
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  لزوم توجه به اثبات متن حدیث قبل از ورود به فقه الحدیث
  الفوائد الطوسیهاز دیدگاه شیخ حر عاملی در 

  
  *محمد میرجلیلی علی

  
  : چکیده

 دیـن  فراگیـري  منبـع  دومـین  ،اسـالم  در حدیث زیرا است، اسالمی علوم ارزشمندترین الحدیث از  فقه
 متـون  معنـاي  بـا  را الحدیث ما  فقه. شناخت را اسالم توان نمی سنت با آشنایی بدون و شود می محسوب
، امکان انحـراف را در پـی   مبانی الزم، بدون توجه به سازد، ولی مراجعه به متون احادیث می آشنا احادیث
براي تـدوین قواعـد و مبـانی فهـم     از سوي علماي مسلمان  فراوانیهاي  ، تالشرو  از این. داشتخواهد 
برخی از محققـان  . هاست از این تالش نشانگر بخشیکه علم اصول فقه،  صورت گرفته ایاتاز روصحیح 

توانـد مـا را بـا     ها مـی  اند که استخراج آن حدیث نیز در هنگام شرح روایات، روش و قواعدي به کار برده
. ر عاملی اسـت از شیخ ح الفوائد الطوسیۀیکی از این کتب، . الحدیث آشنا سازد  ، ضوابط و مبانی فقه شیوه

اي دارد و در  این کتاب با عنایت به شخصیت علمی مؤلّف و تبیین و توضیح روایات مشکل، اهمیـت ویـژه  
ها و نیز پاسخ شبهات و مغالطاتی وجود دارد که در کتب دیگـر کمتـر یافـت     آن، نکات و تحقیقات و دقت

تـرین   این قاعده مهـم . حدیث استیکی از مبانی مورد توجه شیخ حر در این کتاب، اثبات متن . شود می
ـ  در این مقاله، با مطالعه این کتـاب بـه روش تحلیلـی   . الحدیث باید رعایت شود  اصولی است که در فقه

  . توصیفی، این قاعده تبیین و موارد توجه شیخ حر به این قاعده، استخراج و تبیین شده است

  .، مبانی، اثبات متنالطوسیۀ الفوائد عاملی، حر الحدیث، فقه :ها کلیدواژه
                                                             

 Almirjalili@Yazd.ac.ir /آیت اهللا حائري میبد دانشیار دانشگاه *

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 بهار و تابستان م،یازده ةشمار م،شش سال

 180ـ159صفحه 
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  طرح مسئله .1
 صحیح معناي فهم صدد در حدیث، لغات شرح بر عالوه که است الحدیث علمی  فقه

 و تقییـد  و اطـالق  از علـم،  این در. است حدیث از جدید مطالبی استنباط و عمیق و
 چی، شانه مدیر.(شود می بحث دربارة حدیث... و معارض داشتن و خصوص و عموم
  )2ص ،1377

 منبـع  دومـین  اسالم در حدیث زیرا است، اسالمی علوم ارزشمندترین الحدیث از  فقه
  فقـه . شـناخت  را اسالم توان نمی سنت با آشنایی بدون و شود می محسوب دین فراگیري

 صـادق  جعفـر  امـام  حضـرت . سـازد  مـی  آشـنا  حـدیثی  متون معناي با را الحدیث ما
 نمـوده  تحصـیل  را آن علـوم  و باشـد  کـرده  بسیار حدیث روایت که شخصی«: اند فرموده
 ،1 ج ق،1414 مجلسـی، (».اسـت  بهتـر  باشد، نداشته روایت و فقه که عابدي هزار از باشد،
  )13ص

پژوه، استناد متن مـورد   قبل از ورود به بحث از مفاد یک روایت، باید براي حدیث
هل بیت یا از ا ثابت شده باشد و بداند که روایت از پیامبر اکرم بحث به معصوم

این نکته قـدم  . به بحث دربارة محتواي آن بپردازد ،صادر شده است تا در مرحلۀ بعد
الحدیث است، زیرا با فرض عدم صدور یا وجود تردید در صدور روایت،   اول در فقه

مبنا با مروري  این پژوهش، این در. بحث کردن دربارة محتواي آن کاري بیهوده است
شده،  هاي انجام با بررسی. شود تألیف شیخ حر عاملی تبیین می الفوائد الطوسیهبر کتاب 

بررسی کـرده   الفوائد الطوسیهمقاله یا کتابی که این موضوع را از دیدگاه شیخ حر در 
  . باشد، یافت نشد

  نامه شیخ حر عاملی  زندگی .2
 ق1033 شب جمعه هشتم رجب سال در عاملی، معروف به حرّ حسن بن محمد شیخ

 از) 167، ص9ق، ج1403 امـین، / 141، ص1، جتا بى حر عاملی،(»شَغْرم« روستاي در
 مهـم  مراکـز  از یکی جبع .گشود جهان به چشم جبع در منطقۀ جبل عامل لبنان توابع
علی بروجردي،  سید(شیخ بهایی همچون اي ارزنده هاي شخصیت که است عامل جبل

 حسـن  ثانی، شیخ دشهی و پدرش شیخ حسین بن عبدالصمد،) 167، ص2ق، ج1410
 ، شـیخ )234، ص9ق، ج1403امـین،  (سید محمد صـاحب مـدارك   فرزند شهید ثانی،
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، 1تـا، ج  بـی  عـاملی،  حـر (الثـانی  الشهید بن الحسن بن محمد بن الدین زین بن حسن
هـا عـالم شـیعی     اند و ده معروف» الذهب سلسلۀ«به  که ثانی و نوادگان شهید) 63ص

) ، پـاورقی 208ص ،2ج  ،1363العلـوم،   بحر.(است داده اسالمی جامعه تحویل دیگر،
کثرت علماي این منطقه به قدري بوده است که در عصر شهید ثانی، در یـک تشـییع   

حدود هفتاد مجتهد مسلم حضور داشتند و در عصر شیخ حر، یک پنجم علماي  ،جنازه
  )15، ص1تا، ج حر عاملی، بی.(زیستند شیعه در این منطقه می

، 67تا، ص حر عاملی، بی: ك.ر(.ی از عالمان پرهیزگار به دنیا آمدحر در خاندان شیخ
نسب شیخ حر عاملی به حر بن یزید ) 5، ص1 ق، ج1425نجفی مرعشی، / 154و  69

نجفی مرعشی، .(نامند رسد؛ لذا خاندان وي را حر عاملی می ریاحی از شهداي کربال می
ر مشـغر، وطـن خـود    خـود را د  پربـار  عمـر  از سال چهل شیخ) 5، ص1 ق، ج1425

حـر  (.شـد  مشهد عازم مشغر از هشتم امام مطهر مرقد زیارت گذراند، سپس براي
، 2همـان، ج .(ق به مشهد وارد شـد 1073و در سال  )142ـ141، ص1تا، ج عاملی، بی

. شـد  رو روبه ایران در تشیع روز آن جامعۀ هاي واقعیت با ،وي در این سفر) 370ص
 و حضور بر را ریاضت و عزلت و داشت نفرت شاهی و شاه واژة از آنکه با حر شیخ

 اقتـدا  شـیعه  عالمان دیگر به تشیع تاریخ برهۀ ترین حساس در داد، می ترجیح ریاست
) خراسان(ایران نقطۀ ترین حساس در اجتماعی، هاي مسئولیت برخی پذیرفتن با و کرد
 به نیز سیاست ۀصحن در را خود دین تسنّن بود، اهل و ها ازبک تهاجم در معرض که

 بـه  سـفرش  مـاجراي  به حر شیخ سوي از االسالمی شیخ مقام پذیرفتن. کرد ادا تشیع
 شیخ .بود سلیمان رفته شاه دیدار به مجلسی عالمه طرف از او که گردد می باز اصفهان

 بین که طوري به نشست شاه نزد و مجلس باالي در وي اجازة بدون شاه، مجلس در
از این جریان ناراحت شـد و شـیخ را بـا     شاه. نبود بیش متّکا بالشت و یک شاه و او

شیخ با کمال شجاعت جواب داد به طوري که شـاه را شـرمنده   . اي مسخره کرد جمله
 این مالقـات،  از بعد .خورد هیکّ وي حاضرجوابی و شجاعت، جرئت از شاه .ساخت

 المی خراسانو شیخ االس القضات قاضی و منصب برآمد وي جلب خاطر مقام در شاه
  )168، ص9ق، ج1403امین، .(را به وي واگذار کرد

 بارةدرکه  پرداخت، چنان به بحث علمی نیز میگاهى با شیخ حرّ عاملى  سلیمان شاه
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فتوایش به عدم استفاده از قهوه و توتون به بحث نشست و سرانجام نظر شیخ حـرّ را  
این مناظره را نقل کرده شیخ حر ) 352، ص1378جعفریان، (.در ترك این دو پذیرفت

  )230ـ229ق، ص1403حر عاملی، .(است
 از و فراگرفتـه  را مختلف اسالمی علوم که است بزرگانی جمله از شیخ حر عاملی

 و یافت وحی سرچشمۀ و منبع در را چیز همه حال، عین در و شد می محسوب اساتید
یخ حر بنـا  کتب ش. داد اختصاص معصومین روایات نشر به را خویش همت تمام

آورده و نیز با اسـتفاده از شـرح    اآلمل أمل بر آنچه خودش در ترجمۀ خود در کتاب
، 1تــا، ج حــر عــاملی، بــی(زنــدگی وي در کتــب تــراجم، بــیش از پنجــاه اثــر اســت

هـا   ترین آن که برخی از مهم) 17ـ12، ص1ق، ج1425نجفی مرعشی، / 145ـ141ص
 أحکام إلی األمۀ هدایۀ ،الشریعۀ مسائل یلتحص إلی الشیعۀ وسائل تفصیل :اند از عبارت
، عامـل  جبـل  علمـاء  فـی  اآلمـل  أمل، والمعجزات بالنصوص الهداة إثبات، »األئمۀ

کـه محـور اصـلی ایـن پـژوهش اسـت،        الفوائد الطوسیهکتاب  ... .و الطوسیۀ الفوائد
  .فایده است که بیشتر آن در بحث از مفاد روایات مشکل است 102اي از  مجموعه

سن ق در 1104رمضان  21ن عالم بزرگ، محدث، فقیه، شاعر و ادیب شیعی در ای
عاملی بر بـدن وي   حر احمد برادرش شیخ. دنیا رفتسالگی، در مشهد مقدس از  72

نجفی مرعشی، .(نماز گزارد و در صحن موسوم به شیخ حر عاملی به خاك سپرده شد
  )22، ص1ق، ج1425

  شیخ حرّ عاملیا در عصر ه ها و اصولی اختالف اخباري  .1ـ2
تأثیر نبـوده   که در تغییر مسیر افکار وي بیشیخ حر هاي زنده در عصر  یکی از جریان

فقه شیعه که از زمان شـیخ  . استاست، همانا نزاع اخباریون و اصولیون در این عصر 
توسط » حلّه«طوسی طریق استدالل و اجتهاد را در پیش گرفت، پس از عصر شیخ در 

شهید اول و  سپس .راه خود را ادامه داد) ق726م (و عالمه حلّی) ق676م (محقق حلّی
مقـدس   وو شیخ بهایی ) پدر شیخ بهایی(حسین بن عبدالصمدو ق کرکی محقّثانی و 

صاحب معالم و صاحب مدارك، فقه استداللی را در اواخر قرن  ،شاردبیلی و شاگردان
  .دندکردهم و آغاز قرن یازدهم ترویج 

آوري و حفظ آثار  هجري، شیعه به کمک دولت صفوي در صدد جمع 11در قرن 
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و محمـدباقر  خود برآمد، لذا برخی از علما نظیر میردامـاد، بهـایی، محمـدتقی     پیشین
از طرف  .دند و بازار حدیث رونق بیشتري یافتکرتوجه زیادي به حدیث ... ومجلسی 

ـ  با نوشـتن   )ق1036م (مولی امین استرآبادي ،در آغاز این قرن ،دیگر ، ۀالفوائـد المدنی
کتـاب وي بـه ایـران رسـید و در      .کرد و ترویج گري در فقه را توجیه روش اخباري

از وي و  کاشـانی  هاي فـیض  این تأثیر از ستایش. هاي علمی اثر خود را بخشید حوزه
گري پس از مالقات با مال امـین در   حتی تغییر روش وي از اجتهاد اصولی به اخباري

 )16، صق1390 فیض،: ك.ر(1.است شدنی درك) ق1029ل به سا(مکه
ها  ياخبار ۀبه غلب یازدهدر اواخر قرن  ،دکرنزاع اصولی و اخباري که مال امین احیا 

و مـال  علماي بزرگی نظیر حرّ عـاملی و مجلسـی دوم    ،در اواخر این قرن .شدمنتهی 
از کـالم عالمـه   . انـد  گري را در فقه بر اجتهاد تـرجیح داده  اخباري... خلیل قزوینی و

هاي دیگـر   ن و طعنت تدیها، مجتهدان را به قلّ آید که برخی از اخباري مجلسی برمی
شیخ  )به نقل از رسالۀ جوابیه مجلسی 262ـ261ص ،1370جعفریان، .(ساختند هم میمتّ

تصریح  الفوائد الطوسیهی از کتاب های مسلک است و به این مطلب در بخش ريحر اخبا
هـا دفـاع    وي با حمله به اصولیین از اخبـاري  2)178ق، ص1403ر عاملی، ح.(کند می
 ،الفوائـد الطوسـیه  ن در ابـه مجتهـد  شیخ حر هاي  حمله) 215ـ212همان، ص.(کند می

دهد شـیخ   امور دیگري که نشان می. هجري است یازدهمنشانگر جو موجود در قرن 
اند از اینکه وي عبارت ،مسلک است م اخباريحر یک عال:  

برخالف اصولیون و در راستاي نظر اخباریون، قایل به توقـف و احتیـاط در   . الف
 ) 510ـ473و  366، 219ـ216ق، ص1403حر عاملی، .(شبهات تحریمیه است

آورد و  دلیل در رد اجتهاد می 43، الفوائد الطوسیهدر فایدة نود و یکم از کتاب   .ب
ذکـر کـرده    الفوائد المدنیهله را صاحب کند که بخش زیادي از این اد در آخر بیان می

گفتنی است که مؤلّف این کتاب، مـال امـین اسـترآبادي    ). 416ـ402همان، ص.(است
گري در قرن یازدهم هجري است که شیخ حر در مقام تمجید از روش  مروج اخباري

را بر طریقـۀ متـأخرین   ) اخباریین(طریقۀ قدماء الفوائد المدنیهصاحب «: گوید وي می
که در (با ادلۀ روایی متواتر ترجیح داده و بیان کرده است که قواعد اصولی) مجتهدین(

وي این . با مضمون روایات اهل بیت سازگاري ندارد) کتب اهل سنت ذکر شده است
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صحت (تواند اصل مطلب وي مطلب را کامالً اثبات کرده است و شخص باانصاف نمی
  )442همان، ص(».دار سازد ا خدشهر) گري و ترك مسیر اجتهاد روش اخباري

تأثیر نبوده است؛ ازجمله  گري شیخ حر در مبانی فقه الحدیثی وي بی مسلک اخباري
که به این امر در ایـن   داند، چنان ها همۀ روایات کتب اربعه را صحیح می مانند اخباري

  .شود مقاله اشاره می
  هدف از تحقیق .3

هـاي روایـی    هایی کـه بـر مجموعـه    رحعلماي اسالم در راه پاسداري از حدیث در ش
ها و  تواند ما را با شیوه ها می اند که استخراج آن اند، روش و قواعدي به کار برده نگاشته

از شیخ حر عـاملی   الفوائد الطوسیهیکی از این کتب، . الحدیث آشنا سازد  ضوابط فقه
ت، اهمیـت  است که با توجه به آنکه به تبیین و توضیح روایات مشـکل پرداختـه اسـ   

شدة ما در این نوشتار، این کتاب است و گاهی نیز به  عمدة منبع استفاده. اي دارد ویژه
» اثبات متن«سعی ما بر آن است که قاعدة . ایم شروح کتب حدیثی دیگر مراجعه کرده

  . را از دیدگاه شیخ حر عاملی قبل از ورود به مرحلۀ فهم حدیث تبیین کنیم
این کتاب «: فرموده است الفوائد الطوسیهربارة ارزش کتاب عالمه آقابزرگ تهرانی د

و در مطالبی ارزشمند و متفرّق و حلّ برخـی از  ... فایده است 103یا  102مشتمل بر 
تواند به  روایات مشکل نوشته شده است و در آن حدود ده رساله است که هریک می

) 347، ص16ق، ج1403آقابزرگ تهرانی، (».تنهایی به عنوان کتاب مستقل مطرح شود
مؤلّف کتاب آن را مشتمل بر فوایدي در حلّ برخی از احادیث مشکل و نیز تحقیق و 

ها و نیز  در این کتاب، نکات و تحقیقات و دقت. داند بررسی برخی از مسائل دشوار می
ـ که از سوي کتب عامه وارد در  جواب شبهات و مغالطات و ابطال برخی از مزخرفاتی

 عـاملی،  حـر .(شود ـ وجود دارد که در کتب دیگر یافت نمی عه شده استمؤلّفات شی
  ) 6ق، ص1403

  لزوم توجه به وجود و صحت روایت قبل از بحث از مفاد آن: اثبات متن. 1ـ3
طور که رعایت قواعد علم منطق، انسان را از خطا در تفکّر و اقامۀ برهان حفـظ   همان

محقّق در استنباط معنا از متون روایی کمک  الحدیث نیز به  کند، رعایت اصول فقه می
پژوهندة حدیث براي پی بردن به مراد . کاهد هاي احتمالی وي می رساند و از لغزش می
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ها، روش خاصی را  باید سلسله قواعدي را در نظر بگیرد و بر اساس آن معصومین
اصول و قواعد، ترین این  از مهم. طی کند تا بتواند به مفهوم واقعی روایات دست یابد

اطمینان از وجود روایت و صحت آن است که موضوع این بخش از مقاله است، قبل از 
ورود به بحث از مفاد یک حدیث، باید بـراي محقـق، اسـتناد مـتن مـورد بحـث بـه        

ثابت شده باشد و بداند که روایت از یکی از آن بزرگـواران صـادر شـده     معصوم
این نکته قدم اول در فهم . ارة محتواي آن بپردازداست تا در مرحلۀ بعد، به بحث درب

حدیث است، زیرا با فرض عدم صدور یا وجود تردید در صدور روایت، تالش در راه 
شیخ حر به این مطلـب توجـه دارد و روایـاتی را کـه از ریشـه      . فهم آن بیهوده است
  .داند کند و قابل بحث محتوایی نمی رسند، طرد می مشکوك به نظر می

  ها نهنمو
شیخ حر معتقد است که امثال این » منْ عرَف الْحقَّ لَم یعبد الْحقَّ«دربارة حدیث . الف

روایت نیازي به نظریۀ تأویل آن و توجه فکر به توجیه آن نیست، زیرا سند صحیحی 
آن ) سند(ندارد و در کتاب قابل اعتمادي ثبت نشده است؛ لذا اول باید به اثبات صحت

و سپس به توجیه ظاهر آن اقدام کرد، ولی این روایت صحیح نیست و به نظر  پرداخت
  ) 49ص ق،1403حر عاملی، .(رسد که از منتخبان برخی از صوفیه است می

معتقـد اسـت در   » أَحمزُهـا  الْأَعمـالِ  أَفْضَـلُ «شیخ حر دربارة حدیث مشـهور  . ب
همان، .(وایات اهل سنت استیک از کتب حدیث شیعیان ذکر نشده و ظاهراً از ر هیچ
از علماي (محمدفاضل بن محمدمهدي مشهدي. لذا این حدیث اعتبار ندارد) 303ص

اي دانسته که اثـري از آن در   نیز این روایت را از روایات مشهوره) معاصر با شیخ حر
  )، پاورقی107، ص107ق، ج1403مجلسی، : ك.ر.(منابع روایی شیعه وجود ندارد

در برخی از کتب متأخران » إِسرَائیل بنی کَأَنْبِیاء أُمتی علَماء«ن حدیثی با مضمو. ج
: فرماید شیخ حر عاملی دربارة این روایت مشهور می) 22ص ،2 ج همان،.(شود یافت می

آري برخی . احدي از قدماي محدثین این روایت را در کتب معتمده نقل نکرده است«
اند؛ گویا از روایـات اهـل    ر غیر کتب حدیث نقل کردهآن را د ،از علماي متأخر شیعه

و محتمل است که این روایـت از  ... هاست سنت یا از احادیث موضوع و ساختگی آن
  ) 376ق، ص1403حر عاملی، (».موضوعات صوفیه باشد
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دانـد و اصـل آن را ثابـت     نتیجۀ سخن آنکه شیخ حر این حدیث را موضـوع مـی  
ست که این حدیث در منابع روایی متقدم نیست و تنها شاهد بر مطلب آن ا. شمرد نمی

/ 274و 77ص ،4ج ق،1405 احسـائی، : ك.ر.(در برخی از منـابع متـأخر آمـده اسـت    
 ،6ج ق،1421مازندرانی، / 279ص ،14ج ؛1406 و 688ص ،8ج ق،1414مجلسی اول، 

ــوري، /22ص ،2ج ق،1403 و 288ص ،2ج ،1404مجلســی دوم، / 54ص  ق،1408 ن
  )320ص ،17ج

کـه  داللـت دارد  بر این موضـوع  احادیثی متعددي در منابع روایی آمده است و . د
: شوند؛ نظیر هاي رمضان و ذوالقعده، همواره سی روز است و کمتر از این تعداد نمی ماه

صـام   إِنَّ النَّاس یقُولُونَ إِنَّ رسـولَ اهللا : قُلْت لأَبِی عبداهللا: عنْ معاذ بنِ کَثیرٍ قَالَ«
منْذُ بعثَه اهللا تَعالَی  تسعۀَ و عشْرِینَ أَکْثَرَ مما صام ثَلَاثینَ فَقَالَ کَذَبوا ما صام رسولُ اهللا

 إِلَی أَنْ قَبضَه أَقَلَّ منْ ثَلَاثینَ یوماً و لَا نَقَص شَهرُ رمضَانَ منْذُ خَلَقَ اهللا السـماوات مـنْ  
  )168ـ167، ص4ق، ج1407طوسی، (».ثَلَاثینَ یوماً و لَیلَۀً

هایی نیز بر کامل بودن ماه رمضان و ذوالقعده بیان  در برخی از این احادیث، علت
به (روز بود، ولی خداوند شش روز 360شده است؛ مثالً در برخی آمده است که سال 

مـاه شـعبان   . روز قرار داد 354از آن را کاست و آن را ) تعداد روزهاي خلقت جهان
همواره ناقص و ماه رمضان همواره سی روز است؛ شوال ناقص و ذوالقعده کامـل و  

همان، (هاي سال نیز به همین منوال، یک ماه کامل و یک ماه ناقص خواهد بود سایر ماه
روز باشد، واجبات  29یا در برخی دیگر آمده است که اگر ماه رمضان ) 172ـ171ص

جاي سی  مقصود از نقص واجبات آن است که مردم به) 171همان، ص.(شود ناقص می
براي ) 185 :بقره(»و لتُکْملُوا الْعدةَ«، به آیۀ نیز گیرند و در برخی روز روزه می 29روز، 

براي تمام بودن مـاه   )142: اعراف(»ثَالثینَ لَیلَۀًً  واعدنا موسی«اتمام ماه رمضان و به آیۀ 
  )172ـ171، ص4ق، ج1407طوسی، . (ه استدالل شده استذوالقعد

ایـن روایـت   : فرمایـد  کند و می شیخ حر دربارة حدیث بودن این متن تشکیک می
در ضمن . شود یک از اصول و کتب صحیحه یافت نمی ضعیف است و متن آن در هیچ

بـر  [ :فرمایـد  سپس می. و احادیث متواتره و اجماع امامیه نیز است قرآنمخالف ظاهر 
واجب است ظاهر آن را تأویل کنیم و سپس دوازده وجـه بـراي   ] فرض روایت بودن
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  )386ـ382ق، ص1403حر عاملی، .(کند تأویل این حدیث بیان می
دهنـد و بـه آن    ناگفته نماند سرّ آنکه علماي اسالم به روایات مرسل چندان بهایی نمی

ند روایـت، صـدور مـتن آن از    است، زیرا با ارسـال سـ   ، همین موضوعجویند استناد نمی
» ء مطلق حتی یـرد فیـه نهـی    کل شی«شیخ حر در نقد حدیث . شود ثابت نمی معصوم

 خبـر  انـه «: کند که مورد استناد یکی از معاصران شیخ قرار گرفته به این مطلب تصریح می
 »الیـه  لـه  سبیل ال و صحته أثبت ثم سنده المعاصر یذکر ان ینبغی و أصال له سند ال مرسل

مستدل (این روایت مرسل است و سند ندارد و سزاوار است که معاصر ): 205همان، ص(
و سـپس بـه آن   (اول سند آن را ذکر و سپس صحت سند آن را اثبات کند) به این حدیث

  .ندارد) ذکر سند و اثبات صحت آن(در حالی که وي راهی به آن) استناد جوید
  الفوائد الطوسیهحر در هاي اثبات متن از دیدگاه شیخ  شیوه. 2ـ3
  توجه به اعتبار کتاب حدیث. 1ـ2ـ3

کند،  پژوه اعتبار کتابی است که حدیث را از آن دریافت می یکی از امور الزم بر حدیث
توان به متن حدیث موجود در آن اعتماد کرد و به  زیرا با فرض عدم اعتبار کتاب، نمی

به الفوائد الطوسیه حر عاملی در شیخ . شود عبارت دیگر، متن چنین حدیثی ثابت نمی
اي داشته و در این زمینه، مطالب جالبی را در اختیـار   شناسی توجه ویژه مباحث کتاب

حادیـث الکتـب   أوجـوب العمـل ب  « :تعابیري همچـون . دهد محقّق و خواننده قرار می
کتـب  حادیـث ال أمر بالعمـل ب و قد تواتر األ«، )316ق، ص1403حر عاملی، (»المعتمدة

ذا رووا حدیثا لم یوردوا له معارضا و إو ال شک أنّ الرواة «، )536همان، ص(»مدةالمعت
ویله و ال تضعیفه بل دونوه فی کتبهم المعتمدة فهم قائلون بمضمونه کما أال تعرضوا لت

بـراي  .(برد به کار میالفوائد الطوسیه و امثال آن در  ) 439همان، ص(»تتبع قطعایعلم بال
شـیخ   ). 535و  525، 462، 454، 439، 437، 430، 376همـان، ص : ك.مطالعۀ بیشتر ر

حدا مـن محـدثینا   أال یحضرنی ان «: گوید حر در مقام رد برخی از احادیث منقوله می
  )  376همان، ص(».ةء من الکتب المعتمد رواه فی شی

. اسـت  نمونۀ آن بحث وي دربارة اعتبار کتاب تفسیر منسوب به امام عسکري
کنـد کـه    نقل می خالصۀ االقوال فی علم الرجالسخن عالمه حلّی را در  وي در آغاز
 عنـه  روي األسـترآبادي  المفسـر  القاسم أبی ابن قیل و القاسم بن محمد«: فرموده است
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 أحدهما مجهولین رجلین عن یرویه تفسیراً عنه روي کذاب ضعیف بابویه ابن أبوجعفر
 أبـی  عن أبیهما عن یسار بن محمد بن علی اآلخر و زیاد بن محمد بن بیوسف یعرف

 من بأحادیث أبیه عن الدیباجی سهل عن موضوع التفسیر و السالم علیه الثالث الحسن
ـ و گفته شده ابـن   محمد بن القاسم ):257ـ256، ص 1381عالمه حلّی، (».المناکیر هذه
ذّاب کند ضعیف و ک بادي که شیخ صدوق از وي نقل روایت میـ مفسر استرآ القاسم ابی

کنـد کـه    شیخ صدوق تفسیري را از وي به نقل از دو راوي مجهـول نقـل مـی   . است
یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار از پدرانشان از ابـی  : اند از عبارت

این تفسیر موضوع است و ساخته سهل دیباجی از پدرش است که . الحسن الثالث 
  . احادیث منکري را در آن آورده است

ة محمد بارحر عاملی سخن برخی از علماي متأخر را در نقد کالم عالمه حلی در شیخ
توان محمد بن قاسم را ضعیف و کذّاب دانست در  چگونه می: کند بن قاسم چنین نقل می

من الیحضـره  هاي  روایات فراوانی از وي در کتاب) شیخ صدوق(که رئیس محدثین حالی
نقل کرده است و در تمام موارد نقـل روایـت از    اعیون اخبار الرضو  التوحیدو  الفقیه

بـرد و   دربارة وي به کار مـی » رحمه اهللا«و یا » رضی اهللا عنه«او، بعد از ذکر نامش عبارت 
داند که صدوق شأنش برتر از آن است که روایتی را از افـراد نامعتمـد و    شخص متتبع می

کند و اگر در موردي، شـخص  ناموثّق نقل کند و سپس از شخصیت وي تمجید و تعظیم 
کنـد کـه علـم و     عنه ضعیف باشد، شیخ صدوق در صورتی از وي نقل روایت می  مروي

  .یقین به صحت روایت وي از طریق قراین و امارات برایش حاصل شود
هاي کمال احتیاط صدوق در نقل و عدم نقل وي نسـبت بـه حـدیثی کـه      از نشانه

است که وي  عیون اخبار الرضاکتاب صحت آن نزدش ثابت نشده سخن وي در 
کان شیخنا «: گوید پس از نقل حدیثی که در سندش محمد بن عبداهللا مسمعی است می

ء الرأي فی محمد بن عبداهللا المسمعی راوي  محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید سی
د هذا الحدیث و انما أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب ألنه کان فی کتاب الرحمۀ لسع

استاد : )21ص ،2ج ،1378 صدوق،(»و رواه لی  بن عبداهللا و قد قرأته علیه و لم ینکره
ما ابن ولید نظر سوئی به مسمعی راوي این حدیث داشت و اگر من این روایت را در 

سعد بن عبداهللا وجود دارد و  الرحمۀ ازاین کتاب آوردم، دلیلش آن است که در کتاب 
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ت کردم، ولی وي این روایت را انکار نکرد و بـراي مـن   من این کتاب را بر وي قرائ
  .این مطلب نشانۀ کمال دقت صدوق در هنگام نقل از افراد است. روایت کرد

  : اشکاالت دیگري نیز بر علّامه حلّی وارد است
1. امـام  [عنه در این تفسیر را ابا الحسـن الثالـث    اینکه ایشان امام معصوم و مروي
 .است که مراد امام حسن بن علی عسکري درحالی ،دانسته] هادي

یوسف بن محمد و علی بن محمد یسار به طور مستقیم، این کتـاب را از امـام    .2
 .باشد اند نه آنکه پدر این دو نفر، راوي از امام نقل کرده عسکري

سهل دیباجی و پدرش اصالً در سند این تفسیر حضور ندارد، پس چگونه وي  .3
قال محمـد بـن   «: سند این کتاب به شرح ذیل است! باشد؟ تواند واضع این تفسیر می

حمد بن أبو الحسن محمد بن أعلی بن جعفر بن محمد الدقاق حدثنا الشیخان الفقیهان 
بو محمد جعفر بن محمد بن علی القمی رضـی اهللا عنـه   أعلی بن الحسن بن شاذان و 

موسی بن بابویه القمی بو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن أقاال حدثنا الشیخ الفقیه 
بـو یعقـوب   أره قـال حـدثنا    بو الحسن محمد بن القسم المفسر الخطیـب أخبرنا أقال 

بو الحسن علی بن محمد بـن سـیار و کانـا مـن الشـیعۀ      أیوسف بن محمد بن زیاد و 
مارة إسترآباد و کنا فی أبوانا امامیین و کانت الزیدیۀ هم الغالبین علی أمامیۀ قاال کانا اإل

ایاتهم لیهم یقتـل النـاس بسـع   إن بن زید العلوي امام الزیدیۀ و کان کثیر االصغاء الحس
ابی  هلینا الی حضرة االمام ابی محمد الحسن بن علیأنفسنا فخرجنا بأفخشینا علی 

ذنا علی االمام الحسن بـن  أنزلنا عیاالتنا فی بعض الخانات ثم استأالقائم علیه السالم و 
 تعـالی  اهللا تقبـل  قـد  کنفنا، إلی الملتجئین إلینا، باآلوین مرحبا :قال رآنا فلما... علی

.... أموالکما و أنفسکما علی آمنین فانصرِفا أعداءکما، کفاکما و روعکما آمن و سعیکما،
سند کتاب را بـا انـدکی اختصـار و    : ك.ر(»... .علمفیدهما الفقال لهما خلّفا ولدیکما أل

کند که شاید عالمه حلّی  در آخر اضافه می) 10ـ9ص ق،1409 عسکري، امام :تصرف
دیده که به ) یوسف بن محمد و علی بن محمد یساري(تفسیر دیگري از این دو راوي

اند و سهل بن احمد دیباجی و پدرش داخل  نقل کرده واسطۀ پدرشان از امام هادي
  )130ـ128ص ق،1403 عاملی، حر.(اند در سلسله سند آن تفسیر بوده

کنـد، لکـن    از نظر این دانشمند متأخّر تمجید مـی » تحقیق جید«ملۀ شیخ حر با ج
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محمـد بـن   (منافاتی بین ضعف راوي«: کند نقدي نیز بدین شرح بر کالم وي وارد می
و روایت کردن صدوق از وي با طلب رحمت و رضایت خداوند از وي وجود ) قاسم

عتماد و غیر قابل اعتماد با ندارد، زیرا شیخ صدوق تمام تألیفات شیعه را اعم از قابل ا
هـا و توثیـق    نقل کرده است، ولی این امر دلیل بر صحت تمام آن) از اساتیدش(اجازه

ها از آن جهت بوده که آنان  ها نیست و طلب رحمت و رضایت براي آن تمام راویان آن
و اند و چنین دعایی براي شیعه جایز است و روایات بر این امر داللت دارند  شیعه بوده

توان حسن حـال   بیشتر از این دعا می. مقید به خصوص شیعیان موثّق هم نشده است
راوي را فی الجمله برداشت کرد و لذا به منزلۀ مدح اوست و اگر تضعیفی بـراي وي  

و احتمال دارد که شیخ ) 130همان، ص.(نرسیده باشد داللت بر جاللت شأن وي دارد
طلب دعاي رحمت یا رضایت یاد کرد، معتقـد   ها با صدوق به وثاقت کسانی که از آن

ها به دست ما نرسیده است، ولی صرف  بوده است؛ هرچند تصریح صدوق به توثیق آن
عالوه جارح بر معدل حتی در صورت تصریح به توثیق  به. طلب دعا اعم از توثیق است

ه هـا نکـرد   مقدم است تا چه رسد به چنین مواردي که صدوق تصریح بـه وثاقـت آن  
جماعتی  تفسیر مشهور به تفسیر امام عسکري درخصوص: افزاید آنگاه می» .است

  )130همان، ص.(اند از محققان به صحت این تفسیر تصریح و به آن اعتماد کرده
  اعتبار تمام روایات کتب اربعه. 3-2-1-1

کرده  ها اعتماد از نظر شیخ حر، علماي شیعه بر اعتبار کتب اربعه اجماع دارند و به آن
ـ کـه   گانـه  دهند و معتقدند که این کتب از روي اصول چهارصد و مورد عمل قرار می

کـه بـه ایـن     ـ تدوین شده است، چنان عرضه شده مورد قبول شیعه بوده و بر ائمه
شـیخ   )16ص ق،1390 بهـایی،  :ك.ر(.اند ه مطلب شهید ثانی و شیخ بهایی تصریح کرد

را منافی با اصالت روایات آن  کافیامثال کتاب  حر وجود برخی از روایات رد شده در
داند، زیرا شیوة محدثان همچون کلینی آن است که در آغاز روایات قطعی و مورد  نمی

این شیوة کلینی است . آورند کند و در پایان، روایات منافی با آن را می قبول را نقل می
ز نقل روایت ابوبصیر از امام براي مثال، شیخ حر پس ا 3.و نظایر فراوانی در کافی دارد

ق، 1407کلینـی،  : ك.ر(4...)رجع بالقرآن صوتک(که ظهور در حلیت غنا دارد باقر
نقل این روایت از کلینی دلیل بر قصور وي در نقل حـدیث  : فرماید می) 616، ص2 ج
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نیست، زیرا هر چند کلینی در آغاز کتابش بیان کرده که روایـات ایـن کتـاب صـحیح     
از صحت، ثبوت مضمون روایات بالقرائن است، ولی ثبوت نقل مضمون  است، مرادش

یک روایتی از معصوم با وجود روایات معارض با آن موجب عمل به ظاهر آن روایت 
عالوه بر این، کلینی در این باب روایاتی که صراحت در معارضه با روایـت  . شود نمی

 عنْ أَبِی عبـداهللا  :614، ص2 همان، ج: ك.ر(دارد، نقل کرده) دال بر تحلیل(مذکور
اقْرَءوا الْقُرْآنَ بِأَلْحانِ الْعرَبِ و أَصواتها و إِیـاکُم و لُحـونَ أَهـلِ     قَالَ قَالَ رسولُ اهللا

الْغنَاء و النَّوحِ  ء منْ بعدي أَقْوام یرَجعونَ الْقُرْآنَ تَرْجِیع الْفسقِ و أَهلِ الْکَبائرِ فَإِنَّه سیجِی
مشَأْنُه هجِبعنْ یم قُلُوب ۀٌ وقْلُوبم مهقُلُوب مهیتَرَاق وزجۀِ لَا ییانبالرَّه الغنا باب «و در .) و «

 ،6 ج همـان، .(کنـد  اي برطـرف مـی   نیز روایاتی نقل کرده که شـک را از هـر شـنونده   
  ) 435ـ431ص

 یل شیخ صدوقاعتبار مراس. 3-2-1-2
جا اهمیت دارد کـه کـه بـا     اعتبار کتاب و منبع اخذ حدیث از دیدگاه شیخ حر تا بدان

برخى . توان روایات مرسل آن را پذیرفت اعتبار یک کتاب و اعتماد به نویسندة آن، می
ایـن مراسـیل   معتقدند کـه   الفقیهمن ال یحضره  مرسالت صدوق در ةاز بزرگان دربار

لع از حدیث کنند که صدوق فردى مطّ م بحث چنین استدالل مىدر مقا .ندستهحجت 
تى اگر روایتى را به معصوم نسبت دهد حتمـا  چنین شخصی و با تقواى علمى است و

و سـند   مرحوم فیض این مطلب را در وافى اثبات کرده. سند صحیح آن را دیده است
  )134ـ132، ص1387میرجلیلی، : ك.ر.(است روایات مرسل صدوق را آورده

صدوق را من الیحضره الفقیه از شیخ از نظر شیخ حر عاملی، بسیاري از علما کتاب 
دهند، زیرا مراسیل وي را عالوه بر مسانید،  ترجیح می تهذیب و استبصار، کافیبر کتب 

پذیرند و علماي اصول  و روایات ضعیف السند وي را عالوه بر احادیث صحیحش می
  )10ق، ص1403حر عاملی، (.اند به این مطلب تصریح کرده

  اثبات صحت سند و سپس استدالل به حدیث. 2ـ2ـ3
باید اول صحت سند آن را  ،از دیدگاه شیخ حر عاملی، در مقام استدالل به یک حدیث

و خالی از معـارض باشـد تـا     5عالوه بر آن، روایت باید محفوف به قراین. اثبات کرد
ان الحدیث المذکور ینبغـی  «: گوید وایت میبتوان به آن استدالل کرد؛ لذا در رد یک ر
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ء  قوي منه و لم یثبت شیأثبوت صحۀ سنده و کونه محفوفا بالقرائن خالیا من معارض 
  )175ق، ص1403حر عاملی، (».الحتجاج به علی المطلبمن ذلک فال یجوز ا

اخباري که بـه آن اشـاره   «: کند مشابه این مطلب را در مورد دیگري چنین بیان می
هـا ثابـت شـود و     ها و الاقل صحت سند یکی از آن سزاوار است که اول سند آنشد، 

  ) 178همان، ص(».سپس مورد استدالل قرار گیرد
السند استنادپذیر  کند که احادیث ضعیف  شیخ حر در موارد دیگري نیز تصریح می

  )222ص همان،.(نیستند
  ها لزوم شناخت احادیث مجعول و طرد آن. 3ـ2ـ3

ترین گناهان و مفاسد اخالقی و معضالت اجتماعی اسـت و خطـرات    گدروغ از بزر
هاي بزرگی چون پیامبر و ائمه  ویژه اگر دروغ بستن به شخصیت بزرگی در بر دارد؛ به

از . باشد، نسبت کذب به چنین بزرگانی بـه مراتـب ضـررهاي بیشـتري در پـی دارد     
ـ  بذکَ سیلَ هإنَّفَ یلَوا عبذکْتَال «: نقل شده است که فرمود پیامبر  یعلَی کَکَذبٍ علَ
دبه مـن دروغ نبندیـد کـه    «): 330ص ،1382پاینده، / 268، ص4تا، ج بی ،طبرانی(»أَح

   »نسبت کذب به من مانند دروغ بستن به دیگران نیست
رو، کسانی را کـه بـه آن    پیامبر اکرم متوجه خطر دروغ بستن به خود بود و از این 

به من دروغ نبندید، کسی که «: کذب دهند به ورود به جهنم تهدید کردحضرت نسبت 
، ربلـی ا /458، ص8 ج ،ق1406مجلسـی،  (».به من دروغ ببندد، حتماً اهل جهنم اسـت 

کسی که «، )7، ص1ج تا، بی ،مسلم/ 83ص، 1ج ،1313 ،ابن حنبل/ 35ص ،1ج ،1381
، 8 ج ،ق1406مجلسـی،  (».به من دروغ ببندد، خود را براي ورود به دروغ آمـاده کنـد  

  )276، ص1 ، جق1412فیض،  /364، ص4 جق، 1413 صدوق،/ 459ص
   هاي شناخت روایات مجعول راه. 3-2-3-1

  :اند؛ نظیر هایی مشخص کرده دانشمندان حدیث براي شناخت احادیث موضوع، مالك
  مخالفت با عقل. 3-2-3-1-1

هاي  مفاد حدیثی با برهان هرگاه. کند عقل در تشخیص حجیت روایات به ما کمک می
هاي روشن عقلی سازگار نباشد، چنین روایتی از درجۀ اعتبـار سـاقط و    قطعی و دلیل

اند و  ترین افراد بوده اي از موضوع بودن آن است، زیرا اهل بیت از عاقل همین امر نشانه
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شیخ حر عقل را مالك پذیرش . شده است سخنی برخالف عقل از زبان آنان صادر نمی
کند که مخالفت روایت با عقل دلیل بر عدم صحت  داند و آشکارا اعالم می ایات میرو

وي بسیاري از روایات را اشاره به مباحث عقلی ) 49ق، ص1403حر عاملی، .(آن است
او در . شمرد و معتقد است عقل در مباحث اعتقادي مالك اصـلی شـناخت اسـت    می

به استدالل عقلی در رد اعتقاد  مامکه ا 6شرح روایت محمد بن عبید از امام رضا
: گویـد  مـی ) 97ـ96، ص1 ق، ج1407کلینی، : ك.ر(پردازد یت خداوند میؤبه امکان ر

 فالمالحظۀ هنا، حجیته فی ریب ال القطعی العقلی الدلیل و العقل بصریح استدالل هو«
در این روایت به حکم صریح عقل استدالل کرده اسـت و   امام: »العقول حکم هو
) مباحث اعتقادي نظیـر رؤیـت خداونـد   (کّی در حجیت دلیل عقلی قطعی در اینجاش

  ) 19ق، ص1403حر عاملی، .(وجود ندارد؛ پس باید به حکم عقل توجه کرد
و از آن (خرق و التیام در افالك محـال اسـت  : اند در نقد سخن اهل هیئت که گفته

 تقم لم العقلیۀ األدلۀ فإن«: یدفرما شیخ حر می) معراج ممکن نیست: اند که نتیجه گرفته
 یدلّ غیرها و االسراء أدلۀ و لذاته بممتنع لیس انه معلوم و له منافیۀ النقلیۀ و ذلک علی
 مـا  و الوقوع علی المتواتر النقل و االمکان علی یدل االلهیۀ القدرة عموم و بطالنه علی

 ال و ء شـی  کل فی رتؤث الکواکب و األفالك) ان(من الحکماء و المنجمین بعض یدعیه
 ریب ال و معقول دلیل له یثبت لم و الشرع أهل عند بالضرورة باطل فهو ء شی فیها یؤثر
ادلۀ عقلی بر امتناع ): 141همان، ص(»االسالم ینافی و الکفر یوجب ذلک اعتقاد أن فی

خرق و التیام وجود ندارد و ادلۀ نقلی هم با این امر مخالف است و معلوم است که این 
محال بودن (و غیر آن دلیل بر بطالن آن) معراج(مر ممتنع ذاتی نیست و روایات اسراءا

است و عموم قدرت الهی نسبت به همه چیز دلیل بر امکان آن است و ) خرق و التیام
اند مبنی  و سخنی که برخی از منجمان و حکما گفته. نقل متواتر بر وقوع آن وجود دارد

هـا تـأثیر    گذارنـد، ولـی چیـزي در آن    همـۀ امـور تـأثیر    بر آنکه افالك و ستارگان در
گذارد نزد اهل شرع بالضروره باطل است و دلیل عقلی نیز بر آن وجـود نـدارد و    نمی

  . باشد شکی نیست که اعتماد به چنین مطلبی موجب کفر و منافی با اسالم می
محال است از دیدگاه شیخ حر، تقدیم مفضول بر فاضل عقالً و نقالً ممتنع است و 
انـد، جاهـل    امام به برخی از احکام شرعی بلکه بـه امـوري کـه مـردم بـه آن محتـاج      
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به همین دلیل، اگر روایتی داللت بر این امـور کنـد، پـذیرفتنی    ) 113همان، ص.(باشد
 . نیست

  مخالفت با اصول قطعی و ضروریات دین. 3-2-3-1-2
ات قطعی گرفته شـده مخـالف   و روای قرآنهرگاه روایتی با اصول قطعی اسالم که از 

این مطلب با عنوان . باشد مردود خواهد بود و همین امر دلیلی بر جعلی بودن آن است
مورد تأیید اهل بیت » و سنت در اعتبار و حجیت آن قرآنتوجه به موافقت حدیث با «

که مالحظه شد، شیخ حـر   چنان 7)69، ص1 ، جق1407کلینی، : ك.ر.(قرار گرفته است
 دلۀ بطالن محال بودن خرق و التیام افالك را مخالفت آن با ضـروریات دیـن  یکی از ا

  .دانست) بحث معراج پیامبر اکرم(
  قرآنمخالفت با . 3-2-3-1-3

اند و  را مالك شناخت روایت صحیح از ناصحیح دانسته قرآن حضرات معصومین
عرضـه   قرآنبر  ها را به پیروان خود اعالم کردند که در هنگام برخورد با احادیث، آن

این مالك هم . را بپذیرند و احادیث مخالف را طرد کنند قرآنکنند؛ روایات موافق با 
معارض و هم در برخورد با روایات متعارض و تـرجیح یکـی از    در اعتبار روایات بی

  .ها، باید مدنظر باشد آن
ی از هرگاه سـخن ! اي مردم : در سرزمین منی، خطبه خواند و فرمود پیامبر اکرم

باشد، از زبان من صادر شده است؛ ولی هر سخنی که  قرآنمن به شما برسد و موافق 
 ق،1403مجلسی، / 69، ص1ج، ق1407کلینی، .(ام باشد، من آن را نگفته قرآنمخالف 

  )297، ص1 ، جق1412فیض،  /242، ص2 ج
حدیث مخالف «: فرمود شمرد و می برخی از روایات را مردود می حضرت رضا

همچنـین آن  ) 250ق، ص1403مجلسـی،  (».دهند، نپذیرید را که به ما نسبت می قرآن
 مجلسی،/ 69ق، ص1407کلینی، (»إِذَا کَانَت الرِّوایۀُ مخَالفَۀً للْقُرْآنِ کَذَّبتُها«: حضرت فرمود

امام این سخن را در جواب ابوقرّه، یکی از راویان اهل سنت ) 345، ص10 ج ق،1403
آن حضرت ضـمن رد  . دربارة اعتقاد به رؤیت خداوند پرسید، بیان فرمود که از ایشان

ال تُدرِکُه الْأَبصار و هو یدرِك الْأَبصار و «: امکان دیدن خداوند با چشم جسمانی به آیات
ها  که از آناستدالل کرد ) 11: شوري(»ء لَیس کَمثْله شَی «و ) 103: انعام(»هو اللَّطیف الْخَبیرُ
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ما در این زمینه، روایاتی داریم : ابوقرّه گفت. شود که خداوند دیدنی نیست استفاده می
: فرمود امام... . خداوند را دیده است شود که پیامبر اکرم ها استفاده می که از آن

، 1ق، ج1412فـیض،  (».کـنم  باشد، من آن را تکذیب مـی  قرآنهرگاه روایتی مخالف «
را در پذیرش  قرآنتوان معیار موافقت با  مجموع روایات مذکور می از) 379ـ378ص

  . دست آورد  به از نظر معصومین روایت
  مخالفت با اجماع  .3-2-3-1-4

هرگاه حدیثی با نظریه مورد اتفاق تمام مسلمین مخالف باشد، همین امر دلیل بر ضعف 
  . بودن آن است و جعلی) 382ق، ص1403حر عاملی، (
  مخالفت با نقل صحیح  .3-2-3-1-5

هرگاه حدیثی با سنت قطعی و روایات یقینی مخالفت داشته باشـد، همـین امـر دلیـل بـر      
بـه   الفوائد الطوسیههاي شناخت روایات مجعول که شیخ حر در  راه. بودن آن است جعلی

. 3مخالفـت بـا نقـل صـحیح؛     . 2مخالفـت بـا عقـل؛      .1: انـد از  ها اشاره کرده، عبـارت  آن
  .مخالفت با اجماع مسلمین. 5؛  قرآنمخالفت با . 4فت با ضروریات دین یا مذهب؛ مخال

 ها  نمونه

مثل هـذا ال  «: گوید می» الْحقَّ لَم یعبد الْحقَّ عرَف منْ«شیخ حر عاملی دربارة حدیث   .الف
 یثبـت  ضرورة بنا الی النظر فی تأویله و توجه الفکر الی توجیهه إذ لم یصـح لـه سـند و ال   

فی کتاب معتمد مع أنه مخالف لصریح العقل معارض بصحیح النقـل بـل یقتضـی بطـالن     
 ق،1403 عـاملی،  حـر (»ضروریات الدین و یضـاد الکتـاب و السـنۀ و إجمـاع المسـلمین     

نیازي به دقّت جهت تأویل و توجه فکر براي توجیه مانند ایـن روایـت نـداریم،    : )49ص
عـالوه بـر ایـن،    . ب قابل اعتمادي نیز ثبت نشده اسـت زیرا سند صحیحی ندارد و در کتا

مسـتلزم  ] پـذیرش آن [مخالف صریح عقل است و با نقل صحیح نیز معارض است؛ بلکه 
 .و سنت و اجماع مسلمانان مخالف است قرآنبطالن برخی از ضروریات دین است و با 

 إِذَا جعفَرٍ لأَبِی قُلْت قَالَ صیرٍب أَبِی عنْ حمزَةَ أَبِی بنِ علی عنْ«شیح حرّ حدیث   .ب
الْقُرْآنَ قَرَأْت تفَرَفَع ی بِهتوی صناءطَانُ جا فَقَالَ الشَّیی إِنَّمذَا تُرَائبِه لَکأَه و ا قَالَ النَّاسا یأَب 
 یحب جلَّ و عزَّ اهللا فَإِنَّ صوتَک بِالْقُرْآنِ عرج و أَهلَک تُسمع الْقرَاءتَینِ بینَ ما قرَاءةً اقْرَأْ محمد

تــو ــنَ الص سالْح ــع رَجی ــه ــاً فی ــی،(»تَرْجِیع را ضــعیف و  )616ص ،2 ج ق،1407 کلین
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داند، زیرا اوالً معارض با تعدادي از آیات قرآنـی اسـت کـه روایـات      استنادناپذیر می
: غنا نازل شده است؛ نظیر سخن خداوند] تمذم[وارد شده که در  صحیحه از ائمه

»نَ ون النَّاسِ مشْترَِي می ولَه یثدالْح... ُمله ذَابهِین عاز این آیه و روایـات  ) 6: لقمان(» م
همچنین روایـات متعـددي   . آید که غنا از گناهان کبیره است واردشده دربارة آن برمی

ذینَ «آیات وجود دارد که مراد از قول زور در  و  )72 :فرقـان (»الـزُّور  یشْـهدونَ  ال والـَّ
»وا وبتَنلَ اجثانیاً این روایت به ) 83ق، ص1403حر عاملی، .(غناست) 30: حج(»الزُّورِ قَو

ـ در روایات فراوانی که به حد تواتر  جهت تعارض آن با سنت که از پیامبر و ائمه
روایات تحریم . یم غنا دارد، ضعیف استرسدـ رسیده و صراحت در تحر معنوي می

توان از این روایات صحیحه و متـواتر دسـت    غنا از حد تواتر نیز فراتر است؛ لذا نمی
  )84همان، ص.(برداشت و به روایات شاذ و نادر تمسک جست

السند تعارض   تواند با روایات صحیح السند است؛ لذا نمی ثالثاً این روایت ضعیف 
بـه آن دسـتور    کـه ائمـه   از جمله مرجحات، عدالت راوي است، چنان ؛ زیرا...کند
توان از احادیثی که راویـان ثقـه    اند؛ هرچند هر دو محفوف به قراین باشند و نمی داده

کنـد،   حمـزه بطـائنی نقـل مـی     دارد، دست برداشت و به حدیثی که امثال علی بن ابی
اند که وي  عیف و بیان کردهوي فردي است که علماي رجال وي را تض. تمسک جست

یکی از افراد اصلی گروه واقفه بوده و کذّاب، متّهم و ملعون است و نقل روایات وي 
و دیگران  الدین کمالبابویه در کتاب  و ابن الغیبهکشّی و شیخ در کتاب ... . جایز نیست

   )جا همان(.اند روایات فراوانی در مذمت وي نقل کرده
ف است، زیرا مخالف اجماع شیعه بر تحریم غناست؛ بلکـه  رابعاً این روایت ضعی

بر این تحریم است، زیرا ورود معصوم در میان مجمعین قطعی  مخالف اجماع ائمه
 همـان، (.رسـیده اسـت   است چون روایات فراوانی در تحـریم غنـا از معصـومین   

غنا عالوه بر این، روایت مذکور مخالف ضروریات مذهب است، زیرا تحریم  )85ص
  ) 87ـ86همان، ص.(از ضروریات مذهب امامیه است

  گیري نتیجه
ثابـت   پیش از ورود به بحث از مفاد یک حدیث، باید استناد متن آن به معصوم .1

پیش از ورود بـه  » اثبات متن«بر قاعدة  هالفوائد الطوسیشیخ حر عاملی در . شده باشد
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 . ورزد مرحلۀ فهم حدیث تأکید می
ي اسالم به روایات مرسل، عدم اثبات متن آن است، زیرا با سرّ عدم استناد علما .2

 .شود ثابت نمی ارسال سند روایت، صدور متن آن از معصوم
هاي اثبات متن، اعتبار منبع و کتـابی اسـت کـه     از دیدگاه شیخ حر، یکی از راه .3

تـوان بـه مـتن     کنیم، زیرا با فرض عدم اعتبار کتاب، نمـی  حدیث را از آن دریافت می
 .شـود  به عبارت دیگر، متن چنین حدیثی ثابت نمی. ث موجود در آن اعتماد کردحدی

از دیدگاه شیخ حر، وجـود برخـی از   . داند شیخ حر روایات کتب اربعه را صحیح می
و امثال آن، منافاتی با اصالت روایـات آن نـدارد،    کافیشده در کتاب  روایات نپذیرفته

شده را  ت که در آغاز روایات قطعی و پذیرفتهزیرا شیوة محدثانی همچون کلینی آن اس
 .آورند کند و در پایان، روایات منافی با آن را می نقل می

مراد از صحت روایت نزد شیخ حر، ثبوت مضمون روایت بالقراین است، ولـی   .4
ثبوت نقل مضمون یک روایت از معصوم با وجود روایات معارض با آن، موجب عمل 

 .شود به ظاهر آن روایت نمی
از دیدگاه شیخ حر، شیخ صدوق همۀ تألیفـات شـیعه را اعـم از اعتمادپـذیر و      .5

نقل کرده است، ولی این امر دلیل بر صحت همـۀ  ] از اساتیدش[اعتمادناپذیر با اجازه 
 .ها نیست ها و توثیق همۀ راویان آن آن

از دیدگاه شیخ حر عاملی، در مقام استدالل به یک حدیث، باید اوالً صحت سند  .6
عالوه بر آن، روایت باید محفوف به قراین و خالی از معارض باشد . ن را اثبات کردآ

 .تا بتوان به آن استدالل کرد
داند و معتقد است مخالفت روایت با  شیخ حر عقل را مالك پذیرش روایات می .7

 .است عقل، دلیل بر عدم صحت و عدم صدور آن از معصوم

: اسـت از   از دیدگاه شیخ حر عبارت هاي شناخت روایات مجعول برخی از راه .8
مخالفت با عقل، مخالفت با نقل صحیح، مخالفت با ضروریات دین یا مذهب، مخالفت 

 .و مخالفت با اجماع مسلمین قرآنبا 
  

  :ها نوشت پی
 ».هو الفاتح لنا هذا الباب و هادینا الى سبیل الصواب«: امین گفته است ةفیض دربار .1
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ان االخبار المشار إلیها ینبغی ثبوت أسـانیدها أو صـحۀ   «: 178، صائد الطوسیهالفو: براي نمونه نک .2
فـال بـد مـن    ) االخباریین(و اما علی قاعدتنا) االصولیین(سند واحد منها و لم یثبت ذلک علی قاعدتهم

 ».ظهور القرائن علی صحتها و انتفاء معارض لها أقوي منها صحیحا فتکون ضعیفۀ علی المذهبین
م أن إیراد الکلینی له ال قصور فیه بوجه و ان ذکر فی أول کتابه ان أحادیثه صحیحۀ فـإن  اعل« .3

مراده ثبوت مضمونها بالقرائن و ثبوت نقل المضمون عن المعصوم ال یوجب العمل بظـاهره مـع   
وجود معارضه علی انه قد أورد فی هذا الباب ما هو صریح فی معارضته و أورد فی باب الغنا ما 

ن سامعه کل شک و شبهۀ و هذا الحدیث أورده فی آخر الباب کما هی عادتهم فی تأخیر یزیل ع
مقرر معلوم و لهذا نظائر کثیرة فی الکافی و غیره حتى فی مثل أحادیث   األحادیث المنافیۀ لما هو

  ) 88ـ87ق، ص1403حر عاملی، (».الجبر و التشبیه
إِذَا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَرَفَعت بِه صـوتی   قُلْت لأَبِی جعفَرٍ: ی بصیرٍ قَالَعنْ علی بنِ أَبِی حمزَةَ عنْ أَبِ« .4

 الْقرَاءتَینِ تُسـمع  جاءنی الشَّیطَانُ فَقَالَ إِنَّما تُرَائی بِهذَا أَهلَک و النَّاس قَالَ یا أَبا محمد اقْرَأْ قرَاءةً ما بینَ
و لَکتَرْجِیعاً أَه یهف عرَجنَ یسالْح توالص بحلَّ یج زَّ وع فَإِنَّ اللَّه تَکوبِالْقُرْآنِ ص عجر.«   

  : شمرد چنین برمی وسائل الشیعههشتم از خاتمۀ  خبر را در فایدة ثبوت شیخ حر قراین. 5
 مـورد  اصـول  هاي کتاب از کتابی در دیثح. 2باشد؛  امان کذب از او وثاقت با که باشد ثقه راوي. 1

 اصـحاب  کتـاب  از روایـت . 4باشـد؛   متواتر هاي کتاب از اربعه کتب در حدیث. 3دارد؛  وجود اتفاق
 کـه  باشـد  راویـانی  برخـی  از. 2باشد؛  اجماع اصحاب از آن راویان برخی. 5باشد؛  شده نقل اجماع

 خبـر . 8باشـد؛   قرآن موافق خبر. 7شده؛  داده ها آن به رجوع دستور و اند کرده توثیق را ها آن ائمه
 دیـن  هاي ضرورت با موافق. 10باشد؛  شده تکرار متعددي هاي کتاب در. 9باشد؛  معلوم سنت موافق
 اجمـاع  بـا  روایـت موافـق  . 13نباشـد؛   تقیه محتمل. 12باشد؛  نداشته روایات از معارضی. 11باشد؛ 

 علمـا  بیشـتر  فتـواي  و مشهور با خبر موافق. 15باشد؛  امیهام اجماع با خبر موافق. 14باشد؛  مسلمین
  )241، ص30ق، ج1409حر عاملی، : نک... .(نباشد و خبر در متهم راوي. 16باشد؛ 

و  أَسأَلُه عنِ الرُّؤْیۀِ و ما تَرْوِیه الْعامۀُ کَتَبت إِلَی أَبِی الْحسنِ الرِّضَا: عنْ محمد بنِ عبید قَالَ« .6
بِخَطِّه فَکَتَب کی ذَلل شْرَحأَنْ ی أَلْتُهس ۀُ وۀِ : الْخَاصنْ جِهرِفَۀَ معأَنَّ الْم منَهیب انُعلَا تَم یعماتَّفَقَ الْج

ةً ثُمرِفَۀُ ضَرُورعالْم تقَعنِ ویبِالْع رَي اللَّهأَنْ ی ازةٌ فَإِذَا جۀِ ضَرُورنْ أَنْ  الرُّؤْیرِفَۀُ معالْم لْکتَخْلُ ت لَم
ۀُ الَّتی فی دارِ تَکُونَ إِیماناً أَو لَیست بِإِیمانٍ فَإِنْ کَانَت تلْک الْمعرِفَۀُ منْ جِهۀِ الرُّؤْیۀِ إِیماناً فَالْمعرِفَ

ها ضده فَلَا یکُونُ فی الدنْیا مؤْمنٌ لأَنَّهم لَم یرَوا اللَّه عـزَّ  الدنْیا منْ جِهۀِ الاکْتسابِ لَیست بِإِیمانٍ لأَنَّ
الَّتی مـنْ جِهـۀِ   ذکْرُه و إِنْ لَم َتکُنْ تلْک الْمعرِفَۀُ الَّتی منْ جِهۀِ الرُّؤْیۀِ إِیماناً لَم تَخْلُ هذه الْمعرِفَۀُ 

زُولَ و لَا تَزُولُ فی الْمعاد فَهذَا دلیلٌ علَی أَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ لَا یرَي بِالْعینِ إِذ الْعـینُ  الاکْتسابِ أَنْ تَ
 ». ما وصفْنَاه  تُؤَدي إِلَی
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کتَاب اللَّه فَخُذُوه و ما  إِنَّ علَی کُلِّ حقٍّ حقیقَۀً وعلَی کُلِّ صوابٍ نُوراً فَما وافَقَ :النَّبِیقَالَ . 7
وهعفَد اللَّه تَابک فُورٍو .  خَالَفعنِ أَبِی یب اللَّهدبنْ عع... اللَّهدبا عأَب أَلْتقَالَ س  لَافنِ اخْتع

درقَالَ إِذَا و قُ بِهنْ لَا نَثم منْهم و قُ بِهنْ نَثم رْوِیهی یثدنْ  الْحداً مشَاه لَه تُمدجیثٌ فَودح کُملَیع
ولِ اللَّهسلِ رنْ قَوم أَو تَابِ اللَّهک لَی بِهأَو بِه کُماءي جإِلَّا فَالَّذ و . 
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