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Abstract:

ابراهيم فتحالهی
:چکيده

To criticize Hadith, there are various ways. One
of the ways for criticizing Hadith is to examine
their documents which are called document based
criticism. Authenticity of the document cannot
alone result in its acceptance, in as much as the
weakening of the document is not the sufficient
criterion for removing the Hadith. Therefore, in
addition to the document centered criticism, we
need more other methods where one of the
methods is the text centered criticism which is
performed with two narrative and intellectual
reasoning. In the current paper, the text based
criticism is examined based on the intellectual
reasoning. By intellectual reasoning, it is the
reason and other evidence which are consider to
be intellectual.
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مقدمه

تفاوت علم رجال با درایه

دانشمندان براي نقد و ارزيابي حديث معيارهايي را

در حال حاضر درايه متكفل سند شناسي است ،نه

وضع كردهاند .برخي از اين معيارها به بررسي و نقد

متن شناسي و از اين جهت موضوع آن با موضوع

سند حديث و برخي ديگر به نقد متن حديث مربوط

علم رجال متحد شده است .با اين تفاوت كه در علم

ميشوند .لذا ميتوان گفت  :روشهاي نقد حديث

رجال به بررسي وثاقت يا ضعف تك تك راويان

دوگونه است:

پرداخته ميشود ولي ارتباط آنان با يكديگر مورد

الف  -نقد سند محور ،ب -نقد متن محور.

توجه قرار نمي گيرد ،برخالف علم درايه كه در آن به
بررسي چگونگي ارتباط راويان با يكديگر و در نتيجه

نقد سند محور
در نقد سند محور ،از طريق تأمل در احوال راويان
حديث و اتّصال يا انقطاع زنجيره سند حديث به
ارزيابي حديث ميپردازند .علومي كه محقّق را در
اين روش ياري مي كنند عبارتند از :
الف  -علم رجال الحديث؛
ب  -علم دراية الحديث.
تعریف علم رجال
منظور از علم رجال آنگونه كه شيخ آقا بزرگ تهراني
تعريف كرده «علمي است كه در آن از احوال و
اوصاف راويان حديث بحث ميشود ،آن اوصافي كه
در قبول و رّد گفته آنها دخالت دارد(تهراني: 3041 ،
.)04/34
تعریف علم درایه
منظور از علم درايه آنگونه كه شيخ آقا بزرگ تهراني
تعريف كرده «علمي است كه در آن احوال و عوارض
مربوط به سند حديث بحث ميشود .سند يعني
طريقي كه به متن حديث ميرسد كه عبارتست از

اتصال و انقطاع سند پرداخته ميشود(معارف.)04 :3101 ،
کافی نبودن نقد سند محور
گفته شد كه يكي از روشهاي نقد حديث ،بررسي
سند آنهاست ،اينگونه نقد را اصطالحاً نقد سند محور
گويند .در اين روش ،حديث شناسان از ضعف يا
صحّت سند حديث بحث مي كنند .در نقد سند محور
از اموري كه موجب سلب اعتماد از سخن گوينده
شده و در نتيجه حديث را ضعيف مي كند ،بحث
ميشود .از مهمترين عواملي كه موجب ضعف سند
يك حديث ميشود ميتوان به عدم اطمينان به
شخصيّت راوي و وجود گسست در سلسله ناقالن
اشاره كرد(مامقاني .)377- 370/3 :3033 ،در اينجا
اين سؤال پيش ميآيد كه آيا با اثبات ضعف سند يك
حديث ميتوان آن حديث را كنار گذاشت؟ در پاسخ
بايد گفت :با اطمينان كافي نميتوان ضعف سند
حديث را مستمسكي براي رّد مطلق آن حديث قرار
داد .به عبارت ديگر ،كنار گذاشتن يك حديث ،صرفاً با
استناد به ضعف سند حديث ،عقالئي نبوده و دليلي كافي به
نظر نميرسد(معروف الحسني.)130 - 134 :3130 ،

تعدادي از افراد كه متن حديث را از يكديگر نقل

چنانكه صحّت سند حديث نيز به تنهايي موجب

ميكنند و بدين وسيله متن به ما ميرسد(تهراني،

حصول قطع و يقين نسبت به صدور حديث از ناحيه

.) 40/0 : 3041

معصومين (ع) نخواهد بود.
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يعني در صورت صحّت سند حديث نيز نميتوان

الف  -عدم تعارض با قرآن

صرفاً با استناد به صحّت سند ،صدور آن را از ناحيه

عرضه حديث بر قرآن از مهمترين معيارهاي نقد متن

معصومين (ع ) قطعي دانست و تنها احاديثي را

است .چنانكه از پيامبر اكرم ( ص) روايت شده است

ميتوان يقيني دانست كه متواتر باشند (مامقاني،

كه فرمود :هرگاه شما را حديثي رسد ،آن را بر كتاب

 ،) 00/3 : 3033چرا كه در طول تاريخ ،حديثسازان

خدا و سنّت من عرضه كنيد ،آنچه را موافق كتاب و

هوشمندي پيدا شدهاند كه احاديثي را با سندهاي

سنّت من يافتيد ،بدان تمسّك جوييد و آنچه را

صحيح جعل كردهاند .با اندكي تأمل و تحقيق ميتوان

مخالف كتاب خدا و سنّت من دانستيد ،رها كنيد.

احاديثي را يافت كه سند آنها به ظاهر صحيح است،

«فاذا اتاكم الحديث فاعرضوه علي كتاب اهلل و

ولي جزء احاديث موضوعه تلقي شدهاند.

سنّتي ،فما وافق كتاب اهلل و سنتي فخذوا به و ما خالف

بدين ترتيب عالوه بر نقد سند محور به روش يا

كتاب اهلل و سنّتي فال تأخذوا به»(مجلسي: 3041 ،

روشهاي ديگري نيز در ارزيابي و نقد احاديث نياز
داريم .يكي از روشها ،نقد متن محور است كه خود
به روشهاي فرعي ديگر نيز قابل تقسيم است.
نقد متن محور
منظور از نقد متن محور ،بررسي و ارزيابي يك
حديث بدون توجه به سند آن و اتّصال زنجيرة سند
ميباشد و آن ارزيابياي است كه صرفاً بر اساس متن
حديث صورت ميپذيرد .براي نقد متن محور
معيارهايي وجود دارد كه ميتوان آنها را به دو بخش
تقسيم كرد:
 - 3نقد متن حديث براساس كتاب و سنّت
(معيارهاي نقلي)؛
 - 1نقد متن حديث بر اساس ادله لبّي
(معيارهاي عقلي).

 04/44ح) 6
بنابر اين يكي از معيارهاي پذيرش حديث در
ارزيابي متني ،توافق آن با «كتاب اهلل» ميباشد .بدين
ترتيب احاديث متعارض با قرآن غيرقابل اتباع است.
مثل جملة «ولد الزنا اليدخل الجنّه الي سبعة ابناء» كه
ادعا شده ،حديث است ،ولي با آية صريح قرآن كه
ميفرمايد﴿ :و التزر وازرۀ وزر اُخري ﴾ در تعارض
است .بنابر اين نميتوان آن را به عنوان حديث قبول
كرد(شانهچي.)314 : 3161 ،
ب -عدم تعارض با سنّت

يكي ديگر از معيارهاي ارزيابي متن حديث،
عرضه آن بر احاديث قابل اعتماد ديگر يا
مجموعهاي از روايات قابل اعتماد است كه
در همان موضوع خاص وارد شده باشند.

نقد متن محور بر اساس معيارهاي نقلی (ادلّه نقلی )

چنانكه در معيار پيشين نيز ديديم ،عرضة

هرگاه متن يك حديث بر اساس عرضة آن به كتاب و

حديث به قرآن و سنّت توأماً ذكر شده است.

سنت مورد بررسي قرار گيرد ،اصطالحاً آن را روش

امام رضا (ع) در اين مورد ميفرمايد :ما از خدا و

نقلي گويند .برخي از معيارهاي نقلي را ميتوان به

رسولش ( ص) حديث ميكنيم ،از فالن و فالن

شرح زير بيان كرد:

نميگوييم تا سخنانمان متناقض درآيد .همانا سخن
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آخرين ما مانند كالم اوّلين ماست و كالم اوّلين ما

خواهند بود .چرا كه بيان اينگونه مسائل از شأن

مؤيد كالم آخرين ماست .پس اگر كسي آمد كه جز

ايشان بدور است.

اين بر شما روايت كرد ،سخنش را به خودش
بازگردانيد(مجلسي 103/1 :3041 ،ح .)61

نقد متن محور بر اساس معيارهاي عقلی (ادلّه عقلی)

در اينكه معيار حديثي كه بوسيله آن ارزيابي

هرگاه متن يك حديث براساس عرضة آن بر عقل و

احاديث ديگر انجام ميشود ،چيست؟ بزرگان گفتهاند

معيارهاي عقلي مورد ارزيابي قرار گيرد ،اصطالحاً آن

كه حديث معيار بايد خود متواتر باشد(سبحاني،

را روش عقلي گويند.

.)64- 63 : 3044

منظور از ادلة عقلي ،عقل و ساير قرائني هستند
كه به نوعي عقالني محسوب ميشوند :

ج -عدم تعارض با سيره یا روش معصومين (ع )

استاد شانهچي ميگويد« :از مهمترين شرايط

يكي از معيارهاي نقلي در نقد و ارزيابي متن حديث،

صحّت حديث عدم مخالفت با عقل است .زيرا عقل

مقايسه وسنجش حديث با سيره و روش زندگي

رسول باطن و مهمترين حجّت خداوند است كه

معصومين (ع) است .مثالً اگر در مطالعه سيرة زندگي

بوسيله آن شناسايي خدا و راستي و درستي پيغمبران

معصومين (ع) ،در مورد نحوه برخورد آنها با

هويدا ميگردد .بديهي است كه گفتار پيامبر ( ص) كه

مخالفانشان به قاعدهاي رسيديم ،ميتوانيم آن را به

حتي نبوّت وي با راهنمايي همين حجّت باطني

عنوان يك مالك در ارزيابي احاديث بكار ببريم و

شناخته ميشود ،نميتواند مخالف با اصل حجّت

اگر در البالي متن حديث عبارتي باشد كه با آن

يعني عقل باشد(».همو) 340 :

قاعدة كلّي سيرة معصومين (ع) در تعارض است،
ميتوان آن را مردود اعالم كرد.

ايشان در ادامة مطلب ،فرق بين مخالفت حديث
با عقل را با نداشتن دليل عقلي چنين توضيح داده
است « :مخالفت با عقل ،غير از اين است كه براي

دـ عدم تعارض با شأن معصوم (ع)

چيزي دليل عقلي نداشته باشيم ،چرا كه مفاد قسمت

به مصداق آيه ﴿و لقد كان لكم في رسول اهلل اسوۀ

مهمّي از احاديث از دايرة حكم عقل و نفي و اثبات

حسنه﴾(احزاب )11/پيامبر اسالم (ص) داراي شأن

آن توسط عقل ،بركنار است .لذا اگر حديثي واجد

خاصي است كه قرآن از او به عنوان الگوي عملي

ساير شرايط صحت بود ،به شرط عدم مخالفت با

جامعه بشري ياد ميكند .لذا اگر در متن احاديث

عقل بايد آن را پذيرفت .هر چند كه دليل عقلي نيز

مرويّه از ايشان به عباراتي برخورد كنيم كه متعارض

براي آن نداشته باشيم(».همو) 343 :

با شأن عصمت رسول اكرم (ص) باشد ،قطعاً آن
احاديث را بايد جعلي ناميد .به عنوان مثال اگر

روشهاي نقد متن حدیث براساس ادلة عقلی

حديثي از رسول اكرم (ص) نقل شود كه در آن به

هرگاه بخواهيم براساس عقل يا قرائن عقالني متن

موضوع روابط زناشويي خود با يكي از همسرانش

حديث را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم ،ميتوانيم به

اشاره كند ،چنين احاديثي فاقد ارزش و اعتبار

يكي از روشهاي زير آن را انجام دهيم :
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 - 3عدم تعارض با عقل؛

اينكه معني حديث ،مخالف عقل ،يا حسّ و يا

 - 1نقد حديث با مالك هاي علمي (عدم

مشاهده باشد و غير قابل تأويل باشد(».همو) 100 :

مخالفت با مسلّمات علمي)؛
 - 1نقد زبان شناسانه(عدم مخالفت با اصول و
قواعد زبان عربي )؛
 - 0نقد تاريخي(عدم تعارض با واقعيّتهاي
تاريخي )؛
 - 4بررسي تعارض در متون حديثي(عدم
تعارض متون حديثي با يكديگر)؛
 - 6بررسي تعارض با اعتقادات ثابته(عدم
تعارض با اصول اعتقادي )؛
 - 7بررسي علل جعل حديث(عدم دواعي جعل
حديث)؛
 - 0بحث و بررسي در خصوص (روش
تشخيص احاديث موضوعه)؛
 - 3بحث و بررسي در خصوص(احاديث
متعارض و مرجّحات آنها ).
اينك به بررسي هر كدام از موارد مذكور
ميپردازيم :
4ـ عدم تعارض با عقل
سنجش متن حديث با مالك عقلي ،يكي از راههاي
شناخت حديث درست از نادرست است و عموم

وي سپس به عنوان نمونه روايت زير را نقل
ميكند « :به عبدالرحمن بن زيد گفته شد  :كه تو از
پدرت ،از جدّت ،از پيامبر (ص ) نقل كردهاي كه آن
حضرت فرموده است :سفينه نوح طواف خانة خدا
كرده و سپس پشت مقام دو ركعت نماز گزارده
است .عبدالرحمن جواب داد :بله من چنين نقل
كردهام .اين حديث بسيار در كتاب التهذيب به نقل از
شافعي آمده است كه :مردي نزد مالك حديث
منقطعي را خواند ،مالك به آن مرد گفت  :برو نزد
عبدالرحمن بن زيد كه از پدرش ،مستقيم از نوح نقل
ميكند(».همو ) 100 :
اين قبيل از روايات را بايد به لحاظ عقلي محال
شمرد .همچنين آن دسته از روايات كه خداوند را به
موجودي مادّي تشبيه ميكنند ،نه تنها با آموزههاي
قرآن ناسازگارند ،بلكه به لحاظ عقلي نيز محال
هستند.
مثالً در بعضي از روايات آمده است كه« :پيامبر
(ص) فرمود  :پروردگارم را بر شتري سرخ مو ديدم
كه بر او باال پوشي بود ».چنين رواياتي عالوه بر
اينكه با قرآن در تعارض است ،با مسلّمات عقلي نيز
ناسازگار است.

محقّقان از شيعه و سنّي آن را قبول دارند .دكتر

2ـ عدم مخالفت با مسلّمات علمی

صبحي صالح در اين مورد ميگويد« :قواعد بسياري

يكي از مالك هاي نقد حديث عرضة آن به مسلّمات

براي معرفت احاديث موضوع وجود دارد كه

و يافتههاي قطعي علوم تجربي است .از آنجا كه علوم

مشهورترين آنها پنج قاعده است كه چنانچه فقط

تجربي در صورت قطعيّت يافتن ،بخشي از دفتر

يكي از اين قاعدهها بر حديثي صدق كند ،آن حديث

تكوين الهي و آفرينش او را براي ما بازگو مي كنند.

را موضوع مينامند(همو .) 101 :سپس وي ،تعارض

لذا تعاليم تشريعي و سنّت معصومين (ع) نميتواند با

با عقل را به عنوان يكي از مالكهاي جعلي بودن

دستاوردهاي قطعي علوم در تعارض باشد .مثالً در

حديث شمرده و ميگويد« :قاعده سوم عبارتست از

روايتي آمده است كه« :مسواك زدن ،فصاحت انسان
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را ميافزايد(».مجلسي 314/76 : 3041 ،ح  )00مسلّم

يا واقعة تاريخي مربوط ميشوند ،به دنبال پاسخ اين

است كه هيچ رابطة علمي بين مسواك زدن و

سؤال باشيم كه آيا اساساً در زمان معصومين (ع )

فصاحت در بيان وجود ندارد و چنين سخني

چنين حادثهاي رخ داده بود يا نه؟ به عبارت ديگر

نميتواند حديث تلقي شود.

سازگاري محتواي حديث با مسلّمات تاريخي و سيرة

9ـ عدم مخالفت با اصول و قواعد زبان عربی
هرگاه در الفاظ حديث غلط هايي از لحاظ قواعد
عربي مشاهده شود يا ركاكتي در ناحيه معني وجود
داشته باشد ،نميتوان آن حديث را پذيرفت ،زيرا از
پيامبر (ص) كه فصيحترين عرب است و همچنين از
ائمه شيعه كه سرآمد فصحاي عرب هستند ،جملهاي
نادرست و يا معني زننده صادر نميگردد(شانهچي،
 .)310 : 3161بنابر اين هرگاه راوي تصريح كند كه
به الفاظ صادره از معصوم (ع) نقل نموده و معذلك
غلطهايي در ناحيه لفظ وجود داشته باشد ،در اين
صورت نميتوان به صحت صدور آن حديث از يكي
از معصومين (ع) اطمينان كرد.
الزم به ذكر است كه با توجه به جواز «نقل به
معني» در احاديث ،اگر راوي به صدور عين الفاظ از
ناحيه معصوم (ع) تأكيد نكند ،در اين صورت تنها
غلط لفظي را نميتوان مالك جعلي بودن حديث
دانست ،چرا كه ممكن است الفاظ از طرف راوي
بوده باشد.
گاهي نيز ممكن است در متن حديث الفاظي به
كار رفته باشند كه آن الفاظ در عصر معصومين (ع )
به عنوان يك لغت شناخته شده نبودند ،در اين
صورت طبق قواعد زبان شناسي نميتوانيم آن را
بپذيريم.
1ـ عدم تعارض با واقعيّتهاي تاریخی

اثبات شده معصومين (ع ) يكي از مالكهاي صحّت
حديث ميباشد .بخشي از واقعيتهاي تاريخي،
سالشمار زندگي و مرگ شخصيّتهاي روايت است
كه اگر اين شخصيّتها در سند روايت به عنوان
راوي مطرح شده باشند ،بحث از آنها به عنوان
مالكهاي ارزيابي سند حديث تلقي ميشود .امّا آنچه
به بحث متن مربوط ميشود ،سالشمار افرادي است
كه در متن ،مورد گفتگو قرار ميگيرند ،مانند روايتي
كه از گفتگوي امام سجاد (ع) با فردي به نام اصمعي
حكايت دارد .برخي با در نظر گرفتن زمان مرگ اين
فرد (حدود سال  134ق ) امكان مالقات او را با امام
سجاد (م  34ق )  -بر فرض معّمر بودن هم  -منتفي
دانسته ،روايت را ساختگي ميدانند (شوشتري: 3043 ،
.)106/3
برخي از روايات نيز كه به طرفداري از افرادي
ساخته شده است كه در زمان پيامبر اكرم ( ص) وجود
نداشتهاند ،مثل آنچه در نكوهش محمد بن ادريس
شافعي و جانبداري از ابوحنيفه ،از زبان پيامبر اكرم
(ص) ساخته شده است « :يكون فيامتي رجل يقال له
محمدبن ادريس ،اضر علي امتي من ابليس ،و يكون في
امتي رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امتي»(صبحي
صالح.)104 :3173 ،
البته اگر روايات مربوط به پيشگويي از آينده،
فارغ از تعّصبات مذهبي ،در منابع فريقين آمده باشد،
قابل قبول خواهد بود.

براساس اين مالك كه آن را «روش نقد تاريخي»

دستة ديگري از روايات نيز هستند كه در آنها به

ناميديم ،بايد در برخورد با رواياتي كه به يك موضوع

پديدههايي اشاره شده است كه اصالً در آن عصر
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شناخته شده نبودهاند ،مانند رواياتي كه در بارة حمام

5ـ عدم تعارض با اصول اعتقادي

رسيده است .در حالي كه در آن زمان اين پديده براي

يكي از مالكهاي پذيرش صحّت حديث اين است

اعراب ناشناخته بوده است .لذا اينگونه روايات بدليل

كه با مسلّمات اصول اعتقادي سازگار باشد وگرنه

اينكه از نظر تاريخي واقعيّت ندارند ،مورد پذيرش

قابل پذيرش نخواهد بود .سيد مرتضي در اين مورد

واقع نميشوند .مثالً از امام علي (ع ) روايت شده

و همچنين در خصوص ضرورت نقد حديث چنين

است كه« :بئس البيت الحمام تكشف فيه العورات و

ميگويد « :همانا احاديثي كه در كتب شيعه و ساير

ترتفع فيه االصوات و التقرأ فيه آية من كتاب

مذاهب اسالمي نقل شده ،متضمن انواع اشتباهات و

اهلل(».حاج حسن) 10/1 :3044 ،

اموري است كه بطالن آن يقيني است .مانند امور

گاهي نيز از نشانههاي ساختگي بودن حديث در
برگرفتن واژگاني است كه در زمانهاي متأخر در
موضوعات فقهي يا كالمي يا اجتماعي رايج شده
است .مثالً اگر حديثي از پيامبر (ص) نقل شود كه در
آن در خصوص فرقههاي كالمي مختلف از قبيل

محال و چيزهايي كه دليل قطعي بر فساد آن داريم
چون جبر و رؤيت ذات باري تعالي و قول به وجود
صفات قديمه براي خداوند و امثال آن از مطالبي كه
ما را ناچار به نقد احاديث مينمايد(».شانهچي،
) 31 : 3161

مرجئه ،قدريّه ،روافض و خوارج سخن گفته شده

4ـ عدم دواعی جعل حدیث

باشد ،نميتوان آن را پذيرفت ،چرا كه اين

يكي از مالكهاي تشخيص حديث درست از

اصطالحات در زمان پيامبر اسالم (ص) وجود

نادرست ،دقت و بررسي در اين مسئله است كه آيا

نداشتهاند و معلوم است كه تعصبات فرقهاي موجب

براي جعل حديث انگيزهاي بوده است يا نه؟ به

وضع و جعل چنين سخناني شده است.

عبارت ديگر ،بحث و بررسي در علل و انگيزههاي
جعل حديث ،ميتواند قرائتي را به دست دهد كه در

6ـ عدم تعارض متون حدیثی با یکدیگر

بررسي متن احاديث ميتوان بدان قرائن توجه كرد كه

گاهي مطالبي در متن برخي از احاديث وجود دارد كه

آيا دخيل بودهاند يا نه؟ برخي از انگيزه هاي جعل

با مطالب متون ديگر در تناقض است .بدين صورت

حديث به شرح زير بودند:

كه پذيرفتن يكي از آنها مستلزم عدم پذيرش ديگري

الف -موضوع خالفت و جانشيني پيامبر اكرم (ص)؛

است .مث الً رواياتي كه در مورد جزيره خضراء آمده

ب  -روي كار آمدن معاويه و رواج جعل حديث

است و اين جزيره را در اختيار فرزندان و دوستداران

در فضائل بنياميّه؛

حضرت مهدي(عج) ميداند(مجلسي/41 : 3041 ،

ج  -خوارج براي تشييد مباني اعتقادي خويش

 343ح ،)13با روايتي كه ميگويد حضرت

حديث جعل ميكرد و عدهّاي نيز بر عليه آنها جعل

مهدي(عج ) در زمان غيبت همسر و فرزند

حديث كردهاند؛

ندارد(شوشتري )00/3 :3043 ،در تعارض است و
نميتوان هر دو را همزمان پذيرفت.

د -تشعّبات مذهبي و آراء و معتقدات فرق
مختلف؛
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هـ  -جعل حديث بخاطر ثواب بردن؛

مبالغه ها رفته است و بيشتر از ناحيه قصهگويان يا

و  -جعل حديث در فضائل ائمه اربعه اهل سنّت

نويسندگان كم مايه وضع و نقل گرديده
است (شانهچي.) 310 :3161 ،

بخاطر رقابت با يكديگر؛
ز  -جعل حديث توسط عباسيان براي تشييد

ب  -هرگاه طيّ حديثي با مقصد و هدف شارع
مخالف شود ،نميتوان آن را به عنوان حديث

اركان حكومت خود؛
ح  -افتخارات قبائل و بالد اسالمي بر يكديگر كه
دامنه آن به جعل حديث كشيده شد؛
ط  -جعل حديث از ناحيه متشرعين براي ترغيب

پذيرفت .مثالً اگر گفته شود« :خيركم بعد المأتين من
الزوجة له و ال ولد» يعني بهترين مسلمان بعد از سدة
دوم كسي است كه زن و فرزند نداشته باشد .چنين
عباراتي كه با اصل هدف آفرينش در تعارض است و

مردم به اعمال ديني؛
ي  -جعل حديث براي جلب توجه پادشاهان؛
ك  -اختالف در مكاتب فقهي و تأييد آراء
شخصي؛
ل -ورود اسرائيليات و نقل قصص قوم يهود؛
م  -تعصبات و جانبداريهاي سياسي و قومي.
(شانه چي) 34- 36 : 3161 ،
در بررسي متن يك حديث هر كدام از عوامل
فوق ميتواند به عنوان يك قرينه در نظر گرفته شود
و اگر احساس شود كه زمينهاي براي يكي از قرائن
جعل حديث وجود دارد ،عقالً ميتوان آن حديث را
كنار گذاشت.

نقض غرض شارع است ،قابل قبول نيستند(شانهچي،
.)314 : 3161
ج  -هرگاه مفاد حديثي مشتمل بر اموري باشد كه
خالف سيرة عقال و رفتار و گفتار آنان باشد .چنين
حديثي را جزء احاديث جعلي تلقي ميكنند .مثل
جمله زير« :الديك االبيض حبيبي و حبيب
جبرئيل»(شانهچي )314 : 3161 ،بنابر اين چنين
جمالتي نيز قابل پذيرش نيستند.
3ـ استفاده از قواعد رفع تعارض احادیث متعارض
(مرجّحات)
دكتر صبحي صالح از علمي به نام علم مختلف
الحديث نام ميبرد و ميگويد آن علمي است كه

 -4استفاده از قواعد و روش تشخيص احادیث موضوعه

پيرامون احاديثي كه ظاهر آنها تناقض دارد سخن

برخي از قواعدي كه در تشخيص احاديث موضوعه

ميگويد(همو ) 330 :و سپس اضافه مي كند كه  :جمع

بكار ميروند ،ميتواند در نقد متني مورد استفاده قرار

بين دو حديث متناقض را از طريق تقييد مطلق،

گيرد از آن جمله :

تخصيص عام ،يا حمل آن دو حديث بر تعدّد حادثه،

الف  -هرگاه طي حديثي دربارة مسئلهاي

اصطالحاً علم تلفيق الحديث گويند و آن علمي است

بياهميّت و كوچك مبالغات زيادي شده باشد ،آن را

كه دو حديث را كه ،از نظر معناي ظاهري با هم

جزء احاديث جعلي محسوب مي كنند .چنانكه بر

تضاد دارند تلفيق كند و يا يكي از آن دو را برديگري

بعضي مستحبات يا خواندن پارهاي عوذات و دعاها

ترجيح ميدهد(همو.) 330 :
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استاد شانهچي تنافي ميان احاديث متعارض را به
شرح زير تقسيم ميكند :
الف  -تعارض ابتدايي كه قابل جمع داللي باشد،
مثل تنافي عام و خاص ،مطلق و مقيّد؛
ب  -تنافي مدلول دو خبر ب ه طوري كه قابل جمع
نباشد كه خود بر دو قسم است :
قسم اول :جايي كه يكي از دو حديث مؤيد به
مرجّحي باشد؛
قسم دوم  :صورتي كه دو حديث خالي از
مرجّحات باشند.
سپس مرجّحاتي كه حديثي را با آن به ديگري
مقدّم ميدارند به شرح زير آورده است :
الف  -مرجّحات سندي (از قبيل عقل راوي و
علم و تقوي و ضبط او و قلّت وسائط و… )؛
ب  -مرجّحات الفاظ حديث (مرجّحات روايتي) ،
مثل حديثي كه به الفاظ صادره از معصوم نقل شده
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ضرورت نقد متن
در پايان اين مقاله بيمناسب نيست كه اهميّت و
ضرورت روش نقد متني در احاديث را يك بار
ديگر يادآور شويم.
چنانكه ميدانيم گاهي عوارضي در متن روايات
كم و بيش به چشم ميخورد كه ضرورتاً بايد آن
عوارض را طوري رفع كرد .برخي از اين عوارض كه
در متن روايات ديده ميشوند به شرح زير است :
 اختالف روايات؛ نقل به معني در احاديث؛ ورود الفاظ مشكل در حديث؛ تبديل و تصحيف در حديث؛ اضطراب متن روايات(بهبودي) 30 :3170 ، و…بنابر اين از طريق نقد متني روايات ميتوان در

باشد بر حديثي كه نقل به معني ميباشد ،ترجيح

خصوص هر كدام از عوارض متني راه حلي صحيح

دارد؛

عرضه كرد.

ج  -مرجّحات متن حديث (فصاحت الفاظ
حديث ،عدم اضطراب در متن ،تأكيد داللي ،داللت
حقيقي و…)؛
د -مرجّحات خارجي (اعتضاد يكي از دو حديث
به دليل ديگر ،عمل و فتواي بيشتر پيشوايان ،موافقت
يا مخالفت حديث با اصل ،مخالفت با عامّه ،شهرت
روايي و…)(شانهچي.)334-333 : 3161 ،
چنانكه مالحظه ميشود يكي از مرجّحات
احاديث متعارض ،مرجّحات متني است .بنابر اين

برخی از الفاظ نقد متن
برخي از الفاظي كه در ارزيابي متن حديث از آنها
استفاده ميشود به قرار زير است.
 - 3مضطرب :حديثي كه سند يا متن آن به
صورتهاي مختلفي نقل شده باشد ،در حالي كه
امكان جمع بين آنها يا ترجيح يكي بر ديگري وجود
نداشته باشد(مامقاني.) 106/3 :3033 ،
 - 1مقلوب :حديثي كه برخي كلمات آن در

ميتوان گفت در نقد متن محور از احاديث ،به اين

سند يا متن ،با كلمات ديگر از همان سند يا متن

بخش از بحث مرجّحات نياز خواهيم داشت.

جابهجا شده باشد (مامقاني.)133/3 : 3033 ،
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 - 1مُصَحَّف  :حديثي كه تغييراتي در حروف
قسمتهايي از سند يا متن آن به حروف مشابه
صورت گرفته باشد (مامقاني.)317/3 : 3033 ،
 - 0مُدرَج  :حديثي كه با وارد كردن قسمتهايي
به آن در سند يا متن آن تغييراتي صورت گرفته
باشد(مامقاني.)133/3 :3033 ،
 - 4مؤيد :حديثي كه در مقايسه با ديگر
احاديثي كه در همان معنا رسيده فزونياي داشته
باشد(مامقاني.)106/3 :3033 ،
 - 6شاذّ :حديثي كه راوي ثقه در نقل آن تفّرد
داشته باشد ،در حالي كه مخالف با روايت ديگري
باشد كه فرد موثقتري يا جمعي از ثقات آن را نقل
كنند (مامقاني.)144/3 : 3033 ،
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 - 1نقد داخلي (نقد متن حديث ).
بعد از تعريف و بررسي هر كدام از روشهاي

فوق معلوم شد كه :
بررسي سندي حديث تنها بخشي از ارزيابي
حديث را تشكيل ميدهد و ضعف آن ميتواند
قرينهاي براي نااستواري حديث تلقي شود .اما براي
كنار گذاشتن روايت ،نيازمند داليل محكمتري از نقد
متن هستيم.
بنابر اين با توجه به محدودّيت نقد سند ،بايد نقد
متن را مهمترين راه ارزيابي حديث تلقي كرد.
نقد متن محور با دو گروه از معيارها انجام
ميگيرد :الف -معيارهاي نقلي؛ ب  -معيارهاي عقلي.

 - 7مُنكر :حديثي كه در سلسله راويان آن غير

در معيارهاي نقلي معيار سنجش صحت يك

ثقه وجود داشته باشد ،در حالي كه مخالف با روايت

حديث ،عرضة آن به قرآن و سنّت ميباشد .امّا در

ثقه يا جمعي از ثقات باشد (مامقاني.)147/3 :3033 ،

معيارهاي عقلي ،معيار سنجش صحّت يك حديث

 - 0شذوذ :عبارتست از اينكه حديثي مخالف با
آن ،از فرد يا افراد موثقتر نقل شده باشد (مامقاني،
.)341/3 : 3033
 - 3علّت :به اشكاالتي در سند يا متن حديث
گفته ميشود كه آشكار نيست (مامقاني: 3033 ،
.)341/3
بحث و نتيجهگيري
در اين مقاله معيارهاي نقد حديث در دو بخش مورد
بررسي قرار گرفت :
 - 3نقد خارجي (بررسي سند حديث )؛

عدم مخالفت آن با عقل سليم و مسلّمات عقلي و
قرائن عقالني ميباشد.
در اين مقاله انواع معيارهاي نقلي و عقلي در نقد
حديث مورد بررسي قرار گرفت و در هر مورد مثال -
ها و شواهد الزم ذكر گرديد.
در ضرورت نقد متن محور گفتهاند :برخي از
عوارض كه كم و بيش در متن روايات به چشم
ميخورد ضرورتاً راهي را براي رفع تعارض ميطلبد،
لذا بايد به دنبال قواعدي باشيم كه بتوانند عوارض
متن را از بين ببرند.
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