
 

 
 

  
  

  

  

  
  

 انکار حجیت احادیث و نقد دیدگاه او در زاده حکمی

  

  *علی شریفی

  **خلیل عارفی

  

   چکیده
وي قـرآن تنهـا منبـع قابـل     طبق نظر  ؛استبسندگی در دین  قرآندیدگاه زاده قائل به  اکبر حکمی علی

از قـرآن   بایـد  فقـط  براي تمام مسائل و امور دینـی  استفاده در استنباط معارف و احکام دینی است و

تمـام  حجیـت  زاده نیـز   حکمـی  انـد.  ه. قائالن این دیدگاه حجیت احادیث را منکر شـد گیري کرد بهره

بـه ایـن    سـاله اسـرار هزار در کتاب  وي .ده استمنکر ش در استنباط احکام و معارف دینی احادیث را

دیـدگاه   احادیث شده است. طبـق نظـر برگزیـده    اي مدعیِ انکار حجیت دیدگاه پرداخته و با ذکر ادله

روش  ایـن مقالـه بـا    احادیث مردود است.انکار حجیت تمام    ۀادل بسندگی در دین باطل است و قرآن

بسـندگی در   در مورد دیدگاه قرآن زاده اکبر حکمی مطالب علی و رد نقدتحلیل، صدد  تحلیلی در توصیفی

مطالـب مطروحـه در اثـر     از جمله امام خمینی، . گرچه برخی از علمااست و انکار حجیت احادیث دین

انکـار   زاده دربارۀ رسد نقد دیدگاه حکمی به نظر میاند،  هرا مورد بررسی و نقد قرار داد سالهاسرار هزار

    تر است. ، نیازمند پژوهشی گستردهحجیت احادیث
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   . مقدمه1

مورد توجه قرار گرفته فهم مسائل و امور دینی از مباحثی است که در طول تاریخ بسیار 

ند که در فهم مباحث دینی فقط باید بـه قـرآن   ا اي قائل است. عده و به آن پرداخته شده

. از نـد و حجیت تمام احادیث را منکر ندا بسندگی در دین ؛ یعنی معتقد به قرآناکتفا کرد

دانند  اعتبار می این دسته از افراد روایات را بی زاده است. اکبر حکمی یین افراد علجمله ا

تمام مباحث دینی را باید  و معتقدند کنند گیري نمی و از روایات در فهم امور دینی بهره

 آن. ولی طبق نظر برگزیده این دیدگاه اشتباه است و اشکا�ت فراوانی بر گرفتاز قرآن 

زاده  اکبر حکمی دیدگاه علیاین است که  پژوهش فراروسؤال اصلی  پرسش .وجود دارد

  شود؟ چگونه بررسی و نقد می انکار حجیت احادیث دربارۀ

بسندگی در دین شود، در واقـع حجیـت تمـام احادیـث در      هرکس که قائل به قرآن

دیـدگاه   ۀبیـانی دیگـر �زمـ    معـارف دینـی را منکـر شـده اسـت. بـه       استنباط احکام و

بسندگی در دین، انکار حجیت تمام احادیث است. بنابراین براي نقد دیدگاه انکار  قرآن

بسندگی در دین نیز نقد شود. در این مقالـه بـه نقـد     حجیت احادیث، باید دیدگاه قرآن

   بسندگی در دین و انکار حجیت احادیث پرداخته شده است. دیدگاه قرآن

بررسـی و نقـد   لی و با رویکرد انتقادي در صدد تحلی با روش توصیفی پژوهشاین 

در  وي اسـت.  انکار حجیت تمـام احادیـث  دیدگاه  بارۀدر زاده اکبر حکمی مطالب علی

خصوص در گفتار ششم حجیت تمام احادیث را منکر شده و  ، بههزارسالهاسرار کتاب 

مورد بررسی، تحلیل و نقد  اي بر این مدعا نقل کرده است که در این مقاله این ادله ادله

  قرار خواهند گرفت.

امـروزه نیـز مطـرح اسـت و      و انکار حجیت احادیث بسندگی در دین رویکرد قرآن

قائ�ن به این  ند که تمام معارف و احکام دینی را باید از قرآن برداشت کرد.ا برخی قائل

جعل حـدیث،   احادیث،ل متعددي مانند ضعف برخی از راویان د�ی ا استناد بهدیدگاه ب

ۀ نقل و کتابت حدیث در دوران خلیفۀ اول و دوم، تمـام احادیـث را   قانون منع صدسال

ـ بنابراین ندانند.  معتبر میغیر قـائ�ن بـه ایـن دیـدگاه      ۀقد این دیدگاه و تبیین بط�ن ادل

واضـح   یدینـ  حکـام و مباحـث  داراي اهمیت فراوانی است تا روش صحیح اسـتنباط ا 

  گردد.  
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البتـه کتـابی در رد    ؛اي در موضوع پژوهش، اثري یافـت نشـد   تارگري رایانهجس در

 انکار حجیـت احادیـث   زاده دربارۀ نیز دیدگاه حکمی آندر که  وجود دارددیدگاه وي 

  طور کامل نقد نشده است.  به

  پیشینۀ پژوهش .1ـ1

بـه دوران بعـد از وفـات     و انکار حجیت احادیث، بسندگی در دین دیدگاه قرآن ۀپیشین

ایـن دیـدگاه را رواج   » حسبنا کتـاب اهللا «اول و دوم با نداي  ۀگردد که خلیف پیامبر برمی

  )16، صش1390ضمیر،  روشن(.دادند

شناسـی   جریان کتاب از جمله: ؛بسندگی آثاري وجود دارد جریان قرآن در خصوص

 ؛)ق1399، نصـیري (قرآن و سـنت  ۀرابطکتاب و  ش)1390، ضمیر روشن(بسندگی قرآن

تـه  بسندگی در شیعیان ایران و نقد آن مطالب کمتري گف دیدگاه قرآن دربارۀ ها آندر  که

کارگیري روش تفسـیري   نقد قرآنیان شیعه در به« ۀمقالشده یا مطلبی گفته نشده است. 

شناسـی   شناسی و منبـع  شخصیت« ۀمقال و ش)1393، مؤدب و همکاران»(قرآن به سنت

 .ش)1396، مقدم و همکاران اخوان( »قرآنیون

بسندگی در قرن معاصر از شـیعیان ایـران هسـتند. افـرادي      برخی از طرفداران قرآن

فضـل  ابوال زاده، میـرزا یوسـف شـعار و سـید     اکبر حکمی مانند شریعت سنگلجی، علی

نقد دیدگاه افراد مذکور، مقا�ت متعـددي نگاشـته    بارۀدر ند.ا برقعی قائل به این دیدگاه

اي  بسندگی مقالـه  قرآن بارۀزاده در اکبر حکمی ده است، ولی در مورد نقد دیدگاه علیش

زاده در چهـار   اکبـر حکمـی   علـی زاده، مانند کتاب  حکمی البته آثاري دربارۀ یافت نشد.

 زاده مبنـی بـر   حکمـی  وجود دارد، ولـی اثـري کـه دیـدگاه    ش) 1398جعفریان، ( پرده

 را نقد کند، یافت نشد.  و انکار حجیت احادیث بسندگی قرآن

 ،هزارسـاله اسـرار  بـا عنـوان   خـود  کتـاب  در  ش)1366ـ1276(1زاده کمیحاکبر  علی

را تبیـین کـرد و حجیـت تمـام      و انکـار حجیـت احادیـث    بسندگی در دین دیدگاه قرآن

احادیث را منکر شد. وي از علما درخواسـت کـرد کـه پاسـخ اشـکا�ت وي را بدهنـد.       

 ،اس�می ۀنام سخآبادي در کتاب پا سپس همت گوي او بود. زاده اولین پاسخ محمد خالصی

م اکنون موجود نیست. امام خمینی نیـز  هاي این دو عال هایی به وي داد. ولی نوشته جواب

هاي  هدف تکمیل پاسخ ابپژوهش این  داد. پاسخ اشکا�ت وي را ،کشف اسرار کتابدر 
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  نگاشته شده است. زاده کمیحشده به  داده

  زاده اکبر حکمی از دیدگاه علی انکار حجیت احادیث. 2

قائـل بـه    نظـر، نـد، بـراي اسـتد�ل بـه ایـن      ا کثر کسانی کـه منکـر حجیـت احادیـث    ا

زاده نیز از این دسته است و براي انکار حجیـت   . حکمیشوند میبسندگی در دین  قرآن

دیـدگاه  بسندگی در دین شده است. بنابراین براي رد نظر او بایـد   احادیث قائل به قرآن

  شود. نقدبسندگی در دین تبیین و  قرآن

بسندگی  قرآن .2در تفسیر؛ بسندگی  . قرآن1شود:  بسندگی به دو قسم تقسیم می قرآن

بسـندگی در دیـن و    محل بحث در این مقاله قـرآن  )29، صش1399شریفی، (.در دین

 نقد این دیدگاه است. 

پـذیرش دیـدگاه    ۀدهنـد  ، مطـالبی بیـان شـده کـه نشـان     هزارسـاله اسرار در کتاب 

 در ادامه بیـان و نقـد  بسندگی در دین توسط مؤلف آن است. برخی از این مطالب  قرآن

اشکال  یک از ائمه در قرآن به نیامدن نام هیچ زاده در این کتاب اکبر حکمی شود. علی می

 چنـین چـرا خـدا   ... گر امامت اصل چهارم از اصول مذهب استا«گفته است:  کرده و

  )61ش، ص1322زاده،  حکمی(»؟نگفت یحبار هم در قرآن صر  یک اصل مهم را

ـ  يهـاي متعـدد   اشـکال ، هزارسـاله اسرار زاده در کتاب  همچنین حکمی حجیـت  ر ب

قرآن، سـنت، عقـل و     ۀچهارگان ۀوي در گفتار ششم، ابتدا ادل وارد کرده است. احادیث

دانسـته و  باطـل   تناد به حجیت احادیث مطرح شـده، که توسط علما براي اسرا اجماع 

، بـر حجیـت احادیـث   دیگر  دو دلیلها را رد کردند. سپس  آن گفته است که خود علما

  )53، صهمان(.کند را نقل و رد می عق� انسداد و سیرۀ یعنی

و سپس در نقـد ایـن   را انسداد دانسته  بسته بودن باب علم در عمل به تکالیف وي

وي آخرین دلیل متصور بـر   شود. صادر نمی ونداز خدا انسداد عمل دلیل گفته است که

ایـن   گفته است کـه  دانسته است، سپس در نقد این دلیل عق� ۀسیرحجیت احادیث را 

و در ادامه شش دلیل بر رد  دلیل تا زمانی صحیح است که دلیلی بر رد آن نداشته باشیم

  )54و  53، صهمان(.کند این دلیل و رد حجیت احادیث ذکر می

  زاده از دیدگاه حکمی عدم حجیت احادیث ۀادل. 1ـ2

 ند از:  ا کند که عبارت دلیل بر رد حجیت احادیث ذکر می زاده ابتدا شش اکبر حکمی علی
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 سازد.  بسیاري از احادیث با عقل نمی .۱

 سازد.  بسیاري از احادیث با علم یا حس نمی .۲

 سازد. بسیاري از احادیث با زندگی نمی .۳

 بیشتر احادیث با خودشان ناسازگارند. .۴

 بسیاري از احادیث ساختگی است. .۵

، همـان (.عقل و قرآن پیروي از ظن جایز نیست تمام اخبار ظنی است و به حکم .۶

 )54ص

 ند از: ا کند که عبارت بر احادیث وارد می ينقدهایی دیگرسپس 

 کـافی از احادیـث کتـاب    %12فقـط   تعداد روایات صحیح اندك است، مـث�ً  - 

همـان،  (.شده وارد است در همان تعداد نیز اشکا�ت مطرح صحیح است؛ ولی

 )55ص

نامربوط احادیث: عاقل سخنش را مطابق فهـم عـرف   صحیح و هاي غیر تأویل - 

قـرآن و احادیـث) کـاري غلـط     (کردن نصوص دینـی   کند. پس تأویل بیان می

 )جا همان(.است

. هاي احادیث غیرقابل قبول مانند احادیث گاو، مـاهی، جابلقـا، بـدا    بیان نمونه - 

 )56همان، ص(

  در انکار حجیت احادیث زاده دیدگاه حکمی ۀ. ریش2ـ2

بنـابراین   ؛کردنـد  حجیت احادیث مخالفـت مـی  اي با  همیشه عده اس�م، طول تاریخدر 

ـ ازاده در انکـار حجیـت احادیـث ریشـه در اقـوال گذشـتگان دارد.        دیدگاه حکمی ن ی

قلم و کاغذ  امبریوم ابراز شد. وى هنگامى که پد فۀین بار از سوى خلیدگاه، نخستید

را بر زبان راند. پس از آن، در اواخـر  »  اللَّه  حسبنا کتاب« ۀت کند، جملیخواست تا وص

 بـدان برخاسـتند. امـام شـافعى     یتـوجه  بـی قرن دوم هجرى، گروهى به انکار سنّت و 

إل قول الطائفإل الّتى یباب حکا«، بابى را با عنوان ا�م، کتاب جماع العلمق) در 204ـ150(

گوى خود با برخـى از آنـان را   و و گفتن مسئله اختصاص داده یبد» ردت األخبار کلها

، ون و شبهاتهم حول السنّإلیالقرآنبخش، در کتاب  ن الهىیگزارش کرده است. خادم حس

مهریزي، (.ن امر اقامه کرده استیز بر ایداند و شواهدى ن اى از خوارج مى فهیها را طا آن
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  )16و  15ص ،2ج ،ش1390

هنـد مطـرح شـد و     قارۀ هجرى، در شبهزدهم یه، مجدداً در قرن سین نظریکه انیتا ا

هنـد ارائـه    ۀقـار  دگاه را در شـبه ین دین کسى بود که ایلد احمدخان اویرونق گرفت. س

ـ د. وى ع�وه بر انکار مضمون برخى رواکر  امبریـ هـا بـه پ   تیـ ات، در نسـبت روا ی

افـت  یات، شروطى نهاد کـه فقـط در متـواتر لفظـى،     یرش روایک کرد و براى پذیتشک

  ) 16همان، ص(.شود ختم مى ها تنها به انکار سنّت قبول آن شود و مى

خـوبى   ه، بـه یـ ن نظریـ صـاحبان ا  ادلۀ ون و رد شبهاتهم حول السنّإل،یالقرآندر کتاب 

ـ این کتاب، هشت دل سندۀیگردد. نو اجمال، از آن نقل مى استقصا شده که به ل از آنـان  ی

  آورد: مى

 ست.یازى به سنّت نیبا وجود آن، نهاى انسان است و  ازمندىین حاوى همۀ قرآن .1

 اند. نسبت داده امبریبلکه اقوالى است که آن را به پ ،ستیسنّت، وحى الهى ن .2

عمل به سنّت و دخالت دادن آن در قانون، نوعى شرك است و خداوند مـا را از   .3

 ».إن الحکم إلّا للَّه«آن بازداشته و فرموده است: 

اند  دهین فهمیز آن را چنیرود و صحابه ن نمىنى به شمار یسنّت، بخشى از منابع د .4

 اند. از نوشتن آن بازداشته سببن یو بد

بـدان معناسـت کـه     کرد؛ این ارشاد مى ژهیط ویصحابه را بر اساس شرا امبریپ .5

م یر اوضاع و احوال تعمیتوان آن را به سا ط گره خورده است و نمىیث، به آن شرایحد

 داد.

ـ    ثان و متکلسند و متن، مورد نقد محـد  ۀیسنّت از ناح .6 ن یمـان قـرار گرفتـه و چن

ن جـاى نقـادى   یـ گـر، د ینى برخوردار باشد. به سـخن د یتواند از قداست د زى نمىیچ

 ن باشد.یتواند از د ن است، نمىیست و آنچه چنیها ن انسان

ـ اد در برابـر هرآنچـه   یـ خوانـد و با  مـى مسلمانان را به وحدت فرا میقرآن کر .7 ن ی

 .ستاد و آن را کنار نهادیها سنّت است) ا کى از آنیکه (سازد ر مىیپذ بیرا آسوحدت 

 سـت. یاش، قطعى الثبـوت ن  در نگهدارى یتدق ز بییعدم کتابت و ن سبب به سنّت .8

 )20، ص2ش، ج1390؛ مهریزي، 243ـ  210ص، ق1409بخش،  ک: الهین(

ت یـ سنّت، اعتبـار و حج  .1 گردند: ت به دو امر برمىیگانه، در نها ن شُبهات هشتیا
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اسـت،    ست، قداست نـدارد، موجـب شـرك   یازى نینى ندارد؛ چون بدان نیانى و دیوح

نسـبت سـنّت بـه     .2 انـد.  دهیـ ن فهمیمند است و صحابه آن را چن و زمان خىیامرى تار

ق نبـوده  یـ اش دق ط حفظ و نگهدارىیرا کتابت نشده و شرایست؛ زیامبر، قابل احراز نیپ

، 2، جش1390مهریـزي،  (.دس و وضـع مغرضـان، جـاى انکـار نـدارد     که  است؛ چنان

  )20ص

دیـدگاه   ۀو ریشـ یث، در طـول تـاریخ اسـ�م بـوده     بنابراین دیدگاه مخالفت با حد

زاده اقوال گذشتگان است. امروزه نیز این دیدگاه وجود دارد و برخـی قائـل بـه     حکمی

    ند.ا ین دیدگاها

  انکار حجیت احادیث  در زمینۀ زاده حکمی ۀنقد ادل. 3

تفصیل پاسـخ داده   زاده بر رد حجیت احادیث، به حکمیشده توسط ادلۀ استناد ،در ادامه

  شود.  شده و رد می

  در قرآن و نقد آن دلیل عدم ذکر نام ائمه . انکار اصل امامت به1ـ3

. در قرآن نیامده اسـت  زاده در نقد به اصل امامت گفته است که چرا نام ائمه حکمی

در قرآن در صدد انکـار اصـل    ) و با نیامدن نام ائمه61، صش1322زاده،  حکمی(

انکـار حجیـت   وي قائـل بـه    شـود کـه   امامت است. از همین سخن وي مشخص مـی 

هر اصل دینی باید در قرآن بیاید و بدون توجـه   ،وي ۀکه طبق عقیداست، چرا احادیث

  مده است. به روایات در صدد انکار مطالبی است که در قرآن نیا

روایتـی   در قرآن، نام ائمه زاده دربارۀ علت نیامدن سؤال حکمیدر پاسخ به این 

در این روایت  شود. نقل می از امام صادق کافیمعتبر با شش سند صحیح از کتاب 

) را از امـام  59 نسـاء: »(الْأَمرِ مـنْکُم  یعوا الرَّسولَ و أُولیعوا اللَّه و أَطیأَط« ابوبصیر تفسیر آیۀ

حضـرت علـى و    این آیه دربـارۀ «فرمایند:  پاسخ میپرسد و حضرت در  می صادق

ـ  نیامام حسن و امام حس ـ   ینازل شده است [و این افراد مصادیق أُول ۀ الْـأَمرِ در آی

ند که چرا نـام  یگو گوید: به حضرت عرض کردم که مردم می ، ابوبصیر میفوق هستند]

وجل نیامده است؟ حضرت فرمودند: به آن مردم کتاب خداى عز اش در لى و خانوادهع

کـه در قـرآن    ماز] بر پیامبر نـازل شـد، درحـالی   نماز [و دستور به خواندن ن   ۀیبگو که آ

رکعتى بودن آن تبیین نشده است و پیامبر خـود  رکعتى و چهار اد رکعات نماز و سهتعد
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 ۀیـ همچنـین آ و ان کـرد.  یدن را] ببراى مردم [تعداد رکعات نماز و چگونگی نماز خوان

در قـرآن بیـان    کـه  درحـالی نازل شد،  زکات [و دستور به پرداخت زکات] بر پیامبر

خـود آن را   ک درهـم اسـت و پیـامبر   یزکات، از هر چهل درهم  رنشده است که مقدا

خداونـد در قـرآن بـه     که درحالیهمچنین امر به حج نازل شد، براى مردم شرح داد. و 

  2».ح دادیها را براي مردم توض د و پیامبر اینیت که هفت دور طواف کنمردم نگف

قرآن در  او�ًداده شده است: زاده  مذکور حکمیطبق روایت فوق دو پاسخ به سؤال 

رسول خدا  ۀهر امري و تبیین کلیات قرآن بر عهد و بیان جزئیاتمقام بیان کلیات بوده 

، بسـیاري از  به اسم در قرآن نیامده نام ائمه ثانیاً هرچند که. و جانشینان ایشان است

  اولی ا�مر. ۀتطهیر و آی ۀو�یت، آی ۀمانند آی ؛آیات قرآن در مورد ائمه نازل شده است

  زاده بر رد حجیت احادیث حکمی . نقد اجمالی ادلۀ2ـ3

علمـا بـراي حجیـت احادیـث]     «[حجیت خبر واحد گفته است:  ۀزاده در رد ادل حکمی

ها را خودشان جواب دادنـد   آن ۀاند، ولی هم ، اجماع و عقل آوردهدلیل از کتاب، سنت

زاده،  حکمـی (».دهـم  عق�] که آن دو را مـن جـواب مـی    ۀجز دو دلیل [انسداد و سیر به

  )53، صش1322

  زاده اشتباه است، زیرا:   سخن مذکور از حکمی

ـ  و�ًا  .انـد  قـرآن، سـنت، اجمـاع و عقـل را پذیرفتـه      ۀبسیاري از علماي اصول، ادل

   )170ـ161، صش1387سبحانی، (

وجـود دارد و   آیات متعددي در قرآن کریم، دال بر حجیـت سـخنان پیـامبر    ثانیاً

ن نیـز ماننـد   همچنین طبق آیاتی دیگر اطاعت از جانشینان پیامبر و عمل به اوامـر ایشـا  

برخی از این آیات  بسندگی است. دیدگاه قرآن ۀکنند این آیات باطلپیامبر واجب است. 

 ند از:  ا عبارت

طبـق   ؛)44 :نحـل (» تَفَکَّرُونَیهِم و لَعلَّهم ینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیک الذِّکْرَ لتُبیو أَنْزَلْنا إِلَ« - 

ـ (.قرآن اسـت  ۀروایتی معتبر مراد از ذکر در این آی ، 1ج ،ق1407 ،کلینـی ک: ن

و مسلمانان باید در تبیـین   تبیین قرآن است پیامبر ۀ) بنابراین وظیف295ص

 .گیري کنند قرآن از سخنان پیامبر و جانشینان آن حضرت بهره

 - »ولُ فَخُذُوهالرَّس ما آتاکُم و   ما نَهاکُم ونْهوا  عهرچند مورد نـزول   ؛)7 :حشر(»فَانْتَه
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مورد نزول مخصص آیات قرآن  ،م جنگی بوده استئتقسیم غنا ۀاین آیه دربار

، از جمله سخنان ایشان در مورد و این آیه شامل تمام سخنان پیامبر نیست

 . شود نیز می تفسیر آیات قرآن

طبق روایات معتبر و صـحیح   ؛)43 :نحل(»تَعلَمونَ فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم إل« - 

ـ (.هسـتند  در این آیه ائمه» أَهلَ الذِّکْرِ«السند متعددي مراد از   ،کلینـی ک: ن

بنابراین مسلمانان باید در تمام مسائلی کـه بـه    )295و  210، ص1ج ،ق1407

 گیري کنند. ائمه بهره جمله در تفسیر قرآن، از سخنان آگاهی ندارند، از  آن

 فـىِ  تَنَـازعتُم  فَإِن  منکم الْأَمرِ أُولىِ و الرَّسولَ عواْیأَط و اللَّه عواْیأَط ءامنُواْ نَیالَّذ هایأَی« - 

شىء وهفَرُد إِلى اللَّه ولِ وإِن الرَّس نُونَ کُنتُمتُؤْم  بِاللَّـه ـ الْ و ـ خَ ذلـک  اإلخـرِ  ومِی  و رٌی

 انحصـاري  مصداق السند،  صحیح و معتبر روایتی در ؛)59 :نساء(»إلًیتَأْوِ أَحسنُ

 شـده  گفتـه  روایت این در و شده دانسته معصومان ،آیه این در ا�مر اولی

 بایـد  قیامت روز تا ،)قرآن تفسیر در جمله از(امور تمام در مردم تمام که است

 بـه  خطـاب  بـاقر  امام روایت این در. کنند اطاعت معصومان دستورات از

"ثُم قَالَ للنَّاسِ «: است گفته مردم
 و الرَّسولَ عوایأَط و اللَّه عوایأَط آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای

رِ یأُولالْأَم نْکُمنَى انَایإِ  "مإلً، عرَ خَاصأَم میجع نؤْممِی إِلَى نَیالْمو ـإلِ یالْقنَـا  امتبِطَاع .

ـ  إِلَـى  و الرَّسـولِ  إِلَـى  و اللَّـه  إِلَـى  فَرُدوه أَمرٍ یف تَنَازعاً خفْتُم فَإِنْ رِ  یأُولالْـأَم 

اى « :فرمـوده اسـت   خداوند خطاب به مردم؛ )276ص ،1ج ،ق1407کلینی، (»منْکُم

صـاحبان امـر خودتـان    همچنـین از  امبر و یـ ز] از پیـ د و [نیاز خدا اطاعت کن ،مانیاهل ا

و فقـط مـا   [را قصد کرده است، ائمه ما  فقط ]ا�مر از عبارت اولی[خداوند  »دیاطاعت کن

زیـرا  [امت به اطاعت ما امـر فرمـوده   ین را تا روز قامؤمن ۀخداوند هم ]ان امر هستیمیوال

د، آن را بـه خـدا و   یدیامـرى ترسـ   ۀچون از نزاع و اخـت�ف دربـار   :]فرماید خداوند می

 .»دیارجاع ده ]که همان ائمه هستند[رسول و والیان امر 

 ؛نیسـت  خدشـه  قابل نیز سنت دلیل واحد، خبر حجیت بر قرآنی ادلۀ بر ع�وه ثالثاً

 د�لـت  واحـد  خبـر  حجیت بر السند  صحیح و معتبر روایت صد از بیش مضمون زیرا

آیـد، زیـرا بـر     نمـی  پیش دور اشکال بنابراین .دارد مضمونی تواتر احادیث، این و دارد

 .اثبات حجیت خبر واحد با روایات متواتر، اشکالی وارد نیست
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 کردنـد  رد اصولی علماي اکثر ،است کرده نقل زاده حکمی که را انسدادي دلیل رابعاً

 علـم  بـاب  انسـداد  بـه  قائل علما از نفر دو یک یا فقط و دانند نمی دمنس را علم باب و

 ).316ص تا، خمینی، بی(.هستند

زاده هـیچ تـوجهی بـه     اکبـر حکمـی   ع�وه بر آیات و روایات مذکور، علـی  خامساً

نداشته است. طبق حدیث متواتر ثقلین، تا روز قیامت براي گمراه  3حدیث متواتر ثقلین

نشدن باید به قرآن و عترت تمسک جست و امروزه که عصر غیبت امام معصوم است، 

 )259ـ254ص ،1398عارفی، ک: ن(.گیري کرد معتبر بهرهباید از روایات 

زیـرا وي حجیـت    ؛عق� باطل اسـت  ۀرد دلیل سیر بارۀزاده در سخن حکمی سادساً

ولی به شـش دلیـل    نباشد، پذیرفته حجیت احادیث عق� را زمانی که دلیلی بر رد ۀسیر

 ۀبنابراین دلیل بودن سیر .او مردود است ۀادیث را رد کرده است که تمام ادلحجیت اح

  .شود نقد می تفصیل به گانه وي شش ۀاین ادل ،در ادامه عق� قابل رد نیست.

  بر رد حجیت احادیث زاده . نقد تفصیلی ادلۀ حکمی3ـ3

 .زاده براي رد حجیت احادیث، ابتدا شش دلیل براي مدعاي خود ذکر کرده اسـت  حکمی

دیگري بر رد حجیت احادیـث ذکـر    ادلۀ، ) سپس در ادامه54، صش1322زاده،  حکمی(

تفصـیل پاسـخ داده    ادامه به تمام آن شـش دلیـل و ادلـۀ دیگـر وي بـه      کرده است که در

 شود.   می

 نقد عدم سازگاري بسیاري از احادیث با عقل. 1ـ3ـ3

مانند پر داشتن جبرئیل)، مخـالف عقـل   (داند زاده مخالف عقل می روایاتی که حکمیاو�ً 

بلکه با عقلی که مربوط به مادیات است و وجـود امـور غیرمـادي را نفـی     برهانی نیست، 

وي باید وجود خـدا و آخـرت را نیـز نفـی      باطلِ کند، ناسازگار است. با این استد�لِ می

 کرد.

با عقل برهانی سازگار نباشـد، بایـد فقـط همـان      برخی از روایاتبر فرض که  ثانیاً

 دسـته از روایـات  خاطر آن  روایات دیگر را نیز بهینکه تمام روایات را کنار گذاشت نه ا

 )317ص تا، خمینی، بی(.کنار بگذاریم

هایی از احادیثی که بر آن اشکال دارد، فقط از کتاب  براي بیان نمونه زاده حکمی ثالثاً

    ند از:ا که عبارت که بر این مطلب چندین اشکال وارد استنقل کرده  ا�نوار بحار
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ـ ا�نـوار  بحـار هدف ع�مه مجلسی از نگـارش کتـاب    .۱ وگیري از نـابودي  ، جل

قصد نداشته است که فقط احادیث صحیح و معتبر را در ایـن  احادیث بوده و 

  )319ص ،همان(.کتاب نقل کند

مباحـث  اسـتناد بـه روایـات در    اگر کسی اندکی با علم حدیث آشنا باشد، براي  .۲

 دهـد، نـه بـه کتـاب     ارجـاع مـی   اول دسـت  حدیثی قـدما و  هاي علمی به کتاب

ر احادیـث سـای   ا�نوار بحارزیرا  ؛است قدماناز منابع مت برگرفته که ا�نوار  بحار

 کتب را نقل کرده است و براي نقد حدیث باید به منبع اصلی ارجاع داده شود.  

 نقد عدم سازگاري بسیاري از احادیث با علم یا حس. 2ـ3ـ3

 ،احادیثی را کـه بـا حـس و علـم ظـاهري قابـل درك نبـوده        هزارسالهاسرار مؤلف اثر 

هـا اشـکال    تمام احادیثی که وي به آن که درحالیاست.  دانستهناسازگار با حس و علم 

ت که برخی از احادیث استنادشده توسط علم و حس ظاهري خارج اس ۀ، از حیطکرده

  از: اند عبارت و اشکال استناد وي به آن احادیث وي

: آیـا  )56، صش1322زاده،  حکمـی (هـا  مربوط به فلکیات و آسـمان احادیث  - 

 که به این روایات اشکال کرده است؟ها تسلط داشته  زاده بر تمام آسمان حکمی

: آیـا وي نسـبت بـه تمـام     )جـا  همان(احادیث مربوط به مشرق و مغرب زمین - 

 ۀهاي دیگر که در مشرق و مغرب زمین وجود دارنـد، احاطـ   کرات و کهکشان

ـ (؟که به حدیث جابلقا اشکال کرده استکامل داشته   ق:1403ک: مجلسـی،  ن

 )9، ح47، ص27ج

: آیا وي از چگونگی خلقـت مـاه   )57همان، ص(احادیث مربوط به خلقت ماه - 

 خبر بوده است؟ با

: آیا وي بر تمـام کـرات دیگـر    )جا همان(مریخ و زحل ۀاحادیث مربوط به کر - 

 احاطه داشته است؟

: آیـا وي از  )58و  57همـان، ص (ها فرشتگان و وظایف آن احادیث مربوط به - 

 خبر بوده است؟ امور فرشتگان با

: آیا وي بهشـت و جهـنم را   )57همان، ص(احادیث مربوط به بهشت و جهنم - 

 دیده بوده است؟ 
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  زاده هاي احادیث انکار شده توسط حکمی نقد نمونه. 3ـ3ـ3

هایی از احادیـث منقـول از    انکار حجیت تمام احادیث، نمونه برايزاده در انتها  حکمی

زاده،  حکمـی (.را بدون ذکر آدرسی از کتب متقدمان ذکر کرده اسـت  ا�نوار بحارکتاب 

 به این مطلب چندین اشکال وارد است: )58ـ56، صش1322

، بـدون ذکـر منبـع اصـلی آن،     ا�نوار بحارشده در کتاب  اشکال به احادیث نقل او�ً

  .از کتب متأخران است ا�نوار بحارنقد علمی احادیث نیست، زیرا  شیوۀ

، نبایـد حجیـت تمـام    ا�نـوار  بحاربر فرض وجود روایات غیر معتبر در کتاب  ثانیاً

  روایات را انکار کرد.  

یابی بـه  و د�لت آن بررسی شود. براي دست براي نقد حدیث باید اعتبار حدیث ثالثاً

ه در زاد منبع اصلی آن حدیث و سند آن بررسی شود. ولـی حکمـی  اعتبار حدیث، باید 

حدیث را ذکر کرده است و منبع اصلی آن و سند حدیث و  ها، فقط ترجمۀ تبیین نمونه

اشـتباه   بهد�لت حدیث نیز  نکرده است. ع�وه بر این دربارۀ حتی متن عربی آن را ذکر

  سخن گفته است. 

، به احادیثی که گویاي دو شهر در مغرب در ذکر اولین نمونه زاده حکمیمثال  براي

و منکـر صـدور چنـین    لسا نام دارد، اشـکال وارد کـرده   و مشرق است و جابلقا و جاب

. ولی منبع اصلی این روایت و سند آن را ذکر نکـرده و فقـط گفتـه    احادیثی شده است

 که) جابلسا(مغربر گري دید جابلقا) و(در مشرق یکی خدا را دو شهري است«است: 

واري داراي هزار هـزار در اسـت و   یو هر د آهناز  است دیواري داراي ها آن از هریک

است  حجت داند و بر همه ها را می آن ۀزبان است که امام هم ها هفتاد هزار هزار در آن

بـر   نیت ما و نفرینه کاري دارند و نه حرفی جز و�ها  آن د کهیگو گر میید و در جاي

  )56، صهمان(».نفر آن دو

زاده از عبـارت فـوق،    رسد منظور حکمـی  جو در منابع روایی، به نظر میو با جست

عبد اللَّه ع قَـالَ   یرٍ عنْ بعضِ رِجاله عنْ أَبِیعم ید عنِ ابنِ أَبِیزِیابنُ : «استاین روایت 

لنُ عنُ بسع یقَالَ الْح  لَّهإِنَّ ل  دشْـرِقِ   نِینَتَیما بِالْمماهدالْـأُخْرَى   إِح غْرِبِ   ولَ  بِـالْمـا  یعهِم

دنْ حم وریسدلَى کُلِّ مع و یدرَاعصابٍ مب أَلْف ینَإلٍ أَلْفف بٍ ونْ ذَهینِ م ونَ أَلْفعبا سه

هِمـا و مـا   یع اللُّغَات و ما فیو أَنَا أَعرِف جم تَکَلَّم کُلُّ لُغَإلٍ بِخلَاف لُغَإلِ صاحبتهایأَلْف لُغَإلٍ 
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لَیبا عم ا ومإلٌ غَینَهجا حغَ يرِیهِم یویرُ أَخ س192، ص26ج ،ق1403 مجلسی،(.»نِیالْح(  

روایـت را  نقل کرده است. ایـن   ا�ختصاصع�مه مجلسی عبارت فوق را از کتاب 

در مجلدات دیگر نیز نقل کرده است که ع�مه مجلسی  بصائر الدرجاتصاحب کتاب 

، 27همـان، ج (.نقـل کـرده اسـت    بصـائر الـدرجات  این روایت را از  ا�نوار بحارکتاب 

 الکـافی در کتـاب   فوق روایت ،ع�وه بر این )327، ص54ج و 337، ص43ج، 41ص

 کـافی ) البته سند این روایت از کتاب 469، ص1، جق1407کلینی، (.نیز نقل شده است

عقُوب یى عنْ محمد بنِ الْحسنِ عنْ یحیأَحمد بنُ محمد و محمد بنُ «عبارت است از: 

ـ  یعم ید عنِ ابنِ أَبِیزِیبنِ   ». عبـد اللَّـه ع قَـالَ إِنَّ الْحسـنَ ع قَـال      یرٍ عنْ رِجاله عـنْ أَبِ

  )جا همان(

، چنـد اشـکال دیگـر نیـز بـر ذکـر ایـن نمونـه از         فـوق  گانۀ سهع�وه بر اشکا�ت 

  از:   اند عبارتزاده وارد است که  حکمی

ـ   .1 ـ عم یدر تمام اسناد این روایت فردي مجهول وجود دارد و بعد از ابـنِ أَبِ ر، ی

 که این راوي مجهول است. ذکر شده » عن رجاله«عبارت 

پوشی از اشکال سندي فوق و بر فرض صدور چنـین روایتـی، گویـا     با چشم .2

زیـرا   ؛شـود  زاده منکر تمام چیزهایی شده است که با چشم دیـده نمـی   حکمی

 زمـین قـرار دارنـد،    ۀامکان دارد که در کرات دیگر، که در مشرق و مغرب کر

و  خبر باشـند  ها از آن بی ا چنین صفاتی وجود داشته باشد و انسانموجوداتی ب

زاده کـه منکـر تمـام     . بـا ایـن اسـتد�ل حکمـی    آن موجودات را ندیده باشند

بایسـت منکـر وجـود     است، وي میها شده  نشده توسط انسان موجودات دیده

حتی نزد خـود او چنـین اسـتد�لی از ریشـه باطـل       که درحالی ؛خدا نیز بشود

  ست.ا

 نقد ناسازگاري احادیث با یکدیگر. 4ـ3ـ3

کلی تمـام احادیـث، ناسـازگاري احادیـث بـا       زاده بر رد حکمی هاي هیکی دیگر از ادل

ها [احادیث] خودشـان بـا هـم     بیشتر این«بدین بیان که وي گفته است:  ؛یکدیگر است

) در 54، صش1322زاده،  حکمـی (».هـا  هاي حدیثی پر است از این سازند و کتاب نمی

  شود:  نقد این سخن وي گفته می
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ـ    او�ً  بـراي  ه همـین دلیـل  ما نیز قبول داریم که احادیث متعـارض وجـود دارد و ب

از احادیث تخصص �زم است. ولی اکثـر ایـن تعارضـات بـا      معارف و احکام استنباط

و  )610ــ 609، صق1432فر لنگرودي،  ک: احسانین(اصول و قواعدي قابل حل است

حل تعارض اخبار نوشته شـده    راه ۀنیز در زمین از جمله کتب اصول فقه)(کتب بسیاري

  )824ـ750، صق1416؛ انصاري، 460ـ435، صق1419ک: آخوند خراسانی، ن(.است

حدیث است، کتاب  ۀشیخ طوسی که یکی از محدثان متقدم و صاحبان کتب اربع

را براي رفع تعارض احادیث نگاشته است که با مراجعه به مقدمـه و مـتن    ا�ستبصار

طوسـی،  ک: ن(.دشو مشخص می رهاي رفع تعارض اخبا حل  این کتاب بسیاري از راه

ها، ماننـد تعـارض عـام و     ع�وه بر این بسیاري از تعارض). 5و  4، ص1، جق1390

 و رفـع  ، قابـل حـل  خاص، تعارض بدوي و غیرمستقر است و با قواعد فهم حـدیث 

 است.

تنافی و تعارض و اخت�فات علمی، در تمام علوم دیگر نیز وجود دارد ولی هرگـز  ً ثانیا

  )325ص تا، خمینی، بی(.این اخت�فات تمام علوم باطل است سبب توان گفت که به نمی

 نقد وجود روایات جعلی در کتب حدیثی. 5ـ3ـ3

ود روایات جعلی در کتب حدیثی وج ،زاده بر رد احادیث حکمی هاي هیکی دیگر از ادل

هـاي   کتـاب (دانیم بسیاري از این احادیث ساختگی است می: «است؛ چنانکه ایشان گفته

در نقـد   )54ش، ص1322زاده،  حکمـی (».حدیث موضوع یا مجعول دیده شود) دربارۀ

   شود: این سخن گفته می

 نیز جعلی حدیثولی یک نمونه  ،بسیاري از احادیث جعلی است که ایشان گفته او�ً

 کـه  درحـالی  ؛نمونه گفته است که به کتب داریه مراجعه شـود  ۀذکر نکرده و براي مشاهد

نقـد   ، ه طبق نظر برخی جعلی محسوب شدهبسیاري از علما بر جعلی بودن آن احادیثی ک

ــرد ــدا هوارد ک ــ(.ن ــایی، ن ــدي 529، صش1390ک: طباطب ــهري،  ري؛ محم ، ش1390ش

   )167ـ165ص

و راویان و محـدثان پـا�یش   در چندین مرحله توسط معصومان  روایات شیعه ثانیاً

ـ م ؛ بـراي احادیث جعلی از منابع معتبر حدیثی شیعه حذف شده اسـت اکثر و  شده ال، ث

ى که از یها وهیو با ش ثى به امام رضایهاى حد کتاب یونس بن عبدالرحمن با عرضۀ
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اسـتادان دانشـکده علـوم حـدیث،     (.پرداخت ث مىیاحاد  شیآموخته بود، به پا�شان یا

کتب حدیثی معتبـر، تعـداد   بر فرض وجود روایات جعلی در  ) بنابراین125، ص1390

  شمار است. آن انگشت

کتـاب   آن کـل  در کتـابی،  روایـات جعلـی   %1کمتر از وجود هیچ عاقلی براي  ثالثاً

 گذارد. حدیثی را کنار نمی

 نقد ظنی بودن احادیث  . 6ـ3ـ3

بـه  ایـن اخبـار ظنـی اسـت و     «زاده در ادامه در رد حجیت احادیث گفته است:  حکمی

، ) در ادامـه 54، صش1322زاده،  حکمـی (»نیسـت  حکم عقل و قرآن پیروي ظن جایز

  شود. وي نقد و رد می این دلیل نیز مانند سایر ادلۀ

ظنی است که با دلیل قطعـی، شـارع    ظن دو نوع است: معتبر و غیرمعتبر. ظن معتبر

ست. علماي اصـول در کتـب   آن را معتبر دانسته است. بنابراین دلیل حجیت آن قطعی ا

علمـا خبـر واحـد را     غالـب حجیت خبر واحد بحث کردند و  بارۀتفصیل در اصولی، به

چنـد کـه   مرتضـی، هر  دانند. البته تعداد اندکی از علما مانند سید ظن معتبر و حجت می

وایات کتـب قـدما، ماننـد    در مورد ر ،دانند ن را حجت نمییواحد غیرمقرون به قرا خبر

 ن دال بر صـدور اسـت و  یم روایات کتب اربعه مقرون به قرااند که تما گفته کتب اربعه

پس ایـن علمـا    )105ـ100، ص2، جش1390ک: مهریزي، ن(.اند را حجت دانستهها  آن

  دانند. اکثر روایات را قابل استناد میند و ز در عمل با علماي دیگر هم نظرنی

زاده مبنـی بـر رد حجیـت احادیـث      حکمـی  ۀگان شش ۀتمام ادلدر نتیجه تا به اینجا 

 عق� خبر واحد حجت است.  ۀطبق سیر بنابراینمردود است. 

 هاي نامربوط احادیث   زاده مبنی بر تأویل حکمیدیدگاه  نقد. 4ـ3

و این اشـکال را بـه تأویـل آیـات      بر تأویل احادیث اشکال گرفته زاده در ادامه حکمی

ولـی   داشته باشد أویلت یثاحاد این یدشا«وي گفته است:  ؛قرآن نیز سرایت داده است

 یـد عـاقلی سـخنی بگو   م اسـت کـه اگـر   را مسلّیز ؛است جایی یب یارهم کار بس أویلت

ظـام  غیـر از ایـن باشـد ن   ... و اگر فهمد از آن می فزي است که عریمقصودش همان چ

ه همین کار را با قرآن کردند... و نیز همـین کـار را بـا    ک خورد... چنان زندگی به هم می

هاي خنکـی آن را بـا علـوم قـدیم تطبیـق       حدیث کردند و در نتیجه یک زمان با تأویل
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هم طرز تأویل را عوض کردند، در صـورتی کـه   ها  آن عوض شدها  آن نمودند و چون

) در نقد ایـن سـخنان وي گفتـه    55، صش1322زاده،  حکمی(».و نه این نه آن درست

  شود: می

قابل انکار است و حتـی در  برخی از آیات و روایات امري غیر پذیر بودن تأویل او�ً

ـ هو الَّذى أَنـزَلَ علَ «و خداوند فرموده است:  ز از تأویل آیات سخن گفته شدهقرآن نی ک ی

ـ نَ فـىِ قُلُـوبِهِم ز  یفَأَمـا الَّـذ   محکَمات هنَّ أُم الْکتَابِ و أُخَرُ متَشَـابِهات  اتیالْکتَاب منْه ءا غٌ ی

لَـه إِلَّـا اللَّـه و الرَّاسـخُونَ فـىِ      یعلَم تَأْوِیو ما  لهیتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَةِ و ابتغَاء تَأْوِیفَ

اعم از تأویل آیات و روایـات)  (زاده هرگونه تأویلی را ) ولی حکمی7 :عمران آل(».الْعلْمِ

داند و معتقد است که هر عاقلی باید سخنش را مطابق فهم عرف بیـان   مخالف عقل می

، زیرا خداونـد نیـز در قـرآن    داند وي خدا را نیز غیرعاقل میباطل،  کند. با این استد�لِ

  .پذیر است آیات قرآن تأویلکه اي سخن گفته  گونه به

کسی قادر به تأویل آیات و روایات نیست و تأویل کردن قواعـد و اصـولی   هر ثانیاً

  دارد.  

م دیـن و عقـل برهـانی باشـد، آن را     ما نیز اگـر تـأویلی مخـالف اصـول مسـلّ      ثالثاً

  پذیریم. نمی

باشد، بنـابراین  پذیر بودن برخی از روایات دلیلی بر رد تمام روایات  اگر تأویل رابعاً

 ؛عمران باید تمام آیات قرآن را نیـز رد کنـیم   آل ۀهفتم سور ۀبا همین استد�ل و طبق آی

  هیچ عاقلی قائل به چنین مطلبی نیست. که درحالی

زاده گفته است که در قـرآن و حـدیث    حکمی قابل ذکر در اینجا این است که  ۀنکت

ولی این مطلب باطـل اسـت،    ؛دانسته استنسخ زیاد داریم و این را دلیلی بر رد اخبار 

و  )197، صش1393ک: مسعودي، ن(زیرا در قرآن و احادیث نسخ زیادي وجود ندارد

است. حتی طبق نظر مرحـوم   یاوردهن نیز حتی یک نمونه مثالبراي نسخ روایات ایشان 

 تـا،  خمینـی، بـی  (.امام یافتن یک ناسخ و منسوخ در احادیث نیـز کـاري دشـوار اسـت    

  )314ص

 زاده مبنی بر وجود روایات ضعیف فراوان در منابع حدیثی حکمیدیدگاه نقد . 5ـ3

از روایـات معتبرتـرین کتـاب حـدیثی      %12زاده در ک�می گفته است که فقـط   حکمی
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روایات آن ضعیف و غیرقابل استناد است.  ۀصحیح است و بقی کافیشیعه، یعنی کتاب 

مـذکور وارد   ۀگان روایات صحیح نیز اشکا�ت شش %12گفته است بر همان  ضمندر 

 اشکا�ت این ک�م در ادامه خواهد آمد.  )55، صش1322زاده،  حکمی(.است

آدرس داده  ا�نـوار  بحـار هاي احادیثی که آورده به  نمونه زاده براي بیان حکمی او�ً

 .کافیاست نه کتاب 

 را صحیح دانسته است؟  کافیاز روایات کتاب  %12ایشان طبق کدام مبنا، فقط  ثانیاً

 آیا به صرف ضعف سندي یک روایت، باید آن روایت را کنار گذاشت؟ ثالثاً

 تفصیل به دو سؤال زیر پاسخ داد.   زاده باید به براي نقد این سخن حکمی

 مبانی پذیرش و حجیت احادیث چیست؟  - 

طبـق هـر مبنـا     کافیغیرقابل پذیرش در کتاب  درصد روایات)(تعداد روایات - 

  چقدر است؟

 شود.  تفصیل به دو پرسش فوق پاسخ داده می در ادامۀ این مقاله به

  تبیین مبانی حجیت احادیث. 4

، در صـدد رد حجیـت   هزارسـاله  اسـرار زاده در بخش احادیث از کتاب  مطالب حکمی

 تمام احادیث است که برخی از مطالب وي در بخش قبل نقل و رد شد. در این بخـش 

ـ  مبانی حجیت احادیث نزد علما تبیین می زاده بـه   ا مشـخص گـردد کـه حکمـی    شود ت

مثـال وي   ان وي از ریشه باطل اسـت؛ بـراي  یک از این مبانی پایبند نیست و سخن هیچ

از روایات کتاب کافی صحیح اسـت، ولـی در ادامـه بـا تبیـین       %12قائل است که فقط 

یـک از مبـانی سـازگار     وي با هیچ شود که این سخن وشن میمبانی حجیت احادیث ر

   بسیار بیشتر از این مقدار است. کافینیست و تعداد روایات صحیح کتاب 

 مبانی پذیرش و حجیت احادیث. 1ـ4

ایـن   ۀمجموعـ  حجیت تعبدي: زیـر  .الفدر حجیت حدیث دو مبناي کلی وجود دارد: 

 حجیت عق�یی. ب. ؛مبنا سه قول است

بیـان   نـد باشـیم. بـه   بمبنا باید به دسـتورات شـارع پای  در این  حجیت تعبدي: .الف

خداوند یا معصومان) براي حجیت حدیث روش خاصی معرفی (شارع مقدستر  واضح

شده توسط شارع باشیم.  از حدیث باید تابع آن روش معرفی گیري اند و براي بهره کرده
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  از:   اند عبارتدر این مبنا اقوال متعددي وجود دارد که 

نَ آمنُـوا إِنْ  یها الَّـذ یا أَی« ۀن به این مبنا به آیقائ� خبر داراي راوي عادل:حجیت . 1

نـد خبـر   ا و طبق مفهوم مخـالف قائـل    ه) استناد کرد6: حجرات(»نُوایبِنَبإٍ فَتَب  جاءکُم فاسقٌ

  عادل نیاز به تبیین ندارد. 

مبنا احادیـث موثـق   عادل فراتر از ثقه است. طبق این مفهوم  حجیت خبر ثقه:. 2

روایـت اسـتناد    این ن به این مبنا نیز به روایات متعدد از جملهنیز حجت است. قائ�

جعلْـت فـداك    عالْحسنِ الرِّضَا  یقُلْت لأَبِ«که حسن بن علی بن یقطین گفت:  کردند

ونُس بنُ عبد ی، أَ فَینیه منْ معالمِ دیک أَسأَلُک عنْ کُلِّ ما أَحتَاج إِلَیلَا أَکَاد أَصلُ إِلَ  یإِنِّ

ـ الرَّحمنِ ثقَإلٌ آخُذُ عنْه ما أَحتَاج إِلَ ـ یه مـنْ معـالمِ د  ی ین   .ـمق1409 کشـی، (»فَقَـالَ نَع، 

 )490ص

ـ    «ن به این مبنا طبـق روایـت   قائ�حجیت روایات مشهور: . 3 رَ بـا اشْـتَهنَ یخُـذْ م

 و ابِکحرأَصا نَدم عاحادیـث مشـهور را   129، ص3ج ،ق1405 ،جمهـور  ابـی  ابـن (»د (

  کنند. دانند و احادیث شاذ را رد می حجت می

ثوق و اطمینان به آن اي را که و طبق معیارهایی، هر گزاره عق� حجیت عقإلیی: .ب

اي حاصـل   آن معیارها، اطمینان به صدور گزاره ۀپذیرند و اگر با م�حظ حاصل شود می

  )120ص ش،1385ک: ربانی، ن(.پذیرند نشود، آن گزاره را نمی

بـه ایـن مبنـا اعتبـار روایـت       ؛مبناي برگزیده در پذیرش حدیث نیز همین مبناست

ن اطمینان به صدور روایـات  یشود و برخی از معیارها و قرا می موثوق الصدور نیز گفته

 :)101ـ86ش، 1398ک: حسینی شیرازي، ن(از اند عبارت

 منبع روایت: بررسی قدمت و اعتبار منبع حدیثی. .۱

 راوي حدیث: بررسی وثاقت و صداقت راوي. .۲

مضمون خبر: بررسی سازگاري حدیث با عقل برهانی، سازگاري حدیث با علـم   .۳

 . قطعی، عدم مخالفت حدیث با قرآن و محکمات دین و...

عمـل علمـا و خبرگـان بـه مضـمون آن خبـر یـا         عمل علما بـه خبـر: بررسـی    .۴

 رویگردانی از آن.

 مؤیدات روایی: بررسی روایات مشابه و شاذ بودن یا شاذ نبودن روایت.  .۵
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 روایات غیرقابل پذیرش در کتاب کافی طبق هر مبنا تعداد. 2ـ4

گونه دلیلی تعداد روایات صـحیح   هیچ ، بدون اقامۀهزارسالهاسرار زاده در کتاب  حکمی

ولی این حـرف باطـل    )55ش، ص1322زاده،  حکمی(.دانسته است %12را  کافیکتاب 

روایـت   16200حـدود   کـافی در کتاب شود.  است و بط�ن این حرف اکنون اثبات می

تعـداد  حجیت تعبـدي و حجیـت عق�یـی،    وجود دارد، در ادامه طبق هرکدام از مبانی 

 شود. بیان می کافیتقریبی روایات معتبر کتاب 

 طبق مبناي حجیت تعبدي .الف

  . طبق مبناي حجیت خبر عادل  1

روایـت را   6000، حدود مرآة العقولبرخی از علما مانند ع�مه مجلسی در  -

 ).کافیاز روایات کتاب  %37حدود (داراي سند صحیح دانسته است

ماننـد   ؛گیرتر بودنـد در معنـاي عـدالت راوي سـخت    برخی دیگـر از محققـان   - 

در گیر بـوده اسـت،   ن راویـان سـخت  بهبودي که بسیار در عادل بـود محمدباقر 

کتـاب کـافی را داراي سـند     روایـت  4000حـدود   الکافیکتاب الصحیح من 

 ).کافیاز روایات کتاب  %25حدود (داند صحیح می

 . طبق مبناي حجیت خبر داراي راوي ثقه2

داراي سـند صـحیح یـا     کافیاز کتاب  حدیث 10000، حدود النور  درایإلافزار  نرمطبق 

 بنابراین این روایات طبق مبناي حجیت خبر داراي راوي ثقه معتبـر اسـت   ؛موثق است

 ).کافیاز روایات کتاب  %62حدود (

 . طبق مبناي حجیت خبر مشهور3

کتـاب مشـهوري را   برخی از علما مانند شیخ حر عـاملی، تمـام روایـات هـر      - 

زیرا کتاب  ؛معتبر است کافید. طبق این نظر تمام روایات کتاب ندان حجت می

 .از مشهورترین کتب حدیثی شیعیان است کافی

اند. طبـق   اما برخی دیگر از علما م�ك مشهور بودن را شاذ نبودن روایت دانسته - 

 خواهد بود.   %80بیش از  کافیاین مبنا نیز تعداد روایات معتبر کتاب 

 ب) طبق مبناي حجیت عقإلیی

ن دال بـر  یهمـراه بـا قـرا    کـافی روایات کتـاب   %90طبق این مبنا نیز بیش از  - 
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 صدور است.

ر یـ و قد ذکر غ«اهللا نائینی گفته است:   خویی به نقل از استاد خود، آیتاهللا آیت - 

منهـا  ء  یش یحإل و � مجال لرمیکلها صح یات الکافیأن روا  األع�م  واحد من

قـدس  (ینین النـائ یخ محمد حسـ یخنا األستاذ الشیبضعف سندها. و سمعت ش

ـ "قول: یمجلس بحثه  یف )سره ـ أسـناد روا  یإن المناقشإل ف حرفـإل   یات الکـاف ی

  )81، ص1، جق1413خویی، (»."العاجز

  مبانی اعتبار احادیث بندي . جمع3ـ4

توان گفت کـه فقـط    یک از مبانی پذیرش احادیث، نمی طبق هیچ ،بر مطالب فوق . بنا1

ترین مبنا را سختگیربهبودي که  محمدباقر معتبر است. حتی کافی% از روایات کتاب 12

را داراي سند صحیح دانسته است. پس سـخن   کافی% از روایات کتاب 25داشته است، 

  باطل است. ،کافی% از روایات کتاب 12مبنی بر صحیح دانستن  زاده حکمی

قابل  ،الصدور  طبق نظر برگزیده مبناي حجیت عق�یی و اعتبار روایات موثوق. 2

تک روایات بررسی شود  ن دال بر صدور، در تکیااست و طبق این مبنا باید قر قبول

بنـابراین طبـق مبنـاي برگزیـده و     و سپس به اعتبار یا عدم اعتبار روایتی حکم کـرد.  

  تـوان آن را رد   روایتـی نمـی   به صرف ضـعف سـنديِ   ور،اعتبار روایت موثوق الصد

 کرد.

قابل پـذیرش نبـود،    اش طبق مبناي برگزیده براي شخصی بر فرض اینکه روایتی. 3

 باید توقـف کـرد و علـم آن    ، بلکهرا رد کرد روایت نباید آن طبق دستور معصومان

ثنَا مـا  یإِذَا سمعتُم منْ حد«اند:  فرموده که امیرالمؤمنین را به اهلش سپرد. چنان سخن

ـ  یلَا تَعرِفُونَه فَرُدوه إِلَ وا إِذَا تَبـلِّمس و هنْدفُوا عق ـق  ینَا والْح شـعبه حرانـی،    ابـن (».نَ لَکُـم

 )116ص ،ق1404

فهم برخی از روایات مشکل است و نباید روایات را با عقل خـود بسـنجیم و   . 4

ثُنَا یحـد «فرمودنـد:   که امام باقر چنان ؛آن روایت را رد کنیم، عدم فهم در صورت

بعلَا   ص بعتَصسنَبِیم أَو قَرَّبم لَکإِلَّا م نُ بِهیؤْم      ـهقَلْب نَ اللَّـهـتَحام ـدبع لٌ أَورْسم

، 1ج، ق1404 ،صـفار (».نَـا یأَنْکَـرَت فَـرُدوه إِلَ  مانِ فَما عرَفَت قُلُوبکُم فَخُذُوه و ما یللْإِ

 )21ص



287   

 
 

 و نقد دیدگاه او در انکار حجیت احادیث زادهحکمی

  گیري نتیجه. 5

نقـد  تحلیل، زاده، بر رد حجیت احادیث  منقول از حکمی ۀتمامی ادل. در این پژوهش 1

از جمله در تفسـیر  (گیري از احادیث معتبر در تمام مباحث دینی و رد شد. بنابراین بهره

 تنها جایز بلکه ضروري است.  قرآن)، نه

از جملـه   ،گیـري از احادیـث معتبـر در تمـام علـوم      حجیت بهره متعددي بر ۀادل. 2

قرآنی، روایی و عقلـی متعـددي اشـاره     ۀجود دارد که در این مقاله به ادلتفسیر قرآن و

 گیـري از  هـره البتـه ب  ؛گیري کرد شد. بنابراین براي فهم صحیح قرآن باید از روایات بهره

گیري از منابع دیگر، مانند قرآن و عقل نیست  معناي عدم بهره روایات در تفسیر قرآن به

و طبق نظر برگزیده در تفسیر قرآن باید از تمام منابع معتبر مانند آیات دیگـر، روایـات   

  گیري شود. معتبر و عقل برهانی بهره

زیـرا   ،ر دین باشـد بسندگی د تواند در عمل، قائل به قرآن هیچ عالم و فقیهی نمی. 3

شـده اسـت و بسـیاري از    نجزئیات احکام دین، مانند تعداد رکعات نماز در قرآن بیان 

فهمید و براي یافتن مسـیر هـدایت بایـد از قـرآن و      معتبر امور دینی را باید از روایات

نیز بارها در روایت متواتر ثقلین، تمسک بـه   که پیامبر چنان ؛دشوگیري  روایات بهره

هر دو ثقل قرآن و عترت را موجب عدم گمراهی دانستند و امروزه که در عصر غیبـت  

  گیري شود. هستیم، براي تمسک به عترت باید از روایات معتبر بهره امام

  

  ها نوشت پی

. پـدر وي، شـیخ   متولـد شـد  اي مـذهبی   در خـانواده  وقم  ش در1276زاده در سال  یاکبر حکم . علی1

ـ (.شهري، از علماي مشهور قم بـود  مهدي قمی پایین کـه   ) چنـان 48ــ 31، صش1398ک: جعفریـان،  ن

قـم را تأسـیس    امی که از اراك به قم آمد تا حـوزۀ علمیـۀ  اهللا عبدالکریم حائري یزدي هنگ مرحوم آیت

ده در حـوزۀ علمیـۀ قـم و    زا اکبر حکمی ) علی33همان، ص(.کند، در منزل شیخ مهدي قمی اقامت کرد

. انـد  صدا دانسـته  خوانان خوش رضویه تحصیل کرد و مورخان او را از خطیبان سخنور و روضه مدرسۀ

زاده متـأثر از احمـد کسـروي بـود و از شـاگردان شـریعت        ) حکمـی 139، صش1396مقـدم،   اخوان(

و عقایـد شـیعیان   بسندگی در دین داشت. وي منتقد اعمـال   شد و تفکرات قرآن سنگلجی محسوب می

زاده برخـی از مطالـب    ) حکمـی 139، صهمـان (.را به همین منظور نوشت هزارسالهاسرار بود و کتاب 

  )82ـ77، صش1398ک: جعفریان، ن(.انتشار داده است همایون خود در رد عقاید شیعه را در نشریۀ
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 ،، آیـین پـاك  ، تمدن عصر حاضر راه نجات از آفاتاز:  اند عبارتزاده  اکبر حکمی ترین آثار علی مهم

مسـائلی از قبیـل احادیـث،     ،هزارسـاله اسرار زاده در کتاب  . حکمیهمایون ۀنشری و هزارسالهاسرار 

ث با عقـل و  برخی از احادی و ثواب آن، ابدي بودن قوانین اس�م، ناسازگاري اصل امامت، عزاداري

و از علما در مورد  کشیده ل به چالشصورت طرح سؤا مردم به دین را به ۀزندگی و علت عدم ع�ق

 ،ترین اثر مکتـوب وي  آخرین و مهم) 124، صش1393، و همکاران مؤدب(.آن پاسخ خواسته است

ایـن   بـه چـاپ رسـید.    1322در سال  پرچم ۀمختصر در مجل این کتابِ است. هزارساله اسرارکتاب 

پرسش است و با لحن تندي عقایـد شـیعه را نقـد کـرده اسـت. عنـاوین        13گفتار و  6شامل کتاب 

برخـی از علمـا، پاسـخ     از: خدا، امامت، روحـانی، قـانون و حـدیث.    اند عبارتگفتارهاي این کتاب 

در  را اسـرار  کشـف امام خمینی است که کتابی مفصل با عنوان ها  آن مطالب وي را دادند که یکی از

محور مطالب این مقاله، نقد برخی از مطالب وي در مورد احادیث در  نوشت. نقد مطالب این کتاب

  این کتاب است.

1 .اللَّهدباعأَب أَلْتلَّ ع سج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوـی  « عأُول ولَ ووا الرَّسیعأَط و وا اللَّهیعأَط  ـنْکُمرِ مفَقَـالَ   »الْـأَم

فَقُلْت لَه إِنَّ النَّاس یقُولُونَ فَما لَـه لَـم یسـم علیـاً و      ع نَزَلَت فی علی بنِ أَبِی طَالبٍ و الْحسنِ و الْحسینِ

ولَ اللَّهسإِنَّ ر ملَّ قَالَ فَقَالَ قُولُوا لَهج زَّ وع تَابِ اللَّهی کف هیتلَ بنَزَ ص أَه اللَّـه میس لَم لَاةُ والص لَیهع لَت  

 ولُ اللَّهستَّى کَانَ رعاً حبلَا أَر ثَلَاثاً و مصلَه  ـملَه کرَ ذَلي فَسالَّذ وو  286، ص1، جق1407کلینـی،  (.»ه
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