتهایی نیز بدرای آن وجدود
دارد؟
مقدمه
بررسی میزان دخالت عقل در نقد حدیث امری است که اگرچه تاکنون در آثدار برخدی
بهصورت جستهگریخته به آن پرداخته شده ،باید اذعان کرد که تألیفات معاصر مرتبط با
این موضوع ،هرکدام فقط از یک منظر به موضوع عقل یا نقد حدیث نگریسدته اسدت،
به این معنی که یا فقط به تبیین جایگاه عقل پرداخته یا فقط جنبۀ نقدالحدییی داشتهاند.
بهعبارتی ،اگرچه بحثهای خوب و مفیددی بدهصدورت پراکندده و مدوردی در زمیندۀ
جایگاه عقل در نقد حدیث وارد شده ،اثری جامع و منسجم کده بده بررسدی موقعیدت
عقل در نقد روایدات پرداختده باشدد وجدود نددارد ۱.ازایدنرو ،تحقید حاضدر بدرای
مشخصکردن محدودۀ عملکرد عقل در تحلیل معارف دینی و پرهیز از برخی افدرا و
تفریطها در پذیرش میزان داوری عقل صورت میپدذیرد .بدرای ایدن کدار زم اسدت
ضمن تبیین مفهوم عقل و نیز نقد حدیث ،دو نوع کارکرد متفاوت عقل در حوزۀ اندواع
مختلف گزارههای دینی بررسی شود ،سپس میزان ورود هرکدام از این جنبهها به حوزۀ
نقد حدیث مشخص گردد.
 .1مفهوم عقل
عقل در لغت بهمعنای امساک و استمساک بوده(راغد اصدفهانی۱631 ،ق ،ص )975و
بهمعنای مانع و نهیکننده نیز آمده است(.جوهری۱36۱ ،ق ،ج ،9ص /۱735ابن منظور،
۱349ق ،ج ،۱۱ص )394البته معانی دیگری هم برای آن بیان شده است از قبیدل ندور
بودن عقل ،علم بودن و وجه ممیزۀ انسان از حیوان(.ندک ابدن منظدور۱349 ،ق ،ج،۱۱
ص /395زبیدی۱649 ،ق ،ج ،۱9ص /943فیروزآبادی۱313 ،ق ،ج ،۱ص )۱466اما در
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معنای اصطالحی ،تعاریف متعددی برای عقل گفته میشود ازجمله اینکه عقل نیرویی
است که زمینۀ قبول علم را فراهم میسازد و چیزی را کده انسدان بدا آن قدوه اسدتنبا
میکند ،عقل میگویند(.راغ ۱343 ،ق ،ص63۱د )631ولی حقیقت این است که برای

یکی از مهمترین حوزههای بررسی عقل ،فلسفه است .در فلسفه عقل یدا بدهمعندای
جوهر بسیط است که حقای اشیا را درک کرده و مرک از قوۀ فسدادپذیر نیسدت(نک
صلیبا و صانعی۱633 ،ش ،ج ،۱ص )371و این جوهر ذاتا مجرد از ماده اسدت .چندین
موجودى که ذاتا و فعال مستقل باشدد ،همدان عقدل بدهمعند صدادر اول اسدت(.ندک
شیرازی۱693 ،ش ،ص )۱54و در معنای دوم ،عقل قوهای از قوای نفسدانی اسدت کده
تصور معانی و ترکی قضایا و قیاسات توسط آن انجام میشدود .تقسدیمبنددی حکمدا
برای عقل ،ناظر به تعبیر دوم از عقل است که براساس آن عقل را بده نظدری و عملدی
تقسیم کرده و برای عقل نظری چهار مرتبۀ «بالقوه»« ،بالملکه»« ،بالفعدل» و «بالمسدتفاد»

ذکر میکنند که از مرتبۀ پایین آن یعنی بالقوه بودن شروع شده 1و تا مرتبۀ نهدایی یعندی

بالمستفاد 6ادامه پیدا میکند .عقل عملی نیز نیرویی در درون است کده رفتدار انسدان را
کنترل کرده و بایدها و نبایدها را به او گوشزد میکند(.برای مطالعۀ بیشتر نک شیرازی،
۱54۱م ،ج ،6ص 33۱و ج ،1۱ص /۱39سددجادی۱676 ،ش ،ج ،1ص۱176ددد/۱154
همو۱643 ،ش /63۱ ،قبادیدانی۱636 ،ش ،ص /135جرجدان  ،۱674 ،واژۀ عقدل/39 ،
شیرازی ،۱636 ،ص /۱۱7همو ،بیتا ،ج ،6ص314د)634
واژۀ عقل بهصورت اسم در قرآن نیامده ،ولی مشتقات آن  35بار در قرآن کریم ذکر
شده است .در قرآن ،تدبر 3،تفکر 9،تفقه 3،تذکر 7،نظر 4و عبرتآموزی 5بهعنوان کارهدای
عقل ،قل

ول

ذکر شده است .در بسیارى از آیدات مربدو بده «عقدل» در قدرآن ،از

آیات و نشانههاى اله سخن به میان آمده است ۱4.با دقت در آیات تعقل در قرآن باید
گفت مراد از عقل در قرآن کریم ،نمیتواند عقول اربعهای باشد که فالسفه بیان میکنند

بلکه باتوجهبه استد لها و تذکراتی که داده مدیشدود بایدد گفدت منظدور از آن عقدل
برهانی است که بر قضایاى یقین مبتن است .همچنین عقلدی کده قدرآن از آن سدخن
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میگوید ،ویژگی های خاصی مانندد تشدخیص مسدیر حد  ۱۱،درک مفداهیم دیندی ۱1و
روشنگرى و هدایتگرى ۱6دارد که روایت «العقل ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان»
نیز ناظر به این معنای آخر است .چنانکه عالمه طباطبایی نیز عقل را براساس محتدوای

خیر و شرهاى دنیوى کارای داشته باشد ،دیگر از دیدگاه قرآن عقل نامیدده نمد شدود.
(طباطبایی۱3۱7 ،ق ،ج ،1ص )193برای همین گفتنی است ویژگدی بسدیار مهمدی کده
قرآن برای کارایی بهتر عقل بر آن تأکید دارد ،دوری از هوا و هوس است و از دیددگاه
قرآن ،عقل فهم است که مطاب با فطرت انسان باشد و به بیان دیگر ،فهم است کده

با سالمت فطرت و دورى از هواهاى نفسان حاصل م شود ۱3.و اگر فیلسوفی که آشنا
به دورههای مختلف فلسفه بوده و روشهای منطقی استد ل را بهخوبی بلد باشدد ،تدا
زمانی که برخوردار از روح و فطرت سالم نباشد ،نمیتوان عنوان عاقدل را بدر او نهداد.
بهعبارتی میتوان گفت که اگر در حکمت ،عقدل بده دو ندوع نظدری و عملدی تقسدیم
میشود ،در قرآن نیز این دو نوع کارایی عقل را میتوان مشاهده کرد؛ با ایدن بیدان کده
قرآن ضمن اینکه به تعقل و تفکر و تدبر در امور مختلف فرامیخواند که این اقددام در
حیطۀ عقل نظری است و از طرف دیگر ،کدارایی صدحیح عقدل را در دوری از هدوا و
هوس معرفی میکند یعنی همان کاری که قرار است عقل عملی انسان را به آن دعدوت
نماید ،به این صورت کارکرد عقل در دو حوزۀ نظری و عملی را بهخوبی مدیتدوان در
۱9
آیات قرآن مشاهده کرد.
در منابع روایی شیعی ،هم مفاهیم متفاوت و هم کارکردهای گونداگون بدرای عقدل
بیان شده که حاکی از جایگاه ارزشمند این قوه در درون انسان از دیدگاه اهل بیدت
است .روایاتی که در باب عقل است ،از زوایای گوناگون به این موضوع پرداختهاندد و
۱4

مباحیی از قبیل بررسی جایگاه عقل در روایات ۱3،نحوۀ خلقت عقل ۱7،حقیقت عقل،
11
درجات عقل ۱5،نشانههای عقل 14،عوامل مؤثر بر عقل 1۱،فایدۀ عقل در وجود انسدان
و برخی موضوعات دیگر در این باب دیده میشود .عالمه مجلسدی شدش معندا بدرای
عقل از زبان روایات بیان کرده و بر دو تای از آنها تأکید دارد اول ،قوۀ ادراک خیدر و
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شر و تمییز بین این دو که عقل به این معنا منا تکلیف و ثواب و عقداب اسدت؛ دوم،
ملکه و حالتی که به اختیار خیر و نفع و اجتناب از شر و ضدرر دعدوت مدیکندد(.نک
مجلسی۱346 ،ق ،ج ،۱ص55د )۱43شیخ حر عاملی نیدز ضدمن قبدول ایدن دو معندا،

ص144د )145با نگاه به مجموع روایات در باب عقل میتوان گفت عقل در روایدات
مفهومی متفاوت با آن در اصطالح فلسفی دارد؛ بهعبدارت دیگدر در فلسدفه ،از حیدث
وجودی به عقل نگاه میشود و موردبحث قرار میگیرد(چه بهعنوان عقل فعدال و چده
بهعنوان نفس انسانی) ،ولی در روایات جددای از بحدث دربدارۀ موجودیدت عقدل ،بده
کارایی اصلی آن در وجود انسان و از بعد نتیجه و بازدهی به آن توجه میشود .عقل در
روایات نوعی نیرو در درون انسان است که وظیفدۀ هددایتگری او را بدر عهدده دارد و
چون درجات عقل در وجود انسانها متفاوت و از طرف دیگر میزان بهرهمندی هرکس
از معارف الهی به میزان عقل اوست 16،بهوسیلۀ عوامل خاصدی تقویدتپدذیر اسدت .و
ازآنجاکه این میزان متغیر تابع نیروی ارادی انسان است ،تالش انسان بدرای تقویدت آن
میتواند نتیجهبخش باشد .از نگاه روایات ،محور اصلی وجود انسان عقل اوسدت و در
قیامت نیز مطاب آن با شخص معامله میشود 13.لذا درصورتیکه مانع غیر ارادی(مانندد
جنون) در مسیر عقل نباشد ،انسان میتواند با بهرهمندی صحیح از آن و تقویت آن هدم
زندگی دنیایی خویش را رون بخشد(کارایی عقل معاش) و هم آخرت خدویش را بدا
19
نور آن روشن سازد.
با نگاه به معنای لغوی و اصطالحی عقل مدیتدوان گفدت عقدل نیرویدی در درون
انسان است که وجه تمایز او با حیوانات دیگر بوده و دارای مرات مختلدف مدیتواندد
باشد که با تالش انسان بهمنظور اهمیت دادن به ایدن قدوه ،میدزان کدارایی آن در درون
انسان که مهمترین وظیفهاش ،تشخیص ح از باطل و مشخص کردن مسیر ح است،
افزایش مییابد.
 .2مفهوم نقد حدیث
نقد در لغت ،بهمعنای تمیز بین دراهم و جداسازی سره از ناسره و خوب از بدد اسدت.
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(ابن منظور۱349 ،ق ،ج ،6ص /313فیومی۱3۱3 ،ق ،ص )31۱و نقدد حددیث بیدانگر
علمی است که به بررسی روایات پرداخته و بهدنبال دو هددف اصدلی اسدت بررسدی
صدور و جهت صدور .صدور یعنی اینکه حدیث از معصوم صادر شدده اسدت یدا

نقد حدیث در دو حوزۀ سند و متن حدیث انجام میپذیرد .محدث در نقد سدندی
بهدنبال این است که آیا این روایت از معصوم صادر شده اسدت یدا نده؟ و راویدان
حدیث چه ویژگیهایی داشتهاند؟ و در نقد متنی روایات ،با بررسی حددیث براسداس
معیارهای نقد حدیث صحیح مانند موافقت بدا ندص قرآندی ،موافقدت بدا پدیددههدای
تاریخی و طبیعی ،مطابقت با قوانین عقلی ،تبیین و کشف جهت و مورد صدور حدیث
و کشف د لت الفاظ و عبارات حدیث و ...بهدنبال تشخیص صحت روایت است.
باتوجهبه اینکه عقل یکی از معیارهای نقد حدیث قرار گرفتده ،بدا درنظرگدرفتن دو
نوع کارکرد آن ،هم در سند و هم در متن روایت ،میتوان از نقد عقلی بهره برد .به این
صورت که وقتی در تعریف حدیث صحیح گفته مدیشدود «حددیث صدحیح حددیث
مسندی است که نقل آن از طری راوی عادل ضابط از راوی عادل ضابط دیگدر تدا بده
انتها متصل باشد و شاذ و معلل نباشد»(ابن حجر عسدقالنی۱55۱ ،ق ،ص ،)۱۱کشدف
ویژگی های راویان و همچنین این اتصال تا پیامبر به عهددۀ عقدل اسدت کده بدرای
تعریف و شناخت انواع گوناگون حدیث ،اصطالحات گوناگونی باتوجهبه نوع حددیث
از قبیل صحیح ،متواتر ،واحد ،مرسل ،منقطع ،مدلس و(...نک راجیحی ،بیتا ،ص54دد
 )۱46وضع میکند .لذا دو علم اصلی مربو به سند که عبارت است از علدم رجدال و
درایة الحدیث ،علومی هستند که ابزار اصلی تحقی در آنها بر عهددۀ عقدل اسدت .در
حوزۀ نقد متن هم به شیوههای مختلف میتوان از تواناییهای عقدل بهدره بدرد کده در
ادامه به آن اشاره میشود.
 .3کاربرد عقل در نقد روایات
باتوجهبه دو قسم کارکرد عقل در حوزۀ نقد حدیث که مطرح شدد ،مدیتدوان بده یدک
جمعبندی درخصوص اختالفنظر علمای حدییی ،از جهت میزان ورود عقدل در نقدد
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(حاج حسن۱349 ،ق ،ص)314
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انواع حدیث دست پیدا کرد .برای نمونده یکدی از محددثان چندد دسدته از روایدات را
برمیشمرد که با قواعد عقلی ،میتوان صحیح بودن مضمون آنها را تشخیص داد
 .۱اگر مضمون روایتی منافی با معلومات و یقینیات دین باشد که شامل این گروه از

 .1اگر مضمون روایتی منافی با حقای هسدتی و قدوانین علمدی و بددیهیات عقلدی
باشد.
 .6اگر مضمون روایت با قطعیات تاریخ مخالف باشد.
 .3اگر مضمون روایت با حس و تجربه و آنچه مقتضی طبیعدت اشیاسدت مخدالف
باشد(.هاشمی ،بیتا ،ص)1۱
نظریات اینچنینی که معیارهای گوناگون تشخیص صحت متن حدیث را در قالد
ارجاع به عقل به این صورت مطرح میکند ،با تکیه بر دو نوع کارکرد عقل توجیهپدذیر
است .به این معنی که برخی از این معیارها بهوسدیلۀ عقدل آلی(ابدزاری) قابدلبررسدی
است ،مانند عرضۀ حدیث بر قطعیدات تداریخی یدا قدوانین علمدی؛ و برخدی دیگدر را
بهوسیلۀ عقل مستقل میتوان ارزیابی کرد ،مانند عرضدۀ حددیث بدر بددیهیات عقلدی.
بنابراین برای پرداختن به چگونگی کارکرد عقل در حوزۀ نقدد حددیث ،بایدد بده ایدن
تقسیمبندی عقل در دو جهت عقل آلی و عقل مسدتقل دقدت و جنبدههدای گونداگون

حدیث را براساس این دو ارزیابی کرد 13.در عقدل آلدی ،عقدل و اسدتد لهدای عقلدی
بهعنوان یکی از طرفین استد ل است و طدرف دیگدر آن نقدل اسدت کده در صدورت
مطابقت متن حدیث با د یل محکم شرعی(اعم از ضروریات دین ،آیات قرآن و سنت
قطعیه) میتوان به صحت حدیث نظر داد .ولی در عقل مستقل هر دو طدرف اسدتد ل
عقلی است و نتیجهای که از این استد ل حاصل مدیشدود ،تنهدا امکدان رد حددیث را
میتواند مطرح کند؛ زیرا عقل بهتنهایی امکان اثبات و انکار حددیث را نددارد چدهبسدا
ممکن است مسائلی وجود داشته باشد که عقل از آنها غافل ماندده اسدت .مانندد ایدن
مسئله که ممکن است حدیث در هنگام تقیه صادر شدده و اگدر بده اوضداع و زمدان و
مکان صدور توجه شود ،شاید آن امکان رد حدیث هم منتفی شود.
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روایات است منافات مضمون حدیث با توحید ،منافدات آن بدا نبدوت ،منافدات آن بدا
ضروریات دین.
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5ـ .1نگاهی به جایگاه عقل آلی در نقد روایات

باتوجهبه معیارهای گوناگونی که هریدک از علمدای حددییی بدرای تشدخیص صدحت
حدیث بیان میکنند ،تنها ابزاری که میتواند نقش محوری داشته و این معیارهدا را بدر

سایر معیارها بر سند و متن حدیث نیز میتواند مؤثر باشد .لذا عملکرد عقل آلی در نقد
حدیث ،هم در سند حدیث و هم در متن آن بررسی میشود.
5ـ1ـ .1کاربرد عقل آلی در نقد سندی

ازجمله معیارهایی که برای نقد سند بیان میشود عبارت است از توجه به طبقۀ راویان،
توجه به زنجیرۀ راویان که از یک فرد روایت م کنند ،توجه به وقایع تاریخی ،بررسی
نام راوى در کت رجال و حدیی  ،توجه به موقعیت و انگیزههاى واضع احادیث و. ...
در بررسی تکتک این معیارها ،عقل میتواند در حکم ابزاری در تشخیص صدحت یدا
عدم صحت سلسلهسند حدیث ،نقشآفرین باشد.
برای نمونه در حدیث آمده است «و روى موس بن القاسم ،عن محمد بن أب بکر،
عن زکریا ،عن معاویة بن عمار ،و قال سمعت أباعبداهلل(». ... طوسدی ،بدیتدا ،ج،9
ص )347در بررسی این سلسلهسند گفته میشود محمد بن اب بکر که همان همام بدن
سهیل است نمیتواند راوی این حدیث باشد؛ زیرا موسد از اصدحاب امدام رضدا
است و محمد بن اب بکر همام در زمان غیبت صغرى میزیسته است(.ندک انصداری،
۱676ش ،ج ،9ص۱1۱د )۱11پس چگونه متقدم از متأخر روایدت مد کندد؟ بندابراین،
آنچه به ذهن م رسد ،آن است که لفظ «أبی» زاید باشد و محمد بن بکر درست باشدد
که همان محمد بن بکر جناح واقف از اصحاب امام ابوالحسن موس  اسدت(.نک
خویی۱671 ،ش ،ج ،۱3ص۱39د )۱33همانگونه که در واف نیز در باب «الوسوسدة و
حدیث النفس» در کتاب الزی والتجمل از زکریدا مدؤمن واقفد روایدت مد کندد و و
زکریای مؤمن از اصحاب امام کاظم و پدر گرامدی ایشدان اسدت(.فدی
۱639ش ،ج ،3ص)193

کاشدانی،

در چنین مواردی با تحقی در طبقه و احوال راویان ،میتوان به درستی سلسلهسدند
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سند و متن حدیث عرضه کند ،عقل است یعنی نهتنها عقل بهتنهایی و بهطدور مسدتقل
بهعنوان یکی از معیارهای نقد حدیث بهشمار میآید ،بلکه بهعنوان ابزاری برای اعمدال
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روایت یا عدم آن پی برد .از این جهت شناخت علمدی وضدعیت راویدان و حکدم بده
وثاقت یا جرح راویان نیز از فعالیتهای عقل محورانه سند روایدات اسدت .خصوصدا
انطباق قوانین جرح و تعدیل بر شخصیت ناقالن یکی از فعالیتهای مهم عقل آلدی در
5ـ1ـ .2کاربرد عقل آلی در نقد متنی روایات

بخش دوم از نقد عقلی حدیث مربو بده نقدد مدتن آن اسدت کده جایگداه مهمدی در
ارزیابی انواع حدیث دارد و برخی از محققان ،عمدۀ تمرکز خویش را در این بخدش از
حدیث متمرکز کردهاند .رشید رضا از محققان در این حوزه میگوید «من اعتقدادی بده
درستی سند حدییی که با ظاهر قرآن مخالفت کند ندارم؛ گرچه راویانش را توثی کنند.
چه بسیار راویانی که ظاهر فریبندۀ آنان سب

توثی شده و باطنی نادرست دارندد .اگدر

روایت از جهت محتوا و متن مورد نقد قرار میگرفت ،چنانکه سند آنهدا مدورد نقدد
قرار میگیرد ،متون بسیاری از اسناد نق میشد(».رشید رضدا ،بدیتدا ،ج ،6ص)۱3۱
شاید این نوع نگاه تا حدی تندروی باشد ،ولی ما را بده دقدت در ایدن موضدوع مهدم
رهنمون میسازد که صرفا دقت در صدحت سدند 17نمدیتواندد در تشدخیص صدحت
روایت کافی باشد ،بلکه دقت در محور اصدلی آن(مدتن) نیدز الزامدی اسدت .ازایدنرو

فعالیت عقل آلی در حوزۀ نقد متن حدیث در مباحث زیر قابل بررسی است
5ـ1ـ2ـ .1عرضۀ حدیث بر معیارهای نقد متنی توسط عقل

در کت

فقهالحدییی و درایةالحدییی معیارهای متعددی برای تشخیص صدحت مدتن و

محتوای حدیث ارائه میشود و عقل آلی با مبنا قرار دادن معیارهای مهمی چون قدرآن،
سنت قطعیه ،ضروریات دین ،تاریخ قطعی ،علوم تجربی و ...بهعنوان پلی برای عرضده
حدیث بر این منابع و تشخیص صحت آن عمل میکند .برای نمونه
عرضۀ حدیث بر آیات قرآن کریم یکی از مبانی مهم در تشخیص صحت روایدات،
عرضۀ آنها بر آیات قرآن کریم است .در صورت مخالفت متن حدیث با صریح آیدات
قرآن کریم ،علیرغم درستی سدند آن ،در صدحت مدتن آن بایدد تردیدد کدرد .از امدام
رضا به نقل از رسول خدا آمده است «أمرت أن أقاتل الناس حت یقولوا لا إلده

ا اهلل فإذا قالوها فقد حرم علی دماؤهم و أموالهم(14».صدوق۱671 ،ش ،ج ،1ص)۱۱6
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آقای غفارى در نقد خویش بر این حدیث م نویسد «این روایت با ایدن لفدظ ،موافد
عقیدۀ بسیارى از اهلسنت م باشد و با ظاهر قرآن مخدالف اسدت .خداوندد در قدرآن
کریم خطاب به پیامبرش م فرماید "أفأنت تکره الناس حتى یکونوا مومنین"(یدونس ،)55

هنگامی جایز م شود که مخالفدا ن اقددام بده جندگ کنندد و جدان و مدال پیدامبر و
15

گروندگان به او را در خطر اندازند(».همانجا)

عرضۀ حدیث بر سنت قطعی :مراد از سنت قطعی اعم از احادیدث متدواتر لفظدی و
متواتر اجمالی و معنوی است و اگرچه متواتر لفظی معدود و انگشتشمار بوده ،متواتر
اجمالی و معنوی شمول زیادی در معارف دینی دارد .با این بیان ،اگر مدتن حددییی بدا
عرضه بر سنت قطعی ،خالف مضمون آن تشخیص داده شود ،چند حالت پیش میآید
64
 .۱تعارض قطعی نبوده و قابل جمع باشد؛
 .1یکی از دو سوی متعارض ،منسوخ باشد ،در این صدورت نیدز مشدکل تعدارض
منتفی است؛
 .6یکی از دو نمونه ،حاصل جعل و وضع باشدد کده مسدلما حددیث جعلدی کندار
گذاشته میشود؛
 .3در شیعه ،اگر حدیث تقیهای باشد ،به حکم حقیقی آن که امام در شدرایطی
دیگر فرموده است ،مراجعه میشود.
تشخیص هرکدام از حالتهای مذکور در مورد روایات ،کاری است کده بدر عهددۀ
عقل آلی میباشد و به موج آن ،عقل آلی میتواند به جعلی بدودن و یدا صدحت
6۱

حدیث حکم کند.

برای میال مجموعه روایاتی در منابع اهل سنت وجود دارد که اشاره دارد پیامبر
بدون دلیل افراد بیگناهی را لعنت کرده سپس در مقام جبران فرموده است خدایا ایدن
لعنت و ناسزای من را برای او زکات و پاکیزگی قرار بده .میال ابدوهریره مدیگویدد از
پیامبر شنیدم که میفرماید «اللهم فأیما عبد مؤمن سببته ،فاجعل ذلک له قربة إلیدک
یوم القیامة(61».مسلم ،بیتا ،ج ،3ص )1445یدا در روایتدی دیگدر ابدوهریره بده نقدل از
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پیامبر گفته است «اللهم إنما أنا بشر ،فأیما رجل من المسدلمین سدببته ،أو لعنتده ،أو
63

جلدته ،فاجعلها له زکاة و رحمة(66».همان ،ج ،3ص)1447
عقل از چند جهت خالف واقع بودن چنین روایاتی را تشخیص میدهدد نخسدت

دوم اینکه براساس اینگونه روایات میتوان تمام احادییی که معاویه و ابوسفیان و نسل
حکم بن عاص را که توسط پیامبر نفرین شدهاند ،توجیه کرده و حتی فضیلت برای
ایشان شمرد .سوم اینکه چنین روایات ضدعیفی بدا سدنت قطعدی رسدیده از پیدامبر
مخالفت دارد.
عرضۀ حدیث بر حقایق تاریخی :با نگاه به کت

تاریخی و بررسی وقدایعی کده در

طول تاریخ رخ داده است و انطباق آن بر متن حدیث ،جعلی بدودن برخدی از روایدات
روشن میشود .این امر به دو صورت قابل فرض است یا راوی روایتی را نقل کرده که
اصال در آن تاریخ حضور نداشته است یا اینکه متن روایت به کسی نسبت داده شده که
آن فرد در آن تاریخ زندگی نمیکرده است .بهعبارتی ،بررسی روایت با نگاه به مسدائل
تاریخی به دو صورت قابل فرض است الف .جعلی بودن حدیث باتوجهبه عدم تطاب
وقایع مطرحشده در حدیث با تاریخ قطعی؛ ب .جعلی بدودن روایدت باتوجدهبده عددم
حضور راوی در ماجرای تاریخی که ذکر میکند.
برای نمونه ،جریان سوادة بن قیس و ماجرای روزهای آخر عمر پیدامبر و رفدتن
ایشان به مسجد و طل حاللیت ایشان از مردم که در کت تاریخی به پیامبر نسبت
داده شده است(.نک صدوق۱347 ،ق ،ص )363با بررسی کت رجال و تاریخ ،معلوم
میشود اصال فردی به نام سوادة بن قیس در میدان صدحابۀ پیدامبر وجدود خدارجی
ندارد(.نک معرفت۱673 ،ش ،ص۱39د 69)۱33چنانکه واضح است تشخیص وضعیت
راویان حدیث ،امری است که عقل آلی باید آن را در حوزۀ سند روایات ارزیابی کدرده
و مشخص سازد.
عرضۀ حدیث بر حس و یافتههای مسلم علمی :از امدوری کده بدر بطدالن حددیث
د لت دارد ،مخالفت آن با حس است بهدلیل اینکه هیچگاه از طرف فرسدتاده و مدأمور
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اینکه چنین اعمالی که به پیامبر نسبت داده شدده بدا شدأن پیدامبری ایشدان سدازگار
نیست که کاری را بدون دلیل و منط صحیح انجام داده سپس در مقام توجیه آن برآید.
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خداوند مطل

خالف واقعیات محسوس صادر نمیشدود(.ادلبی۱346 ،ق ،ص )6۱9و

در دینی که مخالف عقل صحبت نمیکند ،به طری اولی مخالف با واقعیات موجدود و
یافتههای دقی علمی نباید مطلبی بیان شود؛ چون در این صورت اعتبار و جایگاه خود

نمونههای احادیث جعلی از این باب بسیار است .میال از امام صادق به نقدل از
امیر مومنان آمده است «إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه و اقتص لده و إن لدم
یکن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضی بالدیدة(63».صددوق۱349 ،ق ،ج ،3ص )۱۱3ظداهر
روایت این است که اگر بچه به پنج وج

رسید ،بالغ شده است بنابراین میتدوان او را

قصاص کرد ،درحالیکه تجربه و واقعیت خارجی ،خالف این را ثابت مدیکندد؛ یعندی
بسیاری از افراد هستند که به پنج وج رسیده اما بالغ نشدهاند و نیز افرادی هستند کده
به پنج وج نرسیده اما بالغ شدهاند .بدین ترتی این روایت را نمیتوان پذیرفت مگر
اینکه توجیه کنیم و بگوبیم امام این مطل را در موردی خاص بیان فرموده اسدت.
67

(فتاحیزاده۱649 ،ش ،ص۱19د)۱13

عالوهبر موارد با معیارهای دیگری همچدون عرضدۀ حددیث بدر اصدول و فندون
بالغت(نک همان ،ص۱13د ،)۱69عدم رکاکت لفظی و معندوی حددیث(نک عجداج
خطی ۱3۱4 ،ق ،ص )131و ...میتواند در زمینۀ نقد متنی حدیث مطرح باشد.
5ـ1ـ2ـ .2بررسی تعارض و تناقض میان روایات

از اقدامات دیگر عقل آلی ،بررسی و رفع تعارض میان روایدات اسدت .تعدارض یدک
اصطالح اصولی است که تعاریف گوناگون برای آن گفته میشود 64.تعارض موضوعی

است که در رابطۀ بین روایات باهم مطرح میشود و اختالف فقها در فهم از روایات و
درنتیجه ،اختالف فتواها نیز بده ندوع درک ایشدان از احادیدث متعدارض برمدیگدردد؛
بهگونهای که شیخ طوسی بیشتر ابواب فقه را حاوی احادیث متعارض دانسدته و کمتدر
بابی را خالی از آن میداند(.طوسی۱3۱7 ،ق ،ج ،۱ص ۱67و )۱36
تعارض بین روایات ممکن است از عوامل گوناگون ایجاد شود که برخی مربو به
طبیعت کالم بشری بوده و به چگونگی ابالغ آن برمیگدردد و برخدی دیگدر از عوامدل
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دین پایین آمده و کسی رغبت به گرایش به چنین دینی را پیدا نمیکندد هدر چندد کده
مطال خوب دیگر در آن وجود داشته باشد.
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بیرونی نشئت میگیرد .ازجمله عواملی که برای وجود تعارض بدین روایدات مدیتدوان
برشمرد ،عبارت است از نسخ ،جعل حددیث ،تقیده ،ظرفیدت راوی ،اخدتالف مراتد
راویان از لحاظ جهل و سهو ،نوع برداشت راویان از کالم امام ،تخییر ،تقطیع ،نقدل

«عام و خاص»« ،ناسخ و منسوخ» و مسائلی دیگر بین روایات اشاره شده اسدت .بدرای
نمونه نقل شده است که محمد بن مسلم از امام صادق سؤال کرد «مدا بدال أقدوام
یروون عن فلان و فلان عن رسول اهلل لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه قال إن

الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن(34».کلین ۱636 ،ش ،ج ،۱ص )46یا از امدام رضدا

روایت شده است که فرمود «إن فی أخبارنا متشابها کمتشابه القرآن و محکما کمحکدم
الق درآن ف دردوا متش دابهها دون محکمده(3۱».طبرسددی۱346 ،ق ،ج ،1ص /3۱4مجلسددی،
۱346ق ،ج ،1ص )۱49همچنین امیرالمؤمنین میفرماید «إن فی أیدی الناس حقدا
و باطال و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصدا و محکمدا و متشدابها و»...
(مجلسی۱346 ،ق ،ج ،1ص /115حرانی۱636 ،ش ،ص )۱56شناخت اینگونه مدوارد
در احادیث ،از اهمیت بسیارى برخوردار اسدت؛ چراکده توجدهنکدردن بده آن موجد
م شود تحریف ناروای در فهم آنها اتفداق افتدد(.نک غفداری۱644 ،ش ،ص193دد
31

)134

برای حل تعارض بین روایات باید به قواعد اصولی توجه کرد؛ اولین و مهدمتدرین
قاعدۀ اصولی در این زمینه این است که تا جایی که جمع بین دو روایت ممکن باشدد،
بهترین راه جمع بین آنهاست «الجمع مهما امکن اولی مدن الطدرح(».مظفدر۱643 ،ق،
ج ،1ص )144برای میال در روایات متعدد در منابع روایی شیعه ،در زمان و مکان قطع
تلبیه در عمرۀ مفرده ،مواقع مختلف بیان شده اسدت از قبیدل ورود بده حدرم ،مشداهدۀ
خانههای ذی طوی ،نگاه به کعبه یا عقبۀ مدینین(بین دو شهر مکه و مدینه) .ظاهر ایدن
روایات باهم در تعارض است مگر آنکه راه جمعی بین آنها باشدد .شدیخ طوسدی راه
جمع بین این روایات را چنین بیان میکند «جمع میان روایات چنین است که هرکددام
را به مورد و مکان خاصی حمل میکنیم ،لذا روایت آخر مخصوص کسانی است که از
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به معنی و 65. ...روایات متعددی از ائمه در منابع شیعه ،دقت در اینگونه مسدائل را
گوشزد میکند .روایاتی که در آنها توجه به وجود اموری همچون «محکم و متشدابه»،

9۸

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال نهم ،هماره هجدهم ،پاییز و زمستان 139۶

مسیر مدینه وارد شوند ،آنها در عقبۀ مدنیین باید لبیک را ترک کنند و روایتدی کده در
آن ذی طوی را پایان تلبیه ذکر کرده ،برای مردمدی اسدت کده از راه عدراق مدیآیندد و
روایتی که نگاه به کعبه را ذکر میکند ،برای کسانی است که از خود مکده بدرای عمدره

به شرایط مکانی برای کسانی را که از مناط مختلف تلبیه میگویند مطرح کرده و تنافر
36

و تعارض ظاهری را برطرف میکند.
اگر امکان جمع بین روایات نبود ،سراغ راهحلهای دیگر باید رفت .یکی از قواعدد
اصولی دیگر در این زمینه عدم تواف با مذه

عامه است که براساس قاعدۀ «ما خالف

العامة ففیه الرشاد»(کلینی۱636 ،ش ،ج ،۱ص )34مطرح میشود براسداس ایدن قاعدده،
روایت مواف مذه عامه حمل بر تقیه شده و کنار گذاشته میشود.
باتوجهبه مسائل یادشده در مسئلۀ وجود اصل تعارض بین اخبار ،باید در ایدنگونده
روایات به مح مشاهدۀ تعارض ظداهری ،آن را بده منزلدۀ صدحتنداشدتن روایدت
نپنداشته و به بررسیهای بیشتر پرداخت .در این نوع تعارضدات کده بدین روایدات رخ
میدهد ،درواقع دو طرف قضیه نقلی است و عقل فقط بهعنوان ابزاری بدرای کشدف و
رفع آن عمل کرده و با درنظرگرفتن امور مذکور ،از متن صحیح آگاهی یافته و بهناچدار
به تأویل یا رد حدیث رأی نخواهد داد.
5ـ .2جایگاه عقل مستقل در نقد روایات

عقل مستقل در نقد روایاتی که متن آنها از لحاظ عقلی محال بوده و با مقتضیات عقلدی
در تضاد باشد ،میتواند نقشآفرین باشد و براساس اینکه محتوای روایت در چه بعدی از
معارف و احکام دین است ،میزان قضداوت عقدل مسدتقل در آن متفداوت خواهدد بدود.
بهگونهای که روایاتی که ناظر به تعبدیات دین است ،نمدیتواندد در محددودۀ نقدد عقدل
مستقل قرار گیرد .لذا عملکدرد عقدل مسدتقل در بداب اندواع روایدات ،بدا درنظرگدرفتن
موضوعات مختلف آنها در سه بخش اعتقادات ،اخالق و احکام میتواند تبیینپذیر باشد.
البته در نقد عقلی روایات باید توجه کرد که مسئلۀ اصلی عدم تعارض روایدات بدا
براهین قطعی و یقینی عقل مالک است نه موافقت احادیث با عقدل؛ بدرای اینکده اگدر
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خارج شدهاند .بنابراین دیگر تعارض و تضادی میان این اخبار نخواهد بدود(».طوسدی،
۱654ق ،ج ،1ص )۱77شیخ طوسی در جمع بین این روایات بهظاهر متعارض ،توجده
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موافقت مالک باشد ،باید تمام جزئیات با عقل سنجیده شود و این امر غیرممکن اسدت
چون عقل احاطه به تمام معارف ندارد .اگر عقل با کارکرد ویژۀ خود یعنی با دارا بدودن
مالکها و منا های بدیهی عقلی که اساس گزارههدای عقلدی اسدت وارد درک حدوزۀ

5ـ2ـ .1حوزههای کارکرد عقل مستقل

با دستهبندی مجموع گزارههای دینی در سه حوزۀ عقایدد ،اخدالق و احکدام ،عملکدرد
عقل مستقل در هریک از این سه حوزه متفاوت خواهد بدود .در بخدش عقایدد ،میدزان
دخالت عقل بیشتر از سایر حوزهها بوده و در اخالق هم جنبۀ نسبی دارد ،ولی در بعدد
احکام تنها عقل آلی میتواند در نقد روایات کاربرد داشته باشدد؛ بدهگوندهای کده اگدر
تعبدیات مطرح باشد ،عقل فقط لوازم روشن بیان شرع را میتواندد اسدتنبا کندد و در
روایات هم از اینکه عقل در تحلیل احکام دخالت داشته باشد نهی شده است .ازجملده
در روایت زیر ابان بن تغل به امام صادق عرض کرد «مردی که انگشت زندی را
قطع کرده باشد حکمش چیست؟ فرمود باید بیست شتر بدهد .گفت اگر سه انگشدت
را قطع کرده باشد فرمود سی شتر باید بدهد .پرسید اگرچهار انگشدت را قطدع کدرده
باشد؟ فرمود بیست شتر .ابان با تعج پرسید سبحان اهلل اگر سه انگشت را قطع کندد
باید سی شتر دهد اما اگر چهار انگشت را قطع کند آیا بایدد بیسدت شدتر بدهدد؟ وی
گفت وقتی در عراق بودیم این حدیث را شنیدیم و از آن تبری جستیم و گفتدیم ناقدل
این کالم شیطان است .امام فرمود تأمل کن ای ابان ،رسول خدا چنین حکدم کدرده
که زن در حکم دیه تا یکسوم مساوی با مرد است ،اما وقتی دیده بده ثلدث برسدد بده
نصف آن برمیگردد .ای ابان تو قیاس کردی و در سنت هرگاه قیاس شود دین از بدین
میرود(».همان ،ج ،7ص155د )644چنانکه در این حدیث مشهود است ،حکم دیۀ سه
انگشت زن با چهار انگشت آن ،از لحداظ عقلدی پدذیرفتنی نیسدت ،امدا حکمتدی کده
براساس آن این حکم صادر میشود ،قابل درک با بدیهیات عقلی نمیباشد.
5ـ2ـ1ـ .1حوزۀ عقاید

در حوزۀ عقاید که عقل بما هو عقل باید به نتیجه برسد ،عقل مدیتواندد معیدار خدوبی
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معارف دینی شود ،میتواند در جهت فهم و نقد روایات با عرضۀ آنهدا بدر محکمدات
دینی عمل کرده و راه را برای فهم و درک بیشتر از آنها هموار کند.
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برای نقد اکیر روایات باشد و «چون اصو مخاط

این نوع معارف عقل اسدت ،عقدل

میتواند در ارزیابی سره از ناسره روایدات ایدن بداب نقدشآفدرین باشدد(».طباطبدایی،
۱3۱7ق ،ج ،۱ص )3۱1مسائل مربو به حوزۀ اعتقادات ،مسدائلی اسدت کده هرکددام

مطلبی باشد عقل میتواند دربارۀ عدم صحت آن رأی دهد .ولی در برخی مسائل دیگر
از قبیل مسائل مربو به معاد ،ازآنجاکه عقل احاطه و علم کافی به آن ندارد ،نمیتواندد
قضاوت دقیقی نیز دربارۀ آن داشته باشد .نقد عقلی روایات را در زمینههدای گونداگون
اعتقادی ،با ذکر نمونههایی پی میگیریم
توحید ازجمله محدودههایی که عقل مستقل میتواند بدان راه یابد ،روایاتی اسدت
که با مسلمات عقلی دربارۀ وجود واج الوجود ناسازگار باشد .علیرغم اینکه عقل از
ورود بدده درک ذات و صددفات خداونددد عدداجز اسددت(نک جددوادی آملددی۱645 ،ش،
ص ،)93قادر است صفاتی را که بوی تجسیم و تشبیه و ...درخصوص خداوندد دارد و
در روایات آمده است ،تشخیص دهد و ابزاری بهتر از عقل برای این کار وجود ندارد.
براساس اعتقاد شیعۀ اثنیعشری و آموزههای صریح از ائمه ،این نوع اعتقدادات
بهکلی نفی شده(نک کلینی۱636 ،ش ،ج ،۱ص41د /۱33صدوق ،بیتدا ،ص6۱دد 41و
57د 33)۱43و اگر روایاتی در این زمینه از هشام برای امام نقدل مدیشدد ،آن را رد
میفرمود(.صدوق ،بیتا ،ص57د )54ضمن اینکه اگر بهخاطر عقاید تشبیهی و تجسیمی
غالت ،این نسبتها به شیعه داده میشود(شهرسدتانی۱3۱9 ،ق ،ص۱76دد ،)۱54بایدد
گفت که خود شیعۀ اثنیعشری عقاید غالت را بهعنوان عقیدۀ شیعه نمیپذیرد.
نبوت :باتوجهبه شأن و جایگاهی که از لحاظ عقلی باید برای فرستادۀ خدا قائل بود
و حکمت وجود عصمت نیز در پیامبر بهسب

همین جایگاه مهم ایشدان و واسدطه

شدن او میان خدا و بندگانش است ،هرگونه نقطهضدعفی کده در شخصدیت پیدامبر
ایجاد شود ،درواقع به تزلزل این رابطه(بین بندگان با خدا) منجر خواهد شد .لدذا عقدل
میتواند در تشخیص نسبتهای بیاساس و دور از شأن پیامبر بده سداحت مقددس
ایشان نقشآفرین بوده و روایات جعلی در این باب را تشخیص دهد .ازجمله روایدات
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موقعیت ویژهای در حیطۀ قضاوت عقل دارد .بدرای میدال ،در مسدائل توحیددی چدون
مسلم است که برای واج الوجود نمی توان جسم فرض کرد ،اگر روایتی حاوی چنین
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جعلی در شأن پیامبر مجموعه روایاتی است که سهو را بر پیامبر جایز میشمارد
و بیشتر آنها در منابع اهل سنت و تعدادی نیز در منابع روایی شیعه میباشدد(.نک در
اهل سنت بخاری ،بیتا ،ج ،1ص /43مسدلم ،بدیتدا ،ج ،۱ص /343ترمدذی۱344 ،ق،

برای نمونه ،به نقل از امام صادق روایت شده است «فان رسدول اهلل صدلی
بالناس الظهر رکعتین ثم سها ،فسلم ،فقال له ذوالشمالین یا رسول اهلل! انزل فی الصدالة
شیء؟ فقال و ماذاک ،قال انما صلیت رکعتین .فقال رسول اهلل اتقولون میدل قولده؟

قالوا نعم .فقام فاتم بهم الصالة و سجد بهم سدجدتی السدهو(39».کلیندی۱636 ،ش،
ج ،6ص )637با دقت در اینگونه احادیث میتوان گفت که بهسب اقامۀ دلیدل عقلدی
بر عصمت نبی از سهو نسیان ،اینگونه احادیث نمیتواند صدحیح باشدد؛ هرچندد کده
برخی از فقهای امامیه سند آن را صحیح دانستهاند(.نک طوسی ،بدیتدا ،ج ،1ص/639
همو۱654 ،ق ،ج ،۱ص /659حر عاملی۱3۱3 ،ق ،ج ،9ص /645کلینی۱636 ،ش ،ج،6
ص )697اما بهدلیل موافقت حدیث با اخبار عامه ،آن را حمل بر تقیه کردهاند(.طوسدی،
۱654ق ،ج ،۱ص )659علمای امامیه هیچ نوع سهوی را بدر پیدامبر جدایز ندانسدته
(نک مجلسدی۱346 ،ق ،ج ،۱7ص /57سدبحانی۱3۱۱ ،ق ،ج ،1ص )۱44و از لحداظ
عقلی آن را مردود میدانند(.طوسی ،بیتا ،ج ،1ص )۱4۱و اگر شیخ صددوق بده جدایز
بودن سهوالنبی اعتقاد دارد ،باید گفت که وی منظور از سدهو پیدامبر را مانندد سدهو
سایر افراد بشر ندانسته و بهمعنی «اسهاء»(به سهو افکندن) میداند ،یعنی اینکه خداوندد
ایشان را به سهو میافکند تا بگوید که پیامبر نیز فردی مانند سایر افراد بشر اسدت و
ویژگیهای بشری در او عادی است و نسیان پیامبر ،بهمعنای نفوذ شیطان در ایشدان
نیست(.نک صدوق۱349 ،ق ،ج ،۱ص )63۱بااینحال این عقیدۀ وی را سدایر علمدای
شیعه بهصراحت رد میکنند و اگر اینگونه اخبار را حمل بر تقیه نکندیم ،چدارهای جدز
33
این نداریم که آن را بهدلیل مخالفت با مقتضیات عقل ،جعلی قلمداد کنیم.
عالوهبر پیامبر اسالم روایات جعلی فراوانی دربارۀ سدایر انبیدای الهدی در کتد
روایی اهل سنت وجود دارد که باتوجهبه آنها همان براهینی که برای جایگداه پیدامبری
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حضرت محمد و ضرورت عصمت برای ایشان گفته شدد ،دربدارۀ سدایر انبیدا نیدز

صدق میکند 37.در منابع روایی شیعه ،این روایات سخت نکدوهش و رد شدده اسدت.
(صدوق۱671 ،ش ،ج ،1ص۱7۱د  /۱71همو۱347 ،ق ،ص )۱91و علمای شدیعه هدم
امامت :روایات باب امامت نیز ازجمله حوزههایی است که احادیث جعلدی فدراوان
در آن مشاهده میشود؛ احادیث جعلی ایدن حدوزه عمددتا از چندد ناحیده سرچشدمه
میگیرد
 .۱احادییی که غالیان و دوستداران افراطی ائمه در ح

ایشان ساختهاند.

 .1احادییی که ناصبان و منکران شأن و مقام امامت دربارۀ ایشان ساختهاند.
 .6احادییی که مربو به مسئلۀ خالفت و جانشینی پیامبر است.
از بین این چند دسته ،غالبا احادییی که غالیان در شدأن اهدل بیدت سداختهاندد،
احادیث خالف عقل بیشتر دیده میشود که یا صفاتی به ائمه نسدبت مدیدهدد کده
آنها را در حد خدا یا نبوت با میبرند یا ویژگیهایی افسانهای که تصدور آن دربدارۀ
یک بشر ولو امام غیرممکن است ،به امام نسبت میدهند.
اینگونه احادیث که صفات بارز خدا را به بشر نسبت داده ،بههیچوجه قابل توجیده
و تأویل نیستند و با براهین واضح عقلی میتوان جعلی بودن آن را شدناخت .ائمده
نیز در دوران حیات خویش بهشدت با اینگونه عقاید و روایاتی که حاکی از آن باشدد،
مخالفت میکردند .برای میال از راوی نقل است «قلت بی عبدداهلل زعدم أبوهدارون
المکفوف أنک قلت له إن کنت ترید القدیم فذاک یدرکه أحد ،وإن کنت ترید الدذی
خل ورزق فذاک محمد بن علی ،فقال کذب علی علیه لعنة اهلل مدا مدن خدال إ اهلل
وحده شریک له ،ح عل اهلل أن یذیقنا الموت ،والذی یهلک هو اهلل خال الخلد
بارئ البریة»(مجلسی۱346 ،ق ،ج ،19ص( )15۱به امام صدادق(ع) عدرض کدردم ابدو
هارون گمان میکند شما به او فرمودهاید اگر منظور از خددا ،قددیم باشدد ،هدیچکدس
تابهحال او را ندیده است و اگر منظور آن خدایی باشد که خل کرده و روزی میدهدد
پس آن همان محمد بن علی(ع) است .امام در جواب فرمدود دروغ مدیگویدد ،لعندت
خدا بر او باد خدایی جز اهلل نبوده و شریکی ندارد خداوند مدیتواندد مدرر را بده مدا

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 14:27 +0430 on Thursday May 31st 2018

آن را با عصمت انبیا سازگار نمیدانند(.طبرسی۱343 ،ق ،ج ،4ص)371

بررسی کاربرد عقل در نقد روایا

103

بچشداند ولددی آن کسددی کده از بددین نمددیرود خداوندد خددال موجددودات اسددت ).در
بحارا نوار هم در بابی با عنوان «نفی الغلو فی النبی و ا ئمدة »برخدورد شددید
ائمه با روایات غالیان ذکر شده است(.نک مجلسی۱346 ،ق ،ج ،19ص139د)134
جزئیات آن عاجز است و تنها از راه وحی میتوان به جزئیات معاد پدی بدرد و عقدل
می تواندد بدا تصددی آنچده نبدی صدادق از طرید وحدی آورده ،بده تصددی معداد
بپردازد(.طباطبایی۱3۱7 ،ق ،ج ،۱ص )165لذا اگر بخواهیم جزئیات عدالم قیامدت را
که فقط از طری وحی از آن مطلع بوده و تابهحال کسی به عیان آن را مشاهده نکرده
تا شرح واقعه نماید یا اینکه بهوسیلۀ تجربۀ افرادی که آن را دیدده باشدند یدا توسدط
عقل تجربی به کشف آن نائل آمده باشند دربارۀ آن نظر قطعی دهند ،در ایدن مدوارد
چارهای جز رجوع به معارف وحیانی نداریم .اما برخی از مسدائل دیگدر در روایدات
وارد شده که مخالف مقتضیات عقل بوده و عقل قادر به تحلیل آن است .برای نمونه،
در روایتی آمده که امام صادق از اشراف بر قبر پیامبر بهدلیدل حفدظ حرمدت
ایشان نهی فرمود
جعفر بن مینی خطی

نقل میکند «کنت بالمدینة و سقف المسدجد الدذی یشدرف

عل القبر قد سقط و الفعلة یصعدون و ینزلون و نحن جماعة فقلت لأصحابنا من منکم
له موعد یدخل عل أبی عبداهلل اللیلة فقال مهران بن أبی نصر أنا و قدال إسدماعیل
بن عمار الصیرفی أنا فقلنا لهما سلاه لنا عن الصعود لنشرف عل قبر النبی ص فلما کان
من الغد لقیناهما فاجتمعنا جمیعا فقال إسماعیل قد سألناه لکم عما ذکرتم فقال ما أح
لأحد منهم أن یعلو فوقه و لا آمنه أن یرى شیئا یذه منه بصره أو یراه قائمدا یصدلی أو
یراه مع بع

أزواجه(34»کلینی۱636 ،ش ،ج ،۱ص )391ایدن حددیث مشدتمل بدر

مضامینی است که خالف عقل مینماید
 .۱اگر صرف نگاه کردن به قبر پیامبر چنین نتیجهای داشت ،چرا قبل از مسدقف
شدن آن کسی دچار آسی نشد؟
 .1نماز گزاردن پیامبر ولو در عالم برزخ چه اشکالی دارد که نباید دیده شود؟
 .6کسی پیامبر را با همسرانش در دنیا مشاهده نکرده ،حال در عالم برزخ چطور
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چنین امکانی فراهم میشود؟ آیا خداوند چنین صحنهای از عدالم بدرزخ را بده رؤیدت
بندگان میرساند؟(فتاحیزاده۱649 ،ش ،ص )۱66این حدیث که بهندوعی مربدو بده
ویژگیهای زندگی برزخی میشود ،علدیرغدم اینکده عقدل از نظدر دادن درخصدوص

5ـ2ـ1ـ .2حوزۀ اخالق
35

ازآنرو که در علم اخالق سدخن از بایدد و نبایددهاسدت ،وارد حدوزۀ عقدل عملدی
میشود .در طی دورههای مختلف ،همواره یکی از دغدغههدای اندیشدمندان مسدلمان،
پاسخ به این پرسش بوده است که آیا عقل توانایی درک و بیان مسائل اخالقدی را دارد
یا این امر از حوزۀ عقل و دریافتهای آن خارج بوده و این کار فقدط از عهددۀ وحدی
برآمده و عقل باید دنبالهرو وحی و آموزههای آن باشد؟ یعنی آیا عقل توان درک حسن
و قبح افعال را دارد یا فقط باید تابع و گوشبهفرمان وحی باشد؟ 94بهتبع ایدن دو ندوع

دیدگاه ،اندیشمندان اسالمی نیز در این میان بر دو عقیده بودهاند عدهای مانندد معتزلده
در اهل سنت و نیدز شدیعه بدر عقیددۀ نخسدت بدوده و گروهدی همچدون اشداعره بده
محدودیت عقل در این حوزه معتقد بودهاند .اگر عقل در حدوزۀ اخدالق فعدال دانسدته
شود ،میتوان به قضاوتهای آن در نقد روایات اخالقی نیز پایبند بود و چنانکه گفتده
شد ،شیعه قائل به حسن و قبح عقلی 9۱افعال بوده و عقل را قادر به تشخیص خدوبی و

بدی افعال میداند ،بدینسب جهت نقد عقلی روایات اخالقی را هم میپدذیرد .بدرای
نمونه در صحیح بخاری آمده است «موسی آمد در کنار نهری تا غسل کندد لباسدش را
کنار نهر گذاشته و غسل کرده و بیرون میآید و میبیند آن سنگ لباسهایش را برداشته
و فرار میکند .موسی هم بهصورت عریان بهدنبال آن سنگ دویده و مدیگویدد «ثدوبی
حجر ،ثوبی حجر» (ای سنگ ،لباس مرا بده!) تا اینکه به قوم بندیإسدرائیل مدیرسدد و
تمام آنها موسی را به آن صورت میبینند .بعد هم آن سنگ لباسهای موسی را بده او
میدهد(.بخاری ،بیتا ،ج ،3ص۱15؛ مسلم ،بیتا ،ج ،۱ص )۱46این حدیث نهتنهدا بدا
شأن پیامبری سازگار نیست بلکه از لحاظ عقلی نیز چنین کار خدالف اخدالق حتدی از
افراد عادی نیز سر نمیزند.
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5ـ2ـ .2عملکرد عقل در بحث تعارض عقل و نقل

تعارض چنانکه گفته شد گاهی ممکن است بین روایات باشد ،ولی گاهی هم بین عقل

تعارض واقعی و حقیقی است یا ظاهری و صوری؟
نکتۀ اساسی که در تعارض بین عقل و نقل باید در نظر گرفت ،این است کده نبایدد
نقل را با دین اشتباه گرفت؛ چراکه دین مجموعهای گسترده است که ابدزار شدناخت و
معرفت آن دو عنصر به نام عقل و نقل اسدت ،بددین معندی کده عقدل در کندار نقدل و
همعرض نقل است و نقل هم عبارت است از ظاهر قرآن و روایات .بندابراین نقدل بدا
وحی تفاوت دارد .اگر چنین تعریفی برای عقل و نقل در نظر گدرفتیم ،در ایدن فدرض
عقل و نقل میتواند معارض هم باشد ،اما تعارض بین عقدل و دیدن سدخن ناصدوابی
است؛ زیرا عقل در درون هندسۀ معرفت دینی جای گرفته و منبدع معرفتدی آن قلمدداد
شده است(.جوادی آملی۱645 ،ش ،ص )73اگر عقل و نقل به این معنا باهم معدارض
شدند ،راههای مختلفی برای حل آن میتواندد مطدرح باشدد کده همدان راهحدلهدا در
تعارض بین دو نقل نیز بیان میشود .مانند جمع عرفی و عقالیی بهشکل عام و خداص
و مطل و مقید در تعارض ظاهری ،و رجدوع بده قطدع و یقدین یدا اظهدر و اقدوی در
تعارض متباین.
دیدگاههای علما در مسئلۀ ترجیح یکدی از طدرفین در تعدارض بدین نقدل و عقدل
مستقل متفاوت است .برخی معتقدند هیچگونه تعارضی میان عقل صریح و نقل صحیح
وجود ندارد 91،برخی هم معتقدند که در تعارض بین عقل قطعی و ظاهر نقل ،این عقل
است که مقدم است و دلیل نقلی را یا رد کرده یا به تأویل میبریم یا قائل بده تفدوی
میشویم(.رازی۱3۱9 ،ق ،ص)۱64
راه منطقی و میانه همان است که آقدای جدوادی آملدی در کتداب منزلدت عقدل در
هندسۀ معرفت دینی بیان کرده است که او حساب دین و نقدل را از هدم جددا کندیم
چراکه نقل(ظاهر آیات و روایات) بههمراه عقل ،هرکدام بازویی از بازوان دین هسدتند،
ازاینرو نقل با وحی تفاوت دارد؛ یعنی آنچه معصوم بیدان کدرده و آنچده حقیقدت
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آیات قرآن کریم است .اگر چنین تعریفی از نقل داشته باشیم ،امکان اینکه عقل بدا نقدل
در تعارض باشد چیز بعید و مخالف دین نیست که ترس از آن داشته باشیم که در این
صورت مبادا اصل دین را توسط عقل به چالش کشاندهایدم .ازایدنرو عقدل و نقدل در

بهدنبال جمدع عرفدی مدیرویم(.بدرای مطالعدۀ بیشدتر ندک جدوادی آملدی۱645 ،ش،
ص74د)75
البته تمام این موارد در تعارض میان عقل و نقل در مواردی اسدت کده از دسدترس
عقل خارج نباشد و اگر از ابتدا موضوعی خارج از حیطۀ عقل باشد ،عقل هیچ حکمدی
نه به سود و نه به زیان آن صادر نمیکند(.طباطبایی۱3۱7 ،ق ،ج ،۱ص )64۱میال عقدل
دربارۀ جزئیات معاد نمیتواند صحبتی داشته باشد و باید به وحی استناد کندد .حجیدت
عقل هم چیزی است که دین آن را به رسمیت مدیشناسدد و اسدتد ل عقلدی اگدر بدا
رعایت موازین منطقی باشد ،میتواند ما را به حقیقت رهنمون سازد ولی اینکده کسدی
به خطا برود ،معلوم میشود که موازین منطقی را رعایت نکرده است نه اینکه اشکال از
خود منط باشد(.همان ،ج ،9ص13۱د )131بنابراین اگر در تعارض بین عقدل و نقدل،
عقل محدودۀ خود را رعایت نکرده و در موضوعاتی که خارج از حیطۀ عقل بوده وارد
شد و روایتی را که حاکی از موضوعی از قبیل اوصاف معاد است بدا معیارهدای خدود
بررسی کرد ،از گرفتار شدن در دام تأویل و رأی شخصی که عدهای در آن افتادندد ،در
امان نخواهد بود.
چنانکه در بحث عقل آلی هم گذشت ،زمانی که روایت خالف عقل بوده و حکدم
عقل نیز روشن و واضح باشد ،حکم به جعلی بودن حدیث میکندیم؛ امدا اگدر روایدت
اجمال و ابهام دارد ،ممکن است نتوان مطل

را درک کرد بلکه احتمال وجه و تدأویلی

دیگر برای روایت باشد .در این صورت نمیتوان آن روایت را موضوعه دانسدت؛ زیدرا
کالم معصوم مانند کالم خداست و در آن محکم و متشابه ،ناسخ و منسوخ ،مطلد
و مقید و عام و خاص یافت میشود .لذا در نقدد روایداتی کده در ظداهر امدر خدالف
مقتضیات عقلی مینماید ،باید اگر تمام این موارد در متن حدیث بررسی و متن حدیث
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از وجود هرکدام از اینها تبرئه شد ،آنوقت دربارۀ تحلیل عقلی آن اقددام کدرد کده بدا
عقل ابزاری یا عقل مستقل این کار انجامشدنی است.

نقش مبنایی در بین معیارهای نقد ایفا میکند که در دو نقش ابزاری و بهصورت مستقل
کاربرد آن نمایان میشود .با این بیان ،نتایجی که از این مقاله حاصل مدیشدود عبدارت
است از
 .۱در بعد ابزاری ،عقل بسیار فعال و گسترده عمل کرده و نقد و بررسی دو بخدش
حدیث یعنی سند و متن روایت را پوشش داده و دربارۀ چگونگی صحت آن قضداوت
میکند.
 .1در حیطۀ عقل مستقل باید گفت بهدلیل آنکه موضوع بحث ،بررسی معارف دینی
و وحیانی است ،یک سری محدودیتهایی برای قضاوت عقل مستقل پیش مدیآیدد و
در بررسی انواع روایات با موضوعات مختلف دینی ،نمیتواند بهصورت یکسان عمدل
کند.
 .6در آن دسته از موضوعاتی که بهطور کلدی عقالندی بدوده و بدا عقدل سدنجیدنی
هستند ،مانند قضاوت دربارۀ اوصاف واج الوجود ،عقل قادر اسدت احادیدث خدالف
عقل را تشخیص دهد.
 .3در برخی موضوعات دیگر مانند جزئیات معاد یا تعبدیات(در احکام شرعی) کده
عقل توان ورود به آن حوزه و تشخیص محتوا و فهم آن را ندارد ،عقل مسدتقل امکدان
قضاوت نهایی دربارۀ صحت یا عدم صحت حدیث در اینگونه موضوعات را نخواهد
داشت.
پینوشتها:
 .۱برخی از تألیفات در موضوع عقل عبارت است از العقل و الفقده فدی فهدم الحددیث النبدوی ،از
مصطف أحمد الزرقا(۱543م)؛ منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی از آیتاهلل جوادی آملی(معاصر).
همچنین برخی از منابعی که با موضوع نقدالحدییی تدوین یافتهاند عبارت است از مبانی نقدد مدتن
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الحدیث از قاسم البیضانی(معاصر)؛ روششناسی نقدد احادیدث از علدی نصیری(معاصدر)؛ مبدانی و
روشهای نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشهوران شیعه ،داود معماری(معاصر)؛ معیارهای فهم و نقد
حدیث در تفسیر المیزان ،شادی نفیسی(معاصر) .عالوهبر این کت  ،برخی مقا ت و پایاننامدههدایی
نیز در موضوع عقل یا نقد حدیث کار شده است ،ولی همانطورکه گفته شد ،هرکددام فقدط از یدک

 .6هیچ استعدادی در این مرحله نبوده و همه بالفعل نزد عقل حاضر است.
« .3افال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها»(محمد )13
« .9قل هل یستوی االعمی و البصیر افال تتفکرون»(انعام )9۱
« .3و طبع علی قلوبهم فهم ال یفقهون»(توبه )47
« .7کتاب أنزلناه إلیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر أولوا االلباب»(ص )15
« .4افلم یسیروا فی االرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم و لدار االخرة خیر للذین اتقوا افـال
تعقلون»(یوسف )۱45
« .5لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی االلباب»(یوسف )۱۱۱
 .۱4برای نمونه بقره  /76نحل  ۱1و  /37مؤمنون  /44انعام  /۱9۱یوسف .1
« .۱۱و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر»(ملک )۱4
 .۱1در این آیه ،پس از ذکر نشانههایی از مبدأ و معاد میفرماید «کذلک نفصل االیات لقوم یعقلـون»
(روم )14
 .۱6زمر  ۱4و بقره ۱74
 .۱3نک آیات 15د 64سورۀ روم
 .۱9تحقی خوبی در موضوع «عقل در قرآن» توسط آقای محمدعلی معینی در فصلنامه معرفدت(ش
 ،34آذر  )۱644به چاپ رسیده است.
 .۱3مجلسی۱346 ،ق ،ج ،۱ص 51 ،49و  /۱43صدوق۱643 ،ق ،ج ،۱ص۱46
 .۱7مجلسی۱346 ،ق ،ج ،۱ص54
 .۱4صدوق۱346 ،ق ،ص165
 .۱5مجلسی۱346 ،ق ،ج ،۱ص57
 .14صددددوق ،۱631 ،ج ،۱ص /۱41مجلسدددی۱346 ،ق ،ج ،۱ص /۱64مجلسدددی۱346 ،ق ،ج،۱
ص ۱61 ،۱6۱و ۱34
 .1۱مجلسی۱346 ،ق ،ج ،۱ص۱95
 .11همان ،ج ،۱ص53
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زاویه به موضوع موردبحث اشاره کرده است.
 .1در این مرتبه ،تمام معقو ت بدیهی و اکتسابی بهصورت بالقوه نزد عقل است.
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 .16از رسول خدا نقل شده است «إنا معاشر ا نبیاء نکلم الناس عل قدر عقولهم(».همدان ،ج،۱
ص)۱43
 .13از امام صادق منقول است «إنما یداق اهلل العباد فی الحساب یوم القیامة عل قدر مدا آتداهم
من العقول فی الدنیا(».همان ،ج ،۱ص)۱43

 .13نکتۀ شایان ذکر در اینجا این است که علیرغم اتفاق نظر اغلد شدیعه و برخدی علمدای اهدل
سنت ،بر محوریت عقل در تمییز بین ح و باطل و اسدتنبا احکدام شدرعی و علدیرغدم تصدریح
احادیث بسیاری نزد فریقین بر مراجعه به قرآن و سنت برای تشخیص حدیث درست و معیار بدودن
این دو ،در احادیث فریقین حدییی یافت نمیشود کده بدر مراجعده بده عقدل و مقتضدیات آن بدرای
تشخیص صحت حدیث ،تصریح کرده باشد(.نک بستانی۱643 ،ش ،ص )47امدا در عمدل و سدیرۀ
برجامانده از پیامبر و ائمه رجوع به عقل در بررسی پارهای از احادیث مشهود است که روایات
شیعه و هم اهل سنت به آن اشاره دارد .برای نمونه نک ابوداود ،بدیتدا ،رقدم 6۱3۱دد /6۱31زرکشدی،
۱654ق ،ص۱1۱د /۱11ابن ماجه ،بیتا ،ج ،۱ص /۱36ادلبی۱346 ،ق ،ص۱65د.۱34
 .17مانند این معیار قرار گرفتن راوی در سلسلهسند تفسدیر علدی بدن ابدراهیم قمی(.ندک خدویی،
۱671ش ،مقدمه)
 .14من مأمور شدم که با مردم بجنگم تا بگویند « إله ا اهلل» و چون این کالم را بر زبان آوردندد،
جان و مالشان بر من حرام است.
 .15نمونههای دیگر برخی از روایات به جواز نمازخواندن با لباس آغشته بده شدراب اشداره دارد و
شیخ طوس اینگونه روایات را نمیپذیرد و آن را مخالف قرآن میانگارد و بیان مدیکندد کده بایدد
بهخالف چنین روایتی عمل کرد(.طوسی۱654 ،ق ،ج ،۱ص )۱45یا روایاتی کده بده مدذمت برخدی
قبایل میپردازد ،مخالف محتوای آیات قرآن مبنیبر مساوات تمام بشر اسدت(.نک صددر۱653 ،ق،
ص)663
 .64میال یک روایت دال بر حرام بودن فروش خون و روایت دیگر دال بر حالل بدودن آن؛ جمدع
بین آنها فروش خون برای نجات انسان و سایر استفادههای حالل ،حالل بوده و سایر موارد حدرام
است.
 .6۱برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ راه حلهای تعارض احادیث ،نک آشناور۱65۱ ،ش ،ص۱34د.۱75
 .61خداوندا هر مؤمنی را که دشنام دادم ،آن را برای او در روز قیامت ،تقربی برایش قرار بده.
 .66خداوندا همانا من بشر هستم ،هر مسلمانی را که دشنام داده یا لعنت نموده یا شدالق زدم ،آن را
برای او زکات و رحمت قرار بده.
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 .19برای مطالعۀ بیشتر در اوصاف عقل در روایات ،نک محمدی ریشهری۱319 ،ق ،ص19د/۱93
خلیلی۱647 ،ش ،ص17د.61
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 .63عالمه عسکری در کتاب «نقش أئمه در احیای دین» جلد اول ،به این دسدته از روایدات کده بدا
موضوع «لعن های پیامبر (ص)» در منابع اهل سنت وارد شده ،اشاره کرده و آنهدا را بده بوتدۀ نقدد
گذاشته و اشاره می کند که علت جعل اینگونه احادیث ،تطهیر چهرههای اموی بوده است که توسط
پیامبر (ص) لعن شده بودند(..نک عسکری۱644 ،ش ،ج ،۱ص۱71د)۱76

میشود و اگر به پنج وج نرسیده باشد ،حکم به دیه میشود.
 .67نمونۀ دیگر در منابع شیعه ابدن قولویده۱693 ،ق ،ص /94مجلسدی۱346 ،ق ،ج ،۱4۱ص/۱۱9
حاج حسن۱349 ،ق ،ج ،1ص.11
 .64ازجمله تعاریفی که برای تعارض مطرح میشود عبارت است از
د «تنافی و ناسازگاری عرفی در مفاد و مدلول دو یا چند خبر یا دلیل را تعارض میگویندد(».صددر،
۱3۱4ق ،الحلقة الیالیة ،ص)9۱6
د «مقصود از تنافی عرفی در برابر عقلی این است که این ناسازگاری ،اعم است از اینکه بهنحو تباین
کلی یا عموم و خصوص منوجه یا عموم و خصوص مطل باشد تا موارد جمع عرفی را هم شامل
شود(».سبحانی۱3۱4 ،ق ،ج ،3ص)365
د «تعارض ،منافات میان مدلول دو دلیل است که هر دو فیالجمله ،شر صحت و حجیت را دارند،
اما هرکدام دیگری را نق

می کند یا با آن در تضاد است(».انصداری۱3۱5 ،ق ،ج ،3ص /۱۱مظفدر،

۱643ق ،ج ،6ص)163
 .65برای مطالعۀ عوامل گوناگون ایجاد تعارض میان روایات از دیدگاه فریقین نک شدافعی ،بدیتدا،
ص1۱3د 1۱6فقرۀ 973د /975صدوق۱3۱1 ،ق ،ص45دد /5۱رازی۱3۱1 ،ق ،ج ،3ص /641عداملی،
۱677ق ،مقدمددۀ  /3عدداملی۱34۱ ،ق /۱35 ،انصدداری۱3۱5 ،ق ،ج ،1ص /4۱4سیسددتانی۱3۱3 ،ق،
ص13د /15تحقی خوبی نیز در این زمینه توسط آقای دلبری انجام شده و کار خوبی بدرای مطالعده
در این موضوع است(.نک دلبری۱646 ،ش ،شمارۀ )۱۱
 .34چگونه است که گروهی از فالن و فالن از رسول خدا روایت م کنند و متهم به دروغ هم
نیستند ،اما گفتار شما خالف نقل آنهاست؟ حضرت فرمود حدیث نسخ م شدود همدانگونده کده
قرآن نسخ م گردد.
 .3۱به درست که در اخبار ما ،محکم مانند قرآن و متشابه مانند قرآن وجود دارد .پدس متشدابه آن را
به محکمش ارجاع دهید.
 .31البته این از مختصات خاص شیعه است که برخالف اهل سنت ،بهدلیل اینکه پس از پیامبر از
وجود معصومان دیگری(ائمه )بهره مند شده ،امکان تشخیص ناسخ و منسوخ ،محکم و متشابه و
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 .69نمونۀ دیگر ،نک شوشتری۱34۱ ،ق ،ص.۱59
 .63هروقت قامت پسر به پنج وج برسد ،هم او را قصاص میکنند و هم برای او قصداص انجدام
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عام و خاص و اموری از این قبیل در روایات ،برای آنها بهتر و راحتتر فراهم بوده و همانند اهدل
سنت در موارد موردنیاز ،مجبور به پناه بردن به دامن قیاس نبودهاند.
 .36میال دیگر ،نک طوسی۱654 ،ق ،ج ،3ص.71
 .33اگرچه برخی از علمای اهل سنت ،شروع اعتقاد به تشبیه و تجسیم را به هشام بن حکدم(و نیدز

 .39رسول خدا سهو نمود و نماز ظهر را در رکعت دوم سالم داد .شخصی بده ندام ذوالشدمالین
پرسید آیا دربارۀ نماز چیزی نازل شده است؟ فرمود چطور؟ گفت شما دو رکعت خواندید .پیامبر
از مردم پرسید آیا شما هم میل ذوالشمالین میگویید؟ عرض کردند بلی .سپس پیدامبر برخاسدت و
دو رکعت دیگر خواند و نماز را تمام کرد و دو سجدۀ سهو بهجا آورد.
 .33برای مطالعه در این زمینه ،نک مقالۀ ابراهیمیراد۱644 ،ش99 ،د.74
 .37برای نمونه ندک طبدری۱347 ،ق ،ج ،16ص /۱73بخداری ،بدیتدا ،حددیث  /174ابدن حنبدل،
۱6۱6ق ،ج ،1ص.6۱9
 .34من در مدینه بودم که سقف مسجدی که بر قبر پیامبر مشرف بود فروریخت و کارگران بدا
و پایین میرفتند .ما جمعی بودیم ،من به اصحاب گفتم کدامیک از شما امش وقت مالقات با امام
صادق دارید؟ مهران بن ابی نصر گفت من .اسماعیل بن عمار صیرفی هم گفت من .بده آن دو
گفتیم از آن حضرت از حکم با رفتن بر بام مسجد برای سرکشی بدر قبدر پیدامبر سدؤال کنیدد.
چون فردا شد و آن ها را دیدیم گرد هم آمدیم .اسماعیل گفت دربارۀ مطلبی که گفتیدد از امدام
سؤال کردیم .آن حضرت فرمود دوست ندارم هیچیک از شما با ی بام قبر پیامبر برود و ایمدن بدر
او نیستم؛ زیرا ممکن است چیزی ببیند که بینایی از او گرفتده شدود یدا پیدامبر را در حدال نمداز
خواندن یا آن حضرت را با یکی از همسرانش ببیند.
 .35برای مطالعه در حوزۀ عقل نظری و عملی و میزان تواناییهای هرکددام ،ندک مظفدر۱643 ،ق،
ج ،1ص /111نیز جوادی آملی۱674 ،ش ،ص.۱44
 .94برای مطالعه در مفهوم حسن و قبح افعال ،نک سبزواری۱676 ،ش ،ص /696آخوند خراسانی،
۱347ق ،ص ۱16و .۱13
 .9۱حسن و قبح ذاتی و عقلی مترادف هم نیستند بلکه باید توجه داشت زمدانی کده حسدن و قدبح
ذاتی مطرح میشود ،بهمعنی مصلحت واقعی داشتن افعال اختیداری انسدان اسدت کده در مقابدل آن،
اعتباری و الهی بودن افعال مطرح است ،ولی زمانی که حسن و قبح عقلی بیان میشود در مقابدل آن
شرعی بودن حسن و قبح است؛ یعنی ذاتی دانستن حسن و قبح افعال در مقام ثبوت و عقلی دانستن
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هشام بن سالم) در شیعه نسبت میدهند(.نک ابن تیمیه ،بیتا ،ص /۱14اشعری۱594 ،م ،ص6۱د66
و 147د /144بغدادی۱577 ،م ،ص /177شهرستانی۱3۱9 ،ق ،ج ،۱ص۱43د)۱49
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آن در مقام اثبات است .اگر کسی قائل به ذاتی بودن آن نباشد ،در مقام عمدل نیدز بده عقلدی بدودن
معتقد نخواهد بود(.نک شریفی۱644 ،ش ،ص۱51و )14۱
 .91مانند ابن تیمیه در کتاب درء تعارض العقل و النقل1445 ،م ،ج ،۱ص.33
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منابع
 .۱قرآن کریم.
 .1ابراهیمیراد ،محمد« ،تحلیل و بررسی روایات سدهو النبدی ،»مجلدۀ علدوم حددیث ،شدمارۀ ،91
تابستان .۱644
 .6ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،الفرقان ،بیروت چاپ خلیل میس ،بیتا.
 .3دددددددددد  ،درء تعارض العقل و النقل ،تحقی عبداللطیف عبدالرحمن ،بیروت دارالکتد العلمیده،
1445م.
 .9ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،شرح نخبة الفکر به شرح سعد بن عبداهلل آل حمید ،ریداض دار
علوم السنة۱55۱ ،ق.
 .3ابن حنبل ،احمد بن محمد ،مسند ا مام احمد بن حنبل ،قاهره ،بینا۱6۱6 ،ق.
 .7ابن قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،نجف اشرف المطبعة المبارکة المرتضویه۱693 ،ق.
 .4ابن ماجه قزوینی ،محمد بن یزید ،السنن ،بیروت دارالکت العلمیه ،بیتا.
 .5ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ادب الحوزه۱349 ،ق.
 .۱4ابوداود سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن ابوداود ،بیروت دار إحیاء التراث العربی ،بیتا.
 .۱۱ادلبی ،صالحالدین بن احمد ،منهج نقد المتن عند علماء الحدیث النبدوی ،چ ،۱بیدروت منشدورات
دارا فاق الجدیده۱346 ،ق.
 .۱1اشعری ،ابوالحسن علی بن اسماعیل ،مقا ت ا سالمیین ،قاهره النهضة المصریه۱594 ،م.
 .۱6انصاری ،حسن« ،ابن همام اسکافی» ،دایرةالمعارف بدزرر اسدالمی ،مرکدز دایدرةالمعدارف بدزرر
اسالمی۱676 ،ش.
 .۱3انصاری ،شیخ مرتضی ،فرائد ا صول ،چ ،۱قم مجمع الفکر ا سالم۱3۱5 ،ق.
 .۱9آخوند خراسانی ،محمدکاظم ،فوائد ا صدول ،تصدحیح سدیدمهدی شدمسالددین ،تهدران وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی۱347 ،ق.
 .۱3آشناور ،مهددی« ،تعدارض در احادیدث و روشهدای حدل آن» ،مجلدۀ حسدنا ،شدمارۀ  ،۱3پداییز
۱65۱ش.
 .۱7بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الصحیح ،بیروت دارالقلم ،بیتا.
 .۱4بستانی ،قاسم« ،جایگاه عقل و مقتضیات آن در اعتبار بخشی گفتارهای دینی» ،مجلۀ علوم حددیث،
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شمارۀ  ،3زمستان .۱643
 .۱5بغدادی ،عبدالقاهر بن طاهر بن محمد ،الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة ،الطبعة الیانیة ،بیدروت

 .1۱ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذی[الجامع الصحیح] ،بیروت دارالکت العلمیه۱344 ،ق.
 .11جرجان  ،شریف عل بن محمد ،التعریفات ،چ ،3تهران ناصر خسرو.۱674 ،
 .16جوادی آملی ،عبداهلل ،مراحل اخالق در قرآن ،قم مرکز نشر اسراء۱674 ،ش.
 .13دددددددددد  ،منزلت عقل در هندسۀ معرفت دینی ،چ ،3قم مرکز نشر اسراء۱645 ،ش.
 .19جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح فی اللغة والعلوم ،بیروت دارالفکر۱36۱ ،ق.
 .13حاج حسن ،حسین ،نقدالحدیث فی علم الدرایة و الروایة ،بیروت بینا۱349 ،ق.

 .17حرانی ،حسن بن علی بن شعبه ،تحف العقول عدن آل الرسدول ،قدم مؤسسده نشدر اسدالمی،
۱636ش.
 .14حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه ،چ ،6قدم مؤسسده
آل البیت حیاء التراث۱3۱3 ،ق.
 .15خلیلی ،مصطفی ،عقل و وحی در اسالم ،چ ،۱قم مؤسسۀ بوستان کتاب۱647 ،ش.
 .64خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،قم مرکدز نشدر الیقافدة ا سدالمیه،
.۱671
 .6۱دلبری ،سید علی« ،آسی شناسدی فهدم روایات(تعدارض؛ علدل و عوامدل آن)» ،مجلده تخصصدی
دانشگاه اسالمی رضوی د الهیات و حقوق ،سال چهارم ،شمارۀ  ،۱۱بهار .۱646
 .61راجیحی ،شرفالدین علی ،مصطلح الحدیث و أثره علدی الددرس اللغدوی عندد العدرب ،بدیجدا
دارالنهضة العربیه ،بیتا.
 .66رازی ،فخرالدین محمد بن عمر(معروف به فخدر رازی) ،المحصدول فدی علدم اصدول الفقده ،چ،1
تحقی طه جابر فی

علوانی ،بیروت مؤسسة الرساله۱3۱1 ،ق.

 .63دددددددددد  ،اساس التقدیس ،چ ،۱بیروت مؤسسة الکت

اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فدی غرید

 .69راغ
۱631ق.

الیقافیه۱3۱9 ،ق.
القدرآن ،تهدران کتابفروشدی مرتضدوی،

 .63رشید رضا ،محمد ،تفسیر المنار ،بیروت دارالمعرفه ،بیتا.
 .67زبیدی ،محمدمرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت دارالهدایه۱649 ،ق.
 .64زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،ا جابه یراد ما استدرکته عایشه علی الصحابه ،الطبعدة الیانیده ،تحقید
سعید افغانی ،بیروت المکت ا سالمی۱654 ،ق.
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دارا فاق الجدیده۱577 ،م.
 .14بیضانی ،قاسم ،مبانی نقد متن الحدیث ،قم بینا۱649 ،ش.
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 .65الزرقا ،مصطفی أحمد ،العقل و الفقه فی فهم الحدیث النبوی ،چ ،۱دمش

دار القلم۱553 ،م.

 .34سبحانی ،جعفر ،ا لهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل ،چ ،1قم المرکدز العدالمی للدراسدات
ا سالمیه۱3۱۱ ،ق.

 .31سبزواری ،قط الدین ،الخالصة فی علم الکالم ،تحقی رضا مختاری و یعقوب علی گرجدی ،دفتدر
اول ،بهکوشش رسول جعفریان ،قم کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی۱676 ،ش.
 .36سجادی ،سید جعفر ،فرهنگ معارف اسالمی ،چ ،6تهران دانشگاه تهران۱676 ،ش.
 .33دددددددد  ،فرهنگ اصطالحات فلسدف مالصددرا ،چ ،1تهران سدازمان چاپ و انتشدارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی۱643 ،ش.
 .39سیستانی ،سید علی ،الرافد فی علم ا صول ،چ ،۱تقریر سید منیر سید عدنان ،قم بینا۱3۱3 ،ق.
 .33شافعی ،محمد بن ادریس ،الرساله ،تحقی احمد محمد شاکر ،بیروت دارالکت العلمیه ،بیتا.
 .37شریفی ،احمد حسین ،خوب چیست؟ بد کدام اسدت؟ ،قدم مؤسسده آموزشدی و پژوهشدی امدام
خمینی۱644 ،ش.
 .34شوشتری ،جاللالدین ،ا خبار الدخیله ،تهران مکتبة الصدوق۱34۱ ،ق.
 .35شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،چ ،3بیروت دارالمعرفة۱3۱9 ،ق.
 .94شیرازی ،صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم(مالصدرا) ،مفاتیح الغی  ،چ ،۱مقدمه و تصدحیح محمدد
خواجوی ،تهران مؤسسه تحقیقات فرهنگی.۱636 ،
 .9۱ددددددددددد  ،األسفار األربعه ،قم مکتبة المصطفوی ،بیتا.
 .91ددددددددددد  ،المبدأ و المعاد ،تهران انجمن حکمت و فلسفه ایران۱693 ،ش.
 .96ددددددددددد  ،الحکمة المتعالیة فی ا سفار العقلیة ا ربعه ،چ ،6بیروت دار احیاء التراث۱54۱ ،م.
 .93صلیبا ،جمیل و منوچهر صانعی دره بیدی ،فرهنگ فلسفی ،تهران حکمت.۱633 ،
 .99صدر ،سید محمدباقر ،تعارض ا دلة الشرعیه ،چ ،1تقریر سید محمود هاشمی شداهرودی ،بدیجدا
المکتبة ا سالمیة الکبری۱653 ،ق.
 .93دددددددددد  ،دروس فی علم ا صول ،بیروت دارالتعارف للمطبوعات۱3۱4 ،ق.
 .97صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،علل الشرایع ،نجف المکتبة الحیدریه۱643 ،ق.
 .94دددددددددددد  ،الخصال ،چ ،۱تصحیح علی اکبر غفاری ،قم جامعه مدرسین۱631 ،ش.

 .95دددددددددد  ،عیون اخبار الرضا ،ترجمۀ حمیدرضا مسدتفید و علد اکبدر غفدارى ،تهدران نشدر
صدوق۱671 ،ش.
 .34دددددددددد  ،من یحضره الفقیه ،بیروت دارا ضواء۱349 ،ق.
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 .3۱دددددددددد  ،المحصول فی علم ا صول  ،مقدرر محمدود جاللدی مازنددرانی ،قدم مؤسسدة ا مدام
الصادق۱3۱4 ،ق.
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 .3۱دددددددددد  ،ا مالی ،الطبعة ا ولی ،قم مؤسسة البعیة۱347 ،ق.
 .31دددددددددد  ،ا عتقادات ،تحقی غالمرضا مازندرانی ،قم بینا۱3۱1 ،ق.

حوزۀ علمیه۱3۱7 ،ق.
 .39طبرسی ،احمد بن ابیطال  ،ا حتجاج ،مشهد نشر مرتضی۱346 ،ق.
 .33طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،بیروت دارالمعرفة۱343 ،ق.
 .37طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،بیروت مؤسسة ا علمی للمطبوعات۱347 ،ق.

 .34طوسی ،محمد بن حسن ،تهذی

ا حکام فی شرح المقنعه ،تحقی علیاکبر غفاری ،بدیجدا نشدر

صدوق ،بیتا.
 .35دددددددددد  ،العدة فی اصول الفقه ،چ ،۱تحقی محمدرضا انصاری ،قم مؤسسۀ بعیت۱3۱7 ،ق.
 .74دددددددددد  ،ا ستبصار فیما إختلف من ا خبار ،تهران دارالکت ا سالمیه۱654 ،ق.
 .7۱عاملی ،حسین بن عبدالصمد ،وصول ا خیار إلی اصول ا خبار ،تحقی عبداللطیف کوهکمری ،قدم
مجمع الذخائر ا سالمیة۱34۱ ،ق.
 .71عاملی ،محمد بن جمالالدین مکی(شهید اول) ،ذکری الشیعة فی احکام الشریعه ،چ ،۱قم مؤسسدۀ
آل البیت حیاء التراث۱677 ،ق.
 .76عجاج خطی  ،محمد ،السنة قبل التدوین ،بیروت دارالفکر۱3۱4 ،ق.
 .73عسکری ،مرتضی ،نقش ائمه در احیای دین ،قم دانشکده اصول دین۱644 ،ش.
 .79غفاری ،علیاکبر ،دراسات ف علم الدرایة(تلخیص مقباس الهدایة) ،تهران دانشکده اصدولالددین،
۱644ش.
 .73فتاحیزاده ،فتحیه ،مبانی و روشهای نقد حدیث در کت اربعه ،قم دانشگاه قم۱649 ،ش.
 .77فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،الطبعة الیامنه ،بیروت مؤسسة الرساله۱313 ،ق.
 .74فی

کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی(محسدن) ،الدوافی ،اصدفهان مکتبدة امیرالمدومنین علدی،

۱639ش.
 .75فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،چ ،1قم مؤسسۀ دارالهجره۱3۱3 ،ق.
 .44قبادیانی ،ناصر خسرو ،جامع الحکمتین ،چ ،1تهران کتابخانه طهوری۱636 ،ش.
 .4۱کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،چ ،9تهران دارالکت

ا سالمیه۱636 ،ش.

 .41مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار الجامعة لدرر ا خبار ا ئمة ا طهار ،چ ،1بیروت دار إحیاء التدراث
العربی۱346 ،ق.
 .46محمدی ریشهری ،محمد ،العقل و الجهل فی الکتاب و السنة ،الطبعة الیانیه ،بیروت دار الحددیث
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 .36دددددددددد  ،التوحید ،قم مؤسسه نشر اسالمی ،بیتا.
 .33طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم دفتر انتشارات اسالمی جامعدۀ مدرسدین
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للنشر التوزیع۱319 ،ق.
 .43مسلم بن حجاج قشیری ،صحیح المسلم ،قاهره مکتبة محمدعلی صبیح ،بیتا.

بیتا.
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 .49مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،تهران انتشارات المعارف ا سالمیه۱643 ،ق.
 .43معرفت ،محمدهادی ،تفسیر موضوعی قرآن تنزیه ا نبیاء ،قم نبوغ۱673 ،ش.
 .47معماری ،داود ،مبانی و روشهای نقد متن حدیث از دیددگاه اندیشدوران شدیعه ،چ ،۱قدم بوسدتان
کتاب۱643 ،ش.
 .44معینی ،محمدعلی« ،عقل در قرآن» ،فصلنامۀ معرفت ،شمارۀ  ،34آذر ۱644ش.
 .45نصیری ،علی ،روششناسی نقد احادیث ،قم وحی و خرد۱654 ،ش.
 .54نفیسی ،شادی ،روششناسی و نقد و فهم حددیث از دیددگاه عالمده طباطبدایی در المیدزان ،تهدران
انتشارات علمی و فرهنگی۱643 ،ش.
 .5۱هاشمی ،علی حسن مطر ،منهج نقد المتن فی تصدحیح الروایدات و تضدعیفها ،بیدروت دارالبحدار،

