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  الكمالي كتاب استادم ابودرباره
  

و السالم علی خاتم النبيني, و علی آله الطيبني, و  ةلصالاحلمد هللا رب العاملني, و ا
ه و نرصه الی يوم راصحابه الطاهرين, و من تبعه, و اهتدی هبديه, و اقتضی اثره, و عز

  :الدين, و بعد

در بلكه ( ،ابو الكمال ،مهمترين آثار استاد ارجمند بسيار سخت است كه راجع به
 ،قلم فرسايي كنم ،)ي سنت در اين قرنزمينهارزشمندترين كتاب نوشته شده در حقيقت 
ش نش را پنهان و مرا از دانش سرشاري بزرگوار و مهرباچهره ،از اينكه خاك آنهم بعد

ي ي فراوان و آرزوي زيادي داشتم كه ايشان كتاب گرانمايهمن عالقه. محروم ساخت
و نكات  بسطهاو  آنان را با شرح ،و عالوه بر آن هدخود را در معرض ديد مردم قرار د

اي ديگر ايجاب كرد و هر چه ارمغان بخشد، ولي خواست خدا گونه انظريف علميش
نويسي بر كتاب و اينكه امروز جرأت مقدمه .آن را خواهد كردمصلحت بداند خدا هم 

خواست و سفارش او است كه درن به ددهم به خاطر احترام نهاايشان را به خود مي
باشد، تا من داشته  گرنه او واالتر از آن است كه نيازي به مقدمهاي جز آن ندارم وچاره

  .اينكه شهرتي بدان براي خود پيدا كند
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  اي از شرح حال استادگزيده
  

  :نام و كنيه
حسن  عبدالغني بن محمد عبدالخالق بن) ددر برخي موار ،يا ابوالحسن(او ابو الكمال 

جهان گشود، در آنجا پرورش يافت  بن مصطفي مصري است كه در شهر قاهره ديده به
  .و در آنجا هم دار فاني را وداع گفت

دكتر محمد كمال  ،به اسم فرزند ارشدش مي خواستبيشتر اوقات  ارجمند استاد
 ،حسن عبدالغني ،خواست به اسم ديگر فرزندشبرخي اوقات هم مي ،الدين عبدالغني

  .شهرت يابد
  :تاريخ والدت و وفات

ي بانو نفيسه دختر حسن محله) پايتخت مصر(م در شهر قاهره  17/3/1908ايشان در 
ـ به دنيا آمده كه پدر بزرگوارش ـ رح ـ استاد دانشگاه بانو نفيسه بوده  حبن علي ـ ر

  .است
در سن هفتاد و پنج  28/7/1983هـ برابر با  18/10/1403مغرب روز پنجشنبه در 

 .به ديار باقي شتافت جاسالگي و در همان 
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  تربيت روش
پدرش استاد زاهد محمد  ؛استاد در كانوني پر از دانش، تقوا و دين پرورش يافت

و داراي توانايي و شايستگي » االزهر«عبدالخالق ـ رح ـ يكي از اساتيد بزرگوار دانشگاه 
ز خود به يادگار ها اتاليفاتي نيز در اين زمينه بسياري در علوم شرعي و عربي بود،

االزهر  نشگاهاي به احراز پستهاي دااند، او عالقههم به چاپ نرسيده گذاشته كه تا كنون
و همچنان به عنوان  سمت استادي را پذيرفتو ديگر جاها نداشت و در دانشگاه نفيسه 

در دوم  براي بارو  ،افتخار و سر بلندي خانواده بودي مايه جانشين پدر بزرگش كه 
  .، در همان كسوت باقي ماندوب شدمنصاستاد آنجا  به عنوان عباسيها دوران 

و منزلش به عنوان  ،شيخ محمد عبدالخالق از جايگاه علمي مهمي برخوردار بود
دكتر عبدالغني : آمد و لذا فرزندانشپناهگاه و مركز دانشمندان و بزرگواران به شمار مي

كه اكنون در صدد بررسي شرح حالش هستيم، برادر بزرگترش شيخ مصطفي ـ رح ـ و 
آناني  ،بسياري از بزرگان آن دوران به ياد دارند اتخاطر ،ادر كوچكترش شيخ احمدبر

 ، كهاند، به ويژه ابو الكمالبوده و با ايشان رفت و آمد داشتهدر ارتباط كه با پدرشان 
شد و مي كه در مجالس پدرش به بحث گذاشته  يكاريهاي علمي و ادبياري از ريزهبس

  .استاو را به خاطر سپرده  مهم هايو راه ي درخورپاسخها
داري هم برخوردار بود، تبار استاد از طرف ي مزبور از دودمان اصيل و ريشهخانواده

رض مادرش به خاندان نبوت و از جانب پدرش به صحابي بزرگوار ابو موسي اشعري ـ 
  .شودـ منتهي مي
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قائل بود و  ،خالقشيخ مصطفي عبدال ،استاد بزرگوار احترام زيادي براي برادر بزرگش
م  1934چرا كه در سال  ؛پنداشتمي "االزهر"ي زنجير اصوليان پيشين او را آخرين دانه

در فقه و اصول نائل آمد و در دانشسراهاي االزهر و سپس  سنتي ي كارشناسيبه درجه
تا اينكه به عنوان رئيس بخش اصول الفقه  ،به فعاليت پرداختشريعت ي در دانشكده

  .نتخاب گرديداالزهر ا
- كرديم كه در استعداد و هوش، درك ريزهمي شركت  ايشان ما در كالسهاي درس

ي تواهاي شرعي باال دست نداشت، عالوه بر آن عالقهفكاريهاي اصول الفقه و آگاهي از 
 جايگاه علميبراي اثبات . به بالغه، منطق، علوم رياضي، شعر و ادب نيز داشت يشديد

-به شمار مي ،پس از پدرش ،ت كه ابو الكمال او را استاد دوموي همين قدر كافي اس

  .آورد
و اما بردار كوچكترش جناب آقاي احمد محمد عبدالخالق تا كنون هم در كسوت 

  .م جانشيني پدر را به عهده گرفته است 1947باشد كه از سال استادي دانشگاه نفيسه مي
  

  دانش و بينش
ي انشسراهاي االزهر پيوست، آن گاه به دانشكدهرا حفظ و به د قرآندر سنين كودكي 

م 1935اسالمي كه آن هنگام يكي از سه دانشكده االزهر بود، رفت و در سال شريعت 
ي ليسانس نائل آمد، سپس  به بخش التحصيل  و در علوم شرعي به درجهفارغ

 ي دكترا دست يافت كه موضوعم به درجه 1940تخصصي رفت و در اصول الفقه سال 
  .نويسيممي بود كه اكنون بر آن مقدمه» السنه ـ جايگاه و اعتبار سنت ةحجي«اش نامهپايان
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ي بلند و مندي از علوم شرعي و اسالمي داراي ذوق و بالغهايشان عالوه بر بهره
و اشعار و نثرهاي زيادي از شهسواران  ،نوشيدهاي ادب ميهنرمندانه بود كه از چشمه

شعر و نثرهاي فراواني را از خود به يادگار . ادب را حفظ كرده بود قديم و جديد ميدان
باشد، شيفتگيش به دستي، ظرافت و خوش ذوقي ايشان ميي چيرهگذاشته كه نشانه

نثرهاي خوب و واال به حدي رسيده بود كه مقدار زيادي از مقامات بديع الزمان 
از برداشت، ابو تمام را بر ديگر  ي صاحب ابن عباد، خوارزمي و ديگران راهمداني، نامه

و عالوه بر آن بسياري از اشعار امرئ القيس، عنتره، نابغه و  برتري مي داد،شعراي عرب 
از  تنبيكعب بن زهير از شاعران پيشين و بشاربن برد، ابن الرومي، جرير، فرزدق و م

فنون و آداب  استاد به باغ سرسبزاينكه خالصه . سپرده بود شعراي متأخر را به حافظه
شايد از طريق آگاهي از . چيداي ميآورد و از هر باغي شكوفهگوناگون روي مي

ي شخصيش كه بخشي از آن را از پدرش به ارث برده بود و آن گاه شمار كتابخانه
اش به حمد خدا در نوع خود كتابخانه. زيادي به آن افزوده بود، به اين مسأله پي ببريم

هزاران منبع را در علوم و فنون مختلف در خود جاي داده است و  باشد كهبي نظير مي
ي و علوم حديث به آرزوي خويش در آن قرآني فقه، اصول، علوم دانشجويان  در زمينه

افزون بر آن مهمترين كتابهاي ادبي، انتقادي، علوم بالغي، تاريخ، فلسفه . يابنددست مي
و » المقتطف«ي مي كمياب مانند مجلهو شمار زيادي از مجالت ادبي، فرهنگي و عل

و داستان و رمانهاي ترجمه شده از زبانهاي گوناگون را در بر » الرساله ـ قديم و جديد«
شد ي فراواني به پيگيري هر آنچه در فنون مختلف يافت ميايشان عالقه. گرفته است

-يان و تحصيلاش بيفزايد، به لطف خدا بسياري از دانشجوداشت تا آن را به كتابخانه
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و به عنوان پناهگاه، سرچشمه و منبعي كه بدان  استفاده مي كنندكردگان از اين كتابخانه 
رويي، استقبال، كمك، ايشان گشاده. نوشند، تبديل گشته استآورند و از آن ميروي مي

 باعث تقويتراهنمايي و بزرگواري بي نظيري در اين دوران را در استاد سراغ دارند كه 
  .او ميان آنان شده استاه و تقدير و احترام جايگ
  

  گوناگون سمتهاي
التحصيلي از بخش تخصصي استاد ـ رحمت خدا بر او باد ـ بالفاصله پس از فارغ

در سمت استادي و رياست بخش اصول  ،اسالمي دانشگاه االزهرشريعت ي دانشكده
دانشمندان بزرگوار از آن  م افراد زيادي از 1940كه از سال شد، به فعاليت  مشغولالفقه 
و بالغ بر چهل و دو سال در خدمت به شريعت اسالمي، تحقيق،  ،التحصيل شدندفارغ

  .توجيه، راهنمايي علمي و پند و اندرز دانشجويان عمر خود را سپري نمود
در  يي علمي و تحقيقنامهحدود پانصد پايان ،ي كارشناسي ارشد و دكتريدر دوره

هاي شريعت در ديگر دانشگاهها را زير نظر داشت و به برخي شاخه دانشگاه االزهر و
ي دانشجويان مزبور از عنوان استاد راهنما فعاليت كرد، كه به لطف خدا قسمت عمده

و بسياري از آنان بر مراتب عالي  ،التحصيالن هستندفارغ استعداد ترين موفقترين و با
ي فراواني به  عالقه ،استاد. اندسهيمعلمي تكيه زده و در خدمت به شريعت اسالمي 

ي آگاهي از  ميراث گذشته داشت و داراي گامي استوار در زمينه در بررسيو تحقيق  
اين عرصه رسانده  رهبريشرح حال ابر مردان و آثار به جا مانده بود كه وي را به مقام 

غبار بي  ام فراوان به خدمت ميراث اسالمي، زدودنتماه ايبود و دانشجويان را بر
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از روي اسرار و زيباييها و برداري پرده ارائه مايه هاي گرانمايه ي آن توجهي بدان، 
كرد، و معتقد نزديك ساختنش به سطح درك و فهم خواننده و تحقيق، زياد تشويق مي

بود پرداختن به بررسي و كنكاش ميراث كار دشواري است كه جز كسي كه از 
تواند پا بدان الي گوناگون برخوردار گشته كسي نميتيزهوشي، عقل سرشار و بينش وا

لغزشگاه خطرناكي است براي كساني كه از ويژگيهاي مزبور  ،ميدان نهد، گذشته از اين
  .باشندمحروم مي

اي به احراز پستهاي اداري و مديريتي همچون حضور در استاد بزرگوارمان عالقه
ن گونه مناصب موجب اتالف وقت نداشت و معتقد بود اي... هيأت علمي و رياست و

ساز به وجود آمدن كدورت و تيرگي ميان دانشمندان محقق و فقيه موشكاف و زمينه
گردد ولي در بسياري از فعاليتهاي عملي و فرهنگي شركت جسته است، و دوستان مي

هاي علمي دانشگاهي عضو انجمن تحقيقات اسالمي نامهعالوه بر نظارت كردن بر پايان
اه االزهر نيز بوده و عالوه بر عضويت هيأت افتاي االزهر همراه گروهي از دانشگ

المعارف فقه اسالمي در شوراي عالي امور ةائرد دانشمندان زبده و فرهيخته در تدوين
  .اسالمي شركت نموده است

هاي خارج از مصر و فريبندگيهاي دنيا اي به فعاليت در دانشگاهعالقه و همچنين
ثناي مدت كوتاهي كه بنا به درخواست شاگردان و دوستدارانش در به است ،نداشت
 ،ي شريعت دانشگاه امام محمدبن مسعود عربستان سعودي به فعاليت پرداختدانشكده

ي شريعت سوماتراي كشور م به منظور خدمت ديني به دانشكده 1957و در سال 
كوتاهي به عنوان  مدتو  شدمانع سفرش  ،ولي شرايط سياسي آن دورانرفت  اندونزي
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استاد در دانشگاههاي زيادي در عراق، عربستان سعودي، ليبي و مغرب به فعاليت ديني 
  .م به كشور اردن نيز سفر كرده است 1972ي حج در سال پرداخته و هنگام اداي فرضيه

ي دانشگاه االزهر كه در كشور مصر برگزار شد رئيس ن دو هزار سالهشدر مراسم ج
م به  1983مارس  17ان دولتي علوم، فنون و آداب گروه اول را در جمهور مصر نش
  .ايشان اهدا نمود
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  مهمترين فعاليتها
، بخاطر اهميت واالي كه پيش روي شما است )جايگاه سنت( »ةالسن ةحجي«ـ كتاب 1

ي انديشه جهانيي هسموس را از طرفالمللي ي بيناي دكتري درجه نامهو پايان آن،
  .است گرديدهي اهدا اسالمي به و

متوفاي سال  ،امام ابو عبداهللا محمدبن ادريس شافعي» قرآناحكام ال«ـ تحقيق كتاب 2
كه امام ابوبكر احمدبن حسين بن علي بن عبداهللا بن موسي بيهقي نيشابوري  ،هـ 204

آن را گردآوري كرده است و  ،هـ 458متوفاي سال ، »السنن الكبري«ي كتاب نويسنده
م به چاپ  23/7/1952هـ برابر با  1371ده سال عقدر اول ماه ذوال بار ينبراي نخست

دوباره آن كه استاد در نظر داشت . رسيده و چندين بار ديگر نيز تجديد چاپ شده است
بسياري از ايشان توانستند و  ،بارها اين موضوع را با من در ميان گذاشت ،را منتشر سازد

كتاب را به سرقت برده  سودجويان بازاراگرچه برخي  ،دبربتحقيقات كنونيش را به پايان 
شايد ـ اگر خدا بخواهد ـ بتوانيم كتاب . نمودند چاپو بارها بدون اجازه آن را تجديد

  .به چاپ برسانيم ،مزبور را همراه تحقيقات ارزشمندي كه استاد بدان افزوده است
ر ابو محمد عبدالرحمن بن اثر امام بزرگوا» آداب الشافعي و مناقبه«ـ تحقيق كتاب 3

شرح وبسطهاي  ،استاد. »الجرح و التعديل«و » العلل«: ابي حاتم رازي صاحب دو كتاب
  .مهمي را بدان افزوده  كه اهميت چاپ آن را هر چه بيشتر تقويت مي كند

الدين محمدبن ابي بكر بن ايوب زرعي اثر شمس ،»الطب النبوي«ـ تحقيق كتاب 4
 قرار دادتحقيق مورد اي كه استاد آن را نسخه ،)هـ 751ـ 690(زيه دمشقي بن القيم الجو
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م به چاپ  1957نوامبر  21هـ برابر با  1377االول ربيع 29نخستين بار در روز پنجشنبه 
. ولي اين بار هم از سوي سودجويان به سرقت رفت و آن را دستكاري كردند ،رسيد

ي  د و بار ديگر هم بدون مقدمه نسخهي استاد به چاپش رساندنيك بار همراه مقدمه
ي استاد داراي مكملهاي بسياري است به اميد اينكه كتابخانه به چاپ رساندند؛ وموجود 

  .بتوانيم در آينده آن را به زيور طبع بياراييم
همراه شرح و تحقيقات تقي الدين » دات في جمع المقنعامنتهي االر«ـ تحقيق كتاب 5

در دو مجلد بزرگ كه در  ،موسوم به ابن النجار ،ي مصريمحمدبن احمد فتوحي حنبل
  .م منتشر شد 12/4/1962هـ ـ 1381روز پنجشنبه ماه ذوالقعده 

در يك مجلد متوسط كه آن را  ،كتابي است ارزشمند» اري و صحيحهبخاالمام ال«ـ 6
اي بر چاپ صحيح البخاري ـ منتشر شده از سوي آقاي عبدالشكور به عنوان مقدمه

اي تحرير در هـ ـ به رشته 1376مه سال ري مكدر مكه» ضههالن«ي  چاپخانه صاحب
- اش ميتنها به خاطر مقدمه را اي از صحيح بخاري مزبورنسخه علمابيشتر . آورد

  .كه حدود يك ماه پيش مقدمه را به صورت مجزا به چاپ رسانديم ،خريدند
استاد ابراهيم عبدالحميد و استاد  باهمراه » هيفيرا الحنغاصول الفقه ل«ـ تأليف كتاب 7

در آن به م كه استاد مباحث مربوط به حكم را  1963هـ ـ  1382حسن وهدان در سال 
  .بحث گذارد

ي شريعت و حقوق بخش چاپ دانشكده» محاضرات في اصول الفقه«ـ نوشتن 8
  .ي فقه تطبيقي ـ سال دومتحصيالت دانشگاهي ـ شاخه
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ي شريعت رياض آن را كه دانشكده» ةفاملرش ةی السنبحوث ف«ـ كتابي تحت عنوان 9

  .منتشر ساخت» ةاضواء الرشيع«ي  بر روي صفحات مجله

 ،ـ تهيه چهار موضوع كه آن را ضمن تحقيقي مهم راجع به يكي از ائمه حنبليها10
آيند، يكي اي ويژه به شمار مينامهبه مثابه پاياناز آنها هر كدام  كه در حقيقتماده كرد آ
  .ز دانشجويان اقدام به تهيه و تنظيم آن نموده و تا كنون هم به چاپ نرسيده استا

موضوعي طوالني و ارزشمند  ،»االجماع حقيقته و حجيته«ـ بحثي تحت عنوان 11
است كه آن را براي دانشجويان تحصيالت عالي دانشگاه امام احمد محمدبن سعود 

  .رياض تهيه و تدارك ديده بود
  :عددمباحث فقهي مت

 ايمباحث فقهي ايشان تا كنون نيز به صورت دست نوشته باقي مانده كه آنها را بر
  :كرد از جملهمي تدريسهاي مختلف تحصيلي دانشجويان دوره

  ـ احكام الرضاع1

  ، و مباحث مربوط به آنةعاملت ةالنكاحاحكام علی حقيقـ 2

  .ةمباحث اصوليـ 3

ي دكتري است كه نامهان اشاره نموديم پايانيشتر بدچنانكه پ» ةالسن ةحجي«اما كتاب 

استاد ـ رح ـ آن را در طي يك سال آماده كرده و پاكنويسش را با خط زيباي خود در 
به مدت يك هفته آغاز كرد ولي پيش از آنكه كار را  »بانو نفيسه«اتاق پدرش در دانشگاه 

. ستان بزرگوارش سپردبه پايان برد دچار بيماري گشت و مسئوليت آن را به يكي از دو
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توت ـ رح ـ بود كه به خاطر مخالفت لنامه استاد محمود شكنندگان پايانيكي از مناقشه
ولي پس از بحث و بررسي  ،به شدت مورد مناقشه و انتقادش قرار داد ،با مواردي از آن

  .بدان گردن نهاد و مورد تاييد قرار داد
 ،يش انتخاب نموداي دكترنامهپاياناستاد بزرگوارمان موضوع حجيت سنت را براي 

نما يا ملحدان اي بود كه سنت از سوي برخي جاهالن عالمچون شرايط آن دوران گونه
هاي گوناگون كوشيدند با بهانهساز مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود آنهايي كه ميگمراه

معتبر نبودن : همچون بهانه هاييجمله سنت نبوي و نور تابناك آن پا به فرار نهند، از از 
باشد و لذا مورد نمي قرآنزني راجع به اينكه سنت بيانگر انواع سنت، گمانهاز برخي 

نياز مردم نيست و مورد ترديد قرار دادن جاهالن و راويان پيشين و سلب ويژگي 
داشتند سنت از مرز راهنماييها، اندرزها و آداب غير عدالت از ايشان، و يا اينكه اظهار مي

گيري تواند آنها را به كار گيرد و يا از آن كنارهكند و لذا مسلمان ميآور تجاوز نميالزام
دگاههاي پليد و بي رونق ابراي اثبات مذهب فاسد و به كرسي نشاندن د ، و آنهانمايد

  كردندترين داليل و بي ارزشترين خياالت استناد ميترين سخنان، سستخود به ضعيف
هاي سنت به اجرا در آيد مگر اينكه الزم نيست آموزه: كردندان ميبرخي از آنان گم

هاي ظهور و ساير چيزهايي كه از نظر آنان در معنا و شرايط ورود، اسباب و انگيزه
سنت اگر بر حكمي داللت كند كه : گفتندگذار است، شناخته شوند، و ميمفهوم آن تاثير

باشد، و اينكه بايد ي اعتبار ساقط ميهوجود نداشته باشد حكم سنت از درج قرآندر 
ناپذير و دلهاي بيمارشان ارزيابي شود كه اگر آن تحول نيتاحاديث پيامبر با ميزان عقال

گردد، اين نادانان از ياد وگرنه ناديده تلقي مي ،صحيح و قابل اجرا است ،را پذيرفت
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مورد تاييد و  است كه صليا اند كه سنت پيامبر خدا برده و يا خود را به فراموشي زده
هيچ گونه چرايي و عالمت سؤالي قرار برابر اصل هم  ودر مي باشد كريم قرآنپذيرش 

ي لو نسبت به آن مال گزيده و پذيرفتهبر  بلكه مسلمانان آن را به داورينمي گيرذ، 
  .نهاده اندندارند و كامالً بدان گردن 

و چنين وانمود  جعل نمايندخود هايي براي گمراهي برخي از آنان كوشيدند ريشه
زينهايشان تازه نيست و تنها آنان و همفكران  كنند كه ديدگاه و خياالت و گمانه

معاصرشان نيست كه بدان معتقد هستند بلكه ريشه در تاريخ پيشين دارد، و گمان بردند 
ند تا ابرخي گروههاي منحرف اسالمي نيز همان ترديدها و پندارهاي غلط را ابراز داشته

استاد . شان وا داشته و گول زننداي نادان و كج فهم را بر اصالت ايدهبدين وسيله عده
ـ تمام آنها را با اين كتاب ارزشمندش برطرف كرد و اثبات نمود هر  حابو الكمال ـ ر
يا حقيقتاً از ايشان سر زده است و ،قرآنبه جز  ،بدان تلفظ كرده ـ  ،آنچه پيامبر خدا

- لحظات زندگيش به عنوان سنت او به شمار مي تمام تا انتهاي رسالت و در از آغازكه 

ـ كه اين هم اصل است ـ و يا ثابت كرد ي افراد امت آيد خواه حكمي عام را براي همه
را ثابت كرده باشد، و خواه كردارهايش از سرشت و  اصحاباز خود يا برخي  گيويژ

نه گفتار و يا كرداري از پيامبر صادر نشده ، پس هيچ گوباشد يا خيرطبيعتش ناشي شده 
نظر از اينكه باشد، صرفكند كه اعتقاد به ثبوت آن واجب ميمگر اينكه حكمي ثابت مي

ي واجب، استحباب، تحريم، كراهت و يا اباحه باشد و قطع النظر از اينكه در بر گيرنده
  .اي باشدي عدهشامل افراد امت و يا ويژه
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ي سنت پاك پيامبر سند و ي و انكارناپذير ثابت نمود كه همهسپس با داليل قطع
آيد، همچنانكه به اي كه منكر آن كافر به شمار مي به گونه مي شود، مدرك محسوب 

-ي تاريخ مسلمانان دربارهاي از ادوار گذشتهدر هيچ دوره: كه هصورتي قطعي اثبات كرد

رخ نداده است، و كساني كه اختالف نظري  بودن آني حجيت سنت و انكار ناپذير
و يا دگير كتابهايش بدان اشاره » جماع العلم«امام شافعي ـ رح ـ در كتاب : اندگمان برده

از (تفاوت ميان حجيت سنت همچنين و  است كرده سخنان او را چنانكه شايد و بايد
 باشد،نظر به اينكه راهي براي نقل سنت مي ،و حجيت اخبار) اين لحاظ كه سنت است

ولي  ،انداي راجع به سنت اختالف و درگيري نداشتهمسلمانان در هيچ دوره. اندنفهميده
اختالف نظر وجود داشته است چرا كه معتزليها در بخشي، خوارج در  ،ي اخباردرباره

كه استاد با  ؛اندبخشي و اهل تشيع نيز در برخي ديگر از انواع اخبار به مخالفت برخاسته
  .ق شك و ترديدهاي مزبور را برطرف ساختكمال دقت و تحقي

ي مسائل مربوط به سند بودن سنت را به تحقيق و بررسي گذاشت استاد گرانمايه همه
ي مسئله ،پرداخت» استقالل سنت در امر قانونگذاري«ي و همانگونه كه به مسئله

ر داد را نيز مورد پژوهش و وارسي قرا» همساني كتاب و سنت در اعتبار و مدرك بودن«
  .و پرده از روي دروغگويي و بي اعتباري آراء و نظرات مخالفان برداشت

پرداخت و معتبرترين ديدگاه را » نوشتن سنت«ي لهو همچنان به شرح و تفصيل مسا
ايشان كتاب خويش را در دو مقدمه، سه باب و يك خاتمه . در اين زمينه آشكار ساخت

  .ه استتنظيم كرد
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شناسان، اصوليان، وضيح كافي و وافي معاني سنت نزد زباني نخست را به تمقدمه
فقيهان و محدثان اختصاص داد، و تفاوت ميان مفهوم سنت نزد اصوليان و محدثان را 

يابي، روشن نمود و بدين ترتيب معني اي كه در هيچ كتاب ديگري آن را نميبه شيوه
  .اصولي سنت از ساير معاني آن تمايز يافت

پرداخته است  م به معصوم بودن پيامبران و در رأس آنان پيامبرمان ي دودر مقدمه
و ديگر  ،بر آن استوار ساختمان حجت بودن سنت چون اين موضوع ستوني است كه

  .كنندآن تكيه ميبرنيز،  سنديت سنتادله بر 
به به صورتي ماهرانه در باب اول به توضيح ضرورت حجت بودن سنت، در باب دوم 

پردازد تا به باب سوم برسد كه در آن به بررسي ساير  حجيت سنت ميساير داليل 
پردازد آنگاه با اي علمي و امانتدارانه مياعتراضات و اشكاالت شبهه افكنان با روحيه

خالف  ررسد ولي ببه خاتمه مي ،دهدداليل روشنگر و كوبنده يكي يكي را پاسخ مي
دهد از كل مطالب بيان شده اختصاص نمي ايچكيده عادت متاخران خاتمه را به ارائه

  .انددر ارتباطموضوع پردازد كه با اصل بلكه به بررسي مباحث تكميلي ديگري مي
  :امآنچه در اين كتاب انجام داده

بود ـ به اين كتاب خدمت كنم و اقداماتي آروز داشتم ـ اگر وقت كافي در اختيار مي
كه آرزوي نويسنده بود، بر گرداندن  ،ناسهاي سرشافزودن شرح حال چهره: از قبيل

و  راند، به اصل منابع، آوردن اسناد ساير آثاها ذكر شدهارجاعاتي كه از طريق واسطه
اند هايي كه تا كنون راجع به سنت نگاشته شدهاحاديث، ربط دادن كتاب به ديگر نوشته

ثيرگذار بوده است، ي سنت تأو توضيح آنچه در بسياري از كتابهاي نوشته شده درباره
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لذا  ،افتدكشد و نورافشاني كتاب به تأخير ميانجام دهم، ولي ديدم كار به درازا مي
از اين گذشته چيزهايي كه استاد آنها را ناديده . موكول كردن آن به آينده را ترجيح دادم

نانكه چ. گرفته و بدانها اشاره نموديم زياد نيستند و تاثيري بر اصل موضوع كتاب ندارند
شرح حال نويسي، ارجاع دادنها و ذكر سندها كار آساني است چون استاد قسمت 

تواند به آنها ي ميي آنها را انجام داده است و انسان محقق هم به آسانترين شيوهعمده
  .دست يابد

اي كه استاد جا گذاشته بود در معرض ديد بسيار آرزو داشتم اين كتاب با همان شيوه
اي كه راجع به امكان چاپ آن با همان خط زيباي خود با قرار گيرد به گونهمندان عالقه

ي نوشتن برخي ي كاغذها به عالوهها صحبت كردم ولي تفاوت اندازهبرخي چاپخانه
ي مزبور صفحات با غير دست خط ايشان و با مركبهاي متعدد به اجرا در آوردن انديشه

  .را دشوار و كم فايده ساخت
  :گراميي خواننده

كه استاد فرهيخته عبدالغني محمد عبدالخالق است » ةالسن ةحجي«اين همان كتاب 

ي ي تحرير در آورده كه ما آن را به منظور ارائهيش آن را به ر شتهپچهل و پنج سال 
ي اسالمي در اين خدمتي به سنت و علوم متعلق بدان و شركت در تصحيح مسير انديشه

شايد بهترين چيزي كه اين . گذاريمز پيش روي شما ميساي مهم و سرنوشتمسأله
مقدمه را براي خاطر نشان ساختن ارزش علمي كتاب بدان خاتمه دهم عالوه بر آنكه به 

اش از تعريف و تمجيد بي نياز است، اظهارات ي گرانمايهخاطر انتساب آن به نويسنده
  :گويدظمي باشد كه مييكي از بزرگان معاصر اهل سنت استاد دكتر محمد مصطفي اع
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نامه كتاب ارزشمندي است كه اگر امكان انتشار آن در وقت خود وجود اين پايان
داشت تاثير شگرفي بر تحقيقات سنت و علوم حديث در ساير مناطق دنيا داشت، و 

را  مطرحها و ايرادات اكنون نيز قدرت تغيير مسير تحقيقات كنوني و رد بسياري از شبهه
از خدا مسئلت دارم استاد را به خاطر به تأخير انداختن انتشارش مورد .  شدبادارا مي

آن  دلهره دارم از اينكه خداوند ايشان را بخاطرزيرا بسيار  ،مغفرت خويش قرار دهد
  .مورد محاسبه و سرزنش قرار دهد

ي اسالمي در انديشه جهانياز طرف برادران رئيس و اعضاي هيئت امناء موسسه 
 ،ز راجع به چاپ كتاب بعد از خريد حق چاپ و انتشار آن از وارثان استادواشنطن ني

اتخاذ شد و قرار بر اين بود ابتدا با زبان عربي سپس باز  جاييم بتصمياقدام خوب و 
المللي و اسالمي مهم ديگري نيز در وسيعترين محدوده به انتشار آن مبادرت زبانهاي بين

  .تاي خدمت به دين اقدامي صورت پذيرفته شده باشدتا نفع فراگير شده و در راس شود
كه به عنوان سخن پاياني، دليل  ،موسسه آرزو دارد پس از انتشار اين كتاب ارزشمند

گردد، ديگر ترديدناپذير و منبع علمي بي همتا در موضوع حجيت سنت محسوب مي
موضوع ي در راستاي خدمت به مدانشمندان و محققان نيز با چنين عمق و دقت عل

ي روشهاي فهم و تحقيق از يعني مساله گام بردارند و ديگري از موضوعات مهم سنت
قرار دهند،  به زندگي و نظامهاي اجتماعي قوانين مربوطو  راه حل عنوانبه  را  آن

ي ترديد و اهداف اسالم را محقق ساخته و بينشي فروزان و برطرف كننده طوري كه
  .بدهدناتواني را به مسلمانان 
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را مورد رحمت و مغفرت خويش قرار داده،  فقيدخواهيم استاد از خداوند متعال مي
  .اند پاداش فراواني دهدتمام كساني كه در اين كار سهيم بودهبه اين اقدام را بپذيرد و 

  .سپاس و ستايش پروردگار جهانيان را سزا است :و آخرين گفتار ما اينكه
  
  

  طه جابر العلواني
  .هـ  1406االول بيعر 12ن گتواشن

  جده در رئيس موسسه و عضو انجمن فقه اسالمي 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

28

 پيشگفتار
  

اسالم را براي ما پسنديد و آن را بزرگ داشت، پاكيزه گردانيد، كه سپاس خدايي را 
روشني بخشيد، چيره گردانيد و جز آن را نپذيرفت، براي كسي كه با ورود به چارچوب 

ن كرد خشنودي، آمرزش و رحمت خود را مقرر آن سعادت و سربلندي خود را تضمي
نمود و براي كسي هم كه به مخالفت با آن برخاست و راه ديگري را برگزيد پشيماني و 

  .خواري در دنيا و آخرت در نظر گرفت

 m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _l       

  )٨٥: عمرانآل (
شود، و او در آخرت از از او پذيرفته نمي ند،كسي كه غير از اسالم آئيني برگزيو 
  ) ي زيانكاران خواهد بودزمره

دهم كه جز اهللا خدايي وجود ندارد و او بي همتا است، و گواهي مي :دهمگواهي مي
كه وي را از ميان واالترين، بزرگوارترين،  ،بنده و پيام آورش بود سرور ما محمد 

ين و باالترين نژادها و خاندانهاي عرب برگزيد ورترريشه دارترين، ارجمندترين، شعله
ي پيام آوران و به عنوان اقامه حجت بر اين تا امين وحي، روشنگر كتاب، خاتمه دهنده

  .امت تا روز قيامت قرار گيرد
خدا ايشان را به عنوان مژده رسان، بيم دهنده، دعوتگر به سوي خدا و چراغ فروزان ـ 

الت، پا برجايي و استواري بر گمراهي و جهالت، فرو به دنبال انقطاع مدت زمان رس
رفتن در انحراف، فرو ريختن در كوري و تمسك ورزيدن بدبختي و سرگرداني ـ 
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فرستاد كه آشكارا فرمان پروردگارش را اجرا كرد، پيام را رساند، امانت را ادا نمود، امر 
خشيد، نابودي را زدود، به خوبيها و نهي از بديها كرد، هدايت را از گمراهي تمايز ب

هاي دين را آشكار ساخت، فرايضش را انجام داد، قوانينش را تبيين، روشهايش را نشانه
توضيح، پيروانش را اندرز داد و آنگونه كه شايد و بايد در راه خدا به تالش و تكاپو 

  .پرداخت تا زمانيكه ديده از جهان فرو بست و به سوي حق شتافت
كر كنندگان به ياد خدا مشغولند ذكه  هزاا بر پيامبرمان باد هر اندپس درود و سالم خد«

ترين سالمهاي خود را كه بر هيچ و غافالن از او بي خبر و برترين، بيشترين و پاكيزه
نفرستاده باشد در ميان پيشينيان و پسينيان به او ارزاني دارد و ما و شما را  يكس ديگر

هيچ كس را چنان  كه ايه گرداند و رشد دهد به گونهاز طريق درود فرستادن بر او پاكيز
و از طرف ما  ،و سالم و رحمت و بركات خداوند بر ايشان باد ،پاكيزه نگردانيده باشد

بهترين و برترين پاداشها را به وي عطا فرمايد، زيرا مرا از نابودي نجات داد، و ما را 
ود و فرشتگان و كساني كه خدا به بهترين امتي قرار داد كه به آئيني كه بدان خشنود ب

هيچ نعمت آشكار و پنهاني نيست . نهيمايشان نعمت داده بود برگزيده بودند، گردن مي
كه از طريق آن به سهمي از دين و دنيا دست يافته باشيم و يا چيز بدي از ما دور شده 

درستش، سبب، پيشوا به سوي خيرش، هدايتگر به سوي مسير  باشد مگر اينكه پيامبر 
وخاندانش  برمحمد پس درود خدا. رساني در آن بوده استدر راهنمايي و بيم كنندهدفع
ي بزرگوار ستوده گمان خدا فرستادي بي همچنانكه بر ابراهيم وخاندانش درود باد،
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از ياران، هم مسيران، دوستان و رهروانش خشنود باد كه پيشوايان  !ا و خداوند 1.است
ي تجاوزگران بودند، آنانكه راه وي را پيمودند، در ت و نابود كنندهدين، ستارگان هداي
ريزي نموده بود استحكام بخشيدند ي او را تقليد كردند، آنچه را پايهكردار و گفتار شيوه

  :ور كردندرو نهالي را كه كاشته بود با

 mg  f  e  d  ch     l  k  j   il    )٥: البقرة(   

و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و حتماً  چنين كساني، هدايتاين 
  .) رستگارند

را براي دانشجويان بخش » سالميالا التشريعتاريخ « كتاب و بعد، وقتي تصميم گرفتم
ي شريعت اسالمي تدريس كنم، مديريت دانشكده يادداشتي را كه تخصصي دانشكده

ا به تحصيل و مطالعه آن سه تن از اساتيد نوشته بودند ميان دانشجويان توزيع نمود ت
  .بپردازند و در امتحان بر آن اعتماد ورزند

ي چهارم قانونگذاري اسالمي بدان از جمله مباحثي كه به هنگام بحث از دوره
  .بود پرداخته بودند، موضعگيري معتزليها در برابر سنت پيامبر 

ز پيامبر خدا را تاييد كرده بودند كه گروهي از آنان استناد به سنت از لحاظ صدور ا
بابي را به » االم«شافعي ـ رح ـ در جلد هفتم كتاب : انكار نموده و گمان كرده بودند

  2.بررسي اعتراضات اين گروه و پاسخ دادن بدانها اختصاص داده است

                                           
 .17ـ 16ص » الرساله«اقتباسي از سخنان امام شافعي ـ رح ـ در كتاب   -  1
 .203ـ 202يادداشت مزبور ص  -  2
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پيش از آن در كتابهاي اصول به اين نتيجه پي برده بودم كه مسلمانان راجع به اعتبار و 
به عنوان ضرورتي ديني تلقي همواره ظري نداشته و آن را جايگاه سنت اختالف ن

  . اند نموده
يادداشت را ـ در اين زمينه ـ بعيد دانستم، زيرا  آن ي نويسندگانگفته صحتلذا 

دانشمندان اصول الفقه از معلومات فراگيري برخوردار بوده و اهتمام زيادي به گزارش 
- پس اگر اختالفي درباره. اندد و كالن دادهاختالفات پيششينيان و پسينيان در مسائل خر

پرداختند، همانگونه كه راجع به به نقل آن ميحتما داشت ي حجيت سنت وجود مي
ند با وجود اينكه مخالفان منقرض هم شده بودند و اگر ه ااجماع و قياس چنان كرد

  .رفتبرخي هم كوتاهي كرده باشند از دست ديگران در نمي
و » االم«از كتاب  نويسان بر نقل نكردن اختالف برداشت يادداشت بنابراين اجماعشان

اين روحيه را به  است ـ » االم«ي كه ضميمه» جماع العلم«تر به كتاب به تعبيري درست
ولي چيزي  بپردازمي آن به مطالعه اول تا آخرمراجعه كردم و »االم«من داد كه به كتاب 

ست بودنش را اثبات كند، بلكه بر عكس ديدم شافعي را نيافتم كه رأي آنان را تاييد و در
نهايت چيزي كه از . هيچ يك از مسلمانان اعتبار سنت را زير سوال نبرده است: گويدمي

شمارند و قائل به اي اخبار را مردود ميعده: شود اين است كهسخنان ايشان برداشت مي
 گزارش اخبار از پيامبر خدا ي آنان راه درستي براياعتبار آن نيستند چون به عقيده

  .وجود ندارد
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زده شدم و بعيد دانستم اين بزرگواران از سخنان شافعي اطالع پيدا كرده و لذا شگفت
د و اين احتمال را ترجيح دادم كه ايشان اين نچنين برداشتي از آن بدست آورده باش

  .انداظهارات را از منبعي ديگر نقل كرده
و ديدم  هي تاريخ قانونگذاري مراجعه نمودمتداول در زمينهپس از آن به ساير منابع 

اين مسأله را مورد تاييد » تاريخ التشريع االسالمي«ـ رح ـ در كتاب  گاستاد خضري ب
ي اعتبار سنت از آنها قرار داده و به نقل سخنان شافعي كه وجود اختالف درباره

  1پردازدبرداشت شده بود مي

ازبحث ارزشمند استاد گرانمايه عبدالوهاب خالف » االقتصادالقانون و  ةجمل«سپس در 

به چاپ » في االسالم ـ قواي سه گانه در اسالمالثالث طات لالس«كه تحت عنوان، 
 2داده بود،هاي استاد خضري را مورد تاييد قرار ايشان نيز گفته. رسيده بود، اطالع يافتم

ي اخبار را مردود همه) مخالفان(نان آ: بيانگر اين است كه ،گرچه انتقادش از مخالفان
ي خواهد ادلهكسي را كه مي .از اين لحاظ كه سنت است ،كنند نه سنتقلمداد مي

ي مبسوط دكتر محمد توفيق و مناظره» االم«مخالفان را به صورت مفصل بداند به كتاب 
الم تنها وحده ـ اس قرآناالسالم هو ال«: صدقي و يكي از بزرگان االزهر كه تحت عنوان

  3»مراجعه نمايندبه چاپ رسيده بود،  »المنار«اي در مجله» است قرآن

                                           
 .199ـ 195تاريخ التشريع االسالمي ص  -  1
 . 600ص  4اره سال هفتم شم -  2
 .601همان  -  3
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  1.اي كه بدان اشاره كرده بود، يافتمي مزبور مراجعه و مناظرهبه مجله
دكتر صدقي منكر اعتبار سنت است و در كه گفتگوي آنان را مطالعه كردم، ديدم 

نكرده، اصل موضوع را  يهرا ته پردازد كه توشه الزمبه بحث و مناظره مي وضوعيم
راههاي دست يافتن به آن و اعتماد  ونهد، بحث اعتبار سنت درنيافته، كوركورانه گام مي

خواهد و كند كه تنها حرف زدن را مينمايد و مانند كسي صحبت ميلط ميخرا بر آن
  .حق يا باطل بودن آن برايش اهميتي ندارد

ي معروف محمد اسعاف به قلم نويسنده) حيحلصاالسالم ا(آنگاه كتابي تحت عنوان 
شد كه او نيز همفكر دكتر صدقي اش چنين فهميده مينشاشيبي به دستم رسيد، از مقدمه

  .كنده بيان نكرده بوداست ولي مقصودش را رك و پوست
ي قانونگذاري اسالمي و استخراج حكم شرعي از اهميت چون اين امر در زمينه

ت و واقعيت نيز با اظهارات مزبور همخواني نداشت، مناسب ديدم اي برخوردار اسويژه
ي اعتبار و ضرورت وجود سنت به نگارش در آورم، و توضيح دهم كه كتابي را درباره

گونه اختالفي در اين باره رخ نداده و سخنان شافعي نيز چنين چيزي ميان مسلمانان هيچ
كه جايي براي شك و  محكميا داليل رسانند؛ آنگاه به اثبات حجت بودن آن برا نمي

روشن ساخته و در  ،ترديد باقي نگذارد، بپردازم، تفاوت ميان حجيت سنت و اخبار
  .همان حال نيز اظهارات دكتر صدقي را رد نمايم

سپس الزم ديدم موضوع عصمت را نيز به بحث و مداقه بگذارم، زيرا مهمترين ركن 
  .گردندت و ساير داليل بر آن مبتني ميي اثبات اعتبار سنت عصمت اسدر زمينه

                                           
 .12ـ 9همان جلد  -  1
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ي معاني سنت را در ميان بگذارم تا معني اصولي آن ـ براي و همچنين موضوع همه
  .كند ـ از ديگر معناهايش تمايز يابدكسي كه اين كتاب را مطالعه مي

سنت با كتاب در  واتمسا: و نيز به دو موضوع مرتبط با اعتبار و جايگاه سنت يعني
استقالل آن در امر قانونگذاري، بپردازم چون برخي ائمه در آن به مخالفت  حجيت، و
  .اند و لذا خواستم حق را در اين دو مسئله آشكار سازمبرخاسته

  :كتاب در دو مقدمه، سه باب و يك خاتمه تنظيم شده است ،بنابراين

  .است درمعاني سنت:ي اول مقدمه

  در عصمت پيامبران: ي دوممقدمه

  .در ميان اثبات ضرورت حجيت سنت: باب نخست

  .ي اعتبار سنتدر بررسي ادله: باب دوم

در بررسي اعتراضاتي كه بر اعتبار سنت وارد شده و پاسخ : باب سوم

  .دادن بدانها 

  .در مباحث متعلق به اعتبار و جايگاه سنت: آن خاتمه
  .بر آن نهادم را )جايگاه سنت( ةالسن يةحج: و عنوان

اي در حد توان به كتابها و منابع بزرگ و كوچك مراجعه ه هر مسئلهبراي پرداختن ب
شود كه در كتاب بزرگ ام چون گاهي چيزي در يك كتاب كوچك يافت مينموده

  .وجود ندارد
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وتحت تأثير هيچ  ام هيچ چيز را جز پس از اعتقاد و اطمينان به صحت آن ننوشته
بوده باشد فقهيم معاصر و موافق مذهب  ام هر كه بوده، معاصر يا غيرقرار نگرفته يكس

يا نه و در مخالفت با هر كه نادرست بودن ديدگاهش برايم روشن شده باشد، ضمن 
اظهار نظر خودم در آن باره و با احترام و اعتراف به فضل و دانشش، ترديد و ابايي 

 يا ،ام دهكر طوالنيبسيار برخي مباحث را :گاهي برمن خرده گرفته مي شودكه.امنداشته
ام و يا ايراداتي هرا آورد آن اسم ظاهر ،ر، يا به جاي ضميام را تكرار نموده برخي عبارات
 ايم و مطلبحق مطلب را ادا نم تمام اينها مقصود من اين بود كه، ولي دراز اين  قبيل، 

  .را اتمام و توضيحات بيشتري را ارائه دهم تا مطالعه كننده به ترديد و ابهام نيفتد
ي توفيقات، تحوالت و نيروها دوارم وظيفه را به نحو احسن ادا كرده باشم، و همهامي

  .باشدنيز در دست پروردگار جهانيان مي
در خاتمه اين را اضافه كنم كه من در جريان امتحان مقدماتي جهت كسب گواهي 

 المللي استادي در فقه، اصول و تاريخ قانونگذاري اسالمي موفق شدم؛ كه برايبين
اي در يكي از مباحث اين فنون را تهيه نمايم و نامهبايست پايانبرآورده ساختن آن مي
ي شريعت ارائه دهم به ت امتحان استادي دانشكدهيئنامه را به ه مناسب ديدم اين پايان

ي مزبور هينامهقرار گيرد و بتوانم به گوا مديره تيئاميد اينكه مورد پذيرش اعضاي ه
  .ل آيمناي

دارد، آن را با وجود كوتاهي خدايي كه نعمت را پيش از استحقاق به ما ارزاني مياز «
بخشد و مرا بهترين امتي قرار داد كه براي مردم پديد در انجام سپاسگزاري بر ما دوام مي

خواهيم فهم كتاب و سنت و گفتار و كرداري به ما بدهد كه بتوانم اند، ميآورده شده
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ي انجام بندگي بيشتر از واجبات را برايمان انجام داده و زمينهتكليف خويش را با آن 
  1»فراهم سازد

 
  عبدالغني محمد عبدالخالق

  م 1942يناير  8،  هـ 1307ذوالحجه  20

                                           
 .»20و  19الرساله ـ «برگرفته از سخنان امام شافعي در كتاب  -  1
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  ي اولمقدمه

  معاني سنت
  

  

  معني سنت در اصول الفقه

  معني سنت در لغت

  معني سنت در فقه
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 شناختي عني سنت از لحاظ زبانم
  

خوب و پسنديده باشد يا زشت و  1،گرددسنت در لغت بر راه و روش اطالق مي
هر كه روش پسنديده و خوبي را در اسالم وضع : فرمايدمي دا پيامبر خ .نكوهيده

رهروان پاداش خوب برايش در نظر گرفته  دبه تعدا ،دوو بعد از او بدان عمل ش ايدنم
و  ندشود بدون آنكه پاداش آنان كاهش يابد و هر كه روش ناپسند و بدي را وضع كمي

گردد بدون آنكه گناه ايش مقرر ميد، به تعداد رهروان گناه بروپس از او بدان عمل ش
  2.آنان كاهش يابد

  :گويدخالدبن عتبه هذلي مي

 .»من يسريها ةفاول راض سن        −       نت رسهتاأ ةفال تغضبن من سري«
شو زيرا نخستين رضايت ماز راه و روشي كه پيمودي و جا گذاشتي خشمگين (

  )خودت مقصر هستي يعني تو پيمايد كسي است كه آن را مي ،دهنده بدان
: شودو لذا گفته مي ،ي درستروش پسنديده: سنت عبارت است از: گويدازهري مي

  3.باشدپسنديده مي وسنت يعني جزو اهل روش: فالني جزو اهل سنت است

                                           
اي را با فالن سرپرست روش پسنديده: گويندراه و روش مي: سيره يعني: آمده) سار(ي در كتاب قاموس المحيط ذيل واژه - 1

پيمايد خواه روش و آئين و هر راهي كه انسان مي: طريقت يعني: گويدمي) طرق(ي زيردستان خود به كار برد و ذيل واژه
 .دو واژه مترادفند پس اين. پسنديده يا نكوهيده

 .8/61صحيح مسلم  -  2
 .باشداي از لسان العرب، قاموس المحيط و شرح آن ميتمام آنچه گفته شد چكيده -  3
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باشد و هر گاه به اصل آن عبارت از راه و روش پسنديده مي 1:گويدخطابي مي
شود يابد و گاهي نيز به صورت مقيد آورده ميصورت مطلق آورده شود بدان انتقال مي

  .هر كه روش بد و ناپسندي را وضع نمايد: مانند
- هاي ازهري و خطابي خرده گرفت، سخن ازهري كه ميتوان بر هر كدام از گفتهمي

كه سنت از لحاظ زبان شناختي به ال بر اين نيست د» ...شودو لذا گفته مي«: گويد
فالني از ، شودگفته مي اينكهكند، زيراسنديده داللت نميصورت حقيقي جز بر روش پ

ومرادازواژه ي .نه استعمال زبان شناختيباشداهل سنت است، استعمال عرفي فقها مي
   .معتزلي بودن نقطه مقابل بدعت مي باشدنه:سنت درآن

قابل قبول نيست و استعمال آن » ...و هر گاه به صورت«: گويدو آنچه خطابي هم مي
باشد؛ بلكه براي بيان به صورت مقيد دليل بر مجاز بودنش در آن نمي هروش نكوهيددر 

چطور ممكن است بر . اين امر است كه مقصود از آن نوعي از انواع معاني حقيقي است
مجاز بودنش داللت كند حال آنكه سنت به صورت مقيد نيز در روش پسنديده به كار 

استعمال : بود؟ اگر مقصود خطابي اين باشد كه چنانكه در حديث مزبور آمده ،رود مي
باشد ولي بكارگيريش در روش پسنديده آن در روش نكوهيده جز به صورت مقيد نمي

ي وي با شعر خالد هذلي كه گاهي به صورت مقيد است و گاهي به صورت مطلق، گفته
 ترين رأي همان است كه جمهور زبانپس درست. گرددبدان اشاره رفت، نقض مي

  .اندشناسان گفته

                                           
 .31به نقل از ارشاد الضحول ص  -  1
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سنت : گويدراغب اصفهاني مي. كريم به معني روش آمده است قرآنسنت در 
  :رود مانندمي بكار خداوند گاهي براي روش حكمت و روش فرمانبرداريش

 mÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÖ     Ü  Û  Ú     Ù  Ø   ×l ٢٣: الفتح 

براي سنت الهي تغيير و اين است سنت الهي كه در گذشته نيز بوده است و هرگز 
  .) تبديلي نخواهد بود

 mÆ  Å  Ä  Ã  ÂÇ    Í   Ì  Ë  Ê  É   Èl ٤٣: فاطر   

نخواهي يافت ، و ) در معامله با ملّتها ( هرگز دگرگوني و تبديلي در شيوه رفتار خدا  
   .هرگز نخواهي ديد كه روش خدا تغيير مسير و جهت دهد

يعت گرچه از لحاظ صورت و شكل با هم هاي شرخداوند روشن نموده كه شاخه
متفاوت باشند ولي هدف از آنها كه پااليش نفس و پرورش و هدايت آن به سوي 

  1.گرددتحول نمي  وباشد، هيچگاه دستخوش تغييرپاداش و همسايگي خداوند مي
  :ي آيه» ...خداوند روشن«: ي خودتهراغب براي گفكه مناسب اين بود  زيرا

  m  º  ¹  ¸  ¶Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »Â  

   Æ  Å   Ä  Ãl              )٢٦: النساء (  

خواهد برايتان روشن كند و شما را به راه كساني رهنمود كند كه پيش از ميخداوند (

  :يو يا آيه.) ي شما را بپذيرد و خداوند آگاه و كار بجا استاند، و توبهشما بوده

                                           
 .245مفردات راغب ص  -  1



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

41

 m  u  t  s  r  q  p       o  nw  vx  �  ~  }  |   {  z  y¡    £  ¢

  §  ¦  ¥  ¤l                                              )٣٨: األحزاب ( 

در انجام هر آنچه كه خداوند بدان دستور داده و او را بدان ملزم كرده، هيچ  پيامبر (
بوده است، و  اين سنت الهي در مورد پيغمبران پيشين نيز جاري. گناه و تقصيري ندارد

ي اجرا در ي دقيقي است و بايد به مرحلهفرمان خدا همواره روي حساب و برنامه
روش  :مراد از سنت در آنها ،كرد ولي آن دو آيه كه بدانها استناد نمودهانتخاب مي ،.)آيد

يعني انتقام از تكذيب كنندگان پيامبران و فرود آوردن  ،حكمت و عادت خداوند سبحان
  1.كنيمچنانكه در مباحث بعدي آن را از مخشري نقل مي. باشدر آنان، ميعذاب بر س
  .ستاسنت به معني تداوم و استمرار : نمايداز كسائي نقل مي 2شوكاني

كند از مفضل نقل مي 3قرطبي. شودشايد مقصود وي چيزي باشد كه بر آن تداوم مي
  :استاين شعر را نيز در همين معني سروده . سنت يعني امت: كه

 .»مثلهم فی سالف السنن او ال رأو −لهمضما عاين الناس من فضل كف«
  .اندمردم چنين بزرگواراني را در ميان ملتهاي گذشته نديده

اين شعر . ي دنبال شده و پيشواي پيروي شدهنمونه: سنت يعني 4:گويدطبري مي
  :گويدربيعه نيز همين معني را دارد كه مي دبنلبي

                                           
 .را نگاه كنيد 49ص  -  1
 .31ارشاد الضحول ص -  2
 .4/216تفسير طبري  -  3
 .4/65تفسير طبري   -  4
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 .»و لكل قوم سنه و امامها −م آباؤهممن معرش سنت هل«
اند و هر يين نمودهتعاز ميان گروهي برخاسته كه نياكانشان خط مشي آنان را ) او(

  .ملتي نيز رهبر و الگوي خود را دارد
اي اين شعر اعشي را عده. گرددسنت در لغت بر سرشت و طبيعت هم اطالق مي

  :اندبدان تفسير كرده

نَنكريم شامئله من بنی م«  .»عاويه اال كرمني السُ
ي پاك سرشت معاويه اي است كه از طايفهداراي ويژگيها و محاسن بزرگوارانه) او(
  .باشدمي

، گردي چهره، شمايل و پيشاني 1، سطح چهرهبر شكل و شمايل انسانو همچنين 
  :اندگردد كه براي اين معاني اشعار زير را مورد استناد قرار دادهاطالق مي

  2»وجه غير مقرفه ملساء ليس بها خال و ال ندب ةتريك سن«: گويدمه ميرالذو 
. كنيد كه صاف و برّاق و بدون لكّه و زخم استي زيبايي را نظاره ميسطح چهره

 .»سنتها فی البيت حتت مواضع اللمس بيضاء فی املرآة«: گويدثعلب هم مي
  اش در آيينه سفيد و درخشنده و در اتاق همچهره
خدا مردم را بر صدقه  پيامبر: فرمايدآورند كه ميديث را نيز به عنوان شاهد مياين ح

  ...دادن تشويق كرد كه مردي زشت چهره برخاست و

                                           
 .لسان العرب و تاج العروس -  1
مقصود شاعر : اي ديگر تفسير كرده و گفتهصاغاني اين شعر را گونه: گويدصاحب تاج العروس به نقل از لسان الميزان مي - 2

 ..نژادي است كه هيچ عيب و نقصي در آن وجود نداردآن زن پاك: اين است كه



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

43

ي اينها به معني صافي و برّاقي همه. انداعشي را هم بدان تفسير نموده برخي شعر
  .باشدمي

  1.گرددمي سنت بر خط سياه پشت االغ و نوعي خرماي مدينه نيز اطالق
  2:كندي سنت سه ديدگاه را ذكر ميي ريشه يابي واژهفخر رازي درباره

» ـ آب را ريختيسنه ن الماء س«ي از ريشه» ةمفعول«به معني » ةفُعل«ـ سنت بر وزن 1
عرب راه مستقيم و هموار را به آب ريخته . ريختن آب است: سنّ به معني 3باشدمي

  .بسان چيز واحدي است ،بودن اجزاي آب به يك شيوه اند زيرا پي در پيتشبيه كرده
ه و سر نيزه را تيز تيغنت النصل و السنان اسنه سنّاً فهو مسنون ـ نس«ي ـ از ريشه2

از اين جهت سنت  كردار منسوب به پيامبر  مي باشد».كردم پس او تيز شده است
  .ناميده شده چون مورد قبول و تيز شده است

سن االبل ـ شتر را خوب «: گفتندي عربها است كه ميگفته ي آن از اينـ ريشه3
كردارهايي كه پيامبر خدا بر آنها تداوم داشته از اين لحاظ سنت ناميده . چرانده است

  .خوب حمايت و استمرار بخشيده استرااند كه چون ايشان آنهاشده
روش و  سنت در لغت به معني: گويندقاضي عضد و بسياري از دانشمندان اصول مي

mÀ   ¿     ¾  ½  ¼Á    Ã  Â   :يزمخشري در تفسير آيه. عادت است

Æ  Å  ÄÇ    Í   Ì  Ë  Ê  É   Èl                           ٤٣ :فاطر  

                                           
 .آمده است) سن(ي المروس ذيل واژههمه اين معاني در لسان الميزان و تاج  -  1
 .2/54تفسير رازي  -  2
 .كنداين رأي را از كسائي نقل مي 31ول ص در ارشاد الفح -  3
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آيا آنان انتظار دارند سرنوشتي جز سرنوشت پيشينيان را داشته باشند؟ : مي گويد
ي يافت و هرگز نخواهي ديد كه هرگز دگرگوني و تبديلي در شيوه رفتار خدا نخواه

  .) روش خدا تغيير مسير و جهت دهد
فرود آمدن عذاب بر سر تكذيب كنندگان : سرنوشت پيشينيان عبارت بود از: گويدمي

ي انتظارش از آنان قلمداد نموده و خداوند آن پيشوازي ايشان را به منزله. پيامبرانشان
  1باشدم از تكذيب كنندگان تغييرناپذير ميي او در انتقاروشن ساخته كه عادت و شيوه

  .بيني زمخشري سنت را به عادت تفسير كرده استدر اينجا مي
آنچه از ساختار سخنان : گويدمي 2/242ي خود بر كتاب التلويح در حاشيه» فنري«

عطف عادت بر طريقت از نوع : كهاست  آيد ايناصفهاني در شرح البدائع بدست مي
. سنت در لغت به معني طريقه و روش است: گويدچرا كه مي. عطف تفسيري نيست

روش او چنان است و به معني عادت  و سنت زيد چنان است يعني رويه: شودگفته مي
خداوند . چنين است كسي كه سنتش چنان باشد يعني عادتش: شودنيز آمده گفته مي

  .يير ناپذير استعادت او تغ: يعني 2)اهللا تبديالً  ةسنلد جت و لن: (فرمايدمي

ام صراحتاً سنت به معني عادت يا عادت به معني رويه، من در فرهنگهاي لغت نديده
: كهاينآنچه در قاموس المحيط و شرح آن آمده است . روش يا سرنوشت آمده باشد

بدين علت چنان نامگذاري شده چون . خوي و خصلتي كه تكرار شود: عادت يعني
گروهي . گرددپي در پي به سوي آن بر مي: يعني. دكنصاحبش به سوي او عودت مي

                                           
 .2/246تفسير الكشاف  -  1
 .23و فتح  62ي احزاب سوره -  2
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و بدون ارتباط  چيزي هميشه يا غالباً به يك شيوه: عادت عبارت است از اينكه: اندگفته
امور معقول هميشگي نزد طبيعت سالم : عادت يعني: و نيز گفته شده ،عقلي تكرار گردد

عادت و عرف به يك معني : استاد ما نقل كرده. يابداستقرار مي وجود انسانكه در 
  .هستند
ا هـ . يابدگاهي عادت به كردارها و عرف به گفتارها اختصاص مي: انداي گفتهعده

خوي و : عادت يعني: گويدمي »العين«به نقل از صاحب كتاب  »المخصص«صاحب 
  1.آيدخصلت و پشتكار داشتن در چيزي تا به صورت سرشت و طبيعت در مي

عادت نظري بيفكنيم عادت به معني استمرار و تداوم بخشيدن  يااگر به تمام معناه
هاي كسائي ـ گو اينكه كسي كه سنت را به عادت تفسير كرده اين معني را از گفته. است

  .كه قبالً بدان اشاره شد ـ برگرفته است
ديدگاه ... استقرار يابد وجود انسانآنچه در (اگر به معني عادت در شرح القاموس 

و ديدگاه راغب در تفسير طبيعت كه بدان اشاره رفت، ...) پشتكار داشتن(عين صاحب ال
  .روديابيم كه عادت گاهي به معني سرشت و طبيعت به كار ميبنگريم در مي

عادت : دانيمو تفسير آن به عرف نگاه كنيم مي...) چيزي هميشه يا(و اگر هم به معني 
  .تكرار چيزيبه معني رويه و روشت است يعني استمرار و 

ميان سنت و عادت تمايز قائل ) 178ـ  الفروق اللغوية(ل عسكري در كتاب ابو هال
چيزي كه انسان آن را به تنهايي و بدون : عادت عبارت است از: گويدشود و ميمي

                                           
 .12/75المخصص  -  1
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م فعلي است كه نمونه و الگويي از آن وجود انجا: ولي سنت. اي انجام دهدوجود نمونه
  .داشته باشد
- د به هم نزديكنعادت، سرشت، روش، و تداوم اگر يكي نباش معاني:كالم يخالصه

  .اند
  

  فقه از ديدگاهمعني سنت 
كند، لذا مناسب است هر معني سنت در فقه بر حسب اختالف مذاهب فقها تغيير مي

  .را به طور جداگانه بررسي نماييم مذهبي

 

  ديدگاه شافعيه
: هم معني) شييان نظر به معناي فقهو جمهور اصول(سنت از منظر اكثر شافعيها 

حسن نيز : معني به هم: گفته شده. طوع، نافله و فعل مورد ترغيبتمندوب، مستحب،
  .1باشدمي

سنت ـ چنانكه جالل الدين محلي . ي اين الفاظ از نظر ايشان به يك معني استهمه
- خواسته شده باً غير جازم ـ درخواست انجام كردارلالفعل المطلوب ط«: يعني: گويدمي

با قيد . گرددي افعال ميي فعل جنس و شامل همهواژه» اي به صورت غير قطعي
حرام و مكروه هم . شود زيرا درخواستي در آن وجود نداردالمطلوب مباح خارج مي

                                           
 .11ئف االشارات ـو لطا 1/51، حاشيه البناني 1/246ي بجيرمي ـ شرح المنهج ـ در كنار حاشيه -  1
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و با  ،شود نه به دست آوردنشانگردند در آنها درخواست دست بردار شدن ميخارج مي
  1.شودخارج ميباً غير جازم واجب لقيد ط

اينكه غير از : فعل را به) 11الوصول ـ  ةغايهمچون شيخ االسالم در (برخي از آنان 

دست بردار شدن باشد، مقيد نموده تا حرام و مكروه خارج گردند ولي اين انتقاد متوجه 
سپس ـ با وجود بي نيازي از آن ـ . سازدمطلوب مرا از آن بي نياز مي: شود كهاو مي

كند حال مكروه را خارج ميآن كند چون دست برداري از دچار نقص هم مي تعريف را
مكروه كردار دست برداشته شده  2.مندوب و مستحب است ،آنكه دست برداشتن از آن

درخواست امتناع  ،ي نهي همصيغه. باشدمي از آن است كه جداي از امتناع ورزيدن
شود مكروه پس نمي. شته شده از آنرساند نه درخواست كردار دست برداورزيدن را مي

اشكال . ماندرا با قيدي كه او اضافه كرده بود خارج كرد، و تنها قيد مطلوب باقي مي
كف عن : يبه صورتي غير قطعي كه با صيغه خودداري مطلوبديگر اينكه با قيد مزبور 

ين امر نيز گردد، در حالي كه اشود، خارج مياز اين دست بردار، از آن تعبير مي: هذا

                                           
 1/51شرح جمع الجوامع در كنار حاشيه بناني  - 1
: ثم االقتضاء ان كان حتماً لفعل غير كف فااليجاب يعني: گويدشارح المسلم نيز چنين انتقادي از سخن مولف دارد كه مي - 2

- مي 1/57شارح در ج . رددگسپسدرخواست اگر به صورت حتمي براي انجام دادن نه امتناع ورزيدن بود واجب محسوب مي

پس انحصار احكام در پنج نوع به هم . شودآيد امتناع از حرام واجب نباشد و داخل ساير اقسام نيز نميبنابراين الزم مي: گويد
 .مقيد نگردد» غير الكف«خورد لذا درست اين است به قيد مي
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شود، سنت يعني آنچه انجام دهنده اش ستايش مي: گويدبيضاوي مي 1.باشدپسنديده مي
  2.گيردوهش و سرزنش قرار نمياش مورد نكولي ترك كننده

كردار خداوند اينكه ي آنچه، جنس و مراد از آن كردار شخص مكلف است تا واژه
، ...اشترك كننده: كروه و حرام و با قيد، مباح، م...اشانجام دهنده: با قيد. خارج گردد

اي است كه نكره...) مورد نكوهش و(ي چون جمله. گرددي اقسام واجب خارج ميهمه
- معناي آن چنين مي ،بنابراين 3.را مي رساندعموميت معناي در سياق نفي واقع شده و 

ترك  پذيرد ولي برايدر برابر ترك مندوب به هيچ وجه نكوهشي صورت نمي :شود
شود در برخي مواقع نكوهش مترتب مي) موسع(واجب كفائي، اختياري و وقت دار 

ي مكلفين آن را ترك پذيرد اگر همهبراي ترك اولي نكوهش صورت مي: بدينگونه كه
آيد كه مكلف تمام خصلتهايش را ترك كرد و كردند، براي ترك دومي وقتي نكوهش مي

  .د كه مكلف آن را هميشه ترك نمايدگيربراي ترك سومي هم وقتي صورت مي
سنت عبارت از مندوبي است كه پيامبر : بر اين باورند 4اي از شافعيانقاضي و عده

  5.بر آن مواظبت و پافشاري كرده است خدا

                                           
  1/227شرح العضد  - 1
  5المنهاج ص  - 2
  1/36ي ج شرح منهاج سبكي و أسنو - 3
شرح الزركشي علي جمع الجوامع و : اين منابع را نگاه كنيد. همچون بغوي، خوارزمي و ابو عبداهللا زبيري صاحب الكافي - 4

 .81و لطائف االشارات ـ  1/406حاشيه شيخ بخيت بر آن 
باشد ولي آنچه از مثال شايد معيار مواظبت نزد قاضي اين باشد كه بدون معذرت ترك نكرده : 1/51گويد ج بناني مي - 5

آن كردار بسيار را انجام : مواظبت عبارت از اين است كه: شود اينكهآوردنش براي عدم مواظبت در تعريف مستحب استباط مي
 .دهد گرچه برخي اوقات بدون معذرت هم تركش نمايد
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 ،مندوبي است كه پيامبر خدا انجام داده ولي بر آن پافشاري نكرده است: و مستحب
  .داده باشدمثل اينكه يك يا دو بار آن را انجام 

كند و نقل قولي مندوبي است كه شخص مكلف از طرف خود ايجاد مي: و تطوع
  1.ي آن وارد نشده باشددرباره

ي همه) مورد تقاضا و خواستني(و اصطالحاتي همچون مندوب، نفل و مرغب فيه 
   2.گيردآنها را در بر مي

گردد، نامگذاري بر مي لفظ و اختالفات به ،اختالف نظرهايي كه بدانها اشاره نموديم
همانگونه كه به هر  ،ي مندوبگانههر كدام از اقسام سه: ي آن اين است كهزيرا چكيده
نفل و (آيا دو نام ديگر نيز  ،شوندسنت، مستحب و تطوع نامگذاري مي: اسم ،يك ازسه
چون . خير: ندگردد؟ قاضي حسين و همفكرانش معتقدبر آنها اطالق مي) مرغب فيه

: محبوب و دوست داشتني و تطوع هم به معني: روش و عادت، مستحب: عنيسنت ي
ي هر كدام از زيرا درباره. گرددبله اطالق مي: انداكثر دانشمندان نيز گفته. باشدزياده مي
روش و عادت ديني، دوست داشتني و مطلوب : صاق است گفته شود ،اين اقسام

نيست علت نامگذاري در تمام  ر آن الزمعالوه ب 3.قانونگذار و اضافه بر واجب است

                                           
  4/210و اشرح الكبير رافعي  4/2شرح المهذب  - 1
  11و غايه الوصول ـ  1/51شرح المحلي و حاشيه البناني  - 2
 11و غايه الوصول ـ  1/51شرح المحلي  - 3
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مصاديق تحقق يابد بلكه الزم نيست در هيچكدام از آنها وجود داشته باشد، زيرا نامگذار 
  1.تواند هر چيزي را طوري نامگذاري نمايد كه دوست داردمي

  :بينيم ـ هنگام تقسيم سنتهاي نماز به دو قسمبرخي از فقهاي شافعيه را نيز مي
ـ و آنچه چنان نيست ـ اولي را 2ي سهو وجود دارد راي ترك آن سجدهـ آنچه ب1 

  .نامندت مييئسنت و دومي را ه
  2.كنندت و مجموع آن دو را سنت نامگذاري مييئاكثر آنان اولي را بعض، دومي را ه

در سنت اصطالح و ديدگاهي : گويدمي» 1/36شرح المنهاج ـ «الدين سبكي در تقي
آنچه وجوب يا سنت بودنش به دستور پيامبر بوده : سنت يعني: نكهوجود دارد و آن اي

آيا مختص  ،اين ديدگاه مربوط به چه كسي است كه ا هـ سبكي توضيح نداده. باشد
باشد؟ هنگام بحث از ديدگاه حنفيان به ديدگاهي ي فقها ميشافعيان، يا ديگران و يا همه

 .كنيمشبيه اين رأي اشاره مي
  

  3ديدگاه حنفيه
آنچه پيامبر خدا بر انجام آن پاي فشرده و گاهي بدون : سنت يعني: گويدكمال مي

-در بر مي راي كردارهاآنچه، جنسي است همه: يمعذرت هم تركش كرده است واژه

  .گيرد

                                           
 .كنيم، صادق استي اختالف پيروان يك مذهب ميان خود و يا با ديگران كه از آن بحث مياين گفته درباره -  1
 3/256الشرح الكبير رافعي  - 2
 .303التحرير ـ مبحث ادله ص  -  3
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و با  1، حرام، مكروه، مباح و نفل، با قيد گاهي، فرايض و واجبات...بر انجام آن: با قيد
گردند كه به خاطر وجود معذرتي آنها را ترك هايي خارج ميبدون معذرت، كردار: قيد

  .كرده است
ي وجوب و پس، از نظر كمال پاي فشاري بدون ترك و يا ترك همراه معذرت نشانه

باشد و در اين تعريفها از ي سنت بودن مينشانه ،معذرتبدون پا فشاري همراه ترك 
كه نامبرده پاي فشاري بدون ترك را روي كرده است، چرا دنباله» الهدايه«ي نويسنده

  2.دانددليل وجوب نماز و جشن فطر و قربان مي
ي عام و قاعده ،بر وجوب ،بدون ترك كردن ،داللت مواظبت: البته از او انتقاد شده كه

ي نماز هميشگي نيست، چه جماعت در نماز، اقامه، اذان، نماز خورشيد گرفتگي، خطبه
يب و پشت سر هم بودن در وضو، آب در گلو انداختن، جمعه، اعتكاف در مسجد، ترت

آب به بيني انداختن و امثال آنها ـ آنچه مواظبت پيامبر در آنها ثابت شده است ـ از نظر 
آيند؛ هر چند دليل وجوب به زعم او در آنها وجود دارد حنفيان جزو سنتها به شمار مي

مواظبت بدون : بنابراين. داندن ميو خود او نيز مواظبت بدون ترك را دليل سنت بودنشا
  3.باشدي وجوب نزد حنفيها نميترك كردن نشانه

گيرد ولي اين بار ي سنتها را در مذهبشان فرا ميپس ثابت شد كه تعريف مزبور همه
  .گيردگردد چون فرض و واجب را در بر مييت مينعهم فاقد ويژگي ما

                                           
آنچه با دليلي قطعي و دومي با دليلي ظني ثابت شده : ان اين است كه اولي عبارت ازتفاوت ميان فرض و واجب نزد حنفي - 1

 .باشد، است
  1/423شرح الهدايه، فتح القدير و الغايه  - 2
  2/181شرح مسلم الثبوت  - 3
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آن را به اثبات رسانده و ابن عابدين نيز در » 18ـ 1/17البحر الرائق «آنچه ابن نجيم در 
پا فشاري : آن را مورد تاييد قرار داده، اينكه» 1/97حاشيه ابن عابدين علي الدر المختار «

ي واجب ي آن بود، نشانهبر كاري بدون ترك آن اگر همراه انكار پيامبر بر ترك كننده
ده است و اگر مواظبت همراه و در غير اين صورت دليل بر سنت مؤك 1.باشدبودنش مي

باشد و انكار نكردن پيامبر بر ترك ي سنت غير موكده ميترك در برخي مواقع بود نشانه
  .نامنداش را ترك حكمي ميكننده

مواظبت بدون ترك حقيقي و حكمي دليل : ي مطالب فوق اين است كهچكيده
ي سنت نشانه ،ميوجوب، همراه ترك حقيقي دليل سنت موكده و همزمان با ترك حك

سخن  ،پس. باشد شايد مقصود نويسندگان الهدايه و التحرير نيزهمين باشدموكده مي
همزمان با گاهي ترك كردن، شامل ترك حقيقي كه در : كه گفتآن كمال ـ در تعريف 

-سنت غير موكده است و ترك حكمي كه در سنت موكده مانند نماز جماعت است، مي

ي سنتها و هم مانع از ورود فرض و واجب ي همهدر برگيرنده هم آن، لذا تعريف. باشد
  .باشدبه چارچوب آن مي

                                           
صي خبر از باشد چون اگر فرض شود شخكند تنها انكار پيامبر ميآنچه در حقيقت بر وجوب داللت مي: تواني بگوييمي - 1

كند كه آن كردار واجب مواظبت پيامبر بر كرداري نداشته و انكار او بر ديگري كه انجام نداده دانسته باشد، بدان استدالل مي
 .پس مواظبت تاثيري در وجوب ندارد. است
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روش ديني : سنت يعني: گويندنيز سنت را تعريف كرده و مي 1كمال و ابن امير الحاج
است كه از مكلف با درخواستي غير الزام يا خلفاي راشدين يا برخي از آنان  پيامبر 

  .انجام دهندآور خواسته مي شود آن را 
 نيازي بهو لذا  ،در تعريف سنت نزد ايشان بيانگر مواظبت است» طريقه«گو اينكه 
ترك بدون معذرت را به تعريف اضافه : قيد ،كمال. نداشته اندي مواظبت آوردن واژه

شوند و بدين ترتيب و لذا فرض و واجب خارج مي ،نكرده، ولي شارح آن را افزوده
روش : جز اينكه او قيد. شودمي) و مانعيت معيتعدم جا(ب تعريف مزبور فاقد معاي

خلفا يا برخي از آنان را به تعريف افزوده است كه اگر چنين چيزي درست باشد تعريف 
  .آيدغير جامع و گرنه غير مانع به حساب مي

اند كه اي را آوردهي اين تعريف ـ مسألهنفي مذهب ـ در دنبالهحنويسندگان : كهو اين
ي سنت به آيا مراد از واژه: اختالف شافعي با برخي از آنان است، و آن اينكهمورد 

صورت مطلق در سخنان راوي، سنت پيامبر است؟ يا سنت و روش صحابه را نيز در بر 
  ي قرينه يكي از آن دو را تشخيص داد؟ گيرد كه بايد به وسيلهمي

ـ  2باشديروي از صحابه نميح ـ ديدگاه نخست را دارد ـ زيرا معتقد به پرشافعي ـ 
  ـ بلكه اكثر پيشينيان حنفي مذهب  3كه پيروان خود و بيشتر پيروان ابو حنيفه

                                           
 .2/148بندي حكم به رخصت و عزيمت التقرير در بحث تقسيم -  1
 .1/296االسرار شرح المنار كشف -  2
 .آمده است 3/77نانكه در كتاب التدويح  -  3
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كر و صاحب الميزان نيز با او همف اند و جمهور محدثان ديدگاه وي را تاييد كرده 
  1.است

 3:ري صاحب التقريو به گفته 2فخراالسالم :نيز همچون گروهي از متاخران مذهب
قاضي ابو زيد وسرخسي از دانشمندان حنفيه و صيرفي از علماي شافعيه نيز  كرخي،

چون : اند كهبراي اثبات ديدگاه خود اين چنين استدالل كرده. اندديدگاه دوم را برگزيده
و با خلفا بر  4پيشينيان امت نام سنت را بر روش ابوبكر و عمر ـ رض ـ اطالق كرده

روش : (نمودند و همچنين حديثبيعت مي) كر و عمرابوب(ن ياساس سنت پيامبر و عمر
و حديث  5)من و خلفاي راشدين هدايت يافته را برگيريد و مصرانه بر آن پاي فشاريد

اند زيرا را مورد استناد قرار داده...) ريزي كرداي را پايههر كه روش خوب و پسنديده(
ي سنت به صورت مطلق واژهپس . گيردي مردم را در بر ميهمه» من ـ هر كه«ي واژه

  6.كندتنها بر راه و روش پيامبر داللت نمي
نفيان اين گروه يا معتقدان حيعني (دليل گروه نخست : گويدمي 2/150صاحب تقرير 

الگو و پيشواي مطلق است؛ پس  پيامبر: اين است كه) به تقليد از صحابي از اين گروه
ه سوي ديگران به خاطر پيرويشان از ي مطلق سنت به سوي ايشان حقيقت و باضافه

                                           
 1/587، حاشيه الزهاوي علي شرح ابن مالك 2/149التقرير  - 1
 .همان -  2
-و بعد از آن به آنچه از راوي، اسنوي، بيهقي، حاكم و ابن عبدالبر نقل كرده نگاه كنيد چون براي كسي كه مي 2/150التقرير  - 3

 .كسب نمايد مفيد است خواهد اطالعات بيشتري در اين زمينه
 .صحيح مسلم. در حادثه شراب خواري و ليدبن عقبه پيش آمد چنانكه براي علي  -  4
 .انداحمد، ابو داود، ابن ماجه و ترمذي آن را روايت كرده -  5
 1/296االسرار كشف - 6
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. گرددلذا در صورت مطلق بودن بر حقيقت آن اطالق مي. آيدمجاز به شمار مي پيامبر
بخاري از ابن شهاب از سالم بن عبداهللا بن عمر از پدرش در ماجراي خود با حجاج 

مگر : گفت آيا پيامبر خدا چنان كرد؟: به سالم گفتم: گويدابن شهاب مي  كهكند نقل مي
ي مدينه و يكي كنند؟ پس سالم ـ كه يكي از فقهاي هفتگانهجز سنت را از آن قصد مي

ايشان هر گاه سنت را به صورت : كند كهاز حافظان تابعي است ـ از صحابه نقل مي
و آنچه گفته شد ـ استدالل به حديث  ،كردند مقصودشان سنت پيامبر بودمطلق ذكر مي

را از كند، چون شما خلفا ـ مرا ملزم به پذيرش آن ديدگاه نمي و اطالق سنت بر روش
: بدين ترتيب آنچه گفته شده نماييم وي سنت منع ميجايز بودن مطلق واژهكاربرد 

پيامبر مقيد كرد، كنار زده شود، زيرا چنانكه  به ي سنت مطلق است و درست نيستواژه
  ا هـ. ود داردگفتيم دليل بر مقيد نمودن آن به سنت پيامبر وج

ي گروه دوم را تقويت و توضيح و رد ادله ،»3/77التلويح «سخنان سعد در كتاب 
طلق م ،پوشيده نماند سخن در باب سنت: گويدبخشد، كه ميي بيشتر را بدان ميفايده

» ...ايهر كه روش پسنديده«باشد؛ و لذا پاسخ حديث است و اين سنت هم مقيد مي
اي است كه اختصاص آن را به قرينه» ...هر كه روشي را«: يلهچون جم. گرددخارج مي

كند و هيچ اختالفي در صحت اطالق سنت بر راه و روش بر اساس معناي پيامبر منع مي
زبان شناختي آن، وجود ندارد و ابهامي در آن نيست كه سنت در صورت فقدان قرائن و 

 ،كندچون عرف چنان ايجاب مي ،گرددها از نظر شرع به سنت پيامبر معطوف مينشانه
  .ا هـ . شودهمانند طاعت كه به طاعت خدا و پيامبر معطوف مي
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: شافعي كه معتقد است: گويد، كه مي259و اما راجع به سخن صاحب التحرير ـ 
شود، در عرف كنوني صحيح است؛ ي سنت به صورت مطلق به پيامبر معطوف ميواژه

را  سنتپيشينيان : گويد ي راوي كه ميگفته، واستحال آنكه بحث از عرف پيشينيان 
ا هـ ، قابل نقد است . اندبرخي از آنان اطالق كردهبر بر سنت پيامبر، خلفاي راشدين يا 

پذيريم پيشينيان آن را در صورت مطلق و با معناي شرعي بر سنت پيامبر و زيرا نمي
اهللا دليل آشكاري بر بطالن ديگران اطالق كرده باشند؛ بلكه سخن پيشين سالم بن عبد

1اين گمان است و داليلي كه شارح التحرير براي مذهب دوم برشمرد
ـ غير از آنچه  

  .شودسعد و ديگران از آن دفاع كردند ـ از آن خارج نمي
يعني نقطه فقهيش  دبايست اين گونه مباحث به دنبال تعريف سنت در كار برالبته نمي

بحث از معني سنت در كاربرد به هنگام شود بلكه بايد  آورده... مقابل واجب، مباح و
  .شود گيرد، بدان پرداختهاصوليش كه در مقابل كتاب، اجماع و قياس قرار مي

- بيني كه شافعي براي اثبات ديدگاه خويش اين مسأله را مورد استناد قرار ميمگر نمي

صحابه بر مجتهد و پيروي از ،آيدي صحابي حجت و سند به شمار نميگفته: دهد كه
ي نزاع شاهد را براي فيصله فرمايش عمرسپس بنگر كه اين . پس از او واجب نيست

سنت اين است كه آزاده در برابر برده قصاص نشود و يا اين سخن سعيدبن : آورندمي
2سنت چنين است و آن وقتي بود: گويدمسيب كه مي

 زني ي بريدن يك انگشتدرباره 
ده نفر شتر است، آنگاه راجع به : اش چيست؟ در پاسخ گفتهدياز او پرسيده شد كه 

                                           
 2/149التقرير  ـ1
 .چنانكه در الموطأ آمده سوال كننده ربيعه الرأي بوده است -  2
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، سي شتر و ي سه انگشتبيست نفر شتر درباره: ي دو انگشت از او سوال شد گفتديه
 هر آنچه مالل آورتر: از او سوال شد. يين نمودتعبيست شتر را  ،براي چهار انگشت

  يابد؟باشد خون بهايش كاهش مي
  1.است سنت چنين: در پاسخ گفت

ش يهايشان كاربرد فقهآيا جايزاست گفته شود مقصود عمر و سعيد از سنت در گفته
باشد، بوده است؟ هرگز نه؛ بلكه مراد آنان دستورات مي... كه نقطه مقابل واجب، مباح و

صادره از جانب پيامبر از لحاظ داللت بر حكم شرعي، بوده است و اين همان كاربرد 
  . گيردمقابل كتاب و ديگر ادله قرار مي باشد كه دراصوليش مي

هاي پيشين مرا ، گفته1/586ي خود بر شرح المنار ابن مالك سخنان رهاوي در حاشيه
آن  بهترساله جزو مسائل متعلق به اين باب نيست؛ لذا ماين : گويدكند كه ميتاييد مي

ها اشاره كند و بدان - مقابل كتاب، اجماع و قياس - بود در حين بحث از اقسام سنت 
  .باشدهستيم سنت نقطه مقابل فرض، واجب و نفل مي آن آنچه ما در صدد بيان

در اين ، باشداگر بپذيريم پرداختن به اين موضوع در اينجا صحيح : گوييمسپس مي
و باز اگر بپذيريم ديدگاه متاخران حنفيه  ،بحث از آن بحثي فقهي است صورت هم
يها از سنت ـ در اصطالح فقهيش ـ كردار خلفاي تعريف شافعباز هم است، ولي 

هر كرداري كه دليل بر : گويندگيرد زيرا ايشان ميبر ميدرراشدين يا برخي از آنان را 
آيد، خواه اين درخواست آن به صورت غير قطعي وجود داشته باشد، سنت به شمار مي

                                           
 1/296كشف االسرار  - 1
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ز نظر قانونگذار ثابت شده اي باشد كه داللت و اعتبار آن ادليل كتاب، سنت يا ساير ادله
  .است

هر گاه حنفيها پا فشاري خلفا يا برخي از آنان بر چيزي به عنوان حجت و دليل بر 
ا براي شافعيان به اثبات رساندند، آنگاه تعريف شافعيان، آن مسأله سنت بودن آن چيز ر

  .ي مورد تأكيد خلفا را نيز در بر خواهد گرفت
چنانكه ابو  ،ي سنت ثابت شده باشدبه وسيله گاهي مراد از سنت چيزي است كه

نماز وتر سنت است يعني واجبي است كه از طريق سنت ثابت گرديده : گويدحنيفه مي
دو : است و چنانكه محمد ـ هنگامي كه روز جشن با روز جمعه برخورد كرد ـ گفت

  1.باشديكي فرض و ديگري سنت مي: اندجشن گرد آمده
: يكي ديگر از معاني سنت: گويدمي» 1/777حات الفنون كشاف اصطال«ي نويسنده

ترين فرد براي امامت داناترين شايسته: يندگوي علما كه ميشريعت است و در اين گفته
  .آنان به سنت است، همين معنا منظور شده است

  .نيز چنان آمده است ا هـ » ةبيان مسائل اجلامع فی جامع الرموز«در كتاب 

ي فقها را ي حنفيها است؟ يا همهآيا اين اصطالح ويژه: وضيح نداده كهالبته نويسنده ت
سنت مقابل  ياصطالح مزبور عام و از معنا: آيد اينكهگيرد؟ آنچه به نظرم ميدر بر مي

  .ي فقها كاربرد داردهنزديك است اگر عين آن نباشد؛ و ميان هم 2بدعت

                                           
  1/587و حاشيه الرهاوي  3/77، التلويح 232تغيير التنقيح و شرحه ص  - 1
اي آن را مصرانه فرو اند؛ و هر گاه ساكنان منطقههر گاه گروهي آن را ترك كردند سزاوار سرزنش و مالمت: اندو لذا گفته -  2

. آيدهاي تحقير دين به حساب مياي ازنشانهيرا فرو گذاشتن نشانهآورند زشود تا به آن روي ميگذاشتند با ايشان پيكار مي
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  :ستسنت نزد حنفيان ـ با معناي نخست ـ بر دو گونه ا
ي نزديك به واجب كه ازمكمالت و شعائر محسوب يعني موكده ،ـ سنت هدايت1
  .نمازها تبجماعت در نماز، اذان، اقامه و روا: گردد همچونمي

اش گيرد، و ترك كنندهمي پاداش اشانجام دهنده: حكم اين نوع سنت اين است كه
-مالمت و گمراهزاوار محروميت از شفاعت و سمعذرت به صورت هميشگي ـ بدون 

او مقصر و : سپس گفته شده 1.سازي است چون دين را سبك و حقير شمارده است
اين رأي  2.گردددچار گناه اندكي مي: از ابو يسر نقل شده. آيدخطاكار به حساب نمي

  3.باشداخير صحيحترين رأي نزد آنان مي
تا به صورت  و آن سنتي است كه پيامبر خدا بر آن مواظبت كرده .ـ سنت زوائد2

مانند روش پيامبر در . عادتي برايش در آمده و آن را جز گاه گاهي ترك نكرده است
لباس، ايستادن، نشستن، سوار شدن، راه رفتن، آشاميدن، خوابيدن و طول دادن قرائت، 

اين نوع سنت در ذات خود عبادت است، زيرا نياز به نيتي دارد كه . ركوع و سجود نماز
جزو عادات است با آن منافاتي ندارد، : گوينداخالص باشد اينكه مي يدر بر گيرنده

چون معنايش اين است پيامبر خدا بر آن مواظبت و پا فشاري كرده تا به صورت عادتي 

                                                                                                           
گردند، بلكه كشتار شوند بلكه تنبيه ميگشته نمي: اعتقاد به وجوب پيكار با آنان مذهب محمد است ولي ابو يوسف معتقد است

. جب و سنت تفاوت ايجاد شودبراي كسي است كه فرض و واجبي را فرو گذاشته و بر عمل خود پاي فشارد تا ميان فرض و وا
 ).1/297كشف االسرار، نوراالنوار و قمر االقمار (
  1/96حاشيه ابن عابدين  - 1
 .1/97، حاشيه ابن عابدين 622الكشف شرح اصول البزدوي ـ  - 2
  1/97حاشيه ابن عابدين  - 3
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مالت و كبرايش در آمده و علت نامگذاريش به سنت زوائد اين است كه چون جزو م
اش پاداش داده هندهانجام د: كهن است يحكم اين نوع دوم ا. گرددشعائر محسوب نمي

  1. شودموجب بدي و كراهت نمي آن گذاشتنشود و فرومي
چيزهايي كه عالوه بر واجبات، فرايض و : هم مرادف او است ـ يعني 2ل ـ كه تطوعفن

  3.اندسنتها مقرر شده
چيزي است دليل سنت بودنش به صورت عمومي يا خصوصي وارد شده و : يا اينكه

  4.ر آن مواظبت نكرده استبپيامبر خدا 
گردد ـ چون عبادت است ـ انجام دادنش موجب پاداش مي: حكم نفل اين است كه

شود چون در چارچوب فرض، واجب و ولي سزا و مالمتي بر ترك كردنش مترتب نمي
پس نفل بسان سنت زوائد است؛ جز اينكه به دليل مواظبت نكردن . گنجدسنت نمي

   5.تري برخوردار استپايين يپيامبر بر آن از درجه
مثل اينكه  ،گردد كه مشتمل بر سنتهاي رواتب باشدگاهي نفل بر چيزي اطالق مي

  6.كننده حج را نافله نامگذاري ميباب سنت وتر و نفلها يا اينك: شودگفته مي

                                           
  96و  1/95حاشيه ابن عابدين  - 1
چيزي است كه مكلف با خواهان و : كه تطوع در آن اينگونه تعريف شده است 1/298و كشف االسرار  622الكشف الكبير ـ  ـ 2

 .شوددهد و مالمتي بر ترك كردنش مترتب نميبدون الزام انجام مي
  2/150التقرير  - 3
 1/96حاشيه ابن عابدين  - 4

 .)3/78التلواح  96و  1/95حاشيه ابن عابدين (5- 
  ).1/96حاشيه ابن عابدين ( -6
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عبارت از  و نوعي نفل است 1مستحب ـ كه مندوب و فضيلت هم مرادفش هستند
  2.اصي بر سنت بودنش وارد شده باشدخ دليل: چيزي است كه

هستند ولي ابن الكمال بر اين  لمستحب و مندوب مرادف نف: بر اين باورند 3گروهي
فالن چيز : گويندو لذا مي ،نه مندوب جمع مي شودنفل با كراهت : عده خرده گرفته كه

ن الكمال تواني انتقاد ابمي 4مندوب مكروهي است: گويندي مكروه است ولي نمينافله
: گويندكساني قائل به اتصاف مندوب به كراهت نيستند كه مي: را چنين پاسخ بگوييد

باشند باشد ولي كساني كه قائل به همسان بودن آنان ميمندوب خاصتر از نفل مي
  .پذيرنداتصاف مندوب به كراهت را نيز مي

الغفار  ابن نجيم در فتح 5مشهورترين رأي مرادف بودن مستحب و مندوب است
باشد، ولي فقها ميان آنان چنين تفاوت راي مزبور اصطالح اصوليان مي: گويد، مي2/66

 6آنچه پيامبر بر آن مواظبت نكرده اگر انجام دادن و ندادنش مساوي بود: اند كهقائل شده
مندوب ناميده  7مستحب و اگر جانب ترك كردنش بر جانب انجام دادنش برتري يافت

  .شودمي

                                           
 1/297مار قمر االق -1
 ).1/96حاشيه ابن عابدين ( -  2
 .622و صاحب الكشف الكبير ـ  3/75ـ همچون صاحب التوضيح  3
 .231تغيير التنقيح و شرحه ـ  -  4
 .تصريح كرده كه رأي برگزيده است 2/66بلكه بحيري در حاشيه خود بر فتح الغفار  -  5
 .گويدمييعني هيچكدام بر ديگري برتري نداشته چنانكه بحيري  -  6
فتح الغفارر و حاشيه . يعني اكثراً تركش كرده و بسيار كم انجامش داده است بدين گونه كه يك يا دو بار انجام داده باشد ـ 7
2/66 
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  1.ازمستحب و مندوب سنت زوائد است قصودگاهي م
  2.باشدمستحب با ادب نيز مرادف مي

ي بسيار كمي وجود دارد، مستحب آن ميان مستحب و ادب فاصله: اندو برخي گفته
يك بار انجام داده و يك بار هم ترك كرده است ولي ادب آن  پيامبر خدا : است
فاوت نيز مانند اين ت 3.نموده باشد ك بار انجام داده و دو بار هم تركشيكه : است
  .باشدت مستحب و مندوب ميتفاو
  

  از ديدگاه مالكيهسنت 
  

گروه مغربيها و گروه بغداديها يا : اندمالكيه در تعريف و معناي سنت دو گروه
  4.عراقيها

  گروه مغربيها
گيرد ولي ترك اش پاداش ميآنچه انجام دهنده: تعريفش چنين است آنان از نظر

باب لشد در لباب الآنان همچون ابن ر از يانزد عده .شوداش خطاكار شناخته نميدهكنن

                                           
 2/66فتح الغفار  - 1
 260، منافع الدقائق ـ 1/297قمر االقمار  - 2
  260منافع الدقائق ـ  - 3
  47و الصفتي ـ  1/25لدواني ، الفواكه ا1/22العدوي بر ابو الحسن  - 4
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شود، و ابن رشد در ، مندوب ناميده مي 1/21و ابو الحسن در شرح الرساله  4ـ 
  .آن را مستحب نامگذاري كرده است 1/39المقدمات 

اميده ي دوم فضيلت ندرجهو  2سنت ،ي نخستدرجه 1:سنت داراي سه درجه است
ه و برخي و بآن را رغي) 1/39مانند ابن راشد و ابن بشير ـ الخطاب (شود و برخي مي

اند مستحب و مندوب نامگذاريش كرده) 1/39همچون شيخ خليل ـ الخطاب (برخي نيز 
نام مستحب ) 1/39مانند ابن بشير ـ الخطاب (اي ي سوم نافله نام دارد ولي عدهو درجه

گانه در ارزش و پاداش نيز بر اساس ترتيب مزبور اين درجات سه. اندرا بر آن نهاده
  3تفاوت دارند

  4ه، فضيلت و نافله بسنت، رغي: اي از آنان قائل به چهار درجه هستندعده
، 2/2همچون خرشي (برخي از ايشان : سپس در تعريف سنت اختالف نظر دارند

آنچه : اندتعريف كرده سنت را چنين) 1/204 نعيش در كتاب الملو ع 1/249سوقي د
انجام داده، ميان مردم اظهار كرده، بر آن مواظبت و پا فشاري نموده و  پيامبر خدا 

  .دليلي بر واجب بودنش در دست نباشد

                                           
 1/39الخطاب  - 1
 .اختالفي وجود ندارد ـ تا جايي كه معلوم است ـ كه اين درجه برترين درجات است: گويدخطاب مي ـ 2
ي نافله نزد ايشان نخستين درجه: گويدبندي را تيره كند كه مي، اين تقسيم1/36ي تقي سبكي در شرح المنهاج نبايد گفته ـ 3

ي نخستين هـ بلكه در واقع دليل اثبات آن است، زيرا ظن غالب اين است كه واژه 1. باشدتر از سنت مياست كه پايين فضيلتي
ترين يا كمترين بوده است چون سخنان ايشان در اينكه نافله نقطه پايين: از طرف رونويس يا چاپگر تحريف شده وگرنه در اصل

 .ت داردمقابل فضيلت است نه نوعي از آن، صراح
  47حاشيه الصفتي ـ  - 4
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آن را در حضور گروهي انجام : اين است كه آن در ميان مردم به معناي اظهار كردن
براي نماز جمعه ـ و خواه آن نماز را داده باشد خواه نماز باشد يا غير آن ـ مانند غسل 

به صورت جماعت براي مردم ادا كرده باشد ـ همچون نماز جشن فطر و قربان ـ و يا به 
  1.انجام داده باشد مانند نماز وترصورت فردي 

) 46و صفتي نيز از برخي نقل كرده ـ  1/25اني وصاحب الفواكه الد(گروهي همچون 
آنچه پيامبر بر آن تداوم داشته يا مداومت از آن : نداسنت را اينگونه تعريف نموده

اي دال بر فرض نبودنش خواه در ميان مردم و نشانه ؛فهميده شود مانند نماز ماه گرفتگي
  .صبحقبل نماز مانند نماز  ،ظاهرش كرده باشد يا نه

صبح بر اساس تعريف دوم سنت به قبل نماز شود كه نماز از اين سخن دريافت مي
  .آيديحساب م

اي عده: باشند ميان خود اختالف نظر دارندسپس، آنهايي كه قائل به سنت نبودنش مي
باشد كه اين ديدگاه اخير جزو رغيبتها مي: اي هم معتقدنداند؛ جزو فضيلتها و عدهگفته

  2.در مذهب مالكيها شهرت دارد
بت را ميان ي رغيو همين رأي است كه درجات را به چهار تا افزايش داده و درجه

  .اندصر نمودهنحسنت و فضيلت افزوده و آن را در نماز صبح م

                                           
بندي ـ نيازي به قيد اخير نداريم و ي تقسيمشود ـ به قرينهدر تعريف بر مندوب واقع مي» ما«ي اگر مالحظه كنيم كه واژه - 1

ني ، صاحب الفواكه الدوا 1/36و همانگونه كه سبكي در شرح المنهاج  1/22اند همچون ابو الحسن لذا برخي آن را حذف كرده
 .اندنقل كرده 46و الصفتي ـ  1/25
  47حاشيه الصفتي ـ  - 2
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سنت : و اما راجع به نماز خورشيد گرفتگي معتبرترين رأي نزد ايشان اين است كه
   1.آيدنيست بلكه جزو مستحبها به شمار مي

ن بندي سه تايي ـ ميان سخناي اخير ـ بر اساس تقسيميين دو درجهتعي و اما درباره
آنان اختالف شديد، آشفتگي زياد و ابهام بسياري وجود دارد؛ عالوه بر آن آشكارهايش 

اگر . ي خويش را باز يابدرا قانع نمايد و بتواند گم شده پزوهشگراي نيست كه نيز گونه
هاي ايشان را نقل و نقد و بررسي ي گفتهبود، همهترس به درازا كشاندن موضوع نمي

  2.كرديم مي
شكالي ندارد به برخي از تفاوتهاي آشكار و فاقد آشفتگي و ابهام اين درجات لكن ا

  .ي زيادي را در بر ندارداشاره كنيم، گرچه برخي از آن فايده
آنچه پيامبر بر آن : گويدكند، مي، بدان اشاره مي1/39ابن بشير چنانكه خطاب 

رد، آنچه به صورت عام مواظبت و براي مردم اظهار كرده بي هيچ اختالفي سنت نام دا
، )ي سومدرجه(در قالب بحث از كردارهاي پسنديده بدان اشاره كرده، مستحب است 

آنچه غالباً آن را انجام داده و گاهي هم تركش نموده، فضيلت كه رغبيت هم نام دارد و 
اما راجع به آنچه بر آن مواظبت و پافشاري كرده ولي براي مردم اظهارش نكرده است 

برخي نظر به مواظبت پيامبر آن را سنت و برخي نظر به اظهار : گاه وجود دارددو ديد
  .صبحقبل نماز اند مانند دو ركعت نماز نكردنش فضيلت نام نهاده

                                           
 .)1/22حاشيه العدي بر شرح ابو الحسن ( - 1
، الخرشي 26ـ 1/25، الفواكه 1/22، العدوي علي ابي الحسن 1/39المقدمات : براي آگاهي از آن اين منابع را مطالعه كن - 2
 1/136، الصاوي 1/248، الدسوقي 2/2
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سنتهايي را كه در شرع از منزلت و جايگاه برخوردار است،  ،علما: گويدمازري مي
اند مانند نماز نت نام نهادهشارع بر آن تاكيد و تشويق كرده و آشكارش ساخته است، س

-يآنچه را عكس اين يكي است نافله و آنچه حد وسط آن دو م. باراننماز جشنها و 
  1.اندباشد فضيلت نامگذاري كرده

گيرد ولي ترك اش پاداش ميانجام دهنده: مندوب آن است كه: گويدابن رشد مي
باشد، پيامبر آن را در ميان  اگر پاداشهايش زياد. گيرداش مورد نكوهش قرار نميكننده

شود و اگر پاداشهايش كم و مردم انجام داده و بر آن مواظبت كرده باشد سنت ناميده مي
پيامبر آن را ميان مردم انجام نداده باشد نافله و اگر هم حد وسط آن دو باشد فضيلت 

  2.نام دارد
ي پيشين ما كه سخنان رشد و مازري شبيه يكديگرند و هيچ كدام از آنها از گفته

  .شونداند، خارج نمياين درجات در ارزش و پاداش بنابراين ترتيب متفاوت: گفتيم

  

  گروه بغداديها
مالكي مذهب ـ عبارت از كرداري است كه به صورت غير  يسنت ـ نزد بغداديها
  .قطعي خواسته شده باشد

                                           
 1/39الخطاب   - 1
  4لباب اللباب ـ  - 2
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و سوم را نافله  بهينزد ايشان نيز سه گونه دارد؛ نوع نخست را سنت مؤكده، دوم را رغ
  1.اندنام نهاده

  

  از ديدگاه حنبليها
  :حنبليها دو تعريف براي سنت دارند

ناهي بر ترك كردنش ـ آنچه براي انجام دادنش پاداش در نظر گرفته شده ولي گ1
  2.شودمترتب نمي
 6ربت، مرغب فيه، احسان، فضيلت و االفضلق، 5، طاعه، نفل4، مستحب، تطوع3مندوب
  .انددفبا آن مترا

                                           
 47، الصفتي ـ 1/22، عدوي علي ابي الحسن 1/25الفواكه  - 1
 84، قواعد االصول ـ 1/35الروض المرجع  - 2
. مندوب سنت و مستحب نيز نام دارد: گويدنقل شده ـ مي 1/113ي روضه الناظر مرداوي در التحرير ـ چنانكه در حاشيه ـ 3

مرغب فيه و : گويدابن قاضي الجمل مي. شودبه اجماع علما تطوع، طاعه، نفل وقربه هم ناميده مي: ابن حمدان در المقنع گفته
 احسان نام دارد

، الروض 1/36، نيل المĤرب 1/268، كشاف القناع 1/143االقناع : طاعتي است غير واجب: اندتطوع را چنين تعريف كرده -4
 .2/10المرجع 

سپس . شوداي است عالوه بر واجب انجام ميزياده: آن را چنين تعريف كرده است 84االصول ـ صفي الدين بغدادي در قواعد  5
پاداش : يابد ـ مانند آرامش در ركوع و سجده ـ واجب نام نهاده بدين معنا كهقاضي ابو يعلي آنچه از آن تمايز نمي: گويدمي

 .است شود ولي ابو الخطاب با او مخالفت ورزيدهواجب به آن داده مي
 .فضيلت و افضل همچون مندوب هستند: گويدمي 84در قواعد االصول ـ  ـ 6
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پس در اين ديدگاه سه . ـ سنت نوعي از انواع مندوب است كه بدان اشاره رفت2
ـ فضيلت كه حد فاصل ميان آن سه 2ـ سنت كه برترينشان است، 1: درجه وجود دارد

  .ـ نافله3باشد و مي
وب بر حسب اولويت بدين ترتيب بندي مندتقسيم: گويدمي» الحاوي«ي هنويسند

  :است
  1.و نافله سنت، فضيلت

  )همان(سنت باالتر از فضيلت است : گويدصاحب المستوعب مي
  . امبندي اين سه درجه را نيافتهين اولويتتعمن ـ در سخنان ايشان ـ 

  

  اصطالح عام فقها
اطالق  2مقابل بدعت سنت بر نقطه: گويد، مي31 .ص ول ـشوكاني در ارشاد الفح

و وقتي كسي بر اساس  .هـا. از اهل سنت است فالني: شودگردد مثل اينكه گفته ميمي

                                           
  1/113حاشيه روضه الناظر  - 1
روش نوآوري شده در دين است كه رنگ و بوي شرعي دارد : ، بدعت را چنين تعريف كرده است1/19ـ شاطبي در االعتصام  2

اين بر اساس رأي كسي كه عادتها را داخل چارچوب بدعت نكرده و : گويدآنگاه مي. باشدو هدف از آن مبالغه در بندگي مي
بدعت روش : گويدكند ميآنها را به عبادات اختصاص داده است ولي بنابر راي كسي كه اعمال عادي را داخل معني بدعت مي

ي روش جدا كردن بدعت اي در دين است كه به شرع شباهت دارد و هدف از آن همان هدف در نظر گرفته شده برانوآوري شده
ي آيدو در مجلهاز غير آن و تبيين انواع بدعت دارد كه پربارترين سخنان و توضيحات ارائه شده در آن زمينه به حساب مي

 )327ـ 12/326ج (االزهر به چاپ رسيده است 
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-، گفته مي2يا نه 1بر آن داللت كند قرآنكردار پيامبر حركت كند خواه كرداري باشد كه 

فالني : شودباشد و هر گاه خالف آن عمل كند گفته ميفالني پيرو سنت مي: شود
  3.ر استگذابدعت

  

  معني سنت در اصول الفقه
لي از اصول احكام شرعي و دليلي از داليل است كه بعد از اص: سنت از نگاه اصوليان

  .گيردكتاب قرار مي
  :، آن را چنين تعريف كرده2/22قاضي عضد در شرح مختصر ابن الحاجب 

 »ـ من فعل, او قول او تقرير قرآنغريال ما صدر عن سيدنا حممد « 
  .صادر شده باشد ا از پيامبر خد قرآنكردار، گفتار يا تأييداتي است كه ـ جداي از  

باشد؛ شارح جنس و شامل تمام حركات و اقدامات پيامبر مي» ما صدر«ي جمله
، صدور را به ظهور و بروز تفسير كرده است، تا حديث قدسي نيز داخل  2/67» المسلم«

سخن «معني : گو اينكه چنين فهميده كه. داراي فايده باشد» قرآنغير ال«وقيد  4گردد
  »گفتن

                                           
 .يعني به تنهايي يا همراه سنت: گويد، مي4/3ـ استاد عبداهللا در از در شرح موافقات  1
 .يعني تنها در سنت بر آن نص گذاشته شده باشد: گويد، مي4/3استاد عبداهللا در از در شرح موافقات  -  2
 .، گرچه در صدد بيان معني و انواع سنت در اصول الفقه بدان پرداخته است4/3الموافقات  - 3
تاييد المطي در شرح مجمع الجوامع  لفظ حديث قدسي از آسمان فرود آمده است كه مورد: گويديعني بر اساس رأيي كه مي - 4
 -حديث قدسي تنها معنايش از: باشد و اما بر اساس ديدگاهي كه معتقد است، مي178و هيثمي در شرح االربعين ـ  1/120
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گيرد، پس معناي ايجاد آغازين آن است و نقل كردن بعدي را در بر نميتنها به 
آيد ـ شود ـ با وجود آنكه جزو سنت به شمار ميتعريف سنت شامل حديث قدسي نمي

ما (داخل جنس  قرآنباشد چون ي عدم جامعيت ميتالفي كننده» قرآنغير ال«ي و جمله
تفسير نمود تا » ظهور ـ پديدار گشتن« به را» صدور«ي واژهبر اين  گردد بنانمي) صدر
و حديث  قرآناز خداوند سبحان اعم از  ي نقل قولهاي پيامبر همه» ما صدر«ي جمله

  .گيرد و بدين ترتيب هر دو اعتراض مزبور دفع گردندبر قدسي را در
سخن بر زبان راندن خواه به صورت : يعني» سخن گفتن«: اينكه: آيدآنچه به نظرم مي

ده باشد و دليلي بر اعتراضات فوق وجود نقول و يا ايجاد و از طرف خود گوينقل 
  .ندارد

هاي ديگر پيامبران، صحابه، اشخاص ديگر و گفته» عن سيدنا محد رسول اهللا«با قيد 
رساند ـ آنچه پيش از بعثت از ايشان صادر شده ـ چنانكه وصف رسالت آن را نمي

  .گردندخارج مي
 2/2همچون صاحب المنار، نور االنوار، قمر االقمار (نفي مذهب حبرخي از متاخران 

گفتار و كردار صحابه را داخل سنت كرده و آن را به ) و ساير پيروان فخر االسالم
  .اندتعريف سنت افزوده

                                                                                                           
: رأي اخير مورد تاييد. شود، گرچه صدور به ظهور هم تفسير نگرددداخل مي» ما صدر«آسمان وحي شده در چارچوب 

  .باشد، مي66ي صاحب االبريز ـ ي ابوالقباء، سيد عبدالعزيز دباغ بنا به گفته، طيبي به گفته 288كليات ـ ابوالقباء در ال
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ولي پيشينيان و بيشتر متاخران همچون جمهور علما سنت را بر آنچه از پيامبر صادر 
اختالف نظر راجع به حجت بودن گفتارها  ،كه منشأ اين امر انگار 1كنندشده، محدود مي

  .و كردارهاي ايشان بوده است
معتقدان به حجت بودن گفتار و كردار صحابه يا معتقد به حجيت آنها : توان گفتمي

حال آنكه ملحق  3باشدملحق به سنت مي: گويندهستند و يا مي 2به عنوان دليلي مستقل
ي سنت با گردد؛ به هر حال وارد كردن آن به حوزهتلقي مي به چيزي جداي از آن چيز

ي التحرير ـ باشد و لذا اكثر آنها از جمله نويسندهوجود اعتقاد به حجيت بودن آنها، نمي
بينيم ـ با وجود اعتقاد به حجيت بودنشان ـ آنها را را مي) 2/66و صاحب المسلم  303

  .كندي سنت نميوارد حوزه
خارج و شامل حديث قدسي شد، چون حديث قدسي ـ با  قرآن» قرآنغير ال«باقيد 

ي بندگي وجود آنكه الفاظش از آسمان فرود آمده ـ نه داراي اعجاز و نه تالوتش وسيله
نيست بلكه سنت است و ابقاي آن در تعريف الزم  قرآنآيد، پس جزو به حساب مي

  .باشدمي
اند كه اين تعريف مله عضد ـ خرده گرفتهاز شافعيها ـ از ج» 2/66المسلم «ي نويسنده

شود؛  چون قرائت شاذ از جمله فاقد ويژگي مانعيت است زيرا شامل قرائت شاذ هم مي
چيزهايي است كه از پيامبر خدا صادر شده و با وجود آن از نظر شافعيان نه جزو 

                                           
  2/242الفنري علي التلويح   - 1
  .شودبرداشت مي 4/201ي بسياري همچون آمدي در كتاب االحكام چنانكه ازگفته - 2
  .اند، بدان تصريح كرده2/149ي در المسلم ، و البهاد361چنانكه الكمال در كتاب التحرير ـ  - 3
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كنند نمي آيد، زيرا ايشان آن را به عنوان حجت تلقيبه شمار مي قرآنحديث و نه جزو 
  .آمدبود، حجت به حساب مييا حديث مي قرآندر حالي كه اگر جزو 

نباشد با قيد  قرآنگيرد، و اگر بنابراين اگر جزو حديث نباشد تعريف آن را در بر نمي
حال آنكه قيد ديگري در تعريف وجود ندارد پس تعريف  ،گرددخارج نمي» قرآنغير ال«

  .باشدفاقد شرط مانع بودن مي
: شافعيها راجع به قرائت شاذ اختالف نظر دارند: سخ ايراد فوق بدين شيوه است كهپا

يژگي حجت بودن بسان خبر و آيد ولي دربه حساب نمي قرآنجزو : برخي معتقدند
قرائت شاذ : بنابراين 1.دهدابن السبكي اين ديدگاه را مورد تاييد قرار مي. آحاد است

برخي هم بر  .تعريف مزبور آن را در بر گيرد است ي سنت شده و واجبداخل گستره
است و نه حديث، چون نقل آن  قرآن نه قرائت شاذ فاقد حجيت است زيرا: اين باورند

شده تا خبري به شمار ننقل  همبه حساب آيد، و به عنوان خبر قرآنبه تواتر نرسيده تا 
حديث، نه حجت  باشد و نه قرآنپس وقتي كه نه جزو  ،آيد كه عمل به آن صحيح باشد

گردد نه جزو آنچه از پيامبر صادر شده است، چون آنچه از ايشان صادر محسوب مي
آن را در بر » ما صدر عن الرسول«قيد : بنابراين. گرددشده به اين دو نوع محدود مي

  .باشدگيرد و تعريف مانع مينمي
افعيها پاسخ ي قبل در مذهب دوم شـ پس از آنكه به شيوه»  2/97المسلم «شارح 

است  به ثبوت رسيده اين)  حنفيان(و اما بر اساس آنچه نزد ياران ما : گويددهد ميمي
-اي جز به وسيلهبودن گفته قرآني اي كه عدالتش محرز است، دربارهادعاي صحابه: كه

                                           
  1/124يا شرح آن  131جمع الجوامع ـ  - 1
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باشد ـ يقيناً اشتباه كردن هم در ماندگاريش به فاقد اعتبار مي ي شنيدن از پيامبر خدا 
ي است كه قرآن :دهد نه در شنيدن ـ پس قرائت شاذ چنانكه گذشترخ مي قرآنرت صو

» قرآنغير ال«گردد و با قيد لذا جزو خبر محسوب نمي. تالوت آن نسخ گشته است
- جاي بسي تامل است چون نزد حاميان ادب قابل قبول مي اين مساله. شودخارج مي

  .باشد
ميان اين  مي توانم، و نمي دانمنرا قابل قبول سخنانش را دريافتم ولي آن : گويممي

: و اين جمله ـ در سطر قبلي ـ » خارج شد... قرآنبا قيد غير ال«: گويدسخن كه مي
آنگاه آيا قرائت شاذ با «: هماهنگي ايجاد كنم، و همچنين ميان» ...يقيناً اشتباه كردن«

شود در صورتي ل نماز ميگردد، باعث ابطامحسوب نمي قرآنوجود آنكه به اتفاق علما 
  »كه تنها اكتفا نشود؟
آنچه به صورت آحاد نقل گشته : انداي؛ علما به اتفاق گفتهمسأله«: و ميان اين سخن

و باز «): 2/10(گويد و اين سخن كه بعد از آن مي» آيدبه حساب نمي قرآنيقيناً جزو 
به ) متتابعات: (يند واژهمعلوم شد كه نسبت دادن قرائت شاذي مان: هم ـ چنانكه گفتيم

به ما نرسيده است؛ چون اگر از نظر او  قرآنباشد، زيرا به عنوان ابن مسعود صحيح نمي
: شد و نيز مشخص شد كهآمد در ميان قرائتهاي موجود تالوت ميبه حساب مي قرآن

متتابعات را به عنوان تفسير آيه خوانده يا در مصحف مخصوص : يابن مسعود واژه
وشته است، ولي راوي ـ به دليل دقت نكردنش ـ گمان برده كه از نظر او جزو خود ن
قبالً بوده و ابن مسعود آن را در مصحف خود نوشته كه : گوييمبوده است يا مي قرآن

  هـا» .ش نسخ گشته و ابن مسعود آن را به شاگردانش ياد نداده استوتبعداً تال
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ده كه تالوتش نسخ گرديده است و اما ي بوقرآن: ، اشكالي ندارد شارح بگويدخوب
باشد چگونه امكان صورت مطلق و بدون مقيد كردن، صحيح نميبه بودن  قرآنادعاي 

: افزايند كهـ اين قيد را مي قرآنريفشان براي عدارد درست باشد حال آنكه حنفيها ـ در ت
چنان شرطي در حالي كه قرائت شاذ داراي  1به صورت تواتر بدون شبهه نقل گشته باشد

  نيست؟
اين بوده باشد درست است ـ نظر به گذشته و به صورت » المسلم«اگر مقصود شارح 

» قرآنغير ال«بوده است آنگاه اخراج آن با قيد  قرآنجزو : مجاز ـ راجع به آن گفت
 قرآني تو در آن هنگام واژه: شود بر آن خرده گرفت كهباشد البته دوباره ميصحيح مي

ف ـ همزمان در معناي حقيقي و مجازيش بكار گرفتي، حال آنكه چنين را ـ در تعري
ي را در دو ا تو واژه: توان اعتراض گرفت كهو نيز مي 2.باشدچيزي نزد شما جايز نمي

اي كه چنين چيزي در تعريف اي دال بر معناي مقصود بكار بردهمعنا بدون وجود قرينه
  .درست نيست

گردد المسلم بر شافعيها وارد كرد، تنها متوجه حنفيها ميبنابراين، انتقادي كه صاحب 
بر صادر شده جزو خبر به شمار زيرا از نگاه آنان قرائت شاذ با وجود آنكه از پيام

و اما بر اساس آنچه : آنگاه كه گفت(آيد، چنانكه شارح المسلم بدان تصريح كرد  نمي
ز چارچوب سنت بيانگر آن وچنانكه كوشش وي براي خارج كردن آن ا...) نزد ياران

  .باشدمي

                                           
 .)1/12كشف االسرار، نوراالنوار ( -  1
 .)1/216، شرح المسلم 2/24التقرير ( -  2
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گردد، پس محسوب نمي قرآنسپس، قرائت شاذ به علت متواتر نبودن، نزد ايشان نيز 
  .تعريف فاقد ويژگي مانعيت است

آنچه : كون الصادر ليس لالعجاز، يعني: (يرا به جمله) قرآنغير (اسنوي تعبير عضد 
) نباشد بودنشاعجاز و تقليد ناپذير اي باشد كه هدف از آناز پيامبر صادر شده گونه

  : يدگوتغيير داده و مي

 »ال التی ليست لالعجازومن االفعال و االق و تطلق علی ما صدر من النبی«
گردد اعم از كردار و گفتارهايي صادر شده اطالق مي سنت بر آنچه از پيامبر: يعني 

  1».آن ناتوان كردن مخالفان نباشد كه هدف از
- و گاهي سنت بر ادله شرعيه: (گويدآمدي نيز چنان كرده بود كه مي ،ويپيش از اسن

و نه شود، نه اعجازآور است نه تالوت مي: گردد كه از پيامبر صادر شده واي اطالق مي
  2.شودي معجزات ميداخل حوزه

و ديگر معجزاتي كه خداوند آنها را از دست پيامبر ظاهر كرده  قرآنبدين ترتيب 
  .شونديدن آب از ميان انگشتانش و فرو رفتن پايش در سنگ، خارج ميجوش: همچون

، به قرار گرفتن اين معجزات در 2/116عطار در حاشيه خود بر شرح جمع الجوامع 
ي هم كه از دست قرآنمعجزات غير : گفت توانالبته مي. كندسنت تصريح مي ي گستره

كند، لزوم پيروي از ايشان داللت مي وجوب اعتقاد بدان و و پيامبر ظاهر شده بر پيامبري
گردد؛ پس كه وجوب اعتقاد به پيامبري و پيروي از او نيز حكمي تكليفي محسوب مي

                                           
 ).2/238شرح المنهاج ( -  1
 .)1/241االحكام ( -  2
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آن را در  توان شود و نميكند به عنوان دليلي اصولي تلقي ميآنچه بر آن داللت مي
ي داخل و اجماع ـ جاي داد، پس تنها گزينه قرآني احكام همچون ي ديگر ادلهدايره

: مگر اينكه گفته شود. گرددماند و تعريف شامل آن نيز ميكردن آن در سنت باقي مي
كنند؛ ولي وجوب اعتقاد بدان و پيروي از اين معجزات تنها بر صحت رسالت داللت مي

آيد كه اين تاويل هم قابل قبول نيست، زيرا صحت پيامبر از دليل ديگري بدست مي
 )وجوب اعتقاد به رسالت(باشد؛ كه دال بر ملزوم قاد بدان ميرسالت مستلزم وجوب اعت

  .هم است) صحت رسالت (دال بر الزم
ي سوم در حين بحث از امكان بعثت و رد شبهه )183ـ  3/182(شارح كتاب المواقف

هر گاه پيامبر ادعاي رسالت كرد، : گويدهاي معتقدان به محال بودن بعثت  مياز شبهه
اده همراهش بود و آن كس هم كه پيامبر بسوي او فرستاده شده از العي خارقمعجزه

  هـ1. يابدعقل و اعمال نظر برخوردار بود، شريعت ثابت و لزوم پيروي از آن استقرار مي
 3/181: خود سيد ـ در بحث سوم از چگونگي داللت معجزه: اگر اعتراض بگيري كه

ت لشود و نه به عنوان دالتلقي مي اين نوع داللت نه به عنوان عقلي صرف: گويدـ مي
آيد بلكه چون مشروط به احراز صداقت پيامبر است؛ پس دور به وجود مي ،سمعي

ي سيد بيانگر اين است كه معجزه بر حكم اين گفته. گرددداللت عادي محسوب مي
كنند؛ حال كند ـ زيرا تنها داليل سمعي بر احكام شرعي داللت ميشرعي داللت نمي

-آور داللت ميو ويژگي سمعي بودن را از آن نفي كرد ـ بلكه فقط بر صدق پيامآنكه ا

  .نمايد
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مقصود از دليل سمعي ـ كه سيد معجزه را از چارچوب آن خارج : گويمدر پاسخ مي
 آن كرد چيزي است كه داللت آن بر صدق پيامبر متوقف باشد؛ چنانكه از استدالل

ست كه شارع آن را به عنوان دليلي بر حكم شرعي و مراد از آن اين ني ،شودفهميده مي
ي شرعي است پس بر تمام آنچه اين ادله ي ادلهتعيين كرده باشد، بلكه او اساس همه

كند و آن هم با اين امر منافات ندارد كه نوع داللتش عادي بر آن داللت كرده، داللت مي
بر ) ماز را بر پا داريداقيموا الصاله ـ ن(ي است؛ چنانكه شرعي بودن داللت جمله

تضادي با اين ندارد كه استنباط وجوب از آن بر اساس وضع لغويش  ،وجوب اداي نماز
  .باشدمي

عضد ـ كه از تعريف آمدي اطالع داشته چنان : شايد آنچه بيان كردم باعث شده باشد
غير «: كند در تعبيرات ايجاد كند چون قيدتغييري ـ كه اين گونه معجزات را خارج مي

  .نمايدرا خارج مي قرآنتنها » قرآنال
اعم از گفتار، كردار و : من قول او فعل او تقرير يعني«: گويدي عضد كه ميگفته
دست برداري از : كرداري زباني و تاييد: است گفتار» ما صدر«ي بيان جمله» تاييدات

ال دارد لذا احتم. آيدكردار  به حساب مي ،انكار كردن است كه دست برداري هم
غير از گفتار و تاييدات باشد، ـ چنانكه در عرف عمومي » فعل«ي مقصود او از واژه

كند؛ و احتمال را بر آن عطف مي» تقرير«و » قول«ي مشهور است ـ به دليل آنكه دو واژه
هم دارد مقصودش از آن قول و تقرير نيز باشد ـ چنانكه در عرف اصوليان معروف 

از نوع عطف خاص بر عام  ،بر فعل) قول و تقرير(عطف آنان  است ـ كه در آن صورت
 رادهي فعل همان را اباشد كه عضد از واژهبه منظور توضيح بيشتر و دفع اين توهم مي
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كرده كه در عرف عمومي ـ يعني محدود كردن آن به كردارهاي ناشي از اعضاي ظاهري 
  .شودانسان غير از زبان ـ از آن اراده مي

و ابن السبكي در  61منهاج ـ همچون بيضاوي در (تعبير ديگران بهتر از  عضدتعبير
ي اقوال و افعال است چرا كه آنان در تعريف سنت به آوردن واژه) 155جمع الجوامع ـ 

-ي آن ميي فعل آشكارتر از ورود تقرير به حوزهاند چون ورود قول به حوزهاكتفا كرده

شد و يا تنها به فعل اكتفا سه گزينه آورده مي بايست مانند عضد هرباشد؛ پس يا مي
  .گشتكه شامل همه مي ،نمودندمي

اند اين نكته را مد نظر كساني كه به ذكر اقوال و افعال اكتفا كرده: جز اينكه گفته شود
اي كه از دار آن گشته، و جنبهاي كه زبان عهدهجنبه: گفتار دو جنبه دارد: اند كهقرار داده

هر كدام از آن دو جنبه ـ وقتي كه . شناختي براي معنايي وضع شده است لحاظ زبان
هر گاه پيامبر : براي مثال ،شود ـ بر حكمي شرعي داللت دارداي از پيامبر صادر ميگفته

ي نخست ـ ـ در حين طواف ـ به يكي از يارانش دستوري داد، اين گفته ـ نظر به جنبه
اجراي آن صحابي  بر وجوب -ي دومبه جنبه بر جواز سخن در حين طواف؛ و ـ نظر

- گردد نه جنبهي كردار ميداخل گستره داللت مي كند حال آنكه گفتارتنهاازجنبه ي دوم

ص گذاشته شود تا گفتار را از جنبه دوم ن؛ بنابراين الزم است در تعريف بر آن اولي 
 مي باشد ه كردار قلبچه او يك جنبه دارد ـ ك) تاييدات(نيز در بر گيرد بر عكس تقرير 

  .گرددي همين يك جنبه است كه داخل فعل ميـ و به وسيله
به كعب بن مالك كه  ي پيامبرمانند اشاره. ودشآنگاه، كردار شامل اشاره هم مي

و چون ) 2/116حاشيه عطار (د را بخشيد ابن ابي حدي گردنخود برنصفي از بدهي 
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ريف عگيرد نيازي به تصريح بر آن در تدر بر مياً و هم عرفاً اشاره را حفعل، هم اصطال
گردد چون هم از كردارهاي نيز مي) قصد و تصميم(و همچنين شامل .وجود ندارد

قصد و  ، هاي مشروع و حقگردد؛ و پيامبر خدا جز در زمينهمربوط به قلب محسوب مي
غير پيامبر  كند؛ و مترتب نشدن گناه بر قصد قلبي هم به نسبتتصميم قلبي اتخاذ نمي

پيامبر تصميم گرفت ـ در مراسم طلب باران ـ پايين : اي بر آن مانند اينكهنمونه. است
عبايش را باال ببرد، ولي بر او گران آمد و انجامش نداد كه اين امر را دليل سنت بودن 

  .اندآن كار قرار داده
ي اطالع پيدا كرد پس قصد قلب ازتوان تنها از طريق گفتار يا كردار مي: گويدعراقي مي

ابن . پذيرد و نيازي به زياد كردن آن در تعريف نيستاستدالل به يكي از آن صورت مي
ي غير از آنها نيز مانند شواهد و شرايط گاهي به وسيله: قاسم بر او اعتراض گرفته كه

 ،دشوشود؛ كه در آن هنگام استدالل با آن شواهد و شرايط ميحال بر آن اطالع يافته مي
ي از اين گذشته اطالع يافتن از آن با وسايل مزبور مانع ورودش به زير مجموعه

  1.گردداستدالل بدان، نمي مصاديق سنت و صحت
كند آنچه بر حكم داللت مي: توان گفتاعتراض اول ابن قاسم قابل نقد است؛ زيرا مي

  .شواهد و شرايط حال است نه قصد قلبي
ي كردار ـ همچون تاييدات ـ ابهام و يز در حوزهقلبي ن قصد و در قرار گرفتن

، نياز به افزودن آن به استخورد، لذا چنانكه زركشي معتقدپيچيدگي به چشم مي
  ).3/167االيات البينات . (تعريف وجود دارد

                                           
 ).2/167، االيات البينات 2/116حاشيه عطار ( -  1
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: سنت را چنين تعريف كرده» 13/191فتح الباري «و ناگزير حافظ ابن حجر در كتاب 
ز گفتارها، كردارها، تاييدات و قصدهاي قلبي، صادر گشته آنچه از پيامبر خدا اعم ا

  .است
ابن . اندها مانند تاييدات و قصدهاي قلبياعتقادها و اراده: ديگر افعال قلبي همچون

لكه گردند بو اما اعتقادات و علوم در حقيقت جزو افعال محسوب نمي: گويدقاسم مي
  1.آيندگاهي افعال به شمار مي

ي كيف به حساب آوريم؛ و اما اگر آن را كه آن را جزو مقوله است يالبته اين وقت
  .ي فعل كنيم مساله روشن استداخل چارچوب مقوله

االيات : ي خود بر شرح جمع الجوامع، به نقل ازشيخ االسالم در حاشيه: و بدان كه
شده ، افعال را شامل صفات نيز دانسته است ولي انتقادهايي متوجه او 2/167البينات 
آيد؛ و تنها در صفات در اصطالح اصوليان جزو سنت به شمار نمي: اوالً: است كه

  2.گيردي سنت قرار مياصطالح محدثان است زير مجموعه
پس هر گاه سنت در اصطالح محدثان  3.درست نيست افعال را شامل آنها كرد: ثانياً
  .بر آن نص گذاشت بايد شد تعريف

اي قيود اند؛ ولي عدهنيفزوده» ما صدر عن الرسول«ي لهاكثر نويسندگان چيزي بر جم
  .كنيميك آنها صحبت مياي يكاند كه دربارهديگري اضافه نموده

                                           
 ).3/167البينات االيات ( -  1
 .)2/116حاشيه عطار ( -  2
 .)3/167االيات البينات ( -  3
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ايستادن، نشستن، آشاميدن و : امور طبيعي مانند نبايد صادر شده از جمله: قيد اول
  .نوشيدن باشد

  1.اندافزوده» التحرير«اين قيد را دو شارح 
صاحب . كمال بدان اشاره نكرده چون معلوم است: تقرير گمان بردهي النويسنده
-به اين دليل آن را اضافه نكرده چون مشخص است كه سنت جزو ادله: گويدالتيسير مي

آيد و همچنين ابن كمال ي شرعي است در حالي كه امور طبيعي جزو ادله به شمار نمي
الدين بغدادي حنبلي در قواعد في، ص142تغيير التنقيح و شرح آن ـ : پاشا در كتاب

و نراقي شيعه مذهب در  52ـ  دبهاءالدين عاملي شيعه مذهب در الزب 2، 91االصول ـ 
  .اندقيد مزبور را افزوده 47تجريد االصول ـ 

كند گرچه سخنانش در غير نيز با آنان موافقت مي» حجة اهللا البالغة«گاهي صاحب 

ي سنت از آنان هم ج اموري ديگر از محدودهتعريف سنت است؛ بلكه گاهي با اخرا
ـ آنچه در 1: آنچه از پيامبر روايت شده دو گونه است: 3گويدآنجا كه مي. گيردپيشي مي

  :فرمايدگنجد مانند اينكه خداوند ميچارچوب رسالت مي

 mw  v    u   t  s  r  q  px  z  y{    �  ~  }     |

   ¡l                ٧: الحشر  

                                           
 .)2/20و التيسير  2/223التقرير ( -  1
 .شودمقصودم اين است كه از سخنانش چنين برداشت مي -  2
 .)129ـ  1/128 ةاهللا البالغ ةحج( -  3
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يزهايي كه پيغمبر براي شما آورده اجرا كنيد و از چيزهايي كه شما را از آن باز چ 
  ) داشته است دست بكشيد

علوم مربوط به آخرت، شگفتيهاي ملكوت، قوانين : باشدامور زير از اين نوع مي 
وريها، حكمتها و مصلحتهاي مطلق كه زمان و چارچوبش را مربوط به عادات و بهره

بيان اخالق نيكو و پسنديده و نقطه مقابلش، كردارهاي شايسته : ست مانندتعيين نكرده ا
  .و صفات برجسته

 نيز همچون شمامن : فرمايدي تبليغ رسالت خارج است اينكه ميـ آنچه از محدوده2
؛ ولي ديبپذيري دينتان به چيزي دستور دادم آن را انساني هستم، هر گاه شما را درباره

وط به رأي خود شما را فرمان دادم بدانيد كه من هم يك انسان هر گاه در امور مرب
من چيزي پنداشتم؛ و : و يا راجع به گرده افشاني درختان خرما ـ فرمود ؛هستم
ي خداوند با شما صحبت كردم و گمان مواخذه نكنيد؛ ولي هر گاه درباره باپنداشتمرا

امور زير از اين نوع به حساب  ،بندمچون من قطعاً بر خدا دروغ نمي قبول كنيدآن را 
  :آيدمي

دستورات پزشكي، دستور پيامبر به استفاده از سياه دانه، آنچه پيامبر خدا از باب عادت 
و سخناني  ،اتفاق بوده است نه از روي قصد و تصميم بانجام داده نه عبادت و بر حس

ي اين گفته »خرافه«و » ام زرع«مانند قومش بدان پرداخته است مانند ماجراي هكه 
احاديث : ي پيش او رفتند و گفتندزيدبن ثابت هم از اين قبيل است؛ وقتي كه عده

اش بودم هر گاه وحي بر او فرود من همسايه: را بر ايمان بازگو كن گفت رسول اهللا 
نوشتم؛ ما هر گاه راجع به دنيا، آخرت و فرستاد و من هم برايش ميآمد دنبالم ميمي
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ي اينها را از پرداخت؛ همهكرديم همراه ما به اظهار نظر ميا صحبت ميغذا و خوراكيه
  .كنمپيامبر برايتان نقل مي

براي  و و همچنين آنچه هدف از آن مصلحتي جزئي بوده نه اينكه جزو امور ضروري
تجهيز لشكر و : كرد از قبيلدستوراتي كه خليفه صادر مي: ي افراد امت باشد مانندهمه

هر كه سربازي از صفوف دشمن را از پاي «: اكثر احكام همچون. هاو نشانه تعيين شعار
گردد و نيز  حكم و داوري از اين دسته محسوب مي» در آورد غنيمتش ازآن اوست

حاضر : فرمود ويژه؛ كه شواهد و سوگندها در آن مورد اعتبار است و خطاب به علي 
  .ندارداش را بيند كه غائب توان مشاهدهچيزي را مي

ي نوعهايش بخش دوم ـ با همه: شود كهاز سخنان ولي اهللا دهلوي چنين برداشت مي
  .ـ بر حكمي شرعي داللت ندارد چرا كه ويژگي تبليغ رسالت را از آن منتفي دانست

ي سنت جاي شگفت و سرسام آورتر آن البته خارج كردن امور طبيعي از محدوده
كنند در حالي كه پيشوايان و دانشمندان وع مياست كه برخي ادعاي آشكاري اين موض

من . اندي سنت خارجش ننمودهمعتبر راجع به آن سكوت اختيار كرده و از محدوده
اند؟ آيا به اين دليل بوده كه دانم چرا و به چه علت اين عده آنها را خارج كردهينم

ل آنكه امور شود؟ چطور چنين چيزي ممكن است حاحكمي شرعي بر آنها مترتب نمي
كسبي است، و هر گونه فعل اختيار صادره از سوي و ي افعال اختياري طبيعي از جمله

مكلف نيز بايد حكمي شرعي اعم از وجوب يا ندب، يا مباح، يا كراهت و يا حرمت 
كردارهاي طبيعي پيامبر هم از اين قاعده مستثني نيست پس بايد يكي . بدان تعلق گيرد

اين حكم به دليل معصوم بودنش كراهت و . ر او نيز مترتب شوداز احكام پنجگانه ب
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حرمت و به دليل فقدان وسيله بودنش جهت تقرب به خدا وجوب و ندب نيست پس 
بنابراين فعل . شودهم حكمي شرعي تلقي ميآن ماند كه جز مباح بودن چيزي باقي نمي

اباحه است در حق او و كند كه طبيعي صادره از پيامبر نيز بر حكمي شرعي داللت مي
  :يباشد به دليل آيهبلكه در حق ما هم اباحه مي

 m  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á

   Ò          Ñl             )٢١: األحزاب(  

پيغمبر خدا براي شما ) شيوه پندار و گفتار و كردار ( سرمشق و الگوي زيبائي در 
اميد به خدا داشته ، و جوياي : ) داراي سه ويژگي باشند ( براي كساني كه . است 

  .قيامت باشند ، و خداي را بسيار ياد كنند 
كردارهاي طبيعي كه ي نويسندگان ـ از جمله شارحان التحرير ـ اتفاق نظر دارند همه

ي پيشين از ائمهنيز و اتفاق بر آن  ،نمايددر حق پيامبر و امتش بر مباح بودن داللت مي
  .شده استل نق

شود؟ ه عنوان حكمي شرعي قلمداد نميبيا به اين دليل بوده كه به گمان ايشان اباحه 
جز گروهي از  ،چه اصوليان بر شرعي بودن آن اجماع دارند ،و اين نيز صحيح نيست

باشد، معتزليان به اين دليل كه اباحه نفي گناه و عقاب در برابر انجام دادن و ندادن آن مي
اند چون به گمان ايشان نفي گناه پيش از شرع ثابت بوده و شتهش گعيتعدم شرقائل به 

جمهور علما انكار . گردديابد پس حكمي شرعي محسوب نميپس از آن استمرار مي
شود قلمداد نمي شرعي كنند كه اين معني قبل از ورود شرع ثابت بوده و حكمينمي
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ي شرعي  شرعي نمي باشد،بلكه اباحه ياين امر به معني اباحه: گويندولي ايشان مي
بدون تبديل و  ،ميان انجام و ترك به مخير بودن)خدا(خطاب قانون گذار:ازاست عبارت 

آيد، و پيش از ورود شرع كه بدون شك اين امر حكمي شرعي به شمار مي ،دگرگوني
- نميكردند به مخالفت بر اگر اين گروه در اين نكته دقت مي. نيز وجود نداشته است

بنابراين اباحه حكمي شرعي و  1.پس در حقيقت اختالفي ميان آنان وجود ندارد. خاستند
چنانكه توضيح داديم ـ بر آن داللت  صادره از پيامبر فعل طبيعي نيازمند دليل است كه

  .ارچوب سنت خارج كندچكند، پس چطور ممكن است كسي آن را از مي
همانند معناي ) در اصول(ناي سنت عه چون ماند كيا به اين علت آن را خارج كرده

عناي سنت در فقه به ندب، يا برخي انواع آن مفقيهيش بر آنان قاطي شده است؟ چرا كه 
و يا بر آنچه به صورت قطعي يا غير قطعي خواسته شده محدود گشته است و گمان 

ب يا ندب اند سنت در اصول نيز مانند فقه به يكي از آنها محدود شده و بر وجوبرده
كند پس جزو سنتي به كند كردار طبيعي كه بر هيچكدام از آنها داللت نميداللت مي
چون : اين پندار اشتباهي صرف است. آيد كه اصلي از اصول احكام استشمار نمي

حكمي از احكام شرعي اعم از وجوب، ندب، : دليل بودن سنت بدين معني است كه
شود مانند ساير ادله و وضعي از آن استنباط مي ، كراهت، يا حرمت و يا حكميهاباح

داللت سنت را به غير از اباحه محدود كند؛ اندك تأملي در باب : هيچ كس گمان نبرده
در هر كدام از كتابهاي اصول الفقه حق را در اين موضوع آشكار  كردارهاي پيامبر 

  .سازدمي
                                           

 )2/6، شرح المختصر 1/246البينات ، االيات 1/205، العطار 1/92شرح جمع الجوامع و حاشيه البناني ( -  1
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يل زياد بودن و قابل شمارش اند كه چون به دلو يا به اين دليل آن را خارج كرده
ي تطبيق قوانين آسماني نيروهاي بشري از درك آن در حين وقوع و مالحظه ،نبودنش

بر آنها ناتوان است؟ اين توجيه بي نهايت ضعيف است، چرا كه ما ـ ميان پرهيزگاران 
 د و احكام وي را برندانيابيم كه پيوسته خدا را مراقب و ناظر ميامت ـ كساني را مي

ي پيامبران، رئيس د، پس راجع به سر دستهنكنتمام حركات و سكناتش تطبيق مي
كني؟ آنگاه، شرط كردار مباح اين نيست كه معصومين و پيشواي پرهيزكاران چه فكر مي

ي همراه قصد و نيت انجام پذيرد بلكه نيت شرط عبادات و كارهايي است كه وسيله
نوع برخاستن، نشستن و امثال آنها : است بداندبراي مكلف كافي . تقرب به خدا هستند

كردارهاي مباحي هستند مشروط به اينكه چيزي بر آن عارض نشود كه موجب حرام يا 
الزم نيست مباح بودنش را مد نظر  اقدام به انجام كردپس هر گاه . واجب بودن گردد

رمت يا قرار دهد؛ و اما عارض شدن چيزي كه آن را از مسير اصلي خارج و مهر ح
  .گردددهد و انسان متوجهش مينهد، بسيار كم رخ ميوجوب بر آن مي

اگر همچنان در اين مساله اشكال داريد اميدواريم بيانات حجه االسالم امام ابو حامد 
باعث زدودن ابهام و اشكاالت ) 89االربعين في اصول الدين ـ (غزالي ـ رح ـ در كتاب 

  :فرمايدموجود گردد كه مي
ي همهدر  روي سنت و الگو قرار دادن پيامبركليد خوشبختي در پي: يقتدر حق

ي آشاميدن، برخاستن، خوابيدن و سخنانش كردارها، حركات وسكنات حتي در شيوه
گويم تنها در آداب مربوط به عبادات ـ چون گريزي از ناديده گرفتن باشد؛ نميمي
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ي آن است كه چون به وسيله: مور عاديسنتهاي وارده در آن باره نيست ـ بلكه در تمام ا
  :فرمايديابد چنانكه خداوند ميپيروي بي چون و چرا تحقق مي

  mh    g  f  e   d  c   b  a             `  _  ^i     l  k  j

  ml                               ) ٣١: آل عمران(  
دا شما را دوست بدارد و اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خ: بگو( 

  .) ي مهربان استببخشايد و خداوند آمرزندهگناهانتان را 
  :فرمايدو يا مي

 mw  v    u   t  s  r  q  px  z  y{    ~  }     |

   ¡  �l                                               )  ٧: الحشر (  

د و از چيزهايي كه شما را از آن باز چيزهايي را كه پيغمبر براي شما آورده اجرا كني(
  .) داشته است، دست بكشيد
با شلوار بنشيني، با عمامه برخيزيد، با دست راستت بياشاميد، : پس بر تو الزم است

هايت را كوتاه كني، هنگام ناخن كردن با انگشت شهادت دست راست شروع و با ناخن
خنهاي پا با انگشت كوچك پاي پايان دهيد، در هنگام كوتاه كردن نا كوچكت انگشت

پايان دهيد و همچنين در تمام حركات و  پراست شروع و با انگشت كوچك پاي چ
از ) يعني محدبن اسلم(چطور برخي از آنان : سكنات از ايشان پيروي كنيد و فكر كن كه
د و ودانست پيامبر چگونه آن را تناول كرده بخوردن خربزه امتناع ورزيد چون نمي
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از بزرگان ـ هنگام پوشيدن موزه اشتباه كرد ـ و اول پاي چپ را پوشيد، و اي  عده
  ».دوازده بار گندم كفاره داد
اين از :گفتو  بخرج داداهل سدر پيروي از سنت ت است كهآيا پس از ان شايسته 

ي بزرگي از قبيل عادات است و پيروي از آن معنايي ندارد؟ چرا كه چنين بينشي دريچه
  هـ 1. بنددميانسان خوشبختي را بر روي هاي دريچه

هر گاه : مگوييگرديم و ميبر مي) غةاهللا البال ةحج(ي بعد از اين به سخنان نويسنده

- ميخرد خواهد اسبهاي خوب را بعسل بخور و به كسي كه مي: پيامبر به بيماري فرمود

و قرار دادن آن براي  مقصود از آن الزام مخاطب. اسبهاي سياه تاول زده را برگير: فرمايد
وي به عنوان سنت نيست، بلكه مقصود راهنمايي و اندرز دادن در امور دنيوي است و 

د و ناتوان جلوه دادن در بسياري موارد براي راهنمايي، تهدي قرآنامرهاي موجود در 
  1.مخاطب است

بر  ولي ـ با وجود اين ـ الزم است سخنان پيامبر را در اين گونه موارد از داللت
همچون  يچون ما مباح بودن تلفظ به چنين سخناني از شخص ،حكمي شرعي تهي كنيم

ي هر كس در زمينه: كنيم كهنماييم و چنين استنباط ميپيامبر را از آن برداشت مي
تواند ديگران را ـ پزشكي، امور مربوط به اسبها و شامل آنها تبحر و تخصص دارد مي

د ـ راهنمايي كند چرا كه ظن غالبش ني او اگاهي نداراندازهد و يا به ناي نداركه تجربه
بر اين است در راهنمايي او نفع و مصلحتي وجود دارد بلكه اگر كسي قائل به سنت 

                                           
 .)218ـ 1/217شرح المحلي علي جمع الجوامع ( -  1
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ن هم باشد از حق فاصله نگرفته چون ياري دادن ديگري بر آنچه داراي مصلحت آبودن 
  .است، در آن وجود دارد

 آن روش سخن گفتني نيز بر اباحه 1گفتن ام زرع ي سخنسخن گفتن پيامبر به شيوه
كند، عالوه بر وجود راهنمايي به سوي ميان افراد خانواده، طايفه و دوستان داللت مي

  .پسنديده و ويژگيهاي كامل در آن قاخال
بخشي از آن مصلحتي جزئي از آن قصد شده و بخشي : (كه گفت» دهلوي«و اما رأي 

آيا ممكن است كسي . اشتباه آشكاري است) ي بوده استاي و قضاوت ويژهرنيز داو
اي كلي مشتمل بر توان قاعدهقياس بر اين گونه حوادث جزئي را انكار كند و اينكه مي

حكم فرديم : حوادثي جزئي از آنها استخراج كرد حال آنكه پيامبر خدا فرموده است
آمده ـ يا پيامبر آنها را  آيا مگر اكثر احكام شرعي كه فرود/ باشدبسان حكم جمعيم مي

  تبيين نموده است ـ راجع به ماجراها و حوادثي جزئي و ويژه نبود؟
ي پيامبر در مورد افراد ـ همچون اگر مراد وي از آن نصوص و دستورات ويژه

ماجراي شهادت خزيمه ـ باشد صحيح نبودن قياس و استخراج قواعدي كلي از آنها را 
  .پذيريممي

آيا ممكن است انكار كني آنچه به آن يك نفر تعلق گرفته حكمي : ييمگوولي به او مي
آيد؟ و آيا ي شرعي به حساب ميشرعي فرود آمده از آسمان بوده و به عنوان دليل

  :يتواني انكار كني آيه مي

                                           
 .28ـ 7/27، صحيح بخاري 7/139صحيح المسلم  -  1
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 m  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §  ¦   ¥

   Ë µ  ´l           )٥٠: األحزاب(  

اهد او را به ازدواج خود ا ايماني كه خويشتن را به پيامبر ببخشد و پيامبر بخوو زن ب( 
  .) كه خاص تو است و براي ساير مومنان جايز نيست در اورد،

  :يو آيه 

 m  y  p  o  n  ml                ) ٧٩: اإلسراء(  

  .) د و در آن نماز تهجد بخوانيدر پاسي از شب از خواب برخيز( 
بايد حكم شرعي يا : ي دال بر احكام شرعي است؟ و آيا كسي گفتهي شرعيهجزو ادله

كنم كسي كه از نعمت عقل نه؛ گمان نمي! دليل شرعي عام و فراگير باشد؟ بار الها
نبايد آنچه از پيامبر صادر شده از روي : قيد دوم. برخوردار باشد چنان چيزي بگويد

  1.وده استن الكمال اين قيد را افزاب. اشتباه باشد
سر زدن اشتباه از ايشان ـ مثل اينكه در : توان از اين قيد چنين اعتراض كرد كهمي

ـ سپس ـ بعد از تذكر ذواليدين ـ آن  هدنمازهاي چهار ركعتي پس از دو ركعت سالم د
رخ آنكه با وجود مي باشد و نماز ديگران  وي دليل بر صحت نمازاين امر، هدرا ادامه د

. شودآن صحيح بودن حكمي شرعي قلمداد مي. طلبات نماز نيستتو مدادن اشتباه جز
كه . اشتباه است ، با وجودي صحت نمازادامه دادن نشانه مسئله تنها: جز اينكه بگويد

نمازش را بدون اشتباه كردن تا آخر  رسد چون اگر ايشان اين توجيه بعيد به نظر مي

                                           
 .)142تغيير التنقيح و شرحه ـ ( -  1



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

91

مركب از مجموع هر  ،پس دليل. كرديمميداد، صحت نماز را از آن برداشت نادامه مي
  .دو چيز است و اشتباه كردن در امر داللت تأثيرگذار است

عالوه بر آن، سالم دادن پيامبر پس از دو ركعت از روي اشتباه در نمازي چهار ركعتي 
كند و حكم اين به تنهايي بر حرام نبودن آن سالم دادن در حق ايشان و ما داللت مي

گناه كساني از امتم كه به طور اشتباهي و يا فراموشي : فرمايدميكه كند مي گفته را پيدا
  و يا اجباري كاري انجام دهند، مورد عفو قار گرفته اند

قيد را نيز ابن كمال  اين. صادر شده خاص وي باشد نبايد آنچه از پيامبر: قيد سوم
  1.افزوده است

ي ايشان هم از چارچوب احكام م ويژهاحكا: توان خرده گرفت كهبر اين گفته نيز مي
كند به عنوان دليلي شرعي و اينكه آنچه بر آن داللت مي خارج نمي شوند شرعي

  .گرددمحسوب مي
  .مراجعه فرماييد) حجه اهللا البالغه(به نقدهاي وارده بر صاحب (

  آيا قيد ديگري وجود دارد كه افزودن آن الزم باشد؟
اي است از رسانيم كه اجتهاد وسيلهرا به اثبات مي ما در آخر بحث عصمت اين مساله

وسايل بندگي براي پيامبر خدا و اينكه جايز است در آن دچار خطا گردد جز اينكه بر 
  .شوداز طرف خدا برايش تصحيح مي ماند وباقي نمي) حالت اشتباه(همان حالت 

                                           
 .142تغيير التنقيح و شرح آن ـ ( -  1
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بودن حكم ـ كند ـ در صورت خطا آنچه بر حكم اجتهاديش داللت مي: معلوم است
به عنوان دليلي شرعي بر آن حكم و حجتي كه ملزم به پيروي از آن باشيم، محسوب 

  .گرددنمي
آن تعريف ايشان همچنان  با وجود مانعيت ،پس جزو سنتي هم نيست كه تعريف شد

را » ما صدر منه«ي بنابراين بايد جمله. است لذا تعريف فاقدويژگي.شامل آن نيزمي گردد

شود از يعني اگر آنچه از او صادر مي »ـن يقره اهللا عليه ان كان عن اجتهادبا«: با شرط

مقيد نمود تا .»اي باشد كه خداوند وي را بر آن تاييد نمايدروي اجتهاد بود بايد گونه
  .اجتهاد خطا خارج گردد
مرا  سر زدن اجتهادي كه در آن خطا به كار رفته از پيامبر : مگر اينكه گفته شود

كند كه سر زدن اجتهاد با وجود احتمال خطا از غير ايشان نيز جايز و اينكه يي ميراهنما
گرچه حجت . شود، مترتب نمي)خطاي به وقوع پيوسته(هيچ گونه گناه و حرمتي بر آن 

آوربه شمار نمي رود،بدون ترديددرست بودن اجتهادمزبوروبرداشتن گناه  و سند الزام
كند به احكام شرعي و هر چه او بر آن داللت مياز خطا كردن در آن، جزو  وحرمت

  .دليل شرعي است...) گناه اشتباه: گردد چنانكه حديثعنوان دليلي شرعي محسوب مي
هاي بندگي براي پيامبر خدا نيست و يا اي از شيوهاجتهاد شيوه: و اما اگر معتقد باشيم

كردن به اين قيد اخير اي هست ولي از خطا كردن در آن معصوم است، در اشاره نشيوه
  .آيداشكالي به وجود نمي
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  ي دوممقدمه
  

 عصمت پيامبران 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

94

  
  

  1تعريف عصمت
» 158المتقدمين و المتاخرين ـ  محصل االفكار«: فخر رازي ـ رح ـ در كتاب ماما
كسي : معصوم: برخي از ايشان بر اين باورند: اندت دو گروهممعتقدان به عص: گويد مي

توانايي انجام گناه و سرپيچي : ي معتقدندو برخ 2است كه توانايي انجام گناهان را ندارد
  .3از اوامر خداوند را دارند

                                           
او را نگهداري كردم كه نگهداري شد : ته فانعصمعصم: شودگفته مي. ـ عصمت در لغت به معني منع، حفظ و نگهداري است - 1
هذا طعام يعصم : خدا به لطف خود او را از معصيت نگه داشته باشد و: به خدا پناه آورده، و آن وقتي است كه: اعتصمت باهللا: و

سأوي الي : استكند اين نيز كه از زبان پسر نوح گفته شده از اين قبيل اين غذايي است كه از گرسنگي جلوگيري مي: يعني
صاحب اساس اللغه . 43هود ـ . گزينيم كه مرا از سيالب محفوظ داردبرم و مأوي ميبه كوهي پناه مي: جببل يعصمني من الماء

به چيز ناخوشايندي : شودـ و گفته مي 1. گرددهر چه چيزي بدان حفظ و نگهداري شود عصام و عصمت محسوب مي: گويدمي
و لقد را و دته عن نفسه : فرمايدورزيد خدا از زبان زن عزيز كه يوسف را به خويشتن خواند مي فرا خوانده شد و امتناع

 ..)ويشتنداري و پاكدامني كرده است9ام ولي او خمن او را به خويشتن خوانده: فاستعصم
 .پس او ناچار و فاقد اختيار و اراده است -  2
پيامبران ازجانب خدا از آن معصوم و اختيار و كسب خود را : ما معتقدندجمهور عل: گويدمي 2/137ي الشفا ـ نويسنده - 3

  .اصالً توان سرپيچي كردن را ندارند: گويدجز حسين نجار كه مي. اندپناهگاه قرار داده
ول است، ايشان در برخي اصول موافق اهل سنت، در برخي هم موافق قدريها و داراي اص» نجاريها«حسين نجار بنيانگذار گروه 

واقعيت اين است كه بخار : گويدمي 2/257قاري در شرح الشفا ) 195الفرق بين الفرق ـ (منحصر به فرد خودشان هم هستند 
معتزليان در تعريف عصمت داراي معاني مختلف و . معتزلي بوده سپس از آنها جدا شده و مذهب خاصي تاسيس نموده است

 252مقاالت االسالمين ـ : ابوالحسن اشعري در كتاب. اهل سنت سازگار است آوري هستند كه برخي از آنها با تعريفشگفت
 .بدانها اشاره كرده است
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معصوم كسي : اندگمان برده گروهي: شوندگروه نخست نيز به دو دسته تقسيم مي
چنان خاصيتي باشد كه وي را از اقدام بر معاصي باز داراي است كه در بدن يا نفس 

ولي  1ني تفاوتي با ديگران نداردمعصوم در ويژگيهاي بد: گوينداي ميدارد و عده
ابوالحسن اشعري از اين  2توانايي بر انجام فرمانبرداري تفسير كرده است: عصمت را به
  .گروه است

: انداند عصمت را چنين تعريف كردهكساني كه اختيار وارده را از پيامبران سلب نكرده
او با چنان ويژگي اقدام به امري است كه خداوند آن را با بنده انجام داده و دانسته كه 

اجبار و اكراه نينجامد استدالل عقلي آنان  بهمشروط به اينكه آن امر . كند مينافرماني ن
اگر واقعيت امر چنان باشد كه : بدين گونه است كه 3بر بطالن ديدگاه گروه نخست

ايي باشد و امر و نهي و پاداش و عقاب معنمعصوم سزاوار ستايش نمي ،گويندايشان مي
  .نخواهد داشت

  :كريم است قرآنو داليل نقليشان اين آيات از 

 m   ï  Ú      Ù  Ø      ×   Öl          ١١٠: الكهف  

                                           
محض فضل خدا است و خارج از چارچوب اختيارات انسان است و آن بدين شيوه : اند كهـ چنانكه قاري تعريف كرده - 1

اي به نافرماني خداوند و از فرمانبرداري انزجار اي كه عالقهونهيا ايشان را بر طبيعتي مغاير با طبيعت ديگران آفريده بگ: است كه
و تنفر ندارند مانند طبيعت فرشتگان و يا قصد و تصميمشان را از انجام نافرمانيها منصرف كرده و به سوي عبادات سوقشان داده، 

 .گناهان دست بردارند يعني پس از آنكه ايشان را از طبايع بشري برخوردار كرد به زور وادارشان كرد كه از
شارح . شودفهميده مي 2/67و مسلم الثبوت  203و التحرير ـ  125المسايره ـ (ـ يعني ناتواني بر نافرماني چنانكه از كتاب  -  2

 .)اندرافضيها آن را به ابوالحسن اشعري نسبت داده: گويدمي 2/97المسلم 
 .اندهيعني آنانيكه اختيار وارده را از معصوم سلب كرد -  3
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  .).من فقط انساني همچون شما هستم بگو

 m  T N     M  L  K  J  Il ٣٩: اإلسراء   

  ).ز با خداوند معبود ديگري را انباز مكنو هرگ 

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  É  È  Çl ٧٤: اإلسراء  

  )داشتيم دور نبود كه اندكي بدانان بگراييو اگر ما تو را استوار و پا بر جا نمي 

   ٥٣: يوسف              mA  D  C  BE    Sl و 

  .)كنممن نفس خود را تبرئه نمي
  :اسباب عصمت چهار چيز است: اندسپس، اينان گمان برده

ي باز دارنده از گناهان يتي باشد كه موجبات ملكهـ نفس يا بدنش داراي چنان خاص1
  1.را فراهم سازد

  .ـ علم به زشتيهاي گناهان و محاسن عبادات براي وي حاصل شود2
مدن وحي و روشن سازي از جانب آي پي در پي ـ تاييد آن علوم به وسيله3 

  .خداوند
ز ايشان سر زد ناديده ي ترك اولي يا فراموشي ـ اـ هر گاه امري از امور ـ در زمينه4 

  .گرفته نشود؛ بلكه مورد سرزنش قرار گيرد و در تنگنا قرار داده شود
هر گاه اين چهار شرط تحقق يافتند، آن شخص بدون ترديد از نافرمانيها دور نگه 

ي عفت و پاكدامني در جوهر نفس پديد آمد، سپس شود، زيرا وقتي ملكهداشته مي
                                           

 .317بيضاوي ـ  .دي يوسف باشيعني بر اساس راجحترين رأي كه گفته -  1
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د در بندگي و بدبختي نافرماني بدان افزوده شود، آن آگاهي كامل از خوشبختي موجو
شود، وحي متمم آن شده و بيم گرفتاري ي نفساني ميدانش و اطمينان ياري رسان ملكه

پرهيز و مراقبت  و از وي حامي و پشتيبان آن ،ي كمي از گناه و معصيتدر برابر اندازه
  .يابدقق ميخواهد شد كه بر اثر گرد آمدن اين امور حقيقت عصمت تح

كند يعني ، عصمت را ـ بنابر آنچه اصول اشعريان اقتضا مي366ي المواقف ـ نويسنده
- كند كه خداوند گناه را در آنان نمياستناد همه چيز به خداوند ـ بدين شيوه تعريف مي

  .آفريند
اگر اعتقاد اشعري را ـ مبني بر اينكه خداوند قدرت حادث را جز هنگام آفرينش فعل 

رسيم كه در تعريف ـ مالحظه كنيم به اين نتيجه مي 1آفريندياري در انسان نمياخت
: عصمت يعني: گويدعصمت تفاوتي ميان ديدگاه المواقف و اين سخن اشعري كه مي

وجود ندارد زيرا هر دو معنا  ،آفرينش توانايي فرمانبرداري و فقدان قدرت انجام معصيت
  .تنگي برخوردارندابر اساس مذهب اشعري از ارتباط تنگ

اشعري و بيشتر پيروانش : گويدكند كه مي، نيز آن را تاييد مي3/135شارح المواقف ـ 
هـ شارح اين را با وجود  1. آفرينش توانايي انجام فرمانبرداري: توفيق يعني: معتقدند

                                           
 .1/185شرح االسنوي  -  1
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: پسندد حال آنكه روشن است، مي1پذيرش تعريف سابق صاحب المواقف براي عصمت
  2.آيدق عمومي به حساب ميعصمت توفي

هر گاه عالوه بر سخنان گذشته يعني ارتباط شديد هر دو تعريف با يكديگر دقت 
عصمت : گويدكنيم كه صاحب كتاب المواقف نيز ـ همچون فخر رازي ـ از كسي كه مي

 چنين گيرد، و اينكهشود، خرده ميدر نفس انسان است كه مانع صدور گناه از او مي
-وجه تعريف اشعريها كه مستلزم تعريف خود ابوالحسن اشعري است، نميمت 3انتقادي

اشعري قائل به سلب اختيار از شخص معصوم نيست، و اينكه : يابيم كهباشد، در مي
دهد گماني بيش نيست و همچنين اينكه شارح كتاب فخر رازي آن را به او نسبت مي

رد و برخي رافضيان به او نسبت تعريف منسوب به اشعري واقعيت ندا: گويدالمسلم مي
  .باشداند، نا به جا است بلكه تعريف مزبور در حقيقت از آنِ اشعري ميداده

شايد صاحب المواقف در وارد نكردن اعتراض مزبور بر تعريف : اگر گفته شود
  .ور نيستآبه خطا رفته باشد؛ پس عملكرد وي براي رازي الزام  ،انتخابي خود

خير، بلكه عملكرد او درست است، و جايز نيست اين انتقاد را بر : گوييمدر پاسخ مي
-خداوند گناه را در ايشان نمي: تعريف عصمت به توانايي بر فرمانبرداري و يا به اينكه

                                           
 .3/215ج  -  1
مراد از عصمت نزد اشعريان عبادت : گويدـ مي 139ي شيخ عليش در نهايه المريد ـ فهري در شروع المعالم ـ بنا بر گفته - 2
-اي بر ميباشد و اين هم به آفرينش قدرت بر هر عبادت دستور داده شدهچون و چرا ميآماده سازي عبد براي موافقت بي : از

آفرينش توانايي عبادت در : توفيق يعني» گويندآيد؛ مثل اينكه ميگردد كه قدرت از نظر آنان همزمان با فعل انجام شده پديد مي
 .2/118صد  شرح المقا. گرددپس عصمت توفيق عام محسوب مي. ي واقع شدنشلحظه

 .366المواقف ـ  -  3
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گردد، چون ـ از نظر آفريند، وارد كرد زيرا اين دو تعريف مستلزم سلب اختيار نمي
-فعل و توانايي بر انجام آن را به نسبت همهاشاعره ـ اختيار انسان پيش از آنكه خداوند 

ي افعال اختياري پيامبر و ديگر انسانها بيافريند، موجود است آنگاه، هر گاه اين اختيار 
به فعل تعلق گرفت و انسان تصميم قاطعانه بر انجام آن اتخاذ كرد، خداوند فعل و 

گيرد، و انسان تصميم يگاهي اختيار به فعل تعلق نم. آفريندرا مي آن قدرت بر انجام
با وجود آنكه اصل . آفريندكند خداوند نيز آنها را نميقاطعانه و جدي را اتخاذ نمي

اختيار موجود است پس خلق نكردن فعل و قدرت حادث بر انجام معصيت تنها مستلزم 
  شود نه فقدان اختيار اتخاذ نكردن تصميم جدي مي

كند شباهت احب المواقف از فالسفه نقل ميو اما تعريف اخير رازي با تعريفي كه ص
: عصمت از ديدگاه فالسفه ـ بنابر آنچه بدان اعتقاد دارند يعني: گويددارد چرا كه مي

اي است كه از گناهان ل شدن به واجب كردن و معتبر شمردن توانايي ـ ملكهقائ
  .پردازدپس از آن به نقد و بررسي اين تعريف هم مي 1.كندجلوگيري مي

پسندند، شيخ االسالم راجع احب كتاب الطوالع و شيخ االسالم اين تعريف را ميص
بهترين تعريفي است كه ارائه داده شده است ولي ابن قاسم اين اشكال را بر : به آن گفته
- تعريف مزبور را از طرف فالسفه ارائه شده و بر اصول ايشان پايه: كند كهآن وارد مي

اين : تواند چنين پاسخ بگويد كهشيخ االسالم مي: گويدسپس مي. ريزي گرديده است
: گذاري شده چرا كه جايز است گفته شودتعريف بر اصل ايجاب و استعداد پايه

                                           
 .)366المواقف ـ ( -  1
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اي است به محض آفرينش خدا پديد آمده و ـ بر اساس رسم معمول ـ عصمت ملكه
  1.داردن را از انجام گناه باز ميانسا

در حالي كه  ،به حد ناچار نرسد: ين مانع شرط گذاشته كهرازي در ا: بينيمآنگاه، ما مي
: گوينداينكه مي: ممكن است گفته شود. اندفالسفه و پيروانشان چنان شرطي نگذاشته

گردد زيرا جلوگيري از چيزي ، مستلزم ناچار كردن نمي...اي است كهعصمت ملكه
كه بر  را انتقادي »اقفالمو«گردد و لذا صاحب موجب ممتنع و محال بودن آن چيز نمي

شود، بر آوردن گناه مي سر عصمت خاصيتي است مانع: گفتآن كس وارد كرد كه مي
پسنديد چنان عمل بيضاوي نيز كه تعريف فالسفه را مي. كردنوارد) فالسفه(بر آنان 

  .كرد
اين : انداند، و گفتهآفرينش مانع غير نگهدارنده تعريف كرده: برخي عصمت را به

عصمت آزمون : گويدبا تعريف امام ابو منصور ما ترديدي سازگاري دارد كه ميتعريف 
برد، يعني فرد معصوم را بر فرمانبرداري مجبور و از گناه كردن و سختي را از بين نمي

به  ،كند بلكه لطفي از طرف خداوند است كه وي را با وجود بقاي اختيارناتوان نمي
  2.امتحان و آزمايش انسان تحقق يابدنمايد تا دي منع ميانجام كار نيك وادار و از كار ب

  .بيني شبيه تعريفي است كه رازي آن را پسنديداگر در تعريف باال دقت كنيد مي

                                           
 ).3/167االيات البينات ( -  1
 ).57، شرح الفقه االكبر قاري ـ 260، كليات ابو البقاء ـ 196ـ 1/195، المسامره 3/168االيات البينات ( -  2
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صادر نشدن معصيت چنين : بر تعريف عصمت به 1ي در شرح كتاب المحصولفراّق
بدون آنكه  بسياري از مكلفين كمي پس از رسيدن به سن تكليف: گيرد كهانتقاد مي

ميرند، و برخي صحابه هيچ گاه كفر وگناهان كبيره از ايشان مرتكب گناه شده باشند مي
شوند كه تعريف عصمت نيز آن جزو افراد معصوم محسوب نمي وجودسر نزده ولي با

  .كندبر آنان صدق مي
ـ 1: سازدبندي عصمت به سه قسم چنين روشن ميي موضوع را با تقسيمفراقسپس 

ـ عصمت فرشتگان، پيامبران و مجموع افراد 2گه داشتن و منزه خواندن خداوند دور ن
  .ـ عصمت افرادي كه گناه و معصيت از آنان سر نزده است3امت 

به صورت ذاتي واجب و قابل استدالل نيست، دانش و كالم نفسي خدا : قسم نخست
 ان تعلق نگرفته چونبا كالم زباني ازآن خبر مي دهدبدان تعلق گرفته ولي اراده بد كه

  .باشداراده تنها در چارچوب ممكنات مي
واجب بودنش ذاتي نيست، بلكه دانش، اراده و كالم نفسي خداوند بدان : قسم دوم

تعلق گرفته و با كالم زباني يا معجزه از آن خبر داده و به صورت واجب سمعي در آمده 
پيامبران : گويدرح البرهان ـ ميي ـ در شزرما. و اعتقاد ورزيدن بدان بر ما واجب است

آنچه در حق انسان جايز است در حق ايشان نيز جايز است، : همچون انسانها هستند
اين چيز : مگر اينكه معجزه بر نفي آن از ايشان داللت كرده يا خودشان گفته باشند

  .نسبت به ما درست نيست كه در آن صورت ممتنع خواهد بود

                                           
 .169ـ 3/168نويسنده اآليات البينات ي فتهگ بنا بهـ  -  1
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الم نفسي خدا بدان تعلق گرفته ولي نه با كالم زباني و نه دانش، اراده و ك: قسم سوم
آيد و اعتقاد داشتن به با معجزه از آن خبر نداده است، پس واجب سمعي به حساب نمي

در حق هر فردي از افراد امت سر زدن يا سر نزدن گناه از  ،باشدآن نيز بر ما واجب نمي
ناه از وي در علم خدا مقرر شده او جايز است گرچه در واقع آن كس كه سر نزدن گ

شود جز اينكه باشد واجب است مرتكب گناه نگردد وگرنه علم خدا به جهل تبديل مي
  .اين آگاهي از ما پنهان شده و دسترسي بدان نداريم

علما بر ثبوت عدالت براي تك تك افراد امت اتفاق نظر دارند، : 1گويدميابن قاسم 
از ارتكاب گناه كبيره، فرو مايگيهاي كوچك و : ت كهاي اسكه عدالت عبارت از ملكه

بنابراين ثبوت عصمت از گناهان مزبور براي تك تك . كنديل مباح جلوگيري ميذار
آيد كه يا تعريف عدالت به آنكه گفتيم و يا اختصاص عصمت به افراد امت الزم مي
ريف عصمت ـ آن مراد از ملكه ـ در تع: گردد جز اينكه گفته شودپيامبران باطل مي

كند ولي در تعريف عدالت چنان نيست و به صورت است كه براي هميشه جلوگيري مي
عصمت نيز چنان است به دليل : شودگاهي ادعا مي: گويدآنگاه مي ،موقت وجود دارد

آنكه علما راجع به وجود آن پيش از پيامبري اختالف دارند مگر اينكه پاسخ داده شود 
  .ي جلوگيري هميشگي از آن شده استن ارادهبعد از به دست آمد
: اگر بگويي: گويد، مي117ـ 2/116ي خود بر شرح جمع الجوامع عطار در حاشيه

ـ عدم معصيتش وارد 2بنابر سمعي بودن عصمت همساني كسي كه ـ همچون صهيب

                                           
 .168ـ 3/167اآليات البينات  -  1
 .كردترسيد نافرمانيش نميبهترين بنده صهيب است، اگر از خدا هم نمي: پيامبر خدا راجع به وي فرمود -  2
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ي پيامبران است در پاسخ آيد؛ حال آنكه گناه نكردن ويژهمبر الزم ميياشده است با پ
ي غير پيامبران وارد شده بسان تعريف و مبالغه در ستايش است؛ آنچه درباره: گوييممي

آنچه راجع به غير ايشان وارد شده ظني . به عكس آنچه در حق پيامبران وارد شده است
  .1و قابل تخصيص است

رساند پذيرفتني آنچه سخنان آنان ـ از تخصيص عصمت به پيامبران ـ مي: گويممي
صادر نشدن گناهي كه با خبر زباني از آن خبر داده : تي اگر مقصود ما از آننيست؛ ح

اين اختصاص دادن را در كتابهاي . ي بدان معتقد است، باشدفراقشده باشد، چنانكه 
ي پيامبران، فرشتگان و همه: است كه اين ايمام؛ تمام آنچه بدان دست يافتهمعتبر نيافته

  .هر معصومي بايد يكي از اينها باشد: كس نگفته اند ولي هيچمجموع امت معصوم
برند امامانشان شود در حالي كه اهل تشيع گمان ميچطور ادعاي چنين تخصيصي مي

هاي ديگر اسالمي بر آنان انتقاد نگرفته كه عصمت قهمعصوم هستند و هيچ يك از فر
اي اثبات عصمت ي پيامبران، فرشتگان و مجموع امت است بلكه داليلشان را كه برويژه

ي اعتبار ساقط اند، مورد انتقاد قرار داده و از درجهامامانشان بدانها استناد ورزيده
  2.اند كرده

امانت، راستگويي و : هاي ايشان يعنيآيا مگر عصمت پيامبران بسان ديگر ويژگي
ن جذام، پيسي و امثال آنا: فقدان چيزهايي كه موجب تنفر و انزجار مردم از آنان يعني

                                           
از اين لحاظ ظني است كه از طريق خبر واحد ثابت شده و احتمال حمل بر تعريف و ستايش وجود دارد و تخصيص آن به  -  1

 .برخي زمانها يا برخي گناهان قابل قبول است
 ).3/327ي شرح المواقف شرح تجديد الطوسي اثر قوشجي در حاشيه( - 2
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نيست؟ و آيا مگر اثبات و واجب پنداشتن اين ويژگيها براي ايشان به معني نا ممكن 
بودن وجود آنها در ديگران است؟ و بايد هر فردي از افراد امت مرتكب خيانت و دروغ 
گشته و مبتال به جذام و پيسي شود تا پيامبران بر آنان برتري يابند؟ و آيا وجوب 

ي افراد امت مرتكب كفر بدين معني است كه بايد همهعصمت پيامبر از كفر مثالً 
شوند؟ هيچ كس چنين چيزي را نگفته و تصور نميشود كسي هم چنين اعتقادي داشته 

  .باشد
اگر فرض شود اين گفته از پيامبر به تواتر رسيده ـ يا خودمان رو در رو از ايشان 

آيا . زندناهي از او سر نميابوبكر فرد راستگويي است و هيچ گ: ايم ـ كه فرمودهشنيده
شود؟ و آيا اين اعتقاد موجب نبوت ابوبكر در اين حالت اعتقاد بدان بر ما واجب نمي

  گردد؟ مي
ي پيامبران باشد؛ و حديث صهيب واجب نيست عصمت ويژه: واقعيت اين است كه

حتمي  كند، اعتقاد بدان بر ما الزم ومتواتر و به صورتي يقيني بر عصمت وي داللت مي
  .است

نهد، حتمي و الزام آور ي ميان عصمت پيامبران و ديگر افراد تفاوت ميفراقو اما اينكه 
علما متفق القولند بر : آنچه شايسته است در تفاوت آن دو گفته شود اين است كه. نيست

اينكه در حق هيچ فردي از افراد امت نصي قاطع و اجتناب ناپذير راجع به عصمتش 
  .توارد نشده اس
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  اندچيزهايي كه پيامبران از آنها نگه داشته شده
  

يا دعوت و : انداند دو گونهاز آنها نگه داشته شده )عليهم السالم( چيزهايي كه پيامبران
كند و يا ارتباطي به اصل دعوت ندارد كه در ذيل به تبليغ را دچار آسيب و ناكامي مي

  :پردازيمبيان هر يك از آنها مي
  .گرددناكامي دعوت مي ومت پيامبران از چيزهايي كه موجب اختالل عص: بخش اول

كند واجب است پيامبران از هر آنچه دعوت را زير سوال برده و آن را مختل مي
مخفي نگه داشتن رسالت، دروغ پردازي در : معصوم و نگه داشته شده باشند مانند

ي ها، كوتاهي در انجام وظيفهادعاي رسالت، بي خبري از احكام فرود آمده، ترديد در آن
تبليغ آنها، مجسم شدن ابليس در صورت و شكل فرشته در نظر ايشان، فريفتن آنها در 

شان از طريق وسوسه افكني، به عمدي در آغاز و پس از رسالت، چيرگي او بر انديشه
كنند و به عمدي بيان كردن هر گونه حكم شرعي بر هر خبري كه از جانب خدا نقل مي

ف آنچه بر ايشان نازل گشته است آن بيان كردن خواه به صورت گفتار يا كردار و خال
  .خواه آن گفتار خبر باشد يا چيزهاي ديگر

ي آنها اتفاق نظر دارند، چون معجزاتي كه اهل اديان مختلف بر عصمت ايشان از همه
آورانم در پيام : و مانند اين است كه خداوند فرموده باشد(از دست آنان ظاهر گشته 

كند زيرا اگر چنان بر آن داللت مي) كنند راستگو هستندتمام آنچه از طرف من ابالغ مي
گردد كه اين نيز چيزي در حق ايشان جايز باشد منجر به ابطال داللت معجزات مي

  .محال و نا ممكن است
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كند؛  ي آنچه بر او فرود آمده تبليغدستور داده كه همه خداوند به پيامبرمان محمد
اش عمل نكرده است؛ و و روشن ساخته كه اگر در چيزي از آن كوتاهي نمايد به وظيفه

گذارد گمراهش همچنين توضيح داده كه وي را از تمام مردم محفوظ نگه داشته و نمي
كند و عذاب سازند و مانع سر راهش شوند؛ و اينكه اگر بر او دروغ بندد نابودش مي

  .ردآوخود را بر وي فرود مي
آنگاه، خداوند ـ با وجود آن ـ شهادت ابالغ، راستگويي، تمسك ورزيدن به دستورات 

پيامبر نيزچنان .شاهراه بندگي رابراي اوآورده استالهي و راهنمايي كردن به سوي حق و
  .اندازدروشن ساخته كه بي دريغ به دين خدا دست مي داده و شهادتي براي خود

  :فرمايدخداوند مي

 mi  k  j  q  p   o  n  m  lr  x  w  v  u    t  sy    z

}  |    {~    e  d  c  b  a  `  _l          )٦٧: المائدة (  
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده ! ) خدا ، محمد مصطفي ( اي فرستاده   

ن را و آنا( برسان ) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي ، به مردم ( است 
و ايشان ( اي  نرسانده) به مردم ( ، و اگر چنين نكني ، رسالت خدا را ) بدان دعوت كن 

چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر عهده تو است ، و كتمان . اي  را بدان فرا نخوانده
خطرات احتمالي ( و خداوند تو را از ) . جزء از جانب تو ، كتمان كلّ بشمار است 

زيرا سنّت خدا بر اين جاري است كه ( دارد  مردمان محفوظ مي) ت و آزار كافران و اذي
و مشركاني را كه درصدد اذيت ( خداوند گروه كافران ) و . شود  باطل بر حق پيروز نمي
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خواهند برابر خواست آنان دين خدا را تبليغ كني ، موفّق  آيند و مي و آزار تو برمي
  .نمايد  را هدايت نمي) گرداند و به راه راست ايشان  نمي

 m  »  º     ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °

¾    ½  ¼¿  Ã    Â  Á  ÀÄ    É  È  Ç  Æ  Å

Î  Í  Ì  Ë   ÊÏ     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðl      )113نساء ـ ال (  

  
و پيام آسماني و رحمت صمداني تو ( اگر فضل و رحمت خدا نبود ! ) اي پيغمبر (   

خواستند كه تو را گمراه سازند ، ولي جز  اي از آنان مي ، دسته) فت گر را در بر نمي
چون خدا تو را از كيد و مكر آنان باخبر ( توانند گمراه سازند  خويشتن را نمي

توانند كمترين زياني به تو  آنان نمي) . دهد  گرداند و بينش تو حق را تشخيص مي مي
) ترازوي جداسازي حق از باطل است  قرآن را كه( برسانند ، چرا كه خداوند كتاب 

از شرائع ( و چيزي ) به دل تو القاء نموده است ( بر تو نازل كرده است و حكمت را 
آن را بياموزي ) جز در پرتوِ وحي ( توانستي  را به تو آموخته است كه نمي) و احكام 
    .فضل خدا در حق تو و رحمت او بر تو بزرگ و فراوان بوده است . و بداني 

 mc  b    a  `  _            ^  ]  \      [   Z  Y  X  W  V  U  T  S  Rd  

k  j      i   h  g  f  el    x  w   v  u    t       s  r  q  p   o  n  m
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     i   h   g     f  e  d       c  b   a  `  _  ~  }  |  {     z       y

k  jl        )٤٧ - ٣٨: الحاقة (  
قرآن ( اين   ! بينيد  خورم به آنچه نمي و سوگند مي   ! بينيد  خورم به آنچه مي سوگند مي  

به نام ( پيغمبر بزرگواري ) زبان ( از ) كه ( گفتاري است ) از سوي خدا آمده است و 
چنان كه شما گمان ( و سخن هيچ شاعري نيست    )شود  محمد ، پخش و تبليغ مي

و    ) . افتيد  و به دنبال حق و حقيقت مي( آوريد  كمتر ايمان مي شما) اصالً . بريد  مي
و يادآور حق و ( گيريد  اصالً شما كمتر پند مي. گفته هيچ غيبگو و كاهني نيست 

از ) بلكه كالمي است كه (    ) . نهيد  گرديد ، و درست و نادرست را فرق مي حقيقت مي
اي سخنان را به دروغ بر ما  اگر پيغمبر پاره   . جانب پروردگار جهانيان نازل شده است 

   . كرديم  سپس رگ دلش را پاره مي   . گرفتيم  ما دست راست او را مي   . بست  مي

و ( او شود ) اين كار ما در باره ( توانست مانع  و كسي از شما نمي   :آيهو
   ) . مرگ را از او باز دارد 

 mF  E  D   C  B  AG  J          I  H    P  O  N  M   L  K

W  V  U  T      S  R  QX      b  a  `  _  ^   ]  \     [  Z  Y

h  g  f  e  d  ci     o          n  m  l       k      jl    )٥٣ - ٥٢: الشورى (  
ايم ، به تو نيز به فرمان خود جان را  همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده  

تو كه ) پيش از وحي . ه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است ك( ايم  وحي كرده
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ايم كه در  دانستي كتاب چيست و ايمان كدام ، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده نمي
مردمان را ( تو قطعاً . بخشيم  پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي

راه خدائي كه متعلّق بدو است همه    . سازي  به راه راست رهنمود مي) با اين قرآن 
و هر ( گردد  همه كارها به خدا بازمي! هان . چيزهائي كه در آسمانها و زمين است 

پذيرد ، و هر چيزي بدو  كاري تحت نظارت دقيق او و با اطّالع و اجازه او انجام مي
   ) . مربوط است 

 m  n  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d

   r  q  p  o  w  v  u  t  s

  q a            `  _  ~  }  |  {  z   y  xl  
  ) ١٥٧: األعراف(

كنند از فرستاده  كساني كه پيروي مي) دهم به  به ويژه رحمت خود را اختصاص مي(   
در ) داند و وصف او را  خواندن و نوشتن نمي( پيغمبر امي كه ) خدا محمد مصطفي ( 

دهد و از كار زشت  او آنان را به كار نيك دستور مي. يابند  تورات و انجيل نگاشته مي
سازد و  نمايد و ناپاكها را بر آنان حرام مي ها را برايشان حالل مي دارد ، و پاكيزه بازمي

فرساي همچون قطع مكان نجاست به منظور  احكام طاقت( اندازد بند و زنجير  فرو مي
آورد  ايشان به در مي) دست و پا و گردن ( را از ) طهارت ، و خودكشي به عنوان توبه 

پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او ) . رهاند  و از غُل استعمار و استثمارشان مي( 
قرآن نام است و همسان ( حمايت كنند و وي را ياري دهند ، و از نوري پيروي كنند كه 

. ت ، بيگمان آنان رستگارند به همراه او نازل شده اس) نور مايه هدايت مردمان است و 
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  m    R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H   G  F  E  D  C      B  A

  U  T   Sl           )٤ – ١: النجم(   
گمراه و ) محمد ( يار شما    ! كند  سوگند به ستاره در آن زمان كه دارد غروب مي  

و از روي هوا و    . هه نرفته است منحرف نشده است ، و راه خطا نپوئيده است و به كژرا
چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است ( آن  . گويد  هوس سخن نمي

  .گردد وحي و پيام مي) از سوي خدا بدو ( جز وحي و پيامي نيست كه ) 
  :فرمايدو يا اينكه در آخر عمر پيامبر مي

  mu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kv    cl  
  ).3مائده ـ  (

با عزّت بخشيدن به شما و استوار ( دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام ( امروز 
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين ) داشتن گامهايتان 

  .) خداپسند براي شما برگزيدم
ام جز را فرو نگذاشتههاي خدا هيچ يك از دستورات و نهي: فرمايدپيامبر خدا نيز مي

روايت كرده و استاد احمد  87شافعي آن را در الرساله ـ . (اماينكه به شما ابالغ نموده
  .شاكر صحت آن را به اثبات رسانده است
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سوگند به خدا اگر خورشيد را در ! اي عمو: طالب فرمود بوو خطاب به عمويش ا
امر دست بردارم، آن را فرو بگذارند كه از اين  مدست راست و ماه را در دست چپ

  1.رداند و يا در راه آن جان سپارمگذارم تا خدا آن را چيره گنمي
، از يكي از 47اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ـ : امثال آنچه فخر رازي در كتاب

كند ـ نقل مي الكريم بن عجرد موسوم به عجاردهپيروان عبد: هاي خوارج ـ يعنيفرقه
ي عشق، نيست چون درباره قرآني يوسف جزو سوره: ايشان معتقدند مبني بر اينكه

شود از خدا صادر شده باشد، و يا عاشق و معشوق وارد شده و چنين چيزي نيز نمي
، از 13مقاالت االسالمين و اختالف المصلين ـ : آنكه امام ابوالحسن اشعري در كتاب

علي خدا : كننده آنان گمان ميكند كاهل تشيع نقل مي 2يبرخي گروههاي افراط گرا
علي او را گسيل داشت تا : گوينداست و پيامبر را تكذيب كرده، دشنام داده و مي

را به خود نسبت داد، در ) امر تبليغ دين(ماجرايش را براي مردم روشن سازد، ولي آن 
جات گذارد چون امثال اين گروه و دستهصحت اجماعي كه بدان اشاره شد تاثير نمي

  .آيندي مسلمانان به شمار ميدون شك كافر و خارج از دايرهب

                                           
 ..)1/287، السيره الحلبيه 1/77بهجه المحافل (-  1
روي كرده و ي علي غلو و زيادهعلت نامگذاري ايشان به تندرو اين است كه چون درباره: گويدمي 5اشعري در مقاالت ـ  - 2

 .زبان راندند سخنان بزرگ و خطرناكي در حق او بر
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  وغ اشتباهي در راستاي تبليغ دعوتعصمت پيامبران از در
  

ي تبليغ دين بدور الزم است پيامبران از دروغ عمدي در زمينه: كه قبال روشن شد
الف و اما ائمه راجع به عصمت ايشان از دروغ اشتباهي و از روي فراموشي اخت .باشند

  1.نظر دارند
بلكه او  ،آيدجهل كامل پيامبر نسبت به دين خدا از آن الزم نمي: و اما ديدگاه دوم

يا همچون  ،رفتهمعتقد به آن است كه بر وي فرود آمده ولي به اشتباه از زبانش در 
بيشتر تعبيرات نويسندگان با . شخص خوابيده بدون قصد و نيت از زبانش در رفته است

قاضي ابوبكر به : گويدمي 1/243براي مثال آمدي در االحكام . ه سازگار استاين ديدگا

                                           
پيامبر بخواهد خبر خالف واقع را از روي اعتقاد به واقعي بودنش بر زبان راند، : آيا مقصود از دروغ اشتباهي اين است كه - 1

شود دچار اشتباه گردد؟ مثل اينكه خداوند بر او فرود آورده كه نمازهاي واجب پنج عدداند، ولي كه در فهم آنچه بر او نازل مي
معتقداست كه نمازهاي واجب پنج : خداوند نماز را فرود آورده مانند اينكه: باه معتقد باشد كه شش عدد است و بگويداو به اشت

  .خداوند شش نماز را فرض كرده است: اش پيشي گيرد و بگويدخواهد بدان خبر دهد، ولي زبانش از انديشهنماز است، و مي
قاضي داللت : 2/22گويد كند، چرا كه ميضد در شرح المختصر چنين القا ميبدون شك احتمال نخست بعيد است گرچه تعبير ع

بر صدق : يجمله. كند پس دروغ اشتباهي جايز استآن را بر مطلق راستگويي منع كرده و گفته بر صدق اعتقادي داللت مي
كند كه خبر در اعتقاد پيامبر صادق است رساند كه معجزه از ديدگاه قاضي تنها بر اين امر داللت ميگاهي اين را مي... اعتقادي
پيامبرمعصوم :چون ايشان اجماع كرده اند:نظر از مطابقت يا عدم مطابقت آن با واقع دليل بعيدي اين ديدگاه اين استصرف

كسي كه دليلي را بر صحت : و همچنين 2/88الشفا : بدان بر خالف حقيقت يا ترديد در آن است.ازجهل به دين خداواعتقاد
كند به منظور اثبات مطابقت ادعايش با واقعيت است نه براي اثبات اينكه مطابق اعتقاد خويش است هر چند با دعايي ذكر ميا

اي كه خدا آن را اقامه كرده براي داللت بر مطابقت خبر با معجزه: معقول نيست قاضي چنين فهميده باشد. جهان هم مخالف باشد
ق واقعيت بوده باشد يا نه؛ حال آنكه خداوند آن معجزات را تنها به منظور اثبات مطابقت خبر اعتقاد پيامبر خواهد بوده مطاب

 .پيامبر با واقعيت اقامه كرده است
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مقصود  ،ي تصديقكاريها و اشتباهات زباني در دايرهدليل اعتقاد به داخل نبودن فراموش
  .از معجزه، آن را جايز دانسته است

د از مقصو: توانيم عبارت عضد را به تعبيرات ديگران ارجاع دهيم و بگوييمالبته مي
كند كه اين است كه معجزه تنها بر صدق خبري داللت مي... ي بر صدق اعتقاديجمله

بدان معتقد بوده ـ يعني خواسته آن را بر زبان آورد ـ و بر خبري كه معتقد به صادق 
  .كند يعني نخواسته آن را بر زبان جاري سازدبودنش نبوده داللت نمي

ي از باقي گذاشتن عبارت بر ظاهرش بهتر سخنان فوق گرچه تاويل بعيدي است، ول
  .تا آنجا كه اطالع داريم هيچ كس به اين موضوع نپرداخته است ،است

و اين رأي مورد  1يني و اكثر ائمه معتقد به وجوب آن هستنديااستاد ابو اسحاق اسفر
  .باشدتاييد و پسنديده مي

تباهي را از ايشان قاضي ابوبكر باقالني معتقد به عدم وجوب آن و صدور دروغ اش
  .تر استاين رأي درست: گويدآمدي مي 2جايز دانسته است

                                           
ي آن وجود نداشته، به عنوان دليل عليه آن اقامه كرده همه: فرمايدي پيامبر را كه مي، اين گفته99ـ 2/98ـ شارح المسلم 1

نخواسته از جهان : يعني. ي آن به گمان و اعتقاد خودش رخ نداده استهمه: مراد اين است كه: ادهاسفر اييني پاسخ د. است
  .خارج خبر بدهد بلكه خواسته از آنچه در گمانش وجود دارد خبر دهد كه راجع به آن صادق است

ـ 2ـ از يادم نرفته 1: ي دو خبر استدر بر گيرنده... ي آني همهاساساً چنين اعتراضي وارد نيست چون جمله: تواني بگوييمي
  .آمده است 2/68چنانكه در روايت بخاري . امكوتاهي نكرده
باشد اين خبر چه با آيد بلكه خبر از حالت نفسش مينه ابالغي است و نه بيان حكمي شرعي به حساب مي: خبر نخست

  .واقعيت تطابق ندارد ولي ربطي به موضوع بحث ما ندارد
 .پس اعتراض وارد نيست. گرچه خبري بالغي و بيان يك حكم شرعي است؛ ولي با واقعيت تطابق دارد :و اما خبر دوم

-ايشان دروغ در امر تبليغ را بر پيامبران جايز مي: كنند كهشنيدم از برخي كراميها نقل مي: گويد، مي4/2ابن حزم در الفصل  - 2

از ميان : گويدمي 168اصول الدين بدان تصريح كرده و در ص : در كتاب دانند يعني از روي اشتباه چنانكه ابو منصور بغدادي
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معجزه چنانكه بر معصوم بودن ايشان از دروغ : اندابو اسحاق و همفكرانش گفته
نمايد زيرا مانند اين كند بر عصمتشان از دروغ اشتباهي نيز داللت ميعمدي داللت مي

- كند راست ميتمام آنچه از طرف من تبليغ ميام در بنده: است خداوند فرموده باشد

گردد كه چيز گويد پس اگر چنان چيزي جايز باشد داللت و هدف از معجزه نقض مي
  . محالي است

كند؛ بلكه در معجزه بر مطلق صدق داللت نمي: گويندقاضي و همفكرانش نيز مي
و اما در  ،ام دهدكند كه به خاطر آورد و با قصد و نيت انجمواردي بر آن داللت مي

                                                                                                           
او هنگام ابالغ : برنديعني پيروان ابن كرام، كساني وجود دارند كه خطا در تبليغ را براي پيامبر جايز دانسته و گمان مي(ايشان 

آنها : تلك الغرانيق العلي، شفاعتهاترتجي: و گفت به خطا رفت 20نجم ـ ) و منات سومين بت ديگر: دو مناه الثاله االخري: يآيه
آوردن آن جمالت بر زبان از تلقينات شيطان در اثناي : اندياران ما گفته. هاي برتراند كه شفاعتشان جاي اميد استكار وانك

داستان ) اندن استناد كردهكه اينان بدا(داستان غرانيق : گويممي. باشندقرائت پيامبر بود و مشركان گمان بردند جزو قرائتش مي
كساني به آن متاثر شده . انداش كردهدروغيني است كه ملحدان به منظور ضربه زدن به دين و شبه افكني در آن ساخته و پرداخته

و ابن حجر در  1/189، و برخي محدثان مانند ابن سعد در طبقات 17/13و برخي از مفسران همچون طبري در تفسير خود 
  .صحت آن را گمان كردند 8/306 فتح الباري

ي دين افرادي را برگزيد تا نيرنگ دشمنانش را پس راند، آبرويش را پايمال و داليلي كوبنده و روشن ولي صاحب و نگهدارنده
 ، قاضي عياض75ـ 2/73ابن العربي در احكام القرآن : مانند. بر جعلي بودن اين داستان از لحاظ نقل، عقل و لغت را اقامه كند

ي تفسير اي كه ضميمهو استاد محمد عبده در بحث ويژه 282ـ 1/279، سيد عبدالعزيز دباغ در االبريز 121ـ 2/116در الشفا 
  .160ي فاتحه است در ص سوره

 از ابن جرير الهام گرفته و: اي تاويل كرده كه راجع به آن گفتهعالوه بر آن، ابن العربي آن را ـ بر فرض صحيح بودنش ـ گونه
پيامبر مشغول قرائت قرآن بود كه به شيطان در حين تنفسي ازتنفسها : اند و آن اينكهقاضي عياض و ابن حجر نيز آن را پسنديده

اي كه افراد نزديك پيامبر آنها را شنيدند و به گمان اينكه جزو اينكه در كمين نشسته بود و آن كلمات را بر زبان راند به شيوه
 .آشكار كردندجزو سخنان ايشان است 
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كند پس از دروغ ي فراموشي و اشتباهات زباني بر صدق در آنها داللت نميزمينه
  1.آيدشتباهي نقض داللتش الزم نميا

- آنگاه بي اعتمادي شنونده به هر گونه خبري الزم مي: بر او اعتراض گرفته شده كه

است است و يا اينكه چون جايز است از روي قصد و عمد بوده باشد ـ كه قطعاً ر. آيد
ناخودآگاه از روي اشتباه بر زبان مباركش جاري شده باشد كه احتمال راستي و دروغ 

و هر گاه هر خبري  ،بودن را دارد زيرا دليلي براي شنونده بر نهان وي وجود ندارد
رود بنابراين معجزه بر صدق هيچ احتمال دروغ اشتباهي داشته باشد اعتماد از بين مي

كند گرچه مرا بر راستي نيتش راهنمايي كند ولي هيچ خصوصي داللت نميخبر به 
  2.اي در بر نداردآيد و نتيجهنمياي از اين داللت به دست فايده

هر گاه از روي اشتباه دروغي بر زبان : از جانب قاضي چنين پاسخ داده شده كه
ي ده نشده نشانهمباركش جاري شود بايد راجع به آن هشدار داده شود ولي هشدار دا

  3.رودباشد پس اعتماد از بين نميصادق بودنش مي
: كنددو چيز بر صداقت پيامبر در اخبارش داللت مي: ي پاسخ اين است كهچكيده
بنابراين معجزه به تنهايي بر صدق . گاهي ندادن راجع به صدور دروغ از ويآمعجزه و 

كنيد ـ بعيد به انكه مالحظه ميكند كه اين هم ـ چنهيچ خبر به خصوصي داللت نمي
  .كنم هيچ كس بدان معتقد بوده باشدرسد و گمان نمينظر مي

                                           
 .)2/99، شرح المسلم 2/224التقرير ( -  1
 .)همان( -  2
 .)همان( -  3
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كنيد از طريق خبر صورت اين هشدار دادن كه از آن بحث مي: گوييمسپس به او مي
و آنكه بر يكي از دو چيز مشابه جايز باشد اشتباهي صادر يافته و آن كس كه  ،پذيردمي

اي ه شده صادق است لذا بي اعتمادي همچنان باقي است و نكتهبر دروغش هشدار داد
از روي دروغ اشتباهي صادر : توان گفتي اين هشدار دادن هم ميدرباره: ديگر اينكه

-شده است پس او نيز نيازمند هشدار ديگري است و هكذا كه در نهايت به تسلسل مي

  .انجامد
در امر هشدار دادن معصوم است تا پيامبر از دروغ اشتباهي : جز اينكه گفته شود
كوتاه  را چرا راه: گويماين تاويل هم بعيد است، زيرا به او مي. مشكل سابق پيش نيايد

  د و از اساس درغ اشتباهي را منع نماييد تا اشكال مزبور پديد نيايد؟يكننمي
بارش را در آيد امت اعتماد به راستي اخي تو الزم ميبنابر گفته: گوييمآنگاه به او مي

ي هنگام شنيدن از دست بدهند و منتظر زمان هشدار باشند كه چنان چيزي بنا به گفته
شارح المسلم دور از ادب و انصاف است؛ و همچنين اجماع صحابه بر شتاب به سوي 

شد، ديدگاه مزبور را ي هر خبري كه از زبان مباركش صادر ميتصديق ايشان درباره
گفتم : گويدعبداهللا بن عمر ـ رم ـ مي: ايت را مد نظر قرار بده كهسازد و اين روباطل مي

 يدر هنگام خوش: گفتم. آري: شنوم بنويسم؟ فرمودآيا هر چه را از تو مي! اي پيامبر خدا
هـ با وجود 1. رانمبله، زيرا من در همه حال جز حق را بر زبان نمي: و خشم نيز؟ فرمود
  .خيزدي اشتباه و فراموشي بر ميدر حالت خشم بو: انكه معلوم است

ي وجوب عصمت پيامبران از دروغ اشتباهي نقل كرديم آنچه از وجود اختالف درباره
  .اندچيزي است كه بيشتر دانشمندان بدان اشاره كرده
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 2/115لشفا قاضي عياض ـ در اين راستا ـ توضيحات ديگري دارد و در كتاب ا
يشان چيزي است كه هيچ كس در امتناع آن سر زدن دروغ اشتباهي از ا« :گويد مي

ما براي اثبات اين حكم هم : گوينداختالف ندارد جز اينكه ابو اسحاق و همفكرانش مي
در اختيار داريم و قاضي ابوبكر و ) معجزه(و هم دليل عقلي ) اجماع(دليل نقلي 
- را نمي ما فقط دليل نخست را داريم و داللت معجزه بر اين حكم: گويندپيروانش مي

ي مورد اختالف داللت كردن و نكردن معجزه بر آن است، نه اصل پذيرند بنابراين نقطه
  .»حكم و نه داللت اجماع بر آن

هاي قاضي عياض حمل كرد، بدين ترتيب كه ممكن است توضيح اكثريت را بر گفته
يل قاضي صدور دروغ اشتباهي از ايشان را به دل: معناي سخن ايشان مبني بر اينكه

داللت نكردن معجزه بر امتناع آن جايز دانسته است، اين چنين تفسير كنيم كه قاضي آن 
داند، و اما از لحاظ را از لحاظ عقلي به خاطر داللت نكردن معجزه بر امتناع آن، جايز مي

  :گويدچنانكه راجع به صدور كفر از ايشان چنان مي ،داندنقل و داليل شرعي جايز نمي
ن در يي وجوب معصوم بودنشان از دروغ در غير از امور مربوط به دهو اما دربار

  .كنيمبخش دوم بحث مي
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  عصمت پيامبران از اشتباه در افعال تبليغي
  

: ي ايشان از دروغ اشتباهي در گفتار تبليغي دو روش وجود داردكه درباره معلوم شد
ن را گزارش وش ديگر اتفاق بر آوجود اختالف در وجوب آن و ر نخست روش
  .كند مي

اختالف در وجوب معصوم بودنشان هم از اشتباه : اگر روش نخست را ادامه دهيم
كردن در كردارهايي كه نشان تبليغ، تثبيت احكام و آموزش امت بر پيشاني آنها وجود 

يابد و در اين بخش گروهي از همفكران استاد ابو اسحاق به دليل ورود دارد، جريان مي
  .كنندروي مياز قاضي ابوبكر دنباله ـ ج ـاشتباه پيامبر خدا  احاديث حاوي

وب در بينيم ايشان ـ با وجود اتفاقشان بر وجو اگر هم روش دوم را ادامه دهيم مي
  .گردندكند در اينجا دچار اختالف ميبدان اشاره مي 1آنها ـ چنانكه قاضي عياض
  :اينجا نيز معتقد به وجوب هستند اي از علما به دو دليل دراستاد ابو اسحاق و عده

ي گفتار است، همانگونه كه معجزه بر وجوب كردار به منزله ،ـ از لحاظ تبليغ1
  .خواهد كردكند، بر وجوب آن كردار هم داللت عصمت در گفتار داللت مي

  .ـ سر زدن اشتباه در فعل تبليغي نيز موجب ترديد و طعنه زدن است2
ا تاويالتي كه نياز به پرداختن مفصل بدانها وجود ندارد، و احاديث حاوي اشتباه را ب

  .كنيماند كه به برخي از آنها اشاره ميتاويل و توجيه كرده

                                           
 .143ـ  2/142الشفا  -1
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اكثر فقها و متكلمان قائل به درست بودن صدور اشتباه در كردار تبليغي هستند زيرا 
يغي و از كردار تبليغي ـ در حكمي كه بر اشتباه مترتب شده ـ آشكارتر از گفتار تبل

بر اينكه ايشان با همان حالت  1و علما اتفاق نظر دارند ،احتمال كمتري برخوردار است
شوند و بالفاصله حكم واقعي مانند بلكه هشدار داده ميو بدون تصحيح اشتباه باقي نمي

گاهي ـ كه صحيح است ـ و بر اساس رأي ديگري  ،گردد بنابراينآن بديشان معرفي مي
  .شوندز دنيا بروند هشدار داده ميپيش از آنكه ا

ي رخ دادن اشتباه در نماز و آنان براي اثبات ديدگاه خويش به احاديث وارده درباره
من تنها انساني هستم مانند شما، «: فرمود پيامبر خدا : حديث ابن مسعود مبني بر اينكه

از ياد بردم به شويد؛ پس هر گاه چيزي را شوم چنانكه شما دچار ميدچار فراموشي مي
  :اندكنند و در پاسخ به گروه اول گفته، استناد مي»من تذكر دهيد

سر زدن اشتباه كرداري ـ در حق ايشان ـ منافاتي با معجزه ندارد، آسيبي به 
گردد زيرا اشتباهات كرداري و و موجب ترديد و طعن نمي رساندتصديقشان نمي

گردد چنانكه در حديث ابن محسوب مي هاي بشريغفلتهاي قلبي ازويژگيها و نشانه
بلكه حالت فراموشي در اين جا باعث آموزش امت و تحكيم  ؛مسعود آمده است

شوم تا راه من دچار فراموشي مي«: شريعت است همانگونه كه پيامبر خدا فرموده است
گردد و از بر او مي اين حالت موجب افزايش تبليغ و اتمام نعمت. »و روش تعيين كنم

  . آميز بدور است اهـص و اهداف طعنههاي نقانهنش

                                           
 .2/144، الشفا 3/54شرح مسلم بر صحيح نووي  -  1
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به اينكه اشتباه در گفتار تبليغي ممتنع و كردار تبليغي نيز بسان  1پس اعتراف ايشان
ورت عدم مطابقه صگفتار است كه در صورت احتمال تطابق با اصل دين صادق و در 

كنند بر يي آنچه از طرف خدا ابالغ مكاذب خواهد بود و اينكه معجزه در همه
: گويدگفته وجود ندارد كه مي اين توان گفت معنايي برايكند، ميصداقتشان داللت مي

اشتباهات زباني نيز : توان گفتاشتباه در كردار منافاتي با معجزه ندارد و همچنين مي
دهد و حديث ابن هاي بشري است، بلكه بيشتر از اشتباهات كرداري رخ ميجزو نشانه

نمايند و شود پس يا همه را منع و يا همه را تجويز ميشتباه زباني هم ميمسعود شامل ا
باشد؛ ولي و داللت معجزه هم قطعي مي ،اين مساله قطعي و يقيين بخش است نه ظني

داللتشان ظني است ـ كه پيروان ابو اسحاق تاويالت گوناگوني  ،احاديث مربوط به اشتباه
  .اعتماد بر معجزه واجب استاند ـ بنابراين بر ايشان ذكر كرده

اند ميان مذهب خود و احاديث وارده اي از همفكران ابو اسحاق خواستهعده پس
   2آننه وقوع  ،پذيريماشتباه را نمي ما تداوم: اندتوافق و سازگاري ايجاد نمايند و گفته

يد عدم تأيگشتن به مذهب دوم است، زيرا پيروان آن نيز بيني اين گفته برچنانكه مي
  .را شرط گذاشتند پيامبر را در اين حالت

  3.كنيم نه اشتباه الهيما اشتباه شيطاني را منع مي: گوينداي ديگر ميعده

                                           
شود كه قائل به امتناع اشتباه گفتاري بر اساس روش دوم باشد و اما در راستاي روش اين سخن در برابر مخالفي گفته مي - 1
 .باشدي اعتراف كننده بدان ميگفتار وي را متقاعد ساختيم پس او به منزله ما قبالً راجع به امتناع اشتباه: گوييمول ميا
 .)3/171اآليات البينات ( -  2
 .)2/117حاشيه عطار ( -  3
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ي امت اتفاق دارند بر اينكه اين سخن نيز برگشتن به مذهب دوم است زيرا همه
  :فرمايدخداوند مي 1تسلط و قدرتي بر پيامبران ندارد شيطان

 m  n  m  l  k  j  u  t  s  r   q  p  ol  )٤٢: الحجر (  
  بي گمان تو هيچ گونه تسلط و قدرتي بر بندگان من نداري، مگر آن ( 

  .) گمراهاني كه به دنبال تو راه بيفتند
  :فرمايدو مي

  m   ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é  èl                 

  )٨٣ – ٨٢: ص (
را گمراه خواهم كرد مگر بندگان  ي آنانگفت به عزت و عظمت سوگند كه همه(

  .) مخلص تو از ايشان را
 از ابن مسعود روايت شده كه پيامبر خدا . ي خدا هستندپيامبران بندگان برگزيده

ي همراهش داده ري و فرشتهپهيچ يك از شما نيست كه اختيار وي دست «: فرمود
لي خدا مرا بر وي چيره كرد و من هم؛ و: فرمود! تو نيز اي پيامبر خدا: نشده باشد گفتند

  2.»دهندو اسالم آورد كه جز كار نيك را به من دستور نمي
  حق در اين مساله كدام است؟

                                           
 .)2/110الشفا ( -  1
 .اندبخاري نيز آن را روايت كرده، مسلم و 2/214شرح قاري بر شفا  -  2
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شود در اين مساله برداشت مي 201ـ 1/199المسايره و شرح آن : آنچه از كتاب
بندي را به سه قسم تقسيم كردارهاي پيامبر كه ،آيدبه شمار ميدرست و صحيح 

  :كند مي
ي اينكه اـ آن دسته از امور ديني، اذكار قلبي و امثال آنها كه انجام داده ولي نه بر1

در اين نوع همانند ساير . است بوده ي خودشروي كنند بلكه ويژهمردم از او دنباله
اكثر دانشمندان بر . باشدگردد و اشتباه و غلط كاري در آنها جايز ميانسانها محسوب مي

  .ارتباطي به موضوع بحث ما ندارد ،ن نوعاين باوراند و اي
ـ كردارهاي تبليغي كه هدف از آنها آموزش امت بوده است، بدين گونه كه پيامبر 2

خدا براي نخستين بار به انجام و بيان آن پرداخته و قبالً چنان كاري را در راستاي تبليغ 
وم از اشتباهات در اين گونه كردارها بدون ترديد معص. و آموزش انجام نداده باشد

  .كندچون معجزه بر آن داللت مي ،است
ـ كردارهاي تبليغي كه هدف از آنها آموزش مردم نبوده است، بدين شيوه كه پيشتر 3

داده تاجايي كه دردرون افراداستقراريافته باشد؛وآنگاه هدفش ازانجام  بارها آن را انجام
ت نامگذاري ايشان به كردارهاي عل. آنها تنها عبادت و بندگي باشد مانند ساير مردم

ي او نبوده و بسان كردارهايي است كه مقصود از آنها تبليغي اين است كه چون ويژه
ترين رأي جايز است ـ با شرط در اين نوع سوم بنا به صحيح. تبليغ و آموزش بوده است

 مزبور ـ اشتباه و خطا صورت پذيرد به خاطر حكمتي كه پيشتر بدان اشاره شد و آن
حكم : ي گفتار نيست و خبر دادن از جانب خدا هم مبني بر اينكهچون به منزله: اينكه

پس با داللت معجزه تضادي ندارد و اما بيان . آيدفالن چيز چنين است، به شمار نمي
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ي گفتار كرداري حكمي كه پس از آن بر اشتباه مترتب بوده است، بياني اولي و به منزله
رد و از قبيل قسم دوم به حساب ن صورت گيآباهي در است كه درست نيست اشت

  .آيد مي
گيرند، چرا احاديث مربوط به اشتباه كردن در نماز بدون شك در قسم سوم جاي مي

بردند كه آن نماز در حديث ذواليدين كه اگر نماز در ابتداي بيان بود صحابه گمان مي
-شدند و ذواليدين هم دربارهنمي مثالً دو ركعتي است و ميان اشتباه و قصر تفاوت قائل

پرسيد ولي علما راجع به واقعيت اين مساله دچار آشفتگي و ابهام شده و ي چيزي نمي
اند قسم دوم و سوم يك نوع و داراي يك حكم است، گروهي سر زدن اشتباه گمان برده

احاديث  اند و گروهي همرا منع و احاديث وارده را با تاويالتي دور از عقل تاويل كرده
قسم سوم در حقيقت . اندقرار داده و داللت قطعي معجزه را ناديده گرفته ستنادرا مورد ا

  .ملحق به قسم اول است
المسايره و شرح آن برداشت و توضيح دهم و تو : اين چيزي بود كه توانستم از كتاب

يي بر پرتوكنم كه في، حواله ميصالمست: را براي اطمينان از صحت برداشتن به كتاب
ميان علما اختالفي راجع به سر زدن فراموشي : گويد، مي2/214افكند و در جموضوع مي

در امور  اختالف آنها و اشتباه از پيامبران در عبادات مخصوص خود وجود ندارد؛ و
با تجويز غلط  ، همراهحال آنكه تصديق مي باشد،متعلق به تبليغ شرع و رسالت پيامبر 

  . كاري امكان ندارد
-و در امور متعلق به شرع و رسالت، شامل گفتار و كردار مي: يبدون ترديد جمله

بندي ما را يكي دانسته و در سخنان خود به شود، گو اينكه قسم اول و سوم تقسيم
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در عبادات مخصوص خود، اين است : يمعناي جمله. عنوان قسم اول قرار داده است
د گرچه ديگران نيز آن را انجام داده باشند به آنچه هدفشان از آن تبليغ نبوده باش: كه

  .دارددليل آنكه بعد از آن نقطه مقابلش را بيان مي
  .رسانندقسم دوم ـ عصمت پيامبران از چيزهايي كه به اصل دعوت آسيب مي
  :و يا بعد از آن 1معصوم بودن پيامبران از گناهان مخل به تبليغ يا پيش از بعثت است

  :ز گناهان پيش از بعثتـ معصوم بودنشان ا1
چيزي ازگناهان، يا از  وقوع بدان كه سخن گفتن در اين باره يا از لحاظ وقوع يا عدم

  .باشدحيث امتناع نقلي و يا از حيث امتناع عقلي آن مي
خداوند كسي را به : اين است كه هاما از لحاظ وقوع و عدم گناه، آنچه به ما رسيد

شريك براي خدا قرار داده باشد، يا دچار جهل يا شك  يك لحظه: پيامبري بر نگزيده كه
هي و دروغگويي تربيت گشته و يا لصفتي از صفاتش شده، يا بر شرارت، ابدر به وي يا 

  .مرتكب كارهاي فرومايه و كم ارزش شده باشد
بر اساس ايمان، : اين پست بي نظير انتخاب نموده كه رازبلكه فردي را براي اح

معرفت،  راستگويي، اخالق كامل، ويژگيهاي برجسته و درخشش نور يكتاپرستي، امانت،
  .ي پرورش و رشد كرده باشدونسيم زيباييهاي خوشبختي در

                                           
تصور مساله بسان تصور ممتنع است، زيرا گناهان و نافرمانيها پس از استقرار شريعت است : گويدمي 2/140صاحب الشفا  - 1
: دهدابو عبداهللا سنوسي در شرح الجزائريه، چنين پاسخ مي. شودهـ چونكه گناه بودن چيزي تنها از راه شرع شناخته مي 1

 1. مانند صورت زنا و امثال آنها. كه گناه بودن بعد از آمدن شرع ثابت شده است باشدمقصود اين است كه آن صورت گناهي مي
شايد اين . پيامبر پايبند شريعت پيش از خودش بوده است: گويدآيد كه ميهـ عالوه بر آن اين اعتراض بر ديدگاهي وارد نمي

 .193، هدايه المريى 3/171االيات البينات . نكته باعث شده باشد قاضي تعبير امتناع را به كار نبرد



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

125

  .انداخبار و آثار رسيده از پيامبران بر اين امر به تواتر رسيده و دست به دست هم داده
مي  و ضبط ثبت ،دادش از نبوت رخ ميپيگيهااگر چيزي از اين هرزگيها و فرومايه

هاي تحقيق و بازگو زيرا مردم بدان توجه كرده و انگيزه ،گشتو ميان مردم شايع مي شد
ي پا نهادن به دنيا تا دم مرگ شان از لحظهريز و درشت زندگي روزمرهنكات كردن 

ات متهم كردند، كفار ملتهاي پيشين ي افتراءپيامبرمان را با همه يهاقريش .موجود است
نكوهش قرار دادند؛ ولي در  مورد ي جعل و دروغ پردازيهايشانود را با همهپيامبران خ

ايم يكي از آنها ايشان را به دست برداشتن از عبادت ميان هيچ يك از آنها نشنيده
زد كافران و اگر چنين چيزي از پيامبران سر مي. خدايانشان سرزنش و توبيخ كرده باشد

آنان مردم : كردند كهو ايشان را اينگونه مالمت مي به سرعت برمال ساختهرا مخالفان آن
اند و چنان نمايند كه خودشان قبالً آن را عبادت كرده يا انجام دادهرا از چيزي منع مي

آنان مردم را از : گفتندتر از اين سرزنش بود كه ميكنندهانگيزتر و قانعتوبيخي نفرت
شان به عبادت آنها پرداخته بودند، و نمايند كه نياكانعبادت و پرستش چيزي منع مي

ي ماجراي تغيير قبله از پاي ننشستند و دهان به چنانكه درباره ،نشستندساكت نمي
  :اعتراض گشودند و گفتند

 m  L              K    J  I  H  G  FM      Yl                              )١٤٢: البقرة (  
  .) كه بر آن بودند برگرداندي خود چه چيز ايشان را از قبله(

اي نداشته پس وارد نكردن چنين اعتراضي از سوي آنان دليل بر اين است كه راه چاره
  .انداي در دست نداشتهو بهانه
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بنگر كه چطور  ،اعم از قريش و ديگران كاريهاي معاصران پيامبربه اوضاع و ريزه
ين كه بب؛ و1نمودندن اعتراف ميبه راستگويي و امانت وي پرس و جو كرده و بدا راجع

چگونه وي را لقب امين دادند كه اين خود به تنهايي براي دارا بودن اخالق پسنديده 
پيامبر خدا وقتي دعوت : بلكه اين ماجرا را مورد دقت و بررسي قرار داده كه. كافي است

چه فكر : را آشكار ساخت بر باالي كوه صفا رفت، قريش را گرد آورد و به ايشان فرمود
- لشكرياني پشت اين كوه در كمين نشسته و مي: كنيد اگر به شما خبر بدهم كهمي

آري؛ ما : كنيد؟ يك صدا پاسخ دادندخواهند بر شما هجوم آورند؛ آيا مرا باور مي
  . 2دروغي از تو سراغ نداريم، برادر بزرگوار و پسر بزرگواري هستيد

فان، نيكوكاران و بدكاران، دوستان و اين همان واقعيتي است كه پيروان و مخال
  .انددشمنان و خويشان و بيگانگان بدان اعتراف كرده

به آن اعتقاد ورزيده و اطمينان يابيد و به نقل قول فخر رازي در  است پس بر تو الزم
و در تفسيرش از كلبي، سدي و مجاهد اعتنايي » 3حشويان«كتاب المحصل، از برخي 

  :يان با استناد به آيهآن: مكن مبني بر اينكه

                                           
 .130و  102ـ 2/101الشفا  -  1
 1/194السيره النبويه  1/285، السيره الحليه 1/184روي اخير ـ در الطبقات الكبري حديث فوق با همين معنا ـ بدون زياده -  2

 .موجود است 3/38آري : يو در تاريخ ابن كثير از احمد بدون واژه
  . هـ 1اند گذارانحشويان گروهي از بدعت: حشا، آمده: يدر تاج العروس ذيل واژه -3

: گويدـ مي 144ـ  2/143ي خود بر بيضاوي ي الشهاب در حاشيهالدين سبكي در شرح مختصر ابن الحاجب ـ بنا به گفتهتاج
قاد و به ظاهر آن كردند و اعتگروهي بودند كه به كژراهه رفته و چشمانشان كور گشت، آيات را بر ظاهرش حمل مي: حشويان
اين است كه چون ايشان در كالس درس حسن بصري بودند، استاد كه ديد آنان سخنان بي : علت نامگذاريشان بدان. داشتند

اينان را به گوشه ي كالس برانيد و لذا اسم حشاء بر آنان اطالق و بدان منتسب شدند : رانند به ايشان گفتاعتباري بر زبان مي



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

127

 m  a  `   _  ~l        )٧: الضحى (  
  ) و تو را سرگشته و حيران نيافت و رهنمودت كرد؟

  : آيهو 

  m  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «l  )٣: يوسف(  
  ) ايي بي خبران بودهقطعاً تو پيشتر از زمره 

  :يو آيه

 m  ^  N  M   L  K  J          I  Hl )٥٢: الشورى (  
  ) است دانستي كتاب چيست و ايمان كدامتو كه نمي
پيش از بعثت كافر بوده است چون اكثر قريب به  پيامبر بزرگوار : اندگمان برده

  : فرمايدزيرا خداوند مي 1اتفاق علما بر فساد اين گمان اتفاق نظر دارند

 m  J  I  H   G  F  El         )٢: النجم (  
  )ژراهه نرفته استخطا نپوييده و به ك ار شما منحرف نشد و راهي

  2در پاسخ به داليل مخالفان ديدگاه و برداشتهاي بسياري ذكر گرديده است

                                                                                                           
بودند » هامجسمه«اي از آنان علت نامگذاريشان بدان اين بوده كه عده: اندبرخي گفته. به فتح شين هستند »حشويه«پس ايشان 

حشوه :به سكون شين خوان نسبت به كلمه ي» حشويه«اند بنابراين قياس اين است كه ها بودهيا خودشان همان مجسمه
 .تانباشتن اظهار نظرهاي ديگري نيز در اين باره شده اس:يعني

 .161ـ 160محصل افكار المتقدين و المتاخرين ـ  -  1
 .يابي، مي452ـ 8/451ي آنها را در تفسير رازي حدود بيست تاويل است كه همه -  2
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ترين آنها اين است كه از ابن عباس، حسن، ضحاك و شهربن حوشب روايت قوي
هاي پيامبري و تو را گمراه و بي خبر از نشانه: چنين است شده مبني بر اينكه معني آيه

نيز چنين است ...) و ان كنت: (يمعني آيه. م شريعت يافت و بدانها رهنمودت كرداحكا
ما : (يهاي نبوت و احكام شريعت بودي و همچنين آيهتو بي خبر از نشانه: يعني
  دانستيهاي ايمان را نمي، قوانين و نشانهقرآنتو : يعني...) كنت

جبت اوالتنبيه علي االسباب التي  االنصاف في: (يوسي در كتاب ارزشمندلابو محمد بط
سخناني در اين زمينه دارد كه به علت گرانبها بودن و توضيح و تقويت آنچه ) االختالف

  .آوريمگفتيم، متن كامل آن را در اينجا مي
اي يا حديثي با لفظي مشترك وارد گاهي آيه: گويد، مي74ـ  71ايشان ـ رح ـ در ص 

االً ضو وجدك (ي مانند آيه. گرددز آن معاني وارد ميي ايشود كه احتمال تاويلهامي
  :شودمشترك و بر معاني زيادي اطالق مي) ضالل(ي در اينجا واژه) فهدي
ي زبان عربي برخوردار نيستند و شناخت تيزهوشانه قرآناي كه از فهم صحيح عده

پيامبر مدت چهل : اندمراد از آن گمراهي نقطه مقابل هدايت است و گفته: اندگمان برده
بريم از سال پيرو اعتقاد قومش بود كه اين امر خطاي آشكاري است، و به خدا پناه مي

پاكيزه و برگزيد،  شكسي كه راجع به آن كس كه خدا وي را براي حمل آخرين پيام
  .چنان اعتقاد مزخرفي داشته باشد

ند، در احاديث هم چيزي وجود نداشته باشد كه ديدگاه آنان را پس را قرآناگر در 
مردم پيامبر را در زمان جاهليت امين نام نهاده و : شود زيرا روايت شدهمتواتر يافت مي

و اخبار و هشدارهاي زيادي از جانب اهل  ،وي را به عنوان داور خويش پسنديدند
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اگر مانع (او به پيامبري برگزيده خواهد شد : گويان در اختيار داشتند كهكتاب و پيش
) كرديمگرفت مو به مو آنها را بازگو ميدن آن براي كتاب ما سر راه قرار نميموضوع نبو

كريم اين مساله را به نحو احسن تحليل  قرآنچطور چنين چيزي ممكن است حال آنكه 
  : فرمايدي يوسف ميكرد و خداوند در سوره

 m  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡

  ²  ±  °   ¯l     )٣: يوسف (  
كنيم و قطعاً تو ، نيكوترين سرگذشتها را براي تو بازگو ميقرآنما ازطريق وحي اين (
  .) ايي بي خبران بودهيشتر از زمرهپ

اين آيه نص آشكاري در رابطه با شرح ابهام موجود در آن آيه است و خداوند روشن 
يگري بدان چنانكه در مورد د. ساخته كه مرادش از گمراهي غفلت و بي خبري است

  :اشاره نموده است از جمله

  mF  E  D  C  B  AG     M  L  K  J  I  Hl      )٥٢: طه(  
  

  ) كندو فراموش نميرود پروردگار من به خطا نمي( 
  .شودرود و بي خبر نميبه خطا نمي: ال يضل يعني

  :فرمايدو يا مي

  m    Ô m  l   k  j  i  hl )٢٨٢: البقرة (  
  

  .) يكي انحرافي پيدا كرد، ديگري بدو يادآوري كنداگر  تا( 
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يعني تو را دوستدار هدايت يافت كه رهنمودت : انداهل تصوف در تفسير آن گفته
اند كه سخن دلنشيني است و يعني ايشان ضالل را در اينجا به محبت تفسير كرده. كرد

- برادران يوسف مييش اينكه خداوند از زبان قرآنشاهد . و لغت دارد قرآنشواهدي از 

  :فرمايد

m     Ð    Ï  Î  Í       Ì  Ël        )٩٥: يوسف(  
  .) بي گمان تو در سرگشتگي پيشين خود هستي! قسم به خدا( 

جا محبت بيش از حد يوسف است و اما شاهد لغويش نمقصود آنان از ضالل در اي
روي زيرا زياده ،دضالل نام نهاده شو ،هاي عربي جايز است محبتر لهجهد اين است كه

كند، و او را بر را از هر هدفي منحرف و بي خبر مي ، فرددر محبت و دوست داشتن
عشق و : انددارد و لذا گفتهفراموشي و ناديده گرفتن واجبات و مسئوليتهايش وا مي

پس بر اساس نامگذاري چيزي به نام . سازدي كوري و اللي را فراهم ميدوستي زمينه
ساز اند چون محبت سبب و زمينهبب آن باشد، محبت را ضالل نام نهادهچيزي وقتي س

  .ضالل و گمراهي است
ي ديگري ـ راه شايسته 136التوحيد ـ  انمايه محمد عبده ـ در كتاب رسالةاستاد گر

  :گويدپيمايد و ميمي
از رهنموني پيامبر پيش : شود كهچنين برداشت نمي) و وجدك ضاالً فهدي: (ياز آيه

. و يا پيش از آراستن به خوي سترگ به كژراهه رفته است پرستبه يكتاپرستي بت
حيرت و سرگشتگي دل : بلكه مراد اين است كه ،اين افتراي آشكاري است !هللااحاش

مخلصان را در راستاي رهايي مردم و دست و پا كردن راهي براي نجات دادن از بين 
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گيرد و خداوند پيامبر خويش را براي آنچه گان و رهنمون كردن گمراهان، فرا ميرفته
كرد، هدايت كرد و از ميان مخلوقاتش برگزيد تا بينش و آگاهيش آن را لمس مي

 112ـ 110اين معنا را به صورت مبسوط در تفسير جزء عم ـ (شريعتش استقرار يابد 
  .)آورده است

كفر پيش از پيامبري  علما به وجوب عصمت پيامبران از: و اما از لحاظ امتناع نقلي آن
، 1المسايره و شرح آن: چنانچه در كتاب. باشداند چون مورد اتفاق همه ميتصريح كرده

اي ، آمده است جز اينكه شرح مواقف عده2/204و شرح المواقف  2شرح العقايد نسفي
  .اندكفر بر آنان را گمان بردهجوازكند كه را استثنا مي 3از خوارج

يك دليل سمعي : شارح المواقف تصريح كرده كه: گناهان كبيرهو اما راجع به ساير 
در كتاب شرح العقائد نسفي نيز چنين آمده و . بر عصمت ايشان از آنها اقامه نشده است

ي پيش از فرود آمدن وحي هيچ دليلي بر امتناع صدور گناه كبيره و اما درباره 4:گويدمي
گناهاني كه موجبات تنفر : حق اين است كه 5:گويدوجود ندارد جز اينكه بعد از آن مي

زنا با مادران، هرزگي و فساد و گناهان : سازد همچونو انزجار مردم را فراهم مي
بيني در البته چنان كه مي. كوچك دال بر پستي و فرومايگي از ايشان سر زده است

                                           
بر اساس اجماع مسلمانان عصمت از كفر پيش از پيامبري و پس از آن است : يكي ديگر از شرايط نبوت: گويدمي - 1

10/195. 
 .اي كه حواشي گوناگون دارددر نسخه 1/191ي خيالي بر آن است يا ج ي كه حاشيهادر نسخه 151ص  -  2
 .ايشان پيروان نافع بن ارزق موسوم به ارزقيان هستند -  3
 .اي كه حواشي گوناگون دارددر نسخه 1/191و يا ج  151اي كه حاشيه خيالي بر آن ص نسخه - 4
 .همان - 5



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

132

حكم  كه ابتدا وجود دليل سمعي را نفي ولي بعداًچون سخنان وي آشفتگي وجود دارد 
كند و ظاهراً نسفي نيز در اعتماد بر دليل همگام با معتزليان حركت مي. كندرا ثابت مي

، بيانگر آن است و اما از نظر او دليل سمعي وجود ندارد ...آنچه موجبات تنفر و: تعبير
كه شايد همين امر باعث نفي آن در آغاز بوده باشد، دليل عقلي وجود دارد و بدين 

  .گرددموجود برطرف مي ترتيب آشفتگي
از گناهان پيش از نبوت وجود  دليل سمعي نيز بر عصمت پيامبر : توان گفتمي

يشتر جمهور علما در پباشد ـ چنانكه مي) ما ضل صاحبكم و ما غوي: (يدارد و آن آيه
رهرو هيچ : اين است كه» ضالل«پاسخ به حشويان بدان استناد ورزيدند ـ زيرا مراد از 

راه : هم يعني اينكه» غوايت«اي رسيدن به هدفش در اختيار نداشته باشد و راهي بر
تو راجع به : دليل اين امر اين است. همواري براي دستيابي به مقصود نداشته باشد

-او نادان و كم خرد است و نمي: گوييپيمايد ميمومني كه راه درست و به جايي نمي

گو اينكه خداوند  ،گناهكاران است ي گشتهاو گمراه است پس گمراه كافر و سر: گويي
  1.ناهكار نيستيار شما كافر و گ: فرمايدمي

  :ائمه در اين زمينه سه ديدگاه دارند نيزو اما از لحاظ امتناع عقلي 
خداوند كسي را : ممتنع نيست و از لحاظ عقلي جايز است: گويدديدگاه نخست مي

  2بزرگ شده باشد گرچه كفر هم باشد به پيامبري برگزيدند كه مرتكب گناه كوچك يا

                                           
 .)7/506تفسير رازي ( - 1
ـ عصمت ايشان از زمان به دنيا 1: مردم راجع به زمان عصمت سه ديدگاه دارند: گويدمي 1/308زي در تفسير خود ـ را - 2

ـ عصمت آنان از زمان به سن بلوغ رسيدنشان است، و سر زدن كفر و گناه كبيره را پيش ا ز نبوت از ايشان 2. آمدنشان است
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، مذهب قاضي ابوبكر، اكثر 1/242االحكام : ي آمدي در كتاباين ديدگاه بنا به گفته
فصل، آن را به امام ابن فورك : فخر رازي در كتاب. اهل سنت و بيشتر معتزليان است

  .1نسبت داده است
از ايشان هستند  غيرهصناهان معتقد به امتناع صدور كفر، گناهان كبيره و گ: ديدگاه دوم

مايگي آنان وي فرـ نه گناهان كوچكش كه نشانه(  2.آنها نيز توبه كرده باشندگرچه از 
  .مذهب اكثر معتزليان است گاهاين ديد. نباشد

صدور چيزي از گناهان كوچك و : گويدمي 3ديدگاه سوم كه مذهب اهل تشيع است
  4.بزرگ از ايشان ممتنع است

                                                                                                           
اكثر . ـ ارتكاب كفر هنگام پيامبري جايز نيست ولي پيش از آن اشكالي ندارد3. رندبيشتر معتزليان اين راي را دا. اندجايز دانسته

 .ياران ما، ابو هذيل و ابو علي معتزلي اين ديدگاه را دارند
داند مرتكب كفر يعني فرستادن كسي كه خداوند مي(اند اي از آنان چنان چيزي را تجويز نكردهعده: گويدمي 160ـ در ص  1

داند و گمان برده اين چيز جايز رخ ي ابن فورك فرستادن كسي كه پيش از رسالت مرتكب كفر شده باشد، جايز ميول.) شودمي
 .نداده است

 .3/205يا شرح آن  359المواقف ـ  -  2
گواينكه . انداي به اختالف نظر اهل تشيع راجع به پيش از بعثت و پس از بعثت نكردهي نويسندگان اشارهـ قسمت عمده 3

اند اطالعي از اختالفات آنان ندارند و يا به راي مشهور و قوي از نظر ايشان اكتفا كرده و توجهي به اختالف ميان آنان نكرده
-ايشان گمان مي: كندبن حكم بنيانگذارش است نقل مياز گروهي از ايشان كه هشام 45وگرنه امام اشعري در كتاب المقاالت ـ 

: شودماني خداوند بكند و در رابطه با فديه گرفتن روز بدر هم از فرمان خدا سرپيچي كرد و گفته ميجايز است پيامبر نافر: كنند
كند محقق كسي كه نافرماني پيامبر را پس از نبوت تجويز كرده به طريق اولي نافرماني وي را پيش از پيامبري تجويز مي

پس از آنكه بر دور نگه داشتن پيامبران از نافرمانيها از  185ه صص بيانات اسئله المأمون لعلي الرضا و اجوبت: (مجلسي در كتاب
جدا شدن گروهي شاذ آسيبي به سرشناسان يارانمان پس از تحقق اجماع : گويدكند ميزمان والدت تا دم مرگ استدالل مي

 .رساندنمي
ما و معتزليان ـ راجع به تجويز سر زدن  بدان كه اختالف ميان: گويدمي 4و  3تنزيه االنبياء ـ : شريف مرتضي در كتاب - 4

سزاوار عذاب : دانند كهگناهان كوچك از پيامبران ـ نزديك است هنگام تحقيق از بين برود زيرا ايشان گناهاني را جايز مي
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  اهباين مذداليل 
اگر از لحاظ عقلي ممتنع باشد خداوند : اندپيروان ديدگاه نخست چنين استدالل كرده

پيامبري را گسيل دارد كه كرداري از كردارهاي مزبور ـ كه موجب نقص انجام دهنده در 
گردد ـ از او سر زند، آن امتناع براي وجوب استمرار آن نقص حين صادر شدنش مي

نيز هست ولي مانعي كه تحقق كمال را در هنگام بعثت  در آينده) منافي پيامبري(
  سازد، وجود دارد كند و نقص اتفاق افتاده پيش از بعثت را برطرف ميمتوقف مي

ي دوم باطل است زيرا عقالً جايز است خداوند تاثير منفي آن كردار را ولي گزينه
تالش و عبادت را دگرگون و با لطف خود و  هبرطرف سازد، حال و وضع انجام دهند

  1.از نقص به مسير كمال رهنمونش گردد مكمل او بعد
اگر صدور نافرماني از ايشان پيش از نبوت جايز : اند كهمخالفان چنين استدالل كرده

باشد، هنگام برانگيختن فرومايه، بي حرمت و كوچك جلوه كرده و مردم از آنان متنفر 
خودشان كه قبالً كافر و : گويندشان مينهند و در حق ايشده، به اوامرشان گردن نمي

اهل نافرماني بودند اكنون مرا به ايمان و نيكوكاري دستور داده و از كفر و نافرماني باز 
پس چنان چيزي به نابودي مردم و فرو گذاشتن هدايت و اصالح كردنشان ! دارند؟مي
خداوند متعال  يانجامد كه اين نيز باطل است چون خالف مصلحت بندگان و وظيفهمي

روي مردم از ايشان است، است و چون به از بين رفتن حكمت ارسال پيامبران كه دنباله

                                                                                                           
عالوه بر اختالف نظرشان در آن باره هم گناهاني كه موجبات نكوهش و عذاب را . نباشد بلكه تنها پاداش را كاهش دهد

 .زندسازد از ايشان سر نميبرايشان فراهم مي
 ..)1/196، شرح المسايره 2/98، شرح المسلم 2/223التقرير ( -  1
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زشت نيز در حق  كرداروباشد گردد و در صورت فقدان حكمت زشت ميمنجر مي
  1.خداوند محال است

نان كند، زيرا آاوالً اين دليل كل ادعاي ايشان را ثابت نمي: در پاسخ بدان گفته شده كه
ر باعث حال آنكه گناه آشكا. كنندادعاي امتناع سر زدن گناه آشكار و نهان از پيامبران مي

  2.گرددپستي و فرومايگي مي
ه سري هم باشد موجب از دست دادن چهر نوع گناهي گر: مگر اينكه گفته شود
  .شود كه اين تاويل بعيد و نا محتمل استحرمت وشخصيت مي

ادعاي : شود مبني بر اينكه، برداشت مي214ـ 2/213المستصفي : آنچه از كتاب: ثانياً
صادر شد، باطل و نقض  انگيزي كه بعد از بعثت از پيامبرر يا چيزهاي نفرتومزب
كه جنگ و درگيري ميان او و كافران دستخوش فراز و نشيب شد، و  ونچ. گرددمي

گويان مشكوك د و ياوهباعث تنفر كساني از ايمان و اسالم گشت، و از آن مصون نمان
  :فرمايداي شد، چنانكه خداوند ميشدند ماجراي نسخ باعث مشكوك شدن عده

 m±  °  ¯   ®  ¬²    º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³

»¼    Á   À  ¿    ¾  ½l                        ١٠١: النحل  

و ( رار دهيم ق) از تورات و انجيل ( را به جاي آيه ديگري ) از قرآن ( اي  هرگاه آيه  
و خدا خود ) برخي از احكام قرآن را جايگزين برخي از احكام كتابهاي پيشين گردانيم 

                                           
 ..)3/205، شرح المواقف 2/223، التقرير 2/98شرح المسلم ( -  1
 .)3/205ي المواقف حاشيه( -  2
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و حكمت اين تعويض و تبديل چيست ، ( كند  داند كه چه چيز را نازل مي بهتر مي
و از پيش ( بندي  گمان بر زبان خدا دروغ مي بي! ) اي محمد ( تو : گويند  مي) كافران 

اما چنين نيست كه ايشان . دهي  بافي و به نام خدا ارائه مي به هم مي خود چيزهائي
و اهل علم و معرفت نيستند و از فلسفه ( بلكه بيشتر آنان ناآگاهند ) گويند و  مي

  .)خبرند  تعويض احكام در مراحل انتقالي جامعه بي
ه از توانست پردخدا مي: و گروهي نيز به سبب متشابهات مشكوك گشتند و گفتند

-روي آنها بردارد، اگر پيامبر بود مردم را از سخنان احمقانه و اختالف برانگيز نجات مي

  :فرمايدخداوند مي. داد

 m  ¼ ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  ul 
  ٧: آل عمران

و گريز از حق ، زواياي وجودشان را فرا ( و اما كساني كه در دلهايشان كژي است  
  .افتند  به دنبال متشابهات مي) نادرست ( انگيزي و تأويل  براي فتنه) گرفته است 

روي شده و ي اين امور نفرت انگيز به گمان شما مستلزم دست كشيدن از دنبالههمه
  .انجامدبه فرو گذاشتن هدايت و زشتي فرستادن پيامبران مي

نفس االمر نفرت  گناه و نافرمانيها به دليل زشتي ذاتيشان در واقع و: توان گفتمي
شد كه آنها در اصل انگيزاند؛ بر خالف اين چيزهايي كه باعث نقض سخنان قبلي مي

پس براي كسي كه داراي عقلي  ،داراي زشتي نيستند بلكه حكمتهايي در آنها نهفته است
ضعيف،درك  سليم باشد باعث تنفر و انزجار نخواهد شد ولي براي كسي كه عقلش

 بدبيني را و موجبات تنفر تباه ساخته باشد قلبش را وخدا ناتوان و وفهمش محدود
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از درك حكمتهاي موجود در  ناتواني عقلش ولي تباهي قلب و .برايش فراهم مي سازد
  .آن باعث شده نه زشتي ذاتي و اصلي

ما وجوب نيكو و نيكوتر و زشتي تهي بودن : پاسخ اشعريها بدان و آن اينكه: ثانياً
پس نه اينگونه فرستادن و نه فرو نهادن هدايت مردم بر . پذيريميارسال از حكمت را نم

ي تحسين و تقبيح عقلي كه شما بدان ي آنها بر قاعدهخدا ممتنع نيست زيرا همه
  1.ما آنها را باطل و ملغا ساختيم گذاري شده كهمعتقديد پايه

  .پردازيمبعداً به پاسخ اين نكته سوم مي
-ما اين سخن شما را كه مي: اندـ از جانب حنفيها ـ گفتهآنچه شارح المسلم : رابعاً

پذيريم زيرا جايز روي در امر فرستادن وجود ندارد، نميهيچ حكمتي جز دنباله: گويي
  .ي آن اقامه حجت بر ايشان در جهت عذاب روز رستاخيز باشداست حكمت و فايده

به خاطر ايجاد  اين پاسخ ـ گرچه منع زشتي فرستادن: تواند بگويدمعترض مي
شود ـ مترتب شدن نابودي مردم روي برايش بر آن مترتب ميحكمتي ديگر به جز دنباله

ي ي حجت فائدهكند، چه اقامهو فرو گذاشتن هدايتشان بر فقدان پيروي را منع نمي
روي به دست قيامتي است، حال آنكه هدف، هدايت آنان در دنيا است كه جز از دنباله

  .آيدنمي

                                           
 .)3/205، شرح المواقف 2/224، التقرير 2/98شرح المسلم ( -  1
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-ي حجت از طريق فرستادن پيامبري صورت ميچگونه اقامه: تواند بگويداز ميو ب

پذيرد كه داراي ويژگيهايي باشد كه مانع از پيروي كردن و تاسي جستن به او باشد؟ و 
  !آيا اين نيز بسان فرستادن پيامبري نيست كه داراي معجزه نباشد؟

ما لزوم فرومايگي، : كهين است ااند آنچه تمام اهل سنت بدان پاسخ داده: و خامساً
روي براي كسي كه پيش از بعثت مرتكب گناهي شده باشد، تنفر و از دست دادن دنباله

قبول نداريم، زيرا صفاي درون و نيك روشتي ـ پس از آن ـ حال و وضع موجود را 
  1.شودواقع مي احتراممنعكس كرده و پس از فرومايگي ارجمند و مورد

كند كه پس از شدن حال و وضع را در دلهاي افرادي تاييد ميواقعيت نيز منعكس 
اند آنگاه، اطالع از چيزهايي كه موجب فرومايگيهايشان شده به احترام آنان گردن نهاده

بخشد چون عامل جذب مردم به سوي اعتقاد ورزيدن به معجزه نيز آن را تقويت مي
  2.ديابحال و وضع انعكاس مي بر گردد پس قطعاًآنان مي

                                           
تواند بيشتر ي نصوح و راستين ميانسان با توبه: گويد، مي2/291بن تيميه ـ به نقل از سفاريني در شرح العقيده بلكه ا - 1

 .كردارهاي پيشينش را بردارد
 ).1/196، شرح المسايره 2/98شرح المسلم  2/224التقرير ( -  2



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

139

  عصمت پيامبران از گناهان پس از بعثت
  

  

  كفر ورزيدن است يا چيز ديگري،گناه

  

  معصوم بودنشان از كفر ورزيدن
  :دانشمندان راجع به امتناع كفر بر ايشان سه ديدگاه دارند

كفر به صورت مطلق : گويدديدگاه نخست كه مذهب اهل سنت و معتزليان است مي
  .باشدنوع ميدر هر دو حالت آسايش و ترس مم

كفر جز در حالت بيم و نابودي ممنوع است ولي در حالت : ديدگاه دوم اين است كه
  .باشدترس مرگ اظهار آن از روي تقيه جايز مي

ل تشيع هاين ديدگاه مذهب ا) نماييم واجب استبلكه بنابر دليلي كه بدان اشاره مي(
  1.است

دو . باشدن بدون استثناء جايز مير كفر از ايشاومذهب سوم بر اين باور است كه صد
  :گيرندگروه از خوارج در اين مذهب جاي مي

                                           
 .)2/142، شرح المقاصد 3/205شرح المواقف ( -  1
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اند، هر گناهي يز كردهنقل شده كه صدور گناه از پيامبران را تجو آنانها، از ليـ فض1 
آيد كه كفر را بر پيامبران جايز گردد پس بر آنها الزم ميآنان كفر محسوب مي نيز از نظر

  .بدانند
جايز است خداوند پيامبري را بفرستد كه : انداز آنان نقل شده كه گفته :ارقهـ از2 

  1.گردد نبوت مرتكب كفر مي پس از بداند

  

  هبامذ اين داليل
پيروان مذهب نخست براي اثبات ديدگاه خود اجماع منعقد از جانب امت پيش از 

ير جمهور اهل تشيع و خوارج را و همچنين داليل سمعي كه در حين بحث از سا
اند ولي در استدالل به عقل اختالف كنيم، مورد استناد قرار دادهگناهان بدانها اشاره مي

  .نظر دارند
  .هيچ دليلي عقلي بر آن وجود ندارد: قاضي ابوبكر و جمهور اهل سنت معتقدند

ي كه در بحث عصمت پيش از بعثت ذكر شد بر آن استدالل يمعتزليها با دليل عقل
قرطبي در . كندحاق و غزالي بر اين باورند كه معجزه بر آن داللت ميابو اس. اندنموده

ـ 2/212المستصفي : آن را از ابو اسحاق نقل كرده است و غزالي در 1/308تفسير خود 
هر چه با مدلول معجزه تضاد داشته باشد طبق دليل عقلي در حق ايشان : گويد، مي213

بت به خدا، پنهان كردن پيام خدا، دروغ، باشد و جايز بودن كفر، جهل نسنا ممكن مي

                                           
 .)2/224، التقرير 1/243االحكام آمدي ( -  1
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اشتباه در تبليغ، كوتاهي در انجام وظيفه و بي خبري از جزئيات و تفاصيل شريعت با 
  .مدلول و اهداف معجزه منافات دارد

ام استدالل ابو اسحاق و غزالي با ويسندگان در اين باب ـ را نيافتهنهيچ يك ـ از 
به گمان من توجيه آن با دو دليل صحيح . ده باشدمعجزه بر امتناع كفر را توجيه كر

  :است
كند كه خدا پيامبر را بر وحي و شريعت خود مورد اعتماد ـ معجزه بر آن داللت مي1

اند، بر انكار قرار داده است كه كافر مورد اعتماد نيست، زيرا كفار دشمنان خدا و دينش
اگر  انيآيا چنين كس. يهايشانوجود خدا يا يكتايي او گستاخ هستند و يا ديگر ويژگ
  زنند؟مورد اعتماد واقع شوند به تغيير احكام شريعت دست نمي

ارتكاب هر معصيتي ـ اعم از گناه كبيره، صغيره يا هر نوع : بلكه اگر كسي بگويد
برد از مرز كند، زير سوال ميگناهي ديگر ـ ويژگي امانتي را كه معجزه بر آن داللت مي

ي گستاخي نشده است، زيرا نافرماني خدا در هر نوعي باشد ـ نشانهق و واقعيت دور ح
ي وحي و رسالت طور كسي كه دربارهچباشد پس و بي توجهي به دستورات خدا مي

هم و مگردد؟ حال آنكه رسالت همان امر مورد اعتماد دانسته شود مرتكب آن مي
  .ي امت استتاثيرگذار بر همه

تكاب گناه كوچك باعث اسقاط ار: شوده گفته ميچآن: شودبدين ترتيب روشن مي
شود، وارد نيست، زيرا ل رفتن صفت امانت بر وحي نمياويژگي عدالت و زير سو

تفاوت اين با آن آسمان و ريسمان است چرا كه اهميت و اعتبار امر رسالت را توضيح 
ك دينار ي چيز كوچك و كم اهميتي مانند يداديم و مرتكب گناه كوچك گاهي درباره
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تفاوت آن دو از لحاظ انجام . شود نه در برابر ثروت هنگفتيمورد اطمينان واقع مي
) اگر جايز باشد(دهنده نيز قابل مالحظه است زيرا راجع به هيچ يك از گناهان پيامبر 

ي جايگاه نبوت و كم بزرگ است يا كوچك بلكه به دليل اهميت ويژه: شودگفته نمي
پس هر . آيندي گناهان وي كبيره به شمار ميسبت به آن، همهارزشي ديگر مقامات ن

خدا بيامرزد آن كس كه . گرددبزرگ محسوب مي او به ما براي نسبت گناه كوچكي
  .آيدفضايل نيكوكاران، بديهاي مقربان به حساب مي: گفت
ـ معجزه بيانگر اين است كه تبيين احكام ـ به صورت كردار يا گفتار ـ از سوي 2
بر مطابق واقع و دين خدا است و بيان تحريم نافرمانيها ـ عام از كفر و ديگر گناهان پيام

پذيرد و تبيين با دست بردار شدن هم از طريق كردار با دست كشيدن از آن صورت مي
ي حرام بودنش تا دم مرگ پيامبر يا يابد جز اينكه از زمان وحي دربارهتحقق نمي

ي از گر دست كشيدنش از گناه در هر لحظه اپس ا. ابدبرداشتن حكم تحريم استمرار ي
زمان تحريم ـ بدين گونه كه اقدام به انجام آن نمايد ـ منتفي شد، به تبيين چيزي خالف 
واقع پرداخته است؛ درست مثل اين است عمالً نماز چهار ركعتي ظهر را سه ركعت 

معجزه بر عصمت پيامبر  بدون ترديد هر دو نوع تبيين خالف واقع است كه. اعالم كند
  .از آن داللت كرده است

اميدوارم توانسته باشم استدالل را بر اساس خواست ابو اسحاق و غزالي انجام داده 
  .هدايتگر و توفيق دهنده است خدا باشم كه

و اما اهل تشيع داليل معتزليان را بر امتناع صدور كفر از ايشان در حالت آسايش، 
  .اندمورد استناد قرار داده
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چنين استدالل  ترس از مرگو براي درست بودن اظهار آن از روي تقيه در حالت 
  :يكه به دليل آيه است اظهار اسالم در آن هنگام از بين بردن جان: اندكرده

 mx      w  v  u  t  s   r  q  py   z{    �    ~  }    |

¡l      ١٩٥: البقرة     

، خود را با دست خويش ) با ترك انفاق ( كنيد و ) ال و بذل م( و در راه خدا انفاق  
همانا . . . ) در كشتن و ياري ستمديده و جنگ و ( به هالكت نيفكنيد ، و نيكي كنيد 
   . دارد  خداوند نيكوكاران را دوست مي

پس آشكار ساختن اسالم در آن شرايط حرام و اظهار كفر نه تنها جائز مي باشدحرام 
ي ميان اسالم و كفر وجود ندارد و رهايي از حرام اشد زيرا حد فاصلهبكه واجب نيز مي

  .جز از آن طريق امكان پذير نيست
اوالً، دليل مزبور با عملكرد بسياري از پيامبران بني : در پاسخ بدان گفته شده كه

  1.گردداسرائيل كه در راه پا فشاريشان بر دعوت و اظهار اسالم، جان دادند نقض مي
كنيم زيرا الزم است آن را با نفي عموميت آيه رد مي) كبري(ي نخست ما مقدمه :ثانياً

را به آنچه تالش در راه خدا، انتشار دين، ترقي دادن به نام خدا و تبليغ رسالتش نباشد، 
ي آنها مهمتر از جان هستند؛ و چون اگر قرباني كردن جان براي تخصيص داد چون همه

باشد، به پنهان نگه داشتن كل وت به سوي دين حرام ميچيره گردانيدن اسالم و دع

                                           
با دعوت ابراهيم و موسي : اندو همچنين آنچه گفته: ي سيد دقت كن كه آمده، و نيز در پاسخ گفته3/205ي المواقف حاشيه ـ1

 .گردددر زبان نمرود و فرعون با وجود اوج ترس از دست دادن جان، نقض مي
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انجامد زيرا بهترين زمان براي اجراي تقيه آغاز پديدار دعوت و فرو گذاشتن رسالت مي
گشتن دعوت است چون پيامبر در آن هنگام به دليل كمي پيروان و فشرده بودن صفوف 

  1.بردناتواني به سر مي ومخالفان در اوج ضعف 
را نيز قبول نداريم چه جان دادن در راه خدا خود را ) صغري(ي دوم ما مقدمه :و ثانياً

  : شودي افكندن نيست بلكه زندگي پايان ناپذير محسوب ميبودبه نا

 mk  j  i    h  g  f  e  dl    r  q  p  o  n  ml  
   ١٦٩: آل عمران 

اند و بديشان ان زندهمشمار، بلكه آن مردهشوند، و كساني را كه در راه خدا كشته مي
  .)شودنزد پروردگار روزي داده مي

شايد معتقد به جايز بودن آن بوده باشند چون دليلي : راجع به خوارج هم بايد گفت
اند كه داليل امتناع را دانستي، پس ديدگاه آنان بر امتناع صدور كفر از ايشان ارائه نداده

  .شودباطل و بي اعتبار شمرده مي

                                           
 .)2/142، شرح المقاصد 3/205شرح المواقف ( -  1
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  ران از ساير گناهانعصمت پيامب
  

ر گناهان ـ يا جزو گناهان بزرگ است يا گناهان كوچك و يسا ميانغير از كفر ـ از
  1.گناه كوچك هم يا پست و فرومايه است يا نه

                                           
ي گناهان كبيره به شمار همه: المرشد بر اين باورند: االرشاد و ابن القشيري در: و اسحاق، قاضي ابوبكر الحرامين دراستاد اب - 1

شود راجع به معصيتي نمي: گويدقاضي عبدالوهاب مي. اين راي مورد تاييد ابن فورك اشعريان و تقي الدين سبكي است. آيندمي
هر : حديث طبراني از ابن عباس مبني بر اينكه. ها كوچك گرديده استبر اثر اجتناب كبيرهصغيره است جز به اين معنا كه : گفت

هر چه : در روايتي ديگر از ابن عباس آمده. كندشود، اين ديدگاه را تاييد ميچه از آن جلوگيري شده باشد كبيره محسوب مي
  .در آن نافرماني خدا صورت گيرد كبيره است

  .شوندها تقسيم ميها و كبيرهي صغيرهناهان به دو دستهگ: جمهور علما معتقدند
كه برخي از گناهان موجب اسقاط : گردد نه در اصل معنا چرا كه همه متفق القولنداختالف دو گروه تنها به نامگذاري بر مي

ن او از نامگذاري گروه نخست نظر به عظمت خدا، شدت عذاب و فراتر انگاشت. عدالت گرديده و برخي چنين تاثيري ندارند
اند زيرا چيز معلوم و محققي است بلكه اند جمهور علما آن را لحاظ نكردهنافرمانيش به صغيره، ناميدن آن را به صغيره نپسنديده

 و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت... و كره: (فرمايداند چون خداوند ميبندي نمودهگناه را به كوچكها و بزرگها تقسيم
كنند گيري ميهمان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره... : الذين: (فرمايدو مي 7حجرات ـ .) و ناپسند جلوه داده است

اي بپرهيزيد كه از اگر از گناهان كبيره... : ان تجتنبوا: (فرمايدو نيز مي 32نجم ـ . و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است
-انكار تفاوت كبيره: گويدغزالي مي. و داليلي ديگر در اين زمينه 31نساء ـ .) زداييمي شما را مييد، گناهان صغيرهاآن نهي شده

  .اندها شايسته نيست و از داليل و اسناد شريعت شناخته شدهها و صغيره
تهديد از جانب : كبيره آن است كه: ضه آمدهدر رو: معتقدان به تفوات ميان كبيره و صغيره در تعريف گناه كبيره اختالف نظر دارند

ماوردي ميان . كبيره هر گناهي است كه موجب حد گردد: اندبغوي و ديگران گفته. ي آن باشدقرآن يا سنت متوجه انجام دهنده
-الصالح ميابن . كبيره آن است كه يا موجب حد گردد و يا تهديدي متوجه او شده باشد: اين دو تعريف چنين توافق ايجاد كرده

موجب : هايي دارداي بزرگ شده باشد كه بتوان اسم كبيره را بر آن اطالق كرد و نشانهكبيره هر نوع گناهي است كه گونه: گويد
اش به فسق و فجور و نفرين انجام در كتاب و سنت، نسبت دادن انجام دهنده... گشتن حد، تهديد بر آن با عذاب به آتش و

. آينداست كه هدف از اين تعريفات نزديك ساختن بوده است وگرنه تعريفهاي جامعي به حساب نميواقعيت اين . اشدهنده
  )8ـ 1/4الزواجر (
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در تاويل و يا به خاطر لغزش به وقوع  ي آنها يا از روي عمد، يا اشتباه، يا خطاوهمه
  :اندبر آنان به هفت مذهب منقسم گشته ي امتناع اين امورائمه درباره .پيونددمي

ي همه: بر اين باور اند ،قيها و فضليها در آن جاي دارندزركه حشويان، ا ،مذهب اول
  .آنها بدون استثناء در حق ايشان جايز است

بنابراين الزم . اندقصد كردن گناهان كبيره را جايز دانسته: از حشويان نقل شده كه
  .ره را به طريق اولي تجويز كنندآيد ايشان گناهان صغيمي

ي آنچه كنند پس همهراجع به ارزقيها پيشتر گفتيم كه ايشان صدور كفر را تجويز مي
  .آيددر اينجا هست بر آنان الزم مي

  .اندها هم ـ چنانكه گذاشت ـ به گناه كردن آنان تصريح كردهيفضل
-عده: اندحشويان چند دسته: گويد، مي3و  2تنزيه االنبياء ـ : شريف مرتضي در كتاب

اي تنها در حالت نهان و عده اي آنها را در هر دو حالت نهان و آشكار جايز دانسته
  .اندتجويز نموده

حشويان يا به خاطر فقدان دليل امتناع و يا به : ، آمده است2/142در شرح المقاصد 
كه پاسخ هر دو توجيه را اند خاطر ورود داليلي مبني بر واقع شدن، آنها را جايز پنداشته

  .ديد مبه اميد خدا خواهي

                                                                                                           
گردد اولي موجب فرومايگي پست همتي و بي حرمتي مي: اند كهتفاوت ميان گناه پست و فرومايه و غير آن را چنين بيان كرده

اي در همچون يك بار نگاه كردن به نامحرمي يا سخن ابلهانه. گرددوجب آن نميم: اي يا پاره ناني و دوميمانند دزدي دانه
 )1/244االحكام آمدي (حالت خشم 
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آور را در حق ايشان ممتنع هاي خستقصد كردن گناهان بزرگ و صغيره: مذهب دوم
وگرنه به كبيره (آور بدون اصرار و استمرار هاي غير خستيعني قصد صغيره ،و غير آن
  .اندجايز دانسته ،و گناه اشتباهي را هر نوع كه باشد) 2/138الشفا : گرددملحق مي

اند جز اينكه شود، بر اين عقيدهجمهور علما و جاحظ بنابر برداشتي كه از مواقف مي
اشعريان و . در مورد آن هشدار داده شوند و دست بردارند: جاحظ شرط گذاشته كه
  1.اندروي كردهبيشتر معتزليها از او دنباله

نهادن گروههاي مختلف مخالف به  پيش از پا ،ايشان اجماع منعقد از طرف پيشينيان
كه  ي وجود داردرا مورد استناد قرار داده و همچنين داليل سمعي ديگر ،ي وجودعرصه

معتزليان عالوه بر داليل گذشته دليل عقلي مذكور . كنيمبعداً به برخي از آنها اشاره مي
  .انددر بحث عصمت پيش از بعثت را نيز ذكر كرده

بدون استثناء بر ايشان ممتنع دانسته ولي اشتباه را به شرط  قصد گناه را: مذهب سوم
  .دانندتذكر دادن در همان حال و آگاه كردن مردم بالمانع مي

شرح : چنانكه اسنوي گفته(اين مذهب اخير مفهوم سخنان المحصول و المنتخب 
 چنانكه از(، جبائي )آمده 2/68چنانكه در المسلم (، مذهب حنفيان )2/239المنهاج 

و قاضي عياض بر اساس تعبيرات كتاب الشفا ) شودبرداشت مي 359كتاب المواقف ـ 
 باشد جز اينكه دروغ عمدي يا اشتباهي را در اخبار غير تبليغي كتاب مطلق دروغ رامي

  2.دانددر اخبار تبليغي جايز نمي

                                           
 ..)3/205و شرح آن  359المواقف ـ ( -  1
 .)128و  2/115الشفا ( -  2
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ين ، بر امتناع قصد انجام گناهان كوچك چن138ـ 2/137الشفا : قاضي عياض در كتاب
چون مردم در تعيين و تمايز گناهان كوچك و بزرگ اختالف نظر : نمايداستدالل مي

ي ابن عباس و كند، و همچنين به خاطر گفتهدارند و چنان چيزي اشكال ايجاد مي
گناهان به كوچك نسبي است و سرپيچي خدا در هر چيزي كه : گويندديگران كه مي

: شود گفتنمي: گويدمحمد عبدالوهاب مي ابو. باشد واجب است بزرگ قلمداد گردد
گناهان كوچك با اجتناب از : اند جز اينكه گفته شودبرخي از نافرمانيهاي خدا كوچك

ها باشند بر خالف كبيرهشوند و همزمان با آن داراي حكم نميگناهان بزرگ بخشوده مي
گردد، و ا نميسازي اثرات منفي آنهكه اگر از آنها توبه نكند هيچ چيز باعث خنثي

اي از ي ابوبكر، عدهضاين راي مورد تاييد قا. گيردعفوشان به خواست خداوند تعلق مي
برخي : 139ـ 2/138گويد آنگاه قاضي عياض مي. امامان اشعريها و بيشتر فقيهان است

را دليل  1ائمه روي آوردن به الگوبرداري از كردارها و پيروي از آثار و روش زندگيشان
ها را از زيرا اگر سر زدن صغيره...  2.اندودن پيامبران از گناهان كوچك دانستهمعصوم ب

شود آنها را كردارهايشان الگو قرار دهيم چون هر كرداري از ايشان جايز بدانيم نمي

                                           
است بر آنها نص گذاشته و ها جاي اختالف ها نيز هست؛ ولي به دليل اينكه صغيرهاين ادله همچنين دليل عصمتشان از كبيره - 1

 .ها اكتفا كرده استي كبيرهبه داللت اجماع درباره
سپس قاضي در اينجا به اختالف فقها در حكم اتباع ـ در كردارهايش ـ ج ـ اعم از وجوب، ندب يا اباحه پرداخته كه اينجا  - 2

بر وجوب  359ن اتفاق دارند بلكه در المواقف ـ همه بر پيروي كرد: مهم در اينجا اين است كه. باشدجاي پرداختن به آن نمي
  : فرمايدكند و هم اين آيه كه ميكند هم اجماع بر آن داللت ميپيروي استدالل مي

 m  m  e   d  c   b  a `  _  ^l       ٣١: آل عمران    
 .).ا را دوست بداردبگو اگرخدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا شم
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كردارهايشان چنان نيست كه مقصودشان از آن اعم از قصد قربت، اباحه يا تحريم و 
كسي را به پيروي امري كه شايد معصيت باشد،  معصيت تمايز يابد و درست نيست

دستور داد؛ به ويژه نزد آن دسته از اصولياني كه معتقد به پيش انداختن كردار بر گفتار و 
  .به هنگام تعارض هستند

ر وهم معتقدان به صد: كه مافزايياين دليل را نيز مي: 2/139گويد سپس قاضي مي
 ـ ج ـاتفاق نظر دارند كه پيامبر  ـ ج ـپيامبر  گناهان كوچك و هم نفي كنندگان آن از

كند و هر گاه چيزي را ديد و ساكت هيچ منكري را ـ اعم از گفتار يا كردار ـ تاييد نمي
ي جايز بودن آن چيز است پس كسي كه نسبت به ديگران چنين باشد چطور ماند نشانه

  جايز است خود در آن بيفتد؟
ي الگوبرداري از از دينداري صحابه قطعاً شيوهو نيز : 2/139دهد وي ادامه مي

ايشان وقتي ديدند پيامبر . گردد؛ مانند پيروي از گفتارهايششناخته مي پيامبر
انگشترش را دور انداخت آنان نيز دور انداختند، وقتي پيامبر كفشهايش را در آورد آنان 

كه نشسته و رو به  ي ابن عمر پيامبر را در حين قضاي حاجتهم در آوردند، مشاهده
المقدس انجام داد مورد استناد قرار دادند، و افراد زيادي در بيش از يك مورد از بيت

چيزهايي كه از قبيل عبادت يا عادت بودند ـ اين گفته را ورد زبان خود ساخته بودند 
 من در: چرا به او خبر ندادي: پيامبر خدا فرمود. كردپيامبر خدا را ديدم چنان مي: كه

- من و پيامبر چنان مي: زنم؟، عائشه ـ در مقام استدالل ـ گفتداري بوسه ميحال روزه

خدا هر : پيانبر خدا از كسي كه اين گونه خبرها برايش بازگو شده بود و گفت. كرديم
ترس  ،من بيش از شما«: كند، خشمگين گشت و فرمودچه بخواهد براي پيامبر مباح مي
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آثار موجود در اين باب . »آموزمقوانين وي را به شما ميخدا به دل دارم و حدود و 
ي آنها بپردازيم؛ ولي از مجموع آنها به طور قطع بيشتر از آن است كه بتوانم به همه

شود و اگر مخالفت در پيروي صحابه از پيامبر و الگوبرداري آنها از ايشان برداشت مي
شد، از ايشان نقل ر منظم و هماهنگ نمياين ام 1دانستندچيزي از آنها را بر وي جايز مي

معذرت آن ديگري را رد  شد؛ و پيامبر گشت و بحث ايشان از آن ظاهر ميمي
  .كرد نمي

تر و مقام ايشان واالتر، شناختشان بيشتر، داليلشان افزون: و آن بدين خاطر است كه
  2.ان خارج استرند كه از قدرت ديگرايشان بر چيزي ـ مراقبت و احتياط ـ توانايي دا
اشتباه، تكليف و مسئوليت را از : اوالً: ولي اعتراضاتي متوجه ديدگاه مزبور شده كه

ميان بردارد، و كردار انجام شده را از چارچوب گناه قابل سرزنش؛ همچون خواب، 
زيرا مكلف .) ، المحصل، گرچه تعبيراتش آشكار نيست8تنزيه االنبياء ـ (خارج كند 

مستلزم انجام آن از روي فرمانبرداري و الگوبرداري است و آن نيز  ي به چيزيسكردن ك
بر آگاهي از مسئوليتش متوقف است؛ كه اشتباه كننده و خوابيده از چنان صفتي 
برخوردار نيستند پس مكلف كردنشان ـ حتي اگر تكليف به چيزي كه در توان انسان 

                                           
اين نكته را توضيح دهد كه صحابه بر عصمت پيامبر از قصد گناه ـ عالوه بر اجماعشان بر وجوب پيروي كردنش  خواهدمي - 1

خدا هر چه بخواهد براي پيامبرش : خشم و انكار پيامبر بر آن كس كه گفت: اند و اين را نيز روشن سازد كهـ اتفاق نظر داشته
آنگاه اين يك نفر مانند ساير صحابه به معتقد بود كه گناه . كندگناهي داللت ميگرداند، بر عصمت وي از قصد هر گونه حالل مي

آيد از پيامبر امتناع ورزيد ـ بر اساس اين زند، و در همان حال صدور آنچه بر امت معصيت به حساب مياز پيامبر سر نمي
مردم حالل ساخته جز به خاطر حكمت  معصيتي خدا آنچه را بر : ي مشهور خبري نداشت كهي تثبيت شدهتجويز ـ و از قاعده

 .سازد و اينكه الزم است پيامبر مردم را آگاه كند تا از آن دست بردارندبراي پيامبر حالل نمي
 .)1/308، تفسير رازي  3تنزيه االنبياء ـ ( -  2
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ي مكلف فائده: گويدآن مي نيست هم بپذيريم ـ ممتنع است چون معتقد به جايز بودن
برد؟ حال آنكه اين آزمايش او است كه آيا مقدمات و وسايل را به كار مي ،كردنش بدان

  1.ده وجود نداردفائده در مكلف كردن اشتباه كننده و خوابي
خارج از توانايي نيست بلكه  ،واقعيت اين است كه مكلف كردن آن دو از باب تكليف

محال در آن به شخص : و آن اين است كه 2گيردال جاي ميي تكليف به محدر دايره
  .چنان چيزي به اجماع مسلمانان نادرست استو 3.گردد نه به چيز محالمكلف بر مي

ناهمگوني در  پس، عدم همساني حال و وضعيت پيروانش جايز باشداگر : ثانياً
ولي نتيجه  4.باشدجايز مي... صحت تكليف با وجود موانع ديگري نيز همچون خواب و

  )گرددمقدمه هم باطل ميلذا . (باطل است) صحت تكليف با وجود موانع ديگر(
ما سرزنش پيامبران را به انجام گناه اشتباهي : توانند بگويندالبته پيروان اين مذهب مي

  .گردانيمبر مي ،منتهي كردار اشتباهي ،دهيم، بلكه به بي احتياطيت نميبسنايشان 
به دليل آنهم اشتباهي نبوده تا مكلف كردنشان به احتياطي كه  ،همبي احتياطيشان 

ميان  تفاوت تا اينكهاند و برخورداري از معارف و داليلي كه ميان پيروانشان تحقق نيافته
  .آنان و امتهايشان روشن شود

                                           
 .)41ـ 1/40شرح جمع الجوامع (-  1
 كساني بر اساس جايز بودن تكليف: ي جالل نوشته كهر گرفتهب 91ـ 90و آنچه شيريني ص  245و  1/87ـ حاشيه العطار 2

 .اندخارج از توانايي، قائل به جايز بودن تكليف بي آگاه و شخص مجبور شده
 .)كنداز ابن التلمساني نقل مي 1/171چنانكه اسنوي در شرح منهاج ( -  3
 .)8تنزيه االنبياء ـ ( -  4
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ي آنان ـ يعني الزام احتياط عقيده: كهاست  اين شودآنچه در حقيقت متوجه ايشان مي
ي اشتباه ـ از هيچ دليلي شرعي بت بر پيامبران به منظور سقوط نكردن در ورطهو مراق

گردد؛ قدرت داليل و كثرت معارف و شناختشان نيز مستلزم آن نمي. برخوردار نيست
در نمازي  بلكه آثاري مبني بر واجب نبودن وارد شده است، زيرا سالم دادن پيامبر 

اشتباهي يك ركعت اگر براي بي احتياطي راجع چهار ركعتي پس از دو ركعت و افزون 
همانگونه كه اگر آنها را عمداً . شدگشت، باعث باطل شدن نمازش ميبه آنها مواخذه مي

داد چون آنگاه حرام بودن هر دو مورد نسبت به او مساوي است در حالي كه انجام مي
  )مقدمه نيز همينطور. (نتيجه طبق اجماع علما باطل و بي اساس است

قدرت شناخت، زيادي داليل و توانايي بر مراقبت و : آري، صحيح است گفته شود
  .گرددمي ،منتهي اشتباه يا خطا ،مستلزم سرزنش ايشان بر بي احتياطي ،احتياط

اهل سنت . سرزنش نمود ،و لذا خداوند آنان را در برابر لغزشهايي كه از ايشان سر زد
شهاي زو پاسخهاي ايشان در حين بحث از لغ ، آمده161المحصل ـ : چنانكه در كتاب

پس اگر مقصود نظام و . پيامبران بيانگر آن است، نقطه نظر مزبور را قبول دارند
موافق ديدگاه اهل سنت و نتايج ادله  ،سرزنش باشد نه عذاب ،همفكرانش از مواخذه

  .هستند و مذهبشان ـ در حقيقت ـ همان مذهب سوم است
ي عمدي يا اشتباهي از ايشان نا ممكن است نه هان كبيرهسر زدن گنا: مذهب پنجم

ها گناهان كوچك خست آور بسان كبيره: آشكار ست(هاي عمدي يا اشتباهي صغيره
  .)باشندهستند چون از ديد همه داراي يك حكم مي
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، آن را به امام 1/199المسايره به اين مذهب پنجم اشاره شده، شارحش : در كتاب
  .اشم نسبت داده است ولي در ديگر كتابها اطالعي از آن بدست نياوردمالحرمين و ابو ه

اي چون عبداهللا سنوسي در شرح الجزائريه و شيخ عليش در هدايه المريد ـ بله، عده
، اين مذهب را از تعبيرات صاحب الشفا در آغاز مساله و تمايز قائل شده ميان عمد 194

ي كردارهاي ارتكابي و اما درباره: 137ـ 2/136د گويآنجا كه مي. اندو اشتباه بر گرفته
ي ويرانگر مسلمان بر عصمت و دور نگه داشتن پيامبران از اعمال پست و گناهان كبيره

اجماعي است كه بدان اشاره كرديم كه قاضي : گاه ايشان در آناند؛ تكيهاجماع كرده
اند ن اجماع آن را رد كردهامرا پذيرفته و ديگران به دليل عقلي همز ابوبكر اين ديدگاه

و اما راجع به : گويدسپس مي. كه اكثر دانشمندان و استاد ابو اسحاق اين راي دارند
مانند امام الحرمين از  2/257: ي قاريبه گفته(اي از پيشينيان و ديگران ها عدهصغيره

ابو جعفر طبري . اندآنها را براي پيامبران جايز دانسته) اهل سنت و ابو هاشم از معتزليان
اند تا جايي كه براي خود مباح و ديگران از فقها، محدثان و متكلمان بر اين عقيده

را ـ مبني بر اينكه علما به استثناي رافضيان بر  1/244اند گمان آمدي در االحكام دانسته
اند ـ بدين شيوه رد صدور گناه كبيره از روي فراموشي يا تاويل نادرست جايز شمرده

اند؛ به گمان اينكه اجماعي كه قاضي عياض آن ايند كه ايشان بر امتناع آن اجماع كردهنم
اند اين كند مربوط به گناهان عمدي و غير عمدي است ولي فراموش كردهرا نقل مي

در  2/143: نمايداجماع در رابطه با گناه عمدي است و قاضي مساله را در آخر مقيد مي
امام الحرمين و ابو هاشم گناهان كوچك : است چنين آمده 2/143شرح المقاصد : كتاب

هاي اشتباهي به طور صريح به مذهبشان ي كبيرهاند ولي دربارهعمدي را جايز دانسته
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مذهب ششم كه بدان اشاره (نكرده است؛ كه گاهي دنبال كردن مذهب منتخبش  رهاشا
رساند كه اند، اين را ميستههاي عمدي را جايز دانبدين گونه كه ايشان صغيره) كنيممي

  .كنندها را رد مياشتباه در كبيره) امام الحرمين و ابو هاشم(آنان 
  .باشدي استثناء از مذهب منتخب ميچرا كه اين دنبال كردن به منزله

هايي كه نفرت آور صغيره: است ، از ابو هاشم نقل شده168اصول الدين ـ : در كتاب
از اين شرط چنين برداشت ). يعني به صورت عمدي(است نيستند در حق ايشان جايز 

نمايد ولي از اين نفي هاي نفرت آور را منع ميها و صغيرهشود كه وي قصد كبيرهمي
  .كندنيز منع مي راآيد اشتباه در آنهاكردن الزم نمي

  :گويدكنيم كه مي، اشاره مي134االرشاد امام الحرمين ص : و اينك به بيانات كتاب
به : گوييمآيا عصمت ايشان از گناهان واجب است؟ در پاسخ مي: ر سوال شوداگ

اجماع علما واجب است پيامبران از گناهاني كه باعث بي اعتباري و آسيب زدن به 
بايد آنان از : گويدعقل دال بر آن نيست؛ ولي عقل مي. شود، معصوم باشنددينشان مي

  .دارند به دور باشند اتفلول و هدف معجزه منادچيزهايي كه بام
در آنها ـ موجودآيند ـ با اختالف ها به حساب ميصغيره كه درشمارو اما گناهاني 

كند، و هيچ دليل نقلي انكار ناپذيري هم در رابطه با نفي يا اثبات را نفي نمي شانعقل
-مياجماع كه موجود ن. اند يا اجماعر اختيار ندارم زيرا داليل قطعي يا نصوصدآنها را 

ها از پيامبران اختالف نظر دارند و ي تجويز سر زدن صغيرهباشد چون دانشمندان درباره
نصوصي هم كه اصولشان به صورت قطعي ثابت شده و قابل تاويل نباشند، در دست 

  .نيستند
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: گوييمپس وقتي كه مساله ظني است ظن غالب شما چيست؟ مي: اگر پرسيده شود
ناهان كوچك از پيامبران جايز است و داستانهاي ايشان ظن غالب اين است كه وقوع گ

  .نمايدهم ـ در هر كدام از كتابهاي آسماني ـ آن را تاييد مي
البرهان امام الحرمين : به نقل از كتاب 3/170االيات البينات : ابن قاسم در كتاب

  كندهمانند سخنان االرشاد را نقل مي
ها و ر سخنانش به صورت مطلق از كبيرهامام الحرمين د: كنيدچنانكه مالحظه مي

اي به تفاوت ميان عمدي و اشتباهيش نكرده آورد و اشارهها بحث به ميان ميصغيره
به اجماع علما عصمت پيامبران از گناهان (جز اينكه ديدگاهش در باب كبائر . 1است

را باشد زيي عمدهايش ميبيانگر اين است كه سخن او در زمينه) بزرگ واجب است
ي چنانكه اشاره كرديم ولي درباره. هاي عمدي مورد اتفاق استعصمت ايشان از كبيره

هاي اي به كبيرهرسيم كه وي اشارهاجماعي وجود ندارد پس به اين نتيجه مياتش اشتباه
  .اشتباهي نكرده است نه به صورت امتناع و نه به صورت تجويز

نچه به امام الحرمين و ابو هاشم نسبت شايد شارح المسايره در كتابهاي ديگري بر آ
هاي اشتباهي ـ اطالع يافته و يا آن را از عبارت شارح داده ـ يعني امتناع صدور كبيره

  .المقاصد كه پيشتر بدان اشاره رفت، برداشت نموده است
هاي هاي خست آور بدون استثناء و صغيرهها و صغيرهسر زدن كبيره: مذهب ششم

، ولي است را نا ممكن و صدور آنها از روي اشتباه يا خطا جايزغير خست آور عمدي 
شوند و گيرند بلكه هشدار داده مينه بر آنها پا فشاري كرده و نه مورد تاييد قرار مي

                                           
 .ن كردچنانكه قاضي عياض در آغاز مساله چنا -  1
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كنند كه آنچه از آنان سر زده از روي كشند؛ و پيروانشان را نيز راهنمايي ميدست مي
  .دروي نشواشتباه بوده تا از ايشان دنباله

ي شرح اسنوي به گفته(الحاصل : اين مذهب مورد تاييد بيضاوي، صاحب كتاب
، صاحب المسايره، جمهور اهل سنت بنا به 1المواقف، شارح المقاصد: شارح) 2/239

  .باشدو مورد تاييد اينجانب نيز مي 1/199ي شارح المسايره گفته

  

  مذاهب اين داليل
خست آور از روي اشتباه يا خطا اين  دليل جايز بودن صدور گناهان كوچك غير

است كه چون هيچ دليلي بر ممنوعيتش وجود ندارد؛ بلكه داليلي بر واقع شدنش مانند 
اند، با اطالع از اينكه قصد بيرون رفتن از آن پيش از احاديث اشتباه در نماز وارد شده

  :ياتمام و يا افزودن ركعتي به دليل آيه

 m  z  y   x   wl                )٣٣: محمد(   
  .گرددحرام محسوب مي) و كارهاي خود را باطل نگردانيد(

به پيامبر دستور داده شده بود كه عمداً آن را ـ در صورت : انداي گفتهو اينكه عده
قابل قبول  2.شخص اشتباه كننده ـ انجام دهد تا حكم اشتباه را براي امت روشن سازد

گان ـ بر خالف ود را پيش روي مردم ـ به سان هنرپيشهنيست، زيرا بعيد است پيامبر خ

                                           
 .2/143، شرح المقاصد 3/206شرح المواقف  -  1
 .2/146الشفا  -  2
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شوم من تنها همچون شما هستم دچار فراموشي مي«: ظاهر نمايد و حديث ،حقيقت
  .كندي اعتبار ساقط ميديدگاه مزبور را از درجه. »شويدچنانكه شما دچار مي

به (المصباح : ببيضاوي در كتا: آورهاي غير خستو اما راجع به امتناع غير از صغيره
: كند كهاين گونه بر آن استدالل مي) 239ـ  2/238ي بدخشي در شرح المنهاج گفته

هاي اند چه ايشان به منظور پايان دادن به دليل و بهانهپيامبران حجتهاي خدا بر مردم
  :اندمردم برانگيخته گشته

 mx  w  v  u  t  s   r  qy   ~l   )١٦٥: النساء(  

  .)آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماندتا بعد از ( 
  .آور خواهد بودهاي شخص مورد اعتماد الزامحجت تنها با گفته 

گيهاي پذير است كه دعوتگر در حين تبليغ بدور از تيرهو اين هم در صورتي امكان
  .نافرماني، تاريكيهاي جسمي و فاقد هيئتهاي بد مادي باشد

اند كه مواقف و المقاصد ـ بر كليت مساله ـ داليل نقلي زيادي ارائه دادهشارحان ال
كليت ادعا را به دست  ،ادله: اندپيشتر به برخي از آنها اشاره كرديم؛ آنگاه، اعتراف كرده

  .دهدنمي
آور از جايگاه انجام دهنده ي خستبدون شك قصد گناه كبيره يا صغيره: گويممي
پيامبران نيز . گردددار و باعث تنفر و انزجار دلها از وي ميكهكاهد، شخصيتش را لمي

ها ميان مردم و مستلزم نهايت تقدير و بدور از آن هستند چرا كه نبوت باالترين جايگاه
آيات . باشد؛ و اين امر مورد اتفاق و انكارناپذير استي مخلوق ميشايسته بزرگداشت

  :زير بيانگر آن هستند
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 m   o  n  m  l   s  r                q  pt    il )٦٣: النور(  
دعوت پيغمبر را ميان خويش همسان دعوت برخي از برخي از خود به شمار (

  .) نياوريد

             m   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½l : وآيه 

  )٤: الحجرات(
  .) فهمندنمي زنند، اغلب ايشانبي گمان كساني كه تو را از بيرون اطاقها فرياد مي(

    )٤: الشرح(        m  ¦  ¥  ¤  £l                              :آيهو

  ) ي تو را بلند نكرديم و باال نبرديم؟و آوازه( 
بنابراين بايد چيزهايي كه با بلندي و ارزش اين جايگاه منافات دارد، وجود نداشته 

  .باشند
انجامد دعوت و پيروي نكردن از ايشان مي به بي اعتنايي به ،تنفر و انزجار: و همچنين

رود و اين هم نادرست روي است از دست ميپس حكمت ارسال پيامبران كه دنباله
  :فرمايدون خداوند ميچاست 

 m  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «

   »  º  ¹  ¸  ¶l                           )٩ – ٨: الفتح(  
مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم تا به خدا و پيامبرش ما تو را به عنوان گواه و ( 

ايمان بياوريد و خدا را ياري كنيد و او را بزرگ داريد و سحرگاهان و شامگاهان به 
  .) تسبيح و تقديسش بپردازيد
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  : فرمايد و نيز مي 

 mx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  ny    z

  ~   }  |  {l        )١٦٥: النساء(  

يامبران را فرستاديم تا مژده رسان و بيم دهنده باشند و بعد از آمدن پيغمبران ما پ(
  )بر خدا براي مردمان باقي نماند حجت و دليلي
ي پيروان مذاهب اتفاق دارند كه خداوند متعال بسيار كار به جا و و چون همه

نكته گرچه در اين  1.اي استنهفته يي حكمتهاكردارهايش در واقع در بر گيرنده
  .اختالف دارند كه آن كار به صورت الزام يا وجوب است و يا نه

كنيم؛ بلكه اصول و ريزي نميي معتزليان يا ديگران پايهما سخنان خويش را بر قاعده
و معتزليان و همچنين مدلوالت نصوص مزبور را  يديهامباني مورد اتفاق اشعريها، ما تر

  .دهيميهاي خويش قرار ماساس سخنان و ديدگاه
روي نكردن به خاطر تنفر و انزجار وقتي است كه سخن نفي ايشان براي لزوم دنباله

 يپس از ط: توانند بگوينددر باب عصمت پيامبران پيش از بعثت باشد كه آن هنگام مي
دوران نقصان به كمال رسيدن اشكالي ندارد ولي وقتي سخن در باب عصمت از زمان 

ي دستاويزي براي آن ندارند، چه الزم است ـ در همه بعثت تا پايان رسالت باشد
  .لحظات اين دوران ـ كمال استمرار يابد

                                           
 ..)54رساله التوحيد ـ ( -  1
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كنيم، چه آنها آور استدالل ميهاي غير خستو به همين شيوه، بر امتناع قصد صغيره
گردند، ولي چون دار نمودن شخصيت نميآور و موجب لكه گرچه در ذات خود نفرت

ي خداوند است باعث ايجاد تنفر و انزجار خواهد شد، به ويژه ي نافرمانزشت و نشانه
- ي نبوت تكيه زده و مردم را از ارتكاب آنها منع مياگر كسي صادر شوند كه براريكه

  .نمايد
  :فرمايدچنانكه خداوند مي

 ms  {  z  y  x  w   v  u  t|    �  ~  }l 
  )٤٤: البقرة(

كنيد در حالي كه شما هيد و خود را فراموش ميدآيا مردم را به نيكوكاري فرمان مي( 
  ) خوانيدكتاب مي

  :سرايدشاعري هم در اين باره چنين مي 

 عار عليک ـ اذا فعلت ـ عظيم         −         ی مثلهال تنه عن خلق و تأت
مردم را از خويهايي باز مدار كه در خودت وجود دارند، اگر چنين كني كار بسيار (

  .)ايدهزشتي انجام دا
  .كندبلكه عرف و عادت و بررسي افكار خردمندان نيز چنين ايجاب مي 

 ،آور اشتباهي اشتباهيهاي خستها و صغيرهشيوه بر امتناع صدور كبيرهباهمين و نيز 
ورزيم، زيرا گرچه در آن صورت گناه و نافرماني در آن يا از روي خطا استدالل مي

ام، پيسي، كوري و ذگردد چنانكه جبي حرمتي مينيست، ولي ذات آنها باعث تنفر و 
  .شودامثال آنها كه انسان در به وجود آمدن آنها نقشي ندارد، موجب تنفر و انزجار مي
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چيزي كه ـ در گناهان بزرگ و : ماند جز اينكه بگوييماي نميبنابراين، راه چاره
فرماني است، و گردد، عصيان و ناآور ـ مستلزم تنفر و بي شخصيتي ميكوچك خست

گردد تا بدين وسيله تنفر و بي حرمتي در عذاب و عقاب نيز تنها بر آن دو مترتب مي
  .صورت سرزدنشان از روي اشتباه منتفي شود

ي از دو جهت مستلزم تنفر و دآور عمي خستصدور گناهان كبيره و صغيره: خالصه
  .ب و كيفرـ سرپيچي و مترتب شدن عذا2ـ خود كردار 1: گردندتحقير مي

يابد كه از روي اشتباه صادر شده باشند و جهت دوم جهت اول در صورتي تحقق مي
  .پيونددآور عمدي به وقوع ميدر صورت صدور گناه كوچك غير خست

آور اشتباهي هيچ يك از آن دو جهت وجود ندارد زيرا ي خستولي در صدور صغيره
شود تا تحقير و ر آن مترتب نميدر خود كردار پستي و حقارت نيست و كيفري هم ب

  .تنفري پديد آيد
  .داللت مي نماينداليل مذاهب گذشته داليل ما نيز هستند البته بر بخشي از ادعاي ماد

اند ـ يعني آنچه از پيامبران مانند و اما راجع به آنچه مخالفان بدان استفاده ورزيده
اند ـ به صورت آنها، نقل شدهخواهيشان و امثال نسبت دادن نافرماني، توبه و آمرزش

و آنچه به صورت  1ي آحاد نقل شده مردودآنچه به شيوه: گوييمخالصه در پاسخ آن مي
يا ترك  يا خطا يا لغزش، ،روايت شده بر اشتباه و فراموشي متواتر ـ در كتاب يا سنت

نها يا پيش از بعثت بودن يا توجيهات و تاويالت ديگري كه مجال پرداختن بدا اولي،

                                           
 .چون نسبت خطا به راويان،آسانتر از نافرمانيها به پيامبران است:گويد مي 461در المواقف ـ -  1
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و  1خواهد از آنها اطالع يابد بايد به تفاسير معتبركسي مي. گردندحمل مي نيست،
مراجعه نمايد كه يكي از بهترين و جامعترين آنها  2كتابهاي نوشته شده در اين زمينه

باشد، زيرا تشنگي را مي)101ـ  89ـ 167ـ 2/149الشفا بتعريف حقوق المصطفي (كتاب 
  .بخشدر را بهبود مينشاند و دل بيمافرو مي

بزرگ باشد يا : سر زدن گناه از ايشان بدون استثناء نا ممكن است: مذهب هفتم
  آور باشد يا نه و از روي قصد و عمد باشد يا اشتباهيكوچك، خست

ي كتاب جمع الجوامع نيز آن را برگزيده و به اند، نويسندهبر اين عقيده عشيتاهل 
سبكي و قاضي عياض بو الفتح شهرستاني، پدرش تقي استاد ابو اسحاق اسفراييني، ا

  3.نسبت داده است
الشفا به تجويز صدور : البته نسبت دادن آن به قاضي عياض جاي بحث است زيرا در

: گويدكه ميچون تمايل دارد، ) جز دروغ در اخبار غير تبليغي(گناه اشتباهي از ايشان 
دارهايي كه مورد اختالف و از حكم كر) يعني وجوب عصمت(اين : ، 143ـ  2/142

شود پذيرند، است؛ و آن چيزي است كه نافرماني ناميده ميروي قصد و عمد انجام مي
  .گيردو تكليف و مسئوليت بدان تعلق مي

                                           
، ج 4/49، ج  407و  312و  308 و 269و  3/253، ج  320و  315و  1/310313به ويژه تفسير امام فخر رازي  ج  - 1
 .6/127، ج 542و  497و  420و  5/320
تا آخر و نيز كتابهاي مبسوط علم كالم  11تا آخر، عصمه االنبياء رازي ص  9تنزيه االنبياء مرتضي ص : مانند كتاب - 2

 .211ـ  210، شرح الطوالع ـ 146ـ  2/143، شرح المقاصد 215ـ  3/207المواقف و شرح آن : همچون
 .)2/65مع الجوامع شرح ج( -  3
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پذيرد همچون اشتباه و فراموشي در وظايف و اما آنچه بدون قصد و عمد صورت مي
بدان تعلق نگرفته و كيفري بر آن شرعي ـ يعني آن دسته كردارهايي كه فرمان شرع 

شود ـ شرايط پيامبران نسبت به آنها بسان امتهايشان عدم مواخذه و گناه مترتب نمي
ط اگروهي كه با تبليغ و آموزش امت در ارتب: اندنبودنشان است سپس آنها دو گونه

آنگاه به . باشدي خودشان ميهستند و گروهي كه از اين چارچوب خارج و ويژه
يشتر بدان اشاره رفت ـ پرداخته و به جانب جايز پالف موجود در نوع نخست ـ كه اخت

  :گويد، سپس مي144ـ 2/143كند بودن تمايل پيدا مي
و اما آن دسته كه ارتباطي به دعوت ندارد، اكثر دانشمندان امت به درست بودن اشتباه 

ه علت تحمل مشكالت و خطا در آنها و گرفتار شدن دلهايشان به غفلت و بي خبري، ب
مردم، تدبير امور حكومت، زحمات و ناراحتيهاي خانواده و توجه به عنايت به دشمنان، 
معتقد هستند ولي نه به صورت هميشگي؛ بلكه گاه گاهي چنين چيزهايي رخ داد 

گردد و از خدا آمرزش اكنده ميهمانا دلم پر«: فرمايدمي چنانكه پيامبر خدا 
  1.»خواهم مي

اي معتقد به منع اشتباه و فراموشي و بي خبريها در حق ايشان هستند كه عدهگروهي 
از اهل تصوف و مقامات بر اين باورند و راجع به احاديث مربوط به اشتباه برداشتهاي 

، به )149ـ 2/144الشفا ( كتاب گوناگوني كه به آنها اشاره خواهيم كرد آنگاه صاحب
  .پردازديتاويالت اين احاديث و پاسخ آنها م

                                           
 .)99ـ 2/97الشفا ( -  1
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او صدور گناهان از پيامبران را از روي : شود كهي اينها چنين برداشت مياز همه
داند پس نقل قول سبكي از وي بر منع صدور گناه اشتباهي جاي تعجب اشتباه جايز مي

با وجود اينكه سر زدن اشتباه . و عجيب تر آنكه او و همفكرانش قائل به منع آن هستند
ثابت است، و با اطالع از اينكه قصد خروج از نماز پيش از اتمام يا در نماز  از وي 

  .گرددافزايش ركعتي در آن حرام تلقي مي
اند از نويسندگان در راستاي تاويل و توجيه ديدگاه ايشان پاسخهاي متعددي داده

ي منع در جاي: نمايند نه اشتباه الهي و يا اينكهآنان اشتباه شيطاني را منع مي: جمله اينكه
  1.اند كه حكمي شرعي بر اشتباه مترتب نشده باشدكرده

رساند چرا كه ايشان را به صورت مطلق و بدون اين پاسخها سودي به آنان نمي
  .انداستثناء منع كرده

كرداري كه اگر از روي عمد و قصد : ي من معني سخنان ايشان چنين استبه عقيده
د، اگر از روي اشتباه يا خطا از آنان سر زند نه گناه باشانجام پذيرد گناه و داراي كيفر مي

صدور : يعني هدف آنها اين نبوده كه. يابدترتب مي نآيد و نه كيفري بر آبه شمار مي
سر : اين كردار را به خودي خود از روي اشتباه منع نمايند بلكه مقصودشان اين بوده كه

ودن و مترتب گشتن كيفر بر او، زدن آن را به صورت اشتباهي و داراي ويژگي گناه ب
باشند و هدفشان از اين كار نفي كنند و بدين ترتيب پيامبران در آن همانند امتهايشان مي
) مذهب چهارم(شان ي عقيدهپاسخ به نظام، اصم، جعفربن مبشر و پيروانشان در زمينه

  .است
                                           

 .)171ـ 3/170االيات البينات  2/117ي العطار حاشيه( -  1
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  كندميامور زير برداشت بنده از سخنان ايشان را تاييد 
  
ي اشتباهي هم باشد از هيچ گناهي گرچه صغيره: گويدابن السبكي كه مي يـ گفته1

حال آنكه اهل سنت . گناه را انتخاب نموده است: ي ذنبنامبرده واژه. زندايشان سر نمي
شود داراي كيفر نيست پس گناه هم هر چه از روي اشتباه صادر مي: اتفاق نظر دارند

  .گرددقلمداد نمي
س مذهب نظام ـ به خاطر همگامي با وي ـ صحيح است گو اينكه ي وي بر اساگفته

گردد ـ پذيرد گناه محسوب ميآنچه از روي اشتباه صورت مي: اگر فرض كنيم: گويدمي
  .چنانكه نظام معتقد است ـ ، صدور آن از ايشان ممتنع است

  .ـ آغاز عباراتي كه از قاضي عياض نقل كرديم2
  .ضي مبني بر منع صدور گناه اشتباهي از ايشانـ نقل قول ابن السبكي از قا3

با وجود آنكه ـ بدون ترديد ـ بر آنچه ما از قاضي نقل كرديم اطالع داشته 
چيزي كه موجب كيفر گردد از : مذهب اين گروه از ائمه اين است كه: خالصه.است

بر زند و حمل مذهبشان بر آنچه گفته شد بهتر از باقي گذاشتن آن پيامبران سر نمي
  .باشدظاهر فاسدش مي

سپس، اهل تشيع همان دليل عقلي كه در بحث عصمت پيش از بعثت بدان استناد 
سر زدن : اند و تو قبالً دريافتي كهبه عنوان دليل براي اثبات مذهب خويش آورده، كردند
گردد؛ پس دليلشان در آن آور موجب ايجاد تنفر و انزجار نميهاي غير خستصغيره

  .ي نيستراستا كاف
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د قرار نامعجزه را مورد است) آمده 1/308چنانكه در تفسير قرطبي (استاد ابو اسحاق 
كه قبالً راجع به توجيه استدالل بدان در حين بحث از عصمت ايشان از كفر .داده است

  .سخنان به ميان آورديم
ران چون پيامب: كند، چنين استدالل مي2/65الجوامع  الدين محلي در شرح جمعجالل

ايشان را از صدور هر : شودنزد خداوند داراي احترام و شخصيت بودند و آن موجب مي
ي غير صدور گناهان صغيره: توان گفتمي .نان مبرا و پاك نگه داشتآنوع گناهي از 

  .آور اشتباهي با اين جايگاه و منزلت منافاتي نداردخست
  

  عصمت پيامران ازمكروه 
  

هان كوچك عمدي را از ايشان جايز پنداشته، سر زدن روشن است هر كه وقوع گنا
  .داندمكروه را به طريق اولي از آنان جايز مي

آيا به عصمت ايشان از قصد  ،ها بودندهصغيرني كه قائل به عصمتشان از و اما كسا
  :باشند؟مكروه نيز قائل مي

ر شرح قاضي عياض ـ كه ابو عبداهللا سنوسي در شرح الجزائريه و شيخ عليش د 

-اند ـ معتقد به لزوم عصمتشان از آن نيز ميروي نمودهاز او دنباله 192ـ  املريد ةهداي

ها را قاضي براي اثبات ديدگاه خويش همان دليل وجوب عصمت از قصد صغيره. باشد
دور نگه داشتن ايشان : بر اساس همين رهيافت: 2/139 :گويدمورد استناد قرار داده و مي
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واجب است زيرا تشويق مردم بر الگوبرداري از آنان با جلوگيري و نهي  همكرو از انجام
  .آنها از ارتكاب مكروه منافات دارد

  

  آيا وقوع مباح از پيامبران جايز است؟
  

جايز است مباحها از ايشان سر زند زيرا آسيب و : 2/140گويد قاضي عياض مي
توانند آنان نيز ـ بسان ديگران ـ مياي در آنها وجود ندارد بلكه اجازه داده شده و لطمه

  .آنها را به كنترل خويش در آورند
هاي گشاد با پرتوهاي جز اينكه آنان ـ به دليل برخورداري از جايگاه رفيع، سينه

ي  نياز كه معرفت و ارتباط تنگاتنگشان با خدا و روز واپسين ـ از مباحها به اندازه
ه، دينشان صالح و ضرورتهاي زندگيشان تحقق يابد، بتوانند با آنها مسير زندگي را پيمود

  .ايدبرند و هر چه بدين شيوه بر گرفته شود عبادت و بندگي به شمار ميبهره مي
مشخص  شما پس فضل و امتياز خدا براي پيامبر بزرگوارمان و ساير پيامبران براي

افرماني قرار ي نشود كه كردارهايشان را عبادت و بدور از جانب مخالفت و شيوهمي
  .بيانات قاضي در اوج زيبايي و برازندگي است. داده است
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ده آگاه مآيا جايز است راجع به چيزي كه بر آنان فرود نيا
  د؟ننباش

  
آن هم بخاطر عدم آگاهي آنان نسبت به برخي از امور،  ،ي پيامبران شرط نيستدرباره

ها و صنعتهاي مختلف نند پيشهما چونكه چيزي راجع به اين موضوع بر آنها نازل نشده،
و امور مربوط به كشاورزي و علوم رياضي، و نه از اعتقاد و نقطه نظرشان راجع به آنها 

 هشود، چبر خالف واقعيت، عصمت داشته باشند و ننگ و نقصي متوجه ايشان نمي
ي جد و جهدشان حول محور آخرت و مسايل مربوط بدان و امور و قوانين همه

  :بر عكس ديگران آنهايي كه. باشندرخد كه امور دنيوي در تضاد با آنها ميچشريعت، مي

 m  X        W  V     U  T  S    R  Q  P  O  Nl       )٧: الروم (  
  .) دانند، و ايشان از آخرت كامالً بي خبرندتنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي(

چنان چيزي به غفلت زيرايايي بي خبراند ايشان به كلي از امور دن: شود گفتولي نمي
و پاك هستند؛ بلكه به سوي ساكنان دنيا فرستاده  انجامد كه آنان از آن مبراو حماقت مي

شده و تدبير امور، هدايت و دقت در مصالح ديني و دنياييشان به ايشان واگذار گشته 
يامبران هم ـ در اين يابد؛ احوال و زندگي پاست و اين امر با بي آگاهي كلي تحقق نمي

ي قاضي بنابراين گفته 1.باشدزمينه ـ مشخص و شناخت و آگاهيشان بدانها مشهور مي
: از لحاظ عقلي جايز است: گويدـ كه مي 129ابوبكر ـ به نقل از صاحب المسايره ـ 

                                           
 .)108ـ 2/107الشفا ( -  1
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ها و صنعتها پيامبران هيچ شناختي راجع به هيچ يك از مصالح و مفاسد دنيا و پيشه
  .اشند، جاي نقد و تامل استنداشته ب

ي پيامبري از شريعتها و قوانين پيامبران پيش از خود، زبان همه: و عقالً جايز است
آنهايي كه به سوي ايشان فرستاده شده جز زبان ملتش و برخي مسائلي كه فقيهان و 

ي به توحيد و اصول عقايد ا اند و بي آگاهي از آنها لطمهمتكلمان اقتباسشان كرده
ي المسايره سخنان قاضي را اين چنين نقد زند، اطالعي نداشته باشند سپس نويسنده مين

برخي مسائل به خاطر اين است  پيرامونبدون شك مراد از بي آگاهي : كندو بررسي مي
كه به نظرشان نيامده است، ولي اگر به نظرشان آمد بايد از احكام آنها آگاه و هر گاه در 

  1...و. ختند اصابه كنندآنها به اجتهاد پردا
و اما چيزهايي كه پيامبر عزم خود را بر آنها : گويدبلكه قاضي در الشفا مي: گويممي

داند جز آن اندازه كه جزم نكرده بود ـ از امور رخدادهاي شرعي چيزي از آنها نمي
 يي وحي و يا اجازهخداوند تدريجاً به وي آموخته باشد تا به مجموع آنها به وسيله

در بسياري از آنها منتظر پيام خدا بود . خداوند بدو كه آن را شروع كند، آگاهي پيدا كند
ي آنها براي از ميان برداشتن ترديد و ناداني نزد او ولي از دنيا نرفت تا علم به همه

  .استقرار يافت
ه سوي آن شده است از تفاصيل شريعتي كه مامور دعوت بخبري بي : به طور كلي

  2.باشددرست نمي

                                           
 .)129المسايره ـ ( -  1
 .)109و  108شرح المسايره ـ ( -  2
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  عصمت پيامبران از خطا در اجتهاد
  

كنيم، زير چون خطا در اجتهادي كه راجع به عصمت پيامبران از آن صحبت مي
پيوندد مگر ي امكان وقوع اجتهاد از ايشان است؛ و چنين چيزي به وقوع نميمجموعه

ينكه اين نمايد جز ااينكه خدا آنان را بدان مكلف كند، و ايشان را هم بدان مكلف نمي
تكليف از لحاظ عقلي بدون اشكال باشد، لذا بر ما الزم است به مسائل چهارگانه زير 

  : بپردازيم
ـ واقع شدن 3ـ جايز بودن مكلف كردنشان بدان 2ـ امكان وقوع اجتهاد از پيامبران 1

  .ـ وقوع خود اجتهاد از آنان4اين تكليف 
  بر آن ـ امكان واقع شدن اجتهاد از آنان و تواناييشان1

پيامبري از پيامبران توانايي اجتهاد داشته است، با تكيه : تواند انكار كندهيچ كس نمي
اي كه كه خدا به ايشان داده بود به گونه يبر دانش فراوان، قدرت دريافت و تيزهوشي

اين چيزي است كه هيچ كدام از . هيچ يك از ساير انسانها را چنان بخششي نداده است
  .ندگان در اين باب راجع به آن اختالف نظر ندارندمحققان و نويس

  .ـ جايز بودن مكلف كردنشان به اجتهاد2
آيا جايز است خداوند ايشان را به انجام اجتهاد مكلف كند اختالف وجود  كهدر اين

قبل از پرداختن به تحليل و بررسي اين اختالف الزم است تحرير محل نزاع كنيم . دارد
  :گوييمو مي
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ي انواع آن را باشد اجتهادي است كه همهود از اجتهادي كه مورد اختالف ميآيا مقص
النص، ترجيح به هنگام تعارض ادله، قياس و ديگر داليل مورد  ةهمچون اجتهاد در دالل

گيرد؟ و آيا مراد از آن اجتهاد در رخدادها و فتواها است؟ و آيا اختالف در بر مي
ام شرعي اعم از عبادات، معامالت، جنگها و امور مقصود، اجتهاد در هر كدام از احك

  دنيايي است؟
: كهاست  اند اينآنچه دانشمندان اصول پيش از استاد كمال ـ رح ـ بدان تصريح كرده

ي آنها وجود ه نصي دربارهمساله جاي اختالف و درگيري اجتهاد در چيزهايي است ك
  1.ندارد

نص وجود دارد چيزي است كه وحي  ي آنهاآيا مقصودشان از چيزهايي كه درباره
ـ آنگاه موضوع مورد اختالف  ،راجع به آن فرود آمده خواه داللتش قطعي باشد يا نه

ي آن وجود دارد؛ و شود كه وحي غير قطعي الدالله دربارهشامل اجتهاد در چيزي نمي
ان اتفاق بر امتناع مكلف نمودن به اين نوع اجتهاد وجود داشته باشد ـ؟ يا مقصودش

باشد؟ ـ آنگاه مساله مورد نزاع شامل اجتهاد در چيزهايي است كه داللتشان قطعي مي
  ؟.باشد كه وحي غير قطعي الدالله راجع به آن وجود داردچيزي مي
تر است و لذا ي اول به تعبيرات رايج ايشان ـ در اين گونه مسائل ـ نزديكگزينه

اصل نزاع به اجتهاد تنها : ه ـ تصريح كردهكمال ـ كه صاحب المسلم نيز از او پيروي كرد

                                           
، 2/219، شرح المختصر 156، المنتهي ـ 2/57، منتهي السؤل 4/222، االحكام 2/409، روضه الناظر 2/355المستصفي ( - 1

 .)3/169الدين سبكي بر روي منهاج شرح تاج
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ها بر معاني نه در مباحثي همچون اجتهاد در داللت واژه  1.در قياس اختصاص دارد
ي عام، مراد از الفاظ مشترك و ديگر اقسامي كه مقصود از آنها، بحث از تخصيص دهنده
مل، مشكل، خفي و مج: دايي وجود دارد ماننديدر داللتشان بر معناي مقصود ابهام و ناپ

باشد كه براي چرا كه منشأ اجتهاد در اين گونه مسائل ناپيدايي موجود در انها مي. متشابه
ادله زيرا  ضي ترجيح به هنگام تعارو نه اجتهاد در زمينه ،پيامبر واضح و مشخص است

گيرد كه چنان چيزي در حق پيامبر قابل تصور تعارض آنها از دليل متاخر نشأت مي
  2.شدبانمي

  :از چند جهت قابل نقد و بررسي است) كمال و صاحب المسايره(بيانات ايشان 
ـ پيامبر نسبت به درك مقصود از متشابه و امثال آن در آغاز امر همانند ساير انسانها 1

  :كننداست چنانكه اين آيات بر آن داللت مي

m ¨  §  ¦  ¥  ¤©     ¼l    )٧: آل عمران(  
  ) داندل آنها را نميجز خدا كسي تاوي( 
  3.ي اهللا وقف شودبر معتبرترين رأي، بايد بر لفظ جالله بنا 

  :و آيه

 m  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê

   ß   Þ  Ý    Ü  Ûl         )١٩ – ١٦: القيامة(   
                                           

 .)2/321، المسلم 535التحرير ـ ( -  1
 .)2/366، شرح المسلم 295ـ 3/294التحرير ( -  2
 )1/605ي شيخ زاده بر روي تفسير بيضاوي و حاشيه 2/406تفسير رازي ( - 3
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و خواندن آن، كار ما  قرآنآوردن چرا كه گرد . شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان( 
گذشته از . را خوانديم تو خواندن آن را پيگيري و پيروي كن قرآنپس هر گاه ما . است

  .) اينها بيان و توضيح آن بر ما است
   1.است پيامبرمان  ،مخاطب اين آيات: و نيز بنا بر معتبرترين راي كه

وي اعالم كند و آنگاه به داند كه خدا به پيامبر خدا تنها در صورتي مراد از آن را مي
  :فرمايدچنانكه خداوند مي. پردازدتبيين آن براي مردم مي

 mS  RT    _   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul  )٤٤: النحل(   
را براي مردم روشن سازي كه براي  ايم تا اين كه چيزيرا بر تو نازل كرده قرآنو (

  .) آنان فرستاده شده است
دا مراد را به وي نفهمانده باشد، و شرايط مقتضي اجتهاد در آن و اما در صورتي كه خ

جايز است خدا او را به انجام اين اجتهاد مكلف كند همزمان با : گرديد، چرا نگوييم
معصوم بودنش از خطا و يا تأييدش بر برداشتي كه كرده است تا همانند توضيح دادن از 

تفاوتي ميان آن و اجتهاد در درك  طريق وحي گرديده و بر بندگان حجت شود؟ و آيا
حكم چيزي كه از آن سكوت شده از طريق ملحق نمودنش به چيزي كه بر روي نص 

  گذاشته شده، وجود دارد؟
گناهان پيامبران از لحاظ تاويل و اجتهاد خطا : ـ بيشتر پيشوايان بر اين باورند2

تي ديگر از همان جنس و لذا از درخ ،اندگردد و راجع به آدم اظهار داشتهمحسوب مي
                                           

  )772تفسير بيضاوي ـ ( - 1
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. خورد، در حالي كه مقصود خدا جنس آن درخت بود پس ايشان در تاويل به خطا رفت
كه تاويل عبارت  1.يكي از كساني كه به اين تاويل تصريح كرده ابو علي جبائي است

چنانكه بيانات آنان در . حمل لفظ از روي اجتهاد نه قياس بر غير ظاهرش: است از
  .نگر آن استداستان آدم بيا

آيد كه وقتي كه ايشان قائل به جايز بودن خطا در تاويل هستند، بر آنان الزم مي
پيامبران براي درك مقصود از نصوصي كه داللتشان قطعي و يقين بخش نيست، : دنبگوي

  .باشندمكلف به اجتهاد مي
بدون شك ي نصوص بر مراد خدا باشد، استدالل به وسيله مراد از اجتهاد پيامبر اگر

ها اخبار ها و قراين شرعي باشد اگر نشانهو اگر مقصود استدالل با نشانه ،جايز است
هاي استنباطي بود ـ كه به زند و اگر نشانهآحادي بود چنان چيزي از پيامبر سر نمي

گردند ـ اين چيزي است كه راجع به مكلف ي آن اصل و فرع با هم جمع ميوسيله
  .ترين راي جايز بودن آن استالف نظر وجود دارد و درستبودن پيامبر بدان اخت

- ابو الحسن استدالل با نصوص را نوعي اجتهاد دانسته؛ و نوعي از آن محسوب نمي

، و صرف تالش و كوشش )معني اجتهاد(گردد جز با صرف نهايت سعي و توانايي خود 
پيدايي و ابهام وجود تنها در چيزهايي است كه در معنا و داللت آنها بر مقصود نوعي نا

اينكه مقصودش از  ، كماابو الحسن جايز بودن اين نوع را قطعي قرار داده است. دارد
باشد زيرا در قسم سوم اشاره كرده كه مورد اختالف قطعي در اينجا اجماع بر آن مي

  .است
                                           

 .)168ول الدين ـ اص( -  1
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اختالفي : ي دوم و سوم برداشت از سخنان التحرير و المسلم را مبني بر اينكهنكته
ي اعتبار ساقط گردد، از درجهود ندارد كه پيامبر به اجتهاد در نصوص مكلف نميوج
  .سازدمي

التحرير و المسلم اجتهاد در نصوص غير قطعي را از دايره اختالف : آري، اگر صاحب
ي مورد تكليف قرار گرفتنشان وجود ندارد، اختالف درباره: گفتندنمودند و ميخارج مي

  .آمدابو الحسين جور در مي اناتيسخنانشان با ب
  : يه يـ آمدي ـ در پاسخ به تمسك ورزيدن مخالف به آ4

m [  Z  Y  X  W      V  U  T\  b  a  `  _  ^  ]c    ll      

   )١٥: يونس(
من جز به دنبال چيزي  ،ميمرا نرسد كه خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير ده(
  .) من وحي گردد گويم كه برروم وجز چيزي را نمينمي
؛ و اجتهاد هم ـ اگر راجع به داللت دال بر موضوع اجتهاد استآيه اين : گويدمي
  1.آيد نه تغيير و تبديله شمار ميصورت پذيرد ـ تاويل ب قرآن

زيرا ) نه اجتهاد ديگر مجتهدان(از آن در اينجا اجتهاد پيامبر است  مقصوددبدون تردي
ك استدالل مخالف به آيه و پاسخ آمدي به او شن و همچنين بدو ،او محل نزاع است

باشد و اين  قرآناختالفشان بر سر اجتهاد در مورد غير قطعي : وقتي صحيح است كه
التحرير و المسلم را مبني بر اينكه اختالفي در جايز نبودن : ينكته تصريح نويسنده

                                           
 )232و  4/227االحكام ( - 1
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نان ابو الحسين نيست، و همچنين برداشت از سخ) قرآنهاي غير قطعي(اجتهاد در آن 
  .كندمبني بر اجماع دانشمندان بر جايز بودن اجتهاد در آن را رد مي

اگر : كند كهـ آمدي همچنين به يكي از داليل منع كنندگان اجتهاد پيامبر اشاره مي5
درست باشد پيامبر مكلف به اجتهاد شود اين هم درست است خداوند پيامبري را 

نسخ شريعتهاي پيش از خود و نسخ احكامي كه بر او ي قانونگذاري، بفرستد و اجازه
ي اينها طبق نظر خود باشد ـ ، به او بدهد كه چنان چيزي نا فرود آمده است ـ همه

استدالل او تشبيهي ناقص است، چگونه چنين : گويدآمدي در پاسخ مي. باشدممكن مي
دانيم؟ خدا نادرست نمي نباشد حال انكه ما فرستادن چنين پيامبري را نه عقال و نه شرعاً

مصالح در كردارهاي : تواند انجام دهد؛ به ويژه وقتي كه بگوييمهر چه بخواهد مي
مصالح مد نظر است، دور نيست خداوند : باشد و اگر هم بگوييمخداوند مد نظر نمي

مصلحت را براي بندگان در فرستادن چنين پيامبري بداند و او را از خطا در اجتهاد نگه 
  1.كنددر اجماع امت چنين كاري مي د چنانكهدار

شود از طريق قياس ريزي شريعتي به صورت كامل نميمخفي نماند اجتهاد در پايه
اگر مساله مورد . باشد چون آنگاه اصلي وجود نخواهد داشت كه بر او قياس كرده شود

ار دهد و توانست اين دليل را مورد استناد قرنمي طرفبوداختالف كليت اجتهاد نمي
ي پنجم وقتي وارد اين نكته. براي آمدي هم درست نبود وجود استثناء را منع نمايد
  .است كه محل نزاع به اجتهاد از طريق قياس محدود گردد

                                           
 )234و  4/229االحكام ( - 1
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ـ ما بسياري از داليل سمعي را كه براي اثبات سر زدن اجتهاد از پيامبر بدان استدالل 6
قياس در رخدادهايي كه آن داليل راجع به آنها  يابيم كه بر اجتهاد از طريقورزند، ميمي

  :يكنند مانند آيهاند، داللت نمينازل شده

 m¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «¸    ¼   »  º  ¹

¾  ½¿   Ã  Â  Á  À  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ             Å  Ä

  Î  Íl                              )٦٨ - ٦٧: األنفال (  
مگر آن گاه كه كامالً بر دشمن . داشته باشد پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي هيچ

خواهيد در پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد، شما متاع ناپايدار دنيا را مي
اگر حكم . خواهد، و خداوند عزير و حكيم استصورتي كه خداوند سراي آخرت مي
  .) رسيدايد به شما ميل چيزي كه گرفتهسابق خدا نبود عذاب بزرگي در مقاب

  :يو نيز آيه

 m  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k

  x  wl           )٤٣: التوبة(  
راستگو وچه  ا بداني كه چه كسانيو ت نان اجازه داديچرا به آ خدا تو را بيامرزد

دانم پيشتر ميآنچه را اكنون  اگر: فرمايدو اين حديث كه مي) دروغگويند كساني
  .آوردمدانستم قربانيها را نمي مي

داليل فوق ـ خواه باعث اثبات ادعاي ايشان مبني بر انجام بندگي از طريق اجتهاد 
اختالف در مطلق : يابند كهاست كه استناد كنندگان بدانها در ميآن انگر يباشد يا نه ـ ب
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ي ف تنها در اجتهاد به وسيلهچون اگر اختال. باشداجتهاد اعم از قياس و غير آن، مي
بود زيرا اجتهاد از طريق قياس در آنها واضح و قياس بود استدالل بدانها جايز نمي

را در ) اصل(س عليه مقيكند بر او الزم است و مشخص نيست و هر كه ادعاي آن مي
  .ي آنها مشخص نمايدهمه
ز محل نزاع بپذيريم ـ ـ ما ـ اگر هم خارج شدن اجتهاد در فهم مراد از نصوص را ا7

پذيريم زيرا داليل ي اختالف به اجتهاد تنها از طريق قياس را نميمحدود كردن دايره
ند اجتهاد و صرف موجود دارند كه استناد بدانها نياز) بجز نصوص و قياس(ديگري 

اينها گرچه . استصحاب، مصالح مرسله و ديگر ادله: نهايت تالش و توانايي است؛ مانند
ي آنها در واقع و از ديد اند ولي احتمال دارد برخي يا همهزاع و اختالفمحل ن

قانونگذار هم دليلي معتبر به شمار آيند كه پيامبر هنگام فرود نيامدن وحي در رخدادي 
براي اثبات حكم شرعيش بدان استناد ورزد ـ چنانكه در قياس گفته شده ـ پس چرا 

  !شند؟نبايد آنها هم محل نزاع و درگيري با
) نسبت دادن به اجتهاد در نص و ترجيح(مگر اينكه مقصود، محدود كردن نسبي 

  .باشد
دهد ـ ميان قياسها با ـ تعارض و تناقض ـ همچنانكه ميان نصوص با يكديگر رخ مي8

پس وقتي اجتهاد در . آيديكديگر و نيز ميان داليل ديگر مورد اختالف به وجود مي
پيوندد چرا قائل به وقوع آن در ترجيح ميان داليل ديگر ترجيح ميان نصوص به وقوع ن

  .نباشيم با وجود آنكه تقدم و تاخر زماني در آنها وجود ندارد؟
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قياس و ادعاي در تنها  ،مقيد نمودن محل اختالف به اجتهاد: واقعيت اين است كه
ن واقع نشدن اجتهاد در نصوص غير قطعي و ديگر ادله مورد اختالف و در ترجيح ميا

  .باشدغير نصوصها از ساير ادله، جايز نمي
موضوع اختالف، اجتهاد در چيزهايي است كه : ي پيشينيان مبني بر اينكهآنگاه، گفته

  :نص در مورد آنها وجود ندارد، دو احتمال را در بر دارد
تا اجتهاد در  1ـ اينكه مقصودشان چيزهايي باشد كه وحي راجع به آنها نيامده است1

ي آنها وجود دارد خارج گردد زيرا مكلف نمودن كه وحي غير قطعي دربارهچيزهايي 
ي قبل بر آن داللت ابو الحسن و نكته يشينـ چنانكه سخنان پ. بدان مورد اتفاق است

ي آنها وجود دارد كند ـ نه به خاطر اينكه امتناع آن چيزهايي كه وحي قطعي دربارهمي
  .باشدي نصها ميي همهمورد اتفاق است؛ بلكه به سبب آشكار

و اختالف در مورد  ،آور باشدـ يا اينكه منظورشان اجتهاد در غير دليل قطعي و يقين2
اره كرديم، شي ششم بدان اداللت نصوص غير قطعي، ـ چنانكه استداللشان كه در نكته

ي مورد اختالف و اجتهاد ي اجتهاد در ديگر ادلهبيانگر آن است ـ و همچنين در زمينه
  .ي غير منصوص، جريان يابددر ترجيح ميان ادله

                                           
پيامبر تا زماني كه حكم : ترين راي از ديد ما اين است كهصحيح: 925گويد ـ چنانكه فخر رازي بزودي از آن تعبير و مي - 1

المنار : زودي در اين تعبيرات از صاحبهـ ب1. باشدرخدادي برايش فرود نيامده است مامور به انتظار فرود آمدن وحي مي
 .روي كرده استدنباله 2/96
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ي آنها وجود ندارد، براي بيان واقع در آنچه نصي درباره: گويندبنابراين، اينكه مي
- است نه پرهيز از اجتهاد در دليل قطعي، چون بدون شك اجتهاد در آن صورت نمي

  .پذيرد
اجتهاد در دليل ظني ممكن است ـ با وجود آن ـ به خاطر پرهيز از : اگر گفته شود

در پاسخ سوم به دليل : گويممي. براي حكمي كه با دليل قطعي ثابت شده باشد، نيز باشد
ي دليلي درباره اشكالي در اجتهاد پيامبر : نخست از داليل منع كنندگان مبني بر اينكه

ل قطعي ثابت شده باشد، وجود ندارد، اين مساله را روشن يظني براي حكمي كه با دل
بخشد، و اينكه ابن الحاجب در كتاب المختصر ـ كنيم كه احتمال دوم را تقويت ميمي

 149و شيخ االسالم در غايه الوصول ـ  2/229، صاحب جمع الجوامع و شارح آن 222
اند، به خاطر اجتهاد را به چيزهايي كه نصي راجع به آنها وجود نداشته باشد مقيد نموده

قيد به خاطر پرهيز بود، ايشان كه معروف به دقت در تاليف  اگر اين. پرهيز نبوده است
ابو اسحاق وگرفتند  از خود هستند، آن را ناديده نمي ندگان پيشسو جبران كاستيهاي نوي

  1.اند ، اسنوي و صدر الشريعه چنان كردهشيرازي، قرافي، بيضاوي
ي فتواها درباره: گويدي اسنوي ـ ميقرافي در كتاب شرح المحصول ـ به گفته

ابن السبكي . وگرنه به اجماع علما اجتهاد در قضاوتها جايز است 2اختالف وجود دارد
  .در شرح خود بر منهاج نيز چنين ديدگاهي دارد

                                           
 .)276ـ 2/275و التوضيح  3/236، شرح اسنوي بر روي منهاج 193، تنقيح الفصول و شرح آن ـ 90اللمع ـ ( -  1
- امامه ـ چنين ميفتوي، تبليغ، قضاء و : به نقل از قرافي ـ در بيان تفاوت ميان 171ـ 3/170ـ ابن السبكي در شرح منهاج 1

فتواهاي پيامبر خبر دادن از جانب خداوند، تبليغهايش نقل قول از طرف خدا به مردم، داوريهايش الزام از جانب خود وي : گويد
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گاهي تفاوت آنها چنين بيان : دگويمي 4/251االيات البينات : ابن قاسم در كتاب
گذار گردد و قانونب ميقضاوت و داوري غالباً بر نزاع و درگيري مترت: شود كه مي

  .ورزدي آن مبادرت مياالمكان به فيصلهحتي
  :يآيه ،ي جاي نقد است، چرا كه علما در حين اختالففسخنان قرا: گويممي

 m  r  q  p  o  n       m  l  k  j  i  h  g

w  v   u  t  sx  |  {  z  y}     ¨l          

  ) ٧٩ - ٧٨: األنبياء(
ي كشتزاري كه گوسفندان مردماني شبانگاهان در را هنگامي كه درباره داود و سليمان(

قضاوت . كردند و ما شاهد داوري آنان بوديمداوري مي ،آن چريده و تباهش كرده بودند
  .) را به سليمان فهمانديم و به هر يك از آن دو داوري و دانش آموختيم

  1.كننداي صحبت ميهت راجع به قضيدهند كه اين آيامورد استناد قرار مي
دو نفر انصاري : دهند كهرا مورد استناد قرار مي و همچنين اين روايت از ام سلمه 

من «: آمدند، پيامبر فرمود ي ارثي كه از ميان رفته بود خدمت پيامبر راجع به قضيه
آوريد و من هم در چيزهايي كه تنها انساني هستم و شما داوريهايتان را پيش من مي

كنم؛ پس هر كه چيزي از حق ي بر من فرود نيامده است با راي خود قضاوت مييحو

                                                                                                           
اىاره ي :باشد،امامت عبارت اؤبر اساس اسباب و نيازي كه برايش معلوم شده و امامتش صفتي عالوه بر صفات مزبور مي

  .وي اجرايي برأورىن مصالح برطرف نمودن مفاسد و ديگر امور آنان را بر عهده داشتامورمرىم است كه نير
، التوضيح 2/95، كشف االسرار 926، الكشف الكبير ـ 4/223، االحكام 11/307، تفسير قرطبي 6/116تفسير رازي ( - 1
 .)2/206و فصول البرائع  2/198، مرآه االصول همراه حاشيه ازميري 2/275



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

182

اي از پارچه) اگر چنان كند(برادرش را برايش قرار دادم و نبايد آن را تصاحب كند زيرا 
  1.»شودآتش براي خود برداشته است كه روز قيامت بر گردنش آويخته مي

بعد وداد اي را فيصله ميمبر خدا قضيهگاهي پيا: گويدو نيز اين روايت شعبي كه مي
كرد؛ ايشان هم آنچه را قضاوت از آن خالف آنچه قضاوت كرده بود حكم صادر مي

و براي داورهاي بعدي ) كرديعني آن را نقض نمي(گذاشت كرده بود به حال خود وا مي
  2.دادآمده را مد نظر قرار مي حكم فرود

جاي اختالف نبود استدالل به اين ادله براي آنان بدون ترديد اگر اجتهاد در قضاوتها 
  .باشدمجاز و مناسب نمي

ست نيست زيرا كسي كه نظرخواهي و اما تفاوتي كه ابن قاسم بدان اشاره كرد در
و اقدام سريع پيامبر نيز  ،كندكند غالباً در صورت نياز به بيان حكم درخواست فتوا مي مي

باشد مطلوب و به جا ذار دوران خود و مرجع همه ميگل اينكه مفتي، تنها قانونيبه دل
  .است

آن چيز اجتهاد در مصالح دنيوي است كه : گويددر پاسخ به برخي داليل ـ مي 3غزالي
  .ي امور ديني وجود داردبدون اختالف جائز است ولي اختالف درباره

در جنگها و عمل به راي  :ي علما اتفاق نظر دارندهمه: آمده 296الكشف ـ : در كتاب
جايز بودن عمل : گويدمي 238ي فصول البدائع ـ نويسنده. امور دنيايي براي پيامبر است

                                           
 .)3/298ررپير التق( -  1
 .)4/224االحكام (-  2
 .2/356المستصفي  -  3
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 2/206ول صاحب ارشاد الفح. به راي در جنگها و امور دنيايي مورد اتفاق است
اجتهاد در مصالح دنيا، مسايل مربوط به جنگ : دانشمندان اجماع دارند بر اينكه: گويد مي

شكيم رازي و ابن حزم نيز اين اجماع . امثال آنها براي پيامبران جايز است و درگيريها و
جات و خواست بر سر ميوه پيامبر بزرگوارمان : اند و آن مثل اينكهرا نقل كرده

ي غطفان صلح كند و همچنين گردافشاني نكردن درختان حاصالت مدينه با طايفه
  .خرماي مدينه كه بر آن تصميم گرفته بود

اجماع بر جايز بودن : كنيد ـ معتقدندعده از دانشمندان ـ چنانكه مالحظه مي اين
آمدي : ديگر اصوليان قائل به آن نيستند. اجتهاد در امور دنيا و جنگها منعقد شده است

و   1اي معتقد به اجتهاد در امور مربوط به جنگ هستند نه در احكام شرعيعده: ديگومي
فصول، جمع الجوامع، التحرير و المحصول به نقل از اسنوي تنقيح ال: نيز در كتابهاي
  2.چنين آمده است

ذكر اين راي تفصيل دهنده ـ پس از پرداختن به مذهب قائل به مكلف نبودن پيامبران 
ي جنگها و امور دنيوي به هيچ گونه اجتهادي ـ بيانگر اين نكته است كه اجتهاد در زمينه

نيز ـ به  2/219نان سعد در حاشيه المختصر خسباشد و همچنين مورد اختالف مي
اين : گويدبيانگر آن است، كه مي 3)عفا اهللا عنك، لم اذنت لهم؟: (يهنگام بحث از آيه

كند؛ و اما كسي كه در جنگها و امور آيه عليه كسي است كه اجتهاد را به صورت منع مي

                                           
 .)3/58، منتهي السؤل 4/222االحكام ( -  1
 .3/237، شرح االسنوي بر روي منهاج 525، التحرير ـ 193، جمع الجوامع ـ 193، التنقيح ـ 157المنتهي ـ  -  2
 .ترجمه آن گذشت -  3
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بودن است، دليل عليه وي  دنيايي نه احكام شرعيي كه بدان متعلق نيست، قائل به جايز
  .باشدمي...) دانماگر آنچه اكنون مي: حديث

اگر مقصود ايشان از مصالح دنيا و امور مربوط به جنگ مسائلي : گويمپس از آن مي
باشد كه ارتباط با احكام شرعي ندارند ـ همچون مسائل پزشكي، غذايي و كشاورزي و 

اجماع علما بر برخورداري : است كهترين راي اين مسائل جنگهاي تخصصي ـ نزديك
ايشان از حق اجتهاد در آنها انعقاد يافته باشد و اگر مقصودشان مسائلي باشد كه موضوع 

شان احكام شرعي است ـ مانند مسائل ورآنها كردارهاي مكلفين به جز عبادتها و مح
ـ واقعيت مربوط به معامالت، زناشويي، جهاد، حكم اسيران، فيئ، غنيمت و امثال آنها 

اين است كه اختالف در آنها وجود دارد زيرا هيچ تفاوتي ميان حكم شرعي متعلق به 
نماز و حكم شرعي ديگري متعلق به جنگها و يا معامالت از اين لحاظ كه هر دو طرف 

ي آنها بپردازد، تواند از روي هوا به قانونگذاري دربارهخدا صادر گشته و كسي نمي
  .گرددنع كنندگان متوجه هر دوي آنها ميوجود ندارد و ادله م

آن كس : گويدهر كه در مثالهايي كه شوكاني بدانها اشاره كرده و در تعبير سعد كه مي
كه اجماع را نقل كرده هدفش از مصالح دنيوي و امور مربوط به جنگها همان چيزي 

كرده به وجود اختالف اشاره  سبوده كه در آغاز موضوع بدان پرداختيم، و هر ك
شود هيچ اختالفي ي دوم گفتيم و برايش روشن ميمقصودش چيزي است كه در نكته

وجود ندارد جز اينكه اين انتقاد ) گزارش اجماع و گزارش اختالف(ميان آن دو گزارش 
حكم اين نوع اجتهاد مربوط به علم اصول : گردد كهي اجماع ميمتوجه گزارش دهنده
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فقيه نهايت سعي و تالش : هاد ـ در اين علم ـ اين است كهالفقه نيست، زيرا مراد از اجت
  .ي حكمي شرعي به كار بردخود را براي دست يافتن به ظن درباره

مقيد بودن محل نزاع : رسيم كهي سخنان و نقل قولهاي گذشته به اين نتيجه مياز همه
ص متعارض اجتهاد ميان نصو: باشد، مگر به اين صورت كهبه چيزي از آنها صحيح نمي

  .نباشد
جايز بودن : آيد اينكهو اما در مورد اجتهاد در نصوص غير قطعي آنچه به نظر مي

جاي اختالف و نزاع باشد، گرچه سخنان و تعابير ابو الحسن اتفاق بر  ،تكليف بدان
  .رساندجايز بودنش را مي

تالف و ي مورد اختالف ـ به فرض درست بودنشان ـ نيز جاي اخولي اجتهاد در ادله
  .درگيري است و همچنين اجتهاد در داوريها، مصالح دنيوي و امور مربوط به جنگها
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ي مكلف نمودن پيامبران به ديدگاههاي مختلف درباره
  اجتهاد

  
-ي جايز بودن تكليف پيامبران به اجتهاد ميو اكنون به بررسي اختالف ائمه در زمينه

  :1شوندچهار مذهب منقسم ميعلما در اين باره به : گوييمپردازيم و مي
مذهب مالك، شافعي، احمد، : جايز شمردن آن به طور كلي است كه: مذهب اول

ابن . قاضي ابو يوسف و عبدالجبار و ابو الحسين بصري در اين گروه جاي دارند
مذهب جمهور علما : اسنوي گفته. اين ديدگاه مذهب اكثر ياران است: گويدالسبكي مي

لسبكي نيز آن را تاييد ، فخر رازي، بيضاوي، ابن الحاجب و ابن اغزالي، آمدي .است
  2اند نموده

اند؛ جز اينكه آنان براي وقوع تكليف به اجتهاد شرط نيز اين ديدگاه را برگزيده حنفيه
ولي آيا اين  ،بايد پس از انتظار وحي و نوميدي از فرود آمدنش باشد: اند كهگذاشته

  اند؟معتبر دانستهشرط را براي جايز بودنش هم 
شود المسلم چنين برداشت مي: ام آن را رد يا تاييد نمايد، ولي از كتابكسي را نيافته

. اند بلكه تنها براي واقع شدنش استايشان آن را براي جايز بودنش شرط ندانسته: كه
 اشعريان و بيشتر معتزليان آن را از لحاظ شرع و عقل ممنوع: ؛ 2/321گويد آنجا كه مي

                                           
 .بينيديا پنج مذهب چنانكه مي ـ1
 ..)2/249و شرح جمع الجوامع  172ـ 3/169، شرح المنهاج 4/222، االحكام 2/355ي المستصف( -  2
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- مي ادانسته؛ و اكثر علما به جايز بودنش معتقدند، پس آيا بدان مكلف بوده است؟ اكثر

  .ولي از ديد حنفيان پس از انتظار وحي تا زمان از دست رفتن ماجرا ،آري: گويند
ـ چنين برداشت 2/296التقرير : يگاهي از تعابير شرح البديع ـ به نقل از نويسنده

اي قائل به عده: گويدميزيرا . اندودنش نيز شرط گذاشتهشود كه آنان براي جايز ب مي
درست بودن تكليف به اجتهاد به طور كلي در احكام شرعي و جنگها و امور دنيوي 

اند و اين ديدگاه مذهب بدون مقيد نمودن به چيزي از آنها يا در انتظار بودن وحي، شده
  .ابو يوسف هم نقل شده است عموم اصوليان، مالك، شافعي، احمد، عموم محدثان و از

او اين مذهب را پس از بحث از مذهب حنفيان راجع به : آيد اينكهآنچه به نظر مي
به : ياي براي تفسير واژهجايز بودن و مقيد به شرط مزبور، ذكر كرده است وگرنه انگيزه

  .يا بدون مقيد نمودن به انتظار وحي، وجود نداشت: با تعبير كليطور
ي آنان در دليل آينده: ت بودن برداشت مزبور از تعبيراتش اين است كهدليل بر درس

ي وقوع تكليف به اجتهاد بر امتناع تكليف بدان پيش از گذشت انتظار فرود آمدن مساله
  .كندكند؛ چنانكه بر واقع نشدنش در اين حالت هم داللت ميوحي، داللت مي

  .گرددن مساله محسوب ميبنابراين، اين مذهب به عنوان مذهب پنجم در اي
علما اتفاق دارند بر اينكه عقالً جايز است پيامبران بسان ديگر : گويدمي 1شوكاني

ابو منصور اين اجماع را نقل مجتهدان مكلف به اجتهاد باشند، ابن فورك و استاد 
  .اند كرده

                                           
 .238ـ 237ارشاد الفحول ـ  -  1
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ذكر ) نقل اجماع(ام كه اين نقل را ي ديگري را نيافتهبه جز شوكاني هيچ نويسنده
  .پردازيمكرده باشد و در حين بحث از مذهب دوم به نقد آن مي

ابو علي جبائي و . اندمكلف نمودن به اجتهاد را مطلقاً نادرست خوانده: مذهب دوم
ابو : گويدابن السبكي مي. اندي اسنوي اين ديدگاه را پذيرفتهپسرش ابو هاشم به گفته

گروهي جدا گشته . لف به اجتهاد نبوده استپيامبر مك: علي و پسرش ابو هاشم معتقدند
التخليص امام : اند چنانكه قاضي در كتابو قائل به امتناع آن از لحاظ عقلي شده

اي از آنان سپس، عده: گويدالتقرير مي: الحرمين بدان اشاره كرده است و در كتاب
از لحاظ : دانمعتقد به جايز نبودن عقلي آن هستند و برخي هم گفته) جبائي و پسرش(

: گويدي المسلم مينويسنده. عقلي جايز است ولي شرعاً بدان مكلف نگشته است
  .انداشعريان و بيشتر معتزليان آن را از لحاظ شرع يا عقل نادرست خوانده

 كتاب ابو منصور آن را از اصحاب راي نقل نموده است؛ قاضي در: گويدشوكاني مي
د نبوده مكلف نمودن پيامبر به اجتهاد را محال دانسته هر كه به قياس معتق: التقريب گفته

  .ظاهراً ابن حزم اين ديدگاه را برگزيده است: گويدزركشي مي. است
اجتهاد پيامبر تنها در امور مربوط به جنگها و مصالح دنيايي جايز است : مذهب سوم

  .نهاآنه غير 
التقرير و : در كتاب .المحصول آن را ذكر كرده است: كتاب صاحب ي اسنويبه گفته

شيخ ابو . از قاضي عبدالجبار و جبائي نقل شده است هدگاياين د: ، آمده4/158التيسر 
: ابو علي و ابو هاشم بر اين باورند: گويدمي 2/116عده االصول : جعفر طوسي در كتاب

پيامبر در شرعيات مكلف به اجتهاد نبوده و اجتهادي در اين زمينه از او سر نزده است 
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اين گفته نقل قول ديگري از . اندولي اجتهاد وي را در امور متعلق به جنگها الزم دانسته
  .باشد كه با نقل قول گذشته منافات داردجبائي و پسرش مي

جايز نيست پيامبر راجع به كيفيت عبادتها، : قدريها معتقدند: گويدمي 1امام غزالي
  .اندن را درست خواندهزكاتها اجتهاد كند و ديگران آدرصد نصابها و 

  .توقف كردن در اين سه ديدگاه: مذهب چهارم
شرح : چنانكه در كتاب. المحصول آن را از بيشتر محققان نقل نموده است: در كتاب

  .كندبدان اشاره مي 193ي ـ ف االسنوي و تنقيح قرا
  

  مذهب برگزيده و دليل آن
  

  :گزينيمر ميذهب نخست از چهار مذهب مزبور را به دو دليل بمما 
ـ اگر مكلف نمودن پيامبر به اجتهاد ممتنع باشد، آن امتناع يا خود به خود است و يا 1

ي نخست را برگزيد زيرا اگر فرض كنيم جايز نيست گزينه. به خاطر مانعي بيروني است
ود خ. حكم من براي شما اين است كه به اجتهاد بپردازيد: خداوند به ايشان فرموده باشد

ي دوم را هم برگزيد چرا كه اصل توان گزينهآيد و نميمحالي عقلي الزم مي به خود
  2.اشد به بيان و اثبات آن بپردازدبنبود آن است و بر مدعي الزم مي

                                           
 .2/357المستصفي  -  1
 .)4/222و االحكام  2/355المستصفي ( -  2
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پيوست ولي چنانكه در بود، به وقوع نميـ اگر مكلف بودنشان بدان جايز نمي2
  .كنيم، رخ داده استي سوم بدان اشاره ميمساله
  

  هايشانسخا پكنندگان اجتهاد پيامبر و  ل منعدالي
  

  :ترين آنها چهار دليل استاند كه قويمخالفان داليلي را مورد استناد قرار داده
 ،ـ هر پيامبري توانايي به دست آوردن يقين به احكام شرعي از طريق وحي را دارند1

تنها مفيد ظن است زيرا اجتهاد  ،ت به اجتهاد مكلف باشدسو هر كه چنان باشد جايز ني
يابي به يقين را داشته باشد به اجماع علما ظن بر وي حرام و كسي كه توانايي دست

  1.بيند اجتهاد بر او حرام استو لذا كسي كه جهت قبله را با چشم سر مي ،باشدمي
ي اجماع دانشمندان بر تكليف دليل شما به وسيله: اوالً پاسخ آن بدين گونه است كه

ي با وجود آنكه گفته. گرددي شاهدان، نقض مياي ـ به عمل به گفتهر حادثهپيامبر ـ د
رساند؛ در حالي كه ايشان توانايي به دست آوردن يقين ـ در اين جريان آنان تنها ظن مي

پس ظن  ،را ـ از طريق انتظار نزول وحي و آگاه ساختن از واقعيت اين امر را داشت
  2.باشدني بر شهادت بر وي حرام ميمبت

                                           
 .)2/370و شرح المسلم  3/299، التقرير 2/249، شرح جمع الجوامع 2/292، شرح المختصر 4/228االحكام ( -  1
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يابي به يقين را دارند، پيامبر حكم را جز پس پذيريم ايشان توانايي دستما نمي: ثانياً
. باشدي اختيارات وي نميداند كه وحي فرستادن در حيطهاز فرود آوردن وحي نمي

  1.ق علما اجتهاد براي او جايز نيستآري او پس از وحي بر آن قادر است و آنگاه به اتفا
يقين ـ توانايي آشكارسازي حكم به به يابي عترض ـ از قدرت بر دستاگر مقصود م

بله، ايشان بر آن قادر : گوييمي وحي صريح و سوال از آن باشد، در پاسخ ميوسيله
آيد از آشكارسازي به آشكار شدن و از پرسش به پاسخ رسيد؛ بلكه است، ولي الزم نمي

ه كه به دنبال آشكار ساختن بودي اين حكم ما راجع به آنچ: اگر خدا به وي بفرمايد
خدا به  ي آن باتواند دربارهدر آن اجتهادورزي و تو بدان مكلف هستي، آيا مي: است كه

  2!نزاع و درگيري بپردازد؟
اگر هم قبول كنيم كه : گوييمو اگر مقصودش اميد فرود آمدن وحي باشد به او مي

دليل تو كليت ادعا ) گويندنكه حنفيان ميچنا(اميد مانع از مكلف نمودن به اجتهاد است 
  .خواه به اميد وحي بنشيند يا نه ،كند چون اصل ادعا امتناع كلي استرا ثابت نمي

كنيم كه اميد نزول وحي نه مانع عالوه بر آن ـ در پاسخ به مذهب حنفيان ـ روشن مي
كنيم كه م ثابت ميبلكه در پاسخ سو ،باشداز تكليف به اجتهاد و نه مانع از وقوع آن مي

  .قدرت تحصيل يقين هم مانع از آن نيست
آورد؛ بلكه اجتهاد بر اساس رأي ما قبول نداريم اجتهاد ايشان تنها ظن به بار مي: ثالثاً

پيامبران در اجتهاد : گويندي تخطئه كنندگاني كه ميتصويب كنندگان و همچنين به گفته
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نيز بنابر رأي تخطئه كنندگاني كه معتقد به  روند وبه خالف ساير مجتهدان به خطا نمي
اند كه بالفاصله آورد زيرا آنان شرط گذاشتهخطا كردن پيامبران بودند، يقين به بار مي

ي پس هر گاه اجتهادشان مورد تاييد قرار گرفت نشانه ده اندپس از خطا هشدار داده ش
يابي به دليلي يقين كسي كه توانايي دست: گوييمدرست بودنش بوده است و لذا مي

  .تواند دليل يقيني ديگري را به كار برددارد، مي
پس از فرود آمدن وحي در دليلي ظني اجتهاد  مي توانند بنابراين: اگر گفته شود

  !كنند؟
اي هر دو يكي هستند، چون اگر هر چه اشكالي دارد؛ زيرا آن هنگام نتيجه: گوييممي

  .آورندجه به بار ميدو يقيني باشند بدون ترديد يك نتي
اند، علت اينكه مجتهد غير پيامبر را از اجتهاد ـ در حين وجود نص قطعي ـ منع كرده

دهد؛ كند، سوق ميچون گاهي اجتهادش وي را به خالف حقي كه نص بر آن داللت مي
  .باشدشود او از اين امتياز برخوردار نميو چنانكه پيامبر از طرف خدا هشدار داده مي

بر كسي  ،به اجماع دانشمندان عمل به ظن: پذيريم كهي شما را نميما اين گفته: اًرابع
جايز بودن اجتهاد  ،ترين رايكه قدرت تحصيل يقين را دارد، حرام است چون صحيح

براي كسي است كه در پليدي يكي از دو ظرف آن ترديد داشته باشد در حالي كه آب 
  .شهور در فقهيگر مسائل مدپاكي هم همراه باشد و 
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: اگر گفته شود 1:گويداي علما نقل كرده و سپس ميي فوق را ابن قاسم از عدهنكته
با وجود  ،جهت قبله حصول يقين درشود كه اجتهاد براي اين اعتراض بر آن وارد مي

اين مساله به صورت عام قابل قبول : گوييممي. جايز نيست ،قدرت بر تحصيل يقين
اي كسي كه ساكن شهر مكه است با وجود قدرت بر تحصيل يقين نيست چون اجتهاد بر

 هادتنها در صورتي اجت. اش براي مشاهده كعبه، جايز استمانند خارج شدن از خانه
به آساني بتواند به يقين برسد  هيابي به يقين حرام است ك-انسان توانا بر دست ايبر

تصور چنان چيزي شود باز  مانند اينكه شب هنگام در محيط مسجدالحرام باشد؛ اگر
  .دانيماجتهاد را نادرست مي

مورد ي مزبور همچنان باقي است، زيرا آب پاك اعتراض وارده بر مساله: گويممي
  .پاكي آن عمالً تحقق يافته است ،يابي آسان به يقينعالوه بر دست يقين
ي مسالهدر : ي آبها و تعيين جهت قبله ـ توان گفت ـ در تفاوت ميان مسالهمي

يكي آبي كه يقيناً پاك است و ديگري آبي كه در واقع : نخست دو نوع آب وجود دارد
با اجتهاد در اين دو آب اخير صحت به كار . شده است پاك است و با آب ديگر پليد

اين آب تازه گرچه احتمال . آوردرا به دست مي ،غير از آب پاكيزه يقيني ،بردن آبي تازه
ي تازه معذرتش پذيرفتني است و تا مالش هدر به خاطر اين استفاده پليدي هم دارد ولي

شود كه اصالً آب پاكيزه وجود نداشته باشد و اما تعيين جهت پس قضيه چنان مي. نرود
اگر فرض شود اجتهادش باعث سوق . در واقع يك جهت دارد كه يقيني است ،قبله

  .در چنين حالتي جايز نيستخطايي است كه نماز  ، و اينشوددادن به غير آن مي
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تازه  ،ايچون به خاطر توانايي تحصيل يقين به صورتي آسان و فقدان استفاده
زيرا در حقيقت جهت قبله متعدد نيست تا از طريق  ،باشدمعذرتش قابل قبول نمي

توان به آن دست اي دست يابد كه در صورت وجود يقين مياجتهاد به همان فايده
جتهادش هم درست و به حق اصابه كرده باشد به گمان وي احتمال اگر فرضاً ا. يافت

ياز يابي به يقين او را از آن بي نخطاي غير معذور در آن وجود دارد كه راه دست
  .سازد مي

با وجود قدرت  ،ي اجتهاد براي استنباط حكمهر گاه در مساله: گوييمسپس مي
يابيد كه قت و تامل كنيد در مي، د)كه اصل موضوع بحث ما است(يابي به يقين دست

اي باشد بنابراين پاسخي كه ابن قاسم از عدهي يقين جهت قبله ميآن نيز بسان مساله
  :كنيم و آن اينكهآيد بلكه پاسخ ديگري انتخاب مينقل كرد درست از آب در نمي

اي ما قبول داريم اجتهاد به هنگام قدرت تحصيل يقين حرام است؛ ولي نبايد به شيوه
 وكلي باشد، زيرا علت حرمت ـ در آن هنگام ـ گماني است كه احتمال وجود خطا دارد

اين علت نسبت به . دهدگردد و مجتهد نيز آن را ادمه ميگاهي به خطا منتهي مي
ي معتقدان به خطا نكردن ايشان و نه بر نه بر اساس گفتهالبته پيامبران وجود ندارد، 

زيرا در آن  ،شوندن خطا از پيامبران كه هشدار داده مياساس نظر معتقدان به سر زد
يابي لذا بايد حرام بودن ظن به هنگام قدرت دست ،صورت استمرار بر خطا وجود ندارد
  .به يقين به غير از پيامبران مقيد گردد

اگر مكلف نمودن پيامبر به اجتهاد جايز باشد، سرپيچي كردنش هم جايز : دليل دوم
گردد كه جايز گويد از احكام اجتهاد محسوب ميچه در آن هنگام ميچون آن ،باشدمي
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باشد، زيرا به دليل احتمال درستي و نادرستي در آن بودن سرپيچي از لوازم احكام آن مي
) كه جايز بودن سرپيچي از ايشان است(نتيجه . يقين وجود ندارد كه حكم خدا باشد

  )شوديز باطل محسوب ميمقدمه ن( 1.آيدطبق اجماع باطل به شمار مي
ي اجتهادها؛ بلكه در صورتي است كه دليل نفي لزوم آن براي احكام همه: پاسخ آن

كند چه وجود اجماع قطعي همراهش نباشد مانند اجتهادي كه اجماع بر آن داللت مي
  .باشدمانع از درست بودن مخالفتش مي

صدور آن از پيامبر  :ازاست همراه دليل قطعي است كه عبارت  اجتهاد پيامبر
، و يا پيامبري كه خطاي اجتهاديش ناديده )ايبنا به گفته( هادمعصوم از خطا در اجت

  ).بنا به راي ديگر(شود گرفته نمي
) يعني پاسخ بر اساس ديدگاه ديگر(ظاهر اين : گويد، مي370ـ 2/369شارح المسلم 

پس . يد خداوند جايز استكند كه سرپيچي پيامبر پيش از تايبر اين نكته داللت مي
لزوم آن به صورت مطلق ممنوع است بلكه مخالفت راي : تر آن است گفته شودشايسته

مگر  ،ي گفتارها و كردارهايش قابل اقتدا نباشدكسي درست است كه بسان پيامبر همه
  .آنهايي كه خودش منع كرده باشد

شان از خطاي اجتهادي پاسخ انتخابي جز بر اساس اعتقاد به معصوم بودن: گويممي
  .باشداو نمي هم كه اين ديدگاه مذهب ،صحيح نيست

واقعيت اين است؛ آنچه به عنوان اعتراض بر پاسخ مبتني بر مذهب خويش وارد 
دراجتهادبه خطارفت بالفا  نموده، قابل قبول نيست، چون فرض بر اين است كه هر گاه
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پس اگر . گرددش تصحيح ميخطاي ،صله وپيش ازبه اجرادرآوردن آن ازسوي امتش
يابند كه حكم وي مورد اي سپري گشت ـ هر اندازه كم هم باشد ـ مردم در ميلحظه
  !شود؟بنابراين مخالفت پيش از تاييد از كجا پيدا مي. قرار گرفته است دتايي

آنچه بنده گفتم ـ يعني پاسخ مبتني بر هر دو ديدگاه ـ بر اساس راي معتقدان به خطا 
  .است
درست و  ما بر اساس راي تصويب كنندگان اجتهاد معلوم است كه اجتهاد پيامبر و ا

  .مانند اجتهاد ديگر مجتهدان امت. شوداصابه به حق محسوب مي
تواند با اجتهاد وي به مخالفت پس آيا مجتهدي ديگر ـ از ميان مجتهدان امتش ـ مي

زيرا همه  ؟امت مخالفت نمايد تواند با مجتهدي ديگر از ساير افرادبرخيزد چنانكه مي
  .گيري حق همانند يكديگرنددر هدف

اگر بدان مكلف شده باشد جايز است ولي : گويدغزالي در پاسخ به اين پرسش مي
اجماع امت بر تحريم مخالفت اجتهادش صورت گرفته همچنانكه بر تحريم مخالفت 

واي مسلمانان صورت و مخالفت اجتهاد پيشواي مهمتر و فرمانر) اجماع(ي امت همه
 ي امت است؛ پيامبر نيز ازپذيرفته است زيرا مصلحت مردم در گرو پيروي امام و همه

  1.باشدچنان جايگاهي برخوردار مي
چطور ورود تكليف به سرپيچي اجتهادش جايز است : اگر گفته شود: گويدآنگاه مي
رات پيامبر منافات دارد؟ روي و گردن نهادن به دستويزي با امر دنبالهچنين چحال آنكه 

پيروي از ظن : اگر پيامبر ـ از زبان خود ـ به ايشان اعالم كند كه حكم آنان: گوييممي
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گرچه با ظن پيامبر هم همخواني نداشته باشد، در آن صورت پيروي او  ،خودشان است
  .در گردن نهادن به خط مشي تعيين شده از سوي آنان است

چون اگر پيامبر بر اساس شهادت نزد  ،باشدين گونه ميايچنانكه هر گناهكار و شاهد
داور ديگري كه از حال و وضعشان با خبر است شهادت دهند، قاضي شهادت ايشان را 

آيد بلكه مخالفت با وي در آن بسان پذيرد و اما گريز از گردن نهادن نيز پديد نمينمي
  .نيايي استمخالفت كردنش در شفاعت، گرده افشاني نخلستان و مصالح د

يا جايز : قياس كرد، از دو حال خارج نيست ،اگر پيامبر فرعي را بر اصل: دليل سوم
جايز نيست محال به : اگر بگوييد. است فرعي ديگر را بر همان فرع قياس كرد يا نه

بله : تعيين شده است و اگر هم بگوييد آيد چون آن فرع از طرف پيامبر وجود مي
  1باشد؟بر فرع جايز مي ونه قياسدرست است، چگ

قياس بر آن و همچنين بر تمام فرعهايي كه امت بر الحاق آن به : ن است كهيپاسخ ا
به صورت اصل ) يامبرپ(ي اجماع و نص اند، جايز است زيرا به وسيلهاصلي اجماع كرده

  2.در آمده است
حق كه در  3)وحي يوحي إن هوإالّ الهوي عن و ما ينطق: (يآيه: دليل چهارم

او هر چه يعني  است،گفتارهاي وي دال بر همه  در حقيقتو  ،فرود آمده پيامبرمان 
  .گرددسازد وحي محسوب ميبر زبان جاري مي
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نه  ،فرستدي ديگري برايش ميي فرشته يا وسيلهآنچه خداوند به وسيله: وحي يعني
كليف پيامبر به آنچه از طريق اجتهاد بدان دست يافته است كه آن موجب جايز نبودن ت

باشد كه منجر به گردد چون اگر جايز باشد صدور از روي اجتهاد هم جايز مياجتهاد مي
  1.دهدشود و مغايرت و ناسازگاري در خبر خداوند رخ مينقض عموميت آيه مي

ي پذيريم چه ظاهراً آيهاوالً ما عموميت آيه را نمي: پاسخ آن بدين گونه است كه
لذا اين آيه مختص بازگو كردن  ،فرود آمده است قرآندروغ بودن مزبور در پاسخ به 

  2.گرددعموميت آن منتفي مي كلمات و جمالت قرآني است، و با اين
اگر بر وفق اين قاعده : گويمآيا مگر اعتبار به عموميت لفظ نيست؟ مي: اگر بگويي

را بسياري مواقع زي ،ي آن وجود داردي تخصيص دهندهعمل كنيم بايد بدانيم كه قرينه
ي امور مربوط به جنگ و مصالح دنيا كه حكم شرعي محسوب در زمينه پيامبر خدا 

لذا بايستي تخصيص وجود ) شديش نيز پذيرفته نميأو ر(كرد اظهار نظري مي ،شدنمي
  3.ي عموميت آيه محدود گردددايره ي آنداشته باشد و به وسيله

يم ـ بنابر آنكه خصوصيت سبب موجب خصوصيت پذيرما عموميت آيه را مي: ثانياً
ي آنچه از طرف اي وجود ندارد كه آن را به همهگردد، و اينكه در اينجا قرينهحكم نمي

حكم ناشي از اجتهادش وحي كه  ـ ولي قبول نداريم 4كند، اختصاص دهدخدا تبليغ مي
  :پردازيماز سه جهت به بيان آن مي. تلقي نگردد

                                           
 .)2/275و التلويح  2/292شرح المختصر ( -  1
 .)3/299و التقرير  2/292شرح المختصر ( -  2
 .)2/369شرح المسلم ( -  3
 .2/292ي المختصر حاشيه -  4
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ي مزبور تنها سخنانش را در آيه: گويد، مي4/232االحكام : ر كتابـ آمدي ـ رح ـ د1
  .شود نه گفتارهايشگيرد، حال آنكه اجتهادش جزو كردارهاي او محسوب ميبر مي

هر گاه اجتهاد كرد ناگزير : اگر گفته شود. ي اجتهاد است نه گفتاراختالف نيز درباره
 كه شود و روشن استمل آن هم ميبايد حكم آن را بر زبان جاري سازد پس آيه شا

گرچه از روي  ،آيدكند اگر از روي اجتهاد بود وحي به شمار نميآنچه بدان تلفظ مي
  .هوي هم نباشد
: اگر از طرف قانونگذار مكلف به اجتهاد گشت و به او گفته شد: گوييمدر پاسخ مي

د، تلفظ وي آيهر وقت با اجتهاد خود حكمي را گمان بردي حكم شرع به شمار مي
  .باشد نه از روي هوااز طرف وحي مي ،بدان
گردد علت اينكه تلفظ او ـ در آن هنگام ـ وحي و ساير امت بدان مكلف مي: گويممي

ي گمان پديدار آمده و درون خود كه  چون هر گاه از طريق وجدان درباره: اين است كه
شود كه اين برايش مشخص مي شارع آن را دليل بر حكم قرار داده است، يقين پيدا كرد،

مانند يقين حاصل كردن راجع به حكمي كه  ،گرددحكم در واقع حكم خدا محسوب مي
  .اي بر او فرود آورده استبه وي الهام شده يا فرشته

و  تلقي شده برد، وحيبنابراين، حكمي كه مجتهد غير پيامبر هم گمان مي: اگر بگويي
ها ـ هرگز، چون ـ بر اساس راي تخطئه كننده:گويممي. گردندمسلمانان بدان مكلف مي
در واقع حكم  احتماال كردي حكمي را گمان هر گاه : فرمايدخداوند به اين مجتهد مي

جز اينكه من به خاطر آسانگيري بر تو و پيروانت، . من باشد و شايد هم حكم من باشد
اما بر اساس راي  ام وعمل شما بدان را سبب سقوط تكليف به حكم من قرار داده
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هر گاه حكمي را گمان بردي او همان : گويدتصويب كنندگان، چون خداوند به وي مي
ام و نسبت به غير شما ـ از حكمي است كه در واقع تو و پيروانت را بدان مكلف كرده

ساير و پيروانشان ـ هر گاه اجتهادشان آنها را به جهتي ديگر سوق داد، حكم من به 
  .آيدشمار نمي

هر گاه : فرمايدخداوند به پيامبر مي: كهاست  و اما آنچه ما در صددش هستيم اين
حكمي را گمان كردي اين حكم در واقع نسبت به تو و ساير مكلفان امتت حكم من به 

تواند داند او بر اساس ظن خود ميآيد و آن بدين علت است كه خداوند ميحساب مي
  .پس اين چقدر با آن فاصله دارد. بردي امت پي ببه حكم مربوط به همه

، ـ بر اين جهت نخست ـ 3/170و اما اعتراض ابن السبكي در كتاب شرح المنهاج 
هر گاه با اجتهاد خود حكمي را گمان بردي حكم شرعي : ي خداوند به پيامبرگفته: كه

ييت به هر وقت دارا: باشد، زيرا اگر خداوند بفرمايدگردد، امر اجتهادي نميمحسوب مي
كنم، اين گفته حد نصاب رسيد و يك سال هم از آن گذشت زكات را بر تو واجب مي

ي نص نه اجتهاد بر امر به دارا بودن حد نصاب نيست، آنگاه زكات نيز به وسيله
گردد حال آنكه سخن ما راجع به حكم ثابت از طريق اجتهاد است داراييش واجب مي

پس تلفظ بدان بر زبان جاري ساختن وحي . كه چنين سخني در آن وجود ندارد
ي امر ايم اين تعبير نشانهما ادعا نكرده: گوييمدر پاسخ به آن مي. گرددمحسوب نمي

شود بلكه مقصودمان اين بود پيامبر به اجتهاد است و پاسخ نيز بر آن متوقف نمي
برد  هر وقت راجع به حكمي گمان هر گاه خداوند به وي خبر داد ،كهروشن سازيم

اين حكم در واقع نسبت به وي كه كند گردد، پيامبر يقين پيدا ميحكم خدا محسوب مي
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ي فرشته شود، چنانكه در مورد حكم فرود آمده به وسيلهو ساير مكلفان خدا تلقي مي
بدون ترديد تلفظ او ـ در آن هنگام ـ به اين حكم . كنديا به صورت الهام يقين پيدا مي

آيد و اما دستور اجتهاد ورزيدن به وي با تن وحي به حساب ميبر زبان جاري ساخ
  .پذيردتعبيري ديگر مانند اجتهاد كن، صورت مي

وجوب زكات از : كند كهآنگاه، ابن السبكي ـ در آنچه بدان مثال آورد ـ اعتراف مي
پس چگونه ـ پس از آن ـ براي او جايز است . گيرد نه اجتهادطريق نص صورت مي

ي بودن حكمي كند كه از اجتهادش نشأت گرفته است، حال آنكه خداوند در انكار وح
زكات را : فرمايدچنانكه در تعبير او مي. آن حكم حكم شرع است: فرمايدتعبير ما ـ مي

  !آيا تفاوتي ميان اين دو تعبير وجود دارد؟. بر تو واجب كردم
ش گرچه از آن اجتهاد وحي نيست ولي حكم: ي پاسخ آمدي اين است كهچكيده
هر وقت حكمي را گمان بردي حكم شرع : ي خدا به اوگيرد به موجب گفتهنشأت مي

  .آيدگردد، وحي به شمار ميمحسوب مي
شود، چرا كه نخستين آن دو روشن مي ديگربدين ترتيب ميان اين جهت و دو جهت 

از آن نيز  است، و اجتهاد و حكم ناشي باشدوحي ي وحيبرد هر چه به وسيلهگمان مي
  .پنداردشوند و دو وحي ميي وحي است پس هر دو وحي محسوب ميبه وسيله
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  وحي حقيقي است ،خود اجتهاد
  

گو اينكه ابن السبكي ـ رح ـ گمان برده اين جهتي كه آمدي آن را ذكر كرده ـ در 
اعتبار كردن خود اجتهاد به عنوان وحي ـ همانند جهت دوم آينده است و اعتراض خود 

  .را مبني بر اينكه در تعبير، امر به اجتهاد وجود ندارد، بر اين گمان مبتني ساخته است

و ما ينطق عن اهلوی ان (: يپذيريم آيهاند كه ما نميـ آنچه جمهور مولفان ذكر كرده2
با جايز بودن اجتهاد پيامبر منافات داشته باشد زيرا مكلف نمودنش ) ال وحی يوحیاهو

ي از طرف وحي ز طريق وحي باشد تلفظش به حكم اجتهادي دستوربه اجتهاد اگر ا
  1.است نه از روي هوا

  

  شوددو اعتراض بر جهت دوم وارد مي
گردد، چه اجتهاد ايشان از طريق ـ اين گفته با اجتهاد مجتهدان غير پيامبر نقض مي1

ن ي سخآيد تلفظشان به حكم اجتهادي به مثابهگيرد، پس الزم ميوحي صورت مي
  .نگفته استرا حال آنكه هيچ كس چنان چيزي . گفتن از جانب وحي باشد

مامور شدن به انجام آن است از اين رو اجتهاد و  ،ـ معناي مكلف نمودن به اجتهاد2
زيرا وحي آنگاه امر  ،گيرد نه خود وحيي وحي صورت ميحكم بر آمده از آن به وسيله

گيرد، پس الزم ت كه هر چه وحي صورت ميبه انجام اجتهاد است؛ و ظاهر آيه اين اس

                                           
 .)2/369، شرح المسلم 3/299، التقرير 2/275، التلويح 2/292شرح المختصر ( -  1
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حال آنكه . سخن گفتن از جانب وحي باشد ثابهآيد تلفظشان به حكم اجتهادي به ممي
  .نگفته است را هيچ كس چنان چيزي

وحي در آيه شامل آنچه از : گويددر كتاب التحرير ـ در پاسخ اعتراض دوم ـ مي
گرچه خالف ظاهر است ولي به  اين امر. شودگيرد، ميطريق وحي هم صورت مي

  .ي دال بر جايز بودن و واقع شدن آن، بايد بدان روي آوردخاطر ادله
ي كنيد ـ سست، بدور از تحقيق و در بر گيرندهاين پاسخ ـ چنانكه مالحظه مي

آنچه آمدي ـ در جهت اول ـ گفت و ما نيز . تاويلي است كه نيازي بدان وجود ندارد
  .ساختديم ايشان را بي نياز ميتحقيقاتي بر آن افزو

ي آيه: ي آمدي ارجاع دهيم و بگوييمتوانيم اين جهت دوم را به گفتهما مي بنا بر اين
ي وحي مزبور با جايز بودن اجتهاد پيامبر تضادي ندارد، زيرا اجتهاد وي اگر به وسيله

گمان بردي هر گاه حكمي را : ي آن گردد كهي خداوند نيز ضميمهو اين گفته ،باشد
- گردد، پس حكم اجتهادي او سخن گفتن از جانب وحي ميحكم شرع محسوب مي

دو اعتراض مزبور ديگرشوند و از اين رو دو جهت متحد مي. باشد نه از روي هوا
  .موضوعيت خود را از دست مي دهند

ابن الحاجب، شارح آن و ديگر پژوهشگران ـ : كهاست  رسد اينآنچه به نظرم مي
ي آمدي ساخته و اند پاسخ را به شيوهي كتاب التحرير ـ خواستهنويسندهپيش از 

پرداخته كنند ولي آن را مختصر كردند كه افراد بعدي به نحو احسن آن را نفهميدند، در 
  .و دست به تاويل آن زدند هنتيجه اعتراض وارد كرد
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ز اين ا. ز روي هوااجتهاد پيامبر وحي پنهاني است نه سخن گفتن ا: اندـ حنفيان گفته3
  1.گرددرو داخل عموم آيه مي

شود كه اجتهاد پيامبر گرچه در اصطالح ايشان وحي ولي اين انتقاد متوجه آن مي
  .غير از كاربرد آنان است) اجتهاد(شود ولي كار برد شرعي آن ناميده مي

  .رددگهر چه از جانب خدا باشد وحي ناميده مي:گويدشارح المسلم در پاسخ بدان مي
پذيرد كه هر چه از طرف خدا باشد وحي نام دارد ولي به نظر من طرف مخالف مي

چون اگر از . قبول ندارد اجتهاد پيامبر از جانب خدا باشد گرچه طبق فرمان او است
گشت زيرا تفاوتي بود و وحي تلقي ميجانب خدا بود اجتهاد غير پيامبر نيز چنان مي

  .هر دو طبق فرمان خدا باشندميان دو گمان وجود ندارد كه 
در پاسخ آن داده شود كه از  ،مگر اينكه همان سخنان و تحقيقات ما در جهت نخست

  .اين رو جواب آن خواهد بود
  .اندداليل كساني كه ميان احكام شرع و ديگر امور تفاوت قائل شده

تن احكام بر افراش. بيان احكام الهي از آغاز است ي پيامبر خدا وظيفه: دليل اول
زيرا حكم شرع حق خدا  ،باشد نه راي هيچ كسي وحي ميشرعي نيز از آغاز به وسيله

باشد و اگر تعيين آن را به راي كسي است پس بر افراشتن و تعيين آن هم از آنِ او مي
بر عكس . گشت كه خداوند باالتر از آن استسپارد موجب ناتواني و نيازمندي ميمي

آيد زيرا از آنها و معامالت چه آنها جزو حقوق بندگان به شمار ميامور مربوط به جنگ 
  .برطرف كردن مضرات يا بر آورده ساختن مصالح براي ايشان است

                                           
 .)2/369، شرح المسلم 2/299، التقرير 2/276، التوضيح 2/97كشف االسرار  ،931الكشف الكبير ـ ( -  1
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 ،باشداز اين رو استفاده از راي در چنين مسائلي به دليل نياز بندگان بدان جايز مي
  1.ه توانايي بيشتر از آن را ندارندچرا ك

اگر مقصود شما ـ از اجتهاد در امور جنگي و منافع دنيا : ست كهپاسخ آن بدين شيوه ا
ـ اجتهاد در مسايل مربوط به اين امور كه شرعي نيستند، باشد همچون گردافشاني كه 

كند و يا تعيين اين نقطه براي فرود آمدن لشكريان، پيشتر تر ميحاصالت را مرغوب
پس اشاره كردن بدان در اينجا  ،دباشاين مساله خارج از محل نزاع ما مي گفتيم كه

  .پيونديدي انواع اجتهاد ميمعنايي ندارد و آنگاه به صفوف منع كنندگان همه
 ،و اگر مقصودتان اجتهاد در راستاي استنباط احكام شرعي متعلق به اين امور باشد

اجتهاد  و يا ،ي آزاد كردن اسيران در قبال منت نهادن يا فديه گرفتنمانند اجتهاد در زمينه
داليل منع و جايز (ي حالل يا حرام بودن نوعي معامالت مثالً، آنچه گفتيد درباره
زيرا هيچ تفاوتي ميان دو حكم شرعي وجود ندارد گرچه  ،گرددبا آن نقض مي) شمردن

خواه در  ،ي احكام تنها حق خدا استچون تعيين همه ،متعلقاتشان هم متفاوت باشند
  .ا معامالتي عبادات باشد يزمينه

را جايز ) متعلق به امور جنگي و منافع دنيا(از اين رو هر گاه اجتهاد در احكام شرعي 
دانستند دليل مزبور نقض و يكي از اين دو امر بر شما واجب خواهد شد يا به كلي آن 

  .را منع نماييد و يا با وجود باطل ساختن دليلتان آن را جايز پنداريد

                                           
 .)926، الكشف الكبير ـ 2/95كشف االسرار ( -  1
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ي احكام شرع توان با راي تعيين اوليهنمي«: گوييدكه ميي شما راه حل اين گفته
هايي هستند ، كليت ندارد چرا كه آن دسته از آرايي كه صالحيت آن را ندارند راي»كرد

  .كه احتمال خطا دارند با احتمال اينكه خداوند خطايشان را بيان نفرمايد
 ،است به خطا برودو اما راي كسي كه معصوم از خطا است و يا راي كسي كه جايز 

ولي تاييد خدا به همراه دارد، شايستگي تعيين احكام شرع از ابتدا دارند چون عصمت 
  1.ين هستند ضميمه آنها استيقيا تاييد خدا را كه هر دو مانند وحي مفيد 

ي تعيين احكام شرعي كه حق علت درست بودن به كارگيري راي پيامبر خدا در زمينه
ه چون پاداش بيشري براي پيامبر به دليل صرف تالش و خدا هستند، اين است ك

- پس اين اعتراض وارد نمي. گرددنه نياز يا ناتواني خداوند، بر آن مترتب مي ،كوشش

  .باشدبكارگيري راي تنها در صورت ناتواني و نيازمندي مي شود كه
ا كه آنج. گفت و پاسخش هم داد )2/375المستصفي ( آنچه غزالي در كتاب: ل دومدلي
قدريها بر اين باورند اگر ظن او در برخي موارد به حق و صالحيت اصابه كرد، : گفت
  .ي موارد چنين استتوان گفت در همهنمي

دگانش را در اجتهاد پيامبرش بنبعيد نيست خداوند صالح : گوييمما در پاسخ آنان مي
  .بگذارد

: يجتهاد وجود دارد مانند آيهتناع مكلف نمودن پيامبر به كل امداليلي بر ا: دليل سوم

  .يابي به يقيين از طريق وحيتوانايي او بر دست: و مانند...) و ما ينطق عن اهلوی(

                                           
 .)931و  929، الكشف الكبير ـ 97ـ 2/96كشف االسرار ( -  1
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داليل دال بر وقوع اجتهاد در جنگها و امور دنيا وارد شده است مانند  ،و با وجود آن

  ...)أرسی حتیما كان لنبی أن يكون له (  :يو آيه 1)؟عفا اهللا عنک مل اذنت هلم: (يآيه

هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد مگر آنگاه كه كامالً بر دشمن ( 
  .كه وقوع و رخ دادن مستلزم جايز بودن است ...)گرددپيروز 

ي تجويز آن در ي منع كلي و ادلهلذا وقتي تناقض پديد آمد نيازمند جمع ميان ادله
يل منع به دوم و محدود كردن منع، به امور مربوط به جنگ از طريق تخصيص دال

  2.باشيماجتهاد در غير از جنگها و امور دنيوي، مي
توان منع كلي عقلي است و نمي ،داللت برخي ادله: پس آن بدين ترتيب است كه اوالً

از اين رو اگر داللت آن بر منع . آن را محدود كرد مانند قدرت توانايي بر تحصيل يقيين
  .پذيرفته گردد واجب است آن را دور راند در غير از جنگها

كنند نه تنها بر واقع شدن داللت نمي) داليل وقوع(اند پذيريم آنچه گفتهما نمي: و ثانياً
  .بينيدكنند چنانكه ميكه بر جايز بودن هم داللت نمي

ما اگر داللت آنها را بر وقوع هم بپذيريم تناقض ميانشان را قبول نداريم چون : و ثالثاً
ي منع را رد كرديم و هر گاه مكلف نمودن به اجتهاد در جنگها جايز باشد واجب ادله

  .وجود دارد همراه با عدم مانعي تفاوتي ازير ،است در ديگر موارد نيز بدان معتقد بود
ي موارد را ارائه داديم، و در آينده داليل دال بر عالوه بر آن ما داليل بودن آن در همه

  .دهيمي موارد را نيز ارائه ميوقوع در همه

                                           
 .ي آن گذشتترجمه -  1
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ي استيال و اند چون در تاخير آن مفسدهفوري ،امور مربوط به جنگها: دليل چهارم
آيد و همچنين سير امور و منافع بندگان  فوري بودن مستلزم تصرف دشمن پديد مي

  .باشدجايز بودن تكليف بدان بلكه واقع شدنش هم مي
از اين رو نه . يستنست و نيازي به اجتهاد در آنها ولي در ساير احكام تاخير درست ا

  1.باشدتنها تكليف بدان جايز نيست كه واقع شدنش هم درست نمي
ضرر مزبور با تقدم نصوص در اين گونه موارد برطرف شده و به او : پاسخ اين است

 به حل آن بپردازداين گونه و  دهر گاه چنين چيزي رخ داد چنان عمل كن: شودگفته مي
گردد كه پس از وقوع اين گونه موارد، برطرف مي ،د آمدن فوري وحيوو همچنين با فر

ست و نيازي به هر كدام از تقدم نصوص و نزول فوري وحي پس از رخداد ممكن ا
  2.اجتهاد وجود ندارد

ند زم؛ زيرا اجتهاد نيادفوري بودن مانع اجتهاد خواهد ش: شودبلكه به ايشان گفته مي
صرف نهايت تالش و كوشش است و بر خالف فرود آمدن وحي كه در و مدت زمان 

  .پذيرداوج سرعت صورت مي
عالوه بر آن اگر ما . محسوب مي شودجايز بودن تكليف به اجتهاد  ،از اين رو تاخير

: گردد پس چرا شما گفتيدبپذيريم كه فوري بودن مستلزم تكليف و واقع شده آن مي
  شود؟تاخير مانع اجتهاد مي

                                           
 .)194تنقيح الفصول ـ ح شر( -  1
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شود و مستلزم نبودن چيزي براي چيز ديگري آري فوري بودن مقتضي اجتهاد نمي
  .گرددمقتضي امتناع آن چيز نمي

گذشته از اين ما داليل جايز بودن را ارائه داديم و داليل واقع شدنش را نيز ارائه 
  . خواهيم داد
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  هاي توقف كنندگانهشب
  

ل به ذكر مذهب توقف كنندگان المحصو: تنها اسنوي و قرافي به نقل از كتاب
  .اشاره نكرده است نيز هايشاناند و اسنوي به شبههپرداخته

ي دال بر وقوع مستلزم تناقض ادله :1گويدوقف آنان ـ چنانكه قرافي ميشايد علت ت
ي ي دال بر منع كلي و يا تفضيل گذشته باشد كه قبالً بي اعتباري ادلهجايز بودن و ادله
  ماند س جايي براي توقفشان باقي نميپ ،منع روشن شد

  

  ـ وقوع مكلف شدن پيامبران به اجتهاد3
كساني كه معتقد به جايز بودن تكليف پيامبران به اجتهاد هستند راجع به وقوع عملي 

  .اندمذهب منقسم شدهپنج آن به 

جمهور علما در اين مذهب جاي  ،مي گويند مطلقا واقع شده است: مذهب اول

د و ابو مي ـ در التنقيح ـ آن را به شافعي نسبت داده است، آمدي به احدارند، قراف
چنانكه ازپرداختنشان به اختالفات  و ابن الحاجب) آمدي(يوسف نسبت داده و او 

                                           
 .)194/شرح تنقيح الفصول( -  1
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از انتخاب : گويداسنوي مي. اندرا برگزيدهومذاهب مختلف درآن برمي آيد،اين مذهب 
  .كنداند بر آن داللت ميكه ذكر كرده آيد زيرا داليليامام و پيروانش چنين بر مي

و فرود نيامد پس ابتدا بر  اشندهر گاه منتظر وحي ب واقع شدن آن است: مذهب دوم

مكلف  ،ايشان الزم است منتظر فرود آمدن وحي باشند، اگر منتظرش بودند و فرود نيامد
   1.اكثر پيشينيان حنفيها و متاخران آنان بر اين باورند. به اجتهاد هستند

سه : انداي گفتهعده ،اندسپس در تعيين مدت زمان انتظار وحي دچار اختالف شده
و بيم از  دبا پايان يافتن اميد نزول وحي در آن رخدا: اي هم معتقدندروز است و عده

پذيرد كه آن نيز بر حسب حوادث و دست رفتن آن بدون حكم، پايان مي
آيد زيرا ترين راي به شمار ميآنان صحيحاين راي اخير نزد . كندرخدادهاتفاوت مي

  2.ليلي در خصوص سه روز وجود نداردد
گاهي از سخنان آمدي، بيضاوي، ابن الحاجب و عضد در پاسخشان به : گويممي

- شود، چنين برداشت ميمنتظر وحي مي: استدالل كنندگان بر عدم وقوع مبني بر اينكه

: گوينداند چرا كه ميگرچه بدان تصريح ننموده اندشود كه ايشان اين ديدگاه را بر گزيده
خاطر انتظار فرود آمدن نصي است كه اجتهاد در برابر آن جايز  هبه تاخير افتادن اجتهاد ب

  3.تا زمان نوميدي از آننيست 

                                           
  )2/366، شرح المسلم 3/294، التقرير 2/275، التوضيح 3/96، كشف االسرار 926ـ 925الكشف الكبير ـ ( - 1
 )4/530، نهايه السول 3/294، التقرير 926الكشف ـ ( - 2
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جز در صورتي كه  ،شود از ايشان سر زدكنيد ـ نمياين پاسخ ـ چانكه مالحظه مي
  .منع كننده داراي مذهب نيست: ر اينكه گفته شودمعتقد به اين مذهب باشند؛ مگ

ي حنفيان را ذكر ، پس از آنكه داليل آينده4/520سلم الوصول : شيخ بخيت در كتاب
 پيامبر : گويدكه مي استمراد هر كسي  ،واجب است اين مقيد كردن: گويدكند ميمي

  .پردازيمبعداً به نقد و بررسي آن مي. مكلف به اجتهاد بوده

 1اي در اين مذهب جاي دارندعده .است واقع نشده مطلقاً ،مي گويد :هب سوممذ

  .ام به نام آنها تصريح كرده باشدولي كسي را نديده
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 ،تعبيرات ايشان متفاوت است بندي كردن استطبقهتفصيل و : مذهب چهارم

كام اح در نه ،پيامبر خدا در امور مربوط به جنگ بدان مكلف بود:انداي گفته عده
ساير امور  .شوداستنباط مي 2/291ي سعد بر روي مختصر چنانكه از حاشيه 1.شرعي
اي هم ميان حقوق انسانها و حقوق خدا تمايز و عده ،مانند امور جنگي استهم مردم 

  .بخش دومدر كه اجتهاد را در بخش اول واجب كرده نه  قائل شده اند
التقرير : ذكر كرده ـ چنانكه در كتاب اين تفصيل اخير را صاحب المعتمد از ماوردي

ترين راي از ديد من تمايز صحيح: گويدماوردي مي: گويدآمده است ـ و مي 3/296
قائل شدن ميان حقوق آدميان و خدا است، در حقوق آدميان اجتهاد بر پيامبر واجب 

ولي در ، نمي يابند است چون انسانها جز از طريق اجتهاد به حقوق خويش دست
ي مزبور اين گفته: گويدمي 3/296ي التقرير باشد سپس نويسندهق خدا واجب نميحقو

  .باشند نه وجوبسازد كه كساني هستند معتقد به جايز بودن مينكته را روشن مي
مقصودش از جواز ـ كه ادعاي برداشتن را از سخنان ماوردي كرده است ـ جواز 

ميان انجام دادن و ندادن از سوي خدا، مخير نمودن پيامبر : شرعي است كه عبارت از
  .اش بيانگر آن استچنانكه سخنان گذشته. باشد نه جواز عقليمي

كند، نه تنها صراحت هاي ماوردي بر آن داللت ميو ادعاي وي مبني بر اينكه گفته
در حقوق خدا واجب و : (گويدندارد كه پذيرفتني هم نيست چون ماوردي مي
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آيد زيرا واجب كه نفي وجوب ثبوت اين جايز بودن الزم نميبديهي است ) باشد نمي
نبودن شامل ندب، اباحه، حرمت و كراهت است؛ پس چرا اجتهاد در حقوق خدا از نظر 

  .كنندماوردي حرام نباشد همانگونه كه معتقدان به واقع نشدن آن چنان فكر مي
تنها جايز بودن برايش انجامد و چيزي نيز چنان باشد آنگاه اجتهاد به حكم شرعي مي

شود زيرا شناخت حكم شرعي واجب است، عامل رسيدن بدان نيز ـ اگر حرام ثابت نمي
  .باشد چون شناخت حكم بر آن متوقف استنباشد ـ واجب مي

كه او قائل به است  آيد ايناز اين رو آنچه از سخنان ابو الحسن ماوردي به دست مي
به دليل  ،وق خداوند و عدم وقوع آن در آن زمينهجواز عقلي تكليف به اجتهاد در حق

  .گرددي شرعي داشته باشد بر او واجب ميباشد زيرا اگر اجازهحرام بودنش، مي
اگر مقصود گروه اول از امور جنگي و ساير امور دنيا مسائلي باشد كه حكمي  پس

است ـ چنانكه  شرعي راجع به آنها وجود ندارد، پرداختنشان به اين تفصيل و تمايز بيجا
ـ و در آن صورت مذهب ايشان همانند مذهب معتقدان  1پيشتر كراراً بدان اشاره كرديم

  .باشدبه عدم وقوع كلي آن مي
گردد همچون و اگر مقصودشان مسائلي باشد كه در آنها احكام شرعي بحث مي

و تمايز  ها، غنيمتها و ديگر مسائل، تفصيل ايشان همان تفصيلمسائلي معامالت، اجازه
  .ماوردي است

  .توقف ميان واقع شدن و عدم آن: جمنپمذهب 
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زيرا دليلي قطعي در اين : گويدميو ترين راي است اين مذهب از ديد غزالي صحيح
وقوع تكليف به وضع : گويداي ديگر ميسپس در مساله. زمينه به اثبات نرسيده است

رسد؛ محال نيست بعيد به نظر ميكات و تعيين آنها اگر چه زكردن عبادات، نصابهاي 
  1.آيدصريح بر تفصيل به دست ميي آنها از طريق وحي بلكه ظاهراً همه

وي در وقوع تكليف به اجتهاد در مسائل مزبور توقف : ظاهر سخنان او اين است كه
بنابراين مذهب او مانند مذهب پيشين . كند، بلكه به عدم وقوع آن متمايل استنمي

ولي به موجب استداللش براي توقف مبني بر اينكه دليلي  ،آيدب ميماوردي به حسا
ي وقوع و عدم او درباره: شود كهقطعي راجع به آن ثابت نشده است، چنين برداشت مي

كند زيرا دليل قطعي در دست نيست گرچه نزد ديگران آن در اين مسائل نيزتوقف مي
ي اجتهاد از ديد غزالي د چون مسالهدهدليل ظني وجود دارد و عدم وقوع را ترجيح مي

  .باشدقطعي و ظن در آن كافي نمي
بت داده ، اعتقاد به توقف را به جمهور محققان نس2/169ابن السبكي در شرح المنهاج 
ز قاضي ابوبكر نقل كرده و سپس ، آن را ا238حول ـ و شوكاني هم در ارشاد الف

اعتقاد به توقف مذهب شافعي است صيرفي در شرح الرساله گمان برده كه : گويد مي
  2.زيرا ايشان به ذكر ديدگاهها پرداخته و هيچ كدام از آنها را بر نگزيده است
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 1:گويدشود كه مياين امر از سخنان آمدي نيز در تشريح مذهب شافعي برداشت مي
- جمله. كندبدون فيصله دادن تجويز مي) يعني عدم تكليف(كه شافعي در الرساله آن را 

- بدون فيصله دادن، بيانگر توقف است؛ چنانكه تعليل پيشين غزالي بر آن داللت مي :ي

  .كند

  مذهب منتخب و داليلش
پس خود اجتهاد و عمل به  ،مذهب منتخب ازميان مذاهب پنجگانه، مذهب دوم است

به باور من دليل آن . گردد بر پيامبران واجب استحكمي كه اجتهادشان بدان منجر مي
يابي به كه طريق دست. چيزهايي است كه نصي راجع به آنها وجود ندارد اجتهاد در

گردد و هر چه چنان بلكه آگاهي از حكم شرعي نا معلوم برايشان محسوب مي ،ظن
  .شوندگيرد، مكلف ميباشد هم به خود اجتهاد و هم به حكمي كه از آن نشأت مي

ي ن نيست، زيرا آنان بيشتر از همهيي اجتهاد دارند ترديدي در آاوانتاما اينكه ايشان 
مردم داراي بينش و بصيرت، آگاه از شرايط ادله، الفاظ حقيقي و مجاز و اسناد و اسرار 

  باشندشريعت مي
چونكه فرض بر اين  ،ي تحصيل ظن به حكم شرعي استو اما اينكه اجتهاد وسيله

گرچه قدرت  دنرآوردن وحي هم ندا توانايي فرود و ندارد برآن وجود است كه نصي
كشف حقيقت را دارند، بنابراين ايشان ـ در آن صورت ـ به سان ساير  جست وجوي

هم اند بلكه از اين لحاظ كه خداوند آنان را از خطا نگه داشته يا اگر به خطا مجتهدان
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گيرند، بر ساير مجتهدان برتري دارند، پس اجتهاد در حق مورد تاييد قرار نمي بروند
  .گردديابي به علم تلقي ميي دستايشان وسيله

و اما اينكه پيامبران مكلف به اجتهاد هستند به اين خاطر است كه چون در پي كسب 
واجب است؛  ،بنا بر اجماع علما بر انسان توانا ،دانش ياظن بودن از طريق حكم شرعي

باشد چون به يابي به آن دانش و ظن نيز واجب ميي دستوجوي وسيلهپس جست
و اما  ،گردداع امت هر چه واجبي بر آن متوقف شود خود آن چيز هم واجب مياجم

لزوم عمل به حكمي كه از اجتهادشان پديد آمده به اين دليل است كه چون اين حكم 
يابه گمان ايشان برتري دارد بر حكمي ديگر و يا يقيني است؛ و عمل به هر كدام از آنها 

مورد تاييد قرار گرفته و اجماع نيز بر آن  »العقول ةبداي«باشد چنانكه در كتابواجب مي
  .منعقد گرديده است

حكم خدا  كه هر گاه ظن غالبشان اين بود: گوييمبراي شكافتن بيشتر اين مطلب مي
ي فالن رخداد چنين است ـ حال آنكه ايشان يقين دارند مخالفت حكم خدا درباره

اثر مخالفت اين حكم ظني، ظن گرفتار سبب در افتادن به عذاب و كيفر خدا است ـ بر 
كه در آن صورت يا اقدام به انجام آن حكم و  ،آيدشدن به عذاب، نزد آنان پديد مي

نمايند ـ كه چنان چيزي به دليل محال بودن جمع ميان دو چيز ضد و نقطه مقابلش مي
دن از ميان گذارند ـ كه اين هم به دليل محال بويمنقيض محال است ـ، يا هر دو را فرو 

كند كه اين نيز به خاطر رفتن هر دو نقيض محال است ـ و يا عمل به حكم ضعيف مي
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كند كه از چيزي كه ظن غالبت سبب زيرا عقل وادارت مي 1؛معقول نبودنش باطل است
گردد دست برداريد و چون خالف شريعت هم است، زيرا ما آزار رساندن به تو مي

و به اين نتيجه رسيديم كه عمل بدان واجب است، و نيز ي جزئيات شرع را بررسي همه
وجود  و داليلي ديگر در اين زمينه »كنيمما به ظاهر حكم مي«: فرمايدمي پيامبر خدا 

  .ماند كه آن نيز هدف استپس تنها عمل به حكم برتر مي 2دارند،
ظن بدان عالوه بر آن دريافتيد كه اجتهاد ايشان سبب آگاهي كامل از حكم است نه 

دانند كه به خطا رفتنشان جايز است ولي اند و يا ميدانند از خطا معصومچون آنان يا مي
ي نخست بالفاصله بر اساس گزينه. گيرندمانند و مورد تاييد قرار نميبر آن باقي نمي

ي دوم هم وقتي بدانند كنند و بنا به گزينهي حكم، يقين حاصل ميپس از اجتهاد درباره
از اين رو براي انتخاب . يابندايشان را بر آن تاييد نموده است به يقين دست ميخدا 

ي ظن و يقين و نه براي استدالل بر وجوب عمل به ظن نسبت به يكي از دو گزينه
  .ايشان، دليلي وجود ندارد

  : يـ عموم آيه1: داليل وقوع تكليف پيامبر بر اجتهاد عبارتند از

 m  µ  ´  ³  ²l       )٢: الحشر(  
  ) درس عبرت بگيريد! اي خردمندان(

                                           
  6/117ازي تفسير ر  -1
  11ـ 3/10شرح ابن السبكي بر روي منهاج  - 2
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برترين مردم از لحاظ بصيرت و فهم و اطالع از شرائط قياس بود و آن   پيامبر خدا 
اقل به سان ساير  هم اگر مشمول قرار گرفتن اين امر را در حق ايشان ترجيح ندهد حد

  1.گرددشامل او نيز مي د لذا آيهباشخردمندان مي
: لت آيه بر تكليف به اجتهاد از طريق قياس هم بدين شيوه است كهبيان جهت دال

عبور حكم از اصل به سوي فرع است، عبور و تجاوز هم عبرت گرفتن است،  ،قياس
: گوييي عبور گرفته شده كه به معني تجاوز گذشتن است ميي اعتبار از ريشهزيرا واژه

علي فالن يعنيزج آنكه به عبرت گرفتن امر شده  حال. از كنار وي گذر كردم: ت
  2.است

ت استدالل به اين آيه بر وقوع تكليف به قياس براي ساير صحاي تاصوليان در راس
  .مجتهدان اختالف نظر دارند

اند چون اعتراضاتي بر آن وارد شده كه پرداختن به آنها اي بدان استناد نكردهعده
آيه ظني ين اعتراضات هم داللت كشد و به فرض بر طرف ساختن ابحث را به درازا مي

  3.باشدو اصل ادعا قطعي مي
بودن داللت  انتقادات وارده را برطرف ساخته و به ظنيو اي بدان استدالل كرده، عده

  5.اندبودن داللت آيه اعتقاد داشتهاي هم به قطعي و عده 4.هم اكتفا ورزيده است

                                           
 )223ـ 4/222، االحكام 2/375، التوضيح 2/95، الكشف االسرار 172، 3/169شرح منهاج ( - 1
 )7ـ 3/6شرح منهاج ( -  2
 .)253ـ 2/252شرح المختصر ( -  3
 .)3/6/8، شرح منهاج 43ـ 4/38االحكام ( -  4
 .)313ـ 2/312لمسلم شرح ا 245ـ 3/244التقرير ( -  5
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اعتراض وارد  ـ باز اين به فرض صحت استدالل بدان ـ بر وقوع تكليف به قياس
كند زيرا چنانكه قبالً توضيح داديم موضوع مورد شود كه كليت ادعاي مرا ثابت نمي مي

اختالف اجتهاد در هر گونه دليلي است كه باعث دست يافتن به حكمي است كه نص 
مگر اينكه وقوع تكليف به اجتهاد را از طريق غير . ي آنها وجود نداردصريحي درباره

  .اثبات كنيم بدين گونه كه آن را بر وقوع تكليف به قياس، حمل كنيمقياس 

m  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   :ييهآـ 2

  x  wl     )٤٣: التوبة(  
دادي پيش از آنكه براي تو روشن گردد كه  چرا به آنان اجازه! خدا تو را بيامرزد( 

  ) روغگويندايشان راستگويند و يا بداني كه چه كساني د
ي به خاطر اجازه به كساني كه نفاقشان در سرپيچي از غزوه در اين آيه پيامبر 

اين سرزنش به خاطر چيزي كه . تبوك آشكار شده بود، مورد سرزنش قرار گرفته است
پس اجازه دادن از روي اجتهادش بوده است زيرا  ،باشداز طريق وحي صادر شده نمي

  1.يشان را بدان وادار نموده استا توان گفت هوا پرستينمي
ي مزبور بر به ـ آيه1: ولي اعتراضات متعددي متوجه استدالل به اين آيه گشته است

كه از جايز بودن وجوب آن  ،كندوقوع پيوستن خود اجتهاد و جايز بودن آن داللت مي
شده  در پاسخ به اعتراض فوق گفته 2.باشدحال آنكه اصل ادعا وجوب مي ،آيدالزم نمي

                                           
 .)3/296و التقرير  2/95، كشف االسرار 2/249، شرح جمع الجوامع 2/291، شرح المختصر 4/223االحكام ( -  1
 .)2/369شرح المسلم ( -  2



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

221

رساند كه اين دليل حجتي دليلي براي پيامبر اين را مي عنوان جايز بودن استدالل به: كه
باشد و عمل به حجت خدا هم وقتي چيزديگري از حجتهاي خداوند در حق وي مي

بنابراين  ،در اينجا نيز فرض بر اين است كه نصي وجود ندارد. يافت نشد، واجب است
  .باشداجب مياجتهاد در آن دليل بر او و

هاي كند نه در زمينهـ اين آيه تنها بر وقوع اجتهاد در جنگها و امور دنيايي داللت مي2
پس آيه به عنوان اعتراض بر تفضيل دهندگان و كساني كه قائل به تمايز ميان . ديگر
  1.شودمنع كنندگان دليل محسوب مي تا دليلي عليه آنان باشد چنانكه عليه ،ها استزمينه
هر گاه طرف، داللت آيه بر وقوع تكليف به اجتهاد در حكمي : پاسخ آن گفته شده در

شرعي متعلق به جنگها را پذيرفت، بر وي الزم است وقوع آن را در ديگر امور را نيز 
  .بپذيرد زيرا هيچ تفاوتي ميان احكام شرعي وجود ندارد

ميان اجازه دادن و اجازه اي از ائمه معتقدند پيامبر خدا كه عده 2ـ آنچه سبكي گفت3
   :فرمايدندادن مختار بوده است چون خداوند مي

m  k  b  a   `  _  ^  ]   \  [l      )٦٢: النور(  
پس هرگاه از تو براي انجام بعضي از كارهاي خود اجازه خواستند ، به هركس از 

  .اجازه بده) بيني  و صالح مي( خواهي  ايشان كه مي
انجام نداده است؛ جز اينكه وقتي به آنان اجازه داد خدا وي را پس ايشان جز حق را  

- داد، ميدانست آگاه ساخت مبني بر اينكه اگر به آنان اجازه نمياز درونشان كه نمي

                                           
 .)2/291المختصر  حاشية( -  1
 .از وي نقل شده است 4/252و كتاب اآليات البينات  297ـ 3/296بر اساس آنچه در كتاب التقرير  ـ1
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پس آن . ماندند و اينكه او در آنچه انجام داده است مرتكب گناه و اشتباهي نگشته است
عفا در اينجا به معني : يواژه. گيردياز قدر و منزلت وي نزد پروردگارش سرچشمه م

عفو در برابر گناه است؛ از : هر كه بگويد: گويدقشيري مي. آمرزيده، نيست: »روغفم«

خدا گناهي را : اين است كه) عفا اهللا عنک(: يزبان عربي آگاهي ندارد، بلكه معني جمله

اخليل و  ةن صدقكم علعفا اهللا : همانگونه كه در حديث 1به گردن تو نياويخته است
  .بدين معني است و هيچ گاه زكات آنها بر مسلمانان واجب نكرد ٢الرقيق

ي هيچ گونه سرزنشي نيست آيه در برگيرنده: ي اعتراض مزبور اين است كهچكيده
  .كندپس داللت بر وقوع تكليف به اجتهاد هم نمي

تكليف به اجتهاد  ي سرزنشي هست، باز بر وقوعگيرندهـ اگر هم بپذيريم آيه در بر4
كند، زيرا احتمال دارد اجازه دادن مربوط به تخلف و عدم آن باشد كه هر دو داللت نمي

از طريق وحي براي پيامبر معلوم هستند، و اينكه حكم اجازه ندادن اولويت و حكم 
انتخاب . را بر گزيد) اجازه دادن(خالف اولي  اجازه دادن خالف آن باشد كه پيامبر 

. شوداجتهاد ناميده نمي ،آن ـ نيز از سوي مكلف دو امر ـ سزاوارتر و خالفيكي از 
چون در اينجا صرف كوششي . مثل اينكه عمل سه بار شستن اعضاي وضو را ترك كند

قضيه بر خالف : گوييمدر راستاي استخراج حكم شرعي نا معلومي وجود ندارد بلكه مي
دور اجازه از طرف پيامبر بدون اجتهاد ادعاي مخالف است، چرا كه سرزنش مستلزم ص

                                           
: يخدا تو را بهبود بخشد و يا جمله: اصلحك اهللا: يرود مانند جملهاين جمله در آغاز سخن به كار مي: گويدمكي مي - 1

 ..)3/153الشفا . (خدا نگهدارت باشد: معناي آن چنين است: گويدسمرقندي مي. خدا تو را پيروز گرداند: اعزك اهللا
 .ده گناهي بر گردن شما نياويخته استيعني خداوند در ندادن زكات اسب و بر -  2
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چه روشن است مجتهد ـ به حق اصابه كرده باشد يا نه ـ سزاوار هيچ گونه . باشدمي
بلكه به دليل صرف سعي و كوشش در حد توان سزاوار  ،باشدكيفر و سرزنشي نمي

رفت گردد، آنگاه اگر اصابه كرد پاداشش دو برابر و اگر به خطا پاداش و ستايش هم مي
ـ دليل سر زدن اجتهاد از  پس چگونه سرزنش ـ در آيه. شودسزاوار اصل پاداش مي

  باشد؟طرف پيامبر مي

  ¸®   ¯  °   ±  m¬  « ¶  µ  ´  ³  ²  :يآيه: دليل سوم

¾  ½  ¼   »  º  ¹¿    È  Ç    ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À

  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Él                  )٦٨ – ٦٧: األنفال(  

هيچ پيغمبري حق ندارد كه اسيران جنگي داشته باشد مگر آنگاه كه كامالً بر دشمن ( 
خواهيد در شما متاع ناپايدار دنيا را مي. پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد

اگر حكم . خواهد و خداوند عزيز و حكيم استصورتي كه خداوند سراي آخرت را مي
  ) رسيدشما ميسابق خدا نبود عذاب بزرگي به 

كند كه در آن حديثي طوالني از ابن عباس نقل مي 5/157امام مسلم در صحيح خود 
نظر «: فرمودخطاب به ابوبكر و عمر  وقتي اسيران را گرفتند، پيامبر خدا : آمده است
آنان خويشان و نزديكان ! اي پيامبر خدا: ي اين اسيران چيست؟ ابوبكر گفتشما درباره

د؛ من معتقدم از ايشان فديه بگيريد كه باعث افزايش قدرت ما در برابر خودمان هستن
پيامرخداروبه .كافران خواهد شد و شايدهم خداوند آنان را به اسالم رهنمون گردد

من ديدگاه ابوبكر  !اي پيامبرخدا:گفت توچه فكرمي كني اي پسرخطاب؟:عمركردوگفت



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

224

ار ما بگذاريد تا گردنشان را بزنيم، عقيل را ايشان را در اختي: گويمپسندم، ولي ميرا نمي
را در اختيار من بگذار ) يكي از خويشان عمر(به علي بسپار كه گردنش بزند و فالني 

  .»كه گردنش را بزنم
در نهايت پيامبر خدا ديدگاه . اندچه اينان پيشوايان و سردمداران كفر و گمراهي

  .ا نپذيرفتابوبكر را پسنديد و اجرا كرد و ديدگاه عمر ر
: گفتم. كنندگويد روز بعد آمدم ديدم پيامبر و ابوبكر نشسته و گريه ميابن عباس مي
- كنيد؟ اگر سبب گريه را يافتم ميبه من بگو چرا تو و ياورت گريه مي! اي رسول خدا

به خاطر : پيامبر فرمود. اندازمگريم و اگر هم نيافتم همراه شما خود را به گريه مي
تر از اين كنم؛ زيرا كمي پاييناز اسيران فديه بگير گريه مي: راهانت كه گفتندپيشنهاد هم

  : پيشنهاد كيفر دادنشان به من شد و خداوند آيه) درختي نزديك پيامبر خدا بود(درخت 

 m¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «¸     »  º  ¹

¾  ½  ¼¿    Ë  Ê  É  È  Ç    Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Í  Ì  Ó  Ò  Ñ Ð  Ï  ÎÔ  Ö  Õ×    Ú  Ù   Ø

ÜÛl        )را بر من فرود آورد )   ٦٩ – ٦٧: األنفال.  
  

پيامبر خدا : گويدـ مي2/367المغازي به نقل از شارح المسلم : واقدي ـ در كتاب
  .»يافتآمد جز عمر كسي از آن رهايي نمياگر عذابي از آسمان فرود مي«: فرمود
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خاطر نگهداري اسيران جنگ بدر در برابر فديه سرزنش شده است؛  بنابراين پيامبر به
پس بايد به خاطر نظري اجتهادي  ،باشداز وحي نمي هسرزنش هم براي دستور صادر

  .باشد
اگر حكم نوشته شده در لوح : اين است كه...) اگر حكم سابق خدا: (يمعني آيه

ليدي هوا و انحراف به اجتهاد و المحفوظ نبود ـ كه كسي كه با نيتي خالص و بدور از پ
-صرف جد و جهد پرداخته و بدون كوتاهي در اين راستا به خطا رود، كيفر داده نمي

  .رسيدشود ـ عذاب به شما مي
چون معتقد بودند  ،گرددو علت اينكه اين تصميم خطاي اجتهادي محسوب مي

تن باعث نيرومند نگهداري ايشان سبب اسالم آوردن و توبه كردنشان شده و فديه گرف
غافل از آنكه كشتن ايشان اسالم را بيشتر . شدن آنان جهت جهاد در راه خدا خواهد شد

بخشيد، باعث افزايش ترس و بيم دشمنان از اسالم شده و قدرت و خواهد عزت 
  1.كشاندپيش به نيست و نابودي مي اقتدارشان را بيش از

به اين آيه نيز وارد  وارد بود، ...)اهللا عنكعفا : (ياستدالل به آيه به ي كهچهار اعتراض
اعتراض اول و دوم آشكار است و پاسخشان را دانستي و اما اعتراض سوم : گرددمي

گويد ـ ابن السبكي مي. گيرندنميبر اين دو آيه نيز سرزنشي را در: كهبدين شرح است 
ر مشتمل بر ويژگي ي مزبودو آيه: ـ 4/252اآليات البينات : يي نويسندهبنابه گفته

اين پيامبر جز شما : و بيان امتياز و جايگاه ايشان در ميان ساير انبياء است يعني پيامبر
حالل قرار داده شده  مي غنيمتهاي جنگي برايهمه«: فرمايدمي نيست ـ چنانكه پيامبر

                                           
 .)3/297، التقرير 2/275التوضيح ( -  1
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ض تريدون عر(: فرمايدو اينكه مي »چنين نبوده استمن كه براي هيچ پيامبري پيش از 
مقصود از آن صحابه است تا ايشان را بر پاداش آخرت و نائل شدن به ) الدنيا ةاحليا

  .ي شهادت بر انگيزددرجه
از ابن السبكي  )3/297التقرير (بوسي ـ در كتاب التقويم به نقل از د قاضي ابو زيد

بر مگر خداوند پيامبرش را در برا: اگر گفته شود: گويدپيشي جسته و در تاويل آيه مي
آمد جز اگر عذابي از آسمان فرود مي: اخذ فديه از اسيران سرزنش نكرد و پيامبر فرمود

  كه بيانگر به خطا رفتن ابوبكر است؟ ،يافتعمر كسي از آن نجات نمي
درست نيست چنين چيزي گفته شود؛ چون پيامبر خدا به راي : گوييمدر پاسخ مي

صورت تاييدات از جانب خدا ـ درست از  ابوبكر عمل نمود و بايد كردار پيامبر ـ در
  :ودآب در آيد كه خداوند بعد از آن پيامبر را بر آن مورد تاييد قرار داد و فرم

 mÓ  Ò  Ñ     Ð  ÏÔ     Ül        )٦٩: األنفال (  
  .)ايد حالل و پاكيزه بخوريداكنون از آن چيزي كه فرا چنگ آورده( 

چ پيامبري حق ندارد اسيران جنگي داشته هي: چنين است 1تاويل سرزنش و مالمت
اي براي و آن امتياز و جايگاهي ويژه ،باشد مگر آن گاه كه كامالً بر دشمن پيروز گردد

باشد، اگر حكم سابق خدا راجع به اين خصوصيت و ويژگي نبود به خاطر ديدگاه تو مي
پيامبري پيش از هيچ : تاويل ديگر آيه اين است كه 2رسيدعمر عذاب بزرگي به شما مي

                                           
 .يعني تاويل چيزي كه ظاهرش سرزنش ولي هدف از آن اين است كه مراد غير از او باشد -  1
ي گزينه اگر فرض بر باقي ماندن حكم عزيمت بود بر كسي كه: ، اين است كه...اگر عذابي از: فرمايدپس معني اين كه مي - 2

يافت چون تنها او عزيمت را انتخاب كرد و آمد و جز عمر كسي از آن رهايي نمياخذ فديه را انتخاب نمودند عذاب فرود مي
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پيروزي كامل بر دشمن حق ندارد اسيران جنگي داشته باشد؛ حال آنكه روز جنگ بدر 
پس تو نيز همچون ساير پيامبران حق داريد اسيران را شد پيروزي بر دشمن را محقق 

منت نهادن و كشتن است نه فديه گرفتن،  ،ي اسيرانولي حكم خدا درباره ؛داشته باشيد
حكم سابق خدا راجع به مباح كردن فديه براي تو نبود عذاب شما را فرا از اين رو اگر 

  .گرفتمي
يابيد كه ابو زيد نخست بر خطا نكردن ـ از طريق تاييد خدا از سخنان گذشته در مي
رفت به اتفاق علما خداوند وي را كند زيرا اگر به خطا ميبراي پيامبر ـ استدالل مي

اگر خطايي وجود نداشته باشد مالمت و سرزنشي هم در كار داد، و مورد تاييد قرار نمي
  .كند كه اولي همان تاويل ابن السبكي استنيست سپس آيه را به دو گونه تاويل مي

تفاوت ميان دو تاويل مزبور اين است كه اولي نگه داشتن اسيران با فديه يا منت 
تياز پيامبران از ميان نهادن ـ پيش از پيروزي بر دشمن ـ را به عنوان خصوصيت و ام

  .دهدي كشتن را عزيمت قرار ميساير پيامبران قلمداد نموده و انتخاب گزينه
نگه داشتن اسيران را با اخذ فديه ـ پس از پيروزي ـ رخصت و امتياز : و تاويل دوم
  .نمايدو كشتن و نگه داشتنشان را با منت نهادن عزيمت تلقي مي ،پيامبر قرار داده

                                                                                                           
خداوند عذاب را در برابر حكم عزيمت اگر مشخص بود براي : ، اين است كه...تر از اينعذاب ايشان پايين: معناي جمالت

از ايشان را بر ساير پيامبران و برتري امتش بر ساير امتها را روشن سازد چون حكمي كه سرپيچي پيامبر بيان كرده بود تا امتي
گردد براي آنان تعيين ننمود بلكه به خاظر تقدير و احترام ايشان حكم رخصت را برايشان در نظر گرفت آن موجب اين عذا مي

اني و شفقت ايشان نسبت به امتش بوده است زيرا اگر بر ايشان ي پيامبر از روي شادي و سرور يا از روي مهرببنابراين گريه
 .ديدندشد عذاب ميرخصت در نظر گرفته نمي
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بريم كه الزم ها وجود ندارد به اين نتيجه پي ميمشخص شد مالمتي در آيه از آنجا كه
نيست فديه گرفتن بايد از روي اجتهاد پيامبر باشد زيرا به دليل عدم وجود خطا جايز 

  .از جانب وحي باشداين است 
هشدار : گويد، سخنان ابو زيد را به باد انتقاد گرفته و مي1/373شارح كتاب المسلم 

و اما اخذ فديه : افزايدپس تاييدات كجا است؟ آنگاه مي ،ي خطا كردن وارد شدههدربار
و يا  ،پس از بروز و سر زدن خطا يا به خاطر اين است كه بعد از آن مباح قرار داده شده

  .باشدبعد از بروز خطا مي ،به دليل فسخ نشدن حكم اجتهاد
ز تاويل ابو زيد معنايي براي پس ا: توان گفتي اظهارات شارح المسلم ميدرباره

مگر اينكه وي هر دو  ،ادعاي او مبني بر ورود هشدار راجع به وجود خطا وجود ندارد
  .تاويل را بي اعتبار سازد كه چنين كاري را نكرده است

: يتاييد آيه: گوييپس تاييد كجا است؟ مي: گويدو اما در پاسخ به اين نكته كه مي

)Ó  Ò  Ñ     Ð  ÏÔ    (است، چنانكه ابو زيد بدان اشاره كرد.  

، سخن بي ارزشي است چون ادعاي ...و اما اخذ فديه پس از بروز و: گويدو اينكه مي
ورود حكم حالل شمردنش بعد از آن، نيازمند بيان و استدالل است و اصل نيز بر 

  .باشدمنسوخ نشدن مي
ت ست كلي درست نيو ادعاي فسخ نشدن حكم اجتهاد بعد از سر زدن خطا به صور

توان ظني بلكه وقتي صحيح است كه با اجتهادي ديگر خطا ظاهر شده باشد چون نمي
  .را باظني ديگر ابطال كرد زيرا احتمال دارد ظن دوم خطا باشد نه اول
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اجتهادي از طريق وحي و ديگر وسايل يقيني روشن شد،  يو اما در صورتي كه خطا
. باشدچون آنگاه به صورت يقين خطا مي ،شد جايز نيست به فسخ نشدن حكمش قائل

شود؟ و آيا مگر تاييد مورد تاييد و سكوت قرار گرفته نمي گفت كه توانچگونه مي
  !نكردنش به معناي ابطال و فسخ كردنش نيست؟

  :گوييمي اعتراض چهارم ميو درباره
، ولي از آن كنندي مزبور بر سرزنش و مالمت پيامبر داللت ميپذيريم كه دو آيهمي

تكليف به اجتهاد در اخذ فديه صورت گيرد؛ زيرا پيامبر ميان كشتن و  كه آيدالزم نمي
آنها جز اينكه كشتن . مختار بود ،از طريق منت نهادن يا فديه گرفتن ،آزاد كردنشان

؛ و عمل به عزيمت هم محسوب مي شودعزيمت و فديه گرفتن و منت نهادن رخصت 
ي اينها از طريق وحي براي همه البته ،باشدر از عمل به رخصت ميـ در اين مساله ـ بهت

ي فديه گرفتن را كه خالف اولي انتخاب كرد، مورد و لذا وقتي گزينه ،پيامبر معلوم بود
ي پيش روشن ساختيم ـ اين انتخاب ـ چنانكه در آيه. سرزنش و مالمت قرار گرفت

  .شدنميبود سرزنش اجتهادي نبود چه اگر اجتهادي مي
آري آنچه در اين حالت وجود دارد تاييد نكردن پيامبر بر خطاي اجتهادي است كه 

  .ميان مالمت و تاييد نكردن تفاوت وجود دارد
شارح المسلم از سخنان پيشين ابو زيد چنين برداشت كرده بود كه وي به وقوع  پس

از اين رو . پذيرديپيوستن مالمت را با وجود منع مستلزم نبودنش براي خطاي اجتهاد م
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چه جاي  باشداو را به باد انتقاد گرفت كه به كارگيري رخصت سزاوار مالمت نمي
  1نزديك شدن عذاب از درخت؟

يابي بلكه بر اگر سخنان ابو زيد را مالحظه كنيد اعتراض به وجود سرزنش را نمي
  .نمايدآن را منع مي ،عكس

عمل به كه زيد نيز بپذيريم قبول نداريم آنگاه، ما اگر آن برداشت را از سخنان ابو 
زيرا گاهي عمل به عزيمت بهتر از به  ؛سزاوار فرود آمدن مالمت نخواهد شد ،رخصت

  .گرددي برتر سزاوار مالمت ميكارگيري رخصت است كه آنگاه به خاطر ترك گزينه
اما نزديك شدن عذاب به درخت هرگز به معناي وقوع عذاب و يا استحقاق آنها 

بر ...) و حكم سابق: (يچطور معناي آن چنين است در حالي كه آيه. ان، نمي باشدبد
براي امتناع از وجود » لوال«: يچون واژه. كندآن داللت مي عدم وقوع و عدم استحقاق

كند زيرا حكم خدا مبني بر چيزي است؛ از اين رو بر امتناع عذاب از ايشان داللت مي
  .اردرخصت در فديه گرفتن وجود د

براي اثبات سر  ،شارح جمع الجوامع: كهاست  اين مي باشد ي تعجبآنگاه، آنچه مايه

ما كان لبنی ان يكون له (و ) عفا اهللا عنک(: يزدن تكليف به اجتهاد براي پيامبر، آيه
اين دو آيه : كند كهرا مورد استناد قرار داده و استدالل بدانها را چنين توجيه مي) ارسی

به خاطر اجازه دادن و نگه داشتن اسيران با اخذ فديه،  ي مالمت پيامبر دهدر بر گيرن
دهد كه از روي اجتهاد صورت تنها در مواردي رخ مي ،و اين مالمت هم ،باشدمي

                                           
 .)2/373المسلم ( -  1
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به خاطا  ديدگاه صحيح اين است كه اجتهاد پيامبر : افزايدسپس مي. گرفته باشد
پيش را  ين ـ سخنان مزبور در دو آيهرود و براي راي ضعيف ـ به خطا رفتن آ نمي

  1.دهدمورد استناد قرار مي
از تاييد معصوم بودن پيامبران از : كهاست  آنچه در سخنان وي جاي تعجب دارد اين

آيد كه اجتهاد در اجازه دادن و فديه دادن مي بر خطا و تضعيف ديدگاه مخالفان چنين
ي مزبور بدان اعتراف مالمتي كه در دو آيهاين : شوددرست است لذا آنگاه به او گفته مي

  كرديد به خاطر چيست؟
ديدگاه تو را در اعتراض چهارم ـ بر استدالل به هر كدام از دو آيه ـ مبني : اگر گفت

مالمت به خاطر عمل به خالف اولي بوده و خالف اولي هم درست است، : بر اينكه
از طريق وحي است كه يزي خالف اولي بودن چ: گوييمبه ايشان مي. پذيريممي

ي سابق بر وقوع اجتهاد داللت ـ پس دو آيه توضيح داديمشود ـ چنانكه مشخص مي
حال آنكه تو بر وقوع اجتهاد . ي مالمت و سرزنش هستندكند، گرچه در بر گيرندهنمي

  .بدانها استناد كرديد
  :يدليل چهارم ـ كه ابو يوسف بدان استناد ورزيده ـ آيه

 mº  ¹  ¸Â Á À ¿  ¾½  ¼  »Ã Èl             

  )١٠٥: النساء(
ايم تا ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو را به حق بر تو نازل كرده قرآنما كتاب ( 

  ...) نشان داده است داوري كني

                                           
 .)2/249شرح جمع الجوامع ( -  1
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» رؤيت«ي واژه: است ابو علي فارسي داللت آيه بر وقوع اجتهاد را چنين توجيه كرده
ـ اطالع و 2) زيد را ديدم(رأيت زيداً : ـ ديدن مانند1: رودمي براي معاني متعددي به كار

ي يرأ: ـ رأي و نظر مانند3) دانستم كه زيد ايستاده است(رأيت زيداً قائماً : اگاهي مانند
: يجمله) راي من راجع به فالن چيز حالل يا حرام بودن است(فيه الحل او الحرمه 

انستن باشد چون وقتي كه مفعول دوم مذكور شود به معني علم و دنمي هدر آي» اراك«
مفعول دوم در اينجا مذكور است زيرا تقديرش . بود بايد مفعول سوم هم مذكور باشد

- به منزله) هاء( نيز بما اراكه اهللا، كاف مفعول اول و هاء مفعول دوم و مقدر: چنين است

دنش اين است اينكه ذكر شده است ولي علت مقدر بو كمااست يعني ) كاف(ي مذكور 
  .موصول اسمي است و نياز به عائد دارد تا صله تكميل گردد» ما«ي كه واژه

-و چون مفعول دوم ذكر شده و سوم ذكر نشده شرط راي به معني دانستن مختل مي

ي كه طبق آن راي و ديدگاه: يعني. شود لذا بايد در اينجا به معني راي و ديدگاه باشد
  1.خدا براي تو مقرر كرده است

شايد مراد از راي : ولي اعتراضاتي متوجه استدالل مزبور شده است بدينگونه كه اوالً
ي الكشف ـ كه در حاشيه924در اينجا الهام باشد چنانكه فخراالسالم در كتاب اصولش 

  .حال آنكه الهام وحي است نه اجتهاد: گويدقرار دارد ـ مي
به آنچه ما در صدد بحث از آن : گويد، در پاسخ بدان مي379ـ 2/368شارح المسلم 
از . باشدو اعتبار به عموميت لفظ هم مي ،رساند زيرا لفظش عام استهستيم آسيبي نمي

                                           
 .)2/368، شرح المسلم 2/291شرح المختصر ( -  1
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است نه اينكه تنها مصداق باشد البته ) نشان دادن(اين رو الهام مصداقي از مصاديق اراءه 
  .يابيددر پايان اعتراض سوم ضعف و سستي اين پاسخ را در مي

مصدري و هر دو » ما«شايد به معني اعالم و اطالع دادن باشد كه در آن صورت : ثانياً
  1.باشدد و چنين چيزي نيز جايز ميانمفعول حذف شده

، انتقاد مزبور 2/291ي مختصر در شرح كتاب المسلم به پيروي از السعد در حاشيه
به موصوله  نسبت اضعيف است زير» ما«مصدريه قرار دادن : چنين پاسخ داده شده كه

و از آنجا » باء«باشد و نيز بنابر آن سببي بودن بودنش از احتمال كمتري برخوردار مي
  .رسدآيد كه چنين چيزي بعيد به نظر ميفرو گذاشتن مفعول به الزم مي

سازد؛ بلكه را باطل نمي» ما«اين پاسخ ـ به فرض پذيرفتنش ـ احتمال مصدري بودن 
در حالي كه هدف ابطال احتمال مزبور است استدالل  كندضعيف بودنش را ثابت مي

  .بدان صحيح باشد
علم و (هر گاه به معناي دانستن » رأي«ي واژه: گويدأشموني مي: گوييمسپس مي

طلبد و هر گاه به معناي ديدن، راي و ديدگاه و يا زدن باشد دو مفعول مي) ظن(گمان 
  .طلبدبه شش باشد يك مفعول مي

اينكه اشموني گفت يا به معناي راي و نظر : گويد، مي1/386ي خود صبان در حاشيه

، يعني »حل كذا ةی ابو حنيفأر« :شوداز اجتهاد، گفته مي اعتقاد نشأت گرفته: باشد يعني

ابو حنيفه معتقد به حالل بودن فالن چيز بود كه در اين صورت يك مفعولي است و 
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شود زيرا جايز است به نوان اعتراض وارد نميبه ع 1»الًالحكذا  ةحنيفرأي أبو«: تركيب

  اندماميني آمده ـ تصريح كردهد معني ظن يا علم باشد ولي برخي از علما ـ چنانكه در
  .دو مفعولي است ،به معني اعتقاد )يأر(

ي داللت بر يك مفعولي بودن هميشگي ماده ،»راي ابو حنيفه حل كذا«: گفتهرضي 
كند، چه جايز است گاهي دو مفعول دانسته نمي) اد باشدكه به معني راي و اعتق(راي 

و گاهي نيز داراي يك مفعولي باشد كه مصدر  »الحاًحراي ابو حنيفه كذا «: باشد مانند
ي همچنانكه ماده. »راي ابو حنيفه حل كذا«: مفعول دوم به مفعول اول اضافه شود مانند

  .گرددمتعدي به دو مفعول چنين استعمال مي» علم«
سخنان رضي در جايز بودن استعمال افعال اين باب به صورت يك مفعولي كه بدون 
مقدر نمودن مفعول دوم مصدر آن به مفعول اول اضافه گردد، صراحت دارد، زيرا اين 

است چنانكه رضي بارها بدان اشاره كرده است از اين رو  »فعول بهم«مصدر در حقيقت 
  .باشداكتفا بدان در تعابير جايز مي

صود ذاتي قمضاف اليه م: عكس آن وجود دارد و چنين استدالل كرده كه» مامينيد«در 
 طلبد كهاين افعال از لحاظ معنا دو چيز را مي. باشداست بلكه به خاطر ديگري مي
-يابد، از اين رو استقالل هر كدام از آنها را شرط گذاشتهمعناي اصلي از آنها تركيب مي

اين اظهارات . گرددي ديگري محسوب نميعنوان تكميل كننده پس يكي از آنها به ،اند
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قابل نقد و بررسي هستند و سخنان رضي و صبان ـ مبني بر تفاوت نداشتن راي به 
  .ريزدفرو مي را جهت استدالل به آيه »فارسي«معني علم و اعتقاد ـ توجيه 

مصدريه و يا » ما«: دي مزبور را اينگونه تجزيه و تركيب كنيتوانيد آيهاز اين رو مي
باشد، كاف مفعول اول، ضمير مقدر عائد به » علم«به » راي«موصوله با وجود احتمال 

خواهد  اينگونهجانشين مصدر مفعول سوم و مضاف به مفعول دوم كه معني آيه » ما«
تا با حالل و حرام بودن چيزي كه خدا آن را به تو اعالم كرده، ميان مردم به «: شد

گردد كه در اصل مبتدا و و اين ضمير جانشين مفعول دوم و سوم مي »نيدداوري بنشي
  .خبر هستند

باشد » اعلم ـ اطالع دارد«در آيه به » يأر«و هر گاه اين احتمال وجود داشته باشد كه 
  .باشداستدالل بدان صحيح نمي

قت حقي: گويمدر هر معنا بكار رود؟مي» راي«: چه مانعي وجود دارد كه: اگر بگويي
دو بار به صورت جداگانه براي » راي«ي هر كدام از آنها مخالف ديگري است، و واژه

گردد كه لفظ مشترك آن دو معنا وضع گشته پس مشترك لفظي ميان آنها محسوب مي
از اين رو . نيز از ديد حنفيان و جمهور اصوليان در تمام معناهايش عموميت ندارد

  .باشدگر صحيح نميا از نظر استداللبه هر دو معن» راي«ي تصميم واژه

  )١٥٩: آل عمران(     m_  ^  ]`    kl  :يآيه: دليل پنجم

  ) و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن( 
با يارانش به رايزني ... در بسياري از امور مربوط به جنگها و و اينكه پيامبر  

پذير شوند امكانعلوم ميمشورت هم در چيزهايي كه از طريق وحي م. پرداخته است
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زيرا  ،شودي اجتهاد بدانها پرداخته ميبلكه تنها در اموري است كه به وسيله ،نيست
مشورت فقط به منظور تعيين جوانب گوناگون و انختاب بهترين راي ميان آراء موجود 

پذيرد كه كه اين شيوه نيز تنها در اموري صورت مي ،باشد تا به مورد اجرا در آيدمي
باشد كه در آن سپس، راي برگزيده يا راي پيامبر مي 1.نصي راجع به آنها وجود ندارد

ران خواهد شد؛ كه آن گاه گفته و يا راي ديگ ،صورت استدالل بدان آشكار است
هر گاه عمل به راي ديگران به هنگام برتر بودنش براي ايشان جايز باشد عمل : شود مي

تفاوتي ميان اين دو امر  زيراراي او جايز است به راي خود نيز در صورت تفوقش ب
  2.وجود ندارد

انتخاب يكي از آراء موجود از سوي مشورت كننده پس از بحث و  ،از اين گذشته
گيرد كه ي كه انتخابش كرده، صورت ميرأ اظهار نظر هر كدام از افراد و ترجيح دليل آن

  .آيداين هم به عنوان اجتهاد از طرف وي به شمار مي
چرا جايز نيست هدف از رايزني خوش كردن دلها و جلب رضايت : شود اگر گفته
  آنچه كه بدان اشاره كردي؟ افراد باشد نه

ي آراء را پشت سر گذارد و هيچ يك از آنها را انتخاب اگر همه: گويمدر پاسخ مي
نه به دست آوردن  ،ننمايد باعث رنجيدن خاطر و به تمسخر گرفتن آنان خواهد شد

  3.شاندل
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باشد و در مقصود آيه رايزني در امور مربوط به جنگ و دنيا مي: باز اگر گفته شود
حال آنكه اين با  ،جز در اين امور با يارانش به مشورت ننشست عمل نيز پيامبر 

  .باشدادعاي عام و شامل اجتهاد در آنها و ديگر امور مي
ي فديه مشورت كردن در قضيه به پيامبر خدا : ن بدين گونه است كه اوالًآپاسخ 

بدون شك جزو احكام ديني و حقوق  ،گرفتن دستور داده شده كه جايز بودن يا فساد آن
چطور چنان نيست حال آنكه فديه متعلق به جهادي است  ،گردندخداوند محسوب مي

ه غنيمت ي دوم دست يافتن بكه نخستين و مهمترين هدف ازآن حفظ دين و در درجه
  1.باشديايي ميو منافع دن
-اند ـ دليل مخالف محسوب ميآيه ـ به فرض اينكه چنان هم باشد كه گفته: و ثانياً

  .كندشود كه به طور مطلق اجتهاد پيامبر را رد مي
دانستم قربانيها را با خود دانم پيشتر ميمي اگر آنچه را اكنون«: حديث: دليل ششم

مسلم آن را روايت كرده است و در  ،»كرديمرا به عمره تبديل مي وحج آوردمنمي
ها همراهم نبودند از لباس آوردم و اگر هديههديه نمي«: صحيح بخاري با اين تعبير آمده

  .»آمدماحرام بيرون مي
كردند و هديه ايشان را همراهي مي ،به ياراني كه در حج: سخنان فوق را وقتي كه

 سپس به كوتاه ،يعني طواف نمايند ،درا به حج تغيير دهن رده بودند اجازه داد آنونيا
و آنچه را به ياران دستور داده بود خودش انجام  ،بپردازند) حلق سر(كردن موهايشان 

حرام است تا هدايا به جاي خود مانع از شكستن ا ،نداد، زيرا همراه آوردن قربانيها
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و از شود؛ بردن هديه سنت است و سنت بودن هم حكمي شرعي قلمداد مي. رسند مي
تواند از طرف خود چيزي را تغيير دهد؛ چون پيامبر نمي ،هم نبوده استخود طريق 

دانست حكم را كند كه اگر آينده را ميحال آنكه حديث مزبور بر اين امر داللت مي
زيرا چنين چيزي  ،آورد و از روي هوا و آرزو هم نبودهتغيير داده و هدايا را با خود نمي

  1.ماندباقي ميي اجتهاد پس تنها گزينه ،رددر حق وي امكان ندا
اين حديث دليل و : كند كهشارح المسلم بر استدالل مزبور چنين انتقاد وارد مي

هنگامي كه مردم  ،الوداع گفته شدهزيرا اين سخنان در حجه ،شودحجت محسوب نمي
د لباس را به در آوردن لباس احرام دستور داد و خودش چون قرباني همراه آورده بو

احرام را از تن در نياورد؛ لذا مردم از شكستن احرامشان پرهيز كرده و خواستند به 
از اين رو . باشدبا اطالع از اينكه كار ايشان داراي اجر و پاداش مي ،سي جويندتأايشان 

آوردن قرباني پيش از آنكه به جاي خود برسد مانع از «: پيامبر خطاب به آنان فرمود
دانستم خاطر شما جز در پيروي كردن از من آسوده گردد، و اگر ميميشكستن احرام 

  .»آوردمشود قرباني را نياورده و لباس احرام را از تن بيرون مينمي
اين امر دليل بر آن نيست كه آوردن قرباني از روي اجتهاد و راي بوده و اكنون خالف 

آن را به  ه و پيامبر آن ثابت گشته است؛ بلكه حكمش ـ سنت بودن ـ معلوم بود
- اگر چنين مي«: داردعنوان سنت برگزيده و سپس براي آسوده كردن همراهان اظهار مي

  .»گذاشتمدانستم اين سنت را فرو مي
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 38ـ 4/37و صحيح مسلم  5/175الوداع را ـ كه در صحيح بخاري ةاگر ماجراي حج
  .ين نيستخواهيد ديد واقعيت ماجرا فراتر از اآمده ـ مالحظه كنيد 

سنت بودن همراه آوردن قرباني از طريق وحي : ي سخنان گذشته اين است كهچكيده
آنگاه، . هم آنچه را به عنوان سنت تلقي كرده انجام داده است استمرار يافته و پيامبر 

بروز فرو گذاشتن اين سنت در حالتي از حالتها به خاطر مصلحتي مرتبط با آن خير 
كند؛ و با اين فرو گذاشتن اجتهادي بودن آن سنت داللت نمي شود ولي برمحسوب مي

ي تبديل حكم اصلي آوردن قرباني ـ كه سنت بودن آن نيز ـ به فرض رخدادنش ـ نشانه
 ؛به آيد نه فرو گذاشتن محكومتغيير حكم به شمار مي ،باشد، زيرا تبديلاست ـ نمي

به سنت «: و گفت »آوردما با خود نميهدايا ر«: فرمود ي ديگر اينكه پيامبر خدا نكته
  .»كردمبودن هديه حكم نمي

يكي از مسافران نيت سنت بعد از ظهر را : از اين رو كردار ايشان بسان اين است
چون اگر او ـ پس از پايان نماز و  ،بياورد و بقيه مسافران از آن اطالع نداشته باشند

 دانستم نماز سنت را اقامهدانم قبالً ميمي اگر آنچه اكنون: آگاهي از سفر ايشان ـ بگويد
كند كه سنت ظهر نشأت گرفته از اجتهاد خود به خود بر اين امر داللت نمي ،كردمنمي

 را وي بوده و يا اعتقاد و ديدگاهش راجع به سنت بودن دو ركعت نماز بعد از ظهر
  .ردندكدانست همراهانش آن را ترك مياگر مي ،دهدتغيير مي
-دو نفر مدينه: گويدحديثي است كه ام سلمه ـ رض ـ روايت كرده و مي: فتمدليل ه

آنان  هآمدند؛ پيامبر ب اي راجع به حل موضوع ارثي كه از ميان رفته بود خدمت پيامبر 
پيش من  من تنها انساني هستم؛ و شما داوري مشكالت و نزاعهايتان را«: فرمود
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بر من فرود نيامده با راي و ديدگاه خود  آوريد، من هم در مواردي كه حكم خدا مي
كنم، هر كه چيزي از حقوق برادرش را برايش قرار دادم نبايد آنرا تصاحب حكم مي

اي از آتش را به خود اختصاص داده كه روز آخرت به گردنش آويخته نمايد، چه پارچه
  .»شودمي

است كه ابو  حديث فوق حديث حسني: گويد، مي3/298التقرير : ي كتابنويسنده
جز اسامه پسر زيد كه  ،اندداود روايت كرده و راويانش جزو راويان حديث صحيح

نامبرده اهل مدينه و راستگو است ولي در حفظش كمي ضعف وجود دارد و امام مسلم 
  .نيز به وي استناد كرده است

  .سازيماستدالل به اين حديث را روشن مي در مباحث بعدي كاستيهاي
دليل وجود مشقت و دشواري از پاداش بيشتري  ، همراه بااجتهاد: دليل هشتم
برترين عبادتها دشوارترين آنها «: فرمايدهم  مي باشد و پيامبر خدا برخوردار مي

  .»باشدي خستگي و جد و جهدت ميپاداش به اندازه«: و خطاب به عائشه فرمود »است
برترين درجات دانش براي : شدهباشد تا جايي كه گفته اجتهاد مقام رفيعي نيز مي

تر بدان شايسته چيزي كه از چنين جايگاهي برخوردار باشد پيامبر خدا . است بندگان
اي مستلزم اين است كه به خاطر دست يافتن به پاداش بيشتر و است، چه بلند مرتبه

ران گردند ـ از آن بي بهره بماند و ديگرفعت جاه و مقام ـ كه هر دو بر آن مترتب مي
  1.و ارزشي نباشند كه وي فاقد آن باشدداراي امتياز 
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ما پيوستگي ترتب افزايش پاداش بر مشقت و : در پاسخ بدان گفته شده كه اوالً
زيرا برخي  ،پذيريم و احاديث وارده در اين زمينه نيز جامعيت ندارددشواري را نمي

. ي هستند، برتري دارندعبادات آسان بر برخي ديگر كه داراي فعاليت و دشواري بيشتر
براي مثال تلفظ به شهادتين با وجود اينكه سهل و آسان است برترين اعمال به شمار 

، يك درهم زكات برتر از چندين درهم نفلآيد، نماز صبح برتر از نمازهاي سنت مي
ي در ديگر صدقه و احسان و دو ركعت نماز در مسجد الحرام برتر از ركعتهاي بسيار

  1.گردندب ميمساجد محسو
 ،پاداش زياد بر مشقت و دشواري باشد شدن ما قبول نداريم مقصود، مترتب: و ثانياً

بلكه بايد  ،گر در بر نداردولي صرف وجود دشواري در اجتهاد سودي براي استدالل
معتقد به دشوارتر بودن اجتهاد از وحي باشد، چه اگر همسان يكديگر بوده و يا وحي 

براي ترجيح اجتهاد بر وحي از لحاظ پاداش وجود ندارد ـ اين  دشوارتر باشد سببي
چون كسي كه از احاديث چگونگي فرود  ،پذيريمگمان را ـ به فرض اعتقاد بدان ـ نمي

در راستاي بر گرفتن احكام از طريق  داند پيامبر خدا آمدن وحي مطلع باشد، مي
سخت و  اندازهوجود ندارد هر افتاد كه در اجتهاد وحي چقدر به زحمت و ناراحتي مي

  .دشوار هم باشد
و  ،باشدآري دريافت حكم از نص قطعي مشقتي در بر ندارد؛ ولي اين در حق ما مي

اما راجع به پيامبر آن درك و دريافت همزمان با فرود آمدن وحيي بود كه مستلزم 
  .باشددشواري بيشتر و مهمتر از دشواري موجود در اجتهاد مي
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رساند ولي اين را نيز نمي ،اينكه اجتهاد جايگاه رفيعي است با او موافقيمما در  ،سپس
اي داشته كنم هيچ انسان عاقلي چنان عقيدهمگر اينكه رفيعتر از وحي باشد؛ و گمان نمي

باشد بلكه قضيه بر عكس است؛ و به دست آوردن جايگاه رفيعتر براي ايشان در تمام 
ن جايگاه رفيعتر در برخي احكام و رفيع در برخي احكام شرعي بهتر از به دست آورد

  .باشدديگر، مي
ي مخالف وحي داراي پاداش بيشتر و واالتر ازاجتهاد است، گفته: وقتي روشن شد كه

پذيريم، گردد، نميي اجتهاد موجب آراستن پيامبر بدان ميرا مبني بر اينكه علو و درجه
ي چيزي به خاطر وجود واالتري ساقط زيرا گاه ،شودبلكه گاهي مقتضي فقدانش مي

شود كه باعث كاهش پاداش و اختصاص ديگران به امتيازي كه در وجود ندارد، مي
  .گرددنمي

-ي امور مملكت ازپاداش نايل شدن به درجهكسي به خاطر اشتغال به اداره: مثل اينكه

ام بودن از ي رفيع شهادت، يا به دليل مجتهد بودنش ازپاداش تقليد و يا به سبب ام
  1.پاداش قضاوت و داوري محروم گردد

دست يافتن به جايگاه رفيعي مانع دست : اين اعتراض بر پاسخ مزبور وارد شده كه
  2شوند؟شود، پس چرا با هم جمع نمييافتن به جايگاه رفيع ديگري نمي

نبودن است پس  سخن در باب دليل جايز: اوالً: ولي در پاسخ به آن گفته شده كه
  1.گرددرفته نميپذي

                                           
 .)2/291شرح المختصر ( -  1
 .)2/291ي مختصر حاشيه( -  2



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

243

شود، چنانكه حكومت داراي تر ميقطعاً جايگاه واال مانع از جايگاه پايين: و ثانياً
  .نمايدت و اجتهاد تقليد را معنيشهاد

-اين مانع شدن به هنگام تضاد ميان پايين: كند كهكمال اين پاسخ اخير را چنين رد مي

شهادت با داوري و تقليد با اجتهاد،  شوند مانندتر و واالتر و جايي كه با هم جمع نمي
تر با واالترين از بين آيد و اما در حين عدم وجود منافات ميانشان جايگاه پايينپديد مي

از آن  اي برخوردارند، لذا پيامبر خدا رود كه وحي و اجتهاد از چنين رابطهنمي
  2.گرددمحروم نمي

وحي و اجتهاد ازيك طرف و  را چطور ميانيور است زآ سخنان كمال بسيار شگفت
شود كه اولي بدون وجود تضاد و ي از طرفي ديگر تفاوت گذاشته ميرواشهادت و د

  وحي متضاد با يكديگر تلقي شوند؟
اجتهاد و وحي وقتي در يك جا و راجع به يك حكم : اگر مقصودش اين باشد كه

  .قضاوت با شهادت استي بودند، تضادي با هم ندارند، قبول نداريم بلكه آنها به منزله
اگر از لحاظ محل و حكم با هم اختالف داشتند يعني اين  و اگر هدفش اين باشد كه

آن يكي راجع به حكمي و آن ديگري راجع به حكمي ديگر بود، با هم منافات ندارند، 
پذيريم و آن زمينه قضاوت و شهادت تضادي با هم داشته باشند زيرا درست نميرا 

ماجرايي به داوري بنشيند و در ماجرايي ديگر نزد داوري ديگر به اداي است يك نفر در 
  .ي تقليد و اجتهاد نيز چنان است و همه به سان يكديگرندرابطه. شهادت بپردازد
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تر وقتي از لحاظ محل برتر و پايين: پاسخ دهنده خواسته بگويد واقعيت اين است كه
چيز در وحي و اجتهاد چنانكه دانستي،  و حكم متحد بودند با هم منافات دارند كه آن

ي احكام ـ موجب وجود دارد و بدست آوردن مقام واالتر از سوي پيامبر ـ در همه
  .گرددي احكام ميتر در همهسقوط مقام پايين

غير از اين دليل معنوي ـ از حق اين است كه : گويدآنگاه الكمال و شارح آن مي
ز داليل ديگر محل نزاع را واجب كردن اجتهاد ي اثبات كنندگان ـ هيچ يك ا ادله

  .كنداثبات نمي) پيامبر(
چنين  رساند، زيرا جايگاه پيامبر و اما اين دليل نيز در واقع آن را به اثبات نمي

باشد از او ساقط ايجاب كرده كه گاهي حرام بودن چيزي كه در حق امتش حرام مي
ه عقد مردي در آوردن و گاهي هم موجب حرمت بيشتر از چهار زن را ب: گردد، مانند

مانند لزوم . باشدلزوم و واجب كردن چيزي بر وي گشته كه در حق پيروانش الزم نمي
تحمل و پايداري در برابر دشمن به زعم زياد بودن عددشان ولي چنين چيزي بر امت 

زدو الزم نيست، چه ايشان ملزم به پايداري هستند در صورتي كه شمار كافران بيش ا
زيرا خداوند وي  ،انكار منكرات و تغيير آنها بدون استثناء: برابر نباشند، و همچنين مانند

نكه تغيير منكر بر ديگران الزم است كه آحال . را به حفظ و نگهداري وعده داده است
. ها از اين قبيلي اختيار و توان و در صورت پرسيدن باشد و ديگر نمونهدر حيطه

مكن است در اينجا گفته شود اينكه داليل اثبات كنندگان براي نهايت چيزي كه م
باشد و وقتي منع آن وجوب اجتهاد بر پيامبر به هنگام فقدان نص در آن موارد مي
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قائل به جايز كه گردد زيرا بدون برطرف ساختن منع كسي برطرف شد وجوب ثابت مي
  .شودتوجه اين سخن ميچه نقدهايي م ولي دانستي كه: گويدشارح مي. بودنش نيست

  :به باور من سخنان باال از چند جهت قابل نقد و بررسي است
و آن هم واجب : يتا جمله... حق اين است كه غير از اين دليل: گويداينكه مي

) عفا اهللا عنك: (يگردانيدن است، پاسخش را در اعتراض نخست به هنگام بحث از آيه
كرد كه  ردتوان اين انتقاد را وا، مي:...ت چيزي كهنهاي: گويددانستي و اما اينكه مي

نمايد كه از منع وقوع آن حرام بودن اجتهاد مخالف وقوع تكليف به اجتهاد را منع مي
به كه مادام  ؛آيد زيرا جايز است با وجود اعتقاد به عدم قائل به مباح بودنشالزم نمي

از اين رو اين دفع و . د كنيمتوانيم مذهبش را به آن محدوحرمتش تصريح نكرده نمي
مباح بودن اجتهاد مستلزم وجوبش : مگر آنكه گفته شود. پاسخگويي سودي در بر ندارد

  .ارائه داديم) عفا اهللا عنك(ي در حين از آيه بنا به توضيحاتي كه ،باشدهم مي
يز زيرا بدون برطرف ساختن منع كسي قائل به جا: نيازي به اين ندارد بگوييد: بنابر آن

ض شود گروهي معتقد به جايز هستند نه وجوب، دفع و ربودنش نيست چون اگر ف
  .كرديمباشد و تجويز كننده را به اعتقاد به وجوب ملزم ميبرطرف ساختن صحيح مي

، مقصودش از آن ...ولي دانستي چه نقدهايي: ي شارح مبني بر اينكهو اما گفته
علما قائل به جايز بودن اجتهاد ـ به  برداشت خودش از سخنان گذشته است كه برخي

ولي در حين بحث از مذاهب اشاره به نقدهاي  ،معناي مباح بودنش ـ هستند نه وجوب
  .وارده بر آن نموديم
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  داليل حنفيه
  :ي دو ادعا استدر بر گيرنده همذهب حنفي

ـ هنگامي اجتهاد بر پيامبران واجب است كه مدت انتظار نزول وحي سپري گشته ـ 1
 ،ين گونه كه اميد فرود آمدنش به سر آمده ـ و بيم از دست رفتن حادثه بدون حكمبد

  .وجود داشته باشد
البته بدون در نظر  ،دليلشان بر اين ادعا همان داليل معتقدان به وقوع اجتهاد است

  گرفتن هيچ شرطي
ـ زماني كه مدت انتظار نزول سپري نگشته ـ يعني اميد فرود آمدن همچنان باقي 2

باشد ـ و ترس از دست دادن واقعه را بدون صدور حكمي راجع به آن نداشتند، اجتهاد 
  .براي ايشان جايز نيست
بخش است و چيزي كه چون وحي يقين آور و اجتهاد گمان: دليلشان اين است كه

بي بدان فرو گذاشته و به طرف چيزي  يا آور باشد نبايد در صورت امكان دستيقين
ي نشانه در اين موضوع و انكار ،اين هم امري معقول و بديهي و ؛بخش رفت گمان

  1.نخوت و لجاجت است
: گويد، مي4/530سؤل لي خود بر شرح منهاج موسوم به نهايه اشيخ بخيت در حاشيه

گويند پيامبر مكلف به پس الزم است اين مقيد كردن مقصود تمام كساني باشد كه مي
  .اجتهاد بوده است
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قوت اين دليل و ممكن نبودن پس راندنش ثابت و لذا چنان  ،ر شيخگو اينكه از نظ
  .سخناني بر زبان جاري ساخته است

هاي معتقدان به وقوع ـ هر گاه گفته1: نمايد نكاتي در اين زمينه يادآور شومالزم مي
شود ولي مورد تاييد رود و يا دچار ميرا ـ مبني بر اينكه پيامبر در اجتهادش به خطا نمي

اجتهاد را براي رسيدن به حكم  يابيم كه پيامبر گيرد ـ مالحظه كنيد، در ميار نميقر
برد گرچه اجتهاد در ذات خود جز گمان را بخش به كار مياي يقينبه عنوان وسيله

بخش ي يقينكه قرينه ،چون معصوم بودن يا مورد تاييد قرار نگرفتن ،دهدبدست نمي
ي بنابراين اجتهاد پيامبر ـ همراه قراين ـ به منزله ؛اشدبي آن ميضميمه ،بودنش است
اجتهاد ايشان مفيد ظن و گمان است، : گويندپس ديدگاه حنفيان كه مي. وحي است

اند پذيرفتني نيست چون آنان اجتهاد پيامبر و ديگر ائمه را با هم خلط كرده و گمان برده
ويش را كه ـ كمي پيش از بررسي ي خاجتهاد ايشان بسان اجتهاد ديگران است و گفته

اش اند كه هر گاه پيامبر اجتهاد كرد و نتيجهمذهبشان بدان اشاره كرديم ـ از ياد برده
 ،رساني و سودمندي بسان نص قطعي استاجتهاد وي در فايده ه،مورد تاييد قرار گرفت

  1.گيرديامبر مورد تاييد قرار نميزيرا خطاي پ
اين دليل و انتقاد وارد بر آن را دريافته در صدد  صدر الشريعه ـ رح ـ كه ضعف

اجتهاد (وحي ظاهري از وحي باطني : گويداصالح و تالفي كاستيهايش بر آمده و مي
  2.طاهايش وجود نداردبهتر است با وجود آنكه اين وحي باطني احتمال تاييد خ) پيامبر
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ـ ظاهر 2ز باطن است ا راجحترـ ظاهر 1: كندآن ذكر مي ترجيحكه دو دليل را براي 
نه در آغاز و نه در ادامه احتمال اشتباه را در بر ندارد؛ ولي باطن در آغاز احتمال وجود 

  .گرددتر از باطن محسوب مياز اين رو ظاهر قوي. اشتباه را دارد نه در ادامه
ه با وجود تاييد همرا ،راف به يقين آور بودن اجتهادتكنيد نامبرده اعچنانكه مالحظه مي

  .دهدكند جز اينكه وحي ظاهري را با داليل مزبور ترجيح ميآن، مي
توان وحي بودن را بر كافي نيست، چون اساساً نمي گفتيم اين هم در پاسخ به آنچه

باشد كه اين تاييد خداوند براي او مي ازت راجتهاد پيامبر اطالق كرد بلكه وحي عبا
و مانند ساير انواع وحي در يك  ،ال را نداردتاييد نيز نه در آغاز و نه در انجام احتم

مستوا است چنانكه تاييد كرداري از طرف پيامبر خدا كه پيش روي او انجام شده باشد 
اي كه كردار صحابه خيال كند كهتواند آيد و كسي نميبسان ساير سنتها به شمار مي
- گري محسوب ميتر از سنت ديسنت است ولي پايين ،مورد تاييد پيامبر قرار گرفته

  .گردد
، باطل و بي مي باشدوحي ظاهري برتر از وحي باطني قائل است  هكي و لذا تعبير

زيرا اگر مقصود وي خود اجتهاد باشد كه خوب ولي ما در صدد بحث از  استاساس 
آن نيستيم و اگر منظورش خود تاييد كردن باشد برتر بودن يكي بر ديگري را قبول 

  .نداريم
، قابل قبول »وحي باطني احتمال خطا را در آغاز دارد نه در ادامه«: يرو همچنين تعب

پذيريم تاييد در آغاز هم احتمال خطا را چه اگر هدفش از آن تاييد باشد نمي ،باشدنمي
و اگر هم مقصود و يا اجتهاد باشد موضوع بحث ما نيست بلكه ما در  ،در داشته باشد
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باشد و  و اگر هم سخن در باب خود اجتهاد صدد بحث از تاييد ملحق به آن هستيم
توانيم هم احتمال وجود اشتباه در اغاز را ـ ما مي: گوييمرا نيز بپذيريم مي اينكه ما آن

توانيم بر اساس اعتقاد به بر اساس اعتقاد به معصوم بودن پيامبر از آن ـ نپذيريم و هم مي
اي فتن، آن را قبول كنيم ولي فايدههمزمان با مورد تاييد قرار نگر ،دچار خطا بودن وي

چون جز در آن صورت حجت  ،خر كار استآبراي مقصود او ندارد، زيرا اعتبار به 
گردد و چون اجتهاد ـ در انجام همراه با تاييدي كه به هيچ وجه احتمال محسوب نمي

باشد آور است وحي ظاهري ـ در قدرت برتر از وحي باطني نميخطا وجود ندارد يقين
به ويژه آنكه اگر فرض ارتكاب خطا هم بشود الزم است بالفاصله و پيش از عمل به 

ي زيادي از آغاز تا انجام روشن شود پس فاصله نقطه ضعف و خطاي آن ،اشنتيجه
  .وجود ندارد تا عمل به چيزي اشتباهي بر آن مترتب گردد

ن برگرديم تا انتقاد پس وقتي كه دليل صدر الشريعه را رد كرديم بايد به دليل اولشا
بخش است، اما اگر هم بپذيريم اجتهاد پيامبر گمان: گوييمدومي بر آن وارد كرده و مي

تنها  ،پذيريمدرست نبودن عمل به ظن و گمان با وجود امكان دست يابي به يقين را نمي
  .در صورتي عمل به ظن جايز نيست كه عمالً يقين وجود داشته باشد

  .به سخنان پيشين ما در اين زمينه مراجعه كنيد ،براي آگاهي بيشتر
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اين دليل با ديدگاه خود حنفيان نقض : گوييمكنيم و ميآنگاه اعتراض سوم را وارد مي
جايز بودن اجتهاد صحابي دوران پيامبر در صورتي است كه پيامبر : گويندگردد كه ميمي

  1.ي اجتهاد به وي داده باشداجازه
گرايش به غير آن حرام و : اند كهآن هنگام ـ چنين توجيه نمودهجايز بودنش را ـ در 

  2.ي پيامبر ـ قطعي استصورت اجازهگيري ـ در هدف
و همچنين با ديدگاه كمال كه اجتهاد صحابي دوران پيامبر را در حضور وي جايز 

  .گرددداند، نقض ميمي
- شان توانايي دستپس بدون شك صحابي دوران پيامبر از طريق تلقي معلومات از اي

  .اندي اجتهاد به وي دادهوجود اجازهاين يقين را در هر دو حالت دارد ولي با  يابي به
احساس كرده و  ياران حاضر در دوران پيامبر به خود كمال اين نقض را نسبت

علت اجازه دادن اجتهاد به اصحاب دوران پيامبر اين است كهچون ايشان : دهدپاسخ مي
پس اجتهاد آنان بدور . مورد پذيرش قرار نمي گيرد نباشد اجتهادشان درستداند اگر مي

توان گفت از راه رفتن چنانكه اطالع داريد پيوسته در حق اين صحابي مي. از خطا است
ي بخش داراي احتمال خطا انحراف پيدا كرده گرچه به وسيلهآور به سوي راه گمانيقين

  .گرددي خطا برطرف ميپيامبر، احتمال ادامهروشن نمودن و تصحيح خطايش از سوي 
پيامبر : نيز داد و گفته شود ي اجتهاد پيامبر توان پاسخ مزبور را دربارهو اينكه مي

آيد كه در صورت داند خداوند از او اطالع دارد و وحي بر او فرود ميبه دليل آنكه مي

                                           
 .)2/375و شرح المسلم  3/303التقرير ( -  1
 .)شرح المسلم( -  2
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همانگونه . اجتهاد بپردازد شود، جايز است به امرارتكاب خطا به راه راست هدايت مي
  .كه راجع به اجتهاد اصحاب حاضر در خدمت پيامبر نيز چنان گفته شود

شود كه اين امر در ي پيامبر چنين نقد ميو اما محدود كردن اجتهاد صحابه به اجازه
حق پيامبر نيز صادق است چون مكلف نمودنش به اجتهاد به معناي واجب كردنش بر 

ي خداوند است و ي اجازهن واجب كردن بدون شك در بر گيرندهكه اي ،باشد وي مي
  .آيدگرداني از دستور پيامبر به حساب ميي خداوند نيز بسان رويرو برتاختن ازاجازه

گيري هدف ،ي پيامبر به صحابيو همچنين اگر هم پندار آنان را ـ مبني بر اينكه اجازه
ي اجتهاد خداوند براي واجب است اجازهكند ـ بپذيريم، به طريق اولي را تضمين مي

پيامبر به طور يقيني به هدف اصابه كند چرا كه اجازه دهنده در اينجا خداوند سبحان 
  .داندي اجتهاد را مياست كه هم آينده و هم نتيجه

-اثبات مذهبشان ـ كه صاحب المنار نيز در شرح خود از او دنباله فخراالسالم براي

مدن وحي كه اكثر آي فرود پيامبر به وسيله: كنداستدالل مي روي كرده است ـ چنين
ي دادن و اظهار نظر بي نياز بوده و تنها در صورت أزندگيش را فرا گرفته بود از ر

ي روي آورده است از اين رو پيش انداختن انتظار نزول وحي واجب أضرورت به ر
ز تيمم جايز است؟ و انتظار بيني تنها در صورت فقدان آب استفاده امگر نمي. باشدمي

ي پنهاني در حق فرود آمدن وحي ـ در حق ايشان ـ مانند درخواست نص فرود آمده
  1.شودسوب ميديگر مجتهدان مح

                                           
 .)2/97و كشف االسرار  931ي ـ دواصول بز( -  1
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يكي از شرايط اجتهاد نبود نص و شرط تيمم فقدان آب است پس هر گاه : گويممي
جز بعداز احتمال وجود نص و آب وجود داشت نه اجتهاد درست است و نه تيمم 

جستجوي نص يا آب وگرنه چيزي را به اجرا در آورده كه شرايطش تحقق نيافته و 
  .باشدمقصر شناخته مي

به هنگام پديد آمدن واقعه و فرود نيامدن وحي راجع به آن ـ از نبود  پيامبر خدا 
  .لذا شرط پرداختن به اجتهاد تحقق يافته است ؛كندنص يقين پيدا مي

تا زماني كه : جزو شرايط اجتهاد نيست تا گفته شود ،آمدن نص عدم احتمال پديد
باشد، چنانكه احتمال فرود آمدن وحي وجود داشته باشد اجتهاد براي ايشان جايز نمي

داني كسي كه از مگر نمي. آيديابي به آب از شرط تيمم به شمار نميعدم احتمال دست
الفاصله براي وي جايز است گرچه فقدان آب در اول وقت اطمينان دارد تيمم كردن ب

  .ترديد، گمان يا از پديد آمدن آب در آخر وقت نيز يقين داشته باشد
اگر يقين داشت در آخر وقت به آب دست : گويدمي 6المنهاج ـ : نووي در كتاب

يابد منتظر شدن بهتر و اگر گمان داشت سپس انداختن تيمم بنا به اظهر اقوال بهتر مي
  .است

يابي به آب در آخر اگر گمان دست: گويدمي 1/80محلي در شرح منهاج  نالدي جالل
وقت را داشت عجله كردن در اداي نماز با تيمم قطعاً سنت است و اگر احتمال وجود و 

ي نماز باتيمم بدون شك بهتر عجله كردن در اقامه: گويدعدم آن مساوي بود، رافعي مي
  .است



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

253

ي اين شافعيها بر جايز بودن تيمم اول وقت در همهي اين است كه سخنان باال نشانه
شرايط اتفاق نظر دارند ولي در برخي موارد در بهتر بودن پيش انداختن آن اختالف 

  .دارند
اجتهاد براي صحابه دوران پيامبر ـ در صورت : سپس به مذهب خود حنفيها بنگر كه

ي يا به شرط اجازه و فقدان نص ـ به شرط ناپديد شدنش در جايي دور ازپيامبر 
باشد و همچنين اگر در حضورش بود گرچه ـ به اعتقاد كمال ـ به او ايشان، جايز مي

با وجود اينكه احتمال فرود آمدن وحي ـ در چيزهايي كه در آنها . نداده باشد هم اجازه
ي اين شرايط در همه پردازد ـ به علت احتمال زياد نزول آن بر پيامبر به اجتهاد مي
  .وجود دارد

بنابراين مشخص شد كه ميان نص و پديد آمدن آن در آينده تفاوت وجود داشته و 
اينكه شرط درست بودن اجتهاد فقدان نص است؛ پس هر گاه احتمال وجود داشت 

پردازد تا شرط اجتهاد تحقق يابد اجتهاد جايز نيست تا به جست و جو در اين زمينه مي
  1.زم نيست گرچه اكثراً احتمال پديد آمدن وجود داردو پديد نيامدن آن در آينده ال

ي ما شود آنگاه، اگر به تحقيقات گذشتهاز اين رو اين احتمال مانع از اجتهاد نمي
خواهد اجتهاد براي پيامبر با وجود نص بر حكمي كه مي: برگردي مبني بر اينكه

ي كه شراط گذاشتن ما ياباستنباطش كند، جايز است به عكس اجتهاد ديگر ائمه، در مي
ـ در آغاز پاسخ ـ براي عدم وجود نص در اجتهاد غير از پيامبران است، چه اجتهاد تنها 

باشد بر خالف آورد و عمل به ظن هم در صورت وجود يقين جايز نميظن به بار مي
                                           

 .)235و232- 4/231:االحكام( -  1
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 ،باشدكه فقدان آن هم الزم نمي ،اجتهاد پيامبران زيرا تنها عدم احتمال نص شرط نيست
ي دو آور است كه نتيجها اجتهاد ايشان همراه با وجود عصمت يا تاييد خداوند يقينزير

-چيز يقيني هم ناگزير يكي هستند لذا با وجود يكي عمل به ديگري جاي ترس نمي

  .باشد
انتظار فرود آمدن وحي در حق ايشان است، : ي فخراالسالم مبني بر اينكهو اما گفته

  .ه خواهيم كرددر آينده به بطالن آن اشار
  

  داليل معتقدان به واقع نشدن كلي اجتهاد پيامبران
  

  :اندايشان داليلي را ارائه داده
شد و در پاسخ دادن به ـ اگر مكلف به اجتهاد بود منتظر فرود آمدن وحي نمي1

-پرداخت و بالفاصله پاسخ هر پرسشي را ميكرد، بلكه به اجتهاد ميپرسشها درنگ نمي

باطل است چون در  نتيجه. اساس ديدگاه شما اجتهاد بر روي واجب استزيرا بر  ،داد
  1.كرداسخ بسياري از مسائل درنگ ميپ

حكم : داد ماننداي كه فوراً پاسخشان را نميسواالت وارده: گويدي التقرير مينويسنده
ظهار، متهم نمودن همسر به زنا و آنچه در حديث حسني كه احمد، طبراني و ديگران 

بدترين مناطق كدام است؟ : پرسيد اند آمده است كه مردي از پيامبر ايتش كردهرو

                                           
 ..)173و  3/170، شرح منهاج  2/370، شرح مسلم 2/299، التقرير 2/292ح مختصر ، شر4/228االحكام ( -  1
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: آنگاه جبرئيل رهسپار گشت و مدتي ماند، سپس آمد و گفت ،دانمتا نپرسم نمي«: فرمود
  .»بدترين نقاط بازارها هستند: راجع به آن از پروردگارم پرسيدم فرمود

م ظهار و متهم نمودن همسر به ارتكاب در مثال زدن به حك: گويدشارح المسلم مي
ي تهمت زدن پاسخ زنا اشكال وجود دارد چون پاسخ آنها به تاخير نيفتاده بلكه درباره

چنانكه در . شودشرعي بر او اجرا مي ديا شاهد بيار و يا ح: داد و به هالل بن اميه فرمود
ي من به عقيده :حديث صحيح آمده است و راجع به ظهار هم به أوس بن صامت فرمود

هر دو حكم مزبور  ،ي حكم آنهاي در بر گيرندهاز تو جدا شده است سپس با نزول آيه
  .نسخ گشتند

تاخير و ندانستن پاسخ است چون درنگ  پاسخ دليل مزبور انكار وجود رابطه ميان
زيرا احتمال دارد تاخير به  ،غير از واجب نشدن اجتهاد بود ،كردن به خاطر مانعي ديگر

طلبد، يا به خاطر اطر خود اجتهاد بوده باشد چه صرف تالش و كوشش زمان ميخ
نينديشيدن در اجتهاد، يا ارتباط نداشتن حكم با اجتهاد، يا از اجتهاد در آن جلوگيري 

  .شده و يا به خاطر فقدان اصلي كه بر آن قياس شود، بوده باشد
وحي تا زمان نوميدي از آن  نگ كردن به خاطر انتظار فرود آمدندر: اندبرخي گفته

  .باشدبوده است چه يكي از شرايط اجتهاد پيامبر اين انتظار كشيدن مي
اند و بسياري از دانشمندان حنفيها بر اساس مذهب خويش اين احتمال را برگزيده

الدين سبكي در شرح ، بيضاوي، اسنوي، تاج4/233غير حنفي همچون آمدي در االحكام 
اند گرچه تعبيرات ابن الحاجب و روي كردهو عضد از ايشان دنباله منهاج، ابن الحاجب

جايز است پاسخ دادن به پرسشها به خاطر فرود : عضد احتمال ديگر هم دارد و آن اينكه
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آمدن وحي به دنبال سوال باشد و ايشان به دليل اشتغال به اخذ وحي و وجود نص 
  .مدتي درنگ كرده و به آنها نپرداخته است

  :پردازيمك به تعبير هر كدام از آنها ميو اين
  .معتقديم به خاطر جايز بودن وحي بوده است  :گويدابن الحاجب مي

اكثراً به دليل وحيي بوده كه نبودن آن يكي از شرايط اجتهاد است : گويدعضد مي
  .ي آنها وجود نداشته باشدآور است كه نصي دربارهچون اجتهاد در چيزهايي يقين

من پاسخ اين عده ـ مانند پاسخ حنفيان ـ احتمال دارد به اين دليل بوده باشد به باور 
هبشان موافق مذهب حنفيها است، جز اينكه ايشان با اتكا بر فهم آن از بحث و ذكه م

احتماالً  ،اندح مذاهب به روشن ساختن آن نپرداختهيبررسي داليلشان، در حين توض
  .اجتهاد داراي مذهب خاصي نيست ، زيراباشدهدف آنان باطل نمودن دليل مخالفان 

، 232ـ 4/231زيرا در جايي ديگر  ،تر باشدي اخير از نظر آمدي قويگو اينكه نكته
احتمال شناخت حكم ـ از طريق نزول وحي بر پيامبر ـ : گويدراجع به اين موضوع مي

مانع : ويدگچنين مي 4/235در جاي سومي . مانع از اجتهاد در حق ايشان نبوده است
  .اي از پرداختن به اجتهاد وجود نص است نه امكان وجود آنهميشه

ته و در شرح منهاج خابن السبكي اين پاسخ را نا ممكن دانسته سپس به رد آن پردا
شرط فقدان در صورتي است كه نصي وجود داشته باشد : اگر بگويي: گويدمي 3/170

دد ولي اگر عمالً نصي در دسترس نبود گرچون آنگاه مجتهد مكلف به بررسي دقيق مي
توانست باشد و اگر چنان بود معترض ميقابل قبول نمي ،انتظار كشيدن جهت فرود آن

  .چيديمت باشد و موضوع را بر ميا مبايد مجتهد منتظر اجماع : بگويد
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ي احتمال به احتمال فرود آمدن وحي ـ در حق پيامبر ـ به منزله: گويمدر پاسخ مي
-آن نسبت به ساير مجتهدان است زيرا يافتن بدان در هر دو حالت نزديك ميوجود 

  .باشد
اين اعتراض نيز مانند اعتراضي است كه در پاسخ به دليل فخراالسالم بدان : گويممي

  .اشاره كرديم
  .ي آن وجود نداردو اما پاسخ ابن السبكي دليل صحيحي درباره

آمدنش وجود دارد مانند وجود نص  نصي كه احتمال فرود: توان گفتچطور مي
نزديك است با وجود آنكه اطالع نيافتن مجتهد از نصي پنهاني ـ پيش از  ،پنهاني موجود

وجوي آن تواند به جستگيرد زيرا ميبحث و بررسي آن ـ از كوتاهي وي نشأت مي
كه كند يابد و يا راجع به وجود نداشتنش ظن غالب پيدا ميپبردازد تا بدان دست مي

اي كه نياز به ولي در مورد اطالع نيافتن پيامبر ـ در حين بروز حادثه ؛آنگاه معذور است
توان شناخت حكمش دارد ـ از نصي كه در آينده احتمال فرود آمدنش وجود دارد، نمي

چه فرود آمدن به خواست خداوند بستگي دارد و . گفت ناشي از كوتاهي ايشان است
بر نيست پس چطور چيزي كه به دست آوردنش در اختيار او ي اختيارات پيامدر حيطه

  .باشد يافتنش نزديك است؟نمي
وجوي نص پنهاني ملزم كرده و از اجتهاد در دليلي ديگر ما مجتهد مقصر را به جست

ولي انتظار كشيدن  ،ايم چون اين بحث و بررسي عامل شناخت نص استمنعش نموده
س چرا آن را بر وي الزم دانسته و از اجتهاد در پيامبر عامل فرود آمدن نص نيست پ

  دليل ديگري منعش نماييم؟
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ايم تا وجوي نص پنهاني موجود را بر مجتهد الزم كردهاز اين گذشته ما جست
داريم و او را كند كه انگاه معذورش ميي وجود نداشتنش ظن غالب پيدا ميدرباره

منتظر شدن وحي براي پيامبر وجود  اين ظن غالب بدون. نماييممكلف به اجتهاد مي
  .دارد

  .آيدو آن بدين علت است كه چون غالباً به دنبال وقوع ماجرا وحي فرود مي
از اين رو وقتي غالباً چنان است ظن غالب پيدا . افتدو در اندك مواردي به تاخير مي

و در آن . اي كه به دنبال آن وحي فرود نيامده نصي وجود نداردكند در اين حادثهمي
گردد همچون ديگر مجتهداني كه پس از بحث و كنكاش صورت مكلف به اجتهاد مي

  .كندي عدم وجود نص ظن غالب پيدا ميدرباره
- راجع به عدم احتمال فرود آمدن نص در حادثه پيامبر خدا : بلكه اگر كسي بگويد

موضوع بحث چه . كند، بعيد نيستاي كه مكلف به اجتهاد در آن شده يقين پيدا مي
اين . اجتهاد كن: تعيين تكليف به اجتهاد از سوي خداوند است مثل اينكه به وي بفرمايد

تكليف در عين اينكه واجب گردانيدن اجتهاد است ابالغي از طرف خدا هم به او است 
پردازد، فرود ي اجتهادش در اين ماجرايي كه به اجتهاد در آن ميكه نص مخالف نتيجه

  .جريان اجتهادش به حق اصابت كرده استآيد و در نمي
گردد ـ چنانكه  وقتي اين تكليف باعث قطع احتمال نزول نص مزبور در آينده

كنيد ـ پس شرط گذاشتن انتظار نزول وحي و قطع اميد از آن چه معنايي مالحظه مي
ميان نص پنهاني موجود و نصي كه احتمال فرود آمدنش وجود : گوييمدارد؟ سپس مي
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تفاوت هست، چه اولي از زمان نزولش تكليف بدان به صورت عملي واقع شده و  دارد
  .وجوي آن مكلف گشته و از اجتهاد بيش از آن منع شده استلذا مجتهد به جست

هنگام وجودش در آسمان  ،يا ديگران پيامبر : توان گفتولي راجع به دومي نمي
ن فرود آمدنش جايز نيست و بدان مكلف شده است؛ بلكه تكليف به آن جز از زما

  .گرددشامل گذشته نمي
ي آن فرود كنيد، نص دربارهامبر را از اجتهاد در آن منع مييو مدت زمان انتظاري كه پ

  .نيامده گرچه احتمال فرود آمدنش وجود دارد
تكليف بدان متوجه پيامبر يا ديگران شده است : توان گفتوقتي كه نازل نگشته نمي

كشيدن را بر وي حتمي دانسته و از اجتهاد و دقت در دليلي ديگر منعش  پس چرا انتظار
نماييم، حتي اگر فرض شود اين دليل ديگر بيانگر حكمي مخالف آن حكمي است كه 

كند، تا زماني كه خطاب و دستور خداوند نص فرود آمده در آينده بر آن داللت مي
اورده يمورد اجتهاد را بدست ن متوجه اين نص نشد و قوت باطل ساختن آن دليل ديگر

  است؟
كه - الزام ما به انتظار كشيدن از يك سو و جلوگيري از عمل به هر دليل ظني ديگري

از سوي ديگر،  - قانونگذار آن را جهت اجتهاد و استخراج حكم از آن تعيين نموده است
حكم تعويق انداختن حكم شرعي ماجرا است كه قانونگذار نشانه بر آن  به عنوان به

گذاشته و بي اعتبار ساخن دليل شرعي معتبري است بدون عامل و سبب، يا قائل شدن 
در حالي كه (باشد، و اينكه اين دليل به نص پيش از فرود آمدنش مي نمودن مكلف هب
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اي است كه قانونگذار براي مجتهد گذاشته است كه ي نشانهنسخ كننده) سمان استآدر 
  1.گرددمحسوب ميهر دو امر باطل و بي اساس 

خواهد، را مي اگر استدالل كننده ابراز حكم و نقل و گزارش آن از پيامبر 
آيد زيرا احتمال دارد از وقوع تكليف به اجتهاد سر زدن عملي آن الزم نمي: گوييم مي

پس بسان كسي است كه مكلف . وقتي به اجتهاد مكلف گردد كه نصي فرود نيامده باشد
ي حج در صورت دارا بودن حد نصاب باشد و اموالي هم در يضهبه اداي زكات و فر
از اين رو واقع نشدن اجتهاد از ايشان دليل مكلف نشدن بدان نيز . اختيار نداشته باشد

  .گرددنمي

  داليل تفصيل دهندگان
آنان براي اثبات ديدگاه خويش دليل سوم و چهارم را از داليلي كه براي تفصيل در 

  .دهند كه پيشتر به رد هر دوي آنها پرداختيمپيامبر آوردند، ارائه مي جايز بودن اجتهاد

  داليل توقف كنندگان
ي وقوع و عدم وقوع مطلق آن با هم منافات ـ ادله1: اندايشان دو دليل را ارائه داده

در ترجيح يكي بر ديگري توقف دارند و چون امكان جمع آنها وجود ندارد پس بايستي 
  2.كرد

                                           
ائمه در اين امر اختالف ندارند كه هر گاه نسخ كننده همراه جبرئيل بود و آن را : گويدمي 3/240االحكام : آمدي در كتاب - 1

ن همان حكم نخستين پيش از القا نسخ كننده به گردد بلكه ايشابر پيامبر فرود نياورد حكمي در حق مكلفين بدان ثابت نمي
 ..آوردندجبرئيل را به اجرا در مي

 .)194شرح تنقيح الفصول ـ ( -  2



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

261

است كه هيچ تعارضي ميان آنها وجود ندارد چون قبالً داليل عدم وقوع پاسخ اين 
  .مطلق آنرا رد نموديم

آور است ي و گماننـ هر كدام از داليل طرفين احتمال تاويل را در بر دارد پس ظ2
  1.باشد لذا بايد توقف نموديني ميي مزبور يقحال آنكه مساله

دن مساله را هم بپذيريم نبود دليل قطعي اگر يقيني بو: جواب آن بدين گونه است كه
پذيريم چطور چنين چيزي ممكن است حال آنكه سابقاً به بحث و بر واقع شدن را نمي
  .كنكاش آنها پرداختيم

  

  پيامبرانجانب اجتهاد از 
 اين ،شودآنچه از سخنان اكثر معتقدان به وقوع تكليف پيامبران به اجتهاد برداشت مي

چرا كه آنان آياتي  ،ين قائل به وقوع خود اجتهاد از پيامبران هستندايشان همچن: كهاست 
اگر آنچه اكنون «: و حديث) ما كان لنبي ان يكون له اسري(و ) عفا اهللا عنك: (همچون

 ذداود و سليمان ا: (ي، و همچنين آيه»آوردمدانستم هدايا را با خود نميدانم قبالً ميمي
اي ارث را به در قضيه ها مانند حديث داوري پيامبر و امثال آن 2)ثريحكمان في الح

  .آورندعنوان دليل خود مي

                                           
 .)2/356المستصفي ( -  1
 .ي آنها گذشتي انبياء كه قبالً ترجمهسوره 79و  78ي تا آخر دو آيه -  2
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اين همان برداشتي است كه از سخنان تاويل كنندگان نصوصي نيز كه به ظاهر از 
آنچه : دارندايشان اظهار مي. آيدآورند، به دست مينافرماني پيامبران صحبت به عمل مي

نشأت گرفته  ،بلكه تنها از خطا در تاويل ،شودتلقي نمياز پيامبران سر زده نافرماني 
  .ي خوردن آدم از درختمانند مساله. است

ي اول نه بر وقوع تكليف به اجتهاد و نه بر سر زدن گانهقبالً مالحظه كرديد داليل سه
  .كندداللت مي آن از پيامبر بزرگوارمان 

حث ما نيستند چون ما از وقوع مورد ب ،و حديث داوري) و داود و سليمان: (يآيه
اجتهاد به معناي صرف جد و جهد در راستاي استخراج حكم از دليلش بحث به ميان 

اي جزئي ي كلي بر مسالهتطبيق قاعده در راستاينه به معناي صرف تالش  ،آوريممي
و  ،پردازيمبه توضيح بيشتر اين مطلب مي در آينده. كه پيش روي قاضي قرار دارداست 

  .از روي خطا در تاويل بوده است: توان گفتما راجع به امثال داستان آدم نميا
اگر به خطا رفته باشد مورد مالمت قرار هم تاويل نص باشد ايشان  ،زيرا اگر قضيه

و مجتهد به خطا رفته هم سزاوار  محسوب مي گردداجتهاد نيزگيرد چون تاويل نمي
  !شوند؟ا هم جمع ميديگر چگونه پاداش و كيفر ب ،پاداش است

- اند يا از روي فراموشي صادر شدهاموري كه مورد سرزنش قرار گرفته: بلكه معتقديم

  :فرمايداند چنانكه خداوند مي

 m  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  Ul ١١٥: طه  
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اما او ترك ) . كه از ميوه درخت ممنوع نخورد ( در آغاز كار ، ما به آدم فرمان داديم 
از او تصميم درستي و اراده استواري ) از آن خورد ، و در اوائل كار ( رمان كرد و ف

  .مشاهده نكرديم
  .اندو يا بر سبيل لغزش به وقوع پيوسته

شود كه دليل قاطع و انكار ناپذير بر سر زدن خود اجتهاد از ايشان بنابراين دانسته مي
  .وجود ندارد

مستلزم آن نيز كه  ،شدن تكليف به اجتهاد بودياگر بگويي تو پيشتر معتقد به واقع 
حال آنكه از دستور  ،اندگردد، چرا كه آنان بدان مكلف گشتهسر زدن آن از ايشان مي

  .دهندخدا سرپيچي نكرده و هر آنچه بدان فرمان داده شوند انجام مي
به وي دستورداده شده باشدو  اين مستلزم شدن وقتي است كه: گويمدر پاسخ مي

  .اجتهاد كن: اينكه خدا به او بفرمايد :مانندلق به فرودنيامدن نص نباشد مع
در صورتي به امر اجتهاد بپردازد : مثل اينكه خداوند بفرمايد ،و اما اگر بدان معلق بود

زيرا احتمال دارد  ،شودر به نميده باشد، مستلزم سر زدن مأمومكه نص بر تو فرود نيا
مانند اينكه به . اي نصي بر او نازل شوداينكه در هر واقعهشرط تعليقي تحقق نيافته و 

يت به حد نصاب رسيد و يك سال از آن سپري ي اهر گاه اموال و دار: مكلف گفته شود
كه وي جز بعد از در اختيار گرفتن حد نصاب و گذشت سال ، گشت، زكاتش را بپرداز

  .باشدمكلف به پرداخت زكات نمي
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كه قبالً آن را به اثبات رسانديم احتمال دارد با دستور معلق وقتي تكليف به اجتهادي 
اي براي تعيين يكي از دو احتمال مزبور هم در دست و يا غير معلق صادر شود و قرينه

  .آيد زيرا احتمال دوم نيز وجود داردنداريم، سر زدن خود اجتهاد از آن الزم نمي
كردن پيامبر در هيچ يك از احكام را ابو علي جبائي ـ رح ـ ادعاي اجماع بر اجتهاد ن

  .كرده است
، بدان اشاره كرده و هيچ 2/116االصول  ةعد: چنانكه امام ابو جعفر طوسي در كتاب

  .سازدالبته سخنان گذشته آن را باطل مي. كس ديگري ازآن بحث ننموده است
  

  عصمت پيامبران از خطاي اجتهادي
  

مكلف نمودن پيامبرمان ـ ـ را به اجتهاد منع  اي از دانشمندانعده: قبالً دريافتي كه
  .ندجايز دانسته ا آن را اي همو عده ،كرده

گروه نخست بر اعتقاد به نبودن خطاي اجتهادي اتفاق نظر دارند چون اجتهادي در 
  .ميان نيست تا خطايي وجود داشته باشد

دسته منقسم و ديگران اعم از معتقدان به وقوع تكليف و قائل نشدگان بدان به دو 
ي ـ تخطئه كنندگان دسته2ـ تصويب كنندگان مانند تصويب ساير مجتهدان 1: شوندمي

ي كنند ولي دستهرا منع مي امبر ياول بدون ترديد جو از سر زدن خطاي اجتهادي از پ
  :دوم دو ديدگاه دارند
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در كتاب : دگوي، مي3/300التقرير : ي كتابنويسنده. اعتقاد به امتناع آن: ديدگاه اول
امام رازي وصفي هندي . كندالكشف و ديگر كتب آن را از بيشتر دانشمندان نقل مي

تاج الدين . اندديدگاه حق اين است حليمي و بيضاوي آن را مسلم دانسته: گويندمي
االم بر آن نص : ديدگاه درست آن است و شافعي در جاهايي از كتاب: گويدسبكي مي

  1.باشدلمسلم مذهب رافضيان نيز ميرح ااي شگذاشته است و به گفته
اين ديدگاه اعتقاد اكثر : گويددر كتاب التقرير مي. واز آنقائل شدن به ج: ديدگاه دوم
مذهب بيشتر ياران ما، حنبليان، : گويدمي 4/291ي االحكام نويسنده. حنفيان است

  .باشداي از معتزليان ميمحدثان، جبائي و عده
  .اندب، كمال و صاحب المسلم نيز اين ديدگاه را برگزيدهآمدي، ابن الحاج

يشتر اعتقاد به امتناع تكليف پالبته انتساب آن به جبائي جاي نقد و بررسي است زيرا 
كه  ،به اجتهاد از وي نقل شد، مگر اينكه جبائي در اين زمينه داراي دو مذهب باشد

و  ،نكه تنها معتقد به امتناع آن استباشد يا ايبدين ترتيب نقل قول اولي از او صحيح مي
جبائي گرچه معتقد : سخنان اينجا از باب فرض و تنزل دادن است و يا اينكه گفته شود

و از اين رو خطاي  ،داندبه منع اجتهاد است ولي خود اجتهاد را در حق وي جايز مي
  2.گرچه بدان مكلف نشده است ،دانداجتهادي را نيز حق ايشان جايز مي

                                           
 .)373ـ 2/372شرح المسلم ( -  1
شود مقصود وي از جايز بودن خود اجتهاد جو از شرعي ال اخير در واقع مذهب او است؛ نميولي اگر فرض كنيم اين احتم - 2

آيد و از جايز دانستن خود اجتهاد وجوب آن الزم مي: شود كهبه معني مباح بودن است، چون آن گاه اين اعتقاد متوجه او مي
از اين رو بايد مقصودش از آن . انجامدن مذهب خود ميبه باطل گردانيد اگر واجب باشد تكليف بدان جايز است كه در نتيجه

شود زيرا امكان دارد چيزي از لحاظ عقلي جايز و از لحاظ جواز عقلي باشد و در آن صورت انتقاد مزبور متوجه وي نمي
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آنچه نويسندگان در آغاز مساله ـ مبني بر اينكه : يابي كهين رو احتمال اخير در مياز ا
مانع كنندگان بر اعتقاد به جايز نبودن خطاي اجتهادي متفق القولند چون اجتهادي وجود 

جاي بحث است، زيرا احتمال دارد  ،پيوندد ـ بدان اشاره كردندبندارد تا خطايي به وقوع 
- يل فرض جايز دانسته باشند و يا اينكه تنها تكليف بدان را منع ميآنان خطا را بر سب

  .آيدو نه عدم وقوعش از آن الزم نميهاد نمايند كه نه جايز نبودن اجت
بر اساس اعتقاد به جواز از خطاي اجتهادي در صورت سر زدن خطا آيا جايز است 

  راجع به آن مورد تاييد قرار گيرد؟
معتقدان به جايز بودن خطا : آيد اينكهبر مي 4/291حكام آنچه از سخنان آمدي در اال

گيرد بلكه بايد هشدار داده القولند بر اينكه پيامبر راجع به آن مورد تاييد قرار نميمتق
  .شود

ديدگاه برگزيده اين است : گويدآنجا كه مي ،رساندتعبير ابن الحاجب خالف آن را مي
چون از ) 2/303شرح مختصر . (شودش تاييد نميي خطاي اجتهاديدرباره پيامبر : كه

 ،شود كه هر يك از جايز بودن وقوع خطا و مورد تاييد قرار نگرفتنآن برداشت مي
در هر كدام از اين دو مساله مذهب كه  آن هم مستلزم اين استوباشد منتخب ايشان مي

  .مقابل آن وجود داشته باشد

                                                                                                           
ست و هر گاه اين واجب كردن اجتهاد عقالً ممنوع و خود اجتهاد هم شرعاً حرام ا: گويدشرعي حرام و ممنوع باشد گوا اينكه مي

 .باشدچيز حرام از روي اشتباه به وقوع پيوست به خطا رفتن در آن جايز مي
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اي قائل عده: گويدمي ،كنداش اشاره ميگزيدهجز اينكه وقتي به نقطه مقابل ديدگاه بر
كه به اين مقدار بسنده كرده است و اگر راجع به تاييد نكردن  1به نفي وجود خطا هستند

از اين رو پايان سخنانش بر اين . كردمذهب مقابلي وجود داشت آن را ذكر مي ،خطا
و يا به مجموع خطا دارد از تيار بيانگر اختالف ارتباط به جواخ: نكته داللت دارد كه

نه به صورت جداگانه بر هر يك از آنها منطبق . از خطا و عدم تاييد مرتبط استجو
  .زيرا مورد تاييد قرار نگرفتن قطعي و مورد اتفاق است ،باشد

مورد تايبيد قرار : گويدشارح آگاه مختصر متوجه آن و مفهوم سخنان آمدي شده و مي
تنها در اين امر اختالف وجود دارد كه آيا جايز . ينه انتخاباست  ياتفاق ،نگرفتن بر خطا

  2باشد؟است به شرط مورد تاييد قرار نگرفتن بر آن واقع شود يا اصالً جايز نمي
رساند دستاويز قرار و اما شارح عضد متوجه آن نشده و آنچه را آغاز عبارت متن مي

اختالف نظر وجود  ،قرار نگرفتن ي مورد تاييددر زمينه: 2/303داده و گمان برده است 
  .استآن تاييد نكردن  ،راي برگزيده ودارد 

ي جو از ي طرفين در زمينهادله: سخنان وي را رد كرده كه 2/303سعد در شرح خود 
  .مي باشد خطا و عدم آن

  .معقول نيست كسي معتقد به جواز خطا با وجود تقرير و تاييد آن باشد: گويممي
  .پردازيمث از داليل منع كنندگان به اين مساله ميچنانكه در حين بح

                                           
 .)2/303شرح مختصر ( -  1
  )2/303ي سعد به نقل از حاشيه( -  2
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  آيا اختالف مزبور نسبت به ساير پيامبران نيز وجود دارد؟
  

اختالف وجود دارد نسبت به ساير  همانگونه كه نسبت به پيامبر بزرگورمان 
  .آيد، دو مذهب وجود داردبر مي 2/372پيامبران هم چنانكه از شرح المسلم 

اي از علما سر زدن خطا را عده: گمان برده »4/251اآليات البينات « ابكت ابن قاسم در
اين نكته از . اندنسبت به ساير پيامبران همزمان با تاييد و بدون تالفي آن، جايز دانسته

سر زدن خطا از پيامبر : گويدشود، چرا كه ميتعبير شارح كتاب الروض نيز برداشت مي
وي پيامبري وجود ندارد تا خطايش را تالفي كند، به جايز نيست زيرا بعد از  خدا 

  .خالف ديگر پيامبران
 د كه در كتابشو ابي هريره و ماوردي هم چنان برداشت مي از نقل قول سيوطي از

خطا در حق وي جايز نيست، ابن ابي هريره و ماوردي : گويدمي »مختصر الخصائص«
  .اندچنين معتقد بوده

مذهب نه از سخنان شرح الروض و نه از نقل قول سيوطي  داني كه اينمي: گويممي
آنان معتقدند پيامبر ما داراي : آيد اين است كهشود بلكه آنچه به دست ميبرداشت نمي
اي به جواز ي عصمت از خطا است كه ساير پيامبران فاقد آن هستند؛ و اشارهامتياز ويژه

ـ با وجود اعتقاد به جايز بودن خطا در شايد ايشان . اندتاييد بر خطا يا عدم آن نكرده
  .حق پيامبران ـ قائل به عدم تاييدش باشند
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شود، چون آري اين مذهب ادعا شده از استدالل و توجيه شارح الروض برداشت مي
زد پيش از خود را تالفي كرده و گوش آيد كه پيامبر خطاها و اشتباهات پيامبراز آن بر مي

به خطا رفتن وي جايز نيست زيرا  ؛آيدما پيامبر ديگري نمي كند و چون پس از پيامبرمي
امكان تصحيح و تالفي وجود ندارد، ولي راجع به ساير پيامبران به دليل اينكه پس از 

كند، به خطا آيد و اقدام به تالفي و جبران اشتباهات آنان ميايشان پيامبر ديگري مي
اين استدالل وقتي درست . باشدمي رفتنشان بدون وجود هشدار از طرف خداوند جايز

آيد كه تنها راه ابالغ هشدار و تصحيح خطا پيامبري ديگر بوده و وحي از آب در مي
حال آنكه چنين ادعايي جاي . مستقيم خداوند براي پيامبر خطاكار نقشي نداشته باشد

ي وحي چه هيچ دليلي بر امتناع روشن ساختن خطاي پيامبري به وسيله ،نقد است
  .اقامه نشده است ،ستقيمم

ي اين جبران و تالفي از جانب پيامبر متأخر دانستم فايدهاي كاش مي: گويمآنگاه مي
و پيروانش مدت زمان زيادي بدان عمل نموده تا اينكه  قبليچيست، پس از آنكه پيامبر 

خداوند پيامبر هشدار دهنده را بر انگيخته و شريعت وي شريعت پيش از خود را از 
  ان برداشته است؟مي

اي غلط بنا نهاده شده است؛ پس شود كه استدالل مزبور بر پايهبنابراين روشن مي
  توان براي استخراج مذهب بدان استناد نمود؟چطور مي
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  آيا در واقع مذهب سومي وجود دارد؟
  

جداي از آنچه ابن  ،آيد كه در اين زمينه مذهب سومياز سخنان و تعابير آنان بر مي
تفاوت نهادن ميان پيامبرمان و ساير : پنداشت، وجود دارد و آن عبارت است از قاسم
معصوم از ارتكاب خطا و ديگران فاقد اين ويژگي هستند،  يعني پيامبربزرگوارما ،انپيامبر
گيرد و بالفاصله از طريق وحي هشدار داده مورد تاييد قرار نميخطاي آنان نيز ولي 
  .شودمي

ي پيامبران از خطا ـ عصمت همه1: دو مذهب ديگر وجود دارد در مقابل اين مذهب
  .همراه با تاييد نكردن ،ي پيامبرانـ جايز پنداشتن آن نسبت به همه2

گرچه  ،توان از بيانات ايشان برداشت نموددهنده چيزي است كه مي شرح اين مذهب
  .دليلي براي آن در دست نداريم

ه با برداشت ما و نه با برداشت ابن قاسم و اما توجيه و استدالل شارح الروض ن
  .همخواني ندارد

  

  آيا كسي قائل به وقوع خطا در اجتهاد پيامبران شده است؟
  

در اينجا موضوع ديگري هست كه كسي ديگر ـ تا جايي كه اطالع داريم ـ بدان 
 كسي كه تكليف به اجتهاد را جايز دانسته و قائل به وقوعش: نپرداخته است و آن اينكه
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ترديد قائل به وقوع عملي  دونب ،نشده، و با وجود آن سر زدن خطا را نيز تجويز كرده
باشد، مگر اينكه بر اساس احتمال سوم باشد كه در حين بحث از مذهب جبائي آن نمي

  .آن را برداشت كرديم
- و اما كساني كه معتقد به وقوع تكليف به اجتهاد هستند و خطا را در آن جايز دانسته

اند؟ و يا اختالف نظر اجماع كرده ،آيا همگي بر وقوع بالفعل آن، يا عدم وقوع ،اند
  دارند؟

استدالل كرده ) عفا اهللا عنك: (ياحتمال دوم بدون شك باطل است زيرا ايشان به آيه
پندارند اين آيه و امثال آن را در رابط با مالمت بر خطاي اجتهادي وارد گشته و مي
  .است

اي ازآنان اين ديگر به جاي خود باقي هستند، چه درست است عده و اما دو احتمال
د پس براي جواز خطا با آن استناد نشود و نآيه و امثال آن را در مورد سرزنش تلقي نكن

ي ايشان استدالل به اين آيه را صحيح دانسته و معتقد باشند در همچنين جايز است همه
  .نازل شده باشدرابطه با سرزنش پيامبر بر خطاي اجتهادي 

  

  مذهب برگزيده
از اين رو هر گاه . تجويز اشتباه در اجتهاد پيامبر است در اين راستا ديدگاه منتخب

و هر گاه اجتهادش مورد تاييد قرار  ؛خطايي به وقوع پيوست بايد بالفاصله تالفي گردد
كه باشد و حجتي است دليل بر حق بودن حكمش مي ، اين امرنشد دادهگرفت و هشدار

از اجتهادش ـ بر اساس اعتقاد به  هعمل بدان واجب است و به مثابه حكم صادر
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شود زيرا تاييد خداوند وحي چنانكه عصمتش از خطا ـ و حكم وحي شده قلمداد مي
  .گرددتاييد پيامبر سنت محسوب مي
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  اجتهاد پيامبران خطا در داليل تجويز
  

دد ـ چه اجتهاد در يقينات وجود ندارد نوپياجتهاد در دليل ظني به وقوع مي: دليل اول
هر اندازه در آن دقت كرد و عقل و  ،ي ظني هم بي گمان ظني خواهد بودـ و نتيجه

گيرد نه درك و فهم بررسي كننده هم در هر مستوايي باشد، زيرا نتيجه از دليل نشأت مي
: لما آن را بهحكمي ظني است و لذا ع ،از اين رو حاصل اجتهاد. ي آناز بررسي كننده

  .اندصرف طاقت و توان جهت دست يابي ظن به حكمي شرعي، تعريف كرده
نهايت چيزي كه . وقتي حكم اجتهاد ظني باشد ضرورتاً احتمال خطا را در بر دارد

اينكه جانب حق از ديد مجتهد برتري دارد و گاهي خطاي احتمالي ـ كه : شودگفته مي
  .باشدق و برتر مياست ـ در واقع ح حاز نظر او مرجو

و چون اجتهاد براي پيامبر جايز است، اعتقاد به تجويز خطا در اجتهادهايش نيز 
  .باشدواجب مي

حكم ناشي از اجتهاد پيامبر به دليل قراين و پشتيبانيهاي موجود : اگر كسي بگويد
، آورندالهام، نشانگرهاي بسياري كه به علت وفور و كثرتشان يقين به بار مي: همچون

معصوم بودن از ارتكاب خطا و هدايت و حمايت اهلي جهت راهيابي به حق و راستي 
  .بخش استقطعي و يقين

آورد؛ اگر هم وحي مستقلي است كه يقين به بار مي ،الهام: گوييمدر پاسخ وي مي
بپذيريم اجتهاد ايشان از طريق الهام بدست آمده، اين اجتهاد ـ نظر به ذات خودش ـ 

اما اگر پس از اتمام . ي الهام استظن است و رفع احتمال ـ آن گاه ـ به وسيلهتنها مفيد 
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كار اجتهاد الهام حاصل شد آشكار است كه احتمال خطا تا زمان وقوع الهام وجود 
  .خواهد داشت
توان گفت استخراج حكم از ي اجتماع و پيوستگي نشانگرهاي زياد نميو اما درباره

ود چون در ابطال احتماالت موجود در داللت تك تك آنها شآنها اجتهاد قلمداد مي
چنانكه ثبوت صحت خبر متواتر احتياجي به . نيازي به صرف طاقت و توان نيست
ي اثبات عدالت و اعتبار يكايك راويان و برطرف صرف جد و جهد و مجتهد در زمينه

  .ساختن احتمال دروغ، ضعف يا اشتباه ايشان ندارد
در صورتي به نفع معترض تمام خواهد شد كه عصمت در و اما حديث عصمت 

كه  ،ي اجتهادهاي صادره از طرف پيامبر واجب باشد تا احتمال خطا منتفي گرددهمه
واجب بودن آن هم عين ادعاي طرف مقابل است كه بر سر آن به منازعه و اختالف نظر 

اند كه به بررسي و روشن نويسندگان تجويز كننده داليل ضعيفي را ارائه داده. پردازيممي
  :پردازيمنمودن جهت ضعفشان مي

كان لنبی ان يكون له ارسی ما : (يو آيه) عفا اهللا عنک, مل اذنت هلم?(: يآيه: دليل اول
اگر عذابي از آسمان فرود آمد جز «: تا جايي كه پيامبر فرمود) ن فی االرضحتی يثخ

ر بود كه عمر پيشنهاد كشتن اسيران و و آن بدين خاط »يافتعمر كسي از آن رهايي نمي
  .ديگران پيشنهاد فديه گرفتن از آنان را ارائه دادند

ي اول خداوند پيامبرش را به خاطر اجازه دادن به منافقان در تخلف از جنگ در آيه
-ي اخير ايشان را به خاطر فديه گرفتن از اسيران سرزنش و مالمت ميتبوك و در آيه

دهد و نه از كه خطا نه در وحي رخ مي ،بر ارتكاب خطا استفرمايد سرزنش در برا
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چون پيامبر هم از دچار به اشتباه در امر تبليغ دين و هم از هوا و آرزو پرستي  ،روي هوا
  1.اجتهاديش مربوط باشدطاي معصوم است پس بايد به خ

در بر  ي مزبور اصالًقبالً مالحظه كردي كه آيه: گويمدر توضيح و نقد اين دليل مي
باشد و اگر فرضاً چنين هم باشد به خاطر انتخاب خالف اولي بوده ي خطا نميگيرنده

است كه گزينش چنان چيزي از جانب مكلف ـ پس از شناخت حكمش از طريق نص 
از اين رو خطاي اجتهادي صورت نگرفته بلكه خطا در . شودـ اجتهاد ناميده نمي

واند دليل بر خطاي اجتهادي باشد كه بر عكس بر تانتخاب بوده و گفتيم كه مالمت نمي
كند زيرا مجتهد ـ به حق اصابه كرده باشد يا نه ـ سزاوار واقع نشدن اجتهاد داللت مي

  .آيندحال كه قضيه چنين است پاداش و كيفر چطور با هم گرد مي ،باشدپاداش مي
كه امام  ،حديثتا آخر » ... ساني همچون شما هستمنمن تنها ا«: حديث: دليل دوم

كند كه پيامبر چون اين حديث بر اين نكته داللت مي ،اندمسلم و بخاري روايتش كرده
  2.مانداقعيت امر بر وي پوشيده ميگاهي خالف حق داوري كرده و و
ي دعاوي اين حديث بيانگر خطاي پيامبر در فيصله: در پاسخ به دليل فوق گفته شده

يم نه از كنباشد چه ما از احكام بحث ميخارج مي كه از موضوع بحث و نزاع ما است
  3.دعاوي و منازعات حقوقي

                                           
 )2/373، شرح مسلم 3/301، التقرير 2/303، شرح مختصر 4/291االحكام ( -  1
 .)3/310و التقرير  2/303شرح مختصر ( -  2
 .)3/301، التقرير 2/303رح مختصر ش( -  3
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ي در قضيه وحل منارعات زيد و عمر: دهد كهگر پاسخ نقد باال را چنين مياستدالل
حرام  واين اموال براي زيد حالل و براي عمر: مالي مثال مستلزم حكمي شرعي است كه
دن و به خطا رفتن را در بر دارد، بنابراين اشتباه است و اين امر احتمال حق و باطل بو

  1.باشددر احكام شرعي جايز مي كردن پيامبر 
ي اختالف و نزاع ما بر سر خطا كردن در زمينه: اين پاسخ نيز بدين گونه رد شده كه

، هاي آن است نه خطا در ثبوت حكم شرعي مشخصاستخراج احكام شرعي از نشانه
شود كه حكم حق كه آيا آن حكم معين داخل چارچوب عامي ميخطا در اينبنابراين 

بودن برايش ثابت شده است؟ مثل اينكه يقين پيدا كند شراب حرام است، سپس بپندارد 
يعني خطا از داخل شدن . اين مائع شراب است و حكم حرام بودنش را صادر نمايد

كام شرعي مائع به چارچوب شراب صورت گرفته كه داخل شدن و نشدن جزو اح
: ياي كه ـ در اين مثال ـ حكم شرعي را در بر گرفته جملهمقدمه. گردندمحسوب نمي

شراب حرام است كه خطايي در آن وجود ندارد چه خطاي نتيجه از خطا كردن در 
  2.نشأت گرفته است) مايع شراب است اين(دوم  مقدمه

عي آنها است نه موضوع بحث ما استخراج احكام كلي از نشانگرهاي شر: خالصه
ق حديث مزبور هم بر خطا كردن در آن تطبي. تطببيق آن كليات استخراجي بر جرئيات

  3.كند نه استخراج شرعيداللت مي

                                           
 .)2/303شرح مختصر ( -  1
 .)2/301و التقرير  2/304اش شرح مختصر و حاشيه( -  2
 .)2/373شرح المسلم ( -  3
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چنگ » تنقيح المناط«و » النص ةدالل«گر به اگر استدالل: گويدالمسلم مي: شارح كتاب
ريق داللت عبارت حديث مذكور گرچه از ط: مقصودش آن است كه 1.زد، بعيد نبودمي

تنقيح «و » النص ةدالل«كند ولي از طريق بر تجويز خطا تنها در اجرا و تطبيق داللت مي
هاي شرعي داللت بر جايز بودن به خطا رفتن در استخراج احكام كلي از نشانه» المناط

  )٢٣: اإلسراء(                 m  ¢  z   y  x  wl : يكند مانند داللت آيهمي

 مي باشد مفهوم موافقه«زد شافعيان موسوم به نكه  ،بر تحريم زدن) مگواُف آنان  به(  
  .نام دارد» قياس االولي» «اي ديگرو نزد عده

من از جواز خطا در تطبيق نه تنها اولويت جايز بودنش در استخراج الزم  باوربه 
وت نهادن و آن به خاطر تفا ،گرددكه مستلزم محض جايز بودنش هم نميبلآيد نمي

چون طرف دعواي دروغگو پيش روي قاضي از هيچ كوششي : ميان دو چيز است
كوشد حق را مخفي نگه داشته، باطل و دروغ فروگذار نكرده و در حد توان مي

. پردازيش را به كرسي نشانده و با فصاحت زبان و قوت بيانش قاضي را متقاعد كند
و گاهي طرف صاحب  ،ر صحت ادعايشي شاهد و سند به ظاهر حق بعالوه بر اقامه

حق داراي دليلي ضعيف و سست و يا فاقد سند و مدركي است كه آن براي اثبات حق 
  .بودن ادعايش مورد استناد قرار دهد

در اين شرايط قاضي اگر دروغگو را راستگو پنداشت و حق را به وي داد به هيچ 
صورت گرفته  ،حق اصليشود؛ بلكه تقصير از جانب صاحب وجه مقصر شناخته نمي

                                           
 .)2/373شرح المسلم ( -  1
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توانند جز براي طرف دنيا در اين حالت گرد هم آيند نمي ةي قضااگر همه. است
دروغگو حكم كنند، چون اطالعي از واقعيت امر ندارند بلكه تنها طرفين دعوا و خداوند 
متعال از آن آگاهند؛ كه صاحب حق هم از پرده برداشتن روي اين حقيقت عاجز و 

شايد برخي از : فرمايدكند كه مييث مورد استناد به اين امر اشاره ميحد. ناتوان است
تر باشد، من نيز بر اساس آنچه قوي) به ظاهر(تر از برخي ديگر و داراي دليل شما زيرك

  .دهمشنوم قضيه را فيصله ميمي
هاي خداوند سبحان نشانه. و اما حكم كليي كه مجتهد در صدد استخراج آن است

بدان را برايش فراهم ساخته و نخواسته حق را مخفي و باطل را آشكار دست يابي 
  .سازد

گردد و از جواز خطايي كه پس اگر مجتهد به اين حكم پي نبرد، مقصر محسوب مي
  .آيدگيرد، جايز بودن خطاي نشأت گرفته از آن الزم نمياز تقصير نشأت نمي

اشد آن چيز يا ذاتي است و يا به اگر خطاي اجتهاد در حق پيامبر ممتنع ب: دليل سوم
  :نتيجه با هر دو قسمش باطل و بي اساس است. باشدخاطر وجود مانعي خارجي مي

چون ذاتاً چنين چيزي ممكن است، چه اگر آن را فرض كنيم از لحاظ : اما قسم اول
  .آيدزم نميعقلي محالي ذاتي از آن ال

است و مدعي بايد آن را بيان و  هم چون اصل بر فقدان مانع خارجي: سم دومقو اما 
  .اثبات نمايد
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وقتي ممكن ذاتي بود و مانعي خارجي هم وجود نداشت ممتنع بودنش منتفي و جايز 
  1.گرددبودن آن ثابت مي

مانع كافي  ،براي اثبات جواز فقدان: شارح كتاب المسلم بر اين دليل انتقاد گرفته كه
ث مورد نزاع منتفي است و آشكار شدن نيست زيرا بايد موجب داشته باشد كه در بح

  .كندآن را نيز ادعا مي
بايد : پذيريم بلكه خود ادعا نيز كهما نه تنها ظهور و آشكاري آن را نمي: گويممي

ند زمتنها چيزي كه نيا. براي جواز عقلي موجب و سببي وجود داشته باشد، قبول نداريم
چه اصل در همه چيز جايز بودن  باشد اثبات وجوب يا امتناع استباعث و سبب مي

است و لذا دانشمندان جهت اثبات جواز، داليل را به اين شيوه ـ در مواردي زيادي ارائه 
ايم چنان انتقادي از ايشان كرده و آشكار ساختن باعث و كنند، و كسي را هم نديدهمي

  .موجب را از آنان بخواهد
نيز بپذيريم، علت همان چيزي  از اين گذشته ما اگر ضرورت وجود علت و سبب را

  .است كه در دليل برگزيده بدان اشاره كرديم
اين دليل صالحيت استناد كردن بدان ندارد بلكه : شودمي جز اينكه گاهي گفته

  .انصراف از دليلي به دليل ديگري است
- انتقاد دومي متوجه آن كرده و  مي  )2/303(ي مختصر در حاشيه الدين تفتازانيسعد

  .اي، كمال عقل، قدرت حدس زدن و درك و فهم ايشان استبلند مرتبه ،مانع :گويد

                                           
 .)2/373و شرح مسلم  3/301، التقرير 2/303، شرح مختصر 4/292االحكام (  -  1
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اين : دو پاسخ به اين اعتراض داده شده كه، يكي در پاسخ مزبور كمال مبني بر اينكه
شود چون در ماجراي اجازه دادن به ويژگيها مانع جايز بودن خطا در حق پيامبر نمي

  .خطا و اشتباه به وقوع پيوست ،از اسراي بدر ي تبوك و فديه گرفتنمتخلفان از غزوه
نه به خطا رفتن و نه سرزنش  ،البته قبالً مالحظه كردي كه در اين دو ماجرا نه اجتهاد

  .و مالمتي وجود ندارد
اين ويژگيها مانع به شمار : گويدبيانات صاحب التقرير است كه مي ،و پاسخ ديگر

شتباه از لوازم طبيعت و خصلت انسانها است، آيند زيرا جايز بودن ارتكاب خطا و انمي
 پس هر گاه اشتباه كردنش در حين مناجات با پروردگار ـ بر اساس روايتي كه پيامبر 

ي سهو برد ـ جايز باشد، ارتكاب خطا در غير حالت در نماز دچار اشتباه شده و سجده
  .باشدنماز به طريق اولي جايز مي

، در پاسخ به اين سخنان ميان اشتباه در نماز و خطاي 2/325المسلم : ي كتابنويسنده
صرف طاقت و توان الزم است كه در  ،در اجتهاد: گويداجتهادي تفاوت قائل شده و مي

ي نيروهاي عقلي است صرف جد و جهد نيز نيازمند بكارگيري همه. نماز وجود ندارد
آن چيز . باشدسانها ميي نيروهاي ديگر انتر از همهقوي كه نيروهاي عقلي پيامبر 

  .گرددمانع از وقوع خطا ميكه است 
منشأ جواز خطا : پاسخ فوق جاي نقد است، چون ـ در دليل نخستين ـ مالحظه كردي

آورد كه چنان چيزي اي ظني به بار ميظني بودن دليل مورد اجتهاد است كه نتيجه
گردد كه ه يقيني تبديل ميارتباطي به وقوع نوع دقت و قوت آن دليل ندارد وگرنه ظني ب

  .باشدمحال مي
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  خطاي اجتهادي كنندگان داليل منع
ي ديدگاه كنند داليلي را پشتوانهآن عده كه خطاي اجتهادي در حق پيامبران را منع مي

  .اندخويش قرار داده
ـ اگر خطاي اجتهادي نسبت به پيامبر درست باشد، جايز است ما مكلف به انجام 1
جايز بودن خطاي (كه آشكار است مقدمه ) مكلف شدن به خطا(اد نتيجه فس. باشيم خطا

  .هم همينطور) اجتهادي پيامبر
 گيري بدين شرح است كه ما مكلف به پيروي از دستورات پيامبر توضيح اين نتيجه

   :فرمايدهستيم، خداوند متعال در اين زمينه مي
 m     ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬   º

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »l      )٦٥: النساء(  
آيند، تا تو را در اختالفات من به شمار نميبه پروردگارت سوگند كه آنان مؤ! نهاما (

و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي در دل خود از داوري تو نداشته و 
  .)كامالً تسليم باشند

ام خطا و پيروي از آن ا بينجامد ما مأمور به انجاز اين رو اگر اجتهاد ايشان به خط 
  1.خواهيم شد
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أ ـ اين دليل با جواز خطا در اجتهاد يكايك : اين دليل اول از جهاتي قابل نقد است
- روي از حكم استخراجي ميچه مجتهد مامور به دنباله. گرددمجتهدان امت نقض مي

لف به پيروي از يكي از اگرچه خطا بودنش هم جايز است، و مقلد نيز مك ،باشد
  .باشد اگر احتمال به خطا رفتن هم در آن وجود داردمجتهدين مي

بنابراين اگر سر زدن خطا در اجتهاد يكايك مجتهدان امت جايز باشد، بايد مجتهد و 
كه باطل ) پيروي مجتهد و مقلد از خطا(نتيجه . مقلد مكلف به پيروي از خطا باشند

  .است
  .هم همينطور) متا يك افرادااجتهاد يكجواز خطا در (مقدمه 

ي اجتهاد پيامبر و حكم مجتهد تفاوت حكم استخراجي به وسيله: گويمدر رد آن مي
روي از حكم پيامبر همچون پيروي از ديگري بسيار واضح و آشكار و دستور دنباله

د ي ما ـ اعم از مجتهچون همه: باشد و آن بدين علت است كهحكم مجتهدي ديگر نمي
حقيقت و امتناع از انكار و ردش  و مقلد ـ مكلف به پيروي از حكم پيامبر، اعتقاد به

هستيم و روشن آن را تشريع و حجت همگان قرار داده، انكارش را كفر و الحاد قلمداد 
نموده و روشن ساخته كه براي هيچ يك از مجتهدان جايز نيست حكمي مخالف اين 

چطور خطايي را به عنوان قانون و حجت ) خداوند(ذار گپس قانون. حكم استنباط نمايد
دهد، رد و انكارش را كفر دانسته و انحراف از آنرا براي كسي ي مردم قرار ميبر همه

  كند، با اطالع از اينكه ضرورتي مستلزم آن وجود ندارد؟تجويز نمي
  .گر از دليلش آن بوده استاين چيزي است كه هدف استدالل
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پيروي از آن بر  ، كهمجتهد از طريق اجتهاد خود بدان دست يافتهو اما حكمي كه 
ساير مردم واجب و حتمي نيست؛ به عنوان قانون الهي و حجت بر مجتهدي ديگر 

بلكه ديگران  ،آيدشود و رد و نپذيرفتنش هم كفر و بي ديني به شمار نميقلمداد نمي
  .استخراج نمايندتوانند به اجتهاد پرداخته و حكمي خالف آن حكم را مي

را به ) با وجود احتمال خطا در آن(ي اجتهاد روي از نتيجهخداوند سبحان دنباله
ي خاطر ضرورت بر آن مجتهد واجب كرده است، چه فرض بر اين است كه در مساله

كه اين مجتهد به اجتهاد در آن پرداخته دليل قاطعي وجود ندارد، اجتهاد او نيز به سان 
حتمال خطا داشته و هيچ يك از آنها بر ديگري برتري ندارد؛ و اينكه ساير مجتهدان ا

مكلف به ظن غالب خود باشد بهتر و واجبتر ـ از لحاظ عقل ـ از اين است كه مكلف 
به چيزي باشد كه بر اساس ظن غالب خودش اشتباه است، گرچه به ظن غالب ديگران 

روي از ش ـ بهتر از دنبالهدرست هم باشد لذا پيروي از اجتهاد وي ـ در حق خود
  .اجتهاد ديگران است

و همچنين بنابه مصلحت و ضرورت خداوند حكيم بر مقلد الزم دانسته يكي از 
- روي كند ـ گرچه احتمال خطا دربارهمجتهدان را الگوي خويش قرار داده و از او دنباله

از اين رو . دتواند حكمي را استخراج كني آن وجود دارد ـ چون خود به تنهايي نمي
  .بهتر از پشت سر گذاشتن كلي دستورات است) مجتهد(پيروي از او 

باطل نمودن نتيجه در صورت نقض، و ثبوت باطل بودنش در دليل : بدين ترتيب
  .ي موضوع مورد اختالف، برايت روشن گرديدگر در زمينهاستدالل
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كه بدان اشاره كرديم همان است ) اجتهاد پيامبر و ديگر مجتهدان(تفاوت واقعي آنها 
داده  راري نيز پاسخ آنهاهولي فاضل كرماني به سه تفاوت ديگر اشاره كرده و فاضل اب

- تفاوت و پاسخهايشان مقداري ضعف، ابهام و تكلف به چشم مي در اين سه. است

-بود به نقد و بررسي آنها ميخورد كه اگربيم به درازا كشيدن بحث در ميان نمي

و فصول البدائع  3/300ر يالتقر: خواهد از آنها اطالع يابد به كتابكسي مي. پرداختيم
  .، مراجعه كند427ـ  2/226

مطابق نبودنش با واقع و اينكه مورد : باشدبـ ـ حكم اشتباهي داراي دو جنبه مي
  .گيرداجتهاد قرار مي

يري هم ذي دوم است نه اول و هيچ منع و تحامر به پيروي كردنش مربوط به جنبه
در اين زمينه وجود ندارد، چه مجتهد بر اساس اجماع علما مكلف به عمل كردن به 

گرچه به خطا هم رفته باشد، و لذا هيچ اشكالي در امر  ،ي اجتهاد خودش استنتيجه
  .ديگران به پيروي از آن نيز وجود ندارد

نكه چنا. گر استنپذيرفتن استثناي موجود در دليل استدالل: ي اعتراض فوقچكيده
، آن را به عنوان 3/300التقرير : پذيرد و لذا صاحب كتابدر صورت نقض هم آن را نمي

  .حل و راه چاره تلقي نموده است
اين منع و نپذيرفتن نسبت به مكلف نمودن مقلد به پيروي از مجتهد غير : به نظر من

-ت به دنبالهي افراد امآيد، نه نسبت به دستور دادن به همهپيامبر درست از آب در مي

شود خطا و زيرا نمي ،روي حكم اجتهادي پيامبر ـ در صورت تجويز خطا در حق آن ـ
و عامل جلوگيري  ،كه منكر آن تكفير گردد ،گذاري، حجت همگاناشتباه اساس قانون
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 ي آناز پرداختن به امر اجتهادي شود كه گاهي به وسيلهدر راستاي فرد توانا بر اجتهاد 
  .گرددرهنمون ميبه حق و راستي 

پس در اينجا جهت خطا بر حجت اجتهاد ترجيح داده شود و مانع از امر به پيروي از 
روي از مجتهد يا مكلف نمودن مجتهد به دنباله ي پيشين گردد ولي امر بهآن به شيوه

باشد چون ي سابق نميي اجتهادش چنين نيست چه اين نوع به شيوهپيروي از نتيجه
وان حجت همگان و اساس شريعت قلمداد نشده و مانع از اجتهاد همان اين حكم به عن

. گرددي نخست را به بار آورد، نمياي خالف نتيجهكه نتيجه ،مجتهد از اجتهادي ديگر
پس در اينجا ترجيح جهت خطا بر جهت اجتهاد الزم نيست، بلكه به خاطر ضرورتي كه 

ور دادن به پيروي كردنش صحيح بدان اشاره كرديم عكس آن صادق است و لذا دست
  .است

وقتي اين نكته را مالحظه كردي بدان كه حق ـ در انتقاد از اين دليل ـ همان نقطه نظر 
ي آنها و استنتاج يكي از ديگري كه منكر رابطه ،، است3/239اسنوي در شرح منهاج 

  .شد
بلكه  ،گويدداند به صورت مطلق نميزيرا كسي كه خطاي اجتهادي را جايز مي

دانسته و سپري شدن مدت زماني كه امكان وري را هم شرط ميفتصحيح و تالفي 
داند، از اين پيروي كردن از او در آن وجود داشته باشد و پيش از هشدار دادن، جايز نمي

  .گرددروي كردنش در امري اشتباه تصور نميرو لزوم دنباله
شود، و بور برايت روشن مياز بحث و بررسي اين دليل علت شرط گذاشتن شرط مز

اينكه معقول نيست كسي كه معتقد به جو از سر زدن اشتباه بدون تصحيح و جبران باشد 
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تصوري  ،شود اختالف نظري كه عضد بدان اشاره كردو همچنين برايت مشخص مي
  1.است ي خالف واقعغلط و پندار

پيروي از حكمي دستور دادن به ساير افراد امت جهت : ي بحث اين است كهنتيجه
آور عليه ايشان باشد و نتواند به رد و انكار آن بدين معني كه حجت الزام ،اشتباه

اين چيزي است كه شك و ترديدي در آن نيست گرچه . باشدبپردازند، جايز نمي
  .مخالفان در راستاي منع و نپذيرفتن آن بكوشند
اجتهاد از اساس، يا تجويز يا جايز نبودن : جايز نبودن اين امر مستلزم سه چيز است

آن به شرط معصوم بودن از ارتكاب اشتباه و يا جايز دانستن آن همراه تجويز اشتباه به 
  .شرط تصحيح و تاييد نكردنش

ي گذشته دليلش را روشن نموديم ـ ي اول و دوم ـ چنانكه در مسالهاعتقاد به گزينه
  .ماندي سوم باقي ميجايز نيست پس تنها گزينه

هر گاه امت بر حكمي اجتهادي اجماع كردند، اجماع و اتفاق نظرشان : دوم دليل
 ،گردد؛ علت دارا بودن اين امتياز اين است كه چون امتمعصوم از خطا قلمداد مي

  2.تر استپيروان پيامبر هستند لذا خود پيامبر به دارا بودن جايگاه و امتياز مزبور شايسته
ـ اگر اين 1: نتقاداتي متوجه اين دليل شده استبر اساس توضيحات كتاب المسلم ا

  .گرديدبود اجماع به هنگام تعارض بر نص مقدم نميدليل صحيح و درست مي

                                           
 .)2/374و شرح المسلم  3/300، التقرير 2/304، شرح مختصر 4/293االحكام ( -  1
 )2/374و شرح مسلم  3/300التقرير ، 2/304، شرح مختصر 4/293االحكام ( -  2
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پيش انداختن اجماع بر نص : دهد كهشارح المسلم اعتراض باال را اينچنين پاسخ مي
 به خاطر عصمت بيشتر او نسبت به نص نيست، بلكه بدين سبب است كه اجماع پرده

دارد، يا ضعفي در ثبوت بر مي) گر ما متاخران به آن پي نبرده باشيم(از روي نسخ كننده 
  .آيدنص وجود داشته و يا قابل تاويل است وگرنه ميان دو دليل قطعي تعارض پديد مي

پذيريم گويد ـ ما نه تنها وقوع و امتناع اشتباه در اجماع را نميـ چنانكه آمدي مي2
ائمه معتقدند، بلكه تصور منعقد گشتن اجماع از طريق اجتهاد را  همانگونه كه برخي

  .قبول نداريم
ي اجتهاد را هم گويد ـ ما اگر انعقاد اجماع به وسيلهـ دوباره چنانكه آمدي مي3

اي ديگر از ائمه پذيريم، چنانكه عدهبپذيريم معصوم بودنش از اشتباه و خطا را نمي
  .معتقدند

اي بي اعتبار يعني انعقاد اجماع اند زيرا هر دو بر پايهسست اين دو اعتراض ضعيف و
اند مگر اينكه گفته شود از طريق اجتهاد و معصوم بودنش از خطا و اشتباه، بنا نهاده شده

  .منع كننده داراي مذهب نيست
كه مقام  ،داراي برترين ويژگي گويند ـ پيامبر خدا ـ چنانكه آمدي و ديگران مي4

ي انتساب به نيز امتياز عصمت را به وسيله اجماع كنندگان معصوم. باشدينبوت است، م
اختصاص پيامبر . باشدامر و نواهي وي ميي كردن از او و گردن نهادن به اوايشان، پيرو

زند زيرا ايشان بر اثر دارا بودن اولويتش را به منزلت عصمت كنار مي ،ي اينهابه همه
به هنگام دچار شدن به خطاي اجتهادي وي را به راه  ويژگي برتر از آن و وحيي كه

  .گردد از آن بي نياز استراست رهنمون مي
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آيد، چون آنان تنها از ثبوت آن براي اهل اجماع برتر بودن ايشان از پيامبر الزم نمي
مانند مقام  ،باشداند پس امتياز و بزرگي از آنِ او ميي پيامبر بدان دست يافتهبه وسيله

باشد و ت كه براي امام نيست و مقام امامت براي پادشاه و رئيس حكومت نميقضاو
  1.در اينجا نيز چنين است. نها نيستي كاستي و نقص آنشانه

آيد؛ بلكه از تر الزم نميتر هم تعارض مقام باالتر و پايينو از بي نيازي از مقام پايين
اشد؛ به ويژه وقتي آن كسي كه شود گرچه منافاتي هم وجود نداشته بآن بي نياز مي

ي كسي كه از او بلند مرتبه است بدان دست يافته تر است به واسطهداراي مقام پايين
تر ي پايينباشد، و به ويژه هنگامي كه امر ديگري وجود داشته باشد كه وي را از آن رتبه

  .مانند فرود آمدن وحي بر او و تصحيح خطاها و اشتباهاتش ،بي نياز سازد
آيد، بلكه اجماع آنان وحي بر ايشان فرود نمي زيرا ،ولي اجماع كنندگان چنان نيستند

  .گرددتنها بعد از متوقف شدن و پايان دوران نزول وحي منعقد مي
ثبوت آن براي باالتر الزم نيايد و آنگاه جايز  ،تروقتي از ثبوت عصمت براي پايين

، پس تنها اثبات وجود و عدم آن دليل گرددمنتفي تر هم اثبات و هم باشد براي آن باال
  2.دليل ارائه داديم) خطا و اشتباه(است كه پيشتر جهت اثبات معصوم نبودن وي از آن 

اينكه ثبوت آن براي : شود كه گفتكمال روشن مي انتقاد بدين ترتيب بي اعتباري
ي بهتر موجب وجودش براي فرد باالتر نگردد وقتي است كه ميان مرتشخص پايين

                                           
 .)2/374مسلم و شرح ال 3/300، التقرير 2/304، شرح مختصر 4/293االحكام ( -  1
 .)2/304شرح مختصر ( -  2
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ولي اگر منافات وجود نداشته باشد مقتضي  ،تر تضادي وجود داشته باشدباالتر و پايين
  1.موجود است ،بودن

اگر ارتكاب اشتباه در حق پيامبر جايز باشد نسبت به راست يا اشتباه بودن : دليل سوم
آورد و آن نيز باعث اختالل و آسيب رساندن به هدف و هايش شك به بار ميگفته
  2.گرددمي) اين حكم حكم خدا است: گويديعني اينكه مي(ود بعثت مقص

پذيريم تجويز خطا در اجتهاد شك و ترديد به بار ما نمي: پاسخ آن بدين گونه است
اگر وجود ترديد در حكم اجتهادي را . كندآورد زيرا تاييد خداوند كار را تكميل ميمي

كم خاص مخل به مقصود بعثت گردد؛ كنيم اين شك در اين حنيز بپذيريم قبول نمي
بلكه جايز بودن خطا در امر رسالت و تبليغ وحي ـ بدين گونه كه تغيير و تبديلي در آن 

گردد كه چنين چيزي هم به دليل تصديق معجزه منتفي ايجاد نمايد ـ مخل به آن مي
  .آيداست و از تجويز خطاي اجتهادي جايز بودن خطاي تبليغي الزم نمي

المسلم پاسخ : ي كتاباند ولي نويسندهويسندگان پاسخ نخست را برگزيدهي نهمه
دوم را انتخاب كرده كه حق هم اين است، زيرا ناشي از اجتهاد پيامبر و مدركي است كه 

و آن هم به هيچ وجه با شك و  ،توان به رد و انكارش پرداختعمل بدان واجب و نمي
  .تن وجود شك در آن استولي جواب دوم پذيرف ،آيدتريد گرد نمي

اند گو اينكه اتفاق خود را مبني بر اينكه ايشان وقتي اين پاسخ دوم را انتخاب نموده
آن شرطي كه حكم . اندتجويز خطا مشروط به تصحيح و تالفي است، از ياد برده

                                           
 .)298و  3/310التقرير ( -  1
 .2/372و شرح المسلم  3/300، التقرير 2/304، شرح مختصر  4/293ـ االحكام 1
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اجتهادي پيامبر را از چارچوب ساير احكام مجتهداتي كه وجود شك در حقيقت آنها 
ي وحيي كه به هيچ وجه وجود شك و ترديد در آن ارج كرده و به دايرهجايز است، خ

  .دهدباشد ارتقا ميجايز نمي
ذكر كرده و جالل الدين محلي  3/172آنچه ابن السبكي در شرح منهاج : دليل چهارم

اند مبني بر اينكه؛ صدور روي نمودهاز او دنباله 4/251و ابن قاسم نيز در اآليات البينات 
ه اجتهادي منافي نبوت است و هر چه هم چنان باشد واجب است پيامبران را از آن اشتبا

  .دور نگه داشت
مقصود بعثت به مختل گشتن  ،اگر مقصود از اين تضاد و منافات:پاسخ اين است 

  .باشد كه پاسخش را مالحظه كردياست اين دليل همان دليل سوم مي
ت نقص است و سزاوار مقام و خطاي اجتهادي صف: و اگر مقصود اين است كه

  دليل آن چيست؟ آيا معجزه است يا چيز ديگري؟: گوييمباشد، ميجايگاه پيامبري نمي
اند و اگر چيزي ديگر اگر معجزه است ايشان جهت داللتش را بر آن روشن ننموده

  .اند و نه جهت داللتش رااست آنان نه آن را بيان نموده
ن گفت خطاي اجتهادي به عنوان صفت نقص و كاستي تواچطور مي: گوييمآنگاه مي

كه اجتهاد از لحاظ مقام پيامبرش براي او ثابت  ،گرددبراي مقام نبوت محسوب مي
نگشته بلكه از اين لحاظ كه مجتهد و طاقت و توان خويش را در دليلي ظني جهت 

گر سزاور ستايش و داراي استخراج حكم شرعي از آن صرف نموده است و كوشش
  :است گرچه به هدف نيز دست نيافته باشد، به قول شاعر شپادا

 احجو ليس علی ادراک الن −و علی ان اسعی
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ي من است و رسيدن به هدف خارج از توان و چارچوب سعي و تالش وظيفه(
  .)باشدمسئوليت من مي

ي پيامبر تبليغ وحي و دين خدا است اجتهاد جزو وظايف پيامبري نيست، بلكه وظيفه
  .شودبه هيچ وجه در آن دچار خطا نمي كه

اگر ادعاي نقص بودن خطاي اجتهادي بدون دليل جايز باشد، قائل شدن به دور نگه 
: كند هچمون داشتن پيامبر از امور زيادي كه طبيعت و سرشت آنها را ايجاب مي
  .باشدآشاميدن، نوشيدن، قضاي حاجت كردن، خوابيدن و جماع كردن، جايز مي

ي استدالل كننده نيست فرصت را غنيمت شمرده و در چيزي سخن رو شايستهاز اين 
به ميان آورد كه واالترين مقامهاي دنيا است و از طريق ادعاي دور نگه داشتن آن منزلت 

با اطمينان از اينكه مردم از بيم لغزش و به  ،و مقام به حمايت و تاييد مذهبش بپردازد
ه براي صاحب آن مقام و جايگاه در دل دارند، از تعرض اي كخاطر تقدير و احترام ويژه
  .ورزندو استهزا بدان امتناع مي

: اگر فرضاً زمينه براي تو مساعد شود و بالفاصله پس از پايان اجتهاد از پيامبر بپرسيد
آيا تو از اين حكم استنباطي پيش از آنكه خداوند تو را مورد تاييد قرار دهد، اطمينان 

: كهدهدبت به آن گمان و ترديد در دل داريد؟ ايشان پاسخت را چنين مييا نس ؟داريد
دهد حال آنكه فرض بر اين است حكم چگونه پاسخ يقيني بودن را مي وگرنه.گمان دارد

  باشد؟او حكمي اجتهادي و نشأت گرفته از دليلي ظني مي
ه او به ظني بودن حكم اجتهاديش متضمن اين است ك بنابراين اعتراف ايشان 

پس خود صاحب آن . دانددچار شدن به اشتباه را در آن حكم نسبت به خود جايز مي
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كند، بلكه از آن به خدا پناه برده، اعتقاد بدان مقام به تجويز خطا در احكامش اعتراف مي
كتابها را از  ،ي آن بي اعتبار و الزم استگوينده: اند و ندا در دهيمرا تنفرانگيز دانسته

  1.رسي آنها پاكسازي نماييمقد و برن
در اگر جايز بودن اشتباه : كند مبني بر اينكهالدين سبكي ذكر ميآنچه تاج: دليل پنجم

گيري ـ آيد برخي مجتهدين ـ در حال هدفحق پيامبر وجود داشته باشد، الزم مي
ين برخي مجهتد نتر شدكامل(نتيجه . تر از ايشان ـ در حال به خطا رفتنش ـ باشندكامل

نيز ) تهادي در حق ايشانتجويز خطاي اج(مقدمه . كه باطل و بي اساس است) از پيامبر
  2.همينطور

نيز كه به هدف اصابه كرده،  ارتكاب خطا در حق اين مجتهد: ييمگودر پاسخ بدان مي
به حق اصابه كردن هم نسبت . جايز است، و از طريق اجتهاديش بدان دست يافته است

گر بدان اشاره كرد، دچار اشتباه شده شد كه بنابر احتمالي كه استداللابيبه پيامبر جايز م
گرچه پيامبر بدون شك از . از اين رو هر دوي آنها از لحاظ اجتهاد مساوي هستند. است
تر و واالتر است ولي ايشان از اين جنبه دچار اشتباه نشده بلكه از ي پيامبر كاملجنبه
  .استي نخست مرتكب آن گشته جنبه

گيريش و خطاي پيامبر، برتري اگر هم بپذيريم مجتهد به دليل هدف: از اين گذشته
يافته است چه اشكالي دارد، كه اين برتري يافتن امتيازي جزئي و موجب برتري وي در 

بيني كه منافاتي با امتياز كلي ندارد مگر نمي ،شود؟ لذا امتياز جزئيي نواحي نميهمه

                                           
 .)173ـ 3/172شرح ابن السبكي بر روي منهاج ( -  1
 .)173ـ 3/172شرح ابن السبكي بر روي منهاج ( -  2
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ي اسيران بدر ـ چطور برتري يافت آنجا كه پيشنهاد كشتن در قضيه اميرالمومنين عمر ـ
آنها را كه عزيمت بود، داد، ولي پيامبر پييشنهاد ابوبكر مبني بر فديه گرفتن از آنها را كه 

  1رخصت و خالف اولي بود، انتخاب و به اجرا در آورد؟
تان خرما ـ بنگر كه ي گرده افشاني درخدر قضيه ي پيامبر بزرگوار سپس، به فرموده

ي ايشان خطاب به و به گفته »تر هستيدشما نسبت به امور دنيايي خود اگاه«: فرمود
بگوييد و اظهار نظر كنيد چه من هم در چيزهايي كه وحيي برايم فرود «: ابوبكر و عمر

پيامبر خدا روز جنگ احزاب راجع به : و به اين حديث كه »نيامده همچون شما هستم
جات مدينه به مشركان با سعدبن معاذ و سعدبن عباده به مشورت و ي ازميوهبخشش نيم

اگر اين وحي است گوش به فرمانيم : ايشان گفتند. رايزني پرداخت، تا دست بردار شوند
دهيم، ما و ايشان در و اگر هم راي و اظهار شخصي است جز شمشير را به آنان نمي

ز در ججات مدينه را نبوديم، و آنان ميوه هيالدوران جاهليت داراي دين و چارچوبي ا
داند، پس اكنون كه خداوند مرا به صورت خريدن يا به مهماني رفتن به كسي نمي

ي دين و عزيز و سربلند گردانيده ننگ و پستي را به آنان بدهيم؟ جز شمشير را واسطه
  2.در آورديدگاه ايشان را به اجرا در نهايت د پيامبر خدا . كنيمنصيبشان نمي

ي بدر لشكريان كنار وقتي پيامبر خدا در غزوه: و همچنين اين حديث را بنگر كه
خطاب به  3)يا اسيدبن حضير(ترين چاههاي بدر فرود آورد، حباب بن منذر نزديك

                                           
 )2/374شرح المسلم ( -  1
 .)2/96االسرار  كشف( -  2
 .930الكشف الكبير ـ  -  3
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توانيم اين منزلي است كه خدا به تو فرمان داده كه نمي! اي پيامبر خدا: ايشان گفت
بلكه تنها : يا نظر شخصي و جزو فنون جنگ است؟ فرمود ،تغييري در آن ايجاد كنيم

جاي مناسبي نيست به  ،اين جا: حباب گفت. ي خود و جزو فنون جنگ استأر
حل اقامت بيفكنيم رترين چاه از لشكريان دشمن لشكريان دستور بده تا در كنار نزديك

ل كرده و را پر از گ ييم، آنگاه ديگر چاههاآدانم فرود مياواني آب آن را ميچون من فر
زنيم حوضي درست كرده و پر از خيمه مي، كنيم بر روي چاهي كه كنار آنخرابشان مي

پيامبر . كنيم، در نتيجه ما آب را براي نوشيدن در اختيار داريم و آنان ندارندآبش مي
راي : جبرئيل فرود آمد و گفت: مدهآدر روايتي ديگر . راي خوبي اظهار داشتي: فرمود

  1.رست همان است كه حباب بدان اشاره كردد
غير از پيامبر به حق اصابه : دهند كهاين وقايع و امثال آنها اين نكته را بدست مي

جز اينكه موجب . ي استخراج احكام كلي هم بوده باشداند گرچه در غير از زمينهكرده
امتياز او ـ  هك هو هيچ كس نگفت) بنابر مقتضاي دليل مخالف(شود امتياز آن ديگري مي

در اين زمينه ـ موجب برتري وي بر واالترين مردم، آخرين پيامبر و پيشواي برگزيدگان 
گردد كه مي) مقام پيامبري(واالترين مقامهاي دنيا  ز ميان ساير افراد بشر ـ براي احرازـ ا

درود و رحمت و بركات بي پايان خداوندي بر ايشان، خاندان، ياران، پيروان و 
  .تدارانش باددوس

                                           
 .)1/376ي الحلبيه قرار دارد السيره النبويه كه در حاشبه( -  1
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گذاري و به مثابه ابالغ دين و اجتهاد پيامبر قانون: آنچه ابن قاسم آورده كه: دليل ششم
شود مرتكب خطا و ي ابالغ پيام خدا نمياز اين رو چنانكه در زمينه. باشدشريعت مي

  1.ه گردد در اجتهاد نيز جايز نيستاشتبا
مالحظه و مد نظر  ،ودن اجتهاد بودنگذار بن است كه اگر مقصود وي از قانونايپاسخ 

گذاري به پذيريم و اگر مقصودش قانون قرار دادن اصل تاييد خداوند است، آن را نمي
انضمام تاييد خداوند باشد درست و در اين حالت به خاطر تاييد و حمايت موجود 

  .دانيمارتكاب خطا را در حق وي جايز نمي
باشد و خداوند سبحان و تثبيت خداوند مي ت از تاييدرگذاري عبادر حقيقت قانون

  .توفيق دهنده، آگاهتر از حق و راستي و نگهدارنده از باطل و نادرستي است

                                           
 .)4/251اآليات البينات ( -  1
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  حجت بودن سنت
  

  معني سنت اي برمقدمه

  :بخش اول
  .حجت بودن سنت ضرورتي ديني است و مسلمانان در اين زمينه اتفاق نظر دارند 

  :بخش دوم

  داليل حجت بودن سنت 
  :سوم بخش

  .شبهات و ابهاماتي كه برخي از منكران حجيت سنت وارد كرده و پاسخ به آنها 
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  پيشگفتار
  

  معني حجيت سنت
  .مقدمات الزم را به پايان برديم و اكنون وارد اصل مطلب خواهيم شد

بدون شك خداوند سبحان تنها فرمانروا و صاحب امر، هيچ جز او نيست و هيچ 
  .هم نوعان خود ندارد مخلوقي حق فرمانروايي بر

  )67و  4يوسف ( )هللا الّ إن احلكم إ(  :فرمايدكريم در اين باره مي قرآن

  ). ست و بسز آن خداا ،فرمانروايي( 
  .ي مسلمانان بر اين امر و لزوم پيروي از حكم و فرمان خدا اتفاق نظر دارندهمه

و نشانه هم  خطاب نفسي خداوند، است و بدون دليل: آنگاه، چون حكم عبارت از
كتاب، سنت، : هاي آن از قبيلتوان از آن اطالع پيدا كرد، خداوند داليل و نشانهنمي

اجماع، قياس و ديگر ادله را برايمان مشخص نموده تا از اين طريق نسبت به حكم مورد 
  .خطاب خداوند علم يا ظن پيدا كرده و بدان گردن نهيم

ل و عالمت حكم خداوند است كه علم يا دلي: بنابراين حجت بودن سنت يعني اينكه
ي آنها لذا هر گاه به واسطه. داردظن را نسبت به آن به ما داده و پرده از روي آن بر مي

ي حكم خدا به علم كامل يا ظن و گمان دست نيافتيم، گردن نهادن و به اجرا در درباره
  :اندجيت سنت گفتهاز اين رو علما در توضيح معني ح. شودآوردن آن بر ما واجب مي

  .لزوم عمل به مقتضاي آن: يعني
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از پرده برداشتن و راهنمايي كردن است، كه  رتپس معناي حقيقي حجت بودن عبا
  .گرددچون حكم و فرمان خدا محسوب مي. آيدلزوم عمل به معناي آن پديد مي

يعني : توان در معناي حجيت سنت گفتاز توضيحات گذشته روشن شد كه نمي
زيرا هيچ كس  ،حكم را در خارج اثبات و ايجاد كرده و پيامبر نيز فرمانروا است اينكه

  .چنان سخني نگفته است

.) و از پيغمبر اطاعت كنيد( 1)و اطيعوا الرسول: (يخداوند به دليل آيه: اگر بگويي

روايي پيامبر نيز شده و اينكه كه آن هم مستلزم فرمان ،پيروي از پيامبر را واجب كرده
شوند نه احكام و فرامين مر و نواهي صادره از طرف وي احكام او محسوب ميااو

از پيامبر جز اين نيست كه خداوند  وجوب اطاعتچون معني . صادره از سوي خداوند
رو در اينجا دو حكم  يناز ا. تن در دادن به كردارهاي ايشان را بر ما الزم دانسته است

ه از طرف خداوند است و واجب نمودن كردار ك ،واجب كردن الگوبرداري: وجود دارد
  .آيدپس پيامبر نيز فرمانروا به حساب مي. پذيردكه از جانب پيامبر صورت مي

ي الگوبرداري و هرگز چنين نيست، چه فرمانروا و واجب كننده: گويمدر پاسخ مي
گردد، تنها خداوند ي امر و خطاب آن از طرف خداوند صادر ميكه صيغه ،كرداري

ي حاوي امر از سوي خداوند صدور صيغه: تمام آنچه وجود دارد اينكه. باشدمتعال مي
  .پيامبر را نشانه و دليل واجب نمودن آن كردار از جانب خدا قرار داده است

                                           
  12-،  تغابن33-، محمد92-، مائده 59نساء ـ  - 1
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ي امر ي در بر گيرندهيغهصاگر : اين است كه) لوسو اطيعوا الر(ي يهآبنابراين معني 
انيد و يقين داشته باشيدكه من آن كردار را بر شما نهي از سوي پيامبر صادر شد، بد

هر گاه خورشيد از خط استوا تجاوز كرد : شودام، چنانكه گفته ميواجب يا حرام كرده
  .امبدانيد كه نماز ظهر را بر شما واجب نموده

اگر دستور تن در دادن به دستورات پيامبر از سوي خداوند : عالوه بر آن ما معتقديم
قانون پس گرچه پيامبر به ظاهر . شدگشت گردن نهادن به آنها بر ما الزم نميصادر نمي

  .باشدو فرمانروا است ولي در واقع تنها خداوند فرمانروا و او صاحب امر مي گذار
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  اول باب

ي و همه است حجت بودن سنت ضرورتي ديني
  ن بر آن اجماع و اتفاق نظر دارندمسلمانا

  
  

اي ديني يا ي اثبات عقيدهدر زمينه به حديث پيامبرصحت استناد ون ترديد بد
  :حكمي شرعي به دو چيز بستگي دارد

حجت و اصلي از اصول و مباني  ـ ثبوت اينكه سنت ـ از لحاظ صدور از پيامبر 1
  .گرددشريعت محسوب مي

  .باشد از پيامبر  شده ـ ثبوت اين امر كه اين حديث از طريقي معتبر و روايت2
ي همه نه ،وم نسبت به تابعين و پسينيان آنان تا روز آخرت و برخي صحابهي دنكته

زند از طريق گوشش يا اي انچه را از پيامبر سر ميچون صحابه. مد نظر است ،آنها
ي دوم ندارد زيرا به برد؛ استنادش به آن بستگي به نكتهچشمش مشاهده و بدان پي مي

باشد و گاهي ه و حضور است از آن بي نياز ميتر كه مشاهدي وجود نيرويي قويواسطه
كند كه در آن صورت آن را به خاطر خوابيدن، حاضر نشدن يا امثال آنها، مشاهده نمي

اي ديگر هاي روايت و شنيدن از صحابهاي ازشيوهبراي اطمينان ازصحت آن به شيوه
  .شودوب مياش كرده باشد، نياز دارد و آن گاه مانند يك نفر تابعي محسمشاهده



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

301

قي كه در اثبات صدور حديث از ريدانشمندان اسالمي نسبت به امر دوم راجع به ط
  .شود، اختالف نظر شديدي دارندبر آن اعتماد مي پيامبر 
علم يا گمان بدان و تواتر و  زحجت اثبات آن اعم ابراي هيچ راهي : اي معتقدندعده

اند، و ت شده انكار كردهياز پيامبر خدا روااز اين رو عمل به هر آنچه . آحاد وجود ندارد
و اينكه آنچه  ،نه از لحاظ صادر نشدنش از سوي پيامبر ،اندخبر دادن از آنرا رد نموده

بلكه از لحاظ ثابت نشدن اين امر صادر شده با  ،گرددصدور يافته حجت محسوب نمي
  .هيچ كدام از راههايي كه بتوان بدانها اعتماد و اطمينان كرد

-، به اين گروه و شبهات و گمانهةفی االحتياج بالسن ةمفتاح اجلن: يوطي در كتابس

  :گويدمي 3زنيهايشان اشاره كرده و در ص 
ولي  ،اند، به نبوت پيامبر اعتراف نمودهاي از آنهايي كه انكار استناد به سنت كردهعده
ان مقام را به خالفت حق علي ـ رض ـ بود، وقتي ياران بزرگوار پيامبر: اندگفته

: دادند، اين عده سرخورده و نوميد گشته ـ نفرين خدا بر آنان باد ـ گفتند ابوبكر
علي . صحابه چون ستم كرده و حق را به صاحبش ندادند از دين برگشته و كافر شدند

ي احاديث را مردود را هم به خاطر عدم استيفاي حقش تكفير نمودند، از اين رو همه
  .انداديث به گمان آنان از طريق گروهي و منحرف روايت شدهشمارند، زيرا اح

بخش و متواتر ي راههاي يقيناخبار و احاديث تنها به واسطه: انداي ديگر گفتهعده
  .اندي اخبار آحاد را رد نمودهگردد و همهثابت مي

يط ي شرااين عده در زمينه. اندو گروهي نيز از هر دو طريق احاديث را اثبات كرده
  :اختالفات زيادي دارند) شودكه اثبات حديث از طريق آن حاصل مي(خبر واحد 
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، نبايد در رابطه با نيازها 1مخالفت ورزد اند كه نبايد راويش با آنحنفيها شرط گذاشته
  2.گير بود و با قياس تعارض و منافات نداشته باشدو مصيبتهاي همه

  .ن مدينه باشدنبايد مخالف عمل ساكنا: گويندمالكيها مي
  .باشد» مرسل«نبايد از نوع حديث : شافعيها معتقدند

پذيرند كه از طريق اصحاب دوست و مورد اعتماد خودشان خوارج احاديثي را مي
از اين رو احاديث از ديد ايشان آنهايي هستند كه پيش از وقوع فتنه و . روايت شده باشد

ي احاديث پس از آن از  و اما درباره ،آشوب مسلمانان به ميان مردم راه يافته باشد
اند چون به گمان ايشان جمهور مسلمانان جدا شده و به مخالفت و ستيز با آنان برخاسته

اند و لذا شايستگي مورد اعتماد قرار گرفتنشان را از روي كردهاز پيشوايان ستمكار دنباله
  3.داندست داده

نشان و يا همفكران آنان روايت شده برخي از اهل تشيع هر حديثي كه از طريق اماما
ي آنان زيرا به عقيده ؛گيرندترك و ناديده ميرا و غير از آن  ،باشد بدان اعتماد ورزيده

  4.تن را نداردكسي علي را به واليت بر نگرفته باشد شايستگي مورد اعتماد قرار گرف
  .و اختالفات ديگري در اين زمينه

. ختالفات و انگشت نهادن بر ديدگاه حق نيستيمما در اين جا در صدد بررسي اين ا
نامه نداردو تنها به صورتي خالصه بدانها پرداختيم تا چه ارتباطي به موضوع اين پايان

                                           
 .2/93شرح جمع الجوامع . البته با اختالفاتي كهدر آن باره -  1
 .همان. نظر ايشانباز با اختالفاتي از  -  2
 .)210االسالمي ـ  تاريخ التشريع( -  3
 .)210االسالمي ـ  تاريخ التشريع( -  4
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ي گرامي خلط نشده و گمان برد اين اختالفات يا برخي از انها در انندهومسائل از نظر خ
  .رابطه با حجيت سنت هستند
حجيت سنت پس از اطمينان از صادر شدن آن از طرف (و اما آيا راجع به امر اول 

  اختالفي صورت گرفته است؟) ـ ص پيامبر خدا ـ
اند، مثل اينكه اي از علما حجيت آن را از جوانب خاصي انكار كردهبي گمان عده

گذاري انكار كرده و معتقد به استناد بدان در ي قانوناي استقالل آن را در زمينهعده
 قرآن: باشند و يا اينكه گروهي ديگر بر اين باورندبه آنها نپرداخته، نمي قرآناموري كه 
گردد و ديگر اختالفات موجود در اين باره كه بعداً به بررسي ي سنت نسخ نميبه وسيله

  .آنها خواهيم پرداخت
ي ثبوت حجيت سنت به بلكه در زمينه ،اكنون موضوع بحث ما اين مسائل نيست

آيا هيچ يك از دانشمندان در آن اختالف نظر داشته و گفته . دازيمپربحث و كنكاش مي
  گيرد؟سنت به هيچ وجه مورد استناد قرار نمي: است

ي تاليف راه در زمينه ي اصولياني كهي و همهوهاي امام غزالي، آمدي، بزددر نوشته
مساله كرده  اي به وجود اختالف در اينايم تصريح يا اشارهاند، نديدهپيمودهرا ايشان 
حال انكه ايشان كساني هستند كه كتب و مذاهب پيشينيان به دقت بررسي كرده . باشند

و اختالفات موجود اگرچه شاذ هم بوده باشد دنبال نموده و اهتمام زيادي به رد آنها 
  .اندركرده

- ميعتنا نإ ي يك دليل هم بر آنبينيم ـ در اين مساله ـ حتي به اقامهبلكه ايشان را مي

ورزند؛ تمام فعاليت و كوششي كه از سوي برخي از آنان صورت گرفته اينكه به خاطر 
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اشاره به چيزهايي كه حجيت سنت در واقع بر انها متوقف است، پيش از پرداختن به 
ولي مقصودشان از آنكار پاسخ به . اندمباحث مربوط به سنت عصمت را پيش كشيده

  .مخالف حجيت سنت نبوده است
ي دليل بر آن ـ بزرگداشت و باال بردن كه هدف آنان ـ از تصريح نكردن به ارائهگو اين

به منازعه و درگيري پرداخته و  جايگاه و منزلت سنت به مستوايي است كه كسي در آن
  .يا توقف كند و اعتقادي نداشته باشد

ر گذارد و سعد نيز دبينيم بر ضرورت ديني بودنش نص مي بلكه عالمه كمال را مي
چرا ايشان : اگر بپرسي: گويد، در اين باره از وي پيشي جسته و مي1/138التلويح : كتاب

از مسائل اصول به اثبات اجماع پرداخته و به همان شيوه به اثبات كتاب و سنت از آنها 
  پردازند؟نمي

، در اين علم منظور كسي است كه نيازمند دليل باشد نظر به اينكه : گويمدر پاسخ مي
حجت بودن كتاب و سنت به دليل تعيين و مقرر شدن آن در علم كالم و شهرتش در و 

ولي اجماع و قياس چنان نيستند، لذا به بحث و  ،ميان مردم بديهي و آشكار است
ي اند كه اثبات احكام به وسيلهبررسي مباحثي همچون قرائت شاذ و خبر واحد پرداخته

  .آنها كار آساني نيست
حجت بودن كتاب، سنت، : گويندمي 1/17المسلم و شارحش : ي كتابنويسنده

اجماع و قياس مربوط به علم كالم است، ولي چون جار و جنجال زيادي از سوي 
خوارج و رافضيها ـ خدا ايشان را سرخورده و نوميد گرداند ـ بر سر حجيت اجماع و 

اما به دليل اينكه  اند وپرداخته قياس در گرفت دانشمندان اصولي به بحث و بررسي آن
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نان امت مورد اتفاق است نيازي به بحث آنها يي متدحجت بودن كتاب و سنت نزد همه
 قرآنداليل مورد اتفاق ميان ائمه :ي منهاج كهآري، اسنوي در حين شرح گفته. باشدنمي

جع به كتاب سنت مخالفت دهريها را: كند كه، از ابن برهان نقل مي...و سنت است
  1.اندكرده

اند و هدف ما اين ي اسالم خارجاز دايره ايشانالبته مخالفت آنان اعتباري ندارد زيرا 
  .است كه ميان مسلمانان مخالفي وجود ندارد

دهريان هستند، جر و بحث با ايشان و اعتبار كردنشان به  ازطرو اما كساني كه هم 
- ه اصل مذهب و ايدهعنوان مخالف در اين مساله كاري بيهوده است بلكه بايد راجع ب

ي اثبات وجود خدا و رسالت محمد فرستادنش به وارد بحث شد و در زمينه انشان با آن
  .كه پس از آن حجيت سنت بي نياز خواهم بود ،ي دليل كردي مردم اقامهسوي همه
دانستم چطور ممكن است در مورد اين مساله ميان مسلمانان اختالف و نزاع كاش مي

ردي عاقل و مدعي گرويدن به اسالم بيايد و در راستاي حجت بودن گيرد و ممي در 
ي عموم سنت به منلزعه و بگو مگو بپردازد؟ با وجود آنكه چنين موضوعي نشانه

توان همراه انكار حجيت سنت معتقد به فرود و نمي ،باشداعتراف نكردن به اسالم مي
ي جز از طريق گفته رآنقزيرا سخن خداوند بدون  ،امدن آن از سوي خداوند بود
اين كتاب جزو : مبني بر اينكه است؛ ي معجزه ثابت شدهپيامبري كه صداقتش به وسيله

پس آيا غير از الحاد و بي ديني و . شوداست كه به گمان او حجت محسوب نمي قوانيني

                                           
 .)1/38شرح اسنوي ( -  1
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ي كلي دين است چيز ديگري انكار ضرورت دينيي كه هدف از آن تخريب و بر اندازه
  خورد؟امر به چشم ميدر اين 

آن گفته است بلكه از طريق  قرآنپذيريم كه تنها راه اثبات الهي بودن نمي: اگر بگويي
  .گردداعجاز خودش اثبات مي

توان گفت الهي ، يك سوره و سه آيه از آن نيز ميقرآني ي همهدرباره: گويممي
ارد ولي ويژگي اعجاز در ي پيامبر ندبودنش از طريق اعجاز ثابت شده و نيازي به گفته

پس ـ آن گاه . اي وجود ندارد تا دريابيم سخن خداوند استدو، يك يا دو بخشي ازآيه
اي از يا سوره قرآني ي اعجاز همهپيامبري كه صداقتش به وسيله ـ جز از طريق سخن

ريم كه سخن خداوند توانيم به اين نكته پي ببآن و يا ديگر معجزات ثابت شده نمي
  1.شودب ميمحسو

روي  قرآناي ديني و يا اثبات حكمي شرعي هر گاه به ما در استداللمان بر عقيده
ي پيامبر حجت دهيم، لذا اگر اين گفتهاي يا بخشي از آن مورد استناد قرار ميآورديم آيه

  .توانيم به يك آيه يا جزئي از آن استناد نماييمبه شمار نيايد نمي
ماني لاي يا بخشي از آن ضرورتي ديني است كه هيچ مسهبودن آي قرآنمخفي نماند 

به هيچ وجه توان انكار آن را ندارد و همچنين استناد به چيزي از آن جهت اثبات 
ي ضروري بستگي به اصل حجيت سنت داشته باشند وقتي اين دو مساله. حكمي شرعي

به انكار حجيت پس چگونه امكان دارد مسلماني اقدام  ،يابدخود اصل نيز ضرورت مي
  و يا شك و ترديد در آن بكند؟

                                           
 .)33ـ 1/32ي سيد بر روي مختصر حاشيه( -  1
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شود قائل به ضرورت ديني نبودن آن شد با اطالع از اينكه دانستم چطور ميكاش مي
بسياري از مسائلي كه فقها بر آنها اجماع كرده و جزو ضروريات ركعات دين محسوب 

ي فرض بر گردند كه انكار آنها موجب ارتداد خواهد شد چون شمار ركعات نمازهامي
  آن متوقف است؟ و چطور چيزي ضروري به امري غير ضرور بستگي خواهد داشت؟

. ضرورتاً باطل و بي اساس استبي نظير گمان امكان دريافت اين مسائل از كتاب 
پيشينيان ما در آن . باشدكوشش براي اين فهم كاري بيهوده و دنبال كردن چيز محالي مي

  .اندبه ناتواني خود اعتراف كردهباز هم  ولي ،باره از ما تواناتر بوده
تواند وقتي اين مسائل به حجيت سنت بستگي داشته باشند، چگونه انسان مسلمان مي

به انكار و منازعه در آن بپردازرد، با وجود آنكه منازعه در آن مستلزم نزاع در اين مسائل 
چه ايمان عبارت است  ،دانجامنيز خواهد شد؛ و اين هم به ارتداد و از دين برگشتن مي

: اگر گفته شود. تصديق هر آنچه پيامبر خدا به عنوان دين و پيام خدا آورده است: از
  .دليل اين احكام اجماع است كه به حجت بودن سنت بستگي ندارد

چه اجماع بايد سند و پشتيبان . اي استي بيهودهاين سخن گفته: گويمدر پاسخ مي
ين مسائل كتاب نيست زيرا امكان دريافتشان از آن وجود داشته باشد اين هم ـ در ا

قياس در مواردي كه اصل معقول : باشد ـ گرچه معتقد باشيمقياس هم نمي. ندارد
ي اختيارات المعني دارد مستند اجماع خواهد بود ـ زيرا بسياري از اين مسائل از حيطه

پس به ناچار . ر آن حمل كرداند و داراي اصلي نيستند كه بتوان جزئيات را بعقل خارج
- ماند كه به عنوان مستند آنها معرفي شود بلكه علما اجماع كردهي سنت باقي ميگزينه
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مستند اين مسائل تنها سنت است و اين امر مستلزم اجماعشان بر حجيت و : اند
  .ضرورت سنت خواهد شد

ناء معترف و ي مسلمانان بدون استثهمه: سپس، در علم كالم و اصول مقرر شده كه
از دروغ عمدي در اخبار تبليغي و مربوط به دين و نيز قائل به  قائل به عصمت پيامبر 

 ،هستندر اساس ديدگاه قاضي و همفكرانش تاييد نكردند وي در دروغهاي اشتباهي ـ ب
  .گرددشان بدون شك مستلزم حجيت سنت مييكه راستگوي

به اين عصمت است ـ پس از آن ـ  بنابراين چطور امكان دارد مسلماني كه معتقد
ي مدعي است، معيار شاهد بر عهده«: انكار حجت بودن اين احاديث و امثال آنها نمايد

ام مردم را  كشتار نمايم تا اينكه به يكتايي قبولي كردارها تنها هستند، فرمان داده شده
ا را تنها به آورند، جبرئيل همراه من نماز خواند، اي مردم من شمخداوند ايمان مي

. دارم كه خداوند دستور داده و يا از آنها جلوگيري كرده استچيزهايي امر و يا باز مي
كتاب : ام كه تا بدانها تمسك ورزيد گمراه نخواهيد شددو چيز را ميان شما فرو گذاشته

  .»خدا و سنت پيامبرش
-كند چطور ميخبار تبليغي و امثال آنها اذعان ابه حجيت اين  انوقتي انسان مسلم

  تواند حجيت او امر، نواهي كردارها و تاييدهايش را انكار و زير سوال برد؟
 »،...دو چيز را ميان شما«: و حديث »،...من شما را تنها به«: پس از آنكه حديث

  !كند؟اقرار و اعتراف ميو بدان گردند، تصديق و تاييدات پيامبر حجت محسوب مي
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از گفتارها، كردارها و تاييداتش ـ پس از اعتراف به و آيا مگر انكار حجيت چيزي 
 ،همزمان با اعتراف به طلوع خورشيدبودن آنچه گفتيم ـ به مثابه قائل به وجود شب 

  !نيست؟
، اين مساله را به 2/33جامع بيان العلم و فضله : بيانات ارزشمند ابن عبدالبر در كتاب

شود، تداد و انحراف از دين ميسازد كه انكار حجيت سنت موجب ارخوبي روشن مي
  :گويدمي

  :گرددسنت نيز به دو بخش منقسم مي. ارزشمند است ،اصول علم كتاب و سنت
اين بخش در صورتي كه . سينه نقل شده است يكي از آنها اجماعي است كه سينه به

-ي معذرتها محسوب ميوجود نداشته باشد از داليل استوار و برطرف كننده اختالف

كسي اجماع ايشان را رد كند نصي از نصوص خدا را رد كرده كه موجب  گردد و
چون از اجماع . گردددرخواست توبه از او و ريختن خونش اگر توبه نكرد، مي
  .مسلمانان خارج گشته و راهي خالف راه ايشان را پيموده است

ز منظر اين نوع ا. باشدخبر افرادي مورد اعتماد و با سندي متصل مي ،نوع دوم سنت
: اي هم معتقدندشود و عدهدانشمنداني كه مورد اعمتاد و الگو هستند، موجب بدانها مي

  .گرددموجب علم و عمل با هم مي
يابي كه ايشان حكم اگر در سخنان وي در حين بحث از نوع اولي دقت كنيد در مي

انكار ارتداد را در حق منكر سنت متواتر صادر كرده است و آن نيست جز به خاطر 
حجت بودن سنت ـ از اين لحاظ كه سنت است ـ بعد از اطمينان از صادر گشتن آن به 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

310

نه به خاطر اينكه انكار كرده تواتر ـ در ذات خود ـ  صورتي متواتر از طرف پيامبر 
  .آورد، صرف نظر از اينكه متواتر سنت باشد يا چيز ديگريعلم به بار مي

غداد را ـ كه از طريق خبر متواتر ثابت شده ـ آيد كسي كه وجود بوگرنه الزم مي
  .كافر و مرتد قلمداد شود ،انكار كند

   :فرمايدخداوند متعال مي: گويدهنگام استدالل بر حجيت سنتها مي  1ابن حزم
 mÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ     Ñl   )١٠: الشورى (  

بينيم مي.) گرددميدر هر چيزي كه اختالف پيدا كنيد، داوري آن به خدا واگذار (
لذا . گردانداي كه كمي پيش توضيح داديم، بر ميخداوند مرا به سنت پيامبرش به گونه

تواندـ هنگام نزاع و اختالف ـ به كند نميهيچ مسلماني كه اقرار به يكتايي خداوند مي
  .و سنت پيامبرش برگردد و يا اينكه از دستورات موجود در آنها سر باز زند قرآنغير 

آيد و اما كسي فاسق به شمار مي ،ي حجت بر او ـ چنان كردپس اگر ـ پس از اقامه
خروج از اوامر خداوند و رسول را حالل به شمار آورد و اقدام به آن نيز بنمايد و يا كه 

، اينكه به يكي از دستورات ايشان گردن بنهد و ديگري را اهمال كند، در اين صورت
محمدبن نصر مروزي از . نظر ما ترديدي در آن وجود ندارد شود كه ازكافر محسوب مي

هر كس خبري از پيامبر به وي رسيد و به صحت آن : كند كهاسحق بن راهويه نقل مي
اقرار و اعتراف كرد و سپس ـ بدون بكارگيري تقيه در حاالت استثنايي ـ آن را رد نمود 

  .شودكافر قلمداد مي

                                           
 .،1/99االحكام في اصول االحكام   -  1
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كنيم، تنها به اين خاطر بحث از او به ميان آورديم تا د نميدر اين امر به اسحاق استنا
  .ما در اين زمينه تنها و بي ياوريم كه جاهل و ناداني گمان نبرد

- كافر دانستن كسي كه خالف آنچه از پيامبر خدا به اثبات رسيده حالل مي وگرنه در

  :فرمايديامبر ميدهيم كه خطاب به پشمارد، اين آيه را پشتوانه ديدگاه خويش قرار مي

  m  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »l1           )٦٥: النساء(  

اين آيه به تنهايي كافي است براي كسي كه از نعمت خرد و هوشياري برخوردار و  
و سفارش همچنين به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد و بداند كه اين، پيمان 

  .پروردگار براي ايشان است
ي آزمايش قرار دهد، اگر نسبت به داوري پيامبر پس بايد هر انساني خود را در بوته

داشت، يا تسليم فرمان رسول خدا در دل خدا در هر صحيحي كه بر وي رسيده چيزي 
انش سي فالن و فالن يافت يا به قياس و استحمند و مسائل به گفتهشد و دلش را عالقه

و يا در موارد نزاع و اختالف كسي ديگر جز پيامبر خدا را به داوري گرفت بايد بداند 
-ن محسوب نميؤمي خداوند هم حق است ـ كه او مخداوند سوگند ياد كرده ـ و گفته

و وقتي مومن به شمار نيايد كافر است و قسم سومي وجود ندارد و هر كس كه از  ،شود
مالك، ابو حنيفه، سفيان، اوزاعي، احد و ابو داود ـ رض ـ  اي، يك نفر تابعي،صحابه

  .جوينديشان در دنيا و آخرت از او تبري مياكند بايد بداند كه تقليد مي

                                           
 .ي آن گذشتقبالً ترجمه ـ1
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  :خداوند سبحان فرموده است: گويدسپس مي
  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b     a  `

  o  n   ml        )٦١: النساء(    
به سوي چيزي كه خداوند آن را نازل كرده است و : ديشان گفته شودو زماني كه ب( 

  .)كنندمنافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت مي. به سوي پيغمبر روي آوريد
 ،كه بازگشت همه به سوي او است ،لذا بايد انسان مسلمان راجع به خود از خداوندي

و بيمش شدت يابد مبادا مشمول  بترسد و هنگام تالوت اين آيه خود را بترساند و ترس
اي از بنابراين كسي كه در مساله. گردد ،ورود به آتش جهنم عاملي اين ويژگي نكوهيده

كند و طرف مقابل او را به سوي فرمان مسايل و احكام ديني با ديگري جر و بحث مي
 د بايد بداندكر قلمدادي فالن و فالن خدا و پيامبر فرا خواند ولي او وي را قياس يا گفته

  .متعال وي را منافق نام نهاده است كه خداوند
به اجماع  ،چيز ديگري قبول نداريم قرآنجز : اگر كسي گفت: گويدو همچنين مي

گردد جز يك ركعت ميان زوال شود و هيچ نمازي بر او واجب نميامت كافر قلمداد مي
اندازه كمترين مقداري  زيرا آن ،آفتاب تا تاريكي شب و ركعتي ديگر به هنگام فجر

ي اين سخن كافر گوينده 1.شود و حداكثري هم ندارداست كه نام نماز بر آن اطالق مي
اي از افراط از ميان مسلمانان تنها عده. شودو شرك و خون و مالش حالل شمرده مي

  .اي دارندشوند چنين عقيدهگرايان رافضي كه به اجماع امت كافر قلمداد مي

                                           
 .)2/80االحكام في اصول االحكام ( -  1
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تنها به اجماع چنگ انداخت و موارد اختالفي ايشان ـ از ميان چيزهايي و اگر كسي 
كه نصوص راجع به آنها وارد شده است ـ را فرو گذاشت بر اساس اجماع علما فاسق 

  .شودمحسوب مي
  اهـ. گردنداين دو مقدمه ـ ضرورتاً ـ موجب چنگ انداختن به نقل مي

  

سنت را انكار حجيت  بصره اي از پيشوايان معتزليآيا عده
  اند؟كرده

  
بحث ضرورت حجيت سنت را به درازا كشيديد حال آنكه : شايد كسي بگويد

  :كندواقعيت خارجي خالف بيانات تو است و نقل قولهايت را تكذيب مي
جماع : تاريخ التشريح االسالمي، طي نقل قولي از كتاب: استاد خضري بك در كتاب

گروهي ازپيشوايان معتزلي بصره حجيت :وده كهچنين برداشت نم العلم امام شافعي 
  .كنندسنت را زير سوال برده و انكار مي
روي كرده و آن را تاييد هم از استاد خضري دنباله 1بسياري از نويسندگان معاصر

  .اندنموده

                                           
، استاد عبدالوهاب خالف در بحث ارزشمندي كه در 203ـ 202چون نويسندگان يادداشت تاريخ التشريح االسالمي ـ هم - 1

السطات الثالث في االسالم به چاپ رسيد و استاد محمد ابو : تحت عنوان 600ص  4مجله القانون و االقتصاد سال هفتم شماره 
برخي معتزليان : ولي او تصريح كرده كه مفهوم سخنان شافهي اين است كه 26ـ الملكيه و نظريه العقد : ي كتابزهره در مقدمه

 ..باشداند كه بيانگر قرآن نمياستناد به آن بخش ازسنت را انكار كرده
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  )199ـ 195ص : (مينهزو اينك سخنان استاد خضري در اين 
به عنوان اصلي از اصول شريعت و  و اما راجع به موضوع اول ـ يعني قرار گرفتن

  .انداكتفا نموده قرآني سنت را فرو گذاشته و تنها به اي همهـ عده قرآني تكميل كننده
باب حكايه : (بابي را تحت عنوان 250:االم ص: در جلد هفتم كتاب امام شافعي 

ن از زبان يكي از ايشان در اين به نقل ديدگاه و داليلشا )اقوال الطائفه التي االخبار كلها
هستي  با زبان كساني كه تو از آنان قرآنتو عرب زبان هستي و : گويدآنان پرداخته و مي

در آنفرايض و تكاليف نازل شده . باشيفرود آمده و تو به حفظ و محتواي آن آگاهتر مي
بر وي به هم و دچار شك و  قرآناگر كسي كه حرفي از . از طرف خداوند وجود دارد

 قرآنو خداوند در  ،كشيدوگرنه وي را مي ،خواهي توبه كندگشت، از او ميترديد 
  )تبياناً لكل شيئ(فرموده 

: ي فرايض براي تو يا كسي ديگر جايز است يك بار بگويدپس چطور در زمينه
امر موجود در آن : خاص است و يا يك بار بگويد: فرض آن عام و باري ديگر بگويد

  .براي اباحه است: گويداشاره و اگر هم خواست ب
يك نفر از دو يا سه حديث است كه  ،و اكثراً چيزي كه ـ از نظر تو ـ با اين فرق دارد

رسانيد و تو و همفكرانت هيچ كس را كنيد تا آن را به پيامبر خدا ميديگر روايتش مي
چ اندازيد، هيكه ديده باشيد تبرئه نكرده و او را در صداقت و حفظ و احتياط بيش مي

ام در حديثش دچار اشتباه و فراموشكاري شده ايد، نديدهيك از آنهايي را كه شما ديده
فالني در فالن حديث : گوييدام به بيش از يك نفر از ايشان ميباشد بلكه شما را ديده

اگر كسي راجع به : گوييدام ميدچار خطا گشت و فالني در حديث فالن و شما را ديده
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پيامبر خدا اين را نفرموده بلكه شما به : بگويد) كنيدالل يا حرام ميكه با آن ح(حديثي 
تكذيب آن را يا كسي كه حديث را برايتان نقل و بازگو كرده است، و شما  ،ايدخطا رفته

اي و به همين مقدار كند و طلب توبه از او نكردهيا كسي را كه برايتان حديث روايت مي
  .بد چيزي گفتيد :كنيد كه به وي بگوييبسنده مي

ي خبر كسي كه خودتان توصيفش كرديد ميان چيزي از پس آيا جايز است به وسيله
ـ كه ظاهرش از نظر كسي كه آن را شنيده يكي است ـ تفاوت ايجاد شود و  قرآناحكام 

  اي؟ي عطا و منع قرار دادهبگذاريد و آن را وسيله قرآناخبار ايشان را به جاي 
و هر گاه شما همچنان اخبار آنان را بپذيرد ـ در : طرف گفتسپس : گويدخضري مي

حالي كه ميان آنان چيزهايي هست كه گفتم ـ پس چه كسي شما را به پذيرش اخبار 
  ايشان دستور داده و دليلشان عليه كسي كه آن را رد كرده چيست؟

د هنگامي كه گمان در آن وجود داشته باش: آنگاه مخالف گفت: دهدخضر ادامه مي
دهم قبول ي آن بر خدا شهادت ميو جز آنچه به وسيله ، پذيريمچيزي از آن را نمي

تواند راجع به حرفي از آن ترديد داشته و چنانكه از طريق كتابش كه كسي نمي. كنمنمي
  .دهميا تجويز چيزي جانشين مقام علم و يقين بنشيند، شهادت مي

آيد كه صاحب آن طرز با او چنين بر مي از نقل اين ماجرا و مناظره: گويدخضري مي
آورند چون جايز است نمايد كه علم و يقين به بار نميتنها اخباري را رد مي ،تفكر

راويانش به خطا و فراموشي دچار شوند ولي سنت را از اين لحاظ كه سنت است رد 
بت گردد ثا) مانند سنت متواتر(تا جايي كه اگر از طريقي كه مفيد علم است . كندنمي

  .بدان پايبند خواهد شد
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گروهي سنت را از اين : كندولي امام شافعي ـ در اثناي رد اين مذهب ـ تصريح مي
  .اندنيستند رد نموده قرآنلحاظ كه سنت است رد كرده و گروهي نيز احاديثي كه بيانگر 

: گويندگروهي مي: اندمردم در اين زمينه دو گروه: مخالف گفت: گويدامام در ادمه مي
چه چيزي از : گفتم. باشدبيانگر همه چيز است حديث پذيرفتني نمي قرآندر حالي كه 
: گفت. ي وي را به سوي كار بزرگي سوق داده استآن عقيده: آيد؟ گفتآن الزم مي

هر كس حداقل مقداري از نماز و زكات را به جاي آورد مسئوليت خويش را انجام داده 
اگر چه هر روز يا هر دو روز دو ركعت را به جاي  ،نيست و زمان هم مد نظر و شرط

  .آورد
هر چه در كتاب خدا وجود نداشته باشد هيچ فرض و تكليفي بر : و در ادامه گفت

  .كسي نيست
اش حديث هم درباره شته باشدراجع به آن وجود دا قرآنهر چه : گويندگروه دوم مي

 ،شوديا اينها هم وارد مي ، تقريباد شداشكالي كه بر گروه نخست وار. شودپذيرفته مي
اند كه هيچ ناسخ، عام و اي شدهرد حديث به پذيرش آن روي آورده و گونه از كه پس

  .شناسند كه گمراهي اين دو گروه واضح و آشكار استخاصي را نمي
شافعي شخصيت آن كس را چنان معتقد بوده برايمان : گويداستاد خضري در ادامه مي

ي كند، جز اينكه شافعي در بحث و مناظرهاي بدان نميده و تاريخ نيز اشارهآشكار نكر
يعني (پيرو اين مذهب : كنند تصريح كرده كهخود با كساني كه خبر خاص را رد مي

بصره در زمان خود مركز . اهل بصره است) شمارندي اخبار را مردود ميكساني كه همه
ز آنجا سر بر آورد چرا كه بزرگان و جنبش علم كالم بود و مذهب معتزليها ا
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شايد . معروف بود ،به دشمني با محدثان آنجا نويسندگانشان در آنجا پرورش يافتند و
  .ي اين سخنان نيز كه با شافعي مجادله كرده از آن گروه بوده باشدگوينده

ابو محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبه : تاويل مختلف الحديث اثر: آنچه در كتاب
  :گويدكند كه ميي مرا تاييد ميام اين گمان و نظريه، ديده276ري متوفاي سال نويد

از خداوند بزرگ خواهانم كه اطاعت از وي را مايه ي خوشبختي نمايد و تو را 
پيروز و تو جزو  تو را ، با رحمت و مهربانيشمشمول رحمت واسع خويش قرار دهد

وشته بودي و مرا از بدگويي و تمسخر تو به من ن. پيروان و دوستدارانش قرار دهد
گويي و بسيار نكوهش كردن آنان در كتابهايشان و متهم متكلمان به محدثان و زياده

تا اينكه كردنشان به دروغگويي و روايت اخبار ضد و نقيض، مطلع ساخته بودي 
هم جات افزايش يافتند، نيروها و حمايتها از گروهها و دستهاختالف و نزاع در گرفت، 

سستند، مسلمانان با هم شمني ورزيده، يكديگر را تكفير نمودند و هر كدام از آنان در گ
ي خويش قرار راستاي دفاع و طرفداري از مذهب خود احاديثي را دستاويز و پشتوانه

  .دادند
هاي آنگاه به ذكر احاديثي كه هر كدام از فرقه: افزايداستاد خضري در ادامه مي

و پس از آن نقدهاي تند مخالفان، عليه  ،پردازداند، ميستاويز قرار دادهمتخاصم آنها را د
اهل سنت را با عباراتي شبيه تعبيرات نظام و جاحظ كه از فيلسوفهاي خوش بيان بودند، 

آورد سپس در باب دوم به نقدها و اعتراضات وارده بر فالسفه پرداخته و ايشان را مي
ي وسايل و ابزار تفكر ا وجود ادعاي شناخت قياس و آمادهآنان ب: به باد انتقاد گرفته كه

يل عالف مخالف نظام، ذي مردم با هم اختالف دارند، براي مثال ابو هبيشتر از همه
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اند و بخار مخالف وي ، هشام بن حكم و همچنين شمامه بن اشرس مخالف بخار بوده
ي خودش است كه به ديدگاه ي دينهر كدام از ايشان داراي مذهب ويژه. اختالفاتي ديگر
آن گاه نظام را با تعبيراتي زننده توصيف كرده و . شود و پيرواني داردوي تن داده مي

كند كه شمارد، و اشاره به مسائلي فقهي مينقدهاي وارده بر او از طرف يارانش را بر مي
طالق با : هي او كنظام در آنها با اجماع مسلمانان مخالفت ورزيده است مانند اين گفته

شود گرچه طالق دهند نيتش هم چنان بوده باشد و خواب به هيچ الفاظ كنائي واقع نمي
گردد و انتقادهاي نظام از فقيهان بزرگوار صحابه را اي باعث باطل شدن وضو نميشيوه

پردازد آن كس سپس به بحث ابو هذيل و عبيداهللا بن حسن قاضي جبره مي. كندذكر مي
ي اصول هم باشد به حق اصابت ر مجتهدي حتي اگر اجتهادش در زمينهه: گويدكه مي

كند، ابتداء به ي راي پرداخته و ايشان را بدگويي ميآنگاه به ذكر پيروان مدرسه. كندمي
كند و سپس به امام ابو حنيفه و مسائلي كه در آنها با نصوص مخالفت كرده اشاره مي

ردن جايگاه و منزلت اهل سنت و به تمسخر حاحظ و تالشهايش در راستاي پايين آو
گشايد و وي محدثان ميرگرفتن بسياري ازروايتهايشان پرداخته آنگاه باب سخن را به 

گاهي بدگويان : گويدشمارد و ميترين صفات را براي آنان بر ميبهترين و شايسته
اند چون به نظر ايشان را به باد انتقاد گرفته كه احاديث ضعيف و غريبرا بر دوش نكشيده

آنان حق بوده است بلكه سخنان را روايت كرده و دنبال مسائل غريب و غير مشهور 
ضعيف و حال آنكه آنها احاديث . آوردهستند كه دنبال غريب بودن بيماري به بار مي

اند تا ميان آنها جدايي افكنند و به مردم معرفي كنند كه آن را با هم جمع كرده صحيح
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پس از آن به هدف تاليف كتاب يعني توضيح احاديثي كه به . نيز انجام دادندمسئوليت را 
  .پردازدكريم ناسازگارند، مي قرآنزعم فالسفه با هم متعارض و يا با 

در اين دوراني كه : شود كهاز آن سخنان چنين برداشت مي: گويدخضري بك مي
يا كمي پيش از آن از سوي  الرساله را در آن به رشته تحرير در آورده و: شافعي كتاب

فالسفه جنگ خانمان بر اندازي عليه اهل سنت به راه انداخته شده است كه بيشتر 
بنابراين به طور يقين آن فردي كه با شافعي مناظره . اندفالسفه نيز ساكن شهر بصره بوده

  .كرده از آنان بوده است
ي ه از سوي محدثان به بوتهاين ديدگاه بر اثر صدمات وارد: افزايدسپس در ادامه مي

اصلي از اصول و  قرآنفراموشي سپرده شد و مذهب اهل سنت به خاطر اينكه پس از 
  1.شود، نيرو گرفت و پيروز گشتگذاري محسوب ميمباني قانون

برخي ائمه : چنانكه مالحظه كرديد ايشان از سخنان شافعي چنين برداشت كرده كه
كند كه آنگاه ظن غالب پيدا مي. هم بوده است منكر حجيت سنت بوده و ساكن بصره

  .بخشدجزو معتزليان بوده و ظن خويش را با سخنان ابن قتيبيه تقويت مي
به باور من نه در سخنان شافعي و نه در سخنان كسي كه با وي مناظره كرده چيزي 

ه ظن و گمان ببخشد كه برخي ائمه سنت را از اين لحاظ ك وجود ندارد كه مرا علم يا
اند چون به ه رد آن پرداختهكند بلكه تنها از اين لحاظ بسنت است انكار و رد مي

به ثبوت رسيده است پس او حديث آحاد و  قرآنهمچنانكه  ،اي فراگير ثابت نشده شيوه

                                           
 .پايان بيانات استاد خضري بك -  1
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- اي يقين به اثبات نميمتواتر را به لحاظ اينكه از ديد وي صدور آن را از پيامبر به شيوه

  .باشد يا خود حكمي مستقل در بر گيرد قرآنخواه آن حديث بيانگر . كندرساند، رد مي
شمارد چون طرف بحث و گفتگوي شافعي پس از اما اينكه خبر متواتر را مردود مي

همفكرانش  شروع به توضيح و بررسي ،شودآنكه داليل ايشان را پذيرفته و متقاعد مي
: اما به وي فرمود. پذيرندرا نمي گروه اول خبر: كند كه آنان داراي دو مذهب هستندمي

  .تا آخر آن بحث كه بدان اشاره شد... چه چيزي بر او الزم آمده؟ گفت
بيني كه او قائل نشدن به شمار ركعتهاي نماز كه از طريق سنت متواتر ثابت شده مي

  .داندبر پيروان اين مذهب نخست الزم مي
قطعي  قرآناثبات : اشاره كرده كه اوالً كند چونو اما اينكه سنت بيانگر آن را انكار مي

 قرآنگردد و تبيين چيزي قطعي همانند است و منكر يك حرف از آن كافر قلمداد مي
از لحاظ داللت كه ظني الثبوت  قرآنباشد و تفاوت قائل شدن ميان الفاظ جايز نمي

  .آيداست به عنوان كفر در انكار ثابت بودنش به شمار نمي
جايز نباشد به طريق اولي عمل به خبر  قرآنخبر متواتر و بيانگر  و هر گاه عمل به

  .واحد و غير بيانگر جايز نيست
ي اخبار يعني او آنها را از لحاظ احتمال راه اين است معناي مردود شماردن همه

يافتن اشتباه، فراموشي و دروغ به ميان راويان ـ گرچه به گمان وي به حد تواتر هم 
  .نمايدد ميرسيده باشند ـ ر

اي كه اگر در زمان حيات داند به گونهولي سنت را از اين لحاظ كه سنت مردود نمي
كرد بدانها شنيد و يا كردارهايش را مشاهده ميهايش را ميزيست و گفتهپيامبر مي
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كنيم كه ي شافعي و آن شخص اشاره ميدر آينده به فرازهايي از مناظره. ورزيداستناد مي
  .كندبور را تاييد ميبرداشت مز

- كند كه از ظاهر سخنان امام و طرف گفتگويش چنين بر مياستاد خضري اعتراف مي

  .بردآيد كه وي حجيت سنت را زير سوال نمي
جز اينكه ايشان پس از آن سخنان طرف شافعي را ـ پس از قناعت ورزيدن به اسناد و 

: باره دو مذهب دارند ردماني در آنم: گويدداليل امام ـ مورد استناد قرار داده كه مي
  .بيانگر همه چيز است قرآنمعتقدند كه  چون پذيرد يكي از آنها حديث را نمي

در واقع جز كتاب خدا حجتي وجود ندارد : گويدمعناي اين تعابير كه مي: من معتقدم
و سازد ي احكام و مسايل ديني از ديگر داليل و مدارك بي نياز ميچون مرا در زيمنه

آيد، اين اينكه از حيث سنت بودنش اعم از بيانگر و مستقل اساساً حجت به شمار نمي
  .نيست كه استاد خضري از آن برداشت كرده است

شود، جز اينكه چون سنت در واقع محسوب مي: بدين گونه است كهآن بلكه معناي 
پذير اشد امكاناطمينان از صدور آن از سوي پيامبر كسي كه ايشان را مالقات ننموده ب

ي اخبار حتي حديث پردازيشان در همهنيست، چون احتمال اشتباه كردن راويان و دروغ
ثبات نمود و إي هيچ يك از آنها حكمي را توان به وسيلهمتواتر هم وجود دارد، لذا نمي

ـ كه تنها كتابي است كه ثبوتش يقيني  قرآنبر تكيه واجب است به خاطر ضرورت 
بيينات موجود در آن اعتماد ورزيد و خداوند ـ در آن هنگام ـ وي را به است ـ و بر ت

نمايد زيرا از دست يافتن به آگاهي از سنت مكلف نمي ،ديگر يابي عمل كردن به يقيين
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از ثبوت آن عاجز و ناتوان است، حال آنكه ـ به گمان او ـ تكليف جز در چارچوب 
  پذيردمسائل معلوم و مشخص صورت نمي

تبييني : ي احكام است، اين است كهو كتاب خدا بيانگر همه: يراين معناي جملهبناب
، و باشداند واجب ميكساني كه پيامبر را مالقات نكردهو به روي از آن بر ما  كه دنباله

است كه تنها در كتاب خدا وجود دارد و اما پيروي از تبيينات سنت از چيزي همان  اين
اگر  .توانيم بدان احاطه پيدا كنيم، زيرا معذوريم و نميدوش ما برداشته شده است

امام شافعي در اثناي استداللش ـ كه استاد خضري آنها را بازگو نكرده ـ آياتي را : بگويي
ي طرف جز به خاطر منازعهبلكه نيست اين طور و  1آوردجهت اثبات حجيت سنت مي
  2.كردمام مجادله مياي از آنها با ادر آنها به ويژه آنكه او در پاره

سازي براي اثبات وجوب عمل كردن به حديث زمينه ،مقصود شافعي از آن به باور من
  .و اعتماد بر روايت افراد معتبر بوده است

و آن بدين شيوه بوده كه ابتداء برايش ثابت نمايد كه حجيت سنت محدود به 
ن آنان تا روز آخرت حجت نيست، بلكه بر ايشان و پسينيا   مسلمانان دوران پيامبر 

معقول نيست خداوند عمل به سنت را : سپس برايش روشن نمايد كه. گرددمحسوب مي
اي را بر مسلمانان بعد از دوران صحابه  يا كتاب جماع العلم واجب گرداند و شيوه

دهد كه جز روايت هيچ در نتيجه امام براي او توضيح مي. جهت اثبات آن معتبر شمارد
  ..يابي بدان وجود نداردي دستراهي برا

                                           
 17/21يا كتاب جماع العلم  7/251االم  ـ1
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: گويدوارد اصل مطلب شده و مي ،دليل آن اين است كه امام پس از اشاره به آيات
روشن شده كه مسئوليت ما انجام دستورات و پرهيز از  قرآندر : گويدآنجا كه طرف مي

وليت آيا مسئ: گويدشافعي مي. چيزهايي است كه پيامبر خدا مرا از آنها منع فرموده است
ي ن امر دربارهاگر آ: گفتم. آري: نسبت به ما، پيشينيان و پسينيان ما يكي است؟ گفت

توانيم به خوبي دريابيم كه هر امر پيامبر خدا بر ما واجب باشد، آيا ميروي از اودنباله
  ؟خواهد كرد ي عمل بدان راهنماييمرا از شيوهو بعد  نمودگاه چيزي را بر ما واجب 

آيا جهت اداي مسئوليت الهي در راستاي پيروي از فرامين پيامبر : تمآري گف: گفت
اي جز خبر امبر را نديده است ـ راه و شيوهيخدا، يا كسي يا بعد از تو ـ آنهايي كه پ

كرد كه خداوند يابي؟ و اگر چنان چيزي نبود مرا راهنمايي نميمي دادن از پيامبر خدا 
  .ذيريمواجب كرده مسايل را از پيامبر بپ

حجيت سنت اين شيوه را دنبال كرده و بعد از  ي استدالل بهنيز در زمينه 1ابن حزم
  : ياستناد به آيه

 mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ         ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Øà     ål    )٥٩: النساء (  
داران و ا و پيغمبر اطاعت كنيد و از كارداز خ! ايداي كساني كه ايمان آورده( 

فرماندهان خود فرمانبرداري نماييد و اگر چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا و پيغمبر 
دليل بر اينكه مقصود از : گويدمي) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد ؛او برگردانيد

                                           
 .1/971ام ـ در كتاب االحك -  1
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ن اجماع نامسلما: ست كهباشد اين او حديث رسول اهللا مي قرآناين برگردان به سوي 
آفريند و روحش را سوار جسمش اين دستور متوجه ما و هر كه خدا وي را مي: دارند
بباشد چنانكه متوجه معاصران پيامبر، مسلمانان پس كند ـ اعم از جنيان و انسانها ـ ميمي

  .از او و پيشينيان ما است و هيچ تفاوتي ميان آنان وجود ندارد
-يابي به پيامبر خدا براي ما ميسر نميبه هيچ وجه دست: ايم كهدهبه طور يقين پي بر

اين دستور متوجه كساني است كه : گري فتنه به پا كند و بگويدحتي اگر فتنه. باشد
امكان تحقق اين امر راجع به خداوند وجود . ديدار با پيامبر براي او ممكن بوده است

پس اين گمان باطل گشته و اين كه . ندارد كسي توانايي گفتگو با خداوند را چه. ندارد
و سخنان پيامبر ) قرآن(مراد از برگشتن مذكور در آيه برگشتن به سوي كالم خداوند 

  .ي نسلهاي متوالي به ما رسيده استاست كه در گذر زمان و به وسيله
اي به برخورد و رو در رو سخنگفتن نشده و اصالً اشاره ي مزبور و همچنين در آيه

به طور يقين نيز . تنها امر به برگشتن در آن وجود دارد.يلي هم بر آن وجود ندارددل
باشد؛ دستورات خدا و ميآن به داوري گرفتن  ازمشخص است اين بازگشت عبارت 

از اين رو دستورات ايشان . و برايمان نقل گشته استمي باشد  پيامبر هم در اختيار ما
بدون اينكه در تاويل آن  ،شت به آنها را داده استهمان چيزي است كه آيه دستور بازگ

  .دچار تكليف و مخالفت ظاهر آيه شويم
و نيز تالش امام شافعي ـ پيش از استدالل به آيات ـ در راستاي بي اعتبار ساختن 

اي به اثبات حجت بودن سنت در آنها وجود ندارد بلكه ديدگاه طرف با داليلي كه اشاره
: ي اعتراف طرف بدان است، دال بر اين نكته است كهگيرندهاي كه در بر با شيوه
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اختالف موجود راجع به وجوب عمل به اخبار و احاديث رسيده از طرف پيامبر خدا از 
ها و طرف مقابلش هم به گفته. باشدنه از لحاظ سنت بودنشان، مي ،لحاظ نقل و روايت

ي داليل بيشتري اينكه ارائه جز. استدالالت وي قناعت كرده و از مذهبش برگشته است
  .پردازدايشان نيز به ذكر آيات و نتايج حاصله از آنها مي ،خواهداز امام مي

هر كه زبان كتاب خدا و : به او گفتم: 2520ص  7ها و بيانات ايشان ج و اينك گفته
 احكام وي را فرا گرفته، او را به پذيرش اخبار راستگوياني كه از طرف پيامبر خدا نقل

ي احكامي كه پيامبر آنها را رهنمون شده، وادار و اند، با وجود تفاوت ميان ادلهكرده
اي زبدگان راهنمايي كرده است و همان كس به جاي پيامبر خدا ـ چه تو ايشان را نديده

هايت باشيد آنها تو اگر معتقد به گفته: گفتم ،بله: گفت. ي مردم را در يافته استو توده
آيا تو مانند اين را كه در راستاي پذيرش حديث حجت باشد : گفت ؛ايينستهرا مردود دا

سازد و عليه مخالفت شتر روشن مييدهيد؟ اگر ارائه دادي دليلت را ببه من ارائه مي
گردد، نسبت به كسي كه اي و باعث آرامش خاطر بيشتر براي من ميكرده اقامه حجت

  .گرودمي ي تواز ديدگاه خود برگشته و به عقيده
: ييابي و جملهدر اين سخنان دقت كن كه استداللي بر حجيت سنت را در انها نمي

-اي، مالحظه كن واقعيت امر برايت روشن شده و در ميرا نديده) پيامبر(چه تو ايشان 

شنيد هايشان را ميكرد و گفتهكند اگر پيامبر را مالقات مييابي كه طرف اعتراف مي
چيزي كه جاي ديدار با پامبر را : گويدشافعي به او مي. شدي واجب ميعمل بدانها بر و

  .گرددي مردم است لذا عمل بدانها واجب ميگيرد، خبر نقل قول زبدگان و تودهمي
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كرد، دليل و اگر طرف وجوب عمل به سنت را به هنگام ديدار و مالقات هم انكار مي
اي است چون دليل مبتني بر مقدمه. ادنهشافعي ناقص و طرف مقابلش به وي گردن نمي

بايست پيش از اين دليل آيات را پذيرد و اگر مساله چنان بود ميكه طرف آن را نمي
  .دادمورد استناد قرار مي

ي استدالل به آيات به خاطر انكار ي طرف مخالف با شافعي در زمينهو اما مناظره
ين آيات است كه بر حجيت سنت حجيت سنت نيست بلكه براي اين بوده بفهمد آيا ا

  كنند يا نه؟داللت مي
دليل ديگر بر اينكه اختالفي راجع به حجيت سنت در نگرفته است سخنان امام در 

  :گويدكه ميمي باشد جماع العلم : آغاز كتاب
ي اينكه ام ـ خودش يا مردم وي را عالم دانسته باشند ـ دربارهاز هيچ كس نشنيده
روي از پيامبر گردن نهادن به حكم و دستور او است، د دنبالهيكي از فرايض خداون
، و همچنين در اينكه اعتقاد تنها به كتاب خدا و سنت رسولش دمخالفت ورزيده باش

، و فرمان خداوند راجع به پذيرش باشدروي آنها ميبوده و هر چيز ديگري تابع و دنباله
پسينيان يكي است و نبايد هيچ اختالفي  خبر وارده از پيامبر، نسبت به ما و پيشينيان و

   .راجع به آن وجود داشته باشد
ورزد چز در اينكه فرض و مسئوليت ما پذيرش حديث پيامبر است مخالفت نمي

  .شان خواهيم پرداختاهگروهي كه به بررسي ديدگ
  :امام شافعي در اين جمالت اموري را ذكر كرده است

  .ادن به حكم و دراويش واجب استروي از پيامبر و گردن نهـ دنباله1
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ـ به هيچ وجه قائل شدن به جز كتاب خدا و سنت پيامبرش الزم نبوده و هر چيز 2
  .باشدديگري تابع آنها مي

ـ خداوند بر معاصران شافعي، پسينيان و پيشينيان آنان واجب كرده حديث و خبر 3
  .رسيده از سوي پيامبر را بپذيرند
- ي اخير را به صورت جداگانه ذكر كرده و مياين نكته ،آنگاه در حين نقل اختالف

  ...در اينكه فرض و مسئوليت ما: گويد
در اينكه فرض و : گفتي نخست موضوع بحث و اختالف ايشان بود مياگر نكته

يشان اي ما پيروي از پيامبر، گردن نهادن به حكم و دراويش وپذيرفتن احاديث وظيفه
  .ايجز عدهورزد باشد، مخالفتي نميمي

دستور خدا به ما و آيندگان پس : ي آنها اين بود پس از جمالتتر از همهولي خالصه
. ايبه جز عده: از ما و پيشينيانمان راجع به پذيرش حديث پيامبر خدا يكي است، بگويد

ي استثنائي به تمام مسائلي ولي متوجه شده بود اگر اين عبارت مختصر را بياورد جمله
حال آنكه الزم اين بود تنها به مورد اخير محدود . گرديداشاره كرده بود، بر مي كه بدانها

لذا اين . ي لزوم پيروي از او امر پيامبر خدا وجود نداردگردد چه هيچ اختالفي در زمينه
  .شود به جاي آن آوردعبارت طوالني را كه باعث دفع پندار مزبور مي

سپس فالسفه : 7/250گويد ذكر كرده و مي تريآنگاه ـ بعد از آن ـ عبارت صحيح
راجع به تاييد اخبار وارده از طرف پيامبر به گروههاي مختلفي منقسم شده و ديگران نيز 

برخي از آنان . دانستند ـ دچار اختالف گشتندي مردم ايشان را فقيه ميـ آنهايي كه توده
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يابي به رياست را ر دستروي را افزايش و تامل، غفلت و شتابزدگي دتقليد و دنباله
  .ي هر گروهي مثالي را برايت خواهم آوردبه خواست خدا درباره: كاهشدادند كه

ي يابي كه اختالف در زمينه، در مي...سپس فالسفه: گويدبه اين جمالت بنگر كه مي
  .امكان و عدم امكان تاييد اخبار و احاديث است نه در حجيت سنت

بگويد  ي هر گاه بخواهد راجع به حجيت سنت سخنكنيد شافعآنگاه مالحظه مي
سنت، دستور پيامبر، كردار او و : برد بلكه با تعابيري همچونرا به كار نمي» خبر«ي واژه

تش بر اين است ـ و هر گاه بخواهد ركند ـ چنانكه در الرساله عباميامثال اينها از آن ياد 
خبر از پيامبر خدا را به كار : يد تعبيريابي به احاديث باب سخن بگشاي راه دستدرباره

خوريد كه بيانگر بندد ـ كه در اينجا چنين كرده است ـ و در اينجا به تعبيري بر نميمي
  .وجود اختالف در مورد سنت باشد

در بخش دوم تصريح ايشان به اجماع مسلمانان بر حجيت سنت را بازگو خواهيم 
  .كرد

  .نت بوده باشد معتزلي نيستطرف گفتگوي شافعي اگر منكر حجيت س
 ،كرداگر به فرض هم بپذيريم كه اين طرف و رقيب شافعي حجيت سنت را انكار مي
چه : درست نيست وي را معتزلي قلمدادنمود همچنانكه استاد خضري بك معتقد است

ي گروه نه در كتابهاي اصول نه در كتابهاي عقايد و نه در كتابهاي تاريخ و بررسي كننده
  .جات نقل نشده كه يكي از معتزليان حجيت سنت را زير سوال برده باشدهو دست
متوفاي سال (امام ابو منصور بغدادي : ي اسناد موجود در اين زمينه اين است كههمه

خبر متواتر حجيت : پنداشتنظام مي: گويد، مي 20اصول الدين ـ : در كتاب) هـ429
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: نظاميها معتقدند: افزايدانست و نيز ميدنيست و وقوع آنرا از روي دروغ جايز مي
-درست است امت بر خطا و اشتباه اجتماع كنند چه اخبار متواتر حجت به شمار نمي

آيند زيرا جايز است از روي دروغ واقع شده باشند و لذا اصحابه را مورد طعن قرار 
  .دادند

: اخباري كهنظام حجت بودن : گويدمي 124الفرق بين الفرق ـ : بغدادي در كتاب
  .شود انكار كردموجب علم و يقين نمي

خبر متواتر ـ نظر به خروج : كند كهاز وي نقل مي 125سپس در همان كتاب ص 
هايشان گرانش به هنگام شنيدن خبر از تمركز و فراگيري و ختالف نيتها و انگيزهگزارش
اي از پاره: گويدمي شود و جايز است از روي دروغ به وقوع پيوسته باشند با اينكهـ مي

  .آورداخبار آحاد علم و يقين را به بار مي
تواتر احتمال دروغ : نظاميها بر اين باورند: گويدمي 416المواقف ـ : ي كتابنويسنده

و به رافضيان و لزوم نص گذاشتن بر امام و ثبوت آن متمايل هستند ولي ابو . را دارد
اسواريها نيز همگام با . ن داشت و ابراز نكردعمر نظام آن نقطه نظرات را در دل پنها

  .اندنظاميها حركت كرده
، اعتقاد به حجت 41اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ـ : امام رازي در كتاب

  .نمايدنبودن خبر واحد را از نظاميها نقل مي
از  اي دال بر اينكه نظاميها و همفكرانشان حجت بودن سنت رااز اين نقل قولها نشانه

  .خورداين لحاظ كه سنت است زير سوال برده باشند، به چشم نمي
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ي المواقف از آنان مبني بر لزوم نص بر امام و ثبوت آن و بلكه در نقل قول نويسنده
كه ايشان قائل به حجيت سنت  شودكتمان ابو عمر در اين زمينه، چنين برداشت بر 

  .هستند
ار و حجيت خبر متواتر به وجود احتمال و در استدالل آنان در راستاي عدم اعتب

اند، دليل بر اين است كه ايشان را از دروغگويي خبر دهندگان كه به حد تواتر رسيده
  .ـ ظ صادر شدنش از پيامبر ااند از لحلحاظ راه و روش زير سول برده

در سخنان ابن قتيبه نيز چيزي وجود ندارد كه بتوان با آن انكار حجيت سنت را از 
-ي آنچه از آن برداشت ميهمه. اظ سنت بودن از سوي يكي از معتزليان ثابت كردلح

معتزليان معتقد به استناد به روايتهاي غير خودشان از ميان گروههاي اسالمي : شود اينكه
-نيستند چون يا احتمال دروغ بودن را دارند، يا با يكديگر  متناقض هستند و يا با عقيده

- نه به اين دليل كه چون گفته. صفات خداوند ـ همخواني ندارند ي ايشان ـ يعني انكار

باشد چطور ممكن است چنان بوده باشد حال آنكه خود ابن قتيبه اعتراف ي پيامبر مي
اين قتيبه در كتاب . جويندكند كه آنان نيز همچون ديگران به احاديث تمسك ميمي

اع و جانبداري از مذهب خويش جات براي دفهر كدام از آن دسته: گويدمي 3خود ص 
  .احاديثي را دستاويز خود قرار داده است

ابن قتيبه همان انتقادهاي وارده بر معتزله را متوجه امام ابو حنيفه ـ رح ـ كرده و 
ابو حنيفه حجيت و عتبار : ايشان را به باد انتقاد گرفته است پس آيا بدين معنا است كه

  سنت را زير سوال برده بود؟
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اي از ي انكار و حجيت و اعتبار سنت را به عدهابن حزم مساله: گويمآن مي پس از
كساني هستند كه امت  آنان از جمله: تندروان رافضي نسبت داده و تصريح كرده است

  .بر كفرشان اجماع و اتفاق نظر دارند
خوارج منكر اجماع و سنتها و آداب : گويدمي 19اصول الدين ـ : بغدادي در كتاب

- بدست مي قرآنهيچ يك از احكام شرعي جز آنهايي كه از : دپنداشتنعي بوده و ميشر

وجود  قرآنباشند و لذا حد رجم و مسح موزه را چون در آيند، حجت و معتبر نمي
ندارند انكار كرده و دست دزد را در برابر ديدن كم و بيش بريدند زيرا دستور بريدن 

ي مقدار بريدن است و روايتهاي تعيين كننده به صورت مطلق آمده قرآندست دزد در 
  .اندو معتبر دانستن جاي مخصوص نگهداري اموال دزديده شده را نپذيرفته

حجت  قرآنامروز هيچ يك قياس، سنت و : رافضيها معتقدند:افزايدبغدادي مي
  .از طرف صحابه تحريف گشته است قرآنگردند چون به گمان آنان محسوب نمي
آيد ـ صحت استناد به رج ـ بنابه برداشتي كه از سخنان بغدادي بدست ميبنابراين خوا

كنند نه از لحاظ صادر شدنش از ي اخبار را از لحاظ طريقه و روايت انكار ميهمه
كنند، بلكه مشهور است آنان احاديثي پس ايشان هم در ركاب نظاميها حركت مي ،پيامبر

  .برندان سر بر آورند، انكار و زير سوال ميكه پس از وقوع فتنه و آشوب ميان مسلمان
و اما رافضياني كه چنان عقايد و سخناني از ايشان نقل گشته همچنانكه از سخنان 

  .آيد ترديدي در كفرشان وجود نداردبغدادي بر مي
اي حجيت و اعتبار سنت را انكار آنگاه، جالل الدين سيوطي روشن ساخته كه عده

  :گويدمفتاح الجنه مي: ز كتابنمايند ايشان در آغامي
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اي از دانشها بسان فضاي تهي بدانيد و آگاه باشيد ـ رحمت خدا بر شما باد ـ پاره
يكي از آن ديدگاههايي كه بوي . شوداست كه جز در هنگام ضرورت از انها ياد نمي

 هاي مديد ازرسد ـ و سپاس براي خدا مدتي آن در آن دوران به مشام ميمشمئز كننده
كه سنت پيامبر و  گفتهبين رفته بود ـ اينكه يك نفر رافضي ملحد سخنان فراواني 

 قرآناحاديث روايت شده ـ خدا بر مقام و منزلتش بيفزايد ـ مورد اعتبار نيستند و تنها 
هر حديثي از سوي من به : (آيد و براي اثبات آن به حديثبه عنوان حجت به شمار مي

اصلي برايش يافتيد بدان دست  قرآنرضه كنيد، اگر در ع قرآنشما رسيد آن را بر 
من اين سخنان را اينگونه از او . ، استنادنموده است.)اندازيد وگرنه مردودش شماريد
اي از آنان ارزشي براي سخنانش قائل نشده اند كه عدهشنيده و مردمان ديگري نيز شنيده

  .داندميي آنها را نها و سرچشمهاي هم اصل اين گفتهو عده
لذا خواستم اصل آنها و پوچي و بي اعتباريشان را براي مردم توضيح داده و روشن 

  .آيدسازم كه اين گونه سخنان از بزرگترين بدبختيها به حساب مي
اعم از گفتار و كردار ـ با  ،هر كه منكر حجيت و اعتبار حديث پيامبر: پس دانيد

ي اسالم خارج ـ باشد كافر و از دايرهشرايط معروف خود كه در اصل بيان شده است 
جات كافر و بي دين گشته و خداوند وي را همراه يهوديان و مسيحيان و يا ديگر دسته

اين حديث : روزي امام شافعي حديثي را روايت كرد و در پايان گفت. نمايدحشر مي
ام آشفته آيا قائل به حديث هستي؟ ام! اي ابو عبداهللا: يكي به ايشان گفت. صحيح است
ام، مگر آمده ام؟ مگر از كليسا بيروناي فالني، مگر به مسيحيت گرويده: شد و گفت
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ام و نبايد بدان معتقد ام؟ حديثي را از پيامبر روايت كردهكمربند كشيشان را پوشيده
  باشم؟

ملحدان و گروهي از افراط گرايان رافضي : اصل اين ديدگاه فاسد اين است كه
جات هستند كه آنان هم در دسته قرآندن سنت و اكتفا ورزيدن به معتقدبه حجت نبو
برخي بر اين باورند پيامبر از آن علي بود و جبرئيل در فرود : گردندمتعددي تقسيم مي

-خداوند بس واالتر از آن است كه ستمگران مي. به خطا رفت آوردن آن براي محمد 

  .پندارند
خالفت و جانشيني پيامبر حق : گوينده ولي ميار به نبوت پيامبر كردرگروهي هم اق

وقتي صحابه و ياران بزرگوار پيامبر آن را به ابوبكر ـ رض ـ دادند . علي ـ رض ـ بود
صحابه كافر شدند چون ستم كرده و : اين سرافكندگان ـ نفرين خدا بر آنان باد ـ گفتند

به چنگ آوردن حق  حق را به صاحبش ندادند و علي را نيز تكفير كردند چون دنبال
ي احاديث را مردود شمارند چونبه گمان غلط آناناحاديث از بنابراين همه. خويش نبود

  .طريق گروهي كافر و برگشته از دين روايت شده است
اينها آراء و نظراتي بودند كه اگر ضرورت پرده برداشتن از روي اين مذهب پوچ و 

ي قرون متمادي از دستش راحت شده كرد آن مذهبي كه مردم طبي اساس ايجاب نمي
معتقدان به اين راي در . دانستمبودند، پرداختن به آنها و روشن نمودنشان را جايز نمي

و پس از ايشان نيز به وفور ) ابو حنيفه، مالك، شافعي و احمد(دوران امامان چهارگانه 
ها و مناظره شدند كه امامان و پيروان و همفكرانشان در كالسهاي درس، بحثيافت مي
  .پرداختندميهايشان به رد و تضعيف آنان و نوشته
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من كتابهاي اهل راي را شنيده  :از ابو حنيفه پرسيد «سيوطي از عاصم حكايت مي كند 
از كتاب هر كسي كه در پيروي از : ام حاال از چه كساني احاديث را بشنوم ؟ فرمود 

نها گمراه دانستن و آاساس عقيده  چون اهل تشيع،مگر  ،هوي و هوس ميانه رو باشد
  »تكفير اصحاب است 

نظر ابو حنيفه در مورد شيعه با انچه در مقدمه ذكر كرديم :سپس سيوطي مي فرمايد 
  هماهنگ است 

سيوطي با آن اطالع وسيع و مطالعات مديد در اين مسئله تنها مخالف دو گروه تندرو 
  شيعه را ذكر مي كند 

گوييم چون منكر صحت سند حديث هستند نه حجيت ما با گروه دوم سخن نمي 
حديث ولي گروه اول منكر سنت هستند و با اين انكار حكم كفر بر آنها تطبيق مي شود 

  هستند  چون منكر رسالت پيامبر
و سنت  قرآنيهود و مسيح در انكار حجيت همانند همانگونه كه مخالفت گروه كافر 

  ط اين گروه هم تأثير گذار نيست تأ ثير ندارد پس انكار حجيت سنت توس
  

  كسي كه با شافعي مجادله كرد 
منكر حجيت  قبول كنيم كه فرد مناظر شافعي درخصوصرا  بگ اگر ديدگاه خضري

نها تأثير گذار آالزم است او را از همان گروه بدانيم كه گفتيم مخالفت  ،سنت بوده
 هيچ مانع عقلي وجود ندارد رازي بياوريم، بشمار معتزله گروهاز اينكه اورا نه ،نيست

تا  هگو پرداختو امام شافعي با او به بحث و گفتو هاگربگوييم آن فرد مقيم بصره بود
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در بحث و گفتوگو  اينكهو ،هاي او را بر طرف كند و به دين پاك اسالم برگردد شبهه
  بوده  است قرآناستناد كرده  چون آن فرد معترف به  قرآن امام شافعي به

و با اين بوده، منكر ثبوت سنت ازطريق روايتي مناظر شافعي مي توان گفت :خالصه
   وارد گروه نظاميه يا اسواريه مي گردد  _ انكار

بوده  حجيت سنتمنكر  ن فردآ_همانگونه كه سيوطي گفته است _وحتي احتماال  
  .در اين حالت از گروه اول به شمار مي آيد لذا  ،باشد

دار نمي  ي ما را خدشه مسئلهورت ي صانكار چنين افراددر هر دو حالت  ،بنابراين
منكر رسالت باشد كافر است و  كه چون آنها منكر رسالت هستند و هر كسي ،كند

.                                                                             آب در هاون كوبيدن است ،كافر ورزيدن مخالفت
  .منكر حجيت خبر در باب  ديگر به چالش كشيده خواهد شد

ز نيست هيچ مسلماني گمان كند كه عالم اسالمي با اين توضيحات روشن شد كه جاي
  .حتي معتزله هم منكر حجيت سنت بوده اند

  امري  اين سلمان بدانيماگر آنها را م ؛سنت  حجيت عدم با وجود باطل بودن ديدگاه
ي  دشمنان عليه اساس و پايه چون باب طعنه زدن و هجوم ،است خطر آفرين

اي مساوي  و چنين حادثه ،گذاري در دين مبين اسالم و سنت مطهر باز مي شود قانون
  .اسالم خواندناست با مرگ مسلمين و فاتحه 

نظر  مد  نرانتا يج آ اما ودهبا نيت پاكي اين مسئله را بحث فرم بگ البته استاد خضري
اين ديدگاه به خاطر قدرت ياران حديث و ديدگاه : چون بعد از آن مي گويد نداشته،
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اصلي از اصول قانون گذاري اسالم قلمداد مي كنند  قرآنكه آنرا بعد از  -حجيت سنت 
  .پنهان ماند  –

يعني  ،مي كندبه اجماع استدالل » اصول فقه« همچنين امام بر حجيت سنت در كتاب 
  .همه مسلمانان آنرا قبول دارند پس منكر آن مسلمان نيست 

 نظرداشته، مد تحقق رابعد از آن در حقيقت ايشان تحقق اين امر،  وبحث وخواست 
وبه اهداف خود دست  چه بسا محققان زيادي اشتباه مي كنند اين امر تحقق نيافت،ولي 
  . ابندي نمي

براي اثباتش  وحجيت سنت ضرورت ديني است ؟  :اگر گفته شود چگونه مي گويد
ولي ابن حاجب و شارح و كمال و صاحب المسلم و  ،از علماء نقل قول مي كنيد

   1.صدق خبر رسول ظني است : ديگران در باب تقسيم خبر مي گويند 
مصنف : مي گويند » اسباب علم«همچنين نويسنده عقائد نسفييه و شارح آن در بحث 

موجب    ،واين نوع تأييد شده رسول اكرم است كه با معجزه ثابت شدهنوع دوم خبر «
  »علم استداللي مي شود 

  باشد كه خاطرميبدين  ،اما اينكه موجب علم استداللي است«  :گويد ن ميآ شارح
آشكار ساخته  خويش رسالت يخداوند معجزه را بر دست ايشان براي تصديق دعوا

دق هستند و اگر صادق باشد به مضمون خبرش پس ايشان درآنچه آورده  صا ،است
  »علم ايجاد مي گردد

                                           
  )109ص  2شرح المسلم ج 23ص  2تقرير ج  51ص2شرح المختصر ج( -1
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 است و  حضور فيزيكي چون بر اساس استدالل ،استداللي استاين قول اما اينكه 
صادق  داراي چنين ويژگيي باشد اين خبري هرو  مي باشد،رسالت  خبر تثبيت دال بر

  1.واقعيت دارداست و مضمونش 
كرديد كه بعضي از اصوليين قبل از مباحث سنت در گذشته اعتراف :دليل سوم 

  است  متوقف عصمتبر موضوع حجيت سنت   ،عصمت را بحث مي كنند چون

) جامع(و ابن عبد البر در )احكام(حزم در و ابن  )الرسالة( شافعي در: دليل چهارم 

منافي  ،مفصل در مورد ادله شرعي سخن گفته اند ولي مطالب آنها در بحث خبربطور
را بيان )مخالف استداللي(ضرورت  ،مي باشد پس چرا آنها در حجيت سنتان ت ضرور

  .نمي كنند 
خبر رسول موجب علم استداللي  كه معني قول نسفي اين است: جواب مي دهم 

به اين مفهوم كه چون خبر از طرف رسول اكرم است و او هم از طرف خدا آنرا  ،است
خدا و گرفتن پيام از اهللا نيازمند  استدالل هستيم  ابالغ مي كند براي اثبات اين ارتباط با

و هر استداللي  ،و استدالل اثبات خبر رسالت و عصمت ايشان در تبليغ معجزه است
  .اينگونه باشد صادق است 

شك و  سالت و عصمت ايشان در تبليغ بدونخبر اثبات ر كه ولي اگر توجه كنيم
چون ،موجب علم ضروري است  و هر چيزي همراه شك و گمان نباشد ،گمان است

  .مفيد علم ،مقدمه كبري در دليل گذشته مي باشد و هر چيزي اينگونه باشد صادق است 

                                           
  )9 53ص  1عقائد نسفي ج( . 1



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

338

و كتاب عبد ) 579ص  1ج (ي خيالي  عتراف به ضروري بودن آن به حاشيهبراي ا
  .مراجعه كنيد  180.181الحكيم ص 

كردار و تقريرات سنت حجت است هدف اين نيست كه گفتار و : وقتي كه مي گوييم
،بلكه هدف اين است كه  تحقيق نكنيمدر سند آنها ، اينكه ديگررسول  ذاتاً حجت باشند

  .اين امور از آن جهت كه از فردي صادر مي شوند كه آن فرد حجت است 
هر چيزي از رسول اكرم :تعريف ما از سنت به اين اصل اشاره مي كند كه گفتيم  

  .صادر شود حجت است 
سعد تفتازاني در عقائد نسفي » اما انه استداللي فلتوقفه«مال احمد از قول : گر دليل دي 

اي  گفته مي شود اين كالم از قبيل قياس خفي يا قضيه«اينگونه اعتراض مي گيرد كه 
  » قضيه مي باشدهمان  همراه است كه قياس ان

ت ثابت مي علمي كه با  سن: صاحب عقائد نسفي گفته:بعد از اين توضيحات مي گويم 
  .شود در يقين و ثبوت مشابه علم ضروري است 

مي بينيم سعد تفتازاني بعد از اينكه استداللي بودن خبر رسول را ثابت مي كند به 
  .ضروري بودنش هم اعتراف مي فرمايد 

هستند چون تأييد ) ضروري(ادله نقلي وحياني مفيد حق اليقين : 1خيالي  مي گويد
 . عقلي صرف ولي ادله  ؛زدودن شك و گمان مي شود خدا مستلزم اوج شناخت و

  .چنين نيستند چون اشتباه مالزم عقل است و هرگز عقل از نا صافي پاك نمي گردد 

                                           
   85ص  4ج . 1
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نماز ظهر يا چهار :  يا مي گوييم  ،وقتي كه مي گوييم حجيت سنت ضروري است 
بت شده ن دليل ثااست بدين معني نيست كه اينها بدوركعت بودنش از ضروريات دين 

اند بلكه ضرورت در اين مسائل به معني معلوم و مشخص بودن براي عام و خاص ، 
هيچ   ،مي باشد، چونكه ه استدانا و نادان و هر فرد كه در جامعه ي  اسالمي به سر برد

شك و گمان آنرا قبول مي كنند و نيازمند دليل  نكر آن نيست، و هر كدام بدونكس م
  .نيستند 

دليل  هستند كه بدون مانند خورشيده ليل نيستيم به منزله قضاياييوقتي نيازمند د
صادر بدين سبب  بر منكرين چنين ضرورياتي حكم تكفير يا مرتد  ،پذيرفته مي شوند

از رسول كه با ضرورت  است تصديق قلبي تمام مطالبي«از مي گردد چون ايمان عبارت 
   1» دانسته مي شود )بديهي (

د تمام چيزهايي كه ديني بودنش ميان مسلمانان ايمان مي گوي ا مال احمد در موردي
معلوم و مشهور است به گونه اي كه مردم عادي و بي سواد هم آنرا مي دانند مثال 

پس اجتهادات از اين دائره بيرون هستند  ،وحدانيت اهللا و وجوب نماز و حرمت شراب
  .و انكار اجتهاد كفر نيست 

بيان شد متوجه مي شويم ميان دو قول » ضرورت ديني « خواننده عزيز وقتي كه معني
» خبر رسول اكرم موجب علم استداللي است « و »حجيت سنت ضرورت ديني است«

  .منافاتي ديده نمي شود 

                                           
  58ص  1شرح نسفي ج . 1
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بر مسائل ديني مانند وجوب نماز و زكات با ضرورت ديني و   و همچنين ميان حكم
  :دالئلي مانند و سنت براي اثبات وجوب آنها با قرآن بااستدالل 

  .تناقصي وجود ندارد » قيموا الصالة و آتوا الزكاة أ« و ) طيعوا الرسولأأطيعوا اهللا و (  

خبر رسول موجب علم ضروري يا استداللي نيست چون قاضي ابوبكر و :اگر بگوييم 
اين امكان با ،ممكن است در تبليغ اشتباهاً دروغ صورت گيرد : پيروانش معتقد هستند 

لم ضروري متناقض است و الزم مي آيد كه اجماع بر حجيت سنت صورت وجوب ع
  .نگيرد چه رسد به اينكه حجيتش ضروري باشد

از قول قاضي چنين چيزي استنباط نمي شود چون ايشان براي : در جواب مي گوييم
يعني گفته (را به شرط گرفته است  هشدار وعدم تاييد الهي اشتباهي جائز دانستن دروغ

ولي ايشان )كان دارد كه رسول اكرم اشتباها مرتكب دروغ شود كه معصوم نباشدوقتي ام
  . معصوم هستند پس امكان هم به غير ممكن تبديل مي شود 

  آيا مگر قاضي موافق جمهور نيست ؟
قاضي عقال معتقد به امكان است چون به نظر ايشان معجزه مانع دروغ اشتباهي نيست 

 103غير ممكن تبديل كرده است و قاضي خودش در ص ولي دالئل عقلي امكان را به 
بر اين موضوع اجماع علماء را نقل مي كند پس قاضي قطعاً به وقوع دروغ نسبت به 

  .رسول اكرم قائل نيست
در نتيجه متوجه شديم حتي مشكل به نسبت حجيت سنت در ديدگاه عالماني كه 

بر طرف  –ا هم اختالف دارند هر چند در جزئات ب –معتقدند رسول اكرم گناه مي كند 
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شد چون آنها شرائطي براي صدور اشتباه قرار داده اند كه در واقعيت زندگي پاك 
  .پس مسئله در ديدگاه آنها هم تغيير نمي كند  ،حضرت جامه عمل به تن نپوشيد

ضمنا قبال بحث كرديم احتمال آنها عقلي است و خودشان هم به عدم وقوعش اذعان 
اگر اين امكان عقلي در واقعيت صورت مي گرفت باز هم مسئله را به فرضاً ،دارند 

را در  و عقال انسان قسمت اغلبيت و عموم ،چالش نمي كشاند چون وقوع آن نادر است
   ،واقليت را انچنان درنظر نمي گيردنظر مي گيرد

انگاه اينكاربر عدم خوداري بطور ظني :هرچندكه درپاسخ ان جواب اخرگفته ميشود
  دراين ميان احتمالي وجود داردزيرا  نمايد، داللت مي_قطعي نه_

و گمان نمي ظن  ،چون طرف ديگر قضيه قطعي است: اما در جواب گفته مي شود 
در استدالل آيه اي ظني  ،هرچندكهقطعي است  قرآنمثال حجيت  ،دتواند تأثيرگذار  باش

  .قطعي بودن كتاب را ضعيف نمي كند ،بازهم اين مسالهبا شد
 ظني نمودن مخالف داللت ،ان حجيت و دليل بودن بودن قران وهمچنين قطعي پس
  .نيست مطلوب ان بر
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  باب دوم

  ل حجيت سنت دالي
  

ي ايمان در بيان كرديم كه حجيت سنت ضرورت ديني است و هر كسي كه ذره اقبال 
  نخواهد بودبراي اثبات اين موضوع نيازمند دليل  ديگرقلب داشته با شد 

اما اشكالي ندارد براي پايان دادن به آشوب ملحدان و ريشه كن كردن زنادقه آنهايي 
خواهان مكر و حيله عليه اسالم و بازي به عقل مسلمان مناظره  بحث و بهنگامكه 

  .شود ئهدالئل متقن و قوي ارا، هستند
  :موضوع هفت دليل بيان مي گردد اين براي اثبات

  .    عصمت - 1
  .ييبند بودن و چنگ زدن اصحاب در دوران رسول به سنتبراي پا ييتاييد خدا - 2
  .قرآن - 3
  .      سنت - 4
  .                    سنت اجرا و تنفيذ نمي شود بدون قرآن - 5
  :سنت دو گونه است - 6
  آنچه به منزله وحي است-2وحي -1 
  اجماع - 7
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راي اثبات سنت به سنت چگونه ب :اگر كسي از دليل چهارم اعتراض بگيرد و بگويد
ور نيست ؟استدالل مي شود مگر اين د  

شكل بر طرف مي اگر با دقت به بحث عصمت نگاه كنيم م:در جواب مي گوييم 
و كالمش حجت است به امر و نواهي او  ز فردي كه معصوما بودنچون با خبر. شود
  .الل مي شود داست

كه مخالف ما  ،ش استدالل مي كنيمما با نوعي از سنت بر انواع ديگر: به عبارت ديگر
  .منكر نوع اول نيست

چون اگر منكر نوع اول باشد لجاجت مي كند ، بدين علت كه خون عصمت در  
با اين نوع به اثبات نوع ديگر آن مي پردازيم كه جاي  و رگهاي نوع اول جاري است

  .ظن و گمان  است
هرچند آيه يا آيات استدالل  ،ماستدالل مي كني قرآنهمانگونه كه براي اثبات سنت به 

  .شده تنها از راه خبر صحيح متواتر ثابت شده اند
همچنين با دستورات گفتاري رسول اكرم بر كردار و تقريرات ايشان استدالل مي كنيم 

نشده تا دور  استنادبا نوع دوم سنت  وديگر نوع اول سنت استدالل شده: خالصه
  .ه اثبات رسيده است بلكه نوع اول با عصمت ب. صورت گيرد 
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  )لغزش ناپذيري(عصمت :دليل اول
  

باه و سهو و در ابالغ وحي با اجماع امت از اشت محمد حضرت كه پيشتر روشن شد
و گروهي كه از جهت عقلي معتقد به خالف اين اصل هستند . گناه عمدي معصوم است

  .تأييد نمي فرمايد اجماع دارند كه فوراً خداوند اشتباه او را گوش زد مي كند و آنرا 
به صحت برسد   اهللا هر خبري از رسول كه بنابر اين الزمه عصمت اين است

  .تمسك مي باشد ير است و الزم االجرا و قابلپذصادق و خدشه نا
 ،و حتي احاديث قدسي پذيرفته مي شود قرآنبا اين دليل اقوال رسول اكرم در مورد 

اگاه  !هان« . يكرب روايت مي شودقدام بن معدبو داود و ترمذي از ممثال اگر در سنن ا
اگاه باشيد شايد مردي متكبر بر ،باشيد كتاب خدا و  نمونه آن به من داده شده است 

را حالل و حرامش را حرام بدانيد را بگيرد  حاللش  قرآن: روي صندلي بشيند و بگويد
را بايد تصديق » معتبراست  قرآنگونه نيست حرام رسول اكرم هم مانند حرام ناما اي
  .كنيم

هيچ  نفسي نمي ميرد كه : من گوشزد كرداين جبرئيل است كه به « يا حديث حذيفه 
گار باشيد و رزق و با شد به تأخير بيفتد ، پس پرهيزهر چند الزم . تا رزقش تمام نشود 

چون ، روزي حالل به دست آوريد و به تأخير انداختن رزق شما را به گناه  وادار نكند
  »مت  خدا  فقط  با طاعت  يافت مي شودنع

  :پس وحي دو گونه است ،ايت شده اندهمه اين روايات از انساني معصوم رو
  .كتاب خدا كه تالوت مي شود و معجزه است   
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 .ي نمي آيد معجزه نيست و در عبادت به جا 
نوع  دوم بر اساس نظر محلي و ابن حجر اگر لفظش از خدا و مفهومش از رسول 

  .لفظش از رسول باشد حديث نبوي استولي اگر مفاهيم از خدا و  ،حديث قدسي باشد
وحي از طرف خداوند نازل شده و تا روز قيامت و انقراض آن، نوع در نتيجه هر دو 

  .عالم براي مردم حجت و برهان هستند 

 «و »  انام االعامل بالنيات« در تبليغ حكم حديث ) عصمت (دوباره با لغزش ناپذيري  

  .ثابت مي شود » بنی االسالم علی مخس« و »  البينة علی املدعی و اليمني علی من انكر

اي مردم من تنها چيزي را به شما دستور مي دهم كه خدا دستور «و همچنين حديث  
ثابت مي » نهي فرموده است آن داده است و از چيزي شما را باز مي دارم كه خدا از 

  .گردد
ما را راهنمايي مي  ،ونه آنها روايات  معصوم  از دروغ هستندچون اين احاديث و نمو

  .كنند كه رسول خدا اوامر و نواهي خداوند را ابالغ مي نمايد 
تمام ، ثابت شد» همانگونه نماز را اقامه كنيد كه من آنرا بر پا مي دارم «اگر حديث 

را از من مناسك « يا اگر حديث  ،كردار و گفتار ايشان در مورد نماز حجت است
  . دنبال خواهد شدرسول اكرم  ،به صحت رسيد در تمام افعال و گفتار حج» بگيريد 

« دوباره با عصمت حديث عربال بن ساريه در مورد حكومت داري ثابت مي گردد 
هر چند  ،شما را به تقوا و پرهيزگاري و گوش فرا دادن و اطاعت كردن سفارش مي كنم

س از شما زنده بماند اختالفات فراواني را خواهد ديد امير شما عبد حبشي باشد ،هر ك
ولي شما به سنت من و جانشينان راستين و هدايت يافته ام اقتدا كنيد و آنرا با دست و 
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دهان بگيريد هوشيار با شيد كه بدعت وارد دين شما نشود چون هر درست شده اي 
  » و هر گمراهي در آتش است  بدعت است و هر بدعتي گمراه

حجيت ثابت شد كردار و گفتار و تأييدات رسول هم حجت  موضوع با عصمت اگر
  .مي گردند 

در حجة الوداع كه ابو عبداهللا حاكم از ابن عباس آنرا  گفتار رسول اكرم :مثال
رسول خدا در حجة الوداع خطبه دادند و فرمودند « حجت و برهان است  ،روايت كرده

ولي به كمتر هم خشنود است هر . بادت شود شيطان مأيوس شده كه در خاك شما ع: 
چند شما آنرا نا چيز مي پنداريد از آنها هم دوري كنيد من چيزي را براي شما جا 

كتاب خدا و سنت رسول : يد هرگز گمراه نخواهي  شديگذاشته ام اگر به آن تمسك جو
  » اكرم 

جت است كه مي و همچنين گفتار ايشان در مسلم و بخاري و ابو داود و ابن ماجه ح
» نباشد مردود است   نآورد كه دستور ما برهر كس در دين چيزي پديد آ«: فرمايد 

چون اين دو حديث از كسي روايت شده اند كه در دائره حمايت پروردگار به سر مي 
برد و براي امت اسالمي بيان مي دارد كه در سنت كردار و گفتار و تأييدات رسول اكرم 

 ،خالف آنبر عمل كردن و د ندارد بلكه رها كردن سنت حضرت گمراهي و لغزش وجو
  .هستند براي فرو رفتن در منجالب گمراهي و تاريكي  يدروازه هاي

نگذار عقلت  پس ،ان شاء اهللا در بحث سنت به احاديث بيشتري اشاره خواهيم كرد
  .رار گيرد قي شيطان  بازيچه
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در اثبات انواع سنت كافي است  از همه اين مطالب متوجه مي شويم كه تنها عصمت
  .اما ترجيح داديم براي تأكيد توضيحات بيشتري بيان كنيم 

كمتر از عصمت در مورد اخبار و احاديث  ،عصمت رسول اكرم در مورد ابالغ احكام
چون تبليغ احكام همانگونه كه توسط گفتار صورت مي گيرد با كردار و تقرير  ؛نيست

پس  ؛نواع آن تبليغ مي باشد همانگونه كه بيان كرديمهم امكان پذير است و تمام ا
عصمت در تبليغ شامل تمام احاديث و اخبار مي شود و همه اقوال و افعال و تقريرات 

  .رسول اكرم حجت هستند 
هشدار با حتي در مذهب مخالفين اين اصل ،صدور گناه از رسول اكرم جائز نيست  

اگر رسول اكرم  كاري را انجام  داد  و .  فوري رباني و عدم اقرار بدان مشروط است
هدفش از انجام آن ابالغ دين نباشد مانند نوع خوردن و نوشيدن يا كردار و گفتار دنيوي 
را تأييد كرد و خداوند هم آنرا تأييد فرمود به معصوم بودن رسول در اين مسائل يقين 

  .مكروه نيستند  ينكه اين مسايليا حداقال ،داريم
بودن افعال و گفتار دنيوي و وجوب يا سنت آنها نيست تا در مورد يت حجهدف از  

  .است  ايتاً حكمش مكروه نبودن يا مباح بودنبلكه نه ،آن به مناقشه بپردازيم
بلكه تنها راهنماي  ندو سنت نيست وجوبن اوامر و نواهي مسائل غير ديني هچني 

  . دبيفت به ناداني از اينكه مبادا عالمي است
بر مباح  بلكه داللت .حجت استعمال نمي شودت اين مسائل بر معني لغوي و حجي 

اجتهادات رسول اكرم   و ؛مي كندبودن صدور چنين گفتار و كرداري از رسول اكرم 
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 ،اشتباه ممكن باشد به لحاظ عقليي مذهب قاض بنابر شود واگر دچار اشتباهات نمي
  .ودهشدار رباني و بيان وحياني  نمي گذارند اجرا ش

اما اگر اجتهاد صورت گرفت و خداوند با وحي حيات بخش خودش آنرا تأييد كرد 
  قابل قبول و اجرا استبدون شك 
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ب از رسول اكرم را تأييد مي خداوند پيروي اصحا: دليل دوم
  كند

از  را امتش را به پيروي از سنت تشويق مي فرمود و آنها  خدابرثابت شده كه پيام
 ؛دستور ايشان را به جا مي آوردند و اصحاب هم امر و ،ر مي دادمخالفت با سنت هشدا

نها را واجب االجرا الگو قرار مي دادند و آ ،شو تقريرات پيامبر را در تمام كردار و گفتار
هنگام مراجعه اصحاب صادر مي به  كه ،مگر اجتهادات دنيوي ايشان ،مي پنداشتند

  .فرمودند 
شاگرد وآر به مناقشه و نظر خود كه با استاد دلسوز  در چنين مواردي ياد گرفته بودند

خواهي بپردازند و رسول اكرم با آن وسعت سينه به نظرات آنها گوش فرا مي داد و در 
  .تصميم عقل جمعي را اجرا مي فرمودند   ،نهايت بعد از مشاوره

 ختاصحاب بزرگوار در مورد امور و دستورات غريب و نا آشنا براي شنا ،جدا از اين
  .رسول اكرم بحث مي كردند حكمت بااز

و امام  متقين بود مكلف به انجام راه روان راه خدا ولي چون رسول اكرم سر كاروان 
  .كه اصحاب در اين موارد اجازه پيروي نداشتند ،دستورات مخصوصي بودند

ط اما در مورد امور اجتهادي ديگر نبايد فراموش كنيم كه اصحاب در اجتهاد و استنبا  
هرگز مستقالً اجتهاد نمي كردند بلكه زير سايه ي  آنها ولي ،از ما توانا تر بودنداحكام 

در مورد حوادث به اجتهاد مي پرداختند و تا امكان داشت  قرآنفهم رسول و پرتو آيات 
ولي اگر يكي از آن اختر هاي تابناك شعله فروزان  ،اين روش مبارك را پيش مي گرفتند

اگر نيازش بر  ،نداو نمي تابيد مستقالً به كتاب مجيد مراجعه مي كردخورشيد محمد به 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

350

و اگر باز هم نا اميد مي گشت مركب  ندمحمد رو مي آورد سنتطرف نمي شد به 
كار مي برد و در درياي كتاب و سنت به غواصي مي پرداخت و نتيجه اي مي باجتهاد را 

 ،ش را به ايشان عرضه مي كردخوي هاداجت ،هنگام ديدار با استاد واال مقام بعدو ،گرفت
را اصالح مي اگر درست مي بود رسول بدان اقرار مي كرد و اگر خطا مي بود رسول آن

الگو   گذشتهرا همچون  صحابي از نظرش پشيمان مي شد و دوباره رسول اكرمنمود و 
  . قرار مي داد 

با هيچ كدام همه اين كارها در دوران نزول وحي صورت مي گرفت و وحي خداوند 
از آنها مخالفت نمي ورزيد بلكه بدان اقرار مي نمود و اقرار وحي دال بر صحت است و 

اين ي  زدا ساكت نمي شد و تيشه به ريشه گو و باطل وحي حق ،بود ياال اگر صحيح نم
  .روش مي زد 

اما مي بينيم خداوند آنرا تأييد مي فرمايد و مخالفين اين روش را به عذابي دردناك 
تشويق امت توسط  رهبر دلسوز و عدالت پرور در پيروي از سنت ،در  ،نويد مي دهد

را آن حاال توضيحات فراوان تر و مقداري را بحث كرديم  در اينجا و ؛گذشته ثابت شد
  .ارائه مي دهيم 

دليل براي تمسك اصحاب به سنت و حجيت آن در عصر رسول و مستقل نبودن 
ه رسول بعد از اجتهاد فردي و تمام ادعاهاي ديگر ، اصحاب در اجتهاد و مراجعه ب

  : روايت امام بخاري از ابن عمر است كه مي فرمايد 
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رسول خدا انگشتري از طال ساخت مردم هم به دنبال ايشان انگشتري ساختند « 
سپس پيامبر فرمود من آنرا پرت مي كنم و هرگز طال را استعمال نمي كنم به پيروي از 

  »مردم انگشترهاي خود را پرت كردند  اين دستور همه
رسول خدا با مردم «قاضي در شرح شفا از ابي سعيد خدري روايت كرده : دليل ديگر 

نماز را اقامه مي كردند ، كفشها را در آورد و آنها را طرف چپ خودش گذاشت وقتي 
مبر وقتي  نماز تمام شد  پيا  ،در آوردندحنه را ديدند همه كفشهاي خود را مردم ص
چون ديديم تو كفشهايت را در : چرا كفشهاي خود را درآورديد ؟ جواب دادند : فرمود 
  1.» جبرئيل آمد و به من خبر داد كه كفشهايم كثيف هستند :فرمود  ،آوردي

رسول خدا دو ركعت نماز ظهر را در مسجد با « 2:ابن سعد در طبقات  مي گويد 
قبله را تغيير دهد ايشان هم دستور را اجرا  مردم خواند سپس به او دستور داده شد كه

  »اكثر مردم هم با او برگشتند ،كرد و برگشت
هنگام تغيير قبله ما همراه رسول خدا بوديم «ابو داود از عمارة بن روبيه روايت كرده 

  »ايشان برگشتند و همراه او همه مسلمانان به پيروي از ايشان رو برگردانيدند 
لبر از ابن مسعود روايت كرده اند كه پيامبر در روز جمعه خطبه ابو داود و ابن عبد ا

من در حالي كه بر روي درِ مسجد بودم  نشستم  پيامبر مرا » بنشينيد« :مي دادند  فرمود 
  »ابن مسعود بلند شو و بيا اينجا :ديد و فرمود 

                                           
 امام حاحم اوي حديث است .  1
 7ص  2ج .  2
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نيد ابن بنشي«: ابن عبد البر از عبد اهللا بن رواحه روايت كرده كه رسول خدا فرمود 
مسعود صدا را در راه شنيد و در همان جا نشست رسول خدا بر او گذشت و فرمود 

بشينيد من هم اطاعت كردم :چرا اينجا نشسته ايد ؟ جواب داد شنيدم كه مي فرموديد 
  . »متقي تر و مطيع تر گرداندو خداوند تو را مطيع تر :پيامبر فرمود 

اي : زني پيش رسول خدا آمد و گفت  «بخاري از ابي سعيد خدري  روايت كرده 
رسول خدا مردان حديث را از تو روايت مي كنند براي ما هم روزي را قرار بده تا دين 

در فالن روز و فالن مكان با هم : را در آن  روز از شما ياد بگيريم رسول خدا  فرمود 
هر :فرمود  آنها هم در موعد مقرر جمع شدند و رسول خدا پيش آنها آمد و ،جمع شويد

زني سه فرزند را تربيت كند در مقابل آتش جهنم براي او سپري خواهند شد ، زني 
  .بله  ،بله: اگر دو بچه با شد چه ؟  فرمود : گفت 

وقتي پيامبر خدا مرا به يمن فرستاد :ابن عبد البر از معاذ بن جبل روايت مي كند 
با كتاب : ام مي دهيد ؟ معاذ گفت اي معاذ اگر حادثه اي رخ داد چه كاري انج« :فرمود 

اگر  خدا جواب مي دهم و اگر در كتاب خدا جواب را پيدا نكردم با سنت رسول خدا و
سپاس : پيامبر خدا فرمود . كوتاهي اجتهاد مي كنم  در سنت هم آنرا نيافتم بدون

  »پروردگاري كه نماينده رسول خدا را در مأموريت پيامبرش توفيق داد 
و احمد و ابو داود و ترمذي و دارمي در مدخل  164ص 4طبقات جابن سعد در 

  .همان حديث را با الفاظ متفاوتي روايت كرده اند
ابن عبد البر از ابي هريره روايت كرده كه رسول خدا ابي بن كعب را در حين نماز 

ساند ابي به ايشان نگاه كرد و جواب نداد اما نماز را با شتاب به پايان ر ،خواندن صدا زد



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

353

اي ابي چرا جواب «: وبعد از نماز پيش رسول خدا رفت  پيامبر خطاب به او فرمود 
مگر نشنيده ايد كه : اي رسول خدا نماز مي خواندم پيامبر فرمود: نداديد ؟ ابي گفت 
  :خداوند مي فرمايد 

 mµ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «¶     ¸

  Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹l   )٢٤: األنفال(   
ايد چون خدا و پيامبر شما را به چيزى فرا خواندند كه به  اى كسانى كه ايمان آورده(

بخشد آنان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل  شما حيات مى
  .)گردد و هم در نزد او محشور خواهيد شد مى

  .»انشاء اهللا تكرار نمي شود: معاذ گفت
اي مردم : صلي و بيهقي در مدخل از عمر روايت كرده اند كه عمر گفتابو يعلي مو

شما در مورد دين خود سرانه رأي ندهيد مرا در روز حديبيه ديديد كه مي خواستم 
اجتهاد رسول خدا را رد كنم وقتي كه كاتب بين رسول خدا و اهل مكه قرار داد نوشت 

: اهل مكه گفتند »  الرحمن الرحيم بسم اهللا« : بنويس : پيامبر خطاب به كاتب فرمود.
رسول خدا رضايت » باسمك اللهم « : نه بنويسيد! خيال مي كنيد تو را تصديق مي كنيم 

عمر خدا مرا مي بيند و خشنود است تو : داد و من هم اعتراض گرفتم پيامبر فرمود
  .خوشنود نيستي ؟ من هم  رضايت  دادم 

: عمر پيش رسول خدا رفت و گفت « ه اند احمد  و بخاري از ابن عمر روايت كرد
پس چرا :  عمر گفت  ،بله: مگر ما بر حق نيستيم و دشمن بر باطل ؟ رسول خدا فرمود 
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من رسول خدا هستم و خدا مرا ضايع نمي : در دين خدا  ذلت را بپذيريم ؟ پيامبر فرمود
شديم و آنرا در خواب ديدم كه وارد كعبه مي : مگر شما نفرموديد : عمر گفت. كند 

: عمر مي گويد .نه همين سال  ،در سالي: بله ولي من گفتم : طواف مي كرديم ؟ فرمود 
قانع نشدم  و پيش ابو بكر رفتم  و دوباره  حرفهايم را پيش ابوبكر  تكرار كردم ابو بكر 

  .هم مثل رسول خدا جواب داد
برويد و : ود بعد از آن وقتي قرار داد نوشته شد پيامبر خطاب به اصحاب فرم

رسول خدا سه دفعه دستور را تكرار كرد . حيوانات را ذبح كنيد و موي سرها را بتراشيد 
ام سلمه رفت  و  ، پيامبر داخل چادرولي هيچ كدام از اصحاب به دستور گوش نداد

خودت برو : ام سلمه فرمود . همه اصحاب به علت پيروي نكردن هالك شدند : فرمود 
و حيوان خود را ذبح كن و سلماني را صدا بزن تا موهاي سرت را  و با كسي حرف نزن

پيامبر هم بيرون آمد و پيشنهاد ام سلمه را عملي كرد اصحاب هم وقتي رسول . بتراشد 
  1.دستور را به جايي آوردند ،خدا را ديدند

مسلمانان فوراً دستور رسول اكرم را اجرا نكردند به اين اميد كه «ابن حجر مي گويد 
  » ستور جهاد صادر شود و پيكار صورت گيرد تا عمره را به پايان برسانندد

» افطاري روزه نگيريد شما بدون « : رده كه پيامبر فرمودبخاري از ابو هريره روايت ك
من مثل شما نيستم خداوند «: چرا خودت چنين مي كنيد ؟ فرمود : اصحاب فرمودند 

دو روز روزه بگيريد و «: شدند ، پيامبر فرمود ولي دست بردار ن» مرا غذا و اب مي دهد 
اگر هالل رويت نمي شد : آنها را وادار به روزه كرد ولي هالل رويت شد پيامبر فرمود

                                           
 30.  29ص  8ار ج طنيل االو.  1
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مثل اينكه رسول اصرار آنها را دوست » بيشتر شما را وادار به روزه گرفتن مي كردم 
  .نداشت و انها را سرزنش مي كند 

مردي زنش را در حالت روزه بوسيد  اما از : ت مي كند مالك از عطاء بن يسار رواي 
زنش را پيش رسول خدا فرستاد تا از ايشان بپرسد ، زن پيش ام ،كارش پشيمان شد 

رسول خدا زنانش را در حالت روزه مي : سلمه رفت و از ايشان پرسيد ام سلمه گفت 
ولي مرد جواب  زن پيش شوهرش رفت و جواب ام سلمه را براي او توضيح داد ،بوسيد

او را نپذيرفت و گفت ما هرگز مانند رسول خدا نيستيم زن دوباره برگشت و در نهايت 
من از همه شما با تقوي ترم  و از : خبر به رسول خدا رسيد پيامبر ناراحت شد و فرمود 

  »همه شما به حدود خدا دانا تر هستم 
وبهمين  زيادي داشتم مذي مسلم و بخاري از علي روايت كرده اند كه گفته من 

به مقداد دستور دادم از رسول خدا بپرسد ، ،حياء مي كردم از رسول خدا بپرسم  خاطر
  .»بعد از خروج آن وضو بگيرد« رسول خدا در جواب فرموده بود 

جماعتي غير از ترمذي از ابن عمر روايت كرده اند كه گفته  زني را در حالت حيض 
پيامبر ناراحت شد و  ،ي رسول اكرم تعريف كرده بودپدرم جريان را برا،طالق دادم 

زن را به نكاح خودت باز گردان تا هنگامي كه پاك مي شود سپس دوباره دچار : فرمود
حيض مي گردد و دوباره پاك مي شود و بعد از آن براي بار دوم دچار حيض مي گردد 

ارقه گرفتيد آنرا يك و دوباره پاك مي شود اگر بعد از اين مراحل باز هم تصميم به مف
  طالق بده ولي در آن پاكي نبايد با او هم بستر شده باشيد  
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ده اند يعلي مي گويد به عمر احمد و بخاري و مسلم از يعلي بن اميه روايت كر 
  : يه آ: گفتم

 m  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï

ßà     ç  æ  å   ä         ã  â    ál      )١٠١: النساء(   
اند به شما آزار  و چون در زمين سفر كرديد اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده(

برسانند گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد چرا كه كافران پيوسته براى شما 
  )دشمنى آشكارند

ي كنيم ؟ در مورد جنگ نازل شده است چرا ما در حالت آسايش هم نماز را كوتاه م 
عمر گفت اين ايه مرا هم دچار مشكل كرده بود و من هم از رسول خدا پرسيدم  

هديه اي است كه خداوند آنرا به شما عطاء فرموده است و : پيامبردر جواب  فرمود 
  .شما هم آنرا قبول كنيد 
در   عمر آيه را اينگونه فهميده بود كه اگر آيه:عالمان گفته اند «  : سيوطي مي فرمايد 

در حالت امنيت و آسايش بايد نمازها كوتاه نشوند  پس مورد چنگ و ترس نازل شده
  . » در هر دو حالت رخصت است : اما رسول اكرم به آنها فرمود

بخاري و ابن عبد البر از ابن عمر روايت كرده اند رسول خدا در جنگ احزاب 
در راه بودند كه .  »بني قريظه هيچكدام از شما نماز عصر را نخوانيد مگر در«: فرمودند 

تا به منزل نرسيم نماز نمي خوانيم ولي گروه ديگر : نماز عصر فرا رسيد گروهي گفتند 
ما نماز را مي خوانيم چون هدف رسول خدا شتاب كردن بوده است نه مكان : گفتند 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

357

را در نتيجه نماز را خواندند وقتي به حضور رسول خدا رسيدند داستان  ،نماز خواندن
  .براي پيامبر تعريف كردند و رسول خدا هيچكدام از دو گروه را سرزنش نفرمود

دو نفر از اصحاب در مسافرت بودند و نماز فرا رسيد با تيمم نماز كه روايت شده  
خواندند وقتي به آب رسيدند يكي از آنها نماز را اعاده كرد ، رسول خدا هر دو را تأييد 

نماز به جا آمده و از سنت پيروي : اعاده نكرد بود فرمود كرد و به اولي كه نماز را 
  .1ددفعه پاداش مي گيري بار دو: كردي و خطاب به دومي فرمود 

گروهي از اصحاب مسافرت كردند و عمر و معاذ همراه آنها بودند و هر دو احتالم 
ك شدند در حالي كه آب هم يافت نمي شد  هر كدام براي خود اجتهاد كردند معاذ خا

را بر آب قياس كرد و در خاك غلتيد و نماز را اقامه نمود اما عمر نماز را به تأخير 
  .انداخت 

وقتي پيش رسول خدا برگشتند داستان را براي حضرت تعريف كردند رسول خدا 
چون  حقيقت موضوع را براي آنها بيان فرمود به اين صورت كه قياس معاذ باطل است

   :رار گرفته كه مي فرمايدقياس او در مقابل اين نص ق
m Á  À  ¿Â    Èl     )٤٣: النساء(  

تيمم را با كردارش به تصوير كشيد و به و ) كافي است چنين كنيد: ( به او گفت و  
را نيز پاك  كبرتيمم همانگونه كه حدث اصغر را پاك مي كند، حدث ا :فهماندعمر هم 

                                           
  )75ص ( مذكرة تأريخ التشريع.  1
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مقدمه  - كه تيمم براي آن كافي است و نيز مالمسه اي كه در آيه ذكر شده، .خواهد كرد
  1.بلكه كنايه از خود جماع است) آنطور كه عمر فهميده بود( جماع نيست 

البته اخبار و روايات بي شماري در اين باره وجود دارد كه ما به اين مقدار بسنده مي 
  .كنيم

                                           
  ). 51ص  1ج(، و  الفكر السامي )76ص ( مذكرة تأريخ التشريع - 1
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  قرآن: دليل سوم
  

آيات  اين مجموع كه ،استلبريز از دالئل روشنگر براي اثبات حجيت سنت  قرآن
  .موضوع دارند اينداللت قاطعي بر

  .آيات چند نوع دارند كه ما پنج نوع از آنها را ذكر مي كنيم

  :نوع اول
ايمان يعني تصديق .(آياتي كه به ايمان آوردن و اذعان كردن به سنت داللت مي كند

  )قرآنباشد يا غير  قرآنبه تمام آنچه رسول اكرم آورده است 
  :مايدخداوند مي فر

 m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k

z  y  x  w  v{    b  a  `  _  ~      }  |

  h  g  f    e  d   cl         )١٣٦: النساء(  
  

ايد به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد و  اى كسانى كه ايمان آورده(
ه خدا و فرشتگان او و كتابها و كتابهايى كه قبال نازل كرده بگرويد و هر كس ب

  )ورزد در حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شده استپيامبرانش و روز بازپسين كفر 
  :خداوند مي فرمايد
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 m»     º     ¹  ¸   ¶  µ¼    Á    À  ¿   ¾  ½l  )٨: التغابن( 
ه آنچه پس به خدا و پيامبر او و آن نورى كه ما فرو فرستاديم ايمان آوريد و خدا ب(
   )كنيد آگاه است مى

  :يهآو 

 m  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r

~�  ¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡§     ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

   µ  ´  ³  ²  ±   °l      )١٥٨: األعراف(  
كه فرمانروايى ] خدايى[پيامبر خدا به سوى همه شما هستم همان  ،بگو اى مردم من(

ميراند پس  كند و مى زمين از آن اوست هيچ معبودى جز او نيست كه زنده مىآسمانها و 
اى است كه به خدا و كلمات او ايمان دارد  نخوانده به خدا و فرستاده او كه پيامبر درس

  )شويد  كه هدايت آن اميد به بگرويد و او را پيروى كنيد
سول اكرم واجب ايمان آوردن به ر: مي گويد  )1ص  2ج  (قاضي عياض در شفاء

آن صحيح نيست چون خداوند مي  است و ايمان بدون آن كامل نمي شود و اسالم بدون
  :فرمايد

 m  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }   |  {l )١٣: الفتح(  
  »ن عذابي درد ناك آماده ساخته ايمهر كس به خدا و رسول ايمان نياورد ما براي كافرا« 
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 mµ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  

   »  º  ¹  ¸  ¶l     )٩ – ٨: الفتح(  
تا به  . اى فرستاديم گواه و بشارتگر و هشداردهنده] به سمت[ما تو را ] اى پيامبر[(

را بامدادان و ] خدا[اش ايمان آوريد و او را يارى كنيد و ارجش نهيد و  خدا و فرستاده
  ) شامگاهان به پاكى بستاييد

 m¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    |     §  ¦

«  ª  ©  ¨¬    ±  °   ¯  ®l )١٥: الحجرات(   
شك نياورده و ] ديگر[اند كه به خدا و پيامبر او گرويده و  در حقيقت مؤمنان كسانى(

  ).كردارند اينانند كه راست ،اند با مال و جانشان در راه خدا جهاد كرده
 

 m    N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A

P  OQ   R Y  X  W     V  U   T  SZ     \  [

e   d     c  b  a   `  _  ^  ]f    j  i  h  g

kl )٦٢: النور(   
اند و هنگامى كه  اند كه به خدا و پيامبرش گرويده جز اين نيست كه مؤمنان كسانى(

در حقيقت  ،روند با او بر سر كارى اجتماع كردند تا از وى كسب اجازه نكنند نمى
كنند آنانند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند پس چون  تو كسب اجازه مى كسانى كه از
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كس از آنان كه خواستى اجازه ده براى برخى از كارهايشان از تو اجازه خواستند به هر 
  )و برايشان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است 

ايمان به خدا و رسول  ،ايمان اولين گام به سوي كمال : شافعي در الرساله مي فرمايد 
اگر كسي به خدا ايمان  آورد و به رسول خدا ايمان نداشه با شد ، مؤمن نيست تا  ،است

  .به رسول خدا ايمان نياورد 
اگر استئذان از رسول يكي از لوازم : مي گويد 58ص  1ابن قيم در اعالم الموقعين ج

تر است كه لوازم ايمان به ايمان باشد ، اجازه گرفتن در گفتار و مسائل علمي شايسته 
  .حساب آيد و پيام و دستوراتي كه آورده است نشانه اذن ايشان مي باشد 

  

 m  l  k  j    i     h  g    f  e  d  c  b  a  `

q  p  o  n  mr   w  v  u  t  sx     |  {  z  yl  
  )٩١: التوبة(
خرج كنند ] تا در راه جهاد [د يابن بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى( 

بر ] و نيز[هيچ گناهى نيست  ،در صورتى كه براى خدا و پيامبرش خيرخواهى نمايند
 )نيكوكاران ايرادى نيست و خدا آمرزنده مهربان است

نصيحت عبارت است از كلمه اي كه تعبير كننده جمله : ابو سلمان خطابي مي گويد
  .نيست در يك كلمه منحصر و خالصه شودخبري است براي فرد نصيحت شده ممكن 

اخالص براي خدا به معني اعتقاد  ،نصيحت در لغت به معني اخالص مي باشد
صحيح به وحدانيت پروردگار و توصيف ايشان به گونه اي  كه مناسب مقام خالق است 
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گرداند راغب باشد و از چيزهاي كه موجب مي به چيزهاي كه خداوند را خشنود  راجع،
به كتاب يعني  نسبت عبارتي ديگر اخالص بهو ،روردگار مي شود دوري گزيندخشم  پ

 الًكام اينكهو ،ايمان آوردن و عمل كردن به آن و خوب خواندن ايات و بزرگ داشت آن
  .از كتاب آسماني دفاع كند  قرآنآنرا فهم كند و در مقابل ملحدين و مهاجمان به 

ت ايشان و اطاعت از اوامرش و اخالص نسبت به رسول به معني تصديق نبو 
  . اجتناب از نواهي حضرت است 

دفاع از رسول در حال حيات و ممات ايشان زنده كردن : ابو بن اسحاق مي فرمايد 
به معني اخالص نسبت به رسول  ،سنتهاي پاك رسول و متخلق شدن به اخالق و آدابش

  .خدا مي باشد 
خدا  به معني تصديق ايشان و چنگ  الص نسبت به رسولخا: ابو ابراهيم مي گويد 

زدن به سنت پاكش و نشر سنت ميان مردم و تشويق مردم به پيروي از آنها و دعوت به 
سوي خدا و كتاب خدا و رسول خدا و عمل كردن به دستورات پيامبر اسالم و دوري از 

 . است نواهي ايشان

 m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b     a  `

  o  n   ml   )٦١: النساء(  
بياييد ] او[و چون به ايشان گفته شود به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر 

  .تابند بينى كه از تو سخت روى برمى منافقان را مى
  :و خداوند مي فرمايد
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¯°    ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹         ¸  ¶   µ   ´  ³  ²   ±

Å  Ä    Ã  Â   Á     ÀÆ           Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç

  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÖ     Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

ÝÞ  á   à   ßâ  ä  ãå     ë  ê  é  è  ç      æ  D  C  B  A

EF  O  N  M   L  K  J  I  H  GP  S  R  QT    V  U

  [  Z   Y  X     Wl     )٥٤ – ٤٧: النور(   
اى از ايشان  آنگاه دسته ،گرويديم و اطاعت كرديم] او[گويند به خدا و پيامبر  و مى(

و چون به سوى خدا و  )47(ستند و آنان مؤمن ني ،گردانند روى برمى] اقرار[پس از اين 
تابند  اى از آنها روى برمى پيامبر او خوانده شوند تا ميان آنان داورى كند بناگاه دسته

آيا  )49(آيند  و اگر حق به جانب ايشان باشد به حال اطاعت به سوى او مى )48(
آنان ستم  اش بر ترسند كه خدا و فرستاده يا شك دارند يا از آن مى دلهايشان بيمار است

گفتار مؤمنان وقتى به سوى خدا و پيامبرش  )50(بلكه خودشان ستمكارند ] نه[ورزند 
گويند شنيديم و اطاعت كرديم  خوانده شوند تا ميانشان داورى كند تنها اين است كه مى

و كسى كه خدا و فرستاده او را فرمان برد و از خدا بترسد و  )51(اينانند كه رستگارند ،
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خود به خدا سوگند  و با سوگندهاى سخت )52(ا كند آنانند كه خود كاميابند از او پرو
بگو  ،بيرون خواهند آمد] براى جهاد[ياد كردند كه اگر به آنان فرمان دهى بى شك 

 )53(كنيد داناست  كه خدا به آنچه مى،] بهتر است[سوگند مخوريد اطاعتى پسنديده 
بر عهده اوست آنچه ] بدانيد كه[پشت نموديد  بگو خدا و پيامبر را اطاعت كنيد پس اگر

تكليف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستيد و اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد 
 )54( )نيست] ماموريتى[جز ابالغ آشكار ] خدا[يافت و بر فرستاده 

خداوند در اين ايه به مردم ياد مي دهد كه : مي گويد 84امام شافعي در الرساله ص 
. اندن به حكم و داوري رسول اكرم در حقيقت فراخواندن به حكم خدا است فرا خو

چون ميان آنها رسول خدا داور است اگر مطيع قضاوت رسول خدا باشند در حقيقت 
  .پيرو حكم خدا شده اند

  :يدمي فرما زو ني

  mP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  AQ  

W    V  U  T  S  R    Z  Y     Xl )٣٦: األحزاب(   
اش به كارى فرمان دهند  و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده(

اش را نافرمانى كند قطعا  و هر كس خدا و فرستاده ،براى آنان در كارشان اختيارى باشد
  . )دچار گمراهى آشكارى گرديده است
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يد هيچ مسلماني بعد از قضاوت رسول حق خداوند بيان مي فرما 1:ابن قيم مي فرمايد
  .انتخاب ندارد و اگر براي خود چنين حقي قائل با شد گمراه است 

 m  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »l    )٦٥: النساء(      
را در مورد آورند مگر آنكه تو  ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى(

اى در  سپس از حكمى كه كرده ،اختالف است داور گردانند Ĥيهآنچه ميان آنان م
  )نكنند و كامال سر تسليم فرود آورند ] و ترديد[دلهايشان احساس ناراحتى 

خداوند سوگند ياد مي كند كه هيچ كدام از بندگانش مؤمن نيستند : 2ابن قيم مي گويد
و به اين هم اكتفا نمي  ،خود به عنوان داور قرار ندهند تا رسول خدا را در  اختالفات

  .كند بلكه بايد از داوري رسول اكرم هيچ كدورتي به دل راه ندهند
اين آيه در مورد مردي نازل شد كه با زبير در مورد زميني اختالف : 3شافعي مي گويد 

يا به تعبير داشتند ، رسول خدا به نفع زبير حكم دادند قضاوت ايشان اجتهاد فردي 
در اين مورد ذكر نشده و اگر  قرآنچون نص صريحي در  ،قرآنديگر سنت بود نه حكم 

مي ديديم پس حكم رسول اكرم  قرآنمي بود بايد ما آنرا در  قرآنقضاوت ايشان بنا به 
بوده و خداوند در اين آيه مخالفت با حكم رسول را مانند مخالفت با حكم پروردگار 

  .قلمداد مي كند 

                                           
  57ص  1اعالم الموقعين ج . 1
 57ص  1اعالم الموقعين ج . .2
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امام شافعي مي خواهد استدالل كند كه قضاوت رسول اكرم با نص واضح و : خالصه 
چون اگر چنين باشد مؤمن نبودن آنها با رد آيات خدا . وجود ندارد قرآنآشكاري در 

پس اگر قضاوت با نص   ،داور رسول اكرم به عنوان  ايجاد مي شد نه از قبول نكردن
سوگند به خدا ايمان نداريد تا حكم خدا را :ود بايد آيه چنين مي فرم  مي بود قرآن

  .يد و تسليم آن نشويد نقبول نك

  : نوع دوم 
را به  قرآنيعني  ،آياتي هستند كه مبين و شارح بودن رسول اكرم را ثابت مي كنند

هر چند كه سنت : همانگونه كه امام شافعي و ديگران فرموده اند ،امتش ياد مي دهد
دادن به امت به معني شرح ايات و بيان مجمالت و حل  جزء كتاب است اما ياد 

است و اين به معني حجيت سنت است چون با گفتار و كردار و  قرآنمشكالت 
  .را به مردم ياد مي دهد  قرآنخود تقريرات 

  :خداونهد مي فرمايد

 mS  RT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

  _   ^l     )٤٤: النحل(   
را به سوى تو فرود  قرآنو اين ] فرستاديم[ها  با داليل آشكار و نوشته] زيرا آنان را[(

آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى و اميد كه آنان 
 )(بينديشند 
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 mÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÜ    ß  Þ  Ý

   á  àl     )٦٤: النحل(   
ازل نكرديم مگر براى اينكه آنچه را در آن اختالف كتاب را بر تو ن] اين[و ما ( 
آورند رهنمود و رحمتى  براى مردمى كه ايمان مى] آن[اند براى آنان توضيح دهى و  كرده
 )است

 m  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §

  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      ²  ±l      )البقرة :

١٥١(   
آيات ما را بر ] كه[دتان روانه كرديم اى از خو همان طور كه در ميان شما فرستاده(

آموزد و آنچه را  گرداند و به شما كتاب و حكمت مى خواند و شما را پاك مى شما مى
 )دهد دانستيد به شما ياد مى نمى

 m  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã

   Îl    )١٦٤: آل عمران(  
پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت ] كه[به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد  (

 ،تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد
 )قطعا پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند
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 m V     U  T  S  R  Q  P  O  N   Z  Y  X  W

  ]  \  [      c  b  a  `  _   ^l )٢: الجمعة(   
اى از خودشان برانگيخت تا آيات او  سوادان فرستاده كه در ميان بى ي استاو آن كس(

قطعا ] آنان[را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد و 
  .)پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند

   

m   f  e  d  c  b  a  `  _   ^i  h   gj    l  k

   s  r  q  p  o  n  ml   )٢٣١: البقرة(   
  

خدا را بر خود و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به  و نعمت(  
و از خدا پروا داشته باشيد و بدانيد كه  ،دهد به ياد آوريد آن به شما اندرز مى] وسيله[

  . )خدا به هر چيزى داناست

 mÉ  È  Ç  Æ  Å  Î  Í  Ì  Ë   ÊÏ    Ñ  Ð

   Õ  Ô  Ó  Òl    )١١٣: النساء(  
 
دانستى به تو آموخت و  و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمى(  

  . )تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود
  



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

370

 mj  i  h   g    f  e   d  c  bk           n  m    l

   q  p  ol      )٣٤: األحزاب(   
هاى شما خوانده  در خانه] آميز[حكمت] سخنان[آنچه را كه از آيات خدا و  و(     

  . )خدا همواره دقيق و آگاه است شود ياد كنيد در حقيقت مى
اما در مورد ،است  قرآنكتاب در اين آيه  منظوراز:امام شافعي در الرساله مي فرمايد 

. ي سنت است به معن تحكم: حكمت از يكي از بزرگان علم شنيدم كه مي گفت
ذكر شده و بعد از آن حكمت و منت نهادن بر  قرآنحقيقتاً اين كالم صحيح است چون 

تعلييم و منت اين تفسير را تأييد مي كنند . مردم به خاطر تعليم كتاب و حكمت مي آيد 
درست نيست حكمت تنها شامل سنت باشد چون همراه كتاب ذكر : اگر كسي بگويد . 

خداوند پيروي از رسول را واجب گردانيده و هر : : مي گويمدر جواب . شده است 
شود  و سنت مطرح قرآنعطفي مقتضي مغايره است و در اينجا  درست نيست غير از 

و هر منتي بايد صواب و مطابق  ،ا منتي به شمار مي آوردچون خداوند ياد دادن آن دور
و ضمناً خداوند تنها  ،ندو سنت  داراي چنين صفت و ويژگيي هست قرآنتنها  ،حق باشد

پس حكمت به معني سنت است  ،ما واجب گردانيده استبر پيروي از كتاب و سنت را 
.  

  :نوع سوم
مخصوصاً در مورد  –آياتي كه پيروي و اطاعت از رسول اكرم را واجب مي گردانند 

و همچنين پيروي از رسول را پيروي از خداوند به شمار  –اوامر و نواهي آن حضرت 
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و هشدار مي دهند كه مخالفت با دستورات و نواهي آن حضرت موجب  ،آورند مي
  .خواهد شد الهي عذاب

  :خداوند مي فرمايد

 m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl )١٣٢: آل عمران(   

  .)باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد ،خدا و رسول را فرمان بريد( 

 mq  p  o  nr    z  y   x  w  v  u  t  sl  )٣٢: آل عمران( 

را اطاعت كنيد پس اگر رويگردان شدند قطعا خداوند كافران ] او[بگو خدا و پيامبر ( 
  )را دوست ندارد

 m  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ~  }   |

  p    o   n   m  l  k      j  il       )٢١ – ٢٠: األنفال(   
بريد و از او روى برنتابيد  ايد خدا و فرستاده او را فرمان اى كسانى كه ايمان آورده(

  .)شنويد مى] سخنان او را[در حالى كه 

 mH  G  F  E  D  C  B  AI   JK    N  M     L

  P  Ol     )٤٦: األنفال(   
شما از  شويد و مهابت و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سست(

  .)بين برود و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است
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 mk  j  i  h   gl    s  r   q  p  o  n  m

  u  tl       )٩٢: المائدة(   

برحذر باشيد پس اگر روى ] از گناهان[خدا و اطاعت پيامبر كنيد و  و اطاعت(
  ).آشكار است] پيام[گردانديد بدانيد كه بر عهده پيامبر ما فقط رساندن 

 mo    z  y   x   w  v  u  t  s  r  q  pl 
   )٣٣: محمد(

اطاعت نماييد و ] او نيز[ايد خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر  اى كسانى كه ايمان آورده(
  .)هاى خود را تباه مكنيد كرده

 md  c  b  ae    l  k  j  i  h     g   f

ml      )١٢: التغابن(  

 mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ    Ö  Õ  Ô   Ó  Ò

         Û  Ú  Ù  Ø       ×      ß  Þ  Ý  Üà     å  ä  ã  â  ál      

   )٥٩: النساء(
] نيز[ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  ى كسانى كه ايمان آوردها(

اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ] دينى[اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى 
اين بهتر و  ،عرضه بداريد] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[ايمان داريد آن را به 

  ).تر است فرجام نيك
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قاضي عياض از عطاء و ابن عبدالبر و بيهقي در مدخل از ميمون بن مهران روايت 
يعني خودش در  ،يعني كتاب و به سوي محمد ،به سوي خدا ارجاع امر« كرده اند كه 

  »دوران حيات و بعد از مرگ ايشان به سوي سنت آن بزرگوار
اميراني هستند كه رسول آنها را : اهل علم گفته اند اولواالمر« 1:مي فرمايدامام شافعي 

ت بلد نبودند و دوست چون مردم  اطراف  مدينه امار» ه در سريه ها تعين  فرمود
وقتي به رسول اكرم ايمان آوردند چاره اي نداشتند  ،نداشتند از همديگر اطاعت كنند

ها تعين مي فرمود پيروي كنند  ولي اطا عت از آنها هم مطلق مگر از افرادي كه رسول آن
  : نيست بلكه مقيد مي باشد خداوند مي فرمايد

βÎ* sù ÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n<Î) «!$# Αθß™§9$# uρ   

  » اگر در چيزي اختالف پيدا كرديد آنرا به كتاب  بر گردانيد « 
ف پيدا كردند اختالف را با دستورات خدا و يعني اگر مردم و اميران باهم اختال

 حل كنيد،و نمي دانستيد اختالفات رااگر . رسولش حل كنيد و به منازعه فيصله بدهيد 
هنگام بازگشت آنرا براي رسول تعريف كنيد و اختالف را نزد ايشان به پايان برسانيد 

  : چون پيروي از رسول با اين آيه واجب است خداوند مي فرمايد 

 mP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  AQ  

  Z  Y     X  W    V  U  T  S  Rl )٣٦: األحزاب(   
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اش به كارى فرمان دهند  و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده(
طعا اش را نافرمانى كند ق براى آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستاده

  ).دچار گمراهى آشكارى گرديده است
و اگر بعد از مرگ رسول اختالف پيدا كرديد اختالف را با كتاب خدا و سنت رسول 
حل كنيد ولي اگر در كتاب خدا و سنت رسول اكرم نص آشكاري وجود نداشت آنرا بر 

  .احكام كتاب و سنت قياس كنيد 
اختالف » اولو االمر «در مورد  علماء: مي گويد  91ص 13ابن حجر در فتح الباري ج
اولو االمر بر علماء حمل مي شود يا بر امراء ؟ اما اولي :  پيدا كرده اند و مي گوييند

  ترجيح داده مي شود 
  :چون خداوند مي فرمايد 

m¨    ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©

¹º  ¿   ¾  ½  ¼    »À   Æ  Å   Ä           Ã  Â    Á l    )٥٨: النساء(  
ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم  دهد كه سپرده خدا به شما فرمان مى(

در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا شما را به  ،كنيد به عدالت داورى كنيد داورى مى
  ).دهد خدا شنواى بيناست آن پند مى

ميده مي شود اين است كه همراه رسول فه»اطيعوا«ي جالبي كه در تكرار لفظ نكته 
اطاعت از خدا و رسول بودن قيد است اما اطاعت از اولو االمر به اين مقيد است كه بايد 
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و اال پيروي از اولو االمر در معصيت هيچ كه  ،اولو االمر از خدا و رسول اطاعت كند
  .واجب نيست بلكه موجب عقاب مي باشد 

ب بعضي از امراء  بني اميه كه مي تابعين در جوا«جالب اينكه روايت شده است 
چرا از ما اطاعت نمي كنيد؟ مگر خداوند نمي فرمايد از اولو االمر اطاعت كنيد : گفتند 

گردن ما حقي نداريد چون مخالف خدا و رسول برشما هرگز:؟ آنها هم مي فرمودند 
  .خدا عمل مي كنيد 
ستقالل رسول است ولي به معني ا) اطيعواالرسول(تكرار فعل در :  طيبي مي گويد 

تكرار نشده چون بعضي از آنها مطيع پروردگار و رسول خدا ) اولو االمر (فعل در 
  .عدم پيروي بعضي از امراء از حق ثابت مي شود)فان تنازعتم في شيء(نيستند با آيه 
خداوند به اطاعت خود و رسولش دستور داده است و در لفظ    1:گويد ابن قيم مي
ل اطيعوا تكرار نشده و تكرار آن در لفظ رسول نشانه ي استقالل رسول در اولو االمر فع

بر او نازل شده و هم چيزي  قرآناحكام و دستور و نهي مي باشد چون رسول اكرم هم 
اما اطاعت از اولو االمر مطلق نيست و آنها هم در احكام و ،كه سنت است  قرآنمانند 

به معني اين است كه اطاعت آنها ) اطيعوا (دستور و نهي مستقل نيستند و حذف فعل 
هرگاه از خدا و رسول اطاعت كردند پيروي از . در ضمن اطاعت خدا و رسول است 

همان  آنها واجب و اگر از خدا و رسول اطاعت نكردند اطاعت از آنها واجب نيست
در سرپيچي از پروردگار اطاعت از مخلوق جائز «: گونه كه رسول مي فرمايد 

يا در مورد  »است جايز اطاعت و پيروي در كارهاي مشروع و معروف لكه؛بنيست
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هركدام از آنها شما را به معصيت دستور داد سمع و طاعتي وجود «: اميران مي فرمايد 
رسول خدا از گروهي خبر داد .  »ندارد و جائز نيست در معصيت از كسي پيروي شود

آتش شويد و آنها هم خواستند وارد شوند  كه امير آنها بدانها دستور صادر كرد كه وارد
اگر وارد آتش مي شدند به جنهم خواهند رفت هر چند پيرو امير « :پيامبر فرمود 

خودشان بودند چون دستور امير معصيت است و در معصيت پيروي از مخلوق جائز 
اگر پيروي از دستور معصيت امير جائز نباشد آيا مخالف دستور خدا و رسولش  .»نيست

  جائز است ؟
اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به سوي كتاب خدا و سنت : سپس آيه مي فرمايد 

  .چنين كاري براي شما مفيد و بهترين تأويلي در نهايت خواهد شد  ؛رسول بر گردانيد
  : آيه شامل چند حكم مي باشد

ن آنها  اهل ايمان در بعضي از مسائل اختالف دارند و اين اختالف موجب بيرون رفت
 از دين نمي شود

شيء نكره و در سياق نهي قرار گرفته است پس هر نوع » ان تنازعتم في شيء«
بزرگ باشد يا كوچك آشكار يا پنهان ، اگر در كتاب خدا و  ،اختالفي را در بر مي گيرد

سنت رسول اكرم حكم آن اختالف نمي داشت هرگز خدا به رجوع به سوي آن دستور 
نيست به چيزي دستور دهد كه اختالف را حل نكند و به آن  نمي داد چون ممكن

 .فيصله ندهد
مردم اتفاق دارند رجوع به سوي خدا هدف كتاب است و رجوع به سوي محمد ، 

 .سنت پاك ايشان بعد از مرگ حضرت است 
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اگر هنگام اختالف رجوعي صورت نگرفت ايمان ،اين رجوع از لوازم ايمان است 
مخصوصاً اين موضوع كه دو ،اء ملزوم موجب انتفاء الزم است وجود ندارد،چون انتف
سپس مي فرمايد اين رجوع براي آنها مفيد است و سرانجام  ،روي يك سكه هستند

 .خوبي دارد
  :خداوند مي فرمايد

 mµ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «¶     ¸

  Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹l      )٢٤: األنفال(  
ايد چون خدا و پيامبر شما را به چيزى فرا خواندند كه به  سانى كه ايمان آوردهاى ك(

بخشد آنان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل  شما حيات مى
  ).گردد و هم در نزد او محشور خواهيد شد مى

 my  x  w       v  u  t  s  rz     �  ~  }  |  {

    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    «  ª  ©  ¨  §l     

       )٦٤: النساء(
و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت كنند و اگر آنان (

خواستند و پيامبر  آمدند و از خدا آمرزش مى وقتى به خود ستم كرده بودند پيش تو مى
  .)يافتند هربان مىپذير م قطعا خدا توبه ،كرد براى آنان طلب آمرزش مى] نيز[

 m  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

w  vx    |  {  z   yl       )٦٩: النساء(  
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و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان (
تان دوسبا پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه ] يعنى[را گرامى داشته 

 ).نيكوي اند

 m    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

¤¥    ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦l        )٧١ – ٧٠: األحزاب(   

 ) 70(داريد و سخنى استوار گوييد بايد از خدا پروا  اى كسانى كه ايمان آورده(

د و هر كس خدا و تا اعمال شما را به صالح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشاي
  .)71)(پيامبرش را فرمان برد قطعا به رستگارى بزرگى نايل آمده است

 mJ  I  H  G  F  E  D  C    B  AK     P  O  N  M  L

QR    \  [  Z  Y  X   W  V   U  T  Sl      )١٠: الفتح(   
 ،ندكن كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مى در حقيقت كسانى كه با تو بيعت مى(

شكنى كند تنها به زيان خود پيمان  خدا باالى دستهاى آنان است پس هر كه پيمان دست
شكند و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى بزرگ به  مى

  .)بخشد او مى
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 mÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×Ý  ã  â   á   à  ß  Þä  ç   æ  åè    ê  é

   ì  ë  D  C  B  AF  EG    N  M  L   K  J  I  H

l     )٨٠ – ٧٩: النساء(   
رسد از  رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مى هر چه از خوبيها به تو مى(

   )خود توست و تو را به پيامبرى براى مردم فرستاديم و گواه بودن خدا بس است
هر كس رويگردان شود خدا را فرمان برده و  رد در حقيقتهر كس از پيامبر فرمان ب(

  .)ايم نگهبان نفرستاده بعنوان ما تو را بر ايشان
به آنها ياد مي دهد كه بيعت با رسول در  1: مي فرمايد ي در اين باره عامام شاف

  .حقيقت بيعت با خدا است و اطاعت از رسول اطاعت از پروردگار است 

 m¨  §  ¦©    ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª

¶  µ     ´  ³  ²¸    ½   ¼  »  º  ¹

  È  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

   Ê  Él      )١٤ – ١٣: النساء(  
اينها احكام الهى است و هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند وى را به باغهايى (

اند و اين همان كاميابى  نهرها روان است در آن جاودانه ،آن] درختان[درآورد كه از زير 
هر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز و )13(بزرگ است 
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آور  نمايد وى را در آتشى درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت
  .)است

 ms  r                q  p      o  n  m  lt     x  w  v  u

{  z  y|        f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }

  h  g  il     )٦٣: النور(  
خطاب كردن پيامبر را در ميان خود مانند خطاب كردن بعضى از خودتان به بعضى (

گريزند پس  مى] از نزد او[كسانى از شما دزدانه ] چه[داند  قرار مدهيد خدا مى] ديگر[
كنند بترسند كه مبادا باليى بديشان رسد يا به عذابى  كسانى كه از فرمان او تمرد مى

   ).ناك گرفتار شونددرد

 m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^

o  n  mp    s  r   ql  )١١٥: النساء(  

و هر كس پس از آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد و (
غير راه مؤمنان در پيش گيرد وى را بدانچه روى خود را بدان سو كرده ] راهى[

  )اريم و به دوزخش كشانيم و چه بازگشتگاه بدى استواگذ

 m  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  xl )١٣: األنفال(  

  )كيفر است و هر كس با خدا و پيامبر او به مخالفت برخيزد قطعا خدا سخت(
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 m]     \  [  Z  Y  X   W   V  U  T  S^     c   b  a  `  _

 m  l     k  j       i  h  g  f  e  d    p  o  nl     

   )٦٦ – ٦٤: األحزاب(
جاودانه  )64(خدا كافران را لعنت كرده و براى آنها آتش فروزانى آماده كرده است (

هايشان را در آتش  روزى كه چهره )65(يابند و نه ياورى  مانند نه يارى مى در آن مى
را اطاعت  برديم و پيامبر گويند اى كاش ما خدا را فرمان مى كنند مى زيرورو مى

  )كرديم مى

 m  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \   [   Z  Y

   n  m  l  k  j  il  )٣٢: محمد(    
از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه راه هدايت بر ] مردم را[كسانى كه كافر شدند و (

د و به زودى رسانن در افتادند هرگز به خدا گزندى نمى] خدا[آنان آشكار شد با پيامبر 
  .)هايشان را تباه خواهد كرد كرده] خدا[

  :نوع چهارم
ياتي كه بر وجوب پيروي در تمام چيزهاي كه از رسول صادر مي شود داللت مي آ
و پيروي از ايشان موجب  ادرسول خدا را در هر چيزي الگو قرار داينكه بايد و  ،كنند

  :پردازيممي  ابه بيان برخي ازآنهذيال ؛ومامحبت پروردگار مي شود
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 mh    g  f  e   d  c   b  a             `  _  ^i    m   l  k  j

l      )٣١: آل عمران(   
بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما (

   )را بر شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است

 m  Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á É  È          Î  Í  Ì  Ë         Ê  Ð  Ï

   Ò          Ñl    )٢١: األحزاب(   
رسول خدا سرمشقى نيكوست براى آن كس ] اقتدا به[قطعا براى شما در (

  .)كند كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى

 mA  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  BM    O  N

 R  Q  P ST  X           W  V   UY    \    [  Z

  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^   ]

   r  q  p  o  n  m   l  k  j  i

  }  |  {  z   y  x  w  v  u  t  s

a            `  _  ~b      j   i   h  g  f  e  d  c

l  km    q  p  o  nl     )١٥٧ – ١٥٦: األعراف(  
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زيرا كه ما به سوى تو ] نيز[ن دنيا نيكى مقرر فرما و در آخرت و براى ما در اي(
رسانم و رحمتم همه چيز را فرا  فرمود عذاب خود را به هر كس بخواهم مى ،ايم بازگشته

دهند و  كنند و زكات مى گرفته است و به زودى آن را براى كسانى كه پرهيزگارى مى
كه از اين فرستاده پيامبر  آنهايي )156(ارم د آورند مقرر مى آنان كه به آيات ما ايمان مى

كنند  يابند پيروى مى او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته مى] نام[درس نخوانده كه 
دارد و  دهد و از كار ناپسند باز مى آنان را به كار پسنديده فرمان مى] همان پيامبرى كه[

گرداند و از  بر ايشان حرام مى براى آنان چيزهاى پاكيزه را حالل و چيزهاى ناپاك را
پس كسانى كه به او  ؛دارد آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى] دوش[

ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است 
  .)پيروى كردند آنان همان رستگارانند

 m  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  g

s  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  ht     w  v  u

  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x

g  fh    m     l  k  j  il     )٣٧: األحزاب(   
به او نعمت داده ] نيز[و آنگاه كه به كسى كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو (

دار و از خدا پروا بدار و آنچه را كه خدا  گفتى همسرت را پيش خود نگاه بودى مى
ترسيدى با آنكه خدا  كردى و از مردم مى آشكاركننده آن بود در دل خود نهان مى

و او را ترك [كام برگرفت ] زن[سزاوارتر بود كه از او بترسى پس چون زيد از آن 
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ا زنان در مورد ازدواج مؤمنان ب] در آينده[وى را به نكاح تو درآورديم تا ] گفت
پسرخواندگانشان چون آنان را طالق گفتند گناهى نباشد و فرمان خدا صورت اجرا 

  .)پذيرد

  : نوع پنجم
و سنت را تبليغ كند و او را نهي  آنآياتي كه بيان مي كنند پيامبر مكلف است وحي قر

اوند مي كند از اينكه در اين كار كوتاهي نمايد  يا در انها تغيير و تبديل ايجاد كند و خد
او را در اداي مسؤليت در مقابل مردمي كه مي خواهند دين را تغيير بدهند يا انرا پنهان 

و رسول اكرم در اين راستا تالش كرد مسؤليت خود را به  ،كنند حمايت مي فرمايد
اينكه خداوند دين  كند،و مردم را به راه راست هدايت  نمايدبهترين وجه ممكن اداء 
حمد كامل خواهد كرد و اينكه پيامبر داراي اخالق نيكو بلندي خود را توسط تبليغ م

است و اگر در اوج اخالق فاضله قرار گيرد پس هر چه از او صادر مي شود پاك و 
فاضل است و اگر از چيزي خبر دهد يا با كردار خود ش حكمي را بيان مي كند يا با 

نها مخالف دستور خداوند گفتارش به چيزي دستور مي دهد يا نهي مي كند ولي همه اي
منان باشد امر تبليغ را به جايي نياورد و مردم را هدايت نداده  بلكه آنها را گمراه ساخته 

  .و سزاوار شهادت خدا  نيست 
همه اين مطالب و اصول بر حجيت سنت داللت مي كنند و اينك به ذكر آياتي مي  

  .پردازيم  
  :خداوند مي فرمايد
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 m  F  E  D  C  B  AH  GI    N  M  L   K  J

U      T  S  R  Q  P  OV    ]  \  [  Z         Y  X  Wl    

   )٢ – ١: األحزاب(
كه خدا همواره  ؛و كافران و منافقان را فرمان مبر داشته باشاى پيامبر از خدا پروا (  

شود  و آنچه را كه از جانب پروردگارت به سوى تو وحى مى )1(داناى حكيم است 
  .)كنيد آگاه است وى كن كه خدا همواره به آنچه مىپير

 ma  `   _  ~  }  |b  f   e  d  cg    k  j   i  hl     

   )١٠٦: األنعام(
هيچ معبودى جز او نيست و از  ؛از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پيروى كن(

  .)مشركان روى بگردان

 m  r  q  p     o  n  m      l  k  j  i  h  g  t  sl    

   )١٨: الجاثية(
نهاديم پس آن را پيروى كن ] خداست[از امر ] كه ناشى[سپس تو را در طريقه آيينى (
  .)دانند پيروى مكن هوسهاى كسانى را كه نمىاز و 

 mz   y  x  w  v  u  t  s  r   q     p  o{  

`  _  ~  }  |a  h  g  f  e   d  c  bi    l  k  j

n  mo    r  q  p z   y  x  w  v  u  t  s{  

}  |~    ª  ©  ¨  §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �
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  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «

½¾  È    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿É    Î  Í  Ì       Ë  Ê

Ïl              ) ٤٩ – ٤٨: المائدة(  
  

در حالى كه  ،حق به سوى تو فرو فرستاديم را به] قرآن[=و ما اين كتاب (
پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل  ،كننده كتابهاى پيشين و حاكم بر آنهاست تصديق

از حقى كه به سوى تو آمده پيروى مكن ] با دور شدن[كرده حكم كن و از هواهايشان 
خدا ايم و اگر  شريعت و راه روشنى قرار داده] امتها[براى هر يك از شما 

تا شما را در آنچه به شما داده ] خواست[داد ولى  شما را يك امت قرار مى خواست مى
شما به ] همه[پس در كارهاى نيك بر يكديگر سبقت گيريد بازگشت  ،است بيازمايد

 و)48(كرديد آگاهتان خواهد كرد  سوى خداست آنگاه در باره آنچه در آن اختالف مى
ازل كرده داورى كن و از هواهايشان پيروى مكن و از ميان آنان به موجب آنچه خدا ن

آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند 
اى از  پاره] سزاى[خواهد آنان را فقط به  پس اگر پشت كردند بدان كه خدا مى

  .)گناهانشان برساند و در حقيقت بسيارى از مردم نافرمانند

m i  q  p   o  n  m  l  k  jr  x  w  v  u    t  sy    z

}  |    {~    e  d  c  b  a  `  _l     )٦٧: المائدة(   
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، در اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ كن و اگر نكنى(
رى خدا دارد آ مردم نگاه مى] گزند[و خدا تو را از  ؛اى پيامش را نرسانده اين صورت

  ).كند گروه كافران را هدايت نمى

 mF  E  D   C  B  AG    P  O  N  M   L  K  J          I  H

W  V  U  T      S  R  QX      b  a  `  _  ^   ]  \     [  Z  Y

h  g  f  e  d  ci     o          n  m  l       k      jl     )٥٣ – ٥٢: الشورى(   
دانستى كتاب  ز امر خودمان به سوى تو وحى كرديم تو نمىوهمين گونه روحى ا(

ولى آن را نورى گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را ] كدام است[چيست و نه ايمان 
نماييم و به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدايت  بخواهيم به وسيله آن راه مى

 ،نچه در زمين است از آن اوستراه همان خدايى كه آنچه در آسمانها و آ )52(كنى  مى
  .)گردد كارها به خدا بازمى] همه[دار كه  هش

 m  »  º     ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °

¾    ½  ¼¿  Ã    Â  Á  ÀÄ    É  È  Ç  Æ  Å

Î  Í  Ì  Ë   ÊÏ     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðl     )١١٣: النساء(   
ز ايشان آهنگ آن داشتند كه تو را اى ا و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود طايفه(

سازند و هيچ گونه زيانى به  را گمراه نمى] كسى[جز خودشان ] لى[از راه به در كنند و
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دانستى به تو  رسانند و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمى تو نمى
  . )آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود

 m  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R c  b    a  `  _            ^  ]  \      [d  

k  j      i   h  g  f  el    x  w   v  u    t       s  r  q  p   o  n  m

     i   h   g     f  e  d       c  b   a  `  _  ~  }  |  {     z       y

 k  jl   )٤٧ – ٣٨: الحاقة(   
آنچه و )38(بينيد  كنم به آنچه مى ياد مى سوگند] پنداريد چنان است كه مى[پس نه ( 
و آن گفتار شاعرى  )40(اى بزرگوار است  قطعا گفتار فرستاده] قرآن[كه  )39(بينيد  نمى

پند ] از آن[كمتر ] كه[و نه گفتار كاهنى  )41(ايمان داريد ] به آن[كمتر ] كه[نيست 
] او[اگر و ) 43(نيان اى است از جانب پروردگار جها فرودآمده] پيام )42(گيريد  مى
سپس رگ  )45(گرفتيم  دست راستش را سخت مى )44(ها بر ما بسته بود  اى گفته پاره

  ). )47(شد  او نمى] عذاب[و هيچ يك از شما مانع از  )46(كرديم  قلبش را پاره مى

 mu     t  s  r   q  pv  {  z  y  x  w|     a  `  _  ~   }

  c  bl    )١٠٨: يوسف(  

ام كرد با بينايى به سوى خدا دعوت  و اين است راه من كه من و هر كس پيروىبگ(
 )خدا و من از مشركان نيستم كنيم و منزه است مى

 m   ×     Ö  Õ     Ô  Ó  Òl   )٧٣: المؤمنون(   
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   ).خوانى و در حقيقت اين تويى كه جدا آنها را به راه راست مى(

 mf   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \    i  h  g

  l    k      jl    )٥ – ١: يس( 
پيامبرانى ] جمله[كه قطعا تو از  )2(آموز  حكمت قرآنسوگند به  )1(] ياسين[/يس( 

 ))5(از جانب آن عزيز مهربان نازل شده است ] و كتابت[ )4(بر راهى راست  )3(

 mR  Q  PS    X  W  V   U   Tl     )٧٩: النمل(   
 )ن كه تو واقعا بر حق آشكارى  پس بر خدا توكل ك(

 mu  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kv     cl    

 )٣: المائدة(
خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را  امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت ( 

 ). آيينى برگزيدم] به عنوان[براى شما 

 myz  g  f  e   d      c  b    a  `  _  ~   }  |  {    i  h

   o  n  m     l  k  jl    )٤ – ١: القلم(   
تو به لطف پروردگارت ديوانه نيستى ] كه[ )1(نويسند  سوگند به قلم و آنچه مى ،نون(

و راستى كه تو را خويى واالست  )3(خواهد بود  منت گمان تو را پاداشى بى و بى )2(
)4( .( 

 امت اسالمي را مي پذيرد پيامبر برگواهي و  سپس خداوند بيان مي فرمايد كه شهادت
  :به گونه اي كه مي فرمايد
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 m  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z

  k el        )١٤٣: البقرة(   
بر شما  زني و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر(

  .)گواه باشد
اهر و باطن عادل باشد و گناهي از او سر خداوند گواهي كسي را مي پذيرد كه در ظ

محمد را  پذيرفته و ظاهر و  يولي خداوند گواه(  ؛نزند كه عدالتش را خدشه دار كند
چون خداوند بر ) مسئوليت خود را اداء كرده است پنهانش را مي داند پس محمد 

   .تمام حركات وسكنات او اعم از اعمال آشكار و پنهان او آگاه و با خبر است
  .سوره اخراب به پايان مي رسانيم 46، 45سوره انبياء و ايه  107اين بحث را دو ايه 

!$ tΒuρ š≈ oΨù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪     

 ).و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم(

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ ©É< ¨Ζ9 $# !$̄ΡÎ) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© #ZÅe³ t6 ãΒuρ #\ƒ É‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·Š Ïã# yŠ uρ ’ n<Î) «!$# ⎯ ÏμÏΡøŒ Î* Î/ 

% [`# uÅ uρ #Z ÏΨ •Β ∩⊆∉∪     

تو و )45( گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم] تبه سم[اى پيامبر ما تو را (
  ).، هستيكننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناك دعوت
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  سنت  :دليل چهارم 

  
شده اند كه مجموع آنها داللت قاطعي بر يث بي شماري در اين باره روايت داحا

  .حجيت سنت دارند 
به اين دليل را رد كرديم ، اما تمام احاديث  ه راجعدر ابتداء بحث شبهه هاي وارد 

  . وارد شده در اين راستا سه نوع هستند

  :نوع اول
احكام و  خصوصچيز ديگري در قرآنخداوند بزرگ همراه  آننداخباري كه دال بر 

تمام كردار و گفتار تشريعي ايشان از طرف  اينكهو ،وحي كرده است)ص(حمد غيره به م
  . نبودهت دخيل ااين روايشكل گيري در  و محمد  ،خدا بوده

  سنت امكان پذير نيست ، و عمل   بدون قرآنو همچنين بر اين داللت دارند كه فهم 
  از سنت محمده كو اينكه خداوند دستور فرموده  ،است قرآنبه  به سنت مانند عمل

پيرو محمد باشد در حقيحت از خدا پيروي كرده است و وارد  هو هر ك ،پيروي كنيد
از دستورات محمد سر پيچي ه و هر ك ؛خواهد داشت بزرگ بهشت مي شود و پاداش

  .و سزاوار جهنم است   كند در حقيقت از فرمان خدا سرپيچي كرده 
مي شود و هر كسي پيرو محمد نباشد كامل ن و اينكه ايمان بدون پيروي از محمد

  .پيرو هوي و آرزوهاي نفساني است و اهل بدعت به شمار مي آيد 
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را  مربوطه و اينك احاديث ،همه اين قواعد و اصول به معني حجيت سنت هستند
  .ذكر مي كنيم

ابو داود و ترمذي و حاكم از مقدام بن معد يكرب روايت كرده اند كه رسول خدا 
و مشابه آن به من داده شده است شايد مردي متكبر بر صندلي  قرآنا همان«فرموده 

. از كتاب خدا پيروي كنيد و حاللش را حالل و حرامش را حرام بدانيد :بشيند و بگويد 
حق است اگاه باشيد   قرآنولي چنين نيست آنچه رسول حرام گردانيده مانند تحريم 

يدا شده اي حالل نيست مگر اينكه خر اهلي و حيوان درنده حرام هستند و هيچ  پ
و هر كسي مهمان قومي شد بايد قوم او را ضيافت كنند و  ،صاحبش از آن بي نياز باشد

 »مهمان هم به اندازه ضيافت به آنها خدمت برساند 
: ابو داود از غربال بن ساريه روايت كرده كه رسول خدا ميان ما به پا ايستاد و فرمود 

كسي از شما بر روي صندليش بشيند و گمان كند تنها حرام هاي  آيا گمان مي كنيد كه«
اگاه باشد من به چيزهاي دستور داده ام و از چيزهاي نهي  !اما هان. حرام هستند  قرآن

خداوند وارد شدن خانه هاي اهل كتاب را . هستند  قرآنآنها هم مانند احكام  كه كرده ام
چنين زنان را نزنيد و غذاي و ميوه هاي آنها را  حرام گردانيده مگر با اجازه آنها ، و هم

 .»نخوريد
اي : بيهقي از طلحه بن نضيله روايت كرده كه در سال قحطي به رسول خدا گفته شد 

چيزي را آنجام نمي دهم كه بدان مأمور « :رسول خدا كاالها را قيمت گذاري كن فرمود
 .»ن كندنشده ام اما از خدا مي خواهم كه رحمتش را شامل حالتا
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نگ  تبوك روي جر د اهللا  طبري در الكبير از حسن بن علي روايت كرده رسول
اي مردم من تنها به دستورات خدا فرمان مي «:  تپه اي رفت بعد از حمد و ثنا فرمود

دهم و فقط  از نواهي خدا شما را نهي مي كنم در كسب رزق و روزي پاك باشيد 
بال شما است اگر فقير بودي با طاعت و عبادات از سوگند به خدا رزق هم مانند اجل دن

 .»خدا رزق و روزي بخواهيد
براي كسي  قرآن«: كه رسول خدا فرمود :ابو شيخ و ابو نعيم و ديلمي روايت كرده اند 

را هم  قرآنكه آنرا دوست ندارد دشوار است هر كسي پيرو حديثم باشد و آنرا فهم كند 
نتم را سبك بشمارد   در دنيا و اخرت زيان بار است و س قرآنياد مي گيرد و هر كسي 

هم  قرآنبه امتم دستور دادام كه از من پيروي كند هر كسي به قولم خوشنود باشد از 
 :خداوند مي فرمايد.  »خوشنود است و بدان راضي مي باشد

m w  v    u   t  s  r  q  px  z  y{    �  ~  }     |

   ¡l    )٧: الحشر(   
به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت بازايستيد ] او[را فرستاده  آنچه (

 )كيفر است و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت
هر كسي «: فرمود    بيهقي در مدخل از جندب بن عبد اهللا روايت كرد رسول خدا

تفسيرش  باز هم در ،هر چند تفسيرش درست باشد ،را با رأي خودش تفسير كند قرآن
 .»اشتباه  كرده است
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 هر كس بدون«: فرمود  ابو يعلي موصلي از ابن عباس روايت كرده كه رسول خدا
از  افساري سخن گويد در روز قيامت او را در حالي مي آورند كه قرآنعلم در مورد 

 . »آتش در دهان دارد
تم كه منافق خيلي نگران امتم هس«: فرمود   ابن عبد البر روايت كرده كه رسول خدا

 .»زعه كنددر آن مجادله و منا ،قرآندانا به 
دو چيز مرا در « :فرمود ابن عبد البر ازعقبه بن عامر جهمي روايت كرده رسول خدا

مؤمن  آن ،بابا قران را بياموزد ومنافق  اينكه:ماديات و قرآن:  مورد امتم نگران مي كنند 
   شوند دنباله رو هوي و هوس   آنهاآنها  نكهماديات اياما در باره ي  ؛به مجادله بپردازد

اينكه « :اين روايت با دو لفظ  ديگر از عقبه نقل شده است اولي. »نمايندو نماز را ترك 
 قرآنگروهي در «  :دوم، »را فرا مي گيرند ولي خالف سبب نزول تفسير مي كنند  قرآن

 .دهان باز مي كنند و با مؤمن به مجادله مي پردازند
از آسمان بر دلها نازل ) قرآن(امانت: پيامبر فرمود « از حذيفه روايت كرده اند  نشيخي

  . »شده است و مردان صاحب دل آنرا خواندند و سنت را ياد گرفتند
هر كس مرا اطاعت نمايد « پيامبر فرمود : ن از ابو هريره روايت كرده اند يشيخ. 11

ستور من سر پيچي كند در حقيقت در حقيقت خدا را اطاعت كرده است و هر كس از د
از دستور خدا سرپيچي كرده است و هر كس از فرمان اميرم اطاعت كند از من اطاعت 

هر كس از دستور نماينده من سرپيچي كند از « در روايت ديگر بخاري » كرده است 
  .»دستور من سرپيچي كرده است
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رسول خدا همراه چند « د احمد و ابو يعلي و طبراني از ابن عمر روايت كرده ان. 12
آيا مي دانيد كسي مرا اطاعت نمايد خدا را اطاعت كرده است و : نفر از يارانش فرمود 

پيروي و اطاعت از : فرمود   ،بله مي دانيم: پيروي از خدا است  ؟ گفتند ،پيروي از من
  1.اميرانتان پيروي از خودم مي باشد

جمعي از «: است كه پيامبر خدا فرمود بخاري از جابر بن عبداهللا روايت كرده . 13
خواب : آمدند ، بعضي از آنها گفتند  _در جاي كه رسول خدا خوابيده بود _مالئك

محمد در : گفتند .چشمانش خوابيده ولي دلش بيدار است : است و گروهي هم گفتند 
 نمونه اش مانند مردي است كه خانه ي: اين حالت به چه مي ماند ؟ در جواب گفته شد

صاحب خانه كسي را مي فرستد تا مردم  ،اينكهدر آن خانه غذا وجود دارد ليرا ساخته و
واند هر كس به دعوت او جواب دهد وارد خانه مي شود و غذا مي خورد و هر خرا فرا 

خانه بهشت :گفتند .كس جواب ندهد وارد خانه نمي شود و غذا را هم نمي خورد 
اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هر  و هر كس محمد را ،است و داعي محمد

چون محمد با . كس از دستور محمد سرپيچي كند از دستور خدا سرپيچي كرده است
  .»دعوتش كافر و مسلمان را از هم جدا مي سازد

هر كس «: حاكم از ابي سعيد خدري روايت كرده است كه رسول خدا فرمود . 14
ل نمايد و مردم را اذيت نكند داخل چيزهاي پاك را مصرف كند و به سنت من عم

اي رسول خدا نمونه اينها امروز در ميان امت به وفور پيدا : گفتند   ؛بهشت خواهد شد
  .»نمونه آنها در الحقين زياد يافت مي شود: مي شوند ؟ فرمود 

                                           
 .)91ص  13فتح الباري ج ( - 1



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

396

هر كس در دوران فساد : رسول خدا فرمود « بيهقي از ابن عباس روايت مي كند . 15
  . »ه به سنت من باشد پاداش او پاداش شهيد خواهد بودامتم متمسك ب

آغاز دين با غربت «: ترمذي از كثير بن عبد اهللا روايت كرده كه رسول خدا فرمود . 16
غرباء چه كساني هستند ؟ : بود و باز هم غريب خواهد شد خوشا به حال غرباء گفتند 

  .»سوي آن فرا مي خوانندآنهاي كه سنت مرا زنده مي كنند و مردم را به : فرمود 
اي فرزندم «: ترمذي از انس بن مالك روايت كرده است كه رسول خدا فرمود . 17

اگر توانستي  صبح را به شام برسانيد و شام را به صبح برسانيد در حالي كه نسبت به 
اي فرزندم اين سنت من است هر : ود مسپس فر. هيچ كس كينه نداشته باشيد چنين كن

دوست داشته باشد در حقيقت مرا دوست داشته و هر كس مرا دوست كس سنت را 
  . »بدارد  در بهشت با من خواهد بود

: ترمذي ازعبد اهللا بن عمرو بن عاص روايت كرده است كه رسول خدا فرمود. 18
سوگند به خدا در هر چيزي پيرو بني اسرائيل خواهيد  شد حتي بعضي از شما مانند «

همبستر مي شويد ، بني اسرائيل به هفتاد و دو فرقه تبديل شده  آنها آشكارا با همسرش
امت من هم مانند آنها به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهند شد همه آنها در آتش  ،اند

آن يك گروه چه كساني هستند ؟ فرمود آنهاي كه روش : گفتند ،هستند مگر يك گروه
  . »من و اصحابم را پيش مي گيرند

نمونه من و دوستانم «: موسي روايت كرده كه رسول خدا فرمود بخاري از ابي. 19
من با چشمان  ،اي قومم: مانند مردي است كه به سوي قومش مي رود و مي گويد 

اي مردم اگاه باشيد من هم  -خويش لشكري را ديدم كه مي خواهند به شما حمله كنند 
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طاعت مي كنند و فرار كرده گروهي از قوم او را ا –مانند همان بيم دهنده عريان هستم 
تكذيب مي نمايند و در جاي خود باقي مي  او نجات مي يابند ولي گروه ديگر او ر

مانند صبح زود لشكر به آنها حمله ميكنند و آنها را نابود خواهند كرد همچنين است 
  .»تكذيب من

ي هر برا«: رده است كه رسول خدا فرمودحبان از عبد اهللا بن عمر روايت ك ابن. 20
كاري نشاط و شور و شوقي وجود دارد و براي هر نشاطي آرامشي وجود دارد و هر 
كس در سنت من آرامش يابد هدايت يافته است و هر كس در غير از سنت من دنبال آن 

  .»آرامش بگردد نابود خواهد شد
 :ترمذي و ابن ماجه از عمرو بن عوف روايت كرده اند پيامبر خدا به بالل فرمود . 21

هر كسي سنتي از : بالل  گفت اي رسول خدا چه چيزي را ؟ فرمود  ،اي بالل بدان «
سنتهايم را بعد از رها شدن زنده كند و هر كسي به آن عمل كند زنده كننده سنت مانند 
او پاداش خواهد گرفت و از  سهم هيچ كدام كاسته نخواهد شد و هر كسي ايجاد كننده 

دا و رسول بدان خشنود نيستند مرتكب جرمي شده و هر بدعتي در دين خدا باشد كه خ
كس آنرا آنجام دهد دوباره براي او جرمي ديگر خواهد شد و هيچكدام جرم يكديگر را 

  .»بر نخواهند داشت
شش نفر : حاكم و طبراني و ابن حبان از عائشه روايت كرده اند رسول خدا فرمود. 22

   مورد نفرين خدا و رسول قرار خواهند گرفت
 .كسي كه به كتاب خدا چيزي مي افزايد

 .ر دتكذيب كننده قَ
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 كمي كه با ظلم مسلط مي شود تا عزيزان را ذليل و ذ ليالن را عزيز گردانداح
 .كسي كه حرام خدا را حالل مي داند
 .كسي كه به خانواده من اهانت كند

  .  »كسي كه سنت مرا رها مي كند
كسي كه «: روايت مي كند كه رسول خدا فرمودطبراني در الكبير از ابن عباس . 23

كتاب خدا و سنت رسول را بي حرمت كند خداوند او را در دنيا ذليل خواهد كرد و در 
  .»قيامت سزاي د شواري  در انتظار اوست

ابن عبد البر از ابن كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف از پدرش روايت مي كند . 24
چيز را در ميان شما جا گذاشتم اگر به آنها تمسك جويد هر دو «: كه پيامبر خدا فرمود 

  .»گز گمراه نخواهي شد ، كتاب خدا و سنت رسول
حاكم از ابن عباس حديث را با همان لفظ روايت كرده است و بيهقي در مدخل از 

كتاب خدا و سنت رسول از شما جدا نمي شوند تا «ابي هريره حديث را همراه جمله 
  .»وثر مي برندشما را به حوض ك

هر آنچه در كتاب آمده به «: از ابن عباس روايت شده كه رسول خدا فرمود. 25  
اندازه توانايي اجراء كنيد اگر در كتاب حل مشكل خود را نيافتيد به سنت محمد رو 
آوريد كه تا قام قيامت قابل اجراء است اگر در سنت هم به جواب خود ست پيدا 

پيرو هر  ،ه كنيد چون آنها همچو ستاره در آسمان هستندنكرديد به قول اصحاب نگا
  .»كدام از آنها باشيد گمراه نخواهي شد و اختالف  آنها براي شما رحمت است
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به من دستور داده : رسول خدا فرمود « ترمذي از عبداهللا بن عمر روايت كرده . 26
هادت مي دهند شده است كه با مردم جنگ كنم تا به الوهيت پروردگار و نبوت من ش

اگر چنين كردند خون و مال و جانشان محفوظ است مگر  مرتكب جرمي شوند كه 
  .  »موجب گرفتن خون يا مال آنها گردد و حساب اخروي آنها دست خداوند است

حتي يشهدوا ان ال اله اال اهللا و اني محمد رسول اهللا فاذا « در روايت امام مسلم امده 
  حديث متواتر است : يد سيوطي مي فرما» قالوا ها 

هر كس به من اقتدا كند «:  امام احمد در مسند روايت كرده كه رسول خدا فرمود . 27
  . »ند از من نيستز من است و هر كس به سنت من پشت كا

همانا دين نصيحت «: ابو داود از تميم داري روايت كرده كه رسول خدا فرمود. 28
براي خدا : فتند براي چه كسي ؟ فرمود گ. است دين نصيحت است دين نصيحت است

  . »و رسول و ائمه مسلمين و عموم آنها
در گذشته از خطابي و ديگران نصيحت براي خدا و كتاب و رسول را توضيح داديم 
اما نصيحت براي ائمه مسلمين عبارت است از پيروي از آنها در حق و ياري ايشان و 

وجه و هشدار دادن از چيزهاي كه فراموش پند و اندرز و ياد آوري كردن به بهترين 
و نصيحت . كرده اند و قيام نكردن عليه امامان و منفور نكردن آنها در ديدگاه مردم 

نسبت به عموم مسلمين عبارت است از راهنماي آنها به انجام كارهاي خير و با گفتار و 
فظ اسرار شان و كردار ياور آنها شدن و ياد آوري كردن و بر طرف نمودن نياز ها و ح

  .دفع زيان و جلب منفعت براي آنان
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بيهقي در مدخل از عبد اهللا بن عمر روايت كرده كه گفته من هر چيزي را كه از . 29
رسول خدا مي شنيدم مي نوشتم و مي خواستم آنها را حفظ كنم ولي قريشيان مرا منع 

لي كه رسول هم بشر تو هر چيزي را كه مي شنويد مي نويسيد در حا:  كردند و گفتند 
بدين سبب از نوشتن دست برداشتم و جريان را . است و نارحتي و خوشحالي دارد 

هر چيزي را از من مي شنويد  بنويس «: براي رسول خدا تعريف كردم ايشان فرمودند 
  . »سوگند به خداي تنها فقط حق بر زبان من جاري مي شود،

ديگران حديث را روايت كرده اند در باب امام احمد و ابو  داود و حاكم و دارمي و 
  .سوم صحت آنرا بيان خواهيم كرد

مسلم از جابر بن عبد اهللا روايت كرده كه رسول خدا بعد از حمد و ستايش در . 30
و بد ترين كارها  ؛است و بهترين هديه سنت است قرآنبهترين حديث «: خطبه فرمود

و هر بدعتي گمراهي است و هر درست شده ها هستند هر درست شده اي بدعت است 
تا » ديث ان احسن الح« و در شفا از ابو هريره با لفظ .  »گمراهي در آتش است

  .روايت شده است» هامحدث«
هنگامي كه عمر  –دارمي از جابر بن عبد اهللا روايت كرده است كه پيامبر خدا . 31

ت وا مي دارند آيا ما از اهل كتاب چيزهاي مي شنويم كه ما را به شگف«: آمد وگفت 
آيا مي خواهيد مانند يهود و نصاري نابود شويد؟ من چيزي : فرمود -آنها را بنويسيم؟

  .»اگر همين حاال مو سي مي آمد از من پيروي مي كرد كه ،روشنگري براي شما اورده ام
هر كس در : رسول خدا فرمود « شيخان و ابو داود وابن ماجه روايت كرده اند . 32

  »يزي ايجاد كند كه دستور من بر آن نباشد مردود است دين ما چ
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  : نوع دوم
  .مجموع اين احاديث به سه موضوع مهم مي پردازند 

 تمسك به سنت مطهر
 سنت قابل فهم نيست  بدون قرآن

  پيروي از هوي و استقالل رأي درست نيست 
ا را صادر ماني غير از دستور خدا در حالي مي فرمايد كه هر گز فررسول خدااينها ر

همان طور كه در گذشته  ،نمي فرمايد و از چيزي نهي نمي فرمايد مگر اينكه حرام باشد
  .با احاديث صحيح اين اصل ثابت گرديد 

 ابو داود و ترمذي و ابن ماجه از عرباض بن ساريه روايت كرده اند كه رسول خدا
ه گونه اي موعظه دادند كه بعد از نماز به ما رو كرد و ما را ب ،روزي با ما نماز خواندند

در ان وقت مردي  ،چشم ها به گريه افتادند و قلبها به وحشت و اضطراب دچار شدند
اي رسول خدا از ما چه  ،مثل اينكه موعظه خدا حافظي است: خطاب به حضرت گفت 

شما را به تقوا و گوش دادن و اطاعت كردن از اميران سفارش «: مي خواهيد ؟ فرمود 
همانا هر كس از شما زنده بماند  ؛چند امير شما عبد حبشي هم باشد هر ،مي دهم

دوران به سنت من و سنت جانشينان  آن اختالفات فراواني را خواهد ديد شما بايد در
هوشيار  ،با چنگ و دندان بگيريد اد ،و آنها ريراست گو و هدايت يافته ام تمسك جوي

بدعت است و هر  نوآوريي در دينر از تازه درست شده ها بپرهيزيد چون ه !باشيد
  . »بدعتي گمراهي و هر گمراهي در آتش است
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شما در مسائل دنيوي از «: مسلم از رافع بن خديج روايت كرده كه رسول خدا فرمود 
صادر كردم تر هستيد و من هم در مسائل ديني الگو هستم هرگاه دستور ديني من دانا
 .»كنيد آنرا اجرا
هر گاه چيزي را بحث «: وايت كرده اند كه رسول خدا فرمود هريره ر ون ازابيشيخ

چون ملتهاي پيشين با سؤال كردن و اختالف با پيامبران  ،نكردم شما هم آنرا رها كنيد
نابود شدند هر گاه شما را از چيزي باز داشتم از آن دوري كنيد و اگر به چيزي دستور 

 . »دهيدآنرا انجام  خود دادم به اندازه قدرت و تواناي
مسلم و بخاري از عائشه روايت كردند كه گروهي عبادت رسول اكرم را كم مي 
شماردند و آن مقدار را براي عبادت كافي نمي دانستند و از رخصت ها دوري مي 

چرا گروهي «: بعد از حمد و ثنا فرمودند  ،ايشانرسيد جستند خبر به رسول اكرم
خودشان بيشتر عبادت كنند سوگند به خدا من عبادت مرا كم مي شمارند و خيال دارند 

مي كند كه دوري از  روايت  1ابن حجر »از همه شما به خدا اگاهتر و پرهيزكارتر هستم
رخصت هاي رسول خدا بزرگترين گناه است چون خودش را از رسول خدا پرهيزگار 

روهي كه اما گ ،به نظر من چنين اعتقادي كفر است: تر مي پندارد ولي خودش مي گويد 
گناهان گذشته : در حديث ذكر شده اند شامل اين حكم نمي گردند چون آنها مي گفتند

و حال رسول خدا بخشيده شده است پس ايشان نيازمند گرفتن رخصت ها نيست ولي 
و پيامبر اينگونه به . ما به خا طر گناهان بايد رخصت ها را رها كنيم و عزائم را بگيريم 

من رخصت ها را مي گيرم و از همه شما هم متقي تر و با ايمان  آنها جواب مي دهد كه
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در نتيجه رخصت ها مانع رسيدن به قله ي ايمان نيستند گرفتن رخصت ها به ،تر هستم 
 .خاطر كسب انرژي و تقويت روحيه براي عبادت تشريع شده اند

رسول خدا شافعي و ابو داود و ترمذي و ابن ماجه از ابي رافع روايت كرده اند كه  
هرگز كسي   شما بر صندلي قدرت ننشيند و هنگام بيان شدن دستورات و «: فرمود

  . »پيروي ميكنم قرآنمن اينها را نمي شناسم و تنها از : منهيات من بگويد 

  :نوع سوم
ي كه بعداً مي آيند دستور مي يرسول خدا در اين نوع احاديث به معاصرين و آنها

  انها را به ديگران ابالغ نماييد  دهد احاديث را حفظ كنيد و
تشويق مردم به شنيدن  احاديث و حفظ و ابالغ آنها بر  :دفرمايمي  1امام شافعي

حجيت سنت داللت مي كند چون روايت كردن حديث به معني روايت كردن امر و نهي 
اگر امر ونهي رسول خدا حجت نباشد روايت كردن آنها بي مفهوم و  ،رسول خدااست

  .آيا رسول اكرم به چنين كاري تشويق مي كند ،فائده مي باشد خالي از
همچنين اين نوع احاديث از دروغ گفتن بر زبان پيامبر و كتمان علم نهي مي كنند و 

بيان مي نمايد كه دروغ گفتن بر  ،به انجام دهنده چنين كاري وعيد سختي داده مي شود
  .نيست زبان رسول خدا مانند دروغ گفتن بر زبان ديگران 

مشتمل بر احكام و و علت چنين دستور و تهديدي تنها اين است كه احاديث ايشان 
با شد پنهان كردن و دروغ گفتن در مورد آنها به مثابه دروغ گفتن بر دستورات خدا مي
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اگر حديث حجت نباشد دروغ گفتن بر ،پيام خدا و تغيير احكام ايشان بر مردم است 
احاديثش مانند دروغ گفتن بر زبان ديگران و پنهان كردن و زبان پيامبر و پنهان كردن 

  .پس سزاوار چنين عقاب و عذابي نيست ،كتمان سخنان آنها است 
بيهقي در مدخل و دارمي از ابي ذر روايت مي كنند كه رسول خدا به ما دستور داد 

 .هرگز امر به معروف و نهي از منكر و تعليم احاديث را رها نكنيم 

اگاه باشيد حاضرين اين پيام را به غائبين  !هان«: فرمودند  حجة الوداع پيامبر در

.  »همانا بسياري از غائبين از حاضرين بهتر احاديث و پيام را حفظ مي كنند ،برسانند
 .اگر سنت حجت نباشد پيامبر در حجة الوداع چنين نمي فرمودند: بيهقي مي گويد 

آيا شما را به «: ه رسول خدا فرمودمقدسي در الحجة از علي روايت مي كند ك
و احاديث  قرآنجانشينان خودم و اصحابم و پيامبران پيشين راهنماي كنم ؟ آنها حامالن 

 .»هستند
خداوندا به «: طبراني در الوسيط از ابن عباس روايت كرده است كه رسول خدا فرمود

كه بعد از من مي  آنها ي: آنها چه كساني هستند؟ فرمود: گفتيم .!جانشينانم رحم كن
 . »آيند و احاديثم را روايت مي كنند و به مردم ياد مي دهد

هر كس «: مقدسي در الحجة از براء بن عازب روايت كرده است كه رسول خدا فرمود
دو حديث را ياد گيرد و از آنها بهره مند شود يا به كسي ياد دهد و او از انها بهره مند 

 .»تشود از عبادت شصد سال بهتر اس
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هر كسي «: تخريج كرده كه رسول خدا فرمود» الحلية«ابو نعيم از ابن عباس در كتاب 
حديثي را به امتم برساند و با آن سنتي را زنده كند يا بدعتي را نابود سازد پاداشش 

 . »بهشت است
هر كس براي امتم «: مقدسي در الحجة از ابي هريره روايت كرده كه رسول خدا فرمود

فظ كند و آنها در امور ديني مفيد با شند در روز قيامت در زمره علماء چهل حديث ح
و در روايت علي و » ي گردد در زمره انبياء حشر م« در روايت ديگر . »زنده مي شود

و در روايت ابن  ؛خداوند در روز قيامت او را شهيد يا فقيه زنده مي كند« رداء ابي د
 .»اهم شددر روز قيامت براي او شفيع خو« عباس 

از من ابالغ كنيد اگر آيه «: بخاري از عبد اهللا ابن عمر نقل كرده كه رسول خدا فرمود
 اچون هر كسي عمد ،از من حديث روايت كنيد ولي از دروغ پرهيز نمايد ،اي هم باشد

 .»بر زبان من دروغ گويد جايگاه خودش را در اتش مهيا كرده است
بر  اهر كسي عمد«:  كرده كه رسول خدا فرمود  طبراني در الوسيط از ابي بكر روايت

زبان من دروغ گويد يا دستوري از دستوراتم را رد كند در جهنم خانه اي براي خود 
 . »مهيا ساخته است

هر كسي «: طبراني در الكبير از سلمان روايت كرده است كه رسول خدا فرمود. 10
مهيا كرده است و هر كس  بر زبانم دروغ بگويد خانه اي در آتش براي خود اعمد

حديث روايت شده از من را رد كند من در روز قيامت دشمن او خواهم شد اگر حديثي 
  . »خدا دانا تر است: از من روايت شد و آنرا نشناسد بگويد 
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كسي صبح و «: مقدسي در الحجة از ابي درداء روايت كرده كه رسول خدا فرمود. 11
و  ،سي است كه صبح و شام در راه خدا جهاد كندشام در طلب حديث با شد ما نند ك

هر كس علمي را كتمان كند خداوند در روز قيامت لگامي از آتش را در دهان او مي 
  .»اندازد
اگر بدعت آشكار «: مقدسي از معاذ بن جبل روايت كرده كه رسول خدا فرمود. 12

و اگر چنين نكند  ،كندشد و يارانم مورد دشنام قرار گرفتند عالم بايد علمش را آشكار 
  .»نفرين خدا و مالئكه و مردم بر او باد

  .اظهار سنت است : اظهار علم چيست ؟ فرمود: به وليد بن مسلم گفته شد
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  دليل پنجم

  كرد را اجرا قرآننمي توان بدون سنت 
  

امكان ندارد عقل بشري كه هنوز وحي بر آن نازل نشده و خداوند استقالل نظرش را  
بلكه الزم  ،استخراج كند قرآنتنهاي بتواند شريعت خدا و احكامش را از  به هتأييد نكرد

يد يا استنباط رسول اكرم را بپذيرد و يا در فهم از سنت استمداد جو قرآناست در فهم 
تفاصيل احكام  ده كند و ضمناً تنها راه استنباطاستفا از روش استنباط رسول اكرم قرآن

  .سنت است  ،قرآناجمالي 
سنت حجت نبا شد بر هيچ مجتهدي الزم نيست يا اصالً صحيح نيست كه به  اگر

تعطيل مي شود و  قرآنيد و اگر چنين با شد احكام سنت نگاه كند و از آن استمداد جو
چون احكامش فهم نمي گردد و هر  ،عبث مي ماند قرآنتكاليف باطل مي گردد و نزول 

  .چيزي فهم نشود قابل اجراء نيست 
هر چند  –را دقيقاً بفهمد  قرآنبراي هيچ مجتهدي امكان ندارد كه : شتر توضيح بي

 قرآنچون الفاظ  –در اوج مرتبه اعجاز قرار دارد و بالغتش بي همتا است  قرآناعجاز 
  . بدانها اگاه هستند  اسراري دارد كه تنها خدا و رسول اكرم
اهلي پرسيده شد ؟  االغرسول خدا در مورد  از ابوعبد اهللا بخاري روايت مي كند كه

  .سوره زلزال 8و 7يه أدر مورد آن نازل نشده مگر  اي يهآهيچ : فرمود 
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 m  b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w

   d   cl      )٨ – ٧: الزلزلة(   
و هر كه هموزن  )7(آن را خواهد ديد ] نتيجه[اى نيكى كند  پس هر كه هموزن ذره(
 ).آن را خواهد ديد] نتيجه[اى بدى كند  ذره

اهلي را درك كرده است؟ آيا فردي  االغچگونه از اين آيه حكم   نگاه كن رسول اكرم
  ديگر مي تواند چنين استنباطي كند؟

الزم است  لذا بشمار مي آيند بعضي ازنصوص قراني از لحاظ معني مشكل ومجمل
ده اند و خودش را نازل فرمو قرآناز طرف خدا باشد چون ايشان  آنها شرح و توضيح

    به مراد خود اگاه است و كسي را از آن مطلع نگردانيده مگر محبوبش محمد

 m  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul     

   )٤٤: النحل(
را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل  قرآنو اين  ( 

  )ينديشندو اميد كه آنان ب ،شده است توضيح دهى

  :را مي آوريم قرآنچند مثال از براي نمونه 
  :خداوند مي فرمايد

 m  r  n   m  l  kl     )٤٣: البقرة( 

  )و نماز را بر پا داريد و زكات را بدهيد( 
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واجب  ي كهزنمااما ماهيت  ،زكات فهميده مي شود از اين آيه تنها وجوب نماز و
بر چه كسي واجب است و در طول حيات  و نماز آنات شده و كيفيت آن و تعداد ركع

الي و به چه بايد چند بار تكرار شود ؟ يا كيفيت زكات چگونه است؟ يا در چه م
  ؟در آن نيامده است ط وجوب زكات چيستيمقداري واجب است شرا

  :ز مي فرمايدو با

 m  S  R  Q   P  O  N  Ml )پس خدا را ( )١٧: الروم

   ).شويد آييد و آنگاه كه به بامداد درمى رمىتسبيح گوييد آنگاه كه به عصر د
طور خالصه اوقات آن را تعيين وبه  تسبيح فهميده مي شود وجوب يه تنهاآاز اين  

قيموا أو : (مي فرمايدكه ولي هدف از تسبيح چيست؟ آيا منظور همان نماز است  كرده
  ؟)سبحان اهللا( د تلفظ نمودن به مانن يا چيز ديگري ؟ )الصالة

  :خداوند مي فرمايدو يا 

 mb  a   `  _  ^c     {l    )٢٠: المزمل ( 

  ).شود بخوانيد ميسر مى قرآنهر چه از (
  .استواجب ميسرباشداز قرآن  دن هرآنچهاز اين آيه دريافتيم كه خوان

از اگر هدف نم ؟قرآننماز است يا خواندن همه  چيست؟ قرآنهدف از قرائت  ولي
يك ركعت كافي است شامل چه كارهايي مي  اگر است آيا يك ركعت كافي است؟

  شود؟

 m   q    i  h  g  f  el )٧٧: الحج(  
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  )ايد ركوع و سجود كنيد اى كسانى كه ايمان آورده(
از اين آيه نيز دريافتيم كه انجام ركوع و سجود واجب مي باشد، اما كيفيت انجام آن 

ن نماز است يا چيز ديگري؟ چگونه است و مراد از آن چيست؟ آيا منظور از آن خواند
و اگر هدف از آنها نماز است آيا تعداد ركوع و سجود برابراند؟ يا يكي از آنها بيشتر از 

  ديگري است؟  

 mg  f   e  d  c  bh    n  m  l  k   j  i

  p  ol     )٥٦: األحزاب(   
د بر او درود اي فرستند اى كسانى كه ايمان آورده خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى(

  ).فرستيد و به فرمانش بخوبى گردن نهيد

داوند در آيه زير بر ما ي است كه خچيست ؟ آيا همان نماز ةصالاين ازظور و من مراد

 دونخدا نماز نسبت به ما،ري ؟ اصالً گيز ديچيا  )و أقيموا الصالة(واجب نموده است؟

  ؟و به چه معنايي مي باشد است چگونه فرشتگانو 

m  s  r   {  z  y  x     w  v  u  t

  ~  }  |l      )٣٤: التوبة(  

كنند ايشان را از  كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى( 
   )عذابى دردناك خبر ده

اما هدف از انفاق چيست  ،فقط تحريم كنز و انفاق نكردن فهميده مي شوديه آدر اين 
لف كنز است؟ ايا انفاق همه مال است ؟ يا بعضي از مال را در بر مي ؟ و چه انفاقي مخا
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يا انفاق ديگر را –همانگونه كه بعضي از اصحاب اين گونه فهميده بودند  - گيرد ؟ 
  شامل مي شود و مقدار آن انفاق چه قدر مي باشد؟

 m   õ ¥  ¤  £  ¢l      )١٩٦: البقرة(  

  ).رسانيدو براى خدا حج و عمره را به پايان ( 
كه  ستا يا همان اعماليآيه اركان و واجبات حج فهميده نمي شود آدر اين 

چند دف از اين حج كدام است وهدرجاهليت انجام مي شد ؟ يا چيز ديگري است؟ 
  زندگي واجب است؟ طول درمرتبه 

 m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al      

   )٨٢: األنعام(
 امنيت و آسايش از آنِ، اند و ايمان خود را به شرك نيالوده ندا ن آوردهكسانى كه ايما (  

  ).يافتگانند آنان است و ايشان راه
چه ظلمي شرك است؟ و چه ظلمي نبودنش موجب ايمان مي شود انسان را هدايت 

  يا هر نوع شركي كه باشد ؟ يا نوعي از آن ؟ كدام نوع؟آمي دهد ؟ 

 m     U  T  S  R   Q  P  O    X   W  VY      [  Z

  ]   \l     )٣٨: المائدة(   
اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا  و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده(

  .)ببريد و خداوند توانا و حكيم است



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

412

چيست ؟ و چگونه دست دزد قطع مي شود ؟ ايا همان معني لغوي است؟ و دزدي 
ئط دزد كدام است ؟ مقدار مال دزديده شده چه قدر است همه انرا شامل مي شود ؟ شرا

  ؟ دست دزد چگونه قطع مي شود؟ و از كجا بايد قطع گردد؟
و نمونه هاي فراوان ديگري در اين مورد وجود دارند كه هيچ كدام ازآنها با عقل 

مي توان براي روشن شدن بيشتر موضوع بين اجتهادات علماء و  ،فهميده نمي شود
مقايسه اي كرد تا بيستر متوجه شويم كه عقل آن بزرگان تا كجا مي رود و سنت مطهر 

اگر سنت وجود نمي داشت مي توانستيم به كدام يك از اين احكام دست پيدا كنيم و 
چگونه مي توانستيم به اين سؤاالت جواب دهيم فرض كن مي توانستيم به بعضي از 

اي ديگر چه مي شد ؟ اگر هال آنها جواب دهيم آن هم به طور ناقص پس جواب سؤ
هيچ كس نتواند به آنها جواب دهد پس تكليف مردم چه مي شود؟ ايا چنين كاري عبث 
نيست كه خداوند احكام بفرستد ولي براي مردم مفهوم نبا شد ؟ همه اين مطالب مرا به 
اين راهنماي مي كنند كه خداوند ما را مكلف به اين مجمالت نمي كند او به عقل و 

مي داند كه شرح مجمالت از عهده ما بر نمي آيد پس بايد  ،راك ما اگاه و عليم استاد
  .فرستاده شود قرآنروشنگري همراه 

در كدام : پردازيم كه مي فرمايد مي  1حزم كالم ابن يد مطالب گذشته به نقلبراي تأي
يا  يافت مي شود كه نمازظهر چهار ركعت است يا مغرب سه ركعت يا ركعوع قرآنيه آ

در كدام سوره ياد شده كه روزه و زكات چنين  ،سجود و قرائت و سالم اينگونه هستند 

                                           
 .79.80ص  2حكام  جاال -  1
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هستند ؟ كيفيت زكات و مقدار آن در كجا بيان شده است در چه ايه اي حج و عمره و 
  اعتكاف و اركان حج و غيره بيان شده است؟

در بعضي و ل اكرم سنت مطهر رسو مجمالتي وجود دارند كه اگر بدون قرآندر 
اجماع امت رها شويم نمي دانيم چگونه ايات را اجراء كنيم و به آنها عمل  مواقع بدون

  .همه اين مسائل را جمع اوري كرده ام» المراتب «در كتابي تحت عنوان  ،نماييم
تنها كتاب خدا را قبول داريم چنين فردي با اجماع امت از دائره : اگر كسي بگويد 
ني چنين كالمي اين است كه تنها دو ركعت نماز يكي در صبح و مع ،دين خاج مي شود

اين با حد اقل  ،و ديگري در شام خوانده مي شود چون خداوند فرموده نماز بخوانيد
و كسي اينگونه معتقد به نماز باشد  ،نماز هم به جا مي ايد و حد اكثرش مشخص نيست

نها اجماع دارند چنين كافر و حالل دم است و گروهي از روافض كه امت بر كفر آ
  .ديدگاهي را پذيرفته اند 

اگر فردي تنها پيرو اجماع باشد و اختالفاتي كه نصوص در مورد آنها روايت شده اند 
  .را نپذيرد با اجماع امت فاسق است

  .اين دو مقدمه هستند كه نتيجه آنها حجت بودن سنت است
كه در گذشته :  بن حزم فرمود  امام شافعي در الرسالة و جماع العلم جمالتي مانند ا

بعضي از آنها را نقل كرديم و استاد خضري آنها را ذكر كرده بود حاال به نقل مطالبي مي 
  .پردازيم كه در الرسالة فرموده است 

به : يافت مي شود  قرآنمجموع فراواني از علم در «مي گويد  41- 40در الرسالة ص
شناخته مي شود  قرآنه،ناسخ ومنسوخ در با زبان عربي نازل شد قرآنگونه اي كه 
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امرهايي كه براي ادب يا ارشاد يا اباحه هستند مشخص مي گردد، مسائلي كه خداوند ،
را تفصيل  قرآنآنها را برعهده پيامبرش گذاشته تا براي امت آنها را بيان كند و مجمالت 

با كردار و  م بيان شده اند رسول اكر قرآندهد مثالً فرائضي كه به صورت مجمل در 
  .گفتارش آنها را بيان نموده است 

و حاال نمونه اي از اقوال  ،در نتيجه الزم است هر كس به اندازه علمش سخن گويد
  .راد مردان تاريخ را ذكر مي كنيم كه به اين اصل مهم و اساسي اشاره دارند 

مي كند و چه  چه زميني مرا قبول: ابن ابي مليكه از ابوبكر روايت كرده كه فرموده 
با رأي سخن گويم يا  قرآنآسماني بر من سايه مي افكند كه در مورد ايه اي از ايات 

  .چيزي را بر دهان جاري سازم كه به آن علم ندارم 
من از دو مرد خيلي بدم مي  است ابن عبد البر از عمرو بن دينار روايت كرده كه گفته

و مردي كه با برادرش در مال ،يل كند را بر اساس هوي و هوس تأو قرآنآيد مردي كه 
 .و ثروت به اختالف مي پردازد 

روايت كرده كه فرموده  عمرحضرت اللكائي در باب سنت از بيهقي در مدخل و 
از اصحاب رأي بپرهيزيد چون دشمن سنت هستند نمي توانند احاديث را حفظ : است 

 .كنند نظر مي دهند خود و ديگران را گمراه كرده اند
دوراني فرا مي رسد كه مردم در : رمي و الال لكاني از عمر روايت كرده اند كه گفته دا

شما  در آن دوران پيرو ا صحاب سنت باشيد   ،به مجادله مي پردازند   قرآنشبهات 
  .هستند قرآنچون آنها دانا  ترين مردم  به  
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طالب ابن عباس  ابن سعد در طبقات از عكرمه از ابن عباس نقل كرده كه علي ابن ابي
دليل نياور چون  قرآنبرو با آنها بحث كن ولي از : را به سوي خوارج فرستاد و فرمود

« و در روايت ديگر آمده . قابل برداشت هاي مختلف است بلكه با سنت مجادله كن 
در در خانه ي ما و  قرآندانا تر هستم چون  قرآناي علي من از آنها به : ابن عباس گفت

داراي وجوه مختلفي  قرآناما ،د يراست مي گوي: شده است ، علي گفت بر ما نازل
د و آنها هم براي گفتن حرفي دارند بلكه با سنت مجادله كن چون راه يتو مي گوي ،است

ابن عباس پيش آنها رفت و با سنت به بحث و مجادله . فراري در آن يا فت نمي شود
  .پرداخت و در نهايت بر آنها چيره گشت 

هيچ چيز وجود ندارد مگر اينكه در : در الحجة از علي روايت كرده كه گفته  مقدسي
 .قدرت در ك  و تحمل آنرا ندارد ،مي توان آنرا يافت اما عقل مردان قرآن

هر چيزي مي شود ولي ما  قرآندر : ابن ابي از ابن مسعود روايت كرده كه فرموده

t⎦Îi⎫t7 :مي فرمايد  قرآندرك و فهم ناتواني داريم  çFÏ9) Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ö s9Î) ( 

 ».تا بيان كنيد آنچه به سوي آنها نازل شده است« 
ما نزد معاويه نشسته بوديم : بن حيوة روايت كرده كه گفته  ابن عبد البر از رجاء

مي خواند ولي در آن به تفكر نمي پردازد  قرآنگمراه ترين مردم كسي است كه : فرمود
به بحث و  قرآند و زن و كنيز ياد مي دهد و آنها هم با اهل علم در مورد و به بچه و عب

 .مناظره مي پردازند
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نازل شد و پيامبر هم سنت را در  قرآن: احمد از عمران بن حسين روايت كرده كه 
فرموده است ما هم از هر دو پيروي كرديم سوگند به خدا هر كس دنبال آنها  قرآنبيان 

 .نرود گمراه مي شود 
كه آنها در مورد حديث بحث و گفت و گو : سعد ابن منصور از عمران روايت كرده 

: بپردازيد ، عمران خطاب به او گفت  قرآنمي كردند مردي گفت اين را رها كنيد و به 
مي توان يافت؟  قرآنتو احمق هستي آيا نماز را در كتاب پيدا مي كنيد ؟ ايا روزه را در 

 .جمل فرموده و سنت آنها را شرح و توضيح داده است آنها را به صورت م قرآن
بيهقي در مدخل از شبيب بن ابي فضاله مكي از عمران روايت مي كند كه عمران 

اي ابا نجيد شما به احاديثي مي پردازيد كه : بحث شفاعت را به ميان آورد مردي گفت
گفت  ،بله: گفت خوانده ايد ؟  قرآناصل و اساسي ندارند ، عمران ناراحت شد و گفت 

از كجا : گفت ، نه: پيدا كرده ايد ؟ گفت  قرآننماز چند ركعت است؟ و ايا آن را در : 
ا در آيروايت كرده ايم  به آنها پي برده ايد ؟ ايا از ما نگرفته ايد ؟ ما از رسول اكرم

پس از : گفت  ،نه: چيزي يافت مي شود ؟ گفت  قرآنمورد شرائط زكات و حج در 
و « ا را گرفته ايد ؟ مگر ما آنها را از رسول اكرم روايت نكرده ايم ؟ مگر ايه ي كجا آنه

 را نخوانده ايد ؟ »ما آتا كم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فنتهوا 
  امام  بيهقي از حسن اين داستان را مختصراً روايت كرده است

  
ز عبد اهللا ابن عمر ابن شهاب از مردي از خالد بن اسيد نقل كرده اند كه ا زمالك ا

مي يابيم اما نماز چه  قرآنما نماز خوف حضر را در  !اي ابا عبد الرحمان ،شد دهپرسي
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را در حالي مبعوث كرد  خداوند محمد !اي برادر زاده: دومنبعي دارد ؟ ابن عمر فرم
  .كه ما چيزي نمي دانستيم ما او را ديديم و از او پيروي مي كنيم 

وقتي رسول خدا به : سعيد خدري روايت كرده كه ابي سعيد گفت ابن عبد البر از ابي
اخر چگونه شك نكنيم در حالي كه خداوند  ،ملكوت اعلي پيوست به خود شك كرديم

 :مي فرمايد 

(#þθßϑn=÷æ $# uρ ¨βr& öΝ ä3ŠÏù tΑθß™u‘ «!$# 4 öθs9 ö/ä3ãè‹ÏÜãƒ ’Îû 9ÏWx. z⎯ ÏiΒ ÍöΔF{ $# ÷Λ—⎢ ÏΨ yès9 £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# 

|=¬7ym ãΝä3ø‹s9 Î) z⎯≈ yϑƒM}$# …çμ uΖ −ƒy— uρ ’Îû ö/ä3Î/θè=è% oν§x. uρ ãΝ ä3ø‹s9 Î) tø ä3ø9 $# s−θÝ¡àø9 $# uρ tβ$uŠóÁÏèø9 $#uρ 4 

y7 Í×̄≈s9 'ρ é& ãΝ èδ šχρß‰ Ï©≡§9  .7: الحجرات  ∪∠∩ #$

شما ] راى و ميل[و بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماست اگر در بسيارى از كارها از (
داشتنى  ليكن خدا ايمان را براى شما دوست ،شويد طعا دچار زحمت مىپيروى كند ق

گردانيد و آن را در دلهاى شما بياراست و كفر و پليدكارى و سركشى را در نظرتان 
  .)يافتگانند ره] اند كه چنين[ناخوشايند ساخت آنان 

ي دارمي از سعيد بن جبير روايت كرده كه سعيد روزي از رسول حديث روايت م. 14
به نظرم رسول : فرمود،مخالف روايت تو است  قرآن: كرد مردي خطاب به او گفت 

  .دانا تر بود  قرآننمي فرمايد چون او از همه ما به  قرآنخدا چيزي مخالف 
ابن عبد البر و بيهقي در مدخل از ايوب سختياني روايت كرده اند كه مردي به  . 15

 ،را تفسير كن قرآنبراي ما سخن بگو و  قرآن تنها با: مطرف بن عبد اهللا بن شخير گفت
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عوض نمي كنيم اما كالم كسي را  قرآنهيچ چيزي را با : مطرف خطاب به او گفت 
  .داناتر است  قرآنروايت مي كنيم كه از همه به 

 ابن عبد البر از اوزاعي از حسان بن عطيه روايت كرده كه در دوران محمد . 16
  .در حالي كه جبرئيل حاضر بود آنرا با سنت تبين مي فرمود نازل مي شد و پيامبر  قرآن
اقوام پيشين وقتي دچار راه هاي فراواني شدند گمراه گشتند « حسن بصري گفته . 17

و از صراط مستقيم به در رفتند ،و اثار پيامبرانشان را رها كردند و با رأي و نظر خود 
  .»كردند  دين را تفسير كردند گمراه شدند و مردم را گمراه

 ،اگر دچار بال و مصيبت شديد: از ابن مبارك روايت شده است كه مردي گفت . 18
  .سنت را بگير 

انسان چه وقت مي تواند : بيهقي در مدخل روايت كرده به ابن مبارك گفته شد . 19
  .باشد) حديث (هرگاه عالم به علوم عقلي و نقلي : مفتي شود ؟ در جواب گفت 

  .بر سنت  قرآنقضاوت مي كند نه  قرآنسنت بر : يد اوزاعي مي گو. 20
  . قرآنبه سنت نيازمند تر است تا سنت به  قرآن: مكحول گفته . 21

  است  قرآنهدف اين دو بزرگوار تفسير و تبين كردن 
مي گويد از احمد بن  180فضل بن زياد بغدادي در مختصر طبقات حنابله ص . 22

: پرسيده شد؟ در جواب گفت» قضاوت مي كند  قرآنسنت بر « حنبل در مورد حديث 
  را تفسير و بيان مي كند  قرآنمن جرئت ندارم چنين گويم اما سنت 

سنت نزد ما عبارت : الال لكاني در السنه از امام احمد روايت كرده كه فرموده . 23
  .مي باشد  قرآنرا تفسير مي كند و راهنماي  قرآنو سنت  ،است از آثار رسول اكرم
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انسان : مقدسي در الحجه از عبد الرحمان بن مهدي روايت كرده كه فرموده  .24
  را تفسير مي كند  قرآنر از غذا و آب نياز مند سنت است چون سنت تبيش

كه شناختن آنها براي  ،شامل ناسخ و منسوخ است قرآنافزون بر مطالب گذشته 
  مجتهد ضروري است 

ي عبور كرد خطاب به قصه گو يصه گومسلم از علي روايت كرد كه علي بر ق. 25
خودت هالك شده ايد و مي : فرمود  ،نه: ناسخ و منسوخ مي دانيد ؟ گفت : گفت 

  . خواهي مردم را هم هالك كنيد 
هيچ مجتهدي بدونه اطالع از زمان و سبب نزول نمي تواند ناسخ و منسوخ را فهم  

  .كند و اين دو تنها با سنت شناخته مي شوند 
  .با سنت شناخته مي شود  قرآنر ناسخ تبيش: ي مي گويدشافع. 26

حجت نباشد يا بايد به ناسخ و منسوخ عمل كنيم يا هر دو رها نمايم  پس اگر سنت
  .يا يكي را عملي كنيم و ديگري را رها سازيم ولي هر سه حالت باطل است

افرادي را  ر مورد پيروي از رسول اكرم كتابي نوشته و در آن كتاب اقوالدامام احمد 
استناد مي كنند و نظر و ديد گاه  قرآنذكر مي كند كه براي اعتراض از سنت به ظاهر 

مي كند و در پايان حجيت سنت را به اثبات مي رساند و ما هم در اين  هاغلط آنها را ر
جستار بعضي از بيانات امام ابن قيم را نقل مي كنيم كه ايشان از كتاب امام احمد آنها را 

  .رموده است و اين مطالب را پايان بخش اين تحقيق قرار مي دهيم نقل ف
را همراه  خداوند محمد: مي فرمايد  367ص  2امام ابن قيم در اعالم الموقعين ج 

هر چند مشركان اين را هم  ،هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه اديان چيره شود
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ست بر او نازل فرمود و ر اكه هدايت و نو قرآنو كتاب خودش  ،دوست نداشته باشند
قرار داد  قرآنرا مبين ظاهر و باطن و خاص وعام و ناسخ و منسوخ  رسول اكرم

رسول اكرم معبر كتاب و راهنماي آن مي باشد و اصحاب بزرگوارش كه خداوند از آنها ،
راضي و خشنود است بر اين موضوع شهادت دادند و انرا براي ما نقل كردند ، آنها از 

را  قرآنبر آنها نازل شد و نزول  قرآندم به كتاب خدا اگاه تر بودند چون همه مر
: جابر مي گويد  ،هستند قرآنز رسول اكرم انها معبر و مفسر  مشاهده كردند پس بعد ا

تفسير و تأويلش را خوب مي  ،ايشاندر حالي نازل مي شود كه رسول ميان ما بود قرآن
  .اهم از او پيروي مي كرديم دانست و هر كاري را انجام مي داد م
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  دليل ششم 
  آنچه به منزله وحي است وحي و :سنت دو گونه است

صادر شده دو گونه  هر چيزي از رسول اكرمالزم است از اين موضوع آگاه بود كه 
  .نيست  احكام يا هدف ازآن تبليغ ،يا براي تبليغ احكام خداوند است :ميباشند

هيچ گونه كه  صادر مي شود  معصوم انساناز آنهم   يد،بشمار مي آوحي  :نوع اول
همانگونه كه در بحث عصمت اين موضوع را  ،از آن سرنمي زندخطا و اشتباهي 

 :اين نوع هم دو گونه است ،كه حنفيه اين نوع را وحي ظاهري مي نامند  ،توضيح داديم
و نوع دوم خالي  ،يك نوع آن همراه لفظي است كه به وحياني بودن آن داللت مي كند

  .از اين داللت است 
تعبد و يا هدف از آن  نمايد؛ در اين صورت بر وحي باشد كه دال ياگر همراه لفظ

نوع  ؛يا هدف غير از اين است - هر چند با كوتاه ترين سوره هم با شد - اعجاز است 
لفاظ ا :بنا به نظر گروهي كه مي گويند آنهم،و نوع دوم حديث قدسي مي باشد قرآناول 

  .حديث قدسي از طرف يزدان است 
درحديث  رسول خدا آمده كه وحي است چون در روايت ،حديث قدسيشك بدون 
چنين تعبيري » پروردگار چنين فرمود« مثالً مي فرمايد  ،از خداوند خبر مي دهد قدسي

از طرف ايشان  قرآنهمانطور كه  ،طرف پروردگار نازل شده از دال بر اين است كه لفظ
  .ل شده استناز
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مثالً حديث ابي ذر از رسول اكرم كه از پروردگار  1 نداحاديث قدسي فراوانتعداد 
اي بندگانم من ظلم را بر خود حرام كرده ام و آنرا : خداوند مي فرمايد « روايت كرده 

بنده ام مرا سپاس نگفت ، اگر «يا حديث »پس ظلم نكنيد  ،ميان شما هم تحريم نموده ام
  .» ويد پس چه كسي به او نعمت مي دهد مرا سپاس نگ

ايات ذيل به   ،سنت نبوي است نمايد،اينن داللت بر كالم خدا ولي اگر همراه لفظ
  .وحي بودن آن داللت مي كنند

 m  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H   G  F  E  D  C      B  A

  U  T   S    Rl      ٤ - ١: النجم   

گمراه و ) محمد ( يار شما    ! كند  مان كه دارد غروب ميسوگند به ستاره در آن ز  
و از روي هوا و    . منحرف نشده است ، و راه خطا نپوئيده است و به كژراهه نرفته است 

چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان نهاده ( آن      . گويد  هوس سخن نمي
  .گردد  وحي و پيام مي) و از سوي خدا بد( جز وحي و پيامي نيست كه ) است 
  

 m[  Z  Y  X  W      V  U  T  S\  b  a  `  _  ^  ]c           d

  l  k     j  i  h  g   f  el ١٥: يونس    

                                           
 آنها را جمع اوري كرده اند » التحافات السنيه باالحاديث القدسيه «بعضي مانند مناوي در كتاب  1
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من جز به دنبال چيزي . مرا نرسد كه خودسرانه و به ميل خود آن را تغيير دهم : بگو  
اگر از فرمان پروردگارم .  گويم كه بر من وحي گردد روم و جز چيزي را نمي نمي

كه دامنگيرم شود و تغيير و تبديل قرآن ( ترسم  تخطّي كنم ، از عذاب روز بزرگ مي
  .)مايه عقاب و عذابم گردد 

 md   c  b   a  `  _  ~    }  |   {            z  y  xe    l  k  j  i  h  g     f

  q  p  o     n   ml                       ٩: قافاألح   
ام كه  و چيزي را با خود نياورده( من نوبرِ پيغمبران و نخستين فرد ايشان نيستم : بگو   

اند و  بلكه پيغمبران بيشماري پيش از من آمده. كسي پيش از من آن را نياورده باشد 
دهنده خطّ  اند و من آخرين فرد آنان و ادامه توحيد و مكارم اخالق را به انسانها رسانده

كند ، و با شما چه خواهد كرد  خداوند با من چه مي) در دنيا ( دانم  و نمي) ايشانم  سير
آيا سرنوشت من و شما در همين دنيا چگونه خواهد بود ؟ زندگي چگونه خواهد .  ( 

ميريد ؟ من ايمان آوردن همه شما و  ؟ من پيش از شما و يا شما پيش از من مي  گذشت
ها و ماهها و سالهاي آينده  ها و روزها و هفته ؟ لحظه  بينم يا نميبينم و  يا اكثر شما را مي

شود پيروي  من جز از چيزي كه به من وحي مي) . دانم  غيب است و من غيب نمي
   . دهنده آشكاري نيستم  كنم ، و من جز بيم نمي

 mA  L              K    J  I  H  G  F  E  D  C  BM    P  O  N

QR   V  U  T  S    ]  \  [  Z  Y  X   W

e  d  c  b  a  `  _    ^f    j  i  h   g
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u  t  s  r     q  p  o  n  m  l       kv    z  y    x  w

~  }    |  {_  d  c  b      a  `e    k  j  i   h  g  f

q  p  o  n  m  lr   u  t  sv    y  x  w

{   z|  £  ¢  ¡            �  ~  }¤    ¦  ¥   ¨  §

®  ¬  «  ª  ©¯    µ  ´  ³   ²  ±  °l ١٤٤ - ١٤٢: البقرة   

چه چيز ايشان را از قبله خود كه بر آن بودند برگرداند : نابخردان مردم خواهند گفت   
هر كه را بخواهد به راه . از آن خدا است ) و همه جهات ديگر ( خاور و باختر : ؟ بگو 

   . نمايد  راست رهبري مي
ورزيد ، و  نه در دين افراط و غلوي مي( ايم  روي كرده مان شما را ملّت ميانهگ و بي  

داريد و  حق روح و حق جسم را مراعات مي. شناسيد  نه در آن تفريط و تعطيلي مي
و بر تفريط ماديگرايانِ لذائذ ( تا گواهاني بر مردم باشيد ) ايد  اي از حيوان و فرشته آميزه

باخته ، و بر افراط تاركانِ دنيا و ترك لذائذ جسماني كرده ، جسماني طلب و روحانيت 
بر ) نيز ( و پيغمبر ) ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده نمائيد 

اي از شما راه او گيرد ، و يا گروهي از شما از جاده  تا چنانچه دسته( شما گواه باشد 
) ن و كردار خويش بر ايشان حجت و گواه باشد سيرت و شريعت او بيرون رود ، با آئي

اي و هم اينك  و تا كنون به سوي آن نماز خوانده( اي  اي را كه بر آن بوده و ما قبله. 
قبله ننموده بوديم مگر اين كه بدانيم ) فرمان روكردن به جهت كعبه صادره شده است 
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و به ( چرخد  خود ميهاي  نمايد و چه كسي بر پاشنه چه كسي از پيغمبر پيروي مي
ايمان از هم روشن و  طلبان بي قدمان بر ايمان ، و فرصت گردد تا صف ثابت عقب بر مي

بس ) تغيير قبله براي كسي كه الفت گرفته است بدان رو كند ( و اگرچه ) . جدا شود 
به احكام ( بزرگ و دشوار است مگر بر كساني كه خدا ايشان را رهنمون كرده باشد 

ز قانونگذاري و بداند كه هدف از روكردن به اين سو يا آن سو اطاعت فرمان دين و را
كه انگيزه پيروي از ( و خدا ايمان شما را ) خدا است نه به خاطر تقدس خود جهات 

دهد ،  و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر نمي( گرداند  ضايع نمي) پيغمبر است 
   . رؤوف و مهربان است گمان خدا نسبت به مردم بس  بي) چه 
و پيام آرزوي قلبي تو را ( بينيم  ما روگرداندن تو را گاهگاهي به سوي آسمان مي  

اي  پس تو را به سوي قبله) داريم  جهت نزول وحي در مورد تغيير قبله دريافت مي
سازيم كه از آن خوشنود خواهي شد ، و لذا رو به سوي مسجدالحرام كن ، و  متوجه مي

به جانب آن ) به هنگام نماز ( در هر جا كه بوديد روهاي خويشتن را ! ) ؤمنان اي م( 
نيك ) يعني يهوديان و مسيحيان ( كساني كه كتاب بديشان داده شده است . كنيد 
حق است و به فرمان پروردگارتان ) به جانب مسجدالحرام ( دانند كه چنين گرايشي  مي
كنند  و خدا از آنچه مي) دارند  انگيزي دست بر نمي ولي با وجود اين از فتنه( باشد  مي
   . خبر نيست  بي

زل شده اند و ما را به بله از مسجد الحرام به مسجد االقصي نايات هنگام تغيير قاين آ
هرچند پيامبر  ،مي كنند كه رو كردن به بيت المقدس مشروع بوده است يياين  راهنما

دستور خداوند اجازه  ا قبله قرار بدهد ولي بدونحرام راكرم شديداً مايل بود كه بيت ال



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

426

بلكه خود و اصحابش به بيت المقدس رو مي كردند و به جز اين چند ايه هيچ  ،نداشت
و همانطور كه مشاهده كرديم هيچ كدام از آنها  ،ايه ي ديگري در مورد قلبه نازل نشده

كردن به بيت المقس را  به دستور قبلي در اين مورد اشاره نكرده اند تنها اين ايه رو
پس پيامبر با چه دليل  ،واين ايه هم هنگامي نازل شد كه قبله تغيير يافت ،اثبات مي كند

 ،و اساسي به بيت المقدس رو كرده ؟ نمي توان گفت كار آنها بر اساس اجتهاد بوده
قبله راه پيدا نمي كند چه رسد به پيدا كردن  وجودچون هرگز عقل بشري به شرط 

اين واجب  در نتيجه چاره اي نداريم مگر اينكه بگوييم سنت رسول اكرم  ،بلهجهت ق
هر چند خودش دوست داشت به كعبه رو كند اما براساس ،را تشريع فرموده است 

  .ي بيت المقدس را انتخاب مي كند و خداوند هم قبله آنها را پسنديده است يوحي خدا
كه سنت  ،ثابت شده است قرآنير از در نتيجه رو كردن به بيت المقدس با وحي غ

  .وحي شده مي باشد 
هان اگاه باشيد « و اين موضوع حديث رسول اكرم را تأييد مي كند كه پيامبر فرموده 

كسي از شما  بر صندلي شايد « يا حديث » و نمونه آن به من داده شده است  قرآن
من اينها را نمي  :نشيند و هنگام بيان شدن دستورات و منهيات من بگويد بقدرت 

من فقط دستورات خدا را به شما « يا حديث » . پيروي ميكنم قرآنشناسم و تنها از 
رسول « يا روايت شافعي در االم » ابالغ مي كنم و از منهيات خدا شما را باز مي دارم 

فند را آورده بود تا صلح خدا به مردي كه در مقابل حد زناي پسرش مقداري بز و گوس
: خطاب به پدر گفت،سوگند به خدا بين شما با كتاب خدا قضاوت مي كنم : ودفرم ،دكن

و  ،بز و گوسفند مال خودت پسرت بايد صد ضربه شالق بخورد و يك سال تبعيد شود
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يا  ؛چنين حكمي وجود ندارد قرآناما در » اگر زن اعتراف كند بايد سنگ سار گردد
نجاه ركعت به پنج ركعت تخفيف حديث تخفيف نماز در شب اسراء بر امت كه از پ

 1داده شد 
نيامده ولي رسول خدا  قرآنحكم آنها در  واز اين قبيل هستند كه و احاديث ديگري 

  .آنها را با وحي دوم از پروردگار منان گرفته است 
انتظار رسول اكرم است هنگام رخ  ،سنت را ثابت مي كند بودن دليل ديگري كه وحي

در  آنها جواب اينكهو ،و نزول وحي براي جواب آنها ،فرديدادن حادثه اي يا سؤال 
: مثالً امام بخاري و مسلم روايت مي كنند كه رسول خدا فرمود ؛ذكر نمي شد قرآن

چون شايد شما را فريب  ،بركاتي كه از زمين بيرون مي آيند مرا به ترس وا مي دارد
مردي . زق و برق دنيا ر: اي رسول خدا بركات زمين چيست ؟ فرمود: گفتند . دهند 
 قرآنآيا از خير شر بيرون مي آيد ؟ رسول خدا چند لحظه مانند هنگام نزول : گفت 

سؤال كننده : فرمود 2سكوت كردند سپس در حالي كه عرق از پيشاني ايشان مي چكييد
  .از خير تنها خير بيرون مي آيد : فرمود. جا هستم نياكجا رفت ؟ جواب داد 
بر رسول  قرآنالبر از اوزاعي از حسان بن عطيه آمده كه وحي  در روايت ابن عبد

  .خدا نازل مي شد و پيامبر با حضور ايشان وحي را براي ما تفسير مي كرد 
براي واجب گردانيدن صدقه و « در روايت بيهقي در مدخل از طاوس نقل شده 

  .» نازل نشد قرآنقصاص وحي 

                                           
 امام بخاري و مسلم حديث را روايت كرده اند .  1
 هنگام نزول وحي عرق از پيشاني ايشان مي چكييد   2
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روايت شد مواظب باشيد آنرا تغيير  اگر حديثي از رسول خدا : اوزاعي مي گويد
  .دوند گرفته و تبليغ مي كناز خدا اكرم آنرا چون رسول ،ندهيد

كسي به اين اعتماد : يا روايت مقدسي در الحجة از كهمس همداني كه مي گويد 
ي كه به يدر زمره مساكين است آنها ،ايننداشته با شد كه اهل سنت حاميان دين هستند

خداوند بهترين حديث را : چون خداوند به رسولش مي فرمايد ،خدا قرض نمي دهند
   1.براي تو فرستاده است

  . »جبرئيل از خدا برايم سخن گفت«: و يا پيامبر مي فرمايد
چيز ديگري به  قرآنافزون بر دالئل گذشته امت اسالمي اجماع دارند كه غير از  

ه وحي تبليغي همراه تا حاال نوع اول وحي را بحث كرديم ك ؛محمد وحي شده است
لفظ دال بر وحياني بودن احاديث را بحث كرديم و بعد از آن نوبت به نوع دوم مي رسد 
كه همراه لفظ دال بر وحي بودن نيست ، اين نوع با اشاره يا چيزهاي ديگري بيان مي 

فرستاده پروردگار « مثالً حديث . كند كه از طرف فرشته امين وحي به او رسيده است 
ل در روحم دميد كه هيچ انساني نمي ميرد تا رزقش تمام نشود هر چند اجلش جبرئي

جبرئيل در بيت الحرام دو دفعه برايم « يا حديث » براي اتمام روزي به تأخير بيفتد 
و نماز عصر را همگامي كه  ،امامت كرد بار اول نماز ظهر را هنگام زوال خورشيد خواند

و نماز  ،و نماز مغرب را هنگام افطار روزه دار ،شدسايه ي هر چيزي دو برابر خودش با
و نماز صبح را هنگامي خواند كه غذا و آب بر روزه دار  ،عشاء را هنگام گم شدن شفق

حرام مي گردد ولي براي بار دوم نماز ظهر را هنگامي خواند كه سايه ي هر چيزي دو 
                                           

 23سوره زمر ايه :  حسنَ الْحديث كتَابااللَّه نَزَّلَ أَ 1
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و برابر شد و نماز برابر خودش باشد و نماز عصر را هنگامي كه سايه ي هر چيز د
مغرب را هنگام افطار و نماز عشاء وقتي كه دو سوم شب سپري شده بود و نماز صبح 

نماز ها بايد در ميان اين دو وقت خوانده : را هنگام روشن شدن دنيا خواند سپس فرمود
  .شوند

ند چنين نيستند بلكه به صورت الهام يا خواب به پيامبر القاء شده ااينيا اينكه احاديث 
  :سوره صافات مي فرمايد  102يه آو الهام انبياء وحي است چون خداوند در ،

 mÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËÚ  

ß  Þ   Ý  Ü   Ûà     ç  æ  å  ä  ã   â  ál ١٠٢: الصافات   
( تالش به سنّي رسيد كه بتواند با او به ) او متولّد شد و بزرگ گرديد و ( وقتي كه   

بينم كه بايد  من در خواب چنان مي! فرزندم : ايستد ، ابراهيم بدو گفت ) در پي معاش 
كاري كه به تو ! اي پدر : ؟ گفت   بنگر نظرت چيست) . و قربانيت كنم ( تو را سر ببرم 
   . مرا از زمره شكيبايان خواهي يافتبه خواست خدا . شود بكن  دستور داده مي

خواب پيامبران وحي است چون فرزند ابراهيم در : ن مي گويند بسياري از مفسرا
يعني خواب پيامبران . آنجه به تو دستور داده شده انجام بده : جواب پدرش مي گويد 

  . به منزله وحي است 
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m_  ^  ]  \  [  Z  Y`    f  e  d  c  b   a : يهيا آ

l  k   j  i  h  gm    s  r  q  p  o  n

tl ٦٠: اإلسراء   
پرودگارت احاطه كامل به مردم : به تو گفتيم ) را به ياد آور اي پيغمبر كه ( زماني   

) پس بيباكانه دعوت خود را برسان و بدان كه . از وضع آنان كامالً آگاه است ( دارد و 
زقّوم را ( براي تو ميسر كرديم و درخت نفرين شده ) در شب معراج ( ما ديداري را كه 
در قرآن ، جز وسيله ) رويد و خوراك بزهكاران است و مذكور  خ ميكه در ته دوز

دهيم ،  بيم مي) با مخاوف دنيا و آخرت ( ما ايشان را . ايم  آزمايش مردمان قرار نداده
   . افزايد  ولي چيزي بر آنان جز طغيان و عصيان فراوان نمي

 mÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸Ã   Ä  :يهيا آ

   È  Ç  Æ  Ål                  ١٠٥: النساء.  
به حق بر ) قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است ( ما كتاب   

ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو ) مشعل راه هدايت باشد و بدان ( ايم تا  تو نازل كرده
   . نشان داده است داوري كني ، و مدافع خائنان مباش 

به آنها اقرار مي  ،يا اينكه پروردگارآن نوع احاديثي كه جنبه ي تبليغي دين ندارند ما
اگر به آنها اقرار كند هر چند وحي نشده اند ولي به منزله وحي هستند چون  ،كند يا خير

تقرير پروردگار نشانه صحت و مطابقت آن با حق مي باشد حتي جايگاه اين نوع از 
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 رار باقي نمي ماند خداوند ما را مكلف به پيروي از محمد احاديث تنها در مرحله اق
هر چند بعضي از كردار و گفتار ايشان وحي نيستند ولي خداوند در وحي  ،كرده است

پس تمام چيزهاي كه از ايشان صادر مي شود  ،اطاعت از آنرا بر ما واجب گردانيده است
ه وحي باشد در حق بودن و يا وحي مي باشد يا به منزله وحي است و آنچه به منزل

  .صواب در حكم وحي شده ها هستند 

  

  دليل اثبات موضوع
افعي و بيهقي از طاوس روايت ش: مي گويد  19ص » لجنةامفتاح « سيوطي در 

من تنها حالل ها و حرام هاي خدا را در كتابش به شما «: اند كه رسول خدا فرمود كرده
 . »ابالغ مي كنم

طعي است كه پيامبر چنين كرد و مكلف شد كه از وحي اين ق: شافعي مي گويد 
پس هر جا  ،هيم واقعاً رسول خدا از وحي پيروي كرددپيروي كند و ما شهادت مي 

وحي نباشد واجب است از سنت پيروي كنيم وهر كس سنت را بپذيرد در حقيقت 
از بگيريد و  دستورات محمد را« خداوند مي فرمايد ،فرمان خدا را پذيرفته است 

  1»منهياتش اجتناب ورزيد
چون  محسوب مي شوند احاديث رسول اگر به صحت برسند وحي: بيهقي مي گويد
  وحي دو نوع دارد

                                           
 حشر  ﴾7﴿وما آتَاكُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَديد الْعقَابِ .  1
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 )قرآن(د ي كه تالوت مي شويوح
 ) سنت (وحيي كه تالوت نمي شود 

مانند شافعي استدالل كرده كه هر كس سنت رسول را  1يه سوره حشرابن مسعود از آ
  .است  قرآنوحكم حديث مانند حكم  ؛را پذيرفته قرآنقت در حقي ،قبول كند

ازهمين نوع احاديث تأييد فرموده  را كه پروردگار آنها اجتهادات رسول اكرم
و همچنين بعضي از كارهاي كه عادت و  ،آنرا وحي باطني مي نامند كه حنفيه ،هستند

هم از اين مقوله  بودند و پروردگار بر آنها مهر تأييد زده باز طبيعت رسول اكرم
نوع غذا خوردن و لباس پوشيدن و طريقه سخن گفتن در مورد مسائل  :مانند ،هستند

دنيوي همه اينها بعد از تأييد خدا به منزله وحي هستند يا حد اقل به نسبت خودش در 
اما  ؛حكم مباح قرار مي گيرند و به نسبت ما اگر مخصوص رسول نباشد جائز است

در جنگ  گزيني در تأبير خرما يا منزل سخن ويائل دنيوي مانند گفتار ايشان در مس
 محسوب نمي شونداحكام شرعي  مسايل اين قبيل ؛كه به گمان ايشان مناسب بود ،بدر

يا  ،است توسط فرد آگاه نا آگاه فرد آموزشبلكه مانند ،و قابل پيروي و تمسك نيستند
   چند فرد ديگربه تعبير ديگر مشورت فردي است با

مباح بودن مشورت در مسائل دنيوي  اثبات  پيامبر،از نهي تأبير خرما توسط : الصه خ
ولي  ؛و هرگز از چنين كردار و گفتاري وجوب و ندب آن فهميده نمي شود ،مي شود

مثالً  ،بايد بدانيم بعضي از كردار عادي ايشان داخل اصول كلي وحي قرار مي گيرند
مگر انهاي كه سربريده ( » اال ما ذكيتم «خل ايه سر بريده شده داحيوان خوردن گوشت 

                                           
 سوره حشر  7ايه  1
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مي ) بگو بر شما چيزهاي پاكيزه حالل شده است ( » احل لكم الطيبات « يا ايه ) ايد 
ولي اگر اجتهادات رسول   به شمار مي روند؛كه بدون شك چنين حكمي وحي  ،شوند
مي باشند بلكه ن ستداللاز طرف پروردگار تأييد نشود سنت نيستند و قابل ا اكرم 

  .دم تاييد آن و همچنين حكم نهايي آن، بعدا خواهد آمداستدالل به ع
صادر مي  پس روشن گرديد تمام كردار و گفتار و تقريراتي كه از رسول اكرم 

و هر چيزي كه وحي باشد حجت  ،اگر خداوند آنها را تأييد كند وحي هستند ،شود
  . است و بايد از آن پيروي كنيم
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  اجماع  : فتم دليل ه
  

ي مهرگز اما نگاهي بيفكنيمتا به امروز  در عصر طاليين نامسلما يفكر ميراث اگر به
يا به آن تمسك ، منكر حجيت سنت مطهره باشدبا تقوا و مخلصي را نمي يابيم كه 
آنها متمسك به سنت بوده  ي همه ،بلكه بر عكس ،نجويد و يا به مقتضي آن عمل نكند

هدايت يافته اند و ديگران را براي فرا گيري سنت تشويق كرده اند و  اند و با هدايت آن
و همه آنها  ،از مخالفت با سنت نهي فرموده اند وبه مخالفين سنت وعيد عذاب داده اند

و اگر اجتهاد يكي از آنها مخالف سنت مطهر  ،سنت را شارع و مبين كتاب مي دانند
و از تمام آنها  1نت پيامبر را مي پذيرندپشيمان مي شوند و س آنها از نظر خود باشد

اگرحديث به ( » اذا صح الحديث فهو مذهبي و اضربوا بقولي الحائط « جمله ي مشهور 
حتي اين كالم  ،نقل شده است) صحت رسيد مذهب من است و قول مرا به ديوار بزنيد 

ودر  بودندويژه اي را براي سنت قائل انها جايگاه   ؛از شافعي به تواتر رسيده است
به اهل حديث و را رعايت مي كردند  نسبت به احاديث پيامبر ادب خويش مجالس

نها ازهر آتقد بودند وجود ازانها  تعريف وتمجيد مي كردند،و معاحترام مي گذاشتند و
و چيزي مفيد تراست وبزرگترين مدافعان اهل سنت در مقابل  مهاجمين ملحد هستند 

  .ن را دشمن دين به حساب مي آوردندحتي بدعت گذاران و منكران آ

                                           
عبد الوهاب پذيرفته نمي شود كه گفته او منكر سنت  در مورد 231. 229ص » خالصة للكالم « به گمان شيخ دحالن در  1

 است  مدعي نبوت است چون دليلي ندارد و آثار محمد ابن عبد الوهاب مخالف اين است  
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گيري آن مدتها سفر  ااهل حديث اهتمام فراواني به روايت حديث داده اند و براي فر
و عمر خود را در اين راه صرف مي نمودند و از كارهاي شخصي و شهوت  دمي كردن

طر ه خارا بهمه اين سختيها    ،دورمي شدند و ميهن و مال و خانواده را رها مي كردند
  .اشتياق در روايت و تحقيق و حفظ و نقد احاديث تحمل مي فرمودند  

چون  ،تمام اين كارها به خاطر جايگاه شامخ سنت در دين مبين اسالم صورت گرفت
بدون سنت فهم نمي شود و اكثر احكام  قرآنيكي از دو ستون شريعت است و سنت 

اق داشتند و همنظر و متفق همه بزرگان بر حجيت سنت اتفو توسط آن ثابت مي گردد 
  .بودند

  .واران در دو مسئله با هم اختالف داشتند ولي آن بزرگ
 آيا حديث به صحت رسيده است ؟ يا نه ؟

 آيا حديث بر اين حكم داللت دارد ؟ يا نه؟ 
اجماع دارند كه اگر حديث به صحت رسيد هيچ كس حق  ائمه،1:شافعي مي فرمايد 

از « يا دوباره مي گويد » ر كالم هيچ انساني رها نمي شود ندارد آنرا رد كند و به خاط
يا در جاي » هيچ عالمي نشنيده ام كه مخالف وجوب  پيروي از حديث صحيح باشد 

 اصحاب و تابعي را نمي شناسم كه خبر رسول اكرم كدام از هيچ « ديگر مي فرمايد 
  » 2را بعد از شنيدن رد كند و آنرا نپذيرد

                                           
  219الرسالة ص  1
  24و مفتاح الجنة ص 364. 361ص  2اعالم المؤقعين ج  2
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نباشد  واي ما مخالف حديث صحيحافتيك از اميدوارم كه هيچ  1: د دوباره مي فرماي
ولي بعضي از عالمان نا اگاهانه مخالف حديث   ،و در اين باره مورد اعتراض قرار نگيريم

اما اين كار جرم نيست چون عمدي نبوده است يا حديث را  ،فتوي صادر كرده اند
  .نشنيده اند يا در مورد آن اشتباه كرده اند 

هيچ كدام از أئمه بزرگوار عمداً با سنت صحيح مخالفت نكرده  2:بن تيميه مي فرمايدا
  اند چون همه آنها اتفاق 

پيروي از رسول اكرم واجب است و هر انساني كالمش پذيرفته مي شود و  كه داشتند
، و اگر سخن و ديدگاه يكي از رد مي گردد مگر پيامبر اسالم كه كالمش رد نمي گردد

كه همه معذرتها سه نوع  ؛براي او معذرت بياوريمباشد بايد  خالف حديث صحيحم آنان
  .هستند 

 باشد  ل رسول اكرم ومعتقد نباشد كه ق
 معتقد نباشد كه هدف حديث اين مسئله باشد 

 .معتقد باشد كه حديث منسوخ است 
ما هر چند بعضي وجود دارند كه خود را عالم مي دانند و منكر حجيت سنت هستند ا

اگر در مورد آنان تحقيق كنيم و اعتقاد ايشان را بررسي نمايم از سه گروه ذيل خارج 
  .نيستند 

                                           
  219الرساله ص  1
  22.23رفع المالم عن االئمة االعالم ص  2
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افرادي زنديق كه بويي از اسالم نبرده اند و خود را مؤمن مي شمارند تا در اسالم . 1
شك و شبهه ايجاد كنند و عليه اسالم و مسلمانان به مكر و حيله بپردازند و اركان  و 

چون مي ترسند آشكارا اسالم را مورد هجوم قرار دهند يا  ،م را تضعيف كننداصول اسال
را زير سؤال ببرند و با تير هاي سمي خود جايگاه و منزلت آنرا در ميان مسلمانان  قرآن

از اين راه وارد مي شوند و مي خواهند سنت را بازيچه دست خود قرار  ،تضعيف كنند
و براي رسيدن به هدف  ،وي خود تفسير و تأويل كننددهند و آنرا مطابق با هوس و آرز

  سوره نحل استفاده مي كنند 89يه سوره انعام يا آ 38شوم خود از آياتي مانند آيه 

 mn  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   co     s  r  q  p

u  tv     {  z  y   x  wl ٣٨: األنعام   
ت و رحمتش اين است كه او همه چيز را يكي از دالئل قوي قدرت خدا و حكم(   

كند  اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبنده) آفريده است 
و هر يك داراي خصائص و ( وجود ندارد مگر اين كه گروههائي همچون شمايند 

 هيچ چيز را) كائنات ( در كتاب ) . باشند  مميزات و نظام حيات خاص خود مي
بگذار . ايم  چيز را ضبط و به همه چيز پرداخته و همه( ايم  فروگذار نكرده

از گذشت اين چند روزه زندگي دنيوي ( پس ) خواهند بكنند  كنندگان هرچه مي تكذيب
در پيشگاه پروردگارشان ) هاي حيوانات موجود  همراه همه گروهها و دسته( آنان ) 

   ) . رسيم  بشان ميو به حساب و كتا( شوند  آورده مي جمع
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 mW  V  U  T  S             R  Q  P  OX     \  [  Z  Y

]^    h  g  f   e  d  c  b  a  `  _

  il                           89: النحل  

كه در دنيا پيغمبر ( گماريم  روزي در ميان هر ملّتي گواهي از خودشان بر آنان مي  
كه هم اينك در جهان هستند و يا ( بر اينان ! ) اي محمد ( ، و تو را ) ايشان بوده است 

و از تو درباره عملكرد مسلمانان به ( گيريم ،   گواه مي) آيند  اين كه بعدها به وجود مي
) قرآني كه برنامه كامل و جامعي در بر دارد . پرسيم  قرآن و دوري گزيدنشان از آن مي

امور دين مورد ( چيز  ايم كه بيانگر همه كرده را بر تو نازل) آسماني ( و ما اين كتاب 
به نعمت جاويدان ( رسان مسلمانان  و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده) نياز مردم 

   . است ) يزدان 
حقي كه مي خواهند با آن باطلي « ولي اين كاري است كه در مورد آن بايد گفته شود 

و احكام  است ولي ان شاء اهللا بعداً اساس شريعت  قرآنقبول است كه » را ثابت كنند 
به بار نمي را ه اي جهرگز چنين نتيقرآني بيان مي كنيم كه نتيجه آنها باطل است و آيات 

  آورند 
كفر خود را آشكار كرده اند و نقاب فريب را برداشته اند و مي  كه افرادي هستند. 2

بر حقيقي علي بود نه محمد گويند جبرئيل در ابالغ پيام دچار اشتباه شده است چون پيام
.  



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

439

افرادي هستند مؤمن و خواستار حق ولي فريب خورده عقل و آراء نظرات . 3
بزرگان مالحده و رؤساء كفر و زنادقه ديدگاه و نظرات خود را با زبان  ،بيگانگان هستند

چربي و ظاهر سازي براي آنها مزين كرده اند در نتيجه با دالئل بي ارزش حق را باطل 
و با اين حال گمان مي كنند كه مدافع و حاميان واقعي  ،طل را حق جلوه مي دهندو با

دين خدا هستند ،مذهب تدوين مي كنند و با حسن نيت آراء آنها  را مي پذيرند و مردم 
اصالً متوجه اشتباه و گمراهي  ،ورا به آن فرا مي خوانند و در راه خود تالش مي نمايند

دشمن « ر و فتنه اي را به راه مي اندازند چه خوش گفته اند خود نيستند كه دارند چه ش
شك و گمان مخالفت چنين افرادي اجماع امت را  بدون» ا از دوست نادان بهتر است دان

  .خدشه دار نمي كنند و نمي توانند حجيت سنت را به چالش بكشانند 
ت را ذكر در گذشته روايات فراواني از بزرگان در مورد تمسك جستن آنها به سن

كرديم و آثار بي شمار ديگري وجود دارند كه به اثبات موضوع كمك مي كنند و ذكر 
حتي ذكر آنها موجب آرامش قلب و پديد آمدن  ،وردآبعضي از آنها اشكالي به بار نمي 

اعتقادي راسخ و استوار مي شود  و از علم وادب وفقه فراوان انها نسبت به سنت بهره 
  .اي ببريم 
هرگاه « دارمي از ميمون بن مهران روايت كرده اند »  قضاء « د قاسم در كتاب ابو عبي

جواب  قرآنمراجعه مي كرد اگر در  قرآنقضاوتي پيش ابوبكر مي آمد براي حل آن به 
را مي يافت با آن قضاوت مي كرد و اال به سنت رسول اكرم مراجعه مي نمود  و جواب 

جواب دست پيدا نمي كرد مردم را جمع مي كرد  را از آن مي جست و اگر در ان هم به
چنين قضاوتي پيش من آمده ايا شما در اين مورد حديثي از : و خطاب به انها مي گفت 
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رسول اكرم نشنيده ايد ؟ و اگر در اين باره حديثي از كسي روايت نمي شود به مشورت 
ي در روايتي دارم .با بزرگان اصحاب مي پرداخت و همه با هم مسئله را حل مي كردند 

ابوبكر مي گفت سپاس براي پروردگار كه در ميان ما افرادي وجود دارند «  : مي افزايد
اگر در سنت رسول خدا انرا پيدا نمي «و ابو عبيده افزوده » از سنت محافظت مي كنند

كرد بزرگان اصحاب را جمع مي كرد و به مشورت مي پرداختند اگر بر چيزي اتفاق 
عمر هم روش ابو بكر را اجرا كرد با اين . ند با آن قضاوت مي كرد حاصل مي كرد
و سنت جواب را پيدا نمي كرد مي گفت آيا ابوبكر در اين مورد  قرآنتفاوت اگر در 

قضاوت كرده است ؟ اگر قضاوت ابوبكر يافت مي شد با آن قضاوت مي كرد و اال او 
 .هم بزرگان اصحاب را براي مشورت جمع مي كرد 

از قبيصه ابن ذويب روايت كرده است كه » التذكره« و ذهبي در» مدخل« قي دربيه
در : ابوبكر فرمود  ،مادر بزرگي پيش ابوبكر امد و سهم ارث خودش را خواستار شد

برگرد تا از  ،كتاب خدا سهمي براي تو  وجود ندارد و در سنت هم چيزي روايت نشده
د كه من در حضور رسول خدا بودم ايشان يك مردم بپرسم ،مغيره بن شعبه به او خبر دا

براي كالمت شاهدي داريد ؟ محمد ابن : ابوبكر فرمود.ششم را به مادر بزرگ دادند 
شد و مثل او حديثي را روايت كرد، ابوبكر بر اساس اين دو حديث  بلند مسلمه انصاري

 .حكم را اجرا كرد
اگر زني اجازه «: دا فرمود احمد از سالم از ابن عمر روايت كرده است كه رسول خ

همسر عمر بن خطاب در : ابن عمر مي گويد .  »گرفت به مسجد بيايد او را منع نكنيد
چه را من دوست دارم تو هم آ«: مسجد نماز مي خواند رسول خدا خطاب به او فرمود
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 ،»همچنان مي آيم مسجد جواب داد سوگند به خدا تا مرا منع نكنند به ،گيريدياد مي 
در حالي كه همسرش هنوز در  ،از عمر اعتراض گرفتندراجع به اين سخن ب اصحا

 .مسجد بود 
شافعي در الرساله و ابو داود و بيهقي از طاوس روايت كرده اند كه عمر بن خطاب 

 ؛د داردورد جنين از رسول خدا چيزي به ياخداوند رحمت كند كسي را كه در م: فرمود
زد و  بيلين دو كنيز داشتم يكي از آنها ديگري را با م: حمل بن نابغه بلند شد و گفت 

رسول خدا ميان آنها با آزاد كردن بنده اي قضاوت كرد  ،ردبچه اي كه در شكم داشت م
،كه مجبور مي شدم با رأي خود قضاوت كنماگر حديث را نمي شنيدم : ودعمر فرم. 

  1.قضاوت مي كردم  را خالف اين حكم دراين صورت
حكم زني كه شكمش زده مي  راجع به يره بن شعبه روايت كرده كه عمربخاري از مغ

كدام يكي از شما  از رسول خدا در اين : شود و بچه اش مي ميرد سؤال كرد و گفت 
از رسول خدا : چه شنيده ايد ؟ گفتم : گفت ،من: مورد حديث شنيده است ؟ گفتم 

سخنت پذيرفته : عمر گفت ،تاد كردن برده اي اسزقصاصش آ: شنيده ام كه مي فرمود 
تا محمد ابن مسلمه را پيدا كردم ايشان رفتم من هم   ،نمي شود تا گواهي نياوريد

  2.هم آنرا از رسول خدا شنيده ام شهادت دادند كه من
وقتي كه عمر به سوي : مسلم و بخاري از عبد اهللا بن عامر بن ربيعه روايت كرده اند 

 ،يد به او خبر دادند كه وباء در شام شيوع  يافته استرس» سرع«شام رفت و به روستاي 

                                           
 .د و ابن ماجه از ابن عباس از عمر اين حديث را روايت كرده انداحم 1
 مسلم از مسور بن مخرمه اين حديث را روايت كرده است  2
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اگر در جاي : عبد الرحمان به او خبر داد كه رسول خدا فرموده  ،بعد از نظر خواهي
بوديد و طاعون پيدا شد از آنجا بيرون نرويد و اگر در  جايي بوديد و شنديد كه طاعون 

 .ديث به مدينه برگشت عمر بنا به اين ح. پيدا شده است هرگز به آنجا نرويد
بخاري از عائشه روايت كرده است كه ايشان فرموده اند عمر از مجوسيان جزيه نمي 

جزيه » هجر« گرفت تا اينكه عبد الرحمان شهادت داد كه رسول خدا از مجوسيان 
  1.گرفت است 

فريبه بنت مالك بن سنان كه « بيهقي در مدخل از زينب بنت عجزه روايت كرده 
بي سعيد خدري بود به من خبر داد كه به حضور رسول خدا رفتم تا در مورد خواهر ا

ه از ايشان  بپرسم ؟ چون شوهرم دنبال بردگان بازگشت به خانواده ام در بني خدر
اي رسول خدا آيا :گفتم . فراري رفته بود و در راه انها را ديد ولي بردگان او را كشتند 

شوهرم خانه اي برايم جا نگذاشته تا در آن سكني به سوي خانواده ام  برگردم ؟ چون 
من : مي گويد . در خانه ات باقي بمان تا عده ات به پايان برسد : پيامبر فرمود  –گزينم 

عده ام را به پايان رساندم و بعد از آن به خانه ام بازگشتم ، سالها گذشت تا دوران 
آمد و در مورد عده ي شوهر از طرف ايشان كسي پيش من  و فرا رسيدبن عفان عثمان 

 .ن قضاوت كردآمرده از من پرسيد من هم جواب دادم و عثمان به 
بخاري از جابر بن سمره روايت كرده كه اهل كوفه از سعد شكايت كردند و عمر هم  
او را بر كنار كرد و به جاي او عمار را گماشت ، اهل كوفه از عمار هم شكايت كردند و 

                                           
با مجوسيان چه كار كنيم ؟ عبد : شافعي در الرساله و بخاري و امام مالك  از محمد بن مالك روايت كرده كه عمر گفت 1

 .مانند اهل كتاب معامله كنيد الرحمان گفت پيامبر خدا فرمود با آنها
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: اهل كوفه مي گويند : عمر خطاب به عمار فرمود  ،ز نمي خواندعمار خوب نما: گفتند
براي آنها  سوگند به خدا مانند رسول اكرم : عمار جواب داد  ،خوب نماز نمي خوانيد

من به تو حسن ظن داشتم  بدين  سبب  براي تحقيق   : نماز مي خوانم عمر گفت 
وقتي محققين به  ،باره  تحقيق  كنند بيشتر چند  نفر را به كوفه  مي فرستم  تا  در اين  

د  نيست و كوفه رسيدند و از تك تك مردم پرسيدند متوجه شدند  كه  شكايت  وار
 .چون همه مردم از او تعريف مي كردند ، استادعاي  آنها  بي اساس 

ابن عبد البر و دارمي و حاكم و بيهقي از عبد اهللا بن ابي يزيد روايت كرده اند كه .10
پيدا مي  قرآناگر جواب را در  ،ابن عباس را ديدم كه از او سؤال پرسيده مي شد :گفته 

به آن دست پيدا نمي كرد به سنت مهطره رو مي  قرآنكرد با آن جواب مي داد و اگر در 
و اگر در آن هم جواب را پيدا نمي كرد از گفتار ابوبكر و عمر استمداد مي  ،آورد

  .ت نمي شود خودش اجتهاد مي كرد اگر از آنها هم چيزي رواي ،جست
بيهقي از مالك روايت مي كند كه رجاء به او خبر داده عبد اهللا ابن عمر در هر .11

از حد ايشان  توجه بيشكاري از سنت رسول خدا پيروي مي كرد حتي مردم به خاطر 
  .انه شده با شدگمان مي بردند مبادا ديو به سنت مطهر پيامبر 

ض از ابن عمر روايت كرده اند كه ابن عمر زير درختي ميان  بزاز و قاضي عيا. 12
مكه  و  مدينه  مي رفت و در آنجا قيلوله مي كرد بدين خاطر كه رسول خدا زير آن 

  .درخت خوابيده بود 
نامه  روايت شده وقتي مردم با عبد الملك بن مروان بيعت كردند عبد اهللا ابن عمر. 13
من به سمع و طاعت : بد خدا عبد الملك بن مروان به سوي ع« به سوي او نوشت  اي
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يعني اگر پيرو سنت رسول باشيد من هم پيرو شما ( از سنت رسول خدا اقرار مي كنم 
  .ندانم  به  بيعت  با  تو اذعان مي كنيم زو فر خودو به اندازه توان ) خواهم بود

علم سه گونه است  از ابن عمر روايت كرده اند كه» االوسط« مالك و طبراني در . 14
  . كتاب خدا و سنت مطهر و نمي دانم

و سنت رسول و ابو بكر و عمر با  قرآنبر : عبد الرحمان بن عوف به عمان گفت . 15
  1.تو بيعت مي كنم 

من در مجلسي از : مسلم و بخاري از ابي سعيد خدري روايت كرده اند كه گفته. 16
عمر : اي وحشت زده وارد شد و گفت  ابو موسي با چهره ،مجالس انصار نشسته بودم

ر خانه اش را زدم  ولي  به من اجازه نداد من هم سه  بار د  ،ش او بروميدستور داده پ
من سه بار در : چرا نيامده ايد ؟ گفتم : من هم رفتم  وقتي با او مالقات كردم  گفت 

اگر سه بار در : د خانه ات را زدم ولي اجازه نداديد  و از رسول خدا شنيده ام كه فرمو
اگر براي اين روايت گواهي ديگر : بر گردي  ، عمر گفت  بايدرا زديد و اجازه ندادند 

آيا كسي از شما اين حديث را از رسول خدا نشنيده .  پيدا نكنيد تو را شالق خواهم زد
من همراه او پيش عمر رفتم و شهادتت دادم كه من هم : است  ؟ ابي سعيد مي گويد 

يث را از رسول خدا شنيده ام  بعد از آن عمر به ابو موسي گفت تو را متهم نمي اين حد
  .ولي در دين خدا احتياط الزم است  ،كنم

ابن ماجه و ابن حبان از عروه بن عبد اهللا بن قشير روايت كرده اند كه معاويه بن . 17
م و با او بيعت قره از پدرش برايم تعريف كرده همراه گروهي از مزينه نزد پيامبر رفتي

                                           
 امام بخاري حديث را روايت كرده است  1
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دستم را در جيب شروالش فرو بردم  ،داشتبر تن شروال  ايشان كرديم در حالي كه
معاويه و پسرش هميشه يك شروال مي : عروه مي گويد . دستم به انگشتري افتاد 

  .پوشيدند 
سعيد بن مسيب از ابن عباس از سعيد بن معاذ روايت كرده كه فرموده در سه . 18

سه مورد  آن مي كنم و در غير اين سه مورد مانند مردم عادي هستممورد مردانه عمل 
در نماز از هر . 2هر حديثي را كه از رسول خدا شنيدم بدان عمل كردم . 1عبارت اند از 

  .در تدفين جنازه به سخن هيچ كس گوش  نمي دهم . 3چيز ديگري فارغ مي شوم 
  .اين سه خصلت مخصوص پيامبران است : سعيد مي گويد  

ايشان به همسويي و همگامي با سنت مطهر پافشاري مي : ابن سيرين مي گويد 
  .كردند، و بر همين اساس بود كه هدايت پيدا كردند

   :اصحاب و تابعين بر پنج ويژگي و صفت خيلي حريص بودند:  اوزاعي مي گويد 
 .همراهي جماعت - 1
 .پيروي از سنت  - 2
 .باداني مسجدآ - 3
 . قرآنتالوت  - 4
 .جهاد در راه خدا  - 5

هيچ كس از : از ابن وهب از مالك روايت مي كند كه گفته » مدخل « بيهقي در . 19
جوانان در مورد سنت نمي گفت چرا چنين است؟ بلكه فقط به روايت اكتفاء مي كردند 

  .و به آن خشنود بودند 
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م مردي از يحيي بن ضريص روايت كرده كه همراه سفيان بود» مدخل«بيهقي در . 20
چرا از او اعتراض بگيرم ؟  مگر او : آيا از ابو حنيفه اعتراض داريد؟ گفت : آمد و گفت 

هدف خود را پيدا نكرديم به سنت مراجعه  قرآنهستيم اگر در  قرآننمي گويد ما پيرو 
مي كنيم و اگر در آن هم به مراد خود نرسيديم قول اصحاب را به دلخواه مي گيريم 

و اگر نوبت به ابن   ،گران را بر اجتهاد ايشان ترجيح نمي دهيمولي هرگز سخن دي
آنها اجتهاد مي  انسان،و ما هم  انسانندسيرين و حسن و عطاء و ابن مسيب رسيد آنها 

  .كنند و ما هم اجتهاد مي كنيم
از عثمان بن عمر روايت مي كند كه مردي پيش مالك آمد و » مدخل« بيهقي در .  21

از او سؤال كرد ؟  در جواب گفت رسول خدا چنين و چنان مي در مورد مسئله ي 
  .مرد گفت مگر رسول خدا را ديده ايد ؟ مالك در جواب اين ايه را تالوت كرد . فرمايد

 ms  rq  p      o  n  m  lt     x  w  v  u

{  z  y|        f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }

  i  h  gl      ٦٣: النور  
براي اجتماع و شركت در ( دعوت پيغمبر را در ميان خويش ! ) مؤمنان اي (   

 چرا كه فرمانش ( همسان دعوت برخي از برخي از خود بشمار نياوريد ) كارهاي مهم
خداوند آگاه از كساني است كه در ميان ) . فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است 

تا پيغمبر آنان را ( دارند  را پنهان مي دزدند و پشت سر ديگران خود شما خويشتن را مي
آنان كه با فرمان ) . نبيند و از انصراف و گريز ايشان نپرسد و كاري بدانان حوالت نكند 
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) ورزند  در برابر عصياني كه مي( كنند ، بايد از اين بترسند كه بالئي  او مخالفت مي
اعم از قحطي و زلزله و (  گريبانگيرشان گردد ، يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود

   ) . هاي اخروي  ديگر مصائب دنيوي ، و دوزخ و ديگر شكنجه
قضاوت بين مردم دو گونه است : ابن عبد البر روايت كرده كه امام مالك گفت . 22

قضاوت . 2و سنت كه پيروي از انها واجب و موجب پاداش است  قرآنقضاوت با . 1
  .غلطهم شايد و يح باشد شايد صح ، كهبراساس اجتهاد مجتهد

دم كه هنگام يحاكم از ربيع بن سليمان روايت كرده كه گفته از امام شافعي شن. 23
سائل خطاب به او گفت تو  ؛رسول خدا چنين كرد و چنان كرد: جواب دادن مي فرمود 

امام نارحت شد و آشفته گشت  و رنگ صورتش تغيير كرد و  ،يدئهم چنين مي گو
چه زميني مرا اسكان مي دهد و چه اسماني بر من سايه مي افكند  !التواي به ح: فرمود

اگر حديث رسول خدا روايت شد و من به آن فتوي ندهم ؟ بله من چنين مي گويم و 
  .حديث رسول خدا را بر روي چشم و سرم قرار مي دهم

ش بله حديث رسول را بر روي گو« ابن قيم در اعالم الموقعين از امام سبكي با لفظ 
  .روايت كرده است » و چشم قرار مي دهيم 

حاكم و بيهقي و ابو نعيم وسبكي از ربيع روايت كرده اند كه امام شافعي روزي . 24
هرگاه : اي ابو عبد اهللا بدان فتوا مي دهيد ؟ فرمود: حديثي روايت كرد مردي به او گفت 

يد كه  ديوانه شده حديث صحيحي از رسول خدا روايت شد و من به آن فتوا ندادم بدان
  .ام
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شافعي مي گفت هرگز به خاطر قياس حديث رسول خدا را رها نمي : ربيع مي گويد
  .چون قياس در مقابل حديث جايگاهي ندارد ،كنيم

روزي همراه گروهي به حمام عمومي رفتيم : از امام احمد حكايت شده كه فرمود. 25
ن به خاطر حديث رسول اكرم كه آنها همه خود را لخت كردند و وارد اب شدند ولي م

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد بدون شروال داخل حمام نمي رود : مي فرمايد
اي : خودم را لخت نكردم در آن شب در خواب مردي را ديدم خطاب به من گفت » 

در گذشت چون سنت رسول اكرم را به جا اورديد  خداوند از گناهانباد كه احمد مژده 
گفتم تو چه كسي هستي ؟  امام مردم خواهد كرد كه آنان از تو پيروي مي كنند،ا و تو ر
  1.من جبرئيل هستم : گفت 
از سحنون پرسيده شد ايا جائز است عالمي بگويد نمي دانم در حالي كه مي . 26

و سنت باشد درست نيست ولي اگر اجتهاد  قرآناگر جواب در مورد : داند؟ فرمود 
  2.ون نمي داند مصيب است يا مخطئ چ ،باشد جائز است

مذهب ما با حديث استحكام « جنيد بغدادي گفته : قشيري در الرساله مي گويد. 27
را حفظ نكند و حديث را نشنود در اين مذهب قابل اقتداء نيست  قرآنيافته و هر كس 

  .چون علم ما فقط ازكتاب و سنت به دست مي آيد
ضي مواقع الهامي از الهامات صوفيه به قلبم خطور بع: ابا قاسم داراني مي گويد . 28

  .وسنت عبور نكنند آنرا نمي پذيرم  قرآنمي كند تا از فلتر 

                                           
 در شفاء اين روايت ذكر شده است .  1
 ابن عبد البر راوي است .  2
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 ،دا انجام داده ترك نمي كنمخهرگزكاري را كه رسول : ابو بكر صديق مي گويد. 29
گمراه وبلكه آنرا اجرا مي كنم چون مي ترسم اگر امري از امور رسول اكرم را رها كنم 

  1وم ش
ناشناخته ها را به سنت : ابن عبد البر از عمر روايت كرده كه در خطبه فرمود 30

ناشناخته ها  به سنت برگردانيده مي « ودر روايت بيهقي از مسروق آمده . برگردانيد 
  »شوند 

اگر مردي هيچ استفاده اي از گوش دادن به حديث غير از دوري از : وكيع مي گويد
  2.او كافي است  هوي و هوس نبرد براي

يا در » هيچ كس همراه سنت رسول خدا حق سخن گفتن ندارد « :شافعي مي گويد
 اگر كتاب و سنت باشد معذرت كسي  كه آن: مي گويد» اختالفه مع مالك «كتاب 

  .پذيرفته نمي شود و بايد حتماً پيرو كتاب و سنت باشد ،راشنيده باشد
نت رسول خدا را پيدا كرديد از آن پيروي شافعي گفته است اگر س: زعفراني مي گويد

  .كنيد و به سخن هيچ كس گوش ندهيد 
هيچ كس حق ندارد حكم حالل و حرام را صادر كند مگر با استناد : شافعي مي گويد 

  .و حديث و اجماع و قياس مي شود  قرآنبه علم و علم هم تنها شامل 

                                           
 بخاري و مسلم و ابو داود و قاضي عياض اين روايت را نقل كرده اند .  1
 مقدسي .  2
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اجماع صحابه . 3سنت . 2 قرآن. 1علم چهار نوع است : محمد ابن حسن مي گويد 
پس علم از اين چهار تا  خارج  ،قياس و هر چيزي كه عموم فقهاء آنرا خوب بدانند. 4

  .نيست 
و سنت و اقوال ياران رسول  قرآنهر كسي دانا به : دوباره محمد بن حسن مي گويد

  .و كالم فقهاء اسالمي باشد مي تواند در مورد عبادات و بعضي مسائل ديگر فتوا دهد 
  :ابن عبد الرحمان از احمد روايت كرده كه مي گويد. 31

  . »بهترين مركب براي جوانمرد اخبار است دين محمد حديث است«         
هرگز به حديث و ياران حديث پشت نكنيد چون رأي مانند شب و حديث مانند روز 

فشاني مي شايد انسان در پيروي از هدايت اشتباه كند ولي خورشيد براي او نور ا ،است
  .كند 

نظر شافعي و مالك و : از امام احمد شنيدم كه مي فرمود: سلمه بن شبيب مي گويد 
و با هم فرق نمي كنند همه از يك  محسوب مي شوندابو حنيفه و ديگران نزد من نظر 

  .به شمار مي رودحجت است كه فقط سنت رسول  اكرم  ،طيف هستند
هنگام وفات بر سر ايشان  ،دايي من بود احمد بن سنان مي گويد وليد بن كرابسي

 ،نه: آيا كسي را مي شناسي كه از من به كالم دانا تر باشد ؟ گفتند : ظاهر شدم فرمود
به شما سفارشي مي كنم : گفت  ،نه: تا حاال مرا به چيزي متهم كرده ايد ؟ گفتند : گفت 
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چون آنها با حق پيرو اصحاب حديث باشيد : فرمود ،بله: آنرا مي پذيريد؟ گفتند 
  1.هستند

هيچ كس حق سخن  ، ديگراگر حديث رسول به صحت رسيد: ابن خزيمه مي گويد 
   2.گفتن ندارد 

ما ،   تدين خود و سنت رسول محبوب بنابه حقخداوندا : ابراهيم بن تيمي مي گويد 
را از اختالف در حق و تبعيت از هوي و هوس و راه گمراهي و امور متشابه و ضاللت 

  3.ردان گدشمني محفوظ  و 
در علم تحقيق كردم ديدم علم حديث و اهل رأي وجود : بشر بن سقطي مي گويد 

در علم حديث پيامبران و مرسلين و ياد مرگ و پروردگار و بهشت و جهنم و  ،دارد
و به علم رأي نگاه كردم در  ؛حالل و حرام و تشويق به صله رحم و خير يافت مي شود

جرأت بخالت و دوري از حق و نقص دين و قطع صله رحم و آن مكر و حيله و 
  .حرام را ديدم ارتكاب

، خوشا به حال آنكس كه بر اسالم و سنت رسول اكرم وفات كند: فضيل مي گويد 
  .برايش پيش خواهد آمدبعد از آن هر چه بخواهد  كه

گيريد سنن و فرائض را ياد ب: بيهقي از عمر بن خطاب روايت كرده كه فرموده . 32
  .را ياد گرفتيد  قرآنهمانطور كه 

                                           
 .مقدسي در الحجة انرا روايت كرده است.  1
 و ابن قيم آنرا روايت كرده اندبيهقي .  2
 ابن عبد البر .  3
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ابن جرير طيري از شعبي روايت كرده است كه وقتي عمر قاضي شريح را به . 33
خوب نگاه كن انچه در كتاب خدا بيان شده از كسي : كوفه فرستاد خطاب به او فرمود 

اه بپرس و بر اساس آن قضاوت كن اگر در كتاب خدا بيان نشده بود به سنت پيامبر نگ
  1.كن و اگر در آن هم يافت نشد اجتهاد كن 

نسائي از شعبي از شريح روايت كرده كه شريح به عمر نامه نوشت و از او سؤال . 34
پرسيد عمر در جواب نوشته بود با كتاب خدا قضاوت كن اگر در كتاب خدا آنرا پيدا 

صالحين  نكردي به سنت مطهر مراجعه كن و اگر در سنت هم وجود نداشت با قضاوت
قضاوت كن و اگر در هيچ يك از اينها پيدا نشد اگر دوست داشتي اجتهاد كن و اگر هم 

  2.سالمالو. به نظرم  به  تعويق انداختنش  بهتر باشد ،مي خواهي انرا به تأخير بينداز
و اگر اجتهاد  مي تواني اجتهاد بكنيد و يا آن را انجام ندهيد« ابن قيم داستان را با لفظ 

  .روايت كرده است» به نظرم كار دوم درست تر باشد ،آنرا به نزد ما بفرست نكردي
پس  ،ابن عبد البر روايت كرده كه سنت عبارت است از روش خدا و رسولش. 35

  .نظر و ديدگاه اشتباه خود را براي امت به عنوان سنت قرار ندهيد
بعد ،د خطبه داد از سعيد بن مسيب روايت شده است كه عمر وقتي  به مدينه آم. 36

ي قرار داده ام و فرائضي ياي مردم من براي شما سنت ها: از حمد و ستايش فرمود
واجب گردانيده ام و شما را بر روي روشي روشن رها كرده ام اما مواظب باشيد به 

  .طرف راست و چپ خود گمراه نشويد

                                           
 ابن قيم روايت را ذكر كرده است .  1
 .بيهقي و دارمي و ابن عبد البر آنرا روايت كرده اند .  2
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كرده اند كه  ابن عبد البر و قاضي عياض و حاكم و دارمي از ابن مسعود روايت. 37
  .ميانه روي در سنت بهتر از افراط در بدعت است : فرموده 

مي )ص(بهترين سخن كالم خدا و بهترين هديه هديه ي محمد : دوباره مي گويد 
تازه ها هستند و آنچه به شما وعيد داده اند خواهد آمد و شما بر  ،باشد و بدترين كارها
  1.آن چيره نمي شويد 

هديه و كالم : اي پنجشنبه در جايي مي ايستاد و مي فرمودابن مسعود روزه. 38
تازه  ،بهترين يا صادق ترين چيز هستند كه كالم خدا و رسول مي باشند و بدترين كارها

هان اگاه با شيد كارها بر شما گستاخ  نشود  تا   ؛ها هستند و هر تازه ي بدعت است
ا گمراه نكنند چون هر چيزي كه دلها  سخت و سياه  نگردند و اميد  و آرزوها شما ر

  2هان اگاه  با شيد  بعيد چيزي است كه هرگز نيايد  ؛حتماً  بيايد نزديك است
سي رأي تازه اي داشته باشد و با كتاب و سنت رسول ك: ابن عباس مي گويد .  39

  .نمي دانم خدا را با چه حالتي مالقات مي كند ،اكرم تأييد نشود
نمي  ،اب خدا و سنت پيامبر است كسي خالف آنها نظر دهداين كت: دوباره مي گويد 

  .دانم اين نظر و ديدگاه از حسناتش شمرده مي شود يا سيئاتش
آنگاه يا در زمين فرو رويد  و آيا نمي ترسيد عذاب خدا نازل شود: دوباره مي فرمايد 

   3كه مي گويد رسول خدا چنين مي فرمايد و فالن كس چنين گفته است ؟

                                           
 بخاري و ابن عبد البر .  1
 ابن عبد البر .  2
 دارمي .  3
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مردم تا وقتي پيرو سنت : قي در مدخل از ابن عمر روايت كرده كه فرمودبيه. 40
  .باشند هدايت يافته هستند

بخاري و دارمي از جابر بن زيد روايت كرده اند كه گفته در طواف با ابن عمر . 41
اي ابي شعثاء تو از فقهاء بصره هستي و فتوا صادر مي كنيد ؟ : گفت  ،مالقات كردم

  .و حديث رسول فتوا صادر كن  قرآنسعي كن تنها با 
  .اگر غير از اين كني هم خود و هم ديگران را هالك خواهي كرد : دارمي افزوه 

قاضي عياض و ابن عبد البر از صفوان بن محرز قارئ روايت كرده است كه . 42
دو ركعت است و هر كس : صفوان از ابن عمر در مورد نماز سفر پرسيد ؟ فرمود 

  .د كافر است مخالف سنت باش
حاكم در مستدرك از عبد الرحمان بن ابزي روايت كرده كه وقتي در زمان عثمان . 43

كتاب خدا و سنت رسول : اي ابي چاره چيست ؟ گفت :به ابي بن كعب گفتم  بروز كرد
اكرم ،هر چيزي از آنها دانستيد اجرا كنيد و آنچه را كه نمي دانيد به عالمان واگذار 

  .نماييد 
وقتي ابو سلمه از بصره برگشت : اللكائي در السنة از ابي روايت كرده كه گفتها. 44

تو حسن هستي ؟ شنيدم كه  : من و حسن پيش او رفتيم  ابي خطاب به حسن گفت 
  .اما بايد با كتاب و سنت به فتوا دادن بپردازيد  ،خودت فتوا صادر مي كنيد

البر از مالك روايت كرده اند كه و قاضي عياض و ابن عبد » مدخل « بيهقي در . 45
 ي تعين فرموده انديرسول خدا و جانشينان ايشان روشها: عمر بن عبد العزيز مي گفت 

، عمل كردن به آنها تصديق كتاب خدا و كثرت طاعت خدا و قدرت دين مي باشد كه
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و هيچكس حق ندارد   ،هيچكس حق ندارد آنها را تغير دهد يا  آنها  را تبديل كند
ي صادر كند هر كس در آن دو دنبال هدايت باشد يو سنت نظر و فتوا قرآنلف  مخا

هدايت يافته مي شود و هر كس از آنها كمك بخواهد  ياري  خواهد  شد و هر كس 
  .و سنت باشد مصير غير مؤمنان را پيموده است  قرآنمخالف 

  :خداوند مي فرمايد

  m  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^

o  n  m  l  kp    s  r   ql ١١٥: النساء 
از راه ضاللت ( هدايت ) راه ( كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند ، بعد از آن كه  ( 

جز راه مؤمنان در پيش گيرد ، او را به همان ) راهي ( روشن شده است ، و ) براي او 
و با ( گردانيم  دوستش داشته است رهنمود مي) شود و  به دوزخ منتهي مي( جهتي كه 

و به دوزخش داخل ) نمائيم كه ايشان را به دوستي گرفته است  همان كافراني همدم مي
  ) ! سوزانيم ، و دوزخ چه بد جايگاهي است  گردانيم و با آن مي مي

همانا : قضاوت ميان مردم پرسيده بوديد ـ نوشت وه بن زبيرـ كه از عمر به عر. 46
 ادي استسنت و بعد از آن امامان ه ،و بعد از آن قرآن بدان رأس هر قضاوتي پيروي از

  1.و بعد از اين مراحل نوبت به مشورت مي رسد 
 پس ،و سنت بميرد قرآنخوشا به حال آنكس كه بر :فضيل بن عياض مي گويد . 47
  1.آنچه خدا بخواهد صورت خواهد گرفت  :ديبگوي بسيار

                                           
 ابن عبد البر روايت را نقل كرده است .  1
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دوستي خدا عبارت است از : ري گفت ابا عثمان حي: قشيري در الرساله مي گويد . 48
و  ،ادب با خدا و هميشه او را  مراقب  خود دانستن و هيبت ايشان را در دل داشتن

  .دوستي با رسول خدا به معني پيروي از سنت ايشان و همراهي با عالمان است 
كسي كه در كردار و گفتار پيرو سنت باشد  با حمكت سخن مي : دوباره مي گويد

ر پيرو هوا و هوس با شد بر اساس بدعت سخن مي گويد خداوند مي فرمايد گويد و اگ
  2.اگر پيرو او باشيد هدايت مي يابيد » و ان تطيعوا تهتدوا « : 

هر كس به پيامبر اقتدا كند در قلبش هيچ اختياري : ابو نعيم در الحليه مي گويد . 49
  .در مورد هيچ چيز نخواهد داشت 

صبر به معني ثبات در احكام كتاب و : واص مي گويد قشيري روايت كرده كه خ
  .سنت است 

پيروي از حبيب خدا ، محبت خدا نشانه هاييكي از : ذا النون مصري مي گويد  
  .است  او در كردار و گفتار و امر و سنت محمد 
نشانه محبت پروردگار اطاعت از خدا و : ابا اسحاق ابرهيم بن داود مي گويد  50

  امبر مي باشدپيروي از پي
 ،كاري انجام دهدبدون پيروي از سنت هر كس : احمد بن ابي حواري مي گويد . 51

  .كارش باطل است 

                                                                                                           
 االلكائي  1
 قاضي عياض روايت از  2



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

457

هر كس نفس خود را ملزم به : ابا عباس احمد بن سهل بن عطاء ادمي مي گويد . 52
و هيچ  جايگاه  و  ،آداب سنت كند خداوند قلب او را با نور معرفت منور مي سازد

  .ال تر از پيروي از سنت رسول اكرم در امر و نهي و اخالق و غيره نيست مقامي وا
هر انساني چشم را از محارم ببندد و : ابا فوارس شاه بن شجاع كرماني مي گويد . 53

آباد  سازد و پي در پي نفس خودش را از شهوت باز دارد و درونش را با مقاومت 
، فردا را از دهدالل عادت حودش را بر ش نمايد و خظاهرش را با پيروي از سنت آراي

  .و در آن مرتكب اشتباه نمي شوددست نمي دهد 
كتاب و سنت است كه پيش روي ما است  ،راه روشن: ابابكر طمستاني مي گويد . 54

هر كس همدم  كتاب و  ،و فضل اصحاب به دليل هجرت و همراهي رسول روشن است
لباً به سوي خدا هجرت كند راستگو و حق سنت باشد  و از خود و مردم  دور شود و ق

  .طلب خواهد شد 
و  قرآنهر كس كردار و گفتار را با : ابا حفص عمر بن سالم حداد مي گويد . 55

سنت نسنجد و به تفكرات و خياالتش اهتمام  دهد در ليست مردان به حساب نمي آيد 
.  

ك مي كند دوام فقر و بهترين وسيله اي كه خدا را به انسان نزدي: دوباره مي گويد 
زندگي در همه حاالت زندگي و پيروي از سنت در كردار و گفتار و پندار و خواستار 

  .قدرت از طرف خداوند است 
براي رسيدن به بهشت : االلكائي از شاذ بن يحيي روايت مي كند  كه  شاذ  گفته . 55

   .نزديك ترين راه ، را ه افرادي است كه مسلك سنت را پيموده اند
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هر كس راه حق را بشناسد  :قشيري از ابا حمزي بغدادي روايت مي كند كه گفته. 56
غير از پيروي   ،براي او  پيمودنش آسان خواهد بود و هيچ دليلي براي شناختن راه خدا

  .سنت رسول خدا در كردار و گفتار وجود ندارد 
مردم مسدود است راه خدا بر  :مقدسي از جنيد بغدادي روايت مي كند كه گفته. 57

  :مگر از راه سنت رسول اكرم خداوند مي فرمايد

  m  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á

   Ò          Ñl ٢١: األحزاب  
پيغمبر خدا براي شما ) شيوه پندار و گفتار و كردار ( سرمشق و الگوي زيبائي در  ( 

اميد به خدا داشته ، و جوياي : ) داراي سه ويژگي باشند ( براي كساني كه . است 
  ) . قيامت باشند ، و خداي را بسيار ياد كنند 

  آنها به سنت مطهر و مخالفت با منكرين سنت داللت مي كند  ستداللآثاري كه بر ا
وقتي رسول خدا فوت كرد و ابوبكر : بخاري از ابي هريره روايت كرده كه فرموده. 1 

: رسيد و تصميم گرفت با مانعين زكات بجنگد عمر خطاب به ايشان  فرمود به خالفت 
در حالي كه رسول خدا فرمود  ،دارندايمان چگونه با مردمي چنگ مي كنيد كه ايشان 

هر كس به خداوند شهادت دهد و مرا به عنوان فرستاده خدا قبول كند خون و مالش 
و حساب اخروي او به پروردگار بخشيده مي شود مگر با شكستن حد و مرز اسالم 

سوگند به خدا كسي كه ميان نماز و روزه تفاوتي قائل : ابوبكر فرمود. محول مي شود
سوگند به خدا اگر به  پابند شتري را  ،چون زكات حق مال است ،باشد با او مي جنگم

 :عمر مي گويد .  كه به رسول خدا مي دادند از من باز دارند با آنها خواهم جنگيد 
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سوگند به خدا  خداوند سينه مرا مانند سينه ابوبكر گشود و متوجه شدم كه ديدگاه 
  .ابوبكر حق است 

عمر به مردي كه قبالً با او بحث « ابن عبد البر و ابن قيم از عمر روايت مي كنند . 2
علي و زيد اينگونه قضاوت : چه كردي؟ گفت: كرده بود رسيد و خطاب به او گفت 

چرا : مرد گفت  ،اگر مي خواستي من هم اينگونه قضاوت مي كردم: كردند عمر گفت
و سنت مي شد در  قرآناگر با : قضاوت نكردي در حالي كه اول پيش تو آمدم ؟ گفت 

 ،ولي چون منجر به رأي و نظر شد از آن امتناع كردم ،مي كردم ،مورد آن قضاوت كنم
  .زيرا  رأي و نظر مانند هم  مشترك هستند  

طوالني از مالك بن اوس نصري از عمر روايت كه عمر هنگام  يري در خبربخا. 3
از ما ارث برده نمي شود و هر چه « قضاوت ميان علي و عباس به حديث رسول خدا 

عليه آنها استدالل فرمود و همچنين ابوبكر با همين حديث » جا مي گذاريم صدقه است
  .عليه فاطمه استدالل نمود

نماز » ذي حليفه « روايت كرده اند كه عمر هنگام رسيدن به  مسلم و قاضي عياض. 4
چون رسول اكرم را ديدم در اينجا : خواند و در مورد نماز از او پرسيدند ؟ جواب داد 

  .نماز خواند 
با :  احمد در كتاب اطاعت از رسول از يعلي بن اميه روايت كرده كه مي گويد . 5

كه اين ركن بعد از حجر  ،ركن غربي رسيديمعمر شروع كرديم به طواف كردن تا به 
چه مي كنيد ؟ گفتم : گفت  ،دست عمر را گرفتم تا سنگ را لمس كند ،االسود قرار دارد

 ،چرا بودم: مگر همراه رسول خدا نبوديد ؟ گفتم : مگر آنرا لمس نمي كنيد ؟ گفت : 
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پيامبر سر مشق مگر : ، گفتنه: آيا ايشان اين ركن را لمس كرده اند ؟  گفتم : گفت
  .پس دستم را رها كن : ، گفتبله: نيست ؟ گفتم

: معاويه همه ركن هاي كعبه را لمس مي كرد ابن عباس به او گفت : راوي مي گويد 
چرا اين دو ركن را لمس مي كنيد در حالي كه رسول خدا آنها را لمس نكرده است ؟ 

پيامبر خدا الگو است : فت ابن عباس گ. چيزي از كعبه بي فائده نيست : معاويه گفت
  .راست مي گويد : معاويه گفت،

عمر در حالي كه خطبه مي خواند مردي آمد « امام احمد از ابو هريره روايت كرده . 6
وقتي : چرا دير به نماز جمعه مي آييد ؟ مرد جواب داد : ، عمر خطاب به او گفت 

نشنيده ايد كه پيامبر خدا مگر : صداي اذان را شنيدم وضو گرفتم و آمدم ، عمر گفت 
  فرموده اگر يكي از شما به جمعه آمد غسل كند ؟

 ،بخاري و نسائي از مروان نقل مي كنند كه علي و عثمان را بين مكه و مدينه ديدم.7
عثمان . به حج تمتع احرام  بست  ،عثمان از حج تمتع نهي مي كرد  علي وقتي او را ديد

: علي گفت ،نع مي كنم و خودت آنرا انجام مي دهيدمرا مي بينيد كه مردم را م: گفت 
  .من سنت رسول خدا  را براي سخن هيچ انساني رها نمي كنم 

من نظر : در روايت امام مسلم آمده كه عثمان از فتواي خودش پشيمان شد و گفت 
  .علي را رها نمي كنم 

؟ در  در مورد ارث دختر و دختر پسر و خواهر از ابو موسي اشعري پرسيده شد
براي اطمنان بيشتر  است و سهم دختر يك دوم و سهم خواهر يك دوم : جواب گفت

او هم نظر مرا تأييد مي كند آنها هم از ابن مسعود  ،مي توانيد پيش ابن مسعود برويد
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اگر چنين فتوا دهم گمراه شده ام حاال من مانند : پرسيدند ؟ ابن مسعود در جواب گفت 
سهم دختر يك دوم و سهم دختر پسر : ما قضاوت مي كنمقضاوت رسول اكرم براي ش

يك دوم و بقيه ارث مال خواهر است بعد از آن پيش ابو موسي رفتند و جريان را براي 
ميان  نابغه او تعريف كردند ايشان از نظر خودش پشيمان شد و گفت وقتي كه اين حبر

 شما است چرا از من سؤال مي پرسيد؟
خداوند : البر از علقمه روايت كرده اند كه ابن مسعود گفته  مسلم و بخاري و ابن عبد

زنان خال كوب و خال كوبيده شده را نفرين كند و آنهاي كه ابرو را باريك و دندان را 
پيش ابن مسعود  ،گشاد مي كنند اين خبر به زني از قبيله بني اسد به نام ام يعقوب رسيد

چرا كسي را كه : و چنان مي گوييد ؟ گفت  اي ابا عبد الرحمان چرا چنين: آمد و گفت 
را خوانده ام  قرآنمن : نفرين كرده من نفرين نكنم ؟ زن گفت قرآنرسول خدا او را در 

اگر خوب نگاه كنيد آنرا خواهيد ديد : ولي چنين چيزي پيدا نكرده ام ابن مسعود گفت 
  مگر ايه ي 

 mw  v    u   t  s  r  q  px  z  y{    ~  }     |

   ¡  �l ٧: الحشر  

آورده است اجراء كنيد ، و از ) از احكام الهي ( چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (
از خدا بترسيد كه خدا عقوبت . چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است ، دست بكشيد 

  ).سختي دارد 
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كارها  مگر رسول خدا از اين: يعقوب گفت   ،چرا خوانده ام: را نخوانده ايد ؟ گفت 
  نهي نفرموده است ؟ 

به نظرم بعضي از خانواده ات چنين كاري : ابن عبد البر مي افزايد كه ام يعقوب گفت
هم نزد خانواده ي ابن مسعود  ،برو ببين ، زن: را انجام مي دهند ، ابن مسعود فرمود

اگر زن من چنين كند : برگشت و عبد اهللا خطاب به او گفت و رفت ولي چيزي نديد 
  .گز با او همبستر نمي شدم هر

سوگند به خدا در : االلكائي در السنة از ابن عباس روايت كرده است كه گفته . 10
روي زمين كسي وجود ندارد به اندازه ي من دوست داشته با شد كه شيطان هالك شود 

چون در مشرق و مغرب بدعت ايجاد مي كند ، مردي آنرا : چرا ؟ گفت: به او گفتند . 
رد  و مردي  هم آن بدعت را  پيش من مي آورد و من هم آنرا با سنت نابود مي مي آو

  .كنم و بدعت را به سوي شيطان بر مي گردانم 
« شافعي در الرساله و امام مسلم و بخاري از سعيد بن جبير روايت كرده اند . 11

ه خضر نوف بكالي گمان مي كند كه موسي همرا: به ابن عباس گفتم :  سعيد مي گويد 
ابي  ،دشمن  خدا دروغ  مي گويد: ابن عباس  گفت . همان موساي  بني اسرائيل نيست 

بن كعب به من خبر داده كه رسول اكرم در خطبه از موسي و خضر سخن گفت و به 
  .گونه اي آنها را بحث كرد كه هر دو موسي يك نفر باشند 

از مسلمانان را تكذيب كرد  ابن عباس با آن همه تقوا و ايمان يكي: شافعي مي گويد 
  .و او را دشمن خدا نام نهاد چون خالف حديث رسول اهللا سخن گفته است 
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بيهقي در مدخل و حاكم و ابن عبد البر از هشام بن حجير روايت كرده اند كه . 12
نماز : طاووس بعد از نماز عصر دو ركعت نماز خواند ابن عباس خطاب به او گفت

  .م مي خوان: گفت  ،نخوان
در روايت ابن عبد البر علت منع مخالفت با سنت رسول اكرم است چون ابن عباس 

رسول خدا نماز خواندن را بعد از نماز عصر قدغن كرده و نمي دانم : به او مي گويد 
  :  نمازت موجب عذاب مي شود يا پاداش ؟ چون خداوند مي فرمايد

 m L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A    O  N  M

PQ    Z  Y     X  W    V  U  T  S  Rl ٣٦: األحزاب  

و آن را ( هيچ مرد و زن مؤمني ، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند  ( 
و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و ( اختياري از خود در آن ندارند ) مقرّر نموده باشند 

دا و پيغمبرش سرپيچي كند ، گرفتار گمراهي هر كس هم از دستور خ) . رسول باشد 
  ) . گردد  كامالً آشكاري مي

آيا از خدا : بن زبير به ابن عباس گفت ةابن عبد البر روايت مي كند كه عرو.13
اي عريه از مادرت : هراسي نداريد  متعه حج را حالل مي دانيد ؟ ابن عباس گفت 

سوگند به خدا : اند، ابن عباس گفت  ابو بكر و عمر چنين نكرده: ه گفتوعر، سؤال كن
دست بر نمي داريد تا عذاب داده نشويد من از رسول خدا حديث روايت مي كنم تو 

  ابوبكر و عمر چنين مي گويند ؟: هم مي گويد 
  فسخ حج در عمره : متعه حج يعني : ابن عبد البر مي گويد 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

464

به زكات فطر دستور وقتي ابن عباس « بيهقي از محمد بن سيرين روايت كرده . 14
انكار كردند ابن عباس پيش سمره فرستاد كه آيا نمي داند پيامبر به آن  آن را مردم ،داد

پس چرا به مردم ياد نمي دهيد ؟ بيهقي مي : گفت  ،بله: دستور داده است ؟ جواب داد 
  .ابن عباس سمره را سرزنش مي كند چون دستور پيامبر را به مردم ياد نمي دهد : گويد 
ما در سفر همراه عبد اهللا ابن : احمد و بزاز از مجاهد روايت كرده اند كه گفته . 15

: دور شد گفتيم  شعمر بوديم وقتي كه در راه حركت مي كرديم ديديم عبد اهللا از جاي
  .چون رسول خدا را ديدم چنين كرد : چرا دور شديد؟ گفت 

زنان را در شب : ول خدا فرمودمسلم و بخاري از ابن عمر روايت كرده اند كه رس.16
سوگند به خدا ما : بعضي از فرزندان عبد اهللا ابن عمر گفتند . از رفتن مسجد نهي نكنيد 

: زنان خود را منع مي كنيم تا مردم انها را گول نزنند ، ابن عمر به سينه اش زد و گفت 
  .مي دهيم اجازه ن: يد يرسول خدا چنين مي فرمايد و شما هم مي گو: من مي گويم 

ابن عبد البر از بالل بن عبد اهللا ابن عمر حديث گذشته را با اين لفظ روايت مي . 17
پدرم به ، من زنم را منع مي كنم شما هم اختيار داريد :من گفتم: كند كه بالل مي گويد 
نفرين خدا بر تو باد من از رسول روايت مي كنم و تو هم چنين : من نگاه كرد و فرمود 

  .د يمي گوي
مسلم از سلمان بن يسار روايت مي كند كه ابو هريره و ابن عباس و ابا سلمه بن . 18

عبد الرحمان بن عوف در مورد زن حامله شوهر مرده با هم بحث مي كردند ابن عباس 
مي تواند ازدواج : ابو سلمه گفت ،را بايد سپري كند)چهار ماه(بايد عده  متأخر: گفت 

همه آنها پيش ام  ،)ابو سلمه(ن نظر برادر زاده ام را مي پذيرم م: كند و ابو هريره گفت
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سبعيه اسلميه چند روز بعد از فوت همسرش :  سلمه همسر پيامبر رفتند ام سلمه فرمود 
وضع حمل كرد و خواست ازدواج كند بدين خاطر از رسول خدا استفتا كرد رسول به 

  .او اجازه ازدواج داد 
عمر به زنانش دستور داد هنگام غسل بايد سر را در آب  مسلم روايت مي كند كه. 19

تعجب مي كنم كه ابن عمر چنين مي گويد من : عائشه خبر را شنيد و فرمود. فرو ببرند 
همراه رسول خدا غسل كرده ام و ايشان چنين نفرمودند بلكه فقط  سه  دفعه آب را بر 

  .سرم مي پاشيدم 
وايت كرده اند كه معاويه ظرف طال يا نقره اي مالك و بيهقي از عطاء بن يسار ر. 20

من از رسول خدا شنيده ام : را خريد ولي از وزنش بيشتر پول داد ابو درداء به او گفت 
ابو  ،به نظر من اشكالي ندارد: كه رسول خدا از اين كار منع فرموده است ، معاويه گفت 

مي كنم او در جواب  مرا سرزنش نكنيد من از رسول خدا حديث روايت: درداء گفت
او نظر خودش را برايم  بيان مي كند ؟ هرگز در خاكي كه تو در آن قرار : مي گويد 

  .  1باقي نمي مانم  آن بگيريد من در
:  مسلم و بخاري از عمران بن حصين روايت كرده اند كه رسول خدا فرمود  . 21

يدا مي كنيم كه سكينه و پ قرآنما در : ، بشير بن كعب فرمود »حياء همه اش خير است«
عمران به گونه اي  ،وقار در بعضي مواقع خير و در بعضي حاالت ديگر شر است

من از رسول خدا روايت مي كنم : خشمگين شد كه چشمانش سرخ گشت سپس گفت 
  .و كالم رسول خدا تناقض وجود دارد  قرآند بين يتو هم مي گوي

                                           
 . اين داستان بين عباد بن صامت و معاويه رخ داده است: مي گويد  279ص  3زرقاني در شرح مؤطأ ج.  1
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مردي را : ابي سعيد مي گويد :فته بيهقي در مدخل روايت مي كند كه شافعي گ.22
راي او از حديث رسول اهللا نقل كردم ولي آن مرد با حديث بمالقات كردم و در موردي 

هرگز سقف خانه اي من و تو را با هم : ابي سعيد خطاب به او گفت . مخالفت ورزيد 
  .جمع نمي كند 

مسجد رسول در : دارمي از خراش بن جبير روايت كرده كه خراش مي گويد . 23
: خدا جوان كوچكي را ديدم كه سنگ مي انداخت و با آنها بازي مي كرد به او گفتم 

اما جوان به . بازي نكن چون از رسول خدا شنيدم كه از پرتاب كردن سنگ نهي فرموده 
من حديث رسول اهللا را : سخنم گوش نداد و باز هم كارش را ادامه داد خراش گفت 

از هم از اين كار دست برنمي داريد ؟سوگند به خدا همراه روايت مي كنم ولي تو ب
  .سخن نمي گويم تو جنازه ات نمي ايم و در بيماري به عيادت نمي آيم و با 

عبداهللا مردي را ديد كه به « مسلم و بخاري از عبد اهللا بن بريره روايت كرده اند . 24
ان را شكار كند  عبد سوي حيوان سنگ پرتاب مي كرد و مي خواست با آن سنگها حيو

از اين كار دست بردار چون رسول خدا از آن نهي فرموده است ولي آن : اهللا به او گفت 
  .هرگز با تو سخن نمي گويم : مرد گوش نكرد و به كارش ادامه داد عبد اهللا فرمود 

دارمي از قتاده روايت كرده كه ابن سيرين براي مردي حديث روايت مي كرد . 25
: سخن بعضي از عالمان را به ميان مي آورد ابن سيرين خطاب به او گفت  ولي آن مرد

د فالن و فالن چنين گفته اند يمن مي گويم رسول خدا چنين مي فرمايد ولي تو مي گوي
  .؟ هرگز با تو سخن نمي گويم
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از ابن مسيب روايت شده كه مردي را ديده بعد از نماز عصر نماز خوانده سپس . 26
به خاطر : عبداهللا خداوند مرا به خاطر اين نماز عذاب مي دهد؟ گفت  اي ابا: گفت 
  .بلكه به خاطر مخالفت با سنت رسول اكرم تو را عذاب خواهد داد  ،نماز نه
ابن عبد البر از عبد الرحمان بن يزيد روايت مي كند كه مردي را با لباس در . 27

ي اه آيد ياگر راست مي گوي: گفت حالت احرام ديد و او را از اين كار منع كرد آن مرد
   :يهكن تا لباسم را در  آورم او هم آ را براي اثبات سخنت ذكر قرآناز 

 »w  v    u   t  s  r  q  px  z  y{  �  ~  }     |  «  

  . رابر او خواند 
هنگام مرگ ابا عثمان حيري پسرش ابو بكر : قشيري در الرساله مي گويد . 28

اين كار را نكن در ظاهر : د عثمان چشمانش را باز كرد و گفت پيراهنش را پاره كر
  .خالف سنت و در باطن رياء است 

شافعي در الرساله و ابن عبد البر از سالم بن عبد اهللا بن عمر روايت كرده كه عمر . 29
بن خطاب قبل از زيارت بيت و بعد از رجم شيطان از خوشبو كردن نهي مي كرد ، 

با دستان خودم قبل از احرام و طواف به رسول خدا عطر : ئشه فرمود عا: سالم مي گويد 
  .سنت رسول خدا شايسته پيروي است : زده ام ،سپس سالم گفت 
ر المؤمنين جدش عمر بن خطاب را به خاطر يسالم فتواي ام: امام شافعي مي فرمايد 

  .روي استسنت رسول شايسته پي: حديث عائشه از رسول خدا رها مي كند و مي گويد 
نزد شيبه : بخاري و احمد از ابي وائل روايت كرده است كه ابي وائل مي گويد . 30

تصميم : عمر در ايجا نشسته بود و گفت : نشسته بوديم گفت ) كعبه (در اين مسجد
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: گرفته ام همه داراي بيت المال را بين مسلمان تقسيم كنم  ، من هم خطاب به او گفتم 
: چون پيامبر و ابو بكر چنين نكرده اند ، عمر گفت : را ؟  گفتم چ: گفت  ،نمي توانيد

  .آنها مقتدا هستند 
شافعي در الرساله و بيهقي از سعيد بن مسيب روايت كرده اند كه عمر فتوا داده . 31

بود ديه بر عهده نزديكان قاتل است و زن از ديه همسرش ارث نمي برد تا ضحاك بن 
ديه همسرش  ززن اشيم ضبايي ا«دا براي او نوشته بود سفيان روايت كرد كه رسول خ

شافعي مي  1عمر بعد از روايت حديث از فتواي خودش پشيمان شد » ارث مي برد 
  .عمر تسليم قضاوت ضحاك شد  و از فتواي خودش پشيمان شد : گويد
ابو نضر هاشم بن قاسم از هاشم بن يحيي مخزومي روايت كرده كه مردي از . 32

عمر آمد و در مورد زني سؤال كرد كه دوران قاعدگي را طي كرده و در روز  ثقيف نزد
: عيد خانه ي خدا را زيارت كرده ،ايا مي تواند برود و حج را ادامه بدهد ؟ عمر گفت 

از رسول خدا پرسيدم ايشان چنين فتوا نداد عمر نارحت شد و : مرد ثقفي گفت  ،نه
  .ا از من مي پرسيد؟ اگر از رسول خدا پرسيده ايد چر: گفت 
من : طاووس مي گويد « مسلم و بخاري و شافعي از طاووس روايت كرده اند . 33

ا فتوا مي دهيد زني كه قبل از طواف خانه ي آي: نزد ابن عباس بودم زيد به او گفت 
نه از فالن زن انصاري مي : خدا به حيض بيفتد حج را رها كند ؟ ابن عباس گفت 

: كه رسول خدا به او چه گفته است ؟ زيد بن ثابت خنديد و گفت  پرسيم  تا  ببينيم
  .راست مي گويد

                                           
 .احمد و ابن ماجه و ترمذي حديث را روايت كرده اند .  1
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هيچ حجاجي نبايد «: زيد نهي رسول خدا را شنده بود كه فرمود :شافعي مي گويد 
ولي در نظر او زن حايضه از اين حكم » برگردد تا اخرين طواف را به جايي نياورد 

نه  فتوا داد زيد  با  او  مخالفت  كرد  تا  ابن خارج است اما  وقتي كه ابن عباس اينگو
  .عباس از آن زن  پرسيد  و زيد حديث زن را پذيرفت و از ديدگاه خودش پشيمان شد

ما مخابره مي كرديم و در :  شافعي و مسلم از ابن عمر روايت كرده اند كه گفته . 34
نهي فرموده است ما   آن مشكلي نمي ديديم  تا رافع گمان كرد كه رسول خدا ازآن بيع

  .هم به خاطر حديث آن بيع را ترك كرديم
ابن عمر از مخابره بهره مي برد و آنرا  حالل مي دانست ولي «شافعي مي فرمايد  

 ،هنگامي كه فرد قابل اعتمادي مانند رافع روايت كرد كه رسول انرا منع فرموده است
رسول اكرم عملي نكرد و  دگر هرگز مخابره نكرد و رأي خودش را در مقابل حديث

هرگز گوشش خريدار اين حرفها نبود كه مردم  بگويند  چرا تا  به امروز بدان عمل مي 
  .»ن عيب بگيرد آكسي از اينكه كرد يا 
فردي قابل اعتماد از ابن ابي ذئب از مخلد بن خفاف روايت : شافعي مي گويد .35

كردن گماشتم سپس عيبي از او نمايان برده اي را خريدم و آنرا به كار : كرده كه گفته 
با فروشنده درگير شدم و او را پيش عمر بن عبد العزيز بردم عمر در قضاوت  و شد

برده را به او برگردانيد و مرا مكلف كرد كه مقدار درآمد آن مدت كه پيش من بود به او 
غرب نزد م: پرداخت كنم نزد عروه رفتم و جريان را براي او تعريف كردم  عروه گفت

عمر مي روم  و حديث عائشه از رسول را براي او روايت مي كنم كه در اين مورد مي 
عروه پيش عمر رفت و حديث را براو خواند عمر » منفعت عائد ضامن است«: فرمايد 
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حديث  ؛سوگند به خدا من هدفم تنها حق بود ه است: بعد از شنيدن حديث فرمود 
  .منفت آن مدت را به من برگردانيد  رسول اكرم را اجرا كرد و مقدار

فرد صادقي از اهل مدينه از ابن ابي ذئب روايت كرده كه سعد : شافعي مي گويد. 36
بن ابراهيم بنا بر قضاوت ربيعه ابن ابي عبد الرحمان براي فردي قضاوت كرد من هم  

ود  بعد از قضاوت حديث رسول خدا را براي او روايت كردم كه خالف قضاوت ايشان ب
ابن ابي ذئب كه نزد من فردي قابل اعتماد است از رسول خدا : سعد به ربيعه  گفت

من اجتهاد كردم : حديثي روايت كرده كه  خالف قضاوت شما مي باشد ؟ ربيعه گفت 
سعد   ،و بنا به اجتهاد خودم قضاوت كرده ام و زمان قضاوت من سپري شده است

و حديث رسول خدا را رها كنم؟ هرگز چنين  شگفتا من قضاوت ربيع را بپذيرم: گفت 
  .كاري از من سر نمي زند

هنگامي كه در موردي :  شداد بن حكيم از زفر بن هذيل روايت كرده كه  گفته . 37
به حديث رسول خدا دست پيدا نكرديم اجتهاد مي كنيم اگر حديث رسول روايت شد 

  .اجتهاد را رها مي كنيم  و به حديث تمسك مي جوييم 
چونكه من انسان : از مالك شنيدم كه مي گفت : معن بن عيسي قزاز مي گويد. 38

اگر  ،پس خوب به اقوال من نگاه كنيد گاها اشتباه و گاها راه صحت را مي پيمايم،
  .سخنم موافق كتاب و سنت با شد آنرا بپذيريد و اگر مخالف بود آنرا رها كنيد

اگر حديث صحيحي : شافعي گفته :  ابو وليد موسي بن ابي جارود مي گويد. 39
روايت شد و من هم سخني مخالف حديث گفته بودم از سخن خود پشيمان مي شوم و 

  .آنرا پس مي گيرم
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ربيع از شافعي روايت مي كند كه هر حديثي از رسول خدا مخالف مذهب من . 40
  .روايت شد مذهب من را رها كنيد چون مذهب من حديث صحيح است 

اگر : شافعي گفت : از ربيع شنيدم كه مي گفت : جاوردي مي گويد  ابو محمد. 41
حديثي را پيدا كرديد كه مخالف مذهب من باشد حديث را قبول كنيد و سخن مرا رها 

  .كنيد چون مذهب من حديث است 
ابو محمد سجستاني از ابي ثور به من خبر  داد كه گفته : ابن ابي حاتم مي گويد . 42

  .هر حديث ديدگاه من است هر چند من آنرا نگفته باشم : ي گفتاز شافعي شنيدم م
از شافعي شنيدم كه مي : طبراني از عبد اهللا  بن احمد روايت كرده كه پدرم گفت. 43
شما از من به احاديث صحيح رسول اگاه تر هستيد اگر به خدمت حديث صحيح : فرمود

  .اشد يا شامي رسيدي  به من خبر بده تا آنرا اجرا كنم حديث كوفي ب
محبوب ترين روش شافعي نزد من اين بود كه اگر حديث : احمد مي گويد . 44

صحيح رسول خدا را براي اولين بار مي شنيد آنرامي پذيرفت و قول خودش را رها مي 
  .كرد 

عبد اهللا بن امام احمد به من نوشت  از پدرم شنيدم كه : ابن ابي حاتم مي گويد. 45
ي نزد شافعي به صحت مي رسيد از آن پيروي مي كرد و بهترين اگر حديث: مي گفت 

  .ويژگي ايشان اين بود كه به فقه اهتمام فراوان تر مي داد تا كالم 
: از صيدالني از دوستانش روايت كرده كه گفته اند » النهايه « امام حرمين در .46

ب نمي دانست تثويب در آذان صبح سنت نيست ومعتقدم  كه  امام  شافعي آنرا مندو
  .اگر حديثي نزد شافعي در اين مورد به حجت مي رسيد آنرا مي پذيرفت 
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آثارو روايتي كه بر جايگاه شامخ اهل حديث و مأدب بودن در مجالس آنها و تعريف  
  .و تمجيد ايشان و اهتمام به سنت و حفظش داللت مي كنند

احترام حديث : گفته بيهقي در مدخل از خالد بن يزيد روايت مي كند كه خالد .1
هدفش شناختن حق و جايگاه حديث و : بيهقي مي گويد . است  قرآنمانند احترام 

  .وجوب پيروي از آن است
من و ابو عثمان و ابو نضره و ابو ملجز و خالد اشج در : سليمان تميمي مي گويد . 2

انديم  را مي خو قرآناگر سوره اي از : مورد حديث بحث مي كرديم بعضي مي گفتند 
 قرآنبحث در مورد حديث از : ابو سعيد خدري گفته : بهتر بود  ابو نضره  گفت

  .خواندن بهتر است 
نمونه اين سخن مانند كالم شافعي است كه مي :  مي گويد »  المفتاح«سيوطي در . 3

سنت  قرآنجستن علم و فرا گرفتن آن از نماز سنت بهتر است چون قرائت : گويد 
  .فرض كفايه مي باشد است و حفظ حديث

به نظرم هيچ كاري بهتر از طلب حديث نيست اگر با نيت : سفيان ثوري مي گويد . 4
  .پاكي باشد

اگر براي خدا باشد  ،هيچ كاري بهتر از ياد گيري علم نيست: ابن مبارك مي گويد . 5
.  

آنها حديث روايت كردن را بدون وضو « اعمش از ضرار بن مرة روايت مي كند . 6
اعمش را مي ديدم وقتي كه آب را پيدا نمي : ابن اسحاق مي گويد » كروه مي دانستند م

  .كرد براي روايت كردن حديث تيمم مي گرفت
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مستحب است حديث : بيهقي و ابن عبد البر از قتاده روايت كرده اند كه قتاده گفته . 7
ن محمد تنها با مالك از جعفر روايت كرده كه جعفر ب. تنها همراه طهارت روايت شود
  . وضو حديث را روايت مي كرد

طبراني از ابي حازم از سهل بن سعد ساعدي روايت كرده كه در مجلسي حديث . 8
رسول خدا روايت مي شود ولي بعضي از حاضرين با هم سخن مي گفتند سهل نارحت 

به انها نگاه كن از رسول خدا حديث روايت مي كنم ولي با هم سخن مي : شد و گفت 
گويند ؟ سوگند به خدا از ميان شما مي روم و هرگز برنمي گردم به او گفته شد كجا 

  .مي روم در راه خدا جهاد كنم : مي رويد؟ گفت 
بيهقي از مالك روايت مي كند كه مردي نزد سعيد بن مسيب آمد در حالي كه . 9

ه بود براي سعيد بيمار بود مرد در مورد حديثي از او سؤال كرد ابن مسيب دراز كشيد
چرا خودت را نارحت : مرد گفت . جواب دادن بلند شد و حديث را براي او بيان كرد 

ده حديث رسول خدا را يدوست ندارم با حالت خواب: مي كنيد ؟ در جواب گفت 
  .جواب بدهم 

ابن عبد البر از عبد الرحمان بن ابي زياد روايت كرده كه سعيد ابن مسيب . 10
مرا بنشانيد چون دوست : يت كند در حالي كه بيمار بود گفت خواست حديثي را روا

  .دارم حديث رسول خدا را در حالي روايت نكنم كه دراز كشيده باشم 
اگر مالك مي خواست حديث « بيهقي از اسماعيل بن ابي اويس روايت مي كند . 11

 را روايت كند وضو مي گرفت و بر جاي خودش مي نشست و ريشش را شانه مي كرد
و با وقار و ادب مي نشست سپس حديث را روايت مي كرد از او پرسيدند چرا چنين 
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دوست دارم احاديث رسول را با متانت و در حالت پاكي روايت كنم : مي كنيد؟ گفت
دوست دارم : هرگز در راه يا ايستاده يا با عجله حديث را  روايت نمي كرد و مي گفت

  .احاديث را فهم كنم
نزد امام مالك بودم كه حديث را روايت مي كرد در آن حال : ي گويد ابن مبارك م.12

عقربي آمد و او را چند بار گزيد مالك چهره اش تغير كرد ولي حديث را قطع نكرد 
: وقتي مجلس خاتمه يافت و مردم رفتند به او گفتم چيز عجيبي را مشاهده كردم فرمود

  .مل كردم به خاطر تعظيم حديث رسول خدا آزار را تح ،بله
مردي از ابن مبارك در حالت راه رفتن در مورد : بشر بن حارث مي گويد . 13

  .اين ادب نيست : حديث رسول خدا سؤال پرسيد ؟ ابن مبارك فرمود
  االلكائي از ابن عباس روايت كرده كه ابن عباس در مورد ايه . 14

 m«    ª  ©  ¨  §¬            ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 ¸  ¶  µ   »  º         ¹l ١٠٦: آل عمران  

گردند  روزي ، روهائي سفيد و روهائي سياه مي) به ياد آوريد روزي را كه در چنين ( 
به سبب انجام كارهاي بد در پيشگاه پروردگارشان شرمنده و سرافكنده ( و اما آنان كه . 

( آيا بعد از ايمان ) : شود  بديشان گفته مي( روهايشان سياه است ) و بر اثر غم و اندوه 
ايد  ورزيده پس به سبب كفري كه مي! ايد ؟  خود كافر شده) فطري و اذعان به حق 

  )!عذاب را بچشيد 
  .چهره سفيد اهل حديث و چهره سياه اهل بدعت هستند: گفت   
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نگاه كردن به اهل حديث و عداوت با اهل بدعت : دوباره ابن عباس مي گويد 
  .عبادت است 

از حسن بصري روايت مي كند كه اهل حديث در گذشته و حال خيلي  دارمي. 15
كم هستند و هرگز همراه مسرفين و بدعت گذاران در اسراف و بدعت ديده نمي شوند 

  . و تا مالقات پروردگار بر سنت صبر و شكيبايي پيشه مي كنند
وفيق اللكائي از ابي شوذب روايت مي كند كه بهترين نعمت خداوند بر جوان ت. 16

  . همراهي با سنت مطهر است 
  .سعادت عرب و عجم در پيروي از سنت است : ستاني مي گويدجايوب س. 17
اگر خبر فوت يكي از اهل حديث به او مي رسيد دچار : حماد بن زيد مي گويد . 18

حالتي عجيب مي شد ولي اگر خبر فوت انسان ديگري به او مي رسيد دچار چنين 
اگر خبر مرگ يكي از اهل حديث : ايوب مي گويد . ت مي كرد حالتي نمي شد و عباد

آنهاي كه : يا مي گفت. را بشنوم مثل اينكه بعضي از اعضايم را از دست مي دهم
  .خواهان مرگ اهل حديث هستند مي خواهند با دهان نور خدا را خاموش كنند

ا انها زنده خداوند بندگاني دارد كه اهل زمين را ب «فضيل بن عياض مي گويد . 19
  . »هستند اهل حديث آنها مي كند

مقدسي از » به اهل حديث سفارش نيكي كنيد چون غرباء هستند « : سفيان مي گويد 
  .»مالئكه نگهبان آسمان و اهل حديث نگهبان زمين هستند « او روايت كرده 

چه : بله گفتند : به احمد بن جنبل گفته شد خداوند در زمين ابدال دارد ؟ گفت .20
  .اگر اهل حديث ابدال نباشند من ابدالي درزمين نمي شناسم : كساني؟ فرمود 
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هر گاه يكي از اهل حديث را ديديد مانند اين است يكي از ياران « :شافعي مي گويد 
  »رسول را ديده باشيد 

در اخر زمان «از ابراهم بن موسي معني و ترجمه حديث «مقدسي روايت مي كند .21
ي آيند مانند هم پاداش مي گيرند و منكر را انكار مي كنند و با اهل قومي به وجود م

انها اهل حديث هستند مي گويند رسول چنين : گفت »فتن به جنگ و جهاد مي پردازند 
  .دستور مي دهد و چنان نهي مي فرمايد 

 آسيبي نانآمدام گروهي از امتم بر حق مي مانند و دشمنان به « ابن مبارك حديث .22
آن گروه اهل حديث و پيروان : را خواند و گفت » رسانند تا قيامت بر پا مي گرددنمي 

  »رسول اكرم و مدافعان اهل علم هستند
ما سه يا چهار نفر بوديم بر در خانه ي ابن « از بخاري روايت شده كه گفته . 23

. شيد اميدوارم كه شما با»ال تزال«مصادق حديث : عبداهللا گفت.عبداهللا نشسته بوديم  
چون تجار مشغول تجارت و صنعت گر مشغول صنعت گري و پادشاهان مشغول 

  .حكمراني هستند ولي شما سنت رسول اكرم را زنده نگه مي داريد 
حديثي از احاديث رسول خدا را از صحابه اي : جابر ابن عبد اهللا مي گويد . 24  

و بنه شتري خريدم و بار  ،شنيدم كه از او آن حديث را از هيچ صحابه اي نشنيده بودم
مدت يك ماه حركت كردم تا به شام رسيدم ، عبد اهللا بن انيس انصاري آنجا بود  و بستم

به او گفتم حديثي را از تو در مورد ظلم برايم روايت كرده اند كه تا حاال آنرا نشنيده ام 
ل خدا بله از رسو: گفت .ترسيدم بميري و آنرا از تو نشنوم بدين علت نزدت آمدم 

اي : گفتيم . در روز قيامت مردم پاي برهنه و پياده حشر مي شوند : شنيدم كه فرمود
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چون ندا دهنداي ندا در مي دهد و آنها : رسول خدا چرا اينكونه حشر مي شوند ؟ فرمود
را صدا مي زند كه من پادشاه دادور هستم ، هيچ جهنمي وارد جهنم و هيچ بهشتي وارد 

حق مظلومان را از ظالمان نگيرم و آنها را قصاص نكنم و هيچ  بهشت نمي شود تا من
اگر مقدار ، جهنمي و بهشتي با ظلم وارد جهنم و بهشت نمي شوند تا من قصاص نكنم

آخر چگونه مگر همه آنها برهنه و بي چيز و پياده : گفتيم.ظلم يك سيلي هم باشد 
   1.ردبا كارهاي نيك و بد قصاص صورت مي گي: نيستند ؟ فرمود 

به اوزاعي : ا زعمر بن ابي سلمه شنيدم كه مي گفت : نصر بن مرزوق مي گويد . 25
! حديث را از تو نوشتم  30من چهار روز است كه با تو هستم ولي فقط سي : گفتم 
سي حديث در چهار روز كافي است، جابرمدت يك ماه به مصر سفر كرد تا از : گفت 

تو در مدت چهار روز سي حديث را روايت كرده علقمه يك حديث را روايت كند ولي 
   2ايد ؟
ابو ايوب به سوي عقبه بن عامر مي رود تا از او در : عطاء ابن ابي رباح مي گويد . 26

مورد حديثي كه شنيده است سؤال كند چون هيچ كس از افرادي كه حديث را شنيده 
بن مخلد امير مصر رسيد به  اند به جز عقبه و او باقي نمانده بودند وقتي به منزل مسلمه

او خبر دادند كه ابو ايوب انصاري آمده است بيرون آمد و ابو ايوب را در آغوش گرفت 
مرا به منزل : چرا آمده ايد ؟  جريان را براي او تعريف كرد سپس گفت : سپس گفت 

عقبه رهنمايي كن مسلمه فردي را همراه او فرستاد تا به خانه ي عقبه رسيدند و قتي 

                                           
 احمد و طبراني و بيهقي حديث را روايت كرده اند .  1
 حاكم در المعرفه .  2
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: جا آمده ايد ؟ گفت نچرا اي: عقبه او را ديد بيرون آمد و او را در آغوش گرفت و گفت 
از تو بشنوم عقبه گفت ؟  بله » ستر مؤمن« آمدم تا حديث رسول خدا را در مورد 

هر كس عيب مؤمني را در دنيا بپوشاند خداوند در قيامت عيب او را : رسول خدا فرمود 
  1راست مي گويد سپس رهسپار مدينه شد : گفت  ابو ايوب. خواهد پوشانيد 

اگر الزم باشد براي يك حديث روزها و شبها سفر : سعيد بن مسيب مي گويد . 27
  .» به سوي شهري از شهرها « در روايت حاكم و بيهقي .مي كنم 

ما از اصحاب حديث مي شنيديم اما تا به سوي ايشان نمي : ابو العاليه مي گويد . 28
  .ديث را از دهان خودشان نمي شنيديم رضايت نمي داديم رفتيم و ح

مرد : صالح مي گويد « مسلم و بخاري از صالح بن حي همداني روايت كرده اند . 29
اي ابا عمرو نزد ما اهل : خراساني را ديدم كه از شعبي سؤال مي پرسيد و مي گفت

آن با كنيز ازدواج كند  خراسانيها گفته مي شود اگر مردي كنيزي را آزاد كند و بعد از
ابو برده بن ابي موسي از پدرش به : مي باشد شعبي گفت  2» بدن « مانند سوار شدن بر 

  سه گروه دو بار پاداش مي گيرند: من خبر داد كه رسول خدا فرمود 
 .مردي از اهل كتاب كه به پيامبرش ايمان آورده و به من هم ايمان مي آورد  - 1
 .و سيدش را اداء كند بنده اي كه حق خدا - 2
مردي كه كنيزي دارد و آنرا به بهترين وجه غذا مي دهد و پرورش مي كند سپس  - 3

 .او را آزاد مي گرداند و او را به عقد خودش در مي آورد

                                           
  در المدخل داستان را روايت كرده اند حاكم در المعرفه و بيهقي .  1
 بدن شتري است كه به كعبه هديه مي شود . 2
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بدون شك و گمان به حديث رسول خدا عمل : سپس شعبي به مرد خراساني گفت 
   .1كن

  
  
  

                                           
 حاكم در المعرفه خالصه آنرا روايت كرده است .  1
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  :باب سوم

  سخ آنانو پا شبهه هاي منكرين سنت
  
حجيت سنت ضرورت ديني و گريز ناپزير است بر  كه روشن شد آنچه گذشت در

اين اصل ديني دالئل روشن و قاطعي وجود دارد كه هر گونه شك و شبهه اي را مي 
  .زدايند 

اي حمايت از ولي گروهي كه به ظاهر مسلمان هستند و به آن تظاهر مي كنند و ادع
ي  ا، آنان  برناخالصي و بدعت را در سر مي پرورانندلودگي و دين و پاك كردنش از آ

و يكي  ،فريب ساده لوحان و ضعيفان  چند  شبهه  را  عليه حجيت سنت ايجاد كرده اند
از افراد مؤمني كه از اين مزخرفات  متأثر شده دكتر محمد توفيق صدقي است كه 

بيان مي » وحده  قرآناالسالم هو ال« تحت عنوان » 1المنار« نظرات خودش را در مجله 
خدمت به اسالم و چنين كاري را  حتي كند و مشتاقانه از اين نظرات دفاع مي نمايد و

  .مسلمين مي نامند
 ،بي اعتنائي به حكايت و نقل كردن اين شبهات و بيان غير علمي و فاسد بودن آنها

ر از شده بهت حطرمديدگاهاي  بي توجهي بهچون   ،رأي محكم و قوي و مناسبي است
ها حاوي معنايي بس  اين كار براي طراحان اين ديدگاه است، زيرا محكوم كردن آنها

  .ست كه از چنين جاهلياتي بحث نشودشايسته ا بهتر از مرگ آنها است؛ و
                                           

  . 914و  913ص  12و ع  515ص  7س ع .  1
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گاهان به تفكرات و ترس از فريب خوردن نا آ ولي به خاطر عواقب ناگوار اين
 ،و خطا و گفتارهاي بي ارزش نزد علماء مباحث  تازه و شتا فتن به سوي اعتقاد اشتباه

  .رد كنم و براي مردم روشن گردانم ترجيح داديم  پرده از اين شبهات بردارم و آنها را
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  شبهه اول

  :يهاستدالل به دو آ

 mn  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   co     s  r  q  p

u  tv     {  z  y   x  wl ٣٨: األنعام  
دالئل قوي قدرت خدا و حكمت و رحمتش اين است كه او همه چيز را يكي از (   (

كند  اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبنده) آفريده است 
و هر يك داراي خصائص و ( وجود ندارد مگر اين كه گروههائي همچون شمايند 

هيچ چيز را ) كائنات ( اب در كت) . باشند  مميزات و نظام حيات خاص خود مي
بگذار . ايم  چيز را ضبط و به همه چيز پرداخته و همه( ايم  فروگذار نكرده

ز گذشت اين چند روزه زندگي ا( پس ) خواهند بكنند  كنندگان هرچه مي تكذيب
در پيشگاه ) هاي حيوانات موجود  همراه همه گروهها و دسته(آنان ) دنيوي

  ) ) . رسيم  و به حساب و كتابشان مي( شوند  آورده مي پروردگارشان جمع

 mW  V  U  T  S             R  Q  P  OX     \  [  Z  Y

]^    h  g  f   e  d  c  b  a  `  _

  il ٨٩: النحل  
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كه در دنيا پيغمبر ( گماريم  روزي در ميان هر ملّتي گواهي از خودشان بر آنان مي ( 
كه هم اينك در جهان هستند و يا ( بر اينان ! ) محمد  اي( ، و تو را ) ايشان بوده است 

و از تو درباره عملكرد مسلمانان به ( گيريم ،   گواه مي) آيند  اين كه بعدها به وجود مي
) قرآني كه برنامه كامل و جامعي در بر دارد . پرسيم  قرآن و دوري گزيدنشان از آن مي

امور دين مورد ( چيز  ايم كه بيانگر همه ردهرا بر تو نازل ك) آسماني ( و ما اين كتاب 
به نعمت جاويدان ( رسان مسلمانان  و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده) نياز مردم 

  ) . است ) يزدان 
ه اين است كه كتاب هيچ چيز را فرو نگذاشته است و همه احكام ديني را آيمفهوم دو
ستيم و اگر بدان نيازمند باشيم يعني پس براي احكام ديني نياز مند سنت ني ،بيان كرده

كتاب بعضي از چيزها را فرو گذاشته و بيانگر همه چيز نيست و چنين حكمي بر خالف 
و كسي معتقد به آن باشد از  ،محال استهم  قرآنو خالف خبر  ،مي باشد قرآنخبر 

  .دائره دين بيرون مي رود
محفوظ است چون تنها لوح نيست بلكه لوح ال قرآن ،هدف كتاب در ايه اول:  جواب

المحفوظ شامل هر چيزي مي باشد و اخبار و احوال همه موجودات كوچك و بزرگ 
طور كه رسول خدا مي نهما ،گذشته و حال و آينده مفصالً در آن بحث شده است

هر چيزي كه تا روز قيامت رخ  دهد جوهر نوشتن آن در لوح المحفوظ خشك : فرمايد 
  .شده 

  :وافق سياق ايه مي باشد چون اول ايه مي فرمايدو چنين تفسيري م

m n  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   co   l  
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 :يه مي فرمايدو در پايان آ

m u  t  s  r  q  pv    z  y   x  wl ٣٨: األنعام  
باشد ولي باز هم ممكن نيست كه دو  قرآن ،اگر فرضاً قبول كنيم كه هدف از كتاب

شامل همه امور ديني و دنيوي  قرآنعموم آنها تفسير و ترجمه كنيم كه  ايه را برظاهر و
تا چنين نتيجه اي  ،مي گردد و آنرا مفصالً يبان كرده است و هيچ چيزي را باقي نگذاشته

چون عمل  ،دروغ از آب در مي آيد قرآنبگيريم كه اگر به سنت نياز پيدا كرديم خبر 
انگونه كه قبالً بيان كرديم پس الزم است ايه بدون سنت ممكن نيست هم قرآنكردن به 

  .تأويل شود و معني ظاهري از آيات گرفته نشود 

  تأويالت علماء
بيان  قرآنهيچكدام از امور دين و احكام آنرا فرونگذاشته چون هدف از نزول  قرآن.1

و طريقه بيان دين توسط   ؛دين و شناختن پروردگار و احكامش مي باشد نه چيز ديگري
  :دو گونه است آنقر

مانند بيان اصول دين و اعتقاد و بيان وجوب نماز و زكات و روزه و : بيان نصي - 1
 .حج و بيان حالل نكاح و معامالت و حرمت ربا و فواحش و غيره 

مانند اجماع و قياس و غيره را بيان مي ، حجيت ادله ديگر قرآنپروردگار در  - 2
است و ما را به سوي آن راهنماي مي كند و عمل مبين سنت  قرآنفرمايد از اين زاويه 

ما را به آن هدايت نمي داد و پيروي از انرا بر  قرآنكردن به آنرا واجب مي گرداند اگر 
 .نين حكمي را نمي دانستيم بدان پي نمي برديمچما واجب نمي گردانيد 
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بر  قرآنه اساس قانون گذاري در دين مبين اسالم است تمام ادله ديگر ب قرآن ،خالصه
  .مي گردند و با آن اثبا ت مي شوند

مگر  ،تي نمي شوندبهيچكدام از اهل دين دچار مشكل و مصي: شافعي مي فرمايد
   1.دليلي براي بر طرف كردن آن وجود دارد قرآناينكه در 

  : ايدمخداوند مي فر

 mRS    ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T

   c  b  a  `  _l ١: إبراهيم  
ايم تا اين كه  كتابي است كه آن را براي تو فرستاده) اين قرآن .  ( را . الم . الف  ( 

و ( با توفيق و تفضّل پروردگارشان ، از تاريكيها ) در پرتو تعليمات آن ( مردمان را 
( بيرون بياوري ،  ) و روشنائي ايمان و دانائي ( به سوي نور ) گمراهيهاي كفر و ناداني 

 )) .درآوري ( راه خداي چيره ستوده به ) يعني كه 

 mS  RT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

  _   ^l ٤٤: النحل  

، ) دالّ بر پيغمبري ايشان ( همراه با دالئل روشن و معجزات آشكار ) پيغمبران را (  ( 
براي ايم تا اين كه چيزي را  ايم ، و قرآن را بر تو نازل كرده و همراه با كتابها فرستاده

                                           
 20الرساله ص .  1
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كه احكام و تعليمات اسالمي ( مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است 
 ) . بينديشند ) قرآن را مطالعه كنند و درباره مطالب آن ( و تا اين كه آنان ) است 

 mW  V  U  T  S             R  Q  P  OX     \  [  Z  Y

]^    h  g  f   e  d  c  b  a  `  _

  il ٨٩ :النحل  

كه در دنيا پيغمبر ( گماريم  روزي در ميان هر ملّتي گواهي از خودشان بر آنان مي ( 
كه هم اينك در جهان هستند و يا ( بر اينان ! ) اي محمد ( ، و تو را ) ايشان بوده است 

و از تو درباره عملكرد مسلمانان به ( گيريم ،   گواه مي) آيند  اين كه بعدها به وجود مي
) قرآني كه برنامه كامل و جامعي در بر دارد . پرسيم  دوري گزيدنشان از آن مي قرآن و

امور دين مورد ( چيز  ايم كه بيانگر همه را بر تو نازل كرده) آسماني ( و ما اين كتاب 
به نعمت جاويدان ( رسان مسلمانان  و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده) نياز مردم 

 ) . است ) يزدان 

 mB  A  F  E  D   CG    O  N  M   L  K  J          I  H

W  V  U  T      S  R  Q  PX     ^   ]  \     [  Z  Yl 
  ٥٢: الشورى

ايم ، به تو نيز به فرمان خود جان را  همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده  (
تو كه ) حي پيش از و. كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است ( ايم  وحي كرده

ايم كه در  دانستي كتاب چيست و ايمان كدام ، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده نمي
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مردمان را ( تو قطعاً . بخشيم  پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي
 ) . سازي به راه راست رهنمود مي) آن با اين قر
كه داراي فروع چند گانه اي  اسم جامعي است براي معناي مختلف االصول،بيان 
 كمترين چيزي كه در اين معني چند گانه وجود دارد اين است كه بيان براي كسي ،است
همه الفاظ براي آنها مساوي است هر چند بعضي  وبه لغت آنها نازل شده  قرآنكه  است

و براي فردي كه اگاه به عربي نباشد مشكل ولي از آنها داراي تاكيد فراوان تري است 
  .گنگ است 

بندگان است كه با  مسائل عباديبراي مردم بيان فرموده  قرآنهمه آن چه خداوند در 
  .چند نحوه بيان شده

  .نچه مستقيما بيان شده مانند و جوب نماز و غيرهآ.1
نچه خداوند بر زبان پيامبرش بيان فرموده است مانند تعداد ركعات نماز و كيفيت آ.2

  .اداي زكات و غيره
فقط بيان كرده كه  قرآنوجود ندارد  قرآنامر يا نهي فرموده ولي در  ،ه رسولنچآ.3

  .دستورات پيامبر را اجرا كنيد و از منهيانش اجتناب ورزيد 
نچه خداوند با اجتهاد بر مردم واجب گردانيده است و انها را در آجتهاد مورد آ.4

رد آزمايش قرار داده گر مويآزمايش قرار مي دهد همانطور كه در احكام و فرائض د
  .است 

  :چون خداوند مي فرمايد
 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

488

 m  X  W  V  U   T  S   R  Q  Pl ٣١: محمد  

كنيم ، تا معلوم شود  قطعاً آزمايش مي) با وجود آگاهي از اعمالتان ( ما همه شما را (
عنصر  و مجاهدنماها و ناشكيبايان سست( و صابران شما كيانند ) واقعي ( مجاهدان 

 )و اخبار شما را بيازمائيم) . كيان 

 mK   J  I  H  G  F  E  D  C  B  AL    N  M

V  U  T   S  R  Q  P  OW    \  [  Z  Y  X

^  ]_   d        c  b   a  `e  l  k  j  i  h  g  fm     q        p  o  n

w  v  u  t    s  rx    b  a      `  _  ~  }  |              {  z  y

d  ce   n  m  l  k  j  i  h  g  fo     q  p

  t  s  rl ١٥٤: آل عمران  

سپس به دنبال اين غم و اندوه ، آرامشي به گونه خواب سبكي بر شما چيره كرد كه   (
شما را فرا گرفت ، و گروه ديگري تنها در بند خود بودند ) مؤمنان راستين ( گروهي از 

و بر سبيل انكار ( رهاي زمان جاهليت داشتند و درباره خدا پندارهاي نادرستي چون پندا
نصيب ) پيروزي و نصرتي كه پيغمبر به ما وعده داده بود ( آيا چيزي از كار : گفتند  مي) 

آنان .  ( در دست خدا است ) اعم از پيروزي و شكست ( همه كارها : شود ؟ بگو  ما مي
دارند كه براي تو آشكار  در دل خود چيزهائي را پنهان مي) در حين گفتن اين سخن 

اگر برابر وعده : و يا ( اگر كار به دست ما بود : گويند  مي) به خود .  ( سازند  نمي
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براي جنگ ( اگر : بگو . شديم  در اينجا كشته نمي) محمد ، سهمي از پيروزي داشتيم ، 
تشان شدن در سرنوش هاي خود هم بوديد ، آنان كه كشته در خانه) آمديد و  بيرون نمي

 -آنچه خدا خواست . شدند  در مسلخ مرگ كشته مي( آمدند و  بود ، به قتلگاه خود مي
تا خداوند آنچه را كه در ) در جنگ احد شد  -   دانست بنا به مصلحتي كه خود مي

ها داريد بيازمايد و تا آنچه را كه در دلها داريد خالص و سره گرداند ، و خداوند  سينه
  ) . است آگاه است ) از اسرار و رازها  (ها  بدانچه در سينه

 m¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬¸    ¼   »  º  ¹

  Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾  ½

Ål ١٢٩: األعراف  

و پس از ) ايم  گرفتار شكنجه فرعون بوده( پيش از آن كه به پيش ما بيائي : گفتند   (
اكنون نيز دچار رنج و محنت و  مو ه( ايم  اذيت و آزار شده) هم از سوي او ( آمدنت 

اميد است كه پروردگارتان دشمنتان : گفت ) موسي . در معرض عذاب و عقاب هستيم 
  ).كنيد  گرداند تا ببيند چگونه عمل مي) او ( را هالك سازد و شما را در زمين جايگزين 

هر نوع سنت است  كه رسول خدا آنرا : بيان چهارم: مي گويد 32سپس درصفحه 
مانند منت خداوند بربندگان وتعليم كتاب  ،وجود ندارد قرآنيح فرموده و در تشر

  . وحكمت
يات ديگري كه پيروي ازپيامبررا واجب گردانيده اند دليل براين آياد دادن حكمت و 

  .نوع سنت هستند پس حكمت همان سنت مي باشد 
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  موجود در قرآن دو گونه اندض واحكام فراي 
  .م يني هستند وبراي تبيين آنها نيا زمند چيزديگري نيستاحكامي كه درنهايت روش

و رسول خدا ، آياتي كه با روشني كامل به اطاعت و پيروي از پيامبر اشاره  مي كنند
هم چگونگي وجوب وافرادي كه ملكف به اداي آنها هستند وچه مقدارواجب وغيره 

 .تا مردم  از او پيروي كنند ،رابيان فرموده است
 ،نصي در مورد آنها وجود ندارد قرآنعضي از احكام را بيان كرده كه در رسول خدا ب

چون از طرف خدا و با  وحي  رباني  نازل  شده اند  هر  ،هستند قرآنولي مانند احكام 
قبول كند  بايد حكم آياتي كه وجوب پيروي از رسول را  قرآنكس  فرائض خدا را  در 

دستور مي  قرآنرم واجب مي باشد چون بپذيرد پس سنت رسول اك، بيان مي كنند
و سنت هيچ تفاوتي وجود  قرآناز محمد پيروي كنيد در نتيجه بين احكام : فرمايد 

 .ندارد هر چند در اسباب فرعي و نحوي بيان با هم  فرق  دارند 
  :خداوند مي فرمايد

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  Àl ٢٣: األنبياء  
و بازپرسي ( گيرد  كند ، مورد بازخواست قرار نمي خداوند در برابر كارهائي كه مي(
ولي ديگران مورد بازخواست و پرسش قرار ) گيري ندارد  شود ، و كسي حق خُرده نمي
  )گيرند مي

گرفته شود و  قرآنممكن نيست بعضي از دين  از « :جواب دكتر صدقي كه مي گويد
با جمله پاياني خوب » اصالً چه حكمتي در اين كار وجود دارد؟ ،بعضي ديگر از سنت

 .روشن مي شود
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درمورد هرچيزي بپرسيد : حكايت شده كه شافعي درمسجد الحرام نشسته بود فرمود 
درمورد محرمي كه زنبوري رامي كشد چه مي : جواب مي دهم مردي گفت قرآنبا 

  گويد ؟ 
  از كدام ايه اين حكم رااستنباط  كرده ايد ؟ : مشكلي ندارد گفت: فرمود
  .از ايه :فرمود 

 m  e  d   c  b   a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x

n  m  l  k   j    i             h  g  fo      u   t  s  r  q  p

w  vx  z  y{     ¡  �  ~  }     |l ٧: الحشر  

چيزهائي را كه خداوند از اهالي اين آباديها به پيغمبرش ارمغان داشته است ، متعلق   (
و يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده ) پيغمبر ( بر و خويشاوندان به خدا و پيغم

اين بدان خاطر است كه اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست . باشد  مي
از ( چيزهائي را كه پيغمبر براي شما ) . و نيازمندان از آن محروم نشوند ( بدست نگردد 

د ، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است ، آورده است اجراء كني) احكام الهي 
  ) . از خدا بترسيد كه خدا عقوبت سختي دارد . دست بكشيد 

بيان فرمود »  سنت من و جانشينان هدايت يافته من را اجرا كنيد « سپس سند حديث 
كشتن : روايت كرد كه رسول خدا فرمودهو بعد از آن حديث عمر در مورد زنبور را 

  .عسل در احرام  مشكلي  ندارد زنبور 
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مي بينيم امام شافعي با سه مرحله از كتاب خدا  به آن مرد جواب داد سپس حديث 
  .ن مسعود و ام يعقوب را روايت كرداب

: وايت كرده اند كه ابن مسعود گفتهمسلم و بخاري و ابن عبد البر از علقمه ر«  
كند و آنهاي كه ابرو را باريك و  خداوند زنان خال كوب و خال كوبيده شده را نفرين

وب رسيد پيش ابن دندان را گشاد مي كنند اين خبر به زني از قبيله بني اسد به نام ام يعق
چرا كسي : لرحمان چرا چنين و چنان مي گوييد؟ گفتاي ابا عبد ا: مسعود آمد و گفت

را  قرآنمن : ؟ زن گفتنفرين كرده من نفرين نكنم قرآنرا كه رسول خدا او را در 
اه كنيد آنرا اگر خوب نگ: خوانده ام ولي چنين چيزي پيدا نكرده ام ابن مسعود گفت 

  :ي خواهيد ديد مگر آيه

 » w  v    u   t  s  r  q  px  z  y{    �  ~  }     |«.  
دا از اين كارها مگر رسول خ: يعقوب گفت   ،چرا خوانده ام: ؟ گفت را نخوانده ايد
  »؟ نهي نفرموده است

با :  ا  گفتدر حديث عسيف زاني روايت شده كه پدر عسيف خطاب به پيامبر خد
با كتاب خدا ميان شما قضاوت مي «: رسول خدا فرمود. يان ما قضاوت كنكتاب خدا م

اگر  ،قضاوت ايشان براي عسيف صد ضربه شالق و يك سال تبعيد و براي زن  »كنم
  .سنگسار كردن بود  ،اعتراف كند
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سنگسار و تبعيد در كتاب خدا  وجود ندارند و اين حديث : مي گويد  امام واحدي
  1.مي باشد قرآنداللت مي كند كه حكم رسول خدا مانند 

  تأويل دوم 
بلكه همه امور  ،هيچ مسئله ي در مورد امور اجمالي دين را فرو نگذاشته قرآناينكه 

و همچنين  ،اشته استولي بر همه جزئيات و تفاصيل آن نص نگذ ،دين را بيان فرموده
پس  ؛روشن است اجتهاد مجتهدين در برپايي عبادات و شعائر ديني هرگز كافي نيست

براي بيان  ؛يعني سنت مراجعه كنيم قرآنبراي انجام عبادات بايد به مبين مجمالت 
موضوع در آينده به مقايسه بين اجتهادات علماء بزرگ اسالم و سنت مطهر  اينبيشتر

  .و همچنين نظر آنها را در مورد استقالل سنت بيان مي كنيم ،دازيممي پر پيامبر 
در حالي كه به نسخه كتاب ابي  –از ابن اعرابي شنيدم 2:ابو سليمان خطابي مي گويد

و  قرآناگر فردي تنها   ،ما سنن ابي داود را شنيديم:  مي گفت  -داود اشاره مي كرد 
  .ز ندارد سنن ابي داود را بداند  به چيز ديگري نيا

ما هيچ چيزي را : چون خداوند مي فرمايد  ،كالمش درست است: خطابي مي گويد 
پس خداوند تضمين فرموده كه چيزي از دين ضايع نمي .در كتاب فرو نگذاشته ايم 

   :ولي  بيان كردن احكام  دو گونه مي باشد  ،شود
 . قرآنبيان روشن و آشكار خداوند در  - 1
 .كه تبين و تفصيل آنها بر عهد پيامبر مي باشد ،فصلبيان مجمل و غير م - 2

                                           
 41. 40ص  4تفسير فخر رازي ج .  1
  8ص  1كتاب معالم السنن ج .  2
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   :آيه

 mS  RT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

  _   ^l ٤٤: النحل  
، ) دالّ بر پيغمبري ايشان ( همراه با دالئل روشن و معجزات آشكار ) پيغمبران را (   (

يم تا اين كه چيزي را براي ا ايم ، و قرآن را بر تو نازل كرده و همراه با كتابها فرستاده
كه احكام و تعليمات اسالمي ( مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است 

  ) . بينديشند ) قرآن را مطالعه كنند و درباره مطالب آن ( و تا اين كه آنان ) است 
  .و سنت باشد نيازمند چيز ديگري نيست قرآنپس هر كس جامع 

  تأويل سوم
اين تأويل را از بعضي عالمان بدين شرح ذكر كرده كه 1روح المعاني آلوسي در تفسير 

چون  ،خداوند در دين به دومي نمي پردازد ؛ديني و دنيوي :مسائل دو گونه هستند
اما مسئله اولي كه علت ارسال  ،هدف از ارسال رسل و انزال دين اين نوع مسائل نيست

در  ،اصلي يا فرعي مي باشند :ستندرسل و انزال دين در آن خالصه مي شود  دو نوع ه
چون پيامبران براي بيان آنها  است، اهتمام  بيشتري داراي اولي ازقسمت اين نوع هم

  .آمده اند و حتي خلقت انسان هم براي همين هدف مي باشد
  : خداوند مي فرمايد

                                           
 197ص  14ج .  1
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 m  i   h  g  f  e  d   cl ٥٦: الذاريات  
  ) . ام  تش خود نيافريدهمن پريها و انسانها را جز براي پرس  (

من گنجينه مخفي و پوشيده اي بودم خواستم « يا در حديث قدسي روايت شده است 
  »شناخته شوم  و براي اين مسئوليت مخلوقات را آفريدم 

امور ديني يعني نوع اول كه همان مسائل  ،كه كتاب روشنگر و هدايت است ،قرآن
سوره نحل  86در ايه » كل شيء« تيجه منظور از در ن ،اعتقادي مي باشد كامالًيبان فرموده

  .امور اعتقادي است

  شبهه دوم
ايه  سوره حجر به اين  ،را به عهده گرفته است قرآنحداوند حفظ و حمايت از 

  .ره دارداحقيقت اش

 m   n  m   l  k      j  i  h  gl ٩: الحجر  

  باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده
حفظ  قرآندر دين حجت و دليل مي بود بايد خداوند آنرا مانند  قرآناگر سنت مانند 
  .تا تحريف نشود ،و حمايت مي كرد

  جواب
را نگه دارد،  –اعم از قرآن و سنت  –وعده داده كه شريعت خويش خداوند 

  :مباركه ذيل مي فرمايدآيه درهمانگونه  كه 
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 m          I  H  G  F  E  D  C  B  A       M  L       K  J

  P  O  Nl ٣٢: التوبة  

دهان خود ) گمانهاي باطل و سخنان نارواي ( خواهند نور خدا را با  آنان مي ( 
ولي خداوند ) و از گسترش اين نور كه اسالم است جلوگيري كنند ( خاموش گردانند 

اين آئين ، آن  و پيوسته با پيروزي( خواهد كه نور خود را به كمال رساند  جز اين نمي
 ) . هرچند كه كافران دوست نداشته باشند ) تر گرداند  را گسترده

دين خداوند شرع  و ديني است  كه براي  بندگان  برگزيده و بدان خشنود است و 
مردم را مكلف به اجراي آن فرموده ، ديني كه به محمد وحي شده و سعادت و 

  .موده است خوشبختي دنيا و اخرت سالكان آنرا تضمين فر
  :سوره حجر دو نظر دارند 9در ايه » له « اما علماء در مورد ضمير 

بر اساس اين تفسير استدالل به ايه  ،ضمير به محمد بر مي گردد: گروهي مي گويند .1
  .براي مخالفين است  يدليل ،جائز نيست بلكه بر عكس

ي گردد و در اين بر م ،يعني شريعت و دين »ذكر«گروهي ديگر معتقد اند كه به . 2
 ، آنگاهاست قرآنولي اگر قائل باشيم كه مرجع ضمير  ،تفسير هم بي دليل خواهند ماند

در دايره بزرگ و وسيع  قرآنتنها اينكه تا  ،قبول نداريم كه حصر اين كالم حقيقي باشد
مگر پروردگار محمد را از كيد و مكر و حيله دشمنان  ؛حمايت خداوند قرار گيرد

تا روز رستاخيز در حمايت خداوند قرار  ،؟ مگر عرش و زمين و آسمانحمايت نكرد
نگرفته اند ؟ پس حصر اضافي است و تعين آن براي يك شيء نيازمند دليل و برهان 
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آيا سنت حفظ شده يا غير  كه است ولي هيچ دليلي بر اين حصر وجود ندارد تا بيان كند
  .از آن 

نيست بلكه به خاطر مراعات وزن آيات مي و تقديم جار و مجرور هم به خاطر حصر 
چرا سنت هم در اين دايره قرار  ،ه اضافي باشدآيپس اگر ثابت شد كه حصر  ،باشد

نيازمند سنت نيست ؟ مگر سنت قلعه محكم  و سپري  قرآننگيرد ؟ مگر فهم و حفظ 
و  قرآننيست ؟ مگر مجمالت  قرآنقوي و نگهباني امين و شارحي روشنگر براي 

ت و مبهمات و مطلق هايش توسط سنت تفصيل و تفسير و روشن و مقيد نمي مشكال
گردند؟ مگر سنت همچون سدي محكم در مقابل بازيگران و متأولين شيطان صفت و 

  .نيست ؟ تا كارها و نقشه هاي پليد آنها را بر مال سازد نهوس را
ردگار پرو شايستهحمد و ستايش  ،حفظ كرده است قرآنخداوند سنت را همچون 

بلكه هر فردي از امت اسالمي  ،هيچ حديثي از احاديث رسول خدا ضايع نشدهاست كه 
  .ي خودش در حفظ و نگهداري سنت كوشا بوده است يتوانانا به ب

زبان عربي وسيع ترين و غني ترين زبان دنيا : شافعي در مورد زبان عربي مي گويد 
 ،نسته باشد آنرا كامالً شناخته باشدهيچ كس را نمي شناسم به جز پيامبر كه توا ،است

ولي عامه مردم هم آنرا فراموش نمي كنند و هر عرب زباني مي تواند اسرارش را درك 
  .كند اما درك كامل آن تنها از عهده پيامبر بر آمده است 

شناخت آن نزد عربها مانند شناخت سنت نزد فقها است كسي از اهل فقه را نمي 
ت فراموشي سپرده باشد ولي  تك تك فقها همه سنت را درك شناسم كه سنت را به دس

  .نكرده اند
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امام شافعي مي خواهد با اين دليل بيان كند همانطور كه عربها از زبان عربي محافظت 
  .كرده اند محدثين هم از سنت محافظت نموده اند

در هر  همانگونه كه خداوند  افراد فراوان و جمع بيشماري را از حافظان قابل اعتماد
مهيا كرد تا سلف امت بدونه كم و كاست آنرا براي  قرآندوران و قرني براي حفظ 

همچنين براي محافظت از سنت مطهره حافظان بي شماري را  ،خلف امت نقل كردند
اين بزرگواران تمام عمر خود را در تحقيق و بررسي از صحت و ضعف  ،مهيا فرموده

تا به  -رجال سند حديث در تمام طبقات  احاديث رسول اكرم صرف نمودند تمام 
نقد و بررسي كردند نتيجه اين تالش شبانه روزي روايت سند  - رسول اكرم مي رسد

و  ،وده شددرسول اكرم بدونه هر نقص و عيبي بود و هر گونه شكي در مورد آن ز
  .سنت استقرار پيدا كرد و همچو سپيده دم آشكار گرديد

حفظ كرد و سنت را قلعه و سپر و  قرآن نرا همچوچون خداوند سنت رسول اكرم 
با اين توضيحات چيزي كه براي ملحدان و زنادقه و پس  ،قرار داد قرآننگهبان و شارح 

منافقان و مكاران باقي مي ماند تنها غم و غصه است و اين همانند شمشيري برنده و 
  .خاري موذي براي آنان مي باشد

دريغ به حجيت سنت  براي اعتراضيچ كوششي از هآنان جاي تعجب نيست كه پس 
پايه هاي آنرا سست كنند و مردم را از آن متنفر سازند و  نمي ورزند و اينكه مي خواهند

برسند ولي خداوند نقشه آنها را بر مال  -  كه نابود كردن دين است - به هدف شوم خود
  .مي سازد و مكر و حيله ها را عليه خودشان برمي گرداند
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 m B  A      M  L       K  J            I  H  G  F  E  D  C

  P  O  Nl ٣٢: التوبة  

دهان خود ) گمانهاي باطل و سخنان نارواي ( خواهند نور خدا را با  آنان مي ( 
ولي خداوند ) و از گسترش اين نور كه اسالم است جلوگيري كنند ( خاموش گردانند 

و پيوسته با پيروزي اين آئين ، آن ( مال رساند خواهد كه نور خود را به ك جز اين نمي
  ) . هرچند كه كافران دوست نداشته باشند ) تر گرداند  را گسترده

  شبهه سوم
اگر سنت حجت مي بود رسول اكرم به نوشتن آن دستور مي داد و اصحاب و تابعين 

ون چ ،و آنرا تدوين مي كردند نددبرباال مي را همت  آستينبراي اين وظيفه خطير
گران قرار نگيرد  تا بازيچه دست عبث ،حجت بودن مستلزم اهتمام و اعتناي فراوان است

  .نگاران آنرا به هدر ندهند او مردم هم آنرا به دست فراموشي نسپارند و سهل 
چون ظني الثبوت قابل  به معناي طعن به آن استضمناً ثبوت آن براي متأخرين 
  :استدالل نيست خداوند مي فرمايد

 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É

   Ò  Ñl ٣٦: اإلسراء  
) انسان در برابر كارهائي كه ( گمان  بي. روي مكن كه از آن ناآگاهي  از چيزي دنباله  (

مورد پرس و جوي از ) دهند  و ساير اعضاء ديگر انجام مي( چشم و گوش و دل همه 
  ) . گيرد  آن قرار مي
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   :يه يا آ

 m¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±¿    Â  Á  À

Æ  Å  Ä  ÃÇ     Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl ٢٣: النجم  
از ( است كه شما و پدرانتان ) مسمي  محتوي و اسمهائي بي بي( اينها فقط نامهائي (

ازل ن) بر صحت آنها ( هرگز خداوند دليل و حجتي . اند  بر آنها گذاشته) پيش خود 
در . كنند  اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي آنان جز از گمانهاي بي. نكرده است 

  )حالي كه هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده است
تنها مشركين از ظن پيروي مي كنند و قطعي بودن و ثبوت سنت با نوشتن صورت 

اكرم نه تنها به نوشتن و تدوين آن ولي رسول  ؛نوشته شد قرآنهمانگونه كه  ،مي گرفت
دستور نمي دهد حتي از آن نهي هم مي فرمايد و دستور مي دهد هر چيزي را كه از من 

وبعد از رسول اكرم اصحاب و تابعين هم يا از  ،نيست آنرا پاك كنيد قرآننوشته ايد و 
اين روش ادامه و  ،آن نهي كرده اند يا دستور داده اند كه احاديث زيادي را روايت نكنند

اما در  ،جمع و تدوين سنت صورت گرفتكه متمادي  يداشت تا بعد از گذشت سالها
حالي اين كار صورت گرفت كه خطا و نسيان در آن وارد شد و آنرا تحريف و تبديل 

و چنين تبديل و تحريفي موجب شك و دو دلي در آن مي شود پس بهتر  ،كرده بودند
  .كام از آن استنباط  نگردداست بدان اعتماد نكنيم و اح

از روش اصحاب و تابعين چنين استنباط مي شود كه هدف و اراده پروردگار به 
قطعي و ثبوت نرسيدن سنت است و چنين هدف و اراده اي به معني اعتبار نكردن و 
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حجت نپنداشتن سنت مي باشد و براي اثبات ادعاي خويش از پيامبرو تابعين دالئلي را 
  .نقل مي كنيم 

از من چيزي ننويسيد و «مسلم از ابي سعيد خدري روايت كرده كه رسول خدا فرمود 
اگر از من حديث  ،از من چيزي نوشته آن را محو و نابود كند قرآنهر كس غيراز 

روايت كنيد مشكلي ندارد ولي هر كس  بر زبان من دروغ گويد جايگاه خودش را در 
  .جهنم اماده كرده است 

ما نزد رسول اكرم نشسته بوديم و هر چه «بي سعيد روايت كرده است امام احمد از ا
؟  گفتيم آنچه از تو مي شنويم  چه مي نوسيد«: ايشان مي شنيديم مي نوشتيم فرمودرا از 

 .  »؟ تنها كتاب خدا را بنويسيديا همراه كالم خدا چيزي مي نوسيدآ: فرمود 
اي رسول : زديم گفتيم آتشاديم وهمه آن را در يك جا قرار د: ابو سعيد مي گويد

ولي هر كس ا زشما بر  ،بله مشكلي ندارد: يت كنيم؟ فرموديا از تو حديث رواآ !خدا
اي رسول :  را در جهنم اماده كرده است گفتيمزبان من دروغ بگويد جايگاه خودش 

از بله مشكلي ندارد چون شما هر چيزي را : فرمود ؟ا ايا از بني اسرائيل روايت كنيمخد
 »تر وجود دارد ئيل بنويسيد نزد انها شگفت انگيزبني اسرا

معاويه حديثي را از زيد « ابو داود از مطلب بن عبداهللا بن حنطب روايت كرده است 
رسول : داد انرا بنويسند زيد به او گفت بن ثابت پرسيد زيد به او خبر و معاويه دستور
 » را محو كرد  خدا دستور داده احاديثش را ننويسيم معاويه ان

پدرم پانصد حديث از احاديث : عائشه فرمود« حاكم از قاسم بن محمد روايت كرده 
حتماً  مشكلي دارد وقتي : نگران شدم و گفتم ،شبي تا صبح نخوابيد ،رسول را نوشته بود
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وردم و بعد از آنها را آاي دخترم برو احاديث نوشته شده را برايم بياور : بيدار شد گفت
ترسيديم بميريم و انها باقي بمانند من آنها را  : خواست و آنها را سوزاند فرمود تشآن آ

ابو اميه احوص بن » از افراد قابل اعتماد روايت كرده ام ولي شايد اين گونه نباشند 
مفضل از قاسم از پسرش عبد الرحمن دوباره آنرا روايت كرده ولي اين جمله را افزوده 

آنها را  اگر رسول اكرم: گفته مي شود» ا پيدا نكرده باشم رحديثي مانده و من آن « 
من حديث را روايت : پوشيده نمي ماند تا بگويدچيزي ابوبكر  ايبرديگر فرموده باشد 

در كنزالعمال و تذكرة ذهبي حديث » مي كنم ولي شايد مرتكب اشتباه شده باشم 
يل ابن ابي مليكه است اين حديث از مراس: يت شده است ذهبي در حفاظ مي گويدروا

شما در مورد : كه ابوبكر بعد از فوت رسول مردم  را جمع كرده و خطاب به آنها فرمود 
روايت حديث رسول اختالف داريد الحقين شما بيشتر دچار اختالف خواهند شد پس 
حديث رسول اهللا را روايت نكنيد و اگر كسي از شما پرسيد بگويد كتاب خدا حكَم 

  1.نرا حالل و حرامش را حرام بدانيدباشد حالل آ
بيرون آمديم و به : كعب روايت مي كند  كه قرظه گفته ابن عبد البر از قرظه بن. 5

گرفت و دو ما را بدرقه كرد سپس وضو  2»صرار « سوي شام به راه افتاديم عمر تا 
چون  ،بله: تا اينجا همراه شما آمدم ؟ گفتيممي دانيد چرا : ركعت نماز خواند و گفت

 قرآنشما به سوي شهري مي رويد كه خيلي مشغول : اصحاب رسول اهللا هستيم  گفت

                                           
  3.4ص  1تعليق ذهبي ج . 1
 مكاني نزديك مدينه .  2
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غافل كنيد پس  قرآنخواندن هستند سعي نكنيد با ياد  دادن سنت آنها را از خواندن 
  .يد و من هم در اجر شما شريك هستمسنت را كم روايت كنيد برو

حديث رسول اهللا را برايمان : تندعراق رسيد مردم خطاب به او گفوقتي قرظه به      
  .عمر از اين كار مرا منع كرده است: وايت كنيد گفتر

حديث  از ابو هريره پرسيده شد آيا در زمان عمر: ذهبي در تذكره مي گويد. 6
اگر در زمان عمر مانند امروز حديث روايت مي كرديم : روايت مي كرديد؟ جواب داد

  .حتماً شالق مي خورديم 
از سعد بن ابراهيم از پدرش روايت كرده كه عمر ابن مسعود و ابا درداء و ابا شبعه . 7

  . مسعود انصاري را زنداني كرده چون احاديث فراواني را روايت مي كردند 
البر از عروه بن زبير روايت كرده است كه عمر خواست بيهقي در مدخل و ابن عبد. 8

ين كار با اصحاب مشورت كرد و آنها براي ا ،را جمع آوري كند احاديث رسول اكرم
هم نظر او را پذيرفتند ولي عمر يك ماه نماز استخاره خواند و بعد از يك ماه تصميم 

چيزي را با كتاب خدا : و از تصميم خود پشيمان شد و گفت را تدوين نكند گرفت آن
  .عوض نمي كنم 

را تدوين  خواست احاديث رسول اكرم يحيي بن جعده روايت كرده كه عمر. 9
كند ولي از نظرش پشيمان شد و به تمام مناطق نوشت كه احاديث رسول خدا را محو 

  .كنيد 
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 -  در حالي كه خطبه مي داد - از علي: ابر بن عبد اهللا بن يسار مي گويدج. 10
تصميم گرفتيم هر چيز را غير از كتاب خدا محو كنيم چون مردم با : شنيدم كه مي گفت
  . علماء و رها كردن كتاب گمراه مي شوند پيروي از احاديث

 ،نوشتم مي اي كاش حديث را: به ابي سعيد خدري گفته شد: ابي نضره مي گويد. 11
را نمي نوشتيم بلكه احاديث رسول را مي گرفتيم  شما  ما احاديث رسول اكرم: گفت 

  .هم مانند ما احاديث را از ما بگيريد 
را  از تو مي شنويم آنرا آيا هر چيزي : گفته شديت شده به ابي سعيد خدري روا. 12

حاديث را از رسول را مصحفي قرار بدهيد نه ما ا اگر مي خواهيد آن: بنويسيم؟ گفت
  .مي شنيديم و آنها را حفظ مي كرديم  خدا

ما نه حديث را مي نويسيم : از ابو هريره شنيدم كه مي گفت: ابن كثيرمي گويد . 13
  .م تا بنويسند نه براي كسي مي خواني

  .ما علم را نمي نويسيم و آنرا بر كسي هم امالء نمي كنيم : عباس مي گويد ابن. 14
اقوام گذشته : دوباره از او روايت شده كه از نوشتن علم نهي مي كرد و مي گفت 

  .توجه فراواني به نوشتن كردند تا گمراه شدند 
نوشته ها را بيار من : م نوشتم گفت چيزهاي فراواني را از پدر: ابن ابي برده مي گويد 

  .هم آنها را آوردم و ايشان نوشته ها را در آب انداخت 
 .ابن مسعود كتابت را  دوست نداشت : سليمان بن اسود محاربي مي گويد 

نوشته شده  اي كه در آن احاديث رسول خدا عبد اهللا با صحيفه: ن هالل گفتهاسود ب
هر كس : است آنها را شست و سوزاند سپس گفت بود پيش ما آمد و مقداري آب خو
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به او حديث مي گويم ولي علت نابودي امت هاي  –اگر در هند هم باشد  –بخواهد 
 .بود  قرآنگذشته غافل شدن از 

اي پيدا كرديم  عبد الرحمان بن اسود از پدرش روايت مي كند كه من و علقمه صحيفه
 ،ايشان نشسته بوديم ر، بر دن مسعود برديمو در حالي كه نزديك زوال بود آنرا پيش اب

: ، گفتعلقمه و اسود: ببين چه كسي پشت در است ؟ كنيز گفت : به كنيزش گفت 
؟ بود پشت در نشسته بوديد خيلي وقت: ما هم داخل شديم گفت ،بگذار وارد شوند

 ،يدترسيديم كه خواب باش: ؟ گفتيماي ورود اجازه نمي گرفتيچرا بر: گفت ،بله: گفتيم
در : گفتيم ،دوست ندارم چنين گمان كنيد اين لحظه براي ما مانند نماز شب است: فتگ

ي بياورد و تاين صحيفه حديث حسن نوشته شده است خدمت گذارش را صدا زد تا تش
شروع كردند به شستن صحيفه و  كنيز هم آب را آورد و ايشان ،مقداري آب در آن بريزد

حاديث عجيبي در نگاه كن ا: ا روايت مي كنيم ، گفتيمشمبهترين داستان را براي : گفت
 .مشغول نكنيد  قرآننه قلب خود را به غير ا ز : آن وجود دارد گفت
ابو موسي براي ما حديث روايت مي كرد ما هم بلند شديم تا آنرا : ابي برده  مي گويد

: بله گفت: فتيمگآيا مي خواهيد چيزي را بنويسيد كه از من شنيده ايد ؟ : بنويسيم گفت
آب خواست و آنها را شست سپس  آنها را بياوريد اوراق را پيش ايشان برديم  ظرفي از

 .همانطور كه ما حفظ كرديم شما هم حفظ كنيد : گفت
مسائلي را براي اهل كوفه نوشتم كه عمر آنها را تصويب : سعيد بن جبير مي گويد

ز او پرسيدم اگر عمر مي دانست من سپس به عمر رسيدم و در مورد نوشتن ا ،كرده بود
 .حديث را نوشته ام و آنها را به همراه خود دارم از من جدا مي شد 
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: گفت، زاحاديث را برايم بنويسمقداري ا: از مسروق روايت شده كه به علقمه گفته
؟ گفتم آنرا حفظ مي كنم و بعد از حفظ آنها را مي دانيد از اين كار منع شده ايممگر ن

 .نم مي سوزا
حتي اگر : گفتم،نه : عبيده گفتم آنچه مي شنوم بنويسم؟ گفت به: گويدابن سيرين مي 

 .نه: هم نمي توانم آنرا بنويسم ؟ گفت كتابي را پيدا كردم و انرا بر تو بخوانم باز
 .از من چيزي ننويسيد : من نزد عبيده حديث مي نوشتم گفت :ابراهيم مي گويد

نوشته هايم را بياوريد تا آنها را : بيده هنگام مرگ گفت ع: ادي مي گويدابي يزيد مر
 .محو كنم 

عبيده هنگام مرگ نوشته ها را محو كرد به او : نعمان بن قيس روايت شده كه گفته از
؟ گفت مي ترسم گروهي بعد از من بيايند و آنرا ك چرا اين كار را انجام مي دهيد گفتند

 .تغيير دهند 
 .شده كه حديث را نمي نوشت از قاسم بن محمد روايت 

 .هرگز حديث را ننوشته ام : سعيد بن عبد العزيز مي گويد
نوشتن احاديث د ر كاغذها مكروه است و هرگز از من : ابراهيم نخعي مي گويد

 .حديث ننويسيد 
من نزد تو آمدم و چيزهاي را از تو نوشته : به ابراهيم گفتم: عمرو مي گويد فضيل بن

ت نوشتن را مكروه مي بينم كه از نوشته ها مي دزديد د رحالي كه خود ام ولي تو را مي
مشكلي ندارد چون هرگاه علمي را طلب كند خداوند به مقدار كافي به او : دانيد ؟ گفت

 .مي دهد و هر گاه انسان چيزي را بنويسد بر آن اتكا مي كند 
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ا مكروه و نا روا مي آيا منصور نوشتن ر: گفتمبه جرير : اسحاق بن اسماعيل مي گويد
 .بله منصور و مغيره و اعمش كتابت را دوست نداشتند : دانست ؟ گفت

شريف است از دهان مردان گرفته مي شود ) علم حديث (اين علم : اوزاعي مي گويد
اب شد  نور و شوقش از بين و در مورد آن بحث مي كنند ولي وقتي آن علم  وارد كت

 .مي رود
نگامي كه علم از دهان مردان گرفته مي شد مبارك بود ولي ه 1:ابن صالح مي گويد

وقتي كه وارد كتاب شد افرادي كه اهل حديث نيستند در آن دخل و تصرف نمودند و 
 .مباركي را از آن گرفتند 

  جواب
در اين شبهه چند مسئله مهم و اساسي وجود دارند كه كامالً از حق دور هستند و 

مسائل هستيم و  اين ضيح تك تكنيازمند شرح و تو پس ،مسير باطل را مي پيمايند
لرزان و نابود  ،هاي دروغين اين شبهه بطالن و فساد هر كدام را بيان مي كنيم تا ستون

شوند و بر روي هم ويران گردند و تمام جوانب آنها روشن شود و مردم به فاسد بودن 
  . آنها قناعت كنند

                                           
  171علوم الحديث ص .  1
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  ابدسنت با عدالت راوي تحقق مي ي حمايت از
  

چيزي كه در حجيت و حمايت سنت قابل اعتماد است عدالت و ثقه راويان است و 
اين روند بايد تا پايان سند ادامه داشته باشد خواه از راه حفظ صورت گيرد يا كتابت يا 

معاني را در قالب  الفاظ قالب  ،اصالً توسط فهمي حاصل شود كه بدون گنگي و ابهام
دام كه راوي اهاي فوق براي حمايت سنت كافي است م هر كدام از روش ،ريزي كند

حديث در  ، آنعادل باشد اگر هر سه روش با عدالت راوي در يك اثر رعايت گردند
، وقوع روش اگر عدالت راوي به وقوع نپيوندد ولي ،اري و حفظ مي باشندداوج نگه

وده كاري ندارد و در اين موقعيت از تحريف و تبديل و بيه هيچ ارزشيهاي گذشته 
و اگر حفظ يا كتابت يا فهم يا عدالت و جود نداشت به طريق اولي . نمي شويمامين 

ي اعتماد كرد مگر كتاب هاي ياعتماد را از دست مي دهد و نمي توان به چنين نوشته ها
 ،ولي باز هم دچار تحريف و تبديل شدند ،يهود و مسيح نوشته نشدند و تدوين نگشتند

در نتيجه هيچ كس به صحت انها  ،كاتبان آنها محقق نگرديد چون عدالت راويان و
  .اعتقاد ندارد و حتي آنها را مخالف نسخه اصلي مي داند 

  : مايدرخداوند مي ف

 m  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W

e  d  cf     p   o  n  m  l  k       j  i  h  gl 
  ٧٩: البقرة
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( گويند  آن گاه مينويسند و  تاب را با دست خود ميكه ك) از احبار ( واي بر كساني (
( از جانب خدا آمده است تا به بهاي كمي آن ) توراتي است كه ( اين : )به بيسوادان 
و ! نويسند  واي بر آنان چه چيزهائي را با دست خود مي! را بفروشند ) ها  تحريف شده

  )آورند واي بر آنان چه چيزهائي را به چنگ مي

  .تلزم حجيت نيست كتابت مس
راوي باشد با رعايت هر يك عدالت  ،اگر مسئله حياتي در محافظت و حمايت سنت

كنيم كه كتابت مستلزم حجيت و تنها راه هم نمي  هاي گذشته يقين پيدا مي از روش
هر چند اين موضوع روشن تر از سپيده دم است ولي براي اعتماد و اطمنان بيشتر  ،باشد

  .ردازيم به ذكر دالئل مي پ
اصحاب را براي تعليم دين و احكام به سوي قبائل گوناگوني  مي دانيم رسول اكرم

مكتوبي را نفرستاد بلكه براي ابالغ و اقامه  قرآنمي فرستاد ولي همراه هيچ كدام از آنها 
رسول خدا كافي بود  و مردم به پيروي از آنها ملزم بودند و هيچ  هحجت تنها نمايند

فرستاده اما هميشه  قرآنند ثابت كند كه پيامبر همراه آنها مقداري از فردي نمي توا
رسول اكرم همراه آنها نامه اي براي معرفي مي نوشت و بعضي مواقع مقداري از احكام 

يه شت همراه آنها مي فرستاد يا اگر آسنت كه هيچ نص و ايه اي در مورد آنها وجود ندا
 .ه حجت كافي نبود اي هم در نامه ها مي نوشت براي اقام

نتيجه مي گيريم كه رسول اكرم بر عدالت و حافظه نمايندگان اعتماد مي كرد و براي 
  .اقامه حجت ولزوم پيروي از دين  اين  دو كافي بود 
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ي نمي تواند دهمه معتقد هستيم كه نماز ستون دوم دين است ولي هيچ مجته
ماً در سنت نبوي كيفيت اقامه آنرا به پيدا كند بلكه بايد حت قرآنچگونگي اقامه آنرا در 

ولي هرگز ثابت نشده كه پيامبر فرموده باشد كيفيت اقامه نماز من را بنوسيد  ،دست آورد
نوشتن اين وظيفه مهم دستور  پس اگر براي حجيت  كتابت الزم است چرا پيامبر به

الي كه  رسول خدا اين وظيفه مهم و خطير را اهمال كند در حاست ؟ آيا ممكن نداد
آنرا  قرآنبدون سنت  هيچ مجتهدي از اصحاب يا تابعي نمي تواند با عقل و اجتهد در 

  ؟اجرا نمايد
يبان كرديم كه سنت ضرورت ديني است و براي اين اصل استدالل كرديم تا مجالي 
براي شك و شبهه و دو دلي باقي نماند ولي هرگز رسول خدا دستور ندادند كه هر چه 

پس اگر حجيت سنت متوقف بر كتابت  ،ش تراوش مي كند نوشته شوداز دهان مبارك
 .فرمود و هرگز آنرا اهمال نمي كردباشد حتماً رسول خدا دستور نوشتن آنرا صادر مي 

اگر يهود و نصاري اين شبهه را به دست بگيرند مي : بعد از اين دالئل مي گويم
 قرآناگر  ،ازل نشده استحجت نيست چون از آسمان به صورت مكتوب ن قرآن :گويند

همانطور كه به تورات و انجيل  ،حجت مي بود حتماً شارع به آن اهتمام مي فرمود
  .اهتمام فرمود 

كتابت يكي از لوازم حجيت : ؟ كه مي گويندهه چه جوابي دارندعزيزان براي اين شب
نياز مي بي  قرآناست اگر جواب آنها اين باشد كه عصمت پيامبر ما را از نزول مكتوبي 

موسي و عيسي هم معصوم بودند ولي : يهود و نصاري در جواب مي گويند ،كند
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زل فرمود خداوند به عصمت آنها اكتفاء نكرد و تورات و انجيل را به صورت مكتوبي نا
  .پس عصمت تنها كافي نيست

همانطور كه عصمت رسول ما : م بگويمولي ما عموم مسلمانان از طرف خود مي تواني
بي نياز مي كند وجود عدالت هم ما را از نوشتن سنت در  قرآنزول نوشتاري را از ن

حجيتش بي نياز گردانيده است ولي با اين تفاوت كه عصمت يقين پرور است ولي 
عدالت گمان پرور و خداوند در فروع ما را به ظن مكلف ساخته است نه يقين چون در 

  .ا به در استقين از توان و تحمل ممورد هر كدام از احكام ي
  :خداوند مي فرمايد

 m¬  «  ª  ©   ¨  §®  ´  ³  ²  ±  °  ¯µ     ¸  ¶

½  ¼  »    º  ¹¾    Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿

É  È  ÇÊ  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  ËÓ  Ø  ×   Ö  Õ  ÔÙ   

   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Úl ٢٨٦: البقرة   

گاه باالتر از  و هيچ( كند  نائيش تكليف نميخداوند به هيچ كس جز به اندازه توا  (
) نيكي كه ( هر كار ) انسان . خواهد  ميزان قدرت شخص از او وظائف و تكاليف نمي

. بكند به زيان خود كرده است ) بدي كه ( انجام دهد براي خود انجام داده و هر كار 
و مورد ( مگير ) ن بدا( اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم ، ما را ! پروردگارا 

( را بر ) تكاليف دشوار ( بار سنگين ! ، پروردگارا ) مؤاخذه و پرس و جو قرار مده 
كساني كه پيش از ) دوش ( بر ) به خاطر گناه و طغيان ( ما مگذار آن چنان كه ) دوش 
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ا به و ما ر( آنچه را كه ياراي آن را نداريم بر ما بار مكن ! پروردگارا . ما بودند گذاشتي 
و ما را ) قلم عفو بر گناهانمان كش ( و از ما درگذر و ) بالها و محنتها گرفتار مساز 
تو ياور و سرور مائي ، پس ما را بر جمعيت كافران پيروز . ببخشاي و به ما رحم فرماي 

  ) . گردان 
مفيد يقين مي باشند هر  ،مانند عصمت ،اما اگر راويان حديث به حد تواتر رسيدند

از راه كتابت هم نقل نشده اند و بعضي از سنت با روش كتابت نقل شده ولي باز چند 
حجت است و سنت سهمي از آن نبرده پس الزم  قرآنتنها :  مي گويد  گر هم  شبهه

است شبهه ساز هم مانند ما اعتراف كند كه نوشتن شرط حجيت بودن نيست و همچنين 
حافظه قويشان ـ هر چند احادباشند ـ  هر  رسيدن راويان به حد تواتر و عدالت آنها و

كدام از اينها به منزله عصمت پيامبر در نگهداري از مصادر در حجيت و ثبوت آنها مي 
و شبهه هاي آنها را باطل يهود و نصاري را بگيريم را از  فرصت سخن پراكني تا  ،باشد

  .گردانيم

  نوشتن، مفيد يقين نيست 
توسط فرد غير عادل نه مفيد يقين است نه ظن، و قبال معلوم شد كه نوشتن حديث 

همچنين اگر فرد عادلي آنرا بنويسد ولي فرد غير عادلي نوشته را به ما برساند باز هم 
، اما اگر نويسنده و راوي هر دو عادل باشند مفيد ظن است، نه يقين و است مفيد ظن 

ال ضعيفي هم باشد، ولي چون احتمال تغير و تبديل در آن باقي مي ماند، هر چند احتم
اگر نويسنده و راويان به حد تواتر رسيدند مفيد يقين مي باشد، و همچنين اگر يك نفر 

  .آنرا بنويسد و جمع فراواني آنرا روايت كنند، باز هم مفيد يقين است 
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در هيچ كدام از حاالت ، نوشتن مفيد يقين نيست بلكه در حالت نخست : خالصه 
و در حالت دوم روايت جمع فراواني كه به حد تواتر برسد، مفيد  تواتر كتابي يا لفظي

  .يقين خواهد بود 

  نوشتن پايين تر از حفظ است 
پيشترگفتيم كه نوشتن مفيد ظن است ولي پايين تر از درجه حفظ است، بدين علت  
علماء اصول معتقدند هنگام تعارض حديث شنيده شده يا نوشته شده اولي ترجيح داده 

  . مي شود
ترجيحات روايت چند قسم هستند يكي از آنها چنين است، كه اگر  1:ويدآمدي مي گ

روايت حديثي از طريق سماع صورت گيرد و ديگري از طريق نوشتن، در اين حالت  
  .اولي ترجيح داده مي شود، چون احتمال تغير و اشتباه در آن خيلي كمتر است 

ت با سماع متفق هستند ولي در مورد مي بينيم عالمان حديث هر چند بر صحت رواي
اختالف دارند گروهي از ) نوشتن ( و مكاتبه ) تقديم نوشته (صحت روايت مناوله 

عالمان آنرا جائز مي دانند و استدالل آنها حديث بخاري است كه رسول خدا سريه اي 
الن مكان را به منطقه اي فرستاد و نوشته اي را به امير سريه داد و او را مكلف كرد تا ف

نها رسول اكرم را بر آنها خواند و آ نامه ي شده آنرا نخواند، آن امير هم در مكاني معين
  .هم دستور رسول اكرم را حجت دانستند و آنرا اجرا كردند 

                                           
 324ص  4ج .  1
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چون در حديث بخاري نامه به فرد عادلي داده شده  ،جائز نيست: گروه دوم مي گويند
  1ل هستند؟است، ولي آيا افراد بعد از اصحاب عاد

چون احتمال شك  ،بنا بر اين اگر عدالت راوي به تحقق پيوست روايت صحيح است
شرط صحت روايت مكاتبه اين است كه نامه «  2:ابن حجر مي گويد بر طرف مي گردد،

مهر و سر بسته و حامل آن امين و فردي كه نامه را مي گيرد خط فرستنده را خوب 
  .به صفر برسد  بشناسد، تا احتمال تغير و تبديل

احتمال تغير و تحريف در روايت شفاهي كمتر است تا نوشتن  ، بدين علت : خالصه 
ي كه ابن حج برخي هر چند با رعايت شروط بزگان حديث در اين مورد اختالف دارند،

  .جائز است از آنها را بيان كرد 
  

  تفاوت در حجيت نوشتار و سماع نزد عرب و امثال آنها 
امتي بي سواد بودند و با سواد در ميان آنها به ندرت يافت مي شد و  مي دانيم عرب

نبودند؛ پس احتمال اشتباه در  يحتي آنهايي كه باسواد بودند نويسنده زبردست و ماهر
نوشتن آنها زياد است، و حتي اگر نويسنده در نوشتن دقت مي كرد باز هم خواننده 

چنين مشكلي قبل از ابداع نقطه و  چون ماهر نبود دچار اشتباه مي شد، مخصوصاً
بدين . صورت گرفت شدت بيشتري داشت  3حركات كه در دوران عبد الملك بن مروان

                                           
 .بيهقي اين ديدگاه را روايت كرده ولي ضعيف است .  1
 115ص  1فتح الباري ج.  2
   68. 67و تأريخ قرآن ص   123معجم الوسيط ص .  3
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علت اعتماد آنها در اخبار و تاريخ و غيره بيشتر بر حافظه بود و حتي به ندرت در آن 
چار اشتباه مي كردند ولي افرادي كه بر نوشتن تمرين مي كردند و در آن ضعيف بودند د

  .اشتباه مي شدند 
مثالً تاجري بي سواد در روز صدها حساب مي كند ولي در هيچ كدام بر نوشتن 
اعتماد نمي كند و دچار اشتباه هم نمي شود، ولي تاجر باسواد چون بر نوشتن اعتماد 

معموالً افرادي كه . كرده  دچار اشتباه مي گردد، و بايد پيوسته به نوشته ها مراجعه كند
سند بيشتر فراموش كار هستند تا افرادي كه نوشتن را به كار نمي گيرند؛ نمونه مي نوي

آن  قوه شنوائي كور است كه به مراتب از قوه شنوائي فرد بينا قوي تر است چون كور 
همه استعدادش را براي تشخيص توسط  گوشش صرف مي كند و همچنين در ميان 

كنند  س مانند بينايي يا بويايي اعتماد ميحيوانات مي بينيم آنهايي كه بر يكي از حوا
امكاناتي موجود، عرب  تر است پس بي حس بويايي و بينائي آنها به مراتب از انسان قوي

و   كرد كه نتيجه آن درست شدن حافظه قوي را وادار به اعتماد كردن بر حافظه مي
  .باتحرك و پويايي شد 

خداوند آنها را براي حفظ شريعت  اگر اين حال اعراب جاهلي باشد حال اصحابي كه
و حمايت از آن و ابالغ دين برگزيد چگونه است ؟ آنهايي كه ايمان و تقوي و ترس و 

هايشان را پر كرد تا دين را به آيندگان برسانند ، آنهايي كه شرف همراهي و  اميد قلب
د و با شان شد ، آنهايي كه تربيت شده رسول بودن  دوستي و شاگردي رسول اكرم نصيب

نور حضرت منور و ادب ايشان مأدب و هدايت ايشان هدايت يافتند و سنت رسول 
اكرم را عملي كردند و رسول اكرم براي آنها در افزايش علم و فقه و حفظ دعا كردند 
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مانند ابن عباس و ابوهريره، دست پرورد ه هاي اصحاب اكرم يعني تابعين نيز داراي اين 
هاي ممتاز احتمال خطا و اشتباه را كم  بودند ، همه اين ويژگيها و جايگاه واال  ويژگي

كند، اخبار و رواياتي كه به حفظ و ذاكره قوي اصحاب و اعراب داللت دارند  و كمتر مي
شمار هستند تعداد زيادي از اصحاب و تابعين مانند ابن عباس و شعبي و زهري و  بي

باس قصيده عمر بن ابي ربيعه را در نخعي و قتاده به حفظ معروف بودند، مثالً ابن ع
كه اولين بيت آن .يك بار شنيدن حفظ كرد و به خاطر سپارد كه هفتاد و پنج بيت بود 

  :شعر ذيل است 

 امن آل نعم انت غاد فمبكر           غداة غد ام رائح فمهجر?
 آيا تو از قبيله نعم هستي كه صبح زود حمله مي كنيد يا بادي هستي كه مردم را( 

  )وادار به كوچ مي كنيد؟ 
كنم گوشهايم را  گويد من وقتي در صحرايي عبور مي يا از زهري روايت شده كه مي

ام به  بندم تا خاك و غبار توي آن نرود سوگند به خدا هر چيزي را كه يك بار شنيده مي
  .ام از شعبي هم نمونه اين روايت شده است  خاطر سپارده

باشد و رابطه آنها هم  ر چيزي ميي نگهداري هراخالصه حفظ و كتابت دو روش ب
معكوس است اگر حافظه تقويت شود كتابت ضعيف و برعكس، با اين قانون اهتمام 

دانستند اعتماد بر نوشتن، حافظه آنها را  كنيم چون مي اصحاب به حفظ كردن را درك مي
  .كند، و آنها اين را دوست نداشتند ضعيف مي
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  ت حفظ از نوشتن مفيدتر اس
معموالً حفظ همراه درك و فهم است تا براي فراموش نكردن مفيد : يح اين مسألهتوض

كند و همچنين حفظ كردن  باشد، و مدام انسان براي فراموش نكردن آن را تكرار مي
مسائل در هر وقت و مكاني همراه انسان است و مي تواند در هر حالي بدان مراجعه 

صحيفه نيست؛ ولي نوشتن معموالً همراه درك و فهم كند وديگر نيازمند حمل كتاب و  
نويسد  كنم، او را با عجله و شتاب مي نيست و چون با اين اميد كه بعداً آن را درك مي
تواند آن را بفهمد و كسي هم وجود  ولي براي مراجعه و فهم آن فرصت ندارد يا نمي

يث را نوشته ديگر چنان ندارد كه به او ياد دهد؛ و از اين بدتر معموالً كسي كه حد
تواند هميشه آن را همراه خود بردارد، و نمونه  اي ندارد تا بدان مراجعه كند و نمي انگيزه

غي هستند كه كتاب را بر چنين فردي كه آن را برداشته ولي فهم نكرده مانند اال
ر پس نوشتن موجب نابود شدن علم و انتشا ولي چيزي از بار خود نمي دانند، ،دارند مي

  .شود  جهل و ناداني مي
ننويسيد و « : گويد  كند كه مي كالم ابراهيم نخعي تو را به مطالب گذشته راهنمايي مي

ممكن نيست كسي از خداوند علم بخواهد ولي « يا قول ديگرش » بر آن اعتماد كنيد 
دعوتش اجابه نشود ، همچنين ممكن نيست كسي علم را بنويسد و بر آن اعتماد و اتكاء 

  »كند ن
اين علم تا در دهان رجال باشد شريف و مبارك است ولي اگر « : گويد يا اوزاعي مي

  » دهد  وارد كتاب شد شرفش را از دست مي
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در حافظه از ده كلمه درون كتاب بهتر است  يك كلمه « : گويند  يا بعضي از اعراب مي
  يا قول يونس بن حبيب هنگام شنيدن اين شعر » 

 اساً فضيعه                   و بئس مستودع العلم القراطيساستودع العلم قرط
  »كاغذ است در شود بدترين نوع نگهداري علم  علم در كاغذ ضائع مي«

خدا آنها را بكشد علم از روح است و مال و دارائي از بدن پس حمايت « : گفت 
  »كنند مال بدن است   كننده علم روح و حمايت
  :گويد  يا خليل بن احمد مي

 بئس العلم ما حوي القمطر                     ما العلم اال ما حواه الصدر
  »علم آن نيست كه در صندوق باشد بلكه علم آن است كه در سينه باشد«
  يا قول ابي عتاهيه 

 من منح احلفظ وعي                            من ضيع احلفظ و هم
رد و هر كس حفظ را ضائع كند دچار سپا به هر كس حفظ بخشيده شود به خاطر مي«

  . »شود اشتباه مي
  : گويد يا منصور الفقيه مي

 علمي معي حيثام يميت احــــــمله            بطني و عادلــــــــه ال بطن صندوق
 ان كنت يف البيت كان العلم فيه معي            او كنت يف السوق كان العلم يف السوق

كنم شكمم ظرف علم است  هر كجا بروم آن را حمل ميعلمم همراه خودم است و « 
  .» نه صندوق، اگر در خانه باشم با من است و اگر در بازار باشم در بازار است
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متوجه شديم كه حفظ از كتابت بهتر است و يكي از با توجه به بيانات گذشته 
نقطه از همين بيان شد كه هاي مكروه دانستن كتابت نزد اصحاب و تابعين  انگيزه

ها  ترسند با اتكاء بر نوشتن علم ضائع گردد و نوشته چون آنها ميسرچشمه مي گيرد ، 
  .دقيقاً فهم نشوند 

  

  تواتر قرآن شفاهاً تحقق يافت
دانيم تواتر لفظي است، يعني افراد  فراواني الفاظ آن را  علت اينكه ما قرآن را يقيني مي
راي يقيني بودن قرآن تنها اين روش كافي نموده اند ، بحفظ كردند و براي مردم بازگو 

ولي كتابت در يقيني بودن قرآن هيچ نقشي ندارد هر چند موجب نوعي تأكيد را  است،
نوشت باز هم  شده است ولي مفيد ظن است و اگر فرض كنيم هيچ كس قرآن را نمي

بود چنين تواتري  يافت ولي اگر برعكس مي شك بودن قرآن تحقق مي يقيني و بدون
گشت چون نسخه وحي شده دست ما نيست تا آنها را با هم مقايسه كنيم و  يجاد نميا

از كجا ؟ از چه راهي بدان يقين پيدا كنيم اگر فرض كنيم كه آن را هم داشته باشيم
روايت قومي ـ كه دروغ ؟ امكان ندارد مگر توسط مطمئن شويم كه تحريف نشده

كه كالم وحي است و از آسمان نازل شده بودنش محال و غير ممكن است ـ مبني بر اين
و تحريف و تغييري در آن ايجاد نشده و اين روند ادامه يافته تا به ما رسيده است است 

ولي چنين چيزي به وقوع نپيوسته و جامه عمل را نپوشيده تنها يك گروه وحي را 
شد هرگز  نمياند اگر اين تواتر لفظي ايجاد  مشاهده كردند و شفاهًا آن را روايت كرده

كرديم كه كتاب وحي شده همان  گشت تنها به اين دست پيدا مي قرآن براي ما يقيني نمي
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افرادي . گمان همانند اولي يقين بخش نيست بي. كتابي است كه پيش دست شما است 
كه وحي و نزول قرآن را مشاهده كردند نيازمند نوشتن آن نبودند و چون رسول اكرم آن 

  .اي ايشان متواتر و يقيني بود ولي براي الحقين چنين حكمي نداشت شنيد و بر را مي
بقات، توسط نوشتن خالصه يقين پيدا كرديم كه يقيني بودن قرآن در هيچ يك از ط

  .صورت نگرفت است
ما نيازمند نسخه نوشته شده كاتبان وحي و اخبار روايت شده آنها : اگر كسي بگويد

هاي قرآن نياز ما را  فاء و تابعين و تعدد نسخهنيستيم چون تواتر نوشتاري عصر خل
كنيم كه چيزي از قرآن كم نشده و بدان افزوده نشده،  كنند و يقين پيدا مي برطرف مي

  .پس اين قرآن همان قرآن دوران وحي است 
هاي متأخر كه استنساخ  از كجا يقين پيدا كنيم كه اين نسخه: گويم در جواب مي

؟ آيا عقالً ممكن نيست كه هستنده دوران رسول يا اصحاب اند دقيقاً همان نسخ شده
؟ هر چند واقعيت از اين اند نسخه زيد يا عثمان گرفته شدهها از  بگويم همه نسخه

  ؟لو است ولي از كجا بدان پي برديمحكايت مي كند و تاريخ از اين شهادت مم
آن مصحف و  چگونه به مفادي عثمان يا زيد باشد، اگر مصدر آنها همان تك نسخه
  ؟روش استنساخش يقين پيدا كنيم

  اند  ما يقين داريم چون همه اصحاب بدان اقرار كرده: اگر بگويند 
چون با حفظ و بازگو كردن ثابت شده : ايد  در نهايت تواتر لفظي را پذيرفته: گويم  مي

  .كه هيچ تفاوتي ميان آنها وجود ندارد 
  كنيم  از بزرگان نقل ميبراي تأييد مطالب گذشته موارد چندي را 
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چيزي كه از فرستادن مصاحف « : گويد مي) 114ص  1فتح الباري ج (ابن حجر در 
شود ثبوت نسبت دادن آن مصحف به عثمان است نه اصل قرآن، چون  عثمان مستفاد مي

  »نزد آنها نسبت دادنش به تواتر رسيده بود 
اند نه  ن، بر حفظ اعتماد كردهدرنقل قرآ« : گويد مي) 6ص  1النشر ج  ( ابن جزري در

  .»است بر نوشتن، و اين بزرگترين ويژگي است كه خداوند به اين امت داد 
پروردگار به من دستور داد كه بلند شو : مسلم روايت شده كه پيامبر فرمود در حديث 

  . از عذاب جنهم بهراسانو قريش را 
تو و آنها را در بوته : رمودف. فتشكا زنند تا مي اي پرودگارا سرم را مي« : گفتم 

كنم كه همه و در هر حالي آن را  و كتابي را بر تو نازل ميآزمايش قرار مي دهم 
خوانند، سربازاني را در ميان آنها انتخاب كن و با آنهايي كه پيرو تو هستند به جنگ   مي

يد كه قرآن فرما خداوند بيان مي» كنيم  نافرمانان برو ، انفاق كن ما هم بر تو انفاق مي
شود، بر عكس اهل  براي نگهداري نيازمند مصحف نيست بلكه در هر حالي خوانده مي

كنند و فقط با نگاه كردن در كتاب آن را  كتاب كه كتاب را تنها با نوشتن نگهداري مي
  »خوانند  مي

و خداوند رادمرداني فراواني را جهت حفظ و حراست قرآن آماده فرمود تا خود را 
ح آن كردند و تمام تالش خود را به كار بردند تا حرف حرف آن را از وقف تصحي

رسول اكرم بگيرند و هيچ حركت و سكوني را اهمال نكنند و هر شك و گماني را 
بزدايند، بعضي همه آن را حفظ كردند بعضي هم مقداري از آن را حفظ كردند و همه 

  .اينها در دوران رسول به وقوع پيوست 
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  به ظني واجب است در فروع، عمل 
باشد ولي  اساس مي باطل و بي» كتابت موجب قطع است « متوجه شديم كه شبهه 

آمد اين بود كه نهي از نوشتن حديث دال بر عدم  اي كه از اين شبهه به دست مي نتيجه
رع بدان بود و عدم اهتمام به مفهوم عدم حجيت و اعتبار براي دليل شرعي اهتمام شا

يقيني بودن است و اراده قطعي نبودن مستلزم اراده  ،ي از لوازم حجيت، بنابراين يكاست
  .باشد اين هم باطل است ت نبودن ميحجي

ما اصالً اين را قبول نداريم كه يكي از لوازم حجيت يقيني بودن : گويم چون ما مي
باشد، و اين را يك قاعده عام بدانيم، بلكه در احكام فرعي و فقهي دليل ظني پذيرفته 

شود اما در اصول دين بايد به دليل يقيني باشد ، علماء اصول در بحث خبر واحد اين  يم
اند، كه ذكر آن از توان رساله ما بدر است، ولي مشكلي ندارد كه  مسأله را ثابت كرده
اي از آن را نقل كنيم، چون اساس دليل مخالفين سنت، اين مسأله  خالصه و چكيده

  .نها بايد اين موضوع ثابت شود است و براي ابطال ديدگاه آ
بين مسلمين اختالفي وجود ندارد كه : گويم ز وارد شدن به اصل موضوع ميقبل ا

مفيد علم است و تنها گروهي از براهمه كه منكر نبوت هستند اين مسأله را قبول  1تواتر
ندارند ولي مخالفت آنها لجاجت آشكاري است كه با عقل غير سليم و گروهي گمراه و 

كنند چون آنها در  دار نمي ارزش همپيمان هستند كه هرگز اجماع مسلمانان را خدشه بي
  .كند  را باطل مي» نوشتن موجب علم است « اساس مسلمان نيستند و اين اجماع، گمان 

                                           
ه باشند كه اتفاق آنها بر دروغ محال است، هر چند در مورد مقدار متواتر خبري است كه در هر طبقه ي جمعي آنرا نقل كرد.  1

 . روايان اختالف دارند، اما اساس اتماد حاصل شدن اطمنان ار دروغ بودن است و عدد بر اساس شرائط تغيير مي كند
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بله، هر چند مسلمان در علم بديهي و نظري و شرايط تحقق تواتر اختالف دارند ولي 
  .نيست اين خالف مفيد و موجب چيزي 

و همچنين ميان مسلمانان اختالفي وجود ندارد كه پيروي از احاديث متواتر رسول 
 - كنند تنها قرآن حجت است  واجب است، و اين اجماع گمان گروهي كه خيال مي

را باطل مي گرداند زيرا بدون شك اخبار متواتر هم مفيد يقين  - چونكه قطعي است 
راوي آن عادل نباشد نه مفيد علم است و نه ظن،  اگر 1اما در مورد خبر واحد. هستند 

گردد، اما اگر راوي  ولي اگر يك قرينه يا چند قرينه آن را تقويت كنند مفيد چيزي مي
بودن يا ظن عادل باشد امت بر مفيد بودن آن اتفاق دارند ولي در مورد مفيد علم 

  ؟اند اختالف پيدا كرده
ي اگر همراه قرينه باشد مفيد علم است مفيد ظن است ول: گويند جمهور علماء مي

  .مفيد يقين است: گويد مام احمد ميا
پذيريم، پس اگر  رانيم ولي نظر جمهور و علماء را مي در اين موضوع بيشتر سخن نمي

پذيريد  با عقل خود سر جنگ داريد اجماع مخالف تو است، و اگر نظر امام احمد را مي
  .ايد بطال ساختههه خودت را اما را راحت كرديد و شب

                                           
دو يا سه يا چهار نفر شود كه مشمور عبارت از اينكه راوي آن  خبر واحد خبري است كه متواتر نباشد شامل مشهور هم مي - 1

  .باشد و نزد حنيفه مشمور مخالف تواتر و احاد است 
حديثي كه در اصل آحاد است اما در قرن دوم و : مشهور مقابل متواتر و خبر واحد است و در تعريف آن مي گويند: نزد حنفيه 

ت به گونه اي كه جاي براي شبهه باقي نمي مفيد ظن قوي اس: مي گويند. سوم به تواتر رسيده است و امت هم آنرا پذيرفته اند 
گذارد و اين علم را اطمنان مي نامند، ابوبكر جصاص آنرا قسمي از تواتر مي داند كه مفيد علم نظري است ولي تواتر هاي ديگر 

 .)111ص  2شرح مسلم ج. ( مفيد علم ضروري هستند
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اگر قبول كرديم كه خبر واحد مفيد ظن است نزد جمهور علماء عقالً در احكام فرعي 
  . هر چند جبائي اين اصل را نپذيرفته استبايد از آن پيروي كنيم، 

الجوامع بدان اشاره  اند ولي نويسنده جمع نويسندگان اصول اين اختالف را نقل كرده
  1»از خبر واحد واجب است پيروي «  نفرموده تنها گفته

اگر راوي آن دو نفر باشند يا دليل ديگري حديث احاد : از جبائي روايت شده كه گفته
 2اند را تقويت كند پيروي از آن واجب است، چون بعضي از اصحاب بدان عمل كرده

  .اند  اصوليان ديگر هم اين نظر را در شرايط راوي نقل كرده
جبائي اعتراض گرفته چون با هم متناقض هستند ولي از دو نقل قول از  3ابن سبكي

اگر گفته شود دو قول جبائي كه يكي پيروي از آحاد « دهد  خودش اين گونه جواب مي
گيرد، چگونه با  كند ولي در قول دوم براي قبول كردن ، عدد را به شرط مي را منع مي

آنها اين است هدفش  نزديكترين: شود از دو راه جمع مي: گوييم شوند؟ مي م جمع ميه
باشد روايت يك نفر عادل است نه خبر واحد اصطالحي  از خبر واحدي كه منكرش مي

نزد علماء كه هر روايتي به حد تواتر نرسد آحاد است، بدين جهت امام الحرمين 

                                           
 .93ص  2شرح ج  160ص : جمع الجوامع -  1
كند مگر اينكه راويان آن دو نفر باشند يا ظاهر  جبائي خبر واحد را قبول نمي: گويد  مي 17راوي ص سيوطي در تدريب ال - 2

. يا ميان اصحاب يا برخي از آنها منتشر شده باشد. يا ظاهر خبر ديگر آن را تأييد كنند .قرآن يا خبر ديگر يا عمل اصحاب
خبر واحد را نمي پذيرد : ر تميمي از ابي علي نقل مي كند كه گفته حسن بصري در معتمد اين را نقل كرده است و استاد ابو نص

 . 2/197. مگر اينكه چهار نفر آنرا روايت كرده باشند
 ).197ص  2شرح المنهاج ج ( -  3
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كند بلكه بايد دو يا سه يا بيشتر آن را روايت  جبائي خبر واحد را قبول نمي: گويد مي
  .كنند 
  ». پندارد ن را مانند شهادت ميآ: دوم

شويم چيزي كه مانع پيروي از  اگر به شبهه جبائي نگاه كنيم متوجه مي: گويم من مي
شود در روايت دو و سه نفري و بيشتر هم وجود دارد تا به حد  راويت تك راوي مي

  .تواتر نرسد چون تا به تواتر نرسد مفيد ظن است 
) مشهور ( گويند خبر مستفيض  را بپذيريم كه ميمگر ديدگاه ابي اسحق و ابن فورك 

  .شود  مفيد علم نظري است در اين حالت شبهه طرد نمي
كند كه  استدالل قاضي عضد براي جبائي در به شرط گرفتن تعداد راويان را تأييد مي

جبائي ديدگاه ابي اسحق و ابن فورك را پذيرفته است قاضي عضد به آيه ذيل استناد 
  :كرده است

 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É

   Ò  Ñl ٣٦: اإلسراء  

) انسان در برابر كارهائي كه ( گمان  بي. روي مكن كه از آن ناآگاهي  از چيزي دنباله  (
مورد پرس و جوي از ) دهند  و ساير اعضاء ديگر انجام مي( چشم و گوش و دل همه 

  ) . گيرد  آن قرار مي
د مفيد علم بيشتري است تا كنيم اگر چند نفر راوي باشن از اين استدالل احساس مي

  .يك نفر
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كند  جبائي در ابتداء پيروي از خبر واحد را منع مي: توان در جواب اين گفت ولي مي
گيرد، گروهي نظر و  شود ولي اين بار تعداد راويان را به شرط مي ولي بعداً پشيمان مي

قل كرده اند و گمان برده اند كه بر اين نظر پايدار بوده و گروهي هم ديدگاه اولش را ن
نظر دومش را نقل كرده اند، اما نويسندگان بدون آنكه احساس تناقض در آن نمايند هر 

  .دو قول را نقل نموده اند
شايد اين همان سببي باشد كه ابن سبكي را وا داشته تا هيچ كدام از نظرات جبائي را 

چون ايشان گفته است كه جبائي از ديدگاه سابقش پشيمان شده و امكان نقل نكند، 
  .فتن تعداد راويان را پذيرفته استبه شرط گر درعقلي جمهور 

امكان جواز عقلي عمل كردن به خبر واحد اين است كه خبر واحد مفيد ظن است و 
ه ظن هم در ترجيحات كاربرد دارد و عمل كردن به راجح واجب عقلي است كه ن

  .بالذات و نه به غير ذات مستلزم محال نيست 

  

  شبهات جبائي سه تا هستند 
حليل حرام و تحريم حالل موجب نقل خبر دروغي پيروي از حديث آحاد به ت.  1

در حديثي به شدت از آن نهي فرموده و چنين فردي را به آتش  مي شود كه حضرت
  . دردناك جهنم نوي داده است

مفيد ظن است، ولي احتمال كذب آن حديث آحاد بت شده كه ثا: توضيح اين مطلب 
رسد، هر چند اين احتمال مرجوح هم باشد، حاال اگر احتمال مرجوح  به صفر نمي
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شود كه خبر واحد خالف واقع حاللي را حرام  شدت گرفت و ثابت شد ، نتيجه اين مي
ع هستند، پس هر كرده است يا برعكس حرامي را حالل نموده و هر دو هم باطل و ممتن

  )1(.طل و ممتنع شود خودش هم باطل استچيزي منجر به با
شود، چون پيروي از شاهد و مفتي با اجماع امت جائز  اين دليل رد مي –1: جواب

آن را روايت كرده است ولي احتمال  159است همانطور كه سبكي در جمع جوامع ص 
كذب به حقيقت پيوست جبائي  ، پس اگر اينهم به صفر نمي رسد دروغگو بودن آنها 

هم دچار تحليل حرام و تحريم حالل شده است، چون ايشان مفتي و شاهد را قبول 
  .دارد 
اگر مجتهد اجتهاد كند و راوي را عادل و صادق پنداشت و بر اساس آن حكم  - 2

كرد حكم خدا هم همان حكم مجتهد است و در عالم واقع و بيرون حكمي صادق 
زم تحليل حرام نداشت و اجتهاد هم صحيح باشد، حكم مجتهد مستلمخالف آن وجود 

  .گردد يا برعكس نمي
تحريم حالل مي  خطا و اشتباه باشد مستلزم تحليل حرام واما اگر اجتهاد مجتهد 

گردد، ولي ما مجرم بودن مجتهد را در حالت اجتهاد و غلبه ظن نمي پذيريم ، چون 
مثالً اگر انساني با زني جماع كند كه آن را زن  ،چنين چيزي مخالف اجماع بزرگان است

خود پنداشته ولي گمانش غلط از آب در بيايد مرتكب جرمي نشده است يا اگر انساني 
سائل گمان كند كه پاك است وضو او صحيح است يا مو گيرد ب با آب نجسي وضو

  .شمار ديگر بي
                                           

  131ص  2، شرح المسلم ج  58ص  2شرح مختصر ج .  1



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

528

دو فرد  ، چونود ش پيروي از حديث آحاد  موجب اجتماع نقيضين مي: شبهه دوم
دانيم كه اجتماع تفيصين  و همه مي و مساوي دو خبر متناقص را نقل مي كنندعادل 

  )1(محال است و هر چيزي منجر به مستحيل گردد محال است 

  

  جواب
  .شود  شبهه ي فوق با مثال مفتي و شاهد گذشته، رد مي – 1
دهد و  ترجيح مي مستلزم اجتماع نقيضين نيست چون مجتهد يكي از آنها را – 2

مرجحي كند تا  كند، و اگر قابل ترجيح يا جمع نبودند هر دو را رها مي ديگري را رد مي
  . گرددترجيح ايجاد باشد و 

اگر پيروي از حديث احاد در فروع جائز باشد بايد در عقائد هم جائز : شبهه سوم 
  )2(و باطل هستندهر د ، اماباشد پس نقل قرآن و ادعاي نبوت بدون معجزه ممكن است 

اي بين اصول و فروع واجب نيست، چون معموالً بين اخبار  چنين مالزمه –1: جواب
هدف در اعتقاد حاصل شدن  زيرا عملي و اخبار علمي يا اعتقادي تفاوت وجود دارد، 

شود، ولي خبر واحد  علم و يقين است و خطا و اشتباه در آن موجب كفر و گمراهي مي
هاي فراواني براي نقل قرآن وجود دارند و ادعاي نبوت  ن انگيزهمفيد يقين نيست چو

بدون معجزه عادتاً ممكن نيست، اگر يك نفر قرآن را نقل كند و همچنين نبوت همراه 
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يقين پيدا كردن در مورد هر كدام از مسائل  بنا بر اين. معجزه نباشد اين دروغ است
  .ن و مسائل اعتقادي جائز است شرعي ممكن نيست، ولي در مورد پيروي از پيامبرا

و همچنين ايجاد الزم و ملزوم بودن باطل است چون امتناع پيروي از خبر واحد  –2
در اصول شرعي است نه عقلي ، و امتناع شرعي مستلزم امتناع عقلي نيست ولي سخن 

  ما در مورد عقلي است نه شرعي
رعاً اين مسأله به وقوع گويند ش همچنين آنهايي كه قائل به عقلي بودنش هستند مي

  .ض و اهل ظاهر منكر وقوع آن هستندپيوسته است و تنها رواف

  

  ل بر وقوع آن در شريعت دالي
خبر راوي عادل واحد مفيد ظن است، و حكم آن هم حكم خدا است و مانند  - 1

  .باشد  ظاهر قرآن واجب االجرا مي
ا دالئل قاطع بيان كرديم كه خبر واحد مفيد ظن است و ب: گفتيم: توضيح اين موضوع

كه سنت حجت است و اگر سنت واجب االجراء باشد يعني حكم خدا است، چون تنها 
چيزي كه ملزوم الزمي باشد و خودش هم براي  عمل به حكم خدا واجب است،

، يعني اگر سنت قطعي ملزوم ديگري الزم باشد ملزوم سوم براي اولي هم الزم است
ظن ملزوم، مستلزم ظن . شود حكم خدا و الزم است  د ميباشد حكمي كه از آن مستفا

الزم، و يقين ملزوم مستلزم يقين الزم است و خبر واحد مفيد ظن ملزوم است پس مفيد 
شود حكم  استخراج ميالزم است كه عبارت است از اين كه آن حكمي كه از حديث 

  .پروردگار است
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بيان كرده ولي از آن  اين دليل منحصر به صاحب مسلم است و شارحش آن را
  132ص  2خته است، در  ج اعتراض گرفته و ضمناً خودش هم به جواب اعتراض پردا

اگر اعتراض گرفتيد و گفتيد ما  قبول نداريم مطلق ظن به ملزوم، موجب « : گويد مي
» . شود  وجوب عمل باشد بلكه ظن ملزوم از متن قطعي مانند ظاهر قرآن ايجاد مي

د تفاوت حكم، بدون دليل است، چون مظنون بودن متن وقتي ايجاد ايجا« گويم  مي
شود كه ثابت شد حكم خدا باشد مانند ظاهر قرآن، در صورتي كه ظن در ظاهر قرآن  مي

ما هم » موجب پيروي و اجرا باشد، چرا در سنت موجب پيروي و اجراء نيست 
د و سنت مطهره را رها هر كسي در استنباط احكام تنها به قرآن تمسك جوي: گويم  مي

اي جز اجتهاد و فهم  كند و در تفسير و توضيح قرآن از سنت استمداد نجويد هيچ چاره
ندارد و هر دو هم ظني هستند چون الفاظي كه در قرآن  -بر اساس قواعد عربي  -قرآن 

كنند نه معاني شرعي  اند اگر فرض كنيم بر معاني لغوي داللت مي به كابرده شده
گيرد چون داللت آن بر معاني  ن موضوع تنها توسط قواعد عربي صورت ميتشخيص اي

لغوي و شرعي، عقلي نيست و عقل در شناختن چنين اوضاعي مستقل نيست، انسان 
گيرد و اكثر معاني الفاظ  داند بلكه توسط نقل ديگران آن را ياد مي زادي اينها را نمي مادر

روز به عنوان مشهور و متواتر قلمداد مي نقل شده احاد هستند، چون احاديثي كه ام
شوند، وقتي آنها احاديث آحاد بوده اند چون تنها فردي مانند اصمعي يا ابي عبيده آن را 

  .اند روايت كرده
هر چند قرآن بنا به تواتر نقل شده ولي معني لغات قرآن ظني است؛ اگر فرض كنيم 

ديگر ظني بودن روايت الفاظ سنت كه سنت بنا بر اينكه ظني است پس بايد اعمال شود 
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پذيريم  با ظني بودن معاني الفاظ قرآن مساوي است، پس با چه دليلي ظن اول را نمي
كنيم؛ در  نمايم و سنت را رها مي كنيم و قرآن را با آن تفسير مي ولي ظن دوم را قبول مي

ت هرگز حالي كه سنت رسول اكرم توسط راد مرداني نقل و تصحيح شده ولي ناقالن لغ
داراي چنان صفاتي نيستند، اصحاب و امام زهري و بخاري و مسلم و شافعي كجا و 
خلف االحمر لغوي كجا ، چه سخنها در مورد او گفته شده است ، هدف آنها در مسائل 
لغوي مسائل دنيايي وشهرت و تقرب به حاكمان و چاپلوسي براي آنها بود، هيچ كدام از 

سان موجب ايجاد خوف و ترس نمي شوند  تا اينكه بر اساس ها در درون ان اين انگيزه
  .هوي و هوس لغات را تفسير نكند و اشعار را نسرايند و به امري القيس نسبت ندهد 

اينها كجا و . بدين سبب كذب و آشفتگي فراواني در معاني لغت به وجود آمده است 
  اند ؟ ا اينها قابل مقايسهروي اهل  حديث كجا ؟ آيا ب ثقه و اعتماد و اخالص و ميانه

 فاين الثريا و اين الثري                   و اين معاويه من عيل
  »ستاره ثريا كجا و خاك كجا معاويه كجا و علي كجا«

تر است از روش لغت  تر و يقيني سوگند به خدا روش محدثين بهتر و سالمتر و آرام
  .ن دو روش جائز باشداگر مقايسه ايدانان، البته اين در صورتي است كه 

، پس چرا بر لغت جز اينكه بر نقل لغت اعتماد كنيماي نداريم  اگر چاره: حاال 
تر است اعتماد نكنيم و چرا بر لغت اصحاب  تر و بليغ پيامبري كه از همه عرب فصيح

آيا كالم رسول و اصحاب در مورد قرآن قابل اعتمادتر است يا . اعتماد نداشته باشيم 
؟ حقيقت آشكار است ولي هوي و شيطان انسان ران اهل فسق و فجور ب هوسيه اعرابق

  .كنند  را كور مي
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اين مقياس اصولي بود و ما : شايد مخالف بگويد. دالل برگرديم به اصل موضوع است
له ما معتقد به حجيت آن نيستيم و اگر فرضاً آن را بپذيريم مفيد ظن است ولي مسأ

اگر صاحب مسلم الثبوت دليل را با قياس منطقي بيان  :گويم قطعي و يقيني است، مي
ظن غالب مجتهد اين است كه حكم خبر واحد همان حكم « شد  كرد اين گونه مي مي

براي » خدا است و هر چيزي حكم خدا باشد واجب است قطعاً به آن عمل كنيم 
واينك  دالئل گذشته در مورد ثبوت ظن در فروع كافي است، ،استدالل به مقدمه صغري
اجماع علماء بر وجوب عمل به ظن مجتهد است همانطور كه : استدالل بر مقدمه كبري 

  )1(اند له و غزالي در المستصفي گفتهشافعي در الرسا
اصحاب پيامبر در وجوب عمل به خبر واحد عادل اجماع كرده اند و : دليل دوم

ماري عملي شده ش حضرت علي هم ميان اين اجماع است و اين اجماع در وقائع بي
است و اگر بخواهيم همه آن را نقل كنيم بايد كتابي ديگر تأليف نماييم ، بعضي از آنها 
را قبال ذكر كرده ايم و ديگر نياز به تكرار آن نيست و همه آنها داراي يك نقطه مشترك 

ها و مشكالت بدان مراجعه  هنگام وقوع رخداد اصحاب حضرتمي باشند كه 
و اگر  ي در اين كارشتاب به خرج مي دادند و هيچ كدام منكر آن نبودندو حت اند فرموده

  .حديث واحدي روايت مي شود بدون انكار بدان عمل مي نمودند
و تعدادشان بي حد و شمار اين چيزي است كه راهي براي انكارش وجود ندارد 

  .است
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ديگري وجود اند دالئل  اگر ثابت كنيد كه به خبر واحد عمل كرده: شايد گفته شود
باشد، مثالً ابوبكر حديث مغيره را  دارند كه دال بر رد احاديث احاد توسط اصحاب مي

در مورد ارث نپذيرفت تا اينكه ابن مسلمه براي او شهادت داد، يا خبر معقل را انكار 
» اش  تعذيب ميت توسط گريه خانواده« كرد و عايشه منكر خبر ابن مسعود در مورد 

  1.بود
اين داستانها به خاطر خود احاديث احاد نيست بلكه به خاطر شك در صدق : جواب  

مگر ابوبكر بعد از شهادت ابن مسلمه حديث . راوي يا مخالفت با دليل ديگر است 
مغيره را پذيرفت؟ يا اينكه بايد همراه روايت سوگندي ياد شود  تا ميزان صدق آن را 

 ،دهند؛ اگر قرار باشد حاد بودن نجات نميباال ببرد هر چند اين دو كار حديث را از آ
پيروي از حديث احاد را جائز نداند، فرق نمي كند كه روايت دو نفر يا  ،فرد مخالف

ت است قائل بودن ما روايت و سوگند باشد؛ و كار ابوبكر و عمر و علي عليه آنها حج
  .حاد  بعد از سالم بودن حديث از شك و گمان و معارض است به حجيت خبر آ

اين موضوع به تواتر رسيده است كه رسول اكرم نمايندگاني را براي تبليغ : دليل سوم
دادند، و بعضي مواقع كتابي را  دين فرستاد و احكام حالل و حرام را براي آنها شرح مي

شد و همه اينها در  فرستاد كه در آنها احكام و اوامر دين ثابت مي هم همراه آنها مي
د و هيچ كدام از آنها معصوم نبودند؛ اگر حديث احاد حجت خصوص حكم احاد هستن

  )2(شد  بود تبليغ صورت نمي گرفت بلكه حتي موجب گمراهي مردم مي نمي
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ولي احتمال دارد اختالف در مورد وجوب پيروي از مجتهد است،  : اگر گفته شود 
  .كه اصحاب فرستاده شده نزد اقوام خودشان مقلد بوده باشند

ت تواتر ثابت شده كه پيامبر براي ابالغ احكام به اصحاب مجتهد به صور :جواب
  .خود نيازمند تواتر نبود بلكه به احاد اكتفاء مي كرد

اگر اين دليل را بپذيريم بايد قبول كنيم كه عقائد با دالئل ظني ثابت « : شايد بگويد
د كه بو شوند يا خبر واحد مفيد يقين است چون يكي از نمايندگان معاذ بن جبل مي

د آنها را به شهادت روي تو پيش قومي از اهل كتاب مي: رسول اكرم خطاب به او فرمود
  1دادن دعوت كن

دستور به شهادت نزد تك تك اصحاب متواتر بود و هيچ كس به مأمور « : گويم مي
كه اول كافران را به شهادت  2دهد بودن آن شك نداشت و پيامبر به معاذ دستور مي

  »اگر ايمان بياورند به ثواب عظيمي دست پيدا خواهند كرد  دعوت كند چون
كنند كه خبر واحد تنها مفيد ظن است و هر چيزي  روافض و پيروانشان استدالل مي

كه تنها ظن باشد نبايد بدان عمل شود چون خداوند پيروي از ظن را نهي فرموده و آنها 
  :را ذم كرده است آيه

 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   Ê  É    ÐÏ  Î    Í  Ì   Ë

   Ò  Ñl ٣٦: اإلسراء  
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) انسان در برابر كارهائي كه ( گمان  بي. روي مكن كه از آن ناآگاهي  از چيزي دنباله  (
مورد پرس و جوي از ) دهند  و ساير اعضاء ديگر انجام مي( چشم و گوش و دل همه 

  ) . گيرد  آن قرار مي

 mO  N  M  L  KP  T  S  R  QU    W  V  ]  \  [   Z  Y  Xl 
  ٢٨: النجم
) خبرند  و از نر و ماده بودن فرشتگان كامالً بي( دانند  ايشان در اين باب چيزي نمي  (

عتقادات ، به كسي در بخش ا( كنند، و ظن و گمان هم  و جز از ظن و گمان پيروي نمي
  ) . گرداند  نياز از حق نمي بي) ، و انسان را رساند سودي نمي
  )1(است نهي و ذم به معني حرمت هستند و معلوم
و آيات ظني اند چون اينها از قبيل عام قطعي موضوع مد نظر ما مسائل  –1: جواب

ذهب حنيفه را باشند، و اگر م اند و نزد شما اگر عام تخصيص نشوند ظني الدالله مي
اگر تخصيص نشود مفيد يقين است، باز هم براي شما قابل : گويد بپذيريم كه مي

استدالل نيستند، چون قطعي بودن آيات با همان معني عام آنها است كه از احتمال ادله 
نشأت نگرفته اند ولي مسئله ما قطعي با معني خاص است كه از دليل يا غير آن نشأت 
نگرفته است، بنا بر اين استدالل به آيات بر فرض قطعي بودن معني عام آنها عليه قطعي 

، چون مدام در مقابل احتمال قرار مي گيرند و هر چيزي با معني خاص جائز نيست
  .احتمال بر انگيز باشد توان مقابله با چيزي كه بدون احتمال است را ندارد
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عمل به ظن باطل اعالم شود و اين هم صحيح باشد، ديگرچنين يه اگر بنا به اين آ –2
قرآن ظني است شود كه ظاهر قرآن را رها كنيم، چون عمل به ظاهر  حكمي موجب مي

توان گفت دو آيه ظاهر قرآن و ظني  ولي اين با اجماع امت باطل است و حتي مي
  .شود، پس استدالل به دو آيه باطل است  هستند و آن حكم شامل حال آنها هم مي

هدف از دو آيه عمل به ظن در مورد عقائد و اصول دين است، مانند وحدانيت  –3
ا دالئل قطعي ثابت شده كه در مسائل فقهي و فرعي پروردگار و قيامت و غيره چون ب

عمل به ظنيات جائز است و با اين دالئل عموم دو آيه در مسائل اعتقادي تخصيص 
  .شود  مي

ما قبول نداريم كه دو آيه در مورد تحريم عمل به ظن نسبت به ما باشد چون در   –4
اينكه منتظر وحي باشد از  آيه اولي مخاطب پيامبر است كه براي ايشان حرام است بدون

ظن و گمان پيروي كند، پس وقتي پيروي از ظن حرام است كه امكان دسترسي به يقين 
  .وجود داشته باشد 

شود چون  در آيه مطلق باشد كه شامل ظن هم مي» علم « و همچنين احتمال دارد 
چيزي  پيرو« باشد  اطالق علم بر آن شائع و مشهور است پس معني آيه اين گونه مي

و شايد هدف آيه اين » نباش كه در آن شك يا گمان يا توهم داريد يا بدان جاهل هستيد
شود چون غلط بودن آن  باشد شكي كه خالف بودن آن معلوم باشد شامل ظن نمي

ذم آنها براي پيروي در بعضي اوقات از ظن نيست : اما در مورد آيه دوم. معلوم نيست
ند و هرگز از علم پيروي است كه مدام پيرو ظن هستبلكه ذم كردن آنها بدين علت 

  .بدون شك چنين كاري جرم است . كنند نمي
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  دهد  چرا پيامبر تنها به نوشتن قرآن دستور مي
  

اگر دستور رسول اكرم به نوشتن قرآن به خاطر حجيت بودنش : بگويد شايد كسي
و چرا به ؟ باشد پس حكمت در نوشتن قرآن چيست نيست و كتابت مفيد يقين نمي

  ؟نوشتن سنت دستور نفرمود
حكمت در آن بيان ترتيت آيات و قرار دادن هر كدام از آنها در جاي : گويم مي

خودش بود، چون ترتيب آيات توفيقي است و جبرئيل در پايان زندگي رسول اكرم يك 
زل دفعه با ترتيب آيات آن را بر پيامبر خواند قرآن قبالً متفرق و مناسب با حوادث نا

شد، و همچنين حكمت دوم ترتيب سور قرآني بود چون بنا به قول راجح آن هم  مي
  .توقيفي است 

و افزون بر دو حكمت مهم گذشته ما منكر آن نيستيم كه نوشتن راهي براي حفظ و 
رسد، اما تقويت اقوي با قوي  نگهداري باشد ولي به درجه سماع و تواتر لفظي نمي

رآن با تأكيد بيشتري روايت شود زيرا كتاب خدا و معجزه جائز است چون الزم است ق
ماندگار رسول اكرم تا روز رستاخيز است و در ميان همه معجزات تنها قرآن باقي مانده 

باشد ، و قرآن اساس  است، تا دليلي روشن و برهاني قاطع بر نبوت و رسالت محمد 
م عقائد ديني توسط آن ثابت گردند و تما شريعت است و تمام ادله شرعي به آن بر مي

شود و ضائع شدن آن در حقيقت  گردد و براي مسائل فرعي همانند مصدري تلقي مي مي
نابود شدن دين و شريعت است و همچنين پروردگار ما را مكلف به تالوت قرآن كرده 

  .است و بايد آن را در نماز بخوانيم پس بايد هيچ حرفي از آن تغيير نكند 
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چنين امور مهم و حياتي است پروردگار اهتمام فراواني به آن عطا  چون قرآن شامل
فرموده است و كامالً به آن عنايت كرده است و براي مردم تا روز قيامت ثابت شده 

كند تا هم بر الفاظ و هم بر معني آنها  است و هيچ گونه شك و گماني در آنها نفوذ نمي
همان گونه كه بر معاني سنت مطهره  - محافظت شود و براي مردم كامالً ثابت گردد،

ولي چون سنت مانند قرآن ترتيب . كاران نگردد  تا بازيچه دست عبث -محافطت شده 
آيات و سور ندارد و مسلمانان مكلف به تالوت آن نيستند و جائز است الفاظ تغيير داده 
 شود مادامي كه معني ناقض نگردد، و چون هدف سنت بيان كتاب و شرح احكامش

يابد و چون قرآن در  باشد و اين هدف اگر نص الفاظ رسول هم تغيير كند تحقق مي مي
كند و عقائد ديني و مهمترين مسائل  نياز مي اثبات صحت سنت ما را از هر دليل ديگر بي

فرعي را بحث كرده است شارع چنين اهتمامي به نوشتن سنت نفرمودند، بلكه كافي 
ها براي ثبوت سنت مفيد هستند به  د اگر تمام راهاست در قرآن صحت سنت ثابت شو

  .نوشتن چه نيازي داريم 
كنيم حجم سنت چند برابر حجم قرآن است  با همه توجيهات گذشته مشاهده مي

باشد، پس چيزي كه  چون سنت شرح قرآن است و معموالً شرح از متن بزرگتر مي
گتر است و داراي سه شود ولي سنت كه حجمش بزر كمتر باشد بهتر نقل و حفظ مي
باشد در آن دوران ممكن نبود كه نوشته شود و همچنين  نوع كردار و گفتار و تقرير مي

ممكن نيست بر هر حالت از حالتهاي رسول اگر تواتر صورت گيرد و جمع فراواني هر 
گفتار و كردار رسول را بشنوند و ببينند و آن را براي ديگران نقل كنند، حتي بعضي 

پيوست كه  سوادي به وقوع مي  دار و گفتار ايشان در برابر صحابي بيمواقع كر
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شد  اي كه نازل مي و سوره  توانست آن را بنويسد، ولي قرآن اين گونه نبود هر آيه نمي
نوشتند و در زمانها و مكانهاي  خواند و كاتبان وحي آن را مي پيامبر آن را بر اصحاب مي

  .كردند تبديل بازگو مي نه تغيير وگوناگون براي مردم بدو

  نهي از نوشتن دليل بر حجت نبودن نيست 
تواند براي دستور ندادن رسول اكرم  اگر كسي بگويد تمام توجيهات گذشته فقط مي

به نوشتن سنت، جوابگو باشد ولي از اين بدتر رسول خدا از نوشتن حديث نهي 
است و چنين اشتياقي فرمايد و معني اين كار مشتاق نبودن به نقل و حفظ سنت  مي

مستلزم حجيت نبودن سنت است چون اگر حجت باشد از حفظ و نوشتن آن نهي 
  .شود  نمي
در هر حالي نهي از نوشتن دليل بر عدم اشتياق به حفظ و عدم نقل سنت : گويم  مي

نيست چون در گذشته بيان كرديم كه كتابت از لوازم حجيت نيست و نوشتن مفيد يقين 
زم نيست حجيت از راه نوشتن حاصل گردد و حتي چگونه ممكن است باشد و ال نمي
دليل بر عدم صحت باشد، مگر رسول خدا بعد از نهي به اصحاب اجازه نوشتن  ،نهي

آنها را به عذاب دردناك جهنم هشدار در صورت دروغ بستن بر زبان پيامبر نداد؟ و 
  .است  ، همانطور كه مسلم از ابي سعيد خدري روايت كردهدهد مين

حاضرين : رسول خدا فرمود « اند  و همچنين مسلم و بخاري از ابي بكره روايت كرده
  »آن را به غائبين برسانند شايد آنها از شما بهتر بفهمند 

خداوندا فردي را كه از من حديث « و امام احمد از زيد بن ثابت روايت كرده 
  »يد فرد دوم از اولي آگاه باشد نمايد سعادتمند نما، شا شنود و به مردم ابالغ مي مي



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

540

ترمذي از ابن مسعود و امام احمد از جبير بن مطعم مثل حديث گذشته را روايت 
رسول اكرم به سفيران عبدالقيس بعد از اينكه آنها را به « : اند بخاري روايت كرد  كرده

ي افراد اين را حفظ كنيد و برا: چهار چيز دستور داد و از چهار چيز نهي كرد،  فرمود 
  »ديگر تعريف نمايد 

هيچ كس از شما « : فرمود رافع روايت كرده كه پيامبرشافعي و غيره از ابي 
متكبرانه بر روي صندلي ننشيند و وقتي كه دستوري از دستورات من براي او بيان شد 

و احاديث فراوان ديگري » پذيرم  شناسم و تنها كتاب خدا را مي بگويد من اين را نمي
ث ادله اثبات سنت ذكر كرديم؛ آيا دستور به تبليغ و حفظ حديث و هشدار به در بح

؟ آيا دليل بر حجيت دليل بر اهتمام رسول به سنت نيستترين  سازندگان حديث قوي
: فرمايد يا كالم مبارك رسول كه مي؟ آت ؟ و اال هدف از اين كارها چيستسنت نيس

رادي كه فقه براي آنها حمل و نقل ري از افبسياري از حامالن فقه فقيه نيستند و بسيا«
؟ و آيا نيست دليل بر تبليغ سنت رسول اكرم» تر هستند  شوند از حامل و ناقل آگاه مي

؟ و آيا هتمام فراواني به سنت خواهند دادشود كه نسل بعدي ا از اين نص احساس نمي
ر كسي يك ؟ آيا اگاحكام و دستورات حديث حجت هستند اين بدان معني نيست كه
گويد دستورات پيامبر به تبليغ و حفظ حديث براي بحث و  ذره عقل داشته باشد مي

نشيني در مجالس است، مانند تاريخ پادشاهان و حكمرانان ؟ نه، پيامبر خيلي   شب
  .بزرگتر است كه امتش را به اين لهو و لعب فرا بخواند 
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كنيم كه مطالب گذشته را  مي و حاال تعليق امام شافعي بر حديث ابن مسعود را ذكر
كند كه به  مردم را تشويق مي وقتي رسول اكرم« : فرمايد مي 1كند، شافعي تأييد مي

سخنانش گوش دهند و آن را حفظ كنند و اداء نمايند بر اين داللت دارد كه رسول 
فرمايد كه حجت باشد و تنها حرام و حاللي از او  تنها به چيزي دستور مي اكرم

شود كه مردم بايد از آنها اجتناب كنند و يا انجام دهند، و يا سفارش دنيوي و  ميروايت 
شود و ممكن است چنين چيزهاي را غير فقيهي به عالم و فقيه  اخروي از او روايت مي

  »ديگري برساند 
چنين جرم بزرگي به حساب  اهللا چرا دروغ گفتن بر زبان رسول« گويم  سپس مي

ديگر چنين حكمي ندارد، چون حرمت دومي به اندازه  يزبان انسانهاآيد اما دروغ بر  مي
  .شد  اولي نيست و اال چنين حكمي در مورد اولي صادر نمي

موجب تغيير احكام  بدون شك علتش اين است كه دروغ بر زبان رسول اكرم
و چنين چيزي نتيجه حجيت  كند را حالل مي حرام و حرام را شود، حالل شرعي مي
خواهيد يقين بيشتري به مطالب گذشته پيدا  است، اگر مي اهللا  اديث رسولبودن اح

  : فرمايد يد كه ميكنيد به روايت مسلم و بخاري از مغيره توجه نماي
چون دروغ گفتن بر زبان من مانند دروغ گفتن بر زبان شما نيست هر كس بر زبان « 

  ». و مهيا سازد  من عمدي دروغ گويد بايد جايگاه خودش را در جهنم آماده
  :فرمايد  يا روايت امام مسلم از ابوهريره كه مي

                                           
 .402در الرساله ص  -  1
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آورند كه پدران شما آنها را  در آخر زمان دجاالني احاديث رسول را براي شما مي« 
  »است مواظب باشيد بر اساس آنها فتوا ندهيد و خود و ديگران را گمراه كنيد   نشنيده

يدي نسبت به جاعالن زم چنين تهداگر حديث رسول حجت نباشد مستل: خودت بگو
؟ اگر هدف از احاديث رسول تنها شود حديث روا است؟ چرا موجب فتنه و گمراهي مي
ادق و كاذب در ها و پادشاهان گذشته ص براي لهو و لعب باشد مانند اشعار و اخبار امت

 ؟ اگر تفاوت حياتي بين آنها نباشد مستلزم چنين تهديدي خواهدآن چه فرقي داشتند
  بود ؟

دهند كه سنت حجت است و مانند دستور و  تمام مطالب گذشته ندا در مي: خالصه
، و چنين دستواتي به ته باشداست، اگر كسي عقل و فهم داش نهي مستقيم رسول اكرم

مثابه رغبت و اشتياق رسول اكرم در حفظ و تبليغ سنت است با اين همه دالئل، چه 
معني عدم اشتياق و رغبت به حفظ و تبليغ سنت  كند كه نهي رسول به كسي گمان مي

  است؟

 m  [       Z    Y  X  W  V  U   T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K

\]    f  e  d  c  b  a    `  _  ^l ٥٣ – ٥٢: الروم 

و كافران را ( تواني صداي خود را به گوش مردگان برساني  نمي! ) اي پيغمبر ( تو (  
تواني صدا را به گوش كران برساني ، هنگامي كه روي  ميو ن) مؤمن گرداني 

كوردلي را كه صندوق دل ( تواني نابينايان  همچنين تو نمي  . روند  گردانند و مي برمي
راهنمائي ) نجات و به راستاي جاده حق ( از گمراهيشان ) اند  خود را بر روي حق بسته
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گوش كساني برساني كه آيات ما را  به) سخنان حق خود را ( تواني  تو تنها مي. كني 
   ) . هستند ) حق و حقيقت ( دارند ، چرا كه آنان تسليم  باور مي

  

  نهي از كتابت حكمت 
تا حاال تو حكمت دستور به نوشتن كتاب و ننوشتن سنت را بيان : وداگر گفته ش

ارع هايي كه ذكر كرديد مانند معجزه نبودن و تالوت نكردن يا ش ايد ولي حكمت كرده
اي براي نهي از نوشتن حديث  توانند انگيزه بودن يا حجم فراوان و غيره هيچكدام نمي

  ست؟ باشد پس در نهي از نوشتن چه حكمتي نهفته ا

  جواب
قرآن و سنت؛ قرآن معجزه ماندگار ايشان بود و بايد : پيامبر دو نوع سخن داشتند – 1

جت باشد چون وقتي اعجاز قرآن كرد تا براي الحقين هم ح كامالً از آن مخافظت مي
در بيان اينكه اين آيه يا سوره يا كلمه از قرآن  ثابت شد رسالت و صداقت محمد 

گردد و چنين اخباري براي تمام عرب و غيره عرب قرآن را از غير قرآن   است ثابت مي
  .كند  جدا مي

ي افرادي كه در شود بلكه فقط برا ها ايجاد نمي اما چون چنين حالتي براي همه انسان
گشت و ترس اين وجود داشت كه سامعين در گذشت  برند ايجاد مي دوران او به سر مي

زمان و قبل از تثبيت در قلوبشان و خوب حفظ نكردن و دچار خطا و اشتباه در طول 
زمان مخصوصاً در مورد آيه يا كلمه يا حرف واحدي وجود داشت رسول اكرم خيلي 
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اي افراد ديگر كه پيش او نيستند از غير قرآن جدا كند و آن را حريص بود كه قرآن را بر
در چيز مخصوصي نگهداري كند تا مردم ديگر عرب و غيره بدان اطمينان پيدا كنند و 
در قلوب آنها جا بگيرد و بين مردم شيوع پيدا كند، اگر فردي دچار اشتباه شد امت و 

صواب برگردانند، اما وقتي رسول اكرم افراد ديگر خطاي او را گوشزد كنند و او را به 
اطمينان كاملي پيدا كرد كه قرآن از غير قرآن جدا شده، اذن نوشتن حديث را صادر 

  .فرمود 
ترسيد بر كتابت تكيه كنند و حفظ  پيامبر از كتابت حديث نهي فرمود چون مي - 2

حفظ ميان  به دست فراموشي سپرده شود و ملكه -كه طبيعت و اخالق آنها بود  -كردن 
آنها ضعيف گردد، پوشيده و مخفي نيست كه اتكاء بر نوشتن و فراموش كردن حفظ، 

  )1(شود، همانطور كه در گذشته بيان كرديم  موجب نابود شدن علم و فهم نكردن مي
از اين رو نهي تنها در خصوص افرادي بود كه داراي ذهني قوي و حافظه فعال 

ن اطمينان دارند، ولي براي افرادي مانند ابي شاه كه بودند، و در عدم فراموش كاري آنا
اين گونه نبودند اجازه نوشتن فرمود، و وقتي كه احاديث زياد شدند و افراد خبره هم از 

  .آمدند، اذن عمومي صادر شد، مانند اجازه به عبداهللا بن عمر پس آن بر نمي
چرا تنها از نوشتن پس شود  اين ترس در مورد قرآن هم ايجاد مي: اگر كسي بگويد

گويم اسباب ديگري در خصوص قرآن وجود دارند كه معارض اين  ؟ ميسنت نهي شد
باشند و بلكه اين اسباب بر آن  حكمت هستند و اين اسباب خواهان نوشتن قرآن مي

شوند و بسيار تأثير گذار هستند طوري كه نوشتن قرآن هيچ  حكمت غالب و چيره مي
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اند از خواندن قرآن در نماز و اعجاز آن و غيره  اسباب عبارت زياني ايجاد نكند؛ و اين
  .كه در گذشته آنها را توضيح داديم 

كنند، چون وجوب خواندن قرآن  اما چگونه زيان ناشي از طريق نوشتن را برطرف مي
كند و اعجاز قرآن موجب حفاظت از سبك و  انسان مسلمان را وادار به خواندنش مي

  .گردد  يروش و الفاظ قرآن م
افرادي كه در دوران رسول اكرم آگاه به نوشتن بودند، خيلي كم بودن و بنا بر اين  –3

كرد كه تالش و زحمت خود را تنها در قرآن صرف كنند و به نوشتن  حكمت اقتضاء مي
  )1(گيرد تر از مهم پيشي مي والً مهمچيز ديگري مشغول نشوند چون معم

انات فراهم شد رسول اكرم اجازه نوشتن سنت را صادر اما وقتي تعداد آنها زياد و امك
  .فرمود همانطور كه در داستان عبداهللا بن عمرو بحث كرديم 

آنها را از نوشتن حديث نهي كرد از ترس اينكه آنها در نوشتن ماهر نبودند، كه  – 4
  )2(شايد اشتباه كنند و آن را خوب ننويسند 

شدند كه در نوشتن ماهر نبودند ولي افراد  يبدين سبب افرادي از نوشتن حديث منع م
  .ماهري مانند عبداهللا بن عمرو اجازه نوشتن داشتند 

اما از اين دليل اعتراض گرفته شده كه نهي وارده در حديث ابي سعيد خدري شامل 
كه شايد  -نوشتند و كاتب وحي بودند، اگر علت اين باشد  كساني است كه قرآن را مي
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چرا مجاز بودند قرآن را  شد، ولي د اوالً به نسبت قرآن رعايت ميباي - اشتباه كنند 
  ؟بنويسند

  اذن كتابت حديث
زند اجازه رسول  اش مي كند و تيشه به ريشه اما چيزي كه شبهه مذكور را باطل مي

  .به نوشتن حديث است  اكرم
 بن از عبداهللا بن مؤمل از ابن جريج از عطا از عبداهللا )27ص  2ج (: ابن عبدالبرد

) بنويسم ( عرض كردم آيا علم را مقيد كنم؟  به رسول خدا« كند  عمرو روايت مي
و در روايت » يعني نوشتن علم : ؟ گفتييد علم يعني چهتق: گويد بله، عطاء مي: فرمود

در روايت  1ابن قتيبه» نوشتن : ؟ فرمود گفت اي رسول خدا تقييد علم چيست «ديگري 
  2.مقصود از علم ، حديث استاء آمده ابن حريج از عط

  : بداهللا بن عمرو روايت كرده استاحمد از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش ع
م نوشتم و تصميم گرفتم آنها را حفظ كن شنيدم مي من هر چيزي را كه از رسول مي«

نويسيد او هم انسان  تو هر چيزي را از رسول اكرم مي: ولي قريش مرا منع كردند، گفتند
را براي از نوشتن دست برداشتم و داستان . گويد ر ناراحتي و آرامش سخن ميد است و

ابن عبدالبر » گويم به پروردگار من تنها حق مي بنويس سوگند: پيامبر تعريف كردم فرمود
اي رسول خدا : گفتيم« با اين لفظ نقل كرده است اين روايت را  )71 – 70ص  1ج (
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حالت ناراحتي و  در: بله، گفتم: را بنويسم؟ فرمودشنوم آيا آن  ميهر چيزي را از تو 
  »آورم  بله من تنها حق بر زبان مي: آرامش؟ فرمود

  .و ابن شعيب قابل استدالل نيستند دو سند ابن مؤمل« اگر گفته شود 
اند ضعيف  مورد ابن مؤمل گفتهچون ابن معين و نسائي و دار قطني و منذري در 

  .است
  .قدند كه اين ديدگاه قوي نيستو ابوحاتم و ابوزرعه معت

  .نيست و اكثر احاديثش منكر هستند چيزي: و ابن معين در موردش گفته
  .احاديثش منكر هستند : احمد گفته

  .باشند بيشتر احاديثش ضعيف مي: دگوي و ابن عدي مي
از احمد بن حنبل شنيدم كه حجت نيست و : و ابوداود در مورد ابن شعيب گفته

ث اگر بخواهند به عمرو بن شعيب از پدرش از جدش استدالل اهل حدي: گفت مي
  .يند يعني در مورد او متردد هستندنما كنند و اگر بخواهند آن را ترك مي مي

عمرو بن شعيب : گفت از احمد بن حنبل شنيدم كه مي: گويد عبدالملك ميموني مي
كنيم تا مردم بدانند  داراي منكرهاي فراواني است و احاديثش را تنها براي آن روايت مي

  .كنيم اصالً به آنها استدالل نمي كند ولي چه احاديث ضعيفي را روايت مي
  .حديث ابن شعيب نزد ما واهي است: گويد يحيي بن سعيد قطان مي

اگر ابن شعيب از پدرش و او از جدش : عباس از ابن معين روايت كرده كه گفته 
 د ولي اگر از سعيد يا سليمان يسار ياروايت كند اين طريق مكاتبه به حساب مي آي

  .عروه روايت كند قابل اعتماد است
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هر چه از ايوب : ي در مورد ابن شعيب پرسيدم؟ گفتاز ابن مدين: ابن ابي شيبه گفته
و ابن حريج روايت كند صحيح است ولي اگر از پدرش از جدش روايت كند در كتاب 

و تنها بعضي از . كند، پس ضعيف است  آن را يافته و مستقيماً از آنها روايت نمي
  .كنند خرين مستأهل از او روايت ميمتأ

  )1(.آنها استدالل كرديد صحيح نيستند در نتيجه احاديثي كه به
ثقه است، و ابن خزيمه و ابن : در مورد ابن مؤمل ابن سعد گفته : گويم در جواب مي

  .اند حبان و ديگران احاديثش را تصحيح كرده
  .و در يك روايت او را ضعيف دانستهداند  در دو روايت او را ثقه مي و ابن معين 

اند همه احاديثش  پس آنها در تجريح او اختالف دارند و افرادي كه او را تجريح كرده
  .اند ند و بعضي ديگر را رها نمودها اند بلكه بعضي از آن را گرفته را رها نكرده

از عبدالحميد بن سليمان از عبداهللا بن مثني و بعد از اين روايت ابن عبدالبر و ذهبي 
حديث ابن مؤمل را تقويت » علم را با نوشتن مقيد كنيد « فرمايد  از ثمامه از انس كه مي

كند و تضعيف ابن معين و ابن مديني و نسائي و دار قطني در عبدالحميد تأثيرگذار  مي
ذي و سمويه حديث انس را اند و حكيم ترم نيست چون ابوداود و غير او را توثيق كرده

  .اند  روايت كرده
باشد  يكي از علماء روزگارش مي« : گويد ذهبي درباره او مي: ن شعيباما در مورد اب

  »اند  و ابن معين و ابن راهويه و صالح جوزه او را توثيق كرده
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تر  تر و كامل هيچ كدام از قريشيان را نديدم كه از بن شعيب آگاه« گويد  اوزاعي مي
سته بود برايم حديث عمرو بن شعيب در حالي كه مكحول نش« و دوباره گفته » شد با

  ». كرد روايت مي
روايت عمرو بن شعيب از پدرش از جدش مانند روايت ايوب : گويد ابن راهويه مي

  .از نافع از ابن عمر است 
من روايت عمرو بن شعيب از پدرش از جدش را بيشتر از «  گويد  ابوحاتم مي

از « : و دوباره گفته» پسندم  دارم و ميت بهز بن حكيم از پدرش از جدش دوست رواي
من درباره او چه : ن شعيب پرسيدم؟ ناراحت شد و گفتيحيي بن معين در مورد اب

  »اند  ويم أئمه از او روايت كردهبگ
ابن شعيب ثقه است : اند كه گفته ابن معين روايت كردهعباس و معاويه بن صالح از  
اكثر احاديث منكري كه از ابن شعيب روايت شده از مثني بن صالح « گويد  زرعه ميابو

  )1(»باشد  عه است و اال خودش ثقه ميو ابن لهي
اما روايت از احمد اگر از ايشان به صحت برسد يقيني نيست چون با شك و ترديد 

 يشان داللتآن را گفته و بعد از آن قائل به حجيت رواياتش شد و چيزي كه بر تردد ا
در مورد ابن شعيب پرسيده شد، از احمد بن حنبل « : گويد كند قول اثرم است كه مي مي

كرديم و بعضي مواقع قلباً از روايتش  بعضي مواقع به حديثش استدالل مي: گفت
  2»ترسيديم  مي
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و قول بخاري در تاريخش بر زوال ترديد امام و قائل بودن به حجيت حديث ابن 
احمد بن حنبل و ابن مديني و ابن راهويه و حميدي و : گويد مي« كند  يعيب داللت مش

حديث ابن شعيب استدالل  ابا عبيد و اكثر اصحاب و ياران خود را ديدم كه به
اند و بعد از آنها، اينها چه كساني  ، هيچكدام از بزرگان حديث او را ترك نكردهكردند مي

  1»كنند  يهستند كه حديث او را رها م
كند كه بعداً شك و  قل عباس از ابن معين هم به چنين شك و ترددي اشاره ميو ن

  .و قائل به حجيت احاديثش گشته استگمانش برطرف شده 
و اگر روايت را اين گونه جمع كنيم با روايت ابوحاتم و كوسج و معاويه و عباس 

معين و ابو علي و ابن « : باشد و حتي با روايت بخاري كه گفته  خودش در تعارض مي
كردند  خيثمه و بزرگان اهل حديث در مورد احاديث ابن شعيب بحث و گفت و گو مي

  .تر است روايت بخاري از عباس قويقطعاً » و در نتيجه احاديث او را قبول كردند 
  .بن باب استو نقل قول ابن ابي شيبه از ابن مديني هم از ا

وايت خودش از حبيب معلم از ابن ضعيف است، با ر: اما نقل از ابي داود كه گفته
فرد فراخوان، هذله : شوند سه نفر در جمعه حاضر مي« د فرماي شعيب از رسول كه مي

  )2(در تعارض است » گو و ساكت 
اند خيلي كم هستند و با توثيق بزرگاني ديگر در  افرادي كه او را تجريح كرده: خالصه

ولي خيلي عجيب است كه فرد معترض باشد،  تر مي تعارض است كه از تجريح آنها قوي
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گان را نقل  كند و فقط اقوال تجريح كننده گان اشاره نمي به قول هيچ يك از توثيق كننده
  .ر حالي كه گروه اولي بيشتر هستندنمايد د مي

  :پس تردد در مورد ابن شعيب و تجريح كردنش از دو چيز سرچشمه گرفته است 
: گويد ابن عدي مي: استدالل نيست  ست و قابلاند كه حديث مرسل ا گمان كرده –1 
ابن شعيب خودش ثقه است ولي اگر از پدرش از جدش روايت كند حديثش مرسل « 

  .»است 
چون پدر بزرگش محمد بن عبداهللا بن عمرو است و منزلت « : گويد ذهبي مي 

  1»ه دست نياورد و همدم رسول نبود دوستي و ياوري رسول اكرم را ب
اصح اين است كه ابن شعيب ثقه است چون عدالتش ثابت شده « : گويد ابن حبان مي

اما احاديث منكرش در حكم ثقات هستند اگر مقطوع و مرسل نباشند، و خبر صحيح 
  »قابل احتجاح است 

ت علم درياف( جاده روش تلقي آنها و احاديثي كه از اين سند روايت شده است – 2
اشتباه بر اساس روايت ( اند  عضي ديگر سماع بودهجاده و ببوده يا بعضي و) از اوراق 

  )مصحف بوده نه شفاهي، لذا روايت كردن حديث بدينگونه قابل  اعتماد نيست 
و » ارزد  صحيفه عبداهللا بن عمرو نزد من به دو فلس يا دو خرما نمي« : گويد مغيره مي

  .باطل هستندنقل كرديم ولي هر دو  اعتراضي كه از ابن معين و ابن مديني آن را
اين اعتراض چيزي نيست چون شنيدن شعيب از عبداهللا ثابت « : گويد ذهبي مي: اولي

شده است اصالً عبداهللا او را آموزش داده حتي گفته شده محمد پدرش در دوران عبداهللا 
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فوت كرد و عبداهللا سرپرستي شعيب را به عهده گرفت وقتي شعيب از پدرش سپس از 
  )1(گردد  به شعيب بر مي» جده « ير مكند ض جدش روايت مي
  »شعيب بن محمد از عبداهللا بن عمرو شنيده است «  :گويد ابن مديني مي

شنيدن شعيب از عبداهللا بن عمرو به صحت رسيده است « : گويد حافظ عراقي مي
همانگونه كه بخاري در تاريخ و امام احمد و دارقطني و بيهقي در السنن با اسناد صحيح 

  »اند  ح كردهبدان صري
اند چون  استدالل كرده اكثر اهل حديث به حديث شعيب« : گويد ابن صالح مي

به محمد فرزند  اند و  هللا بن عمرو و اطالق كردهصحابي بزرگوار عبداجدش را بر 
  »اند  عبداهللا و پدر شعيب توجه نكرده

ف است اينكه روش روايت و جاده يا سماع باشد محل اختال« : گويد ذهبي مي :دوم
گويم حسن  گويم حديث شعيب در اوج مرتبه صحت قرار دارد بلكه مي ولي ما نمي

  )2(»است 
اگر قبول كنيم كه روايت و جاده بوده نه شنيدن، ظن غالب اين است كه : گويم من مي

كند  عمر يا پدرش شعيب هر دو قابل اعتماد هستند و چيزي را از صحيفه روايت نمي
آنها به صحت برسد و در نوشتن اشتباه صورت نگرفته باشد  و مگر اينكه در ديدگاه 

  .خطا از طرف عبداهللا بوده است 
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مشكلي ندارد اگر جمهور علماء به صحت آن اقرار نكنند ولي گروهي آن را تصحيح  
خانواده عبداهللا اتفاق دارند كه صحيفه مال عبداهللا : گويد  كرده باشند؛ احمد بن صالح مي

  . است 
نوشته و  از عبداهللا بن عمرو به صحت رسيده كه حديث مي« : گويد مي ابن قيم

ترين احاديث هستند، حتي  گذاري شده است و يكي از صحيح اش به صادقيه نام صحيفه
اند امامان  بعضي از بزرگان سندش را در رديف ايوب از نافع از ابن عمر قرار داده

  »اند  چهارگانه و ديگران به احاديث او استدالل كرده
اند و در ميان ائمه مفتي  امامان و فقهاء به صحيفه عبداهللا استناد كرده« : گويد دوباره مي

شود كه به آن استدالل نكرده باشد بلكه تنها افرادي فقيه خوانده مانند  كسي شناخته نمي
  »اند  ابي حاتم بشتي و ابن حزم از او اعتراض گرفته

ايم در صحيفه صادقيه روايت نشده بلكه  كرده و ضمناً حديثي كه ما بدان استدالل
اي كه احاديث ديگري در بر دارد اجازه داده است،  حديثي است كه به نوشتن صحيفه

  .اگر با سند و طريق صحيفه صادقيه روايت شده دليل نيست كه در آن ذكر شده باشد 
ل است، چون اند باط تنها متأخرين مستأهل به آن استدالل كرده: اما اينكه مي گويد

كنند و همچنين احمد بن  سخن بخاري و ابن قيم و ابن صالح به خالف اين اشاره مي
  .»اند  اصحاب ما به حديث شعيب استناد كرده« : گويد  سعيد دارمي مي
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اند و به روايتش استدالل  جمهور علماء او را توثيق كرده« : 1گويد يا منذري مي 
چون ابوداود . ث، سند سومي ندارد، اين باطل استديح: گويد اما اينكه مي» اند  نموده

و احمد از طريق يحيي بن عبداهللا بن اخنس از وليد ابن عبداهللا  )318ص  3سنن ج (در 
حديث را با اين  –كه سندي صحيح است  –از يوسف بن ماهك از عبداهللا بن عمرو 

ه دهان مباركش شت بداستان را براي پيامبر تعريف كردم با انگ« اند  لفظ روايت كرده
  »آيد  تنها حق از آن بيرون مي: اشاره كرد و فرمود

  .بيهقي در مدخل و دارمي در السنن با همان لفظ حديث را روايت كرده است 
حاكم حديث را روايت كرده و گفته حديثي حسن و صحيح االسناد « : گويد مي بيهقي

دالواحد بن قيس شيخ اهل شام اند مگر عب همه عالمان به روايتش احتجاح كرده. 2است
  .»دمشقي يكي از بزرگان حديث و پسرش عمر بن عبدالواحد و 

  و ذهبي بدان اقرار كرده است 
منبه از برادرش همام  روايت احمد و بخاري و ترمذي از وهب ابن: گويم سپس مي

هيچ كدام از اصحاب رسول بيشتر از من « : گفت از ابوهريره شنيدم مي: گويد كه مي
 3»نوشتم  نوشت ولي من نمي ديث روايت نكرده مگر عبداهللا بن عمرو او حديث ميح

  .كند  نظر و ديدگاه ما را در مورد حديث شعيب تأييد مي

                                           
 .289ص  4ترغيب و ترهيب ج  -  1
 ).173 – 172ص  1فتح الرباني ج ( -  2
 .عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه دوباره حديث را روايت كرده است  -  3
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عبداهللا بن عمرو يكي از بزرگان اصحاب بود او در زماني حديث را « : گويد عيني مي
كه فعل صحابه حجت  نوشت كه اجازه عمومي كتابت صادر نشده بود اگر قبول كنيم مي

گيرد و اگر اين ديدگاه را نپذيريم باز هم كارش  است كسي به كارش اعتراض نمي
گرفت پس كارش  و اعتراض نميكرد  مشكلي ندارد چون رسول خدا آن را مشاهده مي

  1»شود  ير ثابت ميبا تقر
را ترمذي در باب علم و مناقب حديث ابوهريره « : گويد دوباره مي 169و در صفحه 
ينه روايت كرده و گفته حديث حسن و صحيح است، و نسائي در باب ياز سفيان بن ع

  »علم از اسحاق بن راهويه از سفيان همين حديث را تخريج كرده است 
در روايت احمد و بيهقي از عمرو بن شعيب از مجاهد و مغيره بن حكيم : مي گويم

  .اجازه نوشتن صادر شده است
هيچ كس از اصحاب به « گفت  از ابوهريره شنيديم كه مي: دگوين مجاهد و حكيم مي 

نوشت و  احاديث رسول از من داناتر نبود مگر عبداهللا بن عمرو چون او با دستانش مي
نوشتم تااز رسول خدا اجازه گرفتم  كردم ولي نمي كرد من حفظ مي با قلبش حفظ مي

  »ايشان اذن فرمودند 
ن است و غير از اين سند ، سند ديگري دارد اسناد حديث حس«  :گويد ابن حجر مي

كه عقيلي در شرح حال عبدالرحمن بن سليمان از عقيل بن مغيره بن حكيم آن را 
   2»تخريج كرده است 

                                           
 ).168ص  2ج ( :القاري عمدة -  1
 .149 – 148ص  1فتح الباري ج  -  2
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  1.است سند را ذكر فرمودهو دارمي 
بخاري و مسلم از وليد بن مسلم از اوزاعي از يحيي بن ابي كثير از ابي سلمه بن 

وقتي رسول خدا مكه را فتح كرد ميان مردم « ره روايت كرده عبدالرحمن از ابي هري
خداوند فيل را باز گرفت و منع كرد ولي پيامبر و : ايستاده و بعد از حمد و ثناء فرمود 

مسلمان بر آن مسلط شدند ، براي هيچ كس قبل از من حالل نشده و براي هيچ كس 
گرديد ، آگاه باشيد شكارش  شود فقط چند لحظه براي من حالل بعد از من حالل نمي

هايش تنها براي يابنده حالل است و  شود و افتاده شود و خارهايش كنده نمي رانده نمي
  .هر كسي اسيري را گرفت يا او را آزاد كند و فديه بگيرد يا او را زندان كند 

ها نگهداري مي كنيم چه  را ما در خانه) چوب خوشبو ( اذخر : ابن عباس فرمود 
را ابوشاه بلند شد و گفت اي رسول خدا اينها . اذخر حالل است : ارد؟ فرمود حكمي د

  .براي ابي شاه بنويسيد: پيامبر فرمود. برايم بنويسيد 
: ابو شاه هدفش نوشتن چه چيزي بود؟ فرمود :به اوزاعي گفتم: گويد وليد مي

  .»ي كه از پيامبر شنيد  خطبه«
اند مسلم و بخاري دوباره از شيبان از  ت كردهابو داود ترمذي مختصراً حديث را رواي

اند ولي در اين روايت علت بيان خطبه را  يحيي از ابي سلمه از ابي هريره روايت كرده
خزاعه مردي از بني ليث را در سال فتح در مقابل فردي از خود كشته بودند « اند  افزوده

  2» ول اكرم بر روي شتر خطبه دادندخبر رسيد و رس به پيامبر

                                           
 .131النقض ص  -  1
 .30 – 29ص  1بخاري ج  -  2
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مردي از انصار نزد رسول اكرم شكايت كرد كه از « بهقي از ابي هريره روايت كرده 
با ( از دستت كمك گير : توانم آن را حفظ كنم؟ فرمود نوم ولي نميش تو حديث مي

  )دستش به خط و نوشتن اشاره فرمود 
 داند ولي بعضي از عالمان ترمذي دوباره حديث را روايت كرده و آن را صحيح مي

خليل بن مره در « : گفت  گويند سندش خيلي قوي نيست از بخاري شنيدم كه مي مي
  »اسناد موجود است كه منكر الحديث است 

، داد اند كه علي خطبه مي ايت كردهاحمد و بخاري و مسلم از يزيد بن شريك تيمي رو
هر كس گمان كند كه نزد ما غير از قرآن و اين صحيفه وجود دارد دروغ « گفت 

  »گويد  مي
محوطه شهر مدينه « فرمايد  وجود دارد كه مي و در اين صحيفه حديث رسول خدا

بين دو كوه عير و ثور حرام است و هر كسي در اين محوطه بدعتي ايجاد كند يا 
گذاري را پناه بدهد لعنت خدا و مالئكه و همه مردم بر او باد خداوند تا روز  بدعت
ترين  و امانت مسلمانان مثل هم هستند پايين. پذيرد ميت واجب و سنت را از او نقيام

تواند امان دهد، هر كس مسلماني را تحقير كند نفرين خدا و مالئكه و همه  مسلمان مي
شود، و هر كس خودش را به  مردم بر او باد تا روز قيامت واجب و سنتش پذيرفته نمي

ردم بر او باد و عبادات غير از پدر خودش نسبت دهد نفرين خدا و مالئكه و همه م
  »شود  واجب و ندبش پذيرفته نمي
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از علي پرسيديم آيا چيزي غير از قرآن « اند  احمد و بخاري از ابي حجغه روايت كرده
در آن صحيفه چيست؟ : گفتم. ،  مگر قرآن يا سنت يا اين صحيفهنه: داريد ؟ گفت

  »كافر  ، كشته نشدن مسلمان در برابرقصاص و آزاد كردن اسير: گفت
خدا خصوصي چيزي  از علي پرسيده شد آيا رسول« مسلم از ابي طفيل روايت كرده 

 ، صحيفه راچيزي كه در اين غالف شمشيرم است نه، مگر: به شما داده است؟ گفت
كند و بر  نفرين بر كسي كه براي غير خدا قرباني مي. بيرون آورد در آن نوشته شده بود

فرستد و بر كسي كه  د و بر كسي كه به پدرش لعنت ميدزد كسي كه خيمه زمين را مي
  »دهد  گذار را پناه مي بدعت

جمع بين احاديث اين گونه است كه يك صحيفه بود و تمام « : گويد ابن حجر مي
اينها در آن نوشته شد ولي هر كس كه آن را شنيده مقداري را به خاطر سپرده است؛ 

ن را بيان نموده و همچنين انگيزه سؤال هر كدام قتاده در روايتي از ابي حسان از علي آ
  »را بيان فرموده 

داد و در  دستور ميكه علي : اند الئل از ابي حسان روايت كردهاحمد و بيهقي در الد
راست فرمود مالك اشتر  رسول اكرم: گفت ايم علي مي آن را انجام داده: گفتند جواب مي
؟ علي هم مفصالً داستان ايد اني بستهپيم آيا با رسول خدا خصوصي عهد و: به او گفت

  .را توضيح داد 
در غالف شمشير : محمد بن علي روايت كرده كه گفته ابن عبدالبر از ابي جعفر

از راه گمراه  كسي كه كور را: پيدا شد كه در آن نوشته شده بود اي رسول خدا صحيفه
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رين قرار گرفته، ملعون دزدد، مورد نف ، كسي كه خيمه زمين را ميكند نفرين شده است
  1.ت كسي كه نعمت خدا را انكار كنداست كسي با دشمنان دوستي كند يا ملعون اس

ما فقط قرآن و تشهد را از « : ابوداود از ابي سعيد خدري روايت كرده است كه گفته 
  »رسول خدا نوشتيم 

ا از شما گفتم اي رسول خدا ما چيزهايي ر« رامهرمزي از رافع بن خديج روايت كرده 
  2»بله مشكلي ندارد : ويم آيا آنها را بنويسيم؟ فرمودشن مي
را نوشتي بايد همراه سند  اگر حديث« : علي گفت« لمي از علي روايت كرده دي
  3»باشد

با الفاظ  –بخاري از سه راه از زهري از عبيد اهللا بن عبداهللا از ابن عتبه از ابن عباس 
نفركه هنگام مرگ در خانه همراه چند  اكرمرسول « روايت كرده است  –مترادف 

بعد از آن  .وريد تا چيزي را براي شما بنويسمكتابي برايم بيا: يكي از آنها عمر بود فرمود
ن براي شدت گرفته و ما هم قرآن داريم و قرآ بيماري پيامبر: گمراه نشويد، عمر گفت

كتاب بياوريد تا بعد از  گفتند ، اهل خانه اختالف پيدا كردند بعضي ميما كافي است
پذيرفتند وقتي اختالف شدت گرفت  رسول گمراه نشويم گروهي هم نظر عمر را مي

اگر پيامبر آن مطلب را « : گفت ابن عباس مي: گويد عبداهللا مي» مود بلند شويد رسول فر
  »آمد  نوشت اختالف به وجود نمي مي

                                           
 .) 37 – 36جامع بيان العلم ص (  -  1
 .319ص  3السنن ج  -  2
 .150تدريب ص -  3
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باره امام مسلم و احمد و تصريح نشده است و دو در يكي از روايات به اسم عمر
روايت احمد به علي دستور داده اند ولي در  اسماعيل و ابن سعد حديث را روايت كرده

  .شده
نامه و كتابهاي فراواني در بيان ديات نفس و اعضاء و  ثابت شده رسول اكرم

فرائض و احكام ديگري نوشته است، همانطور براي عمرو بن حزم هنگام فرستادن به 
معاذ بن جبل به يمن صورت گرفت و اگر ترس از به درازا كشيدن موضوع  نجران و

كرديم و اگر خواهان تحقيق در مورد آنها هستند به طبقات ج  نداشتيم همه آن را نقل مي
ج و خرا 85وخراج ابي يوسف ص  358و  125و  27و اموال ص  1و جمهره ج  2

  .مراجعه كنيد 119و  116قريشي ص 

  

  ذننهي و احاديث إ جمع بين احاديث
؟ و تعارض دارند جمع آنها چگونه است احاديث نهي با احاديث اذن: اگر گفته شود

؛ 1اند آيا صحيح است كه احاديث نهي ناسخ احاديث اذن باشند همانطور كه بعضي گفته
  .ورد جمع احاديث چند ديدگاه دارندعلماء در م: گويم در مورد سؤال اول مي

از التباس و اذن در غير وقت ل وحي به خاطر ترس نهي مخصوص وقت نزو –1
  2.نزول

                                           
 .767ص  10ع  10مجله المنار ، س  -  1
 .) 246ص  1و فجر االسالح ج  151تدريب الراوي ص (  -  2
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نهي مخصوص نوشتن قرآن و سنت در يك صحيفه بود چون بعضي مواقع تفسير  –2
نوشتند از اين كار نهي شدند، چون احتمال اشتباه وجود داشت و اذن  آيه را كنارش مي

اهي كه از به خاطر اشتب 1هم مخصوص نوشتن سنت در صحيفه مستقل از قرآن بود
احتمال دارد قرائت شاذ نشأت گرفته : اند شد بعضي از علماء گفته اد مينوشتن تأويل ايج

از نوشتن تأويل آيات توسط اصحاب همراه آيه بوده باشد، چون تابعي گمان كرده آن 
حقين تفسير قرآن است يا صحابي تفسير را براي تابعي خوانده او هم آن را نوشته ال

  .كه قرآن استاند  گمان كرده
شد  نهي مخصوص كاتبان وحي باشد اگر بدانها اجازه نوشتن حديث داده مي –3
  2.مال اختالط قرآن و سنت وجود داشتاحت
توانستند احاديث را حفظ كنند اگر اجازه نوشتن به  نهي ويژه افرادي بود كه مي –4

خود را از دست  ت حافظه قويكردند و احتمال داش شد بر نوشته تكيه مي آنها داده مي
  3.بدهند

تنها به عبداهللا بن عمرو اجازه داد چون ايشان كتابهاي گذشته را  پيامبر –5
سواد بودند تنها  بياصحاب نوشت اما ديگر  دانستند و با زبان عربي و سرياني هم مي مي

توانستند بنويسند و نويسنده ماهري هم نبودند وقتي ترس اشتباه و  چند نفر از آنها مي

                                           
 .246ص  1فتح المغيث ج  151 – 150تدريب الراوي ص  -  1
 .) 197، تاريخ التشريع ص  171علوم الحديث ص (  -  2
 .171، علوم الحديث ص  18ص  2، فتح المغيث ج  150تدريب ص  -  3
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تأويل « ، ابن قتيبه در كتاب لط از آنها وجود داشت از نوشتن حديث منع شدندغ
  1.اينها را نقل كرده است» مختلف الحديث 

از من ننويسيد و هر كسي غير از قرآن چيزي نوشته آن را « از دو حديث : گويم مي
چنين » د تنها قرآن را بنويسد و كتاب خدا را از هر چيز ديگري پاك نماي« و » پاك كند 

نوشتن  شود كه نهي براي كساني است كه كاتب وحي هستند ولي اجازه استنباط مي
پس ممكن نيست به خاطر اشتباه و غلط از نوشتن حديث منع . شود قرآن به آنها داده مي

  .تر است  شوند ولي بتوانند قرآن را بنويسند كه اشتباه در آن از سنت خيلي خطرناك
زرگان گذشته قائل به نسخ نيستند و تنها اصحاب قول ششم روشن شد هيچ كدام از ب

  .قائل به نسخ هستند 
اند  نهي از نوشتن موارد منسوخ باشد يعني در اوائل اسالم از اين كار نهي شده –6

. را نداشتند اجازه نوشتن صادر گشتولي وقتي سنت زياد شد و توان حفظ همه آن 
شايد نهي « : گويد ل به آن است و ميمتماي  بي همئل به اين ديدگاه است خطاقتيبه قا ابن

  2»متقدم بوده و در پايان رسالت اذن صادر شده است 
ظاهراً نهي و اجازه براي هر زمان و مكان و اشخاصي است و كسي استثناء نشده و 

  .جازه در اواخر باشد خيلي قوي استهمچنين احتمال اينكه نهي در اوائل و ا
  :مرجوح ديدگاه هاياعتراض به 

                                           
 .) 366 – 365تأويل مختلف الحديث ص (  -  1
 ).184ص4جمعالم السنن ( -  2
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وجود ندارد مگر اينكه هيچ حكمتي در نهي از نوشتن به خاطر اطمينان از التباس  –1 
  .تعبدي باشد

اگر ترس از التباس باشد در هيچ حالتي اجازه جائز نيست مگر اينكه بگويم وقتي  –2
 اذن صادر شد كه نزول قرآن تقريباً كامل شده و به تواتر رسيده بود و از غير قرآن كامالً

شده، و اين حالت تا قام قيامت ادامه خواهد داشت، و ديگر اشتباه  تشخيص داده مي
باقي نمانده است ولي گيرد و ترس در كار نمانده و حكمتي براي نهي  صورت نمي

شود چون براي افراد تازه مسلمان ترس باز هم  ترس هرگز تمام نمي: توان گفت مي
آن براي او نوشته نشود در نتيجه اذن بايد وجود دارد، پس الزم است چيزي همراه قر

نهي شدن « : گويد بب سيوطي در اثبات موضوع ميمقيد به حالت اطمينان باشد بدين س
از نوشتن سنت وقتي بود كه ترس اختالط قرآن و سنت وجود داشت و وقتي ترس 

  »برطرف شد اجازه نوشتن صادر گشت، پس حديث نهي منسوح است 
نهي متقدم است و اذن « : گويد ابن حجر مي 1.اين نظر متمايلندحجر به  نووي و ابن
  » باشد آنهم وقتي اطمينان از عدم التباس حاصل شد ناسخ آن مي
حجر نزديك نسخ است چون ايشان نهي را متوجه حالت ترس و اطمينان  عبارت ابن

وارده را  كند، سپس اذن را تنها در حالت اطمينان صادر مي كند و در اين مورد نهي  مي
اما در عبارت سيوطي و . ر حالت ترس هنوز هم نسخ باقي استنسخ مي نمايد و د

را  شود چون نهي را مخصوص حالت ترس و اذن نووي چنين چيزي مشاهده نمي
يعني در يك حالت نيستند بلكه در دو حالت و با او . دانند مخصوص حالت اطمينان مي

                                           
 ).149ص  1فتح الباري ج (و ) 130ص  18شرح مسلم ج ( -  1
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اگر ترس به وجود آيد : وز رستاخيز ادامه داردحالت تا ر انگيزه و علل متفاوت و اين
گردد پس چه نسخي وجود  در مينهي مي شود و اگر اطمينان حاصل گردد اذن صا

؟ مگر اينكه گفته شود نهي در صدر اسالم بود كه ترس التباس و اختالف وجود دارد
داشت وقتي كه ترس برطرف گشت و اطمينان حاصل گرديد تا قيامت ادامه خواهد 

شوند چون قرآن متواتر و نزد همه  شت و هرگز قرآن و سنت با هم قاطي نميدا
كنند و  مشخص است و اگر فردي دچار اشتباه شده است ديگران او را راهنمايي مي

نمايند پس دوران ترس به اتمام رسيده و هرگز دوباره بر  اشتباهش را گوشزد مي
  .اردگردد و اذن مدام وجود د نمي

چون در اين حالت اذن ناسخ نيست بلكه حكمت : هم قابل نقد استاما اين توجيه 
شود و اذن جاي او را  نهي تمام شده است و كابردي ندارد، در نتيجه نهي برداشته مي

  .گيرد چون حكمت مقتضي اذن است و چنين كاري در اصطالح نسخ نيست  مي
ه آنها نقاش فقط نسخ در ديدگاه خطابي و ابن قتيبه معقول است هر چند ديدگا

باشد يا در ديدگاه ابن حجر كه نهي را در حالت ترس اوائل اسالم و اذن را  برانگيز مي
  .داند  مخصوص اطمينان مي

ولي جمهور علماء قائل به نسخ هستند و بعضي از متأخرين ديدگاه نسخ را 
نان اند اما حقيقتاً نسخي وجود ندارد چون نهي همراه ترس و اذن همراه اطمي پذيرفته

است و ترس در هر زماني ايجاد شد نهي پا به ميان مي گذارد و اطمينان در هر دوراني 
حاصل گشت اذن صادر خواهد شد؛ وقتي بايد به نسخ حكم كنيم كه دو دليل قابل 
جمع نباشند و ما توانستيم آنها را جمع كنيم و جمع هم عقلي و قبول است پس چرا 
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هم براي تخصيص زمان و اشخاص وجود ندارد بلكه  ؟ و هيچ دليليسخ باشيمقائل به ن
علت نهي ترس از اشتباه توسط كاتبان قرآن يا هر كسي ديگر ماهر باشد يا نه و اذن هم 

  .هنگامي كه ترس برطرف شد در هر حالي 

  تواند ناسخ باشد به سه دليل در هيچ حالتي نهي نمي: جواب سؤال دوم
، ناسخ نهي نيست چون نسخ وقتي ممكن در جواب گذشته بيان كرديم كه اذن. 1

است كه دالئل، قابل جمع نباشد اما آن دو دليل قابل جمع بودند، پس يكي ناسخ 
  .ديگري نيست 

احاديث كه راجع به اذن آمده اند متأخر هستند؛ حديث ابي شاه سال فتح مكه در . 2
چون ابوهريره  اواخر زندگي رسول و حديث مقايسه ابوهريره و عبداهللا هم متأخر است

كند كه بعد از مسلمان شدن ابوهريره  بعد از خيبر مسلمان شد و حديث به اين اشاره مي
نوشت و حديث تصميم رسول اكرم به نوشتن هنگام فوت ايشان بوده  عبداهللا حديث مي

است پس خيلي بعيد است كه حديث ابي سعيد خدري متأخر باشد و اگر متأخر بود 
  .تند دانس اصحاب آن را مي

بعد از عصر اصحاب و تابعين، امت بر مباح بودن نوشتن اجماع كردند، و اين .  3
اجماع به معني متأخر بودن اذن است و اين اجماع ثابت و قطعي است و حتي افرادي 

دانند، بدين  خاطر است كه  كه قائل به منسوخ بودن اذن هستند اجماع را قطعي مي
  .ند كتابها از احاديث رسول مملو شد
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  تدوين سنت 
  

مشكلي باقي مانده چرا اصحاب و تابعين بعد از وفات رسول سنت را : اگر گفته شود
تدوين نكردند و حتي بعضي از آنها احاديث نوشته شده را آتش زدند و اينكه دليل آنها 

د كنن نهي رسول بود، آيا همه اينها به حجيت نبودن سنت و منسوخ بودن اذن اشاره نمي
  ؟چرا به اذن عمل نكردند؟ و اال 
گوييم بر اين كار اجماع نداشتند، وبلكه بيشتر آنها نوشتن را مباح و اذن وارده را  مي

نوشتند و بعضي ديگر را حفظ  كردند، بعضي از احاديث را مي در اين خصوص اجرا مي
  .كردند  مي

  :لو اينك ارائه دالي
ه زكات فرستاد، و براي او نوشت وقتي ابوبكرانس را به بحرين به عنوان جمع كنند. 1

اي است كه رسول بر مسلمانان فرض كرده و خداوند و رسول بدان دستور  اين فرضيه« 
اند، هر كس از مسلمانان اين مقدار زكات از او خواسته شد بايد آن را پرداخت كند  داده

  بخاري و ابوداود و نساني » و اگر از اين بيشتر خواسته شد پرداخت نكنند 
علم : ابن عبدالبر از عبدالملك بن سفيان از عمويش از عمر روايت كرده كه گفته . 2

  حاكم و دارمي. را با نوشتن مقيد كنيد 
هارون بن عنتره از پدرش از ابن عباس روايت كرده كه ابن عباس به او اجازه . 3

  كتابت داد
  نوشت شنيد و مي روايت شده سعيد بن جبير حديث را از ابن عباس مي.  4
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اي  ن به ابن عمر نامهاحمد از قعقاع بن حكيم روايت كرده كه عبدالعزيز مروا. 5
ابن عمر در جواب » كنم  اگر نيازي داريد به من بگو آن را برطرف مي« : نوشت و گفت

دست باال بهتر از دست پايين است، و در كنار خودت شروع « فرمايد  نوشت پيامبر مي
فرمايد، رد  خواهم اما رزقي كه خداوند از طرف تو عطا مي هرگز چيزي از تو نمي» كن 
  .كنم  نمي

تنها در دنيا مشتاق دو : كند كه عبداهللا بن عمرو گفت  ابن عبدالبر از مجاهد روايت مي
اي است كه از رسول خدا نوشته بود و  صادقه صحيفه. صادقه و وهط : خصلت هستم

  .دقه به او داد وهط زميني بود كه عمرو بن عاص به عنوان  ص
: پدرش گفته: ن اميه الضمري از پدرش روايت شدهاز فصيل بن حسن بن عمرو ب.  6

من آن را از تو : ابوهريره آن را انكار كرد، گفتم نزد ابوهريره حديثي را روايت كردم
اگر از من شنيده باشيد بايد نزد من نوشته شده باشد، دستم را گرفت و : ام گفت  شنيده

و بعداً  اش برد كتابهاي زيادي به من نشان داد كه از رسول خدا نوشته بود به خانه
ته باشم حتما نزد به تو خبر دادم اگر من آن را به توگف: حديث را پيدا كرديم گفت

  .خودم نوشته شده
ن اين خالف قول ابوهريره است كه گفته عبداهللا ب: گويند ابن حجر، ابن عبدالبر مي 

اما . تر است  يحولي روايت فضيل بن حسن صح. نوشتم ن نمينوشت ولي م عمرو مي
 دو حديث قابل جمع هستند چون امكان دارد دوران رسول اكرم: گويد ابن حجر مي

عبداهللا بيشتر احاديث را نوشته، اما بعد از وفات ايشان ابوهريره اقدام به نوشتن كرد و از 
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تمام احاديث را با خط خودش نوشته عبداهللا بن عمرو پيشي گرفته باشد، و الزم نيست 
  .باشد 
من نزد ابوهريره بودم و هر : ابن عبدالبر از بشير بن نهيك روايت كرده كه گفته .  7

: شنيدم مي نوشتم وقتي خواستم از او جدا شوم پيش ايشان آمدم و گفتم  چيزي كه مي
  بله : تاينها را از تو شنيدم گف

بن مالك نقل محمود بن ربيع از عتبان : رده استم از انس بن مالك روايت كمسل.  8
حديثي از تو : عتبان را مالقات كردم به او گفتمبه مدينه آمدم و : محمود گفته» كند  مي

چشمم درد گرفت و به رسول خدا : ت شده آن را برايم تعريف كن، گفتبرايم رواي
خوانيد پيامبر همراه خبر دادم كه دوست دارم به منزلم تشريف بياوريد و در آن نماز ب

ام نماز خواندند سپس شروع كردند به بحث  چند نفر از اصحاب آمد و همه آنها در خانه
از كار و فعاليت منافقان و همه كارها را به بزرگ آنها مالك بن وخشم نسبت دادند و 

شد رسول خدا نماز را تمام  كرد و نابود مي اي كاش رسول خدا عليه او دعا مي: گفتند 
اين را بر : گفتند» ال اهللا و اني رسول اهللا اشهد ان ال اله ا« گويد  رد و فرمود مگر او نميك

هر كس شهادت دهد خون و مالش محفوظ : زبان مي آورد قلباً آن را قبول ندارد فرمود 
  .است 

آن را بنويس او هم : ه پسرم گفتمابن حديث مرا متعجب كرد ب« : گويد انس مي
  »نوشت 

اي فرزندانم علم : گفت كه انس به فرزندانش مي« رده بدالبر از ثمانه روايت كابن ع. 9
  .حاكم دوباره آن را روايت كرده » را بنويسيد 
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جابر را ديدم كه نزد ابن ساباط در اوراق حديث را : گويد ربيع بن سعد مي.  10
  نوشت مي

  نوشتند  ر دستانش ميديدم نزد براء حديث را با ني د: گويد  عبداهللا بن خنيس مي. 11
عبدالرحمن بن عبداهللا بن مسعود كتابي را به من نشان داد و : گويد معين مي. 12

  .سوگند خورد با دستان پدرش نوشته شده است 
مشكلي : در مورد نوشتن علم از ابا امامه پرسيدم گفت : گويد  حسن بن جابر مي.  13
  ندارد
در روز گرمي كتابهايش سوخت بعد از  :هشام بن عروه از پدرش روايت كرده .  14

  . سوختند ام به جاي كتابهايم مي هدوست داشتم مال و خانواد: گفت  اين حادثه هميشه مي
كه ايشان نوشتن علم را جائز : ري بن يحيي از حسن روايت شده استاز س.  15
  .كرد  دانستند و حتي خودش تفسير را بر ديگران امالء مي مي

  .نوشتن مشكلي ندارد  :گويد ي ميابراهيم نخع.  16
اگر چيزي را شنيدي آن را : گفت از ضحاك شنيدم كه مي« گويد  ابي كيوان مي.  17

از حسين بن عقيل روايت شده كه گفته ضحاك . بنويس، اگر بر روي ديوار هم باشد
  »مناسك حج را بر من امالء كرد 

  .ت نوشتن بهتر از فراموشي اس: گويد  ابي قالبه مي.  18
نوشتن را از : ابي قالبه گفته: ب الراوي از ابي مليح روايت كردهسيوطي در تدري.  19

  :فرمايد رند در حالي كه خداوند ميگي ما عيب مي

 m  £  ¢  ¡  �           ~    }  |  {  z  y  x  wl ٥٢: األنبياء  
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فوظ و تمام مشخّصات و اعمال و اقوال اقوام گذشته مح:  ( گفت ) موسي (   (
به نام لوح ( اطّالعات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت ) موجود است و 

پرودگار من به . است و تنها پروردگارم از آن مطلع است و بس ) محفوظ ، مكتوب 
  )كند و فراموش نمي) افتد  و لذا چيزي از قلم او نمي( رود  خطا نمي

  
خوب نبود سعيد بن مسيب به من  ام حافظه: گويد  عبدالرحمن بن حرمله مي.  20

  .اجازه نوشتن داد 
شنوم  اگر هر چه را كه مي: گفت از يحيي بن سعيد شنيدم كه مي: گويد مالك مي.  21

  .تر است  ها از طال محبوب بنويسم نزد من اين نوشته
كسي ننويسد به علمش اعتماد : گفت معاويه بن قره مي: گويد  سواده بن حيان مي.  22
  .نكن 
فالن  :حاديثي را براي من روايت كرد گفتيحيي بن ابي كثير ا: گويد معمر مي.  23

بنويس اگر : ؟ گفتدانيد گر شما نوشتن را مكروه نميم: حديث و فالن را بنويس گفتم
  .شويد  كنيد يا از آن عاجز مي ننويسي آن را ضائع مي

  .دارد  نوشتن علم را نگه مي: گويد عامر شعبي مي.  24
اين : شعيب حديثي را برايم روايت كرد سپس گفت : گويد وهب بن جرير مي.  25

  . اي كه نزد من است نوشته شده  حديث در صحيفه
اگر مرا ديديد كه حديث را دنبال هم روايت  :گفت شعبي مي: گويد دوباره وهب مي

  .ام كنم بدانيد كه از روي كتاب آن را حفظ كرده مي
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  :نشينند نزد عالم سه نفري مي: گويد سلمان بن موسي مي.  26
مردي كه در شب هيزم ( نويسد اين حاطب ليل  مردي كه هر چيزي را بشنود مي 

  است) كند  جمع مي
  همنشين عالم: شود  نويسد به اين گفته مي شنود ولي نمي مردي كه مي 
و در . نويسد اين از همه بهتر است  نويسد و بعضي را نمي مردي كه بعضي را مي 
  »اين عالم است « يت ديگر روا

اين احاديثي را كه : عضي از امراء به ابن شبرمه گفتندب« از سفيان روايت شد .  27
  .از كتابي كه نزد ما است : آوريد ؟ گفت كنيد از كجا مي ت ميبراي ما رواي

من : گفت  از سفيان ثوري شنيدم كه مي: تم فاخر نقل شده كه گفتهاز حا.  28
  :ع حديث را بنويسم خواهم سه نو مي
  خواهم آن را حفظ كنم و دين من باشند حديثي كه مي 
  دهم كنم نه دين قرار مي حديثي كه موافق آن هستم نه آن را طرد مي 
  .خواهم آن را بشناسم و با آن دچار مشكل نشوم  حديثي كه ضعيف است مي 

را صدا زدم و مالك بن انس : از خالد بن خداش بغدادي روايت شده كه گفته .  29
در آشكار و پنهان تقوي خدا پيشه كن و به : گفتم يا ابا عبداهللا به من سفارش كن فرمود 

  .هر مسلماني سفارش كن و علم را از عالمان بشنو و بنويس 
چه : به احمد حنبل گفتم : از اسحاق بن منصور روايت شده است كه گفته .  30

گروهي آن را مكروه و قومي ديگر هم :  دانست ؟ گفت كسي نوشتن علم را مكروه مي
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بله اگر علم : گشت ؟ گفت  شد ضائع مي اگر علم نوشته نمي: گفتم . بدان اجازه دادند 
  .داشتيم  شد ما چيزي نمي نوشته نمي

  .از ابن راهويه هم پرسيدم مانند احمد جواب داد : گويد  اسحاق بن منصور مي
هر كسي علم را : گفتند  و يحيي بن معين مي احمد بن حنبل: گويد  ابي زرعه مي.  31

  .ننويسد از خطا و اشتباه امين نيست 
هر چيزي را شنيدم نوشتم و : گفت  از مبرد روايت شده كه خليل بن احمد مي.  32

  .هر چيزي را نوشتم حفظ كردم و هر چيزي را حفظ كردم برايم مفيد بود 

  

  اند  اما چرا بعضي از اصحاب چنين كرده
بپذيريم كردار اين گروه از اصحاب حجت باشد دليل بر حجيت نبودن سنت اگر 

باشد به عبارت  نيست چون بيان كرديم نهي از نوشتن دليل بر حجيت نبودن سنت نمي
  .نوشتن از لوازم حجيت نيست و نهي رسول اكرم دالئل ديگري داشت : گفتم : ديگر 

وخ بودن اذن كتابت نيست چون اگر و كردار اين گروه از اصحاب دوباره دليل بر منس
كه ) قول ششم در بحث گذشته ( مذهب و ديدگاه ابن قتيبه و خطابي را قبول كنيم 

: گويم  عبارت بود از عام بودن نهي و اذن براي هر مكان و حال و شخصي، باز هم مي
اصحاب بعد از مرگ رسول اكرم از اذن نوشتن مطلع نشدند و اعتقاد داشتند كه حكم 

ي نسخ نشده است نه اينكه بگويند حكم نهي متأخر از اذن است و اذن منسوخ باشد نه
  .شد و اال اجماع بعد از اصحاب درست نمي
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و اگر ديدگاه تخصيص را بپذيريم يعني نهي براي حالت ترس و اذن براي حالت  
ها به خاطر ايجاد حالت  نهي اصحاب و تابعين يا سوزاندن صحيفه: گويم طمينان ميا

نهي بوده مثالً ترسيده حديث نوشته شده با قرآن قاطي شود يا قرآن و سنت در يك جا 
كند و علم و فقه ضائع  ها اتكاء مي نوشته شده يا ترسيده اگر آن را آتش نزد بر نوشته

  .شود  شود و اين دالئل و توجيهات براي عدم تدوين سنت هم گفته مي
  :گويم مي» يكي از لوازم حجيت است تدوين « براي توضيح بيشتر بطالن مقوله 

اگر عدم تدوين دال بر عدم حجت باشد پس بايد بگويم مخالفت ابوبكر و زيد با 
دانستند و چنين  تدوين قرآن به معني اين است كه ابوبكر و زيد قرآن را حجت نمي

چيزي به نسبت ابوبكر و زيد قابل تصور نيست اما علت مخالفت آنها ترس از بدعت و 
وري بود چون رسول اكرم چنين كاري را انجام نداده بود و به آن دستور هم نداد اما نوآ

  .با در نظر گرفتن مصلحت اقدام به تدوين كردند 
ابوبكر در : گويد  بخاري از ابن شهاب از عبيد بن سباق روايت كرده زيد بن ثابت مي
وقتي پيش ايشان  حالي كه عمر پيش او بود نزديك جنگ يمامه به دنبال من فرستاد

جنگ يمامه با كشته شدن قراء قرآن گرم شده و من : گويد  عمر مي: رفتم ابوبكر گفت 
ترسم اين قتل و كشتار ادامه يابد و بخش زيادي از قرآن نابود شود ، به نظر من قرآن  مي

دهيد كه رسول آن را انجام  چگونه كاري را انجام مي: ام آوري كنيم به عمر گفته را جمع
سوگند به خدا خير است و عمر مدام سخن گفت تا مرا قانع : نداده است ؟ عمر گفت 

انديشانه  ام را براي اين كار گشاد فرمود و نظر عمر را مصلحت كرد و خداوند سينه
ايد و  اي زيد تو ميان ما جوان مرد بوده: ابوبكر به من گفت : گويد  زيد مي. پنداشتم 
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سوگند به : گويد  آوري كن زيد مي پس بگرد و قرآن را جمع ايم هرگز تو را متهم نكرده
كردند كه كوهي را بردارم و در جاي ديگر بگذاريم از اين كار  خدا اگر مرا مكلف مي

چگونه كاري را كه رسول انجام نداده شما انجام : به ابوبكر گفتم . تر بود  برايم آسان
مدام سخن گفت تا مرا قانع كرد سوگند به خدا خير است ابوبكر : دهيد ؟ گفت  مي

هاي مردان تا  شروع كردم به جست و جو كردن قرآن ميان لوح و درختان پهن و سينه
  آخرين آيه سوره توبه كه تنها نزد خزيمه انصاري آن را پيدا كردم

 m  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |

  «  ª  ©    ¨  §l ١٢٨: التوبة  
. به سويتان آمده است ) انسانها ( ، از خود شما ) م محمد نا( بيگمان پيغمبري   (

به . آيد  هرگونه درد و رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد ، بر او سخت و گران مي
ورزد و اصرار به هدايت شما دارد ، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و  شما عشق مي

 ) . لطف فراوان و بسيار مهربان است 
داده شد و بعد از عمر  بود و بعد از او به عمر ابوبكر مصحف نوشته شده نزد

  .نزد حفصه دختر عمر گذاشته شد 
پس عدم تدوين دليل بر عدم حجيت نيست بلكه تدوين يا عدم تدوين اسباب ديگري 

  دارد
مشورت نمود بعضي از  عمر در تدوين سنت گمان و تردد كرد با اصحاب رسول

گر تدوين مالزم حجيت باشد بايد بعضي كه در تدوين آنها نظر به تدوين سنت دادند ا
داشتند آيا ممكن است گمان كنيم تردد آنها  تردد داشتند در حجيت آن هم گمان مي
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ي درخشان و با گذشت  ؟ ممكن نيست عمر با آن سابقهناشي از تردد در حجيت بود
سنت  عمر خيلي حريص بود كه احكام. سالها باز هم در حجيت سنت متردد باشد 

نبوي را بشناسد و خيلي مواقع با شتاب و بدونه ايستايي نظر و ديدگاه خودش را بيان 
كرد ، اذن نوشتن از دو حالت به در نيست يا معتقد به حجيت است يا نه در هر دو  مي

حالت تردد در تدوين ناشي از تردد در حجيت نيست بلكه بايد تردد ناشي از اسبابي 
  .به بحث و بررسي تدوين سنت نمود باشد كه عمر را وادار 

  :افزاييم ها دو سبب ديگر را مي براي عدم تدوين و آتش زدن صحيفه
شدت ورع و پرهيزكاري از پروردگار كه مبادا بعد از او مردم به سنت تمسك .  1

جويند و احاديث را روايت كنند اما خودش حديث را از فردي روايت كرده كه ظاهراً 
ي قوي  است ولي شايد در حقيقت دروغگو باشد يا ظاهراً حافظهدرست كار و صادق 

ي  داشته باشد ولي در واقع ضعيف الحافظه بوده يا اينكه چون بين او و رسول واسطه
  . نبوده خودش الفاظ حديث را اشتباهاً تغيير داده 

ترسم بميرم و تو آنها را  مي« كند  ابوبكر در حديث عايشه به اين حقيقت اشاره مي
» روايت كنيد در حالي كه من از فردي روايت كردم ظاهراً صادق بود شايد كاذب باشد 

كنم ولي شايد من دقيقاً آن را  من حديث را براي شما روايت مي« يا در روايت ديگر 
  »ام  نشنيده

ي  سه يا ده يا صد نفر نتوانند همه معلوم است يك نفر از اصحاب يا دو يا.  2
را در يك كتاب مانند قرآن جمع كنند چون هيچ كدام از آنها  اهللا احاديث رسول

ي لحظات  وده، و اگر فرض كنيم فردي در همهنب اهللا هميشه مالزم و همراه رسول
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را حفظ  اهللا تواند همه كردار و گفتار رسول ، با ايشان بوده آيا مياهللا زندگي رسول
لحظات رسول اكرم را  هللا كند؟ و همچنين ممكن نيست چند نفر از اصحاب رسول

اي همراه رسول باشد و آن را حفظ كنند تا چيزي از  تقسيم كنند و هر كدام در لحظه
ي همراه رسول بوده و حديث را  احاديث رسول ضائع نشود، يكي از آنان در لحظه

شنيده در حالي كه ديگران از آن اطالعي نداشتند، بدين سبب احتمال دارد هر كدام از 
يثي را روايت كرده كه نزد ديگري چنين حديثي موجود نباشد، و ممكن نيست آنها حد

را بعد از وفات ) نفر  114000( فردي هر چند با قدرت باشد بتواند همه اصحاب 
  .آوري كند و احاديث او را بنويسد و آن را تدوين كند  رسول جمع

يدند و احاديث وقتي ديدند كه قادر به اين كار نيستند از تدوين حديث دست كش
ترسيدند كه مردم گمان كنند همه ي احاديث رسول  نوشته شده را آتش زدند، چون مي

آوري و همه را در آن كتاب تدوين كرده اند و هر حديثي در اين كتاب تدوين  جمع
شده نباشد ديگر اين حديث محسوب نمي شود يا اصالً چنين گماني درست نشود؛ ولي 

تدوين شده و حديث شفاهي ديگر، بايد حديث كتاب، هنگام تعارض حديث كتاب 
تر باشد، و در هر دو حالت خطر بزرگي  ترجيح داده شود هرچند كه حديث ديگر قوي

  .شود و بخش فراواني از احكام شرعي ضائع مي گردد  ايجاد مي
و اصالً احتمال دارد كه اين گمان براي متأخرين ايجاد شود و احاديث تدوين شده و 

  .اصحاب مانند عمر را بر ديگران ترجيح دهند  بزرگان
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شايد : ابوبكر گفت« اگر به روايت صاحب الشهبه از ابوبكر مراجعه كنيم كه گفته 
حديثي مانده باشد ولي من آن را پيدا نكرده باشم و بعد از من مردم بگويند اگر اين 

  .كند  را تأكيد ميديدگاه ما » ماند  پوشيده نمي باشد از ابوبكر حديث رسول اهللا 
شود  اما اگر تك تك صحابه به تدوين حديث اقدام كنند ديگرچنين گماني ايجاد نمي

 –و خيلي بعيدتر از اين است كه كسي گمان كند اماماني چون زهري و بخاري و مسلم 
همه احاديث رسول را  –اند  كه همه عمر خود را در جمع حديث صرف كرده

صله ي زماني دوران آنان بسيار زياد و اسالم دچار مشكالت اند، چون فا آوري كرده جمع
فراواني شده بود و بيشتر اصحاب يا بزرگان آنها فوت كرده و تعداد تابعين زياد شده 

آوري  كند كه فردي مانند زهري بتواند همه آنها را جمع بودند، هرگز عقل حكم نمي
  .كرده و يا همه آنها شنيده باشد 

ت آنها به صفر برسد آيا نسبت به اصحاب چه احتمالي باقي اگر احتمال به نسب
  .آوري كنند  ماند؟ كه بگويم همه احاديث رسول را جمع مي

در  اهللا كه احاديث رسول: ... گويد مي) 4ص  1مقدمه فتح الباري ج (ابن حجر در 
ز در ابتداء اسالم ا – 1دوران اصحاب و بزرگان تابعين به دو دليل تدوين نشده بود 

از ترس اينكه  –همانگونه كه در صحيح مسلم روايت شده  –تدوين منع شده بودند 
  مبادا قرآن با سنت قاطي شود 

نياز كرده بود، و همچنين بيشتر  را از تدوين بي وسعت حافظه و ذهن روان، آنها – 2
شناختند؛ سپس در اواخر دوران تابعين احاديث تدوين گشت و  آنها كتاب را نمي
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ري شد، وقتي كه عالمان در مناطق اسالمي منتشر شدند و بدعتهاي خوارج و آو جمع
  .زياد شده بودند » قدر«روافض و منكرين 

ء و فرماندارانش دستور داد همه احاديث را ها عمر بن عبدالعزيز به علم بدين علت
  .تدوين كنند و صورت مكتوب آن را به هر شهري فرستادند 

به ابوبكر بن حزم  عمر بن عبدالعزيز« گويد  يقهايش ميابو عبداهللا بخاري در تعل
بنويس چون من از نگاه كن و آنها را  اهللا به احاديث رسول: اي نوشت و فرمود نامه

را قبول و در مورد  ترسم كه تنها احاديث پيامبر ع شدن علم ميرفتن علماء و ضاي
شود كه  م وقتي ضايع ميدانند ياد دهيد چون عل علم تحقيق كنيد، و آنهايي كه نمي

  1»مخفي باشد 
اصحاب و « هروي در ذم كالم از يحيي بن سعيد از عبداهللا بن دينار روايت كرده 

كردند و شفاهي آن را اداء  نوشتند بلكه شفاهي آن را حفظ مي تابعين احاديث نمي
كه بر هيچ محققي پوشيده  - كردند، مگر كتاب صدقات و مقدار كمي از احاديث  مي
اما از نابود شدن احاديث و شتاب مرگ علماء ترسيدند بدين علت عمر بن  -ست ني

  2اكرم نگاه كند و آنها را بنويسد عبدالعزيز به ابابكر حزمي دستور داد به احاديث رسول
عمر بن « كند  ابو نعيم در تاريخ اصفهان دستور عمر را با اين لفظ روايت مي

  3»آوري كنيد  يث رسول اكرم را جمعاحاد عبدالعزيز به مناطق اسالمي نوشت كه

                                           
 .)مالك در موطا آن را روايت كرده است( -  1
  47 – 46قواعد التحديث ص .  2
 .47 – 46قواعد التحديث ص  -  3
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عمر به « : گفت عبدالرزاق از ابن وهب روايت كرده كه گفته از مالك شنيدم كه مي
نوشت  داد به مدينه نامه مي نوشت و فقه و سنت را به آنها ياد مي مناطق اسالمي نامه مي

يث رسول را نوشت كه احاد پرسيد، به ابوبكر مي و از آنها در مورد سنت سؤال مي
ا نوشت ولي آن را عمر در حالي فوت كرد كه ابن حزم كتاب ر. آوري كن  جمع

  1»نفرستاده بود 
از ابن شهاب : كه گفته كند ابن عبدالبر از سعيد بن زياد آزاد شده زبير روايت مي
عمر دستور داد : كرد گفت  شنيدم در حالي كه براي سعد بن ابراهيم حديث روايت مي

اي كه داراي  نويسم و به هر منطقه آوري كنيم آن را به صورت كتابي مي سنت را جمع
  . فرستاد  حاكم باشد يكي را مي

آوري كرد ربيع  اولين كسي كه سنت را جمع« گويد  ابن حجر در مقدمه فتح الباري مي
كردند  آنها هر بابي را جداگانه تأليف مي. عيد بن ابي عرويه و ديگران بودندبن صيح و س

امام مالك موطأ را تأليف : بزرگان طبقه سوم به پا خواستند و احكام را تدوين كردند  تا
. كرد و احاديث قوي اهل حجاز را همراه فتاواي اصحاب و تابعين روايت نموده است 

ابو محمد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح در مكه و ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو 
 سفيان بن سعيد ثوري در كوفه و ابو سلمه حماد بن سلمه اوزاعي در شام و ابو عبداهللا

بن دينار در بصره هر كدام كتابي را  تصنيف كردند و تنها احاديث رسول اكرم را روايت 
مي نمودند و اين كار در پايان قرن دوم توسط عبداهللا بن موسي عبسي كوفي و مسدد 

خزاعي در مسانيد جداگانه بن مسرهد بصري و اسد بن موسي اموي و نعيم بن حماد 
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صورت گرفت و بعد از اينها هم اماماني مانند احمد بن حنبل و ابن راهويه و عثمان بن 
  »ابي شيبه سر رسيدند 

و هم ) هاي خصوصي  باب( بعضي مانند ابي بكر بن ابي شيبه هم مانند دوران گذشته 
  .كرد  تأليف مي) مسانيد ( مانند دوران بعدي 
ها را ديد مناسب دانست كتابي را تأليف كند كه تنها شامل احاديث وقتي بخاري اين

كالم اسحاق بن . صحيح باشد تا مردم در روايت حديث صحيح بر آن اعتماد كنند 
راهويه استاد بخاري چشني  تصميم بخاري را زد و فعال ساخت  كه خطاب به 

  »رديد ك اي كاش مختصري از احاديث صحيح را تأليف مي« شاگردانش گفت 
سيوطي گفته آنهايي كه ذكر « گويد  مي )146ص  1ج  (نويسنده قواعد التحديث در

كرديم همه در پايان قرن دوم بودند اما سر آغاز تدوين در پايان قرن اول در دوران 
  »خالفت عمر بن عبدالعزيز صورت گرفت 

ا تدوين اولين كسي كه حديث ر« گويد  مي )126ص 1فتح الباري ج(حافظ دوباره در 
كرد ابن شهاب بود به دستور عمر همانطور كه ابونعيم از محمد بن حسن از مالك روايت 

  »اولين كسي كه علم را تدوين كرد ابن شهاب زهري بود : كرده 
بدين سبب در عصر تابعين بر مباح بودن نوشتن و تدوين سنت اجماع كردند حتي 

  1.دانستند را واجب يا سنت ميگروهي آن 
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ني در مورد بين سلف از اصحاب و تابعين اختالف فراوا: گويد ياض ميقاضي ع
دانست سپس  گروهي آن را مكروه و جمع كثيري مباح مي: نوشتن حديث وجود داشت

  .ق كردند و اختالف فيصله پيدا كردمسلمانان بر نوشتن اتفا
سلف صالح در نوشتن علم اختالف داشتند بعضي « گويد  مي ابن صالح شهرزوري

ت حفظ شود و گروهي ديگر دادند كه بايد سن دانستند و دستور مي وشتن را مكروه مين
دانستند تا اينكه مسلمانان بر جواز و اباحه آن اجماع كردند و اختالف  ز ميآن را جاي

  1»گشت  شد بخش فراواني از علم نابود مي اگر سنت تدوين نمي. برطرف شد 
ن و ترك آن اختالف داشتند تا اختالف پايان سلف صالح در نوشت«  :گويد ميابن حجر

يافت و بر اباحه يا حتي مندوب بودنش اتفاق كردند بلكه در مورد كساني كه فرموشكار 
  2»هستند حكم وجوب صادر شد 

  

  امتناع اصحاب از روايت حديث
حكمت عدم تدوين سنت در دوران اصحاب بيان شد اما در مورد : اگر گفته شود

گفتن دليل بر  ؟ آيا روايت نكردن و نهي از حديثگوييد اب چه ميروايت نكردن اصح
خواهد  دانستند شارع مي ؟ آيا به اين معني نيست كه آنها ميعدم حجيت سنت نيست
  ؟را در احكام شرعي به حجيت نگيرندآن  ،سنت نقل نشود تا الحقين
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منع هرگز درست نيست كه بگويم آنها در هر حالتي روايت حديث را : گويم مي
كردند و همچنين درست نيست بگويم عدم حجيت نشأت گرفته از روايت نكردن  مي

حديث است چگونه ممكن است مگر رسول اكرم به آنها دستور نداد كه حديث را 
شنويد و از  شما مي« ؟ و در روايت ابن عباس فرموده روايت كنيد و آن را ابالغ نماييد

  »شود  اند شنيده مي شما شنيدهشود و از افرادي كه از  شما شنيده مي
 –دانستند  ز ميكه آن را جايكردند و آنهايي  آنهايي كه روايت را منع مي –از اصحاب 

به تواتر رسيده است كه همه آنها بر تمسك به سنت و تبليغ آن و روايت كردنش حريص 
تدالل كردن كنيم در مقابل آنها پيدا نمي شد و همچنين در اس بودند اگر موانعي كه ذكر مي

به حديث در مقابل ديگران و در تسليم شدن در مقابل استدالل حديثي ديگران و رجوع 
به سنت هنگام وقوع حوادث و تشويق كردن مردم به پيروي از سنت خيلي حريص 

امامان از قريش « مثالً ابوبكر در روز تعين خليفه در جلسه سقيفه به حديث . بودند 
از ما گروه پيامبر ارث برده « و در مقابل ادعاي فاطمه به حديث كند  استدالل مي» هستند 

احتجاج كرد و در ميراث جده به حديث » گذاريم صدقه است  شود و آنچه به جا مي نمي
به من دستور داده شد با مردم « مغيره و محمد بن سلمه فتوا داد و عمر عليه او با حديث 

  . احتجاج كرد» ... بجنگم تا 
ديدم كه تو را  اگر رسول خدا را نمي: گويد  ام بوسيدن حجر االسود مييا عمر هنگ

را براي  »ات انام االعامل بالني« ي منبر حديث يا بر رو» بوسيدم  بوسد هرگز تو را نمي مي

كند و به حديث ابو موسي و با شهادت ابو سعيد در مورد اجازه گرفتن  مردم روايت مي
دهد كه حديث رسول خدا را در  قع گوناگون سوگند ميكند و مردم را در موا قناعت مي



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

583

مالك و ديگران واقعه ارث از ديه شوهر و سقط ( اند  مورد آن واقعه يا مشابه به آن شنيده
نويسد سنت را ياد بگيريد همانطور كه قرآن  يا به فرماندارانش مي) اند  جنين را ذكر كرده

واظب باشد و از رأي دوري كنيد چون م: فرمود  را ياد گرفتيد يا خطاب به آنها مي
اصحاب رأي دشمن سنت هستند نتوانستند سنت را حفظ كنند رو به رأي آوردند يا 

كنند  آيند با شبهات قرآن مجادله مي بهترين هديه سنت پيامبر است اقوامي مي: گفت  مي
  .شما هم با سنت به جنگ آنها برويد چون اصحاب حديث آگاه به قرآن هستند 

اگر از رسول خدا براي شما حديثي روايت كردم گمان كنيد كه : گويد  لي مييا ع
  .تر است  تر و هدايت يافته رسول خدا از همه متقي

  يا داستان ابن مسعود و ام يعقوب در مورد نفرين
تو از همه ما بيشتر مالزم رسول « گويد  يا داستان مدح ابوهريره توسط ابن عمر كه مي

براي مسلمين : گفت  يا بر روي جنازه او مي» تر هستيد به سنت آگاهبودي و از همه ما 
بيهقي در المدخل از محمد بن بخاري در تاريخش و . احاديث رسول اهللا راحفظ مي كرد

در مجلسي نشسته و بزرگان اصحاب هم در مجلس » اند  بن حزم روايت كرده عمادة
آنها كه هيچكدام از اصحاب آن بودند ابوهريره شروع كرد به روايت كردن سنت براي 

كردند در  احاديث را نشنيده بودند و در شرح و توضيح احاديث به ابوهريره مراجعه مي
  .تر است  آن روز دانستم كه ابوهريره از همه آگاه

بود  سوره بقره نمي 160و  159گويند اگر دو آيه  مردم مي« بخاري روايت كرده 
  » كرد  ابوهريره هرگز احاديث روايت نمي
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ايم بعد از آنكه آن را براى  هاى روشن و رهنمودى را كه فرو فرستاده كسانى كه نشانه(
كنندگان  كند و لعنت د آنان را خدا لعنت مىدارن ايم نهفته مى مردم در كتاب توضيح داده

] حقيقت را[اصالح نمودند و ] خود را[مگر كسانى كه توبه كردند و  .كنند لعنتشان مى
  ) پذير مهربانم آشكار كردند پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه

 برادران مهاجري مشغول معامله بازار و برادران انصاري مشغول كار كردن در اموالشان
كرد كه  بودند ، اما ابوهريره با غذاي شكم هميشه با رسول خدا بود احاديثي را حفظ مي

  .كردند و در جاهاي همراه رسول بود كه آنها نبودند  مهاجرين و انصار حفظ نمي
   320ص  2سنن ابي داود ج . خواند  نشست و حديث را بر او مي كنار عايشه مي

اند مانع روايت كردن احاديثي باشند كه از حضرت چيزي نمي تو« : گويد  يا ابوذر مي
  » شنيده ام حتي اگر شمشير را بر سرم نهند از آن كار دست بر نمي دارم

هر حديثي را كه از رسول « : گويد  كند كه مي امام احمد از براء بن عازب روايت مي
  »شتر بوديم  اند چون ما مشغول چوپاني ايم اصحاب آن را براي ما روايت كرده خدا شنيده

بشير عدوي نزد ابن عباس آمد شروع « كند  مسلم از مجاهد از ابن عباس روايت مي
داد و به او نگاه  كرد به روايت كردن حديث از رسول خدا ولي ابن عباس به او اجازه نمي

كنم  دهيد ؟ من از رسول روايت مي ابن عباس چرا به احاديثم گوش نمي: كرد گفت  نمي
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شنيديم به او نگاه  ما اگر از مردي احاديث مي: دهيد؟ ابن عباس گفت يتو هم گوش نم
داديم ولي وقتي مردم سخت گرفتند و دچار انحراف شدند از آنها  كرديم و گوش مي مي

  »حديث نمي گيريم تنها به احاديث معلوم  گوش فرا مي دهيم 
نها را در بحث در اين باره آثار بي حد و شماري وجود دارد كه بخش فراواني از آ

حجيت سنت ذكر كرديم نقطه مشترك همه آنها اين است كه علت منع روايت حديث به 
شد و  خاطر خود حديث يا حجيت نبودنش نيست بلكه به علت موانعي بود كه پيدا مي

كرد و اال همه آنها به حجيت سنت قائل  آنها را وادار به نهي از روايت كردن حديث مي
  .هستند

كه  –جدا از موانعي كه صاحب شبهه گفت  –پردازيم  ر چند موانعي ميحاال به ذك 
كردند چون معقول نيست  اصحاب به خاطر آنها بعضي مواقع روايت حديث را منع مي

به ابالغ و روايت حديث و اجماع آنها بر حجيت سنت و  بعد از دستور رسول اكرم
گمان كند اصحاب روايت  كسي اهللا حرص شديد ايشان به پيروي از دستورات رسول

  .نمودند  حديث را منع مي كردند و از آن نهي مي
اگر فرض كنيم امتناع و نهي آنها ثابت شود و فرض كنيم كار آنها دال بر عدم حجيت 

 –دانيد  ها و عقلت در آن سر است جائز مي اي كسي كه سرت ميانه شانه –سنت است 
احكام نباشد آيا دليلت گفتار و كردار  پيامبري  كه اسالم تنها قرآن باشد و دليل ديگري بر

؟ آيا جائز گويد وي و هوس سخن نميشود و بر اساس ه است كه وحي بر او نازل مي
جويند و قائل باشيد كه امتناع يا  ها هم از آن دوري مي است تصوري كنيد كه حتي بچه
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جماع امت نهي چند اصحاب دليل بر عدم حجيت است در حالي كه قرآن و سنت و ا
  .باشند  قائل به حجيت سنت مي

اي صاحب شبهه درست نيست چنين گويد چون هم مخالف قاعده خودت است كه 
گوييم قرآن و سنت و اجماع  دانيد و هم مخالف قاعده ما كه مي تنها قرآن را حجت مي

اصحاب حجت هستند آيا عمل و قول اصحاب حجت است ؟ فرض كنيم حجت است 
ي آنها به خاطر حجت نبودن است يا احتماالت براي كار آنها وجود دارد ؟ آيا امتناع و نه

پذيرد آيا مخالف نظر و  و اگر فرض كنيم كه كار اصحاب تنها احتمال و نظر آنها را مي
كنيم و اال  هل ميساديدگاه بعضي از اصحاب ديگر و حتي قرآن و غيره نيست ؟ البته ما ت

نها وجود ندارد چون ممكن نيست اجماع و حديث و تعارضي در ميان اقوال و كردار آ
گفتار اصحاب در تضاد باشد زيرا اجماع و حديث بر قول صحابي مقدم هستند هر چند 

  .كند  تو آن را دوست نداريد و عقلت را قانع نمي
چون استداللت حتي بر قاعده خودت و قاعده ما قابل انطباق نيست پس استدالل لغو  

  .و باطل است 
  

  كرد  ا وادار به امتناع و نهي ميلي كه آنها ريدال
كنيم تا كوچكترين شك و  حاال اسباب حقيقي را براي امتناع و نهي اصحاب بيان مي

  :گويم مي ،گماني باقي نماند
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آثاري كه از آنها روايت شده در مورد منع روايت فراوان حديث است نه : سبب اول 
دچار اشتباه و خطا شدن و در نتيجه اين  از روايت مطلق حديث و دليلش هم ترس از

  .خطا و اشتباه تا روز قيامت حجت گرديدن بود 
شود هر چند خطا و اشتباه گناه نيست  چون معموالً روايت فراوان موجب اشتباه مي

كسي دوروبر « چون در حكم دروغ عمدي و حديث . مگر اينكه در آن پافشاري شود 
  .گيرد  قرار مي» يفتد مرتع بگردد احتمال دارد در آن ب

نمودند و تنها  كردند ، احاديث كمي را نقل مي بدين سبب آنها خيلي پرهيز مي
ولي افرادي كه به خود اعتماد . كردند كه ثقه و قابل اعتماد باشد  احاديثي را روايت مي

  .كردند  داشتند حديث زيادي را روايت مي
ستن است برعكس ين داناين علت به معني بزرگ پنداشتن سنت و حجت در د

، و در همان حال احترام كاملي نسبت به پيامبر داشتند و به احاديثش سازان ديدگاه شبهه
پردازيم كه دال بر ترس و خشيت آنها نسبت  كردند و اينك به ذكر آثاري مي اطمينان مي

رس به خطا و اشتباه در سنت مي باشند كه علت نهي و امتناع آنها از روايت تنها اين ت
  .كردند كه قابل اعتماد و اطمينان باشند  بود و تنها احاديثي را روايت مي

در مورد حديث هوشيار : كه رسول خدا فرمود « احمد از ابن عباس روايت كرده .  1
دانيد چون هر كس بر زبان من دروغ گويد مقام  باشيد تنها حديثي را روايت كنيد كه مي

  »خته است و جايگاه خودش را در آتش مهيا ا
بر روي از رسول خدا شنيدم : اند كه گفته  ابن ماجه و دارمي از قتاده روايت كرده.  2

اي مردم هوشيار باشيد از من حديث زياد روايت نكنيد كسي از من « : فرمود منبر مي
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سخن گويد بايد تنها حق و صدق به زبان آورد و هر كس بر زبان من دروغ گويد جايگاه 
  .حاكم بر شرط مسلم حديث را روايت كرده است » نم مهيا كرده است خودش را در جه

اگر كسي از من « : فرمود بن جندب روايت كرده كه پيامبر حمد از سمرة.  3
سازان  ت خودش هم يكي از حديثحديث روايت كند و بداند كه حديث دروغ اس

ماجه و ديگران مسلم و ترمذي و ابن » خودش دروغگو است « و در روايت ديگر » است
  .اند  حديث را روايت كرده

براي كاذب شدن كافي « مسلم از ابوهريره روايت كرده كه رسول خدا فرمود .  4
  »شنويد بازگو كنيد  است آنچه را مي

اند  ه روايت كردهدر حديث سقيف ابن عبدالبر از مالك و معمر و ديگران از عمر.  5
: و بعد از حمد و ستايش خداوند فرمود اد كرددر روز جمعه خطبه را اير اهللا رسول«

كند بايد بدونه كم و كاست  خواهم چيزي بگويم كه مقدر شد هر كس آن را حفظ مي مي
دانم كه بر  ترسد كه فراموش نمايد براي او حالل نمي آن را روايت كند و هر كس مي

از چيزهايي كه زبانم دروغ گويد  همانا خداوند محمد را همراه كتابي فرستاد و يكي 
  .و حديث را ذكر كرد » همراه او نازل شده رجم است 

مسلم بن حجاج از قيس بن عباد روايت كرده كه گفته از : گويد ابن عبدالبر مي.  6
هر كس حديثي را شنيد و بدونه تغيير آن روايت كرد سالم « گفت  عمر شنيدم كه مي

  »مانده است 
اي كاذب پنداشتن انساني كافي است كه تمام بر« كند  مسلم از عمر روايت مي.  7
  »ها را بازگو كند  شنيده
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اند معاويه  خبر داده: اين عليه از رجاء بن ابي سلمه روايت كرده است كه گفته .  8
احاديث دوران عمر را بگيريد چون او از همه كس نسبت به حديث « : گفت  مي

  »تر بود  محتاط
من هر حديثي را با گوشهاي خود از « : اند  ردهاحمد و بيهقي از علي روايت ك.  9

كردم و اگر يكي از اصحاب رسول حديثي را برايم  شنيدم از آن استفاده مي رسول مي
كردم ، ابوبكر  خورد او را تصديق مي دادم اگر سوگند مي كرد او را سوگند مي روايت مي

هر عبد متقني  «: كه صادق است حديثي را برايم روايت كرد كه رسول خدا فرمود
مرتكب گناهي شود وضو بگيرد و دو ركعت نماز بخواند و از خدا طلب بخشش كند 

  »كند  خداوند از او گذشت مي
  دو توقف را از رسول خدا به ياد دارم : بيهقي از حسن از سمره روايت كرده .  10
  توقفي هنگام تكبير گفتن  .1
 .و توقفي هنگام اتمام كردن سوره فاتحه   .2

كعب كالم سمره را تصديق . بن حصين در اين مورد به ابي بن كعب نامه نوشت عمران  
  .كرد و گفت سمره از رسول خدا حديث را حفظ كرده است

سوگند : عمران بن حصين به من گفت « احمد از مطرف بن عبداهللا روايت كرده .  11
كنم ولي چيزي توانم دو روز متوالي از رسول خدا حديث روايت  به خدا اگر بخواهم مي

كند بعضي از ياران حضرت مانند من حديث شنيده و روايت  مرا از اين كار منصرف مي
  .ترسم من هم مانند آنها دچار اشتباه شوم  اند مي كرده
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: فتهدر روايت عتاب آزاد شده هرمز آمده كه گ: گويد  ابن حجر در فتح الباري مي.  12
 بود احاديث فراواني را از رسول خدا باه نميگفت اگر ترس از اشت از انس شنيدم كه مي

  . كردم نقل مي
بينم مانند فالن و  من نمي: به زبير گفتم « بخاري از عبداهللا بن زبير روايت كرده .  13

ام اما از  من هم آنها را از ياد نبرده: فالن از رسول خدا حديث روايت كنيد ؟ فرمود 
بر زبان من عمداً دروغ گويد منزلت خودش را هر كسي : فرمود  رسول خدا شنيدم كه مي

  .در آتش مهيا ساخته 
بشير بن كعب نزد ابن عباس آمد و شروع : مسلم از طاوس روايت كرده است .  14

آن حديث و آن حديث را تكرار كن آنها : كرد به روايت كردن حديث ابن عباس فرمود 
ار كن آنها را هم تكرار كرد سپس فالن حديث و فالن را تكر: را تكرار كرد دوباره گفت 

: كنيد ؟ ابن عباس گفت  دانم آيا احاديثم را شناختي يا انكار مي نمي:به ابن عباس گفت
كرديم ولي وقتي مردم  وقتي مردم بر زبان رسول دروغ نگفته بودند ما حديث روايت مي

  .شناسيم  كنيم كه آن را مي سخت گرفتند تنها حديثي را روايت مي
توانستيم از رسول خدا حديث  همه ما نمي« هقي از براء بن عازب روايت كرده بي.  15

آنهايي : گفتند  بشنويم چون بعضي از ما كار و مشغوليت داشتيم   اما اصحاب دروغ نمي
  .كردند  شنيدند براي ما كه غائب بوديم تعريف مي كه مي
اين را از رسول خدا  مردي حديثي را روايت كرد به او گفته شد« قتاده گفته .  16
گويد ،  بله  كسي آن را از رسول برايم روايت كرده كه دروغ نمي: ايد ؟ گفت  شنيده

  »دانستيم دروغ چيست  گفتيم و نمي سوگند به خدا دروغ نمي



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

591

: ه عروه گفتهعايشه خطاب ب: اند  بخاري و مسلم از عروه بن زبير روايت كرده.  17
رود برو از او بپرس چون علم  بن عمر به سفر حج مي اي برادرزاده شنيدم كه عبداهللا

رفتم و به عبداهللا رسيدم چيزها را از او پرسيدم و او هم با : گويد  زيادي دارد عروه مي
خداوند « : داد يكي از احاديث اين بود كه رسول خدا فرموده  احاديث رسول جواب مي
ي  ماند تنها كله گيرد و علم باقي نمي گيرد ، بلكه عالمان را مي فوراً علم را از مردم نمي

گويد  عروه مي» كنند هم ديگران را  ماند هم خود را گمراه مي جاهالن بدونه علم باقي مي
رسول چنين : حديث را براي عايشه روايت كردم ولي عايشه آن را انكار كرد و گفت : 

نزد ابن عمر : من گفت بله ، تا سال ديگر فرا رسيد عايشه دوباره به : گفته ، عروه گفت 
برو و در مورد حديث علم از او بپرس ، عروه نزد ابن عمر رفت و از او پرسي ابن عمر 
مانند سال گذشته حديث را روايت كرد و عروه داستان را براي عايشه تعريف نمود ، 

« و در روايت بخاري » چيزي نه زياد كرده نه كم « : گوييد  راست مي: عايشه گفت 
  »ه خدا عبداهللا آن را به خاطر سپرده است سوگند ب

هيچ : مسلم از ابي رافع از عبداهللا بن مسعود روايت كرده كه رسول خدا فرمود 
پيامبري قبل از من نيامده مگر اينكه حواري و ياراني داشته كه به سنت آن پيامبر اقتداء 

هاي خود عمل  فتهاند ولي بعد از آنها افرادي آمدند كه اهل سخن بودند و به گ كرده
كردند ، هر كس با  دادند كه خوداز آنهامردم را نهي مي كردند ، و كارهايي راانجام مي نمي

دست به جهاد آنها برود مؤمن است و هر كس با زبان با آنها پيكار كند مؤمن است و بعد 
يت كرد ابن عمر حديث را روا: گويد  ابو رافع مي. ماند از اين دو مرحله ايماني باقي نمي
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برگشت ابن ) اي در كنار مدينه  دره( و علي آن را انكار نمود وقتي ابن مسعود از قناه 
 عمر پيش او رفت و حديث را از او پرسيد او هم مانند ابن عمر حديث را روايت كرد 

كردند كه تازه مسلمانها حديث روايت كنند و  اصحاب امتناع يا نهي مي: سبب دوم 
  .تر است  يند چون قرآن از حديث مهمقرآن را فراموش نما

شما پيش قومي خواهيد رفت كه : فرمايد  كالم عمر به اين حقيقت اشاره دارد كه مي
صداي قرآن خواندن آنها مانند صداي زنبور عسل است آنها را با حديث از قرآن غافل 

  .نكنيد 
تا قبل از  اند و مشغول حفظ كردن قرآن هستند و يعني اين شهر تازه مسلمان شده 

  .اتمام قرآن با حديث آنها را از قرآن غافل نكنيد 
تواند آنها را حفظ  چون اگر احاديث فراواني به فردي روايت شود نمي: سبب سوم

كنند اهل فقه و  كند و در آنها تدبر نمايد چون معموالً آنهايي كه حديث زياد روايت مي
  .تدبر نيستند 

  ز روايت كردن حديث فراوان براي عامه مردم و سادهنهي و امتناع آنها ا: سبب چهارم
توانند حديث متشابه را فهم كنند و آنها را  لوحان و ضعيف عقالن بود چون معموالً نمي

كنند يا اصالً  كنند و مبتدعين به ظواهر احاديث استناد مي بر تناقض و اختالف حمل مي
گيرند و در  اديث اعتراض ميچون عقل ناقص آنها تحمل فهم احاديث را ندارد از اح

  .نمايند  نتيجه خدا و رسول را تكذيب مي
اگر براي گروه و قومي فراتر از عقلشان سخن « فرمايد  بدين سبب ابن مسعود مي
  روايت امام مسلم» اند  گفتند براي آنها فتنه ايجاد كرده
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شناسند و  ياي سخن گويد كه آن را م با مردم به گونه« كند  بخاري از علي روايت مي
  »خواهيد خدا و رسول را تكذيب كنند  كنند آيا مي فهم مي

چيزي را كه انكار « آدم بن ابي اياس در كتاب علم افزوده « گويد  ابن حجر مي
مثالً امام احمد روايت كردن احاديث احادي كه ظاهر آنها قيام عليه » كنند رها كن  مي

يث صفات و ابو يوسف غرائب را نهي سلطان است مكروه دانسته يا امام مالك احاد
ام  دو چيز را از رسول خدا به خاطر سپرده: اند و قبل از آنها هم ابوهريره فرمود  فرموده

  بخاري» شود  ام و اگر ديگري را فاش نمايم گردنم تركيده مي يكي از آنها را فاش كرده
اند كه حال و  ردهعلماء احاديث نوع دوم را بر احاديثي حمل ك« : گويد  ابن حجر مي

كنند نه احاديث احكام چون هيچ كس  وضعيت و زمان حاكمان پليد و ظالم را بيان مي
حق ندارد احاديث احكام را كتمان كند آيات و احاديثي در ذم چنين افرادي آمده است يا 
احتمال دارد منظور از نوع دوم احاديث اشراط و عالمات قيامت باشد افرادي كه به آنها 

  »كنند به انكار كردن و اعتراض گرفتن نيستند شروع مي آشنا
يا امكان دارد نهي متعلق به احاديثي باشد كه احتمال دارد عامه مردم بر آنها تكيه كنند 

كه : و مشغول تالش و كوشش براي قيامت نباشند مثالً حديث بخاري و مسلم از معاذ 
اي معاذ بن : خطاب به او فرمود  رسول خدا در حالي كه معاذ پشت سر او سوار شده بود

بله اي رسول خدا در خدمتم تا سه دفعه رسول معاذ را صدا زد : جبل ،معاذ جواب داد 
 –هيچ كسي نيست شهادت دهد كه پروردگار اهللا و محمد نبي خدا است : سپس فرمود 

اي رسول : كند معاذ گفت  مگر اينكه خداوند آتش را بر او حرام مي –و صادق باشد 
اگر روايت كنيد مردم بر آن تكيه : خدا آيا اين حديث را براي مردم روايت كنم ؟ فرمود 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

594

كنند ، معاذ هنگام مرگ حديث را روايت كرد مبادا مرتكب گناه شود كه همان كتمان  مي
علم است و تا آن لحظه به خاطر اشاعه آن از روايت حديث خودداري كرد ، روايت 

ترسد آن  كند چون مي ي حديثي را براي قومي روايت نميهر كس« كردن بخاري در باب 
  .كند  به اين تأويل و تفسير اشاره مي» را فهم نكنند 

دانست كه نهي تحريمي نيست چون رسول خدا به  معاذ مي« : گويد ابن حجر مي
ابوهريره دستور داد با آن حديث به مردم مژده بدهد ، وقتي عمر به او رسيد و حديث را 

  1»برو پيش ابوهريره : رد گفت انكار ك
بعد از داستان » ترسم مردم بر آن تكيه كنند  مي« مثل اينكه كالم معاذ كه فرمود 

ابوهريره بوده است و نهي براي مصلحت بوده نه تحريم بدين علت معاذ به خاطر آيه 
  كند تبليغ آن را روايت مي

                                           
 .228ص  1فتح الباري ج  -  1
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  :شبهه چهارم

  يت هستندكه دال بر عدم حج رواياتي از رسول اكرم

   
قوم يهود را فرا خواند، و آنها هم آمدند و شروع به سخن  روايت شده كه پيامبر

بر بروي منبر رفت و  هم دروغ گفتند، پيامبر گفتن كردند تا اينكه بر زبان عيسي
د سخن من است و شود هر حديثي كه موافق قرآن باش از من حديث روايت مي: فرمود

  »د سخن من نيست هر حديثي مخالف قرآن باش
هاي ديگري هم روايت شده است كه دال بر عرضه كردن سنت بر  اين روايت از راه

قرآن و جائز نبودن تمسك جستن به سنت بدون قرآن است، پس سنت مستقل نيست و 
تواند مجمالت كتاب را بيان كند بلكه فقط بايد مفاهيم قرآن را تأكيد مي نمايد،  نمي

ت چون حجت بودن چيزي نبايد بر اساس حجيت چيز بنابراين سنت حجت نيس
  .ديگري باشد، بلكه هر حجتي بايد استقالل داشته باشد 

  .توان آن را مؤكد هم به شمار آورد چون دليل بايد مؤسس باشد نه موافق حتي نمي
اگر از من حديثي روايت شد و آن را شناختي و انكار « در روايت ديگري آمده  

گويم و اگر حديثي را شنيدي و براي شما  ق كنيد چون معروف مينكرديد آن را تصدي
ام چون من تنها حق  متعارف نبود و آن را انكار كرديد، من هرگز چنين چيزي را نگفته

و اين روايت هم از چند طريق روايت شده كه دال بر » سازم  را بر زبان جاري مي
  .پس سنت حجت نيستعي و معروف است، عرضه كردن سنت رسول خدا بر عقل جم
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  »من تنها حالل و حرام خدا را ابالغ مي كنم « در روايت ديگر 
   1.اند شافعي و بيهقي مانند روايت گذشته از طاوس نقل كرده: گويد  سيوطي مي

مردم بر چيزي توقف « فرموده  ذكر شده كه رسول خدا )113جماع العلم ص (در 
  »كنم  مش را حرام مينكنند چون من فقط حالل خدا را حالل و حرا

كند كه تمام احاديث رسول موافق قرآن هستند پس  روايت اول بر اين داللت مي
   . سنت در احتجاج استقالل ندارد

  كنند  و روايت دوم از تمسك و استدالل به سنت نهي مي
استفراغ وضو واجب روايت شده بعضي اصحاب از رسول خدا پرسيدند آيا بعد از 

  .كردم بود آن را در قرآن پيدا مي گر واجب ميا: است؟ جواب داد
شود و چيزي با سنت بنابراين روايت، تنها چيزي واجب است كه در قرآن يافت 

  .گردد واجب نمي
  

  جواب
در مورد احاديث عرضه سنت بر كتاب، همه احاديث ضعيف هستند و قابل استدالل  
ول و غير قابل اعتماد هستند باشند بعضي از آنها منقطع و بعضي ديگر راويانش مجه نمي

  .و بعضي ديگر هر دو مشكل گذشته را دارند 
  2.اند كردهمفصالً ضعف احاديث را بيان ابن حزم و سيوطي 

                                           
 ).19ص  مفتاح الجنة(  -  1
 ).19و  14،  6ص ( :مفتاح الجنان و) 79 – 76ص  2ج ( :الحكاما -  2
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و اين روايان حديث گذشته هيچ كدام قابل استناد نيستند : فرمايد مي شافعيامام 
 1.پذيريم نمي منقطع را در هيچ چيزيروايت منقطع از فردي مجهول است و ما روايت 

عبدالرحمن بن مهدي گفته زنادقه و « گويد  مي )191ص  2ج  جامع(ابن عبدالبر در 
اين الفاظ نزد اهل علم از رسول « گويد  و بعد از آن مي» اند  خوارج حديث را ساخته

: اند  اكرم به صحت نرسيده است و جماعتي از اهل علم مخالف حديث هستند و گفته
كتاب عرضه كرديم ولي قرآن مخالف حديث است چون ما در قرآن  ما اين حديث را بر

شود كه موافق قرآن باشد بلكه قرآن به اقتداء  حديثي پذيرفته مي: پيدا نكرديم كه بگويد 
. فرمايد  دهد و به مخالفين سنت هشدار مي كردن به رسول و پيروي از ايشان دستور مي

  .لف قرآن است كند چون خودش مخا پس حديث خودش را نقص مي
احاديث مختلفي « ها از ابوهريره روايت شده كه فرموده  همچنين در بعضي از روايت

شود هر كدام از آنها اگر موافق كتاب و سنت بود سخن من است و  از من روايت مي
  »اگر مخالف كتاب و سنت باشد سخن من نيستند 

  .نيست  تر ضعيف» عرض«اين روايت هر چند ضعيف است ولي از روايت 
كند حديث صحيح رسول  و چيز ديگري كه بر موضوع بودن روايت عرض داللت مي

كسي از شما بر صندلي قدرت ننشيند و اگر امر و نهي مرا : فرمايد  خدا است كه مي
  .شناسم ما فقط پيرو كتاب خدا هستيم  اينها را نمي: براي او بحث كردند بگويد 

و ميدان ه عرص رسول خدا: فرمايد مي »عرض«ت شافعي در الرساله بعد از ذكر رواي
، چون خداوند پيروي از ده است يث را رد مي كنند كامالً تنگ كررا بر افرادي كه حد

                                           
 .225ص  الرسالة -  1
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اگر فرض كنيم كه حديث صحيح است باز هم معتقد . بر را بر آنها واجب كرده استپيام
ل خدا دو نوع ل به اين باشند كه احاديث رسويستيم كه هيچكدام از مسلمانان قاين

سخن من « : نوعي موافق قرآن و نوعي ديگر مخالف، تا در مورد اولي بفرمايد : هستند
چون پيامبر خالف قرآن سخن » مال من نيست «و در مورد دومي بفرمايد » است 
  » ه استگويد مگر خداوند با قرآن او را هدايت نداد نمي

ول خدا معصوم نيست؟ مگر نه باشد مگر رسچگونه ممكن است معني حديث اين گو
  ؟ردك ؟ مگر از هر انساني خوبتر آيات را فهم نميتر نبود او از همه كس حافظ

  :فرمايد خداوند مي

 mE  D  C  B  AF    L  K     J  I  H  G

Q  P  O   N  MR  [  Z  Y  X  W      V  U  T  S\    _  ^  ]

b  a  `c   l  k     j  i  h  g   f  e         d l 15: يونس  
 :گويند و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانكه به ديدار ما اميد ندارند مى(

مرا نرسد كه آن را از پيش خود  :بگو ،يا آن را عوض كن و قرآن ديگرى جز اين بياور
اگر پروردگارم را  ،كنم شود پيروى نمى جز آنچه را كه به من وحى مى ،عوض كنم

  و)ترسم عذاب روزى بزرگ مى نافرمانى كنم از
  .هر مسلماني معتقد است كه احاديث رسول مخالف قرآن نيستند

را در جايگاهي قرار داده  خداوند در كتاب و دينش پيامبر«  :فرمايد ميامام شافعي 
كه در قرآن بيان فرموده است و بر مردم واجب گردانيده كه پيرو قرآن و سنت باشند و 
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ه مقصود پروردگار را بيان گويد بلك ف قرآن سخن نميمخال هرگز رسول خدا
   1.كند مي

  2»هرگز سنت مخالف قرآن نيست « : گويد ميو باز 
اگر حديثي براي شما روايت شد و در آن دچار « : پس معني حديث اين گونه است

حديث را بر قرآن عرضه كنيد اگر مخالف قرآن باشد اين معقول نيست  ديد،شكل شم
  » سخن من باشد

 اهللا الزم نيست كه اگر بعضي از احاديث رسول« : گويم بعد از توضيحات گذشته مي
حجيت سنت زير سؤال برود و سنت نتواند يا حق نداشته باشد  ،مخالف قرآن باشند

، چون بيان و سازدها را مقيد  هايش را تخصيص يا مطلق مجمالت قرآن را تفصيل يا عام
بينيم بين كتاب و سنت  ، و اگر خوب دقت كنيم ميچيزهاي ديگر موافق قرآن هستند

تنها دستور داده روايت مخالف حقيقي غير قابل  اكرم  مخالفتي وجود ندارد و رسول
  »جمع با قرآن را رد كنند و اين بدان معني نيست كه احاديث موافق را هم رد كنيم 

كند كه رسول  مي اشاره روايت ديگر از ابن حزم در مورد عرضه كتاب، به اين حقيقت
  روايت از من سه گونه است: خدا فرمود

شود، چنين روايتي را قبول  روايتي كه موافق قرآن است و نمونه آن در قرآن پيدا مي 
  كنيد 

 روايتي كه در قرآن موافق و مخالف ندارد، اين را هم قبول كنيد 

                                           
 .118جماع العلم ص  -  1
 .124ص همان  -  2
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ن مخالفش را پيدا شناسيد و اگر در قرآ روايتي كه مو را سيخ كرده و شما آن را نمي 
  .كرديد آن را رد كنيد 

بينيم روايتي كه در قرآن موافق و مخالف ندارد واجب االطاعه هستند هر چند اين  مي
روايت هم ضعيف است ولي اين از نوع رواياتي است كه صاحب شبهه به آنها استدالل 

  .كند  مي
كه در قرآن بدان بنابراين در اين روايات بطالن حجيت سنت وجود ندارد تا سنتي 

اشاره نشده رها گردد، پس سنت مستقل است چون حكمي است كه مخالف قرآن 
  .نيست هر چند قرآن در آن مورد ساكت باشد 

و ما آتاكم الرسول فخدوه و ما «  :فرمايد بلكه قرآن اجماالً موافق آن است چون مي
  .است  نشدهاين آيه مطلق است و تخصيص  »هناكم عنه فانتهوا 

تواند آن را استنباط  كند كه هيچ كس نمي چيزهايي را از قرآن درك مي ول اكرمرس
  .كنيم كه چنين حكمي در قرآن وجود ندارد  كند و ما گمان مي

در  اي هيچ آيه: غ اهلي از ايشان پرسيده شد فرمودبينيد وقتي در مورد اال مگر نمي

 ةخرياً يره و من يعمل مثقال ذر ةرذفمن يعمل مثقال  «آيه : مورد آن بر من نازل نشده مگر
  .١»رشاً يره 

توانيد از اين آيه حكم گوشت االغ محلي را بدون اعتماد كردن بر سنت  چگونه مي
  استنباط كند ؟ آيا عقل انسان چنين قدرتي دارد ؟

                                           
 .)پيشتر ترجمه آن را ذكر كرديم( -  1
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قرآن همه چيز را بيان كرده ولي عقل ما از درك آن عاجز است : ويدگ ابن مسعود مي
  :دفرماي خداوند مي

 mS  RT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

  _   ^l 44: النحل  

و اين قرآن را به سوى تو فرود ] فرستاديم[ها  با داليل آشكار و نوشته] زيرا آنان را[( 
آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى و اميد كه آنان 

  ).بينديشند
  .ن و سابقين اصحاب است اين نظر يكي از بزرگا

ضعيف و منقطع محسوب مي گردد  روايت ،با اين تأويالت» عرض«اما روايت 
اند ولي با اين حال به پيامبر نسبت  همانگونه كه بيهقي و ابن حزم و ديگران بيان كرده

هر چيزي كه براي شما روايت شد و خوب باشد از من « گويد  دهد چون مي دروغ مي
  »يا نگفته باشم  گفته باشم. است 

نمونه اين روايت ، روايت ربيعه از عبدالملك بن سعيد از « گويد  بيهقي در مدخل مي
اگر حديثي براي شما : رسول خدا فرمود « :گويد  ابي حميد يا ابي اسيد است كه مي

هاي شما بود من از شما به  پذيرفت و موافق اشعار و مژده روايت شد كه قلبتان آن را مي
پذيرفت و از  سزاواتر هستم، و اگر حديثي را شنيدي كه قلب شما آن را نمي آن سخن

  »كرديد من از همه شما از آن دورتر هستم  آن نفرت مي
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بكير از عبدالملك بن سعيد از ابن عباس بن سمل از پدرش روايت كرده است پيامبر 
تنفر نبوديد، شناختي و از آن م اگر حديثي براي شما روايت شد و آن را مي: فرمود 

  »گردد  فرمايد و تنها خير بر زبان او جاري مي پيامبر خير مي
  .تر است  روايت ابي حميد يا ابي سعيد از همه روايات صحيح: گويد بخاري مي

پس حديث ثابت رسول خدا معقول و موافق اصول است و هرگز عقلي كه از خدا 
ر نيستند و هرگز قلب از آنها باشد منكر آن نيست، دستورات رسول و اوامرش تنفر آو

كند و پيرو حكمش  نفرت ندارد، هر كس معتقد به رسول باشد آن را تصديق مي
شود، همانطور كه هر چيزي نزد شرع زيبا و خوب باشد نزد عاقالن هم خوب و زيبا  مي

  .است 
  )پايان كالم بيهقي( .كند  اگر حديث عرض صحيح باشد به اين مفاهيم اشاره مي

از دهان مبارك حضرت بتراود خوب و معروف است و عقل سليم آن را  هر چيزي
پذيرد، ولي بعضي مواقع عقل ما از درك خوبي آن عاجز و ناتوان است، چنين چيزي  مي

بزنيم بلكه اگر  شود مهر ابطال يا عدم حجيت را بر احاديث رسول خدا موجب نمي
ريم و از آن پيروي كنيم و عقل خود راويان حديث قابل اعتماد بودند بايد حديث را بپذي

  .كند  كنيم كه آن را درك نمي متهمرا 
به من خبر داد كه رسول خدا از : گفت ابو اسحاق بن سيار مي: گويد ابن عبدالبر مي

تا كردن دهان مشك به سوي بيرون و نوشيدن از آن، منع كرده، اين چيز براي من خيلي 
؟ اما گفته شده كه مردي مي فرموده استد گفتم چرا چنين حكعجيب بود و با خو

فهميدم كه علت نهي داخل  ،چنين كرده و از آن نوشيد ماري او را گزيد و مرد جان داد
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دانيم تأويل و  شدن مار و عقرب و چيزهاي ديگر است و هر چيزي كه ما آن را نمي
  .تفسيري دارد 

سعد « : روايت كردهعباس از سعد بن معاذ  ابن عبدالبر از سعيد بن مسيب از ابن
  :من در همه چيز مانند مردم هستم مگر در سه مورد: گفته
  ام هر حديثي كه از رسول خدا روايت شده آن را حق و صحيح پنداشته – 1 
  ام  ام تا نماز را تمام كرده هرگز در نماز به چيز ديگري مشغول نشده – 2 
  »ام  بر گشتهام تا  در تشيع جنازه هرگز به سخن كسي گوش نكرده – 3

  .شود  اين خصال تنها در پيامبران يافت مي: گويد  سعد مي
اما حديث طاوس در هر دو روايت منقطع است همانطور كه شافعي و بيهقي و ابن 

اند و اگر فرض كنيم كه صحيح است هرگز دال بر حجيت نبودن سنت نيست  حزم گفته
  .آيد  ميكند كه حكم حالل و حرام تنها در قرآن  و بيان نمي

هدف رسول اكرم در آن حديث از كتاب قرآن نيست همانطور كه بيهقي گفته است 
 – 2شود  نوعي كه خوانده مي – 1باشد  بلكه هدف وحي خداوند است كه دو نوع مي

  .شود  نوعي كه خوانده نمي
كسي از شما متكبرانه « كند حديث  و چيزي كه ما را وادار به اين تأويل و تفسير مي

كند كه تنها قرآن مصدر  است چون حديث به اين معني داللت مي» ... ندلي ننشيند بر ص
  .تحليل و تحريم نيست 

» اُم«كتاب تنها بر قرآن استعمال نشده است، مثالً در  و حتي در سنت رسول اكرم
با كتاب خدا بين شما قضاوت : به پدر مرد زاني فرمود  روايت شده رسول خدا
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شود كه صد ضربه به شالق و تبعيد براي  ايشان در قرآن يافت نميكنم ولي حكم  مي
مرد و رجم زن بوده پس هدف از كتاب، لوح المحفوظ است همانطور كه بعضي از 

  .گفته اند»  ما فرطنا يف الكتاب من يشء« مفسرين در مورد كتاب در آيه 

چون خداوند در و اگر قبول كنيم كه كتاب، قرآن است باز هم براي آنها دليل نيست 

پس حالل و حرام »  و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما هناكم عنه فانتهوا« فرمايد  قرآن مي

  .حالل و حرام خداوند است  رسول خدا
  »هيچكس به سنت تمسك نجويد « فرمايد  اما در مورد روايت دوم طاوس كه مي

من واجب فرموده، هيچكس اموري كه خداوند اختصاصا آنها را بر : به اين معني است
كند ولي  تمسك نجويد و كسي اعتراض بگيرد و بگويد چرا پيامبر آن را بر ما حرام مي

دهد ؟ يا به اين معني كه هيچ كس خودش را با من مقايسه نكند چون  خودش انجام مي
ام  كنم و من خودم اين تفاوت را ايجاد نكرده من چيزي را بر شما حرام و حالل نمي

است، خداوند منان در بعضي چيزها مرا با شما مساوي قرار داده و در  بلكه حكم خدا
  .بعضي چيزهاي ديگر ميان من و شما تفاوت ايجاد فرموده است 

راوي حديث  فقهروايت منقطع است، و ما : گويد امام شافعي بعد از ذكر روايت مي
ند چون ك شناسيم و اگر روايت ثابت شود باز هم مشكلي ايجاد نمي طاوس را مي

گيرند؛ نه اينكه از من چيزي نگيريد بلكه دستور  مردم چيزي را نمي: ايدفرم مي پيامبر
  1.وند هم اين را واجب گردانيده استفرموده كه به او تمسك جويند و خدا

                                           
 .115 – 113جماع العلم ص  -  1
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: پدرش روايت كرده كه پيامبر فرمودعيينه از ابي نضر از عبداهللا بن ابي رافع از  ابن
شد و يكي از شما بر صندلي قدرت بشيند و متكبرانه بگويد من  اگر امر و نهي من بيان«

  .» شناسم تنها پيرو قرآن هستم از امت من نيست اين را نمي
به ما دستور داده كه امرش را بگيريم و از منهياتش دوري گزينيم و خداوند در كتابش 

به دستورات اين را واجب فرموده است پس مردم بايد تنها از خدا و رسول پيروي كنند 
  .آنها تمسك جويند 
دال بر اين است كه رسول خدا هر چند » گيرند  مردم چيزي را نمي« در نتيجه حديث 

باشد و براي مردم جائز نيست كه  قدوه است ولي بعضي اوامر مخصوص خودش مي
مردم « آنها را انجام دهند يا از آنها دوري گزينند، و معني حديث اين گونه مي شود كه 

حقوق و واجباتي كه مخصوص من است تمسك نجويند، چون اگر مخصوص من به 
  »باشد آنها نبايد آن را انجام دهند يا اجتناب وزرند 

آن را از ) 515ص  7 ش 1س (اما روايت وضو بعد از استفراغ تنها در مجله المنار 
از  طرف دكتر صدقي ديديم و متأسفانه دكتر سند و مدرك حديث را بيان نكرده شايد

  1.عصر جديد باشد اختراعات و جعليات
اگر حديث صحيح باشد در جواب روايت اول طاوس پاسخ را بيان كرديم، اما اينكه 

كند، پس الزم است  حديث صحيح باشد يا نه، عقل آن را تأييد : گويد  دكتر مي
ت ايت ضعف و نابودي اسدر نه. مسلمانان آن را مانند يكي از مبادي فكري قرار دهند 

ارزد، خوشبختانه  ل و براهين متقن حجيت سنت اين كالم به پر كاهي نميبعد از دالي
                                           

 .شده است ث در نيل االوطار روايتمتأسفانه استاد قبل از تغيير اين حكم فوت كرد و اال حدي -  1
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پذيرند كه نماينده خدا ميان مردم  عقل مسلمانان سليم است و كالم رسول اكرم را مي
ها واجب است از نماينده  است و كالمش واجب االجرا است همانطور كه براي رعيت

اي به مردم ابالغ نكرده  اه همه جزئيات دستور را در نامهپادشاه پيروي كنند هر چند پادش
  .باشد 

اما . دكتر با عقلش حديث وضو را بپذيردپذيرد و بگذار  عقل مسلمان اين اصل را مي
  .شود و چركين نمي گردد ن با اين ناپاكيها كثيف نميهرگز عقل مسلمانا
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  خاتمه
  

  منزلت سنت نسبت به قرآن: بحث اول م
  

  انواع سنت :بحث دوم م
  

  گذاري استقالل سنت در قانون: بحث سوم م
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  مبحث اول

  جايگاه سنت نسبت به قرآن
  

 در. ار دارند قرآن و سنت از جهت اعتبار و استدالل بر احكام شرعي در يك رتبه قر
اي از سنت جدا  اختالفي وجود ندارد كه قرآن با چند مشخصه :بيان اين مطلب مي گويم

  شود مي
  .رآن از طرف خدا نازل شدهالفاظ ق - 1
  .تالوتش عبادت است - 2
  .ي قرآن عاجز هستند  بشر از آوردن نمونه - 3

نسبت به قرآن ها  در اين مشخصهها را ندارد، پس  ولي سنت هيچكدام از اين مشخصه
  .در رتبه دوم قرار دارد 

شود كه جايگاه سنت در  اما چنين فضلي براي قرآن موجب تفاوت در احتجاج نمي
احتجاج بعد از قرآن قرار گيرد و در تعارض تنها به قرآن استدالل شود و سنت 

  .جايگاهش را از دست بدهد 
چون علت حجيت هر دو، تنها به خاطر نزول آنها از طرف پروردگار است و هيچ 

هاي قبلي را نداشت و  باشد؛ مثالً اگر قرآن مشخصه عوامل خارجي ديگر تأثيرگذار نمي
شد باز هم الزم بود ، قائل به حجيت بودنش باشيم مانند  يگري ثابت مينبوت با چيز د

باشد و الزم است بگويم  كتابهاي آسماني ديگر پس از اين ناحيه سنت همانند قرآن مي
  .اعتبارش از قرآن كمتر نيست 
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اجتهادي هستند و در معرض خطا و  اهللا بعضي از احاديث رسول: اگر گفته شود
شك و گمان  بدونن قرآنيست زيرا  يرند،  در نتيجه سنت مساوي قرآنگ اشتباه قرار مي

  . ولي سنت چنين نيست است
قاعده ما بعد از ثبوت سنت و اقرار پروردگار به كردار و گفتار رسول است : گويم مي 

  .ماند  بعد از ثبوت و اقرار، مجالي براي شك و گمان و خطا و اشتباه باقي نمي
در قرآن آياتي دال بر حجيت  كه الف نيست اين استهمچنين چيزي كه محل خ

سنت فرع قرآن است اما اين مستلزم پايين آمدن  ،سنت وجود دارد؛ بنابراين در اصل
پذير باشد  سنت در اعتبار و استدالل به مرتبه دوم نيست چون اگر چنين چيزي امكان

  .ر گيرند بايد آيات دال بر حجيت سنت نسبت به آيات ديگر در درجه دوم قرا
فرضاً اگر قبول كنيم كه اصل گذشته مستلزم تأخر سنت از قرآن باشد، اما عموماً 

شود، بلكه يا سنت هيچ اصلي غير از قرآن ندارد يا اصل ديگري دارد، اگر  پذيرفته نمي
اصل ديگري داشته باشد پس حجيت سنت متوقف بر كتاب نيست و خودش مستقل 

ت را با عصمت و مشاهده اصحاب و تواتر مقداري از توان سن است، در نتيجه چون مي
  .سنت ثابت كرد فرع قرآن نيست تا اينكه از اعتبار و حجيتش كاسته شود 

نزول كتاب شرط رسالت پيامبر : گويند  افزون بر تمام مطالب گذشته علماء كالم مي
. هستندشرط نبوت  ،و اظهار معجزه –تا به امت ابالغ شود  –نيست بلكه نزول شريعت 

  .اين مسأله روشن شده است )  54ص  1ج  (انطور كه در عقايد نسفي و شروح آنهم
ارسال موسي و رفتن پيش فرعون و دستور دادنش به ايمان و هدايت و فرستادن بني 

اند، به  اسرائيل همراه او، كه همه اينها از شروط نبوت هستند و قبل از تورات نازل شده
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تورات بعد از نابود شدن نزول كنند چون  ه و آن را تأييد ميكالم اشار ديدگاه علماي
فرعون و بيرون رفتن بني اسرائيل از مصر صورت گرفت، ولي قبل از نزول تورات مگر 

معجزه و مخالفت  شدن ؟ حتي بعد از عرضهون و پيروانش اتمام حجت نشده بودبر فرع
حق عذاب و لعنت قلمداد گر و مست فرعون با موسي خداوند فرعون را عاصي و طغيان

  .كند  مي
خالصه حجيت وحي غير متلو، متوقف بر حجيت وحي متلو نيست چون هر دو از 

اند و هر كدام براي خود مستقل هستند، كه تنها اثبات هر كدام  طرف پروردگار نازل شده
شوند كه از طرف  از آنها مهم است كه با معجزه بودن و عصمت رسول هر دو ثابت مي

  .اند  ازل شدهخدا ن
در سنت هم احاديث : گويم  و اگر فرعيت سنت و تأخير آن را در اعتبار بپذيريم مي

  :متواتري وجود دارد كه دال بر حجيت قرآن هستند مثالً حديث 
قرآن و : ام بعد از آن دو هرگز گمراه نخواهي شد من دو چيز را ميان شما جا گذاشته« 

  » رسيد ه حوض كوثر ميشوند تا ب سنت، و از شما جدا نمي
شود؛ در بحث  ثابت نمي اي بدون كالم رسول اكرم توان گفت هيچ سوره حتي مي 

  .ضرورت حجيت سنت اين اصل را توضيح داديم 
گيرد ولي حقيقتاً هر كدام پشتيبان ديگري هستند و  بنابراين قرآن بعد از سنت قرار مي

خواندن و غيره جايگاه قرآن را در  در وحي بودن و استدالل مساويند و معجزه بودن و
اند زيرا آن دو اختالف ندارند و  برد چون هر دو از طرف خدا نازل شده حجيت باال نمي

  .محال است كه قرآن و سنت معارض هم باشند 



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

611

اما تعارض ظاهري اگر داللت هر دو يا يكي ظني باشد يا داللت قطعي ولي زمان آنها 
ن است، و در اين حالت الزم است مجتهد با در نظر يكي نباشد جائز و معقول و ممك

گرفتن قواعد و اصول ترجيح، يكي را بر ديگري ترجيح دهد يا اگر ترجيح ممكن نبود 
  .گردد  توقف كند تا ترحيحي حاصل مي

اما رها كردن يكي از نصوص كتاب و سنت بدون به كار بردن قواعد ترجيح هرگز 
  .ود صحيح نيست و نبايد از آن پيروي ش

و  و مطلق كتاب را با سنت تخصيص و تقييد مي كنند عامبينيم علماء  بدين علت مي
تفسير و  لفظي نمايد و قرآن را خالف ظاهر سنت، كتاب را تأويل و بيان مي: گويند  مي

  . اي پيروي مي شود در سنت هم از چنين قاعدهكه كند همانطور  مي تبيين
استا وجود دارد ولي مرجع خالف چيز ديگري هر چند اختالفات فراواني در اين ر

است مانند ظني بودن خبر واحد و قطعي بودن قرآن پس مرجعش اين نيست ذات سنت 
داند  متأخر از كتاب است چون مثالً كسي كه نسخ قرآن با خبر واحد را جائز نمي

ت شود اگر مرجع در اين اختالف خود سن قرآن با سنت متواتر هم نسخ نمي: گويد  مي
  .تواند سنت را نسخ كند  تنها قرآن مي : باشد بايد گفته شود

كه ) 7ص  4موافقات ج (با در نظر گرفتن مطالب گذشته بطالن كالم امام شاطبي در 
 گردد روشن مي. ت به قرآن در درجه دوم قرار داردسنت در اعتبار نسب: گويد مي
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اند، معلوم است  از او تقليد كرده متأسفانه افرادي مانند عبدالعزيز خولي در مفتاح السنه
  1.شود تر مي كه با تقليد غافل عاقل

  .دهيم كنيم و جواب مي ا را ذكر ميهايي دارد كه آنه البته امام شاطبي شبهه
  

  شبهه اول
قرآن قطعي و سنت ظني است و اگر سنت قطعي باشد اجماالً قطعي است نه « 

ت و هميشه قطعي بر ظني مقدم است پس تفصيالً ولي قرآن اجماالً و تفصيالً قطعي اس
  2»ت مقدم است قرآن بر سن
مگر به  ،بينيم اجماالً و تفصيالً قطعي است اگر به ذات سنت نگاه كنيم مي: جواب 

نسبت اصحاب قرآن و سنت، چه تفاوتي داشتند هر دو از دهان مبارك حضرت تراوش 
نسبت به اصحاب ثابت مي  آيد و مسئله نمي كردند، پس اساس شبهه از بيخ بيرون مي

، بنا بر اين اگر نسبت به اصحاب قرآن و نست تفاوتي ندارند ، با به صحت گردد 
رسيدن سنت نزد مجتهد هم چنين چيزي درست مي شود كه قرآن و سنت را مثل هم 

   . بدانند

                                           
در همان كتاب پرده از عقسده ي خود بر مي دارد كه عمل كردن به ظاهر قرآن و رها كردن سنت است، هر چند مسلمين بر .  1

اعتبار و حجيت سنت اتفاق دارند، اي كاش مي دانستم اگر سنت مبين نيست و در احكام هم استقالل ندارد چه چيزي براي 
وظيفه : ده مسلمين است ، چگونه اين سخنش با سخن ديگر جور در مي آيد كه مي گويدحجيت بودن باقي مي ماند كه عقي

  تبين است؟  پيامبر
 .7ص  4موافقات ج  -  2
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اگر حديث متواتري معارض ايه اي : با توجه به سند و روش روايت سنت مي گويم
ه ي گذشته رد مي گردد، چون سنت متواتر و قطعي الداللة بر ايه ي ظني باشد ، قاعد

الداللة پيشي مي گيرد، يا اگر سنت متواتر بعد از ايه ي ظني الداللة باشد ايه توسط 
سنت منسوخ مي گردد، پس در دو حالت گذشته سنت در مرتبه اول قرار مي گيرد و ايه 

  به ايكه مساوي هم باشند؟ به مرتبه دوم نزول پيدا مي كند، چه رسد
غير متواتر ظني هستند و قاعده ي شما هم نقض مي و اگر گفته شود روايت ديگر 

ظني بودن روايات ديگر در قطعي بودن اين روايت كه با آيه معارض : گويم  ، ميگردد
است تأثيرگذار نيست پس مقارنه قرآن و سنت در اعتبار از نظر اجمالي و تفصيلي جائز 

  .كند  ما را تسليم نمي نيست و
سازد چون اگر اصالً سنت  و اگر سنت متواتر كم باشد به اصل دعوي زياني وارد نمي

توانستيم آن را فرض و قاعده را تطبيق كنيم و به اثبات  داشت آيا نمي متواتر وجود نمي
  .آن بپردازيم 

خصيص كند ي عامي را ت و اگر روايت آحاد باشد احتمال دارد كه خاص باشد و آيه
كه ظني است، پس هر كدام از آيه و حديث ضعف و قوتي دارند، در نتيجه با هم 

حديث ترجيح بال مرجع است، بنابراين الزم است انها  يامساوي هستند و رها كردن آيه 
  . نمايمرا جمع كنيم و حكم هر دو را اجرا 

قبول است و قابل اگر خبر واحد در يكي از اصول قرآني قرار گيرد : اگر گفته شود 
احتجاج اما اگر چنين نباشد بايد در مورد آن توقف كنيم چون در اين حالت مخالف 
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اصول شريعت است و چنين مخالفتي جائز نيست، زيرا گواه و شاهدي از اصول و 
  . قواعد ندارد و هر چيزي كه داراي چنين وضعيتي باشد در حكم سقوط است

همراه قاعده قرآني نباشد مخالف اصول شريعت است اگر : گوييد  اينكه مي: گويم  مي
غلط مي باشد چون اصول شريعت به اين اذعان دارند كه عمل كردن به خبر ثابت شده 
توسط ظن مجتهد جائز است هر چند قاعده قطعي هم آن را ثابت نكرده باشد، در باب 

عدالت كه وديم سوم بحث شبهه سوم براي اثبات اين اصل دليل ارائه كرديم، و بيان نم
راوي در اثبات خبر در نظر شرع كافي است و اال هرگز روايتي براي ظن مجتهد به 

 چرا قاعده فقط در قرآن حصر شود و سنت: گويم و بعد از اين مي. رسيد  نميثبوت 
  ؟اي باشد نتواند بنيانگذار قاعده

  شبهه دوم
بين باشد در درجه دوم سنت يا مبين قرآن است يا حكمي افزون بر قرآن دارد، اگر م

شود ولي عكس  مي) سنت ( موجب سقوط مبين ) قرآن ( قرار دارد چون سقوط مبين 
گيرد، و اگر مبين  قضيه صحيح نيست و هر چيزي اين گونه باشد در درجه دوم قرار مي

قرآن نباشد اعتبار ندارد مگر اينكه در قرآن يافت شود و اين هم به اعتبار قرآن اشاره 
  .كند  مي

گوييم با  ؟ اگر هدفش نسخ است ميظور از سقوط مبين چيستمن: گوييم مي: جواب
شود در  ، چون وقتي مبين نسخ مي)قرآن ( وحي ديگر،  وحي آن را ساقط كرده نه مبين 

  .شود كه مبين آن است نه ظاهرش يحقيقت معني آن نسخ م
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ست قبول نداريم كه مبين ساقط ولي اگر هدفش از سقوط وارد نشدن مبين در قرآن ا
شود  شود و اعتبارش را از دست بدهد ، در اين حالت تنها به مبين بيان كننده گفته نمي

رساند، مثالً اگر فرض كنيم در قرآن دستور نماز وارد  و اين زياني به اعبتارش نمي
شويم كه نماز  ميداد متوجه  شد و رسول اكرم با كردار و گفتار آن را به مردم ياد مي نمي

  .واجب است 
) تفصيل شده ( اما اگر كردار و گفتار پيامبر مشتمل بر تفاصيل بود و به مفصل 

دهد و  دانيم چه چيزي را تفصيل مي شود چون نمي كرد چيزي فهميده نمي اي نمي اشاره
شناسيم، حاال عدم فهم سنت به اين خاطر است نه به اين دليل كه سنت  مفصل را نمي

  .نيست و امكان ندارد از رسول خدا صادر شود حجت 
اگر هدفش نسخ باشد . آيد مبين سقوط مبين الزم نمياز سقوط : گوييد اما اينكه مي

شود و اگر هدفش عدم ورود مبين  نسخ مي) مبين ( بيان كرديم كه در حقيقت معني آن 
ممنوع است و اگر هدفت  ؟ اگر هدفت امكان باشدسقوط مبين يعني چه: گويم  د ميباش

آيد قبول است اما مبين به تنهايي  بر پاي دليل بر داللت حكم اجمالي باشد تا مبين مي
  ؟اي دارد كه قابل اجرا نباشد ايدهچه ف

هر چيزي اين « گويد  شود كه مي كالم شما پذيرفته نمي: اگر همه اينها را قبول كنيم
وط و عدم آن وقتي ممكن است كه تابعيت چون استلزام سق» گونه باشد مقدم است 

اصل و فرع مجرد باشد نه تابعيت و وابستگي ضعيفي كه ياراي معارضه متبوع قوي 
خودش را ندارد، بلكه مبين بودن يكي هنگام تعارض مستلزم تقديم بر مبين است بدين 

  :علت افرادي كه قائل به تقديم سنت هستند به آيه
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 mS  RT    W     V   U  ]   \  [  Z  Y  X

  _   ^l 44: النحل  
  .كند  كند كه سنت بر كتاب قضاوت مي اند چون آيه بيان مي استناد كرده

قاضي بودن سنت بر كتاب به « : گويد كه مي)  10ص  4ج : موافقات(اما جمله سوم 
معني تقديم سنت نيست بلكه بدين معني است كه سنت مبين قرآن است و به منزله 

كند  باشد نه اينكه سنت بدون كتاب حكمي را اثبات نمي مفسر قرآن مي شارح و
كنيم، در چنين  ي را بيان كند ما بدان معني عمل مي همانطور كه اگر امام مالك معني آيه ا

را پشت سر  ام و كالم خدا حالتي درست نيست كه بگويم ما به كالم مالك عمل كرده
ا نكرده بلكه گفته هر دو مانند هم هستند و هر دو در اين قول كتاب را ره» ايم  گذاشته

  .دليل بايد عملي شود و هيچكدام رها نگردند 
  به مذهب مخالفش اعتراف كرده. اين در سنت تعبير شده است : گويد  اما اينكه مي
قبول است ولي مخالف مذهبش » سنت اثبات كننده حكم نيست « : گويد  اما اينكه مي

كند باطل است و قياس سنت  ين است تنها قرآن حكم را ثابت ميباشد، اگر هدفش ا مي
بر تفسير مالك غلط است چون قول مالك حجت نيست ولي تفسير سنت وحي و 

  .حجت است 
گذاري سنت به دليل است پس  اختالف تنها در نام: كنيم و اگر اين را هم قبول

گذارد و آن را  تأثير مياختالف لفظي است و بر معني آن متفق هستيم كه سنت در قرآن 
  .كند  خالف ظاهر تفسير مي
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اگر قبول كنيم كه مبين مقدم بر مبين است : گويم گرديم و مي اصل شبهه بر مي حاال به
پذيريم، بلكه وقتي قابل جمع نبودند چون اجرا كردن هر دو بهتر و  مطلقاً آن را نمي

ست يا بعضي از سنت مبين شايسته است همچنين بعضي از قرآن مبين بعضي ديگر ا
بعضي ديگر از سنت است، آيا معقول است كه در هر دو حالت مبين مقدم بر مبين باشد 

كرديم بگويم با  اصالً آيا درست است بعد از اينكه به بيان كننده و بيان شونده اعتراف
  ؟هم متعارض هستند؟ اصالً تعارض ممكن است

نباشد و براي تشخيص مبين نبودنش بايد ثابت  اگر سنت مبين« : گوييد  اما اينكه مي
بدون شك منظورت اين است كه در قرآن » شود كه معني آن در قرآن يافت نمي شود 

پذيريم ولي اين به معني  مخالف آن يافت نشود، اگر منظورت اين باشد ما هم آن را مي
گيرد ضعف سنت نسبت به كتاب نيست بلكه چنين چيزي در انواع وحي بايد صورت 

تا آيات همديگر را بيان كنند چون ممكن نيست بين احكام خدا اختالف موجود باشد و 
اگر هدفت مخالفت ظني باشد قبول نداريم كه نبودنش در قرآن را به شرط بگيريد بلكه 
شايد معني آن در قرآن يافت شود ولي ما آن را پيدا نكنيم همانگونه كه اگر بين بعضي 

ي وجود داشته باشد بايد يكي از آنها را تأويل كنيم و با هم جمع از آيات اختالف ظاهر
  .شوند تا بدونه دليل يكي از دالئل رها نشود 

  شبهه سوم
كه پيامبر  بعضي دالئل وارده از سنت به تقديم قرآن داللت دارند مانند حديث معاذ

ن يافت نشد با قرآن اگر در آ: گويد كنيد مي چگونه قضاوت مي: فرمايد خطاب به او مي
  .كنم در سنت و اگر در آن هم پيدا نكردم بدون كوتاهي اجتهاد مي



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

618

نگاه كن آنچه از قرآن برايت بيان شد و از هيچ « : گويد يا حديث عمر به شريح مي 
يا » كس نپرس، سپس اگر در كتاب خدا مسأله بيان نشد از سنت پيامبر پيروي كن 

  1.اسن روايت از ابن مسعود و ابن عبنمونه اي
و اگر حديث صحيح باشد بايد ايگونه  2دانند بعضي آن حديث را موضوع مي: جواب

پردازد بدونه شك استخراج  زودتر به موضوع مي تر است و تأويل شود كه قرآن آسان
  .تر است از قرآن نسبت به سنت آسانحكم 

اين چون سنت متواتر بر ظاهر قرآن مقدم است و خود معاذ : اين تأويل واجب است 
را از رسول اكرم مشاهده كرده است و اگر خبر آحاد هم باشد احتمال دارد خبر قطعي 

ي قرآن ظني الدالله باشد پس آيه و حديث واحد مثل هم هستند  الدالله باشد، وقتي آيه
و درست نيست بدون در نظر گرفتن قواعد ترجيح يكي از آنها را بر ديگري ترجيح 

اي حمل شود كه هيچ سنتي  يح بايد بر نص واضح الداللهاما كالم عمر به شر. دهيم 
  .معارض او وجود ندارد و همچنين بايد فراموش نكنيم كالم عمر حجت نيست 

                                           
 .8 – 7ص  4موافقات ج  -  1
 ..البته حديث موضوع نيست بلكه كامالً صحيح است  -  2
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  انواع سنت
  

معلوم است كالمي كه از طرف خداوند نازل شود اختالفي راجع به آن وجود ندارد و 
اند، پس ممكن  شدههمچنين معلوم است كه قرآن و سنت از طرف پروردگار نازل 

نيست سنت صحيح رسول مخالف قرآن باشد، و اگر ظاهراً خالفي بين آنها ديده شود 
  .علتش فهم نكردن دقيق آنها است و اال هر دو يك معني دارند 

بنابراين سنت از لحاظ داللت بر معاني قرآني و غير قرآني سه نوع است همانطور كه 
 و جمهور علماء پيرو او شدند و ابن قيم در طرقفرمايد؛  امام شافعي در الرساله مي

  .الحكيمه بدآنها تصريح كرده كه نوع چهارم وجود ندارد  
كند از لحاظ اجمال و  سنتي كه مانند قرآن از تمام لحاظ بر حكم داللت مي: نوع اول 

« كند مثالً حديث  تفصيل و شرح و بيان موافق قرآن است و مفاهيم قرآن را تأكيد مي

و آتوا  ةاقيموا الصال «و آيه . اسالم بر پنج اصل بنا شده است » االسالم علي خمس بني 
و هللا عيل الناس حج البيت من  «و آيه »  منوا كتب عليكمآهيا الذين أيا « و آيه »  ةالزكا

كنند ولي  كه بر وجوب نماز و زكات و روزه و حج داللت مي»  استطاع اليه سبيالً 

اني حالل نيست مگر با رضايت مال هيچ انس« ه است و يا حديث كيفيت آنها بيان نشد
  :موافق آيه» خودش
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 m    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k

  |  {  z  y  x  wl 188: البقرة  
اموال خود را با باطل نخوريد و خود را با آن به حاكمان نزديك نكنيد تا گروهي (  

  ).د و خودتان بدانيداز شما اموال مردم به ناحق نخورن
در مورد زنان از خدا بترسيد چون آنها نزد شما فقير هستند و آنها را با « يا حديث  

  :موافق آيه» اند  ايد و با كلمه پروردگار آنها بر شما حالل شده امانت خدا گرفته

 m¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z¥    ¨    §    ¦

±      °  ¯  ®      ¬  « ª ©²  ´  ³µ             ¸  ¶

   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹l 19: النساء  
و  ،ايد براى شما حالل نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد اى كسانى كه ايمان آورده(

بريد ] از چنگشان به در[ايد  آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان داده
و اگر از  ،و با آنها بشايستگى رفتار كنيد ،شكارى شوندمگر آنكه مرتكب زشتكارى آ

داريد و خدا در آن مصلحت فراوان  آنان خوشتان نيامد پس چه بسا چيزى را خوش نمى
  ).دهد قرار مى

كند مجملش را تفصيل و مشكلش را توضيح  سنتي كه كتاب را بيان مي: نوع دوم 
  :اند يا احاديثي كه آيه ج را بيان كردهدهد مانند احاديثي كه كيفيت نماز و روزه و ح مي
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a  `  _b  n  m     l  k  j  i  h   g  f  e  d  co       p
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ab    j  i   h  g   f  e  d      cl   187: البقرة   

همخوابگى با زنانتان بر شما حالل گرديده است آنان براى شما  رمضاندر شبهاى ( 
دانست كه شما با خودتان ناراستى  خدا مى ،لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد

در شبهاى ماه [پس اكنون  ،كرديد پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت مى
با آنان همخوابگى كنيد و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب  ]توانيد رمضان مى

 ،بر شما نمودار شود] شب[كنيد و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه 
و در حالى كه در مساجد معتكف  ؛شب به اتمام رسانيد] فرا رسيدن[سپس روزه را تا 

بدان ] زنهار به قصد گناه[د احكام الهى پس حدو درنياميزيد اين است] با زنان[هستيد 
باشد كه پروا پيشه  ،كند نزديك نشويد اين گونه خداوند آيات خود را براى مردم بيان مى

اند، يا احاديثي كه منظور از كنز را در  را به سفيدي روز و سياهي شب تفسير كرده، )كنند
  :آيه
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 m`    k  j   i  hg f  e d  c   b  a

 o  n m  l pq     v  u  t  s r

  ~  }  |  {  z  y  x     wl 34: التوبة  
ايد بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به  اى كسانى كه ايمان آورده( 

دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه  از راه خدا باز مى] آنان را[خورند و  ناروا مى
بيان ، )ايشان را از عذابى دردناك خبر ده ،كنند مىكنند و آن را در راه خدا هزينه ن مى

باشد، كه منظور از آن عدم پرداخت زكات بيان كرده  كرده است كه ندادن زكات مي
  .است
  :يا دست را در آيه 

 mX   W  V         U  T  S  R   Q  P  OY      [  Z

  ]   \l 38: المائدة  
د دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ان و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده( 

  .را به دست راست تفسير كرده، )ببريد و خداوند توانا و حكيم است
را مقيد به تتابع فرموده و مراد از ظلم را در » فكفارته ثالثه ايام « و سه روز كفاره آيه  

  m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al  :آيه
  82: األنعام

و ، امنيت از آن آنان است، اند كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده كسانى( 
  يافتگانند ايشان راه
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به شرك تفسير كرده است اكثر سنت از اين نوع هستند، بدين علت سنت را مبين  
  .اند  قرآن توصيف كرده

الف كند كه قرآن از آن سكوت كرده ، و موافق و مخ حكمي را بيان مي: نوع سوم 
دانند يا احاديثي  نصي بر آن نگذاشته است مثالً احاديثي كه رضاع را موجب تحريم مي

اند، يا تشريع شفعه و رهن و ميراث  اش را حرام دانسته كه جمع بين زن و عمه و خاله
شكند و  مادربزرگ و رجم زاني محصن و كفاره بر دوش كسي كه حرمت رمضان را مي

  چيزهاي ديگر 
مرتبه « سامي از اين تقسيم سه گانه اعتراض گرفته است و گفته  اما صاحب فكر

چهارمي هم وجود دارد كه سنت متواتري است و در ديدگاه جمهور قرآن را نسخ 
  :آيه» وصيت براي وارثان نيست » ال وصيه لوارث « كند مانند حديث  مي

 m     ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²   ±  °   ¯®

»  º¼    À  ¿  ¾  ½l 180: ةالبقر   
هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسد ، اگر دارايي فراواني از خود به جاي ( 

گذاشت وصيت بر شما واجب است براي پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته وصيت 
  .، را نسخ كرده است )كند اين حق است بر متقيان

  :آيه »عقوبت بكر زاني صد ضربه شالق و يك سال تبعيد است « يا حديث 

 mR    Q  P    O       N  M  L  KS             \   [  Z  Y  X   W  V   U   T

`  _  ^  ]a    g  f  e  d  c   bl 2: النور  
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به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان ( 
د و بايد گروهى از مؤمنان در دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكني] كار[در  ،داريد

  .را نسخ كرده ، )كيفر آن دو حضور يابند
يعني اگر حاكم تنها صد ضربه شالق را اجرا كند موافق قرآن و مخالف سنت عمل 

اعالم كرده است اين نوع محل نزاع حنيفه و بقيه مذاهب ديگر است ابن قيم در 
  1.خوب توضيح داده استرا اين مسأله الموقعين 
قسم چهارمي وجود دارد كه بقيه مذاهب غير حنيفه : كند  ا اين گونه آغاز ميسخن ر

دانيم كه سنت مخالف  اما مي» سنتي كه دال بر مخالف قرآن است « اند  آن را پذيرفته
  .قرآن نيست و هيچ مسلماني اين را نگفته است 

) 380ص2ج(قيم در اعالم الموقعيناز كالم ابن » فكر سامي « اما آنچه صاحب 
باشد چون هرگز  فهميده كه در مذهب حنيفه سنت مخالف قرآن است باطل و ناروا مي

  .شود اند و اصالً از مذهبشان اين درك نمي حنفيه چنين چيزي را نگفته
كند،  زياده نص كه بعضي از افراد عام را خارج مي: گويم  براي توضيح اين مسأله مي 

متأخر و منفصل باشند در تعين آن بين  اگر متصل به نص باشند تخصيص است و اگر
كند و ديگران  گويند آن را نسخ مي حنيفه و ديگران اختالف ايجاد شده حنيفه مي

  .كند  عام متقدم را تخصيص مي: گويد  مي
اند پس در احكام نسخ و تخصيص بين  هر كدام از گروه به ديدگاه خود عمل كرده

  آنها اختالف درست شده است
                                           

 .282ص  2اعالم الموقعين ج  -  1
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كند، ولي قرآن هر  ت كه خبر واحد قرآن و سنت متواتر را نسخ نميمثالً درست اس
تخصيص : گويد  خبر واحد باشد غير حنيفه مي» زياده«نمايد، اگر  دو را تخصيص مي

تواند آن را تخصيص كند چون منفصل است و  گويند نمي كند ولي حنيفه مي مي
گز كتاب را نسخ تواند آن را نسخ كند چون خبر واحد است و خبر واحد هر نمي
برد  كند، پس در واقع مخالف هم هستند و كتاب صحت خبر واحد را زير سؤال مي نمي

اند چون سنت مخالف  گويم خبر واحد دروغ است كه بر زبان رسول ساخته در نتيجه مي
قرآن نيست، پس روشن شد آنها قائل به سنتي نيستند كه مخالف قرآن باشد؛ اگر حاكم 

شود مخالف سنت عمل كرده  كم قرآن را اجرا كند به او گفته نميحنفي مذهب تنها ح
شود موافق  است چون نزد آنها مخالف قرآن سنت نيست بلكه خطاب به حاكم گفته مي

  .قرآن و سنت صحيح رسول اكرم است 
دانند چون مخالفين حنفيه در  هر چند مخالفين آنها خبر را ثابت و صحيح مي

كند  گويد خبر واحد قرآن را تخصيص مي اند و مي گرفتهتخصيص، اتصال را به شرط ن
  .زند  چون معارض عام و خبر واحد ظاهري است و به صحت خبر آحاد لطمه نمي

نزد حنفيه سنت « گويد  كه مي» فكر سامي « اما اينكه در برداشت و فهم صاحب 
اگر : گويند  باز هم باطل و ناروا است چون آنها مي» متواتر و خبر واحد مساوي هستند 

تواند بعضي از افراد نص را نسخ كند و حاكم حق مخالفت  سنت متواتر باشد مي» زياده«
  .با سنت متواتر را ندارد 

  شويم حكم زياده از سه حالت به در نيست  پس متوجه مي
  خبر واحد كه همان زياده بر نص است، ثابت نيست مانند ديدگاه حنفيه.  - 1
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  ر حنفيه در مورد حديث متواترناسخ است مانند نظ.  - 2
  ه است يفمخصص است كه ديدگاه غير حن.  - 3

  بنابراين اگر زياد صحيح باشد يا ناسخ است يا مخصص
كنند كه قرآن در مورد  ناسخ و مخصص هر دو مبين كتاب هستند يا حكمي را بيان مي

اه آن سكوت فرموده و هرگز درست نيست گفته شود مخالف قرآن است، اگر خوب نگ
   .كنند  كنيد ناسخ و مخصص يا مبين قرآن هستند يا حكم مستقلي را بيان مي

متصل باشد يا منفصل حكم عام را در بعضي از افرادش حصر : توضيح مخصص 
نمايد كه هدف عام تنها همين افراد بوده نه همه مصاديقش، و حكم  كند يعني بيان مي مي

ا از حكم افراد خارج شده سكوت فرموده، گردد ام آيه بر افراد تخصيص شده اطالق مي
بدون . كرد آمد كه حكم افراد خارج شده را بيان نمي همانطور كه اگر عام به صورتي مي

  .شك از حكم خارج عام سكوت اختيار نموده است 
پس مخصص داللت ديگري هم دارد كه حكم افراد خارج شده از عام مخصص را 

  .ده است بيان كرده كه عام آن را بيان ننمو
قبل از استثناء قوم شامل جاهل و » همه قوم آمدند مگر جاهالن « اگر بگويم : مثالً 

عالم است، وقتي كه استثناء مخصص ذكر شد آن وقت هدف از قوم عالمان است نه 
اي به حكم  علماء آمدند، اما اين تعبير اشاره: جاهالن مانند آن است كه متكلم بگويد 

ورد آن سكوت اختيار كرده، ولي وقتي استثناء ذكر شد هم بر جاهالن ندارد و در م
  .كند هم بر بيان حكم مخالف عالم، كه نيامدن جاهل است اخراج افرادي داللت مي
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شود تا اينكه استثناء گفته  نيامدن جاهالن فهميده نمي» قوم آمدند « جمله از  هرگز
  اهالن را بيان نكرده باشد ؟نشود ،حاال مگر جمله استثناء حكم مستقلي كه نيامدن ج

  :بعد از نزول آيه وقتي كه پيامبر: بنابراين مثال

   24نساء »  احل لكم ماوراء ذلكم«  

اش  جمع بين زن و عمه يا خاله« فرمايد  مي» غير از اينها براي شما حالل هستند « 
آيه بر  باشد، بعضي از افرادش مي» ماوراء ذلكم « گردد كه هدف  بيان مي» حرام است 

كند كه بعضي از آن حالل است ولي در مورد بقيه سكوت اختيار كرده  اين داللت مي
گشت و توسط  است، همانطور كه اگر صيغه عام آن روايت شود شامل همه آن نمي

شود، پس حديث بر حرام بودن بعضي  حديث مخصص مراد آن خوب فهميده مي
  .كند داللت مي

كند كه حكم اولي زمانش به پايان رسيده است نص  مي بيان: و مثالي ديگر براي نسخ 
منسوخ دال بر اين است كه حكمش از زمان نزول تا زمان نزول ناسخ ادامه داشت اما در 
مورد زمان بعد از نزول ناسخ سكوت اختيار كرده است و نفياً و اثباتاً چيزي بيان نكرده، 

يا چه حكمي دارد ؟ حتي اگر ولي آيا بعد از نسخ، حكم منسوخ حالل است يا حرام 
اگر واجب نسخ شد حكمش به صورت : گويند  مذهب آنها را هم اختيار كنيم كه مي

دانيم كدام نوع از جواز است ، مباح يا سنت ؟ ناسخ  ماند باز هم نمي جائز باقي مي
  .دارد آيد و حكم تازه را بيان مي مي
باطل است » فكر سامي « احب كه ديدگاه ص: شويم  با همه مطالب گذشته متوجه مي 

  .و گمانش در مورد نوع چهارم سنت از كالم ابن قيم اشتباه بوده 
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هر چند امكان دارد كه گفته شود نوع چهارمي هم وجود دارد ولي نه آن چيزي كه 
كه آن نوع چهارم سنت بيان شده توسط قرآن است، يعني : گويد  صاحب فكر سامي مي

كند يا مطلق سنت را مقيد  م را بعضي مواقع تخصيص ميقائل هستند كه قرآن سنت عا
سازد هر كدام از اين دو حالت نوع ديگري از سنت هستند كه در سه نوع گذشته  مي

  .جايي ندارند 
امكان  سنت مبين قرآن است بنا به حالت كثرت و عموم است، اما: گويند  اينكه مي

  .بعضي مواقع قرآن مبين سنت باشد دارد 
باشد، ولي نوع  دوم از تقسيم سه گانه گذشته مورد اتفاق همه مسلمانان مي نوع اول و

بدان تصريح كرده  )91الرساله ص (شافعي در امام سوم مختلف فيه است همانگونه كه 
شناسم مخالف اين تقسيم سه گانه باشد  هيچ كس از اهل علم را نمي« : است و فرموده

  1.دارند در مورد دو قسم اول و دوم علماء اتفاق
  از آنچه در كتاب آمده و سنت هم بدان اشاره كرده: نوع اول عبارت است

آنچه كتاب به صورت اجمالي آنرا بيان فرموده و سنت آنرا بيان و تفصيل : نوع دوم
  داده است 

آنچه رسول اكرم آن را بيان كرده و قرآن به آن اشاره : نوع سوم كه مختلف فيه است
 .نكرده است 

                                           
يم كه در مورد حجيت سنت اجماع صورت گرفته و اال امام چنين نمي فرمود ، بنا بر اين با توجه به كالم امام متوجه مي شو.  1

اختالفي كه امام در جماع العلم ذكر مي كند در مورد چگونگي اثبات سنت است نه حجيت و يا عدم ان ، همانگونه در كه در 
 .مورد بيان و رد ديدگاه حضري بگ اين مطلب را بيان كرديم 
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خداوند طاعت او را هم مانند طاعت خودش : گويند  وع آخر گروهي ميدر مورد ن
شود كه در كتاب در مورد  قرار داده و مقدر فرموده كه چيزهايي توسط رسول بيان مي

  .آن سكوت اختيار شده است 
پيامبر هر چيزي را بفرمايد حتماً در كتاب خدا وجود دارد مانند : گويند گروه دوم مي 

  :فرمايد  از و بيوع و معامالت و چيزهاي ديگري چون خداوند ميتعداد ركعات نم

 m  o   n  m  l  kl1  

 m[  Z  Y  X  W\  l2  
به سوي او ابالغ شده  زيرا رسول خدا هر چيزي را حرام يا حالل كند از طرف خدا 

  .است
آن نوع سنت هم با رسالت خدا آمده و با دستور خدا « گويند  و گروه ديگري مي

  » شده است إثبات 
خداوند اين نوع سنت را به او القاء كرده پس هر چيزي كه « گويند  و گروهي هم مي

  »شود  سنت ناميده مي ،به او القاء شده و قرآن نيست 
شويم كه گروه اول و سوم و چهارم  از نقل اقوال علماء در مورد نوع سوم متوجه مي

الف دارند آيا پيامبر با توفيق قائل به استقالل سنت هستند ولي در اين مورد اخت

                                           
 188يه سوره بقره آ.. ديگر را به ناحق نخوريداموال هم.  1
   275يه سوره بقره آ... را حرام كرده است خداوند بيع را حالل و ربا.   2
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شود يا به او  كند يا به او وحي مي گذاري مي پروردگار به صواب خودش مستقالً قانون
، فقط قول دوم مخالف –شود  البته اختالف در اينجا بررسي نمي –شود   الهام مي

شويم كه بحث استقالل يا عدم  استقالل سنت است بنابراين به بحث سوم منتقل مي
  .قالل سنت است است



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

631

  :بحث سومم

  گذاري استقالل سنت در قانون
  

؟ يعني واجب است بدان عمل شود؛ اگر از نوع سوم باشد اين معني استقالل چيست
همان بخشي است كه قرآن در مورد حكمش سكوت اختيار كرده و بر موافقت و 

  .ه استمخالفتش نصي نگذاشت
در اين مورد اختالف وجود داشته  از كالم امام شافعي متوجه شديم كه بين سلف

  1.داست، و شاطبي و مقلدش در عصر حاضر مخالف استقالل سنت هستن
ديث و صادر شدنش از رسول آيا اختالف در مورد صحت ح: خواهيم اوالً بگوييم مي

؟ يا بر صحت حديث اتفاق دارند؟ امادر حجيت بودنش دچاراختالف شده خدا است
از رسول صادر نشده هم : گويند تالف دارند؟ يعني هم مي؟ يا در هر دو مورد اخاند 
  .گويند به فرض صحت آن قابل احتجاج نيست مي

 4ش 7س(آنچه از مقاله استاد عبدالوهاب خالف در مجله قانون و اقتصاد : مي گويم
شود اين است كه در حجيتش اختالف دارند نه در صحتش، اما  برداشت مي )601ص

پيدا نكردند در حالي كه هر دو وحي سنت مبين از سنت وقتي راهي براي تشخيص 
گيري خود را در مقابل مردم  خواستند موضع هستند،)  پيامبر ( خداوند به انسان معصوم 

                                           
. گويد خالف لفظي است  مي زم است بدانيم كه مخالفت امام تنها در ظاهر و استدالل است چون در پايان مسئلة چهارمال - 1

 .مي نمائيم كه كسي به چنين چيزي دهان نگشوده استاين مطلب را ثابت مي كنيم و بيان 
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اي پنهان سازند از نظر و ديدگاه خود پشيمان  درست كنند و مذهب خود را زير پرده
از رسول اكرم صادر  هر چيزي: شدند و اتفاق بر صحت را انكار كردند و گفتند 

شود مبين است و چيزي كه ظاهراً مستقل است در حقيقت اين هم مبين كتاب  مي
باشد و تالش كرد براي اثبات ادعاهاي خود دالئل تراشي كنند كه بعداً انها را ذكر  مي
  .كنيم  مي

كند كه آنها در ابتداي كار مخالف صدور  ولي شافعي از طرف مخالفين بيان مي
هيچ سنتي وجود ندارد مگر « گويند  بودند چون مي قل از رسول اكرمحديث مست

مسئله سوم در  )12ص  4موافقات ج (كالم امام شاطبي در » اينكه مرتبط به قرآن باشد 
هيچ حديثي وجود ندارد مگر اينكه قرآن اجماالً « گويد  اين حول و حوش است كه مي

  »يا تفصيالً به مفهوم آن اشاره كرده است 
در عبارت شافعي دال بر اين است كه » هيچ سنتي وجود ندارد « دف از جمله ه

. چيزي تشريع نشده و از طرف پروردگار ابالغ نگشته مگر اينكه اصلي در قرآن دارد 
بنابراين اگر حديثي صادر شد و اصلي در قرآن نداشت نه دليل است نه قانون و نه 

رند حجت و برخي ديگر كه اصل ندارند حجت ، بعضي از احاديث كه در قرآن اصل دا
  .حجت نيستند 

خالف ذكر شده حاكي از اين است كه  پس آنچه در الرساله و موافقات و مقاله استاد
آنها قائل به صدور روايت از رسول هستند شايد استاد به تصريح آنها اطالع پيدا كرده و 

  .آن را ذكر فرموده ولي ما آن را پيدا نكرديم 
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صادر شد و اصلي  اگر روايتي از رسول خدا: گويم  ت به مخالفان ميدر هر صور
  ؟يت يا عدم حجيت آن چه نظري داريددر قرآن نداشت در مورد حج

خواهند اثبات كنند پيامبر  گردد اين است كه مي چيزي كه از تالش آنها مشخص مي
ي را به اصل تنها وظيفه تبين دارد و قرآن همه احكام را بيان كرد و بايد هر حديث

  .نيستم دهند كه نيازمند آن قرآنيش برگردانند و در اين ميدان تكلفي به خرج مي
بودند كه صدور از رسول شرط حجيت است، و تنها چيزي از رسول  اما اگر معتقد مي

نياز  گشت و از تالش آنها بي شود كه مبين باشد ديگر اختالف بدون فائده مي صادر مي
  .متفق هستند هر حديثي كه صحتش به اثبات برسد حجت است شديم چون با ما  نمي

گيريم و در مسائل ذيل به  به هر حال ما براي احتياط بدترين فرض را در نظر مي
  .پردازيم  مي يقتجست و جوي حق

  آيا عقالً و شرعاً استقالل سنت جائز است؟.  1
  گذاري ثابت شد؟ آيا استقالل سنت در قانون.  2
  .تقله از رسول اكرم صادر گشته است؟ آيا سنت مس.  3

  دهيم  كنيم و آنها را تك تك جواب مي هاي مخالفين را ذكر مي بعد از آن، شبهه

  

  گذاري جواز استقالل سنت در قانون – 1
  ز است سنت مستقل باشدحقيقتاً با داليل زير عقالً و شرعاً جاي

فت، ولي در واقعيت گر بود پيروي از سنت مستقل صورت نمي اگر درست نمي: الف
جامه عمل به تن پوشيده است همانطور كه بيان آن نسبت به شريعت ما و سنت رسول 
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در . آيد، و ضمناً در شريعت موسي و ابراهيم چنين چيزي به وقوع پيوسته است  مي
شريعت موسي همانطور كه توضيح داديم موسي قبل از نزول تورات فرعون را دعوت 

ايت شود و بر او اتمام حجت كرد و در نهايت بعد از اتمام كرد و از او خواست هد
حجت خداوند او را به خاطر عصيان و نافرمانيش نابود كرد، همه اينها سنت موسي بود 

  .و كتاب تورات بعد از اينها نازل شد 
چون خداوند او را در خواب مكلف كرد كه پسرش را : اما در مورد حضرت ابراهيم

را مكلف به پيروي نموده و هر دو جوانمردانه دستور پروردگار را قرباني كند و پسرش 
  كند امتثال كردند و به خاطر همين امتثال و پيروي آنها را به احسان متصف مي

چنين دستور امكان ندارد در صحف ذكر شود چون ابتالء و آزمايش است و خداوند 
  . در خواب به او دستور داد 

  :فرمايد خداوند مي

 m  G  FL  K   J  I  HM    S  R  Q  P        O  N

  \  [  Z  Y  X  W  V   U  Tl 107 - 104: الصافات  
تو خواب را راست ديدي و دانستي ما اين گونه به ! اي ابراهيم : فريادش زديم كه (  

ما قرباني . ها مسلماً آزمايشي است كه بيانگر است  اين. دهيم  نيكوكاران پاداش مي
  ).شمندي را فدا و بالگردان او كرديمبزرگ و ارز

اين دو رسول كمتر از رسول اكرم نيستند چون هر كدام از آنها به غير از سنت، كتاب 
  .هم داشتند 
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شدند، ولي در بحث ادله  بود بايد از اين پيروي منع مي اگر سنت مستقل نمي: ب
ملي هم وجود شرعي ذكر كرديم اصالً احساس نشد كه منع شده باشند و حتي مانع ع

  .ندارد 
توانست به پيامبرش دستور دهد احكامي را ابالغ كند كه در  بدون شك خداوند مي

فرمود سپس براي  شوند يا اصالً هر حكمي را بدون لفظ قرآن نازل مي كتاب يافت نمي
كرد چون شرط  كرد يا حتي كتاب را هم نازل نمي تأكيد و بيان آن قرآن را نازل مي

  .تاب نيست رسالت انزال ك

  » ال يسئل عام يفعل و هم يسئلون« 

خواه آن تبليغ  -و هيچ گماني نيست كه پيامبر با داللت معجزه در تبليغ حكم دين 
معصوم  -قرآن باشد يا سنت يا حكم مستقل باشد يا مبين يا مؤكد از خطا و اشتباه 

باز هم معصوم كرد  شد و آن را تبليغ مي است، حتي اگر همه دين توسط سنت بيان مي
شد كه از آن پيروي كنند  گرديد و بر مردم الزم مي بود و اتمام حجت بر مردم ثابت مي

  .پس بدون شك سنت وحي حقي است كه در تشريع مستقل است 
بدون شك قرآن و سنت در نزول از طرف خدا و حجيت مساوي هستند، پس چرا 

هاي مخصوص خود را دارد  هسنت هم مانند قرآن مستقل نباشد ؟ هر چند قرآن مشخص
شود ولي هيچكدام از اينها شرط حجيت نيستند و مستلزم استقالل  كه از سنت جدا مي
  .باشند  قرآن در تشريع نمي

  پس چه مانعي براي استقالل سنت وجود دارد ؟



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

636

اگر استقالل نداشت تأكيد و تبين قرآن توسط سنت جائز نبود چون تأكيد فرع : سوم
ت و تبين نوعي استقالل است و هر مانعي كه براي استقالل فرض شايستگي تأسيس اس

شود براي تبين هم قابل احتمال است هر مانعي به خاطر خللي است و خلل در هر  مي
كدام منجر به جهل مكلف نسبت به حكم خدا و عدم برپايي آن به صورت صحيح مي 

  .گردد 

  اثبات استقالل سنت در تشريع – 2
به پيروي و اجراي سنت مستقل فرموده است و چند امري به  خداوند ما را مكلف

  .كنند  اين اصل داللت مي
، رواياتي كه توسط معجزه ثابت شده استعموم عصمتي در تبليغ تمام احكام دين . 1

كه دال بر احكامي هستند كه قرآن در مورد آنها سكوت اختيار كرده از اين مقوله 
ده، يعني حكم رسول اكرم را پذيرفته و آن را به هستند، چون خداوند بدان اقرار كر

  .مثابه حكم خودش قرار داده و هر چيزي اين گونه باشد عمل كردن بدان واجب است 
عموم آياتي كه دال بر حجيت سنت هستند اين آيات حجيت سنت را ثابت . 2
كه مفيد  اي فراوان هستند آيات به اندازه. كنند خواه مؤكد باشد يا مبين يا مستقل  مي

  :باشند حتي آيه يقين مي

 m      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºl 65: النساء  
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مگر آنكه تو را در مورد آنچه دارند ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان ن( 
اى در دلهايشان  سپس از حكمى كه كرده ،ميان آنان مĤيه اختالف است داور گردانند

  ).و كامال سر تسليم فرود آورند ،نكنند] و ترديد[احساس ناراحتى 
كند، و قبالً تفسير شافعي و سبب نزول آيه را بيان  ، آشكارا به سنت مستقل اشاره مي

  .كنند  كرديم كه به استقالل آن اشاره مي
تدالل به آنها را امام شاطبي اين ايه و ايات عام ديگري را ذكر مي كند و چگونگي اس

به گمان خودش بيان مي نمايد سپس از اين نوع برداشت ها اعتراض مي گيرد ما در 
  .عين عبارات امام را ذكر مي كنيم اينجا

  1: ايشان بعد از اين آيه مي فرمايد

 mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ    Õ  Ô   Ó  Ò

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Öà    ä  ã  â  á

ål 59: النساء  
] نيز[ايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را  اى كسانى كه ايمان آورده( 

اختالف نظر يافتيد اگر به خدا و روز بازپسين ] دينى[اطاعت كنيد پس هر گاه در امرى 
ن بهتر و عرضه بداريد اي] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[ايمان داريد آن را به 

  ).تر است فرجام نيك

                                           
  15. 14ص  4ج .  1
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ارجاع به خدا يعني ارجاع به كتاب، و ارجاع به رسول يعني ارجاع به سنت بعد از 
  :فوت پيامبر، چون خداوند مي فرمايد

  mk  j  i  h   gl    s  r   q  p  o  n  m

  u  tl 92: المائدة  
پس اگر روى  ،برحذر باشيد] از گناهان[خدا و اطاعت پيامبر كنيد و  و اطاعت(

  ).آشكار است] پيام[گردانديد بدانيد كه بر عهده پيامبر ما فقط رساندن 
اين ايه و آيات ديگري كه پيروي از خدا و رسول را در كنار هم قرار داده اند بر اين 
داللت دارند كه دستورات و منهيات خدا در قرآن و دستورات و منهيات پيامبر در غير 

شده اند چون اگر در قرآن وجود مي داشتند همان اطاعت و  بيان)يعني سنت (قرآن 
  :پيروي از خدا شامل آن هم مي شد ولي خداوند مي فرمايد 

 ms  rq  p      o  n  m  lt     x  w  v  u

{  z  y|        f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }

  i  h  gl 63: النور  

قرار ] ديگر[بعضى از خودتان به بعضى خطاب پيامبر را در ميان خود مانند خطاب ( 
پس كسانى كه  ،گريزند مى] از نزد او[ مخفيانه كسانى از شما] چه[داند  خدا مى ،مدهيد

كنند بترسند كه مبادا باليى بديشان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار  از فرمان او تمرد مى
  .شوند
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است و اين چيز همان  در اين آيه پيروي در چيزي را به رسول اكرم تخصيص داده
  :سنت مي باشد و خداوند در آيات ديگري مي فرمايد

 mF  E  D  C  B  AG    N  M  L   K  J  I  Hl 
  80: النساء

و هر كس رويگردان  ،خدا را فرمان برده رد در حقيقتبهر كس از پيامبر فرمان ب( 
  .)ايم ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده ؛شود

  :يا آيه 

 mq  p  w  v    u   t  s  rx  z  y{    ~  }     |

   ¡  �l 7: الحشر  
و از آنچه شما را باز داشت  ،به شما داد آن را بگيريد] او[و آنچه را فرستاده ( 

  ).است  كيفر سختداراي و از خدا پروا بداريد كه خدا  ،بازايستيد
ملحق  رسول اكرمل قرآني بر اين داللت مي كنند كه تمام دستورات و منهيات دالي

  . بايد حتماً افزون بر قرآن باشند به قرآن هستند پس
اگر قرار دهيم كه سنت مبين كتاب « امام سپس خودش اين گونه جواب مي دهد كه 

باشد پس الزم است سنت يا مبين كتاب باشد يا مبين غيركتاب پس مبين سنت يكي از 
ضاي بيان قرآن عمل كند خداوند را دو احتمال مذكور مي باشد اگر انسان مكلف به مقت

هم پيروي كرده چون به بيان ايشان گوش داده  اطاعت كرده است و از رسول اكرم
است و اگر مخالف بيان رسول خدا عمل كند از خداوند نافرماني كرده است چون 
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بين ايشان را نپذيرفته است چون ت مخالف بيان بوده و همچنين مخالف رسول اكرم
  1.تباين بين دستور خدا و رسول نيستتفكيك دو پيروي مستلزم  در نتيجه 

و در آيات قرآني دليلي وجود ندارد كه دال بر اين باشد  انچه در سنت آمده مخالف 
مطالب قرآن هستند، بلكه به عكس آن دو در معني با هم  متفق مي باشند؛ اصال امكان 

ه پيروي و عدم پيروي هر دو در ندارد كه پيروي و عدم پيروي از دو جهت باشند بلك
يك جهت قرار گرفته اند، تنها اين نوع سنت باقي مي ماند كه حكم مستقلي دارد و 

ين مسئله را مبين قرآن نيست و اصل آنها در قرآن يافت نمي شود كه ان شاء اهللا بعداً ا
  .توضيح خواهيم داد

  توضيح و نقد عبارات امام شاطبي 
ن زائد، زياده قبول است اما آيا اي» ايد حتماً افزون بر قرآن باشدب«  :اما اينكه مي گوييد

؟ يا زائده معني ديگري دارد كه در قرآن يافت نمي شود ؟ اگر شرح بر مشروح است
اولي باشد بعيد است چون اگر شرح چيزي بگويد كه در مشروح نباشد شرح نيست، و 

  .اگر دومي باشد محل اختالف تنها اين مي باشد
اطاعت رسول عبارت است از : اينكه مي فرمايد«  :به امام شاطبي مي گوييمخطاب 

قابل قبول نيست و ما چنين حصري را نمي » ي كه در قرآن نيست و نهي پيروي در امر
اطاعت از رسول عبارت است از امتثال اوامر و اجتناب از نواهي : بلكه مي گويم پذيريم

                                           
 20.  19ص  4ج.  1



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

641

ت باشد يا مؤكد يا مستقل ، ايه  شامل  انواع  سنايشان، خواه دستور و نهي ايشان مبين 
  .مي باشد

تنها اين نكته وجود دارد كه با  امتثال سنت مستقل ـ در اولين نگاه ـ  متوجه مي 
شويد كه داخل پيروي از رسول است چون ظاهر امر اينگونه مي باشد و به تبين اشاره 

ان پيروي از مبين است ـ و اي ندارد ـ زيرا بيان عين مبين است، پس پيروي از بي
همچنين به مؤكد هم اشاره نمي كند و اشتراك اطاعت ها در انواع سنت زياني به بار 

اگر خوب دقت كنيم اطاعت  ؛نمي آورد چون اطاعت از سنت مستقل براي ما مهم است
  .از همه انواع سنت رسول اكرم مستلزم اطاعت از خداوند است 

رآن ذكر نشده و اين همان سنتي است كه در ق« : يدهمچنين قبول نداريم كه مي گو
  .»خودش مستقل است 

اگر هدف از زائد فقط سنت » بايد حتماً زائد بر قرآن باشد « :اما اينكه مي  فرمايد 
ولي اگر هدف انواع سنت باشد پذيرفته مي شود و كالمش  ،مستقل باشد قبول نداريم

  .حق است
ار دهيم كه سنت مبين كتاب باشد پس الزم است سنت اگر قر«  : اما اينكه مي فرمايد 

پس مبين سنت يكي از دو احتمال مذكور مي باشد  ،يا مبين كتاب باشد يا غير از كتاب
اگر انسان مكلف به مقتضاي بيان قرآن عمل كند خداوند را اطاعت كرده است و از 

مخالف بيان  رسول اكرم هم پيروي كرده چون به بيان ايشان گوش داده است و اگر
رسول خدا عمل كند از خداوند نافرماني كرده است چون  مخالف بيان بوده و همچنين 

ر نتيجه  تفكيك دو پيروي تبين ايشان را نپذيرفته د زيرا ،مخالف رسول اكرم است
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از هدف : ما در اين مورد مي گويم » تباين بين دستور خدا و رسول نيست مستلزم 
  ؟ ت چيستاينكه سنت مبين قرآن اس

اگر هدف همه انواع سنت باشد اين چيزي است كه ما در مورد آن اختالف داريم و 
هرگز نمي توانيد آنرا ثابت كنيد  و در آينده اين شبهه و همه تكلفات را در مورد سنت 

  .مستقل باطل مي سازيم 
 واقعاً بعضي از سنت مبين و بعضي ديگر مستقل هستند ـ همانطور كه در مسئله سوم

واقع سنت اينگونه باشد امرآيه شامل انواع سنت مي گردد مگر  بيان مي شود ـ پس اگر
اينكه دليل قاطعي بعضي از سنت را اخراج  كند  كه چنين  دليلي  وجود  ندارد  بنابر 

  .اين  حق  نيست  كه اساس رد شما  خالف واقع  باشد 
خر اطاعت أم كه اين نوع و اگر هدف از آن بعضي از سنت باشد ما هم قبول مي كني

از رسول مي شود چون ما هم قائل به شمول آن نيستيم بلكه شما اين كار را انجام داده 
ايد پس اعتراض متوجه شما است نه ما، پس ديگر براي قناعت كردن خودتان تالش 

  .كنيد 
ود كه و اگر اين تباين الزم نيايد، در قرآن دليلي يافت نمي ش« : اما اينكه مي فرماييد

در جواب اين موضوع مي » ست سنت در قرآن اصلي ندارد و مستقل ا ،دال بر اين باشد
اگر منظور از سنت، همه انواع آن باشد ما قائل به اين نيستيم كه همه انواع سنت : گوييم

در قرآن  يافت شوند، بلكه مي گويم بعضي از سنت مستقل است و بعضي ديگر مبين و 
مي شود بلكه اين كالم شما است و بايد خودت مسئول سخنت ايه شامل هر دو نوع 

  . باشيد نه ما 
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و اگر هدف، بعضي از سنت باشد ما مخالف شرط هستيم چون عدم تباين دو اطاعت 
مستلزم وحدت اطاعت نيست، زيرا دو نوع اطاعت از هم جدا ) خدا و رسول ( شده 

اعت از رسول مستلزم بيرون هستند، به عبارت ديگر با داخل كردن سنت مبين در اط
كردن سنت مستقل از دائره اطاعت نيست، در حالي كه پيروي حقيقي در اين نوع است 
و واقع هم به وجود آن اقرار مي كند، پس ايه شامل هر نوع سنتي است و اگر شما 

  .خواستار خروج نوعي از آن هستي بايد دليل ارائه بدهيد 
سنت مستقل نيست ما هم قبول داريم، اما ما  ل برو اگر مي خواهي بگوييد كه ايه دا

بر حجيت آن  نوع ـ  اگر  موجود باشد  كه  وجود آن را در مسئله سوم ثابت مي شود 
  .ـ به همين ايه استدالل مي كنيم و همچنين ايه 

 m      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºl 65: النساء  
آورند مگر آنكه تو را در مورد  ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نمى( 

اى در  سپس از حكمى كه كرده ،آنچه ميان آنان مĤيه اختالف است داور گردانند
  ).نكنند و كامال سر تسليم فرود آورند] و ترديد[دلهايشان احساس ناراحتى 

  .اين موضوع را ثابت مي كند 
هدفش از اين جمله فرار از جواب  »اعتراضي باقي مانده است «: د اما اينكه مي گوي

ممكن نيست « : دادن در مورد ايه و محا ل دانستن است، چون بعد از آن مي گويد 
  »سنت مستقل داخل سنت مبين شود 
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همانطور كه : در اين مورد مي گويم» تا اخر جمله ..... اين زائد « :اما اينكه مي گويد 
ما تخصيص كردن اين زايد در چيزي نيست، بلكه براي ما  كافي است كه  دانستيد هدف

  .شامل هر دو نوع سنت باشد، همانگونه كه ايه دال بر اين اصل  است 
اگر گمان مي كنيد كه از شرح كمتر است بايد دليل ارائه بدهيد البته اين دليل نيست 

 اختالف خود مدعي شمول دليل مدعي محل اختالف است چون محل: كه گفته شود 
  .است  عليه

بعد از اينكه صاحب مفتاح السنة ديد كه امام شاطبي در استداللش موفق نبوده 
در مطالبي كه  1:هد، ايشان شروع مي كند و مي گويدخواسته با چيز ديگري جواب د

ذكر شد چيزي وجود ندارد كه دال بر استقالل سنت در قانون گذاري باشد، چون قرآن 
ند كه محمد تابع  وحي  است،  تنها  اوامر و نواهي  خداوند را به مردم  ابالغ بيان مي ك

مي كند  و خودش مستقيماً به چيزي دستور نمي دهد،  بنابر اين  چون امر و نهي  با  
لفظ  و عبارات رسول بيان مي شود و نسبت امر و نهي به رسول اكرم جائز است و 

  .ي كند خداوند در ايه ذيل اين را تأييد م

 mF  E  D  C  B  AG    N  M  L   K  J  I  Hl 
  80: النساء

و هر كس رويگردان  ،خدا را فرمان برده رد در حقيقتبهر كس از پيامبر فرمان ب( 
  ).ايم شود ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده

                                           
  10. 9ص .  1
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سپس خالصه جواب امام شاطبي را ـ با آن همه اشتباهات ـ ذكر مي كند و مي گويد 
  .ارجاع به رسول ارجاع به سنت است و سنت پيامبر هم عبارت است از بيان قرآن  :

  :كالم شما كه فرموده ايد: ي گويم خطاب به امام م
چون قرآن بيان مي كند كه محمد تابع  وحي  است  تنها  اوامر و نواهي  خداوند را « 

هد  بنابر اين  چون به مردم  ابالغ مي كند  و خودش مستقيماً به چيزي دستور نمي د
امر و نهي  با  لفظ  و عبارات رسول بيان مي شود نسبت دادن امر و نهي به رسول اكرم 

  » جائز است و خداوند در ايه ذيل اين را تأييد مي كند 
ما هم به اين اصل ايمان داريم و مخالف يك جمله آن هم نستيم ولي نمي توانيد   

استقالل سنت نيست و تنها مي توانيد  بگوييد كه  پيامبر اثبات كنيد كه  اين ايه  دال  بر 
تنها دستورات و نواهي خداوند را ابالغ مي كند هرچند با دالئل ديگر بايد اين حصر را 

  .ثابت كنيد 
سنت تنها مبين قرآن است اين ادعا را باطل كرديم؛  پس چگونه : اما اينكه مي گوييد 

  ؟دتواند اساس استدالل و جواب  باشمي 
احاديثي كه حجيت سنت را ثابت مي كنند براي سنت مؤكد و مبين و مستقل عام . 3

  .كه جمع احاديث با هم مفيد يقين هستند  1» عليكم بسنتي« هستند مانند حديث 
بعضي از احاديث مخصوص سنت هستند يا حد اقل دخول سنت به عموم ايه را بيان 

  .مي كنند كه از دخول غير سنت بهتر است 

                                           
 در باب دوم حديث و ترجمه اش روايت شد .  1
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  .اينك به ذكر احاديث مي پردازيم  و
اگاه باشيد كتاب خدا و  نمونه آن به من داده شده است اگاه باشيد شايد ! هان«. 1

را حالل و  قرآن را بگير و حاللش: شيند و بگويدنمردي متكبر بر روي صندلي ب
هم مانند حرام قرآن  گونه نيست حرام رسول اكرمناما اي .حرامش را حرام بدانيد

  .»تاس
همانا قرآن و مشابه آن به من داده شده است شايد مردي متكبر بر صندلي بشيند «. 2

ولي . از كتاب خدا پيروي كنيد و حاللش را حالل و حرامش را حرام بدانيد :و بگويد 
چنين نيست آنچه رسول حرام گردانيده مانند تحريم قرآن حق است اگاه باشيد االغ  

هستند و هيچ  پيدا شده اي حالل نيست مگر اينكه صاحبش اهلي و حيوان درنده حرام 
از آن بي نياز باشد و هر كسي مهمان قومي شد بايد قوم او را ضيافت كنند و مهمان هم 

  .»به اندازه  ضيافت  به آنها  خدمت  كند
پوشيده نيست كه تحريم االغ اهلي و بقيه در قرآن ذكر نشده اند، و هدف ما هم اثبات 

  .نت است كه وجود دارند اين نوع س
همچنين نهان و پوشيده نيست ظاهر حديث كه مي فرمايد قرآن و نمونه آن به من 
داده شده به اين اشاره دارد كه آن نمونه از قرآن مستقل است، هر چند قبول داريم  كه 
قرآن شامل هر دو نوع  مي باشد اما زياني ندارد چون همه از طرف خداوند نازل شده 

  .است 
و حديث ديگر مفيد اين است هر حديثي كه در قرآن حكم آن  ـ از اوامر و نواهي  

رسول ـ وجود ندارد رها كردنش مذموم است، و چنين ذمي مستلزم حجيت سنت مي 
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باشد، و چيزي كه از اين نوع احاديث فهميده مي شود اين است كه احكام سنت 
اگر تالش  شود سنت مبين داخل . مستقل، اجمال و تفصيل آن در قرآن وجود ندارد 

سنت مستقل  باشد ـ با اين دليل كه تفصيل آن در قرآن وجود ندارد پس مانند حديث 
  .مستقل است ـ موجب زياني نمي شود 

اما اگر تالش كند سنت را تنها در سنت مبين خالصه  كند تالشي است بي نتيجه  و 
  .براي اثبات آن يافت نمي شد  اي نمي برد  چون هيچ دليلي هاشتباه و از صحت بهر

جواب امام شاطبي در مورد اين احاديث هم مانند جواب آيات گذشته است، پس 
طبيعتاً جواب ما هم مانند جواب گذشته خواهد بود و به خاطر طوالني نشدن كالم از 

  .تكرار آنها خود داري مي كنيم 
  .امت اسالمي بر عمل كردن به سنت و حجيتش اجماع دارند . 4

مسلمانان اجماع دارند كه استناد احكام فرعي تنها اين نوع سنت است، : توضيح مسئله
و همچنين اجماع دارند كه عمل كردن و استدالل به آنها واجب است و معلوم است كه 

  .اجماع آنها حجت است 
حتي مخالفان هم قائل به اين اجماع هستند و آنرا حجت مي دانند؛ و اگر مسئله اي 

ز اين مسائل را به آنها نشان دهيم و جوياي مذهب شان شويم امكان و قدرت فرعي ا
  .مخالفت اجماع را ندارند  بلكه  حكم  اتفاقي را مي پذيرند 

و اگر از در اجماع  سابق از مسند اجماع  پرسش به عمل بياوريم  مجبور هستند كه  
اين هستند كه سنت  اعتراف كنند حديث  نوعي از مسند اجماع است، اما تنها منكر
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مستقلي وجود داشته باشد  پس اگر به حجيت سنت اعتراف كنند مخالفت آنها زيان 
  . آفرين نيست، و ما در آينده استقالل سنت را به اثبات مي رسانيم 

كه يك ششم است، ) پدر يا مادر ( يكي از احكام مستقل سنت ارث بردن مادر بزرگ 
در حالي كه مستند آنها تنها سنت است چون در قرآن  و علماء براين حكم اجماع دارند،

  .چنين حكمي وجود ندارد 
يا ابوبكر راد مرد تأريخ و بزرگ اصحاب  كه از همه ي مردم به  قرآن و سنت اگاه تر 

در قرآن : است،  وقتي مادر بزرگي سهم خود را خواستار شد ابوبكر خطاب به او گفت 
زي به خاطر نمي آورم  ولي از مردم  مي پرسم، سهمي نداريد و از رسول خدا هم چي

شروع  كرد به پرسيدن از مردم،  دو نفر به او خبر دادند كه رسول اكرم به آنها سهم داده 
ابوبكر در حضور اصحاب به حديث آنها عمل كرد و همه به قضاوتش اقرار كردند، در 

  .اجماع كردند  نتيجه بر حكمي كه در قرآن وجود ندارد بلكه در سنت بيان شده
يا عمر هنگام خواستار مادر بزرگي  مانند ابوبكر قضاوت كرد، البته از عمر داستان 

  .هاي گوناگوني در اين مورد روايت شده است 
درست است ؟ يا معقول است بگويم سنت  ،آيا بعد از اين، انكار در حجيت سنت

گوار ـ كه از همه مردم مستقل وجود ندارد ؟ آيا قضاوت ابو بكر و اجماع اصحاب بزر
به معاني قرآن و مقاصد دين اگاه تر هستند ـ دال براين نيست كه تالش آنها در مورد 

  .مبين كردن سنت مستقل شايسته اهمال و توجه نكردن مي باشد ؟ چرا؟  
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و تحريم ازدواج با  زن و خاله يا عمه  2و مساقات 1يكي ديگر از اين احكام، شفعه
اهلي است كه ابن عبد البر مي گويد متأخرين بر اين موضوع اتفاق و تحريم االغ  3اش

  .دارند 
البته الزم نيست كه اجماع علماء را بيان كنيم و براي احكام فرعي به آن استدالل كنيم 
چون فقط اين كافي است كه هيچ عالم بزرگي وجود ندارد كه  در اين نوع احكام فرعي 

، و چنين چيزي مستلزم اجماع آنها بر عمل كردن به حديث مستقل استناد نكرده باشد
به احاديث مستقل است، هر چند در يك حديث مستقل شايد اختالف داشته باشند ولي 

  .عموم آنها به حديث مستقل استناد كرده اند 

  

  ر شدن احاديث مستقل از رسول اكرمصاد. 3
  :كالم خداوند را شنيديم كه مي فرمايد 

 m ±      °   ¯  ®  ¬       ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²
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 459ص  5مغني ابن قدامه ج . 1
 454ص  5مرجع سابق ج .  2
و ضمناً 478ص  7و المني ج  126ص  6نيل االوتار ج  32. 21ص  7و طرح التثريب ج 32ص  4شرح عمدة القاري ج. 3

 .مخالفت چند نفر در اين مسائل ارزشي ندارد همانطور كه امامان گفته اند 
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مگر آنكه تو را در مورد آنچه دارند ولى چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان ن( 
اى در دلهايشان  ميان آنان مĤيه اختالف است داور گردانند سپس از حكمى كه كرده

  ).سر تسليم فرود آورندنكنند و كامال ] و ترديد[احساس ناراحتى 
  .اين ايه دال بر اين است كه قضاوت رسول اكرم در مورد زبير در قرآن وجود ندارد 

به نظرم هيچ شكي در اين باره بعد از واقعه ارث مادر بزرگ  در مورد حديث مستقل 
و اجماع صحابه بر آن باقي نمي ماند چون حكم آن حديث در قرآن وجود ندارد ولي 

  .حضور  اصحاب به آن عمل كرد و حتي هيچ مخالفي هم نداشتند ابوبكر با 
و همچنين اين نوع قضاوت ها  در دوران خالفت عمر  به  وفور ديده مي شود،  و 
معلوم است  كه عمر براي روايت حديث سخن يك نفر را قبول نمي كرد بلكه بايد 

با آن همه تقواي  حتماً شاهد  ديگري پيدا مي شد، ايشان  با آن همه سخت گيري و
  .الهي به حديث مستقل عمل مي كند 

و » اگاه باشيد كتاب و نمونه آن به من داده شده است ! هان« به نظرم بعد از حديث 
اينكه رسول خدا بعد از آن مسائلي را بيان مي فرمايد  كه در قرآن وجود ندارند، مجالي 

لناً  اعالم مي كنند  كه رسول براي انكار حديث مستقل باقي نمي ماند و اين روايت ع
خدا  مي دانسته اين احكام در قرآن وجود ندارند  ولي هيچ مجتهد ي  نمي تواند مانند 

  .رسول  آنرا استنباط  كند 
ز گوشت االغ اهلي سوأل همچنين روايت شده كه رسول خدا در جواب فردي كه ا

رآيه جامع و تنهايي كه مي چيزي از قرآن در اين مورد بر من نازل نشده مگ: كرد فرمود
  :فرمايد
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 m  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w

   d   c  bl 8 - 7: الزلزلة  
و هر كه هموزن  ،آن را خواهد ديد] نتيجه[اى نيكى كند  پس هر كه هموزن ذره( 
  ).آن را خواهد ديد] نتيجه[اى بدى كند  ذره

 هم با شد ـ  غير از رسول اكرماما آيا هيچ مجتهدي ـ هر چند در اوج قله اجتهاد 
مي تواند بگويد به صورت اجمال يا تفصيل حكم گوشت االغ اهلي در اين ايه بيان شده 

دنّي است، مي است؟ چه كسي غير از نبي، كه صاحب مرتبه نبوت و حكمت و علم ل
؟ البته بحث ما افرادي نيست كه صاحب علم لدني هستند بلكه تواند به آن پي برد

ا با مجتهديني است كه با داللت الفاظ و قرائن معروف بين مردم با استنباط سر خطاب م
آيا چنين افرادي مي توانند چنين حكمي را از قرآن استخراج كنند ؟ و آيا . و كار دارند 

؟ خير،  و اگر ما بر اساس قاعده خود ها اصالً ايه حاوي چنين حكمي هستدر نظر آن
د و مي گويند هر حديثي كه در قرآن داراي اصلي نباشد كه مخالفين قائل به آن هستن

حجت نيست عمل كنيم بايد حكم حديثي كه در نظر رسول در قرآن اصل دارند رها 
نگاه كن كه مذهب آنها مستلزم چه چيزي است، كه بازي به احاديث رسول . نماييم 

ه اعتراض آيا چنين نتيچه دوباره منجر ب. ت آن هم بر اساس عقل ضعيف خودماناس
  گرفتن به حديث صحصح نمي شود ؟ 

در حديث اول بيان مي كند كه فهم قاصر و ناتوان ما نمي تواند به  ولي رسول اكرم
از قرآن براي ما حجت  چنين چيزي پي ببرد، پس بايد فهم و برداشت رسول اكرم
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اين نوع در دنباله حديث ذكر مي شود از و احكامي كه  باشد و حتما ً به آن عمل كنيم
  .مي باشد يعنهي در قرآن وجود ندارد و يا اگر باشد ما توان استنباطش را نداريم

حكم آن از قرآن ، يه بعد از بيان حديث  بوده و باز هم مي توانيم بگوييم اگر نزول آ
  .استنباط  نشده  بلكه  با  وحي غير قرآن به رسول اكرم تلقين شده است 

في است كه بگوييم هيچ حديثي وجود ندارد كه حكم براي ابطال ادعاي مخالفان كا
آن در قرآن بيان نشده باشد يا صحيفه حضرت علي كه قبالً آنرا ذكر كردم يا اين جمله 

  .كه در هر مذهبي اين عبارت گويا و دال بر حجيت سنت به چشم مي خورد
« ت يا عبار» اصل در مشروعيت اين حكم، سنت و اجماع است « عين عبارت فقهاء  

يا عبارات ديگري كه نتيجه آنها همان عبارات گذشته است مانند » اصل آن، سنت است 
و شفعه و  3يا نماز استقصاء  2يا نماز خورشيد و ماه گرفتگي  1حكم مسح بر روي خف 

  .در سنت بيان شده است 4قرض و لقطه و حد شرب خمر 
اجماع گذشته  بحث ، سوم و اگر خواستار اطالعات بيشتري هستيد مي توانيد به نوع 

  .مراجعه كنيد 
اگر كسي بگويد بعضي از اين احاديث مخصص  يا ناسخ يا مقيد كتاب اند پس مبين 

  .هستند نه مستقل 

                                           
  94ص  1و شرح روضه ج 283ص  1و المغني ج 81ص  2المحلي ج.  1
  95ص  5و المحلي ج  285ص  1و شرح الروض ج 273ض  2المغني ج.  2
  289ص  1شرح الروض ج  283ص  2المغني ج.  3
  487ص  2و شرح الروض ج  352ص  4المغني ج.  4
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در بحث دوم هنگام رد بر فكر دكتر سامي بيان كرديم  كه : ما هم در جواب مي گويم 
تقالل و ما مي هر مخصص و ناسخي دو جهت دارند يك حهت بيان و جهت ديگر اس

  .ضيح بيشتر به آنجا مراجعه فرمايدخواهيم آنها را از ناحيه استقالل بررسي كنيم براي تو

  

  اي ديگر شبهه
  :امام شاطبي مي فرمايد

سنت در معني، يا اجمال قرآن را تفصيل مي دهد يا مشكلش را بيان مي كند يا « 
  1»مختصرش را بسط مي نمايد 

  :داوند مي فرمايدچون حديث مبين قرآن است، خ

 mS  RT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

  _   ^l 44: النحل  

                                           
n?tãuρ Ïπ’يه همان طور كه حديث آ: راز مي گويد شيخ عبد اهللا د.  1 sW≈ n= ¨W9 $# š⎥⎪Ï%©!$# (#θàÏk= äz #© ¨Lym #sŒÎ) ôMs%$|Ê ãΝÍκ ön= tã 

ÞÚö‘ F{$# $ yϑÎ/ ôMt6ãm u‘ ôMs%$|Ê uρ óΟÎγøŠn= tæ óΟßγÝ¡àΡr& (#þθ‘Ζ sßuρ βr& ω r'yf ù=tΒ z⎯ ÏΒ «!$# HωÎ) Ïμø‹s9 Î) ¢ΟèO z>$s? óΟÎγøŠn= tæ (#þθç/θçFu‹Ï9 4 

¨βÎ) ©!$# uθèδ Ü>#§θ−G9 $# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊇⊇∇∪ و قبول توبه آنان به تعويق [بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند ] نيز[و   118يه توبه آ

تنگ آمدند و دانستند كه پناهى از خدا جز به سوى او  اش بر آنان تنگ گرديد و از خود به تا آنجا كه زمين با همه فراخى] افتاد
  .پذير مهربان است توبه داد تا توبه كنند بى ترديد خدا همان توبه] توفيق[به آنان ] خدا[نيست پس 

   .را توضيح داده است كه ضاقت به معني سخن نگفتن با آنها يا كاره هاي ديگري كه رسول در مورد آنها اعمال فرمود 
  



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

654

و اين قرآن را به سوى تو ] فرستاديم[ها  با داليل آشكار و نوشته] زيرا آنان را[ ( 
فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى و اميد 

  ).كه آنان بينديشند
كمي در سنت وجود ندارد مگر اينكه قرآن اجماالً يا تفصيالً آنرا بيان فرموده هيچ ح

است و همچنين هر چيزي  دال بر اين باشد كه قرآن مصدر كلي قانون گذاري و سر 
  :چشمه شريعت است به اين موضوع هم داللت مي كند چون خداوند مي فرمايد 

 m   o  n  m     l  kl 4: القلم  
  ).داراي اخالق وااليي هستيدحقيقتا تو ( 

آيه را اينگونه تفسير مي كند كه اخالق رسول اخالق قرآني  بود،   حضرت عائشه
براي بيان اخالق  حضرت به اين  جمله اكتفا  مي كند  يعني قول  و  كردار و  تقريرات  

دش پيامبر به  قرآن  بر مي گردند  چون  اخالق ايشان  در اين  اشياء منحصر شده و خو
  .يجه و حاصل قرآن باشدمبين قرآن است، پس بايد سنت نت

  :ا خداوند در ايات ديگر مي فرمايدي

 mn  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   co     s  r  q  p

u  tv     {  z  y   x  wl 38: األنعام  
كند  مىاى كه با دو بال خود پرواز  اى در زمين نيست و نه هيچ پرنده و هيچ جنبنده(

لوح [ما هيچ چيزى را در كتاب  ؛هايى مانند شما هستند گروه] نيز[مگر آنكه آنها 
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به سوى پروردگارشان محشور خواهند ] همه[سپس  ؛ايم فروگذار نكرده] محفوظ
  ).گرديد

m  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  :يا آيه

uv  l 3: المائدة  

د را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را خو امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت(
   )آيينى برگزيدم] به عنوان[براى شما 

پس سنت مبين قرآن است، و اين معني رجوع سنت به قرآن مي باشد، و همچنين 
استقراء  كامل ـ كه  بعداً  آنرا  ذكر مي كنيم ـ  به اين مطلب اشاره مي كند، و در ابتداء 

ميزان قرآن سنجيده مي شود اگر چنين نباشد ديگر آن كتاب هم بيان كرديم كه سنت با 
  .سنت پذيرفته نمي شود اين اصلي است كه براي موضوع مد نظر ما كافي است 

  :جواب
سنت مبين قرآن است همه سنت مي باشد، يعني سنت : هدفش از اينكه مي گويد 

كه مبين سنتي يافت نمي شود : مستقل وجود ندارد، همانطور كه در پايان مي گويد 
دال بر اين هدف » سنت در معني راجع به قرآن است « نباشد، اصل ادعاي اين جمله 

  .است، پس بايد به چيز ديگري غير از اين استدالل كند
  اما آيه
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 » ÏM≈ uΖÉi t7 ø9 $$Î/ Ìç/ –“9 $# uρ 3 !$uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹s9 Î) tò2Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκö s9 Î) 

öΝ ßγ ¯=yès9 uρ šχρã©3x tG tƒ  «  

بر اين داللت نمي كند كه هدف از نزول ذكر تنها تبين باشد اگر فرضاً بنا به قول 
سياق آيه مفيد حصر است،  فرضاً اگر حصر آنرا بپذيريم  و  ايه : بعضي كه مي گويند 

كام  نازل را تنها براي اين فرستاده ايم  كه اح) ذكر (ما كتاب « را اينگونه معني كنيم كه 
  .شده  براي مردم را بيان  كنيد 

ولي قبول نداريم كه وظيفه رسول خدا تنها بيان احكام قرآن باشد  و سنت مستقلي  
وجود نداشته باشد  چون  تنها  چيزي كه از حصر فهميده مي شود اين است كه  هدف 

نرا رها نكنند، از نزول قرآن تبين است تا بيان آن اهمال نشود و مردم جاهالنه احكام آ
  .چنين چيزي مخالف سنت مستقل نيست 

كتاب اول را  به تو مي دهم تا : مثالً اگر دو كتاب را به معلمي بدهيد و به او بگويد 
آنرا براي دانش آموزان بيان كنيد و شرح دهيد، آيا اين كالم به اين معني است كه كتاب 

لبي افزون بر كتاب اول وجود دوم هم بايد به همان هدف باشد و در كتاب دوم مطا
ندارد و بايد كتاب دوم فقط احكام كتاب اول را شرح دهد ؟ نه هرگز چنين چيزي 

  .امكان ندارد 
مسئله ما هم اينگونه است خداوند دو نوع وحي را بر رسول اكرم نازل كرده است 

وحي «: يكي تالوت مي شود و ديگري تالوت نمي گردد، و خطاب به محمد فرموده
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آيا اين دستور بدان » وت شده را بر تو فرستاده ام تا احكام آنرا براي مردن بيان كنيدتال
  .معني است كه وحي دوم مبين وحي اولي باشد ؟ خير 

و اگر فرضاً قبول كنيم كه وحي دوم هم مبين وحي اولي است ولي هدف اين نيست 
كم قرآن را براي مردم ح: كه تنها مبين مجمالت قرآن باشد و بس، چون آيه مي فرمايد

tΒ tΑ$«  بيان كن، خواه اجماالً در قرآن يا سنت ذكر شده باشد يا نه زيرا  Ìh“ çΡ öΝ Íκö s9 Î)  «

تنها شامل قرآن است پس معني ايه » ذكر « شامل كتاب و غير كتاب هم مي شود فقط 
الت تو ما قرآن معجزه را تنها براي اين فرستاديم كه دليل صحت رس« اينگونه مي باشد 

و متذكر عذاب براي مخالفان آن و وجود ثواب براي پيروانش باشد، پس مي توانيد هر 
چيزي كه از وحي بر تو نازل شده براي مردم بيان كنيد خواه تبين مستقل باشد يا مبين، 

اثبات كرده ايم و در آن به  » ذكر«و اين تبين هم بر آنها حجت است چون رسالتت را با 
  .اگر هدف از ذكر قرآن باشد تفسير ايه  اينگونه است  » عيد مي دهيد مردم نويد  و 

 1علم باشد  همانگونه كه بعضي از مفسرين قائل به آن هستند» ذ كر «و اگر هدف از 
«  ترجمه ايه مشخص است، چون هدف از آن قرآن نيست و معني اينگونه مي شود  كه  

  » احكام را براي مردم بيان كنيد ما  انواع  وحي را بر تو نازل كرده ايم تا 
را به اين معني   بيان در قرآن به معني مطلق روشنگري است حتي خداوند قرآن

  2 - 1: القصص m  s  r   q  p  o  n  ml : توصيف فرموده
  

                                           
  136ص  14ير آلوسي ج تفس.  1



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

658

  ).اين است آيات كتاب روشنگر(
  : يهآيا 

 mW  V  U  T  S             R  Q  P  OX     \  [  Z  Y

]^   `  _   h  g  f   e  d  c  b  a

  il 89: النحل  

انگيزيم و مي روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان بر] به ياد آور[و ( 
و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى  ،گواه آوريم] امت[بر اين ] هم[تو را 

  ).مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است بر تو نازل كرديم
ي بينيم در آيه چيزي وجود ندارد كه نظر آنها را تأييد  كند و اگر فرضاً چنين چيزي م

از ايه فهم  شود و ما  به  آن دست  پيدا  نكرده  باشيم، اما  آيا چنين برداشتي در مقابل 
  مسئله قطعي تاب توان و تحمل دارد ؟ خير 

اگر هدفش اين » سالم است قرآن  مدار قانون گذاري و منبع ا« : اما اينكه مي گويد 
باشد كه تمام قواعد كلي اسالم را بيان كرده و همه ادله قابل اعتماد مجتهدين را ذكر 
كرده، خواه اين ادله مستقل باشند يا مبين، ما هم آنرا قبول داريم و قائل بدان هستيم 

د ؟ چون يكي از ضروريات ديني است، ولي آيا  اين اصل مستلزم ادعاي ايشان مي باش

≈YΖ$«نه، زيرا بيان كرديم كه ايه  u‹ ö; Ï? Èe≅ä3Ïj9 &™ó©x«    « و» ءن شَيتَابِ مي الكا فَرَّطْنَا فم  «

  .اگر هدف لوح المحفوظ باشد بر ادعاي آنها داللت نمي كند



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

659

اگر هدف امام شاطبي اين باشد كه قرآن هر حكمي را بيان كرده، درست نيست چون 
مي كند، و بايد ايات را بر خالف  ظاهرشان  تفسير  كنيم  و اال  واقع خالف اينرا بيان

  .غلط از اب در مي آيد 
كه قرآن : اگر تفسير امام را بپذيريم و بايد معني ظاهر آيه را نيز بپذيريم،  بايد بگويم 

همه احكام را بيان كرده و هيچ چيز از احكام را نه به صورت مؤكد و نه مفصل براي 
مگر . ي نگذاشته، آيا امام خودش چنين نتيجه اي را قبول مي كند ؟ نه سنت رسول باق

قرآن مبين تفاصيل است، يعني بيان : امام هم براي خروج از اين اشكال  نمي فرمايد 
  .كرده كه سنت حجت است و ما هم قائل به چنين چيزي هستيم 

كه قرآن كليات من مي توانم خودم را از اين مشكل اينگونه رها كنم : اگر بگويد 
  .تفاصيل را بيان كرده است 

قبول مي كنيم كه قرآن شامل كليات و تفاصيل مندرج در : من هم در جواب مي گويم
بله، : آن است ولي آيا تو و ديگران مي توانيد همه تفاصيل را استنباط كنيد ؟ اگر بگويد 

گو نمي  آنگاه  مشخص مي شود كه فرد خودبيني هستي و به درد  بحث و گفت و
  .خوريد 

كه قرآن تبيان هر : آيا باز هم مي توانيد بگوييد: نه، ما هم مي گويم: يدو اگر بگو
تفصيل است كه از عهد هيچ مجتهدي اسالمي بر نمي آيد آنها را درك كند، در حالي كه 

؟ پس د ولي هيچ مجتهدي نتواند درك كندبه معني اوج روشنگري باش» تبيان « كلمه 
  .ريم كه اين تفسير غلط است نتيجه مي گي
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و اگر قبول كنيم كه ما مي توانيم همه آن احكام را درك كنيم آيا نتيجه سخن ما اين 
؟ چون اگر ما همه نت مستقل نداردنيست كه رسول خدا مبين نيست همانگونه كه س

رسول ؟ ولي مگرهمه قبول نداريم كه رك كنيم پيامبر خدا چه نقشي دارداحكام را د
  ؟ ين و مؤسس تفاصيل استخدا مب

،  ولي باز هم درست است كه ما قائل هستيم كه نمي توانيم آنرا درك كنيم: اگر بگويد
  .و رسول اكرم هم مبين و مؤسس باشدقرآن در عالم واقع تبيان هر چيزي است : بگويم

ما هم قائل هستيم كه سنت مستقلي كه در قرآن نص آشكاري بر مضامين : مي گويم  
اصول و كليات قرآن جايي  آنرا فرموده تحت يكي از جود ندارد و رسول اكرمآنها و

  .مي گيرد
تنها در اين مسئله اختالف داريم كه آيا مجتهدين مي توانند آنرا درك كنند يا نه ؟ نه 

ط اينكه آيا اين مسائل تحت اصول و كليات قرآن قرار مي گيرند يا نه ؟ چون مهم استنبا
  .اصول قرآني است، نه اندراج در

درمورد افعال نماز و ميراث مادر بزرگ هيچ نصي در قرآن وجود ندارد تا : خالصه 
اينكه با عقل بتوانيم آنرا درك كنيم، و توصيف كردن قرآن به تبيان در مورد آنها، در 
حالي كه رسول اكرم آنها را بيان فرموده و در مورد نماز هم اينكه منظور از آن معناي 

بيان كرده  ست چون حكم نماز مجمالً در قرآن ذكر شده  و رسول  خدا آنرااصطالحي ا
ز نيست چون حكم  آن به صورت مجمل در قرآن ذكر نشده  ولي در مورد ميراث جاي

  .يان  كند  بلكه  سنت  مستقل  استتا رسول  آنرا ب
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≈YΖ$«اگر قرار باشد با ايه  u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x«   «گ را باطل بدانيم حكم ميراث مادر بزر

پس بايد افعال نماز را هم باطل بدانيم، چون درست نيست افعال رسول خدا را در مورد 
و حتي  1زيرا تأكيد فرع تأسيس استنماز تأكيد به حساب آورد، اصالً درست نيست 

  .انسان مسلمان عادي هم قائل به چنين چيزي نيست 

y7«اما ايه  ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã  « بهترين توصيف براي بهترين انسان است و در

  .اين مورد هيچ شكي وجود ندارد 
اما تفسير عائشه، نظر صحابي است و نظر صحابي حجت نيست، و اگر قبول كنيم كه 
حجت است و پذيرفتيم كه مفيد حصر هم است مفهوم كالم ايشان اين است كه كردار و 

حكام مسكوت قرآن اشاره كند، و اگر باز هم گفتار او مخالف قرآن نيست نه اينكه به ا
حكم اشاره كردن را پذيرفتيم آنگاه هدفش اثبات است نه نهي، همانطور كه مخالف ما 
مي خواهد، چون مي خواهد چيزي را كه از رسول صادر مي شود و قرآن در مورد آن 

ور مي سكوت كرده باشد  نپذيرد، خداوند در همان قرآن به عمل كردن و ابالغش دست

m  q  p   o  n  m  l  k  jr  x  w  v  u    t  sy    z :دهد

}  |    {~    e  d  c  b  a  `  _l 67: المائدة  

                                           
  يعني تأكيد حكمي را ايجاد نمي كند بلكه صالحيت اصل خودش را بيان مي نمايد .  1
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اين كار و اگر  ،اى پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابالغ كن( 
آرى خدا گروه  ؛ددار مردم نگاه مى] گزند[و خدا تو را از  ،اى نكنى پيامش را نرساندهرا 

   ).كند كافران را هدايت نمى

 ma  `   _  ~  }  |b  f   e  d  cg    k  j   i  hl 
  106: األنعام

و از  ؛هيچ معبودى جز او نيست ؛از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پيروى كن( 
  ).مشركان روى بگردان

و مستقل مي  اين وحي عام است و شامل وحي تالوت شده و سنت مؤكد و مبين
گردد و دال بر اين است كه اخالق صادره از ايشان محافظت از وحي غير متلو يعني 
سنت مستقل و پيروي از آن مي باشد، پس سنت ايشان مطابق و موافق قرآن است و 

  .داخل حصرايه مي گردد 

tΠöθ«: اما آيه u‹ø9$# àMù=yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒ ÏŠ «اين  ، همان طور كه بيضاوي فرموده

يا همانگونه كه امام مي . دين را با نصرت و اظهار بر اديان ديگر كامل كرد : چنين است 
گويد با قرآن و پاي ريزي قواعد مهم و بازكردن دريچه ي اجتهاد و استدالل به سنت، 

  .دين را كامل كرد 
نت در نتيجه معني ايه چنين نيست كه خداوند دين را با قرآن كامل كرده و نيازمند س

مستقل نيست چون اگر اينگونه مي بود بايد قرآن تمام تفاصيل را بيان مي كرد زيرا بيان 
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اجمالي احكام به معني اتمام و اكمال و تبيان دين نيست هر چند امام اينگونه مي 
  .فرمايند 

≈YΖ$«سخن حق در اين باره همان است كه در تفسير ايه : خالصه  u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &™ó©x«   «

  .كرديم  بيان
استقرا : مي گويم » تام دال بر اين موضوع است ) بررسي(استقرا« اما در مورد جمله 

زندگي رسول و اصحاب و فقهاء و كتاب هاي آنان و اختالفاتشان  دال بر اختالف نظر 
و برداشت آنها است، و بيان مي كند كه استقرا آنان ناقص و اشتباه است، چون بررسي 

  .تام مي دانند جزئيات را استقرا 
اما اينكه تالش مي كنند براي هر حديث نص يا تأييد قرآني پيدا كنند كاري  است بي 

  .هوده و به مثابه آب در هاون كوبيدن است، و ما بعداً اين موضوع را بيان مي كنيم 
در بحث اول مطالب » در اول كتاب ادله اين مسئله گذشت « اما اينكه مي گويد 

  .ديم با مراجعه به آن مي توان به آن نگاه كنيد ايشان را ذكر كر

  

  .هر سنتي مبين كتاب است :دليل مخالفين در اينكه مي گويند
محل اختالف و نزاع  ـ  كه عبارت شافعي دال بر آن است   ،قبل از بيان مأخذ مخالفين

از سنتي كه حكمي را بيان مي كند و عين  آن « ـ  را ذكر مي كنيم كه عبارت است 
تا موضوع براي خوانندگان عزيز كامالً روشن گردد؛ » م در قرآن يافت نمي شود حك

  .سپس مأخذ امام شاطبي را ذكر مي كنيم و در پايان شما هم عادالنه قضاوت فرماييد 
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  ً 1:امام شاطبي مي فرمايد
  .هستند، شش مأخذ و دليل وجود داردبراي افرادي كه قائل به مبين بودن همه سنت «

  لمأخذ او
  2:امام شاطبي مي فرمايد

يكي از آنها عمومي است يعني توسط كتاب ثابت شده كه سنت صحيح حجت و (
  .پيروي از آن واجب است، اين دليل همان اجماع برگرفته ازآيه ذيل مي باشد 

 m  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^

o  n  m  lp    s  r   ql ١١٥: النساء  
ز آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد و و هر كس پس ا(

به همان جهتي كه دوستش داشته است غير راه مؤمنان در پيش گيرد وى را ] راهى[
  ).است بد جايگاهيو به دوزخش كشانيم و چه  رهنمون مي گردانيم

ي باشد، اما اين مأخذ مانند استدالل كردن به سنت م 3:سپس امام شاطبي مي فرمايد
  .اين داخل معاني تفصيلي است كه كتاب دال بر آن نوع از سنت است 

غلط » اين مأخذ مانند استدالل كردن به سنت مي باشد  «جمله : در جواب مي گويم 
  .است چون در حال استدالل بر اين نوع هستيم 

                                           
 24ص  4ج .  1
   24ص  4ج .  2
  25ص  4ج .  3
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ع از سنت اما داخل معاني تفصيلي است كه كتاب دال بر آن نو«: اما اينكه مي گويد 
مفيد چيزي نيست، چون نص دال بر حجيت سنت است، پس درست نيست » است 

اين دال بر احكام فرعي است كه با سنت ثابت شده است، همانطور كه گفته : گفته شود
  .دال بر وجوب نماز است» وأَقيمواْ الصالَةَ «مي شود ايه 

در اين حالت قرآن مبين اين مأخذ قضيه را بر عكس مي كند چون : سپس مي گويم
است، زيرا قرآن  دال  بر سنت است و معموالً دال محتواي  مدلول را بيان و ثابت مي 

  .كند  نه  اينكه  مدلول محتواي دال را ثابت كند، پس قضيه بر عكس است 
در سنت احاديثي : و اگر شما اصرار كنيد بر اينكه  مدلول مبين دال است، مي گويم 

اللت مي كنند پس قرآن هم مانند سنت ـ بنا د بر وجوب پيروي از قرآنروايت شده كه 
قائل به چنين به ديدگاه شما ـ مبين است و ممكن نيست كه قرآن مستقل باشد، آيا شما 

  ؟ نتيجه اي هستيد

  مأخذ دوم
  1:شاطبي مي فرمايد

قرآن و اين مأخذ نزد علماء مشهور است مانند احاديثي كه با كردار و گفتار احكام « 
شرائط و اسباب و موانع و لواحق آنرا بيان مي كنند،  مثالً بيان كيفيت نماز و مقدار و 
وقت برپاي نماز و چگونگي سجود و ركوع و احكام ديگر نماز، يا بيان كيفيت زكات و 
مقدار وجوب و افراد مستحق و حد نصاب و اموال زكوي و غيره، يا بيان كيفيت روزه و 

                                           
  25ص  4ج . 1
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يا  بيان طهارت و نجاست و غيره يا بيان ذبائح ان اركان و واجبات حج، مبطالتش، يا بي
و شكار و گوشت حيوانات و نكاح و مقعلقات آن مانند طالق و ظهار و لعان و غيره، يا 
معامالت و احكامش، يا بيان جنايات و قصاص و غيره، همه اينها ميبن مجمالت قرآن 

  .مي گيرند  هستند و داخل دائره تبيين آيه ذيل قرار

 mS  RT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U

  _   ^l ٤٤: النحل  

تو فرد ناداني هستي، آيا در قرآن مي : روايت شده عمران بن حصين به مردي گفته 
توانيد پيدا كنيد كه نماز ظهر چهار ركعت است ؟ يا مي توانيد كيفيت نماز و زكات و 

خداوند همه اينها را در قرآن به صورت مبهم بيان غيره را در قرآن پيدا كنيد ؟ مگر 
  را به عهده رسول اكرم نگذاشته؟نكرده ؟ مگر توضيح اين تكاليف 

تنها با قرآن سخن بگو، مطرف جواب : روايت شده به عبد اهللا بن مطرف گفته شد 
  .سوگند به خدا چيزي را با قرآن عوض نمي كنم  : داد 

وحي بر پيامبر خدا نازل مي شد، و : كرده كه گفته اوزاعي از حسان بن عطسه روايت 
فسير مي در حالي كه جبرئيل حاضر و ناظر بود  پيامبر وحي را با سنت مطهره خودش ت

  .كرد
  .نيازمند سنت است تا سنت به قرآن قرآن بيشتر: اوزاعي مي كويد 

و  وت مي كندهدف اوزاعي اين است كه سنت بر قرآن قضا: ابن عبد البر مي گويد
  . آنرا بيان مي فرمايد



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت

 
 

667

من جرئت ندارم چنين : بل در مورد حديث قضاوت مي فرمايدامام احمد بن حن
  .سنت مبين قرآن استبگويم ولي مي گويم 

  .تفسير امام احمد به هدف ما نزديك تر و  نزد علماء هم مشهورتراست 
رآن مانند اگر هدف اين باشد كه سنت احكام مجمل ق: در جواب اين مأخذ مي گويم 

  .نماز و روزه و غيره را بيان مي كند، منكر چنين ديدگاهي نيستيم 
ولي اگر هدف اين باشد كه همه سنت مبين قرآن است و سنت مستقلي وجود ندارد  

  .اشتباه است 
جهت  :  در بحث دوم بيان و ثابت كرديم كه هر مخصص و ناسخي دو جهت دارد

ستقالل مفيد حكم است، نمونه آن مانند شروط  بيان و جهت استقالل، چون در حالت ا
و  قيودي است كه برا ي موضوعي قرار داده مي شود، و اگر با دقت به آن توجه كنيد 

  .اشتباه و بي وزن بودن اين ديدگاه به خوبي روشن مي گردد 
مفيد حصر نيست، » سنت قرآن را تفسير مي كند« :اما سخن عمران كه مي گويد 

كردن آن مرد سخن مي گويد،  در مثال   ساس مثال خودش براي قانعچون عمران بر ا
مذكور بيان سنت مبين را مد نظر دارد، ولي هدفش اين نيست كه همه سنت در مثال او 

  .قرار مي گيرند  و سنت ديگري وجود ندارد 
ما سخن كسي را بيان مي كنيم كه از همه ما عالم تر « : اما قول مطرف كه مي گويد 

قرآن مشتمل بر احكامي است كه مجتهدين بر اساس : به اين معني است » آن استبه قر
قواعد خود  نمي توانند آنرا درك كنند بلكه تنها پيامبر چون توسط جبرئيل يا الهام 
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ه سخن مطرف به اين اصل اشار. ازاسرار قرآن مطلع شده است مي تواند آنرا درك كند 
  .مي كند كه هيچ كس منكر آن نيست

  .ما عبارات ائمه ديگر كه نقل شده هيچ كدام مفيد حصر نيستند ا

  مأخذ سوم
   1:امام شاطبي مي فرمايد

چيزهايي كه قرآن آنها را مجمالً بيان كرده و صورت اكمال آن همراه شرح و توضيح 
  .درسنت ديده مي شود 
بيان  قرآن براي بيان مصلحت و مفاسد دو دنيا آمده است و قبال: توضيح اين مسئله 

  .كرديم كه مصالح سه نوع هستند 
  .ضروريات و انچه متعلق به ضروريات است . ا

  .حاجيات و مكمالت آن . 2
  تحسينيات و متعلقاتش . 3

در كتاب مقاصد شريعت بيان كرديم كه غير از اين سه مصلحت ، مصلحت ديگري 
صل را اثبات مي وجود ندارد، و اگر به سنت نگاه كنيم مي بينيم كه سنت هم همان سه ا

كند قرآن اصول اين سه موضوع را بيان كرده و سنت براي هر كدام تفريعاتي را ثابت 
مي گرداند، پس تمام مسائل سنت در راستاي تأمين اهداف و استراتيژيك اين سه مسئله 

  .مي باشد، افزون بر اينها چيز ديگري را بيان نمي كند 

                                           
   27ص  4ج .  1
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ت پراكنده در قرآن و سنت يافت مي اين سه مصلحت به صور: در جواب مي گويم
شود و هر دو در صدد تأمين اين سه مصلحت هستند، بعضي از آنها در سنت و بعضي 
ديگر در قرآن بيان شده اند و هر دو وحي رباني هستند در نتيجه در بيان اين سه 
مصلحت قرار دادن يكي به عنوان اصل و ديگري به  عنوان فرع دعواي  بي دليل است 

صل قلم داد كند، آيا مي توان چ كس حق ندارد يكي را مجمل و ديگري را مفو هي
از اين مصلحتها را بيان قرآن در قانون گذاري مستقل نيست چون سنت بعضي : گفت

  ؟ كرده است
اگر فرضاً قبول كنيم كه مجمل مصالح در قرآن  و تفصيل آن در : باز هم مي گويم

را كه نه به صورت مجمل و نه به صورت مفصل سنت است،  آيا امكان دارد احكامي  
  ؟قرآن  ذكر نشده باشند، درك كنيم در

اگر فرض كنيم كه قرآن نص صريحي بر مصالح عمومي گذارده باشد اما تفصيل آن 
نه در قرآن است نه در سنت آيا مي توان با عقل خود آنرا درك كنيم ؟ مثالً مي توانيم 

ي روز عيد و حد سارق و فرق آن با غارت گر به وجوب روزه رمضان و حرمت روزه 
  و اختالس گر و حد زاني محصن و غير محصن پي برد ؟ 

مگر معتزله كه تقريباً  گرايش آن چناني دارند و قائل به حسن و قبح عقلي هستند، در 
  نهايت اعتراف  نكردند كه عقل قادر به كشف بعضي از مسائل نيست ؟

ور عام ـ هرچند كتاب بر آنها نص گذاشته ـ ولي اگر قرار باشد اين مصالح و ام
مجتهد نتواند مستقالً آنها را درك كند هيچ نزاعي حل نشده و سؤال به قدرت خودش 

  .باقي مانده و ما داريم تنها صورت سؤال را پاك مي كنيم 
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  مأخذ چهارم
  : امام شاطبي مي فرمايد

جتهاد آنرا توضيح داديم و يكي ديگر از مأخذ ها مجال اجتهاد است كه در باب ا« 
  .ديگري قياس دائر بين اصول و فروع مي باشد 

از مجال اجتهاد شروع مي كنيم معموالً در كتاب و سنت دو طرف مسئله : توضيح 
كامالً روشن مي شود، همانطور كه در مأخذ دوم توضيح داديم، اما در اين ميان مجال 

قضيه قرار مي گيرند و براي ترجيح  اجتهاد باقي مي ماند بعضي مسائل بين دو طرف
دادن و ملحق كردن به يكي از طرفين اين ديگر وظيفه مجتهدين است همانطور كه در 
باب اجتهاد بيان كرديم، بعضي مواقع مجتهد توانايي آن را ندارد، يا چون ميدان تعبد 

ه راه است اجتهاد قدرت حركت كردن در اين ميدان را ندارد، در اين وضعيت بحراني ك
روايت مي شود و مسئله را به يكي از  چاره اي وجود ندارد حديثي از رسول اكرم

طرفين ملحق مي كند يا با احتياط كامل دو طرف را  به  نفع مسئله تفسير مي نمايد، كه 
  .منظور ما اين بخش دوم است 
م در قرآن اصولي وجود دارد كه دال بر اين هستند، حك: اما در مورد مجال قياس

اگر دو چيز داراي مقيدات هماهنگي : چيزي بر مشابه آن حمل مي شود، يا بيان مي كنند
باشند آنها يك حكم دارند، در نتيجه متوجه مي شويم كه اصلي وجود دارد و تمام فروع  
بر آن اصل حمل مي شوند؛ در كتاب ادله بيان كرديم كه در قرآن چنين اصولي وجود 

ملحق به آن را بحث كرده است و چيزهايي را با اين قياس دارد و سنت هم مشابه يا 
بيان فرموده  كه در معني مانند قياس قرآن است، خواه ما بگويم پيامبر آنرا با قياس بيان 
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فرموده يا با وحي، تنها اين مهم است كه در ذهن ما چنين كاري قياس است و اصل آن 
  . در قرآن وجود دارد كه شامل قياس سنت هم مي شود

« : براي رد اين كالم، قول خودت كافي است كه مي گوييد : در جواب مي گويم 
بعضي مواقع مجتهد توانايي آن را ندارد يا چون ميدان تعبد است اجتهاد قدرت حركت 
در اين ميدان را ندارد، در اين وضعيت بحراني كه راه چاره اي وجود ندارد حديثي از 

چون تو اعتراف مي كنيد كه بعضي مواقع مجتهد از  ».....رسول اكرم روايت مي شود 
درك حكم قرآن در مورد ميانه اجتهاد عاجز است تا رسول خدا حكم آنرا بيان مي كند، 
با اين تفاوت شما آنرا بيان مي ناميد و ما به آن سنت مستقل مي گوييم چون قرآن نه 

  .مي كرد  مجمالً و نه مفصالً آنرا بيان نكرده و اال مجتهد آنرا كشف
چنين چيزي در مورد قياس هم گفته مي شود، چون بعضي مواقع مجتهد از درك 
حكم  فرعي كه قابل حمل بر اصلي است عاجز مي ماند همانگونه كه در مجال اجتهاد 

  .بيان كرديم 
براي ما مهم نيست كه ميانه دو طرف يا فرع كه توسط سنت بيان شده با وحي بوده يا  

كه مردم از آنها بي بهره هستند، تنها اين نكته مهم است   كه رسول  با علم، و حكمتي
كم رسول خدا خدا  حكمي را بيان كرده  كه  قرآن  ظاهراً بر آن نصي نگذاشته، ضمناً ح

وحي بوده  يا با اجتهادي كه از طرف پروردگار محافظت شده  حجت است چون يا  با 
دن حجت نيست حجتش از اين لحاظ است، يعني اجتهاد ايشان به صرف اجتهاد بو

  .است كه معصوم است 
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قابل ( تهد قريب المأخذ اما اگر حكم ميانه دو طرف يا فرع در ميدان اجتهاد مج
بود اگر قربش از اين لحاظ باشد كه شارع بر علت يكي از طرفين يا ير اصل آن ) درك

ميانه و فرع هم  شامل 1در كتاب نصي مي گذارده مي بينيم حكم طرفين يا مقيس عليه
مي شود  اگر فرض كنيم كه نص گذاشتن بر علت در حقيقت نص گذاشتن برحكم  

يم حكم ميانه و فرع هم با همان نص يهمه جزئيات است در اين صورت مي توان بگو
مي شود چون كتاب ثابت شده و سنت در حكم مؤكد است،  اما چنين فرضي پذيرفته ن

ذاشته است بلكه بعضي از آنها را به ندرت بيان ها نص نگ خداوند برعلت همه حكم
فرموده، و اگر سنت بر علت احكام  نص گذاشته سنت مستقل است چون مفيد حكمي 

  .است كه در قرآن بيان نشده 
استنباط علت از غير نص باشد مانند مناسبه در مسالك اما اگر درك حكم توسط 

، همچنين اگر نوع اول را از اين در اين حالت حكم فرع با قياس ثابت شده است 2علت
  .مقوله بدانيم متوجه مي شويم نص گذاشتن بر علت نص گذاشتن بر حكم نيست 

خواه ما بگوييم پيامبر آنرا با قياس بيان فرموده يا با وحي، « :از اين كالم كه مي گويد
تنها اين مهم است كه در ذهن ما چنين كاري قياس است و اصل آن در قرآن وجود 

متوجه مي شويم كه شما قياس را در حكم » د، كه اين شامل قياس سنت هم مي شوددار
  .مستقل مي دانيد ولي قائل به استقالل سنت نيستيد 

                                           
 در قياس چهار ركن وجود دارد كه يكي از آنها مقيس عليه است يعني حكم اصل .  1
نام مسالك عله داريم كه تالش مي كند علت احكام را پيدا كند يكي از راه هاي پيدا كردن مناسبه است  در قياس بحثي به.  2

 يعني بين حكم و اصل مناسبه اي موجود باشد
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تشريع احكام خداوند با هر نوع وحيي مقيد به ذهن و : در جواب اين هم مي گويم 
داشت با فهم ما نيست چون اگر خياالت ذهن همه ما در نهايت روشن مي شدند  حق 

جدا از اين ها قياس وقتي به كار آورده مي شود كه راه . وحي مخالفت يا موافقت كند 
چاري ديگري موجود نباشد يعني از درك حكم خدا با هر نوع وحيي عاجز باشيم و اال 
قياس در مقابل سنت ـ حتي سنت اجتهادي يا قياسي ـ  هيچ ارزشي ندارد  خواه  موافق  

  .ن ما بعد از عصمت يا تقرير خدا، به سنت تمسك مي جوييم با شد يا مخالف چو
اگر تو بتوانيد با قياس حكمي را ثابت كنيد كه قرآن در مورد آن : سپس مي گويم 

چيزي نفرموده است پس چرا نمي توان با سنت چنين حكمي را ثابت كرد ؟ يعني سنت 
  به اندازه قياس مستقل نيست ؟

نت را نسبت به قرآن در درجه دوم قرار مي دهيد آيا معقول است تو در اينكه س
بايد تأييدي از قرآن براي حكم سنت پيدا شود اما در : مقداري شك داريد و مي گويد 

ترجيح دادن قياس بر سنت و استقاللش هيچ گونه شكي به دل راه نمي دهيد ؟آيا اين 
  ؟ نه عدل است ؟ متقن به دليل محكم استانصاف و 

  مأخذ پنجم
  :شاطبي مي فرمايدامام 

يكي ديگر از مأخذها آن است كه از ادله متفرق قرآن در معاني به هم پيوسته « 
درست شده است، چون بعضي مواقع ادله در معاني مختلفي ذكر شده اند ولي همه آنها 
در يك معني مشترك مانند مصلحت مرسله يا استحسان به هم مي پيوندند، سنت هم به 

 از اين دالئل متفرق ،كه معنيشود يا ظن پيدا مي  علمآيد،  مقتضي همان معني مي
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، بنا بر اين اصل است كه سنت مبين كتاب است، مانند خواستار استگرفته شده 
در قرآن و احاديث ديگري كه داراي همان معني  1»ال ضررو ال ضرار« مصاديق يا معني 

  .اب شرعي آنرا بيان كرديم هستند در دائره اين حديث مي باشند همانطور كه در اول كت
اين معني كلي كه رسول خدا از جزئيات متفرق در قرآن : در جواب مي گويم 

استنباط كرده به نسبت سنت هاي ديگر خيلي كم هستند، شايد براي ديگران امكان فهم 
چنين چيزي موجود نباشد، چون رسول اكرم با وحي آنرا درك كرده نه با استنباط از 

  .جزئيات 
اً جزئيات، مبين كليات هستند؛ بنا براين قرآن مبين كليات سنت است، اگر قضيه ضمن

ديدگاه نا به بر عكس باشد قرآن هم كلياتي دارد كه جزئياتش در سنت يافت مي شوند ب
  .قرآن مبين است  شما

  مأخذ ششم
  : امام شاطبي مي فرمايد

باشد هر چند بيان يكي ديگر، توجه به تفاصيل سنت در مورد تفاصيل قرآن مي « 
سنت از بيان قرآن زياد تر است ولي گوينده اين مأخذ مي خواهد معني هر سنت را در 

  .قرآن با اشاره لغوي پيدا كند يا اصالً در قرآن بر آن نص گذاشته شود 
اين مأخذي است اگر ثابت شود اعتقاد و ديدگاه ما را در مورد : در جواب مي گويم

غت يا حقيقت يا مجاز به آن اشاره نكرده و مجتهد مي تواند وجود سنتي كه قرآن با ل

                                           
 در اسالم ضرر رساندن و ضرر قبول كردن وجود ندارد .  1
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احكام را از اين نوع سنت استنباط كند، باطل مي گرداند اما چنين چيزي هرگز ثابت 
نشده و نخواهد شد، و تالش براي تطبيق چنين چيزي بر سنت تالشي بي نتيجه و بي 

  .حاصل است
  .محال بودنش اذعان مي نمايد به  ،حتي امام شاطبي  در تعليقي بر اين مأخذ

قرآن هرگز به اين هدف وفا نمي كند كه با نص يا اشاره ي عرب به « : مي فرمايد  

  ) 52ص4ج( »آن اقرار كند  

مثالً نماز و حج و زكات و حيض و نفاس و قراض و مساقات و چيزهاي غير قابل 
گرفته شده از سنت ملتزم به احكام بر شمارش ديگركه اگر فردي در اين موارد مذكور

باشد نمي تواند چنين ادعاي را به اثبات برساند مگر با تكلف فراوان، كه لغت عربي آنرا 
  .نمي پذيرد و سلف صالح و بزرگان راسخ هم در علم موافق چنين ديدگاهي نيستند 

بعضي از مردم اقدام به اين كار كردند و خواسته اند در كتاب خدا براي هر سنتي 
ا كنند ولي در پيمودن اين راه مجبور شدند تكلفات فراواني را به كار بگيرند، نصي را پيد

و اگر در نهايت با اين تكلفات باز هم موفق نشدند به سنت صحيحي حمله كردند، كه 
  .اين قاعده قابل جمع نيست با 
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  اختالف لفظي و حقيقي
نج مأخذ اول لفظي با بررسي اين مأخذها متوجه مي شويم كه اختالف ما با صاحبان پ

است، چون مي گويند سنت با معانيي از معاني قرآن تأييد شده است، نه اينكه بر هر 
حديثي نص قرآني وجود دارد، هر چند نص قرآن اجمالي هم باشد، و هرگز قائل به اين 

  . نيستند كه وظيفه سنت تنها بيان و شرح احكام مجمل قرآن باشد 
ت مستقلي نيستند كه قرآن بر آن نص نگذاشته باشد بلكه بنا براين آنها منكر وجود سن

  . باشد تبين قرآني آنها منكر استقاللي هستند كه منافي معاني 
امام شافعي در  ثالَ، مد نشده استايجا يو اگر ديدگاه آنها را بپذيريم با مذهب ما مخالفت

  1؟طرف دار مأخذ اول است استحالي كه قائل به سنت مستقل 
اين است آنها ) و شاطبي هم يكي از آنها است (اضي كه از اين ديدگاه داريم تنها اعتر

هدف و مقصد و موضع حقيقي خودشان را بيان نكرده اند و به گونه اي مذهب خود را 
دون بتفسير مي كنند كه متمايل به گروه دوم هستند چون به دالئل آنها استناد مي كنند و 

  .ند دالئل ما را زير سؤال مي برحجت 
شايد معني دو مقوله استقالل و تبيان ما را درست نفهميده باشند هر چند اين احتمال 

محل نزاع را كامالً توضيح  ،چون امام شافعي طرف دار اين ديدگاه ،خيلي بعيد است
  2.استداده 

                                           
 291الرساله ص .  1
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اما اصحاب مأخذ ششم مخالف حقيقي ما هستند چون منكر سنتي شده اند كه نص 
ود ندارد و تالش كرده اند تمام سنت را به نصوص قرآني قرآني در مورد آن وج

  .برگردانند 
  .م امام شاطبي پيرو اين گروه نيستالبته اطمنان دار

  

  زيبا از امام شافعي در اين مورد دو جمله
دارد كه هر دشمني را محكوم مي كند و ريشه و اساس  ي زيبا امام شافعي دو جمله

  .له از بيخ و بن بيرون مي آورد ئاختالف و دو دستگي را در اين مس
  :مي فرمايدذكر مذاهب در مورد استقالل سنت كه ما آنها را بيان كرديم قبل امام . 1
رسول خدا در هر مورد كه نص قرآني وجود نداشته باشد به دستور و حكم خداوند «

ي خود احكام صادر مي فرمايد، ضمناً خداوند در آيه ذيل اين اصل را به ما يادآور م
  »كند

 mF  E  D   C  B  AG    P  O  N  M   L  K  JI  H

W  V  U  T      S  R  QX     a  `  _  ^   ]  \     [  Z  Y

h  g  f  e  d  c   bi     o          n  m  l       k      jl ٥٣ - ٥٢: الشورى  

ود جان را وحي همانگونه كه به پيامبران پيشين وحي كرده ايم، به تو نيز به فرمان خ( 
كرده ايم، تو كه نمي دانستي كتاب چيست و ايمان كدام، و لكن ما قرآن را نور عظيمي 

راه . نموده ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را به راه رهنمون مي سازي
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همه ! خدايي كه متعلق بدو است همه ي چيزهايي كه در آسمانها و زمين است، هان
  ).مي گرددكارها به خدا باز 

رسول خدا قوانيني را همراه قرآن وضع فرموده، و همچنين قوانين ديگري را وضع   
  1»نصي در مورد آنها نازل نشده است فرموده كه در قرآن اساسا

خداوند دستور داده همه دستورات استقاللي رسول اجرا شوند، و بيان فرموده « 
نها نا فرماني خداوند است، و هيج راه اطاعت از آنها اطاعت از پروردگار و رها كردن آ

  .فراري براي پشت كردن به سنت رسول خدا باقي نگذاشته
نمونه آن به من داده شده اگاه باشيد كتاب خدا و ! هان« : مي فرمايد خدا رسول

قرآن را بگير و : است، آگاه باشيد شايد مردي متكبر بر روي صندلي بشيند و بگويد
اما ايگونه نيست حرام رسول اكرم هم مانند .را حرام بدانيد  حاللش را حالل و حرامش

   2»حرام قرآن است 
   3:اهب درمورد حديث مستقل مي فرمايدامام شافعي بعد از ذكر مذ. 2
بلكه اين نكته مهم است كه  گذينيمبرفرق نمي كند كه كدام يك از مذاهب را « 

هيچ كس را در مخالفت خداوند اطاعت از رسول خدا را واجب فرموده و معذرت 
كه همه انسانها در دين نيازمند رسول خدا هستند، و : ايشان نمي پذيرد، و بيان فرموده

در اين باره حجت را بر مردم اقامه فرموده، مثالً فرائض قرآن را تبيين و مراد خداوند را 
                                           

ظور امام شافعي اين است كه رسول خدا بعضي از احكام منصوص عليه قران را بيان فرموده و من: احمد شاكر مي فرمايد . 1
 .بعضي ديگر كه در قران نصي در مورد آنها نازل نشده خودش وضع فرموده است 

 سفيان از سالم ابو نضر مولي عمر بن عبد اهللا راوي حديث است .  2
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هيچ  بيان نموده تا مردم بدانند كه سنت مبين احكام قرآن است، و قرآن و سنت مستقل
بلكه الزم  تفاوتي با هم ندارند، چون حكم خدا و حكم رسول خدا با هم تناقص ندارند

  1»و ملزوم يكديگر هستند
  » كرديم به اين حقيقت اشاره مي كندحديث رافع كه در گذشته آنرا نقل « 

  

  در پايان مي گويم
اب را بنويسم، اين آخرين مطلبي بود كه خداوند آنرا به من نشان داد تا بتوانم اين كت

شايد در بعضي مسائل به حق اصابه كرده و موجب شفاي دل بيماران شده باشم، چنين 
  .لطف پروردگار و توفيق ايشان است هدايتي

                                           
كلمة اخري ، صفت است براي موصوف محذوف كه سنت است، يعني اگر سنت مبين قرآن است و سنت : ويدشيخ شاكر مي گ.  1

ديگري بيان چيزي است كه در قرآن  وجود ندارد، بنا بر اين حكم خدا و رسول با هم تضاد ندارند بلكه الزم و ملزوم 
  .همديگرند، 

  .روايت شده كه مخالف اصل ربيع است) خاء (با سپس بيان مي فرمايد كه اين كلمه در برخي از نصوص خطي 
و معني درست مي باشد، حتي هدف شافعي همين . است» اذ« جواب » ففيما ليس فيه نص كتاب احري « جمله : من مي گويم

ي به كار برده است كه استعمال جائز» فاء« را به جاي » واو « است، يا بهتر است بگويم شافعي » فاء« بدل » واو« است و 
است و در جاه هاي ديكر از ايشان نقل شده است، همانگونه كه شاكري هم بدان اعتراف دارد، پس با اصل ربيع اختالف ندارد 

  .چون احتمال دارد ربيع مرتكب اشتباه شده باشد
ه سنت صفت است براي موصوف محذوف كه حجة باشد ن: است باز هم مي گويم » خاء« و اگر قبول كنيم كه عبارت صحيح با 

در چيزي كه كتاب در مورد آن « است و تقدير ان اينگونه است كه » ففيما» « اذا«همانگونه كه ايشان مي فرمايد و جواب 
  .» حجت ديگري ندارد

  .با هر دو تقدير بيان جواب و تأكيد است » فهي كذالك« بنا بر اين كالم 
  



  
 نگاهي به اعتبار و جايگاه سنت
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همانطور كه نگارش كتاب را در نهان من ايجاد كرديد و توفيق آن را هم ! خداوندا
  .ر قرار دهيدي آخرت اين حقي رموديد، اميدوارم آن را دست مايهنصيب ما ف
  .اميدوارم كه پايان زندگي ما آميخته با سعادت و خوشبختي باشد! خداوندا

  

و صلی اهللا علی سيدنا حممد . مالک يوم الدين. الرمحن الرحيم. احلمد هللا رب العاملني
خاتم النبيني و امام املرسلني, املبعوث رمحة للعاملني, و علی آله و صحبه, و املتمسكني بسنته 

 .امجعني
  


