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طرح مسأله

یکی از مسائلی که در نظام تدوین حدیث دامنگیر بسیاری از روایات شدد ،وود ن ن ده بده
معنی است .روایت از معص م به دو گ نه است :الد -روایدت بده الظداع معصد م ن ه بده الظداع
ب-روایت به معنای الظاع معص م ن ه بالمعنی
ال  -روایت به الظاع معص م ن :
الراوِي َیا ال َظ ُّظ ال َّ ِذي َس ِم َع ُه ُدو َن َتغیِی ٍر َاو َتب ِدیهٍ
« َفه َِي روایه ال َح ِد َ
یث َع َل َّي النَّح ِ ال َّ ِذي َتح ِم ُل ُه َّ
ص َاو َت ِدی ٍم َاو َتأ ِخی ٍر» واسمی 1407ق  . 220روایت حدیث بده نحد ی کده راوی
َاو زیادَ ،او َن َ َ
حدیث را همان ط ر که شنید ،است بدون تغییر و تبددیه و زیداد و کاسدوی و ت ددیم و تداخیر در
الظاع ن ه کند.
اصه روایت به لظظ معص م است و راوی باید اصه الظاع معص م را بدون تغییدر ن ده کندد
ات س ِ
« َأ َّن َ
اَ َو َس َدع ُم ُه َع َلید ِه»
اْلص َه ِفي الروایه َأن تک ن بدا ال َظ ُّ
الر ُسدهِ َصد َل َ ُ
دم نِ ِمدن ُّ
دظ ال َمس ُ
اب شبهه 1407ق  55امام مالک گظوه است :حدیث رس ل خدا را باید با همدان لظدظ معصد م
بیان کرد و در غیر حدیث پیامبر ص اگر به معنا هم ن ده شد د ایدرادی نددارد .خبید بغددادی
1409ق 189
ب -ن ه به معنا:
یث َو ر َِوایوِ ِه بمعناء س َ اء کان اللَّظ ِ
«روایه بالمعني ب َِها َأ َداء ال َح ِد ِ
ده
ِي َاو َبع َُ ُ
ظ کلده ِمدن َّ
َ
الدرو َ
َ ٌ
ً
ب َِشر ِط َأن ُی َحا ِف َظ َع َل َّي ال َمعنِ ُّي» واسمی 1407ق  230ن ه به معنا بیان حددیث و ککدر ن ده
که لظظ از راوی باشد و ه بعض ن به شرطی که معنا حظظ ش د.
به این ترتید هر گا ،انسان کعمی را می شن د و معنای ن کعم در کهن انسان ثابت می
ش د و هر گا ،انسان بخ اهد ن کعم را بیان کند اگر با عین کعم موکلم بیان کند ن ه به الظاع
گ یند و اگر معنای کعم موکلم را با الظاع مرادف به نح ی که م ص د موکلم تماما بیان ش د ن ه
کند ن ه به معنا گ یند.
ن ه به معنا هما ن گ نه که از عن ان ن نیز بر مي ید به معنای ن ه محو ا و مُم ن یک
روایت است .به عبارت دیگر ن ه به معنا زمانی رخ می دهد که یکی از راویان درصدد بر یدد کده
هنگام ن ه سخنانی از معص م ن به جای حظظ صد رت اصدلی حددیث برداشدت خد یآ از ن
سخنان را با کمک واژگان و ص رت های دسو ری که خ د انوخاب کرد ،اسدت بداز سدازد و بده
دیگران منو ه نماید.
ن ه به معنی در م ابه ن ه به الظاع ورار دارد .در ن ه به الظاع راوی م ظ به حظظ دوید
عبارات و کلمات حدیث ب د ،و این کار را از طری حظدظ حددیث در حافظده یدا ثبدت و نگدار
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حدیث در دفاتر انجام می دهد و انجام ام ر یاد شد ،شاخصه ی ضابط بد دن راوی اسدت .امدا در
ن ه به معنی راوی م ظ به حظظ حدیث یا الظاع و عبارات ن نیسدت .بلکده معدانی و مظداهیم
روایات را با عبارات خ د به دیگران انو ال می دهد .نان که گا ،به صدع دیدد خد د حددیث را
مخوصر و احیانا ت بیع کرد ،و از ن ه کامه ن صرف نظر می کند .معارف . 142 1387
این امر عله ندی دارد که از همده مهدم تدر عددم نگدار بده م ودع حددیث در زمدان
پیامبر ص و ممن عیت نگار و تدوین ن پس از رحلت ن بزرگ ار است .پی مد عدم کوابت و
تدوین سریع حدیث حافظه ای شدن اکثر روایات و ن ده و انو دال شدظاهی ن ت سدط راویدان و
حامعن حدیث شد .اما با گذشت زمان و بروز عارضه پیری راویان حددیث کده بده طد ر طبیعدی
اغلد به فرام شی می انجامد ضع حافظه بسیاری از راویان نمایان شد و در نویجه روایات نهدا
با زیاد ،و ن صان و تغییر عبارات اولیه همرا ،گشت .و در پی ن ن ه به معنا به وجد د مدد یعندی
شنید ،های خ د را با الظاظی دیگر یا ساخواری مشابه که اصه معنا را می رساند بیان مدی کندد.
همان . 143
بدون شک ن ه به معنا در حدیث و یا اخوصدار ن بدر اصدالت حددیث تداثیر گذاشدوه و در
شرایبی م جد تحری م اصد حدیث می گردد .یعنی باید بررسی ش د با فرض وود ن ن ده بده
معنا در روایات احادیث م ج د در کواب های شیعه و سنی باید مشخص ش د تا ه انداز ،کاش
از و ل پیامبر ص و معص مین ن خ اهد ب د و تا ه انداز ،از م اصد ایشان فاصله دارد .این امدر
نه تنها در میان مسلمانان به عن ان عارضه ای نسبت به روایات م رد مبالعه ورار گرفوه بلکده از
ناحیه مسوشرفان و مخالظان اسعم به عن ان طعنی بر روایات وارد شد ،است .لذا یکی از مباحدث
مهم در اکثر کوابهای عل م حدیث بحث از ن ه به معنا در حدیث و پیامدهای ن است.
مح در این پژوهآ به دنبال بررسی پیامدهای منظی ن ه به معنا و بازتاب ن در روایات
نب ی ب د ،و در این خص ص پیامدهای منظی در ارتباط با روایات ن ه به معنا شد ،را شناسدایی و
سپس م رد ن د و بررسی و تحلیه ورار خ اهد داد.
پیشینه تحقیق
بحث ن ه به معنا را باید از زمان حیات پیامبر ص و بعد از رحلت ن حُرت و دور ،وبه از
تدوین و کوابت رسمی احادیث بررسی کرد .بسیاري از صحابه احادیث را نمی ن شدددوند و خلظا نیز
نه تنها از نگار ن خ دداري می کردندددددددددد بلکه بر از بین بردن ن شوه هاي حدیثی همت
گماشوند؛ در نویجه صحابه در ن ه حدیث به محظ ظات خ د تکیه می کردند .بدین ترتید ن ه
به معنا در احادیث صحابه رواج یافت.
در این زمینه پژوهآ هایی ند ص رت گرفوه که اهم نها عبارتند از:
 .1م اله « سید ن ه به معنا در احادیث ع امه و پیامدها» 1389 :سید علدی دلبدری؛ در
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این م اله به تعری و بیان پیشینه و ع امه و ضررهای ایدن سدید پرداخوده شدد ،اسدت .ولدی
ن یسند ،در اینجا ف ط  5ضرر را نام برد ،و هیچ ت ضیح نداد ،و  3روایت کلی برای ن ارائه کرد،
که ن هم ن ن پیامد در ن مشخص و تحلیه و بررسی نشد ،است.
 -2م اله «ن ه به معنا در حدیث ابعاد و ثار ن» 1387 :محمد ت ی اکبدر ندژاد؛ در ایدن
م اله به ج از ن ه به معنا شرایط ن ه به معنا در عصر بعد از تدوین و دعا پرداخوه شد ،است.
 -3م اله «ن ه به معنا در ور ن» 1391 :محمد ن ید زاد،؛ در این م الده شد اهد اثبدات
کنند ،وو ن ن ه به معنا در ور ن ج از ن ه به معنا در گزار ها پاسخ به شبهه ناهمداهنگی در
ن ه هاى ور ن و دفان از واوع نمایی زبان ور ن ارائه شد ،که هیچ پیامدی در این م الده بررسدی
نشد ،است.
 -4م اله «ن ه به معنی در حدیث عله و پیامدهای ن» 1385 :مجید معارف؛ این م اله
در صدد بررسی اصه پدید ،ن ه به معنی و نیز بیان ادله م اف دان و مخالظدان ن ده بده معندی و
شناخت پیامدهای ن ساماندهی شد ،است .لذا ن یسند ،در زمینه پیامدها تنها دو مد رد ن یعندی
پیامدهای ادبی-بعغی و پیامدهای معن ی را بررسی نم د ،است.
 -5کواب « سید شناسی حدیث» 1392 :عبدالهادی مسع دی؛ این کوداب در دو بخدآ
کلی سید های ماد ،پژوهآ و سید های پژوهآ تدوین شد ،است ایدن دو بخدآ در هظدد،
درس تنظیم و ارائه شد ،است .ن یسند ،در ن کواب در بخآ سدیدهدای مداد ،پدژوهآ و در
درس هظوم که عن ان "ن ه به معنا و هنگ سخن" دارد نیمی از این فصه را گذاری بدر مباحدث
ن ه به معنا اخوصاص داد ،است .و هدفآ شناخت مظه م جد از گسدور ،و شدرط ن ده معنداي
حدیث؛ گاهي از سیدهاي محومه و وو ن یافوه ناشي از ن ه معنا ب د ،و ند سدید را بددون
ککر مصداق از پیامدهاي شی  ،ن ه معنا بر شمرد،اند؛ مانند :بروز اخوعف اخبار نیافون مون اصلي
حدیث و در نویجه انکار برخي از احادیث تغییر شکه یافوه و نیز اخوعل مون حدیث.
م اله حاضر به غیر از سید ها و ضررهای ککر شد ،ن ه به معنا درمندابع بدا بده دنبدال
شناسایی پیامدهای منظی ن ه به معنا در روایات نب ی با ککر مصدادی و نم نده بد د ،و در ایدن
راسوا حوی ا مکان روایاتی که د ار ن ه به معنا شد ،و دارای ثار سد ئی هسدوند را شناسدایی و
م رد ن د و بررسی ورار خ اهد داد.
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 -1بررسی جواز نقل به معنا
در م ردج از ن ه به معنا در این وسمت به نظر برخی صاحبنظران اشار ،شد ،است:
خبید بغدادى گظوه است:
مسوحد ن است که حدیث با عین الظداظآ ن ده شد د؛ زیدرا ایدن سدالمورین را ،اسدت
1409ق . 167
 4پس از ن می گ ید در ج از ن ه سه رأى و نظر است .برخی ن ه به الظاع را مبل ا واجد
دانسوه اند برخی دیگر ن را در کعم رس ل خدا ص واجد می دانند و گرو ،س می به جد از ن
به ط ر مبل ع ید ،دارند همان 170د. 171
شهید ثانی 911د965ق بیان داشوه است:
راوى حدیث در ص رتی که با واژ ،هاى زبان عرب و معنداى نهدا و جایگدا ،هریدک شدنا
باشد می ت اند ن ه به معنا کند شهید ثانی ص7. 112
 -1-1بررسی ادله نقل به معنا
 -1-1-1روایات

در این وسمت به بررسی روایات در زمینه ن ه به معنی پرداخوه شد ،است.
ولنا یارس ل ساَ انا نسمع منک الحدیث فع ن در أن نؤدیه .ف ال« :اکا لم تحل ا حراما ولدم
تحرم ا حع واصبوم المعنی فعبأس …» .مجلسی . 161 :2
به رس ل خدا ص عرضه داشویم حدیثی را می شن یم ولی نمی ت انیم نگ نه که شدنیدیم
ن ه کنیم .فرم د« :اگر حعلی را حرام نکنید و حرامی را حعل نکنید و بده ح ی دت معندا رسدید،
باشید منعی نیست».
د وال رس ل ساَ ص « :من کذب علی موعمدا فلیوب أ م عد ،بین عینی جهنم» .ودال فشد
کلک علی اصحابه حوی عرض فی وج ههم ووال ا یارسد ل ساَ ولدت هدذا ونحدن نسدمع مندک
الحدیث فنزید ونن ص ون دم ونؤخر .ف ال« :لم اعن کلک ولکن من کذب علی یرو عیبی ویشدین
ا سعم» .مو ی هندی 236 :10
رس ل خدا ص فرم د« :هرکس بر من دروغ بندد جایگاهآ میان دو شم دوزخ اسدت».
این سخن بر یاران ایشان گران مد و ناراحوی بر هر ،نان شکارشد .گظوند :اى رس ل خدا ص
ما سخنی از شما می شن یم از ن می کاهیم یا بر ن می افزاییم و ت دیم و تدأخیر در ن انجدام
می دهیم .رس ل خدا ص فرم د « :مراد من این گ نه ن ه نیست؛ بلکه ن است که کسی دروغی
به من نسبت دهد و وصد عید ج یی از من یا مش  ،ساخون دین باشد».
د روى عن النبی ص انه وال« :رحم ساَ امرءا سمع م الوی فلم یزد فیه فدرب حامده ف ده
لیس بظ یه» .همان . 228 :10
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از رس ل خدا ن ه شد ،است که فرم د« :خداى رحمت کند کسی را کده د ن سدخن مدرا
شنید ن را دریابد و همانگ نه به دیگران برساند .ه بسا ناوه ف هی که خ د ف یه نیست».
این حدیث بر رجحان و برترى ن ه با الظاع د لت دارد و این مبلد جاى تردیدد و انکدار
نیست .اما باید دانسوه ش د که این روایت معارض دسوه اول نیست؛ راکده نهدا در د لدت بدر
ج از صراحت داشت و این م رد اگر بر منع به ط ر وبع د لت داشت باید حمه بر رجحان می
شد؛ ه رسد به اکن ن که مُم ن دسوه دوم خ د رجحان است.
در ادامه ند م رد از احادیث که بیانگر دیدگا ،ائمه اطهار ن در زمینه ن ه به معنا می باشد
بیان گردید ،است.
«وال  :ولت ْلبي عبد ساَ علیه السعم  :أسدمع الحددیث مند فلعلدي أرویده کمدا
تعال وهل َّم واوعد واجلس».
سمعوه ف ال  :إکا أصبت الصلد منه فع بأس إنما ه بمنزلة َ
شخصی به امام صادق ن گظت :از شما حدیثی را میشن م و شاید نانکه از شما شنید،ام
ن ه نکنم؟ امام ن فرم د« :هرگا ،ج هر و اساس روایت را محظ ع نگا ،داری مانعی نددارد ایدن
تنها به منزله جابجا کردن میان کلمات تعال با هلم به معندای بیدا و اوعدد بدا اجلس بده معندای
بنشین است حر عاملی . 105:27
محمد بن مسلم ن ه می کند که به امام صادق ن عرض کردم :من از شما حدیث شنید،
اما در م ام ن ه د ار زیاد ،و ن صان می ش م .امام ن فرم د « :اگر در صدد انو ال معانی باشدی
اشکالی ندارد » .کلینی . 51:1
داود بن فرود گ ید :به امام صادق ن گظوم :من از شما احادیثی مدی شدن م .در نظدر دارم
نها را همانگ نه که شنید ،ام باز گ کنم اما نمی ش د .امام صادق ن فرم د :یا در این م ض ن
عمدی داری؟ گظوم :نه .باز فرم د :در صدد هسوی که معانی را ن ه کندی؟ گظدوم :ری .امدام ن
فرم د :پس اشکالی ندارد .همانجا
با بررسی روایات ککر شد ،در زمینه ن ه به معنی می ت ان بیدان داشدت اسداس دیددگا،
امامان ن در زمینه ن ه به معنا به شر کیه می باشد:
ال  :ن ه به الظاع روایات به ن ه به معنای نها ارجحیت دارد.
ب  -ن ه به معنای روایات امری مجاز می باشد مشروط به ن که:
 -1معانی و م اصد روایات به درسوی انو ال پیدا کند.
 - 2الظاع و عبارات حدیث خعف م ازین ادبی نب د ،و به عبدارتی دیگدر عداری از رکالدت
لظظی باشد.
نیز زم به ککر می باشد که این تعلیمات همان است که بعدها در کوابهای عل م حدیث بدا
عن ان شرایط و ض ابط ن ه به معنی از ناحیده محددثان مد رد بحدث ودرار گرفدت .مجلسدی :2
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163و164
 -2-1-1رویّه عقال

ن ه به معنا بدانسان که در معنا خللی واردنش د در محداورات ع عیدی امدرى موعدارف و
شایع است .شارن نیز از این رویه ردعی نداشوه است .به تعبیر دیگر ع ع در محداورات خد د بدا
این تسامح به ن ه می پردازند و خ د را م ید به ن ه عین واژ ،ها نمی دانند .شریعت اسعمی نیدز
از این سدیر ،و رو مندع نکدرد ،بلکده روایدات ن ده شدد ،پیشدین مؤیدد ایدن رو اسدت.
:
 .برخی از عالمان عل م حددیث دربدار ،ن ده بده معندا گظوده اندد:
بداهت ع ه حکم به ج از بلکه رجحان ن می نماید مدیرشانه ی (128
 -3-1-1سیره صحابه و راویان

مح حلی در این زمینه بیان داشوه است:
ان الصحابة کانت تروى مجالس النبی بعد ان ُاءها وتباول المدد ویبعدد فدی العداد ب داء
الظاظه بعینها علی اْلکهان وْلن ساَ سبحانه وص ال صة ال احد بالظاع مخولظة  .مح د حلدی
1403ق 153
یاران پیامبر ص مجالس وى را پس از گذشت زمانی ن ه می کردندد و بده طد ر طبیعدی
عین واژ ،ها در کهن نمی ماند .خداوند نیز در ور ن یدک واوعده را بدا واژ ،هداى مخولد ن ده
میکند.
برخی از ن یسندگان اهه سنت بیان داشوه اند:
وضعیت اکثر صحابه و پیشینیان گ اهی می دهد که با ن ه به معنا روایت می کدرد ،اندد و
دلیه این امر ن ه هاى موعدد از یک حدیث یا یک وصه است صع الدین ادلبی 1403ق 77
35
.
...
درنهایت می ت ان بیان داشت با ت جه به این که راویان در یک سبح از معرفت و دانآ نب دندد
و راههاى حظظ و نگهدارى اولیه به حظظ منوهی مدی شدد و حساسدیوی از سد ى پیدامبر ص و
ائمه ن براى ن ه دوی ایجاد نشد ،ب د36.
 -4-1-1عسر و حرج در نقل به الفاظ

یکی از ادله اى که وائعن به ج از ن ه به معنا بدان تمسک جسوه اند این است که اگر ن
را روا ندانیم از بسیارى از احادیث نظعی نخ اهیم برد و در ن ه احادیث موحمه مشد ت و حدرج
خ اهیم شد .حسن بصرى گظوه است« :اگر ن ه به معنا روا نب د ما حدیث ن ده نمدی کدردیم» و
دیگرى گظوه است« :اگر معنا وسیع نب د مردم هعک می شدند» و… همه اینهدا بدر ایدن امدر
تأکید دارد که ن ه به لظظ با دش ارى و سخوی همرا ،است و این شاهد است که ن ده بده معندا
. .... ..
جدددایز مدددی باشدددد .المبیعدددی 129
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در همین راسواست این اسود ل که اگر شریعت اسعمی ترجمه احادیث را روا دانسوه تبددیه ن
را در یک زبان با حظظ معنا نیز جایز خ اهدکرد واسمی دمش ی . 232
لذا اگر پذیرفوه ش د که ن ه بده معندا امدرى ع عیدی اسدت و در میدان اصدحاب و یداران
پیامبر ص و ائمه ن نیز رواج داشوه اسدت بایدد در معنداکردن حددیث و اسدونباط از ن دودت
بیشورى نم د .زیرا از یکس بسیارى از م ارد که احادیث مکدررى در یدک مُدم ن ن ده شدد،
درواوع یک سخن ب د ،است که راویان با الظاع مخولظی از ن تعبیر کرد ،اند؛ از س ى دیگر باید
ودر مشورک این واژ ،ها و الظاع را در اسونباط معحظه کرد ،و از ویژگیهاى الظداع صدرف نظدر
کرد و این حوی در م اردى که یک ن ه بیشور نیست هم شایسوه است منظ ر گردد.
 -2پیامدهای نقل به معنی
ن ه به معنا اگر ه با شرایط ج از همرا ،باشد در احادیث و جامعه اسعمی دارای ثار س ئی
ب د ،است و پیامدهایی نسبت به اصالت حدیث ایجاد می کند که مهمترین نها عبارتند از:
 -1-2اختالف احادیث

یکی از بارزترین پیامد ن ه به معنا اخوعف احادیث می باشدد و ایدن اخدوعف در بعُدی از
احادیث بسیار زیاد است و گا ،باعث تعارض دو حدیث می ش د و گاهی هم با وجد د اخدوعف در
الظاع اخوعفی در حکم ایجاد نمی ش د و گاهی هم این اخوعف در حد بسیار کم است.
ن ه به معنا در احادیث از ع امه مهم پیدایآ اخوعف در اخبار است .اگدر اصده کداربرد
رو «ن ه به معنا» در ن ه راویان پذیرفوه ش د به ط ر طبیعی اخوعف های فراوانی در مود ن
من ل به وج د می ید که در م اردی تعارض نمایی دارند .این سید مهمترین اثر منظدي ن ده
به معناي به طری ناصحیح است که منشأ مشکعت دیگر ميش د .هر گا ،راوي حدیث یا مؤل
معنا را به درسوي تشخیص ندهد و همان برداشت نادرست خ د را در والد الظاظي دیگدر عرضده
کند زمینه این مشکه را فراهم مي ورد .اگر ناوه بعدي نیز شی  ،ن ده بده معندا را بده گ نده اي
نادرست تکرار کند معنایي دورتر از معنای درست به دست می دهد نگا ،معنایی پدیدد مدی یدد
که به هیچ روی پذیرفونی و وابه ت جیه نیست .مسع دی . 121 :1 1392
نم نه زیر شاهد خ بی برای این سید است .این حدیث را شیخ صدوق به ص رت مرسده
و شیخ ط سی به ص رت مسند و صحیح از امام صادق ن ن ه کرد ،اسدت :ودال الصدادق علیده
اَ
إسرائیه إکا
کان َبن
أصاب َ
َ
السعمَ « :
َ
ِالم اریضِ و َودد َو َّس َ
دع س ُ
أحدهم َوبر ُ ب لٍ َو َر ُض ا لُح َمهم ب َ
ِ
الماء َط ُهد ر ًا َفدان ُظروا کید َ َتک ُند َن»
ین السماء واْلرضِ َ
ِأوسع ما َب َ
ع َّز َ
وج َّه علی ُکم ب َ
وج َع َه ل ُکم َ
صدوق 13 10 :1 1361؛ ط سی 1410ق  . 27 356 :1هنگامی که وبدر،ای بد ل
به یکی از بنی اسرائیه اصابت ميکرد با ویچی گ شوشان را مي یدند؛ در حالي که خداوندد عدز
وجه با گسورد،ترین شیء میان سمان و زمین شما را راحدت کدرد ،اسدت و ب را بدرای شدما
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پاککنند ،گردانید .،پس بنگرید گ نهاید؟
حدیث ف ق از نظر معنایی د ار اشکال می باشد .گ نه میت ان اموی مانند بنی اسرائیه را
وادار به این حکم کرد؟ و بر فرض وادار شدن به این حکم سخت و غیر موعارف یا وبع گ شت
ِ
نجاست بیشور نميانجامد؟ پیگیری این حدیث تأثیر کاربرد ن ه معنا را در تغییر معنای حدیث
به
نشان ميدهد .ن ه همین حدیث در تظسیر علی بن ابراهیم به گ نهای اسدت کده بده مدا کمدک
ميکند تا تغییر ص رت گرفوه را تشخیص دهیم و گ نگی ن ه معندا را حددس بدزنیم .علدی بدن
الر ُس َل النَّب َِّي اْل َم َّي ال َّ ِذي َیجِ ُدو َن ُه َمک ُو ب ًا ِعن َد ُهم ِفي الوَّ را ِ َو
ین یوَّب ُِع َن َّ
ابراهیم در شر یه« :ال َّ ِذ َ
دم البَّ یَ ِ
اْلنجِ یهِ یأم ُر ُهم بِالمع ُر ِ
ِ
دث
در ُم َع َلدیه ُِم ال َخ َبائِ َ
وف َو َین َها ُهم َعنِ ال ُمن َک ِر َو ُی ِح ُّه لَ ُه ُ
بدات َو ُی َح َ
َ ُ
َ
عل الَّوِي کا َنت َع َلیهِم» 1ا عراف 157 :ميگ ید :یعني« :الثِ َه الدذي
َو َی َُ ُع َعن ُهم ِإص َر ُهم َو اْلغ َ
سه وال ض ء ب ِ
الودیم ُم و
ِالماء ولَم َی ِح َّه لَهدم
کان علی َبنی
اَ علیهم ال ُغ َ
إسرائیه وه أنَّه َف َر َ
َ
َ
ُّ
ض سُ
َ
ِِ
ِ
الرج ُه إکا أک َن َد َخ َر َج َن َظ ُسه ُمنوِ َن ًا َف ُیع َل ُم
والمحاری ِد وکان ُ
َیح ُّه لهم الصع ُ إ في الب َِیعِ والکنائس َ
أصاب شیئ ًا ِمن بدنِه الب ُل َو َب ُع  ،ولَم ی ِح َّه لَهم المغ َن ُمَ .فر َفع کل رس ُل س ِ
اَ عدن
أنَّه أک َن َد وإکا
َ
َ َ
َ
َ
َ
دعل
َّأموِه» ومی  .242 :1 1367حر عداملی 1409ق  . 3842 351 :3مدراد از « َو اْلغ َ
الَّوِي کا َنت َع َلیهِم» بار سنگینی است که بر دو بنی اسرائیه ب د و ن اینکه خداوندد غسده و
وض با ب را بر نان واجد ساخوه ب د و تیمم برایشان روا نب د؛ نماز برای نان جز در کلیسداها و
کنیسهها و دیرها جایز نب د؛ هنگامی که کسی گنا ،می کرد ن َظسآ بدب میشد و همگدان مدی
فهمیدند که گناهی از او سر زد،؛ هرگا ،ب ل به بخشی از بدنشان اصابت میکرد با او وبع راببه
میکردند؛ و غنیمت برایشان حعل نب د .اما رس ل خدا ص این ها را از اموآ برداشت.
به احومال فراوان عبارت اصلی حدیث نخست « َو َب ُعد  »،بد د ،اسدت و بده معندای وبدع
راببه نه وبع عُ ؛ و ضمیر « »،نیز به شخص باز میگشوه و نده انددا ِم نجسشدد،؛ و عبدارت
ِالم اریضِ » نیز در فر یند ن ه معنا افزود ،شد ،است .یعنی بنی اسرائیه نین شخصی
«لُح َمهم ب َ
را به مجالس و مجامع خ د را ،نمی دادند تا ن که خ د را تبهیر کند .ایدن معندا بدا کاربردهدای
«وبع  »،نیز همس است .کاربرد اول :ثعلبی از ابن عباس -که وبع راببده یهد د بدا عبداد بدن
وبدین الیهد ِد
الصامت را سبد نزول یکی از یات دانسوه -نین ن ه کرد ،اسدت« :کدان بی َنده
َ
ِحل ٌ َفلما أس َل َم َو َب ُع  »،عاملي بی تا  261 :1؛ میان او و یه د پیمانی بد د کده د ن اسدعم
 .1کسانی که از فرستاده و پیامبرِ درس ناخوانده و همان کسی که [نام و مشخداتِ] او را نزد خود در تورات و
انجیو ،نو ته مییابند و  ،پیروی میکنند؛ [پیامبری] که آنان را به هر کار پسندیده فرمان میدهد و از هر کار
ز ت ،باز میدارد و پاکیزهها را بر آنان والل و پلیدها را ورام میکند و بار سنگین آنان و زنجیرهایی را که بر
گردنشان است ،از آنها بر میدارد.
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ورد [ ن را شکسوه] از او بریدند .کاربرد دوم :ععمه مجلسی در شر « ِش اق بدا پیدامبر» کده در
یه :إ«ِ َّن ال َّ ِذین َک َظروا َو ص ُّدوا عن سبِیهِ س ِ
الر ُس َل» محمد 32 :مبر شد ،به ن ه از
اَ َو َشاوُّ ا َّ
َ ُ
َ َ
َ
ِ
ِ
المیثاق علیهم له» مجلسدی
بعد أخذ،
تظسیر ومی نین ورد ،است« :أيَ :و َب ُع  ،في أههِ بیوه َ
َ
1403ق 163 :30؛ ومی  309 :2 1367؛ پس از ن کده پیدامبر اکدرم ص از ندان بدرای
علی ن پیمان گرفت از خان اد،ا بریدند .این حدیث ن ههای دیگری نیز دارد .ر.ک :نسدائی
ج  1ص  . 28همچنین حدسهای دیگری مانندد بریددن لبداس و نده عُد نجسشدد ،نیدز
می ت ان زد؛ اما دیدگا ،های ف ق برگرفوه از نظر ععمه شعرانی می باشد .ش شدوری 1396
 .74 :1صدوق؛ 10 :1 1361؛ پان شت علي اکبر غظاري .
یکی از مح ان می گ ید« :ظاهر ًا این حکم در روز شنبه که روز به معبد رفون و عبدادت
نهاست معم ل ب د ،و شخص مذک ر به معبد را ،نمی یافت .یکی از راویان مرجع ضمیر بارز در
«وبع  »،را درست نشناخوه و ن را به بدن یا ب ل بازگرداند ،و خبر را ن ه به معنا کدرد ،و ایدن
م جد شد ،که شارحان در معنای خبر درماند ،ش ند؛ ن یه دیان نین کاری را نمدی کنندد و
نمی ت انند هم بکنند و به خ بی از لظظ بر می ید که در ن تصرف شد ،است و نیز معنا ندارد که
یکی از نها به ب ل ل د ،ش د و دیگران گ شت هدای خد د را بچینندد ».صددوق :1 1361
. 26
ععمه طباطبایي نیز در م اردي به این نکوه اشار ،کرد،اند؛ مثع دربار ،ی روایدات داسدوان
اصحاب که می گ یند« :در بیان داسوان اصحاب که از طری شیعه و سني روایات بسدیاری
وج د دارد ولیکن خیلی با هم اخوعف دارند به ط ري که در میان همه نها حوی دو روایت دید،
نمی ش د که از هر جهت مثه هم باشند ».طباطبایي 1417ق . 281 :13
یآ الذی ُیوراءی ِفی الروایات َت َب َّر َق إلیهدا ِمدن
ایشان در جای دیگری میفرمایند« :والوش ُ
ج َِه ِة الن هِ بالمعنی» طباطبایی 1417ق  96 :16این تش یآ و اخوعفی که در روایدات دیدد،
میش د از را ،ن ه به معنا در نها را ،یافوه و راویان فرمایآ امام را بدا عبدارت خ دشدان ن ده
کرد،اند در نویجه این ط ر شد ،است.
اخوعف احادیث گاهی باعث می ش د هر گروهی یک حدیث را مسوند ورار دهند و بدا هدم
اخوعف پیدا کنند و مذاهد ف هی ب ج د ید که این بیشور در اهه سنت مشخص است .بده نظدر
می رسد این اخوعف نشأت گرفوه از ن ه به معنای نادرست راویان است که باعث شد ،حوی راء
ف هی مجوهدان باهم اخوعف یابند.
همچنین یکی دیگر از اشکال اخوعف در حدیث که ریشه در ن ه بده معندای حددیث دارد
مساله ی تعارض و اخوعف می باشد« .تعارض» مصدر باب «تظاعده» و مشدو از «عدرض»
است که هم به معنای اظهار و ابراز است و هم به معنای پهنا در م ابه طد ل درازا فراهیددی
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1405ق  . 271 :1هر دو معنی در محه بحث موناسد است؛ زیرا هر یک از دو خبدر در م ابده
هم ظاهر میش د و عرض اندام میکند؛ همانط ر که میت ان گظت :هر یک از نهدا خد د را در
م ابه دیگری از نظر حجیت و اعوبار همعرض و همارز میداند«.تعارض» در اصبع تنافی
و ناسازگاری عرفی در مظاد و مدل ل دو یا ند خبر یا دلیه را تعارض گ یند .صددر 1410ق 513
م ص د از تنافیِ عرفی در برابر ع لی این است که این ناسازگاری اعم اسدت از اینکده بده نحد
تباین کلی باشد یا عامین من وجه یا عم م و خص ص مبل تا م ارد جمع عرفدی را هدم شدامه
گردد .سبحانی 439 :4 1376
شیخ ط سی در باب «ج از أکه لح م اْلضاحی» روایوی از اب الصبا از امام صادق ن ن ه
میکند که فرم دند :رس ل خدا ص از خ ردن گ شت های وربانی بعد از سه روز مندع کردندد
ولی بعد ًا اجاز ،دادند و فرم دند :از گ شت های وربانی بعد از سه روز بخ رید و ن را کخیر ،کنید.
از طرفی روایوی را از محمد بن مسلم از امام باور ن ن ه میکند که ایشان فرم دند :همانا پیامبر
ص از نگهداری گ شت های وربانی بیآ از سه روز نهی کردند .در ادامه شیخ میگ یدد :ایدن
دو روایت ناسازگار نیست؛ زیرا مانعی ندارد که محمد بن مسلم با اب الصبا هر دو این بخآ از
خبر را شنید ،باشند که پیامبر ص از این گ شت ها نهی کرد ،است لکن بخشی از حدیث را که
بعد ًا پیامبر ص اکن دادند اب الصبا گزار کرد ،ولی محمد بن مسدلم ن را فرامد کدرد،
است .ط سی  177 :2 1363نیز در بحث وج ب ترتید در غسده خبدری بدر خدعف سدایر
روایات ورد ،است که امام ن نخست دسو ر شسون بددن طدرف راسدت و د و بعدد سدر را
داد،اند .شیخ ط سی مین یسد«:ب ه احومال و ی راوی در این خبر اشوبا ،کرد ،و ن را به خد بی
ضبط نکرد ،و مبلد بر او مشوبه شد ،است؛ ه اینکه ممکن است شنید ،باشد که امام صادق ن
به ن زن فرم دند« :سرت را غسه بد ،و در هنگام س ار شدن بدن را غسه بدد »،ولدی او ایدن
خبر را وارونه گزار کرد ،است .گ ا ،بر این سخن ن ه دیگ ِر راوی به همینگ نه است» .همان
212 :4
گا ،طب گمانِ راوی میان حدیث ن هِ به معنای او و روایات اصدیه معصد مان ن تعدارض
رخ می دهد که برخی از بزرگان مانند شیخ ط سی با ت جه دادن بده اشدوبا ،راوی در ن ده رفدع
ِ
الس ُک نِ َی َعدن َأبِدی َعبد ِد ساَ
بن
لی ُ
َ
لی َعنِ َّ
تعارض می نمایند؛ مانندَ « :ع ٌّ
ابراهیم َعن أبیه َعنِ النَّ َف َ
السه ُم ٌ ِ
مانی ِة ل َ لِ ساَ َتعالَی
علیه السعم أن َُّه ُسئِ َه َعن َر ُجهٍ ُی ِصی ب َِسه ٍم ِمن مالِ ِه َف َ
ال َّ
واحد من َث َ
ِ
ِمین َو ِفدی
الر ِ
الص ُ
وداب والغدار َ
دوات لِل ُظ َ راء َو ال َمساکینِ َوالعا ِم َ
إنَّما َّ
لین َع َلیها َو ال ُمؤل َّ َظ ِة ُو ُل ُب ُهم َو ِفی َ
السبیهِ ت به 60 :؛ سک نی روایت نم د ،اسدت کده از امدام صدادق ن دربدار ،ی
َسبیهِ ساَ وابنِ َّ
مردی که به سهمی از مال خ د وصیت نم د ،ب د سؤال شد .ایشان فرم دند :سهم یک وسدمت
از هشت تاست؛ زیرا در ور ن مد ،است :همانا صدوات برای نیازمندان و درماندگان و کدارگزاران
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زکات و جلد دلها و زادکردن بندگان و وامداران و در را ،خدا و در را ،ماندگان است».
ُالٍ َعن َعمرو بنِ
الح َسنِ بنِ َف َّ
لی بن َ
اما در روایوی دیگر نین مد ،استَ « :ف َّأما ما َر ُ
واَ ،ع ُّ
ِ ِ
ٍ
ودال َمدن
الم ِغیر ِ َعن َطل َح َة بنِ َزی ٍد َعن َأبِی َعب ِد ساَ َعن أبی ِه علیه السدعم َ
َسعید َعن َعبد ساَ بنِ ُ
ِ
ِ ِِ
شر ٍ »؛ امام صادق ن از پدر ن ه فرم د ،است :کسی که
َأو َصی ب َِسه ٍم من ماله َف ُه َ َسه ٌم من َع َ
به سهمی از مالآ وصیت نماید ن سهم یک وسمت از د ،تاست».
دم
شیخ ط سی می فرماید« :فال َ ج ُه ِفی َهذا َ
أح ُد َشی َئینِ َأ َح َد ُهما أن َی ُک َن الدراوی َو َه َ
الخ َب ِر َ
ِ
دد»
المع َندی وا ِح ٌ
دن َّ
مع کلِ َ
السده ِم َو َظ َّ
ن ُه َیم َو ُ
وا ،فی َّ
نع أن َی ُک َن َس َ
ک ِفی َتظسی ِر الجِ زء َف َر ُ
أن َ
ط سی  .133 :4 1363ب  1 80و  . 3در ت جیه این خبر دو احومدال اسدت :یکدی اینکده
راوی اشوبا ،نم د،؛ زیرا ممکن است ن را در تظسیر جدزء شدنید ،باشدد ولدی او ن را در سدهم
روایت نم د ،و گمان برد ،است که معنای نها یکی است» دلبری . 139 1386
می ت ان گظت ن ه به معنای نادرست راوی باعث تعارض احادیث شد ،به ط ری کده روای
بعدی این اشوبا ،را تکرار نم د ،و باعث سردرگرمی روایان دیگر شد ،است.
 -2-2اضطراب در متن احادیث

گاهی اخوعف لظظی بین احادیث ن در زیاد می ش د که مون روایت مُبرب می ش د بده
دن
گ نه ای که دیگر نمی ت ان اصه ن را تشخیص داد ش شوری دربار ،این پدیدد ،تعبیدر « َو ِم َ
دح َو ُه ِفدي
دن ِص َّ
الوَّحرِی ِ ال َّ ِذي لَم َیع َل ِم ا ِص َه َف َیع ِو َبع ًا ب اسبه اخوعف النَّ هِ َو ُک ٌه ِمن ُه َمدا ُیم ِک ُ
1
َنظ ِسه» به کار می رود.
کلمه ي مُبرب در معناي لغ ي اسم فاعه است در باب افوعدال از ریشده ي "ضدرب" و
داراي معاني موعددي از جمله حرکت لرز شظوه پریشان مخوه ند گانده درهم و بدرهم
سددردرگم مددردد فسدداد در امددري حرکددت نددامنظم اخددوعف تشددوت راء و تظرودده اسددت.
طریحي  . 107 :2 1375حدیثي مُبرب نامید ،شد ،که مون یا سند مخولد ن ده شدد،
باشد .به ط ریکه این اخوعف ح ی ت امر را دگرگ ن کند و م جد اخوعف حکم در مون و اعوبار
در سند حدیث ش د.
ِ
برای نم نه در کواب کافی این حدیث مد ،استَ « .عن َأبِي ب ِ
صی ٍر َعن َأبِدي َعبد ِد َا سَ َع َلید ِه
َ
ِ
ِ
ال َع َلی ِه َب َد َن ٌة ُول ُت َفإن لَدم َی ددر َع َلدی
َا َّلس َ
اب َن َع َام ًة َأو ِح َم َار َوحآٍ َو َ
ع ُم َو َ
الَ :س َأل ُو ُه َعن ُمح ِر ٍم َأ َص َ
 . 1این اوادیث را ودیث مضطرب می گویند و ودیث مضطرب ودیثی است که نقو های گوناگونی دا ته و تعداد
راویانش متساوی و متعادل با د .به فوری که ترجیح یکی از آنها بر دیگر روایت ممکن نبا د و گواه یوک راوی،
ودیثی را به چند بار با اختالف روایت می کند و یا دو راوی یا راویان بیشتر آن را روایت می کنند .گاهی اضطراب
در سند و گاهی در متن می با د .مامقانی در تعریف خود ا اره می کند که این اختالف باید به گونه ای با د کوه
واقع را مشتبه کرده و تشخی درست را ناممکن سازد( .صالح1363 ،ش193-198 ،؛ مامقانی1411 ،ن)70،

جای گاه معیاراهی اخالق اسالمی رد زمینه ایپدمداهی منفی نقل هب معنا و بازاتب آن رد روایات نبوی │111

ال َفل َی ُصم َث َمانِ َی َة َع َش َر َی مد ًا َو
ین ِمس ِکین ًا ُول ُت َف ِإن لَم َی ِدر َع َلی َأن َی َو َص َّد َق َو َ
َب َد َن ٍة َو َ
ال َفل ُیب ِعم ِسوَ َ
ِ
در ٌ  »....کلیندی
در ً َو َ
لص َد َو ُة ُم ٌّد َع َلی ُک َه ِمس ِکینٍ َو َ
ال َو َس َأل ُو ُه َعن ُمح ِر ٍم َأ َص َ
َا َّ
دال َع َلیده َب َ َ
داب َب َ َ
1407ق 385 :4
اب بصیر روایت کرد ،است که گظت :از امام صادق ن در بارۀ ُمحرِمدی کده شدورمرغی یدا
گ رخرى را شکار کند سؤال کردم امام گظت :شورى فربه بر کمه دارد گظدوم :اگدر ودادر نباشدد؟
گظت :شصت مسکین را اطعام کند .گظوم :اگر نو اند که مئ نۀ ن صدوه را تأمین کند؟ گظت :پس
هجد ،روز روز ،بدارد .گظوم :پس اگر گاوى را شکار کند ه یز بر کمه دارد؟ گظت :گاوى بر کمه
دارد .گ ظوم :پس اگر ت ان ن را نداشوه باشد؟ گظت :پس سی مسکین را اطعام کندد .گظدوم :پدس
اگر نو اند که مئ نه ن صدوه را تأمین کند؟ گظت :پس نه روز روز ،بدارد .گظوم :پس اگر هد ئی
را شکار کند ه یز بر کمه دارد؟ گظت :گ سظندى بر کمۀ او است .گظوم :پس اگر نیابدد؟ گظدت:
پس اطعام د ،مسکین بر کمه دارد .گظوم :پس اگر نو اند مئ نۀ ن صددوه را تدأمین کندد؟ گظدت:
پس سه روز روز ،بر عهد ،دارد.
دد
دد َو ُة ُم ٌّ
لص َ
کواب من یحُر ،الظ یه این خبر را با اخوعف لظظی اندکی ورد ،و فراز « َو َا َّ
َع َلی ُک َه ِمس ِکینٍ » را انداخوه است .صدوق 365 :2 1361
صی ٍر َعدن َأبِدي َعبد ِد َا س ِ
کواب تهذید نیز این خبر را این گ نه ن ه کرد ،استَ « :عن َأبِي ب ِ
َ
َ
ٍ
ِ
ال َع َلی ِه َب َد َن ٌة ُول ُت َف ِإن لَم َی ددر َع َلدی َب َد َندة مدا
َع َلی ِه َا َّلس َ
اب َن َع َام ًة؟ َو َ
ع ُم َو َ
الَ :س َأل ُو ُه َعن ُمح ِر ٍم َأ َص َ
ال َفل َی ُصم َث َمانِ َی َة َع َش َر َی مداً.
ین ِمس ِکین ًا ُول ُتَ :ف ِإن لَم َی ِدر َع َلی ما َی َو َص َّد َق؟ َو َ
علیه؟ َو َ
ال ُیب ِعم ِسوَ َ
ال َع َلی ِه َب َ َر ٌ  »...ط سی 1410ق 342 :5
اب َب َ َر ً َأو ِح َم َار َوحآٍ ما علیه؟ َو َ
ُول ُتَ :ف ِإن َأ َص َ
دار
در دو حدیث اول یعنی ن ه کواب های کدافی و مدن یحُدر ،الظ یده عبدارت « َأو ِح َم َ
دار َوحدآٍ » بده مانندد
اب َن َع َام ًة» مد ،است و بر همدین اسداس کظدارِ « ،ح َم َ
َوحآٍ » بعد از « َأ َص َ
« َن َع َام ًة» وربانی کردن شور دانسوه شد ،است .ولی در حددیث سد م یعندی ن ده کوداب تهدذید
اب َب َ َر ً » مد ،و بر همین اساس کظار ،ن وربانی داشون گاو
عبارت « َأو ِح َم َار َوحآٍ » بعد از « َأ َص َ
دانسوه شد ،است .اگر ه می ت ان ن ه کلینی و صدوق را صحیح تر دانست ولی از نجدا اصده
در این اخبار مشخص نیست نمی ت ان ص رت درست را معین کرد .زیرا دربار ،کظار ،حمار وحآ
دو دسوه روایت وج د دارد؛ برخی حکم ن را با «صید نعامه» یکی دانسدوه و دسدوه ای دیگدر از
روایات کظار ،ن را به مانند« َب َ َر ُ ال حآ» دانسوه اند .این اخوعف اجاز ،نمی دهد تا یکی از این
دو روایت به عن ان روایت صحیح انوخاب ش د .ش شوری . 211-212 :2 1396
از تحلیه ف ق می ت ان نویجه گرفت که دست ن ه به معنا در این روایدت باعدث شدد ،بدا
وج د اضبراب در مون روایت نو ان به ط ر وبع هیچکدام از روایات را صحیح بدانیم.
لذا بخشي از معارف اهه بیت ن تبیین و روشن گدري و از بدین بدردن اضدبراب روایدات
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نارسایي ب د ،است که از معص م پیآ از نان ن ه شد ،است .در این بار ،امام ن واوعیت حددیث
را در اخویار راوي ورار مي دهد و بدین وسیله حدیث تصحیح مي ش د .برای نم نه روایت «نمداز
أب بکر» که براي اثبات فُیلت خلیظه ي نخست بدان اسود ل کرد ،اند مون این حدیث کدامع
شظوه و مُبرب است:
« .1صلَّی َرس ُل َّ ِ
دات ِفید ِه َخلد َ َأبِدي َبکد ٍر َوا ِعدد ًا» طبدری
اَ ص ِفي َم َر ِضد ِه ال َّد ِذي َم َ
ُ
َ
. 1812:2 1387
ان َأ ُب َبک ٍر ُی َصلَي بِالنَّ ِاس َوائِم ًا» حلبی
َ «.2أ َّن النَّب َِّي ص َصلَّی َعن َی َسا ِر َأبِي َبک ٍر َوا ِعد ًا َو َک َ
بی تا . 464:3
َ «.3صلَّی َر ُس ُل َّاَ ص ِفي َم َر ِض ِه َعن َی ِمینِ َأبِي َبک ٍر َجالِس ًا َو َصلَّی َأ ُب َبک ٍر َوائِم ًا بِالنَّ ِاس»
ابن هشام 1416ق 302:4
ِ
ِ
« .4صلَّی َرس ُل َّ ِ
ان َأ ُب َبک ٍر ُی َصلَي ب َِص َع ِ َر ُس لِ َّاَ ص
اَ ص ب ِِحذَ اء َأبِي َبک ٍر َجالِس ًا َو َک َ
ُ
َ
ِ
َ
َو النَّ ُاس ُی َصلُّ َن ب َِص َع أبِي َبک ٍر» .حلبی بی تا . 464:3
با نکه راوي نخست این روایت تنها عایشه دخور اب بکراست و واوعه نیز ی بار رخ داد،
اما نچه ن را مُبرب ساخوه کیظیت برگزاري نماز است .به این ص رت که در روایت اول مدي
گ ید پیامبر ص پشت أب بکر به نماز ایسواد .در روایت دوم مي گ ید پیامبر ص در سدمت د
أب بکر ورار گرفت .در روایت س م مکان نماز پیامبر ص را سمت راست أب بکر ن ه کرد ،اسدت.
طب ن ه هارم نیز پیامبر ص کنار پاي وي نشسوه و باز هم خ د أب بکر محده اوودداي مدردم
ب د ،است .بنابراین ن ه عایشه کامع مُبرب است و فهم درسوي از ن برداشت نمي ش د .ایدن
تناوُات و اضبراب شکار خ د دلیلي بر ساخوگي بد دن ایدن حددیث اسدت .مظیدد 1413ق
. 204
همچنین دربار ،حدیث نماز خ اندن پشت سر رس ل ساَ ص و اب بکر و عمر که بحث بر
الر ِحیم» است روایات مخول و موناوُي ن ه شدد،
حمنِ َّ
مسأله ي نح  ،ي ورائت «بِس ِم ساَ َّ
الر َ
است :
حمنِ
َ « .1صل ُ
در ُأ َ
ون بِسد ِم ساَ َّ
َّیت َخل َ َر ُس ُل ساَ ص َو أبِي َبکدر َو ُع َمدر َف َکدا ُن ا َ َی َ
الدر َ
الر ِحیم»
َّ
الر ِحیم».
جه ُر َ
َ « .2ف َکا ُن ا َ َی َ
حمنِ َّ
ون بِبِس ِم ساَ َّ
الر َ
الر ِحیم».
َ « .3ف َکا ُن ا َی َ
حمنِ َّ
جه ُرون بِبِس ِم ساَ َّ
الر َ
ِالحم ِد سَ َر َب َالعالَ ِمین»
َ « .4ف َکا ُن ا َیظ َووِ ُح ن ال َ َر َاء َ ب َ
الر ِحیم» سخاوی بی تا 260
حمنِ َّ
َ « .5ف َکا ُن ا َی َر ُأو َن بِس ِم ساَ َّ
الر َ
حدیث مشه ر «بسملة» از انس نیز روایت شد ،که گظت« :پشت سدر أبدي بکدر عمدر و
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عثمان نماز خ اندم و هیچ کدام از نها «بسم ساَ الرحمن الرحیم» را هنگامي که نماز را غاز مدي
کرد نمي خ اند؛ و مال در الم طأ ن را این گ نده روایدت کدرد ،اسدت « :مدن ودال :یجهدر
بالبسملة» ابن أنس 1425ق . 81 :1
نح  ،ي ورائت بسم ساَ در هر کدام از این من ت موظاوت بیان شد ،اند .در ن ده اول از
تعبیر « ی رأون» اسوظاد ،شد ،مبني بر این که بسم ساَ خ اند ،نمي شد .عبارت « یجهدرون»
در روایت دوم گ یاي این است که بسم ساَ را با صداي هسوه مي خ اندند .طبد روایدت سد م
الحمددَ غداز مدي
بسم ساَ را با صداي بلند مي خ اندند .روایت هارم مي گ یدد ورائدت را بدا
س
کردند .اما در روایت پنجم نین ن ه شد ،است که بسم ساَ را مي خ اندند.
ن ه به معنا در روایات ف ق م جد شد ،که الظاع و عبارات احادیث مُبرب ش د که ایدن
حالت گ یاي شظوگي و اضبراب است و با ن براي هیچ ی از ف ها حجت اوامه نمي ش د.
 -3-2تغییر و تحریف احادیث

یکی دیگر از پیامدهای ن ه به معنی انحراف در معنا و م ص د روایات و در نویجده وود ن
اضبراب در ناحیه سند و مون احادیث است .ن ه به معنی یکی از ع ارض روایات به شمار مدد،
که اخوعف بسیاری از روایات از ن ناشی می گردد و این م ض ن به ایجاد اخدوعف بدین امدت
اسعمی نیز انجامید ،است .اسوظاد ،از رخصت ن ه به معنی حوی سدبد پیددایآ اخدوعف بدین
محدثان بزرگی ن بخاری و مسلم شد ،است .زیرا مسلم در م ایسه با بخاری بیشور م یدد بده
کوابت و ضبط الظاع روایات ب د و به عکس بخاری بدیآ از مسدلم بده حظدظ روایدات و سدپس
نگار نها اشوهار دارد .و در نویجه بعُی از روایات خ د را به ص رت ن ه به معنی درج کرد ،در
پار ،ای روایات اخوعف او و مسلم و دیگر محدثان وابه مشاهد ،است .اب ریه بدا وردن مثالهدای
مخول دامنه ن ه به معنی در روایات اهه سنت را نمایاند ،است .بنابراین توبع برخی از اعمال و
سنن دینی مانند اککار تشهد نیز از عارضه ن ه به معنی مص ن نماند ،است و در عین حال ایدن
اککار از ککر صل ات بر پیامبر ص عاری و تهی است و همین م ض ن م جدد اخدوعف فوداوای
بزرگان اهه سنت نسبت به وج ب یا عدم وج ب صل ات بر پیامبر ص در نماز شد ،اسدت بده
ط ری که اب حنیظه و اصحاب او وائه به عدم وج ب صل ات بر پیامبر ص شد ،اند و به عکدس
شافعی ککر صل ات بر پیامبر ص را از شرایط صحت تشهد اععم کرد ،است .معارف 1385
. 23
همچنین حدیث « َالنَ َکا ُ ُسنَّوِي َف َمن َر ِغ َد َعن ُسنَّوِي َف َلی َس ِمنَي» در اص ل کافی و صحیح
بخاری به همین ص رت در بین مردم مشه ر شد ،است و د لت بر کراهت و نهی پیامبر اکرم از
عزوبت و تجرد دارد .در حالی که با تح ی وتوبع معل م میش د لظظ این حدیث در هدیچ یدک از
کود حدیثی وج د ندارد؛ بلکه اصه این حدیث همانط ری که حمادبن سلمه از ثابت از انس بن
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مالک ن ه کرد ،است این نین است که «برخی از اصدحاب رسد ل خددا میگظوندد :مدا ازدواج
نمیکنیم عد،ای میگظوند :ما گ شت نمیخ ریم بعُی میگظوند :ما در رخوخ اب نمیخ ابیم و
برخی دیگر میگظوند :ما هر روز روز ،میگیریم .پس وووی این خبرها به پیدامبر رسدید .حُدرت
همه را دع ت کرد و خببه خ اند و فرم دند :ه شد ،که عد،ای از ج اندان اینطد ر میگ یندد؟
«لکنی اصلی و أنام و أص م و افبر و اتزوج النساء فمن رغد عن سنوی فلیس منی» یعنی درا
این ط ر میگ یید درحالی که من نماز میگذارم و میخ ابم روز ،میگیرم و افبار مدیکنم و بدا
زنان ازدواج میکنم پس همه اینها سنت من است و اگر کسی از سدنت مدن دوری کندد از مدن
نیست .همان ط ر که از ظاهر اصلی حدیث بر میاید لظدظ«النکدا سدنوی» بده عند ان یکدی از
سنتهای رس ل خدا است .در حالی که به کار بردن این وسمت حدیث به تنهایی حصر مدی ورد
ع اشوبا ،میکند .رک :مام انی 1411ق 63 :2
و معنی را کام ً
این برداشت غلط از احادیث به خاطر ن ه به معنا رخ داد ،به ط ری کده راوی نمدی ت اندد
م ص د درست از حدیث معص م ن درک نماید.
گاهی با دوت در محو ای احادیث روشن می گردد که ن ه به معنا سبد تغییدر در مظداهیم
حدی ث شد ،و تأثیر نامبل بی در انو ال معانی نها داشوه است .در اینجا ند نم نه ککر می ش د:
إن ساَ تعالی َخ َلد َ َد َم
ال  .ابن عمر از رس ل خدا ص روایت می کندُ » :ت َ بَ ُح ا ال َ ج َه َف َّ
ِ
الرحمنِ » ل سی 1405ق  149 :8؛ هر ،و ص رت را زشت نشمارید؛ زیدرا خداوندد
َع َلی ُص َر َ
موعال دم را به ص رت رحمن خل فرم د ،است إسحاق بن راه یه اسوا ِد بخداری روایدت ابدن
عمر از رس ل خدا ص را صحیح دانسوه است فخر رازی 1420ق  118 :1در حالی که ایدن
روایت ن ه به معنا با تصر ِف در روایت زیر است که احمد بن حنبه از أب هریر ،از نبی اکرم ص
دم َعلی ُص َرتِ ِه» ابن حنبه 1421ق . 323 :2
روایت کرد ،استِ « :إ َّن ساَ َع َّز َو َج َّه َخ َل َ َ
ب .ععمه ی طباطبایی می ن یسد« :روایوی از اب هریر ،ن ه شد ،کده گظدت :رسد ل خددا
ص فرم د :خدا ل ط را بیامرزد که هم ار ،به رکنی شدید پنا ،می برد .بعید نیسدت کده در ایدن
حدیث ن ه به معنا ص رت گرفوه باشد و کعم رس ل خدا ص «خدا رحمت کند» ب د ،که راوی
ِ
رعایدت ادبدی از داب
ن را به «خدا بیامرزد» تغییر داد ،است و این تغییر می رساند که لد ط در
عب دیت ک تاهی کرد ،و یا با جهلی که به م ام پروردگار داشدوه و او را از یداد بدرد ،مرتکدد
گناهی از گناهان شد ،با اینکه پیامبر نباید پروردگار خ د را فرام کند ».طباطبدایی 1417ق
. 352 :10
البوه نیک روشن است که اگر شرایط ن ه به معنا در روایات رعایت ش د دیگدر ایدن گ نده
تأثیرات نامبل ب معنایی رخ نخ اهد داد.
ِ
ِ
ج .حدیث « ِم َد ُاد ال ُع َل َم ِاء َأف َُ ُه ِمن ِد َماء الشُّ َه َداء» در این حدیث ولم ن یسدندگان بدر خد ن
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شهدا فُیلت داد ،شد ،است؛ ولیکن با تح ی مو جده میشد یم اصده حددیث در روایدت شدیخ
صدوق در کواب من یحُر ،الظ یه به ص رت حدیثی مسند از مدرک بن عبدالرحمن این گ نده
ِ
یام ِة َج َم َع ساَ ُ َع َّز و ج َّه الن َاس في َصعی ٍد وا ِح ٍد و
مد ،است که حُرت فرم دند« :إکا َ
کان َی ُم ال َ
ده ِ
ماء علدی ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
داء».
رج ُح ِم ُ
مداء الشُّ َ
الم ُ
داد ُالع َل َ
ماء الشُّ َهداء َم َع ِمدا ِد ُالع َلماء َفی َ
ازین ُفی َز ُن د ُ
ُوض َعت َ
صدوق 1406ق 58 :1
پس همانط ر که از ظاهر حدیث بر می ید ولم دانشمندان و علما بر خ ن شدهداء برتدری
ندارد؛ بلکه این حدیث از ح ی ودی خبدر میدهدد کده در روز ویامدت ووودی میدزان فعالیتهدای
دانشمندان را که دست به نگار عل م و معارف زد،اندد و ایدن ندین بده دعد ت و نشدرت حید
پرداخوهاند در یک کظه ترازو میگذارند و خ ن شهداء که با همین هدف در را ،ح ریخوده شدد،
است در کظه دیگر گذاشوه و م ایسه میکنند معل م میش د کظه میزان فعالیتهای دانشمندان از
کظه دیگر از نظر حجم و وزن بیشور است .مظه م این حدیث ن است که دع ت و نشر دین الهی
بیشور از طری دانشمندان و ولمهای نان ص رت گرفوه است که بدا اسدود ل و برهدان همدرا،
دد ُاد الع َلم ِ
ِ
ده
داء َأف َُ ُ
است نه با جنگ و شهادت و خ ن ریخون .که این معنی از عبارت مشه ر«م َ ُ َ
ِمن ِد َم ِاء الشُّ َه َد ِاء» فهمید ،نمیش د.

 -4-2زیاده و نقصان الفاظ احادیث

گاهی اووات به علت ن ه به معنا شدن احادیث الظاع احادیث د ار زیاد ،و ن صان می ش د
به ط ری که کلمه ای از ن حذف یا زیاد می ش د .از جمله خبرهایی که به علت «ن ه به معندا»
شدن و نظهمیدن م ص د و جز ن د ار زیاد ،و ن صان گشوه حدیث وو ف بر مساجد مدی باشدد
که شیخ صدوق در ف یه باب «فُه المساجد من کواب الصع » روایت کرد ،است :
الَ َ :ی ُج ُز َفد ِإ َّن َال َم ُجد َس َأو َو ُظد ا َع َلدی
«وسئه الصادق ن عنِ َال ُ ُو ِف َع َلی َال َم َساجِ ِد َف َ َ
ُب ُی ِت َالنَّا ِر» .از امام صادق ن دربار ،وود بدر مسدجدها پرسدیدند فرمد د :جدایز نیسدت هماندا
زردشویان بر تشکد ،ها وو کرد ،اند.
عبارت « َ َی ُج ُز :جایز نمی باشد» در لظظ خبر نب د ،است .ن صدوق ن ه به معنا کرد،
صرف ًا مباب فهم و اسونباط خ د ن را به خبر افزود ،است.
اصه خبر در روایت شیخ در کواب تهذید این گ نه است« :وروی العباس بدن عدامر عدن
َّده َأ َت َ وَّد ُ
ابی الصحاری عن الصادق ن ولت لهَ « :ر ُجهٍ َأش َورِي َد ًارا َف َب ِ َیت عرصه َف َب َنا َها َبی َت َغل ُ
الِ :إ َّن ال َم ُج َس اوف ا َعلي ُبی ِت النَّا ِر» ط سی 1410ق  . 150 :9مردی خانده
َعلي ال َمسجِ ِد؟ َو َ
ای خرید ،است بخشی به ص رت عرصه باوی ماند ،و او در ن مسوغعت ساخوه است .یدا مدی
ش د ن را بر مسجد وو کرد؟ فرم د :زردشویان بر تشکد ،ها وو کرد ،اند.
نان که معحظه می ش د در این روایت عبارت « یج ز» وج د ندارد کده مؤیدد اسدونباط
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شخصی صدوق در روایت نخسوین است .اساس ًا معندا نددارد امدام بظرمایندد د ن زردشدویان بدر
تشکد ،ها وو کردند شما را نرسد و نسزد که بر مسجدها وو کنید گ نه وو بر تآ کد،
ها که وو بر پرسوآ شیبان است جایز باشد ولی وو بدر مسدجدها کده وود بدر پرسدوآ
رحمان است جایز نباشد؟ بعید نیست که م ص د امام این ب د ،است که نان در مسیر دشمنی بدا
خدا وو می کنند گ نه شما در جهت دوسوی و عش او وود نکنیدد ش شدوری 1396
167-166؛صدوق 358 :1 1361؛ . 118 :6
صاحد وسائه الشیعه این روایت را از الکافی ن ه میکندَ « :عن َأبِیعلدی َ
ِی َع َّمدن
اْلش َ
دعر َ
صی ٍر عن َأبِی عب ِد س ِ
الَ :من َم َن َع ِو َیراط ًا م ِد َن
اَ َو َ
َ
سدالِ ٍم َعن َأبِی َب ِ َ
َک َک َر َُ ،عن َحظصِ بنِ ُ
عدن َ
عد َم َر َ
کدا ِ َفل َی ُمت ِإن َش َاء َی ُه ِدی ًا َأو َنص َرانِی ًا».
ال َّز َ
و در کیه ن مین یسدَ « :و َر َو ُا ،البر ِوی ِفی الم َحا ِسنِ َعن َأبِی ب ِ
وق فد ِدی
صی ٍر َو َر َو ُا،
الصدد ُد ُ
َ
َ
َ ُّ
َّ
اْلعمالِ َعن َأبِی ِه َعن سع ٍد َعنِ البر ِوی َعن َأبِدی ب ِ
صدی ٍر مد ِدث َله» .حرعداملی 1409ق :9
ِع َ ِ
َ
َ
اب َ َ
َ َ
. 33
به این معنا کده ند ه بدروی عین این روایت است اما ن ده ثدد اب ا عددمال عدین ایدن
روایت نیست و شبیه ن است .نچه در المحاسن از ابیبصیر از امام صادق ن ن ه شدد ،دوددی ًا
همین است بروی  87 :1 1371اما نچه در ثد اب ا عدمال از ایشان ند ه شددد ،ددنین
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
درانِی ًا»
عدن َأبدی َعبد ساََ :من َم َن َع ال َّز َکا َ َفل َی ُمت ِإن َش َاء َی ُه دی ًا َأو َنص َ
است« :فی ر َِو َایة أبِی َبصی ٍر َ
صدوق 1406ق  236یعنی تدعبیر «و ِد َیراط ًا ِم َن» در این روایت وج د ندارد.
در فرایند ن ه به معنای احادیث برخی الظاع احادیث اصالت خد د را از دسدت داد ،و د دار
زیاد ،و ن صان شد ،اند.
گاهی نیز به هنگام بروز ن ه به معنا در سبح کلمات راوی به جای حظدظ صد رت اصدلی
واژگان حدیث دست به تغییراتی در سبح واژگانی حدیث زد ،سعی دارد محود ای حددیث را بدا
الظاع دیگری منو ه نماید درحالی که ساخوار جمله را کم وبیآ حظظ کرد ،است .برای مثال بده
م ارد زیر ت جه کنید.
ِ
ِ
ال ِإنَّا َمع َش َر ال َم َعئِ َک ِة
ال َر ُس ُل ساَ ص ِإ َّن َجب َرئِ َ
یه ن َأ َتانِی َف َ َ
ال َو َ
ال َ .عن َأبِی َعب ِد ساَ ن َو َ
َ َند ُخ ُه َبیو ًا ِفی ِه َکل ٌد َو َ تِم َثا ُل َج َس ٍد َو َ ِإ َن ٌاء ُی َبا ُل ِفی ِه کلینی 1407ق َ . 393 :3عدن َأبِدی
ال َرس ُل س ِ
َعب ِد س ِ
ال ِإنَّا َم َعا ِش َر ال َم َعئِ َک ِة َ َند ُخ ُه َبیود ًا ِفید ِه
اَ ص ِإ َّن َجب َرئِ َ
یه ن َأ َتانِی َف َ َ
اَ ن َو َ
ال َو َ ُ
ٍ
ِ
داء ُی َبدا ُل ِفی ِه .ط سدی 1407ق  . 377 :2کلمده «معاشدر» جمدع
َکل ٌد َو َ تم َثا ُل َج َسدد َو َ ِإ َن ٌ
«معشر» است و هر دو به معنای جماعت و گرو ،هسوند .در المحاسن نیز لظظ »معشدر» بده کدار
رفوه است نک :بروی 1371ق  . 615 :2همچنین در الخصال نیز از لظظ «معشر» اسوظاد ،شدد،
است اما در پاوروی ککر شد ،اسدت کده در بعُدی نسدخ «معاشدر» مدد ،اسدت ندک :صددوق
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 . 138 :1 1362بنابراین به نظر می رسد ن ه کلینی دوی ور یا رایج تر ب د ،است.
ده
ب .ابن عمر سمع عبید بن عمر ی ل :وال رس ل ساَ صلی ساَ علیه و لده و سدلمَ « :م َث ُ
ابن عمر :وی َلکم َتک ِذب ا علی رسد لِ ساَ صدلی
بین الغ َنمینِ » ف ال ُ
المناف ِ کمثهِ الشا الرابُ ِة َ
بدین ال َغ َنمدین؛ ابن حنبده
ده المنداف ِ َک َمثدهِ الشدا ِ العدائر
ساَ علیه و له و سلم إنما وال« :م َث ُ
َ
1421ق 88 :2؛ خبید بغدادی 1409ق  268ابن عمر شنید که عبیدد بدن عمدر مدی گ یدد:
رس ل خدا ص فرم دَ :م َثه مناف مثه گ سظندی است که بین دو گله افواد ،و نمدی داندد بده
کدام یک بپی ندد .ابن عمر گظت :وای بر ت دروغ بر پیامبر صلی ساَ علیده و لده و سدلم مبندد
همانا پیامبر صلی ساَ علیه و له و سلم فرم د :مثه مناف مثه گ سظندی اسدت کده در بدین دو
گله سرگردان است نمی داند به کدام یک ملح ش د».
اعوراض ابن عمر از این رو ب د که راوی «عائر » را به «رابُة» تغییدر داد ،بد د بدا اینکده
تغییر مزب ر م جد تغییر در معنا نیست؛ زیرا معنای «رابُة» واماند ،یا مو و و معنای «عائر »
موردد و سرگردان است.
می ت ان گظت مورداف یابی و جایگزینی در الظاع احادیث سیبی است که در فرایند ن ه به
معنا رخ داد ،و گاهی اووات این مورادف و جایگزینی می ت اند معنا حدیث را خدشه دار نماید.
 -5-2تبدیل متشابه به محکم

إحکام در م ابه تشابه به معنای اسو اری و خله ناپذیری و از ریشه «حکم» بده معندای
منع برای اصع گرفوه شد ،و معنای بازداشون از هرگ نه اخعلگدری و تبداهی را مدی رسداند.
إحکام به معنای محکم ب دن است و کعم را وووی محکم می گ یند که خد د بددون نیداز بده
غیر گ یا و مانع جهه و شبهه باشد .راغد اصظهانی 1412ق 248؛ ابن منظد ر 1414ق :12
 . 141نیز به معنای مُب ط مو ن و م ب ن ب دن یک امر است که در ن اخوعف و اضدبرابی
نیست و مظید معندای ثبدات اسدت .ابدن أثیدر 419 :2 1367؛ طریحدی 44 :6 1375؛
مصبظ ی  . 265 :2 1360لذا مام انی حدیث محکم را روایوی دانسوه که لظظ ن از معندای
راجحی برخ ردار باشد .ه مانع از ن یض باشد ه نباشد .مام انی 1411ق 284 :1
تشابه  :تشابه از «شبه» و به معنای همانندی است .تشابه و همانندی میان دو یز باعدث
صع بت تشخیص و تمییز نها از یکدیگر می ش د و ممکن است منجدر بده میخوگدی حد بده
باطه ش د .تشابه در م ابه إحکام به معنای عدم وبعیت و صراحت است و تظسدیر ن بده سدبد
همانندی با غیر مشکه است ه از حیث لظظی و ه از جهت معنایی .راغد اصظهانی 1412ق
443؛ مصبظ ی  . . 266 :2 1360تشابه در حدیث گاهی در سند است و گا ،در مون .تشابه
سندی از بحث ما خارج است .از نظر مام انی موشابه مونی روایودی اسدت کده لظدظ ن معندای
غیرراجحی داشوه باشد .مام انی 1411ق  . 284 :1مدیرشانه ی موشاب ِه مونی را حدیثی خ اند،
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که در مظاد و معنای ن دو احومال مساوی داد ،ش د .مدیرشانه ی . 103 1389
تأثیر مسئله ن ه به معنا در م رد روایات موشابه می ت اند بسیار عمید و تأثیرگدذار باشدد.
ن ه به معنای غلط ممکن است باعث محکم شدن یک حدیث موشدابه یدا تشدابه یدک حددیث
محکم ش د .البوه ممکن است م رد اول احومال وو ن بیشوری داشوه باشد د ن محومده اسدت
راوی به زعم خ د و به نیت خیر تعارض ظاهری این روایت موشابه با اعو ادات اسعمی و شدبهه
انگیزی ن را به نح ی رفع کند در ص رتی که کار صحیح نیست .نم نه نین ن ه به معندایی
ِ
احادیث عالم کر دید ،می ش د که تع شد ،عبارتی موشابه به عبارتی محکم تبددیه شد د.
در
1
ظسه» که در بسیاری از منابع روایی به همین ص رت مد ،بده خداطر نکده بده
عبارت «أرا ُهم َن َ
2
گمان شیخ صدوق م هم تجسیم است در کواب الو حید به ص رت «أرا ُهم ُص َنعه» ن ده شدد ،و
به گظوه ععمه طباطبایی باعث فساد لظظ و معنا شد ،است .طباطبایی 1417ق 331 :8
گاهی در ن ه به معنا پیچیدگی ها و ظرای روایت اصلی نادید ،گرفوه شد ،و مظه م کلدی
ن منو ه می ش د در نویجه ممکن است راوی به وصد ساد ،سدازی روایدت موشدابه ن را بده
ص رت محکم ن ه کند؛ بنابراین راوی در ن ه روایدات موشدابه بایدد از الظداع و معدانی موشدابه
اسوظاد ،کند و محکم را به شکه موشابه و موشابه را به شکه محکم ن ه نکند .از همین روسدت
که مازندرانی یکی از شروط ن ه به معنا را تساوی الظاع اصلی حدیث و الظداع جانشدین نهدا در
جعء و خظا ء دانسوه است زیرا از نظر وی اسوظاد ،شارن از محکم یدا موشدابه د یده و رازهدایی
دارد که ف ط خداوند نها را می داند پس تغییر نها از وضع اولیه شان مجداز نیسدت .مازنددرانی
. 255 :2 1382
ععمه شعرانی در ت ضیح این شرط می گ ید« :ممکن است اصه حدیث معندایی موشدابه
داشوه باشد و مراد ن خظی و پنهان باشد .ناوه در اینجا مجاز نیست از لظظی اسوظاد ،کند کده در
ن خظایی وج د نداشوه باشد زیرا ممکن است ناوه در فهم معنای موشابه د ار خبا ش د .بدرای
نم نه در روایت «اکا أصابهم الب ل وبع  «3،لظظ «وبع  »،وج  ،مخولظدی را برمدی تابدد و مدی
ت ان ن را به «بریدن و وبع کردن بدن» یا «وبع راببه با نین فردی» دانست .امدا اگدر راوی
در ن ه به معنای این روایت لظظ «وبع  »،را به ص رت »ورض ا لح مهم بالم داریض» 4در ورد
ن را به لظظی تبدیه کرد ،که تنها یک وج ِه معنایی دارد و نین کاری صدحیح نیسدت» .ندک:
 ُ .1خ د را به نها نشان داد « .أخرج من ظهر دم کریوه إلی ی م ال یامة فخرج ا کالذر فعرفهم و أراهم نظسه و
ل کل لم یعرف أحد ربه» .کلینی 1407ق؛ . 1469 35 :3
 .2فرینآِ خ د را به نها نشان داد .صدوق 1408ق؛ الو حید . 330
 .3هر گا ،به بخشی از بدن شخصی از بنی اسرائیه ادرار اصابت می کرد از او می بریدند.
 .4گ شوشان را با ویچی می بریدند.
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شعرانی 1409ق حاشیه بر شر الکافی مازندرانی . 255 :2
گا ،در ن ه به معنا تا جایی افراط می ش د کده حددیث واحددی بده اندداز ،ای بدا عبدارات
گ ناگ ن ن ه شد ،و عبارت ها به ودری با هم اخوعف پیدا می کند که حدیث یگانده عمدع بده
احادیث موعارضی تبدیه می ش د .و به همین خاطر برخی پژوهشگران معاصر اهه سنت ن ه به
ِ
روایت نیازمن ِد تأویه یا موشابه را جایز نمی دانند.
معنای
 -3جایگاه معیارهای اخالق اسالمی در فرآیند پژوهش در زمینه روایات
فر یند پژوهآ در تمام مراحه با معیارهای اخعوی عجین و همرا ،است .تردیددی نیسدت
که تح ی و پژوهآ علمی در اسعم اهمیت بسیار فراوانی دارد و پدر واضدح اسدت کده افکدار
اندیشه ها و ثار پژوهشگران هر جامعه زیر ساخوهای ن جامعه را تشکیه داد ،که بناهای علمی
و نوایج عملی و تجربی را به همرا ،داشوه است .از این رو اگر مح ان و پژوهشگران ارزشدهای
خ ب و پسندید ،اخعوی را با مسائه پژوهشی خ د همرا ،کنند زیر ساخوهای علمی جامعه اثرات
و نوایج مثبت و همیشگی خ اهند داشت و اگر با ام ر غیرارزشی و غیراخعوی همرا ،ش ند نودایج
منظی و ناپسند به دنبال خ اهند داشت .در ج امع اسعمی که اخعق بر باورهدای ارزشدمند دیندی
اسو ار است رعایت اص ل اخعوی در فر یند پژوهآ نیز از ضروریات است.
نیز در زمینه معیارهای اخعوی پژوهشگر زم به ککر می باشد از نجدا کده رکدن اصدلی
پژوهآ پژوهشگر است و ت جه به اص ل اخعوی و رعایت نها در امر پژوهآ بده شخصدیت و
ن ن نگر او بسوگی زیادی دارد معکهای زیادی در راببه با پژوهشدگر در مود ن اسدعمی و
پژوهشی مبر شد ،است از جمله این معکها می ت ان انگیدز ،الهدی ت کده کسدد روحیده
ح ی ت ج یی در پژوهآ اندیشه تظکرو عمه فک رانده اسدوظاد ،از تجربده پژوهشدگران وبلدی
مسئ لیت پذیری امانت داری خرد اسو ار و دور اندیآ و پرهیز از جزم اندیشی داشدون روحیده
انو ادپذیری و پرهیز از شهرت طلبی و دنیداخ اهی و تمدایعت نظسدانی را ندام بدرد .خروشدی و
همکاران . 1395
در م رد جایگا ،معیارهای اخعق اسعمی در زمینه م ض ن ن ه به معنا زم بده ککدر مدی
باشد که سخن معص م وداست و حجیت دارد .اگر بش د مسئله «ن ه معندا» را حده کدرد حودی
الظاع سخن معص م هم وداست دارند.
پدید« ،سه و خبای راویان» هم جزو فت هاست که از دور ،پیامبر شرون شدد .اصدحاب
پس از اینکه حُرت فرم د« :هر کس بر من دروغ ببندد  »...اصحاب اععم کردند که اگدر ایدن
ج ر باشد ما اهه جهنم هسویم .حُرت فرم دند :ب ر؟ گظوند :ما نمی ت انیم همه الظاع شما را
به کهنمان بسپاریم .حُرت ن ه به معنا را اجاز ،دادند .ولی بعُی ها ن وارد نب دند در نویجه
ن ه به معنا از س ی ن ها احادیث کم و زیاد شدند؛ نان که حُرت امیر علیه السعم در خببه
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 210فرم دند :بخشی از اشکا ت احادیث و روایات مرب ط به سه و خبای راوی است که راوی
نو انسوه حدیث را ن ج ر که باید و شاید ضبط کند.
در کواب کافی و دیگر منابع روایی مهم روایاتی وج د دارند که معص مان علیهم السعم ما
را ت صیه کرد ،اند و یا دسو ر داد ،اند که در م رد فهم روایات به ویژ ،روایاتی که در ن ها ابهام
هایی هست ن ها را بر ور ن عرضه کنیم؛ از جمله در روایاتی از امدام صدادق علیده السدعم در
کواب وسائه الشیعه مد ،است :ن حُرت فرم دندَ « :فما وافد َ کوداب س ِ
اَ ُ
دذو ،و مدا خدالَ َ
َ
فخ ُ
کواب س ِ
فدع »،؛ حر عاملی  78:18هر ه را م اف ور ن است بگیریدد و هدر ده را مخدال
اَ ُ
َ
کواب خداست طرد کنید.
در این روایت به دو نکوه اشار ،شد ،است :بحث م اف ت روایات بدا کوداب ودر ن و بحدث
مخالظت نداشون با ن که معیار مهمی است .ولی در فهم روایات به ویژ ،روایاتی کده حد ز ،ن
ها مبهم است و در ن ها ناسازگاری وج د دارد و در فهم ن ها اشکا تی وج د دارندد حُدرت
امام صادق علیه السعم اولین معیاری که مبر می کنندد «عرضده روایدات بدر ودر ن» اسدت و
کواب س ِ
اَ فخذُ و ».،روایاتی را که مظاهیم و
«م اف ت مظاد ن ها با یات»؛ می فرماید« :فما وا َف َ
َ
مُامین ن ها با مُامین یات شریظه سازگارند و با ن ها م اف دارند بگیرید .در ادامده معیدار
«عدم مخالظت با یات» را می فرمایند :هر ه را از روایات که با یات شریظه مخالظت دارد رهدا
کنید؛ این ها از ما نیسوند.
روایات دیگری نیز به همین مُم ن وج د دارند؛ از جمله در همان کوداب روایودی از امدام
کواب س ِ
ٍ
خدرف» کلیندی
صادق علیه السعم هست که می فرماید« :ک ُّه
اَ فهد ُز ٌ
حدیث ی اف ُ
َ
 69:1هر حدیثی که با یات شریظه سازگار نیست زخرف است« .زخرف» یعنی یزی کده زیندت
گردید ،و ظاهری برایآ درست شد ،اما واوعی نیست و از درون تهی است .از این رو ووودی در
ِ
روایات هم معنای ن ها دوت ش د م اف ت یا مخالظت روایات با یات کوداب خددا
این روایات و
معل م می ش د .معم ً در روایات که تأمه می ش د باید دید که یا م ض ن ن روایدت در یدات
شریظه هست یا نیست .با ت جه به اینکه می دانیم یات شریظه ور ن به کلیات شریعت پرداخوده و
کمور به جزئیات پرداخوه اند بنابراین روایداتی کده در یدک م ضد ن خاصدی هسدوند و بدا هدم
ناسازگارند و یه ای هم در این م ض ن وج د دارد باید این ها را با هم تببی داد و روایات را بر
یات عرضه نم د؛ ن ور ن نص و معیار ثابوی است برای همیشده بشدریت و ندص ن از هدر
تحریظی به دور ماند ،و اصلی ترین معیار است .پس ن روایات باید بر یات شریظه عرضه ش ند.
عرضه روایات بر یات شریظه زم است به عن ان معیار انجام ش د اما به ط روبع این کار
هر کسی نیست کار کسی است که شرایط خاصی داشوه باشد؛ از جملده نخسدت بایدد بدا یدات
ور ن و عل می که مرب ط به ن ها هسوند شنا باشد؛ یعنی مظسدر باشدد و شدناخوی در مجمد ن
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یات داشوه باشد و از گاهی زم در فهم یات برخ ردار باشد.
از س ی دیگر او باید محدث هم باشد؛ یعنی در زمینه حدیث هم تبحر خاص خ د را داشوه
باشد سندها را بشناسد مون ها را بشناسد طب ات حدیثی و تاریخ حدیث را بداند رجدال و درایدة
الحدیث را بداند و بظهمد که در فهم حدیث ه معیارهایی زمند ه ویژگی هایی بایدد باشدند؟
ممکن است احادیث کنایه باشند در شرایط ت یه صادر شد ،باشند جعلی باشند  . ...بندابراین بده
ط ر کلی باید از ویژگی هایی که در م رد حدیث وج د دارند گا ،باشد.
س م اینکه باید در ن ح ز ،و ن م ض ن موخصص هم باشد؛برای مثال اگر روایت ف هدی
است ف یه باشد؛ اگر روایات اعو ادی است موکلم باشدد؛ و یدا اگدر روایدت علمدی اسدت در ن
م ض ن گا ،و در نهایت مهذب باشد؛ زیرا این کار بسیار حساسی است .عرضه روایات بر یات و
اظهار نظر در اینکه به عن ان مثال این روایت مخال یات هست یا نیست روایت جعلی است یا
نیست کار مهم و ظریظی است و کار هر کسی نیست؛ هر کسی نمی ت اند ندین ادعدایی بکندد
ضمن اینکه مبمئنیم روایات جعلی وج د دارند .ولی جعلی دانسون روایات نیازمندد اسدوناد ود ی
است و اظهار نظر در م رد ن ها بخصد ص در روایدات شدیعه کداری اسدت بسدیار حسداس و
شخصیت های بزرگی همچ ن ععمه طباطبائی که هم مظسرند و هم محدث و هدم ه شدمند و
هم از عل م فراوانی برخ ردار می ت انند نین ن دی را در م رد روایات انجام دهند.
این بزرگان تجربیات فراوانی دارند .ن ها این ت انایی را دارند که روایات را بر یات عرضه
کنند و پس از عرضه ن ها در م ردشان اظهار نظر نمایند .این نکوه هم وابه یاد وری است کده
البوه نظر هر کس برای خ د محورم است حوی اگر برای دیگران وابه وب ل نباشد .البوده هدر
کس به لحاع م دماتی که در م رد عرضه روایات دارد ممکن است نویجه خاصی بگیرد و روایوی
را بر خعف نظر دیگران درست و یا نادرست بداندد ولدی «عرضده» کداری تخصصدی اسدت و
شایسوه اشخاص ماهر می باشد .حدیث شناسی و اعد و معیارهای ن د ن 1384 1
 -4بررسی شیوه صحیح نقل به معنا و جلوگیری از پیامدهای منفی آن
در این زمینه به ط ر خعصه مبالد کیه را می ت ان بیان داشت:
ال  .ن ه کنند ،روایت باید از معانی واژ،ها و ن آ نها در جمله و ورائن دال بر خدعف ن
گا ،باشد .به عبارت روشنتر میبایست به انداز ،کافی گظوارشناس و ادید باشد.
ب .ن ه به معنا نباید از رساندن معنای م ص د در عین عبارتهدای معصد م د دار کاسدوی
باشد ومیبایست م ص د و مراد اصلی معص م را برساند.
ج .از نظر خظا و شکاری در د لت رسانی به مثابه گظوار اصلی باشد  .مام انی 277:3
 -2ج از ن ه به معنا تنها منحصر به روایاتی است که در نها خص صیت کلمدات و یدنآ
نها در این گ نه روایات شرط نباشد؛ اما در روایات مرب ط به دعاها و اککار ن ده بده معندا ممند ن
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است .همان 250:3
 -3ن ه به معنا تنها در م ارد حرج و عدم پاسخگ یی حافظه تج یز شد ،است و ووودی کده
روایات در منابع روایی ثبت شد ،باشد نیازی به تکیه کردن به حافظه نیست تا بهخاطر ضع ن
ن ه به معنا تج یز گردد .همان  252:3مگر نکه تصریح گردد که مبلد ن ه شد ،ن ه به معنا
است.
نتیجه گیری
 -1بدون شک ن ه به معنا در حدیث و یا اخوصار ن بر اصالت حدیث تداثیر گذاشدوه و در
شرایبی م جد تحری م اصد حدیث می گردد .حدیث پژو ،باید ععو ،بدر رو شناسدی فهدم
حدیث به بررسی سید های حدیثی نیز بپردازد .ن ه به معنا از سید هایی است کده در روایدات
فراوان است بی گمان بس یاری از احادیث معص مان ن ن ه به معنا شد ،و عین الظداع و عبدارات
نها به ما نرسید ،است که این امر ع اود و پیامدهای فراوانی را در پی داشوه است.
 -2مهمورین پیامدهای منظی ن ه به معنی عبارت است از بروز اخوعفدات در احادیدث کده
شامه :اخوعف در زمینه ایجاد تعارض در روایات و نیز وج د اضبرب در مون حدیث و در برخدی
م ارد این اخوعف در والد تغییر و تحری و بعُا هم بص رت ن صان و زیاد ،در الظاع حددیث و
حوی به شکه تشابه در مون و سند این اخوعفات می ت اند نم د پیدا کند.
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