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 مقدمه

در این مدت   آید.به شمار می قرن دوم تا قرن چهارم هجری عصر طالیی سنت نبوی 
ی ظهور  های حدیثی تدوین گردید و علوم حدیث به عرصه آوری شد و کتاب متون جمع

سفیان ثوری، شعبه بن حجاج، مالک بن  ی محدثان و منتقدانی مانند در آمد و ستاره 
ها امثال یحیی بن معین، علی بن مدینی، احمد بن حنبل، انس و یحیی القطان و پس از آن 

بخاری، مسلم، عقیلی، ابن حبان، دارقطنی و دیگر علمایی که عمر خود را صرف  
 آغاز به درخشیدن کرد.  ،پژوهش و پاالیش احادیث نمودند

ـ   صلی الله علیه وسلمـ  ی پیامبر نظیر صحابهبود که خرد بی این علم از جمله علومی
ای به سند داشت و کند چرا که تنها علمی بود که توجه ویژهرا برای همه اثبات می

رسید حتی ی دیگر میای به نقطهد که از نقطه کر پیرامون سخنانی تحقیق و بررسی می
باشی  هگرشی به دیگر ادیان داشت! اگر اندک نفاصله بوداگر در میانشان صدها سال 

مسیح   به  بینی کهسخنانی را میو    یابی که متون آن ادیان از اصولش منقطع استدر می
امتی اقوالی   هر   در دیگر ادیان نیز چنین است، بلکه در   . نسبت داده شده اما سندی ندارد

شود جز امت اسالمی که از این امتیاز  سند به اندیشمندانش نسبت داده میبی
دنیا مانند »گوید: تا جایی که اشبره نکر خاورشناس آلمانی می ،برخوردار است

ند زندگی نیم  دفضل علم رجالی که پدید آورمسلمانان به خود ندیده و نخواهد دید، به
 .(1)«ی و کنکاش قرار دادندمیلیون نفر را مورد بررس 

 
 « این جمله را نقل کرده است.۵۹/ 4مصطفی صبری در کتاب »موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین  (1)



۵ 
 

رسید که ما در این  شد بلکه به نقد متن هم می ابتکارات محدثان به نقد سند خالصه نمی
 مجال به آن خواهیم پرداخت. 
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 پیش درآمد 

پندارند وجهی نسبت به نقد متن متهم نموده و چنین می تخاورشناسان محدثان را به بی 
روایت آن پذیرفتند ولو متن که گویا محدثان هر روایتی که سندش صحیح بوده را می
متأثر از این سخنان شده   ز بسیار دور از عقل و منطق باشد! نوگرایان عصر حاضر نی

نقد متن نداشته و تنها  کنند که محدثان توجهی بهو بدون هیچ دلیل و برهانی ادعا می
 .اندبه نقد سند بسنده کرده 

گوید: »علمای جرح وتعدیل قواعدی را وضع کردند که در این اینجا مجال  احمد امین می 
  ؛ها به نقد سند بیش از نقد متن توجه داشتندذکرشان نیست، اما حقیقت این است که آن 

ـ   صلی الله علیه وسلمـ امبر شود که نقدی در متن روایت منسوب به پیخیلی نادر می 
یا شرایطی که آن سخن ایراد شده و یا روایاتی که با حوادث تاریخی ثابت در تضاد   و

 .(1)است پیدا کنید«

کاری کنند که محدثان  ـ  به گمان خودـ خواهند در نتیجه نوگرایان می
اند را  ها و بلکه صدها روایتی که محدثان صحیح دانسته اند و ده نکرده

ی مهم این است که  تنها دستاویز نوگرایان برای رسیدن به این نتیجه . ضعیف کنند ت
خواهند متون روایت را نقد محدثان به نقد متن توجهی نداشته و حاال نوگرایان می

گوید: »ما در سنجش روایت بر مبنای معیارهای علمای جرح  می  خلیل عبدالکریم  .کنند

 
  « 23۸فجر االسالم تألیف احمد امین » (1)
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نگرشی به  ک. اما اگر اند(1)های مختلفی داریم«کنیم، بلکه ما مالک و تعدیل عمل نمی
اطالعی  یابیم این پندار ناشی از بی خوبی در می میراث روایی مسلمانان داشته باشیم به

 نسبت به این میراث بزرگ است. 

م در این مقاله به بحث دیگری بپردازیم و آن: »معیارهای محدثان برای نقد  ما بنا داری 
کردند و  نمی اکتفا متون روایات« که تأکیدی است بر این که محدثان تنها به نقد سند 

 اند.توجه زیادی به نقد متن داشته 

 کنیم:قبل از اینکه به بیان این معیارها بپردازیم الزم است به چند نکته اشاره  

 نقد متن نیست مگر در موردی بر  نقد سند است و نزد محدثان اصل تابع   ،متن نقد   ـ۱
واضح باشد، لذا هیچ روایتی ـ  صلی الله علیه وسلم ـ روایت به پیامبر  نسبت   عدم   که

را مورد نقد قرار داده باشند مگر اینکه اشکالی در سند آن  نیست که محدثان متن آن
گوید: »تردیدی نیست که روایاتی به  یخ عبدالرحمن معلمی میوجود داشته است! ش

نسبت داده شده که به هیچ عنوان با عقل سازگار نیست  ـ    صلی الله علیه وسلمـ  پیامبر  
اند و اند جمع آوری کرده نامیده «موضوعات»هایی که و محدثان آن روایات را در کتاب 

نیز سازگاری ندارد یا فاقد سند متصل  های موضوعات نیست و با عقل چه در کتاب آن 
ها را جرح  ی جرح و تعدیل آن است و یا در میان رجال آن کسانی وجود دارند که ائمه

مورد  را  اما با وجود این علمای حدیث توجه زیادی به نقد متن داشته و آن   (2).اند«کرده 

 
 «343/ ۱تألیف خلیل عبدالکریم »الصحابة والمجتمع  (1)

 « ۱۰» ص األنوار الکاشفة لما في کتاب أضواء علی السنة من الزلل والتضلیل والمجازفة  (2)
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ی تحریر در آورده و  ه های زیادی در این زمینه به رشت، بلکه کتاب انداهمال قرار نداده 
 دلیل بر صحت متن آن نیست. الزاما  ،سند روایت بر این باور بودند که صحت  

ای نغز و نادر اما پرسود وجود دارد  »نکته گوید:  می ـ    رحمه الله ـ    حافظ ابن حجر 
که در نزد محدثان تالزمی میان سند و متن وجود ندارد؛ چرا که  هم این و آن

روایت شروط صحت از لحاظ اتصال و عدالت رجالش را امکان دارد سند 
 (1)  . تن دارای شذوذ و یا علتی باشد«داشته باشد اما م 

ای در رابطه با احادیث جعلی و ساختگی کتاب ویژه ـ  رحمه اللهـ امام ابن جوزی 
نوشته و در آن تصریح کرده که جعل تنها مختص سند نیست بلکه ارتباط زیادی نیز 

گوید: »چه بسا راویان سند همه ثقه و مورد اعتماد باشند اما روایت دارد، وی میبه متن  
ساختگی و یا مقلوب باشد، یا تدلیسی در آن رخ داده باشد که مورد اخیر از دشوارترین  

اما جعل در نزد نوگرایان  (2).دهند«را تشخیص می حاالت است و تنها ناقدان خبره آن
خواهند روایات را مورد نقد قرار  د! زمانی که نوگرایان می مفهومی کامال متفاوت دار

نزد محدثان که اهل خبره و فن   ایکنند که هیچ پیشینهدهند ابتدا ضوابطی اختراع می
پردازند و  هستند ندارد و در ثانی متن و سند را از هم جدا کرده و تنها به نقد متن می 

 ن روایات و دیگر نصوص نیستند.د، و حاضر به جمع میان اینتوجهی به سند ندار

 
 «۱77/ ۱»ایشان نقل کرده است لمعاني تنقیح األنظار از صنعانی در کتاب توضیح األفکار  (1)

 «۱۰۰-۹۹/ ۱الوضوعات تألیف امام ابن جوزی » (2)
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ها این بود که  ی آن شد، و از خوبی شیوه نقد در نزد محدثان شامل سند و متن می  ـ2
 هم به سند توجه داشتند و هم به متن. بر خالف نوگرایان در نقد روایات 

سند در زمان صحابه وجود نداشت چرا که سندی در کار نبود و صحابه همه   نقد   ـ3
  . کردندمی  اکتفاعادل بودند لذا در نقد روایت به احضار شاهد یا سوگند و یا همانند آن  

صلی الله علیه  ـ  ها بر متونی بود که مخالف با متونی بود که خود از پیامبر  غالب نقد آن
هایشان  کردند آن متون معارض و مخالف با شنیدهمی  شنیده بودند و تصورـ  وسلم

بر برخی ـ  رضی الله عنهاـ ی صدیقه ک ام المؤمنین عایشهرا استد است، از جمله
نام »پاسخ را در کتابی به از جمله امام بدرالدین زرکشی آن بسیاریصحابه که علمای 

 های عایشه بر صحابه« جمع آوری کرده است. به استدراک

ها با این علم بیگانه آن   .ی متکامل از علوم حدیث بوددر نزد محدثان یک منظومهنقد   ـ 4
کنند از نقد محدثان برای ای تالش می ی بسیار مهمی است، زیرا عدهنبودند، و این نکته

که نقد نوگرایان خاستگاه  د در صورتینبرد اهداف و باورهای خود بهره بگیر پیش
خواهند در رابطه با علوم حدیث ها وقتی میخی از آنندارد، بلکه بر   روشنتخصصی و  

اما محدثان نور نبوی را  (1).شونداظهار نظر کنند دچار اشتباهات فاحش و زننده می
کردند لذا زندگی می ـ  صلی الله علیه وسلمـ شناختند و با سخنان و حرکات پیامبر 

همچنین محدثان میان   .نداردامکان ندارد کسی وارد این باب شود که در آن تخصص 
ی عنوان یک منظومهه ها به علوم حدیث بسند و متن را جمع کرده بودند و نگاه آن

متکامل بود، لذا تسلط کاملی به جمع میان احادیث و شناخت شاذ و دارای علت ضعف  
 

 www.salafcenter.org/3948 برای نمونه مراجعه کنید به نقد حسن حنفی بر بخاری به آدرس:  (1)

http://www.salafcenter.org/3948
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این درحالی است که نوگرایان  .پرداختنداز نقد متن به نقد سند می  پیش و... داشتند و 
دهند و در نتیجه احادیث صحیحی را تضعیف  نها متون روایات را مورد نقد قرار می ت

 کنند که چه بسا در رابطه با صحت آن هیچ اختالفی وجود نداشته باشد.می

دهند مگر اینکه داللت ها نمیمجرد یک نگاه به متن حکم بر ضعف آن محدثان به ـ۵
گوید؟  دانی که شیخی دروغ می می  از کجا»به شعبه گفته شد: ضعف آشکار باشد، 

را   روایت کرد که: کدو را نخورید تا آنـ   صلی الله علیه وسلمـ  گفت: هر گاه از پیامبر 
ـ پیش    اگر صحت سند روایتی به ثبوت رسید علما  (1).گوید«دانم دروغ میمی  ،ذبح کنید

هایی تحت عنوان لذا علما کتاب  ،دهندرا مورد بررسی قرار می  با دقت متن آن  از رد آن ـ
اند تا تعارض وهمی  ی تحریر در آورده »مختلف الحدیث« و »مشکل الحدیث« را به رشته

ها را  آن  ،احادیث اختالف   مجرد توهم  ها بهآن بنابراین .میان نصوص را برطرف کنند
خودساخته  ی کنند، بر خالف نوگرایان که فاقد این معیار بوده و از این قاعده رد نمی

با قرآن مخالف است بلکه هر حدیثی که معنای    هابه توهم آن نه تنها برای رد احادیثی که  
 کنند.آن در قرآن نیست را رد می 

شاید در رابطه با آن روایت   .نقد متن لزوما به معنای تضعیف روایت نیست ـ6
باشد که   شود یا ادراج و ادغامی صورت گرفته تصحیفی رخ داده باشد که اصالح می 

 شود.فهمیده می

 
 «. 3۱6تألیف امام رامهرمزی »المحدث الفاصل بین الراوي والواعي  (1)
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از جمله: دکتر   ،اندهای نقد متن نزد محدثان داشتهعلما توجه زیادی به بیان مالک  ـ7
و استاد محمد الجوابی  مسفر بن غرم الله الدمینی در کتاب »مقاییس نقد متون السنه« 

دکتر نجم خلف در کتاب   هـ ق« و   4۹6ـ   4۵6 در کتاب »جهود المحدثین في نقی المتن
، کما اینکه امام ابن  (36ـ  3۰)ی محدثان و اشکاالت خاورشناسان نقد متن میان حرفه 

هایی که بر اساس آن علمای حدیث سنگ در رابطه با مالکن قیم رحمه الله کتابی گرا 
ی رشته اند با عنوان »المنار المنیف فی الصحیح والضعیف« بهبرخی روایات را رد کرده 

حدیث اشاره کرده    27۰به    و   قاعده در نقد روایات ذکر کرده  44حریر در آورده و در آن  ت
بدون اینکه به بررسی سند   ،اندرکاکت متن حکم بر بطالن آن داده  سبب به  تنها که علما 

 آن بپردازند. 
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 معیارهای نقد متن در نزد محدثان

 اوال: مخالفت با قرآن کریم 

گوید: »خبرها بر سه  کیفیت شناخت ضعف احادیث میخطیب بغدادی در رابطه با 
ای دیگر که نادرستی آن  ای که صحت آن عیان و روشن است، و گونهگونه است: گونه

. اما در  . ی سوم که درست و یا نادرستی آن عیان و روشن نیست.واضح است، و گونه
فهمید مانند قدیم توان نادرستی اخبار را با غیرعقالنی بودن آن ی دوم میمورد گونه

ع  بودن اجسام و نفی صانع و همانند آن، یا این  که مخالف قرآن و سنت متواتر و یا اجما
امت باشد و یا اینکه خبری در امر دین باشد که لزوم فهم آن همگانی باشد و در ندانستن 

رخی . لذا محدثان ب(1)آن معذور نباشند اما با این وجود کسی از آن اطالع نداشته باشد«
امام مسلم در صحیح   .اندکه مخالف قرآن بوده رد کرده و نپذیرفتهرا هایی از روایت

 .همراه با اسود بن یزید در مسجد اعظم نشسته بودیم»کند:  خود از ابواسحاق نقل می
صلی الله علیه  ـ حدیث فاطمه بنت قیس را روایت کرد که رسول الله  و  شعبی با ما بود

اش را پر از سنگریزه کرد و  و نفقه تعیین نکرده، سپس پنجه برای او مسکنـ  وسلم
کنی؟! مگر نشنیدی که عمر پرت نمود و گفت: وای بر تو! آیا چنین روایتی را نقل می 

دانیم حفظ کرده یا  گفت: کتاب خدا و سنت پیامبرش را بخاطر سخنان زنی که نمی
 فرماید:د چون خداوند می فراموش نموده رها نخواهیم کرد، او حق مسکن و نفقه دار

ةٍ } نا یِّ ٍة ُمبا شا اح  فا ینا ب  ْأت  ْن یا الَّ أا ْخُرْجنا إ  الا یا نَّ وا ه  ْن ُبُیوت  ُجوُهنَّ م   [ ۱]طالق:  {الا ُتْخر 

 
 «  ۱7تألیف خطیب بغدادی »الکفایة في علم الروایة  (1)
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هایشان بیرون کنید، و نه آنها بیرون روند، مگر آن که کار  ها را از خانه نه شما آن) 
 (1). (زشت آشکاری مرتکب شوند

هدف ما در اینحا    ز ی قرآن استبیند سخنان فاطمه بنت قیس مخالف آیه اینجا میعمر در  
گوییم نقد متن در میان محدثان و در صدر  ترجیح یک قول بر قول دیگر نیست بلکه می

 آنان صحابه رایج بوده است. 

صلی  ـ از پیامبر ـ   رضی الله عنهـ ابوهریره  که روایتی است های آناز دیگر نمونه 
، ام  (2)کند که ایشان فرمودند: »زنازاده بدترین  سه نفر است«نقل می ـ  الله علیه وسلم 

نپذیرفته و فرمود: خداوند ابوهریره  این روایت را ـ  رضی الله عنها ـ المؤمنین عایشه 
گونه  روایت این .. ه است.لذا بد پاسخ داد هرا مورد رحمت خود قرار دهد، بد شنید

  . آزرد را بسیار میـ    صلی الله علیه وسلمـ  ود داشت که رسول الله  نیست، بلکه مردی وج 
ی اشکاالتی که دارد زنا زاده هم  فرمود: »او با همه ـ  صلی الله علیه وسلمـ پیامبر 

گوید: این  امام طحاوی می  (3) .هست«، سپس فرمود: »او بدترین آن سه نفر است«
کند، و بیشتر داشت را برطرف می حدیث اشکالی که در روایت پیشین ابوهریره وجود

باشد چرا که  همین ـ  صلی الله علیه وسلمـ آید که روایت درست پیامبر میبه نظر 
 فرماید:خداوند در قرآن می

 
 «۱4۸۰ی »شمارهروایت صحیح مسلم به  (1)
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ی} ْزرا ُأْخرا ٌة و  را از  ُر وا ز 
الا تا  [ ۱64: انعام{ ] وا

 (1)(.کشدهیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی)

: »اگر زنازاده  گویدمی نیز این روایت را نقد کرده و ـ  عنهمارضی الله ـ ابن عباس 
دنیا بیاورد سپس سنگسار  ه دادند تا او را ببدترین سه نفر بود به مادرش وقت نمی

 ی قرآن نقد کردند. . لذا این روایت را به سبب مخالفت با آیه(2)شود«

که ایشان  ـ  وسلمصلی الله علیه ـ های دیگر: روایتی است از پیامبر از نمونه
شیخ االسالم ابن تیمیه   .اند: »دشنام دادن به یاران من گناهی نابخشودنی است«فرموده

ـ   صلی الله علیه وسلمـ این روایت دروغین است و پیامبر »گوید: می ـ  رحمه الله ـ 
های  اند و در کتابکدام از اهل علم این روایت را ذکر نکردهچنین سخنی نگفته و هیچ

ی قرآن است که  که مخالف آیهروایی مورد اعتماد مسلمانان نیز وجود ندارد، ضمن این 
 فرماید: خداوند می

اءُ } شا ْن یا ما كا ل  ل  ا ُدونا ذا ُر ما ْغف  یا ه  وا كا ب  ُر أاْن ُیْشرا ْغف  ها الا یا نَّ اللَّ  [ 4۸]نساء:  { إ 

غیر از آن را برای هر کس  بخشد، و ن را که به او شرک آورده شود، نمییا اللهگمان بی)
 (3) (.بخواهد می بخشدکه 

 
  «36۸/ 2امام طحاوی » شرح مشکل اآلثار (1)

 « ۱2۰»اإلجابة لما إستدرکته عائشة علی الصحابة  (2)
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ست که: دختر عثمان بن عفان در  اهای دیگر آن روایت عبدالله بن ابی ملیکه از نمونه
ابن عمر و ابن عباس هم   و ی او حضور یافتیممکه از دنیا رفت، ما برای تشییع جنازه 

نشسته بودم و دیگری آمد و آن سوی  من بین آن دو نفر نشستم، در کنار یکی  .آمدند
عبدالله بن عمر به عمرو بن عثمان که روبرویش نشسته بود گفت: آیا دست    .من نشست

فرمودند: ـ  صلی الله علیه وسلم ـ ای که رسول الله کشی؟ مگر نشنیده از گریستن نمی
چنین شود«، ابن عباس گفت: عمر نیز اش عذاب داده میی خانوادهسبب گریه»میت به

درختی را دیدیم که   .و از مکه خارج شدم تا اینکه به بیداء رسیدیماهمراه با  .گفتمی
عمر گفت: ببین چه کسی است؟ وقتی دقت کردم دیدم    .ای در زیر آن آرمیده بودسواره

به نزدش رفتم و گفتم:   .صهیب است، به عمر گفتم، گفت: او را نزد من بیاور
گریست و  شدت می ه زمانی که صهیب نزد عمر آمد ب .طلبدامیرالمؤمنین تو را می 

کنی؟ مگر  وای رفیقم. عمر گفت: ای صهیب آیا گریه می گفت: وای برادرم... می
اش  ی خانوادهسبب گریهاند: »میت بهفرمودهـ   صلی الله علیه وسلمـ دانی پیامبر نمی

گوید: زمانی که عمر از دنیا رفت این داستان را  شود؟!«. ابن عباس می عذاب داده می
ـ برای ام المؤمنین عایشه نقل کردم، ایشان فرمود: خدای رحمت کند عمر را، پیامبر 

های کسی عذاب  ه سبب گری گاه نفرمودند انسان مؤمن به هیچ ـ  صلی الله علیه وسلم
های اطرافیانش سبب گریه شود بلکه فرمودند: »خداوند عذاب کافران را بهداده می

 ی قرآن برای شما کافی است: فرمود: در این رابطه آیهکند«، و عایشه می بیشتر می

ی} ْزرا ُأْخرا ٌة و  را از  ُر وا ز 
الا تا  [ ۱64{ ]انعام: وا

 (.کشد)هیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی
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ی} :گریاندخنداند و میابن عباس پس از آن گفت: خداوند می  أاْبکا كا وا ُه ُهوا أاْضحا أانَّ   { وا
 (1).خدا سوگند ابن عمر دیگر چیزی نگفت«گوید: »بهابن ابی ملیکه می  [. 43 :نجم]

ی سبب مخالفت با آیه این روایت را بهـ  رضی الله عنهاـ ام المؤمنین عایشه  
ی } ْزرا ُأْخرا ٌة و  را از  ُر وا ز 

الا تا ی درستی یا نادرستی  جدا از قضیه .مورد نقد قرار داد {وا
اعتراض عایشه به روایت عمر که مورد اختالف علما است، خود این اعتراض دلیلی بر 

ه صحابه با توجه به  ی ما در رابطه با وجود نقد متن در نزد محدثان از جمل گفته 
 مخالفت آن با قرآن است. 

گوید: به جابر بن عبدالله روایت عمرو بن دینار است که می  های دیگر آناز نمونه 
در روز خیبر از  ـ  صلی الله علیه وسلمـ کنند که »رسول الله ای گمان می گفتم: عده 

صلی الله  ـ  خوردن گوشت االغ منع کرده است« وحکم بن عمرو این روایت را از پیامبر 
ُقْل  : }نقل نموده اما ابن عباس با آن مخالفت کرده و این آیه را خوانده استـ    علیه وسلم

ُمهُ  ْطعا ٍم یا اع  ی طا لا ًما عا رَّ يَّ ُمحا لا يا إ  ا ُأوح  ي ما ُد ف  لذا  (2)  تا پایان آیه...[ ۱4۵م: ...{ ]انعاالا أاج 
ی قرآن مورد نقد قرار داد، ما در این جا  سبب مخالفت با آیه  ابن عباس این روایت را به

ای داشته باشیم که  خواهیم اشاره می  تنهادر صدد ترجیح پیرامون مسأله نیستیم، 
 کردند. صحابه متن روایات را هم نقد می

 
  «3236ی »شمارهروایت حاکم در المستدرک به  (1)
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ها نیز این روش را ادامه دادند، از جمله روایتی نه تنها صحابه، بلکه محدثان پس از آن 
صلی الله علیه  ـ شود که پیامبر نقل میـ  رضی الله عنها ـ که از ام المؤمنین عایشه 

خداوند  .فرمود: »نزد قبر مادرم آمنه رفتم و از خداوند خواستم او را زنده کندـ  وسلم
ابن  .و وی به من ایمان آورد سپس خداوند او را به قبرش بازگرداند« او را زنده کرد

 گوید:  جوزی در رابطه با این روایت می

شکی در ساختگی و جعلی بودن این روایت نیست و کسی که این روایت را جعل کرده  »
دانست کسی که کافر از دنیا برود اگر علم و دانش داشت می ه زیرا فهم و نادان بودکم
ی مرگ نیز برایش حتی ایمان آخرین لحظه  .ان پس از بازگشت برایش سودی نداردایم

 فرماید: است که خداوند می بخشد و این آیه برای رد روایت کافیسودی نمی

ا} ا وا ْنیا ي الدُّ اُلُهْم ف  ْعما ْت أا طا ب  كا حا ئ 
ُأْولا ٌر فا اف  ُهوا کا ُمْت وا یا ه  فا ین  ن د  نُکْم عا ْد م  د  ْرتا ن یا ما ة  وا را آلخ 

ُدونا  ال  ا خا یها ار  ُهْم ف  اُب النَّ كا أاْصحا ئ 
ُأْولا  [ 2۱7{ ]بقره:  وا

نش برگردد و در حال کفر بمیرد، پس آنان اعمالشان در دنیا و یه از دکس از شما  کهر  )
 (1) .(اند، و همیشه در آن خواهند بود [دوزخ]آخرت تباه شده است و آنان اهل آتش 

 ی آن بر قرآن پرداختیم.در اینجا به بیان نقد متن از طریق عرضه

 دوم: مخالفت با سنت صریح و صحیح 

 
  «2۸4/ ۱الموضوعات ابن الجوزی » (1)



۱۸ 
 

کنند مخالفت  ه آن برای تضعیف روایتی استدالل میاز جمله دیگر نکاتی که محدثان ب
است، استفاده از این  ـ  صلی الله علیه وسلم ـصریح و آشکار با سنت ثابت از پیامبر 

خاطر پنهان ماندن برخی روایات بر بعضی از محدثان یا عدم وجود تعارض  هبمورد 
مسفر الدمینی   ؛تر بودنسبت معیار اول کم به   ،روایاتحقیقی و وجود امکان جمع میان  

ی روایات بر قرآن بسیار شفاف و روشن بود گوید: »اگر معیار محدثان در عرضه می
ی متون احادیث به برخی احادیث دیگر چون به قرآن اعتماد کافی داشتند، اما عرضه 

 ی مورد اول نبود، چون در رابطه با برخی احکام حرف و حدیث زیادی داشتند،اندازهبه
ای بود که حکمی  ها به قرآن و سنت متعدد بود، و کمتر مسأله های استدالل آن و شیوه 

توان به موارد زیر های این قضیه میاز نمونه  (1).پذیرفتند«را میشد و همه آن صادر می
 کرد:  اشاره 

امام مسلم از عبدالملک بن ابوبکر بن عبدالرحمن از پدرش ابوبکر بن عبدالرحمن روایت 
اذان صبح را در حال جنب بودن   هگفت: »هر ککند که از ابوهریره شنیدم که میمی

این حرف را برای پدرم عبدالرحمن بن حارث نقل کردم،   .دریافت نباید روزه بگیرد«
عبدالرحمن   .رفتیمـ    رضی الله عنهماـ  این حرف را رد کرد و با هم نزد عایشه و ام سلمه  

در حال  ـ  صلی الله علیه وسلم ـ ها گفتند: »پیامبر ید و آن ها در این رابطه پرس از آن 
سپس عبدالرحمن نزد  .گرفتند«کردند و روزه هم میجنابت اذان صبح را درک می 

مروان گفت: نزد ابوهریره بروید و داستان    ؛مروان رفت و داستان را برایش تعریف کرد
عبدالرحمن  .وبکر هم آنجا بودبه نزد ابوهریره بازگشتیم و اب .را برای او بازگو کنید

 
 « ۹4تألیف دکتر مسفر الدمینی »مقاییس نقد متون السنة  (1)
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چنین   (عایشه و ام سلمه)، ابوهریره گفت: آیا آن دو نفر داستان را برایش تعریف کرد 
گاه .اند؟ گفت: آریگفته  و من این جمله   تر هستندابوهریره گفت: آن دو نفر داناتر و آ

و ابوهریره    .امهنشنیدـ    صلی الله علیه وسلم ـ    ام و از پیامبر را از فضل بن عباس شنیده
 (1) .از نظر خود بازگشت«

یانش در این  وا نقد واضح متن از طریق نصوص نبوی دیگری است که ر این داستان
، و عایشه اطالع بیشتری از پیامبر داشت تا ندمورد از اطالع بیشتری برخوردار

 که ابوهریره راوی مستقیم حدیث نبود.ویژه این هابوهریره ب

ای است که طحاوی در شرح مشکل آثار از رفاعه  ر این مسأله قضیههای دیگ از نمونه
رضی الله  ـ  کند که وی فرمود: در سمت راست عمر بن خطاب  بن رافع از پدرش نقل می

نشسته بودم که مردی وارد شد و گفت: ای امیر مؤمنان زید بن ثابت از رأی و  ـ  عنه
عمر گفت: زود او را نزد من   . نظر خود در مورد غسل جنابت به مردم فتوا می دهد

ـ   صلی الله علیه وسلمـ ام در مسجد پیامبر بیاورید، وقتی زید آمد عمر گفت: شنیده
دهی! زید ای و از رأی و نظر خود برای مردم در مورد غسل جنابت فتوا مینشسته

 رأی و نظر خودم فتوا ندادم بلکه از عموهایمگفت: ای امیرمؤمنان سوگند به الله که به
چیزی شنیدم و نقل کردم، عمر گفت: عموهایت چه کسانی هستند؟ زید گفت: ابی بن  

عمر رو به من کرد و گفت: این جوان چه   .کعب، ابوایوب انصاری، و رفاعه بن رافع
دادیم انجام می ـ    صلی الله علیه وسلمـ  گوید؟ من گفتم: ما این کار را در زمان پیامبر  می

در این رابطه  ـ  صلی الله علیه وسلم ـ  آیا از پیامبر  عمر گفت:  .کردیمو غسل نمی
 

  «۱۱۰۹ی »شمارهروایت صحیح مسلم به  (1)
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ی اصحاب را فرا خواند و از آن ها پرسید، همه گفتند: از  عمر همهپرسیدید؟ گفتم: نه! 
یعنی هر وقت  )شنیدیم که فرمودند: »آب از آب است«، ـ  صلی الله علیه وسلمـ  پیامبر 

صلی  ـ  ذ که گفتند از پیامبر مگر علی و معا (شودانزال صورت گرفت غسل واجب می 
گاه شد غسل واجب  گاه وارد ختنه شنیدیم که فرمودند: »هرگاه ختنهـ  الله علیه وسلم 

عمر شخصی را نزد حفصه فرستاد تا از او در این مورد بپرسد، حفصه گفت:    .شود«می
ـ   پیامبر عمر شخصی را نزد عایشه فرستاد، عایشه گفت:  . اطالعی در این رابطه ندارم 

گاه شد غسل واجب  فرمودند: »هرگاه ختنه گاه وارد ختنهـ  صلی الله علیه وسلم
زند مجازاتش  عمر پس از شنیدن این سخن گفت: اگر شنیدم کسی غسل نمی  .شود«می
زید به   . ی احادیث بر احادیث دیگر استی دیگر عرضهاین مثال نمونه (1).«کنممی
تر بود چرا که او در این مسائل از ما روایت عایشه دقیقکرد اچه شنیده بود عمل میآن 

 تر بود لذا صحابه قول او را ترجیح دادند.زید عالم

ث ثابت پیامبر در تعارض است موردی است که ابن تیمیه یاز دیگر روایاتی که با احاد
ی  نهی درها را ببندید مگر در خاهمهروایت »  گوید:به آن اشاره کرده و می ـ    رحمه اللهـ  

در روایت ابوسعید خدری   .ی شیعه برای مقابله با مناقب ابوبکر استعلی« ساخته 
بیشترین کسی  »در بیماری وفاتشان فرمودند: ـ   صلی الله علیه وسلمـ آمده که پیامبر 

اگر قرار بود غیر از خداوند  ؛اش بر من منت دارد ابوبکر استصحبتیکه در مال و هم 
اما برادری اسالمی برایمان  گزیدم؛گمان ابوبکر را بر میبیبرای خود خلیلی برگزینم 
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ی ای به مسجد نیست مگر آنرا ببندید مگر درب خانهاست، هیچ درب خانه کافی
 (2) (1).«ابوبکر

مانند ادراج،   بسیاریعلوم حدیثی  ،ی برخی احادیث به برخی دیگر ی عرضهدر نتیجه
 معلول و غیره استخراج شده است. اضطراب، تصحیف، تحریف، قلب، شاذ، 

 سوم: مخالفت با عقل 

کردند، اما باید دانست این علت مخالفت با عقل نقد می هصحابه برخی از احادیث را ب
صرف دلیل عقلی نبود وبلکه در کنار دلیل عقلی صحابه از دلیل نقلی در  تضعیف به

قویت دلیل نقلی ثابت تضعیف این روایت برخوردار بودند، در نتیجه انتقاد عقلی در ت
ها در  نزد صحابه تابع نصوص ثابت نزد آن ،مخالفت روایت با عقل .ها بوددر نزد آن

 (3).های ضعیف بودمخالفت با روایت

نقد عقالنی روایت در نزد محدثان نیز وجود داشت و همراه با نقد سند به آن توجه  
ها  ای که صحت آن ؛ دستهاندگونه ت سه  اگوید: »اخبار و روای خطیب بغدادی می  .داشتند
ی سوم که مشخص  آشکار است، و دستهای که ضعف و فساد آن است، و دسته محرز 

 
  «467ی »شمارهروایت صحیح بخاری به  (1)

 « 3۵/ ۵»منهاج السنة النبویة  (2)

 »عقالنی کردن نص« به آدرس زیر:ای با عنوان برای اطالع بیشتر مراجعه کنید به مقاله  (3)
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هایی است  ی سوم روایتی پیشین است... اما دسته یک از دو دستهنیست ضمن کدام
 (1).کند«که عقل بر ساختگی و جعلی بودن آن حکم می 

صلی  ـ    کند که پیامبر نقل می ـ    رضی الله عنهـ    روایتی است که ابوهریره ی آن:  و نمونه
فرمودند: »کسی که میت را غسل زد باید خودش غسل بزند و کسی که  ـ    الله علیه وسلم

ـ   رضی الله عنهاـ  ام المؤمنین عایشه (2).میت را بر دوش حمل کرد باید وضو بگیرد«
های مسلمان نجس  ود: »سبحان الله! آیا مرده این روایت را غیر عقالنی دانست و فرم 

 (3)کند؟!«هستند؟! و آیا جز این است که خود او جز مردی است که چوبی را حمل می 
ا با توجه به مخالفت  رروایت ابوهریره ـ  رضی الله عنهـ  جا ام المؤمنین عایشهدر این

 کند.با عقل رد می 

صلی الله علیه  ـ    از پیامبر ـ    رضی الله عنهـ    روایتی است که ابوهریرهی دیگر آن  نمونه
ای وضو بگیرید »پس از خوردن هر غذای پخته کنند که ایشان فرمودند:  نقل میـ    وسلم

خطاب به ابوهریره گفت:  ـ  رضی الله عنهما –ابن عباس  .حتی اگر اندکی کشک باشد«
خوردن    خاطر هبگیریم؟ آیا ب خاطر خوردن روغن و چربی روزهه ای ابوهریره... آیا ب

صلی الله  ـ  غذاهای پختنی روزه بگیریم؟ ابوهریره گفت: »هرگاه حدیثی از پیامبر 
هایی از اعتراضات عقلی صحابه به  شنیدی برای آن مثال نزن«، و این مثالـ    علیه وسلم

 
  « ۱7تألیف خطیب بغدادی »ص: الکفایة في علم الروایة  (1)

«، و امام ابن ماجه  ۹۹3ی »شماره«، و امام ترمذی به3۱6۱ی »شماره« و امام ابوداود به ۹۸62ی »شماره روایت امام احمد به  (2)
 «. ۱463ی »شمارهبه 

  «7۹ی »شمارهروایت ترمذی به (3)
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گونه که گفتیم اعتراضات عقلی محض نبود، بلکه در کنار آن به  روایت است، اما همان 
 (1) .کردندین روایات استناد میف با انصوص نبوی مخال

 چهارم: دوری روایت از نور نبوت:  

کیفیت دینار را با مقایسه با پول دیگر  »گوید:امام ابن ابوحاتم رازی می
دینار در سرخی و صافی با دینار اصلی تفاوت  اگر ؛ تشخیص خواهی داد

ی توان با مقایسه میو گوهر تقلبی را  . دانیم که دینار تقلبی استداشت می
دانیم شیشه است  اگر در استحکام ضعیف بود می ؛گوهر اصلی تشخیص داد

که  و این   ؛توان سنجید و صحت روایات را با عدالت ناقالنش می   .و اصلی نیست
صلی الله  ـ    کالمی باشد که این شایستگی را داشته باشد که از سخنان پیامبر

 (2) .«باشد ـ  علیه وسلم 

تواند از آن استفاده کند مگر  هایی است که هر کسی نمیترین مالک از دقیق این معیار 
  در میان  . که عمر خود را در مدارس حدیث بگذراند و الفاظ احادیث نبوی را بچشداین

احادیث روایاتی وجود دارد که امکان ندارد برخاسته از نور نبوت باشند بخاطر ضعف  
  صلی الله علیه وسلم ـ ترین انسان یعنی پیامبر فصیح لغوی آن که امکان ندارد از زبان 

خارج شده باشد، و کسی که به بررسی حدیث مشغول باشد و زندگی خود را با  ـ 
 

 ای مستقل به آدرس زیر منتشر شده است: در این رابطه مقاله  (1)

www.salafcenter.org/3531  

 «3۵۱/ ۱بی حاتم رازی »اابن  جرح و تعدیل (2)
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بگذارند و در آن تعمق داشته باشد و به  ـ  صلی الله علیه وسلم ـ بررسی سنت پیامبر 
این قضیه پی خوبی به  قرائت و تدوین و تحریر و پژوهش در مورد آن مشغول باشد به

شد گوید: »اگر برنج مردی بود فرد بردباری می ی آن حدیثی است که مینمونه  .بردمی
گوید: می ـ  رحمه الله ـ  امام ابن قیم (1).شد«خورد سیر می را می  آن ای که هر گرسنه 

رسد به سرور  چه    ،گویدرا نمی  »این سخن سبک و سخیفی است که هیچ انسان عاقلی آن
 (2).ان«پیامبر

چه است که  ی دیگر آن روایتی است که در آن آمده است: »بادمجان برای آن و نمونه
یابید، شود« یعنی به هر نیتی بادمجان بخورید به همان خواسته دست می خورده می 

 (3) .و یا حدیث: »بادمجان دوای هر دردی است«

ها را جعل  ه این روایتگوید: »خدا رسوا کند کسانی کمی ـ  رحمه اللهـ امام ابن قیم 
ی مردم او  گفت همه اگر این حرف را یوحنس که مشهورترین پزشک است می   !اندکرده 

اش  اگر کسی به سردرد مبتال باشد و بادمجان بخورد بیماری .گرفتنده تمسخر میرا ب
نیت ثروتمند شدن بخورد هیچ سودی به او  را به  یابد و اگر فقیری آنشدت می 

ای کسب نخواهد  نیت دانا شدن بخورد هیچ فایدهرا به نادانی آن  بخشد و اگر نمی
 (4) .کرد«

 
  « ۵4تألیف امام ابن قیم » ص:المنار المنیف في الصحیح والضعیف  (1)

  همان (2)

  « ۵۱المنار المنیف في الصحیح والضعیف تألیف امام ابن قیم » ص: (3)
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 تواند متن را نقد کند؟آیا هر کسی می 

گویی به شبهات  مراد پاسخ  ،گوییمزمانی که ما از نقد متن توسط محدثین سخن می 
چنین چیزی در میان محدثین وجود   اندخاورشناسان و نوگرایان است که مدعی

که روایت را مخالف با عقل خود  مجرد این نداشته، اما معنایش این نیست که هر کسی به 
بر  ،ی نقد سند داشتهرا نقد کند، و بیان کردیم نقد عقالنی محدثان پشتوانه دید آن

به همین دلیل امام   .پردازندخالف نقد نوگرایانی که بدون هیچ معیاری به نقد متن می
گوید: »امکان دارد راویان موجود در سند همه مورد اعتماد ی مـ    رحمه اللهـ  ابن جوزی  

و ثقه باشند اما حدیث جعلی، یا واژگون باشد یا در آن تدلیسی رخ داده باشد که این  
 (1).شوند«می دشوارترین مسائل است و تنها منتقدان خبره متوجه آن 

ترین آن موارد زیر  اند که مهم هایی تعریف کرده علما برای افراد منتقد متن ویژگی
 است:

 ی زیاد و زیستن با سنت پیامبر که جز با مطالعه تسلط به سنت و تعمیق در آن  ـ۱
ای که سنت  گونههو بررسی و پژوهش آن محقق نخواهد شد، بـ    صلی الله علیه وسلمـ  

دست آورد که از طریق  ای بهبا زندگی و نفس و حرکت و رفتار فرد پیوند بخورد و ملکه
گوید: مورد بیست و یکم؛ روایت  ابن دقیق العید می . ضعف متن را تشخیص دهدآن 

ید که اهل حدیث پیرامون روایتی با توجه به متن و آساختگی و جعلی: بسیار پیش می
های نبوی است  ها با الفاظ و جمله ی زندگی آن الفاظ آن حکم می کنند، که نتیجه

 
 « ۹۹/ ۱الموضوعات ابن الجوزی » (1)
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توانند تشخیص بدهند که آیا راحتی میکه به  ای ایجاد شدهای که برایشان ملکهگونههب
رحمه  ـ    و امام ابن قیم  (1).ست یا خیر«اـ    صلی الله علیه وسلمـ  متنی از سخنان پیامبر  

از من در این رابطه پرسیده شد که آیا راهی غیر از بررسی سند وجود گوید: »می ـ    الله
 دارد که به ساختگی بودن روایت پی ببریم؟

های  یار مهم است و کسی قادر به این کار خواهد بود که در شناخت سنت این سئوال بس
ای گونهه ها با گوشت و خونش پیوند خورده باشد بصحیح تعمیق کرده باشد، و روایت

ها و آثار داشته باشد ای بدست آورده باشد، و تخصص زیادی به شناخت سنتکه ملکه 
هنمودهای ایشان و اوامر و نواهی وی و رـ  صلی الله علیه وسلمـ  و با سیرت پیامبر 

ای که گویا همانند یکی از یارانش با او زندگی کرده  گونههآشنایی کامل داشته باشد ب
 است. 

صلی الله  ـ تواند تشخیص دهد چه سخنی امکان دارد از زبان پیامبر چنین فردی می 
در برابر   یروگفته شده باشد و چه سخنی گفته نشده باشد، و این شأن هر پـ    علیه وسلم 

شود، چرا که چنین کسی از روی حرص شدیدی که به  کسی است که از وی پیروی می
تواند تشخیص دهد  راحتی میکند بهبررسی اقوال و رفتار کسی که از وی پیروی می

ای درست نیست، و در رابطه با  ای به او درست است و نسبت چه گفتهنسبت چه گفته 

 
 « 2۵»االقتراح في بیان االصطالح  (1)
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ی مذاهب آشنایی کامل دارند نیز این قضیه  تار و آرای ائمهمقلدانی که از اقوال و گف
 (1).کند«صدق می

های  ها طی سالو شنیدن احادیث از زبان آن مدت با اهل حدیث بلند نشینی هم  ـ۲
امام حاکم   .که بتواند در حصول ابزار و مقدمات نقد روایت متمکن شودطوالنی تا این
نوزدهم از انواع علوم حدیث یعنی تشخیص صحیح  بیان نوع    گوید: »درنیشابوری می

از ضعیف، این نوع با جرح و تعدیل که قبال بیان کردیم متفاوت است، چه بسا سندی  
و بعد: و   کند[حاکم سه روایت را ذکر می ]  های ... خالی از اشکال باشد از جمله روایت

این سه روایت قیاس  توان سیصد یا سه هزار و یا تعداد بیشتری از روایات را بر می
شود، گرفت و دانست که صحت و ضعف روایت تنها از روی اسناد تشخیص داده نمی

این نوع از علم با   . را تشخیص دادتوان آن بلکه با فهم و حفظ و کثرت شنیدن هم می 
اگر   .شودحاصل خواهد شد و مشکالت پنهانی حدیث آشکار مینشینی اهل علم هم

های امام بخاری و امام مسلم  با اسانید صحیح یافت که در کتاب را  هاییچنین روایت
باید در جستجوی مشکل آن باشد و با اهل علم و دانش آن روایت را   ،روایت نشده

خداوند از گوید: »امام سخاوی می  (2).را علت یابی کنند«موشکافی نموده و ضعف آن 
حدیث بر انگیخته که عمر خود    روی لطفی که داشته مردان منتقدی را برای پاالیش علم 

های آن، مشکالت روایات، راویان  ها و نهان را صرف آموزش آن، پی بردن به پیچیدگی
 اند.حدیث و معرفت و شناخت قوت و ضعف روایت صرف کرده 

 
  « 44-43المنار المنیف في الصحیح والضعیف تألیف امام ابن قیم » ص: (1)

  « ۵۹تألیف امام حاکم نیشابوری »معرفة علوم الحدیث  (2)
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نشینی هایشان و کثرت هم ها و تأمل و درنگ در تألیف تقلید نمودن و پیروی کردن از آن 
و   ا فهم و تدبر، و تصور درست از روایات، و استمرار پژوهش با حافظان عصر همراه ب

های نبوی را بشناسد، وهیچ قوتی جز  شود انسان سنتداشتن تقوا و تواضع سبب می 
 .(1)با خدا نیست«

ها را نقد هایی که محدثین بزرگ و پاالیشگران حدیث آن آشنایی با روایت  ـ۳
ها آشنا شده و نسبت به ضوابط و قواعدی که برای نقد روش آن که با تا ایناند کرده

 اند آشنایی حاصل کند.روایت از آن استفاده کرده 

اند، و متون حدیث داشتهمحدثان منهج علمی و عقلی دقیقی در نقد اسانید    و در پایان:
نداشته و   ی توجهی به نقد متن ادعای گزافی است که هیچ دلیلها به بی و متهم کردن آن 

ی مختصر به اشد، که در این مقاله پترین پژوهش علمی از هم میدر مقابل کوچک 
لی  ص ـ  برخی از معیارهایی که محدثان از آن برای داوری در رابطه با احادیث پیامبر 

اند اشاره کردیم، وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله  استفاده کرده ـ  الله علیه وسلم
 و صحبه اجمعین. 

 

  

 
  «2۸۹/ ۱»فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث  (1)
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