ُ
ناقدان حدیث شیعه در ا ُردن
کتابشناسی جدیدترین کتب اهل سنت اردن درباره حدیث شیعه
(تاریخ دریافت - 97/12/07 :تاریخ تأیید)97/12/23 :
چکیده

مهدی غالمعلی

از دیرباز برخی نویسندگان اهل سنت بامطالعه متون روایی شیعه
بهنقد روایات شیعی پرداختهاند .در سالهای اخیر حجم نگارشهای
اینچنینی نسبت به قبل افزایشیافته است .در این مقاله با سه اثر
ُ
جدید از کتابهای منتشرشده در اردن آشنا می شویم که هر یک از
زاویهای به احادیث امامیه توجه کردهاند .کتابهای «کافی السنة من
کافی الشیعة» و «صریح اإلمامة» هر دو اثر محمد الصالح الضاوی است.
نویسنده در کتاب اول مجموعه احادیث نبوی در اصول کافی را ارزیابی
می کند و در کتاب دوم احادیث مربوط به اثبات امامت را نقد کرده
است .کتاب «دراسات فی طرق الحدیث عن األئمة» اثر سودد االلوسی
به ارزیابی طرق روایات اهلبیت پرداخته و گمان کرده که بسیاری از
راویان اهلبیت انسانهای فاسد و غیرقابلاعتماد هستند .هر سه کتاب
از پژوهش ضعیف نویسندگان ،بیگانه بودن ایشان با شیوههای ارزیابی
شیعه و عدم تتبع کافی حکایت دارد .مؤلفان بیشتر به منابع اینترنتی
یا واسطه اعتماد کرده و بهنظرمیرسد این آثار تنها قابلاستفاده برای
جوانان عامهای است که امکان مطالعه منابع شیعی را ندارند.
واژگان کلیدی :نویسندگان اهل سنت ،نقد احادیث امامیه ،کافی السنة
من کافی الشیعة ،صریح اإلمامة ،دراسات فی طرق الحدیث عن األئمة،
محمد الصالح الضاوی ،سودد االلوسی.
 .1سردبیر.

1

مقدمه
لســنت معاصــر بامطالعــه کتابهــای حدیثــی شــیعه بهنقــد
جمــع اندکــی از عالمــان اه 
احادیــث امامیــه پرداختهانــد .ایــن مؤلفــان از جهــت روشهــای علمــی ،گســترۀ
ً
اطالعــات ،میــزان تتبــع و اتقــان مباحــث ،کامــا بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.
ایــن پژوهشهــا ازجهــت تعــداد نســبت بــه دیگــر تالشهــای علمــی ایشــان بســیار
محدودترنــد و از ســوی دیگــر پژوهشهــای عامــه در ایــن حــوزه گاهــی بــه دلیــل آ گاهــی
کامــل نداشــتن از شــیوههای علمــی شــیعه و یــا بیگانــه بــودن بــا اصطالحــات شــیعی،
ســبب شــده بــه اهــداف علمــی خــود چنــدان ظفــر نیابنــد .از مهمتریــن وظایــف حدیــث
پژوهــان شــیعی ،رصــد تازههــای نشــر عامــه در حــوزه حدیــث شــیعه اســت .ازآنجاکــه
مجلـهای ویــژه ،عهــدهدار معرفــی چنیــن تالشهایــی نیســت ،ازاینپــس در انتهــای هــر
شــماره از مجلــه حدیــث حــوزه بــا چنــد کتــاب شــیعهپژوهی عامــه یــا مستشــرقان آشــنا
خواهیــم شــد .در ایــن شــماره ســه اثــر از تازههــای نشــر در کشــور اردن معرفــی میشــود.
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کتابشناسی سه کتاب انتقادی جدید اهل سنت
ً
پیشــتر ،بیشــتر ایــن کتابهــا در مصــر و عربســتان و معمــوال توســط دانشآموختــگان
مرا کــز حدیثــی و یــا ســنتی منتشــر می شــد ،امــا بــا گســترش اندیشــه شــیعی در جوامــع
عامــه ،مدتــی اســت کــه نویســندگان غیــر ســنتی آنهــا نیــز بــه بازخوانــی احادیــث شــیعه
روی آورده و بــه نــگارش کتابهایــی در نقــد روایــات شــیعی بــرای عمــوم مــردم اقــدام
کردهانــد .در میــان کتابهایــی کــه در اســفندماه ســال جــاری در نمایشــگاه کتــاب
مســقط پایتخــت کشــور سلطاننشــین عمــان 1در معــرض فــروش قــرار گرفــت ســه اثــر
از اردن بــا ویژگیهــای یادشــده بــه چشــم میخــورد کــه قابلمطالعــه اســت .دو اثــر
نخســت اثــر الضــاوی و اثــر ســوم حاصــل پژوهــش االلوســی اســت.
 .1کتاب کافی السنة من کافی الشیعة
نخست شناسه اجمالی این اثر را ازنظر می گذرانیم وبه تحلیل آن می پردازیم.
 .1بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب عمان از  1تا  12اسفند سال  1397در مسقط برگزار شد.
از فاضل ارجمند جناب حجة االسالم و المسلمین معراجی ریاست محترم کتابخانه تخصصی علوم
حدیث ـ وابسته به دفتر آیت اهلل العظمی سیستانی ـ تشکر میکنم که بالفاصله پس از بازگشت از این
نمایشگاه کتابهای خریداری شده از مسقط را در اختیار پژوهشگران قرار دادهاند.

 .1بهعنوان نمونه به کالم شعرانی ـ در مقدمه شرح مازندرانی ـ اشاره کرده است« :فلذلك ترى ّأن أ كثر
ّ
الكليين -رمحه اهّلل -معتمدا علهيا
أحاديث األصول يف الكايف غير صحيحة اإلسناد و مع ذلك أورده
ّ
العتبار متوهنا و موافقهتا للعقائد احلقة و ال ينظر يف مثلها إىل اإلسناد».

ُ
ناقدان حدیث شیعه در ا ُردن

شناسه اجمالی
نــام کامــل کتــاب :کافــی الســنة مــن کافــی الشــیعة،رؤیة سـ ّـنیة لکتــاب شــیعی؛ نویســنده:
محمــد الصالــح الضــاوی؛ تعــداد مجلــدات :یــک جلــد 450 ،صفحــه؛ ناشــر  :دارالمعتــز للنشــر
و التوزیــع؛ اردن ـ ـ عمــان؛ ســال چــاپ1439-2018 :ق.
نویسنده
محمــد صالــح الضــاوی از نویســندگان پــرکار اهلســنت در اردن اســت کــه بیشــتر مطالعــات
خــود را بــه موضــوع تصــوف ،صوفیــه و عرفــان اختصــاص داده اســت .برخــی از کتابهــای
وی در ایــن زمینــه عبارتنــداز:
«حقائــق العــرب فــی رؤیــة الشــیخ األ کبــر محیــی الدیــن محمــد بــن العربــی»« ،حقیقــة المتعة
فــی االســام»« ،أولــی الحقائــق الوجودیــة الکبری»«،أســاطیر األولین»«،فــی الکشــف الغیبــی
لــدی الصوفیــة»« ،جواهــر الحکمــة المنتخــب مــن احیــاء علــوم الدیــن غزالی»«،مدخــل الــی
التصــوف» « ،التصــوف و االولیاء»«،حقیقــة األلوهیــة فــی رؤیــة الشــیخ األ کبــر ابــن العربــی»،
«موســوعة المفاهیــم األ کبریــة مــن خــال مقدمــة الفتوحــات المکیــة».
ً
وی اخیــرا بــه پژوهــش در موضوعــات شــیعی و بهویــژه کتــاب الکافــی پرداختــه اســت.
گویــا او پیشــتر بــا تألیــف «مفاهیــم اساســیة فــی زیــارة القبــور و التوســل و االســتغاثة و الشــفاعة
و التبــرک» نقــد اندیشــه شــیعه را آغــاز کــرده اســت .وی دو اثــر در ســال اخیــر(1439ق) بــه
چــاپ رســانده اســت.
مقدمه کتاب کافی السنة
نویســنده در مقدمــه بــه معرفــی کتــاب الکافــی پرداختــه اســت و ابتــدا مطالبــی را در خصوص
اهمیــت و جایــگاه ایــن کتــاب در شــیعه بیــان میکنــد و ســعی کــرده کتــاب الکافــی را صحیــح
کافــی بنامــد و همســنگ کتــب صحــاح عامــه بشناســاند؛ البتــه در ادامــه بــه مخالــف اعتبــار
کامــل کتــاب الکافــی نیــز پرداختــه و مطالبــی را از عالمــه شــعرانی ،آیـتاهلل خویــی و دیگــران
بیــان کــرده اســت 1.او بــا بیــان نظــرات موافــق و مخالــف علمــای شــیعه نســبت بــه حجیــت
و صحــت احادیــث کافــی ســعی کــرده خــود را منصــف نشــان دهــد .او بــا بررســی محــدوده
خاصــی از روایــات کتــاب اصــول کافــی بــه دنبــال نوعــی ارزیابــی ایــن کتــاب اســت.
مسئله پژوهش
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محمــد الصالــح الضــاوی بــه دنبــال بررســی تطبیقــی احادیــث نبــوی موجــود در کتــاب
الکافــی بــا منابــع روایــی اهلســنت و ســپس ارزیابــی آنهــا اســت .گویــا بــا ایــن روش
میخواهــد میــزان اعتبــار احادیــث کافــی را ســنجه کنــد .وی در پــی پاســخ بــه ایــن
پرســش اســت کــه « منابــع روایــی عامــه تــا چــه میــزان روایــات نبــوی کتــاب اصــول کافــی
را گــزارش کردهانــد و ایــن روایــات از چــه میــزان اعتبــار برخــوردار اســت؟».
روش پژوهش
مؤلف برای دستیابی به پرسش خویش سه مرحله را طی میکند:
 .1استخراج احادیث نبوی از اصول کافی.
او روایات مستقیم اهلبیت از پیامبر را برنمیتابد و نگاه شیعی به حجیت
اقوال ائمه و یکسان بودن روایات ائمه را نیز نوعی نیرنگ می داند ،ولی
در عمل ناچار شده با تسامح تمام این روایات را بهعنوان حدیث نبوی
برشمارد.

 .2بیان وضعیت اسناد و خالصهای از حکم سندها.
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الضاوی برای ارزیابی سندها از کتاب «کسر االصنام» سید ابوالفضل برقعی
بهره برده است و خود ارزیابی مستقلی ندارد .برای نمونه چون برقعی
علی بن ابراهیم را قائل به تحریف قرآن دانسته ،در تمام اسنادی که نام
وی آمده است وی را با همین عبارت تضعیف می کند .الضاوی جدولی را
براساس نظریات برقعی در توثیق و تضعیف راویان تنظیم کرده است که
در ضمیمه کتاب آمده است.

او مینویسد:
مجلسی و مازندرانی در ارزیابی احادیث الکافی تنها بررسی سندی
کردهاند و برقعی افزون بر سند ،متن را نیز بررسی و عرضه به قرآن و عقل
کرده است.

ازای ـنرو نویســنده شــیوۀ برقعــی را برتــر دانســته و در ارزیابــی روایــات کافــی بــه کار
وی اعتمــاد کــرده اســت .ایــن نویســنده عامــه بــر ایــن بــاور اســت کــه احادیــث کتــاب
الکافــی اعــم از احادیــث صحیــح ،حســن و ضعیــف اســت و حتــی بــه زعــم وی برخــی
روایــات برخاســته از روایــات و ســخنان صوفیــه اســت.
 .3مقابلــه احادیــث شــیعه در الکافــی بــا احادیــث مشــابه آن در منابــع روایــی اهــل
ســنت.

نتیجه این مقابله پس از ارزیابی روایات دستهبندی چهار گروه روایت است:
الف) احادیث صحیح و حسن.
ب) احادیث ضعیف و منکر یا مهمل یا مجهول یا موضوع.
ج) احادیثــی کــه مطابــق آن در منابــع ســنی یافــت نشــده ،ولــی نزدیــک بــه آن بــا الفــاظ
دیگــر آمــده اســت.
د) احادیثی که هیچ مشابهی مانند آن در منابع عامه وجود نداشته است.
هدف نویسنده
محمــد الصالــح الضــاوی هــدف خــود را طعــن و خردهگیــری بــر شــیعه ندانســته و گویــی
بهدنبــال نوعــی تقریــب بیــن مذاهــب اســت و میگویــد چــه ضــرری بــه اهلســنت میرســد،
ا گــر ایــن روایــت را از الکافــی نقــل کننــد:

و ادامــه میدهــد چــه ضــرری بــه شــیعه وارد میشــود اگــر ایــن روایــت را از منابــع عامــه
ً
نقــل کننــد کــه عینــا مثــل همیــن حدیث روایتشــده اســت و ســپس همین روایــت را از کتاب
ســنن ابــن ماجــه نقــل می کنــد .ســوگمندانه بایــد بــه وی تذکــر داد شــیعیان از روایــات عامــه
در کتابهــای حدیثــی خــود بســیار اســتفاده کردهانــد و ایــن عامــه هســتند کــه هی ـچگاه از
منابــع شــیعه ،راویــان و محدثــان امامیــه نقــل روایــت نمیکننــد.
اشکاالت
در نگاهــی ســریع و گــذرا بســیاری از مباحــث نویســنده قابــل نقــد اســت .بهعنــوان نمونــه
پایــه ارزیابی هــای الضــاوی ،عملکــرد برقعــی اســت کــه بســیاری از ارزیابیهــا و عملکــرد
نقادانــه وی فاقــد وجاهــت علمــی و حدیثــی اســت.
بســیاری از مطالــب فاقــد آدرسدهــی و اســتناد اســت .همچنیــن ادعاهــای بیپایــه
(اســتفاده از لفــظ دقیقــه در الکافــی و  ،)...مطالــب برخاســته از آ گاهــی نداشــتن (ماننــد
یادنکــردن و اطــاع عالمــه حلــی از کتــاب الکافــی ،شــهرت و انتشــار الکافــی پــس از صفویــه)
از مهمتریــن نقــاط ضعــف ایــن اثــر اســت.
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َو ّرثوا ال ِعل َم َف ْن أخذ ِم ْن ُه أخذ ِ َب ٍظ َو ِاف ٍر.
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بهنظرمی رســد چــون تعریــف حدیــث نــزد عامــه بــا تعریــف حدیــث در شــیعه متفــاوت
اســت و آنهــا ســخنان اهلبیــت؟مهع؟ را حدیــث نمیداننــد ،گمــان کــرده اســت کــه
وقتــی شــیعه میگویــد کتــاب الکافــی مهمتریــن کتــاب حدیثــی اســت ،بایــد سرتاســر
کتــاب احادیــث نبــوی باشــد ،حالآنکــه چنیــن نیســت .نویســنده تصریــح می کنــد:
ّ
«فالــکایف خالفــا العتقــاد الشــیعة ،لیــس کلــه أحادیــث نبو یــة ،بــل هــو خلیــط مــن أصنــاف
متعــدده مــن الــکالم» .ایــن کالم بهخوبــی آ گاهینداشــتن برخــی از عالمــان عامــه را از
یگــذارد.
اصطالحــات شــیعی بــه نمایــش م 
گفتنــی اســت از مهمتریــن اشــکاالت ایــن اثــر اعتمــاد گســترده بــه مطالــب اینترنتــی
اســت .او مطالــب ضعیــف و مشــکلدار را از مقــاالت و کلمــات افــراد ناشــناس از ســایتها
گزینــش کــرده و روی آنهــا مانــور میدهــد .ماننــد صحیــح کافــی خوانــدن ایــن کتــاب
کــه بــه اســتناد یــک مقالــه از یــک نویســنده ناشــناس شــیعی(محمد حائــری) اســت.
بهنظرمیرســد شایســته اســت تــا پژوهشــی در حــد پایاننامــه ارشــد یــا دکتــری بهنقــد و
بررســی ایــن کتــاب اقــدام کنــد.
سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397
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 .2کتاب صریح االمامة
دومیــن کتــاب نیــز اثــر همــان نویســنده کتــاب قبلــی اســت .همچنیــن محــدوده پژوهش
وی در ایــن کتــاب نیــز دو جلــد نخســت کافــی اســت.
شناسه اجمالی
نــام کامــل کتــاب :صریــح االمامــة بحــث نقــدی لمتــون روایــات اإلمامــة فــی اصــول
کافــی ،نویســنده :محمــد الصالــح الضــاوی ،تعــداد مجلــدات :یــک جلــد 183 ،صفحــه،
ناشــر  :دارالمعتــز للنشــر و التوزیــع؛ اردن ـ عمــان ،ســال چــاپ1439-2018 :ق.
معرفی اجمالی
کتــاب صریــح اإلمامــة ،اثــری دیگــر از محمــد صالــح الضــاوی اســت .او کــه گویــی
مطالعــات خــود را در دو جلــد نخســت کتــاب کافــی متمرکــز کــرده اســت ،ســعی دارد
مطالبــی را در تضعیــف مســئله امامــت در کتــاب الکافــی بیــان کنــد.
بخــش قابلتوجهــی از مقدمــه ایــن کتــاب اقتباســی اســت ازآنچــه پیشــتر خــود مؤلف
در کتــاب قبلــی خــود ـ کافــی الســنة مــن کافــی الشــیعة ـ آورده بــود .تنهــا دو صفحــه بــا
موضــوع امامــت بــه انتهــای مقدمــه افــزوده اســت.
سؤال پژوهش

 .1مالصالح مازندرانی در ذیل روایتی آورده است« :قال العالمةّ :إنه كان قاضيا ّكذابا ّ
عاميا و نقل الكيش
عن الفضل بن شاذان ّأنه من أ كذب البر ّية ،و قال الشيخّ :إنه ضعيف ّ
عامى املذهب ،أقول :احلديث
معتبر و إن كان ّالراوي كذوبا ّ
ألن الكذوب قد يصدق»؛ شرح مالصالح ج 2ص.29
 .2صریح االمامة ،ص .157
 .3همان ،ص .161
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مؤلــف در ایــن کتــاب قصــد دارد مهمتریــن احادیــث مربــوط بــه امامــت را نقــد متنــی کنــد.
او بــر ایــن بــاور اســت کــه بررســی ســندی ایــن آثــار ضــرورت نــدارد چــه اینکــه بســیاری از
شــیعیان اســناد ایــن کتــاب را بررســی نمیکننــد .الضــاوی بــرای ســخن خــود اشــاره بــه شــرح
مالصالــح مازندرانــی میکنــد کهبــا وجــود راوی ضعیفــی همچــون ابوالبختــری وهــب بــن
وهــب در ســند روایــت بــا اســتناد بــه ضربالمثــل «درو غگــو گاهــی وقتهــا راســت میگویــد»
1
روایــت را معتبــر دانســته اســت.
ساختار و محتوای کتاب
کتــاب حاضــر در چهــار بخــش اصلــی بهنقــد احادیــث امامــت در کتــاب الحجــة کتــاب
الکافــی پرداختــه اســت .ایــن بخشهــا عبارتنــداز  :مفهــوم االمامــة ،االمامــة و العلــم ،معرفــة
االمــام و االمامــة و العقیــدة.
اگرچــه مؤلــف در نقــد احادیــث ســعی کــرده بهصــورت علمــی وارد شــود ،ولــی خواننــده
پــس از مطالعــه کتــاب درمییابــد بســیاری از مطالــب کتــاب بیشــتر مصــرف داخلــی در
ً
بیــن عامــه داشــته و نویســنده بــدون بررســی علمــی صرفــا به دلیــل مخالفــت بــا باورهــای
اهل ســنت احادیــث را غیــر معتبــر دانســته اســت .الضــاوی همچنــان بــه دنبــال احادیــث
نبــوی در ایــن کتــاب نیــز ســخنانی را بیــان کــرده اســت و بــر ایــن بــاور اســت کــه در کل کتــاب
الحجــة حدیــث متواتــر نبــوی در خصــوص جایــگاه امامــت نیافتــه اســت .ســپس بــه کلمــات
بســیاری از عالمــان کهــن شــیعی اســتناد میکنــد کــه در مســائل کالمــی خبــر واحــد حجــت
نــدارد.
نویســنده بــا اســتفاده از شــبکههای اینترنتــی بســیاری از ســخنان علمــای شــیعه کــه
علیــه منکــران امامــت بیــان کردهانــد را در صفحــات پایانــی کتــاب آورده اســت 2و بــا
سوءاســتفاده از برخــی روایــات الکافــی سفســطههای عوامان ـهای انجــام داده اســت .او بــر
ایــن بــاور اســت کــه کتــاب الکافــی و روایــات شــیعه مملــو از تناقضــات ،اضطــراب ،دس،
تدلیــس ،کــذب و وضــع اســت .و در پایــان نتیجــه میگیــرد کــه حتــی یــک روایــت صحیــح
3
در کتــاب الکافــی در موضــوع امامــت وجــود نــدارد!!

175

اشکاالت
بســیاری از اشــکاالتی کــه بــه کتــاب پیشگفتــه ـ کافــی الســنة مــن کافــی الشــیعة ـ وارد
اســت بــه ایــن کتــاب نیــز کــم و بیــش وارد اســت .افزونبــر اشــکاالت پیشگفتــه اگرچــه
مؤلــف در ابتــدای اثــر ،ایــن کتــاب را بــه جوانــان شــیعه و ســنی اهــداء کــرده اســت 1و
خواســته بهنوعــی بیطرفانــه بــه مســئله امامــت بپــردازد ،اما در سرتاســر کتــاب خواننده
مســواد روبــرو اســت .نویســندهای کــه اطالعاتــش
بــا یــک نویســنده سـ ّـنی متعصــب و ک 
از حــوزه اندیشــه شــیعی بســیار انــدک اســت ،ارزیابیهــای شــیعی را نمیشناســد ،از
اســتدال لهای کالمــی امامیــه بیگانــه اســت و بیشــتر اطالعاتــش از منابــع واســطه و
غیرقابلاعتمــاد ـ ماننــد شــبکههای اینترنتــی ـ اســت .جالــب آنکــه تنهــا منبعــی کــه
در پانوش ـتها مشــاهده می شــود کتــاب الکافــی اســت .بنابرایــن کتــاب حاضــر فاقــد
کتابنامــه اســت .همچنیــن ادبیــات پژوهشــی نیــز در ایــن اثــر فراموششــده اســت.
 .3کتاب دراسات فی طرق الحدیث عن األئمة
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وضعیــت ســومین کتــاب ازنظــر پژوهشــی نســبت بــه دو اثــر قبلــی بهتــر اســت ،ولــی از
جهــت پژوهشــی بــا آثــاری کــه در مصــر و عربســتان نگاشــته میشــود بســیار فاصلــه دارد
و ضعیفتــر اســت.
شناسه اجمالی
نــام کامــل کتــاب :دراســات فــی طــرق الحدیــث عــن األئمــة ،سلســلة األحادیــث عــن
أئمــة الشــیعة؛ نویســنده :ســؤدد األلوســی ،تعــداد مجلــدات :یــک جلــد 152 ،صفحــه،
ناشــر  :دارالمعتــز للنشــر و التوزیــع؛ اردن ـ عمــان ،ســال چــاپ1434-2013 :ق.
نویسنده
ســؤدد فــؤواد األلوســی از محققــان اردنــی اســت کــه در ســال  2010م ایــن کتــاب را بــه
رشــته تحریــر درآورده اســت .کتــاب مذکــور ســه ســال بعــد توســط نشــر دار المعتــز عمــان
در اردن بــرای نخســتین بــار منتشــر شــد .نویســنده در حوزههــای مختلــف ماننــد
رســانه ،دیــن و ...دارای تألیفاتــی اســت.
 .1مولف مینویسد« :اإلهداء ایل جیل الشباب ...السنة و الشیعة ...الذین ّ
محلهم اآلباء و األجداد
ّ
مسموما...نکد علهیم عیشهم املشترک و ّ
حوهلم أعداء بعد أن کانوا إخوانا...
محال ثقیال و إرثا
أقول هلم :انفضوا عنکم هذا احلمل ...وانظروا إیل األمام ال إیل الوراء ...اعزموا عیل رفض اخلالف
و الفتنة  ...هو أقرب للتقوی»؛ صریح االمامة ،ص.5

 .1دراسات فی طرق الحدیث عن االئمة ،ص .50
 .2همان ،ص .57
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ساختار کتاب
ایــن کتــاب از یــک مقدمــه کوتــاه و دو بخــش اصلــی ســامانیافته اســت .بخــش اول شــامل
ســه فصــل اســت کــه بــه ترتیــب بــه ایــن مطالــب پرداختــه اســت :خاصیــة مصــادر و علــوم
الشــیعة ،أوثــق مصــادر و کتــب الشــیعة ،أصحــاب األئمــة المعصومیــن .در بخــش دوم نیــز
ســه مبحــث را بیــان کــرده اســت :تراجــم أصحــاب األئمــة و رواتهــم ممــن ورد ،ذکرهــم فــی
کتــب الشــیعة ،کلمــة الغلـ ّـو و الغــاة .نویســنده کتــاب خــود را بــا یــک خاتمــه و کتابنامــه
پایــان داده اســت.
مسئله پژوهش
ســؤدد األلوســی بامطالعــه برخــی از منابــع شــیعی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه شــیعیان
دیــن و علــوم شــرعی خــود را تنهــا از طریــق أئمــه اثنــی عشــر؟مهع؟ اخــذ میکننــد ،و تنهــا
روایاتــی را میپذیرنــد کــه راویــان آن از معتقــدان بــه اهلبیــت و شــیعیان ثقــات باشــند؛
چــه اینکــه پیامبــر خــدا دانــش خویــش را بــه دختــرش ،دو ســبطش و ابــن عـماش علــی بــن
ابیطالــب داده اســت .بنابرایــن روایــت نبــوی کــه از ائمــه رســیده باشــد قویتریــن سلســله
ً
معمــوال ُم َّ
حــرف،
ســند را داراســت .و در مقابــل روایاتــی را کــه غیــر امامیــه نقــل کردهانــد
برخاســته از هواهــای نفســانی و مشــکوک اســت .بنابرایــن در سلســله اســناد روایــات شــیعی
نبایــد غیــر امامیــه و غیــر ثقــات حضــور داشــته باشــند و در صــورت حضــور آنهــا ایــن روایــات
غیرقابلاعتمــاد اســت .مســئله پژوهــش ایــن اســت کــه تــا چــه انــدازه روایــات ائمــه؟مهع؟ از
طریــق راویــان شــیعه و ثقــات رســیده اســت؟
روش پژوهش
مؤلــف ضمــن معرفــی کتــب اصلــی شــیعه ـ بهویــژه کتــاب الکافــی ـ بــه شناســایی راویــان
ائمــه اطهــار؟مهع؟ در ایــن کتــب پرداختــه اســت .وی بــا تکیهبــر کتــاب کســر الصنــم نگاشــته
ابوالفضــل برقعــی نــام  102راوی مســتقیم ائمــه در کتــاب الکافــی را اســتخراج و برخــی از
ایشــان را بررســی رجالــی کــرده اســت؛  1همچنیــن نویســنده در بخــش دوم کتــاب  76نفــر
از راویــان ائمــه را کــه دارای تضعیــف هســتند معرفــی کــرده اســت؛ وی افــراد ویــژهای را
کــه نوعــی طعــن خــاص دارنــد را نیــز بهصــورت ویــژه معرفیکــرده اســت .بهعنــوان نمونــه
وی نــام  29نفــر از راویــان اهلبیــت نقــل کــرده اســت کــه در لســان معصومــان؟مهع؟ ملعــون
شمرد هشــدهاند؛ 2گفتنــی اســت مؤلــف در تألیــف ایــن اثــر از  33منبــع بهــره بــرده اســت کــه
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بیشــتر آنهــا از منابــع شــیعی اســت.
نتیجه پژوهش
األلوســی بــر ایــن بــاور اســت کــه بیشــتر راویــان موجــود در کتــب شــیعه ـ بــا توجــه بــه
تگــذاران و فرقههــای گمــراه غیــر امامــی هســتند کــه
مبانــی شــیعیان ـ از غالیــان ،بدع 
نمیتــوان بــه نقــل روایــات ایشــان اعتمــاد کــرد .او راویانــی را شناســایی کــرده اســت کــه
از پیــروان زیــاد بــن منذر(جارودیــه) ،صفــوان بــن جهــم (جهمیــه) ،ابــو شــاکر دیصانــی
(دیصانیــه) ،هشــام بــن حکــم و هشــام جوالیقــی (هشــامیه) ،شلمغانی(شــلمغانیه)،
خطابیــه  ،بیانیــه و جمعــی از زنادقــه هســتند.
او در پایان نتیجه تالش علمی خویش را اینگونه بیان می کند:
و لقــد وجدنــا مــن البحــث و التدقیــق مــن خــال کتــب الشــیعة و مصادرهــم نفســها،
أن غالبیــة هــؤالء الذیــن وصفــوا فــی هــذه الکتــب بأنهــم أصحــاب و خــواص األئمــة
االثنــی عشــر ،و رووا عنهــم األحادیــث هــم مــن المجهولیــن و الکذابیــن و المجروحیــن
1
فــی وثاقتهــم و ممــن ال یجــوز األخــذ عنــه ،علــی شــرط علمــاء الشــیعة أنفســهم. ...
اشکاالت
مهمترین اشکاالت وی عبارتنداز:
الــف) توجــه نکــردن بــه تعــداد روایــات راویــان :مؤلــف راویــان ضعیف را بســیار متعدد
دانســته اســت .فــارغ از اینکــه معیــار تضعیــف روایــات تعــداد آنهاســت نــه تعــداد راویــان
ضعیــف .چــه بســیار راوی ضعیفــی کــه بــه تعــداد انگشــتان یکدســت نیــز روایــت نقــل
نکردهانــد.
ب) معیــار تضعیــف راوی :معیــار ســؤدد األلوســی در تضعیــف راویــان وجــود
کوچکتریــن جــرح در هــر کتــاب رجالــی شــیعه اســت .بنابرایــن در میــان راویــان
ضعیــف ،سرشناســانی چــون زرارة بــن اعیــن و محمــد بــن مســلم نیــز آمــده اســت .چــه
اینکــه روایاتــی تقی ـهای در تضعیــف برخــی از بــزرگان صادرشــده اســت.
ج) نقــل از منابــع واســطه :در سرتاســر کتــاب مؤلــف از منابــع ضعیــف و واســطه نقــل
روایــت کــرده اســت .بهعنوانمثــال وی از رجــال طوســی ،فهرســت وی ،فهرســت
ً
نجاشــی و رجــال کشــی مســتقیما نقــل مطلــب نکــرده اســت؛ امــا از کتابهــای مســند
مرحــوم عزیــزاهلل عطــاردی بســیار نقــل کــرده اســت.
د) توجهنکــردن بــه اجتهــادات رجالــی :مؤلــف به رغــم اینکــه از معجــم رجــال
 .1همان ،ص .140

الحدیــث مرحــوم خویــی اســتفاده کــرده اســت ،ولــی بــه اجتهــادات رجالــی وی هیــچ توجهی
نکــرده اســت .بهنظرمیرســد کــه وی حتــی در اســتفاده ازاینگونــه کتابهــا نیــز بهواســطه
منابعــی همچــون کتــب برقعــی بهــره بــرده اســت.
هــ) تأثیرپذیــری شــدید از آثــار برقعــی :آنچــه گاه بهصــورت محســوس و گاه غیــر آشــکار
در کتــاب دراســات فــی طــرق الحدیــث روشــن اســت ،تأثیرپذیــری مؤلــف از کلمــات و بیانــات
ابوالفضــل برقعــی اســت.
بهنظرمی رســد ایــن اثــر میتوانــد شــاهد نقدهــای رجالــی خوبــی در پژوهشهــای
دانشــجویان و طــاب در قالــب پایاننامــه باشــد.
نتیجه گیری

ُ
ناقدان حدیث شیعه در ا ُردن

در ایــن نوشــتار ســه کتــاب از آثــار منتشــره در اردن در ســالهای اخیــر معرفــی شــد تــا وضعیت
پژوهشهــای ناقــدان حدیــث شــیعه در عمــان بیشــتر روشــن شــود .دو کتــاب «کافــی الســنة
مــن کافــی الشــیعة» و «صریــح اإلمامــة» از محمــد الصالــح الضــاوی اســت .نویســنده در
کتــاب نخســت احادیــث نبــوی در اصــول کافــی را بررســی کــرده اســت ،ا گرچــه او بــه اســناد
ایــن کتــاب شــبهاتی را وارد میدانــد ولــی بــر ایــن بــاور اســت کــه فریقیــن شایســته اســت از
احادیــث نبــوی آثــار یکدیگــر بهــره ببرنــد .نویســنده کــه اطالعــات رجالـیاش از رجــال شــیعه
بســیار انــدک اســت ،ولــی از جهــت متنــی ســعی کــرده اســت ،مجموعــه احادیــث اثبــات
امامــت را نقــد کنــد .کتــاب «دراســات فــی طــرق الحدیــث عــن األئمــة» اثــر ســودد االلوســی
نیــز اگرچــه از جهــت پژوهشــی بهتــر از دو اثــر قبلــی اســت ،ولــی اشــکاالت پژوهشــی قابــل
توجهــی بــه آن وارد اســت کــه در نوشــتار بــه آنهــا اشــاره شــد.
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