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الُْقْرآَن  » وتِيُت 
ُ
أ إِِّنِ  ََل 

َ
أ َمَعُه  َوِمثْلَُه  الِْكَتاَب  وتِيُت 

ُ
أ إِِّنِ  ََل 

َ
أ

رِيَكتِهِ َيُقوُل 
َ
ََل يُوِشُك رَُجٌل يَنَْثِِن َشبَْعانًا لََعَ أ

َ
 :َوِمثْلَُه َمَعُه أ

َوَما   ِحلُّوهُ 
َ
فَأ َحََلٍل  ِمْن  فِيهِ  وََجْدُتْم  َفَما  بِالُْقْرآِن  َعلَيُْكْم 

ِمْن َحَراٍم فََحِرُِموهُ وََجدْ  آگاه باشید به من قرآن و )  «ُتْم فِيهِ 

مانند آن، داده شده است. آگاه باشید به من قرآن و مانند 

است. شده  داده  باشید،    آن،  استآگاه  شخصى   نزدیک 

گوید:  آمده و ب  ، تکیه کرده  تختشسیر در حالى که به  شکم 

و حرامش  به قرآن متسمک شوید و حاللش را حالل بدانید  

 (1)(را نیز حرام.
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 تشکر و قدردانی 
کسی که از مردم تشکر نکند، شکر خدا را به جای نیاورده  

 است. 

شما   از  سید،  حامد  یوسف  مهندس  بزرگوارم  پدر 

 متشکرم. 

  



 چاپ سوم  ۀمقدم
 

11 

 چاپ سوم  ۀمقدم
 الحمدهلل وصلِّ ربنا وسلِّم علی رسولک الهادی محمد. 

آنچه که    ، گرامی در این کتاب مختصر  ۀامیدوارم خوانند

عقل را برای مطالعه و شناخت بیشتر در این زمینه تشویق  

ومی  ثابت  برای  باشد  گامی  و  بیابد  کردن   کند،  استوار 

و مرجع بودنش در بنای    n  ایمانش به حجیت سنت پیامبر

 احکام و تصورات و عقاید شرعی. 

مقدممی  در  از   ۀخواهم  کلی  تصویری  سوم  چاپ 

 اسیات و رئوس مطالب کتاب را بیان کنم. اس

 این پژوهش بر دو محور اساسی تکیه دارد:

هم ذاتی    ، دلیل بر حجیت سنت نبوی  ۀاقام  محور اول:

ش. برای اقامه برهان در اثبات این او هم در امتداد تاریخی 

 ام: مطلب از سه روش کمک گرفته

به   اول: توجه  و  اهتمام  مراحل  تاریخی  کردن  مستند 

تا زمان تدوین    آغاز شده و  n  که از زمان خود پیامبر  سنت

ادامه داشته و  امروز هم  تا به  کتب حدیثی مشهور و حتی 

 دارد.
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و    دوم: سنت  و  قرآن  نصوص  از  سنت  حجیت  اثبات 

با  اجماع   محل  همراه  و  داللت  وجه  بیان  و  کردن  مستند 

 . حکایت صِرف نه ، شاهد

حدی   سوم: علم  بودن  علمی  و  شایستگی  و اثبات  ث 

از  وارده  اخبار  سنجش  برای  عادالنه  میزانی  اینکه  اثبات 

این   n  پیامبر بیان  از  است. هدفم  و سقم  لحاظ صحت  از 

 : سنت پیامبرگویندمی روش سوم پاسخ به افرادی است که  

n    مشکل بلکه  نمی شود  رد  است،  اینکه سنت  من حیث 

 اینجاست که اعتمادی به مکانیزم نقل آن نیست. 

دوم: شده  پا  محور  مطرح  اساسی  ایرادات  به  سخ 

 . پیرامون حجیت سنت نبوی

از بنیانی که در محور اول   شد، در محور    ریزیپایهبعد 

وارد اشکاالت  و  ایرادات  به  داده   ۀدوم  پاسخ  آن  پیرامون 

 خواهد شد. 

اینکه این اعتراضات فراوان و گوناگون است و از   خاطربه

لحاظ مُستدل و مشهور و قوی بودن، متفاوت هستند، بنده  

بلکه   ام، هآنها نپرداخت  تکتکدر این کتاب مختصر به بیان  

را   اساسی  و    مدنظرایرادات  ی کلی و روشمند  شکلبهگرفته 
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را دادمورد   آن  قرار  بررسی  و  ذکر ام  ه بحث  با  همراه 

 . هاآنیی به گوپاسخ از این ایرادات و هایی هنمون

چاپ  نسبت  به  تغییراتی  و  اضافات  چاپ  این  های در 

 قبلی وجود دارد.

پایان  به  متعال  اهلل  ستایش  و  حمد  با  را    مقدمه 

رسانم. فضل و علم همه از اوست و از وی مقبولیت کارم می 

 را خواهانم. 

تشکر معمی   همچنین  فکر  مرکز  انتشارات  از  اصر  کنم 

 کتاب.  ۀچندبار برای اهتمام و عنایتش به چاپ مجدد و

خوشحال  کتاب  می   بسیار  بر  ایرداتی  یا  انتقاد  اگر  شوم 

 داشتید برایم به آدرس زیر ایمیل کنید: 
alsiayd@gmail.com 

 هجری قمری 1437/2/20

  

mailto:alsiayd@gmail.com
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 چاپ اول ۀمقدم

قبل وقتی خیلی  بود  آسان  شرعی  عالم  یک  برای  ها 

با دلیلی   ، پرسید  می   سؤالوضوعی از وی  مدرمورد  شخصی  

یا با ذکر اتفاق و اجماع   n  از قرآن یا سنت صحیح پیامبر

آن سؤال به    اعلم به  هم  مستفتی  شخص  و  دهد  پاسخ  ش 

 شد. می  پاسخ اطمینان پیدا کرده و قانع

یی به این روش گوپاسخ در زمانی فعلی  ای  هولی نزد عد

ذکر تنهایی  بهشده است. یعنی برایشان    روروبهبا اعتراضاتی  

نیست.   کافی  اجماع  یا  حدیث  یا  آیمثالً  آیه  به  ای هوقتی 

به می   اعتراض کرده و  ، شودمی   استدالل با توجه  آیه  گوید: 

ی؟ اگر به حدیثی استناد شود اعتراض این است کس چه فهم  

آحاد احادیث  جزو  حدیث  این  مطمئن   که  اینکه  یا  است. 

پیامبر از  حدیث  این  باشد.    n  نیست  اجماع  درمورد  ثابت 

 گوید: آنان مردانی بودند و ما هم مردانی دیگر.می  هم
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که  کسی  شده  واجب  همین  مردم می   برای  خواهد 

عرضه  های  حرف را  آن  دلیل  و  برهان  با  بپذیرند  را  حقش 

شود، می   و ایرادی که مطرح  سؤالکند و برای تعامل با هر  

 آمادگی داشته باشد. 

را  تفکر  و  تأمل  روحیه  و  کرده  زیادتر  را  چالش  این، 

و ها  پژوهش و وارسی کتاب   سویبهانگیزاند و آدمی را  برمی 

شدن با سیل    روروبهرا برای  ها  کند و عقلمی   مراجع تشویق

 کند. می  ت این نسل، پویاسؤاال افکار و 

لوم شرعی به آن از چیزهایی که الزم است متخصصین ع

ت فراوانی است که  سؤاالتوجه و عنایت ویژه داشته باشند:  

ریش و  حساس  قضایای  به  راجع  و  متخصصین  غیر  ای هاز 

مطرح نتیجمی   دین  که  پمپاژ    ۀشود   درپی پی طبیعی 

اجتماعی های  و شبکه ها  ه اطالعات توسط دستگا  معلومات و

و فکری است که حامل مفید و مضر و ایمان و کفر و سنت 

افراد مسلمان در معرض  از سوی  این پمپاژ  و بدعت است. 

بازدارند با  ابزارای  هه آسیب  و  خوب،  های  فکری  شناختی 

شد و همه    روروبهبرای همین با زمینی خالی    ، مواجهه نشد

تفاوتی   بدون هیچ  ، آب روی آن را در خود ذوب و هضم کرد

کدر   و  صاف  آب  آب استثنای  بهبین  با  قبل  از  که  گروهی 
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وحی سیراب شده بودند و برای همین آب فاسد راهی برای  

 . نفوذ به آنان پیدا نکرد

از همین رو با طلب کمک از اهلل متعال شروع به نوشتن 

کردم   صفحات  و  ای  ه قضیدرمورد  این  دانش  با  سخن  که 

اس  شده  زیاد  آن  در  دانش  جرگبدون  به  که  جایی  تا   ۀت 

علمای   نزد  آنکه  از  بعد  شده  تبدیل  معاصر  جدلی  قضایای 

از بدیهیات و مسلمات    ، مسلمین از صحابه گرفته تا به امروز

 است.  «حجیت سنت نبوی» ۀقضی ، آمد و آنمی  به حساب

علم و فضل در این اهلبا اینکه قبل از بنده بسیاری از  

دوارم چند دلیل شافع بنده  امی  امااند  ه نوشتها  موضوع کتاب

 در نوشتن در این زمینه شود: 

پمپاز شبهات و زیاد شدن منافذ    شتاب گرفتن  اولینش:

راه به  های  و  نیاز  که  آن  و  ورود  نو  را  نوشتنی  تازه  ادبیاتی 

 کند. می  الزم

کتاب  دوم: از  تألیف بسیاری  زمینه  این  در  که  هایی 

طوالنی است. برای همین خواستم کتابی باشد که هم   ، شده

 شامل باشد و هم مختصر.
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کرد  سوم: کوشش  و  ام  ه خیلی  ساده  گفتمان،  زبان  که 

واضح باشد تا افراد غیر متخصص در علوم شرعی نیز از آن  

 بهره ببرند.

بر  چهارم: ارائ  کوششم  متقاعدسازانه،  و    ۀادبیاتی  دلیل 

 است.  دلابراز روح گفتگو و جدال مست

ایرادات،    پنجم: با  برخورد  در  روشمند  قواعد  بیان  به 

 ام. توجه و عنایت داشته 

 در این کتاب به موضوعات پیش رو خواهم پرداخت: 

 مراحل عنایت به سنت پیامبر

 دلیل بر حجیت سنت ۀاقام

ی  میزان   و اینکه  شناسی حدیثدلیل بر صحت علم    ۀاقام

 ناصحیح است. معتبر در تفکیک بین اخبار صحیح از 

حجیت  پیرامون  شده  مطرح  اساسی  ایرادات  بررسی 

 ها آنیی به گوپاسخسنت و 

 فهرستی از منابع مفید در این باب.  ۀارائ

خواننده به نتایج زیر رسیده    ، امیدوارم بعد از اتمام کتاب

 باشد: 

انگار کردن  از  شرعی ای  ه پیدا  و  نبوی  سنت  از  تاریخی 

 تدوین و مراحل توجه به آن



 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

18 

 حجیت سنت نبوی ۀشناخت مجمل و مفصل ادل

سنت تصوایجاد   پیرامون  اساسی  شبهات  از  مفصل  ری 

 نبوی و فروع متشعب از آن

 این ایردات و شهبات های آشنایی به پاسخ

با  مناظره  و  نقاش  در  جدلی  مهارتی  آوردن  دست  به 

 تردیدافکنان و منکرین سنت نبوی

 .أنیبلیه إال باهلل علیه توکلت و إوما توفیقی 

 سید الاحمد بن یوسف 

 منوره ۀمدین

 1436ماه صفر سال  9
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 پیشگفتار 

گشتی تعریفی و مختصر از سنت نبوی و جایگاه 

 آن و اثبات اینکه مصدری الهی است 
و  چه خوب باشد    ، راه و سیره استمعنای  بهسنت در لغت  

ناظر    چه پیامبر  این حدیث  است  معنای  بهبد.  لغوی سنت 

که  »  ید:فرمامی   آنجا 

در اسالم    ی روش نیکوی  گذارپایه هرکس  )  (1)«

که پس از او به آن عمل   ی باشد، پاداش آن و پاداش کسان

کم ها  آن از اجر و پاداش    یآنکه چیزبی   رسد؛ می   کنند، به او

کند، گناه    یگذارپایهدر اسالم    یگردد. و هرکس روش بد 

کسان گناه  و  او    ی آن  از  پس  او   بهکه  به  نمایند،  عمل   آن 

 شود«نمی  کاستهها آن از گناهان ای ه رسد و ذرمی 

لغوی  معنای  این  بیانگر  هم  هذلی  عتبه  بن  خالد  شعر 

 گوید: می  سنت است که ۀکلم
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 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

20 

خودت  ) که  روشی  بودیگذار پایهاز  مکنتابی   ، ش  ؛ بی 

باشدچراکه   از راه و روشی راضی  باید  آن    ، اولین کسی که 

 ش بوده است(. گذارپایه کسی است که 

منظور سیرت   ، منسوب به پیامبر وارد شود  ۀاگر این کلم 

سخنان وروش  راه و   شامل  که  است  و    ، ایشان  افعال 

معنا است حدیثی که    از همین  .شودمی   پیامبرهای  سکوت 

کند از می   ترمذی در سننش آن را از عرباض بن ساریه نقل

فرمودند: ایشان  که  بسنتی »  پیامبر  سنتم )  (2) «علیکم  به 

 ( متمسک شوید.

شرعی  گفتمان  در  اوقات  اطالق   ۀکلم  ، برخی    سنت 

منظور تمامی آن چیزی است که بر زبان پیامبر و    شود ومی 

این فرمود  ، استدر مقابل قرآن جاری شده     ایشان:  ۀمانند 

«

و  ترین  آگاه )  (3)« خدا  کتاب  به  شخص 
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بودند حافظ  مساوی  این  در  اگر  کند.  امامت  ترینشان 

 شان به سنت پیامبر(.نتریآگاه 

مطلق و بدون هیچ طور  بهیاران پیامبر نیز لفظ سنت را  

کار به  و  می   قیدی  سنت  همان  هم  منظورشان  و  بردند 

بدون اینکه لفظ سنت را   ، قضاوت و فرمان پیامبر بوده است

یعنی   کنند.  اضافه  پیامبر  آنانهروقت  به  از  گفت: می   یکی 

  .منظورش همان سیره و منهج پیامبر است. ،  سنت این است

سخن  نهمچ»  گوید:می   صالحابن کهین  گوید: می   صحابی 

صحیح این است که چنین خبری با   «سنت این است که...»

؛ منسوب به پیامبر( است)  متصل( و مرفوع)  این لفظ، مُسنَد

ظاهراً   و چراکه  است  پیامبر  سنت  همان  اصحاب  منظور 

 (1) .«چیزی که باید از آن تبعیت شود

و ممکن  باشد  واجب  این سنت  است  آن ممکن  از  بعد 

 . است مستحب

ان هر چیزی از است که  شناسحدیثسنت در اصطالح  

باشد شده  روایت  پیامبر  یا   ، از  تقریر  یا  فعل  یا  باشد  قول 

 صفتی اخالقی یا طبیعی. 
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که   دارند  توجه  جهت  این  از  پیامبر  سنت  به  اصولیون 

باشد.  ادله احکام  از  از  باشد دلیلی  این را داشته  شایستگی 

بعضی  تعریف  در  است  ممکن  همین  صفت ها  آن از    برای 

نشده   وارد  تعریف سنت  و  در حد  داخل  اخالقی  و  طبیعی 

 باشد. 

اعتراض هم  قرآن می   برخی  در  سنت  لفظ  که  کنند 

سنت پیامبر وارد نشده است. در پاسخ باید گفت:  معنای  به

آن چیزی که اعتبار دارد حقیقت و مفهوم است نه الفاظ به  

ر دستور داده شده  کار برده شده. در قرآن به تبعیت از پیامب

توان این می   است. مگر جز با تبعیت از سیره و منهج ایشان

امر را عملی کرد؟ آیا سنت غیر از این معنای دیگری دارد؟ 

همین منهج   ۀکلم  ،برای  و  روش  و  سیره  با  مترادف  سنت 

 است. 

پیش  اینکه  سنت  تر  کما  لفظ  شد  ذکر  بنابراین هم 

است شرعی  که    ، اعتبار،  گونه  حدیثتر  پیش همان   در 

 بیان شد.  «علیکم بسنتی »

در  درمورد  اما   سنت  جایگاه  و  ی  گذارقانونمنزلت 

پاسخ بده که جایگاه پیامبر در اسالم    سؤالاسالمی به این  
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این   از  غیر  بگویم؟  برایت  سنت  جایگاه  از  تا  است  چگونه 

 قول، فعل و تقریرات ایشان است؟ ، است که سنت

 ، پیامبر این سنت را از خودش درنیاورده  ، تراز این مهم

انجام   که  هم  اجتهادی  هر  است.  پروردگار  سوی  از  بلکه 

ناظر    ، داده و  مراقب  تأیید خداوند  را  اجتهادش  یا   بوده 

صوابمی  اگر  آنمی   کرد  اینکه  یا  تصحیح  بود    ، کردمی   را 

حادث در  اینکه  بد  ۀکما  حادث  راسرای  برای   ۀو  استغفارش 

چیزی   منافقین چنین چیزی روی داد. اما اینکه خداوند بر

ناپسند بداند اینکه آن را  با    ، از اجتهاداتش مهر صواب بزند 

چیزی   است  رویاصالً  چنین  چراکه  نداده  در ؛  متعال  اهلل 

است داده  دستور  پیامبرش  از  پیروی  به  یعنی:   . قرآن  این 

است   اهلل  از  اطاعت  همان  پیامبر  از  که  اطاعت  گونه  همان 

َ ﴿  فرماید:می  اّللَّ َطاَع 
َ
أ َفَقْد  الرَُّسوَل  يُِطِع  ن  از   که  ی )کس  ﴾مَّ

 :نساء)است(  اهلل را اطاعت کرده  قتیاطاعت کند در حق  امبریپ

80). 

بر این    چون سعیم  معلوماتی که در  برای  این است که 

توجه    پس به موارد زیر  ، دهم دلیل ذکر کنممی   کتاب ارائه

 کند سنت از طرف اهلل متعال است: می  کن که ثابت 
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اخبار غیبی که در احادیث صحیح فراوانی از پیامبر   :اوالً

ا واضح  است.  شده  متعال وارد  اهلل  فقط  را  غیب  که    ست 

قُل َلَّ َيْعلَُم َمن  ﴿  نمل آمده  ۀسور  درهمان گونه که    ، داندمی 
 ُ رِْض الَْغيَْب إَِلَّ اّللَّ

َ
َماَواِت َواْْل ها و )بگو: »در آسمان   ﴾ ِِف السَّ

 .(65 :نمل)(.«داندی نم بی کس غچیجز اهلل ه نیزم

بر از آن خبر ماینجاست امورات غیبی که پیا  سؤالحال  

از کجا آمده است؟ تردیدی نیست که خداوند وی را از   ، داده

استها  آن  کرده  َغيْبِهِ  ﴿  مطلع   ٰ لََعَ ُيْظِهُر  فَََل  الَْغيِْب  ََعلُِم 
َحًدا  

َ
است    بیغ   ی))اهلل( دانا  ﴾ إَِلَّ َمِن اْرتَََضٰ ِمن رَُّسولٍ   26أ

 مگر  26.  سازدی خود آگاه نم  بیرا بر )اسرار( غ  کسچیو ه

 . (28-27 :جن)( است(دهی)و برگز دهیکه آنان را پسند  رسوالنی 

ل اختالف و  حشاید کسی بگوید: تو در اینجا داری به م

 کنی.می  نزاع استدالل 

 واقعیت علمی ؛ چراکه  نیستطور  این ولی باید گفت که  

فراوانمی  غیبی  امورات  از  پیامبر  است.    گوید:  گفته  سخن 

حجیت   به  معترض  شخص  نداردها  آن اینکه  این   ، ایمان 

را گفته ها  موضوعی است ولی اینکه اعتراف نکند پیامبر این
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این بحث دیگری است. اختالف من در اینجا با کسی است 

 را گفته باشد. ها آنکند پیامبر نمی  که اعتراف

ترین  که باال   ی فراوان  حیبا توجه به اخبار صح  م یتوانمی   ما

 امبر یکه پ  میو دقت در نقل را دارد ثابت کن  تیدرجات وثوق 

گفته  نیا را  و  نیا  ، سخنان  از  و   یسخنان  است  ثابت 

نها  ستین  ی درآوردمن در   یزیچ  تیو  مخالف  شخص  که 

 مجمل است ]نه مثبَت[. ی نف ، انجام دهد تواندمی  هیقض نیا

قاطع به وجود سخنان ثابت  طور  به جود  مو  ت یواقع  پس

  سخن گفته، حکم   ی بیکه در آن از امور غ   امبریمنسوب به پ 

 امبریکند در واقع وجود خود پ  ی را نف   نیا  هرکس.  کندمی 

که بعد از اعتراف به صحت   ی کرده است. امّا کس  یرا هم نف

ا پ   ثیاحاد  نینسبت  ص  امبریبه  نداشتها  آن   تحبه    ه باور 

ا  نیا  ستهیشا  ، باشد در  البته   ی بازنگر  مانشیاست که  کند 

 اگر مؤمن است. 

ا  عالوه  تأک  نیبر  باب  من  وقوع    خیتار  ، بیشتر  د یو 

 یاز آن خبر داده را برا  امبری که پ  ی بیاز امورات غ  یاریبس

مانند فتح شام و مصر، انفاق و   ، ما حفظ و ثبت کرده است

گنج  ق  یکسرهای  پخش  مصائب  صریو  خدا،  راه  که    ی در 

نجاش فوت  از  خبر  شد،  دچار  آن  به  عفان  بن  در    ی عثمان 
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بلتعه ابی   رفت، خبر دادن از نامه حاطب بن  ایدن  زکه ا  یروز

فرستاده بود، خبر از ظهور خوارج و از صلح    شیقر  یکه برا

عل بن  ب  ی حسن  خبر   نیدر  مسلمانان،  از  بزرگ  گروه  دو 

نشانه از  آن  یاریبس  که  امتیقهای  دادن  وقوع   ها از  به 

به   امبریاجتهاد پها  نیاز اکدام  هیچ.  گرید  یو موارد  وستیپ

معلومات و اخبار   نینبوده و بلکه ا  لیدر آن دخ  وهیش  چیه

 و حاضر است.  بیغ دانایو  ی اهلل متعال یاز سو

تفاص  حات یتوض  امبریپ:  دوم درمورد را    یادیز  لیو 

اند که  کرده   ان یدوباره و قبر ببهشت و جهنم و زنده شدن  

ذکر قرآن  ن  یدر  آن  چنستیاز  کجا  از  را   ی معلومات  نی. 

 اهلل متعال نبوده است؟ یآورده اگر از سو

انب  نیهمچن حال  امت  ی قبل  یایشرح  در   شانیهاو  که 

ذکر ن  ی قرآن  آن  سو  اتیجزئ  نیا  .ستیاز  از  خدا    یاگر 

در  مخالف  به شخص  پاسخ  است؟  آمده  کجا  از  پس  نبوده 

 است.  ی همانند پاسخ به اعتراض قبل مورد نیا

قدسی   سوم: سوی   ایاحادیث  از  را  آن  پیامبر  که 

کند و جزو قرآن هم نیست، داللتی آشکار  می   خداوند نقل

پیامبرش وحی  به  را  از قرآن مسائلی    است که خداوند غیر 

 اخل در سنت ایشان است. کرده است که دمی 
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أال  »فرماید:  می   حدیث مقدام که در آن پیامبر  چهارم:

الکتاب ومثله معه و... این دلیل برای شخصی    «. إنی أوتیت 

 سودمند است منکر کلی سنت پیامبر نباشد. 

فرمود  پنجم: متعال:    ۀاین  َعلَيَْك  ﴿اهلل   ُ اّللَّ نَزَل 
َ
َوأ

)و اهلل کتاب و  ﴾ َما لَْم تَُكن َتْعلَمُ الِْكَتاَب َواْْلِْكَمَة وََعلََّمَك 

به    ، ی دانستی حکمت )= سنت( برتو نازل کرد، و آنچه را نم

آموخت( مفسرین(113  :نساء) تو  امام  در ابن  ، .  طبری  جریر 

آیه این  تو  »فرماید:  می   تفسیر  بر  قرآن،  با  همراه  یعنی 

نازل هم  را  کهمی   حکمت  است  و می   کرده  توضیح  شود 

قرآن   در  که  مسائلی  آمده  صورت  بهتبیین  مجمل  و  کلی 

مسائل  و  احکام  و  امرونهی  و  حرام  و  حالل  از  است 

 (1) «.وعدووعید

مشخص است که تبیین مجمالت قرآن در سنت پیامبر 

 جریر است. ابن ی کالم ااین معنکه آمده 

آیه ابن این  تفسیر  در  هم  اهلل »فرماید:  می   کثیر  پس 

نهد که در تمامی احوال مؤید وی می   بر پیامبر منت   متعال

اینکه بر وی   خاطربهاست و در حفظ و عصمت وی است و  
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کتاب که همان قرآن است را نازل کرده و همچنین حکمت 

 (1) «که همان سنت است.

 پیامبر در نمازش در ابتدای امر رو به سمت شام  ششم:

  بود. ش توجه به سمت کعبه  اکردند با اینکه رغبت قلبی می 

آسمان متوجه  همیشه  همین  که  می   برای  امید  این  با  بود 

اینکه اهلل متعال   تا  نازل شود  قبله  بر تغییر  دستوری مبنی 

نازل کردند:   را  آیه  َماءِۖ   ﴿ این  السَّ ِِف  َتَقلَُّب وَْجِهَك  نََرٰى  قَْد 
َنََّك قِبْلًَة تَرَْضاَها ۚ فََوِلِ وَْجهَ    ﴾َك َشْطَر الَْمْسِجِد اْْلََرامِ فَلَُنَوِّلِ

رو  قتحقی  به) گرداندن  به)سو  یما  را  آسمان یتو   )

به)سو  م، ینیبی م را  تو  قبلهیاکنون  خشنود    یا(  آن  به  که 

مسجدالحرام   یسوخود را به  یپس رو  م، یگردانی بازم  یشو

داستان  (144  :بقره)کن( این  در  شاهد  و  استدالل  موضع   .

اول به پیامبر برای رو کردن به شام در  اینجاست که دستور  

هنگام نماز، بدون شک وحی الهی بوده است ولی ذکری از  

 آن در قرآن نیست!

کرد بیان  پیامبر  بعدی:  وی اند  همثال  به  متعال  اهلل  که 

تواند در مکه جنگ و می   رخصت داده که در بخشی از روز

 
 841ص  1ج کثیرتفسیر ابن  -1



 شگفتاریپ
 

29 

ن وجود  قتال کند. این اخبار خداوند به ایشان است ولی با ای

 در قرآن ذکر نشده است. 

  



 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

30 

اقام اول:  اثبات   ۀمحور  برای  براهین 

 حجیت سنت

اثبات  :روش اول برای اثبات حجیت سنت

 عنایت و توجه ویژه به آن از بدو ظهور اسالم
  گمان   ، برخی افراد که نسبت به حقیقت سنت علمی ندارند

  بعد های  کنند توجه و اهتمام به احادیث پیامبر در زمانمی 

یعنی یک یا دو قرن بعد از    ، از قرون طالیی اسالم بوده است

این مدت طوالنی، خأل مجهولی را نسبت به   که  وفات پیامبر

وضعیت و جایگاه سنت ایجاد کرده است. این مدعاست که  

و می   ما بپردازیم  ابطالش  و  نقض  به  فصل  این  در  خواهیم 

 عکسش را اثبات کنیم. 

شد ثابت  ادعا  این  خالف  جهت   ، اگر  دو  از  خود  این 

 دلیلی بنیادی و اساسی برای حجیت سنت است: 

پیدا خاطر  اطمینان  که  است  این  اولش  کنیم می   وجه 

توجه   ۀنتیج  ، ما در اختیار داریماکنون  هماین احادیثی که  

ویژه و مستمر به آن بوده است از همان ابتدای فجر اسالم و 
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به پیامبر در نتیجه اطمینانمان نسبت به صحت نسبت آن  

 شود. می تر زیاد

وجه دومش این است که هنگامی که ما اهتمام و توجه 

ائم و  اصحاب  و  کردیم،  ۀ پیامبر  ثابت  را  احادیث  به   اسالم 

آن  بی  برای  منزلتی  که  آنانی  ادعای  بودن  ضعیف  و  اساس 

انداخته  گوش  پشت  را  آن  و  نیستند  برایمان  قائل  اند، 

مذهب فقهی عالمی از    ،شود. احتجاج به سنتمی   مشخص

علمای اسالم نیست که با آن از سایرین متمایز شده است و  

حدیث نیست که بخواهند با آن در مقابل  اهلهمچنین رأی  

بلکه   بپردازند.  مخالفت  به  که  فقها  گونه   عبدالبرابنهمان 

دارم  »فرماید:  می  که  علمی  حدود  و  اهل،  در  فقها  از  علم 

اماکناهل تمامی  در  و   ، حدیث  عادل  خبر شخص  قبول  بر 

و   به آن، اجماع دارند  مادامی صدا  یکوجوب عمل  هستند 

نشده   نسخ  اجماع،  یا  دیگر  حدیثی  توسط  حدیث  این  که 

به  تا  صحابه  زمان  از  فقها  تمامی  مذهب  و  رأی  این  باشد. 

است و    ،امروز  خوارج  مشتی  که  اهلبرخالف  بدعت 

 (1)«مخالفتشان اعتباری ندارد.
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وضعیت  تر  متوادرمورد  خبر آحاد است. حال  د  درموراین  

 چگونه باشد؟

همی به  ن برای  مسلمین  علمای  از  بیان  برخی  صراحت 

سنتاند  ه کرد به  تمسک  است  ، که  دینی  همان   ، ضرورتی 

که در علم   «ارشاد الفحول»  امام شوکانی در کتاب گونه که  

بودن ثابت  »فرماید:  می   ، آن را به نگارش درآوردهفقه  اصول 

حجیت سنت مطهر و استقاللش در تشریع احکام، ضرورتی  

کسی با آن مخالف است که هیچ بهره و ها  دینی است و تن

 ( 1)«جایگاهی در اسالم ندارد. 

در کالم علما    «ضرورت دینی »  ۀ معنای کلم  که  امّا کسی 

برایش   ، کندمی   در سنت نبوی تردیدافکنی   امافهمد  نمی   را

ورود   ، داندنمی   مجالی که چیزی از آناست که در  بهتر    این

 نکند. 

علمای   نیز  آنان  از  بعد  و  اصحاب  ویژه  توجه  از  اما 

پیامبر، بخش  به سنت  نسبت  را ذکر خواهم هایی  مسلمین 

و ابتدا از توجه و  بندی  تقسیمای  ه مرحلصورت  بهکرد. آن را  

 کنم.می  اهتمام به سنت در زمان خود پیامبر شروع
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 n در زمان حیات پیامبرتوجه به سنت 

نمایان  وجه  چند  از  مرحله  این  در  سنت  به    عنایت 

 شود: می 

اول: قرآنی    وجه  نصوص  در  که  سنت  به  الهی  عنایت 

از  هشدار  و  تحذیر  و  پیامبر  از  اطاعت  بر  مبنی  فراوانی 

فرمود این  مانند  هویداست.  وی،  با  متعال:    ۀمخالفت  اهلل 

فَُخُذو﴿ الرَُّسوُل  آتَاُكُم  فَانَتُهوا َوَما  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما  )و   ﴾هُ 

و از آنچه که    دیریاهلل به شما بدهد آن را بگآنچه که رسول 

نه آن  از  را  .  (7  : حشر)(دیکن  یکرده است پس خوددار  ی شما 

ادل  ۀخوانند مبحث  در  که  بداند  را  این  است  الزم   ۀگرامی 

قرآنی بر حجیت سنت، وجوه داللت آیات بر حجیت سنت 

  را بیان خواهیم کرد. فقط در اینجا به موضوع مهمی اشاره 

است  می  آیات  این  عموم  به  صحابه  تمسک  که  کنم 

برای  گونهبه در  را  پیامبر  دینی  اوامر  تمامی  گیرد. می   که 

و   از اطاعت وی در امر و نهی امتناعها  آن کدام از  یعنی هیچ

 به حجت اینکه در قرآن نیامده است.  اند هخودداری نکرد

خَرمثالً   گوشت  از خوردن  را  آنان  در های  پیامبر  اهلی 

پرشده  های  خیبر نهی کردند و آنان نیز بالفاصله دیگ  ۀغزو

با اینکه در قرآن    نداز گوشت این حیوانات را بر زمین ریخت
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گوشت خَر   حرام صحبت کرده ولی بحثی از های  از خوردنی 

میان  ی هلا است  به  امر (1)نیامده  این است که  .دلیلش فقط 

  پیامبر نزد آنان بزرگی و جایگاه و وثوقیت داشته است. این

کهابن است  که »فرماید:  می   مسعود  زنانی  بر  خدا  لعنت 

شود می   کنند و آنانی هم که برایشان خال زدهمی   خالکوبی 

ابرو آنانی که  ابرویشان گرفته گیرند و کسانمی   و    ی هم که 

بین می  زیبایی  برای  که  کسانی  همچنین  و  شود 

فاصله هان ادند را  تغییر می   یشان  را  خدا  خلقت  و   اندازند 

از قبیل  «دهند.می  اُسد رسید  بنی   ۀاین سخن به گوش زنی 

ام وی  به  خوبی  می   یعقوبکه  آگاهی  قرآن  به  و  گفتند 

حرفی است که از تو این چه  »  داشت. نزد وی آمد و گفت:

به گوشم رسیده که گویا فاعل فالن کار و فالن کار را لعنت  

لعنتش ابن  ای؟کرده  پیامبر  که  را  کسی  چرا  گفت:  مسعود 

کرد، لعنت نکنم و اضافه بر آن در قرآن هم آمده است. آن  

در آن ای  هو چنین آیام  هتمامی قرآن را خواند  نزن گفت: م

فرموابن  ام.ندیده  را مسعود  آن  باشی  را خوانده  قرآن  اگر  د: 

یافت متعال  .خواهی  الرَُّسوُل  ﴿فرماید:  می   اهلل  آتَاُكُم  َوَما 
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فَانَتُهوا  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما  که رسول   ﴾ فَُخُذوهُ  آنچه  به )و  اهلل 

بگ را  آن  بدهد  نه  دیریشما  آن  از  را  شما  که  آنچه  از   ی و 

(7 :حشر )(دیکن یکرده است پس خوددار
(1) . 

است واضح  بر حجیت سنت  این حدیث  ؛ چراکه داللت 

)و از    ﴾َوَما َنَهاُكْم َعنُْه فَانَتُهوا ﴿  مسعود به عموم این آیهابن

  ( دیکن  یکرده است پس خوددار  ی آنچه که شما را از آن نه

استدالل کرد بر تحریم چیزی که پیامبر از آن نهی کرده و  

بلکه است.  نیامده  هم  قرآن  از  ابن   در  فرامسعود  هم  تر  این 

  دهد با اینکه نصاً می   پیامبر را به قرآن نسبت  نرفته و سخ 

اکتفا به آیاتی قرآنی که   خاطربهآن هم    ، در آن نیامده است

 در آن به اطاعت از پیامبر دستور داده شده است. 

دوم: را    وجه  مردم  سنتش  از  تبعیت  به  پیامبر 

نپذیرفتن آن هشدار و چه در  انگاری  سهلخوانده و از  می فرا

افرادی آن خودداری  که  بسا  از  تبعیت  را سزا می   از   کردند 

استدادمی  را  ه  صحیح  نصوص  و  روایات  این  هم  همراه   .

 دنبال کنیم: 
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بسنتی »فرماید:  می   پیامبر  * چنگ )  «علیکم  سنتم  به 

که    (بزنید. گونه  که  همان  ساریه  بن  عرباض  حدیث  در 

 آمده است. اند ه دترمذی و دیگران روایت کر

رافع روایت ابی   ماجه و دیگران از حدیثابن  ابوداود و  *

فرمودند:  اند  ه کرد پیامبر  »که 

یکی از  )  (1) «

نبینم که بر تختش تکیه زده و چون نهی یا فرمانی شما را  

به وی نمی   رسدمی   از طرف من  آن  نیم، دامی گوید:  چه  تنها 

 کنیم(.می  در کتاب خدا باشد از آن تبعیت

فرمودند:    * که  است  آمده  ترمذی  جامع  خداوند  » در 

چیزی ما  از  که  کند  درخشان  و  نورانی  را  کسی   صورت 

ومی  تب  شنود  شکل  همان  چراکه  کندمی   بلیغشه  ممکن  ؛ 

مستقیم از آنی  طور  بهکه حدیث را نشنیده  ای  هاست شنوند 

ابالغش نسبت  می   که  شنیده،  مستقیم  و  آن  معنای  بهکند 

 . «باشدتر و آگاه تر حدیث فهمیده 

تشویق   * در  پیامبر  تربیتی  برخورد  و  حرکت  این  به 

ابوهریره برای حریص بودن در حفظ حدیث توجه کن. آنجا  
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پیامبر  از  ابوهریره  به  ترین  امیدوار»پرسد:  می   که  شخص 

قیامت   روز  در  شما  فرمودند:  کسچه شفاعت  است؟  ی 

این  که  تو هستی  اولین شخص  بود  گمانم همین  ابوهریره 

من از  را  حرص می   چون  ؛ پرسدی م  سؤال  حدیث  بر  بینم 

امیدوار داری.  روز ترین  زیادی  در  من  شفاعت  به  شخص 

الاله به  قلبش  اخالص  با  که  است  کسی   االاهلل قیامت 

 (1).«کندمی  توحید( اعتراف)

وَفد   * برای  بیان )  پیامبر  را  سخنی  عبدالقیس  هیئت( 

ان  آن را حفظ و برای مردمت»کردند، سپس به آنان فرمود:  

 (2). «بازگو کنید

تشویق   * راست  دست  با  به خوردن  را  پیامبر شخصی 

پیامبر هم به    .توانمنمی   کردند. وی نیز با مناعت طبع گفت:

بعد از آن ماجرا   «دیگر نتوانی.»وی با بیانی دعایی گفتند:  

  ،( 3) آن شخص دیگر نتوانست دستش را به دهنش بلند کند

. هدف است  با اینکه خوردن با دست راست در قرآن نیامده
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به  پیامبر  اهتمام  و  توجه  اثبات  مذکور  احادیث  بیان  از 

 حدیث است. 

 اهتمام صحابه به سنت پیامبر در آن مرحله.  وجه سوم:

نصوص صحیح با  همراه  سریع  که  گشتی  ی وهواحال ی 

اصحاب در برخورد با حدیث پیامبر در زمان حیات ایشان را 

دهد، جایگاه واالیی که سنت در درونشان داشته را می   نشان

هرچه را که از  ها  آن کند. بلکه تعدادی از  می   برایمان آشکار

کرده است. از عبداهلل بن عمرو  می   شنید، مکتوبمی   پیامبر

فرمود:  که  است  قصد  »  روایت  که  پیامبر  از  هرچیزی  من 

نوشتم. قریش من را از این کار  می   ، حفظ کردنش را داشتم

را ایشان  از  هرچیزی  آیا  گفتند:  و  کردند   شنوی می   نهی 

دانی پیامبر هم بشر است و در  می   نویسی؟ در حالی که می 

آرامش سخن و  گوید: می   گوید. عبداهللمی   حالت عصبانیت 

از   حرف  آن  از  با  بعد  را  مسئله  و  کردم  خودداری  نوشتن 

پیامبر در جریان گذاشتم. ایشان نیز با انگشتش به دهانشان  

اشاره کرد، و فرمودند: بنویس. سوگند به کسی که جانم در 

خارج حق  فقط  دهان  این  از  اوست،  این «شودمی   دست   .

احمد امام  را  اسنادی  3646)  ابوداود  ( و6510)  حدیث  با   )

 اند.جدید روایت کرده 
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ثابت   ابوهریره  حدیث  از  بخاری  در صحیح  همین  برای 

از من حدیث  بیشتر  از اصحاب  کدام  هیچ »است که فرمودند:  

از پیامبر روایت نکرده است جز عبداهلل بن عمرو که احادیث  

 (1).«نوشتمنمی  نوشت ولی منمی  را

پیامبر   که  خطبدرمورد  هنگامی  مکه  ایراد ای  ه حرمت 

گفتند بلند شد و  می   نی که به وی ابوشاهکردند، مردی یم

پیامبر هم  اهلل  رسول گفت: ای   بنویسند.  برایم  دستور دهید 

 (2) .«برای ابوشاه بنویسید»فرمودند: 

برایشان  می   همچنین صحابه را بینی که در مسائلی که 

سؤالمی   پیش پیامبر  از  نبود  مذکور  قرآن  در  و    آمد 

بودند که نیاز به هیچ حکمی که در می   کردند. اگر معتقدمی 

 کردند. نمی  قرآن نصا ذکر نشده، وجود ندارد، از وی سؤال

من شخصی بودم که مذی  »  گوید:می   این علی است که

می شد.  می   خارج  او  از  یزیاد پیامبر    کشیدم خجالت  از 

ش سؤال کنم. برای همین به مقداد گفتم از ایشان  درمورد

 (3) «ل کند.ابرایم سؤ
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که چهارپایان    بی آ  مانند سؤال استحاضه و سؤال از حکم

 نوشند و سؤاالت فراوان دیگر. می  وحشی از آن

عنایت اصحاب پیامبر به تمامی اقوال و افعال  ها  این  ۀهم

وقت  هیچدهد در کنار عنایتشان به قرآن.  می   ایشان را نشان

به ذهنشان خطور نکرده بعد از شنیدن آن همه آیه که به  

عت از پیامبر و نهی از مخالفت با ایشان که تفاوتی بین اطا

بود،  قرآن  احکام  بر  مازاد  که  پیامبرش  کالم  بین  و  قرآن 

 قائل شوند. 

هنگامی که ما از توجه به   ، چیزی که الزم به ذکر است

کنیم، این است که  می   سنت در زمان حیات پیامبر صحبت

ی گذارپایه مبدأ تفحص و تحقیق در روایت،    ، در این مرحله

ِيَن  ﴿شد. این مسئله در قرآن ذکرش آمده است:   اَّلَّ َها  يُّ
َ
أ يَا 

ن تُِصيُبوا قَوًْما ِِبََهالٍَة  
َ
آَمُنوا إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنََبٍإ َفَتبَيَُّنوا أ

نَادِِمنَي   َفَعلُْتْم  َما   ٰ لََعَ   مان یا  که  ی کسان  ای)  ﴾6َفُتْصبُِحوا 

فاسقدیاآورده  اگر )شخص(  آورد، پس   یبرا  یخبر  ی !  شما 

بررس  ۀ)دربار تح  ی آن(  کن قیق)و  به   د، ی(  )مبادا(  آنکه  تا 

رو  ی گروه انجام   د، یبرسان  بیآس  ی نادان  یاز  آنچه  بر  آنگاه 

. از پیامبر هم ثابت است (6  : حجرات)(6.  دی شو  مانی پش  دیاداده 
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فرمودند:   بر »که  بستن  دروغ  مانند  من  بر  گفتن  دروغ 

عمد بر من دروغ بندد، جایگاهش  نیست. هرکسی به  دیگران

کند آماده  جهنم  در  دروغ »فرماید:  می   و  (1)«را  من  بر 

بندد   دروغ  من  بر  هرکس  جهنم حتماً  نبندید.    وارد 

دروغ»فرماید:  می   و  (2)«شودمی  من  بر  که  بندد می   کسی 

 (3) «.جایگاهش را در جهنم آماده کند

 چون  ؛ یث بسیار مهم استاین نصوص در تاریخ علم حد

ند. این اه است محدثین علمشان را بر آن بنا نهاد  ی خشت اول

احادیث  ذکرشدههشدار   است.    ، در  بوده  جلوی چشمانشان 

در صحیح بخاری از حدیث عبداهلل بن زبیر آمده که: به زبیر  

و فالنی از پیامبر    ی شنوم که مانند فالننمی   گفتم: من از تو

مود: من همیشه با پیامبر بودم. ولی حدیث روایت کنی؟ فر

فرمودند:   که  شنیدم  ایشان  بندد »از  دروغ  من  بر  هرکس 

کند آماده  در جهنم  را  در    .(4) «جایگاهش  بخاری  همچنین 

روایت مالک  بن  انس  از  فرمودند: می   صحیحش  که  کند 
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باز» را  من  که  حدیث  می چیزی  زیاد  برایتان  اینکه  از  دارد 

کنم پیامبر  ، روایت  که  است  که»  فرماید: می   سخنی   کسی 

آماده عمد  به جهنم  در  را  جایگاهش  بندد،  دروغ  من  بر 

 (1) .«کند

تأسیس علم حدیث که می   اینجاست که  بگوئیم:  توانیم 

پردازد، از هنگامی می   حدیث صحیح از غیرصحیح  زییتمبه  

  دروغ بستن بر وی این هشدار رادرمورد  آغاز شد که پیامبر  

 دهد. می 

صحیح مسلم از پیامبر نقل شده که فرمودند:    ۀدر مقدم

و  » دجال  افرادی  آخرالزمان  کنند.  می   ظهورگو  دروغدر 

نقل را  پدرانتان می   احادیثی  نه  و  شما  نه  که  کنند 

برحذر باشید مبادا که گمراهتان کنند و ها  آن اند. از  نشنیده 

 (2).«دچار فتنه شوید

در   بغدادی  پیامبر »فرماید:  می   « »  کتابخطیب 

درمی   خبر و  ایشان  از  بعد  که  افرادی می  دهند  امتش  ان 

آمد خواهند  هشدار  ؛ کذاب  پذیرفتن می   لذا  از  و  دهند 

کند و ما را آگاه کرده که دروغ بافتن بر می   روایاتشان نهی 
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نیست. برای همین واجب   دیگران  ر وی مانند دروغ بستن ب

راویان  حالدرمورد  است   و  ناقالن  و  محدثین  وضعیت   ، و 

کرد  ، دقت تفحص  و  و   ، تفتیش  دین  در  احتیاط  باب  من 

 (1).«حفظ و حراست از شریعت در برابر تأویل ملحدین

وفات عدوم:    ۀمرحل از  بعد  سنت  به  صحابه  نایت 

 n پیامبر

در  اهلل  رسول اصحاب به سنت و احادیث  همان گونه که  

زمان حیاتشان توجه داشتند، این اهتمام بعد از وفات ایشان  

بیان اشکال اهتمام و عنایت   از  ادامه داشت. قبل  ها  آن هم 

و  االزم   نصوص  تمامی  که  بدانیم  را  این  های قول نقلست 

شود، هدف فقط  می   فراوانی که از اصحاب در این باب ذکر

نیست گردآوری  و  حقی   ، ایراد  اثبات  هدف  واضح  بلکه  قتی 

 عنوانبه است که توجه و عنایت به سنت و معتبر دانستنش  

تاز بدعت  احکام،  برای  تشریعی  بلکه  ی  اه مصدری  نیست. 

عملکرد   و  دانابهترین  اعتقاد  از ترین  و  بعد  امت  این  افراد 

 پیامبر است. 

این توجه و اهتمام اصحاب از چند وجه و شکل نمایان 

 است: 
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ث با وفات پیامبر به پایان  طلبشان برای حدی  :وجه اول

رفتند که نشنیده بودند.  می   بلکه به دنبال احادیثی   ، نرسید

باب  در  صحیحش  در  علم »  بخاری  طلب  در   «سفر 

عبداهلل   سویبه جابر بن عبداهلل مسیر یک ماه را  » فرماید:  می 

. هنگامی که (1)«یک حدیث، مسافرت کرد  خاطربهبن انیس  

کتاب  از می   مراجعهسنت  های  به  اصحاب  روایات  کنیم 

مشاهده را  در می   همدیگر  آنان  است  این  بیانگر  که    کنیم 

ما عبداهلل می   یکدیگر نقل حدیثمیان   برای همین  کردند. 

را عباس  اینکه  می   بن  با  را شخصاً  بینیم  کمی  احادیث 

نقل مستقیماً   را  فراوانی  احادیث  ولی  شنیده  پیامبر    از 

را از بقیه اصحاب شنیده و سپس آن را ها  آن ؛ زیرا  کندمی 

 کند. می  و بازگو داده به پیامبر نسبت

دوم: اکتفا   وجه  قرآن  به  قضاوتشان  و  فتوا  در   آنان 

نیز  نمی  از سنت  بلکه  بهره  عنوانبهکردند  تشریعی   منبعی 

مهممی  از  است.  فراوان  موضوع  این  بر  مثال  ترین بردند. 

که  کردمی   مواردی  ذکر  از    ، توان  که  است  داستانی 

شخص بعد از پیامبر یعنی امام ابوبکر نقل شده  ترین  افضل 
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زهرا آنجا که فاطمه    ۀاست در ماجرای مشهورشان با فاطم

پیامبر  میراث    بعد از وفات پیامبر پیش ابوبکر آمده و از وی

درخواست پیامبر نکمی   را  فرمود:  وی  به  هم  ابوبکر  د. 

ارث نداریم   عنوانبه ما جماعت پیامبران چیزی  » اند:  فرموده

. ابوبکر  (1)«شودمی   محسوبو هرچه از ما باقی بماند، صدقه  

من    هرچیزی که پیامبر به آن عمل کرده»به فاطمه گفت:  

ترکش  و  کرده  عمل  چراکه  کنمنمی   هم  گمراه می ؛  ترسم 

 . (2)«شوم

حدیث   در  وارد  حکم  اینکه  به»با  باقی   چیزی   ارث 

استنمی  صدقه  ما،  ماترک  بلکه  و  ذکر   «گذاریم  قرآن  در 

برخورد آن  با  قاطعیت  این  با  ابوبکر  ولی  با می   نشده  کرد 

چون  اما  بود.  گران  وی  بر  فاطمه  درخواست  رد   اینکه 

پیامبر دچار گمراهی   ۀترسید که با ترک عمل به فرمودمی 

 شود، درخواستش را رد کرد. 

گرفت نمی   مجوس، جزیهاین عمر بن خطاب است که از  

از  پیامبر  که  داد  گواهی  عوف  بن  عبدالرحمن  اینکه  تا 

جزیه عمل  می   مجوسیان  آن  به  هم  عمر  و  است  گرفته 
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کلی در دولت ای  ه در حالی که قضیه مربوط به مسئل  .(1)کرد

را آن  که  است  بر    اسالمی  شخص  بنا  یک   یعنیحدیث 

 عبدالرحمن بن عوف به اجرا درآورد.

کرد می   نقلاهلل  رسول حدیثی را از  ای  ه هنگامی که صحاب

یا کوتاهی  آن  به  در تمسک  رابی   و سپس  دید،  می   تفاوتی 

بود. در  می   شدید   ، تفاوتبی   وانگار  سهلبرخوردش با شخص  

عمر از  ابن  مثال:   عنوانبه آثار متعددی وارد است.    مورد  این

اگر زنانتان »فرماید: می   حدیثی را روایت کردند که هلل  ارسول 

اجازه   آنان  به  گرفتند،  اجازه  شما  از  مسجد  به  رفتن  برای 

کنیم. می   . بالل بن عبداهلل گفت: به خدا که منعشان «دهید

گوید: عبداهلل بن عمر رو به وی کرد و دشنام بسیار  می   راوی

بودم   نشنیده  که  کرد  نثارش  را  دشنام بدی  چنین  هرگز 

برایت پیامبر  از  گویی: واهلل که می   گویم ومی   دهد و گفت: 

 (2) «شویم؟!می  مانعشانحتماً 

سوم: جمعصرفاً    آنان  وجه  اکتفا به  حدیث   آوری 

 بلکه برای تبلیغ آن نیز حریص بودند. ، کردندنمی 
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وضوی پیامبر را   ۀرا آورد و نحو  بی آ  یکی از آنان ظرف   *

 .(1)دادمی  توضیح برای تابعین

نمازروروبهدیگری    * برایشان  و  ایستاده  مردم    ی 

همان  کرد  می   نماز پیامبر را برایشان بازگو  ۀخواند و نحومی 

 .(2) در داستان مالک بن حویرث آمده استطور که 

فرستد و در می   به انس بن مالکای  ه ابوبکر صدیق نام  *

آن   تفصیلی  احکام  و  زکات  مقادیر  برایش آن  را  پیامبر  از 

 .(3) کند. این حدیث در صحیح بخاری آمده استمی  نقل

در صحیح امام مسلم آمده است که جابر بن سمره به   *

بن سعد  بن  نامابی   عامر  را  می ای  ه وقاص  حدیثی  و  نویسد 

 . (4)کندمی  برایش نقل

بن  * نامه اابی   عبداهلل  عبیداهلل  بن  عمر  برای    وفی 

 .(5) در صحیح بخاری آمده استهمان طور که نویسد می 

از اصحاب بر منبر پیامبر و در مکانی عمومی    * بعضی 

 کردند. می  احادیث پیامبر را ابالغ
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که   گونه  استهمان  آمده  بخاری  عمر   ، در صحیح  امام 

خطبه  عنوانبه منبرشان  بر  و  پیامبر  مسجد  در    خطیب 

  کار صحبت حد رجم برای شخصی زنادرمورد  خواندند و  می 

  ۀاز این ترسیدم که طوالنی شدن فاصل»کردند و فرمود:  می 

زمانی مردم از زمان وحی به جایی برسد که شخص آمده و 

را  رجم  حد  خدا  کتاب  در  ترک  نمی   بگوید:  با  و  یابیم 

گمراه شوند. آگاه باشید   ، که خداوند نازلش کردهای  ه فریض

مت برای شخصی  رجم  است    هلأکه حد  کرده، حق  زنا  که 

و   اعتراف  یا  و  باشد  حامله  زن  یا  باشد  مدرک  و  بینه  اگر 

اقراری صورت گیرد. آگاه باشید که حد رجم را پیامبر اجرا  

 . (1) «کنیممی  کردند و ما هم اجرایش

صحنه  دربرگیرنده  وجه  سه  است  های  این  که  فراوانی 

نشان را  حدیث  به  پیامبر  اصحاب  توجه  و  دهد.  می   عنایت 

که   هم بیشتر  افرادی  و   ۀاز  کرده  تعظیم  را  پیامبر  مردم 

 بودند.تر نسبت به مراد وی آگاه 
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 nسوم: اهتمام تابعین به سنت پیامبر  ۀمرحل

از چند وجه   پیامبر و احادیثش  تابعین به سنت  عنایت 

 نمایان است: 

اول: و    وجه  ثبت  صحبتیهمهمراهی  و  صحابه  با  شان 

صحابه.  احادیثشان  از  تابعین    ، بسیاری  از   عنوانبهگروهی 

  . کردندمی   شاگرد در خدمتشان بوده که از آنان اخذ حدیث 

را  آنان  از  طوالنی  می   یکی  مدتی  برای  که  نشین  همبینی 

که  ای  گونهبه شنیده است.  می   صحابی بوده و از وی حدیث

کرد تا جایی  می   ث این صحابی خبره و آگاهی پیدابه احادی

بر اساس شناخت دقیق و بهترشان    شناسحدیث که علمای  

نسبت به حدیث صحابه یعنی برای شاگردانش مراتب قائل 

 بودند. مثالً: 

عمر:  * بن  وی می   عبداهلل  از  زیادی  افراد  که  بینیم 

فع فرزندش سالم و موالیش نا  ، ولی محدثیناند  هروایت کرد

دانند و در می ایشان    افراد نسبت به حدیثترین  موثقرا از  

ند با االقول اینکه کدامشان بر دیگری برتری دارد هم مختلف

مقدم   که  هستندصدا  یکاینکه   سایرین  بر  دو  این  روایات 

باالی   دقت  از  که  شناسحدیث است.  است  این  هروقت  ان 

از این دو را بر دیگری ترجیح   دهند، از سیاق  حدیث یکی 
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پیدا قرینه  و  دلیل  نسائی می   سخنانشان  گوید: می   کنند. 

نافع» و  لحاظ    سالم  از  دارند.  اختالف  با هم  در سه حدیث 

علم و  بر  ، منزلت  نافع  از  سه  تر  سالم  این  در  ولی  است 

 . (1) «استتر حدیث، روایات نافع صحیح

مالکمیان    در  * بن  انس  که    ، شاگردان  گونه  همان 

تهذیب  کتاب  در  رازی  گوید:  می   التهذیب   ابوحاتم 

 .(2)ترینشان، زهری استموثوق

زبیر  عایشه،  درمورد    * از   ، اشخواهرزاده،  بن 

یا پنج »گوید:  می   راویان وی است کهترین  مشهور از چهار 

وفات از  پیش  همیشه  ش، سال  وی می   من  امروز  اگر  گفتم: 

کن  تمامی نمی   حسرتی   دوفات  که  خاطر  این  به  خورم 

 . (3)«احادیثی را که برایم گفته فهم و حفظ کرده ام

بن   * علی  با  همیشه  که  افرادی  بودابی   از  اند ه طالب 

بن حنیفه و همچنین  توان به دو پسرش حسین و محمدمی 

 عبیده سلمانی اشاره کرد. 
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توان  می   عباس و آگاهان به حدیث وی ابن  از شاگردان  *

عبیداهلل بن عبداهلل بن   و   طاووس  ، مجاهد  ، بن جبیر  سعیدبه  

 عقبه اشاره کرد.

بن عبداهلل اخذ   ار و ابوزبیر از جابرنعطا و عمرو بن دی  *

 اند. کردهمی  حدیث

ابوهریره  * محمد  سعید  ، از  مسیب،  سیدین،   بن  بن 

خرج اخذ اابوسلمه عبدالرحمن بن عوف، ابوصالح سلمان و  

 کردند. می  حدیث

 اسود، علقمه، مسروق و ابووائل. ، مسعودنبز اا *

هم از  مجرد   ۀخداوند  اسامی  این  باشد.  راضی  آنان 

نیست عادی  که    ، راویانی  هستند  افرادی  درمورد بلکه 

 اند.احادیث آن صحابی، تخصص و اشراف خوبی را داشته 

روشن برایمان  قضیه  فاصل می   این  در  که  زمانی   ۀکند 

م و  پیامبر ؤبین صحابه  احادیث  لفین کتب حدیث مشهور، 

گویند: می   بعضی جاهالن ؛ چراکه  و فراغ نداشته  خأل  ۀمرحل

مرحل پیامبر،  داشته   ۀاحادیث  را  مجهولی  این    که  اندخأل 

 صحیح نیست.  وجههیچبه

 . نوشتن احادیث در زمان تابعین وجه دوم:
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تابعین از  ا  ، خیلی  از  که  را  پیامبراحادیثی   صحاب 

نوشتند. بعضی هم حفظ کردن را بر نوشتن می   شنیدند، می 

در  می   مقدم اعظمی  مصطفی  محمد  دکتور  دانستند. 

»کتابشان تاریخ  درمورد  هایی  پژوهش،  و  نبوی  حدیث 

تابعین و اتباع تابعین    صحابه، اسامی افرادی از    «، تدوین آن

را احادیث  پژوهشمی   که  این  در  و  نقل  را    تالش  ، نوشتند 

 تقدیری را صرف کردند. قابل

نفر از آنانی که به   وسهپنجاه   ، در تابعین قرن اول  یشانا

 شده رامی   کتابت حدیث مشغول بودند یا حدیثشان مکتوب

نفر    نودونه  نیز  از تابعین قرن دوم  و  اندهبررسی قرار دادمورد

بیانگر  که تابعی  میزان  این  زمان  در  کتابت حدیث    ن انتشار 

خود نشان از توجه ویژه آنان به سنت پیامبر نوبۀ  به بوده که  

 است. 

کتاب   در  بغدادی  عل»خطیب  ضبط  و  در    م«ثبت  که 

است  ۀقضی ارزشمندی  کتاب  نبوی  سعید  ، تدوین سنت    از 

عباس ابن  در محضر»کند که فرموده:  می   بن جبیر حکایت

همرا به  که  اوراقی  داشتدر  را  م، ه  تا  می   احادیثش  نوشتم 
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باقی  خالی  جای  که  پشت  نمی   حدی  در  بعد    نعلم ماند. 

 .(1)«نوشتم و بعد در کف دستانممی 

تدوین رسمی احادیث   ۀتابعین، مرحل  ۀمرحل  وجه سوم:

 بوده است. 

خلی زمان  عمر  ، تابعی   فۀدر  عبدالعزیز  امام    ۀ قضی   ، بن 

سنت   دستور  طور  بهتدوین  در  امام  جدی  گرفت.  قرار  کار 

فصل در  حدیثش  در  باب    «علم»  بخاری  چگونه  »در  علم، 

  بن عبدالعزیز به ابوبکر   عمر»  فرماید:می   «شود؟می   برداشته

از حدیث پیامبر موجود است  هرچه  بن حزم نامه نوشت که  

بنویس چراکه  را  هراسانم؛  علما  و  علم  نماندن  فقط   و   از 

آن باید این علم را نشر داد و حدیث پیامبر را بپذیر و بعد از  

آموزش دهد را  نادان  وقتی میان    از؛ چراکه  دانا،  رفتن علم 

 .(2)«است که مخفی مانده و نشر نشود

عنایت و توجه   میزان  ، وجه ذکر شده  سه با توجه به این  

 تابعین به سنت پیامبر را خواهیم فهمید. 

دیگر سوی  دقت    ، از  و  احتیاط  موضوع  مرحله  این  در 

داشته ادامه  حدیث  پذیرفتن  در  از   ، کاری  بعضی  حتی 
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شناخته شده بوده است.    ، تابعین به تفتیش اساتید و راویان

مشهورترینشان محمدمی   از  بزرگوار  تابعی  به  بن   توان 

سیرین از  ابن»فرماید:  می   سیرین اشاره کرد. علی بن مدینی 

بود   افرادی  زیادی اولین  دقت  احادیث  در  و  می   که  کرد 

را  قرار  مورد  اسنادشان   بررسی 

عون، شعبه و یحیی  ابن  ایوب وترتیب  به  ، داد. بعد از ویمی 

رجب این کالم را در ابن  .«بن سعید و عبدالرحمن را نام برد

 .(1) ی« آورده استذترم علل»شرح 

دین است.    ، این علم»سیرین ثابت است که فرمود:  ابن  از

 .(2)«کنیدمی   ی اخذکسچهقت کنید دینتان را از د

 چهارم: جایگاه سنت در زمان تابع تابعین ۀمرحل

 احترام به سنت در این مرحله از چند وجه نمایان است: 

پیدایش تدوین احادیث نوشته شده از پیامبر   وجه اول:

ترتیب   و آو  تازه  چیز  که  موضوعات  و  ابواب  اساس  بر   ن 

 بود. ای هسابقبی 

 
1- 1/355 
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احادیثی که »گوید:  می   «یذب در »شرح علل ترمجرابن

تابعین نوشته شود، تدوینی مرتب و  می   در زمان اصحاب و 

شد. می   شده نبود. فقط برای حفظ و تکرار نوشتهبندی  باب 

که   بود  تابعین  اتباع  زمان  و های  کتاب   شکلبه در  مرتب 

 . (1)گشت«شده تدوین  بندیفصل 

تصنیفات   مرحلهاز  این  مشهور  به می   بسیار  توان 

ابواب    »الموطأ« و  فصول  دارای  که  کرد  اشاره  مالک  امام 

از   بعضی  سخنان  و  پیامبر  سخنان  آن  در  و  بوده  مرتب 

 وجود دارد. مؤلف اصحاب و کالم خود 

کتاب   مرحله  این  در  که  کسانی  از  بعضی  ادامه  در 

 را ذکر خواهم کرد: اند هنوشت

از سنت   جریج:ابن نماز و بعضی  و  ابواب طهارت  ها در 

 وفات کردند.  ق150و در سال اند ه کتاب نوشت 

اسحاق    محمد پیامبر  دربارۀ  بن  و تألیف  غزوات  دارند 

سال   متوفای    معمر  .استق  151متوفای  راشد    ق153بن 

 که کتابی جامع نوشته اند. 

سنت   عدوبهابی ابن و  تفسیر  نوشتها  در  و اند  ه کتاب 

 است.  ق157متوفای 

 
1- 1/341 
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بن سلمه و    وری و جهادثهمچنین افرادی مثل سفیان  

 اند. نوشته دیگران نیز در این مرحله کتاب

 . پیشرفت و تکامل قواعد علم حدیث وجه دوم:

است مهم  دانستنش  که  علم است    این  ، چیزی  که 

وجود  به  روایت  واقع  از  بیگانه  و  دور  محیطی  در  حدیث 

اصول   اینکه  با  است  وحی   ۀاولینیامده  نزول  با  همراه  آن 

به  تأکید  خاطربه  ، شدهتأسیس   نسبت  که  توصیاتی  و  ات 

و بررسی صحت و سقم خبر و هشدار شدید نسبت   تبیین 

پیشرفت و   ایشان  وارد شده است، امّا  ، ی بر پیامبرفبابه دروغ

چالش  حجم  با  همگام  انشعاباتش  و  پیروان  های  تکامل 

 شرایط و وضعیت روایت بوده است. 

احادیث  تابعین، سند  و  اول در زمان صحابه  در مراحل 

نبوده از    ؛ طوالنی  واسطه  بدون  صحابی  که  شکل  این  به 

حدیث نقل  صحابی می   پیامبر  از  را  حدیث  بسا  چه  کرد. 

روایتبزرشنید.  می   دیگر صحابه  از  مستقیم  تابعین   گان 

از  می  بعد  به   ۀسلسل ها  آن کردند.  شروع  حدیث  رجال 

شدن وقتی اواخر  در    کرد،   فاصله  طوالنی  تابعین.  زمان 

کردند ممکن است از تابعین دوم و بعد  می   حدیثی را روایت

بود. شاید هم افراد واسطه از این می سوم و صحابه از پیامبر  
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رجال    ، گذشتمی   زمانهرچه  شدند.  می بیشتر   سلسله 

پیدا امتداد  زیاد می   حدیث  واسطه  افراد  و  افراد تر  کرد  و 

روایت    بیشتری و  می وارد  بوده  معروف  برخی  که  شدند 

ناشناخته ای  ه عد و  مجهول  داخل    .هم  هم  حدیث  جعل 

اختالف   به  توجه  با  نیز  راویان  اشتباه  و  خطا  شد.  روایات 

زیاد  ثبتشان  و  ضبط  قدرت   ۀ هم  خاطربه شد.  می تر  سطح 

در   علما  موارد،  ضامن شناسحدیثاین  که  ابزارهایی  به  ان 

تحویل  ش و  پیشرفت  بود،  ناصحیح  از  روایات صحیح  ناخت 

علم برای این هدف خطیر، خودشان اهلاز  هایی  دادند. نابغه 

فراهم  نزدشان  مناسب هم  ابزار  کردند.  این بخش  را صرف 

از   حدیث  پذیرفتن  هم  شاهلبود:  با   و  صحبتی و  مالزمت 

باال و  همراه  بهامامان روایت و حفظ وسیع   ریزبینی و دقت 

رف تمامی تالش و توان خود در سفر و بررسی و مقایسه ص

 بین روایات.  ۀو موازن

مرحله این  در  بارزترینشان  امیرالمی   از  به  ین مؤمنتوان 

  در قرن دوم   ایشان  اشاره کرد.  ، شعبه بن حجاج  ، در حدیث

سال  می  در  و  کردند  ق160زیست  تابعین    .وفات  اتباع  از 

نقاط مختلف   .است اقصی  در  زمان خود  بزرگ  از محدثین 

فراگرفته روایت  و  عمرو  ، حدیث  د  امثال  مکه،  یبن  از  نار 
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قتاده بن دعامه سدوسی از بصره، اعمش و ابواسحاق سبیعی  

امام  بودند،  شعبه  استادان  از  که  نفر  چهار  این  کوفه.  از 

مدینی    ، ی شناسعلل  بن  که درموردعلی  دارد  سخنی  شان 

 آنجا که   ، دهدمی   روایت را نشان  ۀدر قضی  شانینقش محور

روایات  »تأمل  فرماید:  می  اسانید  که  دیدم  کردم،  دقت  و 

بر محور   از    چرخدمی   نفر  ششحدیثی  نفر  این چهار  به  و 

 .(1)«اساتید شعبه اشاره کردند 

نفری    ششیکی از    ،کثیرابی   شعبه همچنین از یحیی بن

بردهابن  که نام  حدیث   ، مدینی  وی    ، کرده  اخذ  با  چند  هر 

 مالزمتی طوالنی نداشته است. 

روایات  سازی  پاک علمش برای    کارگیری بهامام شعبه در  

در  دادند.  خرج  به  فراوانی  زحمات  و  تالش  ناخالصی،  از 

زیادیمس دقت  مشایخ  دارای می   اعات  احادیث  تا  کرد 

 .(2)انقطاع یا مدلس را شناسایی کند

برخوردتدلیس  درمورد    یشانا شدید  و می   بسیار  کرد 

داشت   نقد  همباور  به  که  بود  افرادی  از  است.  دروغ  ردیف 

 
 39ص مدینیعلل ابن -1
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هم احادیث  گفتند:می   متون  وی  به  کجا»  پرداخت.    از 

 وقتی از پیامبر نقل »  گوید؟ فرمود:می   خی دروغی دانی شمی 

ذبحش می  که  وقتی  تا  نخورید  را  کدو  فرمود:  که   کند 

 (1).««گویدمی  دروغ دانم که داردمی  کنید.می 

افتخار   ، ایشان  زندگانی  و  شرف  با  تا  بود  پربار  و  علمی 

مرحله  این  در  پیوست  لقاءاهلل  به  پیامبرش  سنت  از  دفاع 

با وی علمای دیگری هم بودند که   نبود. همراه  فقط شعبه 

جمله:   از  ند، پرداختمی   سنت و ضبط قواعد آنسازی  پاک به  

امام مالک که به این معروف بود که جز از شخص معتمد و 

کرد. برای همین محدثین نمی   ی دیگر روایتموثوق، از کس

گویند: مالک  می   ، و تزکیه کنندتأیید  وقتی بخواهند راوی را  

 وفات کردند.  ق179در سال  ایشان  از وی روایت کرده است.

 به یکدیگر تحویل   سینهبهسینه چون این علم را بزرگانی  

مهارت می  و  تجارب  این  منتقل ها  دادند،  بعدی  نسل  به 

تعلیم شناسحدیثامام شعبه،    ۀ. در مدرسشدمی  ان بزرگی 

از مشهور که  کردند  پیدا  مهارت  برجسته ترین  و   ترینشانو 

توان به: یحیی بن سعید قطان و عبدالرحمن بن مهدی می 

مهارت  انتقال  و  فراگیری  سنت  کرد.  توانایی ها  اشاره  ها  و 
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طور   بن  همین  یحیی  توسط  شد.  منتقل  جدید  نسل  به 

قط و شناسحدیث  ، ان سعید  تعلیم  بزرگی  ستارگان  و  ان 

بن حنبل، امام یحیی بن معین و   پرورش یافتند: امام احمد

 نی.یامام علی بن مد

 . و ضبط( رداشت)بفراگیری های حلقه وجه سوم:

کثرت راز  ای  ه دست و  دانش  و  حفظ  به  سنت  اویان 

مشهور شدند که از صحابه یا بزرگان تابعین آن    ی محفوظات

بزرگان   این  از  کدام  هر  آن  از  بعد  بودند.  فراگرفته  را 

و  بودند  اطرافشان  که  داشتند  تیزهوشی  و  زیرک  شاگردان 

در هر وقتی همراه و مالزمشان بودند تا جایی که نسبت به 

احادیث اساتیدشان خبره و تسلط کاملی داشتند کما اینکه 

ای درجخود  و  ممتاز  شاگردان  نیز  مشایخ  و  اساتید  یک هن 

 اساتید خود بودند. 

ان که بعد  شناسعلل شگفت اینجاست که متخصصین و  

آمدند،   مرحله  این  و  می دقیقاً  از  ممتاز  شاگردان  دانستند 

  که  ی شکلبهانی هستند.  کسچهو مالزم هر شیخ  یک  درجه

را  طور  به آنان  و می بندی  طبقهدقیق  توانستند می   کردند 

تمامی شاگردان یک سطح را در یک طبقه و دایره گردآوری  

 کنند. بندی دسته و 
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 زنم: می  چند مثال

تابعین    امام زهری:  -1 از  از   کهاست    مدینه  اهل یکی 

بینیم که شاگردان  می   کند.می   انس بن مالک حدیث روایت

بزرگ و ممتازش که همیشه همراهش بودند و احادیثش را 

و   افراد می   ثبتضبط  شامل  بودند  مسلط  آن  بر  و  کردند 

 :ندزیر

یزید،   بن  یونس  معمر،  عیینه،  بن  سفیان  مالک،  امام 

کسیان   بن  صالح  و  زبیدی  شعیب،  هم   که عقیل،  همه 

 اند. موثق

سبیعی:  -2 از   کهاست    کوفه  اهل تابعی    ابواسحاق 

است.  جمعی  کرده  روایت  حدیث  صحابه  که می   از  بینیم 

زش که همیشه همراهش بوده و احادیثش را شاگردان ممتا

و ضبط شامل: شعبه  می   ثبت  بودند  مسلط  آن  بر  و  کردند 

یونس بن  اسرائیل  ثوری،  سعید  بن  سفیان  حجاج،   بن 

 اعتمادند. مورد همه ثقه و که هستند

دی  عمرو  -3 جابرکه  مکه    اهلتابعی    :رانبن  بن    از 

ا کردهنصا عبداهلل  روایت  حدیث  شاگردا  است.  ری  ن  از 

حجاج، می   ممتازش بن  شعبه  بن ابن  توان  سفیان  جریج، 

 عیینه و حماد بن زید را نام برد. 
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ستق  -4 بن   که  بصره  اهلتابعی    وسی:داده  انس  از 

ممتازش شاگردان  از  است.  کرده  روایت  حدیث   مالک 

حجاجمی  بن  شعبه  بن ابی   بن  سعید  ، توان  هشام  عروبه، 

 یحیی عوذی را نام برد.ائی و همام بن وعبداهلل دستابی 

اهمیت مسئله فقط در حد شناخت و شناسایی کلی این 

ن دایره  و  و    ، تیسطبقه  مراتب  به  دقیق  آگاهی  در  بلکه 

برتر و  افراد  این  ما  شانیسطوح  که می   است.  بینیم 

  محدثین در بین راویان یک طبقه تفاوت قائل هستند. مثالً

ت.  س زهری، امام مالک اشخص از شاگردان امام  ترین  بط اض

وری بر بقیه مقدم است و به  ثاسحاق، سفیان  ابی   درموردیا  

 بقیه نیز این سلسله مراتب ثابت است. درمورد همین ترتیب 

 گردم و می متوالی مهم، به این نقطه باز  ۀبعد از این گزید

حد  می  تا  مرحله  این  در  سنت  به  اهتمام  و  توجه  گویم: 

 فت و تغییراتی داشته است: زیادی در موارد زیر پیشر 

o با ظهور تصنیفات( ) تدوین آن 

o قواعد و )  قواعد پاالیش و تهذیب اخبار و روایات

 علم حدیث( 

o ضبطهای  حلقه و  و بندی  طبقه)   فراگیری 

 یان( وبندی راسطح
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 پنجم: اهتمام به سنت در قرن سوم هجری  ۀمرحل

 : عصر طالیی حدیث()

از   زیادی  تعداد  مرحله  این  ظهور   غ نوابدر  حدیث  علم 

کردند از ای  گونه به  ، پیدا  حجم  این  عصری  هیچ  در  که 

وجود  رجال  و  علل  و  اساتید  و  حدیث  در  توانمند  علمای 

احمد امام  مثل  افرادی  است.  بن   نداشته  یحیی  بن حنبل، 

ترمذی،   ابوداود،  مسلم،  بخاری،  مدینی،  بن  علی  معین، 

 دیگر. سیاراد بابوزرعه رازی و افر ،ی، ابوحاتم رازیئنسا

ت روند  احادیث،  تدوین  این  تألیف  و    صنیفاز جهت  در 

کتب حدیثی  از  مختلفی  انواع  و  رسید  اوج خود  به  مرحله 

مانند مسانید و سنن ابواب به رشته تحریر درآمده و بدایت 

تألیف بخاری و مسلم کتابشان را    جمع احادیث صحیح بود.

عصر  .کردند همین  را    ، در  مسندش  احمد  و امام  نوشته 

کتاب اربعه  سنن  اصول    یشانهااصحاب  کردند.  تصنیف  را 

 این مرحله، تدوین شد. های احادیث صحیح در کتاب 

مرحله این  در  سنت  به  رسیدگی  و  توجه  مظاهر   ، از 

ان به بیان علل احادیث و وضعیت راویان  شناسحدیثعنایت  

است و اساتید روایات و قواعد و قوانین حاکم بر این موارد  

 شان پخش و پراکنده است. تألیفاش در همهکه 
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بزرگ از  که  کبیر«  »تاریخ  کتاب  بخاری  ترین امام 

حدیثها  کتاب  روایات  حال  بیان  و   تألیفرا    است   در 

دا بیان  احادیث  علل  در  هم  امام  شتهسخنانی  اند. 

بن کتاب ابی   عبدالرحمن  و  تعدیل«  و  »جرح  کتاب    حاتم 

را  ) آن  کهکردند    تألیفعلل(  از    ۀخالص  ، در  تن  دو  علم 

و ترین  بارز رازی  ابوحاتم  یعنی  عصر  آن  در  حدیث  علمای 

تعدیل   و  جرح  کتاب  در  است.  کرده  نقل  را  رازی  ابوزرعه 

دو  آن  کتمورد  کالم  در  و  راویان  تجریح  و  علل  تعدیل  اب 

 سخنانشان احادیث را نقل نموده است. 

بخش  در  مرحله  این  در  حدیث  طالب  از  های بسیاری 

و   کالم  شناسعلل راویان  تدوین  به  روایت،  قواعد  و  ی 

که  ها مشایخشان پرداختند. برای همین نوع دیگری از کتاب 

مانند  سؤاالبه   کرد  معروف شد، ظهور  تواریخ  یا  ت سؤاال ت 

امام   از  ابوسؤاالاحمد،  ابوداوود  از  برذعی  و  ز ت    ت سؤاالرعه 

معین از روایات دوری و  ابن  مدینی و تاریخابن  شیبه ازابی ابن

 بسیاری دیگر.

خالصه این قرن از لحاظ روایت و نقد و تدوین سنت و  

 احادیث پیامبر، عصری طالیی بود.
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 : ششم: اهتمام به سنت بعد از قرن سوم ۀمرحل

چهارم قرن  و    ، در  کتاب   تألیفنوشتن  حدیثی های  در 

داشت ادامه  کتاب   (1)مسند  نوشته    بارهدراینمهمی  های  و 

و مستدرک  ابن  خزیمه، صحیحابن  مانند صحیح  ، شد حبان 

نوشته شده در قرن سوم های  اگرچه به اهمیت کتاب   ، حاکم

 نبودند. 

 نوشتهکمتر  مسند حدیثی  های  ارم کتاب بعد از قرن چه

هایی کردند که حدیث شروع به نوشتن کتاب اهلشود و  می 

شد  می   در آن احادیث موجود در تصنیفات قبلی، گردآوری

کتاب  مانند  سند،  ذکر  بدون  صحیحین»  ولی  بین    « جمع 

األ»  امام حمیدی و کتاب از آن  ابن  «صول جامع  بعد  و  اثیر 

 «.بلوغ المرام» و «االحکام عمد» مختصری مانندهای کتاب 

علم به نقد احادیث و اهلهمچنین در قرن چهارم توجه  

داشت ادامه  راویانش  علمای    .نقد  ظهور  شاهد  عصر  این 

بن    بزرگی در این زمینه بود مانند ابوجعفر عقیلی، ابواحمد

و  نقد  قواعد  نوشتن  در  که  دارقطنی  ابوالحسن  و  عدی 

احادیث حرکت  تصحیح  طالیی  عصور  علمای  روش    بر 

 
کتاب کتاب   -1 به  مسند  سنت  میهای  گفته  آن  هایی  در  که  شود 

 کند.مؤلف کتاب احادیثی را از خودش تا پیامبر با سند روایت می 
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کردند ولی مانند قرن قبلی علمای متخصص زیادی را به  می 

 خود ندید. 

به نوشتن در علم حدیث ای  هدر این قرن علما توجه ویژ

داشتند تا جایی که اولین کتاب مستقل در علم حدیث در  

رشت به  قرن  کتاب   ۀاین  آن  و  درآمد  المحدث  »  تحریر 

مهرمزی بود. بعد از وی خطیب بغدادی  ابومحمد را  «الفاصل

»  در قرن پنجم پا به عرصه گذاشته و کتاب

از می   را  « مطلب  غنای  و  تنوع  لحاظ  از  که  نویسد 

 . بعد ازاست  شده در این مرحلهتألیفهای  کتاب ترین  شامل 

شد تا زمان  می   در علم حدیث کتاب نوشته  درپی پی   ایشان

ابوعمروظهور   کتاب  امام  نوشتن  و  صالح  علوم  »  بن 

شهرت یافت و در آن به    «صالحنبا   ۀمقدم»  که به  «الحدیث

 علمای بعد از   که  پردازدمی   نوع از انواع علوم حدیث  65ذکر  

همان گونه    ، چرخیدندمی   همه حول محور این کتاب  ایشان

کتابابن  امام که   در   فرماید: می «  النظر  »  حجر 

نوشته » در  موجود  و  های  پراکندگی  کرده  جمع  را  دیگران 

برای همین مردم توجه خاصی به آن داشتند و بر عنوان آن  

هایی که برایش سرود شده و  داشتند و تعداد نظممی گام بر
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انتقادات و مخالف و مدافعانش از حد و  تعداد مختصرات و 

 .(1)«حساب خارج است

م حدیث ادامه پیدا کرد تا  در انواع مختلف علوها  نوشته

ک مستقلی   متر جایی  کتاب  که  بود  حدیث  فنون  از  فنی 

 اش نوشته نشده باشد. هدربار

زیادی   اهتمامعلما    ، همچنین در قرن چهارم و بعد از آن

به شروح احادیث گردآوری شده توسط علمای اوایل دادند.  

صحیح بخاری   ق، 388  امام ابوسلیمان خطابی متوفای سال

الحدیث»  تابرا در ک ابوداود را نیز  دادشرح    «أعالم  . سنن 

کتاب السنن »  در  شروح    «معالم  آن  از  بعد  و  دادند  شرح 

احادیث   که    درپی پی کتب  جایی  تا  شد  فراوان  و  نوشته 

بخاری   داشتها  دهتنهایی  بهصحیح  و    .شرح  اهتمام  این 

توجه تا به امروز هم ادامه داشته که در آن اهتمام و جدیت  

ترین یق کتب احادیث و تخریج آن بر اساس صحیحبه تحق

تخصصی در های  پژوهش   ۀنسخه و خدمت احادیث آن و ارائ

 شود. می  دیده مجالت مختلف حدیثی 

المعارف    شکلبههایی  همچنین در این مرحله کتاب 

شد کتاب  ، انده نوشته  المعلل»  مانند  المصنف  که    «المسند 
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و سرپرستی دک نظارت  با  از محققین  عواد تر  تعدادی  بشار 

رشت  41در   به  را  آن  درآورد  ۀجلد  این   .انده تحریر  ارزش 

شخصی  فقط  را  آن می   مسند  علوم  و  احادیث  به  که  داند 

 دهد. می  اعتنا

اگر  که  رسیدیم  سفر  این  پایان  به  توضیحات  این    با 

ویژگی می  بر  نشانهها  خواستیم  دو  و  هایش  ی تأملرنگ 

باشیم این    د، شمی   طوالنی   ، داشته  در  که  علمایی  برخالف 

ولی هدف این کتاب    .شامل و فراگیر دارندهایی  زمینه بحث

ایجاد   موضوع  در  اختاللی  اینکه  بدون  بوده  اختصارنویسی 

ناظر  تا شخص  این   میزان  شود  به  توجه مستمر و الینقطع 

 سنت شریف را در طول تاریخ بداند. 

 ۀارائ دوم برای اثبات حجیت سنت:روش 

دالیل قرآن و سنت و اجماع و تبیین وجوه  

 داللت آن
دلیل   دو  یا  بر یک  بلکه دالیل    نیست، اثبات حجیت سنت 

 توانیم آن را در انواع زیر خالصه کنیم: می  فراوانی دارد که

 اثبات حجیت سنت از قرآن کریم •



 سنت  تیاثبات حج ی برا نیبراه ۀاول: اقام محور
 

69 

حکمت این  )  اثبات حجیت سنت از خود سنت نبوی •

خواهیم  نو توضیح  را  سنت  اثبات  برای  استدالل  ع 

 ( .داد

 اثبات حجیت آن بر اساس عمل و رفتار صحابه  •

 اثبات حجیتش بر اساس اجماع •

 از این موارد خواهیم پرداخت: هرکدام در ادامه به شرح 

 نوع اول: اثبات حجیت آن از قرآن کریم

است مهم  بسیار  دلیل  از  نوع  چراکهاین  ین بیشتر  ؛ 

لذا اگر    ؛ مدعی هستند که به آن ایمان دارندمنکرین سنت  

برا قرآن  برا  یشاناز  حجتی  کردیم،  اقامه   یشان دلیل 

 ماند. داللت قرآن بر سنت از چند وجه است: نمی 

آیاتی قرآنی که در آن به اطاعت از پیامبر و   وجه اوّل:

 دستور داده است.  ، ایشان هشدار از معصیت

با   مق  تأکیدوجه داللت آن هم  نتیجه بر دو  و یک  دمه 

 شود. می  نمایان

امت   اول:   ۀمقدم تمامی  بر  را حجتی  قرآن  متعال  اهلل 

پیامبر زمان  در  که  آنانی  فقط  نه  است  کرده   نازل 

هر امر    .بدون هیچ تفاوتی بین عربی و عجمی   ،اندهزیستمی 

و نهی و هشدار از مخالفت با پیامبر که در قرآن آمده است،  
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هستیم   آن  مخاطب  هم  که  ما  گونه  پیامبر  همان  اصحاب 

مخاطبش بودند. ما از امت محمد هستیم کما اینکه آنان از  

آنان   مثل  و  بودند  محمد  از  مأمورامت  تبعیت   ایشان  به 

 هستیم و هیچ خصومیتی در این بین نیست. 

الفاظ وارده در آیاتی که به اطاعت پیامبر   دوم:  ۀمقدم

نیستمی   دستور به چیزی  مقید  و  بوده  یعنی   ؛ دهد مطلق 

 نیست.  ایشان فقط مقید به ابالغ قرآن از جانب

نتیجهتأسیس  با   این  به  مقدمه  دو  که می   این  رسیم 

ثابت ا احادیث  از  تبعیت  با  فقط  آیات  این  برای  متثالمان 

است.   ممکن  که  همپیامبر  گونه  کتاب ان  در  شافعی  امام 

تبعیت از   ۀآیا برای اجرای فریض»فرماید:  می   «جماع العلم »

افراد قبل و بعد از تو نیز    و  اوامر پیامبر که در قرآن آمده، تو

نکرد مشاهده  را  پیامبر  اخبار اند  ه که  از  تبعیت  جز  راهی 

از دارد؟«  ایشان  وارده  ثبوت   (1)وجود  در  اگر شخصی  حال 

با ما مخالفت کرد پاسخمان به وی در مبحث  این احادیث 

اقام  بخش  در  و  گذشت  پیامبر،  سنت  به  توجه  و   ۀاهتمام 
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ادل علم حدیث  بر صحت  بیان تر  واضحای  ه دلیل  را  قبل  از 

 خواهیم کرد.

دوم: قرآنی   وجه  حل   اینصوص  که  آمده  آن  در  که 

پیامبرش و  خدا  به  را  متعال  .بازگردانید  اختالفات   اهلل 

َوالرَُّسولِ ﴿ فرماید:  می   ِ اّللَّ إََِل  فَُردُّوهُ  ٍء  ََشْ ِِف  َتَنازَْعُتْم   ﴾ فَإِن 

چ در  اگر  کرد  یزی)و  پ  د، یاختالف  و  اهلل  به  را    امبر یآن 

ءٍ ﴿که    (59  :نساء)(دیبازگردان ََشْ ِِف  َتَنازَْعُتْم  در   ﴾ فَإِن  اگر  )و 

فَُردُّوهُ  ﴿  .شودمی   هر چیزی را شامل  (دیاختالف کرد  یزیچ
َوالرَُّسولِ   ِ منظور   (دی بازگردان  امبری)آن را به اهلل و پ  ﴾إََِل اّللَّ

ا همه راز  برای  این  که  است  قرآن  به  ارجاع  خدا؛  به  جاع 

  واضح است. همچنین ارجاع به پیامبر، ارجاع به خود شخص 

 فاتشان در زمان حیاتشان و ارجاع به سنتش بعد از و  ایشان

 علم است. اهلاجماع مورد این  که است

گوئیم این ارجاع مذکور به می  اینکه»فرماید: می  حزمابن

است پیامبر  اخبار  و  امت   ، قرآن  که  است  این  دلیلمان 

و نظر  اتفاق انس  تمامی  و  ما  متوجه  خطاب،  این  که  دارد 

  قیم ابن  .(1)« شودمی   جنی است که روح در جسدش دمیده
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مردم اجماع دارند بر اینکه ارجاع به اهلل همان »فرماید:  می 

در    ایشان  ارجاع به کتابش و ارجاع به پیامبر، ارجاع به خود

 .(1)«است  ایشان زمان حیاتشان و به سنتشان بعد از وفات

متعال ٰ  ﴿فرماید:  می   اهلل  َحَّتَّ يُْؤِمُنوَن  ََل  َوَرِبَِك  فَََل 
بَ  َشَجَر  فِيَما  که    ﴾يَْنُهمْ ُُيَِكُِموَك  پروردگارت  به  )نه، سوگند 

تو را    شیدر اختالفات خو  نکهیمگر ا  آورند، ی نم  مانیها اآن 

ان در هر چیزی که نزاع کردند، مؤمن  (65  :نساء)داور قرار دهند(

پیامبر   مأمور نزاع و اختالف، پیرو حکم  این   هستند که در 

موارد  باش از  بسیاری  در  برایمان  موثوق  افراد  و ند.  اختالف 

نزاع پیش آمده، قضاوت و دستورات پیامبر را نقل کرده اند.  

 شود؟می  حکم و دستورشان باطل ایشان آیا با وفات

کنیم که سنت فقط  می   همچنین از این نصوص برداشت

؛ راجع به مسائل اخالقی و آداب و اذکار نیست و شامل است

اختالچراکه   و  نزاع  فصل  دو  این  در  نبااگر  شد، فاتمان 

دهد که در وقت اختالف به کالمش و به نمی   خداوند دستور

 سنت رجوع کنیم. 
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کند، قرآن نیاز به تبیین می   آیاتی که بیان  وجه سوم:

 دارد و آن سنت است. 

متعال َبَيانَُه  ﴿فرماید:  می   اهلل  َعلَيَْنا  إِنَّ  )سپس    ﴾19ُثمَّ 

ماست.    کردنش  انیب )عهدۀ(  از   .(19  : قیامه)(19بر  جماعتی 

؛  اندعلم آیه را به تبیین قرآن توسط سنت، حمل کرده اهل

تبیین و توضیحات کلیات قرآن را ما از طریق سنت  چراکه  

 ایم مانند جزئیات احکام نماز و زکات و روزه و حج. شناخته 

خداوند  می   vحزم  ابن سوی  از  »وحی  به    lگوید: 

تقسیم  nپیامبرش   بخش  دو  وحِی می   به  یکی  شود: 

وار نگاشته شده که همان معجزه صورت  به ای که  شده تالوت 

دوم و  است  نگاشته   ، قرآن  منقول  معجزه وحی  که  وار نشده 

خبر همان  که  پیامبر  های  نیست  از  شده  و    nنقل 

متعال نشان  خداوند  ماست.  از  خداوند  خواست    دهندۀ 

إِ ﴿فرماید:  می  نُِزَِل  َما  لِلنَّاِس   َ برا  ﴾َّلِْهمْ ِِلَُبنِيِ مردم   ی)تا 

نحل:  )ها نازل شده است(آن   یسوآنچه را که به  ی روشن ساز

44).» 

و   کرده  اشاره  واجبات  به  کتابش  در  سبحان  خداوند 

درستی انجام این واجبات را منوط به آنچه در سنت آمده، 

است. تنبنابراین  دانسته  صورتی ها  ،  بر  می   در  را  نماز  توان 
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ی که در سنت ذکر شده  صورتبهقبول برپا کرد که  مورد  وجه

رکعت تعداد  قرآن  در  زیرا  دهیم؛  ذکر  ها  انجام  آن  اوقات  و 

زکات و مقداری که باید از مال   میزانهمان گونه که    ، نشده

تمام مال  باید  آیا  نیز معین نشده است. پس  برداشته شود 

این    ازکمتر  دهم آن؟ یا  برداشته شود یا نیمی از آن؟ یا یک

شود؟ چه بخشی می   مقدار؟ چه مقداری باعث ادای دین ما

از آن اگر برداشته شود، مسلمان جزو واردشوندگان به این 

بود:   نخواهند  َوََل  ﴿عذاب  َة  َوالْفِضَّ َهَب  اَّلَّ وَن  يَْكِِنُ ِيَن  َواَّلَّ
ِّلٍم  

َ
أ ُْهم بَِعَذاٍب  فَبَِّشِ  ِ  ی ن)و کسا  ﴾34يُنفُِقوَنَها ِِف َسبِيِل اّللَّ

نقره را م  که ( و در راه کنند ی م  نهی)و گنج   اندوزندی طال و 

انفاق نم  به عذابپس آن  کنند، ی اهلل  دردناک بشارت   ی ها را 

 ؟(34توبه: )(34ده. 

نظر   در  جایگاهی  سنت  برای  خداوند  معتقدیم  نیز  ما 

گرفته و صحت واجبات را منوط به آنچه در بیان و جزئیات 

 آن آمده، دانسته است. 

خواهیم فهمید که آنکه ادعا دارد عامل به   بدین ترتیب 

ست؛ زیرا در  گودروغ کند،  نمی   قرآن است ولی به سنت عمل

 است.  شده توصیه nتمام قرآن به پیروی از پیامبر 
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خداوند سبحان با سنت بر ما منت نهاد.    بخش چهارم:

این منت در امری دینی صورت گرفت؛ آیا پس از این دیگر 

 یگاهی ندارد؟ارزش و جا

 موضوع یاد شده در سخن خداوند سبحان چنین متجلی 

رَُسوًَل  ﴿شود:  می  فِيِهْم  َبَعَث  إِذْ  الُْمْؤِمننَِي  لََعَ   ُ اّللَّ َمنَّ  لََقْد 
الِْكَتاَب   َوُيَعِلُِمُهُم  َوُيَزِكِيِهْم  آيَاتِهِ  َعلَيِْهْم  َيتْلُو  نُفِسِهْم 

َ
أ ِمِْن 

بنٍِي  َواْْلِْكَمَة ِإَون ََكنُوا مِ   ی راست)به  ﴾164ن َقبُْل لَِِف َضََلٍل مُّ

مؤمنا بر  اهلل  هنگام  نکه  نهاد،  م  که  ی منّت  آنان   انیدر 

برانگ  یامبریپ آ   ختیاز خودشان  بر    اتیکه  را  قرآن(   =( او 

مآن  پاک  خواندی ها  مزه یو  )=    داردی شان  کتاب  آنان  به  و 

از آن در   شیو اگرچه پ   آموزدی قرآن( و حکمت )= سنت( م

علم اهل. گروهی از  (164آل عمران:  )  ﴾164بودند.    یآشکار  ی گمراه

  ، اند که مراد از حکمت اگر در این چارچوب بیایدبیان کرده 

افرادی که چنین نظری دارد امام ترین از مشهور سنت است.

ای  v  شافعی  وی  تن است.  را  نظر  بیان  نظرنقطهاز  ها  ن  ش 

دارد: »من از فرد آگاه به قرآن که به او می   بلکه بیان  ، نکرده
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اهلل سنت رسول   ، گفت: حکمتمی   اطمینان دارم، شنیدم که

 این سخن را ارجح دانسته است. سپس  (1)است«

فرماید: »و  می   گوید: »سخن خداوند کهمی   vکثیر  ابن

قرآن است، و »حکمت« معنای  بهبه آنان کتاب را آموخت«  

و   ابومالک  حیان،  بن  مقاتل  قتاده،  حسن،  سنت.  یعنی 

داشته  نظری  چنین  دین  دیگران  در  فهم  است:  آمده  و  اند 

 . (2) است و منافاتی در این امر نیست«

که   گونه  کتاب  همان  ابتدای  که  درمورد  در  آمد  سنت 

از ط است، سخنعبارت سنت  متعال  جریر  ابن  رف خداوند 

v  از دیگری  نوشتۀ  و  کهابن  است  شده  ذکر   کثیر 

 روی کنم. زیاده ها قولنقلخواستم در نمی 

این امر این  «  اثبات»های  نشانههای  کما اینکه در صورت

سبحان خداوند  که  و  »  فرماید:می   است  کتاب  خداوند  و 

و اقتضای این امر این است که    «حکمت را بر تو نازل کرد

 حکمت برگرفته از وحی است. 

تمام  که  نداریم  ادعا  ما  که  کرد  نشان  خاطر   باید 

هایی از  سنت است اما معتقدیم بخش   ، در قرآن  «هاحکمت»

 
 ( 34شافعی )ۀ از الرسال -1

 ( 1/275تفسیر ابن کثیر )  -2
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در که  محمد    سنت  ما  پیامبر  کتاب   ، است  nجایگاه  به 

شود. به عبارت دیگر اقتضای معطوف کردن  می   ارجاع داده

به از   حکمت  غیر  دیگری  امر  حکمت  که  است  این  کتاب 

 کتاب باشد. 

 n نوع دوم: اثبات حجیت آن از سنت پیامبر

فایدۀ   آید که  پدید  پرسش  این  ادله  از ذکر  پیش  شاید 

مخالفان سنت را    وقتی اثبات حجیت سنت از سنت چیست  

انکار اساس  و  پایه  ازمی   از  به مورد  کنند؟ پس چگونه    نزاع 

 کنیم؟!نزاع استدالل  مورد

 فایده دارد: مورد پاسخ این است که این کار در چند

روی سخنم در این کتاب، تنها، با منکران سنت و    اول:

تردیدکنندگان در آن نیست، بلکه حتی کسانی که به سنت  

ایمان دارند نیز مخاطبم هستند، شاید ادلۀ مفصلی که آنان 

باشد.    برساند، به دستشان نرسیده  یشانرا به درستِی باورها

اولین پایه برای آغاز گفتگو با مخالفان    ، بنابراین، ایجاد یقین

 آید. می  به شمار

وارد  دوم: سنت  به  اشکاالتی  زیادی  که  می   افراد  کنند 

ثابتی   هستند، درمورد  رویکرد  مدعی  و  کرده  اتخاذ  آنچه 

  ندارند. به همین جهت، هنگامی که از یک نفر از آنان سؤال 
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از سنت را قبول کرده و کدام را ترککنی چه  می    موردی 

داشت.  ،  کنی می  نخواهد  روشنی  رویکرد  و  مشخص  پاسخ 

کند و مانند می   دیگر را ترک   مورد  را گرفته و   مورد  یکها  تن

نشانه  مورد  این ذکر  از ها  شاید  سنت  حجیت  خصوص  در 

باشد فایده  مفید  را    ؛ خود سنت  تمام سنت  دسته  این  زیرا 

 ند. کننمی  انکار

کنندگان و دشمنان در مسائل بسیاری از مجادله   سوم:

سخنانشان   با  آنچه  سنت  به  سنت درمورد  مربوط  انکار 

 ، رغم عجیب بودن! این موضوع علی !گیرندموافق است، برمی 

کنیم و می   بسیار رایج است!! ما نیز با سنت با آنان برخورد

احتجاج آنان  با  که  را  برامی   متونی    ان بی  یشانکنیم، 

سنت    عنوانبهنماییم.  می  که  معتقدند  آنان  از  برخی  مثال 

ما   .از نگارش آن نهی فرمودند  nزیرا پیامبر    ؛ حجت نیست

پاسخ فرمودهمی   در  نهی  آن  نگارش  از  که  کسی   ، گوییم: 

به   او  از رد آن حشخص  فظ و تبلیغ آن سفارش فرموده و 

به   و  آورده  ایمان  برخی  به  آیا  است.  کرده  کفر نهی    برخی 

 ورزید؟! می 

منکران حجیت سنت  چهارم: از  ما گویندمی   بسیاری   :

آوریم. در  می   از سنت به آنچه که با قرآن موافق است، ایمان
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آنان موافق گویندمی   پاسخ  را  سنت  حجیت  که  روایاتی   :

 پایبند بود!! ها آنشمرند، باید به قرآن برمی 

حجیت سنت    به جهت تمام مسائل، این اثباتی است بر

 بر سنت: 

 اثبات از چند وجه محقق خواهد شد: 

اول: دستور  وجه  حدیث  تبلیغ  و  حفظ  به  که   متونی 

 دهند. می 

خواندندمیان    در  nپیامبر   خطبه  سپس    ، صحابه 

دهند خبر  غایبان  به  »حاضران  عبارت   .(1)فرمودند:  این  در 

 تشویق به تبلیغ است. 

ثابت   بن  زید  از حدیث  ترمذی  از    aدر سنن  نقل  به 

سخنی    nپیامبر   ما  از  که  را  کسی  »خداوند  فرمود:  که 

ابالغ کند، زیبارو گرداند. چه بسا    همان گونهبشنود و آن را  

 .(2)«باشد تر  مُبلغی که از شنوندگان هشیار 

تبلیغ امر دینی ه  داللت بدین صورت است: برانگیختن ب 

و    جهتبه صورتمنزلت  او  نه می   جایگاه  قطعاً  و  گیرد 

 هشدار دادن نسبت به آن! جهتبه

 
 ( 1679(، صحیح مسلم )105صحیح بخاری ) -1
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از آن وجود دارد که مشمول  تر  چه منزلت و جایگاهی بر 

که کسی که به آن عمل کند   گونهاینشود    nدعای پیامبر  

 زیبارو شود!

  و تشویق   nمتونی که در آن اعتراف پیامبر    وجه دوم:

است    ایشان آمده  کسی  به  در نسبت  موضوع  این  به  که 

 اش اهتمام بورزد.زندگی 

که  است  آورده  ابوهریره  از  بخاری در صحیح خود  امام 

پیامبر   از  به  ترین  سعادتمنددرمورد    nابوهریره  مردم 

که کرد  سؤال  قیامت  روز  در  نبی  و    -  ایشان  شفاعت  پدر 

فدایش به  که   -  مادرم  اباهریره  کردم  »گمان  فرمود: 

ازدرمورد  کس  هیچ نگیرد   پرسش  پیشی  تو  از  حدیث  این 

شوق    جهتبه را  تآنکه  کردم.  درمورد  و  مشاهده  حدیث 

قیامت کسی است  ترین  سعادتمند به شفاعتم در روز  مردم 

 (1)االاهلل را خالصانه از قلب و درونش بیان دارد«.که الاله 

این تشویق واضحی برای ابوهریره برای ادامۀ مسیر نقل  

 رود.می  حدیث به شمار

 
 ( 99صحیح بخاری ) -1
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را درمورد   تو  شوق  که  »هنگامی  نمایید:  دقت  سخنش 

حدیث مشاهده کردم« برخی از کسانی که ابوهریره درمورد  

زیر سؤال به   گویندمی   برند، می   را  یافتن  برای دست  او  که 

 بوده است.  nغذا همراه پیامبر 

از   ابوداوود  و  احمد  را    حسن  طریقامام  روایت  این 

اهلل بن عمرو هر آنچه که از پیامبر  اند که عبداستخراج کرده 

نوشت که برخی از مردم بر او خرده  می   را  شنیدمی   nاکرم  

با انگشت به   ایشان  شکایت برد.  nگرفتند. او نیز نزد پیامبر  

که جانم به آن  ه قسمدهانش اشاره کرد و گفت: »بنویس ک

از   سخنی  اوست  دست  نآدر  خارج  به می ن  مگر  شود 

 .(1)«حق

از    :وجه سوم از رد سخنی  متونی که در آن هشداری 

 سنت آمده و این وجه صراحت بیشتری دارد. 

داده  nپیامبر   تکیه  متکایی  بر  شما  از  یکی  »نبینم   :

آنچه   از  برسد،  او  به  از سخنانم  باشد و هنگامی که سخنی 

از   یا  امر  بدان  کردآکه  نهی  کتاب اهن  در  آنچه  بگوید:  و  م 

واهیم کرد« این روایت را شافعی  خدا بیابیم، از آن پیروی خ

 
 ( 3646سنن ابی داوود ) -1
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« کتاب  از    (1)«در  سنن  اصحاب  از  دیگری  فرد  و 

نقل    nارفع، از پدرش، از رسول خدا  ابی   طریق عبیداهلل بن

 که حدیثش صحیح است.  (2)اندکرده 

حدیث پذیرفتن   ، این  وجوب  بر  دال  مسألۀ  در  متنی 

اکرم   پیامبر  از  قرآنی    nآنچه  نص  بر  افزون  که  آنچه  از 

 رود.می  آورده به شمار

 روایت از وجه دیگر نیز از طریق مقدام بن معدی کرب 

a    اهلل  رسولازn  « :چه    آگاه باشید، روایت شده که فرمود

ه متکا  بسا فردی سخنی از ما را دریافت کند در حالی که ب

آنگاه بگوید: بین ما و شما کتاب خداست،   باشد  تکیه داده 

باشد، حالل آنچه که در می   آنچه که در آن حالل  و  دانیم 

حرامآ باشد،  حرام  خدا  می   ن  رسول  آنچه  حرام    nدانیم. 

 .(3)است که خدا حرام دارد« همان گونهدارد 

با لفظ » نیز در مسندش  باشید امام احمد  که من    آگاه 

مردی با سیری آگاه باشید  همانند کتاب را همراهش آوردم،  

تکیه متکا  و می   بر  توصیه می   زند  قرآن  به  را  شما    گوید: 

 
 ( 40ۀ )الرسال -1

 ( 13(، سنن ابن ماجه )4605(، سنن ابی داوود ) 2663سنن ترمذی ) -2
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حالل گیرید و آنچه    را  ل یافتید الن حآ کنم که آنچه در  می 

. اسناد آن بد  (1)حرام در نظر گیرید«  را  در آن حرام دیدید

 نیست. 

  چراکه از روی هوس سخن   ؛ گویدمی   پیامبر خدا راست

وحی نمی  آن  بلکه  نازل  ایگوید  که  بدین شود.  می   است 

 ، یقین این انکارکنندگان بیش از پیش فزونی یافت. ترتیب

اصحاب   عمل  از  سنت  حجیت  اثبات  سوم:  نوع 

 nاهلل رسول 

صحابه  ۀخوانند آنان  نمی   تردید  ، احوال  اینکه  در  کند 

قانون دادند و می   اری قرارگذسنت را حجت و منبعی برای 

ساختند. می   و احکام و تعامالتشان را در سایۀ آنها  قضاوت 

آنان سنت را همانند قرآن به افراد بعد از خود ابالغ کردند.  

به قرآن  ها  کردند که تنمی   ما به انکارکنندگان سنت که ادعا

محمد  می   کنند، می   اکتفا یاران  قرآن   nگوییم:  به  شما  از 

و  تر  آگاه  عشقبیشتر  بودند  حضرت  آن  و می   به  ورزیدند 

غیرت بیشتری نسبت به او داشتند، بنابراین، موضع آنان از  

 سنت چگونه بود؟

 
 .ذکر شده  قبالً -1
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به  اهتمام  مراحل  از  مرحله  دومین  در  کتاب  این  در 

کرده   ، سنت ذکر  را  فراوانی  حجت   تصاویر  را  موارد  این  و 

برشمرده خواه تشریعی  ذکر  را  مواضعی  اینجا  که   م ام.  کرد 

 ام مگر یک موضع که با آن آغاز ابق ذکر نکرده سدر موضع  

 پردازم: می  به تکرار آن ، اهمیت جهتبهکنم و می 

موضع همان  موضع  مسألۀابی   آن  از  میراث    بکر صدیق 

 است. 

فرماید:    lد  خداون ْوََلدُِكْمۖ   ﴿می 
َ
أ ِِف   ُ اّللَّ يُوِصيُكُم 

نثََينْيِ 
ُ
اْْل َحِظِ  ِمثُْل  َكرِ  شما    ۀدربار  اهلل)  ﴾لذِلَّ به  فرزندانتان 

)نساء:  سهم پسر، چون سهم دو دختر است.(  کند، ی سفارش م

به (11 پدر  از  میراث  که  است  این  بیانگر  و  عام  آیه  این   .

 شود. فرزندان منتقل می 

  ، nرسول خدا    ، پدرشمیراث    بکر که ابی   به  dفاطمه  

در   بود،  موافق  قرآن  ظاهر  با  درخواستش  که  کرد  طلب  را 

از  ابی   نزد متنی  ارث    nاهلل  سول ربکر  پیامبران  از  که  بود 

شود و آنچه از مال بر جا بگذارند صدقه است. این  نمی   برده

است ثابت  مسلم  و  بخاری  صحیح  در  به  (1)متن  همین . 
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 سنت  تیاثبات حج ی برا نیبراه ۀمحور اول: اقام
 

85 

او در خود  اگر  نداد و  او  به  را  این طلب  دید که نمی   جهت 

در   تصمیم  این  به  است،  تشریع  منبع  و  ملزم  سنت حجت 

فاطمه   اصرار  اهمیت  نمی   تمسک  dمقابل  در  او  جست. 

»من  گفت:  آن  با  مخالفت  جواز  عدم  و  نبوی    حدیث 

چیزیمی  اگر  منحرف   ترسم  کنم  ترک  را  دستوراتش  از 

 . (1)شوم«

داد تا اینکه ضحاک  نمی   به زن از دیۀ همسرش ارث  عمر

برایش نوشت که زن    nبن سفیان به او خبر داد که پیامبر  

اشیم ضبابی از دیۀ شوهرش ارث ببرد، به همین جهت عمر 

کرد عدول  نقل  این  به  نظرش  در  (2) از  نوافل  نماز  از  عمر   .

به شده  نهی  منعاوقات  شالق    (3)شدت  با  کار  این  برای  و 

پیامبر  می   نبیهت سنت  در  نهی  حال  این  با  آمده   nکرد. 

 است نه در کتاب خدا. 

فرمود: »اگر دین به نظر شخصی    aطالب  ابی   بن  علی 

اولی   ، بود پا  داخل  خوب، تر  مسح  بود«.  آن  ظاهر  مسح  از 

 
 ( 1759(، صحیح مسلم ) 3093صحیح بخاری ) -1

2-   ( داود  ابی  ) 2927سنن  ترمذی  سنن  ماجه  1415(،  ابن  سنن   ،)

(2642 ) 

 ( 3964(، مصنف عبدالرزاق ) 590مراجعه شود به موطأ مالک )  -3
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مانع کجاست یا ابالحسن از اینکه درونش مسح شود؟ گفت:  

. (1) کشید«می   سحظاهر آن را م  n»اما من دیدم که پیامبر  

ترک کرد   را  که در این مسأله دید   ایقیاس عقلی   aعلی  

پیامبر   فعل  دانست   nو  مقدم  نشان  . را  که  می   این  دهد 

 اهمیت شدیدی برای این موضوع قائل بود.
تر گیری صحابه در احتجاجاتشان به سنت مشهورموضع

تغییر مفاهیم و  دلیل  بهن است که به آن اشاره شد اما  آاز  

به ذکر ادله و شواهدی بر این   نیازمند  انسان  ، کثرت شبهات

 موارد شد!

اینجا بسیار مهم است، که مایلم خوانندۀ  موضوع روش 

موضع این  و  کند  توجه  آن  به  را های  گیریمحترم  فراوان 

خدا   رسول  اصحاب  روش  درک  در  ت  سندرمورد    nاصل 

و موضع مواضع روشن های  گیریقرار دهد  این  به  را  اندک 

نشان حجت  می   که  دارای  سنت  اعتبار    االجرا الزم و  دهند 

ست. اگر خوانندگان هر روایتی را که با این مواضع مغایرت  ا

دارد، بیابند، باید درنگ کنند و روایات را در مقابل هم قرار 

بگذارد کنار  و  متشا  ، ندهد  کند  سعی  سایۀ  بلکه  در  را  به 

 محکم بشناسد. 

 
 (162(، سنن ابی داود ) 737)به مسند احمد  -1
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اجماع   طریق  از  سنت  برپایی حجیت  چهارم:  نوع 

 علما 

  که علم متفاوت است  اهلدرجات اجماع منقول از طریق  

تعداد قرینهمی   ما از طریق  اجماع دست  ها  توانیم  به مرتبۀ 

از   گروهی  اینکه  از جمله  مختلف  اهلیابیم.  مذاهب  از  علم 

متوا آن  نقل  گویندتر  در  استقرا   ، سخن  و  بررسی  از  بعد 

در  اینکه  از جمله  یافت شود  آن  برای  اینکه مخالفی  بدون 

سیاق نقل از آنان بیان گمراهی در این مسأله و انحراف آن 

اگر   اولی  باب  از  و  شود  مخالفی بیان  کفر  بیان  سیاق  در 

باشد داشته  نشان  ، وجود  امر  نزد  می   این  مسأله  که  دهد 

منکر در    ، علم صورت قطعیت به خود گرفته است. علما اهل

 ، کنندنمی   هر مسألۀ شرعی را که قطعیت پیدا نکند، تکفیر

متوا و  عیان  امور  از  موضوع  اینکه  بر  مانند    ، باشدتر  افزون 

 ها. زنا و مانند این ، ردن جادو، ربانماز، زکات و حرام شم

سنتدرمورد   حجیت  تعداد می   ما  ، موضوع  که  بینیم 

علم به حجیت آن اذعان دارند و در چارچوب اهلزیادی از  

نقل برخی از آنان با ناقض این موضوع مخالفت شدید کرده  

  . کنندمی   را تکفیر  بلکه برخی این گروه  ، اندو گمراه خوانده 

ا ین موضوع دارد که این موضوع در نزد آنان این داللت بر 
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این در  اجماع  کشیدن  بیرون  است.  یافته    مورد   قطعیت 

 از این موضوع: ای هطوالنی خواهد شد و در ذیل نمون

به بشر    vدر چارچوب مناظرۀ امام عبدالعزیز کنانی  -1

بدعت )  مریسی  زمان(    گذارانرئیس  آن  سخن  درمورد  در 

ِ  ﴿خداوند سبحان گفت:   ٍء فَُردُّوهُ إََِل اّللَّ فَإِن َتَنازَْعُتْم ِِف ََشْ
اْْلِخرِ  َواّْلَوِْم   ِ بِاّللَّ تُْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن  در    ﴾َوالرَُّسوِل  اگر  )و 

اگر   د؛ یبازگردان  امبریآن را به اهلل و پ  د، یاختالف کرد  یزیچ

ق گفت: »این همان   (95نساء:  )(دیدار  مانیا  امتیبه اهلل و روز 

 علم نیستاهل امری است که در آن اختالفی بین مؤمنان و  

و اگر آن را به خداوند ارجاع دهیم که این مطلب به کتابش  

گردد و اگر به پیامبر بعد از وفاتش ارجاع دهیم که به  بازمی 

تنمی باز  ایشان   سنت و  تردید  ها  گردد  آن  در  مُلحد  شخص 

»  .(1)دارد« کنید:  توجه  کنانی  در درمورد  به سخن  امر    این 

»تنمیان   افزود:  و  ندارد«  وجود  اختالفی    شخصها  مؤمنان 

 تردید دارد«.  آنملحد در 

هم  -2 آیه  این  اجماع می   vحزم  ابن  در  »امت  گوید: 

دارند که این گفتمان خطاب به ما و هر آن کسی است که 

 
 ( 69ۀ و االعتذار )صالحید -1
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روز قیامت از  شود تا  می  خلق شده و روح در جسدش دمیده

. ذکر کرده که منظور از آن قرآن و اخباری (1)جن و انس«

 است که از پیامبر خدا به ما رسیده است. 

گوید: »مردم اجماع   vالقیم  ابن  ، همان آیهدرمورد    -3

که به خدای سبحان ارجاع دهند که همان ارجاع به   دکردن

  اع دهند که همان ارجاع به جار  nکتابش است و به پیامبر  

 .(2)«ش استدر زمان حیات و به سنت بعد از وفات ایشان

مالکی  ابن  -4 قرطبی   « التمهید»در مقدمۀ    vعبدالبر 

فقه و اهلعلم بر این موضوع اجماع دارند که  اهلگوید: »می 

دوره  تمامی  در  آنچهاثر  اساس  بر  حدیث می   ها،  اگر  دانم، 

آن   اجماع  یا  اثر  از  دیگری  روایت  و  باشد  نقض  درست  را 

آن   ، نکند به  عمل  قبول  و  درست  واحد،  خبر  پذیرش  بر 

در هر دورانی از صحابه تا به امروز به ها  فق   دارند.نظر  اتفاق

گروه از  برخی  و  خوارج  کمی  اهل های  جز  تعداد  که  بدعت 

اختالف  جزو  و  شمار ها  نظربوده  نظر  اتفاق  آیند، نمی   به 

 
 ( 1/97االحکام فی اصول االحکام )  -1
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همین    .(1)«دارند و  واحد  خبر  حجیت  بر  اجماع  ور طاین 

 وجود دارد. تر متوادرمورد 

»  vشوکانی    -5 الفحول«إدر  »ثبوت می   رشاد  گوید: 

احکام تشریع  در  آن  استقالل  و  مطهر  سنت    ، حجیت 

تن و  است  دینی  بهرها  ضرورت  که  اسالم ای  ه کسانی  از 

دقت کنید:  . به قول او  (2)کنند«می   اند، با آن مخالفتنبرده

مسائل درمورد  مانند این جمله    ، «انداز اسالم نبرده   یا»بهره

 شود.نمی  اختالف گفته مورد فقهی 

درمورد « هنگامی که  نوار  در »األ  vمعلمی    -6

واحد صحبت این  می   حجیت خبر  در  »ادله  گفت:  که  کند 

این اجماع گذشتگان در  و  زیاد  . (3) محقق است«  مورد  باب 

وی   شدنسخن  »محقق«  بر  ثبوت   ، مبنی  حتمیت  نشانۀ 

 این اجماع نزد وی است. 

باز    -7 بن  عبدالعزیز  خصوص  درمورد  شیخ  در  اجماع 

از  تر  بزرگ هفتم  بخش  در  که  است  گفته  نیز  آن  از 

 
 ( 2/ 1التمهید، ابن عبدالبر )  -1

 ( 1/97ارشاد الفحول شوکانی) -2

 ( 1/67االنوار الکاشفه، از معلمی ) -3
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آورده است: »آنچه که رشاد خلیفه از   (1)هیئتهای  پژوهش

و کفر    ، انکار سنت و سخن از عدم نیاز به آن در سنت آورده

که سنت را انکار کند، کتاب را زیرا آن  ؛ ارتداد از اسالم است

که این دو را انکار کند، کافر است با اجماع انکار کرده و آن 

 مُنکر سنت است!درمورد « این نص از اجماع .علما

دقت کنید، مالحظه خواهید ها  اگر به سیاق این اجماع

ب مسلمانان  و  علما  نزد  سنت  موضوع حجیت  که  سیار  کرد 

 اختالف معتبر به شمار مورد  واضح و قطعی است و از مسائل

علم و طریقت و هدایت آنان است. ما  اهل آید. این روش  نمی 

مخالفا بدعت  ن راه  و و  شناختیم  را  مستشرقان  و  کنندگان 

 خداوند مؤمنان را دوست دارد.

  

 
 ( 147/ 7های هیئت کبار العلماء )پژوهش  -1
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اقامۀ  وم برای اثبات حجیت سنت:سروش 

 دلیل بر صحت علم حدیث
بسیاری کرده و آن های  سنت در علم حدیث تردید منکران  

زیرا آنان   ؛ نداهو علمای آن را اندک دانست  هرا کوچک شمرد

شمار به  سنت  به  رسیدن  این  می   مسیر  با  بحث  در  آیند. 

برانگیزی مشاهده کردم و به  تعجب های  تردیدکنندگان چیز

در علم حدیث با ای  ه یاد ندارم که تا این ساعت، تردیدکنند

من بحث کرده باشد در صورتی که به این علم واقف باشد.  

انکار  ندارند،  علم  آن  در  را  آنچه  زود  مردم  اندازه  چه   تا 

این فصل صحت و صالحیت    .کنندمی  به همین جهت، در 

برای  معیاری  تا  کرد  خواهم  اثبات  را  شریف  علم  این 

 باشد.  nتشخیص اخبار منقول از پیامبر اکرم 

ما دستور داد اختالفات را به کتاب و  خداوند سبحان به  

دهیم،   ارجاع  که  سنت  گونه  امر  قبالً  همان  این  شد.  بیان 

 ۀ دو امر بزرگ و عظیم است: ددهننشان 

حفظ   اول: را  سنتش  و  کتاب  سبحان  خداوند  اینکه 

 خواهد کرد تا اختالفات را به آن دو ارجاع دهیم. 
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حل   دوم: دو  آن  در  که  سنت  و  کتاب  جامعیت 

 ت وجود دارد. اختالفا

فرمود:  می   v  القیمابن که  فَإِن  ﴿گوید: »سخن خداوند 
ءٍ  ََشْ ِِف  چ  ﴾َتَنازَْعُتْم  در  اگر  کرد  یزی)و  نکره  (دیاختالف   ،

در سیاق شرط است که هر آنچه از مسائل دقیق و جلیل، 

پنهان و  شاملمورد  روشن  را  شود  واقع  گردد. می   اختالف 

و خدا  کتاب  در  آنچه  ، رسولش  سنت  اگر  حکم   بیان 

نبمورد است،  نبود، واختالف  کافی  آن  به  پاسخ  برای  و  د 

داده آن  به  دادن  ارجاع  به  خداوند   ؛ شدنمی   دستور  زیرا 

دستور ارجاع دادن اختالفات به چیزی که حل اختالف در 

 . (1) کرد«نمی  آن نباشد را

این خصوص مقرر گردد، مقدمۀ  در  اگر جامعیت سنت 

  nشود. مشخص است که اخباری به پیامبر  می   دیگری آغاز

ندارندمی   منسوب که صحت  یا   ؛ شود  هستند  دروغ  یا  زیرا 

پس چگونه دارند.  و  میان    توانمی   ایرادی  شده  ثابت  آنچه 

به اثبات نرسیده، به تشخیص    nآنچه نسبت آن به پیامبر  

 
 ( 1/49العالمین، ابن القیم ) إعالم الموقعین عن رب  -1



 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

94 

سنت را به آن ارجاع دهیم و به درمورد  برسیم تا اختالفات  

 ریزی کنیم؟ن بیاوریم و احکام را بر اساس آن پایه آن ایما

 ما دو راه در پیش داریم:

اینکه انسان در راه تشخیص این موضوع بر    روش اول:

و   کند  عمل  شخصی  سلیقۀ  ما  هریک  اساس  درمورد از 

مناسب که  را  آنچه  راه می   حدیث  این  کند.  قضاوت  داند، 

 شود. نمی  برای سنت ارزش واقعی قائل

مرجعی   صورت  آن  نخواهد درمورد  در  وجود  اختالفات 

چیزی به آن استناد درمورد  زیرا اگر شخص بخواهد    ؛ داشت

مقابل طرف  به  حدیث می   کند،  این  سلیقه  بر  بنا  گوید: 

ها سلیقه میان    در   nسنت پیامبر    گونهاینصحیح نیست و  

 شود. می  گم

دوم: در    روش  امر  این  برای  موضوعی  و  علمی  معیار 

قضاوتن برای  که  شود  گرفته  اثبات میان    ظر  در  مخالفان 

بی  آید.  شمار  به  پیامبر  از  منقول  علمی خبر  معیار  تردید 

از  بهتر    اش را ثابت کرده باشد، طرفی معتبری که قدرت و بی 

 آید.می   در حکم کردن بر اخبار منقول به شمارومرج هرج

کنیم می   این معیاری است که یا ما آن را ایجاد  روازاین

اتفاق  مورد  و یا به معیاری موجود و آزموده شده و معتبر و 
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رجوعاهل تخصص  و  باتجربه  افراد  و   چراکه  ؛ کنیممی   علم 

که  میزان است  هدف درمورد  ی  به  وارده  اخبار   تشخیص 

 رساند. می 

معیاری جدید  پس یا باید گزینۀ اول را انتخاب کرد که  

متعددی وجود دارد و بسیاری از  های  است و در آن دشواری 

همداده  افراد  مانند  بزرگ،  محدثان  دوران  که  دورۀ هایی 

کتاب و  و های  راویان  شاگردان  و  اساتید  دست  در  مرجع 

دست   از  را  داشت،  وجود  زمان  آن  در  روایت  کلی  فضای 

سانی که از آن دورۀ راویان و ک چراکه افراد هم  ؛خواهیم داد

شنیده  آن  روایت  مانند  و  خبر  نقل  بر  آنان  توانایی  و  اند 

قرار اختیارمان  در  تجربی  افرادی می   آگاهی  برای  که  دهد 

  اند، حاصل نخواهد شد. کما که این مسائل را از دست داده 

اینکه در قیاس با   ، هایی در این باب وجود دارداینکه سختی 

افراد خبره در در قرن سویژه  بهدوران روایت   وم که در آن 

ری یبرای آن نظها  نااین علم گرد هم آمدند و در دیگر دور

و  باتجربه  و  بزرگ  کارشناسان  از  کمی  تعداد  ندارد،  وجود 

علت  در  خبره  و  ظرافتها  آگاهی  و  رجال  علم  این های  و 

معین، علی ابن  بخاری،   ، امام احمد  مانند  ، مسائل وجود دارند



 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

96 

مسل المدینی،  ترمذی، ابی   م، بن  حاتم  ابی   ماجه، ابن  داوود، 

 زرعۀ رازی و دیگران. ابی  رازی، 

گزینۀ دوم باقی مانده است که همان مالحظۀ  تنها    پس

 که علم حدیث نام دارد.است شدۀ موجود معیار آزموده 

این علم برای شناخت اخبار نقل شدۀ درست از نادرست  

 کافی است؟ 

درستِی آن دلیل خواهم  پاسخ را ارائه خواهم داد و برای  

یقین و  اطمینان  با  علم می   آورد.  این  سوپاپ    ، گویم 

شمار به  سنت  برای  تشخیص می   اطمینانی  برای  و  آید 

 کند. می  کفایتکامالً   صحت و ضعف آن

علم  اهل علمای   این  اعتبار  بر  که نظر  اتفاقسنت،  دارند 

پیامبر   در علم  اهلزیرا    ؛ کندمی   را حفظ  nاین علم سنت 

رغم اختالف تخصصشان به مقررات  قدیم و عصر حاضر علی 

روی اخبار  صحت  شناخت  در  حدیث  این می   علم  آورند؛ 

محقق  صورت  علم  این  پیشروان  کالم  نقل  طریق  از    مهم 

بخاری در صحیح خود می  اینکه  بر  مبنی  آنان  شود. سخن 

این روایت را آورده است یا ابوداوود در این خصوص چیزی 

امام احمد این روایت را تصحیح کرده و یا ترمذی   نگفته یا

است کرده  تضعیف  عقیلی  و  که  می   نشان  ، تحسین  دهد 
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حدیث محدثان،    ، پیشروان  و  راویان  را وروش  راهاین  آن 

مقرراتطور  به از  آنان  این،  بر  عالوه  دارند.  قبول    و   کلی 

مانند این نمونه: این   ، کنندمی   مصطلحات این علم استفاده

و حدیث   متروک  راوی  این  و  منکر  این  و  است  مرسل 

 ... . دیگری صادق است و 

نیز صحه   علم  این  نتایج  درستی  بر  آنان  این،  بر  افزون 

صحیح    ؛ اندگذاشته  روایات  از  تعدادی  صحت  بر  علما  زیرا 

بخاری و مسلم اذعان دارند و امامان بخاری و مسلم روایاتی  

اند، بنا اج کرده علم حدیث استخرهای  را که بر اساس معیار

 اند.بر صحت گذاشته 

علم حدیث، صحت   کفایت  بر  برهان  موضوعیت   و اقامۀ 

و   علم  این  در  پژوهش  طریق  از  نیز   ،مشروحصورت  به آن 

ادامه  در  است.  آن  مقررات  و  قوانین  بررسی  همچنین 

تعدادی از مسائل مفصل این علم را برجسته خواهم کرد که 

دهد. نخست عناوین آن را می   دقت و اتقان این علم را نشان

 صورت گیرد. بهتر  یاد کرده تا تصور جزئیات این عناوین

 و تعدیل.  جرحمحدثان در های معیار -1

به صحت    -2 تا  روایات  اسناد  اتصال  در  محدثان  شرط 

 ن حکم دهند. آ
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قرار   -3 دقیق  آزمایش  بوتۀ  در  را  روایات  آنان    اینکه 

 بیابند. پنهان را های دهند تا ضعف می 

 دقت آنان در رصد اشکاالت عارض شده.  -4

افراد دقیق و    -5 و  یافته  را  محدثان شاگردان هر راوی 

 مراتب افراد ثقه(. ) اندجایگاهشان را تشخیص داده 

 جرح و تعدیل های موضوع اول: معیار

سنت از طریق سلسله روایان به ما انتقال یافته است که  

ت و  تابعین  و  شده  آغاز  صحابه  دست  با  به  تا  تابعین  ابع 

کتاب برسدتألیفو  ها  اصحاب  حدیثی  اصحاب   ، ات  مانند 

کتب سته( که باید احوال این راویان قبل از  ) گانهکتب شش 

ثقه  راوی حدیث  بدانیم  تا  اخبارشان شناخته شود  پذیرش 

ع ضعیف؟  یا  در  ااست  حدیث  علمای  فاسق؟  یا  است  دل 

های  و ضعیف معیارشناخت احوال راویان و معرفت افراد ثقه 

 از جمله:  ، محکمی دارندهای دقیق و شرط

 اول: شرط عدالت: 

عدالت همان سالمت دینی است که برای پذیرش خبر 

در دینش صالح باشد و از او فسق و    که  اندراوی شرط کرده 

زیرا کسی که به حرام جرأت یابد و در   ؛ فجوری دیده نشود

ر دروغ بستن ممکن است جرأت ب  ، ارتکاب آن سستی ورزد
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از جمله  nبر رسول خدا   باشد.  آنان داشتند   را داشته  که 

ر حدیث  که  بود  مشخص  ااین  او  صلح  نه  که  مجهولی  وی 

 دانستند.  نمی  است و نه صالحش را حجت

موجّه  ظاهر  فریب  انسان  است  بگوید: ممکن  اگر کسی 

شاید   باشد،  فاسد  درون  در  که  صورتی  در  بخورد  را  راوی 

از   nرده باشد و بر پیامبر  حدیث را وضع ک دروغ ببندد و 

فریبنده  پاسخ   سوءاستفادهاش  ظاهر  در  ما  گوییم: می   کند! 

از مدیگری نیز نزد  های  معیار حدثان وجود دارد که چیزی 

  به همین جهت مالحظه   ، رودنمی در    این موارد از دستشان

از رستگاری  درمورد  شود که  می  عابدان بزرگ که  از  برخی 

بودند برخوردار  هم  را  گویندمی   حقیقی  آنان  روایات   :

نقل روایات  آنان  زیرا  رانپذیرید! چرا؟  وی  آزمون مورد  شدۀ 

اند و بر دیگر  آزمون قرار دادهمورد  قرار داده و این روایات را 

داشته  عرضه  ثقه  افراد  دریافته روایات  و  آنان  اند  که  اند 

این افراد را  های  خطا اند؛ پس اگر  روایات را دقیق نقل نکرده 

دریافته  واقعی  متوجه کذب    ، اندبا وجود حسن  پس چگونه 

 ند؟اه شدن شانی رغم خوبدیگران علی 

 :دوم: اشتراک ضبط و اتقان
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 د ها جح و معروف به زهد و پرهیزگاری و  لشاید راوی صا

این موضوع در   .کندنمی   و خیر باشد اما روایت را دقیق نقل

ح روایت  موضوع  از  صدقخارج  نیز  شاید    .کندمی   دیث 

به  که  بیاید  را  فردی  غریبی  اخبار  و  است  پرهیزکار  نظرت 

به او اطمینان    ، کندنمی   جز او نقلکس  هیچ که  کند  نقل می 

آورد، تو  می   حدیث فراوان  گونهایننداری، هنگامی که او از  

زیرا    ؛ قدرت حفظش را زیر سؤال خواهی برد و نه دینش را

 گوید.نمی  دروغعمد به کهنی ادمی  تو

مختلفی برای رسیدن به ضبط راویان  های  محدثان ابزار

 دارند:

آزمایش قرار دهند و مورد  ور مستقیمطوی را بهاشاید ر

بپرسند.   او  سلمه  عنوانبه از  بن  حماد  آزمایش  از   مثال: 

استادش ثابت البنانی که به او گفت: سخن انس در چنین و 

بلکه از   ، حدیث از انس نقل نشده  این )  چنان چگونه است؟

بن حماد  ابی   عبدالرحمن  است.  کرده  نقل  صورت  بهلیال 

خواهد بداند که آیا می   زیرا   ؛ بردمی   عمدی در روایتی دست

  ثابت بین آنچه از انس روایت شده و آنچه از عبدالرحمن بن

دهد یا نه؟ اگر نداند خواهد می   لیلی نقل شده تشخیصابی 

اگر متوجه شود  فهمید که حفظ و  نیست  ش چندان خوب 
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کند(. نص سخن  می   که خواهد فهمید او دقیق و متقن عمل

  کردم ثابت بنانی اسناد را حفظ می   حماد بن سلمه: »گمان

لیال را نقل کردم: سخنن انس در  ابی ناب  کند به او سخننمی 

گفت نه این  می   این موضوع و آن موضوع چگونه است؟ که

گفتم: حدیث فالنی در این می   لیالست. به اوابی ابن  روایت از

که چیست  این می   موضوع  شخص  فالن  بلکه  نه،  گفت: 

حدیث را روایت کرده است« و در این کتاب »العلل و معرفه  

است. با این آزمون متوجه شد که    (1)الرجال« از امام احمد

 او مُتقن و هوشیار است. 

با   را  راوی  دقت  یعنی آنان  شده،  نقل  روایات  آزمودن 

نقل کرده،  این روشی است که در  می   اخباری که  شناسند. 

به شمار اساس کار  تعدیل  و  آنان روایاتش رامی   جرح    آید. 

بدانند و    گودروغآزمودند و ممکن بود بر این اساس او را  می 

شاید علیه او حکم دهند در حالی که شخص او را نشناسند  

 مثال:  عنوانبه نچه روایت شده است. بلکه بر اساس آ

به نام احمد بن ابراهیم حلبی وجود داشت که    ایویار

بود:  این  معنایش  که  کرد  نقل  را  منکر  روایتی  راوی  این 

کرد و  می   در کودکی گردنش را به طرف ماه کج  nپیامبر  

 
 ( 3478العلل و معرفه الرجال امام احمد روایت پسرش عبداهلل )  -1
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اشاره راستش  دست  با  او  راستمی   به  به  ماه  که   نمود 

به  می  اشاره  با  و  حرکترفت  سمت  همان  به  ماه    چپ 

پیامبر  می  کودکی   nکرد.  در  او  که  هنگامی    فرمود 

او را آراممی  حاتم  ابی   کرد! عبدالرحمن بنمی   گریست، ماه 

به راجع  پدرم  »از  پرسید:  اباحاتم  امام  الحلبی »  از   «احمد 

 پرسیدم و روایتش را بر وی عرضه کردم که گفت: »من او را 

شناسم و تمام روایاتش باطل و موضوع است که اصالت  نمی 

 .(1)ست«گودروغدهد که او می  ندارد و روایتش نشان

احمد   امام  به  جابر   ایراویدرمورد  مروذی  نامش  که 

متهم  دروغ  به  روایتش  در  آیا  »که  کرد:  سؤال  بود،  جعفی 

 جهتبه امام احمد گفت: هرکه به آن طعن کند همانا    ت؟اس

وید: دروغ؟!  گ دهد. مروذی می   ترس از دروغ این کار را انجام

این  در سخنش  سوگند  خدا  به  بله  گفت:  احمد  امام  آنگاه 

 .(2)موضوع روشن است«

عباده  ابن بن  از روح  نقل  به  تعدیل،  و  امام جرح  معین، 

امی  صادق  فردی  و  »خوب  از   ، ستگوید:  نشان  روایتش 

 
 ( 2/40الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم ) -1

مروذی    -2 روایت  احمد  امام  الرجال،  معرفه  و  العلل  به:  شود  مراجعه 

(466 ) 
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دارد«گویی  راست شعبه  (1) او  امام  به  جهت  همین  به   .v  

طریق از چه  شده:  دروغمی   گفته  که شیخ   گوید؟ می   دانی 

نقل شده است که کدو را نخورید    nگفت: »از پیامبر اکرم  

.  (2)گوید«می   تا زمانی که آن را ذبح کنید، فهمیدم که دروغ

که   است  روشن  احادیث  این  مانند  که  است  این  منظورش 

 دروغ هستند. 

را  ها  آن اختصار    جهتبهند که  ادر این باب فراوانها  مثال 

که  است  آن  بر  پاسخی  گذشت  آنچه  در  و  کردم  ترک 

کنند، هم آنان تعدادی از راویان را  نمی   تن را نقدمحدثان م

نقل که  متونی  اساس  قرار مورد  کنند، می   بر   قضاوت 

 دهند!می 

 سوم: دوری محدثان از دوستی در جرح و تعدیل 

التهذیب« »تهذیب  ابان   vحجر  ابن  در  سرگذشت    در 

است  ابی  آمده  داشت  -عیّاش  شدیدی  ضعف  امام و    -  او 

سخندرمورد    شعبه تند  بسیار  المهلبی  می   او  عباد  گفت. 

درمورد  گوید: »من و حماد بن زید نزد شعبه آمدیم و با او  

یعنی سخن  )  او دست بکشد.  مورد  ابان صحبت کردیم که از 

 
 ( 242/ 9)تهذیب الکمال فی أسماء لمزی  -1

 ( 316/ 1المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی، رامهرمزی ) -2
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تضعیف وی را ترک کند( که ترک کرد، سپس پس  درمورد  

نظرم به  گفت:  که  کردم  دیدار  او  با  این  که  آنمی   از  اید 

او سکوت کنم«. ابان به نیکی شهره بود اما او حافظ  درمورد  

 خوبی نبود. 

امام   و  نمود  تضعیف  را  پدرش  المدینی  بن  علی  امام 

السنن   صاحب  به  درمورد  ابوداوود  را  او  و  صحبت  پسرش 

 دروغ متهم کرد. 

تدین و صیانت از سنت   اهلدهد که آنان  می   این نشان

 . صاحبان منفعت ، نهبودند

ا محدثان  از  چهارم:  مخالفانشان  مذاهب    اهلز 

روایت نیز  یافته  و می   بدعت  سنت  منافع  تا  کردند 

 روایت را ارجح بدانند. 

هایی که محدثان در دوران روایت با اشکال انتشار گروه 

تابعین در باب  اعتقادی مانند قدریه، های  با روش صحابه و 

ناصبی  و  شیعه  شدند    روروبهکردند،  می   مخالفتها  خوارج، 

کردند و می  روایت درخواستها که بسیاری از اتباع این فرقه

حاضر جلسات  تالشمی   در  نیز  آموختن  در  و   شدند 

محدثان می  بودند.  مشهور  نیز  اتقان  و  ضبط  به  و  کردند 

قضاوت راجع به این افراد به اختالف نظر برخوردند  درمورد  



 سنت  تیاثبات حج ی برا نیبراه ۀمحور اول: اقام
 

105 

کم داده شود  از آنان روایت شود و به ثقه بودنشان ح  که آیا

و آنچه نزد آنان است پذیرفته شود یا روایت کردن از آنان را  

ترک کرده و مردم را از شنیدن حدیث از آنان منع خواهند  

 کرد؟

کرده منع  را  آنان  از  کردن  روایت  که  کسانی  اند پس 

آنان    گونهاین ترک  که  دیدند  برای بهترین  صالح  وسیله 

  رست و سنت به شمار کاهش شر آنان و بازگشتشان به راه د

کمامی  همراهی    آید؛  از  که  معتقدند  آنان  از  برخی  اینکه 

رود که می   زیرا بیم آن  ؛ آیدنمی   گذار ایمنی به دستبدعت 

با روایتی ساختگی به شیوۀ خطای خود رود. افزون بر این،  

بدعت  این  از  جهمیه  ها  برخی  سخنان  مانند  است  ممکن 

 بکشاند. انسان را به کفر به پروردگار 

از   ناقدان روایت  از  این در حالی است که گروهی دیگر 

این امور منفی عبور کرده و مصلحت روایت و سنت را ارجح  

گذاران به حفظ خوب اند؛ چراکه برخی از این بدعتدانسته

اند. ناقدان قبول  و فراوانِی روایات صحیحی که دارند، معروف

گویی راست رند که به  پذیمی   روایت این افراد را به این شرط

که، فسق در عمل  ای  گونهبهو سالمت دینی معروف باشند؛  

به حد کفر به    شانیگذارو رفتارشان مشاهده نشود و بدعت 
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اند که خدا نرسد. با این حال، بسیاری از آنان شرط گذاشته 

بدعت رهبران  از  افراد  دعوتاین  و  بدعتشان  گذار  به  کننده 

اند.  ر بسیاری از محدثان عمل کرده نباشند. بر اساس این نظ 

اگر در دو صحیح بخاری و مسلم دقت شود تعداد نه چندان 

از راویانی    ، که که به آنان احتجاج کرده است کمی از کسانی 

 اند.اندکی داشته های گذاری بودند که بدعت

را  تعدیل  و  جرح  در  محدثان  روش  چهارگانه  امور  این 

این  می   برجسته نتایج  و  راسازد  دقیق  اطمینان  مورد  علم 

اقسام می   قرار از  بخش  اولین  در  امور  این  تمامی  دهد. 

 دهد. می  مسائل مفصل، صحت علم حدیث را به ما نشان

باید    مسألۀ دوم: اتصال روایتی که  بر  درمورد محدثان 

کنند،   حکم  آن    ، دارند  تأکیدآن  در  گسستی  اگر  بنابراین 

 کلی ضعیف خواهند شمرد. طور بهببینند، آن را 

انقطاع در روایت ممکن است ظاهری باشد، مانند اینکه 

مرده  درمورد  راوی   تولد  از  پیش  او  که  بگوید  سالمندی 

است. درک این نوع گسست دشوار نیست. شاید گسست در 

بردن   دست  با  اینکه  مانند  باشد.  پنهان  روایت روایت   در 

کند مثالً  ) نقل  شنیده  او  از  را  روایت  که  استادی  از  راوی 

که از او به همان صورت نشنیده باشد. مانند قال  ای  گونهبه
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زیرا سخن او: »قال فالن« و »عن فالن« مقتضِی   ؛ و »عن«

نیز اینکه مقتضی گسست    اتصال در حد خودش نیست، کما 

راو چون  و  دست  ینیست(  روایات  خواهد  نمی   ، بردمی   در 

بگوید واضح  صریح ،  دروغی  الفاظ  بردن  کار  به  از  بنابراین 

استفاده  حدثنی«  و  »سمعت  مانند  و نمی   شنیداری    کنند 

اینکه    گویندمی  با  فالن«  وی طور  به»قال  از  مستقیم 

بردن دست  کشف  در  محدثان  است.  تدلیس( )  نشنیده 

 گنجد. نمی  د که در این مقالن هایی دارراه

ا از ویژگی منظور  این است که  این موضوع  روش  های  ز 

ها آن محدثان این است که آنان در اتصال اسناد و گُسست  

به  باید  که  معتقدند  حدیث  صحت  برای  و  هستند  دقیق 

 متصل باشد.  nپیامبر 

قرار  مسألۀ سوم: دقیق  آزمون  بوتۀ  در  را  روایات   آنان 

 دهند تا اشکاالت پنهان را بیابند: می 

محدثان به اتصال اسناد همراه با عدالت راویان و ضبط  

  ؛ شان حکم صحت صادر کننددرموردکنند تا  نمی   آنان اکتفا

که    در  vالقیم  ابن  زیرا است  آورده  »الفروسیه«  کتابش 

شود: صحت سند، می   صحیح برشمرده  مورد  حدیث با چند

فقدان اشتباه و شاذ و منکر نبودن. در غیر این صورت این 
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برشمرده رو شاذ  و  است  ثقه  افراد  نظر  مخالف   ایت 

 .(1)شود«می 

حکم  روایتی  بر  بخواهد  اگر  ناقد  فرد  جهت،  همین  به 

کرد خواهد  گردآوری  را  اسنادش  آن  میان    ، کند،  اسناد 

و   درنگ  با  و  نمود  خواهد  خبره   تأملمقایسه  فرد  دید  با 

بررسی خواهد کرد و از شواهد بسیاری استفاده خواهد نمود 

برخی دیگر  ت به  اختالف  را در صورت  اسناد  این  از  برخی  ا 

 ترجیح دهد.

به  حدیث  علم  دانشمندان  مقایسه  این  طریق  از 

پی ثقه  افراد  همین  .برندمی   اشتباهات  و   از  عظمت  جا 

 شود. می  ظرافت علم حدیث مشخص

ثقه    عنوانبه که  حازم  بن  جریر  راوی  برای  آنچه  مثال 

بُنانِی راوی   است، اتفاق افتاد این است که در مجلس ثابت 

حجاج  بود؛  حاضر  مجلس  آن  در  نیز  الصواف  حجاج  بود. 

بن یحیی  از  بنابی   حدیثی  عبداهلل  از  از  ابی   کثیر  قتاده 

نقل کرد: »اگر نماز برپا شد، بلند نشوید    nپدرش از پیامبر  

و بعد از پایان مجلس جریر این حدیث را   (2)تا مرا ببینید«

 
 ( 186الفروسیه برای ابن مقیم ) -1

 ( 604( صحیح مسلم )637صحیح بخاری ) -2
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گوید:  می   همین را نقل کرد که  (خانهصاحب )  از ثابت بنانی 

فرمود: »اگر نماز خواندید   nپیامبر    انس گوید کهابن  ثابت

اما   با اینکه ثابت دخالتی در این روایت نداشته  دلیل به...« 

در  است،  شنیده  ثابت  مجلس  در  را  حدیث  جریر  اینکه 

و   گره خورد  به هم  این حدیث  با  ثابت همراه  اسم  ذهنش 

ثابت    جهتبه روایتبیشتر  اینکه  انس  جریر   .کندمی   از 

حالی  در  انس!  عن  ثابت  عن  روایت   گوید:  از  حدیث  که 

بن ازابی   یحیی  نقل  به  شناختهابی   کثیر  پدرش  از    قتاده 

را می  علتش  و  کردند  کشف  را  اشتباه  این  محدثان  شود. 

 ( 1)دریافتند با اینکه ظاهر اسناد درست بود!

دقت آنان در رصد اشکاالت بر راویان یا    مسألۀ چهارم:

عارض را  می   روایات  آن  که  محدثان می   ضعیفتشود  کند. 

 اند.این حاالت را با دقتی عجیب رصد کرده 

ثقه   را  راوی  محدثان  آن اگر  روایات  در  اصل  دانستند، 

است بر صحت  که   ، راوی حمل  دارد  وجود  هم  حاالتی  اما 

امر این  راوی    ، مثال  ذهن  یا   خوردگی سال   جهتبهتغییر 

از   جهتبه و  است  افتاده  که  اتفاقی  یا  تعصب 

سخنشان  توانمندی مانند  است.  شده  کاسته  درمورد هایش 

 
 (517مراجعه شود به ترمذی ) -1
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فالنی  یا  مُرد  برادرش  فالنی  راویان:  از  هایش کتاب   برخی 

 اش تغییر کرد. سوختند درنتیجه حافظه 

با  را  راوی  ذهن  بر  ناگهانی  تغییر  محدثان  از  بسیاری 

مشخص  اختالط  مختلط می   لفظ  تشخیص  در  و  و  ها  کنند 

از  بعد  و  قبل  روایت  تشخیص  همچنین  اختالطشان  درجۀ 

آنان   دارند.  دقت  چنین درمورد  اختالط  راویان    برخی 

که آن سال اختالط پیدا کرد پس هر آن  : فالنی درگویندمی 

که بعد از قبل از آن سال روایت کند، روایتش صحیح و آن 

 آن سال از او روایت کند، روایتش ضعیف است. 

السائب کوفی از افراد مشهور و    عنوانبه مثال: عطاء بن 

آخر  در  اینکه  مگر  نیست  او  بر  عیبی  که  است  صادقی 

کرد. پیدا  اختالط  علل   v  رجبابن  عمرش  »شرح  در 

باب کراهت زعفران مالی کردن ترمذی« گوید: »ترمذی در 

األ کتاب  از  مردان  است: برای  آورده  آن  گردآورندۀ  از    دب 

عطاء بن السائب در آخر عمرش به ضعف حافظه دچار شد.  

علی بن المدینی به نقل از یحیی بن سعدی گوید: آنکه از  

درست است    عطاء بن سائب در گذشته چیزی شنیده باشد، 

و شعبه  شنیدنِ  است    و  صحیح  سائب  بن  عطاء  از  سفیان 
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شعبه    مگر که  زاذان  از  سائب  بن  عطاء  از  روایت جدید  دو 

 . (1) «گفت: از طریق دیگری از او شنیدم

تشخیص   اساس  بر  را  افزودن  که  است  بدعت  نص  این 

تا پیش از اختالط، از جمله شعبه  قبالً  محدثان از کسی که  

از که   «عطاء»  را  روایتی  دو  از  آنان  اما  است  کرده  روایت 

 شعبه بعد از اختالطش روایت کرده نگذشتند!

شده عارض  احوال  در  ظریف  امور  گفت:  می   از  توان 

برخی کشور در  راویان  کیفیت حدیث  تغییر  در ها  محدثان 

 اند. برابر دیگری را رصد کرده 

ه  شاید این سؤال در ذهن خوانندۀ محترم ایجاد شود ک

کشوری  برابر  در  کشوری  در  راوی  روایت  کیفیت  چگونه 

 کند؟ می  دیگر تغییر

 بررسی قرار دهیم:مورد بگذارید این متن را

از ترمذی«  علل  »شرح  کتاب  از    vرجب  ابن  در  که 

کرد، آمده که گفت: »نوع دوم:  می   گروهی از راویان صحبت 

  اماکن دیگر تضعیف  قابلم  آنکه روایتش در برخی اماکن در

 که بر سه نوع است:  هشد 
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آن  اول: هر  باشد که کتابنوع  هایی که حدیثش مکانی 

خَلط دچار  پس  باشد  دیگر می   نداشته  جایی  در  و  شود 

بنویسد و دقیق باشد. از جمله معمر بن راشد، حدیثش در  

خوب  یمن  در  حدیثش  و  داشت  زیادی  اضطرابات  بصره 

 بودند. 

األثرم گوید: حدیث عبد از معمر  احمد در روایت  الرزاق 

این  تر  داشتنی دوست  حدیث  از  من  نزد   بصره   اهلاست 

کرد می   هایش را مطالعهعبدالرزاق در یمن است(؛ او کتاب )

کرد، یعنی در یمن، که به اشتباه در بصره روایت  می   و نگاه

بصره   اهلگوید: سماع می   کرد. یعقوب بن شیبهمی   را عنوان

آنان نزد  که  هنگامی  معمر  است  از  مضطرب  زیرا   ؛ آمد 

نبودندکتاب  همراهش  را   (1)هایش  عجیب  دقت  این  پس 

نقل برخی روایات را آغاز   vرجب  ابن  خود بنگر. سپس از

روایت معمر مابین بصره و  میان    خوردهکرده که راویان سال 

گفت:    نظراختالفیمن   که  و درمورد  دارند  یمن  در  آنچه 

اسعد بن    nبصره اختالف افتاده حدیث: »همانا پیامبر اکرم  

از  الزهری  از  را  روایت  این  کرد«.  تنبیه  تیغ  با  را    زراره 

سهل  ابی  بن  ر صورت  بهامامه  یمن  در  کرده ومرسل  ایت 
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روایت نقل   vاست. راویانی نیز در بصره از الزهری از انس  

ز جمله روایت: »همانا کردند. او گفت: صواب مرسل است و ا

هستند که در یمن از الزهری   «مردم مانند شتران صد ساله

پدرش   از  سالم  بار  صورت  به از  یک  بصره  در  است.  مرفوع 

 بازتاب داده شد و یک بار هم از الزهری از سعید از  گونهاین

بر ابی  که  حالتی  برای  رصد  این  و  است«  کرده  نقل  هریره 

عارض  بسیار  می   راوی  این    دقیقشود،  در  آنکه  است. حال 

 !کنند!می  ادعا در موضوع تردید ایجاد صرفبهدنیا برخی 

پنجم: را    مسألۀ  راوی  هر  شاگردان  و  محدثان  همانا 

راشناخته  آنان  مراتب  و  پرهیزکار  افراد  و  بررسی  مورد  اند 

 . مراتب ثقات() دهندمی  قرار

حدیث  علم  در  تردیدکنندگان  عموم  را  موضوع   این 

مباحث این علم  ترین  و ظریفترین  دانند با اینکه از مهم نمی 

واالیی جایگاه رهبران محدث    عاًقآید و وامی   شریف به شمار

دهد. به منظور شرح این مسأله  می   و ارزش این علم را نشان

 ی بر متن خواهیم کرد:تأمل

 »اصحاب الزهری، یعنی شاگردانش: 

زیاد است که شمارش    ... پنج طبقه هستند و تعدادشان

شد  خواهد  طوالنی   وترین  قدم ثابتدرمورد    .آنان 



 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

114 

گروهی   نظراختالف اعتمادترینشان  مورد آمد.  وجود  به 

و روایتی  در  احمد  مالک،  کرده ابن  گفتند:  ذکر  اند. معین 

این نیز گفته که در  احمد   مورد  فالس  نیست که  اختالفی 

ن عبداهلل  پسرش  که  است  کرده  ذکر  روایتی  نموده:  در  قل 

کسانی که از او  ین  بیشتر  عیینه، و گفت: وابن  مالک سپس 

رازی  ابو حاتم   ... و معمر هستند  و عقیل  یونس  نقل کرده 

ی  مورد  در  صحابۀ زهری بود. اگر ترین  قدم گفت: مالک ثابت

  به نفع مالک موضوع تمام  ، داشت  حجاز اختالفاهل   با  مالک

قوی می  مالک  الزهری  نظر  در  و  ابن  ازتر  شد.  است  عیینه 

او از معمر وکمتر   است«. تر  ذئب نیز برابی ابن  اشتباه دارد. 

بیان را  محدثان  دقت  ادامه  در  متن  و می   صاحب    دارد 

گوید: فالن شخص از فالن شخص دیگر در حفظ حدیث  می 

بر استاد  مسأله  تر  این  این  و  تعداد    جهتبهاست  رصد 

یرد. گمی   این استاد صورت   نقل از درمورد  هر راوی  های  خطا

آن خطای  بنابراین  دارد، کمترکه  استاد  به  نسبت  ی 

ثابت تر  قدم ثابت عیینه ابن  آنانترین  قدم است. سپس گفت: 

المدینی این سخن را گفته است و او و احمد در  ابن  است، 

  این خصوص به مناظره پرداختند و احمد مشخص کرد که 

بیستابن از  بیش  در  نقل حدی  عیینه  اشتباه  الزهری  از  ث 
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از   نقل  به  التمییز  را مسلم در کتاب  مالک  کرده است ولی 

که   آورده  العلل  سه الزهری  شرح  از  داشته«   ابهام 

 . (1) رجبابن

از علم حدیث  اطالعی  برای کسی که  شاید سخن قبل 

شاید   و  باشد  داشته  وجود  دشواری  مقداری  باشد،  نداشته 

محدثان از طریق دقتشان متوجه  خالصۀ کالم این باشد که  

ها  ثقهمیان    درجات راویان در ضبط و اتقان شدند حتی آنان 

درجه نیز  خودشان  بین  کرده از  این   بندی  دانستن  بودند. 

  آید. کما می   موضوع بر اساس پژوهش در روایاتشان به دست

تعداد اشتباهات سفیان بن  درمورد  اینکه در کالم امام احمد  

 تش از الزهری نیز چنین چیزی مشهود است. عیینه در روای
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درمان ایرادات اساسی مطرح    محور دوم:

 شده پیرامون حجیت سنت پیامبر

 سنت و تیحج  رامونیاشکاالت وارده پ

 ن به آ ییگوپاسخ
  ، ن یادیاصول بن  ساختمان وتأسیس  و تالش در    ی از سع  پس

فرارس آن  پ  دهیزمان  شده  مطرح  را   رامونیاشکاالت  سنت 

 م.یکنار زن

که الزم است هنگام    میرا عرض نما  ی مهم  تا کن  مشتاقم

 د. افکنان در سنت مراعات گرددیمناقشه با ترد

کتاب ذکر    نیدر اقبالً  که    ی نیو براه  لیدال  اول:  نکتۀ

؛  گردندمی   اساس قلمداد   و  هیپا  ، از سنت  یریگشد در موضع

جهت  می   لذا شبهات،   یی گوپاسختوان  و   به  محکم  اثبات 

حج  ی قطع و  تیبودن  حد  صحت  زین  سنت  آن    ثیعلم  از 

 د.بهره بر

آن  پس و  ، از  اشکال   دینبا  ،مطرح گردد  ی سؤال  هرگونه 

بن و  نی ادیاصول  و  ی نیقی   ثابت  منهدم  خدشه  مورد  مذکور 

 د. واقع گرد
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ا  نی قی  نیبنابرا برا  نیبه  متصد   ی کسان  یاصول    ی که 

 ت. گشته الزم اس دارسنت را عهده  دفاع از

شخص  از رأ  متیعز  ت، یضعف  فرد  یو  اصول   یاست 

را    ی ثابت شرع به    ی جزِئ  یراداتیاخاطر  بهخود  پاسخ  از  که 

 د. ینما دیخود ترد نیادیاصول بن منهدم و در ، آن عاجز است

موضع بهترین  مناسب،    ی صورت عاجز ماندن از پاسخ  در

دست   ، ی رعمخالف با اصول ثابت ش  ی در برابر اشکاالت جزئ

بن و  ثابت  اصول  به  و   نیادیگرفتن  موجود  محکم  و   واضح 

 ت. ارجاع متشابهات به آن اس

و  عدم پاسخ   معرفت  از  ماندن  معنای  بهمناسب    ی عاجز 

ن معنای  بهعدم علم  همان گونه که    ، ستیعدم وجود پاسخ 

  فرد را   ی معرفت  تیمحدود  تشی. بلکه نهاستیعلم به عدم ن

 د. رسانمی 

  ی رومتشابهات دنباله  از  غیزاهلمتعال ذکر نموده    یخدا

ر را  محکمات  و  حال  نیا  ، کنندمی   هانموده  که    ی در  است 

ارجاع اهل آن  به  را  متشابهات  و  اخذ  را  محکمات   حق 

 د. دهنمی 

کرددیترد  دوم:  نکتۀ فراموش  سنت  در  با  اند  ه افکنان 

اشکاالت با چه  و  .  مواجه خواهند شد   ی انکار سنت  ابهام  اگر 
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اثبات    ی گنگ است  تیروا  ده  ایپنج  در  سنت  انکار   ،سبب 

و حل   ریکه تفس  دیآمی   شی نصوص و احکام پها  ده زودی  به

 د.آن بدون سنت مشکل خواهد بو

قول به عدم    که از  یاز مقدار شذوذ و انحراف  ی آگاه  یبرا

 ی عبادات  ۀبا ارائ  ، شودمی   اخذ احکام خارج از نص قرآن الزم 

روز،  در  مسلمانان  انجام   هفته،   که  سال  و   دهندمی   ماه 

درمی  ا  افتی توان  و  اشکاالت  متوجه    ی راداتیحجم  که 

 ز ابیشتر    بارهدرایننمونه    .گردد چقدر است می   زانیستسنت 

 د. منحصر گرد مقام محدود،  نیدر اکه آن است 

بدان  از چگونه  کنم؟  شروع  اسالم  اسالم  ارکا  میارکان  ن 

 میکنمی   محول  زانیسترا به سنت  پاسخ آن  است؟  گانهپنج

برخ از  ارکان    ی هرچند  انکار  به  مبادرت  آنان   گانهپنج از 

و   راداتی گذرا به نماز، ا  ی با نگاه  .ستیاسالم دور از انتظار ن

سنت   ی اشکاالت مواجه  زانیستکه  آن  بسمی   با   اریشوند 

آن،   ، است رکعات  نماز،  تعداد  جمله:   صفت،   ت، ی مواق  از 

 ل ... . ی قب نیسهو و از ا سجود تشهد،  اذکار، 

است   نیمتوجه آنان ا  سؤالترین  بزرگ  ، زکات  ۀدربار  ای

ذم تا  بدهد  زکات  چقدر  اموالش  از  فرد  و    ۀکه  آزاد  او 

 دستورات قرآن مربوط به زکات را امتثال نموده باشد؟ 
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فرد  یبرا و  الیر  ارد یلمی  کی  یدارا  یمثال  تنها    است 

  او آزاد  ۀکار ذم  نیبا ا  ایآ  ، دهدمی   را زکات  از آن  الیصد ر

منف می  پاسخ  اگر  با  ی گردد؟  اگر  دیورا یب  لیدل  دیاست   .

است مثبت  پ  ی اشکال   ، جواب  که    ستا  ن یا  دیآمی   ش یکه 

 ی و چگونگ  یی مردم در مقدار دارا  رایکند؟ زمی   ت یچقدر کفا

 د. متفاوت هستن در آن  فتصر

بر    ، مال است  یمقدار  یکه دارا  ی فرد  ایآ  زیاز هر چ  قبل

آ است  مثبت  پاسخ  اگر  است؟  واجب  زکات  ب ا نص  ایاو 

زکات واجب شود؟   دیهست که اگر به آن حد رس  ی مشخص

دار  کی که    یفرد طال  است   ایآ  د، گرم  واجب  آن  زکات 

 یوارده در قرآن راجع به افراد  دیمشمول وع  نکهیاخاطر  به

نگردد؟ مقدار دادن زکات    ، کنندمی   ی ردآورکه طال و نقره گ

و حبوبات  در  آا  هه ومی   واجب  است؟  زکات    ایچقدر  مقدار 

آببرحسب   باران    یارینوع  آب  وسا  ایبا  و    ل یابزارآالت 

روزه بر زن حائض واجب    ایآ  ، روزهدرمورد    ای  ت است؟ومتفا

 د. ییذکر نما لیاست؟ اگر جواب مثبت است از قرآن دل

کفاره    د ینما  بستریهمبا همسرش    یفرد  رمضان  در  اگر

دادن    ای. آد یورایب  لیدل  ، بر او الزم است؟ اگر پاسخ بله است

  .دییذکر نما  لیدل  است؟  ی رمضان شرع  تیزکات فطر در نها
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به هممقدار زکات   پاسخ  ها پرسش   نیا  ۀفطر چقدر است؟ 

 د.منکران سنت آسان نخواهد بو یبرا

آ  رامونیپ  لیمسادرمورد   مکانها  زمان   ایحج  های  و 

حاج  ی مشخص که  هست  حج  مراسم  احرام    انیدر  به  جز 

 انیب  لیرا با ذکر دلها  قاتمی  نیاز آن تجاوز کنند؟ ا  دینبا

و مشخص کرده   یبندآن را زمان  ی کس چه  دیینموده و بفرما

 نماز عرفه چگونه است؟ یادا تی فیک است؟

 ست؟ یجمرات چ   ی رم  لیدل  دییاز قرآن بگو  لیذکر دل  با

چ  ایآ حج  مناسک  در ه  ب  یزیدر  هست؟  وداع  طواف  نام 

احکام  جهینت از  فارغ  اسالم  کردن  در    ی تصور  ت  سؤاالکه 

 ، ستیاز آن ن  یذکر  ، نه سنت  ، مذکور نهفته است و در قرآن

چن که  حال  بود.  خواهد  آ  نیمشکل  گفت  ایاست  ۀ  واقعا 

معتقدند    ی کسان انبوهتنها    سنتکه  و  روا  یتلنبار   اتیاز 

پ و  اسانپرستش   ، سنت  روانیاست   حیصح  ، دندیکنندگان 

 است؟

  اق یدر سغالباً    ، افکناندیو ترد  زانیستسنت   وم:س  نکتۀ

حج عدم  به  ا  تی احتجاج  و  مشکالت  در   رادات یسنت 

 ا: هآنترین از مهم .شوندمی  واقع یآشکار 
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به سنت!   :اول رد حجچراکه    استدالل  به   تیدر  سنت 

استداللثیحد)  یزیچ حجمی   (  به  خود  که  آن    تیکنند 

ساقط کردن احتجاج به سنت    ینمونه برا  ی اعتقاد ندارند برا

کنند که خود  می   استدالل  ثیاز نوشتن حد  ی نه  ثیبه احاد

اگر بگو با حجت ندانستن سنت است.  تعارض  به    ندیدر  ما 

در پاسخ    میکنمی   استدالل   دیآنچه که شما به آن اعتقاد دار

ا  میخواه در  ما  معتقد    نیگفت  نصوص  مجموع  به  باب 

  نه روشمند اعمال   ی نشیگز  یکه شما روند  ی در حال  میهست

معتقد هست  دیکنمی  ما  دیسپس  آنچه  به  دار  که   م یاعتقاد 

 د. یینمامی  استدالل

ب  ی نشیگز  برخورد  :دوم بدون   کسان ی  ۀادل  نیدر 

و   ، ی نشیگز  یاریمعگونه  هیچ گفته  با  بودن  موافق  جز 

بمثالً  شان!  هواوهوس حد  ی ثیاحاد  نیدر  کتابت  به   ثیکه 

نموده بدون    نشیاز نوشتن را گز  ی نه   ثیحد  ، رخصت داده 

بۀ  ویش  نکهیا پ  ن یجمع  در  را  باشند!    شینصوص  گرفته 

سنت دارد    تیداللت بر حجصراحتاً    که  ی ثیاحاد  همچنین

ناد آرندیگمی   دهیرا  از نوشتن حد  ی آن کس  ای!   ی نه  ثیکه 

کسn  امبریپ  ی عن ی)  فرموده همان  رد    ست ین  ی (  از  که 
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حذر داشته    وارد نشدن در قرآن بر  ۀ به بهان  ثشینمودن حد

 است؟

ناقص و   ی آنان اعتقاد خود را بر تصورات و اوهامات  :سوم

ترین  اند. از بارزنهاده   انیبن  شیخوهای  گفته   قتیپوچ از حق

پمی   هانمونه گفتارشان  به  علم   نیتدو  رامونیتوان  و  سنت 

حد علوم  و    ثیارزشمند  ناقص  تصورات  بر  که  نمود  اشاره 

 ت. اس افتهیاستقرار  قتیفارغ از حق

جدا )  فیاز ضع  حی صح  ثیاحاد  نیب  قیرعدم تف  :چهارم

مثال استدالل به   عنوانبه(.  فیضع  و  حیصح  ثینکردن احاد

حد  یریگموضع صحف  از  عمر   وشتمضرب  و  ثیامام 

که   رهی ابوهر سنت  کردن  ساقط  جهت  عمر  امام  توسط 

 ت. سیاز لحاظ سند ثابت نها آن ی همگ

 ت:سن  رامونی اشکاالت و شبهات وارده پ اصول

شده  تأملاز    پس مطرح  اشکاالت    ان ستیزسنت  ، در 

پ در  رامونیمعاصر  عمد  افتمیسنت  اها  آن ۀ  که  پنج    نیبه 

 د: گردی اصل برم

حج  اول:  اصل اصل  و  اساس  به  راجع    ت یاشکاالت 

 ت. سن



 امبری سنت پ تیحج رامونیمطرح شده پ ی اساس  راداتیمحور دوم: درمان ا
 

123 

ناش  دوم:  اصل سنت  ی اشکاالت  ناقالن   ان یراو)  از 

 (. ثیحد

 ت. سن  نیو تدو خیاشکاالت راجع به تار اصل سوم:

 ثیاشکاالت راجع به توهم مخالفت احاد  چهارم:  اصل

 ت. از آن اس  ترکه راجح یزیبا چ

ش  پنجم:   اصل به  راجع  علم ۀ  ویاشکاالت  و  نقل سنت 

 ث. یارزشمند علوم حد

تفص  نیازودی  به با  را  دنبال   یشتریب  لیاشکاالت 

قبالً  کتاب    ن یدارم آنچه در ا  نانیاطم  نکهیبا ا  ، کرد  میخواه

عنوان برهان  تحت   افتیاستقرار    بر حجیت سنت«  »اقامۀ 

موضع اصول   یریگدر  آن  در  و  است  اساس  سنت  از 

 د.ت و اشکاالت وجود دارسؤاال نیاۀ به هم یی گوپاسخ 

 ت. سن  تیاول: اشکاالت راجع به اصل حج اصل

بهتان  ی کسان  انستیزسنت  و  زوراً  قرآناًکه    ده ینام  ونی 

همی   گمان  ، انده شد  در  چ  ی نید  ۀمسئل  چیکنند   ی زیبه 

از ن  خارج  قرآن  تب  رایز  ؛ ستین  ازی نص    انگر یب  و  انی قرآن 

بر  نیا  که  استچیز  همه و   گفته مشتمل  است.   حق  باطل 

ا آن  حق  کر  ستا  نیجانب  قرآن  واقع  در   انگریب  میکه 

مسئله  چیز  همه اما  توضدرمورد  است  و  کردن    ح یمشخص 
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 انگریب  نیا  ای داشته است که آ انیاست که قرآن ب  انیوجه تب

  ان ینه طرق تب  ایمنحصر در نص است    ی بودن بر هر حکم

 د.ریگی م  را در بره و... حالااست و نص و اشاره و تر عیوس

توض  ست ین  ی شک در  قرآن  اسلوب  و  روش  هر   حی که 

ن  ی حکم نص  در  مواضع  ، ستیمنحصر  در    ی در  و  نص  با 

و    nحاله به رسول خدا  ابا    گرید  ی مواضع اوامر  و احکام و 

  آشکار   نیشی بطالن گفتار پ  ، حیتوض  نیاو است که با ا  ی نواه

 د. گردمی 

 ل یمتضمن باطل کردن و تعطها  آن اعتقاد    نی ا  نیچنمه

آن  ی اتیآۀ  هم در  که  است  قرآن  و    از  خدا  رسول  به 

خود عدم صدق    نیکند که امی   حالهااو    ی دستورات و نواح

قرآن  شانی نامگذار ب  ونیبه  پ  شیرا  سازد،  می   انینما  شیاز 

دهد در می   از قرآن که به طاعت از رسول خدا فرمان  ی اتیآ

چند  ی مواضع قرآن  از  با    نیچند  که  است  گشته  تکرار  بار 

تحق  ی بررس ادعا  که  دید  میخواه  قیو  با  هایی چگونه 

 د.اناعتبار ساقط نموده  را باطل و ازها آن ۀ هم ، دهینسنج

مقصود   ندیگومی   است که  نیاها  ادعا   نیاترین  معروف   از

آ  «رسول»  ۀکلم  از در  از    اتیوارده  طاعت  به  امرکننده 

پس از آن رسالت را    .نه شخص مرسل  است   رسول، رسالت
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خدا    امبریکه پ  یهرچیز  ندیگومی   در قرآن منحصر نموده و

لفظاً قرآن  در  و  داده  انجام   انیب  انجام  واقع  در  باشد  نشده 

مقتضا  نآ شرع  است  نبوت   یبه  لحاظ  از  و  رسالت    ی نه 

ملزم  ی کس نبوت  نتنمی   با  در  ا  جهیگردد.  ب  نیبا    ن یاعتبار 

 د. شونمی  قائل قیتفر ی رسول و نب

عرض  ی بزرگ   یادعا در  دلۀ  که  و    لیآن  قاطع 

از   یریادعا و جلوگ  نیابطال ا  یندارند بلکه برا  یریپذصله یف

کاف  قیتفر   نیا به س  ی مزعوم  نمود  اتیآ  اقیاست   .مراجعه 

خدا است:  یمگر  نفرموده  يُِطِع  ﴿  متعال  ن  َفَقْد  مَّ الرَُّسوَل 
رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيًظا 

َ
ٰ َفَما أ ۖ  َوَمن تََوَّلَّ َ َطاَع اّللَّ

َ
  کسی )  ﴾80  أ

پ  که حق  امبر یاز  در  کند  کرده   قتیاطاعت  اطاعت  را   اهلل 

رَْسلَْناكَ   کاف در  ریضم  . (80نساء:)است(
َ
واضح است که منظور   أ

رسول مرسل   ، از  ا  است  شخص  واقع  در  رسالت.  ۀ یآ  نینه 

 د. کن می  است که به طاعت رسول خدا امر ی حیصر

مدح و اتباع جمع دو    اقیدر س  م یدر قرآن کر  نیچنمه

نبۀ  کلم و  خدا  یرسول  است،  شده  وارد  هم   متعال   یبا 

َّ ﴿  :ندیفرمامی  ِمِ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل انلَِِّبَّ اْْل )آنان که از   ﴾اَّلَّ

)اهلل(، پنی)ا پ)= درس   «ی »أم  امبری( رسول   یرو یناخوانده( 
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ا  .(157  اعراف:)(کنندی م از  که  نیپس  است   ندیگومی   چگونه 

 د. شونمی  یرویمحمد با وصف نبوت پ خدا امبریپ

برمالساز  یبردارپرده  داللت    بیپرفر  یادعا  یو  عدم 

 ریس  و  تأملاز رسول و سنتش به    ی رویامرکننده به پ  اتیآ

ز  و برا  ازین  یاد یگذار  و  یندارد  .  ادعا  نیا  ی الغا  نقض 

هوا از  متجردان  و  هم  یخردمندان  را  موارد   نینفس 

 ت. اس ی کاف و گوجواب

در  عنوانبه اگر   ۀ یآترین  مشهور  اق یس  مثال 

َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل ﴿  ۀیآ  ی عنی  ، سنت  تیاستدالل حجمورد
فَانَتُهوا  َعنُْه  َنَهاُكْم  َوَما  که رسول   ﴾ فَُخُذوهُ  آنچه  به )و  اهلل 

بگ را  آن  بدهد  نه  دیریشما  آن  از  را  شما  که  آنچه  از   ی و 

خوددار پس  است  شود  (7  حشر:)(دیکن  یکرده   ، دقت 

رسول  میابیمی در معنا  ، که  ن  یمحتمل  بلکه    ستیرسالت 

که در آغاز   یطور  ، فرستاده است  شخص مرسَل ومعنای  به

رسول  یآ ذکر  معناای  گونه بهه  که  چ  یآمده  با    یزیآن 

  شود، اهلل متعال فرموده:نمی   ملتبس و اشتباه گرفته  یگرید

ْهِل الُْقَرٰى فَلِلَّهِ َولِلرَُّسوِل َوَِّلِي  ﴿
َ
ٰ رَُسوِِلِ ِمْن أ ُ لََعَ فَاَء اّللَّ

َ
ا أ مَّ

بِيِل ََكْ ََل يَُكوَن ُدولًَة  الُْقْرََبٰ َواّْلََتاَمٰ   َوالَْمَساكنِِي َوابِْن السَّ
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َوَما   فَُخُذوهُ  الرَُّسوُل  آتَاُكُم  َوَما  ِمنُكْم ۚ  ْغنَِياءِ 
َ
اْْل بنَْيَ 

به    هاآبادی   اهل(  اموال)   از  اهلل  آنچه  و)  ﴾َنَهاُكْم َعنُْه فَانَتُهوا 

بخش  امبرشیپ )و  و دهیبازگردانده  اهلل  آنِ  از  پس  است،   )

ماندگان  و درراه  انینوای و ب  مانیتیاو و    شاوندانیسول و خور

دست بهثروتمندان شما دست   انیاموال( در م  نی است. تا )ا

از    دیریاهلل به شما بدهد آن را بگنشود و آنچه که رسول  و 

نه آن  از  را  شما  که  خوددار  ی آنچه  پس  است   یکرده 

 . (7 حشر:)(دیکن

  اقیبه سها  آن  یورزتوجه عدم  ۀ  دهندنشان   نیا  نیبنابرا

ناچ  اتیآ و  قلت  معان  یز یو  از  از   ی فهمشان  است.  آن 

 ن یا  ، است  انستیزسنتاز    یاریکه ورد زبان بس  ی موضوعات

پ که  امر  یرویاست  و  ریغ  ی از سنت مجرد    زیناجا  مشروع 

 یرویپاند  هبرده و گفتتر  را فرا  گردد بلکه آنان پانمی   قلمداد

آباواجداد   از  یرویپ  ی و نوع  ی گمراه  شرک به خدا،   ، از سنت

 ت. و سران و بزرگان اس 

همتر  ب یعج و   نیاها  نیا  ۀاز  استقامت  با  که  است 

اعتقاد خود  ی نفساعتمادبه از صحت  ب   ، کاذب  نشر   و  انیبه 

 د. ورزنمی  مبادرت ی آن در انظار عموم
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به    ما پاسخ   نیگفت: حال که چن  میخواهها  آن هم در 

آ را    ستینبهتر    مردم  مانیا   و  نیتد  یبرا  ایاست  قرآن  که 

فهمشان  خاطر  بهبه گمان باطل شما  چراکه    رند؟یبگ  دهیناد

آ فرمان  ی اتیاز  خدا  رسول  طاعت  به  امی   که  با    نیدهد 

شر خدا  با  را  او  و  شده  شرک  مرتکب  قرار    کیکارشان 

 د.انداده 

رفته و اشتباه    راههیب به  ن  : مردم در فهم قرآندیبگو  اگر

را   نیا های  از خلل  ی برخقبالً  گفت    میخواه،  اندنموده ادعا 

آ  م، ینمود  انیب باش  ایاما  معتقد  است  امت    می معقول  که 

فقها    و  نیتابع  ۀاز زمان اصحاب بزرگوار گرفته تا بره  امبریپ

بر   ههمه وهم  ، تصوفاهلمتکلمان و    و محدثان و مفسران و

  حال پس از آن گروه   نیشرک به خدا جمع شده باشند با ا

 ، نبرده  ی نی از فقه و امامت د  ییبو  چیشما که ه  ونشاننامبی 

 د؟جان سالم به در برده باش

 ، دیکنمی   مخالفت ها  آن امت که شما با  ۀ  هممیان    در  ایآ

 ییهاناهم ، و علوم قرآن ریتفس زبان عرب و انی شوایاعم از پ

درست و  صداقت  لحاظ  از  ن  ی که  کم   زیچ  ی طبعکیو 

  اقات ی به لغت و ستر  نبود که از شما آگاه   ی کساند  ه نگذاشت

 بوده باشد؟ ریآن و قرآن و تفس
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ْكََثَ َمن  ﴿  متعال فرموده:  ی: خداندیبگو  اگر
َ
أ ِإَون تُِطْع 

 ِ اّللَّ َسبِيِل  َعن  يُِضلُّوَك  رِْض 
َ
اْْل ب  ﴾ِِف  از  اگر    شتر ی)و 

تو را از راه اهلل    ، ی هستند اطاعت کن  نیزم  یدر رو  کهی کسان

خود   گفت: مگر  میدر پاسخ خواه  ، (116  انعام:)(کنندی گمراه م

ًة وََسًطا﴿  اند:نفرموده  زین  ی اهلل تعال مَّ
ُ
 و)  ﴾َوَكَذٰلَِك َجَعلَْناُكْم أ

  یامت  ی عنی  (143  بقره:)(میقرار داد   انهیشما را امت م   نهمچنی

برگز و  اعظم    نیبنابرا  .دهیعادل  بخش  است  ممکن  چگونه 

  ی در گذر زمان در شرک فرورفته و به خدا  انهمی  امت  نیا

 د؟متعال کافر شده باشن 

هم به از  ا  قتیحق  ها، نیاۀ  دور  پ  نی امر  که   امبریاست 

  ی ذکر  که در قرآن لفظاً  ی نید  یا یاز قضا  یاریبس  ۀخدا دربار

ها آن است    نیا  سؤالحال    .انده نموداظهارنظر    ، ستیاز آن ن

ا از  است؟  آورده  کجا  از  اهدافها  گفته  نیرا    مدنظر   ی چه 

آ داشته  ا  اذباهلل یالع  ایاند؟  خود  پروردگار  بسته  می   فترا بر 

 کرده است؟می  اجتهاد ایاست؟ 

افترا  دییبگو  اگر کافر  به   کهزده  می   او  مسلمانان  اتفاق 

بگو  دیاشده  اگر  امی   اجتهاد   دییو    سؤال   نیکرده است پس 

  ی نمود خدامی   اگر در اجتهادش اشتباه  ایکه آ  د یآمی   شیپ

بر مهر  متعال  برا  آن  ایزده  می تأیید    اشتباهش   شی را 
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 ی رویو پ  ی سأمتعال ما را به ت  ی؟ مگر خداهکردمی   حیتصح

پ آ  امبریاز  است؟  نفرموده  ا  ریغ  ایامر   یکسکه    ستا  ن یاز 

اقتدا او  به  الهمی   که  فرمان  واقع  در  امتثال   ی کند   را 

فقه و    ۀاز ائم  ی کی  یأدر برابر رها  شما   یأ بلکه ر  د؟ینمامی 

پرتو  ، نید نور    ی نور شمع   فیضع  یبسان  برابر  است که در 

خورش درخشان  و  فراگ  دیتابناک   ی سنگهم  ر، یجهان 

 د. کننمی 

دارم   ادیرا به    ونیاز قرآن  ی کیسوگند به خدا هنوز گفته  

است   یرأ  کی  ، از نص قرآن  ریغ  امبریپ  ۀآنگاه که گفت گفت

رأ سبب    دیگران.و    ی غزال  یبمانند  سوگند  خدا  به 

ناد  ، یفکرکوته در  جسارتشان  و  و   ده یحماقت  گرفتن 

 ت. و سنت او نهفته اس امبریکاستن از مقام پ

 ابند یگفتارشان را در  قتیاز آنان اگر حق  یار یبس  سپس

از قرآن    جهیدر نت  ، و به اول و آخر و عواقب آن توجه کنند

تکذ به  پرداخت  ب یبازپس رفته و  واقع ؛ چراکه  آن خواهند 

احکام  ترین  ی خدا تا کنون در اساس  امبریمسلمانان از زمان پ

جهت   ازکه نماز است    ی حکم عملترین  بلکه در ظاهر  ی شرع

بودن سنت    انگریب  و  لی تفص  بر  ، آن  تیفیتعداد و ک  ، تیمواق

 ت. زده اس  هیتک
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به مبدأ    ا ی  نکهیندارند جز اای  ه چار  انستیزسنت  نیبنابرا

چون نماز بپردازند و   ی شده و به رد احکام عمل  بندیخود پا

  و   ی پرداخت  تیفیک  گانه وپنجهای  به تبع آن به وجوب نماز

ب  ی مبادرت قرآن  در  که  مسلمان  اقرار   ، نشده  انیمعروف 

ا که  براهخودب  نینکنند  هنها  آناز    ی کسان  یخود   وزکه 

و    ی روح  ی است باعث صراع و کشمکش   اتیروح و ح  یدارا

 در خود قرآن   دیو ترد  کیبه تشک  نکه یا  ایگردد.  می   ی روان

بمی  به  چرا  که  عملترین  مهم  انیپردازند  نماز    ی حکم  که 

نپرداخته و  کامالً    ن یا  رایز  ؛ است  فهم  آبا  از  ۀ  یبرداشتشان 

ءٍ ﴿ ا فَرَّْطَنا ِِف الِْكَتاِب ِمن ََشْ )ما در کتاب )لوح محفوظ(   ﴾مَّ

نکرد  زیچچیه فروگذار  است.    ( 38  انعام:)(میرا  تعارض   ایدر 

ب  نکهیا وجوب   نیدر  به  و  گشته  تناقض  گرفتار  خودشان 

آن از    دیکه تحد  هیتوج  نیگانه اقرار نموده با اپنج های  نماز

  ن ینه سنت وارد شده است که ا  ، ی و عمل   ی قطعتر  توا  قیطر

تر و توا  ی وجود ورود قطع  با؛ چراکه  است  سیتدل  ی خود نوع

است که   ی کماکان بر اصل خود باق  سؤالنماز، هنوز    ی عمل

ب  ایآ برداشت    انیعدم  و  فهم  با  نماز  اها  آناحکام   نیاز 

ا  ﴿  اهلل متعال  ۀفرمود ءٍ مَّ ِمن ََشْ الِْكَتاِب  ِِف  ْطَنا  )ما در   ﴾فَرَّ
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ه محفوظ(  )لوح  نکرد  زیچچیکتاب  فروگذار    (38  انعام:)(میرا 

 ت. موافق اس

هستند که مسلمانان در   ی شرع  ی احکام  گر، ی د  ی موضوع

 مستند آن سنت  نکهیدارند با ا نظر  اتفاقعمل کردن به آن  

قرآن  است موضع  نیا  سؤالحال    .نه  منکران   یری گاست 

 چگونه است؟ ی احکام نیسنت از چن

بر مثال   گریدای  هنمون  ان یباخیراً    که  ی فراونهای  افزون 

عمه و زن و خاله در نکاح   جمع زن و  میتحرۀ  مسئل  ،مینمود

با وجود   ، آن سنت است  لیمستند و دل  میتحر  نیاست که ا

ذکر  نکهیا قرآن  ن  ی در  آن  تحر  ستیاز  بر  مسلمانان    م یاما 

ب  vقدامه  ابن  .دارندنظر  اتفاقآن   نکاح   انیدر  محرمات 

باند  ه گفت و  نیجمع  است.    زن  حرام  نکاح  در  خاله  و  عمه 

بابن هم  آن اند  هداشت  انیمنذر  بودن  حرام  بر  علما  که 

ا  القولمتفق در  بحمداهلل  و  اختالف  نیهستند   ی موضوع 

ا  .ستین و  اهلاز    ی برخ  ، همه  نی با  روافض  از  اعم  بدعت 

آورده به حساب  را حرام    شودنمی   خوارج که خالفشان  آن 

ا در  و  پ  می تحر  نیندانسته  خدا  رسول  ثابت   یرویاز سنت 

 د. انننموده
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توان  اند می همسئله نقل اجماع نمود  نیکه در ا  ی کسان  از

به کرد  االستذکار، ابن  اشاره  در  در   ی العربابن  عبدالبر 

قرط تفس  ی بالعارضه،  مسلم،   ینوو  رش، یدر  شرح    در 

 ن. گرایو د یدر عمده القار ی نی و ع یدر الفتاو هیمیتابن

اندیگو می   v  ی شافع  امام را  نی:  ؛  میریپذی م  حکم 

د  یی علماۀ  گفتچراکه   آنان  با  که  تا ام  ه نمود  داریاست  و 

همگ  یی جا دارم  اطالع  ا  ی که  بودن  حرام  حکم   نیبر 

 د. داشتننظر اتفاق

ب  ن یا  نیبنابرا سنت  به  استناد  با  که می   انیعلما  کنند 

و  ۀمسئل زن  و  جمع  و  عمه  نکاح   زن  در    یحرام   ، خاله 

انتخاب  ای  ه چار   دافکنانیترد  .است  هیعلمجمع   از   ی کیجز 

گز ندارند:    شیپ ۀ  نیسه  علما  نکهیا  ایرو  مذکور   یمانند 

نوع   نیو قائل به حرام بودن ا  ندیعاقالنه و درست سخن گو

سنت است که    میشوند و اعتراف کنند که مستند تحر  احنک

 ت. اس  نیصواب هم هم ۀگفت

مخالفت کنند که فساد آن    میتحر  نیبا حکم ا  نکهیا  ای

با علم شرع  یافراد  یبرا دارند  ی که  و  کامالً    سروکار  واضح 

به حرام بودن آن اعتراف نموده اما از   نکهیا  ایآشکار است.  

تحر استناد  خودار  مینسبت  سنت  ا  یبه  که  در   نیکنند 
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ظاهر  ی راضتاع  قتیحق داللت  از  آشکار  و  مستند    یواضح 

خبردار   نی. همچناست   رسول خدا  ثی است که حد  ی ماعاج

برخ استدالل   ی شدم  و  تکلف  نادرست  ه نابهای  با  و  جا 

 د. به قرآن نسبت دهنرا   میخواسته بودند مستند تحر

سنت  اصل ناقالن  به  راجع  شبهات   :   ان یراو)  دوم 

 (. ثی حد

سنت  ۀمسئل  در به  احتجاج  فرد  ، عدم  است  با   یسهل 

دا  نیا رد  قصد  که  گفتدحرف  به   امبریپۀ  ن  بلکه  ندارد  را 

اعتماد ندارد، خود را    نیاعم از صحابه و تابع  ثیحد  انیراو

 ی از مستشرقان و افراد  ی گروه،  دیدر عصر جد   دهد.  بیفر

ابور محمود  آنان  هیهمانند  از   ی لوا  ، اندهرفتیپذتأثیر    که 

ناقالن در سنت را به دوش کش  درطعن    و   انده د یصحابه و 

توجه    م ینیبمی  و  هدف بیشتر  را  ای  ه صحابها  آن تمرکز 

 ییعلما  .اندهنمود  تیرا روا  ثیحدین  بیشتر  گرفته است که

ترین  از مشهور   .اندهپرداختفرسایی  قلمبه  ها  آن چند در رد  

مصطفهاآن  کتاب  ی السباع  ی :  مکانت»  در  و   یفها  السنّه 

کتاب  ی المعلّم  ، «ی اإلسالم  عیالتشر الکاشفه»  در  و   «األنوار 

 «.ره یهر بی أ دفاع عن» در کتاب یعبدالمنعم العز

 د: دا میو اشکال پاسخ خواه رادیا نیچند جهت به ا از
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  . است  میزان  لیتعد  علم جرح و  ، باب  نیدر ا  اول:  وجه

. م یبودن و صحت آن را ثابت کرد  ی علم قبالً  کتاب    نیدر ا

 د. مراجعه شو بدان نیبنابرا

سبب آن  ه که ب  اتیروا  و ها  از داستان   یاریبس  دوم:  وجه

از جهت اصالً    ، وارد شده است  رادی ثقه ا  انیبه صحابه و راو

مانند متهم ساختن و طعن وارد نمودن    ، ستین  اسناد ثابت

نموده   ی را همراه  امبریغذا پخاطر  بهاو    نکهیبه ا  رهیبه ابوهر

ا   ، او به تنگ آمده است  اریاز حضور بس  امبریپ  نکهیاست و 

تا تو را   ایب   ریدبهریابوهر د  یخاطر به او فرموده: ا   نیبه هم

بدارند.  بیشتر   ربط    فی ضع  ای  حیصح  تیروا  کی دوست  که 

هرچند   .افتمیغذا داده باشد را نۀ  به مسئل  «زر غباً»  ثیحد

غباً»  ثیحد ثابت  «زر  اصل  که    .ستین  در  امام همان طور 

حباً»درمورد  گفته:    بزار تزدد  غباً   ی حیصح  ثیحد  «زر 

باب    نیساخته که در ا  خاطرنشان  ی ل ی. امام عقستیموجود ن

پ بنابراوجود  ای  ه شدثابت  زیچ  امبریاز  است    نیندارد.  مهم 

خبر  شیپ ظروف  در  مناقشه  صحابه    نیمع  یاز  هر   ایاز 

 م.یو اخبار شو اتیخواستار اثبات آن روا یگرید یراو

ا   سوم:  وجه مقابل  ما در  بها  زنطعنه   نیموضع    نیدر 

سنت اعم از علما و  اهلۀ  دو گفته قرار دارد: قبول کردن گفت
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مفسران، ها  فق و  محدثان  بودن   یی هاناهم  و  عادل  بر  که 

 برها  آن  لیدارند و در تعدنظر  اتفاق   ، نه عصمتشان  ، صحابه

  مند علم ارزش  یکننده در پرتولیتعد  انیاز راو  ی گروهرأی  

 انیبنها  آنهای  و احکام را بر گفته اند  ه زد  هیتک  ثیعلوم حد

که    ایاند  ه نهاد مخالف  قول  و گونه  هیچقبول کردن  مهارت 

کافتخصص   و  ا  ی الزم  پس    ن یدر  ندارد،  به  یک  کدام علوم 

 است؟تر ستهیشا حیترج

اتهام وارد کردن در   وها  از طعنه   یاریبس  چهارم:  وجه

 د.دار ی و به اشکاالت بستگ ناقالن در سنت جهش از اصول

راوتأسیس   جرح  و  گز  یثقه  از    ی علم  ریغ  نشیبا 

راو  ی زندگان اخبار  ا  ، ردیگنمی   صورت  یو   یبنا  نیبلکه 

مثالً  است.    ل یارزشمند معتمد بر قواعد و ضوابط جرح و تعد

 ، گرفتن اعتماد صحابه به او  دهیناد  ، هیدر طعنه زدن به معاو

معاو به  آنان  نکردن  اعتراض  و  روا  هیانکار  دار عهده   ت،یدر 

سو   عنوانبه  ه یمعاو  دنش از  ابقا  یکارگزار  و  بر   یعمر  او 

از کارگزارانش را    یامام عمر تعداد  نکهیبا ا  تیول ئهمان مس

نمود، معاو  عزل  امام  نفع  به  حسن  امام  کردن    ه یتنزل 

که   جان خاطر  بههرچند  جلوگها  حفظ  خونر  یریو   ی زی از 

  ،راندمی   حکم  نیکه بر مسلم  ی منافق  یبوده باشد اما او برا
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و نمی  کند  تنازل  .شود  ا  ...  خدا  ستوده    نیرسول  را  تنزل 

که آنگاه  ادربارۀ    است  فرمود:  حسن(  )ام  ه نو  نیامام حسن 

است  و  دیس به   دی شا  .ساالر  متعال  دو  میان    اوۀ  واسطاهلل 

عباس را  ابنۀ  گفت  نیهمچن  .(1)آوردگروه از مسلمانان صلح  

بمی   هار که  معاوتهداش  انیکنند  واقع    هیفق  ه ی:  در  است. 

ناد  قیحقا  یتمامها  آن  روا  رندیگمی   دهیرا  به    چنگ   ی اتیو 

که  می  و صحها  آنبیشتر  زنند  رواستین  حیثابت  آن    یاتی. 

که    ردیگمی   قرار  ی خطا و اشتباهۀ  در زمر  هم  که ثابت است

د و  افتاده   گرانیصحابه  آن  مادر  عصمت    نیز  اند.  به  قائل 

غ  هیومعا ن  ریو  و  میی گونمی   و  م یستیاو  با    یکه  جنگ  در 

را به نفاق و دروغ بستن   یو  زیبر صواب بوده و ن  ی امام عل

از   یکه معاصران و  میو معتقد   میکننمی   بر رسول خدا متهم

 د. اناز او بودهتر صحابه دانا 

تار به  راجع  تدو   خی اصل سوم: شبهات  و    ن یسنت 

 ن: آ

آن در    ن یسنت و تدو  خیتار  رامونیو اشکاالت پ  تسؤاال

ترد است.دیگفتمان  موجود  ا  می توانمی   افکنان    ن یشبهات 

 م: یارجاع ده ی باب را به دو اصل کل

 
 ی بخار  حیصح -1
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 ت. مربوط اس ثیاز نوشتن حد ی آنچه به نه :اول

 . سنت نیدر تدو ریخأت :دوم

اول:  اما کتابت  امبریپ  ندیگومی   هاآن  امر  از   خدا 

نه  یهرچیزنوشتن(  ) قرآن  ا  ی جز  و   داللت  نینموده است 

نمی  حجت  سنت  که  چراکه  ستیکند  از ؛  بود  حجت  اگر 

 کرد.نمی  ی نوشتن آن نه 

 ت: جهت اس نیشبهه از چند نیرد ا

ب  ی نه  نیب   ی چه تالزم  اول:  وجه  ن یاز نوشتن سنت و 

آ  تیحج قض  تیحج  ایآن هست؟  به  فقط  کتابت   ۀیسنت 

اگر از نوشتن   ایگردد؟ آمی   منحصر است و با نوشتن محقق

چ  تیحج  ی کلطور  بهشود    ینه  یزیچ   ساقط  زیآن 

 ت. نوشتن( اس) کتابتتنها  حفظ اخبارۀ لیوس ایگردد؟ آمی 

 ی عنی)  نموده  ی که از نوشتن سنت نه  ی کس  دوم:  وجه

آن   غیکه امر به حفظ و تبل  ستا  ی خدا( همان کس  امبریپ

غ رد  از  و  نه  ریکرده  حد  کهچنان فرموده    ی قرآن   ثیدر 

  مانیکتاب ا از  یآمده است. پس چگونه است به برخ کهیاآلر

. پس چگونه از سنت، آنچه دیشومی   کافر  ی آورده و به برخ

و آنچه   دیکنمی   نشیشماست گز  هواوهوسبا    قرا که مواف

 ، از سنت  ایآ  د؟یینمامی   هارا رتان مخالف است  هواوهوسبا  
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و    ی نه  ثیحد با خواسته  موافق  خود  زعم  به  که  کتابت  از 

روا از  آنچه  و  گرفته  را  است  بر   اتیمقصودتان  دالتش  که 

ناد  تیحج را  است  آشکار  و  واضح  در   د؟یریگمی   دهیسنت 

 ت. ن کارتان تناقض اسیا قتیحق

سوم: نه  وجه  مقابل  نصوص    ی در  سنت،  نوشتن  از 

 ۀاز جمله گفت  ، دهدمی   نوشتن آن راۀ  هست که اجاز  یگرید

 اش خطبهنوشتن    رامونی جواب درخواست ابوشاه پ  در  امبریپ

  عبد اهلل بن عمرو   نکهیا  زی. ندیسیابوشاه بنو  یکه فرمود: برا

و فرمود:   ود نمتأیید  کار    نیا  خاطربهاو را    امبرینوشت و پ می 

که جانم در دست اوست جز    ی سوگند به کس  را یز   ؛ سیبنو

گردد و به دهانش اشاره کرد.  نمی   از آن خارج  یزیحق، چ

وارده    ی تمام ضع   ی نهدرمورد  نصوص  نوشتن،   ، است  فیاز 

نموده رسول خدا فرمود: از    تیکه روا  دیابوسع  ثیحد  جزبه

چ هرکس  دیسیننو  یزیمن  چ  ی و  من  قرآ  ریغ   یزیاز   ن از 

من حد از  و  گرداند  محو  را  آن  که   دیکن  تیروا  ثینوشته 

ا  ی مشکل د  ی نص  نیندارد.  نصوص  مقابل  در   در  گریاست 

جمع    نیبنابرا  .ثیحد  نوشتن   جواز باها  آنوجه   دیچگونه 

 باشد؟ 
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ب  ی مختلفهای  و مسلک ها  وه یعلم به شاهل   ن یبه جمع 

 ه: از جمل ، اندهپرداختها آن میان  حیترج اینصوص  نیا

آنان ش  یبرخ پ  حیترج ۀ  ویاز    ن یبد  ، انده گرفت  شی را در 

نسبت آن   ، ثیاز نوشتن حد  ی نه  ث یاند: حدگونه که گفته

  د یرا موقوف بر ابوسع  آن  یو امام بخار  ستیثابت ن  امبریبه پ

  که چناناست(    دیاز کالم ابوسع  ی عنی)  دانسته است  یخدر

 عبدالبر درابن  داشته است و  انیب  «ی فتح البار»  حجر درابن

ب» فضله  انیجامع  و  ا  ی برخ  «العلم  طرق  را   نیاز  موقوف 

 ت. ساخته اس  خاطرنشان

پۀ  ویش  زین  گرید   ی برخ در  را   نیبداند  ه گرفت  شی جمع 

رخصت    ثی احاد  ۀواسطهاز نوشتن را ب  ی نه  ثیگونه که حد 

دانسته  یبرا منسوخ  ترس اند  هگفت  و  نوشتن،  از  ابتدا  در 

شد اما پس از آن،    ی قرآن با سنت از نوشتن نه  ختنیدرآم

 د. نوشتن داده ش ۀ اجاز

نوشتن  ی نهاند  ه گرگفتید  ی برخ و    یفردصورت  به  از 

و است  نشده  وارد  تدوتنها    پراکنده  نه  نیاز  شده    ی عام 

چراکه  است پ؛  ا  امبر یاگر  به  مکلف  را  نمود  می   امر  ن یآنان 

 سندگانیکه تعداد نو  ی خصوص زمان هب  ، بود  یدشوار  فیتکل

 د.و کاتبان کم بو
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گفت  گر ید  ی برخ قرار   اق، یاشتاند  ههم  قرآن  نوشتن  بر 

  از ین  نیشد بنابرامی   با الفاظ و حروفش تعبد؛ چراکه  داشت

و   لفظا  شود    نصاًبود  جا  برخالفنوشته  که  است   زیسنت 

ضوابط  تیروا و  شروط  با  معنا،  با  باهلکه    ی آن    ان یعلم 

 د.انداشته 

گفت  ی بعض ااند  ههم  برا  نیکه  سنت    ی باق  یامر  ماندن 

امر شد موارد دها  نزد عرب  جیراۀ  حفظ  و   یگریبوده است 

 ت. هم گفته شده اس

شای  همجموعها  نیا مسلکها  وه ی از  اهلو  در های  علم 

ا با  است  نیتعامل  پ  .نصوص  آغاز  نوشتن   رامونیدر  جواز 

پ  ثیحد برچ   ، آمد  ش یاختالف  اختالف  و    دهیسپس  شد 

ابوعمرو بن صالح گفته    کهچنان .  دیاجماع حاصل گرد امام 

جواز و    رفت و مسلمانان بر  نیاختالف از ب  نیاست: سپس ا

 د. اجماع نمودن ثی حد وشتنمباح بودن ن

  باب مربوط به   نیافکنان در ادیاما امر دوم از شبهات ترد

 ت. سنت اس نیدر تدوتأخیر 

توجه به مراحل  »  شبهه تحت عنوان  نیبه ا  ی کاف  پاسخ

پیامبر« ا   ۀخالص  گذشت.  سنت  در   ریخأت)   شبهه  نیرد 

 د:( بر سه امر تمرکز دارنیتدو
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نوشتن منحصر)  قیتوث  اول:  امر به   ؛ شودنمی   ثبت( در 

توث  نیهم از   قیخاطر  بلکه  نبود  نوشتن  در  منحصر  قرآن 

 نیبود و ا  ی و نقل شفاه  نیآن تلق  تیتثب  لیوساترین  مهم

به کثرت قرآن هرچند    دیحاصل گرد  زیامر به نسبت سنت ن

 د.نبو

پراکنده تا زمان شکل  به  امبریاز زمان پ  نیتدو  دوم:  امر

تأخیر    یادعا  نیبنابرا  .کامل، موجود بود  یو گردآور  نیتدو

 ت. س ین قیدق مطلق درست و طورهسنت ب نیدر تدو

و    وخیش  یهمراه  به حفظ،   انیراو  یورزتوجه  سوم:  امر

ۀ  آمده و هم  محدثان()  پس از آن نقاد  .بود   ثشانیضبط احاد

احاد  اتیمرو صح   ثیو  و  پالوده  ضع  حیرا  از  جدا    فیرا 

اقام  نمودند در  علم حد  ۀکه  بر صحت  از   ی بخش  ث یبرهان 

 م.یآن را ثابت نمود

اصل چهارم: شبهات مربوط به روایاتی مشخص که 

 تری در تضاد هستند. دالیل راجحگمان شده که با 

زمان   اشکاالت  و  از شبهات  بسیاری  آبشخور  همان  این 

توان می   ماست و در خطاب تمامی طاعنین در سنت نبوی

نمود را مشاهده  را در مقابل عقل،   .این اصل  سنت صحیح 
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صحیح روایات  یا  تطبیقی  علم  از می   قرارتر  قرآن،  و  دهند 

 کنند. می   ایجاد شک و شبهه استفادهاین برای رد سنت یا 

با   انواع خواهم آورد،    هرکدامقواعدی برای رفتار  این  از 

 اما پیش از آن ذکر دو نکته الزم است: 

علمای    نخست: اینکه  از  شبهات  ناشران  از  بسیاری 

داده را  پاسخشان  ورزند و حتی می   اند غفلتقدیم و جدید 

گرفتن   به ایرادتنها    و  خوانند نمی   راها  بیشترشان این کتاب 

 کنند. می  اکتفا

دارد  تعارض  ظاهرشان  که  احادیثی  به  خود  محدثان 

توجه کرده و نوعی از انواع علوم حدیثی را به آن اختصاص  

یعنی   کهچنان  ؛ اندداده  کتابش  در  صالح  بن  ابوعمرو  امام 

  شناخت وششم را به »علوم الحدیث چنین کرده و نوع سی 

اختصمختلف  عالمان   . دهدمی   اصالحدیث«  از  بعضی  حتی 

اینان خاصی در این زمینه نگاشتههای  کتاب  اند و برخی از 

هم   را  بوده  متعارض  عقل  یا  قرآن  با  ظاهرش  که  احادیثی 

کرده  که  ذکر  کسی  اولین  امام    بارهدرایناند.  نوشت،  کتاب 

یادگار    v  شافعی  به  را  الحدیث«  »مختلف  کتاب  که  بوده 

 اند.گذاشته 
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کتاب از   وجود  های  جمله  موضوع  این  در  که  مفیدی 

طحاوی  امام  اآلثار«  مشکل  »شرح  کتاب  در   v  دارند، 

است جلد  عجول    .شانزده  احادیث  رد  در  که  کسانی  آیا 

مختلف  »تأویل  کتاب  دارند؟!  اطالع  کتاب  این  از  هستند، 

نیازی  ابن  الحدیث« و  این زمینه مشهور است  نیز در  قتیبه 

د ندارد!  تعریف  هم  های  کتاب میان    ربه  ما  معاصران 

لطفی زغیر، کتابی نفیس تر  »التعارض فی الحدیث« اثر دک

 و عالی است. 

اینکه   دوم: هم  آن  دارد،  وجود  رایجی  منهجی  اشتباه 

عجول   افراد  از  کهسبب  بهبعضی  روایاتی  از   بعضی 

کنند و می   ایرادشان باشد، تمام سنت یا غالب آن را ردمورد

روایت ص راجحهزاران  با چیزی  که  مانند خود تر  حیحی  یا 

تعارض نیستند را فراموش   که توقف   حالی   کنند! درمی   در 

کردن در یک یا دو حدیث در برابر رد تمام سنت، دیدگاهی 

 است!تر معتدل 

اهمیت که  کنم  اشاره  دارم  دوست  به   همچنین  دادن 

جواب از  منهجی  مهم  قواعد  مفصل،  اشکاالت  به  تر دادن 

است، مگر اینکه افراد  تر  گمان جمع این دو کامل بی است و  
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منهجی  قواعد  به  تفاصیل  می   دانا  تمامی  با   رو روبهتوانند 

 جدیدی را پاسخ دهند.  ۀشده و هر شبه

 نوع اول: گمان تعارض حدیث با عقل

 قواعد منهجی در تعامل با این نوع از شبهات: 

 روایت. السند بودن شدن از صحیح مطمئن  اول:ۀ قاعد

مطمئن شد؛  از صحت حدیث  که  است  این  قدم  اولین 

اگر ضعیف باشد، دیگر نیازی نیست در جمع بین آن حدیث  

روایاتی ضعیف که با  خاطر  به کسانی که    .و عقل تکلف کرد

کاری   بدون شک  زنند،  طعنه  سنت  به  باشد،  مخالف  عقل 

 اند. غیر عادالنه و غیر منصفانه انجام داده 

 n  اگر حدیث واقعاً صحیح و از پیامبر خدا  دوم: ۀ  قاعد

بود، پس  نخواهد  قطعاً مخالف عقل  باشد،  ثبوت رسیده  به 

 باید حدیث را درست فهمید!

همان خدایی که عقل را آفریده و ما را به آن فراخوانده، 

پیامبرش پیرو سنت  که  داده  دستور  ما  باشیم، پس   n  به 

وجود تعارضی  نقل  و  عقل  بین  که  نیست  داشته   ممکن 

بزرگ خود یعنی »درء تعارض العقل  ۀ  تیمیه، رسالابن  باشد.

»یک    و است:  فرموده  و  نوشته  باره  همین  در  را  النقل« 

حدیث هم در زمین وجود ندارد که با عقل یا سمع صحیح 
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مخالفت داشته باشد، مگر اینکه عالمان آن را ضعیف و بلکه  

 .(1)دانند«می  موضوع

شبهه  که  است  معنای  سبب  بهپردازان  بسیار  نفهمیدن 

 یک حدیث، در آن طعنه بزنند.

با عقل دریافته نشد مخالف    سوم:ۀ  قاعد هرچیزی که 

 عقل نیست!

شاطبی  »به   v  امام  است:  خداوند  فرموده  که  درستی 

برای ادراک عقل، مرزی تعیین کرده که از آن گذر نخواهد  

افتن هر مطلوبی قرار نداده کرد و عقل بشری را قادر به دری

 .(2)است«

نفهمیدن این قاعده، بسیاری از مردم را به اشتباه بزرگی 

انداخته و باعث شده که احادیث صحیحی را به خیال اینکه  

تکذیب کنند، در به    حالی   مخالف عقل هستند،  که مربوط 

 شود!نمی  امری غیبی بوده که به مجرد عقل فهمیده

ب  پیامبر  a  ن سعدمثال آن، حدیث سهل  از   است که 

n  که کرده  »فرموده  ایشان   نقل  اند: 

 
 150ص ،1ج  درء تعارض العقل والنقل، -1

 831ص ،1ج االعتصام للشاطبی، -2
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بهشت  )   (1) « در 

راه  در  اگر صد سال هم  فرد سواره  که  دارد  درختی وجود 

 .«(پیماید!نمی  باشد، آن را

مانند ابوریّه( به این حدیث اعتراض )  بعضی از معاصرین

که  اند!  کرده  حالی  زیرا  در  ندارد؛  عقلی  اعتراض  جای  هیچ 

با حدود محسوسات دنیای ما   . قیاس نیست قابل   عالم غیب 

و شبهاتی  اشکاالت  از  بسیاری  دریابیم،  را  قاعده  این  وقتی 

دربار مطرح ۀ  که  غیبی  امور  به  مربوط  صحیح    احادیث 

خورشید؛ ۀ  کنند، حل خواهد شد، از جمله حدیث سجد می 

زیرا اینکه خورشید چگونه سجده کند، عرش چگونه باشد و 

دنیای   از  همگی  بگیرد،  اجازه  خداوند  از  چگونه  خورشید 

 است. غیبی 

 ها درک اختالف فهم چهارم:ۀ قاعد

کنند که حدیثی مخالف عقل است، اما می   گاهی خیال

فردِ  فهمِ  مخالفِ  و  نیست  صریح  عقل  مخالف  حقیقت  در 

نزد   اخبار  پذیرش  معیار  است؛  اشکال  ی هرکسصاحبِ 

است هرکسی    ؛ متفاوت  در ای  گونهبهزیرا  و  شده  تربیت 

ست، در نتیجه ممکن متفاوتی رشد کرده اۀ  محیط و جامع

 
 ( 2827( و صحیح مسلم ) 6552صحیح بخاری ) -1
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کند می   آفریقا زندگی های  است که کسی که در عمق جنگل 

جامع در  که  کسی  و  بداند  عقل  خالف  را  متمدن ۀ  چیزی 

کند آن را از لحاظ عقلی مقبول بشمارد  می   جدیدی زندگی 

 و چه بسا آن را از مسلمات بداند!

پس وقتی که فردی حدیثی را مخالف عقل دانست، به 

وگویمی   او نیست  تضاد  در  عقل  با  حدیث  این  با  تنها    یم: 

وگرنه چه شده که هزاران عقلِ    ، تصورات تو در تضاد است

 آزاد و متفکر آن را پذیرفته است؟!

عقل  پنجم:ۀ  قاعد علم  ها  وقتی  نرسیدند،  اتفاق  به 

 قاضی است! 

نتیجه به  فردی  با  بحث  ونمی   گاهی  گوییم: می   رسد 

از  و  نظر گروهی مخالف عقل  از  این حدیث  ندارد،  اشکالی 

نظر گروهی دیگر موافق عقل است، پس باید چکار کنیم و 

 است؟!تر  ی سزاوارکس چهعقل 

طرف نیاز داریم که با  در چنین حالتی به یک قاضی بی 

احادیث مخالف عقل و احادیث موافق عقل، تمییز  میان    آن

ع همان  که  کنیم  پیش ایجاد  و  است  حدیث  ۀ دربارتر  لم 

 بودن این علم صحبت کردیم.  جانبهدرستی و همه
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 قرآن و حدیث میان  نوع دوم: توهم تعارض

 در این نوع هم به قواعدی منهجی نیازمندیم:

 شدن از ثبوت حدیث.  مطمئن  اول:ۀ قاعد

قرآن   با  اینکه  به گفتن  نیازی  باشد،  اگر حدیث ضعیف 

کردن در جواب نیست، مگر اینکه   تکلفدر تعارض است یا  

 ضعف، خفیف باشد. 

 شدن از داللت و تفسیر آیه. مطمئن دوم: ۀ قاعد

کنند  می   در بسیاری از موارد، حدیثی را به این دلیل رد

به را  قرآنی  آیات  فهمیده که  صورت اشتباه  این  در  و  اند 

تعارض  ها  آنحدیث نه با قرآن کریم، بلکه با تفسیر اشتباه  

 دا کرده است. پی

ََل  ﴿ۀ  که مجازات مرتد با آی   گویندمی   برای مثال: برخی 
اِلِينِ  ِِف  د  ﴾إِْكَراهَ  )قبول(  :  )(ستین  یاجبار  چیه  نی)در 

تکذیب   (256 را  مربوطه  احادیث  نتیجه  در  و  است  تضاد   در 

هیچکس می  عالمه،  این  اکتشاف  از  پیش  که  انگار  کنند، 

و   است  نفهمیده  را  دینقرآن  مرتد   علمای  مجازات  بر  که 

 اند!اند، این آیه را ندیده یا از آن مطلع نبودهداشته نظر  اتفاق

دیده بی  را  آیه  این  علما  آن شک  از  متفاوتی  تفسیر  اما  اند، 

این فهم جدید زمان ما فرق داشته است و  داشته  با  اند که 
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 آن را مربوط به نفی اجبار غیر مسلمانان برای ورود به اسالم

پایبند شده و  تفسیر کرده به احکام اسالم  اند، نه کسی که 

 بعد از دین خارج شود!

انکار  را  رجم  حد  معاصرین  از  بعضی  دیگر:   مثالی 

تنَْيَ ﴿ۀ  کنند و بر این باور هستند که این حد، با آیمی 
َ
فَإِْن أ

الَْعَذابِ  ِمَن  الُْمْحَصَناِت  لََعَ  َما  نِْصُف  َفَعلَيِْهنَّ    ﴾ بَِفاِحَشٍة 

)اگر مرتکب زنا شدند، پس مجازاتشان؛ نصف مجازات زنان  

تاز )پنجاه  است(انهیآزاد  آنان    (25نساء:  )(  فهم  است؛  تضاد  در 

از   مراد  که  است  ازدواج   الُْمْحَصَناتِ چنین  که  است  زنانی 

بعدکرده  و  این  نمی   که رجم نصف  گویندمی   اند  شود، پس 

سنگسار از  نمی   زنان  مراد  که  است  حالی  در  این  شوند! 

ازدواج ۀ  زیرا سیاق آیه هم دربار  ؛ است  زنان آزاد  الُْمْحَصَناتِ 

با کنیزان است؛ در ابتدا تشویق به ازدواج با محصنات کرده:  

الُْمْحَصَناتِ ﴿ يَنِكَح  ن 
َ
أ َطْوًَل  ِمنُكْم  يَْسَتِطْع  َّْم  ل )و   ﴾َوَمن 

مال لحاظ  از  شما  از  آزاده   یی توانا  ی هرکس  زنان  با  ازدواج 

باشد( نداشته  زنان    مؤمن  اینجا  در  محصنات  از  مقصود  و 

و  ازدواج نیست،  بَِفاِحَشةٍ ﴿کرده  تنَْيَ 
َ
أ زنا   ﴾فَإِْن  )اگر مرتکب 

استۀ  دربار  شدند( در    .کنیزان  محصنات  َفَعلَيِْهنَّ  ﴿پس 
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الُْمْحَصَناتِ  َما لََعَ  )پس مجازاتشان نصف مجازات   ﴾نِْصُف 

تاز )پنجاه  آزاد  است(انهیزنان  بنابراین (  آزاد هستند.  زنان   ،

  اگر زنان آزاد زنا کنند، شالق یا رجم دارند که شالق نصف 

کردن نیست و کنیزان هم نصف   نصف  قابل  شود اما رجممی 

 (1)مجازات زنان آزاد را دارند.

به    مراجعه  سوم:ۀ  قاعد شرح حدیث های  کتاب کردن 

شدن از اقوال    برای دانستن معنای احادیث، توجیه و باخبر

 آن. ۀ عالمان دربار

 n  علم به شرح سنت و توضیح احادیث رسول خدااهل

  اند. برای مثال شرح توجه بزرگی نشان داده و بسیار کوشیده 

سی سال به طول انجامید    v  امام مالک  أعبدالبر بر موطابن

چهارم قرن زمان بر صحیح بخاری، یک  v  حجرابن  و شرح

اند دیگر عالمان نیز به همین صورت تالش کرده   .برده است

کتاب  در  بیان    یشانهاتا  و  داده  توضیح  را  احادیث  معنای 

کنند، مانند شرح سنت از امام بغوی، شرح صحیح مسلم از 

شرف از  ابوداود  سنن  شرح  نووی،  عظیمامام  آبادی، الحق 

 
تحریفگران    -1 این  برای  دلیلی  نیست  قابل نصف کردن  اینکه رجم 

آن  علیه  بلکه  می نیست،  پس  رجم  هاست؛  چون  که  نصف  گوییم  قابل 

 .کردن نیست، مراد از آیه، حد شالق است! )مترجم(
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عثیمین ابن  الصالحین  مبارکفوری، شرح ریاض شرح ترمذی  

کتاب  زینتهای  و  که  دیگری  کتابخانهبسیار  های  بخش 

 اسالمی هستند. 

عجله نتیجه  گمان    در  که  احادیثی  رد  در  کردن 

رود، بدون مراجعه به سخنان عالمان  می   تعارضشان با قرآن

 اشتباه و رایج است. ای ه عجل ، یشاندین در شرح و معنا

تعارض  چهارم:ۀ  قاعد به  قواعد مربوط  به  میان   رجوع 

 ادله. 

کتاب در  ذکر فقه  اصول های  علما  قواعدی  حدیث،  و 

که  کرده  دالیلی  برابر  در  که  هستند، ظاهراً  اند  متعارض 

کرد رفتار  باید  بر   .چگونه  دلیل  دو  بین  با جمع  قواعد  این 

شود: مانند عموم می   لغوی آغازهای  اساس مقتضیات سیاق 

خص مقتضیات و  همچنین  و...،  تقیید  و  اطالق  و  وص 

إهمال  های  سیاق  من  أولی  النصین  »إعمال  مانند  شرعی 

دو نص از اهمال یکی از آن دو   بردن هر  کار  به)  أحدهما«

است(، پس در عموم و خصوص و اطالق و تقیید و تر  سزاوار

 موارد این چنینی باید نگریست. 
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ه شاید یکی از نگریم کمی   سپس اگر جمع ممکن نبود، 

آن دو منسوخ باشند و اگر امکان جمع فراهم نبود و حمل  

 کنیم.می  بر ناسخ و منسوخ هم ممکن نشد، توقف

آورند و قرآن را می   به ترجیح رواینجا    بعضی از علما در

تر  ثبوت، قرآن قوی ۀ  زیرا از ناحی  ؛ دهندمی   بر حدیث ترجیح

 (1) است.

تا   قضیه  این  است  البته  ممکن  است؛  نسبی  حدودی 

برخی از مجتهدین نتوانند بین دو دلیل را جمع کرده و به  

برخی دیگر ترجیح نداده و توقف   و  این سبب ترجیح دهند

جمع وجه  بتوانند  دیگر  برخی  اما  را  میان    کنند،  دلیل  دو 

این مانند  علیه میان    دریابند.  نیح  »من  حدیث  در  صحابه 

علیه« نیح  بما  گیرد، ب)  (2)یعذب  صورت  نوحه  هرکسی  ر 

ببکاء می   آن عذاب دادهخاطر  به المیت یعذب  شود( و »إن 

 
تر به ما  تواالصدور است و به مراد این است که قرآن تماماً قطعی   -1

قطعی احادیث  میان  اما  ظنیرسیده،  و  پس  الصدور  دارد،  وجود  الصدور 

الصدور در تضاد باشد و  الصدور )حتی در احادیث( با ظنیوقتی که قطعی 

داده    امکان جمع ترجیح  اول  دلیل  نباشد،  منسوخ  و  ناسخ  بر  یا حمل  و 

 .شود و دلیل دوم ترک خواهد شد. )مترجم( می

 ( 1291صحیح بخاری ) -2



 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

154 

علیه« مرده  )  (1)أهله  عذابخانواده ۀ  گریسبب  بهفرد    اش 

عائشهمی  دیدگاه  داده است؛  این   d  بیند( رخ  بود که  آن 

آی با  ْخَرىٰ ﴿ۀ  حدیث 
ُ
أ وِْزَر  َوازَِرةٌ  تَزُِر  بار    کسچهی  و)  ﴾َوََل 

د نم  یگر ی)گناه(  دوش  به  تعارض    (164أنعام:  )(کشدی را  در 

راوی   ، است که  گفتند  و  داده  ترجیح  را  آیه  همین  برای 

اما دیگر صحابه مانند عمر تعارضی   a  اشتباه کرده است، 

نظری  چنین  نیز  حدیث  شارحان  غالب  و  ندیدند  اینجا  در 

کرده  بر وجوهی حمل  را  و حدیث  اینجا جا دارند  که  ی  اند 

است مقدم  سخنشان  و  نیست  آن  هر  ؛ بسط  نص    زیرا  دو 

 اند. اعمال شده 

آی و  صحیح  حدیثی  بین  تعارضی  واقعاً  اینکه  ای هاما 

زیرا    ؛ شناسمنمی   قرآنی وجود داشته باشد، چنین چیزی را

باشد  چیزهیچتقریباً   داشته  تعارض  آن  ظاهر  که  نیست  ی 

اینکه   دربارهاهلمگر  گفته علم  سخن  اگرچه اش  اند، 

برای همین اگر   ؛ دو دلیل را جمع کندمیان    مجتهدی نتواند

قرآنی را مقدم داشته و ۀ  به صحت حدیث مطمئن نباشد آی

 
 ( 1286صحیح بخاری ) -1



 امبری سنت پ تیحج رامونیمطرح شده پ ی اساس  راداتیمحور دوم: درمان ا
 

155 

  آن دو را جمع کند، توقفمیان    اگر مطمئن باشد و نتواند

 کند. می 

توهم تعارض بین حدیث و حس یا علوم نوع سوم:  

 طبیعی و تطبیقی 

 قواعد منهجی مربوط به تعامل با این شبهات: 

 شدن از ثبوت حدیث.  مطمئن  اول:ۀ قاعد

حدیثی ضعیف که با علم مخالف است، به  سبب  بهگاهی  

پیامبر از می   طعنه  n  سنت  دفاع  مقام  در  فردی  و  زنند 

با تکلف سعی  را  میان    کند کهمی   سنت،  آن حدیث و علم 

 جمع کند که چنین کاری اشتباه است. 

البقر  بألبان  »علیکم  آمده  حدیثی  در  مثال  برای 

لحوم ها  ناوسمن ألب ها  وإیاکم  وشفاء  ها  ناوسمنها  نافإن  دواء 

آنچه که در   گویندمی   و  (1)داء.«ها  ولحوم با  این حدیث  که 

آن از  بعد  و  است  تضاد  در  شده  اثبات  پزشکی   علم 

در گویندی م علم  با  که  دارد  وجود  احادیث صحیحی  پس   :

است،   که  تضاد  حالی  استدر  اشتباه  از   ؛ این  حدیث  زیرا 

 به ثبوت نرسیده است.  n پیامبر
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 شدن از داللت و معنای نص.  مطمئن دوم: ۀ قاعد

که   است  نص   اشتباه   خاطربهظلم  معنای یک  فهمیدن 

با حس   یا علم در به سنت طعنه بزنند و بگویند که سنت 

 تضاد است! 

روزنامهای  ه نویسند مثالً   از  یکی  در  محلی های  مشهور 

بود« نوشت می   مامیان    مطلبی تحت عنوان »اگر بخاری در

و   تاریخ  جغرافیا،  با  که  احادیثی  »با  که  گفت  آن  در  و 

به تصاویر ماهواره -دانی  می   اکتشافات   مخالف   -ایچه رسد 

ف و  نیل  خروج  حدیث  مانند  و هستند،  سیحون  و  رات 

 جیحون از بهشت، چه باید کرد؟«. 

که   بوده  مدنظرحدیثی  نویسنده  در   این  مسلم  امام  را 

ابوهریره از  خود  پیامبر  a  صحیح  که  کرده   n  نقل 

از  فرموده همگی  نیل،  و  فرات  و  جیحان  و  »سیحان  اند: 

 (1)اند.«بهشتهای رود

رود که  سطحی  فهم  به  صورت  به ها  این  متصل  حسی 

آنچه  با  چیزی  چنین  اینکه  ادعای  و  هستند  بهشت 

اند در تضاد است، فهمی اشتباه بوده و رصد کرده ها  ماهواره
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فهمیده چیزی  چنین  حدیث  در    v  حزمابن  شود!نمی   از 

« حدیث  با  را  حدیث  این  المحلی،  کتاب 

فرموده   (1)« و سپس  آورده 

»معنای   حدیث  است:  دو  آن    برخالفاین  جاهالن  گمان 

قطع باغ،  این  که  این  ای  هنیست  و  باشد  بهشت  از  منقطع 

باطل است! زیرا ها  رود بلکه چنین فهمی  برآیند،  از بهشت 

دربار که  ۀ  خداوند  است  فرموده  ََتُوَع  ﴿بهشت  َلَّ 
َ
أ لََك  إِنَّ 

َتْعَرٰى   َوََل      118فِيَها 
ُ
َتْظَمأ ََل  نََّك 

َ
تَْضََحٰ  َوأ َوََل    ﴾ 119فِيَها 

و نه    یشوی است که در آن نه گرسنه م  نیتو ا  برای  همانا)

و نه   یشومی   تشنه  نه  آن  در   تو  آنکه  و  118.  ی مان ی برهنه م

م آفتاب(  )و سوزش  بی ( 118-119طه:  )  (119.  ی ابیی گرما  گمان  ، 

رود  نه  و  است  بهشت  وصف  حدیث  های  این  در  ذکرشده 

  جز سخن حق   n  پیامبر  و  دارند و نه آن باغچنین ویژگی  

نسبت گویندنمی  پس  این؛  بهشت  ها  دادن  خاطر بهبه 

نماز اینکه  و  است  به   فضیلتشان  را  انسان  آنجا  در  خواندن 

برکتشان به بهشت خاطر  بههم  ها  رساند و آن رودمی   بهشت

شده  خوب«    بارۀدر  کهچنان اند  اضافه  این گویی:  می »روز 
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رو از  استروز  بهشت  به    زهای  از   گویندمی «  بره»و  که 

 (1) حیوانات بهشت است.«

ابن سخن  اینکه  به  توجه  نویسنده  با  فهم  بر  ردی  حزم 

برداشت می   ، است اتصال حسی  نویسنده  در ،  شوداز سخن 

ابن که  از حالی  قطعه  این  یا  رود  که  است  این  منکر  حزم 

باشد!   اینجابهشت جدا شده  شارحان  نمی   در  اقوال  خواهم 

راجح معنای  و  بیاورم  را  در  تر  حدیث  اما  کنم،  مشخص  را 

این که مراد اتصال حسی نیست شکی وجود ندارد! پس چرا 

بر  سپس  و  چسبانده  حدیث  به  را  اشتباهی  معنای  چنین 

 پردازند؟! می  ساس آن به انکار حدیثا

مثالی دیگر: تکذیب حدیثی که امام بخاری و امام مسلم  

نشین نقل کرده که مردی بادیه  a  اند که انسروایت کرده

آمده و گفت: ای رسول خدا، قیامت چه وقت   n  نزد پیامبر

فرمودند: وای بر تو! چه برای آن   n  پا خواهد شد؟ پیامبر  بر

کرده  نکرده اآماده  آماده  چیزی  گفت:  مرد  آن  مگر ی؟!  ام 

فرمودند: تو   n  اینکه اهلل و پیامبرش را دوست دارم! پیامبر

داری! پس گفتیم: آیا ما هم  می   با کسی هستی که دوستش

خوشحال   بسیار  روز،  آن  آری!  فرمودند:  هستیم؟  چنین 
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  n  بر ما گذشت و پیامبرسنم بود  که همشدیم. غالم مغیره  

که  فرمودند:   زمانی  تا  شد  نخواهد  پیر  بماند،  زنده  او  »اگر 

 . (1)قیامت بر پا شود«

این غالم زندگی کرد و می   پردازشبهه  ببینید که  گوید: 

وفات   .مُرد بودند هم  پسرانش  که جای  یا کسانی  پسرانش 

مخالف حس   این حدیث  نشد! پس  برپا  قیامت هم  کردند، 

 بوده و باید آن را رد نمود!

پاسخ از  شبهه   قبل  این  به  که  می   دادن  بگویم  خواهم 

را   این حدیث  علمایی که  و دیگر  امام مسلم  و  بخاری  امام 

داده  شرح  یا  کرده  ازنقل  بعد  حتی   اند،  و  غالم  این  پیری 

 کسانی که در سن نوادگان او بودند هم پیر شدند، و همگی 

این  می  پس  است،  نشده  برپا  هنوز  قیامت  که  دانستند 

این   احترام  آیا  است!  نکرده  کشف  جدیدی  چیز  معترض 

ایجاب شرحنمی   عالمان  و  تعلیقات  به  که    یشان هاکند 

 بنگریم؟! 

معنای بیان  در  دین  علمای  واقع  حدیث   در  این 

در کتاب   v  کثیرابن  اند، برای مثالتوضیحات بسیاری داده 

المالحم« پس از آوردن روایات و الفاظ   فی الفتن و  »
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نشان  روایات  »این  است:  فرموده  این حدیث  ۀ  دهند مختلف 

پاسخ    تعداد و  پرسش  مشخص  استاین  منظور  کردن    و 

مراد بلکه  نیست،  بزرگ  قیامت  یعنی  ها  آنقیامت    ، زمان 

شدن قرنشان است که تا مدت عمر آن   انقراض عصر و تمام 

درباراست    غالم من  از  »آیا  که  آمده  حدیث  خود  در  ۀ و 

خدا  می   قیامت به  و  است  خداوند  نزد  آن  علم  پرسید؟ 

امروز زنده باشد و  سوگند که روی زمین هیچ نفسی نیست  

مؤید همین نیز    d  « و روایت عائشهصد سال بر او بگذرد

بر شما  »قیامت  که  است«  معناست  شده  هرکس   ؛ پا  زیرا 

از   جزئی  برزخ،  عالم  و  شده  داخل  قیامت  حکم  در  بمیرد 

اگرچه   و  است  قیامت  روز  آن  عالم  در  نیز  دنیا  از  بخشی 

سپس هر زمانی داخل است اما بیشتر به آخرت شبیه است،  

 پا   بر  شده برای پایان دنیا برسد، اهلل امر به  که مدت معلوم

و   کرده  قیامت  گرد شدن  مشخص  روز  آن  برای  را  همه 

 (1)«آورد.می 

حدیث و علم، میان    پیش از ادعای تعارض  سوم:ۀ  قاعد

 باید از حقیقت و ثبوت آن قول علمی مطمئن شد! 
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ادعا  با  می   گروهی  صحیح  احادیث  بعضی  که  کنند 

تحقیق اکتشافات و حقایق علمی در تضاد هستند، اما بعد از  

پزشکی و  ۀ  چه در زمین  ، شود که خود متخصصینمی   معلوم

دارند    نظراختالف در اثبات آن قضیه    ...، شناسان وچه کیهان 

گفته اینکه  علمی یا  دلیل  که  وجود اند  آن  اثبات  برای  ای 

 ندارد!! 

بعضی  مثال  امام  ها  برای  که  صحیحی  حدیث  عجله  با 

ابوهریره طریق  از  پیامبر  a  بخاری  که  کرده    n  روایت 

 ثم  فلیغمسه،   شراب أحدکم  فی   الذباب  وقع  اند »إذافرموده

را رد   (1)شفاء«  واألخرى  داء   جناحیه  إحدى   فی   فإن  لینزعه؛ 

تر  »لو کان البخاری بیننا« که پیش ۀ  مقالۀ  اند! نویسندکرده 

از  »بعد  است:  نوشته  این حدیث  انکار  در  شد،  اشاره  او  به 

مگس اینکه  خود چهل  کشف  با  را  خطرناک  بیماری  ودو 

وجود  می   حمل لحاظ پادزهر  کند،  از  آن  دیگر  بال  در 

 «!تصدیق نیستقابل  پزشکی 

گفت: دارای   باید  مگس  کرده  ثابت  علم  اینکه  اول 

که  است  حدیث  این  برای  تصدیقی  خودش  است  مریضی 

 های علمی به ما داده است. این اطالعات را قبل از آزمایشگاه 
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در دوم   »شفا«  وجود  که  کجاست  علمی  برهان  اینکه 

نویسنده آیا  کند؟!  نفی  را  مگس  بال  دو  از  تواند  می   یکی 

را   چیزی  اینکهصورت  بهچنین  یا  کند  نفی  از تنها    علمی 

 نظر عقلی چنین چیزی را بعید شمرده است؟! 

دک استاد  اینکه  حسن  تر  سوم  ابراهیم    د ستا امصطفی 

هر و مدیر مرکز تحقیقات و  در دانشگاه األزدارویی  حشرات  

و   دقیق  علمی،  بحثی  بیماری،  ناقل  حشرات  مطالعات 

و   حدیث  این  در  موجود  اعجاز  آن  در  و  دارد  آزمایشگاهی 

کلیپ   یک  و  اثبات  را  علمی  تحقیقات  واقع  با  آن  موافقت 

 تهیه کرده است. تصویری هم در این زمینه 

در بال دیگر پادزهر  پس این سخن نویسنده که »وجود  

پزشکی آ لحاظ  از  دکقابل  ن  سخن  بر  نیست«  تر تصدیق 

زمین در  بلکه  دارویی  حشرات  ۀ  متخصصی  نیست،  مقدم 

 شود. می   گمان قول متخصصین مقدم داشتهبی 

 احادیث صحیح:میان  نوع چهارم: توهم تعارض

تواند قواعد منهجی الزم برای  می   فهیمۀ  در اینجا خوانند

را   نوع  این  با  کندتعامل  با   ؛ استخراج  زیادی  تفاوت  زیرا 

مخصوصاً نوع دوم،   ، قبلی مطرح شدهای  قواعدی که در نوع

 ندارد.
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یا   نوع سنت  نقل  روش  به  مربوط  شبهات  پنجم: 

 علوم حدیث 

گردند که  اشکاالت موجود در این اصل، به مواردی بازمی 

 ند از:اترینشان عبارت مهم

کردن اکثر احادیث   کاستن از اعتبار نقل آحاد و رد  -1

اند. پیش از پاسخ باید  آحاد نقل شده صورت  بهاینکه    خاطربه

زیرا    ؛ گفت که گوینده چنین سخنی خود بدان اعتقاد ندارد

ها آناین افراد که منکر اخبار آحاد هستند در وقت نیاز به  

مانند استداللمی   استدالل از   کنند،  نهی  به خبر  کردنشان 

 نوشتن احادیث!

 گوییم:می  سخدر پا

اول: توا  وجه  به  آنچه  در  نبوی  اخبار  قبول  تر  حصر 

بدعت است،  خداوند  رسیده  دین  در  زیرا  است  گذاشتن  ؛ 

پیامبر از  نیز می   حدیث  n  صحابه  یکدیگر  از  و  گرفتند 

را که  می   احادیثی  پیامبرطور  بهشنیدند  از    n  مستقیم 

توا اینکه  بدون  و  بودند  این تر  نشنیده  به  بدانند،  شرط  را 

اند و دین و اعتقادشان را بر این مبنا  کردهمی   اخبار احتجاج

 n  از اصحاب رسول خدایک  هیچنهادند. بنابراین  می   بنیان

نبوده تر  یا علمای تابعین یا تابعین آنان از پیشوایان قرون بر
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پیامبر از  حدیثی  او    n  که  مگر به  کند  رد  را  آن  و  برسد 

 اینکه نه شاهد با خود بیاورد تا تواترش را اثبات کند! 

که در قلبشان احساس نیاز به   آری، بعضی از آنان زمانی 

اما این تثبت را می   یافتند، تثبت و تحقیقمی   تثبت کردند 

توا عدد  قصنمی   ربطتر  به  به  که  کسی  پس  تثبت  ۀ  دادند! 

خطاب بن  ابوموسی   استدالل   a  عمر  وقتی  که   a  کند 

بیاورد که  او خواست شاهدی  از  خبر استئذان را نقل کرد، 

باشد موافق  او  با  حدیث  این  نقل  اینکه  می ،  (1)در  گوییم: 

دیگر   کند،   a  ابوموسی همراه  بهکسی  نقل  را  این حدیث 

زیرا منظور از حدیث    ؛ کندنمی   حدیث را از حد آحاد خارج

یک راوی دارد، بلکه هر خبری  تنها    آحاد، حدیثی نیست که

درج به  باشدتر  تواۀ  که  پایین،  نرسیده  در  حد  ترین  اگرچه 

اند ده و برخی تا هفتاد را  اختالف هست، برخی گفتهتر  متوا

علم است و  ۀ  اند که مهم افاد اند و بعضی دیگر گفته هم گفته

ندارد اهمیتی  قص  ، عدد  که  است  این  کالم  و ۀ  شاهد  عمر 

آحاد   a  ابوموسی  خبر  به  که  است  کسانی  بر  حجتی 
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  زیرا عمر   ؛ (1) کنند و این از باب قلب دلیل استنمی   احتجاج

a   اثر خبر آحاد را پذیرفته است. همچنین بر اساس این 

دیگری خبر یک نفر را  های  در جا  a  باید دانست که عمر

پذیرفته که  هم  روایتی  به  استناد  با  مثال  برای  اند، 

نقل کرد، از مجوس جزیه   n  عبدالرحمن بن عوف از پیامبر

 گرفتند. 

صالح بن  ابوعمرو  امام  بسیار   v  نکته:  کتاب  صاحب 

وپنج ر »علوم الحدیث« و معروف به »مقدمه«، شصت مشهو

را از  تر  نوع از انواع علوم حدیث را در کتابش آورده اما متوا

ذکر نکرده است! او به نوع مشهور اشاره کرده و گفته است:  

جمل اصولۀ  »از  و  فقه  علمای  که  است  متواتری    مشهور، 

اما  می  اشارهحدیث  اهلآورند،  که  خاصش  نام  با  را  به    آن 

اگرچه حافظ خطیب کردند،  معنای خاصش دارد، ذکر نمی 

دهد که در آنجا غیر می   آن را ذکر کرده است؛ کالم او نشان

آن اهل امر  این  سبب  شاید  است.  کرده  پیروی  را  حدیث 

 
منظور از قلب دلیل این است که حجت خصم را بر خود او حجت    -1

آیه به  نصرانی  اینکه  مثل  داد،  تا  قرار  کند  استدالل  مسیح  ای  الوهیت 

p    را اثبات کند و ما از همین آیه نشان دهیم که داللت بر عبودیت

 .ایشان دارد. )مترجم(
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متوا مبحث  فن محدثین شامل  که  تقریباً  تر  باشد  و  نیست 

 . (1)شود«نمی  در روایات آنان یافت

متواتقسیم حدیث   تعریف مشهوری که تر  به  با  آحاد  و 

کتاب  دیدههای  در  متأخر  حدیث  و  نزد  می   اصول  شود، 

نبوده   موجود  طالیی  دوران  حدیث   همین   کهعلمای 

بگوید  ابن که  واداشته  را  نام  حدیث  اهلصالح  با  را  آن 

نمی  ذکر  دارد،  معنای خاصش  به  اشاره  که   کردند.خاصش 

ری، زمان اوج شناخت علم  گفتیم که قرن سوم هجتر  پیش 

 حدیث بوده است. 

  ایشان   ، سیره و سنت عملی n  روش پیامبر  وجه دوم:

است که داللت بر احتجاج به خبر آحاد در سایر ابواب دین  

اینکه  هم  آن  عملی.  امور  چه  و  اعتقادی  امور  چه   دارد؛ 

فرستادند تا  می   بعضی از صحابه را به نقاط دوردست  ایشان

و   برسانند  مردم  به  را  تبلیغ تنها    راها  آن حجت  مسئول 

فرستاد! می   را با اصل دینها  آن کرد، بلکه  نمی   احکام عملی 

پس اگر خبر آحاد حجت نبود، فارس و روم و دیگران حق 

 
 267ص صالح،مقدمۀ ابن -1



 امبری سنت پ تیحج رامونیمطرح شده پ ی اساس  راداتیمحور دوم: درمان ا
 

167 

اعتراض کنند و بگویند: شما آحاد هستید و ها  آنداشتند به  

 نتیجه حجیتی ندارد!  خبر شما مفید یقین نیست و در

جمل و  ۀ  از  بخاری  که  است  حدیثی  مطلب،  این  دالیل 

کرده   مسلم نقل  پیامبردر صحیحین  که  به   n  اند  را  معاذ 

من   قوماً  تأتی  »إنک  فرمودند:  او  به  و  فرستاده    هلأیمن 

الکتاب، فلیکن أول ما تدعوهم إلیه شهادۀ أن ال إله إال اهلل 

لذل أطاعوا  فإن  اهلل،  رسول  افترض وأنی  اهلل  أن  فأعلمهم  ک 

لذلک  أطاعوا  فإن  ولیلۀ  یوم  کل  فی  صلوات  خمس  علیهم 

أغنیائهم   من  تؤخذ  صدقۀ  علیهم  افترض  اهلل  أن  فأعلمهم 

روی،  می   کتاب اهلتو نزد مردمی از  )  (1) فترد على فقرائهم«

دعوت را  آنان  که  چیزی  اولین  شهادت  می   پس  دهی، 

من  اله اال اینکه  و  باشد  را  ۀ  فرستادالاهلل  این  اگر  خدایم، 

هر   در  را  نماز  پنج  اهلل  که  بیاموز  آنان  به  کردند  اطاعت 

بر  شبانه  اطاعت ها  آنروز  هم  را  این  اگر  گردانده،  واجب 

را بر آنان واجب کرده ای  ه کردند، به آنان بیاموز که اهلل صدق

بازگردانده  فقیرانشان  به  و  ثروتمندانشان گرفته شده  از    که 

 ( شود.می 
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واقع نیز دلیل بر حجیت خبر ۀ  همچنین در  قبله  تغییر 

به مدینه   nبدین صورت که در ابتدا که پیامبر  آحاد است،  

دایی  نزد  به  بنی آمد،  در  یا هایش  شانزده  ایشان  رفت.  نجار 

به  ماه  بیت هفده  می سوی  نماز  که المقدس  حالی  در  خواند 

قبله  داشت  خواند  دوست  که  نمازی  اولین  باشد.  کعبه  اش 

نماز عصر بود و مردم نیز با ایشان خواندند، سپس شخصی 

رکوع   حال  در  مردم  که  حالی  در  کرد  گذر  مسجد  اهل  بر 

رسول  با  که  قسم  خدا  به  گفت:  شخص  آن   nاهلل  بود، 

آنان  به خواندم،  نماز  مکه  نماز سوی  حالت  همان  در  نیز 

این انتقال صحابه از امر یقینی به   .(1)سوی کعبه چرخیدندبه

رو زیرا  است؛  آحاد  شام،  ها  آنکردن    خبر  سبب بهبه 

  را   n  پیامبرها  آندستوری قطعی و یقینی یعنی حس بود،  

سپس در   گزارد، می   المقدس نمازبیت  سویبهدیدند که  می 

به نماز  کعبه  حال  و چرخیدندسوی  بر حس  مبنی  امر  از  و 

مشاهده به امر مبنی بر خبر یک شخص واحد انتقال یافتند  

 دالیل بر حجیت خبر آحاد است. ترین این از روشن  که
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سوم:  خدا  وجه  رسول  بر    n  اصحاب  را  شرع  احکام 

بناآاخبار   داستمی   حاد  و  این  های  نا نهادند  در  بسیاری 

 در اثنای بحث ذکر کردیم.رابطه وجود دارد که بعضی را 

مسلمانان بر بعضی از احکام عملی که به    وجه چهارم:

بودن   اند، مانند حرامطریق آحاد به ما رسیده، اجماع کرده 

 اش. همسر و عمه یا خاله میان  جمع

پنجم: کرده  وجه  اجماع  آحاد  خبر  گرفتن  بر    . اندعلما 

تمام  v  عبدالبرابن در  اثر  و  فقه  »علمای  است:  ی گفته 

وجوب ها  سرزمین و  عادل  شخص  واحد  خبر  پذیرش  بر 

یا  اثر  جانب  از  ناسخ  نبود  و  اثبات  صورت  در  آن  به  عمل 

فقیهان از زمان صحابه تا امروز بر    .اندداشتهنظر  اتفاقاجماع  

  بدعت که گروهی اهلاند مگر خوارج و طوائفی از  همین بوده

 (1)اعتنا نیستند!«قابل

است: »پس اجماع تمام امت بر قبول حزم نیز گفته  ابن

پیامبر  از  ثقه  واحد  تمامی  است    n  خبر  خبر اهلو  اسالم 

 ( 2)اند.«پذیرفته می  آحاد را
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ششم: بر   وجه  داللت  که  قرآن  از  آیاتی  به  استدالل 

ٍء فَُردُّوهُ إََِل  ﴿شمولیت سنت دارند، مانند   فَإِن َتَنازَْعُتْم ِِف ََشْ
  ِ ِ َواّْلَوِْم اْْلِخرِ اّللَّ )و اگر در    ﴾ َوالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاّللَّ

اگر   د؛ یبازگردان  امبریآن را به اهلل و پ  د، یاختالف کرد  یزیچ

، و وجه داللت آیه بر  (59نساء: )(دیدار مانیا امتیبه اهلل و روز ق

ریزی دارد؛ آن هم اینکه مرجع در  ۀ  حجیت اخبار آحاد نکت

ن باشد  حل  نازل شمولیت داشته  امور  به  باید نسبت  در  زاع 

که   متواحالی  سنت  در  چیزی   یافتتنهایی  بهتر  چنین 

مسلمانان    ؛ شودنمی  که  احکام  یا  اعتقادی  مسائل  اکثر  زیرا 

کرده ۀ  دربار اختالف  برون آن  راه  قرآن اند،  آن  از  رفت 

سنت آحاد است. اما سنت متواتر کم است و حتی همراه  به

مانند  محدثین  از  آحاد    v  حبانابن  بعضی  را  سنت  تمام 

مقدم  کهچناندانسته،   کردهۀ  در  ذکر   امام.  (1) صحیحش 

نیز ابن و  روایاتهم«  فی  یوجد  یکاد  »ال  است  گفته    صالح 

 . (2)گوید »من أراد مثاالً لذلک أعیاه تطلبه«می 
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 ؛ برای همین، طعن در اخبار آحاد، طعن در سنت است

 کم هستند. تر متوازیرا احادیث  

 یکی دیگر از مسائلی که در این اصل وجود دارد: 

تشکیک در صحت صحیح بخاری و رد احادیث آن با   -2

محدثین  بی  منهج  و  بخاری  منهج  به  برای    کهاعتمادی 

طعن معصوم  گویندمی   خودهای  توجیه  که  »بخاری   :

 نیست!«

این کلم باطلی    ۀدر حقیقت  از آن قصد  حقی است که 

هم  ؛ دارند و می   ماۀ  زیرا  نیست  معصوم  بخاری  که  دانیم 

آن اعتبار  و  بخاری  صحیح  او تنها    ارزش  شخص  به 

نشأت نمی باز چیز  پنج  از  بخاری  اعتبار صحیح  بلکه   گردد، 

 گیرد:می 

 امامت بخاری  -1

 دادن منهج علمی در جمع احادیث تطبیق -2

 صین به قوت کار او دادن متخص   شهادت -3

شدن مالحظات    بررسی کار او توسط حافظان و ثبت  -4

 یشان و نقدها

 مقبولیت صحیح بخاری توسط امت -5



 ؟ هست شکیمگر در سنت 

 

172 

امور تج این  به  نسبت  که  به  می   اهلپس کسی  و  ورزد 

کند که بگوید بخاری انسان بوده و ممکن است  می  این اکتفا

کند او  ،  اشتباه  به شخص  بخاری  ارزش صحیح  که  یا انگار 

باز است.    ، گرددمی علمش  شده  غافل  حقیقت  مجموع  از 

شود، این مثال را تصور کنید: اگر تر  برای اینکه مسئله واضح 

انجام دهد و کشف  ای  ه پزشکی روی ماد تحقیق و آزمایش 

از   نیز  کند که آن ماده درمان بیماری خاصی است و خود 

قواعد علمی پزشکان دنیا باشد و  ترین  و مشهورترین  بزرگ

دانشگاه  به  سپس  و  برده  کار  به  خود  تحقیقات  در  و ها  را 

مراکز تحقیقاتی ارائه کند و همگی به صحت نتایج تحقیقات  

شوند که تحقیق  می   باعثها  گمان این او شهادت دهند، بی 

 از یک تحقیق عادی باارزش باشد! بیشتر او 

 صحیح بخاری نیز چنین است!

 

 


