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  چکیده

تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقـد و ارزیـابي، صـدور آن از معصـوم      حدیث، زماني مي
، نگریسـتن بـه مـتن و محتـواي     هاي نقد و اعتبارسنجي روایـات  ثابت گردد. یکي از شیوه

حدیث و سـنجیدن آن بـا معیارهـاي پذیرفتـه در نـزد عالمـان و محـدثان اسـت. فقیـه          
مانندِ شیعه، شیخ انصاری نیز در تـراث فقهـي و اصـولي خـود، احادیـث       اندیش و بي ژرف

فراواني را نقد کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در دو بخش، بـه نقـد    
متن (نقد محتوایی) در دیدگاه شیخ انصاری پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت   از راه 

که: ناسازگاري با سنت قطعي، ناسازگاري با قواعد مسلم و اجماعي، ناسازگاري بـا شـأن و   
هاي تاریخي، برخورداري از مضامین عالي و مخـدوش   عصمتِ معصوم، سنجش با واقعیت

ارهاي نقد محتوایی است که شیخ انصـاری در نقـد   بودن بخشي از محتواي حدیث از معی
حدیث بدان اعتماد کرده است. همچنین عمل و اعراض مشهور، اعتمـاد قمیـین و تلقـي    

 باشد. روایت به قبول از قرائن معتبر در نزد شیخ انصاری برای نقد حدیث می

  
  هاي نقد حدیث. : حدیث، شیخ انصاری، معیارواژگان کلیدی
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 مقدمه
توانـد مـورد اسـتناد قـرار      وان دومین مصدر شناخت دین اسالم، زماني مـي حدیث به عن

گیرد که با نقد و ارزیابي، صدور آن از معصوم ثابت گردد. اصحاب و یاران امامان معصـوم  
هـاي بسـیار    سـازي احادیـث، تـالش   و نیز صاحبان جوامع روایي کهن در پاالیش و پـاك 

ز نیازمنـدِ نقـد و ارزیـابي اسـت؛ لـذا عالمـان،       ولي در عین حال هنـو  ؛اند اي کرده ارزنده
هـاي   آسیب  پژوهان پیش از استناد به حدیث براي اثبات صدور و زدودن فقیهان و حدیث

  کنند. سري قواعد و مباني خاص حدیث را ارزیابي مي آن با یک
، هاي روائي نیاز به نقـد و ارزیـابي دارد   البته این پرسش که آیا احادیث موجود در مجموعه

اند که عالمان اخباري بر ایـن باورنـد کـه     بین عالمان و محدثان مطرح است. برخي ادعا کرده
ــاب ــ تمــام احادیــثِ کت ــه،یحضــره ال مــن کــافي، ۀهــاي چهارگان  استبصــار و تهــذیب الفقی

]. مـال امـین   35، ص41؛ 22، ص1، ج36الصدورند و نیـازي بـه اعتبارسـنجي ندارنـد [     قطعي
اختصـاص داده و  » تصـحیح أحادیـث کتبنـا   «فصلي را به  »المدنیه وائدالف«استرآبادي در کتاب 

، 6هـا [  الصـدور بـودن آن  هـا آورده، نـه بـر قطعـي     دوازده دلیل بر صحت احادیـث آن کتـاب  
دانـد و خدشـه در    احادیث کتاب کافي را معتبر مـي  ۀ]. محقق نائیني نیز هم377- 371صص

  ].94- 93، صص43؛ 87، ص1، ج36: نکـ داند [ اسناد کافي را حرفه انسان عاجز مي
حتي کتب اربعه قابل نقـد و   ،هاي روائي ولي جمهور عالمان بر این باورند که مجموعه

انـدیش و   شـود. فقیـه ژرف   ها حدیث نامعتبر یافت مي اعتبارسنجي هستند و در میان آن
رجـالي خـود بحثـي را تحـت      ةرجالي متبحر معاصر آیت هللا خویي در مـدخل موسـوع  

مطـرح کـرده اسـت. وي سـخن     » روایات الکتب األربعـة لیسـت قطعیـة الصـدور    « عنوان
اسـاس خوانـده و    الصدور بودن روایات کتب اربعه را باطل و بيقطعي ۀها در زمین اخباري

گرچه در جـایي از آثـار شـیخ     ].35-22صص، 1، ج36اي بر بطالن آن آورده است [ ادله
بحثي راجـع بـه نقدپـذیري جوامـع حـدیثي       ،زيپردا ایم که در مقام نظریه انصاري ندیده
ولي در موارد فراواني احادیثي را به لحاظ محتوا و سند به نقد کشیده و بـه   ،داشته باشد

ها حکم نموده است که این خود گویاي این حقیقت اسـت کـه ایشـان بـه      اعتباري آن بي
  نقدپذیري جوامع حدیثي باور دارد.

قرار گرفته و  ث از دیدگاه شیخ انصاری مورد توجه، معیارهای نقد حدیدر این جستار
  گیرد. نقد محتوایی و قرائن معتبر از دیدگاه شیخ انصاری مورد واکاوی ميمعیارهای 
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 پیشینه
هایي، احادیث فراوانـي را نقـد    هاي فقهي استداللي خود با مباني و روش فقیهان در کتاب

انـدیش و   انـد. فقیـه ژرف   کشف نمـوده حدیث را  ۀو ارزیابي کرده و مراد و مقصود گویند
مانندِ شیعه، شیخ انصاری نیز در تراث فقهي و اصولي خـود، احادیـث فراوانـي را نقـد      بي

ـ      کرده است. نگارنده سـعي دارد کـه مبـاني و روش     ۀهـاي وي را در نقـد حـدیث بـا ارائ
  الي آثارش بررسي نماید. هاي عیني از البه نمونه

ـ  در مورد نقد سند روایت از د هـای شـیخ    واکـاوی شـیوه  « ۀیدگاه شیخ انصـاری، مقال
نوشته شده است » محمدمهدی باقری و کار محسن دیمه«از » انصاری در نقد سند حدیث

های نقد سـند حـدیث    این مقاله به شیوه ،ن آن هم مشخص استطور که از عنوا و همان
  از دیدگاه شیخ انصاری پرداخته است.

  

 نقد حدیث
و بـا توجـه بـه     ]177، ص3، ج55[شـود   در لغت به هر چیز تازه و نو، حدیث گفتـه مـي  

گردد؛ اما در اصطالح، سـخن   همین معناي لغوي بر هر سخن و کالمي حدیث اطالق مي
نامند که عبارت است از سخني که قول، فعل و تقریر معصوم  ا حدیث ميو کالم خاصي ر
 ].19، ص39؛ 8، ص63؛ 80، ص44؛ 165، ص73؛ 4، ص23: نکـ را گزارش کند [

ها بـه   نقد و تنقاد به معني بررسي درهم«گونه معني کرده است: ابن منظور نقد را این
وقتـي  «گوید:  فیومي نیز مي .]425، ص3، ج5» [هاست منظور جداکردن ناسره از بین آن

اهِمَ«گویي:  مي تا سـره را از ناسـره، بشناسـي و     ،اي ها را وارسي کرده یعني آن» نَقَدْتُ الدَّرَ
گـویي   زماني مي«جوهري هم چنین آورده است:  ].620، ص2تا، ج [فیومي، بی» جداکني

هَا« تُ ، 28» [هاي سره جداکرده باشـي  هاي ناسره را از درهم که درهم» نَقَدْتُ الدراهم وانْتَقَدْ
  بنابراین، نقد در لغت، جداسازي سره از ناسره است. ]544، ص2ج

انـد؛ برخـی از    هـاي گونـاگون تعریـف کـرده     را به صورت» نقد حدیث«پژوهان،  حدیث
نقد حدیث، سنجش سند و متن آن بـا قواعـد و معیارهـاي قطعـي و     «اند:  محققان آورده

، 65» [صـحت و ضـعف و نیـز درجـه اعتبـار حـدیث اسـت        پذیرفته شده، براي آگاهي از
هـاي   نقـد عبـارت اسـت از بازشـناخت آسـیب     «اند:  و برخی چنین تعریف کرده ]174ص

ها و معیارهاي  ها بر اساس روش ها از آن آسیب سازي آن سندي و متني روایات و پیراسته
؛ و نیز 47، ص74[ »عمل و اعتقاد به روایات ۀپذیرفته شده به منظور هموار ساختن زمین
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رسد وجه جمـع بـین    به نظر می ].11، ص49؛ 18، ص25؛ 50، ص42؛ 39، ص66: نکـ 
ـ  حـدیث بـا    ۀتمام این تعاریف آن است که: نقد حدیث به معنای ارزیابي و بررسي عالمان

معیارهاي پذیرفتـه شـده بـراي اثبـات درسـتي یـا نادرسـتي انتسـاب آن بـه معصـوم و           
  هاي احتمالي است. سازي آن از آسیب پیراسته

  
 الف) نقد از راه متن (نقد محتوایي)

هاي نقد و اعتبارسنجي روایـات، نگریسـتن بـه مـتن و محتـواي حـدیث و        یکي از شیوه
پژوهـان بـراي    سنجیدن آن با معیارهاي پذیرفته در نزد عالمان و محدثان است. حـدیث 

  اند. هایي بیان کرده ها و روش ها، راه ارزیابي محتوا و متن حدیث، معیارها، مالک
  

  هاي نقد محتوایي معیار
های عقیـدتی شـیعه ـ سـه      فرض معیارهاي نقد متن و محتواي حدیث ـ با توجه به پیش 

  اند:  گونه
مثـلِ  ؛ بـریم  الف) معیار ایجابي: معیاري است کـه بـا آن، پـي بـه اعتبـار روایـت مـي       

  وایت باشد.اي بر صدور ر تواند قرینه برخورداري از مضامین عالي که مي
ماننـد   ؛بـریم  اعتبـاري روایـت مـي    ب) معیار سلبي: معیاري است که با آن، پي به بي

  گردد. اعتباري آن مي ناسازگاري روایت با قرآن که باعث بي
ج) معیار غیر ایجابي و غیر سلبي؛ معیاري است که بـر درسـتي مضـمون و محتـواي     

ر آن از معصـوم سـاکت اسـت؛    اما نسبت به صدور یا عـدم صـدو   ،دهد حدیث گواهي مي
  ].53، ص41: نکـ [کند  مانند سازگاري با کتاب که تنها درستي مضمون را ثابت مي

با آنکه کارآیي نقد متن در احادیث فقهـي نسـبت بـه احادیـث تفسـیري، اعتقـادي،       
اخالقي، تاریخي و پزشکي کمتر است، ولي شیخ انصـاري در ارزیـابي احادیـث فقهـي در     

ز نقد محتوایي بهره برده و با برخي از معیارها احـادیثي را اعتبارسـنجي   موارد متعددي ا
هـا بهـره گرفتـه     کرده است. برخي از معیارهایي که شیخ انصاری در نقد محتـوایي از آن 

  است از این قرار است:
  
  . ناسازگاري با سنت قطعي1

ي اسـت.  یکي از معیارهاي سلبي اعتبارسنجي روایات، ناسازگاري حدیث بـا سـنت قطعـ   
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گوینـد از سـوي    ، نور واحد هستند و کالمشان حق است. هرچه مـي »السالم علیهم«معصومان 
تعالي است؛ پس در کالمشان تناقضي نیست. بنابراین، حدیثي که بـر خـالف سـنت    حق

این معیار را براي ارزیـابي   ،»السالم علیهم«قطعي آنان باشد از آنان نیست. خودِ امامان معصوم 
ـالَ رسـول  «انـد:   هـا معرفـي نمـوده    ب به آنسخنان منسو ـه   قَ هِ عل  یصـلّ «اللّ  یفـ  »وَ آلِـهِ  هیـ اللـَّ

نْ کذب عل یالوداع: قَدْ کثرت عل حجه عَمِّداً فل یالکذابة وَ ستکثر فَمَ هُ مِـنَ    تبـوأ یمُتَ ـدَ عَ مَقْ
ا أتاکم الحد ه وَ سنت کتاب یفأعرضوه عل ثیالنَّارِ َفإِذَ ـ     یاللّ ـقَ کتـاب اللَّ افَ ـا وَ  یهِ وَ سـنت فَمَ

وا بِهِ خُذُ هِ وَ سنت فَ وا بِـهِ  یوَ مَا خَالَفَ کتاب اللَّ خُذُ أْ ال تَ رسـول خـدا    ].242، ص2ج، 62[ »فَ
انـد و بیشـتر نیـز     پردازان بر من فراوان شده الوداع فرمود: دروغ آله در حجه و علیه هللا صلی

هر وقت حـدیثی   بر من دروغ ببندد، جایگاهش آتش است. پس خواهند شد، هرکه عمداً
را بر کتاب خدا و سنت من عرضه کنید؛ آنچه موافق کتاب خدا و از من به شما رسید آن

  .را اخذ نکنیدرا بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا و سنت من بود آنسنت من بود آن
بنابراین، یکي از معیارهاي نقد محتوایي حدیث، ناسـازگاري بـا سـنت قطعـي اسـت؛      

اي از سـخن شـیخ   خالف سنت قطعي باشد معتبر نیست. اکنون نمونهچنانچه روایتي بر 
  کنیم.را یاد مي

إِذَا صفَقَ الرَّجلُ علَی الْبیعِ فَقَـد  «نقل شده است:  »السالم علیه«از امیرمؤمنان حضرت علي 
اگرچـه از   ،گـردد  هرگاه شخص براي بیع دست دهد، بیـع الزم مـی  ؛ وجب وإِنْ لَم یفْتَرِقَا

، 7، ص18، ج29؛ 4، ح73، ص3؛ ج87، ح20، ص7، ج48[ »باشـند کدیگر جـدا نشـده   ی
باشد؛ ولي از آنجا که  این روایت موثقه است و به لحاظ سند معتبر مي ]؛23017، ح1باب

شـیخ انصـاري    ،محتواي آن با مضمون احادیث مستفیض (سنت قطعي) ناسـازگار اسـت  
ـ  «داند:  مي 1را مطروحآن ین امامیـه هـیچ گونـه اختالفـي نیسـت و      در ثبوت این خیـار ب

گر قول  اي که حکایت اي در ارتباط با آن وجود دارد؛ و روایت موثقه هاي مستفیضه روایت
بایـد   ،اسـت » گردد هرگاه شخصي براي بیع دست دهد، بیع الزم مي: «»السالم علیه«امام علي 

  ]. 27، ص5 ، ج20[» طرح یا تأویل برده شود
  
  اعد مسلم و اجماعي. ناسازگاري با قو2

پژوهان در نقـد حـدیث بـدان     قواعد مسلم و اجماعي، یکي از معیارهایي است که حدیث
                                                                                                                                        

مطروح، روایتي است که متن آن از سویي مخالف دلیل قطعي بوده و از سوي دیگر پذیراي تأویل نیز . 1
 ].192، ص74 ؛315-314صص، 1، ج61:  ـنک[نباشد 



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و چهارم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  90

فاقـد اعتبـار و    ،هـا در تضـاد باشـند    اند. بنابراین، روایات و اخباري که بـا آن  اعتماد کرده
شوند، هر چند به لحاظ سند صحیح به نظر آیند. شیخ انصـاری در نقـد    ارزش دانسته مي

  آوریم. ایي احادیث از این معیار کمک گرفته است که چند نمونه در ذیل ميمحتو
نمونه اول: در جوامع روایي روایات معتبري هست که داللـت دارد شـیرِ در پسـتان میتـه     

]. شـیخ انصـاری ایـن روایـات را بـه خـاطر       4212، ح342، ص3، ج46پاک و حـالل اسـت [  
و إن کانـت   ةأنّ روایات الطهـار «نویسد:  باره ميایننهد. وي در  مخالفت با قواعد مسلم کنار مي

صحیحة، إال أنّها مخالفة للقاعدة و طرح األخبار الصحیحة المخالفة الُصول المذهب غیر عزیـز؛  
انـد و کنـار نهـادن اخبـار      اند، ولـي مخـالف بـا قاعـده     هاي طهارت اگرچه صحیح همانا روایت

  ].70-  71، صص5 ، ج16» [، کم نیستاند صحیحي که مخالف با اصول و قواعد مسلّم
آید که اجـازه   برمي ]،12، ح211، ص5، ج60[نمونه دوم: از صحیحه محمد بن قیس 

بعد از رد در بیع فضولي نافذ است، ولي این بر خالف قواعد مسلم فقهي است؛ لـذا شـیخ   
باره ي در اینرا کنار نهاد. وانصاری بر این باور است که باید این روایت را تأویل برد یا آن

در درستي اجـازه پـس از    ،وارد شده» ولیده«فروش  ۀروایت صحیحي که دربار«گوید:  مي
اي کـه پـس از فسـخ     ها این است که اجـازه  التزام ۀرد ظهور دارد ... ظاهر در اینجا و هم

باید کنار نهاده شـود یـا بـه     ،معتبر نیست؛ پس اگر روایت بر خالف این باشد ،واقع شده
  ].426-427صص، 3 ، ج20[» ودتأویل ر

  
  . ناسازگاري با شأن و عصمتِ معصوم3

ادب و  ۀعصمت پیامبر و امامان معصوم از مسلمات و قطعیات نزد امامیه است و آنان اسو
گوینـد و بـه دور از آداب انسـاني رفتـار      باشند. سخن به درشـتي نمـي   کرامت انساني مي

ین مصداق ایمان بـه اسـالم و تخلـق بـه حـق      تر کنند و نه تنها در میزان دین، کامل نمي
شوند، بلکه در میـزان انسـانیت نیـز جـز از سـرِ رحمـت، مردانگـي، گذشـت،          دانسته مي

کننـد؛ لـذا هرگـاه     گویند و اقدامي نمي نفس سخن نميفداکاري، راستي، بردباري و عزت
د روایتي با عصمت و منش انساني و شخصیت اسالمي معصـومان در تعـارض باشـد، فاقـ    

شود. شیخ انصاری نیز برخي روایات را با این میزان سـنجیده و   اعتبار و ارزش دانسته مي
  ها را تأویل برده یا کنار نهاده است. اند، ولي آن با اینکه به لحاظ سند معتبر بوده

دهد گاهي پیامبر اکـرم   اول: در جوامع حدیثي، اخباري وارد شده که نشان مي ۀنمون
؛ 9 و 8، ح294، ص3، ج60[خواب مانده و نمازش قضـا شـده اسـت    به هنگام نماز صبح 
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عالمـه   ]10569ح  ،1، باب254، ص8، ج29؛ 4، ح286، ص1؛ ج95، ح265، ص2، ج48
گشوده و به صـورت  » سهوه و نومه عن الصالة«بابي با عنوان  بحاراالنوارمجلسي در کتاب 

 ].97-129صصـ ، 17ج ،62: نکــ  [گسترده به نقد و تحلیل ایـن اخبـار پرداختـه اسـت     
ال عـار فـي   «مالمحسن فیض کاشاني نیز برخي از این اخبار را در وافي در بابي با عنـوان  

  ].1019-1022صص، 8، ج56[آورده است » الرقود عن الفریضة
از زراره نقـل  «را آورده از ایـن قـرار اسـت:    یکي از این احادیث که شیخ انصاري نیـز آن 

مالقات کردم، حضرت برایم از رسول خدا حـدیث کـرد کـه    » لسالما علیه«شده... با امام باقر 
دهـد؟ بـالل    در یکي از سفرهایش تا پاسي از شب بیدار بود و فرمود چه کسي نگهباني مـي 

گفت: من [نگهباني شب را به بالل سپرد و بعد به خواب رفت]؛ سپس بالل خوابش گرفـت  
ت بیدار شد] و فرمود: بـالل! چـرا   و همه خواب بودند که خورشید طلوع کرد [ناگهان حضر

خوابیدي؟ بالل گفت: یا رسول هللا مرا هم مانند شما خواب ربود. سپس حضرت فرمـود: از  
مکاني که در آن غفلت شما را فراگرفته حرکت کنید [مقداري که حرکت کردند]، حضـرت  

بـه اصـحاب   فرمود: بالل! اذان بگو. پس بالل اذان گفت و حضرت دو رکعتِ فجر را خواند و 
دستور داد، پس آنان دو رکعتِ فجر را خواندند، آنگاه حضرت بـا آنـان نمـاز صـبح را اقامـه      

شـیخ  ». کرد، سپس فرمود: هر که نمازي را فرامـوش کنـد، هـر وقـت یـادش آمـد بخوانـد       
هـا   داند و بر این باور است که در سند و داللت آن انصاري این روایات را در حد استفاضه مي

ها ناسازگاري با شأن معصوم است. وي بـه طـور    وجود ندارد و تنها مشکل آن هیچ مشکلي
  ].323- 319، صص8پردازد [ ها مي مفصل به نقد محتوایي آن

غالمـي را فرسـتاد تـا     »السـالم  علیـه «امام کـاظم  «دوم: عبدالحمید بن سعید گفت:  ۀنمون
که به ها قمار زد. چون سپس با آن ،مرغ خرید مرغ بخرد. غالم یکي دو تا تخم برایش تخم

ها را گرفت و خـورد. مـوالي آن غـالم بـه      آمد، حضرت آن »السالم علیه«نزد موسي بن جعفر 
امـام طشـتي    ،مرغي بـوده کـه بـا آن قمـار شـده      ها تخم حضرت عرض کرد: در میان آن

، 165، ص17، ج29؛ 3، ح123، ص5، ج60[» خواست. آنچه خـورده بـود اسـتفراغ کـرد    
  ].32، ح5، باب117، ص48، ج62؛ 22255ح

شـاید اینکـه   «گویـد:   کند و چنین مي شیخ انصاري در محتواي این روایت مناقشه مي
امام تخم مرغي را که غالم با آن قمار بازي کرده بود، قي کردند به خـاطر تـرس از ایـن    

را به مالکش بازگرداند. ولـي ایـن اشـکال    ه آنکنه این ،بوده که حرام جزئي از بدنش شود
را از روي جهل مشکل است که امام آن ،گونه تأثیري داشته باشدآید که اگر اینش ميپی
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کنـد؛   دهد، اقدام نمـي  را تغییر نميبخورد؛ چون امام به محرمات واقعي که علم، جهل و غفلت آن
زیرا آنچه که داللت دارد که غفلت از انجـام واجـب و تـرک حـرام در حـق معصـوم روا نیسـت،        

ه در اینجا هم جهل براي وي جایز نیست؛ مگر اینکه گفته شود مجـرد تصـرف، از   داللت دارد ک
کند همانا در صورتي است که تصـرف   هاي علمي است و تأثیر واقعي که با جهل تغییر نمي حرام

باقي باشد و فرض این است که در اوائل تصرف معده، امام اطالع پیـدا کردنـد و جهـل حضـرت     
به خاطر تطبیق فعل آنان بر قواعد است و گرنه کسي جـز خودشـان از    ها این ۀادامه نداشت. هم

  ].380- 379، صص1، ج20» [سر حرکات، رفتار و گفتارشان آگاه نیست
مردي پرسیده شد که در سـرزمین سردسـیري    ۀدربار »السالم علیه«از امام صادق «سوم:  ۀنمون

ید بکنـد؟ حضـرت فرمـود:    بود و هراس داشت که اگر غسل کند از سردي هالک شود. چه با
انـد   خواهد بشود، بشود. گفت: بیان داشتند که بیمار و دردمند بوده باید غسل کند، هر چه مي

اند و شب سرد و طوفـاني. غالمـان را خواسـتم پـس بـه      و جنب شدند و در جاي سردي بوده
اي نیسـت،   رهها گفـتم: چـا   ترسیم. به آن ها گفتم مرا ببرید و غسلم دهید. گفتند: بر تو مي آن

، 1، ج48» [پس مرا بردنـد و بـر روي چـوبي نهادنـد و بـر مـن آب پاشـیدند و غسـلم دادنـد         
  ].1270، ح48، باب478، ص1، ج29؛ 8، ح162، ص1؛ ج49، ح198ص

گرچه این روایت به لحاظ سند صحیح است، ولي شیخ انصاري بر این باور اسـت کـه   
را جـایز  نیسـت؛ لـذا اسـتدالل بـه آن    محتواي آن با قواعد مسلم و شأن معصوم سـازگار  

مخالفـة للقاعـدة    ةهذا، مـع کـون مـا تضـمّنته الروایـ     «گوید:  باره ميوي در اینداند.  نمي
المقرّرة في التیمّم، بل ألصول المذهب من عروض االحتالم لإلمام؛ افزون بر این محتواي 

سازد؛ چرا که  ذهب نميروایت با قاعدة مسلمِ در باب تیمم ناسازگار است، بلکه با اصول م
  ]. 404، ص2 ، ج16» [احتالم در شأن معصوم نیست

  
  هاي تاریخي . سنجش با واقعیت4

باشـد،   هاي تاریخي و آنچه از حوادث در پرتو اسناد تاریخي، دقیـق و اسـتوار مـي    واقعیت
انـد. بنـابراین،    پژوهان در نقد حدیث بدان اعتماد کرده یکي از معیارهایي است که حدیث

فاقـد اعتبـار و ارزش    ،ایات و اخباري که با مسلمات و قطعیات تاریخي در تضاد باشـند رو
شوند، هر چند به لحاظ سند صحیح به نظر آینـد و از سـوي دیگـر سـازگاري      دانسته مي

  هاي تاریخي، شاهدي بر درستي مضمون آن خواهد بود. مضمونِ روایت با واقعیت
آید، فتوحات صورت گرفتـه   که از آن برميشیخ صدوق در کتاب خصال روایتي آورده 
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 ].58، ح374، ص2، ج45[بوده اسـت   »السالم علیه«به اذن حضرت علی  ،دوم ۀدر زمان خلیف
هـایي بـر اعتبـار آن آورده     ولي شیخ انصاری قرینه ،این روایت به لحاظ سند ضعیف است

عي تاریخي اسـت.  هاي مشهور و قط ها، انطباق مضمون روایت با گزاره است که یکي از آن
در  ،»السـالم  علیه«پیشین، شهرت حضور امام حسن  ۀافزون بر قرین«نویسد:  باره ميوي در این
ها و مشارکت کردن برخي از خواص حضرت امیر از قبیل عمـار در کارهـاي    برخي جنگ

  ].245، ص2 ، ج20[» کند آنان، درستي روایت را تأیید مي
  
  . برخورداري از مضامین عالي5

انـد، برخـورداري    پژوهان در نقد حدیث بـدان توجـه داشـته    از معیارهایي که حدیث یکي
خـود   ،حدیث از مضامین عالي است. چنانچه روایتـي از مضـمون عـالي برخـوردار باشـد     

اي است بر اعتبار و درستي آن. شیخ انصاری از این معیار براي اثبات اعتبار روایـت   قرینه
  کنیم. دو نمونه اشاره مي استفاده کرده است که در ذیل به

علـي بـن محمـد بـن     «اول: شیخ انصاری در ارتباط با روایتي کـه در سـند آن    ۀنمون
قـرار گرفتـه اسـت     ]،4331، ح378، ص3، ج46[» عبدالسالم بن صالح الهروي«و » قتیبه
خدشه کردن در سند این روایت به خاطر ابن قتیبه یـا عبدالسـالم پذیرفتـه    «نویسد: مي

  ].95، ص15[» ا آثار صدق در مضمون روایت وجود داردزیر ،نیست
ونَ «  ۀشریف  ۀروایتي در تفسیر آی» احتجاج«دوم: در کتاب  ۀنمون لَمُ مِّیونَ ال یعْ هُمْ اُ وَ مِنْ

ـونَ  -457صصـ ، 2، ج54[آمـده اسـت    ]78بقـره:  [ال »الْکِتابَ ِإالَّ أمانِي وَ إِنْ هُمْ ِإالَّ یظُنُّ
رجـل   قـال «شـود:   بودن روایت به قسـمتی از آن اشـاره مـی    که به دلیل طوالنی ]،458

ال یعرفـون الکتـاب إال بمـا     یفإذا کان هؤالء القوم من الیهود والنصار«: »السالم علیه«للصادق 
ـ  القبـول مـن    غیـره، فکیـف ذمهـم بتقلیـدهم و     ییسمعون من علمائهم، ال سبیل لهم إل

لماءهم؟ فإن لم یجز ألولئک القبول مـن  هل عوام الیهود إال کعوامنا یقلدون ع و علمائهم؟
بـه  » األصـول  فرائـد «شیخ انصاری در کتـاب   ؛»علمائهم لم یجز لهؤالء القبول من علمائهم

این خبـر شـریف کـه از آن آثـار     «ن نوشته است: آ ۀاین روایت استناد کرده است و دربار
ـ   جواز پذیرش سخن کسی که از دروغ پرهیز مـی بر  ،درخشد صدق مي » ت داردکنـد دالل

  ].304-305صص، 1، ج9[
  
  . مخدوش بودن بخشي از محتواي حدیث6

این پرسش بین عالمان، مطرح است که اگر حدیثي به لحـاظ سـند معتبـر باشـد، ولـي      
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: نکــ  [گـردد؟   اعتبـار مـي   آیا فرازهاي دیگر آن بـي  ،بخشي از محتواي آن مخدوش باشد
اعتباري قسمتي از روایـت،   که بي شیخ انصاري بر این باور است ]؛193، ص1383رباني، 

روایتي کـه بخشـي از آن بـا قواعـد      ۀشود. وي دربار باعث نادیده گرفتن دیگر فرازها نمي
اینکه روایت مشتمل بـر حکـم مخـالف بـا قواعـد اسـت       «گوید:  مسلم ناسازگار است، مي

خـالف بـا   که نتوان روایت را به قواعد ارجاع داد و ظاهرش ماشکال ندارد، زیرا در صورتي
شود  شود و صدر روایت از اعتبار ساقط نمي اجماع باشد، نهایت ذیل روایت کنار نهاده مي

تـرك ظـاهر   «نویسد:  ]. در جاي دیگري مي84-85، صص6 ، ج20» [و قابل احتجاج است
في بعض موارده ال یوجب طرحها بالنسبة إلي الباقي؛ ترک کردن ظاهر بخشـي از   ةالروای

  ].476، ص17» [شودوایت نسبت به باقي نميروایت، باعث طرح ر
  

  ب) نقد از راه غیر متن (نقد غیر محتوایی)
هاي اعتبارسنجي روایات در بین گروهي از عالمان شیعه، ارزیابي حدیث از راه  یکي از شیوه

هاي خارجي به صدور حدیث اطمینان  پژوه از طریق قرینه قرائن است. در این شیوه، حدیث
عالمـاني کـه پیـرو مکتـب وثـوق صـدوري       برد.  مي اعتباري حدیث پي به بي کند یا پیدا مي
]. محقق حلـي  81، ص68: نکـ کنند [ از این روش براي ارزیابي احادیث استفاده مي هستند

نقـد از راه  «هاي صورت گرفتـه در نقـد حـدیث، راه میانـه را      پس از گزارش افراط و تفریط
ها منحرفنـد و راه وسـط    این اقوال از سنت ۀهم«گوید:  داند. وي در این رابطه مي مي» قرائن

هـایي بـر    اند یـا قرینـه   تر است این است که هرچه را اصحاب قبول کرده که به واقع نزدیک
اند یا شـاذ   شود و هر آنچه اصحاب از آن اعراض کرده اش داللت دارد به آن عمل مي درستي

  ].338، ص1ج ،9: نکـ و نیز   ؛29، ص1، ج30» [گردد است طرح مي
» صـحیح «معیار عمل به حدیث، دارا بودن وصف «گوید:  باره ميمحقق همداني در این
بلکه معیار آن است که راویان آن ثقه باشند یا از طریق قرائن  ... به اصطالح جدید نیست

رو، روش من آن است کـه جسـتجویي   ... از این خارجي، وثوق به صدور حدیث پیدا شود
» کـنم  متقدمان در اعتبـار حـدیث اکتفـا مـي     ۀکنم و به گفت راویان نمي چنان، در احوال

صـحیح،  شیخ بهایي نیز بر این باور است که تقسیم حدیثِ معتبر بـه   ].60، ص9، ج76[
نزد قدما مرسوم نبوده، بلکه آنـان بـه حـدیثي کـه قـرائن بـر درسـتي آن         موثق و حسن

که سبب اعتبار روایت در نزد هایي را  . وي برخي از قرینهاند گفته گواهي دهد، صحیح مي
  ].26، ص24[بوده نام برده است پیشینیان 
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، 9[داند  شیخ انصاري مالك حجیت خبر واحد را اطمینان به صدور آن از معصوم مي
بر این اساس ایشان به نقـد از راه قـرائن بـاور دارد و بـراي اعتبارسـنجي       ]؛366، ص1ج

گیرد. مثالً شیخ انصاری در کتاب طهـارت پـس    بهره ميآور  هاي اطمینان روایات از قرینه
، 29؛ 1، ح27، ص1؛ ج13، ح221، ص1، ج48[ »السـالم  علیـه «از نقل روایتي از امـام صـادق   

به جـز   ،در سند این روایت، راوي ضعیف نیست«گوید:  مي ]،551، ح9، باب215، ص1ج
و شـاید دوري میـان    احمد بن هالل که گاهي به غلو و گاهي به ناصبي بودن متهم شده

ها اتهامي بیش نیست و] وي اصالً مذهبي نداشـته،   این دو مذهب گواه این باشد که [این
  ].354، ص1 ، ج16[» کند ولي تأمل در قرائن این روایت را به صحاح ملحق مي

-355صصـ ، 1 ، ج16[آورد  سپس شیخ انصاری چهار قرینه بر درستي این روایت مي
کـه ایـن    ]135، ص1، ج31[و عالمـه حلـي    ]90، ص1، ج30[و بر محقق حلـي   ]356

انصاف این است که اطمینـاني کـه   «گوید:  گیرد و مي اند، ایراد مي روایت را ضعیف دانسته
آیـد بیشـتر از    از وثاقت راوي ـ خصوصاً اگر توثیق کننده یک نفر باشد ـ بـه دسـت مـي      

گرفتن به روایـت از جهـت    آید نیست؛ پس اشکال اطمیناني که از این قرائن به دست مي
ضعف سند ـ مانندِ معتبر و منتهي با اینکه دائر مدار وثاقت راوي [مکتب وثـوق سـندي]    

  ]. 356، ص1 ، ج16[نیستند ـ قابل مناقشه است 
  
  هاي نقد غیر محتوایي معیار

آور  اي در نزد شیخ اطمینـان  رسد این است که چه قرینه آنچه در این بحث، مهم به نظر مي
هـاي   توان به درستي روایت اطمینان کـرد. مـا در ادامـه قرینـه     و با استفاده از آن مياست 

ها به تنهایي باعث اعتبـار   اي از این قرینه آوریم؛ البته ممکن است پاره معتبر نزد شیخ را مي
  ها با انضمام به دیگر قرائن مفید وثوق و اطمینان گردد. روایت شود و برخي از آن

  
  . عمل مشهور1
هـاي   یکـي از مهمتـرین قرینـه    ،مل مشهور یا همان شهرت عملیه یا شهرت اسـتنادیه ع

ایجابي اسـت کـه مشـهور عالمـان و فقیهـان بـراي اعتبـاردهي بـه روایـت از آن یـاري           
ولي از آنجـا   ،سان که ممکن است یک روایت به لحاظ سند، ضعیف باشد جویند. بدین مي

ضعف سند جبـران شـود    ،اند به آن استناد کردهکه مشهور عالمان و فقیهان در مقام فتوا 
  و حدیث معتبر گردد.
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  شهرت در نزد فقیهان و اصولیان سه گونه است:
الف) شهرت روایي: یعني یک روایت به خـاطر فراوانـي نقـل و تکـرارش در اصـول و      

، 71[حدیثي، در بین راویان و محدثان مشهور باشـد   ۀهاي پیش از جوامع چهارگان کتاب
؛ 229، ح133، ص4، ج4[زراره  ةکاربرد این نوع شهرت با توجه به مرفوع ].153، ص3ج

؛ 10، ح67-68صص، 1، ج60[و مقبولة عمر بن حنظله  ]57، ح246-247صص، 2، ج62
ترجیح یکي از دو خبر متعارض بر دیگري است.  ]،33416، ح137-136صص، 27، ج29

شـود؛ لـذا در   ور روایت نیـز مـي  عالوه بر این شهرت روایي باعث افزایش اطمینان به صد
  یي دارد.ابحث مستندسازي حدیث کار

ه، بـدون اینکـه   ئلب) شهرت فتوایي: یعني مجرد شیوع فتواي مربـوط بـه یـک مسـ    
کـه  ه روایتي باشد یا نباشد و در صورتيسئلآن م ۀمستند آن فتوا معلوم باشد. خواه دربار

در  ]؛153، ص3، ج71[الف آن روایت باشد، خواه آن روایـت موافـق فتـوا باشـد یـا مخـ      
گویند کـه منظـور    صورتي که روایتي موافق با آن فتوا باشد به آن شهرت مطابقیه نیز مي

، 2، ج70[صرف مطابقت مضمون روایت با آن فتواست بدون اینکه استنادي در کار باشد 
ــیاري از عالمــان   ].159ص ، 2، ج67  ؛99-100صصــ، 3، ج52؛ 292، ص2: نکـــ [بس
بـر ایـن باورنـد کـه مطلقـاً       ]،232-231صصـ ، 1، ج9[ز جمله شیخ انصاري ا ]،165ص

را مطلقـاً حجـت   آن 1و صـاحب ریـاض   ]51، ص1، ج51[ولي شـهید اول   ،حجت نیست
: نکــ  [دانند  دانند. آیت هللا بروجردي و امام خمیني شهرت فتوایي قدما را حجت مي مي
  ].169، ص2، ج33؛ 264-265صص، 1، ج32  ؛93، ص2، ج21؛ 543-544صص، 22

ج) شهرت عملي: یعني عمل به یک روایت و استناد به آن در مقام فتوا بین عالمان و 
که به آن شهرت استنادیه نیز گفته مـي شـود    ]،153، ص3، ج71[فقیهان مشهور باشد 

شود که ما از  قسم سوم مربوط به بحث ما مي ].159، ص2، ج70؛ 146، ص3، ج3: [نکـ 
هـایي اسـت کـه بـراي      مـل مشـهور یـاد کـردیم کـه یکـي از مهمتـرین قرینـه        آن به ع

  آید. اعتبارسنجي حدیث به کار مي
مشهور فقیهان برآنند که عمل مشهور بر طبق روایتـي کـه سـند آن ضـعیف اسـت،      

، 1، ج28[تـوان بـه آن روایـت عمـل کـرد       کنـد. بنـابراین، مـي    ضعف سند را جبران مي

                                                                                                                                        
ـ  خ ةاي در حجیت شهرت نگاشته اسـت کـه نسـخ    رساله ریاضصاحب . 1 مجلـس   ۀطـي آن در کتابخان

را تصحیح نموده و در یکي از نشـریات  شود. یکي از پژوهشگران، آن شوراي اسالمي ایران نگهداري مي
 ].139-160صص، 53: ـ نک[به چاپ رسانده است 
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بسـیاري از   .ر وحید بهبهاني به اوج شهرت خـود رسـید  این دیدگاه پس از عص ].715ص
سـید علــي   ،ســید محمـد عــاملي  ،عالمــه بحرالعلـوم  ،وحیــد بهبهـاني قبیـل  فقیهـان از  
 ،عالمه شـفتي ، محقق قمي ،صاحب جواهر ،شیخ انصاري ،سید محمد مجاهد ،طباطبائي
انـد   برگزیده این دیدگاه را بروجردي و امام خمیني ، آیت هللاسید محسن حکیمآیت هللا 

  ].154، ص38: نکـ [
شیخ انصاري در کتاب اصولي خود پس از نقد و بررسي دلیل انسداد و نفـي حجیـت   

کند که اکنون که ثابت شد ظن مطلق حجـت نیسـت،    ظن مطلق این بحث را مطرح مي
اي از قبیلِ انجبار ضعف سـند، انجبـار ضـعف     آیا براي ظن غیر معتبر مانندِ شهرت، فایده

وهن دلیل دیگر و ترجیح یکي از متعارضین بر دیگري وجود دارد؟ سـپس اصـلي    داللت،
اصل هم این است کـه   ،گونه که اصل در ظن عدم حجیت است کند که همان تأسیس مي

ـ  هاي سـه  گاه بحث را در مقام یک از این آثار بر ظن غیر معتبر مترتب نشود. آنهیچ  ۀگان
  ].585ص ،1 ، ج9[گیرد  مي جبر، وهن و ترجیح پي

آورد که ظن غیر معتبر، اگر ظني باشد که از آن نهي شده، ماننـدِ قیـاس    وي در ادامه مي
کند؛ اما اگر ظني باشد که از آن نهـي نشـده    در این صورت این ظن ضعف سند را جبران نمي

اگـر چـه اصـل    «گوید:  کند. وي در این زمینه مي باشد، مانندِ شهرت، ضعف سند را جبران مي
ظـن بـه    ۀکـه مجبـور بـراي افـاد    جابر نبودن است ولی ظاهر این است کـه هنگـامي  در آن، 

ماننـدِ خبـر واحـد هنگـامي کـه بگـوییم خبـر واحـد          - مضمونش به آن نیـاز داشـته باشـد    
الصدور بالخصوص حجت است، پس آن اماره غیر معتبره (شهرت) باعث ظن به صـدور   مظنون

  ].585، ص1 ، ج9» [شود ان ميدر این صورت ضعف سند با آن جبر - خبر شود 
شیخ انصاري در آثار فقهي و اصولي خود ضعف سـند احادیـث فراوانـي را بـا شـهرت      

 469- 470صصـ ، 1 و ج  83، ص1 ، ج16: ـ کن[ها را معتبر دانسته است  جبران کرده و آن
ــ، 2 و ج  471، ص1 و ج ــ، 4 و ج 10، ص4و ج 386- 387ص صـ ، 5 و ج 371- 372صصـ

ــ ــ، 1 ، ج14؛ 198، ص5 جو  195- 196 صصــ ، 1 و ج  241، ص1 و ج 225- 226صصــ
، 15؛ 160و ص 182، ص7؛ 31- 32صصــ، 3 و ج 409، ص2و ج 401، ص2 و ج 558ص
-189صص، 3و ج  189-188صص، 2 و ج 25، ص1، ج20؛  92، ص11؛ 208- 209صص

  آوریم. ها را مي که چند نمونه از آن ]، 197، ص18؛ 366، ص12؛  118، ص5 و ج 190
ـي  «حدیث نبـوي   ۀاول: وي در کتاب مکاسب دربار ۀمونن هَ ـرَرِ    النَّبِـي نَ ـنْ بَیـعِ الْغَ » عَ

اشـتهار الخبـر بـین    «گویـد:   مـي  ]22965، ح40، بـاب 448ص  ،17، ج1409حرعاملي، [
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ارسال و ضعف خبر را  ،الخاصة و العامة یجبر إرساله؛ مشهور بودن خبر بین عامه و خاصه
  ].176، ص4، ج20[» کند جبران مي
با یکدیگر اختالف  ،دوم: فقیهان، در اینکه پایان وقت نماز صبح چه زماني است ۀنمون

ولـي شـیخ    ،دارند. مشهور بر این باورند که وقت نماز صبح تا طلوع خورشـید ادامـه دارد  
اند که براي شخص مختار  و ابن ابي عقیل عماني بر این عقیده المبسوطدر کتاب  یطوس

لوع حمره مشرقیه ادامه دارد و براي شخص مضطرّ تا طلـوع آفتـاب؛   وقت نماز صبح تا ط
منتهـي   ؛کنـد  شیخ انصاري قول مشهور را انتخاب کرده و سپس به سه روایت استناد مي

هـذه الروایـات و إن کانـت    «گوید:  ولي شیخ مي ،این روایات به لحاظ سند ضعیف هستند
ها منجبرة بالشهرة؛ روایات اگرچه در ضعف سند با یکـدیگر   این  مشترکة في الضعف إال أنّ

  ].106، ص1 ، ج14[» گردد ها با شهرت جبران مي کند ولي ضعف آن مشتر
باشد که: عالمان، براي انجبار ضـعف   پایانی این نکته خالی از لطف نمی ۀبه عنوان نکت

 کیـ قدما که نزد نیشهرت در باند: اوالً  شهرت دو شرط بیان کرده ۀسند روایت به واسط
در  ت،یـ اسـتناد مشـهور بـه آن روا   ؛ ثانیـاً  اند، حاصل شـده باشـد   ه زمان معصومان بودهب

شیخ انصاري شرط نخست را پذیرفته است؛ وي  ].682، ص1، ج26[ عملشان محرز باشد
 ،ضـعف داللـت را جبـران کنـد     ،بر این عقیده است که شهرت بین متأخران ممکن است

در پاسـخ   ،مکاسـب یا در کتاب  ]. 510، ص2 ، ج16[کند  ولي ضعف سند را بر طرف نمي
گفتـه اسـت کـه     ،انـد  اي را با شهرت بین متأخران جبران کـرده  کساني که روایت مرسله

رین     ةوأمّا شهر«کند:  شهرت بین متأخران ضعف سند را جبران نمي الفتـوي بـین المتـأخّ
  ].59، ص1 ، ج20» [فال تجبر الروایة، خصوصاً مع مخالفة کثیر من القدماء

  
  . اعراض مشهور2

هـاي سـلبي در اعتبارسـنجي     گروهي از عالمان بر این باورند که اعراض مشهور، یکي از قرینه
که اگر روایتي به لحـاظ سـند صـحیح و معتبـر باشـد ولـي مـورد        روایات است. بدین صورت

مهري مشهور عالمان و فقیهان قرار گیرد و از آن اعراض کنند، این اعـراض مشـهور باعـث     بي
کند. حتي گفته شده هر قدر حـدیث   اعتبار ساقط مي ۀرا از درجشود و آن هن آن روایت ميو

باالتري باشـد، اعـراض مشـهور نسـبت بـه آن وهـن بیشـتري ایجـاد          ۀاز نظر صحت در مرتب
  ].20، ص4و ج 38، ص3، ج34؛ 265، ص12 ، ج72؛ 414، ص1 ؛ ج58: نکـ کند [ مي

اي نیست که اعراض اصـحاب مـا از روایتـي     شبهه«د: گوی باره ميآقا رضا همداني در این
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ها به ما رسیده، مانع حصول اطمینان به حکم شـرعي بـودن مضـمون آن     آن ۀکه به واسط
ها رسـیده   شود؛ زیرا اصحاب تعبد شدیدي نسبت به سخناني که از امامان معصوم به آن مي

مت از معـارض همسـان،   اند و هر چه استواري روایت به لحاظ سند و داللـت و سـال   داشته
شـود. بنـابراین اعـراض اصـحاب از روایـت، امـاره        افزایش یابد شکنندگي روایت بیشتر مـي 

صدور یا جهـت صـدور یـا داللـت      ۀکند در روایت خللي در ناحی اجمالي است که کشف مي
  ].255، ص7 ج ،76» [تري داشته است کند که روایت، معارض قوي بوده یا کشف مي

دانـد؛ وي در کتـاب    اعتباري روایت مي اعراض مشهور را باعث وهن و بيشیخ انصاري نیز 
اي باشـد، آیـا آن    اصولي خود این پرسش را مطرح کرده که اگر ظن غیر معتبر بر خالف اماره

گردد؟ وي در پاسخ آورده اسـت کـه اگـر از آن ظـن غیـر       اماره موهون و از حجیت ساقط مي
شود؛ مانند قیاس که اگر بر خالف امـاره   عث وهن نميمعتبر نهي شده باشد، در این صورت با

گردد، ولي در مورد ظـن غیـر معتبـري کـه از آن نهـي نشـده        باشد، باعث وهن آن اماره نمي
ولي ظني که الغاء آن ثابت نیست و تنها در تحت اصل حرمت عمل بـه ظـن قـرار    «گوید:  مي

آن  ۀاشد، قطعاً آن اماره به وسـیل اي نبودن ظن بر خالف شرط ب دارد، چنانچه در حجیت اماره
ظن باشد، سر آن ایـن اسـت    ۀشود، چه رسد به اینکه آن اماره مشروط به افاد ظن موهون مي

  ].596، ص1، ج9» [که شرط منتفي شده است
کلي بیان کرده، ولـي بـر شـهرت و خبـر واحـد       ۀشیخ انصاری مطلب فوق را به صورت قاعد

در شرع از آن نهي نشـده و الغـاء نگشـته اسـت. تنهـا       منطبق است؛ زیرا شهرت، ظني است که
تحت اصل اولي حرمت عمل به ظن قرار دارد؛ از آن طرف حجیت خبر واحـد هـم مشـروط بـه     
این است که مفید ظن به صدور باشد و فرقي ندارد که ظن نـوعي باشـد یـا شخصـي. بنـابراین      

نیست و در صـورتي کـه مفیـد    السند باشد، با اعراض مشهور مفید ظن خبر واحد اگرچه صحیح
  ظن است. ۀظن نباشد حجت نیست؛ چون حجیت آن مشروط به افاد

کند که خبر مخـالف مشـهور    وي در جاي دیگري به مطلب فوق اشاره کرده و تصریح مي
، 7» [وقد بینـا فـي مقامـه أن الخبـر المخـالف للمشـهور ال یعـوّل علیـه        «قابل استناد نیست: 

هـاي سـلبي در    اری باور دارد کـه اعـراض مشـهور، یکـي از قرینـه     ]. بنابراین، شیخ انص 61ص
هـایي را کـه    اعتبارسنجي روایات است. وي در آثار فقهي استداللي خـود در مـواردي روایـت   

و   161، ص3 ، ج16؛ 467، ص3 ، ج19: نکــ  اند کنار نهاده است [ ها اعراض کرده مشهور از آن
  آوریم: ، که در ذیل چند نمونه مي]83، ص4، ج20  ؛368، ص5و ج 238، 9، ص4 ج

نماز شـود؛ در   تواند براي زنان پیش اول: مشهور فقیهان بر این باورند که زن مي ۀنمون
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و محقـق  » مختلـف «مقابل گروهی مانند سید مرتضي، اسکافي، جعفي، عالمـه حلـي در   
 ].306-305صصـ ، 2، ج14[اند  امامت زن را در نمازهاي واجب جایز را ندانسته ،بهبهاني

السند هم هست ـ از امامـت زن در   ها خبر صحیحاي نیز ـ که در بین آن  اخبار مستفیضه
]. شـیخ انصـاري قـول    337-333، صـص 8، ج29: نکــ  [ نمازهاي واجب منع کرده است

لکن العمل علي المشـهور ألنّ  «دهد:  مشهور را انتخاب و از اخبار منع این گونه جواب مي
  ].307، ص2، ج14» [األکثر علي الخالف بفتوي ۀأخبار المنع موهون

اند که بول خفاش نجس است؛ ولي در مقابل  دوم: مشهور فقیهان بر این عقیده ۀنمون
» عنْ جعفَرٍ عنْ أَبِیه قَالَ ال بأْس بِدمِ الْبرَاغیث والْبـقِّ وبـولِ الْخَشَاشـیف   «آن روایت غیاث 

سُئِلَ »: «السالم علیه«روایتي از حضرت امیرالمؤمنین  و ]،4019، ح10، باب413ص ،3ج ،29[
ـأْسَ بِـذَلِکَ   اغِیثِ فَقَالَ ال بَ رَ خُفَّاشِ وَ دِمَاءُ الْبَ الُ الْ وَ بْ وْبِ الَّذِي فِیهِ أَ الةِ فِي الثَّ نِ الصَّ  ،75» [عَ

دانـد. شـیخ انصـاری ایـن دو روایـت را       ]، بول خفاش را پاک مي1، ح6، باب559ص ،2ج
انـد   ا شهرت و اجمـاع منقـول موهـون گشـته    که آن دو روایت بنهد؛ به این دلیل کنار مي

  ].29، ص5 ، ج16[
، 3، بـاب 389، ص2، ج29[بصـیر   سوم: شیخ انصاری در رابطـه بـا روایـت ابـي     ۀنمون
نعـم،  «گویـد:   اند و اصالً قـائلي نـدارد، مـي    اصحاب از آن اعراض کرده ۀکه هم ]،2431ح

البتـه   ]. 359، ص3 ، ج16[» م أجد به قائالً، فهو محمول ... أو مطروحالخبر األخیر ... ممّا ل
عالمـان و فقیهـان از یـک روایـت      ۀرسد که گاهي همـ  ذکر این نکته ضروري به نظر مي

هم » وثوق سندي«در این صورت حتي پیروانِ مکتب  ،اند و اصالً قائلي ندارد اعراض کرده
پس از انکار وهن روایت به اعراض مشـهور   ی خویهللاعتباري روایت باور دارند. آیت به بي

نفسـه صـحیح یـا    فقیهان بر خالفِ خبري کـه فـي   ۀبله هنگامي که هم«گوید:  چنین مي
آید که این خبـر از معصـوم    براي ما علم یا اطمینان به دست مي ،موثق است حکم کنند

قطعـاً از حجیـت   صادر نشده یا از روي تقیه صادر شده است. بنابراین، این طـور خبـري   
  ].203، ص2 ، ج35[» گردد ساقط مي

  
  . اعتماد قمیین3

آید ـ از قبیل احمد بن محمد   ها ـ که نام آنان در کلمات شیخ انصاری مي  گروهي از قمي
علـي بـن الحسـین بـن     بن عیسي األشعري، سعد بن عبدهللا، محمد بن حسن بن ولید، 

 بن الحسین بن موسي بن بابویه القمـي د بن علي ممحو ابوجعفر  موسي بن بابویه القمي
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کردنـد،   اي داشتند و از راویان ضعیف روایت نمي (شیخ صدوق) در نقل حدیث دقت ویژه
دانـد.   ها به یک روایت را دلیل بر اعتبار آن مـي  به همین خاطر شیخ انصاري، اعتماد قمي

هـا از   تمـاد قمـي  آور، اع هاي اطمینـان  از جمله قرینه«گوید:  وي در این ارتباط چنین مي
محمد بن علي بن و ابوجعفر  علي بن الحسین بن موسي بن بابویه القميقبیلِ صدوقین (

)، محمد بن حسن بن ولید و سعد بن عبدهللا بر یـک  الحسین بن موسي بن بابویه القمي
هـاي صـحت حـدیث بـه اصـطالح قـدما        را از نشـانه آن ن،پژوهـا  روایت اسـت و حـدیث  

  هاي زیر دقت کنید: به نمونه ]. 356ص ،1 ج ،16[» اند شمرده
ــ ــس از نقــل روایتــي از خصــال    ۀنمون  ،2ج ،45[اول: در کتــاب مکاســب محرمــه پ

در سند روایت گروهي هستند که روایـت را  «چنین آورده است:  ]،58، ح364-365صص
را الجملـه ضـعف آن  هـا بـه آنـان ... فـي     ولي اعتماد قمـي  ،کنند اعتبار ساقط مي ۀاز درج
  ].245ص  ،2، ج20[» کند مي جبران
، 79، ج62[ شـعري احمـد بـن محمـد بـن عیسـي األ      ۀمرفوع ۀدوم: شیخ دربار ۀنمون
در مورد سندش همین بس که روایت «گوید:  مي ]،3226، ح138ص ،3، ج29؛ 7، ح7ص

از ابن عیسي است؛ او کسي است که روایتگران از ضعیفان و اعتمادکنندگان به مراسـیل  
  ].410، ص4 ، ج16[» کرد میرا از قم بیرون 

کـه در سـند آن    ]41، ح30، ص2، ج48[سوم: شیخ انصاری پیرامـون روایتـي    ۀنمون
مِي« رْ در سند روایت کسي به جز داود صـرمي ایـراد   «گوید:  قرار دارد چنین مي» داود الصَّ

چون احمد بن محمد بن عیسي ـ که روایتگران از   ،کند ولي این مشکل ایجاد نمي ،ندارد
کرده ـ از او روایت کـرده اسـت؛ او     یفان مانندِ برقي و سهل بن زیاد را از قم بیرون ميضع

  ].83، ص1 ، ج14[» چگونه ممکن است که خودش از غیر ثقه روایت کند
ولي  ،البته این نکته هم باید ذکر شود که: برخي روایات طبق مباني شیخ معتبر است

کند؛ مـثالً نجاشـي گـزارش کـرده کـه       ض مياز آن اعرا ،ها نیست چون مورد تأیید قمي
بـه  » یونس«از » محمد بن عیسي«اند: آنچه را  ابوجعفر بن بابویه و استادش ابن ولید گفته

شـیخ انصـاري بـه     ].896، رقـم 333، ص77[قابل اعتماد نیست  ،صورت منفرد نقل کند
نکه طبق دیگر ولو ای ،کند هاي این چنیني را از درجه اعتبار ساقط مي همین دلیل روایت

  ].100-101صص، 1 ، ج14[اش معتبر باشد  مباني
  
  . تلقي روایت به قبول4

پژوهـان   السند در نزد عالمان و حدیثشیخ انصاري بر این باور است که اگر روایت ضعیف
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مورد پذیرش قرار گیرد معتبر است. وي از این قرینه براي اعتباردهي بـه برخـي روایـات    
  استفاده کرده است.

ـ  « ۀاول: شیخ انصاری براي قاعد ۀننمو اخبـاري را بـه عنـوان     ،»سـنن  ۀتسـامح در ادل
وهذه األخبار مع صحة بعضها غنیـة عـن مالحظـة    : «گوید کند؛ سپس مي مستند ذکر مي

ــ افـزون بـر اینکـه برخـي از       سندها، لتعاضدها وتلقیها بالقبول بین الفحول؛ و این اخبار
هـا در نـزد بزرگـان از بررسـي سـندي       پـذیرش آن  ـ به خاطر تعاضـد و  اند ها صحیح آن
  ].143، ص8» [نیازند بي

، 67، ص1، ج60[عمر بن حنظـه   ۀدوم: وي در جاي دیگري در ارتباط با مقبول  ۀنمون
فـي خبـر عمـر بـن     : «گوید می ]52، ح301، ص6، ج48؛ 3233، ح8، ص3، ج46؛ 10ح

  ].603ص  ،2، ج19» [حنظلة المتلقي بالقبول
اإلِسالم یجـب مـا    :»صلّی اهللا علیه و آله و سلّم« قَالَ النَّبِی«احب مدارك روایت سوم: ص ۀنمون
ــه ــاب ]،2، ح448، ص7، ج75؛ 145، ح54، ص2، ج4[» قَبلَ ــر ق ل اســتناد ضــعیف و غی

ولی شـیخ انصـاري دیـدگاه صـاحب مـدارك را صـائب        ]،42، ص5، ج50[دانسته است 
  ].82، ص10» [ه له ... بعد تلقّیها بالقبولو ال وج«گوید:  داند و چنین مي نمی

  
 گیرينتیجه

شیخ انصاري برای اعتبارسنجي روایات از نقد محتوایي و نقد از راه قرائن اسـتفاده کـرده   
  ها عبارتند از:است که برخی از آن

 توان به موارد زیر اشاره کرد: در مورد نقد محتوایی می
نقد محتوایي حدیث، ناسازگاري بـا سـنت    یکي از معیارهاي ،. به نظر شیخ انصاری1

 قطعي است و چنانچه روایتي بر خالف سنت قطعي باشد معتبر نیست.
در نقد محتـوایي احادیـث بایـد از قواعـد مسـلم و اجمـاعي        ،. به نظر شیخ انصاری2

فاقد اعتبـار و ارزش   ،ها در تضاد باشند کمک گرفته است و لذا روایات و اخباري که با آن
  شوند. ميدانسته 

. شیخ انصاری، برخي روایات را با میزان ناسازگاري با شأن و عصمتِ معصوم سـنجیده و  3
  ها را تأویل برده یا کنار نهاده است. اند، ولي آن با اینکه به لحاظ سند معتبر بوده

هاي تاریخي، شاهدي بـر   سازگاري مضمونِ روایت با واقعیت ،. در نظر شیخ انصاری4
  خواهد بود. درستي مضمون آن
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اي  چنانچه روایتي از مضمون عالي برخوردار باشـد، قرینـه   ،. از دیدگاه شیخ انصاری5
  بر اعتبار و درستي آن است.

اعتبـاري قسـمتي از روایـت، باعـث نادیـده       بر این باور است که بـي  ،. شیخ انصاري6
وایـت از اعتبـار   شود و نهایتاً ذیل روایت کنار نهاده شده و صدر ر گرفتن دیگر فرازها نمي

  شود و قابل احتجاج است. ساقط نمي
 توان به موارد زیر اشاره کرد: در مورد نقد از راه قرائن هم می

هـاي   . عمل مشهور یا همان شهرت عملیه یا شهرت استنادیه یکـي از مهمتـرین قرینـه   1
  جویند. ایجابي است که شیخ انصاری، براي اعتباردهي به روایت از آن یاري مي

هـاي سـلبي در    یخ انصای بر این باور است کـه اعـراض مشـهور، یکـي از قرینـه     . ش2
که اگر روایتي بـه لحـاظ سـند صـحیح و معتبـر      بدین صورت ؛اعتبارسنجي روایات است

مهري مشهور عالمان و فقیهان قرار گیرد و از آن اعـراض کننـد، ایـن     ولي مورد بي ،باشد
  کند. اعتبار ساقط مي ۀدرجرا از اعراض باعث وهن آن روایت شده و آن

اي داشـتند و از   ها کـه در نقـل حـدیث دقـت ویـژه      . به دلیل اینکه گروهي از قمي3
ها به یک روایـت را دلیـل بـر     کردند، شیخ انصاري، اعتماد قمي راویان ضعیف روایت نمي

  داند. اعتبار آن مي
عالمـان و  السـند در نـزد   بر این باور اسـت کـه اگـر روایـت ضـعیف      ،. شیخ انصاري4
معتبر است و ایشان از این قرینه براي اعتباردهي  ،پژوهان مورد پذیرش قرار گیرد حدیث

  به برخي روایت استفاده کرده است.
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