نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث
(تاریخ دریافت - 97/10/12 :تاریخ تأیید)97/11/20 :

چکیده
اين نوشته ،در پی بررسی جایگاه تأویل در فهم دقیق حدیث و
نیز حفظ جایگاه آن بهعنوان سندی معتبر در متون دینی است؛
ازآنجاییکه حدیث ،منبعی مهم و غیرقابلچشمپوشی در معرفت
دین است ،کاوش در ابعاد و رسیدن به حقیقت آن ،از نیازهای
بنیادین علم حدیث است؛ چنانکه از گذشتههای دور ،این رویکرد
در میان عالمان اسالمی وجود داشته است؛ واقعیت این است که
در البهالی احادیث ،سخنان و گزارههایی وجود دارد که با قرآن،
حدیث و عقل ناسازگارند؛ برای حل این ناسازگاری ،راهکارهایی
پژوهش توصیفی تحلیلی ،با استفاده
اندیشده و ارائهشده است .این
ِ

از دیدگاههای شارحان حدیث و نیز دانشیان اصول فقه ،کوشیده
است ،مسئلۀ تأویل حدیث و اعتبارسنجی آن را بررسی کند .نتیجه
این نگاشته ،تبیین این نکته است که تأویل ،عالوه بر فهم عمیقتر
حدیث ،در اعتباربخشی به آن ،نقشی غیرقابلچشمپوشی دارد.
واژگان کلیدی :فهم حدیث ،اعتبارسنجی حدیث ،تأویل حدیث،
اسناد حدیث
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.

محمد مرادی
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حدیــث بنــا بهدالیلیچنــد ،ازجملــه احتمــال راهیافتــن ّ
دس و جعــل در آن و بنــا بــه
صــدور آن در شــرایط متفــاوت و احتمــال تعــارض در آن ،نیــاز بــه تدویــن قواعــد و اصولــی
پیــدا کــرد تــا بــا آنهــا بررســی و نســبتش بــه گوینــده احــراز گــردد و اعتبــارش ثابــت و قابل
اســتناد و نیــز معنایــش کاویــده شــود؛ ســه دانــش حدیــث ،رجــال و فقهالحدیــث ،بــه
همیــن منظــور شــکلگرفتند؛ در دانــش حدیــث ،چگونگــی شــکلگیری حدیــث و منابــع
آن و کتابهــا و آثــارش و نســخههای حدیثــی بررســی میشــود؛ در دانــش رجــال،
چگونگــی تشــخیص راویــان معتبــر از نامعتبــر بازشناســی میشــود و براســاسآن ،سلســله
ناقــان حدیــث بررســی و وضعیــت آنــان از جهــت صــدق و کــذب روشــن میگــردد و در
فقــه الحدیــث ،چگونگــی فهــم حدیــث تبییــن میگــردد .بااینوصــف ،بررســیهای
دیگــری نیــز در حدیــث نیــاز اســت تــا حدیــث پذیرفتــه شــود؛ ماننــد بررســیهای
محتوایــی حدیــث.
بررس ـیهای محتوایــی حدیــث ،خــود ،گونههــای مختلفــی دارد؛ ازجملــه ،حــل
تعارضهــای احتمالــی احادیــث یــا تعــارض حدیــث و قــرآن و نیــز حدیــث و مســلمات
عقلــی؛ ایــن پژوهــش ،درپــی پاسـخدادن بــه ایــن پرســش اســت کــه تأویــل چــه نقشــی
در حــل تعــارض حدیــث و اعتباربخشــی بــه آن دارد و میکوشــد تعارضهــای حدیثــی
را بررســی کــرده و میــزان اعتبــار و چگونگــی آن را نشــان دهــد .اهمیــت ایــن پژوهــش در
ض دارنــد و بایــد ابعــاد تعارضهــا و
ایــن اســت کــه بخشــی از احادیــث کــه مشــکل تعــار 
مبانــی حــل آنهــا بهدرســتی تبییــن گــردد ،را بررســی و روشــن میکنــد؛ و رســالت خــود را
ارائــۀ روش تأویــل حدیــث نمیدانــد.
دربــارۀ اعتبارســنجی حدیــث ،مقــاالت و کتابهایــی چنــد ،بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده
اســت؛ مانند کتاب اعتبارســنجی احادیث شــیعه ،نوشــته ســید علیرضا حسینیشــیرازی
ً
کــه بــه دو جریــان راوی محــور و قرینــه محــور در ســنجۀ روایــت توجــه کــرده و عمدتــا
بــه بحــث تضعیــف و توثیــق و تعارضهــای حدیثــی از ایــن زاویــه پرداختــه اســت و بــه
تعــارض عقــل و حدیــث و تأویــل حدیــث ،توجهــی نــدارد؛ همچنیــن مقالــۀ «جایــگاه
نقــد محتوایــی در اعتبارســنجی احادیــث شــیعه» ،نوشــتۀ ســید علیرضــا حســینی و
عبدالرضــا ّ
حمــادی ،چاپشــده در شــمارۀ  1دورۀ  47مجلــۀ پژوهشهــای قــرآن و
حدیــث ،ســال  1393اســت؛ ایــن مقالــه ،بیشــتر بــه اصــل بررســیهای محتوایــی در
میــان امامیــه درگذشــته پرداختــه و از جهــت تعــارض عقــل و حدیــث ،نکت ـهای مطــرح

میکنــد .اعتبارســنجی نقــد حدیــث بــر پایــۀ علــوم تجربــی ،نوشــتۀ مهــدی آشــناور ،ابراهیــم
ابراهیمــی ،علــی حس ـنبیگی و کیــوان احســانی ،چاپشــده در مطالعــات فهــم حدیــث،
شــمارۀ  ،9ســال 1397؛ ایــن مقالــه ،نویســندگان درصــدد طــرح و بررســی ایــن نکتــه بودهانــد
کــه نقــش تجربــۀ بشــری در فهــم حدیــث و ناســازگاریهای احتمالــی دســتاوردهای بشــری
بــا محتــوای احادیــث چیســت؟ ایــن مقالــه و مقالــۀ حاضــر ،ازاینجهــت همپوشــانی دارنــد
کــه در تعــارض حدیــث و تجربــه احتمــال نادرســتی تجربــه هســت؛ و اگــر تجربــه قطعــی بــود،
بایــد تفســیری دیگــر از حدیــث ارائــه داد ،امــا در مقالــۀ نقــش تجربــۀ بشــری ،اشــارههایی
انــدک و مجمــل بــه بحــث پیــش رو دارد؛ برحســب بررس ـیهای انجامگرفتــه در موضــوع
ایــن نوشــته ،اثــر قابلتوجهــی یافــت نشــد.
مفهومشناسی

 .1صحاح ،مادۀ حدث.
 .2واقعه.81 :
 .3بصائر الدرجات ،ج  ،1ص .403
 .4مقباس الهدایة ،ج  ،1ص .57
 .5العین ،مادۀ اول ،ج  ،1ص .368
 .6لسان العرب ،مادۀ أول.
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حدیــث ،صفــت مشــبهه از حــدث ،بــه معنــای تــازه اســت و در معنــای نقــل خبــر بــه کار
َ
َ َ َ َْ
ـث أ ْنـ ُ ْ
ـم
م ـیرود 1.حدیــث بــه معنــای خبــر ،در قــرآن هــم بهکاررفتــه اســت« :أ ف ِبــذا الديـ ِ
ُم ْد ِه ُنــو ن؛ 2آیــا بااینهمــه ،ایــن خبــر را دس ـتکم میگیریــد؟» در روایتهایــی ،حدیــث بــه
ً
َ َ َ
َ ََ
حفـ َـظ ُ
اهَّلل ْ
عليـ ِـه
حديثــا مـ ْـن َح ِفــظ عل ْينــا ِ
معنــای خبــر و گفتــار معصومــان آمــده اســتِ « :إ ّن لنــا ِ
ِدينـ ُـه َو ُد ْن َيــاهُ؛ 3مــا حدیثــی داریــم کــه هــر کــس آن را بــرای مــا حفــظ کنــد ،خداونــد دیــن و
دنیایــش را پــاس دارد» .حدیــث ،در اصطــاح ،کالم حاکــی از ســخن ،فعــل و تقریــر معصــوم
اســت؛ 4بااینوصــف ،حدیــث هرچنــد کالم اســت ،امــا محکــی آن ،همــاره کالم نیســت.
تأوی��ل مصــدر بــاب تفعیــل و از ریشــۀ ْ
«اول» ثالثــی اســت؛ ایــن واژه به معنای اسـممصدر
هــم بــه کار مـیرود .فراهیــدی ( )175 - 96دو دیــدگاه را دربــارۀ ریشــۀ آن نقــل کــرده و گفته
(اول) و احتمــال دارد از دو واو و الم ْ
اســت :احتمــال دارد از همــزه و واو و الم ْ
5
(وول) باشــد.
6
آل و ّاول را «رجــوع = بازگشــت» و تأویــل را از «آل یــؤول الــی کــذا» بازگشـتگاه دانســتهاند.
دراینجــا ،براســاس نقــل ابــن منظــور از ابــو ّ
العبــاس احمــد بــن یحیــی معنــای تأویــل ،چنیــن
َ
اســتّ « :امــا التأو يـ ُـل اصطالحـ ًـا َفيعــي َصـ َـرف اللفـ ِـظ عــن املعــی الراجــح ال املعــی ُ
ـوح؛
ـ
املرج
ِ
ِ
ِ
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لدليــل يقتـ ُ
ـرن ِبـ ِـه؛ 1تأویــل اصطالحــی ،عبارتاسـتاز برگردانــدن لفــظ از معنــای راجــح بــه
ٍ
مرجــوح ،بــه خاطــر دلیلــی کــه قرینــۀ آن اســت» .مجلســی (د  1110هـــ) هــم نزدیــک بــه
همیــن مضمــون را بــرای تأویــل گفتــه اســت« :تأویــل برگردانــدن لفــظ بــه معنایــی غیــر از
ظاهــر آن ،بــه خاطــر قرینــه و یــا دلیــل عقلــی و یــا نقلــی اســت» 2.کســانی روایتــی را کــه در آن از
اهلبیــت ســخن بــه میــان آمــده و گفتهشــده کــه از تأویــل جاهــان جلوگیــری میکننــد
ً
ـدوال ینفــون عــن َ َ ...ت ْأو يـ َـل ْ َ
ال ِاه ِلــن» ،3همیــن کاربــرد از تأویــل دانســتهاند :منظــور از
«عـ
ِ
4
تأویــل در اینجــا ،برگردانــدن کالمــی صریــح ،بهمعنایــی دیگــر اســت.
بــا ایــن تعریــف ،در ایــن مبحــث ،منظــور از تأویــل ،ارائــۀ معنایــی غیــر از معنــای
ظاهــری لفــظ و یــا جملــه اســت و از آن ،بــه تأویــل داللــی یــاد میشــود .در ی ـککالم،
یتــوان تأویــل را توجیــه عقالنــی یــک متــن و عبــور از ظاهــر آن و موجهکــردن متــن
م 
دانســت یــا معنایــی غیــر از اولیــه و اصلــی لفــظ بــرای آن در نظــر گرفــت .اینگونــه
تأویــل ،در علــم اصــول و کالم بیشــتر موردتوجــه اســت و کاربــرد دارد.
اعتبارســنجی ،ترکیبــی از اعتبــار بــه معنــای عبرتگرفتــن 5و ســنجیدن ،یعنــی
بررسـیکردن از جهــت اعتبــار و عــدم اعتبــار اســت و در اصطــاح ،عبــارت اســت از میــزان
لبــودن خبــر .6ایــن قابلیــت ،ممکــن اســت از طریــق بررســی
قابلاعتمــاد و قابلعم 
توثیــق همــۀ راویــان باشــد و یــا کشــف صادقبــودن خــود متــن؛ حتــی ا گــر ســند مــورد
اعتمــادی نداشــته باشــد .بررســی اعتبــار ســند و متــن ،از واجبــات دانشــی حدیــث اســت.
إســناد ،از ریشــۀ ســند بــه معنــای انتســاب خبــر بــه صاحــب و گوینــدۀ آن و باتوجهبــه
ریشــۀ آن ،بهمعنــای معتمدبــودن اســت ،نســبت دادن خبــر و قابلاعتمــاد بــودن آن را
7
اســنادگوینــد.

اعتبار و بیاعتباری حدیث با ناسازگاری درونمتنی
بــرای اعتبارســنجی حدیــث ،حداقــل دو رویکــرد عمــده وجــود دارد :رویکــرد قرینهمحــور

8

 .1همان.
 .2مرآة العقول ،ج  ،2ص .434
 .3الکافی ،ج  ،1ص .32
 .4الشافی ،ج  ،1ص .296
 .5التحقیق فی کلمات القرآن ،ج  ،8ص .18
ّ .6
لب اللباب ،ص .75
 .7ر.ک :رسائل فی درایة الحدیث ،ج  ،1ص .393
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و رویکــرد راویمحــور 1.در ایــن دومــی ،نقــش عمــده را علــم رجــال برعهــده دارد و عهــدهدار
اثبــات صــدور حدیــث بــا بررســی وضعیــت سلســلۀ راویــان و اثبــات وثاقــت و یــا عــدم آنهــا
اســت ،امــا جهــت دال لــت روایــت ،در دانــش دیگــری به نــام درایــة الحدیث و یــا فقه الحدیث
یشــود.
بررســی م 
در اعتبارســنجی متنــی ،چنــد مــاک وجــود دارد؛ ازجملــه ســازگاری بــا قــرآن ،بــا سـ ّـنت
قطعــی و بــا عقــل؛ ایــن آخــری ،موضــوع ایــن نوشــتار اســت .یکــی از پرچالشتریــن
بحثهــای متــون دینــی ،ناســازگاری احتمالــی متــون بــا عقــل ،حــس و تجربــۀ بشــری
اســت؛ بحثــی کــه پایانــی نــدارد و میــان معرفتشناســان دیــن ،متکلمــان و اصولیــان ،در
کشوقــوس اســت .ناســازگاریهای احتمالــی درونمتنــی ،در متــون دینــی مورداشــاره
ّ
قرارگرفتــه و بــا عنــوان تعــارض ادلــه آمــده و راهکار پیدا کــرده اســت و دربــارۀ آنهــا نوعــی
پذیــرش وجــود دارد؛ امــا در تعــارض احتمالــی میــان عقــل و متــن یــا نــص ،از اصــل وقوعــش
تــا راهکار ایجــاد تــوازن میــان آنهــا ،اختالفــی عمیــق دیــده می شــود .چنیــن بحثــی دربــارۀ
احادیثــی اســت کــه إســناد ســندی آن ثابــت بــوده ،ولــی یــا معــارض دارد یــا متــن آن حــاوی
نکت ـهای اســت کــه پذیــرش آن دشــوار اســت.
ایــن بحــث بــر یــک مبنــای نظــری مفــروض پایهگــذاری شــده و آن ،عقلپذیــری و
قابلفهــم بــودن هــر ادعایــی ،ازجملــه آموزههــای منســوب بــه دیــن اســت؛ تــا جایــی کــه
در روایتــی گفتهشــده اســت:
ُ
ََ
فاعرضوه عیل كتاب اهّلل و ّ ُ
أتاكم ّ
ُ
قولكم فان وافقهما
عن حديث
اذا
حج ِة ع ِ
ِ
َ
فاقب ُ
َ
لوه و إال فاضربوا به عرض اجلدار؛ 2هرگاه حدیثی از ما به شما رسید ،آن
را با کتاب خدا و حجت عقلتان بسنجید ،ا گر با آن دو سازگار بودند ،بپذیرید
و گرنه ،به پهنه دیوار بکوبیدش.
ایــن خبــر ،بــدون « ُحجــة عقولکــم» در منابــع متعــددی آمــده 3اســت و بــر رد خبــر مخالــف

عقــل دال لــت دارد .مضمــون خبــر یــاد شــده بــا تعابیــری نزدیــک بــه آن ،در منابــع مختلفــی
آمــده اســت .ازجملــه:
ْ ُ
ْ
َفا َو َرد َع ْلي ُك ْم من حديث آل ُم َّمد َ
فالن ْت ُله ُق ُ
لوب ْ
كم و َع َرف ُت ُم ُوه ،فاقبلوه و
ٍ
ِ
ِ ِ ِ

 .1ر.ک :اعتبار سنجی احادیث شیعه ،ص .86
 .2روض الجنان ،ج  ،5ص 368؛ خبری که در منبع متقدمی جز همین تفسیر قرن ششمی پیدا نشد.
 .3برای نمونه ،ر.ک :المحاسن ،ج  ،1ص  221و 226؛ تفسیر ّ
العیاشی ،ج  ،1ص  8و ج  ،2ص 115؛
الکافی ،ج  ،1ص 69؛ تهذیب األحکام ،ج  ،7ص 275؛ االستبصار ،ج  ،1ص 190؛ قرب اإلسناد ،ص .92
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ََْ
َ ْ
لوب ُك ْم و َأ ْن َك ْر ُمت ُوه َف ُر ُّد ُوه إ َل اهَّلل و إ َل َ
اشأ َّز ْت ُق ُ
ُ
ّ
ال ِم ْن
س
الر
ما
ول و ِإل ال َع ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ِآل م ّمد؛ 1ا گر حدیثی از آلمحمد به شما رسید که دلتان پذیرای آن است
و شما نیکبودن آن را میشناسید ،بپذیریدش؛ اما اگر دلتان از آن نفرت
دارد و برایتان ناشناخته است ،به خدا و رسول خدا و به عالم آلمحمد
ارجاعش دهید.

در خبــر دیگــری رســیده کــه اخبــار نقلشــده از امامــان دشــوار اســت و در ادامــه خبــر
آمــده اســت:
َ
َْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ ُ
َ ُُ ُ َ ُ
وبك ْم ف ُر ّد ُوه ِإ ْلينا؛ 2هر حدیثی
فا َعرف ْت قلوبك ْم فخذ ُوه و ما أنكرت قل

که معروف دلتان بود ،آن را بگیرید و هر چه برای دلتان منکر بود ،به ما
برگردانید.

در خبری دیگر نقل است که پیامبر فرمود:
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ُ ّ ْ ُ ْ َ ّ َّ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ
ُ ّ ْ ُ ْ َ ّ َّ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ
ونه فال َتأخذوا
ونه فخذ ُوه و ما ح ِدثت ع ِن مما تن ِكر
ما ح ِدثت ع ِن مما تعرف
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ِبه؛ فإ ِ ّن ال أ ُق ُول ْ ُ
ال ْنك َر َول ْست ِم ْن أه ِل ِه؛ 3هر چه از من به شما خبر داده
ِ
شد و آن را باصفت نیکبودن شناختید ،بگیرید و هر چه از من به شما
حدیث شد و آن را نمیشناسید ،آن را نگیرید؛ چه اینکه من سخن منکر
نمیگویم و اهل آن نیستم.

در منابع ّ
سنی هم این دست از روایات ،نقلشده است:

َ ّ َ ُ
إذا َس ُ
وبكم َو ُ
ُ
ُ
عرفه ُقل ُ
أبشاركم و َت َ
رون
أشعاركم و
تلني له
عت احلديث عن ت
ُ
َ
احلديث ّ
يب فأنا أوال ُكم به و إذا َس ُ
عن ُت ُ
نكره ُق ُ
منكم َقر ً
لوبكم و
عت
ّأنه
ِ
ِ
َ َ ُّ ُ
ّ
عيد فأنا ُ
منكم َب ً
ُ
ُ
أبعدكم ِم ُنه؛ 4اگر
أبشاركم و ترون انه
أشعاركم و
ُتنف ُر
حدیثی را از من شنیدید که برای دلتان شناخته و بدن و پوستتان آن را

پذیرا است و میبینید که خیلی به شما نزدیک است ،من به آن سزاوارتر
از دیگرانم و ا گر خبری را از من شنیدید که دلتان منکر آن است و بدن و
پوستتان از آن میرمد و میبینید که شما از آن دورید ،من از شما به آن
دورترم.

اینگونــه اخبــار ،نکت ـهای شــایان تأمــل را مطــرح کردهانــد و آن دغدغهمنــدی

ّ
المهمة ،ج  ،1ص  615و .626
 .1الفصول
 .2بصائر الدرجات ،ج  ،1ص .22
 .3الکفایة ،ج  ،1ص .430
 .4مسند احمد ،ج  ،14ص .404

حدیث مطروح و مؤول
در دانــش حدیــث ،بــه حدیثــی کــه نتــوان معنــای روشــنی از آن بهدســت داد« ،حدیــث
یشــود .حدیثــی کــه مخالــف دلیــل قطعــی عقــل ،بــدون امــکان تأویــل
مطــروح» گفتــه م 
 .1مقباس الهدایة ،ج  ،1ص .295
 .2کافی ،ج  ،5ص .567
 .3تفسیر القمی ،ج  ،2ص .230

نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث

دل و عقــل مردمــان نســبت بــا احــکام و آموزههایــی بــه نــام دیــن اســت؛ هرچنــد نــگاه
نخســت بــه شــریعت و دیانــت ،تســلیمبودن در برابــر آن اســت ،امــا اینکــه آنچــه بــه
گــوش مــردم میرســد ،آیــا شــریعت و دیانــت اســت ،اول کالم اســت؛ بــه مردمــان آمــوزش
داده میشــود کــه هــر ســخنی را بــه نــام دیــن نپذیرنــد .در ایــن روایــات ،هــم از دل و هــم
از عقــل ســخن بهمیــان آمــده اســت؛ یعنــی هــم طبــع اولــی و فطــری انســان بایــد داوری
کنــد و هــم ســنجههای ســخت عقالنــیّ .
تعبــد و تســلیم در برابــر آموزههــای دینــی ،پــس
تشــدن آن آموزههــا اســت .ازای ـنرو اســت کســانی همچــون مامقانــی (د  1351هـــ)
از اثبا 
دربــارۀ خبــر ســاختگی ،دالیلــی را ذکــر میکننــد کــه ازجملــۀ آنهــا ،مخالفــت حدیــث بــا حکــم
َ َ ُ ً
َ
ُ
ـون ما ِلفــا ِل َلعقـ ِـل ِبیـ ُـث ال َیقبــل التأو یــل
عقــل اســت؛ بیآنکــه تأویلــی بپذیــرد« :وَ ِمهنــا أن یکـ
َو َیلتحـ ُـق بـ ِـه مــا َی ُ
دفعـ ُـه احلـ ُّـس و ُ
ـاهدةُ» 1.ادامــۀ ســخن او در ایــن گفتــه ،همســانی حکــم
املشـ ِ
حدیــث مخالــف بــا حــس و مشــاهده ،بــا حدیــث مخالــف عقــل و نشــان مجعولبــودن آن
اســت.
در ایــن اخبــار ،وضعیــت اخبــاری کــه بــه پیامبــر و اهلبیــت؟مهع؟ ایشــان منســوب اســت
و دل انســان پذیــرای آن نیســت ،مشخصشــده اســت :یــا ارجــاع بــه پیامبــر و اهلبیــت
و یــا کنــار گذشــتن آن .منظــور از پذیرایــی دل و یــا شــناخت قلــب بــه آن ،باتوجهبــه
َ
تعبیرهایــی کــه در روایــات آمــده ،ســخنانی اســت کــه بــرای عقــل و دل آدمــی ،منکــر و
غیرقابلبــاور اســت؛ ماننــد ای ـن خبــر کــه فــان پیامبــر در یــک قصــرش  1000همســر300 ،
همســر رســمی و  700کنیــز داشــت 2و یــا فــان پیامبــر ،بــرای بــه چنــگ آوردن زنــی ،نقشــه
کشــید کــه همســر او در جنــگ کشــته شــود 3.ایــن پژوهــش ،درپــی تبییــن ایــن نکتــه اســت
لشــده بــا عقــل در تعــارض اســت ،یعنــی عقــل ،پذیــرای آن نیســت ،بایــد
کــه ا گــر حدیــث نق 
معنــای قابلفهــم و مقبولــی برایــش یافــت و در صــورت داشــتن معنــای مــورد تأییــد عقــل،
حدیــث پذیرفتــه اســت و ا گــر عقــل ،مضمــون آن را نمیپذیــرد و مبانــی عقلــی ،متعــارف و
شناختهشــده ،آن را توجیهپذیــر نمیکنــد ،حدیــث مــردود اســت.

11

سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397

12

اســت و وجهــی بــرای درســتی آن نباشــد ،از اعتبــار ســاقط و کنــار گذاشــته میشــود.
سـ ّـید جعفــر اســترآبادی ( 1263 – 1195هــ) در گونههــای خبــر ،نوشــته اســت« :و مهنــا
َ ُ ً
املطـ ُ
کان مالفــا للدلیـ ِـل القطعـ ِـی َو مل ُیقبـ ِـل التأو یــل؛ 1ازجملــه اخبــار ،حدیــث
ـروح و ُهــو مــا
مطــروح اســت .مطــروح حدیثــی اســت کــه مخالــف دلیــل قطعــی و تأویلناپذیــر اســت».
دربــارۀ ُرتبــۀ حدیــث مطــروح ،گفتهانــد :حدیثــی اســت پایینتــر از مرتبــۀ ضعیــف و برتــر
2
از مرتبــۀ موضــوع.
اصطــاح دیگــری هــم دربــارۀ حدیــث وجــود دارد بهنــام «حدیــث مــؤول» کــه بــه
3
خاطــر وجــود قرینههــای عقلــی یــا نقلــی ،معنــای مرجــوح آن حدیــث ،مدنظــر اســت.
ُ
ُ
ـول عــی معنـ ُ
ـوح
ـ
املرج
ـاه
ـ
املحم
ـظ
دربــارۀ آن ،ایــن تعبیــر را بهکاربردهانــد« :املـ ّـأول و هــو اللفـ
ِ
بقر ينـ ٍـة مقتضيـ ٍـة لــه عقليــة كانــت أو نقليــة؛ 4مــوؤل ،لفظــی اســت کــه بــه قرینــۀ عقلــی و یــا
نقلــی ،بــه معنــای مرجوحــش حمــل میشــود» .اســترآبادی دربــارۀ آن میگویــد« :مــا کان
َ
ً
ُ
ـوه فینصــرف عــن ظاهـ ِـره؛ 5حدیثــی کــه ظاهــرش مخالــف
ظاهـ ُـر ُه خمالفــا للدلیـ ِـل القطعـ ِـی َو نـ ِ
بــا دلیــل قطعــی باشــد ،از ظاهــرش بــه معنایــی دیگــر برگردانــده میشــود».
وجــود چنیــن اصطــاح و تعبیــری دربارۀ حدیث ،نشــان میدهد کــه حدیثپژوهان
بــا واقعیتــی دربــارۀ حدیــث مواجــه شــدهاند و در میــان رد و قبــول حدیــث ،راهــی را
یافتهانــد بــه نــام تأویــل و حدیــث را نــه بــه معنــای راجــح و یــا اســتعمالی الفاظــش کــه
بــه معنــای مرجــوح و تأویلــی آن معنــا کــرده و بدیــن ترتیــب آن را پذیرفتهانــد و بــه
مضمــون تأویلــی آن عمــل کردهانــد.
اخبار تأویلی و تأویل اخبار
علمــای فقــه و اصــول ،در مباحــث نظــری ،بــه لــزوم تأویــل پــارهای از اخبــار
پرداختهانــد .شــارحان حدیــث نیــز در مقــام شــرح و تفســیر ســخنان منســوب بــه پیامبــر
و امامــان احادیــث را تأویــل کردهانــد و کســانی دراینبــاره کتــاب نوشــتهاند؛ ســید رضــی
(د  406هــ) در کتــاب المجــازات النبویــة بــه  365حدیــث پرداختــه و بــر آن اســت کــه
در آن احادیــث ،منظــور پیامبــر ،ظاهــر ســخنانش نبــوده و بلکــه ایشــان ارادۀ دیگــری از
 .1لب اللباب ،ص .76
 .2معجم لغة الفقهاء ،ص .436
 .3مقباس الهدایة ،ج  ،1ص 344؛ برگرفته از قوانین االصول ،ص  345چاپ سنگی.
 .4دراسات فی علم الدرایة ،ص .57
 .5لب اللباب ،ص .76
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االشتغال ِبش ِرح
الختلف ِة و ال ِ
حاد ِ
ِ
ٍ
كتاب ي ِتوي عیل ِ ِ
َ َ ْ ُ َّ
ّ
ُْ
الدين؛ 4پرداختن به شرح کتابی که حاوی
تناف َي ِة ِمن أعظ ِم ال
ات ِف ِ
هم ِ
ال ِ
تأویل اخبار اختالفی و احادیث ناسازگار باشد ،از بزرگترین کارهای مهم در
دین است.

وی در تشریح چگونگی این امر ،چند صورت ذکر میکند و ازجمله میگوید:
 .1تأویل مختلف الحدیث ،ص  302و .303
َ
َ
َ
خلق ُه إستلیق و َو َ
«ان َ
ّ .2
رجليه عل األخری».
ضع أحدی
اهلل َتعایل ّملا قیض
ِ
 .3مشکل الحدیث و بیانه ،ص  120و .121
 .4تهذیب االحکام ،ج  ،1ص .3
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آنهــا داشــته اســت .او هرچنــد از تعبیــر مجــاز اســتفاده کــرده ،امــا دقــت در نوشــتۀ وی ،ایــن
واقعیــت را برمــا میکنــد کــه کلمــات در معنــای حقیقــی خــود بــه کار نرفتهانــد و معنایــی
ُ
دیگــر دارنــد کــه همــان توجیــه و تأویــل اســت .ابــن قتیبــۀ دینــوری (د  273هـــ) در کتــاب
تأویــل مختلــف الحدیــث  66خبــر را بــه تعبیــر وی «مطاعــن مناهضــن» اســت ،توجیــه کــرده
اســت .ابــن قتیبــه گرایــش ســلفی دارد و بــا تأویــل میان ـهای نــدارد ،ولــی ایــن اثــر را پدیــد
َ
ـن ُأ ْص ُب َعـ ْ
ال ْؤ ِمــن َبـ ْ َ
آورده اســت .او بــرای نمونــه ،دربــارۀ حدیــث « َّان َق ْلـ َـب ْ ُ
ـن ِمـ ْـن أ َص ِابـ ِـع اهلل»
ِ
ِ
ابتــدا نظــر کســانی را مطــرح کــرده کــه :ا گــر انگشــتان ،نعمــت باشــند ،خبــر صحیــح اســت و
ا گــر انگشــتان حســی منظــور باشــد ،درســت نیســت ،ســپس میگویــد :نــه انگشــتان خداونــد،
چونــان انگشــتان مــا اســت و نــه مشــت او هماننــد مشــت مــا 1.محمــد بــن فــورک اصفهانی (د
 406هــ) در کتــاب مشــکل الحدیــث و بیانــه بــه حــل مشــکالت و تأویــل احادیثــی پرداختــه
ً
کــه عمدتــا شــگفت و عجیبانــد؛ ماننــد ایــن خبــر کــه خداونــد بعــد از اینکــه عالــم را آفریــد،
یهــم گذاشــت 2.او در توضیــح ،بهصراحــت از تأویــل
بــه پشــت دراز کشــید و پاهایــش را رو 
یادکــرده و گفتــه اســت کــه منظــور از بــه پشــت دراز کشــیدن ،تــرک آفریــدن امثــال آفریدههــا
یهــم انداختــن پاهــا ،آفریــدن مخلوقــات بــه گونههــای ســالم و بیمــار،
اســت و مــراد از رو 
یهــم انداختــن آنهــا اســت؛ یعنــی ایــن گروههــا باهــم
فقیــر و غنــی ،شــقی و ســعید و  ...رو 
هســتند و برخــی بــر برخــی دیگــر ســیطره مییابنــد 3.بــا ایــن وصــف ،کار توجیــه حدیــث و
قابلهضــم و فهــم کــردن آن در سـ ّـنت شر حنویســی و تفســیرنگاری حدیــث ،شــکلگرفته
و ادامــه یافتــه اســت .شــیخ طوســی کتــاب تهذیــب االحــکام را بــه همیــن منظــور نوشــته و
در مقدمــۀ آن ،پــس از ذکــر وضعیــت احادیــث و ناســازگاری احتمالــی میــان آنــان ،تأویــل را
راهــکار جمــع میــان اخبــار متنافــی معرفــی کــرده و مینویســد:

13

ُ
َ
الوجه ِفهيا إ َّما ب َت ْأو يل َأ ْ َ
وأ ّ َ
ج ُع َب َينا و َب َينا؛ 1وجه روایت را با تأویلی
بي
ِ
ِ ِ ِ ٍ

مشخص کنم تا میان آنها جمع نمایم.

و در ادامه افزوده است:
هر چه توانستم برخی از احادیث را تأویل کنم ،بی آنکه در سندش
اشکالی وارد کنم ،از آن نمیگذرم و میکوشم تا در معنای تأویلشده
حدیث ،حدیثی را نقل کنم که آن حدیث را چه به صراحت و چه به
فحوا ،در بر بگیرد .تا طبق فتوا و تأویل اثر ،عمل کنم.

2
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اینهــا و هماننــد اینــان ،از شــارحان حدیــث ،تالشهــای بســیاری کردهانــد تــا
بــا تأویــل حدیــث ،مشــکل برخــی از احادیــث را حــل و آنهــا را قابــل اســتناد کننــد و از
ســقوط اعتبارشــان جلوگیــری نماینــد .چنیــن امــری ،ازای ـنرو بــوده کــه شــارحان ،در
َ
برخــورد بــا احادیــث ،آنهــا را در نــگاه بــدوی ،منکــر و غیرقابلقبــول تشــخیص داده و
کوشــیدهاند راهــی بــرای فهــم آنهــا و مقبــول شدنشــان بیابنــد .بــرای نمونــه ،مــوارد زیــر
شــایان توجهانــد:
بنابــر روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ ســؤال شــد :معنــای کالم کســانی کــه میگوینــد
خداونــد بــه آســمان دنیــا فــرود میآیــد ،چیســت؟ امــام پاســخ داد :خداونــد ،بــا همــه
نســبت مســاوی دارد و نیــاز بــه فــرود آمــدن نــدارد .شــارح ایــن حدیــث ،منظــور آن را،
فــرود خداونــد ،در ش ـبهای جمعــه و یــا یکســوم آخــر شــب و  ...دانســته و در ادامــه،
گفتــه اســت :ایــن خبــر صحیــح و تأویــل شــده اســت و گویــی تأویــل آن ،فــرو فرســتادن
3
فرشــته اســت.
در خبــری ،آمــده کــه رســول خــدا بــه دختــرش فاطمــه؟س؟ بــردهای داد و در آن خبــر
آمــده کــه فاطمــه ،لباســی بــه تــن داشــت کــه وقتــی بــا آن ســرش را میپوشــاند ،پایــش و
وقتــی پایــش را میپوشــاند ،ســرش بازمیمانــد و ایــن مایــۀ اذیــت وی میشــد .رســول
4
خــدا بــه ایشــان گفــت[ :بازمانــدن] اشــکالی نــدارد؛ چراکــه آن غــام ،غــام تــو اســت.
شــارحان حدیــث ،کوشــیدهاند بخــش پایانــی ایــن خبــر را کــه چگونــه پیامبــر گفتــه
اســت :بازمانــدن ســر و پــای زن در برابــر مــرد ،اشــکالی نــدارد ،توجیــه کننــد ،ازجملــه،
َ
َ َ ْ َ َْ
ديــث َع َــی أ َّن ُــه َ
كان َص ً
غيــرا
گفتهانــد :آن بــرده ،پســربچه بــوده اســتّ « :إن تأو يــل ال ِ
 .1همان.
 .2همان.
 .3ر.ک :الهدایا لشیعة ائمة الهدی ،ج  ،2ص  277و .278
 .4السنن الکبری ،ج  ،7ص .95

جـ ًّـدا»ُ 1.ســبکی (د  756هــ) دراینبــاره ،از ابوحامــد ّ
غزالــی (د  505هـــ) تأویلــی را نقــل کــرده
ِ
2
و گفتــه اســت :تأویــل ابــو حامــد ،خــوب اســت.
اخبــاری وجــود دارد کــه در آنهــا از رؤیت معصومان از ســوی محتضر ،ســخن گفتهشــده
اســت .شــیخ مفیــد ایــن روایــات را بــه معنــای بــاور بــه والیــت آنهــا دانســته ،نــه دیــدن بــا
چشــم و بــه ایــن روش آنهــا را تأویــل کــرده اســت:
منظور از دیدن پیامبر و امام علی از سوی محتضر ،اطالع پیدا کردن از نتیجۀ
والیت آنها یا تردید در آن و دشمنی با آن دو ،یا کوتاهی کردن در حقشان
است؛ با یقین پیدا کردن به نشانههایی که محتضر در خود مییابد و منظور
از نشانه و شهود احوال و دیدن امور ،درک کردنی است که با آنها تردیدی
برای او نمیماند؛ نه اینکه با چشم ،آن دو را ببیند و با اتصال شعاع چشم به
جسم آنها نگاه کند.

3

 .1األشباه و النظائر ،ص .262
ُ ّ
ٌ
ُ
الشیخ ابو حامد تأو یل َج ّید».
 .2قضاء األرب فی أسئلة حلب ،ص « 285التأو یل الذی َح ُله
 .3اوائل المقاالت ،ص .74
 .4ر.ک :زلزال 6 :و .7
 .5انشقاق.6 :
 .6اوائل المقاالت ،ص .74
 .7هود.108 :
 .8متشابه القرآن ،ج  ،1ص .179
 .9همان.
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وی در ادامــه بــرای ایــن ادعــا و تأویــل خــود ،شــاهد و دلیــل م ـیآورد کــه خداونــد هــم
در قــرآن ،از رؤیــت ذرۀ عمــل خــوب ســخن گفتــه اســت 4و منظــور ،دیــدن نتیجــه اعمــال
اســت؛ نیــز از لقــای خــدا 5یادکــرده کــه منظــور ،لقــای جــزای اعمــال اســت؛ و تأ کیــد کــرده
ایــن دیــدگاه محققــان شــیعه اســت ،امــا حشــویه ،بــر آنانــد کــه محتضــر ،پیامبــر و ولــی خــود
6
را بــا چشــم میبینــد.
بدیــن ترتیــب او اینگونــه از اخبــار را بــا تأویــل میپذیــرد و رؤیــت مــادی پیامبــر و  ...را
در حــال احتضــار ،گویــی امــری ناممکــن و نامعقــول میشــمارد.
ـعید سـ ٌ
دربــارۀ روایــت «السـ ُ
ـعید یف بطـ ِـن ِّامـ ِـه و الشـ ُّـی شـ ٌـی یف َبطـ ِـن ِّامـ ِـه» ،ابــن شــهر آشــوب
(د  588هــ) گفتــه اســت :ا گــر خبــر درســت باشــد ،تأویــل آن و تأویــل آیــۀ « َف ّأمــا ّالذیـ َـن ُسـ ُ
ـعدوا
فــی َ
8
اجل ّنـ ِـة» 7ایــن اســت کــه نیکبخــت و بدبخــت ،وضعیتش در عالم برزخ آشــکار میشــود.
و در توضیــح آن افــزوده 9کــه ّام بــه چیــزی گفتــه میشــود کــه امــور بــه آن بازمیگردنــد.
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دربــارۀ خبــری کــه در آن گروهــی از ّ
جهنــم خــارج و وارد بهشــت میشــوند کــه نــه
کافرنــد و نــه مؤمــن ،عروســی ُحویــزی (زنــده بــه  1073هـــ) گفتــه اســت :ایــن خبــر اگــر
1
درســت باشــد ،تأویلــش ایــن اســت کــه اینــان شــخصیتهای واالی مؤمنــان نیســتند.
در روایتــی آمــده اســت :ا گــر مــردی کــه همســر آزاد دارد ،بــا زنــی آزاد زنــا کنــد ،رجــم
میشــود ،امــا داشــتن زن بــرده ،یهــودی و مســیحی ،مایــۀ محصنبــودن مــرد نمیشــود؛
درنتیجــه ،در صــورت زنــا ،رجــم نمیشــود؛ همچنیــن اگــر مــرد ،زن آزاد دارد و بــا زن
بــرده ،یهــودی و مســیحی زنــا کنــد ،محکــوم بــه رجــم نیســت؛ محمدتقــی مجلســی (د
 1070هــ) میگویــد :منظــور ،از زن آزاد در فــراز دوم حدیــث ،زن ُمتعــه اســت و افــزوده کــه
ناگزیــر از چنیــن تأویلــی هســتیم تــا بتوانیــم اخبــار را جمــع کنیــم 2.مجلســی صراحــت زن
حـ ّـر ،در ایــن خبــر را بــه قــول خــودش بــرای حفــظ احادیــث ،بــه زن متعــه تأویــل کــرده
اســت!
دربــارۀ حدیــث مشــهور افتــراق ّامــت بــه  73ملــت ،ایــن نکتــه مطر حشــده کــه
اختالفــات فقهــی هــم اختــاف اســت و بایــد مشــمول حدیــث شــود و همــۀ فقیهــان جــز
یــک گــروه ،اهــل نجــات نباشــند .عبدالقاهــر تمیمــی اســفراینی (د  429هـــ) بــرای حــل
ایــن مشــکل ،بــر آن اســت کــه منظــور ،اختــاف در اصــول اســت و شــامل اختالفــات
فقهــی نمیشــود .وی در ادامــه ،گفتــه اســت :تأویــل درســت حدیــث روایتشــده دربــارۀ
3
 73ملــت شــدن امــت ،اختــاف در اصــول اســت؛ نــه اختــاف در فــروع فقهــی.
دربــارۀ چگونگــی حمــل جنــازه ،در روایتــی گفتهشــده اســت :حامــل تابــوت ،از جانــب
راســت جلــو تابــوت شــروع کنــد و بعــد بــه قســمت راســت آخــر بــرود و بعــد بــه ســمت چــپ
نطــور دور بچرخــد .محمدباقــر مجلســی دراینبارۀمیگویــد :نظــر قویتــر،
بــرود و همی 
حمــل جنــازه بــا شــانه راســت اســت و دور زدن و بعــد بــه ســمت چــپ رفتــن و ســرانجام
4
مینویســد :اظهــر ایــن اســت و گرنــه ،روایــات را بهجهــت رفــع تنافــی ،بایــد تأویــل کــرد.
دربــارۀ مــردی کــه در یــک روز بــا یــک زن چنــد بــار عمــل خــاف عفــت انجــام دهــد،
در روایــت آمــده کــه بــر او ،یــک حــد جــاری میشــود؛ محمدتقــی مجلســی معتقــد اســت
ایــن ،در صورتــی اســت کــه شــهادتهای علیــه او بــرای آن کار ،بافاصلــه نباشــد .وی
ظاهــر روایــت را بــا تعبیــری خــاف آن ،معنــا کــرده کــه همــان تأویــل اســت؛ و ازای ـنرو،
 .1نور الثقلین ،ج  ،3ص .478
 .2روضة المتقین ،ج  ،11ص .46
 .3الفرق بین الفرق ،ص .7
 .4بحار األنوار ،ج  ،78ص .279

گفتــه :ایــن ،آن تأویلــی اســت کــه اصحــاب گفتهانــد.
دربــارۀ زن مســتی کــه خــود را در اختیــار مــردی قــرار داده و بعــد ،از مســتی درآمــده و
گمــان کــرده کــه زن آن مــرد شــده و همســریاش را بــا همــان تصــور ،ادامــه داده ،در حدیثــی
گفتهشــده کــه همســری وی ،درســت اســت ،مجلســی اول ،گفتــه کــه ایــن ،ازآنرو اســت
کــه عقــد در حــال مســتی ،فضولــی بــوده و بعــد کــه حــال زن عــادی شــده ،آن را تنفیــذ کــرده
2
اســت؛ و از ایــن ،تعبیــر کــرده کــه «تأویــل درســت ،ایــن اســت».
بنابــر روایتــی امــام صــادق؟ع؟ بــه ابــان فرمــود :وقتــی وارد کوفــه شــدی ،ایــن حدیــث
را بــرای مــردم روایــت کــن :هــر کــس خالصانــه بــه یگانگــی خداونــد شــهادت دهــد ،بهشــت
برایــش قطعــی اســت 3.ابــان بــه امــام گفــت :ممکــن اســت گروههــای مختلفــی را ببینــم.
بــرای همهشــان ایــن را بگویــم؟ امــام فرمــود :آری! مجلســی میگویــد :بایــد ایــن روایــت را
بــه دو جهــت تأویــل کــرد :نخســت اینکــه ســاحت دیــن از تناقــض در امــان بمانــد؛ چــون بــر
اســاس ظاهــر آیــات و روایــات ،عــذاب وعــده دادهشــده بــرای برخــی از گناهــکاران ،حتمــی
و ابــدی اســت؛ و ایــن ،بــا حکــم روایــت یادشــده ،ســازگار نیســت؛ بنابرایــن ،روایــت تأویــل
نکــه ایــن حکــم بــرای قبــل از نــزول تکالیــف اســت .دوم اینکــه گفتــه شــود :ایــن
شــود بــه ای 
حکــم ،مشــروط بــه شــروطی اســت .مجلســی بعدازایــن توضیحــات ،از بخــاری نقــل کــرده
کــه وی ،روایــت را تأویــل کــرده اســت بــه شــخص ثابتقدمــی کــه تــا مــرگ ،بــر ایمانــش
4
باقــی باشــد.
دربــارۀ خبــری کــه گفتــه بــر میتــی کــه دفــن شــده ،نمــاز خوانــده نشــود ،شــیخ طوســی
مینویســد :منظــور ایــن اســت کــه بعــد از گذشــت یــک شــبانهروز ،نمــاز نــدارد؛ نــه اینکــه
بالفاصلــه پــس از دفــن ،یــا ســاعتی بعــد و یــا بعــد از روز دفــن ،نمــاز خوانــده نشــود .وی در
ادامــه توضیــح میدهــد بــا ایــن احتمــال ،تنافــی بیــن ایــن روایــت و روایتهــای دیگــر کــه در
آنهــا آمــده نمــاز بــر میــت پــس از دفــن جایــز اســت ،برطــرف میشــود و ا گــر تأویــل نکنیــم،
بایــد همــۀ روایــات دیگــر را فاقــد اعتبــار بدانیــم و ایــن ،جایــز نیســت 5.شــیخ در ایــن نوشــته،
بهصراحــت از اســقاط خبــر بــدون تأویــل ســخن میگویــد و میافزایــد کــه ســاقط کــردن
روایــات از اعتبــار ،روا نیســت.
1

نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث

 .1روضة المتقین ،ج  ،10ص .32
 .2همان ،ج  ،8ص .230
 .3الکافی ،ج  ،2ص .520
 .4مرآة العقول ،ج  ،12ص .211
 .5مالذ االخیار ،ج  ،5ص .371
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دربــارۀ خبــری کــه فــروش نســیه دینــار را ُمجــاز شــمرده اســت و علــت آورده کــه طــا
و دیگــر چیزهــا در خریدوفــروش یکســاناند 1،مجلســی در آغــاز ،ســند حدیــث را تضعیــف
کــرده و ســپس بــه بررســی مفــاد آن پرداختــه و بیــان میکنــد :ایــن اخبــار ،وجهــی از
تأویــل را دارنــد :نســیه ،در خبــر یادشــده ،صفــت دنانیــر اســت و نــه حــال بــرای بیــع و
بــا ایــن توصیــف ،معنــای حدیــث ایــن میشــود :ا گــر کســی از کســی چنــد دینــار طلــب
دارد ،میتوانــد آن را بــه او بــه ارزش زمــان معاملــه یــا بیشــتر ،بــه چنــد درهــم بفروشــد و
2
بهایــش را همانجــا بگیــرد؛ در ادامــه مینویســد :مــا میگوییــم :ایــن ،درســت اســت.
مرحــوم شــعرانی (د  1392هــ) در بحــث فطــرت آدمــی و اینکــه اخبــار تاییــد میکنــد
کــه همــۀ آدمیــان مفطــور بــه فطــرت الهــی هســتند ،میگویــد :در صــورت وجــود روایاتــی
خــاف ایــن ،بایــد تأویــل شــوند تــا بــا عقــل ناســازگار نباشــند:
ا گر حدیث دیگری صحیح و مخالف این حدیث (حدیث زادهشدن
انسانها بر اساس فطرت توحیدی) بود ،چون فطرت انسانها گوناگون
است و برخی به فطرت شرک و فساد آفریده شدهاند ،ناگزیر آن حدیث
سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397
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صحیح ،باید تأویل شود؛ بهگونهای که مخالف عقل و مقتضای آیات
یادشده (آیات حاوی فطرت انسان) نباشد.

3

اینهــا نمون ـهای از روایــات بســیاری اســت کــه در منابــع حدیثــی آمــده و شــارحان
حدیــث تــاش کردهانــد بــا توجیــه و یافتــن معنایــی مقبــول ،از اعتبــار افتــادن آنهــا
بــه جهــت محتوایشــان ،جلوگیــری کننــد و بــه احادیــث معتبــر ،ملحــق نماینــد تــا
ً
مورداســتفاده قــرار گیــرد .ایــن گفتههــا هرچنــد عمدتــا دربــارۀ اخبــار متعــارض اســت ،امــا
نکتــۀ مهــم آنهــا ،اســتفاده از تأویــل اســت .ایــن رویکــرد در تفســیر حدیــث را میتــوان
بهمثابــه یــک اصــل تلقــی کــرد و در هرجایــی کــه نیــاز بــدان اســت ،بــا رعایــت همــه
جوانــب امــر ،بــه کار بــرد.
تعارضها و راهکار تأویلی آن
ّ
ناســازگاری ادلــه ،یعنــی ناهمخوانــی گزارههایــی کــه وقتــی در کنــار هــم قــرار
میگیرنــد ،همدیگــر را نفــی میکننــد و وجــود یکــی ،رافــع و یــا کاذب دیگــری اســت ،چــه
 .1تهذیب االخبار ،ج  ،7ص .101
 .2مالذ االخیار ،ج  ،11ص .109
 .3الوافی ،ج  ،4ص .23

ً
حمكات ُالقرآن و ظواهرهَ ،ي ُب تأو ُيله و ُ
ّان احلديث إذا َ
طرحه؛
كان خمالفا ُمل
ِ
ِ
ِ
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ا گر حدیث مخالف محکمات قرآن و ظاهر آن بود ،باید تأویل و [یا] کنار

گذاشته شود.

ناســازگاری ادلــه ،گاهــی میــان گــزارۀ حدیثــی و عقــل اســت .منظــور از ناســازگاری گــزارۀ
حدیثــی بــا عقــل ،تعــارض مضمــون حدیــث بــا یافتههــای حســی و تجربــی و یــا رهــاورد
قطعــی عقــل اســت؛ گفتنــی اســت :گزارههایــی وجــود دارنــد کــه بــرای عقــل قابلفهــم
نیســتند و گزارههایــی کــه عقــل در نــگاه نخســت ،منکــر آنهــا اســت؛ گزارههــای نــوع
 .1بحوث فی علم االصول ،ج  ،7ص .107
 .2حاشیة الصاوي علی تفسیر الجاللین ،ج  ،1ص .186
 .3تهذیب األحکام ،ج  ،1المقدمۀ ،ص .2
 .4برای نمونه ،ر.ک :المحاسن ،ج  ،1ص 225؛ الکافی ،ج  ،1ص .68 – 62
 .5برای اطالعات بیشتر ،ر.ک :حدیث پژوهی ،ج ،۱ص  ۰۰۲به بعد.
 .6الکشف الوافی ،ص .201

نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث

امــر بــه انجــام کاری باشــد یــا نهــی از آن 1.و تأویــل نیــز ــــ چنانکــه گذشــت ــــ یعنــی خــاف
متــن را ظاهــر آن معنــا کــردن و وجهــی موجــه برایــش یافتــن .ایــن مســئله از چنــان اهمیتــی
برخـ�وردار اسـ�ت کـ�ه صـ�اوی ( 1241 – 1175هـــ) در تفســیر اخــذ بــه محکــم و متشــابه ،از قــول
عالمانــی نقــل میکنــد :از ریش ـههای کفــر ،اخــذ بــهظاهــر کتــاب و سـ ّـنت اســت 2.او در ایــن
گفتــه ،بــه تأویــل نکــردن متــن ،درجایــی کــه تأویــل الزم اســت ،نظــر دارد.
تعــارض ادلــه ،گاهــی میــان اخبــار و قــرآن و گاهــی در میــان خــود اخبــار و احادیــث اســت.
تعــارض احادیــث ،اتفاقــی مســلم و محــرز اســت و ازای ـنرو ،شــیخ طوســی (د  460هـــ) در
مقدمــۀ کتابــش دربــارۀ اخبــارّ ،مدعــی اســت کــه احادیــث اصحــاب مــا ،دارای اختــاف و
تبایــن و تنافــی و تضــاد اســت؛ در حــدی کــه گاهــی خبــری نیســت ،مگــر اینکــه در برابــرش،
خبــری متضــاد هســت.3
ایــن واقعیــت ،تنهــا از کاوش در الب ـهالی احادیــث بــه دســت نیامــده کــه در خــود
احادیــث اســت 4و ایــن یعنــی اینکــه تعــارض حدیــث ،معرفــت درجــۀ دو نیســت ،بلکــه در
خــود نصــوص دینــی بــدان پرداختهشــده اســت؛ وجــود ایــن واقعیــت باعــث شــده کــه از
دیرزمــان ،عالمانــی بــرای حــل مشــکل اخبــار متعــارض ،تالشهــای گســتردۀ علمــی بــه
5
عمــل بیاورنــد.
احادیــث مخالــف قــرآن تکلیفشــان روشــن اســت؛ ا گــر امــکان تأویــل داشــته باشــد،
یشــود .چنانکــه گفتهانــد:
تأویــل و گرنــه کنــار گذاشــته م 
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ً
نخســت ،از موضــوع ایــن پژوهــش خــارج اســت ،بنابرایــن ،احــکام فقهــی کــه عمومــا
وجهشــان بــرای عقــل محــرز و مشــخص نیســت ،از موضــوع تعــارض ادلــه بــا عقــل
بیــرون اســت.
یکــه اثبــات و رد و قبــول حقانیــت اصــل دیــن ،بــا عقــل ممکــن اســت و در
ازآنجای 
آموزههــای دینــی بــه اندیشــیدن در آنهــا تأ کیــد شــده ،اصــل آن اســت کــه آنچــه از
ســوی شــارع و یــا راویــان شــریعت (پیامبــر و اوصیــای او) اســت ،نبایــد امــوری فراعقلــی
و غیرقابلفهــم و یــا ناســازگار بــا عقــل باشــد .شــاید از همیــن رو اســت کــه شــیخ طوســی
1
میگویــد :از قرائنــی کــه دال لــت بــر درســتی اخبــار میکنــد ،ســازگاری بــا عقــل اســت.
بــا ایــن وصــف ،در تعــارض ادلــه ،دو اصــل متفــاوت وجــود دارد :یــک اصــل آنکــه
اخبــار متعــارض ،از اعتبــار ســاقطاند 2و دیگــر ،اینکــه تــا جــای ممکــن ،خبــر (حتــی خبــر
متعــارض) حفــظ میشــود؛ بــرای حفــظ خبــر ،اصلــی بــا عنــوان تأسیسشــده اســت:
َ
«اجلمـ ُـع مهمــا امکـ َـن أویل ِمـ َـن الطـ ِـرح» 3.جمــع در «اجلمـ ُـع مهمــا امکـ َـن »... ،را تصــرف در
4
دال لــت ظاهــر حدیــث دانســتهاند.
در حــل اخبــار متعــارض ،اعــم از تعــارض دو خبــر و تعــارض خبــر و عقــل ،یکــی از چنــد
راهکار زیــر ،شــایان توجه اســت:
1.1دو خبــر ،از همــان آغــاز مــردود اعــام شــود؛ براســاس اصــل از اعتبــار افتــادن دو خبــر
متعــارض.

ً
َ
املتعار َضنيَ ،تقتيض ُس ُ
قوطهما معا؛ 5قاعده در دو خبر
ّان القاعدة يف ُ ِ ِ
متعارض این است که هر دو از اعتبار میافتند.

2.2تــاش شــود خبــر تفســیر و شــرح گــردد و معنــای احتمالــی مقبولــی پیــدا کنــد و
یکــه راهــی بــرای عقلپذیــر کــردن وجــود نداشــت ،مــردود و یــا مســکوت اعــام
درصورت 
شــود.
3.3به گویندگان آن ارجاع شود؛ چنانکه در خود اخبار آمده است.
بــرای نمونــه ،مجلســی در خبــری بلنــد کــه در آن از سوارشــدن امــام حســن و امــام
حســین؟امهع؟ بــر ابــر و پدرشــان بــر ابــری دیگــر و جایــگاه امــام علــی؟ع؟ در قیــاس بــا دیگــر
 .1العدة ،ج  ،1ص .143
 .2اصول الفقه ،ج  ،2ص .237
 .3همان ،ج  ،2ص .227
 .4تقریرات آیة اهلل المجدد الشیرازی ،ج  ،4ص .195
 .5ر.ک :فوائد االصول ،ج  ،5ص .79

تأویل حدیثی که عقل منکر آن است نیز مانند اقدام به رد آن ،روا نیست؛
چون ممکن است که اینها از اسرار آل محمد باشد.

3

5.5تالش شود با توجیه مقبول ،اخبار را با عقل سازگار کرد.
ســازگار بــودن آموزههــای عقلــی بــا آموزههــای دینــی ،یــک اصــل اســت .هرچنــد در
میــان نحلههــای مختلــف فکــری ،دراینبــاره ،اختــاف وجــود دارد .ســلفیها ،اصــل را
نــص و ایمــان بــه آن را واجــب و تصــرف در نــص را نــاروا میشــمارند؛ 4امــا بخــش بزرگــی
از عالمــان و اهــل نظــر ،از امامــی و غیــر امامــی ،اصــل ســازگاری و امــکان تأویــل ظاهــر را
تلقــی بــه قبــول کردهانــد و در راســتای ایــن اصــل ،بــه شــرح ،توجیــه و تأویــل گزارههــای
حدیثــی و حتــی آیــات قــرآن پرداختهانــد؛ کســانی از اهلســنت بهصراحــت معتقدنــد
ســازگاری نقلهــا بــا عقــل ،الزم اســت و هــر چــه را عقــل بپذیــرد ،تصدیقــش الزم اســت:
 .1بحار االنوار ،ج  ،27ص .40
 .2عوالی اللئالی ،ج  ،4ص .134
 .3المحتضر ،ص .7
 .4ر.ک :اصول مسائل العقیدة عند السلف ،ج  ،2ص .6

نقش تأویل در اعتبارسنجی إسناد حدیث

پیامبــران ،ســخن بــه میــان آمــده ،گفتــه اســت :ایــن خبــری غریــب اســت کــه در اصــول
پیــش خودمــان آن را ندیدهایــم و رد هــم نمیکنیــم و علــم آن را بــه معصومــان ارجــاع
1
میدهیــم.
در روایــت مقبولــۀ ُعمــر بــن َحنظلــه کــه در فقــه و اصــول ،بســیار مورداســتفاده اســت
و حــاوی نکتههــای مهــم و کلیــدی در بــاب حــل ناســازگاریهای متــن اســت ،آمــده
کــه ا گــر حاکمــان عامــه بــا دو خبــر متعــارض موافــق بودنــد ،توقــف کــن تــا بــه امــام خــود
نکــه توقــف در هنــگام شــبهه ،بهتــر از افتــادن در هالکــت
دسترســی پیــدا کنــی؛ چــه ای 
2
اســت.
نتیجۀایــن راهحــل ســوم ،در دوران نبــود معصومــان ،مســکوت گذاشــتن آن ،یعنــی
بیاســتفاده گذاشــتن حدیــث تــا تعییــن تکلیــف آن اســت.
4.4به نص بسنده و از تأویل پرهیز شود.
برخــی معتقدنــد :نــص را نبایــد بههیــچروی از دســت داد؛ ایــن گــروه در میــان
لسـ ّـنت و شــیعه وجــود دارد؛ در میــان عالمــان شــیعی ،کســانی معتقدنــد روایاتــی کــه
اه 
بــرای عقــل غیرقابلبــاور اســت ،از اســرار آل محمــد اســت و نبایــد آنهــا را تأویــل کــرد و
عقــل ،حــق انــکار آنهــا را نــدارد .شــیخ حســن بــن ســلیمان حلــی (د  802هـــ) در کتــاب
المحتضــر مینویســد:

21

هر چه که نقل شود ،باید با دقت در آن نگریست؛ درصورتیکه نقلها
متنی استوار دارند و قطعی بوده و احتمالی در آنها راه ندارد و عقل آنها
را روا میداند ،تصدیق آنها ،واجبی حتمی است ... ،اما ا گر عقل نظر به
محال بودن [ظاهر] آنها دارد ،هر چه که نقلشده ،باید تأویل گردد.
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ابــن تیمیــه (د  728هــ) ســخنی را بــه کســانی کــه بدعتگــذار میدانــد ،نســبت
میدهــد :هنگامی کــه بیــن عقــل و نقــل ،تعــارض شــد ،نقــل نمیتوانــد مقــدم باشــد؛
شکــردن عقــل اســت و عقــل ،اســاس نقــل اســت و مخــدوش
زیــرا چنیــن کاری ،مخدو 
کــردن اســاس یکچیــز ،خدشــه در خــود آن اســت .بــا ایــن حســاب ،عقــل ،مقــدم اســت؛
2
و بــا ایــن تقدیــم ،یــا بایــد نقــل تأویــل شــود و یــا رهــا و بــه صاحــب ســخن وا گــذار گــردد.
او پــس از نقــل ایــن نظــر ،توضیــح میدهــد و نــام کســانی و نحلههایــی را مــیآورد و
میگویــد :او کتابــش درء تعــارض العقــل و النقــل را بــرای دفــع فســاد ایــن قاعــده (تقــدم
3
عقــل بــر نقــل) نوشــته اســت.
در برابــر ایــن ادعــا ،کســانی معتقدنــد :وقتــی حدیــث در برابــر عقــل قــرار میگیــرد،
بایــد تأویــل شــود .تاجالدیــن ُســبکی (د  771هـــ) از ایــن گــروه اســت؛ وی مینویســد:
تأویل حدیث و گذشتن از ظاهر آن ،بهتر از نابودکردن قاعدهها است.

4

قرافی (د  684هـ) معتقد است :در تعارض عقل و نقل ،نقل باید تأویل گردد:
زمانی که عقل و نقل متعارض شدند ،باید براساس قاعده ،نقل به خاطر
عقل ،تأویل شود.

5

بــا ایــن وصــف ،بهرغــم مخالفخوانــی ســلفیان در بــاب تأویــل روایاتــی کــه بــا عقــل
ســازگار نیســتند ،کســانی تأویــل نکــردن را در هــم شکســتن قاعــده میداننــد و در سـ ّـنت
تفســیر متــون دینــی ،ایــن مهــم ،تلقــی بــه قبولشــده و بــه تأویــل متــون پرداختهانــد.
از افراطوتفریطهــا دراینبــاره کــه بگذریــم ،ایــن ،یــک اصــل عقالیــی اســت و شــارحان
متــون ،تــاش خــود را بــر تأویــل و توجیــه احادیثــی متمرکــز کردهانــد کــه خــاف عقــل
ّ ً
ُ
ّ ّ
َ
ُ
جموزا ُله َو َج َب
السمع به ُينظر ،فإن كان العقل
«مث كلما ورد
 .1االقتصاد فی االعتقاد ،ص 115
ُّ َ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
مستندها ال يتطرق إلهيا احتمال  ...و
و
ا
متن
يف
قاطعة
السمعية
التصديق ِبه قطعا إن كانت األدلة
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
حالت ِه ف ُ
فیه تأو یل ما َو َرد
السمع ِبه».
یجب ِ
باست ِ
اما ما قیض العقل ِ
 .2درء تعارض العقل و النقل ،ج  ،1ص .4
 .3همان ،ج  ،1ص .21
 .4األشباه و النظائر ،ص .231
 .5نفائس االصول فی شرح المحصول ،ج  ،2ص .754

 .1عوالی اللئالی ،ج  ،1ص 52؛
 .2مسند احمد ،ج  ،21ص .124
 .3اقبال االعمال ،ج  ،2ص .01
 .4السنن الکبری ،ج  ،6ص .154
 .5االصول الستة ،ص .204
 .6مسند احمد ،ج  ،3ص .122
 .7التوحید ،ص .152
 .8مسند احمد ،ج  ،6ص .250
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اســت؛ یعنــی عقــل آن را یــا خــاف یافتههــای حســی و تجربــی میدانــد و یــا بــا مســلمات
عقلــی ناســازگار می یابــد.
بههمیــن بســنده اســت کــه گفتــه شــود :بســیاری از ســخنان ،حتــی ســخنان خــدا
و رســول خــدا ،معنایــی جــز ظاهرشــان دارنــد و تعبیــر مجــاز از آنهــا ،دعوایــی لفظــی
اســت و واقعیــت را تغییــر نمیدهــد .فهــم دینپژوهــان در طــول تاریــخ دینشناســی،
نشــان از ایــن واقعیــت دارد؛ واقعیتــی کــه میگویــد متــن ،بــه تأویــل نیــاز دارد و هــر جــا
چنیــن امــری الزم بــود ،بایــد تأویــل انجــام شــود؛ بهنظرمیرســد تمــام نگرانیهــا دربــارۀ
تأویــل ،از افــراط در آن اســت.
شــاخصترین نمونــه ایــن کاربردهــا ،اوصــاف خداونــد و بهویــژه اوصــاف خبــری او
اســت کــه بخــش بزرگــی از مســلمانان ،آنهــا را بــه معنایــی غیــر از ظاهــر خــود حمــل
میکننــد؛ گزارههــای فراوانــی دربــارۀ خداونــد وجــود دارد کــه در آنهــا از دیدهشــدن
جهنــم و فروکشکــردن فریــاد ّ
خداونــد 1،قدمگذاشــتن خــدا بــه ّ
جهنــم 2،نــزول خداونــد
در شــب نیمــۀ شــعبان 3،نــزول خــدا بــه آســمان دنیــا 4،نــزول خــدا در روز عرفــه ،5دویــدن
خداونــد بهســوی بنــده بــا یــک گام برداشــتن بنــده بهســوی او 6،خلــق آدم بهصــورت
خداونــد 7،دلهــای بنــدگان در میــان انگشــتان خداونــد 8و امثــال اینهــا ســخن
گفتهشــده و گروهــی آنهــا را تأویــل کردهانــد و گــروه دیگــر بــا نفــی کیفیــت ،ظاهــر آنهــا
موهــم گنــاه برخــی از پیامبــران در قــرآن
را پذیرفتهانــد؛ همی 
نطــور اســت تعابیــری کــه ِ
اســت و آنهــا حمــل بــه تــرک اولــی میشــود.
چنیــن نگرشــی بــه متــن و تفســیر و شــرح آن ،مبتنــی بــر ایــن اســت کــه خداونــد و
یــا راویــان از خداونــد ،برخــاف امــور قطعــی ،ســخنی نمیگوینــد و ایــن گزارههــا بایــد
بهگونـهای معنــا و تفســیر گــردد کــه ســازگار بــا واقعیــت باشــد .بــه دیگــر ســخن ،بایــد متــن
را درســت فهمیــد و انطباقــش را بــا واقــع ،دانســت و در صــورت نیــاز ،بایــد از ظاهــر آن
گذشــت .ازایـنرو اســت کــه شــخصیتی همچــون مجلســی ( 1110هـــ) بــا گرایــش اخباری،
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بــر آن اســت کــه« :بـ ُ
ـاب التأو یـ ِـل واسـ ٌـع َملــن أرادَ».
موضعگیــری عالمــان دینــی از دوران کهــن تاکنــون ،نشــان میدهــد کــه ادعــای
تعــارض عقــل و نقــل ،تنهــا یــک فــرض نیســت و بحــث بــر مفــروض و موهــوم بنــا نشــده
اســت ،بلکــه واقعیــت غیرقابلانــکاری اســت .بــرای نمونــه شــیخ مفیــد (د  413هـــ)
میگویــد:
1

ً ُ ُ
َ
ُ
فساده؛
لقضية
أطرحناه
العقول،
أحكام
إن َوجدنا حديثا يالف
العقل ِب ِ
ِ
ِ
ِ

2

ا گر حدیثی را پیدا کردیم که مخالف احکام عقل بود ،رهایش میکنیم؛
چون عقل حکم به فساد آن میکند.
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ایــن ســخن شــیخ مفیــد بســیار تأملبرانگیــز اســت؛ چــه اینکــه او بــا قاطعیــت تمــام،
بــه فســاد حدیثــی حکــم کــرده کــه مخالــف عقــل باشــد و حتــی رد بــه امــام را هــم مطــرح
نکــرده اســت .گویــی ایــن ،یــک اصــل همــاره جــاری بــوده کــه دیگــران هــم بــه آن عمــل
کردهانــد.
در تعــارض دو و یــا چنــد خبــر ،راهکارهایــی اندیشــیده شــده اســت ،ازجملــۀ آنهــا،
جمــع دال لــی و جمــع ّ
تبرعــی اســت .جمــع داللــی یــا عرفــی یــا مقبــول ،جمــع بیــن ادلــۀ
3
ناســازگار اســت و هــر یــک ،قرینــه اســت کــه در دلیــل دیگــری و یــا هــر دو ،تصــرف شــود
ـرف ســخن و
و توفیــق و ســازگاری ایجــاد گــردد .جمــع تبرعــی ،امــا جمعــی اســت کــه عـ ِ
گفتــار ،آن را مســاعدت نمیکنــد و بایــد تأویــل صــورت گیــرد:
رجع إیل التأو يل الكييف ّالذي ُالي ُ
امل َ
من اجلمع التبرعي ما َي ُ
ّان ُ
راد َ
ساعد
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
عرف ُ
ثالث؛ 4منظور از جمع
امل
عليه
حاورة و ال شاهد ِ
ِ
ِ
دلیل ٍ
علیه من ٍ
تبرعی ،آن چیزی است که به تأویل کیفی مربوط است و عرف محاوره
همراه آن نیست و شاهدی هم از بیرون برای آن وجود ندارد.

اصولیــان از دیرزمــان تاکنــون ،در موضــوع تعــارض ادلــه ،بــه ایــن دو جمــع ،روی
آوردهانــد و یکــی از آن دو ،چنانکــه از ظاهــر و تعریــف آن پیــدا اســت ،جمــع تأویلــی
اســت ،جمعــی کــه بــا توجیــه معقــول کالم ،اتفــاق میافتــد و حدیــث بــه اعتبــار خــود
باقــی میمانــد و مســتند فتــوا و یــا نظــر در دیگــر ســاحتهای دینــی میگــردد.
 .1مرآة العقول ،ج  ،13ص 300؛ و در جای دیگری آن را به وجود معارض مقید کرده است؛ مرآة
العقول ،ج  ،15ص .383
 .2تصحیح اعتقادات االمامیة ،ص .149
 .3ر.ک :اصول الفقه ،ج  ،2ص  233ـ .235
 .4همان ،ج  ،2ص  228و .160

شــيخ طوســی در معرفــی گونههــای خبــر ،از خبرهــای متعــارض یادکــرده و وجــه
ترجیــح یکــی از دو را بــر دیگــری برشــمرده و دربــارۀ خبرهــای متعارضــی کــه وجــه ترجیــح
ندارنــد و ازهرجهــت باهــم برابرنــد ،گفتــه اســت:
دقت میشود؛ ا گر با عمل به یکی از دو خبر ،امکان عمل به دیگری هم
حتی با نوعی تأویل ممکن باشد ،عمل به آن ،بهتر از خبری دیگری است
که عمل به آن ،نیاز به کنار گذاشتن خبر دیگری است؛ چون عامل به
آن ،درواقع به هر دو خبر عمل کرده است.

وی در ادامه میگوید:
تا زمانی که بشود با تأویل به دو خبر عمل کرد و یکی از دو ،قرینه و شاهد
داشته باشد و دیگری نداشته باشد ،عمل به ّاولی بهتر است  ...و اگر دو
خبر را بتوان تأویل کرد ،میتوان به انتخاب ،به هر یک از آن دو عمل
نمود.

1

 .1االستبصار ،ج  ،1ص .4
 .2روضة المتقین ،ج  ،12ص .159
ُ
 .3همان ،ج  ،14ص  331و 332؛ «بل الظاهر ّأن احلاكني رأوا يف كتبه هذه األخبار بدون التأو يل
فنسبوها إیل اعتقاده».
 .4همان ،ص .135
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محمدتقــی مجلســی ،در شــرح «انتحــال مبطلــن؛ ســرقت باطلگرایــان» ،از چنــد
دســته یادکــرده و ازجملــه ،آنــان را گروهــی کــه بایــد تأویــل کننــد  -ماننــد اخبــار جبــر
و تشــبیه  -و نمیکننــد ،معرفــی کــرده اســت 2.ایــن نکتــه نشــان میدهــد در مــواردی
خــاص ،گریــزی از تأویــل اخبــار نیســت.
هــم ایشــان دربــارۀ ابوالعبــاس احمــد بــن علــی بــن نــوح ســیرافی میگویــد :وی
ثقــه اســت و اظهــار داشــته کســانی بــه وی نســبت انحــراف فکــری دادهانــد ،زیــرا او
روایتهایــی را  -بــرای نمونــه دربــارۀ رؤیــت خداونــد – نقلکــرده و آنهــا را تأویــل
3
نکــرده و ازای ـنرو ،متهــم شــده اســت.
او ظاهــرا یــک قاعــده را در اینگونــه امــور جــاری میدانــد :تــا جایــی کــه امــکان دارد،
بایــد میــان دو خبــر متعــارض تأویــل و جمــع کــرد و ایــن کار ،بهتــر از کنارگذاشــتن دو خبــر
4
است.
ّ
در میــان اهــل ســنت نیــز کســانی معتقدنــد :وقتــی یکــی از دو خبــر ،الفــاظ و یــا
معنایــش مشــکل دارد ،نبایــد پذیرفتــه شــود ،امــا درصورتیکــه بتــوان آن را بــا تأویــل
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درســت کــرد ،امــکان قبــول دو خبــر هســت 1.صاحــب ایــن نظــر ،بهصراحــت از رد و
قبــول خبــر بــا تأویــل ،ســخن گفتــه اســت.
یشــود کــه ازجملــه راهحلهــای اخبــار متعــارض تأویــل اســت
بدینگونــه مالحظــه م 
تــا حدیــث موردپذیــرش قــرار گیــرد و از اعتبــار نیفتــد و یــا مســکوت گذاشــته نشــود.
ازای ـنرو شــیخ طوســی در جمــع بیــن ادلــه ،تأویــل را راهکاری مناســب میدانــد« :ان
ُيكــن اجلمـ ُـع َ ُ
بينمــا َعــی وجـ ٍـه مـ َـن التأو يـ ِـل» 2و دیگــری بــر آن اســت کــه ادلــۀ تعبــد بــه
صــدور خبــر ،شــامل دو خبــر متعــارض میشــود و بــا ایــن حســاب ،حکــم دو خبــری کــه
صدورشــان ظنــی اســت ،در وجــوب عمــل بــه ظاهــر آن دو ،در صــورت امــکان عمــل،
در حکــم ،قطعــی الصدورنــد ،وگرنــه ،بایــد بیــن آنهــا جمــع شــود؛ حتــی بــا تأویــل و ا گــر
3
تأویــل ممکــن نبــود ،حکــم بــه اجمــال آن دو میشــود.
شــیخ انصــاری (د  1281هــ) اخبــار را بــه چنــد دســته تقســیم میکنــد و در اخبــار
قطعــی الصــدور متعــارض ،بــر آن اســت کــه بایــد تأویــل صــورت گیــرد:
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دو خبر اخیر ،ظهور در وجوب جمع بین اقوال صادر از امامان با رد متشابه
ّ
به محکم دارند؛ منظور از متشابه ،به قرینۀ «ال ّتتبعوا متشاهبها َفتضلوا»
آن است که منظورش ،خالف ظاهر است؛ زیرا متشابه ،یا مجمل است
و یا مؤول .نهی از اتباع مجمل ،معنا ندارد؛ پس منظور ،ارجاع ظاهر به
نص یا اظهر است.

4

شــیخ انصــاری در اینجــا از عــدم اراده ظاهــر متــن ســخن گفتــه و برآناســتکه
ً
دراینصــورت ،بایــد خبــر ،تأویــل شــود؛ یعنــی آنچــه احتمــاال در الیــۀ درونــی متــن،
منظــور اســت کشــف و بازگفتــه شــود؛ امــا اینکــه وی گفتــه اســت :نهــی از اتبــاع مجمــل،
بیمعنــا اســت ،ازای ـنرو اســت کــه مجمــل ،بــا محکــم ســازگار اســت و مشــکلی نــدارد.
ایــن ســخن شــیخ را شــارحان کالم وی بهصراحــت گفتهانــد:
شیخ ملتزم به لزوم تأویل و حکم به ارادۀ معنای مؤول شده است؛ با
این ادعا که قطع به صدور خبر ،قرینه است که منظور ،خالف ظاهر متن
است.

5

 .1بذل النظر فی االصول ،ص .483
ّ .2
العدة ،ج  ،1ص  282و .283
 .3فوائد االصول ،ج  ،4ص .773
 .4فرائد االصول ،ج  ،4ص .753
 .5زبدة االصول ،ج .280 ،6
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از ســخنان شــیخ انصــاری ،اســتفاده میشــود کــه وی در دو خبــر متعــارض قطعــی
الصــدور و مظنــون الدال لــة بــر آن اســت کــه نبایــد آن دو را بــا حکــم بــه ســقوط از درجــۀ
اعتبار ،از دســت داد ،بلکه باید هر دو را گرفت و از ظاهرشــان دســت کشــید و تأویلشــان
1
کــرد.
شــیخ انصــاری در جــای دیگــری بــر آن اســت کــه در دو خبــر متعــارض ظنــی الصــدور،
دو راه وجــود دارد :کنارگذاشــتن خبــر و تأویــل آن و متعیــن ،تأویــل خبــر و وجــوب عمــل
براســاس تأویــل اســت و کنارگذاشــتن آن و یــا حکــم بــه صــدور تقیــهای آن ،بیمعنــا
اســت 2.بهاینترتیــب ،شــیخ انصــاری ،تأویــل را یکــی از راههــای اعتباربخشــی بــه خبــر
میدانــد و کنــار گذاشــتن آن را و حتــی صــدور تقیـهای خبــر را بــا امــکان تأویــل ،بیوجــه
اعــام میکنــد.
او در جــای دیگــری ،نکتـهای تــازه را مطــرح کــرده و بازهــم از تأویــل یکــی از دو خبــر
یتــوان یکــی از دو خبــر متعــارض را حمــل بــر تأویــل کــرد
ســخن گفتــه اســت و اینکــه م 
و اعتبــار تأویــل را اینگونــه بیــان میکنــد کــه ا گــر تأویــل ،مســتند بــه خبــری باشــد یــا
صراحــت لفــظ و دلیــل خطــاب ،شــاهد آن باشــد؛ و در برابــر ،خبــر دیگــر ،چنیــن قرینـهای
نصــورت بــه خبــر تأویلــی عمــل میشــود .آری! ا گــر تأویــل،
نداشــته باشــد ،درای 
قرین ـهای نداشــته باشــد و دو خبــر همســنگ باشــند ،میتــوان انتخــاب کــرد و بــه یکــی
3
از آن دو عمــل نمــود.
برخــی از شــارحان حدیــث ،تصریــح کردهانــد کــه بــا تعلیــل حدیــث بــه معنایــی
َ َ َ
«إذا أ َك َل أ َح ُد ُكـ ْـم َط ً
عامــا
روشــن ،حدیــث پذیرفتــه اســت .بــرای نمونــه ،دربــارۀ ایــن خبــر:
َ ْ
َ ْ
َ
فــا َ ْي َسـ ْـح َيـ َـد ُه َحـ ّـی َيل َع َقهــا أ ْو ُيل ِع َقهــا؛ وقتــی یکــی از شــما غــذا خــورد ،دســت بــه چیــزی
نزنــد تــا آن را لیــس بزنــد یــا آن را بلیســاند»؛ گفته انــد:
علت چنین حکمی ،این است که تماس با دست پیش از لیسیدن ،مایۀ
آلودگی میشود و با آب دهن ،آلودگی منتفی میشود .این حدیث ،وقتی
با تعلیل درست شود ،از آن به معنای غیر ظاهر آن ،عدول نمیکنیم.

4

ً
بدینســان ،هــم وجــود اخبــار متعــارض و هــم اخبــاری کــه احیانــا بــا عقــل ناســازگار
باشــد ،تأییــد میشــود و چــون ایــن دو واقعیــت دارنــد ،راهکاری برایشــان تــدارک
 .1ر.ک :المحکم فی اصول الفقه ،ص .134
 .2فرائد االصول ،ج  ،2ص .709
 .3همان ،ج  ،2ص .785
 .4إحکام األحکام ،ج  ،1ص .476
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دیدهشــده اســت؛ برخــی از راهکارهــا در خــود اخبــار آمــده و برخــی دیگــر از اصــول عقلــی
اســتنباط شــده اســت؛ مهمتریــن راهکار جمــع میــان ادلــه ،توجیــه درســت متــن و تــاش
بــرای فهــم عمیــق آن و یافتــن معنــا و مــراد واقعــی گوینــده و راهیافتــن بــه الیــۀ درونــی
متــن اســت؛ بــا چنیــن توجیهــی ،راه بــرای رفــع تعــارض و عمــل بــه ادلــه بــاز میشــود و
روایــات ،هــم بــه لحــاظ إســناد تقویــت میشــوند و هــم از جهــت محتــوا ،قابلقبــول.
بــا نــگاه بهدیدگاههــای صاحبنظــران و تأمــل در احادیــث بیشــماری کــه در منابــع
حدیثــی وجــود دارد ،ناســازگاری آنهــا بــا یافتههــای تجربــی و رهاوردهــای عقلــی،
محــرز اســت و بهتریــن چــارۀ اســتفاده ازاینگونــه روایتها،ــــ باتوجهبــه ایــن اصــل کــه
نبایــد بــدون تأمــل ،آنهــا را مــردود دانســت و یــا حتــی ســکوت اختیــار نمــود و منتظــر
معصــوم مانــد تــا حقیقتــش را بیــان کندــــ یافتــن معنــای قابلقبــول و متعــارف آنهــا
نکــه نمونههــای آن در ایــن نوشــتار آمــد.
اســت؛ چنا 
در یافتــن معنــای مطلــوب و قابلقبــول ،بایــد ابعــاد معنایابــی حدیــث را بــا مراجعــه
بــه قــرآن ،احادیــث دیگــر و تحلیــل دقیــق متــن مدنظــر داشــت و از افــراط پرهیــز کــرد؛
نکــه مجلســی از تأویــل بــدون دلیــل عقلــی و معــارض نقلــی پرهیــز میدهــد و آن را
چنا 
1
یشــمارد.
جســارت بــر خــدا م 
در تأویــل متــن ،بایــد اصــول معناشناســی ،همچــون دقــت در الفــاظ و معانــی
کاربــردی آنهــا ،ســاختار ،ســیاق و یافتــن قرینههــا و احتمــال حــذف و تقدیــر را در نظــر
داشــت تــا بیشــترین بهر هبــرداری از حدیــث صــورت گیــرد و فهمــی متعــارف و مقبــول
از آن بهدســت آیــد .فهمهــای شــخصی و دور از الفــاظ و خوشــایندهای روزگار ،نبایــد
شــارح حدیــث را از فهــم دقیــق آن دور کنــد؛ چنانکــه استحســان و ذوق بیقاعــده را
نیــز نبایــد در فهــم چنیــن احادیثــی راه داد.
تأویــل حدیــث ،یعنــی عبــور از معنــای ظاهــری الفــاظ و یافتــن معنایــی نزدیــک بــه
ظاهــر یــا موافــق بــا قــرآن و حدیــث یــا حتــی عقــل جمعــی ،راهکاری اســت کــه بایــد آن
را لحــاظ کــرد؛ در تأویــل تاجاییکــه ممکــن اســت بایــد دقــت و درنــگ کــرد و معنایــی
متناســب بــرای متــن یافــت و ســرانجام ،ا گــر فهــم مقبولــی بــه دســت نیامــد ،متــن را
مســکوت گذاشــت.

 .1بحار األنوار ،ج  ،57ص .150

نتیجه گیری
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ایــن پژوهــش ،درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش بــود کــه بــا احادیــث متعــارض و
حدیثهــای ناســازگار بــا عقــل ،بــه معنــای غیرقابلقبــول بــودن بــرای عقــل و دل
آدمــی ،چــه بایــد کــرد؟ و نقــش تأویــل در اعتباربخشــی بــه حدیــث چیســت؟ از ایــن رو
نوشــتار حاضــر کوشــید تــا بــا مراجعــه بــه منابــع اصلــی دینــی و نیــز دیــدگاه صاحبنظــران
و حدیثپژوهــان ،راهکاری را بیابــد تــا هــم فهــم روشـنتری از حدیــث ارائــه دهــد و هــم
حدیــث را از بیاعتبــار شــدن نجــات دهــد و در مظــان اعتبــار نگــه دارد.
ایــن پژوهــش ،نشــان میدهــد تأویــل چگونــه توانســته مشــکل تعــارض حدیــث و
قابلقبــول نبــودن برخــی احادیــث را حــل کنــد و در آن ،دیدگاههــای چنــدی بــرای حــل
تعــارض پیشنهادشــده اســت؛ ازجملــه ،ســقوط اخبــار از اعتبــار یــا توجــه بــه نــص و تعبــد
بــه آن یــا گریــز از هرگونــه عبــور از نــص و ظاهــر و نیــز تأویلکــردن احادیــث.
تأویــل ،بــه معنــای گــذر از ظاهــر متــن و یافتــن معنایــی غیــر از ظاهــر آن اســت .ایــن
تأویــل را دال لــی میگوینــد و بهرغــم مخالفــت برخــی ماننــد ابــن تیمیــه بــا آن ،تاریخــی
کهــن دارد و مشــکل بســیاری از اخبــار و نصــوص بــا آن برطــرف میگــردد و کســانی ماننــد
ابــن قتیبــه و ســید رضــی در همــان قــرون اولیــه اســامی ،آثــاری را بــه ایــن منظــور تدویــن
نمودهانــد و شــارحان حدیــث کوشــیدهاند بــا آن ،گــره از برخــی احادیــث بــاز کننــد.
تــاش بــرای حــل تعــارض احادیــث ،ممکــن اســت موضوعیــت ذاتــی داشــته باشــد،
امــا مهمتــر از ایــن ،حفــظ حدیــث بهمثابــۀ یــک منبــع دینــی و جلوگیــری از ســقوط آن
از اعتبــار اســت .هــم در تعــارض احادیــث و هــم در تعــارض حدیــث بــا عقــل ،یکــی از
مناس ـبترین راهکارهــای حــل آنهــا و رفــع مشــکل ،اســتفاده از تأویــل اســت.
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7.7اصول الفقه ،محمد رضا المظفر .قم :اسماعیلیان 1375 ،ش.
8.8اصول مسائل العقیدة عند السلف ،سعود بن عبدالعزیز ،المكتبة الشاملة 1420 ،ق.
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9.9اعتبارسنجی احادیث شیعه ،سید علیرضا حسینی :تهران :سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی1397 ،ش.
1010االقتصاد فی االعتقاد ،ابو حامد محمد الغزالی :بیروت :دارالکتب العلمیة 1424 ،ق.
1111اوائل المقاالت ،محمد بن محمد بن نعمان مفید ،تحقیق :ابراهیم انصاری
زنجانی .قم :دار مفید 1413 ،ق.
ّ
عبدالبر .قاهرة:
1212بذل النظر فی االصول ،عالء محمد االسمندی ،تحقیق :محمد زکی
مکتبة التراث 1412 ،ق.
ّ
1313بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ،محمد بن الحسن الصفار ،تحقیق :محسن
کوچهباغی .قم :مکتبة آیت اهلل المرعشی النجفی 1404 ،ق.
1414تأویل مختلف الحدیث ،عبد اهلل بن مسلم بن قتیبة الدینوری ،المکتب االسالمی
و مکتبة االشراق 1419 ،ق.
1515التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،حسن مصطفوی ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی 1368 ،ش.
 1616تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،محمد بن محمد بن نعمان مفید ،تحقیق :حسین
درگاهی .بیروت :دارالمفید 1414 ،ق.
1717تفسیر ّ
القمی ،علی بن ابراهیم القمی ،تحقیق :سید طیب موسوی جزائری .قم:
دارالکتاب ،چاپ سوم 1404 ،ق.

1818تقریرات آیة اهلل المجدد الشیرازی ،تقریر مولی علی روزدری ،تحقیق :مؤسسة آل البیت
إلحیاء التراث .قم 1409 :ق.
1919التوحید ،محمد بن علی الصدوق ،تحقیق :هاشم حسینی .قم :انتشارات جامعة
مدرسین 1398 ،ق.
2020تهذیب األحکام ،محمد بن الحسن الطوسی ،تحقیق :سید حسن خرسان الموسوی،
تهران ،دارالکتب 1407 ،ق.
2121حاشیة الصاوي علی تفسیر الجاللین ،احمد بن محمد الصاوی .بیروت :دارالکتب
العلمیة ،الطبع الرابع 1327 ،ق.
2222حدیثپژوهی ،مهدی مهریزی .قم :سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،چاپ دوم،
1381ش.
2323درء تعارض العقل و النقل ،تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة ،تحقیق :محمد
رشاد سالم .السعودیة :جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة 1411 ،ق.
ّ
2424دراسات فی درایة الحدیث ،علی ا کبر غفاری ،تهران ،جامعة االمام الصادق 1369 ،ش.
2626روض الجنان و روح الجنان ،ابوالفتوح حسین بن علی رازی ،تحقیق :محمد جعفر
یاحقی و محمد مهدی ناصح مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی 1408 ،ق.
2727روضة المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ،تحقیق :حسین موسوی کرمانی ،علیپناه
اشتهاردی .قم :کوشانپور 1406 ،ق.
2828زبدة االصول ،سید محمد صادق الروحانی ،تهران ،حدیث دل 1382 ،ش.
2929السنن الکبری ،احمد بن الحسین البیهقی ،تحقیق :محمد عبدالقادر عطا .بیروت:
دارالکتب العلمیة 1424 ،ق.
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2525رسائل فی درایة الحدیث ،ابوالفضل حافظیان .قم :دارالحدیث 1424 ،ق.

3030سنن النسائی الکبری ،احمد بن شعیب النسائی ،تحقیق :عبدالغفار سلیمان البنداری و
سید کسروی حسن .بیروت :دارالکتب العلمیة 1411 ،ق.
3131الشافی فی شرح الکافی ،مال خلیل قزوینی ،تحقیق :محمد حسین درایتی .قم:
انتشارات دارالحدیث 1429 ،ق.
ّ 3232
العدة فی اصول الفقه ،محمد بن الحسن الطوسی ،تحقیق :محمد رضا االناری القمی.
قم :بیجا 1417 ،ق.

3333عوالی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیة ،محمد بن زین الدین ابن ابی جمهور،
تحقیق :مجتبی عراقی .قم :دار سیدالشهداء 1405 ،ق.
3434العین ،خلیل بن احمد الفراهیدی ،تحقیق :مهدی المخزومی ،ابراهیم السامرائی .قم:
مؤسسة دارالهجرة 1409 ،ق.
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3535فرائد االصول ،مرتضی االنصاری .قم :موسسه النشر االسالمي 1416 ،ق.
3636الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة ،عبدالقاهر بن طاهر التمیمی االسفراینی.
بیروت :داراآلفاق الجدیدة 1977 ،م.
المهمة فی اصول ّ
ّ
األئمة ،محمد بن الحسن ّ
الحر العاملی ،تحقیق :محمد
3737الفصول
القائینی .قم :مؤسسۀ معارف اسالمی امام رضا؟ع؟ 1418 ،ق.
3838فوائد االصول (تقریرات درس مرحوم نائینی) ،محمد علی الکاظمی الخراسانی.
قم :دفتر انتشارات اسالمی1417 ،ق.
3939قضاء األرب فی أسئلة حلب ،تقی الدین ُسبکی ،تحقیق :محمد عالم االفغانی.
مکة :المکتبة التجاریة 1413 ،ق.
4040الکشف الوافی فی شرح اصول الکافی ،محمد هادی شریف رازی ،مشهور به آصف
شیرازی ،تحقیق :علی فاضلی .قم :انتشارات دارالحدیث 1430 ،ق.
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4141الکفایة فی علم الروایة ،احمد بن علی الخطیب البغدادی ،تحقیق :أبو عبداهلل
السورقي و إبراهيم حمدي المدني .مدینه :المکتبة العلمیة ،بیتا.
ّ 4242
لب اللباب فی علم الرجال ،مال جعفر شریعتمدار استرآبادی ،تحقیق محمد باقر
ملکیان ،اسوه1388 ،ش.
4343لسان العرب ،محمد بن مکرم ابن منظور االنصاری .بیروت :دار صادر 1414 ،ق.
ّ
4444المحتضر ،حسن بن سلیمان الحلی .نجف :المطبعة الحیدریة 1370 ،ق.
4545مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،محمد باقر المجلسی ،تحقیق :سید هاشم
رسولی محالتی .تهران :دارالکتب االسالمیة 1404 ،ق.
4646المسند ،احمد بن حنبل ،تحقیق :شعیب األرنؤوط .بیروت :مؤسسة الرسالة،
1421ق.
4747مشکل الحدیث و بیانه ،محمد بن الحسن بن فورک االصبهانی ،تحقیق :موسی
محمد علی .بیروت :عالم الکتب 1985 ،م.
4848مصاح المنیر ،أحمد بن محمد ّ
الفیومی .قم :دارالهجرة 1414 ،ق.
4949معجم لغة الفقهاء ،محمد رواس قلعجی ،حامد صادق قنیبی .بیروت :دارالنفائس،
 1408ق.
5050مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،عبد اهلل المامقانی ،تحقیق :محمد رضا المامقانی.
قم :مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث 1411 ،ق.
5151مالذ االخیار فی فهم تهذیب االخبار ،محمد باقر مجلسی ،تحقیق :مهدی رجائی.
قم:کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی 1406 ،ق.

5252نفائس االصول فی شرح المحصول ،شهاب الدین أحمد القرافی ،تحقیق :عادل
احمد عبد الموجود و علی محمد معوض .مکتبة نزار 1416 ،ق.
5353نور الثقلین ،عبد علی بن جمعة العروسی الحویزی ،تحقیق :سید هاشم رسولی
محالتی .قم :اسماعیلیان ،چهارم 1415 ،ق.
5454الوافی ،محمد محسن فیض کاشانی .اصفهان :کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین،
 1406ق.
5555الهدایا الی شیعة ائمة الهدی ،محمد مجذوب تبریزی ،تحقیق :محمد حسین
درایتی و غالمحسین قیصریهها .قم :دارالحدیث 1429 ،ق.
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