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چکیده
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مقدمه
موض وع نق د عقل در حوزه ح دیث ش یع به ویژه در زمینه روایات اعتقادی
س ابقه اى دی ین داش ته و طیف گتت دهای از دیدگاهها را به خود اختصاد داده است؛
اما ب خورد همگان نت ات به این رویک د ،مثات و در یک س ن ناوده اس ت در حاحی
که در مکتب بغداد ،رویک د نقد عقلی به شدت مورد توجه علما بود ،مکتب قم موضعی
مخاحف نت ات به این روش داش ت از یک س و بغدادیان احتزام قمیان به روایات سهو و
نت ی ان نا و اعتقاد به علم اکتت اب امامان را نوع اهانت به مقام پیاما و امامان
قلمداد نموده (رک :ش یخ مفید )431-431 ،4141 ،و از س وی دیگ ش یخ ص دو ،
نماینده مکتب قم ،منک ان احادیث س هو و نتیان نا را از غاحیان م شم د (ابن بابویه
قمی )313 :4 ،4143،ش یخ مفید هم به روش نی بیان نمود که اگ حدیثی ب خالف
احکام عقلی باش د ،مانای حکم ق ار نمیگی د« :اِن وَجَدنا حدیثاً یُخاحِفُ احکامَ احعقولِ
طَ َحناه حقض یةِ احعقولِ بفتادِه» (شیخ مفید )411 ،4141 ،سید م تض نیز ب قمیان،
به دحی پذی ش ب خ روایات متض من جا و تش ایه خ ده گ فته و همه نان را جز
ش یخ ص دو اه جا و تشایه محتو میک د (ش یف م تضی )343 :3 ،4131 ،از
منظ وی تأوی یا ردّ روایاتی که مخاحف ادحه عقلی عص مت هت تند ،هم ون تأوی
ظواه ب خ یات ،الزم اس ت (ش یف م تض ی )483 ،4131 ،در دورههای بعد تقاب
روش اخااریون و اص وحیون نیز اس تم ار همین تفاوت دیدگاه درباره میزان حضور عق
در فهم موزههای دین اس ت در ه حال این تفاوت نگ ش در ه عص با ش دت و
ض عف وجود داشته و نقد عقل به ویژه در روایات اعتقادى ،با افت و خیز استم ار یافته
اس ت (رک :می داماد03-11 ،4111 ،؛ م لت ی ،)413-448 ،4133 ،اما ن ه مهم
اس ت این اس ت ک ه این نق ده ا عم دت اً در محدودهای کوچک و با م کزیت همان
جدالهای پیشین بوده و کمت دامنه موضوعی ن گتت ش یافته است
با این بیان و با توجه به طیف وسیع دیدگاهها پی امون محدوده ادراک عق  ،سوال
این اس ت که اس اس اً قلم و ادراک عق در نقد روایات به چه میزان است؟ و مقصود از
روایات ناس ازگار با عق چیت ت؟ و یا عق به تنهایی توان حکم به رد روایت یا حتی
جعلی بودن ن را دارد یا نه؟
این مقاحه با ب رس ی ثار یت اهلل س احانی و با تم کز ب کتا ایشان در حوزه نقد

حدیث -اححدیث احناوی بین اح وایة و احدرایة -تالش دارد موض ع ایش ان را به عنوان
متکلم و فقیه معاص در ب اب س واالت فو تایین سازد و با اراهه نمونههایی از نقدهای
عقلی ایش ان از روای ات منت و به پیاما  ،میزان کارک د عق در این حوزه را بهت
نمایان سازد
واژه عق ک ه از «عقل ت احاعی » (ف اهیدی413 :4 ،4143 ،؛ ابن منظور،4141 ،
 )118 :44گ فته ش ده در اص به معنای امتاک و استمتاک بوده (راغب:4 ،4141،
 )108و معنای ح و نهی در مش تقات گوناگون ن نهفته اس ت (ابن منظور،4141 ،
 ،)118 :44اما اینکه مفهوم اص الحی این واژه چیت ت و نزاع بین موافقان و مخاحفان
اعتاار دادههای عقلی دقیقاً ب س کدام دس ته از یافتههای عقلی اس ت ،م لای اس ت
که پاسخ ن به روشنی حاص نمیگ دد
یت اهلل س احانی با تأکید ب جایگاه رفیع عق در اس الم ،م اد خویر را از عق ،
عق مورد احت ا خدا ب بندگانر ،یعنی همان ادراکات ق عی عقلی که در ص حت
ن جای هیچ ت دیدی نیتت ،میداند (ساحانی)11 ،4111 ،
ایش ان هم نین در غاز بحث ع ض ه روایات ب عق میف ماید« :منظور از عق ،
روشها و اس تدالالت عقلی که فهم ن مختص اص حا فک و حکمت باش د ،نیت ت؛
بلک ه م اد از عق تنه ا ن چیزی اس ت ک ه هم ه عقالر ب ه دور از نزاع ات و پیر
زمینههای ذهنی ب ن اتفا دارند» (ساحانی)14 ،4141 ،

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

تع ابی ی چون «احعق اححص یف»« ،احعق احص ین»« ،احعق احق عی» در کتا
مورد بحث ،یا «احعق احف ی» و «احعق احت لیم» در س ای ثار ایش ان نیز ناظ به
همین معنا از عق است
از این رو تنه ا ی افت هه ا و گزارههای ق عی عق در دای ه تع یف ایش ان از عق
میگن د و میتواند وسیله سن ر روایات ق ار گی د
 .2حجیت عقل

در ی ات و روای ات بت ی اری عق  ،مورد تک یم ق ار گ فته و به به ه گی ی از ن
ف مودند« :تمام خی و خوبی با عق درک
س فارش ش ده است؛ چنان که پیاما
پذی اس ت و کت ی که عق ندارد ،دین ندارد» (ح انی11 ،4131 ،؛ نوری طا س ی،
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 .1تعریف عقل
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میف ماید« :پیاما ،
331 :44 ،4138؛ م لت ی )418 :01 ،4133 ،یا امام ص اد
ح ت خدا ب بندگانر اس ت و ح ت بین بندگان و خداوند ،عق اس ت» (کلینی،
11 :4 ،4313؛ فیض کاشانی)443 :4 ،4131 ،
با این حال و با وجود احادیث زیادی که ب ع ض ه روایات ب ق ن و س نت وجود
دارد ،تنها در یک روایت ،عق به عنوان معیار تش خیص ص حت و سقم احادیث رسول
خدا

مع فی ش ده اس ت در این روایت پیاما

میف ماید« :اذا أتاکم عنّی

حدیثٌ فاعرضِوه ع ی کتابِ اهللِ و حجّةِ عقهلوکم فان وافَقَهما فاقبِ ه و الّا فاضرِبها به

عرض الجدارِ» (رازی)310 :1 ،4301 ،؛ ه گاه س خنی از من به ش ما رس ید ،ن را ب
کتا خدا و خ دهایتان ع ض ه بدارید ،اگ با این دو هماهنگ بود ن را بپذی ید وگ نه
ن را ب سینه ی دیوار بکوبید
این ام ش اید بدان جهت باش د که اس اس اً پذی ش ح یت ادراکات ق عی عق
ام ی اجتن ا ن اپذی اس ت یت اهلل س احانی با تأکید ب محوریت احکام عقلیه در
عقیده و ش یعت ،رد اعتاار این یافتهها را س اب بت تن راه اثاات ص انع و مت دود
گ دیدن اثاات ش ایع سمانی میداند (ساحانی)14 :4141 ،
با این بیان ،س وای روایت فو  ،پذی ش جایگاه عق در ش ناخت حداق ب خی از
موزههای دین و تش خیص س ه و ناس ه بودن ن ام ی اس ت که حزوم ن اجتنا
ناپذی و غی وابتته به وجود نق در این حوزه است
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با این وجود ،یت اهلل ساحانی با انتقاد از نان که احادیث ح یت عق را نپذی فته
و جعلی میدانند ،ح یت عق را بی نیاز از احادیث ش م ده و ذک این واژه در ق ن به
ص یغههای مختلف و به ص ورت مک ر را دحی کافی ب ح یت ن میداند (س احانی،
 )13 ،4141و بیان میف ماید« :من ق عق ق عی ،مقیاس ی ب ای تش خیص حق از
باط و تص حین ن ه به من ق وحی نت ات داده میش ود ،اس ت» (ساحانی،4141 ،
)11
از این رو اعتا ار دس تاوردهای عقلی در حوزههایی که عق قادر به حکم نمودن
اس ت ،ام ی الزم و ط یقی از ط اس تناا ب ای بش در حیاتر محتو میگ دد
(ساحانی ،بی تا)411 -411 ،

 .3قلمرو ادراک عقل

«در حوزه اعتقادات ،م لو اعتقاد جازم اس ت و رسیدن به این اعتقاد و اذعان به
ه چیزی تنها در گ و مقدمات بدیهی یا نظ ی اس ت که به بدیهی منتهی ش ود تا در
پی ن یقین و اذعان حاص گ دد» (ساحانی ،)333 ،4141 ،ایشان تأکید میکنند رد
عق و اکتفا به نص ود در این حوزه مت تلزم دور و محال اس ت (س احانی،4141 ،
)333
احاته وس عت کارب د عق در حوزه عقاید به معنای بی نیازی از نق در این حوزه
نیت ت ،بلکه ش ناخت مت اهلی چون تفاص ی عاحم ب زخ ،معاد ،صفات احهی و جز از
ط یق نق حاص نمیگ دد
در حوزه عم یعنی اخال و احکام هم عق بت ته به زمینههایی که توان ادراک
دارد حکم مینماید یت اهلل س احانی با اش اره به روایات متض اف در ح یت عق ،
تخص یص این روایات به معارف و عقاید را تخص یص ی بال وجه میدانند (س احانی،
 )413 :1 ،4111و درباره ورود عق به حوزه افعال بیان میکنند:

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

«مالک داوری عق در افعال این اس ت که عق ب خی از افعال را موافق بُعد اعالی
وجود انت ان و کماحی ب ای او مییابد و به حت ن ن حکم میکند و ب خی دیگ را با
بُعد اعال و وجه مثاحی وجود بش ی مخاحف مییابد و نقص ی ب ای او میبیند و حکم به
قان ن میکند» (ساحانی)131 ،4141 ،
ایش ان تأکید میکند همان گونه که در قض ایای نظ ی در عق نظ ی ،قض ایا یا
بدیهی اس ت یا باید به بدیهی منتهی گ دد ،در قض ایای غی واضحه در عق عملی نیز
واجب اس ت که ن قضایا به قضایای اوحی و واضن منتهی شود و سپس تص ین میکند
مت أحه تحت ین و تقاین عقلی از جمله این قضایای بدیهی در عق عملی است که در
همه قضایا ثابت است (ساحانی)114-113 ،4131 ،
ایش ان هم نین تحلی مت أحه ثاات اخال در همه اعص ار و ف هنگها را جز در
پ تو پذی ش تحت ین و تقاین عقلی که ناش ی از جالت واالی انت انی و ف ت ثابت
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قلم و ادراکات و اعتاار گزارههای عق محدود به حوزه خاص ی از دین نیت ت ،و
ن ه مورد ادراک عق در حوزههای مختلف عقاید ،اخال و احکام واقع ش ود ،ح ت و
مالک ایمان و عم ق ار میگی د گتت دهت ین کارک د و جوالنگاه عق در حوزه عقاید
است یت اهلل ساحانی در این باره میف ماید:
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اوست ،میت نمیدانند (ساحانی)111 ،4131 ،
ش ایه این بیان را ایش ان در حوزه تفتی نیز دارند و یات پی امون عقاید و معارف
را در دای ه عق نظ ی و یات م بو به حقو  ،اخال و اجتماع را م بط به عق عملی
میدانند و احاته ه دو را از اقتام عق ص ین میشمارند (ساحانی)01 ،4111 ،
ب ا این بیان میتوان نتی ه گ فت که از منظ یت اهلل س احانی ،در حوزه اخال
که قض ایا به حت ن و قان عقلی ختم میش ود ،نیز عق کارایی گت ت دهای دارد و با
مالک حت ن و قان میتواند خص وص یات و رفتار را در ت ازوی س ن ر ق ار داده و
نت ات به ن داوری نماید از این رو اگ روایاتی منت و به معص ومین علیهم احت الم
وجود داش ته باش د که با مت لمات عقلی در حوزه اخال و با معیار حتن و قان عقلی
ناسازگار باشد ،ق عاً قاب پذی ش نیتت و باید به گونهای محتاطانه با ن تعام گ دد
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در حوزه احک ام هم ه چند م لو عم اس ت و از این رو فقها حتی به روایات
ح اد نیز در این حوزه اعتن ا نمودهان د ،ب ا این وجود یت اهلل س احانی از ویژگیهای
ممتاز ش یعت اس الم را دخاحت دادن عق در دای ه تش یع و اعت اف به ح یت ن در
مواردی که عق ص الحیت ورود و قضاوت دارد ،میداند (ساحانی111 :1 ، 4114 ،؛
همو ،)143 ،4143 ،و ک ارک د عق در این حوزه را م بو ب ه ن دس ته از ادراکات
عقلی که به حت ن و قان عقلی باز میگ دد ،میش مارد ایش ان در عین تص ین ب
مالزمه عق و ش ع (ساحانی 4114 ،احف ،)110 ،بیان میکنند حزومی ندارد ه ن ه را
ش ع حکم میداند ،عق نیز به ن حکم کند و حدیث «إنّ دین احلّه الیص ا باحعق »
(ابن بابویه311 ،4131 ،؛ م لت ی )333 :1 ،4133 ،نیز به همین ام اش اره دارد و از
این روست که قیاس و استحتان نزد شیعه اعتاار ندارد (ساحانی)11 :4 ،4111 ،
از س وی دیگ جایگاه عق در دای ه احکام ،جایگاه کشف است نه تش یع ،پس اگ
عق حکم به قان عقا بال بیان کند این بدان معنا نیت ت که ب خداوند حکم کند که
جاه قاص را عذا نف ماید ،بلکه بدان معناس ت که عق با تدب در صفات احهی چون
عدل و حکمت کش ف میکند که ب ن که ب خوردار از این ص فات ثابت اس ت ،عدم
عقا جاه الزم است (ساحانی)413 -441 ،4111 ،
در م موع ،میتوان چنین نتی ه گ فت که از نظ یت اهلل س احانی ،کارب د عق
در حوزه احکام در حد تشخیص حتن و قان فع است و نه مصلحت و مفتده موجود
در ن (س احانی )18 ،4111 ،ب همین اس اس چه بتا حکمی به ظاه در ظ ف عق

 .4حدود ادراک عقلی

از ن ه بیان ش د ،میتوان دریافت که اعتاار و ح یت یافتههای عقلی به معنای
عدم محدودیت عق در تش خیص و ادراک نیتت تعای یت اهلل ساحانی به «م االت
خاص ه» در حوزه ادراکات عق که بیر از  13مورد در نگاش تههای ایش ان دیده
میش ود ،نیز دحیلی ب تأکید ایش ان ب همین محدودیت اس ت ایش ان در این باره
میگوید« :م اد ما از ح یت ،اطال ن در زمینه تعادیاتی که جز از ط یق وحی راهی
به ن نیت ت ،نمیباشد» (ساحانی )113 :3 ،4131 ،و «تفاوت عمده بین عق و وحی
در این اس ت ک ه م ا از وحی در تم ام حوزهها به ه میگی یم در حاحی که از عق در
زمینههایی خاد میتوانیم استفاده کنیم» (ساحانی ،بی تا)48 ،
و در جای دیگ ی بیان میکند« :تمام کت انی که قاه به حت ن و قان عقلیاند،
ن را به نحو موجاه جزهیه پذی فتهاند و از این بیان دو ام نتی ه میشود 4 :جایز است
ک ه عق حت ن و قان ب خی از افعال را درک نکند؛  1ممکن اس ت ب خی از افعال
وصف حتن و قان به نها تعلق نگی د» (ساحانی 4113 ،احف)14 ،

 .5نقش عقل در نقد روایات و تشخیص احادیث موضوعه

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

از این رو با عنایت به محدودیت قلم و ادراک عق  ،نمیتوان روایات وارد ش ده در
ه موض وعی را با ت ازوی عق س ن ید ،بلکه در گام نخت ت باید دید اس اس اً یا عق
توان ورود ب ه ن حوزه و داوری در ن موض وع را دارد ی ا اینکه ن موض وع از دای ه
ادراکات عقلی خار است و نمیتوان با این میزان به ارزیابی ن پ داخت
س ن ر متن حدیث با مالک عقلی ،یکی از راههای ش ناخت حدیث درس ت از
نادرس ت از منظ عموم محققان ش یعه و سنی است دکت صاحی صاحن قاعده سوم از
قواعد تش خیص حدیث موض وع را مخاحفت حدیث با عق یا حس یا مش اهده و غی
قاب تأوی بودن ن عنوان میکند (صاحی صاحن ،بی تا)111 ،
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نگ د ،اما به دحی مص لحت یا مفت ده پنهان در ن حکم ق عی دین بوده و اعتاار و
ارزش عملی یابد از این روس ت که این حوزه را اساساً جایگاه تعاد میدانند و به همین
جهت تنها در ص ورتی میتوان روایتی فقهی را به دحی ناسازگاری با عق کنار نهاد که
تعارض ن با عق ق عی و اص ول مت لم بدیهی مح ز باش د و نتوان به گونهای ن را
تأوی نمود
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منظور از عق در این کارب د ،همان عق ق عی اس ت ،اما س وای این نوع نقر،
عق کارب د عمده دیگ ی نیز دارد از این رو ب ای عق دو نقر اصلی تع یف ک دهاند:
نخت ت کار یی اس تقالحی عق یا همان عق مناعی که در این کارب د عق در
ردیف منابع دیگ (ق ن و س نت) یک مناع متتق ب ای استخ ا حکم ق ار میگی د
دوم ک ارایی غی اس تقالحی ی ا هم ان عق ابزاری ک ه در ن عق نه به عنوان مناع
متتق  ،بلکه به عنوان ابزاری ب ای استخ ا حکم از منابع دیگ نقر ف ینی میکند
یت اهلل س احانی در بحث تفت ی عقلی به ه دو کارب د عق اش اره نمودهاند
ایش ان از کارب د نوع اول به «تفت ی با عق ف ی و ب اهین مش قه» تعای ک ده و با
بی ان عاارت «قواعد مندر در مدارس کالمی یا تأویالت یا تفت ی ب حت ب علوم
حدیثی» به نوع دوم اش اره نموده و این قت م را قت می عام و شام همه انواع تفتی
دانتتهاند (ساحانی)01 ،4111 ،
گ چه یت اهلل س احانی م اد خود را از تفتی عقلی تنها ناظ به نوع نختت بیان
میکنند (س احانی ،4111 ،د )01با این وجود به دحی به ه گی ی ایش ان از ه دو
نوع ک ارب د عق  ،م ا نیز در ذک نمون ه روایات و کارک د عق در ارزیابی نها به ه دو
نوع خواهیم پ داخت
 .1-5عقل به عنوان منبع

نق د روای ات ب ا اس تف اده از عق مناعی بدان معناس ت که محتوای حدیث ب
گزارههای ق عی عق ع ضه و با این معیار مورد ارزیابی واقع گ دد
 .1-1-5رد روایت بدون نسبت جعل
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گ اه روای اتی در تعارض با عق ص ین و ب هانی ق ار میگی د عق در مواجهه با
این گون ه روایات ،اگ نتواند روایت را به تأوی ب د ،ن را رد میکند احاته رد یک روایت
حزوماً به معنای ب س اخته بودن ن نیتت ،بلکه چه بتا روایتی به دحی نق نادرست یا
تقیه یا دالی دیگ مورد پذی ش نااش د ،اما نتوان به ن نت ات جع داد یت اهلل
س احانی در کتا «اححدیث احناوی بین اح وایة و احدرایة» نمونههایی از این نوع روایات
را که به علت ناسازگاری با عق رد میگ دد ،ذک میکند:
نمونه اول عذا نمودن میت به ساب گ یه اهلر
در منابع اه س نت از عم نق ش ده اس ت که پیاما ف مود :میت در قا ش به

س اب نوحه ب او عذا میش ود (بخاری81 :1 ،4134 ،؛ مت لم ،بی تا14 :3 ،؛ نتاهی،
)40 :1 ،4318
یت اهلل س احانی این روایت را عالوه ب مخاحفت با ص ین یات ق ن از جمله یه
میکند چگونه ممکن اس ت که بپذی یم میت به س اب فع دیگ ی عذا ش ود در
حاحی که عق و ف ت ن را رد میکند ایش ان سپس توضین میدهند که صحین این
روایت ،روایتی اس ت که حماد بن زید از هش ام بن ع وه از پدرش نق ک ده (ساحانی،
 )11 ،4141و گفته اس ت :نزد عایش ه قول ابن عم در مورد میت که به س اب گ یه
اهلر عذا میگ دد گفته ش د ،عایش ه گفت خدا ابا عاداح حمان را رحمت کند که
چیزی را ش نید و ن را حفظ نک د حقیقت ن است که پیاما کنار جنازه یک یهودی
در حاحی که عدهای ب او میگ یت تند رد ش د ،پس ف مود« :أنتم تاکون وانّه حیعذ »؛
یعنی او به س اب اعماحی که در حال حیاتر کت ب ک ده اس ت عذا میشود ،گ چه
اهلر هم اکنون ب ایر گ یه کنند (بخاری1 ،1 ،4134 ،؛ متلم ،بیتا)11 ،3 ،
ایش ان نق اخی را نق ص حین و مورد پذی ش از روایت میداند و روایت پیش ین
را به علت ناس ازگاری با ص ین ق ن و حکم عق به «قان عقا ب یر به س اب گناه
دیگ ی» غی قاب پذی ش میشمارد (ساحانی)11 ،4141 ،

نمونه دوم شفا دادن بیمار جذامی و پیتی توسط دجال

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

تعای ات ایش ان در نقد این روایت روش ن میس ازد ایشان در عین اینکه محتوای
این روایت را به س اب خالف عق بودن م دود ش م دهاند ،از نت ات جع به روایت
پ هیز میکنند و مض مون خالف عق این حدیث را ناشی از اشتااه در نق میدانند از
این رو ب ه درس تی میتوان ی اف ت که از منظ ایش ان این گفته ابن جوزی که «ه
حدیثی را مخاحف با عق یا ناسازگار با اصول یافتی ،بدان که ن ،موضوع است» صحین
نیتت (ابن جوزی)431 :4 ،4381 ،
ف مودند :دجال هنگامی که
از س م ة بن جند نق ش ده اس ت که پیاما
خار میشود بیمار جذامی و پیتی را شفا میدهد و م ده را زنده میگ داند ،در حاحی
که به م دم میگوید من پ وردگار شمایم ،نگاه ه کس گفت تو پ وردگار منی در فتنه
افتاده اس ت و ه کس تا هنگام م گفت اهلل پ وردگار من اس ت ،از فتنه ن ات یافته
اس ت و دج ال ت ا ن زم ان که خدا بخواهد در زمین میماند تا عیت ی بن م یم
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وَال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى (انع ام ،)411 :مخ احف ب ا ف ت و عق

میدان د و بیان
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می ید (ابن حنا  ،بی تا43 :1 ،؛ هیثمی311 :0 ،4138 ،؛ طا انی)114 :0 ،4131 ،
یت اهلل س احانی مض مون این روایت را ناس ازگار با عق و نق میداند و بیان
میکند« :عق به ص ورت متتق به قان بخشیدن قدرتی خار احعاده ب ای کذابین که
موجب امتحان و افتنان م دم ش ود حکم میکند و ظاه روایت در تعای «فیلاث فی
األرض ما ش ار احلّه» بیانگ این ام اس ت که دجال س الهای متمادی در میان امت
اس المی زن دگی و ب ا مع زات و ک ام اتی که خداوند به او اع ا نموده م دم را گم اه
میسازد از سوی دیگ طایعت م دم این است که شیفته کتی میگ دند که از او امور
مع زه س ا س زند و دحیلی ب صد مدعای او میدانند و بدین ت تیب م دم یکی پس
از دیگ ی گم اه میگ دن د در این هنگ ام گن اهش ان با وجود زمین باروری که ب ای
ایمان به چنین شخص [کذابی] وجود دارد ،چیتت؟!» (ساحانی)133 ،4141 ،
از این رو بنا به بیان یت اهلل س احانی عق س لیم س وای از نق به گونه مت تق
مضمون این روایت را نادرست شم ده و از پذی ش ن س باز میزند ،این همان کارک د
عق مناعی اس ت و چنان که اش اره نمودیم ح ت ور اس ت ،اما نکته قاب تأم ن
اس ت که گ چه احتمال این که این روایت به عمد به پیاما نت ات داده ش ده باش د،
وجود دارد؛ با این حال از ن ا که ایش ان ق ینه روشنی در این زمینه نیافتهاند ،از نتات
دادن جع به این روایت امتناع ورزیدهاند
 .2-1-5رد روایت با نسبت جعل
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چنان که اش اره نمودیم عدم ص حت یک روایت حزوماً به معنای س اختگی بودن
مضمون ن نیتت ،اما گاه ق اهنی وجود دارد که ما را به این نتی ه میرساند که روایت
س اخته دست جنایتکارانی است که به تعمد خواستهاند ام ی را به دین نتات دهند و
از پس این عم منافع خویر را تأمین س ازند یت اهلل ساحانی نیز از این ق ینه مک ر
اس تف اده نموده و ن ا که در کنار محتوای خالف عق روایت ،انگیزه ب ای جع ن
وجود داش ته اس ت ،به ص احت حکم به س اختگی بودن روایت میکند روایات ذی
نمونههایی از این نوع تعام ایشان با روایات مخاحف عق است:
نمونه اول حعن ،دشنام و زار ناحق نتات به مؤمن ،از سوی پیاما
شنیدم که دعا میف مود« :ه مؤمنی
از ابو ه ی ه نق ش ده است :از پیاما
ک ه او را دش ن ام دادم پس ن را وس یلهای ب ای تق به خودت ق ار ده» (بخاری،
410 :0 ،4134؛ متلم نیشابوری ،بی تا11 :8 ،؛ بیهقی)14 :0 ،4141 ،

و از همو نق ش ده که پیاما ف مودند« :خدایا من بش ی بیر نیت تم ،پس ه
متلمانی را دشنام دادهام یا حعنت ک دهام یا ب او حد زدهام ن را وسیله پاکی و رحمت
او ق ار ده» (متلم نیشابوری ،بی تا11 :8 ،؛ عتقالنی ،بی تا)410 :44 ،

ص ورت دوم این است که همه این اعمال بدون دحی ش عی از پیاما صادر گ دد؛
ن چنان که ظاه روایت نیز این مفهوم را میرس اند که پیاما انت انی عادی اس ت و
چه بتا بدون هیچ دحیلی خشمناک میگ دد و حعن و سب میکند
ایشان سپس به سه دحی این وجه را غی قاب پذی ش میداند:
 4پ ذی ش این ف ض ب ه معن ای گهنک ار بودن پیاما در ان ام ن فع و خ و
ایشان از دای ه طاعت خداوند است

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 1تع ارض این روایت با روایت عاداهلل بن عم و که گفت :من ه ن ه را از پیاما
میش نیدم مینوشتم تا حفظ کنم ،ق یر م ا از این کار نهی ک ده و گفتند :یا ه چه
در حال رضا و خشم سخن
از او میش نوی مینویت ی ،در حاحی که رس ول خدا
میگوی د ،پس از نوش تن خودداری ک ده و این م لب را خدمت رس ول خدا ع ض
ک دم ،ایش ان با انگشت ماارک به دهانشان اشاره و ف مودند :بنویس که قتم به ن که
جانم در دس ت اوس ت از ن (دهانم) جز حق خار نمیگ دد (ابن حنا  ،بی تا:1 ،
411؛ دارمی411 :4 ،4311 ،؛ س تتانی)401 :1 ،4143 ،
 3ع دم امکان ص دور چنین اعماحی از پیاما با توجه به کالم خداوند که ف مود:
«وَالِذِویََ یْْذُونَ المُِْْونونََ وَالمُِْْوناِو بََِنر َِا اکْتَََِِبُها فَقَد احْتَمَ ُها بُهْتا اَ وَِْاْماَ ُِبِنناَ»
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ی ت اهلل س اح انی در نق د این روای ت بیان میکند که معنای این روایت از دو
ص ورت خار نیت ت ،یا اینکه چنین اعماحی از س وی پیاما با توجیه و بیّنه ش عی
ان ام یافته ،وحی این بیّنه کاذ بوده اس ت در این ص ورت تقصی به بیّنه ب میگ دد
تا ایش ان از پ وردگار بخواهد که ن را ب ای ن ش خص وسیله پاکی
نه به پیاما
ق ار دهد ،به عالوه این معنا با ص در روایت که در ب خی نق ها مده سازگار نیتت؛ چ ا
که بنا به ن نق حض ت ف مودند« :خداوندا محمد بش ی بیر نیت ت و غض ب
میکند ن چنان که س ای اف اد بش غض ب میکنند» (ابن حنا  ،بی تا113 :1 ،؛
مت لم نیش ابوری ،بی تا11 :8 ،؛ عت قالنی ،بی تا )410 :44 ،و معنای این ح ف ن
اس ت که چه بت ا غض ب ،پیاما را بدون هیچ دحی ش عی ،به تازیانه زدن ب نکه
متتحق ن نیتت ،یا به حعن و سب او تح یک ک ده باشد (ساحانی)313 ،4141 ،
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(احزا ( )18 :ساحانی)311 ،4141 ،
یت اهلل س احانی س پس با اش اره به ف اوانی روایات در زمینه ذم س ب و حعن
احتمال میدهد س اب وض ع این حدیث تق به ل ابی عاد و س ای بنی امیه باشد
که تا بدین وس یله ن ه در مورد حعن و مذمت این خاندان توس ط پیاما مده اس ت،
جا ان گ دد
ایش ان س پس پارهای از روایاتی را ذک نموده و با این ق ینه دحی ابو ه ی ه ب ای
وض ع این حدیث را تق جتتن به این خاندان ملعون بیان میکند (ساحانی،4141 ،
)311
از این رو یت اهلل س احانی از یک سو پذی ش این روایت را به معنای عدم عصمت
پیاما دانت ته که بنا به اعتقاد و ف مایر ایش ان خالف عق ص ین و غی قاب پذی ش
اس ت (س احانی )11-11 ، 4113 ،و از س وی دیگ از ن ا که انگیزه کافی ب ای
س اخت چنین روایاتی در زمان خالفت اموی وجود داش ته ،ایشان به ص احت حکم به
ساختگی بودن این روایت میکنند
نمونه دوم :روایات مربوط به جبر
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احمد بن حنا از عاداهلل بن عم و نق میکند که پیاما ب ما وارد ش د در حاحی
که دو کتا در دس تر بود ،پس ف مود :یا میدانید این دو کتا چیتت؟ گفتیم :نه،
مگ ن که ش ما ای رس ول خدا ما را از ن با خا س ازی پس ف مود :ن که در دست
راس ت من اس ت کتابی از جانب پ وردگار جهانیان در مورد اس مار بهش تیان و اسامی
پدران و قااه ن هاست ه گز کتی به نها اضافه نشده و کتی از نها کم نمیگ دد،
س پس ف مود :و ن که در دس ت چ من اس ت کتا اه جهنم اس ت که اس امی
ایش ان و پدران و قاایلشان در ن است ه گز کتی به نها اضافه نمیشود و کتی از
نها کم نمیگ دد
گفتند :پس به چه دحی عم کنیم اگ این ام تکمی شده
اصحا پیاما
اس ت؟ پیاما ف مودند :مانع ش وید و نزدیک گ دید ،به درس تی که صاحب بهشت ه
عملی ان ام دهد ،عملر به بهش ت ختم میگ دد و ص احب جهنم ه عملی که ان ام
دهد اه دوزخ میگ دد ،س پس حض ت دس تر را بت ت و ف مود :پ وردگارتان کار
بندگانر را به اتمام رس اند ،نگاه دس ت راس تر را رها ک ده و ف مود :گ وهی در
بهش تند و س پس دس ت چپر را رها نمود و ف مود :گ وهی در تر هت تند (ابن

حنا  ،بی تا410 :1 ،؛ ت مذی331 :3 ،4133 ،؛ عتقالنی ،بی تا)138 :1 ،

ایش ان در ذی روایتی دیگ با مض مون جا  ،در توض ین ناس ازگاری این گونه
احادیث با عق  ،تأکید میکنند که حکمت خداوند مانع از ن اس ت که او جانای را که
در ن تعذیب ب یر و ش ی خوار یا دیگ اعماحی را که نزد عق ظلم ش م ده ش ده و از
منظ همگان قاین است ،ب گزیند (ساحانی)113 ،4141 ،
عاارت پایانی یت اهلل س احانی تص ین به حکم عق در عدم صحت روایات مثاِت
جا اس ت حذا ایش ان روایت را ص یحاً رد نموده و س پس با تذک به همتویی روایت
فو با سیاستها و اهداف دستگاه اموی به جعلی بودن ن نیز حکم میدهد
 .2-5عقل به عنوان ابزار

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

چنان که اش اره گ دید گاهی کارب د عق در تش خیص ص حت و س قم روایات به
ص ورت مت تق و مناع نیتت ،یعنی مقدماتی که از ن استفاده میشود همه عقلی و
بدیهی نیت تند در این کارب د ،عق با چینر من قی مقدمات غی عقلی و س ن ر و
نتی ه گی ی از نه ا ،روایات را مورد ارزیابی ق ار میدهد؛ این مقدمات میتواند ق نی،
روایی ،تاریخی یا غی ن باش د در این صورت عق در واقع ابزار و سن های است که با
کمک ن مض مون روایت ب ن مقدمات ع ض ه و درس تی و نادرس تی روایت مورد
ب رس ی ق ار میگی د یت اهلل س احانی نیز با استفاده از عق ابزاری در موارد متعددی
روایتی را غی ص حین میش مارد ایش ان هم نین در مواردی که انگیزههای جع
شکار باشد ،ب ساختگی بودن روایت تأکید میکنند:
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ی ت اهلل س اح انی پس از ذک چن د روایت دیگ با مض مون جا  ،در نقد این
اح ادیث ،این گونه روایات را با اص ول عقلی و نقلی مت لم در تناقض میداند و بیان
میکنند پیاما و اص حا ب گزیده اش از به زبان وردن چنین کلماتی منزهاند ایش ان
تص ین میکنند این روایت ب اس اس عقیده دس تگاه اموی حاکم حکایت شده است و
ذک ن از امام حنابله که در کتار میگوید :قدر خی و ش ش ،کم و زیادش ،ظاه و
ب اطنر ،ش ی ین و تلخر ،محاو و مک وهر ،خوبی و ب دیاش و اول و خ ش از
جانب خداس ت زنا و س قت و ش احخم و قت احنفس و خوردن مال ح ام و ش ک
به خداوند و تمام معاص ی به قض ا و قدر احهی اس ت( ،ابن ابی یعلی ،بی تا)11 :1 ،
تع ای ندارد (ساحانی)138 ،4141 ،
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 .1-2-5رد روایت بدون نسبت جعل

نمونه اول :مسجد قرار دادن قبور انبیاء توسط یهودیان
ف مودند :خدا یهود را حعنت کند که از
زی د بن ثابت میگوید :رس ول خدا
قاور انایاهشان مت د ساختند (ابن حنا  ،بی تا)481 :1 ،
روایات مش ابه دیگ ی نیز از عایش ه و ابوه ی ه و ابن عااس در مص ادر اه س نت
وجود دارد (رک :ابن حنا  ،بی ت ا111 :1 ،و148؛ دارمی311 :4 ،4311 ،؛ بخ اری،
 443 :4 ،4134و 431 :1؛ متلم نیشابوری ،بی تا)10 :1 ،
یت اهلل س احانی در اس تدالل ب م دود بودن این روایت توضین میدهند« :ظاه
این روایت بیانگ این اس ت که همه یهود قاور پیاما انش ان را مت د ق ار میدادند و
این نیتت مگ به ساب تک یم و ت لی ایشان» (ساحانی)113 ،4141 ،
ایش ان تأکید میکنند که این ام با تاریخ یهود که مملو از کشتن انایار و رسوالن
اس ت در تعارض و با یاتی نظی

أَفَکُ ذما جاءَکُمْ رَسُهلٌ بِما ال تَهْهى أَ ْفَُُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ

فَفَرِیقِاَ کَِِذبْتُمْ وَفَرِیقِاَ تَقْتُ ُهن (بق ه( )80 :پس چ ا ه گ اه پی اما ى چیزى را ک ه
خوش ایند شما ناود ب ایتان ورد ،کا ورزیدید؟ گ وه را دروغگو خواندید و گ وه را
کشتید) غی قاب جمع است
از منظ ایش ان این حدیث را ابن تیمیه وابن قیم و دیگ ان دستاویزی ب ای تح یم
نماز نزد قاور انایار ق ار دادهاند ،حدیثی که ه چند س ند ن صحین باشد ،مضمون ن
مخاحف ص ین ق ن و سی ه ثابت یهود و غی معقول است (ساحانی)114 ،4141 ،
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با توجه به این بیان روشن است که چگونه یت اهلل ساحانی با چینر یک مقدمه
تاریخی و مؤید ق نی ن در کنار این روایت و با اس تدالحی عقلی ص حت این روایت را
مورد خدش ه ق ار میدهد و ن را غی قاب پذی ش میش مارد این نوع س امان دهی
مقدمات غی بدیهی ب ای گ فتن یک نتی ه من قی ،همان کارب د ابزاری عق اس ت و
چنان چه مقدمات ص حین باش د و به درس تی ان ام گی د ،نتی ه حاص اطمینان ور
است
نمونه دوم :مسخ گردیدن قومی از یهود به شکل موش
نق میکند که :امت بنی اس اهی نابود ش د و به
ابو ه ی ه از پیاما خدا
ن ه ان ام دادند ،پی ب ده نمیش ود و من نمیبینم ن را مگ در موش یا نمیبینید

موش ه گاه ش ی شت در مقابلر گذاشته شود نمینوشد و ه گاه شی گوسفند ب ایر
ورده ش ود ن را مینوش د (ابن حنا  ،بی تا131 :1 ،؛ بخاری18 :1 ،4134 ،؛ مت لم
نیشابوری ،بی تا)111 :8 ،

اوالً :الزمه این اس تدالل این اس ت که موش قا از مت خ این امت ناوده و هنگام
مت خ این گ وه خلق ش ده باش د و در این صورت اگ وجود ن از قا ثابت گ دد ،این
استدالل از اساس باط خواهد شد
ثانیاً :وجود وجه اش ت اک بین انت ان و ب خی اص ناف حیوان در ب خی امور منعی
ندارد ،و این ه گز ب اشتقا یکی از دیگ ی دالحت نمیکند
ایش ان با این اس تدالل ب نادرس تی این روایت تأکید ک ده و سپس چنین نتی ه
میگی ن د که این م لب در واقع خ افهای بوده که به کتب حدیث رخنه ک ده اس ت
(ساحانی)313 ،4141 ،
بیان ایش ان در نقد این حدیث در واقع اس تدالحی اس ت که با اس تمداد از عق
صورت یافته و نمونهای دیگ از کارب د ابزاری عق است
 .2-2-5رد روایت با نسبت جعل

نمونه اول محات و دشمنی نتات به اصحا

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

چنان که اش اره گ دید گاه در س ن ر روایات ،بعد از چینر مقدمات و اس تفاده
از عق ابزاری ،ب یند تالش عق در ارزیابی خویر ،به رد روایت منتهی میش ود یت
اهلل س احانی در چنین صورتی اگ در کنار محتوای غی قاب پذی ش حدیث ،انگیزهای
نش انگ حضور دست خیانتکاری در جع حدیث را بیابد ،به ص احت عالوه ب رد روایت
ب جع ن نیز حکم میدهد:
نق میکند که دوبار ف مودند :خدا را در مورد
عا داهلل بن مغف از پی اما
اص حابم به خاط داش ته باش ید ،بعد از من ایش ان را مقصود و هدف خود ب مگزینید،
ه کس ایش ان را دوس ت دارد دوس ت خواهم داشت و ه کس ایشان را دشمن بدارد
نها را دش من خواهم داش ت و ه کس ایش ان را اذیت کند م ا زرده و ه کس م ا
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یت اهلل س احانی در نقد این روایت با اش اره به وحیانی بودن تمام سخنان پیاما ،
اس تدالل مذکور در این روایت را جز از س وی انت ان س اده حوک ممکن نمیداند و در
تایین دحی ن میف ماید:
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بیازارد خدا را زرده اس ت ،و نکه خدا را بیازارد تا مؤاخذه اش چیزی نمانده است (ابن
حنا  ،بی تا80 :1 ،؛ ت مذی)318 :1 ،4133 ،
یت اهلل ساحانی با ط ک دو نکته به نقد و رد این روایت میپ دازد:
نخت ت اینکه ظاه خ ا در قول «ال تتخذوهم غ ض اً» در روایت ،این است که
پیاما م دمی را خ ا ق ار داده که از اص حا ناودند ،در حاحی که در واقع مخاطاان
حض ت ،کت ی غی از اص حا ناودهاند ،در این ص ورت چگونه میش ود که حض ت،
اصحا را به خودشان سفارش نماید؟! (ساحانی)484 ،4141 ،
ایش ان این ام را نش انگ غفلت واض ع حدیث به ساب تأخ او از صحابه در زمان
زیتتن میداند (همان)
دوم اینکه این روایت ب ای اص حا هاحهای از قداس ت ت س یم نموده و به ایش ان
وصف عداحت و بلکه عصمت بخشیده است ،در حاحی که روایات صحیحی حکم میکند
که تعداد بت یاری از نان بازگشت به عقب داشته و دچار واپس گ ایی گ دیدند (همان،
د)481
ایش ان سپس نمونههایی از این روایات را به عنوان شاهد ذک میکند و با اشاره به
دیدگاه مف طانه محدثان اه س نت در مورد ص حابه ،از موض ع درست شیعه در مورد
ایشان دفاع میکند (همان ،د)481-481
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چنان که مش خص اس ت تعای یت اهلل س احانی در مورد غفلت واض ع حدیث،
نش انگ این ام اس ت که از منظ ایش ان این حدیث ب س اخته اس ت ایشان هم نین
دحی وض ع این روایت را موضع مف طانه اه سنت درباره صحابه دانتتهاند و از این رو
با ق عیت حکم به موضوع بودن ن نمودهاند
نمونه دوم :نهی از کتابت حدیث از سوی پیامبر
احم ل ب بن عا داهلل میگوی د :زی د بن ث ابت ب معاویه وارد ش د ،معاویه از وی
خواس ت که حدیثی بگوید و به شخصی ام ک د که ن را بنویتد ،پس زید به او گفت:
به ما ام ک د چیزی از حدیثر را ننویت یم ،پس ن را پاک ک د
رس ول خدا
(ابن حنا  ،بی تا481 :1 ،؛ س تتانی)401 :1 ،4143 ،
یت اهلل س احانی در رد این روایت با اش اره به اسوه بودن پیاما بیان میکند اگ
ایش ان ام به محو دس ت نوشتهها ک ده بودند ،پی وی از ن ب همگان الزم بود در این

ص ورت بایت ت همه ص حاک و مت انید و س نن را بت وزانیم؛ چ ا که ام پیاما ام ی
موقتی و مق عی ناوده بلکه ام ی ش موحی ب ای تمام اعص ار بوده اس ت ،پس یا این
م لب در من ق عق پذی فته شده است؟! (ساحانی)111 -111 ،4141 ،
ایشان سپس با ط ک سه سؤال ،بی اساس بودن این م لب را نمایان میسازند:

 1چگونه پیاما به محو کتابت حدیث ام ف موده باش د ،در حاحی که ایش ان به
اس قفها و ش یوخ قااه و رؤس ا کتب و نامه مینوش تند و این کتب در دس ت م دم
موجود بود و پیاما ام به محو و اب ال ن نف مودند؟!
 3در حاحی که ق ن ک یم به نوشتن دِین از کوچک و بزر دستور داده ،یا ارزش
نعوذ باهلل از ارزش مقدار دَین کمت است؟!
کالم رسول خدا
یت اهلل س احانی س پس با عنایت به دالی یاد ش ده منع کتابت حدیث را منعی
س یاس ی از جانب خلفا و نه اص دینی میدانند؛ و دستور عم بن عاد احعزیز به از س
گ فتن تدوین حدیث را نشان از این ادعا میشمارد (همان ،د)111
ایش ان در انتها ،حدیث عاداهلل بن عم و را -که در ن پیاما ب حق بودن ه ن ه
از دهانش ان خار میشود و نگاشتن ن تأکید میکنند -به عنوان مؤید ذک ک ده و با
اشاره به این روایت ،ب موضوع بودن روایت منع کتابت حدیث تأکید میورزند (همان)

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

با توجه به دالی یت اهلل س احانی روشن است که ایشان در ارزیابی این روایت ،با
ح کتی عقلی و با کنار هم نش اندن مقدماتی تاریخی و ق نی و روایی ،بی اس اس بودن
این حدیث را نتی ه میگی ند و با بیان انگیزه جع چنین روایاتی از س وی دس تگاه
خلفا ،ب ساختگی بودن این روایت حکم میدهند
نکته قاب توجه این اس ت که از منظ یت اهلل س احانی ،میزان اهمیت و کارایی
وجود انگیزه در ب ین د جعلی بودن یک روایت ن چنان زیاد اس ت ،که گاه ایش ان
روایاتی را که از نظ عقلی قاب توجیه اس ت ،به ق ینه وجود انگیزه قوی ب ای جع ن،
س اختگی مع فی میکنند (ب ای نمونه رک :س احانی :118 ،4141 ،احمالهکه باس وا
اجنحتهم علی احشام؛  :113-111تح ک اح ا و االم بثااته)
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 4چگونه عق این موض وع را بپذی د در حاحی که اگ از س نت منفص
ق عاً معاحم دین و ش یعت ب ما مخفی میماند؟!

گ دیم
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کاربرد عقل در نقد روایات شیعی
ی ت اهلل س احانی گ چه در کتا «اححدیث احناوی بین اح وایة و احدرایة» تنها به
نقد و ب رس ی احادیث ص حابه و تابعین نظ داش تهاند ،اما در ثار دیگ خویر اشاراتی
ب ه ب خی روای ات ش یعی از منظ عقلی نمودهاند رویک د ایش ان در تعام با روایات
مش ک دار شیعی نیز همتو با عق و احاته تؤام با احتیا است این احتیا را میتوان
ب خاس ته از اتکار ش یعه به عق و نقر پ رنگ ن در حوزههای مختلف و تهذیب و
تفت ی ب خی از روایات موهم تنافی با عق از س وی اهمه علیهم احت الم دانت ت (رک:
ساحانی)131 :1 ،4111 ،
از این رو رویک د ایش ان در ب خورد با روایات ش یعی عدم ط د تا حد امکان است؛
ت ا ن ا ک ه در پ ارهای موارد روایتی از من ابع اه س نت را که خود با نقد عقلی رد
نمودهاند (رک :س احانی :114 ،4141 ،روایت اتخاذ قاور انایار به عنوان مت د) ،در
جایی دیگ از منابع ش یعی (ص دو  408 :4 ،4143 ،و ص دو  ،بی تا )318 :1 ،ذک
ک ده و بدون تع ض به محتوای نادرس ت ن ،توض ین و تفت ی مینماید (س احانی،
)140 ،4141
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در مورد روایات تح یف ق ن نیز یت اهلل س احانی از یک س و پذی ش اعتقاد به
تح یف ق ن را بن ا به ادحه عقلی چون اهتمام مت لمین در حفظ ق ن به ص احت
خالف عق ب میش م د (س احانی )418 ،4111 ،و از س وی دیگ با اس تناد به گفتار
علم ای ش یعی بت یاری از روایات موهم تح یف را به روایات اختالف ق اهات ،روایات
تفت ی ی ،روایات دال ب تح یف معنوی و روایات دال ب تح یف به زیادت و نقص ان
تفت ی ک ده ،س ه دسته نختت را از گ دونه روایات غی قاب پذی ش خار میسازد و
تنها ن دس ته از روایات م بو به تح یف به نقیص ه را که قاب توجیه و تأوی عقلی
نیتتند ،با استدالل به ضعف روات ،کنار مینهد (ساحانی)118 -110 :1 ،4111 ،
نمونهای دیگ از روایاتی که به س اب محتوای غ یب ن از منظ یت اهلل ساحانی
م دود و فاقد ارزش ش ناخته میشود ،روایت تکلم حمار با پیاما از امام علی است
که در منابع ش یعی هم ون احکافی (کلینی )131 :4 ،4313،نیز مده است ایشان این
روایت را خا ی م س و فاقد ح ت میداند و با استناد به بیان شارحان حدیث ،مانی
ب اینکه معنای ص حین و معقوحی از این روایت قاب فهم نیت ت و احتماال این حدیث
س اخته دس ت زنادقه و با انگیزه اس تهزار پارهای از محدثان س اده اندیر و معیو

س اختن چه ه دین بوده اس ت ،ب موض وع بودن ن به اتفا ف یقین تأکید میورزد
(ساحانی)401 -401 :1 ،4111 ،

نتیجه گیری
نتایج ب رس ی دیدگاه یت اهلل ساحانی درباره کارک د عق و روش عقلی ایشان در
نقد روایات را میتوان چنین بیان ک د:
 4عق  ،توان ورود ب ه حوزهه ای مختلف اعتق ادی و عملی را دارد و ی افت ههای
ق عی و گزارههای مت لم عقلی در ن زمینه ها ،معتا و ح ت اس ت احاته ادراکات
عقلی ب ا هم ه گت ت دگی ،در حوزهه ای کالمی و عملی مح دودیت دارند و عق به
تنهایی توان تشخیص صحت و سقم تمام گزارهها و موزههای دینی را ندارد
 1ب ا توج ه به محدودیت عق در ادراکات ،در نقد روایات ،ن ه معتا و دحی رد
روایت میش ود ،تعارض روایت با ب اهین عقلی است نه موافقت روایت با مدرکات عق ؛
چ ا که محتوای بتیاری از روایات در دای ه ادراکات عقلی ق ار نمیگی د
 3ی ت اهلل س احانی در نقد و ارزیابی روایات ،ه دو قت م کارب د عق  ،یعنی
کارب د مناعی و کارب د ابزاری ،به ه ب ده و با اس تمداد از ن ،روایات متعددی را داوری
نمودهاند

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 1در روش عقلی نق د روای ات ،حتی در حوزهه ایی ک ه عق ق ادر ب ه ادراک و
تش خیص ص حت و س قم احادیث اس ت و با به ه گی ی از عق مناعی یا عق ابزاری
میتوان از بی اعتااری محتوای حدیث اطمینان حاص نمود ،عق به تنهایی نمیتواند
به موض وعه بودن روایت م دود نیز حکم دهد؛ بلکه همواره در کنار حکم عق به خ ا
و کذ بودن روایت ،باید ق ینهای دال ب جعلی بودن روایت نیز وجود داش ته باش د تا
امکان انتتا جع به حدیث حاص گ دد
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از این رو میتوان گف ت گ چه از یک س و ش مار روایات به واقع خالف عق در
منابع ش یعی نت ات به منابع اه س نت بت یار کمت است و از سوی دیگ بتیاری از
این روایات قاب توجیه عقلیاند ،با این حال در ص ورت عدم یافتن وجه عقلی ،تقاب با
ن ،رهیافتی است که با تتاع در ثار یت اهلل ساحانی قاب ب داشت است
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فهرست منابع
 4قرآن کریم ،ت جمه عزت اهلل فوالدوند
 1ابن ابی یعلی ،محمد ،بی تا ،طبقیت الحنیبله ،بی وت ،دار احمع فه حل ااعه و احنش و احتوزیع
 3ابن اح وزی ،عاد اح حمن ، 4381 ،الموضوعیت ،تحقیق عاداح حمن محمد عثمان ،چاپ
اول ،مدینه ،احمکتاه احتلفیه
 1ابن ب ابویه قمی ،محمد بن علی (ش یخ ص دو ) ، 4131 ،کمیل الیین و تمیم النعمه،
تحقیق علی اکا غفاری ،قم ،مؤسته نش اسالمی وابتته به جامعه مدرسین قم
 1ابن ب ابویه قمی ،محمد بن علی (ش یخ ص دو ) ، 4143 ،من ال یحضااره الفقیه ،قم،
انتشارات جامعه مدرسین
 1ابن بابویه قمی ،محمد بن علی (شیخ صدو ) ،بی تا ،علل الشرایع ،قم ،مکتاه احداوری
 0ابن ح ا نیشابوری ،متلم ،بی تا ،صحیح مسلم ،بی وت ،دار احفک
 8ابن حنا  ،احمد ،بی تا ،مسنی احمی بن حنبل ،بی وت ،دار صادر
 1ابن منظور ،محمد بن مک م ، 4141 ،لسین العرب ،بی وت ،دار صادر
 43است بادی ،محمدباق (می داماد) ، 4111 ،الرواشح السمیویه ،تحقیق غالمحتین قیص یه
ها ،نعمت اهلل جلیلی ،چاپ اول ،قم ،دار اححدیث حل ااعه و احنش
 44بخاری ،محمد بن اسماعی  ، 4134 ،صحیح البخیر  ،استاناول ،دار احفک
 41بیهقی ،احمد بن اححتین ، 4141 ،السنن الکبر  ،بی وت ،دار احفک

 43ت مذی ،محمد بن عیت ی ، 4133 ،ساانن المرم

 ،تحقیق عاداح حمان محمد عثمان،

چاپ دوم ،بی وت ،دار احفک حل ااعه و احنش و احتوزیع
 ،تحقیق علی اکا غفاری،
 41ح انی ،ابن شعاه ، 4131 ،تحف العقول عن آل الرسول
چاپ دوم ،قم ،مؤسته نش اسالمی وابتته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
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 41دارمی ،عاداهلل بن اح حمن ، 4311 ،سنن الیارمی ،دمشق ،م اعة االعتدال
 41رازی ،ابو احفتوک4301 ،ش ،روض الجناین و رو الجناین ی تفساایر القرآن ،تحقیق
محمد جعف یاحقی ،محمد مهدی ناص ن ،مش هد ،بنیاد پژوهش های اس المی ستان قدس
رضوی
 40راغب اص فهانی ،حت ین بن محمد ، 4141 ،المفردات ی غریب القرآن ،بی وت ،دار
احعلم
 48ساحانی ،جعف  ، 4131 ،االلهییت ،بی وت ،دار االسالمیه
 41س احانی ،جعف  ،4143 ،مع الشایعه االمیمیه ی عقیئیهم ،چاپ اول ،قم ،مؤس ته امام
صاد

 13ساحانی ،جعف  ،4141 ،ی ضل اصول االسالم ،چاپ دوم ،قم ،مؤسته امام صاد
 14ساحانی ،جعف  ، 4141 ،البیعة ،مفهومهی ،حیهی و آثیرهی ،قم ،مؤسته امام صاد
 11س احانی ،جعف  ، 4141 ،الحییث النبو بین الروایه و الیرایه ،چاپ اول ،قم ،مؤسته
امام صاد
 11ساحانی ،جعف  4113 ،احف ،رسیلة ی المحسین و المقبیح العقلیین ،قم ،مؤسته امام
صاد
 11س احانی ،جعف  4114 ،احف ،أضااواء علی عقییی الشایعه االمیمیه ،قم ،مؤس ت ه امام
صاد
 11ساحانی ،جعف 4114 ،

 ،مفیهیم القرآن ،قم ،مؤسته امام صاد

 10س احانی ،جعف  ، 4111 ،الرساایئل االربع ،قواعد أص وحیة و فقهیه ،قم ،مؤس ت ه امام
صاد
 18ساحانی ،جعف  ، 4111 ،رسیئل و مقیالت ،قم ،مؤسته امام صاد
 11س احانی ،جعف  ، 4111 ،المنیهج المفساایریه ی علوم القرآن ،قم ،مؤس ت ه امام
صاد
 33س احانی ،جعف  ،بی تا ،العقییه االساالمیه علی ضاوء میرسة اهل البیت ،قم ،مؤسته
امام صاد
 34س ت تانی ،سلیمان بن اشعث ، 4143،سنن أبی داود ،تحقیق سید محمد ححام ،بی جا،
دار احفک

 31س یوطی ،جالل احدین عاد اح حمن ، 4330 ،تیریب الراو

ی شر تقریب النواو ،

مص  ،م اعة احخی یه

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 33ش یف م تض ی ،علی بن اححت ین ،4131 ،رسیئل الشریف المرتضی ،تحقیق سید احمد
حتینی ،قم ،دار احق ن احک یم
 31ش یف م تضی ،علی بن اححتین ، 4131 ،تنزیه االنبییء ،چاپ دوم ،بی وت ،دار االضوار
 31ش یخ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ، 4141 ،تصااحیح اعمقیدات االمیمیه ،تحقیق
حتین درگاهی ،چاپ دوم ،بی وت ،دار احمفید حل ااعه و احنش و احتوزیع

 31صاحی صاحن ،موسی ،بی تا ،علوم الحییث و مصطلحه ،بی وت ،دار احعلم حلمالیین
 30طا انی ،س لیمان بن احمد ، 4131 ،المعجم الکبیر ،تحقیق حمدی عاداحم ید س لفی،
بی وت ،دار إحیار احت اث احع بی
 38عت قالنی ،احمد بن ح  ،بی تا ،مح البیر بشر صحیح البخیر  ،چاپ دوم ،بی وت،
دار احمع فه

جایگاه عقل در اعتبار سنجی روایات از دیدگاه آیت اهلل سبحانی  /نرگس قاسمی فیروز آبادی  -محمدتقی دیاری بیدگلی 

 13ساحانی ،جعف  ، 4113 ،عصمة االنبییء ی القرآن الکریم ،قم ،مؤسته امام صاد
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 31ف اهیدی ،خلی بن احمد ، 4143 ،کمیب العین ،قم ،انتشارات ه ت
 13فیض کاش انی ،مال محمد محتن ، 4131 ،الوا ی ،تحقیق ضیار احدین حتینی ،چاپ اول،
اصفهان ،کتابخانه امام امی احمؤمنین علی
 14کلینی ،محم د بن یعقو 4313 ،ش ،کمیب الکی ی ،تحقیق علی اکا غفاری ،چاپ پن م،
ته ان ،دار احکتب االسالمیه
 11مازندرانی ،موحی محمد ص احن ، 4114 ،شار اصول الکی ی ،تحقیق ابو اححتن شع انی،
چاپ اول ،بی وت ،دار احیار احت اث احع بی
 13م لت ی ،محمد باق  ، 4133 ،بحار االنوار ،تحقیق عبیالرحیم ربینی ش ایراز  ،بی وت،
دار احیار احت اث احع بی
 11نتاهی ،احمد بن شعیب ، 4318 ،سنن النسیئی ،بی وت ،دار احفک
 11نوری طا س ی ،می زا حتین ، 4138 ،مسمیرک الوسیئل ،چاپ دوم ،بی وت ،مؤسته ل
احایت
 11هیثمی ،علی بن ابی بک  ، 4138 ،مجمع الزوائای و منبع الفوائای ،بی وت ،دار احکت ب
احعلمیه
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