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چكیده

حدیثی که مفهوم ظاهری آن شامل مطالب پیچیده و یا ناسازگار با یافتههای پیشین باشد را

مشکلالحدیث مینامند .فهم مشکلالحدیثها در حوزههای گوناگون معرفتی ،دارای روشهای مختلفی
است .هدف پژوهش حاضر تأملی در چگونگی فهم مشکلالحدیثهای اعتقادی و کالمی با تکیه بر
احادیث علوی است .از علل پربسامدی اینگونه مشکلالحدیثها میتوان به گستردگی معارف اعتقادی
ّ
در جامعه علمی شیعه عصر حضور ،شیوههای متعدد صدور اینگونه از معارف و مبارزه با عقاید منحرف
اشاره کرد .در پژوهش پیشرو شماری از معارف اعتقادی ،احادیث توحیدی و احتجاجات مربوط به امامت
ّ
بررسی شده است .در این پژوهش دریافته شد که اصحاب ائمه در عصر حضور و بعدها محدثان بزرگ
به تبیین موردی احادیث مشکل اعتقادی پرداختهاند .از بررسی این تبیینها میتوان گفت فهم احادیث
مشکل اعتقادی -در حوزه توحید -منوط به دانستن و بهکارگیری معارف و قواعد عقلی است و فهم احادیث
مشکل اعتقادی -در حوزه امامت -نیازمند به بررسی سیاق و فهم اشکاالت مبنایی و بنایی است.
واژگان کلیدی
حل مشکلالحدیث ،احادیث اعتقادی مشکل ،روششناسی ،اشکال بنایی و مبنایی ،احادیث علوی.
 .2دانشآموخته دکترای نهجالبالغه دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر همکار دانشگاه عالی دفاع ملی ،نویسنده
مسئول (.)Pourali.y@gmail.com
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مقدمه

در منظومه احادیث ائمه اطهار ،دستهای از احادیث با و یژگیهای خاصی یافت
میشوند که در علمالحدیث از آنها به مشکلالحدیث تعبیر میشود .حدیثی که مفهوم
ظاهریاش شامل مطالب پیچیدهای است و مخاطب آن را در نیابد و یا با یافتههای پیشین،
ناسازگار مینماید ،را مشکلالحدیث گویند (سبحانی.)96 :2181 ،
اینگونه احادیث را میتوان در تمام حوزههای معرفتی و دینی مالحظه کرد ،ولی در حوزه
احادیث اعتقادی و کالمی بسیار پربسامد است.
روایات اعتقادی و کالمی ،دستهای از روایات هستند که بر محور اصول دین میچرخند و
ّ
به تبیین معارف مبدأ و معاد و متعلقات این دو میپردازند .با توجه به ظرائف و دقائق موجود در
این دسته از احادیث ،برخی از احادیث مربوط به این بخش دچار پیچیدگی فهم شدهاند و این
پیچیدگی فهم یا به خاطر تنافی با داشتههای عقلی و نقلی قبلی است و یا به خاطر علو مضمون
موجود در این روایات است که به این دسته از احادیث« ،احادیث مشکل اعتقادی» گفته
میشود.
با ّ
تتبع در منابع حدیثی به منشأ پربسامدی این دسته از احادیث مشکل میتوان پی برد .به
نظر میرسد روایات اعتقادی اهل بیت یا در پاسخ سؤالی است 1و یا در مقام تعلیم است.
مواردی که در مقام تعلیم هستند یا ناظر به شبهات موجود جامعه است و یا برای تقویت
بنیانهای دینی صادر شده است.
احادیث نفیکننده عقاید منحرف مذاهب مختلف و اثرگذار را میتوان از مصادیق احادیث
1
تعلیمی به حساب آورد.
از دیرباز تا کنون پژوهشهای زیادی با محوریت احادیث مشکل اعتقادی صورت گرفته
است .شارحان حدیث و تعلیقهنویسان از جمله مرحوم مجلسی ،شارحان نهجالبالغه مانند
 .2کتابهایی در رابطه با سؤاالت از معصومان چاپ شده است؛ از جمله سلسه کتابهایی با عنوان «پرسشهای
شیعیان و پاسخهای امام رضا »از آقای احمد قاضی زاهدی گلپایگانی چاپ شده است که برای هر یك از ائمه
جداگانه جلد مستقلی را قرار داده است.
 .1جستوجوی کلید واژههای «کذبوا والله»« ،کذب والله»« ،ان الناس یزعمون» و «ان الناس یروون» میتواند
برای اثبات این ّادعا کمك کند.

 .1استفاده از براهین عقلی در تبیین احادیث توحیدی

عقل یکی از بزرگترین نعمتهای پروردگار در حق انسان است که پروردگار عالم معیار
ّ
محاسبه و مداقه در اعمال انسان را عقل قرار داده است (کلینی241. ،ق )22 :2 ،و تمام خیرات
بهوسیله عقل درك میشود .یکی از آثار مهم عقل فهم معارف دینی است که بهوسیله این نعمت
ّ
خدادادی درهای فهم به روی انسان باز میشود و هر چه مراحل تعقل ضابطهدار شود ،نتایج
محکمی به دست میآید که سیر ضابطهمندی در اصطالح علمای علم منطق به برهان عقلی
ّ
ّ
تعبیر میشود و بدین صورت تعریف میکنند که «برهان ،قیاسی مرکب از مقدمات یقینی است
ً
که ذاتا و به ضرورت ،نتیجهای یقینی به دست میدهد( ».طوسی )1.4 :2 ،21.6 ،با تأملی در
احادیث اعتقادی ،در مییابیم که ائمه اطهار از براهین عقلی بسیار گسترده استفاده کردهاند
(کلینی241.،ق)81 :2 ،؛ به طور کلی براهین استفادهشده ّ
توسط ائمه را در سه دسته
 .2موارد اشارهشده نمونهای از شارحان احادیث مشکل اعتقادی است ،ولی در این موارد خالصه نمیشود ،بلکه تمام
شارحان حدیث و تعلیقهنویسان از جمله مرحوم مجلسی ،شارحان نهجالبالغه مانند ابنمیثم ،شارحان صحیفه
سجادیه مثل سیدعلیخان و شارحان کافی مثل مالصدرا و مجلسی همگی در احادیث اعتقادی به رفع مشکل
پرداختهاند.
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ابنمیثم و شارحان صحیفه سجادیه مثل سید علیخان و شارحان کافی مثل مالصدرا و
مجلسی ،همگی در احادیث اعتقادی به رفع مشکل پرداختهاند .برخی از پژوهشگران نیز با
تألیفهای مستقل مثل سیدمرتضی علمالهدی با تألیف االمالی و مرحوم سیدعبدالله ّ
شبر
با تألیف مصابیح االنوار به تبیین احادیث مشکل پرداختهاند و برخی دیگر ضمن مقالهای
مستقل به تبیین احادیث مشکل پرداختهاند (امینی و اشکانی2198 ،؛ دیمه کارگراب2194 ،؛
مسعودیّ ،)2194 ،اما روش تبیین احادیث مشکل اعتقادی به صورت قاعدهمند و کلی تدو ین
1
نشده است.
با توجه به اهمیت احادیث مشکل اعتقادی باید قاعده و راهکاری برای فهم این دسته از
احادیث بیان شود که در سایه کاربست این قاعده ،مشکل فهم بخش عمدهای از احادیث از بین
برود .اهتمام این پژوهش برای تبیین احادیث توحیدی و احتجاجهای معصومان است و
انتخاب این دو موضوع به خاطر گستردگیشان در بین معارف اعتقادی است.
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(تصوری (کلینی241. ،ق 1،).. :2 ،تصدیقی 2و یا تبیین مشکلهای درونمتنی )3میتوان
جای داد.
ازآنجاکه بخشی از سخنان ائمه دارای علو مضمون هستند (پورعلی )219. ،که اینها
را یا برای مخاطبین خاصی بیان فرمودهاند و یا در بیانات توحیدی خود به کار بردهاند ،بخشی از
این دسته از احادیث برای تبیین و توضیح احتیاج به براهین عقلی دارند که بدون استفاده از این
براهین ،فهم این دسته از احادیث دچار مشکل میشوند؛ بنابراین عموم مردم توانایی استفاده از
تمام معارف الهیه را ندارند ،بلکه برای فهم بعضی از معارف طی کردن مراحل تحصیالت
عقلی الزم است .پس الزم است با کاربست شیوه خود ائمه در حل مسائل ،به تبیین برهانی
و عقلی بعضی از احادیث پرداخته شود.
یکی از بهترین منابعی که به این شیوه در شرح احادیث عمل کرده است ،ابنمیثم بحرانی در
شرح نهجالبالغه است که در جای جای شرح خود براهینی از صغری و کبری تشکیل داده است
(بحرانی112 :2 ،2161 ،؛ همان 26. :1 ،و 181؛ همان 42. ،152 ،1.1 ،119 ،4. :4 ،و
 . 2بعضی از مفرداتی که از بار معنائی خاصی بودند و فهم آنها برای مخاطب با دشواری همراه بوده است را ائمه
ً َ َ ً َ َ ُ َ ُْ
َ َ
ْ ُ َ ً
َْ
ِّ
اطهار با براهین خود تبیین نمودهاندِ « :إنی َما َو َجدت شیئا َص ِغیرا َو ال ک ِبیرا ِإال َو ِإذا ض َم ِإل ِیه ِمثل ُه َص َار أ ک َب َر َو ِفی ذ ِلك
َ
َ
َ
َ
ٌ َْ ٌ َ ْ َ َ ُْ َ
َ
َ َ َ َ ً
ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ْ ََ
َ َ َ ُ ُ
َ َ َ
یوجد َو ْیبطل فیکون
َز َوال َو ان ِتقال عن الحال ِة اْلولی َو ل ْو کان ق ِدیما َما َزال َو ال حال ِْلن ال ِذی یزول و یحول یجوز أن
ُ ُ َْ َ َ َ ِ ُ ُ ٌ
ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
ْ ََ ُ ُ ُ ُ
ْ َ َ َ
َْ
وث َو
ِبوج ِ
ود ِه بعد عد ِم ِه دخول ِفی الحد ِث و ِفی کو ِن ِه ِفی اْلز ِل دخوله ِفی العد ِم و لن تجت ِمع ِصفة اْلز ِل و العد ِم و الحد ِ
َ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ َ
َ
ََ َ َ ْ ُ ْ َ
ْ َ
َْ َ َ ْ َ
َ
ال ِقد ِم ِفی شی ٍء و ِاح ٍد فقال عبد الک ِر ِیم هبك ع ِلمت ِفی جری الحالتین و الزمانین علی ما ذکرت و استدللت ِبذ ِلك علی
َ َ ََ ََ َ ْ َ
ِ ََ َ ْ
ْ َْ ُ َ َ
ََ
َ
َ َ َ َ َ َْ َ َ ََِ ُُ
ُُ
یاء علی ِصغ ِر َها ِم ْن أ َین کان لك أن ت ْس َت ِدل علی حد ِوث ِه َن فقال ال َع ِالم ِإن َما ن َتکل ُم علی َهذا ال َعال ِم
یت اْلش
حد ِوث ِها فل ْو َب ِق
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ ً َ َ َ َ
ْ َْ َ ُ ْ َ َ
َ ُ
َ
َ َ
َ َ
ْ ُ َ َ َ
یاه َو َوض ِعنا غ َیرُه َو ل ِک ْن أ ِج ُیبك ِم ْن حیث
ال َم ْوضوع فل ْو َرف ْعن ُاه َو َوض ْعنا عالما آخ َر کان ال شی َء أ َدل علی الحد ِث ِمن رف ِعنا ِإ
ْ
َ َ ْ َ َ ِْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ْ ََ
ُ َ
َ ْ َ َ َْ
ََ
َ ََ َ
یاء ل ْو َد َامت علی ِصغ ِر َها لکان ِفی ال َو ْه ِم أن ُه َم َتی ض َم شی ٌء ِإلی ِمث ِل ِه کان أ ک َب َر َو ِفی َج َو ِاز
قدرت أن تلزمنا فنقول ِإن اْلش
َ ْ َ َ ُِ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
ُ
ییر ِه دخوله ِفی الحد ِث لیس لك وراءه شیء یا عبد الک ِر ِیم فانقطع و خ ِزی».
ییر عل ِیه خروجه ِمن ال ِقد ِم کما أن ِفی تغ ِ
التغ ِ
ّ
 .1گاهی مفردات یك مطلبی مجهول نیست؛ اما نسبت دادن یك مفهوم به مفهوم دیگر دچار پیچیدگی میشود که از
آن به مجهول تصدیقی تعبیر میشود و ائمه اطهار با بیان براهین به تبیین این مجهول تصدیقی پرداختهاند.
امام رضا در مقام شناخت خدا میفرماید که اساس شناخت خدا یکتا دانستن خدا است و الزمه یکتا دانستن
ّ
خدا ،محدود ندانستن خداوند است .بعد برای این مطلب خود که توحید وقتی محقق میشود که تحدید از خدا نفی
ْ ُ
َ َ َ ُُْ َ ُ َ
ُ
ول أ َن کل َم ْحد ٍود َمخلوق»؛ عقول انسانها حکم میکند و
بشود ،برهان اقامه میکند و میفرمایدِ « :لشهاد ِة العق ِ
شهادت میدهد که هر محدودی مخلوق است .برهان امام را بدین صورت میتوان تصویر کرد که از صغری (خدا
مخلوق نیست) و کبری (هر محدودی مخلوق است) نتیجه گرفته می شود که خداوند محدود نیست.
 .1ائمه اطهار گاهی با ارائه برهانهای خود تعارض موجود در یك عبارت را تبیین و توضیح میدادند.

 .1-1کُلُّ قائم فِی سِوَاهُ مَعْلُول

در میان متون روایی ،احادیث عقلی فراوانی دیده میشود که به خاطر وجود الفاظ و
اصطالحات خاص فلسفی از احادیث مشکل شمرده میشوند .الفاظی از قبیل حدوث ،قدم،
ّ
علت ،معلول ،حرکت و تغییر .با اشراف بر مفاهیم این الفاظ میتوان به تبیین اینگونه احادیث
پرداخت؛ برای مثال ،در روایت زیر تبیین معنای لفظ معلول ،مشکلگشای معنای روایت است.
ُ
ُ ُّ
امیر مؤمنان فرموده استَ « :و کل قائم ِفی ِس َو ُاه َم ْعلول( ».سیدرضی2424 ،ق :خطبه)286
ّ
ّ
کهنترین مسئله فلسفه ،مسئله علت و معلول است .در هر سیستم فلسفی نام علت
و معلول برده میشود ،برخالف اصالت وجود یا وجود ذهنی که در برخی سیستمهای
فلسفی جایگاه بلندی دارد و برخی از سیستمهای فلسفی دیگر کوچکترین آگاهی از آن
ندارند.
ّ
ّ
عمیقترین رابطهها ،رابطه علت و معلول است که علت وجوددهنده معلول است .آنچه
ّ
ّ
معلول از علت دریافت میکند ،تمام هستی و واقعیت خویش است؛ بهطوریکه اگر علت نبود،
ّ
معلول هم نبود .پس نیاز معلول به علت ،از شدیدترین نیازها -یعنی نیاز در اصل هستی-
است.
ّ
ّ
از جمله مسائل باب علت و معلول این است که هر پدیدهای معلول و نیازمند به علت
است؛ یعنی اگر چیزی در ذات خود عین هستی نیست و هستی او عارض شده و پدید آمده
ّ
است ،ناچار در اثر دخالت عاملی بوده است که آن را «علت» مینامیم؛ پس هیچ پدیدهای
ّ
نظریهّ ،
علت نیست .فرضیه مقابل این ّ
نظریه «صدفه» و «اتفاق» است ،اینکه فرض شود
بدون
ّ
ّ
پدیدهها بدون علت پدید میآیند .این فرضیه به شدت مردود است.
ّ
ّ
طبق آنچه عقل از علت و معلول بیان میکند ،این است که رابطه علت و معلول از حیث
ّ
وابستگی ،یک طرفه است نه دو طرفه؛ زیرا وجود معلول وابسته به وجود علتش است ،ولی
ّ
ّ
وجود همین علت وابسته به همین معلول نیست؛ هر چند امکان دارد خود این علت ،معلول
ّ
ّ
علت دیگری باشد و از این حیث وابسته به آن علت باشد .برای مثال ،ممکن است «ج» معلول
ّ
«ب» و «ب» معلول «الف» باشد ،در این صورت« ،ب» هم معلول است و هم علت (یعنی
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442؛ همان 266 ،14 :5 ،و  .)282برای روشن شدن ّ
اهمیت براهین عقلی در تبیین
مشکلالحدیث ،در ادامه چند حدیث مشکل با برهان تبیین میشود:
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12
12

هم وابستگی دارد و هم معلولی به او وابسته است) ،ولی حیثیات آن متفاوت است.
با تبیین معنای معلول میتوان به معنای روشنی از این حدیث دست یافت .ابن ابی الحدید
با توجه به معنای معلول به تبیین حدیث پرداخته و روشن کرده است که امور قائم به غیر مثل
ً
اعراض حتما معلول است؛ زیرا اگر اعراض واجب بودند ،باید در قوام خودشان از غیرشان غنی
ّ
میشدند؛ در حالیکه اعراض محتاج محلی هستند که ذاتشان با آن قوام بگیرد ،پس این
عرضها ،معلول هستند؛ زیرا هر محتاج به غیری ،ممکن است .پس باید برای این ممکن
مؤثری باشد (ابن أبی الحدید2414 ،ق.).2 :21 ،
 .1-2اعْرِفُوا اللَّهَ بِاللَّه

نمونه دیگر از احادیث مشکل اعتقادی که با تبیین عقلی میتوان به معنای آن پی برد،
ُ َ َ
حدیثی از امیر مؤمنان است که میفرمایدْ « :اع ِرفوا الل َه ِبالله» (کلینی241. ،ق.)85 :2 ،
معنای ظاهری حدیث این است که در مقام شناختن خدا باید بهوسیله خودش خدا را شناخت،
ّاما درك و فهم این حدیث سختی خودش را دارد و مشکل این است که مجهول چطور میتواند
ّ
معرف خودش باشد؟ در مورد ّ
ّ
معرف باشد
معرف بحث
شده است که باید روشنتر از ِ
ّ
(ابنسینا)41 :2164 ،؛ پس باید این معضل را حل کرد که منظور امیر مؤمنان از این حدیث
چیست و چطور خود خدا میتواند ّ
معرف خودش باشد؟
ً
کلینی در الکافی غالبا به نقل و تبویب احادیث پرداخته است و کمتر حدیثی را شرح
میدهد .از احادیثی که کلینی به توضیحش میپردازد ،همین حدیث است .ایشان در مقام تبیین
حدیث گفته است که خدا ،اشخاص ،انوار ،جواهر و اعیان را خلق فرموده است و شباهتی با
مخلوقاتش ندارد .پس اگر کسی بخواهد خدا را با تشبیه بر مخلوقاتش بشناسد ،راه خطا رفته
است .در مقابل ،کسی اگر شباهت خدا با موجودات را نفی کند ،در واقع خدا را بهوسیله خدا
شناخته است (کلینی241. ،ق.)85 :2 ،
برخی از شارحان در توضیح این حدیث از مباحث عقلی استفاده کرده و قائلند که راه
شناخت خدا یا مشاهده و یا تنز یه و تقدیس است و نمیتوان تعریفی برای خدا اقامه کرد؛ چون
هیچ امری روشنتر از خدا نیست که در تعریف گنجانده شود .از دو راه گفته شده ،راه اول برای
ّ
کسی که تعلق به دنیا دارد ،ممکن نیست .پس راه دوم باقی میماند ،با این توضیح که با وجود
اشیا بر ذات خدا استدالل شود؛ یعنی ذات خدا بهوسیله نفی مثل و شبه شناخته میشود؛ برای

 .1-3إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍ حَقِیقَة

مورد دیگری از احادیث مشکل که میتوان با معارف و براهین عقلی به تبیین آن پرداخت،
َ
َ ُ
حدیثی از پیامبر خدا است که میفرمایدِ « :إ َن َعلی ک ِل َح ٍق َح ِقیقة» (کلینی241. ،ق:2 ،
 .)69این حدیث در نگاه اول معنای چندان روشنی ندارد .فهم اینکه هر حقی ،حقیقتی دارد ،با
مشکل مواجه است؛ زیرا گزاره و خبری که از مبتدا و نهادی داده میشود باید ّ
مبین و
توضیحدهنده مبتدا باشد .وقتی مبتدا و خبر عین هم باشند ،تبیین و توضیحی دقیق به دست
مترجمان الکافی با اضافه کردن کلماتی بر
نمیآید؛ بنابراین با توجه به این مسئله بعضی از
ِ
ترجمه حدیث خواستهاند به تبیین حدیث کمك کرده باشند؛ برای مثال ،آقای مصطفوی ترجمه
حدیث را بدینگونه آورده است« :برای هر امر حقی ،حقیقتی موجود است که به سوی آن حق
رهبری میکند( ».مصطفوی)88 :2 ،2169 ،
ّ
با وجود اینکه این توضیحها اضافه شده است ،اما حدیث بهطور کامل واضح نشده و
پیچیدگیاش هنوز مانده است .با مراجعه به شروح الکافی روشن میشود که با به کارگرفتن
براهین عقلی ،معضل فهم این حدیث از بین میرود .یکی از شارحان با بهرهگیری از مباحث
عقلی در شرح این حدیث میگوید« :وجود هر موجودی در خارج ،زائد بر ذاتش است؛ پس
ّ
موجودیت این وجود با آن
برای هر وجودی یك اصلی است که آن اصل ،منشأ وجودش شده و
ّ
موجودیت آن وجود باطل است .پس این وجود با لحاظ آن
اصل است و با قطعنظر از آن اصل،
اصل دارای حقیقت میشود و قرینه بر این مطلب استفاده از «علی» در این حدیث است که این
ّ
حرف جر بر احاطه و استعالی علت بر معلول داللت میکند (صدرالدین شیرازی:1 ،2181 ،
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اینکه غیرخدا ،مخلوق خدا است و مخلوق نه در ذات مساوی خالق است تا اینکه مثل خدا
باشد ،نه در صفات مساوی خدا است تا شبهخدا باشد و چون صفات خدا عین ذات خدا است.
اگر چیزی در صفت مساوی با صفات خدا باشد ،در واقع با ذات خدا هم مساوی است و
ّ
الزمهاش این است که مثل خدا باشد و الزمهاش تعدد خالق است که محال است؛ پس
زمانیکه ما سوای خدا از خدا سلب شد ،فهمیده میشود که خدا ّ
منزه است از اینکه توصیف
به غیر ذاتش شود و یا بر خدا معنایی غیر از ذاتش صدق کند .پس نهایت چیزی که در باب
معرفت خدا با برهان میتوان گفت اینکه امکان ندارد شناخت خدا به چیزی غیر خودش باشد
(صدرالدین شیرازی.)62 :1 ،2181 ،

ـــــــــــ
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.)1.4
طبق گفتههای این شارح حدیث -که ذیل حدیث هم میتواند ّ
مؤید این گفته باشد ،-به
ّ
مطلب حقی ،راهی است که با
نظر میرسد منظور پیامبر این است که برای سنجیدن هر
ِ
ّ
ّ
حق ّ
حق ّ
انیت مطالب ،حقیقت
انیت مطلب پی برد و مالك و میزان سنجش
لحاظ آن میتوان به
است که به تعبیر مالصدرا ،اصل آن چیز است و چون حدیث در مقام تبیین منشأ احادیث
ِ
درست از نادرست است ،میتوان نتیجه گرفت که منظور پیامبر این است که قرآن اصل،
منشأ و معیار سنجش احادیث است؛ به طوریکه هر حدیثی که موافق قرآن بود باید اخذ شود و
هر حدیثی که مخالف قرآن باشد ،باید ترك شود.
2

 .1-4کارکرد ضمنی برهانهای عقلی در تبیین احادیث مشكل

ّ
متضمن است که در ذیل به
براهین عقلی در ضمن تبیین مشکلالحدیث ،فوائد دیگری را نیز
برخی از این فوائد اشاره میشود:

 .1-4-1اعتبارسنجی احادیث

برهانهای عقلی عالوه بر اینکه در تبیین احادیث دارای کارآمدی خاصی هستند ،در نگاه
ّ
بعضی از شارحان حدیث میتواند در نقش یکی از مؤلفههای اعتبارسنجی احادیث هم نقش
ایفا کند؛ بدین صورتکه اگر مضمون حدیثی با برهانهای عقلی مطابقت داشته باشد ،میتوان
به صدور این حدیث اطمینان کرد ،هر چند سند صحیحی نداشته باشد.
مالصدرا از جمله این شارحان حدیث است .ایشان در توضیح حدیث دوم باب عقل اصول
ّ
کافی میگوید که سند این روایت به خاطر بعضی از راویانش از جمله سهل بن زیاد و مفضل
بن عمر ،ضعیف به حساب میآید؛ ّاما ضعف سندی این روایت به ّ
صحت مضمونش ضرر
نمیزند؛ چراکه با برهان عقلی مضمون روایت تقویت میشود .وی سپس از این برداشت خود
قاعده عمومی ارائه میکند و میگوید که با این شیوه ،میتوان به ّ
صحت مضمون بیشتر احادیث

11
11

 . 2علی کل حق حقیقة ،ان کل موجود فی الخارج وجوده زائد علی ذاته فله اصل ینشأ منه وجوده و هو حقیقته
االصلیة ،اذ هو به موجود و هو بذاته اذا قطع النظر عن ذلك االصل الی ذاته من حیث ذاته بذاته یکون باطال ،فهو
بذلك االصل ذا حقیقة فذلك االصل حقیقته ،و انما اتی بکلمة «علی» لداللتها علی االحاطة و االستعالء التی للعلة
بالقیاس الی معلولها.
َ َ َ ُ ِّ َ ٍّ َ َ ً َ َ َ ُ ِّ َ َ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ
اب نورا فما وافق ِکتاب الل ِه فخذوه و ما خالف ِکتاب الل ِه فدعوه.
ِ .1إن علی کل حق ح ِقیقة و علی کل صو ٍ

در باب اصول معارف و مسائل توحیدی که سند ضعیفی دارند ،پی برد.
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تبیین معارف ائمه از طریق برهانهای عقلی سبب ژرفنگری و تیزبینی در به دست
آوردن معارف اهلبیت میشود .مالصدرا یکی از شارحانی است که به این سبك عمل کرده
است .عالمه شعرانی درباره روش مالصدرا میگوید« :مردم قبل از صدرالمتألهین بیشتر گمان
میکردند که سخنان ائمه خطابی و مناسب فهم عامه است ،ولی از زمانی که مالصدرا
احادیث اصول عقائد را شرح کرد ،ثابت شد که تمام سخنان آنان برهانی و مبنی بر دقائق علم
1
توحید است( ».مازندرانی.)181 :1 ،2181 ،
امام خمینی نیز یکی از راههای استفاده از دقائق معارف اهلبیت را آشنایی با افکار
1
مالصدرا میداند (معماری.)5 :218. ،
 .2استفاده از نقد بنایی در تبیین احتجاجهای معصومان

ّ
محاجه بهعنوان یکی از شکلهای گفتوگو و تبیین باورها ،جایگاه مهمی در
مناظره و
زندگی اجتماعی انسان دارد .یکی از ارکان اصلی در احتجاجها ،مخاطب است که مناظرهگر با
توجه به وضعیت و شرایط مخاطبان از شیوههای متفاوتی استفاده میکند .از کاربردهای مهم
مناظره ،نقد افکار طرف گفتوگو است و این نقد ممکن است به دو شکل انجام گیرد که این دو
شکل در زبان رایج علوم دینی به اشکال مبنایی و اشکال بنایی معروف شدهاند .با وجود اینکه
این دو اصطالح در بیشتر کتب استداللی دینی استفاده شده استّ ،اما به تعریف و تبیین این دو
پرداخته نشده است (روحانی4.6 :5 ،2181 ،؛ صدر2425 ،ق141 :؛ سند2419 ،ق:2 ،
ً
 )111و با توجه به تتبع نسبتا جامع نگارنده ،فقط در مقالهای به صورت گذرا تعریف شده است
(مبلغی ،ش)1 :17
 .2و کان الناس قبل صدر المتألهین یظنون کالم االئمة خطابیا مناسبا الذهان العامة اال قلیال مما تعرض لشرحه
أعاظم علمائنا فلما شرح الصدر أحادیث االصول ثبت أن جمیع ما ذکروه برهانیة مبینة لدقائق علم التوحید.
 .1امام خمینی« :اگر کسی با مبانی و مقدمات مقرره در محال خود مخصوصا کتب عرفانی شامخین و در فالسفه
کتب صدر الحکماء و الفالسفه و افضل الحکماء االسالمیه این مشرب احالی ایمانی را درك کند و به مقام قلب
برساند ،فتح این باب بر او میشود».

درآمدی بر فهم احادیث مشكل اعتقادی با مطالعه موردی در احادیث علوی

 .1-4-2کشف دقائق کالم معصومین
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با توجه به اینکه این دو شیوه از نقد و اشکال یک شیوه عقالیی است و تمام عقال هم در
ّ
محاجات خود برای غلبه بر خصم از این شیوه استفاده میکنند ،میتوان با تکیه بر
مناظرات و
ارتکازات ذهنی و موارد استعمال ،اشکال بنایی و مبنایی را بدین صورت تبیین کرد که منظور از
اشکال مبنایی این است که انسان بر مبنای طرف مقابل ایراد وارد کند و پایههای استدالل وی را
خراب کند و مقصود از اشکال بنایی این است که با مبنای خصم در مقام احتجاج کاری
پیروی خصم از مبنای خودش است .مسئله بسیار مهم در
نداریم ،بلکه اشکال اصلی در عدم
ِ
اشکال بنایی این است که مبنای خصم احتمال دارد با احتجاجکننده یکی باشد و نیز احتمال
دارد که متفاوت باشد و در نتیجه ،نباید دالیل ناقد را عقیده واقعیش دانست؛ زیرا وی در مقام
غلبه بر خصم از این راه است و چه بسا ممکن است که عقیدهاش در این مسئله غیر از مسائل
مطرحشده در مناظره باشد.
اشکال بنایی از جهتی از اشکال مبنایی مشکلتر است؛ زیرا در بنایی ،عالوه بر اینکه انسان
ّ
ّ
باید از مبنای خصم مطلع باشد ،باید از عدم مشی خصم طبق مبنای خودش نیز مطلع باشد.
ّ
اشکال بنایی با جدل (طوسی )444 :21.6 ،و قاعده الزام (حلی2425 ،ق169 :؛ جعفری،
82 :2161؛ بجنوردی )2.1 :1 ،21.. ،همافق است؛ به این معنا که مضمون هر سه مطلب
ّ
در آخر یکی است؛ زیرا جدل ،صناعتی است که با آن میتوان از مقدمات مشهور یا مسلم،
قیاسی تشکیل داد و با آن ،وضعی (رأی یا عقیدهای) را ابطال کرد یا از وضعی دفاع نمود،
بیآنکه تناقضی الزم آید (ابنسینا2965 ،م )11-1۲ :3 ،و هدف از تألیف قیاس یا استقرای
ّ
بودن
جدلی به منظور اقناع و الزام مخاطب از آن صادر میشود .دقت در ماده جدل همافق ِ
ّ
اشکال بنایی و جدل را میرساند؛ زیرا اگر در مباحثات ،اسکات خصم ،مدنظر باشد ،ماده
َ
ّ
ّ
مسلمات در استدالل به کار میرود و مسلمات عبارت از قضایای معتقدی هستند که به سبب
توافق مردم و تسلیم در مقابل آنها ،صادق به شمار میآیند؛ در حالیکه در واقع اعم از صادق،
کاذب و مشکوک هستند.
همافقی قاعده الزام با اشکال بنایی نیز بدین صورت است که شیعیان طبق این قاعده ،در
مواردی که بین فقه شیعه و غیرشیعه اختالفنظر وجود دارد ،میتوانند فرد غیرشیعه را وادار به
پذیرش قوانین دین و مذهب خودش کنند؛ هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده نباشد
(فرحی1۲31 ،ق.)133 :
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ائمه اطهار( مفید2421 ،ق269 :؛ مجلسی2411 ،ق51 :1 ،؛ مجلسی2414 ،ق:2 ،
 )151و اصحابشان (ابنبابویه )164 :1 ،2195 ،در مناظرههای خود از شیوه بنایی به وفور
ّ
استفاده کردهاند و دقت نکردن به این شیوه از احتجاج ائمه ،سبب مشکل نمایی برخی از
احادیث مشکل شده است و با تبیین روش احتجاجهای ائمه در مناظرههای خود بسیاری از
احادیث از زمره مشکلالحدیث خارج شده و معنایی همافق با روح تشیع را در اختیار مخاطبان
خود قرار میدهند.
مطلب بسیار مهم در استفاده از این شیوه در تبیین احادیث مشکل ،احراز مبنای ائمه
اطهار است که در مرحله اول با ادله محکم مبنای معصومان باید مشخص شود و این
ّ
محاجه میشود و با این
احراز مبنای واقعی ،قرینهای محکم بر جدلی بودن حدیث در مقام
روش تبیین احادیث میتوان به ایرادتراشیهای بیاساس بر علیه شیعه پاسخ داد.
در این قسمت نمونه ای از مناظرات مشکلنمای ائمه آورده میشود و به تبیین و رفع
اشکال از این گزارههای حدیثی پرداخته میشود؛ بدین ترتیب که اول متن مورد بحث آورده
میشود ،در مرحله بعد اشکال وارد بر متن توضیح داده میشود ،در مرحله سوم ،مبنای ائمه
ّ
با دالیل محکم بیان میشود و در آخر با توجه به مبنای مسلم ائمه بنایی بودن اشکال روشن
خواهد شد.

ـــــــــــ

 .2-1مبنای خالفت در نامه ششم نهجالبالغه

ّ
نامه امیر مؤمنان به معاویه یکی از نامههای بحثبرانگیز است .علت مشکلنما بودن این
نامه در این است که طبق عقیده شیعه ،امامت مقامی انتصابی از طرف خدا است و انتخاب
ّ
مردم تأثیری در مشروعیت جایگاه امامت ندارد (حلی241. ،قّ ،)1۸1 :اما این نامه در تقابل
با این عقیده مشهور است و در نگاه اول انتخابی بودن جایگاه امامت را میرساند .متن نامه
َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
وه ْم علی ِه فل ْم
بدین صورت استِ « :إنه بایع ِنی القوم ال ِذین بایعوا أبا بک ٍر و عمر و عثمان علی ما بایع
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َو َس َم ْو ُه ِإ َماما کان ذ ِلك ِلل ِه ِرضا ف ِإن خ َر َج ع ْن أ ْم ِر ِه ْم خ ِار ٌج ِبط ْعن أ ْو ِبدع ٍة َر ُّد ُوه ِإلی َما خ َر َج ِم ْن ُه ف ِإن أ َبی
ٍ
َ
َ َ
ْ
َ َ
َ
ُ َ ََ َ ْ َ
َ َ ُ َ َ ِّ
َ
قاتل ُوه علی ات َب ِاع ِه غی َر َس ِبیل ال ُم ْؤ ِم ِنی َن َو َوال ُه الل ُه َما ت َولی َو ل َع ْم ِری یا ُم َع ِاو یة ل ِئ ْن نظ ْرت ِب َعق ِلك ُدون
ِ
َ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ
ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ
َه َو َاك َل َتج َد ِّنی َأ ْب َر َأ َ
اس ِم ْن َد ِم عث َمان َو ل َت ْعل َم َن أنی ک ْنت ِفی ع ْزل ٍة ع ْن ُه ِإال أن ت َتج َنی ف َتج َن َما َبدا لك َو
الن
ِ
ِ
َ َ
السالم» (سیدرضی2424 ،ق :نامه)6؛ آن مردمی که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کردند با

17
17نقد
و
بررسی
دیدگاه
ناصر
القفاری
درباره

ـــــــــــ
ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
ـــــــــــ

سال نهم ،شماره سی و سوم ،تابستان 0011

18
18

ّ
همان شرایط و ّ
مقررات با من بیعت کردند ،حاضر را حقی نیست که غیر را اختیار کند ،و غایب
را نمیرسد که آن را قبول نکند .شورا برای مهاجرین و انصار است .اگر بر مردی در خالفت
اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند خداوند به آن راضی است؛ بنابراین اگر کسی از فرمان اهل
شورا با انکار و بدعت بیرون رود او را به آن برمیگردانند و اگر فرمان آنان را نپذیرد ،با او به
خاطر پیروی از غیر راه اهل ایمان میجنگند و خداوند بر گردن او نهد آن را که خود بر عهده
گرفته است.
برخی از مخالفان با استدالل به این نامه به امامت انتصابی ایراد گرفتهاند و طبق این نامه
ّادعا میکنند که امامت انتخابی است؛ از جمله ابن ابی الحدید معتقد است این بخش از کالم
امیر مؤمنان با صراحت ،بر این داللت دارد که انتخاب شورا راه اثبات خالفت است و به
شیعه نسبت داده است که این نامه از باب تقیه است .امام نمیتوانست در برابر معاویه واقعیت
را بیان کند و تصریح کند که من از سوی رسول الله مبعوث به خالفت شدهام (ابن أبی
الحدید2414 ،ق.)15 :24 ،
در جواب این دسته از استداللکنندگان باید گفت که امیر مؤمنان نوع خاصی از استدالل
را در برخورد با مخالفان فکری ،عقیدتی و سیاسی به کار میبرد .استداللهای آن حضرت به
سبکی بود که مخالفان توان پاسخگویی به آن را نداشتند .آن حضرت بر اساس سخنان و
اعتقادات مخالفان ،علیه آنان استدالل میکرد.
ّ
ّ
ّ
امام در نامه به معاویه و در استدالل بر حقانیت خویش ،به نص یا سابقهاش در اسالم و
سخنان حضرت رسول دربارۀ خود اشاره نکرده است؛ چراکه در این صورت ،با انکار معاویه
و توجیه و تأویل آن مواجه میشد .امام آنچه که معاویه بر اساس آن به قدرت رسیده بود را
ّ
مشروعیت خالفت خویش را بر اساس آن به وی یادآور میشد .قدرت معاویه
مطرح میکرد و
ناشی از انتخاب او ّ
توسط عمر و تأیید اماراتش از جانب عثمان بود .معاویه و همفکرانش اعتقاد
داشتند که ابوبکر ،عمر و عثمان از آن روی بر ّ
حقاند که مهاجر و انصار با آنان بیعت کردهاند.
امام با این استدالل به معاویه میفهماند که ّ
حق مخالفت با منتخب مهاجر و انصار را ندارد.
معاویه نیز هیچگاه نتوانست به این استدالل امام پاسخ مناسبی بدهد .مسئله خالفت خلفای
پیشین چیزی نبود که بتواند آن را انکار کند .در واقع استدالل امام استداللی به اصطالح
ّ
ّ
«جدلی» است که مسلمات طرف مقابل را میگیرد و با آن بر ضد وی استدالل میکند .در

 .2-2حكمت 191نهجالبالغه

یکی از مشکلالحدیثهای مربوط به بحث امامت در کلمات قصار نهجالبالغه

ّ
آمده است که در آنجا حضرت برخالف عقیده مسلم شیعه -که امامت را انتصاب از
جانب خدا میدانند -معیار خالفت و امامت را صحابه بودن و قرابت فامیلی با رسول
َ َ َْ َُ َ
خدا دانسته است .متن فرمایش حضرت بدین صورت استَ « :وا عج َبا أن تکون
َْ
ْ َ َُ َ َ َ َ َ َ ُ َ
ون ب َ
الص َح َاب ِة َو الق َر َابة» (سیدرضی2424 ،ق :حکمت)291؛
ال ِخالفة ِبالصحاب ِة و ال تک ِ
شگفتا! آیا خالفت به دلیل مصاحبت با پیامبر برپا میشود ،ولی با مصاحبت و
خویشی به وجود نمیآید؟
سیدرضی بعد از ذکر این حدیث ،شعری هممضمون با مطلب قبلی از حضرت بدین
َ ُ
َ ُ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ
یف ب َه َذا َو ُ
الم ِش ُیرون غ َی ُب َو ِإن
صورت روایت کرده است« :ف ِإن کنت ِبالشوری مل
کت أمورهم ،فک ِ
َ
َ َ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ
ََ
جت خ ِص َیم ُهم ،فغ ُیر َک أولی ِب َالن ِبی َو أ َقر ُب» (سیدرضی2424 ،ق :ذیل حکمت
کنت ِبالقربی حج
)291؛ اگر با شورا کار را در دست گرفتی ،این چه شورایی است که رأیدهندگان در آن نبودند؛
و اگر با نسب بر مدعیان حجت آوردی ،دیگری از تو به رسول خدا نزدیکتر بود.
تبیین این حدیث مشکل در گرو عنایت به شیوه القای بحث از طرف امیر مؤمنان است.
ّ
حضرت در این فرمایش اشکال بنایی وارد کرده است ،بدین معنا که اگرچه امام در تحقق
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اینجا ،معاویه که خود را از طرفداران حکومت خلفای پیشین میدانست ،نمیتوانست چگونگی
گزینش آنها را برای خالفت انکار کند و این در حالی بود که این گزینش به صورت بسیار
کاملتری در مورد حکومت علی واقع شده بود .عموم مهاجران و انصار در مدینه با آن
حضرت بیعت کرده بودند و ّ
حتی طلحه و زبیر که بعدها به مخالفت برخاستند نیز جزو
بیعتکنندگان بودندّ .
سنت آن زمان بر این بود که اگر مهاجران و انصار مدینه کسی را انتخاب
میکردند غایبان و دورافتادگان آن را به رسمیت میشناختند؛ بنابراین معاویه نمیتوانست با این
استدالل امام به مخالفت برخیزد.
ً
خطای ابن ابی الحدید از اینجا است که به مخاطب این نامه (یعنی معاویه) اصال نگاه
نکرده و همچنین مسئله جدل را با مسئله ّ
تقیه اشتباه نموده است .شیعه نمیگوید امیر مؤمنان
در مقابل معاویه تق ّیه کرد ،بلکه میگوید که به چیزی استدالل کرد که او نتواند با آن مخالفت
ّ
ّ
کند؛ یعنی با مسلمات نزد او ،بر ضدش با آن استدالل فرمود (مکارم شیرازی.)85 :9 ،2191 ،
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امامت ،به ْ
نص باور دارد و بر آن تأکید می ورزد؛ ّاما در فضایی سخن میگوید که حقایق،
دگرسان شده و کسی این حقیقت را نمیپذیرد .امام وقتی این فرمایش را بیان کردند که عمر به
ابو بکر گفت« :تو در سختی و آسایش مصاحب و همراه رسول خدا بودی ،دستت را بده تا
با تو بیعت کنم ».در این فضا ،امام با صاحبان سقیفه به جدال احسن پرداخته و فرمود« :اگر
شرط خالفت ،صحابی بودن باشد ،به طریق اولی ،من باید خلیفه باشم؛ چراکه افزون بر
صحابه بودن ،قرابت با پیامبر را نیز دارم»؛ یعنی صحابی بودن با قرابت پیامبر ،وقتی با هم
همراه شدند ،دارنده آن اولی خواهد بود (طباطبایی ،21.9 ،ش .)95 :28
نتیجهگیری

احادیث اهل بیت در کنار قرآن ،منبع مهم معرفتی برای شیعیان است و باید در فهم
دقیق احادیث ،به ویژه احادیث اعتقادی ّ
همت گماشت .فهم برخی از احادیث اعتقادی بسیار
دشوار است و شارحان کتابهای حدیثی در این عرصه ،تالشهای خوبی را به ثمر نشاندهاند.
در مجموعه احادیث اعتقادی ،به نظر میرسد احادیث توحیدی و احادیث اثبات امامت ائمه
اطهار از مهمترین و پربسامدترین احادیث کالمی و اعتقادی است که بخشی از آنها را
بیتردید باید در شمار مشکلالحدیثها برشمرد.
هدف پژوهش حاضر تأملی در چگونگی فهم مشکلالحدیثهای اعتقادی و کالمی با تکیه
بر احادیث علوی بود و محور اصلی این پژوهش سعی در قاعدهمند کردن چگونگی تبیین
احادیث مشکل است و بهعنوان درآمد و مقدمه برای رسیدن به این هدف ،احادیث توحیدی و
احتجاجهای معصومان مورد کنکاش واقع شده است.
در این تحقیق ،ابتدا دهها روایت اعتقادی -در موضوعات توحید ،امامت و خالفت -همسو
با تعریف مشکلالحدیث در نهجالبالغه و احادیث علوی گزینش و سپس شیوههای تبیین
شارحان این احادیث بازخوانی شد .شارحان در تبیین مشکلالحدیثهای اعتقادی توحیدمحور
تنها با استفاده از معارف و براهین عقلی ،توانستهاند مشکل فهم احادیث توحیدی را برطرف
کنند .بنابراین پژوهشگرانی که به دنبال فهم صحیح مشکلالحدیثهای اعتقادی در حوزه
توحید هستند ،باید ابتدا دانش خود را در برهانشناسی و قواعد عقلی تنومند سازند و سپس به
شرح و بسط اینگونه روایات روی آورند؛ ّاما در فهم مشکلالحدیثهای اعتقادی در موضوع
ّ
تمرکز به سیاق مباحث ارائهشده ّ
توسط اهلبیت ،ابتدا به
امامت و خالفت ،شارحان ضمن
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درآمدی بر فهم احادیث مشكل اعتقادی با مطالعه موردی در احادیث علوی

دنبال آشکار کردن شیوه استداللی ائمه هستند که بیشتر از شیوههای نقلی بهره جستهاندّ .اما
آنچه مهم است ،گاهی خلط بین شیوه بنایی و مبنایی در استداللها ،سبب مشکلنما شدن این
ّ
احادیث شده و با دقت در شیوه مباحثات ائمه ،پیچیدگی برخی از احادیث مشکل برطرف
میشود.
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