
 

 

 

 

 منابع حدیث های مطهری درخصوص بررسی دیدگاه
 

 *محمدجواد نجفی

 

 چکیده:
  اماماا    شده دربارۀ گفتارهاا   رتتارهاای اماام ر    های نوشته مراد از منابع حدیث در این نوشتار، متن

است که از طریق را یا  حدیث به دست ما رسمده است؛ چه این ر ایات از مناابع  برمماده    معصوم
اند   چه از منابع  که را یا    محدثا  سن  در گارر   باشد که را یا    محدثا  شمع  م  را تراهم م رده

جوامع حدیث  مشاوور هاانناد کتا     ها    اند   چه این منابع از ق مل کتاب تاریخ دانش حدیث ادید م رده
اربعه   صحاح سته باشد   چه جز م ، که در شاار منابع مشاوور نمتاتند،   هاینامن چاه م  دساته از      

ها که منابع  درخور بارای انتقاا     شود   چه م   یژه در دانش تقه به کار گرتته م  های  باشد که به کتاب
دف م  است که دیدگاه مطواری باه وناوا  متفکاری     حکات   اخالق دین  است. در هاۀ این موارد، ه

گونه  های ولا  شمعه، دربارۀ اصالت   صحت اسناد   درست  مضاممن این اندیش   برخاسته از حوزه دین
های گوناگو    در موارد کل     متو  بازخوان  شود. برای این کار، تقری اً هاۀ مثار شومد مطوری در زممنه

م   متأخر  اکا ی شده است تا سرانجام به نگرش کل  ایان اندیشااند درباارۀ    جزئ ، دربارۀ منابع متقد
 شناس  دست یازیده شود.  حدیث، به مثابۀ من ع دین

های اسالم    باه گوناۀ    دا ری   تعص  رایج در مما  ترقه درخور نگرش م  است که ا  بد   امش
هاای ولاا       ه است   تاار  از اخاتالف  یکتا  به منابع شمع    سن    گاه به گونۀ تط مق ، ر ی م رد

اهلل بر جردی، نگرش  تقری     مث ت به هار د    شناخت  کوشمده است در تدا م مکت  اصول  میت ر ش
تاری باه    ای را در این ورصه  انود تا نگرش جامع های گر ه    ترقه دسته منابع داشته باشد   گرایش

 شناس  از خود نشا  دهد. منابع دین
هاای  باه کاا ش گرتتاه شاده اسات کاه قلاار ی گتاترده از م احاث             هش، وناوا  در این اژ

دهد، چونا  تاریخ امدایش حدیث، تد ین   ر ند تکامل این دانش، جواماع   شناخت  را اوشش م  حدیث
شناس  م  د    شااری دیگر که رهمااتت    حدیث ، سنجش منابع شمعه   سن  در مضاو    سند، مسم 

 بخشد. حدیث اژ ه  را غنا م  نااید   جامع ترام 
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 . درآمد1
به تحلیل    ،با خرد شکوفای خویش ها زمینه شناسی خردگراست که در همۀ دین ،مطهری
منبل  نهلایی    و شود می البته خرد او با چراغ متون دینی فروزان ؛پردازد می ی دینیها گزاره

در رهیافلت بله منلاب      رو ؛ ازایلن متن وحیانی و روایات دینلی اسلت   ،شناخت او از دین
ی کهلن و  هلا  بر بررسی برای دریافت صحت سندی برابر با شلیوه  تأکیدافزون بر  حدیث

بررسی صحت مضمونی با رویکرد انتقادی و عقالنی در مقیاس گسترده  بر ،متداول سنتی
 ورزد. می اصرار
انلدیش   دیلن بیشتر فیلسلو  و متکلملی    ،اندیشمند اثرگذار تاریخ معاصر را، هریمط
ای است که بله الاهر بلا چهلرس فلسل ی و       ، مسئلهشناسند. رویکرد مطهری به حدیث می

آن است که رویکرد مطهری به حلدیث   اصلی ورز او سازگار نیست. اینک پرسش اندیشه
چگونه علوم عقلی  ان سازگار است وه ساش چ چگونه است و با مشرب عقلی و فلس ی

 آمیزد. می و نقلی را در هم
انلدازی روشلن از    ، چشلم جوی پاسخ آن برآملده اسلت  و در جست پرسشی که مقاله

آورد که گرچله او در   می چنگ گشاید و این رهیافت را فرا می رهیافت مطهری به حدیث
برجسلته و ویل ه بله     ای جللوه ، نگرش جام  او به حدیث ،شمار محدثان نامبردار نیست

 بخشد. می اش در ترسیم خطوط کلی دانش حدیث شخصیت فکری
 ، بلکله از زاویلۀ  ی است که نه از منظر سنتی محدثان یا حتی فقیهاناندیش دینمطهری 

، نقدو وضل  حلدیث پرداختله    تدوین محتوا، تاریخ تحوالت، به دنیای سنت شناسی دین
شناسی،  دینچنین از منظر  نگرشی که شاید همانند او را همتایی نتوان یافت که این است؛

 ای زالل و جوشان از حدیث بنگرد. سرچشمه به باز خوانی
در  املا ، فقه را از منظر حدیث کاویلده اسلت  ۀ کمتر مقول، اش در آثار به جای مانده او
اقتصلاد  ، سیاست، اجتماع، قاخال، شناسی جهان، شناسی گسترده از معار  هستی یقلمرو

وی بر آن است که احادیث از نظلر معنلا در    این مقوله پرداخته است. و نگرش تمدنی به
ش ژر  او بله  نگلر  ژرفای بیشتری برخوردارند. معار  از سیک سطح نیستند و در حوز

دانلش  س ی سلنتی در گسلتر  هلا  افزون بر بله کلارگیری روش  ، اش حدیث با رویکرد وی ه
جالل    گشلاید.  ملی  فرهنگی و تحلی  محتوایی، یای نوینی از نگرش تاریخیزوا، حدیث
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بلا  ، رویکلرد صلر  عقللی و فلسل ی را کنلار نهلاده      ، آنکه وی در نگرش خاص خلود 
بله خاسلتگاه   ، حلدیث را همالای کتلاب خلدا    ، ی علمی و روشمند عقلی و نقلیها شیوه

 گونلاگون حلدیث و تکیلۀ   هلای   کند و با بازشناسی نحلله  می دینی تبدی س معار  گسترد
گیری پربار و جام  خلود از منبل     از موضعی فراتر به بهره ،گسترده بر مناب  شیعی و سنی

 پردازد. می سنت
نقلی و اجتماعی را در دریافت و فهم حلدیث  ، ی گوناگون عقلیها مطهری هم دانش 
، یکالمل ، مباحلث گونلاگون و متنلوع فلسل ی    ، حلدیث س گیرد و هم در گسلتر  می به کار

، وی همان دقتی در برداشلت مسلا   اجتملاعی   . گیرد می اجتماعی و اخالقی را به کاوش
گذرند( که در روایات فقهلی و   می چیزی که محدثان رسمی از آن)اخالقی و کالمی دارد

 حقوقی.
های حدیثی دانسلت کله    توان مطهری را دارای مکتبی در عرصه نگرش می کهنتیجه آن

جریان دارد؛ مکتبلی   و اه  بیت انبوه احادیث پیامبر ازگیری وی  در زوایای بهره
ای زالل  یابی به سنت به منزلۀ سرچشلمه  ی سنتی و نو در فراگرد راهها ای از شیوه که آمیزه
 گیرد. میبررا در و جاودان

از  مسا   گوناگونی از مناب  حدیث سخن به میان آمده اسلت.  دربارس ،در آثار مطهری
، تلدوین ، پیلدایش حلدیث  توان به تلاریخ   ، میدر دانش حدیثمحورهای درخور بحث 

سنجش مناب  شیعه و سنی در مضمون ، جوام  حدیثی، تصنیف و روند تکام  این دانش
عرصه مورد اختال   نیپ وهشگران ا انیاشاره کرد که در م ثیحد یشناس ، آسی و سند
 .است

 . تاریخ پیدایش و نگارش حدیث2
تلاریخ حلدیث شلیعه بلر ایلن      های گوناگونی وجود دارد.  دیدگاه ،تدوین حدیث دربارس

شلود و آن بزرگلوار    می آغاز دیدگاه استوار است که سرگذشت حدیث با اهور پیامبر
 انلد.  دهاو نیز به این مهم همت گملار  ش حدیث دستور داده و یاران برجستۀخود به نگار

 شلماری دیگلر  . یاملده اسلت  ای در نگارش و گسترش حدیث پدیلد ن  براین هیچ وق هبنا
نگارش حدیث آغاز شده و پیش  ،بر این باورند که از قرن سوم وی ه بزرگان اه  سنت هب

املا   بیشتر خاورشناسان هم بر این باورنلد. . انجام نشده است از آن کوششی در این زمینه



 1395اایمز   زمتتا  م، ، سا  هشتم، شااره شانزدهاژ ه لنامه حدیثصتد     33

و در  جمله بزرگانی است که بر آن است که نگارش حدیث به فرمان پیلامبر از مطهری
از پیش بلرای سلاماندهی میلراد حلدیثی     ای  هکه گویی برنام ر ایشان آغاز شده، چنانعص

 .فراهم آورده است
یی هسلت  ها قسمت، نق  شده در میان سخنان عالی و ارجمندی که از رسول اکرم

یک شخص معین است و به عنوان وصیت و نصیحت به آن  ها که مخاط  در آن قسمت
جمله بیانات م ص  و طوالنی حضرت رسول ها از سمتاین ق ؛شخص معین بیان فرموده

علی و ، مث  بیاناتی که به عنوان وصیت و نصیحت است که در کت  ضبط شده؛ اکرم
که یک   قرار داده است؛ و شاید علت اینیا عبداهلل بن مسعود و یا ابوذر غ اری را مخاط

کلللی و یی هللا حکمللت، کلله آن کلمللاتمعللین را مخاطلل  قللرار داده بللا این  شللخص
 رسلول اکلرم   ایلن اسلت کله   ، یی جام  است و برای عموم م ید استها دستورالعم 

 ن قرار دهد.ها به دیگرا و ابالغ آن ها خواسته آن شخص را مسئول ح ظ آن حکمت
گذار تدوین و نگارش حدیث دانسته که مسللمانان   را پایه وی شخص پیامبر اکرم

بلکله   اند، تهداشت آن همت گماشبه نق  و نگه نه تنها ،آن حضرت هم به پیروی از فرمان
جمله کارهلایی کله رسلول    اند، زیرا از دهی مکم  دیگری هم در پی آن پدید آورها دانش
چله املروز از   کرد که آن می مردم را تشویق در آن روز این بود که مخصوصاً ،کرد اکرم
ی آینلده منتقل    ها نس شنوید کامال ضبط کنید و بنویسید و به خاطر بساارید و به  می من

 اعالم کند. ای بسلا کله حلدیثی املروز از ملن      ها کنید. فرمود: آنکه حاضر است به غای 
بله   ،کنلد  ملی  کنید و آن کس که برای دیگلری نقل    می شنوید و بعد برای دیگران نق  می

 ازستواند بله انلد   ، زیرا نمیتواند است اده کند گیرد نمی می اندازه آن دیگری که از او تحوی 
رسلول   تأکیلد و توصلیۀ  حقیقت آن کلالم پلی ببلرد. روی هملین      او به عمق معنا و سرّ

، مسللمانان بلا کملال دقلت و امانلت      م پدید آملد. در اسال «علم حدیث» بود که اکرم
 کردند و از نسلی به نس  دیگلر تحویل    می را برای یکدیگر نق  احادیث رسول اکرم

یعنی علم تحقیق در احوال کسانی که راویان ایلن  ؛ پدید آمد «علم رجال». ساس دادند می
 .(  هاعتمادند یا ن ند که آیا قاب اا احادیث

 . تدوین حدیث3
میان دانشمندان این بخلش از منلاب     از دیرباز مورد اختال  نظر ،تاریخ تدوین هممسئلۀ 
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 توان گ ت دو دیدگاه سنی و شلیعی وجلود دارد   می عمده ۀبه گون .سنت دینی بوده است
 دارد. تأکیلد بر آغاز تلدوین از طللوع اسلالم     و دیگری ها، تا قرن مسئلهخیر ه یکی بر تأک

 رىیل فراگ به نیمسلم اصلى محرك»نویسد:  می در این باره مطهری بر دیدگاه دوم است و
 اًیل ثان ؛بلود  نلى ید املور  در ثیل احاد بله  نیمسلم ازین ، اوالًثیاحاد و اخبار نق  و جم  و

 قیتشلو  را ملردم  مکرر، سنى و عهیش قطعى و مسلّم تیروا بر بنا اکرم رسول شخص
 اسالم صدر از لهذا. ندینما نق  ندگانیآ براى و کنند ضبط شنوند مى او از آنچه که کرد مى

، 41، جمطهلری )«.دادنلد  ملى  نشلان  نبوى ثیاحاد نق  و ضبط به دىیشد عالقۀ نیمسلم
 (782ص

است که  خود پیامبر اکرم، دیدگاه ایشانبنابراین عام  اصلی در نگارش حدیث از 
 به تشویق ایشان و گرایش مسلمانان بله نگهلداری میلراد نبلوی و     ،در همان آغاز بعثت

نگلارش   و رونلد نشلر   ،حدیث نبوی به وسیلۀ قرآن کریمانجام نیاز آنان به فهم معانی سر
نقل  از   بله ، که وی به نق  از جرجلی زیلدان آورده اسلت.)همان    ؛ چنانحدیث آغاز شد

 (72ص، 3ج، ترجمه تاریخ تمدن اسالم
 قلرآن مسلمانان ناچار به تدوین حدیث و فقله و عللوم    :نویسد می البته جرجی زیدان

، جرجی زیلدان )پیامبر نق  کرده رجوع نمودند و به احادیثی که انس بن مالک ازپرداختند 
شلدیدی بله ضلبط و     شود که مسلمانان عالقۀ این سخن دانسته نمی ( از117، ص4387

 بلکه بزرگان اسالم خودشان از نوشتن استنکا  داشتند، دادند می نق  احادیث نبوی نشان
شدید  بنابراین عالقۀ کردند. می ر استخدامیا محرّ کردند می و مطال  را به شاگردان دیکته

ملوالی چنلین اشلتیاقی وجلود     ولی چه بسا از سوی  ،از سوی بزرگان صحابه نبوده است
  .تته اسداش

 دیگلر  ش حلدیث از دیلدگاه اهل  سلنت را گونلۀ     روند نگار جرجی زیدان اما خود
 تیل الب اهل   روانیپ انیم و عامه انیم هجرى اول قرن در اساسى ت اوت کی»شناساند:  می
 برخلى  نظلر  و دوم ی لۀ خل از دسلتور  روىیل بله پ  ،قرن کی مدت در عامه نکهیا آن و بود

 قلرآن  با ثیحد نکهیا عذر به شمردند مى مکروه را ثیحد کتابت و نوشتن، گرید صحابۀ
 (جا همان.«)ردینگ را قرآن به اهتمام جاى ثیحد به اهتمام ای و نشود مشتبه

لملرو شلیعی و سلنی    باور مطهری به پیدایش و تدوین حدیث در دو ق ،بدین ترتی 
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تاریخ حدیث شیعه را یک قلرن جللوتر از تلاریخ حلدیث اهل        ،نتیجهمت اوت است؛ در
 داند. می سنت

 . تصنیف حدیث4
یابد که بلا   می چنان گسترش روند پیدایش دانش حدیث با رواج و نشر حدیث پیامبر

کله حتلی احادیلث     اند دهشماری کسان پیدا ش، گیری نق  آن فزونی راویان حدیث و ارج
 نیکلذاب  شیدایپ ،عمومى خطابۀ کی جا که دراند تا آن دهنسبت دا دروغین هم به پیامبر

بله آن اشلاره    البالغه نهج 742 در خطبۀ که امام علی ؛ چنانفرمود اعالم را نیوضّاع و
شلماری از   تنهلا  ،شل اهی بلود  ، عصر نزول با این فرایند، باآنکه فرهنگ چیرس کرده است.

 کتلاب  نیدومل  و نیاولل »نویسد:  استاد مطهری می خاصان به تصنیف حدیث دست زدند.
 ا مله  و بلوده  اطهلار  ا مۀ نزد در که على خط به است کتابى کىی ،عهیش ثىیحد

 عللى  کتلاب  در کله  اند کرده مى نق  آن از ای و اند داده مى ارا ه گرانید به را آن گاهى
 . السالم علیها فاطمه مصحف نام به است کتابى گرید است؛ آمده نیچن

 رسلول  آزادشلدس  غالم ابوراف  کتاب ،ثىیحد کتاب نیاول، میبگذر که کتاب دو نیا از
 کله  اسلت  قبطلى  غلالم  کیل  ابوراف . است نوشته ایقضا و احکام و سنن در که خداست
 نیرالملممن یام انیعیشل  از ،عللى  و یلداهلل عب ،فرزنلدش  دو و او. کرد آزاد را او خدا رسول
 دار خزانله  ایل  کاتل   عنلوان  بله  رافل   ابلى  بلن  یلداهلل عب نلام . روند مى شمار به على
 ماننلد  عهیشل  علماى. شود مى ادی کت  در ادیز حضرت آن خالفت زمان در ،نیرالمممنیام

، ابورافل   از بعد (782ص، )همان«.اند دانسته عهیش مصنف اول را او ،ال هرست در نجاشى
 حیتوضل  و شلر   دربلارس  فارسلى  سللمان  اثلر . اسلت  کرده ثیحد کتابت فارسى سلمان
 قیل تحق بلراى  نله یمد به اکرم رسول وفات از بعد که است بوده رومى قیجاثل ثیحد

 گلران ید و نباته بن اصبغ و غ ارى ابوذر  یقب از گرید ای عده نام سلمان از آمده بود، پس
 دهیرسل  طبل   به راًیاخ که دارد  ىیتأل ،نیرالمممنیام صحابۀ از ،سیق بن میسل. شود مى برده
 بله  طبقله  و مانلده  باقى عهیش از که کتابى ،بعد ۀطبق در (782صق، 4322الصدر، ).است
 اسلت  اول قلرن  اواخر در سجاد امام وفات. است سجادیه صحی ۀ ،شده تیروا طبقه
 صلورت  بله  اول قرن دوم یمۀن از، شده معرو  محمد آل زبور نام به که دیجاو اثر نیا و

 .است شده تیروا و نق  دست به دست ،مکتوب
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 عهیشل  بلراى  حلدودى  تلا  که صادق امام و باقر امام زمان عنىی دوم قرن اول ۀمین
 ن لر  هلزار  چهلار  نام. است ثیحد کتابت و ضبط و تیروا و نق  اوج سدور، بوده آزادى
 املام  و صلادق  املام  اصلحاب . اند کرده است اده صادق امام محضر از که شود مى برده
 است. معرو  «اربعمأة اصول» به که اند کرده فیتأل ثىیحد کتاب چهارصد کاام

ی هلا  البته این رویکرد تنها با نگرش به منلاب  حلدیثی شلیعه اسلت و گرنله دیلدگاه      
 خواهد. می دهد که مجالی دیگر می محدثان اه  سنت روندی جز این را نشان

 . مجامع حدیثی5
. شلد  جیل را ثیحد جوام  فیتأل ،چهارم قرن  یاوا و سوم قرن اواخر عنى، یبعد دورس در

ایلن   اسلت.  م مجلا  هملان ، رواج دارد سنى و عهیش انیم در امروز که ثىیحد کت  مناب 
 پ وهشان بله شلمار   دیری متن اصلی آموزش دانش تاکه مجام  تا آن پایه اهمیت داشت 

 آثلار  ،چهارم در سدس کرد. می کمک ها به ح ظ اصالت و ماندگاری آن ،آمد و این خود می
 هلای چهارگانلۀ   پیلدایش دو کتلاب از کتلاب    در حدیث شیعه پدید آمد که زمینۀی بزرگ

یکلی از   تدوین یافلت.  کافیسنگ  ، مجموعۀ گراننخست این سده . در نیمۀمشهور است
است کله اسلتاد    الکافیکتاب ، ترین جام  حدیثی از دیدگاه دانشمندان شیعی شده شناخته

از نظلر   کلافى و اصلول  » نویسد: می آن حدیثی منقول در در خصوص اش مطهری درباره
 ،هم از نظر صحت مضمونى و هم از نظر صلحت سلندى  ، ن جملهیصحت سندى. پس ا

، 72جمطهلری،  .«)ده اسلت یغمبلر اکلرم رسل   یى اسلت کله از پ  یهلا  ن جملله یتر حیاز صح
 (337ل332ص

سید رضی از احادیث  به وسیلۀ البالغه نهج، چهارم سمجام  حدیثی دیگر: در پایان سد
تلاریخی و حلدیثی سرچشلمه    ، این کتاب که از منلاب  ادبلی  .آوری شدگرد امام علی

توان گ لت جایگلاهی    می بلکه ،نه تنها مورد توجه عمیق مطهری قرار گرفت، گرفته است
که خود او بلر اهمیلت اثرگلذاری     ؛ چناناو بر جای نهاد مانند در اندیشه و آثار یگانه و بی

 ورزیده است. تأکیداین کتاب بارها 
د کله  یل دان گلرا  خودتلان ملى    رونیل ا بیگراست  کتابى درون (البالغه نهج) از نظر شما»
ا نله   یل د یل دان را ملى  آنیلى  گرا هلاى درون  اما جنبله ، گراست رونیتا چه حد ب البالغه نهج
هملان،  ).«اسلت  البالغله  نهجن یها در هم ىیگرا درونن یتر فین و اریتر قین و دقیتر عالى
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 (384، ص43ج
 قصلار  کلمات. قصار کلمات و ها نامه، ها خطبه: است قسمت سه على ۀالبالغ نهج
 .است فرموده مختل ى مواق  در شانیا که کوتاهی است جمالت
نگاشت که بله رغلم محتلوای ژر      کتابی ،بزرگ س این مجموعۀبارمطهری دراستاد  
وی در برابلر دیلدگاهی کله اصلالت      ای آن برگزیلد. را بر البالغه سیری در نهجعنوان ، آن
نویسلد:   ، ملی دارد ملی  در اعتبلار تلاریخی آن تردیلد روا   ، را به پرسش گرفتله  البالغه نهج
 ثللث  دو. دهلد  ملى   یتشلک  را البالغله  نهلج  ثللث  ک، یل قصار کلمات و ها نامه مجموع»

 دیس قول به بلکه ،ستین موال هاى خطبه همۀ ها این تازه و موالست هاى خطبه البالغه نهج
 للى یخ ها خطبه الّا و، است شده انتخاب هاى قسمت عنىی ؛ها خطبه از است مختار، رضى

 کتلاب  در، اسلت  بوده رضى دیس از قب  سال صد که مسعودى. است بوده ها این از شیب
 در ناال": سلد ینو ملى  ل اسلت  اسلالم  خیتار معتبر مدارك از که ل الذه  مروج معتبر اریبس

 (147ص، 7جم، 7227مسلعودی،  )".اسلت  مردم دست در على از خطبه 182 حدود
 دیسل  را تعلداد  نیل ا تلازه . دارد وجلود  خطبله  722 از شیب البالغه نهج در که صورتى در

 چهلار  دیشلا  عللى  هلاى  خطبه نیبنابرا ؛است اوردهین را ىیها قسمت و کرده انتخاب
 عللى  منبرهلاى  هملان  البالغله  نهج شتریب. است بوده فعلى ۀالبالغ نهج هاى خطبه برابر
 مانلده  ملا  بلراى  جله یدرنت و انلد  کرده ضبط را شیمنبرها، است رفته منبر على. است
 تلاریخ مسلعودی  اعتبلار  . است اسالم در غیتبل مقام تیاهم و عظمت انگریب نیا و. است

آور  ؛ گرچله هملان را یقلین   دانلد  می را خبر متواترمعیار عم  "چنان است که خود گوید: 
 (174، ص42مطهری، ج«)(127 و 128، ص7همان، ج)"داند. نمی

 . سنجش اعتبار منابع حدیثی 6
ل  هلا بالردازد   نقد سلندی آن  که به اصالت وی شناسایی مناب  حدیثی بیش از آنمطهری برا

بررسلی مضلمون و محتلوای     بیشلتر بله  ل  کند می ن اندیشمندی چون او اقتضاکه شأ چنان
کله یکلی از منلاب  پربسلامد در آثلار       البالغه نهجرو در بررسی  ینازا .مناب  پرداخته است

توان گ ت شاید هلیچ دانشلمند    می که ل چنان اش دارد و جایگاهی یگانه در اندیشهاوست 
و روش بررسلی  ل  ی سنتی دینی از چنین نگرشی برخوردار نباشدها دینی برآمده از حوزه
 کند: می مقایسه قرآن کریمرا با  البالغه نهجکه  ؛ چنان گیرد می سنجش محتوایی پیش
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در کلالم خلودش    نیرالمممنیهاتى که امیک از آن نوع تشبی یچه قرآن ،هین آیدر ا»
ن یل و تملام ا  قلرآن  ۀیل ن آیل ان ایل ولى به قدرى ت اوت اسلت م  ،وجود ندارد به کار برده

که  ل ستین نیرالمممنیاست جسارت به ام قرآنالبته چون پاى  نیرالمممنیهاى ام جمله
در آخلرش   ...دیل گو د و ملى یل گو را مى ها این برد. ن را مىیرالمممنیام آبروى تمام کلماتِ

كاانُوا   هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَواْلهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ماا " د:یل گو مى

د چله  یل نیالبالغله را بب  د؛ ال اظ نهلج یاش کار نداشته باش به معنى فعالً (32: )یونس".یفْتَرُونَ
 قلرآن را پهللوى   البالغله  وقتى ال اظ نهلج  .د چه شک  استینیرا بب قرآنل ظ ، شک  است

  و یند نشل یب مى، کند اى حرکت مى   در جادهین است که انسان با اتومبیم مث  ایگذار مى
ک خلط  یل   روى یل نلد اتومب یب ملى ، ردیگ د قرار مىیدفعه روى آس الت جد ک، یفراز دارد

، 1جمطهللری، )«  و فللرازى نللدارد.ین نشللیتللر کنللد و کوچللک همللوار حرکللت مللى 
 (122ل122ص

 ی ادبی را هم بله سلنجش  ها آرایه، مضمونی مقایسۀ مطهری افزون بر، در این سنجش
ای در  هاست که منب  حدیثی دارای اسللوب ویل   کشد و این البته بر این فرض استوار  می

روشن است کله چنلین روشلی     .ال صاحه نهجیا  البالغه نهجهمانند ، انداز ادبی باشد چشم
در سلبک و محتلوای   ای  هرسد که گردآورنلدگان زمینل   می تنها در مواردی درست به نظر

 مناب  فراهم آورده باشند:
ان یل را در م قلرآن  ۀیل ک آیاگر ما  .داردیک سبک و اسلوب مخصوص به خود  قرآن»
 قلرآن  ۀیل م آینیب مىل  کند کس شک نمى یچه البالغه نهجکه در بالغت  ل میبگذار البالغه نهج
ان یگرى؛ حتى در میک سبک است و آن سبک دین یان و مشخص است که اینما ،در آن
 ؛اد دارنلد یل خطبله ز  حضرت رسلول . [ن استیز چنی]ن هاى حضرت رسول خطبه
 اسلت:  البالغله  هاى نهلج  ف خطبهیغ و در ردیح و بلیلى پرطنطنه و فصیى که خیها خطبه

ال فَضْل َ لِعَرَبلى    ، کُلُّکُمْ لِادَمَ وَ ادَمُ مِنْ تُلراب  ، هَا النّاسُ انَّ رَبَّکُمْ واحِدٌ وَ انَّ اباکُمْ واحِدٌیا"
گلرى  یسبک و اسلوبش سبک د قرآنولى ، است غمبریکالم پ ." عَجَمى  الّا بِالتَّقْوى  عَلى

ن یچنل  ر از آن شلک . یل انلد غ  وسته شلده یگر پیکدیگرى با ین کلمات به شک  دیاست؛ ا
ن سلبک باشلد(؛   یم اییر عربى که معنى ندارد بگویدر غ)سبکى در زبان عربى سابقه ندارد

 .  استیلى عجین خیو ا، الحقه هم ندارد، نه تنها سابقه ندارد
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غ یل ک بلیل از  ل چند فرازى  اقحدو  ل اى شود خطبه واقعا مى ،البالغه نهجهاى  در خطبه
 قلرآن وللى  ، سلت یا نیل ر هست ین از حضرت امیا ایگر بگنجانند که آدم شک کند که آید

هملان  اورد که یک سطر بیامده و نتوانسته است یکس ن چیعنى هیسبکش الحقه هم ندارد 
را داشته باشد که وقتى سر هلم   قرآن  فیتوصو همان اسلوب غیرقاب   قرآنوض  خاص 

ن سلبک  یل بلى را کله در ا  یکنلد  آن نلرمش عج   چه فرق مى قرآنه ین با آیم اییبگو ،میکن
، 1جهملان،  «).دیل قابل  تقل یرسلابقه اسلت و هلم غ    و لهذا هلم بلى   [داشته باشد؛]هست 
 (122ل167ص

اصطالحی در دانش م هوم ، البالغه نهجو  قرآنی ها البته منظور استاد از سنجش سبک
ی شلکلی و  هلا  از وی گلی ای  هاوسلت کله مجموعل    ، بلکه اصطالحی وی سادبیات نیست
 گیرد. میبردر محتوایی را

 شناسی منابع آسیب .7
 . منابع حدیثی شیعه1ـ7

اندیشلیدن در  ۀ فکری اه  حدیث اه  سنت به شیعه در زمینل  یابی شیوس استاد مطهری راه
. شلده اسلت   اماملان  از سلیرس  انحرا  شیعه مایۀ که یی دانستهها معار  را از آسی 

بارس ی درونی پرهیز شماری از عالمان شیعی درها هرچند چنین آسیبی به معنای ن ی زمینه
در ، فلریقین  عین باور به تعام  علمی و سازندس وی در ،معار  نیست اندیشیدن در زمینۀ

 سنت هشیار و حساس است:ی ناپسند اه  ها اثرپذیری خواسته یا ناخواسته از شیوه
 زین عهیش در، افتی رسوخ هم عهیش انیم در هعام ثیحد اه  ت کر طرز متأخر قرون»

 ضلاللت  و بلدعت  را الهلى  معلار   در ت کلر  و تعملق  گونله  هر که شدند دایپ گروهى
 ملذه   نیل ا انیشلوا یپ پلاك  یرسس از انحرا  نوعى نیا بالشک که صورتى در ،شمردند
 و نبود دیشد درجه آن تا اًیثان و نداشت تیعموم اولًا ،آمد دیپد عهیش در آنچه البته. است
 تا شیوب کم اما، کند دایپ شد دایپ گرانید انیم در که را شدت ای تیعموم آن توانست نمى
. دارد و داشلته  وجلود  ریل اخ اعصلار  در ،کنلد  فلراهم  را قیل تحق اهل   آزار کله  اندازه آن

 نالد. مى طبقه نیهم از اس ار مقدمۀ در نیصدرالمتأله
 از ثیحلد  اه  طر  از تعمق و ت کر هرگونه با مخال ت موج سابقۀ ،اسالم جهان در

 و، گلر ید طلر   از علت یطب شلناخت  در حسلى  روش درپى پى هاى تیموفق، طر  کی
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 را مسللمان  سلندگان ینو از گروهلى ، سلوم  جان  از فلس ى مسا   ح  و تعمق دشوارى
بلر   مبنلى  شلد  هلا  آن انیم در قىیتل  یۀنظر کی شیدایپ موج  و آورد جانیه به سخت

 و حسلى  روش از اسلت  الزم منحصراً زین اتیاله در ولى ،است قیتحق قاب  اتیاله نکهیا
، 6مطهلری، ج )«.کلرد  است اده ،ردیگ مى قرار است اده مورد عتیطب شناخت براى که تجربى
 (882ص

واکنش ان علالی  ، اه  حدیثیی در میان ها استاد در بسترشناسی پیدایش چنین دیدگاه
و احادیث و معیارهلای عقللی بله     قرآناز متن  یی دانسته که فارغها در برابر ااهار دیدگاه

 هیات رو آورده بودند:های حوزس ال بحث
 در افلرادى  ،اسلت  شلده  صلادر  اتیل روا نیا که عصرى و طیمح در نکهیا گرید نکتۀ
 آنکله  بدون و باشند داشته علمى تیصالح نکهیا بدون که بودند شده دایپ اسالمى جامعۀ
 ضلد  هلم  کله  گ تنلد  ملى  خداونلد  دربارس سخنانى ،باشند داشته قرآن ماتیتعل به توجهى
 .قرآن ضد هم و بود علمى و عقلى نیمواز

 منابع حدیثی اهل سنت. 2ـ7
نویسندگان مناب  حدیثی اه  سنت را بله دو گلروه ااهریله     ،در یک نگرش کلی مطهری

 کند. می و... تقسیم
 هلم  را نیل ا دسته کی. شدند اشاعره دسته کی: شدند دسته دو نجایا در ثیحد اه »
 و جمودنلد  مظهلر  کله  هسلتند  حنبل   بلن  احمد روانیپ و اند هیااهر ها این نکردند؛ قبول
 مسلئلۀ  اساسلاً  هلا  ایلن . میبکنل  فکرى و میبزن حرفى تیالوه مسا   در دینبا ما ندیگو مى

 ما بلکه و است ممکن معرفت ندیگو مى ها آن مخال ان آنکه حال و کردند انکار را معرفت
 (7)ج«.ماست معرفت زانیم به بسته هم مانیا ارزش و میهست معرفت به مواف

است کله  ای  ، مسئلهبرتری مناب  حدیثی شیعه بر مناب  سنی در پردازش مسا   عقلی 
 دارد. تأکیدایشان بر آن 

بله کنلدوکاو در    ،الهیلات اسلت   اندیش در حوزس ژر  جا که مطهری اندیشمندیاز آن
 ت اوت بنیادین مناب  شیعی با مناب  حدیثی اه  سنت را نشلانه ، مضامین احادیث پرداخته

ی هلا  به برتری بار اندیشگی و عقلی اقیانوس معار  عقللی شلیعی در عرصله    رود و می
 آورد. می معار  دینی رو
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عه یث شل یل احاد ۀمسلئل عه و یشل  ۀا مل  ۀ، مسئلتر مهم ۀمسئلن است که یقت ایولى حق
ثى کله از  یهمان احلاد ، دینیعه را هم ببیث شیاحاد، دینیث اه  تسنن را ببیاست. شما احاد

گونله مباحلث در    یلن د که اینیب آن وقت مى، ن شده استیش تدویست سال پیهزار و دو
ث یل احادشود. تازه آنچه هم که به نلدرت در   دا مىیلى به ندرت پیث اه  تسنن خیاحاد
 هلا اصلالً   انلد( آن  ت کلرده یل غمبلر روا یثى است کله از پ یکه همان احاد)شود دا مىیها پ آن

هلاى فلوق العلاده     هیل ما ،عهیعه و در دعاهاى شل یث شیاند. ولى در احاد دنبالش را نگرفته
ن یل بلوده اسلت. ا   ریمحرك اصلى خود حضرت ام ادى هست و بدون شک اصالًیز

 اتیل گلرى بله نلام ح   یات دیل ک حیل  ،عهین در شکه اال حرکت از آنجا شروع شده است
ح ین مطل  را مقدارى تشلر یجلد پنجم اصول فلس ه ا ۀعقالنى وجود دارد؛ و ما در مقدم

 .میا کرده
 های مکمل حدیث به دانش رویکرد .3ـ7

محدثان از مناب  اصلی ایلن   .تراجم احوال بخشی گسترده از میراد فکری مسلمانان است
 .اند بخش از دانش اسالمی

سلوی   نملایی رجلال از   بلزرگ  توان به ، میاه  حدیث یها شناسی کوشش آسی  در
 محدثان اشاره کرد.

: سلتند ین شتریب گروه سه دو ، معموالًاند نوشته احوال تراجم اسالم اىیدن در که ىیها آن
 و تراجم و رجال ها ، اینهستند هم رجال اه ، ثیحد اه  چون که هستند ناثمحد کىی

 اند. نوشته هم احوال شر 
 مقلدارى  از شیبل  حتلى  و شده نوشته خوب حالشان شر  گروه دو نیا که است نیا
 غلرض  اعملال  اگرچه دمحد کی مثالً، است معلوم چون شدند؛ معرفى بزرگ بودند که
 ، ملثالً قملى  عباس خیش حاج. سدینو مى حال شر  ،دارد که شناختى مطابق ولى کند نمى

 قملى  عبلاس  خیش حاج که را رونىیب حانیابور اما هست که آنچنان شناسد مى را مجلسى
 خیشل  حلاج  االلقلاب  و  الکُنلى  کتلاب  وقتى ،جهیدرنت. بشناسد هم تواند نمى و شناسد نمى
 بلا  کلرده  بحلث  اش دربلاره  صل حه  چهار مینیب مى میبرس مجلسى به، میخوان مى را عباس
 جلاى  از ملا  اگلر . نوشته سطر چهار مینیب مى میبرس رونىیب حانیابور به، ادیز لىیخ القاب

 نکله یا از غافل  ، نبلوده  کسلى  رونلى یب حلان یابور نیا مییگو مى میباش نداشته اطالع گرید
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 داشلته  ارادت و بلوده  منلد  عالقله  او بله  و شلناخته  مى را مجلسى که است کسى سندهینو
 وللى ، نوشلته  داشلته  سلراغ  او لتیفضل  بله  راجل   که هرچه، نگ ته دروغ هم چیه، است
 نوشلته  للبلاب  طرداً را او حال شر  و نداشته او به هم اى عالقه، شناخته نمى را حانیابور
  (471، ص42)مطهری، ج.است

تواند به رونلد بررسلی صلحت     می گونه اغراق نمایی رجال و هر بدین ترتی ، بزرگ
 ناملۀ  البته شاید نتوان گسترش آثلار دربلارس زنلدگی   . سند روایات را با درنگ همراه سازد

تلوان آن را بیشلتر    ملی  بلکه ،از روی ارادت نویسندگان آن دانست رجال حدیث را صرفاً
نویسی شیعی در سطح تلواریخ   انست که پس از چند دهه رکود رجالخاص دای  هبه دور

بله  که اقلدام   محلی و در سطح عام دانست که کسی مانند حر عاملی نخستین کسی است
 (377، ص72، ج4374 : حاج منوچهری،)ر.ك.دشروعی دوباره در این زمینه کر

 . بررسی اعتبار منابع از نظر اسناد 8
از مناب  حدیثی کرده اسلت کله   ای  هپار ، به ااهار نظر دربارساستاد در مواردی از آثار خود
ویل ه در مقلام    هبل ، شلود  ملی  بااهمیلت تلقلی  ها  یادآوری آنها،  به دلی  اهمیت جایگاه آن

، که بدان اشارت رفت افزون بر ارزیابی حجم محتوا، سنجش مناب  با اعتبار شیعی و سنی
 ها. اعتبار کتاب و مآخذ آن، شمار احادیثدربارس 

 کافی  . 1ـ8
ی حلدیثی شلیعه اسلت و از    هلا  ترین کتلاب که از معتبر کافیکتاب  مطهری دربارس استاد

 انلد  کلرده  حسلاب  کله  کسلانى  لهلذا » نویسلد:  ملی  آن ارجاع داده منابعی که وی بسیار به
 در چلون ).نلدارد  ثیحد ما کافى کتاب اندازس به تسنن اه  ستّۀ صحا  تمام که ندیگو مى

 قلول  از، ام نکلرده  را سله یمقا و حسلاب  نیل ا خودم البته و میا دهید که بوده شیپ ها مدت
 مانده خاطرم به آنچه اجماالً (.ستین ادمی دو نیا رقم و عدد هم ن، االکنم مى نق  گرانید
 بلراى  افتخلارى  ،خود نوبۀ به نیا. دارد ثیحد هزار شانزده از متجاوز کافى که است نیا
 (76، ص48مطهری، ج)است. شده شمرده عهیش
 البالغه . نهج2ـ8

جللوتر و بلاالتر اسلت.    نیز  د رضىین سخن از زمان خودش بلکه از زمان سیچقدر ا
ن کلملات اسلت و حتلى    یل ا سکنند ید رضى که جم نبود در آن زمان خود سچ ممکن یه
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ن یبتوانلد چنل  ، اسلت  البالغله  لسو  عصلر گلردآورى نهلج   ین فیتر نا که بزرگیبوعلى س
ن یاز نظلر صلحت مضلمونى معتبرتلر     البالغله  نهلج . ان کنلد یقت اجتماعى عالى را بیحق

 (778، ص72همان، ).هاى ماست کتاب
از بلکه آنچله   ،ستندیغمبر قا   نیر عترت پیو غ غمبریان عترت پیها اصلًا فرقى م آن

از  .انلد تلا از عللى    یشتر نق  کردهب یر علىاز غ، کنند صحابه نق  مىیرصحابه و غ
، 1)هملان، ج .ک مرجل  یل کنند نه بله عنلوان    ک راوى نق  مىیگاهى به عنوان  على
 (232ص

 بحاراالنوار .3ـ8
ترین محدثان اخبلاری معتلدل اسلت و خلود در      که گردآورندس آن از برجسته بحاراالنوار
ملورد ارزیلابی مطهلری    ، اثربخش باشد کند اثرش تا اهور امام عصر می مقدمه آرزو

 (: 772ل776، ص3)همان، جقرار گرفته است
 کلافى عه در یبخلارى اسلت و در شل    صلحیح ث اه  تسنّن در یدر احاد، ثین حدیا
، نقل  شلده بلود    بحلار ثى کله در  یده بودم ولى احادید بحارآن را در  قبالًالبته من  است.
ن یل کلردم ا  ک وقتلى فکلر ملى   یو من ، ن بودتوان گ ت همه از مآخذ اه  تسن مىباً یتقر
کلرد از کتلاب    هم کله نقل  ملى    بحارچون  ،عه در کت  معتبرش نق  نکردهیث را شیحد
ث یکتاب چندان معتبرى در حلد ، کرد که آن جمهور احسا ى نق  مى ابن ابى والى اللئالىع
سلت  یادم نیل ن من اال اند. هم نق  کرده کافىدم که از ید ت سیر المیزانولى بعد در ، ستین

 ۀیل   هملان آ یل کند در ذ نق  مى کافىاز  ت سیر المیزانولى  ،ده باشمید کافىکه خودم در 
 .«نیفاًفَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدّینِ حَ»

، جلای تأمل    احادیث اه  سنت از مناب  اه  سنت باشد این سخن استاد که همۀ در
ایی که مرحوم مجلسی دانشمندی اخباری است که جز به مناب  شیعه اعتنل وی ه آن هباست، 

، هیچ منب  اه  سنت یافلت  رمزی که او در جلد نخست آورده 81و از میان نداشته است 
 (734، ص4ج تا، ، بیمجلسی)شود. نمی

            أملا کتل    » کنلد:  ملی  از مناب  مخال لان را چنلین بیلان   ای  هوی خود رمز رجوع به پار
                         و قلد نلورد ملن کتل       ...   ه   یل       ن معان  یی                  ح أل اظ الخبر و تع ی       ها لتصح ی             ن فقد نرج  إل ی       المخال 

                               قنلا مثل  ملا نقلنلاه علن       ی     من طر   ی      دما رو  یی        ة أو لتأ ی            ان مورد التق ی        هم أو لب ی               أخبارهم للرد عل
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 (72 و 71، 4، جهمان   .«)     الستة       صحاحهم 
   البیان مجمع تفسیر .4ـ8 
 در المیلزان  ت سلیر . است عهیش ثیحد کمتر و هاست آن ثیاحاد و ها آن اقوال شتر نق یب

 فارسى به المیزان هم و انیالب مجم  هم، راًیاخ و کند مى ذکر را سنت اه  اتیروا جا همه
 .شوند مى منتشر و چاپ و ترجمه

املا کمتلر بله     ،تردیدی نیست، طبرسی به احادیث اه  سنت اعتنا داشته کهالبته در این
، ن ر شلیعه اسلت   42ن ر سنی و  42، مجم  البیاناز راویان . احادیث شیعه نارداخته است

، 7، ج4364، کریملان )ن ر سنی است. 47شیعه و  ن ر 8 ،که از راویان شیخ طوسی درحالی
 (12ص

 شناسی منابع شیعی  گونه .9

گرچله   ها؛ محتوای مناب  حدیثی شیعه است و نه صحت اسناد آن شناسی بر پایۀ گونهاین 
 .اند تهاسناد هم در جای خوب پرداخ مسئلۀبه 
 . تحریک خرد1ـ9

ویلل ه  هبلل ،شناسللی رهنمودهللای پیشللوایان معصللوم در منللاب  حللدیث مطهللری در گونلله
منلان  ریک خلرد پیلروان و مم  در راستای تح از سخنان آن پیشوایان راای  هپار ،البالغه نهج

محتلوای سلخن    نگرش در زمینۀ هدفی که خود روشنگر رویکردی درخور؛ دانسته است
که آنان در صدد افزودن منبعی به منلاب  شلناخت معلار     رو  ازاین .راهنمایان دینی است

 ، همچنلین دیلن  انتظلار از  مسئلۀکه در ای  هنکت .اند یعنی عق  انسانی یا پیامبر باطنی ،دینی
 م  است.قلمرو متون دینی درخور تأ

 البالغله  نهج مخصوصاً نید انیشوایپ اناتیب نیهمچن و قرآن متعلّ و میتعل و انیب طرز
 کیل تحر و ىیراهنملا  هلد  ، سلت ین مسا   نیا به مردم کردن متعبد هد  که رساند مى

، 6مطهری، جنلد.) ینما حاصل   معرفلت  و کنند درك قتیحق به را مسا   که است عقول
 (4212ص

 دعاهاى اسالمى .2ـ9
ای  هشلیو  بلکله در مکتل  اهل  بیلت     ،دعا در اسالم تنها نیایشی خصوصلی نیسلت  

هم در حاالت روحلی   های بلند دینی به رهروان حق است، آن آموزشی برای انتقال آموزه
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تلرین   ای بلرای دریافلت ژر    هآزاد و اسلتعداد ویل   ها  که خرد از بند وسوسهای  هفرخند
هلای   حجلم بزرگلی از آملوزه    ،بلدین ترتیل    کنلد.  می و واالتری معار  پیدا ها حقیقت

مخصوصلاً  اجتملاعی در ملتن دعاهلا نه تله اسلت؛       اخالقلی و ، شناختی گوناگون هستی
مناجلات  ، دعاى ابوحمزه،  ی  دعاى کمیاز قب، اى از معار  است نهیگنج، عىیدعاهاى ش
ن یللهللاى معنللوى در ا  شللهین اندیتللر ی. عللالسللجادیه ۀصللحی دعاهللاى ، هیشللعبان

 (228، ص41مطهری، ج.)دعاهاست
شلیعی   اندیشلۀ ماندگار در تاریخ  ی معنوی وها وی به دعای کمی  که یکی از گنجینه

 عنایتی وی ه دارد.ت و دانایی را در خود نه ته دارد، است که مضامینی آکنده از معرف
ن دعلا از نظلر   ید. ایهاى جمعه بخوان در ش ، است   را که دعاى علىیدعاى کم

ا در یل نله دن ، دین دعا را که بخوانیعنى شما از اول تا آخر ایمضمون در اوج عرفان است؛ 
هملان،  ).مقصودم از آخرت هملان بهشلت و جهلنم اسلت(    )د و نه آخرتیکن دا مىیآن پ
 (462، ص73ج

بله خلدا   . ن دعاهاستیا ،عه وجود داردیاى شیهاى بزرگى که در دن نهیکى از آن گنجی
ى کله  یر از دعاهلا یل م غیگلرى نداشلت  ی  دیچ دلیاگر ما ه. اى است از معرفت نهیگنجقسم 
ا یل  سلجادیه  ۀصلحی   نیالعابلد  یلن از ز، علویه ۀصحی  طال ی، از على بن ابمیدار

  از على و جز دعاى ابوحمزه از على یاگر ما جز دعاى کم، سجادیه ۀصحی ر یدعاهاى غ
که توسط دو تن  نیهم، گرى نداشتیز دیقرن چ م و اسالم در چهاردهین نداشتیبن الحس

 حلاجى  بلود ن دو اثرى ااهر شده یت و جهالت چنیاى بدویاز شاگردهاى اسالم از آن دن
 سلنن  در بلاالخره   دوستان از کىی کمک با بعد. کرد مى نق  آنجا از، متتبّ  محدد، نورى
 نیل ا آنجلا  در. اسلت  سلنت  اهل   سلتۀ  صِحا  از کىی داود ابى سنن. میکرد دایپ داود ابى
 مثل   هسلت  هلم  تسلنن  اهل   ثیحلد  گرید کت  بعضى در شد معلوم. شد دایپ ثیحد

 .حاکم مستدرك
 . کارکرد منابع در تقریب11

یی برای زدودن زنگار جدایی و ها جوی راه ح و مطهری در کار علمی خویش در جست
در هملین   .ویل ه نخبگلان و دانشلوران اسلت     هب ،شکست موان  همبستگی میان مسلمانان

، سللف خلویش   ۀگشلاید و دغدغل   ملی  وی از مناب  حدیث هم راهی به روشنایی ،زمینه
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 بخشد. می اهلل بروجردی را بازتاب آیت
 صلحی ۀ  پخلش  از. اسلت  سلاخته  النلاف   مختصلر  از و اصولها و الشیعة اص  از ولى
 المیلزان  ت سلیر  راًیل اخ و البیان مجم  ریت س، عالمه ستذکر، طوسى خیش خال  و سجادیه

 اخلالق ، اخلالق  در السلعادات  جلام   اسلت  نیهمچنل ، اسلت  سلاخته  کار ها آن انیم در
 مباحلث  کله  ىیهلا  کتلاب ، قلى یتحق خىیتلار  هلاى  کتاب، (آن عربى ۀترجم البته)ناصرى
 .شود گذاشته دسترس در و شود ترجمه اگر شده نوشته ها آن در اسالم اجتماعى

 د یایب وجود به مذهبى وحدت کی که بشود اقدامى است ممکن ایآ نکهیا مطل  کی
 هنلوز  میهسلت  عهیشل  که خودمان ما. ستین عملى ها یزود نیا به الاق ، ستین عملى نیا

 شلوراى  نامجتهلد  کله  میبکنل  کارى و میاوریب وجود به وحدت، دیتقل امر در میا نتوانسته
 وقلت  آن، باشلند  نداشته شتریب عملى رسالۀ کی مردم زمانى هر در و دهند  یتشک ىیفتوا
 یعۀشل  نلد یایب همله  دىیل ز و وهلابى  و حنبلى و مالکى و شافعى و حن ى که میدار توق 
 وحلدت  مان  مذهبى اختالفات نیا ایآ که است نیا گرید مطل  ولى بشوند  عشرى اثنى

 احساس گریکدی با ها مسلمان همۀ که است نیا مان  ایآ است  اسالمى اخوت و اسالمى
    است کىی غمبرشانیپ، است کىی قرآنشان آنکه از بعد بکنند برادرى

 . رویکرد به منابع، رهیافت به تقریب11
توان به شلمار آورد و او   می سنی منادیان وحدت شیعی و جا که مطهری را در شماراز آن

های پ وهش مناب  فلریقین   این منش را در روش ،اهلل بروجردی به پیروی از استادش آیت
مناب  حدیث به این اص   در ارزیابی اصالت، گیرد می و فقهی به کار ی حدیثیها در زمینه

و تلا ملرز    درستی حلدیث اسلت   ، نشانۀپایبند است که وجود حدیثی در مناب  دو مکت 
 سرود و شاید نیازی به بررسی سلند بله شلیو    می قطعیت صدور آن از سوی معصوم پیش

 این موض  علمی در برابر کسانی از هر دو گروه کله  ،متداول میان محدثان و فقیهان نباشد
 نماید:   می برجسته، اعتنا باشند ، به چنین الگویی بیکوشند ساز جدایی و انحصار زده می

را یل ز ،شلود کوچلک شلمرد    نمى، عه و سنى باشدیثى را که مورد ات اق شیحد معموالً
غمبلر  ین اسلت کله پ  یل ا دهندس باً نشانیتقر، کنند ت مىیق روایق از دو طریوقتى هر دو فر

کنند وللى   ها کمى با هم فرق مى البته عبارت .ن مطل  را فرموده استیا امام قطعاً ایاکرم 
  (277ل274ص، 1جهمان، کى است.)یباً یها تقر مضمون آن
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، البتله  گیرد می گیرد که ضعف سند را نادیده می پیشای  هوی چنین روشی را تا مرحل
 چون شیخ اعظم انصلاری اشلاره  ای  هبه سنت اصولی برجست، شناسی این روشبرای تبار

 کند: می
یار م صللى اسلت؛   ث بسل ی؛ حلد از امام عسلکرى  صافىر یثى است در ت سیحد

خ انصلارى  ینى است که شیث مضامین حدیست ولى مضامیچه سند آن چندان معتبر نگر
للى جالل  هلم    یت نملودار اسلت؛ خ  یث عال لم صلح  ن حلد یل ن اید از مضلام یل گو مى

 (772ل776، ص3همان، ج).هست
ی معاصر برای دستیابی به اتحاد مسلمانان از رهگذر کلاوش در منلاب    ها وی کوشش

 مشترك و خاستگاه اصلی مناب  حدیثی را نملاد از رویکلرد خلود بله منلاب  نقللی دیلن       
 .شناسد می

 اهل   ثیل احاد کله  اسلت  دسلت  در ملدارکى  و دارنلد  قبلول  همه را غمبریپ ثیاحاد
 خیشل  مرحلوم  و بروجلردى  اهلل یلت آ مرحلوم . کنند قبول دیبا هم تسنن اه  را تیب

  یتشل  اهل   کله  اسلاس  نیل ا بلر  .بودنلد  کرده توافق، مصر اعظم م تى، میسل دیعبدالمج
 ثشلان یحد در کت  فقط، اند رفتهیپذ مى میقد از البته و رندیباذ را تسنن اه  معتبر ثیاحاد
 «عِتْرَتلى  وَ اللَّلهِ  کتِلابَ : نِیالثَّقَلَل  کُمُیفل  تارِكٌ انّى» ثیحد موج  به هم ها آن و کنند وارد
 وجلود  بله  مصر در را مقارن فقه مقدمات که بود ها نیهم و. رندیباذ را تیب اه  ثیاحاد
 .آورد

جا پیش رفته است که رجوع به مناب  اه  سنت را نه تنها وی در پیگیری این امر تا آن
، داند ایشان در پاسلخ بله پرسشلی    می از آن را انحرا  داند و پرهیز می سودمند که بایسته
 کند. می این نکته را گوشزد

. میهسلت  مسلتغنى  هلا  یسن کت  به مراجعه از خودمان کت  وجود با اشکال:توضیح: 
، است خصم از مدرك اخذ باب از رایز ،بجاست امامت مسا   در کت  آن به استناد، بلى
 .میهست مستغنى ها آن کت  از اخالق و ریت س و فقه در ولى

 داننلد  مى ،اند افتهی پرورش بروجردى اهلل یتآ مرحوم مکت  در که کسانى پاسخ استاد:
 ملا  ثیل احاد من لى  ایل  مثبلت  دییل تأ و درك و فهلم  بلراى  سنت اه  کت  به مراجعه که
 و فقله  و شدند دایپ اى عده که وقتى از: فرمودند مى شانیا. است الزم بلکه دیم  العاده فوق



های مطوری درخصوص منابع حدیثبررس  دیدگاه 49  

 جلدا  داشلته  وجلود  حال هر به ها آن ثیحد و فقه که شده دایپ جوّى در که را ما ثیحد
 اسلت  منلاط  آنچله ، واحلد  خبلر  تیحج باب در عالوه به. کردند منحر  را فقه، کردند
 .مذه  نه است وثوق
 ریت سل  و فقله  در اصلحاب  یرسسل  علالوه  بله . باشد تواند مى دیمم الاق  ىسن تیروا
 اهل   فقهلى  اقلوال  نقل   از اسلت  پلر  عالمله  و خیشل  کتل  . است بوده نیهم بر شهیهم

 (226ل222ص، 7جهمان، ).سنت
بلکله بلا    ،ییلد باشلد  توانلد تأ  ملی  توان بر این دیدگاه افزود که نه تنها روایات سنی می

مضلامین یگانله و همسلانی دارنلد      ها بسیاری از آن ،ی روایتها اشتراك مناب  و خاستگاه
یکسلانی وجلود    نگلرش کلامالً   ،در ایلن زمینله  . هرچند ال اظ یا طرق نق  مت اوت باشد

بلکه رویدادهای بیرونی بر این روند تعام  اثر نهاده است گویی هرچند بله   ،نداشته است
بایلد بله   . گرایلی بیشلتر اسلت   شویم آهنگ تعامل  و هم  می تر ی نخستین نزدیکها دوره

شد که نق  اقوال صحابه  عملکرد کسانی چون شیخ طوسی و طبرسی نگریست تا یادآور
االصلول سلخنان ایلن     کله عللی  ، بلا آن و تابعان چه جایگاهی در مکت  علمی آنان داشته

 بزرگان از حجیتی در حد امامان معصوم برخوردار نیست.
 گیری نتیجه

وی بله منلاب  حلدیث اسلالمی     آید که  می ی استاد مطهری به دستها از بررسی نگارش
شلناختی و نظلری    های معار  دینی از مسا   هسلتی  زمینه ، در همۀتوجهی عمیق داشته

رجلوع کلرده   ، منبعی درخلور  به منزلۀ فروع فقهی و به حدیث گرفته تا معار  اخالقی و
ی هلا  تعامل  گلروه   و هلا  و نحلله  هلا  گرایش، شناخت ابعاد گوناگون دانش حدیث است.

 دهد. می او را بازتاب ، آگاهی گستردسپیشبرد این شاخه از دانش دینی گوناگون در
، بلکله بلا   سویه از سر اعتماد مطلق به ایلن بخلش از معلار  نلدارد     وی نگرشی یک
، ی مختلف تاریخیها پذیری آن از زمینهشناسی قلمرو حدیث و تأثیر هوشمندی به آسی 

 فکری و فرهنگی پرداخته است.
 ،مضامین و محتوای احادیث است و از این رهگلذر ها،  و در ارزیابیگاه ا ین تکیهبیشتر

کوشد راهلی بله سلوی     ، میاه  سنت و شیعه داشته شیوس نگرشی تقریبی و تعاملی با دو
 اتحاد اسالمی برای دستیابی به احیای معار  دینی بیابد.
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اعتلدالی و  ، رهیافلت  نماید می چه مطهری را در بازکاوی مناب  سرشار حدیثی ممتازآن
 فلرد در رویکلرد بله منلاب  حلدیث      بکی منحصلربه دارانه اوست که وی را دارای سل  میان
که نه جمود بر ااهر احادیث او را از درك معانی واال و یا ن ی مظلاهر عقل     شناساند می

ی هلا  و تعلارض  هلا  ناسلازگاری ای  هپار دارد و نه مشاهدس میباز ها در دریافت محتوای آن
 سازد. می گنج شایگان این منب  معرفت دینی محروم ااهری او را از

ان از یلک نگلاه بله    اندیشل  دیلن در روزگار کنونی که ت اوت نگرش در میلان عملوم   
ی فکلری و  هلا  پاسداشت خلوص دین و نگهداری رو  قدسی معار  دینی بله آالیلش  

ش آن در افلزای  سلازی  نگی از یک سو و کوشش برای کارآمدسازی مناب  دینی و فربهفره
ناسلازگار  ای  هدوگانل ، اجتملاعی  های فزایندس گویی به نیازهای فکری و پرسش توان پاسخ

احیلای   راهی نو برای گرد هلم آوردن مقوللۀ   مشی مطهری در گشودن، پدید آورده است
 سلتودنی اسلت.  ، دینی و ناار به نیازهای نلوین  سنت و اصال  آن در پرتو رهیافتی درون

بینی او به ساختاری استوار و پایدار و پیراسلته از   در جهاننگرش  ستوان گ ت این شیو می
پویای  ه است که اقبال فزاینده به اندیشۀتناقض و ناهمخوانی و گسست فکری تبدی  شد

 د.  کن می او را در دنیای معاصر توجیه
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