
 
  نقد و بررسی روش مواجهه قسطر در ارزیابی روایات اسالمی 

  با تکیه بر روایت کوتاه کردن ناخنها
  

  3آبادي محدثه همتیان نجف ،2وندنژاد ، خدیجه زینی1رحسین ستا
  )17/9/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ22/8/1401 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

از مستشرقان یهودي است که در آثار خود به بررسـی روایـات و متـون تـاریخی اعـم از       4مناخیم.ي.قسطر
خی مانند انساب االشراف بالذري گرفتـه تـا یـک موضـوع     جاهلیت و اسالم پرداخته است؛ از بررسی یک کتاب تاری

قریظه و تا بررسی یک شخصیت مسلمان مانند حضرت خدیجـه(س). او حتـی    تاریخی از سیره و اقوام عرب مانند بنی
ضـمن  » هاي خود را کوتاه کنید ناخن« اي با عنوان در مواردي به ارزیابی موردي حدیث پرداخته است. قسطر در مقاله

او در ادامه مقالـه بحـث    مصدر آن، چرایی اهمیت آن را با همپوشانی روایات دیگر مورد بحث قرار داده است.بررسی 
 -سنت براساس مصادر اهل -ها  اي استطرادي در مورد وجوب یا استحباب سنت کوتاه نمودن ناخن دیگري را به گونه

را در سرشـیبی   %ین سنت از زمان حضـرت ابراهـی  گیري مقاله مبنی بر فطري بودن ا پیش برده تا روند مسیر نتیجه
بـا اعتقـاد مسـلمانان مبنـی بـر اهمیـت سـند و وثاقـت آن و نبـوت           5توجه به اینکه این مقاله وي اتمام قرار دهد. با

توصـیفی نوشـتار قسـطر، بـر دو      -سازد. بررسی تحلیلـی  تعارض است، لزوم نقد آن را بایسته می در $پیامبراکرم
نشانگر آن است که فطري تلقـی نمـودن سـنت نـاخن کوتـاه نمـودن از زمـان حضـرت          روایات،محور مصدر و متن 

مورد نقد جدي است؛ گویا اینکه نویسنده مقاله به دنبال ارائه یک پژوهش موضوعی با اسـتفاده از روایـات    %ابراهیم
ـ      فقهی سنت کوتاه نمودن ناخن –راجع به ابعاد بهداشتی  ه یعنـی بحـث راجـع بـه     هـا اسـت و از رسـالت اصـلی مقال

  در مسیر دیگري قرار گرفته است.» هاي خود را کوتاه کنید ناخن«روایت
 

  %ممناخیم.ي.قسطر، قضوااظافیرکم، سهوالنبی، فترت وحی، فطرت، حضرت ابراهی ها: کلید واژه
                                                                                                                                        

  sattar@kashanu.ac.ir  ؛کاشان، ایران هاي خارجه دانشگاه کاشان، دیار علوم قرآن و حدیث گروه زباناستا. 1
  ؛)نویسنده مسئول( ،دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان، کاشان، ایران .2

zeinivand.khadije@yahoo.com 
   mh.hematian@yahoo.com   ،دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآنی .3

4. M. J. KISTER 
یم.ي.قسطر نگاشته نشده اسـت. و از سـوي   اي در شرح حال مناخ نامه یا کتاب خاص یا مقاله توجه به اینکه ویژه با. 5

اي  به صورت رزومه http://www.kister.huji.ac.irدیگر شرح حال کامل وي به همراه آثار و تألیفات او در سایت 
  .  گردد ه و معرفی میکامل ذکر شده بود، از اینرو این سایت به عنوان منبع اصلی در معرفی وي استفاد

  �و��نا�ۀ ��آن و �د��
 

  1401 پاییز و زمستان، 31شمارۀ 
  (مقاله پژوهشی) 193-169صص 
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 . مقدمه1

 يامـروز  نیواقـع در اوکـرا   ایسیمنطقه گال ) در1914 هیژانو 16در ( 1قسطر.ي.میمناخ
مجارسـتان بـود کـه     -شیاتـر  ياز امپراتـور  یمنطقه در زمان تولد او بخش نید شد. امتول
. مهـاجرت کـرد   نیبـه فلسـط   1939در سال  قسطرشد.  مهیسال بعد به لهستان ضم نیچند
 1940. در سـال  دندیهـا بـه قتـل رسـ     ياو که در لهستان مانده بودنـد توسـط نـاز    نیوالد

ــر يدانشــجو ــشــد. در م يدانشــگاه عب ــراســ انی ــد اتید او، دکت ــت هارتویــگ دیوی    بان
)D. H. Baneth( گواتین دوو و شلومو )S. D. Goiteinاو مأمور  1954. در سال بردارند ) نام

ـ ارتقـا دهـد و بـه همـراه احمـد ادر      رسـتان یرا در سطح دب یشد تا آموزش زبان عرب  سی
  .کرد يبه نام المجتنه را گردآور ينگار خیو تار یاز متون ادب یمجموعه بزرگ
الصـحبة   آداباز  ينسخه انتقاد کی) 1949ارشد خود ( یمدرك کارشناس يبرا قسطر
قبـل از اسـالم اختصـاص داشـت.      میقوم تم خیاو به تار ينامه دکترا انیکرد. پا هیته سلمی

(سـاموئل   و اس ام اسـترن  همیلتون الکساندر روسکین، مورخ شـرق شـناس اسـکاتلندي   
ـ   هـاي او   یافتهاز  س مجارستانیمیکلوس استرن)، متخصص شرق شنا و از او  هالهـام گرفت

 در  کـرد.  افـت یخـود را در  يدکترا یسن پنجاه سالگ رد 1964کردند. او در سال  تیحما
. گردیـد  حبـرو در دانشگاه  (استاد تمام) مدرس ارشدموفق به دریافت درجه  )1970( سال

ـ به همراه پروفسور گ 1969او در سال  ـ گلـدنبرگ، دپارتمـ   دئونی را در دانشـگاه   یان عرب
در سـال   و بـود  فایدر دانشگاه ح یدپارتمان عرب انگذارانیناز ب قسطرکرد.  سیتأس ویآو تل

ـ  یشناسـ  میو اورشـل  لیاسـرائ  یشناس شرق يها هیبازنشسته شد.  نشر 1983 و  یرا در عرب
 بـود. او در سـال  » تا اسالم تیاز جاهل« يآغازگر گفتگو نیهمچن يکرد. و سیاسالم تأس

 کسکـه توسـط مـا    يرا منتشـر کـرد، کـار    ياز انسـاب االشـراف بـالذر    يا نسخه 1971
  .آغاز شده بود 1940در دهه  2نگریشلوس

                                                                                                                                        
1. M. J. Kister 

  کوشـش   )، بـه 1( 4  ، ج م1978/  ق1398 ، روتیب ، يدور زیعبدالعز  کوشش ، به3  ، ج االشراف  انساب ، ياحمد بالذر. 2
  . م1936 ، المقدس تیب ، نیتیگو  کوشش ، به5  ، ج م1971 ، المقدس تیب نگر،یشلوس  ماکس
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در سال  و  درآمد لیاسرائ شناسی انسانعلوم و  یآکادم تیبه عضو قسطر 1975سال  در
 یانسان را در علوم لدیروچ زهیجا هم 1988در سال  . کرد افتیرا در 1لیاسرائ زهیجا 1981
را بـه او   Solomon Bublik2 زهیجـا  يدانشـگاه عبـر   1992در سال  در نهایت کرد و افتیدر

  درگذشت. 2010اوت  16در  میاورشل يدر دانشگاه عبر یاستاد زبان عرب نیا 3رد.اعطا ک
قسطر از نویسندگان پرکار در حوزه زبان و ادبیات عرب بوده است. همچنین او مطالعـات  

ي علوم اسالمی نیز داشته است و در این راستا به نگارش آثار بسـیاري بـه    هبسیاري در زمین
اثر) پرداختـه اسـت. از جملـه آثـار     15( اثر) و عبري 140( اثر)، انگلیسی 6( هاي عربی زبان

دربـاره سـه    ییها یادداشت سلمی؛ ب الصحبهآداکتاب  وي می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
در کتاب الخراج  تیسه روا یاسیو س یاجتماع پیامدهاي ،ایتانیردر موزه ب یعرب ینسخه خط

ی کتـاب الحـوادث و البـدع تـألیف     ، بررسـ ق) 303 (م بن سلیمان قرشی کوفی آدم نب ییحی
ـ  یبررسـ ..» .یماننـد غرفـه موسـ    يا غرفـه « ،یابوبکر محمد الطورطوش ـ اول ثیحـد  کی  ه،ی

 یالخطـاب، لشکرکشـ   عمـر بـن   هي انتصـابی بوسـیل  از شـورا  یدرباره گزارش ییها ادداشتی
  و دهها اثر پژوهشی دیگر اشاره نمود در غزوه ابرهه دیجد يحلوبان: نور

  
  طرح مسأله. 2

   اي انگلیسـی  اسـت فارسـی از مقالـه    برگردانـی » هاي خود را کوتاه کنیـد  ناخن« مقاله
»Pare Your Nails: A Study of an Early Tradition «وهیـان  از پژ به قلم مناخیم.ي. قسطر

ي اسالمی مسـلمانان اسـت. در ایـن     ي تحقیقات در مورد سنت و سیره مستشرق در حوزه
هاي اسالمی مسلمانان پرداختـه   به عنوان یکی از سنت» سنت کوتاه نمودن ناخن«مقاله به 

                                                                                                                                        
 روز استقاللاست که هر ساله در  لاسرائیترین جایزه دولتی در کشور  لیعا ישראל פרס :عبري به اسرائیلجایزه . 1

  )https://fa.wikipedia.org(ویکی پدیا:  شود اعطاء میبه افرادي با دستاوردهاي بزرگ علمی و فرهنگی 
اي که توسط دانشگاه عبري اورشلیم به شخصی که سهم مهمی در پیشرفت و توسـعه کشـور اسـرائیل داشـته      . جایزه2

  )www.hyperleap.com( شود. باشد، اعطا می
 تیدر سـا وي نامـه   یاز زنـدگ  میتقصورت مسـ  به یاست فارس یبرگردان و نیز معرفی آثار قسطر بخش نیمطالب ا. 3

 ) است.  http://www.kister.huji.ac.il( میبرو اورشلحدانشگاه 
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 1شده است. چنانچه از عنوان مقاله پیداست نویسنده با استناد به روایتی از سوي نبیه عبـود 

ودي پس از بررسی کوتاهی استنادي، متن آن را مورد کنکاشی مختصر قرار شناس یه نسخه
کـردن   هاي اسالمی و بهداشتی در مورد ناخن کوتاه داده است و در ادامه مقاله به تبیین سنت

  پرداخته است.
ي واکاوي روایت از امور بدون پیشینه در متون حـدیثی، فقهـی و حتـی رجـالی      سابقه

کتابهاي حدیثی از سوي مـدونان اولیـه حـدیث، رجـال نویسـان،       نبوده است و در البالي
فقیهان به صورت یکپارچه یا موردي بدان پرداخته شده است. پژوهیان نیز با الهام از همان 

اي از  ها با تضییق و بسط به واکاوي روایات اعم از یـک مجموعـه روایـی، مجموعـه     روش
فرسایی نموده  ی یک روایت خاص قلمروایات در مورد یک باب حدیثی یا موضوعی و حت

صورت روشن و به دور از هرگونه  نمایند تا پرتوهاي انوار نبوي و علوي و ولوي را به و می
  ي ظهور نشانند.  اي به منصه شبهه

ي قسطر نیز چنین منهجی به عنوان وجه مثبت آن از جهـت بررسـی یـک     در متن مقاله
ت خیلی گذرا، تقریباً پیموده شده است؛ امـا  صدوري؛ اما به صور -روایت به صورت متنی

نماید تحلیل روشی او در پـرداختن بـه    آنچه ضرورت نقد و بررسی این مقاله را بایسته می
ي نقدهایی جدي اعم از سندي و متنی به  روش قسطر دربردارنده واکاوي این روایت است.
در جامعـه یهـودي    نقدهایی که در بطن مجمعی دانشـگاهی آن هـم   روایات اسالمی است؛

ي معیوب و مملو از خدشه  هاي مستشرقانی است که چهره نشین حبرو و به تبعیت از روش
تدوین شده است؛ روشی که ارزش منقوالت  دهند؛ هاي دینی اسالمی ترویج می را، از سنت

کاهـد بخصـوص در مقالـه نگارشـی قسـطر،       حدیثی را تا حد یک متن تاریخی و ادبی می
اسـتنادهاي وي از روایـات باعـث    تـاریخی وي بـه روایـات، کاربردهـا و      عالوه بر نگـاه 

هـایی بـه    ها، باعث انتسـاب تعـارض   هایی گردیده تا بدان حد که این برداشت برداشتسوء

                                                                                                                                        
1. Nabia Aboot or Abbott 

شناس، پاپیروولوژیست و دیرینه نگـار آمریکـایی بـود. او اولـین      ) اسالم1981اکتبر  15-1897ژانویه  31نبیا ابوت (
 )http://oi.uchicago.edu by MUHSIN MAHDI ( کاگو بود.استاد زن در موسسه شرق شناسی دانشگاه شی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 27

http://oi.uchicago.edu
https://pnmag.ir/article-1-1596-fa.html


  173///  نقد و بررسی روش مواجهه قسطر در ارزیابی روایات اسالمی با تکیه بر روایت کوتاه کردن ناخنها

دامان اعتقادات شیعی و حتی در برخی موارد از اهل سنت مانند سهوالنبی شده است. از اینرو 
وار مقاله قسطر اسـت.   بدنبال نقد و بررسی جدي انداماین نوشتار ضمن روشنگري این مسأله، 

ي این مقاله توسط عبدالحسین کافی با تحلیلی بسـیار محـدود و جزئـی در فصـلنامه      ترجمه
 »حدیث اسالمی، خواستگاه و سـیر تطـور  « ، و نیز در کتاب1تخصصی علوم حدیث –علمی 

  .2ورت گرفته است) تألیف هارالد موتسکی و ترجمه مرتضی کریمی نیا ص455- 439(
ي اصـل مقالـه؛ تـاکنون     ي واکاوي نوشـتار قسـطر و حتـی معرفـی نویسـنده      در زمینه

. در پـژوهش  3ي تحریر به زبان فارسی درنیامده است اي به صورت مستقل به رشته نگاشته
نظر قسطر  متنی روایت از نقطه –رو ضمن معرفی محورهاي اصلی مقاله، تحلیل سندي  پیش

  گر عرصه سیره پژوهی مورد بازخوانی انتقادي قرار گرفته است.  به عنوان پژوهش
  

 گزارش مقاله. 3

هاي اسالمی مسلمانان بـه   به بررسی یکی از سنت» هاي خود را کوتاه کنید ناخن« مقاله
روایتـی بـدین    استناد روایتی از یک نسخه پاپیروسی از خانم نبیـه عبـود پرداختـه اسـت.    

ل حدثنی عقیل عن ابن شهاب قال بلغنا ان رسول اهللا علیـه  قال وحدثنی اللیث قا«مضمون: 
الم: کان نْ یسال السلِ فیجبه الرؤیا ع ج رَاراً یسالهم أَبوا فاذا الرَّ م م د یخبره فَلَ ح م أَ ه نْ بشـیء  م 

رّا د اظفارهم فَ ها و طَالَت قَ خَلَ خَ دس قَالَ و رَونَ فَ رَونَ و تَ ذَا تَ ی ههم ف درصـدد  روایت  ».اظفارِ
قسطر با تکیـه بـه روایـات     بیان رابطه بین ندیدن رؤیاي صادقه و کوتاه نکردن ناخن است.

و  $اکرم اسالمی به پیامدهاي دیگر عدم رعایت این سنت نظیر عدم نزول وحی بر پیامبر
                                                                                                                                        

  .1384، بهار و تابستان 36-35شماره . 1
ـ ن یمـ یکر یتطور، مترجم: مرتضـ  ریخواستگاه و س ،یاسالم ثی، حد1389هارالد،  ،یموتسک. 2 و  ثیقـم، دارالحـد   ا،ی

  .ثیپژوهشکده علوم و معارف حد
کاظم در مجلـه دراسـات   توسط جاسم محمد» لمستشرق الیهوديا« عنوان. در مورد معرفی قسطر یک مقاله کوتاه با 3

 ةالحیر« چاپ شده است. در این مقاله نویسنده با نگاهی نقادي موضوع کتاب 2016استشراقیه در شماره نهم، پاییز 
، م2016 جاسـم، خریـف  محمد (کـاظم،  قسطر را مورد واکـاوي قـرار داده اسـت.   » بیةوصلتهما بالقبائل العر مکة و

، العـدد التاسـع،   »بیـة وصـلتهما بالقبائـل العـر   مکة  و ةالحیر« مائیر یعقوب قسطر، رأي فی کتابه« مستشرق الیهودي
  .)140-131ص
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  (سهوالنبی) پرداخته است. اشتباه در اداي درست رکعات فریضه نماز
متنی آن به صورت کوتاه پرداخته است  -، به بررسی سنديتنویسنده پس از ذکر روای

 »/تقلیم اظفـار « و سپس  آن دامنه روایت را توسعه داده و با ذکر روایات دیگر از خانواده
تشکیل خانواده حدیث  به بررسی جوانب بهداشتی، وجوب و استحباب آن پرداخته اسـت.  

به خود اختصاص داده است، بحث فطري پس از این بررسی که تقریباً حجم بیشتر مقاله را 
عنـوان نتیجـه مقالـه بـازگو نمـوده و از آن       %بودن این سنت را از زمان حضرت ابـراهیم 

  گیري نموده است.   شروع این سنت را نتیجه حضرت
 

 نقد مقاله. 4

مصدریا و محتوایی ذیل  ترین ایرادات جدي بر این مقاله تحت عناوین نقد سندي/ عمده
  :قابل احصاست

 
 مصدر روایت. 4-1

ي پاپیروسـی   چنانچه پیشتر آمد روایت اصلی مورد استناد نویسنده مقاله از یک نسـخه 
ي منابع شیعه وسنی قدیم توسط خانم نبیه عبود به دست آمده است. با احصایی که در کلیه

 صورت گرفت، چنین روایتی در هیچکدام از آن منابع ذکر نشده است. این روایت در کتاب
»STUDIES IN ARABIC LITERARY PAPYRI II«اتی درباره ادبیات پاپیروسـی  ، مطالع

ي در آنجا به  یسنده) و نوAbbott, 2/166( عرب، جلد دوم تألیف خانم نبیه عبود آمده است
سنت پرداخته است؛ امـا  بـدیهی اسـت کـه      به نقل از منابع اهل» رأي و رؤیا« تفسیر کلمه

برانگیـز    اي که در اینجا تأمـل  دیث دست نیافته است. نکتهي اصلی ح قسطر خود به نسخه
است اینکه چگونه خانم نبیه عبود به این روایت دست یافته اسـت، امـا در منـابع شـیعی و     

  شود.   سنّی ردپایی از آن دیده نمی
تر اینکه هم در متن مقاله قسطر و هـم در کتـاب عبـود، ایـن روایـت       نکته قابل توجه 

هري به صورت مرسل نقل گردیده است و از سوي دیگر اینکه در سـند  توسط ابن شهاب ز
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(به ما رسیده است)، که تردیدها  »بلغنا«این روایت ابن شهاب زهري تصریح نموده است که
  نماید.   بیشتري را در مورد اصل وجود این روایت و صحت آن ایجاد می
بـه نقـل از ابـن     1ز خرگوشیدر همین مقاله نیز قریب به همین روایت را قسطر به نقل ا

د« سیرین با این مضمون نقل کرده است که: قَ ـولِ  عنْ روي فَ س ر  ـه ـه  $اللَّ  یسـأل  کـان  أَنَّ
ه لْ یوم کل أَصحابِ رأي ه د ح م أَ نکُ ون رؤیا مفیعبرها رؤیاهم علیه فیقص ،م ه م لَ م ثُ ه لَ أَ ایامـا  س 

م د یقص فَلَ ح م أَ ه نْ قالَ رؤیا، م م فَ ه رَونَ کیف: لَ ـد  اظفارهم أَنْ ذلک و الرفغ اظفارکم فی و تَ  قَ
طَالَت نْ تقلیمها واصـحاب  از روز هـر  کـه  است شده روایت $خدا رسول از»: الفطره م 
 آن و گفتنـد  مـی  او بـه  را خـود  خواب اید، دیده خوابی شما از یکی آیا که پرسید می خود

هایشـان   ود. پس از روزگاري چند از آنها درباره خـواب نم خوابهایشان را تعبیر می حضرت
(زیـر)   پرسید اما کسی گزارشی نداد؛ پس به آنها گفت: چگونه خواب ببینید در حالیکه در

هایتان که بلند شده است، چرك وجود دارد؛ حال آنکه کوتاه نمودن نـاخن از فطـرت    ناخن
سنت در مورد مصدر این روایـت  جستجو در مورد منابع موجود روایی شیعه و اهل » است.

 اي را بدنبال دارد که در مورد مصدر روایت خانم عبود انجام گردید.  همان نتیجه

هـاي خطـی    در متن مقاله، منبع مورد استناد قسطر در مورد روایت خرگوشی از نسـخه 
این کتاب البشاره و النذاره فی تفسیر االحالم قید شده است. با واکاوي بسیاري که در مورد 

اي که بر وجود خارجی ایـن کتـاب داللـت نمایـد و بتـوان از       منبع صورت گرفت. نگاشته
رهگذر آن به وجود این روایت در آن منبع دست یافت، ناتمام است؛ اما از سوي دیگر این 

سیرین از سوي خرگوشی نقـل   تألیف ابن منتخب الکالم فی تفسیر األحالمروایت در کتاب 
سـیرین   ). در مورد سندیت احادیث ابوسـعد در کتـاب ابـن   1/42 ین،سیر (ابن گردیده است

هاي کاملی از کتاب البشاره و النذاره فی تفسیر االحالم در دسـترس   باتوجه به اینکه نسخه

                                                                                                                                        
. ابوسعد عبدالملک بن ابی عثمان محمد بن ابراهیم واعظ خرگوشی نیشابوري مشهور به واعظ از علماي قرن چهارم 1

الکریم، الزهـد، دالئـل النبـوه، البشـاره و      لیفاتی چند نظیر: تفسیر القرآنتأهجري قمري در نیشابور بوده است. از او 
(النیسـابوري   النذاره فی تفسیر االحالم، شرف المصطفی فی ثمانیه اجزاء و سیرالعباد و الزهاد برجـاي مانـده اسـت   

    .)220،1384؛ فارسی، 4، 1971الخرکوشی، 
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هاي به جا مانده از این کتـاب   اما از سوي دیگر از مقابله نسخه نیست؛ داوري سخت است؛
صـورت اسـتقراي نـاقص و  باتوجـه بـه یکسـانی       به  -و کتاب تفسیر االحالم ابن سیرین 

 فهرست دو کتاب و نیز انتساب بسیاري از روایات کتاب تفسیر االحالم ابن سیرین با تعبیـر 
توان چنین نتیجه گرفت که روایات کتاب ابن سیرین تقریباً همـان  می -به ابوسعد» استاذنا«

؛ مرکـز دائـره المعـارف بـزرگ     264(انصاري،  روایات کتاب البشاره و النذاره ابوسعد است
  )1335/3اسالمی، 

توان مرسل بـودن روایـت    اگر مصدر روایت همان کتاب ابن سیرین فرض شود، باز نمی
گونه سندي براي این روایت نادیده گرفت. در نقطه دیدگاه حـدیثی مسـلمانان    را بدون هیچ

تـراز  صحبت از سند حدیث همتاي صـحبت از مـتن حـدیث در بررسـی یـک روایـت از       
یکسانی برخوردار هست و اصوالً یکی از مزیتهاي پژوهشی مسلمانان نسبت بـه تحقیقـات   

)؛ اما این مساله بـه معنـاي نادیـده    283(الصالح،  مستشرقان داشتن سند و بررسی آن است
  گرفتن یک روایت و ارزیابی متنی آن روایت نیست. 

محتـواي آن روایـات بـه    قسطر پس از ذکر روایات پیش گفته در پایـان جهـت تأییـد    
ـنْ   « روایتی از کتاب علل الحدیث ابن ابی حاتم بدین مضمون پرداخته است: ـی ع وسألت أَبِ

قاء، عن عبد اهللا بر أَبِی الو د نْ فَائع ،ي رِ صب ارِ الْ تَ ل بنُ الْمخْ ـنِ  حدیث رواه الفَضْ فى، ع نِ أَبِی أَو
النبی$ فی ه قَالَ: کَ قُتَص أَنَّ د لُوءمم م فارکُ م، وأَظْ   ) 6/94حاتم،  (ابن ابی ».وسخًا؟ ةٌرؤْیاکُ

اي از روایت رسیده  است که از روایت خانم عبود مبنـی   قسطر در نهایت به همان نتیجه
 ها و دیدن رؤیـاي صـادقه اسـتنتاج نمـوده بـود      ي مستقیم بین کوتاه نمودن ناخن بر رابطه

  ).  442(موتسکی، 
در رجـال شـیخ طوسـی، از     ن مختار بصري  که در روایت ابن ابی حاتم آمـده؛ فضل ب

ما در منـابع دیگـر بـه تأسـی از     )؛ ا269طوسی، ( شمرده شده است %اصحاب امام صادق
؛ 6/94حـاتم،   ابـی  ابـن  انـد.  حاتم وي را مجهول و حـدیث مـذکور را منکـر دانسـته     ابی ابن
حدیث مذکور، فقط یک حدیث دیگـر از وي   ) در منابع حدیثی عالوه بر2/556عیسی،  آل
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أخبرنا أبو بکر، محمد بن عبداهللا بن زکریا، قال: حدثنا محمد « بدین عبارت نقل شده است:
بن عبدالوهاب الثقفى، قال: حدثنا أبو األحوص، محمد بن الهیـثم؛ حـدثنا ابـن عفیـر قـال:      

عـن أنـس؛ أن رسـول     حدثنا الفضل بن المختار البصرى؛ عن هشام بن حسان؛ عن الحسن،
  )  274(سلمی،  »فلیغتسل)الجمعة (من جاء منکم  اهللا، صلى اهللا علیه وسلم، قال:

شایان ذکر است این حدیث به طرق متعدد و از سوي راویان بسیاري  از طریق نـافع و  
؛ 4/235ابوالشـیخ،  ؛ 8/3005(ابن قانع بغـدادي،   ختم شده است $ابن عمر به پیامبراکرم

اما فقط در نقل از فضل به مختار بصري است که به مالک  ؛1)8/217بونعیم، ا؛ 202سهمی، 
اسناد داده شده است و بنابراین فضل بن مختار را در نقل این حدیث متفـرد نمـوده اسـت.    
شاید بدین جهت بوده است که ابن ابی حاتم محدث و معلل بزرگ حدیثی به مجهول بـودن  

وجـود شـاهدهاي بسـیار بیشـتر در نقـل از      وي و سپس به منکـر بـودن حـدیث بـدلیل     
). نیـز  6/94حـاتم،   (ابن ابی توسط نافع و سپس ابن عمر حکم نموده است. $پیامبراکرم

الحدیث ابن ابی حاتم نقـل   نقل از فضل بن مختار تنها در عللروایت مورد استناد قسطر به 
  شده است.

ینکه چـرا شـروع بحـث در    نماید: ا از اینرو همچنان سئواالت پیش گفته خودنمایی می
هاي فطري مسلمانان باید با روایاتی شـروع شـود کـه مصـادر و منـابع       مورد یکی از سنت

خارجی مورد وثوق و مورد دستیاب در مورد آن وجود ندارد؟ چگونه چنین احـادیثی بـر   
فرض اینکه واقعاً وجود داشته باشند، فقط در دسترس مستشرقانی همچون خـانم عبـود و   

ي  ند و از  تیررس سایر منابع مورد استناد علماي اسالمی خارج هستند و نحـوه قسطر هست
دستیابی به آن عموماً وجود ندارد و یا برفرض وجود خـارجی داشـتن، دسـتیابی بـه آنهـا      
                                                                                                                                        

، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه صـلّى  ، نا یزید بن هارونمةحدثنا الحارث بن أبى أسا. 1
أخبرنا إسحاق بن أحمد، قال: ثنا رسته، قال: ثنا عبید اللّه بن ؛ » فلیغتسل الجمعةمن جاء إلى «اللّه علیه و سلّم قال: 

حـدثنا  ؛ » فلیغتسـل  جمعـة المن أتى : «$، قال: ثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبی  سفیان الغدانی
، قال: ثنا همام، عن نافع، عن ابن عمـر،   ، قال: ثنا یعقوب بن یوسف أحمد بن الحسن، قال: ثنا علی بن مسلم الطوسی

؛ حدثنا أحمد بن الحسن، قال: ثنا عبد اللّه بن بشر بن بشر بن شعیب » فلیغتسلالجمعة من أتى :« $قال النبی قال:
  و الخ ذلک... .  ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبی مثلهحنیفةوسف القاضی، عن أبی الرّازي، قال: ثنا أبو ی
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  مشکل و طاقت فرساست؟
اگر از دو روایت اول برفرض وجود خارجی آنها و با فرض عدم سهولت دستیابی به آنها، 

ود؛ چگونه قسط به روایت فضل بن مختار  از سوي فردي که مجهول است کـه  پوشی ش چشم
  شود، استناد جسته است؟   در میراث حدیثی حاضر جز ردپایی از دو حدیث از وي دیده نمی

گفته انتقاد اساسـی در مـورد مصـادر حـدیث قلمـوا ...، اسـتفاده        از جمع مطالب پیش
راوانی آنها، اسناد بسیار و منابع و شاهدهایی براي توان ف ؛ استناد به احادیثی که نمیشود می

قابل دسترس هستند و یا از عموماً یا غیر روایات قسطر در منابعی که آن در روایات یافت.
روایاتی هستند که آنچنان باید و شاید قابل استناد از لحاظ رجـالی و اسـنادي نیسـتند تـا     

  اند.  شمرده شدهمناکیر  آنجا که  از دیدگاه محدثان از اباطیل/
  

 متن روایت. 4-2

قسطر پس از ذکر روایاتی چند در مـورد استنادسـازي سـنت اسـالمی کوتـاه نمـودن       
ها، به بیان  تأثیر این سنت بر صحابه برآمده و از تأثیر  عـدم توجـه بـدان حتـی در      ناخن

و حتی به مخاطره انـداختن ادامـه وحـی بـر      $رفتار و حاالت پیامبر همچون سهوالنبی
شروع ایـن سـنت را از زمـان     او بر مبناي همین روایات؛ سخن گفته است. $پیامبراکرم

که نقدهاي فراوانی بر آنهـا   -دانسته است. قسطر در اثناي همین مطالب  %حضرت ابراهیم
ا واجب بـودن ایـن   هاي فقهی در مورد مستحب ی اي استطرادي به بحث به گونه -وارد است

هاي بهداشـتی و اجتمـاعی    به جنبهاي توانسته است  به گونه . هرچند اوسنت پرداخته است
چنـان کـه در    آن» تقلـیم اظفـار  « این سنت بپردازد؛ اما از رسالت اصـلی بحـث در مـورد   

هاي حدیثی کتب شیعه و اهل سنت است، فاصله گرفته است. در ذیل به نقد هریـک از   باب
  این موضوعات پرداخته می شود:

  
 . سهوالنبی4-2-1

غافل شده و مرتکـب سـهو در    $اکرم روزي پیامبر«ن مقاله چنین آمده است که در مت
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هـاي   کنندگان در نماز، که ناخن نماز گردید و این خطا در نماز به خاطر عمل برخی از شرکت
  )  443؛ موتسکی، Kister, 66( »ایجاد گردید. $خود را تمییز نکرده بودند، براي پیامبراکرم

ي پیامبراکرم  هرگونه خطا و گناه از لوازم عصـمت در همـه امـور و در هـر    از  $تبرّ
ف در مـذاهب  ي مسلمانان با اخـتال  ) و این از اعتقادات قاطبه1/36، (المطرفی حالی است

ي آن از حیث اجبار الهی  اي موارد قائل به توسعه و یا تضییق دامنه آنهاست هرچند در پاره
) برخـی وقـوع   43 و 41(االحسـائی،   اند ی شدهبر منع گناه یا اشتباه و یا از حیث لطف اله
دانند  دانند و آن را از امور عادي می جایز می $خطا در غیر تبلیغ دین را براي پیامبراکرم

هـاي   از شیعه و اهـل تسـنن چهـره    ).2/135طباطبایی، ( پذیر است که براي هرکس امکان
قرطبـی صـاحب    حسن طبرسی، صاحب مجمع البیـان،  بن شاخصی نظیر شیخ صدوق، فضل

اند و مستند خود را وجود روایـاتی   تفسیر قرطبی، وجود دارند که به سهوالنبی اعتقاد داشته
). علمـا و پژوهشـگران   101راد،  (محمـدي  دانند معتبر در میان انبوه روایات در این باره می

 1بسیاري در توجیه و یا رد ایـن مسـأله مهـم در مـورد عصـمت نبـوي نظیـر شـیخ مفیـد         
نماید روایاتی است که قسـطر از منـابع    اند. آنچه در مورد این مقاله جلب توجه می هپرداخت

بخاطر عدم کوتـاه نمـودن و تمییزنمـودن     $اکرم متقدمین اهل سنت در مورد سهو پیامبر
نقل نموده که تفاوت معناداري با روایات  $ها از سوي صحابه براي پیامبراکرم میان ناخن

فرسـایی شـده اسـت، دارد. در آن روایـات عمومـاً       ورد آنهـا قلـم  سهوالنبی که بسیار در م
-293؛ التمیمـی،  61-57(ابراهیمی راد،  خود دچار سهو در نماز شده است $پیامبراکرم

اما در روایات مورد استناد قسطر نظیـر روایـات ذیـل، رفتـار صـحابه و اطرافیـان        2)306

                                                                                                                                        
، ضمن احصا و واکـاوي روایـات دال بـر    $فی عدم سهوالنبی اي کوتاه و مختصر با نام رساله  . شیخ مفید در رساله1

ه اعتقاد به آنها حـرام اسـت و   سهوالنبی، به رد و پاسخ به آن پرداخته است و آنها را روایات آحادي دانسته است ک
را هم در عمل و هم در شریعت از هرگونـه خطـایی    $مصداق عمل به ظن هستند بدلیل اینکه خداوند پیامبراکرم

  )22(المفید،  حراست نموده است.
ـ   2 ه بـودن  . (براي پیجوئی روایات سهو النبی و تاثیرپذیري شیعه از احادیث اهل سنت در خصوص سهو النبـی و ارزیـابی منتقل

ـ  سـهو  يهـا  انگـاره  يمـورد  یبررس ؛یعیش درون ینقش اخبار منتقله در افتراقات کالم این اخبار بنگرید به: ـ و تحر یالنب  فی
  .   )110- 91، ص 1400، پاییز و زمستان 27سال دوازدهم، شماره دوم، پیاپی معرفت کالمی؛  ؛نیستار، حس؛ قرآن
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  گردیده است: $اکرم باعث سهو پیامبر $پیامبراکرم
ـذَّاء، أنـا      « × انَ الْحـرْو ـنُ م ب ـک لالْم د ب ثنا ع ،ي هوازِ أَ لِ بنِ أَیوب الْ ه نُ سب د مح نَا أَ ثَ د ح

د اهللاِ ب نْ عمٍ، ع یسِ بنِ أَبِی حازِ د، عنْ قَ نِ أَبِی خَالیلَ ب اعمس ي، عنْ إِ هوازِ أَ د الْ ینُ زب اكالضَّح 
ــع ـ س ــنِ م ـ ــالَ:   ب ـ ــم، قَ ـ هِ ـــک تَ ــولَ اهللاِ، إِنَّ ـ س ــا ر ـ ــالُوا: ی ـ ــالَ: قَ ـ ــاود قَ ـ ــی م ـ ــا ل ـ  لَ

م ه ْفغُ أَ ر و م دکُ ح ینَ أَ ب رِه فُ ه؟ ظُ لأَنَام10/185(الطبرانی،  »و(  
یلَ « × ق ه، فَ الت ی صف م ه أَو م صلَّى، فَ سلَّ و ه ی بِی صلَّى اهللاُ علَ رْوى أَنَّ النَّ یـالَ:    و قَ یـه، فَ ف ـه لَ

»م لَا أُوه فی ْفغُ کَ ر و م دکُ ح ینَ أَ ب رِه فْ ه ظُ ت ْفغُ «وأَنْملَ سخَ: والرُّ و ه راد بِ حِ الـرَّاء     أَ ـتْ فَ ـو بِ ه رِ، و فْ الظُّ
م طُولَ هِ ی رَ علَ کَ ها، وإِنَّما أَنْ ضَمارِ و فَ   )1/400(البغوي،  .»األَظْ

ـوب،  أَخْبرَنَا أَ × بو عبد اهللاِ الْحافظُ، ومحمد بنُ موسى، قَالَا: حدثَنَا أَبو الْعباسِ محمد بنُ یعقُ
ـ  ع ،دنِ أَبِی خَالیلَ باعمنْ إِسانَ، عفْینْ سفْصٍ، عنُ حنُ بیسثَنَا الْحدمٍ، حاصنُ عب دیثَنَا أُسدنْ ح

سِ بقَی     :ـت مهـالُوا: أَو ـا، فَقَ یهف مهـأَو نِ أَبِی حازِمٍ، قَالَ: صلَّى رسولُ اهللاِ صلَّى اللَّه علَیه وسلَّم فَ
  ).10/345؛ العسقالنی، 4/275(البیهقی،  »وأَنْملَته ظُفْرِه فَقَالَ: ما لی لَا أَوهم ورفْع أَحدکُم بینَ

ه الْ« × نْ م یثُ ود م«ح لَا أُوه فی ه کَ ت ره وأنْملَ فُ ینَ ظُ کم بْفغُ أحد خ » ورس نَا و اهْفغِ ه الرُّ راد بِ أَ
ـا         ه ـون بِ کُّ تَح ـم م ثُ ـارکُ فَ قَلِّمـون أَظْ ـا تُ ـم لَ کُ َنى أَنَّ عالْمکم. وْفغِ أحد خُ ره قَالَ: ووس ر، کأنَّ فُ الظُّ

ها ما ق بِ م، فیعلَ کُ فَاغَ ر سخ. أَ نَ الوا میه 2/244األثیر،  (ابن »ف(   

ي سـند   روایات دیگري  نیز کم و بیش با همین تعبیر به صورت مرسل با حذف سلسله
روایت گاهی به نقل از آخرین راوي ابـن مسـعود و یـا گـاهی بـه تعبیـري تقریرگونـه از        

سـلّام،   بـن  ؛ القاسـم 2/102؛ القرطبـی،  1/185(الترمـذي،   نقل شـده اسـت.   $پیامبراکرم
  و...). 5/168؛ الهیثمی، 6/246ري، ؛ االزه1/198؛ ابن تیمیه، 1/362؛ السفارینی، 1/262

است. » قیس ابن ابی حازم«ي مشترك تمامی نقلها،  ت حلقهادر بررسی سندي این روای
ابن سعد، ( برخی از منابع رجالی وي را از تابعین و مخضرمین مورد وثوق در روایت معرفی

ابـن عسـاکر،   ( اند. و برخی دیگر احادیث وي را مناکیر دانسته )1/288بن حنبل، ؛ ا2/193
) در منابع رجالی غالباً، وي را عثمانی و راوي ده نفر از صحابه بخصوص ابوبکر، 49/460
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ابـونعیم،  ( انـد  زعم منابع اهل سنت)، مجاهد، ابن مسعود و ... معرفی نمـوده  (به %عمر، علی
برخی از منابع هم پس از نقل این روایـت، بـه    .)449 و 12/448؛ خطیب بغدادي، 4/122

  ).  19/97(السیوطی،  اند.وثاقت رجال سلسله سند به نقل از بیهقی، تذکر داده
ـ  بر ان آن بـا غمـض عـین    فرض اینکه بتوان ارسال این روایت را با وجود وثاقت راوی

پرسـش در شـاهراه پاسـخ     این فرض ذهن جوال پژوهشگر را از طور قاطع  پذیرفت؛ اما به
  نماید: آرام نمی
که در باالترین حداعالي عقول بشري قـرار دارد، نتوانـد در    $اکرم چگونه پیامبر ●

  بهترین حالت عروج معنوي، نماز، تمرکز مشاعر خود را حفظ نماید و دچار سهو گردد؟
 تحت تأثیر یک امر بهداشت فردي و شخصی که خـود ملـزم   $اکرم چگونه پیامبر ●

ثیر بهداشـت اطرافیـان خـود قـرار     به رعایت آن بوده است، چنان در این حالت تحـت تـأ  
گیرد که در امري معنوي که غالب آیات قرآن کریم بدان دستور اقامه داده اسـت و آن را   می

  نماید، دچار سهو گردد؟ معرفی می 1ي استعانت از حضرت حق مهمترین وسیله
، نماز و امور عبـادي بـیش از هرچیـز دیگـري     $بودن پیامبراکرم شک در اسوه بی ●

، در ایـن مـورد   $نقش اساسی در ترویج دین اسالم داشته است، پس چگونه پیـامبراکرم 
  دچار سهو گردیده است؟

ها  ، از رهگذر سهو در نماز بدنبال اهمیت کوتاه کردن ناخن$اکرم فرض که پیامبر بر ●
ید لزوماً تبیین آن مالزم بـا فـدا نمـودن یـک امـر      تواند با ي اطرافیان باشد، آیا این امر میبرا

باتوجه به اینکه در دین اسالم اعمال دینی همـه در   خصوصاً واجب یا مستحب دیگري باشد؟
  یک درجه از اهمیت نیستند و قابل انقسام به واجب، مستحب، مکروه و حرام هستند.  

  
  . جاللت شأن صحابه4-2-2

عی و ذکر فراوان آن در منابع اهل سـنت چنـین بـه    از عدم ذکر این روایت در منابع شی

                                                                                                                                        
ا. «1 لَ الصرِ و ب الص وا بِ ینُ ع تَ اسا ةِو نَّه ینَ لَکَبِیرَةٌ وإِ ع اش خَ لَى الْ ا ع   )45 ،بقرهال( »إِلَّ
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ذهن متبادر می شود، که شاید علت ذکر این روایت، بیان اهمیت جایگاه صحابه و تأثیر رفتار 
خـود   $به عنوان خاتم مرسلین باشـد. حـال آنکـه پیـامبراکرم     $آنها حتی بر پیامبراکرم

ي مقـدماتی دارد، از مقـدمات نمـاز    کننده احکام دین بوده است. بدیهی است هر امر عباد بیان
رسـد کـه    طقی به نظر مـی ي هرگونه پلیدي به هنگام وضو و غسل است؛ بنابراین من رفع ازاله
ي نماز و مقدمات آن، ماننـد وضـو و    به هنگام نزول حکم نماز به تبیین مسأله $پیامبراکرم

    ا باشد، بپردازد.ه ي هرآنچه که باعث ابطال وضو مانند وجود وسخی در زیر ناخن ازاله
الذکر، این مسأله جاي تأمل دارد که چرا بسیاري از مستشـرقان   گذشته از تأمالت فوق

رغم اینکه در  نمایند؟ علی در تحقیقات خود به صورت غالب به منابع اهل سنت مراجعه می
حال حاضر بخصوص براي مستشرقان امـروزي ماننـد قسـطر دسـتیابی بـه منـابع شـیعی        

تیابی به نسخ خطی نیست. حال آنکه جاي دارد در یـک تحقیـق علمـی در    تر از دس سخت
بررسی یک سنت اسالمی به همه منابع موجود اعم از شیعه و سنی نگریسته شود و مسـأله  
به صورت یکپارچه بررسی شود و اگر در مواردي اخـتالف دیـدگاهی از سـوي صـاحبان     

  مذاهب وجود داشته باشد، به آن پرداخته شود.
  
 مخاطره در روند نزول وحی. 4-2-3

در ادامه مقالـه بـه تـأثیر کوتـاه ننمـودن       "هاي خود را کوتاه کنید ناخن"نگارنده مقاله 
ها، در ادامه روند نزول وحی اشاره نموده است. وي ضـمن بیـان شـأن نـزول هـا در       ناخن

 2سـوره کهـف   25-24؛ 1سوره مـریم  64، در پی آیات $تأخیر نزول وحی بر پیامبراکرم
را از علل تأخیر وحی به  $عدم رعایت این مسأله از سوي صحابه و اطرافیان پیامبراکرم

  )(kister ,67 دانسته است. 3سوره ضحی 3ویژه در مورد آیه 

                                                                                                                                        
1 .ی نَس ک ب ما کانَ ر و ک نَ ذلی ما ب نا و لْفَ ینَ أَیدینا و ما خَ ما ب لَه ک ب رِ ر م لُ إِالَّ بِأَ زَّ نَ تَ   .او ما نَ
ک إِذا نَسی. 2 ب رْ ر کُ نْ یشاء اللَّه و اذْ وا فـی   ت و قُلْ عسىإِالَّ أَ بِثُ رَب منْ هذا رشَداً * و لَ بی لأَقْ نِ ریدهنْ ی کَهفهِـم ثَـالثَ     أَ

ائَ عاًم سوا ت ادداز نینَ و ۀٍ س.  
لى. 3 ک و ما قَ ب ر ک ع دما و.  
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سلیمان  بن باره روایتی کهن از تفسیر مقاتل قسطر بدون ذکر روایت، مستند خود را در این
 چنین آمده است: مانیسل بن مقاتلیت در تفسیر نماید. اصل این روا به نقل از مجاهد ذکر می

: أبطأت الرسل على رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم، ثم أتاه جبریل فقـال:   عن مجاهد قال«
، و ال  ، و ال تنقون بـراجمکم  قال: کیف نأتیکم و أنتم ال تقصون أظفارکم» ما حبسک عنی؟«

زَّ نَ تَ ـک  تأخذون شواربکم و ال تستاکون و قرأ و ما نَ برِ ر م ـأَ لَّا بِ ایـن روایـت در منـابع    ».  لُ إِ
ثعلبـی،   ؛7/2414(ابـن ابـی حـاتم،     تفسیري اهل سنت صرفاً به نقل از مجاهد آمده است.

؛ حــوي، 5/220؛ ابـن کثیـر،   6/72؛ میبــدي، 10/764؛ طبرسـی،  309؛ واحـدي،  6/223
نصور به عبد بن حمید ها این روایت توسط سعید بن م و ...) هرچند در برخی نقل 6/3293

)؛ وجه مشترك در مورد 4/279(سیوطی،  و ابن منذر و ابن ابی حاتم اسناد داده شده است
این نقلها، مرسل بودن آن توسط مجاهد است. مفسران بر مرسل بودن آن صـحه گذاشـته و   

  )3/139(ابن جوزي،  اند.اعتبار دانسته اي از موارد به صراحت آن را بی حتی در پاره
هـاي   یر مسائل پیش گفته در مورد مستندات قسطر، همچنان ذهن را با پـیچ و تـاب  نظ

ي زمـانی چنـدروزي    سازد. اصل فترت وحی در بازه بسیاري در هضم مطالب آن همراه می
 و 169تـاش،   (طالـب  مفسران و علماي قرآنی پذیرفته شده اسـت برخی از کوتاه، از سوي 

آن هم در ابتـداي نـزول قـرآن کـریم، بـه کوتـاهی       رت وحی ت)؛ اما اینکه دلیل این ف173
نماید. بخصوص اینکه برخی از مفسران عـالوه   ها پیوند داشته باشد، بسیار سخیف می ناخن

اند که در پی سـئوال   بر ارسال و ضعف روایت مجاهد، آن را مخالف نقل سبب نزولی دانسته
مأمور بودن خویش در بر ، در پاسخ $در مورد تأخیر وحی پیامبراکرم $از پیامبراکرم

؛ حقـی  2/483(خطیب شربینی،  تصریح نموده است بعثتش، نزول وحی و حتی احتباسش،
 ) در برخی از تفاسیر نظیر سبب نزول نقل شده از سـوي مجاهـد، بـا لفـظ    5/347برسوي، 

(طبرسـی،   آمـده اسـت   $اکـرم  و با لحنی پرسشی از سوي مسـلمانان از پیـامبر  » قیل«
  نبودن ناقل آن، در کنار ارسال، ضعف آن را دوچندان می نماید.  ) که مشخص 10/764

آمیز مشرکان بـه   هاي طعن احتمال دارد چنین تعبیري از سوي مسلمانان در مقابل کنایه
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ـ ؛ 20/308(ابوالفتـوح رازي،   در مورد انقطاع و احتباس وحـی باشـد   $پیامبراکرم  ضیف
اطالعـی مشـرکان از وحـی و فتـرت      بـی که، این احتمال، بدلیل  )، حال آن5/340 ،یکاشان

) در تفاسیر در مورد فتـرت وحـی بـه صـورت     7/578 (مغنیه، وحی، قابل پذیرش نیست.
اند؛ بدان دلیل کـه اولـین نـزول     عمده پاسخ، آن را آمادگی براي ادامه دریافت وحی دانسته

ـ  شـده بـود   $درپی براي پیامبراکرم هایی پی وحی منجر به احساسات و غلیان انی، (طالق
هـاي دیگـر بـه فتـرت وحـی در صـندوقچه        رغم این پاسخ، همچنان پاسخ )؛ علی4/139

هاي مربوط بدان ناتمام مانده است و شاید بتوان حکمـت الهـی در مـورد آن را تـا      پرسش
  کلی قبول نمود.   ي واکاوي آن، به عنوان پاسخی دربسته و هنگامه

زهاي ابتدایی نـزول وحـی در فضـاي    اما آنچه بارز است اینکه فترت وحی آن هم در رو
تواند خود را در محـور یـک    شرك آلود و پر از خألهاي فکري و روحی عرب آن زمان، نمی

امر فقهیئ غیرواجب باوجود عدم تبیین امور فقهـی بسـیاري کـه در انتظـار تبیـین از سـوي       
در ادامه نزول وحی بوده است، بچرخاند و اصوالً ربط معناداري میـان مسـأله    $پیامبراکرم

گفتـه، فتـرت وحـی     عدم کوتاهی ناخن و انقطاع وحی وجود ندارد. گذشته از مطالـب پـیش  
  )36زاده،  فقهی( ي زمانی هنگام نزول وحی بوده است.  اي طبیعی و قابل تکرار در دوره پدیده
  

 ب. حسن تخلص ناقص مطال4-2-4

ي  بررسی ابعاد فقهی و بهداشتی ناخن کوتاه نمودن که تقریباً حجم بیشتر مطالـب مقالـه  
هـاي مقالـه اسـت. بحـث در مـورد       قسطر را به خود اختصاص داده است، از دیگر بخـش 

مستحب یا واجب بودن آن، آداب کوتاه نمودن اعم از زمان و مکان این عمـل در احادیـث   
مسیر مقاله را تغییـر داده اسـت و آن را تبـدیل بـه یـک      ، گویی $منسوب به پیامبراکرم

هاي مقاله، کاربستی اسـت   ي بخش بررسی فقهی در مورد این سنت نموده است. گویی همه
بهداشتی. هرچند قسطر در همین بخـش بـه    –گفتمانی در راستاي پرورش این بحث فقهی 

مقالـه بـدنبال گسـتردگی     ي  احادیث بسیاري استناد نموده است؛ اما گویی بیشـتر نویسـنده  
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آیـد کـه همـه مطالـب بـه       مطالب این بخش است. در نگاهی اجمالی به مقاله، چنین برمـی 
هاي نوشتاري  اي منطقی به هم پیوند دارند؛ اما استطراد مطالب و تشتت آنها، از ویژگی گونه

  . 1نماید و پژوهشی قسطر است که عیوب تحقیقی کارهاي وي را آشکار می
شمارد؛ اما بـا مداقـه    این بخش؛ ناخن کوتاه نمودن را از سنن مسلمانان می نویسنده در

رسـد کـه از    در مورد مطالب مورد استناد قسطر از منابع فقهی اهل تسنن، چنین به نظر مـی 
شـقّ دیگـر     نگاه وي، مسلمانان همان گروه اهل تسنن هستند و بنابراین پـرداختن بـه فقـه   

  عراب ندارد. مسلمانان یعنی شیعه محلی از ا
ترین بخش مطالب استطرادي این بخش، پرداختن به واجب یا مسـتحب بـودن ایـن     مهم

تسنن به این نتیجه رسیده است کـه   بندي آراي علماي اهل سنت است، که در نهایت با جمع
ـا  « در روایت:» فلیس منّا« تعبیر م اظفاره و یجز شاربه فلـیس منّ » من لم یلحق عانته و یقلّ

    2شود. عدم رعایت سنت نبوي دارد و وجوب از آن برداشت نمیاشاره به 
 

 %ه نمودن از زمان حضرت ابراهیمفطري بودن سنت ناخن کوتا. 4-2-5

دهد، ناخن کوتاه نمودن را از  ي مقاله را نشان می قسطر در بخش پایانی مقاله، که نتیجه
ه اسـت و تـاکنون   شروع شـد  %اموري فطري تلقی نموده است که از زمان حضرت ابراهیم

  ) (kister ,67 مسلمانان بدان پاي بند هستند. .
ي خطـی از   مستند روایی قسطر در مورد نتیجه از مطالب مقاله، روایتی از یـک نسـخه  

از جالل الدین سیوطی اسـت. بـا کنکـاش در مـورد وجـود ایـن        "الظفر بقلم الظفر"کتاب 
این کتـاب بدسـت آمـد، کـه در آن     ي خطی به شکل ذیل از   روایت، تصویري از این نسخه

  اولین نفر در کیفیت انجام این سنت بوده است.   %رسد که حضرت ابراهیم چنین به نظر می

                                                                                                                                        
قسطر انجام داده است بـه  » بیةعروصلتهما بالقبائل المکة  و ةالحیر« اي که در مورد کتاب . محمدجاسم کاظم در مقاله1

  )138(کاظم،  همین نکته اشاره نموده است.
متنی روایات بسیار این بخش و گستردگی آنهـا در کتـب فقهـی خـود نیـاز بـه        - . از آنجا که اعتبارسنجی اسنادي2

نقـد واقـع    به آنچه در متن مقاله قسطر مـورد  از اصالت این روایات، صرفاً تحقیقی مبسوط دارد؛ ضمن غمض عین
  شده است، بسنده گردید.
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وإِذَا ابتَلَـى إِبـرَاهیم ربـه    « سـوره بقـره:   124در آیه » کلمات«برخی از مفسران تفسیر
اتماند: م اظفار را مصداقی از آن دانستهرا به استناد روایتی مرسل از ابن عباس تقلی »...بِکَل 

»ار ه ـد،   ةِابتاله اهللا بالمناسک، وروي عنه قال: ابتاله بِالطَّ س ج سِ، وخمس فی الْ خمس فی الرَّأْ
بِ و ارِ سِ: قَص الشَّ قْ الْمَضْمَضَـةُ فی الرَّأْ د: تَ س ج فی الْ سِ، و قُ الرَّأْ رْ فَ و اكوالسشَاقُ و نْ ت اسالو یم ل

قُ الْعا حلْ ارِ و فَ أَظْ ط والبـول بالمـاء     نَةِالْ ـائ ـرِ الْغَ ثَ لُ أَ س ط وغَ تْف الْإِبِ تَانُ ونَ الْخمقاتـل بـن   ، »و)
 )208 /4ماتریدي، ؛ 1/137سلیمان، 

شبیه به این مطلب در روایت مرسل دیگري از مالک از یحیی بـن سـعید از سـعید بـن     
ـتَنَ وأَولَ   انَ « مسیب چنین آمده است که: تَ ـاسِ اخْ یف وأَولَ النَّ یف الضَّ یم أَولَ النَّاسِ ضَ رَاه إب

و ب ارِ ـه     النَّاسِ قَص الشَّ ـالَ اللَّ قَ ـذَا فَ ا هم ب ا رقَالَ: ی یب فَ ـارك و  -أَولَ النَّاسِ رأَى الشَّ ب  تَ
قَالَ: یا-تَعاَلى  یم فَ رَاه ا إبی ار قَ و : ى وی حا قَالَ یار قَ ی وند ب زِ ـنْ   ر ذُ م خَ قُولُ یؤْ کًا ی الت معمس

    ـه س فْ نَ ـلَ بِ یمثِّ ـزُّه فَ ج ـا ی لَ و ار هو اْلإِطَ فَۀِ و رَف الشَّ دو طَ ب تَّى ی بِ ح ارِ ؛ 7/232(البـاجی،   .»الشَّ
ه بر ضعف اسناد آنها، بـه  ) در تحلیل این روایات عالو4/146ماتریدي، ؛ 1/115الصابونی، 

دهند. چگونه ممکن است این سنت از زمـان   اي تنافی خود را با مبانی عقلی نشان می گونه
دیگـر ایـن    هـاي  آیا انبیا و پیروان آنها و حتی انسـان  شروع شده باشد، %حضرت ابراهیم

اند یا اینکه  هاند؟ مگر اینکه اینگونه فرض شود که آنها بدون ناخن بود داده عمل را انجام نمی
ي طبیعی در آنها اصالً قابلیت رشد نداشته است! یا اینکه آداب کوتاه نمودن آن با   این پدیده

شروحی که در روایات گسترده مربـوط بـه تقلـیم اظفـار آمـده اسـت، از زمـان حضـرت         
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نمایند؛ اما باید تصریح نمـود چنـین    باب گردیده است و مردم تاکنون بدان عمل می %ابراهیم
گفته مدنظر قسـطر بـوده اسـت و     بیانی در مقاله بدان تصریح نشده است و شاید احتمال پیش

دیده است که نیازي به توضیح در مـورد شـروع ایـن     نتیجه از تعابیر خود را چنان روشن می
ندیده است؛ اما هرچه باشد قسطر صرفاً شروع آن را از زمان  %سنت از زمان حضرت ابراهیم

ي قسطر از مطالـب   در حالی که چنین تلویحی از نتیجهتیجه گرفته است؛ ن %حضرت ابراهیم
   ي سنت انبیاي دیگر دانست.  را بیان کننده $اکرم مقاله منوط به این مسأله است که پیامبر

محتمل است چنین برداشتی از فطري بودن این سنت از دیدگاه قسطر، روایتی در مورد 
ف« فطرت در ابتداي مقاله باشد: رَالْ ـیم       ةُطْ قْل بِ وتَ ـارِ ـص الشَّ قَ و ادد حـت اسالـانُ و تَ الْخ سخَم

ط تْف الْإِبِ ارِ ونَ فَ أَظْ   ».  الْ
نمایـد.   واکاوي متون روایی، این روایت را روایتی مرسله به نقل از ابوهریره معرفی مـی 

ل از ابوهریره توان صرفاً ضعف روایت را حمل بر مرسله بودن آن به نق درست است که نمی
کاهد ضمن اینکه چنین روایتی با تصـریح بـه عشـر     دانست؛ اما تاحدودي از اعتبار آن می

؛ 1/25صـنعانی،  ؛ 60قتیبـه،   ابـن ؛ 1/76فـراء،  ؛ 1/59القمی، ( بودن سنت گاهی بدون سند
واحـدي،  ؛ 1/445طوسـی،  ؛ 1/238طبرانـی،  ؛ 1/219ابـن ابـی حـاتم،    ؛ 1/414طبري، 

 ) و گاهی بـه نحـو ارسـال از سـوي عایشـه:     337 /1بحرانی، ؛ 1/183ماوردي، ؛ 1/130
رَ« فطْ رٌ منَ الْ شْ ةِع فَاء إِعبِ و ارِ ـارِ       اللِّحْیَةِ قَص الشَّ فَ أَظْ ـص الْ قَ و ـاء ـاقُ الْم شَ نْ ت اسو اكـو السو

قُ الْعا حلْ و ط تْف الْإِبِ مِ ونَ رَاجِ ب لُ الْ س ـاص الْ  نَةِوغَ قَ ت جاء   وانْ نْ ـت اسـی ال ن عی ـاء ابـن کثیـر،    ...» م)
) و گاهی با سـند کامـل امـا بـه     268 /1ثعلبی، ؛ 1/81جصاص، ( )، نیز ابن عباس1/199

حدثنا أبی قال: حدثنا محمد بن الفضل البلخی قال: حدثنا أبو بشر محمـود  « صورت منفرد:
عن عطاء قال: قال رسول اهللا ، ةبن مهدي، قال: حدثنا یزید بن هارون، عن الحجاج بن أرطأ

خمس فی الـرأس، و   %عشر مما علمهن و عمل بهن أبوکم إبراهیم «صلى اهللا علیه و سلم: 
  الشارب  و االستنشاق و قصالمضمضـة  خمس فی الجسد؛ فأما التی فی الرأس: فالسواك و 

  اإلبط و قص ، و أما التی فی الجسد فالختان و االستحداد و االستنجاء و نتفاللحیةو إعفاء 
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  اعتبار متنی روایت را در مسیر اضطراب می غلتاند.، )1/90سمرقندي، ( »األظفار
ي قسطر در پایان مقاله همچنان به قـوت خـود بـاقی     باوجود این احتمال، اما نقد نتیجه

؛ اما تصـریحی بـه فطـري بـودن آن از     »فطره« است؛ زیرا در متن این روایت باوجود کلمه
نشده است. اگر فطرت حمل بر معناي عام شـود ؛ چنـین بـه نظـر      %یمزمان حضرت ابراه

رسد که گرفتن ناخن سنتی است فطري که ریشه در همه اعصار و امصار داشته باشد؛ مقیـد  
تـري روبـرو    ، حل مسأله را با مشکل مضـاعف %نمودن صرف آن به زمان حضرت ابراهیم

و  %نظیـر حضـرت آدم   %ابراهیم نماید؛ بدان جهت که پیامبران دیگري قبل از حضرت می
اند، چرا نتوان شروع آن را به عصر آن پیامبران منتسب دانسـت؟ و در   بوده %حضرت نوح

وجود ندارد.  %کل توجیه عقالنی و منطقی براي انتساب شروع آن به زمان حضرت ابراهیم
 نماید و بـدیهی اسـت کـه    مشکل را مضاعف می %مقید نمودن آن به زمان حضرت ابراهیم

کم جمعیت فـرض شـود و نتـوان شـروع آن را از زمـان       %اگر مردمان عصر حضرت آدم
 %دانست؛ اما چه توجیهی براي مقید ننمودن آن به زمان حضـرت نـوح   %حضرت ابراهیم

  ماند؟ باقی می
  

  . عدم تطابق صدر و ذیل روایت باهم4-2-6
ـلِ الرَّ فیجبه الرؤیا عنْ یسال کان« :در روایت چنین آمده است که ا  فـاذا  جـو یسـالهم  أَب 

رَاراً... تغییـر   در متن روایـت » ه« در آن مشخص نیست و هم و ضمیر» الرجل«، اما هم »م
التفات ضمایر از مفرد مذکر به جمع مذکر در ادامه روایت که در ابتدا سئوال کننده و پاسـخ  

به جمعی تغییر  دهندگان کنندگان و پاسخ  دهد، اما سپس سئوال دهنده یک نفر را گزارش می
شـود   از اینرو این پرسش مطرح مـی  نماید؛ نیز از چالشهاي درك این حدیث است. پیدا می

، $دهنده که شـخص پیـامبراکرم   کننده مشخص نباشد؛ چرا از پاسخ که بر فرض که سئوال
شـود   شده است، چرا که در متون روایی به ندرت موردي یافت مـی » الرجل« باشد تعبیر به
هـم در جمـع صـحابه کـه ایشـان را       شـود؛ آن » الرجـل «تعبیـر بـه   $اکرم برکه از پیام
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در نظرگاه آنان بارز و مشخص بوده است. دو دیگـر   $اکرم شناختند و عظمت پیامبر می
اي در متن روایت مبنی بر تغییر سیاق ضـمائر وجـود نـدارد و چـه دلیلـی       اینکه چرا قرینه

به یک جمع کثیـري تغییـر یابـد، مگـر در      دهندگان کنندگان و پاسخ داشته است که پرسش
  پرسیده شده بود؟! $اکرم ابتداي روایت نیامده است که سئوال از شخص پیامبر

  
 . نتایج مقاله5

هـاي مستشـرق    اي از کنکـاش  ، نمونـه »هاي خـود را کوتـاه کنیـد    ناخن«ي . مقاله5-1
سی سـنت و سـیره   هایی پرتالش در زمینه برر اسرائیلی، مناخیم.ي.قسطر، از چهره-یهودي

اسالمی، است. آشنایی نویسنده با منابع و دسترسی به آنها، از نکـات بـارزي اسـت کـه در     
  جاي جاي مقاله ضمن ارجاعات بسیار براي خواننده، مشهود است.

هـاي   . عدم ارجاع بسیار ناچیز و یا بسیار کـم بـه منـابع شـیعی اسـت از کاسـتی      5-2
  شناختی این مستشرقان است. روش
نوع روایات ادعایی قسطر یا در منابع روایی یافت نشدند و یـا اینکـه ضـعیف و    . 5-3

  دچار ارسال سند بودند. 
تعارض نقل و نقد و برداشت قسطر در روایت قلمو االظفـار بـا اصـول اعتقـادي      .5-4

  (در نظر شیعه) در تعارض است.   مسلمانان نظیر عدم سهوالنبی، فترت وحی و شأن صحابه
، %هـا بـه زمـان حضـرت ابـراهیم      نمودن ناخن شروع سنت فطري کوتاه. انتساب 5-5

  ، با مبانی عقلی و منطقی ناسازگار است.  »فطرت« ضمن کلی و مجهول بودن
ـلِ  فیجبه الرؤیا عنْ یسال کان« هاي مجهول در استناد به روایت . التفات5-6 ج  فـاذا  الرَّ
رَاراً... یسالهم أَبوا سازد.  ا دچار خدشه می، ضعف و استناد به آن ر»م  

. ارتباط و تناسب منطقی میان روایت تقلیم اظفار و فترت وحـی وجـود نـدارد؛ و    5-7
  نماید. یازیدن به روایات دیگر براي اثبات آن، دشواري ارتباط آن را دوچندان می دست
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