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چکیده :کتاب آراء محمد رش���ید رضا فی قضایا الس���نه النبویه من خالل مجله
المن���ار ،گ���زارش و تحلی���ل مواضع مختلف رش���ید رضا پیرامون س���نت اس���ت.
مطالب بر اس���اس مقاالت رش���ید رضا در مجله المنار و مطالب مهمی است که
در ضمن تحریر درس گفتارهای تفس���یر رشید رضا و مرادش شیخ محمد عبده
و نیز مطالب تفس���یری مس���تقل خودش مطرح کرده است .نویسنده در نوشتار
حاض���ر با ه���دف معرفی کتاب مذکور ،پ���س از ارائه خالص���ه ای از زندگی نامه
رشید رضا ،محتوای بخش های کتاب را مورد مداقه قرار می دهد.
کلیدواژه :رش���ید رضا ،آرا محمد رش���ید رضا فی قضایا السنه النبویه من خالل
مجله المنار ،معرفی کتاب ،سنت ،مجله المنار                                            .

راه باورمندانی یافت که با عنوان «القرآنیون» نامبردار شدند .این موضع،

س���ید محمد رشید رضا حس���ینی از متفکران ،مصلحان و عالمان بزرگ

کس���ان بس���یاری از عالم ��ان و مفک ��ران جهان اس�ل�ام را به واکن ��ش وادار

قرن چهاردهم هجری اس���ت ک���ه در جریانهای فکری روزگار خود و پس

کرد .رش���ید رضا در تمام این بحثها مش ��ارکت میک ��رد و در زمینههای

از خود ،از طریق آثار بس���یار مهمی که رقم زد ،نقش گس���تردهای بر جای

مختلف مرتبط با «س ��نت» موض ��ع میگرفت؛ مواضعی ک ��ه در درازنای

نهاد .رش���ید رضا ریش���ه در اش���راف حجاز دارد که نیای او ابتدا به عراق

زندگی فکری ،تعلیمی و تبلیغی او فرازها و فرودهایی داشته است.

آنگاه ش���ام رفتهاند .رش���ید رضا به انتس���ابش به اهلبیت میبالید و در
نگاش���تههایش ،مک���رر عبارتهای «جدنا الحس���ین» (= المنار ،ج /15
 )78و جدن���ا المرتض���ی (= المن���ار ،ج  )132 /13را ب���ه کار میبرد .او در
س���ال 1282ق به دنیا آمد و در س���ال  1354زندگی را بدرود گفت .رشید
رضا ب���ا بنیادنهادن مجله «المنار» 1و نش���ر آن در تمام اقالیم قبله و حتی
ً
 .1مجل ��ه المنار اگ���ر نگوییم اثرگذارترین ،قطعا از جمله معدود نش���ریات اثرگذار در گس���تره فرهنگ
اسالمی است که شوال  135قمری ( 1898م) نشر آن آغاز میشود و تا سال  1359ادامه مییابد.
ابت ��دا المن���ار هفتگی بوده اس���ت ،آنگاه ده روزه میش���ود و پس از هر ماهی دو ش���ماره و پس از آن
ماهنامه و بدین ترتیب تا یکس���ال پس از مرگ رش���ید رضا نشر مییابد و پس از آن متوقف میشود.
عناوین اصلی «المنار» را عناوین ذیل شکل میداد:
ً
تفس ��یر قرآن /پژوهشها و بحثها که تمام ابعاد تمدن اس�ل�امی را درمینوردید و غالبا بحثهایی نو
و چال� �ش برانگی���ز را مطرح میکرد .فتاوی ،بحثهای مرتبط ب���ا تعلیم و تربیت ،اخبار و گزارشها
و معرفی و نقد آثار.
آق ��ای دکتر جوده احمد جوده ،اس���تاد دانش���کده تبلیغ و دانش���گاه االزهر ،پژوهش���ی س���امان دادهاند
همهس ��ویه و ژرف و پرماده درباره مجله المنار و نقش آن در تفکر اسالمی با عنوان «مجله المنار و
اثرها فی قضایا الفکر االسالمی فی العصر الحدیث» که خواندنی است و دارای آ گاهیهای بسیار
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جوامع علمی فراتر از جهان اسالم نقش شگرفی را بر جای نهاد .از جمله
موضوعات���ی که ف ��راوان در صفحات ش ��مارههای مجل ��ه «المنار» مجال
نش���ر یافت ،پژوهشهایی مرتبط با «س ��نت» و چگونگی نقل و انتقال آن
به عصرها و نس� �لها ،برای س ��نت و جایگاه آن در کن ��ار آموزههای قرآنی
اس���ت .ب���رای اولین بار در ای ��ن مجله بود ک ��ه توفیق صدقی با نگاش ��تن
مقالهای با عنوان «االس�ل�ام هو القرآن وح ��ده» زمینه بحثهای مهمی را
به وجود آورد .او به واقع با این مقاله اندیش� �های را مطرح کرد که در ادامه

کت���اب مورد گفتگو ،گ ��زارش ،تحلیل و برنمودن مواضع مختلف رش ��ید
رضا اس���ت درباره «س ��نت» و بر اس ��اس مق ��االت او در المن ��ار و مطالب
مهمی که در ضمن تحریر درسگفتارهای تفس ��یر اس ��تاد و مرادش شیخ
محمد عبده و نیز مطالب تفسیری مستقل خودش مطرح کرده است.
مؤل���ف کتاب را در س ��ه فصل که هر فصل مش ��تمل ب ��ر چندین مبحث
اس���ت س���امان دادهان ��د .فص ��ل مقدماتی کت ��اب ،زندگان ��ی اجتماعی،
فک���ری ،سیاس ��ی و اصالحی رش ��ید رضا را گزارش کرده اس ��ت .مبحث
دوم عه���دهدار س ��خن از مجل ��ه «المنار» اس ��ت و در ضم ��ن آن چرایی و
چگونگ���ی ش ��کلگرفتن ،حد و حدود نش ��ر آن و مهمترین موضوعاتی که
مقاالت المنار نشان داده است.
گس���ترده .نیز ر.ک به :عمر ریاض؛ «رش���ید رضا :المنار و سالهای آغازین شکلگیری آن»؛ ترجمه
محمدحسین رفیعی؛ مجله آینه پژوهش ،سال بیستودوم ،شماره  ،829ص .7
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فص���ل اول کت���اب ب���ه توضیح مفه���وم «س���نت» پرداخته اس���ت و آنگاه

میپردازد و چونان مقدمهای برای برنمودن دیدگاههای رشید رضا درباره

«مفهوم س���نت و جهت آن را» از دیدگاه رشید رضا برنموده است .فصل

سنت و ابعاد آن ،از مفهوم سنت در نگاه حدیثپژوهان سخن میگوید.

دوم وی���ژۀ گزارش اس���تاد رش���ید رض���ا اس���ت در برابر موضوع بس���یار مهم

آنگاه با استناد به نگاشتههای صریح رشید رضا نشان میدهد که او بر

«کتاب���ت و تدوین حدی���ث و عدالت راوی���ان» و آنگاه عدالت صحابه و

این باور بوده است که «سنت» ،یعنی «افعال رسول اهلل(ص)» و نه اقوال

به گونهای مش���خص ،دیدگاه رش���ید رضا دربارۀ ابوهری���ره کعب االحبار

و تقریرات آن بزرگوار (ص  70به بعد).

و جای���گاه «صححین» .در بخش زندگانی رش���ید رضا ،مؤلف از زادگاه،
تب���ار ،هج���رت ب���ه مص���ر و پیون���د با محم���د عبده س���خن گفته اس���ت و
تالشهای اصالحی رش���ید رض���ا را در ابعاد دینی ،سیاس���ی ،اجتماعی
برنموده است .آنگاه دیدگاههای عالمان است دربارۀ شخصیت رشید
رضا و فهرستی از آثار و نگاشتههای وی (ص .)50 - 21

س���پس کس ��ان بس ��یاری از متفکران معاصر را یاد میکند که بر این نمط
رفتهاند .اما رش ��ید رضا در س ��الهای پایانی به گواه ��ی برخی از متفکران
(= دکتر مصطفی س ��باعی به نقل از الس ��نه و مکانتها فی التش ��ریح ،ص
 )122و نی ��ز مقاالت نش ��ریافته در مجلدات مجله المن ��ار ،از این دیدگاه
برگش���ته و به تعمیم «س ��نت» باور پیدا کرده اس ��ت .مؤلف در ادامه این

در بخش شناس���ایی «مجله المنار» ،هدف از نشر مجله ،ابعاد محتوای

بحث به نقد مستندات رشید رضا پرداخته است تا نشان دهد «سنت»

آن ،بیش���ترین موضوعات مطرحش���ده در آن و مهمترین کسانی که مقاله

ب���ه لحاظ لغت و نیز نص ��وص روایی و فهم صحاب ��ه و تابعان و عالمان،

نوش���تهاند گزارش شده اس���ت .مؤلف نش���ان میدهد که «المنار» درباره

اعم از «افعال الرسول» بوده است (ص  81به بعد).

تحوالت جامعه اس�ل�امی و دگرگونیهای آن حساس���یت ویژهای داش���ته
اس���ت ،اما مهمتری���ن محتوای مجله را بحثهای مرتبط با تفس���یر علوم
قرآنی ،س���نت ،فقه و فتاوی و دیدگاههای اصالحی ش���کل داده اس���ت.
(ص .)69 - 53

رش���ید رضا سنت نبوی را به «تشریعی و ارشادی» تقسیم میکند .سنت
تش���ریعی مس ��ائل مرتبط با دی ��ن ،اعمال عبادی  -معنوی و  ...اس ��ت و
ارش���ادی هر آن چیزی است که مرتبط با دنیاست ،مانند امور معیشت،
زراع���ت ،تج ��ارت و  . ...او بر این باور رفته اس ��ت که نص ��وص مرتبط با

پ���س از بحثه���ای مقدماتی یادش���ده ،مؤلف به موض���وع اصلی کتاب

بخ���ش دوم ،ج ��زء دین نیس ��ت و در آن موارد «رس ��ول اهلل» بش ��ر اس ��ت و
چون���ان فرد ع ��ادی زندگ ��ی میکند .این تقس ��یمبندی البته پیش ��ینهای
کهنت���ر از رش ��ید رضا دارد ،ام ��ا اینکه دایره آن تا کجاس ��ت؟ به ش ��دت
معرک���هآرا اس ��ت .آنچه مؤلف به درس ��تی بر رش ��ید رضا خ ��رده میگیرد،
گس���تردگی دامنه مفهوم «س ��نت ارش ��ادی» و دیگر مس ��تند آن است که
روایت���ی به لحاظ س ��ند سس� �تبنیان و به لح ��اظ «فقه الحدی ��ث» مورد
گفتگو و اختالف است( .ص )158 - 125
مبحث س ��وم س ��خن از«س ��نت محکیه» و طریق و یا ط ��رق وصول آن به
نس���لها و عصرها اس ��ت .روشن اس ��ت که آنچه حاکی از سنت است،
ً
غالبا «خبر واحد» است و ما خبر «متواتر» بسیار اندک داریم .از روزگاران
بس���یار که ��ن در ح ��د و حدود و حجی ��ت خبر واح ��د در می ��ان عالمان،
اصولیان و متفکران اس�ل�امی در تمام نحلهها س ��خن بسیار بوده است.
ً
جریان نواندیش جهان اهلس ��نت ،غالبا بر «حجیت خبر واحد» خستو
نش���دهاند و یا دس� �تکم درباره چندیوچونی آن س ��خن بسیار گفتهاند.
رش���ید رضا به پیروی از اس ��تادش عبده ،حجیت خبر واحد را نپذیرفته
اس���ت و با تأ کید بر اینک ��ه مفاد خبر واحد« ،ظن» اس ��ت و «ظن= گمان
اس���ت و نه علم» .البته این مس ��ئله بر پایه آموزههای قرآنی و روایی مردود
ً
است .مؤلف بر این باور است که رشید رضا اوال به درستی مفهوم «ظن»
ً
را روش���ن نمیکن ��د .دو دیگ ��ر اینکه دقیقا نش ��ان نمیدهد ک ��ه این عدم
حجیت در مسائل فقهی است یا در تمام ابعاد دین .سوم اینکه سخنان
او در این مورد به ش ��دت مضطرب اس ��ت و جمعبندی آن دش ��وار (ص
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 .)188 - 111چنانک���ه پیشت���ر یاد ک���ردم حجیت و ع���دم حجیت خبر

روشن شود اینکه میگوید :خبر واحد مفید ظن است ،یعنی چه؟! به هر

واحد از روزگاران کهن در میان اصولیان و محققان معرکهآرا بوده اس���ت.

حال گزارش مؤلف از «مواضع رش ��ید رضا» دقیق اس ��ت و مستند است

مخالف���ان حجی���ت خبر واحد بر ای���ن نکته تأ کید کردهان���د که مفاد خبر

به مجلداتی از «مجله المنار» و «تفس ��یر المنار» و نش���انگر تتبع وس ��یع او

واحد« ،افاده ظن» است و «ظن» بر اساس صریح کالم اهلل (= الیغنی من

در می���راث مکتوب رش ��ید رضا .گو اینکه در نقد آراء او یکس ��ر به صواب

الحق ش���یئا) ،اما در برابر چنین باوری ،فقیهان از اهل سنت از دیرباز بر

نیست و گاهی سهلانگاری و سستنگاری در نگاشتهاش هویداست.

این موض���وع تأ کید کردهاند که «مفاد خبر واح���د ،ثقه عدل» و «علمآور»
است ،پس پیروی از آن ،پیروی از گمان نیست تا مصداق نهی کالم اهلل
باشد .از جمله محمد بن ادریس شافعی در اثر بسیار مهم و اثرگذار خود
الرساله این حجر نوشته است که :شافعی در کتابهای خود تصریح کرده
است که خبر واحد افاده علم میکند( .ص )197

در فصل دوم مؤلف به موضوع معرکهآرای تدوین حدیث پرداخته است
و موضع رش ��ید رضا در مقابل آن .او ابتدا به درس ��تی تصریح میکند که
روای���ات در مناب ��ع کهن در کتابت حدیث گونهگون اس ��ت .احادیثی که
نش���انگر ل���زوم کتابت و ثب ��ت و ضبط اس ��ت و روایاتی ک ��ه نمایانگر منع
کتابت و نشر آن .خطیب بغدادی در تقیید العلم و ابن عبدالبر در کتاب

آمدی 2و شوکانی 3بهصراحت به احمد بن حنبل نسبت دادهاند که او بر
«افاده علم خبر واحد» باور داشته است.

بسیار مهم جامع بیان العلم و فصله این روایات را گزارش کردهاند.
آنگاه تصریح میکن ��د که این نصوص در قرن معاصر زمینه بحثهایی

از ابوعمر یوسف بن عبدالبر نقل کردهاند که :فی الجمله مفاد خبر وارد را

را دربارۀ «تدوین حدیث» دامن زد و خاورشناسان بر پایه همین نصوص،

در عقائد حجیت میدانس���ته است و این باور را از جمله به اجماع اهل

به «تش���کیک در سنت و گاه در رد و نقد آن» پرداختند .آغازین رگههای
بح���ث درباره «حجت س ��نت» و پیشتر از آن در ب ��اره «کتابت و تدوین»

سنت مستند میساخته است.

4

و چنین است اعتقاد ابن حزم در مواردی از آثارش از جمله در «االحکام
ف���ی اصول االح���کام» 5مؤلف این م���وارد و مواضع بس���یاری دیگر از آرای
اصولیان و عالمان اهل س���نت را آورده اس���ت تا نش���ان دهد اینکه رشید
رض���ا حجی���ت خبر واح���د را در موضوع���ات عقای���د نپذیرفت���ه و آن را به
عالمان امت نسبت داده است استوار نیست (ص .)205

آن ،از صفحات مجله «المنار» رش ��یدرضا آغاز ش ��د .رشید رضا خود نیز
موض���ع «نقد و رد» داش ��ت .او از جمله روش� �نترین مس ��تندات کتابت،
یعن���ی حدیث عبداهلل بن عم ��ر بن عاص را از رس ��ول اهلل(ص) نقل کرده
اس���ت« :اکتب فوال ��ذی نفس محمد بیده ما یخرج منه [اش ��ار الی فمه]
اال الحق :بنویس ،به خداوند محمد س ��وگند که از اینجا (اشاره به دهان
مطهر) جز حق خارج نمیش ��ود 6.رش ��ید رضا این حدی ��ث را تضعیف و

اکنون باید اندکی درنگ کرد و به زیرس���اخت کالم رشید رضا از سر تأمل
نگریس���ت تا روش���ن ش���ود مدعای او چیست؟ به واقع رش���ید رضا «مفاد
خب���ر واح���د را افزون ب���ر گمان (= ظ���ن) نمیدان���د و چون چنین اس���ت،
مصداق کالم الهی اس���ت که [ان الظن الیغنی من الحق شیئا (یونس/
 .])36در نگریس���تن ب���ه تم���ام آنچه رش���ید رض���ا درباره خبر واح���د آورده
اس���ت ،به گونه مس���تقیم و یا در نقد و توضیح مقاالت���ی که به چاپ آنها
همت میگماشته است ،نشان میدهد که او در تمام عمر و یا دستکم

رد میکند.

7

مؤل���ف تم���ام آنچه را رش ��ید رض ��ا در نقد روای ��ات داللت کنن ��ده بر لزوم
و وج���وب «کتاب ��ت» و ی ��ا «اباح ��ه» آن نگاش ��ته اس ��ت ،آورده و در پرت ��و
آ گاهیهای سندی و داللی نقد کرده است و نشان داده است که رشید
رضا در این موارد یا از آ گاهیهای شایستهای در دانش حدیث برخوردار
نیست و یا از آن بهره نمیگیرد [.]256 - 220

در سیواندی س���ال که «المنار»را منتشر میکرده است ،مواضع پراکنده
ً
و بعضا غیرقابلجمعی داش���ته است .ابعاد س���خن نیز به درستی روشن

نهی از کتابت و تدوین حدیث اس ��ت و گویا خوش ��ایند رش ��ید رضا .به

نیس���ت .او گاه از «خبر واحد» سخن میگوید ،بدون هیچ ضمیمهای و

ویژه حدیث «ابوسعید خدری» که به لحاظ وجودش در«صحیح مسلم»

گاه از «خب���ر واحد محف���وف به قرائن» .گاه از خبر واحد در حوزه مس���ائل

گویا استوارترین مس ��تند مخالفان «تدوین» است .رشید رضا از یکسو با

عقیدتی و دیگرگاه از خبر واحد در محدوده فقه ،ش���ریعت و  ...باالخره

انبوه���ی از احادی ��ث امر به کتابت روبروس ��ت و از س ��وی دیگ ��ر با روایات

خب���ر واح���دی که نش���انگر «قول» معصوم اس���ت و یا «ق���ول و فعل» .دیگر

من���ع که چندان اس ��تواری ندارند ج ��ز حدیث ابوس ��عید .از اینرو تالش

اینکه او در تحلیل و تفس���یر و تبیین «ظن» نیز یکس���ان سخن نمیراند تا

میکند به گونهای به «جمع داللی» دس ��ت یازد .1 :اینکه اذن به کتابت

آنگاه نوبت میرس ��د ب ��ه احادیث منقول از رس ��ول اهلل(ص) که نمایانگر

بوده اس���ت و به تباهکردن اس ��ت ،یعنی بنویس ��ند و آنگاه تباه کنند! .2
احادیث نهی ازکتابت احادیث «اذن» را نسخ کرده است که بسیاری از

 .2االحکام ،ج  ،2ص .43 - 42
 .3ارشاد الفحول ،ج  ،1ص .247
 .4التمهید لما فی الموطا من المعانی و االسانید ،ج  ،1ص .8
 .5ج  ،1ص .108

 .6مسند احمد بن حنبل ،ج  ،11ص  523و المستدرک ،ج  ،1ص .175
 .7المنار ،ج  ،10ص .766 - 765
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عالمان اهل س���نت به عکس وی باور دارند؛ یعنی چون احادیث «اذن»

تنها به اس ��تناد او به اعمال «بس ��ر بن أرطاة» تکیه میکند که رش ��ید رضا

و «اباح���ه» متأخرند ،از جمله حدیث «قل���م و دوات» ،پس احادیث «امر

میگوی���د :چگونه منصف ��ی به عدالت این صحابی باور خواهد داش ��ت

به کتابت» ناسخ روایات «نهی از کتابند».

ب���ا آن هم ��ه جنایتی ک ��ه او مرتکب ش ��د و خونهایی ک ��ه ریخت .آنگاه

مؤل���ف جم���ع دیگر عالمان از احادی���ث را میآورد که بدان اش���اره کردیم
و دیدگاهه���ای رش���ید رض���ا را ب���ه نقد میکش���د و از جمله اش���اره میکند
به «صحیفه» و «نس���خه»های بس���یاری که صحابه نگاش���ته بودند .این

میکوشد تا اثبات کند که مورخان و عالمانی از یکسوی در «مصاحبت»
از «یسر» تردید کردهاند و از سوی دیگر در اینکه وی چنین کرده باشد که
همه تالشی است بیثمر و مصداقی است از «آب در هاون کوبیدن».

موضع مؤلف درباره دیدگاه رش���ید رضا قابل توجه است .اکنون عالمان

در مبح���ث بع ��دی س ��خن از «ابوهریره» اس ��ت که رش ��ید رض ��ا مقاالت

اهل س���نت ب���رای دفاع از س���نت و حجیت آن درب���اره کتابت حدیث و

عالم���ان بس ��یاری را در مجله «المنار» در نقد و رد ش ��خصیت ابوهریره،

اثب���ات آن در قرن اول تالشهای مهمی به کار بس���تهاند که تأمل کردنی

از جمل���ه مق ��االت توفیق صدق ��ی را چاپ کرد ،اما خود ب ��ه اعم و اغلب

8

آنها نقد و رد نوش ��ت و بدینگونه طعن بر ابوهریره را برنتابید .رش ��ید رضا
ً
ً
دالیل و علل ��ی غالبا ضعیف و توجیهاتی غالبا ناموجه آورده اس ��ت که

است .برخی از این کششها و کوششها را در مقامی دیگر نمایاندهام.

در ادامه س���خن از عدالت صحابه است و موضع رشید رضا در برابر آن.
رش���ید رضا به درس���تی عدالت صحاب���ه را به صورت کل���ی قبول ندارد و
عدال���ت را بر اع���م و اغلب صحاب���ه روا میداند و نه همه آنه���ا .از جمله
اس���تناد میکند به اعمال بعضی از صحابیان در زندگیش���ان که درست
اس���ت و اس���توار ،اما مؤلف بر پای���ه اعتقاد ب���ه «کاخ رفیعپنداری عدالت
صحاب���ه» و دف���اع نامعق���ول از اس���تواری آن ،دی���دگاه رش���ید رض���ا را نقد
میکند و روشن است که نقدهای وی استوار است [.]314 - 282
رشید رضا تأ کید میکند که باور به «عدالت تمام صحابه» افراط است،
چنانکه نس���بت «فس���ق» ب���ه صحابیان جز بس���یاری اندک نی���ز «تفریط»
در حکم اس���ت .مؤل���ف در توضیح و تبیین دیدگاه رش���ید رضا بحث را
میگستراند و با تتبع در دیدگاه عالمان اهل سنت بر این باور میرود که
عالمان در «عدالت صحابه» پنج دیدگاه را دارند  .1عدالت آنان چونان
عدالت دیگران قابل بحث و فحص است و به نتیجه تأمل در زندگانی و
مواضع آنان هرچه بود خستو میشویم .این دیدگاه را به احمد بن محمد
ابوالحسین بغدادی ،شهره به «ابن القطان» نسبت دادهاند که از فقیهان
ب���زرگ و بلندآوازه ش���افعی اس���ت .2 .صحاب���ه همگان عادلان���د قبل از
«فتنه» ،اما کس���انی که دستی در فتنه داشتهاند به عدالت آنها نمیشود
ب���اور داش���ت .3 .هم���ه عادلاند مگ���ر آنانکه ب���ه جنگ علی���ه علی(ع)
پرداختهان���د .کس���انی از معتزل���ه و ش���یعیان بدی���ن باورن���د .4 .عدالت

کثرت روایات ابوهریره را توجیه کند .مؤلف در این بخش دیدگاه رش ��ید
رضا را با ابتهاج نقل میکند و با تعلیق و تحشیه بر آنها مهر تأیید میزند.
( )338 - 325بح ��ث چه ��ارم از فصل دوم ،س ��خن از «کع ��ب االحبار»
اس���ت و وهب و منبه و «موضع صحابیان در برابر اس ��رائیلیات» .رش ��ید
رضا به «کعب االحبار» بدبین است .او نمیتواند باور کند که «کعب» از
سرصدق ایمان آورده و تالشهایش برای معارف اسالمی است.
ش���خصیت «کعب االحب ��ار» از ابعاد مختلف کاویدنی اس ��ت .هنوز که
هنوز اس���ت ،پژوهشی فرابنیادی و در پرتو اس ��انید بسیار و طرق فراوان و
دادههای تاریخی و ارزیابی اندیش� �هها و آثار او س ��امان نیافته اس ��ت .او
در روزگار حاکمیت عمر بن الخطاب اس�ل�ام آورده است 9.و بسیار مورد
یش ��ود تا آنجا
توجه خلیفه قرار میگیرد و از مش ��اوران بس ��یار نزدیک او م 
ک���ه خلیفه از تمامت آنچه ب ��ه زندگی ،دین ،آینده و  ...مرتبط میش ��د،
از وی س���ؤال میکرد .او بود که لقب بس ��یار فهم« ،الفاروق» را به عمر بن
الخطاب رقم زد 10.رش ��ید رضا بهش ��دت به «کعب االحبار» بدبین است
و نمیتوان ��د باور کند که کعب االحبار از س ��ر صدق ایمان آورده اس ��ت
و ب���رای خدا در نش ��ر اندیش� �ههای پیش ��ین ،خ ��ود را در میان مس ��لمانان
ً
میپراکنده اس ��ت .او صریحا مینویس ��د« :تردیدی ندارم که کعب دروغ
میگوید بل به ایمان او نیز اعتماد و باور ندارم».

11

کس���انی روشن و شایس���ته گفتگو نیست که مش���هور به همراهی با رسول

نیز مینویس ��د ...« :پیشتر با پژوهش نش ��ان دادیم که کعب از «زندیقان»

اهلل(ص) و مالزمت با آن بزرگوار باش���ند و نه کس���انی ک���ه روزگاری اندک

یهود بود .اس�ل�ام را فراز آورد و عبادت پیشه کرد تا آنچه میگوید پذیرفته

ب���ا آن س���رور بودهاند .این دیدگاه را از پیش���ینیان به م���ازری و از متأخران

شود و روایات یهودیش در میان مسلمانان تلقی به قبول گردد».

ب���ه ش���یخ محمد عب���ده نس���بت دادهان���د .5 .صحابه یکس���ر عادلاند و
هیچ کس دربارۀ چگونگی زندگانی و مواضع آنان در سمتوس���وی نفی
عدالت حق سخن ندارد! (ص )303 - 293
مؤلف از میان اس���تداللها و قرائن و مس���تندانی که رشید رضا میآورد،
 .8دانش ��نامه جه ��ان اس�ل�ام ،ج  ،12مدخ���ل حدی���ث و تدو ی ��ن الحدی ��ث عن ��د الش ��یعه االمامیه،
محمدعلی مهدو یراد.

70

12

م���وارد یادکرد کع ��ب در مجله المنار و نیز در تفس ��یر المنار و آنگاه نقد و
بررس���ی رشید رضا درباره آثار و مأثر و میراث کعب ،بدانگونه زیاد است
 .9فتح الباری ،ج  ،8ص .270
 .10طبقات ابن سعد ،ج  ،3ق  193 /1و تاریخ طبری ،ج  ،3ص .267
 .11المنار ،ج  ،27ص .697
 .12المنار ،ج  ،28ص .752
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که به گفته مؤلف اگر جمع و تدوین ش���ود ،کتابی بزرگ را رقم خواهد زد،

ب���اور دارد و همه نقده ��ای منتقدان را قابل مناقش ��ه و رد میداند ،اما در

ام���ا مؤلفان و محدث���ان از کهنترین روزگاران تالش کردهاند ش���خصیت

نگاش���تههایی «صحیحین» را قابل نقد دانس ��ته و گاه اس ��انید و روایات

او را از ناهنجار یه���ا بپیراین���د و از او چه���رهای خدمتگ���ذار به فرهنگ

و دیگ���ر گاه محت ��وی احادیث را به نقد میکش ��د .او ب ��ر روی هم صدوده

اس�ل�امی معرف���ی کنند .مؤلف نیز یکس���ر میکوش���د که مواض���ع و دالیل
ً
رشید رضا را تضعیف کند و مأال شخصیت کعب را استوار بدارد( .ص

روایت را به لحاظ محتوا ناپذیرفتنی تلقی میداند)452 - 419( .

)369 - 358

مؤل���ف تالش میکند نقدهای رش ��ید رضا را پاس ��خ گو ی ��د و همان بیت
الغزل پنداری برخی عالمان اهلسنت که «صحیحین» (اصلح الکتب

موضع رش���ید رضا درباره وهب به منبه نیز چونان «کعب االحبار» است،

بعد القرآن هستند) را استوار دارد که تالشی است سترون و نااستوار.

البته نه به ش���دت و درش���تنا کی آنچه درباره کعب آورده اس���ت .رش���ید
ً
رض���ا غالبا وهب را همراه کعب یاد میکند و نقش آنان را در گس���تراندن

باری بگذاریم و بگذریم و تأ کید کنیم که کتاب آقای رمضانی با عنوان

اس���رائیلیات بیبدیل وص���ف میکند .او مینویس���د« :در تمام خرافات
نش���ر یافت���ه در کتابهای تفس���یر و تاری���خ در موضوعات خلق���ت و انبیاء
پیش���ین قیامت ،دست این دو پیداست آندو مصداق روشن مثل عربی
ثعلبته) هستند».
واد اثر من
ِ
(فی کل ٍ

13

«آراء محمد رشید رضا فی قضایا السنه النبویه من خالل مجله المنار -
دراس���ه تحلیلیه نقدیه» ،کتابی است خوشخوان با نظم و ترتیبی دقیق،
س���اختاری درست و مس ��تند به منابع .تمام آنچه را مؤلف به رشید رضا
نس���بت میدهد ،مس ��تند است به نگاش ��تههای مختلف رشید رضا در
المنار.

مؤلف کتاب بر اساس آنچه بدان پایبند است و اینکه آنچه را پیشینیان
بافتهان���د را بای���د اس���توار دارد ،اینج���ا نی���ز هر «رط���ب و یابس���ی» کنار هم
میچین���د ت���ا از او عالم���ی آ گاه ب���ه کتابه���ای پیش���ینیان و روایتگ���ری
صدوق برای گسترش دانش رقم زند( .ص)377 - 367

در گ���زارش نیز هرگز «گزینشگری» نمیکند و همه آنچه در موضوع بحث
هست را میآورد و نقد میکند .در نقد هم تالش میکند از جاده انصاف
به دور نرود .مش ��کل ،مبانی ،اصول و پیشفرضهایی اس ��ت که مؤلف
بدانها پایبند اس ��ت و متأسفانه استوار نیستند و گاه تالشها« ،آب در

اط�ل�اق عنوان «صحیحین» برای کتابهای حدیثی «بخاری و مس���لم»
ً
دقیقا روش���ن نیس���ت .این دو کتاب حدیثی با همه اهمیتی که در حوزه

هاون» کوبیدن است.

فرهنگ���ی س���نی دارند ،در س���دههای آغازین پس از تألی���ف یکجا مورد
تأیی���د نبودند و اس���انید آنها یا محتوایش���ان از س���وی عالم���ان و محدثان
م���ورد نقد ق���رار میگرف���ت .هرچه تاری���خ بر آنها گذش���ت ،گوی���ا تأ کید بر
ّ
«اصح الکتب بعد کتاب اهلل» بر
«صحت» آنها بیشتر شد و گاهی عنوان
پیشانی آنها نشست .اکنون چندین دهه است که جریانی در مطالعات
بلند
حدیثی در جهان اس�ل�ام شکل گرفته اس���ت که با تأ کید بر جایگاه ِ
«صحاح ش���شگانه» و از جمل���ه «صحیحین» ،محتوا و اس���انید روایات
آنه���ا را قابل نقد میداند .البانی ب���رای برخی از صحاح (جز صحیحین)
«ضعاف» نگاش���ت .او همین شیوه را در ضمن طرح سترگی در حدیث

کتابنامه

 .1ابن سعد؛ الطبقات الکبری؛ بیروت :دار صادر ،بیتا.
 .2االم ��دی ،علی بن محمد؛ االحکام فی اصول االحکام؛ تحقیق الس���ید الجمیلی؛
بیروت :دار الکتاب العربی.1406 ،
 .3ش ��افعی ،محمد بن ادریس؛ الرس ��اله؛ تحقیق و شرح احمد محمد شا کر؛ قاهره:
شرکة مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی.1358 ،

درباره صحیحین نیز پی گرفت که با مرگش متوقف ش���د .اکنون کتاب

 .4شوکانی ،محمدعلی؛ ارشاد الفحول الی علم االصول؛ قاهره.1327 ،

اس���ماعیل ک���ردی را ب���ا عن���وان نح ��و تفعی ��ل قواعد نق ��د مت ��ن الحدیث
الش ��ریف ،کتاب س���امر اس�ل�امبولی را با عنوان تحریر العقل من النقل و
کت���اب ابن قرن���اس ،الحدیث و الق ��رآن را در پیش رو داریم که بر اس���اس
اصول ،قواعد و معیارهایی ب���ه نقد محتوایی «صحیحین» پرداختهاند.
رش���ید رضا در روزگاران اخیر پس از کسانی ماننده عبده از پیشروان نقد
کتابهای یادش���دهاند .در این بخش مؤلف موضع رش���ید رضا را درباره
«صحیحی���ن» گ���زارش کرده اس���ت .مؤلف بر این باور اس���ت که رش���ید
رضا در بخش���ی از نگاش���تههایش بهصح���ت تمام احادی���ث «صحاح»

 .5طبری ،جعفر بن محمد بن جریر؛ تاریخ الطبری (تاریخ االمم و الملوک)؛ تحقیق
محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .6گروهی از نویسندگان؛ دانشنامه جهان اسالم؛ ج  ،12تهران :کتاب مرجع.
 .7مه ��دویراد ،محمدعل ��ی؛ تدوی ��ن الحدیث عند الش ��یعة االمامی���ه مهدویراد،
محمدعلی؛ تدوین الحدیث عند الشیعة االمامیه؛ تهران :هستینما.1431 ،

 .13المنار ،ج  ،27ص .783
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