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چکیده
البالغه در شرح خود کوشیده از جمله اصول مھم فقـه  الحدید به عنوان یکی از شارحان نھجابن ابی

پس از بررسی رویکرد نقدی شارح در تألیفـات  الحدیث یعنی نقد حدیث را مد نظر قرار دھد. نگارنده
ھای نقد حدیث اعم از نقد ھا و مالکبرخورد با احادیث، به بررسی روشو نیز اجتھاد محوری وی در 

توان به نقد بر اسـاس آیـات قـرآن و    نقد متن در نزد شارح میاز جمله مالکھایپردازد. سند و متن می
عقل و عرف و سیاق تاریخ مسلّم، عدم تعارض آن با قرآن، نقد حدیث بر اساس سنت و دیگر روایات،

ترین معیارھای شارح در پذیرش شخصـیت و أخـذ حـدیث از راوی    یکی از مھمداشت.روایت اشاره
عدم بغض و کینه نسبت به امام علی(ع) است. چنانچه راوی فاقد این خصوصـیت  ضمن بررسی سند، 

الحدید روایات اختالفی و متعارض را مھم باشد، روایات وارده از سوی او قابل پذیرش نیست. ابن ابی
به دالیل خاص خود، نسبت به روایات اختالف به تباین، موضعی و نیـز نسـبت بـه روایـات     بیان و بنا

متفاوت موضعی دیگر گرفته است. عرضه روایت بر شیوخ معتمد شیعی و سنی خـویش و استفسـار از   
گیرد، از آن بھره جسته است.بست قرار میآنھا، یکی از معیارھایی است که چون در بن

الحدید، حدیث، نقد، سند، متن.شروح، ابن ابیالبالغه، ج: نھھاهکلیدواژ

.٠٦/١٢/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٦/٠١/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

از آن دست کتبی به شمار می رود که از ھمان عصر تألیف توجه به شرح آن در هالبالغنھج
بیشترین شرح را به خود اختصاص البالغهمیان بزرگان و عالمان ایجاد شد، از ھمین روی، نھج

ــتر د  ــه بیشـ ــت،(برای مطالعـ ــج داده اسـ ــروح نھـ ــه شـ ــی،  ر زمینـ ــابزرگ تھرانـ ، ر.ک: آقـ
) ٤٤٨ــ ٤٣٢/دلشـادتھرانی، ١٠٦ــ ٣٥/جمعه عاملی،٢٧٣ـ١/٢٢١/حسینی خطیب،١١٦ـ١٤/١١٣

الحدید معتزلی است(برای مطالعه درباره زنـدگی  ابن ابی» البالغهشرح نھج«یکی از این شروح، 
ــی  ــن اب ــد،وی، ر.ک: اب ــق/ابن ١الحدی ــه محق ــان، مقدم ــی،٥/٣٩٢،خلک ــابزرگ ١/٢٤٦/کتب /آق

تـرین و  و ...) که از مھـم ٢/٣٠١/ آصف فکرت،٢٠٠ـ١٣/١٩٩/ ابن کثیر،١٥٩ـ١٤/١٥٨تھرانی،
الحدیـد بـه لحـاظ    . بدون تردید شـرح ابـن ابـی   رودالبالغه به شمار میمشھورترین شروح نھج

نظیـر اسـت،   ای بـی ھـا أشـھر الشـروح و موسـوعه    جامعیت مطالب و شمولیت در تمامی جنبه
ی"المعلم الجدید" با عنوان "الکنوز الدفینة فـی شـرح ابـن    دکتر صفا خلوصی درمجلهچنانچه

کتابی است نه چون دیگـر کتـب،   «گوید: ی اھمیت این کتاب میالبالغه" دربارهالحدید لنھجابی
الحدید از جمله کتب نادری است که فایده و بھـره در  توانم چنین بگویم: کتاب ابن ابیبلکه می

شده ھمراه با زیبایی و شیرینی در لغت، سالمت در تعبیر و روانی بیان، و تو چون بـه  آن جمع 
کنـی کـه   یابی که دائـرة المعـارفی را مطالعـه مـی    پردازی، به این حس دست میخواندن آن می

البالغـه  ات را بر یک نظم واحـدی در چـارچوب نھـج   معلومات لغوی، ادبی، تاریخی و فلسفی
) مؤلـف ایـن کتـاب ارزشـمند بـه جھـت       ٢٣٣ـ١/٢٣٢حسینی خطیب،»(ایدافزامام علی(ع) می

ھا موضوعات مختلف در بردارد البالغه که در تمامی زمینهسیطره بر علوم مختلف، توانسته نھج
ای عظـیم جلـوه دھـد، روایـت     شرحی برتر ارائه و شرح را به شکل دائرة المعارف و موسـوعه 

ای اسـت کـه تمـام    ش روایات در این شرح بـه گونـه  شاکله اصلی این شرح را تشکیل داده نق
بخشھا و موضوعات را در بر گرفته است؛ حتی موضـوعاتی کـه در برداشـت ابتـدایی روایـت      

تـوان ایـن شـرح را    گری روایت در شرح نھج به حدی است کـه مـی  ندارد. اضافه بر این جلوه
د را مـی تـوان در حکمـی    الحدیـ نوعی معجم موضوعی حدیثی پنداشت. بنابراین شرح ابن ابی

-کلی شرحی روایی دانست، شرحی که روایات مختلف اعم از تـاریخ، حـدیث و ... را در مـی   
شـک سـخن بـه گـزاف     ای بزرگ حدیثی است بـی البالغه موسوعهگیرد، اگر نگوییم شرح نھج

ایم، چرا که سرتاسر حدیث است و روایت. به ھمین منظور شارح به جھـت دیـد نقـدی    نگفته
ھـا کوشـیده روایـت را بـه     که دارد از نقد ھر روایتی غفلت نورزیده و در تمامی زمینـه خاصی
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دیدھای متفاوت به نقد کشاند. در این نوشتار ابتدا به بررسـی رویکـرد نقـدی وی در تالیفـات     

الحدید به حدیث و تعامل وی با آن را پی وی و سپس بحث اصلی یعنی رویکرد نقدی ابن ابی
گیریم.می

الحدیدنخست: رویکرد نقدی و نقدگرایی ابن ابیبخش
پیش از پرداختن به نقد روایت در شرح ذکر این موضوع ضروری است کـه عـواملی چنـد    

انـد کـه از آن   الحدیـد شـده  نقادی و نقدگرایی در شخصیت علمی ابن ابیسبب پرورش روحیه
جمله است:

زیسـت، آن زمـان،   لحدید در آن میای غالب در عصری است که ابن ابیاولین عامل روحیه
ھای نقدی و مناظرات علمی و ادبی بود که در رشـد نقدگرایانـه او   عصر به بار نشستن بررسی

اثر شگرفی گذاشت. دوران زندگی او در نیمـه اول قـرن ھفـتم، مصـادف بـا اواخـر حکومـت        
نقـدگرایی دوران  ھا به نقد اھمیـت داده شـده و  عباسیان بود، حکومتی که در آن در تمام زمینه

گذاشت، صاحب تاریخ األدب العربی درمورد فضای چنین عصری طالیی خود را پشت سر می
-اصل نقد تطور آن است، چنانکه نقد در دوران عباسی ـ که دوران علـم و بررسـی   «نویسد: می

گراھـا و نوگراھـا   ھای علمی و مناظرات فلسفی و دینی و مباحثات ادبی و منازعات میان سنت
ودـ گامی بلند به پیش نھاد و برای رھا شدن از تأثیر تعصبات و گرایشھا و انگیزش احساسـی  ب

منـد کـردن   تالشی مضاعف کرد و نیز برای تکیه بر رھیافتی متعادل و تحلیل و برھـان و علـت  
ھای ادبی و بازگرداندن ھر چیزی به خاستگاه و سببش، مجدّانه کوشید به حدی که برای پدیده

ی محـیط علمـی،   ) وجـود و غلبـه  ٧٥٠اخوری،(ف»دی دقیق و قوانینی منظم وضع شدنقد قواع
ھای مختلف تمام شرایط را در ایجاد بستری مناسب، جھت نقد و بررسی آراء و افکار در زمینه

الحدیـد در دامـن آن   فکـر ھمچـون ابـن ابـی    فراھم کرده بود، فضایی که عالمانی نقاد و خوش
از اندیشورانی شد که در عصر عباسی شـکوفاترین عصـر اسـالمی    پروریدند چنانکه وی یکی 

خوش درخشید، عصری که برای شعراء، نویسـندگان، ادبـاء، مـؤرخین، لغویـون و ...بیشـترین      
اھمیت را قائل بودند.

الحدید است که بـه  نماید مذھب و عقاید کالمی شخص ابن ابیعامل دیگری که مھمتر می
ای نزد او پیدا کنـد و ھمـین   گرایی جایگاه ویژهشته عقل و عقلدلیل معتزلی بودن وی، سبب گ

گـرا نزدیـک کـرده اسـت،     ی اشعری مسلک اھل سنت دور و به شـیعه عقـل  امر او را از قاطبه
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اھمیت عقل در نزد وی موجب گشته تا با دائر مدار قرار دادن آن در برخورد با آراء و نظـرات  

ھای فراوان علمی بـه رد آنھـا بپـردازد، تـا     ھد و با کنکاشی نقد قرار دمختلف، آنھا را در بوته
)، و یـا  ۲/۳۰۰آصـف فکـرت،  (جائی که برخی او را معتزلی در اصول و شافعی در فروع خوانده

انـد. از ھمـین روی، سـبب شـد تـا وی بـا       نامیده)۲۰۰ـ۱۳/۱۹۹کثیر،ابن(برخی او را شیعه غالی
ی شیعی و تعصب عره، مذھبی میان مذھب غالیانهدائرمدار قرار دادن عقل بر خالف مذھب اشا

ی نقادی کور سنی برگزیند. این تضارب آراء در عقاید مذھبی ھمگی نشان از موج زدن روحیه
توان در تألیفات میان فـریقین او مشـاھده   و تفکر نقدگرایی در سیرت او دارد و نمود آن را می

خـوبی در تألیفـات وی آشـکار اسـت؛ شـرح      الحدید بهی نقدگرایی ابن ابیتبلور روحیهکرد.
ی او که لبریز از نقدھای حدیثی، تاریخی، کالمی و لغوی و ادبی بـه دیگـران اسـت    البالغهنھج

شاھد روشنی بر این مدعاست. افـزون بـر ایـن، وی کتـاب "المثـل السـائر فـی أدب الکاتـب         
ی بود تحت عنوان "الفلک والشاعر" ابن اثیر جزری را که یکی از برترین کتب ادبی عصر عباس

الدائرعلی المثل السائر" به نقادی کشاند. ھمچنـین کتـب "االعتبـار علـی الذریعـة فـی أصـول        
ی منتقد الشریعة" [نقدی بر کتاب "الذریعة فی أصول الشریعة"]، یا دیگر کتب به خوبی روحیه

گـردد:  سـتنباط مـی  ی مھـم ا کند. با نگاھی اجمالی به این دست کتب، دو نکتهوی را آشکار می
یکی اینکه زندگی شارح سراسر با نقد کتب دیگران عجین شده است و دیگر ھمه فن حریفـی  

ھای اصول، فقه، کالم، ادبیات، تاریخ و ... .او در تمامی زمینه
الحدیدھای کلی نقد ابن ابیمبحث نخست: ویژگی

ھـایی بـه چشـم    آن است ویژگیترین البالغه که مھمدر کتابھا و آثار شارح بویژه شرح نھج
خورد که برخی از آن به ترتیب زیر است:می

که انگیزه منفی باشد)الف) علمی و منطقی بودن نقدھا(حتی در صورتی
البالغه علمـی  الحدید در آثار وی به ویژه شرح نھجاز جمله ویژگیھای کلی نقدھای ابن ابی

گوینـد:  لـدائر در مـورد او چنـین مـی    و منطقی بودن آنھاست چنانچه سخن مصححان الفلـک ا 
الحدید کان معجباً بنثـر ابـن األثیـر وبراعتـه فـی حـل       یتبیّن من دراسة الفلک الدائر أن ابن أبی«

-(ابـن »المنظوم واالقتباس فی القرآن الکریم و الحدیث النبوی ویغلب علـی نقـده الموضـوعیة.   
گـاه نظـر شـیعه را بـر دیگـری      ھمین امر در شرح نھج وی ھویداست تا جایی کـه  ) ٤/٢٣أثیر،

گنجاند که ایـن امـر نشـان از منطقـی     دھد و بدون ھیچ تعصّبی آنرا در باور خود میترجیح می
بودن نقد اوست.
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ب) انصاف و اعتدال در نقد

از دیگر خصوصیات نقدھای شارح انصاف و اعتدال است که در بسیاری از مـوارد جانـب   
ھد مانند برخی مناظرات کالمی میـان شـریف مرتضـی و    دانصاف را گرفته و بنابر حق نظر می

قاضی عبدالجبار که شارح ھیچگاه اقوال نویسنده شـیعی را بـدون دلیـل رد نکـرده و در صـدد      
ی قاضـی القضـاة کـه    اما ایـن گفتـه  «اثبات قول قطعی قاضی القضاة نیست. ھمچون این نمونه: 

ستی نیست، اما آنچه سید مرتضی بر او شاید او حقی جز امامت را اراده کرده دلیل صحیح و در
وارد ساخته، دلیل استواری است. این سخن ابوبکر [که گفته بود ای کـاش بـه ھنگـام رحلـت     

ھـل لألنصـار   «پیامبر سه سوالی که در ذھن داشتم از ایشان کرده بودم که یکی از آنھا این بـود:  
ی فاطمـه ...  ا سـخن ھجـوم بـر خانـه    کند ... امتنھا بر امر امامت داللت می»] في ھذا األمر حق

ی ظاھر در نزد من صحت روایاتی است که از سید مرتضی و شیعه وارد شـده، البتـه نـه ھمـه    
کنند، بلکه برخی از آنھا و بر ابوبکر سزاوار است که اظھار ندامت و تأسـف  آنچه ایشان نقل می

، بـرای  ١٧/١٦٨الحدیـد، بـی (ابـن ا .»ی فاطمه را نگشـوده بـودم!]  کند [بر این که ای کاش خانه
و ...)١٧/١٨١ی بیشتر ر.ک:مطالعه

ج) تکیه بر ذوق ادبی
ی او بـر ذوق ادبـی   گردد تکیهالحدید باز میخصوصیت دیگر که به شخصیت ادبی ابن ابی

و سایر خطبـا  (ع)در نقد سخنان دیگران است، ھمچون جایی که در مقام مقایسه کالم امام علی
بدان کـه شـناخت فصـیح و افصـح، رشـیق و      «کند: باته را اینچنین نقد میی ابن نبوده و خطبه

شـود مگـر بـا ذوق و اقامـه دلیـل      أرشق، حلو و احلی، عالی و أعلی امری است که درک نمـی 
منطقی برای آن ممکن نیست. این امر مانند دو کنیزک خوبروى دلنواز است، یکی سـفیدرنگ و  

و سرو قامت و دیگری فاقد این صفات و محاسـن، امّـا   گلنار نازک، سفید دندان و شھال چشم 
شود در قلبھا شیرین و دلنوازتر است. دلیل آن مشخص نیست، اما با ذوق و مشاھده شناخته می

نظـر یافتـه شـود، امّـا شـناخت      ... زیبائی رخسار و برتری یکی بر دیگرى ممکن است به دقّت
ھـا مشـغول علـم بیـان شـده و      ه سـال شناسد مگر اھل ذوق کـ فصاحت و بالغت را کسی نمی

)٧/٢١٦.»(استریاضت نفس کشیده و ملکه تامّه دریافته
د) لحن تند و زننده در نقد

نباید لحن تند و زننده شارح را در برخی مواضع از یاد برد که بدون اینکه شخصیت مقابـل  
پردازد، کـه از  د وی میمورد خدشه قرار گیرد با عباراتی تند و نه خوارکننده و اھانت آمیز به نق
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وی «گویـد: آن جمله است برخی نقدھای وی خطاب به قطب راوندی که به عنوان نمونـه مـی  

مـا از ایـن ھمـه کجـروی و     «) یـا  ۱/۵»([قطب الدین راوندی] مرد این کار و میدان نبوده است
)۱/۶۶»(بریمروی نسبت به این ادعاھای زشت به خدا پناه میبیراھه

ھاھـ) روشمندی نقد
آخرین ویژگی کلی نقدھای شارح روشمند بودن آنھاست. چنان که مثال در زمینـه حـدیث،   

ھای وی روشمند است و او برای تمییز احادیث صحیح از سـقیم دو روش بررسـی   نقدپردازی
ی این بخش به طور مفصل بدان اشاره خواھـد  گیرد که در ادامهسندی و یا متنی را در پیش می

شد.
البالغهی شرح نھجش نقدی شارح در آیینهمبحث دوم: من

برای نشان دادن چھره نقد در شرح، دو موضوع مھم قابل ذکر است:
ھای مھم شارح در پرداختن به ھای تألیف: اول اینکه یکی از انگیزهالف) نقد یکی از انگیزه

موضـوع  ی آن به ایـن البالغه نقد کردن شرح قطب راوندی است، چنان که در مقدمهشرح نھج
)۵ھمان،کند. (اشاره می

ھایی است که نقدھای شارح در آنھا بـروز و  ھای نقد در شرح: موضوع دوم زمینهب) گونه
ــ  ۱شـوند:  بنـدی مـی  اند که به طور غالبی و کلی در قالب چھار عنـوان کلـی دسـته   ظھور یافته

ھای حـدیثی وی بـه   ـ علوم و زبان عربی که به عنوان مثال در نقـد ۴ـ کالم ۳ـ تاریخ ۲حدیث 
معیارھای نقد روایت از قبیل نقد متنی و سندی توجه داشته و به نقد احادیث ضمن نقـل آنھـا   

ی این فصل به نقد حدیث و روایت خواھیم پرداخت و ذکر این نکته در ادامه١ورزد.ھمت می
تـاریخی،  در اینجا ضروری است که منظور از روایت در این فصل معنای عام و اعمّ از روایات 

حدیثی و ... است.

بخش دوم: اجتھادمحوری شارح در برخورد با روایات
الحدید رنگ اجتھادی دارد و در برخـورد  چنان که پیشتر گفتیم بیشتر آراء و نظرات ابن ابی

ی اجتھادی نمود زیادی دارد، گـاه از وی تسـاھل در روایـت مشـاھده     با روایات نیز این صبغه
ی نقد نگریسته است، در برخـی  ھا به دیدهفراوانی وجود دارد که شارح بدانشود، اما موارد می

موارد نیز ممکن است نقد یک روایت توسط شارح از دیدگاه شیعی قابل پـذیرش نباشـد، کـه    

البالغة الحدید لنھجالحدید و نیز: النقد اللغوی فی شرح ابن ابیدر زمینه نقدپردازی شارح ر.ک: المنھج اللغوی فی شرح ابن ابی. برای مطالعه١
از علی اکبر فراتی.
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ی نقـد  ی رویکرد او در نقد غلبهغالبا نیز به دلیل نقد برخاسته از دیدگاه کالمیِ اوست؛ اما غلبه

ھای کالمی سـعی خـود را بـر ایـن مصـروف داشـته تـا        بسیاری از بحثعلمی است. حتی در 
ی مـذھبی  نظرش را به لحاظ علمی به اثبات برساند و این نیست که صرفاً با دیدی کور، عقیده

ــه   ــرح نام ــارز آن در ش ــه ب ــان دارد. نمون ــود را بی ــه امام۳۱خ ــت ک ــام  (ع)اس ــه ام ــاب ب خط
ھَا قَبْلَ أَنْ یعْجَلَ بِی أَجَلِی دُونَ أَنْ أُفْضِی إِلَیـک بِمَـا فِـی    أَوْرَدْتُ خِصَالًا مِنْ»فرماید:(ع)میحسن

نَفْسِی أَوْ أَنْ أُنْقَصَ فِی رَأْیی کمَا نُقِصْتُ فِی جِسْمِی أَوْ یسْبِقَنِی إِلَیک بَعْضُ غَلَبَاتِ الْھَوَى وَ فِتَنِ 
شـمرد، و  به عصـمت ائمـه مـی   ی امامیه نسبتشارح این سخن را دلیل بر بطالن عقیده»الدُّنْیا

ی امـام  گویـد: در رأی و اندیشـه  این عبارت دالّ بر بطالن گفتار کسی است که مـی «افزاید: می
ی امام به [امام] حسن که "پیش ازـ نصیحت ـ من  دھد و این گفتهمعصوم ھیچ نقصی رخ نمی

ا بفریبـد" بـر ایـن نکتـه     اى خواھشھاى نفسانی بر تو غالب گردد، یا فریبندگیھاى دنیا تو رپاره
داللــت دارد کــه واجــب نیســت امــام [معصــوم باشــد و] خــود را از خواھشــھاى نفســانی و  

) چنان که روشن است وی با توجه بـه ظـاھر روایـت    ٦٧ـ١٦/٦٦»(فریبندگیھاى دنیا حفظ کند.
حکم نموده است، ظاھری که مبنای علمی دارد نه صرفا دید محض کالمی برخاسته از تعصّب 

اى از اى از بقایاى حجت او و خلیفـه باقی مانده«د کور. یا در جایی دیگر در شرح عبارت و دی
اگـر گفتـه شـود: آیـا لفـظ "الحجـة" و لفـظ        «گوید: ، می١٨٣ذیل خطبه» ھاى پیامبرانشخلیفه

"الخلیفة" مشعر به قول امامیه نیست؟ خواھم گفـت: نـه، زیـرا متصـوفه و فالسـفه صـاحب و       
نامند. و یاران معتزلی ما منعی برای اطالق این الفاظ بـر علمـای   و خلیفه میمرادشان را حجت 

ھـای خداینـد، بـدین معنـا کـه اجماعشـان       دانند، زیرا علما حجتمؤمنان در ھر روزگاری نمی
حجت است و خدا اینان را جانشینان خود در زمـین قـرار داده تـا بـر اسـاس حکـم او حکـم        

) وی به ظاھر لفظ حکـم داده و بـر اسـاس عقیـده     ۱۰۸ـ۱۱/۱۰۷ی دیگر: ؛ نمونه١٠/٩٦(»کنند.
ای نگرفته است، بلکه از کالم امـام(ع) بـا توجـه بـه اسـتنباط      خود از کالم امام(ع) چنین نتیجه

علمی، ھرچند به صورت حکمی ظاھری، برای مذھب و اعتقاد کالمی خود نتیجه گرفته است. 
آن دقت شود وگرنه مطالب این چنینی، بـه پـای   ای مھم است که در شرح نھج باید بهاین نکته

الحدید گزارده خواھد شد که به دور از انصاف علمی است.مذھب کالمی ابن ابی

ھای نقد حدیث از دیدگاه ابن ابی الحدیدھا و مالکروشسوم: بخش 
گـرفتیم، بـه حـدیث نگـاھی عـام      الحدید چنان که ما در این مقال به ھمان شیوه پیابن ابی
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ارد، به این معنا که ھر روایتی در نزد وی عنوان حدیث به خود اختصاص داده، مثال به تمامی د

کند. لذا ھیچ تفاوتی میان روایت بـه معنـای خـاص و عـام آن     روایات تاریخی نگاه حدیثی می
و معنـای تـاریخی   ۱/۲۸۱(برای نمونه درباره حدیث به معنای معمول آن در نـزد محـدثین ر.ک:  نیست.

وی در تحقیقات تاریخی خویش نیز ترکیبی از دو شیوه حدیثی و تاریخی را بـه کـار   )۴/۶۴آن:
بسته است. توجه و دقت نظر او در بررسی زنجیره (اسناد) یک خبـر، بـر اسـاس ھمـان شـیوه      
رایج در علم حدیث و رجال(شیوه نقد سندى) است، ولـی در روش دوم، بررسـی محتـوایی و    

اریخی را نیز مد نظر دارد. افزون بر این مطلب، شارح به دلیل تفکر ھاى تمتنی اخبار و گزارش
-نقدگرای خود نسبت به ھر حدیثی که از نظرھای مختلف صحیح نباشد نقد خود را ابراز مـی 

گری مخالف است چنـان کـه وی بـرخالف    کند و این نشانگر آن است که وی با تفکر اشعری
ی فھم حـدیث ھمـراه بـا دوری جسـتن از عقـل و      ھا که از اجتھاد و کوشش پیگیر برااشعری

ھای ھمه جانبه در اند، به نقد حدیث پرداخته است. فرار از کاوشمنطق، خود را بر حذر داشته
فرسـا بـه فھـم    ھای مرتبط و پرھیز از این پژوھش فراگیر و طاقتی سطوح علمی و زمینهھمه

د بـر اسـاس تفکـری نقـدی ھمـراه      شود. لذا فھم درست بایساده و بسیطی از حدیث منجر می
گیری از چنین فھمـی طبـق   الحدید برای پیشباشد تا به پذیرش ھر خبری منجر نشود. ابن ابی

ھا و معیارھـایی بھـره بـرده کـه بـا      ھمان تفکر نقدی و مذھب خویش در نقد حدیث از مالک
ی مبانی و مصادیق در این بخش بدان اشاره خواھدشد.ارائه

سندمبحث نخست: نقد 
توان در نقد حدیث از آن بھره گرفت نقـد سـند حـدیث اسـت.     ھایی که مییکی از مالک

تواند موجب یقـین بـه قطـع صـدور حـدیث      مشخص است که صحّت سند به طور کامل نمی
-دھد و ضعف آن میباشد. بررسی سندی حدیث، تنھا بخشی از ارزیابی حدیث را تشکیل می

حدیث تلقی شود. در این بخش ابتدا به آراء و مبانی رجالی ابـن  ای برای نااستواری تواند قرینه
یـابی  ی قرینـه شود و سپس به ابزارھای وی جھت نقد حـدیث و شـیوه  الحدید پرداخته میابی

برای صحت و سقم آن، اشاره خواھد شد.
الحدیدگفتار نخست: آراء و مبانی رجالی ابن ابی
ای ھر عالم در برخورد با مسائل علـم مـورد نظـر    به طور کلی انتخاب نوع ابزارھا و مالکھ

الحدید نیز که محـدثی  ارتباط تنگاتنگی با مبانی و آراء شخصی او در باب آن علم دارد. ابن ابی
خبیر است از این قاعده برکنار نبوده و مالکات وی در نقد اسناد مبتنی بر آراء و مبانی خاصـی  
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ود:شاست که در ذیل به سه مورد آن اشاره می

امـروز مقـام   «الحدید ذیل روایتی که پیامبر در احد فرمـود:  الف: در صفت محدث: ابن ابی
گویم: اى کاش راوى ایـن روایـت،   می«گوید: می» نسیبه دختر کعب برتر از فالن و بھمان است

گفت که گمانھا به امور مختلف و متشـابه نـرود چـرا    از آن دو تن پوشیده و با کنایه سخن نمی
امانت محدث به آن است که حدیث را ھمان گونه که گفته شده است نقل کند و چیـزى  که از

-)حدیث۱۴/۲۶۶»(از آن، پوشیده ندارد و چرا این راوى نام این دو مرد را پوشیده داشته است؟
محدث کسی را گویند که اسانید را شـناخته و بـه   «گویند: پژوھان در تعریف محدث چنین می

شنایی داشته باشـد و اسـامی راویـان و حـال آنـان را بدانـد و از متـون        علل و نقایص حدیث آ
الحدیـد امانـت   ) طبق گفتار ابن ابـی ۲۴۱چی،مدیرشانه»(روایی، مقدار قابل توجھی حفظ باشد.

بایست به صراحت و صداقت سـخن گفتـه و   رود و میی ھر محدث و راوی به شمار میالزمه
مذھبی در نقل احادیث اجتناب کند.ای وھای فرقهاز دخالت دادن دیدگاه

الحدید نسبت به اخبار واحد نظری متعادل دارد. ھرچند دیدگاه کلی ابن ابیب: خبر واحد:
وی اعتنا نکردن به خبر واحد در مقام عمل به آن است. ذیـل نقـل روایتـی کـه درنـگ در روز      

گیـرد،  ورد عمل قرار نمـی گویم: اخبار آحاد ممن می«نویسد: حساب را ھزار سال برشمرده، می
ی قیامت و بھشت و دوزخ وارد شـده اسـت. محـدثان در    خصوصاً در مورد روایاتی که درباره

) ھمانگونـه کـه   ۱۹/۲۰۶»(اند و معتقدند کـه آنھـا موضـوعه ھسـتند.    بیشتر آنھا طعن وارد کرده
اما بـه روایـات   شود با اینکه شارح در برابر نقل احادیث رویکردی متساھالنه دارد، مشاھده می

نگرد. قابل ذکر است کـه در قسـمتی   ی ظنّی و مردّدانه میمربوط به حساب و قیامت را با دیده
آیـد] را در  محدثان و فقیھان، این خبر [خبـر معاویـه و ابوالـدرداء کـه مـی     «دیگر چنین آورده: 

رد گیـ کتابھاى خود در مورد احتجاج بـر اینکـه خبـر واحـد در شـرع، مـالک عمـل قـرار مـی         
ی محدثین و فقیھان اعتراضی داشت، قطعا به این دیدگاه ) اگر نسبت به عقیده۵/۱۳۰»(اندآورده

شود این است کـه  شد، بنابراین، آنچه از این نظر و روش وی در شرح مشخص میمعترض می
ھای دیگر چنانچـه از  خبر واحد در روایات مربوط به قیامت قابل پذیرش نیستند، اما در دیدگاه

بی موثق نقل شده باشد، قابل استناد است. در بخشی در نقد دیدگاه رجالی شـریف مرتضـی   کت
ی فقھـایی  ی آن را در شیعه منفرد دانسته و تکیهدر مورد خبر واحد آورده و دیدگاه وی درباره

چون زراره، یونس بن عبدالرحمان، ابوبصیر، دوپسران بابویه، حلبی، أبو جعفر قمـی، ابـوجعفر   
کند، و در ادامه حکم بـه جـواز قـرآن بـه     ... در فقه را مستند به خبر واحد معرفی میطوسی و 
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دھد. لذا خبر واحد برای او ثابت شده است و دیدگاھی چـون دیـدگاه   تخصیص خبر واحد می
)۱۶/۲۲۷؛۱۲/۲۸۴و نیز:۲۴۷ـ۱۶/۲۴۶شریف مرتضی ندارد.(

یا عدم اسالم ابوطالب متوقـف  الحدید در اسالم ج: تعارض جرح و تعدیل: ھرچند ابن ابی
ی تعارض جرح و تعـدیل آورده کـه از ایـن قـرار     ) اما ذیل آن بحثی علمی درباره۱۴/۸۲است(
گویید جرح و تعدیل تعارض داشته ممکن است محدثین بگویند اگر اینگونه که شما می«است: 

ذیرفت، زیـرا آن  باشند، در نظر دانشمندان اصول فقه، جانب جرح ترجیح دارد و بایـد آن را پـ  
کند بر کارى آگاه است کـه معـدل و کسـی کـه آن شـخص را عـادل       کس که کسی را جرح می

داند بر آن آگاه نیست. البته ممکن است به ایشان چنین پاسخ داده شـود کـه ایـن سـخن در     می
اصول فقه به شرطی درست است که در قبال تعدیل مجمل، طعن مفصلی وجـود داشـته باشـد.    

ین است که مثال شعبه از قول مردى حدیثی را نقل کند و با روایت خـود از آن مـرد   مثال آن چن
او را توثیق کرده باشد و بدیھی است که اگـر احـوال آن مـرد در نظـر شـعبه پوشـیده باشـد و        
ظاھرش منطبق بر عدالت باشد براى توثیق او کافی است، و در مقابل شعبه مـثال دار قطنـی بـر    

گوید اھل تدلیس بوده یا فالن گناه را مرتکب شـده اسـت و بدینگونـه در    آن مرد طعنه زند و ب
قبال تعدیل مجملی، طعن مفصلی زده باشد. حال آنکه در مورد ابوطالب و مسأله ایمـان و کفـر   

)۸۳ھمان،»(او روایات مفصلی که با یکدیگر متعارض است رسیده و ھیچکدام مجمل نیست.
سند در نزد شارحھای نقدھا و مالکگفتار دوم: روش

ھـاى گونـاگونی در پـیش گرفتـه اسـت. وی در      الحدید در انتخاب احادیـث شـیوه  ابن ابی
کند و بر طبق میزان اعتباری ارزیابی متون و اخبار به جایگاه و چگونگی سند ھر خبر توجه می

ن شود از اصطالحات علم حدیث بھره جسته است. توجه به چنیکه ابزار ھر محدثی قلمداد می
اصلی سبب نقد روایت از طریق پذیرش یا رد آن خواھد شد که وی به ھمین شکل عمل کرده 
است. گاھی متواتر و در بسیارى مـوارد خبـر واحـد، گـاھی روایـات صـحیح، در حـد تـواتر،         

شود.ھایی آورده میمشھور، مستفیض، ثقه و ضعیف ھم به کار برده که براى ھر یک نمونه
حدیثی در اعتبار اسنادالف: کاربست مصطلحات 

ی اسناد است به اخبار و روایات به نوعی شارح با توجه به اصطالحاتی که مربوط به حوزه
دھد.درجه می

ـ احادیث مقبول۱
شود که گـروه بسـیاری از روات آن را نقـل    متواتر به حدیثی گفته میـ حدیث متواتر:۱ـ۱
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رتب گردد و اتّفاق بـر کـذب آن عقـال و    کرده باشند تا جایی که حصول علمی بر صدور آن مت

الحدیـد  ) اشارات ابن ابـی ۱/۳۹۴/حافظیان بابلی،۱۱۳/صالح،۲۲عادتا محال باشد.(غفاری صفت،
گوید: که شریف رضی در ابتدای آن می٢٥به تواتر یک روایت قابل توجه است، مثال در خطبه

عاویة علی الـبالد: پیـاپی بـدان    و من خطبة له(ع)و قد تواترت علیه األخبار باستیالء أصحاب م«
شارح در معنای مفـردات آن  » اندحضرت خبر رسید که سپاھیان معاویه بر شھرھا دست افکنده

تواتر معنوى" دانسـته و در معنـا و داللـت تـواتر، بحـث مختصـرى را بـه        "منظور از تواتر را 
د: "تـواتر  اگر شخصی به طعن گوی«صورت پرسش و پاسخی فرضی اینگونه طرح کرده است: 

ھـاى اعـالم و اعـالن چیـزى، و شـاھد قرآنـی       شود، مگر با فاصله افتادن میان زمانحاصل نمی
آن(ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا) است، مقصود این نیست که رسوالن پی در پی و متصل آمدنـد، بلکـه   

معناى فرد و یـک  شود: ماده آن "وتر" بهمیان ھر پیامبرى فترتی بوده است،" در پاسخ گفته می
فاطمـة سـیدة   یا روایـت مشـھور "  )۱/۳۳۳»(عدد و یا نفر است و این موجب اشتباه شده است

ــالمین  ــاء الع ــی  نس ــواتر م ــرم(ص) را مت ــامبر اک ــد" از پی ــاردھی  ۱۰/۲۶۵(خوان ــز اخب ) و نی
بـه  مراد از این سخن او که "ھمانا مـن  «نویسد: امیرالمومنین(ع) از مغیبات را متواتر دانسته، می

اى است که نسبت به امور آینـده بـه ویـژه    راھھاى آسمانی داناترم از راھھاى زمینی" علوم ویژه
ھا و خونریزیھاست، و این گفتار آن حضرت را تواتر اخبارى که از امور غیبی ھا و جنگدولت

ان داده و یک بار و صد بار نبوده، ثابت کرده است، تا آنجا که ھر گونه شـک و تردیـد را از میـ   
برده و معلوم شده است که علی آن را بر مبناى علم فرمـوده و بـر حسـب اتفـاق نبـوده اسـت       

ھـای علـی و سـخنانی کـه در غصـب      ) ھمچنین در موضعی دیگر در مورد شکوه۱۳/۱۰۶»(...
خدایا من از تـو بـر قـریش و آن کـه     «[در مورد عباراتی نظیر ١٧٣اند ذیل خطبهخالفت فرموده

خواھم،که آنان پیوند خویشاوندى مرا بریدند، و رتبـت بـزرگم را   ارى میقریش را کمک کند ی
واعلم أنه قد تواترت األخبار عنه(ع) بنحو «نویسد: خرد دیدند...] به تواتر آنھا تصریح کرده، می

الحدید یکی از ) ابن ابی۳۰۷ـ۹/۳۰۶کند.(و در ادامه اخبار مشابه آن را ذکر می...» من ھذا القول 
دانـد،  ت انتساب نھج به علی(ع) را به تواتر انتساب برخی مطالب آن به حضرت میدالیل صحّ

و ١٠/١٢٨البالغـه تـواتر بـودن آن اسـت.(    به عبارتی یکی از دالیل وی برای پذیرش متن نھج
و ...)٢/٢٦٥نیز،ر.ک:

شود که اتصـال آن بـه معصـوم بـا     میدر شیعه حدیثی صحیح گفته: ـ روایات صحیحه۱ـ۲
ھایی احراز شود، اما در اھل سـنت عـالوه بـر احـراز اتصـال بـه پیـامبر(ص) قیـد عـدم          مالک
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شذوذ(عدم تعارض با حدیثی مشھور) و عدم علّت(نداشتن عیبی پنھان ماننـد ارسـال خفـی در    

) و مضاف بـر  ۱/۱۲۵ر.ک: حافظیان بابلی،سند) نیز به تعریف حدیث صحیح اضافه شده است(
بـر عـدالت، بایـد قـدرت حفـظ و ضـبط حـدیث را ھـم دارا         آن راویان سلسـله سـند عـالوه    

خورد، بـه عنـوان   ) نقل روایات صحیحه نیز در شرح بسیار به چشم می۲۳۸افتخار زاده،باشند.(
در خبر صحیح کـه بـر   «گوید: الحدید در برشمردن یکی از فضایل امام علی(ع) میمثال ابن ابی

گر مؤمن و مبغض او کسی جز منـافق نیسـت   آن اتفاق شده آمده که او را کسی دوست ندارد م
؛ در مـورد کـاربرد حـدیث صـحیح در شــرح،     ٨/١١٨»(کنـد و تـو را ھمـین خبـر کفایـت مـی     

جـای شـرح، اکثـر روایـات     و ... شارح در جای٩/١٥٨،٢٩٠؛٨/١١٩؛٧/٥٩؛٦/٣٧٩؛١/١٢٤ر.ک:
لی مع الحق خواند. برای نمونه: رک: روایت: عمنقوله در فضیلت امام را جزء اخبار صحیحه می

؛ اشـتیاق بھشـت بـه    ٧/٢١٩؛ گفتار جبرئیل که مـن از شـما(پیامبر و علـی) ھسـتم:    ٢/٢٩٧و ...:
؛ اولـین  ١٤/٢٥١؛ ال فتـی اال علـیّ:  ٢٣٥ـ٩/٢٣٠؛ زھد امام و وقایع مربوط:٧/٢٩٦علی(ع) و ...:

-و ...) ابـن ابـی  ٩/١٩٣و روایت اذیت فاطمه(س) اذیت پیـامبر(ص) اسـت:  ١٣/٢٢٤مسلمان:
پردازد، ھا میترین آند در مواضعی، با سنجش روایات مختلف به برگزیدن و نقل صحیحالحدی

و یجـب أن نـذکر فـی ھـذا الموضـع      «گویـد:  ی مقتل امام علی(ع)که مـی مانند سنجش درباره
مقتله(ع)و أصح ما ورد فی ذلک ما ذکره أبو الفرج علی بن الحسین األصفھانی فی کتاب مقاتـل  

) و دربـاره  ۲/۱۲۹ترین روایات را تاریخ طبـری( و نیز در مقتل عثمان صحیح۶/۱۱۳»(الطالبیین.
)داند.) می۱۲/۱۸۲اسالم عمر روایت انس بن مالک(

یکی از شرایطی که در نظـر  : ـ وجود روایت در کتب صحیحه و اتفاق محدثین بر آن۱ـ۲ـ۱
تـرین  و مھمشارح معیار صحت روایات قلمداد شده است، وجود روایت در کتب صحاح است 

باشد. البته شـارح در ھمـه مـوارد روایـات ایـن دو کتـاب را       آنھا صحیحین بخاری و مسلم می
-ی صحت مـی ) ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد روایات آنھا را با دیده۶/۱۳داند(صحیح نمی

ی شـھادت  ) ھمچنین درباره سخن عمر به ھنگام وخامت حال پیامبر(ص) در آستانه٦/۴نگرد،(
-یشان پس از درخواست قلم و دوات برای کتابت سخنی جھت گمـراه نشـدن مسـلمین، مـی    ا

گویم: این حدیث را شیخین محمد بن إسماعیل بخاری و مسلم بن حجاج قشیری می«نویسد: 
)٦/۵۱»(اند و تمامی محدثین نیز بر صحت آن اتفاق دارنددر صحیحین خود نقل کرده

شود که به دلیل نقل تعداد بسـیاری  حدیثی گفته میحدیث مشھور به: ـ حدیث مشھور۱ـ۳
) روایـات  ۱/۱۲۷حافظیان بابلی،/۴۸از روات، میان اھل حدیث شیوع یافته است.(غفاری صفت،
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الحدیدند و در بسیارى از موارد شھرت را دلیل مشھور یکی از بھترین درجه سندی نزد ابن ابی

وَ لَقَدْوَاسَـیْتُهُ بِنَفْسِـی   «فرماید: که امام می١٩٠کند. مثالً در خطبهبر صحّت یک گزارش ذکر می
هُ بِھَـا     الحدیـد  ابـن ابـی  »فِی الْمَوَاطِنِ الَّتِی تَنْکُصُ فِیھَا الْأَبْطَالُ وَ تَتَأَخَّرُ الْأَقْدَامُ نَجْـدَةً أَکْرَمَنِـیَ اللـَّ

از مسـلمانان،  وار نام برخی غزوات را برده و با اشاره به ترس و فرار و زبـونی برخـی  فھرست
کند و تنھا به اینکـه ذکـر چنـین جریـانی بـه      شجاعت و استقامت و فداکارى امام را ترسیم می

) با توجه به کمّیت و کیفیّـت کـاربرد خبـر مشـھور در     ۱۰/۱۸۲نماید.(شھرت رسیده بسنده می
. دانـد ھاى تاریخی، خبر مشھور را حجت مـی الحدید در پژوھشرسد ابن ابیشرح، به نظر می

ھاى تاریخی و درسـتی و نادرسـتی خبـر و    وى با استناد به شھرت اخبار، به ردّ و قبول گزارش
-آید که ھرجا به شھرت خبری استناد می) و چنین برمی۷۲حیدری آقایی،تاریخ پرداخته است(

الحدید با اسـتناد  داند. براى نمونه، ابن ابیکند، آن را دلیل حجیت آن در نزد خود و دیگران می
به خبر مشھور و بدون ذکر ھیچ سند، منبع و مصدری، داستان خزیمة بن ثابت ذوالشـھادتین را  

ــه ایــن عبــارت بســنده مــی  داســتان دو شــھادت وى مشــھور «کنــد: آورده و در صــحت آن ب
انـد،  ) ھمچنین درباره روایاتی که خروج ابوذر به ربذه را اختیاری گـزارش داده ۱۰/۱۰۹»(است.

گوییم: این اخبار اگر ھم روایت شده باشد به بسـیارى و شـھرت آن اخبـار و    ما می«نویسد: می
) و در پایـان نیـز خـروج    ۲۶۲ـ۸/۲۶۱»(روایات[اخبار خروج اجباری وی توسط عثمان] نیست.

کند، با این توجیه که دلیل عثمان در اخراج ابوذر از مدینه تنھـا بـه خـاطر    اختیاری او را رد می
ی مسـلمین و قطـع امیـد    تنه و اختالف و آشـوب در میـان جامعـه   مصلحت و ترس از ایجاد ف

تواند طعنی بـر  کسانی که ھوای تفرقه افکنی داشته، بوده است. بنابراین این عملکرد عثمان نمی
) و چون شرط صحت و پذیرش روایات این است که به اشتھار رسیده باشند و ٨/۲۶۲او باشد(

تواند مورد قبول واقع گردد.د شھرت نرسیده نمیچون اخبار مربوط به خروج اختیاری به ح
ی اختالفی سنّ و سال امام علی(ع)ھنگام بعثـت پیـامبر(ص)   الحدید در مورد مسئلهابن ابی

) البته گاه در برخی موارد شارح بـه مشـھور بـودن    ۱۵ـ۱/۱۴داند.(روایات مشھور را ده سال می
پردازد، ھمچون نقد اشته باشد به نقد آن میکند و اگر جاى نقد و بررسی وجود دخبر اعتنا نمی

) و یا حدیث مشھورى ۷۲ـ۴/۷۱وی نسبت به خبر مروان و سر بریده امام حسین(ع) در مدینه(
این خبر و امثال آن جعلـی و  «گوید: از روایت "کرابیسی" در ذمّ امام علی(ع)که در مورد آن می

حادیثی کـه بخـارى و مسـلم در کتـب     ی آن، برخی از ا) و حتی در ادامه۴/۶۴»(ساختگی است
داند.(ھمان) و نکته مھمی که در بخشی گوید این است "صحیحین" خود دارند را ساختگی می
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-) ابـن ابـی  ھمـان که برخی از احادیثی که بخارى و مسلم در صحیحین دارند ساختگی اسـت.( 

ن قرض گـرفتن  کند، ھمچوالحدید چنانچه خبری مشھور باشد، دالیل متنی آن را نیز مطرح می
ھشتاد ھزارى عمر از بیت المال را که معروف و مشھور ندانسته و بلکه خبر معروف و مشـھور  

داند و براى تقویت نظریه خویش اخبار مشھور و معروف دیگری را به گواھی را خالف آن می
ر . وی در ادامه روایاتی که به شھرت رسیده و ھمچنین دالیـل متنـی بـرای نااسـتوا    گرفته است

)۱۲/۲۱۹کند.(میخواندن چنین روایتی را پی در پی ردیف 
توان گفت حـدیثی اسـت کـه اعـم از مسـتفیض      درباره مشھور می: ـ حدیث مستفیض۱ـ۴

باشد، البته به باور برخی راویان حدیث مشھور باید حداقل سه نفر باشند، در حـالی کـه روات   
کمتر از سه طریق باشد و به دلیـل انتشـار،   مستفیض باید بیش از سه نفر باشند و نباید طرق آن 

) ۱۷۵ر.ک:صـالح، مستفیض نامیده شده که از لغت "فاض" به معنای "لبریز" گرفته شده است.(
شارح با استناد به اخبار غیبی شایع و مستفیض از پیامبر(ص) که در آثار محـدثان آمـده اسـت،    

از منبـرش و  ھای باالرفتن بوزینههبر بنی امیه به دنبال دیدن رؤیای صادقھمچون مذمت ایشان
دلگیرشدنشان از این واقعه، تفسیر "الشجرة الملعونة" به بنی امیه و بنو مغیره و نیز روایـاتی در  
تفسیر آیه(لیلة القدر خیر من ألف شھر) بـه ھـزار مـاه خالفـت امـوى و ...؛ اخبـار غیبـی امـام         

پردازد، ھمچون اخبـار امـام از ظھـور    ھا میعلی(ع) را نیز درست و واقعی دانسته و به تفسیر آن
و ھـذه  «گویـد:  ٩٢الحدید ذیل خطبه) ابن ابی۹/۲۱۹سیاه جامگان و انقراض دولت اموى و ...(

الخطبة ذکرھا جماعة من اصحاب السیر و ھی متداولة منقولة مستفیضة خطب بھـا علی(ع)بعـد   
)۷/۵۷»(انقضاء امر النھروان

روایات «نویسد: ی حضرت زھرا(س)میدلیل دفن شبانهی صحت و وی در موضعی درباره
وصیت فاطمه(س) مبنی بر دفـن شـدن در شـب و نمـاز نگـزاردن آن دو مـرد بـر او، در حـد         

فقد جاء فـی حقـه   «) در ذکر فضائل علی(ع)آورده: ۱۶/۲۸۱»(استفاضه و نزدیک به تواتر است.
) ۷/۶۳؛۶/۳۳۰ی بیشـتر، ر.ک: ای مطالعـه ،بـر ۹/۱۶۵»(الخبر الشائع المستفیض أنه قسیم النار و الجنة

گفتنی است وی برای تایید گفتار خود در مستفیض بودن روایت به کتب محـدثین نیـز اسـتناد    
)۱۳/۲۱۴کرده است.(

حدیث مرفوع در میان محدثان اھل سنت حدیثی است کـه گزارشـگر   : ـ حدیث مرفوع۱ـ۵
تابعی یا افراد پس از آنھـا باشـد و   قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) باشد، چه از طرف صحابی یا

) شارح ھمچون اھل سنت که برای روایـت مرفـوع بھـای    ۱۶۲صالح،چه متصل باشد یا نباشد.(
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جوید، ھمچون این روایت:دو چندانی قائل ھستند، در شرح خود از روایات مرفوع بھره می

گریسـت و  در حدیث مرفوع آمده است که پیامبرپس از کشته شدن جعفر در جنگ موتـه  «
ایـن حـدیث بـه صـورت مرفـوع از قـول       «و یـا:  )١٨/١١٢فرمود: مرد با برادرش فزون است.(

نخستین کس از این امت که کنـار حـوض بـر مـن     «قل شده که فرموده است: نسلمان از پیامبر
ھـای  بـرای نمونـه  ۴/۱۱۷»(شود نخستین مسلمان ایشان، یعنی علی بن ابی طالب، استوارد می

)و...۱۰/۲۱؛۹/۱۰۷؛۸/۳۰۲؛۷/۱۰۹؛۶/۱۹۴؛۳/۱۵۸؛۲/۳۲۰؛۱/۳۲۶بیشتر، ر.ک:
ـ احادیث مردود۲
حدیثی که شرایط اقسام دیگر احادیث [صـحیح وحسـن] را نداشـته    ـ حدیث ضعیف:۲ـ۱

-) بنابر استقصائی که صورت گرفت ابن ابـی ۱/۱۲۵حافظیان بابلی،شود.(باشد، ضعیف شمرده می
فأما ما روی فـی إقالـة   کرده آن ھم به جھت متنی(الحدید در یک مورد به ضعف روایت تصریح

) اما در بقیه موارد به دالیل دیگر روایت را به طور ضمنی ضـعیف  ۱۷/۱۵۵:البیعة فھو خبر ضعیف
دانسته که در پی خواھد آمد.

ی ی عمر و سـیره الحدید در قسمتی از جلد دوازدھم که ویژهابن ابی: ـ حدیث مجھول۲ـ۲
" در ی روایتی از قول یکی از دوستان خود با نام "حسین بن محمد سینیاوست، پس از بازگوی

این خبر نه به کتابی مشخص و نه به یک راوی معینی اسناد داده شده، «نویسد: نقد آن چنین می
بلکه گفته که این قضیه را بر پشت کتابی خوانده، بنابراین ایـن خبـر مجھـول اسـت و حـدیث      

) به عبارتی حدیث مجھول روایتی بدون اسـناد معـین و بـدون    ۱۲/۸۰»(مجھول ناصحیح است.
راوی مشخص است و در نتیجه ھیچ اعتباری در پذیرش آن وجود ندارد. این تعریف شبیه بـه  

اند: مجھول آن است که برخی رجال سند آن گرچه در کتـب رجـال   تعریف شیعه است که گفته
غفاری ھـا سـخنی گفتـه نشـده اسـت.(     ی عقیـده، وثاقـت و مـذھب آن   آورده شده، امـا دربـاره  

)۸۴صفت،
حدیث شاذ حدیثی است که راوی ثقه و معتمدی در نقل آن متفرد باشد : ـ روایت شاذ۲ـ۳

) ۱۱۹و به عبارتی روایت فرد ثقه که در مقابل نقل مشھوری قرار گرفته باشد(حاکم نیشـابوری، 
شـود.(ر.ک:  گفتـه مـی  با در نظر گرفتن دو شرط تفـرّد و مخالفـت [بـا حـدیث مشـھور] شـاذ       

الحدید نقل شاذ و نادر را ھمچون روایات غریب، چنانچـه در مقابـل   ابن ابی)۱۵۳ـ۱۴۸صالح،
ی این ادعـا اینکـه وی در بـاب اولـین اسـالم      داند. نمونهمشھوری قرار گیرند، قابل استناد نمی

برابـر سـیل   کنـد، در آورنده، روایت شاذی را که زید بن حارثه را اولـین مسـلمان معرفـی مـی    
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انـد، رد  روایات مشھوری که علی(ع)را به عنوان اولین ایمان آورنده به پیامبر(ص)معرفی کـرده 

شـمار ابـن عبـدالبرّ در    خواند، به عالوه که روایـات بـی  کرده و توجه به آن را غیرقابل قبول می
گویـد:  امـه مـی  الحدید در اداالستیعاب دالّ بر این است که علی(ع)اولین مسلمان است. ابن ابی

دھد که علـی(ع)پیش از ھمـه   مجموع آنچه [روایات در مورد اولین مسلمان] آوردیم نشان می«
مردم مسلمان شده است و اقوال مخالف شاذ و نادر است و به روایات شاذ نیز اعتنا و تـوجھی  

) ھمچنین روایات مربوط به احـراق بیـت فاطمـه(س) و    ۱۸/۵۰؛۱۴/۱۱۸و نیز۴/۱۲۵»(نیست.
کنـد کـه در برابـر سـیل     یان به طناب کشیدن دست علی(ع)را جزء متفردات شیعه اعالم میجر

)۲/۲۱»(توان به آن اعتمادی کردروایات اھل حدیث نمی
غریب در لغت (=غریب األلفاظ) به معنای لفظی که فھم آن به آسـانی  : ـ حدیث غریب۲ـ۴

نای مطلق آن حـدیثی اسـت کـه    میسّر نیست (=لفظ دشواریاب) و در اصطالح حدیثی و به مع
) ظـاھرا  ۱۷۲ــ ۱۶۹/صالح،۱۲۷، ص۱جحافظیان بابلی،متن آن تنھا از یک راوی نقل شده باشد.(

در شرح، از اصطالح روایت غریب معنای لغوی آن یعنی خبری عجیب که نقـل آن بـه نـوعی    
. به عنـوان  تناسب با معنای اصطالحی آن نیستباشد که البته بیآور است، مراد شارح میحیرت

الحدید در موضعی و در مناقشه با سید مرتضی، روایاتی که شریف مرتضـی نقـل   نمونه ابن ابی
البتـه اخبـارى ھـم کـه     «نویسـد: گـذارد و مـی  ھا را به تمامه کنار مـی کرده، غریب خوانده و آن

کـه  اىسیدمرتضی از عمر روایت کرده اخبار غریبی است که ما آنھا را در کتابھاى تدوین شده
ایم، مگـر در ھمـین کتـاب سیدمرتضـی و کتـاب دیگـرى بـه نـام         ایم ندیدهبر آنھا دست یافته

المسترشد از محمد بن جریر طبرى، و این شخص، محمد بن جریر طبرى مولف تاریخ طبـرى  
اى که در کتابھاى تـدوین شـده   دانی اخبار غریبهنیست، او از علماى شیعی است و تو خود می

) یا در قسمتی دیگر روایت بالذری را در مقابـل دیگـر   ۲/۳۶»(ر چه حالی است.شود بپیدا نمی
-) و آن را در نھایت به کناری مـی ۱۴/۲۰۹خواند.(روایات واقدی و ابن اسحاق و ... غریب می

دانـد کـه ابـوھریره از قـول     نھد. شارح در بحث پرمناقشه فدک این روایت را نیز "غریب" مـی 
من نباید دینار و درھمی تقسیم کنند، آنچه باقی بگذارم پس از خـرج  وارثان«پیامبر(ص) گفته: 

مـن  «گویـد:  وی دربـاره ایـن روایـت مـی    » زنان، ھزینه عیالم ھر چه باقی بماند، صـدقه اسـت  
گویم: این حدیث غریبی است، زیرا مشھور آن است که حدیث منتفـی بـودن ارث را ھـیچ    می

شـود در اینجـا   ھمانگونـه کـه مالحظـه مـی    )۲۲۱ــ ۱۶/۲۲۰(»کس جز ابوبکر نقل نکرده است.
. ھم چنـین بـه دنبـال اعتـراض     کندحدیث غریب را در مقابل مشھور ذکر نموده و آن را رد می
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نویسـد:  سیدمرتضی که خبری را غریب دانسته و در توجیه گفتار قاضی عبـدالجبار چنـین مـی   

که ما نه از راوی مشخصی گوید: این سخنی استسیدمرتضی در اعتراض به قاضی القضاة می«
ایم، مرتضی ھر آنچه گفتـه صـحیح گفتـه، چـرا کـه ایـن خبـر،        ایم و نه در کتابی خواندهشنیده

ی عمر که مرا واگذار تـا گـردنش را بـزنم    حدیث غریبی است که شناخته شده نیست. اما گفته
یبـی کـه   چرا که او منافق شده، خبر مشھوری است که از پذیرش آن گریـزی نیسـت. خبـر غر   

شناخته شده نیست، آن است که عمر به دلیل تعقیب عبد اهللا بن عیاش بن أبـی ربیعـة از سـپاه    
ای خارج شده چرا که وی مطلبی را انکار کرد و شـاید قاضـی القضـاة ایـن مطلـب را از راوی     

) در این سـخن شـارح دو نکتـه    ۱۷/۱۹۴»(شنیده یا از کتابی نقل کرده که ما بدان دست نیافتیم.
بل مالحظه است، یکی اینکه خبر غریب به خودی خـود اعتبـار نـدارد و چنانچـه در مقابـل      قا

مشھور یا مشھوراتی قرار بگیرد، عدم اعتبار آن دو چندان شده و قابل پـذیرش نخواھـد بـود و    
-ھا نیز اخبار غریب تلقی شده و بیدیگر اینکه اخباری که تنھا در یک کتاب نقل شده باشد آن

ند بود.اعتبار خواھ
ی روایت و خبری که ساخته و پرداختـه : ـ روایات موضوع و تعامل نقدی شارح با آنھا۲ـ۵

حافظیان شـود( دست دیگـران و نسـبت داده شـده بـه پیـامبر(ص) باشـد موضـوع نامیـده مـی         
) ۱۹۱چی،مدیرشانهشود.() و این وضع گاه از اقرار راوی و گاه از قرائن فھمیده می۱/۱۳۱بابلی،

موارد این گونه احادیث ھم از نظر الفاظ و ھـم از نظـر سـند، سـاخته دروغگویـان و      در بیشتر
وضّاعان است. بعضی از دروغگویان چنانچه نتوانند با تدلیس و دیگر ابزار جعل در اسامی سند 

زنند که به پیامبر(ص) منتھی شـود،  روایتی دست ببرند، دست به ساختن سندھای دروغینی می
ــا ضــرب   ــی  ســپس حکمــت ی ــه دروغ نســبت م ــه پیامبر(ص)ب ــال آن را ب ــا امث ــی و ی -المثل

ای، به موضـوع  ھای فرقهکوشد فارغ از تعصبات و گرایشالحدید می) ابن ابی۱۹۶صالح،دھند.(
جـویی  الحدید بر این باور است که شیعیان به سبب سـتیزه جعل اخبار و روایات بنگرد. ابن ابی

اند و در مقابل ایشـان  رباره فضایل حضرت علی(ع) بودهمخالفانشان، بنیانگذار احادیث جعلی د
اند. وی بسیاری از احادیث اھل سـنت را  اھل سنت برای دفاع از خلفا به جعل حدیث پرداخته

انـد. از  خواند که برای مقابله با شیعیان و یا به فرمان معاویه و امویان ساخته شـده نیز جعلی می
دانـد. چـرا   حد شیعه و بکریه میدر اختالف و رقابت بیای راھمین رو ریشه اصلی چنین فتنه
ی خود در مدح مذھب خویش و مذمت طرف مقابل به جعل که ھر دو طیف به دفاع از عقیده

) ۵۰ــ ۱۱/۴۸آورد.(احادیث ھمّت گماشتند. وی در ادامه برخی از این احادیث سـاختگی را مـی  
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وایاتی جعلی که در مذمّت علی(ع) و نھج، احادیث و ر٥٦ھایی جدا ذیل خطبهشارح در بحث

ضمن آن که نقـد اخبـار سـاختگی را از قـول     )۱۱۰ـ۴/۶۳(منحرفین از ایشان را نقل کرده است. 
گیرد که ایـن دفاعیـات وی از مظلومیـت علـی(ع) از     اش ابوجعفر اسکافی پی میشیخ اعتقادی

در موضـعی دیگـر نیـز    ) به عنوان نمونه ۷۳ـ۴/۶۳(البالغه است.مطالب بس خواندنی شرح نھج
ی امام علی(ع)و زبیر را آورده و آن را روایتی از قول ابوجعفر اسکافی در مورد ماجرای مفاخره

گوید: این خبر سـاخته و  شیخ ما ابو جعفر اسکافی می«نویسد: خواند و میموضوع و جعلی می
ه اسـت و ایـن   پرداخته و دروغ است و میان علی(ع)و زبیر چیزى از این گفتگو صورت نگرفتـ 

خبر از مجعوالت عثمانیان است و چنین سخنی میان احادیث شنیده نشده و در کتابھاى تـاریخ  
ھـای روایـی تـاریخی    ) گفتنی است سکوت شـارح در برابـر تحلیـل   ۱۱/۱۳»(دیده نشده است.

ای کلـی در شـرح شـارح اسـت.     دیگران نشان پذیرش از سوی اوست و این به عنـوان قاعـده  
-خی روایات منقول در فضل عثمان را وضع شده از سوی معاویه دانسته و مـی ھمچنین وی بر

ھمچون اخبار فراوانی که در روزگار معاویه به قصد تقرّب به او در فضـائل عثمـان   «... نویسد: 
اى از اخبـار کـه دربـاره او    دانیم پـاره جعل کردند. ما منکر فضل و سابقه عثمان نیستیم ولی می

را ) البته گاه شارح برخی روایـات جعلـی و تحریفـی   ١١/۴۲»(وغ ھستند.نقل شده جعلی و در
ی بیشـتر  برای مطالعـه بدون نقد و نظر در آنھا وارد شرح خود نموده و صرفا نقل کرده اسـت.( 

)۱۵۷ـ ۱۳۶شناسی روایات امام حسین(ع)، فراتی، آسیبر.ک، 
ب: اعتباریابی منابع و توثیقات شارح

رای صحه گذاشتن بـر روایتـی کـه وی از کتـاب یـا شخصـیت       ھای شارح بیکی از روش
کند، توثیق منبع است. به عنوان نمونه، وی امتنـاع علـی از بیعـت بـا     محدث یا مورخی نقل می

امـا موضـوع خـوددارى    «گویـد:  ی نقـل او مـی  ابوبکر را از کتاب جوھری نقل کرده و دربـاره 
ه که صورت گرفته است را رجال حدیث و علی(ع)از بیعت و بیرون کشیدن او از خانه بدانگون

اند. و ما نیز آنچه ابوبکر جوھرى در این مورد آورده بود، آوردیـم و او از  نویسان نقل کردهسیره
رجال حدیث و از افراد ثقه و مورد اعتماد است، البته کسان دیگرى ھم جز او، نظیر این مطالب 

نیز در جایی دیگر دربـاره حـال رجـالی جـوھری     ) و ۲/۵۸»(اندرا بیرون از حدّ شمار بیان کرده
ایم که از آنھا [شیعه] چیزى نیاوریم و ھمه آنچه را زیرا ما با خویشتن شرط کرده«... نویسد: می

ی ابو بکر احمدبن عبدالعزیز جوھرى در کتاب السـقیفة  داریم ... از نوشتهدر این فصل بیان می
ا و مورد اعتماد و ادیب بـوده اسـت کـه دیگـر     و فدک است و این ابوبکرجوھرى محدثی پارس
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) درمورد نصربن مـزاحم منقـری   ۱۶/۲۱۰»(اند.محدثان او را ستوده و مصنفاتش را روایت کرده

ما در این مورد آنچه را که نصربن مزاحم در کتاب صفین آورده است نقـل  «گوید: نیز چنین می
توان او را بـه  ت و به ھیچ روى نمیکنیم که او مردى مورد اعتماد است، گفتارش صحیح اسمی

] بـازى نسـبت داد و او از مـردان بـزرگ حـدیث [و تـاریخ      ھوادارى از کسی به ناحق، یا دغل
الحدید منابع شنیداری خود را نیز توثیق کـرده تـا گفتارھـای ایشـان در     ) ابن ابی۲/۲۰۶(»است.

کنـد. از جملـه شـیوخی کـه     نقل و یا تحلیل و نقادی روایات نیز در کتاب خود جایگاھی بـاز 
زیـد حسـنی اسـت کـه     ھای او بسیار سود برده، نقیب ابوجعفر یحیـی بـن أبـی   شارح از تحلیل

کــه خــدایش رحمــت کنادـــ مــردى پُــردانش و ابــو جعفــر نقیــب ـ  «گویــد: ی او مــیدربــاره
اندیش و با انصاف در گفتگو و بدون تعصب در مورد مذھب بود، ھرچند علوى بود اما درست

) و نیـز:  ۱۰/۲۲۲»(گفت ...ه فضائل صحابه اعتراف داشت و بر شیخین [ابو بکر و عمر] ثنا میب
ابوجعفر که خدایش رحمت کناد با آنکه شیعه و علوى بود مردى با انصاف و سخت خردمنـد  «

نه امامی مذھب بود و نه از گذشـتگان  «گوید: ی او می) و نیز در جای دیگر درباره٩/٢٤٨»(بود
)١٢/٩٠»(ان، به عالوه که به گفتار تندروان شیعه نیز راضی نبودرویگرد

ج: تضعیف شارح در مورد دو کتاب شیعی
شارح جدای از موارد مذکور، در دو مورد به تضعیف برخی کتب نیـز پرداختـه اسـت کـه     

باشد.درباره کتاب سلیم به مذھب سلیم و نیز کتاب سلیم بن قیس ھاللی و المسترشد طبری می
او به دیده شک نگریسته، چنانکه گویا شخصیتی به نام سلیم نیـز وجـود نـدارد و کتـاب     کتاب

جریـر  ی کتـاب محمـدبن  ) و ھم چنین اسـت دربـاره  ۲۱۷ـ۱۲/۲۱۶برساخته منسوب به اوست.(
)۲/۳۶(طبری به نام المسترشد که پیش از این در مورد آن سخن رفت.

د: معیارھای شارح در توثیق و تضعیف روات
بخش با بحث علم رجال تالقی تنگاتنگی دارد. در علم رجال راویان احادیـث و اخبـار   این 

چه مربوط به تحمل، حفظ، ضبط و نقل حدیث توسط از لحاظ وثوق شخصیت و عدم آن و آن
گیـرى  گیرند و در این بین توجه به نکـاتی در پـرورش و شـکل   آنھاست، مورد بررسی قرار می

ھـاى سیاسـی و اجتمـاعی و ... از    ن افکار و عقاید، گـرایش شخصیت راوى موثر است؛ ھمچو
الحدیـد نیـز بـرای توثیـق و     جمله معیارھای مدح و قدح راویان توسط رجالیان است. ابن ابـی 

چه شخصی از روات، واجد ایـن خصوصـیات   تضعیف ھر راوی معیارھایی پیش گرفته و چنان
واھد بود از جمله:نباشد روایت او به ھیچ عنوان در نزد وی پذیرفته نخ
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ھایی ویژه است کـه کمتـر کسـی    یکی از معیارـ عدم بغض و کینه نسبت به امام علی(ع):۱

بدان توجه کرده، شاید اھل سنت چنین معیاری برای سنجش ثقه بودن فرد نداشـته باشـند، امـا    
ر الحدیـد د اختیار چنین میزانی از سوی عالمی معتدل معتزلی در خـور توجـه اسـت. ابـن ابـی     

-حکمی کلی چنین معیاری را ذیل روایتی که قیس بن ابی حازم روایت کرده چنین ترسیم مـی 
گویم: راوى این سخن قیس بن ابی حازم است و او ھمـان کسـی اسـت کـه ایـن      من می«کند: 

ه مـاه را در  بینید ھمانگونـه کـ  کند: "شما روز قیامت پروردگار خویش را میحدیث را نقل می
کنید" و مشایخ متکلّم ما، او را بینید و ھیچ شک و تردیدى در رؤیت او نمیشب چھاردھم می

اند "فاسق" است، لذا روایتی را که او نقل کند، پذیرفتـه  مورد سرزنش و طعن قرار داده و گفته
کـرد،  اد مـی گوید: "شنیدم علی(ع) بر منبر کوفه، در حـالی کـه خطبـه ایـر    شود، زیرا او مینمی
اش در دلم جاى گرفت،" و ھر کـس  گفت: به جنگ بازماندگان احزاب بروید، بغض و کینهمی

) بنـابراین طبـق گفتـار    ۱۹۵ـ۲/۱۹۴»(شود.توزى کند روایتش پذیرفته نمینسبت به علی(ع)کینه
شیوخ معتزلی و اعتقاد شارح، مبغض علی(ع)فاسق است و در نتیجه روایت چنین فـردی قابـل   

ش نیست.پذیر
شارح درباره روایتی جعلی کـه پیـامبر(ص) بـه ایـن دلیـل کـه علـی(ع)از دختـر ابوجھـل          

و ایـن  «نویسـد:  ای ایراد کرد و از علی(ع)خشمگین شده بود، مـی خواستگاری کرده بود، خطبه
گویم: این حدیث ھم در ھر دو صـحیح مسـلم و   حدیث از قول کرابیسی مشھور است. من می

بن مخرمة زھرى نقل شده است و سیدمرتضی آن را در کتاب خـویش بـا   بخارى از قول مسور
نام "تنزیه االنبیاء و االئمة" آورده و گفته: روایت حسین کرابیسی است و او مشھور به انحـراف  

) ابن حجـر  ۶۵ـ۴/۶۴»(شود.از اھل بیت و دشمنی و ستیز با ایشان است و روایتش پذیرفته نمی
گوید: راوی این حدیث که در صحیحین نیز روایت شده، می«ید: درباره "مسور بن مخرمه" گو

"من وقتی این خطبه را شنیدم محتلم بودم"، جای تعجب است، چه؛ مورخین در تاریخ والدت 
اند که وی متولد پس از ھجرت است، اما قصه خطبـه علـی(ع) در   او تردیدی به خود راه نداده

گونه وی در این سن به بلـوغ رسـیده، مگـر    حدود شش یا ھفت سال پس از والدت اوست؛ چ
الحدید ) ابن ابی۱۰/۱۳۸عسقالنی،»(اینکه آن را احتالم لغوی یعنی عقل بنامیم و خدا داناتر است.

ی پس از سـمت و سـو دادن مخاطـب بـه اینکـه روایـت از چنـین شخصـی اسـت، بـه گفتـه           
حسین کرابیسی معرفـی  سیدمرتضی نیز متمسک شده و راوی آن را عالوه بر مسور بن مخرمة، 

-کرده، ولی به این دلیل که وی از روات ناصبی و دشمن اھل بیـت اسـت، روایـت او را نمـی    
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پذیرد. چنان که پیشتر ذکر شد چنانچه شارح نسبت به سخن کسی اعتراض نکند، نشـان از آن  

بـا  الحدیـد  ای کلـی در شـرح اوسـت. ابـن ابـی     ی او را پذیرفته و این قاعـده دارد که وی گفته
موضوع روات جعال در تاریخ و حدیث به خوبی آشنا بوده، لذا به لطماتی که بـدون بررسـی و   

شود توجه ویژه دارد. در بخشی به رواتی که نسبت به شناخت احوال راوی به احادیث وارد می
اند و در نتیجه روایات ایشان قابـل پـذیرش نیسـت، پرداختـه اسـت. وی      علی(ع) بغض داشته

، زید بن ثابـت، زھـری،   ابوھریره، مغیرة بن شعبه مروان بن حکم، حریز بن عثمانکسانی مانند
کند که در نکوھش و مذمّت مکحول، سعید بن مسیب، اھل بصره و... را جرء افرادی معرفی می

الحدید به کسـانی کـه در   ) ابن ابی٢٠/٣١؛١٠٣ـ٤/٦٧امام علی(ع) سخنان بسیاری راندند.(ر.ک:
کنـد و بـه عالمـانی کـه در     اغراض مادی به جعل حدیث پرداختند اشاره میزمان معاویه برای 

الحدید این اسـت  ) از نقاط قوت شرح ابن ابی٤/٤٢گیرد.(مقابل ایشان ساکت ماندند، خرده می
که منقوالت وی از کتب متعدد بنابر دقّت و ریزبینی است. در جایی که "حـدیث بـرص" را از   

ابن قتیبه داستان نفرین امیرالمؤمنین را بر انس «نویسد: کند، میمیکتاب المعارف ابن قتیبه نقل 
بن مالک و گرفتار شدن او به پیسی ـ در بخـش بزرگـانِ گرفتـار شـده بـه پیسـی ـ در کتـاب          
المعارف آورده است. ابن قتیبه مشھور بـه انحـراف از علـی اسـت و بـه ھـیچ وجـه مـتھم بـه          

) درست اسـت کـه شـارح قـول وی را     ۱۹/۲۱۸»(نیست.طرفدارى و مبالغه درباره امیرالمؤمنین
پذیرفته با اینکه مبنای وی در پذیرش اقوال عدم مبغض بودن نسبت به علی(ع)است، اما چـون  
این روایت نوعی مدح از زبان منحرف از علی است، قابل پذیرش اسـت. وی در جـایی دیگـر    

گویم: تمام این موارد را ابـن قتیبـه   یمن م«که درباره انحراف ابوھریره از علی(ع)نوشته، آورده: 
در کتاب المعارف خود ضمن بیان شرح حـال ابـوھُریره آورده اسـت. گفتـار او در ایـن مـورد       

؛ و نیـز،  ٤/٦٩»(بـاره مـتھم بـه جانبـداری از علـی نیسـت.      حجت است، زیرا ابن قتیبه در ایـن 
داند به ھمان دلیل که ذکر کردیم.) گفتار او را حجت می٤/١٢٢ر.ک:
دوری و نزدیکی راوی به روایت، ھریک مزایـای خاصـی   ـ فاصله زمانی راوی با روایت:۲

ی الحدید فاصـله ابن ابیشود بر اعتبار و ارزش سند بیفزاید و یا از آنا بکاھد.دارد که سبب می
دانـد. بـه عنـوان مثـال     بین راوی و روایت را جزئی مھم در ارزیابی روات سند یک حدیث می

دانـد کـه بـرای تقریـب بـه      رو بن مرة" درباره فضائل عثمان را سخنان دروغی مـی روایت "عم
معاویه جعل شده، زیرا این راوی شامی بوده و مصـاحبت انـدکی بـا پیـامبر داشـته اسـت کـه        

صورت ممکن نیست روایت فضـل  ایندربخواھد در مدح عثمان از پیامبر احادیثی نقل کند و
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ما منکر فضل و سـابقه عثمـان نیسـتیم ولـی     «... گوید: باره میینعثمان از او باشند، شارح در ا

دانیم برخی از اخباری که درباره او نقل شد، جعلی و دروغ است؛ مانند روایت "عمـرو بـن   می
مرّه" درباره او که خبرى مجعول و مشھور است. "عمرو بن مرّه" از کسـانی اسـت کـه انـدکی     

)۱۱/۴۲»(است.افتخار مصاحبت داشته و اھل شام بوده
الحدیـد در تشـخیص   ھای ابن ابییکی از مالکی عملکرد و اقوال:ـ شناخت فرد بر پایه۳

ھای مختلف، چـرا کـه وی اقـوال اشـخاص را مـالک      حال راوی گفتارھای اوست، در موقعیت
گویـد:  داند. معاویه در گفتگویی با ابوالدرداء چنین مـی پذیرش شخصیت و نیز عقیده راوی می

ابن أبی کبشة لیصاح به کل یوم خمس مرات أشھد أن محمدا رسول اهللا فأی عملی یبقـی  وإن«
امـا کارھـاى   «افزاید: در ادامه می)۵/۱۳۰»(و أی ذکر یدوم بعد ھذا ال أبا لک الو اهللا إال دفنا دفنا

معاویه که با عدالت ظاھرى منافات دارد از قبیل جامه ابریشـم پوشـیدن و در ظـروف زریـن و     
ین آب خوردن او چنان بود که ابوالدرداء او را از آن کار منع کـرد و گفـت: مـن از رسـول     سیم

ھمانا کسی که در ظرفھاى زریـن و سـیمین آب بیاشـامد در درون    «فرمود: خدا(ص) شنیدم می
ابوالدرداء گفت: بینم معاویه گفت: اما من اشکالی در این کار نمی»ریزدخود آتش دوزخ فرو می

دھـم و  پذیرد که من از قول پیامبر او را خبر میکسی عذر مرا در مورد معاویه نمیاى واى چه
دھد دیگـر ھرگـز بـا تـو در یـک سـرزمین زنـدگی و سـکونت         او از رأى خود به من خبر می

کند بـر عقایدشـان،   گیرد که اقوال افراد داللت میشارح بنابر این خبر چنین نتیجه می» کنم.نمی
ی صـحیح نیسـت، وی   یامبر(ص) را طبق نظر خـود رد کنـد، دارای عقیـده   لذا کسی که حکم پ

کنـد کـه عقیـده او را ھـم مخـدوش      دار مـی این خبر نه تنھا عدالت معاویـه را خدشـه  «گوید: 
شود بگویـد: مـن در آنچـه    سازد، زیرا ھر کس در مقابل خبرى که از پیامبر(ص) روایت میمی

از )ھمـان »(بیـنم. داراى عقیـده صـحیح نیسـت.    رسول خدا(ص) حرام کرده است اشکالی نمی
ھمین روی، چنین گفتاری برابر است با قدح در عدالت و این نیز مسـاوی بـا قـدح در عقیـده     

فرد، لذا روایات چنین فردی به دلیل فساد عقیده مورد قبول نیست.
خلـط یـا فراموشـی راوی در حفـظ     : ـ تساھل (خلط یا فراموشی) راوی در حفظ روایت۴

یت عالوه بر ایجاد خدشه در اعتبار راوی، تأثیر دو چندانی نیـز در مـتن حـدیث گـزارده و     روا
شود، لذا اعتبار روایـت ھـم از لحـاظ    موجب عدم فھم متن آن و یا حتی واژگونی فھم متن می

شود. امام در پاسخ خود به فردی که درباره اخبار اختالفی پرسـید،  سندی و ھم متنی ساقط می
-اند. ابن ابیدر تحلیلی دقیق راویان و خبررسانان را به چھار دسته تقسیم فرموده٢٠٣در خطبه
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ای درخور توجـه بـراى دسـته دوم ذکـر     یابی برای این چھار دسته نمونهالحدید پس از مصداق

و رجل سمع من رسول اهللا شیئا و لـم یحفظـه علـی    «فرمایند: کند؛ امام درباره دسته دوم میمی
اى مرده به واسطه گریه«از عبداهللا بن عمر روایت شده: «نویسد: الحدید مین ابیاب» وجھه فوھم

صـورت نقـل شـد،    عباس این روایت بـه ایـن  چون برای ابن» شودکنند عذاب میکه برایش می
کرد که این جمله گذر میگفت: ابن عمر گرفتار فراموشی شده، پیامبر از کنار قبر مردی یھودى

گویند عایشـه نیـز ایـن خبـر ابـن عمـر را       ش آن میّت یھودى بود. ھمچنین میرا فرمود و مراد
ھاى بـدر کـه درون چـاه ریختنـد، ھمـین      نادرست خواند و گفت: ابن عمر در مورد خبر کشته

-مـن مـی  »[إنھم لیبکون علیه و إنه لیعـذب بجرمـه  «اشتباه را مرتکب شد و از قول پیامبرگفت: 
در مورد خبر چاه بدر ھم بدین گونه اسـت کـه روایـت را ایـن     اند اشتباه ابن عمرگفتهگویم:] 

» ھل وجدتم ما وعدکم ربکـم حقـا؟  «کرده که پیامبرکنار چاه بدر ایستاد و فرمود:چنین نقل می
عایشه این مورد را ھم درست ندانست و گفت: پیامبر »إنھم یسمعون ما أقول لھم«سپس فرمود: 

گویند عایشه این گفتـار  ھمچنین می» ت أقوله لھم ھو الحقإنھم یعلمون أن الذی کن«اند فرموده
) دقت در چگونگی ۱۱/۴۷() إِنکَ ال تُسْمِعُ الْمَوْتیآورده که فرموده است: (خداوند را شاھد می

شود، این در حالی است که عبـداهللا بـن   صدور حدیث از پیامبر(ص) سبب رفع این مشکل می
اموشی [بنا به گفته ابن عباس] برداشتی دیگر از روایـت  عمر به سبب خلط یا عدم فھم و نیز فر

شود برای دیگران چنین فھمی نیز ایجاد شود.داشته که سبب می
مبحث دوم: نقد متن

تواند موجـب یقـین بـه صـدور روایـت از معصـوم باشـد و        صحت سند به طور کامل نمی
در این میان چنانچه سـند  گیرد. بر میبررسی سندی حدیث فقط جزئی از ارزیابی روایت را در

ای برای نااستواری روایت قرار گیـرد، امـا   تواند تنھا قرینهروایتی ضعیف تلقی شود، این امر می
تـرین راه  تری ھستیم. لذا نقد متن را باید مھـم برای به کنار نھادن روایت، محتاج به دالیل قوی

سـراغ سـند آن رفتـه شـود.(ر.ک:     ارزیابی روایت تلقی نمود، گرچه برای ارزیابی روایت ابتـدا  
) مراد از نقد متن بررسی الفاظ و مفاھیم حدیث در جھت اطمینان از صدور و یا ٤٤ـ١٣نفیسی،

ھای لغوی و ادبی تا بازکاوی فضاھای فرھنگـی و اجتمـاعی   عدم صدور آن است که از بررسی
است که به نقد ھا درباره صدور، ھمانشود و این قبیل بررسیزمان صدور حدیث را شامل می

)٣متن یا نقد محتوایی اشتھار یافته است. (مھریزی،
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الحدیدگفتار نخست: مالکھای نقد متن نزد ابن ابی

الحدید نیز به عنوان شخصیتی نقّاد در تحقیقات روایی خویش به نقد اسـناد بسـنده   ابن ابی
ـ   ات، از حیـث صـحت و   نکرده و به نقد محتوایی و متنی نیز پرداخته است. متن اخبـار و روای

کند بسیار حائز اھمیت اسـت. چـه بسـا روایـاتی کـه در      تطبیق با واقعیتی که از آن گزارش می
ھـا  ھاى صحاح و از طرق صحیح و خدشـه ناپـذیرى روایـت شـده باشـند، امـا مـتن آن       کتاب

د متعارض با اصول و مبانی عقیدتی و مسلّمات تاریخی و ... یا در تعارض با دیگر روایات باش
تواند ھر دو دسته صحیح باشند و لزوماً یکی از آن دسته روایـات باطـل   که به علم و یقین نمی

گرایی شدید در مذھب خویش یعنی اعتزال، بـا اسـتناد   الحدید به دلیل عقلخواھد بود. ابن ابی
به عقل به نقادی پرداخته است. عالوه بر مالک خرد و عقل، ابزارھاى دیگرى در دست محققی 

ھا به تحقیق در احادیـث بپـردازد. ابزارھـایی    تواند با آن محکالحدید است که مین ابن ابیچو
دھی با قرآن، سنت، روایات، واقعیت، تاریخ مسلّم، سیاق و ...، در ذیل به بخشـی  مانند مطابقت

پردازیم.ھا میاز آن
تـرین  آن از مھـم :عرضه روایـت بـر قـر   الف: نقد متن بر اساس تطابق یا عدم تطابق با قرآن

کـه در اصـول   ای دارد چنـان ھای نقد متن است. این نکته در احادیث شیعه جایگاه ویـژه مالک
) از ھمـین رو ابـن   ۷۲ــ ۱/۶۹ر.ک: کلینی،کافی روایات فراوانی در این باب روایت شده است.(

نقـل  الحدید با استناد به گزارش مورخان و اھل سیره، "خبر وزارت" و "حـدیث انـذار" را  ابی
این خبر بر این داللت دارد که امام علی(ع)وزیر رسـول  «گیرد: نموده و در پایان چنین نتیجه می

گیرى را که بر اساس استناد بـه ظـاھرِ خبـرِ مفصـلِ     وى این نتیجه». خدا(ص) بود و جز این نه
کتاب تـاریخ طبـرى اسـت، بـا اسـتناد بـه کتـاب و سـنت و تـاریخ تقویـت کـرده و از قـرآن             

سوره طه را (واجعل لی وزیراً من اھلی...) را به عنوان مؤیـد و از سـنت، حـدیث    ٣١ـ٢٩آیات
منزلت را که خبری اجماعی میان تمام فرق اسالمی است، گواه گرفتـه اسـت. او تمـام مراتـب     

داند و گواه سوم وی خبرى از امام علی(ع) اسـت  حضرت ھارون را براى امام علی(ع)ثابت می
الحدیـد ذیـل کـالم امـام     ) ابـن ابـی  ۲۱۲ــ  ۱۳/۲۱۰باشد.(حدیث انذار میکه گزارشی از ھمان 

شماری درباره ابلیس که او را حاکم و قاضـی  ی قاصعه با استناد به روایات بیعلی(ع) در خطبه
کند و تنھـا شـرط پـذیرش    میان زمینیان بود و ... روایات وارده را جز قصه و داستان تعبیر نمی

عرضه به قرآن (کـه ھـیچ بـاطلی در آن راه نـدارد) و سـنت دانسـته       چنین روایاتی را رجوع و
)۱۳۵ـ۱۳/۱۳۴(است.
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جبریـل بـه   کند که روز جنگ بدردر روایتی تاریخی از قول واقدی از امام علی(ع) نقل می

حضور پیامبر آمد و او را مخیر گردانید تا اسیران را بکشد یا از ایشان فدیه بگیرد ولـی در ازاى  
به شمار اسیران در سال بعد از مسلمانان شھید خواھنـد شـد. پـس از مشـورت بـا      فدیه گرفتن 

شـوند و ... . در تحلیـل آن   صحابی خود جھت کمک حال به زندگی راضی به فدیه گرفتن مـی 
گرفتنـد و خداونـد   بود مسلمانان مورد عتـاب قـرار نمـی   نویسد: اگر این حدیث درست میمی

حَتَّی یثْخِنَ فِـی الْـأَرْضِ...) پـس از ایـن آیـه      بِی أَنْ یکونَ لَهُ أَسْرىفرمود: (ما کانَ لِنَمتعال نمی
) زیرا اگر این موضـوع را بـر   فرموده(لَوْ ال کتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّکمْ فِیما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِیم

بـود کـار   آنان حالل فرمـوده بـود و گـرفتن فدیـه را ھـم بـراى ایشـان روا دانسـته و فرمـوده          
اى است دیگر درست نبود که این کـار را بـر آنـان زشـت بشـمرد و بفرمایـد ناپسـند        پسندیده
)۱۴/۱۷۳است.(

ب: نقد روایت بر اساس سنت و دیگر روایات: چنانچه یک دسته روایات بر دیگر روایـات  
توان گیری از تعاضد این روایات نسبت به ھمدیگر میسو عرضه شود، با بھرهمضمون یا ھمھم

الحدید نسبت بـه روایـات،   مشکالت متنی آنھا را برطرف نمود. با توجه به تسلط باالی ابن ابی
خـورد و  جای شرح به چشم میی وی از روایات در نقد روایتی دیگر به کرّات در جایاستفاده

بـه  ای به وقوع پیوسـته اسـت.  توان ادعا نمود که در بیشتر موارد، نقادی او طبق چنین گزارهمی
زنندگان به عمر در جلد دوازدھم، آنجا که قـرض عمـر از   عنوان مثال در مناقشه نسبت به طعن

دوستی وی طرح شده، در رد این روایت پـانزده روایـت دیگـر ذکـر     بیت المال و در پی آن مال
)۲۲۷ـ۱۲/۲۱۹کند تا قرض عمر را امری دور از ذھن نشان دھد.(می

پرسد: آیا از فدک که عمر؛ خطاب به طلحه و زبیر و ... میوی در مورد روایتی در رابطه با
پیامبر(ص)شنیدید که ھر مالی از پیـامبر(ص) بمانـد جـزء صـدقه اسـت؟ و آنھـا گفتنـد: آری        

گویم: پذیرفتن این حدیث ھم مشکل است، زیـرا بیشـتر روایـات و    میمن «گوید: شنیدیم، می
را ھیچ کس جز ابوبکر به تنھایی نقل نکرده نظر بیشتر محدثان حاکی از آن است که آن روایت

است، و فقھا در اصول فقه در مورد پذیرش خبرى که آن را فقط یک تن از صحابه نقـل کـرده   
در پایان خطاب به طلحه، زبیر، عبـدالرحمان بـن عـوف و    »کنند.باشد به ھمین مورد استناد می

اند! ھیچ نقل نشـده اسـت   بکر کجا بودهاین راویان به روزگار ابو«گوید: سعد بن ابی وقاص می
که یکـی از ایشـان در مـورد احتجـاج فاطمـه بـا ابـوبکر چیـزى از ایـن موضـوع نقـل کـرده             

الحدید در رد روایت طبری که مغیـرة بـن شـعبه را آخـرین     ھمچنین ابن ابی)۱۶/۲۲۷»(باشند.
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ری در ردّ آن کسی دانسته که با پیامبر(ص) در مضجع ایشان تجدید عھـد کـرد، روایـات دیگـ    

در مورد اختالف برداشـتھا در تفسـیر مـراد    برای مطالعه بیشتر در این زمینه ؛۱۳/۴۱»(آورده است.
؛ یـا  ۱۶/۲۲۷ی روایتی در مورد فدک:یا درباره؛ ۱۳۸ـ۱/۱۳۷:امام از تعبیر "فی خیر دار و شرّ جیران

رد شھادت حسین(ع) ردّ روایتی درمورد مشبّھه و مجسّمه مبنی بر اعتراض حضرت زھرا در مو
یانقـدطعن  )؛ ٢٢٧ــ ٣/٢٢٦خداوند توسط نمرود بـه ایشـان(  و نشان داده شدن پای زخمی شده

)؛ ۱۳۱ــ ۶/۱۲۹نظّام به امام طبق سخن امام که فرمود: "ما کذبت و ال کذبت" به توسط روایات(
))۱۲۵ـ۴/۱۲۳یا بررسی روایات سبقت ایمان علی(ع) بر ابوبکر، 

ی اسناد در دست، دقیـق  آنچه از حوادث تاریخی که در سایه:مسلّمج: نقد بر اساس تاریخ
باشد، یکی دیگر از معیارھایی است که مورخین و حتی محدثین در نقد روایـات و  و استوار می

الحدید نیز با دقتی ستودنی بخشی از روایات تاریخی مربوط اند. ابن ابیاخبار بدان اعتماد کرده
نشـیند، بـه عنـوان    در مقایسه با واقعیات تاریخی به نقد و بررسی میبه حوادث و رویدادھا را

گوید پیامبر درباره اسیران بدر با صحابه به مشـورت پرداخـت و در   نمونه درباره روایتی که می
این میان ابوبکر مخالف کشتن ایشان و عمر موافق بود و پیامبر در تشـبیه ابـوبکر را بـه عیسـی     

إِنْ تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبادُکَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم) و عمر مثال زد که گفته بود: (
اگـر روز  «را چون جبرئیل و در پایان پیامبر رأی ابوبکر را برگزیده و درباره عمر فرموده بودند: 

الحدیـد ذیـل ایـن    ابـن ابـی  » یافتشد، ھیچ کس جز عمر از آن رھایی نمیبدر عذاب نازل می
گویم: مرا در این مورد سخنی است، نخست در اصل متن حـدیث کـه در   می«گوید: روایت می

إِنْ تُعَـذِّبْھُمْ فَـإِنَّھُمْ   اند: مثل ابوبکر مثل عیسی اسـت کـه عرضـه داشـته: (    آن آمده پیامبر فرموده
آخر عمر پیامبر نازل شـده و پـس از   این آیه از سوره مائده است و سوره مائده درعِبادُکَ وَ...)

آن فقط سوره توبه نازل شده است و جنگ بدر در سال دوم ھجرت بوده است، [به عالوه] این 
چگونه ممکن است؟ مگر آنکه بگوییم این آیات در مکه یا در مدینه پیش از جنـگ بـدر نـازل    

ه مائـده کـرده اسـت.    کرده آن را ضمیمه سـور قرآن را جمع میشده است و ھنگامی که عثمان
البته ممکن است این کار صورت گرفته باشد اما مشکل است و دقّت در این مسـأله نگریسـتن   

ای پیـروی  ای و بـرده ھای دیگر: نقـد روایـت پیـامبر: "از مـن آزاده    ؛ نمونه۱۷۶ـ۱۴/۱۷۵»(باید.
رد زمـان و  ؛ روایات در مـو ۱۲۲ـ۱۱/۱۲۱() بررسی روایتی از حذیفة بن یمان۲۳۱ـ۱۳/۲۳۰کردند"(

ــامبر( ــن پی ــان حضــور   ۴۰ـــ۱۳/۳۹مکــان دف ــه در زم ــه معاوی ــل ب ــورد پیوســتن عقی ــات در م )؛ روای
؛ تحلیل روایت ابوھریره که پیامبر فرمـود:  ۵۵-۴/۵۴: ۵۶؛ مصداق سخن امام در خطبۀ ۲۵۰ـ۱۰/۲۴۹امام:
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)و ...۴/۶۷حرم من میان عیر تا ثور است:

ھـاى عقلـی، یکـی از    واى روایت با گـزاره د: نقد متنی بر اساس عقل و عرف:مطابقت محت
الحدیـد  راھکارھاى شناخت گزارش صحیح از باطل است. دانش و گرایش اعتقـادی ابـن ابـی   

کند که نه به سادگی از کنار میراث روایی و تـاریخی عبـور کنـد و نـه اینکـه آنھـا را       اقتضا می
-د براى ایشان سـایبانی از چـوب  بپذیرد. در روایتی آورده وقتی پیامبر در کنار چاه بدر فرود آم

ھاى خرما ساخته شد، سعد بن معاذ با شمشیر آویخته به گردن بر در سایبان ایسـتاد و پیـامبرو   
ابوبکر وارد آن شدند. در ادامه اینگونه بر اساس واقعیات عرفی عقلی این روایت را نقـد کـرده   

آنان ممکن بوده، شـاخه و  کنم که از کجا براىمن از موضوع ساختن سایبان شگفت می«است: 
اى که سایبانی بسازند داشته باشند یا ھمـراه خـود آورده باشـند. سـرزمین     چوب خرما به اندازه

بدر ھم نخلستانی ندارد و اگر مقدار اندکی ھم چوب خرما با آنان بوده است جنبه سالح داشته 
شمشـیر بـوده   است. گفته شده است در دست ھفت تن از مسلمانان چوبھاى خرما در عـوض 

اند. این ھم سـخن شـاذی اسـت و    است، و دیگران ھمگی مسلح به شمشیر و تیر و کمان بوده
اى ھمراھشان بـوده  یک از مسلمانان بدون سالح نبوده، مگر اینکه چند شاخهصحیح آن که ھیچ

ن و اند، و گرنه من امکانی بـراى سـاخت  کردهاى فراھم میاست که با انداختن پارچه بر آن سایه
)۱۴/۱۱۸»(بینم.ھاى خرما در آنجا نمیبر پا کردن سایبانی از چوبھا و شاخه

ی نھی او از نصیحت نھج که خطاب به عمار یاسر درباره٤١٣وی در ابتدای شرح حکمت
یاران ما در سکوت بر مغیـره اتفـاق نظـر ندارنـد، بلکـه بیشـتر       «گوید: است میمغیرۀ بن شعبه

) و در ادامه بحثـی در مـورد لعـن انجـام داده و     ٢٠/٨» (خوانند...میعالمان بغداد وی را فاسق
قول ابوالمعالی جوینی مبتنی بر عدم جواز لعن صحابه و حتی یادکرد خطاھـای ایشـان را طـی    

ذکر نمـوده و  » ایراد کالم ألبی المعالی الجوینی فی أمر الصحابۀ والردّ علیه«فصلی تحت عنوان 
اگـر  «گویـد:  کافی بدان پاسخ داده است و در ضمن بخشی از آن مـی ی ابوجعفر اسبا نقل ردیه

این موضوع را معتبر بدانیم، که حرمت عمرو باید به خاطر زید نگه داشته شـود کـه او را لعـن    
نکنند، باید حرمت صحابه در مورد فرزندان ایشان نیز حفظ شود و مثال حرمت سـعد بـن ابـی    

ل حسین(ع)است رعایت شود و او را لعنت نکنند، یا وقاص درباره پسرش عمر بن سعد که قات
حرمت معاویه در مورد یزید قاتل حسین(ع)و کسی کـه واقعـه حـرّه را پدیـد آورده و مسـجد      

) و ٢٠/١٨...»(الحرام را در مکه به ھراس انداخته است رعایت کنند و او را لعن و نفرین نکنند 
کنـد.(وی در جـایی از   ذیرد و از آن دفـاع مـی  پدر پایان شارح لعن قاتالن امام حسین(ع)را می
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ی شـأن سـخیف یزیـد    شرح که جنایات یزید را به تصـویر کشـیده در پایـان سـخنش دربـاره     

دیگر: اخـتالف  ) (نمونه١٥/١٧٩گوید: وقطع اهللا دابر الذین ظلموا والحمد هللا رب العالمین: می
)۱/۱۶و نیز ر.ک:۱۲۳ـ۶/۱۲۲در مورد مکان دفن امام علی(ع): 

ھـای  ی سیاق روایت از جمله میـزان ھـ: نقد طبق سیاق روایت: نقد حدیث بر اساس مؤلفه
الحدید به این مؤلفه تـوجھی ویـژه داشـته اسـت. وی در     باشد. ابن ابیاعتبارسنجی روایات می

تضعیف سخن معتقدین به اسالم ابوطالب که با احتجاج به روایتی کـه آزر [نـامی کـه از آن در    
داند و ھمچنین اینکه اسماعیل ذبیح عموی یعقـوب بـوده نـه    شده] را پدر ابراھیم نمیقرآن یاد

نقلنا مـن األصـالب الطـاھرة إلـی     «اند: جزء پدرانش و نیز تمثل به این روایت پیامبر که فرموده
گـویم: ایـن احتجـاج در    من می«گوید: درصدد اثبات ایمان ابوطالب ھستند، می» األرحام الزکیة

سست وضعیف است، زیرا مقصود از این گفتار پیامبر، پـاک دانسـتن نیاکـان پـدرى و     نظر من 
مادرى از زنا و ازدواجِ حرام است نه چیز دیگر، و این مقتضی سیاق سخن اسـت، زیـرا عـرب    

گرفتنـد و  اى باشد بر یکدیگر خرده مـی در این مورد و اینکه در نسب کسی یا ازدواج او شبھه
شـود چـرا   بودند طاھر نبودند، صحیح نیست و به آنان گفته میپرست میتاند اگر باینکه گفته
بـود کـه ایـن دو بـا     بودند پشت و نسب ایشان طاھر نمـی پرست میگویید که اگر بتچنین می

پندارند اراده فرموده بـود سـخن از   یکدیگر منافاتی ندارد. اگر پیامبر(ص) آنچه را که ایشان می
آورد. اما عذرى ھم که در مـورد  بلکه به جاى آن از عقاید سخن میآورد،اصالب و ارحام نمی

اند، در مورد ابوطالب صحیح نیسـت، زیـرا او ھـم عمـوى پیـامبر(ص)      ابراھیم و پدرش آورده
است و پدر آن حضرت نیست و ھنگامی که در نظر آنان مشـرک بـودن عمـو یعنـی آزر جـایز      

)٦٨ـ١٤/٦٧»(تواند حجت باشد.نیز نمیباشد، این سخن آنان در مورد اسالم ابوطالب 
در جایی دیگر در سخنی طوالنی [از قول ارقم بن شرحبیل از ابن عبـاس] آورده، پیـامبردر   
لحظات آخر عمر شریف خود دسـتور بـه احضـار علـی(ع) فرمـود، امـا حفصـه و عایشـه بـا          

را فراخوانند امتنـاع  پیشدستی پدران خود را فراخوانده و به دلیل رشک به امام از اینکه علی(ع)
کردند، اما پدرانشان [ابوبکر و عمر] پس از حضور در نزدپیامبر به آنھا فرمود: بروید نیـازی بـه   

الحدیـد فرمایند. ابـن ابـی  میشما نیست ... در پایان، پیامبر(ص) باالخره وصیت خود را به امام
اسـت و در آن مـورد   گـویم: مـرا در مـورد ایـن خبـر سـخنی      من مـی «گوید: در این مورد می

شود که چنین اسـت: در صـورتی کـه بـر طبـق ایـن       تردیدھایی و اشتباھاتی بر من عارض می
اند به علی پیام دھند بیاید تا به او وصیت فرماید و عایشه بر علـی رشـک   روایت پیامبر خواسته
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ورزیده و خواھش کرده است پدرش احضار شود و حفصه ھم حسد ورزیده و خواھش کـرده  

ر او فرا خوانده شود و ھر دو ـ یعنی ابو بکر و عمرـ بدون آنکـه از طـرف پیامبرپیـامی داده     پد
انـد و ایـن   اند و بر طبق ظاھر شک نیست که دخترانشان آن دو را احضار کردهشود حاضر شده

سخن پیامبر(ص)که پس از حضور آن دو فرموده است: "برویـد اگـر نیـازى داشـتم پـی شـما       
گفتارى است که نشانه از دلتنگی آن حضرت از حضور آنان و خشم نھانی آن خواھم فرستاد"، 

حضرت است، و نشانه آن است که زنھا متھم بـه احضـار آن دو ھسـتند. ایـن کـردار و گفتـار       
چگونه مطابقت دارد با آنچه گفته شده است که چون پدر عایشه براى نماز گزاردن معین شـد،  

ست، به عمر دستور بده نماز بگزارد. آن حرص و رشک بـا  عایشه گفت: پدرم مردى دل نازک ا
آورد مـی این گفتار و تقاضاى معاف کردن ابوبکر سازگار نیست و این موضوع چنین به گمـان 

گوید ـ که نماز گزاردن ابوبکر به دستور عایشه بوده ـ درست است. البته کـه    که آنچه شیعه می
دقت در این خبر و مضمون آن، چنـین گمـانی را بـه    گویم، ولی من این را معتقد نیستم و نمی

آورد. شاید ھم این خبر نادرست باشد، اما در این خبر چیـز دیگـرى ھـم ھسـت کـه      ذھن می
دانند و آن این گفتار پیامبر است که "به ابوبکر دستور دھید" و بالفاصله معتزله آن را جایز نمی

حکمی است پیش از آنکه وقـت انجـامش   پس از آن بگوید "به عمر دستور دھید" و این نسخ
رسیده باشد و اگر بگویی آنقدر زمان سپرى شده بود که حاضران بتوانند به ابوبکر پیام دھنـد و  
در این خبر ھم چیزى جز این نیامده که پیامبر به حاضران فرموده است به ابوبکر بگوییـد و در  

گویم ى ابوبکر با مردم نماز بگزار. میاین مورد زمان بسیار کمی الزم است که فقط گفته شود ا
اشکال از این سبب نیست، بلکه اشکال در آن است که ابوبکر به ھر حال و ھر چند بـه واسـطه   
مأمور و نمازگزاردن بوده است و سپس این امر پیش از گذشت وقتی کـه ممکـن اسـت در آن    

خواسـته  امبر(ص) مـی نماز گزارد منسوخ شود و اگر بگویی چرا در آغاز سخن خود گفتـی پیـ  
است علی بیاید تا به او وصیت فرماید و چرا جایز نباشد که بـراى کـار دیگـرى او را احضـار     

بینی ارقم بـن شـرحبیل   گویم: زمینه سخن ابن عباس الزمه آن است. مگر نمیفرموده باشد، می
گفـت:  گوید: از ابن عباس پرسیدم: آیا رسول خدا(ص) وصیت فرموده استراوى این خبر می

نه. گفتم: پس چگونه بوده است؟ ابن عباس گفت: پیامبر(ص) در بیمارى رحلت خـود فرمـود:   
آن زن از پیامبر استدعا کرد که پـیش پـدرش بفرسـتد و    ». پی علی بفرستید و او را فرا خوانید«

کـرد کـه   دیگرى ھم چنان خواست. و اگر ابن عباس از این گفتار پیـامبر چنـان اسـتنباط نمـی    
)۳۴ـ۱۳/۳۳»(ھد به او وصیت فرماید، معنی نداشت که در پاسخ ارقم چنین بگویدخوامی
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ھاالحدید نسبت به روایات مختلف و تعامل وی با آنبخش چھارم: موضع ابن ابی

کشف تفاوتھا و اختالفات روایی سبب رسیدن به فھم مقصود است، و این ھمان است کـه  
رود. حل اختالف اخبار به ھمه دانشھای شمار میھای مھم دانش فقه الحدیث بهیکی از شاخه

حدیثی و به ویژه سایر مباحث فقه الحدیث نیـاز دارد؛ امـا توجـه بـه اخبـار معـارض در فھـم        
ی اختالف اخبار و تعارض روایات، دو پرسش مھم و وابسـته  روایات نیز موثر است. در مسئله

شف و شناسایی علل پیدایش تعارض به یکدیگر، فراروی محدثان و محققان بوده است: یکی ک
) عالوه کـه اخـتالف   ۶مھریزی،و اختالف در حدیث و دیگری چگونگی عالج و حل اختالف.(

گردد به ھمین اخبار ھمیشه از اسباب طعن فرق مذھبی بر ھمدیگر بوده است و دلیل آن بر می
ھـا بـه   ارانه به آنھایی و پاسخ جانبدالحدید به ھمین جھت دفع چنین طعنهدو پرسش. ابن ابی

ای قوی به کشـف و شناسـایی و   ی ادلهاین اصل مھم فقه الحدیث نظر داشته و کوشیده با ارائه
گونه اخبار بپردازد. البته در اینجا اختالف میان احادیث یافتن راه عالجی برای حل اختالف این

ثی است کـه در شـرح   است و نه اختالف نسخ و ... . نقل و نقد روایات اختالفی از جمله مباح
ھـا  الحدید به ویژه در روایات تاریخی به ایـن اخـتالف  توان یافت. چه؛ ابن ابینھج به وفور می

اشاره کرده و گاه زیاده و نقصان روایات را حتی در موارد حساس کالمی ذکر کرده با این مبنـا  
ی خـود.  هکه وی در صدد کشف حقیقت بر حسب ظواھر بوده نه صرفا تعصب نسبت به عقید

ھـای آن  پردازیم و نمونهالحدید با روایات مختلف میدر این بخش ما به بررسی تعامل ابن ابی
گذرانیم.را از نظر می

مبحث نخست
روایات متفاوت: شارح در روایات اختالفی و متفاوت، به دنبال آن است که با تتبع منحصـر  

یا روایاتی که تعارض یـا اخـتالف بـه تبـاین     دیگر بیاورد و به فرد خود روایات را در تأیید ھم
ندارند را در عرض روایات دیگر آورده که البته در این مورد نیازی به نقد نـدارد، چـرا کـه یـا     

یکی از آنھا را برگزیده و یا به صرف نقل، آن را در کتاب خود آورده است.
لـی در جنـگ احـد    نمونه: درباره به قتل رساندن چھار پسر سفیان بن عویف توسط امـام ع 

اى را نـام  بالذرى براى این چھار تن کشـنده «بدین شکل اختالف روایات را تبیین نموده است: 
نبرده است و آنان را در زمره کشتگان قریش در احد شمرده است. ھمچنین ابن اسحاق ھـم از  

از ایـن  فقـط یکـی   قاتل این چھار تن نام نبرده، بنابراین، اگر روایت واقدى صحیح باشد، علی
چھار برادر را کشته است و اگر روایت محمد بن حبیب صحیح باشد ھـر چھـار تـن از کشـته     
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شدگان به دست علی ھستند. من در یکی از کتابھاى ابوالحسن مدائنی ھم خواندم که علی ھـر  
چھار پسر سفیان بن عویف را در جنگ احد کشته است و از خود علی ھم شـعرى را در ایـن   

)۱۵/۵۴»(ه است.مورد روایت کرد
ی روایات جنگ بدر نیز اخبار متفاوتی را نقل کـرده مبنـی بـر اینکـه     الحدید دربارهابن ابی

بنـابر  «گویـد:  انـد، وی مـی  یک از سران شرک را در بدر به ھالکت رسـانده علی و حمزه کدام 
ای بـه  امـه روایت ابن اسحاق علی ولید را و حمزه، شیبه را کشت و روایت او با آنچه امام در ن

معاویه کتابت کرده توافق دارد، اما روایت بالذری شبیه روایت واقدی است که در ابتـدا حمـزه   
شـارح در  » عتبه و امام ولید را به قتل رساند و سپس علی در قتل شیبه با حمـزه شـریک شـد.   

ادامه به لحاظ واقعیات و مقتضیات سنی ھماوردان، چنین بحث کرده کـه مقتضـای سـنّ علـی     
اوردی با ولید بوده و شیبه که بزرگتر از حمزه بوده با عبیده و عتبه که تقریبا از لحـاظ سـن   ھم

در عین حال کسـانی کـه   «گوید: اند و سپس میمیان شیبه و ولید بوده با حمزه به جنگ پرداخته
تواننـد  بخواھند روایت ابن اسحاق را بپذیرند که گفته است حمزه با شیبه جنگ کرده است می

این ابیات ھند دختر عتبه که پدرش را مرثیه گفته است، استناد کنند: دو چشم من! بـا اشـک   به
مطلـب  ھاشـم و بنـی  ریزان خود بر بھترین فرد قبیله خندف که ھرگز دگرگون نشد بگریید. بنی

که خویشـاوندان نـزدیکش بودنـد او را فـرا خواندنـد و سـوزش شمشـیرھاى خـود را بـه او          
ی که ھند در این ابیات گفته اسـت کـه بنـی ھاشـم و بنـی مطلـب سـوزش        چشاندند ... ھنگام

شود که کسی که با عتبـه نبـرد کـرده، عبیـده     اند ثابت میشمشیرھاى خود را به پدرش چشانده
گیر سـاخت،  بوده است و اوست که از خاندان و اعقاب مطلب است، او عتبه را زخمی و زمین

وی سپس روایت شـیعیان در االرشـاد   ...» و را کشتند سپس حمزه و علی بر او ھجوم بردند و ا
گوید: حمزه عتبه را ھالک کرد و علی و حمزه در قتل شـیبه آن ھـم   شیخ مفید را آورده که می

گویـد:  پس از زخمی شدن او توسط عبیده ھمکاری داشتند. شارح این قول را نقد کـرده و مـی  
کـه بنـابر دیگـر    » به معاویه آمده است.ھای علیاین موضوع بر خالف چیزی است که در نامه«

منابع و واقعیات قول روایی شیخ مفید را رد کرده و نھایتا پس از تتبع در روایات فـراوان، ایـن   
داند که نتوانسته است در برابر تشتّت آراء محـدثین و  موضوع را جزء مشتبھات در نزد خود می

مـان شـھادت امـام علـی(ع) روایـات      ) وی در مـورد ز ۱۳۲ـ۱۴/۱۳۱گیری کند.(مورخین نتیجه
)١٦ـ١/١٥اختالفی را مفصل آورده است.(

الحدید در برابر بسیاری از روایات اختالفی سکوت اختیـار کـرده و   چنانکه گذشت ابن ابی
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گر خوبی نشـان  ھیچ نقدی ارائه ننموده ولی در روایاتِ متفاوتِ کالمیِ حساس، خود را توجیه

ضروری است که برخی روایات اختالفی نیاز به تحلیـل نداشـته و   داده است. ذکر این نکته نیز 
شود و چه بسا برخی روایاتِ متفاوتِ موافقِ ھم و عرض دیگر روایات آورده میدر تأیید یا ھم

الحدید بـه آن  برخی مخالفِ ھم [اما نه از باب تعارض] ھستند که ھمانگونه که گذشت ابن ابی
نیز پرداخته است.

مبحث دوم
یات متعارض [اختالف به تباین]: اختالف روایات آن ھم به تبـاین بـدین معناسـت کـه     روا

الحدیـد در اکثـر   ھا وجـود نداشـته باشـد. ابـن ابـی     روایات، وجه اشتراکی جھت جمع میان آن
ھایی نیـز دسـت زده   تحلیلروایات حساس تاریخی و کالمی توقف کرده و در برخی از آنھا به 

-ھای وی اشاره کرده و در بخش بعد بـه ذکـر نمونـه   ھایی به تحلیلونهاست. در ذیل با ذکر نم
ھایی از توقفات وی در برابر روایات متعـارض غیـر قابـل جمـع پرداختـه خواھـد شـد. ذیـل         

فرماید به خدا قسم، شما قصد رفتن بـه عمـره   نھج که امام خطاب به طلحه و زبیر می۱۱خطبه
متعارض بیان کرده آیا آنھا از امام اذن خروج گرفتند یا ندارید که آھنگ فریب دارید ... دو نقل

ترک گفتند؟ در پاسخ به تعارض این دو روایات و اخـتالف روات چنـین   بدون اجازه مدینه را
اند حق نـدارد ایـن   گوید آن دو بدون اجازه و اطالع امام بیرون آمدهکس که میآن«نویسد : می

ید آن دو درباره عمره گزاردن از علی اجازه گرفتنـد و  گوکس که میاعتراض را طرح کند و آن
به «به آنان اجازه فرمود، باید بداند که در این مورد روایت است که آن حضرت به آن دو فرمود 

و آن دو را از خداونـد  » ایـد خدا سوگند که قصد عمره گزاردن ندارید بلکه آھنگ فریب کـرده 
ب کنند. اما چه از لحاظ شرع و چه از لحاظ سیاست براى انگیزى شتابیم داد که مبادا براى فتنه

توان انسانی را در مورد کـارى  علی جایز نبود که آن دو را زندانی کند. چرا که از نظر شرع نمی
که ھنوز انجام نداده است و به صرف گماردن زندانی کرد، زیرا ممکن اسـت بـدان کـار اقـدام     

نابر روایت حق اعتراض گویی کسـی کـه معتقـد اسـت     ) در این مورد شارح ب۱۰/۲۴۸...»(نکند 
اند را سلب کرده است، لذا بر اساس آن روایـت، تعـارض   آنھا بدون اذن از نزد امام خارج شده

، نمـاز آخـرین   )۱۸۸ــ ۱۰/۱۸۳(آن را پاسخ گفته است. شارح در مورد ماجراھای رحلت پیـامبر 
روایـات  )۲۲ــ ۱۵/۲۰مر از جنگ احد() و فرار ع۴۰ـ۱۳/۳۹(، مکان دفن پیامبر)١٠/۱۸۴(پیامبر

ھـای وی  متعارض و متباین را آورده است، گرچه در برخـی مـوارد رنـگ تعصـب در تحلیـل     
مشھود است.
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مبحث سوم: توقفات شارح در برابر روایات متعارض

ی اعتبار متنـی و نیـز در نظـر گـرفتن     گاه در ارزیابی متن حدیث با قرار دادن آن در سنجه
الحدیـد  ھا ھستیم. ابن ابیخوریم که ناگزیر از توقف در آنشماری برمیضات بیقرائن، به تعار

به عنوان محدث و مورخ منتقد در برخی روایات متعارض به چنین امری برخورد کـرده اسـت   
که گاه برای آن پاسخی جسته و گاه بدون جواب آن را رھـا کـرده و خـود را متوقـف محـض      

رسد که شـارح  بحثھای مھم تاریخی ھستند و چنین به نظر میدانسته است. غالب این موارد از
ی جھاتی نظر خود را ابراز نکرده است.بنابر مالحظه

پاسخگفتار نخست: توقف بی
ای در پذیرش بسیار از اخبار روایـی،  الحدید در موارد عدیدهکه پیشتر گذشت ابن ابیچنان

راز نکـرده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت ایـن       تاریخی متوقف شده و نظر خود را بنا بر جھاتی اب
توقفات در برخی موارد شارح را به سخن نگفتن درباره آن ناچار کرده است: به عنـوان نمونـه   
در مورد عدم حضور ابوبکر در سپاه اسامه که سبب طعنی بـر ابـوبکر شـده و نیـز نافرمـانی از      

إن األمـر عنـدی فـی ھـذا     «ه آورده فرمان اسامه لعن پیامبر را به ھمراه دارد، شارح در ایـن بـار  
)۱۷/۱۸۲(...»الموضع مشتبه و التواریخ مختلفة فی ھذه القضیة

از دیگر توقفات شارح در برابر روایـات متعـارض، ایمـان ابوطالـب اسـت کـه حساسـیّت        
موضوع نزد شارح را بر آن واداشته تا بحثی بسیار مفصل در مورد روایات غیر قابل جمع آن را 

در پایان خود را از جمله متوقّفین این موضوع دانـد. وی پـس از فحـص بسـیار در     نقل کند و 
روایات اسالم یا کفر ابوطالب، اقتضای چنـین تعارضـاتی را تنھـا "توقـف در برابـر موضـوع"       

گویم: اما در نظر من این موضوع مشتبه است و اخبـار  من می«معرفی کرده، چنین نوشته است: 
د و خداوند به حقیقت حال او آگاه است که چگونه بـوده اسـت. در   ھم با یکدیگر تعارض دار

اسـت:  کنـد کـه در آن نوشـته   سینه من نامه محمد بن عبد اهللا نفس زکیه به منصور خارخار می
ترین گزیدگان و پسر سرور اھل بھشتم و من پسر بدترین بدان و پسـر سـاالر   "من پسر گزیده

فر ابوطالب است و محمـد نفـس زکیـه در واقـع پسـر      دوزخیانم." و این سخن گواھی او به ک
توان او را بـه دشـمنی بـا ابوطالـب مـتھم کـرد و روزگـارش بـه روزگـار          ابوطالب بوده و نمی

نزدیک است و زمان چندان به دراز نکشیده که این خبـر سـاختگی باشـد. خالصـه     (ص)پیامبر
قوم خود اخبار فراوانی رسیده و آنکه درباره مسلمانی ابوطالب ھمچنین درباره مردن او بر آیین

جرح و تعدیل در این موضوع به تعارض پرداخته است، ھمچون تعارض دو دلیل بـا یکـدیگر   
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در نظر حاکم شرع که ناچار اقتضاى آن توقف است و من در کار ابوطالب متـوقفم. امـا اینکـه    

م ھنـوز نمـاز واجـب    اند نقل نشده که ابوطالب نماز گزارده باشد، ممکن است در آن ھنگاگفته
خواسـته،  گزارده و ھر کس نمـی خواسته، نماز مینبوده است، بلکه مستحب بوده و ھر کس می

گزارده است و نماز در مدینه واجب شده است. ممکن است اصحاب حدیث بگوینـد اگـر   نمی
گویید جرح و تعدیل تعارض داشته باشند، در نظر دانشـمندان اصـول فقـه،    اینگونه که شما می

کند بر کـارى  جانب جرح ترجیح دارد و باید آن را پذیرفت، زیرا آن کس که کسی را جرح می
روایـاتی  )۱۴/۸۲(»داند بر آن آگاه نیسـت آگاه است که معدّل و کسی که آن شخص را عادل می

تر و بیشتر از روایات کفـر ابوطالـب   الحدید در جھت اسالم ابوطالب نقل کرده قویکه ابن ابی
جواب؟!رسد دلیل نپذیرفتن آنھا از سوی شارح سوالی است بینظر میاست و به

نـوعی نحلـه   (س)ماید که آیا تعلّق فدک بـه فاطمـه  نقضیه فدک نیز در نزد شارح مبھم می
گویـد:  بوده یا ارث؟ وی در نقل مناقشات سید مرتضی و قاضی القضاة و ابـوعلی معتزلـی مـی   

یدل بعضھا علی أن دعوى اإلرث متأخرة و یدل بعضھا علی فأما أنا فإن األخبار عندی متعارضة «
)١٦/٢٨٦.»(أنھا متقدّمة و أنا فی ھذا الموضع متوقف

گفتار دوم: استفسار از شیوخ خود در رفع تعارض
الحدید از دیگر سو در برخی از روایات متعـارض بـا توسّـل بـه ابـزار استفسـار از       ابن ابی

، به عنوان مقدمه باید گفت که سماع و قرائـت (عـرض) دو   شیوخ به رفع آنھا اقدام کرده است
ھا بیشتر در مورد روایـات تـاریخی،   الحدید از آنطریق از طرق تحمل حدیث است که ابن ابی

کالمی استفاده کرده است. اما سماع از شیوخ خود غالبا مبتنی بـر شـنیدن روایـت اسـت و نیـز      
) ۲/۵۳ھمراه با شـنیدن تحلیـل روایـت اسـت.(    تحلیل آن از سوی شیخ خود و قرائت نیز اکثراً

-ای ضـروری الـذکر مـی   گاھی نیز صرف قرائت در نزد شیخی بوده است و چنانچه بـه نقطـه  
) شـارح در  ۲۰/۱۰؛۱۵/۲۳؛ ۱۵/۱۰۱داشـته اسـت. (  ای در مورد آن ابـراز مـی  رسیدند شیخ نکته

اسـت تـا مگـر از    برخی مواضع تردید و توقف، متوسل به عرضه روایت بر شیوخ خـود شـده   
ایشان پاسخی جوید. این مؤلفه که در شرح وی بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در       

ھای کالمی جذابیتی ویژه پیدا نموده؛ چرا که اینکه در بعضی موارد نظر شیخِ شیعیِ شارح بحث
خود ای جدی با شیخ با مسلمات اعتقادی وی در تضاد و تعارض بوده است و شارح به مباحثه

تر از ھمه اینکه شارح بنابر آزاداندیشی خـود اینگونـه مباحثـات را    تر و جذابپرداخته و جالب
در کتاب خود نیز نقل کرده است. عرضه روایت بر شیوخ خود به ویژه شیوخ شـیعی و معتـدل   
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و ۱۱/۱۱۸؛۱۰/۲۲۵؛۷/۱۳۲؛۲/۵۳خود ھمچون نقیب ابوجعفر یحیی بن محمد علـوی حسـینی(  

ــترین  ــی   ... .بیش ــوی م ــیخ عل ــن ش ــر ای ــت ب ــه روای ــد   عرض ــن مع ــد ب ــا محم ــد.) و ی باش
) ابـن  ۱۵/۱۰۱؛۱۴/۲۵۱) و نیز دیگر شیوخ او مانند عبدالوھاب بن سکینه،(۱۵/۲۳؛۱۳/۳۸علوی(
) ۹/۳۰۷عالیـه،( ) ابـن ۱۶/۲۱۵) ابـویحیی جعفـر بـن یحیـی،(    ١٥/۲۴۴) ابو یزیـد،( ۱۵/۲۸نجار،(

) و ... یکـی از  ۱۶/۲۸۴(اى غربـی در بغـداد)  فارقی (مدرس زبانھـ )، علی بن ۹/۱۹۲ابویعقوب(
راھکارھایی است که شارح جھت رفع تعارض روایات به آن متوسل شده اسـت.(گفتنی اسـت   
تمامی شیوخی که نام بردیم ھمه در جھت عرضه خبر بر آنھا نیست بلکه گاھی رفـع تـوھم از   

ی شـارح بـر شـیخ و ...    ی ابھام روایت، عرضه تحلیل رواینظر شارح، دفع شبھه، بازشدن جنبه
است.)

به عنوان نمونه شارح پس از نقل داستان زینب دختر پیامبرکـه پـس از ھجـرت ایشـان بـه      
که باردار بود از مکه به سوی مدینه گریخت و اھل مکـه  مدینه مدتی را در مکه ماند و در حالی

بر اثر ایجاد ترس ھبّـار  به تعقیب او پرداختند که در این بین، ھبّار بن اسود به او رسید و زینب 
پسـر  که با شمشیر به سمت او رفته بود. سقط جنـین کـرد، مـاجرای سـقط حضـرت محسـن      

گویم: این خبر را ھم بر نقیب ابـو جعفـر، کـه    من می«نویسد: را آورده و می(س)حضرت زھرا
کناد، خواندم، گفت: در صورتی که پیامبرخون ھبّار را حالل فرمـوده باشـد آن  خدایش رحمت

ھم به جرم اینکه زینب را ترسانده و موجب سقط کودکش شده است بـدیھی و روشـن اسـت    
بود خون کسانی را که فاطمه را ترساندند تا کودکش را سقط کنـد حـالل   که اگر پیامبرزنده می

چندان وحشت کرد کـه محسـن  گویند فاطمهفرمود. گفتم: آیا این موضوع را که گروھی میمی
تو روایت کنم گفت: نه تأیید آن و نه بطالنش را از قول من نقل کن. زیـرا  را سقط کرد از قول

) در این مـورد عـالوه   ۱۹۳ـ۱۴/۱۹۲»(در این مورد متوقفم و اخبار در نظر متعارض یکدیگرند.
کنـد،  گوید و سکوت مـی الحدید نیز سخنی نمیبر اینکه شیخ شارح متوقف است خود ابن ابی

مر متوقف است.گویا او نیز در مورد این ا
گویـد:  از کتـاب واقـدی مـی   » ال فتی االعلی ال سیف اال ذوالفقار«ھمچنین ذیل نقل روایت 

اند و از اخبار مشھور اسـت و در برخـی   گویم: این خبر را گروھی از محدثان نقل کردهمیمن «
ده ھـاى مغـازى نیامـ   ام و در برخی از نسـخه ھاى مغازى محمد بن اسحاق آن را دیدهاز نسخه

است. از شیخ خود عبد الوھاب بن سکینة، که خدایش رحمت کناد، درباره این خبـر پرسـیدم،   
گفت: خبر صحیحی است. گفتم: چرا در کتابھاى صحاح نیامـده اسـت؟ گفـت: مگـر کتابھـاى      
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صحاح تمام اخبار صحیح را نقل کرده است، چه بسیار از احادیث صحیح را که مؤلفان و گـرد  

)١٤/۲۵۱»(اندصحاح از قلم انداختهآورندگان کتابھاى 

نتیجه
البالغه با رویکردی نقدی به روایات سعی خـود را بـر   الحدید معتزلی در شرح نھجابن ابی

این مصروف داشته تا البته بنا به گرایش اعتقادی، به ھر روایتی تکیه نکند و تا آنجا کـه بتوانـد   
مـنش و رویکـرد ابـن    نقد و بررسی قرار دھد. ھا و معیارھایی ویژه در بوتهروایات را با مالک

ھایی برای خود سبب شده شرح از حالـت  الحدید نقد است، نقد روایات و قرار دادن مالکابی
الحدید در مواجھـه بـا روایـات    نقل صرف خارج شده و رویکردی تحلیلی داشته باشد. ابن ابی

ھـایی دقیـق از خـود    ه و لذا مـالک عالوه بر نقد حدیث به لحاظ محتوا، به سند نیز توجه داشت
توان چنین گفت مالک اصلی وی در پذیرش روایت ابتدا متن است ارائه کرده است، گرچه می

الحدیـد توجـه   ھا و نیز معیارھای ابـن ابـی  و سپس سند. در این بررسی سعی شد به این روش
یت از راوی، ترین معیارھای شارح در پذیرش شخصیت و أخذ حدیث و رواشود. یکی از مھم

عدم بغض و کینه نسبت به امام علی(ع) است که چنانچه فرد راوی از این خصوصـیت برکنـار   
ھای نقد متن وی عبارت اسـت از:  از جمله مالکباشد روایات وارده از او قابل پذیرش نیست. 

عقـل و عـرف و سـیاق    تـاریخ مسـلّم،   نقد متن براساس قرآن، نقد طبق سنت و دیگر روایات،
الحدید روایات اختالفی و متعارض را بیان و بنا به دالیل خاص خود نسبت بـه  ابن ابیت.روای

روایات اختالفی به تباین، موضعی و روایات اختالفی به عام موضعی دیگر گرفتـه کـه درخـور    
توجه است. عرضه روایت بر شیوخ معتمد خویش و استفسار از آنھا یکی از معیارھـایی اسـت   

گیرد، از آن بھره جسته است.ت قرار میبسکه چون در بن

منابع
البالغـه؛ تحقیـق محمـد ابوالفضـل     الحدید معتزلی، ابوحامد عبدالحمید بن ھبـة اهللا؛ شـرح نھـج   ابن ابی

ق.۱۳۷۸جا، دار إحیاء الکتب العربیه، ، بی۱ابراھیم، چ
ق: احمد الحوفی و بدوی طبانه، محمد، المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر، تحقیبنابن أثیر، نصراهللا 

، کتاب الفلک الدائر علی المثل السائر البن ابی الحدید.٤قاھرة: دار نھضة مصر، ج
بکر؛ وفیات األعیان و أنبـاء أبنـاء الزمـان؛ تحقیـق احسـان عبـاس،       ابن خلکان، احمد بن محمد ابن ابی

ق.۱۳۹۷بیروت: دار صادر، 
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المعارف اإلسالمیة الکبری، به کوشش کاظم موسوی ، ضمن دائرة»الحدیدابن ابی«آصف فکرت، محمد؛ 

ق.۱۴۱۶سالمی، بجنوردی، تھران: نشر مرکز دائرةالمعارف بزرگ ا
تا. ، بیروت: داراالضواء، بی۲آقا بزرگ تھرانی، محمد محسن؛ الذّریعة الی تصانیف الشیعه؛ چ

ق.۱۴۰۳البالغه؛ بیروت: مطبعة الفکر، جمعه عاملی، حسین؛ شروح نھج
ق.۱۴۲۴، قم: دار الحدیث للطباعة والنشر، ۱حافظیان بابلی، ابوالفضل، رسائل فی درایة الحدیث، چ

ق.۱۴۰۲، بیروت: دار الزھراء، ۴البالغه و أسانیده؛ چینی خطیب، سید عبدالزھرا؛ مصادر نھجحس
شناسی تاریخی ابن ابی الحدید، مجلـه پـژوھش و حـوزه، سـال چھـارم،      حیدری آقایی، محمود، روش

.۱۴و ۱۳شماره
ش.۱۳۸۲ات دریا، ، تھران: انتشار۲البالغه)، چدلشاد تھرانی، مصطفی، چشمه خورشید(آشنایی با نھج

، تھران: انتشارات علمی فرھنگی، ۲۸سید جعفر شھیدی، چالبالغه، ترجمۀرضی، محمد بن حسین؛ نھج
ش.۱۳۸۷

، قم: انتشارات ١صالح، صبحی، علوم حدیث و اصطالحات آن، ترجمه و تحقیق: دکتر عادل نادرعلی، چ
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ق.۱۴۰۴، بیروت: دارالفکر، ۱، چعسقالنی، احمد بن علی ابن حجر، تھذیب التھذیب
غفاری صفت، علی اکبر و صانعی پور، محمد حسن، دراسات فی علم الدرایة(تلخیص مقباس الھدایـة)،  

ش.۱۳۸۴تھران: دانشگاه امام صادق و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاھھا(سمت)، 
ق.۱۳۸۳ت توس، ، تھران: انتشارا۳فاخوری، حنا، تاریخ األدب العربی، چ

البالغـه, مجلـه دانشـکده ادبیـات و علـوم      الحدید لـنھج فراتی, علی اکبر، النقد اللغوی فی شرح ابن ابی
.۱۳۸۷, بھار و تابستان ۱۸۵ـ۳, ش۵۹انسانی دانشگاه تھران, دوره 

حدیث، الحدید، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم المنھج اللغوی فی شرح ابن ابیفراتی، علی اکبر، 
.۱۳۸۶دانشکده علوم حدیث، تھران، تابستان 

البالغه ابن ابـی الحدیـد، مجلـه علـوم     شناسی روایات امام حسین در شرح نھجفراتی، علی اکبر، آسیب
.۱۳۸۸، زمستان۵۴حدیث، شماره

تا.کتبی، محمد بن شاکر؛ فوات الوفیات و الذیل علیھا؛ تحقیق إحسان عباس، بیروت: دارصادر، بی
ش.۱۳۶۵، تھران: دارالکتب السالمیة، ۴ی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، چکلین

ش.١٣٨٥، قم: دفتر انتشارات اسالمی، ١٩چی، کاظم، درایة الحدیث، چمدیر شانه
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شناسـی،  البالغه، شیعهابی الحدید، و در شرح نھجمفتخری، حسین و سرخیل، فاطمه، تاریخ نگاری ابن
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