چکیده
حدیثپژوهــان معیارهــای مختلفــی را بـرای ارزیابــی احادیــث وضــع كردهانــد؛ از جملــه
ایــن مالکهــا ،عــدم مخالفــت حدیــث بــا حــس وتجربــه (دانشهــای تجربــی) اســت
کــه در ایــن مقالــه ضمــن بررســی دیــدگاهحدیثپژوهــان و نیــز بررســی چنــد نمونــه
بــه اعتبارســنجی ایــنمــاک پرداختــه میشــود .هــدف از ایــن پژوهــش ،اعتبارســنجی
مــاک عــدم مخالفــت حدیــث بــا دانشهــای تجربــی اســت ،کــه بــا روش کتابخان ـهای
نــگارش یافتــه اســت .ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح اســت ایــن کــه علــوم تجربــی در
نقــد و فهــم حدیــث چــه جایگاهــی دارد؟ آیــا بــه عنــوان یــک معیــار و مــاک بـرای نقــد
حدیــث میتــوان بــدان اســتناد کــرد؟ در صــورت تعــارض روایــت بــا دانشهــای تجربــی
نقــش ایــن مــاک چیســت؟ بــا بررســی ویژگیهــا و چیســتی دانشهــای تجربــی و نیــز
نمونههــای حدیثــی کــه بــا علــوم تجربــی تعــارض دارنــد نتیجـهای کــه حاصــل شــد ایــن
ً
اســت کــه اوال بــا توجــه بــه محتــوای تعــدادی از احادیــث ،در فهــم و نقــد حدیــث بایــد
از مــاک و معیــار دانشهــای تجربــی بهــره بــرد و ایــن کــه در ایــن راســتا تنهــا میتــوان
بــه قطعیــات دانشهــای تجربــی تکیــه کــرد و نــه فرضیــات و نظریههــا؛ چـرا کــه ممکــن
ً
اســت پــس از مدتــی ابطــال گردنــد .ثانیــا در برخــی از تعارضــات احادیــث بــا دانشهــای
تجربــی ،بــا توجــه بــه برخــورداری معصومیــن (ع) از علــم لدنــی ،نمیتــوان هــر حدیثــی
ً
ً
را صرفــا بــه خاطــر مخالفــت بــا فــان نظریــه مشــهور کنــار گذاشــت .ثالثــا دانشهــای
تجربــی و احادیــث ،تأثیــر متقابلــی نســبت بــه هــم داشــتهاند بــه طــوری کــه دانشهــای
تجربــی باعــث فهــم بهتــر و تفســیر روش ـنتر احادیــث شــده و محتــوای علمــی برخــی
روایــات نیــز در گســترش دامنــه تحقیقــات دانشهــای تجربــی نقــش بســزایی داشــته
اســت.
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 .1طرح مسأله
حدیــث بــه عنــوان دومیــن منبــع معرفتــی مســلمانان از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت.
منبــع مذکــور همــواره مــورد توجــه عالمــان و اندیشــمندان مســلمان بــوده هرچنــد تاریــخ پرف ـراز
و نشــیبی را ســپری کــرده اســت .حدیــث بــه دلیــل عــدم ویژگــی اعجــاز ،دچــار آســیبهایی
گشــته کــه مهمتریــن آنهــا راهیابــی جعــل و وضــع در آن اســت .یکــی از مباحــث مهــم در حــوزه
حدیثشناســی ،نقــد حدیــث اســت بـرای نقــد حدیــث ،قواعــدی وجــود دارد کــه منظــور از آنهــا
مجموعــه اصولــی هســتند کــه در نقــد و ارزیابــی حدیــث بــه کار میرونــد و از آنهــا بــه «قواعــد
یــا مالکهــای نقــد حدیــث» نیــز تعبیــر شــده اســت .بررســی مالکهــا و معیارهــای نقــد حدیــث
از جملــه ضرورتهــای پژوهشــی اســت کــه در ایــن پژوهــش یکــی از ایــن مالکهــا و معیارهــا
مــورد تحلیــل ق ـرار میگیــرد.
بخشــی از موضــوع فهــم و نقــد حدیــث بــه شــیوه حــل تعــارض بیــن ایــن روایــات و نتایــج
حاصــل از پیشــرفت علــوم روز ،بــاز میگــردد .توســعهعلــوم تجربــی بــه ویــژه در دوره معاصــر،
بســیار وســیع و جالــب توجــه اســت و در مــواردی ،نتایــج ایــن توســعه علمــی در تعــارض بــا
روایــاتنقــل شــده از اهــل بیــت (ع) بــه نظــر میرســد .در اینجاســت کــه بایــد مالکــی معتبــر
در دســت باشــد تــا منشــأ ایــن تعــارض مشــخص شــده و حدیــث،فهــم و نقــد گــردد.
اهمیــت موضــوع پاالیــش مالکهــای نقــد ،بررســی و فهــم حدیــث از آنجــا دوچنــدان میشــود
کــه تحقیقــات بیــن رشــتهای ،روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و كمتــر مقالــه علمــی در
حوزههــای مشــترك علــم و دیــن میتــوان یافــت كــه بــه چنــد روایــت اســتناد نكــرده باشــد.
ً
امــر نقــد حدیــث بــه دلیــل فراوانــی روایــات مشــکلدار ،خصوصــا در زمینههــای مربــوط بــه علــوم
و دانشهــای تجربــی ،از ضــرورت بیشــتری برخــوردار اســت .امــا آنچــه در ایــن مقالــه بــدان
پرداختــه میشــود اعتبارســنجی یکــی از مالکهــا و معیارهــای نقــد حدیــث بــا عنــوان «عــدم
مخالفــت حدیــث بــا تجربــه و دانشهــای تجربــی» اســت .معیــار عــدم تعــارض بــا یافتههــای
قطعــی علــوم ،در دوره معاصــر در میــان برخــی صاحبنظــران (از جملــه عالمــه طباطبایــی،
عجــاج خطیــب ،ابوالحســن شــعرانی و  ،)...بیشــتر مــورد عنایــت واقــع شــده اســت .ایــن معیــار
بـرای پژوهشــگران در مطالعــات بیــن رشــتهای مهمتــر و کاربردیتــر اســت .مقالــه حاضــر ،ایــن
معیــار را مــورد مداقــه ق ـرار داده و بــه اعتبارســنجی آن در فهــم و نقــد حدیــث میپــردازد.
 .2معیار عدم مخالفت حدیث با دانشهای تجربی
آموزههــای گســتردهای از علــوم مختلــف در روایــات وجــود دارد .در ایــن روایــات بــه صــورت
گســترده دربــاره انــواع علــوم مختلــف اعــم از پزشــکی ،نجــوم ،بهداشــت ،تغذیــه ،روانشناســی،
ً
علــوم اجتماعــی و  ...گفتگــو شــده اســت.قطعا تعــدادی از ایــن روایــات هماننــد آیــات قــرآن
کریــم دارای مدالیــل قطعــی بــوده و نــه تنهــا بــا دســتاوردهای علمــی بشــر تعــارض نداشــته ،بلکــه
بــه خاطــر پیشگامــی میتواننــد بــهعنــوان اعجــاز روایــات و گفتــار پیشــوایان دینــی و اثبــات

 .3دانشهای تجربی
علــوم تجربــی بــه دانشهایــی گفتــه میشــود کــه براســاس تجربــه و مشــاهده و از راه آزمــون بــه
دســت میآیــد و بــه عبارتــی ،علومــی کــه از ثبــات و قطعیــت برخــوردار بــوده و در هــر مــکان
و زمــان مشــابه ،قابــل تجربــه و تک ـرار باشــد و نتیجــه مشــابه و مشــخص حاصــل شــود .در غیــر
ایــن صــورت ابطــال میشــوند (ابطالپذیــری از خــواص ایــن علــم اســت) .ایــن علــوم شــامل
گســترهای از علــوم میباشــد کــه بــر مبنــای تجربــه ،آزمایــش و مشــاهدات انســانها شــکل گرفتــه
اســت .ایــن شــاخه هماننــد علــوم ریاضــی دارای محاســبات میباشــد کــه ایــن محاســبات در
کنــار آزمایشهــا و تحلیلهــای تجربیانــد.
علوم تجربی ویژگیهایی دارد که آنها را خدشهدار میسازد از جمله این که:
 -1دانــش تجربــی از طریــق روشهــای تجربــی ،یعنــی مشــاهده و آزمایــش بــه دســت
میآیــد .لــذا غیــر یقیــن آورنــد.
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برخــورداری آنــان از علــوم لدنــی الهــی بــه شــمار آینــد.
حدیثپژوهــان در ارزیابــی متنــی روایــات معیارهــایمختلفــی را ذکــر نمودهانــد (بیضانــی،
۱۳۸۵ش۶۳-۶۹ ،؛ رفیعــی محمــدی۱۳۸۴ ،ش-۲۱۳ ، .)۲۵۹در ایــن میــان در اغلــب
پژوهشهــا ایــن معیارهــا در یــک قالــب کلــی ذکــر شــده و تنهــا بــه ذکــر یــک نمونــه بســنده
شــده اســت ولــی بــهطــور دقیــق بــه ایــن معیارهــا پرداختــه نشــده اســت .عــدم مخالفــت حدیــث
بــا تجربــه و علــوم روز یکــی دیگــر از معیارهــای پذیــرش حدیــث میباشــد :لــذا اگــر حدیثــی بــا
حــس و تجربــه یــا علــم روزموافقــت نداشــته باشــد ،ولــو از جهــت متــن و ســند دچــار مشــکل
نباشــد ،قطعیــت صــدور آن حدیــث از معصــوم (ع) نــزد علمــا ثابــت نیســت.
 البتــه بایــد توجــه داشــت ،مقصــود از تجربــه و علــم ،نتایــج قطعــی و غیــر قابــل خدشــه
اســت ،نــه فرضیههــای علمــی کــه ممکــن اســت در آینــدهخــاف آن اثبــات شــود .همچنیــن
نبایــد موافقــت روایــات غیــر قطعــی را بــا فرضیههــای اثبــات نشــده بــه عنــوان موافقــت دیــن و
علــم بــه حســابآورد .در تفســیر تســنیم میخوانیــم ...« :امــا اگــر در مســائل علمــی محتــوای
روایــات غیــر قطعــی ماننــد اخبــار آحــاد را بــه طــور قطعــی بــه حســابدیــن بگذاریــم و بــا برخــی
فرضیههــای علمــی موجــود نیــز تطبیقــی کنیــم ،بــا تبدیــل آن فرضیــه بــه فرضیــه دیگــر ،دیــن در
نظرهــا موهــون خواهــدشــد ،چنــان کــه گروهــی بــا تحمیــل رهآورد هیئــت بطلمیوســی بــر قــرآن
بــه چنیــن وضــع نامطلوبــی مبتــا شــدند» (جــوادی آملــی،۱۳۸۸ش.)۱۵۹ :۱ ،
برخــی از عالمــان و صاحــب نظــران فریقیــن از معیــار علــم نــام بــرده یــا در مقــام نقــد و
بررســی روایــات از آن بهــره گرفتهانــد .امــا از آنجــا کــه ایــن مــاک و معیــار ،معیــاری نوظهــور
در نقــد حدیــث تلقــی شــده ،از ایــن رو کمتــر مــورد توجــه پیشــینیان بـرای نقــد و فهــم احادیــث
قـرار گرفتــه اســت .لذا بایســته اســت پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی بــه بحــث علــوم تجربــی و
ویژگیهــای آن پرداختــه شــود.
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  -2مرکب از گزارههای صحیح و سقیم هستند.
 -3برخــوردار و برگرفتــه از قوانیــن مشــروط و نظریههــای ناپایــدار هســتند در قلمــرو علــوم
تجربــی ،صحــت هیــچ نظریــهای را نمیتــوان اثبــات کــرد .چهبســا در آینــده بــا آزمایشهــای
دیگــر و بــا پیشــرفت علــم ،قوانیــن نســخ و بیاعتبــار گــردد.
 -4ابطال پذیری
 -5مفاهیــم و قوانیــن علمــی ،بازنمــود جهــان عینیانــد و بــه عبارتــی دانشــمندان در کار
علمــی خــود معتقــد بــه رئالیســم (واقعگرایــی) هســتند (باربــور1362 ،ش.)207 ،
 -6قلمــرو فعالیــت دانــش تجربــی امــور مــادی اســت و در امــور غیــر مــادی و غیــر تجربــی
نمیتوانــد بــه فعالیــت و اظهارنظــر بپــردازد.
ً
از نظــر فیلســوفان علــم ،كــهكارشــان ارزیابــى روش تحقیــق علــوم مىباشــد ،اساســا در علــوم
تجربــى چیــزى بــه نــام قانــون قطعــى و یقینــى وجــود نــدارد و هــرچــه هســت ،همگــى نظریهانــد
ً
و قوانیــن آنهــا صرفــا ارزش كاربــردى دارنــد و ارزش هستىشناســانهى آنهــا كمتــراز آن چیــزى
ً
اســت كــه معمــوال گمــان مىشــود.
 .4ادله عدم مخالفت حدیث معصوم (ع) با حس و تجربه و آزمایش
بـرای اثبــات درســت بــودن آزمایــش احادیــث توســط حــس و تجربــه میتــوان بــه دالیــل قرآنــی
و روایــی اشــاره کــرد:
 .1-4ادله قرآنی
 طبــق نــص صریــح قــرآن کریــم مطلــق فرامیــن پیامبــرداری از وحــی الهــی اســت«َ :و َمــا َينطــقُ
ِ
َ ْ
ْ ُ َ َّ َ ْ ٌ َ
ـي ُيوحــى» (النجــم ۳ :)۴-؛ «و از روی هــوس ســخن نمیگویــد.
عــن ال َهـ َـوى* ِإن هــو ِإل وحـ
ِ
نیســت ایــن ســخن جــز وحیــی کــه نــازل میشــود».روایــات ائمــه معصومیــن (ع) نیــز برگرفتــه
از روایــات پیامبــر اکــرم (ص) اســت۔ امــام صــادق (ع) میفرماینــد« :ســخن مــن ســخن پــدرم
اســت وســخن پــدرم ،ســخن جــدم اســت و ســخن جدم ،ســخن حســین اســت و ســخن حســین،
ســخن حســن اســت و ســخن حســن ،ســخن امیرالمؤمنیــن (ع)اســت و ســخن امیرالمؤمنیــن،
ســخن پیامبــر خــدا اســت و ســخن پیامبــر خــدا ســخن خداونــد متعــال اســت»( 1کلینــی،
1388ق.)۵۳ :۱ ،
همچنیــن در روایــت دیگــری جابــر خدمــت امــام باقــر (ع) عــرض میکنــد :هــر وقــت
حدیثــی برایــم نقــل فرمودیــد ،ســند آن را نیــز بیــان فرمایــد.حضــرت در پاســخ فرمودنــد:
«حدیــث کــرد مــرا پــدرم از جــدم رســول اللــه (ص) از جبرئیــل (ع) از خداونــد متعــال؛ هــر
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َ
الســا ُم َو ح ِديــث
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اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی

حدیثــی کــه ب ـرای تــوبیــان میکنــم ،بــه همیــن ســند میباشــد .ای جابــر! حدیثــی کــه از فــرد
صــادق (معصــوم) َبیــان میکنــی ،ب ـرای تــو از همــه دنیــا بهتــر اســت» (مفیــد ۱۹۹۳ ،م.)۴۲ ،
َ ْ َ ُ ْ َّ ّ َ ُ ِّ َ ْ َ
ـي ٍء ع ِليـ ٌـم » (البقــره .)۲۳۱ :خداونــد کــه بــر همــه چیــز آگاه و
طبــق آیــه «واعلمــوا أن اللــه ِبــكل شـ
خبیــر اســت ،محــال اســت از او چیــزی کـَـهخــاف ح َــس و آگاهی باشــد ،صــادر شــود .همچنین
َ َّ َّ َ َ ْ َ َ ُ ِّ َ ْ ْ
ـي ٍء ِعل ًمــا» (الطــاق:)۱۲؛
در آیــه آخــر ســوره طــاق میخوانیــم« :و أن اللــه قــد أحــاط ِبــكل شـ
«و همانــا خــدا بــا علمــش همــه چیــز را احاطــه نمــوده اســت».در بیــن آیــات فــوق ،آیــات ســوره
نجــم داللــت بــر الهــی بــودن گفتــار پیامبــر (ص) یــا معصــوم (ع) دارد و آیــات بعــدی بــر احاطــه
علمــیخداونــد بــر همــه اشــیا داللــت دارد .بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه همــه کالم
معصــوم (ع) درهمــه زمینههــا منســوب بــه خداونــد اســت و کالمــی کــه منســوب بــه خالــق
باشــد ،محــال اســت ،خــاف حــس باشــد یــاادراکات انســانی آن را تکذیــب کنــد.
 .2-4ادله روایی
َ
ُ َ
ُ
ِّ
ُ
امــام علــی (ع) دربــاره اهمیــت و جایــگاه تجربــه و آزمایــش میفرماینــد« :المجــرب أحكــم ِمــن
َّ
ـب»؛ «شــخصی تجربهکننــده داناتــر از طبیــباســت» (آمــدی۱۹۸۷ ،م .)12 :3 ،یعنــی؛
الطبيـ ِ
تجربــه ،بینــش و آگاهــی شــخصی را نســبت بــه آن قضیــه بــاال میبــرد.
 .5معیار حس و علم
ّ
برخــی از عالمــان از جملــه معیارهــای ارزیابــی حدیــث را «عــدم مخالفــت حدیــث بــا حــس و
محسوســات» دانســتهاند (ابــن قیــم1390 ،ق )50 ،و ب ـرای ایــن معیــار از واژه «حــس» اســتفاده
کردهانــد و نیــز از آنجــا کــه بــه روشــنی ،مقصــود خــود از «حــس» را بیــان نکردهانــد؛ از ای ـنرو
الزم اســت نکاتــی در ایــن مــورد توجــه شــود:
الــف .اگــر مقصــود از «حــس» ،محسوســات و آگاهیهایــی اســت کــه از ایــن راه ب ـرای انســان
حاصــل میشــود ،بایــد گفــت کــه «حــس بمــا هــو حــس» ،مبــدأ هیــچ معرفــت علمــی نیســت و
1
امــکان خطــا در آن بســیار راه دارد.
ّ
«حــس» ،قوانیــن علمــی اســت بایــد از ویژگیهــای آن غفلــت نورزیــد؛
ب .اگــر مقصــود از
ً
ً
ً
زیـرا قوانیــن علمــی ،اوال ،بــه شــکل قضایــای کلــی منطقــی هســتند ،ثانیــا ،ابطالپذیرنــد و ثالثــا،
توانایــی پیشبینــی مشــروط دارنــد.
بنابراین نكته مهم در این مالك این است كه مخالفت متن حدیث با هر فرضیه علمی كه هنوز
 .1بـرای مثــال :ســالهای ســال ،بــا ّ
توجــه بــه حــس بینایــی و نگــرش ســطحی ،فکــر میکردنــد ،خورشــید در حــال
حرکــت اســت و زمیــن ثابــت (= هیئــت بطلمیوســی) ،ولــی بعدهــا ایــن عقیــده تصحیــح شــد و معتقــد شــدند کــه
زمیــن متحــرک بــوده ،خورشــید ثابــت اســت .کســانی هــم بــر همیــن اســاس« ،والشــمس تجــری لمســتقر لهــا»
(یــس ،)38 :را زیــر ســؤال بردنــد تــا ایــن کــه امــروز ،حرکــت خورشــید و زمیــن هــر دو بــه اثبــات رســیده اســت
و ایــن آیــه نیــز مصداقــی از اعجــاز علمــی بــه شــمار مــیرود (مــکارم شــیرازی1380،ش381 :18 ،؛ قرشــی،
۱۳۷۷ش.)84 :9 ،
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صحت آن به طور قطع و یقین ثابت نشده ،نیست بلكه منظور امور قطعی و مسلم علوم تجربی است.
بــه هــر حــال منظــور از حــس ،آن دســته از حقایــق محسوســی اســت كــه مطابــق واقــع و صحیــح
باشــد وگرنــه محسوســاتی كــه امــكان خطــای حــواس در آنهــا وجــود داشــته باشــد نمیتوانــد بــه
عنــوان معیــار نقــادی روایــات معرفــی گــردد.
 .6ارزیابی اعتبار و معرفت علمی و حسی
در مــورد می ـزان اعتبــار ایــن دو معرفــت (علمــی و حســی) برخــی همچــون پوزیتویس ـتها راه
افـراط را در پیــش گرفتــه و حــس را تنهــا منبــع شــناخت بشــر دانســته و محســوس را تنهــا معلــوم
بشــر دانســتهاند و برخــی نیــز همچــون «دكارت» راه تفریــط را پیمــوده و منكــر ارزش معرفتــی
محسوســات شــدهاند .امــا قــرآن كریــم راه میانــه را معرفــی نمــوده و همانگونــه كــه بیــان شــد
میــان گزارههــای قطعــی و غیــر قطعــی علــوم و نیــز میــان محسوســات واقعــی و قابــل اطمینــان
ـت .دو آیــه زیــر گویــای دیــدگاه قــرآن کریــم در ایــن َزمینــه
ـاوت قائــل شــده اسـ
بــا غیــر آن تفـ
َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ ِّ ُ ُ
ُ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ
ـل َل ُكـ ُـم ْال َّسـ ْـم َع َو األْب َصــارَ
ـون أمه ِاتكــم ال تعلمــون شــیئا وجعـ
اســت« .و
اللـ ُـه أخ َر ْجك ُـ ُـم َمــن بطـ ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ
ْ
و األف ِئــدة لعلكــم تشــكرون» (النحــل.)78 :
قــرآن وعــده نــداده کــه همــه جهالتهــا برطــرف میشــود ،بلکــه دعــوت کــرده کــه ابزارهــای
کســب دانــش را (گــوش ،چشــم و قلــب) بـهکار اندازیــم .در عیــن حــال ،نبایــد از مبــارزه بــا جهــل
َ َ َْ ُ
ـف َمــا َلیـ َ
ـس َل َك بــه ع ْلـ ٌـم إ َّن َّ
السـ ْـم َع
و افــزودن معلومــات تـ ُـا حــد امــکان مأیــوس باشــیم« .و ال تقـ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ ِ
ً
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ
َ َ َ َ
ولئــك كان ع ْنـ ُـه َم ْسـ ُـؤوال» (االس ـراء« .)36 :التقــف» :دنبال ـهروی مکــن.
و البصــر و الفــؤاد كل أ ِ
از مــاده (قفــو) بــه معنــی دنبالـهروی .یعنــی انســان بایــد گفتــار و کــردارش از روی علــم و یقیــن
ً
باشــد؛ نــه از روی ظـ ّ
ـن و گمــان و حــدس و تخمیــن .معمــوال حرکتهــاى غیــر علمــى ،نشــأت
یافتــه از شــنیدهها ،دیدههــا و باورهــاى ســطحى اســت و خداونــد ،بــراى دور کــردن انســان
از حرکــت غیــر علمــى ،بــه او هشــدار داده اســت کــه شــنیدهها ،دیدههــا و  ...تــا زمانــى کــه
بــه مبنــاى علمــى و یقینــى منتهــى نشــود ،قابــل اعتمــاد نیســت و در صــورت اعتمــاد نمــودن،
محاکمــه خواهــد شــد.
1

 .7تفاوتهای معرفت علمی و حسی
در مورد این دو معرفت حداقل سه تفاوت میتوان بیان نمود:
 -1معرفــت حســی مرحلــه آغازیــن معرفــت علمــی (علــوم تجربــی) اســت .بنابرایــن معرفــت
علمــی جــز از رهگــذر معرفــت حســی بــه دســت نمیآیــد .بــه عبــارت دیگــر میــان ایــن دو از
روابــط چهارگانــه منطقــی« ،عمــوم خصــوص مطلــق» برقـرار اســت .بدیــن بیــان كــه هــر معرفــت
ً
حســی لزومــا معرفــت علمــی نیســت.
 .1پوزیتیویســم فلســفهای اســت «کــه چــون معرفــت واقعــی را معرفــت مبتنــی بــر تجربــه حســی میدانــد کــه
فقــط بــا آزمایــش و مشــاهده میســر اســت ،هرگونــه مســاعی نظــری را بـرای کســب معرفــت بــا عقــل محــض بــدون
 38مداخلــه تجربــی خطــا میدانــد (نائــس1352 ،ش.)7 ،

اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی

ً
 -2معرفــت هــای حســی نوعــا بســیط و ســادهاند و نیازمنــد فعالیــت ذهنــی فراوانــی نیســتند
ً
امــا معرفتهــای علمــی عمدتــا بــه تجزیــه و تحلیــل و تــاش فكــری و عقالنــی نیازمندنــد.
 -3حاصــل و ثمــره معرفــت حســی ،یــك گـزاره جزئــی اســت امــا محصــول معرفــت علمــی
بایســتی بیــان یــک قائــده كلــی باشــد و یــا دســت كــم مــوارد فراوانــی را دربرگیــرد.
منظــور از علــم در ایــن نوشــتار یافتههــای قطعــی علــوم اســت یعنــی علومــی کــه از فرضیــه رد
شــده و بــه قطعیــت رســیده اســت .بنابرایــن بــر اســاس تئوریهــا و آن دســته از گزارههــای علمــی
كــه قطعیــت آنهــا بــه اثبــات نرســیده نمیتــوان بــه نقــد و ارزیابــی روایــت دســت زد و بــا ایــن
توجیــه كــه ایــن روایــات بــا فــان تئــوری علمــی منافــات دارد آن را رد كــرده و برچســب جعــل و
ســاختگی بــه آن نســبت داد.
 .8ارزش یقینآوری علوم تجربی طبیعی از دیدگاه فلسفه علوم تجربی
ً
از نظــر فیلســوفان علــم ،1کــه کارشــان ارزیابــی روش تحقیــق علــوم مــی باشــد ،اساســا در
علــوم تجربــی چیــزی بــه نــام قانــون قطعــی و یقینــی وجــود نــدارد؛ و هرچــه در علــوم تجربــی
ً
اســت همگــی ّ
نظریهانــد و قوانیــن آنهــا صرفــا ارزش کاربــردی دارنــد و ارزش معرفتشناســانه
ً
آنهــا کمتــر از آن چیــزی اســت کــه معمــوال گمــان میشــود .بنابرایــن در دیــدگاه علــوم تجربــی
«قانــون» وجــود نــدارد بلكــه علــم نظریههایــی اســت كــه قــدرت تبییــن و پیشبینــی پدیدههــا را
دارد و بــه اصطــاح افســانههای مفیــد هســتند .از ایــنرو «ایــان باربــور» فیزی ـکدان آمریكایــی
بــا طــرح اشــكاالت متعــدد (باربــور1362 ،ش213 ،ـ ،)214در مــورد دادههــای علــوم تجربــی
نوشــت« :برخــی پژوهنــدگان بــر ایــن قولانــد كــه نظریههــای علمــی ،المثنــای واقعیــت نیســتند،
بلكــه ســاخته و پرداختــه ذهــن یــا افســانههای مفیدنــد كــه بــه كار همارایــی دادههــا و یافتههــای
آزمایــش میآینــد» (همــو .)3 :بنابرایــن علــوم تجربــی ادعــای واقعنمایــی و قطعیــت در مــورد
طبیعــت نــدارد چــه رســد بــه اثبــات یــا نفــی امــور مــاوراء طبیعــت.
 .9معیار عدم مخالفت حدیث با علم و تجربه از دیدگاه عالمان
پــارهای از روایــات در موضوعــات دانشهــای تجربــی از جملــه؛ آفرینــش یــا داســتانهای قــرآن و
حتــی برخــی روایــات تفســیری بــه موضوعاتــی میپردازنــد کــه در حیطــه علــم ق ـرار میگیرنــد و
از آنجــا کــه نقــد و بررســی هــر حدیثــی بایــد متناســب بــا محتــوای آن باشــد لــذا علــم میتوانــد
بــه عنــوان یکــی از معیارهــای مهــم در ارزیابــی ایــن روایــات ،مــورد اســتناد قـرار گیــرد.
«گســتره کاربــرد علــم در روایــات غیــر تفســیری ،بــه ویــژه در بخــش خوراکیهــا ،بســی
وســیعتر اســت .بــا ایــن همــه حدیثپژوهــان کمتــر بــه آن توجــه داشــتهاند .شــاید مهمتریــن
دلیــل ایــن بیاعتمــادی ،شــتاب خیرهکننــده دانــش تجربــی و بــه تبــع آن تحــول یافتههــای آن و
در نتیجــه عــدم قطعیــت آموزههــای آن باشــد؛ البتــه فقــدان شــناخت عمیــق و گســترده از علــم
 Karl Poper .1کارل پوپر (م 1373ش) ،ايان باربور و ...
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هــم در میــان محدثــان ،بــه ایــن بیاعتمــادی کمــک کــرده اســت ،لــذا کمتــر از آن بـرای ســنجش
روایــات اســتفاده کردهانــد» (نفیســی1384 ،ش.)520 ،
بــا تحقیقــی كــه بــه عمــل آمــد ایــن حقیقــت بــه دســت آمــد كــه عمــوم فقیهــان و حدیثشناســان
و بــه طــور كلــی تمامــی كســانی كــه احــكام شــرعی را قبــول دارنــد و قطعیــت را حجــت میداننــد
بــا معیــار دانســتن حــس و علــم ،موافــق هســتند .دیــدگاه برخــی از آنــان بــه قـرار زیــر مــی باشــد:
آیتاللــه جعفــر ســبحانی :ایشــان ،تنهــا پنــج معیــار بــرای ســنجش روایــات عنــوان
میکنــد و در ایــن میــان از علــم بــه عنــوان مــاک ،ســخنی نمیگویــد (1424ق.)73-53 ،
دمینــی :ایشــان نیــز از آن بــه عنــوان یــک مــاک ســخن نمیگویــد (۱۴۰۴ق)320-313 :
جــز یــک مــورد در صفحــه  317دربــاره عــدس کــه در واقــع مربــوط بــه علــم اســت.
محمدطاهــر جوابــی :نیــز در کتــاب خــود بــا عنــوان «جهــود المحدثیــن فــی نقــد متــن
الحدیــث النبــوی الشــریف» بــه ایــن معیــار توجهــی نــدارد.
ابــن قیــم جــوزی  :او میگویــد :ه َــر حدیثــی کــه بــا حــس و تجربــه مخالــف باشــد ،موضــوع
َ َ
َ
ـن َحـ َّـد َث ب َحديــث َف َع َطـ َ
ـن أبــي ُه َريـ َـره َمـ ْ
ُ َ ْ
ـس ِع ْنــد ُه ف ُهـ َـو حـ ٌّـق»
ِ ِ ٍ
اســت؛ ماننــد حدیــث« :الحکيــم عـ ِ
(متقــی هنــدی۱۹۸۹ ،م)160:9 ،؛ کســی کــه موقــع صحبــت نمــودن ،عطســه کنــد،پــس او بــر
حــق اســت (راســتگو اســت) .ابــن قیــم ســپس میگویــد :ایــن حدیــث بــا حــس ،مخالــف
اســت؛ زیـرا بســیاری از افـراد را بعینــه میبینیــم کــهدر حــال دروغ گفتــن عطســه میزننــد و اگــر
صــد ه ـزار اف ـراد موقــع نقــل روایــت پیامبــر (ص) عطســه کننــد ،حکــم بــه صحــت آن حدیــث
نمیشــود .اگــر همیــن افــراد موقــع شــهادت ظلــم ،عطســه کننــد ،بــاز آن شــهادت تصدیــق
نمیشــود (ســلفی،۱۴۰۸ق.)۴۰۴ ،
شــیخ طوســی :ایشــان روایاتــی كــه تعــداد روزهــای مــاه رمضــان را همــواره ســی روز دانســته
اســت و بــه دلیــل مخالــف بــودن بــا عــادت یعنــی حــس مــردود شــناختهاند (2011م.)169 ،
ادلبــی :از معیــاری بــه عنــوان حــس ســخن میگویــد و تعریفــی هــم بـرای آن ارائــه نمیدهــد
(۱۴۰۳ق .)313 ،امــا تأمــل در نمونههــا نشــان میدهــد کــه م ـراد او بیشــتر بــه مــاک واقعیــت
نزدیــک اســت تــا علــم.
ادلبــی دربــاره مخالــف بــودن حدیــث بــا حــس چنیــن میگویــد :از امــوری کــه بــر بطــان و
ســاختگی بــودن حدیــت داللــت دارد ،مخالفــت متــن حدیــثبــا حــس اســت .دلیــل بطــان
اینگونــه روایــات ایــن اســت کــه از پیامبــر (ص) هی ـچگاه مطلبــی خــاف واقعیــات محســوس
صــادر نمیشــود؛ بــرای مثــال،ابوهریــره از پیامبــر (ص) نقــل میکنــد :دروغگوتریــن مــردم،
رنگریزهــا و زرگرهــا هســتند (ابــن اثیــر۲۰۰۱ ،م .)۱۰ :۳ ،ذیــل ایــن روایــت میگویــد :ایــن
حدیــث بــا واقعیــت خارجــی مطابقــت نــدارد؛ چــون میبینیــم کــه همــه رنگریزهــا و زرگرهــا
دروغگــونیســتند و دروغگوتریــن افــرادی کــه یافــت میشــوند رنگریزهــا و زرگرهــا نیســتند
(ادلبــی ،بیتــا،.)۳۱۵
عالمــه طباطبایــی :بهرهگیــری عالمــه از علــم بــرای ســنجش روایــات ،بســیار محــدود

َ ْ ْ
ْ
َ
َ َّ
ُ َ
َّ َ َ ْ ً َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ
«ق ُالــوا َيــا ُم َ
ـن ندخل َهــا ح َّتــى َيخ ُر ُجــوا ِم ْن َهــا فـ ِـإن َيخ ُر ُجــوا ِم ْن َهــا ف ِإنــا َد ِاخلون»
وســى ِإن ِفيهــا قومــا جب ِاريــن و ِإنــا لـ
.1
(المائده.)22 :

اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی

اســت .ایشــان در بحــث از روایاتــی «عمالقــه» 1را توصیــف کردهانــد ،از جهــات مختلــف در
اســتواری آنهــا تردیــد میکنــد ،از جملــه آن کــه مینویســد« :در تعــدادی از روايــات پيرامــون
توصيــف جبــاران مــورد بحــث ،آمــده كــه ســكنه آن ســرزمين از عمالقــه بودنــد ،كــه مردمــی
درشــت هيــكل و بلندقامــت بودنــد و از درشــت هيكلــی و بلندقامتــی آنــان داســتانهای عجيبــی
وارد شــده (طباطبایــی بــه نقــل از :تفســير المنــار )331 :6 ،كــه عقــل ســليم نمیتوانــد آنهــا را
بپذيــرد ،و در آثــار باســتانی و بحثهــای طبیعــی نیــز چیــزی کــه ایــن روایــات را تأییــد کنــد
وجــود نــدارد ،ناگزیــر بایــد گفــت کــه روایــات مذکــور ،مأخــذی جــز جعــل و دسیســه نــدارد»
(طباطبایــی1393 ،ق ،)291 :5 ،در اینجــا عالمــه بــا توجــه بــه ایــن کــه احادیــث مذکــور بــا حس
و تجربــه و علــم باستانشناســی و علــوم طبیعــی در تعــارض اســت ،آنهــا را در شــمار روایــات
جعلــی قــرار میدهــد.
در تفســیر ســوره «ق» نیــز روایــات شــگفتی دربــاره کــوه قــاف آمــده اســت بــه طــوری کــه آن را
(کــوه قــاف) محیــط بــر زمیــن دانســته کــه دوطــرف آســمان بــر روی آن قـرار گرفتــه اســت .عالمــه
ایــن روایــت را بــه دلیــل مخالفــت روشــنش بــا یافتههــای علــم ،باطــل میدانــد ومینویســد:
«و بــه هــر حــال ایــن روایتهــا بــه هیــچ وجــه قابــل اعتمــاد نیســتند و امــروز بطــان آنهــا یــا
ملحــق بــه بدیهیــات و یــا خــودبدیهــی اســت» (طباطبايــی1393،ق.)343 :18 ،
امــام محمــد غزالــی :روایتــی كــه بــا عقــل ضــروری یــا عقــل نظــری یــا حســی و مشــاهده
یــا روایــات متواتــر مخالــف اســت ،مــردود میدانــد (1999م.)113 ،
جعفــر مرتضــی عاملــی :او در مــورد معیــار حــس مینویســد :عــدم مخالفــت بــا حقیقــت
ً
ملمــوس و محســوس :مثــا اگــر در روایتــی آمــده اســت كــه خورشــید هــر روز از مغــرب طلــوع
میكنــد یــا شــهر مكــه در ســنگاپور واقــع شــده اســت از نظــر مــا مــردود اســت (1994م:1 ،
 .)260وی راجــع بــه معیــار علــم نیــز چنیــن نگاشــته اســت :اگــر در روایتــی آمــده باشــد كــه
زمیــن روی شــاخ گاو اســت یــا زمیــن مســطح اســت ،بــه خاطــر مخالفــت بــا دســتاوردهای
قطعــی علــم در ایــن زمینــه ،مــردود اســت (همــان.)277 :1 ،
ابوالحســن شــعرانی :از امــام صــادق (ع) ســؤال شــد ،فــردی در قری ـهای وارد میشــود و در
آنجــا گوشــتی مییابــد و نمیدانــد کــه آن گوشــت پــاک و حــال هســت یــامــردار؟ حضــرت
فرمودنــد :آن گوشــت را روی آتــش قـرار بــده .اگــر آن گوشــت روی آتــش جمــع شــد پــاک اســت
و اگــر جمــع نشــد مــردار اســت.عالمــه شــعرانی ذیــل ایــن روایــت مینویســد :دانشــمندان مــا
ً
در مضمــون ایــن روایــت اختــاف نمودهانــد .اصــل ایــن اســت کــه در خبــری کــهیقینــا بــه علــم
راه نــدارد .در آن بــه ظــن ،اعتمــاد نمــودن جایــز نیســت و ایــن خبــر از روایاتــی اســت کــه بــا حــس
و تجربــه بــه آن دسترســی داریــم وافــاده ظــن میکنــد و قائــان بــه حجیــت خبــر واحــد ،خبــر
ظنــی را موقــع عــدم دسترســی بــه علــم حجــت میداننــد .بــدون شــک ایــن خبــر ظنــی اســت
و امــر موقــوف بــر تجربــه میباشــد .شــاید کســی کــه بــه ایــن خبــر عمــل نمیکنــد ،نــزد او
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صحیــح بــودن ایــن تجربــه ثابــت نشــده اســت (حــر عاملــی۱۹۹۳ ،م.)۴۵۶ :۱۶ ،

حســین حــاج حســن :ایشــان در کتــاب خــود بــا عنــوان «نقــد الحدیــث فــی علــم الروایــه
و علــم الدرایــه» در بیــان معیارهــای نقــد روایــات ،دومیــن معیــار را چنیــن معرفــی كــرده اســت:
«بــا قواعــد عامــه عقلــی و حســی مخالــف نباشــد ».وی در معرفــی معیــار چهــارم و ششــم خــود
چنیــن مینویســد« :بــا امــور بدیهــی طــب و فلســفه مخالــف نباشــد و مخالــف ســنت الهــی در
هســتی و انســان نباشــد» (حــاج حســن1985،م.)13 :2 ،
ً
او کــه تعریفــی از عنــوان ارائــه نمیکنــد ،ظاه ـرا حکمــت را مت ـرادف بــا طــب بــه کار بــرده
و در واقــع بــه یکــی از شــاخههای علــم ،یعنــی پزشــکی توجــه دارد .وی دربــاره احادیــث طبــی
چنیــن میگویــد :از دیگــر معیارهــای نقــد متــن روایــات ،عــدم مخالفــت آن بــا بدیهیــات در علــم
طلــب و حکمــت اســت.وی ســپس ب ـرای مثــال ،حدیــث ذبــاب را بیــان نمــوده و آن را خــاف
واقعیــت معلــوم در علــم طــب و تجربــه مــردم ق ـرار داده و باطــل میدانــد .او توضیــح نمیدهــد
کــه چـرا از میــان علــوم مختلــف همیــن یــک شــاخه را برگزیــده اســت (همــان )27-25 :2 ،و در
جــای دیگــر میگویــد :یکــی از معیارهــای حدیــث ،عــدممخالفــت حدیــث بــا حــس و مشــاهده
اســت :ماننــد حدیــث صــد ســال بعــد بــر روی زمیــن هیــچ جنبــدهای نخواهــد مانــد (همــان،
۱۴۰۵ق.)16 :2 ،
ابــن حجــر عســقالنی :ایــن عالــم شــهیر و حدیثشــناس بــزرگ اهــل ســنت دومیــن معیــار
نقــد احادیــث را «عــدم مخالفــت بــا حــس و مشــاهده» دانســته اســت (۱۴۰۴ق.)845 ،
عجــاج خطیــب :ایــن حدیثشــناس اهــل ســنت نیــز در بیــان معیارهــای خــود دومیــن
معیــار را علــم دانســته و مینویســد« :فســاد متــن ،نظیــر احادیثــی كــه حــس آنهــا را تكذیــب
ْ َ ْ َ ُ َ ٌ ْ ُ ِّ
ـن كل َد ٍاء» بادمجــان شــفای هــر بیمــاری اســت»
میكنــد .نظیــر حدیــث« :الب ِاذنجــان ِشــفاء ِمـ
(1985م.)287 ،
محمــد ابوریــه :یكــی دیگــر از حدیثشناســان اهــل ســنت در میــان معیارهــای خــود از
معیــار حــس و مشــاهده نــام میبــرد و احادیثــی را كــه عمــر دنیــا را تــا هفــت ه ـزار ســال ذكــر
میكنــد بــه دلیــل مخالفــت بــا ایــن معیــار مــردود میدانــد (1995م .)249 ،از آنجــا کــه ایــن
روایــت بــا یافتههــای زمینشناســی و باستانشناســی مخالــف اســت لــذا نمیتوانــد صحیــح
باشــد .وی همچنیــن در همیــن كتــاب از معیــار علــم نیــز یــاد میكنــد (همــو)145 ،
ـث موضــوع،
ابــن قیــم :دومیــن معیــار عرضــه شــده توســط «ابــن قیــم» در شناســایی حدیـ ِ
«مخالفــت بــا حـ ّ
ـس و محسوســات» اســت (1390ق.)50 ،
از بیــان نظریههــای ایــن دانشــمندان بــه دســت میآیــد کــه یکــی از معیارهــای تصدیــق یــا
رد روایــات ،آزمایــش و تجربــه و بــه عبارتــی دانشهــای تجربــی اســت کــه میتوانــد در فهــم و
نقــد روایــات راهگشــا باشــد.

 .1-10تفاوت ميان تعداد استخوان دنده مرد و زن
هرچنــد در البــای دیدگاههــای صاحبنظـران در مــورد دو معیــار حــس و علــم ،بــه چنــد مــورد
از روایاتــی كــه بــا ایــن دو معیــار ناســازگار اســت اشــاره شــد امــا بـرای تبییــن بیشــتر موضــوع بــه
نمونــه علمــی ،پرداختــه میشــود .ویژگــی ایــن روایــت ایــن اســت كــه بــا هــر دو معیــار مــورد
نظــر مخالــف اســت.
آنچــه در ایــن روایــت بلكــه روایــات مشــابه آمــده اســت ایــن اســت كــه «خداونــد حــواء را
از پایینتریــن اســتخوان دنــده چــپ آدم آفریــد بنابرایــن آدم و تمامــی مــردان یــك دنــده كمتــر از
زنــان دارنــد .اگــر در زن یــا مــرد بــودن شــخصی تردیــد وجــود داشــت یكــی از راههــا ایــن اســت
كــه دنــده آنهــا را شــمارش كننــد اگــر كامــل بــودن بــه زنــان وگرنــه بــه مــردان ملحــق میشــود».
ایــن مطلــب اولینبــار در تــورات آمــده اســت؛ بدیــن عبــارت كــه« :و یكــی از دندههایــش را
گرفــت و گوشــت در جایــش پــر كــرد وخداونــد آن دنــده را كــه از آدم گرفتــه بــود زنــی بنــا كــرد
و وی را بــه نــزد آدم آورد و آدم گفــت :همانــا ایــن اســت اســتخوانی از اســتخوانهایم و گوشــتی از
گوشــتم از ایــن ســبب نســاء نامیــده شــد؛ زیـرا كــه از انســان گرفتــه شــد» (تــورات ،ســفر پیدایش،
فصــل22 :2و .)23
ایــن مطلــب بــه مــرور زمــان در مجامــع روایــی اهــل ســنت راه مییابــد بــه گونــهای كــه
تبدیــل بــه دیــدگاه مشــهور میــان مورخــان و مفس ـران آنــان میگــردد (رازی1995 ،م.)477 :9 ،
و از مجامــع روایــی اهــل ســنت بــه برخــی از مجامــع روایــی شــیعه س ـرایت میكنــد (صــدوق،
1413ق326 :4 ،؛ حــر عاملــی1988 ،م287 :26 ،؛ طوســی2011 ،م355 :4 ،؛ مجلســی،
1986م .)366 :11 ،در حالــی کــه روایــات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه در تعــارض بــا ایــن
روایــت اســت از امــام باقــر (ع) پرســیده شــده ،خداونــد حــوا را از چــه آفریــد؟ فرمــود :ایــن مــردم
چــه میگوینــد؟ گفتــه شــد ،میگویند:خداونــد او را از دنــدهای از دندههــای آدم (ع) آفریــده
اســت؛ فرمــود :دروغ میگوینــد؛ آیــا خداونــد عاجــز بــود از ایــن کــه وی را از چیــز دیگــری
بیافرینــد؟! (مجلســی1403 ،ق.)116 :11 ،
گفتنــی اســت علیرغــم انعــكاس روایــت مزبــور در برخــی از مجامــع روایــی شــیعه ،مشــهور
فقیهــان بــه ایــن روایــت عمــل نكــرده و آن را مخالــف اجمــاع دانســتهاند (نصیــری1390 ،ش،
 .)591برخــی از صاحبنظــران همچــون ســید محســن امیــن بــه دلیــل ضعــف اســناد ایــن
ـام كردهانــد:
روایــات و نیــز مخالفــت بــا معیــار مــورد نظــر ،ایــن روایــات را غیــر قابــل قبــول اعـ
ْ َ ٌ َ ٌ َ َْ ُ َ َ
ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ َّ
ـن َهـ ِّ َ َ
َ َْ َ
ـار عــد
ـات اخ ِتـ
«و ْبيـ َ َ َِّ
ـذ ِه الروايـ َ ِ
ـا َف ظ ٌ ِاهـ َـر ْو بع َ ْضهــا َّضْ ِعيــف ِالســن ِاد و قــد ِقيــل ِفــي أخبـ ِ
َْ
الضــاع ِبأن َهــا َمـ َـع ض ْع ِف َهــا ُمخ ِال ِفــة ِلقــو ِل أهــل التشـ ِـريح ( »...امیــن2000 ،م.)112 ،
ِ
ِ
ِ
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 .10بررسی و نقد مصادیق منتخب این مالک
در ذیــل بــه ذكــر برخــی از نمونههــای احادیثــی كــه در منابــع شــیعی و اهــل ســنت نقــل شــده و
ً
در عیــن حــال بــا یافتههــای علمــی كامــا مخالــف میباشــد ،پرداختــه میشــود.
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بنابرایـن ،اگــر در برخــی روایــات یــا کتــب تفســیری آمــده کــه «حــوا» از قســمت باقیمانــده
آدم (ع) آفریــده شــده بــه معنــای جنســیت اســت یعنــی از جنــس او خلــق شــده اسـت(طباطبائی،
 229 :4ـ 234؛ مــکارمشــیرازی و دیگــران)245 :3 ، .حاصــل آنکــه روایاتــی کــه میگوینــد
«حــوا» از آخریــن دنــده چــپ آدم آفریــده شــده اس ـت ،ســخنی بیاســاس اســت کــه از امامــان
صــادر نشــده اسـت ،بلکــه از برخــی روایــات اسـرائیلی گرفتــه شــده و هماهنــگ بــا مطلبــی اســت
ً
کــه در فصــل دوم از «ســفر تکویــن» تــورات تحریــف شــده کنونــی آمــده اســت و ثانیــا ضمــن
اینکــه دچــار ضعــف ســندی اســت ،خــاف مشــاهده و حــس و علــم تشــریح اســت؛ زیــرا
براســاس ایــن روای ـت ،مــردان ،در طــرف چــپ یــک دنــده کمتــر دارنــد ،در حالــی کــه چنیــن
نیســت و تفاوتــی میــان زن و مــرد نیس ـت و علــم تشــریح اســتخوان دنــده مــردان و زنــان را برابــر
میدانــد.
 .2-10نجاست ادرار دختر و پاكی ادرار پسر
ســکونی روایتــی را از امــام صــادق (ع) نقــل میکنــد کــه بــول دختــر ،قبــل از آنکــه غذاخــور
شــود ،نجــس اســت ،ولــی بــول پســر احتیــاج بــه تطهیــر نــدارد و صــرف آب ریختــن بــر آن کافــی
ـل دارد.
اســت .در ایــن روایــت ،ب ـرای ایــن حکــم عللــی بیــان شــده کــه جــای تأمـ
َ َّ َ
ُ
َ َ َْ َْ
َّ
ْ ُ
روایــت چنیــن اســت«َ :ل َبـ ُ
الجار َیـ ِـة َو َب ْولهــا ُیغ َســل ِم ْنـ ُـه الثـ ْـو ُب ق ْبــل أ َن تط َعـ َـم ِل َن ل َب َنهــا
ـن
َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ِّ َ َ ُ ُ ِ
ــم ل َّن َل َب َ
ُ ْ َ ُ ْ ُ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ــن
ــة أمهــا ول َبــن الغ
یخــرج مــن مثان
ــام الیغســل ِمنــه الثــوب وال بولــه قبــل أن یطع ِ
ِ
ْ
ُ
َ ِ ْ ُ ُ َِ َ ُ َ
ْ
ْ
ْ
َ
ّ
َ
ـام یخــرج ِمــن العضدیــن و المن ِکبیــن» (حرعاملــی1409 ،ق1003 :2 ،؛ صــدوق1413 ،ق،
الغـ
ِ
ِ
21 :1؛ طوســی۱۳۹۰ ،ش)173 :1 ،؛ شــیری کــه دختــر بچــه میخــورد و ادراری کــه از او خــارج
میشــود ،اگــر بــه جامــه برســد در صورتــی کــه بچــه غذاخــور نشــده باشــد ،جامــه را بایــد آب
کشــید؛ زی ـرا شــیر او از مثانــه مــادرش خــارج میشــود ولــی شــیری کــه پســر بچــه میخــورد و
بولــی کــه از او خــارج میشــود پیــش از آن کــه غذاخــور شــده باشــد اگــر بــه جامــه برســد ،جامــه
را الزم نیســت آب بکشــند؛ زی ـرا شــیر او از پشــت بازوهــا و شــانهها خــارج میگــردد».
ایــن روایــت ،مــورد توجــه فقهاســت و بعضــی نیــز بــر اســاس آن فتــوا داده انــد .کســانی ماننــد
اســکافی و صــدوق معتقدنــد :بــول (ادرار) پســر شــیرخواری کــه هنــوز غذاخــور نشــده نجــس
نیســت .در کتابهــای فقهــی بــه ایــن صــورت آمــده اســت« :اگــر چیــزی بــه بــول (ادرار) پســر
شــیرخواری کــه غذاخــور نشــده و شــیر خــوک نخــورده ،نجــس شــود چنانچــه یــک مرتبــه آب
روی آن بریزنــد کــه بــه تمــام جاهــای نجــس آن برســد پــاک میشــود .و در لبــاس و فــرش و
ماننــد اینهــا فشــار الزم نیســت» (خمینــی ،بیتــا28 ،؛ اراکــی1372 ،ش.)31 ،
ً
ً
پــس اوال؛ مدفــوع مشــمول ایــن حکــم نمیباشــد ،ثانیــا؛ در عبــارات فقهــا ایــن تعبیــر وجــود
ً
نــدارد کــه ادرار پســر شــیرخوار نجــس نیســت .ایــن مســأله تقریبــا مــورد اجمــاع و اتفــاق تمــام
فقهــای اســامی شــیعه و ســنی اســت (نجفــی ،بیتــا .)273 :5 ،ولــی آیــت اللــه خویــی ،ایــن
روایــت را مخــدوش دانســته و بــا کنــار افکنــدن آن ســه نکتــه در مناقشـهی آن ذکــر نمــوده اســت.
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نکت ـهی ســوم ،آن اســت کــه احتمــال درســتی و مطابقــت بــا حقیقــت در ایــن حدیــث نیســت؛
زیــرا قطــع داریــم (از نظــر علمــی) تفاوتــی در چگونگــی خــروج شــیر پســر و دختــر نیســت.
طبیعــت اقتضــا دارد کــه شــیر کــودکان ،از جایگاهــی معیــن خــارج شــود و فرقــی میــان دختــر
و پســر وجــود نــدارد (خویــی1410 ،ق83 :3 ،؛ موســوی عاملــی۱۴۱۱ ،ق263 :2 ،؛ صــدر،
1405ق.)14 :3 ،
ایــن روایــت ،بــا بســیاری از روایــات معتبــر ،در تعــارض میباشــد؛ لــذا جــز صــدوق و اســکافی
کســی از فقهــا بــر اســاس آن فتــوا نــداده اســت .گذشــته از آن اشــکاالت ســندی و داللتــی،
ایــن روایــت خــاف اجمــاع و شــهرت اســت و روایتــی کــه خــاف شــهرت باشــد بــه آن عمــل
نمیشــود (نجفــی ،بیتــا .)273-275 :5 ،روايــت مذكــور ،بــا تعــدادی از روايــات معتبــر
ناســازگار اســت؛ لــذا در ميــان عالمــان فقــط صــدوق و اســكافی بــر پايــه آن فتــوا داده انــد .گفتنــی
اســت ايــن روايــت عــاوه بــر اشــكاالت ســندی و محتوايــی ،مفــادش بــا اجمــاع و شــهرت نيــز
ناســازگار اســت .فقيهــان نيــز معتقدنــد اگــر مفــاد روايتــی بــا مشــهور ميــان آنــان ناســازگار بــود،
آن روايــت پايــه و اســاس فتــوا قــرار نمیگيــرد.
 .3-10عادت ماهانه در زنان
در پــارهای از روایــات از پیامبــر گرامــی اســام (ص) نقــل شــده كــه ابتــا بــه عــادت ماهانــه
در زنــان كیفــر كــردار ناشایســت زنــان بنــی اس ـرائیل اســت .ایــن روایــات كــه ریشــه در افــكار
یهــودی دارد برخاســته از ناآگاهــی نســبت بــه ســاختمان بــدن زن اســت (ادلبــی۱۴۰۳ ،ق.)307 ،
در حالــی کــه ایــن امــر از نظــر علمــی امــری طبیعــی اســت كــه وجــود آن در چرخــه رشــد زنــان
و بــارداری ایشــان ضــروری اســت و فقــدان آن نقــص شــمرده میشــود .در ایــن صــورت بایــد
روایاتــی را كــه حضــرت زهـرا (س) را منــزه از ایــن آلودگــی دانســته ،بــه گونـهای توضیــح داد كــه
بــه فقــدان ایــن حالــت ضــروری طبیعــی نیانجامــد و نقصــی در خلقــت ایشــان نباشــد .چنانكــه
برخــی گفتهانــد علــت حیــض نشــدن ایشــان آن بــوده اســت كــه در تمــام مــدت عمــر كوتــاه
خــود یــا بــاردار بودهانــد و یــا بچــه شــیر میدادهانــد كــه برخــی از زنــان هــم در ایــن دوره حیــض
ً
نمیشــوند .امــا نقلهــا ایــن واقــع را بــه گونــهای گــزارش كردهانــد كــه گویــا اساســا در آن
حضــرت ایــن حالــت پدیــد نمیآمــده اســت.
 .4-10خلقت زمین
طبری از ابوبکر روایت کرده است که گفت :یهودیان نزد رسول خدا
سیوطی به نقل از ابن جریر
َ ََ ُ َ َ ْ
َ ْ َ ّ ِّ َّ َ َ
ُ َ َّ ُ َ ْ
قالَ :خ َل َق اللهُ
ْ
(ص) آمدند و گفتند« :یا محمد أخبرنا ما خلق الله من الخلق فی هذه الیام الستة؟ ف
َ َ
ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ َ َ ْ َ ُّ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ََ
دائن و القوات و النهار و ِعمرانها
الثاء ،وخلق الم
الجبال یوم الث
اال ْرض َی ْو َم االحد و الثنین ،وخلق
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َْ َ َ
َ َ َ
َ
اال ْر َبعاءَ ،و َخ َلق َ
السموات َو َ
میس إلی ثلث ساعات یعنی ِمن َیوم
یوم الخ
الئکة
الم
وخرابها یوم
ِ
ِ
ِ
َ
َ ََ
َ
ّ َ ََ
ّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
معة وخلق ِفی أو ِل ساع ٍة اآلجال و ِفی الث ِانی ِة اآلفة و ِفی الث ِالث ِة آدم .قالوا :صدقت ِإن تممت فعرف
الج ِ
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ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ْ ُ ُ
ْ
فاصب ْر َعلی ما َی ُق ُ
َّ ُ
ولون)» (سیوطی،
وب ِ
الن ِبی (ص) ما ی ِریدون فغضب فأنزل الله( :وما مسنا ِمن لغ ٍ
1411ق)361 :5 ،؛ ای محمد! به ما خبر ده ببینیم خداوند در این ایام ششگانه چه خلق کرده است؟
فرمود :در روز یکشنبه و دوشنبه زمین را و در سهشنبه کوهها را و در چهارشنبه شهرها و ارزاق و نهرها
و آبادیها و خرابیها را آفرید و آسمانها و زمین را در پنجشنبه تا سه ساعت از روز جمعه در ساعت
اول اجلها و در ساعت دوم آفتها و در ساعت سوم آدم را آفرید .گفتند اگر تکمیلش کنی ،درست
ََ ْ َ َْ
منظورشان چیست ،خشمگین شد و در نتیجه آیهی َ«و لقد خلق َنا
گفتی .رسول َخدا (ص) دریافت
َّ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ
َ ْ ْ َ َ َ َُ ُ َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
الس َم َاوات َو ْال ْر َض َو َما َب ْی َن ُه َ
ِّ
وب* فاص ِبر على ما یقولون و سبح ِبحم ِد
غ
ل
ن
م
ا
ن
س
م
ا
م
و
ام
ی
أ
ة
ت
س
ی
ف
ا
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ ِّ َ َ ْ َ ِ ُ ُ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ
وب» (ق 38 :و  )39نازل شد؛ «ما آسمانها و زمین و آنچه را در
ربک قبل طل ِوع الشم ِس و قبل الغر ِ
میان آنهاست در شش روز [شش دوران] آفریدیم ،و هیچگونه رنج و سختی به ما نرسید .در برابر آنچه
آنها میگویند شکیبا باش ،و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا
آور» .دیگران نیز این روایت را در کتابهای خود آورده اند (عروسی حویزی1415 ،ق539 :4 ،؛
مجلسی1403 ،ق27 :65 ،؛ طبری1412 ،ق119 -118 :24 ،؛ 229 :26؛ نسایی1348 ،ق:6 ،
293؛ متقی هندی۱۹۸۹ ،م124 :6 ،و 176؛ واحدی نیشابوری1428 ،ق266 ،؛ ابن کثیر ،بیتا،
101 :4؛ سیوطی ،بیتا183 ،؛ طبری ،بیتا.)34 :1 ،
عالمه طباطبایی در نقد و رد این روایت مینویسد« :از نظر ما این روایات بوی جعل میدهد؛
به چند دلیل اول اینکه :در این روایات آمده که یهود پاسخ رسول خدا (ص) را پسندید و آن را موافق
عقاید خود یافت ،در حالی که موافق نیست زیرا در تورات در سفر تکوین آمده که :خدای تعالی ،نور
و ظلمت و شب و روز را در یکشنبه آفرید و آسمان را در دوشنبه ،و زمین و دریاها و گیاهان را در سه
شنبه ،و خورشید و ماه و ستارگان را در چهارشنبه و جنبندگان دریا و مرغان را در پنجشنبه و حیوانات
صحرا و انسان را در جمعه ،و در نتیجه در روز شنبه به فراغت و استراحت پرداخت .در اینجا ممکن
است کسی بگوید :از کجا که تورات امروز و تورات زمان رسول خدا (ص) یکی بوده ،ممکن است
با آن فرق داشته باشد ،لیکن این اشکال وارد نیست .دوم اینکه پدید آمدن روزهای هفته که عبارت
است از یک روز با شب همان روز ،مولود حرکت وضعی زمین به دور خودش است که از هر یکبار
که به دور خورشید است و یک طرفش پشت به خورشید .بنابراین ،دیگر چه معنا دارد که قبل از آنکه
خدای تعالی آسمانها و آسمانیان و زمین را خلق کرده و آن را کرهای ّدوار و متحرک ساخته باشد،
شنبه و یکشنبهای وجود داشته باشد؟ نظیر این اشکال در خلق آسمانها نیز میآید که قبل از خلقت
آن و خلقت آسمانها که یکی از آنها خورشید است ،دوشنبهای وجود داشته باشد .سوم اینکه در این
روایات یک روز را برای خلقت کوهها قرار داده و حال آنکه علم قطعی بیان میکند که خلقت کوهها
تدریجی بوده و همچنین نظیر این اشکال در خلقت شهرها و نهرها و رزقها وارد است؛ چون آنها نیز
به تدریج درست شدهاند نه در یک روز»( 1طباطبایی1393،ق.)564-563 :17 ،

لــو م ْ
ُ َْ ُ
ِّ
ــن َش ْ
ــی ٍء :أمــا أوال :فمــن جهــة اشــتمالها علــى تصديــق اليهــود مــا ذكــر فيهــا مــن
« .1و الروایــات ال تخ ِ
ترتيــب الخلــق و هــو مخالــف لمــا ورد فــي أول ســفر التكويــن مــن التــوراة مخالفــة صريحــة ففيهــا أنــه خلــق النــور
و الظلمــة  -النهــار و الليــل  -يــوم األحــد ،و خلــق الســماء يــوم اإلثنيــن ،و خلــق األرض و البحــار و النبــات يــوم
 46الثالثــاء و خلــق الشــمس و القمــر و النجــوم يــوم األربعــاء و خلــق دواب البحــر و الطيــر يــوم الخميــس ،و خلــق

حيــوان البــر و اإلنســان يــوم الجمعــة و فــرغ مــن َالخلــق يــوم الســبت و اســتراح فيــه ،و القــول بــأن التــوراة الحاضــرة
ً َ َ َّ َ ْ َ َ ُ
َ َ
َّ ُ
ـبوع َو ُهـ َـو َنهـ ٌ
اال ْسـ ُ
ـار َمـ َـع لیل ِتـ ِـه َی َت َوقــف
غيــر مــا كان فــي عهــد النبــي (ص) كمــا تــرىَ .وأ ّمــا ثانیــا :فـ ِـان الیــوم ِمــن
َ
َ
َ
ْ
ًَ َ ّ
َ
ٍ
َ َ
َ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
الشـ ْ
اال ْرض َ
ض ِفــی ی ْوم ْیــن ولـ ْـم
ـق اال ْر
ضعیـ ِـة َد ْو َر ًة واحــدة قبــال
الو
فــی ک ْی ُنونتـ َـه علــی ح َرکـ 
ـة
س َفمــا ُ معنــی خلـ ِ
ـم َِ
َّ ِ
ِ َْ
َْ ُِ ُ ِ َ ً ُ َ َ َ ً
ُِ ْ َ ْ ِ َّ ُ َّ ِ ّ ُ َ ِ ْ ُ َ ِ ََّ
ـماء و
ـق السـ
ـت االر
یخلــق الســماء و الســماو یات بعــد وال تمـ
ض َک ْــرةُ مت َحَ ِّرکــة؟ و ًن ِظ َیـ َـر َّ ُ ِاال ُشـ َّ ِ
ـکال ج َـ ْ ٍ
ـار ٌ فـ َـی ْ خلـ ِ
َّ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِ َ
َِ ْ
الشـ ْـم َ
َّ
ـال َوقــد
ـ
ب
الج
ـق
ـ
ل
خ
ل
م
ـو
ـ
ی
ـا
ـ
یه
ف
ـد
ـ
ع
ـه
ـ
ن
ل
ف
:
ـا
ـ
ث
ثال
ـا
ـ
م
أ
و
.
ـد
ـ
ع
ب
س
ـث
ـمس و ال یــوم حیـ
الســماو ّیات َو م ْنهــا الشـ
ِ
ْ َِ ْ ِ ْ ِ َ َ ِ
ِ ِ َْ
ً َ ُ ْ
َ َ َ ِ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ
َ
ـار و القــوات».
ـق المدائـ
جــزم الفحــص ِ
العل ِمــی ِبأنهــا تخلــق تد ِریجــا ،و َن ِظیــر ِاالشـ ِ
ـن و النهـ ِ
ـکال جـ ٍ
ـار ِفــی خلـ ِ
ِ ِ

اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی
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حدیثــی در اصــول َکافــی از قــول ام َــام صــادق (ع) در عــاج برخــی امـراض آمــده و شــایان توجــه
َ ْ
َّ ٌ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ
ـد بــن عیســی االشــعری عــن ال ُح َســین ْبــن
ـن أح َمــد ْبــن ُم َح َّمـ
«عــدة ِمــن أصح ِابنــا عـ
ٍ
اســتِ :
َ ْ ِ ُ َ َِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ ْ ْ
َ ُ َ َّ ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َسـ ِـع ٍید االهــوازی و محمــد بــن یحیــى عــن موســى بــن الحســن بــن عامــر االشـ َـعری عــن عمــر
َ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َ ِ
ْ
ُ
َ
ـن یزیــد بی ِــاع الســابری َعـ ْ
ـن أ ِخیـ ِـه ال ُح َســین
ـد ب َــن عمربـ
ْبــن َع ِلــی ْبــن ع َمـ َـر ْبــن ِیز یــد عــن محمـ
ِ
َ ْ َ ُ َ ُ ٌ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
َ َ ُْ ُ
َ
ـن أبیــه ُع َمـ َـر ْ
َعـ ِ ْ
ـد اللـ ِـه (ع) و ِعنــده ر َجــل فقــال لــه ج ِعلــت
ـت ِع ْنــد أ ِبــی ع ْبـ
ـ
ن
ك
ـال
ـ
ق
ـد
ـ
ی
یز
ـن
ـ
ب
ِ
ِ
ََ َ
َ َ َ ْ ُ
َ َ ِ ِّ ُ ُّ ِ ِّ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َّ
َ
ـد اللـ ِـه (ع) ف َت ْص َنـ ُـع َمــا ذا قــال أح ِمل ُهـ ْـم علــى ظ ْه َـ ِـری
ِفــداك ِإن َــی أ ِحــب الصبیــان فقــال لــه أبــو عبـ
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ
َّ
َ َ
َ ُ َ َ َ ْ َ ِ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ
َ
ُ
ـدَ اللـ ِـه (ع) یــده علــىَ جبه ِتـ ِـه و ولــى وجهــه عنــه فبكــى الرجــل فنظــر ِإلیـ ِـه أبــو
ف َوضـ َـع أ ُبــو ع ْبـ
ِ
َّ
ًَ ْ ْ ُ َ ً َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ً
ً
َ َّ
َْ
ـدیدا
ـد اللـ ِـه (ع) كأنـ ُـه َر ِح َمـ ُـه فقــال ِإذا أتیــت َبلــدك فاشـ َـت ِر َجـ ُـزورا َسـ ِـم
ینا و اع ِ َقلــه ِعقـَ َـال َشـُ ِ
عب ُـ ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
الســن َام ض ْر َبــة تقشـ ُـر عنـ ُـه الجلــدة َو ْاجلـ ْ
الســیف فاضــرب َّ
َو خـ َّ
ـس َعلیـ ِـه ِبح َر َار ِتـ ِـه فقــال ع َمـ ُـر
ََ َ ِ
ـذ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ِ َ َ ِ
َ ْ َ َ ُ َ ُ ِ ً َ َ َ ْ ُ ُ ِ َ ً َ ِ ً َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ
ـدیدا و أخــذت الســیف فضربــت
ـ
ش
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ـ
ق
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ـ
ت
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ق
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َّ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ِ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ ْ
َ
ضربــة و قشــرت عنــه ال ِجلــد و جلســت علیـ ِـه ِبحرار ِتـ ِـه فســقط ِمنــی علــى ظهـ ِـر الب ِعیـ ِـر
بــه الســنام
ِ ُِْ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ َ
َ
َ
ِشــبه الــوزغ أصغــر ِمــن الــوزغ و ســكن مــا ِبــی» (کلینــی۱۳۶۳،ش.)550 :5 ،
ِ
ِ
سند روایت پس از تفکیک اسناد دو صورت دارد :
 -1عــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد بــن محمــد عــن الحســین بــن ســعید عــن محمــد بــن
عمــر (وثاقتــش نامشــخص)عن أخیــه الحســین عــن أبیــه عمــر بــن یزیــد (ثقــة) قــال كنــت عنــد
أبــی عبــد اللــه (ع) و عنــده رجــل فقــال لــه ...فقــال لــه:
 -2محمــد بــن یحیــى عــن موســى بــن الحســن عــن عمــر بــن علــی بــن عمــر بــن یزیــد
(وثاقتــش نامشــخص) عــن محمــد بــن عمــر (وثاقتــش نامشــخص) عــن أخیــه الحســین عــن
َ َ َ
ٌ َ َ َ
َ
أبیــه عمــر بــن یزیــد قــال كنــت عنــد أبــی عبــد اللــه (ع) َو ِعنــد ُه َر ُجــل فقــال لـ ُـه  ...فقــال لـ ُـه
ً
 ،....ســند در مجمــوع ضعیــف اســت مخصوصــا کــه خبــر واحــد و بــدون شــاهد و قرینــه و
متنــی عجیــب دارد .یعنــی عمربــن یزیــد میگویــد :مــردی نــزد امــام آمــد و گفــت کــه مــن
پســر بچههــا را دوســت دارم حضــرت گفتنــد چگونــه؟ گفــت بــر پشــتم حملشــان میکنــم! امــام
دســتش را بــر پیشــانیش گذاشــت و رویــش را از او برگردانــد ،مــرد گریـهاش گرفــت پــس امــام مثل
اینکــه رحمــش آمــد و بــه او گفــت هنگامیکــه بــه شــهرت رســیدی یــک شــتر چــاق میخــری و
دســتهایش را محکــم میبنــدی و بــا شمشــیر ســر كوهــان شــتر را میزنــی تــا پوســت کنــار رود
و فــورا تــا حرارتــش باقــی اســت روی آن بنشــین و عمــر میگویــد کــه مــرد گفــت مــن بــه شــهرم
رفتــم و پــس از انجــام ایــن کار دیــدم کــه چیــزی شــبیه یــک وزغ ولــی کوچکتــر از مــن خــارج شــد
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و مــرض مــن آرام شــد! نکتــه جالــب کــه بســیار بعیــد اســت تعریــف جریــان معالجــه بـرای عمــر
اســت کــه چگونــه امــکان دارد؟! شــاید ســال دیگــر یکدیگــر را دیدهانــد!
َ
ـن ْ
ْ
ْ
«م َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
َ
ُ
روایــت دیگــری هــم در عــاج مــرض ُابنــه آمــدهُ :
یحیــى العطــار عــن موســى بن
َََ ُ َ َ َ َ َ ُ ٌ َ ِ
ْ
َ ْ َ
ـدی رفعــه قــال شــكا رجــل ِإلـ َـى
ـن ال َهیثـ ِـم بــن ابــی مســروق َّالن ْهـ
االشــعری عـ
َال َح َســن بــن عامــر
ِ
ُ
َ
ِ
ِ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ َ ْ
َ
َ
َْ
َْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ
ـد اللـ ِـه (ع) علــى ظ ْهـ ِـر ِه ف َســقطت ِم ْنـ ُـه ُد َود ٌة ح ْمـ َـر ُاء ف َبـ َـرأ»
ـد اللـ ِـه (ع) البنــة فمســح أبــو عبـ ِ
أ ِبــی عبـ ِ
(کلینــی۱۳۶۳ ،ش)550 :5 ،؛ (مرفــوع ضعیــف) .یعنــی مــردی از مــرض ابنــه نــزد حضــرت
شــکایت کــرد پــس امــام دســتش را بــر پشــت مــرد کشــید کــه یــک کــرم قرمــز از او دفــع شــد
و مرضــش خــوب شــد! مشــكل ایــن خبــر مرســل هــم یــا از جانــب الهیثــم بــن أبــی مســروق
النهــدی و یــا از كســانی كــه از آنــان روایــت كــرده و در ســند نامشــان نیســت كــه معلــوم نیســت
ثقهانــد یــا نــه.
ابــن قیــم در تعلیــل موضــوع بــودن حدیــث «بادنجــان شــفای هــر دردی اســت» (ابــن
قیــم1390،ق )51 ،میگویــد :اگــر بادنجــان بــه کســی کــه تــب دارد ،و ســودای او غالــب اســت،
خورانــده شــود ،بــر شــدت بیمــاری او افــزوده خواهــد شــد (همــان).
اگــر فــرض کنیــم بــا ّ
توجــه بــه «ورود حدیــث» ،مخاطــب حدیــث ،شــخصی بــوده کــه هرگــز
ســودای او غالــب نمیشــده و پیامبــر (ص) در رابطــه بــا شــخص وی و کســانی کــه دارای شـرایط
مشــابهی مثــل او هســتند ،چنیــن دســتوری دادهانــد ،چــه اســتبعادی پیــش میآیــد؟ تعلیــل «ابــن
قیــم» در ذیــل حدیــث نشــان میدهــد ،در نتیجهگیــری از «اســتقرای ناقــص» کمــک گرفتــه و
از قضایــای جزئــی ســعی در انتــاج نتیجــه کلــی دارد .روشــن اســت کــه اســتقرای ناقـ ْ
ـص ســند و
حجــت نبــوده ،آخریــن حـ ّـد آن ،افــاده ظـ ّ
ـن غالــب اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن کــه طبــع
اف ـراد بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و بادنجــان ب ـرای برخــی حساســیت ایجــاد میکنــد و مضــر
میباشــد لــذا ایــن حدیــث بــا حــس و تجربــه مخالــف بــوده و نمیتوانــد صحــت داشــته باشــد.
 .6-10داستان به دنیا آمدن شتران از شیاطین
ابــن قتیبــه میگویــد :از پیامبــر (ص) نقــل شــده کــه از نمــاز گ ـزاردن در محــل خــواب شــترها
نهــی فرمودنــد؛ زیــرا شــتران از شــیاطین بــه دنیــا آمدهانــد .حــال آنکــه شــتران از ناقــه (نــه
شــیاطین) بــه دنیــا میآینــد (ابــن قتیبــه دینــوری1408 ،ق97 ،؛ ابــن ادریــس شــافعی ،بیتــا:1 ،
113؛ متقــی هنــدی۱۹۸۹ ،م )340 :7 ،و بســیاری نمونههــای دیگــر.
ّ
بــا توجــه بــه نمونههــای فــوق و بســیاری نمونــه دیگــر ،بــدون شــک ،بــا علــم یقینــی میتــوان
روایــات را مــورد بررســی و مداقــه قــرار داد و در صــورت وجــود تعــارض بیــن علــم یقینــی و
روایــات ،میتــوان بــر علــم یقینــی بــه عنــوان مــاک و معیــار ســنجش روایــت اســتناد کــرد و از
آن بهــره بــرد .چــرا کــه از یکســو میدانیــم کــه آموزههــای حقیقــی دیــن نمیتواننــد خــاف
واقــع باشــند و از طــرف دیگــر علمــی یقینــی داریــم کــه مطابــق بــا واقــع اســت .حــال اگــر ایــن
ّ
علــم یقینــی مــا بــا آمــوزهای از آموزههــای دیــن در تعارضــی آشــکار و غیــر قابــل حــل قـرار گرفــت
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در ایــن صــورت یقیــن مــی کنیــم کــه آن آمــوزهی دینــی یــا از معصــوم صــادر نگشــته یــا اگــر از
معصــوم صــادر گشــته ،دچــار تحریــف شــده اســت.
ّ ً
ّ
پس تنها با علم یقینی میتوان روایات را مورد بررسی قرار داد و متوجه شد که آیا آن روایات اوال
ً
ثانیا اگر جعلی نیستند آیا تحریف شدهاند یا خیر؟ و ّ
حتی چهبسا میتوان
جعلی هستند یا خیر؟ و
فهمید که اصل آن روایات تحریف شده چگونه بوده است.
ّ
بــر همیــن اســاس اســت کــه علمــای شــیعه هرجــا برهانــی عقلــی را در تعــارض غیــر قابــل حــل
بــا روایتــی ببیننــد ،روایــت را بــه نفــع یقیــن برهانــی کنــار میگذارنــد .البتــه بایــد توجــه داشــت
ّ
کــه هــر ّادعایــی را نمیتــوان حکــم قطعــی عقــل دانســت؛ بلکــه حکــم عقــل وقتــی قطعــی تلقــی
میشــود کــه مطابــق بــا قوانیــن منطــق باشــد.
 .11روش حل اختالف و تعارض در فهم حدیث با گزارههای علمی
فهمهــای روشــمند و منطقــی از حدیــث ،در بســیاری از مــوارد ،بــا ورود گزارههــای علمــی و
پیدایــش نظریههــای علمــی ،تغییــر نمیکنــد و تأثیرپذیــری گاه و بــیگاه اینگونــه فهمهــای
ّ
درســت از علــوم بشــری ،چنــان انــدک اســت کــه آن را بــه حــد تأثیـرات تصادفــی فــرو میکشــد.
از ایـنرو آنچــه الزم اســت مــورد تاکیــد قـرار گیــرد ،دقــت در پیمــودن گام بــه گام و درســت مســیر
منطقــی فهــم حدیــث اســت و نــه بــه همــه شــاخههای علــوم ســر کشــیدن ،هرچنــد آشــنایی بــا
علومــى کــه ارتبــاط بیشــتری بــا حدیــث دارنــد (ماننــد :کالم ،روانشناســی ،اخــاق و )...و تــاش
بـرای حــل اختــاف دادههــای دو حــوزه ،بــه ژرفتــر شــدن فهــم مــا از حدیــث یــاری میرســاند.
نکتــه دیگــر ایــن کــه ،قــرآن كریــم و جهــان هســتی هــر دو مخلــوق خداونــد هســتند قــرآن،
كالم خــدا و جهــان ،آفریــده اوســت .همانطــور كــه نمیتــوان تعارضــی بیــن ســخن خــدا و
آفریــدهاش تصــور كــرد ،قــرآن و حدیــث هــم نمیتوانــد بــا علــم كــه تــاش تجربــی بشــر اســت
متعــارض باشــد .امــا از آنجایــی کــه برخــی روایــات بــا علــوم تجربــی در تعــارض دیده میشــوند.
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن کــه مهمتریــن معیــار نقــد محتوایــی احادیــث دارای محتــوای علمــی،
تجربــه و علــم روز میباشــد و اینگونــه احادیــث اگــر توســط تجربــه و علــم روز تاییــد شــود،
از اعتبــار باالیــی برخــوردار خواهــد بــود .ولــی اگــر مــورد تأییــد ق ـرار نگیــرد ،بلکــه در مصــاف
بــا علــم روز ق ـرار گیــرد ،ایــن ســؤال پیــش میآیــدکــه کدامیــک از ایــن دو بــر دیگــری مقــدم
اســت. بــه نظــر میرســد در ایــن صــورت ،چهــار حالــت پیــش روی حدیثپژوهــان اســت:
حالــت اول آن اســت کــه حدیــث و تجربــه علمــی هیجیــک قطعــی نباشــند؛ حدیــث از اخبــار
واحــد و غیــر قطعیالصــدور باشــد و تجربــه علمــینیــز در مرحلــه نظریــه بــوده و همــه جوانــب
آن توســط دانشــمندان مــورد بررســی ق ـرار نگرفتــه باشــد .در چنیــن مــواردی ،نبایــد خبــر واحــد
را قطعــی دانســت 1و در تأییــد نظریــه طــرح شــده تلقــینمــود؛ چ ـرا کــه ممکــن اســت در آینــده
 .1ر.ک ...« :امــا اگــر در مســائل علمــی محتــوای روایــات غیــر قطعــی ماننــد :اخبــار آحــاد را بــه طــور قطعــی بــه
حســاب دیــن بگذاریــم و بــا برخــی فرضیههــای علمــی موجــود نیــز تطبیقــی کنیــم ،بــا تبدیــل آن فرضیــه بــه فرضیــه
دیگــر ،دیــن در نظرهــا موهــون خواهــد شــد ،چنانکــه گروهــی بــا تحمیــل ره آورد هیئــت بطلمیوســی بــر قــرآن بــه
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فرضیه علمی زیر سؤال رفته و در نتیجه صحت روایت نیز مورد تشکیک واقع شود.
حالــت دوم آن اســت کــه حدیــث ظنیالصــدور باشــد ،ولــی محتــوای آن در تعــارض بــا
نتایــج علمــی قطعــی قــرار گرفتــه باشــد .در ایــن صــورتبایــد روایــت ،مــورد بررســی قــرار
گرفتــه ،آســیبهای احتمالــی وارد شــده بــر آن اعــم از اشــکال در اصــل صــدور یــا آســیبهای
پیــش آمــده درمراحــل نقــل و فهــم آن شناســایی شــوند.
ســومین حالــت احتمالــی در تعــارض بیــن روایــت و نتایــج علمــی آن اســت کــه روایــت
قطعیالصــدور باشــد ،ولــی نتیجــه علمــی طــرح شــده یــکفرضیــه بــوده و هنــوز بــه مرحلــه
قطعیــت نرســیده باشــد .در ایــن صــورت ،حدیثپــژوه نمیتوانــد بــه دلیــل وجــود یــک فرضیــه
از روایــت قطعــیچشمپوشــی نمایــد .در مقابــل ،بــا بررســی مضمــون حدیــث بــر اســاس
ً
معیارهــای تجربــی و ابزارهــای روز  -احتمــاال بتــوان بــه اثبــات محتــوایروایــت و اثبــات نتایــج
جدیــدی در ایــن موضــوع دســت یافــت.
آخریــن حالــت احتمالــی آن اســت کــه روایــت قطعــی بــا نتایــج قطعــی علمــی در تعــارض
باشــد .بــا توجــه بــه آنچــه در بیــان آخریــن معیــار نقــد متــنحدیــث گذشــت ،وقــوع چنیــن
ً
حالتــی منطقــا منتفــی بــه اســت و بــا توجــه بــه اعتقــاد مــا در منشــأ احادیــث معصومــان (ع)
امــکان تعــارض نتایــج قطعــیعلمــی بــا احادیــث قطعــی وجــود نــدارد.
 بــه همیــن دلیــل در صــورت مشــاهده ایــن مــوارد بایــد مقدمــات مســئله مــورد بررســی قـرار
ً
گرفتــه و صــدور حدیــث مجــددا بررســی شــودو از طــرف دیگــر جوانــب مســئله علمــی مــورد
بررســی و بازنگــری قـرار گیــرد .شــیخ صــدوق در کتــاب «االعتقــادات» خــود در بــاب«االعتقــاد
فــی االخبــار الــوارده فــی الطلــب» در بیــان آســیبهای احتمالــی در بــاب روایــات طبــی ،عــاوه
بــر آســیب روایــات جعلــی و آســیباشــتباه و فراموشــی راویــان ،بــه مشــکل آســیبهای ناشــی از
فهــم نادرســت روایــت نیــز اشــاره کــرده و اختصــاص روایــت بــه طبــع ســؤال کننــده یــااختصــاص
آن بــه شـرایط اقلیمــی مکــه و مدینــه را از موانــع تعمیــم نتیجــه روایــت بــه ســایر افـراد بــه شــمار
مــیآورد (صــدوق ،بیتــا.)۱۱۵ ،
 .12نتیجهگیری
ً
 -1هرچنــد تعــدادی از احادیثــی کــه محتــوای مباحــث علمــی خصوصــا تجربــی را دارنــد،
بــا علــم قطعــی کــه بــه اثبــات رســیدهاند تعــارض داشــته و مــردود میباشــند؛ امــا برخــی دیگــر
از ایــن احادیــث نیــز وجــود دارنــد کــه در حــد شــگفتی یــا پیشــگوئیهای علمیانــد؛ یعنــی در
بردارنــده مطالبــی هســتند کــه یــا هنــوز کشــف نشــده اســت و یــا قرنهــا بعــد از عصــر ائمــه
اطهــار در علــوم مختلــف اعــم از پزشــکی و  ...کشــف شــده اســت ،و بــه صــورت طبیعــی در
آن عصــر در دســترس علــم بشــر نبــوده اســت .بنابرایــن نوعــی رازگویــی بــه شــمار مـی آیــد و نــه
تنهــا بــا دســتاوردهای علمــی بشــر تعــارض نداشــته ،بلکــه بــه خاطــر پیشــگامی میتواننــد بــه

 50چنیــن وضــع نامطلوبــی مبتــا شــدند» (جــوادی آملــی۱۳۸۸ ،ش.)۱۵۹ :۱ ،

اعتبارسنجی نقد حدیث بر پایه علوم تجربی

عنــوان اعجــاز روایــات و گفتــار پیشــوایان دینــی و اثبــات برخــورداری آنــان از علــوم لدنــی الهــی
ً
بــه شــمار آینــد .قطعــا تعــدادی از ایــن روایــات هماننــد آیــات قــرآن کریــم دارای مدالیــل قطعــی
بــوده و البتــه ایــن کــه معصومیــن (ع) بــه انــدازه فهــم مخاطبــان خــود ســخن گفتهانــد را نیــز
نبایــد از نظــر دور داشــت.
 -2همچنیــن بایــد توجــه داشــت كــه بشــر از لحــاظ علمــی هنــوز در نیمه راه اســت و بســیارى
از نظریــات علمــى موجــود نیــز درآینــده دگرگــون خواهــد شــد .روایــات مربــوط بــه دانشهــای
تجربــی نیــز اگــر بــا مســیر مشــخص دینــی ،توســط اهــلدیــن بــه عنــوان مســأله قطعــی دیــن
قلمــداد گردنــد .بــر تمــام احــکام و دریافتهــای تجربــی بشــر ارجحانــد .چ ـرا کــه برخــوردار
از ریشــهیقینــی هســتند .از ای ـنرو در تعــارض دانشهــای تجربــی بــا روایــات ،روایــات قطعــی
الصــدور (نظریــات قطعــى دیــن) مقــدم مىشــوند.
ّ
 -3نکتــه دیگــر ایــن کــه از عــدم مخالفــت حدیــث بــا مســلمات علــوم تجربــی ،میتــوان
بــه عنــوان مــاک و معیــار بســیار مهــم ارزیابــی و نقــد حدیــث (احادیــث دارای محتــوای علمــی)
ّ
بهرهمنــد شــد .بــه شــرط ایــن کــه مســتندات ایــن معیــار ّ
قطعیــات و مســلمات باشــند و نــه
ّ
فرضیــات و نظریههــای علمــی کــه هنــوز بــه اثبــات نرســیدهاند .از یــک ســو نظریــات علمــی،
قطعــی و یقینــی نیســتند و بــا تردیــد آمیختهانــد و از ســوی دیگــر روایــات نیــز تــا حــدی مجــال
تفســیر و تاویــل دارنــد .اگــر تعــارض بیــن علــوم تجربــی و روایتــی واقــع شــود ،یــا تفســیر روایــت
صحیــح نیســت و یــا اینکــه نظریــه علمــی قطعــی نمیباشــد .ولــی بــه مثابــه نظریــه قطعــی تلقــی
شــده اســت .بنابرایــن اگــر تفســیر روایــت ،قطعــی و یقینــی بــود ،بــه احتمــال زیــاد نظریــه علمــی
از قطعیــت الزم برخــوردار نیســت و شــاید در آینــده نظریــه علمــی دیگــری جایگزیــن ایــن نظریــه
علمــی گــردد کــه بــا تفســیر آن روایــت ســازگار باشــد .اگــر نظریــه علمــی قطعــی بــود ،در آن
صــورت پــی میبریــم کــه تفســیر مــا از دیــن صحیــح نبــوده و در مقدمــات آن بایــد تجدیدنظــر
کنیــم .بنابرایــن در برخــورد بــا احادیثــی کــه مخالــف قطعیــات علمــی هســتند ،اگــر تأویلپذیــر
باشــد ،بایــد تأویــل شــود وگرنــه مــردود و باطــل خواهــد بــود ،هرچنــد از لحــاظ ســندی صحیــح
ـاف قطعیــات علمــی نبایــد از ائمــه (ع) باشــد یــا آنکــه جعلــی و آفــت زده
باشــد .لــذا روایـ ِ
ـات خـ ِ
شــده و تغییــر و تصرفاتــی در آن صــورت گرفتــه باشــد.
 -4نکتــه پایانــی ایــن کــه تأثیــر دانــش بشــری بــر فهــم حدیــث اگــر چــه دائمــی نیســت امــا
ً
وجــود دارد و از ایــنرو ،توجــه بــه فهــم دیگــران و نیــز بهرهگیــری از علــوم بشــری خصوصــا
دانشهــای تجربــی میتوانــد فهــم مــا را تغییــر دهــد یــا تعمیــق بخشــد .ایــن تاثیــر میتوانــد
در دو صــورت اتفــاق بیافتــد گاهــی بــه شــکل ایجــاد ســوال و در نتیجــه افزایــش دقــت در حدیــث
و گفتگــو دربــاره آن و بیــرون کشــیدن الیههــای درونــی اســت و گاهــی نیــز هنــگام تعــارض
دادههــای علــوم و مفهــوم حدیــث امــکان وقــوع مییابــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت دانشهــای تجربــی و پیشــرفتهای بشــری در توســعه ایــن علــم ،معیــار
عــدم مخالفــت حدیــث بــا تجربــه و یافتههــای علمــیدر میــان معیارهــای عمومــی نقــد متــن از
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جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت .در تعــارض بیــن اخبــار و یافتههــای علمــی ،خبــر قطعــی بــر
نظریــات اثبــات نشــده علمــی و یافتههــای قطعــی علمــی بــر اخبــار ّ
ظنــی مقــدم میشــوند .در
صــورت ّ
ظنــی بــودن هــر دو طــرف نمیتــوان نتیجــهرا بــه صــورت قطعــی بــه دیــن نســبت داد.
ً
امــکان تعــارض اخبــار قطعــی بــا نتایــج قطعــی علمــی نیــز ثبوتــا وجــود نــدارد و در صــورت
مشــاهدهبایــد بــه آسیبشناســی دقیــق و مجــدد اخبــار و یافتههــای علمــی پرداخــت.
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اراکی ،محمد علی ،توضیح المسائل ،دفتر تبلیغات اسالمی1372 ،ش.
خمینی ،روح الله ،منتخب توضیح المسائل ،قم ،انتشارات شفق ،چاپ هشتم ،بیتا.
امین ،سید محسن ،عجائب احکام امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) ،قم ،الغدیر2000 ،م.
باربور ،ایان ،علم و دین ،ترجمه بهاء الدین خرمشاهی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی1362 ،ش.
بیضانی ،قاسم ،مبانی نقد متن الحدیث ،قم ،منشورات المرکز العالمی للدراسات االسالمیه۱۳۸۵ ،ش.
جوابــی ،محمدطاهــر ،جهــود المحدثیــن فــی نقــد متــن الحدیــث النبــوی الشــریف ،بیجــا ،نشــر و توزیــع :
الکریــم بــن عبداللــه ،بیتــا.
جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر تسنیم ،اسراء ،قم ،چاب دوم۱۳۸۸ ،ش.
حاج حسن ،حسین ،نقد الحدیث فى علم الروایة و الدرایة ،بیروت ،الوفا1985 ،م.
ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسایل الشیعه ،قم ،مؤسسه آل البیت1409 ،ق.
ی شرح العروه الوثقی :االجتهاد والتقلید ،قم ،دار الهادی ،چاپسوم1410 ،ق.
خویی ،ابوالقاسم ،التنقیح ف 
دمینی ،مسفر عزم الله ،مقاییس نقد متون السنه ،ریاض ،بی نا۱۴۰۴ ،ق.
رازی ،فخر الدین ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،داراالحیاء1995 ،م.
رفیعی محمدی ،ناصر ،درسنامه وضع حدیث ،قم ،انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی۱۳۸۴ ،ش.
سبحانی ،جعفر ،أصول الحدیث و أحکامه ،قم ،مؤسسه امام صادق (ع) ،چاپ سوم1424 ،ق.
ســیوطی ،جــال الدیــن عبدالرحمــان ،لبــاب النقــول ،تصحیــح احمــد عبــد الشــافی ،بیــروت ،دار احیــاء العلــوم،
بیتــا.
________________________ّ ،
الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،بیروت ،دارالکتب العلمیۀ1411 ،ق.
سلفی ،محمد عثمان ،اهتمام المحدثین بنقد الحدیث سند او متنا ،ریاضی ،بیجا۱۴۰۸ ،ق.
صدوقّ ،
محمدبن على بن بابویه ،من الیحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى ،چ1413 ،2ق.
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طوســی ،محمــد بــن حســن ،االســتبصار فــی مــا اختلــف مــن االخبــار ،ته ـران ،چــاپ حســن موســوی خرســان،
۱۳۹۰ش.
__________________ ،تهذیب االحكام ،تهران ،چاپ اسالمیه2011 ،م.
صدر ،محمدباقر ،بحوث فی علم االصول ،قم ،المجمع العلمی للشهید الصدر1405 ،ق.
طباطبایی،ســید محمدحســین ،المیـزان فــی تفســیر القــرآن ،ترجمـهی محمدباقــر موســوی همدانــی ،قــم ،مؤسســه
مطبوعاتــی اســماعیلیان1393 ،ق.
طبری ،محمدبن جریر ،جامع البیان فی تاویل القرآن ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1412 ،ق.
______________ ،تاریخ األمم و الملوک ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،بیتا.
عاملی ،جعفر مرتضی ،الصحیح ،بیروت ،دارالهادی1994 ،م.
عجاج خطیب ،محمد ،اصول الحدیث ،علومه و مصطلحه ،قم ،رازی1985 ،م.
عروســی حویــزی ،عبدعلــی بــن جمعــه ،تفســیر نــور الثقلیــن ،قــم ،انتشــارات اســماعیلیان ،چــاپ چهــارم،
1415ق.
عســقالنی ،ابــن حجــر ،النکــت علــی کتــاب ابــن الصــاح ،مدینــه ،عمــاده البحــث العلمــی بالجامعــه اإلســامیه،
۱۴۰۴ق.
غزالی ،محمد ،المستصفی من علم االصول ،بیروت ،دارالكتب االسالمیه1999 ،م.
فراهیدى ،خلیل بن احمد ،كتاب العین ،قم، انتشارات هجرت1410 ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتب االسالمیه۱۳۶۳ ،ش.
متقی هندی ،عالء الدین ،کنز العمال فی سنین االقوال و االفعال ،بیروت ،موسسة الرسالة۱۹۸۹ ،م.
مجلسی ،محمد باقر ،روضة المتقین ،قم ،كوشان پور1986 ،م.
_____________ ،بحاراالنوار الجامعه لعلوم االئمه االطهار ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی1403 ،ق.
مفید ،محمد بن نعمان ،االمالی ،بیروت ،دارالمفید للطباعة والنشر و التوزیع ،چاپ دوم۱۹۹۳ ،م.
مكارمشیرازی و دیگران ،ناصر ،تفسیر نمونه ،چاپ چهلم ،دارالكتباالسالمیه1380 ،ش.
موسوی عاملی ،محمد بن علی ،مدارک االحکام ،بیروت ،آل البیت۱۴۱۱ ،ق.
نائس ،آرن ،کارناپ ،ترجمه منوچهر بزرگمهر ،تهران ،انتشارات خوارزمی1352 ،ش.
نجفی ،محمد حسن ،جواهر الکالم ،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سوم ،بیتا.
نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الکبری ،بیروت ،دار الفكر1348 ،ق.
نصیری ،علی ،روششناسی نقد احادیث ،قم ،انتشارات وحی و خرد1390 ،ش.
نفیســی ،شــادی ،عالمــه طباطبایــی و حدیــث :روششناســی نقــد و فهــم حدیــث از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی در
المیـزان ،تهـران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی1384 ،ش.
همدانــی ،فاضلخــان ،ویلیــام گلــن ،هنــری مرتــن ،کتــاب مقــدس :عهــد عتیــق و عهــد جدیــد ،تهـران ،انتشــارات
اســاطیر ،چــاپ دوم1383،ش.
واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،أسباب نزول اآلیات ،بیروت ،دارالفکر1428 ،ق.
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