واکاوی منهج مري حامدحسني در نقد و بررسی
تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار
[سعید چهرهنما]1

چکیده
بیشک کتاب «عبقات االنوار» ،اثر عالمه شهیر میر حامدحسین لکهنوی ،به عنوان
ردیهای قویم بر بخشهایی زیادی از فصل امامت کتاب «تحفۀ اثنی عشریه» ،یکی
از آثار ارزشمند کالمی در حوزه امامتپژوهی به شمار میرود .این کتاب حاوی
مطالب ارزشمندی است که پیگیری نظام حاکم بر احتجاجات و استداللهای آن،
راهگشای محققین در این حوزه خواهد بود .اتصاف به وصف تواتر ،به دلیل حصول
نتیجۀ قطعی و علمآور آن ،معیاری اساسی در سنجش اعتبار احادیث اعتقادی به
شمار میآید .ازاینرو ،بررسی روشها و انگیزههای نفی صحت و تواتر این احادیث از
سوی منکران ،و به تبع آن ،واکاوی روشهای صاحب عبقات در دفع این اعتراضها
و شبهات _ در قالب پیگیری شرایط و موانع تحقق تواتر یک گزاره بر پایۀ آثار اعالم عامه

_ و نیز بهکارگیری راهکارهایی جهت اثبات تواتر این روایات ،در کتاب فخیم عبقات
االنوار محور مباحث این تحقیق را به خود اختصاص داده است.
کلیدواژهها :روششناسی ،عبقات االنوار ،میر حامدحسین ،تحفۀ اثنی عشریه.
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مقدمه

ّ
مباحـث کالمـی بـه دلیـل تمرکـز بـر باورهـا و عقائـد دینـی ،همـواره محـل تأثـر از باورهـا و
سلایق و تعصبـات ،و نیـز مأمنـی بـرای تحقـق مغالطههـا محسـوب میشـده اسـت .در
طول تاریخ ،اختالفاتی اساسی به جهت تمرکز بر برخی منابع معرفتی در حوزۀ عقاید،
بـروز و ظهـور یافتـه اسـت؛ اختالفاتـی کـه امـروز نیـز از گسـترۀ آن کاسـته نشـده اسـت؛ بـه
عنـوان نمونـه میتـوان بـه تمرکـز و جمـود فـرق ظاهـری بـر ظواهـر ادلـۀ نقلـی و تـندادن بـه
لـوازم آن ،همچـون پذیـرش جسـمانیت بـرای خداونـد ،اشـاره کـرد .ابنخلـدون معتقـد
اسـت اختلاف برداشـتها از ادلـۀ نقلـی ،عامـل شـکلگیری نحلههـای مختلـف و بـه
تبـع آن ،پایهریـزی علـم کالم اسـت .وی دراینبـاره میگویـد:
پــس از چنــدى ،در تفاصیــل ایــن عقایــد اختــاف روى داده و بیشــتر
انگیز ههــاى ایــن اختالفــات ،آیــات متشــابه اســت و اختالفــات مزبــور،
ســبب كشــمكشها و مناظــرات و اســتداللهایى شــده اســت كــه جنبــۀ
عقلــى آنهــا بیــش از نقــل اســت و درنتیجــه ،علــم كالم وضــع شــده اســت .

1

تحلیـل صحیـح گزارههـای کالمـی و اسـتخراج ایـن گزارههـا از متـون دینـی و نیـز دفـاع
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از ایـن اعتقـادات ،در گـرو دسـتیافتن بـه روشهـای صحیـح اسـتنباط ،تبییـن و دفاع
در حـوزۀ انگارههـای اعتقـادی اسـت .اگرچـه در دسـتیابی به یک روششناسـی متقن،
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بررسـی روشهـای منطقـی مـورد اسـتفاده در ایـن علـم میتوانـد مفیدفایـده باشـد ،لکـن
بهرهبـردن از میـراث فکـری گذشـتگان و تحلیـل عملکـرد ایشـان در حـوزۀ تبییـن و
اسـتنباط و دفـاع از آموزههـای اعتقـادی و بهرهبـردن از تجـارب موفق و ناموفق ایشـان در
حوزههـای یادشـده ،تحصیـل روشـی محکـم و متقـن را آسـانتر میگردانـد.
مقص ــود م ــا از ای ــن تحقی ــق ،اس ــتخراج اص ــول ،قواع ــد و معیاره ــای بهکارگرفتهش ــده

در نق ــد و بررس ــی توات ــر احادی ــث ،در ح ــوزۀ امامتپژوه ــی ،در کت ــاب ش ــریف عبق ــات
االن ــوار _ ب ــه عن ــوان یک ــی از متقنتری ــن آث ــار در ح ــوزۀ امامتپژوه ــی _ میباش ــد ،ت ــا ب ــا
اســتعانت از آن بتــوان بــه تدویــن مجموعـهای منســجم و جامــع از معیارهــای صحیــح
 .1ابنخلدون ،عبدالرحمن ،مقدمۀ ابن خلدون.943/2 ،

ارزشـــیابی و اعتبارســـنجی گزارههـــای اعتقـــادی ،در حـــوزۀ نقـــد نظـــری گزارههـــای
اعتق ــادی ،دس ــت یاف ــت.
گذری بر شخصیت و آثار عالمه میر حامدحسین
عالمه میر حامدحسین موسوی هندی نیشابوری ،استوانۀ استوار دفاع از حریم والیت
اهلبیت؟مهع؟ ،در پنجم محرم سـال  1246هجری ،در «میرته» چشـم به جهان گشـود.
مطابـق گـزارش ثقةاالسلام تبریـزی ،نـام اصلـی وی سـید مهـدی و کنیـهاش ابوالظفـر
بـوده اسـت 1.او پـس از کسـب علـوم معقـول و منقول ،به جمـعآوری و تصحیح آثار والد
خویـش ،سـید محمدقلـی ،و مقابلـۀ ایـن آثـار بـا منابـع اولیه پرداخـت و به دنبـال آن ،به
تألیـف کتـاب وزیـن اسـتقصاء اإلفحـام فـي الـرد علـى منتهـى الـكالم و تکمیـل کتـاب
شـوارق النصـوص فـي تكذيـب فضائـل اللصوص همت گماشـت.

2

ً
عظمـت علمـی و شـدت تتبـع و تبحـر ایشـان در تألیـف آثـار شـامخ ،خصوصـا در علـم
کالم ،بـه حـدی اسـت کـه مرحـوم آغابـزرگ تهرانـی ،در مـورد ایشـان معتقـد اسـت کـه
چشـم روزگار در جمیـع زمانهـا و مکانهـا ،همچـون اویـی را در تتبـع ،کثـرت اطلاع،
دقـت ،ذکاوت ،شـدت حفـظ و ضبـط ندیـده اسـت.

3

ایشان با بهرهگیری از مجموعهای بزرگ از کتب خطی و مطبوع ،که خود بر جمعآوری
فخیـم «عبقـات االنـوار» را در رد فرازهایـی از بـاب هفتـم کتـاب «تحفـۀ اثنیعشـریه»،
کـه معطـوف بـه دفـع ادلـۀ امامیـه در اثبـات امامـت بالفصـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت،
بـه زبـان فارسـی تألیـف کـرد؛ 4چراکـه در دوران حکمرانـی سلاطین گورکانـی ،در حـوزۀ
ً
5
مباحث علمی ،عمال زبان فارسی ،زبان انتقال علم و دین محسوب میشده است؛
 .1تبريزى ،على ،مرآة الكتب ،ص .466-465
 .2حسنى ،شریف عبدالحى ،نزهة الخواطر،.99/8
 .3طهرانى ،آغابزرگ ،طبقات أعالم الشيعة،.347/13
 .4همان،.348/13
 .5نجاتی حسینی ،راضیه ،نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند ،ص .97-95
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آن همت گماشـته بود ،و کثرت تتبع و احاطۀ وسـیع به اخبار و تراث اسلامی ،کتاب

179

تـا جایـی کـه متکلمینـی صاحبنـام چـون شـهابالدین دولتآبـادی _ صاحـب
نخسـتین تفسـیر فارسـی بر قرآن _ و عبدالحق دهلوی و شـاه ولیاهلل دهلوی ،در اغلب
کالمـی ممتـازی بـه زبـان فارسـی تدویـن کردنـد.
رشـتهها ،آثـار
ِ

1

از حیـث سـاختار ،کتـاب عبقـات االنـوار ،در پاسـخ بـه مطالـب دهلـوی در بـاب هفتـم
کتـاب تحفـه ،یعنـی مباحـث مربـوط بـه آیـات و روایـات ناظـر بر مقصـود امامیـه در حوزۀ
امامـت و خالفـت بالفصـل امیرالمؤمنین؟ع؟ ،در دو منهج مرتب شـده اسـت .هرچند
منهـج ابتدایـی ایـن اثـر شـامخ ،یعنی بخش مربـوط به آیات که در چند مجلد نگاشـته
شـده ،هنـوز بـه زیور طبع آراسـته نشـده اسـت.
تحفۀ اثنیعشریه و نظام فکری عبدالعزیز دهلوی
هرچنـــد مناطـــق شـــرقی هنـــد ،در ســـدۀ اول هجـــری بـــا اســـام آشـــنا شـــده بودنـــد و
بســیاری بــه اســام گرویــده بودنــد ،لکــن جریــان اصلــی ورود اســام بــه هنــد و گســترش
آن در سراس ــر ش ــبهقاره ،ب ــا فتوح ــات س ــلطان محم ــود غزن ــوی ،در ق ــرن چه ــارم ش ــروع
میش ــود 2.تمرک ــز غزنوی ــان و غوری ــان در ترو ی ــج مذه ــب حنف ــی و رواج مکت ــب کالم ــی
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ماتریــدی ،در طــول چندیــن قــرن ،فراگیــری ایــن مذهــب از مذاهــب اســامی شــبهقارۀ
هن ــد را ب ــه دنب ــال داش ــت.

3
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فعالیتهـای وسـیع بـزرگان طریقههـای تصـوف همچـون چشـتیه ،سـهروردیه و
نقشـبندیه ،در کنـار جلـب ارادت حـکام و بـه دنبـال آن ،برخـورداری از نفـوذ سیاسـی و
اجتماعـی میـان دولتمـردان شـبهقاره ،موجـب رسـوخ افـکار متصوفـه در میـان الیههای
مختلـف اقشـار شـبهقاره اعـم از عـوام ،علمـا و دولتمـردان شـد 4.در ایـن میـان ،نفـوذ
مشـایخ سلسـلۀ نقشـبندیه در میـان حـکام و سلاطین هنـد ،بـه حـدی بـود کـه برخـی
 .1همان ،ص .124

 .2مجتبائـی ،فتـحاهلل« ،اسلام در شـبهقاره هنـد و پاکسـتان» ،مدخـل اسلام ،دایـرة المعـارف بـزرگ
اسلامی.567/8 ،
 .3شیمل ،آنماری« ،ظهور و دوام اسالم در هند» ،ترجمۀ حسن الهوتی ،کیهان اندیشه.59/23 ،
 .4همان.

سلاطین شـبهقاره در ایـن ادوار ،بـه ایـن سلسـله منسـوب بودهانـد.

1

در قـرن دوازدهـم هجـری ،بـا ظهـور مکتـب کالمـی دهلـی ،متأثـر از آرا و اندیشـههای شـاه
ولـیاهلل دهلـوی ،تمایـل بـه بازگشـت بـه سـیرۀ سـلف و احیـای مکتـب اهـل حدیـث در
شـبهقاره شـدت گرفـت .بـه عنـوان یکـی از چهرههـای اثرگـذار در بسـط ایـن اندیشـۀ
سـلفی ،میتـوان از مولـوی عبدالعزیـز دهلـوی ( 1239-1159ق) _ که برخی وی را ملقب
بـه «سـراج هنـد» کـرده و برخـی او را «حجـة اهلل» خواننـد _ 2یـاد کـرد.
یکـی از اقدامـات مولـوی عبدالعزیـز کـه موجـب تشـتت جبهـۀ اسلامی در هنـد شـد و

رایحۀ خوش وحدت و برادری را دسـتخوش زوال و نیسـتی کرد ،نگارش کتاب «تحفۀ
اثنیعشـریه» ،در دوازده بـاب اسـت؛ کتابـی کـه مشـحون از افترائـات علیـه اعتقـادات
تشـیع میباشـد .در نخسـتین مراحـل انتشـار ایـن کتـاب ،دهلـوی از طـرح نـام خویـش
خـودداری کـرده و بـا نام مسـتعار «حافظ غالم حلیم» 3به انتشـار آن میپردازد؛ نکتهای
کـه از مقدمـۀ ایـن کتـاب کـه در سـال  1885میلادی بـه چاپ رسـیده ،نیز هویداسـت.
بـه نظـر میرسـد ایـن تـرس و نگرانـی ،ناشـی از موقعیـت برخـی رجـال شـیعه همچـون
نـواب نجـف خـان _ حاکـم شـیعه _  4و نیـز شـیوع ایـن مذهـب میـان مـردم آن سـامان
اسـت؛ نفـوذ و گسترشـی کـه خـود دهلـوی ،در همیـن مقدمـه بـدان تصریـح دارد.

5

دهلـوی منتسـب دانسـت و ایـن کتـاب ،ترجمـهای فارسـی و در واقـع ،سـرقتی ادبـی از
کتـاب الصواقـع الموبقـة نگاشـتۀ نصـراهلل کابلـی اسـت .ازایـنرو در جایجـای کتـاب
 .1زرینکوب ،عبدالحسین ،ارزش میراث صوفیه ،ص .101
 .2حسنى ،شريف عبدالحى ،نزهة الخواطر،.275/7
 .3صاحـب نزهـة الخواطـر «غلام حلیـم» را لقبـی بـرای عبدالعزیـز میدانـد کـه بـر مبنـای حـروف
ابجـد ،مطابـق سـال تولـد وی یعنـی 1159ق اسـت؛ همـان.
 .4طهرانی ،آغابزرگ ،الذريعة.190/10 ،
 .5وی در مقدمۀ کتاب خویش گوید« :در اين زمان كه ما در آنيم ،رواج مذهب اثنا عشـريه و شـيوع
آن بـه حـدى اتفـاق افتـاده كـه كـم خانه باشـد كـه يک دو كـس از آن خانه بـه آن مذهب متمذهب
نباشـند و راغب به اين عقيده نشـوند» :دهلوی ،عبدالعزیز ،تحفۀ اثنیعشـریه ،ص .3
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ً
عالمـه میـر حامدحسـین بـر ایـن بـاور اسـت کـه تدویـن ایـن اثـر را نمیتـوان مسـتقال بـه
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شـریف عبقـات ،بـه ایـن سـرقت ادبـی اشـاره میکنـد و بـا عباراتـی همچـون:
دشـفيع كابلـى كـه پيـر و مرشـد مخاطب اسـت و
نصـراهَّلل محمـد بـن محم 
1

ت او مىباشـد. ...
ق از افادا 
ت مزجاتـش ،مسـرو 
بضاعـ 

و یا:
ايـن آهنـگ خلاف قانـون كه شـاهصاحب ذوفنـون سـراييدهاند ،مأخوذ از
2

نغمـۀ طنبـور كابلى مغرور پرزور اسـت.

و یا:
نصراهَّلل كابلى كه حق او بر شاهصاحب ،باالتر از حق والد ماجدشانست
كه بناى جل اين کتابشان ،كه سبب مزيد استثنا و غايت اعتبارشان نزد
3

اهل نحلهشان گرديده ،بر استراق خزعبالت كابلیست.

شـخصیت علمـی دهلـوی را تخطئـه میکنـد و هیمنـۀ علمـی او را نـزد مخاطبانـش
میشـکند .سـید تنها به این سـرقت ادبی اکتفا نکرده ،بلکه «بسـتان المحدثین» وی
را نیـز ،انتحالـی از مضامیـن «مفتـاح كنـز الدرايـة» معرفـی میکنـد که با تصرفاتـی در آن،
مـواردی همچـون برخـی مدائـح در ترجمۀ حاکم نیشـابوری و یا ذکـر کتابی که ذهبی در
جمـع طـرق حدیـث غدیـر داشـته را ،از آن زدوده اسـت.

4
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بـه نقـل کالم دهلـوی از بسـتان المحدثیـن پرداختـه ،سـپس متـن مفتـاح را در ترجمـۀ
ابنجـزری ،مقابـل دیـدگان مخاطبـان قـرار میدهـد 5.همچنین در نقـل حدیث منزلت
از صحیحیـن ،دهلـوی همچـون کابلـی ایـن حدیـث را از بـراء بـن عـازب نقـل میکنـد؛
درحالیکـه در صحیحیـن ،ایـن روایـت از طریق سـعد بن ابیوقاص وارد شـده اسـت.

6

 .1لکهنوی ،میر حامدحسین ،عبقات االنوار.169/1 ،
 .2همان.311/5 ،
 .3همان.309/11 ،
 .4همان.157/1 ،
 .5همان.190-171/1 ،
 .6همان.109/11 ،

امـا سـید در نقـد کالم دهلـوی در تحفـه ،منهجی خاص در تحلیل و بررسـی مناقشـات
سـندی و داللـی در پـی گرفتـه اسـت کـه در ایـن تحقیـق ،تمرکـز بحـث را بـر تحلیـل ایـن
روشهـا در حـوزۀ تحلیلهـای برو نمتنـی اخبـار متواتـر ،قـرار دادهایم.

 _1دالیل نیاز به وا کاوی اعتبار روایات و گزارشهای اعالم
در طـول تاریـخ بسـیاری از احادیـث و گزارشهـا ،دسـتخوش وضـع و تحریفاتـی شـده
کـه انگیزههـای مختلفـی بـه تحقـق آن دامـن زده اسـت .وضـع و ّ
دس ،تنهـا مختـص بـه
دوران بعـد از رسـول خـدا؟لص؟ نمیباشـد ،بلکـه در دوران حیـات شـریف ایشـان نیـز
شـواهدی بـر تحقـق آن ،در منابـع فریقیـن ثبـت شـده اسـت.

1

امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبۀ  210نهج البالغه ،با اشاره به عواملی که به ایجاد اختالفات
در حـوزۀ تفسـیر قـرآن و مفـاد احادیـث نبـوی دامـن زده اسـت ،جعـل احادیـث دروغیـن
در دوران حیـات حضـرت را ،اصلیتریـن عنصـر دخیـل در ایـن موضـوع برمیشـمرد.
َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ّ ً َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ
ـار» _ کـه ناظـر به برخی
شـهرت حدیـث «مـن كـذب عل ّـي متع ِمـدا فليتبـوأ مقعـده ِمـن الن ِ
رخدادهایی است که در آن ،احادیثی به دروغ ،به حضرت نسبت داده شده _ در میان

2

عامـه بـه حـدی اسـت کـه بسـیاری ،آن را نمونـهای بـارز از احادیـث متواتـر برشـمردهاند؛

3

بهطور یکـه شـخصیتی همچـون ابنصلاح کـه در تحقـق حدیـث متواتر تردیـد میکند،
برخـی چـون ابنحجـر عسـقالنی و سـیوطی ،ادعـای تردیـد در وجـود حدیـث متواتـر را
مردود شـمرده اسـت.

5

نـووی ،شـارح مسـلم بـه نقـل از قاضـی عیـاض ،در تحلیـل علـل شـکلگیری احادیـث
 .1ابنشاهين ،عمر بن احمد ،ناسخ الحديث و منسوخه ،ص .414
 .2شـريف رضـى ،محمـد بـن حسـين (گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،ص 325؛ كلينـى ،محمـد بـن
یعقـوب ،كافـی.62/1 ،
 .3سيوطی ،عبدالرحمن ،تدريب الراوی177/2 ،؛ صبحی صالح ،علوم الحديث ،ص .149
 .4هروی ،علی ،شرح نخبة الفكر ،ص .186
 .5لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان.35/6 ،

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

ایـن حدیـث را اسـتثنا کـرده اسـت 4.هرچنـد صاحـب عبقـات ،بـا تمسـک بـه عبـارات
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موضـوع و مختلـق کـه بـه رسـول خـدا؟لص؟ نسـبت داده شـده اسـت ،دروغزننـدگان
بـر حضـرت را دو گـروه معرفـی میکنـد؛ نخسـت گروهـی کـه عامدانـه بـه وضـع و جعـل
احادیـث ،بـدون هرگونـه اصلـی کـه منتسـب بـه رسـول خـدا؟لص؟ باشـد ،میپردازنـد.
در میـان ایـن طیـف ،برخـی همچـون زنادقـه ،بـه دنبـال ایجـاد ناراسـتی در دیـن بـوده و
عامدانـه بـر ایشـان دروغ بسـتهاند 1،و برخـی از جهلۀ متعبدین به دنبال فضیلتتراشـی
و یـا ترغیـب دیگـران بـر امـری که به ظن ایشـان ممـدوح و مرغوب بـوده ،به وضع حدیث
دسـت یازیدهاند 2،و گاه تعصب و حجتتراشـی مبتدعه و متعصبین مذاهب ،برای
غلبـه در احتجاجـات ،دامنشـان را بـه ایـن ّ
دس و وضـع آلـوده اسـت 3،و گاه رغبـت بـه
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 .1فتنی دراینباره گوید« :گاه زنادقه از غفلت یک شـیخ اسـتفاده میکردند و در کتاب او احادیثی
ساختگی وارد میکردند» .وی در ادامه در تأیید کالم خود به نقل از حماد بن زید گوید« :زنادقه
چهـار هـزار حدیـث را وضـع کردنـد و هنگامی که ابنابیالعوجاء را بـرای گردنزدن حاضر کردند،
گفتـه اسـت :چهـار هـزار حدیـث در میانتـان وضـع کـردم کـه حلال را در آن حـرام و حـرام را حلال
ََ
جلـوه دادم» :ف ّت ِنـی ،محمدطاهـر ،تذكـرة الموضوعـات ،ص  .8-6هرچنـد کـه در توجیـه کالم
حمـاد ،بـه نظـر میرسـد گـزارش او بـه حسـب احادیثـی بـوده کـه کـذب آن مکشـوف شـده اسـت؛
ابور یـه ،محمـود ،اضواء علی السـنة المحمدیـة ،ص .124
نمونـهای از ایـن دسـت احادیـث موضوعـه ،روایتی اسـت از حمـاد از ابیالمهـزم از ابیهریره که از
وی نقل شـده اسـت« :أن اهلل لما أراد أن یخلق نفسـه خلق الخیل و أجراها ،فعرقت فخلق نفسـه
نفـورک قائـل اسـت کـه از حمـاد چنیـن احادیثـی صـادر نمیشـود و بـه نظـر شـیطانی در
منهـا» .اب 
کتـب او دسـت بـرده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه ابنابیالعوجـاء ربیبـۀ او بـوده اسـت و بـه
دسـتبردن در کتـب او متهـم اسـت .اصفهانـی ،محمـد ،مشـكل الحدیـث ،ص 350؛ در ایـن
یتـوان بـه ایـن
صـورت هرچنـد کتـاب و مؤلـف آن از وثاقـت باالیـی برخـوردار باشـند ،لکـن نم 
دسـت احادیـث موضوعـه احتجـاج کـرد.
 .2بـه عنـوان مثـال برخـی ّکرامیـه بـرای ترغیـب دیگـران به امور ممـدوح ،گاه کالمی را جعـل کرده ،به
رسـول خـدا؟لص؟ نسـبت میدادنـد و گاه عبـارات برخـی حکما را به عنـوان حدیث نبوی معرفی
نصلاح ،عثمـان ،معرفـة أنـواع علـوم الحديـث ،ص 100؛ سـيوطی ،عبدالرحمـن،
میکردنـد؛ اب 
تدر يـب الـراوی.238/1 ،
 .3محمود ابوریه بر این باور اسـت که برخی از عامۀ اهل سـنت برای دفاع از اصول و فروع مطروحه
در مذاهبشـان و یـا تعظیـم امامشـان بـه جعـل برخی احادیث پرداختهاند و به عنـوان نمونه روایت
ُ
ُ
ُ
«یكـون فـي أمتـي رجـل یقـال لـه محمـد بـن إدریـس أضـر علـى أمتـي مـن إبلیـس ،و یكون فـي أمتي
ُ
رجـل یقـال لـه أبـو حنیفـة هـو سـراج أمتـي» را از همیندسـت دانسـته ،بـا تحلیـل سـندی آن ،آن را
موضـوع میدانـد؛ ابور یـه ،محمود ،همـان ،ص .125

دنیـا و سرسـپردگی نفـس ،ایشـان را در ایـن ورطـۀ خطیـر داخـل کـرده اسـت .امـا برخـی
برخلاف گـروه اول ،وضـع متـن حدیـث را دسـتور کار خـود قـرار نمیدهنـد ،بلکـه بـرای
احادیثـی بـا اسـناد ضعیـف ،بـه وضـع اسـانید صحیـح و مشـهور پرداختـه و حدیثـی
ضعیـف و یـا موضـوع را ،مسـتند و صحیـح جلـوه دادهانـد.

1

محمـود ابوریـه در توسـعۀ دامنـۀ علـل وضع و گسـترش احادیث موضـوع ،تقرب به ملوک
و سلاطین ،اختلال عقـل در اواخـر عمـر ،غلبـۀ بـر خصـم در مقـام مناظـره و مجادلـه بـه
دلیـل حـب غلبـه و فـرار از فضیحـت ناشـی از شکسـت ،و غفلـت از حفـظ بـه دلیـل
اشـتغال بـر زهـد و انقطـاع بـرای عبـادت را از دیگـر عوامـل گسـترش احادیـث موضوعـه
برمیشـمرد .بـه اعتقـاد وی ،صوفیـه بـه دلیـل حسـن ظنـی کـه بـه افـراد دارنـد و جـرح را از
مصادیق غیبت ّ
محرمه برمیشـمردند ،بسـیاری از این احادیث کذب را در کتب خود
نقـل کردهانـد .ازایـنرو وی کتـاب «نزهة المجالس» را مشـحون از اکاذیب برمیشـمرد.

2

ازایـنرو همـواره نقـد و تحلیـل سـندی یـک روایـت و یـا یـک نقـل ،مهمتریـن ارکان
شـناخت اصالـت یـک نقـل را بـه خـود اختصـاص میدهـد؛ تحلیلهایـی کـه در
ّ
سـایۀ آن ،بـا تحلیـل شـخصیت یـک راوی و یـا صاحـب اثـر ،تأثـر وی از شـرایط زمانـی،
مکانـی ،ارتـکازات و ذهنیتهـای حاکـم بـر ظـرف نـگارش یـک اثر و یا نقل یـک روایت،
قابـل پیگیـری خواهـد بـود 3.در همیـن راسـتا صاحـب عبقـات ،بـه عنـوان حـذاق فـن
دارد ،در ایـن عرصـه بـا بهرهجسـتن از منابـع مـورد اعتنـای مخالفیـن ،بـه عنـوان پایـۀ
اولیـۀ یـک بحـث علمـی ،نقـد نظـرات اعلام ایشـان در منقاشـات سـندی و داللـی را ،با
جدیـت دنبـال میکنـد.

 _2تحقق تواتر ،معیاری برای اعتبار حدیث
در مواجهـه بـا احادیـث اعتقـادی ،ایـن احادیـث در صـورت کثـرت طـرق و بـا شـرایطی
 .1نووی ،یحیى ،المنهاج.126/1 ،
 .2ابوریه ،محمود ،همان ،ص .127-124
 .3دهقانی ،رضا« ،چیستی نقد تاریخی» ،پژوهش.145/1 ،

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

حدیثشناسـی ،بـا تسـلطی کـه بـر منابـع مختلـف رجالـی ،حدیثـی ،تاریخـی و کالمی

185

خاص ،متواتر تلقی شده و در صدور آنها تردیدی باقی نمیماند و در غیر این صورت،
مسـتفیض (کـه گاه مشـهور هـم نامیـده شـده اسـت) 1و یـا خبر واحد شـمرده میشـود.
 _1 _2مفهوم حدیث متواتر
تواتـر برگرفتـه از مـاده «وتـر» بـه معنـی فـرد اسـت  2و در نظـر برخـی لغتشناسـان بـه معنی
پیدرپـی آمـدن افـرادی بـا یـک فتـرت و فاصله اسـت 3.فعل «تتـری» را در کالم خداوند
ثُ َ أَ ْ
َ َْ
<� ّم � ْر َسل ن�ا ُر ُسل ن�ا ت� ت�ری> بـر همیـن معنـا میگیرنـد .از نـص و یـا ظاهـر
تبـارک و تعالـی:
کالم برخـی چـون جوهـری ،فراهیـدی ،فیروزآبـادی و فیومـی برمیآیـد کـه ایشـان ،وجـود
انقطـاع و فتـرت را در ایـن تتابـع الزم نمیشـمرند.

4

من ــاوی معتق ــد اس ــت عل ــت نامیدهش ــدن احادی ــث متوات ــر ب ــه ای ــن ن ــام ،ای ــن اس ــت
ً
کــه وصــف تواتــر دفعتــا حاصــل نمیگــردد ،بلکــه حصــول آن بــا تعاقــب و توالــی همــراه
اس ــت؛ هرچن ــد ک ــه عل ــم ب ــه ص ــدق مضم ــون آن ،ب ــه ص ــورت دفع ــی در ف ــرد پدی ــد
میآیـــد.

5

ً
امـا در اصطلاح ،بـرای خبـر متواتـر ،تعاریفـی بعضـا نزدیـک بـه هـم ارائـه شـده اسـت.
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« .1قـال البلقينـي ...:المشـهور و يقـال لـه المسـتفيض الـذي تزيـد نقلتـه علـى ثال ثـة و قـال شـيخ
اإلسلام المشـهور مـا لـه طـرق محصـورة بأ كثـر مـن اثنيـن و لـم يبلـغ حـد التواتـر» :سـيوطی،
عبدالرحمـن ،تدر يـب الـراوی.173/2 ،
 .2فراهيدى ،خليل بن احمد ،العين.132/8 ،
َ
ََ
ََ
ََ
َّ ُ
ٌ
ٌ
وات ُـرُ :
التتاب ُـع ،و قيـل :هـو تتابـع األشـياء و بينهـا فجـوات و فتـرات .و قـال اللحيانـي :تواتـرت
« .3الت
ُ
ّ
ُ ْ َ َّ ً
َ
ُ َ َُ
ِاإلبـل و القطـا و كل شـيء ِإذا جـاء بعضـه فـي ِإثـر بعـض و لـم تجـئ مصطفـة و ليسـت المتوا ِتـرة
َُ َ
َُ
تابعـة» :ابنمنظـور ،محمـد بـن مكـرم ،لسـان العـرب.275/5 ،
كالمت ِ
دارك ِـة و المت ِ
ْ
ْ ً ْ ً
َ َََ َ
َ
ْ
َ
«َ .4وات ْـر ُت الكتـب فتواتـرت ،أي جـاءت بعضها فـي إثر بعض ِوترا ِوترا ،من غير أن تنقطع» :جوهرى،
َّ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ ََ
ـرات» :فيروزآبادى ،محمد
اسـماعيل بـن حمـاد ،تـاج اللغـة« .843/2 ،والتواتـر :التتابـع ،أو مـع فت ٍ
َْ ً
ْ َ ُ َ
َ ُ َ َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
بـن يعقـوب ،القامـوس المحيـط ،ص « .490یقـال (توات َر ِت) الخ ْيل ِإذا َجـاءت يتبع بعضها بعضا
ََُ َ َ ْ ً َ ْ
َ ْ ُ َ ُ َ
يـن ِوتـرا َب ْعـد ِوت ٍـر» :فيومـى ،احمـد بـن محمـد ،المصبـاح المنيـر،
ـاءوا (ت ْت َـرى) أى متت ِابع
و ِمنـه ج
« .647/2و المواتـرة :المتابعـة ،و فـي الحديـث :لـم يـزل علـى وتيـرة حتـى مـات» :فراهيـدى،
خليـل بـن احمـد ،همـان.133/8 ،
 .5مناوی ،عبد الرئوف ،اليواقيت.253-252/1 ،

تعاریفـی کـه در جایگاههایـی مختلـف از کتـاب عبقـات ارائـه گردیدهانـد 1.نکتـۀ
ً
جالـب توجـه ایـن اسـت کـه عموما ،بهکاربردن لفـظ متواتر و یا تواتـر در مباحث حدیثی
محدثین عامه مرسـوم نبوده اسـت ،بلکه فقها و اصولیین ایشـان لفظ «حدیث متواتر»
را مطـرح کردهانـد و بـه تعریـف آن پرداختهانـد.

2

بیضاوی در تبیین مفهوم اصطالح تواتر گوید:
متواتــر حدیثــی اســت کــه کثــرت راو یــان آن بــه حــدی رســیده باشــد کــه
ً
3
توافــق ایشــان بــر کــذب ،عادتــا محــال باشــد.

زرکشـی علاوه بـر مفـاد تعریـف بیضـاوی ،قیـد «عـن محسـوس» را نیـز افـزوده اسـت و بـا
ایـن قیـد ،تلقـی روایـات بـه صـورت حسـی در میـان تمـام زنجیـرۀ روات را ،شـرط تحقـق
تواتـر قـرار داده اسـت 4.قسـطالنی نیـز بـر مفـاد تعریـف بیضـاوی از تواتـر ،قیـد افـادۀ علـم
بـرای شـنوندۀ حدیـث را اضافـه کـرده اسـت.

5

بـه نظـر میرسـد جمـع مفـاد ایـن تعاریف را بتـوان در تعریف جامعی که توسـط مامقانی
_ بـه عنـوان یکـی از اعلام امامیـه _ ارائـه شـده نیـز مشـاهده کـرد .وی در تعریـف حدیـث
متواتـر گوید:

ّ
ّ
خبـر جماعـة بلغـوا فـي الكثـرة الى حـد احالت العـادة اتفاقهـم و تواطيهم

6

 .3سبكی ،علی ،اإلبهاج.285/2 ،
 .4زركشی ،محمد ،البحر المحيط.296/3 ،
« .5فالمتواتـر الـذي يرو يـه عـدد تحيـل العـادة تواطؤهـم علـى الكـذب مـن ابتدائـه إلـى انتهائـه،
و ينضـاف لذلـك أن يصحـب خبرهـم إفـادة العلـم لسـامعه» :قسـطالنی ،احمـد ،إرشـاد السـاري،
.8/1
ُ َ
ْ
َ
َ
َ َ َُ
َ
ّ
ُ
معيـن بعـد المش َ
ـاورة و التقرير ِبأن ل يقـول أحد خالف
«ِ .6إن التواطـؤ :ه َـو أن يتفـق قـوم علـى اختـراع ِ

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

 .1لکهنوی ،میر حامدحسین ،عبقات األنوار 199/1 ،و .34/6
ُ
نبـاره گو یـد« :ومـن المشـهور المتواتـر الـذي يذكـره أهـل الفقـه و أصولـه و أهـل
نصلاح درای 
 .2اب 
الحديـث ال يذكرونـه باسـمه الخـاص المشـعر بمعنـاه الخـاص» :ابنصلاح ،عثمـان بـن
ً
عبدالرحمـن ،معرفـة أنـواع علـوم الحديـث ،ص  .267هرچنـد بعضـا در کالم برخـی محدثیـن
نحـزم عباراتـی چـون «تواتـر عنـه؟مص؟ كـذا» و «ان الحديـث
همچـون حا كـم و ابنعبدالبـر و اب 
یخـورد :سـيوطی ،عبدالرحمـن ،همـان.173/2 ،
الفالنـي متواتـر» بـه چشـم م 
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ّ
مدخليـة
علـى الكـذب و يحصـل باخبارهـم العلـم و ان كان للـوازم الخبـر
فـي افـادة تلـك الكثـرة العلم.

1

پیشتـر بیـان شـد کـه در روایـت مسـتفیض (مشـهور) ،همچـون متواتـر ،وجود بیـش از دو
طریـق ،شـرط اسـت و همانطـور کـه بیـان خواهـد شـد ،عـدد معینـی در تمییـز مشـهور
از متواتـر تعییـن نمیشـود .تنهـا تفاوتـی کـه میـان ایـن دو طیـف روایـات وجـود دارد ایـن
اسـت کـه در تحقـق تواتـر ،وجـود ایـن کثرت ،در تمام طبقات ،شـرط اسـت 2.همچنین
از دیگـر وجـوه تمایـز مشـهور و متواتـر ایـن اسـت کـه متواتـر ،افـادۀ علـم یقینـی میکنـد،
ً
3
برخلاف مشـهور کـه نهایتـا مسـتلزم علـم نظری اسـت.
حدیـث متواتـر در یـک تقسـیمبندی بـه متواتـر لفظـی و معنـوی تقسـیم میشـود .ویژگـی
متواتر لفظی ،حفظ وحدت صورت و متن ،در همۀ طرق و اسـناد اسـت .لکن در متواتر
معنوی ،مطابقت لفظی میان احادیث شـرط نیسـت و تنها حصول یک معنی واحد از
ً
ً
روایات مختلف جمع کثیری که عقال و عادتا تواطؤ و توافقشـان بر کذب محال باشـد،
بـرای تحقـق آن کافـی اسـت؛ 4بـه عنـوان نمونـهای از ایـن احادیـث میتـوان بـه شـجاعت
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و یـا احادیـث فضائـل حسـنین؟امهع؟ اشـاره کـرد کـه از مطالعـۀ روایـات
نبـوی ،وقایـع مختلـف تاریخـی و عبارات اعالم ،قابل دسـتیابی اسـت.

5
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عبقـات در اسـتحصال و تبییـن ایـن امور را بیشـتر پـی خواهیم گرفت.
 _2 _2جایگاه حدیث متواتر و آثار مترتب بر آن
همانطـور کـه بیـان شـد ،یکـی از عناوینـی کـه بـا اتصـاف بـه آن ،هرگونـه تواطـؤ و اتفـاق
َ َّ
َصاحبـه .و التوافـقُ :ح ُصـول َه َـذا االختـراع مـن غيـر ُم َش َ
ـاورة َبينهـم َو ل ِاتفـاقَ ،ي ْع ِنـي َس َـواء يكـون
َ
َعـن َس ْـهوَ ،و غلـط ،أو َعـن قصـد» :هـروی ،علـی ،شـرح نخبـة الفكـر ،ص .171
 .1مامقانى ،عبداهلل ،تنقيح المقال.28/3 ،
 .2هروی ،علی ،همان ،ص .162
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد ،نزهة النظر ،ص 41؛ هروی ،علی ،همان ،ص .173
 .4صبحی صالح ،علوم الحديث ،ص .148-147
 .5لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان 177/20 ،و .229/1

ً
بـر کـذب ،عادتـا ممتنـع خواهـد شـد« ،تواتـر» اسـت .ازجملـه آثـار اساسـی کـه بـر ایـن
دسـت احادیـث مترتـب اسـت ،حصـول علـم قطعـی بـر صـدور چنیـن احادیثی اسـت؛
بهطور یکـه راه را بـرای هرگونـه نفـی و انـکاری میبنـدد.
علمـی کـه از دالیـل موجـود در منابـع شـریعت حاصـل میشـود ،دارای مراتبـی اسـت
کـه علـم یقینـی قطعـی و علـم نظـری ،دو مرتبـۀ اعلای آن میباشـد .بـرای پیگیـری بهتـر
مطالـب آتـی ،میبایسـت در ابتـدا بـه تبییـن ایـن دو مرتبـه از علـم و آثـار مترتـب بـر آنهـا
بپردازیـم.
ال ــف) عل ــم یقین ــی قطع ــی (ض ــروری) :علم ــی ک ــه ب ــا ادل ــۀ قطع ــی همچ ــون ن ــص ق ــرآن
و احادی ــث متوات ــر _ اع ــم از متوات ــر لفظ ــی و معن ــوی _ 1و حک ــم قطع ــی عق ــل حاص ــل
میگ ــردد و از مس ــلمات در ش ــریعت ب ــه ش ــمار آم ــده و قاب ــل رد نمیباش ــد 2.الت ــزام ب ــه
آث ــار چنی ــن علم ــی الزم ،و رد چنی ــن دالیل ــی در ح ــوزۀ اعتق ــادات دین ــی ،کف ــر جاح ــد
ً
آن را ب ــه دنب ــال دارد .در ای ــن ص ــورت ،گوی ــا ش ــنونده ،ش ــخصا حدی ــث را از رس ــول
خ ــدا؟لص؟ دریافت ــه و رد آن ،در واق ــع تکذی ــب رس ــول خ ــدا؟لص؟ اس ــت.
در اینکــه آیــا حدیــث صحیــح 3آحــادی هــم ،ایــن مرتبــه از علــم را حاصــل میکنــد یــا
نــه ،میــان اعــام اختــاف اســت .علمــای عامــه بعــد از اتفــاق بــر وجــوب عمــل بــه خبــر
واحــد صحیــح در فروعــات فقهــی ،در اثبــات عقائــد بــه وســیلۀ ایــن دســت احادیــث
تنهــا بــا دالیــل یقینــی قطعــی مســتفاد از نــص قــرآن و یــا حدیــث متواتــر ،ثابــت خواهــد
ًُّ
« .1و ال خلاف بيـن المحدثيـن فـي أن كل مـن المتواتـر اللفظـي و المعنـوي يوجـب العلـم القطعـي
اليقينـي» :صبحـی صالـح ،همـان ،ص .151
 .2لکهنـوی ،میـر حامدحسـین ،عبقـات األنـوار 34/6 ،و  84/11و 93/11؛ عسـقالنی دراینبـاره
ُ ُ
ُ
الي ُ
ُ ُ
گو یـدُ :
قين ّـي ...و َ
للع ْل ِـم َ
طاب ُـق و هذا هو
االعتقـاد
قيـن هـو
«[المتوا ِت ُـر] و هـو
الي ِ
المفيـد ِ
ِ
الجازم الم ِ
ِ
ْ
ُ
ْ ُ
ْ ُ
إليـه بحيـث ال ُي ْمكنـه
المع َت َمـد أن خبـر التواتـر يفيـد العلـم الضـروري و هـو الـذي ُيضطـر ِاإلنسـان ِ
ْ
دف ُع ُـه» :ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،همـان ،ص .41
« .3عرفـوا الحديـث الصحيـح بأنـه" :الحديـث المسـند الـذي يتصـل إسـناده بنقـل العـدل الضابـط
عـن العـدل الضابـط إلـى حتـى ينتهـي إلـى رسـول اهلل؟مص؟ ،أو إلـى منتهـاه مـن صحابـي أو مـن
ً
ً
دونـه ،و ال يكـون شـاذا ،وال معللا "» :صبحـی صالـح ،همـان ،ص .145

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

اخت ــاف کردهان ــد؛ اکث ــر علم ــای عام ــه ب ــر ای ــن ب ــاور ب ــوده و هس ــتند ک ــه اعتق ــادات،
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ش ــد .از ط ــرف دیگ ــر ،برخ ــی از علم ــای عام ــه همچ ــون ابنح ــزم ب ــر ای ــن ب ــاور بودهان ــد
کــه حدیــث صحیــح نیــز افــادۀ علــم قطعــی میکنــد و بــه همیــن اعتبــار ،منبعــی بــرای
تحصی ــل اعتق ــادات محس ــوب میش ــود ،هرچن ــد چنی ــن علم ــی فق ــط ب ــرای اه ــل
خب ــره حاص ــل میگ ــردد.

1

ب) علـم نظـری :ایـن علـم نیـز یقینـی اسـت ،ولـی بـه مرحلـۀ ضـرورت نرسـیده اسـت؛
لـذا بـرای هـر فـردی ،ظاهـر نیسـت و تنهـا بـرای عالـم متبحـر در حـوزۀ علمالحدیـث و
آشـنا بـه مبانـی رجالـی و کالمـی و امثـال آن ،حاصـل میگـردد 2.در ایـن صـورت گاه
بـرای شـخصی بـا وجـود قرائـن پیرامـون یک خبـر واحد ،چنیـن علمی حاصل میشـود،
درحالیکـه بـرای دیگـری ،قطعـی بـه دنبـال نخواهـد داشـت .در بخشهـای بعـد،
دراینبـاره بیشـتر صحبـت خواهیـم کـرد.
 _3 _2شرایط و موانع تحقق تواتر یک حدیث
صاحـب عبقـات بـه دنبـال اثبـات تواتـر برخـی احادیـث مـورد تمسـک خویـش ،بـا ارائـۀ
تعریـف جامعـی از تواتـر و بیـان شـرایط و موانـع تحقـق آن از طریـق معیارهـای مـورد قبول
عامـه ،راه را بـر نفـی هریـک از معیارهـای بهکارگرفتهشـده در نقدهـای خـود میبنـدد؛
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اسـتخراج برخـی از شـروط صحیـح و فاسـد در تحقـق تواتـر اسـت .ایجـی در شـرح
ُ
مختصـر األصـول مینویسـد:
در تواتــر ،شــروط صحیــح و فاســدی ذکــر شــده اســت؛ امــا شــروط سـهگانۀ
ً
نکــه:
صحیــح ،تمامــا متوجــه مخبریــن اســت و آن ای 
ً
 .1تعــدد روات بــه حــدی برســد کــه اتفــاق ایشــان بــر کــذب ،عادتــا محــال
باشــد.
 .2إخبــار ایشــان مســتند بــه حــس باشــد؛ در ایــن صــورت ،در مثل حدوث
عالــم ،ایــن شــرط منتفی اســت.
 .1عتر ،نورالدين ،منهج النقد ،ص .245
 .2ابنحجر عسقالنی ،أحمد ،نزهة النظر ،ص .42

 .3همـۀ واسـطهها در طـرق مختلـف ایـن حدیـث ،در جمیـع طبقات ،به
1

حد تواتر رسـیده باشـند.

البتـه برخـی اعلام بـا افـزودن شـرط چهارمـی ،افـادۀ علـم بـرای شـنوندۀ ایـن خبـر را نیـز،
شـرطی الزم برای تحقق تواتر برشـمردهاند؛ 2شـرطی که به نظر میرسـد از لوازم سـه شـرط
پیشگفتـه بـه شـمار آید.
نکتـهای کـه در ایـن میـان حائـز اهمیـت میباشـد ایـن اسـت کـه در تواتـر ،حصـول علـم
بـه صـدور یـک روایـت ،شـرط پذیـرش و التزام به مضمـون آن روایت محسـوب میگردد،
نـه رسـیدن طـرق آن بـه تعـدادی خـاص .در ایـن صـورت بـا حصـول علـم یقینی نسـبت
بـه مفـاد متعلـق تواتـر ،آنچـه موجـب ملتزمشـدن بـه مفـاد ایـن خبـر متواتـر مـی باشـد،
قطـع حاصـل بـرای فـرد اسـت؛ قطعی که باالترین مراتب حجیـت را به خود اختصاص
داده اسـت.
در ایـن صـورت درک تحقـق تواتـر ،گاهـی نسـبی خواهـد بـود؛ بهطور یکـه بـرای برخـی
حاصـل میگـردد و برخـی نمیتواننـد بـه تحقـق آن تـن در دهنـد .هرچنـد عـدم حصـول
علـم ضـروری بـرای گروهـی نسـبت بـه یـک خبـر ،بـه معنـی عدممتواتربـودن آن خبـر
نیسـت .ایـن نکتـهای اسـت کـه گاه مورد غفلت قـرار میگیرد و صاحب عبقـات ،آن را
گوشـزد میکنـد .وی دراینبـاره مینویسـد:
قاضــى ابوالفضــل عيــاض بــن موســى الحيصبــى ،در كتــاب شــفا بتعريف
حقــوق المصطفــى گفتــه:
و ال يبعــد ان يحصــل العلــم بالتواتــر عنــد واحــد و ال يحصــل عنــد آخــر،
فــان اكثــر النــاس يعلمــون بالخبــر كــون بغــداد موجــودة و انهــا مدينــة
عظيمــة و دار االمامــة و الخالفــة و آحــاد مــن النــاس ال يعلمــون اســمها
ً
فضــا عــن وصفهــا. ...
 .1لکهنـوی ،میـر حامدحسـین ،عبقـات األنـوار13 ،بخـشاول108/؛ ایجـى ،عضدالدیـن ،شـرح
مختصـر المنتهـی.408/2 ،
 .2ابنحجر عسقالنی ،أحمد ،همان ،ص .39
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پـس عـدم تصر يـح كسـى بـه تواتـر خبرى ،حـال آنكـه تواترش به ادلـۀ قاهره
و براهيـن باهـره ،بـه وضوح رسـيده باشـد ،باالولى در ثبـوت تواتر آن نقصى
و خللـى نخواهـد انداخـت و ذلـك مـن الظهـور بمنزلـة ّ
الصبـح إذا اقبـل
بالجشـود .مگـر نشـنيدى كـه حليمى و اتبـاع او مثل والـد مخاطب ،انكار
ثبـوت شـق قمـر نمـوده تـا بـه انـكار تواتـرش چـه رسـد ،لكـن نـزد محققيـن
فخـام و منقديـن عظـام ،بـه انـكار منكـر سراسـر خسـار ،هرگـز خللـى در
1
ثبـوت تواتـر آن و تحقـق ّ
قطعيـت آن راه نيافـت.

لـذا گاه در مـورد خبـری خـاص ،شـاهد تحقـق تواتـر نـزد نـوع محققیـن میباشـیم ،حـال
آنکـه بـرای شـخصی ،بـه دلیـل مخدوشدانسـتن و یـا عـدم تحصیـل مقدمـات آن،
چنیـن تواتـری ثابـت نمـی شـود .در ایـن صـورت هرچنـد به دلیـل عدم شـکلگیری علم
ضـروری در مـورد خبـر مذکـور ،پذیـرش مفـاد آن بـرای فـرد ،ضرورتـی ندارد ،لکـن در مقام
طـرح مباحـث در منظـر یـک محکمـۀ علمـی ،بـرای سـنجش و نقـد آرا و اندیشـههای
فـرد ،آنچـه اهمیـت مییابـد ،ادلـۀ اثباتـی او در ایـن مقـام اسـت؛ ادلـهای کـه در نظر نوع
محققـان ،اعتبـار آن قابـل بررسـی باشـد.
ازایـنرو در ایـن مقـام ،تـا زمانـی کـه ارتـکازات فـرد از حیـث منشـأهای شـکلگیری،
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مـورد تحلیـل قـرار نگیرنـد ،مجالـی بـرای اسـتناد بـه آنهـا فراهـم نخواهـد شـد .چراکـه در
جایگاههایـی چـون یـک مجادلـۀ علمـی و یـا طـرح یـک نظریـۀ علمـی ،آنچـه اهمیـت
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دارد ،دالیلـی اسـت کـه در مقـام اثبـات ،قابلیـت نقـد و یا دفاع از آن وجود داشـته باشـد
و ایـن در جایـی اسـت کـه بتـوان صحـت و یـا عـدم صحـت یـک ارتـکاز و بـاور را مـورد
بررسـی و واکاوی قـرار داد.
ازایـنرو بـرای سـنجش تحقـق تواتـر ،معیارهایی در مقـام اثبات مطرح گردیده اسـت .به
نظـر میرسـد عـدم بیـان شـرط چهـارم یعنـی حصـول علم برای شـنونده توسـط ایجـی ،با
همیـن رویکـرد بـوده اسـت؛ یعنـی وی در مقـام بیان معیـاری برای تشـخیص تحقق تواتر
برآمده اسـت تا در مقام حکمیت علمی ،بتوان بدان احتجاج کرد؛ حال آنکه حصول
علـم بـرای سـامع ،امـری ثبوتی اسـت کـه برای مخاطـب آن قابل اثبات و انکار نیسـت.
 .1لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان،13بخشاول.110-109/

لـذا صاحـب عبقـات نیـز بـه دنبـال ارائـۀ یـک معیـار بـرای سـنجش تحقـق تواتـر ،گاه
نقـل روایـت توسـط چهـار نفـر از صحابـه و یـا هشـت نفـر از ایشـان را نشـانهای از تحقـق
تواتـر قلمـداد میکنـد؛ دلیلـی کـه در یـک جـدال علمـی بتـوان بـه وسـیلۀ آن ،بـر خصـم
احتجـاج کـرد؛ هرچنـد کـه خصـم ،مدعـی عـدم حصـول علـم ضـروری در آن مـورد
باشـد .لـذا ایشـان در جایگاههـای مختلـف ،چنیـن معیـاری را کـه از عبـارات ابنحـزم
در المحلـی و ابنحجـر در الصواعـق بـه دسـت آوردهانـد ،مطـرح میکننـد 1.ابنحـزم در
ع مـاء از چهـار تـن
ع بیـ 
المحلـی ،در مسـئلۀ عـدم جـواز بیـع مـاء ،بعـد از نقـل روایـات منـ 
از صحابـه ،میگویـد:
اینـان [روات ایـن حدیـث] چهـار تـن از صحابهانـد؛ پـس ایـن نقـل ،متواتـر
2

اسـت و مخالفـت بـا آن جائـز نیسـت.

مطابـق ایـن کالم ،در صورتیکـه روایتـی از طریـق چهـار تـن از صحابـه وارد شـده باشـد،
تواتـر محقـق میشـود و هرگونـه مخالفـت بـا آن جائـز نمیباشـد .ابنحجـر نیـز در
الصواعـق ،پـس از ذکـر حدیـث «مـروا أبـا بكـر فلیصـل بالنـاس» ،گویـد:
بـدان ایـن حدیـث متواتـر اسـت؛ چرا کـه از طریـق عائشـه و ابنمسـعود و
یسـعید و علی بن أبیطالب
ابنعبـاس و ابنعمـر و عبـداهلل بـن زمعـة و أب 
3

و حفصه وارد شـده اسـت.

کافـی اسـت 4.صاحـب عبقـات بـا اینکـه ایـن احادیـث را بـرای احتجـاج بـه خصـم،
 .1صاحـب عبقـات در اثبـات تواتـر حدیـث غدیـر بـه کالم ابنحـزم اسـتناد کـرده اسـت :لکهنـوی،
ت األنـوار19/6 ،؛ و در شـش مـورد دیگـر بـرای اثبـات تواتـر ،علاوه بـر کالم
میـر حامدحسـین ،عبقـا 
نحـزم ،از گفتـار ابنحجـر در الصواعـق نیـز بهـره جسـته اسـت؛ ایـن شـش مـورد بدیـن شـرح
اب 
اسـت :حدیـث منزلـت (همـان ،)63/11 ،حدیـث والیـت (همـان ،)479/12 ،حدیـث طیـر
(همـان13 ،بخـشاول ،)108- 107/حدیـث مدینـة العلـم (همان ،)15/14 ،حدیـث نور (همان،
 ،)11/17حدیـث ثقلیـن (همـان.)937/19 ،
 .2ابنحزم ،علی ،المحلی.135/2 ،
 .3ابنحجر هیثمی ،احمد ،الصواعق المحرقة.59/1 ،

 .4هرچنـد بـه ایـن نـوع رویکـرد اعتـراض شـده اسـت .مالعلـی قـاری عبـارات صاحـب نخبـة الفکـر
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ّ
فلیصل

موضـوع مروا ابابكـر

مستمسـک خـود قـرار داده اسـت ،لکـن بـا عبـارت «حدیث
ِ
ّ
بالنـاس» ،بـر موضوعبـودن ایـن حدیـث نـزد خـود و عـدم پذیـرش صحـت صـدور آن
اذعـان دارد 1.البتـه ایـن امـر بـه نتیجـۀ مطلـوب صاحـب عبقـات ،لطمـهای نخواهـد
زد؛ چراکـه در مقـام احتجـاج بـا خصـم ،آنچـه اهمیـت دارد اسـتفاده از مقبـوالت و
مسـلمات خصـم اسـت ،هرچنـد کـه خـود شـخص بـه آن ملتـزم نباشـد.
فخـر رازی در رد تواتـر حدیـث غدیـر ،یکـی از شـرایط تحقـق تواتـر را علـم همـگان بـه آن
خبـر میدانـد؛ وی در «نهایـة العقـول» کـه بـه تعبیـر صاحـب عبقـات ،بـه دلیـل نهایـت
ً
غفلـت ،حقیقتـا «نهایـة الغفـول» اسـت ،مـیآورد:
مـا صحـت ایـن حدیـث را نمیپذیر یـم ،امـا ادعـای آنـان در وجـود علـم
ضـروری بـر صحـت آن ،کالمـی از سـر زورگویـی اسـت؛ چراکـه میدانیـم
علـم بـه صحـت آن ،همچـون علـم بـه وجـود محمـد؟لص؟ ،و غـزوات او بـا
کفـار و فتـح مکـه و دیگر متواترات نیسـت؛ بلکه علـم به صحت احادیث
یتـر از علـم بـه صحـت ایـن حدیـث
واردشـده در فضائـل صحابـه ،قو 
اسـت؛ علاوه بـر ایـن ،برخـی اعلام ،در ایـن حدیـث طعـن وارد کردهانـد
و ا گـر امـر چنیـن باشـد ،پـس چگونـه ممکـن اسـت کـه ایشـان ،قطـع بـه
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صحـت ایـن حدیـث پیداکننـد؟

صاحـب عبقـات در نفـی ایـن شـرط _ یعنـی آ گاهـی همـگان نسـبت بـه موضـوع یـک
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حدیث متواتر _ با بیان عبارات سـهالوی در نقد کالمی مشـابه از فخررازی ،به شـبهات
مطرحشـده توسـط وی در ایـن زمینـه پاسـخ میدهـد .فخـر رازی در «المحصول» با نفی
ّ
تحقـق تواتـر معنـوی روایـات دال بـر عصمـت امـت از خطـا ،بـر ایـن بـاور اسـت کـه نقـل
بیسـت نفـر و حتـی باالتـر از آن ،در مـورد یـک روایـت ،تواتـر را بـرای آن ثابـت نمیکنـد؛
َ َ
ْ
َ
َ َ
ْ َ
در همیـن بحـث را چنیـن شـرح میدهـد(َ « :و ل ْي َـس ِبلا ِزم أن يطـرد) أي ذ ِلـك العـدد بإفادته العلم
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
الد ِليلْ ...
(الح ِت َمـال ِالخ ِت َصاص) أي
ِفـي خ ُصـوص ذ ِلـك الد ِليـل(ِ ،في غيره) أي ِفـي غير ذ ِلك
َ
َ
َ
ْ
ْ ّ
َ َ ْ
َ
َ
ْ
معيـن لذ ِلـك المـر دون غيـره» :قـاری ،ملا
اخ ِت َصـاص ِإفـادة العلـم ِفـي المـر ال ِـذي ورد ِفي ِـه عـدد ِ
علـی ،شـرح نخبـة الفكـر ،ص .167
 .1لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان.479/12 ،
 .2فخر رازی ،محمد بن عمر ،نهایة العقول.481/4 ،

چراکـه اقـدام ایـن تعـداد بـر کـذب ،نسـبت بـه یـک واقعـۀ معیـن ،آن هـم بـا الفاظـی
مختلـف ،امـری دور از ذهـن نخواهـد بـود؛ از طرفی اگر ایـن امر ،همچون غزوۀ بدر ،میان
امـت متواتـر میبـود ،میبایسـت در آن هیـچ اختالفـی نمیشـد.

1

صاحـب عبقـات بـه دنبـال نقـل عبـارات فخـر ،بـا طـرح اعتـراض سـهالوی بـر فخـر رازی
کـه قائـل بـه عـدم تحقـق تواتـر معنـوی در این روایـات اسـت 2،تصریح میکنـد ،یک نقل
زمانـی متواتـر محسـوب میشـود کـه نـزد کسـی کـه اخبـار ایـن امـت بـه او رسـیده اسـت،
متواتـر باشـد؛ البتـه ایـن امـر با مطالعۀ اخبار و وقایع حاصل میگردد .شـاهد سـهالوی بر
ایـن کالم ایـن اسـت کـه اکثـر مـردم هیـچ اطالعـی نسـبت به غزوۀ بـدر ندارنـد ،لکن این
امـر لطمـهای بـه تواتـر آن وارد نمیکند.

3

بـا توجـه بـه مطالـب یادشـده در ایـن بخـش ،هرچنـد تحقـق تواتـر مشـروط به وجـود طرق
معیـن در نقـل یـک حدیـث نیسـت ،لکـن در صـورت تحقـق کثـرت طرق نقـل حدیث،
بـه حـدی کـه در سـایۀ آن ،علـم به صدور یـک روایت حاصل گردد ،بررسـیهای رجالی
و واکاوی صفات مخبرین همچون عدالت ایشـان در تمام سلسـلۀ اسـناد ،مدخلیتی
نخواهـد داشـت .ایـن نکتـه در آثـار برخـی اعلام چـون سـیوطی 4و ملا علی قـاری 5مورد
اشـاره واقـع شـده اسـت .امـری کـه صاحب عبقات با تمسـک به عبـارات اعالمی چون
سـیوطی در اتمـام الدرايـة لقـراء النقاية یادآور میشـود.

6

 .2سهالوی ،محمد ،فواتح الرحموت.266/2 ،
 .3لکهنوی ،میر حامدحسین ،عبقات األنوار.330-329/5 ،
 .4سـیوطی در شـرح عبـارات نـووی در تعر یـف حدیـث متواتـر گویـد(« :هـو ما نقله مـن يحصل العلم
ً
بصدقهـم ضـرورة) بـأن يكونـوا جمعـا ال يمكـن تواطؤهـم علـى الكـذب (عـن مثلهـم مـن أولـه) أي
اإلسـناد (إلـى آخـره) و لذلـك يجـب العمـل به مـن غير بحث عن رجالـه و ال يعتبر فيه عدد معين
فـي األصـح» :سـیوطی ،عبدالرحمـن ،تدريب الـراوي.176/2 ،
َْ
ْ َ ْ َ
َّ ُ
الت َواتـر علـى اإلحالـة و اإلفـادة دون اع ِتبـار العدد
 .5مالعلـی قـاری گو یـد« :المـدار ال ْص ِل ّـي ِفـي َبـاب
َ ْ
ْ َ َ
َ
َ ْ َ
اصل:
َو ال َعدالـة .نعـم ،قـد ينضـاف ِإلـى العـدد وصف يقـوم ِب ِه اإلحالة ،فتحصـل ِب ِه
اإلفـادة ،فال َح ِ
ْ َْ َ ْ
َْ ْ
َ ّ
ْ َ
الر َجـال ِع ْنـد ُح ُصول ِال كثار ،ل اش ِـت َراط عدم اعتبارهم ِفـي الخ َبار» :قاری،
عـدم اش ِـتراط معرفـة ِ
مالعلی ،همـان ،ص .172
 .6لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان.34/6 ،

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

 .1همو ،المحصول.129/4 ،

195

ازایـنرو گاه بـا وجـود اوصـاف خـاص راویان ،حتی وجود چهار طریـق برای یک روایت،
در تحقـق علـم ،کافـی خواهـد بـود و وثـوق بـه صـدور را حاصـل خواهـد کـرد 1.چنانچـه
ً
ً
ابنتیمیـه ذیـل حدیـث «لـو كنـت متخـذا مـن أهـل األرض خلیلا التخـذت أبابكـر
ً
خلیلا» اسـتفاضه و بلکـه تواتـرش را بـه دلیل نقل آن در کتب صحیحـه ،از طریق چهار
تـن از صحابـه ،ثابـت میدانـد.

2

 _4 _2تبعات انکار حدیث متواتر
اهمیـت التـزام بـه محتـوای یک حدیث متواتر تا حدی اسـت که انـکار یک خبر متواتر،
موجـب کفـر منکریـن انگاشـته شـده اسـت 3.ازایـنرو صاحـب عبقـات بـرای القـای
ایـن مطلـب ،نمونههایـی از کالم اعلام اهـلسـنت را دراینبـاره ذکـر میکنـد؛ از جملـه
مولـوی عبدالحلیـم ،از معاصـران دهلـوی در رسـالۀ «نظـم الـدرر فـي سـلك شـق القمر»،
منکـر خبـر شـقالقمر را ،در صـورت اتصـاف بـه تواتـر ،کافـر میدانـد و در صـورت اشـتهار
ایـن خبـر ،انـکار آن را موجـب ضاللـت میدانـد؛ عبدالحلیـم در ادامـه ،بـا بیـان همیـن
اقـرار از جانـب ملا علـی قـاری _ از بـزرگان عامـه _ کـه انکار امـری متواتر در شـریعت را ،از
196

موجبـات کفـر برمیشـمرد 4،راه را بـرای هـر نـوع ردع و انـکار مفاد متواتراتـی چون حدیث
غدیـر ،منزلـت ،والیـت ،طیـر ،مدینـة العلـم ،نـور و ثقلیـن میبندد.
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 _3نفی تواتر ،روشها و انگیزهها
نفـی تواتـر یـک روایـت ،بـه روشهـای مختلفـی صـورت میگیـرد .در مباحـث پیـش رو،
بیشـتر بـه توضیـح ایـن مـوارد خواهیـم پرداخـت.
 .1ایجى ،عضدالدین ،شرح مختصر المنتهی.411-410/2 ،
 .2ابن تیمیه ،أحمد ،منهاج السنة.357/7 ،
 .3عتر ،نورالدين ،منهج النقد ،ص .246
ّ
ّ
ّ
 .4وی در رسـالۀ «نظـم الـدرر» گو یـد« :اعلـم انـه قـد تقـدم ان حدیـث شـق القمـر خبر مشـهور ،أو متواتر،
ّ
فعلـى االول منكـره یضلـل و علـى الثانـي یكفـر .قـال علـي القـاري فـي شـرح " الفقـه اال كبـر" و فـي
" المحیـط" :مـن انكـر االخبـار المتواتـرة فـي الشـریعة كفـر ،مثـل حرمـة لبـس الحریر على الرجـال ،و
مـن انكـر اصـل الوتـر و اصـل االضحیـة كفر» :لکهنـوی ،میر حامدحسـین ،همـان.86/6 ،

 _1 _3نفی تواتر به وسیلۀ نفی کثرت طرق
دهلــوی در برخــی مــوارد ،علیرغــم وجــود طــرق متعــدد و حصــول تواتــر بــرای یــک
حدیــث ،در مغالطــهای آشــکار ،آن حدیــث را تنهــا از یــک طریــق بیــان میکنــد؛
بهطور یکــه مخاطــب وی حتــی در صــورت تأییــد صحــت ســندی آن ،از آن تلقــی یــک
خبــر واحــد میکنــد .بــه عنــوان نمونــه ،در حدیــث غدیــر ،وی طریــق حدیــث را تنهــا در
طریــق ضعیــف بریــدة بــن حصیــب اســلمی محصــور میکنــد 1و بــا ایــن حصــر ،زمینــه را
بــرای طــرح یــک مناقشــۀ ســندی ،و بــه دنبــال آن نفــی صحــت حدیــث فراهــم میکنــد.
چنانچــه وی بعــد از نقــل حدیــث والیــت ،کــه بــه لحــاظ تمامیــت داللــت آن ،مفیــد بــه
مقصــود امامیــه اســت ،بــا انحصــار آن بــر طریــق بریــده ،مینویســد:
و ایـن حدیـث ،باطـل اسـت؛ زیراكـه در اسـناد او اجلـح واقـع شـده و او
شـیعهای اسـت متهـم در روایـت خـود ،و جمهـور او را تضعیـف كردهانـد؛
2

پـس بـه حدیـث او ،احتجـاج نتـوان كـرد.

ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن روایـت به طـرق صحیح ،همچـون طریقی کـه ابنحبان در
صحیـح خـود آورده 3،در منابـع روایـی وارد شـده اسـت؛ صاحب عبقات ایـن طرق را با
دقـت تمـام ،در مجلـد دوازدهم گردآوری کرده اسـت.
در چنی ــن م ــواردی ،ف ــرد در ت ــاش ب ــرای س ــرپوشنهادن ب ــر کث ــرت ط ــرق ی ــک حدی ــث

 .1دهلوی ،عبدالعزیز ،تحفۀ اثنیعشریه ،ص .329
 .2همان .ص .334
 .3ابنحبان ،محمد ،صحیح.373/15 ،
 .4بـه عنـوان مثـال تفتازانـی در شـرح مقاصـد بـا نفـی تواتـر حدیـث منزلـت و ادعـای تعـارض آن بـا
اجمـاع عامـه بـر عـدم انحصـار وصایت و خالفت بعد از رسـول خـدا؟لص؟ در امیرالمؤمنین؟ع؟،
صحـت ایـن حدیـث را مـورد تخطئـه قـرار داده اسـت .وی دراینبـاره نوشـته اسـت« :و الجـواب
منـع التواتـر بـل هـو خبـر واحـد فـي مقابلـة االجمـاع» .همیـن رویکـرد در کالم قوشـجی در شـرح
ّ
ّ
تجر یـد بـا عبـارت «و اجیـب بأنـه علـى تقدیـر صحتـه ال یـدل علـى بقائـه خلیفـة بعـد وفاتـه داللـة
قطعیـة مـع وقـوع االجمـاع علـى خالفـه» هویداسـت .کمـا اینکـه اسـحاق هـروی در سـهام ثاقبـة
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و انحص ــار آن در طرق ــی خ ــاص اس ــت ت ــا بتوان ــد ب ــا ط ــرح ضع ــف س ــندی ،تکی ــه ب ــر
ً
مدل ــول آن را بیاث ــر کن ــد و بعض ــا آن را در تع ــارض ب ــا برخ ــی اجماع ــات 4و احادی ــث
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مطل ــوب عام ــه ق ــرار ده ــد و ی ــا ب ــا اتص ــاف آن ب ــه «موض ــوع و مختلقب ــودن» ،از الت ــزام
ب ــه مف ــاد آن س ــر ب ــاز زن ــد .در ای ــن م ــوارد ،صاح ــب عبق ــات ب ــا تحلی ــل دقی ــق ش ــبهه،
ب ــا بهکارگی ــری روشهای ــی ،درص ــدد دف ــع ای ــن ش ــبهات برمیآی ــد؛ ب ــه عن ــوان نمون ــه
وی ،بــه شــمارش و گــردآوری روات و بزرگانــی از اهلســنت میپــردازد کــه در طبقــات
مختل ــف ،ب ــه نق ــل و تصحی ــح ای ــن حدی ــث هم ــت گماش ــتهاند ،و از ای ــن روش ،ب ــه
دف ــع ش ــبهۀ ضع ــف س ــندی و ی ــا تعارض ــات مطرحش ــده میپ ــردازد .ایش ــان ب ــا ای ــن
روش ،انکارناپذی ــری ص ــدور چنی ــن روایات ــی از جان ــب رس ــول خ ــدا؟لص؟ را ،ب ــه رخ
مخالف ــان خ ــود میکش ــد.
 _2 _3انحصار تمامی طرق در یک راوی
در برخـی مـوارد ،دهلـوی و برخـی اسلاف فکـری وی ،بـا اذعـان بـه وجود طـرق مختلف
بـرای برخـی روایـات مـورد تمسـک امامیـه ،بـا ادعـای منتهیشـدن ایـن طـرق بـه یکـی از
صحابـه ،سـعی در نفـی تحقـق تواتـر در روایـت مذکـور ،و ّ
تنـزل آن بـه حـد خبـری واحـد
دارنـد .بـر مبنـای همیـن رویکـرد ،دهلـوی بعـد از پذیـرش طـرق مختلـف بـرای حدیـث
طیـر ،مـدار تمـام ایـن طـرق را بـر عبـارات انـس بـن مالـک اسـتوار میخوانـد ،تـا بتوانـد در
198

سایۀ آن ،بر تواتر حدیث مذکور سرپوش نهد؛ هرچند که وی در این مورد ،حتی در نقل
یـک روایـت از میـان طـرق مختلـف آن ،امانـتداری بـه خـرج نـداده و بـا دسـتاندازی
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در حدیـث ،الفـاظ مفیـد مقصـود امامیـه را نیز حذف کرده اسـت 1.در بخشهای پیش
رو ،بـه راهـکار سـید در دفـع ایـن شـبهه خواهیـم پرداخت.
 _3 _3ادعای طعن برخی از ائمۀ حدیث در یک روایت
یکــی از روشهایــی کــه بــرای تضعیــف یــک حدیــث _ کــه از طــرق کثیــری نقــل شــده
اســت _ مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،بیــان تضعیفــات برخــی روات و یــا علمــای اعــام
عامــه ،در مــورد حدیــث مذکــور اســت .بــه عنــوان نمونــه ،فخــررازی در نفــی تواتــر حدیــث
در جـواب حدیـث منزلـت گو یـد« :قلنـا التواتـر ممنـوع و انمـا هـو خبر واحـد في مقابلـة االجماع فال
یعتبـر» :لکهنـوی ،میـر حامدحسـین ،عبقـات األنـوار.71 - 70/11 ،
 .1همان،.3/13

غدیــر ،بــا بهرهگیــری از همیــن روش گویــد:
افـرادی چـون جاحـظ ،ابـوداود سجسـتانی ،ابوحاتـم رازی و برخـی دیگـر،
1

در آن قـدح کردهانـد.

صاحــب عبقــات در نقــد اینگونــه مناقشــات ،گاه انتســاب چنیــن قدحــی را بــه
اشــخاص ،از اســاس مــردود میدانــد 2،و گاه بــه نقــد شــخصیت قادحیــن و عنــاد ایشــان
نســبت بــه اهلبیــت؟مهع؟ میپــردازد و کالم ایشــان را ناشــی از تعصبــات میدانــد 3و گاه
بــه بیاثربــودن چنیــن قدحهایــی اشــاره میکنــد؛ امــری کــه در تمســک ایشــان بــه کالم
ســیوطی در بیاثردانســتن کالم ابنمســعود کــه ّ
معوذتیــن را جــزء آیــات قــرآن نمیدانســته،
مشــهود اســت 4.ســیوطی در اإلتقــان فــي علــوم القــرآن مینویســد:
قـال النـووي فـي شـرح المهـذب :أجمـع المسـلمون علـى أن المعوذتيـن و
ً
5
الفاتحـة مـن القـرآن و أن مـن جحـد منهـا شـيئا كفـر.

در ایـن صـورت هرگونـه کالم مخالـف امـر متواتـر ،نهتنهـا مسـموع نیسـت ،بلکـه خـود
قدحـی بـر صاحـب کالم محسـوب میگـردد.
 _4 _3عدم نقل حدیث توسط برخی محدثین اعالم
در برخــی مــوارد کــه نفــی طــرق کثیــر یــک روایــت امــکان نــدارد ،راههــای دیگــری بــرای
را مواف��ق ارت��کازات و باورهاــی خو ی��ش نمیبین�دـ و از طرف�یـ ،راهـ�ی ب�رـای انکــار طــرق
متعـ�دد آن نمییابــد ،الجــرم بــا طــرح ایــن ادعــا کــه حدیــث غدیــر در صحــاح ذکــر
نشــده ،هرچنــد کــه از طریــق علمــا روایــت شــده اســت ،و نیــز بــه دلیــل اینکــه مــردم در
صحــت آن تنــازع کردهانــد و طائف ـهای از اهــل علــم ،لــب بــه طعــن بــر آن گشــودهاند،
 .1فخر رازی ،محمد بن عمر ،نهایة العقول481/4 ،؛ لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان.4/2 ،
 .2همان 9/6 ،و  586/14و .824/19
 .3همان 74/3 ،و  18 _ 15/6و .41
 .4همان.27 _ 21/6 ،
 .5سیوطی ،عبدالرحمن ،اإلتقان.271/1 ،
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یگ��ردد .ب��ه عن�وـان نمون��ه ،ابنتیمی��ه کــه مفـ�اد حدیــث غدیــر
س��لب اعتب��ار آن مط�رـح م 
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ســعی در دفــع هرگونــه وثــوق بــه صــدور آن در ذهــن مخاطــب خــود دارد .وی در کتــاب
منهــاج الســنة چنیــن آورده اســت:
أمـا قولـه« :مـن كنـت مـواله فعلي مـواله» فلیس في الصحـاح ،لكن هو مما
رواه العلمـاء ،و تنـازع النـاس فـي صحتـه ،فنقـل عـن البخـاري ،و ابراهیـم
1

الحر بـي ،و طائفـة مـن اهـل العلـم بالحدیـث انهـم طعنوا فیـه ،و ضعفوه.
ّ
ّ
کمـا اینکـه در جـواب از حدیـث «مـا اقلت الغبراء و ال اظلـت الخضراء على ذي لهجة

اصدق من أبيذر» نوشـته اسـت:
هـذا الحدیـث لـم یـروه الجماعـة كلهـم و ال هـو فـي الصحیحیـن و ال فـي
السـنن.

2

امــا صاحــب عبقــات در مقابلــه بــا ایــن اتهامــات و در دفــاع از حدیــث غدیــر ،طیفــی

وســیع از صحــاح همچــون صحیــح ترمــذى ،صحیــح ابنماجــه ،صحیــح ابنحبــان،
مســتدرك حا كــم و احادیــث المختــارة مقدســى ،کــه بــه ذکــر ایــن حدیــث پرداختهانــد
را برمیشــمرد و بــر ایــن ادعــای ابنتیمیــه _ عــدم ورود ایــن حدیــث در صحــاح اهــل
ســنت _ خــط بطــان میکشــد 3.ایــن امــر عــاوه بــر تکذیــب کالم ابنتیمیــه و شکســتن
200

هیمنــۀ علمــی او نــزد مخاطبــان ،قرین ـهای بــر تحقــق ایــن تواتــر محســوب میگــردد.
امـا از دیگـر روشهـای نفـی تواتـر کـه گاه از آن بهـره جسـته شـده اسـت ،شـرطیت اطلاع
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همـگان از یـک واقعـه و یـا حدیـث متواتـر اسـت .در ایـن صـورت بـا فقـدان ایـن شـرط،
تواتـر روایـت نیـز منتفـی خواهـد شـد کـه در بخشهـای پیشـین ،بـدان اشـاره شـد.

 _4روشهای اثبات تواتر در عبقات
در بخـش گذشـته بیـان شـد کـه گاه بـرای نفـی تواتـر یک حدیـث ،وجود طـرق متعدد در
طبقـات مختلـف روات ،مـورد تشـکیک و یـا نفـی قـرار میگیـرد .در برخـی حـاالت نیـز
ّ
مستشـکل بعـد از پذیـرش طـرق مختلـف در طـول برخـی طبقـات متأخـر ،چنیـن القـا
 .1ابنتیمیه ،أحمد ،منهاج السنة.319/7 ،
 .2همان.264/4 ،
 .3لکهنوی ،میرحامد حسین ،عبقات األنوار.42-41/6 ،

میکنـد کـه در طبقـهای خـاص از روات ،همچـون طبقـۀ صحابـه و یـا تابعیـن ،تمامـی
ایـن طـرق بـه یـک راوی منتهـی میگـردد .در ایـن مـوارد صاحـب عبقـات بـا روشهایـی
چنـد ،بـه اثبـات کثـرت طـرق و حصول تواتـر میپردازد؛ در این بخش ،بـه اهم این موارد
اشـاره خواهد شـد.
 _1 _4ذکر تألیفاتی که در جمع طرق یک حدیث نگاشته شده
یکـی از روشهـای اثبـات کثـرت طـرق یـک حدیـث ،ارائـۀ منابعـی اسـت کـه در مـورد
طـرق خـاص آن حدیـث نگاشـته شـده اسـت .ذکـر چنیـن تألیفاتـی از جهاتـی چنـد،
حائـز اهمیـت اسـت.
اول اینکـه وجـود طـرق مختلـف بـرای یـک حدیـث ،که اعلام را بر گـردآوری آن مجاب
ً
سـاخته اسـت ،خـود گواهـی بـر صـدق حدیث مذکـور اسـت؛ بهطور یکه عملا اجتماع
و تواطـؤ بـر کـذب روات متعـدد در طبقـات مختلـف را محـال عادی میسـازد.

1

وجـه دوم اینکـه ،ایـن تصنیفـات ،حکایـت از صحـت حدیـث نـزد مصنفیـن آن دارد.
سـبکی در طبقـات شـافعیه ،در ترجمـۀ حاکـم نیشـابوری ،پـس از نقـل تألیـف کتابـی
ضخیمـ در ط�رق حدی�ث طیرـ توسـط وی ،بـا عبـارت:
نهایـت چیـزی کـه از جمـعآوری ایـن حدیـث [توسـط حا کـم] بـه دسـت
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2

میآیـد ایـن اسـت کـه حا کـم ،حکـم بـه صحـت ایـن حدیـث میکنـد.

صاحـب عبقـات بـه دنبـال القـای ایـن نکتـه اسـت کـه حتـی اگـر قائـل بـه صحـت ایـن
دسـت روایـات نشـویم ،الجـرم توفـر و تکثـر طـرق ایـن روایـات ،آنـان را بـه مرتبـۀ حسـن
میرسـاند؛ هرچنـد کـه هـر یـک از طـرق ،بـه تنهایـی دارای حسـن نباشـد و بـرای ایـن
برداشـت خـود ،مؤیـدی از عبـارت منـاوی در فیـض القدیـر بیـان میکنـد 3.منـاوی بعد
از بیـان روایتـی کـه برخـی روات آن بـه تدلیـس متهـم شـدهاند و از ایـن حیـث متهـم بـه
 .1همان،13بخشاول.47/
 .2سبكی ،عبدالوهاب ،طبقات الشافعیة الكبرى.165/4 ،
 .3لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان،13بخشاول.51 - 49/
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به همین نكته اذعان دارد.

ضعـف سـند اسـت ،مینویسـد:
عال ئـی گو یـد ،لکـن بـرای ایـن حدیـث طرقـی اسـت کـه بـا انضمـام ایـن
1

طـرق[ ،حدیـث مذکـور] از درجـۀ حسـن فروتـر نمیآیـد.

ابنحجـر هیتمـی نیـز در رد کالم ابنجـوزی کـه حدیـث «كل بنـي أم ینتمـون إلـى عصبة
إال ولـد فاطمـة فأنـا ولیهـم و أنـا عصبتهـم» را مـردود میشـمرد ،بـا اشـاره بـه کثـرت طـرق
حدیـث مذکـور ،مینویسـد:
بـرای ایـن حدیـث طرقـی اسـت کـه برخـی ،دیگـری را تقویـت میکنـد
نکـه ایـن روایـت صحیـح
نجـوزی در «العلـل المتناهیـة» بـر ای 
و کالم اب 
نیسـت ،درسـت نمیباشـد؛ چگونـه صحیـح نباشـد درحالیکـه کثـرت
2

ن را بـه درجـۀ حسـن میرسـاند.
طـرق آن ،چـه بسـا آ 

البتـه ایشـان وجـوه دیگـری همچـون تقویـت هریـک از طـرق بـه وسـیلۀ طـرق دیگـر و
صیانـت ایـن احادیـث از جـرح و قـدح و طعـن را ،از آثـار اکثـار طرق حدیث برمیشـمرد
و مؤیداتـی از کتـب اعلام ،بـر ایـن کالم مـیآورد.

3

ازاینروست که شاهدیم وی در اثبات صحت حدیث غدیر ،در ابتدا به نقل تألیفات
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اعالمـی چـون ابنعقـده ،ابنجریـر طبـری ،حاکـم حسـکانی ،ابوسـعید سجسـتانی،
ذهبـی و دیگـران میپـردازد و زمینـه را بـرای قبـول تواتـر ایـن حدیـث نـزد اعلام ،آمـاده
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میکنـد و بـه دنبـال آن ،بـه ذکـر روات حدیـث در اعصـار مختلـف همـت میگمـارد.
در ایـن صـورت حتـی بـا مناقشـۀ سـندی در تکتـک روایـات ،راه بـر موضوعدانسـتن و
طعـن بـر حدیـث بسـته خواهـد شـد .ازایـنرو پـس از ذکـر تألیفـات هفتگانـهای کـه در
جمـع طـرق حدیـث طیـر صـورت گرفتـه اسـت 4،این بـاور را به مخاطب القـا میکند که
حدیـث مذکـور ،فیالجملـه دارای اصلـی هسـت.
 .1مناوی ،عبدالرئوف ،فیض القدیر169/1 ،؛ همان (به نقل از ابنحجر).254/6 ،
 .2ابنحجر هیثمی ،احمد ،الصواعق المحرقة.455/2 ،
 .3لکهنوی ،میر حامدحسین ،عبقات األنوار 13 ،بخشاول.51 - 49/
 .4همان،13بخشاول.46/

البتــه صاحــب عبقــات تنهــا بــه گزارشهــای کتــب موجــود و قابــل دســترس اکتفــا
نمیکنــد؛ بلکــه گاه بــا تمســک بــه گزارشهــای برخــی اعــام از وجــود چنیــن
نگاشــتههایی در جمــع طــرق متعــدد یــک حدیــث ،اصــل وجــود آن را ثابــت انگاشــته و
بــه تبــع آن ،بــه تحلیــل شــخصیت مؤلــف و بیان جایــگاه آن کتاب نزد اعــام میپردازد.
ایشــان چنیــن روشــی را در گــزارش کتابــی منتســب بــه طبــری کــه در طــرق حدیــث غدیر
تألیــف شــده ،بــه کار گرفتــه اســت؛ کتابــی کــه در دوران صاحــب عبقــات ،جــز نامــی
از آن ،کــه در کتــب فهــارس و رجــال بــه میــان آمــده ،اثــری باقــی نمانــده اســت؛ لکــن بــا
گزارشهایــی کــه ذهبــی ،ابنکثیــر ،یاقــوت حمــوی و ابنحجــر عســقالنی از تألیــف ایــن
ً
کتــاب داشــتهاند ،وجــود آن احــراز میگــردد؛ 1خصوصــا عبــارت ذهبــی در مــورد ایــن
کتــاب کــه بیــان م ـیدارد:
مجلـدی از طـرق ایـن حدیـث متعلـق بـه ابنجریـر را دیـدم و از ایـن کتاب
و طـرق فراوانـی کـه در آن [پیرامـون حدیـث غدیـر] وجـود داشـت ،سـخت
2

متعجب شـدم.

و یـا عبـارت ابنحجـر عسـقالنی در تهذیـب التهذیـب کـه در بیـان طـرق حدیـث غدیـر
مینویسـد:
و قـد جمعـه ابنجریـر الطبـري فـي مؤلف فیه أضعاف مـن ذكر ،و صححه

او بـر تعـداد طـرق موجـود در ایـن کتـاب هـم تصریـح دارد و علاوه بـر وجـود ایـن تألیـف،
کثـرت طـرق آن را بـه مخاطـب القـا میکنـد.
البتـه ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه صـرف اذعـان بـه تألیـف چنیـن کتبـی توسـط
برخـی اعلام ،بـه معنـی التـزام ایشـان بـه صحـت طـرق منـدرج در آن تألیـف و بـه تبـع
آن ،تحقـق تواتـر در یـک حدیـث نیسـت؛ بـه عنـوان مثال هرچنـد كه ابنتیمیه بـا اذعان
 .1همان.128 - 125/1 ،
 .2ذهبى ،محمد بن احمد ،تذكرة الحفاظ.203/2 ،
 .3ابنحجر عسقالنی ،أحمد ،تهذیب التهذیب.339/7 ،

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

و اعتنـى بجمیـع طرقـه أبوالعباس بن عقدة ،فأخرجه من حدیث سـبعین
ً
3
صحابیا أو أ كثر.
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بـه تصنیـف کتابـی پیرامـون طـرق مختلـف حدیـث غدیـر توسـط ابنعقـده مینویسـد:
ّ ً
«و قـد ّ
مصنفـا فـي جمیـع طرقه» 1،لکـن فحـوای کالم وی،
صنـف ابوالعبـاس بـن عقـدة
ً
حاکـی از عـدم قبـول تواتـر ایـن حدیث اسـت؛ چراکه نهایتا با تشـکیکی در اصل صدور
ایـن حدیـث مینویسـد:
فنقـول :إن لـم یكـن النبـي؟مص؟ قالـه فلا كالم ،و إن كان قالـه فلـم یـرد بـه
ً
2
قطعـا الخالفـة بعـده.

امــا آنچــه مقصــود صاحــب عبقــات را تأمیــن میکنــد ،اثبــات تألیــف چنیــن کتابــی
توســط ابنعقــده اســت و اثبــات صحــت طــرق و یــا داللــت روایــات آن بــر تواتــر ،از طــرق
دیگــری ثابــت میگــردد؛ همچــون عبــارت عســقالنی کــه میگویــد:
ابنعقده این روایات را در کتابی منفرد ،جمعآوری کرده است و بسیاری
3

از اسانید آن ،صحاح و حسان میباشد.

ذکـر ایـن نکتـه نیـز مفید فائده اسـت کـه در برخی مـوارد ،صاحب عبقـات وجود کتابی
حـاوی طـرق کثیـر بـرای یک روایت را ،با تمسـک به کتب اعالم شـیعه گـزارش میکند؛

ماننـد گـزارش ابنطـاوس 4از کتـاب «الـرد علـى الحرقوصیـة» متعلـق بـه صاحـب تاریخ
204

طبـری کـه در آن  75طریـق بـرای حدیـث غدیـر ذکـر شـده اسـت؛ ایـن گـزارش بـا کالم
فوقالذکـر ابنحجـر عسـقالنی و یـا «دعاء الهـداة الى أداء حق الموالة» حاکم حسـکانی
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تأییـد میگـردد؛ البتـه ایـن کتـاب تنهـا از طریـق ایشـان گـزارش شـده اسـت و میتواند از
جانـب مخالفیـن مـورد قبول واقع نشـود.
صاحـب عبقـات همیـن رونـد را در گزارش کتاب «درایة حدیث الوالیة» سجسـتانی ،از
طریق سـید ابنطاوس پی گرفته اسـت که در آن از  120صحابه ،بالغ بر  1300سـند ارائه
شـده اسـت 5،لکـن در گزارشهـای اعالمـی کـه در اتقـان سجسـتانی سـخن راندهانـد،
 .1ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة.320/7 ،
 .2همان.321/7 ،
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فتح الباري.74/7 ،
 .4ابنطاوس ،على بن موسى ،اقبال االعمال.239/2 ،
 .5لکهنوی ،میر حامدحسین ،عبقات األنوار.156 - 123/1 ،

نامـی از ایـن کتـاب بـه میـان نیامـده اسـت .ازایـنرو میتـوان ایـن احتجـاج را خـارج از
عـرف بحـث و مناظـره دانسـت؛ اال اینکـه قائـل شـویم ایـن دسـت گزارشهـا ،کارکـرد
درون مذهبـی داشـته و بـاور شـیعیان را بـر قطعیالصـدور بـودن ایـن احادیـث ،تقویـت
میکنـد.
 _2 _4اعتراف اعالم بر تواتر یک حدیث
از روشهایی که صاحب عبقات در اثبات صحت و یا بررسی تواتر یک حدیث به کار
میگیرد ،میتوان به تصریح بر صحت و یا تواتر یک حدیث توسط اعالم اشاره کرد؛ به
عنوان مثال ،وی در بررسی تواتر حدیث غدیر ،به قول ابنجزری که گوید:
این حدیث از این جهت حسـن اسـت ،لکن از وجوه متعددهای صحیح
اسـت؛ وجوهی به تواتر از أمیرالمؤمنین على؟ضر؟ و نیز پیامبر ؟مص؟ رسـیده
اسـت و گـروه فراوانـی ،از گروهـی فـراوان نقـل کردهانـد ،و هیـچ توجهـی بـه
1

یشـود.
نکـه اطالعـی از ایـن ندارنـد ،نم 
کالم تضعیفکننـدگان بـر آ 

و عبـارت محمـد صـدر عالـم کـه تواتـر حدیـث مـواالت را نـزد سـیوطی مسـلم دانسـته و
گوید:
ثـم اعلـم أن حديـث المواالة متواتر عند السـيوطي؟حر؟ كما ذكره في «قطف
2

الحا كـم عـن ابـن عبـاس. ...

و کالم ابنمغازلی که گوید:
ابوالقاســم فضــل بــن محمــد گفــت« :ایــن حدیــث بــه صــورت صحیــح از
رس ــول خ ــدا؟مص؟ ،نق ــل ش ــده اس ــت و ب ــه تحقی ــق ،حدی ــث غدی ــر خ ــم را
ح ــدود ص ــد نف ــر ک ــه در میانش ــان عش ــرۀ مبش ــره ه ــم میباش ــند ،از رس ــول
3

خ ــدا؟مص؟ نق ــل کردهان ــد».

.1 جزرى ،محمد ،أسنى المطالب ،ص 48؛ لکهنوی ،میر حامدحسین ،همان.173-172/1 ،
 .2همان.281/7 ،
 .3همان.22/1 ،

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

االزهـار» فـأردت أن أسـوق طرقـه ليتضـح التواتـر .فأقـول :أخـرج أحمـد و
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اشــاره میکنــد و بــه دنبــال طــرح ایــن مطالــب ،بــه بیــان شــخصیت و جایــگاه علمــی
ل ســـنت میپـــردازد .البتـــه در مـــواردی خـــاص همچـــون مثـــال
ناقـــل کالم ،نـــزد اهـــ 
اخی ــر ،میت ــوان نق ــدی را متوج ــه ایش ــان دانس ــت و آن اینک ــه هرچن ــد ایش ــان منزل ــت
ابنمغازل ــی را ن ــزد اع ــام گوش ــزد میکن ــد ،لک ــن آنچ ــه در ای ــن نق ــل محوری ــت دارد،
ش ــخصیت فض ــل ب ــن محم ــد ،ناق ــل ای ــن توات ــر اس ــت ،ک ــه هن ــوز ب ــرای مخاطبی ــن،
ناشـــناخته باقـــی مانـــده اســـت .در ایـــن صـــورت حتـــی بـــا تأییـــد جاللـــت مثـــل
ابنمغازلــی ،نمیتــوان بــه صحــت تمــام منقــوالت کتــاب وی و از جملــه کالم فضــل،
اعت ــراف ک ــرد.
ذکر این نکته خالی از فایده نیسـت که برخی تصریحات یادشـده در مواردی با واسـطۀ
دیگـر اعلام و نـه بـا ارجـاع بـه منبـع نخسـتین گـزارش شـده اسـت .در ایـن صـورت ،بـا
تصریـح اعلام بـر صحـت بسـیاری از طـرق چنیـن نگاشـتههایی ،قبـول صحـت یـک
روایـت بـرای مخاطبـان ،بـا قـوت و نفـوذ بیشـتری صـورت خواهـد پذیرفـت کـه نمونـهای
از ایـن کارکـرد را میتـوان در گـزارش بدخشـی از کتـاب ابنعقـده در جمـع طرق حدیث
غدیـر مشـاهده کـرد .بدخشـی در كتـاب «نـزل االبـرار بمـا ص ّـح مـن مناقـب اهـل البیـت
206

االطهـار» کـه در آن بـه دنبـال بیـان احادیـث صحیـح میباشـد ،بعـد از بیـان حدیـث
غدیـر گوید:
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ّ
هــذا حدیــث صحیــح مشــهور ،و لــم یتكلــم فــي صحتــه ال متعصــب
ً
ق جــدا ،و قــد اســتوعبها
ث كثیــر الطــر 
ـان الحدیـ 
جاحــد ال اعتبــار بقولــه ،فـ ّ 
ابنعقــدة فــي كتــاب «مفــرد» ،و قــد نــص الذهبــي علــى كثیــر مــن طرقــه
1

بالصحــة ،و رواه مــن الصحابــة عــدد كثیــر.

هرچنـد نقـل باواسـطه گاه میتوانـد بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه منبـع نخسـتین و یـا
حذف روایت مذکور از منبع نخسـتین باشـد؛ به عنوان نمونه صاحب عبقات ،مسـلم
بـن ّ
حجـاج القشـیرى صاحـب «الصحیـح» را بـه عنـوان یکـی از راویـان حدیـث سـفینه
برمیشـمرد؛ لکـن درج ایـن روایـت در صحیـح مسـلم را بـا واسـطۀ ابنحجـر هیتمـی و
 .1همان.91/6 ،

مولـوی ولـیاهَّلل لكهنـوى اثبـات میکنـد و مینویسـد:

ّ
پـس روایـت كـردن او حدیـث سـفینه را ،از افـادۀ ابنحجـر مكـى و مولـوی
ّ
1
قسـت.
ولـیاهَّلل لكهنـوى ثابـت و محق 

ابنحجر در صواعق با اذعان به وجود طرق کثیر برای حدیث سفینه ،مینویسد:
[حدی ــث] «إنم ــا مث ــل أه ــل بیت ــي فیك ــم كمث ــل س ــفینة ن ــوح م ــن ركبه ــا
نجــا» از طــرق عدیــدهای رســیده اســت کــه بعضــی از ایــن طــرق ،بعــض
دیگ ــر را تقو ی ــت میکنن ــد و در روای ــت مس ــلم [وارد ش ــده] «و م ــن تخل ــف
2

عنه ــا غ ــرق».

ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن فـراز از روایـت ،در نسـخههای متأخـر از صحیـح مسـلم،
موجود نیسـت .لذا صاحب عبقات برای انتسـاب این روایت به مسـلم ،از این واسـطه
بهره جسـته اسـت.
نکتـهای کـه در اسـتخدام کلمـات اعلام و بهکارگیـری آن بـر علیـه خصـم میبایـد
مـورد توجـه قـرار گیـرد ،مقبولیـت ایشـان نـزد مخاطبیـن و طرفهـای بحـث و گفتگـو
میباشـد .هرچنـد کـه صاحـب عبقـات ایـن مقولـه را بـه خوبـی رعایـت کـرده اسـت
و در احتجاجـات خویـش ،عبـارات اعلام مـورد اعتنـا نـزد مخاطـب عامـی خویـش را
مـورد اسـتناد قـرار داده اسـت ،لکـن ممکـن اسـت ایـن مسـتندات در مواجهـه بـا برخـی
نـزد وهابیـت ظاهرگـرا ،کارآیـی الزم را نداشـته باشـد .هرچنـد کـه دسـت یازیـدن بـه
عبـارات اشـخاصی چـون ابنحـزم ،ابنتیمیـه ،ذهبـی و ابنکثیـر ،در مواجهـه بـا ایشـان،
میتوانـد کارگشـا واقـع گـردد.
 _3 _4بیان طرق مختلف حدیث در میان طبقات اعالم
صاحـب عبقـات در جمـعآوری روات یـک حدیـث در قـرون متمـادی تـا عصر خویش،
ابتـدا بـا اسـتقرایی کـه از کالم اعلام و منابع حدیثی ،رجالـی ،تاریخی و کالمی صورت
 .1همان.918/23 ،
 .2ابنحجر هیثمی ،احمد ،الصواعق المحرقة.445/2 ،

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

همچـون وهابیـت ،بـه دلیـل عـدم مقبولیـت کتب ،آرا و اندیشـههای برخـی اعالم عامه
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داده اسـت ،فهرسـتی از راو یـان و ناقلان ایـن حدیـث را در قـرون مختلـف ،و بـا رعایـت
طبقـۀ ایشـان ،بـه صـورت اجمـال بیان میکند و سـپس به تفصیل ،به نقـل کالم هریک
و در صـورت لـزوم ،تحلیـل شـخصیت وی میپردازد.

1

ایـن امـر علاوه بـر اینکـه مخاطبـان ایـن کتـاب را در تحقـق ایـن تواتـر مجـاب میکنـد،
انحصـار صـدور ایـن روایـت در یـک واقعـۀ خـاص ،همچـون انحصـار صـدور حدیـث
منزلـت در واقعـۀ تبـوک را طـرد میکنـد و زمینـه را بـرای پاسـخگویی بـه بسـیاری از
شـبهات و یـا برداشـتهای ناصـواب از ایـن روایـات فراهـم میسـازد.
امـا سـؤالی در ایـن بیـن مطـرح اسـت و آن اینکـه آیـا صاحـب عبقـات ،در مقـام بیـان
تمامـی روات یـک حدیـث متواتـر بـوده اسـت و تحلیلهـای سـندی ایـن روایـات را الزم
میدانسـت ه و یا تنها به ذکر افراد شـاخص در سلسـلۀ اسـناد بسـنده کرده اسـت؟ پاسـخ
ایـن سـؤال در گـرو بیـان مقدمـه زیـر اسـت:
پیشتـر بیـان شـد کـه در صـورت تحقـق کثـرت طـرق بـرای یـک روایـت _ کثرتـی کـه در
سـایۀ آن علـم بـه صـدور روایـت مذکـور حاصـل گـردد _ بررسـیهای رجالـی در سلسـلۀ
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اسـناد ،موضوعیتی نخواهد یافت .همین نکته توسـط سـیوطی مورد اذعان واقع شـده
اسـت؛ وی بعـد از بیـان حصـول علـم ضـروری بـه عنـوان یکـی از ویژگیهـای احادیـث
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متوات�ر ،گوید:
لکـردن بـه [خبـر متواتـر] ،بـدون بررسـیهای رجالـی
و بـه همیـن دلیـل عم 
واجـب اسـت و بنـا بـر قول صحیحتر ،در [تحقق] تواتر ،عدد معینی شـرط
2

نشده است.

صاحـب عبقـات نیـز در پاسـخ بـه اعتـراض دهلـوی نسـبت بـه تحقـق تواتـر در حدیـث
طیـر ،بعـد از ذکـر فهرسـتی از اسـامی راویـان حدیـث طیـر از صحابه ،تابعیـن ،اعالم اهل
 .1بـه عنـوان نمونـه ،مؤلـف بعـد از بیان فهرسـت اسـامی روات حدیث غدیر با رعایـت تقدم تاریخی
در جلد  ،6صفحه  ،107 - 96در دو مجلد _ تا انتهای مجلد هفتم _ به تفصیل ،عبارات ناقالن
ایـن حدیـث را بیان میکند.
 .2سیوطی ،عبدالرحمن ،تدريب الراوي.176/2 ،

سـنت و مؤلفـان کتـب و رسـالههایی پیرامـون حدیـث طیـر و عبـارات اعلام عامـه در
مـورد تواتـر ایـن حدیـث ،مینویسـد:
مستتر مباد كه چون در حصول تواتر ،عدالت روات ،بلكه اسالم هم شرط
نيسـت ،پـس ا گـر ايـن همـه روات از معتبريـن و معتمديـن بلكـه مسـلمين
هـم نمىبودنـد ،مطلـوب و مقصـود حاصـل مىبـود؛ فكيـف كـه كمـال
عظمـت و جاللـت و رفعـت مرتبـت و بنالت اين حضـرات عالىدرجات،
تسـت و عدالـت صحابـۀ رفيعة ّ
السـمات ،از
از واضحـات و الئحا 
اجماعيـات و قطعيـات.

وی در ادمـه بـا ارائـۀ شـواهدی از کالم ایجـی همچـون عبـارت «و لذلـك يعلـم ّان اهـل
ُ
قسـطنطينیة لـو اخبـروا بقتـل ملكهـم حصـل العلـم بـه» در شـرح مختصـر األصـول،
عدالـت و حتـی اسلام مخبریـن را شـرط تواتـر نمیداند و در این بیـن ،تنها حصول علم
را نکتـۀ اساسـی در تحقـق تواتـر قلمـداد میکنـد 1.
بـر همیـن اسـاس صاحـب عبقـات بـه جمـعآوری طـرق مختلـف یـک حدیـث متواتـر
ً
میپـردازد؛ طرقـی کـه بعضـا متصـف بـه ضعـف میباشـد ،لکـن ایـن ضعـف ،بـا وجـود
کثـرت طـرق ،قابـل جبـران اسـت .ازاینروسـت کـه صاحـب عبقـات بـه دنبـال تحلیـل
ً
سـندی هـر یـک از طـرق نمـیرود؛ بلکـه در میـان راویـان موجـود در هـر طریـق ،صرفـا بـه
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معرفـی افـراد شـاخص آن در هـر طبقـه میپـردازد.
مختلـف ،حدیـث ثقلیـن را نقـل کردهانـد و در کتـاب عبقـات نـام برده شـدهاند ،اشـاره
کـرد؛ چراکـه بـا وجـود اینکـه راویانـی کـه ابنمغازلـی بـه واسـطۀ ایشـان ،حدیـث ثقلیـن
را از طـرق مختلـف ،در کتـاب المناقـب خویـش روایـت کـرده اسـت ،قریـب بـه پنجـاه
نفـر میباشـند 2،و نیـز بنـای مؤلـف محتـرم در اسـتقصای روات این حدیـث در طبقات
مختلـف اسـت ،لکـن بررسـیها نشـان میدهـد کـه ایشـان از ایـن تعـداد ،تنهـا هجـده
نفـر را در طبقـات مختلـف ،بـه عنـوان راویـان ایـن حدیث نام برده اسـت .ایـن در حالی
 .1لکهنوی ،میر حامدحسین ،عبقات األنوار،13بخشاول.108/
 .2همان.341 - 339/18 ،
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بـه عنـوان مؤیـدی بـر ایـن گفتـار ،میتـوان بـه راویـان حدیـث ثقلیـن کـه در طبقـات

اسـت کـه برخـی از رواتـی کـه متعرض آنها نشـده اسـت ،از جرح و طعن ناقـدان در امان
نماندهانـد .همیـن رویکـرد در دیگـر احادیـث و مجلـدات عبقـات نیـز مشـهود اسـت.
بعـد از بیـان رویکـرد صاحـب عبقـات در معرفـی گزینشـی ناقلیـن احادیـث متواتـر،
روش ایشـان در شناسـایی و اسـتقصای روات مذکـور حائـز اهمیـت اسـت .یکـی از
منابـع مفیـد در گـردآوری راویـان و نیـز آثـار اعلام پیرامـون یـک حدیـث ،گزارشهایـی
از کتـب متأخریـن اسـت کـه پیرامـون حدیـث مذکـور ،توسـط برخـی اعلام تدوین شـده
اسـت .در ایـن بیـن ،گاه برخـی از گزارشهـای محدثیـن ،دربردارنـدۀ طـرق کثیـری از
یـک حدیـث ،در میـان طبقـات اعالمانـد؛ بـه عنـوان مثـال محمـد بـن یوسـف گنجـى
در كفایـة الطالـب ،در گزارشـی کـه از تخریـج طـرق مختلـف حدیـث طیـر توسـط حاکـم
نیشـابوری ارائـه میکنـد 85 ،طریـق کـه بـه انـس بـن مالـک منتهـی میشـود را ،بـا ذکـر
راویـان از انـس ،بـه ترتیـب حـروف معجـم گـزارش کـرده و مینویسـد:
و حدیـث انـس کـه در اول بـاب بـدان اشـاره شـد ،حاکـم ابوعبـداهلل حافظ
نیشـابوری آن را از  86نفـر از روات تخر یـج کـرده کـه همـۀ ایشـان از انـس
نقـل کردهانـد و ایـن ترتیب ایشـان ،بر مبنای حروف معجم اسـت :ابراهیم
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1

بـن هدیـة ابـو هدبـة و ابراهیـم بـن مهاجـر ابو اسـحاق البجلـی. ...

برخی کتب نیز همچون «هدایة السعداء» دولتآبادی ،منبعی مناسب برای تحصیل
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منابعـی اسـت کـه بـه بحـث در اطـراف روایتـی چـون ثقلیـن پرداختهانـد .دولتآبـادی
در ایـن کتـاب ،حدیـث ثقلیـن را از کتـب متعـدد و طـرق فـراوان ،بـه همـراه تصریحـات
وافـی بـه بحـث ،مطـرح کـرده اسـت .بـه طـوری کـه بـا مراجعـه بـه آن کتـاب ،بـا مطالـب

فراوانی از کتبی چون «كشـف المحجوب»« ،دسـتور الحقائق» هانسـوى« ،األربعین في
األربعیـن»ّ « ،
الشـفاء»« ،نصـاب األخبـار»« ،المصابیـح»« ،مشـكاة األنـوار»ّ « ،
النسـائیة»،
«العمدة»« ،الدرر»« ،تاج األسـامي»« ،المشـارق»« ،النكات»« ،شـرف ّ
النبوة» و بسـیاری

از کتـب لغـت کـه بـه مناسـبت لغـت «ثقـل» ،بـه ذکـر ایـن حدیـث پرداختهانـد ،آشـنا
 .1گنجـى ،محمـد بـن یوسـف ،كفایـة الطالـب ،ص 152؛ لکهنـوی ،میـر حامدحسـین ،عبقـات
األنـوار ،13بخـشاول.269/

میشـویم 1.لـذا در گامهـای بعـد ،معرفـی ایـن کتـب و مؤلفین آنها و طرق منقـول آنها در
مورد یک حدیث ،شاکلۀ مباحث صاحب عبقات را تشکیل میدهد.
نتیجهگیری
در ایـن تحقیـق بـا تبییـن معیارهـای تحقـق تواتـر در روایـات و جایگاه احادیـث متواتر در
اثبات مبانی اعتقادی در انگارۀ عامه ،روشهای نقد و بررسی تواتر احادیث در کتاب
عبقـات مـورد واکاوی قـرار گرفـت .بـه نظـر میرسـد آنچـه معیـاری اساسـی در تواتـر یک
حدیـث محسـوب میشـود ،دسـتیابی بـه علـم یقینـی قطعـی نسـبت بـه صـدورر یـک
حدیـث اسـت .در ایـن صـورت ،تحقـق تواتـر یـک حدیـث مشـروط به وجود طـرق معین
در نقـل یـک حدیـث نبـوده و بررسـیهای رجالـی و واکاوی صفـات مخبریـن همچـون
عدالـت ایشـان در تمـام سلسـلۀ اسـناد ،مدخلیتـی نخواهد داشـت.
همچنیـن در ایـن تحقیـق ،روشهـا و انگیزههـای نفـی تواتـر احادیـث ،بـه ویـژه در حـوزۀ
امامتپژوهـی مـورد بررسـی قـرار گرفـت و راهکارهـای پاسـخ بـه این دسـت شـبهات ،در
ت االنـوار مـورد واکاوی قـرار گرفت.
قالـب روشهـای اثبـات تواتـر در کتـاب عبقـا 
هرچنـد ایـن تحقیـق میتواند گامی مفید در دسـتیابی به روششناسـی جامع در حوزه
امامتپژوهـی بـه شـمار آیـد ،امـا دسـتیابی بـه ایـن مقصـود نیازمنـد تحقیقاتـی وسـیعتر

 .1همان.573 - 556/19 ،

واکاوی منهج مير حامدحسين در نقد و بررسی تواتر احاديث در کتاب عبقات االنوار

در ایـن حوزه اسـت.
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نهـج البالغـة (سـخنان امیرمؤمنـان؟ع؟) ،گـردآوری سـید رضـی ،تحقیـق صبحـي صالـح،
هجـرت ،قـم 1414 ،ق.
ابنتیمیـه ّ
حرانـی ،أحمـد بـن عبدالحلیـم ،منهـاج السـنة النبو یـة فـي نقـض كالم الشـیعة
القدر یـة ،جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسلامیة ،ر یـاض 1406 ،ق.

ابنحجـر هیثمـی ،احمـد بـن محمـد ،الصواعـق المحرقـة علـى أهـل الرفـض و الضلال و
الزندقـة ،مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت 1997 ،م.
ابنحزم ،علی بن احمد ،المحلی ،تحقیق شیخ احمد محمد شاكر ،مطبعة دار الفکر.
ابنخلـدون ،عبدالرحمـن بـن محمـد ،مقدمـۀ ابـن خلـدون ،ترجمـۀ محمـد پرو یـن گنابـادى،
انتشـارات علمـى و فرهنگـى ،تهـران 1375 ،ش.
ابنشاهين ،عمر بن أحمد ،ناسخ الحديث و منسوخه ،مكتبة المنار ،الزرقاء 1408 ،ق.
ابنصلاح ،عثمـان بـن عبدالرحمـن ،معرفـة أنـواع علـوم الحديـث (مقدمـة ابـن الصلاح) ،دار
الفكـر ،سـوريه 1406 ،ق.
ابنطاووس ،على بن موسى ،اإلقبال ،دفتر تبلیغات اسالمى ،قم 1376 ،ش.
ابنمنظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار الفكر ،بيروت 1414 ،ق.
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أصفهانی ،محمد بن حسن ،مشكل الحدیث و بیانه ،عالم الكتب ،بیروت 1985 ،م.
ُ
ایجـى ،عضدالدیـن عبدالرحمـن ،شـرح مختصـر المنتهـی االصولـي ،دار الکتـب العلمیـة،
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حسـنى ،شـریف عبدالحـى ،نزهـة الخواطـر و بهجـة المسـامع و النواظـر ،مطبعة مجلـس ،دائرة
المعـارف العثمانیة ،حیدرآبـاد 1382 ،ق.

دهلوی ،عبدالعزیز ،تحفۀ اثنیعشریه ،مطبع منشی نول کشور ،لکهنو 1885 ،م.
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 1416ق.
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بیروت 1423 ،ق.
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عسـقالنی ،أحمـد بـن علـی بـن حجـر ،تهذیـب التهذیـب ،مطبعـة دائـرة المعـارف النظامیـة،
هنـد 1326 ،ق.
 ،--------فتح الباري شرح صحیح البخاري ،دار المعرفة ،بیروت 1379 ،ق.

 ،-------نهایة العقول ،دار الذخائر ،بیروت 2015 ،م.فراهيدى ،خليل بن احمد ،كتاب العين ،نشر هجرت ،قم 1410 ،ق.
ُ
العرقسوسـي،
فيروزآبـادى ،محمـد بـن يعقـوب ،القامـوس المحيـط ،محقـق محمـد نعيـم
مؤسسـة الرسـالة للطباعـة و النشـر و التوزيـع ،بيـروت 1426 ،ق.
قـاری هـروی ،علـی بـن محمـد ،شـرح نخبـة الفكـر فـي مصطلحـات أهـل األ ثـر ،دار األرقـم،
بيـروت.
قسـطالنی ،أحمـد بـن محمـد ،إرشـاد السـاري لشـرح صحيـح البخـاري ،المطبعـة الكبـرى
األميريـة ،مصـر 1323 ،ق.

راونالا تاقبع باتک رد ثيداحا رتاوت یسررب و دقن رد نيسحدماح ريم جهنم یواکاو

 ،-------نزهـة النظـر فـي توضيـح نخبـة الفكـر فـي مصطلـح أهـل األ ثـر ،مطبعـة سـفير،ريـاض 1422 ،ق.
ََ
ف ّت ِنی ،محمدطاهر بن علی ،تذكرة الموضوعات ،إدارة الطباعة المنیریة ،قاهره 1343 ،ق.
ُ
فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،المحصـول فـي علـم األصـول ،جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود
اإلسلامیة ،ریـاض 1400 ،ق.
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كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،دار الكتب اإلسالمية ،تهران 1407 ،ق.
گنجـى ،محمـد بـن یوسـف ،كفایـة الطالـب فـي مناقـب علـي بـن أبـي طالـب ،دار إحیـاء تراث
أهـل البیـت ،تهـران 1404 ،ق.
مامقانى ،عبداهلل ،تنقيح المقال في علم الرجال (رحلي) 3 ،جلدی.
مناوی ،عبدالرؤوف بن تاجالعارفین ،التیسـیر بشـرح الجامع الصغیر ،مكتبة اإلمام الشـافعي،
ریاض 1408 ،ق.
 ،-------اليواقيت و الدرر في شرح نخبة الفکر ،مكتبة الرشد ،رياض 1999 ،م.موسـوی ،میـر حامدحسـین ،عبقـات األنـوار فـي إمامـة األئمـة األطهـار ،مجلـد  ،10-1تحقیـق
غالمرضـا موالنـا بروجـردی ،قـم 1404 ،ق.
نجاتـی حسـینی ،راضیـه ،نقـش علمـای شـیعه در گسـترش تشـیع در هنـد ،پژوهشـگاه علـوم و
فرهنـگ اسلامی ،قـم 1396 ،ش.
نـووی ،یحیـى بـن شـرف ،المنهـاج شـرح صحیـح مسـلم بـن الحجـاج ،دار إحیـاء التـراث
العربـي ،بیـروت 1392 ،ق.

مجالت

دهقانی ،رضا« ،چیستی نقد تاریخی» ،پژوهش ،شمارۀ  1390 ،1ش.
شـیمل ،آن مـاری« ،ظهـور و دوام اسلام در هنـد» ،ترجمـۀ حسـن الهوتـی ،کیهـان اندیشـه،
شـمارۀ  1368 ،23ش.
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دایرةالمعارفها

تپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و دوم _ پاییز و زمستان 1396
دو فصلنامۀ امام 

مجتبائی ،فتحاهلل ،دایرةالمعارف بزرگ اسلامی ،مدخل «اسلام»« ،اسلام در شـبهقارۀ هند و
پاکسـتان» ،جلد ،8مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی ،تهران1367 ،ش.

منابع الکترونیک

موسـوی ،میـر حامدحسـین ،عبقـات األنـوار فـی إمامـة األئمـة األطهـار ،مجلـد  ،23-11نرمافـزار

میـر حامدحسـین ،مرکـز نرمافـزاری نـور.

دراسة منهج المير حامد حسين في نقد ودراسة تواتر
األحاديث في كتاب عبقات األنوار

سعيد چهره نما

1

الخالصة:
يعد بال شك كتاب عبقات األنوار للعالمة الشهير المير حامد حسين الهندي من أحكم الردود
ّ
المصنفات
على فصول كثيرة من باب اإلمامة من كتاب "تحفه اثني عشريه" ومن أنفس
الكالمية في مجال بحوث اإلمامة ،ويحتوي على مطالب ثمينة ،وباإلمكان متابعة النظام
ً
الحاكم على االحتجاجات واالستدالالت منه ،ويساعد المحققين في هذا المضمار كثيرا.
ً
ًّ
ً
منتجا للعلم من ّ
أهم المعايير في تقييم األحاديث
قطعيا
ّإن وصف التواتر باعتباره دليال
العقائدية ،وعليه فإن دراسة المناهج واألهداففي نفي وصحة تواتر األحاديث من
ً
قبل المنكرين ،وتبعا له دراسة منهج صاحب العبقات في الدفاع عن هذه االعتراضات
ً
اعتمادا على تقارير أعالم ّ
العامة،
والشبهات ،من خالل متابعة شروط وموانع تحقق التواتر
وكذلك اعتماد الطرق السليمة إلثبات تواتر الروايات في كتاب عبقات األنوار هو محور هذه
الدراسة.
المفردات األساسية :المناهج ،عبقات األنوار (كتاب) ،المير حامد حسين (مؤلف) ،تحفه
اثنى عشريه (كتاب).
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Exploring the book “minhaj” by Mir
Hamid Hussein in criticism of frequency
of citation for hadiths in the book Abaghat
al Anvar

Saeed Chehrenama1

Abstract
Without an iota of doubt, the book “Abaghat al Anvar” by the renowned
scholar Mir Hamid Hossein is a priceless token for scholars of rhetoric
and Imamate. This book is a strong answer in crtiticism of the chapter
on Imamate in the book “Tohfet al-Ithna Asharia”. Mir Hamed’s Book
contains valuable contents that exploring them and the systems and
line of reasoning that govern them is a torch that guides scholars and
think tanks in the domain of Imamate studies. Frequency of citation of
a hadith yields an indisputable and definitive result used as a criteron
in measuring the authenticity of Hadiths. This paper aims to explore
the methods and motivations of those who doubted the authenticity of
a hadith or its frequency of citation and how Mir Hamid attempted to
answer these doubts and uncertainties. Mir hamid defined the qualities
based on which one can label a hadith as frequently cited one. Mir
Hamid also outlined the qualities that prove frequency of citation for a
hadith in his invaluable book “Abaghat al-anvar”
Key words: methodology, Abaghat al Anvar, Mir hamed hussein,
Tohfeh Ithna Asharieh.
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