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  1مطهريمرتضي شناسي  سالمارهيافت به حديث در 
  مهرداد عباسي

  
  

  چكيده
در اش  تأثيرگـذار شـيعه در ايـران معاصـر، در آثـار نوشـتاري و گفتـاري       روحانيان مرتضي مطهري، از 

حـديث در  اگرچه  ه است.كردهاي مختلف به حديث توجه  به شكل علوم اسالمي، هاي گوناگون حوزه
هاي او ايفا  اركرد استنادي و استشهادي دارد و معموالً نقش مؤيد را در بيان ديدگاهعمدتاً كمطهري آثار 
حديث مطرح كرده، گـاه بـه شـرح و توضـيح     بارة درهايي نظري  ندرت بحث بهوي در آثارش ، كند مي
ه منـابع اسـالمي اقـدام كـرد    احاديـث  از اي  نقد پارهبه برخي احاديث پرداخته و در مواردي نيز عناي م
حديث ه مطهري بها، نوع رهيافت  هاي مطهري در اين حوزه ضمن توصيف گفته مقالة حاضردر  ت.اس
نشـان  آثـار مطهـري    مروراست.  روش او در فهم و تبيين معناي مراد حديث تحليل شدهو طوركلي  به
 دهد كه او اساساً به بحث از اسناد حديث تمايلي ندارد و عمدة توجـه او بـه فهـم مـتن حـديث و      مي

رهيافـت او بـه    از موضـوع مـورد بحـث اسـت.     شا مثابه مستند يا مؤيدي بر فهم كلي استفاده از آن به
گرايانه خواند، اگرچه ادبيات او در فهم و نقـد حـديث گـاه از     گرايانه و اصالح توان عقل حديث را مي

  قرار داد. گيرد و بايد آن را در قالب گفتمان ديني و جدلي گفتمان علمي فاصله مي
  

  ها كليدواژه
  ايران معاصر يدينانديشة ، نقد حديث، حديثفهم شناسي،  حديث، شناسي سالممرتضي مطهري، ا

  

                                                            

نويس مقاله را خواندند و نكاتي سودمند را تذكر  قدر، محمدمنصور هاشمي و امير مازيار، كه پيش گرانو از دو دوست فاضل  1
  دادند بسيار سپاسگزارم. 

w
w

w
.a

th
ar

eb
ar

ta
r.

co
m



 2

  مقدمه
 اسـالمي گونـاگون  از جايگاهي ويـژه در تأليفـات    ،بخش ديني پس از قرآن عنوان دومين منبع الهام به ،حديث

مثابه منبعي براي فهم كالم خـدا، تبيـين    يث بهبرخوردار است. از ديرباز تا كنون، عموم عالمان مسلمان از حد
فرهنـگ  اگرچـه در   انـد.  هاي اخالقي بهره برده مفاهيم و اصول اعتقادي، استنباط احكام فقهي و ترويج ارزش

توجـه بـه   شده، ميزان  شناسي تلقي مي اسالمنخستين ابزارهاي يكي از عموماً متون حديثي مراجعه به اسالمي 
در ميـان عالمـان   دينـي  علـوم  هاي مختلف  شاخهي آن در يركارگ اسالم و نحوة بهن و تبييحديث در شناخت 

هـا و   جريـان يشة اسالمي، رويكردهاي مختلف بـه حـديث متـأثر از    يكسان نبوده است. در تاريخ انداسالمي 
ديث، اخباريـان  هل حچون اهايي  جرياندر ادوار مختلف تاريخي بوده است. پيدايي  كريفحاكم هاي  مكتب
ظهـور  سـو و   از يـك خواسـتند   گرايان كه سهمي بيشتر و شأني باالتر براي حديث و منقوالت ديني مـي  و نقل
بودنـد و سـهم چنـداني     ترگير گرايان كه در پذيرش حديث سخت اصوليان و عقل، قرآناهل چون هايي  گروه
اگرچـه  نظرهاسـت.   الفبر وجـود ايـن اخـت   تاريخي شاهدي از ديگرسو روايات قايل نبودند  بسياري ازبراي 

قابـل  اسـالمي  در تأليفـات  بعـدي  هـاي   سدهدر و نيز نخستين هاي  سدههمان از ها به حديث  تفاوت رهيافت
تر به خـود   صد سال اخير و با آغاز تحوالت جديد در جهان اسالم صورتي جدي مشاهده است، از حدود يك

  .گرفته است
 ،اخيرچند دهة در  يايرانو خطيبان روحانيان ن تري از سرشناسيكي ش)، 1358-1298( مرتضي مطهري

هاي گوناگوني چون تفسير، كالم، فقـه و اخـالق وارد شـده و ضـمن      اش به حوزه در آثار نوشتاري و گفتاري
او همچنين  ها به احاديث اسالمي نيز استناد كرده است. هايش در برخي مسائل مرتبط با اين حوزه بيان ديدگاه
ون به بحث نظري دربارة مسائل كلي حديث نظير جايگاه و اعتبار حديث و موضوعات هاي گوناگ به مناسبت

مقالـة  هـدف از   پرداخته است.باحث هاي خود دربارة اين م مرتبط با تاريخ حديث وارد شده و به بيان ديدگاه
بـا  در وهلة نخست ارائة گزارشي است از آنچه مطهري دربارة حديث گفته و روشـي كـه در مواجهـه    حاضر 

كه اين مقاله همچنين نشان خواهد داد  .رهيافت كلي مطهري به حديثعبارتي ديگر تبيين  و به احاديث داشته
در پـژوهش  او تا چه اندازه است. شناسي  سهم حديث در منظومة اسالمجايگاه و اعتبار حديث نزد مطهري و 

هـايي،   كوشم پاسـخ  مي 2اش منتشرشده مجموعة آثاردر  هاي مطهري ها و نوشته مروري گذرا بر گفتهبا  حاضر
در و طـوركلي   بـه بـه حـديث    مطهـري ميـزان توجـه   : عرضـه كـنم  هايي از اين دست  پرسشولو اجمالي، به 

هـاي   هاي مطهري از تاريخ حديث و بحث اطالعات و دانسته؟ اسالمي تا چه اندازه استموضوعات مختلف 

                                                            

جموعـة آثـار اسـتاد شـهيد     مآثار منتشرشدة او با اين مشخصات است: مرتضي مطهـري،   در سراسر مقاله، استناد من به مجموعه 2
، 4لد ام از اين قرارند: ج . اما جلدهايي كه در اين مقاله به آنها استناد كرده1389 -1379جلد، تهران: انتشارات صدرا،  28، مطهري

؛ 1388، چاپ هفتم، بهمن 20لد ؛ ج1389، چاپ نهم، تير 19لد ؛ ج1381، چاپ پنجم، بهمن 16لد ؛ ج1389چاپ دوازدهم، آذر 
 . 1388، چاپ سوم، آبان 26لد ؛ ج1389 ير، چاپ ششم، ت22لد ج
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دارد؟ معيار پذيرش يا عدم پـذيرش حـديث نـزد    تخصصي مرتبط با حوزة علم الحديث در چه سطحي قرار 
فهـم و  در مواجهه با مطهري مطهري چيست؟ مبنا و روش مطهري در فهم و نقد حديث كدام است؟ رويكرد 

او از اهميـت  هاي حـديثي   تحليلدر يك  از ميان متن و سند، كدام؟ دداتوان توضيح  را چگونه ميحديث نقد 
هاي  هاي موجود در دهه كه نگاه كلي مطهري به حديث در قالب رهيافتآخر اين و دستبيشتري برخوردارند؟ 

  گذشته در ايران معاصر چگونه قابل توضيح است؟
به يكـي  خواهم كوشيد ه گان هاي پنج بخشاين . در هريك از ستايافته مقالة حاضر در پنج بخش سامان 

ها گاه در قالب نظري و طرح  اين زمينه توجه مطهري بهبپردازم. مطهري مورد توجه  يمهم حديثهاي  زمينهاز 
هاي مبنايي است كه عموماً صورتي منسـجم و يكپارچـه ندارنـد و در آثـار او بـا موضـوعات مختلـف         بحث

ترتيـب از ايـن    ، و گاه در قالب عملي و اظهارنظر دربارة معنا و مفاد حديث است. اين پنج بخش بهاند پراكنده
بار و اصالت تاريخي حديث، اسناد و منابع حديث، فهم حـديث و نقـد   قرارند: حجيت و جايگاه حديث، اعت

  حديث.
     

  حديثجايگاه و  حجيت. 1
طـوركلي   مناقشه دربارة حجيت حـديث بـه  هاي مقدماتي در مواجهه با حديث و سنت  ترين بحث يكي از مهم

ي بحثـي  ن از نظر كلكه در مورد سنت و حجيت آمعتقد است در اظهارنظر دربارة اين موضوع مطهري است. 
اخـتالف  : يكـي  دانسته اسـت چيز تنها در دو را در حجيت حديث ختالف ؛ او انيست و مخالفي وجود ندارد

ـ . )31، ص20(ج و ديگري مسئلة حجيـت خبـر واحـد   ، ائمه احاديثحجيت شيعه و سني بر سر  گفتـة او،   هب
  :اند  افتادهتفريط افراط و در پذيرش يا عدم پذيرش خبر واحد به  سياري از پيشينيانب

به احاديث ضعيف نيز اعتماد  ديگر.. برخي . اند  اعتنا بوده برخي مانند ابوحنيفه به احاديث منقوله بي
... بسـياري   اعتماد اسـت  صحيح و موثق قابل حديثتنها ولي علماي شيعه معتقدند كه  اند. كرده مي

در ميـان مسـلمين بـه    » ... علـم رجـال  «اند. به همين جهت  تسنن نيز بر همين عقيده از علماي اهل
  ).32، ص20وجود آمد (ج

حمايت كند تـا   »مقبول علماي شيعه و سني است«ه از ديدگاهي كه در اين عبارات، مطهري در پي آن است ك
[= اخباريـان  » برخي ديگر«و نه همچون  3اعتنا باشد نه همچون پيروان ابوحنيفه نسبت به مجموعة احاديث بي

» حديث ضـعيف «يا » حديث صحيح«مطهري در اينجا تعريف دقيقي از  ديث ضعيف اعتماد كند.ه احابشيعه] 
                                                            

  اهـل «هايي در ميان مسـلمانان، همچـون    هاي گذشته، در دورة معاصر، جريان در سده» اصحاب رأي«اصطالح  جز ابوحنيفه و به 3
طـوركلي عرضـه    يث بـه هـايي در رد اعتبـار حـد    زمان با حيات او ديـدگاه  كه اندكي پيش از مطهري و هماند  ، حضور داشته»قرآن
نبـوده و  مشـهور  مطهري احتماالً هنوز چندان حيات در دورة ) 1985-1903ي كساني چون غالم احمد پرويز (ها ند. ديدگاها كرده

  شايد او از آنها اطالع نداشته است. براي اطالع از اين آرا و دورة تاريخي آنها بنگريد به:
  Daniel Brown, Rethinking tradition in modern Islamic thought, Cambridge University Press 1996, pp. 38-42. 
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شناسان قديم و جديد، مطابقت با قرآن را شرط اعتبـار و پـذيرش    عرضه نكرده، اما، همچون بسياري از اسالم
است كه معيار عبارتي قرآن را اصل و حديث را فرع بر آن شمرده است. وي تصريح كرده  انسته و بهد حديث 
تواند  زماني مي كافيكتاب حديث ، چنانكه اند فرع بر قرآناحاديث  ةهم است وحديث و سنت قرآن پذيرش 

  ).26، ص26سازگار باشد (جقرآن تعاليم اشد كه با بمعتبر 
نقش حـديث  طور ويژه  آثار مطهري رابطة حديث با قرآن و بهاز ديگر نكات مرتبط با جايگاه حديث در 

و يكي از شروط برشمرده قرآن و تفسير در فهم از جملة عناصر دخيل حديث را  مطهريقرآن است. در فهم 
در كنار آشنايي با زبـان   ،آشنايي با حديث. او از سته استدان آشنايي با قرآن را آشنايي با روايات پيامبر و ائمه 

يـاد كـرده، و    دمات فهـم و تفسـير قـرآن   مقـ مثابه  عنوان سه شرط آشنايي با قرآن و به به عربي و تاريخ اسالم،
يادآور شده است كه براي شيعيان روايات ائمه نيز، همچون احاديث نبوي، كمك بزرگي در راه شناخت قرآن 

  ).34-33، ص26(جاست 
گيرد. طبعاً موضع مطهري در ايـن   بنابراين، از نگاه مطهري، حديث، پس از قرآن، در جايگاه دوم قرار مي

سـنت را، پـس از قـرآن،    انـد و    قائل  به ادلة اربعهاصوليان شيعه است كه در بيان منابع فقه  باب موضع مشهور
 20بـه ايـن نكتـه تصـريح دارد (ج    مطهـري نيـز   ، چنانكه خود شمارند دومين منبع فقيه در استنباط احكام مي

ان شـيعه گـروه   ترين مخـالف ايـن موضـع در ميـان عالمـ      مهماما نكتة مهم در اين ميان آن است كه  ).29ص
عبـارت ديگـر،    توان مالحظـه كـرد. بـه    توضيحات و اشارات مطهري را از اين منظر نيز مي و اين اند اخباريان

چيزي اسـت كـه     آندر پي مقابله با و عبارات مشابه ديگر ـ كه در ادامه خواهد آمد ـ   مطهري در اين عبارات 
هاي گوناگون به  ) و در مواضع مختلف و به مناسبت32، ص20خواند (ج مياخباريان » نظريات افراطي«آن را 

   پردازد. انتقاد و نفي آن مي
ميـان دو گـروه   و جدي دار  نزاعي ريشه بهگري  مطهري از اخباريان و تفكر اخباريات تند انتقادخاستگاه 

هـاي   سـده  توان ريشـة آن را تـا نخسـتين    اين نزاع، كه مي. گردد بازمياخباري در ميان عالمان شيعه و  اصولي
) دوباره قوت گرفت و 1033ويژه در آثار مالمحمدامين استرآبادي (د.  اسالمي عقب برد، در دورة صفويه و به

د. هاشـم بحرانـي (   البرهـان )، 1091د. فـيض كاشـاني (   الصافيپس از آن با تأليف تفاسيري اخباري ازجمله 
اواخـر قـرن دوازدهـم    و در  ) بـه اوج رسـيد  1112احتماالً عبدالعلي حويزي (د.  نورالثقلين) و 1107احتماالً 
ايـن دو گـروه در ايـن     اتعمـدة اختالفـ   .تقريباً فروكش كردجريان اصولي بر جريان اخباري با غلبة هجري 

: اخباريـان از  ترين آنها از اين قرارند كه برخي از مهم ودها بر سر حجيت حديث و نحوة استنباط احكام ب نزاع
پذيرنـد.   عنوان منبع ديـن مـي   بول اصوليان، تنها قرآن و حديث و گاه فقط حديث را بهميان چهار منبع مورد ق

دانند و تنها به تقسيم حديث به دو نوعِ صحيح و ضعيف بـاور   آنان همة احاديث كتب اربعة شيعه را معتبر مي
د. بـر خـالف   كنن كه اصوليان حديث را به چهار نوع صحيح، موثق، حسن و ضعيف تقسيم مي دارند، در حالي

الجمله اجتهـاد را رد   گيرند، اخباريان في اصوليان كه از استدالل و قياس براي اجتهاد و استنباط احكام بهره مي
كه اصوليان مردم را به دوگروه مقلد  يدانند. درحال روا ميحديث كنند و فتوا را فقط بر پاية يقين حاصل از  مي
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واسطه از امـام   اند و بايد در مسائل ديني بي د كه همة مردم مقلد اماماخباريان معتقدنكنند،  و مجتهد تقسيم مي
نـوعي در گوشـه و كنـار آثـار      شده در اينجا بـه  فهرست موارد اختالفيِبسياري از توان گفت  مي 4پيروي كنند.

ي هايي وابسته به تفكر اخباري در روزگار مطهري علت اصل گمان وجود جريان بيمطهري بازتاب يافته است. 
اگرچـه در اثـر    ،خبـاري مكتـب ا كـه  كـرده  تصريح خود  هايي در آثار اوست. مطهري طرح جدي چنين بحث

در  مغزهـا بيـرون نرفتـه اسـت. او    از همچنـان  آنهـا  هاي علما در ادوار گذشته شكست خورد، افكار  مقاومت
القي و اجتماعي گري در بسياري از مسائل اخ جمود اخباري نويسد كه توضيح وضع موجود زمانة خودش مي

حديثي در كار در جايي كه ها تفسير قرآن را  كند و خيلي اي از مسائل فقهي هنوز هم حكومت مي و بلكه پاره
  ).170، ص20دانند (ج نباشد جايز نمي

، چنانكه آن را جرياني خطرناك شـمرده كـه   گري بسيار تند و گزنده است انتقاد مطهري از جريان اخباري
و اگر گروهي از علمـاي مبـرز و دليـر    ...  چهار قرن پيش تقريباً در موضوع اجتهاد پيدا شددر عالم تشيع در «

، 20(ج »كوبيدند معلوم نبود كه امروز چه وضعي داشـتيم  ايستادند و آن را نمي نبودند و جلوي اين جريان نمي
حق تفسير آيـات قـرآن   آنان را داير بر اينكه مشهور ديدگاه همچنين در بحث از جواز تفسير قرآن  ).168ص

  خواند: ميتنها از آنِ پيامبر و ائمه است ظلم به قرآن 
دانستند. شايد تعجب كنيـد اگـر بدانيـد در بعضـي از      اخباريين تنها مراجعه به اخبار و احاديث را جايز مي

ديثي كردند و اگـر حـ   تفاسيري كه توسط اين افراد نوشته شد در ذيل هر آيه اگر حديثي بود آن را ذكر مي
كردند آن طور كه گويي اصالً آن آيه از قرآن نيست. اين عمل يـك   وجود نداشت از ذكر آيه خودداري مي

  ).38-37، ص26نوع ظلم و جفا بر قرآن بود (ج
چهار تفسير شاخصي است كه در دورة صفويه  زياد همان سه احتمال در عبارات باال به» تفاسير«مراد مطهري از 

كه ذكر آنها  نورالثقلينو  برهانو  افيصر اخباري بر انديشة شيعه تأليف شدند، ازجمله و در دورة سيطرة تفك
  ت.گذش
را نهضتي ين مكتب ادر اين بود كه او گري  مكتب اخباريعلت اصلي مخالفت شديد مطهري با تفكر ما ا

گذاشـتند و در   عقـل را كنـار  گفتة او، اخباريـان   به ست.دان مي» جمود و خشكي عجيبي«بر ضد عقل و دچار 
آيـد   عبارات مطهري برمياز . )170، ص20(جنتيجه مكتب اجتهاد و نظام تقليد از غيرمعصوم را تعطيل كردند 

نگـاه  دانـد و در توضـيح    ادلـة عقلـي مـي   مبتني بـر  را در دورة حاضر نظامي كامالً كه او نظام اجتهاد و تقليد 
نـد  ا مردم موظـف «شود كه  ين ميهمه الزمة نگاه آنان نويسد ك به حديث و عدم پذيرش اين نظام مي اخباريان

مستقيماً به متون مراجعه كنند و به آنها عمل نمايند و هيچ عالمي را به عنوان مجتهد و مرجـع تقليـد واسـطه    
انتقـادي  گذار مكتب اخباري، با لحني  مطهري در وصف انديشة استرآبادي، پايه ).169، ص20(ج» قرار ندهند

                                                            

هـاي شـيعيان    رهيافـت «براي تفصيل مطلب و منابع بيشتر درباره نزاع اخباريان و اصوليان در تاريخ شيعه بنگريد به: تد الوسن،  4
و ويـرايش مهـرداد عباسـي، تهـران: انتشـارات      كوشش  ، بههايي به قرآن رهيافت، ترجمة مرتضي شوشتري، در: »اخباري به تفسير

  .  267-266، ص1393حكمت، چاپ دوم، 
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اي نهـاد و تنهـا بـه حـديث و      اجتهاد، همه، را به گوشـه  وكند كه عقل و اجماع و قرآن  ي مياو را كسي معرف
  :اش را پي گرفتند و پيروان او نيز انديشه سنت بسنده كرد

عقل را هم گذاشت كنار، گفت: ما هستيم و حديث، ما هسـتيم و سـنت، و اجتهـاد را كـه علمـاي      
اجتهاد يعني تعقل، و تعقل جايز نيست. تقليـد هـم    شيعه وارد فقه كردند شديد محكوم كرد، گفت

جايز نيست. ما فقط بايد مقلد ائمه باشيم ... در اوايل صفويه نجف و كربال مهـد اخبـاريين بـود و    
  كسي جرأت نداشت در آنجا راجع به تفسير قرآن يا راجع به عقل و استدالل و يا راجع به اجمـاع  

  .)716، ص22(ج تيم و سنت، ما هستيم و حديثگفتند فقط و فقط ما هس حرف بزند. مي
توان گفت كه مطهري در مقام عالمي اصولي موضـعي آشـنا نسـبت بـه حـديث دارد و آن را       ميترتيب،  بدين

شـايد نقـد و   داند. اما  شناسد و شرط پذيرش آن را مطابقت با قرآن مي عنوان دومين منبع استنباط احكام مي به
هاي مربوط به حجيت و اعتبـار حـديث در آثـار     ترين ويژگي شاخص در بحث مگري را بتوان مه نفي اخباري

اش در مواجهـه بـا آنچـه     هگرايان اصالحمشي و انه گراي عقلرهيافت كلي گمان با  مطهري در نظر گرفت كه بي
  پيوندي وثيق دارد.خواند  جمود و تعصب ديني مي

  

  حديث يتاريخاصالت . 2
گـاه  مطهـري  دربارة حجيت حديث كه بيشتر صبغة فقهي و اصولي دارند، هاي نظري و عقلي  گذشته از بحث

و دربارة اعتبار و اصالت تاريخي احاديث اسـالمي  نيز وارد شده » تاريخ حديث«مناسبتي به حوزة تخصصي  به
و رهيـافتي مدافعانـه   گـاه مبتنـي بـر    مطهري دربارة اصالت احاديث پيامبر اظهارنظرهاي اظهارنظر كرده است. 

دانيم، شايد به اقتضـاي زمـان و    در توصيف آنچه امروزه از پيامبر اسالم مي عبارتي، مطهري لمانه است. بهمتك
كند كه با روح محققانه چندان سازگار نيست و اثبـات   مكان و رعايت حال مخاطب، ادعاهايي كلي مطرح مي

اصـالت  دفـاع از  مقـام  در ة نبـوي  مناسـبت بحـث از سـير    نمايد. او در جايي به آنها در عالم تحقيق دشوار مي
م پرداخته و وضع اسالمسيحيان از به انتقاد  ضمنبرآمده و در  ياسالمهاي  در نخستين سده يريخمستندات تا

  :است دانستهفرد  منحصربهاز اين حيث را در ميان اديان ديگر 
مت بسـيار  يكي از افتخارات ما مسلمين نسبت به پيروان اديان ديگر اين اسـت كـه از طرفـي قسـ    

زيادي از سخنان پيغمبر ما ـ كه شك نيست كه سخن ايشان است، يعنـي متـواتر و مسـلم اسـت ـ       
... ومـا  توانند چنين ادعايي بكنند  امروز در دست است، در صورتي كه هيچ يك از اديان ديگر نمي

سـيار روشـن و   سخنان متواتر از پيغمبر خودمان زياد داريم. از طرف ديگر، تاريخ پيغمبر ما تاريخ ب
هان با ما شركت ندارند. حتي دقايق و جزئياتي از جمستندي است. در اين جهت هم رهبران ديگر 

زندگي پيغمبر اكرم به صورت قطع و مسلم امروز در دست است كه دربارة هيچ كس ديگر چنـين  
عت نيست ... در صورتي كه حضرت عيسي ـ كه نزديكترين پيغمبر از پيغمبران بزرگ صاحب شري 

اي  عـده شد اثبات و تأييد كرد...  دنيا نميدر به ماست ـ اگر تأييد قرآن از او نبود ... اصالً عيسي را  
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اي  گويند آيا مسيحي در دنيا وجود داشته يا مسيح يك شخصـيت افسـانه   ها ... اساساً مي از مسيحي
 ار و چـه منبـع رفتـار     اند؟ ... ولي براي ما مسلمين، ايـن منبـع، چـه منبـع گفتـ      است و او را ساخته

ـ نه فقط ظني قابل اعتمـاد   پيغمبر اكرم به صورت دو منبع بسيار مسلم و تا شعاع بسيار زياد قطعي
  ).45-44، ص16(جـ وجود دارد 

تاريخ سنت مسيحي دربارة ابهام در تاريخ سنت اسالمي دربارة محمد (ص) و از وضوح مطهري صويري كه ت
نـوعي مقايسـه و   ايجـاد  و گـويي در پـي    ترويجـي دارد كاركردي تبليغي و  لحنيدهد  دست مي عيسي (ع) به

لحـاظ   ظهـور پيـامبر اسـالم بـه    . اسـت و نشان دادن برتري اسالم بر مسـيحيت  رقابت ميان اسالم و مسيحيت 
 هـاي تـاريخيِ   مسـتندات و داده طبيعي اسـت كـه   ششصد سال بعد از ظهور مسيح رخ داده و حدود تاريخي 

 پذيرتر نقل جزئيات دربارة پيامبر اسالم نسبت به پيامبر مسيحيت امكانو در دست باشد اسالم بيشتري دربارة 
بلكه در  ،اديانو تاريخ اسالم تاريخ مدقق در محققي در مقام نه رسد كه مطهري  باشد. با اين حال، به نظر مي

استفاده  دقت هب» متواتر«ي چون او از تعبيروانگهي، هيئت مبلغي مسلمان و مدافع دين اسالم ظاهر شده است. 
بـه اختالفـات فراوانـي كـه     دانسـته، و نيـز   » زيـاد «مانده از پيامبر را  جاي به كه سخنان متواترِنحوي  به 5نكرده
بسـيار  «كـه آن را  نحـوي   بهدارند چندان توجهي نداشته  مبراگفتار و رفتار پيهاي مختلف اسالمي دربارة  فرقه

كه مطهـري  شخصيت تاريخي عيسي ي خواندن ا ديدگاه داير بر افسانهوانگهي، خوانده است. » مسلم و قطعي
حاصـل نقـد تـاريخي    هاي مدرن در مطالعات مسيحي و  پژوهشيكي از نتايج دهد تنها  به مسيحيان نسبت مي

نقـد  شـك   بـي  6انـد.  به اين سو مطرح كردههجدهم از قرن است كه محققاني حوزة مطالعات اديان عهدين در 
مخالفاني دارد و دربـارة آن   ها به مطالعة متون مقدس مسيحي است كه موافقان و يكي از رهيافتتنها  تاريخي
اين رهيافت در مطالعات اسالمي در محدودة جهان اسـالم  درگرفته است. در عالم مسيحيت ي جدي يها بحث

 چنانچـه  7؛نداشـته اسـت   ه و احتماالً مطهري آشـنايي چنـداني بـا آنهـا    در زمان مطهري هنوز تثبيت نشده بود
انتقـادي باشـد، چـه    ـ  رهيافتي تاريخينيز محقق در مطالعة تاريخ اسالم و متون مقدس مسلمانان يك رهيافت 

                                                            

متواتر لفظي نيست، زيرا شمار اين نوع حديث را بسيار اندك و گـاه حتـي يـك نمونـه     در اينجا » متواتر«طبعاً منظور مطهري از  5
واتر اجمالي) باشد كـه البتـه پـذيرش چنـين مـدعايي نيـز       بسا اصطالح متأخر مت منظور او متواتر معنوي (يا چهاحتماالً اند.  دانسته

دانشـنامة  ، در: »تـواتر «چندان ساده نيست. براي اختالفات دربارة تعريف تواتر و مصاديق حديث متواتر بنگريد به: شادي نفيسي، 
  ؛ نيز بنگريد به:359-355، ص8، ج1383، تهران جهان اسالم

G.H.A. Juynboll, 'Tawātur', in EI2, vol. 10, pp. 381-382. 

هاي جديد از شخصيت تاريخي عيسي پس از قرن هجـدهم   ويژه تلقي و به دربارة عيسيمدرن غربيان تحقيقات مروري بر براي  6
  بنگريد به:

Dale Alisson, 'Jesus', in: Encyclopaedia of Religion (Second edition), (ed.) Lindsey Jones, Thomson Gale 2005, vol. 
7, pp. 4845-4848.  

  بنگريد به:در سنت عهديني ـ انتقادي به متون مقدس  ي با رهيافت تاريخيبراي آشناي 7
Edgar Krentz, The Historical-Critical Method, Philadelphia: Fortress Press, 1975.   
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بسا بسياري از آنچه مطهري دربارة اسالم بسيار مسلم و روشن و مستند و قطعي خوانده اسـت ديگـر از ايـن    
مؤيد اين مدعا تحقيقـات گروهـي از    .فاوتي حاصل شوندو نتايج مت وضوح و قطعيت برخوردار نباشند ميزان

هاي اسالمي اسـت كـه نتـايج     هدف بازسازي تاريخ نخستين سده انتقادي بهـ  محققان غربي با رهيافت تاريخي
  8رود ـ لزوماً با تصور سنتي عالمان ديني مسلمان از آن دوره منطبق نيست. آنها ـ چنانكه انتظار مي

، ازجملـه دربـارة كتابـت حـديث و     هاي مرتبط با تاريخ حديث مسئلهي ديگر از برخطهري گاه دربارة م
بحث از امامت و رهبري جامعة اسـالمي  اثناي اظهارنظر كرده است. او در اختصار  نيز به مسئلة جعل روايات،

تـاريخي  عنوان واقعيتـي   عمر را بهبه دستور منع كتابت  گريزي زده و» كتابت حديث« به موضوعبعد از پيامبر 
كـه عمـر از بـاب    فـت  گتوان  مي، انهبين خوشبا نگاهي او، گفتة  به. نقل كرده و از قطعيات تاريخ شمرده است

آن از تأكيد بر اين داسـتان  مطهري ظاهراً قصد   9شد. تنها مرجع قرآن باشد مانع كتابت حديث بر اينكه اصرار 
  ).731، ص4ج( ده استشبر اماحاديث پياري از ميان رفتن بسياز ن دستور عمر موجب اياست كه نشان دهد 

اين انديشه  در رداو . موضع تندي داردبا اهداف متدينانه و خيرخواهانه  »جعل حديث«در برابر مطهري 
ل سـور و احاديـث مشـابه پرداختـه و     يكند بـه انتقـاد از احاديـث فضـا     كه هدف مقدس وسيله را توجيه مي

 بـه اش  براي تقويت موضع. او داده استاند هشدار  شده رضاي خدا جعل  طوركلي دربارة احاديثي كه براي به
نبيـا ازجملـه   يـك از ا  يچهـ گويد كه  ميب تبليغ نبوت آدادر بحث كه استناد كرده  الميزانطباطبايي در ديدگاه 

از هاي نقدشده  از ديگر نمونه). 99-98، ص16كردند (ج رسول اكرم براي رسيدن به حق از باطل استفاده نمي
 10هـاي گذشـته در مـدح و ذم شـهرها     جانب مطهري در اين باب رواياتي است كـه برخـي راويـان در سـده    

  .)105، ص16(ج اند برساخته
ة نامشروع استفاده از وسيل«در سياق انتقاد از مطهري است كه اين ميان بحثي  در توجه جالباي  اما نمونه
مطهـري  ناميـده اسـت. ذيـل ايـن عنـوان،      » ره و پيازفروشابوهري«مطرح كرده و آن را داستان » در تبليغ دين

و رهايي از ورشكستگي نـزد  فتن پيازهايش ر براي فروشكه كرده است روايت را  يپيازفروشمسلمان  داستان
                                                            

ـ انتقـادي   كـارگيري روش تـاريخي   اي گويايي از بهه توان نمونه هاي اخير را مي سياري از تحقيقات غربيان دربارة اسالم در دههب 8
در مطالعة تاريخ مقدس ديني شمرد، ازجمله آثار كساني چون ايگناتس گلدتسيهر، يوزف شاخت، ويليام مونتگمري وات، مايكـل  

  كوك و پاتريشيا كرون.
د شـده اسـت، بنگريـد بـه: مجيـد      تأكيـ  منع تدوين حديثهاي سياسي براي  هاي جديدتر نيز بر وجود انگيزه برخي پژوهش در 9

. همچينين بـراي تحليلـي ديگـر بـا     751، ص6، ج1380، تهران دانشنامة جهان اسالم، »سنت تدوين حديث در ميان اهل«معارف، 
شـفاهي و  ، در: »حديث و تورات شفاهي. نقـل، منـع كتابـت و تـدوين    «وت بنگريد به: گريگور شولر، متفاو روشي  ها فرض پيش

  به بعد. 195، ص1393ساز، تهران: انتشارات حكمت،  ، ترجمة نصرت نيلهاي اسالمي ن سدهمكتوب در نخستي
اي از روايـات نـاظر بـه مـدح و ذم شـهرها       است. بـراي مجموعـه  ذكر كرده مثال عنوان  بهرا » خير القري بيهق«عبارت مطهري  10

وششـم آن   به بعد، كه عنوان باب سـي  201، ص57، جالطهارا ئمةلدرر اخبار اال معةبحار االنوار الجامحمدباقر مجلسي،  بنگريد به:
  ».الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرائبها«از اين قرار است: 
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. ابوهريره نيز به هـدف نجـات فـردي مـؤمن از نـابودي اقتصـادي،       هدخوا ميكمك و از او رود  مي ابوهريره
عنـوان حـديثي نبـوي بـه      سازد و آن را بـه  براي او ميرا » ةالجنّوجبت له  مكّةفي  ةَعكّمن أكَل بصلَ «عبارت 

را در آن مـرد   پيازهـاي مـردم همـة    ،هة اين خـدمت ابـوهرير  در نتيج خواند. مردم ميبراي هنگام نماز جمعه 
بـا  مطهري  . پس از نقل اين داستان،يابد ترتيب او از ورشكستگي نجات مي و بدين خرند ميساعت  عرض يك

اي خدا مرگت بدهد! مگر حديث پيغمبـر بايـد وسـيلة ايـن جـور      : «شته استابوهريره نولحني تند نسبت به 
ويژه در ميان مخاطبـان عـام شـيعي     اين داستان از مشهورات تاريخي به ).105-104، ص16(ج »چيزها باشد؟

مومي ايرانيـان بـه نمـاد وضـع و     است و ازجملة مستنداتي است كه ابوهريره را در سطح فرهنگ شفاهي و ع
براي اين داستان ذكر نكرده و البته بـه نظـر هـم     يجعل حديث در تاريخ اسالم بدل كرده است. مطهري منبع

داسـتان بـراي او   پسـندانة   و عامـه دانسته و احتماالً جنبة تعليمـي   رسد كه او چنين داستاني را تاريخي مي نمي
چنـين  بـه  ن ابوهريره را حاكم مكه در زمان معاويـه خوانـده اسـت كـه     ي داستاااهميت داشته، چنانكه در اثن

انتساب چنين داستاني و طرح چنين اتهامي به يكـي  ، همه. با اين صريح نشده استبع تاريخي تامندر اطالعي 
تأمل و تحقيق بيشـتري  دارد ـ   يسنت قدر و منزلت ـ كه نزد اهلحديث نبوي  و صحابيان از پركارترين راويان 

  11.ه استديطلب مي
  

  حديثو منابع اسناد . 3
توان گفت كه اسناد حديث در نظر مطهري از اولويت يا اهميت اساسي برخوردار نيست.  در توصيفي كلي مي

در پيوند تخصصي توان بحثي  هاي او نمي ها و گفته شاهدي بر اين مدعا آن است كه در هيچ قسمت از نوشته
ة فردي يا افرادي مشخص از راويان احاديث يافت. مرادم اين نيست كه احوال اي دربار با علم رجال يا مناقشه

مطهـري بـه ايـن    كـه  رسد  نظر مي بهدر مجموع چنين راويان حديث در نظر مطهري هيچ اهميتي ندارد، بلكه 
شاهدي ديگر اين است كه االمكان وارد بحث در اين حوزه نشده است.  موضوع التفات چنداني نداشته و حتي

نقل را ذكر نكرده و صرفاً به آن منبع در ذكر حديث توان سراغ گرفت كه او  وارد متعددي در آثار مطهري ميم
   12حديث و مفاد آن اكتفا كرده است.

                                                            

نتيجـه مانـد. حتـي محمـود ابوريـه و       تالش نگارنده براي دستيابي به منبعي كهن براي انتساب ايـن داسـتان بـه ابـوهريره بـي      11
طورخاص و مبسوط به نقد شخصيت ابوهريره و نحوة نقل حديث او اختصاص دارد  ان كه بهالدين نيز در آثارش عبدالحسين شرف

اند. اين پرسش براي نگارنده همچنان باقي است كه مستند مطهري در نقـل ايـن داسـتان چـه بـوده       اي نكرده به اين داستان اشاره
ي ابـوهريره بنگريـد بـه: علـي بهراميـان،      ديثحـ جايگـاه  سـنت از شخصـيت و    است. براي آگاهي بيشتر دربارة تصوير كلـي اهـل  

 . 400-399، ص6، ج1373، تهران المعارف بزرگ اسالمي ةدائر، در: »ابوهريره»

 . 422، 76، 39، ص26؛ ج232، 225، 84، ص22، ج503، ص4اند. براي نمونه بنگريد به: ج هايي از اين دست فراوان نمونه 12
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منـابع  هـاي   و نـام انـد   با ذكر منبع در پانويس نقل شـده در آثار مطهري در مقابل، بسياري از احاديث نيز 
. مطهري در موضوعات مختلف فقهي، اعتقادي و تفسيري ـ چنانكه  شود مي در ميان آنها ديده حديثي متعددي

، و استبصـار و  تهـذيب ، يحضـره الفقيـه  مـن ال ، كافيرود ـ به منابع شيعي ازجمله كتب اربعه شامل   انتظار مي
كند. اما  استناد مي لشيعةوسائل اويژه در موضوعات فقهي به كتاب  و نيز به البحار سفينةو  بحار االنوارهمچنين 

ابوداوود و نظـاير اينهـا    سنن، و مسلم بخاري صحيحسنت ازجمله  در موارد اندكي نيز ارجاعاتي به منابع اهل
  13شوند. در آثار او يافت مي

تـرين منـابع مـا     معتبرترين و مقدس« :نويسد ميمطهري در توصيفي كلي از منابع معتبر حديث نزد شيعه 
، 26(ج» غه و در ادعيـه صـحيفه سـجاديه اسـت    البال ت و در خطب نهجبعد از قرآن در حديث كتب اربعه اس

و طبعـاً چنـين    غير از كتب اربعه كـه نـزد همـة عالمـان شـيعي از اعتبـاري ويـژه برخـوردار اسـت          ).26ص
صـحيفه  دهد كـه دو كتـاب    رود، مطهري در عمل نشان مي از هر عالم شيعي انتظار ميدربارة آنها اظهارنظري 

مطهـري  جايگاهي منحصـربه فـرد دارنـد.     ، از حيث مضمون و محتوا،در نظر او البالغه نهجه ويژ و به سجاديه
اش، به ارزيابي اصالت و اعتبار اين دو كتاب مهم شيعي نيز توجه داشته، اگرچـه   حتي، بر خالف روية معمول

ت بحـث از دعـاي   مناسـب  بـه ت. او بحـث نپرداختـه اسـ    بـه تفصـيل   اي بسنده كرده و به در ايتجا نيز به اشاره
  نويسد: يم صحيفه سجاديهدربارة اعتبار  »االخالق مكارم«

مضـمون از امـام   نظـر  سـند و هـم از   نظـر  دعاهاي بسيار معتبـري اسـت هـم از     صحيفه سجاديه
علماي شيعه از صدر اسـالم بـه ايـن كتـاب توجـه      اهللا عليه كه  مالعابدين علي بن الحسين سال زين
بـه  از اواخر قرن اول و اوايـل قـرن دوم هجـري    است كه اي  ها مجموعهو بعد از قرآن تن. اند كرده

جناب زيد بن علي بن الحسين وقتي كـه در جنـگ بـا     ...  صورت يك كتاب در دست بوده است
ن كتاب همراهش بود و آن را به كسي سپرد و از آن دو نسخه بوده كه در هميشد  ميامويان شهيد 

  14).309، ص22(ج اند نوشتهاين را ، ابتداي صحيفه 
. شـايد بـه   اسـت  البالغه نهج فرد دارد مثابه منبع حديث در آثار مطهري جايگاهي منحصربه بهكتابي كه اما 

تـوان گفـت    مـي  15.هـاي او اسـتناد نشـده باشـد     ها و نوشته اندازة اين كتاب در گفته هيچ اثر روايي ديگري به
                                                            

، 16در: ج» كتـب، مقـاالت و نشـريات   «بنگريد به بخـش فهرسـت    سنت ابع حديثي اهلهايي از استناد مطهري به من براي نمونه 13
 ســنن( 830، ص22مســلم)، ج صــحيحبخــاري و  صــحيح( 691، ص19)، ج مســتدرك الصــحيحينبخــاري،  صــحيح( 686ص

    .ابوداوود)
نقـل   صـحيفه سـجاديه  اي از  مقدمـة نسـخه  عمومـاً از  است كه همان چيزي مستند مطهري براي اين اطالع مهم تاريخي ظاهرآً  14

آن سنت اسـالمي در  به شرايط تاريخي كه اين كتاب به خط خود زيد نگاشته شده است. هرچند با توجه  و مشهور استاند  كرده
 ترديد كرد.   قول بتوان در صحت اين (اواخر قرن اول) شايد دوره 

در پايـان بيشـتر مجلـدات    » كتـب، مقـاالت و نشـريات   « تبنگريد به بخش فهرسـ  البالغه نهجبراي آگاهي از بسامد فراوان نام  15
  .   26و  22، 16، 4، 2در جلدهاي  ازجملهمطهري، مجموعة آثار 
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مطهـري  . البالغه بـوده اسـت   دادة نهج دل، شيفته و استاش با اين كتاب پيد ، چنانكه از داستان آشناييمطهري
كه اگرچه از كودكي با اين كتاب آشنا بوده و در دورة تحصيل علوم حوزوي نيز نام آن را كند  خود روايت مي

ان يكـي از اسـتاد  خورشـيدي   1320البالغه بيگانـه بـوده، تـا اينكـه در تابسـتان       شنيده، با دنياي نهج بسيار مي
  البالغه كرده است: او را وارد دنياي نهج 16،زا علي آقا شيرازيمحبوبش، مير

ام گرفت و محبوبم شد؛ گـويي كتـاب    البالغه در نظرم عوض شد، مورد عالقه از آن پس چهرة نهج
شـناختم. احسـاس كـردم كـه دنيـاي       ديگري است غير از آن كتابي كه از دوران كودكي آن را مـي 

  ).346، ص16ج( ام جديدي كشف كرده
البالغـه بـر روي او    ين استاد شده و تعلق خاطر عميق آن استاد به نهجامطهري ابتدا دلدادة رسد كه  نظر مي  هب

ش در پيونـد بـا   اسـتاد توصيف او دربارة است. البالغه را در جان او نهاده  و عشق به نهجتأثير زيادي گذاشته 
  :توجه است البالغه جالب نهج

داد و روي بـال و   البالغه بود. نهج البالغه به او حال مـي  شست نهجن يگانه تدريسي كه با عالقه مي
البالغـه   داد. او بـا نهـج   توانسـتيم درسـت كنـيم سـير مـي      نشاند و در عوالمي كه ما نمي پر خود مي

زد  كرد. روحش با اين كتاب همدم بود، نبضش با اين كتاب مـي  البالغه تنفس مي زيست. با نهج مي
نمود. غالبـاً   هاي اين كتاب ورد زبانش بود و به آنها استشهاد مي تپيد. جمله يو قلبش با اين كتاب م

البالغه بر زبانش با جريان سرشك از چشمانش بر محاسن سپيدش همراه بـود.   جريان كلمات نهج
  ).348، ص16بخش و آموزنده بود (ج اي تماشايي و لذت البالغه منظره براي ما درگيري او با نهج

از حيث هم فصاحت و بالغت و حدي است كه اين كتاب را هم از حيث  البالغه به طهري به نهجعالقة وافر م
از ايـن   البالغـه  سـيري در نهـج  كه در كتاب  ، تا جايي)374-358، ص16جامعيت مضمون و محتوا ستوده (ج

ي در بـاب  ابنوان كتـ ع ، هم به)409-404، ص16(ج هاي كالمي و فلسفي مثابه منبعي براي انديشه هم بهكتاب 
حكومـت و سياسـت   بحث از مسائل  رجعي درمثابه م و هم به )426-413، ص16اخالق (ج سلوك معنوي و

البالغـه همـة    كتة مهم اينجاست كه مطهري در مواجهه بـا نهـج  اما نبهره گرفته است.  )به بعد 433، ص16(ج
ـ جـا   اهتمام خود را مصروف استخراج مضامين و مفاهيم آن كرده، اگرچه يـك  سـناد  ه موضـوع تحقيـق در ا  ب

  اي گذرا كرده است: البالغه اشاره نهج
البالغـه ...   البالغه در پيش است: يكي غور و تعمق در محتواي نهج اكنون دو كار الزم در مورد نهج

شـنويم كـه در گوشـه و كنـار جامعـة       البالغه. خوشبختانه مـي  ديگر تحقيق در اسناد و مدارك نهج
  ).351، ص16باشند (ج جام اين دو مهم مياسالمي فضاليي مشغول ان
                                                            

حال جامعي در دست نيست. اما براي اطالعاتي مفيـد دربـارة    ق) شرح1375(د. اصفهاني ظاهراً از حاج ميرزا علي آقا شيرازي  16
، 1373، زمسـتان  پيام حـوزه ، »البالغه حاج ميرزا علي آقا شيرازي معلم نهج«: رضا استادي، هايي از احوال و آثار او بنگريد به جنبه

طبيـب دل و جـان:   ه افتخار او در اصفهان منتشر شده اسـت: محمدحسـين ريـاحي (گردآورنـده)،     اي ب . يادنامه116، ص4شماره 
 .1373تان اصفهان، ، اصفهان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي اسيادنامة ميرزا علي آقا شيرازي
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البالغـه   در ادوار مختلف در پي گردآوري اسناد نهـج كه افرادي كوشد اطالعاتي را دربارة  در ادامه ميمطهري 
فـي مسـتدرك    ةالسـعاد  نهـج در ايـن بـاب   كتـاب   ينتـر  و جـامع  ينتر مشروحگفتة او،  به .عرضه كند اند بوده
كه ظاهراً تا زمان مطهري تنها چهار جلد از ايـن   )357، ص16(جحمودي است محمدباقر منوشتة  غةالبال نهج

البالغـه   اثر منتشر شده بوده است. اگرچه اين كتاب ـ چنانكه از عنوان آن پيداست ـ به گردآوري اسـناد نهـج    
ن همچنـي مطهـري   17هم در ضمن آن انجام شده است.لبالغه ا ذكر اسانيد مطالب نهجاختصاص ندارد، اما كار 

اجمـال عرضـه كـرده و بـر اسـاس       بـه سـخنان علـي (ع)   را دربارة آثار گردآورندگان شناختي  اطالعاتي كتاب
، 16(ج اسـت  نام بـرده البالغه  غير از نهجحاوي سخنان امام علي (ع) از سه كتاب  18الجندياي از علي  نوشته
  19.)358-357ص

غـه بـه ايـن نكتـة مهـم توجـه داده اسـت كـه         البال ، مطهري دربارة عدم ذكر مأخذ در نهجافزون بر اينها
كـرده كـه از جنبـة بالغـت برجسـتگي       سيدرضي در گزينش سخنان علي (ع) قسمتهايي نظرش را جلب مـي 

                                                            

) به اين نكته تصريح كـرده اسـت   13، ص1(ج شمحمودي در مقدمة كتاباين كتاب در هشت جلد در نجف منتشر شده است.  17
البالغه آورده است منابع معتبري بيابيم و اسناد و شواهد فراوانـي را بـراي    موفق شديم تا براي بيشتر آنچه سيد رضي در نهج«كه: 

  »ن از منابع شيعه و سني عرضه كرديم.بخش اعظم مطالب آ
دهد كه بر اين كتاب  اشتباه اين مطلب را به علي الجندي، رئيس دانشكدة دارالعلوم دانشگاه قاهره، نسبت مي مطهري در اينجا به 18

اشتي آمده كـه  اما اين مطلب در اثناي يادد ق.1378قاهره طالب شعره و حكمه،  علي بن ابي: احمد تيمور باشا، مقدمه نوشته است
 ) نوشته است.4بر اين كتاب (ص )يةنشر المؤلفات التيمور لجنة» (گروه نشر آثار تيمور باشا«

ايـن  «: اسـت اش نوشـته   خوانده و درباره اللئالي را نثريكي از اين سه كتاب نقل از منبع ذكرشده در پانويس پيشين،  مطهري، به 19
. عبارت عربي منبع مطهري از اين قرار است: »يم ترجمه و منتشر شده استكتاب به وسيله يك مستشرق روسي در يك جلد ضخ

 طـة مخطو لةمعتمداً علي رسا تينيةم المستشرق الروسي فان ومبن باللغة الال1806والمجلد الضخم الذي طبعه في بطرسبورج سنة «
رسد، چنانكه مطهري خـود دو واژة   ظر مي(بنگريد به پانويس پيشين). اين عبارت عربي مغلوط و مخدوش به ن» اسمها نشر الآلل

تالش نگارنده براي يافتن نام دقيق اين مستشرق روسي و مشخصـات كامـل   تصحيح كرده است. » نثر الآللي«درستي به  آخر را به
انـد،   دانسـته  را با مجموعة صدكلمه از امام علي (ع) خلط كرده يـا يكـي   نثر الآللياما ازآنجاكه گاه  چنين تأليفي راه به جايي نبرد.

تـاب  كـه ك باشـد   )، خاورشناس آلماني،1888هاينريش لبرشت فاليشر (د. شايد بتوان حدس زد كه منظور از چنين پژوهشي كار 
صـد   شـده و يـك   هم خوانده  نثر اللئالي) را ـ كه  573تأليف رشيدالدين وطواط (د. طالب  مطلوب كل طالب من كالم علي بن ابي

تصحيح و به آلماني ترجمـه كـرد و    1837در را دربردارد ـ منتشر كرده است. فاليشر اين كتاب را   (ع) امام عليسخنان گفتار از 
  كه مشخصات آن از اين قرار است: به چاپ رساند  صفحه 139همراه با تعليقاتي مجموعاً در 

Heinrich Leberescht Fleischer, Alis Hundert Sprüche. arabisch und persisch paraphasirt von Reschideddin Watwat, 
Leipzig 1837.  

ميـراث  (قسـمت درآمـد)، در:    نظم نثر اللئـالي ابوعلي اشرف مراغي،  :بنگريد به نثر اللئاليهمچنين براي توضيحاتي موجز دربارة 
-265، ص1378، دفتر سوم، به كوشش مهدي مهريزي و علي صدرايي خويي، قم: مؤسسـة فرهنگـي دارالحـديث،    حديث شيعه

267.  
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خاص داشته و به همين جهت نيز اهميتي به ذكر مĤخذ و مدارك نداده اسـت، فقـط در مـوارد معـدودي بـه      
  ).357-356، ص16(جا نامه در آنجا آمده است خطبه ي برد كه نام آن تناسب خاصي نام كتابي را مي

البالغـه   به مسئلة اسناد در نهـج  اجمال، ، ولو بهنگاهي رسد مطهري  و با وجود اينكه به نظر مي حال با اين
هـاي   به بررسي اسنادي خطب، رسـائل و حكمـت  دشوار بتوان ديد كه او در سراسر آثار مطهري ، است داشته
  .باشدالبالغه پرداخته  نهج

  
  فهم حديث. 4

اين بخش مقاله به تبيين ديدگاه مطهري دربارة فهم حديث و رهيافت او به مـتن احاديـث هنگـام توضـيح و     
پرداخـت و   طبعاً چنانچه مطهري در جايي از آثـارش بـه بيـان روش خـودش مـي      اختصاص دارد. تفسير آنها

كـرد كـار مـا در ايـن      ت عرضه مـي اصطالح اصول و مباني فهم حديث را از نگاه خودش صريح و سرراس به
صورت منسجم و در قالب بحثي نظـري بـه    تر، اما ظاهراً مطهري جايي به شد و هم دقيق تر مي بخش هم ساده

تـر   او و، مهماز طريق گردآوري عبارات پراكندة و مباني او را اصول اين موضوع نپرداخته است و ناگزير بايد 
ضـمن  مطهـري در  . كـرد  اسـتنباط  آثـار او   ي تفسـير احاديـث در مـتن   عملهاي  نمونهتحليل از آن، بر اساس 

هرمنوتيـك  توان به  كه بر مبناي آنها ميدست داده است شواهدي مستقيم و غيرمستقيم به هاي گوناگون  بحث
  20.حديث از نگاه او پي برد و رهيافت او را به فهم حديث تبيين كرد

و » عمـق كـالم پيـامبر   «از نگاه مطهـري تأكيـد او بـر    ترين نكات نظري در باب فهم حديث  يكي از مهم
شنيدند اما  سخنان پيامبر را همه مينوشتة مطهري،  بهدرك سخنان اوست. از ناتواني بسياري از مخاطبان پيامبر 

بنـا بـر اصـلي    . )46، ص16رسـيدند (ج  چنانكـه بايـد، نمـي    نودونه درصد از آنان به عمق سـخنان پيـامبر، آن  
نظـر   م برخي متون ممكن است با تغيير زمان و مكان معاني متفاوتي به خود بگيرند. اما بهك هرمنوتيكي، دست

رسد كه مطهري دربارة سخنان پيامبر اين ويژگي ممتاز را قايل است كه با گذشت زمان و پيشرفت علـم و   مي
  شود:  گيرد و عمق آن بهتر شناخته مي تري به خود مي فهم بشر معاني تازه

گويم پيدا كرده) براي آن كشف  قرن عمق بيشتري (نمي به اي، دقيقاً قرن ر، در هر رشتهسخنان پيغمب
توانستند به عمق مطالب پيغمبر برسند،  شده است. در قرن اول و دوم هرگز به اندازة قرن سوم نمي

اين و در قرن سوم به اندازة قرن چهارم، و در قرن چهارم به اندازة قرن پنجم. تاريخ علوم اسالمي 
بينيد در هر قسـمت كـه پيغمبـر سـخن گفتـه اسـت، مفسـريني كـه در          دهد ... مي امر را نشان مي

                                                            

هرمنوتيك قرآن از نگاه طبـري  «اوليف،  هرمنوتيك قرآن به كار رفته است: جين مكبه كثير  طبري و ابنكشف نگاه اين الگو در  20
به كوشش و ويرايش مهـرداد  ، به تاريخ تفسير قرآنويكردهايي ر، ترجمة مهرداد عباسي، در: اندرو ريپين (گردآورنده)، »كثير و ابن

 .107-89، ص1394نتشارات حكمت، تهران: اعباسي، 
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اند به عمق كالم پيغمبر برسـند. اعجـاز پيغمبـر در همـين      اند واقعاً بهتر توانسته هاي بعد آمده دوره
  ).47، ص16است (ج

پيامبر برشمرده است. » اعجاز«را آن حتي  كه را خاص كالم پيامبر دانسته، تاجايي  اين ويژگيدر واقع، مطهري 
متفاوت است به در فهم كالم پيامبر هاي مختلف  ها و مكان در تأييد اين مدعا كه سطح فهم افراد در زمانوي 

در  اسـتناد كـرده اسـت.   » رب حامل فقه إلي من هو أفقه منـه «احاديثي از خود پيامبر همچون روايت مشهور 
ويـژه متـون ادبـي و     ـ بـه ويژگي در بسياري از متون بشري   كه ايناينعالوه بر يد گفت توضيح اين عبارات با

تسـامح و شـايد عـدم    بـا نـوعي    خواندن اين ويژگي براي شخصيت پيامبر » اعجاز«، وجود داردنيز تاريخي ـ  
ايـن   ههم شايد بهتر باشد ك نگاهي ديني به موضوعدر حتي . باشدهمراه دقت در كاربرد اصطالحي تخصصي 

هاي آن شمرد. در سنت اسالمي، گـاه   در كنار ديگر ويژگي ، نه اعجاز پيامبر،هاي كالم پيامبر را يكي از ويژگي
انـد   شمردهبر »اعجاز قرآنوجوه «عنوان  هرا بمتعددي هاي  يژگيهايي دربارة قرآن هم رخ داده و و چنين مبالغه

دربـارة افـزايش تـدريجي فهرسـت     همچنين  21است. حتي مخالفت برخي عالمان ديني سنتي را برانگيختهكه 
  22ه است.جام شدنانتقادي ا يپژوهشهاي اخير  در سالمعجزات پيامبر اسالم در طول تاريخ سنت اسالمي 

كننده بر رفتار پيامبر را نيز همچون سخنان او عميـق   اين نكته را نيز بايد افزود كه مطهري احاديث داللت
  داند: و نيازمند تأمل و تفسير مي

صرف اينكه يك نفر بيايد كلمات پيغمبر را روايت كند كافي نيست ... تفسير و توجيه عمل پيغمبر 
مهم است. در فالن جا پيغمبر اين طور رفتار كرد، چرا اين طور رفتار كرد؟ چه منظوري داشت؟ ... 

  ).48، ص16ق و تفسير دارد (جس رفتار پيغمبر هم نياز به تعمپ
كنـد يعنـي اينكـه     اصل هرمنوتيكي ديگري اشـاره مـي   طور غيرمستقيم به گفت كه مطهري به توان ميدر اينجا 

اوضـاع و  يد با توجه به منظور اصلي ايشان و با دقت در رفتارهاي پيامبر را بارها و كننده بر كا احاديث داللت
اشـاره  » الروايـة  علـم «ودن مطهري در اينجا به كافي نب. افزون بر اين، احوال و شرايط مكان و زمان توضيح داد

كند. نفس اين كار نوعي تشويق بـه تعقـل    دعوت مي» الدراية علم«گذاشتن در وادي  دارد و مخاطبان را به پاي
كه مطهري خود ـ چنانكه در ادامـه    استو دعوت به تعمق در حديث بر مبناي اوضاع و احوال زمانه در دين 

  بند است. پايبه آن شدت  تحليل و تفاسير احاديث بهخواهد آمد ـ در 

                                                            

كند  عنوان وجوه اعجاز قرآن، به اين نكته اشاره مي )، فقيه مالكي، پس از ذكر چهار وجه قطعي به544زجمله قاضي عياض (د. ا 21
حقـوق   الشـفا بتعريـف  اند و نبايد آنها را در شمار وجوه اعجاز آورد. بنگريـد بـه:    ها و فضايل قرآن كه باقي موارد ازجملة ويژگي

 .280، ص1تا.]، ج ، [بيلعلميةا  بيروت: دار الكتب، المصطفي

لعقل ا أو سبات ةالمعجز)، نويسنده و منتقد سوري، كتابي را به اين موضوع اختصاص داده است: 1939جورج طرابيشي (متولد  22
 . 2008بيروت: دار الساقي، ، في االسالم
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، بـه كشـف اصـول و    مطهري در تحليل و تفسير احاديـث هاي  گفتهبا گزارش كه جاي آن است  در اين قسمت، 
حـديثي  او را ذيـل    بحث از اي نمونهبراي اين منظور، مباني مطهري و همچنين روش او در فهم حديث پرداخته شود. 

روايتي از امـام علـي   مطهري  بحثحديث مورد .مطرح خواهم كردن اخالقي انساهاي  مسئلة مهم ويژگيمرتبط با 
  :نقل شده است البالغه نهجهاي  (ع) است كه در بخش حكمت

خيار خصال النساء شرار الزَجالصال الرِخ :هو و الجةخل. فإذا كانت المرأبن و الب مـ  ةوزه ن لم تمكّ
ـ  نـة علها، و إذا كانت جبـا ب ها و مالَظت مالَحف خيلةبمن نفسها، و إذا كانت  ـ  ت مـن كـلّ  فرقَ يء شَ

كبر و تـرس و بخـل.   هاي مردان است زنان همان بدترين خصلت يها بهترين خصلت[ هاعرض لَي :
دهد، اگر بخيل باشد مال خودش و همسرش را حفظ  زن اگر متكبر باشد بيگانه را به خود راه نمي

  23.كند] ه پرهيز ميزنند كند، و اگر ترسو باشد از هر چيز آسيب مي
در آغاز بايد ديد كه چرا فهم چنين روايتي براي مطهري اهميت يافته و چرا بحثي جدي ذيل آن مطرح كـرده  

با ادلـة عقلـي نظريـة     تعليم و تربيت در اسالمبخشي از كتاب است. موضوع از اين قرار است كه مطهري در 
ها  ها و مكان هاي اخالقي در همة زمان ق بودن ارزشكرده و از عدم نسبيت اخالق و مطلنسبيت اخالق را رد 

هـاي   هـا و ويژگـي   كه معناي ظاهري اين حديث بر اين داللت دارد كه ارزش ، درحالياست و افراد دفاع كرده
عبـارتي   . بـه يابند و با تغيير جنسيت تغيير مي اند پسنديده و ناپسند اخالقي در مردان و زنان با يكديگر متفاوت

با چيزي بيـرون  طوري فهميده شده كه البالغه)  (حديث نهج متنوجود دارد، يعني اي تفسيري  مسئلهدر اينجا 
 24شـود.  متن (نظرية عدم نسبيت اخالق) در تعارض است و اينجاست كـه پـاي مفسـر بـه ميـان كشـيده مـي       

تا معناي محصـل  وشد ك ميسناد حديث كند اي در ا آنكه بخواهد مناقشه بيآيد و  ان ميدبنابراين، مطهري به مي
عبـارتي،   و بـه  سـازگار افتـد  كه خود طرفدار آن اسـت  با آن اصل عقالني اي تبيين كند تا  گونه را بهاز روايت 

را موجـود در فهـم حـديث     »اشكال«او پاسخ به تبييني براي عدم تعارض اين حديث با آن اصل عرضه كند. 
  كند: اين گونه آغاز مي

خواهم بگويم كه اين حديث چندان قوي نيست، ولي اين  ه من مياگرچه ممكن است خيال كنيد ك
اش چيسـت و حضـرت چـه     طور نيست. ما بايد ببينيم كه اين جملـه اوالً معنـي و مفهـوم واقعـي    

خواهد بگويد؟ ثانياً آيا با ساير تعليماتي كه در متن اسالم هسـت و از آن جملـه كلمـات خـود      مي
  ).620، ص22دهد يا نه (ج ايشان وفق مي

                                                            

 ده).(بنا بر چاپ محمد عب 234، حكمت البالغه  نهج 23

هاي تفسـير قـرآن    بنگريد به مقالة درخشان نورمن كالدر كه به تبيين ويژگي» مسئلة تفسيري« ة تعريفبراي تفصيل بيشتر دربار 24
ترجمـة  ، »اي ادبي با استناد بـه داسـتان ابـراهيم    كثير. معضالت توصيف گونه تفسير از طبري تا ابن«نورمن كالدر، اختصاص دارد: 
  .  168ص، هايي به قرآن يافترهدر: مهرداد عباسي، 
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و » خُلـق «ي ميـان  تمايزگـذار حل مطهري در رفع اين تعارض و در واقع كليد فهم اين حديث از نگـاه او   راه
جـا و   در همـه آدمـي  خُلـق   تـر،  عبـارت روشـن   در انسان است كه اولي مطلق است و دومي نسبي. به» رفتار«

رفتارهـاي انسـاني   و ايـن  ، كند ميجنسيت و نظاير اينها تغيير نو  مكانو  زمانبا تغيير ثابت است و كس  همه
بر اين نكته تأكيد دارد در بيان معناي اين حديث مطهري شوند.  خوش تغيير مي با تغيير شرايط دستاست كه 

عنـوان يـك رفتـار توصـيه      لق بلكـه بـه  عنوان يك خُ حديث نه بهمتن در » كبر و ترس و بخل«ه سه وصف ك
  :اند شده

گويد زن خوب است متكبر باشد مطلقاً حتي با زنان  ... نمي كبرانهتكبر در اين موارد يعني رفتار مت
اين حـديث  تواند داشته باشد. آدم يا متكبر است يا نيست.  انسان هم كه دو جور خلق نمي... ديگر 
... پس اين تكبر مربوط به رفتار شـد نـه    گويد زن در مقابل مرد نامحرم رفتارش متكبرانه باشد مي

كند كه زن بايد محتاط باشد بـه   ئلة جبن در اينجا كه اميرالمؤمنين توصيه مي) ... مس623خلق (ص
اين معني است كه رفتارش بايد جبانانه باشد آن هم نه در مطلـق مسـائل ... بلكـه در مـوردي كـه      

) ... بخـل نيـز در   627گيرد توصيه به احتياط كـاري زن اسـت (ص   عفت در معرض خطر قرار مي
ت نفساني است كه خلق است بلكه به معناي رفتار ممسكانه است نه فآن ص اينجا نه بخل به معناي

  ).628از مال خود بلكه از مال شوهر و اين اختصاص به زن ندارد، در غير زن هم هست (ص
پاسخ به  ،در پايانتبيين معناي آنها، ف و اوصايك اين  به  يكپس از چند صفحه بحث تفصيلي دربارة مطهري 

  :اش سازگار شود با آن اصل اوليهكه  كند بندي مي جمعاي  به گونهرا ه شد مطرح »اشكال«
پس اين حديث كه سه چيز را از خلقيات مسلم زن ذكر كرده است: كبر و جبن و بخل، و اينهـا را  

، 22(ج نبودن اخالق منافاتي ندارد نسبي در مورد زن و مرد به دو گونه توصيف نموده است با اصل
  ).628ص

 تر ديدگاه پيشآن است كه او چون به اين حديث و ديگر احاديث مشابه نكتة مهم در تحليل رهيافت مطهري 
(نـك.  سـازي كـرده اسـت     ريزي كرده و تمايز ميان خُلق و رفتار را مفهوم را پايه »نبودن اخالق نسبي«عقالني 

آن سـو از   يـك اين ندارد كـه از   اي جز در بيان معناي مراد اين حديث نيز دغدغه، )612، 606-605، ص22ج
. ايـن نحـوة   منافـاتي نـدارد  آن اصل و مبنـا  از ديگرسو نشان دهد كه مفاد حديث با مبنا و مفهوم دفاع كند و 

هاي گذشته اسـت. در ميـان متكلمـان     مواجهه با حديث رهيافتي آشنا در سنت اسالمي در ميان متكلمان سده
كنـد سـيد مرتضـي     ن روش در بيان معناي مـراد حـديث عمـل مـي    نحوي آشكار به اي اماميه، شخصيتي كه به

  است. امالييا همان  ائد و درر القالئدوغرر الفدر كتاب ) 436(د. الهدي  علم
دفاع از مباني كالم شيعي و  اماليدر  در تفسير و تأويل رواياتسيد مرتضي هاي  ترين انگيزه از مهم يكي

ات پديدآمده دربارة آنهاست. وي براي اين منظور از قوة استدالل و ها و رفع اشكاالت و ابهام پاسخ به پرسش
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 25گيرد تا موجبات تثبيت و تقويت مبـاني خـودش را فـراهم آورد.    دانش ادبي و ديني خود نهايت بهره را مي
موضـع و  كـه   كند بيان ميصراحت  دربارة روش فهم خود بهاي را  نكته  امالييكي از مجالس سيد مرتضي در 

گر دربارة تأويـل   او در مقدمة پاسخ به پرسش .نمايد بازميحديثي قرآني و در فهم متون را متكلمانة او ذهنيت 
ه)  كـه      24آية  رهـانَ ربـءا ببها لَـوال أن ر ت به و همظـاهر آن بـا عصـمت پيـامبران      سورة يوسف (ولَقد هم

  نمايد آورده است: ناسازگار مي
ه احتمال و مجاز و تأويل بدان راه ندارد ثابت شد كه معصـيت بـر   گون با ادلة عقلي كه هيچچنانچه 

نحـوي   پيامبران جايز نيست، هر متني از كتاب و سنت را كه ظاهر آن بر خالف اين اصل باشـد بـه  
  26گردانيم كه با آن ادلة عقلي مطابق و موافق باشد. برمي

مواجهة متكلمانة سيدمرتضي بـا برخـي   هاي اخالقي زنان يادآور  رهيافت مطهري به حديث مربوط به ويژگي
» عصـمت پيـامبران  «نظريـة   شدة بيروني برآمده از ادلة عقلي احاديث است. در مورد سيدمرتضي ديدگاه تثبيت

است كه هر دو خود را موظف و ملزم به دفـاع  » نبودن اخالق نسبي«، و در مورد مطهري آن ديدگاه نظرية بود
هزارسـاله ذهنيـت و    رسد اين دو عالم شـيعي بـا وجـود اخـتالف زمـانيِ      مي دانند. به نظر ها مي از آن ديدگاه

  كسان است.ي احاديث دارند و نحوة مواجهة آنها با اين احاديث اي  پارهرهيافتي مشابه به 

  
  . نقد حديث5

هايي خواهم پرداخت كه در آنها مطهري يك حديث يا يـك گـروه از    در اين قسمت از مقاله به تحليل نمونه
ح اين قسمت مضمون را نقد و گاه نفي كرده و در واقع آنها را مجعول خوانده است. هدف از طر ديث هماحا

  نقد حديث است.در پرداختن به مطهري رهيافت از مقاله در واقع توضيح 
براي كشف معيارهاي فهم حديث از نگاه مطهري بحث او ذيل احاديث راجع به هاي گويا  يكي از نمونه

بـر  كننـده   لت) به وجود روايات دال19(قمر: » في يوم نحسٍ مستمرٍ«مطهري ذيل آية  ام است.سعد و نحس اي
يا بد اسـت.  وب برخي روزها خمسافرت كردن در كرده كه مطابق آنها مثالً ايام اشاره در سعد و نحس وجود 

و از طرف ديگـر يـك عـده    كند  تأييد ميرا ها  ما يك عده روايات داريم كه ظاهر آنها همين«گفتة خود او،  به
گويـد كـه    در ادامه از گـروه سـومي از روايـات سـخن مـي     اما ». كند روايات داريم كه شديداً اينها را نفي مي

نحوست ايام و اوضاع كواكب يا اساساً در زندگي انسان اثر ندارد يا اگر هم اثـري  «مضمون آنها اين است كه 

                                                            

مبـاني و روش  «سيد مرتضي بنگريد به: مهرداد عباسي و سيدعلي آقـايي،   اماليهاي فهم حديث در  براي آشنايي بيشتر با روش 25
ويـژه   (بـه  195-175، ص1388، پاييز و زمسـتان  46، شماره صحيفه مبين، »سيد مرتضي در فهم اخبار آحاد با تكيه بر كتاب امالي

 ).192-189ص

، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، قم: انتشـارات ذوي القربـي،   امالي المرتضي. غرر الفوائد و درر القالئدالهدي،  سيد مرتضي علم 26
 .452، ص1، ج1428
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ظاهراً مطهري خود به ايـن دسـتة   » برد. دادن آنها را از بين مي قهداشته باشد توكل به خدا، توسل به ائمه و صد
من خودم از آن زمان كه اين روايات را ديدم اصالً بنايم بر اين اسـت  «گويد كه  سوم روايات تمايل دارد و مي

-736، ص26(ج» كه در هيچ كاري به اين امور ترتيب اثر ندهم ... فكر نكنم چنين چيزهايي هم وجـود دارد 
است اما در اينجا هيچ دليلي تمايل مروايات ظاهراً به دستة سوم از ميان اين سه دسته ). در واقع، مطهري 738

ويـژه   عبارتي، او نه شاهدي سندي و نه متني در رد روايات ديگـر بـه   به. اش اقامه نكرده است براي اين تمايل
  روايات دستة اول نياورده است. 

كننـدة معيـار او در رد    در بخشي ديگـر از مجموعـة آثـارش روشـن     بارة همين موضوعمطهري دربحث 
افـراد در  » متـدولوژي «يـا  » منطق عملـي «مناسبت بحث از سيرة نبوي از مفهوم  روايات دستة اول است. او به

مطرح گونه  اينرا گيرد و دربارة صحت و سقم روايات دالّ بر سعد و نحس ايام پرسش  بهره مي عمل و رفتار
آيا از كتب حديث و  و  كرد خودش از سعد و نحس ايام استفاده مي »دمتُ«آيا پيامبر در كارها و در  هند كك مي

آيد كه آيا اينكه امروز چه روزي از هفته يا ماه يا سال است در تصميم پيامبر داير بـر انجـام    سيره چنين برمي
   : گويد له ميدادن يا انجام ندادن كاري تأثيرگذار بود؟ خود او در پاسخ بالفاص

ده بينيم كه پيغمبر يا ائمة اطهار خودشان در عمل از اين حرفها يـك ذره اسـتفاده كـر    ما هرگز نمي
  ).72، ص16(ج بينيم باشند، بلكه عكسش را مي

كه اين امور يا اساساً اثر ندارد  آيد به دست ميبيت  اهل از مجموع رواياتكند كه  مطهري همچنين تصريح مي
نهـا را از  آاثـر  و پرداخت صدقه بيت  و اهلتوسل به پيامبر توكل به خدا و اموري چون د نثر دارو يا اگر هم ا

كامالً پيداسـت كـه او بـه هـيچ عنـوان بـا       مطهري دربارة اين احاديث از عبارات  ).73، ص16د (جنبر بين مي
بـراي انسـان و   » منطـق عملـي  «روايات دال بر سعد و نحس ايام سر سـازگاري نـدارد و بـا سـاختن مفهـوم      

كوشد نشان دهد كه در تـاريخ پيـامبر و امامـان چنـين چيـزي حتـي        ميبيت  كارگيري آن براي پيامبر و اهل به
شود كه در منابع حديثي شـيعه   بار هم اتفاق نيفتاده است. چنين ادعايي از جانب مطهري در حالي بيان مي يك

رسد كه  نظر مي به. كرده استبه اين واقعيت اذعان ز وجود دارد، چنانكه خود او نيمخالف مدعاي او رواياتي 
ه با جهل و خرافات در مواجهه با عامـة  مبارزتصميم او بر  گرايانة مطهري و عملمشي گرايانه و  عقل  رهيافت

گونـه احاديـث در گفتمـاني علمـي      اند، و الّـا رد ايـن   تأثير نبوده مردم در عرضة چنين احكامي از جانب او بي
آن است كه مطهري در ادامـة بحـث در تأييـد موضـع      اين مدعاي بر شاهدطلبد.  دقيق بيشتري ميتحقيق و ت

-73، ص16پردازد (نك. ج مي نهپسندا  هنقل خاطراتي عام به  اش تر شدن ذهن مخاطبان خودش و براي روشن
74.(  

هـاي   واج و طـالق ازدكننـده بـر    حديث در آثار مطهري رد روايات تاريخي داللـت نقد اي ديگر از  نمونه
اوصـافي كـه دربـارة عبـادات و     با توجه به مقام امامت امام حسن (ع) و متعدد امام حسن (ع) است. مطهري 

كوشيده است ) و 255، ص19(ج خوانده» اساس شايعة بي«اخالقيات ايشان روايت شده است اين موضوع را 
گردانـده   الحسن باز العباس عليه بني ه اتهامات بنييابي كند، چنانكه ريشة آن را ب اي را ريشه پيدايي چنين شايعه
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تـر نشـان دهنـد ايـن شـايعه را رواج دادنـد كـه نيـاي          است كه آنان براي اينكه خود را براي خالفت شايسته
الحسن به سبب سرگرم شدن به زنان از عهدة خالفت برنيامد و آن را بـه معاويـه واگـذار كـرد. مطهـري،       بني

و » انـد  ريشـة ايـن دروغ را پيـدا كـرده    «كند كـه   اشاره مي» محققان باارزش اخير«، به بدون ذكر نامي از فردي
). او 256، ص19(ج» همه زن گرفته است پس فرزندانش كجا هسـتند.  اگر امام حسن اين«كند كه  استدالل مي

يـزي  شخصيت امام حسن چنين چدر اصل مطلب و بدون توجه به از ناقالن و راويان شيعي كه بدون تحقيق 
  كند: شدت انتقاد مي به اند ا پذيرفتهر

كنم كه از طرفي از پيغمبـر اكـرم و    مذهب تعجب مي دلي بعضي از ناقالن حديث شيعي من از ساده
كند  دارد يا لعنت مي كنند كه خداوند دشمن مي ائمة اطهار اخبار و احاديث بسيار زيادي روايت مي

مام حسن مردي بسيار طالقي بوده. ايـن اشـخاص   نويسند ا مردمان بسيارطالق را، پشت سرش مي
اند كه يكي از سه راه را بايد انتخاب كنند: يا بگويند طالق عيب نـدارد و خداونـد مـرد     فكر نكرده

دارد، يا بگويند امام حسن مرد بسيار طالق نبوده است يا بگويند ـ العياذ   بسيار طالق را دشمن نمي
سالم نبوده است. اما اين آقايان محترم از يـك طـرف احاديـث    باهللا ـ امام حسن پابند دستورهاي ا 

دانند و از طرف ديگر نسـبت بـه مقـام قـدس امـام حسـن        مبغوضيت طالق را صحيح و معتبر مي
كننـد و   كنند و از طرف ديگر نسبت بسيارطالقي را براي امام حسن نقـل مـي   خضوع و تواضع مي

  ).256، ص19گذرند  (ج بدون اينكه انتقاد كنند از آن مي
اي كلـي   بايد گفت كه مطهري در حكم به عدم اعتبار احاديث دالّ بر مطالق بودن امام حسن (ع) بـه فرضـيه  

، به استداللي ضعيف مرتبط با تعـداد فرزنـدان امـام حسـن (ع)     الحسن اكتفا كرده سازي عليه بني دربارة شايعه
معيار اصلي او در رد اين روايات، همچون مورد ظاهراً ست. تكيه كرده و بحث تاريخي دقيقي به دست نداده ا

  د. ورآ از ديگر روايات به دست ميآن را پيشين، منطق عملي امام حسن (ع) است كه 
دهندة علت اهميت ايـن موضـوع نـزد     نشانسو  از يككند كه  مطهري در پايان اين بحث عبارتي ذكر مي

  راهگشاست:اي اجتماعي او ه منظومة فكري و دغدغهبراي درك از سوي ديگر اوست و 
علت اينكه موضوع امام حسن را طـرح كـردم، گذشـته از اينكـه يـك تهمـت تـاريخي را از يـك         

خبران ممكـن اسـت    شخصيت تاريخي در هر فرصتي بايد رفع كرد، اين است كه بعضي از خدابي
، 19(جاين كار را بكنند و بعد هم امام حسـن را بـه عنـوان دليـل و سـند بـراي خـود ذكـر كننـد          

  ).257ص
هاي  طرح اين بحث از جانب مطهري بيش از آن كه صبغة كالمي و اعتقادي داشته باشد و مثالً در بافت بحث

هاي روز جامعه و در اثناي مباحث مربوط به دفاع  شناسي و نظاير اينها مطرح شود، در سياق بحث سيره و امام
بايـد در  رو،  مطرح شده است و از اين زن در اسالمنظام حقوق از حقوق زنان و تعيين حق طالق و در كتاب 

كه از منظر عالمي ديني به موضوع بنگرد، از جايگاه مصـلحي اجتمـاعي بـه     نظر داشت كه مطهري بيش از آن
  مسئله نگريسته است.
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شده دربارة داستان توبة داوود (ع) در منـابع   نمونة سوم و آخر در نقد حديث از آثار مطهري روايات نقل
اند و  تفصيل آورده كه ماجراي ازدواج داوود را با بتشبع بهمنابع شيعه و سني  رواياتمطهري از ثي است. حدي

). 118-117، ص16(جاختصـار يـاد كـرده اسـت      بـه  اند عنوان خطاي داوود و علت توبة او ذكر كرده آن را به
امـام   ،آنمطـابق  كـه  بياورد  الرضاعيون اخبار روايتي از را بر مبناي » حقيقت داستان«كوشد  ميپس سطهري م

مـرتبط  در قلبش پيـدا شـد   قضاوت در امر كه عجبي چنين داستاني را نپذيرفته و خطاي داوود را با رضا (ع) 
سو معين كـرده و تفسـير درسـت را نيـز از      كه گويي تفسير نادرست را از يكمطهري در اينجا، . دانسته است

بـا لحنـي تنـد و    پـردازد و   مـي به منابع مسلمانان اين داستان ي و ورود ييابي پيدا ريشهديگرسو يافته است، به 
  :دهد سره به يهوديان نسبت مي آن را يكمنتقدانه 

امان از دست يهود كه بر سر دنيا از دست اينها چه آمد! يكي از كارهايي كه قرآن بـه اينهـا نسـبت    
... تحريف و قلب حقايق يكـي   رد مسألة تحريف و قلب حقايق استدهد كه هنوز هم ادامه دا مي

    از كارهاي اساسي يهود از چند هزار سال پيش تا امروز است. در ميان هـر قـومي در لبـاس و زي
كنند،  هاي خودشان را از زبان خود آن مردم پخش مي شوند و افكار و انديشه خود آن قوم ظاهر مي

تورات خودشان را پر از ايـن دروغهـا   اينها  ... گويند منويات خودشان را از زبان خود آن مردم مي
اي نقـل كـرده اسـت، قـرآن بـه گونـة        كردند و داستانها از امتهاي گذشته هست كه تورات به گونه

اي نقل كرده است كه دروغ اينها را كه داسـتان را تحريـف كـرده و در     گونه هبديگر، و بلكه قرآن 
ي اينكه قرآن را ـ العياذ باهللا ـ تكذيب كننـد    كند. و اينها برا اند آشكار مي شده آورده رات تحريفوت

اند يك سلسله روايات به نام پيغمبر يا ائمه و يا مثالً بعضي از صحابة پيغمبر و به نفع آنچه در  آمده
  ).122-121، ص16اين طور نيست (ج داند كه كسي نفهم تورات آمده است جعل كرده

و تورات تأييد براي دا تورات را تحريف كردند و سپس ابتيهوديان در اينجا آن است كه  مطهريحرف اصلي 
ها را در ميان  انان متوجه اين كار آنها نشوند همين افسانهمسلم هايي ساختند و براي اينكه افسانهقرآن تكذيب 

ترتيب، از نگاه مطهري، رواج داسـتان جعلـي ازدواج داوود    بدين). 123، ص16جنك. (مسلمانان رواج دادند 
ها صورت گرفته و در نهايت، تحليل خود از موضوع را  ر منابع اسالمي از اين طريق و با اين انگيزهبا بتشبع د

  بندي كرده است: گونه جمع اين
تحريفـي ايـن داسـتان را بـه ايـن       قرآن داستان داوود را به آن نزاهت و نظافت نقل كرده و تورات

به زبان خود مسلمين انداختند. ارزش كار كثافت نقل كرده است. بعد آمدند اين روايات مجعول را 
در كجـاي  كنـد ...   آيد دروغ اينها را روشـن مـي   . امام رضاست كه ميشود ائمه در اينجا آشكار مي

، 16(ج ... قضيه از اين قرار بوده و صحبت زني مطرح نبـوده اسـت   قرآن چنين مطلبي آمده است؟
  ).124ص

روشي مرسوم و آشناست. در واقع،  اوود (ع) در منابع اسالميروايات راجع به داستان دنقد در مطهري وش ر
تـرين   گيرانـه  او بر اساس نظام پيامبرشناسي اسالمي و بر مبناي نظرية عصمت انبيا در كالم اماميـه كـه سـخت   
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بـالطبع روايـت مشـابه برخـي منـابع      روي روايت تـورات (و   هيچ دهد، به قرائت از اين مفهوم را به دست مي
تصويري كه او از داوود در كند كه با  تابد و در نتيجه روايتي را جستجو مي را برنميداستان داوود از ) اسالمي

روش مطهري در اينجـا يـادآور    يابد. مي عيون اخبار الرضاآن را در كتاب آخر  دستذهن دارد منطبق باشد و 
طهري در بيرون از مـتن و بـر   عبارتي است كه در سطور پيشين از سيدمرتضي نقل شد، به اين معنا كه چون م

اي مشخص دربارة پيامبران رسيده است ديگر جايي بـراي حتـي انـدكي توجـه بـه       اساس ادلة عقلي به نظريه
عنـوان مسـتند و     ماند و همين يك روايت شـيعي از امـام رضـا (ع) را بـه     روايات مخالف آن نظريه باقي نمي

ماند نفي روايـت تـوراتي از داسـتان     اي كه باقي مي تهبيند. تنها نك شاهدي بر صحت مدعاي خودش كافي مي
  پردازد.  گويانه و با ادبياتي جدلي به آن مي نحوي كلي داوود است كه البته مطهري به

كشانده و موجب  مثابه يك قوم،  انتقاد مطهري از روايات راجع به داوود او را به عرصة نقد كلي يهود، به
اي نيسـت. عبـارات    وديان شده است كه اثبات آنها در عـالم تحقيـق كـار سـاده    گويانه به يه بيان اتهاماتي كلي

نگارانه است و بر اساس شواهد علمـي و مسـتندات آكادميـك دشـوار      آميخته با ادبيات جدلي و رديهمطهري 
كـه يهوديـان   دفاع كرد. مطهـري ظـاهراً معتقـد اسـت     شده در آن  مطرحكلي ها و اتهامات ادعابتوان از برخي 

در ايـن  داوود مفصـل  داسـتان  و ازجملـه نـاگزير   اند  شك دست به تحريفات گستردة لفظي در تورات زده بي
بيشـتر نـاظر بـه تحريـف     دسـت يهوديـان    كه تحريف ادعاشدة كتاب مقدس به اند، درحالي را تغيير دادهكتاب 

ظهـور پيـامبر   شـارت  بويژه آيات مربـوط بـه    ايي از تورات و محدود به موضوعاتي معين و بهه معنايي بخش
از حدود قرن چهارم هجـري بـه ايـن سـو در سـنت اسـالمي رواج       ادعا نيز صرفاً  نايكه  27استبوده اسالم 
تصـوير  توانسته باشد. چرا بايد يهوديان  ميوانگهي انگيزة يهوديان از تغيير و تحريف اين داستان چه  28يافت.

شـان   در كتـاب مقـدس  را ز داوود منفـي ا چنـين   ري ايـن عمداً تصوي[احتماالً مثبت؟] حقيقي را تغيير دهند و 
هاي پيامبرشناسـي اسـالمي بـا     ها و محدوده  كرد كه ويژگي عرضه كنند؟ افزون بر اينها، مطهري بايد توجه مي

اي در نظر داشت. اما نكتة مهـم در   هاي مقايسه پيامبرشناسي يهود متفاوت است، و اين نكته را بايد در بررسي
ث ما اين است كه در نظر يهوديان، داوود اصالً پيامبر نيست و تنها پادشـاهي مقتـدر و البتـه    موضوع موردبح

                                                            

هـاي   تحريف كتـاب «عهدين در تلقي مسلمانان بنگريد به: محمد منصور هاشمي،  »تحريف«براي آگاهي از سير تاريخي مفهوم  ٢٧
، ترجمـة جليـل   »تـورات «. كاميال ادنگ، 637-634، ص6، ج1380، تهران دانشنامة جهان اسالم، در: »يهوديان و مسيحيانآسماني 

  .262-260، ص2، ج1393آبادي و ديگران، تهران: انتشارات حكمت،  ، زير نظر حسين خندقالمعارف قرآنةدائرپروين، در: 

در سه قرن نخست هجري تلقي عالمان مسلمان از تحريف تورات صرفاً به  گوردن نيكل اخيراً در پژوهشي نشان داده است كه 28
هـاي بعـدي پديـد آمـده اسـت.       هاي سده نويسي تحريف معنايي آن محدود بود و مدعاهاي ديگر در جريان ادبيات جدلي و رديه

  بنگريد به:
Gordon Nickel, Narratives of Tampering in the Earliest Commentaries on the Qur'an, Leiden and Boston: Brill, 
2011. 
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شدت با آنها  توجه ديگر آن است كه برخي از روايات راجع به داوود كه مطهري به نكتة قابل 29محبوب است.
آثـار گونـة    بـه شـهادت  و شـده  هـاي نخسـتين نقـل     اي در منابع اسـالمي سـده   طور گسترده مخالف است به

االنبياء در سنت اسالمي از محبوبيت و جايگاه خوبي در ميان عامـة مـردم و گروهـي از عالمـان ديـن       قصص
شـد كـه نقـد     توجه به اين نكات و نكاتي مشابه در گفتمان علمي طبعاً موجب آن مي 30برخوردار بوده است.

  31تري به خود بگيرد. مطهري از اين روايات صورت و محتواي عالمانه
تـوان رهيـافتي جـدلي و     را مـي  در نقـد ايـن روايـت   » اسرائيليات«اصطالح  رهيافت مطهري به مسئلة به

و از مسـلمانان اسـت   تلقـي و تصـوري نادرسـت در ميـان     در صدد تصـحيح  سو  دانست كه از يكمتكلمانه 
بـروز چنـين   تـأثير عوامـل محيطـي را در    انديشـد.   اي ديگـر مـي   ديگرسو به نفي و رد پيروان ديـن و عقيـده  

ناشـي از   بحرانويژه  سياسي آن روزگار به ئلامسايد ناديده گرفت. شايد بتوان احتمال داد كه باظهارنظرهايي ن
چنانكـه وي   32باشـد، نبـوده  تـأثير   بـي فضاي حاكم بـر بحـث مطهـري    بر در خاورميانه اسرائيل حضور رژيم 

  ند.ك صراحت احساس ناخوشايندش را نسبت به قوم يهود ابراز مي به
  
  خاتمه

گويـا  در اين مقاله كوشيدم تا از طريق بازخواني آثار مطهري حدود نيم قرن پس از تأليف آنها تصويري نسبتاً 
دست  بههرمنوتيك حديث از نگاه او به  يانتقادـ  گزارشي تحليليشناسي مطهري و  از جايگاه حديث در اسالم

تر  تر شدن اين تصوير و دقيق خواهم كرد تا به روشن ناگفته را مطرح در اين قسمت چند نكتة توضيحيِ م.ده
مقاله خواهـد بـود و در   گيري  بندي و نتيجه مثابه جمع كند. اين توضيحات همچنين به شدن اين گزارش كمك 

  . االمكان صريح و سرراست خواهند گرفت هايي حتي نيز پاسخ شده در آغاز مقاله هاي مطرح اثناي آنها پرسش

                                                            

، ترجمة مهرداد »داوود در منابع يهودي و مسيحي«براي تصور يهوديان و مسيحيان از شخصيت داوود بنگريد به: جورج خوام،  29
ها دربارة  ؛ نيز براي گزارشي يهودي در دورة مدرن از پژوهش266-264، ص17، ج1391، تهران دانشنامة جهان اسالمعباسي، در: 

  شخصيت تاريخي داوود بنگريد به:
"David", in: Encyclopaedia Judaica (Second edition), Thomson Gale 2007, vol. 5, pp. 444 ff. 

  ها به آن در سنت اسالمي بنگريد به: االنبياء و واكنش براي تحليلي درخور توجه از گونة قصص 30
Robrto Tottoli, Biblical Prophets in the Qur'an and Muslim Literature, Richmond: Curzon press, 2002, Ch. 10.  

، تهـران  دانشـنامة جهـان اسـالم   ، در: »داوود در منـابع اسـالمي  «براي تفصيل موضوع و تحليل بيشتر بنگريد به: مهرداد عباسي،  31
  . 269-266، ص17، ج1391

اسـالمي مطـرح شـده    ـ  ها ميان رژيم اسرائيل و كشورهاي عربـي  اوج درگيري در زمانةهاي مطهري  رسد كه اين گفته به نظر مي 32
شوراي نظارت بر آثـار  «كه بر اساس يادداشت اوست  سيري در سيرة نبويكتاب شده از او در باال برگرفته از  نقلهاي   است. گفته

ين تاريخ اندكي پس از جنگ اعـراب و  كه ا استتهران شمسي در  1354 فروردين در يهاي حاصل سخنراني» استاد شهيد مطهري
  ميالدي (جنگ يوم كيپور) است. 1973اسرائيل در 
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شـرح  حليل رهيافت مطهري به حديث بايد به زمينـه و زمانـة فكـري او توجـه كـرد.      نخست اينكه در ت
در مواجهـه بـا    اوجنبة بارز شخصيت  دهد كه احوال و آثار مطهري و زندگي علمي و تحصيالت او نشان مي

كـه   ،رود كه او به حـديث  رو انتظار مي موضوعات ديني و معرفتي نگرش عقالني و صبغة فلسفي است. ازاين
وقـع چنـداني   طورخـاص بـه مسـئلة اسـناد راويـان       بهتوجه باشد، چنانكه  كل كمدر است، اي ذاتاً نقلي ديدهپ
فرض را بر صـحت صـدور   در مواردي گرايان شيعه، نظير سيد مرتضي،  در امتداد سنت برخي عقل ونهد  مين

از تفكر اخباريان د مطهري انتقادهاي تن كند. آن ميگذارد و بيشتر اهتمام خويش را صرف محتواي  حديث مي
فلسفي اوست شاهدي گويـا بـر همـين واقعيـت     ـ  شك در ارتباط با مشرب اصولي و مشي كالمي شيعه كه بي

تـوان نگريسـت. مطهـري     به اين موضع مطهري در قبال حديث از منظري ديگـر هـم مـي   با اين حال، . است
اعتنايي مفسران اخباري به برخي آيات  و از بي طورخاص نوع نگاه اخباريان به تفسير قرآن را نكوهش كرده به

ظـاهراً  هـاي مطهـري در ايـن نقـدها      يكي از دغدغـه قرآن كه ذيل آن روايتي نرسيده است گاليه كرده است. 
از حـدود  عصـرش اسـت.    شدن آن در نسبت با حديث در انديشة ديني شـيعيان هـم   اهميت انزواي قرآن و كم

تـدريج    ش) در تهـران، بـه  1322ور كساني چـون شـريعت سـنگلجي (د.    سو و با ظه صد سال پيش به اين يك
در ايران شكل گرفت كه بر نحوة نگرش وميزان توجه عالمان شيعه به حديث تأثير » بازگشت به قرآن«جريان 

يكـي از  گرايي و اصالح دينـي و نيـز مبـارزه بـا خرافـات،       هايي چون ناب گذشته از آرمانسزايي گذاشت.  به
ناصر انديشة پيروان اين جريان تأكيد بر اهميت و جايگاه واالتر قرآن نسبت به حديث و در نتيجه ترين ع مهم

كـه در دورة اوج  تـوان ادعـا كـرد كـه مطهـري نيـز        نقد كلي حديث و مجموعة متون روايي اسالمي بود. مي
و مقابلـة او بـا نگـاه    است اي تأثير پذيرفته  تا اندازههاي مروجان آن  انديشهاز زيست  شكوفايي اين جريان مي

. شـاهدي بـر ايـن مـدعا تعلـق خـاطر و       يستارتباط ن بيجريان اخباريان به حديث نيز شايد با اين » افراطي«
و محمـدتقي شـريعتي    33)1360(د.  هـايي چـون محمدحسـين طباطبـايي     اشارات متعدد او به آثار شخصـيت 

  آيند. اين جريان به حساب مي نوعي در زمرة است كه هر دوي آنها به 34)1366(د.  مزيناني
دربارة حديث سراسر مجموعة آثـار او بـراي نگارنـده    هاي مطهري  در تجزيه و تحليل ديدگاهدوم اينكه 

ها و نه تأليفات اوسـت و   اي از مجموعة آثار مطهري حاصل سخنراني حكم يكساني داشته است. بخش عمده
هـايي دارد. وانگهـي، مخاطبـان مطهـري در      أليف تفـاوت گمان آداب نوشتن با گفتن و آداب سخنراني با ت بي

اند. بـا وجـود    هاي متفاوت اجتماعي و از اقشار و طبقات مختلف بوده هاي مختلف گروه ها و سخنراني جلسه
                                                            

حداقلي است. حديث از نگاه او نقشي محوري در فهم آيات قرآن ندارد و بيشتر  الميزانرويكرد طباطبايي به حديث در تفسير  33
و به تفسير قرآن به قرآن مشهور شده اسـت. طباطبـايي   شود، چنانكه روش ا مثابه شاهد و مؤيد آراي تفسيري نگارنده مطرح مي به

شايد بتـوان گفـت كـه     ،در مجموعتوان ازجملة مدافعان جريان بازگشت به قرآن، در معناي موسع كلمه، در نظر گرفت.  را نيز مي
  است.كرده عرضه  الميزاندر استادش به الگويي است كه نزديك جايگاه حديث در نسبت با قرآن در انديشة مطهري 

او  تفسـير نـوين  بازگشت به قـرآن در ايـران اسـت كـه     «شريعتي از جملة پيشگامان نوانديشي ديني و نخستين مدافعان جريان  34
   .آيد به شمار مياي گويا از رهيافت او به قرآن و توجه حداقلي او به حديث  نمونه
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ها، صاحب اين قلم در مقالة حاضر متن مجموعة آثار مطهري را همچـون كليتـي منسـجم از     همة اين واقعيت
ويژه چون خود مطهري بر چاپ  است، به هاي مختلف آن را يكسان ديده  رده و بخشاي واحد تلقي ك نويسنده

همة اين مجموعـه را از  » شوراي نظارت بر آثار استاد مطهري«ها نظارت داشته و بعدها نيز  برخي از سخنراني
نگارنـده بـه   نظر گذرانده است. افزون بر اين، مخاطبان امروزين اين مجموعه نيز طبعاً با فرضي مشابه فـرض  

كنند و خواهند كرد. بنابراين، در توضيحاتي كه گاه در ايضـاح و تكميـل برخـي     اين مجموعة آثار مراجعه مي
ــانويس، آورده  ــتن و چــه در پ ــدهايي در و ام  نكــات او، چــه در م ــاه مالحظــات و نق ــه گ ــر برخــي از ك ب

و آثـار دانشـگاهي و خطـابي او قايـل      ، تفاوتي ميان آثار گفتاري و نوشتاريما ههاي او مطرح كرد گيري موضع
   .ام نشده

بيشتر مجلدات مجموعة آثـار  كوشش بر آن بوده است كه اگرچه در نگارش اين مقاله اينكه نكته  ينسوم
، طبعاً برخي از مجلدات نظير تأليفات مرتبط با سيرة دونشمطهري از حيث مواجهه با حديث مروري اجمالي 

تر با حـديث، بيشـتر مـورد اسـتناد      به سبب ارتباط ذاتي وثيق، رتبط با تفسير قرآنهاي م پيامبر و ائمه يا نوشته
و پذير نبـوده   ديهي است كه استقصاي همة موارد مواجهة مطهري با حديث امكانا اين حال، بباند.  قرار گرفته

از ديگر معيارها  تر و گوياتر انتخاب و تحليل شوند. ي شاخصها االمكان نمونه بر آن بوده است تا حتيتالش 
از هـاي پيشـين بـوده اسـت، چنانكـه       شـدنِ بحـث در پـژوهش    مطـرح ها كمتر در گزينش موضوعات و نمونه

   بحث نشده است.  حماسة حسينياستنادات حديثي در آثاري چون 
طوركلي يا برخي احاديـث خـاص    اينكه نقدهاي اين مقاله بر آنچه مطهري دربارة حديث بهة چهارم نكت

از رهيافت يك عـالم و مبلـغ دينـي مشـهور در ايـران معاصـر بـه        نگارنده حاصل ارزيابي ه است اسالمي گفت
گمان مطهري خطيبي توانـا در   بيحديث بر مبناي گفتمان علمي و پژوهشي در حوزة مطالعات حديثي است. 

مـردم و   ترديد عـالمي تأثيرگـذار بـر افكـار عمـومي      هاي چهل و پنجاه خورشيدي ايران بوده است و بي دهه
بايد ديـد كـه رهيافـت مطهـري بـه حـديث در       آيد.  كردة دانشگاهي در آن دوره به شمار مي قشرهاي تحصيل

حدود پنجاه سال پيش در ايران چنانچه با معيارهاي علمي و پژوهشي امروز سنجيده شود، چه عياري خواهد 
رهيافـت  دينـي و  رهيافـت  تفـاوت   دهندة سو نشان بيان اين نقدها از يكاي خواهد گرفت.  داشت و چه نمره

اي پويـا   مثابه رشته دهد كه مطالعات اسالمي را بايد به علمي در مطالعات اسالمي است و از ديگرسو نشان مي
  سزايي بگذارد. ها و نتايج آن تأثير به نگريست كه گذشت چند دهه ممكن است بر روش

طهريِ عالم و محقق و مطهريِ واعظ و مبلغ در توان ميان م اينكه در مجموعة آثار مطهري مي نكتة چهارم
مواضع مختلف تمايز گذاشت. معناي اين تفكيك آن نيست كه دنياي علم و تحقيـق از دنيـاي وعـظ و تبليـغ     

ترديد قواعد بازي در اين دو دنيا با يكديگر تفاوت دارد. عمدة نقدها بر مطهري در  يكسره بيگانه است، اما بي
هايي است كه او در آنها از گفتمان تحقيق به گفتمان تبليغ نزديـك شـده و رويكـردي     نهاين مقاله ناظر به نمو

و خطابه بر گفتمان علـم و   وعظها به عبارتي گفتمان  در اين قبيل نمونهافعانه به موضوع اتخاذ كرده است؛ مد
اي از آثـار   طهري در پـاره ترديد م اما بي وبويي ايدئولوژيك داده است. تحقيق غلبه كرده و به اظهارنظر او رنگ
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دان  ، مطهريِ عالم و محقق است كه در مقام فيلسوفي مشايي و منطقاش ويژه در آثار فلسفي و منطقي خود، به
  طلبد. شود؛ بررسي اين قبيل آثار او مجالي ديگر مي ظاهر مي

اينكه مسئلة مورد  در مطالعة علمي دين، فارغ ازدر پايان ذكر اين نكته خالي از لطف و فايدتي نيست كه 
فاصله گرفت و آن رويكرد مدافعانه و ايدئولوژيك بايد از باشد،  اختالف چه چيزي و طرف دعوي چه كسي

هاي اخير بر فضاي  را براي گفتمان تبليغ و ترويج واگذاشت. در رهيافت تدافعي و جدلي به دين ـ كه در دهه 
گيرد اثبات عقيدة خودي و نفي  ة نخست اهميت قرار ميمطالعات اديان در ايران سيطره داشته ـ آنچه در درج 

ها، فارغ از اينكه موضـوع بحـث چـه     ويژه در دنياي امروز و اين سال عقيدة ديگري است و چنين رهيافتي به
راه به جايي نخواهد برد، خواه اختالف ميـان اصـوليان و اخباريـان در مجموعـة شـيعيان باشـد، خـواه        باشد، 

و سنيان در مجموعـة مسـلمانان باشـد، خـواه اخـتالف ميـان مسـلمانان و يهوديـان در          اختالف ميان شيعيان
داران باشد، و خواه اختالف ميان خداباوران و خداناباوران در مجموعة بشريت. اميـدوارم مقالـة    مجموعة دين
پرتـوي بـر چنـدوچون انديشـة دينـي و      همچنـين  و  به درك ايـن موضـوع كمـك كنـد    سته باشد حاضر توان

  .شناسي در ايران معاصر بيفكند ندي
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