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Abstract
Allameh Seyyed Morteza Askari is one of the contemporary scholars who has traced the origins of variations between Islamic religions
through surveying and analyzing the narrations. In addition to Iran, his
works in other Islamic countries has also attracted a large audience,
including scholars. He has responded the doubts about the Ahl al-Bayt
school through gathering all of the narrations under one title of original
ahl as-sunnah sources and has attempted to eliminate many differences based on their likenesses among Islamic religions. Shortcomings in
written works of personality such as Allameh Askari, especially works
with many subject variety, are natural. Insufficient criticism of the correct narrations from ahl as-sunnah approach in some cases, rejecting a
belief without citing all the another reasons and not sharing the mechanism of understanding and criticizing the narrations in some issues are
the some shortcomings of their works.
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کاستیها و بایستگیهای نقد متنی روایات در آثار عالمه عسکری
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چکیده
عالمــه ســیدمرتضی عســکری از محدثــان معاصــر اســت کــه بــا همتــی بلنــد و از رهگــذر
پیگیــری ریشــهی اختالفــات بیــن مذاهــب اســامی
بررســی و تحلیــل روایــات بــه
ِ
ـان
پرداختــه اســت .افــزون بــر ایـران آثــار ایشــان در ســایر کشــورهای اســامی نیــز مخاطبـ ِ
بســیاری از جملــه در میــان علمــا پیــدا کــرده اســت .ایــن حدیثپــژوه در تحقیقــات
ـی
ـی خــود بــا جمــع همـهی روایــات ذیــل یــک موضــوع از اصیلتریــن منابــع حدیثـ ِ
علمـ ِ
گویی شــبهات در مــورد مکتــب اهلبیــت پرداختــه و کوشــیده
اهلســنت بــه پاســخ ِ
اســت بســیاری از اختالفــات را بــر اســاس مشــترکات میــان مذاهــب اســامی از میــان
مکتــوب شــخصیتی ماننــد عالمــه عســکری بــه ویــژه
بــردارد .وجــود کاســتی در آثــار
ِ
آثــاری بــا ایــن تنــوع موضوعــی امــری طبیعــی اســت .نقــد ناکافــی روایــات صحیــح از
نظــر اهلســنت در پــارهای مــوارد ،رد یــک بــاور بــدون اســتناد بــه هم ـهی ادل ـهی طــرف
مقابــل و بــه اشتراکنگذاشــتن چگونگــی فهــم و نقــد روایــات در برخــی موضوعــات از
جملــه کاســتیهای آثــار ایشــان اســت.
کلیدواژهها
عالمه عسکری ،نقد متنی روایت ،کاستی ،آثار حدیثی.
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 .1طرح مسأله
اتحــاد و همبســتگی میــان مســلمانان در جهــان امــروز حیاتــی اســت ،امــری کــه نیازمنــد اهتمــام
ـمندان آگاه در دوران معاصــر ،عالمــه
جــدی از ســوی دانشــمندان اســامی اســت .از جملــه دانشـ ِ
واکاوی موضوعــات مــورد اختــاف میــان مذاهــب اســامی را
ســیدمرتضی عســکری اســت کــه
ِ
مهمتریــن هــدف در نــگارش آثــار خــود قـرار داده اســت .بررســی همهجانبـهی اینگونــه مســائل
ـب توجــه افـراد مختلــف و جــذب نظـرات به ســمت
و یافتــن عوامــل ایــن اختالفــات ،موجــب جلـ ِ
اینگونــه آثــار اســت .مخالفتهایــی کــه بــا نشــر آثــار ایشــان در برخــی کشــورها انجــام شــده
و همچنیــن نامههایــی کــه از نقــاط دور و نزدیــک -در پرســش از ایشــان و یــا تقدیــر از ایــن
آثــار -برایشــان ارســال شــده اســت ،نشــان از موفقیتــی چشــمگیر دارد .1چنانکــه گروهــى از
دانشــمندان از نقــاط دور و نزدیــک «بــا نوشــتن نامههــاى ّ
محبتآمیــز بــه حقانیــت شــیعه اق ـرار
ّ
كردنــد و ابــراز داشــتند كــه بــا خوانــدن كتابهــاى معالــم المدرســتین ،عبداللــه بــن ســباء و
خمســون و مائــة صحابــى مختلــق شــیعه شــدند .تمامــى ایــن نامههــا در مجموع ـهاى بــه نــام
«فــى طریــق اهــل بیــت علیهمالســام» در  442صفحــه چــاپ شــده؛ ولــى بــه دلیــل وجــود
اســامى افـرادى كــه شــیعه شــدند ،حضــرت اســتاد از نشــر ایــن كتــاب جلوگیــرى كردنــد» (ادیبــی
الریجانــی1429 ،ق.)169 ،
شــرح مبســوط فعالیتهــای علمــی و فرهنگــی ایــن عالــم بزرگــوار و ســخنرانیهای ایشــان
در ســطح بینالمللــی کــه تــا حــد زیــادی گویــای تأثیــر او بــر جهــان اســام اســت در «مــرزدار
مکتــب اهلبیــت» بــه چــاپ رســیده اســت .ایــن اثــر در زمــان حیــات و بــا نظــارت ایشــان
توســط یکــی از شاگردانشــان بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت .بنابرایــن در ایــن بخــش بــه بیــان
همیــن مقــدار انــدک از وســعت تأثیــر قلــم عالمــه بــر ســایرین بســنده میشــود .بــه هــرروی
گذشــته از موضــوع تقدیــر از چنیــن آثــاری بررســی روش کار ایــن محقــق بــه جهــت الگوبــرداری
ـذار او در فهــم و نقــد روایــات امــری ضــروری و مفیــد اســت.
از روش علمــی و اثرگـ ِ
بررســی غفلتهــای ایشــان از بررســی
از ســوی دیگــر همیــن اثرگــذاری موجــب اهمیــت
ِ
ـص آنهــا میشــود کــه در ایــن مقالــه بــه آن
برخــی روایــات مرتبــط بــا موضــوع و یــا تحلیــل ناقـ ِ
پرداختــه میشــود .هرچنــد بــروز برخــی کاســتیها در هــر اثــری امــری بدیهــی اســت ،توجــه بــه
 .1نامههــای بزرگانــی همچــون شــیخ محمــود ابوریــه (عســکری1387 ،ش ،)345 :2 ،دکتــر احســان عبــاس،
اســتاد کرســی تاریــخ در دانشــگاه خرطــوم (همــان ،)348 :2 ،دکتــر حامــد حنفــی ،اســتاد دانشــکده زبــان در قاهــره
(همــان )18-12 :1 ،بــه عنــوان نمونــه بیانگــر توجــه ایشــان بــه آثــار عالمــه عســکری اســت .بــا ایــن وجــود بســیاری
ـندگان آنهــا
از ایــن نامههــا بــه دلیــل نگرانیهایــی کــه از ســوی دولتهــای مســتبد برخــی کشــورها ب ـرای نویسـ ِ
وجــود دارد ،منتشــر نشــده اســت امــا نــزد خانــوادهی ایشــان نگـهداری میشــود و قابــل مشــاهده اســت.

 .2معیارهای نقد متنی روایات
بــه دلیــل وجــود تعــارض در روایــات و وجــود روایــات جعلــی از دیربــاز چگونگــی تشــخیص
روایــات صحیــح مــورد پرســش حدیثشناســان بــوده اســت .اساس ـیترین معیارهــای ســنجش
روایــات در کالم ائمــه (ع) ارجــاع حدیــث بــه قــرآن  ،ارجــاع بــه ســنت قطعــی ،ارجــاع حدیــث بــه
معــروف و ارجــاع بــه عقــل مطــرح شــده اســت (باجــی و بســتانی1394 ،ش.)49 ،
در کنــار ایــن معیارهــا ،بســیاری از حدیثپژوهــان بــدون مشــخص کــردن معیارهــای خــود و
بیشــتر بــر اســاس ارتباطــی کــه بــا کالم ائمــه معصومیــن (ع) در طــول ســالیان بــه دســت آوردهانــد
بــه تشــخیص حدیــث صحیــح پرداختهانــد .بــه نظــر میرســد بیشــتر محققــان در گذشــته نقــد
عملــی احادیــث را  -در مقابــل نقــد نظــری -بــه کار بســتهاند .در نقــد عملــی ،برخــاف نقــد
نظــری موضــوع فعالیــت ارائ ـهی تعاریــف و اصطالحــات و معیارهــای نقــد نیســت ،بلکــه ناقــد
ً
بــا توجــه بــه نــوع معیارهایــی کــه عمــا در فعالیتهــای نقادانــهی خویــش بــه کار میبنــدد
ً
محصولــی را تولیــد میکنــد کــه تجزیــه و تحلیــل و نهایتــا قضــاوت و داوری در آن بــه چشــم
میخــورد (جهــت آشــنایی بیشــتر ر.ک :ســلیمانی1385 ،ش ،67-66 ،همچنیــن ر.ک:
مســعودی1384 ،ش.)15 ،
بنــدی دقیقتــر علــوم کوشــیدهاند ضمــن
برخــی از محققــان معاصــر در راســتای طبقه
ِ
بازبینــی ایــن آثــار بــه تعییــن معیارهــا و دســتهبندیهای جدیــدی در ایــن زمینــه دســت یابنــد .در
ـی نقــد حدیــث بــه رشــته تحریــر درآورده،
مقالـهای کــه فتحاللهــی در جهــت بســط معیارهــای عقلـ ِ
عناویــن دیگــری نیــز بــه چشــم میخــورد :نقــد زبانشناســانه (عــدم مخالفــت بــا اصــول و
قواعــد زبــان عربــی) ،نقــد تاریخــی (عــدم تعــارض بــا واقعیتهــای تاریخــی) ،بررســی تعــارض
در متــون حدیــث (عــدم تعــارض متــون حدیثــی بــا یکدیگــر) ،بررســی تعــارض بــا اعتقــادات
ثابتــه (عــدم تعــارض بــا اصــول اعتقــادی) و بررســی علــل جعــل حدیــث (عــدم دواعــی جعــل
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ایــن موضوعــات بــه جهــت گســتردگی مخاطــب ایــن آثــار در اینجــا مــورد توجــه قـرار میگیــرد
تــا بــر لــزوم انجــام تحقیقــات گروهــی در آثــاری چنیــن پربــار در جهــت کاســتن از خطاهــای
احتمالــی تأکیــد شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه آثــار ایشــان در دو زمینــهی تاریــخ و احادیــث اســامی اســت،
کوشــیدهایم بــه بررســی آثــار روایــی ایشــان بپردازیــم .بنابرایــن در آثــار تاریخــی ،نقــد ناقــص
روایــات و یــا عــدم اســتناد بــه هم ـهی روایــات ذیــل یــک موضــوع مــورد التفــات نیســت و ایــن
مقالــه بــه آنهــا ورود نکــرده اســت.

219

دوفصلنامه علمی مطالعات فهم حدیث ،سال ششم ،شماره دوم (پیاپی  ،)12بهار و تابستان 1399

220

حدیــث) (فتحاللهــی1394 ،ش .)50 ،بــر ایــن اســاس پــای علــوم دیگــری چــون کالم و تاریــخ
اســام بــه ایــن مبحــث بــاز میشــود و راه ب ـرای تشــخیص احادیــث مشــخصتر میشــود.
نتایــج برخــی دیگــر از ایــن تحقیقــات معیارهــای بیشــتری ب ـرای نقــد متنــی روایــات ارائــه
کردهانــد .نقــد متــن براســاس عــدم تناســب بــا پرســش راوی ،نقــد متــن براســاس مخالفــت بــا
روایــان مشــهور امامیــه و موافقــت بــا عامــه ،نقــد متــن براســاس ســبک و ســیاق آن ،نقــد متــن
براســاس شــأن صــدور حدیــث ،مخالفــت متــن بــا نســخههای معتبــر ،مخالفــت متــن بــا شــأن
و مقــام معصــوم (ع) ،طوالنــی بــودن متــن و داللــت آن بــر مطالــب عجیــب و غریــب از جملـهی
برخــی دیگــر از ایــن معیارهاســت (ایــزدی1390 ،ش.)5 ،
بــه هــر روی تعییــن عنــوان و اســتفاده درســت از معیارهــای نقــد متــن در دو قــرن اخیــر
موجــب هموارتــر شــدن مســیر پاالیــش احادیــث در راســتای دســتیابی بــه ســنت صحیــح پیامبــر
اکــرم (ص) شــده اســت .عالمــه عســکری نیــز بــا بــه کارگیــری معیارهــای نقــد متنــی روایــات و
بســط و گســترش آنهــا گامــی ارزنــده در کشــف احادیــث جعلــی برداشــت اســت.
 .3کاستیهای نقد متنی روایات در آثار عالمه عسکری
آنچــه در ایــن مقالــه خواهــد آمــد مــواردی اســت کــه ایشــان برخــاف مشــی معمــول خــود عمــل
کــرده و بــا نقــدی کوتــاه و ناقــص از عهــدهی اقنــاع مخاطــب برنیامــده اســت .هرچنــد ایــن مــوارد
آنچنــان زیــاد نیســت کــه ارزش کار عالمــه را زیــر ســؤال ببــرد ،هــدف از مطالعـهی آن عرضـهی
بهتــر آثــار بعــدی در ایــن زمینــه اســت.
در ادامــه عناویــن ایــن کاســتیها ذکــر شــده و ســپس ب ـرای هــر مــورد نمونههایــی خواهــد
آمــد:
 .1-3نقد ناکافی روایات صحیح از نظر اهلسنت
یابی اختالفــات میــان مذاهــب اســامی
چنانکــه اشــاره شــد عالمــه عســکری در جهــت ریش ـه ِ
بــه ســراغ مســتندات روایــی ایشــان مــیرود .در همیــن راســتا بــا روایــات متعارضــی میــان
مســلمانان روبــهرو میشــود کــه بــرای تعییــن دســتهای بــه عنــوان ســنت رســول اکــرم (ص)
ناگزیــر از نقــد روایــات مخالــف در آن موضــوع اســت .بــا ایــن وجــود در پــارهای مــوارد ،ایشــان
از نقــد کامــل برخــی روایــات میگــذرد .حــال آنکــه اغلــب ایــن روایــات در صحــاح اهلســنت
ِ
آمــده اســت و مبنــای اعتقاداتــی عمیــق در میــان ایشــان محســوب میشــود .یکــی از دالیــل ایــن
امــر ارائـهی تحلیلــی کلــی در واکاوی علــل جعــل دســتهای روایــات در جهتــی خــاص اســت کــه

کاستیها و بایستگیهای نقد متنی روایات در آثار عالمه عسکری

موجــب میشــود ایشــان از نقــد روایاتــی دیگــر کــه مفاهیــم متفاوتــی را نیــز بیــان داشــتهاند -بــه
دلیــل تشــخیص یکســانی هــدف در طــرح آنهــا -دســت بکشــد.
ِ
چنیــن مینمایــد کــه دلیــل دیگــر کمتوجهــی عالمــه بــه نقــد عمیقتــر برخــی روایــات،
تشــخیص خــود ایشــان در مــورد نادرســتی یــک روایــت باشــد .تعمــق فـراوان در متــون احادیــث
و انــس بــا کلمــات معصومــان (ع) ،ملک ـهای را در حدیثپــژوه فراهــم م ـیآورد کــه در ســایه آن
میتوانــد ســخن معصــوم (ع) را از غیــر معصــوم (ع) تشــخیص دهــد (مســعودی1384 ،ش،
 .)16پیــش از او نیــز حدیثپژوهانــی همچــون عالمــه مجلســی (1403ق )32 :1 ،و یوســف
بحرانــی (بیتــا )337 :23 ،از ایــن شــیوه بهــره گرفتهانــد .امــا نکتــه ایــن جاســت کــه« :ایــن
فهــم و حــدس تــا در قالــب علمــی درنیایــد تنهــا ب ـرای همــان شــخص حجــت اســت و ب ـرای
دیگــران حجیــت نــدارد» (مســعودی1384 ،ش.)16 ،
مــورد اطمینــان اهلســنت توجــه بیشــتری را میطلبــد
عــاوه بــر ایــن ،نقــد احادیــث
ِ
ـات
چنانکــه خــود عالمــه نیــز از میـزان اهمیــت ایــن روایــات و اطمینــان ایشــان بــه صحــت روایـ ِ
ّ
محققــان ایشــان
کتــب صحــاح خودشــان مطلــع اســت .ایــن اطمینــان تــا حــدی اســت کــه
ِ
ـندگان صحــاح را
حاضرنــد خطایــی را بــه پیامبــر (ص) نســبت دهنــد کــه ناقــان روایــات و نویسـ ِ
از آن تبرئــه میکننــد .بنابرایــن حدیثپژوهــان اهلســنت ب ـرای اثبــات صحــت تمامــی روایــات
کتــب صحــاح خــود تحلیلهــای دور از ذهنــی ارائــه میدهنــد کــه گاه بــه معنــای صــدور ســخنی
ِ
نادرســت از زبــان پیامبــر اکــرم (ص) اســت .نمونـهای از چنیــن تحلیلــی در یکــی از آثــار عالمــه
آمــده اســت کــه بــا توجــه بــه آنکــه ایــن روایــت دربردارنــدهی هیــچ نکت ـهی اعتقــادی نیســت
بـرای نشــان دادن عمــق مســئله– یعنــی اعتقــاد راســخ اهــل ســنت بــه صحــت تمــام روایــات کتــب
صحــاح بــه هــر قیمتــی -مطــرح میشــود.
عالمــه عســکری بــه نقــل روایتــی عجیــب از صحیــح مســلم میپــردازد کــه در آن چنــد قبیلــه
ســوار بــر یــک کشــت ی یــک مــاه در دریــا دچــار طوفــان شــده و بــه جزیــرهای ناشــناخته گرفتــار
میشــوند و در آنجــا بــا حیوانــی عظیمالجثــه و بســیار پرمــو کــه ســرش از دمــش قابــل تشــخیص
نیســت ،برخــورد میکننــد .ایــن حیــوان بــا عربــی فصیــح بــا ایشــان ســخن گفتــه و بــه ســوی
فــردی بزرگتــر از خــود راهنماییشــان میکنــد .او نیــز ضمــن معرفــی خــود بــه عنــوان مســیح
دجــال بــا پرس ـشهایی بــه تأییــد نبــوت پیامبــر (ص) میپــردازد .ایــن روایــت سراســر خرافــات
کــه بــه هیــچ وجــه بــا عقــل جــور درنمیآیــد بــه نقــل از پیامبــر اکــرم (ص) از قــول تمیــم داری
در منابــع ایشــان آمــده اســت .نقــد رشــیدرضا در اینجــا مــد نظــر ماســت کــه در واقــع تقصیــر
را بــه گــردن پیامبــر (ص) میانــدازد کــه فریــب تمیــم داری را خــورده اســت .او پیامبــر (ص) را
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فاقــد علــم غیــب و همچــون ســایر افــراد میدانــد کــه ســخن دیگــران را صادقانــه میپنــدارد
ـدی اهلســنت بــه
(عســکری1382 ،ش .)473 :1،بــا وجــود اطــاع عالمــه از ایــن می ـزان پایبنـ ِ
روایــات صحــاح بــه نظــر میرســد مســیر نقــد چنــدان همــوار نباشــد .ایــن مســئله بــه خصــوص
در مــورد روایــات اعتقــادی شــکلی جدیتــر بــه خــود میگیــرد و مســتلزم تــاش بیشــتر در
جهــت اقنــاع مخاطــب اســت.

1

حاکم فاجر)
 .1-1-3تحلیل و بررسی روایات لزوم تبعیت از حاکم (حتی
ِ
عالمــه عســکری در نقــد روایــات اهلســنت بــه ذکــر پــارهای روایــات میپــردازد کــه بــر اســاس
آنهــا پیامبــر اکــرم (ص) توصیــه کــرده کــه مســلمانان از حاکـ ِـم زمــان خــود در هــر ش ـرایطی
تبعیــت کننــد ،حتــی اگــر آن حاکــم مطابــق احــکام اســامی رفتــار نکنــد .2ایــن دســته روایــات
ـزوم حفــظ وحــدت در جامعـهی اســامی و اولویــت داشــتن ایــن امــر بــر رعایــت
بــا تأکیــد بــر لـ ِ
ـار حاکــم فاجــر میپــردازد .در واقــع تمامــی مســئولیت از
احــکام اســامی ،حتــی بــه توجیــه رفتـ ِ
دوش جماعــت برداشــته شــده و بــر عهــدهی حاکــم ق ـرار میگیــرد.
ـد ایــن روایــات در وهل ـهی اول ،بــه روایاتــی در تعــارض بــا آنهــا
عالمــه عســکری ب ـرای نقـ ِ
ـی روایــات نقــد بــا ســنت خوانــده میشــود ،البتــه روایاتــی
اســتناد کــرده اســت کــه در نقــد متنـ ِ
کــه او برگزیــده از ســخنان پیامبــر اکــرم (ص) نیســت و ایشــان بــه منقــوالت اهلبیــت (ع) اســتناد
کــرده اســت .برخــاف عقیــدهی اهلســنت ،ائمــه اطهــار (ع) قائــل بــه اولویــت داشــتن اج ـرای
احــکام و حــدود الهــی در جامعــه اســامی هســتند ،حتــی اگــر مســتلزم مخالفــت بــا حاکــم و یــا
حتــی قیــام علیــه او باشــد.3
ً
َ ُ
َ
ّ
َ ّ
َ ّ
َ
َ َ ُ
ّ ُّ
دق إذا لم تخف ِبه شبهة».
البشر ي ِ
اس على الص ِ
حمل كالم الن ِ
سائر ِ
« .1النبى ما كان يعلم الغيب فهو ك ِ
 .2مســلم در صحيــح خــود از حذيفــه روايــت كنــد كــه گفــت« :رســول خــدا (ص) فرمــود« :پــس از مــن امامانــى
خواهنــد آمــد كــه نــه بــر مســير هدايــت مــن رونــد و نــه از ســنت مــن پيــروى نماينــد .و از بيــن آنهــا كســانى بــه
ّ
قــدرت رســند كــه قلوبشــان قلــوب شــياطين در پيكــره انســان اســت ».گويــد گفتــم« :يــا رســول اللــه! اگــر آن زمــان
را درک كــردم ،چــه كنــم؟» فرمــود« :فرمــان اميــر را مىشــنوى و اطاعــت مىكنــى ،اگــر چــه بــر پشــتت بكوبــد و
مالــت را بگيــرد ،بشــنو و اطاعــت كــن».
و از ابنعبــاس روايــت كنــد كــه گفــت :رســول خــدا (ص) فرمــود« :هــر كــس از امــام خــود چيــزى را ببينــد كــه
خــوش نــدارد ،بايــد صبــر كنــد .زيـرا ،هــر كــه يــك وجــب از جماعــت دور شــود و بميــرد ،بــه مــرگ جاهليــت مــرده
اســت» (عســکری1426 ،ق.)191 :1 ،
ّ
 .3ماننــد روايــت ســبط رســول اللــه امــام حســين (ع) از جــد خويــش كــه فرمــود« :هركــس ســلطان ســتمگرى را
ببينــد كــه ،حرامهــاى خــدا را حــال كــرده ،پيمــان بــا او را شكســته ،بــا ســنت رســول خــدا مخالفــت مىكنــد و
بنــدگان خــدا را بــا گنــاه و ســتم مــىآزارد و او بــا عمــل يــا زبــان بــه اصالحــش برنخيــزد ،بــر خداســت كــه وى را بــه
جايــگاه آن -يعنــى جهنــم -وارد نمايــد» (عســکری1426 ،ق.)254 :1 ،
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ع ــاوه ب ــر اس ــتدالل ب ــر تع ــارض ای ــن روای ــات ب ــا روای ــات مکت ــب اهلبی ــت (ع) ،عالم ــه ب ــا
نگاه ــی تاریخ ــی ب ــه تحلی ــل مناف ــع خلف ــا از تروی ــج چنی ــن روایات ــی– ب ــا انتس ــاب ب ــه پیامب ــر
ِ
ِ
ـردن
ـ
ک
وادار
ـات
ـ
روای
ـن
ـ
ای
ـج
ـ
تروی
و
ـل
ـ
نق
از
ـدف
ـ
ه
ـف
ـ
مؤل
ـر
ـ
نظ
اک ــرم(ص) -میپ ــردازد .از
ِ
جامعـــه بـــه تبعیـــت بیچـــون و چـــرا از خلفـــا و حاکمانـــی ناشایســـت اســـت کـــه بـــه ناحـــق
ق ــدرت را در جامعــهی اس ــامی ب ــه دس ــت گرفت ــه بودن ــد و در حقیق ــت ای ــن روای ــات ،ابــزاری
مخالفـــان ایشـــان محســـوب میشـــده اســـت (ر.ک :عســـکری1426 ،ق:1 ،
بـــرای ســـرکوب
ِ
.)255-254
خالقیـــت عالمـــه در تحلیـــل شـــرایط تاریخـــی و نقـــد ایـــن روایـــات ارزشـــمند
هرچنـــد
ِ
ـت نگارن ــده در ای ــن بخ ــش قــرار گرفت ــه ،الزم
اس ــت ،ام ــا توج ــه ب ــه نکات ــی ک ــه م ــورد غفل ـ ِ
اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت ای ــن دس ــته روای ــات در می ــان اهلس ــنت تنه ــا نق ــد متن ــی ای ــن
روایـــت بـــه نظـــر ناکافیســـت .ایـــن روایـــات مایـــهی اساســـیترین نظریـــات اهلســـنت در
زمین ــه پی ــروی از حاک ــم و حرم ــت مخالف ــت ب ــا او را تش ــکیل میده ــد .عالم ــه خ ــود تئ ــوری
اهلســـنت در ایـــن زمینـــه را بـــه نقـــل از اصلیتریـــن آثـــار ایشـــان مـــیآورد .یکـــی از ایـــن
م ــوارد چنی ــن اس ــت« :ام ــام ن ــووى در ش ــرح صحی ــح مس ــلم گوی ــد« :ام ــا خ ــروج ب ــر علی ــه
آنه ــا [حاكم ــان] و جن ــگ ب ــا ایش ــان ،ب ــه اجم ــاع مس ــلمانان حــرام اس ــت .اگرچ ــه فاس ــقان
س ــتمگر باش ــند .احادی ــث وارد در ای ــن معن ــى بس ــیار اس ــت و اهلس ــنت اجم ــاع دارن ــد ك ــه
حاكـــم بهخاطـــر فســـق بركنـــار نمىشـــود» (عســـکری1426 ،ق.)210 :1 ،
بنابرای ــن بهت ــر ب ــود عالم ــه در ای ــن بخ ــش ابت ــدا ب ــه نق ــد س ــندی بپ ــردازد .اغل ــب ای ــن
روایـــات در صحـــاح اهلســـنت آمدهانـــد ،بـــا ایـــن وجـــود عالمـــه در بســـیاری از آثـــار خـــود
بـــا تحلیـــل منطقـــی افـــراد ســـند بـــه خصـــوص راویـــان طبقـــهی اول ضعـــف ســـند روایـــات
صحـــاح را نیـــز اثبـــات کـــرده اســـت .از ســـوی دیگـــر برخـــی از عالمـــان معاصـــر اهلســـنت
نی ــز قائ ــل ب ــه ام ــکان نق ــد صحاب ــه و روای ــات ایش ــان هس ــتند (ر.ک :غزال ــی1410 ،ق.)23 ،
از س ــوی دیگ ــر ب ــا توج ــه ب ــه عن ــوان کت ــاب یعن ــی «بازشناس ــی دو مکت ــب» ،عالم ــه در ای ــن
اث ــر میکوش ــد نظ ــر دو مکت ــب درب ــارهی برخ ــی اعتق ــادات اس ــامی را ب ــا ه ــم مقایس ــه کن ــد و
ب ــه همی ــن دلی ــل در نق ــد روای ــت اهلس ــنت از پیامب ــر اک ــرم (ص)-برخ ــاف مش ــی معم ــول
خـــود در نقـــد روایـــات ایشـــان بـــا معیارهـــای خودشـــان -بـــه کالم اهلبیـــت (ع) اســـتناد
نقـــد موجـــود کـــه میتوانـــد مـــورد قبـــول
میکنـــد .ایـــن موضـــوع ســـبب میشـــود تنهـــا ِ
بـــرای روایاتـــی بـــا ایـــن درصـــد اهمیـــت در جامعـــهی اهلســـنت باشـــد ،تحلیلـــی کوتـــاه از
ام ــکان جع ــل ای ــن روای ــات ب ــا وج ــود مناف ــع هیئ ــت حاکم ــه باش ــد.
ِ
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آخریــن و مهمتریــن نکتــه لــزوم تفصیــل نقــد متنــی ایــن روایــات بــا اب ـزار معمــول نقــد اســت.
ـی فــرق اســامی اســت کــه در ایــن بخــش بــا
نقــد روایــت بــا قــرآن ،روشــی مــورد تأییــد تمامـ ِ
ـد آنــان
ـد روایــات ،نقـ ِ
غفلتــی اساســی از ســوی مؤلــف مواجــه شــده اســت .محکمتریــن روش نقـ ِ
بــا آیاتــی اســت کــه بــه عقیــده تمــام مســلمانان مصــون از تحریــف و جعــل بــوده اســت.
آنهنــگام کــه خداونــد بــه حضــرت ابراهیــم (ع) نویــد پیشــوایی مردمــان را میدهــد و ایشــان
دربــارهی فرزنــدان خــود نیــز درخواســت همیــن مقــام را میکنــد ،خداونــد پاســخ میدهــد« :و
ُ
َ ّ
الظالمیـ َ
ـن» .1آیاتــی از ایــن دســت در قــرآن کــم نیســتند امــا از آنجــا کــه هــدف
ـدی ِ
ال ینــال عهـ ِ
ایــن مقالــه نقــد روایــات نیســت بــه همیــن یــک آیــه اکتفــا میکنیــم.
 .2-1-3تحلیل و بررسی روایات معاشرت پیامبر (ص) با عایشه
عالمــه عســکری در بــاب دوم کتــاب «نقــش عایشــه در احادیــث اســام» بــه بررســی روایــات
خــاص مربــوط بــه عایشــه میپــردازد .در بخــش اول ایــن بــاب ،ســیره پیامبــر (ص) بــا او بــه
طــور خــاص مــورد بررســی ق ـرار میگیــرد .در ایــن بخــش مؤلــف بــه بیــان روایاتــی میپــردازد
کــه معتقــد اســت جهــت فضیلتســازی بــرای عایشــه در راســتای ارتقــاء مقــام وی در برابــر
ســایر همسـران پیامبــر (ص) جعــل شــده اســت تــا منافــع هیئــت حاکمــه را تأمیــن کنــد .ایشــان
بــا تقســیم ایــن روایــات بــه پنــج موضــوع ،بــه صــورت مســتدل بــه توضیــح دالیــل جعــل چهــار
موضــوع اول میپــردازد ،امــا در مــورد آخریــن عنــوان یعنــی «روایــات معاشــرت پیامبــر (ص)
بــا او ،امــوری کــه هرگــز شایســته مقــام رســالت نباشــد» ،چنیــن نمیکنــد .عالمــه در ابتــدای
ایــن عنــوان مینویســد« :قرنهــای متمــادی یکــی پــس از دیگــری گذشــت و راویــان حدیــث،
روایــات امالمؤمنیــن عایشــه را بــا اعتقــاد بــه درســتی همـهی آنهــا ،نســل بــه نســل روایــت کردنــد
ـبت آنهــا بــه عایشــه تردیــد نکردنــد و هیچکــس بــه نقــد و بررســی و پاکســازی
ـدق نسـ ِ
و در صـ ِ
آنهــا اقدامــی ننمــود ،در حالــی کــه بیشــتر احادیــث او دربــارهی ســیره و روش پیامبــر (ص) بــود»
(عســکری1390 ،ش.)69 :4 ،
پــس از آن مؤلــف بــه ذکــر اغلــب روایاتــی میپــردازد کــه در خصــوص رفتــار پیامبــر بــا
عایشــه در دوران حیــض و چگونگــی ارتبــاط بــا ایشــان آمــده اســت .ایشــان در پایــان ایــن روایــات
بــا اســتناد بــه دو روایــت دیگــر از زبــان عایشــه در مســتدرک و ســنن أبــیداود بــه رد همــهی

َ َ َ
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ِّ َ ُ
َ ً َ َ َ ْ ُ
ُ
َّ
«َ .1و إذ ْاب َت َلــی إ ْب َراهیـ َـم َر ُّبـ ُـه ب َ
ـن ذ ِّر ِیتــی قــال ل َینــال
ـاس ِإمامــا قــال و ِمـ
ِ ِ
کلمـ ٍ
َ ْ ِ ِ َّ ِ ِ
ـات فأتمهــن قــال ِإنــی ج ِاعلــک ِللنـ ِ
عهــدی الظالمیـ َ
ـن» (البقــره)124 :؛ و چــون ابراهیــم را پــروردگارش بــا کلماتــی بیازمــود ،و وی آن همــه را بــه انجــام
ِ
ِِ
رســانید[ ،خــدا بــه او] فرمــود« :مــن تــو را پیشــوای مــردم قـراردادم»[ .ابراهیــم] پرســید« :از دودمانــم [چطــور]؟»
فرمــود« :پیمــان مــن بــه بیدادگ ـران نمیرســد».

ً
َ
ـئلونک عــن َ
المحیــض» (البقــره )222 :بــه آن
 .1از نظــر رشــیدرضا اساســا پرســش مســلمانان کــه در آیــه «و َیسـ
ِ
اشــاره شــده بــر اثــر همیــن نزدیکــی بــه یهودیــان در مدینــه بــه وجــود آمــده اســت (ر.ک :همــان).
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ایــن روایــات میپــردازد .در مســتدرک آمــده اســت« :رســول خــدا در جامــه و لحــاف مــا نمــاز
نمیگ ـزارد( ».حاکــم1411 ،ق )381 :1 ،و در ســنن أب ـیداود آمــده اســت« :مــن هــرگاه عــادت
میشــدم از بســتر جــدا شــده و روی حصیــر میرفتــم و نزدیــک پیامبــر نمیشــدم تــا پــاک
گــردم» (سجســتانی ،بیتــا.)70 :1 ،
عالمــه در توجیــه وجــود چنیــن تضــادی در روایــات منقــول از عایشــه مینویســد« :ولــی
[بایــد دانســت کــه] ایــن دو مقــام مختلفنــد :در مقــام اول م ـراد از حدیــث گفتــن بیــان محبــت
رســول خــدا نســبت بــه امالمؤمنیــن عایشــه اســت و در مقــام دوم ،بیــان واقــع و حقیقــت حــال
رســول خــدا میباشــد» (عســکری1390 ،ش.)75 :4 ،
چنیــن مینمایــد صــدور چنیــن حکمــی ب ـرای هم ـهی روایــات ایــن بخــش درســت نباشــد
ـت بــا ســنت کــه عالمــه بــا اســتناد بــه دو روایــت دیگــر از عایشــه در پــی
ـار مخالفـ ِ
چـرا کــه معیـ ِ
اثبــات آن اســت ،بـرای همـهی روایــات مذکــور کاربــرد نــدارد .برخــی از ایــن روایــات در حــوزهی
احــکام و بیشــتر در تعییــن موازیــن اخالقــی در ارتبــاط زن و شــوهر در دوران حیــض قابــل توجــه
ـرعی ایــن ارتبــاط مشــخص
اســت .درســت اســت کــه در قــرآن و ســنت پیامبــر (ص) حــدود شـ ِ
ـت برخــی
شــده اســت ،امــا توجــه بــه باورهــای خرافــی دوران جاهلیــت ،لــزوم تأکیــد بــر حلیـ ِ
ً
امــور را مشــخص میکنــد .مثــا رشــیدرضا مینویســد :آمــده اســت کــه مــردم دوران جاهلــی
همچــون یهودیــان و زرتشــتیان کنــار زن حائــض نمینشســتند و همــراه او غــذا نمیخوردنــد
انتقــال باورهــای جاهلیــت بــه دوران
امــکان
(رشــیدرضا1990 ،م .)285 :2 ،بــا توجــه بــه
ِ
ِ
اســامی ،1ممکــن اســت برخــی از ایــن روایــات بــه راســتی از زبــان عایشــه و در ِرد اعتقاداتــی
ـودن تمــام بــدن زن در ایــن دوران مطــرح شــده باشــد.
همچــون نجــس بـ ِ
عالمــه در همیــن اثــر روایاتــی را بــه نقــل از صحــاح اهلســنت آورده اســت کــه بــه تقویــت
ایــن نظریــه کمــک میکنــد .از عایشــه آمــده اســت« :مــن در حــال عــادت مینوشــیدم و آن را بــه
پیامبــر م ـیدادم و او دهانــش را بــر جــای دهــان مــن مینهــاد( ».نیســابوری ،بیتــا .)245 :1 ،و
یــا روایــت دیگــری کــه میگویــد« :پیامبــر بــا مــن کــه در حــال عــادت بــودم مباشــرت میکــرد.
آن حضــرت در حــال اعتــکاف ســر خــود را از مســجد بیــرون مـیآورد و مــن کــه در حــال عــادت
بــودم آن را میشســتم» و روایاتــی از ایــن دســت .بــه طــور کلــی در کتــاب حیــض و احــکام
مربــوط بــه حــدود ارتبــاط بــا زن حائــض در صحــاح اهلســنت روایاتــی از ایــن دســت آمــده
کــه هیــچ یــک بــا اعتقــادات ســایر مذاهــب همچــون شــیعه در تعــارض نیســت .عناویــن ایــن
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ابــواب همچــون بــه پهلــو خوابیــدن در لحــاف همســر در ایــن دوران و امــکان نزدیکــی بــا او پــس
از پــاک شــدن از حیــض و پیــش از انجــام غســل از ایــن جملــه اســت کــه همگــی ب ـرای بیــان
احــکام مطــرح شــده اســت .از منظــر عالمــه عســکری روایــت اینگونــه مســائل از زبــان عایشــه
تنهــا در جهــت نشــان دادن میـزان محبــت پیامبــر اکــرم (ص) بــه او نقــل شــده اســت ،حــال آنکــه
در بســیاری از ایــن روایــات آمــده کــه ایــن رفتــار پیامبــر (ص) بــا همـهی همسـران خــود 1بــوده و
البته برخی از این روایات از زبان افراد 2دیگری به جز عایشه نقل شدهاند.
نکتـهی دیگــر آنکــه در یکــی از همیــن روایــات بــه هــدف پیامبــر (ص) از انجــام ایــن کارهــا
َ ْ َ َ َ
ـن ع ِائشــة
در از بیــن بــردن باورهــای نادرســت جاهلــی توســط خــود ایشــان اشــاره شــده اســت« :عـ
َ َّ
َ َ ْ َََ َ ُ ُ
َُ ْ ُ
ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ 3
قالـ
ـج ِد ،فقلــت:
ـت :أم ٌر ِنــی َ َرس َــول َ َاللـ ِـه َصل َــى َّاللْـ َـه ع َلیـ َ ِـه َ وســل ْم أن أن ِاولــه الخمــرة ِمــن المسـ ِ
ِّ َ
َ
َ
ـد ِك»» (همــان .)245-244 :عایشــه
ِإنــی ح ِائــض ،فقــال« :تناو ِلیهــا فـ ِـإن الحیضــة لیســت ِفــی یـ ِ
میگویــد پیامبــر (ص) بــه مــن دســتور داد ســجادهاش را در مســجد بــه او بدهــم .وقتــی بــه او گفتــم
حائــض هســتم پاســخ داد« :آن را بــه مــن بــده چــون -آلودگــی -حیــض (خــون) در دســتان تو نیســت».
اصلیتریــن نقــد عســکری متوجــه شــأن پیامبــر اکــرم (ص) اســت امــا بــا توجــه بــه اینکــه
چنیــن روایاتــی از خصوصیتریــن لحظــات زناشــوئی ایشــان ســخن میگویــد قضــاوت رفتــار
ایشــان و مخالفــت بــا شــأن درســت بــه نظــر نمیرســد .از ســوی دیگــر ایــن ســخنان از زبــان
پیامبــر (ص) نقــل نشــده تــا بیانــش در شــأن ایشــان باشــد .ایــن روایــات پــس از وفــات حضــرت
(ص) از عایشــه نقــل شــده اســت و بــا توجــه بــه باالرفتــن ســن او و فــوت همســر و البتــه لــزوم
ِ
بیــان احــکام از ســویی و وجــود فرهنــگ متفــاوت در جوامــع مختلــف در بیــان اینگونــه مســائل
نقــد ایــن روایــات بــا شــأن معصــوم قانعکننــده نیســت.
 .3-1-3تحلیل و بررسی روایات سحر شدن پیامبر اکرم (ص)
عســکری در بحثــی مفصــل بــه تحلیــل روایاتــی میپــردازد کــه عظمــت شــخصیت پیامبــر
اکــرم (ص) در آنهــا شکســته شــده اســت .طبــق نظـ ِـر نویســنده از اهــداف جعــل ایــن روایــات،
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 .1عایشــه در روایاتــی ارتبــاط پیامبــر(ص) در دوران حیــض بــا همسـرانش از روی شــلوار را بــه خــود منحصــر نمــی
کنــد و از عبــارت «هریــک از َمــا» اســتفاده مــی کنــد (ر.ک :نیســابوری ،بیتــا.)242 :1 ،
َّ
َ َ
َ
ْ َََ َ ُ ْ ُ َ
ـن َع ْبــد اللــه ْبــن َشـ َّـدادَ ،عـ ْ
الشـ ْـي َبان ِّيَ ،عـ ْ
َ .2ح َّد َث َنــا َي ْح َيــى ْبـ ُ
ـن َم ْي ُمونــة
ـن ع ْبــد اللــه ،عــن
ـن َي ْح َيــى ،أخبرنــا خالــد بـ
ٍ
ُ َ ِ َ ْ َ َ َّ َ ِ ُ َ ِ ُ َ ِ َ ُ َ ْ َ ِ ْ َ َ ُ ِ َّ ُ َّ ِ ِ
َّ
ُ
َ َ ْ َ َ
قالــت« :كان َر ُســول اللـ ِـه َصلــى اللــه عليـ ِـه وســلم يب ِاشــر ِنســاءه فــوق ِالز ِار و هــن حيــض» (همــان .)243 ،از
همس ـران دیگــر پیامبــر (ص) همچــون امســلمه نیــز روایاتــی در ایــن زمینــه رســیده اســت.
 .3در توضیــح معنــای روایــت در صحیــح مســلم آمــده اســت بــا توجــه بــه اینکــه پیامبــر در مســجد بــوده اســت
ایــن ِمــن بــه معنــای از مســجد نیســت (ر.ک :همــان .)244 ،البتــه عایشــه حائــض بــوده و اصــوال نمیتوانســته
وارد مســجد شــود.

ُ ّ
َ َ ُ َ
َ
َ
َ
«َ .1نحـ ُ
اذهــم نجــوی اذ یقــول الظالمـ ُـون ان ّتتبعــون اال َر ُجــا ً
ـن اعلـ ُـم بمــا یســتمعون بــه اذ یســتمعون الیــک و
َ ُ ً
ـحورا» (االس ـراء)48 :؛ هنگامــى كــه بــه ســوى تــو گــوش ف ـرا مىدارنــد مــا بهتــر مىدانيــم بــه چــه [منظــور]
مسـ
گــوش مىدهنــد و [نيــز] آنــگاه كــه بــه نجــوا مىپردازنــد؛ وقتــى كــه ســتمگران گوينــد« :جــز مــردى افسونشــده

کاستیها و بایستگیهای نقد متنی روایات در آثار عالمه عسکری

ـلوک ایشــان اســت .از
ضــرورت نداشــتن پیــروی از پیامبــر اکــرم (ص) و برتــر نبــودن کالم و سـ ِ
جملــه موضوعــات مطــرح در ایــن بخــش ،روایاتــی اســت کــه در آنهــا پیامبــر اکــرم (ص) در
مقابــل موســیقی و رقــص کنیــزکان و زنــان بیگانــه ســکوت کــرده و بــه تماشــا میپــردازد و یــا
حتــی مانــع برخــورد دیگــران بــا ایشــان میشــود (ر.ک :عســکری1382 ،ش.)211 -192 :1 ،
پــس از طــرح ایــن دســت روایــات ،روایاتــی دیگــر بــا عنــوان ســحر نبــی مکــرم اســام (ص)
بیــان میشــود .در ایــن روایــات آمــده اســت کــه ایشــان بــر اثــر ســحر ،دچــار فراموشــی در مســائل
مختلــف میشــد .یکــی از ایــن مثالهــا چنیــن اســت کــه ایشــان گمــان میکــرد بــا یکــی از
زنــان خــود نزدیکــی کــرده اســت در حالــی کــه اینگونــه نبــود .در نقــد ایــن چنــد روایــت ،مؤلــف
ـات پیشــین خــود
ـف آنهــا نکــرده و بــا اشــاره بــه توضیحـ ِ
هیــچ تالشــی در نشــان دادن نقــاط ضعـ ِ
در شکســته شــدن کرامــت حضــرت پیامبــر (ص) بــا ایــن دســت روایــات از آنهــا عبــور میکنــد.
تنهــا روایتــی کــه در خاتم ـهی ایــن بحــث آمــده اســت در شــرح نگــرش شــیعیان بــه شــخصیت
پیامبــر (ص) بــا توجــه بــه روایتــی از حضــرت علــی (ع) اســت .عــاوه بــر معصومیــت پیامبــر
اکــرم (ص) در ایــن روایــت ،دارا بــودن مــکارم اخــاق بــه جهــت راهنمایــی و همراهــی دائمــی
طفولیــت ایشــان مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت (ر.ک:
ِملکــی از جانــب خداونــد از زمــان
ِ
عســکری1382 ،ش.)212-211 :1 ،
بــا توجــه بــه چنــد روایتــی کــه در موضــوع ســحر پیامبــر اکــرم (ص) در صحــاح اهلســنت
نقــد آنهــا بــا ورود بــه مبحــث
آمــده اســت بــه نظــر میرســد تحلیــل بیشــتر ایــن روایــات و ِ
ســحر و جــادو و دامنـهی تأثیـ ِـر آن در مــورد پیامبــر اکــرم (ص) و ســایر مســلمانان امــری ضــروری
بــود .حداقــل مؤلــف میتوانســت بــا معرفــی آثــاری در ایــن زمینــه و اشــاره بــه وجــود دالیــل
ـات پیشــین از کنــار
کافــی در رد ایــن دســت روایــات بــه ســادگی و بــه صــرف تکیــه بــر نقــد روایـ ِ
آنهــا عبــور نکنــد.
بــر اســاس مبانــی کالمــی در مــورد تأثیــر ســحر و جــادو بــر پیامبــر اکــرم (ص) ،نظــرات
متفاوتــی در ایــن زمینــه وجــود دارد .تفکیــک ورود ایــن مســأله بــه مبحــث تبلیــغ دیــن و یــا صــرف
تأثیــر بــر جســم پیامبــر اکــرم (ص) نیــز خــود عامــل دیگــری بـرای اختــاف در ایــن زمینــه اســت.
برخــی علمــا همچــون شــیخ طوســی بــا اســتناد بــه آیاتــی از قــرآن بــه دنبــال انــکار احتمــال
تأثیــر ســحر بــر پیامبــر (ص) هســتند .در آیــات  47ســوره اس ـرا و  8ســوره فرقــان ،دادن نســبت
مســحور بــه پیامبــر تنهــا بــه ظالمــان اختصــاص یافتــه اســت( 1ر.ک :طوســی ،بیتــا.)434 :10 ،
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ایشــان معتقــد اســت مســحور کســی اســت کــه عقــل او زایــل شــده و دادن چنیــن نســبتی بــه
پیامبــر اکــرم(ص) جــز از جانــب جاهــان ممکــن نیســت (ر.ک :همــان) .حــال آنکــه ایــن آیــات
مربــوط بــه نســبت مشــرکان بــه پیامبــر اکــرم (ص) در زمینـهی رســالت ایشــان اســت و از جانــب
هم ـهی علمــا پذیرفتــه نیســت .از ســوی دیگــر وجــود آیاتــی در قــرآن در زمین ـهی احتمــال تأثیــر
ســحر در اف ـراد 1موجــب میشــود رد کامــل آن در جســم پیامبــر (ص) در ش ـرایطی کــه بــه امــور
تبلیغــی آســیب وارد نکنــد بــا امــا و اگرهایــی همـراه باشــد.
توجــه بــه همیــن نــکات موجــب میشــود رد ایــن احادیــث بــه ســادگی کــه عالمــه عســکری
بــا آنهــا برخــورد کــرده اســت ممکــن نباشــد و وجــود اختــاف در میــان علمــا در ایــن زمینــه
لــزوم ورود هرچــه بیشــتر بــه ایــن بحــث را آشــکار میکنــد.
در میــان اندیشــمندان اهلســنت نیــز ایــن روایــت طرفــداران و منکرانــی دارد کــه پیــش از
عالمــه و یــا همزمــان بــا او بــه ایــن مســئله ورود کردهانــد .یکــی از ایــن بــزرگان محمــد غزالــی
اســت کــه بــا اب ـراز خرســندی از همرأیــی محمــد عبــده در ایــن زمینــه بــا او بــه رد ایــن حدیــث
پرداختــه اســت .او ســحر را مســتلزم تســلط بــر اراده و فکــر بــه خصــوص توســط ارواح شــرور و
یــا بعضــی جنیــان میدانــد کــه چنیــن امــری را غیــر ممکــن میشــمارد .همچنیــن بــا توجــه
بــه وجــود اطمینــان بــر مکــی بــودن معوذتیــن ایــن روایــت را از ایــن جهــت کــه ســبب نــزول
معوذتیــن در مدینــه خوانــده شــده بــه طــور کامــل رد میکنــد .در واقــع غزالــی از ایــن روایــت بــه
عنــوان رد آراء اهــل حدیــث در اســتناد بــه متــون غریــب بهــره گرفتــه اســت (غزالــی1410 ،ق76 ،؛
جهــت اطــاع از ســایر مخالفــان ســحر در میــان اهــل ســنت ،ر.ک :عبداللـهزاده و سیدموســوی،
1397ش.)106-104 ،
شــخصیت
افــزون بــر ایــن نکتــه ،معنــا و حــدود واژگانــی همچــون شــأن حتــی در مــورد
ِ
مســلمانان مناطــق مختلــف بــا توجــه بــه تأثیــر فرهنگهــای بومــی
اصلــی اســام در میــان
ِ
معنایــی ایــن قبیــل عبــارات بــر اســاس
گیری محــدودهی
متفــاوت اســت .همچنیــن شــکل ِ
ِ
اعتقــاد جازمــی اســت کــه از ابتــدا در میــان پیــروان مکتــب خلفــا بــه تمامــی روایــات موجــود
در صحــاح وجــود داشــته اســت .در حقیقــت روایاتــی کــه بـرای اولینبــار بــه گــوش یــک شــیعه
ـد
ـرش نقـ ِ
میرســد ســالها بــا گوشــت و پوســت مســلمان اهلســنت عجیــن شــده اســت و پذیـ ِ

َ َ َ َُ ُ َ
َ َّ
َ ْ
َ َّ
ٌ ُْ ُ
َ ْ َ
را پيــروى نمىكنيــد» .همچنیــن« :أ ْو ُیلقــى ِإل ْیـ ِـه ک ْنـ ٌـز أ ْو تکــون لـ ُـه َج َّنــة َیــأ کل ِم ْنهــا َو قــال الظ ِال ُمــون ِإن ت َّت ِب ُعــون ِإال
َ ُ ًَ ْ ُ ً
ـحورا» (الفرقــان)8 :؛ يــا گنجــى بــه طــرف او افكنــده نشــده يــا باغــى نــدارد كــه از [بــار و َبــر] آن بخــورد؟
رجــا مسـ
و ســتمكاران گفتنــد« :جــز مــردى افسونشــده را دنبــال نمىكنيــد».
 .1اشــاره ی قــرآن بــه آمــوزش ســحر از جانــب شــیاطین بــه مــردم در زمــان حضــرت ســلیمان (ع) و تأثیــر ایــن
ســحر در روابــط میــان همس ـران از جملــه ایــن آیــات اســت (ر.ک :البقــره.)102:

 .2-3رد یک باور بدون استناد به همهی ادلهی طرف مقابل
روش عالمــه عســکری در طــرح یــک موضــوع روایــی ،طــرح و نقــد هم ـهی روایــات مرتبــط بــا
آن از اصلیتریــن منابــع حدیثــی اســت .ایشــان حتــی در موضوعاتــی کــه گمــان تواتــر معنایــی
هــم بــه ذهــن میرســد بــا جمــع کامــل خانــوادهی حدیــث بیپــروا بــه طــرح و نقــد روایــات
میپــردازد (ب ـرای نمونــه ،ر.ک :عســکری1374 ،ش94 :2 ،؛ همــان .)706 :2 ،بــا ایــن وجــود
ـار ایشــان بــه چشــم میخــورد.
در مــواردی خــاف ایــن روش در برخــی موضوعــات در برخــی آثـ ِ

کاستیها و بایستگیهای نقد متنی روایات در آثار عالمه عسکری

آنهــا بــه ســادگی ممکــن نیســت .1موضوعاتــی همچــون روابــط زناشــویی پیامبــر اکــرم (ص) کــه
در عنــوان قبلــی نیــز مــورد اشــاره قـرار گرفــت در روایــات مختلــف مــورد اشــاره قـرار گرفتــه و در
نتیجــه از منظــر مســلمانی کــه ســالها آن را شــنیده امــری طبیعــی اســت ،حــال آنکــه از منظــر
2
برخــی دیگــر از معیارهــای اصلــی مخالفــت بــا شــأن محســوب میشــود.

 .1-2-3موضوع عدالت صحابه
نقــد آن پرداختــه،
یکــی از
موضوعــات مهمــی کــه عالمــه عســکری در برخــی آثــار خــود بــه ِ
ِ
مبحــث عدالــت صحابــه از منظــر اهلســنت اســت .ایشــان در کتابچــهای مســتقل بــا عنــوان
ِ
«عدالــت صحابــه» بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت .همچنیــن در جلــد اول «معالم المدرســتین»
بــه شــکل کوتاهتــر ایــن موضــوع مــورد بررســی قـرار گرفتــه اســت .3نکتـهی عجیــب در ایــن میــان
َ
َ ُّ
غفلــت ایشــان از بررســی روایــت مشــهور «ا
ـوم» اســت .4ایــن روایــت کــه یکــی از
صحابــی کالنجـ ِ
ِ
دالیــل اصلــی اعتقــاد اهلســنت بــه عدالــت تمامــی صحابــه اســت (ر.ک :نیکـزاد1383 ،ش.)25 ،
ِ
 .1عالمــه خــود در اینبــاره مینویســد« :مســلمانان بيــش از ه ـزار ســال اســت كــه بــا ايــن افســانهها خــو گرفتــه
و معتقــد شــده و آنهــا را حديــث صحيــح اســام و ســيره صــادق پيامبــر (ص) و تاريــخ موثــق اســام پنداشــتهاند
و بــه هميــن ســبب اســام صحيــح را نشــناختهاند!» (عســکری1387 ،ش.)26 :1 ،
ََ
َ ٌ
ُ
َ َ ُ
َ
ـول اللـ ِـه اسـ َـو ٌة ح َســنة» (اح ـزاب ،)33:پیامبــر اســام (ص) دارای
 .2بــه مصــداق آیــه «و لقــد کان لکــم ِفــی رسـ ِ
شــأن خاصــی اســت کــه قــرآن از او بــه عنــوان الگــوی عملــی جامعــه بشــری یــاد میکنــد .لــذا اگــر در متــن
احادیــث ّ
مرویــه از ایشــان بــه عباراتــی برخــورد کنیــم کــه متعــارض بــا شــأن عصمــت رســول اکــرم (ص) باشــد،
ً
قطعــا آن احادیــث را بایــد جعلــی نامیــد .بــه عنــوان مثــال اگــر حدیثــی از رســول اکــرم (ص) نقــل شــود کــه در آن بــه
موضــوع روابــط زناشــویی خــود بــا یکــی از همسـرانش اشــاره کنــد ،چنیــن احادیثــی فاقــد ارزش و اعتبــار خواهنــد
بــود .چ ـرا کــه بیــان اینگونــه مســائل از شــأن ایشــان بــه دور اســت (فتــح اللهــی1394 ،ش.)49 ،
 .3در ســایر آثــار عالمــه نیــز ورود بــه ایــن مبحــث بــدون توجــه بــه ایــن روایــت دیــده میشــود بـرای مثــال ر.ک:
عســکری1387،ش.288 ،
ََ ُ
«مثــل
َ .4شــکلهای مختلفــی از ایــن روایــت نقــل شــده اســت .یکــی از متنهــای مشــهور چنیــن اســت:
َ َُ َ
ََ
َ َ ُ ُّ
َ ُّ ُ
َ
هتد ُیتــم» (ابنحمیــد1408 ،ق.)250،
ــه ِا
أ
جــوم ی ِ
هتــدی ِبهــا ف ِبأیهــم أخذتــم ِبق ِول ِ
صحابــی مثــل الن ِ
ِ
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تنهــا در یکــی از مناظرههــای عالمــه بــا اهلســنت کردســتان مــورد اشــاره قـرار گرفتــه اســت و از
ـود وی در
آن گــذر شــده اســت (عســکری1386 ،ش .)Magazine/View/6435/6818/81908،خـ ِ
ـتناد اهلســنت بــه ایــن روایــت در بــاور بــه ایــن موضــوع
کتــاب بــر گســتره کتــاب و ســنت بــه اسـ ِ
اشــاره دارد ،امــا بــا پاســخی کلــی در بیــان آیاتــی از قــرآن کــه در آنهــا بــه گناهــان و خطاهــای
ایشــان اشــاره شــده از ایــن موضــوع میگــذرد (عســکری1387 ،ش .)72 ،پاســخ کامــل در
ـف آن در آثــار مرتبــط بــه ویــژه
بررســی ســند و متــن ایــن روایــت و ریش ـهیابی جعــل و یــا تحریـ ِ
کتــاب «عدالــت صحابــه» خالــی اســت.
روایــت «اصحابــی کالنجــوم» خالــی از اشــکال نیســت کــه امــکان نقــد آن وجــود نداشــته
باشــد ،چــه آنکــه در منابــع اصلــی و صحــاح اهلســنت نیــز وارد نشــده اســت تــا امــکان نقــد
ســندی و متنــی آن فراهــم نباشــد (ر.ک :فاکــر1388 ،ش .)70،هرچنــد عالمــه پیشتــر بــا ورود
بــه عرصــه روایــات صحیــح از منظــر اهلســنت ثابــت کــرده اســت از نقــد ایــن روایــات باکــی نــدارد.
ایــن روایــت بــا اضط ـراب متــن از پنــج تــن از اصحــاب بــا اســناد ضعیــف و طرقــی آ کنــده
از اف ـراد غیــر موثــق در منابــع دســت چنــدم اهلســنت (ابنأثیــر1392 ،ق556 :8 ،؛ ُع َ
کبــری،
1415ق )564-563 :2 ،آمــده اســت و از لحــاظ ســند بــه هیــچ روی قابــل اعتنــا نیســت .از
ـی عالمــه در نقــد روایــات جمــع تمــام اشــکال روایــات در
ســوی دیگــر یکــی از کارهــای اصلـ ِ
آثــار مختلــف اســت .انجــام همیــن روش میتوانســت تفاوتهــای موجــود در متــن ایــن روایــات
و تناقــض آنهــا و همچنیــن دالالت متفــاوت ایــن روایــات را نشــان دهــد .در برخــی از اشــکال
ایــن روایــت توضیحــات تکمیلــی آمــده اســت کــه معنــای کلــی روایــت در لــزوم اقتــدا بــه همـهی
صحابــه را بــه طــور کامــل منتفــی میســازد .از ایــن مــوارد کــه بگذریــم وجــود نقــد و نظراتــی از
ســوی علمــای اهلســنت دربــارهی ایــن روایــت خــود میتوانــد دلیلــی بــر عــدم پذیــرش کامــل
آن از ســوی اهلســنت باشــد (ر.ک :همــان).
بررســی همــه جانبــه میتوانســت از منظــر دیگــری نیــز
چنیــن مینمایــد ایــن موضــوع بــا
ِ
ـد عالمــه قـرار گیــرد کــه بــه تقویــت موضــع ایشــان میانجامیــد .بررســی زمــان ترویــج
مــورد نقـ ِ
ِ
ـود صحابــه در میــان مشــاجرههای خــود
چنیــن اعتقــادی در میــان مســلمانان و عــدم اشــارهی خـ ِ
ـت خــود
بــه ایــن مطلــب ،نکت ـهای در خــور توجــه اســت .عالمــه بــا بیــان درگیریهــا و مخالفـ ِ
1
ات متضــاد ایشــان اشــاره کــرده اســت  ،امــا
صحابــه بــا هــم ،بــه عــدم امــکان جمــع میــان نظ ـر ِ
 .1بــا توجــه بــه فراگیــری و شــمول معنــای صحابــه -بــه تمــام کســانی کــه پیامبــر خــدا (ص) را در حالــت ایمــان
مالقــات کردهانــد -اختالفــات زیــادی در میــان ایشــان در تاریــخ بــه ثبــت رســیده اســت .گذشــته از مــوارد
ً
محدودتــری کــه میــان یــک یــا دو نفــر روی داده اســت ،اختالفــات اساس ـیتر ،در مــواردی کــه اتفاقــا بــا ســنت
رســول اللــه (ص) نیــز در ارتبــاط اســت ،کــم نیســتند .مــواردی همچــون اختــاف در خالفــت و جنــگ بــر ســر

کاستیها و بایستگیهای نقد متنی روایات در آثار عالمه عسکری

ـت خودشــان را مــورد بررســی قـرار نــداده اســت .بنابرایــن یکــی
میـزان بــاور خـ ِ
ـود ایشــان بــه عدالـ ِ
از راههــای اثبــات متأخــر بــودن ایــن اعتقــاد از زمــان صحابــه ،کــه خــود میتوانــد مهمتریــن
دلیــل بــر جعــل آن باشــد ،عــدم وجــود چنیــن اعتقــادی در میــان صحابــه اســت .بررســی رفتــار
ِ
ایشــان در مقابــل نقــل قولهــای یکدیگــر از شــخص پیامبــر اکــرم (ص) و همچنیــن اجتهــادات
ِ
شــخصی ایشــان ،از مــواردی اســت کــه نظــر ایشــان نســبت بــه عدالــت خــود را نشــان میدهــد.
باتوجــه بــه اهمیــت وجــود اعتقــاد اهلســنت بــه عدالــت صحابــه کــه موجــب بــروز اختالفــی
عمیــق میــان شــیعه و اهلســنت در باورهــای روایــی ایشــان اســت بررســی عمیقتــر ایــن مســئله
و ارجــاع بــه گفتگوهــای صحابــه کــه در تاریــخ آمــده اســت میتوانســت بــه تقویــت هرچــه
بیشــتر ایــن بحــث بینجامــد.
 .3-3به اشتراک نگذاشتن چگونگی فهم و نقد روایت
ـوم روایــات اولیــن گام در نقــد آنهــا محســوب میشــود .در علــوم انســانی تجربهپذیری
تبییــن مفهـ ِ
آوردن
کاربــردی نــدارد ،امــا راههــای دیگــری همچــون تعریــف مســئله و توضیــح روش بــه دســت
ِ
ـری موضــوع میشــود .در صورتــی کــه نویســنده فهــم خاصــی از
یــک نتیجــه موجــب باورپذیـ ِ
ـد آن در پیــش گیــرد از او انتظــار م ـیرود بــه
روایــت داشــته باشــد و یــا روش متفاوتــی را در نقـ ِ
توضیــح مطلــب بـرای مخاطــب بپــردازد.
گام اول در نقــد متنــی روایــت ،داشــتن فهــم صحیــح از روایــت اســت .دقــت در عبــارات
ـارز آثــار عالمــه عســکری محســوب میشــود.
روایــت و توجــه بــه مضمـ ِ
ـون آن از ویژگیهــای بـ ِ
ً
بــر ایــن اســاس مــوارد نــادری کــه نقــد متــن بــر اســاس درکــی کامــا شــخصی از روایــت
یابی
صــورت گرفتــه ،خواننــده را گیــج و متعجــب میســازد .بــه طــور مثــال عالمــه در ریشــه ِ
ـتناد وهابیــت در ایــن
اختــاف نظــر فرقههــای اســامی در زیــارت قبــور بــه روایــات مــورد اسـ ِ
زمینــه میپــردازد .در یکــی از ایــن روایــات بــه نقــل از حضــرت علــی (ع) آمــده اســت« :رســول
خــدا(ص) در تشــییع جنــازهاى بــود كــه فرمــود :كدامیــک از شــما بــه ســوى مدینــه مــىرود تــا
همــه بتهــاى آنجــا را شكســته و همــه قبرهــاى آن را صــاف و همــه صورتهــا [مجســمههاى]
آن را دگرگــون كنــد؟» مــردى گفــت« :مــن اى رســول خــدا!» او رفــت و از مــردم مدینــه ترســید و
بازگشــت .علــى (ع) گفــت« :اى رســول خــدا (ص) مــن بــروم؟» فرمــود« :بــرو» او رفــت .ســپس
بازگشــت و گفــت« :اى رســول خــدا (ص)! همــه بتهــا را شكســتم ،همــه قبرهــا را صــاف كــردم
ایــن موضــوع کــه کشــتههایی هــم داشــته اســت اصلیتریــن اختــاف و مــواردی همچــون اختــاف نظــر در
نــگارش یــا عــدم نــگارش احادیــث نبــوی از موضوعــات بعــدی بــه حســاب میآیــد.
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و همــه صورتهــا را واژگــون نمــودم» .نویســنده پــس از نقــل ایــن روایــت تأکیــد میکنــد کــه
بــا وجــود تکــرار روایــت در کتابهــای مختلــف حدیثــی ،کاملتریــن عبــارت را آورده اســت
(ر.ک :عســکری1387 ،ش .)149 ،یکــی از نقدهــای نویســنده بــر ایــن روایــت غیــر ممکــن
ـودن طوالنــی شــدن تشــییع جنــازه تــا ایــن حــد اســت کــه دو نفــر بــا وســایل حمــل و نقــل آن
بـ ِ
ِ
روزگار بــه مدینــه رفتــه و بازگردنــد و هنــوز پیامبــر (ص) در تشــییع جنــازه باشــد (همــان.)151 ،
ـتی ایــن روایــت چنیــن نقــدی بــر ایــن روایــت وارد نیســت ،چـرا کــه
گذشــته از صحــت یــا نادرسـ ِ
چنیــن برداشــتی از آن نمیشــود .بــا توجــه بــه اینکــه خــود عالمــه کاملتریــن نقــل را برگزیــده
وجــود چنیــن توضیحــی در ســایر اشــکال ایــن روایــت در آثــار حدیثــی دیگــر نیــز منتفــی اســت.
نمونــهی دیگــر ،نقــد روایتــی در تحریــم ازدواج موقــت اســت .یکــی از روایــات مــورد
ـتناد اهلســنت در ایــن زمینــه بــه نقــل از «برگســتره کتــاب و ســنت» چنیــن اســت« :بیهقــى
اسـ ِ
در ســنن خــود و هیثمــى در مجمــع الزوائــد از ابىهریــره روایــت كننــد كــه گفتــه اســت« :بــا
رســول خــدا(ص) بــه ســوى غــزوه تبــوک بیــرون شــدیم و در «ثنیــة الــوداع» فــرود آمدیــم.
پیامبــر(ص) زنانــى را دیــد كــه گریــه مىكردنــد .فرمــود« :ب ـراى چــه مىگرینــد؟» گفتــه شــد:
«اینهــا زنانىانــد كــه شوهرانشــان آنهــا را «متعــه» [ازدواج موقــت] كــرده و ســپس از آنهــا
َّ
ُ ِّ َ َ ُ ِّ َ ُ ُ ِّ َ َّ َ َ
العــد َة َو
جــدا َشــدهاند ».رســول خــدا (ص) فرمــود« :حــرم او هــدم المتعــة النــكاح و الطــاق و ِ
المیـراث؛ ازدواج و طــاق و عــده و میـراث ،متعــه را حـرام -یــا نابــود -كــرده اســت» (همــان.)388 ،
ـندی ایــن روایــت ،نویســنده میکوشــد اثبــات کنــد کــه نــام ثنیــه الــوداع از
پــس از نقــد سـ ِ
زمــان جاهلیــت بــر ســنگالخی مشــرف بــر مدینــه بــوده اســت و ربطــی بــه ایــن ماج ـرا نــدارد.
ـاد آن در تناقــض اســت .عالمــه پــس از ارجــاع بــه شــعری
ـی ایــن روایــت بــا مفـ ِ
بنابرایــن نقــد متنـ ِ
وقــت هجــرت از مکــه بــا اســتفاده از همیــن واژه و در
کــه زنــان در اســتقبال پیامبــر (ص) بــه
ِ
همیــن مــکان میخواندنــد ،ســؤال دیگــری مطــرح میکنــد« :عــاوه بــر آن ،چــرا تنهــا زنــان
متعــه و ازدواج موقــت بـراى خداحافظــى بیــرون آمــده و زنــان ازدواج دایــم نیامــده بودنــد؟ علــت
گریــه آنهــا چــه بــوده؟ شــوهران آنهــا كــه ســفر بىبرگشــت نمىرفتنــد؟» (همــان.)389 ،
حــال آنکــه در روایــت اشــاره شــده کــه علــت گری ـهی ایشــان جدایــی از همسرانشــان و نــه
ـذاری محــل مــورد
مسـ ِ
ـافرت ایشــان بــوده اســت و هیــچ ارتباطــی نیــز میــان ایــن واقعــه و نامگـ ِ
اشــاره نیســت .شــاید بتــوان گفــت عالمــه خلــط موضــوع کــرده چــرا کــه در روایــت قبلــی از
ّ
ـذاری یــک محــل بــا چنیــن عنوانــی مطــرح شــده اســت .روایــت
جابربــن عبداللــه علــت نامگـ ِ
كردهانــد كــه او گفــت« :همـراه زنانــى كــه بــا آنهــا «ازدواج موقــت» كــرده بودیــم ،بیــرون آمدیــم
كــه رســول خــدا (ص) فرمــود« :اینهــا تــا روز قیامــت حرامانــد ».پــس از ایــن ،آنهــا بــا مــا
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وداع كردنــد و بدیــن خاطــر ،آن محــل را محــل جدایــى نامیدنــد ،در حالــى كــه پیــش از آن محــل
پیونــد بــود (همــان .)387 ،از ظاهــر ایــن روایــت بــه طــور کلــی خــروج از مدینــه برنمیآیــد و در
ـت
کل بــا محتــوای روایــت مذکــور متفــاوت اســت .شــاید بتــوان گفــت جاعلــی بــر اســاس روایـ ِ
قبلــی و در مقابــل روایــت دیگــری از جابــر کــه متعــه را تــا هنــگام حکومــت عمــر حــال اعــام
ـان آنهــا،
میکنــد ،بــه جعـ
ـل آن اقــدام کــرده اســت ،امــا یکــی دانســتن ایــن روایــات و نقــد یکسـ ِ
ِ
ـردرگمی خواننــده میشــود.
ـت بعــدی نمیخوانــد موجــب سـ
آن هــم در ش ـرایطی کــه بــا ظاهــر روایـ ِ
ِ
ـت باالیــی در فهــم روایــت و انتخــاب معیــار درســت ب ـرای
نقـ ِ
ـد متنــی روایــت ،نیــاز بــه دقـ ِ
ً
ـد
ـد روایــت میتوانــد موجــب شــود اساســا نقـ ِ
ـد آن را دارد .گزینــش معیــاری نامناســب در نقـ ِ
نقـ ِ
ـدن آن از ســوی محــدث زیــر ســؤال بــرود .بــه نظــر میرســد عالمــه نتوانســته
آن روایــت و رد شـ ِ
ـزول ســورهی تحریــم از ایــن منظــر بــه موفقیــت
اســت در نقــد روایــات عایشــه دربــارهی شــأن نـ ِ
دســت یابــد .ایشــان پــس از طــرح موضــوع و بیــان مفصــل انــواع روایاتــی کــه در ایــن زمینــه بــا
ـات آن آمــده اســت ،بــه نقــد و بررســی آنهــا میپــردازد .همیــن اختــاف بــه ویــژه
همـهی اختالفـ ِ
ـد آنهاســت.
در روایــات یــک نفــر یعنــی عایشــه خــود اصلیتریــن عامــل نقـ ِ
بعــد از مشــخص شــدن ایــن اختــاف عالمــه بــه س ـراغ بررســی علــت نــزول ایــن آیــات
در روایــات عایشــه مــیرود .در ایــن روایــات توطئــهی زنانــی از پیامبــر (ص) بــر علیــه یکــی
دیگــر از ایشــان باعــث نشــده اســت پیامبــر اکــرم (ص) چیــزی را بــر خــود تحریــم کنــد .نــام
توطئهکننــدگان در ایــن دســت روایــات اختالفاتــی دارد ،امــا فحــوای همــه ،دال بــر وجــود عســل
نــزد یکــی از ایشــان و تنــاول پیامبــر (ص) از آن اســت .درنگــی کــه در نتیجـهی ایــن تنــاول نــزد آن
بانــو پیــش میآیــد ،موجــب حســادت دو زن دیگــر از زنــان پیامبــر (ص) شــده ،ایشــان بــا نقشـهای
میکوشــند بــه پیامبــر (ص) بقبوالننــد ایــن عســل بــوی بــدی دارد و پیامبــر (ص) آن را بــر خــود
حــرام میکنــد .تحلیــل محتــوای ایــن روایــات ایــن ســؤال را در ذهــن نویســنده برمیانگیــزد
کــه آیــا تحریــم عســل آنقــدر مهــم بــوده اســت کــه بــه خاطـ ِـر آن ،خداونــد فرشــتگان و صالــح
مؤمنــان را بــه صــف کنــد؟ ابهامــات دیگــری نیــز در ایــن میــان وجــود دارد .ایــن دســته روایــات
مشــخص نمیکنــد رازی کــه خداونــد بــر پیامبــرش آشــکار نمــود و ایشــان از افشــای بخشــی از
آن بزرگوارانــه چشــم پوشــید چــه بــود و یــا اینکــه چطــور پیامبــر (ص) متوجــه نیرنــگ ایشــان
نشــد (ر.ک :عســکری1390 ،ش.)87-81 :4 ،
ـذاردن ایــن روایــات موجــب میشــود نویســنده روایــات دیگــری را از ســایر صحابــه
کنــار گـ ِ
ـزول ایــن آیــات بپذیــرد .در ایــن روایــات علــت نــزول ایــن ســوره چیــز دیگــری
بــه عنــوان شــأن نـ ِ
عنــوان شــده اســت .پیامبــر (ص) در خانــه حفصــه و در روز نوبــت او یــا عایشــه و در غیــاب
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ایشــان بــا ماریــه کنیــز خــود خلــوت میکنــد .وقتــی یکــی از ایشــان -در ایــن مــورد نیــز روایــات
ـود او -کــه در
اختــاف دارد -موضــوع را فهمیــد ،پیامبــر اکــرم (ص) ب ـرای کســب رضایــت خـ ِ
خانـهاش بــا زن دیگــری خلــوت کــرده -و یــا جهــت جلوگیــری از افشــای راز توســط شــاهد بـرای
ـت او بــوده ،-ماریــه را بــر خــود حـرام میکنــد (ر.ک :همــان.)108-98 ،
بانــوی غایــب -کــه نوبـ ِ
عالمــه بــا پذیــرش ایــن دســته روایــات پاســخی بــرای پرســشهای پیشــین در ذهــن خواننــده
نمیدهــد .ســؤال اینجاســت کــه بــا وجــود همسـران متعــدد پیامبــر (ص) تحریــم کنیــز تــا ایــن
حــد مهــم اســت؟
میـزان اهمیــت هریــک از ایــن دو موضــوع جهــت مســئلهای مهــم یعنــی تهدیــد خداونــد بــه
صــف کــردن فرشــتگان و صالــح مؤمنــان ،بــا توجــه بــه ســکوت خداونــد در مــورد اصــل ماجـرا،
بــر اســاس فرهنــگ و عقــل اجتماعــی مخاطــب تعییــن میشــود .فریــب پیامبــر (ص) و در نتیجــه
تحریــم کــردن یــک خوراکــی توســط خــود ایشــان و یــا حاللــی دیگــر؟ شــاید پاســخ ایــن پرســش
را بایــد در جایــی دیگــر مشــخص کــرد .بــا توجــه بــه نــوع بیــان ایــن موضــوع در قــرآن و عــدم ذکــر
داســتان ،بــه نظــر میرســد تهدیــد خداونــد بیــش از آنکــه بــه دلیــل موضــوع مــورد تحریــم باشــد،
ـس آزار پیامبــر (ص) اســت آن هــم تــا حــدی کــه ایشــان حــال خداونــدی -هرچــه کــه
متوجــه نفـ
ِ
َ
َّ
باشــد -را بــر خــود ح ـرام کنــد .خداونــد در آیــات دیگــری از قــرآن همچــون« :یــا أ َیهــا الذیـ َ
ـن
ِ
َ َ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َّ
ـب ْال ُم ْع َتدیـ َ
اللـ َـه َل یحـ ُّ
َ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ َ
ـن» (المائــده:
ـات مــا أحــل اللــه لكــم ول تعتــدوا ِإن
ِ
آمنــوا ل تحرمــوا طیبـ ِ
ِ
 )87مؤمنــان را از انجــام چنیــن کاری برحــذر م ـیدارد .هیچکــس حتــی پیامبــر خــدا (ص) در
غیــر از احــکام ثانویــه و حکومتــی 1اجــازهی تغییــر در حــال و حــرام خدایــی و قانونگــذاری
ـد آنهــا وظیف ـهی محــدث مســلمان اســت و در ایــن
نــدارد .بــه هــر روی بررســی روایــات و نقـ ِ
امــر هیــچ خــردهای متوجــه عالمــه عســکری نیســت ،امــا دخالــت دادن نظــر شــخصی کــه مبنایــی
قرآنــی و روایــی نــدارد ،در ایــن میــان جایــی نــدارد.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه نقــد روایــات توســط عالمــه عســکری قابلیــت اقنــاع مخاطبــان
را نــدارد ،روایــات مربــوط بــه روزهــای نزدیــک بــه وفــات پیامبــر اکــرم (ص) میباشــد .در
ایــن زمــان دو موضــوع مهــم روی داده اســت کــه مــورد اختــاف میــان مســلمانان اســت .یکــی
مســئلهی وصایــت حضــرت علــی (ع) و دیگــری تعییــن پیشنمــاز توســط پیامبــر اکــرم (ص)
بــه عنــوان جانشــین خــود اســت کــه هــر دو موضــوع بــا مســئلهی تعییــن خلیفــهی ایشــان در
ارتبــاط اســت .نقــد روایاتــی کــه بــه مخالفــت بــا وصایــت حضــرت پرداختــه و روایاتــی کــه در
 .1جهــت آشــنایی بیشــتر بــا حــوزهی اختیــارات پیامبــر اکــرم (ص) ر.ک :گســترهی احــکام حکومتــی پیامبــر
اعظــم(ص) ،پژوهــه1385 ،ش ،شــماره  21وhttps://hawzah.net/fa/Magazine/View/4473/6324. :22

 .4نتیجهگیری
 .1آثــار عالمــه عســکری بــه دلیــل اســتفاده از منابــع مشــترک و اســتناد بــه روایــات پیامبــر
ـی همـهی مســلمانان توانســته تــا حــد زیــادی بــه نقــد روایــات
اکــرم(ص) بــه عنــوان مرجــع اساسـ ِ
بــر اســاس مبانــی مشــترک بپــردازد و از ایــن منظــر توجــه ســایر مســلمانان از مذاهــب دیگــر را بــه
خــود جلــب کنــد.
ـای خــاص یــک مذهــب اســت ،چنیــن نقدهــای فرامذهبی
 .2از آنجــا کــه مؤلــف دارای باورهـ ِ
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آنهــا دســتور مســتقیم پیامبــر (ص) بــر تعییــن ابوبکــر جهــت ادای نمــاز در مســجد ایشــان دیــده
میشــود ،موضوعــی مهــم و تأملبرانگیــز اســت .عالمــه بــا تمــام تــوان تمامــی روایــات در ایــن
حــوزه را گــرد آورده و بــه خوبــی نقــد کــرده اســت .بــا ایــن وجــود در میانـهی راه در نقــد روایــات
عایشــه در زمین ـهی عالق ـهی پیامبــر (ص) بــه حضــور در خان ـهی ایشــان مطالبــی را آورده اســت
اشــکال آن بــرای مخاطــب توضیــح داده نمیشــود.
کــه
ِ
مؤلــف عالقــه داشــتن پیامبــر (ص) بــه یكــى از همسـران خــود و تــاش بـراى كنــار او بــودن
ِ
را بــا نگـر ِان امــت بــودن در واپســین روزهــای حیــات ایشــان ،در تضــاد مىدانــد .عالمــه در ایــن
زمینــه پنــج روایــت را از عایشــه نقــل کــرده اســت .شــدیدترین لحــن متعلــق بــه آخریــن روایــت
اســت کــه در آن آمــده اســت« :عایشــه مىگویــد :پیامبــر (ص) نوبــت همســرانش را مراعــات
مىكــرد؛ ولــى هنگامــى كــه در بیمــارى وفــات بــود ،مىفرمــود« :مــن ،فــردا كجــا هســتم؟».
در واقــع ،عالقــه شــدیدى بــه خانــه مــن داشــت .وقتــى نوبــت مــن رســید ،ایشــان در خانــه مــن،
ـتی وجــود چنیــن
آرام گرفــت و مانــد» (عســکری1388 ،ش .)51 ،گذشــته از درســتی یــا نادرسـ ِ
ـس وجــود
عالق ـهی افراطــی بــه ایــن بانــوی بــه خصــوص یعنــی عایشــه ،بــه نظــر میرســد نفـ ِ
عالقــه بــه همســر هیــچ تضــادی بــا شــأن و یــا حتــی دغدغههــای دیگــر پیامبــر (ص) نداشــته باشــد.
درســت اســت کــه رد پــای جعــل در ایــن روایــات بــا توجــه بــه منافــع حاکمــان از نشـ ِـر آنهــا
بــه وضــوح دیــده میشــود ،امــا بــا توجــه بــه مســلم دانســتن محبوبیــت عایشــه نــزد پیامبــر
ِ
(ص) در نظــر طیــف وســیعی از اهلســنت ،بیــان چنیــن ایراداتــی بــه نظــر ،کار را ب ـرای پذیــرش
نقدهــای صحیــح نیــز از ســوی ایشــان دشــوار میکنــد .در نقــد روایــات مرتبــط بــا بــزرگان
اهلســنت وجــود کرامــت در ایــن افــراد از منظــر اهلســنت و همچنیــن و وجههــای بــاالی
انســانی در ایشــان نبایــد از دیــد ناقــد دور بمانــد .همانطــور کــه اگــر چنیــن عالقــهای بــرای
بانــوی بزرگــواری همچــون امســلمه بیــان میشــد ،شــاید شــیعیان بــه راحتــی چنیــن نقــدی را در
مــورد ایشــان نمیپذیرفتنــد.
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کار ســادهای نیســت و بــا خطاهایــی ناخواســته و اغلــب ناخــودآگاه همـراه اســت .گاه عالمــه بــه
ـت مخاطــب خــود
هیئــت عالمــی شــیعی مذهــب درآمــده و ایــن امــر موجــب میشــود بــا مخالفـ ِ
مواجه شــود.
 .3یافتــن خطاهــای ناخواســته در میــان آثــار گســتردهی عالمــه جهــت تســهیل الگوبــرداری از
ایــن آثــار بـرای ســایر پژوهشــگران بــه انجــام رســید .موضوعاتــی همچــون نقــد ناکافــی روایــات
صحیــح از نظــر اهلســنت در پــارهای مــوارد ،رد یــک بــاور بــدون اســتناد بــه همــهی ادلــهی
طــرف مقابــل و بــه اشتراکنگذاشــتن چگونگــی فهــم و نقــد روایــات در برخــی موضوعــات از
عناویــن ایــن کاستیهاســت.
 .4وجــود مثالهــای انــدک و البتــه قابــل تأمــل ذیــل هــر موضــوع نشــان از محدودیــت ایــن
خطاهــا دارد.
 .5بــه انجــام رســاندن ایــن آثــار بــه شــکل گروهــی بــه کاســتن از همیــن مقــدار خطــا مــی
انجامــد .همچنیــن وجــود گروهــی از محققــان موجــب غنــای بیشــتر مطالــب و یافتــن راههــای
جدیــد نقــد در زمین ـهی روایــات جعلــی میشــود.
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