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ﻧﺸﺮ و ﺗﻮزﯾﻊ دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ:
اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻼﻣﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻮزﯾﺪ
اﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪه واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﻣﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪه ﳏﻤﺪ وﺻﺤﺒﻪ ,وﻣﻦ اﻫﺘﺪ ﲠﺪﻳﻪ.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

اﯾﻦ ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ از ﺻﻨﻌﺎء ﯾﻤﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﺣﻤﻠﻪھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺳﻨﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ آن را ﻋﻼﻣﻪ
ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺤﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد .و در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺎم
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ /ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ۸۴۰ﻓﻮت ﮐﺮده ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی را درﺑﺎره ﻣﺠﺎدﻟﻪ او ﺑﺎ اﺳﺘﺎدش ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ
ﻗﺎﺳﻢ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء زﯾﺪﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :او ﻣﺠﺘﮫﺪ آن ﻣﺬھﺐ در زﻣﺎن ﺧﻮدش
ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﺳﻢ او ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮫﺎدی ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۸۳۷ﻓﻮت ﮐﺮده و آن
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺳﺎﻟﻪای را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻦ وزﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن رﺳﺎﻟﻪ او
را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ
ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﮫﻮدهای ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﻋﺘﺰاﻻﻧﻪ ،و
دﻟﯿﻞھﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﻌﺼﺐ ،وﻋﻤﻞھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ،و اﯾﺮاد در وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآن و
رواﯾﺖھﺎی ﻣﺄﺛﻮر و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدش و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﮋاد او ﺑﻮد ،ﺗﮫﻤﺖزده ﺑﻮد ،و آن ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
او ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻢ و آﯾﯿﻦ آن دو وﺣﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی اﻧﺴﺎنھﺎی
ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﺦ از آن ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد و او را اﺑﻠﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد
و رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽدھﺪ ،و ﺷﺎﮔﺮدش او را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺑﻪ
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آن روی ﻣﯽآورد ،و آن رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد )ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺣﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺎﻃﻞ( )ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ( ،و ﺷﺎﮔﺮد دﻧﺒﺎل دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
او را ﮐﻮدن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و او رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎدش را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد و
اﺳﻤﺶ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ﺑﻮد رد ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد و ﻧﮑﺘﻪھﺎی ﻣﮫﻢ ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﮫﻢ آن را آورده ﺑﻮد و ﻧﺎم آن را »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ ﰲ

اﻟﺬب ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢص« ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﻠﺰارھﺎی ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻠﺐھﺎ را
ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ! درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ آن ﺑﺎ ﻣﺴﻤﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﺑﻮد در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ و ﺣﻤﻠﻪھﺎ و ﺷﺒﻪھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﺮاد ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺟﮫﺖ ﺳﻨﺪ و
ﻣﺘﻦ ،و از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺑﺤﺎث ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﻼم ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﺷﺒﻪھﺎ و اﻋﺘﺮاضھﺎی را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪھﺎی زﯾﺎد و ﮔﺴﺘﺮدهای در آن ﺷﺪه
ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ آن :ﻋﺪاﻟﺖ راوی و رد اﯾﻦ دﻋﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﻨﺎﺧﺖ راوی ﻣﺸﮑﻞ
و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻃﻞﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ راهھﺎی اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﺼﻮم
ﻣﺘﻘﺪم اﺳﺖ .،و ﺑﺤﺚ اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد،
وﺑﺤﺚ ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎره دﻟﯿﻞھﺎی از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش او ﺑﻮدﻧﺪ آنھﺎ را ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻏﻮره را ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﺑﻄﺎل آراء آنھﺎ آورده ﺑﻮد ،و ﺑﺤﺜﯽ
درﺑﺎره ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ را در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺣﺼﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺤﺜﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ )ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻃﺮقھﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ،و ﺑﺤﺚ ﺷﺎﻣﻠﯽ
درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ھﻢ ﻋﺼﺮان ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ،و دﻓﺎع از اﻣﺎﻣﺎن
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،و اﺛﺒﺎتﮐﺮدن ﺷﺮف و ﻋﻈﻤﺖ آنھﺎ ،و رﺳﻮاﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺖ آنھﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورﻧﺪ.
و در ﻣﻮرد ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪھﺎی ﺟﺒﺮ و ﺗﺠﺴﯿﻢ و ﺗﺄوﯾﻞ ...و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮل در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮع ﻣﻄﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻏﯿﺮ از آن ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺗﻘﺪﯾﻢ :اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻼﻣﻪ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻮزﯾﺪ
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و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده واھﻞ اﺳﻼم را ﻧﺼﺤﯿﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اھﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ و
از ﺑﺪﻋﺖﮔﺰاری ﻧﮫﯽ ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪھﺎ و ﻓﻮاﺋﺪ و ﮔﻠﺰارھﺎی
ﭘﺎﮐﯿﺰه در ﻓﻨﻮنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﻋﺠﯿﺒﺶ ،اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺎوره و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺆﻟﻒ ،ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از آن ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﮔﻠﺰارھﺎی ﺷﺎد و
ﺧﻨﺪان( ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ﺑﻮده و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺆﻟﻔﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »إﯾﺜﺎر اﻟﺤﻖ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻠﻖ ]ﮐﻪ ﭼﺎپ
ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد[ و ﻏﯿﺮ آن.....
ﭘﺲ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻼحﮔﺮان در ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺘﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺒﻘﺖ
ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﯿﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل ) (۱۳۶۷ﺑﻮد ﭼﻮن آن ﮐﺘﺎب را در ﺳﺎل
) (۱۳۲۱ﭼﺎپ ﮐﺮد ،و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،و اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل از ﭼﺎﭘﺶ ﻣﯽﮔﺬرد .ﺳﭙﺲ ﭼﺎپھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن آﻣﺪ ]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﭘﺎداش دھﺪ[ .
اﯾﻦ ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﺑﻮد از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و از ﻣﺆﻟﻒ آن ،و از ﮔﺮوﯾﺪن او ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و از
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ ﮐﺘﺎب او ،و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ
ھﻮﺷﯿﺎران و اھﻞ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎ آن را ﭼﺎپ و اﺧﺮاج ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮان ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن اھﺘﻤﺎم
ورزﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده آن را از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ اﺧﺮاج ﮐﻨﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آورد ]ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ و از او ﺑﭙﺬﯾﺮد[ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آﺧﺮ ،در ﺣﺪود ) (۶۰۰ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻮد و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﺪود ) (۱۰۰ﺻﻔﺤﻪ ،و روﺷﻦﮔﺮیھﺎی در ﺣﺪود )(۱۵۰
ﺻﻔﺤﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن در ﺣﺪود ) (۸۵۰ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از
اﺿﺎﻓﺎت و ﭼﻨﺪﺟﺎ از ﻣﺘﻦ و ﻓﮫﺮﺳﺖھﺎی ﮐﻪ ﺟﺎھﺎی ﭘﻨﮫﺎن آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮاﻧﺪم،
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻗﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺎن اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) :ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺎﻗﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب اوﺳﺖ( و ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه:
)ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب و ﻣﺤﮑﻢ او اﺳﺖ( و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ را در ﺧﻮد
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و آن دو ﻧﺸﺎﻧﻪ را داﺷﺖ ﭼﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ روﺷﻨﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او را ﮐﺴﺎﻧﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻼﻣﻢ را
ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﻢ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺟﻠﻮی دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺼﻔﺎن ﻗﺮار دارد.
و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن ﺣﻮاﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه آن ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺣﺪود ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ را ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﮐﻨﻨﺪ.
و او ]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﺎداش ﺑﺪھﺪ[ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﯿﺴﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎر زﯾﺒﺎی در ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ دو
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ) :ﻓﮫﺮﺳﺖھﺎی ﻧﻈﺮی( ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ
و )ﻓﮫﺮﺳﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ( ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ دﻗﯿﻖ و ﺷﺎﻣﻞ آن را ﺑﯿﺎورد ،ﻣﮕﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ و ﻣﺎ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر از ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻤﻦ و ﻃﻼب آن دارﯾﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ دارﻧﺪ و اھﻞ ﻋﻠﻢ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد را زﻧﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﻧﺒﺎﻟﻪ رو آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻧﻮهھﺎﯾﺸﺎن از
ﭘﺪران و اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻦ وزﯾﺮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮادرﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻤﺮان ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرک را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻮزﯾﺪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۴۱۹
ﻃﺎﺋﻒ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ان اﳊﻤﺪ ﷲ ،ﻧﺤﻤﺪه ،ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮه ،و ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ ،و ﺳﻴﺌﺎت

أﻋﲈﻟﻨﺎ ،ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼﻣﻀﻞ ﻟﻪ ،ﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼﻫﺎدي ﻟﻪ ،و أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ

ﴍﻳﻚ ﻟﻪ ،وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻟﻪ.
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و�ث مِنهما رِجا� كثِ�ا و� ِس
َ َْ ُ
� ْم َر� ً
ِيبا] ﴾١اﻟﻨﺴﺎء.[۱ :
علي
ْ
َ ُ َ ْ َ ُ
ْ
ا� َوقُولُوا قَ ْو ً� َسد ً
ِين َ
آم ُنوا َّا� ُقوا َّ َ
﴿يَا َ� ُّ� َها َّا� َ
ِيدا ٧٠يُصل ِْح ل� ْم أ� َمال� ْم َو َ�غفِ ْر
َ ُ ْ ُُ َ ُ
و� َ� َق ْد فَ َ
� ْم َو َم ْن يُطِعِ َّ َ
از فَ ْو ًزا َع ِظ ً
ا� َو َر ُس َ ُ
يما] ﴾٧١اﻷﺣﺰاب.[۷۱-۷۰ :
ل�م ذنو�
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﺪﯾﻪ ھﺪﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
اﻣﻮر ﻧﻮآوریھﺎﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎم ﻧﻮآوریھﺎ دﯾﻨﯽ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﮔﻤﺮاھﯿﺴﺖ ،و
ﺗﻤﺎم ﮔﻤﺮاھﯽھﺎ در دوزخ ھﺴﺘﻨﺪ.
رد ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺎب ﺟﻬﺎد اﺳﺖ:

ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،و اﻣﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﻣﺒﺘﺪﻋﺎن ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺻﻼح دﯾﻦ را دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻇﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﻮار را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت و
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮده ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﻧﺒﻮد ﻣﺎﻧﻊ ،آنھﺎ در اﯾﻦ راه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺸﮫﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ!!

٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ دﯾﻦ و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﺎن ﻋﻠﻢ ،ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺣﻔﻆ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ را ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻇﻠﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ْ
ْ
ْ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ
ون َما �ن ْ َز�َا م َِن ا�َ ّي َنات َوال ُه َدى م ِْن َ� ْعد َما بَ َّي َّناهُ ل َّ
ِلن ِ
اس ِ�
﴿إِن ا�ِين ي�تم
ِ
ِ ِ
ْ
َّ
َ
ْ َ ُ َ َ
ك يَلْ َع ُن ُه ُم َّ ُ
ا� َو َ�ل َع ُن ُه ُم ال�ع ُِنون] ﴾١٥٩اﻟﺒﻘﺮة.[۱۵۹ :
اب أول� ِ
الكِت ِ
»و ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دﻻﯾﻞ روﺷﻦ و ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﺧﺪا و
ﻧﻔﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺿﺮر ﮐﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﻏﯿﺮ از آنھﺎ ھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻔﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ
ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن آنھﺎ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .١
و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎد اﺳﺖ:

و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ »ﮔﻠﺰارھﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ج« ﯾﮑﯽ از ﺛﻤﺮهھﺎی
آن ﺟﮫﺎد ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺆﻟﻒ /اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن ھﺠﻮم ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم و
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮآوریھﺎ و دﻋﻮتﮔﺮان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﯾﻮﻧﺎن را ﺑﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺑﺰرﮔﺎن
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ را ذم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻦ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﻓﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،وﺣﺪﯾﺖ و اھﻞ آن را
ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد دﻋﻮت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده،
و ﺳﺘﻮن ﻋﻠﻢ را ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺮار داده ،و از ھﺪاﯾﺖدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و
ﺷﯿﺮھﺎی دﻟﯿﺮ ]ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ[ ﺑﺮ او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد و از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ دﻓﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺛﺎﺑﺖﻗﺪﻣﯽ ﻣﻮﻟﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ:

» -١اﻟﻔﺘﺎوی« ﺑﺎ واﺳﻄﮥ »اﻟﺮدود« )ص  (٨ /ﺷﯿﺦ ﺑﮑﺮ أﺑﻮزﯾﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

٧

و ﺟﮫﺎد ﻣﺆﻟﻒ /از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﮫﺎد اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺟﮫﺎدھﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻌﺎرﺿﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اذﯾﺖ و ﻗﺪرت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺘﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺣﻖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ  .١و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﻣﺆﻟﻒ در آن ﻣﻤﺎﻟﮏ و در آن زﻣﺎن
در دﻋﻮتﮐﺮدن ﺑﻪ راه و روش ﺳﻨﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮده ،و ﺑﺎ اھﻞ آن ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﻣﺬھﺒﺸﺎن .٢
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮده و دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪﮔﻮی و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و از ﯾﮏ
ﮐﻤﺎن ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و آنھﺎ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ آنھﺎ در
ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮد و آنھﺎ ھﻢ ﺑﺎ وی در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم آنھﺎ از ﺟﮫﺎد در راه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و او از ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ آنھﺎ ﻧﮫﺮاﺳﯿﺪ ،و از ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ آنھﺎ در
ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن از ﮔﺮوهھﺎی ﺿﺮﺑﻪزﻧﻨﺪهای ﮐﻪ در آن
ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﺎ او ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﮕﺮان و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺸﺪ و
ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺟﻨﮓھﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ّﺑﺮای ﺧﻮد
در ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻓﺎﯾﻖ ﺷﺪ و آنھﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد و در آن ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺟﻨﮓھﺎی ﮐﻮﭼﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺑﺰرگ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ،و اھﻞ
ﺑﺪﻋﺖ از اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰھﺎ دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ،و او ﺗﻼش ﮐﺮد اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ را آرام ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻄﺎی ﺗﺄوﯾﻞ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن دﻟﯿﻞ آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و وزوز
ﮐﺮدن ﻣﮕﺴﯽ داﺧﻞ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ و
ﻓﺮوﺗﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،ﺑﺎ ادلھﺎی ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮ و از ﭼﺎدرھﺎ ﺟﻤﻊﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮ از روﺷﻨﺎی ﺻﺒﺢ ،و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ از
ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰهﺳﺎز ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺒﻪھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ آن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ روی ﮐﺘﻔﺶ زرھﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ..٣
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب:

 -١زاد اﻟﻤﻌﺎد ) (٦٥/٣ط .ھﺸﺘﻢ.
» -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ )ق (١١١/ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ـ ﻧﺴﺨﺔاﻟﺠﺮاﻓﯽ.
 -٣اﯾﻦ از ﮐﻼم ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻨﺸﯽء اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮی ) ٧٤٩ھ( در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب )ﺧﻄﯽاش( ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻷﺑﺼﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﻣﺆﻟﻒ در اﺑﺘﺪا ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ و ﻋﻈﯿﻢ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« داد ﺳﭙﺲ
آن را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺮد ،و آن را ﻣﺮﺗﺐ و ﭘﺎک ﮐﺮد و در آن ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم
داد ،و دﻟﯿﻞھﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ در آن آورد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ،و ﻓﻘﻂ ﺟﻮابھﺎی
آورد ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ آورد ﮐﻪ در
»أﺻﻞ« آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ درآﻣﺪ  .١و در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﭼﺎپھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ]ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ[ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪﺳﺎل از ﭼﺎپ
اوﻟﯿﻦ آنھﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ در آن ﭼﺎپھﺎ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت و ﺣﺬﻓﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﮫﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ در آنھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد،
ﭘﺲ ﻗﺼﺪ ﮐﺮدم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻢ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﭘﺎداش آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﭼﻮن او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.
و ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﻢ ﭼﻨﺪ اﻣﻮر را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
 -۱زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ» :ﮐﻪ ﻧﻮه ﺑﺮادرش آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺳﺎل ) ۸۹۷ھـ( و اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻦوزﯾﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﮐﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ از ﻃﺮف ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و
ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻟﻒ »ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ«
و ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم.
 -۲ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ،و در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 اﺳﻢ ﮐﺘﺎب. اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺶ. ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﺶ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آن. ﻣﺪح ﮐﺘﺎب و ﻋﮑﺴﺶ. راﺑﻄﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ و ﻣﻐﺎﯾﺮت و اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎﺳﺖ. ﻏﺮض از آن و ﻣﻨﮫﺞ و روش آن. ﺗﻨﺒﯿﮫﺎت ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﮫﺞ و روش آن ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ.) -١ص  ٧٥ /ـ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن( از ﻣﻘﺪﻣﻪ.

٩

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

 ﭼﺎپھﺎی ﮐﺘﺎب. ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب ،و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی از آنھﺎ. ﻋﻤﻞ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب. ﺳﭙﺲ ﻓﮫﺮﺳﺖھﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدهام ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: -۳ﮐﺸﻒ آﯾﺎت ﻗﺮآن.
 -۴ﮐﺸﻒ اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر.
 -۵ﮐﺸﻒ ﺷﻌﺮ.
 -۶ﮐﺸﻒ :ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ.
 -۷ﮐﺸﻒ أﻋﻼم.
 -۸ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﺘﺎب.
 -۹ﮐﺸﻒ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻟﻄﺎﺋﻒ.
 -۱۰ﮐﺸﻒ ﻣﺼﺎدر و ﻣﺮاﺟﻊ.
 -۱۱ﮐﺸﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  /ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮان
۱۴۱۹/۳/۱۹
در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﺶ ﺑﺎﺷﺪ

اول:

ّ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ
ﺗﻤﻬﯿﺪ:

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ وزﯾﺮ /ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر او ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!!
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺘﺒﻊ و رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎم
اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی در ﺗﻐﯿﺮات ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﯾﻤﻦ داﺷﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﻣﺎم ﺑﺎ ﻗﺪرت و
اﺳﺘﺤﮑﺎم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری از زﯾﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﯾﺴﺘﺎد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ آنھﺎ را
ﻧﻘﺾ ﮐﺮد و ﺷﺒﻪھﺎ و آرزوھﺎی آنھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮد .و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ از دو ﺟﮫﺖ
اھﻤﯿﺖ دارد:
اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ:

اوﻟﺶ :از ﺟﮫﺖ آن ﺛﺮوت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ )ﮐﻪ دو ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ را ﺑﺎ ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد( و ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع رخ ﻣﯽدھﺪ!!
اﻣﺎ ﻋﻠﻮم ﻧﻘﻠﯽ :اﯾﻦ ﻓﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ را ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﻮم اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ از اھﻤﯿﺖدادن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و
ﺗﺼﻨﯿﻒ  .١ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،و آنھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ» .از ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ازرﻗﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺲ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎدی
ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ زﯾﺒﺎﺳﺖ.
ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭼﻮن او ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎﻟﺶ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و در ﺳﻤﻌﯿﺎت ﺗﺒﺤﺮ دارد« .٢

 -١اﻟﺮوﺿﯽ )ص  (١٧٨ ،١٧٥ ،٦١ /و اﯾﻦ ﺟﮫﻞ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ]ﮐﻪ زﯾﺪﯾﻪ ھﻢ از آنھﺎ اﺳﺖ[
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» ،ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ« )،(١٦٣/٥) ،(٥٩/١
)) .(٤١٣/٧) ،(٣٧٩/٦اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮫﺎج( )ص  (٥٨ ،٣٧ /ﻣﺤﻘﻖ.
» -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ وزﯾﺮ« )ق  ٣٦ /ب(.

١٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و او ھﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎ او را ھﻮﺷﯿﺎر و ﺣﺎﻓﻆ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ،
و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﯿﺲ ﻋﻠﻮی )ﺷﯿﺦ او( ،و ھﺎدی وزﯾﺮ ،و ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ و
ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی او  ١ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ وﺳﻌﺖ ﺣﻔﻆ و اﻃﻼع وﺳﯿﻊ او
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد  ،٢او ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ واﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﺷﺮح ﺣﺎل راوﯾﺎن و آﻧﭽﻪ درﺑﺎره آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ آنھﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت
واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او در اﯾﻦ ﻓﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او ﮐﻼﻣﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﺮ دﻗﺎﯾﻖ ﻋﻠﻮم اﺻﻄﻼح و ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،٣و او ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺎﻓﻆ
ً
ذھﺒﯽ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ آنھﺎ را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﻨﺒﻼء« و »اﻟﻤﯿﺰان« .٤
اﻣﺎ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ  :٥و او در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺳﺎﻗﮥ
درﺧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽﺧﺎراﻧﺪﻧﺪ ،و ﻧﺨﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺧﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ
)ﯾﻌﻨﯽ از او ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ(» ،و ﺗﻤﺎم اھﻞ آن زﻣﺎن از ﺷﺨﺎص ﻧﺰدﯾﮏ و دور و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ او ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت دادهاﻧﺪ« .٦
و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ]ﻧﯿﺰ[ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﺑﻦ وزﯾﺮ اواﯾﻞ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را
در اﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهای ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ
و دﻗﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﮫﺞھﺎی ﺻﺤﯿﺢ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺖ و راهھﺎی ﺑﺎﻃﻞ را
ﺷﻨﺎﺧﺖ و آنھﺎ رد ﮐﺮد و دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻧﺮﻓﺖ  ،٧و آن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﺮد ،و در آنھﺎ ﺷﻔﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ.
 -١ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« ) (٩٠/٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺣﺎل و ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻢ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت او را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﻮ ﻣﻨﺰﻟﺖ او ،او ﻣﺴﺄﻟﻪ
واﺣﺪی را ﺑﮕﻮﻧﻪای از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪهاش ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻈﻤﺖ او
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﻣﺎ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او از ﺣﻔﻆ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ -ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ
)ص .(٨٤
 -٣ﻓﮫﺎرس ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ.
 -٤ﻣﻮارد ﻣﺆﻟﻒ.
 -٥ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ،و ﻧﺤﻮ ،ﻣﻨﻄﻖ و ﻏﯿﺮه.
» -٦ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ وزﯾﺮ« )ق  ٣٥ /ب(.
 -٧زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ) /ق .(١٦-٥ /

اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ
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اﺑﻦ وزﯾﺮ ١ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل درک ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدم ،و ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻼزﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﺬھﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺗﻼش
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﺷﺘﺒﺎه اﺷﺘﺒﺎهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﻢ ﺑﻮد ،و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ را
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدم و راه درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ،و از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎﻧﺪهای اﻟﺘﻤﺎس
ﮐﺮدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺮ ﺗﺄﻣﻼت ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و در ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻓﮑﺎر در اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ،اﯾﺎم
ﺟﻮاﻧﯽ ،اﯾﺎم و ﻟﺬت ﺧﻮد را و زﻣﺎن اﮐﺘﺴﺎب و ﺷﺎداﺑﯽ ﺧﻮد را در ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و
ﺟﺪال و ﻧﻈﺮ در ﮐﻼمھﺎی ﮔﻤﺮاھﺎن ﮔﺬراﻧﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را درﯾﺎﻓﺘﻢ:
وﺳـﲑت ﻃﺮﰲ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﱂ
ﻟﻘﺪ ﻃﻔﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻤﻌﺎﱂ ﻛﻠﻬﺎ
ﹼ

ﻛﻒ ﺣﺎﺋﺮ ﻋﲆ ذﻗﻦ أو ﻗﺎرﻋ ﹰﺎ ﺳ ﹼﻦ ﻧﺎدم
ﻓﻠﻢ أر إﻻ واﺿـــﻌ ﹰﺎ ﹼ

ﯾﻌﻨﯽ :دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ ﮔﺸﺘﻢ
و اﻧﺪامھﺎﯾﻢ در ﭘﯽ آن ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ رﻓﺘﻨﺪ
ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪم ﻣﮕﺮ درﻣﺎﻧﺪهای ﮐﻪ ﻣﺸﺖ
٢
ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﯾﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺪان ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ .
و ﺑﺪﯾﻦ  ٣ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪم ،و اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم :ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﺧﻮرد و در وﺟﻮدم رﺳﻮخ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن واﺟﺐ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ در ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ در
آن ﻏﺮق ﺷﺪم ،و اواﯾﻞ ﺟﻮاﻧﯽ را در آن ﺻﺮف ﮐﺮدم ،و ھﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻗﻪ از
ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮال ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﺪاوی ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎل ﺷﮑﺴﺘﻪای را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﺪهای
را در آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﱞ
ﻛــــﻞ ﻳﺪاوي ﺳﻘﻴ ﹰﲈ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓـﻤـﻦ ﻟـﻨـﺎ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻘﻢ

 -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ ).(٢٠٢-٢٠١/١
 -٢اﻣﺎم ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ آن دو ﺑﯿﺖ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ دﻧﺒﺎل آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪای
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن دوﺳﺖدار او ھﺴﺘﻨﺪ=
=ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﻮ آن را
درﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ و اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ دﻧﺪان ﮔﺎز ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی.
 -٣در ﻋﻮاﺻﻢ »ﺑﺴﺐ« آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﯾﻌﻨﯽ :ھﻤﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد را ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺻﺤﯿﺤﯽ دارد ﮐﻪ در آن ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎﯾﺪ در آن دﻻﯾﻞ و ﺟﻮابھﺎی ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺳﻼم و در آن ﺗﻌﻠﯿﻢ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم .،ﺗﻤﺎم ﺷﻔﺎھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را در آن ﯾﺎﻓﺘﻢ ،و دﻟﺸﺎد
ﮔﺸﺘﻢ و ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﻧﻈﻢ ﮔﺮﻓﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻠﯽ ﺷﺪم ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺧﻮاﻧﺪم» :ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ«
ﻗﺮ ﻋﻴﻨ ﹰﺎ ﺑﺎﻹﻳﺎب اﳌﺴﺎﻓﺮ.
ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻋﺼﺎﻫﺎ
واﺳﺘﻘﺮ ﲠﺎ اﻟﻨﹼﻮ ﻛﲈ ﹼ
ﹼ

ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ آﻣﺪ
و رﻓﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
آن ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ اداﻣﻪدﻫﻨﺪه ﻓﮑﺮ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻮد:

و دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :آن ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ اداﻣﻪدھﻨﺪه ﻓﮑﺮ اﺻﻼﺣﯽ ﺑﻮد اﺑﻦ وزﯾﺮ /آن را در
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﻨﮫﺞ ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺨﺒﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوتھﺎی ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺸﺨﺺ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ داود ﻧﮫﻤﯽ ،رﻓﯿﻖ اﺑﻦ وزﯾﺮ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺻﻼح اﻟﺠﻼل ).(۱۰۸۴ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ  ۱۰۹۶) ١ھـ(. ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ) ۱۱۰۰ھـ(. ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی اﻟﻤﻘﺒﻠﯽ ) ۱۱۰۸ھـ(. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ) ۱۱۸۲ھـ( ﮐﻪ او وارث ﻋﻠﻮم اﺑﻦ وزﯾﺮ اﺳﺖ وﺷﺎرح ﮐﺘﺎبھﺎی اوﺳﺖ .٢

 -١و در ﮐﺘﺎب »ﻋﻮاﺻﻢ« اﯾﻦ را ﺣﺬف ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻣﻦ آن را از ﻧﺴﺨﻪای در »روض اﻟﺒﺎﺳﻢ« ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻄﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
 -٢ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ او از اﺑﻦ وزﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﮕﺎهھﺎ را ﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ را ﺷﺮح داده
اﺳﺖ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮح ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر ﺑﺮ ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر– .ﺷﺮح اﻟﺪﯾﻮان ﺑﻪ اﺳﻢ ))ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و
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 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺸﻮﮐﺎﻧﯽ) ۱۲۵۰ھـ(. ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﻻﻧﺴﯽ ) ۱۳۱۶ھـ(. اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﺪاری ) ۱۳۳۷ھـ(. ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﯿﺰری ) ۱۳۶۴ھـ(. ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺨﻮﺋﯽ ) ۱۳۸۶ھـ(.»و اﯾﻦ اﺻﻼح )ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد( ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ و آن
ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮاﻧﻊ
زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺮای او ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺳﮑﻮت را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد و اﯾﻦ ﺟﻤﻮد را
ﻟﺮزاﻧﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﺑﮕﺮدش اﻧﺪاﺧﺖ« .١
و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﮑﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ وﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﻮای اﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ـ و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ـ اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.
و ﺑﻌﺪ :ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ..
ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی از ﻣﻌﺎﺻﺮان او ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ:

اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ او ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮫﻮرﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را
ً
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺮﯾﺰی ) ۸۴۵ھـ( در ﮐﺘﺎب »درراﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮﯾﺪ« زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ او را آورد .وﻟﯽ ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﺒﺮده ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ) ۸۵۲ھـ( در »أﻧﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ«
ﮐﻪ از او ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد  ،٢و )ﻋﯿﻨﯽ( در »ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﺎن« و ﻓﺎﺳﯽ ) ۸۳۲ھـ( در »اﻟﻌﻘﺪ

اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﻓﯽ ﻣﻤﺎدح رب اﻟﺨﻼﺋﻖ((ﺑـ ))ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ – .((...وﻋﺒﺎرت اﺑﻦ وزﯾﺮ را در ﮐﺘﺎب اﻟﺮوض ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺷﺮح داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم) :إرﺷﺎد اﻟﻨﻘﺎد إﻟﯽ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻹﺟﺘﮫﺎد(.
 و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ))إﯾﺜﺎر اﻟﺤﻖ(( و آن را ))اﻷﻧﻮار ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﻹﯾﺜﺎر(( ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ. و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ))اﻟﺮوض(( ﮐﻪ در ﺟﺎھﺎی ﺧﻮدش در ھﻤﯿﻦ ﭼﺎپ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ. -١اﯾﻦ از ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ﺑﺸﯿﺮ اﺑﺮاھﯿﻤﯽ اﺳﺖ ـ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ـ آﺛﺎر او ).(٥٥٠/٣
 -٢و در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮادرش ھﺎدی ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

١٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﻟﺜﻤﯿﻦ«  ،١و اﺑﻦ ﺗﻐﺮی ﺑﺮدی ) ۸۴۷ھـ( در »ﻣﻨﮫﻞ اﻟﺼﺎﻓﯽ« زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ً
ﻣﮕﺮ اﺑﻦ ﻓﮫﺪ ) ۸۷۱ھـ( ﮐﻪ او ﻣﺨﺘﺼﺮا زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را در »ﻣﻌﺠﻤﺶ« ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺳﺨﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را در »اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ« ) (۲۷۲/۶ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺳﺨﺎوی ھﻢ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از او را در »اﻟﻀﻮء« آورده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آن
را از »ﻣﻌﺠﻢ اﺑﻦ ﻓﮫﺪ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از او ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻤﺎن و اﺷﺘﺒﺎه در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!!
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺳﺨﺎوی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ«
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪاش اداﻣﻪ ﻣﯽداد،
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ اﺳﻢ او را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ّ
ﻣﺴﻤﯽ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ» :و ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اھﻞ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻮن آنھﺎ
ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ از آنھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻤﻠﮑﺖ زﯾﺪﯾﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺎن ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻧﺼﻮص ادﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺤﺾ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
و دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﮐﻪ اھﻞ ھﯿﭻ ﻣﺬھﺒﯽ از ﻣﺬاھﺐ از آنھﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﺎﻧﺪهاﻧﺪ
آﻟﻮده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ھﺴﺘﻨﺪ« .٢
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪاش ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ:

اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮش ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﻃﻌﻨﻪ زدﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر آورﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی!! ﭼﻮن او »از ﺳﻨﺖ و از ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺖ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﺑﺎ اھﻞ
ﺑﺪﻋﺖ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم ﺷﺮﯾﻌﯽ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺮدﻣﺶ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص در آن زﻣﺎن« .٣
 -١و ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »اﻟﺒﺪر« (٩٢/٢) :ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را آورده!! اﻣﺎ او ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺷﯿﻮهای
ﻧﺎﻣﯽ از او ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺒﺪر ).(٨٣/٢
 -٣اﯾﻦ را ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ.(٩٢/٢) :

١٧

اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ

و ﺳﺮور اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪھﺎ :ﺷﯿﺦ او ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺎﺳﻢ ) ۸۳۷ھـ( ﺑﻮد ﮐﻪ
ً
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﻣﺮدود او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ]ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﺣﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ[
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﻪ او ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ  !!١و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ!! او
از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده!! و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وﻇﻠـــﻢ ذوي اﻟﻘﺮﺑـــﻰ أﺷـــــﺪﹼ ﻣــﻀﺎﺿــــ ﹰﺔ

ﻋـــﲆ اﻟـــﻨﻔﺲ ﻣـــﻦ وﻗـــﻊ اﳊﺴـــﺎم اﳌﻬﻨﹼـــﺪ

)ﺗﺮﺟﻤﻪ( ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ از دردی
ﮐﻪ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ھﻨﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .٢
و از زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﺼﺐﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼمھﺎی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﻟﻒ /ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻣﻦ ﺑﺮ آن
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی ) ۹۶۵ھـ(
آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﮐﻮع در »ھﺠﺮاﻟﻌﻠﻢ«  ٣آن ﮐﻼم زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺢ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
و ﺣﺎل ھﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺪاوﻣﯽ اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم
ﺟﮫﺎن درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻی رﺳﯿﺪه ،و ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن زﻣﺎﻧﻪ
ﺧﻮد ﻓﺎﯾﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﮑﺮان از او ﺑﺪﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و
ھﻤﯿﺸﻪ او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﺰﻟﺰل زﺑﺎن ﺻﺎدق و راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن
دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮان او را ﺻﺎدق و ﭘﺎک ﺑﺪاﻧﻨﺪ( ،و ﻋﻠﻤﺶ ﺑﮫﺮهای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ.٤ «...
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﯽ او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ:

اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻤﻠﮑﺘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺷﺎﮔﺮدش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ ) ۸۹۷ھـ( ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای او آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آن را ﻣﯽآورﯾﻢ.

ِ -١ھﺠﺮاﻟﻌﻠﻢ ).(١٩٥-١٩٤/١
 -٢اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻃﺮﻓﮥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﺳﺖ »ﮐﻪ در دﯾﻮاﻧﺶ آﻣﺪه« )ص  (١١٣/در ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻠﻘﻪاش.
.(١٣٣٥-١٣٢١/٣) -٣
 -٤ﺑﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ) (٦٥/١و ﻧﺤﻮ آن در )ﻓﻀﻞ اﻟﻤﺒﯿﻦ( )ص  (٣٢٨ /ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 -۲اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ ) ۹۸۵ھـ( در »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ اﻟﻮزﯾﺮ«
)ق  ۳۵ /ب ـ  ۴۱ب(.
 -۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺟﺎل ) ۱۰۹۲ھـ( در »ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺒﺪور و
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮر« )ﺧﻄﯽ(.
 -۴ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ) ۱۱۰۰ھـ( در »ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ اﻟﺼﻐﺮی« )ﺧﻄﯽ(.
 -۵اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺆﯾﺪ ) ۱۱۵۳ھـ( در »ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺰﯾﺪﯾﺔ اﻟﮑﺒﺮی« )ﺧﻄﯽ(.
ّ
 -۶اﻟﻮﺟﯿﻪ اﻟﻌﻄﺎب در »ﺗﺎرﯾﺨﺶ« .١
 -۷ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ )۱۲۵۰ھـ( در »ﺑﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« ) .(۹۳-۸۱/۲و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺎﻣﻪاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺪی ذﮐﺮ ﺷﻮد.
و او زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻠﯽ را ﺑﺮای او آورده ،و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای
ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ آنھﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﺶ آورده ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ ھﻢ...
اﻣﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ؛ ﺗﻌﺪادی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ را درﺑﺎره او آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 »اﺑﻦ وزﯾﺮ اﻟﯿﻤﻨﯽ و ﻣﻨﮫﺠﻪ اﻟﮑﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن رزق ﺣﺠﺮ اﺳﺖ ،و در ﺳﺎل)۱۴۰۴ھـ( ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 »إﯾﺜﺎر اﻟﺤﻖ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻠﻖ« اﺑﻦ وزﯾﺮ ،ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻠﺪ اول آن را اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﺶ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد در
ﺳﺎل ) ۱۴۰۳ھـ( ﻧﻮﺷﺖ .و در ﺳﺎل ) ۱۴۰۵ھـ( ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻠﺪ دوم »إﯾﺜﺎر« ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ھﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،ﮐﻪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺪاﻟﻌﺴﮑﺮ در ﺳﺎل ) ۱۴۰۸ھـ( آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﭼﺎپ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 »اﺑﻦ وزﯾﺮ و آراؤه اﻻﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ« ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺮﺑﯽ در ﺳﺎل )۱۴۰۶ھ( داﻧﺸﮕﺎه أم اﻟﻘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎل ) ۱۴۱۷ھـ( در دو ﻣﺠﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
 »ﻣﻨﮫﺞ اﺑﻦ اﻟﻮزﯾﺮ در ﺣﺪﯾﺚ« ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﺎن اﺳﺖ در ﻣﻐﺮب ،و ھﻨﻮز از آن دﻓﺎع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

 -١ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﯾﺦ آل اﻟﻮزﯾﺮ و ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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اول :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ

 ھﻤﭽﻨﺎن اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎب ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ اواﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ »اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﯽ و ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر« )ص  ،(۱۳۸-۱۰۹ /و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آن را آﻣﺎده ﻧﮑﺮده اﺳﺖ!!
 اﻣﺎم اﺑﻦ وزﯾﺮ و ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ،ﻗﺎﺿﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﮐﻮع. و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻼش ﺧﻮد را دو ﭼﻨﺪان ﮐﻨﻢ ،و آن را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ ﺟﺎ »زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ« ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻧﻮه ﺑﺮادرش
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺎدی ) ۸۹۷ھـ( اﺳﺖ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ.
ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻫﺎدی:

و اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ :در ﮐﺘﺎب »ﻫﺠﺮاﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ« ) (۴۵۱-۴۵۰/۱ﻗﺮار دارد.

او »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻟﻮزﯾﺮ«  ١اﺳﺖ و او
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم از دﯾﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺴﺐﺷﻨﺎس ،ﺷﺎﻋﺮ ،ادﯾﺐ و
ﺧﻄﺎط ﺑﻮد و در ﻧﺰد ﻋﻤﻮی ﭘﺪرش اﻣﺎم ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪ ،از
او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ و در ھﻤﺎن اواﯾﻞ ﺑﻪ آن درﺟﻪ
رﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ از آن روی ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺮﯾﮫﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﻮﻟﺶ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :او ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ،و وزﯾﺮ اﻣﺎم ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ او را ﻋﺰل ﮐﺮد« ،و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :او از ﻗﺼﯿﺪه ﻓﻘﯿﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ إﺧﻔﺎﻓﯽ ﮐﻪ در آن از ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اول )ﻣﻄﻠﻊ( آن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ:
ﻣـﺬﻫـﺒﻜـــــــﻢ ﻳـــــــﺎ أﻳـﻬـــــــﺎ اﻟـﺰﻳـﺪﻳــــــــﺔ

ﻣــﺬﻫـــــــﺐ ﺣـــــــﻖ ﺟـــــــﺎء ﻟﻠــــــــﻌﺪﻟﻴﺔ

ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺬھﺐ ﺷﻤﺎ ای زﯾﺪﯾﻪ
ﻣﺬھﺐ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻮزﯾﺮ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ ﺑﻪ آن ﺟﻮاب داده اﺳﺖ:
ﻗـــــــــــﺼﻴﺪة ﻓــﺮﻳـــــــــــﺪة درﻳـﹼــــــــــــــــﺔ

ﯾﻌﻨﯽ :ﻗﺼﯿﺪه ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،و درﺧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در وزن و رواﯾﺖ دلاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ

راﺋﻌــــــــــــﺔ ﰲ اﻟـــــــــﻮزن واﻟﺮو ﹼﻳـــــــــــﺔ

» -١اﻟﻀﻮء« » «١٢٠/٨و »ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« )ص .(٢٠٢ /

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص
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ﮐﻪ ) (۹۲ﺑﯿﺖ اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده وﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯽﺑﮑﺮ اﻟﺴﺤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﺼﯿﺪه ای ﮐﻪ ) (۲۶۰ﺑﯿﺖ ﺑﻮد و آن را ﺑﻪ »اﻟﺸﻬﺐ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ اﻟﺪاﻣﻐﺔ

ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﻘﺪرﻳﺔ اﻟﺰاﺋﻐﺔ« ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ﺑﻮد و آن را رد ﮐﺮد ﮐﻪ اوﻟﺶ )ﻣﻄﻠﻊ( اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﴩ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ.

ﯾﻌﻨﯽ :ﭼﻪ ﺷﺪه ای ﮔﺮوه زﯾﺪﯾﻪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮﯾﮫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و او در ﻋﻠﻢ و ادﺑﯿﺎت و ﺷﻌﺮ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺖ« و در
ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ) ۱۵ﺷﻌﺒﺎن  ۸۹۷ھـ( ﻓﻮت ﮐﺮد ،و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ در »ﻃﺒﻘﺎﺗﺶ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻮت ﮐﺮد و در »ﺟﺮﺑﺔ اﻟﺮوض« ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و در ﺳﺎل ) ۸۱۰ھـ( در
ﺻﻌﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ:

١

و ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ او در ) (۷ورﻗﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺎء ]ﺑﺎ ﺧﻂ
ﻟﻄﻒ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻤﯿﻨﯽ[ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
و آن ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮب وﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﺳﺖ و در ذیﻗﻌﺪه ﺳﺎل ) ۱۳۳۶ھـ( آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد
و در ﺧﺎﺗﻤﻪاش درس آﻣﻮزﻧﺪه اﺧﻼﻗﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺑﻦ وزﯾﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﺗﻌﻠﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،ﻣﮕﺮ در ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﭼﻮن
ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎی اﺑﻦ وزﯾﺮ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آنھﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﻃﻼع داﺷﺘﻪام را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«
ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺣﺬف ﮐﺮدم ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﺒﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﮐﺘﺎب
ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و ﻗﺎﺿﯽ اﮐﻮع اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ را در ﻣﻘﺪﻣﻪاش ﺑﺮ ﻋﻮاﺻﻢ ذﮐﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در )ق  ۱ /ب ـ  ۴ب( ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ از اﻋﺎده آنھﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮدم ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ و ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.

 -١ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ )ص  ١٠١ـ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش(.
) -٢ص  (٩٥ /از ﻣﻘﺪﻣﻪ ،در ﮐﻼم ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ )ی(.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/

ﻣﺆﻟﻒ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻬﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﻮزﯾﺮ ت ) ۸۹۷ه(

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮ

اﳊﻤﺪﷲ اﻟﺬي أﻣﺮﻧﺎ ﺑﺤﻤﺪه ،وزادﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ورﻓﺪه ،وﺻﻼﺗﻪ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟﻪ

وﻋﺒﺪه ،وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﻧﺺ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﯽ:

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺘﺶ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،و ﺣﻖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﻢ داﺷﺖ از ﺑﺮادران
ﻣﺘﻘﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﺧﻼص و ﯾﻘﯿﻦ ،از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد :ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرک
زﻧﺪهﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ /ﮐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺪرم ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﻢ ،و ﺑﺮ اﺳﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﺒﺘﺪع؛ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺎی و اﻣﮑﺎن و ﻗﺪرت و ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ  ١ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادم و ﺷﺮوع ﮐﺮدم.
ﻧﺎم و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﮐﺮدهاﻧﺪ:

او ﺳﺮور و اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺎ ،ﺳﺮور اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﺣﺠﺖّ ،
ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ّ ،٢
ﺳﻨﯽ و ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺴﻠﮏ ،ﻣﺮدی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﮐﻢﯾﺎب
زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ،و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﺣﺎﻣﻞ ﭘﺮﭼﻢ ِاﺳﻨﺎد )ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی( و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اھﻞ
اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺪون ﺧﻼف و ﻋﻨﺎد ﺑﻮد.

 -١در ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ.
 -٢ﮐﻠﻤﻪ رﺣﻠﻪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮم ﮐﺮدن و ﻣﺸﺪد ﮐﺮدن راء ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد
او ﻣﯽروﻧﺪ »اﻷﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ«.

٢٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ّ
ﮐﺸﺎف ﮔﻮھﺮھﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،ﻗﻄﻊﮐﻨﻨﺪۀ ﮔﻞھﺎ ﺑﺎ ارزش ،ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪه ﻗﻔﻞھﺎی ﻟﻄﺎﺋﻒ،
ّ
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﮔﻨﺞھﺎی ﻇﺮﯾﻒ  ،١ﺣﻞﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﮕﯽ دﺷﻮاریھﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻧﻘﺎدی ﺧﻮد،
اﺧﺘﺼﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺼﯿﻞھﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ،ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖھﺎی ﻧﮑﺘﻪ از
ﻧﻮادرش ،ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪه اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺗﺎزه از ﻣﺼﺎدر و ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ ،ﻋﺰت دﯾﻦ ،اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺖ
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ،اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ اﻟﺤﺴﻨﯽ
اﻟﻘﺎﺳﻤﯽ اﻟﮫﺎدوی ،ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار دارد ،و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ
ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه راه ﺻﻮاب اﺳﺖ.
او در ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﭘﯿﺸﺮو ،و در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل  ٢اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮا ﺑﻮد ،و او ﮐﻼﻣﯽ
در رد ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ«  ،٣و »اﻟﻤﺤﺼﻮل«  ،٤در اﻧﮑﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻋﻘﻠﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﮐﺲ از او ﺳﺒﻘﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻼمھﺎی دﯾﮕﺮی در ّرد اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی
دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد از ﻧﺼﻮص ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﺎرج و ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﺎﻣﻊاﻟﮑﺒﯿﺮ ﮐﻪ
ﺑﻪ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از آنھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد آن
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
]ﺗﻮﻟﺪش[

ّ
او /در اواﺧﺮ ﻣﺎه رﺟﺐ ،از ﻣﺎهھﺎی ﺳﺎل  ۷۷۵در »ھﺠﺮه اﻟﻈﮫﺮاوﯾﻦ«  ٥از »ﺷﻈﺐ«
ﮐﻪ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و آن ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ در ﯾﻤﻦ .و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎ
آن را از ﺧﻂ او /ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام .١

 -١در ﭘﺎورﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ »ﻓﯽ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﯿﮫﺎ .اﻧﻔﺎل اﻟﻄﺮاﺋﻒ« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼمھﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٢اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ.
» -٣ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ درآﯾﺔ اﻷﺻﻮل« ،ﺧﻄﯽ.
» -٤اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل« ﮐﻪ ھﺮ دو آنھﺎ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رازی اﺷﻌﺮی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ـ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ
) (٦٠٦اﺳﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٥در ﭘﺎورﻗﯽ اﺻﻞ آﻣﺪه »ھﺠﺮة اﻟﻈﮫﺮاوﯾﻦ اﻣﺮوزه وﯾﺮاﻧﻪای اﺳﺖ در ﻗﻠﻪ »ﮐﻮه ﺷﻈﺐ« ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪی در
»ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ھﻤﻮار ﺷﻈﺐ« ازﻣﻤﺎﻟﮏ ھﻤﺪان در ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ ﺻﻨﻌﺎء ﮐﻪ دارای دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راه آن از ﻋﻤﺮان؛ ﮐﻮه ﻋﯿﺎل ﯾﺰﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/

٢٥

ﻣﻮﻟﻔﺎت و ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﻌﺎر او:

و او /ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی دارد ،و ﺟﻤﻊآوریھﺎ ﻣﻔﯿﺪی دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﮐﺘﺎب
»اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﰲ اﻟﺬب ﻋﻦ ﺳﻨﺖ اﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ج« ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻣﺠﻠﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،٢و دارای ﻓﻮاﺋﺪی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ از آن ﺑﯽﺑﮫﺮه ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﺰای ﮐﻪ آن
ﮐﺘﺎب در ﺿﻤﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺑﺮای آن ﻣﻄﺎﻟﺐ راھﻨﻤﺎی ﮐﻨﻢ ،و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ را آ ﮔﺎه ﮐﻨﻢ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد و راﺿﯽ اﺳﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .٣

ﺳﭙﺲ او /ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت  ٤ﺧﺎﺗﻤﻪ داد) :ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم آن در ذﯾﻞ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد.
 ﮐﺘﺎﺑﻢ را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدم و آﻧﭽﻪ ازاو ﻃﻠﺐ ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
 اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﮐﻼﻣﺶ در روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد.-

و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎری ﻧﺰد ﭘﺮودﮔﺎر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﺴﺎرت
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
و ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدی ﻧﺰد ﭘﺮودﮔﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻦ
ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎی
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺼﻮص ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦﺗﺮ ﺷﻮد ﮔﻠﻮی ﺗﺸﻨﻪ ،ﯾﺎ ﮔﻨﺎھﯽ
ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮد.

ً
 -١و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ؛ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﺎوی در »اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ« ﮔﻔﺘﻪ (٢٧٢/٦) :ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺳﺎل  ٧٦٥ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ!!
 -٢و در ﻧﻪ ﺟﻠﺪ از ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﮫﺎرس ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،ﮐﻪ ازﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ھﻮﺷﯿﺎر
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
 -٣ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺠﻠﺪات ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ را از )ق  ١ /ب ـ  ٤ب( ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم
دﻟﯿﻞ آوردهام.
 -٤اﯾﻦ اﺑﯿﺎت در ﭼﺎپ ﺷﺪه »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« و در »اﻟﺮوض« ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
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 و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪم از ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،واﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﻢ ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﻪ درد ﻧﺨﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
 و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺼﻮر را دﯾﺪﯾﺪ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮنﻗﺼﻮر ﻋﯿﺐ اﺳﺖ.
 و ﻋﺬر ﻣﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﻢ ﮔﺎھﯽ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﮔﺎھﯽ اﺻﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ.
 و ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ ﻣﯽﺧﻮرد اﺳﺐ ﻣﻘﺎوم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺐ ﺑﺮﻧﺪهای اﺳﺖ ،و ﻃﻨﺎب ﭘﺎرهﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ.
 و اﻣﺎ اﻣﯿﺪوارم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦھﺎی آن از ﺗﻠﺦھﺎﯾﺶ ﺟﺪاﺷﻮد
 ﺑﺠﺰ ﺷﻤﺎ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﺬﮐﻮر درﺑﺎره دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :١ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺑﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻤﺎم ھﺪاﯾﺖھﺎ و ﺑﺰرﮔﻮاریھﺎ را ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
ﺗﺎ آﺧﺮ ،و اﯾﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدم.
و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺟﺰ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻗﺘﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻣﻨﮫﺞ و راه آنھﺎ را اداﻣﻪ دھﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﺳﻪای ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد  ٢آﯾﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدی در آن روزی ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﻦﺳﺘﯿﺰ ﻣﺎھﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺶ آﻣﺪ؟ و در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻼم وﻟﯿﺪ ﺑﻦ
ﻣﻐﯿﺮه ﯾﺎ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ  ٣ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه ،و آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل و
 -١اﯾﻦ اﺑﯿﺎت و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش در ﭼﺎپ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﻧﯿﺎﻣﺪه ،اﻣﺎ در ﺧﺎﺗﻤﻪ »اﻟﺮوض« )) (٥٩٥/٢ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب(
آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢در ﻧﺴﺨﮥ »ﺑﻤﺎﺋﻞ«.
 -٣او ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﺔ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،و ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ،و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ـ آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ .و اﺑﻦ ﻣﺮدودﯾﻪ ،اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ـ ھﺮ دو آنھﺎ در »ااﻟﺪﻻﺋﻞ« ـ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪس اﺧﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن داﺳﺘﺎن را آوردهاﻧﺪ .و از رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮب و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ آﻣﺪه ،و در ﺳﯿﺎق آن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد» :ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ« ) ،(٩٩-٩٨/٤و
» ّ
اﻟﺪرااﻟﻤﻨﺜﻮر« ).(٦٧٤/٦٧٢/٥

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
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رﯾﺎﺳﺖ را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﻋﻮت ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﻮاب او را
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره ﺳﺠﺪه  ١داد ،و اﺻﺤﺎب او ج ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ ﺑﻮدﻧﺪ.
و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :از ﻣﻨﮫﺞ آن ﺷﺨﺺ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد و آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره ﺳﺠﺪه ﮐﻪ دارای ﻓﻮاﺻﻞ
ً
اﺳﺖ ﺗﻼوت ﮐﺮد ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮآن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
و ﻃﯿﺎرھﻢ در روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ  ٢ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن زﺑﺎندار اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﮐﺮد  ،٣ﺑﺮای آنھﺎ آﯾﻪھﺎی از ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت ﮔﺮﯾﻪھﺎی ﺳﺮﯾﻊ آنھﺎ ﺑﻪ آن
ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼم روی آوردﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ از آن دور ﺷﺪﻧﺪ اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ  ،٤و اﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ  ،٥و ھﻤﭽﻨﺎن اﻣﺎم ﺟﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد.
١

 و اﯾﻦ ﺳﻮره ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ـ آن را ﺗﻼوت ﮐﺮد ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﻮده ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:َ ٌ ُ ّ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ً َ َ ًّ َ ْ َ ْ َ ُ َ
﴿حمَ ْ َّ َ ٌ ْ �َ ١
ونَ� ٣شِ ً
�ن َّ
�ا
الرحِي ِم ٢كِتاب ف ِصلت آياته قرآنا عر�ِيا ل ِقو ٍ� �علم
ِ
��ل مِن الر ِ
َ َّ َّ َ ْ ُ َ َ
ََ ُ ُُ
َ
ََ ً ََ َْ َ َ ْ َُ ُ ْ َُ ْ َ َْ َ ُ َ
آذان ِناَ
َ
ُ
َ
ْ
ونذِيرا فأعرض أ��هم �هم � �سمعون ٤وقالوا قلو�نا ِ� أ�ِن ٍة مِما تدعونا إِ�هِ و ِ�
َ
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َّ
َ ٌ َ ْ َ ْ َّ َ َ ُ َ
َْ َ ْ َْ َ ََْ َ
� �� َما
وق ٌر ومِن بين ِنا و�ين ِك حِجاب فا�مل إِ�نا �مِلون ٥قل إِ�ما �نا �� مِثل�م يو� إ ِ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ
ُ
َُ ُ
ِيموا إ َ�ْهِ َو ْ
� ْم إ َ ٌ� َواح ٌِد فَ ْ
اس َت ْغف ُِروهُ َو َو�ْ ٌل ل ِلْ ُم ْ�� َ
اس َتق ُ
الز�ةَ َوه ْم
ِ� ٦ا�ِين � يؤتون
إِله
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
آم ُنوا َو َعملوا َّ
ُ ْ ْ ٌ ُْ َ ُْ
ِين َ
ب ْا�خ َِرة ِ ُه ْم �ف ُِرون ٧إن ا� َ
الص ِ َ
ون ٨قل أ� ِ َّن� ْم
ا� ِ
ِ
ِ
ِ
ات لهم أجر �� ممن ٍ
َ
َ
ْ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ َ
ُ
ْ َ
ََْْ َ َْ َ ُ َْ ً
ادا َذل َِك َر ُّب ال َعالم َ
َ
�َ ٩و َج َع َل �ِيهاَ
� و�علون � �ند
ِ
��فرون بِا�ِي خلق ا�رض ِ� يوم ِ
َ
َ
َ
َ
ِ�َّ �ُ ١٠م ْ
ِلسا�ل َ
ْ َ َ َّ َ َ ً َّ
َر َو ِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
اس َت َوى إِ�
ا� مِن فوق ِها و�ارك �ِيها وقدر �ِيها أقوا�ها ِ� أر�عةِ �يا ٍ� سواء ل ِ
ُ َ ٌ َ َ َ ََ َ ْ َ
ََ َ ُ
ِ� ْر ِض ائْت َِيا َط ْو ً� أَ ْو َك ْر ًها قَ َا�َا َ�تَيْ َنا َطا�ع َ
َّ
الس َماءِ َو ِ َ
ِ�� ١١قضاه َّن َسبْ َع
� دخان �قال لها ول
ِ
َ
َ
ُّ
ََْْ َ َْ
اء ُّ
� َس َما ٍء أ ْم َر َها َو َز َّ� َّنا َّ
ا��ْ َيا ب َم َصا� َ
َ َ َ
الس َم َ
يح َوح ِْف ًظا َذل َِك َ� ْقد ُ
ِير
سماو ٍ
ات ِ� يوم ِ
ِ
ِ
� وأو� ِ� ِ
َ َ
َ ْ َ ْ ُ َُ ْ ََْ ُ ُ َ َ ً َْ َ َ َ
الْ َعز ْ َ
�ز العل ِي ِم ١٢فإِن أع َرضوا �قل �نذ ْرت� ْم صاعِقة مِثل صاعِق ِة � ٍد َو� ُمود] ﴾١٣ﻓﺼﻠﺖ-١ :
ِ ِ
.[١٣
» -٢اﺳﻢ او ﻧﺠﺎﺷﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﺶ در ﺣﺒﺸﯿﻪ اﺳﺖ« ﺗﻤﺖ ،از ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﻪ.
 -٣در ﻧﺴﺨﻪ »اﻟﻤﺤﺎول« آﻣﺪه.
 -٤او /ﻋﺰاﻟﯽ ) ٥٠٥ھ( اﺳﺖ.
 -٥او /ﻓﺨﺮ رازی ) ٦٠٦ھ( اﺳﺖ.
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و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ  ١ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﺳﺮآﻣﺪ در ﻋﻠﻮم او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
و از آنھﺎﺳﺖ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن او از ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ،و ﻣﻦ
از ﻗﻮل او ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻓﺎع از ﺷﺨﺼﯿﺖ و دوﺳﺘﯽ او ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از او ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و وﻗﺘﯽ ﺑﺮادر دو ﻗﻠﻮﯾﺶ ﻋﻼﻣﻪ ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ /ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،و در ﺟﻮاب ﺑﺮادرش اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺳﺮود ،و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ! - :و ﻣﻀﻤﻮن آن اﺑﯿﺎت را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ-
اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﺑﺮ رﺷﺘﻪای از ﻣﺮوارﯾﺪھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ
ﮐﻪ دلھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ آن ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد از ﻣﻨﮫﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ
و از اﻗﻮال او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ھﺮاﺳﯽ از ﮐﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﻊ در ﻧﻈﻢ ﺑﺪﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮد
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺗﯿﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮدن از او ھﻤﺮاھﺶ
ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
و اﮔﺮ در ﺑﺤﺮ ﮐﻼم ﻓﺮورود ﺑﺎ ﺟﻮاھﺮ ﺧﻮد
ﮔﺮدنھﺎی ﺧﺎﻟﯽ از زﯾﻮرآﻻت آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داد و ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ او ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ او
ﻋﻨﺎد و دﺷﻤﻨﯽ ورزﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﺟﺪولھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﮔﻠﺰارھﺎی ﮔﻔﺘﻪ او اوج ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎ ﺳﺮودن اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺑﻄﺤﯽ  ٢ﮐﻼم ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻢ:
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم از ﺷﺮ ﺗﻤﺎم ﻃﻌﻨﻪ زﻧﻨﺪهھﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮏ ﯾﺎ دﻟﯿﻞھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم

 -١او اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ »ﻓﻨﻮن« ) ٥١٣ھ( اﺳﺖ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ .و اﯾﻦ در ﭘﺎورﻗﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ او را ورق زدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل
ﻓﺼﯿﺢ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻮل آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﺪ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم
ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ و اﻧﺪازه آن
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﮐﺠﺎ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺠﺎ؟
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻣﺸﮫﻮر آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ
داﻧﻪھﺎی ﻣﺮوارﯾﺪی ﮐﺎﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
و ﻣﺤﺒﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد زﯾﺎد ﺷﻮد
ﭼﻮن ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮدی ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻐﺾ دارم
ﭼﺮا ﻣﺮدم در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ
در دﯾﻨﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ اﺳﺖ و ھﯿﭻ اﺑﮫﺎﻣﯽ ﻧﺪارد
ﺗﻮ آﻧﭽﻪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ آن ﺑﻮد
و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ از ﮔﻔﺘﻪﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن رھﺎ ﮐﻦ
آن راه رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺮنھﺎی اول ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺻﺤﺎب ﺑﻪ آن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﻣﺸﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رھﺎ ﮐﻦ
آنھﺎ ﻣﺎهھﺎی زﯾﺒﺎ و ﺧﯿﺮﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ آنھﺎ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺮدم و ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎی دﻧﯿﺎ و ﻧﻮر ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را آﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺑﺮﺗﺮیھﺎ
١
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ راهھﺎی ھﺪاﯾﺖ آنھﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﻗﻮاﻟﺸﺎن ھﻤﺮاهﺷﺎن ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﺗﻮ ﻧﻌﻤﺖ ّ
ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﯾﺪ
و در اداﻣﻪ دادن اﯾﻦ راه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ و اﺻﺤﺎﺑﺶ راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد و ﺑﺰرﮔﻮاران و ّ
وﺻﯽ او .١
 -١در ﻧﺴﺨﻪ »اﻟﻤﺘﻄﺎول«.

٢٩

٣٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﺎﻣﻞ  ،٢و آﺳﺎن
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و رﺋﯿﺲ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻏﺒﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﮏ و ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد
از ﺗﻤﺎم ﺧﺎﺷﮏھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻣﺎ آنھﺎ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻮت اﺣﻤﺪ ﻋﺰت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ
و ھﻤﺎن ﻣﺮدم دﻻﯾﻠﯽ را درﺑﺎره ﺣﻘﯽ ﮐﻪ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ،
و ﻣﺒﺎرزه آنھﺎ را ﻣﻼﺋﮏ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﺮوه ﺟﺒﺮﯾﻞ اﻣﯿﻦ ﻟﺸﮑﺮﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ
٣
و آنھﺎ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .
و ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢھﺎی آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ
از آن ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ آنھﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺟﻨﮓ
ﻋﺎﺟﺰ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ راه ھﺪاﯾﺖ را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن زﯾﺎد ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد
و ﻓﺎروق ھﻢ از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮد و ارﮐﺎن آن را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد
و ﺑﺎ ﺳﯿﺮه ﻋﺎدﻻﻧﻪاش ،آنھﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد
و ّ
ذواﻟﻨﻮرﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺒﺎرک را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد
و ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ
و ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﻋﺒﺎی ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽس ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﻠﯽ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،در »ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری« )اﻟﻔﺘﺢ( ) (٢٤٦/١از اﺑﻮ ﺟﺤﯿﻔﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد :ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﮫﻤﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺒﺨﺸﺪ )و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر آن زﯾﺎده ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد( ﯾﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﮔﻔﺘﻢ :در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﻘﻞ ،آزاد ﮐﺮدن اﺳﯿﺮ،
و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮم
ﮐﺮدن )ع( و ﺗﺨﯿﻒ)ب( )ﯾﻌﻨﯽ ُﻋﺒﺎده( و از اﺷﺘﺮ اﻟﻨﺨﻌﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
»ﺳﻨﻦاﻟﻨﺴﺎﻧﯽ« ) (١٩-٨ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢در ﻧﺴﺨﻪ »اﻟﺴﺮی« آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٣در »ﻗﺎﻣﻮس« ﮔﻔﺘﻪ )ص » (١٣٧٥/اﻟﻘﻨﺒﻞ و اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم و از ﺣﯿﻮاﻧﺎت«.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/

٣١

و دﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﮐﺮد
ﺗﻮ ھﺪﯾﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ
ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎزل ﻣﯽرﺳﯿﺪ
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ را ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و رﺿﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر:
ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﺧﻮد راﺿﯽ
ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و آل و اﺻﺤﺎﺑﺶ درود و
رﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺎ را و ﺑﺮادران ﻣﺎ را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز .و
ﮐﯿﻨﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن در دلھﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﺪه ،ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺗﻮ دارای رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ ھﺴﺘﯽ.
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده و ﻣﮑﺎن آنﻫﺎ:

اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﻪ ﻣﻦ آن را آوردم درﺑﺎره »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﺑﻮد ،و ﻣﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺼﯿﺪه را ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ آوردهام ،ﭼﻮن آنھﺎ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻗﺼﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و دو ﺗﺎ ﮔﻮھﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در
ﺷﻌﺮھﺎی آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت او /ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ:
از آنھﺎ اﺳﺖ:
»ﺗﺮﺟﻴﺢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﯽ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎن«  ،١ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ و ﺑﻼﻏﺖ و

ﻏﺮاﺑﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺮی ﮐﻪ در آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .٢ﻣﻀﻤﻮن آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ(
 -١ﭼﺎپ ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﺗﺴﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺑﺮای آن ﻗﺮار داده »إﯾﺜﺎر« )ص
 (٩١/و اﯾﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﻦ وزﯾﺮ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«
) (٢١٤/١آن را »ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻻﺋﻞ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﯽ دﻻﺋﻞ اﻟﯿﻮﻧﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﮫﺎر ﻧﺴﺨﻪ
دارد» ،ﻓﮫﺮس اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ« )ص  (٧٧٠ /و »ﻓﮫﺮس ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻻوﻗﺎف« ) (٥٦٩/٢و )ﻓﮫﺮس اﻟﻤﮑﺘﺒﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ( )ص  (١٩٣ ،٧٢ /و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ«
) (٩١/١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و آن ﮐﺘﺎب دارای ﻓﻮاﺋﺪ زﯾﺎدی اﺳﺖ  ،ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺮع اﺳﻠﻮب آن را ﺑﮕﻮﻧﻪای آورده
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﯿﺎورد ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و آن ﺗﮑﻤﻠﻪ دارد »ص .(٣٦/
 -٢اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ،و آن در ﺧﺎﺗﻤﻪ »ﮔﻠﺰارھﺎی ﺷﺎداب« ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ) (٥٩٤/٢و در اﯾﻦ ﭼﺎپ ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﻨﻄﻖ اوﻟﯿﺎء و ادﯾﺎن
ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻗﺮآن اﺳﺖ
و ﺑﺮای اھﻞ ﻋﻨﺎد ھﻨﮕﺎم ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻣﻨﻄﻖ اذﮐﯿﺎء و ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺗﻮ ھﺮ دو ﻋﻠﻢ را داﺷﺘﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎش
و اﮔﺮ ﺗﻮ روزی ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﮐﺘﻔﺎ
ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﭘﺮوردﮔﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻦ
ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻢ رﺟﺎﻟﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آن را از ﻧﺴﺦﮐﻨﻨﺪه ادﯾﺎن ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ
ﺳﺨﻦ و ﺣﺪﯾﺚ او را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و او را ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎ دل آﺷﮑﺎرا دﯾﺪﻧﺪ
ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از او اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺻﺤﯿﺢ داﺷﺘﻨﺪ را رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از او اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدق آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
رواﯾﺘﮫﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ّ
ﻋﺪی  ،١و ﮐﺘﺎب
»اﻟﺘﮑﻤﯿﻞ«  ،٢و »اﻟﻤﯿﺰان«  ٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ راه ﺣﻖ را
ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ و از ﺿﻌﻒ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ و رﯾﺎ ﺑﻪ دور ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و از آنھﺎﺳﺖ:

اﻟﴩاﺋﻊ«  ،٤ﮐﻪ آن را در
اﻟﺼﺎﻧﻊ و ﲨﻴﻊ ﻣﺎﺟﺎءت ﺑﻪ ﹼ
ﮐﺘﺎب »اﻟﱪﻫﺎن اﻟﻘﺎﻃﻊ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﹼ

ﺳﺎل  ۸۰۱ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و از آنھﺎ اﺳﺖ.

»ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷﻧﻈﺎر ﰲ ﻋﻠﻮم اﻵﺛﺎر«  ،١و آن ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ

ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﻠﻢ اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ آن

» -١اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل« ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺪی اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
» -٢اﻟﺘﮑﻤﯿﻞ ﻓﯽ اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜﻔﺎت واﻟﻀﻌﻔﺎء واﻟﻤﺠﺎھﯿﻞ« اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ ،ﮐﻪ
ﻧﺴﺨﻪای از آن در داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺮم ﻣﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
» -٣ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﻓﯽ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل« اﻣﺎم ذھﺒﯽ.
 -٤ﭼﺎپ ﺷﺪه.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/

٣٣

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،و از آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﯿﺪی از ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﮐﺮده ،و آن ﻣﺎ را از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻮم«
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۸۱۳ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

٢

و از آنھﺎ اﺳﺖ:

ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺄدﯾﺐ اﻟﻤﻠﮑﻮﺗﯽ« ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ و در آن ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ وﺟﻮد
دارد.
و از آنھﺎﺳﺖ:

ﮐﺘﺎب »اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن« .٣

و از آنھﺎﺳﺖ:

ﮐﺘﺎب »ﻗﺒﻮل اﻟﺒﴩي ﰲ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻴﴪی« .٤

و از آنھﺎ اﺳﺖ:

ﮐﺘﺎب »ﻧﴫ اﻷﻋﻴﺎن ﻋﻠﯽ ﴍ اﻟﻌﻤﻴﺎن« ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ:

»ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎھﻼن و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺳﺮودن اﺷﻌﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ﺿﺮﯾﺮاﻟﻤﻌﺮه ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﮐﻢ
ارزشﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ درک ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﺑﺎ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ اﺳﺎس اﺳﻼم ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﺳﺎس ،ﻓﺮوع را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺗﺎ در ﯾﺒﺎن آن ﻓﺎﯾﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﺒﮫﻪای اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آن
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش در آن ﭘﺎ ﺑﻪ راه ﺳﻔﯿﮫﺎن ﻓﺎﺳﻖ و ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻠﺤﺪ ﻧﮫﺎده،
و ﭼﯿﺰھﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اراذل ھﻢ از ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ذم ﮐﺮدن ﻓﺎﺿﻼن ﻋﺎﺟﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ

 -١ﺗﻨﮫﺎ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ،و ﺑﺎ ﺷﺮﺣﺶ ﭼﺎپ ﺷﺪه »ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر« اﻣﺎم ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ) ١١٨٢ھ( و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺨﻪھﺎ زﯾﺎدی در ﯾﻤﻦ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎی آنھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ـ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﺗﻤﺎم آن را ﻣﯿﺴﺮ ﮐﻨﺪ.
 -٢ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ) ٤٠٥ھ( اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺎ را از
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﮐﻢ را ذﮐﺮ ﮐﺮده! آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده
ﭼﻮن ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪه؟!
 -٣در ﺳﺎل ) ١٤١٢ھ( ،ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺎﺟﺲ ﭼﺎپ ﺷﺪه.
 -٤از آن دو ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اوﻟﺸﺎن در ﺳﺎل ) ١١٥٨ھ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ »اﻟﻔﮫﺮﺳﺖ«
)ص  (٧٧٠-٧٦٤/ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.

٣٤
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ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﻨﻪ آنھﺎ را ﻗﺒﯿﺢ ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻗﺒﯿﺢ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ،
ﮔﺎھﯽ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﻪھﺎ و ﮔﺎھﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و آراﺳﺘﻦ ﻋﺒﺎرات ذﮐﺮ
ﮐﺮده ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
و ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺷﺮوع ﮐﺮده) :ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(
ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد
و در اﺣﮑﺎم ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﺮو ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯽ آﻧﭽﻪ آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﯿﺢ .١
دھﺎن را ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﺮدی و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮی ﻧﻤﯽزدی و ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪی
اﻣﺎ ﺗﻮ ﮐﻮری و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮری زدهای و ﮐﻮردﻟﯽ و ﮐﻮری
را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهای ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهای
ﺧﺴﺎرتﻣﻨﺪ ﺷﺪی و ﺑﻪ ﻋﻠﻮم آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاری
و ﺣﺬام ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪای زﯾﺒﻨﺪهای درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآورم ﮐﻮری ﮐﻪ اﻋﯿﺎن را ﻧﺒﯿﻨﺪ
و ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآورم ﭼﮫﺎرﭘﺎی در ﮐﻮهھﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه
و اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﮫﺰاء ﮐﺮدی
ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﭼﻮن زوزو ﮐﺸﯿﺪن ﺳﮓ ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﮫﺎرده را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﮑﻨﺪ
ارزش و ﻗﺪر اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﭼﻮن ﺗﻮ درک ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﺨﻨﺶ را
ً
ﭘﺲ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺑﺪﮔﻮی ﻣﯽﮐﻨﻢ ﯾﺎ در زﯾﺮ ﻣﻮج درﯾﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه
و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن در آن دﻓﺎع از اﻣﺎﻣﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ.
و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ:
و از آنھﺎ اﺳﺖ:
 -١اﻟﻌﻮراء :ﺑﻤﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ و از آن اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻏﻨﻮی:
اﹺذا ﻣﺎ ﺗﺮاءاه اﻟﺮﺟﺎل ﲢ ﹼﻔﻈﻮا ﻓﻠﻢ ﺗﻨﻄﻖ اﻟﻌﻮراء و ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ

)زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺮدان او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﯿﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ( »اﻷﺻﻤﻌﯿﺎت« )ص .(١٠٠/

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
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ﮐﺘﺎب »إﻳﺜﺎر اﳊﻖ ﻋﻠﯽ اﳋﻠﻖ« ﮐﻪ آن را در ﺳﺎل  ۸۳۷ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن
درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﻔﺖ او در ﻣﻨﮫﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺳﻠﻒ اﺳﺖ.
او /ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ْ َ ٌ َ َ
ت أ ْودِيَة بِق َدرِها﴾ ]اﻟﺮﻋﺪ.[۱۷ :
﴿فسال
»و ّدرهھﺎ و رودﺧﺎﻧﻪھﺎ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺧﻮﯾﺶ در ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ«.
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ ْ َ َّ ّ َ َ ّ ّ َ َ ُّ
الش َه َداءِ َو َّ
ا� َ
الص ِ
الصدِيقِ� و
ِ�
﴿فأول�ِك مع ا�ِين ��عم ا� علي ِهم مِن ا�بِيِ� و ِ
ً
ُ َ َ
َو َح ُس َن أول�ِك َر�ِيقا] ﴾٦٩اﻟﻨﺴﺎء.[۶۹ :
»او ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﻌﻤﺖ داده اﺳﺖ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و
راﺳﺘﺮوان و ﺷﮫﯿﺪان و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن و آﻧﺎن ﭼﻪ اﻧﺪازه دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ!«.
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎکﻧﻮﯾﺴﯽاش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﺳﻮره ﻧﺼﺮ را دﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﻮره
ﺿﺤﯽ آﯾﻪ:
َ َ َّ ْ َ َ ّ َ َ َ ّ ْ
﴿وأما بِن ِعمةِ ر�ِك فحدِث] ﴾١١اﻟﻀﺤﯽ.[۱۱ :
»ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻌﻤﺘﮫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻦ«.
و از ﺳﻮره ﯾﺲ آﯾﻪ:
َ
ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َْ َ
َ ْ ُ
ت ق ْو ِ� َ�عل ُمون] ﴾٢٦ﯾﺲ.[۲۶ :
﴿�ِيل ادخ ِل ا�نة قال يا �
»ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :وارد ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮ .ﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش! ﻗﻮم ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﺪ«.
را دﯾﺪ و اﯾﻦ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻮاﺗﺢ زﯾﺎدی از ﻓﻮاﺗﺢ ﺳﻮرهھﺎ ﺑﻪ او داده ﺷﺪ.
اﻣﺎ رﺳﺎﺋﻞ و ﺟﻮابھﺎی ّردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺒﺘﺪع ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﻌﺮی داده  ،١ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ  ،٢و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻮابھﺎی ردی ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 -١در ﻗﺪﯾﻢ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﻨﻮان رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯿﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و
ﻗﺴﻢ اول آن ﭼﺎپ ﺷﺪه.
 -٢ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »اﻟﺒﺪر« ) (٩١/٢ـ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ را ﻧﺎم ﺑﺮده ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و او
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ دارد ،و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ او ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ،و ھﺮ وﻗﺖ او در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻧﻈﺮی
ﺑﺪھﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ اھﻞ رأی دﯾﮕﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﮐﻪ او ﺗﺄﻟﯿﻒ و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،و ﺗﻌﺪاد آنھﺎی ﮐﻪ ﻣﻦ از آنھﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهام ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

از آنھﺎی ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آنھﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام« و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 آﯾﺎت اﻷﺣﮑﺎم ﮐﻨﺪ ،و آن ﺷﺮح ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮاﺋﺪ زﯾﺎدی در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ از اﻗﻮال ﺳﻪ ﺗﺎ از اﻣﺎﻣﺎنﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،اﺑﻦ ﺟﻮزی ،و اﺑﻦ وزﯾﺮ.
 ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﮐﻪ آﯾﺎت اﺣﮑﺎم را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ )ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ /١١٩ق  (٩١-٨٥ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ) ٩٥٧ھ( در
 ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻷوﻗﺎف »اﻟﻔﮫﺮس« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ (٢٠١/١) .و ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪای از آن را دارم.اء َو َ� ْهدِي َم ْن � َ َش ُ
ض ُّل َم ْن � َ َش ُ
اء﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[٩٣ :
 -اﻵﯾﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺎت ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ﴿ :يُ ِ

 ھﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻷوﻗﺎف »اﻟﻔﮫﺮﺳﺖ« ) (٥١٥/٢در ) ٧ق( ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦﻧﺴﺨﻪای از آن را دارم.
 اﻹﺟﺎدة ﻓﯽ اﻹرادة ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ آورده و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ١٢٠٠ﺑﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ وزﯾﺮ در»إﯾﺜﺎر )ص  (٢٠٤ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ اﯾﻦ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذوق و ﺷﻮق داﺷﺘﻢ ،ﭼﻮن
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻈﯿﻢ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮم« ـ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺪر و ﺣﮑﻤﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻞ و ـ ﻣﺆﻟﻒ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٣٤٢ ،١٣٤/٦و »اﻻﯾﺜﺎر« )ص  (٢٠٤-٢٠١/ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٥٠ﺑﯿﺖ
آن را آورده.
َ
َ
ْ
َ
َ َ
َ ُ َْ َ
ْ
ب ف� ُ�ظ ِه ُر � �يْبِهِ أ َح ًدا] ﴾٢٦اﻟﺠﻦ .[٢٦ :و ﻧﺴﺨﻪای از آن
 ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ�﴿ :ل ِم الغي ِدر ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻷوﻗﺎف در ) ٥ق( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را در ﺳﺎل ) ٦٥٧ھ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» ،اﻟﻔﮫﺮس«
).(٥٥١/٢
 ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮؤﯾﺔ و ﺗﺠﻮﯾﺪه ،و ذﮐﺮ ﻣﺎدا ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ و اﻻﺷﻌﺮﯾﺔ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درداﻧﺸﮕﺎه ﮐﺒﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎء در ) ٣ق( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه »اﻟﻔﮫﺮس« )ص  (٧٧٠و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﺷﺎﯾﺪ آن را از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 اﻟﺘﺤﻔﺔ اﻟﺼﻔﯿﺔ ﺷﺮح اﻷﺑﯿﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت از ﺑﺮادرش ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ ) ٨٢٢ھ( اﺳﺖ،ﮐﻪ اوﻟﺶ )ﻣﻄﻠﻌﺶ( اﯾﻦ اﺳﺖ :از ﻗﺒﻞ وﻋﺪه دادی ﭘﺲ ﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و دوری ﺷﻤﺎ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ ﭘﺲ ﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ
وﺟﻮد دارد ،اﻟﻤﺠﺎﻣﯿﻊ ) (١١٩ ،٩٦ ،٢٨و ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪای از آن را دارم.
 ﺗﺨﺼﯿﺺ آﯾﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ از آن ﻧﺴﺨﺔای در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﺟﻮد دارد» ،اﻟﻔﮫﺮس« )ص  ،(٨٠٥/وﻧﺴﺨﻪای در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻷوﻗﺎف »اﻟﻔﮫﺮس« ).(١٠٤/١
 اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ّاﻟﻨﺒﻮی اﯾﻦ را در »اﻹﯾﺜﺎر« )ص  (١٥٢/ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ »اﻟﺠﺎﻣﻊاﻷﺻﻮل« و »ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ« و »اﻟﻤﺴﺘﺪرک اﻟﺤﺎﮐﻢ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ« را در آن ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدم« و آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﻓﻮع را داﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪش ﺑﻪ »ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﺒﻮی« ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ »اﻹﯾﺜﺎر«

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
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)ص  ،(١٥٤/و ﺻﻼح اﻟﻮزﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺪﻣﺔ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«
).(٧٤/١
 ﺗﮑﻤﻠﺔ ﺗﺮﺟﯿﻊ اﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﯽ اﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﯿﻮﻧﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﯾﺜﺎر« )ص  (١٠٠ ،٩٧ ،٥٣/از آنﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 ﺟﻮاب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻮزﯾﺮ ﻋﻠﯽ ﻓﻘﮫﺎء اﺑﯿﺎت ﺣﺴﯿﻦ ﻓﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺪرھﻢ و اﻻوﻗﯿﺔ ،ﮐﻪ ھﻨﻮز ﭼﺎپﻧﺸﺪه و در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ )ﻣﺠﻤﻮع  (٤ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ را ﺣﺒﺸﯽ در »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص (٢٢١/
ﮔﻔﺘﻪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ آن را در »اﻟﻔﮫﺮس« ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ!
ّ
 اﻟﺤﺴﺎم اﻟﻤﺸﮫﻮر ﻓﯽ اﻟﺬ ّب ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر .ﮐﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ آن در ﺟﺎﻣﻊاﻟﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ»اﻟﻔﮫﺮس« )ص .(٧٧١ ،٧٦٤/
ّ
 دﯾﻮان اﺑﻦوزﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و اﻟﺮﻗﺎﺋﻖ. رﺳﺎﻟﺔ ﺟﻠﯿﻠﺔ ﻓﯽ ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ؛ ﻓﯽ أن اﻟﻔﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺮ ،و ﻓﯽ ﺣﻤﯽ اﻷراک ،و ﻓﯽ ﻧﮑﺎح اﻟﯿﺘﯿﻤﺔ،ﺣﺒﺸﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﻣﺠﻤﻮع  (٣٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ آن را در »اﻟﻔﮫﺮس« ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ!!
 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ زﮐﺎة اﻟﻔﻄﺮ .در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﻣﺠﻤﻮع  (١٨٤در  ٠٨ق( »اﻟﻔﮫﺮس« )ص (٧٩٥/ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﮐﻪ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٢٧٩/١از آن ﻧﺎم ﺑﺮده. رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻘﻮل ﺑﺘﺠﺰؤ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﮐﻪ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٢٩٨/١از آن ﻧﺎم ﺑﺮده.ُ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ُ ْ َ َ ٌ ُ َّ ُّ ْ َ
اب
 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ﴿ :هو ا�ِي �نزل عليك الكِتاب مِنه آيات �كمات هن أم الكِت َِوأُ َخ ُر ُمتَ َشاب َه ٌ
ات﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[٧ :ﮐﻪ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٣٥٩/٦از آن ﻧﺎم ﺑﺮده.
ِ
 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﯽ ج »إن اﻟﻠﻪ ﻻ ﯾﻨﺎم وﻻ ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﻪ أن ﯾﻨﺎم  « ...ﮐﻪ ھﻨﻮز ﭼﺎپﻧﺸﺪه و در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» ،اﻟﻔﮫﺮس« )ص  (٧٧١/ﻓﯽ ) ٣ق(.
 رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﺟﻮاز إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻣﺎم .در »ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻷوﻗﺎف« در ) ١١ق( »اﻟﻔﮫﺮس«) (١١٧٧/٣ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه.
ّ
 اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ ﻓﯽ اﻟﺬ ّب ﻋﻦ ﺳﻨﺔ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ج ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺳﺖ ،و درﺑﺎره اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢﮐﺮد.
 ﺷﺮح أﺑﯿﺎت ﻓﯽ ّاﻟﺘﺼﻮف .در »ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻻأوﻗﺎف« در ) ١٦ق( ﺗﺎرﯾﺦ ) ٩٥٧ھ( ﻣﯿﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه
»اﻟﻔﮫﺮس« ).(١٣٥٢/٣
 اﻟﻌﺰﻟﺔ = اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ ... اﻟﻘﻮاﻋﺪ .در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ )ﻣﺠﻤﻮع ) ،(٩٦ق  (١٠٠-٦٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪو ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی درﺗﯿﻤﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم آن ھﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺒﺸﯽ اﺳﺖ» ،ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص .(١٧٦
 ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺒﺘﺪأ .ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« از آن ﻧﺎم ﺑﺮده. ّﮐﺮاس ﻓﯽ ﻟﻌﻦ ﯾﺰﯾﺪ ،و ھﻞ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺨﻼف ذﻟﮏ .ﻣﺆﻟﻒ در »اﻟﺮوض« )ص  (٤٠٠/از آن ﻧﺎم ﺑﺮده.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ّ
اﺳﺘﺎدان اﺑﻦ وزﯾﺮ و ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﺒﺤﺮ در آن و وﻓﺎﺗﺶ:

اﻣﺎ اﺳﺘﺎدان او در ﻋﻠﻢ ادب :ﺑﺮادر دو ﻗﻠﻮﯾﺶ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ھﺎدی ،و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ
ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻣﻈﮫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺎﺿﯽ در آن ﻣﺪت در ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و
ﻟﻐﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد.
ّ
اﻣﺎ اﺳﺘﺎداﻧﺶ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل :ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ،ﻣﻠﮏ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺤﮑﻤﺎء ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ّ
ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺆﯾﺪ ّ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ّ
اﻟﺪواری ،و ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻼﻣﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﺎل اﻹﺳﻼم و

 ﻣﺜﯿﺮاﻻﺣﺰان ﻓﯽ وداع رﻣﻀﺎن ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و در ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻷوﻗﺎف در ) ٤ق( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﯿﺎتﻣﺆﻟﻒ در ﺳﺎل ) ٨٠٧ھ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه» ،اﻟﻔﮫﺮس« ).(١٣٨٦-١٣٨٥/٣
 ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و ّاﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﻓﯽ ﻣﻤﺎدح ّرب اﻟﺨﺎﻟﻖ .ﺗﻌﺪادی از ﻧﺴﺨﻪھﺎی آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ
)ﻣﺠﻤﻮع  ١١ق  ،(٩١-٨٥/و )ﻣﺠﻤﻮع  ١٣٠ق  (٦٣-١/ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪای از آن را دارم ،و
ﻣﻨﺘﻘﯽ ﻓﯽ اﻟﻤﺪاح اﻹﻟﮫﯿﺔ در ﺳﺎل ) ١٣٨١ھ( آن ﭼﺎپ ﺷﺪه و اﻣﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در »ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻓﯽ
ﺷﺮح ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ و ّاﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ﻓﯽ ﻣﻤﺎدح ّ
رب اﻟﺨﻼﺋﻖ« ﺷﺮﺣﯽ را ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ
ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ از آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ اﺑﻮ ﻓﺎرغ
ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه اماﻟﻘﺮی در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﺮ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ« )ﻣﺠﻤﻮع  ٢٧١ق -١٦٠/
 (١٦٥و )ﻣﺠﻤﻮع  ١١٩ق  (١٣٣/و )ﻣﺠﻤﻮع  ٧٣ق  (٣١٢-٣٠٨/دارد .و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در
»ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر« ) (١٢٧/١ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻗﺎل اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮه « ...
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﻓﯿﺎت وﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻓﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﺔ ﻗﺮآﻧﯿﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻌﺒﻮد ،و ﺻﺪقأﻧﺒﯿﺎﺋﻪ اﻟﻤﺒﻠﻐﯿﻦ ﻋﻨﻪ .ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ) ،ﻣﺠﻤﻮع  ١١٩ق (١١٤-٩٢/
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اوﻗﺎف »اﻟﻔﮫﺮس« ) (٥٧٧/٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﮑﻤﺔ ﻓﯽ ﻋﺬاب اﻷﺧﺮوی .در »إﯾﺜﺎر« )ص  (٩٦/از آن ﻧﺎم ﺑﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ درﺑﯿﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﻋﺬاب اﺧﺮوی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﻮزی از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده و در
ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺣﺎوی اﻷرواح إﻟﯽ دﯾﺎر اﻹﺧﺮاج« آن را ﺑﺴﻂ داده و ﻣﻦ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻻزم
را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم«.
 ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﮫﯽ ﻋﻦ ّاﻟﺮھﺒﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﺚ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﻨﯿﻔﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ .در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« از آن ﻧﺎم ﺑﺮده .و ﺑﺎ اﯾﻦﻋﺠﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ﮐﺘﺎب ﻣﺆﻟﻒ /را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ
ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﺑﺴﻂ دادن را ﻣﻘﺪور ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺧﻄﺎ و اوھﺎم زﯾﺎدی در ﮐﻼم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ
درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ وزﯾﺮ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺎن آن را ﻧﺪارد.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
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اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت
ﻣﯽﮐﺮد ،و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺎء ﯾﻤﻦ در دو ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد.
و »ﺷﺮح اﻷﺻﻮل« ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﯾﻤﻦ اﺳﺖ و »اﻟﺨﻼﺻﺔ« و
»اﻟﻐﯿﺎﺻﺔ« و »ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﺑﻦ ﻣﺘﹼﻮﻳﻪ« و ﻏﯿﺮ از آنھﺎ از ﻋﻠﻮم ﻟﻄﯿﻒ و ارزﺷﻤﻨﺪ

ﻧﺰد او آﻣﻮﺧﺖ و »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ« ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺎﻟﮑﯽ اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ را ﻧﺰد او اﺳﺘﻤﺎع
ﮐﺮد ،و در اﯾﻦ ّ
ﻓﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻟﻤﺠﺰی« ﺳﯿﺪ اﻣﺎم اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ھﺎروﻧﯽ و »ﺻﻔﻮة اﻻﺧﺘﯿﺎر« اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺒﺸﯽ و...را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد.
ّ
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﺛﺎر ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺳﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻨﯿﻒ ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ و آﺛﺎر
ﺳﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻤﯿﺪان ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺎﻓﯽ« ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ]اﺑﯽ[ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺴﻨﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻷﻟﻔﺔ« ﻓﻘﯿﻪ اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ
][  ١ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ و ﻗﺪﻣﺎی ﺷﯿﻌﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺮادی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ  ،٢او
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و در آن اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ و در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،و در آن ﻣﺨﺘﺼﺮات ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی وﺟﻮد دارد .و
ﺷﺎﮔﺮد و رﻓﯿﻘﺶ در ﻃﻠﺐ اﯾﻦ دو ﻋﻠﻢ :ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ داود ﻧﮫﻤﯽ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او
ﭘﺎداش دھﺪ ـ ﺑﻮد او ھﻤﺮاه و دوﺳﺖ و دﻧﺒﺎﻟﻪرو آﺛﺎر و ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻤﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﻓﮑﺎرش
ﺑﻮد و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼم و ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻦ آراء ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﻗﻮل آنھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ادلھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ او ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ!! و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ آنھﺎ اﺑﻮھﺎﺷﻢ ﺑﺮ آن
ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دوﺳﺘﺎن ﺑﮫﺎﺷﻤﻪ او ﺑﺪون اﻧﮑﺎر و ﻣﻌﺎرﺿﻪ از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ذات او ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻓﺮﻣﻮده:
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﺳﻮره ﻃﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
ََ ُ ُ َ
ِيطون بِهِ عِل ًما] ﴾١١٠ﻃﻪ.[۱۱۰ :
﴿و� �
»و ]اﻧﺴﺎنھﺎ[ در داﻧﺶ ﺑﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ«.
 -١اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ »زﻣﺎم« ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﮔﻮﯾﺎ در ﮐﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪش رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد!!

٤٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ھﯿﭽﮑﺪام از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎرهﺗﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ درﺑﺎه آنھﺎ اﺷﻌﺎری را ﺳﺮودهاﻧﺪ ،و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﺮوهھﺎی از ﻣﺮدم آنھﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮال آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ) :ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن را در ذﯾﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ(
ای ﮔﻤﺮاه ﮔﻤﺮاهﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻤﺎن
ﺑﺮدهای ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻘﯽ آن را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﻪ ذات و
ﺻﻔﺎت ﺧﻮد ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان آ ﮔﺎھﯽ دارﯾﻢ آ ﮔﺎھﯽ دارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ھﻮا و ھﻮس
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آن ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﺳﯿﻄﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﯿﺨﺸﺎن را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﻘﻂ آن ﭼﯿﺰی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
آن را ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ـ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر
اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻔﺎت واﺟﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ّ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ را ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺘﺎب )ﴍﻳﺪة
اﻟﺮﺻﺎص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻠﯿﺴﺖ ﺣﺲ ﺷﻨﻮای آن را ﻣﺮدود
اﻟﻘﻨﹼﺎص ﰲ ﴍح ﺧﻼﺻﺔ ﹼ

ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﺤﻘﻖ اھﻞ ﻧﻈﺮ و رأی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻞھﺎ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ!!
اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄوﯾﻼت اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و آنھﺎ ﺗﺄوﯾﻼت
ﺑﯽﺷﻤﺎری از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ و اﻣﺜﺎﻟﺶ ،را دارﻧﺪ! ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد
را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و از ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.
وﻗﺘﯽ آن ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ
و ھﻮﺷﯿﺎری او اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،و از ﮐﺎر زﯾﺒﺎ و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
و آن ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«  ١را ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻤﺎل اﻻﺳﻼم و واﺳﻄﻪ
ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ّ
اﻟﺴﻼة  ٢اﻟﮑﺮام را ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﮫﺎدی ﺧﻮاﻧﺪ.

 -١ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ.
 -٢در اﺻﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،و ﺷﺎﯾﺪ )اﻟﺴﻼﻟﺔ( ﺑﺎﺷﺪ.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
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و در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮد و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﻮاﻧﺪ از ذھﻦ روﺷﻦ و ﻓﮑﺮ زﯾﺒﺎ و ﺑﻼﻏﺖ و ھﻮﺷﯿﺎری و ﻣﮫﺎرت او ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪ ،و در
ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ اﻃﻨﺎب ﻣﯽورزﯾﺪ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯽ  ١ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻮل ﺑﻪ رؤﯾﺖ و ﻗﺪم ﻗﺮآن
و ﺧﻮف اھﻞ ﺑﯿﺖ† را ﺑﻪ او ﻧﺴﺖ داده ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺗﻮھﻤﺎت واھﯽ و
ﺗﺨﯿﻼت ﺑﯽارزش ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ† ـ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ـ و ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را
آورده ﺑﻮد ﮐﻪ آنھﺎ† در آن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪاﻧﺪ ـ اﻣﺎ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آن
دو ﮔﺮوه ﻧﺺ ﻧﺒﻮی ج ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رأی اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدش ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺺ
ﻧﺒﻮی آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻢ ارزش ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﻼم او ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
واﻧﮑﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﯾﻦ دوﺑﺎره ﻏﺮﯾﺐ ﮔﺮدد.
و ﻣﺆﻟﻒ /در ﺷﺄن ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن را در ذﯾﻞ
ﻣﯽآورﯾﻢ(
اﮔﺮ ّ
ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻄﺎﺳﺖ .١
 -١و ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر دو ﺗﺎ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد=:
= در رﺳﺎﻟﻪ اول :آن ﻗﺼﯿﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﻋﺘﻘﺎد و ﻣﺤﺒﺘﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و اﺗﺒﺎﻋﺶ را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد رد ﮐﺮد ،ﮐﻪ اوﻟﺶ )ﻣﻄﻠﻌﺶ( اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﻇﻠﻤﺖ ﻋﻮاذﻟﻪ ﺗﺮوح و ﺗﻐﺘﺪی
و ﺗﻌﯿﺪ ﺗﻌﻨﯿﻒ اﻟﻤﺤﺐ و ﺗﺒﺘﺪی
ً
ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن او را ﺑﺮ دوام ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ او را ﺣﻀﻮرا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .و ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ ﺑﺮادر ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮاب
اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﺸﺎﻓﯽ ﻟﺼﺪور اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ« ﺟﻮاب ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ّ
ﺑﻮد را داد ،و آن ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪای از آن را دارم ،و در ﺳﺎل ) ٨١٠ھ( در ﺣﯿﺎت
ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺆﻟﻒ را ﻧﻮﺷﺘﻪ( آن را در اﯾﻦ ﺟﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و اﺑﻦ وزﯾﺮ در ﮐﺘﺎب ﻋﻈﯿﻤﺶ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« و ﻣﺨﺘﺼﺮش »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ«
)ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب( ﺑﻪ او ﺟﻮاب داده اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه را در »اﻟﺮوض« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب( ) (١٢/١آورده اﺳﺖ.
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ﮔﻨﺎه آن ﺑﺮای ّ
ﻣﺼﻨﻔﺶ اﺳﺖ و ﺑﺲ
و اﮔﺮ ّ
ﺣﺐ آن دﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻋﺘﺮافﮐﻨﻨﺪهاش
آن ﺗﻼش و ھﻤﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺶ
و ﻣﺬھﺐ ﻣﻦ ﻣﺬھﺐ ﺣﻖ و ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ
اﺣﻮال ھﻢ ﻓﻘﻂ از ﻋﻈﻤﺖ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اھﻞﺑﯿﺖ اﺳﺖ و آنھﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل آن را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮوع آن
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺎﺳﻨﺠﯿﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺲ
دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﺠﺰ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ ﻧﻤﯽروم
و ﺑﺠﺰ آﯾﺎت ﻣﺼﺤﻒ او ﮐﻼم دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻢ
اﻣﺎ در اﺻﻮل ﻗﻮل ﻣﻦ ھﻤﺎن ﻗﻮل
آنھﺎ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ دوری ﮐﺮدن از آن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﻠﻤﺶ
ﻣﯽروم و ﺑﺮای اﺻﻼح ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم
و اﮔﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ در ﻣﺤﺪوده آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ
و اﮔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻢ در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻣﻦ ﻣﮑﻠﻔﻢ ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ ﺑﺪارم
و اﯾﻦ ﻣﻦ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺗﻈﺎھﺮ در آن
ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪه ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
اﯾﻦ وﺟﻮد دارد و ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪه آن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
ھﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽدھﺪ ﻣﮕﺮ از ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ
و ﭼﻮب ﻣﺮﻃﻮب در ﺟﺎی ﺧﻮدش ھﯿﺰم ﻣﯽﺷﻮد
و ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در آن ﺗﺼﺮف ﺷﻮد
ﻗﻠﺐ ﺳﺰاوار آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷﻮد .٢
ً
 -١در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﻟﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ »ﺧﻠﻼ« اﺳﺖ.
 -٢در ﻧﺴﺨﻪ» :ﻣﻦ ﺗﻌﺐ« ﺑﻮده.

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
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ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺪ ﻋﺎدتدادن ﺻﺎﺣﺒﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﺆﻟﻒ /ھﻤﯿﺸﻪ ﭼﻪ در ﭘﻨﮫﺎن و ﭼﻪ در آﺷﮑﺎر ﺑﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،و
ﺑﺮای اﻇﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد  ،١و در ﺷﻌﺮی /ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف اﻗﻮال او ﺑﺎ ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻧﺶ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺎﺟﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ) .٢ﻣﻀﻤﻮن اﺑﯿﺎت را در ذﯾﻞ
ﻣﯽآورﯾﻢ(
ارزش ﻣﻦ را داﻧﺴﺘﯽ ﺳﭙﺲ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدی
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﯾﺎری و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺮداری در
ٌ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻮب ﺑﻮدی
ﺗﻮ ھﺮ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ داری
ﺗﻮ در ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﻣﻦ اﻓﺮاطﮐﺮدی
دﯾﺮوز ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻣﺮوز ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ
ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮدا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان
و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻠﯿﻢ و اﻗﺘﺪا  ٣ﺑﻮدی
ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺎی ھﻮی و ھﻮس
و ﭘﯿﺮی ﻋﺒﺎی ﭘﺴﺘﯽ و ﺣﻘﺎرت را از ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
از اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻦ و آنھﺎ را
از اﺳﺮاف و از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ دور دار
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﺪ ،و ﻣﺪﺗﯽ از زﻣﺎن را ﺻﺮﻓﺶ ﮐﺮد و از
ھﻤﻪﺟﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و از داﻧﺶ او ﺑﮫﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﻣﺼﻨﻒ و دوری از دﻧﯿﺎ:

وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ دﯾﺪ ﮔﻮﺷﻪای از دﻧﯿﺎ و رﯾﺎﺳﺖ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش را ﺳﺮزﻧﺶ و
ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮد و از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺴﻮی دﻧﯿﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ
 -١و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﺑﻪ »زﯾﺪﯾﻪ« )ص  (٥١-٥/ﻗﺎﺿﯽ اﮐﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
 -٢اﯾﻦ اﺑﯿﺎت در »ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ وزﯾﺮ« ) ٣٨ب ـ  ٣٩أ( در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٣در »ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ وزﯾﺮ« »اھﺘﺪا« اﺳﺖ و در »اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« ھﻢ ).(٩٣/٢
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روی آورد و ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت و اذﮐﺎر و ﺷﺐ زﻧﺪهداری و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻔﺲ ﺷﺪ،
و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻄﯿﻊ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﻟﮕﺎم زھﺪ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ،و ﺑﺎ اﻓﺴﺎر ﻣﺤﮑﻢ
آن را در ﻣﯿﺪان ورع ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،و ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻪ ﺻﺒﺮ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﭘﻨﺎه
ﺑﺮد ،و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻋﺎدت داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﮐﻞ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺧﺸﻮع
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ھﯿﭻ رﯾﺎﺿﺘﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم راهھﺎی
ﺳﻠﻮک را ﭘﯿﻤﻮد.
و او ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ را وﺻﻠﻪ ﻣﯽزد و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺎرھﺎ و ﺣﺮﻓﻪھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ،و ﭘﺸﻢ ﺧﺸﻦ و زﺑﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،و
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن ﺟﻮﯾﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮرﺷﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﯾﺎﺿﺖ  ١روﺣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎرد و ﺑﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ً
و اﯾﻦ اﺑﯿﺎت او /اﺳﺖ »اﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ« ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ
ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ  ٢درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای او ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و او در آن
ُ
روز در »ﺛﻸ«  ٣ﺑﻮد و او ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪاد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای او اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﻧﻮﺷﺖ.
)ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ آﯾﺎ ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ و آﯾﺎ
ﺳﯿﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺗﻮ را رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮش ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد آن
را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم.
و از ﺷﻌﺮھﺎی ﻟﻄﯿﻒ و ﻇﺮﯾﻒ او درﺑﺎره دوریاش از ﻣﺮدم اﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ھﺎدی ﻣﻔﻀﻠﯽ /ﺑﻌﺪ از دﻋﻮﺗﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻦ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ روح ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺮوزا ﮐﺮده و
اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻔﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪای ﯾﺎ در ﻏﺎرھﺎ دﻓﻦ
ﮐﻨﻢ.
ﺗﺎ آﺧﺮش ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم.

 -١در ﻧﺴﺨﻪ )إذﻻل( اﺳﺖ.
 -٢در »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ وزﯾﺮ« )ق  ٣٧/ب( )از  ٢٥ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد(.
 -٣ﺑﺎ ﺿﻤﻪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻤﻦ اﺳﺖ »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان« ).(٨٢/٢

زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ/
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او /در ذﮐﺮ آلﺑﯿﺖ† اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺳﺮوده )ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(
آنھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﻪ ﺑﺎ ھﻢ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻮن ﻣﺬھﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ آنھﺎﺳﺖ.
و ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنھﺎ دﺷﻤﻨﯽ از ﻣﻦ اﻧﻘﯿﺎد ﮔﯿﺮد ﮔﻠﻮی آن
ﺣﺴﻮدان زﺧﻤﯽ ﺷﻮد .و از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺆﯾﺪ
ھﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ذﯾﻞ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه(
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آﺗﺶھﺎی ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﺮ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزک ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎ آﺧﺮش و ﺑﺮای اﯾﻨﮏ ﮐﻼم ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم.

ﻓﺼﻞ درﺑﺎره اﺷﻌﺎری ﮐﻪ او ﺳﺮوده ﯾﺎ ﺑﺮای او ﺳﺮودهاﻧﺪ
ّ
ﮐﻪ از آنھﺎ اﺳﺖ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﺮادر دو ﻗﻠﻮﯾﺶ ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او از ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪی ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد) :ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن
را در ذﯾﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ(
ﻣﮋده دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم ،ﮐﻼﻣﺶ
و ﺣﺪﯾﺚ و ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﺶ
و اﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﺑﯿﺎﻧﺶ
و ﺑﺪﯾﻊ و ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﻈﺎﻣﺶ
ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ
ﺧﻮب ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او ﻋﻠﻮم ھﻢ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ او ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ آﯾﺎ ﻣﺮﯾﻀﯽ
او ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ارواﺣﯽ ﮐﻪ در أﺟﺴﺎم آن ﻋﻠﻮم ﺑﻮد؟
و ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎن او را ﺷﻔﺎ داد
و آﻻم ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ
ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺳﻼﻣﺖ را
ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻋﻠﻮم اﯾﻦ ھﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ
ﺳﭙﺎسﮔﺬار ﺧﺪاوﻧﺪی ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ روح دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﻣﻦ را ﺷﻔﺎ داد و ﺣﻘﺶ ھﻢ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ از راه راﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد
و او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻋﻠﻮم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
اﯾﻦ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم را زﻧﺪه ﮐﺮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻼوت را
را و او ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﮫﺎرده ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎی آن ﻋﻠﻮم اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داد
ﺷﮑﺮﮐﺮدﻧﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺰام ﮐﺮد
اﮔﺮ ﻋﺪﻧﺎن ھﻢ ﺗﻤﺎم آن ﺷﮑﺮھﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ درآورد
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ و ﺣﺴﻦ ﮐﻼم آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﮑﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﮑﻨﻢ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ھﻢ ﯾﮑﯽ از آن ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺮھﺎﯾﻢ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ
و ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﺗﻤﺎم اﯾﻦ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻣﻦ ﮐﻼﻣﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن را
ﻋﻤﺮ در ﺑﻄﺤﺎء ﻣﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﮫﺮﻧﺎﻣﮥ را ﺷﮑﺴﺘﻢ و ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮدم
و از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﮐﺮدن آن او از ﻣﻦ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را ﻓﻘﯿﻪ ادﯾﺐ و ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﯿﻪ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻋﻄﺎر  ١در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم آن را ٢ [ ] :ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آورده اﺳﺖ
»اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺸﻮای ﻋﻠﻮم ﺑﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎم ﻋﻠﻮم در
دﺳﺘﺶ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و او از ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ﺑﺰرگ
آن زﻣﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد و آن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻨﺎﻧﺶ را ﭘﯿﺪا
ً
ﮐﺮد و از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد .و ﮐﺘﺎبھﺎی در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﺒﻼ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ج ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﺑﻪ درﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﻻی رﺳﯿﺪ
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ از او ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،و اﺷﻌﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرهھﺎی روﺷﻦ ﺑﻪ او
ﺣﺴﻮدی ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮم او ﺑﺎﺷﺪ« .ﺳﭙﺲ ﻗﺼﯿﺪهای از او
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ آن را در ﭘﯿﺶ آنھﺎ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ اوﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در دﯾﻦ ھﺴﺘﯽ
و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ درﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﭘﻨﮫﺎﻧﯽھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺳﭙﺲ اﺑﯿﺎﺗﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮاﺑﺖ و ﻋﺪم وﺟﻮدﺷﺎن ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ) :ﻣﻀﻤﻮن آن را در ذﯾﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ(
ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺠﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ را داﺷﺖ
 -١در اﺻﻞ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ! اﻣﺎ در »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ وزﯾﺮ« )ق  ،(١٣٧/و »ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺒﺪور« ﺧﻄﯽ ،و »اﻟﺒﺪر
اﻟﻄﺎﻟﻊ« ) (١٩٢/٢و »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮة« )ص » (٤٧٢/اﻟﻌﻄﺎب« ﺑﺎ ﺣﺮف )ب( اﺳﺖ.
 -٢در اﺻﻞ ﺑﯿﺎض ،و در ﻣﺼﺎدر ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه.
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ﻣﻦ را اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﮐﺮد و ﮐﺒﻮﺗﺮان را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺖ
ﭼﺸﻤﺎن اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﺑﺮھﺎ اﻣﺎﻧﺖ داد
ﺗﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ آﺑﯿﺎری ﺷﻮﻧﺪ
و ای دﻣﻨﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ راﻣﻪ و ﻧﻘﯽ ھﺴﺘﯽ
اﺷﮏھﺎﯾﻢ و اﺑﺮھﺎی ﺑﺎرانزا ﺗﻮ را آﺑﯿﺎری ﮐﺮدﻧﺪ
اﮔﺮ اﺷﮏھﺎﯾﻢ ﮐﻢ ﺑﻮد ﺧﻮﻧﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎرﯾﺪن
ﺑﺮ آﻧﺠﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ھﻢ در آﻧﺠﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ
آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮد ازﻧﻈﺮ ﺻﻮرت و اﻧﺪام
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد و آنھﺎ را در ﮐﻤﯿﻦ و دام ﻗﺮار داد دﺷﻨﺎم داد
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آنھﺎی ﮐﻪ ﺗﻮ از آنھﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻦ ﭼﻮن ﻗﻠﺒﻢ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﺪه
و إﻻ از او ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ﮔﺮوھﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻗﻮم ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺎ را ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎری وا دارد از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺮای ﻣﺎ رﺗﺒﮥ واﻻ و ّ
ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﺰت
وﺟﻮد دارد ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ
ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻤﺎم آنھﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه
و راهھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و ﻣﺎ را
ﺑﺠﺎی رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻧﺰدﯾﮏﮐﻨﻨﺪه و دورﮐﻨﻨﺪهای دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ
از ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ داد ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﺮام ﮐﺮد
و ھﯿﭻ ﻧﺠﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ
را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻃﻤﻊﮐﻨﻨﺪهای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهام ﭼﺸﻢ
زﻧﺪ
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ﮔﻔﺖ :و او ﻗﺼﯿﺪه ﻣﺸﮫﻮری در ذﮐﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮد و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج داﺷﺖ دارد ،و در آن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺎم ﺑﺮده ،و آن را در ﺳﺎل ۸۰۸
ھﺠﺮی ﺳﺮوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ذﯾﻞ از آن اﺳﺖ) .ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد(
ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻼﻣﺖﮐﺮدن او ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و
ﻣﻼﻣﺖﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم.
و ﺑﺮادر دو ﻗﻠﻮﯾﺶ اﻣﺎم ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ /ﺑﻪ او ﺟﻮاب داده و ﮔﻔﺘﻪ:
)ﻣﻀﻤﻮن آن در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽآﯾﺪ(
ﻣﻼﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن او ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدی ﺗﻮ ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪی.
و از آن اﺑﯿﺎت اﺳﺖ) :ﻣﻀﻤﻮن آن ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد(
و ﺗﺤﺮﯾﺮﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﻼﻣﺶ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻈﻢ ﮐﻼﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮھﺮی
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺮدن آھﻮی زﯾﺒﺎی ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﮫﺖ ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ از ﻣﻦ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ و
ﺣﺎﻣﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺳﺘﻮد ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد) .ﻣﻀﻤﻮن آن دو ﺑﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ( و اﯾﻦ
ﮐﻪ دو ﻗﺼﯿﺪه ﻧﺎﯾﺎب را ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮح داده و آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮده از ﺷﺮح و
ً
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻼ ادا ﮐﺮده و در دو ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وﺟﯿﻪ ﻋﻄﺎر  ١درﺑﺎره او /ﺑﺎ ﺗﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻋﻠﻢ ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻳﺮوي ﺣﺪﻳﺚ وداد ﻋﻤﺮ وﻣﺪﻣﻊ إرﺳﺎﻟﻪ ﻳـﻐـﻨﻴﻚ ﻋﻦ إﺳﻨﺎده

)ﺻﺤﺒﺖ دوﺳﺘﯽ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻋﻤﺮ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺳﺎل آن از اﺳﻨﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ
آن ﺗﻮ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﺳﻔﺮ و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ج و اﺟﺎزهدادن ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻪ او
ّ
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اھﻞﺑﯿﺖ† :اﺟﺎزه آن را از ّ
ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽﺑﻮدن اﯾﻦ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ و دﯾﮕﺮ اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪھﺎ از
ذﮐﺮ آنھﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻢ .و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻓﺰاﯾﺶ

 -١در اﺻﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ )ص  (٤٨/ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
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دھﺪ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و ﺑﻪ ﺟﺎه  ١ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج و ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان او را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ رﺣﻤﺖ و رﺿﺎ و ﺗﻘﻮاﯾﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و آن اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪ را در ﻇﮫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﻣﮫﺮ ﮐﺮد ،و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
از ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﺎل ) ۱۱۳۹ھـ( ﺑﺎﺷﺪ .وﺣﺴﺒﻨﺎ اﷲ وﻛﻔﯽ.
وﻓﺎت اﺑﻦ وزﯾﺮ/

در روز  ۲۷از ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اول ﺳﺎل  ۸۰۴ھﺠﺮی ﻓﻮت ﮐﺮد ،و آن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻃﺎﻋﻮن آﻣﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ) ،ﻓﺈﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن!( و ﺑﺮاﺳﺘﯽ در

او ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ زﻣﺨﺸﺮی درﺑﺎره اﻣﺎم اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن  ٢ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
)ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(
اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن ﻓﻮت ﮐﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎﻧﻢ ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ.
و ﭼﻪ اﻧﺪوھﯽ اﻧﺴﺎن را ﮐﺮ و ﮐﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻗﻮه ادراک و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد.
ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ آن را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺟﺰء از آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
دﻧﯿﺎ ﺑﺨﺮﯾﻢ؟.
ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ادرﯾﺲ و اﺑﻦ اﺻﻤﻊ ﻓﻘﻪ و ادب ﺑﻮد؟.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﮫﺪهدار اﻣﺎﻣﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ارزﺷﺶ را از دﺳﺖ داد؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ھﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﻼﻏﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ آن ﺑﻌﺪ از او از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ؟.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮق ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﻮق ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد؟.
اﻣﺎﻣﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮن داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و ﺳﺨﯽﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر
ﺗﺮﯾﻦﺷﺎن را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺎ آﺧﺮ اﺑﯿﺎت.

 -١اﯾﻦ از ﺗﻮﺳﻞھﺎی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ّ
 -٢او اﻣﺎم اﺑﻮ ﻣﻈﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﯿﻤﯽ ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎبھﺎی »اﺻﻄﻼم« و
»اﻟﻘﻮاﻃﻊ« )ت  ٤٨٩ھ(.
»ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ« ) (٣٤٥-٣٣٥/٥و »اﻟﺴﯿﺮ« ).(١١٩/١١٤/١٩

٥٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و در آن روزی ﮐﻪ او ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﻼی ﻋﻈﯿﻢ و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرﮔﯽ رخ داد ،و آن ﺣﺎدﺛﻪ
وﻓﺎت اﻣﺎم اﻋﻈﻢ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ھﺎدی اﻟﯽ اﻟﺤﻖ ﺑﻮد.
و اﮔﺮ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻌﺪ از او و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهاش اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ
ﻗﻠﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ از ﮐﻼم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ واﺣﺪ
آن را آورد ،و در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ و درود و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺎد ،و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای آن ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼل و ﻧﻌﻤﺘﺶ ﮐﺎرھﺎی
ﻧﯿﮏ را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھﺪ.
اﻟﻠﻬﻢ ﹼ
ﺻﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ،وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وأزواﺟﻪ وذرﻳﺘﻪ وأﻫﻞﺑﻴﺘﻪ،

وأﻧﺼﺎره ،وأﺷﻴﺎﻋﻪ ،وﳏﺒﻴﻪ و أﻣﺘﻪ وﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ أﲨﻌﲔ آﻣﲔ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ

و ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ در ذی ﻗﻌﺪه
ﺳﺎل ) ۱۳۳۶ھـ( اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .١

 -١در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه» :ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﱰﲨﺔ ،واﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪه«

)و ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ داده ﺷﺪ(.

ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب
و در ﺿﻤﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

-

اﺳﻢ اﻟﮑﺘﺎب.
اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺶ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ آن.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب و ﻋﮑﺴﺶ.
راﺑﻄﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ،و ﺗﻔﺎوت آنھﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺨﺘﺼﺮ.
ﻓﺎﯾﺪه آن و ﻣﻨﮫﺠﺶ.
ﺗﻨﺒﯿﮫﺎت ﺑﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ اﺳﺖ.
ﭼﺎپھﺎی ﮐﺘﺎب.
ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﻤﻮﻧﻪای از آنھﺎ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻢ.

اﺳﻢ ﮐﺘﺎب
ﻣﺆﻟﻒ /در اول ﮐﺘﺎﺑﺶ  ١ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را »روض اﻟﺒﺎﺳﻢ ﰲ ﹼ
اﻟﺬ ﹼب ﻋﻦ

ﺳﻨﹼﺔ أﺑﯽاﻟﻘﺎﺳﻢ ج« ﻧﮫﺎدم.
ً
و در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ اﺑﻦ وزﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎرا ﻧﺎم آن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« ﻧﺎم
ﺑﺮده ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) ،(۲۲۵/۱و »ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر« )ق  ۷۰/ب( اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از
آن ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را آوردهاﻧﺪ ﯾﺎ از ﮐﺘﺎب او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺑﻦ ﻓﮫﺪ در »ﻣﻌﺠﻤﺶ« و ﺳﺨﺎوی در »اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ« ) (۲۷۲/۶و ﻣﻘﺒﻠﯽ در »اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺸﺎﻣﺦ« )ص  (۲۵۵/و ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »ﺑﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« ) (۹۲/۲و ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
در »ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر« ) (۴۵۳/۲و »إرﺷﺎد اﻟﻨﻘﺎد إﻟﯽ ﺗﻴﺴﲑ اﻻﺟﺘﻬﺎد« )ص ) ،(۸۳/ق (۱۶/

ﺧﻄﯽ و »إﺟﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﴍح ﺑﻐﻴﺔ اﻵﻣﻞ« )ص  (۱۲۷/ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎر از آن ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ.

و اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ،ﻣﮕﺮ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻦ ـ ﮐﻪ

اوﺻﺎﻓﺶ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ـ ﭼﻮن ﺑﺮ روی آن اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ ﳐﺘﴫ

اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻘﻮاﺻﻢ ﰲ ﹼ
اﻟﺬ ﹼب ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ج« و اﯾﻦ ﺗﺼﺮف ﻧﺎﺳﺦ اﺳﺖ در اﺳﻢ و

ﺧﺒﺮدادن اوﺳﺖ از واﻗﻊ اﻷﻣﺮ و إﻻ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ وﺟﻮد دارد.

» -١اﻟﺮوض« ) (١٩/١از اﯾﻦ ﭼﺎپ.

اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺶ
ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺎنﮐﺮدن ﻣﻮارد ذﯾﻞ آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۱ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ) (۲۲۵/۱ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ:
»ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم» :اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ«...
آوردهام.
 -۲در ﻣﻘﺪﻣﻪ »اﻟﺮوض ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﮐﺘﺎب ﻣﻦ و اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ  ۲۴ﻣﻮرد
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ارﺟﺎع داده و ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ »اﻻﺻﻞ« آن
را ﻧﺎم ﺑﺮده »ﺑﻪ ﻓﮫﺮﺳﺖھﺎی ﮐﺘﺎبھﺎ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
 -۳در ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب در ﺑﯿﻦ »اﻷﺻﻞ« و »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« اﺗﻔﺎق وﺟﻮد دارد
ﺑﻠﮑﻪ در آن دو ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرتھﺎی ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ زﯾﺎد وﺟﻮد دارد.
 -۴ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر« )ق  ۷۰/ب( ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ:
»و ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺸﺎن و ﺷﻮاھﺪﺷﺎن را در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدم« .و ﮔﻔﺘﻪ :و از آن ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎی را در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ،و در ﻣﺨﺘﺼﺮ
آن »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ « ...آوردهام.
 -۵ﻋﻠﻤﺎ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎم ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در »ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر« ) (۴۶۵-۴۵۳/۲ﮐﻼم
ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪش از
او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوض« ) (۵۶۹-۵۲۴/۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ در »اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از )(۳۰۰/۱
) (۱۹۴ ،۱۹۴/۲و در رﺳﺎﻟﻪاش »إرﺷﺎد اﻟﻨﻘﺎد«) ١ص  (۷۴ ،۷۳/و در »إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ«
ُ
)ص  (۱۲۷/در ﺑﺤﺚ ﻓ ّﺴﺎق اﻟﺘﺄوﯾﻞ و در »ﻓﺘﺢ اﳋﺎﻟﻖ ﰲ ﴍح ﳎﻤﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ« )ق

 (۱۱۱/ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺮاﻓﯽ ﻧﺎﻣﺶ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻮاب اﯾﺮادھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎرتھﺎی )اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ( ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

٥٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 -۶و اﻟﺴﺨﺎوری در »اﻟﻀﻮء« ) .(۲۷۲/۶ﮐﻪ اﺑﻦ ﻓﮫﺪ در »ﻣﻌﺠﻤﺶ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده،
و ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »اﻟﺒﺪر« ) (۹۲/۲و ﻗﻨﻮﺟﯽ در »اﻟﺘﺎج« )ص  (۱۹۱/و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ
ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
 -۷ﺑﺮ روی ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻦ وزﯾﺮ :ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از اوﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺶ
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎﺑﺶ را در روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﻮم ﺷﻌﺒﺎن از ﻣﺎهھﺎی ﺳﺎل  ۸۱۷ﺗﻤﺎم ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﺆﻟﻒ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽاش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ
دو ﭼﺎپ اﳌﻨﲑﻳﺔ واﻟﺴﻠﻔﻴﺔ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪای ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از

ﻧﺴﺨﻪای دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ
دﯾﺪهاﻧﺪ .١
ً
و اﮔﺮ ﻧﺼﯽ ھﻢ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺎل آن را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن
ً
ﻣﺆﻟﻒ در ﺳﺎل ) ۸۰۸ھـ(  ٢اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و در »اﻟﺮوض« ) (۲۱۳/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﺳﺘﺎد ﻣﺎ اﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮه ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ را
ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ دھﺪ ﺗﺎ از او اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ـ ( ...و اﺳﺘﺎد ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ  ۱۶رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۸۱۷در ﻣﮑﻪ  ٣ﻓﻮت ﮐﺮده ،ﭘﺲ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ
اﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮه ﺑﻮده ،و ﻧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﺑﻂ
دارد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻗﯿﻖ آن ﮔﺬﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .٤
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« را
ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼمھﺎی ﮐﻪ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (۳۵۵/۹ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ» :و ﺑﺎ اﯾﻦ،
ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن را
ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ای را ﺑﻌﺪ از آن ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺣﺪﯾﺚ در رﺟﺎء ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ در
آن اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی ﺑﻮد ....ﺳﭙﺲ آن را ﺷﻤﺎرش ﮐﺮده و آن زﯾﺎده ﺑﻪ  ۷۴ﺣﺪﯾﺚ رﺳﯿﺪ.

) -١ص .(٨٩/
» -٢اﺑﻦ وزﯾﺮ« ).(٩٧/١
» -٣اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ« .(٩٥/٨
» -٤اﻟﺮوض« ).(٥٩٢/٢) ، (٣١١/١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و از وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن اﺿﺎﻓﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ھﻢ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮدش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ آنھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب ﻋﻮاﺻﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و از ﮐﺘﺎب
»اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ«  ١ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ) ۸۰۸ھـ( ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و از »ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎری«  ٢ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ) ۸۱۳ھـ( ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از »ﴍح اﻟﻨﺨﺒﺔ«  .٣ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از

ﺗﺎرﯾﺦ ) ۸۱۸ھـ( ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و آن را »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ» :إﻳﺜﺎر اﳊﻖ ﻋﻠﯽ اﳋﻠﻖ« ارﺟﺎع ﻣﯽدھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ آن آﺧﺮﯾﻦ

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت او ﺑﻮد و در ﺳﺎل ) ۸۳۷ھـ(  ٤آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ،و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﺎت در ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮدش در ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ  ٥ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و اﯾﻦ اﺿﺎﻓﺎت را در آنھﺎ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﺨﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
»اﻟﺮوض« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده از آن
ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﺷﺪه )ﻣﺮادش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن اﺿﺎﻓﺎت در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه( و
ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲھﺎ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و از آنھﺎ
ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ» ،اﻟﺮوض« ) (۵۳۷ ،۵۲۲/۲) ،(۲۷۶/۱و )ص  (۸۵-۸۴/از
ﻣﻘﺪﻣﻪ.
ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب

ً
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ  ٦اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻨﻒ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽاﻟﻘﺎﺳﻢ ) ۸۳۷ھـ( دو ﺗﺎ رﺳﺎﻟﻪ را
ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻗﺼﯿﺪه ﻣﺼﻨﻒ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﺑﻮد را رد ﮐﺮده ﺑﻮد ،و دﯾﮕﺮی رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ ﺑﺎ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« و »اﻟﺮوض« ﺑﻪ آن
ﺟﻮاب داده ﺑﻮد ،رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد» :وﻗﺘﯽ ﮐﻼم ﺑﻪ درازا
ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺠﺎل ﺑﺮای ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل زﯾﺎد ﺷﻮد ،رﺳﺎﻟﻪ ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺤﺮرهای ﮐﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎی زﯾﺎدی و ﮐﻼمھﺎی ﺑﯿﺪارﮐﻨﻨﺪه را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ
.٢٧٩٩/٩) -١
.(٢٤٤ ،٣٠٢ ،٢٥٨ ،١٢٨/٩) ،(٣٤١/٨) -٢
.(٢٦٠ ،١٢٧/٩) -٣
.(٣٨٣/٨) -٤
 -٥اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در » ِھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« )ص  ١٧٧/ح( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
) -٦ص  (٤٢/ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻗﻢ ).(٣

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺶ
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ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻦ را دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده و وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ را ادا ﮐﺮده اﺳﺖ ( ...و ﻣﺼﻨﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻼم را ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺘﻪ:
»ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل و اﺻﻮل آن اﻧﺪﯾﺸﺪم آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ
ﮐﻼمھﺎی ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ھﻢ
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺘﮫﺰا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺒﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺖ دھﻢ ...و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص
داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ
رﺟﻮع ﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم داﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار را رد
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺟﻮاب دھﻢ« .١
و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض در آن رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺼﺎف را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
و در اﻋﺘﺮاض و رد ﺷﯿﻮهھﺎی اھﻞ ﻋﻠﻢ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاه رﻓﺘﻪ و
ﺷﯿﻮه و اﺳﻠﻮب اھﻞ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﻮج را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﯽ وزﯾﺮ )ق  ۳۷/ب
ـ  ۳۸أ( ،و »زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ )ق  ۶/ب( و »ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ )ق  ،(۱۱۱/و »اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ«
) (۴۸۵/۱ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در »ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :و اﺳﺘﺎد او ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎزهای را ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد و ﻧﺎﻇﻢ /ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦ ھﻤﺖ را ﺑﺎﻻ زﻧﺪ ،و
ّادﻟﻪ را از ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ (...و ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻋﺪم اﻧﺼﺎف و ﺗﻌﺼﺐ زﯾﺎد )ﺧﺪا از او ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ( او دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﺮای او
ﻓﺮﺳﺘﺎد«.
ﺛﻤﺮه اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ و ﻣﺸﮫﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻘﻮاﺻﻢ« ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﻣﻤﺎﻟﮏ ﯾﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد )ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ھﻢ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ(.
ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻋﻠﻮم زﯾﺎدی را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺖھﺎ
ّ
و ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ و ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻖ و ﺟﻠﯽ ،و دﻻﯾﻞ زﯾﺎد ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ او از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وارد ﮐﺮده ﮐﻪ آنھﺎ را
ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺳﭙﺲ
ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب )اﺻﻞ( درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﻼمھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎ دﻗﯿﻘﯽ
» -١اﻟﺮوض« ).(١٥-١٤/١
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وﺟﻮد دارد؛ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن دﻗﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص
اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،وﺟﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺒﻪھﺎی ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎی آنھﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از داروھﺎی ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده از
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم( .١

» -١اﻟﺮوض« ).(١٩-١٨/١

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ /در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،از ﺗﻔﺴﯿﺮ ،و
ﺣﺪﯾﺚ ،و ﻓﻘﻪ ،و اﺻﻮل ،و ﻟﻐﺖ ،و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﺆﻟﻒ /ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮده ،و ھﻤﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺳﺰاوار اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻮد .،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و رﻧﺞ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،و او ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﺎت اھﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده و اﻗﺘﺒﺎس ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻤﻠﮑﺖ آنھﺎ و
از ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻓﺮاوان آنھﺎ دور ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده
اﺳﺖ .١
و در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﮐﻨﺪ ،و ﺷﮑﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ از دادن ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ او ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ،و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻤﯽ از آنھﺎ در دﺳﺘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ،ﭼﻮن آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آنھﺎ و
دوﻟﺖﺷﺎن ھﻢ از آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی آنھﺎ را درﺑﺮداﺷﺖ .٢

) -١ص  (٢٣٣/ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ از ﻣﻤﺎﻟﮏ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آنھﺎ دور ﺑﻮد ،از ﻣﺮدم ھﻢ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮابھﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ داد ﮐﻪ در درهھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﻮهھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻮد:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺑﻮدﯾﻢ اﺑﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ
ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد از اﺑﺮ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ در درون دره ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد از ﭼﯿﺰھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
»اﻟﺮوض« ).(١٦/١
 -٢ﻣﮕﺮ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﮐﺘﺎب او را ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﻟﻔﺎظ او را در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ« »اﻟﺮوض« ) ،(٩٨/١و آن ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﭼﻮن در آن ﮐﻮھﺎ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺆﻟﻒ اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺖ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﻧﻘﻞﮐﺮدن اﻗﻮال داﺷﺖ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﺻﺮان و اﺳﺘﺎدان آنھﺎ ﻧﻘﻞ
ّ
واﻟﻤﺰی ) ۷۴۲ھـ( ،و اﻟﺬھﺒﯽ ) ۷۴۸ھـ( ،و اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ
ﻗﻮل ﮐﻨﺪ .از اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ) ۶۲۸ھـ(،
ّ
) ۷۵۱ھـ( ،و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ) ۷۷۴ھـ( ،و اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻘﻦ ) ۸۰۴ھـ( ،و اﻟﻌﺮاﻗﯽ ) ۸۰۶ھـ( و
اﺳﺘﺎد او ﻧﻔﯿﺲ اﻟﻌﻠﻮی ) ۸۲۵ھـ( ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ از آنھﺎ ھﻢ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده و از
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ اﻟﺤﺠﺮ ) ۸۵۲ھـ( ﮐﻪ دوازده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از او ﻓﻮت ﮐﺮده ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .١
ﺳﮫﻢ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺮﺗﺐﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنھﺎ
ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯽ را آوردهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ً
ﮐﺮده ذﮐﺮ ﺷﺪه ،و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺎﻣﻼ آنھﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ »ﮐﺸﺎف اﻟﮑﺘﺒﯽ« ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب آﻣﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
٢

و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺚ او ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

» -۱اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب« اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ،۲۵۲ ،۲۵۰ ،۲۴۶ ،۱۴۱ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۱۳ ،۹۸) .
.(۲۷۳ ،۲۶۹ ،۲۶۸ ،۲۵۴
» -۲ارﺷﺎد اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ أدﻟﻪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ« اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )،۲۰۹ ،۱۱۱ ،۱۰۴ ،۶۸ ،۳۵
.(۴۷۱

» -۳أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ« اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.(۱۳۸ ،۴۲) .

» -۴اﻷرﺑﻌﻮن« ﻧﻔﯿﺲ ﻋﻠﻮی.(۴۵۳ ،۱۸۳) .
» -۵اﻟﺒﺪر اﻟﻤﻨﯿﺮ« اﺑﻦ ﻣﻠﻘﻦ.(۲۸۸ ،۲۸۷ ،۱۰۷ ،۱۰۱ ،۴۰) .
» -۶اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ« اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ.(۳۲۰ ،۳۱۹ ،۲۹۴ ،۲۵۴ ،۳۱) .
» -۷اﻟﺘﺒﺼﺮة« ﻋﺮاﻗﯽ.(۱۶۵ ،۶۷ ،۴۲ ،۴۰) .
» -۸اﻟﺘﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ« اﻟﺬھﺒﯽ.(۵۰۵ ،۳۱۹ ،۱۷۲ ،۱۶۹ ،۱۰۷ ،۱۰۲) .
» -۹ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل« اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.(۵۳۶ ،۴۶۹ ،۴۴۴ ،۱۴۴ ،۳۴) .
» -۱۰ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮة« اﺑﻦ ﺣﺰم.(۳۸۹ ،۱۲۲) .
» -۱۱ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺮﻣﺬی = ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬی = اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ« .ﻓﮫﺮس اﻟﮑﺘﺎب.
 -١ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻌﺼﺮ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده »اﻟﺮوض«.(١٦٩/١) ،
 -٢و ﮐﺘﺎبھﺎی رﺟﺎل و ﺗﺎرﯾﺦ ھﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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» -۱۲ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« ذھﺒﯽ.(۳۸۷ ،۲۸۹ ،۲۷۲ ،۲۷۱ ،۲۶۸ ،۲۴۸ ،۲۳۲ ،۵۷) .
» -۱۳اﻟﺴﻨﻦ« اﺑﯽ داود.(۵۶۶ ،۵۳۸ ،۵۳۲ ،۴۷۰ ،۲۶۰ ،۱۵۲ ،۱۵۱) .
» -۱۴ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« ﻧﻮوی،۳۴۳ ،۳۰۲ ،۲۵۲ ،۱۶۴ ،۱۶۰ ،۱۵۵ ،۱۴۳ ،۱۰۰) .
.(۴۶۹ ،۴۵۱ ،۴۵۰ ،۳۶۸
» -۱۵ﺷﻔﺎء اﻷوام« اﻣﯿﺮ اﻟﺤﺴﯿﻦ.(۵۶۹ ،۳۱۴ ،۲۰۰ ،۱۵۱) .
» -۱۶ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری« در ﺟﺎھﺎی زﯾﺎدی از آن ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺎف اﻋﻼم و
ﮐﺘﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
» -۱۷ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« در ﺟﺎھﺎی زﯾﺎدی از آن ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺎف اﻋﻼم و ﮐﺘﺐ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
» -۱۸ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻋﺮاﻗﯽ.(۲۳۶ ،۳۶) .
» -۱۹ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺑﻦ ﺻﻼح.(۲۷۴ ،۱۳۶ ،۱۴۵ ،۶۰۷) .
» -۲۰اﻟﻌﻠﻞ« داراﻟﻘﻄﻨﯽ.(۲۳۶ ،۱۷۵) .
» -۲۱ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال« ذھﺒﯽ،۲۷۱ ،۲۶۴ ،۲۳۹ ،۲۳۶ ،۱۷۰ ،۱۶۹ ،۱۶۶ ،۳۶) .
.(۵۲۱ ،۴۸۸ ،۴۶۱ ،۴۲۸ ،۴۱۴ ،۳۸۸ ،۳۸۰ ،۳۶۵ ،۳۲۵ ،۳۲۳ ،۲۹۷
» -۲۲ﻣﻮﻃﺄ« اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ،۵۴۶ ،۵۴۴ ،۵۴۳ ،۵۳۴ ،۵۳۲ ،۵۲۹ ،۵۲۶ ،۳۲۱ ،۱۵۱) .
.(۵۶۶ ،۵۵۸ ،۵۴۷
» -۲۳ﻣﺴﻨﺪ« اﻣﺎم اﺣﻤﺪ.(۳۹۸ ،۳۷۴ ،۲۹۷) .
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل

» -۱اﻻﻧﺘﺼﺎر« ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه.(۴۸۳ ،۴۸۲ ،۹۸) .
» -۲اﻟﺒﺮھﺎن« ﺟﻮﯾﻨﯽ.(۴۶۹ ،۳۶۸ ،۳۶۷ ،۱۷۸) .
» -۳ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺨﻼﺻﺔ« دواری.(۵۲۲ ،۴۶۲ ،۱۸۴ ،۱۵۲) .
» -۴ﺟﻮھﺮة اﻷﺻﻮل«.(۴۸۲ ،۱۹۲) .
» -۵اﻟﺨﻼﺻﺔ« رﺻﺎص.(۱۰۷ ،۱۰۱) .
» -۶اﻟﺪرر اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ« ﻣﻨﺼﻮر.(۴۸۳ ،۴۸۲ ،۲۰۷ ،۱۶۱ ،۷۱ ،۵۶ ،۳۷) .
» -۷روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ« ﻧﻮوی،۴۰۶ ،۴۰۲ ،۴۰۱ ،۳۸۰ ،۳۷۸ ،۲۳۳ ،۲۳۲ ،۵۵) .
.(۴۰۷
» -۸اﻟﺰﯾﺎدات«.(۴۰۳ ،۳۴۵ ،۲۰۷) .
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» -۹ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺸﻤﯽ،۴۸۲ ،۴۶۱ ،۳۰۶ ،۱۹۲ ،۱۰۵ ،۹۶ ،۷۰) .
.(۵۲۲
» -۱۰ﴍح ﳐﺘﴫ اﳌﻨﺘﻬﯽ« ﺷﯿﺮازی.(۲۱۶ ،۲۰۷ ،۱۱۹ ،۷۲) .
» -۱۱اﳌﺠﻤﻮع ﴍح اﳌﻬﺬب«.(۲۰۹ ،۲۰۸) .

» -۱۲ﺻﻔﻮة اﻻﺧﺘﯿﺎر« ﻣﻨﺼﻮر،۱۸۰ ،۱۷۲ ،۱۶۱ ،۱۴۹ ،۱۱۹ ،۷۰ ،۶۹ ،۳۷ ،۳۱) .
.(۴۸۱ ،۲۰۹ ،۲۰۷
» -۱۳ﻋﻤﺪة اﻷﻣﺔ ﰲ إﲨﺎع اﻷﺋﻤﺔ« رﯾﻤﯽ.(۵۴۸ ،۳۸۳) .

» -۱۴ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم« ﻋﺰﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم.(۵۰۳ ،۴۱۱ ،۲۰۹) .

» -۱۵اﻟﻠﻤﻊ«.(۵۲۲ ،۴۸۳ ،۳۳) .
» -۱۶اﻟﻤﺠﺰئ« اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ.(۷۸۳ ،۱۹۲ ،۱۷۲ ،۳۷ ،۳۰) .
» -۱۷اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ« اﺑﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی،۳۱۰ ،۲۲۳ ،۱۷۳ ،۱۰۵ ،۹۹ ،۹۶ ،۷۰ ،۵۶) .
.(۴۸۲
» -۱۸ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ« اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ.(۴۸۶ ،۳۶۸ ،۲۳۲ ،۲۲۲ ،۲۰۷ ،۱۱۴ ،۷۳) .
» -۱۹اﻟﻤﺤﺼﻮل« رازی.(۴۸۹ ،۴۸۵ ،۴۸۴ ،۲۴۶ ،۲۳۳ ،۲۳۱ ،۲۰۰) .
» -۲۰اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ اﻟﻤﺠﺘﮫﺪ« اﺑﻦ رﺷﺪ.(۵۶۸ ،۲۸۵) .
ﻋﻠﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

» -۱أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول« واﺣﺪی.(۲۴۹) .
» -۲اﻹﺣﯿﺎء« ﻏﺰاﻟﯽ.(۳۴۴ ،۳۴۳) .
» -۳اﻷذﮐﺎر« ﻧﻮوی.(۴۰۰) .
» -۴ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ«.(۴۹۵ ،۲۴۹) .
» -۵ﺣﺎدی اﻷرواح« اﺑﻦ ّﻗﯿﻢ.(۱۸۳) .
» -۶رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ« ﻧﻮوی.(۳۷۸) .
» -۷اﻟﺸﻔﺎه« ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض.(۴۲۲ ،۲۳۳ ،۲۳۰) .
» -۸اﻟﺼﺤﺎح«.(۴۴۳) .
» -۹ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﳐﺘﴫ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻠﻮم« ﺣﻤﯿﺮی.(۳۰۴ ،۲۳۴) .

» -۱۰ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻘﻴﺎن ﰲ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﳌﻨﺴﻮخ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن«.(۲۰۵ ،۹۶) .
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» -۱۱اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻻﻳﺎم واﻟﺸﻬﻮر« اﺑﻦ دﺣﯿﺔ اﻟﮑﻠﺒﯽ.(۳۹۸ ،۳۹۱) .

» -۱۲اﻟﮑﺸﺎف« زﻣﺨﺸﺮی.(۳۷۲ ،۴۳۶ ،۴۳۵ ،۱۵۱ ،۸۱ ،۷۵ ،۵۱) .
» -۱۳اﻟﻤﺪھﺶ« اﺑﻦ ﺟﻮزی.(۳۰۰) .
» -۱۴اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.(۴۳۱ ،۳۸۵ ،۳۸۴ ،۳۱۳ ،۷۲ ،۵۰) .
» -۱۵ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮل« رازی.(۳۷۷ ،۳۵۶) .
» -۱۶اﻟﻮﺳﯿﻂ« واﺣﺪی.(۲۴۹) .
و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﻣﺠﻤﻮع آن  ۱۵۰ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ
»ﮐﺸﺎف اﻟﮑﺘﺐ« و »ﮐﺸﺎف اﻷﻋﻼم« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم آنھﺎ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده آ ﮔﺎه ﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب و ﻋﮑﺲ آن
ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،و
آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻏﺒﻄﻪ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﺑﻮی ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ آن روی آورﻧﺪ و از ھﻮی و ھﻮس
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﻮد از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺪﮔﻮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوض« را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺒﺪع ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ﻣﻘﺮی ﺷﺎﻓﻌﯽ  ١اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ) ۸۳۷ھـ( ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ
او اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻔﺶ ﻧﻮﺷﺖ :و ﻣﻦ »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« را ﺧﻮاﻧﺪم و آن ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﻮد و ﺑﺲ ،و او ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﺠﺎت
ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،و راﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ
ﺷﺮاب ﺷﺪه ،راﺑﻄﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻮ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﮐﻼم و
ﺣﻼل را ﺑﺮ ﺣﺮام ﭼﯿﺮه ﺳﺎﺧﺘﯽ ،و راه راﺳﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدی ،و ﺑﻪ ﻣﻨﮫﺞ ﺳﺎﻟﻢ اﺷﺎره
ﮐﺮدی ،و ھﯿﭻ ﺷﺒﮫﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻣﮕﺮ ﺗﻮ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدی ،و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺒﻮده
ﻣﮕﺮ ﺗﻮ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادی ،و ھﯿﭻ ﮐﺠﯽ ﻧﺒﻮده ﻣﮕﺮ ﺗﻮ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدی ،و ھﯿﭻ
ﺟﺎھﻠﯽ ﻧﺒﻮده ﻣﮕﺮ ﺗﻮ او را آ ﮔﺎه ﮐﺮدی ،و ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﻣﺒﺘﺪﻋﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدی ،و ﺗﻮ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﯽ ﺻﺎدق ﺑﻮدی ،و وﺟﻮدت را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪی ،و ﺑﺮ او
ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮدی ،ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﻨﺖ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،و او را ﺑﺮ
ﺑﺪﻋﺖ و اھﻞ آن ﺑﺎ دﻻﯾﻞ و ﺑﺮھﺎن ﺧﻮدش ﭼﯿﺮه ﮐﺮد ،و او ﺣﻘﯽ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮدم دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ آن را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
و دﯾﻦ اﻣﺖ اﻣﯽ را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﯿﻢ داده و اﻟﮫﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد،
و او رﯾﺸﻪ آن را اﺳﺘﻮار ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﺘﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ آن ﮐﺎر ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﮐﻨﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
اﺳﺒﺎب آن را ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و درﺑﺶ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ،
 -١زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او در ﮐﺘﺎب »أﻧﺒﺎء اﻟﻐﻤﺮ« )» ،(٣٠٩/٨اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ« ) (٢٩٥-٢٩٢/٢و »اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ«
) (١٤٥-١٤٣/١ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮔﺮهای ﺑﺎز ﺷﻮد ﺑﺎز ﺷﺪﻧﺶ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ھﺮ ﮐﺲ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ آن ﻋﺎﻣﻞ آورده ﺗﺎ آن ﺷﺨﺺ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ـ از
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺠﺎز و ﻗﺎﻧﻮنھﺎی ﻣﺠﺎدﻟﻪ ھﻤﺮاه  ١ﺑﻮد ـ ،ﻣﯽداﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن و
اﻟﮫﺎمھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج راﺑﻄﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻒ و واﻻی وﺟﻮد دارد ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﺮهھﺎی آن را
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق آن را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﻓﺮﻣﻮده ھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد ،و ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی او رﺑﻂ
دھﺪ ،و او ﻧﻮری را در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﺮد ،و ﺷﺎدی را در ﻗﻠﻮب اھﻞ اﯾﻤﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﭼﻪ ﻣﻨﺘﯽ ،و ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎی ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او
اﺷﺎره ﺷﺪ ،و ﮔﻮھﺮھﺎی او ﺑﺎ ﮔﻮشھﺎی ﺷﻨﻮا ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ) ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(
ً
و ﻣﺼﻨﻒ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻪ اھﻞ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻨﺖ
دارد ،اﮔﺮ ﻓﮫﻢ و ﺷﻌﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ارزش او را ﺑﻔﮫﻤﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ارزش واﻻی او را ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﺸﻢھﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮر او
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ از روﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
و آنھﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ارزشھﺎی او را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ارزشھﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ
دﻋﺎی رﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺗﻐﯿﺮ داد ،و او
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺮﻏﯿﺒﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﻣﻠﺰم ﮐﻨﺪ ،و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺴﻮدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻮد از ﻃﺮف
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و اﻟﮫﺎﻣﯽ ﺑﻮد آﺳﻤﺎﻧﯽ ،و ﺑﺮ او آﺳﺎن ﺷﺪ ﺗﺮک ﻋﺎدت ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﮐﺎری در اوﻟﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﭘﯿﺮوزی آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ،و ﻗﺼﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،درﺧﺖھﺎﯾﺶ
ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻌﺮ) :ﺗﺮﺟﻤﻪ( و ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺴﻦﻇﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١در ﻧﺴﺨﻪ »اﻟﺘﺴﺤﻠﻒ« اﺳﺖ.
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ﺳﭙﺲ اﺑﻦ وزﯾﺮ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺤﻪ ﮐﺮدن او را ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )ﻣﻀﻤﻮن آن را در
ذﯾﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ(
از ﻋﺠﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهای ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ رﺳﯿﺪهام
ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﻣﻦ ﻣﺮا اﻏﻔﺎل ﮐﺮدی
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺗﻮ ﯾﺎدی از ﻣﻦ ﮐﺮدی ﭼﻮن ﻣﻦ از اﻓﺮاد ﮐﻮهھﺎی ﻣﻐﺎرب ھﺴﺘﻢ
ﺗﻮ ﺑﯿﻨﺎی و ھﻮﺷﯿﺎری ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد از دﺳﺖ
دادی و ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮدﻧﺖ از ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدی
و اﮔﺮ ﺗﻮ ﮐﺒﻮﺗﺮھﺎی ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ را ﮔﻢ ﮐﻨﯽ ھﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﻼغھﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯽ
و ﺗﻮ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدی
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺷﮑﺮ از آل ﻃﺎﻟﺐ
و ﺑﺠﺰ اﻧﺪوهﻧﺎک ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
و ﻧﻮاﺻﺐ را رﻓﺾ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺣﺴﻨﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ
و در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب ﻣﻦ داﻧﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ درون ﺗﻤﺎم ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺷﻔﺎ دھﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﺼﻒ
ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﻢ از ﻣﺬھﺐھﺎی ﺻﺤﯿﺢ دﻓﺎع ﮐﺮدهام
ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ھﺴﺘﻢ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎ را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهام
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮدت ﮔﻤﺎن ﮐﺮدی ﮐﻪ آن آﺗﺶ اﺳﺖ،
ای دوﺳﺘﻢ! ھﯿﻮاش ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﮔﻮل ﻧﺨﻮری
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮم ﺷﺐﺗﺎب اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم آﺗﺶھﺎ آﺗﺶ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺑﺮق ھﻢ از ﺑﺎران ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮدم ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﻨﻢ و از ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﺳﻮد ﺑﺒﺮ ،ﭼﻮن ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ دوﺳﺘﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرد
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﻣﯿﺪوارم ای ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺻﻔﺖھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺮﺳﯽ .
و ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﻤﺘﻮﮐﻞ  ٢در اواﺧﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮدش »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ«
)ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب(.
آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ» :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﯾﺾ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺗﺸﻨﻪ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺶ رﺣﻢ ﮐﻨﺪ و او را
ﺷﺎﻣﻞ رﺣﻤﺖ وﺳﯿﻊ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،و در ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد دوﺳﺖ ﺷﻔﯿﻊ ﺧﻮدش ﻗﺮار دھﺪ«....
و ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در »ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ« آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺘﺮض او را
ّ
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :٣ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ آﺳﺘﯿﻦ ھﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ زﻧﺪ و أدﻟﻪ را از
ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ آن را ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ ،و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ھﻢ
١

اﻟﺬب ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ« را
از آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و او ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻘﻮاﺻﻢ ﰲ
ﹼ

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب( آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد.
ﮔﻮﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎدش ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای از ﻣﻌﺎرف اﺳﺖ و ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زاﺋﺮاﻧﺶ ،از
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان آﺑﺎد ﮐﺮده .و ﻋﻼﻣﻪ ﻗﻨﻮﺟﯽ ) ۱۳۰۷ھـ( در »أﺑﺠﺪ
اﻟﻌﻠﻮم« ) (۳۵۸/۱آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ ﯾﻤﺎﻧﯽ /ﮐﺘﺎبھﺎ و رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب )ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﮫﯽ از
اﻟﺬب
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم( وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ ﰲ
ﹼ

ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ« اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ آن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم؛ ﺗﻤﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوض« ھﻢ
ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﺰاوارش اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪی در »اﻟﺮوض« اﺳﺖ و در اﺻﻞ
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ.
 -١ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺷﻌﺎر در آﺧﺮ ﻧﺴﺨﻪ)ی( ﻣﻦ »اﻟﺮوض« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ق ٨٨/
ب ـ ٨٩أ(.
 -٢زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او در »اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« ) (١٣٥/١و »ھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻮم« )ص  (١٤٢٦/اﺳﺖ.
) -٣ق  (١١/ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺮاﻓﯽ.
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 -۱اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ

ﻫﻔﻮات اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« و ﭼﯿﺰی از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻟﯽ
از ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .١

اﻟﺼﺎرم ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
» -۲اﻟﻌﻀﺐ ﹼ
و دو ﻧﺴﺨﻪ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯿﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎء اﺳﺖ .٢

» -١ھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« )ص .(١٢٠٤/
» -٢ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ اﻹﺳﻼﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﯿﻤﻦ« )ص .(١٣١/

راﺑﻄﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ،و ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺨﺘﺼﺮ
ً
ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ »اﻟﺮوض« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب( ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« اﺳﺖ؛
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ »اﺻﻞ« ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺛﻤﺮهھﺎﯾﺶ ﻇﮫﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻏﻨﭽﻪھﺎﯾﺶ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﻮهھﺎی رﺳﯿﺪهاش را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ،و از
ﮔﻞھﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮش ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی را اﻧﺠﺎم داد،
ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ آورد و ﺑﻌﻀﯽ را ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ ،و آن را از زواﯾﺪ ﭘﺎک ﮐﺮد و آن را اﺻﻼح
ً
ً
ً
و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد؛ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ واﻗﻌﺎ »روﺿﺎ ﺑﺎﺳﻤﺎ« )ﮔﻠﺰارھﺎی ﺷﺎداب( ﺑﻮد.....
و دﻟﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎر آن ،ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ:
»ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ھﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ھﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ھﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺟﻮاب را
ﺑﺒﯿﻨﺪ و از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﻧﺼﺎف دارد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﯾﺎد ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاه رﻓﺘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.١ «.
و دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب )اﺻﻞ( درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﻼمھﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽھﺎی دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن دﻗﺖ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
وﺟﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﺒﻪھﺎی ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎی آنھﺎ وارد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از داروھﺎی ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده از
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﯿﻤﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم ،و در اﺻﻞ
ھﻢ زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽھﺎی زﯾﺎد ﻧﮑﺮدهام.٢ (....

» -١اﻟﺮوض« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ) ((١٥/١ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در »اﺻﻞ« ﻣﺮداش ﺑﻮده در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ وﺟﻮد دارد.
» -٢اﻟﺮوض« ) (١٩/١و )ص  (٦٠/ﻣﻘﺪﻣﻪ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﺻﻞ و ﻣﺨﺘﺼﺮش وﺟﻮد دارد در ﭼﻨﺪ ﻣﻮارد اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺆﻟﻒ در »اﺻﻞ« اﯾﺮادات ﻣﻌﺘﺮض را ﺑﺪون ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ
او ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﺑﺨﻼف »ﻣﺨﺘﺼﺮ« ﮐﻪ در آن ﮐﻼمھﺎی ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
اﺳﺖ در ﯾﮑﺠﺎ آورده و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯽ در آن ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
و از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﻟﻜﻼم ﻋﻠﯽ ﻛﻔﺎر اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﻓﺴﺎﻗﻪ« در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ در اواﺋﻞ ﮐﺘﺎب ) (۲۲۳/۱۳۰/۲اﺳﺖ و در »ﻣﺨﺘﺼﺮ« در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب:
) (۵۶۹/۴۸۱/۲اﺳﺖ ،و در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
و از ﻣﺜﺎلھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :دﻓﺎع ﻣﺆﻟﻒ از اﻣﺎم ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﻼم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در »اﺻﻞ«
ً
ﺑﺤﺴﺐ اﯾﺮدات ﻣﻌﺘﺮض آنھﺎ را در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽآورد ،ﻣﺜﻼ درﺑﺎره اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /در ) (۸۱/۲و درﺑﺎره اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ /در ) (۴۵۳/۳و درﺑﺎره اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ/
در ) (۵/۵و درﺑﺎره اﻣﺎم اﺣﻤﺪ /در ) (۳۰۰/۳ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎ در »ﻣﺨﺘﺼﺮ« در
ﯾﮏ ﺟﺎ آن را ﻣﯽآورد ،ﺗﺎ دﻓﺎع از اﻣﺎﻣﺎن را در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ» .اﻟﺮوض« )ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب( )ص  (۳۴۳-۲۹۵/و ﻣﺜﺎلھﺎی آن زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﺑﻪ »اﻟﺮوض« ) (۲۳۰/۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻦ.
 -۲از ﺗﻔﺎوتھﺎی آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ رد ﮐﺮدن ﮐﻼم
ﻣﻌﺘﺮض رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد از ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ ،ودر
)ص  (۱۵۵-۱۵۴/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻼمھﺎ ﻣﻔﯿﺪی را آورد ﮐﻪ در »اﺻﻞ« آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام،
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را اﻣﺎم ﻧﻮوی در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« آورده و ﺑﻌﻀﯽ را ھﻢ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ،ﺳﭙﺲ
ﻣﻦ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﺑﻪ رد ﮐﺮدن ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد« .١
و ﺑﻌﻀﯽ از اوھﺎم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﺾ و ﺑﯿﺎن وھﻢ اﺳﺖ را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده ،ﮐﻪ در
)ص  (۲۳۰/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﮫﺘﺮ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اوھﺎم اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻢ

.(٢٧/١) -١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﭼﻮن ذﮐﺮ ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاض ﺑﺪون ﻓﺎﯾﺪهای ﮐﻪ ﻧﻔﻊ و ﺳﻮدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد ،و اﻧﺴﺎنھﺎ
ﻓﺎﺿﻞ آنھﺎ را ﻃﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ«.
 -۳ﭼﻮن »اﺻﻞ« و ﻣﺨﺘﺼﺮش ھﺮ دو ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺼﻢ را ﺑﺎ اﺻﻮل
ﺧﻮدش ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد او ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮده
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ از ﺟﺎھﻼن و اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ،ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻟﻒ در
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺮوض
اﻟﺒﺎﺳﻢ« ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ در آن ﮐﻢ وﺟﻮد دارد و ﺧﺎﻟﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن« .١
از اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﻔﯿﺪ او ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻼمھﺎی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل او ﺑﻮده
ﮐﻪ در »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن آنھﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﻣﺎ در »اﺻﻞ« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
 -۴و از ﺗﻔﺎوتھﺎ آنھﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات »ﻣﺨﺘﺼﺮ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻼمھﺎی
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ »اﺻﻞ« وﺟﻮد دارد ،ﺧﻮاه در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺗﻤﺜﯿﻞ ،ﯾﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﮐﻪ از آن ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد:
 ) (۱۳-۹/۱ﺑﻌﻀﯽ اﺷﻌﺎر در ﻣﺪح اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ. ) (۱۳۳/۱ﺷﻌﺮ ﻣﺆﻟﻒ درﺑﺎره ﻋﺸﺮه ﻣﺒﺸﺮه. ) (۱۶۶/۱ﮐﻼم ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺆﻟﻒ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﺸﮫﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ.
 ) (۱۷۱-۱۷/۱ﮐﻼم ذھﺒﯽ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﺎ ّﺗﻘﺮب ّ
إﻰﻟ ﻋﺒﺪي« و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
 (۲۴۸-۲۴۶/۱) -ﮐﻼمھﺎی درﺑﺎره وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ.

 ) (۴۷۶-۴۶۴/۲ﺑﺤﺚھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻖھﺎی درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚّ » :ﻓﺤﺞ آدم مﻮﻰﺳ«.

 ) (۵۶۹-۵۴۳/۲اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ درﺑﺎره اﺣﮑﺎم و ﺑﺎذﮐﺮ ﺷﻮاھﺪ و ﺑﺤﺚھﺎی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ) (۲۶ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﺻﻞ آن
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

» -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ).(٢٢٥/١

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﺻﻞ و ﻣﺨﺘﺼﺮش وﺟﻮد دارد در ﭼﻨﺪ ﻣﻮارد اﺳﺖ
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 ) (۵۹۶-۵۹۰/۲ﺧﺎﺗﻤﻪای از ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ در آن ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻋﺒﺮت وﻗﺼﯿﺪهای درﺑﺎره ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد.

ﻏﺮض از آن و ﻣﻨﻬﺞ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
اﻣﺎ ﻏﺮض او از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب :آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اول ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،و آن وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
درﺑﺎره آن رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاز ﮐﺮد او ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش و
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﮫﺰا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ
زﯾﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺖ دھﻢ ،و ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﮫﻤﯽ ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاب او را ﺑﺪھﻢ،
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت
ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ از ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻮﻟﯽ رﺟﻮع ﺷﻮد را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم داﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار را رد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺟﻮاب
دھﻢ« .١
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻟﺤﻦ زﯾﺒﺎی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ» :و ﻣﻦ در اﯾﻦ »ﻣﺨﺘﺼﺮ« ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و دﻓﺎع از آن و از اھﻠﺶ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،و ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ دﻟﯿﻞھﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ آوردهام و از
ﮐﻼمھﺎی ﻣﺒﮫﻢ و ﺑﯽ ارزش ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهام.٢ « ...
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﻣﻘﺼﻮد از ذﮐﺮ ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ و رواﯾﺖھﺎی آن
اﺳﺖ« .٣
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﺮادھﺎی ﮐﻼم ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺷﻌﺮی در ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم؛
ﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺪﯾﺚ و اھﻞ آن اﺳﺖ ،اھﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﺳﻠﻒ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﮐﻼمھﺎی ﻣﺒﮫﻢ ﻓﺮو ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﻣﺠﺎدﻟﻪھﺎی ﺑﯽارزش ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .٤
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻼش ﮐﺮدم از ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ.٥ « ...

» -١اﻟﺮوض« )ھﯿﻤﻦ ﮐﺘﺎب( ).(١٥/١
» -٢اﻟﺮوض« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب( ).(١٩/١
» -٣اﻟﺮوض« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب( ).(٦٠/١
» -٤اﻟﺮوض« ).(٣٧٧/٢
» -٥اﻟﺮوض« ) (٥٢٣/٢و ).(٥٨٠/٢
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و در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ در دﻻﻟﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺻﺮﯾﺢ
ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮔﻔﺘﻪای را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪس و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!!
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺞ او ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﯾﺎﻓﺖ:

 -۱ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن آراء ﻣﻌﺘﺮض ،ﻣﺴﻠﮏ ﻣﺠﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪهﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻢ را ﺑﺎ
اﺻﻮل ﺧﻮدش ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ )در
اﯾﻦ ﺟﻮاب( ﻣﺴﻠﮏھﺎی ﻣﺠﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻢ را ﺑﺎ اﺻﻮﻟﺶ ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام ،و ﻣﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد را اﺑﺮاز ﻧﮑﺮدهام ،و آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﯿﻪ از ﺟﺎھﻼن و ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺼﻢ را ﻣﺤﮑﻮم
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺬھﺐ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« را در
ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب( ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ در آن
ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎﻟﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن« .١
و دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺧﺼﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد ،او ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد« .٢
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮو و ﻣﻐﯿﺮهش( درﺑﺎره ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺼﻮم
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﺒﻪای در آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد« .٣
ُ
 -۲و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎ ﻃ ُﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎق ھﺮ دو  ٤اﺳﺖ آنھﺎ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدهام در
ُ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﻃ ُﺮقھﺎی ﮐﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آنھﺎ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ھﺮ دو ﺑﺮ آن ﻗﻮاﻋﺪ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،و از آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ

» -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ).(٢٢٥/١
» -٢اﻟﺮوض« ).(٢٧/١
» -٣اﻟﺮوض« )..(٥٦٩/٢
 -٤ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ.

ﻏﺮض از آن و ﻣﻨﻬﺞ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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ﮐﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞﮐﺮدن در ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻓﮫﯿﻤﺪه ﻣﯽﺷﻮد« .١
 -۳ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض را در ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽآورد ،ﺳﭙﺲ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﮐﻼم او ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﺤﺎب زﯾﺪﯾﻪ و
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﺮادھﺎی ﻣﻌﺘﺮض ،ﺑﺮ اﺻﺤﺎب
ﻣﻌﺘﺮض ھﻢ اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮ ﭼﻪ ﺟﻮاب او ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎره اﺻﺤﺎﺑﺶ آن ھﻢ
ﺟﻮاب ﻣﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﮫﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ از اﻗﻮال آنھﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﻗﻮاﻟﺸﺎن را ذم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن اﻗﻮال را ﻟﻌﻦ ﯾﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن اﻗﻮال ھﻤﺎن اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ اﯾﻦ
ﮐﻼمھﺎ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪه آن را ﻟﻌﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
و اﮐﺜﺮ آن اﻗﻮال را ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺘﻪ و آنھﺎ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!«  .٢ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﺻﺪق
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
٣
و ﻣﺆﻟﻒ در ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن اﻗﻮال ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آن اﻗﻮال را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ .
ُ
زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،و از ﻃ ُﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎن
ﻣﻨﺼﻒ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻒ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض دﻟﯿﻠﯽ را ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽآورد ،آن را ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺿﻌﻔﺶ ﯾﺎ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ،آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ھﻤﺎن دﻟﯿﻞ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او اﻗﺎﻣﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻗﻮﻟﯽ را ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد ﮐﻪ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدن اﻗﻮال آنھﺎ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن )ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻤﻠﮑﺘﺸﺎن دور ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﮐﻤﯽ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﻧﺒﻮه آنھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ( و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه آن را
» -١اﻟﺮوض« ).(٥٢٣/٢
 -٢ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ ).(٢٨١/٥
 -٣و ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »و ھﺬا ﻓﯽ » َﻣ ْﺪرس« زﯾﺪﯾﻪ ) «. ...دو اﯾﻦ
در ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ (. ....
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ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و اﺷﮑﺎﻻت زﯾﺎد و
ﺳﯿﻠﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت را ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮاد
ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راهھﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﮑﺎﻻت زﯾﺎدی ﺑﺮ او
اﯾﺮاد ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﻃﻔﺮه رود! ﺷﯿﺦ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از
ّ
ﻃﺮقھﺎی ﺧﻮب در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻠﯽ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ اھﻞ ﺣﻖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از آنھﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﺎرﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را ﻓﮫﻤﯿﺪ ﺟﻮاب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﺣﻖ
وارد ﮐﺮده ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﮔﺮ از ﺟﻮاب ﻣﺘﺤﯿﺮ وﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ّ
ﺷﺮش از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ داری ھﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﺎﺳﺖ« .١
و ﻣﺆﻟﻒ /ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻮاب آنھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ» :اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ؛ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و ﻗﮫﺮﻣﺎن
و ﻣﯿﺪان آن ﻧﯿﺴﺖ« .٢
و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺆﻟﻒ
ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،آنھﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ دو اﻣﺮ آورده اﺳﺖ:
»أ ـ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻖ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﮕﺮود.
ب ـ اﻋﻼن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﻮال ﺧﺼﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻗﻮی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ« .٣

» -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ« ).(٢٨٣/٨
» -٢اﻟﺮوض« ) (٤٤٦/٢ﮐﻼم ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻮل ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ را در »ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ« )ق (١١١-١١٠ /
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .و از اﺣﻮال ﻧﺎﻇﻢ )اﺑﻦ وزﯾﺮ( /ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد در زﻣﺎن ﺧﻮد راه و روﺷﻨﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺧﻮدش و اھﻞ ﻣﺬھﺒﺶ از زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی وﺳﯿﺮه ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺠﺰ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ (. ...
» -٣اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ).(٣٢٩-٣٢٨/٨

ﻏﺮض از آن و ﻣﻨﻬﺞ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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ﺣﺘﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺼﻤﺶ اﯾﺮاد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
راوﯾﺎن ﻣﺮﺟﺌﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد رواﯾﺖ ﺷﺪه دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از وھﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد( را آ ﮔﺎه ﺳﺎزد.
»و ﻣﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ آنھﺎ ﺻﺎدق ھﺴﺘﻨﺪ و
رواﯾﺘﺸﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم از ﮐﻼم آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺿﻌﻔﺎء ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ رأی آنھﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم! ﻋﻘﯿﺪه اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﻣﻌﺎﻧﯽ واﺿﺢﺗﺮی دارد ،و ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﺳﺖ.١ (....
 -۴و ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آوردن آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ را اﺑﺮاز
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺮض از ذﮐﺮ آنھﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮده ،ﻣﺆﻟﻒ ھﻢ دﯾﮕﺮ آنھﺎ را
اﺑﺮاز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ و ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ آن ھﻢ
ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﻣﺒﺘﺪع
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ و اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ را در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺴﺎوی ﻣﯽداﻧﺪ ..٢
و در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﮫﺞ او رﺑﻂ دارﻧﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اوﻟﯿﻦ آنھﺎ :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ /اﯾﻦ ﺟﻮابھﺎ را از ﺣﻔﻆ داده و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ اﻣﻮری دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۱ﺟﻮابھﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ داده ﮐﻪ او ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ دور ﺑﻮده ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﮫﯿﺎ ﺷﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ( در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در درهھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﻮهھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدم« .٣
ـ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ را از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﮕﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﻠﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﮐﺮده را در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ؛
٤
ﭼﻮن ﻣﻦ از اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ دور ﺑﻮدم ،و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﺮاوان آنھﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ« .
» -١اﻟﺮوض« ).(٥٢٢/٢
» -٢اﻟﺮوض« )» (٣٩٥/٢اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ).(٢٣٥/١
» -٣اﻟﺮوض« ).(١٥/١
» -٤اﻟﺮوض« ).(٢٧٦/١

٨٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
و دوﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﭘﻨﺎه دادن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدم در ﻗﺪﯾﻢ و ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﯾﺎد در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺟﻮابھﺎ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻪ آن ﻣﺒﺎﺣﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﻔﻆ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،...و اﻣﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻌﺘﺮض را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد؛ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ذھﻨﻢ اﻟﻘﺎ ﮐﺮد.١ ( ...
 -۲ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در »اﻟﺮوض« ﺑﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ آن »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«
در زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮش ﻧﺰد ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ آن را از ﺣﻔﻆ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ از
آنھﺎﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره رواﯾﺎت ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺮوان از ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﻠﯿﻖ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،و
ٌ
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ آن ﻣﺤﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و اﮔﺮ ﻣﺮگ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺖ از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ »اﺻﻞ«  .٣آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ آن را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ
ﮐﺮده و درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺷﻮاھﺪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮده ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای ھﺮ دو ﮐﺘﺎب ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ »اﺻﻞ« اﻟﺤﺎق ﮐﺮده و
آن ﻣﻠﺤﻖ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ«
اﻟﺤﺎق ﻧﮑﺮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن آن را
روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻓﺮﻋﯽ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
و از آنھﺎ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ در اﺣﮑﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ٤س را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺗﻤﺎم
ﻧﺴﺨﻪھﺎی آن )ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ( وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ در »اﺻﻞ« وﺟﻮد دارد .٥
» -١اﻟﺮوض« ).(٢٧٨/١
» -٢اﻟﺮوض« ).(٢٧٦/١
.(٢٥١-٢٥٠/٣) -٣
» -٤اﻟﺮوض« ).(٥٣٧/٢
 -٥و در ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ آنھﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد.
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 -۳ﻣﺆﻟﻒ /ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﻧﺺ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در آن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﺬر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺺ آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن آن ﮐﺘﺎب در ﻧﺰدش
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وآنھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
»روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ« ﻧﻮوی ).(۲۳۲ ،۵۵/۱

ا .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﲢﻘﻴﻖ واﻟﺸﺎﻣﻞ واﻻﻧﺘﺼﺎر« ).(۹۸/۱

ب» .ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« ﻧﻮوی ) .(۴۵۱/۲ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ را از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« در ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﺒﻮد.
ج» .ﺳﯿﺮ اﻋﻼم ﻧﺒﻼء« ذھﺒﯽ ).(۲۶۹/۱
١
و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ؛ ھﺮ ﮐﺲ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﺻﻞ« ھﻢ را از ﺣﻔﻆ  .ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ادﻋﺎ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ادﻋﺎ در »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ /ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻘﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺪﻋﺖ را
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮادش ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن او در »إﯾﺜﺎر اﻟﺤﻖ«  .٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ،ﻣﻦ زﯾﺎد اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺪﻋﺖ را در ﮐﻼﻣﻢ ﻣﯽآورم؛ اﻣﺎ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ،ﻣﺮاد
ﻣﻦ از آنھﺎ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺒﺘﺪﻋﯿﻦ اﻓﺮاطﮔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺻﻐﺮی
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ :ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺮاد ﻣﻦ از آنھﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ ھﻢ ﻣﺮاد ﻣﻦ از آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش.«.
و از آنھﺎ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﻣﯽآورد و اﺻﻄﻼح ﺧﺎص آن ﻣﺮادش اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﻠﻖ آوردن اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﻌﻪ و راﻓﻀﯽ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﺮاد از اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﻣﺎﻣﺖ و ...ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﯿﻌﻪ و راﻓﻀﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهھﺎی اھﻞ ﮐﻼم از اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ و
ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد؛ و در ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ )رؤﯾﺖ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ اھﻞ
» -١اﺑﻦ وزﯾﺮ و آراؤه اﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ« ).(١٥٣-١٥٢/١
) -٢ص .(٨٤/
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ آن ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﻣﺮادش ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ از اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺪودی ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺳﭙﺲ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.١ «...
ﺳﻮﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﻋﺬر ﻣﻮﻟﻒ در ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪﻧﺶ در »ﻋﻠﻢ ﮐﻼم« اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ /در ﻣﻮاﺿﻊ زﯾﺎدی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم
روی آورد و ﯾﺎ آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد و آن را اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ
ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ  ٢ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض را رد ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺷﻮد در آن داﺧﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .٣
و اﻣﺎم ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ  ٤ﺑﺮای ﻣﺆﻟﻒ و ﻏﯿﺮ از او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ و
ﻋﻠﻮم اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻇﻢ )اﺑﻦ وزﯾﺮ(/
ﻋﺬر داﺷﺘﻪ ﭼﻮن او ﺑﺎ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ و ﻧﯿﺶزدن ﻋﻘﺮبھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده ،ﭘﺲ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ آنھﺎ وارد ﺑﺪﻋﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪهاﺷﺎن دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ و ﺷﺮ آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،و ﺑﯿﻤﺎریھﺎی آنھﺎ را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ ،و او ﻣﻌﺬور ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺄﺟﻮر ﺷﺪه ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش او را ﺑﺪھﺪ و اﯾﻦ ﻋﺬر او و ﻋﺬر ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺑﺪﻋﺖھﺎی اھﻞ ﺟﺪل داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ(.
و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ /ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد
ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺰرگ ھﻢ ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ..
ﮐﺪام ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﮐﺪام اﺳﺐ ﻧﺠﯿﺐ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟! و
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!!
و ﺑﺮای ﻋﺬر ﻣﺆﻟﻒ /ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻹﯾﺜﺎر« )ص.(۴۱۸ /
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺒﺎرک را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ام در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ
آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و از ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ

» -١اﻟﺮوض« ).(٤٥٩/٢
 -٢در »اﻟﺮوض« )ص  (٥٨٩ ،٥٧٠ ،٣٣٤ ،٣٣٢ ،٣٢٨ ،٨/و »أﺑﺠﺪ اﻟﻌﻠﻮم« ) ،(٣٥٨/١ﻗﻨﻮﺟﯽ.
» -٣اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ).(٤٤٦/٣
» -٤ﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎﻟﻖ« )ق  (١٦ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺮاﻗﯽ.
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»اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« و در ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهام ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﻄﺎ و
اﺷﺘﺒﺎه و ﺟﮫﻞ و اھﻞ آن ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻢ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ( اھﻞ ﻣﻐﻔﺮت واﺳﻊ و
ﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ ،و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺑﺰرگ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ(....
و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم در »ﻣﻨﮫﺎج« ) (۲۵۰ /۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل او
در ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎھﺮ اﯾﻤﺎن دارد ،و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﺣﻖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آورده ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﻖ را ﻧﺪاﻧﺪ ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽداﻧﺪ ،و
ﻋﻤﺪی ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر در آﺧﺮت ﻣﻌﺬرتﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻨﺎه
ً
ﮐﺎر و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﻋﻤﺪا آن ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮده ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﺴﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ«.
و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﯾﺎﻓﺘﻢ در ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻣﻮﺟﺰ و اﺷﺎرات ﻟﻄﯿﻒ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﭼﺎپﻫﺎی ﮐﺘﺎب

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه:
 -۱در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ:

١

ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ ) ۱۳۶۷ھـ( اﺳﺖ و در ﺳﺎل ) ۱۳۲۱ھـ(
ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪای ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮ آن  ٢اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ:
»ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از روی ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :اﯾﻦ را
ﮐﺘﺎب از ﻧﺴﺨﻪای ﮔﺮﻓﺘﻪام ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در آﺧﺮش اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎ ذﮐﺮ

وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺗﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺤﻤﺪ ﷲ وﻣﻨﹼﻪ ﹸ
ﺷﺪه » :ﹼ
ﻣﻦ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻋﴩة وﺛﲈﻧﲈﺋﺔ وﺗﺎرﻳﺦ أ ﹼم ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻣﺲ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ﻣﻦ

ﺳﻨﺔ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ واﺣﺪ وﻋﴩون ﺧﺘﻤﻬﺎ اﷲ ﺑﺎﳊﺴﻨﯽ« و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری آن را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮده!
و در ﺳﺎل ) ۱۳۹۹ھـ( در داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

» -١ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاث« ) (٢٧٨/١ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ.
» -٢اﻟﺮوض« ) (١٤٧/٢ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ.

٩٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و در اﯾﻦ ﭼﺎپ ﭼﯿﺰھﺎی واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻪ از ﻧﺴﺨﻪھﺎی
ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ وﺟﻮد دارد ،از ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻠﻤﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺳﺦ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدی ﺑﺎ اﺻﻞ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺟﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
آن ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎﻗﻄﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ.
و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪه ھﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ! و ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ارزش وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را زﻧﺪه و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده.
 -۲ﭼﺎپ ﺳﻠﻔﯿﻪ:

ّ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ّ
ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ در ﺳﺎل ) ۱۳۸۵ھـ( ﭼﺎپ اول آن ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻗﺼﯽ ﺑﻦ
ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ھﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺨﮥ ﺗﮑﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده،
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ آن آﻣﺪه ،و درﺑﺎره اﯾﻦ ﭼﺎپ آن ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ
آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ وﺟﻮد دارد:
أ ـ اﯾﻦ ﭼﺎپ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را دارد ﮐﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻄﺎھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده ،و اﻣﺘﯿﺎز
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ آن را ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﮐﺮده و آﯾﺎت ﻗﺮآن را ارﺟﺎع داده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ در ﭼﺎپ ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ب ـ ﻧﺎﺷﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻖھﺎی ﺑﺮ ﮐﻼم ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و درﺑﺎره آن
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،و وﻋﺪه داده ﮐﻪ ﮐﻼمھﺎی او را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺠﺎب
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺬرتﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!!
و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺎﺷﺮ از ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ و ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آنھﺎ را
ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﺮ »ﻣﻨﺘﻘﯽ« ذھﺒﯽ ،و »اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﻦ

اﻟﻘﻮاﺻﻢ« اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﮐﺮده ارﺟﺎع داده اﺳﺖ!

و ﮔﻮﯾﺎ ھﯿﭻ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﺠﺰ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت او ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ!! ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺖھﺎی ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ اﺳﺘﮫﺰا و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ رد ﮐﺮده اﺳﺖ .١

» -١اﻟﺮوض« )ص  (٢٩٢/ﺳﻠﻔﯿﻪ.

ﻏﺮض از آن و ﻣﻨﻬﺞ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

٩١

و ﻣﻦ ﺟﺪوﻟﯽ را ﺑﺮای اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺳﺎﻗﻂ اﯾﻦ ﭼﺎپ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮدم ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺣﻮاﺷﯽ اﯾﻦ ﭼﺎپ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ھﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
)س( ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﭼﺎپ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺸﺎرت ﯾﻤﯿﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺎء:

ﮐﻪ در ﺳﺎل ) (۱۴۰۵آن را ﭼﺎپ ﮐﺮد و ﻧﺎﺷﺮ  /ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
آن دوﺑﺎره ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮد.
 -۴و ﻋﻼﻣﻪ اﮐﻮع در ﮐﺘﺎب داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرﻓﺶ:

»ﻫﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﯽ اﻟﻴﻤﻦ« ) (۱۷۴۱/۳ﺑﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوض« )ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب(

اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ) ۱۳۵۰ھـ( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺣﻤﯿﺪ
اﻟﺪﯾﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺎپ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
١
و اﮐﻮع در »ھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« ) (۱۳۷۵/۳ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻟﮫﺠﻪ )اﻟﺘﺎﻣﻠﯿﻪ( ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب

ً
در دوﻟﺖھﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ﺧﺼﻮﺻﺎ!!( ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻣﺪتھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺗﻼش ﺧﻮد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد و در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنھﺎ را در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ!!
و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﯾﻤﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ از آن ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ را )ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارم اﺣﻤﺪ اﺑﻮ ﻓﺎرغ )ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮای
ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﯾﺎری دھﺪ( ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮد.

 -١ﯾﮑﯽ از ﻟﮫﺠﻪھﺎی ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ اﺳﺖ.

٩٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎرف ﺣﮑﻤﺖ  ١در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﻨﻮره )ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﺶ ﺑﺎﺷﺪ( دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدم ،و ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
دادم ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔﯽھﺎ ذﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ:
ّ
ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در ) (۱۱۴ورﻗﻪ ﺑﻮد و در ﮐﺘﺎ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎء رﻗﻢ
) / ۷۰ﻋﻠﻢ ﮐﻼم( ،ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ آن ۲۱×۳۲ :و ﻋﺪد ﺧﻂھﺎی آن ۳۱ :ﺧﻂ ﺑﻮد و
ﺧﻂ آن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﺧﺮش ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل ) ۱۱۷۹ھـ( و در ﻣﺎه ذی ﻗﻌﺪه در ﺷﺐ
دوﺷﻨﺒﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻋﻼﻣﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﺒﺎری ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ورد
اﺳﺖ .٢
و آن ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﻄﺎ واﺷﺘﺒﺎه در آن ﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﺻﻞ آن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪه ،و در آﺧﺮش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﺪه» :در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ
آﻧﺠﺎی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺻﻞ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ و در روز ﯾﮏﺷﻨﺒﻪ و ﺷﺎﯾﺪ در ۱۷
ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام ﺳﺎل ] ٣ [۱۱۸۰ﺑﺎ اﺻﻠﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ داده ﺷﺪه و اﯾﻦ را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ :ﻟﻄﻒ اﻟﺒﺎری ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و
 -١در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در »اﻟﺒﺪراﻟﻄﺎﻟﻊ« ) (٦٠-٥٩/٢زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ او را آورده و ﮔﻔﺘﻪ »ﺧﻄﯿﺐ ﺻﻨﻌﺎء و ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﻮر آﻧﺠﺎ ﺑﻮد  ...و در ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻪ
در آن دو ﻧﺎم دار ﺑﻮده اﺳﺖ  (. ...و او را از ﺟﮫﺖ دﯾﻦ واﺧﻼق و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺘﻪ» :ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم او از ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ،و او ﺗﻼش
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه و ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ و از آراء دﯾﮕﺮان
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ« در ﺳﺎل ) ١٢١١ھ( ﻓﻮت ﮐﺮد و در »ﺛﻼ« در ﺳﺎل ) ١١٥٤ھ( ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ »ھﺠﺮ
اﻟﻌﻠﻮم« ).(٢٨١-٢٨٠/١
 -٣در ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ) (١١٠٨ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن ﻧﺎﺳﺦ
در ﺳﺎل ) ١١٧٩ھ( ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎل ) ١١٠٨ھ( ﺑﺎ
اﺻﻞ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ!! اﻣﺎ اﺻﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ) ١١٨٠ھ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن
اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻄﯽ اﺳﺖ و رﻗﻢھﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و در ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ،ﭼﻮن
آن را در ذیﻗﻌﺪه ﺳﺎل ) ١١٧٩ھ( ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن آن را در  ١٧ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ) ١١٨٠ھ(
ﺗﻤﺎم ﮐﺮده؛ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

ﻏﺮض از آن و ﻣﻨﻬﺞ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
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ﺑﺰرﮔﺎﻧﺶ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻣﺮزد »آﻣﯿﻦ« و در ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎ آن را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ
را ﻧﺎﺳﺦ و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮی از آنھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﺎورﻗﯽھﺎ آﺷﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آنھﺎ ﮐﻪ ﭘﺎک ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ )۱۱۸۲ھـ( و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت او ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻔﯿﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﮐﺘﺎب زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮش
ﮐﻢﯾﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت او ﻣﺤﻔﻮظ و ﺛﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۲ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ اﻵﻧﺴﯽ  ۱۳۱۶) ١ھـ( و زﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :او ﻗﺎﺿﯽ،
ﺣﺎﻓﻆ ،ﻧﺎﻗﺪ ،ﺿﺎﺑﻂ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ،و ﻣﺘﻘﯽ ﺑﻮد« و او ادﯾﺐ ،و ﺷﺎﻋﺮ ،و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻮم
ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮد ،و در ﺳﺎل ) ۱۲۷۳ھـ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،و در ﺳﺎل ) (۱۳۱۶ﻓﻮت ﮐﺮد ،و
ﻋﻤﺮش ) (۴۳ﺳﺎل ﺑﻮد.
٢
 -۳اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺪاری ) ۱۳۳۷ھـ( و او در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻮم ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻮد ،و او ﻣﺮدی ﻣﺘﻌﺼﺐ از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪی ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اھﻞ ﺳﻨﺖ روی
آورد ،و دﯾﮕﺮ ﺑﺮآراء اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و از ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ،و
ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ در ﻋﻠﻮم اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺪﯾﺚ و رﺟﺎل آن و
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ ﺑﻪ درﺟﻪ واﻻی رﺳﯿﺪ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم از او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ  ،٣اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﺮص ورزﯾﺪ آن را آﺷﮑﺎر
ﻧﮑﺮد ،و ﻣﻦ ھﻢ در ﭘﺎورﻗﯽھﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت آنھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪام ،ﻣﮕﺮ
ً
آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎدﻟﻪھﺎی
ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺬاھﺐ زﯾﺪﯾﻪ.

» -١أﺋﻤﺔ اﻟﯿﻤﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ« )ص  (٥٠٨-٥٠٢و »ھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« )ص .(٢٠٤٤/

» -٢ھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« ) ص .(١٤٨٢-١٤٧٦/
 -٣و ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ از ﮐﺘﺎب »ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر« اﻣﺎم اﺑﻦ وزﯾﺮ را دارم ﮐﻪ ﺧﻂ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ھﻢ در آن
وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در آن اﯾﻦ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻨﺪاری در ﺳﺎل ) ١٣٨٥ھ( در
ﮐﻮه اھﻨﻮم ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

٩٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 -۴ﻋﻼﻣﻪ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺎﻓﯽ  ۱۱۵۸) ١ھـ(.
ّ
 -۵ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮی  ۱۳۳۰) ٢ھـ(.
 -۶ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ ﺷﺮ ﺣﺎﻟﺶ ھﻢ ﮔﺬﺷﺖ.
و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ھﻤﻪ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهام و ﻣﻦ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ
آن را ﯾﺎﻓﺘﻢ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم و ﺑﺎ »اﺻﻞ« ﯾﺎ »أ« در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدهام.
 -۱ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ در ) (۷۹ورﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎء
ﺑﺎ رﻗﻢ ) /۶۹ﻋﻠﻢ ﮐﻼم( ﺑﻮد ،و اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪھﺎﯾﺶ  ۲۴×۳۵ﺳﻢ و ﺗﻌﺪاد
ﺧﻂھﺎﯾﺶ  ۳۲ﺧﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻂ آن ﺧﻮب و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﺧﺮش ذﮐﺮ ﺷﺪه :در ﺳﺎل ) ۱۳۳۶ھـ( در ﻣﺎه ذی ﻗﻌﺪه در روز
ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻟﻄﻒ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻤﯿﻨﯽ اﺳﺖ .٣
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و در
آن ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻪ )ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻦ وزﯾﺮ( ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »اﻟﺮوض« ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺎﻣﺦ«
ﻣﻘﺒﻠﯽ )ق  ۲۱۹/أ( .و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺧﻮب و ﮐﻢ ﺧﻄﺎﺳﺖ ،و
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻓﺮاوان آن را ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و در آﺧﺮش اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه» :ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ
ً
ﻧﺴﺨﻪ را در ﺷﺐ ) (۳رﻣﻀﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺳﺎل ) ۱۳۴۰ھـ( ﺗﻄﺒﯿﻖ دادم ،و اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪا
ً
ً
ﮐﺜﯿﺮا ّ
ﻃﯿﺒﺎ ﻣﺒﺎرﮐﺎ ﻓﯿﻪ ﮐﻤﺎ ﯾﺤﺐ رﺑﻨﺎ و ﯾﺮﺿﯽ« و در ) (۱۳ذی ﺣﺠﻪ ﺳﺎل ) ۱۳۳۹ھـ(
ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن آن ﺑﺎ اﺻﻠﺶ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
و ﻇﺎھﺮا اﺻﻞ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ آﻧﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ّ
ﺷﺪه ،و در ﺧﺎﺗﻤﻪ آن آﻣﺪه» :ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ آﻧﺴﯽ /در آﺧﺮ
ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺎ آن ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ دادﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺧﻂ ﺳﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ /را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اوﺳﺖ) .ﻣﻀﻤﻮن آن ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ را ﮐﻪ
ﻣﺮﯾﺾ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺗﺸﻨﻪ را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺶ
 -١اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ) (٣٢١/٢و » ِھ َﺠﺮ اﻟﻌﻠﻮم« ).(٣١٦/١
ِ » -٢ھ َﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« )ص .(١٤٦٠/
 -٣و ﺷﺮح ﺣﺎل او را ﻗﺎﺿﯽ اﮐﻮع در » ِھ َﺠﺮ اﻟﻌﻠﻮم« )ص  (١٧٣٩/ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت او را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ :ﻋﺎﻟﻢ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺘﻪ ،و در ﺳﺎل ) ١٣٦٢ھ( ﻓﻮت ﮐﺮده.

ﻏﺮض از آن و ﻣﻨﻬﺞ او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

٩٥

رﺣﻤﺘﯽ وﺳﯿﻊ ارزاﻧﯽ دھﺪ ،او را و در زﻣﺮه اﻣﺖ ﺣﺒﯿﺐ ﺷﻔﯿﻊ ﺧﻮدش ﻗﺮار دھﺪ ،و در
رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ) ۱۱۳۷ھـ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ(.
و در ﭘﺎورﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻋﻠﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آنھﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ )اﺻﻞ( اﺳﺖ ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ھﻢ از آنھﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و از ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت آن
از ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻨﺪاری  ،١ﯾﺎ از ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
و ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن درﺑﺎره اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ
اﺳﺖ ،و ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪام ،و ﺑﺎ )ی( ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهام.
 -۲ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ) (۱۰۲ورﻗﻪ دارد ،و در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻧﺒﻮی ج اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺎرف ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (۷۰۲ﻗﺮار دارد.
اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪھﺎی آن ۲۰۵×۳۰ :ﺳﻢ ،و ﺗﻌﺪاد ﺧﻂھﺎی آن ۳۱ :ﺧﻂ اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺨﻪ
آن :ﻧﺴﺨﻪای ﻋﺎدی و ﻧﻄﻘﻪھﺎی آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه ،و در ﺳﺎل ) ۱۱۷۹ھـ( در اواﺧﺮ ﻣﺎه
ذیﺣﺠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﺧﺮش آﻣﺪه ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎم ﺧﻮدش را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮده و آن ﻧﺴﺨﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ ،و در آن ﺗﺤﺮﯾﻒ زﯾﺎد و ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎﻗﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﻧﺎﺳﺦ آن( ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ وﺟﻮد دارد .،و ﻧﻘﻄﻪھﺎی آن ھﻢ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ،
و در آن ﺣﺬف ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »اﻟﻮﻫﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ« ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن

٢

در ) (۳۶۶-۳۵۴در اﯾﻦ ﭼﺎپ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ!!!
و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪھﺎ را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادم ،و ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺳﺎﻗﻂ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت آن را
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺳﭙﺲ از آن ﻋﺪول ﮐﺮدم ،ﭼﻮن ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای در آن ﻧﺪﯾﺪم ،و ﻣﻦ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﮐﻪ از ده ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و در ﭘﺎورﻗﯽھﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺘﺎب ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﺧﻂ درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،و
ﻧﺴﺨﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢و ﺑﻪ ﺑﺪل اﯾﻦ ﮐﻼم را آورده ﮐﻪ در »اﻟﺮوض« ﻧﯿﺴﺖ! و ﺷﺎﯾﺪ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﺑﺎﺷﺪ.

٩٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اوﻗﺎف در ﺻﻨﻌﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ) (۱۳۲ورﻗﻪ اﺳﺖ ،و اﻧﺪازهﺻﻔﺤﻪھﺎی آن ۱۵×۲۱ :ﺳﻢ ،و ﺗﻌﺪاد ﺧﻂھﺎی آن ۲۳ :ﺧﻂ اﺳﺖ ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﻄﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﻂ آن :ﺧﻄﯽ و ﻋﺎدی اﺳﺖ ،و آن را
در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از ﻣﺎه ذی ﺣﺠﻪ ﺳﺎل ) ۹۵۶ھـ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ﻗﯿﺲ  ١آن را وﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ »ﻓﮫﺮس« ).(۶۳۸/۲
 ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ در داراﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎت ﯾﻤﻨﯿﻪ ﺻﻨﻌﺎء اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت ﻋﺮﺑﯿﻪﻣﺼﺮ آن را ﻧﮕﺎرش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ) (۳۵۸ورﻗﻪ اﺳﺖ!! و در ﺳﺎل ) ۱۰۶۸ھـ( ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه.
 ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ در داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ در ) (۶۱ورﻗﻪ و ﺑﺎ رﻗﻢ ) (۳۲۳ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪھﺎی آن ۲۲×۳۱ :ﺳﻢ ،و ﺗﻌﺪاد ﺧﻂھﺎی آن ۴۰ :ﺧﻂ اﺳﺖ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﮫﺪی ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺟﯿﻮری  ٢در ﺳﺎل
) ۱۳۱۹ھـ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» .ﻓﮫﺮس داراﻟﮑﺘﺐ« ) / ۱ﻣﻨﮫﺞ .(۲۳۱ /

 -١از ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ و از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« رو ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ،و در ﺳﺎل ) ١٠٩٦ھ( ﻓﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ »ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« )ص  (٢٠٥/و »ھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« )ص .(٢٦٩-٢٦٨/
 -٢از ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ،و در ﺳﺎل ) ١٢٦٠ھ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ) ١٣٢٣ھ( ﻓﻮت ﮐﺮده »ھﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ« )ص
.(٤٠٧/

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﺎری ﻣﻦ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب:
 -۱ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪای را در اول آوردهام ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰﺑﻮدن ّرد ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدم ،و
اﯾﻨﮑﻪ آن از ﺑﺎب ﺟﮫﺎد اﺳﺖ.
 -۲ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ھﺎدی وزﯾﺮ ) ۸۹۷ھـ( را آوردهام ﮐﻪ ﻧﻮه
ﺑﺮادر ﻣﺆﻟﻒ و ﺷﺎﮔﺮدش آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮد.
 -۳ﮐﺘﺎب را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪم و آن ھﻢ از ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 -۴ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ دادم ،و ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ »اﻷﺻﻞ« ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ
)أ( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدم ،و دﻟﯿﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪ )أ( اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ )ی( را ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ﺗﮑﯿﻪ ﺷﻮد ﻗﺮار دادم ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ ،و آﻧﮫﻢ زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رأی آن را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ،و از ﭼﺎپ ﺳﻠﻔﯿﻪ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام ،و ﺑﺎ )س(
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهام ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮاﻗﻊ ھﻢ از )اﻷﺻﻞ( آن ﮐﻪ
»اﻟﻌﻮاﺻﻢ« اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام ،و از ﻧﺴﺨﻪ )ت( ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهام ،و اﮔﺮ از
ﻧﺴﺨﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدم ﯾﺎ ﺧﻮدم ﭼﯿﺰی را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﻼم
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد آن را در ﻣﯿﺎن ﻗﻼب ] [ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ.
 -۵ﻋﺒﺎرتھﺎی ﮐﺘﺎب را ﺑﮕﻮﻧﻪای آوردهام ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﺗﻼﺷﮕﺮان ،اﯾﻦ
ﻣﯿﺮاث ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ،ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.
 -۶و در ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ و در ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻀﺎﯾﺎ زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽ ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ آﻧﺠﺎی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺣﺪ اﻋﺘﺪال را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻮن
زﯾﺎدهﮔﻮی در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.
 -۷ﺳﭙﺲ ﻓﮫﺎرس ﻧﻈﺮی را؛ ﺑﺮای آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ و اﺷﻌﺎر و اﻋﻼم و ﮐﺘﺎبھﺎ
آوردهام ،و ﻓﮫﺎرس ﻋﻠﻤﯽ :را ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﻣﻄﺎﻟﺐھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام.
و اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ و ﺑﺎ ارزش ﺑﮑﻨﻢ ،و ﺑﻪ ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺧﻮدم ھﻢ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﹴ
ﳏﻤﺪ ،وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳ ﹼﻠﻢ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺸﺎرتدھﻨﺪه و ھﺸﺘﺪاردھﻨﺪه و ﺑﺎ
اﺟﺎزه ﺧﻮدش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻌﻨﻮان دﻋﻮﺗﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﯿﻨﺶ و ﭼﺮاﻏﯽ ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺒﻌﻮث
ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن رﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ روﺷﻨﮕﺮ ،و
ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺴﻮادان ،و ﺧﻮدش ﮐﻪ اﺻﺪق ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ َّ
ّ
ّ
ُْ ََ
ََ َ
ً ْ
ث � ْا�ُ ّم ِّي َ
� َر ُسو� مِن ُه ْم َ�تلو عليْ ِه ْم آيَاتِهِ َو ُ� َز� ِي ِه ْم َو ُ� َعل ُِم ُه ُم
﴿هو ا�ِي �ع ِ
ِ
ْ َ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ُ
ْ َُْ َ َ َ ُ
�] ﴾٢اﻟﺠﻤﻌﺔ.[۲ :
الكِتاب وا� ِكمة �ن �نوا مِن �بل ل ِ� ض� ٍل مب ِ ٍ
»ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﯽﺳﻮادان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺷﻤﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﯾﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﭘﺎک ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،او
ً
ﺑﺪﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب و ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻣﯽآﻣﻮزد ،آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از آن ]ﺗﺎرﯾﺦ[ واﻗﻌﺎ در ﮔﻤﺮاھﯽ آﺷﮑﺎری
ﺑﻮدﻧﺪ«.
و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﺠﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،و او ﺗﻨﮫﺎﺳﺖ و ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺪارد ،و
دارای ﻣﻠﮏ و ﺳﭙﺎس از آن اوﺳﺖ ،و او ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ او
ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﯿﺮ ﺧﻮدش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
� ٌء َو ُه َو َّ
يع ْا�َ ِص ُ
الس ِم ُ
﴿لَيْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
�] ﴾١١اﻟﺸﻮری.[۱۱ :
»ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ و او ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ اﺳﺖ«.
و او ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﻣﺮدم ،و راﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و دوﺳﺘﺪار ﻓﺴﺎد
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و از وﻋﺪ و وﻋﯿﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و او ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ
ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل و ﺻﻔﺖ ﺟﻼﻟﯿﺖ اﺳﺖ ،و او از أﺷﮑﺎل و اﻣﺜﺎل ﻣﻨﺰه اﺳﺖ.
و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ج ﻋﺒﺪ و رﺳﻮل اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﺮﯾﻤﺶ او را
ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮده ،و اﺧﻼق ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﻮب را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ،و ﺑﻪ او وﻋﺪه ﻣﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد و
ﺣﻮض ﻣﻮرود و ﺷﺮﻓﯽ ﻣﺸﮫﻮر داده ،و ﺳﻼم و درود داﺋﻤﯽ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آنھﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ او و آل ﮐﺮﯾﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ او  ١ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺋﻤﻪ اﺳﻼم و
ارﮐﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ آنھﺎ داده ﺷﺪه:
ُْ َ
ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َّ ْ َّ َ
﴿قل � أ ْس�ل� ْم عليْهِ أج ًرا إِ� ال َم َودة ِ� الق ْر�﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۲۳ :
»در ﺑﺮاﺑﺮ آن از ﺷﻤﺎ ﭘﺎداش و ﻣﺰدی ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺟﺰ ﻋﻼﻗﻪ و ﻋﺸﻖ دوﺳﺘﯽ«.
ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﺒﯽ«  ،٢ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺐ و ﺧﺼﺎﯾﻞ آنھﺎ ﺷﮫﺎدت داد ،و درود ﺑﺮ
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺳﻼم ،و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻇﺎﻟﻤﺎن و ھﺪاﯾﺖدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ،و اھﻞ
ﺣﻮادث ﻋﻈﯿﻢ ،اھﻞ ﻣﮑﻪ و دو ھﺠﺮت ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻃﯿﺒﻪ و دو ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﻞ آنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ از اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﺎد و
ﻗﯿﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺧﻄﺎب  ٣ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
ت ل َّ
خر َج ْ
ِلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
﴿كنتم خ� أم ٍة أ ِ
»ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﺴﺎنھﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﯾﺪ«.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
رﺳﻮل و ﺗﺒﻠﯿﻎ رﺳﺎﻟﺖ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻌﻨﻮان رﺳﻮﻟﯽ اﻣﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻤﯽ روﺷﻨﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و دﯾﻦ
درﺳﺖ را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ و او را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ داد ،و او را اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮا ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
ﮐﺮد ،و او را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻊ ﻧﺒﻮی را ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﺠﻠﯿﻞ او ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
 -١در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ ) (٢٤٠٨از ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ دو
ﭼﯿﺰ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارم ،اول آنھﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ  « ...ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :و اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮرد اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ « ...
و اﺣﻤﺪ (٥٩/٣) /و ﺗﺮﻣﺬی (٦١٢/٥) /و ﻏﯿﺮ از آن دو ﺑﺎ ﻟﻔﻆ» :ﻋﺘﺮت ﻣﻦ ،اھﻞ ﺑﯿﺘﻢ«
آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ »اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ« (٢٦٦/١) :اﺑﻦ ﺟﻮزی.
و ﺛﻘﻞ :ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﮫﻢ و ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد» :اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« (١٢٦/١) :اﺑﻦ اﺛﯿﺮ.
 -٢ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﺒﯽ ﻓﯽ ﻣﻨﺎﻗﺐ ذوی اﻟﻘﺮﺑﯽ« ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺒﺮی اﺳﺖ و
در ﺳﺎل ) ٦٩٤ھ( ﻓﻮت ﮐﺮد و در دو ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎب »اﻹﯾﺜﺎر« )ص  (٤١٦/او را ﺛﻨﺎ
و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣زﯾﺎدة ﻣﻦ )ی( و )س(.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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َ َ َ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
َُْ
س ِه ْم
� ُدوا ِ� ��ف ِ
﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م � ِ
َح َر ًجا م َِّما قَ َضيْ َ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا � َ ْسل ً
ِيما] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء.[۶۵ :
» ّاﻣﺎ ،ﻧﻪ! ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت و
درﮔﯿﺮیھﺎی.ﺧﻮد ﺑﻪ داوری ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻼل در دل ﺧﻮد از داوری ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺛﻨﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎرﻓﯿﻦ در ﻗﺮآﻧﺶ ﺷﻮق را در درون آنھﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ْ ُ ّ َّ َّ
َ ُ َُ َ ْ
ك ُت ً
و�ا عِنْ َد ُه ْم � َّ
ا� ْو َراة ِ
ا�
﴿ا�ِين يتبِعون الرسول ا� ِ� ا� ِ�
م
ه
ون
د
�
ِي
ِ
ِ
َ ْ ْ
يل﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۵۷ :
ا� ِ
و ِ
� ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم او را در ﻧﺰد ﺧﻮد در
ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ«.
و آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺷﺎھﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدن او از راه درﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد
راﺳﺘﯿﻦ .،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎرﻓﺎن رﺳﯿﺪ و ﻗﻠﻮب ﺻﺎدﻗﯿﻦ ﺑﻪ آن
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،و اﻗﻮال او را ﮔﻮش ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮ از
ﺳﺎﯾﻪ از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻄﯿﻊﺗﺮ از ﮐﻔﺶھﺎﯾﺸﺎن.:و او ارﮐﺎن و ﺷﺮاﺑﻊ و ﻓﺮاﺋﺾ و
ﻧﻮاﻓﻞ اﺳﻼم را ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد ،و ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن و رﺣﯿﻢ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ آنھﺎ
ﺣﺮﯾﺼﯽ اﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن روﺷﻨﮕﺮش از او ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
َ
ٌ
ُْ
ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ُ
ََ ْ َ َ ُ
�ص عليْ� ْم
س�م ع ِز�ز عليهِ ما عن ِتم ح ِر
﴿ لقد ج
اء� ْم َر ُسول م ِْن ��ف ِ
ُْ ْ َ َ ُ ٌ
وف َرح ٌ
ِيم] ﴾١٢٨اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۲۸ :
بِالمؤ ِمن ِ� رء
»ﺑﯽﮔﻤﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .ھﺮﮔﻮﻧﻪ ]درد و رﻧﺞ و ﺑﻼ و
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ[ .ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ و ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزد و اﺻﺮار
ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻤﺎ دارد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن دارای ّ
ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻒ ﻓﺮاوان و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن
اﺳﺖ«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻤﯿﺸﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،و آنھﺎ را ﺑﻪ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت و رﺳﺘﮕﺎری آنھﺎ در آﺧﺮت و ﺳﻼﻣﺖ و ﻏﺒﻄﻪ ﺑﻪ
آنھﺎ در دﻧﯿﺎ ﺷﺪ ،از ﻣﻠﺰم ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل واﺟﺐ ]و ﺳﻨﺖ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﻣﮑﺮوه و زاﯾﺪ ،ھﯿﭻ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد[  ١آنھﺎ ھﻢ آن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،و آنھﺎ
را ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد و آنھﺎ ھﻢ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ در
زﻣﺎن او ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﻣﻨﮫﺞ ﺧﯿﺮی ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ از آن ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﺗﻤﺎم ﮐﺮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮادش ﺑﻮد از ھﺪاﯾﺖ اھﻞ اﺳﻼم ،و
ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮد از ﻋﻘﺎﯾﺪ و آداب و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
ُ َ ُ
َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ
� ُم ْا� ْس َ�مَ
َ
َ
َ
ضيت ل
﴿ا�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��ممت علي�م ن ِعم ِ� ور ِ
ِ
د ً
ِينا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳ :
»اﻣﺮوز دﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدم و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدم و
اﺳﻼم را ﺑﻌﻨﻮان آﯾﯿﻦ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم«.
و در آن زﻣﺎن او دﯾﻦ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد و دﻻﯾﻞ و ﺑﺮھﺎن آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،و وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺒﻪ
اﻧﮕﯿﺰان را و دﻻﯾﻞ اھﻞ ﺑﺎﻃﻞ را رد ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﮐﺘﺎب
روﺷﻨﮕﺮش ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺤﺚ ﻣﻮﻟﻒ درﺑﺎره ﺧﻮد و ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺳﻨﺖ:

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ؛ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮫﻢ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ و
ﻓﺎﯾﺪه رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،و از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺪام ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم ودر ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺎدی و ﻣﺪارس ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،و
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ و ﻟﻄﯿﻒ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﻣﻌﺎرف ﻟﻄﯿﻒ را ﻣﯽﭼﯿﺪ :و اﯾﻦ
ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎرف درﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﻧﺸﺪم ،و
دﺳﺖھﺎﯾﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﻋﻄﺮﯾﺎت از اﻋﻄﺎر آن ﺑﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و ﻧﻮرھﺎ از اﻧﻮار آن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻔﻮی در دروﻧﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،و در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم او و روﺷﻦ
ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ او ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻی رﺳﯿﺪم.
و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل آن ﺷﻮم :اﻣﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض
ﮐﻔﺎﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زﯾﺎدﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻤﻞ

 -١آﻧﭽﻪ در ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﻼب ﺑﻮد از )أ( ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﺷﻮد ،از دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ج و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن اﺗﺒﺎﻋﺶ و دﻋﻮت ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﺳﻮی آن ،ﭼﻮن آن ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎی ﺻﺪر اول اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و آن اﺻﻞ و اﺳﺎس اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ،و آن ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت ﻗﺮآن
ﻣﻔﺴﺮ آن اﺳﺖ:
ْ ُ َ َّ َ ْ ٌ َ
� يُو�] ﴾٤اﻟﻨﺠﻢ.[۴ :
﴿إِن هو إِ� و

»آن ﺟﺰ وﺣﯽ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد«.
و آن ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدق اﻣﯿﻦ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ،و آن را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن روﺷﻨﮕﺮ
داﻧﺴﺖ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﻓﻪ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ:
»ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﻢ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪش ھﻤﺮاش ﺑﻮد« .١
و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ،در اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ
ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻋﻠﻮم در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻨﺖھﺎی آن ﮐﻤﺎن ﺗﻤﺎم
ﺗﯿﺮاﻧﺪازان را ﻗﻄﻊ و ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﻻﯾﻞ آن ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن آن را ﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺨﺘﺎر و ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺑﺮار و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺧﯿﺎر آن را
ﺑﻌﻨﻮان ارث ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺖ آن ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺣﺴﻨﺎت آن در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪأ آن را از ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻪ ،و آنھﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﻨﮫﺎج آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و آنھﺎ را در زﻧﺠﯿﺮ  ٢اﻧﺪاﺧﺖ ،و آنھﺎ را اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ﮐﺮد )ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد( و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺪان ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺰﯾﻦ و
آراﺳﺘﻪ ﺷﺪ.

 -١اﺣﻤﺪ (١٣١/٤) /و اﺑﻮداود ،(١٠/٥) /و در ﺳﻠﺴﻠﻪ آن اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در »اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ« وﺟﻮد دارد
) (١٥٠/١و ﻏﯿﺮ از آنھﺎ ھﻤﻪ آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻮف ،از
ﻣﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺳﻨﺎد آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
-٢در )أ( و )ی( »اﻟﻔﻼ« و در »س« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه.
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و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ آن رﺟﻮع ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس اﺳﺖ  .١و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮھﺎی ﻋﻠﻮم ﻓﻘﮫﯽ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از آن
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺟﻮاھﺮ آن ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺷﻮاھﺪ ﻧﺤﻮی و ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎی دﻗﯿﻖ ّ
ﻣﺰﯾﻦ
ﺷﺪﻧﺪ ،و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﭘﺎک را از ﭘﻠﯿﺪ ﺟﺪا ﮐﺮد ،و ﺑﺠﺰ
اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺒﺘﺪع و ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ راه ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﺻﺎﺣﺒﺶ را در ﺑﺎغ و ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﺪ ،واز ﺣﻮض آن ﺑﺎغھﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ،و از ھﺮ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و راه درﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.
و آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻋﻠﻤﺸﺎن
ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﻓﻘﯿﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ذﮐﺎوت و ﻓﮫﻢ زﯾﺎدی ھﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺤﻮ ھﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﻟﻔﺎظ ﻓﻀﯿﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﻟﻐﺖ
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﻐﺎت زﯾﺎدی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن واﻋﻆ ھﻮﺷﯿﺎر و ﺻﻮﻓﯽ و ﻣﻔﺴﺮ،
ھﻤﻪ آنھﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻌﺪادی اﺷﻌﺎر در ﻣﺪح ﺣﺪﯾﺚ و اﻫﻞ آن:

و ﺣﺎﻻ ﻗﺴﻤﺘﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ و ﻧﮑﺘﻪھﺎی ﺷﺮﯾﻒ از اﺷﻌﺎر ﭘﻨﺪآﻣﯿﺰ و ﮐﻼمھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ
ﻣﻠﺖ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدی از ﻣﺪحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻟﺬت
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از آنھﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻮری ) ٢ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اھﻞ و ﻣﺪﻋﯿﺎن آن را ﻋﯿﺐدار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮ:
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه آﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﮫﻠﯽ ﮐﻪ اﺧﻼق ﺳﻔﯿﻪ اﺳﺖ؟
 -١ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺟﻮع ﮐﺮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻣﺪه .ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﻣﻮﺳﯽ در
اﺳﺘﺌﺬان ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف در ﻃﺎﻋﻮن و ﺣﺪﯾﺚ او در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﯾﻪ از ﻣﺠﻮس و دﯾﻪ
اﻧﮕﺸﺖ.
 -٢او :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺎﻣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻﻮری اﺳﺖ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ت )» .(٤٤١ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد«
)،(١٠٣/٣؛ و »اﻟﺴﯿﺮ« ).(٦٢٧/١٧

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻋﯿﺐدار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
دﯾﻦ را از ﮐﻼمھﺎی ﺑﯿﮫﻮده و ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻔﻆ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ اﻗﻮال آنھﺎ و رواﯾﺖﺷﺎن
١
ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﺎن و ﻓﻘﯿﮫﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ .
٣
و از آنھﺎ اﺳﺖ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ُﺣﻤﯿﺪی  ٢ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ) :ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
ﮐﻼم ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ
و آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در اﺑﺘﺪا و ﭘﺲ از آن
ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﻖ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ .٤
و رھﺎ ﮐﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﺗﻮ را از اﯾﻦ
٥
ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ راه را اداﻣﻪ ﺑﺪه ﺗﻮ ﺑﺮ راه ﯾﻘﯿﻦ ھﺴﺘﯽ .
و از آنھﺎﺳﺖ ﺷﻌﺮ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ھﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺮازی .٦
)ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻌﺮ(:
ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺮاه ﺷﻮ ﭼﻮن آنھﺎ
ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ دﯾﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ دﻧﯿﺎ را ﺗﺎرﯾﮏ
ﮐﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺣﺪﯾﺚ و اھﻞ آن اﺳﺖ و ﺑﺲ.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﮔﻤﺮاهﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ.
٧
و ھﺮ ﮐﺲ آﺛﺎر را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻤﺮاه
 -١اﯾﻦ اﺑﯿﺎت در »ﺷﺮف اﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ص ،(٧٧/و »اﻻﻟﻤﺎع« )ص .(٣٩/
 -٢او :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﺼﺮ ﻓﺘﻮح ،أزدی ،ﺣﻤﯿﺪی ،اﻧﺪﻟﺴﯽ اﺳﺖ .ت ) ٤٨٨ھ( اﻟﺼﻠﺔ (٢٦٠/٢) :اﺑﻦ
ﺑﺸﮑﻮل ،و »اﻟﺴﯿﺮ« ).(١٢٠/١٩
» -٣ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء« و »اﻟﺴﯿﺮ« ﺑﻪ ﺟﺎی »ﯾﻘﯿﻦ« »ﻣﺒﯿﻦ« اﺳﺖ.
-٤
 -٥اﯾﻦ اﺑﯿﺎت در »ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء« (٢٨٥/١٨) :و »ﻧﻔﺢ اﻟﻄﯿﺐ« ،(١١٥/٢) :و »اﻟﺴﯿﺮ« ) (١٢٠/١٩آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ّ
 -٦ﺷﺮح ﺣﺎل او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ! و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻗﻨﻮﺟﯽ در »اﻟﺤﻄﻪ« آورده) .ص .(٤٣/
 -٧در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( »ﺿﻞ ﺳﻌﯿﻪ« در ﻧﺴﺨﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﯽﺷﻮد ،و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ آﺛﺎر را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
و از آنھﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﺪ ّ
اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ]اﻟﻈﮫﯿﺮ[ /١
ارﺑﻠﯽ .٢
)ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻌﺮ(:
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺮای ﺣﻖ از راه آن وارد ﺷﻮﯾﺪ
ﺗﻤﺎم اﻗﻮال و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ رأی ھﺴﺘﻨﺪ

را رھﺎ ﮐﻦ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺻﺤﺎﺑﺶ رویآور
ﺑﺪون ﺣﺪﯾﺚ و ارﺑﺎب آن،
از اﻣﻮر ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺪﺛﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی.
و از آنھﺎﺳﺖ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻓﺎرﺳﯽ:
)ﻣﻀﻤﻮن آن(:
و ﻣﻄﯿﻊ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎش و از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻦ،
و در آن ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺤﺮاف ﻣﺒﺘﮑﺮان و زورﮔﻮﯾﺎن،
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺖ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﻋﺎﺻﯽ آن ﺧﺴﺎرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻄﯿﻊ آن ﻓﺎﯾﺰ اﺳﺖ،
و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﻼح
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺤﺪﺛﺎت اﺳﺖ.
و از آنھﺎ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ اﺳﺖ:
)ﻣﻀﻤﻮن آن(:
ﻋﻠﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺎﺷﺪ،
و آﻧﭽﻪ اﺟﻤﺎع در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در آن ﺗﻼش ﮐﻦ
و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪن اﺧﺘﻼف ﺟﺎھﻼﻧﻪ در ﺑﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و رأی ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎش .٣
ّ
 -١در )أ( و )ب( »اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻄﮫﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ و ﺻﺤﯿﺢ آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮح ﺣﺎل آن اﺳﺖ.
 -٢ادﯾﺐ ،ﻋﻼﻣﻪ ،ﺣﻨﻔﯽ ،و در ﺳﺎل ) ٦٦٧ھ( ﻓﻮت ﮐﺮده »ﻣﻌﺠﻢ ﺷﯿﻮخ اﻟﺬھﺒﯽ« ) (١٥٢/٢و »اﻟﻌﺒﺮ«:
ّ
) .(٣٣٦/٣و اﺑﯿﺎت آن را ﻗﻨﻮﺟﯽ در »اﻟﺤﻄﺘﺔ« )ص  (٤٦/ذﮐﺮ ﮐﺮده.
 -٣ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﺴﺘﺐ دادهاﻧﺪ »اﻟﺮد اﻟﻮاﻓﺮ« )ص .(٦٧/
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)ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﺮ آراء آنھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ده(.
و از آنھﺎﺳﺖ ﺷﻌﺮ ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :١
)ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن را ذﮐﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ(:
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج
و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺰ ﺑﺮای ﻓﺘﻮی دادن اﺧﺒﺎر اﺳﺖ،
از ﺣﺪﯾﺚ و اھﻞ آن دوری ﻧﮑﻦ،
رأی ﺷﺐ و ﺣﺪﯾﺚ روز اﺳﺖ.
و از ﺷﻌﺮھﺎی ﮐﻪ ﻣﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﺷﻌﺮ ذﯾﻞ اﺳﺖ
)ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد(:
ﻋﻠﻢ ارث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺺ آﻣﺪه،
و ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﻪ وارﺛﺎﻧﻨﺪ،
ً
ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ  ٢ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
وارث اوﺳﺖ ،در ارث او ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ج ﻏﯿﺮ از ﺣﺪﯾﺜﺶ ارﺛﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،و آن اﺛﺎث و وﺳﺎﯾﻞ او اﺳﺖ،
ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ارث ﻧﺒﻮی اﺳﺖ دارﯾﻢ.
ھﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﺑﺪﻋﺘﯽ ،ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪی دارد.
و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در رد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ .٣
)ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﯽ از ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻋﻘﯿﺪهام ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ،
و ﺗﻼش ﮐﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻔﮫﻤﯽ،
ﺑﺠﺰ آﺛﺎر  ٤او دﻧﺒﺎل ﮐﻼم دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽروم،
و ﺑﻪ ﺟﺰ آﯾﺎت ﻣﺼﺤﻒ او ﮐﻼم دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻢ.
 -١اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ در »ﺷﺮف اﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص (٧٦ /و »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ و ﻓﻀﻠﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ
) (٣٥/٢و »اﻹﻟﻤﺎع« )ص  (٣٨/ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ..
 -٢در )س( »ﻟﻤﻦ« اﺳﺖ.
 -٣و اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه از اﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ.
 -٤در )س( »آﯾﺎت« اﺳﺖ!
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در ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻌﻠﻤﺶ ﻣﯽروم.
و ﺑﺮای اﺻﻼح ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮم.
اﮔﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ در ﻣﺤﺪوده آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ.
و اﮔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻨﻢ در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻣﯽﮐﻨﻢ.
و ﻣﻦ ﻣﮑﻠﻔﻢ ﮐﻪ آن را دوﺳﺖ ﺑﺪارم.
و اﯾﻦ ﻣﻦ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺗﻈﺎھﺮ در آن.
ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ،و درون ﻣﻦ ﻓﻘﻂ از ﻃﻌﻨﻪزﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻗﻠﺐ ﺳﺰاوار آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻟﻘﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺪ ﻋﺎدت دادن ﺻﺎﺣﺒﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و از ﺷﻌﺮھﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪام ﻗﺼﯿﺪهای ﻃﻮﻻﻧﯽ  ١اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ:
)ﻣﻀﻤﻮن ﺷﻌﺮ(:
ﻃﻌﻨﻪزﻧﻨﺪﮔﺎن ھﻤﯿﺸﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﻨﺪ
و ﻃﻌﻨﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ای دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﮐﻪ از ھﻮی و ھﻮس
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ در دوﺳﺘﯽ اﺣﻤﺪ ج ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﺳﺘﯽ او ﺷﮫﺮت
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام ،و ﺑﺎ ﻋﺒﺎی دوﺳﺘﯽ او ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم
ﺑﺎ اﺳﻢ و دوﺳﺘﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﺳﺖ
و ﻣﺤﻤﺪ ج ﻣﺘﻌﮫﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻮد و اﻣﺎﻧﺖداران اﯾﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮش آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ای ﻗﻠﺐ ﻣﻼﻗﺎت او را دور ﻧﺒﯿﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻟﻘﺎء و وﻓﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪهای
ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺣﻤﺪ ج
 -١ﻣﺼﻨﻒ در ﺳﺎل ) ٨٠٨ھ( ﺳﺮوده اﺳﺖ و اﺑﯿﺎت آن  ١٠٣ﺑﯿﺖ اﺳﺖ.
و وﻗﺘﯽ اﺳﺘﺎدش ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺎﺳﻢ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را دﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ زﺷﺖ و ﻗﺒﯿﺢ از آن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد،
و ﺑﺮادر ﻣﺼﻨﻒ ھﺎدی ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ وزﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب »ﺟﻮاب اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﺸﺎﻓﯽ ﻟﺼﺪور
اﻟﻤﺘﻘﯿﻦ« ﺟﻮاب او را داد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ و در ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺒﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎء در ) ١٣٦ق( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ
ﻧﺴﺨﻪای از آن را دارم.
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در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺷﮫﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ
ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج دارم
و درﺑﺎره آن ﻣﻦ از ھﺮ ﺳﺮزﻧﺶﮐﻨﻨﺪه و ردﮐﻨﻨﺪهای ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻣﯿﻼن و ﻃﺎﯾﻔﻪام
و ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ و زادﮔﺎه ھﻢ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ
دردﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﺮﻣﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاھﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ُﺣ ّﺐ ﺳﻨﺖ ﺻﺎدق اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻈﻠﻮم را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﯽ
ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ج را دوﺳﺖ دارم
و ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻠﻒ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮنھﺎ ﮔﺬﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن
آﻧﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻤﺪ ج اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ .١
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮد:

و اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮدم و اﯾﻦ راه ﻋﺘﯿﻖ و ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ را
اداﻣﻪ دادم دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ج ﺑﺎ زﺑﺎنھﺎی ﺑﺪﮔﻮﯾﯽﺷﺎن درﺑﺎره ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
ﮐﺮدن ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :او ادﻋﺎھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آن ﮐﻪ
زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از دﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺧﻠﻔﺎ راﺷﺪﯾﻦ و
ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮ اذﯾﺖ آنھﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم ،و ﻓﮫﯿﻤﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم در
ﻃﻮل زﻣﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده.
و ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﺪاﯾﺖ دھﻨﺪه ھﻢ در اﻣﺎن ﻧﺒﻮده ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
در ﻣﯽﺑﺮم! .٢
 -١در )ی( »ﯾﻘﺘﺪی« و در ﭘﺎورﻗﯽ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻧﺴﺨﻪای »ﯾﮫﺘﺪی« اﺳﺖ.
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ »اﻷﺻﻞ« و )ی( و ﻗﺒﻞ از آن اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ:
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ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره رﺳﺎﻟﮥﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ آن را رد ﮐﺮد:

اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻼم ﺑﻪ دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺠﺎل ﺑﺮای ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل زﯾﺎد ﺷﺪ ،رﺳﺎﻟﻪ  ١ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ و
اﻋﺘﺮاضھﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎ و ﺗﻮﺑﯿﺨﺎت و ﮐﻼمھﺎی ﺑﯿﺪارﮐﻨﻨﺪه در آن ﺑﻮد
ﺑﺮای ﻣﻦ ارﺳﺎل ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ را دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد،
و وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن داﺷﺘﻪ را ادا ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺧﻮدش را اھﻞ دﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ را ﻧﺼﯿﺤﺖ  ٢ﮐﻨﺪ.
و در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ درﺑﺎره آن ﺿﺮری ﻧﺪارد ،ﻣﺎدام در آن اﻋﺘﺪال رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﺳﻨﺖ  ٣اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ْ
َّ
َ َ ْ
� أح َس ُن﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۱۲۵ :
﴿ َو َجادِل ُه ْم بِال ِ� ِ
»و ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻦ«.
و ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
)ﻣﻀﻤﻮن آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد(
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب آنھﺎ ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ او ﺗﺎج ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ و ﺧﻮدﺑﯿﻦ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد ،و ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺪال را در اﺳﺘﺪﻻل
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ آن را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در ھﻨﮕﺎم دﻻﯾﻞ و
ﺑﺮھﺎن ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،و ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪ ،و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺘﮑﺒﺮان ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﮑﺒﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﻘﺮهای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و آن را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد و ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،و ﺣﺠﺎب و ﻧﻘﺎب آن را
َ
»و ﻟﯿﺲ ﯾﺨﻠﻮ زﻣﺎن ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻓﯿﻪ و ﻻ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﻪ و ﺧ َﻨﺎ«
)زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻪ آن و از ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.
 -١و ﺻﺎﺣﺐ آن :ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎدان اﺑﻦ وزﯾﺮ ت )٨٣٧
ھ( اﺳﺖ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :و رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﺼﺎف و ﺗﻌﺼﺐ
زﯾﺎد او ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد« »اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ« ).(٤٨٥/١
 -٢در )ی( »ﻟﯽ« و )س(» :ﻣﻤﻦ أﺑﺪی اﻟﻨﺼﯿﺤﺔ«.
)ﺣﯿﻨﺌﺬ( ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎر را
 -٣در »اﻷﺻﻞ« و )ی( ﺣﺮف ح ،را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻠﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎر
ٍ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﺠﺎم داده »ﻣﺠﻤﻮع رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎری« ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺎرف ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﺴﺨﻪ »ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﻟﻌﻠﻮم« ﺳﺎﺟﻘﻠﯽزاده.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اھﻞ اﺑﺘﺬال رﺳﯿﺪ،
و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺼﺤﯿﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آنھﺎی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ﺷﻮد ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺮزﻧﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺘﻮم ﺷﻮد.
رد ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ و ﻃﺮﯾﻘﻪای او:

ﺳﭙﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل و اﺻﻮل آن اﻧﺪﯾﺸﺪم ،و آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ
ﺑﻪ ﮐﻼمھﺎ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺰرگ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ھﻢ
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺘﮫﺰا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ زﯾﺒﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن اھﻤﯿﺖ دھﻢ و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﻢ ،و
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدود
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺟﻮع ﺷﻮد ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
اﺳﺘﮫﺰا ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﻓﺎع از آنھﺎ ﻻزم و ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم
داﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرگ را رد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺟﻮاب دھﻢ ،و ﺟﻮاب را دادم در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ زﯾﺎد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،و از ﺗﺮس ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪن از آن و ﺗﺄﺧﯿﺮ از
ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدم،
و ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪن از آن اﯾﻦ ﺑﻮد :ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن آن ھﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ھﻢ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از آن ﺟﻮابھﺎ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ را ﻣﻠﻮل  ١ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺼﻒ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻒ ھﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎد ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و روﺷﻨﺎﮐﯽ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﺎرش زﯾﺎدی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻋﻠﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪھﺎی ﻻزم داﺷﺖ ﮐﻪ
اﻓﮑﺎر را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ زﯾﻨﺖ آن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی ﮐﻪ آ ﮐﻨﺪه از
آﺛﺎرھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج دارد.

 -١در »اﻷﺻﻞ« »ﻋﻠﯽ« و ﺻﺤﯿﺢ آن از )ی( و )س( اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﯾﻦ درﯾﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در آن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  ١ﻧﯿﺎز دارد،
و ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﮫﺎرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺎز دارد ،و اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در درهھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﮐﻮهھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ھﺴﺘﻢ؟! .٢
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺑﻮدﯾﻢ اﺑﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آن ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ
ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد از اﺑﺮ
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ در درون دره ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد از ﭼﯿﺰھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهﮔﺎن ﺑﺎ آن ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ رو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ آن ﮐﻮه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد از ﺑﻠﻨﺪی آن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽرود
ﮐﻪ ﺟﻐﺪ و ﺳﻨﮕﺨﻮار ھﻤﺴﺎﯾﻪ آن ﺷﺪهاﻧﺪ
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ آن
و آب آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ
وإﻻ آب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺪر و ﺗﯿﺮه اﺳﺖ
اﮔﺮ آن ﭼﺮاﮔﺎهھﺎی ﺑﺸﺮ ﭘﮋﻣﺮده و ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻏﭽﻪھﺎی ﺑﺰرگ وﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰﻧﺪ
و ﻧﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﺪ
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ج و اﺻﺤﺎﺑﺶ ھﺠﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻮهھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و درهھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رد ﮐﺮدم،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻢ ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻣﮑﯿﺪم از ﻧﻤﻨﺎﮐﯽ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد،
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﭘﺎک و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮد و راﺿﯽ ﺑﻮد!.
ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
 -١در اﺻﻮل ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﭘﺎورﻗﯽ آن آﻣﺪه »اﻟﯽ ّ
ﻣﺪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺠﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﺪد اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮی اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد «.و در )س(
» ّ
ﻣﺪ« اﺳﺖ.
 -٢ﻗﺎﺿﯽ اﮐﻮع در ﻣﻘﺪﻣﻪ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٦٧/١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در
ﻗﻠﻪ ﭘﻨﯽ ﻣﺴﻠﻢ )ﮐﻮه َﺳ َﺤ ﱠﻤﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ..
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و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺑﺎ آن ﻗﺎﻧﻊ و راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮای آن درﯾﻐﺎ! ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺤﺎوﻟﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻢ ،و ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻃﺒﻊ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮم ،و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ از آن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ج و ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪام ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻧﺎﻗﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و از دﻻوران اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻮن از دوﺳﺘﺎن ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ
ﺟﻮاب اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺪون اﻓﺮاط و
ﺗﻔﺮﯾﻂ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﻮن از ﻧﺒﻮد آب ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﯿﻤﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ
آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻦ در اﯾﻦ راه ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ ﮐﻼم ﻣﻦ ھﻨﮕﺎم
اﻧﺘﻘﺎد از ﺧﻄﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻧﺰد ﻧﺎﻗﺪﯾﻦ از ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻠﯽ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ :ﮐﻼم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺣﺎﮐﻢ و ﮐﻼم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدن او ﺷﮫﺎدت داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪاز آن ﺗﻤﺎم ﮐﻼمھﺎ ھﻢ ﺧﻄﺎ و
ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎ دﻓﺎع از ﺣﻖ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﮐﻼم ﻣﺨﻠﻮق رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی را از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
وارد ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ در ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎیﺷﺎن ﮐﻨﺪ ﺷﻮد ،و
اﺳﺐھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺪان ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن ﻟﯿﺰ ﺑﺨﻮرد و ﺗﺎ ﺷﻮد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ؟ و اﮔﺮ او را دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﺪ
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻞ در ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺮ او اﻧﺘﻘﺎد وارد ﺷﻮد ،و ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻖ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد از ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺪﯾﻪ را از ھﺪﯾﻪدھﻨﺪهاش ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای او ﺣﻖ و ﻧﺼﺤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻮار
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از اﻗﻮال ﻗﺒﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و دوﺳﺖ ﺗﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺻﺎدق  ١ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ.

 -١در )أ( ﺻﺪق و از )ی( و )س( ﺻﺪﻗﮏ اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و در ﻧﻮاﺑﻎ اﻟﺤﮑﻤﺔ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎش ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺗﻮ ھﺸﺪار
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺗﻮ را اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺘﺮس و ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﺒﺎش.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ:

ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮابھﺎ ) .١ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﺧﺪاوﻧﺪ( ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﻮم و ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺎدی را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از اﺛﺮ و ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻗﯿﻖ و ﺟﻠﯿﻞ ،و ﺟﺪﻟﯽ و ادﺑﯽ و
ﺗﻤﺎم آنھﺎ از ﺟﮫﺖ ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﺎغھﺎی ﺑﺮای ﻋﺎرﻓﺎن ،و از ﺟﮫﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮدوسھﺎی
ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ،و اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ ،و
ﻏﯿﺮﺗﻢ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و دﻻﯾﻞ و ﺑﺮھﺎنھﺎی زﯾﺎدی را آوردم ﺗﺎ ﮐﻼم و ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آن ﯾﮏ دﻟﯿﻞ
آوردهاﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای آن ده دﻟﯿﻞ و ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺴﺖ دﻟﯿﻞ و ﮔﺎھﯽ ﺳﯽ دﻟﯿﻞ آوردهام ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺐ آن رﺳﺎﻟﻪ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
دوﺳﺖ دارم ﺿﻌﻒ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﻣﻐﺮور ﺷﺪه آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،اﺷﮑﺎﻻت
زﯾﺎدی را ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ از دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺶ.
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﺼﺎر و ﻏﺮض از آن:

ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب )أﺻﻞ( درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﮐﻼمھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و
ﺑﺮرﺳﯽھﺎی دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن دﻗﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد وﺟﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺷﺒﻪھﺎی ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎی آنھﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از داروھﺎی ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳﺖ از
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم ،ﺑﺎ

ّ
 -١ﻣﺮاد آن )اﺻﻞ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﻘﻮاﺻﻢ ﻓﯽ اﻟﺬ ّب ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ج« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و
در  ٩ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺬری ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و زﯾﺎد ﺑﻮدن آن ﻣﺴﺎﻟﮏ در )أﺻﻞ( ھﻢ زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽ
زﯾﺎدی ﻧﮑﺮدهام.
و ﻣﻦ اﯾﻦ »ﻣﺨﺘﺼﺮ« را در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و دﻓﺎع از آن و اھﻠﺶ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن اﺧﺒﺎرھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدم ،و در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دﻻﯾﻞ
آﺷﮑﺎر ﻣﻨﮫﺞ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام و از ﮐﻼمھﺎی ﻣﺒﮫﻢ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدم و
اﻧﺪﯾﺸﺪن در دﻗﺎﯾﻖ و ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮدن آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دردﺳﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را رھﺎ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻢ ﻣﺒﺘﺪی و ھﻢ ﺑﺰرﮔﺎن و ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ھﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺎم آن را »اﻟﺮوض اﻟﺒﺎﺳﻢ ،ﰲ ﹼ
اﻟﺬ ﹼب ﻋﻦ ﺳﻨﺔ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ج«

ﮔﺬاﺷﺘﻢ .و آن را ﺑﻌﻨﻮان ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ ﻗﺮار دادم.

ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾﺎن،

ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾﺎن و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﻮابھﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ راه راﺳﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ أﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪاﻟﺖ
راوﯾﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ]و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺪاﻟﺘﺸﺎن[  ١در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺜﺮت واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آنھﺎﺳﺖ ﻏﺰاﻟﯽ و
رازی ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن آنھﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن واﺳﻄﻪ و ﻋﻠﻮم از ﺟﮫﺖ درس و ﻣﻘﻄﻊ زﯾﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ أﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻧﺼﺎری  ،٢و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن آنھﺎ درﺑﺎره راوﯾﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ
از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ آنھﺎ
درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ،ﭘﺲ راوﯾﺎن ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
 -١در )أ( »و ﻣﻌﺮﻓﺘﮫﻢ« و ﺻﺤﯿﺢ در )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
 -٢در اﺻﻮل ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ! و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﻟﻘﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن او ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره رﺟﺎل
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ از ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﻷﻧﺼﺎری ﺻﺤﺒﺖ او
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﻃﺒﻘﻪ او ھﻢ ﻣﺘﻘﺪم اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﭼﻮن اﺗﺼﺎل رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از زﻣﺎن ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﺎح ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
١
ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺘﺮض از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ]ﻣﺘﺄوﯾﻠﯿﻦ[
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ آن را ﺗﺮک ﮐﺮدم ﭼﻮن درﺑﺎره آن درآﯾﻨﺪه ﮐﻼم ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﺮض  ٢ھﻢ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ را از آن ﮐﻼم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪا ﮐﺮده
ﻣﻦ ھﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﺑﯿﺎن ﺟﻮاب ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ:

ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﺎن ﺟﻮاب آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺮ اﻣﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ:
دﻟﯿﻞ اول:

ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد  ،٣و ﺑﺪون اﺧﺘﻼف اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺮ
اﻣﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ  .٤اﻣﺎ از ﻓﺮوض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﭘﺎ دارد از
ﻋﮫﺪه ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ھﻤﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض اﺳﺖ از آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻻزم
ﺷﺪ ﮐﻪ از دﯾﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ّ
ََ َ ََ َ َْ ُ ْ
ِين م ِْن َح َر ٍج﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۷۸ :
﴿وما جعل علي�م ِ� ا� ِ
»و در دﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی دﺷﻮار و ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ُ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ
� ُم الْ ُع ْ َ
�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۵ :
﴿ي ِر�د ا� بِ�م الي� و� ي ِر�د ب ِ
 -١در )أ( »اﻟﻤﺘﻠﻮﯾﻦ« اﺳﺖ! و ﺻﺤﯿﺢ در )ی( اﺳﺖ.
) -٢ص  (٤٨١/در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب.
» -٣ﺷﺮح اﻟﮑﻮﮐﺐ اﻟﻤﻨﯿﺮ« ) ،(٤٦١/٤و ﺣﺎﺷﯿﻪ آن.
» -٤اﻷﺣﮑﺎم« ) (٤٥٥/٤آﻣﺪی ،و »ﺷﺮح اﻟﮑﻮﮐﺐ« ) (٥٦٤/٤و »ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی« ) (٢٠٤/٢٠و
ﺳﯿﻮﻃﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﮫﺎد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،و ﻧﺎم آن را » ّ
اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﻣﻦ أﺧﻠﺪ إﻟﯽ
اﻷرض ،وﺟﮫﻞ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻓﯽ ﮐﻞ ﻋﺼﺮ ﻓﺮض«.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١١٧

»ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺧﻮاھﺎن زﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﻦ راﺳﺘﯿﻦ ﺳﮫﻞ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام« .١
و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺮار ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺎ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺧﻮاھﺎن زﺣﻤﺖ ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ اﻗﺮار ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ اﺟﺘﮫﺎد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ از آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺸﮑﻞ
و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .و از آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﮑﻞ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد ﻣﻦ از آن ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻼزﻣﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﻘﺖ در ﻋﺮف ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺴﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ اﻋﻤﺎل
دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی وﺟﻮد دارد ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﻘﺖ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
و ﻋﺴﺮ در ﻋﺮف زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای اﻣﻮری ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺰرگ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ در ھﺮ
اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﻘﺖ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :ﻓﻼن ﻓﯽ ﻋﺴﺮ« ،از اﯾﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺗﺮس ﯾﺎ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ از آنھﺎ ﺷﺪه ،و
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ھﻢ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از آن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ
ً
ﺷﻮدّ » :إن ﻓﻼﻧﺎ ﻓﯽ ﻋﺴﺮ« ،ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در
ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺟﮫﺎد و ﺣﺞ
ھﻢ ]ﻋﺴﺮ[ اﺳﺖ و ورع ﺑﺨﯿﻞ دو ﺗﺎ ﻋﺴﺮ اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ اﮐﺜﺮش ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ و
دﺷﻮار اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﻧﮑﺮده ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﻌﺖ رﺿﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
را ﻧﯿﺎورده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرھﺎی دﺷﻮار را در دﯾﻦ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ،و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ را

 -١اﺣﻤﺪ ) (١١٦/٦ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »إﻧﯽ أرﺳﻠﺖ ﺑﺤﻨﯿﻔﺔ ﺳﻤﺤﺔ« از ﻃﺮق ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ زﻧﺎد از ﭘﺪرش از
ﻋﺮوه از ﻋﺎﯾﺸﻪل از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻗﺼﻪ ﺑﺎزی ﺣﺒﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺨﺎوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺳﻨﺪ آن
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( و ﺷﻮاھﺪ زﯾﺎدی دارد.
»اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﺴﻨﺔ« )ص  (١٠٩/و »ﮐﺸﻒ اﻟﺨﻔﺎء« ) (٢٥١/١و »اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« )رﻗﻢ .(١٨٢٩
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ﺑﻪ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺘﮑﺒﺮان و ﺧﻮدﺳﺮان در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار
دارﻧﺪ  .١آن را ﻋﺴﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ّ
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﮫﻞ و آﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻔﺖ
اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﮑﺎره« )ﺟﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﯾﺐ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(  .٢ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮﯾﻦ
را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭼﻮن ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﺒﯿﺚ از ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ ،و ﺑﺮای آنھﺎ رﯾﺎﺿﺖ و
ً
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﺎرھﺎی آﺳﺎن را ﺳﺨﺖ و ﻋﺴﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ذاﺗﺎ
ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ اھﻞ ﺗﺰﮐﯿﻪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﮐﺜﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﺮدم را ﺳﮫﻞ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،اﮔﺮ در واﻗﻊ و ﻧﻔﺲ  ٣اﻷﻣﺮ آن ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﻪ و در ھﻤﻪ اﺣﻮال ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
و درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ْ
َ
� ٌة إ َّ� َ� َ
ا�ا ِشع َ
َّ َ َ َ َ
�] ﴾٤٥اﻟﺒﻘﺮة.[۴۵ :
ِ
﴿��ها لكب ِ ِ
»و ﻧﻤﺎز ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار و ﮔﺮان اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوﺗﻨﺎن«.
و ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ و دﺷﻮاری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻠﮑﻪ دﺷﻮاری و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲھﺎی ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ّ ً َ َ ً َ َ َّ
َّ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ضله �عل صدره ضيِقا حرجا ك��ما يصعد ِ� السماءِ﴾
﴿ومن ي ِرد أن ي ِ
]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۲۵:
»آن ﮐﺲ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﮔﻤﺮاه ]و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮐﻨﺪ[ ،ﺳﯿﻨﻪاش را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺗﻨﮓ
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﻣﺪار ﻣﺸﻘﺖ در ﻃﺎﻋﺎت روﯾﺪادھﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺶ را ﺗﺮک  ٤ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻣﺸﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﺎز ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻣﻮھﻮم در ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺴﺎوت ﻗﻠﺐ و
ﮔﻨﺎھﺎن زﯾﺎد و ﻋﺪم رﯾﺎﺿﺖ و ﺑﺮ دوام ﺑﻮدن ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ

 -١از )ی( و )س(.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ ) ،(٢٨٢٢از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲس.
 -٣در )ی( »ﻧﻔﺴﻪ« اﺳﺖ.
 -٤در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺴﺨﻪھﺎ »ﺗﺠﺪ« آﻣﺪه ﺑﺠﺎی »ﺗﺮی«.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﺷﺪهای ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺸﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﺐزﻧﺪاری و إﺣﯿﺎء آن ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت  ،١در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﺮوﺳﯽ و ﮔﻔﺖوﮔﻮھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ و
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮ او آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻓﮫﻤﯿﺪی ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻏﺒﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺳﺎن اﺳﺖ ،و ﺟﺎھﺎی دور ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ در واﻗﻊاﻷﻣﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻼم
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج اﺳﺖ.
ﺑﺪان ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ ،ﻃﻌﻨﻪ زدن ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎق ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ و در
ّ
اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺑﻮﻃﯿﺐ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
)ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮق ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ او ﻃﻌﻨﻪ ﻧﺰن
ﺗﺎ درون ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ درون او ﺷﻮد
آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ دوﺳﺖدار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺸﮑﻞ را و ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻠﻨﺪیھﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺿﻌﻒ درون ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮔﺎھﯽ
ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ارزشﺗﺮ از آن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؟ .اﺑﻦ ﻓﺎرض  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﻀﻤﻮن آن در
ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
ﺟﺎن ﺧﻮدم را ﺑﺨﺸﯿﺪم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮم
٤
و ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺗﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﺮدهام .
و در »ﻣﻘﺎﻻت«  ١زﻣﺨﺸﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺑﻠﻨﺪ ھﻤﺘﯽ ،ﻣﺮگ ﺳﺮخ و اﺣﻮال
ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺑﺸﺨﻮر ذﻟﺖ را ﺑﺪاﻧﺪ و دﻧﺒﺎلرو آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻨﮓ
و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی ﻋﺰت ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ
 -١در »س« »ﺑﺎﻟﻌﺎدة« آﻣﺪه!
 -٢واو »ﻣﺘﻨﺒﯽ« اﺳﺖ ،و آن ﺑﯿﺖ در دﯾﻮاﻧﺶ اﺳﺖ ) (٦/١ﺑﺎ ﺷﺮح ﻋﮑﺒﺮی.
 -٣او :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺣﻤﻮی ،اﺑﻮﺣﻔﺺ ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﺻﻮﻓﯽ ،اﺗﺤﺎدی اﺳﺖ ت ) ٦٣٢ھ( ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ در آن ﻗﺼﯿﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺋﯿﻪ( ﺻﺮﯾﺢ اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮای وﺟﻮد آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺟﮫﺎن ﮐﺎﻓﺮ و ﮔﻤﺮاھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ( ...و ﺷﻌﺮ آن در ذروه اﺳﺖ »ﺳﯿﺮ أﻋﻼم
اﻟﻨﺒﻼء« ) (٣٦٨/٢٢و »وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن« ).(٤٥٤/٣
 -٤در »دﯾﻮان او« اﺳﺖ )ص  (١٧٦-١٧٤/از ﻗﺼﯿﺪهای ﻃﻮﻻﻧﯽ.
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ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ) :ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
دوﺳﺘﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰت را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
راھﯽ ﺑﻮد ﭘﺮ از ﺗﺮس و ﻣﺸﮑﻼت
در ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺮگ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ ،از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ از ﻇﻠﻢ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺧﺪادھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرتھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐھﺎ ھﻢ
ﻗﺼﺪ آن را ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺷﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪای اﻓﺴﺎرش ﺑﺪﻣﺪ ،ﺳﺎﺋﻖ آن
ﺑﺮاﯾﺶ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺷﺘﺮ ﺳﻤﺶ را ﺑﺸﺪت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ ﺳﺎﺋﻖ آن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ
ﮐﻠﻤﻪھﺎی آن را آرام ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﭘﮫﻦ را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
اﺳﺖ ،ﭘﺲ اھﻞ دل ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ  ٢در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﴎ اﻟﻌﺎﳌﲔ

وﻛﺸﻒ ﻣﺎﰲ اﻟﺪارﻳﻦ«  ٣ﺑﺎ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮی اﯾﻦ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
)ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:

» -١أﻃﻮاق اﻟﺬھﺐ« )ص  (٢٢/و زﻣﺨﺸﺮی :ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﺎراﻟﻠﻪ زﻣﺨﺸﺮی ﺧﻮارزﻣﯽ ت ) ٥٣٨ھ(
اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﺣﺎل او در »أﻧﺒﺎء اﻟﺮواة« ) (٢٦٥/٣و »اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﮫﯿﺔ« )ص  (٢٠٩/آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ت ) ٥٠٥ھ( و ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ )ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم( اﺳﺖ.
 -٣در »إﯾﻀﺎح اﻟﻤﮑﻨﻮن« ) (١١/٢آن ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،دھﻮﻟﯽ در »ﺗﺤﻔﺔ اﻹﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ص  (٨٧/دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم
را ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻣﻌﺮی اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮدم
ﺳﺮوده و ﻣﻌﺮی ت ) ٤٤٩ھ( و ﻏﺰاﻟﯽ در ) ٤٥٠ھ( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای او ﺳﺮوده در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ او دو ﺳﺎل ﺑﻮده؟!
»ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻏﺰاﻟﯽ« ٠ص  (٢٧٢-٢٧١ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺪوی و ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺘﺤﻔﺔ
اﻟﺼﻔﯿﺔ« )ق  ٦١/أ( آورده و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻗﺒﻞ از آن آورده:
ً
َ
ـــــﻐﻤﺎت ﺗﺄﺛﯿـــــﺮا و ﻧﻔﻌــــــﺎ
إن ﮐﻨـــــﺖ ﺗﻨﮑــــﺮ أن ﻟﻠﻨــــــّ
)اﮔﺮ ﺗﻮ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻐﻤﻪھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد(
ﻓﺎﻧﻈﺮ إﻟﯽ ...
و در ﺣﺎﺷﯿﻪ )ی( ﻗﺒﻞ از آن دو ﺑﯿﺖ دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ«
ــــﺎن ﻓــﯽ اﻷﺳــﻤﺎع و ً
وﻗﻌـــــﺎ
إن ﮐﻨــــﺖ ﺗﻨﮑـــﺮ ّأن ﻟﻸﻟﺤــــ
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ﺑﻪ ﺷﺘﺮان ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻃﺒﻊ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮی دارﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺑﻪ آواز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﭘﮫﻨﺎور
را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش و ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ دﺷﻮار ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل
ھﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ از دﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ را اﻧﮑﺎر ﻣﮑﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ
ارزشھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ھﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ از ﻧﮫﺎﯾﺖ آن ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪای ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ آن
رﺳﯿﺪهام؟!
دﻟﯿﻞ دوم -اﺟﺘﻬﺎد ﻣﺘﻌﺬر و ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ:

ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ در دﺷﻮاری ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺮاط ﮐﺮده اﺳﺖ،
و ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن آن ﺷﮏ دارد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در داﯾﺮه ﻣﻤﮑﻨﺎت داﺧﻞ ﺷﻮد ،و ﻣﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ  ١دادﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد از ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ و ﺷﻌﺎﯾﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و آن اﺻﻠﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎرف
دﯾﻨﯽ و ﺳﺘﻮن ﻣﺤﮑﻢ آن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺎرھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و اﺟﺘﮫﺎد و ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ھﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ،
و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را واﺟﺐ ﮐﻨﺪ و آن ھﻢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ ،و از اﯾﻦ ﻗﻮل ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ھﻢ ﻧﺰد ﺗﻤﺎم اھﻞ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و
زﯾﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺎﻓﺮ و از دﯾﻦ اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.

)اﮔﺮ ﺗﻮ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آواز در ﮔﻮش اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻦ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را در ﭼﺎپ
ﮐﺘﺎب »ﺳﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ« ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ!
 -١در )ی( و )س( ّﺑﯿﻨﺖ اﺳﺖ و در )س( »ﺛﺒﺖ« اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آنھﺎ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺣﺮام و ﮔﻨﺎھﯽ
آﺷﮑﺎر  ١اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺘﮫﺪی ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮوط اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪام ﻣﺬاھﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده
و اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻟﺖ را ﺑﺮ ﮐﺪام اﺳﺒﺎب اﺳﺘﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ؟
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم -ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﻣﺎﻧﻪ از ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ از اھﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺪﯾﺚ و از اھﻞ
اﺟﺘﮫﺎد ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺬھﺒﺶ
ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده ،ﭼﻮن از ﻣﺬھﺒﺶ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ اﺟﺘﮫﺎد و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮدی واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ آن را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪھﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻌﺴﯿﺮ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن او ﻻزم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ ﻋﺼﺮ از ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﻣﺎ ھﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی )ﮐﻪ از ﮐﻼم ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ( ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ او اﻗﺮار
ﺑﮑﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و ﻧﮫﯽ ھﻢ ﺑﮑﻨﺪ از
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﮫﯽ از ﮐﺎر ﺧﻮب و داﺧﻞ ﺷﺪن در
اﻣﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،از آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ!!
و در اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺗﺮک ﮐﺮدم ،ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮد اﻟﺰام ﮐﺮدن ﺧﺼﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ
ﻣﺬھﺐ ﺧﻮدش ،و در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ در )دﻟﯿﻞ دھﻢ( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ .٢
دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم :ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ دادهاﻧﺪ:

ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدی و در ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺆﻟﻔﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ دادهاﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﻢ آن را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ھﻢ آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
 -١در ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻄﺎق( ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد ،و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﺟﺎ )ﻣﺎ ﻻ ﯾﻄﺎق ﻋﺎدة(
ً
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ »ﻣﻮاﻓﻘﺎت« ) (١١٩/٢و »ﺷﺮح اﻟﮑﻮﮐﺐ«
ک ) ،(٤٨٤/١و »ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی« ) ٢٩٤/٨ـ و ﻏﯿﺮه( و »ﻣﺬﮐﺮة اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﯽ« )ص .(٣٦/
.(٦٦/١) -٢
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و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻄﯽ ﺷﺎھﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را دﯾﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ
وﯾﮋهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺪه ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺪه ،ﺣﺘﯽ
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و آن را ﻣﻮرد ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس
و رﮐﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺮض ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻮل ذﯾﻞ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮫﺪ.
ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد آن را ﺑﻪ ارﺑﺎب و ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ
ﮐﻨﯿﻢ و در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﻮن
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ،و ﯾﺎ اﺷﮑﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮمھﺎی ﺳﻤﻌﯽ و ﻇﻨﯽ وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺗﻤﺎم اھﻞ اﺳﻼم را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ]و[  ١ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺣﺎﻣﻼن اﺧﺒﺎر
ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﯿﺴﺖ؛ و از آن  ٢ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ھﻢ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻓﻘﮫﯽ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوع
از آﻧﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد وارد ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺗﻘﻠﯿﺪ آنھﺎ ھﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎب
اﺟﺘﮫﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اھﻞ اﺳﻼم در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ اﻣﺎم و ﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮم و ﻧﻪ ﻧﮫﯽ و ﻧﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮ
اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ و ﻧﺤﻮﯾﯿﻦ ھﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن از ﮔﻮﯾﻨﺪهﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮ اھﻞ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺮ ھﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا  ٣ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ داﻋﯽ آن ھﺴﺘﻨﺪ
رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ و ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺮض ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی  ٤را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻧﮑﺮده؟
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ -ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه:

اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﺆﻟﻔﺸﺎن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن را از اﻧﺴﺎنھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد  ٥ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و
دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺄﻟﯿﻔﺸﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را
 -١در )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
) -٢ی( و )س(.
 -٣در )س( »ﻓﻠﻢ« اﺳﺖ و اﯾﻦ در )أ( و )ی( و »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
 -٤در )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در )أ( »ﻋﻠﯽ« اﺳﺖ.
» -٥ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی« ) (٤٩٠/١و »اﻹرﺷﺎد« ).(٤١٩/١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و درﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎری و أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ راوی آنھﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﻪھﺎی زﯾﺎدی از
زﻣﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﺗﺎ زﻣﺎن او رخ داده اﺳﺖ .،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﺷﺪه و از ﺗﺄﻟﯿﻔﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ،و ﻣﻦ از ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪهام ﮐﻪ
ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺶ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺆﻟﻔﺶ ﮐﯿﺴﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ﻣﺒﺘﺪع ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ!! ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺤﻔﻮظ
دارد از اﯾﻦ! و دﻟﯿﻞ ھﻢ آورده ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ اوﺳﺖ ،ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻗﺪر اﯾﻤﺎن دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدن را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ
ﺗﻮاﺗﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ اوﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻇﻨﯽ ھﻢ ﻧﺰد او ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﺮﭼﻪ در ﺻﺤﯿﺢ او ﺗﻮھﻤﯽ ﮐﻪ او
ﺑﺮده وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و در
آن از ﺑﺨﺎری ]و ﻣﺴﻠﻢ[  ١رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از اﯾﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﮐﺘﺎب اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از او و اﺳﺘﺎدش و اھﻞ آن رواﯾﺖ ﺷﻮد،
اﻣﺎ از ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ
اﻋﻠﻢ.
دﻟﯿﻞ ﺷﺸﻢ -ﻣﺮاﺳﯿﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن:

ﮐﻼم اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم  ٢ﻣﺮاﺳﯿﻞ،
و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ!
 -١در )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﺟﻤﻠﻪھﺎی ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ
»از ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﯿﻞ را ھﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن روای ﻻزم دارد ﮐﻪ آن ھﻢ
ﻣﺮﺳﻞ )ﺣﺬف ﺷﺪه( اﺳﺖ و راوی ﮐﻪ آن را ارﺳﺎل ﮐﺮده ،و ﻋﺪاﻻت آنھﺎ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ رأی او
ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻇﺎھﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﺼﻨﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ را
ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ او اﯾﺮاداﺗﯽ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ ـ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﯿﺪ
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ/

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﺼﻤﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
١
ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺮاﺳﯿﻞ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ھﻢ از ﻋﻠﻤﺎی
زﯾﺪﯾﻪ آن را در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺠﺰی«  ٢ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﻨﺼﻮر  ٣ھﻢ در ﮐﺘﺎب »ﺻﻔﻮة
اﻻﺧﺘﯿﺎر«  ٤آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،و اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اول ﮐﺘﺎب )ﺗﻤﮫﯿﺪ(  ٥از ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ  ،٦و اﺻﻮل  ٧آﻣﺪه ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺳﯿﻞ را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﯿﻠﯽ ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ:
ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻔﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻣﻀﻨﻮن
اﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ارﺳﺎل ﮐﺮده ،و اﯾﻨﮑﻪ او از
اﻧﺴﺎنھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﯿﻞ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری در ﺗﻌﺎﻟﯿﻖ
ﺑﺮ ﺻﺤﺘﺶ ﺟﺰم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪ ﺗﻤﺮﯾﺾ آن را ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ  ،٨و ﻣﺮﺳﻠﯽ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺣﻔﺎظ در ﮐﺘﺎب اﺣﮑﺎم  ٩ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﺧﺮاجﮐﻨﻨﺪهاش ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺼﻨﻒ آن ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞﮐﻨﻨﺪهاش ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.

 -١او ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ھﺎرون ،اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ھﺎدی ﻋﻠﻮی ،از اﺋﻤﻪ زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی دارد
ت ) ٤٢٤ھ( »ھﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ« ) (٥١٨/٢و »اﻷﻋﻼم« ).(۱۴۱/۸
 -٢در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺧﻄﯽ و در ﺣﻀﺮﻣﻮت اﺳﺖ.
 -٣او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
زﯾﺎدی دارد ت ) ٦١٤ھ( اﻋﻼم ) ،(٨٣/٤و »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ اﻹﺳﻼﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﯿﻤﻦ« )ص .(٥٩٢/
 -٤ﮐﺘﺎب اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ و در اﺻﻞ زﯾﺎد از آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و در زﯾﺎرت اﺋﻤﻪ اﻟﺪﯾﻦ آن را
ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ )ص .(١٠٩/
.(٤/١) -٥
» -٦ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص  (٢١١-٢٠٧/و »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ« )ص  ٢٣/و ﻣﺎﺑﻌﺪش( و »اﻟﻨﮑﺖ«
) ،(٥٤٠/٢و »ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﯿﺚ« ) ،(١٥٥/١و »ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﻓﮑﺎر« ).(٢٨٤/١
» -٧اﻷﺣﮑﺎم ﻓﯽ اﻷﺻﻮل اﻷﺣﮑﺎم« ) (٣٤٦/٢و »ﺷﺮح اﻟﮑﻮﮐﺐ اﻟﻤﻨﯿﺮ« ک ) (٥٧٨/٢و »إرﺷﺎد
اﻟﻔﺤﻮل« )ص .(٦٤/
 -٨ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( آﻣﺪه اﺳﺖ
»ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن ﺟﺰم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮ.«/
 -٩در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه

١٢٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦھﺎ از ﻣﺮاﺳﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهھﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاﺳﯿﻞ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﻌﺎرض
آنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺮﺳﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻮد از ﺿﻌﻔﺎ  ١ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ادﻟﻪ وﺟﻮب ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺟﺎی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮاز آن
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮل اﺳﺖ ،و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﮑﺎر در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﯽ از ﻣﺬاھﺐ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره  ٢ﺑﻪ آن اﺣﺘﺠﺎج
ﻣﯽﺷﻮد اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﻟﻐﺖ و ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﺷﺮط اﺻﺤﺎب
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای آنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ آن دو ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯽ ،ﺑﺪان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
اول آنھﺎ :ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺶ ﻓﯽاﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﺪاھﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ،و در ﻧﺰد
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻓﻘﻂ در ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ آن ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن وﺟﻮد دارد ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﯽ
اﻟﺠﻤﻠﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ آن ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ آن ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :اھﻞ ﮐﺬب و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪهاﻧﺪ از داﺧﻞ ﮐﺮدن ﮐﺬب و دروغ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ.

»ﮔﻮﯾﺎ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آورد و اﻻ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ اﯾﺜﺮ در »ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل« ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده ـ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﮑﺎم و ﻏﯿﺮ اﺣﮑﺎم ھﻢ در آن وﺟﻮد
دارد ـ ﺣﮑﻢ آن را دارد و ﻣﺮاد او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﻨﻒ آن را ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪهاش ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﺪ و
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞﮐﻨﻨﺪهاش ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺮﺳﻠﯽ در آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد! و ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :وﺟﻮد ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟.
 -١ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻞ ﺷﺮوﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ آنھﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﻮد.
 -٢در )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٢٧

ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﯽ از ﻣﺬاھﺐ ارﺑﻌﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺬاھﺐ
ً
اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻨﮫﺎج ﻧﻮوی  ١اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﺼﺎب
را در زﮐﺎت ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺸﺮط ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ ھﻢ
٢
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﮫﯽ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻠﻤﻊ«
)ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آنھﺎ اﺳﺖ( اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺋﻤﻪ زﯾﺪﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎری اﺣﺎدﯾﺚ »اﻟﺸﮫﺎب«  ٣و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،و ﺣﻔﺎظ آن را
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺿﻌﻔﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺪور ﺷﻮد ﺑﻪ زودی ﺑﺮای او
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،و آن ﺷﺨﺺ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻢ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ آراء ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺬﮐﺮ دادن ﺑﻪ
ﮐﺜﺮت ﻃﺮق رواﯾﺎت و ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ زﯾﺎدی ﻣﻄﺎﻟﺐ را در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش دادهاﻧﺪ و
ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻇﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و ﺳﻮﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ راوﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،و اﺗﻔﺎق آنھﺎ ﺑﺮ
ً
ً
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﺎ و ﻇﺎھﺮا از ﻣﺼﻨﻒ اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﺨﺎری را در ﻧﺴﺨﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و در ﻧﺴﺨﻪ
ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺎﻣﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ ھﻢ آن ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺎری ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و آن
ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ در ﺑﺨﺎری ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن در ﻣﻤﻠﮑﺖ
دﯾﮕﺮ و در زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ و آن را در ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺮھﺎی ﮐﻪ از ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،آن را در »ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل« اﺑﯽ ﺳﻌﺎدات اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و »اﻟﻤﻨﺘﻘﯽ«

 -١ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺸﮫﻮری در ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻮوی آن را از »ﻣﺤﻮری« راﻓﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺷﺎرح و
ّ
ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺤﺸﯽ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ »ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن« )ص
.(١٨٧٦-١٨٧٣
 -٢در ﻓﻘﻪ  /اھﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻣﺆﻟﻒ آن » اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ
ت ) ٦٥٦ھ( از آن .ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی زﯾﺎدی در »ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻷوﻗﺎف« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﯿﺮ ﺻﻨﻌﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
»اﻟﻔﮫﺮس« ).(١١٥٩-١١٥٥/٣
 -٣ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﻀﺎﻋﯽ ت ) ٤٥٤ھ( آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و در آن  ٢٢٠ﺣﺪﯾﺚ را درﺑﺎره
وﺻﺎﯾﺎ و آداب و ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﺳﻨﺎدھﺎی آن ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺴﻨﺪ
اﻟﺸﮫﺎب« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و ﭼﺎپ ھﻢ ﺷﺪه.

١٢٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم  ١و »أﺣﮑﺎم« ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ  ،٢و »اﻹﻟﻤﺎم« ﺷﯿﺦ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ  ،٣و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
و آن را ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺬاھﺐ و دﻟﯿﻞ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
و آن را در ﺷﻮاھﺪ ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺠﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺷﻮاھﺪ اﻟﻤﻨﮫﺎج« اﺑﻦ ﻧﺤﻮی  ،٤و »ﺷﻮاھﺪ
اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ«  ٥اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺗﻮ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ را
ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ در ھﻤﻪ آنھﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ ھﻢ آن ﺣﺪﯾﺚ را
در اﮐﺜﺮ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺪاھﺖ
ﻧﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻃﺄ ﻣﺆﻟﻔﺎن آن ﺑﺮ ﮐﺬب و ﺑﮫﺘﺎن ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
آن اﺟﻤﺎع ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻏﺮاض و ﻣﻤﺎﻟﮏ و زﻣﺎن و ﻣﺬاھﺐ آنھﺎ از
ھﻤﺪﯾﮕﺮ دور ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن و
ﻇﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺸﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از اﻣﺎﻣﺎن اﺳﻼم از ﻓﺮﻗﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن
ﻣﺮﺳﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﺑﻦﺟﺮﯾﺮ و ﻏﯿﺮه ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاﯾﻦ
ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﻗﺮاﯾﻦ ﺑﺮای آنھﺎ وﺟﻮد دارد؟ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب رواﯾﺖ ﻇﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮐﺜﺮ اھﻞ ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد دادن اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺸﺎن اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﻦ ﻗﻮی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد؟
 -١اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ را اﺑﻮﺑﺮﮐﺎت ت ) ٦٢١ھ(.
 -٢در )س( آﻣﺪه اﺳﺖ :دو اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪی« ﮐﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ :اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻧﺪﻟﺴﯽ ُاﺷﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ّ
ﺧﺮاط اﺳﺖ.
ً
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎم او ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی »أﺣﮑﺎم اﻟﺼﻐﺮی« و »وﺳﻄﯽ« ﺷﮫﺮت ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺒﻼ
»أﺣﮑﺎم ﮐﺒﺮی« را ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪش ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺎﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ« »اﻟﺴﯿﺮ« ).(١٩٩/٢١
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺻﻐﺮی و وﺳﻄﯽ او ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺒﺮی او ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﮑﻪ
ﻣﮑﺮﻣﻪ رﻓﻢ ) ٧٩٦١ـ ﺣﺪﯾﺚ( اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﯿﺪ ﻗﻄﻌﯽ در آن وﺟﻮد دارد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺻﺤﺮا ﺑﻦ
ﻗﻄﺎن در »ﺑﯿﺎن اﻟﻮھﻢ« ).(٤٠ ،١٥/٢
 -٣او اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ ت ) ٧٠٢ھ( اﺳﺖ.
ّ
 -٤او :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ،ﺳﺮاج اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻣﻠﻘﻦ ت ) ٨٠٤ھ( اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب او )ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﯽ
أدﻟﺔ اﻟﻤﻨﮫﺎج( اﺳﺖ و در دو ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺨﻪھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
 -٥در )س( »اﻟﺜﻘﺎت« اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٢٩

اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اھﻞ ﺣﻔﻆ و اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص
ﻣﺠﮫﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از آنھﺎ
ﻧﻘﺺ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯿﻢ :ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ﺟﻮاز رواﯾﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن اﻧﺴﺎنھﺎی
ﻣﺠﮫﻮل اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
آنھﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻋﻠﻮ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺘﺠﺎج ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ را ذھﺒﯽ در ﺧﻄﺒﻪ »اﻟﻤﯿﺰان«  ١آورده و ﮔﻔﺘﻪ) :ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﻋﻠﻮم
ﺣﺪﯾﺚ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه( و ﮔﻔﺘﻪ) :ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ دﻓﺎع
ﮐﻨﯿﻢ و او را از ﺗﮫﻤﺖ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ( و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺘﺎب »ﻋﻠﻮم
اﻟﺤﺪﯾﺚ«  ٢آورده .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
دﻟﯿﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﺠﻬﻮل و رواﯾﺖ او:

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺤﺪث از ﻣﺠﮫﻮﻻن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﮫﻮﻻن ﻋﺎﻟﻢ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ را  ٣اھﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻓﻀﻞ و
ﺑﺰرﮔﻮارﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺋﻤﻪ ﻣﺬھﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺠﮫﻮل اھﻞ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮال ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﺎﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﻼﻣﯽ را در ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺴﱰ ﺷﺪﻳﻦ« ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﯾﻦ

اﺳﺖ ،و ﻋﺎﻟﻢ زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﺆﻟﻒ و ﻋﺎﺑﺪ و ﻣﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ اﻟﻌﻨﺴﯽ  ٤اﯾﻦ

را در »اﻟﺪﹼ رر اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ«  ٥ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ آورده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎب» :ﺟﻮاﻣﻊ اﻷدﻟﺔ«  ٦ﺑﻪ آن

.(٤/١) -١
» -٢ﺷﺮح اﻷﻟﻔﯿﺔ ﻋﺮاﻗﯽ« )ص .(١٧٠/
 -٣در )ی( و )س( »ﺑﮑﻞ ذﻟﮏ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﯿﺮاﻟﻌﻨﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی دارد ت ) ٦٦٧ھ(.
»ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ اﻹﺳﻼﻣﯽ ﻓﯽ اﻟﯿﻤﻦ« )ص .(١٢١-١٢٠/
 -٥در أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ.
 -٦ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،و زر ﮐﻠﯽ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را »ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص« ﻧﮫﺎده اﺳﺖ» .اﻷﻋﻼم« ).(١٤١/٨

١٣٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ﮐﺘﺎب» :اﻟﻤﺠﺰئ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،و
ﻣﻨﺼﻮر در »اﻟﺼﻔﻮة« آن را از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
زﯾﺪی! ﭼﺮا آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻣﺎﻣﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ را اﻧﮑﺎر
ﭘﺲ ای
ّ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪث ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :رواﯾﺖ از ﻣﺠﮫﻮل ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و
رأی اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ و اﺑﻦ ّ
اﻟﻤﻮاق  ١ﻣﻮاﻓﻖ آنھﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آن دو در ﻗﺒﻮل ﻗﻮل ﻣﺠﮫﻮل
ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن دو دﻻﯾﻠﯽ
ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن دﻻﯾﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ،و در ﺿﺮورت
ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪ ،و اﺣﺘﯿﺎط اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدن از آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮏ ،و ﻣﻦ
در »اﺻﻞ«  ٢ﺣﺠﺖھﺎی را ﺑﺮای اﯾﻦ آوردهام ،و ﺑﻪ آن ﺗﻔﺼﯿﻞ دادهام ،و ﻣﻦ آن را در اﯾﻦ
)ﻣﺨﺘﺼﺮ( ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﮐﻼمھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﻣﺠﻬﻮل:

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن دو ﺣﺠﺖ ﻗﺮآﻧﯽ و ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﻧﻈﺮی آورد.
أﻣﺎ ﻗﺮآﻧﯽ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
َ
َ
َ
َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ْ
َْ
﴿ف
اس�لوا أهل ا�ِك ِر إِن كن ُت ْم � �عل ُمون] ﴾٧اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۷ :
»از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ]اﯾﻦ را[ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ«.
اﻃﻼق اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ از ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺆال ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ
آنھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﺎﺳﻖ ﻋﻤﺪی؛ و اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻓﺴﻘﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻋﻤﺪی ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ از آنھﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖھﺎی ﺳﺮزده ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺠﺮوح ) ٣ﻟﮑﻪدار( ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻦ ﻗﺮﯾﺐ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -١او :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺚ ،و از ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ ﻗﻄﺎن ﻓﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ،و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ھﻢ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﺳﺖ» :اﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﺤﻔﺎل اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ  « ...در اﻧﺘﻘﺎد از ﮐﺘﺎب
ّ
ُ
اﺳﺘﺎدش »ﺑﯿﺎن اﻟﻮھﻢ و اﻹﯾﮫﺎم« ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ت ) ٦٤٢ھ( »اﻷﻋﻼم ﺑﻤﻦ ﺣﻞ ّﻣﺮاﮐﺶ و اﻏﻤﺎت
ﻣﻦ اﻷﻋﻼم« ).(٢٣٢/٤
» -٢اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ).(٣٢٦-٣٠٨/١
 -٣در )أ() :ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺠﺮوح( اﺳﺖ او در )س(» :ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺮوج« ! و ﺻﺤﯿﺢ در )ی( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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و اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ؛ و در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪهاﻧﺪ .١
ﺣﺪﯾﺚ اول :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺎدل
ھﺴﺘﻨﺪ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﺴﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ،و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و اﺑﯽ اﻣﺎﻣﻪ و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
ﺳﻤﺮةش رواﯾﺖ ﺷﺪ ،و در ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد و ارﺳﺎل آن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد :ﻋﻘﯿﻠﯽ  ٢اﺳﻨﺎد،
آن را ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮة و اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصش ﻧﺴﺒﺖ داده و ﮔﻔﺘﻪ :اﺳﻨﺎد اوﻟﯽ )اﺳﻨﺎد ﺧﻮﺑﯽ
اﺳﺖ( و اﺳﻨﺎد آن را زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺮاﻗﯽ  ٣ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،و اﺑﻦ ﻗﻄﺎن  ٤ﮔﻔﺘﻪ :ارﺳﺎﻟﯽ
اوﻟﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺼﺮی در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده.
 -١اﺑﻦ ﻋﺪی اﯾﻦ را در »ﮐﺎﻣﻞ« ) (١٤٧/١ﻧﻘﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی«
) (٢٠٩/١٠ھﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻪ ھﺮ دو از ﻃﺮﯾﻖ و ﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﺮاھﯿﻢ ُﻋﺬری از اﺳﺘﺎدان
او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻋﻘﯿﻠﯽ در »اﻟﻀﻐﻔﺎء« ) (٢٥٦/٤و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ »اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ« ) (١٧/٢و اﺑﻦ
ﺣﯿﺎن در »اﻟﺜﻘﺎت« ) (١٠/٤و اﺑﻦ ﻋﺪی ).(١٤٦/١
از ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻌﺎن ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺬری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ
رواﯾﺖ ﺷﺪه و در ﻃﺮﯾﻖ اول اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺬری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ در »ﻣﯿﺰان«
) (٤٥/١ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯿﺴﺖ« ،و در آن ھﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺒﮫﻤﯽ وﺟﻮد دارد و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد! ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ او ﮐﯿﺴﺖ؟!
و در ﻃﺮﯾﻖ دوم :ذھﺒﯽ در »ﻣﯿﺰان« ) (٤٥/١ـ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی آن را از ﻣﻌﺎن ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻌﺎن ﻟﯿﺲ ﺑﻌﻤﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺨﺼﯽ در
آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﯿﺴﺖ!
و در آن ھﻢ ارﺳﺎل وﺟﻮد دارد و ﮐﻼم درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اﺑﯽ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺒﺎھﻠﯽ و ﻣﻌﺎذ و اﺑﻮھﺮﯾﺮهش
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻃﺮق آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ! و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻗﻮل راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
و در ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺼﻨﻒ /درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ وﺟﻮد دارد ،و اﺷﯿﺎء ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ
ﻧﮫﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖّ ،
ﻓﻠﯿﺘﻨﺒﻪ!
» -٢اﻟﻀﻌﻔﺎء« ).(١٠-٩/١
» -٣اﻟﺘﻘﯿﺪ واﻹﯾﻀﺎح« )ص .(١١٦/
» -٤ﺑﯿﺎن اﻟﻮھﻢ واﻹﯾﮫﺎم« ).(٤٠/٣

١٣٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﺑﻦﻋﺪی  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راوﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﺎت اﯾﻦ را از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دوﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ ﻣﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج
ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ «...و آن ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﯽآورد و ذھﺒﯽ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﻌﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺬری ﺗﺎﺑﻌﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
و رأی راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رأی را ﺗﻌﺪادی
از ﻋﻠﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻣﺎم اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺑﻦ ﻧﺤﻮی در »اﻟﺒﺪر اﻟﻤﻨﯿﺮ«  ٣و ّ
اﻟﺰﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺮاﻗﯽ در »اﻟﺘﺒﺼﺮة«  ٤اﺳﺖ
و اﺑﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در »ﮐﺘﺎب اﻟﻌﻠﻞ« آﻣﺪه ﮐﻪ از اﺣﻤﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺆال ﺷﺪ
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻼم ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ؟ او ﺟﻮاب داد و ﮔﻔﺖ :آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ او
ً
ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪهای؟ ﮔﻔﺖ :از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی« ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻇﺎھﺮا ﺻﺤﯿﺢ
ﯾﺎ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻞ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ارﺳﺎل ﯾﺎ اﺧﺘﻼف درﺑﺎره ]ﻣﻌﺎن[ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ارﺳﺎل آن :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻧﺴﺎنھﺎی ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎدی اﯾﻦ را از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎدی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ھﻢ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ھﻢ اﺳﺘﺸﮫﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﮔﺮ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﻦ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﻌﻔﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ آ ﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﻌﺎن :اﺣﻤﺪ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ« ) ٥ﺿﻌﻔﯽ ﻧﺪارد( و اﺑﻦ
ﻣﺪﯾﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ  ٦ﮔﻔﺘﻪ) :ﻓﯿﻪ ﻟﯿﻦ( و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ رد
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد ،و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
» -١اﻟﮑﺎﻣﻞ« ) (١٤٧/١و ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده.
» -٢اﻟﻤﯿﺰان« ).(٤٥/١
.(٢١٥/١) -٣
٠ -٤ص  ،(١٤٣/و »اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ« )ص .(١٣٩/
» -٥ﺑﺤﺮاﻟﺪم« )ص .(٤٠٧/
» -٦ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ک ).(٢٠١/١٠
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ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮح ﻣﻄﻠﻘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻼمھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،و اﮔﺮ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮد ﺑﺮ آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺟﺮح ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﮐﻼمھﺎی راﺟﺢ ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻼمھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻼم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﺮ
ﮔﻔﺘﻪ او ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ
دھﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﻋﺪد ﭼﯿﺰی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ او  ١ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎرض ﮐﻼم
آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ او ﻗﺒﻮل ﺷﻮد،
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »ﻓﯿﻪ ﻟﯿﻦ« و ﮔﺎھﯽ ھﻢ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و ﻓﺎﯾﺪه آن اﯾﻦ اﺳﺖ .ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ﻗﻮل و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت را ﺑﺮای او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد ﺑﺮ ﮐﺴﯽ  ٢ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را
ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎون وﺟﻮد دارد اﺑﻦ ﻋﺪی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راوﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﺎت اﯾﻦ را از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«
و ﺛﻘﺎت ﺟﻤﻊ ،و اﻗﻞ ﺟﻤﻊ ھﻢ ﺳﻪ ﺗﺎ اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ آن را از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻣﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﻢ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺴﻨﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯽ در »ﺗﺒﺼﺮة«  ٣آورده ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ«  ٤ﮔﻔﺘﻪ :او ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،و
ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﻔﯽ ،و زﯾﺎدﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ،
و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﻠﯿﻞ ھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،و
ذھﺒﯽ  ٥ﮔﻔﺘﻪ» :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﺎﺷﺪ« و ﻧﺰد ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻣﻘﺒﻮل
اﺳﺖ.

 -١ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،در ﭘﺎورﻗﯽ اﺻﻞ اﺳﺖ.
 -٢در )أ( »ﻣﺎ« و ﺻﺤﯿﺢ آن دردی ،و )س( اﺳﺖ.
) -٣ص .(١٤٤-١٤٣/
.(٥٣/٥٢/١) -٤
» -٥اﻟﻤﯿﺰان« ).(٤٥/١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﻣﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎن؛ اﻣﺎم آنھﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،و ﺑﺮای او ﻗﺎﻋﺪهای درﺑﺎره
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﺒﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﻌﺮوف  ١اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻣﺜﺎل او ﮔﻤﺎن ﺑﺮده
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺻﺤﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺮ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اھﻞ ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻣﻄﻠﻖ
ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،و ﭼﻮن اھﻞ ﺛﻘﻪ درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :او ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ؛ آنھﺎ ﻣﺠﮫﻮل را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻻوﻟﯽ ﻣﺠﮫﻮل
ﺗﺎﺑﻌﯽ و ﺻﺤﺎﺑﯽ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ! و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﮑﯽ؛ ﻣﺮﺳﻞ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
ُ
اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ؛ آنھﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺳﯿﻞ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﺮق را ﺑﺎ
ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪﺷﺎن رأی دادن ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﻨﺎد آن  ٢و اﻃﻼع وﺳﯿﻊ آنھﺎ و اﻣﺎﻣﺘﺸﺎن اﯾﻦ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﮏ
ﺷﻮد اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ از ﺟﮫﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ وارد ﮐﺮده ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠﻢ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ
آن را ﺑﺮ اﻣﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ«  ،٣و ﺟﻮاب آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺧﺒﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﺮ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ در
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ھﻢ رخ داده اﺳﺖ و از آنھﺎ اﺳﺖ:
َُ َ ْ ْ ُّ
� َ ْ
� ٍء﴾ ]اﻟﻨﻤﻞ.[۲۳ :
﴿وأو�ِيت مِن ِ
»از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره اھﻞ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ُ ُْ ْ َ َْ ُ
َّ
﴿كنتم خ� أم ٍة﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
»ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺴﺘﯿﺪ«.

 -١در )أ( و )ی( »ﻣﺮدودة« اﺳﺖ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ »ﻣﻌﺮوﻓﺔ« اﺻﻼح ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ »ظ« ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢اﻣﺎ ﻋﻘﯿﻠﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل )ﻣﻌﺎن( ) (٢٥٦/٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :و ﮔﺮوھﯽ از ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه آ» را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
» -٣اﻟﺘﻘﯿﺪ و اﻹﯾﻀﺎح« )ص .(١١٥/
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ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺪاد ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ را
در ﺗﺄوﯾﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ دﯾﻨﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﺪ از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ(  ١آوردهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ اﻣﺮ  ٢ﺗﺄوﯾﻞ
ﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ ﻓﺼﯿﻠﺖ ﺑﺰرگ را از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺨﺼﯿﺺ در ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻟﻐﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن ﺗﺨﺼﯿﺺ
دارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََُ ُ
� ٍء َعل ٌ
� ّل َ ْ
ِيم] ﴾١٠١اﻷﻧﻌﺎم.[۱۰۱ :
﴿وهو ب ِ ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آ ﮔﺎھﯽ دارد«.
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده او ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
َ ُ َ ََ ُّ
� ٍء قَد ٌ
� َ ْ
ِير] ﴾١٢٠اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۲۰ :
﴿وهو � ِ
»او ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ«.
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :أﻟﻔﺎظ ﻋﻤﻮم در ﺑﯿﻦ آن و در ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ٣ﻧﯿﺴﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻣﺎ ﻗﻮل او :ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﺮق اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ  ٤آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ و اﻋﻼﻟﺶ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺮدود اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم رواﯾﺖھﺎی اھﻞ ﺛﻘﻪ و
ﻏﯿﺮﺛﻘﻪ  ٥ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
اﺛﺮ دوم :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﻈﺮ ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را در
دﯾﻦ آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ«  .٦ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ

 -١ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( » (٤٧٢/١١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٢٩١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ
ﺳﻌﺪی ﺧﺪریس ﻧﻘﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ُ ُْ ْ َ َْ ُ
� أ َّم ٍة﴾.
 -٢در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :كنتم خ
 -٣ﯾﻌﻨﯽ در ﮐﺜﺮت.
 -٤در )أ( و )ی( »ﻃﺮق اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ« آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ آن در »اﻟﺘﻘﯿﺪ و اﻹﯾﻀﺎح« )ص  (١١٥/اﺳﺖ.
ُ
 -٥ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر« )ق ٤٧/أ( ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
 - ٦ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) (١٩٧/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (١٠٣/٧از
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪس آن را ﻧﻘﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﻟﺘﺮﻣﺬی  ١و ...اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اھﻞ
ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﺮی
ﺑﻪ آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﭼﻮن آنھﺎ را
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ّاﻣﺎ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮدهاﻧﺪ در
ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
َ
﴿ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ
ت َو ُ� َط ّه َر ُ� ْم َ� ْطه ً
ج َس أ ْه َل ْ َ
�ا] ﴾٣٣اﻷﺣﺰاب.[۳۳:
الر
ا�يْ ِ
ِ
ِ
ي ِر�د ا� ِ�ذهِب �ن�م ِ
ً
ً
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭘﻠﯿﺪی را ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ دور ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک
ﺳﺎزد«.
و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﺮی ،و
ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوح ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ.
اﺛﺮ ﺳﻮم :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در »ﺻﺤﯿﺢ«  ٢آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮدی ﮐﻪ  ۹۹ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ
ﺑﻮد ،و ﺳﺮاغ ﻋﺎﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ روی زﻣﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،و او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ]او
ﭘﺮﺳﯿﺪ[  ٣و او ﻓﺘﻮی داد ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮای او ﻧﯿﺴﺖ ،و او را ھﻢ ﮐﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺮاغ ﻋﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺨﺺ روی زﻣﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و از او ﺳﺆال ﮐﺮد او ﻓﺘﻮی داد ﮐﻪ
ﺗﻮﺑﻪ او ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و او از اھﻞ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺼﻪ آن را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ را در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ از
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺶ ﺳﺆال از ﻋﺎدل ﺑﻮدﻧﺶ ھﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺮد درﺑﺎره اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ
ً
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻮد از دﯾﻪ و ﺳﻘﻮط ﻗﺼﺎص و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻓﺘﻮی او اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ،و ﻇﺎھﺮا ﻗﺼﺎص
در ﺷﺮع آنھﺎ ﻧﺒﻮده  ٤ﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺼﺎص را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﻗﺎﺗﻞ و
ﻣﻘﺘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮه و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
» -١اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(٢٨/٥
 -٢ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ک ) (٥٩١/٦و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٧٢٦از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ـس ـ ﻧﻘﻞ و
ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده.
 -٣در )ی( و )س( اﺳﺖ.
 -٤در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ:
»ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺴﻨﻦ« از اﺑﯽ اﻟﻌﺎﻟﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :دﯾﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﺗﻮرات ﺣﻼل ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻔﻮ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ ھﻢ دﯾﻪ
و ھﻢ ﻗﺼﺎص و ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داده.
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اﺛﺮ ﭼﮫﺎرم :اﯾﻦ ھﻢ در »ﺻﺤﯿﺢ«  ١اﺳﺖ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﺟﻤﻪ) :ﻣﻦ ﺑﻨﺪهای دارم ﮐﻪ از ﺗﻮ آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ( ـ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻀﺮ÷ ﻣﻮﺳﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻀﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از او ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد
و ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت او ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و در ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻧﺸﺪه ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ او ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد از ﻋﻠﻢ او  ،٢ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﯾﺰ ھﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ زﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﺎدل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻠﻌﺎم  ٣و ﻏﯿﺮه ]اﻣﺎ اﯾﻦ[ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺎدر و ﺑﻌﯿﺪ و
ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ
دروغ ﻋﻤﺪی ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪای و اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺎﻓﻆ از آنھﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد .٤
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﺷﻮد در آنھﺎ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ
ً
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن و ﺷﮫﺎدت آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟ ّﺒﺮ از آن ﺣﺠﺖھﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺬری را آورده
اﺳﺖ.
اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻈﺮی درﺑﺎره ﻗﺒﻮل ﻣﺠﻬﻮل:

ً
ﻧﻈﺮ اول :ﻇﺎھﺮا ﻋﺎﻟﻤﺎن ارﮐﺎن اﺳﻼم را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه و ﭼﯿﺰھﺎی
ﮐﻪ ارزش آنھﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺮﻣﺖ اﺳﻼم را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺎ

و ﻋﺒﺪاﻟ ّﺮزاق و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﺑﺨﺎری و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺴﻨﻦ« از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﻧﻘﻞ
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﻮل ﻣﺼﻨﻒ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ »ﻇﺎھﺮا در ﺷﺮﯾﻌﺖ آنھﺎ ﻗﺼﺎص وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ« ﻣﺮداش اﯾﻦ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﻗﺎﺗﻞ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻧﺼﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺧﻂ ﺑﺪراﻻﻣﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
 -١ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) (٢٦٣/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٣٨٠از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
» -٢ﺑﻌﻠﻤﻪ« ﺳﻘﻂ از )س(.
ْ
ْ
ِ -٣ﺑﻠﻌﻢ ،و ِﺑﻠﻌﺎم.
و ﺟﺮﯾﺎن او در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ َ َّ
ُْ َ َ
َ ْ َ َ ْ
َْ
﴿ َواتل عليْ ِه ْم � َبأ ا�ِي آتي َناهُ آيَات َِنا فا� َسلخ مِن َها﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[١٧٥ :
»و ﺧﺒﺮ آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ آﯾﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺑﺨﻮان ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺎري
ﮔﺸﺖ«.

»ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن« ) (١١٨/٦و »ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ« ) (٢٧٥/٢و »اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر« ).(٢٦٨-٢٦٥/٣
 -٤در )أ( و )ی( »وﻟﮑﻦ« و آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١٣٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ً
دروغھﺎی ﻋﻤﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ  ،١و ﻇﺎھﺮا آنھﺎ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﻼش زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻤﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﮫﺮت دارد ﮐﻤﺘﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻋﻠﻢھﺎی دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮای اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اھﻞ اﺻﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﻃﯽ ﻻزم
اﺳﺖ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺤﯿﺢھﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی آنھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و درﺑﺎره ﻣﺴﺎوی
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.
و اﯾﻦھﺎی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،درﺑﺎره اﺳﺘﺎدان ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺎدراﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر اﻣﺎرت ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﯿﺢدادن رواﯾﺖ ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺎدق ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﮐﺮدن ﺑﺎ آنھﺎ
ﺗﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺿﺮر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﻧﻈﺮ دوم :و ﺑﺎ اﺟﻤﺎع آﺷﮑﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮی ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻔﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از او ﻓﺘﻮی ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﻔﺘﯽ ﻻزم
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮاﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎره آنھﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﯽ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ  ٢آن
را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﯽ را ﻣﻠﺰم ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﺷﮫﺮی ﺷﺪ و
ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮی ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺘﯽ را در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
» -١اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ« ).(٥٩/١
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( آﻣﺪه:
»اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﯽ ،اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺳﮑﻮﺗﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ
اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دﻟﯿﻞ ھﻔﺘﻢ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﭼﯿﺰھﺎی اﺧﺘﻼﻓﯽ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻂ ﺑﺪر اﻷﻣﯿﺮ .«/ﺳﭙﺲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ آﻧﺴﯽ ﺑﺮ آن
ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ )اﯾﻦ ﻓﺮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ً
ّ
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺸﯽ و در آن ﻋﺼﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺳﮑﻮﺗﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺟﻤﺎع ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در آن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﺤﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮل
زﯾﺎد ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺟﻤﺎﻋﺎت اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ آﻧﺴﯽ./

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٣٩

اﯾﻦھﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اھﻞ اﺻﻮل ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺺ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در »اﻷﺻﻞ«  ١آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .٢
ﻧﻈﺮ ﺳﻮم :واﺟﺐ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎﺑﺖ و
اﻣﺘﺜﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻈﺮ ﭼﮫﺎرم :اﺻﻞ ﺑﺮای ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ:
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺳﺮاغ ﻋﺎﻟﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺰد آنھﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ را در
اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ از آنھﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﻣﺪتھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ
ً
ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺮاودت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪا آنھﺎ را آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ھﻢ ﻗﺒﻞ از
اﺧﺘﺒﺎر آنھﺎ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در اﮐﺜﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن آن ﻋﺎﻟﻢ از او
ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ :ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﯾﺎ
ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اول ﺑﻮده :ﺑﺮای ﺗﻮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاودت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﻣﻦ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﻘﺼﻮد از
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ و در اﯾﻦ زﻣﺎن زﯾﺎد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده؛ و اﮔﺮ
ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮ ﮐﺎر ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪهای اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ و اﺑﻦ ّ
ﻣﻮاق اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺘﻮی ﮐﺎر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ھﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ اراده ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و از ھﻤﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ )ﻧﯿﺰ(  ٣ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ
اﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯿﻢ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﮑﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ، ٤ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
» -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ک ).(٣١٧-٣١٦/١
 -٢در )أ( )ﻋﻠﯿﻪ( اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در )ی( و)س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣در )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٤در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت وﺟﻮد دارد:
»اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻋﺪم اﻧﮑﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪر اﻷﻣﯿﺮ«./
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ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻼمھﺎی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻟﻐﻮی و ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻧﺤﻮی ادﯾﺒﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ در ھﻤﻪ
آنھﺎ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ«  ١اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼع داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮدن
ﯾﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺶ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب او اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدل ھﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﺎ ﻋﺮب روﺑﻪ رو ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ،و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اھﻞ
ﻟﻐﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎی ﮐﻪ او از آنھﺎ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهای ﮐﻪ رواﯾﺖ
ّ
ﺣﻨﻔﯽ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ از زﻣﺨﺸﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ؟ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ
ﻣﺠﮫﻮل را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ  ،٢و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ...ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺨﺸﺮی ،ﻧﺰد اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺷﺪه ،و ﻣﻌﺮوف ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﺠﮫﻮل را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻟﻐﺖ را رھﺎ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در »ﮐﺸﺎف« در ﺟﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺣﺪﯾﺚھﺎی را درﺑﺎره ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﺳﻮرهھﺎ ﻣﯽآورد ،و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ او از اﺋﻤﻪ ﻟﻐﺖ و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
٣
درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺮح آن
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
» -١اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ و اﻷﺛﺮ« و در  ٥ﻣﺠﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه.
 -٢اﻣﺎ آنھﺎ اﯾﻦ را ﻣﺨﺘﺺ ﺳﻪ ﻗﺮن اول ﻣﯽداﻧﻨﺪ:
»أﺻﻮل ﺳﺮﺧﺴﯽ« ) (٣٥٢/١و »ﻣﻌﻨﯽ ﻓﯽ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ«) :ص  (٢٠٢/و »ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص
 (٢٠٩-٢٠٢/ﺗﮫﺎﻧﻮی.
 -٣در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه:
»ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺬب و دروغ او ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻮره و اﯾﻦ
رواﯾﺖھﺎی ﮐﻪ زﻣﺨﺸﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده او را ﻟﮑﻪدار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺠﺖھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﻦﻇﻦ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدن آنھﺎ ﻧﺎدر و ﮐﻢ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﺎدر وﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﺷﻮد ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﻧﺎدر ﻣﺮﺟﻮح را ﺑﺮ راﺟﺢ ﻣﻘﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﯾﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻗﺒﯿﺢ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﺮوح آنھﺎ ﻧﺎدر و ﮐﻢ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺣﺴﻮدی ﺑﺮدهاﻧﺪ و در اﻣﻮر دﻧﯿﻮی رﻗﺎﺑﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺚﻫﺎی درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ

ﻣﻦ ھﻢ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺠﺮوح در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻧﺎدر )ﮐﻢ( ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﻋﺎدل ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن و اﺛﺮ و ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺮآن :آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و اوﻟﯿﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﮐﯿﻨﻪ را در
درون اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ
را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺛﺮ :اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از آنھﺎی ﮐﻪ در ذھﻨﻢ
ھﺴﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
اﺛﺮ اول :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﻌﺬﯾﺐ داده
ﻣﯽﺷﻮد»  .١اﺳﻨﺎدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﺛﺮ دوم :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ :ﮐﻪ »ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻮاھﺎن ﻗﻀﺎوت ﺑﺮای ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻋﺪل او ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺶ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ او ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻇﻠﻢ
او ﺑﺮ ﻋﺪﻟﺶ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ او در آﺗﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ« اﺑﻮداود  ٢اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮةس
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ« .٣
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و او ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮده و ﻣﺮاﺳﯿﻞ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻣﺠﮫﻮل
ھﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮ.«/
 -١ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) (٢٣٧/١وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٨٧٦از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪب آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
» -٢اﻟﺴﻨﻦ« ) (٧/٤و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﮫﻘﯽ در »ﮐﺒﺮی« ) (٨٨/١٠و در آن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺑﺨﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان« ) (٣٥٠/٥درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻﯾﻌﺮف« ﺷﺨﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
» -٣إرﺷﺎد اﻟﻔﻘﯿﻪ إﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ أدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ« ).(٣٨٠/٢
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اﺛﺮ ﺳﻮم :اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻗﺒﻮل ﺷﮫﺎدت ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،١ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﺮ دو
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺎدل ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﺷﮫﺎدت
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﯿﻨﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ او و در ﺑﯿﻦ آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
او ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﯿﻨﻪ ﻣﺤﺾ و وﺟﻮد ﻣﻘﺪاری ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ
ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺗﻮﺻﯿﻒ اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ّ
َ ْ
﴿ َون َز� َنا َما ِ� ُص ُدورِه ِْم م ِْن غ ٍِل﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۴۳ :
»ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪ ای را از دلھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽزداﯾﯿﻢ«.
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪاش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﻪ ﻣﺠﺮوح )ﻟﮑﻪدار( ﺷﻮد ،ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ رد ﺷﮫﺎدت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﻐﺾ دارد و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او
ﺷﮫﺎدت دھﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﺛﺮ ﭼﮫﺎرم :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ» :راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ و
ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﺎرت دھﯿﺪ ،و ھﯿﭻ ﻓﺮدی داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل«  .٢و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ.
اﻣﺎ ﻧﻈﺮ :ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را دارﻧﺪ و رواﯾﺖھﺎ و ﻓﺘﻮاھﺎ و
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آنھﺎ را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﮐﻼم ﮔﺮوھﯽ اﻓﺮاﻃﯽ را درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮم و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺎﯾﺪ
ھﯿﭻ ﺷﺒﻪای در آنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺣﮑﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﭼﺎر ﺿﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و
اوﺿﺎع دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻖ و اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻘﻠﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﺶ را ﺑﺮای او رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻔﺘﯽای ﺑﺮای ﻋﺎﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺎﮐﻢ
 -١اﺣﻤﺪ ) ،(٢٠٤/٢و اﺑﻮداود ) (٢٤/٤و دارﻗﻄﻨﯽ ) (٢٤٣/٤و  ...آن ر از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از
ﭘﺪرش از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﮫﺎدت ﻣﺮد ﺧﺎﺋﻦ و زن
ﺧﺎﺋﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﺮادرش  «...ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﯾﻦ را در »إرﺷﺎد اﻟﻔﻘﯿﻪ« )(٤٢٠/٢
آورده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :إﺳﻨﺎده ﺟﯿﺪ« و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﯾﻦ را در »اﻟﺘﺨﻠﯿﺺ« ) (٢١٨/٤آورده و
ﮔﻔﺘﻪ» :إﺳﻨﺎده ﻗﻮی«
 -٢ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) (١١٦/١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽھﺮﯾﺮه و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٨١٨ ،٢٨١٧ ،٢٨١٦از ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪش رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺷﮫﺎدت ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﻗﻀﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺴﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ ورع و دﻧﺒﺎل رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﻔﺲ آنھﺎ ﻧﻮراﻧﯽﺗﺮ از ﺳﺘﺎر ّ
ﻋﯿﻮق  ،١و از ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺳﺮخﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ،
آنھﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﺘﻮی و ﺷﮫﺎدت در ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﻦ ﮐﯿﻨﻪ ورزان
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺰد اھﻞ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از
اھﻞ ﻓﺘﻮی و ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
٢
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از آنھﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ھﯿﭻ ﻓﺮدی را ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻧﺰد ]ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ[
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻖ را ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻟﻮﻣﻪ و ﺳﺮزﻧﺶ
ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﻨﮑﺮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﺮک واﺟﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ،و اﮔﺮ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
دوﺳﺘﯽ دﺷﻤﻨﯽ ورزد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻧﺰد ھﯿﭻ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻧﮑﺮده و ﺑﺮ
ﻓﻘﯿﺮ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
و اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و رواﯾﺖ و ﻗﻀﺎوت و ﺷﮫﺎدت
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻗﺪان ﻧﮑﺎح و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ھﺮ ﻧﮑﺎح و
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺎھﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﺗﻤﺎم
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و ﺧﻮاھﺎن ﻓﺘﻮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺘﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟!
اﻣﺎ ﻧﻘﻞ :اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٣اﮔﺮ ﻋﺎدل ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ :ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻋﺎدﻟﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮوﺣﯽ را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮﺑﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪش ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .و اﻣﺎم ﻧﻮوی اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را در
»اﻟﺮوﺿﺔ«  ،٤از ﺷﺎﻓﻌﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﺒﺎرت آن را ﺑﯿﺎد ﻧﺪارم و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ھﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
 -١ﺳﺘﺎرهای اﺳﺖ ﺳﺮخ رﻧﮓ و درﺧﺸﻨﺪه در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﮫﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺛﺮﯾﺎ )ﭘﺮوﯾﻦ( ﺳﺮزﻧﺪ و
ﭘﯿﺶ از آن ﭘﻨﮫﺎن ﺷﻮد »ﻗﺎﻣﻮس« )ص .(١١٧٩/
 -٢از )ی( و )س(.
» -٣آداب اﻟﺸﺎﻓﯽ وﻣﻨﺎﻗﺒﻪ« ٠ص  (٣٠٦/و ﻧﺤﻮه ،و »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« )ص .(٧٩/
» -٤روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ« ).(٢٢٥/١١
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ﻧﺪاﺷﺘﻢ .و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞس رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد  .١و اﺑﯽداود  ٢ھﻢ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای آن دو ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن
آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽس او را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد و ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،ﺣﺠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻟﻔﻈﺶ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و اﺳﻨﺎدش ﺣﺴﻦ و زﯾﺒﺎﺳﺖ  .٣و از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /رواﯾﺖھﺎی زﯾﺎدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد از آنھﺎ ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم :او ﻗﺒﻮل ﻣﺠﮫﻮﻻن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و اﮔﺮ از اھﻞ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﻨﺪ آنھﺎ را
ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻪ و اﯾﻦ ﮐﻼم اﻣﺎم ﻋﻤﺮس ﺑﺮای او ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺖ
»ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﮫﺎدتھﺎی ﮐﻪ ﻋﺪهای از آنھﺎ ﺑﺮای ﻋﺪهای دﯾﮕﺮی ﻣﯽدھﻨﺪ ﻋﺎدل
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ  ٤اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻣﻌﻤﺮ ﺑﺼﺮی از اﺑﯽ ﻋﻮام از او رواﯾﺖ ﮐﺮده :و ﮔﻔﺘﻪ» :وھﻮ
ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف«.
اﻣﺎ ﮐﻼمﻫﺎی اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺘﺮض:

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪی در ﮐﺘﺎب » ّ
اﻟﺪرر اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ« درﺑﺎره ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪل
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎدل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺒﺎت را ادا ﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺒﺎﯾﺮ زﺷﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ«.
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺑﻮﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی  ٥در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ«  ٦درﺑﺎره ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ :از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه و دروغ و از ﮔﻨﺎھﺎن و
ﮐﺎرھﺎی ﻣﺒﺎﺣﯽ ﮐﻪ او را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ« و ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﮐﻮﭼﮏ

ّ
اﻟﻤﺴﻮده« )ص .(٢٧٣/
» -١أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ« ) (٣١/١و »
» -٢رﺳﺎﻟﺘﻪ إﻟﯽ أھﻞ ﻣﮑﺔ« )ص .(٣٠ ،٢٥/
 (١٠٦/١) -٣از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب.
» -٤ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ و اﻵﺛﺎر« ) (٣٦٦/٧و در »ﺳﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی« ) (١٥٠/١٠و ﺑﻪ ) (١٠١-١٠٠/١از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
ّ
 -٥او اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐ ﺑﺼﺮی ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ت ) ٤٣٦ھ( ﺷﺮح ﺣﺎل او در »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد«
)» ،(١٠٠/٣اﻟﺴﯿﺮ« ).(٥٨٧/١٧
.(٦١٧١/٢) -٦

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٤٥

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻨﺪﻣﯽ ﻣﺜﺎل آورده ،و ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻣﺒﺎح ھﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﭼﯿﺰی در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﻣﺜﺎل آورده،
رواﯾﺖﻫﺎی درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ:

و از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ ھﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
اﻋﻤﺶ از اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺘﯿﻤﯽ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ـ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﻦ اﻃﻼع داﺷﺘﯿﺪ ھﯿﭻ وﻗﺖ دو ﻧﻔﺮ )ﯾﺎ دو ﭘﺎﺷﻨﻪھﺎﯾﻢ( از ﻣﻦ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ روی ﺳﺮم ﺧﺎک ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﯽ
از ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و ﻣﻦ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ روﺛﻪ .١
و اﻋﻤﺶ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﻤﯿﻤﯽ از ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :روزی ﺗﻌﺮﯾﻒ
زﯾﺎدی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺮدم و او ﮔﻔﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺟﺰ او اﻟﻪ و ﭘﺮوردﮔﺎری ﻧﯿﺴﺖ
)اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ(  ٢را ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﺎک را ﺑﺮ روی ﺳﺮم ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ«  .٣و ذھﺒﯽ در
»اﻟﻨﺒﻼء«  ٤ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :از ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ« و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻘﻤﻪ از اﺑﯽ درداء  ٥رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس را از ﮐﯿﺪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ« و از ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺮﻣﺎنروا ﮐﻨﻢ اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ را ﺣﺎﮐﻢ
ﻣﯽﮐﺮدم«  ،٦و دوﺑﺎره درﺑﺎره او ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﻪ روش ﻋﻤﺎر ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻨﺶ
 -١اﻟﺒﺴﻮی در »ﻣﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﺎرﯾﺦ« ) (٥٤٨/٢و ﺣﺎﮐﻢ در »اﻟﻤﺴﺘﺪرک« ) (٣٢٦/٣اﯾﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢در )أ( و )ی( ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺤﯿﺢ آن در ﻣﻨﺒﻊھﺎی آﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣اﻟﺒﺴﻮی ) ،(٥٤٩/٢و اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در »اﻟﺤﻠﯿﺔ« ).(١٣٣/١
.(٤٩٥/١) -٤
 -٥اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﺎری از ﻃﺮف ﻣﺼﻨﻒ /اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺑﯽ اﻟﺪرداء در »ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری«
)ﻓﺘﺢ(  ... (١١٤/٠٧ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﺎرﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ را از ﮐﯿﺪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.
 -٦اﺣﻤﺪ ) ٧٦/١و  (...و ﺗﺮﻣﺬی ) (٦٣٢/٥و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (٤٩/١از ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎرث )اﻷﻣﻮر( از ﻋﻠﯽس.
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎرث از ﻋﻠﯽ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ« و
ﺣﺎرث ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ او را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

١٤٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«  ،١و دوﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده÷ ؛ »ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ راﺿﯽ ﺑﻮده
ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺮای اﻣﺘﻢ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ھﺴﺘﻢ«  .٢و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
او ﺻﺤﯿﺢ و ارزش واﻻی دارد.
و اﮔﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﺠﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﺎن او آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روی ﺳﺮ او ﺧﺎک
ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر در ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ ﺧﻄﺎی از آنھﺎ
ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!
و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ،ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮐﺮده :ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻣﻨﺎﻓﻖ
٣
اﺳﺖ؟
و ﮐﻼم ﺣﺬﯾﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰﮐﯿﻪ )ﮔﻮاھﯽ دادن ﺑﺮ ﺷﺮاﻓﺖ ﮐﺴﯽ( او ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ
را ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  ،٤و ﻋﻤﺮس از ﻧﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ در اﺳﻼم اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪ
ﭼﻮن او ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺮی اﺳﺖ و در او ﻧﻔﺎق وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﺮی
ﺑﻮدن اوس آ ﮔﺎھﯿﻢ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎی زﯾﺎد و ﺻﻔﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای را ﺑﺮای او
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ او از ﻧﻔﺎقھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺨﻠﻒ در وﻋﺪه ،و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ
» -١ﺗﺮﻣﺬی« ) (٦٣٠/٥و ﺣﺎﮐﻢ ) ،(٧٥/٣از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ
اﯾﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺪرم از ﭘﺪرش از ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ از اﺑﻮاﻟﺰﻋﺮاء از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ )ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ( اﺳﺖ ،از
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﮐﮫﯿﻞ ﺑﻪ آن اﻃﻼ ع دارم ،و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ« و ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺳﻨﺎده ﺻﺤﯿﺢ« و ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ
واه«
اﺳﺖ» :ﺳﻨﺪه ٍ
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد :ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ،اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮه »اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺑﺎ رﻗﻢ ).(١٢٣٣
 -٢ﺣﺎﮐﻢ آن را در (٣١٨/٣) :ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ )اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ و آن
دو اﯾﻦ را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ( و ﺣﺎﮐﻢ و ذھﺒﯽ اﯾﻦ را ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺷﺎھﺪی از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ
ّ
اﻟﺪرداءش دارد.
 -٣ﺛﻮری و اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﯾﻦ را از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده
و آن را از ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺻﻮل رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤ﻓﺴﻮی در »ﺗﺎرﯾﺨﺶ« ) (٧٦٩/٢و آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺸﺘﻪ و ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان« ) (٢٩٧/٢آن را رد
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ »ﮐﻨﺰاﻟﻌﻤﺎل« )» ،(٣٤٤/١٣اﻟﺴﯿﺮ« ک ).(٣٦٤/٢
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اﻣﺎﻧﺖ و دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن وارع ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮهای
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﻮﭼﮏ ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ و ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﻪ آن اﻃﻼع ﻧﺪارد ،و ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ھﻢ دﯾﮕﺮان  ١ﺑﮫﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﯿﺐ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .،و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻤﺮس اﯾﻦ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ ھﺸﺪار دھﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮد را
ﺑﻌﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﺣﺴﻨﻪ ﻗﺮار داده ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
ﻋﻤﺮس در ﺗﻘﻮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻔﺲ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺸﺪت اﻋﻤﺎل ﺧﻮدش را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داری؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :٢
ﺻﺎﻟﺢ ھﺴﺘﯽ ،اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺧﻄﺎر ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺗﻮ را ﺑﻪ راه درﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺮا در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﻦ را ﺑﻪ راه درﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ  ،٣ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آن دو
ﮔﻔﺘﻨﺪ :و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ و اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺟﻮاب
اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﯿﺎء ﮐﻮﭼﮏ ﻋﻠﻤﺎ را ﻟﮑﻪدار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽدھﺪ ،اﺷﯿﺎء
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﻣﺮﺗﮑﺐ دروغ
ﻋﻤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ،ﮐﻪ أﺳﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ رواﯾﺖ
ً
ﮐﺮده از ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۰را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﮫﻞھﺰار ﻧﻔﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﭙﺲ آنھﺎی ﮐﻪ از آن ﭼﮫﻞ ھﺰار ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدهاﻧﺪ در
ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ  ٥و ﺑﯿﺴﺖ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﺲ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ راوﯾﺎن؛ اھﻞ ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ« اﻧﺘﮫﯽ.
ﻣﻘﺼﺪ دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ و رواﯾﺎن ﺳﻨﺖ:

 -١در »اﻷﺻﻞ« »ھﺬاﻟﻐﯿﺮ« اﺳﺖ! و آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در )ی( و )س( اﺳﺖ.
 -٢در )أ( »ﻗﺎل« و آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ در )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در »اﻟﺮﯾﺎض ّاﻟﻨﻀﺮة ﻓﯽ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺸﺮة« ) (٣٢٥/١ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻣﺤﺐ ﻃﺒﺮی اﺳﺖ.
 -٤ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺺ در »ﻣﺪﺧﻞ إﻟﯽ اﻟﺼﺤﯿﺢ« )ص  (١١٢-١١ /ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم از
ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺎﺳﺮﺟﺴﯽ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺷﺮ ح داده.
 -٥ﯾﻌﻨﯽ )دوﯾﺴﺖ(.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﻣﻘﺼﻮد از آوردن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ و راوﯾﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ
آنھﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
آنھﺎی ﮐﻪ زﯾﺎد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ادﻟﻪ زﯾﺎدی ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻪ ھﺸﺘﻢ :رد ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻨﮑﻪ در رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده:
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﺮاد ﮐﺮده ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ اھﻞ ﺳﻨﺖ و راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼم و اﻓﺮاد اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺷﮏ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد.
ﭼﻮن آنھﺎ در ھﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﺮ ﺣﺴﻦ رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺟﻤﺎع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ وﺟﻮب اﯾﻦ ﺣﺴﻦ رﺟﻮع ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ در ﺗﻤﺎم اﺣﻮال ،و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﻠﮑﻔﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ اﺣﻮال ،و ﻣﻌﺘﺮض در ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ اﻓﺮاط ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺑﺸﮏ
اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،او در ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و در
ﺗﻤﺎم ﻃﺮقھﺎ ﺷﮏ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،او از ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم :ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮده ،و واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮی ﺑﻮدن راوﯾﺎن آنھﺎ از ﻓﺴﻖ
ﺗﺄوﯾﻞ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ( ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮐﺜﺮ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ﻣﺮﺳﻞ
اﺳﺖ ،و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﺄوﻟﯿﻦ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﺮدی از آنھﺎ ﺗﺄوﯾﻞ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ آنھﺎ را ﻗﺒﻮل دارد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
و اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻔﺼﻞ آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﺳﻨﺎد آن ﺳﻮد ﺑﺮد و ﺿﺮر ھﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ رﺟﻮع ﺷﻮد) ،ﻧﺰد آنھﺎی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ( ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
درﺑﺎره ﺳﻨﺪ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد ،و آنھﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی درﺑﺎره رﺟﺎل ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ھﻢ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ اھﻞ
اﺛﺮ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ،ﭼﻮن او از ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در
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رواﯾﺖ آن  ١ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮده ،و
ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ
ً
آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻄﻠﻘﺎ راهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﺴﺘﻪ  .٢ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﮏ
داﺷﺘﻪ ،و ﮔﻔﺘﻪ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﺸﮑﻞ  ٣اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ در ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ ﺷﮏ ﺷﺪه ،ﭼﻮن در آن ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ﻋﺎم و
ﺧﺎص وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﺎمھﺎی ﻗﺮآن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت ﺳﻨﺖ
آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و او راهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﻓﻘﻂ ﻋﺮب ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺤﻮﯾﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ و ﻏﯿﺮﻋﺮب ﺗﻔﺴﯿﺮآن را
ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ و ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﻐﺖ و ﻋﺮﺑﯽ  ٤ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﺳﺘﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ،و ﺻﺤﺖ آن دو را از ﻃﺮﯾﻖ اھﻞ ﻟﻐﺖ و اھﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮده ﮐﻪ اﺗﺼﺎل رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺰم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن را از
داﯾﺮه ﺷﮏ ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ :ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖھﺎی آنھﺎ ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن
ﮐﻼﻣﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮏ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﮐﻼم آنھﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ.
 -١در )س( و »رواﯾﺘﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ اﺻﻞ »ﻓﯽ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﻨﯽ« آﻣﺪه ﮐﻪ اﻇﮫﺮ اﺳﺖ.
 -٣در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
»اﯾﻦ و ﻣﺎﺑﻌﺪش را در ﮐﻼﻣﺶ ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ از ﮐﻼﻣﺶ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و در رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎورده و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اوﺳﺖ» :اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آن اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،و
ً
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آ ﮔﺎه ﺑﻮدن ،و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﺸﺪت ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ«
ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای اﯾﻦ دﻋﻮی ،ﺳﭙﺲ درﺑﺎره اﺋﻤﻪ ﻟﻐﺖ ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺪاﻟﺖ آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺗﺼﺎل ﮐﺮدن رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ آنھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت او ﺑﻮد .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ آﻧﺴﯽ.
 -٤در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺑﯿﻪ» :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ظ« را ﻧﻮﺷﺘﻪ و در )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در اﺻﻞ ﮐﺘﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺲ ﻧﺎﺳﺦ آن را ﺟﺪا ﮐﺮد ه و ﺑﺎ رﻣﺰ )ظ( ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی اﯾﻦ ﮐﻼم را ﻧﮕﻔﺘﻪ و ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ  ١اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﺑﺠﺰ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﻗﻮل ﺛﻘﺎت راھﯽ دﯾﮕﺮی
وﺟﻮد دارد؟ و در دﯾﻦ ھﻢ ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد و ﺧﺮوج از ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ
وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻼمھﺎی اھﻞ ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدن ﮐﻼم اھﻞ ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻟﻐﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺣﺮام ﺑﺮای ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻋﺮب را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎن ﺑﺎ ﻟﮫﺠﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺣﺪﯾﺚ را
از او ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ را از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻼم
اھﻞ ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد  ٢را ﻣﻘﺒﻮل داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد را ﻣﻘﺒﻮل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ در
ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،٣و ﺑﺠﺰ دﺳﺘﻪای اﻧﺪک ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻐﺪاد ،و اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
آنھﺎ و ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﺷﺪه ﮐﻼم آنھﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺎاﯾﻦ ﮐﻼم آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض
در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺷﺪن ﻓﻘﻂ
ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮن اول ﯾﺎ دوم ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺷﮏ دارد ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺺ اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ]اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ آنھﺎ اﯾﺮاد ﮐﺮده ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آنھﺎ اھﻞ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ[ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ دﻓﺎع و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
واﳊﻤﺪ ﷲ و اﳌﻨﺔ.

وﺟﻪ ﻧﮫﻢ :ﺣﻔﻆ ﺷﺮﯾﻌﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
َ ْ
ْ
ْ ُ َ َّ َ ْ ٌ َ
� يُو�] ﴾٤اﻟﻨﺠﻢ.[۴-۳ :
﴿ َو َما َ�ن ِط ُق ع ِن ال َه َوى ٣إِن هو إِ� و

 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( »ﻓﯽ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢در )أ( و )ی( »ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺜﻘﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ آن در )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
» -٣اﻷﺣﮑﺎم« اﺑﻦ ﺣﺰم (٩٦/١) /و »ﺷﺮح اﻟﮑﻮﮐﺐ اﻟﻤﻨﯿﺮ« ) (... ٣٦١/٢و »اﻹرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل« )ص
.(٥٠-٤٨/

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٥١

»و از روی ھﻮا و ھﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ  ١آن ﺟﺰ وﺣﯽ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﺣﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد«.
و درﺑﺎره وﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
�اف ِظون] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ.[۹ :
﴿إِنا �ن نز�ا ا�ِكر �نا �
»ﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺮآن را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎ ﭘﺎﺳﺪار آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ«.
و اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﻨﺖ آن ھﻢ ﺑﺮ
دوام ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺷﮑﺎل وارد ﮐﺮده و
درون ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ .را ﻣﺸﻮش ﮐﺮده و راه را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻟﻔﻆ آن را ﺧﻮب ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ در آﺧﺮ زﻣﺎن ﻋﻠﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه) :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ را از
ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .از آن ﭘﺲ ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺎن
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ از دﯾﻦ ﻓﺘﻮی
ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«  .٢و ﺟﻮاب آن را
ﻣﯽﺗﻮان از دو ﺟﮫﺖ داد:

 -١ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) (٢٤٣/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٦٧٣اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ در »اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آﻣﺪه »ﻻ ﺗﺰال ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻣﺘﯽ ﻇﺎھﺮﯾﻦ ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﻖ ،ﻻﯾﻀﺮ ھﻢ ﻣﻦ ﺧﺬﻟﮫﻢ ،ﺣﺘﯽ ﯾﺄﺗﯽ أﻣﺮاﻟﻠﻪ و ھﻢ ﮐﺬﻟﮏ« ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ ازﺣﺪﯾﺚ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺑﺨﺎری )ﻓﺘﺢ( ) (٧٣١/٦و ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ -٠١٩٢٠
 (١٩٢٥و اﯾﻦ ﻟﻔﻆ = = ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺣﻤﺪ ) (٤٢٦/٤و اﺑﻮداود ) ،(١١/٣و ﺣﺎﮐﻢ
) (٤٥٠/٠٤و  ...آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻤﻪ آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ّ
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ،از ﻗﺘﺎده از ﻣﻄﺮف از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦس اﺳﺖ و در اﯾﻦ
اﺳﻨﺎد از ﺟﮫﺖ ﺻﺤﺖ درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ّ
ﺣﻤﺎﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺤﺚھﺎی دارد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻨﻌﻨﺔ ﻗﺘﺎده ،ﮐﻪ
ّ
ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد »ﺻﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﺎء« )ص  (١٦٥-١٤٨/ﺷﯿﺦ ﺳﻠﻤﺎن
و »اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ« ﺑﺎ رﻗﻢ ).(١٩٥٩

١٥٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

وﺟﻪ اول :اﯾﻦ در ﻏﯿﺮ از ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﻪ از ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻪ دوم :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ وﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه و آن زﻣﺎن ﺑﻌﺪ
از ﻧﺰول ﻋﯿﺴﯽ÷ و ﻣﺮﮔﺶ وﻣﺮگ ﻣﮫﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺸﺎرت دادهاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ در
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺷﺪه و در »اﻟﺼﺤﯿﺢ«  ١آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ھﻤﯿﺸﻪ
ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺘﻢ ﺑﺮ ﺣﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺟﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
واﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده ،ﭼﻮن آن ﺧﺎص اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺎم ،و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﻤﺮاھﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
و ﺑﺎ ادﻟﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن اﻣﺖ از ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل
دارد اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎدی را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮﯾﺮ ﻧﺮمﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻣﺜﻘﺎل ذرهای ﺧﺮدل اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ
ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ«  .٢و اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻇﮫﻮر ﻣﮫﺪی و ﻧﺰول ﻋﯿﺴﯽ÷ اﺳﺖ ،و ادﻟﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻋﺎم
اﺳﺖ و اﯾﻦ ادﻟﻪ ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
وﺟﻪ دھﻢ :ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺟﺎده:
اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ]ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا[ زﻣﺎﻧﻪ از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ و راوﯾﺎن ﺟﺎﻣﻊ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ و دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﺰﯾﺰ رﺟﻮع ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ اﺳﺖ
]ﮐﻪ ﺑﺮ روی آنھﺎ ﺧﻂھﺎی ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای
ﺻﺤﺖ آنھﺎ اﺳﺖ[ ﻧﺰد اﮐﺜﺮ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻗﺒﻮل
دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮض ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده!
 -١ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢١٣٧ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮاس ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎنس اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٢اﺑﻦ ﺻﻼح اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده» :ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ
ﺧﻮدش در آن رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ وی ﯾﺎﻓﺘﻪ از او ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ «...
»ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص  ٣٥٨٩ /ﺑﺎ »ﻣﺤﺎﺳﻦ«.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٥٣

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ »وﺟﺎده«  ١ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺻﻼح در »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ«  ٢در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﮐﻼم را ﺑﻪ درازا
ﮐﺸﯿﺪه ،و از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﮔﺮوھﯽ از ھﻤﻔﮑﺮان او در ]اﺻﻮل[  ٣ﻓﻘﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و اﺑﻦ ﺻﻼح /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ
]ﻣﻨﻘﻮل[  ٤ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮع اول ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ« .٥
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﻮع اول ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ
ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺺ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﺳﻨﺎد آن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻼم اﺑﻦ ﺻﻼح  ٦اﺳﺖ .و ﻧﻮوی  ٧و زﯾﻦ
اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ را در »ﺗﺒﺼﺮةاش«  ٨ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﺑﻦ ﺻﻼح و ﺑﻌﺪ از او اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻮﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻗﻄﺎن  ،٩و ﺿﯿﺎء ﻣﻘﺪﺳﯽ  ،١٠و زﮐﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ  ،١١و...را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ »وﺟﺎده« ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح ﮔﻔﺖ
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدهای ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ در
زﻣﺎن او اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؟ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش ﺑﻪ
) -١ص .(٣٦٠- ٣٥٨/
 -٢در )أ( )ﻋﻠﻮم( و ﺻﺤﯿﺢ در )ی( و )س( و ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 -٣در )أ( و )ی( »ﺑﺎﻟﻘﻮل« اﺳﺖ! و ﺻﺤﯿﺢ در)س( و »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺳﺖ.
» -٤ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص .(٣٦٠/
» -٥ھﻤﺎن ﻣﺮﺟﻊ« ٠ص .(١٦٠-١٥٩/
» -٦اﻹرﺷﺎد« ).(١٣٥/١
) -٧ص .(٢٣-٢٢/
 -٨ﻗﺎﺳﯽ ت ) ٦٢٨ھ( ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﺑﯿﺎن اﻟﻮھﻢ واﻹﯾﮫﻤﻢ«.
 -٩ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﺨﺘﺎرة« ت ) ٦٤٣ھ(.
 -١٠ﻣﻨﺬری ت ) ٦٥٦ھ( ﺻﺎﺣﺐ »ﺗﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮھﯿﺐ« و ...
» -١١إرﺷﺎد اﻟﻔﻘﯿﻪ إﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ أدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ« ).(٢٧٨-٢٧٥/٢
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آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم اﺳﺖ ،و ﻃﺮق آن را ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ در »إرﺷﺎدش«  ١آورده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﺧﺘﻼف در ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﺮق آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و در ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم( در ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ در در ﺑﯿﻦ اﺋﻤﻪ اﺳﻼم
ﻣﺘﺪاول و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﮫﻢ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮدهاﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن  ٢ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از
ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﻧﺪﯾﺪهام ،و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آراء ھﻤﺪﯾﮕﺮ
را در آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« و از اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻋﻤﺮ رأی ﺧﻮد را
رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺷﺎﻓﻌﯽ و ]ﻧﺴﺎﺋﯽ[  ٣ﺑﺎ اﺳﻨﺎدی ﺻﺤﯿﺢ
آﻧﺮا ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ وﺻﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
اﺳﻼف ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺟﺎده را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ:

و ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺮض ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻣﺬاھﺐ ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ از زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب »ﺻﻔﻮة اﻻﺧﺘﯿﺎر« در اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ]و[  ٤ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺮد ﺧﻂ او ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ھﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم اﯾﻦ دو ﺣﺎﻓﻆ) :ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ادﻋﺎی اﺟﻤﺎ ع ﺻﺪر اول ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و از
آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ »وﺟﺎده« ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﻣﻨﺼﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و از آنھﺎﺳﺖ :اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ،او در »ﻣﻌﯿﺎر«  ٥ﮔﻔﺘﻪ :ﺟﺎﯾﺰ

 -١در »إرﺷﺎد« )ﺣﺎﻓﻆ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﻓﺴﻮی.٩
 -٢در »إرﺷﺎد« )ﮐﺎن اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج( اﺳﺖ.
 -٣در »اﺻﻮل« ﺗﺎﺑﻌﻮن اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ آن در »إرﺷﺎد«اﺳﺖ.
 -٤از )س(.
ّ
 -٥و ﻧﺎم آن »اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻘﺮاﺋﺢ ّاﻟﻨﻈﺎر ﻓﯽ ﺷﺮح ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷدﻟﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫﺔ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ« ﮐﻪ دو
ﻧﺴﺨﻪ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رﻗﻢ ) ١٤٨٧ـ ﻓﻘﻪ( اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن اﮔﺮ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﺻﺤﺖ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ» :و اﯾﻦ رأی
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺧﻄﯿﺐ رازی  ١آن را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ«
ّ
.اﻣﺎ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﮔﻔﺘﻪ» :ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ رواﯾﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺳﻨﺪ آن
ﻇﻨﯽ اﺳﺖ «.و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ در ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻘﯿﺎن  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ و ﭘﺪرم
اﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻋﻤﻞ و رواﯾﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد و اﯾﻦ را از اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده« و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ در »ﺻﻔﻮة« و ...اﯾﻦ را
٤
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ  ٣ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ در »ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رأی ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺤﻤﺪ و اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ
ً
ﻣﺤﺪﺛﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻼﺻﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻔﺼﻼ آن را
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ آن را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ[ .«٥
اﻣﺎ او در »اﺣﺘﺠﺎج« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺪون اﻧﮑﺎر اﺣﺎدﯾﺚ را از ﮐﺘﺎبھﺎ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن
و ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و آنھﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج و ھﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺘﻤﺪ«  ٦ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،و ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ دﻟﯿﻞ آورده و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زﯾﺪ در » ّ
اﻟﺪرر اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﯾﻦ ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻂ او ﯾﺎ ﺧﻂ
اﺳﺘﺎدش را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ
رواﯾﺘﺶ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﯾﺎ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﻂ او ﯾﺎ ﺧﻂ اﺳﺘﺎدش اﺳﺖ و ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ رواﯾﺘﺶ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ« و ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻪ
 -١او :ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ رازی ،ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﺸﮫﻮر ت ) ٦٠٦ھ( ﺻﺎﺣﺐ »ﻣﺤﺼﻮل« و . ...
» -٢ﻋﻘﻮد اﻟﻘﯿﺎن ﻓﯽ اﻟﻨﺎﺳﺦ و اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن« ،ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ رﻗﻢ )١٩٢
ـ ﺗﻔﺴﯿﺮ( و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﺒﺮوز ﯾﺎ ﻧﺎرﻗﻢ )» (١٦٣ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص .(٦١٤/
ﮐﺮاﻣﻪ ُ
 -٣او ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
اﻟﺠ ْﺴﻤﯽ اﻟﺒﯿﮫﻘﯽ اﺑﻮﺳﻌﺪ ،ﺣﻨﻔﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ زﯾﺪی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت
زﯾﺎدی دارد ،ن ) ٤٩٤ھ( »اﻋﻼم« ).(٢٨٩/٥
» -٤ﺷﺮح ﻋﯿﻮن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺧﻄﯽ اﺳﺖ.
 -٥ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻼب از )أ( و )ی( ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و ﺻﺤﯿﺢ آن در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٣٣٧/١و )س( اﺳﺖ.
.(٦٢٨/٢) -٦
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دھﻢ ﺟﻮاب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
زﻣﺎﻧﻪ از ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ دادهاﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻃﻠﺐ
اﺟﺘﮫﺎد ]ھﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ[ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻋﺬر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻋﺮبھﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺪون اﺳﺘﺎد آن را
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه
ً
ﻗﻄﻌﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در
آﺳﺎنﮐﺮدن و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدن آنھﺎ ﺻﺮف
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟! و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ؟!
و ﻋﻠﻮم ﺳﻤﻌﯽ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻗﺮون أﺧﯿﺮ
ﺳﮫﻞ و آﻣﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ،١و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ وﺟﺎده ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ]ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺮون اول
ﺑﻮدﻧﺪ[ و ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﻢ؟ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻗﻄﺐ
اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی ﮐﻪ در »ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب داد
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﻮام ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﻇﻨﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ً
دﯾﮕﺮ اﺟﺘﮫﺎد و ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻘﻪ در دﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ« واﻗﻌﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﻣﮑﺎن
دارد ﺣﺎدﺛﻪای رخ دھﺪ ،و در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای آن ﻧﺼﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮی ﺑﺎ
اﻗﻮال ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﯿﺖ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﻨﺪ،

 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ
در اﯾﻦ ﮐﻼم او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻗﺮون اﺧﯿﺮ؛ ﭼﻮن اﻓﺮاد ﻗﺮن اول اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮای آنھﺎ ﺟﻤﻊآوری
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺴﻨﺪھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﺷﻮاھﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺳﻨﺎدھﺎی آن را ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آنھﺎ اﺳﻨﺎدھﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ
و آن را داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ اﻧﺠﺎم داده ،و اﯾﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮد ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺻﺎﺣﺐ »ﻣﻨﺎر« ﻣﻘﺒﻠﯽ /ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻓﺘﻮا
درﺳﺖ را ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﺰﯾﺪهای از آنھﺎ را ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻤﻊآوری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆﻟﻒ »ﺗﻠﺨﯿﺺ« و  ...ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﻼﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﺪاری.«/
 -٢و آن ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ در اﺻﻮل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺷﯿﺮازی ت
) ٧١٠ھ( آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺎم اﺻﻮل و ﻋﻘﻠﯿﺎت ﺑﻮد.
»ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن« )ص  (١٨٥٣/و ﺷﺮح ﺣﺎل او در »اﻟﺪرر اﻟﮑﺎﻣﻨﺔ« ).(٣٩/٤
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اﯾﻦ و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ١ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ
در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻤﺮاھﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻔﺘﯽ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،و ﺷﮑﯽ ھﻢ
ّ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﻘﻠﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﻣﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺴﯽ را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮی
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻢ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از آنھﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ٢ .واﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻋﻠﻢ.
وﺟﻪ ﯾﺎزدھﻢ :ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد:
اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ]ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا[ از ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﻋﻠﻢ و ھﺪاﯾﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ از اﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ راه ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ
ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻘﻠﯿﺪ آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻟﯿﻞ ،و دﻟﯿﻞ ھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آنھﺎ آ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ از ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﺢ آن اﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ
اھﻞ ﺳﻨﺖ :اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ در »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«  ،٣و ّ
]ﺷﺮاﺣﻪ[  ٤ﭼﯿﺰی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﻘﺘﻀﯽ آن ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻼﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده،
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺠﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ:

 -١ﺑﺤﺚ آن ﮔﺬﺷﺖ )ص .(٤٦/
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎی ذﯾﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ:
»و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪ اﺳﻢ ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﺑﺮ او ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ
ً
ﻇﺎھﺮا ﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺬاھﺐ در ﺗﻤﺎم ﻗﺮنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺬاھﺐ اﺋﻤﻪﺷﺎن ﺑﺮای ﻋﻮام ﻓﺘﻮی
دادهاﻧﺪ و اﺟﻤﺎع ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺮاد از آنھﺎی
ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺟﺎھﻼﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام را از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻪ در اﺟﺘﮫﺎد
و ﻧﻪ در ﺗﻘﻠﯿﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ھﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺷﺎﻣﯽ /ﺗﻌﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ از دو
ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﺋﻤﻪﺷﺎن ﻓﺘﻮی ﻧﻤﯽدھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد آنھﺎ اﯾﻦ
از ﺧﻼﻓﺶ راﺟﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل آنھﺎ ﻣﻘﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﺋﻤﻪﺷﺎن ﻓﺘﻮی دھﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﻓﺘﻮی ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﺮﺟﻮح ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎھﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﺘﺄﻣﻞ
اﺳﺘﺎد ﻣﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺪاری.
 (٣٥٠/٣) -٣ﺑﺎ ﺷﺮح اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ.
 -٤در )» (١وﺷﺮﺣﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از )ی( و )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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و اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﻘﻠﺪ آورده؛ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻮن ادﻟﮥ ﻧﺺ و اﺟﻤﺎع آن ﺑﺮ آن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
و ﺑﯿﺎن آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ َ
﴿ف
اس�لوا أهل ا�ِك ِر إِن كن ُت ْم � �عل ُمون] ﴾٧اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۷ :
»از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺎرض ﻧﺪارد و
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارد ،و اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻨﺪ:
اول آنھﺎ :ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه و ﻣﻌﺎرض و ﻣﺨﺼﺺ ﻧﺪارد ،و ﺑﺮ اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﻮاﺗﺮش آن را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ راھﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
و دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ و
ﻟﻐﻮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺪﯾﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ آن ھﻢ اھﻞ اﺟﺘﮫﺎد
ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :دﻻﻟﺖ ﮐﺮدن آﯾﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﯿﺎز
ﻧﺪارد .،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﯽ آن ﻣﺸﮑﻞ و اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻟﻔﻆ )ﺳﺆال( از اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﻣﻔﻌﻮل
ﻧﯿﺎز دارد ،ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺮف ﺟﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ) :ﺳﺄﻟﺖ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ( و ﮔﺎھﯽ ﺑﺪون

واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ) :ﺳﺄﻟﺖ اﻷﻣﲑ ﻣﺎﻻﹰ وﺳﺄﻟﺖ اﻟﻌﺎﱂ دﻟﻴﻼﹰ( ،ﭘﺲ ھﺮ وﻗﺖ اﯾﻦ را ﻓﮫﻤﯿﺪی ﺑﺪان

ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ اﻗﻮال ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ اﯾﻦ
اﻣﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد از ادﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺷﺎﯾﺪ ّأدﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺬاھﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮ
ادﻟﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺳﺆال از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده:
ُ
َّ
ُ
ْ َ َ ُ
﴿اتب ِ ُعوا َما �ن ِزل إِ�ْ� ْم م ِْن َر ّ�ِ� ْم﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۳ :
»از ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ از اھﻞ ذﮐﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻔﮫﻮﻣﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻊ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ]اﻗﻮال[  ١ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﮫﻮم ﻗﻮاﻋﺪ ّ
ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ :اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮاد :ﺳﺆال درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ ﭼﻮن در اول آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و
ﻋﺮف ﻋﺮب ﻣﻘﺘﻀﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮاﯾﻦ ھﻢ ذھﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮق
ﻣﯽدھﺪ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َْ ْ َ ْ ُ َْ ّ ْ
ً ُ
ك إِ� رِ َجا� ن ِ
و� إِ� ِهم ف
اس�لوا أهل ا�ِك ِر﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۷ :
﴿وما أرسلنا �بل
»ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﻣﺮداﻧﯽ را ﻧﯿﻨﮕﯿﺨﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ«.
اﯾﻦ ﺑﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ رﺳﻮﻻن ﻣﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) :واﺟﻬﺖ اﻟﻴﻮم اﳋﻠﻴﻔﺔ وﺳﻞ وزراﺋﻪ( )اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻼﻗﺎت

ﮐﺮدم و وزﯾﺮاﻧﺶ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ( و ﻣﻔﮫﻮم آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه زﻣﺨﺸﺮی در »ﮐﺸﺎف«  ٢آن
را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻋﻠﺖ آن آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﻋﻠﺘﺶ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﯿﻮه اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ]اﺷﮑﺎل[  ٣را ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﯿﺎن
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﯾﻦ آﯾﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﺼﺮ ﻧﺸﺪه ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ آن رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻼم وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﻔﻆ
ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ آن ﺧﺎص ،و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻟﻔﻈﺶ ﻇﺎھﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در آن ﺣﺬف وﺟﻮد دارد
و ﻣﻌﻨﯽ آن ھﻢ ﺧﺎص اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺎم ،ﭘﺲ ﺗﻔﺎوﺗﺸﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﺑﺮای ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﻮن ادﻟﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻤﺎع ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻼمھﺎی ﻇﺎھﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ از
 -١در )أ( و »اﻷﻓﻌﺎل« اﺳﺖ! ﮐﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ.
.(٤/٣) -٢
 -٣در )أ( »اﻹﻣﮑﺎن«! و آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از )ی( و )س( اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﻌﻨﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻟﻐﺖ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺦ و ﻋﺪم
ﻣﻌﺎرض و ﻋﺪم ﻣﺨﺼﺺ ھﻢ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻣﻌﺘﺮض اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ از ﻋﻠﻢ
ﻟﻐﺖ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ از آنھﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آ ﮔﺎھﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و راهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮع
آنھﺎﺳﺖ از ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺧﺼﻢ ﺑﺮﻣﻘﺘﻀﯽ اﺷﮑﺎﻟﺶ ﺗﮑﻠﯿﻒ را ھﻢ از
ﺟﮫﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ھﻢ از ﺟﮫﺖ اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺟﻪ دوازدھﻢ :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮھﻢ ﮐﺮده ]از ﺑﺎﻃﻞ  ١داﻧﺴﺘﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن راهھﺎی آن[ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﻠﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮدم
اﻧﺴﺎنھﺎی ﺟﺎھﻠﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و آنھﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ از
دﯾﻦ ،ﻓﺘﻮا ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺸﺎﻧﻨﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ«  ،٢و ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه و آﻧﭽﻪ ﻻزم
ﻣﯽآﯾﺪ از ﮐﻼم اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻮم ﺑﺠﺰ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ھﻢ ﺑﺪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آن دﻟﯿﻞ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺖ
ﻣﻦ ﺑﺮ راه ﺣﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺟﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ٣و اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻌﻨﯽ آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ آﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮوس آﻣﺪه ھﻨﻮز وﻗﺖ آن ﻧﯿﺎﻣﺪه واﻻ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اھﻞ ﻓﺘﻮی ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﺎﻣﻪ
ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ھﻢ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از اﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻤﺮاه
ﺷﻮﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺟﻮاب ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد و
راه آن را دﺷﻮار ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و در داﺧﻞ ﺷﺪن در آن راه ﺗﺸﮑﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد و
 -١در )س( )إﺑﻄﺎل( اﺳﺖ.
 -٢ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.
 -٣ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٦١

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اراده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در آن راه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺸﻮش ﮐﻨﺪ و
ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺳﺆال او ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮد  .١اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺑﻮد آنھﺎ را از ﺟﻮاب ﺟﺪا ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ادب ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺎرﻋﻪ داﺷﺖ از ﺟﻮاب ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺟﺪل ﻣﻘﮫﻮر ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮری
ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ادﺑﯽ.
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ -آﺳﺎن ﺑﻮدن ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ:
ﺗﻮﺻﯿﻪ اول:

اﮔﺮ ﺳﺆال ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ آﺳﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
از اﺳﻠﻮبھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻣﻮر دل ﺑﺨﻮاھﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ّ
ﺣﺪ و
اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد ،و ﺟﺎری ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن
ﺑﺮھﺎن ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﺺ ﺷﺮﯾﻌﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﺑﺎ ﮐﯿﻠﻮ و وزن و ﻣﺴﺎﺣﺖ و...
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﻓﻘﻪ ﺑﺮای او آﺳﺎن اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ،ﺑﺮای او ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺸﺪه ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﭘﺎ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد و اوﺿﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درون ﭘﺎﮐﯽ دارﻧﺪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن رﻏﺒﺖ
دارﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ
ﺑﻪ آن اﺣﯿﺘﺎج دارﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ...آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،و درﺟﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎﻧﯽ و
ﺳﺨﺘﯽ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺮدم ھﻢ در زود ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ دﯾﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﮐﺠﺎ و آن ﮐﺠﺎ؟ و اﻧﺴﺎنھﺎی ﮐﻪ ﺑﯽﺟﻨﺐ و
ﺟﻮش و ﺟﺎھﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ ﻗﺼﺎﯾﺪ و ﺧﻄﺒﻪھﺎ را ﺑﺪون
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﮔﻔﺖ و ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺖ؛ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ او ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی
زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮده و ﺧﻮب ﮐﺮدن ﮐﻮر ﻣﺎدرزاد و ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﺲ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد) :ﮐﻪ در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ(
»اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ او اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻒ /در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«
ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﮫﻤﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ از آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و آنھﺎ را در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« در اول
آورده ﺑﺨﻼف اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ آﻧﺴﯽ.«/
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺗﺮﺳﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی آﺳﺎن ﺑﺪون ﻣﻨﺎﻇﺮه و
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی دﻟﯿﺮ و ﺷﺠﺎع را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ و ﻧﺤﻮ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ و ﺗﻼﺷﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ
ﻋﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ,ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آنھﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آنھﺎ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و
ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ و ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ درک و ﻓﮫﻢ و ﻓﻘﻪ و ﺣﮑﻤﺖ
داده ﺑﻮد از آنھﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪش ھﻢ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻋﻠﯽس
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ،و ﻣﻌﺎذ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮﯾﻦ ،و َأﺑ ّﯽ ﻗﺎریﺗﺮﯾﻦ ،و اﺑﻮھﺮﯾﺮة ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ ،و ﺧﻠﻔﺎ
ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﯾﻦ ،و زﯾﺪ درﺑﺎره ارث آ ﮔﺎه ١ﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ْ َ ُّ ُ َ َّ ْ ْ َ
َ ْ
الر ُسل فضل َنا َ�عض ُه ْم � َ�ع ٍض﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۵۳ :
﴿ت ِلك
»اﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی دادﯾﻢ«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
ْ
ََ
َ َ َ ُ ًّ َ ْ
﴿�ف َّه ْم َناها ُسليْ َمان َو� آتي َنا ُحك ًما َوعِل ًما﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۷۹ :
»ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﮫﻤﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از آن دو داوری و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ«.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ داود و ﺳﻠﯿﻤﺎنإ در ﻧﺒﻮت ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ﻓﮫﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ و آن ﺑﯿﺎن و ﻓﺼﺎﺣﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آن ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ از ﺳﺨﻦ ﻓﯿﺼﻠﻪ دھﻨﺪه  ٢ﮐﻪ ﺑﻪ داود
داده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﯽ درﺑﺎره ﺑﺮادرش÷:
ُ َْ
ً
﴿ه َو أف َص ُح م ِِّ� ل َِسانا﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[۳۴ :
»ﺑﺮادرم ]ھﺎرون[ ﮐﻪ از ﻣﻦ زﺑﺎن ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ و ﻓﺼﯿﺢﺗﺮی دارد«.

 -١رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ درﺑﺎره ﺗﺮﺟﯿﺢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :أرﺣﻢ أﻣﺘﯽ ﺑﺄﻣﺘﯽ أﺑﻮﺑﮑﺮ  (...وﺟﻮددارد ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر و
ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
َْ
ْ
ْ
ْ
َ
ََ ََ ْ َ
َ َ َ َْ ُ ُ َ ََْ ُ
٢
اب] ﴾٢٠ص.[٢٠ :
 ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ﴿ :وشددنا ملكه وآتيناه ا� ِكمة وفصل ا�ِط ِ»و ﺣﮑﻮﻣﺖ او را اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺪو ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دادﯾﻢ و ﻗﺪرت داوری ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و
ﻋﺎدﻻﻧﻪاش ارزاﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ«.
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ﻣﺪار ﺗﻔﺎوت در ﻓﻀﺎﺋﻞ:

و ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوتھﺎ ﺑﺮ آن دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ اﺣﻮال ﺑﻪ آن
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻔﺎوت در ﻓﮫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ،و ذھﻦ روﺷﻦ ،ﻃﺒﻊ ﻣﻌﺘﺪل ،و
ذوق ﺳﺎﻟﻢ ،و ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﺒﺎدیء ﺷﻨﺎﺧﺖھﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻀﺎﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اوﺻﺎف ﻣﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﯿﺮه و ﻃﺎﯾﻔﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ارﺟﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺑﮫﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺻﻔﺖھﺎی زﯾﺒﺎ و آراﺳﺘﻪ
دﯾﮕﺮ ،و در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺿﺎﻓﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺳﺮودهاﻧﺪ) .ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
ﻧﺪﯾﺪهام ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدان ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ھﻨﮕﺎم ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺣﺘﯽ ھﺰار ﻧﻔﺮ از آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و اﺑﻦ درﯾﺪ  ١ھﻢ ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ را در ﺑﯿﺘﯽ آورده )ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﺰار ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﻨﻔﺮ اﺳﺖ
و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ اراده ﮐﺎرھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮم را در ﺿﻤﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ) ،ﻣﻀﻤﻮن آن در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(:
ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯽ ﺑﻌﺪ ھﺴﺘﯽ
و در ﺻﻮرت ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
و در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه» :اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ درﻣﺎﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺷﺘﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﺪ«  .٢و در ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه» :ارزش اﻧﺴﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻗﻠﺐ او
اﺳﺖ« .٣
 -١او :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ درﯾﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ت ) ٣٢١ھ( ،و ﺷﺮح ﺣﺎل او در »إﻧﺒﺎه اﻟﺮواة« ) ،(١٠٠/٩٢/٣و
»ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎة« ) (٨١/٧٦/١و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در »دﯾﻮان او« اﺳﺖ )ص  ،(١٣٢/در ﺿﻤﻦ ﺷﻌﺮھﺎی
»ﻣﻘﺼﻮره« آن را آورده.
 -٢اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری )ﻓﺘﺢ( ) (٣٤١/١١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٥٤٧از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ :ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل« )(٣٨٤/٣
آﻣﺪه اﺳﺖ.
) -٣ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل( ).(٣٠١/٣
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻧﺴﺎن آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﻘﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ«  .١و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ در ﻓﻘﻪ آ ﮔﺎه ﺷﻮد
ّ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺤﻮ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ )ﮐﺸﺎف( ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،و ھﺮ
ﮐﺴﯽ درس اﺻﻮل و ﺟﺪل ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻗﯿﻖ و ﻟﻄﯿﻒ آن آ ﮔﺎه ﺷﻮد.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ھﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪھﺎی وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و در ھﻤﻪ
زﻣﯿﻦھﺎ درﺧﺖ زﯾﻨﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶھﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ھﯿﭻ
ﻋﺎﻗﻠﯽ زﯾﺒﻨﺪه ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻠﻮهدادن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را آﺳﺎن
ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺮدم را از ﻓﻀﻞ وﺳﯿﻊ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ھﻤﺖ ھﺎﯾﺸﺎن و ﻃﻤﻊھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ
ﭘﺮوردﮔﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ از ﻓﮫﻢ و
ﻋﻠﻢ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮب دﯾﮕﺮ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدن ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،اﮔﺮ اھﻞ ﻋﻨﺎد
و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .٢
ﺗﻮﺻﯿﻪ دوم:

 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﻤﺪ ) (١٨٣/٥و اﺑﻮداود ) (٦٨/٤و ﺗﺮﻣﺬی ) (٣٣/٥و اﺑﻦ ﺣﯿﺎن »إﺣﺴﺎن« ) (٢٧٠/١و
 ...از ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﻌﺒﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻦ اﺑﺎن ـ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ـ اﺳﺖ از ﭘﺪرش از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﺳﻨﺪ آن
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ و اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﻌﺎذ و اﻧﺲش ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ھﻢ.
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ:
»ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی ﮐﻪ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ :ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺮض ﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اھﻞ اﺟﺘﮫﺎد اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ
اﺳﺖ؛ دﯾﮕﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ دﺷﻮاری آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ھﻢ ﺑﺮای او
آﺳﺎن ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺻﺒﺮ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ او ھﻢ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﻗﺪﻏﻦ ﻧﺸﺪه!! و اﮔﺮ اھﻞ
اﺟﺘﮫﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ او ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ دﺷﻮار ﯾﺎ آﺳﺎن و ﯾﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﻔﯽ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ.
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اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ :ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺣﺞ و ﺟﮫﺎد و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب ﻣﺸﮑﻞ و دﺷﻮار
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻋﮑﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان‡ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺨﻦ
اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و واﻋﻈﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺖ دﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮری ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﻣﺸﮑﻞ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮده را آﺳﺎن ﮐﺮده و درون ھﺎی ﻏﺎﻓﻞ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮده و ﻧﻔﺲھﺎی ﺳﺴﺖ
و ﺑﯽﺣﺎل را ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ واﻋﻈﺎن ﺧﻄﺒﻪھﺎی و واژهھﺎی ﻧﺮم و
ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنھﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﻮده
را آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﮑﺮان دور ﺑﻮده را ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺣﺎدﯾﺜﯽ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،و ھﺮ وﻗﺖ
ﮔﺮوھﯽ )ﺳﺮﯾﻪ( را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﺳﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﺸﺎرتدھﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ«  .١ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺸﮑﻞ و
راه آن را دﺷﻮار و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺘﻮی را ﺑﺮﺗﺮ داده ﺑﻮد ،و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎن
داﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ راه ﺧﺪا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد،
ﭼﺮا ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺪﻋﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰن ﺳﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟! و در آﺧﺮ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﮕﯿﺮم از آﻧﭽﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد دھﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺳﻮد دارد ،و ﻣﺎ را ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﻮم:

از ﺷﺎﺧﻪھﺎی درﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺶ
ﺳﺮ ﺑﺮآورد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ
ﻓﻀﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻨﺖ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ج ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ و ﺣﺲ
ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺒﺎرک او را ،و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،و درﯾﻐﺎ! ﺑﺮای او ﻧﺎﻣﻪھﺎ و دﻻﺋﻠﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﺗﺎ او
را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز دارد و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آرزوھﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ از ﺧﻠﻔﺎ راﺷﺪﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎی ھﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
داد!؟ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اھﻞ ﻋﻠﻢ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺖ واﻻ دارﻧﺪ و ھﻮﺷﯿﺎر
ھﺴﺘﻨﺪ ،و او را ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ را در ﺟﺎی ﺳﺮزﻧﺶ
 -١اﯾﻦ را ﺑﺨﺎری )ﻓﺘﺢ( ) (١٩٦/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (١٧٣٤از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ را ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖھﺎی زﺷﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺮدی و ﺑﺎ ﻋﺎدت ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدی ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ او دادم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﮐﻪ آن
ھﻢ ﺟﻮاب وﺟﻪ اول آن ﺑﻮد و ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن راهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﺳﺪ،
دو ﻣﻮﺿﻮع -درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ راهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

و ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن دو ﻣﻮﺿﻮع آن را اداﻣﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ:
ﻣﻮﺿﻮع اول:

او ]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ[ ﮔﻔﺖ» :و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ]ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻋﺪم اﻣﮑﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ[ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻠﻤﻪ ﻏﺰاﻟﯽ و رازی آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .ﺟﻮاب
او :او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﻼم ﻋﻠﻤﺎ و اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻖ او ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻓﺮا
دھﻨﺪ ،درﯾﻐﺎ! ﭼﻮن ھﯿﭻ ﮐﺲ درﺑﺎره ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن
ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﻏﺰاﻟﯽ و رازی ﺑﻮد ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮھﺎی اﺧﯿﺮ از
رﺟﺎل اﺳﻨﺎد اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻧﻮوی و
ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ]ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ[  .١ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آنھﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻗﺮار
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن راهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،و از ﺟﮫﺖ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ّ
ﺗﻌﺒﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و از ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ و آﺛﺎر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﺪ و ﮐﻼم آن ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ او اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ،ﺣﺘﯽ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﺮض از ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ:
ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﮐﻼم ﻏﺰاﻟﯽ را ﺑﻌﻨﻮان
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﻼم ّاوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع دوم -اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ:

ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ؛ ﻓﺴﺎد و ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ و اﮔﺮ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪادهاﯾﺪ؛ ﺗﻮ ادﻋﺎی ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
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اﺳﺖ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ادﻋﺎی ﺣﻘﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،و ھﯿﭻ اﺑﻄﺎلﮐﻨﻨﺪهای از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻋﺎﺟﺰ ﻧﯿﺴﺖ!!
١
و اوﮔﻔﺖ وﺟﻪ دوم  :ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﺗﺸﺒﯿﻪ و ارﺟﺎء ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ از آن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ از ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ آراء ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ؟ ﻧﻈﺮ اول ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،و دﻟﯿﻞ ﺑﻄﻼن آن ھﻢ
ً
ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ّ
ﻣﺪﻋﯽ آن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻈﺮ دوم :ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو وﺟﻪ ھﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﺪارد.
ً
وﺟﻪ اول :ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدن از ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ رواﯾﺖھﺎی ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻋﻠﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را ﮔﻔﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ،
ً
ﺟﻮاب آن را ﻗﺒﻼ دادﯾﻢ ،و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ اھﻞ اﺳﻼم وارد ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج.
وﺟﻪ دوم :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻤﺪی ﮐﻪ از اھﻞ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ در ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ
اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ و در ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ؛ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻋﺒﺎرتھﺎی اﻣﺎﻣﺎن آن ﻣﺬھﺐ را ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﻘﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﻓﺮدی از آنھﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻠﻒ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮض ھﯿﭻ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارد ،و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﺮده ،ﭼﻮن ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ]ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ[ اﺟﺘﮫﺎد آن ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ،و او ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺟﺘﮫﺎد در ﻋﻠﻢ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ رﺳﺎﻟﻪاش ھﯿﭻ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارد
 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه:
»ﯾﻌﻨﯽ از وﺟﻪھﺎی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﻮد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻣﯿﺮ.«/
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن او ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻠﯿﻪ را ﻗﺒﻮل دارد؛ ﭼﻮن آن
را ﺑﺮای ﺧﻮدش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﻮدش رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ آن را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮرش ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد!؟
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄوﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن ﯾﺎ
ﻣﺮدود ﺑﻮدﻧﺸﺎن و ذﮐﺮ ادﻟﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻦ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ را ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،و ﺑﮕﻮﻧﻪای درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ١ﮐﺮدهام ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،وﷲ اﳊﻤﺪ واﳌﻨﺔ ﻋﻠﯽ ذﻟﻚ.

و دورﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ
ﺷﺮط اھﻞ ]ﺻﺤﯿﺢ[  ٢آورده ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺬاھﺐ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد را و ﻣﺬھﺐ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻪ را در ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺳﻞ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده؟ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ از
ً
ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ؟ و ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن ﻣﺮﺳﻞ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد ﺑﻪ
آن را ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺿﺮورﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺷﻮد ﮔﻔﺖ.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ:

ﮔﻔﺖ :وﺟﻪ ﺳﻮم :ﻣﺘﺼﻞ  ٣ﮐﺮدن رواﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺷﻮار ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ[ ﻣﺸﮑﻮک و ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ؟ او ھﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺷﮏ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ دارد در ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﮐﺎری ﯾﺎ اﻣﮑﺎن آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ادﻋﺎی اﻣﮑﺎن آن را ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﺘﺮاض وارد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮏ ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ،و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ او
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﻮن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی )ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ( را ﺧﺎص ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﯾﺎ دﺷﻮار
ﺑﻮدن! و اﯾﻦ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﻣﺠﺮد وﺟﻮد ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺑﺮ او دﺷﻮار
 -١در )س( »ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢در )أ( »اﻟﺼﺤﺔ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٣در )س( »إﺑﻄﺎل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﺑﻮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ دور ﺑﻮده ،ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،او ﺑﺎﯾﺪ ]ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻼﺣﺶ ﮐﻨﺪ[
ﺗﻼش ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد،
ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﺷﻮار ﺑﻮدن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮ او ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ذاﺗﯽ ،ﭼﻮن
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدھﻨﺪ ،و
اﺳﺘﺎدان آن ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ دوﺳﺘﺪار
ﻋﻠﻢ ھﺴﺘﯿﺪ در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ آن را ﻃﻠﺐ ﮐﻦ و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎن آن دور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺳﻔﺮ ﮐﻦ ،و ﺑﺮ ﭘﮫﻠﻮ ﻧﺸﯿﻦ و ﺑﮕﻮ :راهھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺗﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدهای ﺑﺮ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج آنھﺎ را ذم ﮐﺮده
از اھﻞ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ و ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ!؟ و از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح وﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آنھﺎ ﻧﺺ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او راﺟﺢﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ او اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﻨﺪ
]ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮدش درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد[ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺚ
زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ،ﻣﺴﻨﺪھﺎی ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﺷﺪ را از اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم و
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و درﺑﺎره آنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ از ﻃﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را
ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ارﺳﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ او وارد
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،و ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ در رد ﺻﺤﺒﺖھﺎی او آوردم ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮫﺎر وﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻞ آوردم ﺑﻪ ﻓﮑﺮم ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﺗﻮ ﺑﻪ آنھﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ.
ﻗﺒﻮل ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و اﻗﻮال آن:

ً
ﮔﻔﺖ :وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺟﻤﺎﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
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ﻣﻮاﻓﻖ او در ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺟﻪھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﺼﻮرت
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ آن ﺗﻌﺪﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ھﻢ دارای اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ داده ﺷﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ رأی ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺘﺮض را واداﺷﺘﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﺬاھﺐ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ اھﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ را ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺟﻮاب او آﺳﺎن ﺑﻮد ،و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ :آن ﮐﻼم ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،و
ً
ادﻋﺎی ھﯿﭻ ﮐﺲ از آن ﻋﺎﺟﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ﺿﻌﻒ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺿﻌﻒ داﻧﺴﺘﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاب او را از ﭼﻨﺪ
از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد
ﺟﻮاب آن از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ:
وﺟﻪ اول:

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ اﺻﻮل و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ درﺑﺎرهاش اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ اﻗﻮال
را ﺑﺮای آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﻪ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ دو ﻋﻠﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﯾﻦ را ﺗﻔﺼﯿﻞ دادهاﻧﺪ ،ﮐﻪ
آنھﺎ ھﻢ ﺳﻪ ﻗﻮل در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ :اﺟﻤﺎل را در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻪ در ﺟﺮح ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ وإﻻ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﻮل
ﺷﺸﻤﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ در اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻖ او ﺑﻮد و
اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد وإﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف
ﺑﺰرگ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ؛ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮال را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻇﻨﯽ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻣﺘﻮاﺗﺮی
ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ آﺣﺎدی ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﮑﺮده ،و ﻣﻌﺘﺮض در رﺳﺎﻟﻪاش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎ ﻧﻮآور ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺖ را
دﭼﺎر ﺗﻔﺮﻗﻪ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ ،و در رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺎ اﺳﻠﻮبھﺎی ﻣﻨﮑﺮ و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
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ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺨﺼﻮص
ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻘﺒﻮل و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد
را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺟﻪ دوم:

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮل راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ و ادﻟﻪ زﯾﺎدی
دارد و ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻣﻄﻠﻖ ،واﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ّادﻟﻪ:
دﻟﯿﻞ اول :ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ و
ﺧﺒﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻗﻮل او ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎر اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ دوم :ﯾﺎ ﺻﺪاﻗﺖ او ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده ﻧﺸﻮد دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﺘﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،و
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺼﺪﯾﻖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ او ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
او ﺑﺮده ﯾﺎ ﻣﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺻﺪاﻗﺖ او ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻗﻮل اوھﻢ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،وإﻻ در ﺑﯿﻦ راﺟﺢ و ﻣﺮﺟﻮح ﻣﺴﺎوات اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم :اﮔﺮ ﻗﻮل او را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ او ﺗﮫﻤﺖ دروغ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ و اﻗﺪام
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺣﻔﻆ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ زدهاﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎدل و اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدل و اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺣﺮام اﺳﺖ
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺣﺮام ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
دﻟﯿﻞ ﭼﮫﺎرم :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺷﺎھﺪ ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
راوی ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راوی را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮع اﺳﺖ ،و ﻓﺮع از
ّ
اﺻﻠﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﻮﮐﺪﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺎدت و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺎدل واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ
درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺗﻔﺼﯿﻞ دھﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﺎدل ھﻢ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ در
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻔﺼﯿﻞ دھﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدل در ﺷﮫﺎدت و رواﯾﺖ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ؟
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زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮫﺎدت داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﭼﯿﺰ زﯾﺪ اﺳﺖ ،و از ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ او
اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺳﺆال ﺷﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت آن اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﯾﺪ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ از :ﺧﺒﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ...و
اﯾﻦ ﺳﺆال ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ از ﺷﺎھﺪ ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و زﯾﺎد ﺑﺎ
اھﻞ ﻓﻘﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ در رواﯾﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ راوی ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺑﺎ ﻟﻔﻈﺶ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ
آن را ﺑﺎ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ از
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪون ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻗﻮل او ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،و
ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ واﺟﺐ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎدل ]ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﺪاﻟﺘﺸﺎن[ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻤﺎم
آن دﻻﯾﻞ ھﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﻖ آنھﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن آنھﺎ درﺑﺎره
ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﻢ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ] :ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ھﻢ اﺳﺖ[ ﺑﺸﺮط ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ]ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﺬھﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ[ ﮐﻪ آن ﻓﺮد
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه از ﺗﮏﺗﮏ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﭘﺮھﯿﺰ و ﺗﻤﺎم واﺟﺒﺎت را ادا ﮐﺮده ،و اﮔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اھﻞ اﻓﺮاط اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ ذﮐﺮ ﺷﻮد و اﮔﺮ اھﻞ اﻓﺮاط ﻧﺒﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ از
ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ]و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮏﺗﮏ آنھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد[ و ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺑﯽارزﺷﯽ او ﯾﺎ ﮐﻢ اھﻤﯿﺖدادن او ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ از آنھﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎم
واﺟﺒﺎت ﮐﻪ ﺗﺮک آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮح ﻣﯽﺷﻮد را ادا ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﺮﮔﺰ ﻧﺸﺪه ،ﻧﻪ از ﻃﺮف اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻧﻪ ازﻃﺮف ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎرش اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ذھﻦ آن ﻓﺮد ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎری ﺧﻮد را
از دﺳﺖ دھﺪ ،و اﮔﺮ از او ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ آن را ﺑﻪ ذھﻦ ﻧﻤﯽآورد و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ زﯾﺎد و
ﻣﻄﺎﻟﺐھﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﯿﺎز دارد ،و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را در
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»أﺻﻞ«  .١ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ اﻓﺮاد ﻋﺎدل ،و ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ
دﯾﻨﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﻣﻨﺼﻔﯽ آن را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﮔﺮ ذﮐﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ آن
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ھﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺛﻘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻤﺎل در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﺎﺳﻖ و ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ آن ﺷﺨﺺ راوی را ﺗﻔﺼﯿﻞ دھﺪ ،ﭼﻮن در ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ھﻢ
ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آنھﺎ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،و ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﻪ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال :اﯾﻦ ھﯿﭻ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن ھﺮ ﮐﺲ ﺷﺨﺼﯽ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻗﺒﻮل دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او آن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ،و
ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ھﻢ ﺗﻔﺼﯿﻞ دھﺪ ،و
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن او اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن آن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ او آن را
ً
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ را ﻗﺒﻮل دارد و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ،در ﺗﻌﺪﯾﻞ اھﻞ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪه ﺑﺮ او اﺷﮑﺎل وارد ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺜﺎل آن :اھﻞ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﺶ
ھﻢ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ّ
داﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺬھﺐ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد.
اﺣﺘﻤﺎل اول :ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻏﯿﺮداﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه داﻋﯽ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻋﯽ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم در ﯾﻮماﻟﺸﮏ و
ﻏﯿﺮ آن ..ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺟﻤﺎﻟﯽ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
و اﺣﺘﻤﺎل دوم :در ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او آن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﮕﺮ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او داﻋﯽ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ از آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﻇﻨﯽ ﻋﺪم آن ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮد ،و از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ،ﺗﻌﺪﯾﻞ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

» -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ و اﻟﻘﻮاﺻﻢ« ).(367-365-1 /1
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﻣﺎ ﺟﺮح :ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺟﺎرح زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﮐﺮده ﯾﺎ ...اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺗﻔﺎوت آنھﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ:

ﮔﻔﺖ :وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻋﺎدل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ دو ﻣﺬھﺐ ﺑﺎﻃﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﺮدن آنھﺎ اﮐﺜﺮ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺻﺤﺎح ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اول :ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽس ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﻣﺠﺮوح ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا دوﺳﺖ ﺑﺪار ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و دﺷﻤﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬار آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد«  .١و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ او ﮐﯿﻨﻪای ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺪﺑﺨﺖ« .٢
٣

اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﺑﺮ آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ادرار ﮐﺮد
ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی آن را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ،
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ راوﯾﺎن ﮐﻪ از اﻋﺮاب ﺑﻮدهاﻧﺪ  ،٤ﯾﺎ آن ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ

 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و زﯾﺪ ﺑﻦ
ارﻗﻢ و ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب و اﺑﯽ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری ،و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،و ﻃﻠﺤﻪ و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ و
ﻗﺎص و  ...و ﺣﺎﻓﻆ در »ﻓﺘﺢ« ) (٩٣/٧ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﻦ ﻛﻨﺖ مﻮﻻه ﻓﻌ� مﻮﻻه« ﺗﺮﻣﺬی
و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻃﺮق آن زﯾﺎد اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﻘﺪه ھﻤﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ را در ﮐﺘﺎب
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای آورده اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ ھﺴﺘﻨﺪ«.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ )) (٧٨ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﺤﯿﺤﻪ( رﻗﻢ ) (١٧٥٠و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،از ّزر ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﻧﻪ را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎد را ﻣﯽوزاﻧﺪ! اﯾﻦ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ داد »ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﺑﺲ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻐﺾ ﻣﯽورزد« .« ...
 -٣ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) ،(٣٨٥/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٨٤از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲس آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
» -٤ﺳﯿﺮه اﺑﻦ ھﺸﺎم« ) (٥٦٠/٤و »ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ« ) (٣٨٢/١١و »أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول« ٠ص (٤٤٧/
واﺣﺪی ،و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﺪرر اﻟﻤﻨﺜﻮر« ک ) (٩٠/٦ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ وﻓﺪ )ھﯿﺌﺖ( ﺗﻤﯿﻢ آﻣﺪه ،وﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آنھﺎ
ﻓﺮﻣﻮد:
َ
ْ َُ ُ َ ْ ُ َ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ
ك م ِْن َو َراءِ ْ ُ ُ
�ه ْم � َ�ع ِقلون] ﴾٤اﻟﺤﺠﺮات.[۴ :
ات أ�
﴿إِن ا�ِين �نادون
ا�ج َر ِ
»ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺑﯿﺮون اﻃﺎﻗﮫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ«.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ وﻓﺪ )ھﯿﺌﺖ( ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ .١
ﺟﻮاب آن -و در آن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارد:

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺤﺚ او در اﯾﻦ وﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول:

ﻧﻘﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ وارد ﮐﺮد درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﮫﻮل ﺻﺤﺎﺑﻪش را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ھﻤﻪ آنھﺎ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده ،ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان آن را از
ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
وﺟﻪ اول :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ
اﮔﺮ ﺣﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻻاﻗﻞ ﺣﺮام و ﮐﺎر ﻣﻨﮑﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن دﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﺮ ﮐﺲ ادﻋﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورد.
و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ ﻧﺴﺒﺖ داده ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ اﮐﺜﺮ اھﻞ اﺳﻼم از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻓﻘﮫﺎ و ...اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﺻﺤﺎب  ٢ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه ﺣﺘﯽ در ﻣﺬھﺐ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ.
اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ :اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ از ھﻤﻪ آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺒﺎرت اوﺳﺖ:
)ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺠﺰ آنھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽس ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ﻋﺎدل
ھﺴﺘﻨﺪ( ،و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ :ﻋﺎﻟﻢ و اﻣﺎم آنھﺎ
ﺑﺪون ﻣﻨﺎزﻋﻪ :ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ،او در »ﻣﻌﺘﻤﺪ«  ٣اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﺑﺪان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪاﻟﺖ و ...از ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،اﮔﺮ
 -١ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) (١٥٧/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (١٧از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
» -٢ﺻﺤﺎﺑﻪ« در )س( ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه!
.(٦٢٠/٢) -٣

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص
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ً
ﻇﺎھﺮا ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ]او را ﻓﺮد ﻋﺎدﻟﯽ داﻧﺴﺖ[ و إﻻ واﺟﺐ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮد،
و ﺷﺒﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺳﻼم
اﺳﺖ؛ و ﻇﺎھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎره رؤﯾﺖ
ﻣﺎه ﺑﻪ اﺳﻼم ﻇﺎھﺮی آن ﻓﺮد اﻋﺮاﺑﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد ،و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻇﺎھﺮی اﻋﺮاﺑﯽ
ﮐﻪ اﺧﺒﺎر را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« .ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در:
»ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روزﮔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آنھﺎ اﺧﺘﺒﺎر  ١ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺳﺘﺎﯾﺶ زﯾﺪﯾﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ را:

و اﻣﺎ زﯾﺪﯾﻪ :از ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﮐﻼمھﺎی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
]ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد[ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻼم اﻣﺎم ﺑﺰرگ
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎنس ﮐﻪ در »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﰲ اﳉﻮاب ﻋﲆ

اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﹼﻬﺎﻣﻴﺔ«  ٢آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه از ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ

ﻣﺎ آراء ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،در رأی ﻣﺎ آنھﺎ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ را
دارﻧﺪ ﮐﻪ آراء آنھﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮد و ﯾﺎ در ﻋﻈﻤﺖ و دﯾﻦ ارزش آنھﺎ ﮐﻢ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ
آنھﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ و
ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﻟﻔﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از ﻣﻨﮫﺠﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﻪ
ُ
آن اﻧﺲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ھﻢ دﺷﻮار ﺑﻮد ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ،
آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ در زﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از آنھﺎ راﺿﯽ
ﺑﺎد ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎداشھﺎ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺪھﺪ« ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﺳﺖ و در آن
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮدهام و ﺑﺎ ﺗﻘﯿﻪ ﻏﯿﺮ از آن را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﮑﺮدهام ،ﭼﻪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺒﺐ آن ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎ از رﻓﺘﺎر آنھﺎ ﺑﺮی ھﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ رأی ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ÷ ﻣﯽرﺳﺪ« ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :و در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
 -١در )أ( اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﮐﻪ در آن ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻌﺪ و اﻗﺪی ﺻﯿﻠﺤﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد داده
اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺨﻪھﺎی آن در ﻣﻮزه ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ رﻗﻢ ) (٣٨٢٨ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« ک )ص .(٥٩٤/

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﻂ دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش و ﺑﺮاﺋﺖ از آنھﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج
ﺗﺒﺮی ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ) :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﮑﻨﻢ و ﻃﺎﯾﻔﻪام ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ اﻃﺮاف آن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ و ﺷﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻦ اﺻﺎﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﮐﻼمھﺎی ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ،و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻮد.
و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰهس درﺑﺎره دﻓﺎع از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آنھﺎ ﺑﺤﺚھﺎی
زﯾﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب او دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارم ﺗﺎ اﻟﻔﺎظ او را در اﯾﻦ ﺑﺎره ذﮐﺮ
ﮐﻨﻢ ،و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ«  ١ﺑﺤﺚھﺎ زﯾﺒﺎی را ﺑﻪ آنھﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﺸﺪت از
ﺻﺤﺎﺑﻪ دﻓﺎع ﮐﺮده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﺸﺎﻣﻞ«  ،٢و »اﻻﻧﺘﺼﺎر« آورده اﺳﺖ .٣
اﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از
ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ ﺑﺤﺚ او در ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﺔ اﳌﺴﱰﺷﺪﻳﻦ« ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﺘﺎب را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ دو روز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﻤﺠﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺶ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در »اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب«  ٤و ...آﻣﺪه ﮐﻪ او در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻨﯿﻦ رﻓﺖ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد.
و در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در رواﯾﺖ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ
ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﻨﺼﻮر آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮد
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ از اﺳﺘﺸﮫﺎد ﺑﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪای ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل ھﺴﺘﻨﺪ
» -١اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯽ أدﻟﺔ اﻷﻓﮑﺎر و اﻟﺘﻔﺴﯿﻖ« ﮐﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ دارد و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎد ﺣﺴﯿﻦ
ﺳﯿﺎﻏﯽ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ »ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻨﺒﻊ« »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص  (٦١٨/اﺳﺖ.
» -٢ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﺻﻮل ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ را در آن ذﮐﺮ ﮐﺮده« ﮐﻪ دو ﻧﺴﺨﻪ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ
»ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص  (٦٢٠/ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
» -٣ﮐﻪ در آن از ﻣﺬاھﺐ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺼﺮ در ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﻗﻮل راﺟﺢ از ﻣﺬاھﺐ اﻣﺎﻣﺎن و اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﮫﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ =
= ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺟﺰاء ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ» .ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص  (٦١٧/اﺳﺖ و
ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺻﺤﺎﺑﻪش اﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد.
» (١٥٣/٣) -٤ﺑﺎ ﭘﺎورﻗﯽ اﺻﺎﺑﻪ«.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻋﺎدل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ در ﮐﻼم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ زﯾﺪﯾﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ :آنھﺎ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻣﺠﮫﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ً
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،و
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ و اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ از ﮐﻼم آنھﺎ آ ﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ
آنھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ  ١و ھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻨﻔﯿﻪ و ...ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه
و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺮض ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﻋﺘﺮاض وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ
اﻋﺘﺮاض وارد ﻧﮑﺮده؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺠﺰ ﺟﮫﻞ ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ زدن ،و ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزی و
دﺷﻤﻨﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ واﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.
ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺧﺒﺎر اﻋﺮاب را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ:
وﺟﻪ دوم :ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺣﺴﻦ در »اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ«  ٢از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﮫﺎﺑﻪ ﻣﺠﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از اﻋﺮاب اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از اﯾﻦ
ﮐﻼم ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ،و
ﺧﺒﺮ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺧﺒﺮ او اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد او ]از اھﻞ دﯾﺎﻧﺖ واﻣﺎﻧﺖ ،و ﻣﺤﺪﺛﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل آ ﮔﺎھﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ[ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذھﺒﯽ  ٣اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﻘﺼﯽ
ّ
داﻋﯽ ﺑﺮای آن ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﻪ او وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮد و
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ در رواﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و اﺗﻔﺎق ﺑﺮ اﺧﺮاج ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ در
»ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ« و ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﺎده و ﻏﯿﺮه وﺟﻮد دارد زﯾﺎد اﺳﺖ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ،
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮد درﺑﺎره ﻣﻨﮫﺠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻣﻌﺘﻤﺪ او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﮐﺮده از ﻣﻨﮫﺞ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﻓﻘﻂ رأی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
و اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ اﯾﻦ را از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮد :ﮐﻪ آنھﺎ رأی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻋﺮاب ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ﻧﻮویس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و
) -١ص .(٥٦/
.(٦٢٠/٢) -٢
 -٣ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ در »ﻣﯿﺰان«  (١٠١/٠١٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ دارد ،و ﺑﻪ ذﮐﺎوت و دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺑﺪﻋﺘﺶ
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ(.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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اﯾﻦ را در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ«  ١ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ اﺛﺮ ﺑﺤﺚھﺎی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ ﮔﻔﺖ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
اﺑﻮﻋﻮام ﺑﺼﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﺼﺮی از
اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ]و ﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺑﺎره ﻗﻀﺎوت ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ[ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻧﻮﺷﺖ و
در آن اﯾﻦ ﮐﻼم ﻋﻤﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﮫﺎدت دادن ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺎدل
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﺣﻖ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ در
دوﺳﺘﯽ ﯾﺎ در دﯾﻪ  ٢ﻇﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺮار ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺖ ،ﺣﺪود را
ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای آنھﺎ ﺷﺎھﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ« و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی ﻧﺎﻣﻪ را
اداﻣﻪ داده ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و اﯾﻦ ]ﻧﺎﻣﻪ[  ٣ﻣﻌﺮوف
و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ  ،٤و در آن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ
٥
ﻣﻨﮫﺞ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮادر ]اﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ[

.(١٤٩/١٥) -١
 -٢در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ک »او ﻗﺮاﺑﺔ« اﺳﺖ ﺑﺪل از دﯾﻪ.
 -٣ﺗﺮ )ی( و )س( ،و »ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ و اﻵﺛﺎر«.
» -٤ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ و اﻵﺛﺎر« ) (٣٦٧-٣٦٦/٧و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻻزم اﺳﺖ ﻗﻀﺎة اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ
و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ«.
و در »اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی« ) (١٥٠/١٠ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »و
ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻗﻀﺎوت ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ » « ...ﻣﻨﮫﺎج
اﻟﺴﻨﻪ« ).(٧١/٦
و اﺑﻦ ﺟﻮزی در »اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ« ) (٨٦/١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪای ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آن را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﮑﻢ و ﺷﮫﺎدت را ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﻔﺘﯽ ﺑﻪ آن زﯾﺎد اﺣﺘﯿﺎج
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﻧﺪ و در آن ﺗﻔﻘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ «.و اﺑﻦ ﺟﺰم در آن اﻓﺮاط ﮐﺮده و ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را=
ّ
= ﻋﻤﺮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ او دروغ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﻤﺤﻠﯽ« ) (٥٩/١آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده و
در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٥از )ی( و )س(.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﺮس آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :اﻓﻄﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دو ﺗﺎ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﮫﺎدت
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﻣﺎه را دﯾﺪهاﻧﺪ«.
دارﻗﻄﻨﯽ  ١و ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪ» :آن اﺛﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ« .٢
اﺑﻦ ﻧﺤﻮی اﯾﻦ را در »ﺑﺪراﻟﻤﻨﯿﺮ« و »ﺧﻼﺻﻪ« را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ٣و .٤
و از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻋﻠﯽس ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ :او ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ آنھﺎ اﺗﮫﺎم وارد ﻣﯽﺷﻮد را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽداد ،اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آنھﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﮐﺮد .و اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر از زﯾﺪﯾﻪ اﯾﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺎم اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ]ﻧﯿﺰ[ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺰد ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و
ّ
ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ اﯾﻦ را در »ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ«  ٥ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ« و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﮫﻤﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺪ
دادن ﺑﺮای ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﮫﻮل اﻟﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻇﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﻋﺘﺮاض و ﺟﻮاب آن:

اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﯾﻦ ﺧﻼف ﻣﺬھﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ راوی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺒﺮ او را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ:
وﺟﻪ اول :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ از آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ از اﻋﺮاب ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻪ دوم :آنھﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﻮءاﻟﻈﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :او ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ،و ﺳﻮءاﻟﻈﻦ در ﻣﻮرد ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و
ً
ﻋﻠﯽس راوی را ﻣﺘﮫﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪا دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
» -١اﻟﺴﻨﻦ« ) ،(١٦٨/٢اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »إرﺷﺎد« ) (٢٧٨/١ﺑﺎ »اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ اﯾﻦ را آورده.
» -٢اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی« ).(٢٤٨/٤
 -٣در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( آﻣﺪه »و اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ در اﻣﺎﻟﯿﻪ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
.(١١/١) -٤
 -٥در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ وﺟﻮد دارد :و اﻣﺎم ﻣﺘﻮﮐﻞ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در »ﺣﻘﺎﯾﻖ« ،و ﺣﺴﯿﻦ
ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ در »ﻏﺎﯾﺔ« و »ﺷﺮح آن« آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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دروغ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ او را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ او را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ]ﺑﺎ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ[ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﺮدﻧﺶ
ﻇﻦ ﻗﻮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺣﻔﻆ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ
اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدن از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد و در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪﯾﺜﺶ
اﯾﻦ ﻋﻠﺖ )ﺿﻌﻒ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺚ ذواﻟﯿﺪﯾﻦ  ١ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺳﺆال ﮐﺮد ،و ﻋﻤﺮس در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺎﻃﻤﻪ  ٢دﺧﺘﺮ ﻗﯿﺲ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ
را در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ادﻟﻪای ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ:

وﺟﻪ ﺳﻮم :دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪش دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﭼﻪ آنھﺎی ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺸﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﭼﻪ آنھﺎی ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﻟﺤﺎل ھﺴﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در ﮐﺘﺎب ،ﺳﻨﺖ ،و ﻧﻈﺮ ،زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آنھﺎ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ادﻟﮥ ﻗﺮآﻧﯽ و اﺛﺮی:

اﻣﺎ ﮐﺘﺎب :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
ت ل َّ
خر َج ْ
ِلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
﴿كنتم خ� أم ٍة أ ِ
»ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﺴﺎنھﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﯾﺪ«.
و اﻣﺎ ﺳﻨﺖ؛ آﺛﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آنھﺎ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﺛﺮ اول :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﺪرشب رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
اﯾﺴﺘﺎد ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ
دروغ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻃﻠﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و

 -١ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) ،(٦٧٤/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٥٧٣از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (١٤٨٠اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

١٨٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺷﺎھﺪ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ و ﻃﻠﺐ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«  .١اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻮداود ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ از ﺷﻌﺒﻪ و او از ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ،از ﺟﺎﺑﺮ
اﺑﻦ ﺳﻤﺮه از ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻃﺮق دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ،و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در
»ارﺷﺎد«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ّ
ﺟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در ﺿﻤﻦ ﮐﻼﻣﺶ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮاد
او اﺻﺤﺎب ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ »ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ« )ﺳﭙﺲ از ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ( ﭼﻮن اﻓﺮاد ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪای ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ

ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و
در ﻋﺼﺮ او ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺧﺎرج ﻧﮑﺮده ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او آنھﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و در ﻋﺼﺮ
او ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ داﺧﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺛﺮ دوم :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺎه را دﯾﺪم ]ﯾﻌﻨﯽ رﻣﻀﺎن[ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﺪ
ﮐﻪ )ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﳏﻤﺪ ﹰا رﺳﻮل اﷲ(؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺖ» :ای ﺑﻼل ﺑﻪ

ﻣﺮدم اﻋﻼن ﮐﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدا روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ« ﺳﻨﻦ ارﺑﻌﻪ  ،٣و اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب
»اﻟﺼﺤﯿﺢ«  ،٤و ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ٥اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ

 -١ﺷﺎﻓﻌﯽ در »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ« )ص  (٤٧٤-٤٧٣/و اﺣﻤﺪ ) (٢٦ ،١٨/١و ﺗﺮﻣﺬی  (٤٠٤/٠٤و ﺣﺎﮐﻢ در
»ﻣﺴﻨﺪرک« ) (١١٣/١از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺮﻣﺬی و ﺣﺎﮐﻢ و
ذھﺒﯽ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ واﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
.(٤٠١/٠٢ -٢
 -٣اﺑﻮداود ) (٧٥٤/٢و ﺗﺮﻣﺬی  ٧٤/٠٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ،(١٣٢-١٣١/٠٤و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (٥٢٩/١اﯾﻦ را ﺗﺨﺮﯾﺞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
» -٤اﺣﺴﺎن« ک ) ،(٢٣٠-٢٢٩/٨و ﻧﺎﺳﺦ در )أ( ذﮐﺮ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
» -٥اﻟﻤﺴﺘﺪرک« ) ،(٤٢٤/١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب و اﺑﻮداود ﮔﻔﺘﻪ »ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از
ﺳﻤﺎک از ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ« و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری و  ...و ﺷﺎھﺪی از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب دارد ﮐﻪ اﺑﻮداود
 ،(٧٥٦/٠٢و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن »اﺣﺴﺎن« ) ،(٢٣١/٨و ﺣﺎﮐﻢ (٤٢٣/١) /و  . ...آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﺑﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« و آن دو اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ« و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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ﺻﺤﯿﺢ« اﺳﺖ .و ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮﺳﻌﺪ  ١در »ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﺑﻮﺣﺴﯿﻦ در
»اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ« و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺛﺮ ﺳﻮم :ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﻣﺤﺬوره اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ اذان را
ﺑﻪ او ﯾﺎد داد و از ھﻤﺎن وﻗﺖ او را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺆذن  ٢ﻗﺮار داد ،و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ او دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮای ﻣﺆذن ﻋﺪاﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻮن او درﺑﺎره وارد ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﺮای ادا ﮐﺮدن و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﺾ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
اﺛﺮ ﭼﮫﺎرم :ﮐﻪ اﺛﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،و در دواوﯾﻦ اﺳﻼم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم،
ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﺣﺠﺖ ﻗﻮی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎذ ٣ب
را ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت و ﻓﺘﻮی دادن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺎز دارد و ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻋﺪاﻟﺖ آنھﺎ ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه
آنھﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ در ﻣﻤﺎﻟﮏ ﯾﻤﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻋﺪاﻟﺖ و از اﺣﻮال
آنھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮای اھﻞ اﺳﻼم آن زﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻇﺎھﺮی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد
آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻣﻨﺎزﻋﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺷﮫﻮدی
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اھﻞ ﯾﻤﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن دوره دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ از ﻣﺬھﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ واﺳﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ
وﺻﻒ ذﮐﺎوت و زﯾﺮﮐﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ذھﺒﯽ – ﺑﺎ وﺻﻒ ﺗﻨﻔﺮی ﮐﻪ
از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ داﺷﺖ – ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ زﯾﺮﮐﯽ و دﯾﻨﺪاری ﺑﻮد  ٤ﭘﺲ در زﻧﺪﮔﯽ
و اﺣﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺄﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻦ و ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ اﺳﺘﺨﺮاج آ ﮔﺎه ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.

 -١در )س( ک »اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﯿﻮن«! و در )ی( )اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ( اﺳﺖ!
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ  (٠٣٧٩از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﺤﺬورهس آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ک ) (٦٦٣/٧ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﻠﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) ،(٦٥٧/٧و ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺎ رﻗﻢ ) (١٧٣٣ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻌﺎذ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٤ﮐﺘﺎب :اﻟﻤﯿﺰان.١٠١/٥ ،
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رواﯾﺖ ﭘﻨﺠﻢ :ﻋﻠﯽس) :ھﺮ ﮐﺴﯽ از راوﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ ﺑﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽداد ،و
اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﻋﻠﯽس او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﻮد( ذھﺒﯽ در ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ آن را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺣﺴﻦ« اﺳﺖ .١
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮدهاﻧﺪ و وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن و ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﮫﻮل اﻟﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎر آن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
رواﯾﺖ ﺷﺸﻢ :ﺟﺮﯾﺎن آن ﮐﻨﯿﺰک ﺳﯿﺎه ﭼﻮﭘﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻮاﺳﺖ از اﯾﻤﺎن و
اﺳﻼم وی آ ﮔﺎه ﺷﻮد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﯿﺴﺖ؟ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرم اﻟﻠﻪ
اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﮐﯽ ھﺴﺘﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ھﺴﺘﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ÷ ﻓﺮﻣﻮد :او
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه ﺣﻖ اﺳﺖ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺆﻣﻨﺎن در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
﴿ َو ُ� ْؤم ُِن ل ِلْ ُم ْؤ ِمن َ
ِ�﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۶۱ :

»و ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻨﯿﺰک در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ٢آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻓﻌﯽ  ٣از ﻣﺎﻟﮏ آن  ٤را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ اﻟﻨﺤﻮی در ﮐﺘﺎب )اﻟﺒﺪر اﻟﻤﻨﯿﺮ( و )اﻟﺨﻼﺻﺔ(  ٥آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رواﯾﺖ ھﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث اﺳﺖ – ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن اﺗﻔﺎق اﺳﺖ – ﻋﻘﺒﻪ ﺑﺎ
ام ﯾﺤﯿﯽ دﺧﺘﺮ اﺑﻮ اھﺎب ازدواج ﮐﺮد ،ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﺳﯿﺎه آﻣﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﺮ دو ﻧﻔﺮﺗﺎن
ﺷﯿﺮ دادهام ،ﻋﻘﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم ،و اﯾﺸﺎن ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم و ﺑﻪ او رو ﮐﺮدم و ﺟﺮﯾﺎن را دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن زن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ
ﺷﯿﺮ داده اﺳﺖ ؟ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﺨﺎری  ،٦و ﻣﺴﻠﻢ  ١اﺳﺖ.
.١١/١ -١
 -٢ﺷﻤﺎره ) (٥٣٧و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﻔﻆ آن اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ »أﻳﻦ اﷲ ﻗﺎﻟﺖ ﰲ اﻟﺴﲈء«.

 -٣اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ص .٧٥
 -٤اﻟﻤﻮﻃﺄ .٧٧٧-٧٧٦/٢
.٣١٦/٢ -٥
 -٦ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.٣١٦/٥ ،

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ
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و در رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎ اﺳﻨﺎد »ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ«» :ﻋﻘﺒﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰک
دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻘﺒﻪ را از آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺲ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺳﺨﻦ
ﮐﻨﯿﺰک و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮد ﻋﻘﺒﻪ را از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .٢
و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق دھﺪ ،زﯾﺮا ﻧﮑﺎح ﻓﺴﺦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و او را
در ﺑﯿﻦ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ]ﺑﺎ وﺻﻒ ﺗﻨﻔﺮ[ و ﻃﻼق ﻣﺨﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺟﺪاﺋﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ
زن و ﺷﻮھﺮ از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب و اﺣﻤﺪ و
اﺳﺤﺎق  ٣ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن ﺣﺪﯾﺚ )ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن زن( ﺣﮑﻢ و ﻓﺘﻮی دادهاﻧﺪ ،و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮع ﺷﮫﺎدت را در آن ﻣﻌﺘﺒﺮ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ و ﺣﮑﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮی در اﺣﮑﺎم از ﯾﮏ زن ﺻﺤﺎﺑﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رواﯾﺖ ھﺸﺘﻢ :ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽآﻣﺪ و اﺳﻼم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ
او دﺳﺘﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮﮔﺮدد و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ،و اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ
را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎد دھﺪ ،و اﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﺣﻀﻮر ذھﻦ را ﻧﺪارم ﺗﺎ ﻟﻔﻆ آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ .٤
و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن زﯾﺎد اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ آن را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و در آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی از او ﯾﺎد ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﺎ او را ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﻨﺪ ،و در اﯾﻦ رواﯾﺖ و رواﯾﺖ ھﻔﺘﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری
اﺳﺖ و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

 -١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف«  ،٢٩٩/٧آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎری آن را
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢اﻟﺠﺎﻣﻊ ،٤٥٩/٣ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از رواﯾﺎت ﺑﺨﺎری )اﻟﻔﺘﺢ(  ٥٦/٩اﺳﺖ.
 -٣و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از رواﯾﺎت اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﺳﺖ .و رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی )ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .و رواﯾﺖ ﺳﻮم :ﺷﮫﺎدت دو زن ﻻزم اﺳﺖ( اﻟﻤﻐﻨﯽ.٢٢٢/٩ ،
 -٤ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﺼﻪ ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو دوﺳﯽ در »ﺻﺤﯿﺢ« و ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼم اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ«
و ﻏﯿﺮه – آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮی:

ﻋﺎدل ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻇﺎھﺮی ﺑﺮ دﯾﻨﺪاری و اﻣﺎﻧﺖ وی ﺑﺼﻮرت ﻇﻨﯽ ﻧﻪ
ﯾﻘﯿﻨﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن راھﯽ ﺑﺮ آ ﮔﺎھﯽ از درون ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ در ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻇﺎھﺮ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ آﻧﺎن در ﻗﻠﻪ رﻓﯿﻊ دﯾﻨﺪاری و ﻋﺰت و ﺷﺮف ﻧﺒﻮدﻧﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و از آﺋﯿﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﭘﺪران و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﻨﯽ )ﮐﻪ ﺑﺮ
دلھﺎی آﻧﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد( روی ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص آﻧﺎن در زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺎری ﺑﻪ آﺋﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎنﺷﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻤﺮاه ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ
داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﻨﮓﺗﺮ ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﺎن در اﺳﻼم آوردن و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
راﺳﺘﮕﻮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،درون و روح آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻼم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و راھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
آﻧﺎن ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﻮد را ﻧﻤﯽﭘﯿﻤﻮدﻧﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﻮا و راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪش:

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم دوره ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺎ ﺟﺴﺎرت ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ ،و آ ﮔﺎه
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ﻋﺼﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻃﺒﻖ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ از ﻣﺮدم آن زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه
ﮐﺒﯿﺮه ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎر ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن و اﻣﺎﻧﺖداری ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺎل آنھﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺲ از آنھﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ ورع و ﺧﺸﯿﺖ و ﺳﻨﺒﻞ ﺗﻘﻮا و ﻧﺰدﯾﮑﺎن و
ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ھﺴﺘﻨﺪ( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را در
راه رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی در ﺗﻘﻮا و ﯾﻘﯿﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﻧﺎن زﯾﺎد و
ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
اﻟﻒ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ :زﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ]زﻧﺎ[ ﺷﺪهام و ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺪ زﻧﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ اﺟﺮا
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در آن ﺑﺎره ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،آن زن دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﻪ
زﻧﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ھﺴﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ وﺿﻊ زاﯾﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد،

ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ

١٨٧

ﺑﭽﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آورد و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﭽﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ
آوردهام ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎ اﺗﻤﺎم دوران ﺷﯿﺮدھﯽ ﺑﻪ او ﺷﯿﺮ ﺑﺪه« او ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎی دوران
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﻪ او ﺷﯿﺮ داد ،ﺳﭙﺲ ﭘﺎرهای ﻧﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﭽﻪ داد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
آورد و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﭽﻪ ﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر داد او را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ  .١و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آن را در ﮐﺘﺎب ارﺷﺎد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .٢
ﺑﻨﮕﺮ! ﮐﻪ اﯾﻦ زن ﺻﺤﺎﺑﯿﻪل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮگ ﺑﺮ دلھﺎ و
دردﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ھﻼک ﺑﺮای ﺟﺎنھﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺟﺒﺎر و اﮐﺮاھﯽ ﺑﺮ وی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮدان ﺻﺤﺎﺑﻪش ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ؟!
ب :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ دزدی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﻋﺮض
ﮐﺮد :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا دزدی ﮐﺮدهام ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد :دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺗﻮ
رﺳﺘﮕﺎر ﮐﺮد ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن وارد ﺟﮫﻨﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪ .٣

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ﺣﺪﯾﺚ ) (١٦٩٥از ﺣﺪﯾﺚ :ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺐس.
.٣٦٤/٢ -٢
 -٣اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ،٨٦٣/٢و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺒﯿﺮ ،٨٦/٢ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﻧﺼﺎری از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﮐﻪ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﻦ ﺷﺘﺮی از
ﺷﺘﺮان ﻓﻼن ﻃﺎﺋﻔﻪ را دزدﯾﺪهام ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،آﻧﺎن در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺷﺘﺮی را ﮔﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺛﻌﻠﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﳊﻤﺪﷲ اﻟﺬي ﻃﻬﺮﲏ ﻣﻨﻚ أردت أن

ﺗﺪﺧﲇ ﺟﺴﺪي اﻟﻨﺎر«.

ﺑﻮﺻﯿﺮی در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺰﺟﺎﺟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ .و دراﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﻧﺼﺎری ھﺴﺖ ،ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺎﺷﻒ درﺑﺎره او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﯾﺠﮫﻞ« و ﺣﺎﻓﻆ در اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺠﮫﻮل«
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﭘﺎورﻗﯽ »اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب«  ١ﭼﮑﯿﺪه زﯾﺒﺎ و ﻗﺸﻨﮕﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن زﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ] ،و ﺣﺪﯾﺚھﺎی زﯾﺎدی را در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽآورد[.
از ﺟﻤﻠﻪ آن :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر »ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻏﺰوه ﺑﺪر و ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ وارد
ﺟﮫﻨﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد«  ،٢و آن را از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮری از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮ زﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﻪ »ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﺻﻠﺢ
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد وارد ﺟﮫﻨﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد  ٣ﺳﭙﺲ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ھﺰار و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اھﻞ ﺑﯿﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺚ را اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ »آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد اﻣﺖ ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ  ٤ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
آنھﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ )ﺻﺤﺎﺑﻪ( ھﺴﺘﯿﺪ ،و )و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دلھﺎی ﺑﻨﺪﮔﺎن آ ﮔﺎه اﺳﺖ و
دلھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دلھﺎ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﯾﺎﻓﺖ  ٥و اﻣﺜﺎل آن«.....
ج :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﺮد .٦
د :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻋﺰ .٧
ھ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد زﻧﯽ رﻓﺘﻢ و ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺎ او اﻧﺠﺎم دادم ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ او زﻧﺎ ﻧﮑﺮدم  ١و ﺑﺴﯿﺎری ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ھﻢاﮐﻨﻮن
ﺣﻀﻮر ذھﻦ ﻧﺪارم ﺗﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 ،٥-٢/١ -١ﺣﺎﺷﯿﻪ »اﻹﺻﺎﺑﺔ«.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٤٩٤از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮس.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٤٩٦از ﺣﺪﯾﺚ ام ﻣﺒﺸﺮل و ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺟﺎﺑﺮ.
 -٤اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (٣/٥و اﺑﻦ ﺟﻮزی از ﻃﺮﯾﻖ او »اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت  «٢٩/١اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ »اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب  «٥/١از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮫﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ و اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻨﯽ اﺳﺖ.
 -٥اﺣﻤﺪ ) (٣٧٩/١ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ )ﻣﺴﻨﺪ ص  (٣٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ﺷﻤﺎره ) (٨٥٨٢اﻻوﺳﻂ )(٣٦٧/٤
ﺣﺎﮐﻢ ).(٧٨/٣
 -٦ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(١٩٣/٤ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (١١١١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس.
 -٧ﻓﺘﺢاﻟﺒﺎری (١٣٨/١٢) :از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦﻋﺒﺎسب ،ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره )(١٦٩٥از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻦ
ﺣﺼﯿﺐس.
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ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ دوره ،و در ﮔﺬﺷﺘﻪ از اھﻞ دﯾﻦ ﺷﺎدان و
ﺧﻨﺪان رو ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽرود ،و در ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ و وﻟﯽ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺸﺘﺎق
دﯾﺪار ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،و ﺟﺎن را در راه رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و زﻣﯿﻨﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﻗﺘﻠﺶ را ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻗﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
و اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻏﺎﻓﻞ را آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺼﯿﺮت ﻋﺎﻗﻞ را ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ آﯾﻪ
ﻗﺮآن:
ُ
ُ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ
ت ل َّ
خر َج ْ
ِلن ِ
اس﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۱۰ :
﴿كنتم خ� أم ٍة أ ِ
»ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﯾﺪ اﮐﺘﻔﺎ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ دوره اﺻﺤﺎب ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮن
ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ اﺻﺤﺎب ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه اﺣﺪ ﻃﻼ اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ
ﻣﺸﺖ و ﻧﺼﻒ آن از اﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ »و اﻣﺜﺎل آن از ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻣﺒﺎرک و درﺟﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
آنھﺎ« و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﺑﯿﺎن ﻗﻮت آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ،
و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﻠﺖ اﺳﻼم ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم -ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪ:

ﻣﻌﺘﺮض »اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﯾﻤﻨﯽ« ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آورده ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺻﺤﺎح ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد ،و اﺳﻢ »ﺑﺎﻃﻞ« ﮐﻪ ﺑﺮ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﻨﯽ اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد را ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺬارد ،و اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (١٢/٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٧٦٣از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﺑﯿﮫﻘﯽ در )اﻟﻤﺪﺧﻞ ص (١١٤
از ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد .ﺣﺎﮐﻢ و ذھﺒﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺎﻓﻆ در اﻟﺪراﯾﺔ  (١٨٧/٢و
اﻟﺴﺨﺎوی در »اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﺴﻨﺔ« ص  «٣٦٧آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه »ﻣﻮﺿﻮع« از ﺣﺪﯾﺚ أﻧﺲس رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻄﯿﺐ در »اﻟﺘﺎرﯾﺦ« ) (١٦٥/٤آن را
ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و إﺑﻦ ﺟﻮزی در »اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ« ) (٢٨١/١آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺨﻌﯽ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺣﺪﯾﺚ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
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ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل و ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ در »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺧﺘﻼف ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﮐﺸﻤﮑﺶ در آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ »ﺻﺤﺎﺑﯽ« ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
و اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ ﻇﻨﯽ ﻟﻐﻮی ،ﯾﺎ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ و ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ در دو ﻓﺼﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

 (٧١٤/١) -١ﺑﺎ ﺷﺮح اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ »ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ«.

ﻓﺼﻞ اول:
در ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﺴﻤﯿﻪ ای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺪک
در ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« از ﺗﺴﻤﯿﻪ »ﺻﺤﺒﻪ« ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﯿﺎن آﺷﮑﺎر
ﺑﻮدن آن در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺶ از ذﮐﺮ آن ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
»اﻟﺼﺤﺒﻪ« در ﻟﻐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ دو ﭼﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺟﻤﺎع آن را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﻟﻒ :ﻗﺮآن :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ُ
حبِهِ َوه َو �َاوِ ُرهُ﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ.[۳۴ :
﴿ل َِصا ِ
»و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ«.
و:
َ َ َ
ُ ُ
﴿قال ُ� َصاح ُِب ُه َوه َو �َاوِ ُرهُ﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ.[۳۷ :
»در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎب
ﻗﺮار دادن و ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﻟﺼﺤﺒﻪ« ﻣﯽآورد ،و اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ
اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻢ ﺻﺤﺎﺑﯽ در اﺳﻼم اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎﻓﺮ را ﺑﻪ ﺻﺤﺐ
ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺎم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺮ
ً
ﻃﺎﺋﻔﻪای ﺑﺮ اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َْ ْ
َ َّ
ب﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۳۶ :
ِب بِا�ن ِ
﴿والصاح ِ
»دوﺳﺖ ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ«.
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ ﻋﺒﺎرت از ھﻢ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻼزم دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
و ﻏﯿﺮه ...در اﻃﻼق اﯾﻦ آﯾﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ در روز ھﻢ
ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﮑﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ »ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ« وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن آن ﺷﺨﺺ ﺻﺎدق
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اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﮐﺮدم ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
اھﻞ ﻟﻐﺖ او را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺶ را ﻧﺎروا ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ب :ﺳﻨﺖ؛ در ﺳﻨﺖ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮ آن ھﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮاﺣﺐ ﯾﻮﺳﻒ ھﺴﺘﯿﺪ  ،١ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ!
ﭼﻘﺪر از ﺳﯿﺎق دور اﺳﺖ آن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮاﺣﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻤﺎن آورده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﺷﺮﻓﯿﺎب
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺒﺎرک او را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ او ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻮد؟! و ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد اﺳﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﻼق ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮاﺣﺐ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮد ﻧﭙﺬﯾﺮد ،و ﺑﺮوی إﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ.
و از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه دھﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﺎﻓﻖ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺤﻤﺪج اﺻﺤﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﻇﺎھﺮی ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﺎم ﻧﮫﺎد ،ھﺮﭼﻨﺪ ھﻢ ﻧﻔﺎق
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﻢ »اﻟﺼﺤﺒﻪ« را ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ً
آﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺻﺤﺎب« ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی اﺳﺖ ،و در
اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ  ،٢و ﻧﻤﻮﻧﻪ آن :آﯾﻪ ﻗﺮآن:
ََ َ
ُ ُ
حبِهِ َوه َو �َاوِ ُرهُ﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ.[۳۴ :
﴿�قال ل َِصا ِ
»و ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ«.
و در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﺘﻤﺎل دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد و
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﻧﯿﺎوردهام ،ﭼﻮن ﻗﺮآن آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ
وﺳﻌﺖ ﻓﺮاوان در اﺳﻢ »اﻟﺼﺤﺒﻪ« دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در ﻋﺎﻗﻼن و ﺟﻤﺎدات
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن:
َ َ َ ّ ْ
السِج ِن﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۳۹ :
ِ�
﴿ يا ص ا ح ِ
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٤٨١/٦ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٤٢٠از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽب و در ﭘﺎورﻗﯽ )أ(
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه »اﻧﮑﻦ ﺻﻮاﺣﺐ ﯾﻮﺳﻒ« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻠﯿﻎ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از ﺻﻮاﺣﺐ ﯾﻮﺳﻒ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دﯾﺪن ﯾﻮﺳﻒ دﺳﺘﺎنﺷﺎن را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ
) -٢ص .(١١٥ /

ﻓﺼﻞ اول :در ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﺴﻤﯿﻪای ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺪک
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»ای دو رﻓﯿﻖ زﻧﺪاﻧﯽام«.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮاک«  ١و ﺻﺎﺣﺐ »دو ﮐﻔﺶ و ﺑﺎﻟﺸﺘﯽ«
ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ج) :اﺟﻤﺎع( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﭘﯿﮑﺎر و ﺟﮫﺎد ﮐﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
از »اﺻﺤﺎب« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﻼن ﺗﻌﺪاد و از ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻓﻼن ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮه
ﻧﮕﺎران ،ﻣﻮرﺧﺎن ،راوﯾﺎن و ﺧﺒﺮ دھﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ھﺴﺘﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره
ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از »اﺻﺤﺎب« ﻋﻠﯽس ﻓﻼن ﺗﻌﺪاد ،و از »اﺻﺤﺎب« ﻣﻌﺎوﯾﻪس
ﻓﻼن ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از اﺻﺤﺎب ﻋﻠﯽس ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه او
ﭘﯿﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ،٢و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ
»اﺻﺤﺎب« ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و از ﺟﻤﻠﻪ آن اﺻﺤﺎب ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﺧﻞ
ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﺮدد ،ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از دﺧﻮل ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻈﺎھﺮ ،و اﺻﺤﺎب اﻟﺮأی ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.
و از دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﻔﻆ »ﺻﺤﺎﺑﻪ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ »ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻦ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ« ﻧﯿﺰ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
وﺳﻌﺖ زﯾﺎد در اﻃﻼق اﺳﻢ »اﻟﺼﺤﺒﺔ« ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن! ﺑﺪان ﻟﻔﻆ
 -١اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻮاک« ﺑﻮد ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (١١٤/٧از ﻗﻮل اﺑﻮ درداءس و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻮاد« اﺳﺖ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ آورده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎره ) (٢١٦٩از
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس.
اﻣﺎم ﻧﻮوی» /در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ«  (١٥٠/١٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﺴﻮاد« ﺑﻪ ﮐﺴﺮه »س« و »دال« ﯾﻌﻨﯽ
ﺻﺎﺣﺐ أﺳﺮار از» ،اﻻﺻﺎﺑﺔ«  (٣٦٩/٢و »اﻟﺴﯿﺮ« .(٤٧٠-٤٦٩/١
 -٢ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﭼﻪ او را ﻧﯿﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ در واﻗﻌﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از »اﺻﺤﺎب« ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻼن ﺗﻌﺪادی
ً
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﻠﻄﺎن اﺻﻼ در ﭘﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺘﻮل را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
اﻻﻣﯿﺮ./
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

»اﻟﺼﺤﺒﺔ« ﻟﻔﻈﯽ ﻟﻐﻮی ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻼف در آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف در ﺷﻔﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
آﯾﺎ ﺷﻔﻖ ﺳﺮﺧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪی ،ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،و اﻣﺜﺎل آن از اﻟﻔﺎظ
ﻟﻐﻮی .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺛﺒﺎت ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ  .١و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﭘﯿﺸﻮای زﯾﺪﯾﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :ﺻﻔﻮة اﻻﺧﺘﯿﺎر« آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی
در »ﺷﺮح ﻣﻨﺘﮫﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻗﺎﺿﯽ ،اﺑﻦ ﺳﺮﯾﺞ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﯿﮫﺎن،
و ﻋﺮبھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻧﮑﻮھﺶ و ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ »اﻟﺼﺤﺒﺔ« ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺷﻮاھﺪ ﻟﻐﻮی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ و ﺑﺎ
ً
ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺷﻮاھﺪی ﻟﻐﻮی اﺻﻼ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﻗﯿﺎﺳﯽ رﺟﻮع دھﯿﻢ ،راھﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﻗﻄﻊ اﺧﺘﻼف در آن »اﻟﺼﺤﺒﺔ« ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن آن و ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 -١اﯾﻦ ﻗﻮل از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻗﻮل اﺑﻦ ﺳﺮﯾﺞ ،و اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ﺷﯿﺮازی ،و ﻓﺨﺮ رازی ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ اﺳﺖ» ،اﻷﺣﮑﺎم« آﻣﺪی )» ،(٥٠/١ﺷﺮح اﻟﮑﻮاﮐﺐ« ).(٢٢٣/١

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﻗﻮل ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﻌﺎﻧﯽ »ﺻﺤﺎﺑﯽ« از ﻟﺤﺎظ وﺿﻊ ﻟﻐﻮی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ،و اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺮف ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ »ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺪون ﻗﺮﯾﻨﻪ
اﺳﺖ« ﻗﻄﻊ ﻧﮫﺎدن در آن ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ »ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻔﻈﯽ و ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی« ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ھﺮ دو ﻗﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن آن ،ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﻮل
»اﻟﺼﺤﺒﺔ« ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و راز اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ :ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اھﻞ ﻋﺮف از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ و
ﻣﮑﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﺎھﯽ ﻃﺎﺋﻔﻪھﺎ و اھﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و
دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻔﮫﻮم از اﺻﻄﻼح ھﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪای :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﻟﻔﻆ )ﮐﻼم( اﯾﻦ ﻟﻔﻆ در اﺻﻄﻼح ﻧﺤﻮﯾﺎن :ﻟﻔﻆ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و در اﺻﻄﻼح
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن :ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺮوف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ در ﻟﻔﻆ
»اﻟﺼﺤﺒﺔ« ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻔﮫﻮم از آن »اﻟﺼﺤﺒﺔ« در ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .و در ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺪام از اﺻﻄﻼح ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
و ﺑﻘﯿﮥ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ]ﻣﻌﺘﺮض[ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول :درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽس ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﺼﻮرت
ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺟﻮاب آن را
در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽآورﯾﻢ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﻗﺒﻮل اﻋﺮاب اﺳﺖ ،و دوﺑﺎره آن را ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن

ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ و دوﺑﺎره در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
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دﻟﯿﻞ اول :ﺧﺒﺮ اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ادرار ﮐﺮد »ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻻﺑﺪ
ﮐﻪ او ﻋﺎدل ﺑﻮد.
ﺟﻮاب:

اﻟﻒ» :ﻣﻌﺘﺮض« از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﺮاﺑﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ادرار
ﮐﺮد؟
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ رواﯾﺎت ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و او در آن ﺷﮏ دارد ،و
اﮔﺮ رواﯾﺎت اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﺰدش درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮏ او ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻋﻘﻞ ﺑﺪور
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻄﻼن ﺷﮏ در ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ھﻤﻪ أﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ.
ب :ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﻋﺎدل ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺎدل ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻻﯾﻞ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و آن دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺎﻟﻤﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ آن ادﻋﺎ اﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
اﻋﺮاﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل آﯾﻪ ﺑﻮد ،و از ﻣﻌﺘﺮض ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺨﺼﻮص او را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﭼﻮن ﻃﺮف ﺧﺼﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺶ اﺳﺖ ،و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ از آن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﮕﻮﯾﺪ :ادرار او در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ادرار در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام
اﺳﺖ ،ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯿﻢ :ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ آن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ اﻋﺮاﺑﯽ
از ﺣﺮﻣﺖ ادرار در ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ را از اذﯾﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ وی ﻣﻨﻊ
ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ اﻧﺰﺟﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﯾﺪ« اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ اﻋﺮاﺑﯽ از ﺣﺮﻣﺖ ادرار ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﮐﺎر او ﺑﯽادﺑﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اﺳﻼم ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺑﺰرگ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺸﺪهاش در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد) :آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ (١
اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﮔﺮﻧﻪ اﺻﻞ در آن :ﺟﮫﻞ اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮد و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺻﻞ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ،ﺷﻤﺎره ) (٥٦٩از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺐس.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﯽ
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اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﮕﻮﯾﺪ :ادرار در ﻣﺴﺠﺪ از ﺟﮫﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ اﺳﺖ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ادرار در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ]ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا
ﺧﻮردن در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم[ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﺑﻮدن دﻻﻟﺖ دارد.
ﺟﻮاب :آن ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف ﺷﮫﺮ و ﻣﻤﻠﮑﺖ و زﻣﺎن آن ﺷﺨﺺ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﺮبھﺎ
در آن دوره و اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻏﻠﺐ در ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و آدمھﺎی ﻣﺤﺘﺮم
ﭼﯿﺰی از ﻣﺒﺎﺣﺎت دوران دﯾﮕﺮ )در ﺷﮫﺮی و ﯾﺎ دورهای( اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ ،در ﻋﺪاﻟﺖ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ از اھﻞ آن ﻣﻤﻠﮑﺖ و دوره ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪون ﻋﺒﺎ و
ﮐﻔﺶ و ﻋﻤﺎﻣﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ ،و در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﮫﺮ از ﺑﯿﻤﺎران ﻋﯿﺎدت
ﻣﯽﮐﺮد .١
و ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺎ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ در اﯾﻦ دوره اﺧﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺮف ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺷﮫﺮھﺎ ﻓﻘﯿﮫﺎن آن دﯾﺎر :اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرھﺎی را ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ
ﺷﺮمﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻋﺮوس در ﭘﺮده ﺣﺮم ﺑﺎ ﺷﺮمﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮم
زﯾﺎد در ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ﻟﯿﮑﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎدات آن
زﻣﺎن ﺑﻮد ،و ﺣﯿﺎء از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎدت ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﮐﮫﻨﻪ دارد اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻟﺒﺎس ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﭙﻮﺷﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدش ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ً
دﯾﻮاﻧﻪ و ﺑﯽﺷﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻓﻮرا ﺗﺮک ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ
ﻣﻨﻈﻮرش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ روزی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه
ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و در دھﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .٢
و در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮواﻧﺶ راه ﻣﯽرﻓﺖ و ...اﺑﻮ داود ﻣﻌﻨﺎی آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،٣و در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺰوهھﺎ زﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻣﯽﮐﺮد  ١و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ اھﻞ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ در
ﺑﻌﻀﯽ دوران و زﻣﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻋﺮف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
 -١اﺑﻦ ﺣﺰم »ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮ ص .(٤٣ /
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٦٥٤/٦ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٣٢٠از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس.
 -٣ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻮ داود رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ) (٦٢٧/٣ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻮع ،ﮐﻪ در
ﺿﻤﻦ آن آﻣﺪه »ﻏﺬا آورده ﺷﺪ دﺳﺖ را ﺑﺴﻮی ﻏﺬا دراز ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ دﺳﺖ را دراز ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻏﺬا را ﻣﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺪران ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﻟﻘﻤﻪای را در دھﺎن ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ.
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و ﻣﻘﺼﻮد از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﻓﻌﺎل وی÷ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد در آن زﻣﺎن ﻣﺮدم از
ﻓﻌﻞ وی ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﻣﺮدم از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و در آن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮑﻦ ،ﭼﻮن اﺷﺘﺒﺎه در آن
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﺳﻮم :اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر »ﺟﺮح« ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺮ و اﺧﺘﻼف دارد ،و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺟﺮح« ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺟﺮح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻋﺎر و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ او »ﺟﺮح« ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﺤﺎح از اﯾﻦ اﻋﺮاﺑﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :و اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ آﻧﺎن از وی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و او »ﺟﺮح« ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آن
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺠﺮوح
زﯾﺎد ﺷﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﺷﻮد ﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ آن آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﺨﻦ از اﺻﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم) :و ﻓﺪ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ( ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﺪ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُْ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ُ َ
َّ َّ َ َ ُ َ َ
�ه ْم � َ�عقِلون] ﴾٤اﻟﺤﺠﺮات.[۴ :
﴿إِن ا�
ات أ�
ِين ُ�نادونك م ِْن َو َراءِ ا�جر ِ
»ﺑﯿﮕﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را از ﺑﯿﺮون اﻃﺎقھﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐﺷﺎن ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ«.
ﭘﺎﺳﺦ:

 -۱از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﭘﺲ از اﺳﻼم
آوردن آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ :راه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺖ آن در اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﮏ اﺳﺖ.

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺆﻟﻒ ﻧﯿﺴﺖ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ
 -١زﻧﯽ از ﺑﻨﯽ ﻏﻔﺎر اﺳﺖ .اﺑﻮ داود در »اﻟﺴﻨﻦ« ) (٢٢٠-٢١٩/١و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه در »ﻣﻌﺮﻓﻪ اﺳﺎﻣﯽ ارادف
اﻟﻨﺒﯽ« )ص  (٨٢-٨٠ /آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﯽ
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 -۲از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪا ﮐﺮدن آﻧﺎن از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﭘﺲ از اﺳﻼم آوردن ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ و از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ آﻧﺎن را ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻮن اﺳﻼم ﮐﻔﺮ و ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ درﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ؟ و ﻧﺰول آﯾﻪ ﭘﺲ از اﺳﻼم آوردن
آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪ از آدم اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
ََ
َ
َ
﴿ َوع َ� آد ُم َر َّ� ُه �غ َوى] ﴾١٢١ﻃﻪ.[۱۲۱ :

»ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ آدم از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ«.
 -۳ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ ْ َُ ُ َ ْ ُ َ
�ه ْم � َ�عقِلون] ﴾٤اﻟﺤﺠﺮات.[۴ :
﴿أ�
»ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد ﻧﺪارﻧﺪ«.
ﻇﺎھﺮش ﺑﺎ دو دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺴﺖ:
دﻟﯿﻞ اول :آﻧﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺷﺮط ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻧﺴﺎنھﺎی
ﺑﯽﻋﻘﻞ را ﻧﯿﺰ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارد ،در ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮوی
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ْ َ
﴿إ ِ ْن ُه ْم إِ� �� ْ� َع ِ
ام﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۴۴ :
»اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻮن ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﻨﺪ«.
اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻔﮑﺮ در آﯾﺎت ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ ،و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن
را ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد از آﯾﻪ :ﻧﮑﻮھﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،و ﻓﮫﻢ ﻧﮑﺮدن
ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و آداب اھﻞ ﺷﺮم و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺟﺮح و ﺳﺮزﻧﺶ در ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺮمﺧﻮی و ﻣﻼﯾﻤﺖ اﺧﻼق و زﯾﺮﮐﯽ در ﮐﺎر ﺷﺮوط رواﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﺒﻨﺎی رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻇﻦ ﺻﺪق اﺳﺖ ،و آن اﻋﺮاب ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
دروغ و ﻇﻦ »ﺑﺨﺼﻮص در رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ« دورﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد :دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دورﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻏﻠﺐ »ﺑﺠﺰ دﺟﺎلھﺎی دروﻏﮕﻮی دﺷﻤﻦ ﺧﺪا« در دام آن ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ.
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮزﻧﺶھﺎی از ﺧﺪا و ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺆدب ﮐﺮدن
ﻧﺎدانھﺎ و ھﻮﺷﯿﺎر ﮐﺮدن ﻏﺎﻓﻼن ﺑﺮ ﻓﺴﻖ و ﺧﺮوج او از وﻻﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﻟﺤﺎن ،و ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدن
ﺗﻌﺪادی از اﻧﺒﯿﺎء و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ْ َ َ ٌ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ
ٌ
﴿لو� كِتاب مِن ا�ِ سبق لمس�م �ِيما أخذ�م عذاب ع ِظيم] ﴾٦٨اﻷﻧﻔﺎل.[۶۸ :

»اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ﻋﺬاب ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ آﯾﺎﺗﯽ را درﺑﺎره ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻠﺘﻌﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﯾﺎری و دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﺸﺪار
ﻣﯽدھﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻃﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺬر او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﻋﻤﺮ را
از آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ او ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﻤﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
روی اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺑﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ ﻣﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﻤﺎ را آﻣﺮزﯾﺪهام« .١
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺎﺗﻢ وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد« .٢
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ از اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪ ]ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ[  ٣ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ در آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮره ﻋﺒﺲ را درﺑﺎره ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج و اﯾﻦ آﯾﻪ را در
ﻣﻮرد اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﻀﺮت آدم÷ ﻧﺎزل ﮐﺮد:
ََ
َ
َ
﴿ َوع َ� آد ُم َر َّ� ُه �غ َوى] ﴾١٢١ﻃﻪ.[۱۲۱ :

»ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ آدم از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ«.

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(١٦٦/٦ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٤٩٤از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽس.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٤٩٥از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ.
 -٣او ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺷﻤﺎس اﺳﺖ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) .(٤٥٤/٨و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﯽ
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و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮذر ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻣﺮدی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮق و رﯾﺸﻪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ در
درون ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ« ﭼﻮن ﺑﻪ زﻧﯽ دﺷﻨﺎم داده ﺑﻮد  ١در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره از او رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ» :ھﯿﭻ ﮔﺎه آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺎدقﺗﺮ از اﺑﻮذر ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﮔﺎه
زﻣﯿﻦ ﺻﺎدقﺗﺮ از اﺑﻮذر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ« .٢
رواﯾﺖ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮑﺎح ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽس
ً
رﻓﺖ ،ﻋﻠﯽس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ) :ﺗﻮ ﻣﺮدی ﺳﺮﮔﺮدان ھﺴﺘﯽ(  .٣و اﯾﻦ ﮐﻼم اﺻﻼ ﺑﺮ ﻧﻘﺺ
دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺆدی ﺑﻪ ﻧﻘﺺ و ﻧﮑﻮھﺶ ﻃﺎﺋﻔﻪای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و در
ً
ﻧﺰد ھﯿﭻ داﻧﺎ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺎدت از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از اول اﺳﻼم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﺷﺸﻢ :ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ »ﺟﺮح« ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺬﯾﺮش و ﻗﺒﻮل رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﻻزﻣﻪ
آن ﮐﺎر ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد ،و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ
آنھﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ وﻓﺪ ﺑﻨﯽ ﺗﻤﯿﻢ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮑﻞ و ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟!
ﺣﺠﺖ ﺳﻮم) :وﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ( ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺮض آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻋﺮب ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﭘﺲ از اﺳﻼم آوردن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﻒ( اﺳﻼم آوردن وﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻘﺘﻀﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪن آﻧﺎن از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن اﺳﺖ ،و از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺗﻌﺒﺪی ﺑﻮدن آن
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (١٠٦/١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮذر – ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(١٦٦١
 -٢ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٦٢٨/٥اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) ،(٥٥/١ﺣﺎﮐﻢ ) (٣٤٢/٣و ﻏﯿﺮه ،از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ در ﺳﻠﺴﻠﻪ آن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ اﺑﻮ ﯾﻘﻈﺎن ﮐﻮﻓﯽ وﺟﻮد
دارد ،او ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺪﻟﺲ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪی از اﺑﻮ درداء داود اﺣﻤﺪ ) (١٩٧/٥اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) ،(٢٢٨/٤ﺣﺎﮐﻢ.(٣٤٢/٣) /
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :از اﯾﻦ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ(.
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ذھﺒﯽ ﻣﻮاﻓﻖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٣ﻧﺴﺎﺋﯽ (١٢٥/٦) /از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽس.

٢٠٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ً
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل
آن او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻪ ﺑﺮای »وﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ« و ﭼﻪ ﻏﯿﺮه ﻋﺎم اﺳﺖ.
ب :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮض آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻣﻮرد
اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﺳﻼﻣﺶ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ در
ﺻﻮرت اول ﭼﺮا آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ ،و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻘﻮل و ﻣﻌﻘﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن دوره ﭘﯿﺶ از اﻣﺘﺤﺎن ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﺮدود ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﭘﺲ از اﺳﻼﻣﺶ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ دو ﭼﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﻒ :ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ،ﻋﻠﯽس ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت دروغ دادهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﯿﭻ ﮐﺲ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.
ب :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدل ﭘﺲ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺎﺳﻖ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺴﻖ در ﺷﮫﺎدت و رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از ﻓﺴﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻠﻞ و ﻧﻘﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
آن دوره ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﻼم آوردن ﻋﺎدل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
آن ﮐﻔﺮ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از آن ﻧﻘﺺ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
راوی ﮐﻔﺮ ورزد ﮐﻔﺮ در او ﻧﻘﺺ و ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج :ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ وﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ ﻧﺎدان و ﯾﺎ »ﺟﺮح« ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ دﺷﻮار ﺑﻮدن و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ ،و اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﻮار در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻘﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ،و اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮبھﺎی
ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﺪادی اﻧﺪک ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻓﺮض ﮐﺜﺮت و ﻓﺮاواﻧﯽ رھﺎ ﮐﺮدن آن
ﺳﺒﺐ دﺷﻮاری و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از اﺳﺒﺎب
ﺳﮫﻮﻟﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﺮک ﺗﻌﺪادی زﯾﺎد در ﺳﮫﻮﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک ﺗﻌﺪادی ﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻔﻆ
زﯾﺎد و ﮐﻢ در آن ﺗﻔﺎوت دارد ،و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار از اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮبھﺎی
ً
ﺟﺎھﻞ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و اﺻﻼ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﯽ
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ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎم از
ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎم ،و اﻓﻀﻞ از ﻣﻔﻀﻮل ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ،و ﺣﺎﻓﻆ ،و ﭘﺎرﺳﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﭘﺲ از آن ﺻﻔﺤﻪ اﺳﻨﺎد را ﺟﮫﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﻧﻈﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی از اﻗﻮاﻟﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻋﻠﻞ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ را در ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﺟﺘﮫﺎد دوﺳﺖ دارﻧﺪ« .ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
و اﺧﺘﻼط و آﻣﯿﺰش اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮبھﺎی ﮔﻤﺮاه و ﻧﺎدان در
ﺻﻮرﺗﯽ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﺮﺳﻞ«
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و ﯾﺎ آن را »ﻣﻘﻄﻮع« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ
دﺷﻮاری ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
و ﭼﻪ ﻓﺎﺋﺪهای در اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺴﺖ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ را در ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ؟!
و اﮔﺮ وﻓﺪ ﻋﺒﺪ ﻗﯿﺲ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺷﺪه؟! آﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯽارزش و اﺳﺘﺪﻻل ﻏﻠﻂ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎی دارد؟!
ﻧﻘﻞ ﻧﺎم اﮐﺜﺮ راوﯾﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻧﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ راوﯾﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪار ﻓﻘﻪ ﺑﺮ آن اﺣﺎدﯾﺚ
اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮبھﺎی ﻧﺎدان ﺑﺎ ﻓﺮض وﻗﻮع آن
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮبھﺎی
ﻧﺎدان ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﯿﻦ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آن ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
داﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺻﺪاﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء
و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺮبھﺎی ﻧﺎدان »ﺑﺪون اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺑﻘﯿﻪ
ادﻟﻪ« اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،ودر ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ راوﯾﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ .،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ﺿﻌﯿﻒ را از ﺧﻮد دور
ﮐﻦ ،و ﯾﺎ ﺟﺰو ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ را زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻦ ،و ﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﺑﺎ
ﭘﺎک ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ رﺳﻮم و ﭼﮫﺮه آﻧﺎن ﻣﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻦ ،ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﮐﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم »ﻣﻄﮫﺮ و ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ« اﺳﺖ ،و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺮبھﺎ ﺑﻪ آن
آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺠﺎی ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦش و ﻋﺸﺮه ﻣﺒﺸﺮه ،ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ آﻧﺎن را در ﺑﯿﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران را داﺷﺖ و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
آﻧﺎن در ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪان ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﺎن را ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ ﮔﺮداﻧﺪ
و آنھﺎ :ﻃﻠﺤﻪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،و زﺑﯿﺮ،
و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه و ﺳﻌﺪ و ﺳﻌﯿﺪ و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ »ﺳﺮور ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫﺸﺖ« و ﻣﺎدرﺷﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ »ﺳﺮور زﻧﺎن«ش
و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن را ﻧﺪارد ،و از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﯾﺎﺳﺮ ،و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ذی اﻟﺸﮫﺎدﺗﯿﻦ :ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،و ﺧﺎدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪل و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺮ اﻷﻣﺔ ،ﻣﻔﻘﻪ ﻓﯽ
اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺄوﯾﻞ و ﭘﺪرش ﻋﺒﺎس ،و ﺑﺮادرش ﻓﻀﻞ ،و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻮاک  ١ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،و ﺑﺮاء ﺑﻦ
ﻋﺎزب ،و ام ﺳﻠﻤﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،و اﺑﻮذر ﻏﻔﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد :آﺳﻤﺎن ھﯿﭻ
ﮔﺎه ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ از اﺑﻮذر ﺳﺎﯾﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  .٢و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮﯾﻔﺶ را ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺟﺰ وی ﮐﺴﯽ آن
را ﻧﻨﻮﺷﺖ  ٣و اﺣﺎدﯾﺜﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،و اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ ،و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ،و ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺒﯿﺮ:
 -١و اﻟﺴﻮاد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖ )ص .(١١٧
ً
 -٢ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ )ص .(١٢٨ /
 -٣اﺣﻤﺪ ) (٢٠٧/٢ﺧﻄﯿﺐ )ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ( )ص  ،(٧٧ /اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ )ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ و ﻓﻀﻠﻪ( )(٧١/١
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻋﺮض ﮐﺮدم :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا آﯾﺎ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری ،ﮔﻔﺘﻢ :در رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری ،ﭼﻮن
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﺰ ﺣﻖ ﮔﻮﯾﻢ( و اﯾﻦ ﺳﻨﺪش راﺳﺖ اﺳﺖ ،اﺣﻤﺪ ) (١٩٢/٢اﺑﻮ داود
) ،(٦٠/٤دارﻣﯽ ) (١٢٥/١و ﻏﯿﺮه آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﯽ
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اﺑﻮ ھﺮﯾﺮة دوﺳﯽ و اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری ،و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه اﻧﺼﺎری ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﺎدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺧﺎدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ﺑﺪری و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ ،و
ّ
زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،و اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺳﮑﻦ ،و ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و راﻓﻊ ﺑﻦ
ﺧﺪﯾﺞ ،و ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ اﮐﻮع ،و ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،و زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ،و اﺑﻮ راﻓﻊ ﺧﺎدم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج و ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ،و ام ﺣﺒﯿﺒﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،و ﺣﻔﺼﻪ ام
اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،و اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ،و ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ،و اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ )ذات
اﻟﻨﻄﺎﻗﯿﻦ( و واﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ ،و ﻋﻘﺒﻪ ﻋﺎﻣﺮ ﺟﮫﻨﯽ ،و ّ
ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس اﻧﺼﺎری ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﯾﺰﯾﺪ ،و ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب ،و ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮه ،و ام ھﺎﻧﯽ ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،و اﺑﻮ ﺑﺮزه ،و
اﺑﻮ ﺟﺤﯿﻔﻪ ،و ﺑﻼل ﻣﺆذن ،و ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ  ،و ﺧﺒﺎب
ﺑﻦ ارت ،و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ اﻧﺲ و ﺻﮫﯿﺐ .و ام ﻓﻀﻞ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرث ،و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص ﺛﻘﻔﯽ،
و ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﻣﯿﻪ ،و ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪه ،و اﺑﻮ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺑﺤﯿﻨﻪ ،و
اﺑﻮ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﻌﺮی ،و اﺑﻮ ﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی ،و ﯾﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺮه ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،و اﺑﻮ ﻃﻠﺤﻪ
اﻧﺼﺎری ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ،و ﺳﮫﻞ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﻤﻪ ،و اﺑﻮ اﻟﻤﻠﯿﺢ ھﺬﻟﯽ ،و اﺑﻮ واﻗﺪ ﻟﯿﺜﯽ،
و رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ راﻓﻊ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ ،و اوس ﺑﻦ اوس ،و ام ﻗﯿﺲ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﺼﻦ ،و ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ،و ﻗﺮه ،و ﺳﺎﺋﺐ ،و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،و رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ ﻣﻌﻮذ ،و اﺑﻮ ﺑﺮده ،و اﺑﻮ ﺷﺮﯾﺢ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﺮاد ،و ﻣﺴﻮر ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ،و ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل ،و ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و ﺳﺒﺮه
ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﮫﻨﯽ ،و ﺗﻤﯿﻢ اﻟﺪاری ،و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮﯾﺚ ﺑﻦ ﺧﻮﻟﻪ ازدی ،و اﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﯿﺮ و
ﻧﻮاس ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن ﮐﻼﺑﯽ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺮﺟﺲ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰء ،و ﺻﻌﺐ
ﺑﻦ ﺟﺜﺎﻣﻪ ،و ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ،و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﺮث اﻟﯿﺜﯽ ،و
اﺑﻮ ﻟﺒﺎﺑﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد ،و ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺣﮑﯿﻢ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﺒﻞ،
و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺿﺤﺎک ،و ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ،و ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ،و ﺳﻔﯿﻨﻪ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺮه ،و اﺑﻮ ﻣﺤﺬوره ،و ﻋﺮوه ﺑﻦ ﻣﻀﺮس ،و ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻦ
ﺟﺎرﯾﻪ ،و ﻣﻘﺪاد و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ ،و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ،و أﺑﻮ ﺛﻌﻠﺒﻪ
ﺧﺸﻨﯽ ،و أم ﻋﻄﯿﻪ ،و ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ،و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،و واﺑﺼﻪ
ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺪی ،و اﺑﻮ ﯾﺴﺮ ،و اﺑﻮ ﻟﯿﻠﯽ اﻧﺼﺎری ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ،و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ اﺳﯿﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻘﻄﺎن ،از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺧﻨﺲ ،از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻐﯿﺚ ،از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ
ﻣﺎھﮏ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو و ﻏﯿﺮه و اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ.

٢٠٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻏﻔﺎری ،و ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،و ﻋﺮوه ﺑﺎرﻗﯽ ،و اﺑﻮ ﺑﺼﺮه ﻏﻔﺎری ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﺰی ،و
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ،و ﺳﺒﯿﻌﻪ اﺳﻠﻤﯿﻪ ،و زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،و ﺿﺒﺎﻋﻪ ﺑﻨﺖ زﺑﯿﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،و ﺑﺴﺮه ﺑﻨﺖ ﺻﻔﻮان ،و ﺻﻔﯿﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،و ام ھﺎﺷﻢ ﺑﻨﺖ ﺣﺎرﺛﻪ
اﻧﺼﺎری ،و ام ﮐﻠﺜﻮم و ام ﮐﺮز ،و ام ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻨﺖ ﻣﻠﺤﺎن ،و ام ﻣﻌﻘﻞ اﺳﺪﯾﻪش.
و اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ از آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻪ
درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ .و اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب« اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ،و ﻏﯿﺮه از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﺤﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻦ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻨﻒ :اﺑﻦ
اﻟﺼﻼح  ،١و زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ  ،٢و ...را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 -١ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص(٤٨٥/
 -٢اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ و اﻹﯾﻀﺎح )ص  (٢٥١ /و ﺷﺮح اﻷﻟﻔﯿﺔ )ص .(٣٤٢ /

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻋﻠﻤﺎء ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 -۱اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  :١ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  :٢ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،و اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺪﯾﻨﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮ آن دارد .٣
 -۳اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  :٤ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ اﺳﺖ.
 -۴ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  :٥ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺴﮑﺮی.
 -۵أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  :٦ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﺟﺰری،
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،و در ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و
ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ،و ﮐﺘﺎب اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ،و اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب و ﻏﯿﺮه ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -١ﺣﺎﻓﻆ در »اﻹﺻﺎﺑﺔ« ) (٣/١ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﺣﺒﺎن را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎرف
ﺣﮑﻤﺖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻗﻢ ) (٣٩٠و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﮐﯿﻪ رﻗﻢ ) (١١٠١ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺜﻘﺎت« ) (١٦٠٩اﺳﻤﺎء ﺻﺤﺎﺑﻪ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ( ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ) (٧٠/١و اﻻﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
و )دراﺳﺔ آﺛﺎر اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ( )ص  (٤٣١ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺪاب اﻟﺤﻤﺶ.
 -٢اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ« ) (١٠/١و ﺣﺎﻓﻆ در »اﻹﺻﺎﺑﺔ« ) (٣/١آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻗﻄﻌﻪی از
آن در »اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ« رﻗﻢ ) (٣٤٤و ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺎرف ﺣﮑﻤﺖ رﻗﻢ ) (٢٧٥ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻣﻨﺪه :ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق )ت  ٣٩٥ھ(.
 -٣اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در )أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ( ) (١٠/١و ﺣﺎﻓﻆ در )اﻹﺻﺎﺑﺔ( ) (٣/١و ﺳﺨﺎوی در )اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﯿﺦ( )ص
 (١٦١ /آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٤ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ در دو ﺟﻠﺪ ﺑﺰرگ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪ ﺳﻮم در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﻣﺤﻤﺪ راﺿﯽ
ﻋﺜﻤﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﻮراﯾﺶ از داﻧﺸﮕﺎه »اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -٥او :اﺑﻮ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺴﮑﺮی )ت  ٣٨٢ھ( اﺳﺖ ،و ﺳﺨﺎوی در »اﻹﻋﻼن و اﻟﺘﻮﺑﯿﺦ« )ص
 (١٦٣آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٦ﻧﺎﻣﺶ) :ﺗﺠﺮﯾﺪ أﺳﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ( در دو ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ) ،اﻹﺻﺎﺑﺔ( ).(٣/١
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و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ) :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ آن را ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ  ،١و زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮ آن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ آن ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
٤
و از ﺟﻤﻠﻪ آن :اﻟﮑﺎﺷﻐﺮی اﺳﺖ  ٢و در ﺗﻮارﯾﺦ اﻹﺳﻼم  ،٣و ﮐﺘﺐ رﺟﺎل اﻟﮑﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ
آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در آن ﺑﺎره ﮐﺘﺎب :ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﺛﯿﺮ  ،٥و ﺑﺎ آن
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺻﺤﺎﺑﯽ را از اﻋﺮاﺑﯽ ﺟﺪا ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺿﻞ را از
ﻣﻔﻀﻮل ،و ﭘﯿﺸﮕﺎم را از ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻃﺒﻘﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎی )ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ( ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ و در
ﮐﺘﺎبھﺎی) :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ( ﺑﺼﻮرت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش ﺑﻪ دوازده
ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻃﺒﻘﻪ اول :ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻣﺎن اوﻟﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻠﻔﺎی
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻃﺒﻘﻪ دوم :ﺻﺤﺎﺑﻪ دار اﻟﻨﺪوة ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم :ﻣﮫﺎﺟﺮان ﺣﺒﺸﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم :اﺻﺤﺎب ﻋﻘﺒﻪ اوﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ :اﺻﺤﺎب ﻋﻘﺒﻪ دوم ھﺴﺘﻨﺪ.
 -١ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ در ﺷﺮح اﻷﻟﻔﯿﺘﺔ )ص  (٣٤٣و ﺳﺨﺎوی در »اﻹﻋﻼن« )ص  (١٦٢ /آن را ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٢او :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﻐﺮی )ت  ٧٠٥ھ( اﺳﺖ ،و ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ« از اوﺳﺖ ،و
ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ آن در ﺷﺴﺘﺮﺑﺘﯽ رﻗﻢ ) (٣٢١٣وﺟﻮد دارد ،زرﮐﻠﯽ در »اﻷﻋﻼم« ) (٣٢/٧آن را ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎة ).(٢٣٠/١
 -٣ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮارﯾﺦ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺨﺎری ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی ،ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﺬھﺒﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و ﻏﯿﺮه.
 -٤ﻣﺎﻧﻨﺪ) :اﻟﮑﻤﺎل( ﻣﻘﺪﺳﯽ ،و ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل :ﻣﺰی و ﻓﺮوﻋﺶ.
 -٥ﻣﺆﻟﻒ از ﮐﺘﺎب »اﻹﺻﺎﺑﺔ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ آن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ .و ﺑﺮوی »اﻟﻤﺒﮫﻤﺎت« ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺨﺎوی در »اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﯿﺦ« )ص  (١٦٤ /و »ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﯿﺚ« ) (٧٧/٤آن را ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻟﻒ دوازده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از »ﺣﺎﻓﻆ« ﻣﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪی ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ام اﻟﻘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ
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ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ :اوﻟﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ در
ﻗﺒﺎء ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ھﻔﺘﻢ :ﻣﺠﺎھﺪان ﺑﺪر.
ﻃﺒﻘﻪ ھﺸﺘﻢ :ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺪر و ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﻧﮫﻢ :اھﻞ ﺑﯿﻌﺔ اﻟﺮﺿﻮان.
ﻃﺒﻘﻪ دھﻢ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ و ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎزدھﻢ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ.
ﻃﺒﻘﻪ دوازدھﻢ :ﺑﭽﻪھﺎ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع و
ﻏﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دﯾﺪﻧﺪ.
١
اﺑﻦ ﺻﻼح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪھﺎ اﻓﺰودهاﻧﺪ ،و اﻣﺎ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ آﻧﺎن را
ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺧﻄﺒﻪ» :اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ ُ
ُ َ َّ ٌ َ ُ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ
اء بَي َن ُه ْم ت َراه ْم ُرك ًعا ُس َّج ًدا
﴿�مد رسول ا�ِ وا�ِين معه أشِداء � الكفارِ ر�
ْ ُ َ َ ْ ً
ْ ً
َّ
َ ُ
الس ُ
اه ْم � ُو ُجوهِه ْم م ِْن َ�ثَر ُّ
جودِ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲۹ :
يَب َتغون فض� م َِن ا�ِ َورِض َوانا سِيم
ِ
ِ
ِ
»ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺗﻨﺪ و ﺳﺮﺳﺨﺖ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮزﻧﺪ .اﯾﺸﺎن را در ﺣﺎل رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ آﻧﺎن
ھﻤﻮاره ﻓﻀﻞ ﺧﺪای را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و رﺿﺎی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺠﺪه در
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ«.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ او اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ
اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﯿﺪه در ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ(.
و در آن ﭼﯿﺰھﺎی ھﺴﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﺎن از ﻧﮑﺎت رﯾﺰ ﺗﻔﻀﯿﻞ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺸﺎھﯿﺮ از ﻣﺠﮫﻮﻻن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ.
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و اﺧﺘﻼط آن ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﺮ اھﻞ
ﺳﻨﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از اﺣﺎدﯾﺚ آن ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی اﻋﻼم ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﺎﮐﯽ و ﺧﻠﻮص
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد و ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ زدن ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ ،و ﺷﮏ و
 -١ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص .(٤٩٥ /
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن در ﺻﺤﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ رارھﺎ ﮐﻦ ،و از ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ و ﮐﺘﺎب
ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ،و ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﮕﮫﺪاری آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺿﺎﻣﻦ آن اﺳﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﻦ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﺤﺎح ادﻋﺎ ﺣﺼﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم« :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻋﺒﺎرت از ﺣﺪﯾﺚھﺎی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮ داود ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﺤﺎح
آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻓﻘﮫﺎ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ
اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ ،و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻟﻔﺎن »ﺻﺤﺎح« داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
را ﮔﺮدآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺣﺪﯾﺚھﺎی را ﮐﻪ آﻧﺎن ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ...
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :او در
ﻧﺎداﻧﯽ و ﺗﮫﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ )در ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
از اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻣﺒﺮا ھﺴﺘﻨﺪ (،اﻓﺮاط و زﯾﺎدهروی ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺎری :ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮐﺘﺎﺑﺶ را از
ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ  ،١و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر
ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ]ﺑﺪون ﺗﮑﺮار[ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ در رواﯾﺖ ﻓﺮﺑﺮی اﺳﺖ  ،٢و در رواﯾﺖ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ
ﺷﺎﮐﺮ دوﯾﺴﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ  ٣ﺳﯿﺼﺪ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ

 -١از ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ) :ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهام ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ ) ،(٥٥٦/٢و ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی ).(١٠٦/١
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ﺑﺨﺎری ﻣﻨﺼﻮص اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ) :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ
ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهام( ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ) (٨/٢و ھﺪی اﻟﺴﺎری )ص .(٥١٣ /
 -٢و در ﻋﻮاﺻﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﺶ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺻﻼح
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ھﻔﺖ ھﺰار و دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﻧﺴﯽ» ...در ﺗﮑﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺻﻼح )ص (١٦٣ /
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺨﺎری ﺑﺪون ﺗﮑﺮار ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ«.
 -٣اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ واﻹﯾﻀﺎح )ص .(١٥ /

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ
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را از ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ إﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎی ﺣﺼﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﯽﺷﻮد؟!
١
و اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ؛ اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  :ﻣﺴﻠﻢ ھﺮﮔﺰ ﻗﺼﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺣﺼﺮ ﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮوی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ٢اﺑﻦ واره و اﺑﻮ زرﻋﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺼﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﺧﻄﺒﻪ »اﻟﻤﺴﺘﺪرک«  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮔﺰ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ادﻋﺎی ﺣﺼﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎی »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﺻﻼح ،و زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ،و ﺣﺎﮐﻢ و
ﻏﯿﺮه ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در آن اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .،ﺣﺎﮐﻢ اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ده ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،٤و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﯽ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺻﻼح و زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻗﺴﺎم
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ھﻔﺖ ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ  ،٥و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ را ﺳﻪ ﻗﺴﻢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ:
ھﺮ دو ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،و دو ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط
آنھﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮﻗﺎﻧﯽ ،و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ،و
دارﻗﻄﻨﯽ ،و ﺑﯿﮫﻘﯽ ،و ﺣﺎﮐﻢ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ،و ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ دﻗﯿﻖ
ﻋﯿﺪ ،و اﺑﻦ ﺳﯿﺪ اﻟﻨﺎس ،و اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﻄﺎن ،و زﮐﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ و ﻏﯿﺮه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد،
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪارد .٦
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در اذھﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و درﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.

 -١ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(٢٤/١
 -٢ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(٢٦-٢٥/١
.(٢/١) -٣
» -٤اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﯽ ﮐﺘﺎب اﻹﮐﻠﯿﻞ« )ص .(٥٠-٣٣ /
 -٥ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص  (١٦٩ /اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ واﻹﯾﻀﺎح« )ص .(٢٨ /
 -٦ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ).(١٦٠/١
ﺣﺎﻓﻆ در »اﻟﻨﮏ« ) (٣٦٧/١درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ و ﻏﯿﺮه از ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻢ
ﺑﻮد اھﺘﻤﺎم آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺄن و ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮ«.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺪﯾﺚﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﺼﻞ اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ھﺴﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،
و در اﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ :اول :در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ،دوم :در دﻟﯿﻞ اﺳﺖ،
اﻣﺎ اول :ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ :اﺑﻦ ﺻﻼح اﺳﺖ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻓﺘﻮا
دادهاﻧﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﻼق را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در »ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری« ﺑﻐﯿﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .،ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد
آﻣﺪهاﻧﺪ ،و از آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﺑﺮای
وی ﺣﻼل اﺳﺖ؟ و ﮐﺪام اﺟﻤﺎع ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺑﯿﺖ اﻃﮫﺎر و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮ
ﺟﺴﺘﻪ آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ اﯾﺮاد ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺤﺚ اول:

ﻣﻌﺘﺮض از اﺑﻦ ﺻﻼح و از ﻗﻮﻣﯽ »ﻣﺠﮫﻮل اﻟﻘﻮل« رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ھﺮ
ً
ﭼﻪ از أﺣﺎدﯾﺚ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ھﺴﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻇﺎھﺮا ﻣﻨﻈﻮر وی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ:
ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺑﻦ ﺻﻼح در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ١ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ در
)ﺳﻨﻦ ارﺑﻌﻪ( وﺟﻮد دارد ،و ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﺤﺖ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺠﺰ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت آنھﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  .٢ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺘﺮض اﮔﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺷﺶ و دو را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﯽﻋﻘﻞ و ﺧﺮد اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﯽﭘﻨﺪارد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖھﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﯽآﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﯿﺎل ﺧﺎم دارد و ﻋﺎﻗﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﻣﺎ ﻗﻮم ﻣﺠﮫﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻋﺠﯿﺐ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻌﺘﺮض از آنھﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺳﺖ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺼﻮص ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮ دروغ ﻣﻌﺘﺮض
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ دروغ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ رو ﺳﯿﺎھﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
 -١ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص .(١٦٣ /
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :ﺑﻠﮑﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح در »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص  (١٦٩ /ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﺨﺎری وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ
در ﺑﺨﺎری ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻔﺨﺬ ﻋﻮرة« و ﺣﺪﯾﺚ »اﷲ أﺣﻖ أن �ﻰﺸ ﻣﻨﻪ« آن را رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮ .ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﺳﯿﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ.
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زﯾﺮا در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« و ﺑﺤﺚ ﺷﺮوط اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ :ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﻋﺘﺮاض وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﺤﺚ دوم:

ﻣﻌﺘﺮض از اﺑﻦ ﺻﻼح ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻓﻘﮫﺎء ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق
ﯾﺎد ﮐﺮده ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﻟﺴﺠﺰی اﯾﻦ اﺟﻤﺎع را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺑﻦ ﺻﻼح از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،١
و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺻﺎدق ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺘﺮض در رواﯾﺖ ﮐﺮدن ،و ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﻮھﻢ
و ﺟﮫﻞ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء و
داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻧﺪارد.
ﺑﺤﺚ ﺳﻮم:

ﻣﻌﺘﺮض در ﮐﻼﻣﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪهای از اﻣﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺻﻼ ح ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از اﻣﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻓﻘﮫﺎء ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻻزﻣﻪ )ﻟﻮ( ﺛﺒﻮت ﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ:
َ َ َ
َ َ ٌ َّ َّ ُ َ َ َ
ا� لف َس َدتا﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۲۲ :
﴿ل ْو �ن �ِي ِهما آل ِهة إِ�
ً
»اﮔﺮ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،ﻏﯿﺮ از ﯾﺰدان ،ﻣﻌﺒﻮدھﺎ و ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ«.
ﻣﻌﺘﺮض در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ »ﻟﻮ« ﻣﻔﯿﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﺷﺊ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؟
ﺑﺤﺚ ﭼﮫﺎرم:

ﻻزﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻌﺘﺮض از اﺟﻤﺎع ]در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ[ اﻓﺰاﯾﺶ
در ﺗﻌﺪاد ﺷﺮوط اﺟﻤﺎع اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮای راوی ﻣﺸﺮوط ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺮدش
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺮای او ﮔﺮد آﯾﻨﺪ.
ب :و از آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ً
ج :ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪ اﻣﺖ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪھﻨﺪ .و ﮐﺴﯽ ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ او ﺟﻮاب را ﺷﺨﺼﺎ
و ﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯽارزش و ﭘﻮچ اﺳﺖ ،و ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﺋﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ:

ﻣﻌﺘﺮض ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺟﻤﺎعھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،و ھﯿﭻ ﮐﺪام از
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در آن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد
در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺤﺚ ﺷﺸﻢ:

ﻣﻌﺘﺮض در اﺑﺘﺪای ﮐﻼﻣﺶ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ ﺻﻼح ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای وی
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﺖ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای وی ﮔﺮد آﯾﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
اﻣﺖ و ﻓﻘﮫﺎء را ﻧﺪاﻧﺪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء را ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻓﻘﮫﺎء ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺰ از ﯾﮏ
ھﺰارم ﺟﺰ اﻣﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺑﺤﺚ ھﻔﺘﻢ:

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺸﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ :ﻻزم اﺳﺖ آﻧﺎن در اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح :اﺟﻤﺎع ﻓﻘﮫﺎء را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اھﻞ ﺑﯿﺖ ]از
ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی و ﻋﺮﻓﯽ[ داﺧﻞ در ﻓﻘﮫﺎء ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺎ
ﻓﻘﮫﺎء ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ
داﺧﻞ در ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎرﯾﺎن و ﻧﺤﻮﯾﺎن و ﻏﯿﺮه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﮫﺎء
ً
ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬاھﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺤﺚ ھﺸﺘﻢ:

اﺑﻦ ﺻﻼح ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ ﻧﻪ اﺟﻤﺎع ﻓﻘﮫﺎء ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ!
ﺑﺤﺚ ﻧﮫﻢ:

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎی آن دوره از اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری اﺟﻤﺎع
ﻧﺪارﻧﺪ.
و از ﮐﺠﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ]ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد[ ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﺪ؟ ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻼش
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ﮐﺮدهای وﻟﯽ آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ،و ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﻮ اﺧﺘﻼﻓﯽ را در آن
ﯾﺎﻓﺘﻪای و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﺟﻤﺎع ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل
دارد ﻣﺨﺎﻟﻒ در دورهای ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر و ﮐﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺒﺎبھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻢ و ذﮐﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رواﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻻﯾﻞ آن ﺑﺮھﺎﻧﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻇﻨﯽ.
رواﯾﺖ زﯾﺪﯾﻪ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ أﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آن
ﺑﺤﺚ دھﻢ:

ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺳﮑﻮﺗﯽ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ،
و اﮔﺮ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻻزﻣﻪ آن ﮔﻨﺎھﮑﺎر داﻧﺴﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و
اﻣﺎﻣﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن آﻧﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺳﮑﻮﺗﯽ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ در
»اﻟﺼﻔﻮة« و ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺮاق آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﻤﺎعھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺳﮑﻮﺗﯽ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺣﺮام ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﻇﺎھﺮ از اﻗﻮال اﻣﺎﻣﺎن و
ﭘﯿﺮوان زﯾﺪﯾﻪ »اھﻞ ﺑﯿﺖ« ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎء از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻓﻘﮫﺎء و اھﻞ ﺳﻨﺖ در
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ.
ً
و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻇﺎھﺮا ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی آﻧﺎن ﺑﺪون اﻧﮑﺎر ﺷﺎﺋﻊ
اﺳﺖ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺘﺎﺑﺶ از آن ﮐﺘﺎبھﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،١ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
 -١وی :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﻪ ،و ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ )ت ٥٦٦
ھ( »اﻷﻋﻼم« ) ،(١٣٢/١و »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص .(٥٩١-٥٨٨ /
و ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺶ :اﺻﻮل اﻷﺣﮑﺎم اﺳﺖ ،و ھﻔﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ »ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺒﯿﺮ
ﺻﻨﻌﺎء« وﺟﻮد دارد ،و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آن در ﺳﺎل ) ١٠٥٤ھ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟﻔﮫﺮس )ص -٥٠ /
.(٥٢

٢١٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﻮﺟﺐ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺘﺎﺑﺶ را درﺑﺎره »اﺣﺎدﯾﺚ
اﺣﮑﺎم« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و در ﺧﻄﺒﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رواﯾﺖ از آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن
اﺣﺎدﯾﺚ را از اﺣﺎدﯾﺚ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در آن ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ.
١
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب» :اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﯿﻦ«
ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ  ٢در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ٣ﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدن از آن ﮐﺘﺎبھﺎ
ﺑﺸﯿﻮه اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺘﺎب وی درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺪام از زﯾﺪﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
٥
و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ و ﺷﻠﯽ  ٤در ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »اﻟﻠﻤﻊ« ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﻃﺄ و ﯾﺎ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﮫﺪ از ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
١
٦
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ دواری در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ »اﻟﺨﻼﺻﺔ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب »أﺻﻮل اﻷﺣﮑﺎم« و ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺮای ﻣﺠﺘﮫﺪ

» -١اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﯿﻦ ﻓﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ أﺣﮑﺎم اﻻﺋﻤﻪ اﻟﮫﺎدﯾﻦ و رد ﺷﺒﻪ اﻟﺮواﻓﺾ اﻟﻐﺎﻟﯿﻦ« و ﻧﺴﺨﻪای از آن در
ﻣﻮزه اﻧﮕﻠﯿﺲ« و دﯾﮕﺮی در »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ« ﻗﻢ) ٦٦٢ھ( وﺟﻮد دارد.
 -٢او :ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﯾﺤﯿﻮی ،و از ﺧﺎﻧﺪان ھﺎدی اﺳﺖ ،و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ
)ت  ٦٦٢ھ( اﺳﺖ» ،اﻷﻋﻼم« ) ،(٢٥٥/٢و »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص .(١٢٠ /
 -٣ﺷﻔﺎء اﻷوام اﻟﻤﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﯿﺶ از اﺗﻤﺎم وﻓﺎت ﮐﺮد ،و ﺧﻮاھﺮزادهاش آن را
ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ »ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺒﯿﺮ« وﺟﻮد دارد.
و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺿﻤﺪی اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺘﺎب را در ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ از آن
در دﺳﺖ زرﮐﻠﯽ» /اﻷﻋﻼم  (٢٥٥/٢ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪای در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ«
)ص  (٦١ /وﺟﻮد دارد .و ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻧﺎم »و ﺑﻞ
اﻟﻐﻤﺎم ﻋﻠﯽ ﺷﻔﺎء اﻷوام« ﻧﺎم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،و در دو ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮا
در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم رﯾﺎض ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٤ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ راﺷﺪ و ﺷﻠﯽ اﺳﺖ ،و از ﻓﻘﮫﺎی زﯾﺪﯾﻪ ) ت  ٧٧٧ھ( اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ
)ص .(٢٠٩ /
 -٥ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) - ١٠٠٩ﻓﻘﻪ( وﺟﻮد دارد.
 -٦از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮﯾﺶ در ﯾﻤﻦ ﺑﻮد ،و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺖ ،و ﭘﺎرﺳﺎ و وارﺳﺘﻪ ،و از
اﺳﺘﺎدان اﺑﻦ وزﯾﺮ ﺑﻮد) ،ت  ٨٠٠ھ( ،اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ) ،(٣٨١/١و ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ )ص .(٢١٣ /

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ

٢١٧

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﻌﻪ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺮ  ٢در ﺗﻌﻠﯿﻘﺶ ﺑﺮ
»اﻟﺠﻮھﺮة«  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎر
ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﺘﺪاول و ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﻘﻘﺎن اوﻟﯿﻪ و اواﺧﺮ
زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ »ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« و اﻣﺜﺎل آن از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ درﺑﺎره ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! و اﯾﻦ ﻣﺸﮫﻮر و ﺷﺎﯾﻊ
اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺴﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﮫﻤﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن را
ﺑﻪ او ﻣﯽزﻧﯿﺪ؟
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم در دوراﻧﯽ آن را
ً
ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ذاﺗﺎ ﻇﻨﯽ و ﻧﺎدر اﺳﺖ ،و ﻧﺎدر ﻇﻨﯽ در دورهای در اﺟﻤﺎع
ﻋﻠﻤﺎء دوره دﯾﮕﺮی اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را
دارﻧﺪ راھﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺳﮑﻮﺗﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﭼﯿﺰی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﺤﺚ ﯾﺎزدھﻢ:

ً
ﻇﺎھﺮا ﻓﻘﮫﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﭼﯿﺰی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻼق
ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،و ﮔﻤﺎن ﺑﺒﺮد ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻄﻼن آن آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ّ
زوﺟﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﭼﻮن اﺻﻞ ﺑﺮ ﺑﻘﺎء زوﺟﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﺠﺮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺟﻮح
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ھﻤﺴﺮش از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ھﻤﺴﺮش از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و زن ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮔﻤﺎن
ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -١و ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﻼﺻﺔ« دو ﺷﺮح ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی )ﺟﻮھﺮة اﻟﻐﻮاص ﻓﯽ ﺷﺮح ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺮﺻﺎص( و )ﺷﺮﯾﺪة
اﻟﻘﻨﺎص ﻋﻠﯽ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺮﺻﺎص( دارد.
 -٢ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﺼﺎﺋﺪی )ت  ٧٩٣ھ( ،ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ )ص .(٣١١-١٧٦ /
) -٣ﺟﻮھﺮة اﻻﺻﻮل و ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻔﺤﻮل( از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل در ﯾﻤﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
رﺻﺎص »ت  ٦٥٦ھ» اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ از آن در »ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺒﯿﺮ« ﯾﻤﻦ وﺟﻮد دارد .ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ
)ص .(١٧٣ /
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و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺎری ﺑﻪ آن :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ً
ﻇﺎھﺮا و ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻃﻼﻗﺶ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ آن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮی ﺻﺤﺖ آن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻮوی
ﺑﺮای ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺑﻮد  ،١وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮوی و ﻣﺤﻘﻘﺎن :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻮوی
ﻗﻮل اول را از اﺑﻦ ﺻﻼح ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺑﻦ ﺻﻼح ھﺴﺘﻨﺪ .٢
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﻟﯿﻞ ﺟﻤﮫﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﻇﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن دارﻧﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻇﻦ ﻧﯿﺰ
ﮔﺎھﯽ ﺧﻄﺎ ﻣﯽرود .٣
اﺑﻦ ﺻﻼح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺠﺖ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ :ﮐﻪ ﻇﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﻄﺎ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ
ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽرود« .٤
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻇﻦ
ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻄﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و در آن دﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ،و از آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﻨﯽ ﺣﺠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«  ٥در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام ،و در
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل ﻋﻠﻤﺎ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪش واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺮض اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ آن را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ ،و از وی ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪش واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و ﮐﺪام داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
 -١ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(٢١-٢٠/١
 -٢اﻹرﺷﺎد ) (١٣٣/١و ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(٢٠/١
 -٣ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر )ق  ٩ /ب(.
 -٤ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ) :ص  (١٧٠ /و ﻋﺒﺎرت ﮐﺘﺎب »ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺠﺖ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮدم درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻇﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﻄﺎ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽرود«.
.(٨٨-٨٥/٣) -٥

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ
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و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺎدﺗﺮ دارد و در »اﻷﺻﻞ«  ١آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ،و از
ﺟﻤﻠﻪ آن ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﺧﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ در اﯾﻨﺠﺎ آن را ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮدهام ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺘﺮض رﺑﻂ ﻧﺪارد.
اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ و اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آﻧﺎن اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ:
ﺻﺤﯿﺢ ،و ﻣﻌﻠﻮل ،و ﻣﺮدود ،و ﻣﻘﺒﻮل ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻗﺴﻢ اول :اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ،
و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺣﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻌﯽ ،ﯾﺎ ﻇﻦ راﺟﺢ اﺳﺖ؟
و ھﺮ ﮐﺲ در اﺟﻤﺎع ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ او
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ،و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺴﺎم
ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .٢
ﻗﺴﻢ دوم :اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺻﺤﺖ آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺟﺮح
و ﺗﻌﺪﯾﻞ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﺗﺮازوی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﻗﺴﻢ ﺳﻮم :اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ وی ﻧﯿﺴﺖ ،و در اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر »ﻣﻌﺘﺮض« از )ﻣﺮدود و ﻣﻌﻠﻮل( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻗﺴﻢ
ّ
آﺧﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼﻓﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻗﺴﻢ اول وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺮض ﯾﺎ اﻗﺮار ﺑﻪ ورود ﺗﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ
آﺣﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻪ ،و اﮔﺮ اﻗﺮار ﺑﻪ آن ﻧﮑﻨﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﺮع آن اﺻﻞ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ اﺻﻞ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
.(٨٩/٣) -١
 -٢ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ) :ص  ،(١٧٠-١٦٩ /و »اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ و اﻹﯾﻀﺎح« )ص  ،(٢٨ /و ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﯿﺚ )،(٥٠-٤٨/١
و ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی ).(١٣٢-١٣١/١
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اﻫﻞ ﻫﺮ ﻓﻦ ﺑﻪ آن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ:

و اﮔﺮ اﻗﺮار ﺑﻪ ورود ﺗﻌﺒﺪ در اﺧﺒﺎر آﺣﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ
اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ اھﻞ ھﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﯽ ﺑﻪ آن ﻓﻦ داﻧﺎﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ھﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ اﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮد رأی و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺸﻮد ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ
ً
ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻓﯽ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ درﺑﺎره ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﻘﺮآن و
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎرﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ درﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻟﻐﻮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ
درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن و ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ »اﻹﺳﻨﺎد و
اﻟﻌﻞ« ﺑﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،و اﻣﺜﺎل آن ،ﻋﻠﻮم از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،و ﻣﺸﺨﺼﻪھﺎ و رﺳﻮم
ﻋﻠﻮم ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ واروﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
و اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ،و اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اھﻞ ھﺮ ﻓﻨﯽ در آن ﻓﻦ
ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﻣﯽداﻧﺪ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،و ﻋﻠﻞ آن ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ راوﯾﺎن و ﻃﺮق
آن ،ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ .و اﺧﺘﻼﻓﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮑﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺣﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼم و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻓﻦ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﺎن
ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف دوران و ﺷﮫﺮھﺎ و اھﺪاف و ﻣﺬھﺐھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ »ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ« را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ .و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ در
رواﯾﺖ اﺟﻤﺎع ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .١
ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،و آن اﺟﻤﺎع ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻨﺘﻘﺪان »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ

 -١اﻷﺣﮑﺎم آﻣﺪی ) ،(٢١٢/١ﺷﺮح اﻟﮑﻮاﮐﺐ ).(٢٢٤/٢

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ

٢٢١

اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﻮد از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ وﺟﻮه ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ،و ﻏﻮاﺻﺎن
)دﻗﺎﯾﻖ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﭘﻨﮫﺎنﺗﺮﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ را
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﭘﺲ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری »ﭘﯿﺸﻮای ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ« ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن را از ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن
ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ و اﻣﺎﻧﺖ و ﻧﻘﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .،و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻗﻮل آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :و ﻋﻠﻤﺎی
»أﺳﻨﺎد« ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی از ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﮐﻪ درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ

اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :آﯾﺎ ﻣﮕﺮ درﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ آن دو ﮐﺘﺎب اﺧﺘﻼف وﺟﻮد
ﻧﺪارد؟ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺗﻌﺪادی از اﺣﺎدﯾﺚ آن را ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﻌﻠﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؟ و ﻣﮕﺮ
دارﻗﻄﻨﯽ ﮐﺘﺎب »اﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت واﻟﺘﺘﺒﻊ«  ،١و اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد دﻣﺸﻘﯽ  ٢ﮐﺘﺎب »اﻃﺮاف
اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ« ،و اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻏﺴﺎﻧﯽ ﺟﯿﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب »ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳌﻬﻤﻞ وﲤﻴﻴﺰ اﳌﺸﻜﻞ« .٣

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮدن اﺟﻤﺎع ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ؟!
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻋﻠﻤﺎء در »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« و ﺷﺮح ﺻﺤﺎح ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ،و
ﺑﺼﻮرت ﻻزم و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻢ:
آ ﮔﺎه ﺑﺎش! ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ از ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و در اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮدود ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ اﺟﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
 -١دو ﮐﺘﺎب ھﺴﺘﻨﺪ» :اﻹﻟﺰاﻣﺎت« و »اﻟﺘﺘﺒﻊ« ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺪواﻋﯽ در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ،اﺑﻮ ﻣﺴﻮد دﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ) ،ت  ٤٠١ھ( و ﮐﺘﺎب او »أﻃﺮاف اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ«
اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه )ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد( ) (١٧٢/٦و »اﻟﺴﯿﺮ« ) (٢٢٧/١٧ﮐﻦ.
 -٣او « ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻏﺴﺎﻧﯽ ﺟﯿﺎﻧﯽ )ت  ٤٩٨ھ( اﺳﺖ ،و از ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ
)اﻟﺼﻠﻪ( ) ،(١٤٢/١اﻟﺴﯿﺮ ).(١٤٨/١٩

٢٢٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺻﺤﺖ آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ وارد ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻻزﻣﻪ اﺧﺘﻼف
ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و درﺑﺎره اﻓﻀﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ :ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ و راﻓﻀﯿﺎن و ﻧﺎﺻﺒﯽھﺎ و ﺧﻮارج آﻧﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن اﻓﻀﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﺗﮑﻔﯿﺮ و اﺧﺘﻼف ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ،
ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ ذﮐﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﺤﺎح آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺠﺖ در اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ﻧﻪ در اﺧﺘﻼف ،و اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ از
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
درﺟﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و در آن ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ
ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﺻﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻮن اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،دﻻﻟﺘﺶ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﺑﺮﺗﺮ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺻﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از ﺿﻌﻒ و ﺻﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﻗﻮل ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪﯾﺚ اﮔﺮ دﻻﯾﻠﺶ را ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﺪ
ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،و اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،و زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،١و ﻧﻮوی در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن
اﺷﮑﺎﻻت و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ،و دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن در آن اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ و در دو ﻧﻮع ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
ّ
ﻧﻮع اول :ﻋﻠﻞ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ،و ﻣﺜﺎل آن :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻮﺛﻖ
ﺣﺪﯾﺜﯽ را »ﻣﺮﻓﻮع« و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را »ﻣﻮﻗﻮف« ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ آن را »ﻣﺴﻨﺪ« و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ »ﻣﺮﺳﻞ« ﻣﯽداﻧﺪ و اﻣﺜﺎل آن ،و در اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ و راوی ﻧﻘﺺ و اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﻮھﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻧﻘﺺ و
اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ در راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺺ و اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ در ﺣﺪﯾﺚ و راوی ﻧﻘﺺ و اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -١در »اﻟﺘﺒﺼﺮة« )ص  (٢٥ /آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺳﺨﺎوی در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﯿﺚ« ) (٦٠/١درﺑﺎره
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﻌﺪوم ﺷﺪ( ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺷﯿﺦ ﻣﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ »ﺷﺮح ﺑﺨﺎری« ﺑﺮﺧﯽ از آن
ﮐﺘﺎب را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻧﻮوی در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ،وﻟﯽ در ھﺮ
دو ﺗﮑﻠﻒ ھﺴﺖ(.
.(٢٧/١) -٢

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ
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ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری  ،١ﺑﺨﺎری از ﺷﻌﺒﯽ و وی از ﺟﺎﺑﺮ و وی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻤﻟﺮأة ﻰﻠﻋ ﻋﻤﺘﻬﺎ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ راوﯾﺎﻧﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻠﻞ و ﻋﻠﺘﯽ در آن ھﺴﺖ :ﻣﺸﮫﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮة رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺟﺎﺑﺮ ،و ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮة و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎ ھﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ را از ھﺮ
دو ﻧﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ھﻤﯿﻦ
ﻃﻮری ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دوم را ﭘﺲ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺟﮫﻞ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﺆاﻟﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﯾﺎد آورده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦھﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻮارد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ راﺟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
در ذات ﺣﺪﯾﺚ و راوی آن ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ راوی
ّ
ﻣﻮﺛﻖ در رواﯾﺖ »وھﻢ« داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮھﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و ﻧﻘﺺ و
ﺧﻠﻠﯽ در اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻋﻨﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪرر
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ« ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻔﻆ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از »وھﻢ« او وﺟﻮد دارد ،و
اﯾﻦ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن وﺟﻮد دارد.
و اﻣﺎ اﮔﺮ وھﻢ و ﺣﻔﻆ او ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ :ﻣﺸﮫﻮر ﻣﺮدود
ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ اوﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺻﺪاﻗﺘﺶ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ وی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ
وﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺴﺎوات ﺣﻔﻆ و وھﻢ ﻣﺎﻧﻊ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ زﯾﺪ در »اﻟﺪرر« و اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ در »اﻟﺼﻔﻮة« از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎ إﺟﻤﺎع ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺴﯽ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ و
ھﻤﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻔﻈﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ :از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺺ و اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﺑﺎ »وھﻢ«
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺎ »وھﻢ« زﯾﺎد ]ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ از ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ[
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(٦٤/٩
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎﻣﺎن »ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ« را
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره راوی ﮔﺎھﯽ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ او را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ورود وھﻢ ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎره او
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﺟﺘﮫﺎد و ﺟﺴﺘﺠﻮ درﺑﺎره او ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻈﺮ در وی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎء در ﺣﻮادث ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ درﺑﺎره راوی دو ﻗﻮل
دارد -۱ :ﺗﺄﯾﯿﺪ  -۲ﺗﻀﻌﯿﻒ و اﻣﺜﺎل آن.
و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در ﻧﻘﺺ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ »وھﻢ« ]ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﻠﻮ و زﯾﺎده
روی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ درک و ﺑﺼﯿﺮت ﻧﺎﭼﯿﺰی دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار اﺷﮑﺎل وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮھﯿﺰ از وھﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و ﻋﺼﻤﺖ از ﻋﺎدﻻن ﺑﺮ
داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ از »وھﻢ« ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج
درﺑﺎره ﻓﺮﯾﻀﻪای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ذواﻟﯿﺪﯾﻦ ﮔﻔﺖ) :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا آﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﮫﻮ ﮐﺮدهای؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
»ھﯿﭻ ﮐﺪام  .١و اﯾﻦ وھﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﺣﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻓﻼﻧﯽ آﯾﻪای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ ﯾﺎدم آورد«  .٢ﻋﺎﺋﺸﻪل درﺑﺎره اﺑﻦ
ﻋﻤﺮب ﮔﻔﺖ) :دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻤﺎن »وھﻢ« ﺑﺮده اﺳﺖ(  ..٣و ﻋﻤﺮس ﺣﺪﯾﺚ
ﺗﯿﻤﻢ را ﮐﻪ ﻋﻤﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ،و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد :٤
َّ َ َ ّ ٌ َّ
َ
ت �� ُه ْم َم ّي ِ ُتون] ﴾٣٠اﻟﺰﻣﺮ.[۳۰ :
﴿إِنك مي ِ
»ﺗﻮ ھﻢ ﻣﯿﻤﯿﺮی ،و ھﻤﮥ آﻧﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ«.
٥
و اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد او آورد .
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮآن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﯿﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ُ
َّ
ََْ
َ َ َ ّ َّ َ َ
ُ
ْ
﴿ َو َما أَ ْر َسلْ َنا م ِْن َ�بْل َِك م ِْن َر ُ
ن
�
و
ول
س
� إِ� إِذا � َم َّ� �ل� الشيْ َطان ِ� أمن َِّيتِهِ
ٍ
ٍِ
َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ
َّ
ُ ُ ُْ
َّ
َّ
َ
ا� آيَاتِهِ َو ُ
� ُم ُ
ِيم َحك ٌ
ا� عل ٌ
ِيم] ﴾٥٢اﻟﺤﺞ.[۵۲ :
�ينسخ
ا� ما يُل ِ� الشيْ َطان � َّم � ِ
ً
 -١ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ )ص .(١٠٣ /
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره (٧٨٨) :از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪس.
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(١٨١/٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٩٣٢از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮس.
 -٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٥٢٨/١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٣٦٨از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺎز.
 -٥ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(١٣٦/٣

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ

٢٢٥

»ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ رﺳﻮﻟﯽ و ﻧﺒﯿﯽ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﮐﺮده
اﺳﺖ اھﺮﯾﻤﻦ در ﺗﻼوت او اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ آﯾﺎت ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺪار و اﺳﺘﻮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺧﺪا ﺑﺲ آ ﮔﺎه دارای ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ«.
ﯾﻌﻨﯽ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﮐﻨﺪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای او ﺳﮫﻮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ آن
را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻋﺼﻤﺖ در
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آدم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ َ ََْ َ ْ َ َ
�د ُ� ع ْز ًما] ﴾١١٥ﻃﻪ.[۱۱۵ :
﴿فن ِ� ولم ِ
»اﻣﺎ او ﺗﺮک ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮد و از او ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ و ارادۀ اﺳﺘﻮاری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ«.
و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ھﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮫﻤﺖ »وھﻢ ﻧﺎدر« ﺑﺮ راوﯾﺎن ﺻﺤﺎح ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ آﻧﺎن و
أﺣﺎدﯾﺚﺷﺎن ﻧﻘﺺ و اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻧﻮع دوم :از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻘﺺ و اﺷﮑﺎل وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ آنھﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در »ﺟﺮح و ﺗﻮﺛﯿﻖ« او اﺧﺘﻼف
ھﺴﺖ ،و ﻧﻮوی در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺻﻼح آن را
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :١
 -۱ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ راوی ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻧﺰد او ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﺟﺮح ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺟﺮح« ﺑﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺟﺮح ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻄﯿﺐ
ﺑﻐﺪادی و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮ داود از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺑﺮ آنھﺎ اﯾﺮاد و ﻃﻌﻦ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﻌﻦ و اﯾﺮاد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺸﺪه و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ :آﯾﺎ در ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
»ﺟﺮح« دﻻﯾﻠﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ آن ﮐﺴﯽ »ﺟﺮح« ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ

 -١ﺻﯿﺎﻧﺔ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )ص .(٩٥-٩٤ /

٢٢٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ رد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﺮد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻌﺘﻤﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﻣﺎﻣﺎن« ﺣﺘﯽ ﺟﺮح »ﻣﻄﻠﻖ« ﻧﯿﺰ
ﻇﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻧﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ راوی ﻇﻦ اﻋﺘﻤﺎد از
دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚ او را رھﺎ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وی
ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ زﯾﺮا آن راوی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .١
آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﺮاد و ﺟﺮح ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ]ﯾﮑﯽ از ﻗﺎرﯾﺎن
ھﻔﺘﮕﺎﻧﻪ[ ﭼﻘﺪر اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻪ او آﺳﯿﺐ و ﺿﺮری
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ او اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ  ،٢و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎری از
راوﯾﺎن ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش وی اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ً
و اﺧﺘﻼف از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻇﺎھﺮا ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺟﺢ ﺑﻮد ،و ﻋﻠﻤﺎء
در ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﺮاﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﯾﻦ از ﻇﺮاﻓﺖ »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻼم اﻣﺎﻣﺎن »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺳﺖ ،و از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺮاﻗﯽ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ  ٣ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
و از ﻇﺮاﻓﺖ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در »ﺟﺮح« ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﻟﻔﻆ »ﮐﺬاب« را ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻤﺎن و اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ]ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻄﺎی او از ﺣﻔﻈﯿﺎت او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ او
اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﺘﺎبھﺎی )ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ( را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را
 -١ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ) :ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ( را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﺟﯽ و ازدی ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او
اﯾﺮاد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ درﺑﺎره ﻗﺒﻮل و رد ﻗﺮاﺋﺖ اوﺳﺖ ،ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...) :و در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﻤﺰه و اﻧﮑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ( .ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال،(١٢٨/٢) :
اﻟﺴﯿﺮ ).(١٩١/٧
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ »ﺣﻤﺰه« ﺟﺰ در ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﺮاد وارد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﻦ ھﺎرون و ﻏﯿﺮه او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و در اﻟﻤﯿﺰان ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﻤﺰه اﺟﻤﺎع
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﻤﺰه ﮐﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﻀﻞ و ﺗﻘﻮا و زھﺪ او
اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد« ﻋﻼﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﺪرای./
 -٣ﺗﺒﺼﺮة )ص .(١٤٨-١٤٢ /
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ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ اﻃﻼق ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ »ﮐﺬاب« از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻔﺎظ
ﻣﻄﻠﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را اﻃﻼق ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﭘﺲ از ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻔﻈﯽ ﺣﺬر ﮐﻦ »ﮐﺬب« در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﻐﻮی ﺑﺮ »وھﻢ و ﻋﻤﺪ« اﻃﻼق
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ
ﺟﺪی ﺑﻮدن آن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ .١
 -۲ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در »ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ﺷﻮاھﺪ« ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﺮای إﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﻪ از ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻄﺮ اﻟﻮراق و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﺮی ،و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ راﺷﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ »ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ و ﺷﻮاھﺪ« ﻋﺬر و ﺑﮫﺎﻧﻪ آورده اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ از آﻧﺎن در
»ﺷﻮاھﺪ« ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ]وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد[ »ﻣﺴﻠﻢ« ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺑﺨﺎری اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ذھﺒﯽ آن را در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﯿﺰان«  ٢در ﺷﺮح ﺣﺎل آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه »ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ« ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ در آن ﺿﻌﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ﺷﻮاھﺪی
ﮐﻪ ﺿﻌﻒ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ﺷﻮاھﺪ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر و ﻓﮫﻢ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﮐﺘﺎبھﺎی
دﯾﮕﺮ و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎرﺣﺎن »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ« ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۳ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﻌﻒ راوی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از رواﯾﺖ
ﮐﺮدن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼل ﻓﮑﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
وی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،و در ﻗﺒﻞ از آن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٣اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ وھﺐ ﺑﻦ اﺧﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وھﺐ
 -١ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر )ق  ٤٧ /ب(.
 (٢٨٩-١٩/١) -٢ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺣﺼﺮ.
 -٣ﮔﻮﯾﻨﺪه :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ اﻻﺧﺮم اﺳﺖ» ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺪﯾﺐ« ) (٥٥/١و ﺣﺎﮐﻢ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﭘﺲ از دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از ﺧﺮوج »ﻣﺴﻠﻢ« از ﻣﺼﺮ اﺧﺘﻼل ﻓﮑﺮی ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺮوﺑﻪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،و ﻏﯿﺮه در
اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﺧﺘﻼل ﻓﮑﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
آﻧﺎن در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ« ﭘﯿﺶ از اﺧﺘﻼل رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -۴و اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺨﺼﯽ را ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮداﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد راوﯾﺎن ﻣﻮﺛﻖ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و راوی ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺪ ﻧﺎزل را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﯽدھﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎء آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﺬر را ﺑﺼﻮرت ﻧﺺ از
ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدت وی اﺳﺖ ،ﭼﻮن او در اﺑﺘﺪا از راوﯾﺎن
ﻣﻮﺛﻖ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ رواﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻧﺸﺎط از او ﺳﺮ زده اﺳﺖ.
از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺮذﻋﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی در ﺣﻀﻮر اﺑﻮ زرﻋﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺤﺚ
»ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ،و ﭼﺮا از ﺑﺨﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ از :اﺳﺒﺎط ﺑﻦ ﻧﺴﺮ و
ﻗﻄﻦ ﺑﻦ ﻧﺴﯿﺮ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺼﺮی اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻦ از
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺒﺎط ،و ﻗﻄﻦ ،و اﺣﻤﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ راوﯾﺎن ﻣﻮﺛﻖ از اﺳﺎﺗﯿﺪﺷﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ »ارﺗﻔﺎع« ﺣﺪﯾﺚ از آﻧﺎن ﺳﺮ زده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ »ﻧﺎزل«
اﺳﺖ.
و ﺑﺮ آن ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ از رواﯾﺖ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و در
دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ ،و آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ،و ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ آن را در
ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺪﯾﺪهام  ..١آﺧﺮ ﮐﻼم ﻧﻮوی و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﻓﻈﺎن
ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﺑﺮﺧﯽ راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮاھﺪ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺪﻋﯽ ﺻﺤﺖ آن
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ اﺳﺖ  ،٢و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮای
اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺘﺒﺤﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .٣
از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻓﻈﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم از ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ
زﯾﺎدﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ از

 -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ ).(١٠٤/٣
 -٢اﻟﺘﺬﮐﺮة ،و اﻟﻤﯿﺰان.
.(٥١٦/٢) -٣

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ

٢٢٩

ﯾﮑﺼﺪ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ﺻﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﯾﺎ أﻣﺜﺎل
آن» ،اﻟﺘﺬﮐﺮة« و »اﻟﻤﯿﺰان«  ١رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎره :ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ دارﻧﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺪﯾﺚ »اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻨﻟﻴﺎت« ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮐﺴﯽ
آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
اﻟﺒﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
٣
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺼﺮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰار از آن :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ و ﺳﯿﺎق
اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن از ﻃﺮﯾﻖ :اﻧﺲ ،و ﻋﺒﺎده ﺑﻦ
ﺻﺎﻣﺖ ،و اﺑﻮذر و اﺑﻮ درداء و اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ ،و ﺻﮫﯿﺐ ،و ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،و ﻧﻮاس ﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن ،و
ﻏﯿﺮه رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ از :ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری ،و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮة ،و اﻧﺲ ،و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
و ﺷﮕﻔﺖﺗﺮ از اﯾﻦ :اﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﺒﺤﺮ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ از
ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﺮ ھﺮ آزاده و ﻋﺒﺪی
]زن و ﻣﺮد[ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﮐﺮد«  .٤ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل» :ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ ﯾﮏ راوی ﻣﻌﺘﻤﺪ
زﯾﺎدﺗﺮ از اﻧﺪازه دﯾﮕﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮده« ﻣﯽداﻧﺪ ،اﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚﺷﻨﺎس
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻟﻔﻆ »ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« در ﺣﺪﯾﺚ را آورده اﺳﺖ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﯾﻮب و ﻏﯿﺮه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺪون ﻟﻔﻆ »ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .٥
و زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ،و
ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،و ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،و ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،و ﮐﺜﯿﺮ
 -١در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮھﺮی.
 -٢اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر ).(٣٨٢/١
 -٣اﻟﻔﺘﺢ ) (١٧/١ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﻣﺆﻟﻒ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (١٠٦/٣ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او اﯾﻦ را از ﻋﻠﻮم
اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ آن را در »اﻟﻨﺰھﺔ« و »اﻟﻨﮑﺖ« و »اﻟﻔﺘﺢ« و »اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ« و
»ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻷﻓﮑﺎر« و »ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺨﺒﺮ« ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ.
 -٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٤٢٣/٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٩٨٤از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
 -٥ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص .(٢٥٢ /
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ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ ،در رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و در زﯾﺎدت ﻋﺒﺎرت )ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ( ﺑﺎ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﯾﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .١
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان«  ٢درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮةس از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ و
ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ او را دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ،و ھﺮ ﮔﺎه او را دوﺳﺖ ﺑﺪارم ﮔﻮش
ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«  .٣ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ از ﺗﺮس ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از »ﻣﻨﮑﺮات« ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .٤
ً
و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاھﺪی دارد و ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ :ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن از ﺣﺪﯾﺚ ھﺸﺎم ﮐﻨﺎﻧﯽ از اﻧﺲس.
ب :ﺑﻌﻀﯽ از آن از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذ.
ج :ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺮوه از ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺑﯽﻋﯿﺐ.
و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادن) :ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮ و ﯾﺎ ﺷﺎذ( ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،و اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻟﻐﺰش داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ درﺑﺎره ﻏﯿﺮ آنھﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاری؟ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و داﻧﺶ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و زﺑﺎن
اﻋﺘﺮاض را از اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ :ﺑﺨﺎری ،و ﻣﺴﻠﻢ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﺑﺎز دارد ،و ھﺮ ﮐﺲ اﮔﺮ
اﺷﮑﺎﻟﯽ را در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ آن ﯾﺎﻓﺖ ،و ﯾﺎ ﻋﻠﻞ را ﺑﺮای آن ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺟﺰو ﻣﻮارد
ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻧﻘﺺ
و ﺧﻠﻞ ﺑﺎ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﺪث ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و دﻻﯾﻠﺶ
ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﺳﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل )ﺧﺒﺮ واﺣﺪ( دﻻﻟﺖ دارد واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آﻧﭽﻪ اﺳﺖ
]ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر ﺛﻘﺎت[ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺠﺮد )اﺣﺘﻤﺎل( ﺧﻠﻞ و
 -١ﺷﺮح اﻷﻟﻔﯿﺔ )ص  (٩٦ /اﻟﺘﻘﯿﺪ و اﻻﯾﻀﺎح )ص  ،(٩٦ /ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٤٣٣/٣ﮐﻦ.
(١٦٤/٢) -٢
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(٣٤٨/١١
 -٤ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(٣٥٠-٣٤٩/١١

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ
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اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺛﻘﻪ را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن در آن
اﺣﺘﻤﺎل وھﻢ و ﺧﻄﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل دروغ ﻋﻤﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻦ راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ
ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذھﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮة«  ،١و ﻣﻨﺼﻮر در »اﻟﺼﻔﻮة« و
اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ در »اﻟﻤﺠﺰئ« رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻋﻠﯽس ھﺮ ﮔﺎه راوی را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮد او را
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽداد ،اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد داﻧﺶ ﻓﺮاوان ،و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،اﮔﺮ
ً
ﮐﺴﯽ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺪﯾﺜﯽ او را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻓﻮرا او را رد ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ
درﺑﺎره ﻣﺮدم ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و راوﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺗﮫﻤﺖ و ﻃﻌﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺰرگ را ﻣﺮدود ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آﺛﺎر ﻋﻠﻢ ،و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ،و ﻣﺤﻮ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی دﯾﻦ
٢
ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ و ﻏﯿﺮه آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ :٣
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﮫﺎدت اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﺮ رؤﯾﺖ ھﻼل رﻣﻀﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﺗﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ و ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺳﺘﺎد و
ﻣﺮدم آن دﯾﺎر ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ زدهﮔﺎن از آﻧﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن
را در ﻣﻔﺘﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻓﺘﻮا داده ﻣﯽﺷﺪ ،و راوی و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او رواﯾﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻗﺎﺿﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﺮ ھﯿﭻ
ﮐﺪام از آﻧﺎن اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد ،و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺘﻮا و رواﯾﺖ و ﻗﻀﺎوت اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ«  .٤از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﺣﺎدﯾﺚ
اﻋﺮاب را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎوش و ﺗﻌﻤﻖ در اﻣﻮر را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦش اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

.(١١/١) -١
 -٢اﺑﻮداود ،(٧٥٤/٢) /ﺗﺮﻣﺬی ،(٧٤/٣) /ﻧﺴﺎﺋﯽ ،(١٣٢/٤) /اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (٥٢٩/١) /و ﻏﯿﺮه.
ﺑﻪ »ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﻪ« ) (٤٤٣/٢ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
 -٣اﻟﻤﺴﺘﺪرک ).(٤٢٤/١
.(٦/٢) -٤
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ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﺎﺑﻄﻪ در آن :ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش
اﺳﺖ ،و ھﺮ ﭼﻪ را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ راوی آن ﻃﻌﻦ زدهاﻧﺪ ﻣﺮدود اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم از ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ دو دﻟﯿﻞ ھﺮ ﭼﻪ اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﺮدود ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ راوی آن ﻃﻌﻦ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺟﺮح ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻄﺮود اﺳﺖ .١
اﻟﻒ :اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻋﻘﯿﺪه و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ،و
ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ را ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮح آﻧﺎن ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ؛ ﭼﻮن
ﺟﺮح ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ.
ب :ھﺮ ﮔﺎه رواﯾﺖ ﻋﺎدﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
اﺟﻤﺎع رواﯾﺖ ﻋﺎدل ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮھﯽ زﯾﺒﺎ و وﺟﻮھﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ ).(١٠٨/٣

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
وﺟﻮه زﯾﺒﺎ
وﺟﻮه اﺟﻤﺎﻟﯽ:

وﺟﻪ اول :در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از اﻣﺎﻣﺎن ﮐﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ھﻤﮕﯽ و
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻗﻮل آﻧﺎن ﻧﺰد زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن دارد رواﯾﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ رواﯾﺖ ﮐﺴﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻓﻮق ﺷﺎن در ﺣﻔﻆ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺗﻌﺎرض
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﻧﺴﺐ
ﻓﺎﻃﻤﻪل را از اﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﯿﺢ در رواﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪل زﯾﺪی و إﻣﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﻔﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ً
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ وﺟﻮه ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﯽ دارﻧﺪ در ﻏﯿﺮ آنھﺎ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و آن ﻋﺒﺎرت از ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺬﯾﺮش اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ
و زﯾﺪﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺎﻣﺎن ھﻤﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ھﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم اھﻞ ﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻠﻔﺎء ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »ﮔﻔﺘﮥ اﺟﻤﺎع اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﺣﺠﺖ اﺳﺖ« ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺪﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ زﯾﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ زﯾﺪﯾﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع آﻧﺎن ﺣﺠﺖ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ،
ً
ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و در
اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ﺑﺮ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺗﮑﯿﻪ زدهاﻧﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ آن رﺟﻮع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ در زﻣﺎن آﻧﺎن ﺑﺪون اﻧﮑﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از راهھﺎی اﺟﻤﺎع اﺳﺖ،
ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﻣﺎن اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ

٢٣٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن اﺟﻤﺎع ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ
ﺷﺪ ،و دﻟﯿﻞ اﺟﻤﺎع ﺷﻤﺎ ﺑﯽارزش ﻣﯽﺷﻮد.
رﺟﻮع ﺑﻪ زﯾﺪﯾﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

وﺟﻪ دوم :رﺟﻮع ﺑﻪ زﯾﺪﯾﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻀﻌﯿﻒ و رد و ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﻋﺪهای
دارد ،و آن :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﻠﻮم ،و
ً
ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺮدود ،آﻧﻘﺪر ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻇﺎھﺮا
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﻣﺮﺳﻞ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان) :ﻣﻮﻗﻒ و ﯾﺎ ﻣﺮﻓﻮع ،و ﯾﺎ ﻣﻮﺻﻮل و ﯾﺎ ﻣﻘﻄﻮع و ﯾﺎ ﻣﺴﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻞ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ( ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﻌﻠﻞ« دارد ،و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دارﻗﻄﻨﯽ و ﻏﯿﺮه
ً
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻗﻄﻌﺎ اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ در »اﻟﻌﻠﻞ«
داﺷﺘﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ داود و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮه در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از زﯾﺪﯾﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ دارﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎرهای ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺟﮫﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺜﺮت راوﯾﺎن،
و ﯾﺎ ﮐﺜﺮت ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ،و ﯾﺎ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،ﻧﯿﺎز دارد ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دو ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ ﻣﮫﻢ دارد.
دو ﻓﻦ ﻣﺒﻬﻢ از ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ

ﻓﻦ اول :ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ و
زﯾﺪﯾﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ و ﺻﺤﺎح و ﺳﻨﻦ از
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺳﺮﺧﺴﯽ  ١ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﮑﺒﯿﺮ« در ﺳﯿﺼﺪ
ﺟﻠﺪ ﺑﺰرگ  ٢در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻓﻈﺎن اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم را از آن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺰرگ
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و راه ﺷﻨﺎﺧﺖ »وﺟﻮه ﺗﺮﺟﯿﺢ« را ﺑﻪ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادهاﻧﺪ.
 -١او ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺰرگ اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺎ ﺳﺮﺧﺴﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮی )ت  ٣٦٥ھ( اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ
اﻹﺳﻼم )وﻓﯿﺎت  ٣٦٥ھ( و اﻟﺴﯿﺮ ) (٢٨٧/١٦و اﻻﻧﺴﺎب ).(١٧١/٥
 -٢ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﺴﻨﺪ او ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ھﺰار ﺟﺰء اﺳﺖ ذھﺒﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻣﺴﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ »اﻟﺴﯿﺮ« ).(٢٨٩/١٦

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ

٢٣٥

ﻓﻦ دوم :ﻋﻠﻢ »ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ« اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ درﺟﺎت راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﺑﺮ ﻏﯿﺮه ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻓﻠﮑﯽ  ١ﮐﺘﺎﺑﯽ در ھﺰار ﺟﻠﺪ اﯾﻦ درﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،٢و ﭘﺲ
از وی ﺣﺎﻓﻈﺎن ھﻤﭽﻨﺎن آن را ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ً
آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﻄﻌﺎ زﯾﺪﯾﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ً
و اﯾﻦھﺎ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻧﺎﯾﺎب ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ
از آن آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد( ﺑﻼھﺖ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻠﻢ ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ
رﯾﺎﺿﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
٣
اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺬھﺐ ﯾﮑﯽ از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻠﺰم ﺷﻮد ،ﺷﺎرح »ﺑﺮھﺎن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٤ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﻣﺬھﺒﺶ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ در »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا
»ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﻧﮑﻮھﺶ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ را ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ( ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺲ
ذرهای داﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن واﻗﻒ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ و ﻣﺤﺒﺖ
ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﻧﮑﻮھﺶ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر زﯾﺒﺎ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ای ﺑﯽﭘﺪر و ﻣﺎدران آﻧﺎن را ﻧﮑﻮھﺶ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ
 -١او :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ھﻤﺪاﻧﯽ ،اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﻠﮑﯽ اﺳﺖ )ت٤٢٧ ،
ھ( اﻟﺴﯿﺮ ) (٥٠٢/١٧و اﻻﻧﺴﺎب ).(٣٩٩/٤
 -٢در ﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل« و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
»ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻟﮑﻤﺎل ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل« ﻧﺎم دارد ،و ﻏﯿﺮه.
 -٣اﻟﺒﺮھﺎن ).(١٣٥٢/٢
 -٤و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ آن ﺷﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺎﻟﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ» ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ« ).(٨/١

٢٣٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﮔﺮﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺪود و ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﯿﺪ .١
زﯾﺪﯾﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ دارﻧﺪ

وﺟﻪ ﺳﻮم :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت زﯾﺪﯾﻪ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ و
ﻧﺎﭼﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺗﻨﮫﺎ :ﻗﺎﺿﯽ زﯾﺪ ،و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ،و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ،و اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه از زﯾﺪﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت دارﻧﺪ
و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آﻧﺎن در دﺳﺘﺮس زﯾﺪﯾﺎن ﻧﺠﺪﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ زﯾﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﺣﺪﯾﺚھﺎی اھﻞ ھﻮی و ھﻮس
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺧﻄﺒﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ رواﯾﺖ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎﺑﺶ را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ آن
اﺣﺎدﯾﺚ را از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎی
زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺎب
ﻗﺎﺿﯽ زﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن از اﺳﻨﺎد ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪادهاﻧﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از اﺋﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه از ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن و ﺗﻤﺎم اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﯾﺪﯾﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺪارﻧﺪ

اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﯾﺪﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺚ در ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن
وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺎ وﺟﻮد آن زﯾﺪﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺳﻼت وی اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ.
 -١دﯾﻮان ﺣﻄﯿﺌﻪ )ص .(٥٢ /
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ »ی« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ از »ﺷﺮح اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ« ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻧﺼﻒ اول از آن ﺑﺎ »اﺳﻨﺎد« ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮش از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺤﺎوی ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺼﻒ آﺧﺮ آن ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺳﻨﺪ اﺳﺖ و از اﺑﻮ داود و ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﺎد اﻟﺠﻨﺪاری.

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ

٢٣٧

ً
و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮا ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﺷﮫﺎدت ﮐﻔﺎر را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ
»اﺻﺤﺎﺑﻨﺎ« ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ از ﮐﻔﺎر
رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و زﯾﺪﯾﻪ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﺛﯿﻖ »ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ« اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﭘﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
رواﯾﺖ او را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﻓﺮان »ﺗﺄوﯾﻠﯽ« را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ در
ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﮫﺬب«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺪون
اﺧﺘﻼف از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺼﻔﻮة« ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش
ﻓﺎﺳﻘﺎن »ﺗﺄوﯾﻠﯽ« وﺟﻮد دارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ،و ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ
ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ھﺴﺘﻨﺪ ،و ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع آﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺪادﺷﺎن
وﺟﻮد دارد.
و اﻣﺎ ھﺎدی و ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم زﯾﺪﯾﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،رواﯾﺖ زﯾﺪﯾﻪ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﯽ ﻣﻀﺮ و ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺞھﺎی اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ از آﻧﺎن
ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ]ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﺪﯾﻪ[ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎور داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ از ﺗﺨﺮﯾﺞ دﯾﮕﺮ اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ و رواﯾﺖ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن رﻓﺘﺎر ھﺎدی در اﺣﮑﺎم ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ھﺎدی از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ
و ﺣﺘﯽ از ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش از ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﺶ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺿﻤﯿﺮه از ﭘﺪرش از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺿﻌﻒ ﻣﻨﻬﺞ زﯾﺪﯾﻪ در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ

زﯾﺪﯾﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳﻘﺎن »ﺗﺄوﯾﻠﯽ« را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚھﺎی »ﻣﺮﺳﻞ«
آﻧﺎن را ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﮫﻮل را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮﺳﻠﯽ را
ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﮐﺴﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪای اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ) :ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻘﻄﻮع و ﻣﺠﮫﻮل ،و رواﯾﺖ ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺳﻖ از اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ را
ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
» -١اﻟﻤﮫﺬب ﻣﻦ ﻓﺘﺎوی اﻻﻣﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ« ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻌﺪ ﻣﺮادی آن را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ .و
ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ آن در »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ« وﺟﻮد دارد» .ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص .(٦٠٠ /
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ
را در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﮔﺮدآوری اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ،و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺿﻌﯿﻒ از
ﺻﺤﯿﺢ ،وﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آﻧﺎن ﻓﻮاﺋﺪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮاﻋﺪش ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن آﺳﺎن ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﮑﺎر ﺑﺮﺗﺮی و ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ھﺰاران ھﺰار ﺑﺎر از آن زﺷﺖﺗﺮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﺛﺎر ﻧﺒﻮی رﮐﻦ اﯾﻤﺎن ،و
ھﻤﺘﺎی ﻗﺮآن ،و ﺷﻌﺎر و ﺟﺎﻣﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﻮر ﻣﮫﻢ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن اﺳﺖ.
وﺟﻮه ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ -ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول :ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮای اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮدود از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﺒﻠﯽ درﺑﺎره »رؤﯾﺖ« ﻣﺜﺎل آورده اﺳﺖ ،اﯾﻦ از ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور و ﺟﮫﻞ
ﻣﻄﻠﻖ »ﻣﻌﺘﺮض« اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ھﺸﺘﺎد ﺣﺪﯾﺚ از ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯽ
ﺻﺤﺎﺑﻪ درﺑﺎره »رؤﯾﺖ« رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ،و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ،و اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ،و ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ،و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و
ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪش ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺣﺎدﯾﺚ ھﻤﮕﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در
ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن :ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻦ ﺣﺼﯿﺐ ،و اﺑﻮ رزﯾﻦ ﻋﻘﯿﻠﯽ ،و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﻮ اﻣﺎﻣﻪ،
و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،و ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،و ﻋﻤﺎره ﺑﻦ رؤﯾﻪ ،و
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،و ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،و ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮه ،و ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ،و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ
ﻋﻮام ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎری ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه ،و اﺑﻮ ﺑﺮزه اﺳﻠﻤﯽ ،و اﺑﻮ درداء ،و
اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧﺸﻨﯽ ،و ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ،و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐش ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ »رؤﯾﺖ«
در ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ از راهھﺎی زﯾﺎدی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺳﯿﺰده ﺣﺪﯾﺚ از آن وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮ ھﺸﺖ ﺣﺪﯾﺚ از آن ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و دو ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎری و ﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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ﺳﻨﻦ ﺑﻮد ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدم :وﻟﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ :ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻨﻔﯿﺲ ﻋﻠﻮی ﯾﻤﻨﯽ ] ١ﺧﺪا ﺣﻔﻈﺶ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ[ در ﮐﺘﺎب »اﻷرﺑﻌﯿﻦ«  ٢آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﻮزی در ﮐﺘﺎب »ﺣﺎدي

اﻷرواح إﻟﯽ دار اﻷﻓﺮاح«  ٣ﺑﺴﯿﺎری از آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ آن را ذﮐﺮ

ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻋﺘﻘﺎد »ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺟﺮﯾﺮ ﺟﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﯽس ﺧﺎﻧﻪاش را وﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد  ٤وﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و زﯾﺪﯾﻪ ﻧﻘﺺ و ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ واﺿﻊ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ زﯾﺪﯾﻪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺒﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﺮﯾﻖ
اوﻟﯽ ﻣﻘﺒﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﺳﺒﺎب زﯾﺎده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻘﺺ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﺬھﺒﺶ و ﻣﺬھﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺺ و اﯾﺮاد وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ و ﺗﺒﺤﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ دارد ﮐﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺑﯿﮫﻮده و ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺻﻌﻮﺑﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ »ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ«

اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﮫﻤﺖھﺎی »ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻋﻠﻢ و ﺑﺤﺜﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﺼﺺ و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و
ﭘﯿﭽﯿﺪه و رﯾﺰ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه آن ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ورﻃﻪ ﺷﺪن در آن ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ ،و

 -١ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻮ اﻟﺮﺑﯿﻊ ﺗﻌﺰی ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ )ت  ٨٢٥ھ( ﻣﺤﺪث وﻗﺖ ﯾﻤﻦ ﺑﻮد اﻟﻀﻮء
اﻟﻼﻣﻊ ) (٢٥٩/٣و اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ).(٢٦٥/١
 -٢ﺳﺨﺎوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﭼﮫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای او ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮد و ﺑﻪ »اﻷرﺑﻌﯿﻦ اﻟﻤﮫﺬﺑﺔ« ﻧﺎم
ﻧﮫﺎد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﺆﺳﺲ« ) (١١٥/٣آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ از
او ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
) -٣ص .(٢٤٦-٢٠٤ /
 -٤و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،و
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻋﻠﯽس ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد – اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮه.

٢٤٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺠﺎی اﯾﻦ در ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺨﻼﺻﺔ«  ١ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را در
»ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن رؤﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﮫﺖ« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄوﯾﻞ
رواﯾﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رؤﯾﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮض از اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ و ﭘﺲ
از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯽادﺑﯽ و ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺰﻧﺪ .٢
ﺗﻌﺎرض ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻋﺎدل ﯾﮏ راوی را
»ﺟﺮح« ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﮐﺮد ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺪون ﺗﻘﺪﯾﺮ و دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺧﻼﻓﯽ اﺳﺖ و اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺟﺮح ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد:
اﮔﺮ ﺟﺮح ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺒﺐ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﺎء درﺑﺎره آن اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎ آن ﺟﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺮدم درﺑﺎره اﺳﺒﺎب آن اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ ،و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻼﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ »و ﻣﻮﺛﻖ« آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻧﻤﯽدھﺪ.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﺟﺮح ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ آن
ً
ﻣﻌﺎرﺿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺟﺮحﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ :راوی در ﻓﻼن روز و ﻓﻼن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﮑﺮد ،و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﯿﺮ ،در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ً
در ﻓﻼن وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﺑﯽھﻮش و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻮد ،و ﯾﺎ زﻧﺪه ﻧﺒﻮد ،و ﯾﺎ اﺻﻼ در
ﻧﺰد ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد ،و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ رﺟﻮع ﺷﻮد،
و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺮح ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﻇﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

 -١ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ص  (١٥٠ /ﭘﺎورﻗﯽ ﺷﻤﺎره ).(٢
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اھﻞ ﮐﻼم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻧﭽﻪ ﺳﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده »و ﻣﺎ
اﻧﮑﺮﺗﻢ« ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ،
و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درک و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎ در »ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺰﯾﺎرة« و در اﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ در دو ﻣﻮﺿﻊ :ﺻﻮم رﺟﺐ ،و ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻣﺎم
ﯾﺤﯿﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ

٢٤١

و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرﺿﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻌﺎرﺿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎرح ﺑﮕﻮﯾﺪ :راوی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻧﻤﺎز
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ :او اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻮد و
اﻣﺜﺎل آن از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ -۱ :ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ راوی ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎﻟﮏ
و ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ
ادﻋﺎی ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد راه ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان
ً
و ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم »ﺳﻨﻦ ﻣﺄﺛﻮر« را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺗﻈﺎھﺮ
ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻘﺪر ﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﻋﺒﺎدت اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻇﺎھﺮ ﺷﺮع ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺻﺤﺎﺑﻪ را »ﺟﺮح« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ
را ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺴﺎری ،و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ دزدی ،و اﺑﻮذر را ﺑﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ،و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ را
ﺑﻪ ﺗﺮک روزه رﻣﻀﺎن ،و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺎﻣﺎن در ﻃﻮل دوران ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺷﻮد ،و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﺪارد ،ﺑﺎرھﺎ ﻋﻠﻤﺎی »ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ
و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻻ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ«  ١و اﮔﺮ درﺑﺎره آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﯾﺎ ﺳﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮه،

ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺎم و درﺟﻪ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا
آﻧﺎن ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ً
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ راوی ﻇﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﺎھﺮا اﺻﻮﻟﯿﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺮح
]ﻣﻔﺴﺮ[ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ ،و ﺑﺪون ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺮح ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎ و اﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻋﺪاﻟﺖ راوی از ﻋﺪاﻟﺖ
ﺟﺮحﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ راوی ﺑﺮﺗﺮ و
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺮاح ﺑﺎﺷﺪ» ،ﺟﺮح« را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺻﺪق ﻣﺤﺪث ﻣﻮﺛﻖ و ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ »ﺟﺮح« را از او ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
دروﻏﺶ ﺑﺮﺗﺮ از ﺻﺪاﻗﺘﺶ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از وی ﺑﺮﺗﺮ ،و

 -١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﯿﺰان« درﺑﺎره
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

٢٤٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ،و دادﮔﺮﺗﺮ ،و ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﯽادﺑﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و اﮔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ
درﺑﺎره اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺳﺆال ﺷﻮد اﻏﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﯾﺎ از ﻣﻦ درﺑﺎره ﻓﻼﻧﯽ ﺳﺆال ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺧﯿﺮ
ﺑﺎﯾﺪ از او درﺑﺎره ﻣﻦ ﺳﺆال ﺷﻮد!
و اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻋﺪاﻟﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺎرض ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺻﺪق و دروغ )ﺟﺮح
ﮐﻨﻨﺪه( واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺪاﻗﺘﺶ اﺳﺖ ،و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺮح ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ دروﻏﮕﻮﺋﯽ اوﺳﺖ ،و ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اوﻟﻮﯾﺘﯽ در
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺪاﻟﺖ »ﺟﺮح ﺷﺪه«
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ وی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد .١
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ راوی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺮحﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﺟﺮح«
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ و ﻋﺎدت و واﻗﻌﯿﺖ ]از ﻋﺪاوت و ﻏﯿﺮه[ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻮھﻢ ﯾﺎ
دروغ ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ راوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ]ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﻣﻌﯿﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ[
ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﻦ »ﻣﻌﻠﻞ« ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻞ« و در
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه :ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻼﻣﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺪاری /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ﻣﺆﻟﻒ ،در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻣﺜﺎل »ﺟﺮح« ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺟﺮحﮐﻨﻨﺪه دادﮔﺮﺗﺮ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ اﺳﺖ :در »اﻹﮐﻤﺎل« ذﮐﺮ ﺷﺪه روزی ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮوان ﺑﻦ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﯽرود ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه وی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﻓﻼﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ،و ﻓﻼن آن
اﺳﺖ ،و وﮐﯿﻊ راﻓﻀﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :وﮐﯿﻊ راﻓﻀﯽ ﺗﻮ و دادﮔﺮی از ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ و وﮐﯿﻊ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ در دورش ﮔﺮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺧﺮاش درﺑﺎره اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺒﻮذﮐﯽ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺴﯽ درﺑﺎره ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﻼم او را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
و رواﯾﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﮫﻢ را درﺑﺎره ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ درﺑﺎره ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻨﺎﻧﯽ و
ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل ھﻢ ﻃﺮازی و ھﻤﺎﻧﻨﺪی )ﺟﺎرح و ﻣﺠﺮوح( :ﺳﺨﻦ اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ درﺑﺎره اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،و ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻣﻨﺪه
درﺑﺎره اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ،و اﻣﺎ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ درﺑﺎره ﻃﺒﺮاﻧﯽ :ﭘﺲ از آن اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ.
و ﻣﺜﺎل »ﺟﺎرح ﺑﺮﺗﺮ« ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ درﺑﺎره ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،و ﺷﺎﻓﻌﯽ درﺑﺎره واﻗﺪی ،و اﻋﻤﺶ
درﺑﺎره ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ ،و ﺷﻌﺒﯽ درﺑﺎره ﺣﺎرث ،و از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎرث را ﺑﻪ ﺷﻌﺒﯽ ﺗﻔﻀﯿﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﮐﻼم اھﻞ ﻓﻦ اﺳﺖ.
و در »اﻟﻤﯿﺰان« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺟﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ راوی و ﺟﺎرح ھﻢ ﻃﺮاز رخ داده اﺳﺖ ،ﺑﺮ رخ دﯾﮕﺮی
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ دوراﻧﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺮح ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﺳﺒﺎب ﭘﻨﮫﺎن و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ رخ داده اﺳﺖ ،و در ﺻﺤﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﺺ و ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رواﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ّ
ﺑﻘﯿﻪ راوﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ را
راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ارﺳﺎل اﺳﺖ ،و ﯾﺎ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮﻋﯽ وﻗﻒ
اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ داﺧﻞ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،و ﯾﺎ راوی ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از
ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و آن را وارد ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ و از ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﯿﻠﯽ از ﺣﺪﯾﺚ
ً
ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﻨﺪ ﻇﺎھﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻞ از ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻣﺒﺮا اﺳﺖ .١
آﯾﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻞ رواﯾﺖ ﻣﺤﺪث ﻣﻌﺘﺒﺮ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ ،و
ﺗﻌﻠﯿﻞ رواﯾﺖ ﻣﺤﺪث ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ »ﺟﺮح« در ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺎرح و ﻣﺠﺮوح ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ راوی و
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ و از ﻧﺼﻮص ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
و اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﺮ آن از دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻮﻟﯿﻮن :ﺟﺮح »ﮐﻪ ﺳﺒﺒﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه« ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ارﺟﺢﺗﺮ از آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ
ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﯿﺰی آ ﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در
ﭘﺬﯾﺮش او ﺣﻤﻞ ﺟﺮح ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﺮح ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ذاﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف )ج ،ر ،ح( و ﺑﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﮔﻔﺘﺎر او ﺑﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺪم ﺷﺪه اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﯿﻮن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
»ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت« ﺟﺮح را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺮح ﺑﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ »ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت« در ﺟﺎﻧﺐ »ﺗﻌﺪﯾﻞ«
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ﺑﺮ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ آن
ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎ راﺟﺢﺗﺮ ﺑﻮد در آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﯾﺎ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در
ﻧﻈﺮش راﺟﺢ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،و ﯾﺎ ﺑﺮ وی
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮش ﻣﺮﺟﻮح اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ.

 -١ﻣﺆﻟﻒ در ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻷﻧﻈﺎر )ق  (٤٠ /ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص .(٢٥٩ /
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺶ ،ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و
ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ »ﺟﺮح« را ﻧﭙﺬﯾﺮدّ ،اﻣﺎ از ﺳﺨﻦ اﺻﻮﻟﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺮح ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻮﻟﯿﻮن ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻠﺨﯿﺺ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﻧﺪارد ،و آﻧﺎن ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ راه را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﺎی ﺑﯽدﯾﻦ ﺑﺎز ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
را ﺟﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻋﻤﻮم ﮐﻼم اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت دارد ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﮐﻼم آﻧﺎن ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺣﺘﯽ رواﯾﺖ راوی
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﮔﺮ ﺑﺎ »ﻣﻌﻠﻮم« ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن »ﻣﻈﻨﻮن« ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺻﻮرتھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻮھﻮم ﻣﺮﺟﻮح ﺑﺮ ﻣﻈﻨﻮن راﺟﺢ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
اﯾﻦ در ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻮﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻮاﻋﺪ آﻧﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻤﻮم ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن اﺳﺖ ،و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ دﻟﯿﻞ آن
را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،و ﺑﺎ اﺟﻤﺎع آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
»ﺟﺮح ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ«.
ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواﯾﺖ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬار

ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه رواﯾﺖ ﻋﺎدل ]ﻏﯿﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬار[ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺑﺪﻋﺖ
ﮔﺬار ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ رواﯾﺖ ﻋﺎدل ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،و اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن وﺟﻮد دارد.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن:

 -۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮراﺳﺖ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد آن
ﺣﺪﯾﺚھﺎی زﯾﺎدی از اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاران ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﯿﺨﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری
از اھﻞ ﺗﻘﻮا و ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ و دﻗﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
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و اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ]از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ[ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻔﺎر ]ﺧﺎرج از
اﺳﻼم[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور دارد »دروغ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ« از ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رﺻﺎص در ﮐﺘﺎب »ﺟﻮھﺮة اﻷﺻﻮل« و ﺣﺎﮐﻢ در »ﺷﺮح
اﻟﻌﯿﻮن« ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﺎرﺣﺎن »اﻟﺠﻮھﺮة« آن را ﻣﺮدود
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻋﺘﻤﺎد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ
در »اﻟﻤﺠﺰئ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﮫﺎء ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ »ﺟﺮح« اﺳﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻓﻘﮫﺎء
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺬھﺐ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ادﻋﺎی ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ ،و از ﻃﺮف ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎم زﯾﺪﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،در ﺑﺤﺚ »اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ« ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و
اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻔﺼﻞ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاھﯿﻢ داد .١
 -۲ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ زﯾﺪﯾﻪ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺪار ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎﻣﺎن آنھﺎ
ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش »ﮐﻔﺎر اﻟﺘﺄوﯾﻞ« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ
زﯾﺪﯾﺎن »ﻣﺮاﺳﻞ« اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻨﺼﻮر ،و ﻣﻮﯾﺪ ،و اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ،و
ﻗﺎﺿﯽ زﯾﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ و ﻏﯿﺮه را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
 -۳اﮔﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ) :ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺘﺪع ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺒﺘﺪع اﺳﺖ( را از
ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،و آن) :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ھﻤﺎن ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاران ھﺴﺘﻨﺪ( و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻘﺪﻣﻪای را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
و اھﻞ ﺑﺮھﺎن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺬف ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺷﮑﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺼﺮ در ﻋﻠﻢ ﺑﺮھﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو
ﻣﻘﺪﻣﻪ را در ﺟﺎی ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع اﺳﺖ ﺣﺬف ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ ﭘﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُْ َ ُ َُْ َ ُ
� ْم إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادِ� َ
ِ�] ﴾١١١اﻟﺒﻘﺮة.[۱۱۱ :
﴿قل هاتوا برهان
ِ
»ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
اﺑﻄﺎل ادﻋﺎی ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ راوی

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻮن رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﺿﻌﻒ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ زﯾﺪﯾﻪ
ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
١
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را در اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ ]ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻼﻓﺖ ھﺴﺘﻨﺪ[
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از وی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺷﮫﺎدت ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎھﺪان اﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺷﮫﺎدت ﭼﮫﺎر اﻣﺎم در زﻧﺎ ،و
دو اﻣﺎم در ﺷﮫﺎدت ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺨﺎﻟﻒ إﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،و ﭘﺎره ﮐﺮدن
ﭘﺮده ﺣﯿﺎء اﺳﺖ.
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن اﯾﻦ رواﯾﺖ از »ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺗﺄوﯾﻠﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﺎﮐﯽ
آﻧﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ« .ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾﺎن از روی ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺮض ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺟﮫﻞ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ اول را ﺑﭙﺬﯾﺮد
واﺿﺢ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﭘﺬﯾﺮش آن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن اﻗﺮار ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻘﺺ در
اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق درﺳﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ دوﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد،
ﭼﻮن ادﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ دارد ،و ھﻤﻪ آن
ﻣﻮارد در اﯾﻦ »دﻋﻮی« وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﺎ رواﯾﺖ از اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎء آن را ﺟﺎﯾﺰ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻪ آن را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺴﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ ﻣﺒﺮا

 -١آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر وی از اﺋﻤﻪ ﺧﻠﻔﺎء ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ أﺋﻤﻪ اﻟﺤﺪﯾﺚ »و أﺋﻤﺔ اﻷﺻﻮل«.

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮑﻮھﺶ و ﺳﺮزﻧﺸﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻌﺠﺐآور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﯾﺮاد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ از ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن
راوﯾﺎﻧﺸﺎن از ﻓﺴﻖ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ را ﺑﺮ
ﭘﺬﯾﺮش »ﮐﻔﺎر ﺗﺄوﯾﻠﯽ« ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺪﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﻧﺎن »ﮐﻔﺎر ﺗﺄوﯾﻠﯽ« را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﺮﺳﻞ آﻧﺎن را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﺮض
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از زﯾﺪﯾﺎن اﺣﺎدﯾﺚ» :ﻣﻨﺼﻮر ،و ﻣﺆﯾﺪ ،و ﻗﺎﺿﯽ زﯾﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ،
و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ
آن ھﺴﺘﻨﺪ« را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾﺎن ﺻﺤﺎح

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺟﺘﮫﺎد
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮﻟﯽ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و آن را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺺ در ﻇﺎھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا در
ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدن آن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺻﺤﺖ آن
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ راوی آن ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻧﻔﯽ ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ از راوﯾﺎن ﺻﺤﺎح ،ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ
ً
ﮐﺪام از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺤﺎح اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ً
آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را از ﻟﺤﺎظ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻓﺨﺮ
ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯿﺎت ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و دود ﮔﻤﺮاھﯽ را
ﺷﻌﻠﻪور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ آن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻒ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ،و داﻧﺎ و ﻧﺎدان ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪا ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎی واھﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را راھﻨﻤﺎ و دﻋﻮﺗﮕﺮ
ﻣﺮدم ﺑﺴﻮی ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﺷﮑﺎر و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن ﻋﺪاﻟﺖ راوﯾﺎن
ﺳﻨﻦ و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻗﺎﺋﻞ
ً
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ از دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ]ﺧﺪا ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﮐﻨﺪ[ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در واﻗﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻦ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻟﻐﺖ و ﻧﺤﻮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ،و
ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آن اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
اﻣﺎ اﺟﺘﮫﺎد :ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ :در ﻗﺒﻞ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﻮم ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﺨﺼﺺ و ﻣﻌﺎرض

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﯾﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ
ﻣﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺮﺗﺮ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺟﻤﺎع وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺖ ]ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ[
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راھﯽ ﺟﮫﺖ اﻃﻼع از
ﻋﺪم ﻣﻌﺎرض و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﺨﺼﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻋﻠﻤﺎء ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻇﻦ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻮارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻇﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻘﻠﺪ آن را ﻣﺸﺮوط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره وﺟﻮب ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ ﻣﻘﻠﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ،و در ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ آن اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ در وﺟﻮب آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﺑﺎ
اﺗﻔﺎق آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻗﻀﯿﻪ از ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮض اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ راوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻇﻦ ﺑﺎ رواﯾﺖ راوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪون اﻃﻼع از اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﻌﺎرض ،و ﯾﺎ
ﻧﺎﺳﺦ ،و ﯾﺎ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺼﻮل ﻇﻦ از رواﯾﺖ راوی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻇﻦ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻘﯿﻪ اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺰ
ﻇﻦ ﺑﺮ آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ھﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺧﺒﺮ وﻗﻮع ﺑﺎران و ﯾﺎ
ﺳﻮدﻣﻨﺪی داروﺋﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎرض و ﻣﺨﺼﺺ از او ﻃﻠﺐ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺣﺘﯽ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻔﺘﯽ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﻓﺘﻮای وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﺎرض آن ﻧﮑﻨﯿﻢ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اذان ﻣﺆذن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎرض آن ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﺎھﺪ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ.
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و ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻇﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ راوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎرض و اﻣﺜﺎل آن
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻻﯾﻞ وﺟﻮب ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ

 -۱ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ راوی ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﺐ) :ﻣﻌﺎرض و ﻧﺤﻮ آن( ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻇﻦ ﺻﺤﺘﺶ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد آن ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺿﺮر ﻋﻘﺎب ﺑﺮ وی واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻟﺤﺎظ رواﯾﺎت ﭘﺮھﯿﺰ از ﺣﺮام ﻇﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ
ﭘﺮھﯿﺰ از ﺿﺮر ﻇﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۲دﻟﯿﻞ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﺐ اﯾﻦ اﻣﻮر و ﭘﯿﺶ از ﻇﻦ ﻋﺪم آن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
 -۳ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس درﺑﺎره ﺳﮫﻢ ارث ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ١؛ ﻣﻐﯿﺮه و
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ.
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺎرض و ﻧﺎﺳﺦ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺸﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را درﺑﺎره ﻣﺠﻮس ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﮐﺮد» :ھﻤﺎﻧﻨﺪ اھﻞ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ«  ٢ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺎرض و
ﻧﺎﺳﺦ و ﻏﯿﺮه ﻧﺸﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ و ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و ھﯿﭻ اﺣﺪی آن را ﻣﺮدود ﻧﺪاﻧﺴﺖ،
و ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎع از ﻃﺮف ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 -١ﻣﺎﻟﮏ ) ،(٥١٣/٢اﺑﻮ داود ) ،(٣١٦/٣اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (٩٠٩/٢اﺑﻦ ﺣﺒﺎن »اﻹﺣﺴﺎن« ) (٣٩٠/١٣و ﻏﯿﺮه
و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٣٦٦/٣و ﻏﯿﺮه.
از ﻃﺮﯾﻖ زھﺮی از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺮﺷﻪ از ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذوﯾﺐ وی ﮔﻔﺖ :و ﻗﺼﻪ را اداﻣﻪ داد.
و راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ :ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذوﯾﺐ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ او از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ،و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد اﯾﻦ
واﻗﻌﻪ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﺳﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ )ص  (٢٥٤ /و ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺑﺤﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ ).(٩٠/١١
و اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ ) ،(٩٥/٣و اﻻرواء ).(١٢٤/٦
 -٢ﻣﺎﻟﮏ ) ،(٢٧٨/١و ﺑﯿﮫﻘﯽ »اﻟﮑﺒﺮی« ) (١٨٩/٩از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،از ﭘﺪرش ،ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺤﺚ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﮐﺮد اﻟﺤﺪﯾﺚ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در اﻹرﺷﺎد ) (٣٣٦/٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و از وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ« و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاھﺪی از
ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮه دارد ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ» .اﻹرواء« ).(٨٨/٥

٢٥٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 -۴ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮرش  ١ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﻮل ﻣﻌﺎذس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﺲ از وﺟﻮد ﺣﮑﻢ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺎﻣﯽ از ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎرض و ﻧﺎﺳﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻃﻠﺐ آن در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ واﺟﺐﺗﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد و آن
ﻃﻠﺐ ﯾﻘﯿﻦ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ درﺑﺎره ﺳﻨﺪش اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ  ،٢و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﺷﺎﻓﻌﯽ  ٣آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺎﻓﻆ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎره ﺷﻮاھﺪ و اﺳﻨﺎد آن ﮔﺮدآوری
ﮐﺮده اﺳﺖ  ٤و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ ،وﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم در اﺛﺒﺎت اﺻﻞ
ﻗﯿﺎس ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ در »ﺷﻔﺎء اﻷوام« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ«
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ وﺟﻮه ﻣﻘﺘﻀﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره :ﻣﻌﺎرض و ﻧﺎﺳﺦ و ﺧﺎص ﺑﺮ
ﻣﺠﺘﮫﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،و ﻓﺨﺮ رازی در »اﻟﻤﺤﺼﻮل« آن را از دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺳﭙﺲ آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﮫﻮری وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ اﮔﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﺑﻄﻼن اﯾﻦ وﺟﻮه ،و وﺟﻮب ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ درﺑﺎره
آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﻠﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا داد.
ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﻠﻢ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ

 -١اﺣﻤﺪ ) ،(٢٣٠/٥اﺑﻮ داود ) ،(١٨/٤ﺗﺮﻣﺬی ) (٦١٦/٣و ﻏﯿﺮه از ﺷﻌﺒﻪ ،از اﺑﻮ ﻋﻮن ﺛﻘﻔﯽ ،از ﺣﺎرث ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ،از اﺷﺨﺎﺻﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺎذ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺖ:
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺰ از اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﻨﺎد آن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٢ﻋﺎرﺿﺔ اﻷﺣﻮذی ).(٧٣-٧٢/٦
 -٣أرﺷﺎد اﻟﻔﻘﯿﻪ ).(٣٩٦/٢
 -٤اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »اﻹرﺷﺎد« ) (٣٩٦/٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪام.
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ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺟﺘﮫﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ
ﻋﻠﻢ اﺟﺘﮫﺎد دارد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ،و ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻮن راﺑﻄﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺟﺘﮫﺎد و
دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮﻣﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯿﺰی دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ آن
ﭼﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻃﮫﺎرت ﺑﻪ
آب ﺳﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ھﻤﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ زﯾﺮا دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮط آن اﺳﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﻣﺠﺎزی در ھﻨﮕﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﮫﺎد اﺳﺖ
ﭘﺲ اﺟﺘﮫﺎد ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﺘﺮض از روی ﺟﮫﻞ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺦ در ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻌﺎرض ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻨﺴﻮخ را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮔﺮد آوری ﮐﺮدهاﻧﺪ .١
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﺴﺦ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ

ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﺴﺦ آن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ -۱ :اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس  -۲ﺳﺨﻦ
در ﻧﻤﺎز  -۳ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺒﻮق در ﻧﻤﺎز  -۴ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮف  -۵ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺧﻄﺒﻪ  -۶ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ  -۷ﺗﺤﺮﯾﻢ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدان  -۸ﺟﻮاز اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮای
ﮐﺎﻓﺮان ﭘﺲ از ﻣﺮگ  -۹وﺟﻮب روزه ﻋﺎﺷﻮرا  -۱۰ﺳﺤﻮر ﺑﯿﻦ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ و ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺎذی در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺠﺮ  -۱۱ﺟﻮاز ﮔﻮﺷﺖ اﻻغ اھﻠﯽ  -۱۲رﺟﻌﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎﺋﻨﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﯽ  -۱۳ﻋﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ زن ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده -۱۴
ﺟﻮاز ﺷﺮب ﺧﻤﺮ »ﺷﺮاب«  -۱۵ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮردن و ﻣﺒﺎﺷﺮت در ﺷﺐ رﻣﻀﺎن  -۱۶ﺗﺨﯿﯿﺮ
ﺑﯿﻦ روزه و ﮐﻔﺎره ]در رﻣﻀﺎن در ﺻﻮرت ﻣﺬﮐﻮر[ -۱۷ .ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﮫﺎد ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﺿﺪ
ﮐﺎﻓﺮان  -۱۸ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮان ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﯿﺖ اﻟﺤﺮام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -۱۹وﺟﻮب ﺷﺐ
زﻧﺪهداری ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  -۲۰اﻋﺘﺒﺎر ده ﺑﺎر ﺷﯿﺮﺧﻮاری در ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺿﺎع  -۲۱ﺗﺤﺮﯾﻢ

 -١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب :اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ ،و اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ ،و ﺣﺎزﻣﯽ ،و اﺑﻦ ﺟﻮزی ،و ﺟﻌﺒﺮی ،و ھﻤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن  -۲۲وﺟﻮب وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺎن  -۲۳ارث ﺑﺮدن ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ -۲۴
ﺣﺒﺲ زن و ﻣﺮد زﻧﺎ ﮐﺎر ﺗﺎ ﻣﺮدن  -۲۵وﺟﻮب ﻗﺘﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ده ﻧﻔﺮ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺘﯽ ]ھﺮ ﭼﻨﺪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو رﮐﻌﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﺪ[ دو رﮐﻌﺖ دو رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ در ﻋﺒﺎدت
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﺑﺮ وﺟﻮب ﺣﺠﺎب ﺑﺮای زﻧﺎن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ،
ً
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺟﻮاز ﺗﺮک آن ﻗﺒﻼ ﺑﺮ اﺻﻞ اﺑﺎﺣﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺷﺮﻋﯽ و ﻧﺎﺳﺦ ﺷﺮع ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ،و ﻧﻈﺮ اول ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ده ﺑﺎر ﺷﯿﺮﺧﻮاری در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ
ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ در ﺣﮑﻢ
اﺟﻤﺎع ﻗﺮار دارد.
ﻧﺴﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ

و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ آن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺧﻼﻓﯽ در آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ -۱ :ﻧﺴﺦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮع  -۲ .١ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮار
در دﻓﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ  -۳اﻣﺮ ﺑﻪ آزار زﻧﺎﮐﺎران  -۴ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﺲ از اﺧﺮاج
زﮐﺎت  -۵ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺎﻓﺮان و ﺗﺠﺎوزﮔﺮان در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام  -۶ﺟﻮاز ﺑﺨﺸﺶ از
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ  -۷اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻃﻼ  -۸اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﮓ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺳﮓ ﺳﯿﺎه  -۹ﺟﻮاز ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺮدن.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ آن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در آن
ﻧﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺦ:
 -۱اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
 -۲وﺿﻮ از »ﻣﻤﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﻨﺎر«
 -۳ﺗﻄﺒﯿﻖ در رﮐﻮع .٢
 -۴اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﮏ زدن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻘﯽ
 -۵اﯾﺴﺘﺎدن اﻣﺎم در ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ.
 -١اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ) (٤٣٥/٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﻟﻔﺮﻋﺔ /اوﻟﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﺷﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،و
ﮐﺎﻓﺮان آن را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪﻧﺪ(.
 -٢ﺗﻄﺒﯿﻖ :ﻗﺮار دادن ﮐﻒ دﺳﺘﺎن ﺑﺮ زاﻧﻮ در ﺣﺎل رﮐﻮع اﺳﺖ.

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ

٢٥٣

 -۶ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺴﯿﻪ رﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۷وﺟﻮب ﺣﻘﻮق در اﻣﻮال ﺑﺠﺰ زﮐﺎت.
 -۸اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﺘﯿﺮه )ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در رﺟﺐ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﺪ(.
 -۹اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻪ زﻧﺎن.
 -۱۰ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز.
 -۱۱ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل.
 -۱۲ﻋﺪم وﺟﻮب ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در زﮐﺎت ﮔﺎو ]ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد[
و اﺧﺘﻼف در ﺟﻮاز ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ
اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻼف در ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻒ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ آن در دوره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد،
ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آن ﺑﺎور ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺴﺦ آن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد:

اﺧﺘﻼف در ﻣﻮاردی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ:
 -۱ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
 -۲ﺗﺮک وﺿﻮ از ﻟﻤﺲ آ ﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ.
 -۳ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ.
 -۴ﻃﮫﺎرت ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدار ﺑﺎ ّ
دﺑﺎﻏﯽ ﮐﺮدن.
 -۵ﺗﯿﻤﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ،و ﻧﺴﺦ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۶ﺟﻮاز ﻣﺴﺢ ﭘﺎھﺎ در ﻧﻤﺎز.
 -۷ﺟﻮاز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺆذن.
 -۸ﻗﻄﻊ ﻣﺮور در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰار.
 -۹ﻧﻤﺎز رو ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ.
 -۱۰ﻗﺮار دادن دو دﺳﺖ در ﭘﯿﺶ زاﻧﻮھﺎ.
 -۱۱ﺟﮫﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺴﻢاﻟﻠﻪ.
 -۱۲ﺛﺒﻮت ﻗﻨﻮت.
 -۱۳ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻣﺎم.
 -۱۴اﻓﻀﻠﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺻﺒﺢ.
 -۱۵ﻧﻤﺎز ﻣﺄﻣﻮم ﺑﺼﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
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 -۱۶ﺳﺠﻮد ﺳﮫﻮ ﭘﺲ از ﺳﻼم دادن.
 -۱۷ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺎزه.
 -۱۸ﻧﺴﺦ ﺗﻌﺪاد اﻟﻠﻪاﮐﺒﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ.
 -۱۹ﻧﮫﯽ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺗﺎ ﺟﻨﺎزه ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۰ﻓﺴﺎد روزه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻏﺴﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﺟﻤﮫﻮر آن را
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
 -۲۱ﻓﺴﺎد روزه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮنﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲۲ﻧﺴﺦ اﺑﺎﺣﻪ ﻓﻄﺮ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮب ،و ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
 -۲۳و ﻧﺴﺦ ﻧﮫﯽ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب در ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ زود آن را ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ّوﺑﺎء ،و ﻇﺮوف زراﻧﺪوز ،و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺴﻮخ
ﻧﺒﻮدن آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و در ﻧﺴﺦ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ:
َ
َْ
َُْ
ِين َذ َه َب ْ
ت أَ ْز َو ُ
﴿فَآتُوا َّا� َ
اج ُه ْم مِثل َما ��فقوا﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[۱۱ :

»ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﺮﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدان ھﻤﺴﺮ ﻣﺮده ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﯿﺪ«.
و در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ ،و ﻧﮫﯽ از ﺳﺤﺮ و
اﻓﺴﻮن ،و دوﺗﺎ دوﺗﺎ ﺧﻮردن ﺧﺮﻣﺎ ،و از »ﻗﻮل ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻠﻪ و ﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻼن« ،و اﺷﺘﺮاط در
ّ
ﺣﺞ ،و در اﺑﺘﺪا ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﺑﺎﮐﺎﻓﺮان در ﻣﺎهھﺎی ﺣﺮام ،و ﺷﮫﺎدت ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز در ﺳﻔﺮ ،و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺐ ،و ﺟﻮاز ﻣﺰارﻋﻪ ]در ﻓﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ[ و
اذن ﺑﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻣﺮده اﺳﺖ و در زﻣﺎن ّ
ﻋﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺴﺦ آن درﺳﺖ
اﺳﺖ ،و ﻗﺼﺎص ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ّ
ذﻣﯽ ،و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ آﺗﺶ در ﻏﯿﺮﺟﻨﮓ ،و اﺟﺮاﮐﺮدن
ﻗﺼﺎص ﭘﯿﺶ از وﺧﯿﻢﺷﺪن زﺧﻢ ،و ﺷﻼق زدن »ﻣﺤﺼﻦ« ﭘﯿﺶ از رﺟﻢ ،و ﺣﮑﻢ
زﻧﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﺎرﯾﻪ ھﻤﺴﺮش ،و وﺟﻮب ﻣﮫﺎﺟﺮت از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ،و دﻋﻮت ﮐﺮدن از
ﮐﻔﺎر ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ،و ﺟﻮاز ﮐﺸﺘﻦ زن و ﺑﭽﻪ ﮐﺎﻓﺮان ،ﻧﮫﯽ از اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﻣﺸﺮﮐﺎن ،و
اﺧﺬ ﮐﺮدن ﻣﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﺪون ّﺑﯿﻨﻪ ،و ﺟﻮاز ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﻗﺒﻮل ھﺪاﯾﺎی ﮐﻔﺎر،
ﻧﮫﯽ از ادرار ﺑﺼﻮرت اﯾﺴﺘﺎده ،و وﺟﻮب ﻏﺴﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ.

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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اﯾﻦ ﻧﻮد وﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻮد و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﺣﮑﻢ از آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و در ھﺸﺖ
ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻼﻓﯽ در آن ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﻗﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺦ دو ﺣﮑﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و در ﭼﮫﻞ و ھﺸﺖ ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺦ اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ.
در اﮐﺜﺮ آن و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺦ ﺟﻤﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮم
و ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺘﺎب »اﻻﻋﺘﺒﺎر«  ١ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎزﻣﯽ  ٢اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﺒﺴﻮط اﺳﺖ ،و ﻓﻘﻂ آﯾﺎت ﻣﻨﺴﻮخ در آن ﮔﺮد آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺴﯿﺎری از آن آﯾﺎت ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺴﺦ ﺷﺮاب ﺧﻮاری ،و
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﻏﯿﺮه.
ّ
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم» :ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻘﻴﺎن ﰲ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﳌﻨﺴﻮخ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮآن«  ٣در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺼﯿﻞ داده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺎرج

ﺷﺪه اﺳﺖ .٤
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ھﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺧﺎت ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذھﻦ
ﺑﺸﺮﯾﺖ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻢ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﮫﺎد اﺳﺖ؟ و اﺟﺘﮫﺎد ﯾﻌﻨﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻋﻠﻢ؟ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ھﺮ ﻣﻨﺼﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ از
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎز در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪی آﺳﺎنﺗﺮاﺳﺖ ،و ﻣﺘﻌﻠﻤﺎن و
داﻧﺶاﻧﺪوزان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ھﯿﭻ
ﻋﺎﻟﻤﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ درﺑﺎره

ّ
 -١در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ّ
ﻣﺠﺪد در ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ دارد ،و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا
ﺗﺤﻘﯿﻖ آن را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ام.
 -٢او :اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺎزﻣﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ ت ) ٥٨٤ھ( و در ﺳﻦ  ٣٦ﺳﺎﻟﮕﯽ
وﻓﺎت ﮐﺮد ،اﻟﺴﯿﺮ.(١٦٧/٢١) :
ً
 -٣ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم )ص .(٧٠/
 -٤ﻟﯿﮑﻦ آن را ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰی در ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »آﺳﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .١
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﻘﯿﻢ و ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮی از ﺑﯽﺳﻮاد
ﺷﻮد«؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
 -۱ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮه
و اﺳﺘﮫﺰاء ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﻠﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا دﻻﯾﻞ و ﻧﺼﻮص
ﺳﻨﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺮ وی ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ و ﻋﺪم ﻧﺴﺦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﻣﻌﺎرﺿﻪ آن ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺘﮫﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮه و اﺳﺘﮫﺰاء
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﺮﮐﺲ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
آ ﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺘﮫﺪ در آن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎدش رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻗﻮاﻋﺪ
ھﺮ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی دارﻧﺪ ﻣﺴﺨﺮه و اﺳﺘﮫﺰا
ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺣﺪود ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ْ َ ْ ٌَْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ًْ ْ
�ا مِن ُه ْم﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۱۱ :
﴿� �سخر قوم مِن قو ٍ� ع� أن ي�ونوا خ
»ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی را اﺳﺘﮫﺰاء ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻨﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ در ﺣﻖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ

ھﺮ ﮐﺪام از دو ﻣﺴﺌﻠﻪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﮫﺰاء و ﻣﺴﺨﺮه ﺷﻮد.
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول:

در وﺟﻮب و ﯾﺎ ﺟﻮاز آن در ﺣﻖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن را در »ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«  ٢از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
 -١ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ.(٨٣/١) :
.(٣٦٩/٣) -٢

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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ّ
ﺣﻨﺒﻞ و اﺑﻦ ﺳﺮﯾﺞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻗﻄﺐ اﻟﺸﯿﺮازی ﻧﯿﺰ آن را از آﻧﺎن ،و ﻗﻔﺎل ،و اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ
ﻏﺰاﻟﯽ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻓﻘﮫﺎء و اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺼﻮرﺑﺎﻟﻠﻪ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،و
در ﮐﺘﺎب »ﺻﻔﻮة اﻻﺧﺘﯿﺎر« ﺑﺮ وﺟﻮب آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻋﻨﺴﯽ در
ً
ﮐﺘﺎب » ّ
اﻟﺪرر« ﻇﺎھﺮا آن را از زﯾﺪﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ،در ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﺎدات« ﺑﺮ
آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺼﻞ :درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﯽ و ﻣﺴﺘﻔﺘﯽ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ آن از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﺮ ﻋﺎﻣﯽ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻋﺎﻣﯽ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ داﺷﺖ.:و آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
راﺟﺢﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ در آن ﺑﺎره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ «...و اﻣﺎم
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ  ١ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
آن در ﺑﯿﻦ اﻗﻮاﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ھﻢ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ(.
ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ» :ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ«

ﻧﻮوی از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :٢ھﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺬھﺐ ﻣﺮا رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ« و ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺷﺎﻓﻌﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ« و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺑﻪ
ﻣﺬھﺐ او رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬھﺒﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺳﺨﻦ او را ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪھﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل
ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و آن را ﺑﺮ آرای ﻗﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ.

ّ
 -١او :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ،و از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ )ت  ٦٣٦ /ھ( اﺳﺖ ،و
ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻨﺎم »اﻟﻤﻘﻨﻊ« دارد ،و ﻧﺴﺨﻪای ﺧﻄﯽ دارد ،ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن در »ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب«
) (١٥٠/١آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» ،اﻷﻋﻼم« ) ،(١٦٣/٨و »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص .(٦٠١-٦٠٠/
 -٢اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﮫﺬب ).(٦٣/١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﯿﺎر) :اﻟﺼﻼة ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم( در اذان  ،١اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /در

ﻗﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره

ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﮐﺘﺎب »إرﺷﺎد

اﻟﻔﻘﻴﻪ إﻟﯽ أدﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ«  ٢ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را در »ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ زﮐﺎت ﺑﺮ ﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ ﻣﻄﻠﺐ«

ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن از ﻧﻮوی
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺷﺎﻓﻌﯽ )اﺳﺘﺎد اﻣﺎم ﻧﻮوی  (٣آن را اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ در ﮐﺘﺎب »ﺷﺮح اﻟﻤﮫﺬب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ
اﻣﺎﻧﺖ و دﯾﺎﻧﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻠﻮم اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در ﮐﺘﺎب »ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم« آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و

ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﯾﺪهام از اﺳﺘﺎد اﻣﺎم ﻧﻮوی در »ﺷﺮح اﻟﻤﮫﺬب«  ٤اﺳﺖ«
و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ در ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻦ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮا رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از وی
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬھﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از وی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﺻﺤﺎب ﻣﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪ
»ﺧﻤﯿﺎزهﮐﺸﯿﺪن« ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺧﺮوج از اﺣﺮام ﺑﻪ ﻋﺬر ﺑﯿﻤﺎری ،و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ و
ّ
دارﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ  ،٥و
رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻮﯾﻄﯽ و
 -١اﻟﻤﺠﻤﻮع ).(٩٢/٣
.(٢٧٤/١) -٢
 -٣و در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻗﻮل وی :اﺳﺘﺎد ﻧﻮوی اﺳﺖ ،ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮدن ﻧﻮوی ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻧﻮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻮوی در ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم
درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ«.
 (٦٤-٦٣/١) -٤و ﻋﻼﻣﻪ ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮑﯽ ) (٧٥٦رﺳﺎﻟﻪای در اﯾﻦ ﺑﺎره دارد ﺑﻪ اﺳﻢ» :ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻮل
اﻻﻣﺎم اﻟﻤﻄﻠﺒﯽ :اذا ﺻﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﮫﻮ ﻣﺬھﺒﯽ« ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
»اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﯿﺮﯾﺪ« ) (١١٤-٩٨/٣ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٥او :اﻣﺎم ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،و از ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ) ،ت
 ٣٧٥/ھ( اﺳﺖ» ،اﻟﺴﯿﺮ« ).(٤٠٤/١٦
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ﮐﯿﺎﻃﺒﺮی ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،و از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺎ :ﺑﯿﮫﻘﯽ و دﯾﮕﺮان آن را
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ّ
و ﮔﺮوھﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺎھﺮﮔﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺜﯽ درﺑﺎره
آن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻗﻮل اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﺰ ﺑﺎ
ﻧﺪرت اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ
ً
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮا ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ »ﻓﯽ اﻟﻤﺬھﺐ« رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ١و ﺷﺮط او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺪﯾﺪه
اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺻﺤﺖ آن را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ھﻤﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ
و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،آن را از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺷﺮط
دﺷﻮار اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
از آن ﺧﺒﺮ و اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻃﻌﻦ در ﺣﺪﯾﺚ و ﯾﺎ ﻧﺴﺦ و
ﺗﺄوﯾﻞ آن و ﻏﯿﺮه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺻﻼح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ھﯿﭻ
ﻓﻘﯿﮫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﻧﺪارد ،و از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﮑﯽ دارﻧﺪ اﺑﻮ وﻟﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﺎرود ] ٢از اﺻﺤﺎب
ﺷﺎﻓﻌﯽ[ اﺳﺖ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ» :روزه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮنﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای وی ﺧﻮنﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« .ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﺎﻓﻌﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزه ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺑﻮ وﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ آ ﮔﺎھﯽ و اﻃﻼع از ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آن را رھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
وی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -١و در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺑﻦ دﻗﯿﻖ /اﯾﻦ را در »اﻟﻌﻤﺪة« ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن دﺳﺘﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ در
دو رﮐﻌﺖ اول ﻧﻤﺎز ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ«.
ّ
 -٢اھﻞ ﻣﮑﻪ ،و از ﭘﯿﺮوان ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻮﺛﻖ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ،و راوی ﮐﺘﺎب »اﻷﻣﺎﻟﯽ« اﺳﺖ» .ﻃﺒﻘﺎت
اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ اﻟﮑﺒﺮی« ک ).(١٦١/٢
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺑﻮﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺻﻼح درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬھﺒﺶ اﺳﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﻄﻠﻖ در اﯾﻦ ﺑﺎره و ﯾﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺎب و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﺮ وی ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﻮاﺑﯽ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻤﻞ آن اﻣﺎم ﻋﺬری ﺑﺮای او در ﺗﺮک ﻣﺬھﺒﺶ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ«.
و از ﺧﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺮﻣﯿﻦ ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﻌﺒﻪ ﻃﺎﻟﺒﯿﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮه ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در آن ﺑﺎره ﻧﻘﻞ اﺳﺖ  ١ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮔﺎه
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺬھﺐ ﻣﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﻪ
ﺣﯿﺎﻃﯽ در اﻃﺮاف ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،وی اﺳﻠﻮب ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎﺑﺶ :اﺑﻮﯾﻌﻘﻮب ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻮﯾﻄﯽ روزی ﭼﯿﺰی از ﮐﺘﺎﺑﺶ
را ﺣﺬف ﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ ﻋﻠﺖ آن را ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻮﯾﻄﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ از رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد :از
ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﺷﻨﯿﺪم ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﺄﻟﻪای ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﺮد« و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﺷﺨﺺ از اﻣﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ؟ اﻣﺎم رﻧﮕﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮد و زرد ﺷﺪ و ﺑﺪﻧﺶ ﻟﺮزﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ
ﺗﻮ! ﭼﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺮا در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﭼﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ھﺮﮔﺎه از
ﻃﺮف ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن و روان ﻣﻦ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ
و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ آری ﺑﺮ روی ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ﻗﺮار دارد .٢
و در رواﯾﺘﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا در ﻣﻌﺒﺪ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ و ﯾﺎ ﻣﺮا در ﻟﺒﺎس
ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه و ﻟﺒﺎس اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
اﯾﺴﺘﺎدهام ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪام؟

 -١در ﺳﺎل ) ٨١٧ھ( وﻓﺎت ﮐﺮد ،و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ وی در »أﻧﺒﺎءاﻟﻐﻤﺮ« ) (١٥٧/٧و »اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ« )(٩٣/٨
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 -٢ﻗﺼﻪ در »ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﯽ«  (٤٧٠/٠١ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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اﺳﺘﺎدم اﺑﻦ ﻇﮫﯿﺮه اﻗﻮال اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ را »ﮐﻪ ﻧﻮوی آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ھﻤﻪ آن را
از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ« ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮫﺮت آن اﻗﻮال ﻧﺰد ﭘﯿﺮوان ﺷﺎﻓﻌﯽ از ذﮐﺮ ھﻤﻪ آن ﺧﻮد داری
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
و ّاﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ:

 -۱اﮔﺮ ﻣﻘﻠﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼف ﺑﺪون ﺗﺮﺟﯿﺢ ھﺮﻃﻮر ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭼﯿﺰی را ﺣﻼل و ﺣﺮام
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭼﯿﺰی را واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭼﯿﺰی را ﺣﺮام
ﺳﭙﺲ ﺣﻼل و ﯾﺎ ﺣﻼل و ﺳﭙﺲ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺿﺎﺑﻄﻪ آن را ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛ ﭼﻮن راه را ﺑﺮای ﻋﻮام ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ّ
ﻇﻨﯽ ﺧﻼﻓﯽ
و اﺟﻤﺎﻋﯽ را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﻣﺎ ﺧﻼﻓﯽ ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و ّاﻣﺎ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻇﻨﯽ:
ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﻮام از اﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺿﺮورﯾﺎت از دﯾﻦ و ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮورﯾﺎت از
اﺟﻤﺎع ھﻤﺎن ﺿﺮورﯾﺎت از دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺰ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﺮدن از ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﺮدن از ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺟﺘﮫﺎد واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻓﺮاﺋﺾ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻢ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻮب ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ  ،و ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب اﺟﺘﮫﺎد اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را در ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدن ﻋﻮام ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎء واﺟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ھﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﻤﺎع آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 -۲دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َ
َ ْ َُ َ َْ ّ
ََْ َ
ْ ُْ
﴿ف
اس�لوا أهل ا�ِك ِر إِن كن ُت ْم � �عل ُمون] ﴾٧اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۷ :
»از )اھﻞ ﻋﻠﻢ و( آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ آن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ«.
ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ  ،١و اﻣﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﺮدن ﻋﻮام اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﭼﻮن
اﺟﻤﺎع ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻟﻔﻈﯽ ،و اﻓﻌﺎل ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﺻﻮرت در دوره آﻧﺎن رخ
ﻧﺪاده ،و ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺟﻮاز آن اﺟﻤﺎع ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﺎﻟﻤﯽ در دوره اﺻﺤﺎب در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ آن از ﮐﺴﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و آنھﺎ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده و آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪهام
ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻋﺎﻣﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ دورأی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ھﺴﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻔﻀﻮل ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،و ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳ﺳﺨﻦ ﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ وﺟﻮب ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد ،و ھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺎوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
وی را ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ
اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۴ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺟﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ را
واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،و ﯾﺎ
از ﮐﻼم ﺣﻔﺎظ ،و ﺗﺼﺮﯾﺢ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،و ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ :ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ؟
ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺮک آن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش راﺟﺢ
ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ آن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺟﻮح اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺧﻼف ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل
اﺳﺖ ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺳﻨﻦ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﺨﺮه و
اﺳﺘﮫﺰاء ﻣﯽﮐﻨﺪ!!

.(٧٤/١) -١

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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و آن را ﻋﻘﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ]ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ[ دوری ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ .ای
ﻓﻼﻧﯽ! ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮام در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ و ﺳﻨﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎل و ﭘﺮ را ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﻮ را ﺑﺰرگ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺮا زدن ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت و
اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻣﮑﻦ.
ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺘﻬﺎد

ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ ،و ﻧﺤﻮ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻮم در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ و ﯾﺎ
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻏﯿﺮ آن ﻋﻠﻢ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎء
اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮازی در »ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ« ،از ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﮫﺎد ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ در ﺑﻌﻀﯽ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﺟﺘﮫﺎد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .١
دﻻﯾﻞ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ آن :ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﮔﺎھﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ،و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﻄﻠﻖ از آن ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ در
ﻣﺴﺎﻧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺮﺟﻮح ﻣﺎﻧﻊ
اﺟﺘﮫﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن آن ﻋﺪم ﻋﻠﻢ در ﺣﻖ ھﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪی ]ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ در ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم
اﺟﺘﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ[ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻧﺎدر اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻼم در ﭼﯿﺰی ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻣﺠﺘﮫﺪ در ﻇﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻼم را ﺑﺮوی وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﮐﻼم ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﺎرات ﺗﻮﺳﻂ اﺋﻤﻪ ،و اﺧﺘﺼﺎص دادن
ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺎرات ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ،و ﮔﺮدآوری ھﻤﻪاش در ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﻔﺮوض
ﻣﯽﺷﻮد« اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻮد.
و اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮫﻮر دارﻧﺪ و آن را
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ او ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺤﺚ ﻓﺮاوان در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻪ دﻻﯾﻞ آن را ﺗﺤﺮﯾﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺧﺘﻼﻓﺎت و دﻻﯾﻞ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺬاھﺐ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺼﻮص ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﯿﻢ دارد ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ
 -١ﻣﺴﺘﺼﻔﯽ ).(٣٥٣/٢
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ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻘﻠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ ،و ﺗﻌﺼﺐ در دﻣﺎغ
وی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺮوی از ﻣﻔﻀﻮل ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ آن را ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺸﻮد ،و آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ در وﺟﻮب آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و در ﺟﻮاز و اﺳﺘﺤﺒﺎب آن
اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺘﮫﺎد دارد ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎور دارد آﻧﺮا ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻇﻨﯽ ﺧﻼﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻞ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن
اﺳﺘﮫﺰاء و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﺪ ،و ﻋﻠﻢ وی را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﻘﯿﻢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ در ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﺳﺖ:
َّ
َ َْ َُ َ
َ
ْ َََ َ َ
َ َُ َ ْ َ ُ َ
َ ُ
ام ُزون� ٣٠ذا ا�قلبوا إِ�
حكون� ٢٩ذا َم ُّروا ب ِ ِهم �تغ
﴿�نوا م َِن ا�ِين آمنوا يض
ُ ُ ََ
َْ َ
َ
َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ُّ َ
َْ
كه َ
�� ٣١ذا َرأ ْوه ْم قالوا إِن هؤ�ءِ لضالونَ ٣٢و َما أ ْرسِلوا عليْ ِه ْم
أهل ِ ِه ُم ا�قل ُبوا ف ِِ
َحافِظ َ
�] ﴾٣٣اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ.[۳۳-۲۹ :
ِ
»ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن از ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎرات ﺳﺮودﺳﺖ و ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو ،آﻧﺎن
را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻋﯿﺒﺠﻮﺋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن را
ً
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﮔﻤﺮاه و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰھﮑﺎری ﺑﺮای
ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﻣﻨﺎن و ﭘﺎﺋﯿﺪن ﮐﺮدارﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«.
وﺟﻪ دوم :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا» :ﻗﺮار دادن دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﭗ در ﻧﻤﺎز و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ »آﻣﯿﻦ« را در ﻧﻤﺎز ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺮض ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮدش اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺗﮫﻤﺖ
ﻣﯽزﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻮدش ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ؟ و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺎﻓﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ از ﻋﯿﻮب ﺧﻮدش اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ از
ﻋﯿﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ اﺳﺖ ،و آﺷﮑﺎرا و ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان )ﻗﺎﻃﻊ( اﺳﺖ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻔﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺗﻌﺪﯾﻞ زﯾﺪﯾﻪ
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اﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﻪ او از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ اﺳﺖ و اﻏﺮاق او در اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﺘﮫﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آ ﮔﺎه و ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺘﻮا ﺑﺪھﺪ!! و ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺮدم را ﻧﮫﯽ ﻣﮑﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﻣﺜﻞ آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯽ .١
وﺟﻪ ﺳﻮم :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :ﻣﺮاد ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ اﻧﺘﺎج ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﻧﺘﺎج اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ از ﻣﺠﺘﮫﺪان در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ اﻧﺘﺎج ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاز آن از ﻣﻘﻠﺪان اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻈﺮ
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻋﺒﺎرت ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺧﺘﻼﻓﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺮاد
ﻋﺒﺎرت دوم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺳﺨﻦ ﻣﻮزون و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺲ دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎورﯾﺪ و از اﻋﺘﻤﺎد ﺻﺮف ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪﮔﻮﯾﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻦ.
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ از ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﻘﯿﻢ و ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮا از ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ھﺪف ﺗﻮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮزون و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن و اﻟﺰام ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎرت اول ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺨﻨﻮران
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮزوﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬاھﺐ را ﻧﻘﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﺨﻦ ﻣﻮزون ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای زﯾﻨﺖ اﺳﺘﺪﻻلھﺎی درﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺎﺳﺪ
ﮐﻨﺪ از دﯾﺪ ﺳﺨﻨﻮران زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻮزون ﺗﻮ ﻗﺎﻋﺪهھﺎی ﺗﻮ را
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺮاد ﺗﻮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﻠﺪ ﮐﻨﺪذھﻦ اﺟﺎزه ﻓﺘﻮا
دادهای در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪای و آن را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻣﺎده ﮐﺮدهای.
و اﻣﺎ اﮔﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن و اﻟﺰام ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ آوردهام؛ اﯾﻦ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد و اﺳﺘﺪﻻل از دﺳﺖ او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺘﻮا ﺑﺮای ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻘﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
و در ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﭘﺲ دﻟﯿﻠﺶ ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺜﻞ را ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ :ﻣﺮا ﺑﻪ درد ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺳﻮد.

 -١ﺷﻌﺮ از اﺑﻮاﺳﻮد دؤﻟﯽ.
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ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻓﺘﻮا و ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﺸﺴﺘﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﻞ ﺧﻮدش اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن از ﻋﻠﻤﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و
ﻣﻨﮑﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺗﺮﺟﯿﺢ از روی اﺧﺒﺎر اﺳﺖ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﯿﻢ و ﻓﺘﻮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﺨﻦ ﺧﻮدش ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮑﺎری ﮔﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ و در دورﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺤﺎل ﻋﺎدی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪه و او دروﻏﮕﻮی
ﮐﻨﺪذھﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ!! و اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﺎزای زاﯾﻨﺪه و
داﯾﻪ  ١ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﻃﻌﻨﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ و او را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺎﻟﯽ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ؟ و اﯾﻦ ﺟﺰ
ﻏﻔﻠﺖ او از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦھﺎ ﺟﺰو ﻋﯿﺐھﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻤﺎن
ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ از ﻋﯿﺐھﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ راز او ﻓﺎش ﺷﺪ و ﺑﺮای او
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺳﺮوﺻﺪا ﺷﺪ.
ﮐﻢ اﻧﺼﺎﻓﯽ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﻃﻊ و ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ و
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ١ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﮫﺮ ﻣﯽورزد .اﻟﻘﺎﻣﻮس ص .٥٥٥

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ واﺟﺐ
اﺳﺖ
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎ در ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و از ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ از آن
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
دﻻﯾﻠﯽ را ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ،ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم از
ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮدد ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﺴﺄﻟﻪای از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در دﯾﮕﺮی از
ﻋﻄﺎء و
ﻋﻤﺮ و در ﺳﻮﻣﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و در ﭼﮫﺎرﻣﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﯾﺎ از ﻃﺎووس ،و ﯾﺎ ِ
ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ،و ﯾﺎ ﺷﻌﺒﯽ ،و ﯾﺎ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻏﯿﺮه ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻏﯿﺮه ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ،در ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯽ و
ﺣﻨﺒﻠﯽ و ھﺎدوی و ﻧﺎﺻﺮی اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ رخ داده اﺳﺖ و از آن ﺧﺒﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻮد ﻣﺮدم آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺿﻌﻒ ادﻋﺎی ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﻧﻈﺮھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺮ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
 -۱ﻧﻈﺮ اول :ﻣﻌﺘﺮض ﺧﺎرج از ﺣﺪ ،ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻧﻘﯿﺾ آن ا:ﺳﺖ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﺮدم در
دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،و در دوﻣﯽ از ﻋﻤﺮ؛ و
در ﺳﻮﻣﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و در ﭼﮫﺎرﻣﯽ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﯿﺎء و ﺷﺮﻣﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم و آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ آﻧﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ از
ﺣﺰبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺮﻗﻪ ﺑﮑﺮﯾﻪ ،و ﻋﻤﺮﯾﻪ ،و ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ ،و ﻋﺒﺎﺳﯿﻪ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ :ﮐﺪام اﻣﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
از او اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ او ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؟.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﺗﻮ اﯾﻦ را ﻻزم ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﺻﺮار ﻣﯽورزﯾﺪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻔﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺿﺮورﯾﺎت را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهای ،و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﻮ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻓﺘﺎوا را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم  ١وﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٢
و ﺗﻌﺪاد و ﮐﻤﯿﺖ آﻧﺎن اﮔﺮ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد ﻧﻘﻞ ﺷﻮد در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ
اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﺬھﺐ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻓﺘﻮای ﯾﮏ
ﻣﻔﺘﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی ﻣﻔﺘﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺬاھﺐ اﺻﺤﺎب ﻣﯽﮔﺮدد ،و ّ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﯾﮑﺼﺪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺘﺮض اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل
ﻣﺎﻧﻨﺪ ادﻋﺎی راﻓﻀﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ دوازده
اﻣﺎم ّ
ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ وﺟﻮد دارد.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻋﻠﻤﺎء ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ آ ﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،و درﺑﺎره اﺧﺒﺎر و ﺳﯿﺮت ﺑﺤﺚ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ّ
ﻇﻨﯽ آن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و در
ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ اﺧﺘﺼﺎص دارﯾﺪ؟
و ﺧﻼﺻﻪ :واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻓﺘﻮا ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻪ ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﻧﮑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و اﺑﻦ
ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ  ٣ﮐﻪ :اﻟﺘﺰام واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻗﻄﻌﯿﺖ وﻗﻮع آن
اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﺟﻤﺎع
دارﻧﺪ ،و ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻼم اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ
ﺟﻮاز وﻗﻮع آن )ﻣﺘﻨﺎزع ﻓﯿﻪ( ﺑﺪون اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ھﯿﭽﮑﺪام از ﺻﺤﺎﺑﻪ

 -١اﻷﺣﮑﺎم ).(٩٤-٩٢/٥
 -٢ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﺠﺮة ﻓﯽ اﻹﺟﻤﺎﻋﺎت« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رﺻﺎص اﺳﺖ ،وی ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ﺑﺰرگ زﯾﺪﯾﻪ )ت ٦٥٦ /ھ( اﺳﺖ ،ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ )ص  ،(١٧٤-١٧٣/اﻻﻋﻼم ک ).(٢١٩/١
 -٣ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ ک ).(٣٦٧/٣
 -٤اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ).(٩٤٦-٩٤٣/٢

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺮویﮐﺮدن از ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ
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وﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺎزه ﻧﺪھﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰ از ﯾﮏ اﻣﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ً
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ واﺟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺟﻮاب ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا دھﻨﺪﮔﺎن در آن ﺑﺎره
اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻔﺘﯽ و ﺻﺤﺖ ﻓﺘﻮای او ﮔﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،و
اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ را در آن ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ،در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺎن از ﮐﺴﯽ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ وی اﺳﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا را اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن را درﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪ و
ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،و ﮔﻮﯾﺎ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ در ﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﺸﮫﻮر
اﺳﺖ ،و آﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻔﺘﯽ ﻓﺘﻮای ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻔﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮدش ﻣﯽدھﺪ،
و ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺼﻮص واﺿﺢ و آﺷﮑﺎری از ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت در ﻣﺂﺧﺬ اھﻞ ﻓﺘﻮا را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ اﯾﻦ ﺧﻼف را اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی آن اﻗﻮال ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
و در ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﻇﻠﻤﺖ ﺗﻌﺎرض ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد در ﺣﮑﻢ آﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او
واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای وی ﺗﺮﺟﯿﺢ و ﺻﺤﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻓﺘﺎوا ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
١
»درﮔﺬر از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ«
و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی را ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

 -١اﺣﻤﺪ ) ،(٢٠٠/١ﻧﺴﺎﺋﯽ ) ،(٣٢٧/٨ﺗﺮﻣﺬی ) (٥٧٦/٢اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻻﺣﺴﺎن ) ،(٤٩٨/٢ﺣﺎﮐﻢ )،(١٣/٢
و ﻏﯿﺮه.
از ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ از اﺑﯽ اﻟﺤﻮراء اﻟﺴﻌﺪی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺮض
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ رﺳﺎﻧﺪم ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ؟ ﺣﺴﻦ آن ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮﻣﻮد.
ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ( ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد و ﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟﺎه(
اﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻹرواء ) (١٥٥/٧آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ از أﻧﺲ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮب
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 -۲ﻧﻈﺮ دوم :ﻣﻌﺘﺮض در اﺳﺘﻨﺎداﺗﺶ ﮔﻔﺖ» :ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻣﺘﺮدد ھﺴﺘﻨﺪ« ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ اﯾﻦ ،اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ اﺟﻤﺎع آنھﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
ﺑﺼﻮرت ﺗﮏﺗﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ
ﺑﺮﻧﻤﯽدارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮﻣﯽدارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪی
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و رؤﺳﺎی ﻧﺎدان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ و از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون
داﻧﺶ و آ ﮔﺎھﯽ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﻮد را و ھﻢ دﯾﮕﺮان را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .١
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﺟﻤﺎع آﻧﺎن ّ
ﺣﺠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺪور ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻧﻈﺮﺳﻮم :اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع آنھﺎ ّ
ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﺮض دﻻﻟﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺟﻤﺎع ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺟﻤﺎع ﻗﻮﻟﯽ ،و ﻓﻌﻞ ّاﻣﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز
دارد ﻧﻪ وﺟﻮب ،زﯾﺮا آنھﺎ از ﺣﺮام دوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺒﺎح ،ﭘﺲ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﻓﻌﻞ آنھﺎ ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺘﺰم ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮ
ﺟﻮاز اﻟﺘﺰام دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ وﺟﻮب آن ،و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺟﻮاز و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز
آن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ آن اﺟﻤﺎع ﻗﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺳﻪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 -۱ﺗﺼﻮر اول :اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﯽ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﺳﺖ.
 -۲ﺗﺼﻮر دوم :اﺟﻤﺎع ﻋﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
 -۳ﺗﺼﻮر ﺳﻮم :اﺟﻤﺎع ﻓﻌﻠﯽ دﻟﯿﻞ وﺟﻮب اﺳﺖ ،واﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،و ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ از دو
ﺗﻮھﻢ و ﺧﯿﺎل ﻣﺼﻮن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ دو ﺗﻮھﻢ ﺑﮫﺘﺮ از ﺳﻪ ﺗﺎﺳﺖ،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺪیھﺎ آﺳﺎنﺗﺮ از دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .٢
ً
 -١ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ )ص .(٦٤/
 -٢از ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺑﮑﺮی »دﯾﻮان« )ص .(١٨٠/

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺮویﮐﺮدن از ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﯿﻨﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ
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 -۴ﻧﻈﺮ ﭼﮫﺎرم :ﻣﻌﺘﺮض ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺬاھﺐ رخ داده اﺳﺖ ،و
ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ و در دﯾﮕﺮی
ﺣﻨﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۱ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻌﺘﺮض و ھﺬﯾﺎن ﮔﻔﺘﻨﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﯽادﺑﯽ و ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ وی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﺒﺮ و اﻃﻼع ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﺶ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﻃﻼع و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن
]ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب[ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎر و ﻓﺎﺳﻖ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ای ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟! آﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ :زﻧﺎ ،و ﯾﺎ دزدی ،و ﯾﺎ رﺑﺎﺧﻮاری ،و ﻓﺎﺳﻘﯽ ،ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻋﻨﺎدی ﺑﺰرگ ،و ﺑﮫﺘﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ؟ و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪﯾﻦ از اﯾﻦ
ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻓﺎﻋﻞ آن ﻓﺎﺳﻖ و
ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؟
و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض از ّ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ
ﺗﻤﯿﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎء آن را ﺑﺮ اھﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ واﺟﺐ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺆﯾﺪ و ّ
اﻟﺪاﻋﯽ از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ ،و ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،و ﻧﻮوی و اﺑﻦﺻﻼح از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز آن ّ
ﻧﺺ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ ،و
ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﺳﺖ .١
و اﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﻌﺘﺮض :ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ ﻣﻘﻠﺪی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ھﺎدوی
ﺑﺎﺷﺪ ،و در دﯾﮕﺮی ﻧﺎﺻﺮی ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ از ھﻤﻪ ﺷﮕﻔﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻏﻔﻠﺖ آﺷﮑﺎر و اﻧﮑﺎر
ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻧﺎﺻﺮی ]در اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد[ در
و دﻧﺒﺎﻟﻪاش:
أﺑـــﺎ ﻣﻨـــﺬر اﻓﻨﻴـــﺖ ﻓﺎﺳـــﺘﺒﻖ ﺑﻌﻀـــﻨﺎ

) -١ص .(٢٠٦/

ﺣﻨﺎﻧﻴﮏ ﺑﻌﺾ اﻟﴩ أﻫﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
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ﻧﺠﺪ و ﯾﻤﻦ از ﻣﻤﺎﻟﮏ زﯾﺪﯾﻪ آﺷﮑﺎر و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن در ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺘﯽھﺎ و
اﺳﺘﻔﺘﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪون اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﻧﺎﺻﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻧﮑﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﭘﺎرهﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺮاﻋﺎت اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎدت ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،و اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮑﺪام از اﻓﺮاطﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
 -۵ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ در زﻣﺎن ﻣﺎ رخ ﻣﯽداد ﻣﺮدم آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،و ﻇﺎھﺮ ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ:
 -۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدم :اﯾﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
 -۲ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :اﮔﺮ رخ ﻣﯽداد ﻣﺮدم آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ادﻋﺎ ﺑﺮ
ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آﯾﻨﺪه
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ(.
 -۳ﻣﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
درﺑﺎره اﺟﻤﺎع ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟!
 -۴ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺟﮫﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎن ﻣﺎ داد ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
آﻧﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ّ
ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪ و ﻣﻘﻠﺪ
ّ
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﺟﻪ دوم :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ از ﻣﻘﻠﺪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ
ﻣﻘﻠﺪ در ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪھﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در واﻗﻊ
ﻣﺠﺘﮫﺪ اﺳﺖ ،و ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺑﺎره او ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ وﺟﻪ از ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻣﻘﻠﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آنھﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﻘﻠﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﺧﻮدش ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ دﭼﺎر راھﯽ ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از وی ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ:
 -۱ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺑﻄﻼن اﺟﺘﮫﺎد ﺻﺤﺎﺑﻪ »ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﺻﺪر اول« ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن در اﺟﺘﮫﺎد ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۲ھﺮﮔﺎه ﺣﺎدﺛﻪای رخ دھﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺑﺎره آن ّ
ﻧﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻻزم
ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺷﺮط ھﺮ ﯾﮏ از اﺟﺘﮫﺎد و
ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺒﻠﯽ داﻧﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و
ﻻزﻣﻪاش ﺳﻘﻮط ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آ ﮔﺎھﯽ از
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺘﮫﺎد و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ »ﻣﺎﻻﯾﻄﺎق« اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد و درﺑﺎره
ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﻧﺺ ﻧﺪارد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان آن را اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺘﺮض ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 -۳اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض درﺑﺎره ﺷﺮوط
اﺟﺘﮫﺎد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع
ﻗﻄﻌﯽ را ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ
درﺑﺎره ﻇﻨﯽ )اﮔﺮ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮدش ﺗﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ.
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ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ »اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ« دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎح ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ:
 -۱ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽس ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺟﻨﮓ ﮐﺮدهاﻧﺪ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ وﺟﻮد دارد در ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ﺷﺒﮫﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﻣﺬھﺐھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﮫﻤﺖ و ﻃﻌﻨﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺘﺮض را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ آﻣﺪ ذﮐﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ »ﻣﺘﺄوﻟﯿﻦ« ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
و ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ درﺑﺎره اوھﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﺤﺚ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن از ﻓﺎﯾﺪه ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدهام ،ﭼﻮن اﻋﺘﺮاض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪه ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﻠﯽس ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ »ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم« درﺑﺎره اھﻞ ﺗﺎوﯾﻞ ّ
ﻣﺤﻮل ﮐﺮدم ،ﭼﻮن رﻋﺎﯾﺖ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺒﺎﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻮھﻤﺎت و اوھﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
ﺗﻮھﻢ اول :ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ« ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺻﺪور ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه را از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻢﺷﺎن ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ آﻧﺎن اﻓﺮاط ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران اذﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
زﯾﺮا ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻪ ،اذﯾﺖ و آزار دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ از راﻓﻀﯿﺎن ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ
و ﻧﻪ ﻋﻠﯽ از ﻧﺎﺻﺒﯽھﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
دو ﭼﯿﺰ آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ آﺷﮑﺎر ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﯾﺤﺼﺒﯽ ﻣﺎﻟﮑﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺎﺿﯽ اﻣﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ
زﯾﺒﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻗﻮال و دﻻﯾﻞ و ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آن را
در ﯾﮑﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﻓﻮاﺣﺶ و ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ﻃﺒﻖ ﻣﺬھﺐ
ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﮫﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،وﻟﯽ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وی
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ و اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،واﺳﺘﺎد اﺑﻮ اﺳﺤﺎق آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن رﺳﺎﻟﺖ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﻣﻌﺼﻮم
ھﺴﺘﻨﺪ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮهای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷﺮﻣﺴﺎری ،و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺮوت ،و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ اﺳﺖ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و
ﺣﺘﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ در ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و در دل
ﺗﻨﻔﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ«.
» -١اﻟﺸﻔﺎ« ﻓﯽ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ) (٣٧٤-١٧٣/٢ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻗﺎری.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺳﭙﺲ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ را درﺑﺎره ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎی
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ھﺮ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺼﻮم و ّ
ﻣﺒﺮا ھﺴﺘﻨﺪ« .و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﺻﻐﺎﺋﺮ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آن را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺮ آن دﻻﯾﻞ ﻣﯽآورد.
ﻓﺨﺮ رازی در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه و ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺼﻮرت
ً
ﻋﻤﺪی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﺳﮫﻮ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﻮرا آن را ﺑﻪ ﯾﺎد
آوردهاﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮان را ﺑﺮآن آ ﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺬﮐﻮر
اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی درﺑﺎره
ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮزﮐﺮﯾﺎ ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :٢ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﮔﻨﺎه ﻋﻤﺪی ]ﺻﻐﯿﺮه و ﮐﺒﯿﺮه[
ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ« اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻼم ﻧﻮوی ﺑﻮد ،و ﻟﻔﻆ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم.
اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :٣ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﺲ از رﺳﺎﻟﺖ از دروغ ﻋﻤﺪی در اﺣﮑﺎم و
ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه و ﺻﻐﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ«.
و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٤ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت
ﺑﺮ ﺑﺖھﺎ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﺶ از وﺣﯽ و ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﺤﻔﻮظ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﭘﯿﺶ از وﺣﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﯾﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ
اﺑﺎﺣﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ذﺑﺎﯾﺢ ﻗﺮﯾﺶ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﻧﺰول آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﭘﺲ از ﻏﺰوه اﺣﺪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﻣﺒﺎح
ﺑﻮد.
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﺶ از وﺣﯽ و ﭘﺲ از آن و ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت:
ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ از زﻧﺎ ﮐﺮدن ،و ﺧﯿﺎﻧﺖ ،و ﻏﺪر ،و دروغ ،و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،و ﺳﺠﺪه ﺑﺮدن
ﺑﺮای ﺑﺖھﺎ ،و ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی ،و رذاﯾﻞ ،و ﺳﻔﺎھﺖ ،و ﺑﺪ دھﻨﯽ ،و ﮐﺸﻒ ﺻﻮرت ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮده

 -١اﻟﻤﺤﺼﻮل.(٥٠٢/١) :
 -٢روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ.
 -٣ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ ) (٤٧٧/١ھﻤﺮاه ﺑﺎ »ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ«.
 -٤اﻟﻨﺒﻼء ).(١٣١-١٣٠/١

ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
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اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﺰ ﺑﺼﻮرت ﻟﺨﺘﯽ ﻃﻮاف ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و در روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺎ اﻗﻮاﻣﺶ در ﻣﺰدﻟﻔﻪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺮﻓﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
و اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪهای از ﻧﺼﻮص ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ھﺮﭼﻨﺪ ھﻢ از ﻣﻤﻠﮑﺖ آﻧﺎن دور ھﺴﺘﻢ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ اھﻞ ﺳﻨﺖ در
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه ﻋﻤﺪی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﯿﺎض در ﮐﺘﺎب »اﻟﺸﻔﺎء« و رازی در »اﻟﻤﺤﺼﻮل« و ﻧﻮوی در »اﻟﺮوﺿﺔ« آن را ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را
ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻐﺪادﯾﻪ  ١ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻐﯿﺮه ﻋﻤﺪی از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان واﻗﻊ ﺷﻮدّ ،اﻣﺎ ﺑﻐﺪادﯾﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﺻﻐﯿﺮه ﻋﻤﺪی ّ
ﻣﻨﺰه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ھﺮ ﮔﻨﺎه ﻋﻤﺪی در
ﻧﺰد آﻧﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ
ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺮض:

و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺨﺎﻃﺮ دو ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ :٢
ﺳﺒﺐ اول :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ھﻤﺎن ﺣﺸﻮﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رﺳﺎﻟﻪاش آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﻧﮫﺪ ،و
ﮔﻨﺎھﯽ در ﺟﮫﻞ ﻣﺤﺾ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺮم او ﺗﻨﮫﺎ ﺗﮫﻤﺖزدن ﺑﺎ
ﻇﻦ دروﻏﯿﻦ ،و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ .٣
و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رﯾﺰﺑﯿﻦ و
ارﺟﻤﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﺸﻮﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﮔﻤﺮاه ﻧﻔﺮت
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺸﻮﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻠﻂ را داﺧﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻔﯿﺲ ﻋﻠﻮی آن را از ﻧﺸﻮان ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪی

 -١در )أ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺑﻐﺪادﯾﻪ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ.
ّ
 -٢در ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ت  ٥٧٣/ھ( »إرﺷﺎد اﻷرﯾﺐ« ) (٢١٨/١٩ﺑﻐﯿﺔ اﻟﻮﻋﺎﯾﺔ ).(٣١٢/٢
 -٣ت ) ٦١٠ھ(» ،ھﺪﯾﺔ اﻟﻌﺎرﻓﯿﻦ« ) ،(١٠٩/٢و »اﻷﻋﻼم« ).(١٢٣/٧
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺸﻮان در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ١ﭼﯿﺰی را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺸﻮﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺪون اﻧﮑﺎر ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ وذﮐﺮ ﻓﻨﻮن آﻧﺎن

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن را در ﺑﺮاﺑﺮ دروغھﺎی ﺣﺸﻮﯾﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت« را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و در اوھﺎم ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺳﺎلھﺎی
ﺳﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ:
 -۱ﺷﻨﺎﺧﺖ »اﻟﻌﻠﻞ«
 -۲ﺷﻨﺎﺧﺖ »اﻟﺮﺟﺎل«.
 -۳ﺷﻨﺎﺧﺖ :ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ.
ُ
 -۴ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ و ﻃﺮق آن.
و اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﺎرف ﻧﺒﻮی ،و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ را
وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ آﻧﺎن از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ از ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ
»ﻋﻠﻢ ﻣﺘﻦ و اﺳﻨﺎد« ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻧﻮاع اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ّ
ﻣﺪﻟﺲ و ﻣﻌﻀﻞ ،و ﻣﻀﻄﺮب و ﻣﻌﻠﻞ ،و ﻣﻨﮑﺮ ،و ﻣﺮﺳﻞ ،و ﻣﻘﻄﻮع ،و ﻣﻮﻗﻮف ،و ﻣﺮﻓﻮع ،و
ﻏﯿﺮه را ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ
ﭼﺮاغ ﻓﺮوزان رھﺮوان ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و دوﺳﺘﺎن ﺻﺎدق و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺎﺻﺒﯽ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ و ﺳﻮد آن ﮐﺘﺎبھﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ
دروﻏﯿﻦ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارد و از داﻧﺶ و ﺑﺼﯿﺮت دور اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺑﺮ ھﯿﭻ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ :داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ در آن ﻋﻠﻢ ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺤﻮﯾﺎن را
در ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ ،و ﻟﻐﻮﯾﺎن را در ﻟﻐﺖ ،و ﻓﻘﯿﮫﺎن را در ﻓﻘﻪ ،و ﭘﺰﺷﮑﺎن را در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ
» -١ﺿﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم ﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻠﻮم« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻓﺮزﻧﺪ ،و ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﭘﺪر »ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻠﻮم و دواء ﮐﻼم
اﻟﻌﺮب ﻣﻦ اﻟﮑﻠﻮم«» ،ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن« )ص .(١٠٦١/

ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
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ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ھﯿﭻ ﻧﺎداﻧﯽ ﭼﯿﺰی را ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و ھﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫﺒﻮد
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ای ﻣﻌﺘﺮض! اﮔﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﮔﺮ
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد؛ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺣﺪﯾﺚﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ای ﻣﻌﺘﺮض آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ّ
ﻣﺤﺪث و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﺤﻮی و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢھﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﮫﻞ و دروﻏﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬری ﺷﺪهاﻧﺪ ،آﯾﺎ درﺑﺎره ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻮم
و ﺻﻨﺎﻋﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ،و ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻪ
ﻋﺮوﺿﯽ ،و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،و ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﻮد .و ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،وھﯿﭻ اﺑﻠﮫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺲ دوﺳﺖ دارد ﺣﻖ ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و
ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻓﺮاوان آنھﺎ را در دﻓﺎع از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮﺷﺎن را در
زﻣﯿﻨﻪ )ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻌﻠﻞ و اﺣﻜﺎم( ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل« ﺗﺄﻟﯿﻒ
ذھﺒﯽ» ،اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺰ ّی ،و »اﻟﻌﻠﻞ« دارﻗﻄﻨﯽ ،و »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺑﻦ ﺻﻼح ،و
زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ وﻏﯿﺮه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﺎح و ﺳﻨﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ ،و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪھﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﮫﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻋﻠﻞ ،و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ ،و ﺳﭙﺲ آن ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺬاھﺐ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﻣﺆﻟﻔﺎن ھﺮ دو
ﻗﺎﺋﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی دادﮔﺮی و ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ در
ﻓﻀﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎنش را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن دﻻﻟﺖ دارد را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺿﻌﻒ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ را ﮐﻪ ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ
ﺿﻌﻒ آﻧﺎن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﻧﮑﺎر واﻗﻌﯿﺖ و »ﻣﻌﺎرف اوﻟﯿﻪ« ﻣﯽﮐﻨﺪ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻮن واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻨﺎﯾﺖ
دارد ،و در اﯾﻦ راه ﮐﻮﺷﺶ وﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ رھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ
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ھﺮﮔﺎه ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ھﺮ ﮔﺎه روز ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽروﻧﺪ.
آﻧﺎن از ھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ّ
ﻣﺤﺪث ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺮب و اھﻞ ﻟﻐﺖ ھﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ،
زﯾﺮا اھﻞ ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ آ ﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﻟﻔﺎظ و ﻣﻌﺎﻧﯽ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ً
ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﺟﻤﺎع اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻦ ّﺑﯿﻊ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ  ١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و در ﮐﺘﺎبھﺎی اﻟﺮﺟﺎل
ﺑﺴﯿﺎری اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ و راوﯾﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض در ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از اھﻞ ﻣﺬھﺒﺶ )ﺷﯿﻌﻪ و زﯾﺪﯾﻪ( و ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪھﺎ ﺑﻪ
ﺣﺸﻮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ٢داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﺒﻮی ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ از ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ
اﺧﻼق و ﺳﯿﺮت و ﻋﻘﯿﺪه ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﺪث ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺑﺪﻋﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،و از روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮد و رواﯾﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ّ
ﻣﺤﺪث از ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺪﻋﺖﮔﺰار ﺑﺎﺷﺪ؛ وی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮد آن ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺖ و از
ﻧﻈﺮ اﺧﻼق و ﺳﯿﺮت ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ،و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدر و ﺑﯽاﯾﻤﺎن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖدادن
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ واروﻧﻪ ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در درﯾﺎی ﮔﻤﺮاھﯽ،
و اﻓﺘﺎدن در وادی ﺧﺴﺎرت و ﻧﺪاﻣﺖ اﺳﺖ.

 -١ذھﺒﯽ در اﻟﻤﯿﺰان » «٥٤/٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...) :ﺳﭙﺲ او ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﺨﯿﻦ
ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻮﻟﻪ :ازاھﻞ ﻣﺬھﺒﺶ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﯿﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺎن
ﺛﻮری ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺎﮐﻢ :اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ دﮐﯿﻦ ،و وﮐﯿﻊ
ﺑﻦ ﺟﺮاح را ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺳﯿﺪ ﺻﺎرم اﻟﺪﯾﻦ :ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﯿﺒﻪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﻘﺪه و اﺑﻦ ﺧﺮاش از زﯾﺪﯾﻪ و ] . [...ﻋﻼﻣﻪ ﺻﻔﯽ اﻻﺳﻼم
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺪاری.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺸﯿﻊ آﻧﺎن ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺮاﻣﯿﻪ دروﻏﮕﻮﺋﯽ در ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ )ﻃﺎﺋﻔﻪ ﮐﺮاﻣﯿﻪ از ﺣﺸﻮﯾﻪ( دروﻏﮕﻮﺋﯽ در ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و
رازی اﯾﻦ دروغ را ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ  ،١و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ  ٢در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و دروغ را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮھﯿﺐ در ﻏﯿﺮ
اﺣﮑﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ،و ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﯾﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ّ
ﻣﺒﺮا ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی
درﺑﺎره آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ذھﺒﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻦ ﮐﺮام ]ﻣﺆﺳﺲ ﮐﺮاﻣﯿﻪ[ ،ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺮام ﻋﺎﺑﺪ و ﻣﺘﮑﻠﻢ ،و اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺮ ﺑﺪﻋﺘﺶ اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﺮد ،و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﻤﺪ ﺟﻮﯾﺒﺎری و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ ﺳﻌﺪی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﺮ دو دروﻏﮕﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﮐﺮام درﻣﺎﻧﺪه و ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺬھﺐ و واھﯽﺗﺮﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﮔﺮدآوری ﮐﺮد.
ّ
ّ
اﺑﻮ ﻋﺒﺎس ﺳﺮاج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﺰد ﺑﺨﺎری ﺑﻮدم ،ﮐﺘﺎﺑﯽ از اﺑﻦ ﮐﺮام ﺑﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن
آوردﻧﺪ ،و درﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺜﯽ از آن ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ زھﺮی از ﺳﺎﻟﻢ از ﭘﺪرش از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :اﯾﻤﺎن ﻧﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد« از ﺑﺨﺎری ﺳﺌﻮال
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺎری ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ :ھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ .٣
ّ
اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﮐﺮام اﯾﻤﺎن را ﻗﻮل ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﮐﺮام اﯾﻤﺎن را ﻗﻮل زﺑﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ھﻢ از درون
ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.

 -١اﻟﻤﺤﺼﻮل ).(١٥٣/٢
 -٢وﻓﺎت ) (٥١٠زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪاش در »ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻟﮑﺒﺮی« ) (١١-٥/٧و اﻟﺴﯿﺮ ) (٣٧١/١٩ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ.
 -٣ﻣﯿﺰان اﻹﻋﺘﺪال ).(١٤٦/٥
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ّ
اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺑﻦ ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻦ ﮐﺮام ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﺎﻟﺺ و در اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ
ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ وی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﭼﻪ ﺳﻮدی ﺑﻪ وی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟« ذھﺒﯽ
ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻦ ﮐﺮام ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﻋﺖھﺎﯾﺶ ھﺸﺖ ﺳﺎل در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ وی در »ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻟﮑﺒﯿﺮ«  ١ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ«.
ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺣﺸﻮی و ّ
ﻣﺤﺪث ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺼﻮص ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در
ّ
اﻧﮑﺎر ﻣﺬھﺐ اﺑﻦ ﮐﺮام ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﺑﺨﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :راوی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ
ﺣﺠﺖ ﻣﺮﺟﺌﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺒﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺗﻮﺿﯿﺢ
ّ
ﺧﻮاھﯿﻢ داد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺑﻦ ﮐﺮام را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﻋﺖ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺮد؟ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺲ از دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ؟

 -١وﻓﯿﺎت )) ،(٢٦٠-٢٥٠ص .(٣١٥-٣١٠/

ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی زﯾﺪﯾﻪ
اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﯽ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺸﻮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادهام ،زﯾﺮا ھﻤﮕﯽ ﺷﯿﻌﻪ و زﯾﺪﯾﻪ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ و ﻋﺬر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ از
)ﻣﻄﺮﻓﯿﻪ( از ﻓﺮﻗﻪھﺎی زﯾﺪﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﺋﯽ در ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺼﺮت اﻋﺘﻘﺎد
ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻨﺎﻇﺮات آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺷﻨﯿﻊﺗﺮی از آن ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ( از ﻓﺮﻗﻪھﺎی زﯾﺪﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ  ١را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،زﯾﺪﯾﺎن ھﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎھﻼن زﯾﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻧﺎن ﻣﺮدودش ﻣﯽداﻧﻨﺪ در زﯾﺪﯾﻪ
اﻟﺰام و ﻧﻘﺺ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ھﺮ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ در دﯾﺎر ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رخ ﻣﯽدھﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﻟﺰام و ﻧﻘﺼﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،.ﭘﺲ ای ﻣﻌﺘﺮض! ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ اﺷﯿﺎء را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻦ و ﺣﺸﻮﯾﻪ
را ﺑﺸﻨﺎس ،و ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻦ و آﻣﯿﺰش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاه ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮی.
ﺳﺒﺐ دوم -ﻏﻠﻄﯽ ﻣﻌﺘﺮض:

ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ادﻋﺎی ﻣﻌﺘﺮض :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت در واﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎمﮔﺬاری
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،و اﺣﮑﺎم ﻧﺒﻮت ﺑﺮای آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﻮال و
اﻓﻌﺎل آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت ﺣﺠﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و دﺳﺘﻮراتﺷﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ وﺟﻮب ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﺪﯾﻖ آﻧﺎن ﺷﮏ داﺷﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﮑﻢ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از
 -١او :ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﯿﺎﻧﯽ ،و از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ) (٤٠٤در ﺳﻦ  ٢٨ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﮔﺬﺷﺖ،
و درﺑﺎره ﻋﻘﯿﺪه وی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و اﺗﮫﺎﻣﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪان
رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﯿﺎن اﻷﺷﮑﺎل ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺤﮑﯽ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال« درﺑﺎره ﻋﻘﯿﺪه وی
ﻧﻮﺷﺖ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ آن در »اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ« ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻓﺮﺟﺔ اﻟﮫﻤﻮم واﻟﺤﺰن )ص  (١٧٤/و »اﻷﻋﻼم« ) ،(٢٥٢/٢و زرﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ وﻻدﺗﺶ را ) (٣٨٤داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺤﯿﺢ آن ) (٣٧٦اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻧﺒﻮت ﺣﮑﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،و ّ
ﻧﺼﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ
آﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت ﺟﮫﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﻌﺮﯾﺎن و ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻣﻌﻘﺘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ :دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ّ
ﻧﺒﻮت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت در رﻓﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﻓﻀﻞ و ﮐﻤﺎﻻت ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ
درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮل ]ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﭼﻮن در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻏﻮﻃﻪور ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ[
ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض از دو ﺟﮫﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ:
وﺟﻪ اول :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻗﻮل ﭘﺲ از ﻧﺒﻮت ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و
زﯾﺪﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻼم اﻧﺒﯿﺎء ّ
ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﯿﺮ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنھﺎ آن ﺣﮑﻢ اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد.
وﺟﻪ دوم :ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﻌﺮﯾﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎور ﺑﻪ وﻗﻮع آن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﻮت از ﻧﻈﺮ اﻣﺎﻧﺖ و دﯾﻨﺪاری
و ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و اﺧﻼق ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻮل ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت ﺻﺎﻟﺢ و ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺼﻮم
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت ﻣﻌﺼﻮم و ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف وﺟﻮد
دارد ،ﭘﺲ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﺪم ﻋﺼﻤﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ﻣﺴﺘﻠﺰم اھﺎﻧﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ھﻤﮕﯽ ﺗﻤﺎم اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯿﺎء از ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه
ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻤﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه
ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ادھﻢ ،و وﯾﺲ ﻗﺮﻧﯽ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﻘﺺ و اھﺎﻧﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
و ﻓﺎﺋﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺋﺪه ﺗﻘﺪﯾﺮی ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
و آن ﻋﺒﺎرت از :اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه از ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت آﻧﺎن ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪه ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﺷﻌﺮﯾﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮔﺰ ﻻزﻣﻪ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺶ
از ﻧﺒﻮت ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت

ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی زﯾﺪﯾﻪ
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ﻣﻌﺼﻮم و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ازﻧﺒﻮت ھﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻔﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺒﻮت ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در
ﮐﻼم دﺳﺘﻪ اول اﯾﻤﺎن ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ،و
دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺿﺮوری ،و ﻧﺒﻮد اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﻧﻈﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن ﻧﮑﻮھﺶ و
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟!
ﻗﻮل ﺑﺮﺗﺮ درﺑﺎره ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان

ﻗﻮل ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺶ از ﻧﺒﻮت ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻇﻨﯽ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﻮت ﺑﺎ دﻻﯾﻞ
ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺒﺮا ﺷﺪن از ﮐﻔﺮ ﻣﺸﺮوط ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺮاﻋﺎت ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت و ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ ،و ّاﻣﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ را از
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﺟﺎی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ

ﺗﻮھﻢ دوم :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺸﻮﯾﻪ ]ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ[ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ آن را ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﻮاھﺪی اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از
آن را در اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را در »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺄوﯾﻞ« ذﮐﺮ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد:
 -۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﺻﺤﺎح ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﺎور ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ]ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و در واﻗﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﻋﺼﻤﺖ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﯿﻦش را ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ دوازده اﻣﺎم را ﻣﻌﺼﻮم
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از زﯾﺪﯾﺎن ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎور ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮد
دارﻧﺪ اﻣﺎم اﺑﻮﻋﺒﺎس ﺣﺴﻨﯽ  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ،و
ّ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ در ﮐﺎب »اﻟﻤﺤﺠﺒﺔ
اﻟﺒﯿﻀﺎء«  ٢اﯾﻦ ﻗﻮل را از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
 -١آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻮع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ (٣٢) ،ﭘﺎورﻗﯽ.
 -٢از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻨﺴﯽ اﺳﺖ» ،ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص .(١٢١/

٢٨٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻮﻋﺒﺎس را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ در ﻓﺮوع اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ ھﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ
اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﺎن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺘﻠﻔﯿﻖ«  ١ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده ،و ﻣﻦ آن را دﯾﺪهام ،و ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﺗﺄوﯾﻞ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ اﺗﻔﺎق
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم زﯾﺪﯾﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺑﯿﻦ اﺋﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و زﯾﺪﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﺼﻤﺖ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦش ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻋﺼﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖش ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل آﻧﺎن در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺻﻐﯿﺮه از آﻧﺎن رخ دھﺪ اﻃﻼﻋﯽ از آن
ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺻﻐﯿﺮهای از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان واﻗﻊ ﺷﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻗﻮال ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺸﺎن ﻏﯿﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﻣﻌﺼﻮم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و اﻣﺎ ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻋﺼﻤﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﻨﺪ ،و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺨﺮ رازی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  :٢ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻇﺎھﺮ ﻋﺎدل
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻘﺪر ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻗﻮل ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻇﺎھﺮی و ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻇﺎھﺮی ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دروﻏﮕﻮ
و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﺼﻮص آﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻇﺎھﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺼﻮص زﯾﺪﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻻزﻣﻪاش ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ.

 -١آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ،وﻟﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺘﻠﻔﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﻊ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ دواری ﺑﺪﺳﺖ آوردم،
)ت  ،(٨٠٨ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ )ص .(٢١٥/
 -٢اﻟﻤﺤﺼﻮل ).(١٥٣/٢

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽداﻧﻨﺪ زﯾﺮا اﺣﺎدﯾﺚ وﻟﯿﺪ را در ﺻﺤﺎح
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﮫﻞ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺻﺤﺎح« و ﻧﺼﻮص
ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ درﺑﺎره ﻓﺴﻖ وﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
١
اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ درﺑﺎره وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :رواﯾﺎﺗﯽ دارد در آن
اﺑﮫﺎم و زﺷﺘﯽھﺎی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی رﻓﺘﺎر و ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ وی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و از اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه و اﺻﻤﻌﯽ و اﺑﻦ ﮐﻠﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وﻟﯿﺪ
ﻣﯿﮕﺴﺎر و ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯿﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن
ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رواﯾﺎت درﺑﺎره ﻣﯿﮕﺴﺎری وﻟﯿﺪ و
ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﺴﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن را ﻧﺪارد ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪھﺎﯾﯽ از آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﮐﻮﻓﯿﺎن ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دھﻢ؟ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس ﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺣﻄﯿﺌﻪ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :٢
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :در ﻧﻤﺎز ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ آن اﻓﺰود
و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮ ﮐﺮد
و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﺮوب از دھﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ
و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺖ
اﮔﺮ آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﻢ
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺮه و ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪارﯾﻢ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :١
 -١اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ) (٦٣٧-٦٣١/٣در ﭘﺎورﻗﯽ »اﻹﺻﺎﺑﺔ«.
 -٢دﯾﻮان ﺣﻄﯿﺌﻪ )ص  ،(١٨١/در ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﺣﻄﯿﺌﻪ ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﺟﻮن در دﯾﻮاﻧﺶ
آﻣﺪه »و ﺳﺨﻦ او ﻧﯿﺰ در ﺣﺎدﺛﻪ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻄﯿﺌﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ واﺿﺤﯽ اﺳﺖ،
ّ
وﻟﯽ اﻟﺴﮑﺮی آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ آن را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻌﺮای ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ.
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روزی ﮐﻪ ﺣﻄﯿﺌﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺳﺪ
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﻔﻮ و آﻣﺮزش ﻧﯿﺴﺖ
زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از آن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد
و آ ﮔﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دھﻢ
ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ اﺑﻮ وھﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ
ﻓﺮد و زوج را ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮد
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻓﺴﺎرت آزاد ﺑﻮد آن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و اﮔﺮ اﻓﺴﺎرت را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدادی.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وﻟﯿﺪ] :ﻧﻤﺎز را
اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدادم[ ،را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ« ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ از روی ﺣﺴﺎدت و ﻇﻠﻢ و دروغ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﺷﺮابﺧﻮاری ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺻﺤﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد«.
ﺳﭙﺲ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺼﻪای ﮐﻪ درﺑﺎره او
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ٢آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﮫﺎدات واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﺷﺮابﺧﻮاری وی ،و دﺳﺘﻮردادن ﻋﻠﯽ
و ﻋﺜﻤﺎنب ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدﻧﺶ را در آن ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺰرگ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :وﻟﯿﺪ
ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش زدﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ
ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داد ،و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺬاران روﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ آن را اﻓﺰاﯾﺶ
٣

ﺑﺪھﻢ؟ و ﺑﻪ اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽس ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎﺗﺮ و ﺳﺨﻨﻮرﺗﺮ و ﺷﺠﺎعﺗﺮ از ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ،
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮ ،ﺗﻮ ﻓﺎﺳﻖ ھﺴﺘﯽ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
َ َ َ ً َ
َ
ََ
َ
َ َ ْ
﴿أ� َم ْن �ن ُمؤم ًِنا ك َم ْن �ن فاسِقا � � َ ْس َت ُوون] ﴾١٨اﻟﺴﺠﺪة.[۱۸ :

»آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ھﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ؟! ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ذھﺒﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ دارد«.

 -١دﯾﻮان )ص .(١٨٠-١٧٩/
 -٢رﻗﻢ ).(١٧٠٧
 -٣اﻟﻨﺒﻼء ).(٤١٢/٣

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
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اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ وﻟﯿﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮای او دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺑﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ.
واﺣﺪی درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ
﴿يا ��ها ا�ِين آمنوا إ ِن ج
اء� ْم فاس ٌِق بِن َب ٍإ � َتبَ َّي ُنوا﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۶ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻘﯽ ﺧﺒﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻨﯿﺪ«.
در ﮐﺘﺎب »أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺎﺳﻖ وﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،و دو ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
وﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در »وﺳﯿﻂ«  ٢ﺗﺄﻟﯿﻒ واﺣﺪی ،و »ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ«  ٣و »ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮﻃﺒﯽ«  ،٤و »ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﻟﺤﻨﻔﯽ«  ،٥و »ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﺟﻮزی«  ،٦و »ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻔﺨﺮ
اﻟﺮازی«  ٧ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﯾﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از آن ﮐﺘﺎبھﺎ :ﻏﯿﺮ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ
ﻋﻘﺒﻪ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
٨
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ
و اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره وﻟﯿﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ّ » :٩
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺴﺎری ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ
ﻣﺸﺮوبﺧﻮاری او ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﻪ ﻋﻠﯽس دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ او
را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زﻧﺪ ،و ﻋﻠﯽس ﺑﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
اﺟﺮا ﻋﻠﯽس ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪھﺎ را ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
) -١ص .(٤٥٠/
.(١٥٢/٤) -٢
 -٣ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﯿﻔﻮر ﻏﺰﻧﻮی )ت » ،(٥٥٠ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ« ) ،(١٦٠/٢ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن )ص
.(١١٨٢/
» -٤اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻻﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن« ).(٢٠٥/١٦
 -٥ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ »إﯾﻀﺎح اﻟﻤﮑﻨﻮن« ).(٣٠٩/١
 -٦زاداﻟﻤﺴﯿﺮ ).(١٨٠/٧
.(١١٩/٢٨) -٧
 -٨اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ).(٦٣٢/٣
 -٩ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(١٧٠٧
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﮫﻞ ﺗﺎ زد ،و ﻋﻤﺮ ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و ھﻤﮕﯽ ﺳﻨﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻦ اﯾﻦ را ]ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ[ دوﺳﺖ دارم.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ١ :ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر از اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽس وﻟﯿﺪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺮوبﺧﻮاری ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،اﺑﻮﻋﻤﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن او ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯽ در اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﭼﻘﺪر دادﮔﺮی ﺻﺤﺎﺑﻪش وﺟﻮد دارد.
ّاﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن دﺳﺘﻮر داد وﻟﯿﺪ را ]ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽاش ﺑﻮد[ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﮫﺖ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﭙﺮد ،زﯾﺮا ﻋﻠﯽس
ً
دﺷﻤﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﭼﯿﺰھﺎی رخ داد ،واﯾﻦ اﻧﺼﺎف
ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻋﻠﯽ درﺑﺎره دﺷﻤﻨﺶ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ ﻧﺒﻮد ،و ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺪ را
اﺟﺮا ﻧﮑﺮد و ﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ ]ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ[ را ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﻮر داد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺟﻌﻔﺮ آن را اﻧﺠﺎم داد ،و او را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮ ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮد ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﻧﺎن »ﺧﲑ أﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس«

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪش

ای ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﺗﻔﻀﯿﻞ و ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص واﺿﺢ و دﻻﯾﻞ روﺷﻦ را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟! و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دﯾﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ھﺮﮔﺎه ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻇﺎھﺮی را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ وﻟﯿﺪ
ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع آﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ای ﻣﻌﺘﺮض آﯾﺎ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را از اﯾﻦ
ً
دروغھﺎی آﺷﮑﺎ ر و ﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽھﺎ ﺑﺎز دارد؟! و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﻣﺤ ّﺪﺛﯿﻦ ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻇﺎھﺮ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﮐﺒﯿﺮه را
ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت اﻃﻼق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﺎدل ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺟﺰ ﺗﻌﺪادی ﻧﺎدر
 -١اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب )(٦٣٦-٦٣٥/٣
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از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻓﺎﺳﻘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺒﯿﺮه ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮی ﺳﯿﺎه در ﮔﺎوی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪهاﻧﺪ ،و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺒﺎﺋﺮ آن ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻮم ﮐﻼم ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻟﻔﻆ ﻋﺎم را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ ،و ﻧﻮوی در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ«  ١و
ﻏﯿﺮه از ﺷﺎرﺣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮔﺮوھﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ »ﺻﺤﺎﺑﻪ« ﺑﺮ آﻧﺎن
اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ّﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎره ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ارﻃﺄه

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ّ در »اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب« ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﺟﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را درﺑﺎره
آنھﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن  :٢وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻼ درﺑﺎره او ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ،و از
ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ارﻃﺄه اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ درﺑﺎره او و ﮐﺮدار ﻧﺎﭘﺴﻨﺪش ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ دارﻗﻄﻨﯽ درﺑﺎره ﺑﺴﺮﺑﻦ ارﻃﺄه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :٣وی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﺎﺗﻞ دو ﻃﻔﻞ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس اﺳﺖ«.
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺷﺎن ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ:ھﺎن! ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮا
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﮔﻮھﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از ﺻﺪف ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ
ھﺎن! ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش و ﻋﻘﻞ ﻣﺮا
از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ و دل ﻣﺮا از ﻣﻦ رﺑﻮدی
ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،و ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﮐﻪ درﺑﺎره ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آن دو ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﻢ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و ﻧﻮرﭼﺸﻤﻢ را ﮐﺸﺘﯿﺪ
و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

.(١٣٦/٣) -١
 -٢اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب ).(٦٣١/٣
 -٣اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب ).(١٦٣-١٥٦/١

٢٩٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ زن ﭘﺲ از آن ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻣﺮاﺳﻢھﺎ اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽزد«.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ارﻃﺄه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺴﺎن ﺑﺪﮐﺎری ﺑﻮد«
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﯾﺮا ﺑﺴﺮﺑﻦ ارﻃﺄه ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در اﺳﻼم اﻧﺠﺎم داد«
و اﺑﻦ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﺑﻪ ھﻤﺪان ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪ ،و زﻧﺎن اﺳﯿﺮ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و آﻧﺎن اوﻟﯿﻦ
زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺳﺌﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺟﻮاب داده اﺳﺖ ،وی در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻤﮕﯽ
ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ آن را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل
را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع
اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ« و در
ﺿﻤﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه» :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرا اﺻﺤﺎب و ﯾﺎراﻧﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻣﺤﻤﺪ:
ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ« .١
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻮاھﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ،و آن در ﺑﺤﺚ
»اﻟﺤﻮض« ﺑﺎب :ﺧﺒﯿﺐ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ«  ٢ذﮐﺮ ﮐﺮدهام.
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ذﮐﺮﮐﺮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  ،٣وﻟﯽ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺑﯿﻦ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﺻﺤﯿﺢ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺒﺎﺋﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ آن ﺟﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺪﻣﻪ »اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب«  ٤ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﻤﻪ
اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن از ﻋﺪاﻟﺖ
ﺻﺤﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺷﺎذ و ﻧﺎدر اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) .(٥٥١/٦ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره  (٠٢٨٦٠از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب.
.(٣٠٩-٢٩١/٢) -٢
 -٣ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﺻﻼح»ﻋﻠﻮماﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص  ،(١٤٥/و ﻧﻮوی »اﻹرﺷﺎد« ).(٥٨٤/٢
.(٧-٢/١) -٤
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ﺻﺤﺎﺑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺷﯿﻌﻪ

اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی
اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺖ:

 -۱در ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ّ -۲
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دﻻﯾﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۳ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﮔﻨﺎه او را
زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و او را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﺑﺮای وی ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻓﻀﺎﯾﻞ او را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و او را
دﺷﻨﺎم و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ و دﻻﯾﻞ آن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
و زﯾﺪﯾﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را درﺑﺎره ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ  ١و ﭘﯿﺮواﻧﺶ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
٣
٢
ّ
ّ
و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را درﺑﺎره اﺑﻦ اﻟﺰﯾﺎت  ،و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﮑﺎﻓﯽ  ،و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو
ﻣﺬھﺐﺷﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
رواﯾﺖﮐﺮدن از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ

ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﺣﺒﺎن »ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ« از وﻟﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ از
روی ﺟﮫﻞ وﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺖ :اﺑﻮداود از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
واﻗﻊ اﺑﻮ داود ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺶ ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از وی ﻧﯿﺰ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮ داود رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﻣﺸﺮوبﺧﻮاری ﮐﺮده و ﺣﺪ را
ﺑﺮ وی اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ رواﯾﺖ از وی ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ وی اﺳﺖ؟ ﭘﺲ رواﯾﺖ
ﺑﺪون ﺷﺎھﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻊ و ﺟﺮح راوی  ٤ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ داود او را ﺟﺮح
ً
 -١او :ﻋﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺶ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
 -٢او :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﺰﯾﺎت وزﯾﺮ ﻣﻌﺘﺼﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ادﯾﺐ
ﺑﻮده )ت  (٢٣٣وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ) ،(١٩٤/٥و اﻟﺴﯿﺮ ).(١٧٢/١١
 -٣او :اﺑﻮﻗﺎﺳﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎر ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ وزﯾﺮ ﺑﻪ »اﻟﺼﺎﺣﺐ«
ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ ،و ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﺑﺪﻋﺖﮔﺬار ﺑﻮد) .ت  ،(٣٨٥و ﺑﻪ »ﮐﺎﻓﯽ اﻟﮑﻔﺎة« ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ.
إرﺷﺎد اﻻرﯾﺐ ) ،(١٦٨/٦و وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ).(٢٢٨/١
 -٤اﻟﺴﻨﻦ ) (٦٢٢/٤و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

٢٩٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﮐﺮده اﺳﺖ ،و رواﯾﺘﺶ را ﭘﺲ از رواﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
وﻣﻦ دراﯾﻨﺠﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻃﺮق آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدھﻢ ﭼﺮا اﺑﻮداود ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺑﻮ داود ﺑﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﳋﻠﻮق ﻟﻠﺮﺟﺎل«  ١ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﺗﻤﺎم رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﺴﺖ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

واز ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهام رﻓﺘﻢ و دﺳﺘﺎﻧﻢ
ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﺑﺎ زﻋﻔﺮان دﺳﺘﺎﻧﻢ را رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺳﯿﺪم ،و
ﺳﻼم ﮐﺮدمّ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻧﺪاد و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻧﮕﻔﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﻦ را
ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ« ﻣﻦ ھﻢ رﻓﺘﻢ و آن را ﺷﺴﺘﻢ ،ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره آﻣﺪم و ﻣﻘﺪاری از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد و ﺳﻼم ﮐﺮدمّ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﻧﺪاد و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻧﮕﻔﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮوﯾﺪ و اﯾﻦ
را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ« ﻣﻦ ھﻢ رﻓﺘﻢ و آن را دوﺑﺎره ﺷﺴﺘﻢ و ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻢ و ﺳﻼم ﮐﺮدم ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﻮاب
ﺳﻼم داد و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﮐﺎﻓﺮ و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻋﻔﺮان رﻧﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺐ ]ﻏﺴﻞ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ[
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻨﺐ اﺟﺎزه داد ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﺷﺪ  ٢وﺿﻮ
ﺑﮕﯿﺮد« و از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
٣
در ﺑﺪن »ﺧﻠﻮق« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«
و از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
١
ﮐﺮد«  ٤اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
 -١اﻟﺴﻨﻦ ).(٤٠٢/٤
 -٢از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و ارﺳﺎل و ﺗﺰﻟﯿﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ
) (٢١٢/٧و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ« )ص  (٢٩٩/ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻌﻤﺮ از ّ
ﻋﻤﺎر اﺳﺘﻤﺎع
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -٣اﻟﺴﻨﻦ ) (٤٠٣/٤از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رازی از رﺑﯿﻊ ﺑﻦ اﻧﺲ از دو ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮔﻔﺖ ...
ﺣﺎﻓﻆ درﺑﺎره اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ رازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﯿﺊ اﻟﺤﻔﻆ« اﺳﺖ ،و دو ﭘﺪرﺑﺰرگ رﺑﯿﻊ ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 -٤اﻟﺴﻨﻦ ).(٤٠٤/٤

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ

٢٩٥

و از اﻧﺲ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺨﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﺳﯿﺪ ،و ﺑﺮ
وی اﺛﺮ رﻧﮓ زرد ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﺶ ﭼﯿﺰ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻮد رو ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ آن
رﻧﮓ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ«  ٢ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٣
و از ّ
ﻋﻤﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺒﻠﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ -۱ :ﺟﺴﺪ ﮐﺎﻓﺮ -۲ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻋﻔﺮان
ﺧﻮد را آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ -۳ .ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺐ ]ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﻏﺴﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ[ ﻣﮕﺮ
٤
اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد«
ّ
و رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی :از وﻟﯿﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ را
ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮا ﻧﺰد وی ﺑﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻋﻔﺮان
ﻣﻌﻄﺮ و آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻧﮑﺸﯿﺪ .٥
و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ
دﻋﺎ ﻧﮑﺮد ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ وی از ﺑﺮﮐﺖ دﻋﺎﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ.
و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ٦و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﻇﺎھﺮش ﮐﺜﯿﻒ
ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از وی دوری ﮐﺮد.
اﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻖ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﻓﺴﻖ
وﻟﯿﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ:

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﺷﻤﺎره  ،(٠٢١٠١ﺗﺮﻣﺬی ،(١١١/٥) :و ﻧﺴﺎﺋﯽ.(١٤١/٥) :
 -٢اﻟﺴﻨﻦ ).(٤٠٥/٤
 -٣اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ )ص  ،(١٦٨/ﻧﺴﺎﺋﯽ در ﺑﺎب »ﻋﻤﻞ اﻟﯿﻮم و اﻟﻠﯿﻠﺔ« )ص  (٢٤٥-٢٤٤/و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »ﺗﺤﻔﺔ
اﻷﺛﺮات« ) (٢٢٧/١آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺳﻨﻦﺷﺎن ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
 -٤اﻟﺴﻨﻦ ) (٤٠٤/٤از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی از ﻋﻤﺎد ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ وی ﺣﺴﻦ از او اﺳﺘﻤﺎع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
»ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ).(٢٦٤/٢
 -٥اﻟﺴﻨﻦ ).(٤٠٥-٤٠٤/٤
 -٦اﻟﻤﺴﻨﺪ ) (٣٢/٤اﯾﻦ زﯾﺎده در ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
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ّ
 -۱در ﻗﺼﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
ﭘﯿﺶ از آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ھﻤﺴﺮش در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ
از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻤﺴﺮ از ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 -۳او ﺟﮫﺖ ﻓﺪﯾﻪ دادن ،اﺳﯿﺮان ﻏﺰوه ﺑﺪر آﻣﺪه ﺑﻮد.
ّ
 -۴زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر و دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ و ﻋﻤﺎره ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻘﺒﻪ از ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاھﺮﺷﺎن ام ﮐﻠﺜﻮم را از ھﺠﺮت ﺑﺎزدارﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺠﺮت
ام ﮐﻠﺜﻮم در ﺳﺎل ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮد .١
اﺳﺒﺎب ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺑﻮ داود ﺣﺪﯾﺚ وﻟﯿﺪ را:

اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮ داود ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺒﺤﺮ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺰرگ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد:
 -۱ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮ داود دو ﭼﯿﺰ را در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲اﻟﻒ( ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺶ را
ﺑﺮ ﺳﺮ آنھﺎ ﺑﯿﺎورد و دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و وﻟﯿﺪ را آوردﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺖ را
ﺑﺮ ﺳﺮ وی ﻧﯿﺎورده ،و ﺗﺎرﯾﺦ آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﺑﻮ داود اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ را از ﻏﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ وﻟﯿﺪ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد :اﻟﻒ( اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻋﻠﺖ ﻟﻤﺲ و دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ ﻧﮑﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای وﻟﯿﺪ را ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺒﻼ از وﺿﻌﯿﺖ او ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﺪﯾﺚ آ ﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ
اﺟﻤﺎع او داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ج( در ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰھﺎی ھﺴﺖ در رواﯾﺖ وﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ:
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﮐﺜﯿﻒ و ژوﻟﯿﺪه وﻟﯿﺪ ﺑﺮای او دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﻧﮑﺮد ،و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ از ﻏﯿﺮ وﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص :ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮ اﺣﻤﺪ ﮐﺮاﺑﯿﺴﯽ
 -١اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،و ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه و اﺑﻦ ﻣﺮدودﯾﻪّ » ،
اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر« ) (٩١/٦اﻹﺻﺎﺑﺔ
).(٦٣٨-٦٣٧/٣
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :درﺑﺎره راوی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ داود رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،و اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ راوی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد و ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺪﯾﺖ دارد ،و ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﺑﻮ داود ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن و ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﻃﺮﯾﻖھﺎی ھﺮ
ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮔﺮدآوری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ق( اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ ﺑﺮای وﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻤﺎن در راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ وی ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮ داود ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺷﮫﺎدت
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻋﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺎدت اﺳﺖ ،و وﻟﯿﺪ اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﻋﯿﺐ را ﮐﺮده اﺳﺖ،
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ زده ﺑﻮد.
و اﯾﻦ ﻋﺬر و ﭘﻮزش ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ:
 -۱در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﭽﻪ ﺑﻮد و در اﺳﺘﻌﻤﺎل زﻋﻔﺮان ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﻋﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ؟ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ّ
ﻋﻤﺎر ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﮑﻮھﺶ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺒﻮد.
 -۲ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ زﻋﻔﺮان آﻏﺸﺘﻪ ﻧﺒﻮد.
 -۳ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ وﻟﯿﺪ از ﮐﺠﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟
ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺪان؛ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺒﮫﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎرﯾﺦ آن )روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ(
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﻧﻘﺼﯽ
در آن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و دﯾﮕﺮان
درﺳﺖ اﺳﺖ ،و وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪھﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺎن واﻗﻌﯿﺖ دارد ،و درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ آن اﺧﺘﻼف
ھﺴﺖ ،و ﮔﺎھﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ
ً
ﺑﺎﻋﺚ دروغ ﺑﻮدن ﻣﺮگ آنھﺎ و ﯾﺎ وﻗﻮع آن ﺣﺎدﺛﻪھﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺪ راوی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ راوی در ﺗﺎرﯾﺦ روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ راوی ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ اﺳﺖ از دو ﺟﮫﺖ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ وی
وارد اﺳﺖ.
 -۱ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ درﺑﺎره وی ﭼﯿﺰھﺎی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻦ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ )اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ( ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«  ،١و ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :٢

 -١ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ) (٩٤/٦ﻣﻨﺪری.
 -٢اﻟﻤﯿﺰان ).(٢٤٣/٣
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»ﺑﻪ ﺟﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﺣﺠﺎج ﮐﺴﯽ از اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده« و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﯾﺮﻗﺎن از
زﺑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ« .١
ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﮐﺮاﺑﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﻀﻄﺮب اﻹﺳﻨﺎد«
اﺳﺖ.
 -۲اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ و از اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ درﺑﺎره آﻧﺎن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ دﻣﺸﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎم اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دوﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ھﻤﺪاﻧﯽ از اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﺒﺤﺮ
ﺑﺨﺎری در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺜﻤﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ
ﻗﺎﺳﻢ دﻣﺸﻘﯽ ّ
ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺎری ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )رواﯾﺖ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ( اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﺎھﺮ
ﮐﻼم ذھﺒﯽ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن آنھﺎﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل :اﺑﻮداود ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺛﺒﻮت ﻣﺘﻨﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﺑﺮای وی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎل دوم :ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮداود آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ھﻢ ﺑﻪ آن ﺟﺎھﻞ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﮫﻮ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ داده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﭼﺮا اﺑﻮ داود اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﮑﺎﻻت و اﯾﺮادات رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :زﯾﺮا آن را ﺑﺎ اﺳﻨﺎدی ﺻﺤﯿﺢ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺲ ]ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده[ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ آن رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺎ ذﮐﺮﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎدت ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻧﺎﺣﯿﻪ
 -١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »اﻟﻀﻌﻔﺎ« )ص  (٧٣/آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﯾﺮﻗﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در »اﻟﺘﺎرﯾﺦ
اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (٢٢٤/٥از ﺧﻮد ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
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ﺗﺎرﯾﺦ آن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻮداود ﺑﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و در ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺟﺰ دو وﺟﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮاد وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد:
ً
 -۱ﺑﺨﺎﻃﺮ وﻟﯿﺪ و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﺎر
ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ آن را ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻟﯿﻞ و ﻋﺬر رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺬرش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ او ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ وﻟﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
 -۲ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ھﻤﺪاﻧﯽ ،ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ وﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﺑﻮ داود ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ّ
ﭼﻮن رواﯾﺖ ﻓﺎﺳﻖ ﮔﺎھﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ اﻗﺮار ﺑﺮ ﻧﻘﺺ وی ﺑﺎﺷﺪ،
و اﺑﻮ داود اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﮐﻨﺎر رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺤﺖ دارد ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
و آن را از ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ وﻟﯿﺪ و ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن

ﻃﺮﯾﻖ اول :ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮای او »ﻣﺘﺎﺑﻊ« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،و ﻋﺠﻠﯽ ،و ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﯿﺒﻪ او را ﻣﺆﺛﻖ و
ﻣﻌﺘﻤﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ رازی و ﻏﯿﺮه از او اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
١
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ ،در »اﻟﻤﯿﺰان« آﻣﺪه ﮐﻪ وی
وھﻢ و ﺗﺼﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و از اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺣﺪﯾﺚ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش
ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﮐﺮد« ﺑﺮﺧﻼف رواﯾﺖ وی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و او را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﯿﻠﯽ او را در »اﻟﻀﻌﻔﺎء«  ٢ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺨﺎری او را ﺑﺨﺎﻃﺮ »وھﻤﺶ« ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ٣ ،او ﺟﺰو ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ
وھﻢ و ﺗﺼﻮر داﺷﺖ.
اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٤ﻋﻄﺎء در اﺻﻞ اھﻞ ﺑﻠﺦ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺟﺰو ﺑﺼﺮﯾﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ ،و ﻣﺪت زﯾﺎدی در
.(٤٧٠/٣) -١
.(٤٠٥/٣) -٢
 -٣اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﺼﻐﯿﺮ )ص  (٩٤-٩٣/ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺨﺎری.
 -٤اﻟﻀﻌﻔﺎء ).(١٣١-١٣٠/٢

٣٠٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و ﺟﺰو ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺪ ،و ﺗﻮھﻢ زﯾﺎد داﺷﺖ
و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺒﺮی از آن ﻧﺪاﺷﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻮارد در رواﯾﺎﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ.
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺖ ،ﺑﺨﺼﻮص» :ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ او ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ای اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ دوره و ﭼﺮﺧﺶ
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﺑﻠﺦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺒﻮد؟
ﻃﺮﯾﻖ دوم :از ّ
ﻋﻤﺎر ،در ﺳﻠﺴﻠﻪ راوﯾﺎن آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﮫﻮل اﻟﺤﺎل وﺟﻮد دارد.
ّ
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮم :ﻧﯿﺰ از ّ
ﻋﻤﺎر ،در ﺑﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻋﻤﺎر ﺑﻪ »اﻧﻘﻄﺎع« ﻣﻌﻠﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .١
ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮫﺎرم :از اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ،در آن اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ رازی ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺎھﺎن وﺟﻮد دارد،
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺎھﺎن اﺳﺖ ،ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢او »ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ«
اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﺧﺘﻼف درﺑﺎره او را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٣ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ،و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ،
درﺑﺎره او ﭼﻨﺪ ﭘﮫﻠﻮ و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او اﺧﺘﻼط ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻮی«
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ّ
ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد .وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد،
ّ
اﺑﻮزﻋﻪ رازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮھﻢ و ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﻼس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺪی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻼم آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﺻﺎدق ﺑﻮده وﻟﯽ ﺧﻄﺎ و ﺗﻮھﻢ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﻮﺛﯿﻖ او اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮھﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن واﺟﺐ اﺳﺖ از راوی ﺻﺎدق ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ،
و ﺣﺎﻓﻈﺎن در آن ﺑﺎره دو ﻗﻮل دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻘﮫﺎء در ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺰ ﻓﻘﮫﯽ دو ﻗﻮل دارﻧﺪ .٤
 -١اﻟﻤﯿﺰان ).(٤٧١/٣
 -٢اﻟﻤﯿﺰان ).(٢٣٩/٤
 -٣ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ اﺑﯽداود ).(٩٢/٦
 -٤ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ) ،(٥٦/١٢ﺑﺤﺮاﻟﺪم )ص  ،(٢٣٣/ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺬری ) ،(٩٢/٦اﻟﻤﯿﺰان )،(٢٤٠/٤
اﻟﻌﻮاﺻﻢ ).(٢٧٥/٣

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ

٣٠١

ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﻢ :از اﻧﺲ ،در آن ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻮی وﺟﻮد دارد ،و ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره او ﭼﯿﺰھﺎی
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﺑﻮداود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻋﻠﻮی ﻧﺴﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس و ّ
ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻮد ،و در ﻧﺰد
ّ
ﻋﺪی ﺑﻦ ارﻃﺎه ﺑﺮ رؤﯾﺖ ھﻼل ﮔﻮاھﯽ داد وﻟﯽ او آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮏ
ﺑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪّ :
ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :١او ﺟﺰو ﻧﻮادﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﻗﻪای در
ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ.
اﺑﻦ ّ
ﺣﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :٢ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮ وی ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻮی و دو روز
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮدم ھﻼل را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻨﮑﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﺶ ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ
ﻣﻮاﻓﻖ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟«
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺸﻢ :از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ اﺳﺖ ،و درﺑﺎره او ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖھﺎ ھﺴﺖ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻮ داود ﺑﺎ ﮔﺮدآوری
اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ٌ
ﻃﺮﯾﻖ ھﻔﺘﻢ :از اﻧﺲ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻢ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﯾﻢ ﮐﻪ :ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﺑﺮﺧﯽ راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ و »ﺟﺮح ﺷﺪه«
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺎﺳﻘﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺟﺎھﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺪی دارﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺟﺮم و ﺧﻄﺎی دارﻧﺪ ،و ادب و اﺣﺘﺮام
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺎﺗﺮ از ﺧﻮد در ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺖ ،و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻣﺮدود ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ادب و اﺣﺘﺮام ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ وﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ،و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

 -١اﻟﮑﺎﻣﻞ ).(٣٢٨/٣
 -٢اﻟﻤﺠﺮوﺣﯿﻦ ).(٣٣٩/١

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ
ﺗﻮھﻢ ﺳﻮم :ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن راوﯾﺖ ھﺎی ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ و ﺟﺮح ﺷﺪه را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و رواﯾﺖ
آﻧﺎن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﻌﺘﺮض در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ!
ﻣﻮﺿﻊ اول :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮوان را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرش
ﺣﮑﻢ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﺮوان در آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺪرش او
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺮد ،و ﻃﺒﻖ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در زﻣﺎن رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ھﺸﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﻮال ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ« .١
و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮوان ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ رﺣﻠﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ در ﻧﺰد ﻣﻮرﺧﺎن واﺿﺢ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
ذھﺒﯽ درﺑﺎره ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :٢ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت از
وی ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ،و در ﺷﺮح ﺣﺎل وی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻣﺮا ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻤﻮن
ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪور و ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ« ﻋﻼء  ٣ﺑﺎ ﺳﻨﺪ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
وﻟﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﻮل ذھﺒﯽ ﭘﺲ از آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم.

 -١اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ) (٣١٧/١ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ.
 -٢اﻟﻨﺒﻼء ) (١٠٨/٢و ذھﺒﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺣﺎدﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد .ﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎص و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺴﺖ ﭘﺴﺮ و ھﺸﺖ دﺧﺘﺮ داﺷﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﮑﻢ اﺳﺮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻓﺎش ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ،و در
ﺳﺎل  ٣١وﻓﺎت ﮐﺮد.
 -٣در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه:

٣٠٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در »اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺮﮔﺎه راه ﻣﯽرﻓﺖ ﺣﮑﻢ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،روزی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او رو ﮐﺮد و
ﮐﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ او را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ« ﭘﺲ از آن ﺑﺪن
ﺣﮑﻢ ﻟﺮزش و ﺗﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ١از ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ
ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،و در ھﺠﻮ و ﻧﮑﻮھﺶ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﻟﻌﯿﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﭘﺪر ﺗﻮ اﺳﺖ اﺳﺘﺨﻮان او را ﭘﺮت و رھﺎ ﮐﻦ
و اﮔﺮ آن را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﺪ اﻧﺴﺎن دﯾﻮاﻧﻪ و ﻟﺮزاﻧﯽ را ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
در ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﻤﻞ زھﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﮑﻢ ﺗﮫﯽ راه ﻣﯽرﻓﺖ
٢
و ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﯿﻊ و ﺧﺒﯿﺜﺶ ﺷﮑﻢ ﮔﻨﺪه و دﭼﺎر ﺳﻮءھﺎﺿﻤﻪ ﺷﺪ .
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻗﻮل وی »ﻟﻌﯿﻦ ﭘﺪرت اﺳﺖ« زﯾﺮا ﻃﺒﻖ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ
ﺧﯿﺜﻤﻪ و ﻏﯿﺮه از ﻋﺎﺋﺸﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮوان ﻣﻦ ﮔﻮاھﯽ
ﻣﯽدھﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺻﻠﺐ ﭘﺪرت ﺑﻮدی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻟﻌﻦ ﮐﺮد.
و ﺑﺎ اﺳﻨﺎدش از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد ج ﺣﺎﻻ
ﻣﺮدی ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد« ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺎص وارد ﺷﺪ .٣
اﯾﻦھﺎ ﮔﻮاه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﺣﺎل ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺎص »ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ« آ ﮔﺎه
ﺑﻮدهاﻧﺪ.

»ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺪاری /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﮐﻪ او ﮐﯿﺴﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ از اﺷﺘﺒﺎه
اﺑﯽ ﯾﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ  «...ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻠﮑﻪ او :ﻋﻼء ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺮﻗﯽ اﺑﻮﺷﯿﻞ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
»اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ).(١٨٦/٨
 -١اﻟﻌﻮاﺻﻢ ).(٢٣٨/٣
 -٢ﻧﺴﺎﺋﯽ »اﻟﮑﺒﺮی« ) (٤٥٩-٤٥٨/٦از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪل اﻟﺒﺰار» ،اﻟﮑﺸﻒ« ) (٢٤٧/٢از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻦ
اﺑﯽﺑﮑﺮ ،ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (٢٤٤/٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺬار آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن از
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﺰد اﺣﻤﺪ (٥/٤) :و ﺑﺰار »اﻟﮑﺸﻒ« ) (٢٤٧/٢وﺟﻮد دارد و ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ.
 -٣اﺣﻤﺪ ) ،(١٦٣/٢ﺑﺰار »اﻟﮑﺸﻒ« ) (٢٤٧/٢از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻏﯿﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ از اﺑﯽ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ
ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو.
ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (١١٧/١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راوﯾﺎﻧﺶ از راوﯾﺎن ﺻﺤﺎح ھﺴﺘﻨﺪ«.
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ﻣﻮﺿﻊ دوم :ﻣﻌﺘﺮض ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺣﮑﻢ« در ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ و
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﺮﺳﻠﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺼﻮص آنھﺎ دروغ ﺑﺰرگ
ﻣﻌﺘﺮض آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻮم :ﻣﻌﺘﺮض ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ »ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ« از ﺟﻤﻠﻪ راوﯾﺎن
ً
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﻄﻌﺎ در ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ رواﯾﺘﯽ از ﺣﮑﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎمﺷﺎن »ﺣﮑﻢ« اﺳﺖ و در ﺻﺤﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺴﺖ و
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺎص از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﺿﻊ ﭼﮫﺎرم :ﻣﻌﺘﺮض ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ در ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران و ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﻓﺎﺳﻘﺎن ،و »ﺟﺮح ﺷﺪهھﺎ« را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،و ﭼﻮن اﺣﺎدﯾﺚ وی را در ﺻﺤﺎح آوردهاﻧﺪ ﺑﺎور
ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ وی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﮐﺮدار ﺷﻨﯿﻊ و ﮔﻨﺎھﺎن
ﻣﮫﻠﮏ و ﺑﺰرگ وی ﺟﺎھﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی از ﮐﻼم آﻧﺎن را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ:
١
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻃﻠﺤﻪ را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽزد ،و.«...
و ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :٢ﻣﺮوان در واﻗﻌﻪ ﺟﻤﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻃﻠﺤﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،و
ﺧﻮدش ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ای ﮐﺎش ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪ«.
و اﮔﺮ وی ﺟﺰو ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ّ
ﺗﻤﻨﺎی ھﻼﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و از دﻋﺎی
ﺧﯿﺮ ﺑﺮای وی ﺧﻮد داری ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و در »اﻟﻤﯿﺰان« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ
داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺎﺳﻖ داﻧﺴﺘﻦ اوﺳﺖ.
و ذھﺒﯽ از ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ  :٣ای ﻣﺮوان ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﭘﺸﺖ ﭘﺪرت ﺑﻮدی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
ذھﺒﯽ او را ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ و ﻣﮑﺮ او را ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٤ﻣﺮوان ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ]ﯾﮑﯽ از ﻋﺸﺮه ﻣﺒﺸﺮه[ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
 -١ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﻓﯽ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل ).(٢١٤/٥
 -٢اﻟﻨﺒﻼء ).(٤٧٦/٣
 -٣اﻟﻨﺒﻼء ).(٤٧٨/٣
 -٤اﻟﻨﺒﻼء .(٣٦-٣٥/٠١

٣٠٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم در ﮐﺘﺎب »أﺳﻤﺎء اﻟﺨﻠﻔﺎء«  ١در ﺑﺤﺚ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﺮوان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮرات و اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ و
ﺷﺒﮫﻪ آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮد ،و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ]اوﻟﯿﻦ ﻧﻮزاد اﻧﺼﺎری در اﺳﻼم[ را
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺮ ﺿﺪ وی ﻗﯿﺎم و ﺷﻮرش ﮐﺮد.
و اﺑﻮ ﺳﻌﺎدات اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦل ﺑﻪ ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از
ﺳﻼﻟﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻟﻌﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
و اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّ
اﻟﺒﺮ  :٣ﻣﺮوان را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺪاری ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
روزی ﻋﻠﯽس ﺑﻪ ﻣﺮوان ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﻔﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺖ اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻣﺮوان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﯿﻂ ﺑﺎﻃﻞ« و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زور
ﺑﺮای ﻣﺮوان از ﻣﺮدم ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را درﺑﺎره او ﺳﺮود:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و از ھﻤﺴﺮ ﻣﻀﺮوب اﻟﻘﻔﺎ ]ﻣﺮوان[ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ
او ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻂ ﺑﺎﻃﻞ ]ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻣﺮوان[ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻠﻨﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ وی ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻮد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوان ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ ،و
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ او »ﻣﻀﺮوب اﻟﻘﻔﺎ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :زﯾﺮا روزی ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺶ زد و اﻓﺘﺎد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ای ﻣﺮوان ﺗﻤﺎم ﺳﮫﻢ و ﻧﺼﯿﺒﻢ را در ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻃﻮﯾﻞ و ﺧﺎﻟﺪ ھﺪﯾﻪ دادم
ھﺮ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ زاﺋﺪ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ
و ﺗﻮ ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻏﯿﺮ زاﺋﺪ ھﺴﺘﯿﺪ

) -١ص  (٣٥٩/در آﺧﺮ »ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮة«.
 -٢اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ ) ،(٣٤٤/٣ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ) (٥١٨/٢ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻄﺎﺑﯽ ،و »اﻟﻔﺎﺋﻖ« ) (١٠٢/٤ﺗﺄﻟﯿﻒ زﻣﺨﺸﺮی.
 -٣اﻹﺳﺘﯿﻌﺎب ) (٤٢٥/٣در ﭘﺎورﻗﯽ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
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و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﺷﻌﺎری از ﻏﯿﺮ ﺑﺮادرش در ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﺮوان ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و ﮐﻮﺑﻨﺪه اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و آن را از ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
و اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪای از ﺷﻨﺎﺧﺖ و آ ﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻤﺎء از ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻮده ،و اﻣﺎ رواﯾﺖ آﻧﺎن
از ﻣﺮوان ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ وی دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻨﮫﺎ در اﯾﻦ اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ رواﯾﺖ از ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺟﺮح وی دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ رواﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ،٢و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه در »اﻟﻤﻌﯿﺎر« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮ ﻋﺪم دﻻﻟﺖ اﺳﺖ.
و زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،و ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﻣﺮوان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن او را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ّ
ﭼﺮا ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﻣﺮوان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﭼﺮا ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﻣﺮوان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺑﺎره رواﯾﺖ
از وﻟﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮان از او ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎھﺪ و ﺗﺎﺑﻊ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ رواﯾﺖ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﻔﯿﺪ ّ
ﻇﻦ اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﺎه ﻇﻦ ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ذﮐﺮ آن زﯾﺒﺎ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﮑﺎر رود ،و ﺑﺨﺼﻮص
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮوان در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻼم دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮوان در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ و رواﯾﺖھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ آن
٣
ﺗﺮﺟﯿﺢ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم
در ﻓﺼﻞ اول در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ :ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﺤﺎح ﮔﺎھﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ

 -١ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ ).(٩٢/١٠
 -٢ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص .(٢٩٤/
) -٣ص .(١٦٦/
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻮاھﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺺ از
ﻣﺴﻠﻢ ،و ﺗﺨﺮﯾﺞ ﺻﺤﯿﺢ از ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ  ،١ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮوان

ّ
و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮوان در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺎﺗﯽ ﻣﺸﮫﻮر از راوﯾﺎن ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ ،و در
اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺎت ﻣﺮوان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و از
ﺟﻤﻠﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ :ﻗﺼﻪ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ ،و ﺣﺪﯾﺚ وﻓﺪ ھﻮازن ،و ﻗﺼﻪ ﺳﮫﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﺖ،
ﺑﺨﺎری ھﻤﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را از او در ﮐﺘﺎﺑﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،٢و آن را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ رواﯾﺖ
از ﻣﺴﻮر ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﺗﺮ دارﻧﺪ.
ُ
و از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﺒﺐ ﻧﺰول در آﯾﻪُ ْ �َ ﴿ :
� أو� َّ َ
ال�رِ﴾ و ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذؤﯾﺐ ﻧﯿﺰ آن را
ِ
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و از ﺟﻤﻠﻪ :ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره اﻋﺮاف در ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ،
و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
و از ﺟﻤﻠﻪ :رواﯾﺖ ﻣﻮﻗﻮف از ﻋﺜﻤﺎن در ﻓﻀﻞ زﺑﯿﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد
زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎء در اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و از ﺟﻤﻠﻪ :ﻗﺼﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽب در ﻣﺘﻌﻪ ّ
ﺣﺞ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻗﺼﻪ از ﻏﯿﺮ
ﻣﺮوان ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
و از ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺪﯾﺚ او در ﻧﻤﺎز ﺧﻮف اﺳﺖ ،و ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ :از ﻣﺮوان در ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ﺟﺰ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻋﻠﯽ  -۲ﻋﺜﻤﺎن  -۳زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  -۴اﺑﻮھﺮﯾﺮه  -۵ﺑﺴﺮة ﺑﻨﺖ ﺻﻔﻮان  -۶ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ،و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
 -١اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ» /ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﺮوان رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﯽ و ﻋﺜﻤﺎن را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻨﺪاری از ﻣﺮوان رواﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.«،
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(٥٠٩/٧
 -٣ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٧٠/٢

ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ
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ﺑﻦ اﺳﻮد را در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ راوی از وی
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم ،زﯾﺮا از ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دور ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﻔﺼﻞ آﻧﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮدم ،و اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ اﮔﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﺪ آن را ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ،و اﮔﺮ ﻣﺮگ اﺟﺎزه ﻧﺪاد
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ّﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ .١
و اﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﺮوان درﺑﺎره ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ:
ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ:
َّ
َ َ َ َ ُّ َ ُ
ا�يْهِ أ ٍف لك َما﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف.[۱۷ :
﴿ َوا�ِي قال ل ِو ِ
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ!«.
٢
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺎری آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ »ﻓﺮﻣﻮده ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮوان « ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺎری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮوان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺮﻋﯽ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ آﺳﯿﺐ و ﺿﺮری ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﺻﺪﯾﻖب ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در آن ھﻨﮕﺎم ﻣﺸﺮک ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﺲ از آن
اﯾﻤﺎن آورد ،و اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺶ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺶ از
اﺳﻼم رﻓﺘﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و در واﻗﻊ اﯾﻦ
از رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮوان اﺳﺖ.
 -١ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﻣﺼﻨﻒ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ آن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻟﯿﮑﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٢٥١-٢٥٠/٣ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»و از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ »إن ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﺣﮑﻤﺔ« ﺑﺨﺎری ،و اﺑﻮداود ،و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮوان
از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ،از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎرون ،و وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻮﻗﺮی از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از زھﺮی از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ﺑﺎ اﺳﻘﺎط ﻧﺎم
ﻣﺮوان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻇﺎھﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ آن را از ﻣﺮوان و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد اﺳﺘﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ،
زﯾﺮا وی ﺑﻪ ﺗﺰﻟﯿﺲ ﻣﻮﺻﻮف ﻧﯿﺴﺖ ،و در زﺑﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن در زﻣﺎن
ﻋﻤﺮس ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و از ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺳﻨﺎد آن ﺑﺪون اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻪ ﻣﺮوان ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺣﺪﯾﺚ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎ ﺿﺮورﺗﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در »ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی« از اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ،و در »ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« و »ﺗﺮﻣﺬی« از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﺟﻮد دارد »اﻷﺻﻞ«.
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(٤٣٩/٨
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آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﺮوان رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ
ﺑﺎره در ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺘﯽ از وی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از اﻃﻼع
ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪﺷﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاض وارد
ﻣﯽﺷﻮد ،و ّاﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺟﻤﺎع :ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاض وارد ﺷﻮد.
َ َ
ﭼﺮا ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻨﺎه داد؟

ھﺮﮔﺎه ﺑﺤﺚ ﺣﮑﻢ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺮوان ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال در ذھﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
ً
ﻗﺒﻼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﺒﻌﯿﺪش ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪّ ،
ﺳﻨﯿﺎن
ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺜﻤﺎنس ﺣﮑﻢ را ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎنس ﺗﮫﻤﺖ و اﻓﺘﺮا
ﺑﺰﻧﻨﺪ ،دوﺳﺖ دارم ﻋﻠﺖ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﮐﺘﺎبھﺎی
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎوردم ﺗﺎ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ،و ﭼﯿﺰ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای در
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ّ
اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺣﻔﻆ ﻧﺪارم ،و ﺗﻨﮫﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ّ
ﮐﺮاﻣﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺷﯿﻌﯽ در
ﮐﺘﺎب »ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ
ﻋﺜﻤﺎن اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ از
ﺻﺤﺖ آن ﺧﺒﺮی ﻧﺪارم.
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ّ
و اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ]از زﯾﺪﯾﻪ و ﻏﯿﺮه[ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ّ
ﮐﺮاﻣﻪ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،و دﺳﺖ از اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﺑﻦ ّ
ﮐﺮاﻣﻪ در ﻧﺰد آﻧﺎن از اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺸﮫﻮر در ﻓﻘﻪ و داﻧﺶ و ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در
ﻓﺮوع ﮐﻼم دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج از وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ وی اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل وارد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﺎء آ ﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻘﺎن ذاﺗﺎ ﺑﺮ وﺟﻮب ﯾﺎ ﺳﻨﺖ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺑﺎﺣﻪ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺒﺎح و ﺳﻨﺖ و واﺟﺐ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،و ﻗﻄﻌﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت ﺳﮫﻮ ﮔﻨﺎه ﺻﻐﯿﺮه را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن اﺻﺮار
ﻧﻮرزﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺮ ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮآن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ّ
ﺗﻘﺮب ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن و اﻗﺘﺪاء در آن ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﺑﺎﺣﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
ھﺮ ﮐﺲ دوﺳﺖ داﺷﺖ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ھﺮ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ آن را رھﺎ ﮐﻨﺪ ،و دﻻﯾﻞ
زﯾﺎدی ﺑﺮ آن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
َ
ْ
َ
َ
َ َ َّ َ َ َ ْ ٌ ْ َ َ َ ً َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
ون َ� ال ُم ْؤ ِمن َ
ِ� َح َر ٌج
 -۱آﯾﻪ﴿ :فلما ق� ز�د مِنها وطرا زوجناكها ل ِ� � ي�
ََْ َْ
ْ
َ َ َ
ِ� أزو ِ
اج أد� َِيا� ِ ِه ْم إِذا قض ْوا مِن ُه َّن َو َط ًرا﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۷ :
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺪو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد ﻣﺎ او را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﺗﻮ در آوردﯾﻢ .ﺗﺎ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﺎن در ازدواج ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪاﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
و ازدواج ﺑﺎ ھﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪهھﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ﺣﺪﯾﺚ» :لﻢ ﺧﻠﻌﺘﻢ ﻧﻌﺎﻟ�ﻢ«  ١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﻠﺶ را
ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﺪﻻل آﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ در آن ﮐﺜﺎﻓﺖ و
 -١اﺣﻤﺪ ) ،(٢٠/٣اﺑﻮداود ) ،(٤٢٦/١اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (١٠٧/٢ﺷﻤﺎره  ،١٠١٧و ﻏﯿﺮه ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮﻧﻌﺎﻣﻪ
ﺳﻌﺪی ،از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس و ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) ،(٣٩٢/١١دارﻗﻄﻨﯽ »اﻟﺴﻨﻦ«
) (٣٩٩/١در ﺳﻨﺪش اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
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ﻧﺠﺲ وﺟﻮد دارد« ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و اﺑﻦ
ﺣﺒﺎن و ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -۳ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﻣﺎﻣﺖ ﭘﻨﺞ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ از وی
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی رخ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽدھﻢ«  ١و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت» :إﻧﻪ لﻮ ﺣﺪث ﻲﻓ الﺼﻼة ﻲﺷء

أﻧﺒﺄﺗ�ﻢ ﺑﻪ« آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۴ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب درﺑﺎره اﺳﯿﺮان ﺑﺪر ﺑﺮ ﻋﮑﺲ رأی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺲ از آن ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻟﻘﺪ ﻋﺮض ّ
ﻰﻠﻋ ﻋﺬاب أﺻﺤﺎﺑﻚ«  ٢و آن ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ از وی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ و واﺟﺐ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد.
 -۵ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﻏﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن
ﻏﯿﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻞ ﻓﺮدی از آن ﺑﺮ وﺟﻮب دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -۶اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﯿﺰی را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدن آن
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ آن را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب آن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن آن ﻣﻠﺰم ﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﺗﺮک آن را ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،در واﻗﻊ ﺑﺠﺎی اﻗﺘﺪاء
از وی ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 -۱ﻃﻼق دادن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﻃﻼق ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎح ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﻔﺼﻪ را ﻃﻼق داد.
 -۲ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻮده اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺷﺪ و ﺳﮫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل داد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﮫﻢ او را ﺗﺮک ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﺑﺮ اﺑﺎﺣﻪ آن دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ واﺟﺐ ﺑﻮدﻧﺶ.
 -۳و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮگ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم از ﮐﺴﺎﻧﯽ داد ﮐﻪ ﺑﺎ وی
ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و اﯾﻦ ﮐﺎر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﺋﯽ

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٦٠٠/١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٥٧٢از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(١٧٦٣

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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و ﮐﺮاھﺖ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﻗﺼﺪ ّ
ﺗﻘﺮب ﻧﮑﺮد ،و
ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﻃﺮد ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺘﺶ واﺟﺐ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ
ﻋﮑﺲ آن ﺻﺎدق اﺳﺖ:
 -۱ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را واﺟﺐ ﻧﮑﺮد ،و ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر ﻧﺪاد ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﯿﺎن ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﻮد.
 -۲ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﮑﻢ را از ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮد و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ در ﺟﻮار
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ در ﻃﺎﺋﻒ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ.
 -۳ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻃﺎﺋﻒ اﻃﻼع ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻣﺠﺎورت و ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺎص
ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻃﺮد ﮐﺮدن او واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻃﺎﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اواﻣﺮ
و دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺗﻨﻔﯿﺬ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۴اﮔﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ او واﺟﺐ ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺴﻖ ﯾﺎ ﮐﻔﺮ او ﺑﻮد ،و ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و آنھﺎ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﮑﺮد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع
ﻣﺠﺎورت و ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮫﻮدﯾﺎن را ]ﺟﺰ در ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب[ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﮑﻢ را ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد؟
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻠﺖ آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻇﺎھﺮا او را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ھﺮ
دو ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد:
 -۱اﺳﺮار و راز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻓﺎش و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
 -۲در راه رﻓﺘﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ]ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا[ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﭼﺮا ﻋﺜﻤﺎن او را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ و در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺨﺎﻃﺮ رأﻓﺖ و ﺻﻠﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻪ او ﺑﻮد ،زﯾﺮا او ﻋﻤﻮی ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﻮد ،و
ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم داده اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُْ
َْ َ َ
ْ ََ ُ ْ
� َك ِ� َما لي َس لك بِهِ عِل ٌم ف� ت ِطع ُه َما َو َصاحِبْ ُه َما ِ�
﴿�ن جاهداك � أن � ِ
ُّ ْ ْ ً
ا�� َيا َمع ُروفا﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن.[۱۵ :
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

»ھﺮ ﮔﺎه آن دو ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻦ ﻗﺮار دھﯽ ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آ ﮔﺎھﯽ از ﺑﻮدن آن و ...ﺳﺮاغ ﻧﺪاری ،از اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﮑﻦ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﻦ«.
وﻟﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،و
ﺗﮑﻠﯿﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدهای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ
ﭼﮫﺮه وﺣﺸﯽ ]ﻗﺎﺗﻞ ﺣﻤﺰه[ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ھﻤﺴﺮ وﺣﺸﯽ و ﺑﻘﯿﻪ
اﻗﺎرﺑﺶ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺮاھﺖ و ﻧﻔﺮت ﺳﺮﺷﺘﯽ
و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ]ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮک ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه
اﺳﺖ[ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﺘﺄﺳﻒ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮم«  .١و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرﺑﺶ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻌﺎرﺿﺖ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در واﻗﻌﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی
ﮐﺮد ،و در ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آﻧﺎن رﻓﺖ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮای اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮد و او را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آورد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎر او را ﺳﺘﻮد ،و ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮز
ﺑﻮد ،و در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،وی در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽاش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﺮح ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻠﺶ را داده ﺑﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﺮد ،و ﻋﻠﯽس در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﻣﺮوان
ﺑﻦ ﺣﮑﻢ را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار داد ،و ﮔﻔﺖ :ﺻﻠﻪرﺣﻢ ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ  ،٢ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻮح÷
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َْ
َّ َ ْ َ َ َ ُّْ
َ ّ َّ
ب إِن اب ْ ِ� مِن أه ِ� �ن وعدك ا�ق﴾ ]ﻫﻮد.[۴۵ :
﴿ر ِ
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﭘﺴﺮم از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ اﺳﺖ و وﻋﺪۀ ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ«.

 -١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٦٠١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﯽآورد »ا� إﻧﻤﺎ �ﻤﺪ �ﺮﺸ ،ﻳﻐﻀﺐ ﻛﻤﺎ

ﻳﻐﻀﺐ اﻟبﺮﺸ «...و ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ذھﺒﯽ در »اﻟﻨﺒﻼء« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ )و ﻣﺎ إﺧﺎﻟﻪ إﻻ ﻣﻔﺘﺮی( رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ »اﻟﺴﯿﺮ« ) (٤٧٧/٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ.
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و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ ّ َ َ َ ْ ََ
ْ
�ن َديَّ ً
� ْا�َ ْر ِض م َِن ال َ�ف ِر َ
ارا] ﴾٢٦ﻧﻮح.[۲۶ :
ب � ت ذر
﴿ر ِ
ِ
»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ھﯿﭻ اﺣﺪی از ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﮕﺬار«.
ﻓﺮزﻧﺪش را ﺟﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﻠﻪرﺣﻢ ﺟﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﭼﺮا ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﺑﻘﯿﻪ اﻗﺎرﺑﺶ ﺛﺮوت ﻓﺮاواﻧﯽ داد ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻋﺜﻤﺎنس ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺪی داﺷﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺛﺮوت داد ،و
دﻟﯿﻞ واﺿﺢ داﺷﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻏﺰوه ﺣﻨﯿﻦ ﺛﺮوت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن داد ﯾﮑﺼﺪ ﺷﺘﺮ
در آن روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺎﻓﻖ داد ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدﺗﺮ از ﺑﺨﺸﺶ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﻣﻮال در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﻓﺮاوان ﺑﻮد.
ﺗﻮھﻢ ﭼﮫﺎرم :دﻓﺎع از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ

ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ رواﯾﺖ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﺻﺤﺎح از
ﻓﺎﺳﻘﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن :آﯾﻪ ﻗﺮآن:
ْ
ََْ َ ُ َ َْ َََْ ُ َ َ َ َ ْ َ
ُّ
ُ
َُ َ َ ْ
َّ ُ
اء فإِذ ل ْم يَ�توا بِالش َه َداءِ فأول�ِك عِن َد ا�ِ ه ُم
﴿لو� جاءوا عليهِ بِأر�عةِ شهد
َْ
َ
ال�ذِبُون] ﴾١٣اﻟﻨﻮر.[۱۳ :
»ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﺎن ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮاھﺎﻧﯽ را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺧﺪا دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
ٌ
حانك هذا ُ� ْه َتان
﴿ولو� إِذ س ِمعتموه قلتم ما ي�ون �ا أن �ت�م بِهذا سب
َع ِظ ٌ
يم] ﴾١٦اﻟﻨﻮر.[۱۶ :
»ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ :ﻣﺎ را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﮫﻤﺖ ﺑﮕﺸﺎﺋﯿﻢ ،ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠﻪ! اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َّ
ْ
ُّ ْ
َّ َّ َ ُ ُّ َ
ِين َ
ون أ ْن �َشِ َ
آم ُنوا ل َ ُه ْم َع َذ ٌ
يع ال َفاح َِش ُة � ا� َ
﴿إِن ا�ِين �ِب
ا�� َيا
اب أ ِ� ٌم ِ�
ِ
َ
َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ
ْ َ ََْ َ
ا� َ�عل ُم َو�� ُت ْم � �عل ُمون] ﴾١٩اﻟﻨﻮر.[۱۹ :
وا�خِرة ِ و
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

»ﺑﯿﮕﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﭘﺨﺶ ﮔﺮدد،
اﯾﺸﺎن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ«.
اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪی در آن وﺟﻮد
ّ
ﻧﺪارد ،ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ زﻧﺎی او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﺮ او ﺣﺪ
زﻧﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻋﻤﺮس ﺣﺪ زﻧﺎ اﺟﺮا ﻧﮑﺮد ،و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ اﻓﺘﺮای ﺑﺰرگ را وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﯾﺎد ﺑﺮده آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎره ﻋﻈﻤﺘﺸﺎن و اﺣﻮاﻟﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮫﺎدت راه
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎ
و ﻓﺤﺸﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج از او روی ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ از اﻗﺮار از او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻋﺬر ﺑﯿﺎورد ،و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﯾﺎ
آن را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﮏ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض
ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ از اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ زﻧﺎ
داده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آن را اﺛﺒﺎت و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﮫﺎدت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺷﺎھﺪی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ّ
زوﺟﯿﺖ ﮐﺮده ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
و ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻠﮑﻪ
وھﻢ ﭘﻨﺠﻢ :او ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺷﮫﺎدت ﺑﺮ زﻧﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد آن ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻓﺘﺮاﺳﺖ ،و اﯾﻦ از
دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻇﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﻗﻄﻊ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن آن ﺿﺮری ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ادﻟﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد و در »ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ١ :ﺷﮫﻮد ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺬف اﺳﺖ؛ و ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺬف ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻗﺬف ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،و ﮐﻼم ﻓﻘﮫﺎ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ« و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در »ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪهای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺷﮫﺎدت دھﺪ در ﺣﺎل او اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ
ً
ﻗﺬف ﮐﻨﺪ اﺛﺮ دارد«؟ و در ﺑﯿﻦ ﺷﮫﺎدت و ﻗﺬف ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻇﺎھﺮا ﻣﻌﺘﺮض از
اﺻﺤﺎﺑﺶ اﯾﻦ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ :ﺷﺎھﺪ ﻗﺎذف )اﻓﺘﺮا زﻧﻨﺪه( اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﮐﺎﻣﻞ
 (٤٤١/٢) -١و ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﮫﺘﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ« اﺳﺖ.
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ﻧﺸﻮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره از آنھﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ او وارد ﻣﯽﺷﻮد .او و ﺷﺎھﺪی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آن
را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎھﺪان ھﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
آﻧﭽﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﮔﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ
ﺷﺨﺼﯽ وارد ﮔﺮدد ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺠﺮوح ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻗﺎذف اﺳﺖ؛ و ﺷﮫﺎدت او را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﻧﺪ )اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ( ،و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻋﺘﺮاض وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
و آن را ﻓﺎﺳﻖ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ دروﻏﮕﻮ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف در ﺷﺮوط ﺷﺎھﺪ و راوی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ.
ً
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﮕﻮﯾﺪ :او ﻗﻄﻌﺎ ﮐﺎذب اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺮﻋﯽ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻘﻠﯽ ،و ﻧﺺ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﻧﺴﺦ و ﻣﻌﺎرض
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻔﻆ آن ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻓﻘﻂ ﻗﯿﺎس ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺲ ،و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد
ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻓﺮقھﺎی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﯿﻦ ﺷﺎھﺪ و ﻗﺎذف ﺗﻔﺎوتھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آنھﺎ
ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدهای ﮐﻪ در ﺷﺎھﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ
در ﻗﺎذف ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،و در ﺷﮫﺎدت ﻋﺪد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺸﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و در
ﻗﺬف ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎذف ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺮد ﻗﺬف )ﺗﮫﻤﺖ( زﻧﺎ زﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ
آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﮫﺎدت ﻗﺬف و اﻓﺘﺮا ﺑﻮد؛ ﻗﺬف و اﻓﺘﺮا از
ﺷﮫﺎدت اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻗﺬف از ﺷﮫﺎدت ﺑﻮد ﻧﺼﺎب و ﺗﻌﺪاد آن ﺑﺎ ﻗﺬف ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻗﺎذف
ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﺬھﺒﺶ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺮح ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺬھﺒﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻋﺘﺮاض
وارد ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮح ﻗﺎذﻓﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﺬف ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﮫﺎدت
اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻨﺼﻮر :ﺷﺎھﺪ در ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺮ ﻧﺼﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻗﺬف وارد ﺷﺪه ﻗﯿﺎس ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وھﻢ ﺷﺸﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﺑﺮده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﺷﺎھﺪ ﻗﺎذف ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ
ً
ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻪ زﻧﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﻮد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻖ او ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ آنھﺎ اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﺎ
زﻧﯽ ﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻐﯿﺮه را ﻣﺠﺮوح ﮐﺮد
ﭼﻮن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ آنھﺎ در ﺷﮫﺎدت دادن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﺑﻦ ﻧﺤﻮی در »اﻟﺒﺪر
اﻟﻄﺎﻟﻊ« رواﯾﺖ ﮐﺮده :ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه ادﻋﺎ ﮐﺮده آن زﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﺪان ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زن
اوﺳﺖ :و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و او ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ّ
ﺳﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد و رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او در ھﻨﮕﺎم
ﺷﮫﺎدت دادن آنھﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮد ،و از او ﺳﺆال ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺒﺴﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﮫﺎدت آنھﺎ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎھﺪ ﺑﯿﺎورم ﮐﻪ آن زن ﻣﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ را در
»اﻟﺒﺪر اﻟﻤﻨﯿﺮ« ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او زﯾﺎد ازدواج ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ زن ازدواج
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﮐﺮده از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﯿﺮه وارد ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺷﺪه اﺳﺖ
در »ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم«  ١در ﺑﺤﺚ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ و اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم در اﺣﮑﺎم از آن ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺮد ،و ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﻪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻮده :ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و اھﻞ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻮده ،و
او آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮدش ﺑﻮده ،ﭼﻮن او ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﻋﻠﯽس ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﻣﺠﺮوح داﻧﺴﺘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺣﺎل اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺟﺎھﻞ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺸﺘﻦ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ دﻓﺎع ﺷﻮد ،و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ،و او اھﻞ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﺻﻮاب را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﻞ او ]ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ درﺑﺎره رﻓﺘﺎر اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ [:اﮔﺮ ﺣﺴﻦ و زﯾﺒﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ذھﺒﯽ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .٢
وھﻢ ھﻔﺘﻢ :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و از آنھﺎﺳﺖ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ،او دﻓﺎع از اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی
را ﮐﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش او را وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﺮد ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺴﺎرت ﮐﺮد ،و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻗﺪری را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد«.
ﺟﻮاب :اﯾﻦ وھﻢ و ﮔﻤﺎن آﺷﮑﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻣﻤﯿﺰ ھﻢ ﺑﺪان ﺟﺎھﻞ ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﻮن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ او را ﺧﻠﻊ ﮐﺮد ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ درازا از آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
٠ -١ص .(٥٢٣/
» -٢اﻟﺴﯿﺮ« ).(١٢٠-١١٩/١

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

٣١٩

ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ را ﻧﻮﺷﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ اراده ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮ ﮐﻮﻓﻪ ،و دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﺑﺼﺮه ﻣﯽﮔﻤﺎرم ،و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺑﺪون ﺗﻮ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮدم اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﻮ ھﻢ ﺟﻮاب
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮدت ﺑﺪه« و او ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻢ اﻣﺖ اﺳﻼم
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﯽ ،ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدی ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارم .١
و اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ او از ﺑﮫﺘﺎن و ﻏﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ او ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺴﺎرت ﮐﺮده ﻣﺒﺮاﺳﺖ .او اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺑﺪ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﻮد ،و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد ﺑﺠﺰ ﺻﺪ درھﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺒﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت آﻧﺠﺎ
ﭼﮫﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ھﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ .و ذھﺒﯽ اﯾﻦ را در »ﻧﺒﻼء«  ٢ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ،
و در آن  ٣از ﺷﻌﺒﯽ  ٤از ﺷﻘﯿﻖ از ﺣﺬﯾﻔﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او درﺑﺎره اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖھﺎی
ﮐﺮده ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮدن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٥
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻌﺒﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی اﺳﺖ«.اﻧﺘﮫﯽ وﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺴﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ج ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚھﺎی را وﺿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ و آنھﺎ را
ﺑﻌﻨﻮان دﯾﻦ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
و ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻼمھﺎی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﻧﺪ در
ﺗﻌﺎرﺿﻨﺪ اﯾﻦ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن آ ﮔﺎه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺪون
ﺷﮏ آن ﻋﻠﻢ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﻗﺎﺿﯽ ﯾﻤﻦ
 -١أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ).(١١١/٤
» -٢اﻟﺴﯿﺮ« ).(٣٩٨/٢
» -٣اﻟﺴﯿﺮ« ).(٣٩٤-٣٩٣/٢
 -٤و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ در اﺻﻮل! و در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) !(٢٨٦/٣و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺼﻨﻒ /و
ﺻﺤﯿﺢ آن »اﻋﻤﺶ« اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﺴﯿﺮ« ) (٣٩٣/٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ ھﻢ از آن ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٥ذھﺒﯽ در »ﺳﯿﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟!« ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن از اﻋﻤﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ آن در زﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺣﺬﯾﻔﻪش ﺑﻮده
اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﮐﺮد ،و در ﺷﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش و در ﻋﺼﺮ ﺧﻠﻔﺎ راﺷﺪﯾﻦش ﻓﺘﻮی ﻣﯽداد
و ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﻓﺘﻮی و
ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺎﻓﻘﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺻﺤﺎب اوش و اﯾﻦ اﻣﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪاھﺔ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻇﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎرض آن ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﻇﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻣﻐﻮل و ،...از اﺑﻮ ﺑﺮﯾﺪه ،از ﭘﺪرش از ﺑﺮﯾﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،درﺑﺎره اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ» :او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ«
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ او اھﻞ رﯾﺎ اﺳﺖ؟ او÷ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪهای اﺳﺖ« .١
و اﮔﺮ او ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ او را ﺣﮑﻢ ﻗﺮار داد ﻓﺮﺻﺖ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،و
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﺴﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺎل ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮐﺮد،
ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺗﻘﻮی ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮده ،و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﻓﺴﻖ و ﺑﯽﺣﯿﺎ را دوﺳﺖ دارد ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت اﺳﺘﻤﺮار
داﺷﺘﻪ و ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از اول اﺳﻼﻣﺶ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻠﻔﺎش ﺑﺮای ادا ﮐﺮدن آن ﺗﻼش
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﻔﺎق ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﺎﻧﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ،
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ داده ﺷﻮد
و ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﻞ ﻣﻦ از آن
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ او از ﺳﺎﺑﻘﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد و ﻣﺸﻘﺖ ھﺠﺮت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ،وﻃﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﮐﺮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮوج از آن دﯾﺎر و ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺎرن ﮐﺮده ﺑﻮد ،و در ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوری ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و در
آن اﺳﻼم را اﻋﻼن ﮐﺮده ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺠﺎ ھﺠﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻮن او از ﻣﮫﺎﺟﺮان
ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻪ رﯾﺎﯾﯽ در اﯾﻦ وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮا
ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﺑﮫﺘﺎن ﻣﯽزﻧﺪ ،و اﮔﺮ از ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺷﯽء درﺑﺎره او
 -١رزﯾﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ» ،ﻣﺸﮑﺎة« ).(٧٠٩/٢

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ آن را از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪاج اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺎم ﻋﻠﯽس ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﺠﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد و ﺑﺠﺰ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻐﺾ ﻧﻤﯽورزد«  .١و از
ﺗﺨﻠﻔﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ از ﻋﻠﯽ ﮐﺮد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻐﺾ دارد ،و ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﻐﺾ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و از آن ﻧﻔﺎق ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ]ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ او ﺳﻼم
ﮐﺮد[ و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ،و اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺪار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﺑﻮد] ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﯽس ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﺮدی از ﺗﻮ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ
ﻣﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت دھﺪ ھﯿﭻ اﻟﮫﯽ
ﺑﺠﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﻧﮑﻨﻢ[ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻐﺾ ﻋﻠﯽس ﻓﻘﻂ در اواﯾﻞ اﺳﻼم ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻔﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻐﺾ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ  ،٢ﭼﻮن
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﮐﻪ ﺑﻐﺾ اﻧﺼﺎر ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ« ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ را دارد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ
آنھﺎ و دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ در آن ﻋﺼﺮ ﻋﻼﻣﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﻋﺼﺮھﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ از اول اﺳﻼم ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮارج ﻋﻠﯽ را
دﺷﻤﻦ و او را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺎه آنھﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﻧﺼﻮص از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ او را
دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنھﺎ ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
رواﻓﺾ او را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺮاه و ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم!
اﯾﻦ و ھﻤﺎﻧﻨﺪش از ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
]اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ[ ﺗﺎ ﺧﺮق و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ،و ھﺪم ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ .و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻼش ﮐﺮدهام از اﯾﻦ
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی از ﺷﺮﯾﻌﺖ دﻓﺎع ﮐﻨﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺳﻨﺎد آن ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭼﻪ
 -١ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ )ص .(٩٤/
 -٢أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ ).(٧٨
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زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻌﺒﯽ  ١ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و آن را ﺑﻌﻨﻮان دﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ در ھﻨﮕﺎم
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ای از او ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ  ٢آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮم ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدم ﯾﺎ ﺳﺒﺐ
ﻧﻔﺮﯾﻦ او ﺷﺪم و ﺣﻘﺶ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﻮد آن را ﺑﻌﻨﻮان رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﻮﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ
ﻗﺮار ﺑﺪه« ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج اﺳﺖ ﭘﺲ ﻏﯿﺮ از
او ﭼﮕﻮﻧﻪاﻧﺪ؟ و در ﺑﯿﻦ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ رواﻓﺾ و ﺷﯿﻌﻪ آن را ﺑﺰرگ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﺑﯿﺖ زﯾﺪﯾﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﺬر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻠﯽس
آورد و ﻋﻠﯽس از او راﺿﯽ ﺷﺪ ،و ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ]إنﺷﺎءاﻟﻠﻪ[ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯽ
و ...آن را در اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در )ﺗﻤﺠﯿﺪ(  ٣از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وھﻢ ھﺸﺘﻢ :ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد دﻓﺎع از ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻣﺤﺪﺛﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ اﯾﺮاد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ ﻣﺮدود ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ» :اﻓﺮادی در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ از اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺻﺤﺎب ﻣﻦ اﺻﺤﺎب
ﻣﻦ«  ٤و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ ُ ََ َّ َ
َ َّ ْ َ ْ َ ُ
� ْم م َِن ْا� ْع َ
اق �
ر
﴿ومِمن حول
اب مناف ِقون ومِن أه ِل المدِينةِ مردوا � ا� ِف ِ
ِ
َْ َ َْ
ََْ
�عل ُم ُه ْم � ُن �عل ُم ُه ْم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۰۱ :

 -١ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺼﻨﻒ /و ﺻﺤﯿﺢ آن :اﻋﻤﺶ اﺳﺖ.
 -٢ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.
.(٤/١) -٣
 -٤ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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»در ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺑﮫﺎی ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ اﻃﺮاف ﺷﻤﺎ و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آن ﻣﮫﺎرت ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﻮ اﯾﺸﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ آﻧﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ«.
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻋﺎدل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺠﺮوح اﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺒﻪھﺎی ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻞ اﺳﻼم اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ از ﺷﺒﻪ
ﺷﯿﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻮاب :اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ،و ھﺮ ﮐﺲ
ﻧﻔﺎق و ﮐﻔﺮ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﺣﺪﯾﺚ او ﻣﺮدود اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ اﺳﻼم و اﻣﺎﻧﺖ و
راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﻪ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و داﻧﺴﺘﯿﻢ ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﻠﺐ ﺣﻖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و از ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺒﺮی
ﻣﯽﺟﺴﺖ ،و اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َْ ََْ
َ ََْ
﴿� �عل ُم ُه ْم � ُن �عل ُم ُه ْم﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۱۰۱ :
»ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آنھﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ آنھﺎ آ ﮔﺎه ھﺴﺘﯿﻢ«.
و ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ زﯾﺪﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؟ ﭼﻮن اﯾﻦ آﯾﻪ
وﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ آﻧﺎن را ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﻋﺎدل ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻌﺘﺮض ھﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﺑﺮ او اﯾﺮاد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﻮاب :ﻓﺎﺳﻖ
و ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻮاب :اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
آنھﺎ وارد ﮐﺮده دو ﻧﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻧﻮع اول :ﻓﺘﻨﻪ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄوﯾﻞ و
ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﮐﻪ درﺑﺎره اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻮاب آن را ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
ﻧﻮع دوم :ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدن آنھﺎ
ً
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ در آن داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻗﺒﻼ ﺟﻮاب آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ّ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار آن ھﺴﺘﻨﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ،و ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎص ،و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺠﺮوح ﮐﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﺳﺰاوار آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و در )ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم( ] ١إنﺷﺎءاﻟﻠﻪ[ از
ﻣﻐﯿﺮه ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
دﻓﺎع از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ

وھﻢ ﻧﮫﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،و ﻋﻠﻤﺎی
زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﺠﺒﺮه ]ﻣﺮاد او از ﻣﺠﺒﺮه ﮐﻪ اﺷﻌﺮی و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ[ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﻮاب آن ﭼﻨﺪ وﺟﻪ دارد:
وﺟﻪ اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮ از اﯾﻦ ﯾﺎ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اوﺳﺖ ﯾﺎ
ﺗﮑﻔﯿﺮش؛ اﮔﺮ اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ:
ً
دﻟﯿﻞ اول :اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ او ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،و ﻣﺎ دﻟﯿﻞ آن را ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ وﺟﻮد دارد،
ﭼﻮن او ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ راوﯾﺎن آنھﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻦ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ دوم :اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﻤﺎع
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ از ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮدن و اﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ،و ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺪﯾﻪ
از ﻣﺬاھﺐ او آ ﮐﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ از زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدن اﻗﻮال او ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ او ﻣﺠﺮوح ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای آنھﺎ زﯾﺒﻨﺪه ﻧﺒﻮد ﭼﻮن
اﺣﺘﻤﺎل دارد او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ او و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهھﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺗﻤﺎم
ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺪﻋﺖ و ﺷﯿﻌﻪ و رواﻓﺾ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻓﻀﻞ او ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ھﻢ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺎدت دادهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ و ﺣﻔﻆ او ﻧﺒﻮد ،ﻣﺬاھﺐ او ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺮب و ﻏﯿﺮﻋﺮب در ﺷﺮق و ﻏﺮب رواﯾﺖ او را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺰء ﺷﻌﺮ :ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻮھﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻪاش آﺗﺶ اﺳﺖ.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻨﺴﺎء درﺑﺎره ﮐﻮه ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  ،٢و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او اھﻞ
ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﭼﻮن او ﻋﺎﻟﻢ

) -١ص .(٥٢٣/
» -٢دﯾﻮان ﺧﻨﺴﺎء« )ص .(٣٨٦/

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺎ و اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮده و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﻀﻤﻮن آن
ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد«
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻣﺮی ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ درﺑﺎره او ﻓﻀﻠﺶ را اﻓﺰون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺴﺎرت و
ﺟﮫﻞ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﺮ او و ﮐﻼم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺿﺮر
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺰرﮔﻮار ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ واﺋﻞ ﺑﺎ ﭘﺮﮔﻮﯾﯽ او را ھﺠﻮ ﮐﺮد ﯾﺎ او را رﻧﺠﺎﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن دو درﯾﺎ
ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم :آن رواﯾﺖھﺎ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع اھﻞ ﺗﺎرﯾﺦ از اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮده در ﺗﻌﺎرﺿﻨﺪ ،و ذھﺒﯽ در »ﻣﯿﺰان« از ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺟﻮزی ،و اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ
ﻣﻘﺪﺳﯽ ]ﮐﻪ ھﺮ دو ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﺬھﺐ و ﻣﺤﺪث ھﺴﺘﻨﺪ[ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻣﺒﺮا ﺑﻮده ،و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻧﺼﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻠﮑﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ
ﺟﻮزی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎره آن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب
»ﻣﻌﻨﻲ اﳊﺪث ﰲ اﻷﺳﻔﺎر ﻋﻦ ﲪﻞ اﻷﺳﻔﺎر«  ١ذﮐﺮ ﮐﺮده ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ »ﻣﺴﻨﺪ

اﺣﻤﺪ« را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ از آن ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ از
ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و در ﮐﺘﺎبھﺎی رﺟﺎل ﮐﺴﯽ را ﺿﻌﯿﻒ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﻧﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ،
 -١ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﻨﻒ و ﮐﺘﺎب او اﻃﻼع ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ! اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻣﺼﻨﻒ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﻆ و اﻟﮑﺘﺎب«
اﺳﺖ؛ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺪر ﻣﻮﺻﻠﯽ ) (٦٢٣اﺳﺖ ،و ﭼﺎپ ﺷﺪه و در آﺧﺮ آن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ذﮐﺮ
ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ!
ّ
و اﮔﺮ ﻣﺮاد او :ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺆﻟﻒ آن اﺑﻦ ﻣﻠﻘﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ) (٨٠٤اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ!
و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ؛ آن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ آن دو اﻣﺎم ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ ﺑﺮ
ﻣﻨﮫﺞ ﺳﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪان ﻣﻠﺘﺰم و داﻋﯿﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ْ ُ ْ
َ َ
﴿ َو� ت ِز ُر َوازِ َرةٌ وِز َر أخ َرى﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ.[۷ :
»ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎر ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ دوش ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ«.
و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ او را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ:
ً
از آنھﺎﺳﺖ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن اﻗﻮاﻟﺶ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
او اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد و ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﻧﺰد
ﻣﻌﺘﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ را دارد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺬاھﺐ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ/
را دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﺑﺮ آنھﺎ دﯾﮑﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺆﻧﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬﮐﺮ ﺳﮫﻢ دارد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ؟
و از آنھﺎﺳﺖ :ﺗﮑﻔﯿﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺪﻋﯽ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ در
ﻃﺮﻓﯿﻦ و وﺳﻂ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز دارد ،و ﻣﻌﺘﺮض ادﻋﺎی اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدن ﮐﺮده،
و از اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺻﺤﺖ ھﻢ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
ً
اﻣﺮی در اواﺧﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ،و
اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﺘﻪ و ...در زﻣﺎنھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺸﮫﻮرﺷﺪهاﻧﺪ ،و راوﯾﺎن آنھﺎ از ﻋﺪد
ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ.
و از آنھﺎﺳﺖ :ﻋﺪد زﯾﺎدی ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در رواﯾﺖ ﮐﺮدن از ﻣﺬاھﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ً
و ھﺮ ﭼﻨﺪ آنھﺎ ﻋﻤﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺬب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر آنھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﭼﻮن ﺷﺮوط ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری ﺧﺒﺮ دھﻨﺪ ﻧﻪ از ﻇﻦ و اﺳﺘﺪﻻل ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ وﺟﻮد
دارد ﻣﺨﺒﺮان از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺧﺒﺮ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﻃﺮق ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﻠﺰم
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﺒﺮ آنھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ زﯾﺎد ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدهای
ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را ﻣﺤﺘﺮم و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ]ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدﺷﺎن[ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮس
اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ،و ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را ﺻﺎدق ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ آنھﺎ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آن اﺟﻤﺎع ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪه
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ و ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪان واﺟﺐ ﺷﺪ؟ اﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪان ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد؟

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ھﺮ ﻋﺬری ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮای آن ﻣﯽآورﻧﺪ ﺣﻨﺒﻠﯽ و ﺳﻨﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻋﺬر را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﯽآورﻧﺪ.
و از آنھﺎﺳﺖ :ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺟﻮزی از اﻣﺎﻣﺎن ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ اﺳﺖ ،ودر
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺰاﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی او در ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻄﯿﻒ
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺗﻮﺷﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن آنھﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و در ﺗﻤﺎم
اﺣﻮال ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ر ا ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻼم او را
ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺻﺤﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از آنھﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻼم او در
ﮐﺘﺎب »ﻣﺪھﺶ«  ١درﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ُ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ
� ٍء َعل ٌ
� ّل َ ْ
ِيم] ﴾٣اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۳ :
﴿هو ا�ول وا�خِر والظاهِر وا�اطِن وهو ب ِ ِ
»او » ّاول« و »آﺧﺮ« و »ﻇﺎھﺮ« و »ﺑﺎﻃﻦ« اﺳﺖ و او ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺎﺳﺖ«.

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اول :اﺑﺘﺪا ﻧﺪارد آﺧﺮ :ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،٢ﻋﻘﻞ آن
ﺣﺲ آن را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ّ
را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ّ
ﺣﺪی دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺪ
ﻣﺤﺼﻮر ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺧﺎﻟﻖ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﻣﺄﻟﻮف ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺒﻪ ﻧﺪارد در ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺷﮑﺎل در وﺻﻒ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺷﮑﻞ دارد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻣﺜﺎل آورده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ أﻣﺜﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ھﺴﺖ ﺣﺲ ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻧﺪارد )ﻣﺤﺴﻮس
ﻧﯿﺴﺖ( ﻋﻈﻤﺖ آن ﺑﻪ اﻧﺪازهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ در ﺣﻖ او ﻣﺤﺎل اﺳﺖ؟ اوھﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را در
ﺧﯿﺎل ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻮع اوﯾﻨﺪ ،ﻋﻘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را در ﺑﺮﮔﯿﺮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ذھﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و وھﻢ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ،او در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد ،درﯾﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺟﺎﻧﺪاری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﺳﺘﺎرهای را در آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.

) -١ص .(١٣٧/
 -٢ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺪھﺶ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ وارد دارد » :ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ«.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

او از ﻣﺤﺪوده ﻋﻘﻞ ﺧﺎرج اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از ذات او ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و او ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﭘﺲ راه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،و دره ﻧﻘﻞ ﺧﺸﮏزار اﺳﺖ .و او از ﺗﺸﺒﯿﻪ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ،
و ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻞ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و او ّدرهای اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ دو ﮐﻮه او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ھﻤﺴﺎز ﮐﺮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد او را واﺣﺪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و ﻋﺒﺎدت
ﻧﮑﺮد ،واھﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اھﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او
از آن ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی! از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ از او ﻧﻔﯽ ﺷﻮد از ﭼﻪ ﭼﯿﺰی؟!
او وﺟﻮب وﺟﻮدش از ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن »ﻟﻌﻞ« )اﻣﯿﺪ اﺳﺖ( ﭘﺎک اﺳﺖ ،و از زﻣﺎن ﺳﺒﻘﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﺑﻮد ،و ﻣﻮﺟﻮدات زﯾﺒﺎ را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »ﮐﻦ« ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ،و اﺣﮑﺎم
ّ
ﺑﻌﻀﯿﺖ »ﻣﻦ« و ﻇﺮﻓﯿﺖ »ﻓﯽ« و
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ »ﻟﻢ« ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از
ﺷﺒﻪ »ﮐﺄن« و ﻧﻘﺺ »ﻟﻮأن« و از ﻋﯿﺐ » ّ
ّ
إﻻأن« و اﺳﺘﺪراک »ﻟﮑﻦ« ﻣﻨﺰه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﮐﺘﺎب »اﻟﻠﻄﻒ«  ١در وﺻﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﻇﺎھﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﺻﺎﻓﺶ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺪس
او ﺗﻮان »ﻟﻢ« ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﯿﺒﺖ ﺣﻖ »ﮐﯿﻒ« )ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ( ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻼل ﻋﻈﻤﺘﺶ ﭼﺸﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻮر ﺷﺪ ،و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺗﺠﺴﯿﻢ )ﺟﺴﻢ دادن( آﻟﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،واھﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ اﻧﮑﺎر ﻧﺠﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﮫﺮه راﺳﺘﮕﻮ ﺷﯿﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﺰﯾﻪ )ﭘﺎک ﺑﻮدن( اﺳﺖ« ﺗﺎ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ذات ﻧﯿﻨﯿﺪﯾﺸﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎد آﻣﺪ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ زﯾﺎد ﺧﻢ و ﮐﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﮐﻼم او ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﺐ او ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﺗﺠﺴﯿﻢ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ذم ﺗﻌﻄﯿﻞ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺧﻮدش را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ]در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ[ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آنھﺎ ﻣﺬھﺒﯽ را
در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺬھﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم :درهای در ﺑﯿﻦ دو ﮐﻮه ،و اﯾﻦ ﮐﻼم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ً
و ﺑﮫﺮه راﺳﺘﮕﻮ ﺷﯿﺮﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﺰﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺎھﺮا ﻋﺒﺎرت او
اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﮫﺘﺮﻧﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻞﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن ،و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ،و ذﮐﺮ
 -١اﺑﻦ ﺟﻮزی در »ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ« )ص  (٢١٠/آن را ﺑﺮای ﺧﻮدش ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آن ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آن ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺴﺨﻪای از آن در داراﻟﮑﺘﺐ ﻣﺼﺮﯾﺔ رﻗﻢ ) ١٢٠٥٣٧ب(» .ﻣﺆﻟﻔﺎت اﺑﻦ ﺟﻮزی« )ص (١٩٣/
ﻋﻠﻮﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ادلھﺎی آن و ﻣﺮدود ﮐﺮدن آراء اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺼﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺗﺸﺒﯿﮫﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﺒﺮاﺳﺖ ،و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻼم ﻧﻮوی را درﺑﺎره ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
و ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺣﺪﯾﺚ )ﯾﻮم
ﯾﮑﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎق( را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﺪان اھﻞ ﻋﻠﻢ در اﺣﺎدﯾﺚ و آﯾﺎت ﺻﻔﺎت دو ﻗﻮل
دارﻧﺪ:
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ :ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اﮐﺜﺮ ﺳﻠﻒ  ٢ﯾﺎ ﮐﻞ آنھﺎﺳﺖ :در ﻣﻌﻨﺎی آن ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی دارد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﺎﻃﻊ دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،و از ﺗﺠﺴﯿﻢ )ﺟﺴﻢ داﺷﺘﻦ( و ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻨﺰه ھﺴﺘﻨﺪ
 ،و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آنھﺎ اﯾﻦ رأی را اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻮل دوم :ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و
ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮب ،و ﻗﻮاﻋﺪ اﺻﻮل و ﻓﺮوع آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،و در
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« ﮐﻼم ﻧﻮوی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.
و اﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ از ﺗﺠﺴﯿﻢ ﻣﺒﺮا ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﺣﻤﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع آنھﺎ از
اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن آنھﺎﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﺠﺴﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻧﺰد
آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻧﻮوی ﻗﻮل ﻣﺠﺴﻤﻪ را از اﻗﻮال اھﻞ
ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﮑﺮده و اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮ دو ﻗﻮل ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده و ﺑﺪون ﺷﮏ اﺣﻤﺪ ھﻢ ﻧﺰد
او ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻗﻮل او را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺗﺠﺴﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺛﺒﺎت ﺟﺴﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﺘﻜﻔﲑ واﻟﺘﻔﺴﻴﻖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮐﺘﺎب

اﻟﻌﯿﻦ«  ٣از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺟﺴﻢ و ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آن ﮐﻪ
.(١٩/٣) -١
 -٢ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ ﺗﻔﻮﯾﻀﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺛﺒﺎت
ﻣﻌﻨﯽ و در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮوی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﻌﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ!! و ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ »ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی« (٣٥/٦) :و »اﻟﺮدود و اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت« )ص  (٦٧/ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
.(٦٠/٦) -٣

٣٣٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ...را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ از ﺧﻠﻘﺖھﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺧﻠﯿﻞ
اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺳﺮوده اﺳﺖ )ﻣﻀﻤﻮن آن ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد(:
آﻧﮑﻪ ﺟﺴﻢ آنھﺎ را اﻋﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﺴﻢ ﻣﺒﺮاﺳﺖ
و واﻻﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎک ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
ﮐﻼم اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ھﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .و در »ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ«  ١اﺑﯽ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﻓﺎرس ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺟﺴﻢ اﻧﺪاﻣﮫﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ را
در »ﮐﺘﺎب اﺑﻦ درﯾﺪ«  ٢دﯾﺪهام و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﺎم ،و ُﺟﺴﻪ ﺷﺨﺺ«  ٣و در »ﻣﺠﻤﻞ«  ٤و در »ﮐﺘﺎب ﺧﻠﯿﻞ«  ٥ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺟﺴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
و در ﮐﺘﺎب »اﻟﻀﯿﺎء«  ٦ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺸﻮان ذﮐﺮ ﺷﺪه :ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺷﺨﺼﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺨﺺ را ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﮐﻼﻣﺶ دور وﺟﻮد
دارد و ﻣﻘﺼﻮدش ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺸﺒﯿﻪ از ﺗﺠﺴﯿﻢ ﺧﺎصﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﺮف اھﻞ
ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ و اھﻞ اﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ اﯾﻦ را در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻔﯽ
ﻣﺴﺎوات و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دﻓﺎع از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ

٧

وھﻢ دھﻢ :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و ﺑﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ رؤﯾﺖ ﺑﻮده ،واﮔﺮ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮ او وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن رؤﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﺴﯿﻢ اﺳﺖ«.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽس ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﻮده ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ او را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و او را از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺠﺰ

.(١٨٩/١) -١
» -٢اﻟﺠﻤﮫﺮة« ).(٩٤/٢
 -٣در »اﻟﻤﺠﻤﻞ »اﻟﺠﺴﻤﺎن اﻟﺠﺴﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
.(١٨٩/١) -٤
» -٥اﻟﻌﯿﻦ« ).(١١٣/٢
ً
 -٦ﻗﺒﻼ از آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ )ص .(٢٣٤/
 -٧ﯾﻌﻨﯽ :رؤﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.
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اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺮده و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﭼﯿﺰی را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺰرﮔﻮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼمھﺎی او را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﯾﺎھﺎی ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺿﺮری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﻪ در آن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و از ﺑﺰرﮔﻮاری ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ واھﻞ ﺳﻨﺖ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ٍ
ﺧﻮد را ﻣﻔﺘﺨﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوان او ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻮ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺷﺪهای؟
آﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻓﺼﯿﺤﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ادﻋﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺎﻓﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ
ﻗﺎﺿﯽ ﻗﻀﺎت آنھﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر  ١و اﻣﺜﺎل او از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎدﻣﺎن اﻗﻮال ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ او
ﻧﺒﻮدﻧﺪ؟! آنھﺎ در ﻓﺮوع اﯾﻦ را ﮐﺴﺮﺷﺄن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ ،و در
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدن از او ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
و آنھﺎ در ﻋﻘﯿﺪه ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ او ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او دﻋﻮت
ﮐﺮدهاﻧﺪ  ٢و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﺑﻮﺳﻌﺪ ّ
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ در
ﮐﺘﺎب »ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ
]ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ذﮐﺮ آن ﻣﺤﻔﻮظ دارد[ ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ رؤﯾﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯿﻢ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺻﺤﺎﺑﻪش رؤﯾﺖ را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ٣ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،و اﻣﺎم ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اھﻞ
ﺳﻨﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ٤س و اﺑﻦﻋﺒﺎس ،و ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ
ﺣﺒﻞ ،واﺑﻮھﺮﯾﺮه ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،و ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ،و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و

 -١ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،اﺑﻮﺣﺴﻦ ھﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،او در زﻣﺎن ﺧﻮدش اﻣﺎم ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﺑﻮده ،و او را ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در
ﻓﺮوع از ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮده و ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی دارد) .ت » ،(٤١٥/اﻟﺴﯿﺮ« )،(٢٤٤/١٧
»ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ« ) (٩٧/٥ﺳﺒﮑﯽ.
ّ
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :در ﮔﻤﺎن آنھﺎ واﻻ او ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺣﺎﺷﺎ ﮐﺮده» ،ﻋﻮاﺻﻢ« ) ٥/٥ـ  (...ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ّ
زﯾﺪی و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ او را ﺑﺰرگ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﻋﻠﻮﻣﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻮ
اﺳﺘﺎدان و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن
ھﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،و ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻻزم
اﺳﺖ و ﺑﺎب اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!!
 -٣ﯾﻌﻨﯽ :ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،ھﻤﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ او راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٤ﭼﻮن آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ او راﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

٣٣٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ،و ﮐﻌﺐ ﺟﺒﺎر و از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و /...ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺴﯿﺐ و ﺣﺴﻦ
ّ
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،و اﻋﻤﺶ ،و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،و
ﺑﺼﺮی و
ﻃﺎووس ،و ھﺸﺎم ﺑﻦ ّ
ﺣﺴﺎن ،و ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮﯾﮏ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺮ  ١و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ،و
اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬھﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ،و اوزاﻋﯽ ،و اﺳﺤﻖ ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ،واﻟﻠﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ
ّ
ﻋﯿﻨﯿﻪ ،و وﮐﯿﻊ ﺑﻦ ّ
ﺟﺮاح ،و ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ،و ، ...ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮل ﺑﻪ رؤﯾﺖ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﻻزم ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺐ و رواﯾﺘﺸﺎن ﻣﻄﺮود ﺷﻮد ،ﺑﺮ
ﻣﻌﺘﺮض ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ آنھﺎ ،و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ ﺑﻪ آنھﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻗﻮاﻟﺸﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﻋﻠﻮم و
ﻣﺬاھﺒﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض راوﯾﺎن آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ[ ﭼﺮا در
ﺣﻖ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده! و آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮑﺮده و آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟!
دﻓﺎع از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ

وھﻢ ﯾﺎزدھﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪس ﺷﮏ ﮐﺮد ،و در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ آورده ﮐﻪ درﻋﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ و ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺼﻮر ﮐﺮده ،اﻣﺎ در ﻋﺮﺑﯽ؛ ﭼﻮن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺄﺑﺎﻗﺒﯿﺲ ،و اﻣﺎ درﺣﺪﯾﺚ؛ ﭼﻮن از راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
و ﻣﻦ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﺑﺤﺚ ﮐﺮدم :اﻣﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﻓﺎع از
اﻣﺎﻣﺎن ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﻼم را در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اوس ﻓﺘﻮی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻒ و ﺳﻠﻒ
ﻣﺬاھﺐ او را در ﻓﻘﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺪﯾﮫﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،و ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ او ﺻﻮرﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮ
اﺟﺘﮫﺎد او دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ،ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهام.

 -١اﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﻤﺮ :ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﻤﺮه اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ) ١٤ھ(.

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ او از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪ و اﻫﻞ دﯾﻦ و ورع ﺑﻮده

ﻣﺴﻠﮏ اول :ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ،ﻓﻀﻞ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮی و اﻣﺎﻧﺖ او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،و اﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺘﻮی داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺟﺮح وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ و
اﻣﺎﻧﺘﺶ اﯾﺮاد وارد ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻋﻘﻞ و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ ﻟﮑﻪدار ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ادﻋﺎی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻋﺎدت
ﺳﻔﯿﮫﺎن و ﻓﺮوﻣﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺣﯿﺎ و ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻗﺐ او از
اﺑﺘﺬال و ﺳﯿﺎه ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﻪھﺎی ﻗﺒﯿﺢ و ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﺷﻨﯿﻊ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﮏ دوم :رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ از ﻣﺬھﺐ او ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن را در ﮐﺘﺎبھﺎی
ھﺪاﯾﺖدھﻨﺪه و ﺧﺰاﺋﻦ اﺳﻼم ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺮاﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ
اﺟﺘﮫﺎد او آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﺮای آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺬھﺐ او را رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ او آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ وھﻤﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺮام
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن اﺟﻤﺎع اھﻞ ﻋﺼﺮش ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞﺑﻮدن اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ،و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ.
ﻣﺴﻠﮏ ﺳﻮم :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﺟﺘﮫﺎد او ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن
اﻗﻮال او در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه ،و در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺷﺮق
و ﻏﺮب و ﯾﻤﻦ و ﺷﺎم ،از ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ او
در ﺳﺪه ھﺎی اواﯾﻞ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم او را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮ ﮐﻼم او ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪش دﻋﻮای اﺟﻤﺎع در ﻣﻮاﺿﻊ زﯾﺎدی ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﮏ ﭼﮫﺎرم :ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﻋﺎﻟﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻓﺘﻮی و
اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون اﻧﮑﺎر از ﻃﺮف ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ دارﻧﺪ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ دﻻﯾﻠﯽ را ذﮐﺮ
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ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﮫﺎد ﻋﺎﻟﻢ وﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺗﻘﻠﯿﺪش
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ ،و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺼﻔﻮة« اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﺎن اﺑﻮﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی اﯾﻦ را
در ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺘﻤﺪ«  ١ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﯾﻦ در ﺳﮑﻮت ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ از اﻧﮑﺎر ﺑﺮ ﻣﻔﺘﯽ ،ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺳﮑﻮت اﻓﺮادھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﻼم از ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺺ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺧﯿﺮاﻟﻘﺮون زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ھﻤﻌﺼﺮ آن ﮔﺮوه ﺑﻮده
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و ھﺮ دو ﮔﺮوه اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﮐﺮام
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،و واﺿﺢﺗﺮ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﮫﺎﻣﯽ در آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از اﻓﮑﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ .٢
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ :آنھﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ ،و از او
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ،و ﻓﺮزﻧﺪش اﺑﻮھﺎﺷﻢ از ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن و اﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی ،و
زﻣﺨﺸﺮی از ﻣﺘﺄﺧﺮان .٣
و آنھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ ادﻋﺎی اﺟﺘﮫﺎد ،و ﺧﺮوج از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ادﻋﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻮده ،و آنھﺎ ﻗﺒﻞ از آن و در ﺧﻼل آن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻗﻮاﻟﺶ
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن از اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ اﺳﻤﺶ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﻋﻠﻮﻣﺶ اﺳﺘﻨﮑﺎف
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و زﻣﺨﺸﺮی ﻋﻼﻣﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﮑﻢ
ّ
ﺣﻨﻔﯿﻪ را ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮد و اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار
و اﺳﺘﻮار ﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺣﻨﻔﯿﻪ ،ﭘﯿﺸﺮوان ﻣﻠﺖ ّ
ﺣﻨﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺨﺸﺶ و ﺻﺒﺮ ﺣﺎﺗﻤﯽ و ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،و دﯾﻦ و ﻋﻠﻢ
.(٩٣٩/٢) -١
 -٢اﯾﻦ در )س( اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
و ﻟـــﻴﺲ ﻳﺼـــﺢ ﻓـــﯽ اﻷذﻫـــﺎن ﺷـــﯽء

ﻣﺘــــﯽ اﺣﺘــــﺎج اﻟﻨﻬــــﺎر إﻟــــﯽ دﻟﻴــــﻞ

و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ از آن ﻣﺘﻨﺒﯽ اﺳﺖ »دﯾﻮاﻧﺶ« ) (٩٢/٣ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﻨﺴﻮب ﻋﮑﺒﺮی.
 -٣در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
»ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺘﺰﻟﻪھﺎ ﺣﻨﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎة«
ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ﺣﻨﯿﻔﯽ و ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ«  ١و ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮﺳﻌﺪ ﻓﺼﻠﯽ را در ﻓﻀﻞ و ﻋﻠﻢ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در ﮐﺘﺎب
»ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﻌﻠﻮم«  ٢آورده اﺳﺖ ،و اھﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را درﺑﺎره ﺗﻌﻈﯿﻢ او آوردهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ
از آنھﺎ ﺳﯿﺮه او را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨﹼﻌﲈن ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻨﹼﻌﲈن«  ٣آوردهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ

اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻮد و آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮد ﮐﻮهھﺎی ﻋﻠﻢ از ﺣﻨﻔﯽھﺎی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ
او ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ،و ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻃﺤﺎوی و اﺑﯽ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﺧﯽ ،و
اﻣﺜﺎل آنھﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آنھﺎ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﻔﯽ در ھﻨﺪ ،و ﺷﺎم ،و ﻣﺼﺮ ،و ﯾﻤﻦ ،و ﺟﺰﯾﺮه ،و
ﺣﺮﻣﯿﻦ ،و ﻋﺮاق از ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ھﺠﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل
ﻣﯽﮔﺬرد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری از آنھﺎ اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﺘﻮی و ورع و ﺗﻘﻮی
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺮض ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت را ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه داده ﮐﻪ ﺟﮫﺎﻟﺖ و
ﻋﺎﻣﯽ ﺑﻮدن را ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف )ب( ﻣﺎ
ﺑﻌﺪش را ﻣﺠﺮور ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻧﺪارد ﺟﺰو اﯾﻦ ﮐﻼم ﻋﺎﻣﯽ ﯾﺎ
ﮐﻮری ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارد ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
و ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺻﺒﺢ ﺷﺐ اﺳﺖ
آﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮر ﻣﯽﺷﻮد .٤
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ وارد ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ:

ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اھﻞ زﺑﺎن اﺻﯿﻞ و ﻟﻐﺖ ﻓﺼﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﺤﻮ داﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺳﯿﻠﻘﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻢ.
» -١اﻃﻮال اﻟﺬھﺒﻢ )ص .(٥١/
 -٢زر ﮐﻠﯽ در»اﻷﻋﻼم« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» (٢٨٩/٥) :ﺗﺎ زﻣﺎن او ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده و در ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ
ﺑﺰرگ ﺑﻮد«.
 -٣از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺟﺎراﻟﻠﻪ زﻣﺨﺸﺮی ) (٥٣٨اﺳﺖ ،اﯾﻦ را در «ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن« )ص  (١٠٥٦/ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و
ﻧﺎم آن را »ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻓﯽ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻨﻌﻤﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
 -٤اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺑﻮﻃﯿﺐ ّ
ﻣﺘﻨﺒﯽ اﺳﺖ »دﯾﻮان او« ) (١٠/١ﺑﺎ ﺷﺮح ﻋﮑﺒﺮی و رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ :و ھﺒﻨﯽ ﻗﻠﺖ ...
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ﭼﻮن او در زﻣﺎن ﻋﺮب ،و ﺑﻼﻏﺖ زﺑﺎن آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ،و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺮ و ﻓﺮزدق ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻮده ،و دو ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪ ،ﮐﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ در ﺳﺎل ۹۳
ً
ھﺠﺮی  ١ﻓﻮت ﮐﺮد ،و ﻇﺎھﺮا او را ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﯿﺰ دﯾﺪه ،ﭼﻮن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده
٢
ﮐﻪ زﯾﺎد ﻋﻤﺮ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺠﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮ وی ﻧﻮد
ﺳﺎل ﺑﻮد ،و از اﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ دﯾﺪه ﭼﻮن اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ھﺸﺘﺎد
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ج زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ج ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ده ﺳﺎل از
ھﺠﺮت ﻓﻮت ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﺪم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﺼﺮ ﻋﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و او ﻣﻘﺪمﺗﺮﯾﻦ اﺋﻤﻪ و از ھﻤﻪ آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از او ﻓﻮت ﮐﺮد ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮب در آن زﻣﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﻮری ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻘﻠﺪ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ و ﻓﻦ ادب ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻌﺎدات اﺑﻦ
اﺛﯿﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ«  ٣ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد و
ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ را در آن زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻻزم ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺣﺼﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،و از آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺷﻌﺎر ﺟﺮﯾﺮ
و ﻓﺮزدق اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮدی آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم اﺧﺘﻼل زﯾﺎدی در زﺑﺎن آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻋﺮب راﺑﻄﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﻣﺼﻮن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و زﻣﺨﺸﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آنھﺎ را ﮐﻪ

 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ،و ﻋﯿﻨﯽ و  ...ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮐﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /ﺷﺶ ﺻﺤﺎﺑﻪ را دﯾﺪه ،و اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ در اﯾﻨﮑﻪ از آنھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
 -٢در )ی( و )س( و ﭘﺎورﻗﯽ )أ( ،و )ﻋﻮاﺻﻢ( )» (٨٦/٢ﻧﻮد« آﻣﺪه ،و در )أ( و )ت( )ھﻔﺘﺎد( ﺳﺎل آﻣﺪه
اﺳﺖ و )ﻧﻮد( را ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﮐﻼم ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ و ﻣﺆﻟﻒ در
اﺻﻞ ) (٨٦/٢ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام ﮐﻪ آن را در ﮐﺘﺎب اﻣﺎﻟﯽ آورده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده ،ذھﺒﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺎﺑﻪ
 ...ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮده در ﺳﺎل ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ او ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
.(٥/١) -٣

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ً
ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﮐﺜﺮا اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﻣﯽ و ﮐﻤﺘﺮ اھﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻣﯿﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ در
ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﺎء اﻷوام« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦس ﻋﺮب زﺑﺎن ﺑﻮده و ﻟﻐﺖ او
ﺣﺠﺎزی ﺑﻮده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،واز ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﻌﻪ و از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﻟﯽ اﻟﺨﯿﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﮫﻞ روز ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺳﯿﺼﺪ ھﺠﺮی
١
ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ.
و در ﺳﺎل ھﺸﺘﺎد ھﺠﺮی ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ آن زﻣﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،و اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ،و اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ ،و ﻣﺴﺮوق
ﺑﻦ اﺟﺪع ،و ﺟﺒﯿﺮﺑﻦ ﻧﻔﯿﺮ ،و ﮐﻌﺐ اﺣﺒﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺎدان ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ،و اﺑﻮﺷﻌﺜﺎء ،و
زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ،و اﺑﺮاھﯿﻢ ّ
ّ
اﻟﺘﯿ ّ
ﻧﺨﻌﯽ ،و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،و ﻃﺎووس ،و ﻋﻄﺎء ،و ﺷﻌﺒﯽ
ﻤﯽ ،و
و ﻣﺠﺎھﺪ ،واﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ،ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺮض ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺑﯽ را ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮕﺮ در آن زﻣﺎن ﭼﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺴﯿﻄﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او آنھﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﺟﻮاب او درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻼم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ »أﺑﺎﻗﺒﯿﺲ«

و اﻣﺎ ﮐﻼم او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :أﺑﺎ ﻗﺒﯿﺲ( ﺟﻮاب او ﭼﻨﺪ وﺟﻪ دارد:
وﺟﻪ اول :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺮق ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎز دارد ،و ﻣﻌﺘﺮض در ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺻﺤﺎح ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺸﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن
اﺻﺮار ﮐﺮده! ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
وﺟﻪ دوم :اﮔﺮ آن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺸﺪه ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺮت
ﺻﺪور ﻓﺘﻮی ،و ادﻋﺎی اﺟﺘﮫﺎد از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ او ﻣﺘﻮاﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ،و اﯾﻦ ﻣﻈﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم را ﻣﺮدود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
ﻣﻈﻨﻮن ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

 -١در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ک  (٨٧/٠٢و )ت( )ﻟﮫﺠﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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وﺟﻪ ﺳﻮم :و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ او اﯾﺮاد وارد
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن آن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻟﻐﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﺮاء آن را از ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮب
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و آن را ﺑﺼﻮرت اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در آورده اﺳﺖ:
ﹼ
إن أﺑﺎﻫـــــــﺎ و أﺑـــــــﺎ أﺑﺎﻫـــــــﺎ

ﻗــﺪ ﺑﻠﻐــﺎ ﻓــﯽ اﳌﺠــﺪ ﻏﺎﻳﺘﺎﻫــﺎ

١

وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﮫﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ او
ً
دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻋﻤﺪا
ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻋﺮب ﺑﺎ ﻟﻐﺖ ﻋﺠﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ او اﯾﺮاد وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم؛ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ
ﻗﺼﻮر اﻣﺎم ﺣﻨﯿﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدن ﻣﻌﺘﺮض دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﯾﻦ اﻣﺎم ﺟﻠﯿﻞ را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده و ﺟﺎھﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﺮاد ﺑﺮ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺿﻌﻔﺎء رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺟﻮاب آن:

اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ او اﯾﺮاد وارد ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺿﻌﻔﺎء رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
آورده ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺘﻪ :اﺷﺘﺒﺎه آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻓﺮد
ﻣﻨﺼﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .و ﺟﻮاب آن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
ّ
ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻣﺠﮫﻮل را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﺤﺚ
ﻣﻮﺿﻮع اول :ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺮدﯾﻢ  ٢ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ آن را وﻗﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻋﺎدﻟﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪ و
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض اﻣﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ،و
ً
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺎدل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﮫﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮن ﻗﺮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن
ھﺴﺘﻢ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
 -١در ﺷﺎﻋﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد »ﺷﻮاﻋﺪ اﻟﻌﯿﻨﯽ« ) (١٣٣/١و اﯾﻦ ﺷﺎھﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺤﻮﯾﺎن
در اﻋﺮاب اﺳﻤﺎء ﺧﻤﺴﻪ ﮐﻪ اﻋﺮاب اﺳﻢ ﻣﻘﺼﻮر را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﯽ و ﻋﺼﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺮوط ﻻزم را دارﻧﺪ ﺑﻪ »اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﯽ اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ« ) ،(٦٥/١و »ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ« ک  (٥١/٠١ﻧﮕﺎه
ﮐﻦ.
) -٢ص .(٤٣ ،٣٧/

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

٣٣٩

ً
ﺳﭙﺲ دروغ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد«  ١آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺒﻼ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و ﻋﻠﯽس ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و آنھﺎ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽداد
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  ،٢و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺟﮫﺎﻟﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ
آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ او ﻣﻘﺪاد را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﮑﻢ ﻣﺬی ﺧﺒﺮ داد ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻧﺪاد .٣
و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »ﺟﺰء ﲨﻌﻪ ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ«  ٤از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ رواﯾﺖ

ﮐﺮده ﮐﻪ او را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد  ٥و او در ﻣﺴﻨﺪس اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی را از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎط ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﻣﻘﺪار ﺿﻌﻒ
اﺣﺎدﯾﺚ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮام اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
٦
و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ داود اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎدﺷﺎن ﺿﻌﻒ
وﺟﻮد داﺷﺖ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن در ﻧﺰد او آن
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از رأی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻼم اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .و در اﯾﻦ ﺷﮫﺎدت آﺷﮑﺎرﯾﺴﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺣﻤﺪ و اﺑﻮ داود
ﺑﺪون ﻣﻨﺎزﻋﻪ از اﻣﺎﻣﺎن ﻋﻠﻢ اﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﮕﻮﯾﺎن و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺰد آنھﺎ ﺑﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ
ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺎﻃﻞ ،ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﯾﺎ ﻣﺘﺮوک ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦھﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ راوی ﺻﺎدﻗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ در رﻓﻊ و
 -١أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٠٦/٥و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٥٣٥از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦس.
 -٢ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.
 -٣أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٢٧٧/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٣٠٣از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽس.
 -٤اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »ارﺷﺎد اﻟﻔﻘﯿﻪ« ) (٨٦/٢اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻦ ادﺧﻞ
ً
ﻓﺮﺳﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺳﯿﻦ  «...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﻦ ﻣﻘﺪاری از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدم ،و ﺷﻮاھﺪ و ﻃﺮق
ّ
آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاط ﻣﺤﻠﻞ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ّ » -٥
اﻟﻤﺴﻮدة« )ص  (٢٧٣/ال ﺗﯿﻤﯿﻪ ،و »أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ« ).(٨١/١
» -٦ﺷﺮوط اﻻﺋﻤﺔ« )ص  (٧٣/اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ،و اﺑﻮداود اﯾﻦ را در »رﺳﺎﻟﺘﻪ إﻟﯽ أھﻞ ﻣﮑﺔ« )ص  (٣٠/ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.

٣٤٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺳﻨﺎدش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ از
ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن ،ﯾﺎ ﺟﺮح راوی ﺑﻪ آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ  ،و دﻟﯿﻞ
ً
ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﮐﺜﺮا ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد .ﮐﻪ راوی
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺰد اﺻﻮﻟﯿﯿﺎن :راوی ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺎﯾﺶ
ً
ﺑﺮﺻﺤﯿﺤﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻣﺴﺎوی اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و ﻗﺒﻼ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« و ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻷﺻﻮل«
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺑﻌﻀﯽ ﺿﻌﻔﺎ اﺧﺘﯿﺎری و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺬھﺐ
ﺧﻮدش ﺑﻮده ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﮫﻞ و اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮده.
ﻣﻮﺿﻮع دوم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻌﻒ آن راوﯾﺎن ﮐﻪ از آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺧﺘﻼف
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺬھﺐ او واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و ﺑﻪ آن
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺳﺒﺐ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ...و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ً
ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﺎﻓﻈﺎن رخ داده اﺳﺖ ،و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی دوﺳﺘﺶ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ »ﺻﺤﯿﺢ« او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽس از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﺤﯿﯽ اﺳﻠﻤﯽ زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻓﺮد
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻮﺛﻖ داﻧﺴﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺎ او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ّ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در »ﺗﻤﮫﯿﺪش«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﺑﺮ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدن
و اﺑﻦ
اﺑﻮﯾﺤﯿﯽ ﺑﺠﺰ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﻣﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﭼﮫﺎر ﺗﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺎﻓﻆ  ٢ﺑﺎ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺶ )ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪی اﺳﺖ( ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ ،و ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،و اﺑﻦ ﻋﺪی ،و اﺑﻦ ﻋﻘﺪه  ،٣و ذھﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮة«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﯽ ﯾﺤﯿﯽ از
.(٦٥/٢٠) -١
» -٢ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل ـ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ« ) ،(٦٤-٦٣/١و »ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« ) ،(١٥٨/١و »اﻟﮑﺎﻣﻞ« )(٢/٧/١
و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﺑﻮاﻟﺒﺼﻞ در رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان آنّ » :اﻟﺮواﯾﺔ ﻋﻠﯽ اﻹﺑﮫﺎم ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم
ً
اﻟﺸﺎﻓﻌﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻔﺼﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ.
 -٣در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
»ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺑﻦ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ؛ ﺑﻪ ﺗﻮﺛﯿﻖ او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻣﺎ اﺑﻦ ﻋﺪی و اﺑﻦ ﻋﻘﺪه؛ ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮی از او ﻧﺪﯾﺪهام ،و در »ﻣﯿﺰان« ﺟﺰ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از آنھﺎ
ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.(/

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

٣٤١

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ،«.اﻣﺎ ﺟﻤﮫﻮر او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،و ﻧﻮوی ،و ذھﺒﯽ ،و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و ...او را ﺿﻌﯿﻒ
ّ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺎﻓﻌﯽ از اﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ زﻧﺠﯽ ﻣﮑﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او در
ﺗﻮﺛﯿﻘﺶ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد .٢
ً
٣
و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﮫﺎ
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ھﺎدیش از اﺑﻦ
اﺑﯽ وﯾﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺧﺘﻼف درﻣﻮرد او  ٤وﺟﻮد دارد ،و اھﻞﻋﻠﻢ رﺟﺎل
آناﺧﺘﻼفرا ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در »ﻋﻠﻮماﻟﺤﺪﯾﺚ« درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﻣﺮﺗﺒﻪھﺎﯾﺸﺎن و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن دو
ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮم :اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﻪ و اﺳﺘﺸﮫﺎد از آن ﺿﻌﻔﺎء رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ آﯾﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﻗﯿﺎس ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮرد رواﯾﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻣﺨﺎرق ﺑﺼﺮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ »ﺗﻤﮫﯿﺪش«  ٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺗﺠﺮﯾﺢ او وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺣﺪﯾﺚ را از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺮوف دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از او
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﭗ در ﻧﻤﺎز ،و
ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ«  ٦از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از رواﯾﺖ اﺑﻮﺣﺎزم ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺟﻠﯿﻞ از ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺻﺤﺎﺑﯽس اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.(٢٤٧/١) -١
 -٢و او :ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ زﻧﺠﯽ اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ ﻣﮑﯽ ﻣﺨﺰوﻣﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﻮد در زﻣﺎن او )ت  (١٧٩/ﯾﺎ ﺑﻌﺪ
از زﻣﺎن او.
 -٣ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮش ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ واﻗﺪ ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ھﺎرون ﺑﻠﺨﯽ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﺳﺪی.
»ﻣﻌﺠﻢ ﺷﯿﻮخ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻓﯽ اﻟﻤﺴﻨﺪ« )ص .(٣٢-٢٨/
 -٤در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ= :
= »اﺑﻦ اﺑﯽ وﯾﺲ در او ﻣﻘﺎل وﺟﻮد دارد« و آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺳﻢ÷ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺤﺶ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
ﻣﺼﻨﻒ در »اﻟﺘﻨﻘﯿﺢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن دو از اﺑﻦ ﺿﻤﯿﺮه ،و اﺑﻦ ﻋﻠﻮان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.:
.(٦٥/٢٠) -٥
.(١٥٩/١) -٦

٣٤٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،و ﻧﻮهاش ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
اﺣﮑﺎم و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آنھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﻦ اﺑﯽ ﺿﻤﯿﺮه  ١ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ او ﻣﺠﺮوح اﺳﺖ و رواﯾﺘﺶ ﻣﺮدود اﺳﺖ .٢
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻼﻟﺖ و ﻋﻈﻤﺘﺶ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎرﯾﺶ از أﺑﺎن اﺑﯽ ﻋﯿﺎش
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﺒﻪ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮل ﺧﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ
دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ :اﺑﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﯿﺎش اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .٣
و اﺑﻦ ادرﯾﺲ و ...از ﺷﻌﺒﻪ  ٤رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﻧﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از
آﺑﺎن رواﯾﺖ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده رواﯾﺖ ﮐﺮدن از او
ﺣﺮام اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺣﺮام ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﻃﻞ را از
ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﻧﮑﻨﺪ ،و رواﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﮐﺴﺎﻧﯽ
ً
ﮐﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﻌﺮوف ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺛﻮری از رواﯾﺖ ﮐﺮدن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻌﻀﯽ از

 -١او :ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺿﻤﯿﺮه اﺳﺖ ،و ﺗﻌﺪادی از ﻧﺎﻗﺪان او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ »اﻟﻤﯿﺰان«
).(٦١/٢
 -٢در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ:
»او ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺿﻤﯿﺮه اﺳﺖ ،ﻣﺼﻨﻒ اﯾﻦ را در »ﺗﻨﻘﯿﺤﺶ« ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر از اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ و اﺳﻄﯽ ،و ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ از اﯾﻦ اﺷﻌﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،واﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،از اﺑﻮدﻧﯿﺎ اﺷﺞ«.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ آن ﮐﺘﺎبھﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ از رواﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻈﻤﺘﺶ از
ﻣﯿﺴﺮه اﮐﻮل و ﻧﻮح ﺟﺎﻣﻊ ،و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻣﻦ ﭼﻘﺪر آﻧﺎن را ﺑﺸﻤﺎرم و ﺗﻮﺑﻪ آن
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ! )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ( اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﮕﻪ دارد«.
 -٣در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
»ﺷﻌﺒﻪ در ﻣﻮرد أﺑﺎن اﻓﺮاط زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهای؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ از آن ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻨﻮت ،و اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﻏﯿﺮ از آن ﺣﺪﯾﺚ از او رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
 -٤در ﭘﺎورﻗﯽ )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و از ﺳﻔﯿﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ
ﮐﻼمھﺎی راﺳﺖ و دروغ او را از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﮕﻪ دارد«.
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ﻣﺘﺮوﮐﺎن ﻧﮫﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ از او رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهای؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .١
ً
و اﯾﻦ از ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ ٌ◌ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺎھﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﻨﺎدش ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ آن اﻗﺘﺼﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،و
اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ً
ﺑﺪان ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﻮوی در ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن
را ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ را رواﯾﺖ ﮐﺮد
ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺶ ﺟﺎھﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺨﺎری ﺑﻌﻀﯽ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و ذھﺒﯽ آن را در »اﻟﻤﯿﺰان« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺮ
رواﯾﺖﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺷﻮاھﺪ و دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺰده اﺳﺖ و اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
٢
و اﯾﻦ از ﻇﺮاﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮط »ﻣﺴﻠﻢ« ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻮن راوی آن از راوﯾﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ
اﺳﺖ ،اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭼﮫﺎرم :و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ]ﭼﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ[ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻓﻈﺎن
ﻣﺆﻟﻒ دارای ﺳﻨﻦ و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﺳﺖ ،و ھﺪف آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮕﮫﺪاری ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای اﻣﺖ
اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺗﻮاﺑﻊ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧﻼﻓﯽ ﺑﻮد ﻣﺠﺘﮫﺪان در آن
اﺟﺘﮫﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و در رواﯾﺖ ﻣﺸﮫﻮری از ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و دوﯾﺴﺖ ھﺰار آن را ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .٣

) -١ص .(١٦٧/
 -٢ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ.(٢٦/١) :
 -٣اﻟﺴﯿﺮ.(٤١٥/١٢) :
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن از ﺗﻪ
دل ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ھﻔﺘﺎد ھﺰار آن ﺻﺤﯿﺢ ،و ﭼﮫﺎر ھﺰار آن دروغ ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ از او در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﺟﻮاب داد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪم آن را ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﻨﺠﻢ :و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ او ،و ﯾﺎ از ﻃﺮف
اﺳﺘﺎداﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و ﺑﺴﯿﺎری از
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ.
ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان«  ٢از ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  ٣رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﯿﺼﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﺮﮔﺰ
آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯿﺪ؛ ﺑﺪان ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و اﺳﺘﮑﻤﺎل ﻋﻠﻢ را
آﻣﻮﺧﺖ ،و ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزد در ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ در ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ از ﺳﻪ اﻣﺎم دﯾﮕﺮ اھﻞ
ﺳﻨﺖ آ ﮔﺎھﺘﺮ و ﻣﺘﺒﺤﺮﺗﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در آنھﺎ و اﺟﺘﮫﺎداﺗﺸﺎن ﺧﻠﻞ و ﻋﯿﺒﯽ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚھﺎی اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ
ﻋﻄﺎء و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و اﺑﻮ ﻗﻼﺑﻪ و اﺑﻮﻋﺎﻟﯿﻪ ﻗﻮیﺗﺮ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﺣﺪﯾﺚھﺎی اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ از ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آنھﺎ
ﻧﺎدان ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻓﻈﺎن  ٤از ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ
از ﺟﺎھﻼن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد و اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺧﻠﻞ و ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ،
و اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺣﺪﯾﺚ از وی ﺣﺎﻓﻆﺗﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ او ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ از او ﻓﺎﺿﻞﺗﺮ و ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
 -١اﻟﺴﯿﺮ.(٣٧٣/١١) :
 -٢اﻟﺴﯿﺮ.(١٧/١) :
 -٣اﻟﻤﺠﺮوﺣﯿﻦ.(١٨٥-١٨٤/١) :
 -٤ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ او را در »ﺣﺪﯾﺚ« ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺿﻌﻒ در اﻣﺎﻣﺘﺶ ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و ﺑﻐﯿﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

٣٤٥

ﭼﻮن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ و داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ
ﻧﺒﻮد ،و ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ در ﻓﻘﻪ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﻓﺮاﺋﺾ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ در ﻗﻀﺎوت
و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ در ﻗﺮاﺋﺖ از ھﻤﮥ اﺻﺤﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ آ ﮔﺎه و ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﻠﻔﺎء از ھﻤﻪ
اﺻﺤﺎب ﻓﺎﺿﻞﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﭘﺲ از اﯾﻦ؛ ﻓﻀﻞ و ﻣﺤﺴﻨﺎت ،ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ
ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ذھﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺜﺎل وی ﻣﻌﺬور
١
ھﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش ھﺴﺖ ﺑﺮ او ﻟﻄﻤﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و در ﺧﻄﺒﻪ »اﻟﻤﯿﺰان«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺪی و ﺑﯽادﺑﯽ ﯾﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن آﻧﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﻮار در اﺳﻼم و در دلھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ از ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﺎن زﯾﺎﻧﯽ
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دروغ و اﺻﺮار ﺑﺮ ﺧﻄﺎی زﯾﺎد ،و ﺗﻼش در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن زﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ .و اﻧﺴﺎن اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻟﻐﺰش و ﮔﻨﺎه دارد وﻟﯽ
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺪارد.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ! ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ ﺑﺎ ادب و اﺣﺘﺮام از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرگ ]ﭘﯿﺮوی
ﺷﺪه[ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎم آنھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن داﻧﺎ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺎﺗﺮ از ﺧﻮدش را ﺑﺎ ادب و
ﺗﻮاﺿﻊ و ﺑﺰرﮔﯽ و وﻗﺎر ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش اﻣﺎﻣﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻗﺮار ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و ﻣﺎ را از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺒﮫﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ]ﭘﯿﺸﻮای ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ در اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ آﺷﮑﺎرا ﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ
اﻣﺎﻣﺘﺶ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ھﺪف ﻣﻦ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ :ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻓﺮاوان و دﻓﺎع از آ ﮔﺎھﯽ وﺳﯿﻊ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﻨﻈﻮرم ﺑﯿﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﻧﺎ ﻣﻌﯿﻦ و ﺟﻠﻮه دادن ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﺶ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن »اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ« از اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ و واﻻﺗﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﮫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرش
ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺗﻌﺮﯾﻒ و وﺻﻒ اﺳﺖ
وھﻢ و ﮔﻤﺎن دوازدھﻢ
.(٣-٢/١) -١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

»ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﯿﭽﺎره ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن زﯾﺮک و ھﻮﺷﯿﺎرﻧﺪ ،و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ ھﻮﺷﯿﺎری آﻧﺎن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ﻧﺎﺗﻮان ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ /و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و اﺑﻠﮫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن آﻧﺎن در ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻼش و
ﻣﻤﺎرﺳﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚﺷﻨﺎﺳﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را در
رﺳﺎﻟﻪ دوﻣﺶ  ١در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻗﺼﯿﺪهای ﮐﻪ اوﻟﺶ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﮔﺮان درآﻣﺪ و ﺷﺪ ھﺴﺘﻨﺪ
و ﺳﺮزﻧﺶ »ﻣﺤﺒﺎن« را ﺗﮑﺮار و ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺰت و ﺷﺮف ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﻓﺎع از
اﻣﺎﻣﺎن ﭼﮫﺎر ﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﺎﻣﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورم :ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺳﺨﻦ »ﻣﻌﺘﺮض« در اﯾﻨﺠﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎوهﮔﻮﺋﯽ ،و ﻟﻐﺰش ﻗﻠﻢ ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ و داﻧﺶ اﺳﺖ ،و ﺷﺒﮫﻪ ﻣﮫﻤﯽ در آن
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ادب ﺷﻮد ،و ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﻟﻒ :اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺪﻋﺖ ،و ﺧﻠﻒ و ﺳﻠﻒ ،و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و اﺻﻮﻟﯿﻮن ،و ﻧﺤﻮﯾﺎن و ﻟﻐﺖ
ﻧﻮﯾﺴﺎن ،و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی »ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ« ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﮔﻔﺘﺎر را ﺑﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺑﯿﻨﺶ و ﻋﻘﯿﺪه ھﺮ ﻣﺬھﺐ را ﺑﺪون ﺗﻤﺴﺨﺮ ،و دروﻏﮕﻮﺋﯽ،
و ﺟﺴﺎرت و ﺑﯽادﺑﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و زﺑﺎﻧﺸﺎن را از ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ و ﺑﯽادﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻟﻔﺎن »ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ« ﻧﯿﺰ
ﺑﺪﻋﺖھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺬھﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ادب ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎنھﺎی آ ﮔﺎه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯽادﺑﯽ و ﺳﻔﺎھﺖ از ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ ﺑﺪور اﺳﺖ .و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ و ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آن در ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺟﮫﺖ ﻧﺼﺮت اﻣﺎﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
ْ
َ
ُ
ا� ْه َر ب ُّ
﴿ َ� ُ� ُّ
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ا� ْ َ
السوءِ م َِن الق ْو ِل إِ� َم ْن ظل َِم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۴۸ :
ِ

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ) (٣٢/١ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻼﻣﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﮐﻮع

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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»ﺧﺪا اﻓﺸﺎی ﺑﺪیھﺎی دﯾﮕﺮان را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﺟﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ]ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﺮای دﻓﻊ ﺳﺘﻢ ،اﻓﺸﺎی ﺑﺪیھﺎی ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ[«.
ﻣﺬﻣﺖ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و اﻫﻞ او:

ب :ﺷﻤﺎ »ﻣﻌﺘﺮض« ﻧﺎداﻧﯽ و ﺟﮫﻞ اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ را در اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﻋﻠﻮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮرت از ﻋﻠﻮم :ﻋﻠﻢ »ﺟﺪل« و ﺗﻔﮑﺮ در ﭼﯿﺰھﺎی رﯾﺰ اﺳﺖ ،و
و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ادﻋﺎ در آن ﻓﮫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ،
و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ و اوﻟﯿﺎء و ﻣﻘﺮﺑﺎن ،و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،و
ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ،در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ھﺮ ﮐﺴﯽ از
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺪور ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﻠﻮب اھﻞ ﺟﺪل ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮔﻤﺮاه و در ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﻼھﺖ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﯿﺎﻧﯽ »ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن زﯾﺪﯾﻪ« ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺷﺒﮫﻪ ﮔﻤﺮاه
ﺷﺪ ،و از ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،و ادﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺳﺨﻦ وی از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ  ،١و ﮔﺮوھﯽ ﮔﻤﺮاه از
زﯾﺪﯾﻪ از وی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺬھﺒﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ »آ ﮔﺎه
ﺑﻮدن در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺟﺪل« ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاھﯿﺶ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺟﺪل ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎن
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ اﻓﻀﻞﺗﺮ اﺳﺖ ،و
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم اﻓﻀﻞ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از اﯾﻦ ﻻزم
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻓﻀﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺗﺮ ھﺴﺘﻢ ،و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ رد ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺬاھﺐ و آﺋﯿﻦھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﻗﺮآن ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻗﺮآن ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ!!
ﭘﺲ اﮔﺮ »ﻣﻌﺘﺮض« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ،
و ﮐﻔﺮﯾﺎت را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و راوﯾﺎن را ﻣﺴﺨﺮه
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ از آن ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوری ﮐﻨﺪ ،و روش ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ؛ ﺑﺮاﯾﺶ

» -١رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻋﻘﻠﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦﻃﻮری
ﺟﺴﺎرت ﻧﻮرزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ رواﯾﺖ از :ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻣﯿﺮ «/ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در ﮐﻼم اﻣﯿﺮ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد :ھﺮ ﮐﺲ ]در ﺗﺮک ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﺪﻟﯿﺎن[ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
ﺻﺤﺎﺑﻪ ،و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺣﺘﺮام و ادب و ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ.
ای آدمھﺎی ﺗﯿﺰھﻮش و زﯾﺮک ،ھﻢ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ!؟ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﯽارزش اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﺎﺧﺖ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ذاﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ]ﻧﻪ ﮐﻢ و ﻧﻪ زﯾﺎد[
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻤﺎن
دارد ،و ﺑﻪ آداب دﯾﻦ ﻣﺰﯾﻦ اﺳﺖ ،و در ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﻔﮑﺮ در دﯾﻦ و ﺟﺪل
ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :ﻧﺎداﻧﯽ و ﺟﮫﻞ از اﻓﻌﺎل ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل و ﻗﺼﺮ و ﺳﯿﺎھﯽ و ﺳﻔﯿﺪی ،و ﺣﺴﻦ ﺻﺪا
و زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﻤﻮاره ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ زﯾﺎد از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻧﺴﺐ و ﺷﮫﺮ
آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﮫﻤﺖ زدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎدت آدمھﺎی اﺑﻠﻪ اﺳﺖ.
و ھﺮ آدم ﻣﻨﺼﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ در ھﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ]ﮐﻪ ﻣﺮز و ﻧﺴﺐ و ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﺎن را ﮔﺮد
ﻣﯽآورد[ آدمھﺎی زﯾﺮک و ﺗﻨﺒﻞ ،و ﺳﺨﯽ و ﺑﺨﯿﻞ ،و ﺷﺠﺎع و ﺗﺮﺳﻮ ،وﺟﻮد دارد ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﺑﺖ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ََُْ ْ َ ْ َ ُ َ
َََ َ ْ ُ َ
﴿أف� �عقِلون﴿ ﴾٤٤و��تم �علمون] ﴾٢٢اﻟﺒﻘﺮة.[۴۴ -۲۲:
ً
د :رﺳﺎﻟﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺮ ﺧﻮدش و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﻼھﺖ ﻧﺪا ﻣﯽزﻧﺪ.
و اﮔﺮ او اھﻞ ﻏﻮص در ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎ ﺑﻮد ،و دارای ذھﻦ روان و اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ﺑﻮد،
اﺛﺮ آن در اﺳﻠﻮبھﺎﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد و ﭘﺮده از روی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻠﻮﺗﮕﺎھﯽ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻮﺳﻪزدن ،و ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﺲ از ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ای ﻓﻼﻧﯽ!! ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را
واداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ را ﺑﻪ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺻﻮف ھﺴﺘﯿﺪ ﻟﮑﻪدار ﮐﻨﺪ؟!
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ:

ھـ :ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ )آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( ﻣﺪﻋﯽ ذﮐﺎوت و زﯾﺮﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و
درﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ درﺑﺎره ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎور دارﯾﺪ( ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻤﺎرﺳﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و در ﭘﯿﺮوی ﻣﺤﺾ از ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺼﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

٣٤٩

اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﭘﺪران و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﺗﻌﺼﺐ دارﻧﺪ ،و از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دروﻧﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻘﺎرت آﺧﺮت ﮔﺮدد ،ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ و ﻓﻼﺳﻔﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ،و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ،
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ،و ﺷﺪت ﻏﻮص در
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎی ﺣﺴﺎس ،ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺮھﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎی
ﻓﻼﺳﻔﻪ )ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ( دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪارد و در
ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ادﻋﺎی »ﻣﻌﺘﺮض« ﻧﯿﺰ در ذﮐﺎوت و زﯾﺮﮐﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪاﻧﺪ(
اﯾﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ آﻧﺎن رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ ،و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺸﺎن ﮔﻤﺮاه ھﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﭘﺲ آﻧﺎن را ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺎ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﺴﺎد آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﯽﭘﻨﺪارد
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎی ذھﻦھﺎ ،و رﺟﻮع در ﺻﺤﺖ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در
ﻋﻠﻢ ﺑﺮھﺎن ،ﭼﻮن ﺳﻘﺮاط »ﻣﻌﻠﻢ اول« ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮبھﺎ ھﺪاﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﺎن درﻋﻠﻮم ﯾﻮﻧﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ای ﻓﻼﻧﯽ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ھﺪاﯾﺖ
ﯾﺎﻓﺖ؟ ام دردأ ،ام ﺳﻠﯿﻢ ،ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﯾﻠﺪ ،ام ارﺳﻄﺎﻃﺎﻟﯿﺲ و اﻓﻼﻃﻮن ،و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ؟
ای »ﻣﻌﺘﺮض« ﭘﺲ از اﯾﻦ :ﺗﺮازوی ﮐﻪ ﺑﺎ آن اھﻞ ﻋﻠﻢ و ذﮐﺎوت ،و اھﻞ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ را
ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻦ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻓﻼﺳﻔﻪ را ﺑﺮﺗﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ؟
راه ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻘﻂ در ﭘﯿﺮوی ﻧﻘﺶ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺳﻠﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

و :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دوره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ اﻣﺖ واﺣﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ،و در زﻣﯿﻨﻪ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺳﻠﻒ
ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻨﮫﺎ راه ھﺪاﯾﺖ و روش ﺣﻖ و درﺳﺖ در دوره آﻧﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻت ﺷﺪﯾﺪ و درون و ذھﻦ از ﺷﻤﺎ ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺪﻧﺪ

٣٥٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و در ﭼﯿﺰھﺎی رﯾﺰ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪﯾﺪ ،ھﻔﺘﺎد و دو دﺳﺘﻪ از ھﻔﺘﺎد و ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺟﺰ  ۱/۱۰و ﮐﻤﺘﺮ از آن از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ!!
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ :ادﻋﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن را ]ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ[ ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارﻧﺪ ،و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ده ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ،
و ﻧﻪ ﺑﺎ ھﻢ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎء
ﻓﺴﻖ دارﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن درﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ
ﻓﺴﻖ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ درﺑﺎره ﻓﺴﻖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦﺷﺎن را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و در ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوان اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ،و ﭘﯿﺮوان اﺑﻮ ھﺎﺷﻢ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﮔﻤﺮاه ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺸﯿﻮهای
ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ آﺧﺮی ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﻧﺰاع ﺑﺰرگ ،و اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻖ ،و
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﺮازوی ﻋﺪاﻟﺖ دارﻧﺪ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ]ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ دوری از آن ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ[ ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن از آن ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﻐﺾ ،اﺧﺘﻼف ،ﮐﯿﻨﻪ ،ﻋﺪاوت ،ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﻓﺎﺳﻖ
داﻧﺴﺘﻦ ،و ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ« ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وارد اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺑﯽادﺑﯽ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن :اﺳﻮه و ﭘﯿﺸﻮای
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،و اوﻟﯿﺎ و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ز :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ و ﺑﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی
و ﺗﻔﻮق دارﯾﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آن ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ ،و ﺷﻨﺎﺧﺖ
آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ]ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ً
ﻋﻠﻮم[ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده و ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ:
زﺷﺘﯽﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﺘﺪﻋﯿﻦ:

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺎدر و ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ
ﺟﻤﯿﻊ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل اﺳﺖ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﻦھﺎ و اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺪون ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻋﻠﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ »از
اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﭘﺎکﺗﺮ ،و ﻋﻘﻞ راﺟﺢﺗﺮ ،و دﯾﻦ اﺳﺘﻮاﺗﺮ ،و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ«
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﻼھﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪی ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦ رھﺒﺮاﻧﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪا ﺑﻐﯿﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ذاﺗﺶ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺼﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰی را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺷﯿﺎء در ازل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
آﻓﺮﯾﻨﺶ دوﺑﺎره ذات ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺐ ذاتھﺎی ﺛﺎﺑﺖ در ازل ﺑﻪ
ﺻﻔﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ ،و در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ)ﺻﻔﺖ وﺟﻮد( ﻧﺪارد ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺻﻔﺖ وﺟﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻔﺎت در ﻧﺰد آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،و از اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ھﺮ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم رﻧﮓھﺎ و ﻃﻌﻢھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﭘﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ،ﭼﻮن ﺻﻔﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺣﺎدث ﺷﺪن
ﺿﺪش ﺑﺮ آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .و ﺧﺪاوﻧﺪ »ﺑﺎ ارادهای ﺣﺎدث و ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺟﻮدی
ﮐﻪ ﻋﺎرﺿﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ در ذات ﺑﺎری و ﻧﻪ در ﻏﯿﺮ او ﺣﻠﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
و در ﻋﺎﻟﻢ و ﺧﺎرج از آن داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ« اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺟﺒﺎت ﻧﻈﺮ در
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻈﺮ در ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﮏ در او ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺷﮏ در ﺧﺪاوﻧﺪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﺟﺐ ﺟﺰ ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎم و ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﺸﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺸﯿﻮهای ﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﺮدن در ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش دارد و ﺗﺮک آن ﻋﻘﺎب
دارد ،و وﺟﻮب ﺷﮏ در ﻣﺪت زﻣﺎن »ﺷﮏ« اﺳﺘﻤﺮار ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ در واﻗﻊ
ﻧﻤﺎزھﺎ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺒﺎدات در ھﻨﮕﺎم ﺷﮏ ﮐﺮدن ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺣﻼل اﺳﺖ ،و
در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺗﺮک واﺟﺒﺎت واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻤﺎم
ً
ً
واﺟﺒﺎت ذاﺗﺎ واﺟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﯿﺰ ذاﺗﺎ ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ آن
را واﺟﺐ ﯾﺎ ﺣﺮام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻼل ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ او ﻓﻘﻂ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﻔﺘﯽ ﻧﺰد آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺴﺎوی
ھﺴﺘﻨﺪ.

٣٥٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﺮزش
ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﻓﺮدی ﻣﺮﺣﻤﺖ و ﻟﻄﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺴﯽ را
ﺑﯿﺎﻣﺮزد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوی واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼف آن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
زﯾﺎدﺗﺮ از داﻧﻪ ﺧﺮدﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن و ھﺎﻣﺎن و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺟﺎوﯾﺪان
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ اﯾﻦ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن دﯾﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﺌﻪ اﺳﺖ و از »ﻓﺮﻗﻪ ﻧﺎﺟﯿﻪ« ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ و ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن »اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ« و ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
و ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺑﻐﺪادی آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ و اراده ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ! اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﮐﻪ او ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺎ اﺳﺖ ،و ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﻓﺮوع دﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از »زﻧﺎن ،و ﺑﺮدﮔﺎن و
ﺟﺎرﯾﻪھﺎ و آدمھﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰ« ﺣﺮام اﺳﺖ .و اﺟﺘﮫﺎد در ﺣﻮادث و ﺷﻨﺎﺧﺖ ادﻟﻪ آن ﺑﺮ
آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن اﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻠﺨﯽ » ١إﻣﺎم اﻟﺒﻐﺪادﯾﺔ« در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻘﻠﯿﺪ را اﺟﺎزه داده اﺳﺖ .و اﯾﻦ از ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
»در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﺎﻗﻼن اﺻﻞ از ﻓﺮع ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ« ﺗﻘﻠﯿﺪ در اﺻﻞ دﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽدادﻧﺪ وﻟﯽ آن را در ﻓﺮع دﯾﻦ ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻟﻄﻒ و ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎه ﺷﺮﻋﺎ و ﻋﻘﻼ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﮐﺶ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد آﻣﺮزش ﭘﯿﺶ از
وﻋﯿﺪ از ﻋﺎﻗﻼن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻣﺬھﺐ ﺑﻐﺪادﯾﻪ و ﺑﮫﺎﺷﻤﯿﻪ ،زﯾﺮا
ﺑﮫﺎﺷﻤﯿﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺒﻞ از وﻋﯿﺪ ﻋﻘﻼ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻐﺪادﯾﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ]از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
ً
دﯾﻨﯽ[ ﻋﻘﻼ و ﺷﺮﻋﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻗﯿﺎس و ادﻟﻪھﺎی ﻇﻨﯽ ﺣﺮام
اﺳﺖ ،و ﺷﮕﻔﺖﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻇﺎھﺮﯾﻪ را ﺣﻘﯿﺮ و ﭘﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻐﺪادﯾﻪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮﯾﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﯿﺎس را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻐﺪادﯾﻪ ھﻢ ﻗﯿﺎس و ھﻢ
 -١ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻌﺒﯽ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ،ن ) (٣١٩ھ ،اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ) (٣٨٤/٩و
وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ).(٤٥/٣

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت را ﺑﺎ ھﻢ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه آنھﺎﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺼﻮرت اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﺑﺎﻃﻞھﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎدهﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮرم! ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﻣﻤﺎرﺳﺖ
ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ذھﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﺑﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﺗﻬﻤﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪھﺎی زﯾﺎدی ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﺎ
ھﻢ دارﻧﺪ.
در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ:
 -۱ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺮﺟﺌﻪ و
ﻧﺎﺻﺒﯽ و ﮐﺮاﻣﯿﻪ و ﻣﺸﺒﮫﻪ و ﺟﺒﺮﯾﻪ و ﺣﺸﻮﯾﻪ« ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻧﺎدر و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ آﻧﺎن را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ آﻧﺎن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ ،و ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ درﺑﺎره ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر و اھﻞ
ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ آﻧﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ را
ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﮔﺮ آن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻨﮫﺎ وھﯿﻤﺎت و ﺧﺮاﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و
زﯾﺪﯾﻪ از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪه آن را ﮔﻤﺮاه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از زﯾﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﻓﻀﻞﺗﺮ
اﺳﺖ و اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :از ﺷﺮوط اﻣﺎﻣﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ.
ﺷﺮط اﻣﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻄﺮﻓﯿﻪ از ﺑﻐﺪادﯾﻪ »ﺟﺰو ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ«
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ دارد و
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺎر اﻧﺴﺎن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻐﺪادﯾﻪ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﻼ ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻗﺎدر و
ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت در آﺧﺮت ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﮑﻨﺠﻪ آنھﺎ
زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از آن دوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐھﺎی ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﮫﻤﺖ زده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
ﻣﺬھﺐھﺎی ﻧﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﮫﻤﺖ زده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

 -۲ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺳﺎﯾﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ آن ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،و ھﺮ ﮐﺪام »از
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮ روش ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ رﯾﺰ و ﺣﺴﺎس ،و ﺗﻼش در اﺧﺘﺮاع ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﯿﺴﺖ« ﻣﺼﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ :ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻘﯿﺪهای را »ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺒﻮده ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻨﻤﻮده ،و ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ در ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دارای ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮ راه و روش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ درﺑﺎره ﻓﺎﯾﺪه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺤﺪﺛﯽ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورد ،از روی ﺻﻼﺑﺖ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ از روی
ﺗﺮاوش ذھﻨﯽ و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ای ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻦ
ﺷﺪ ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ

ھﺸﺘﻢ» :از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮزﻧﺶھﺎ« ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ھﺮ ﻓﺮﻗﻪ و ﮔﺮوھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮﯾﺎن و
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺻﻔﺖ واﻻﯾﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻪ
»ﻣﻌﺘﺮض« ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﻮد و ﺗﺮک ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺬھﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺎدان و ﺳﻔﯿﻪ اﺳﺖ،
ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﺑﯽارزش ﮐﺮدن »ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ« ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺖ ﺑﺮﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﻣﺘﺼﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رد ﺑﺮ اوﺻﺎف ﺧﻮب و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ اوﺻﺎف ﺧﻮب ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻏﻔﻠﺖ زدن اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻋﺎﻗﻼن و ﺑﺎھﻮﺷﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ذم و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ از اﺑﻠﮫﯽ ﻣﻮﻣﻨﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ اﺳﺖ!!.
اﻫﻞ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ آن ﺣﺮﻓﻪ آﮔﺎه و داﻧﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻧﮫﻢ :ﺻﺎﺣﺒﺎن ھﺮ ﻓﻦ و ﻋﻠﻤﯽ از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﻖ
ﻣﺴﻠﺘﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای
آﻧﺎن ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺻﻮل ﻋﻠﻢﺷﺎن را ﺑﺮای آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ آن را
آﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻓﺎﯾﺪهھﺎی آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﮑﺮی را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ،

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
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ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮک ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺎداش دادهاﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻢ و آداب ﻋﺎﻟﻤﺎن :در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش
ﺑﺮای اﺳﺘﺎدان و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن درس را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺻﺎﺣﺒﺎن ھﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ،و »دﻻﯾﻞ ﺳﺮﮔﺮدان در ﺑﺰدﻟﯽاش اﺳﺖ«.
دھﻢ :ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ »ﻣﻌﺘﺮض« »در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮھﺮ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی آﻧﺎن ﺑﮫﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻗﺪم را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻠﻮم آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﺗﻔﺴﯿﺮش ﭘﺮ از رواﯾﺎت آﻧﺎن اﺳﺖ ،و
آ ﮔﺎھﯽ وﻟﯽ از ﺳﯿﺮه و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رھﺒﺮان آﻧﺎن اﺳﺖ« آﻧﺎن را ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭼﻘﺪر ﺷﺮم آور اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﭙﺎس ﮔﺬار ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
آﻧﺎن را ﺗﻤﺴﺨﺮ و اﺳﺘﮫﺰاء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ از ﻋﻠﻮم آﻧﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎز ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آدمھﺎی
آزاده ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ای ﺑﯽﭘﺪر آﻧﺎن را ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﮑﻦ
و ﮔﺮﻧﻪ ﺟﺎی را ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﻦ.
ﯾﺎزدھﻢ :ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎھﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ در آن زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎداﻧﯽ و اﺑﻠﮫﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻟﻐﻮﯾﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﯿﻞ
و ﺳﯿﺒﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺘﺮا و دروغ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ از ﮐﻢ ﻓﮫﻤﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ آﻧﺎن ﻧﮑﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ رھﺒﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﭼﻘﺪر ﺷﺮمآور اﺳﺖ ﺳﺨﻨﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه  :١ﺗﮑﺒﺮ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
 .١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(91
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

دﻓﺎع از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ

دوازدھﻢ :ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺪﯾﻨﻪ »دار
اﻟﮫﺠﺮة« ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ /دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎدان ،و ﺳﺮﮔﺮدان،
ھﺴﺘﯿﺪ ،و ﺷﻌﻮر ﻧﺪارﯾﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﻣﻐﺰ و زﺑﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آراء ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ :ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﺷﯿﺦ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮش زاﻧﻮ
زدهاﻧﺪ ،و در رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﻮار
اﺳﺖ .١
و آﻧﻘﺪر آﯾﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ درﺑﺎره ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤﺎء و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزان آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﻤﻪاش را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮫﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎلھﺎی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮای
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی  ٢درﺑﺎره ﻓﻀﻞ و ﺑﺰرﮔﻮاری ﻋﻠﻤﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و اﯾﻦ درﺑﺎره
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ درﺑﺎره ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدھﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺲ ای آدم
زﯾﺮک و ﺑﺎھﻮش! درﺑﺎره ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم ،و اﻣﺎم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺎرﺗﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺷﻤﺎ »ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻧﮑﻮھﯿﺪن ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﻧﻘﺼﺎن
اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎﻗﻞ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺑﻠﻪ و ﻧﺎدان اﺳﺖ و ﻏﯿﺮه.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻋﺎﻟﻤﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺘﺎره آﻧﺎن اﺳﺖ« ای آدم ﺗﯿﺰ ھﻮش ﭼﮕﻮﻧﻪ ذھﻨﺖ ﺗﻮ را
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد »ﮐﻪ ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺮده را از ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ دارد و
ﭼﮫﺮه ﻓﺮﯾﺒﮑﺎرت را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ« ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺷﻌﺮ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖس در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :٣
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :آﯾﺎ او را ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻄﺮاز او ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ) (١٢٠/٥ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(٢٧٨١
 -٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ) (١٩٦/٥اﺑﻮ داود ) (٥٧/٤ﺗﺮﻣﺬی.
 -٣دﯾﻮان ﺣﺴﺎن ).(١٨/١

ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره دﻻﻟﺖ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

ﭘﺲ ﺷﺮ و ﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ ھﺮ دو ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ

٣٥٧

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
ﺳﯿﺰدھﻢ :ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﻔﺎت و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ،و ﺣﺬر دادن از ﻏﻮﻃﻪ وری در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﮐﺎوت و ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻧﻮوی اﯾﻦ را از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ً
ﻗﺒﻼ در »وھﻢ ﻧﮫﻢ« آوردﯾﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ١ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن آن را
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
رﺟﻮع ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ از ﺑﺤﺚ و ﺳﺨﻦ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم

اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم  ٢درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪه ﻋﻠﻢ
ﮐﻼم« :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻓﺎﺋﺪه ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ و ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را از اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺣﺸﻮی ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
دﺷﻤﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ را از ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ،و ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ و وﺻﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن آن را ﮐﻨﺎر
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ،و از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم دوری ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻌﻤﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ
ﮐﻼم ﻣﺴﺪود اﺳﺖ.
آری ،ﻋﻠﻢ ﮐﻼم از ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ در
ﭼﯿﺰھﺎی آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻓﮫﻢ و درک آن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﯿﺎز دارد.
و ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »اﳌﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل واﳌﻔﺼﺢ ﺑﺎﻷﺣﻮال«  ٣ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﻧﮑﻮھﺶ

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻻﯾﻞ آن ﻣﻔﯿﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
.١٩/٣ -١
 -٢اﺣﯿﺎء ).(٣٥-٣٣/١
 -٣ص .٢٤

٣٦٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻳﲈن واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ«  ١ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ را ﮐﻨﺎر ﻧﮫﯿﻢ

ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﻏﺰاﻟﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻗﺒﻞ و
ﺑﻌﺪ از ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﺴﯽ زﯾﺮک و ﺑﺎ ھﻮشﺗﺮ از او ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و اﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻠﺨﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻤﻘﺎﻻت«  ٢ﺑﺤﺚ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻘﯿﺪه
آﻧﺎن را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
و اﻣﺎم ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ »ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ زﯾﺪﯾﻪ و ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی« ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم
را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﺎدات« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺤﺴﻨﯽ » ٣از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻮد« از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم
دوری ﮐﺮد و ﻣﺮدم را از آن ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ ،و اﺷﻌﺎری را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺮوده اﺳﺖ ،از
ﺟﻤﻠﻪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﻌﺎر :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
و ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻧﻈﺮ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ
و ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را در زﻣﯿﻨﻪ
ﻃﻮل ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ زﯾﺒﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
و ﺑﯽﻧﯿﺎزی اﺳﻼم را ﭘﯿﺶ از ﺣﺪوث آنھﺎ
از ھﺮ ﻗﻮل ﺣﺎدث و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهاﻧﺪ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ( ﭼﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ
آﯾﺎ در دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج و اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﻧﻘﺺ ھﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻧﻘﺺ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدﻧﺪ

 -١در ﻗﺎھﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ اﻟﻮﻋﻆ و اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ« ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٢در ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ) (١٧٨٢/٢ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣ﺷﺎﯾﺪ او :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻔﯿﻒ ﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ اﻟﺤﺴﻨﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺳﺎل  ٦٨٢ھﺠﺮی ﺑﺎﺷﺪ »ﻓﮫﺮس
اﻟﻤﮑﺘﺒﻪ اﻟﻐﺮﺑﯿﻪ« ص  ٧٨٩و »ﻓﮫﺮس ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻻوﻗﺎف« .٧٣٨/٢

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ

٣٦١

آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا آن را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد
ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﮑﻢ
ﺳﻮاک را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر دﯾﻨﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻦ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺳﺨﻨﺶ را آﺷﮑﺎر و ﮔﺎھﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﮔﺮ در اﺟﻤﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ھﺴﺖ
ﭘﺲ ﺗﮑﻠﻒ را ﺟﮫﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رھﺎ ﮐﻦ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺲ از ﻣﻨﻊ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری
ھﺮﮔﺰ ھﺪاﯾﺖ را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﺮد
ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ »ﻗﻮل ﺣﺎدﺛﯽ« را
ﺗﺎ ﻣﺮدن ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش
١
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل در راه ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮ )ﻋﻠﻢ ﮐﻼم( ﺗﻼش ﮐﺮدم
و ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪم
آﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮدن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ
ﺑﺪان ای ﭘﻮﺷﻨﺪه ﺳﺮ ﻣﺼﻮن
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم داﻧﻪ ﺗﮫﻤﺖ و اﻓﺘﺮا اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل در ﺣﺴﺮت ﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪ
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪﯾﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺳﺮودهھﺎی در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺷﺮح »ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ« آورده اﺳﺖ:
آدمھﺎی ﻋﺎﻗﻠﯽ در )ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم( ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺟﺰ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﻔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ
و ﺧﺴﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ
و ﭼﯿﺰی را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و اﺛﺮی ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .٢
 -١اﯾﻦ ﺑﯿﺖھﺎ ﭘﺲ از اﺷﻌﺎر اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و ﺷﻌﺮ اﺑﯽ ﺣﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺆﻟﻒ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«
) (٦٠/٤ﺑﻪ اﺑﯽ ﺣﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ.
 -٢دﻧﺒﺎﻟﻪ آن ﻓﻠﺤﯽ اﻟﻠﻪ اﻷوﻟﯽ زﻋﻤﻮا  /إﻧﮏ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  /ﮐﺬﺑﻮا أن اﻟﺬی زﻋﻤﻮا  /إﻧﮏ اﻟﻤﻌﻠﻮم
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  /ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻗﻮة اﻟﺒﺸﺮ.
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و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و از ﻣﻠﺖھﺎی ﮐﻪ ھﻢ دﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از آنھﺎ ﻃﻠﺐ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدهام
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
و در دھﻠﯿﺰ و ﺻﺤﺮا ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهام
و در درﯾﺎ ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪهام
اﻣﺎم ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ رازی »اﻣﺎم ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن« در وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :١
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺰرگ در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اوﻗﺎت ﻋﺮوج او را ﺛﻨﺎ ﮔﻮ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اوﻗﺎت ﻣﺸﺎھﺪه ،ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺪوث و اﻣﮑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،و او را ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻻھﻮت و اﻟﻮھﯿﺖ اوﺳﺖ »ﭼﻪ آن را ﺑﺪاﻧﻢ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﻢ« ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ﺧﺎک و ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ....و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روش ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻣﻨﮫﺞ
ﻓﻼﺳﻔﻪ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم ،اﻣﺎ ﺳﻮدی را ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺪﺳﺖ آوردم در آن ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ،
ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ را ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺴﭙﺎرد ،و از ﺗﻌﻠﻖ و
ﺗﻔﮑﺮ در وارد ﮐﺮدن ﻣﻌﺎرﺿﺎت و ﻣﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﻼع از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮی در اﯾﻦ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ و راه ﻣﺒﮫﻢ »ﻋﻠﻢ ﮐﻼم« ﻣﺘﻼﺷﯽ و ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و در وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪاش ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎور دارم ،و از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮاﺳﺘﺎرم اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻌﺮی را ﺳﺮوده اﺳﺖ:
ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ھﻤﮕﯽ از آن ﺧﺪای رﺣﻤﺎن »ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ« اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ و ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻏﯿﺮ او در ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎک و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺧﺎک »اﻧﺴﺎن« ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ
 -١ﻣﻮﻟﻒ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«  ٥٩/٤ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ در »ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء« و ذھﺒﯽ در
»ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﻼم« وﻓﯿﺎت )) (٦٠٦ص  (٢٤٤-٢٤١و ﺳﺒﮑﯽ در »اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی«  ٩٢-٩٠/٨ذک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻼش ﻋﻘﻞھﺎ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽرﺳﺪ
١
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ
ﻗﺮﻃﺒﯽ در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از اﺋﻤﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎی
ﺳﺎل و ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮاوان از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ« از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن :اﻣﺎم ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ،از او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوری ﮐﺮدم ،و
ﺳﻮار ﺑﺮ درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪم ،و در ﻣﻨﮫﯿﺎت ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪم ،و ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ و دوری از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ از ﺗﻤﺎم آن ﻣﻮارد ﺑﻪ راه ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،ای ﻣﺮدم دﯾﻦ
ﺣﻖ را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ،و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎرم را در ھﻨﮕﺎم ﻣﺮدن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻼص »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم ،وای ﺑﺮ اﺑﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ«!
و ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ای ﯾﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻋﻠﻢ
ﮐﻼم ﭼﻪ ﺑﻼﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻣﯽآورد ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﯽﺷﺪم«.
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داﯾﯽام وﻟﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﺎن ﮐﺮاﺑﯿﺴﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮدن ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ از ﻣﻦ را ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﯿﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﺤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﯾﺎ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری،
ﮔﻔﺖ :ﻣﺬھﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
اﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺪت ﻋﻤﺮم در »اﺻﻮل« ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم ،ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ »ﻣﮑﺘﺐ« ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﳖﺎﻳﺔ اﻷﻗﺪام ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم«  ٣ﺣﺎل

ﺧﻮﯾﺶ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرم ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺸﺘﻢ
و در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ
و ﺟﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﮫﺪ
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردم
 -١و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺖھﺎ در ﭘﺎوری »ﺗﺮﺟﻤﺎت اﻟﻔﺨﺮ« اﺳﺖ.
 -٢اﻟﻤﻔﮫﻢ ﻟﻤﺎ أﺷﮑﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ .٦٩٣-٦٩٢/٦
 - ٣ص .٣ /
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ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﻦ ﺣﻖ »ﮐﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ« را ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ،و ﺳﻮارﮐﺎران اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺗﺄوﯾﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎداﻧﯽ و اﺑﻠﮫﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﻮ زﯾﺮکﺗﺮ ،و ﺑﺎ ھﻮشﺗﺮ و ﻓﮫﯿﻢﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
اﻟﺤﺪﯾﺚ روی آوردﻧﺪ.
ﭼﮫﺎردھﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎداﻧﯽ و اﺑﻠﮫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ آﻧﺎن ﺗﻼش ﺧﻮد
را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﮫﻢ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺟﺪل ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ
ً
در واﻗﻊ اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم دوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن در
ﻗﺮآن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻧﺠﺎم دادن آﻧﭽﻪ
١
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻧﺠﺎم داده و ﺗﺮک آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در »ﺻﺤﯿﺢ«
از ﺑﺪﻋﺖ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﺮﻣﺬی  ٢از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺳﻨﺖ ﻣﻦ و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
ﭘﺲ از ﻣﻦ ،و ﺑﺎ دﻧﺪان از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ«.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻣﺬی  ٣از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﺲ از ھﺪاﯾﺖ
ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺪل روی آوردﻧﺪ .و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺒﻐﻮضﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺘﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺒﻐﻮض اﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ :در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻓﺎﺳﺪ و
ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻖ را ﻣﺮدود ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ در اﺻﻮل دﯾﻦ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ آن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ راه ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ
 -١ﺣﺪﯾﺚ »ھﺮ ﮐﺲ در دﯾﻦ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ از دﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮدود اﺳﺖ« ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره
).(١٧١٨
 ،٤٣/٥ -٢و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ« اﺳﺖ.
 ،٣٥٣/٥ -٣و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٤ﺷﻤﺎره ) (٢٦٨٦از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪب.

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﻟﯽ و اﻣﻮر ﺗﺎزه ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯽ و
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪھﺎی ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺷﺒﮫﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮدﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ آن
اﯾﻤﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﺗﺮ اﺳﺖ
ﻧﻪ داﻧﺎﺗﺮ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ داﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺴﺎد ﺷﺒﮫﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺣﻞ ﮐﺮدن آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از آن ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻻت ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ھﯿﭻ آدم اﺑﻠﻪ و ﺑﭽﻪای ﺑﻪ
آن راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن از ﺟﺪا ﺷﺪﻧﯽ ﺟﻮھﺮ و ھﺴﺘﯽ و اﺣﻮال ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و درﺑﺎره
ﭼﯿﺰی ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺤﺚ واﺿﺤﯽ از
آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﻤﺎرش آن و
ﻧﺤﻮه ﺑﻮﺟﻮد آوردن آن در ذات ﭘﺮوردﮔﺎر ،و اﯾﻨﮑﻪ آن ﺻﻔﺎت ﻋﯿﻦ ذات اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن
اﺳﺖ؟
و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺪﻋﺖھﺎی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﺻﺤﺎب و راھﺮوان
آﻧﺎن از ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﺚ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺘﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻋﻘﻮل اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪودهای دارد و از آن ﺧﺎرج
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و آن :ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدن از ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺑﺤﺚ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ذات و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺎت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪای داﻧﺎ و آ ﮔﺎه
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
� ٌء َو ُه َو َّ
يع ْا�َ ِص ُ
الس ِم ُ
﴿لَيْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
�] ﴾١١اﻟﺸﻮری.[۱۱ :
»ﺧﺪا ﺑﯽھﻤﺘﺎﺳﺖ و ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ«.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آدمھﺎی ﻣﺴﺖ و ﺑﯽھﻮش ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﮑﻦ .ﭼﻮن ﺗﻮ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺟﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ دارﯾﺪ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،و از ﮐﯿﻔﯿﺖ درک ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آن را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از درک ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ در دروﻧﺖ اﺳﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮ ھﺴﺘﯿﺪ؛ ﭘﺲ از درک و ﮐﺸﻒ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻋﺎﺟﺰﺗﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.
و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان و درک ﻋﻘﻞ ﻋﺎﻗﻼن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری ﺑﺮای ﮐﺎﺋﻨﺎت آ ﮔﺎه و داﻧﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت و اﺣﻮال
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل »ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻻﯾﻖ
اوﺳﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎﺗﯽ را ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و ﺑﻪ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آن ﺑﺎور دارﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و در آن وارد
ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ.
و اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ آن ھﻮی و ھﻮس و ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ،
ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﻣﺎﻣﺎن و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ درﺑﺎره ﻧﮫﯽ از آن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ آورده اﺳﺖ:
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﺮاﻓﺖ و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﻣﻔﯿﺪ ﯾﻘﯿﻦ در ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﻨﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در ﭼﯿﺰھﺎی آﺷﮑﺎر ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ،و
ً
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺷﯿﺦ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﮐﻼم در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن رأی دادﻧﺪ ،و ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان آنھﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ
آﯾﻪ زﯾﺮ ﻧﮫﯽ از ﺟﺪل را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ْ
َّ
َ َ ْ
� أح َس ُن﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۱۲۵ :
﴿ َو َجادِل ُه ْم بِال ِ� ِ
»و ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻦ«.
و در ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﻮم ﻧﻮح÷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ُ ُ َ ْ َ َ ََْ ََ ْ َْ َ
ج َدا�َا﴾ ]ﻫﻮد.[۳۲ :
ت
﴿يا نوح قد جاد�نا فأ�� ِ
»ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﻧﻮح! ﺑﺎ ﻣﺎ ﺟﺮو ﺑﺤﺚ ﮐﺮدی و ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺎﻧﺪی«
ﺟﺪل ﻣﮑﺮوه

ﺟﺪل ﻣﮑﺮوه دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ﻗﺴﻢ اول :ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎﺟﺮهای ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽداﻧﺪ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن آن و ﺟﺪل اﺣﺴﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه »أﺣﺴﻦ« آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه :ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ وی اﺳﺖ و
ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و داﺧﻞ ﻣﻨﮫﯿﺎت ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
دوم :ھﺪف ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن در ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و
ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری ﺣﻖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻧﺼﺮت و ﯾﺎری ﺣﻖ ﺑﺮ اﺳﻠﻮب و روش ﻗﺮآن
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان »ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺴﻼم« و ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ روش را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻢ ﮐﻼم آن را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،و ﻏﻮﻃﻪور در
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪھﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﺟﺮ و ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ در آن ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن دارد .و
ﮔﺎم در راھﯽ ﻧﺎھﻤﻮار ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در آن ﮔﺎمھﺎی ﻟﻐﺰﯾﺪهاﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ وارد ﺑﺤﺚ »روح« ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ ْ َّ َ ً
ََْ َُ َ َ
الر ُ
وح م ِْن أَ ْمر َر ّ� َو َما أُوت ُ
الرو ِح قُل ُّ
ك َعن ُّ
ِيت ْم م َِن العِل ِم إِ� قل ِي�﴾٨٥
﴿و�س�لون
ِ
ِ ِ
ِ
]اﻹﺳﺮاء.[۸۵ :
»و از ﺗﻮ درﺑﺎره روح ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ .ﺑﮕﻮ] :آ ﮔﺎھﯽ از[ روح ﺷﺄﻧﯽ از ]ﺷﺆون وﯾﮋه[ ﭘﺮوردﮔﺎر

ﻣﻦ اﺳﺖ و از داﻧﺶ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪادهاﻧﺪ«
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ آﯾﻪ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از
ادﻋﺎی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮآن »ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ و ﺳﺒﺐ« و
ﺑﯿﻦ ﺧﻄﺮ ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺪون ﺑﺮھﺎن و دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادهاﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺮد
آوردهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َُْ
ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ
َْ َ َ
� َوالفؤاد � أول�ِك �ن �ن ُه
﴿ َو� �قف َما لي َس لك بِهِ عِلم إِن السمع وا�
ً
َم ْس ُئو�] ﴾٣٦اﻹﺳﺮاء.[۳۶ :
»و از ﭘﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺮو ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ آن داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دل ،ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦھﺎ از آن ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«
اﯾﻦ آﯾﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻋﻠﺖ ﻏﻮﻃﻪور ﻧﺸﺪن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦش اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و از ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ در ﮔﺮداب
ادﻋﺎی داﻧﺶ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﻋﻠﺖ دوری ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﮐﻼم
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﻼھﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ »ﺗﺘﻤﻪ« ای
دارد اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﮫﻪ دﻗﯿﻖ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻠﻖ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺗﻮھﻢ ﺳﯿﺰدھﻢ» :ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﺮﯾﻪ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰھﺎی را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮑﺎر ﻓﻌﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﺮای اﻧﺴﺎن.
ﺟﻮاب :اﯾﻦ ادﻋﺎی ﻣﺤﺾ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﺼﻮص آنھﺎ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ از آﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻃﺮﯾﻖ اول :رواﯾﺖ ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن آﻧﺎن از ﮐﻔﺮ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻨﺎم »ﺷﺮح
اﻷﺻﻮل« ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ راھﻨﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ ،و ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ:
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ھﺎﺷﻢ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »اﺻﻮل« در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ دوم در ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ دروغ و
ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻮد ،و ﺳﻮد ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺷﺨﺺ آ ﮔﺎه ﺑﻪ زﺷﺘﯽ
دروغ ﺑﺎﺷﺪ ،و از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎزی آن آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮﮔﺰ دروغ
را ﺑﺠﺎی ﺻﺪاﻗﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ« .و در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ در ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ،و ﻣﺎ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺬھﺐ
ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﺑﺮ او ﺟﺒﺮی اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻓﻌﺎل ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ«
ﺳﭙﺲ ﭼﮫﺎر ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ :و در ﺟﻮاب ﺳﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻌﺪ :اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ در آن ﻣﺨﺘﺎر ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻣﺎ در ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺪوث؟
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ در »ﺷﺮح اﻷﺻﻮل« اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺎ در اﻓﻌﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺨﺘﺎرﯾﻢ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ
ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ »إراده« ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اراده ﺑﺪون
اﺧﺘﯿﺎر واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺟﮫﻞ ﻣﺤﺾ از ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺼﻨﻒ و زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺼﻨﻒ؛
ﻣﻘﺼﻮدش ﺑﻄﻼن ﺟﻮاب آنھﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ در »ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﺧﻠﻖ اﻓﻌﺎل«
ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﻣﻨﮑﺮ
ﺗﻌﻠﻖ اﻓﻌﺎل و وﻗﻮع اﺧﺘﯿﺎری آن ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ در ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎ آن را
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﮐﻼﻣﺶ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ را ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ اﺧﺘﯿﺎر از آﻧﺎن رواﯾﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﮫﻞ ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﺗﺠﺎھﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻣﺼﻨﻒ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ ،ﯾﺎ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی از ﻋﻘﯿﺪه آنھﺎ
ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ ،ﭼﻮن زﯾﺪﯾﻪ در ﺗﺼﻨﯿﻔﺎتﺷﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻃﺮﯾﻖ دوم ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آرزوی ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺬھﺒﺸﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﮫﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ آن
را ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ دروغ ﻣﺤﺾ و ﺿﺮری ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﺪارد.
ﻃﺮﯾﻖ دوم :اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﺗﻮاﺗﺮی را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻣﺬھﺒﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و آن رواﯾﺖ ﻧﺼﻮص آﻧﺎن از ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ آن :ﻓﺨﺮ رازی در ﮐﺘﺎب »اﻷرﺑﻌﲔ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ« و ﮐﺘﺎب »ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮل«

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنھﺎ ﭼﮫﺎر ﻓﺮﻗﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﻤﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﺴﺎن در اﻧﺠﺎم اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،و در ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :و ھﻤﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﻧﺴﺎن در اﻧﺠﺎم دادن اﻓﻌﺎﻟﺶ اﺧﺘﯿﺎر دارد ،و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﺷﻌﺮﯾﻪ درﺑﺎره ﻗﺪر

ﻓﺮﻗﻪ اول ﺟﺒﺮﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮای ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در اﻓﻌﺎل و
ﺻﻔﺎﺗﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻗﺪرﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻗﺪرت از ﻃﺮف
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎدث ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺗﺄﺛﯿﺮی در آن ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺷﻌﺮی و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،رازی در ﮐﺘﺎب
»اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ» :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﯾﺪ ،ﻣﺪح و ذم و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺪارد ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ:
اول :ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻌﺮی :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ؛ ﻋﺎدت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ھﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن اﻃﺎﻋﺖ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺧﺘﯿﺎرش ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻃﺎﻋﺖ را در او ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ،
ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن از اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺪورھﺎ ﻧﻪ دﯾﮕﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﺠﺎدی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮏ از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
اراده ﺑﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

٣٧٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

دوم :اﮔﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺴﺎن واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﯾﺪ ،و اﮔﺮ
ً
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ آن اﺻﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد،
ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻖھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﻪ در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭼﻪ در ﺣﻖ
ً
اﻧﺴﺎن اﺻﻼ اﻣﺮی ﺛﺒﻮﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ از ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻻزم ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،ﭼﻮن اﯾﻦ اﮔﺮ اﻣﺮی ﺛﺒﻮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﻮع آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ در ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺼﺮح
اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﺟﺒﺮﯾﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ذم و ﻋﺬاب و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺎ
اﯾﻦ از ﻗﻮل ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ :آﻧﺎن ﮐﺎر ﺑﯿﮫﻮده و زﺷﺖ و ﻇﻠﻢ را »ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎور ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ اﻓﻌﺎل« ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ از ﺟﮫﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﺟﺎﺣﻆ و ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ
اﺷﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اراده ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ دو از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
رازی در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻧﺴﺎن ﻧﺰد »داﻋﯽ« ﮐﻪ وﺟﻮب را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ :ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﺣﮑﻤﺘﺶ واﺟﺐ را اﻧﺠﺎم
دھﺪ و در ﻋﻤﻠﺶ ﮐﺎر زﺷﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ وﺟﻮب ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺛﺒﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻧﻔﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ:
اول» :داﻋﯽ« در ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ واﺟﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،دوم :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﻮل را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا در اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ
ﻗﻮل :ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ را در ﺣﻖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﻟﻒ :اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺮھﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ.
ب :اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻞ در ﺑﯿﻦ دروغ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻮد ،و ﺳﻮد ھﺮ دو ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺼﻮرت وﺟﻮﺑﯽ ﺻﺪاﻗﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رازی در ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﺶ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﻓﻌﺎل و ﺗﺼﺮﻓﺎت دارﯾﻢ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻓﻌﺎل واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﻣﻞ آن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻊ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »داﻋﯽ« واﺟﺐ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﮔﺮ واﺟﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ اﮐﺜﺮی

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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ﺑﻮد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ،و اﻣﺎ ﻗﻮل آﻧﺎن درﺑﺎره وﺟﻮب :ﻣﻨﻈﻮر
از آن وﺟﻮب ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ وﺟﻮب اﺿﻄﺮاری ،و ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ وﺟﻮب ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد رازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮب ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ ﺧﺎرج از اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﭼﻮن آن در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺪار ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،و رازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺒﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺎرت از :وﺟﻮب
وﻗﻮع ﻓﻌﻞ اﻧﺴﺎن در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ »داﻋﯽ« ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮدن اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در
ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻗﻮل ﺑﻪ وﺟﻮب ﻓﻌﻞ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ »داﻋﯽ« ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﯽ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﺧﻠﻖ اﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از آﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ،ﺣﺮام
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻗﻪ دوم :از اﺷﻌﺮﯾﻪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آﻧﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ اﺳﺖ :ﺑﺎور و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
دارﻧﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎی »ﮐﺴﺐ« در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت از اﺳﺘﻘﻼل ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﺠﺎد ذات
اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺎداش و
ﻋﺬاب ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺎداش و ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل :اﺻﻞ ﺣﺮﮐﺖ در ﻧﺰد آﻧﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ زﻧﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد اﺛﺮ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ اﻗﻮال
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮای ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﺟﺰ در ﺻﻔﺎت
ﻓﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ درﺑﺎره ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺟﺰ در ﺻﻔﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ذوات در ﻋﺪم ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺳﺖ ،و ﺛﺒﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،در
ﺑﯿﻦ ﺛﺒﻮت و وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ذات ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ
اﺷﻌﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ذات اﻓﻌﺎل ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺨﻠﻮق از اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﻋﺪم و ﻗﺪم ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای
ﺧﺎﻟﻖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﭼﯿﺰھﺎ ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﻧﺴﺎن در ذات ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﻧﺴﺎن در ﺻﻔﺖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻓﻌﺎل ذاﺗﺎ زﯾﺒﺎ و زﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

واﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهھﺎ و اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ذوات اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،و ھﻤﮕﯽ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﮑﻮن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ھﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ
ﻣﺘﺤﯿﺰ« در ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﮑﻮن ﻣﺎﻧﺪن » ّ
ﻣﯽﮔﺮدد ،و آن ﻣﺎﻧﺪن » ّ
ﻣﺘﺤﯿﺰ« در دو
وﻗﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن » ّ
ﻣﺘﺤﯿﺰ« در ﺟﮫﺘﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺎﻧﺪن در ﺟﮫﺘﯽ دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ :ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ در اول ،وﺟﻮد اﮔﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در وﻗﺖ دوم ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻮن ﻣﻄﻠﻖ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از آن :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻮن ﻣﻄﻠﻖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ از آن در ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﻪ
»ﺣﺮﮐﺖ« اﺳﺖ ،و ﺳﮑﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ از دو وﻗﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،و آن ﻣﺎﻧﺪن در ﺟﮫﺖ اﺳﺖ.
رازی در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺮﮐﺖ »ﮐﻮن« در ﺟﮫﺖ دوم و در وﻗﺖ اول
اﺳﺖ ،و ﺳﮑﻮن »ﮐﻮن« در وﻗﺖ دوم و ﺟﮫﺖ اول اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ً
ﮐﻪ اﻓﻌﺎل ذاﺗﺎ زﯾﺒﺎ و ﯾﺎ زﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ زﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﻏﯿﺮ اﺟﺴﺎم و رﻧﮓھﺎ از اﻓﻌﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺨﻦ
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻟﺒﺚ و ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ اﺷﮑﺎﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ وارد
ﻣﯽﺷﻮد ،و رازی در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ روی آوردن آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﮑﻮن ﺛﺒﻮﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻋﺪﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﻼﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و
ﺗﻤﺎم ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺎﻧﺪن »ﻣﺘﺤﯿﺰ« در ﺟﮫﺘﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ آن را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،و در ﻧﺰد آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ اﻓﻌﺎل
اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن »ﻣﺘﺤﯿﺰ« در ﺟﮫﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ذات اﻓﻌﺎل
اﻧﺴﺎنھﺎ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ھﯿﺌﺖ ﻣﺨﺼﻮص
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻃﻼق آن ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ و ﭘﺎداش
و ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در ﺻﻔﺖ وﺟﻮد
ﻓﻌﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻔﺖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺻﻔﺖ وﺟﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺻﻔﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺴﻦ

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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و ﻗﺒﺢ ،و اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺻﻔﺖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ آن را
از آﺛﺎر ﻗﺪرت ﻋﺒﺪ داﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ آﻧﺎن در ﺟﺎی ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﮔﻨﺎه واﺟﺐ
ﺑﺎﺷﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ،و راز ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻗﻪ ﺳﻮم :از اﺷﻌﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺎور و )ﻣﻌﯿﻦ( ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .رازی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻮل از ﻗﻮل ﻓﺮﻗﻪ دوم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺛﺮ در ﺻﻔﺖ وﺟﻮد را ﺑﺮای ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻮل» :ﺟﻮاز دو ﻣﻘﺪور در ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎدر« آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﻟﯿﮑﻦ رھﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﺑﻨﺎم اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی اﯾﻦ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻓﺎﻋﻞ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ از ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺼﻮرت زﯾﺒﺎ و از دﯾﮕﺮی ﺑﺼﻮرت زﺷﺖ واﻗﻊ
ﺷﻮد ،و در ﮐﺘﺎب »اﻷﺻﻞ«  ١ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﺷﮑﺎر
ﺑﻮدن آن ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮدهام.
ﻓﺮﻗﻪ ﭼﮫﺎرم :از اﺷﻌﺮﯾﻪ اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ اﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﺟﻮﯾﻨﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در ذات ﻓﻌﻞ و ھﻤﮥ ﺻﻔﺎت ﻓﻌﻞ از ﺻﻔﺖ وﺟﻮد و
ﺻﻔﺖ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﺑﺠﺰ اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن در ﺻﻔﺖ وﺟﻮد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ در ذات ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﺴﺎن در اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻨﻈﺮ
آﻧﺎن ﻗﺪرت ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ »داﻋﯽ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و »داﻋﯽ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎم
ﻓﺮﻗﻪھﺎ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ »داﻋﯽ« در ﻧﺰد اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ اﻧﺴﺎن را از اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻓﻌﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺰد او واﻗﻊ
ً
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در اﻓﻌﺎل واﺟﺐ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎور
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﻈﺮ آنھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،او ﻧﯿﺰ درﺑﺎره »داﻋﯽ«
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را دارد ،ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﭼﺮا ﺳﺮزﻧﺶ و ﻧﮑﻮھﺶ ﺟﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺮزﻧﺶ
اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺟﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ :٢
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﭼﺸﻢ رﺿﺎﯾﺖ از ھﺮ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺪیھﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
.٤٧/١٢/٧ -١
 -٢ﺷﻌﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺖ» ،اﻟﮑﺎﻣﻞ« ).(١٧٨/١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«  ١ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ،و دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﻧﻔﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﯿﻮهای ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ،ﭼﻮن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﻓﺮﻗﻪھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﺘﻌﺼﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻧﺎن را
ً
ﮔﻤﺮاه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و آراء آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺟﺒﺮﯾﻪ :اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای اﻧﺴﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن »ﺑﺨﺼﻮص اﺑﻮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی و ﭘﯿﺮواﻧﺶ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﺴﺎن در اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،و ﺗﻨﮫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻆ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ،
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﻘﺼﻮد آنھﺎ را درک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎنﺷﺎن را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ .و ﺑﺎ اﻧﺼﺎف و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺧﯿﺮی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ آن را
ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺷﺮی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن در ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﻣﺸﯿﺌﺖ« ﻣﺨﺎﻟﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﻧﺴﺎنھﺎ در اﻓﻌﺎلﺷﺎن ﻣﺸﯿﺌﺖ دارﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﻣﺸﯿﺌﺘﯽ ﻧﺪارد ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،و اﻣﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺸﯿﺌﺖ در اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و اﺧﺘﻼف در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ،و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﺠﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ اول اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
ﻣﯽآورد ،و اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺮض از ذﮐﺮ آن ﺧﻮد داری ﻧﻤﻮده ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از آوردن آن ﭘﺮھﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﺟﻮاب دھﻨﺪه ھﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺷﺮوعﮐﻨﻨﺪه ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از ھﺮ ﺟﮫﺘﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهام و ﺑﻪ ﻣﻮارد
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺟﺎھﻞ ھﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮدازم.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و وﺻﻠﺖ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﯿﺌﺖ را ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنھﺎ ﻗﺮار دھﺪ و ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ آن :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻠﯿﻒ دﻧﯿﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﮑﻠﻒ و ارادهاش ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ او آﻧﭽﻪ را
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اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ اراده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،و در
اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ھﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎی ذﮐﺮ ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﻌﺎرض
اراده ﺧﺪاوﻧﺪ و اراده اﻧﺴﺎن را در ﻓﻌﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺗﺄﺛﯿﺮ اراده اﻧﺴﺎن ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺧﺪاوﻧﺪ را در آن ﻓﻌﻞ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ آن را درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ،
ﭘﺲ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﻼم آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻼم
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذھﺒﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﯿﺰان«  ١ﻣﯽآورد وﺟﻮد
دارد :ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ »ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ« را
ﻧﺎزل ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ.
ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺪ و زﺷﺘﯽ!! ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﺎزل ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ آن
ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺟﺰ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﺎ آن ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ«.
و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺴﺘﺪل ﺷﻮد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از آن
دور ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اھﻞ ﺳﻨﺖ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ »ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻋﻘﻠﯽ« از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
و دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﻧﺴﺎن زﯾﺮک در ﻗﺮآن ﭘﻨﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
َ َ
ْ َ ًْ َ َ
َ َّ
ْ ُ َ
ُ
﴿ َول َ ْو َعل َِم َّ ُ
�ا � ْس َم َع ُه ْم َول ْو أ ْس َم َع ُه ْم �َ َول ْوا َوه ْم ُمع ِرضون﴾٢٣
ا� �ِي ِهم خ
]اﻷﻧﻔﺎل.[۲۳:
»اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺸﺎن ﺳﺮاغ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن روﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
﴿ َو َما يُض ُّل بهِ إ َّ� الْ َفا ِسق َ
�] ﴾٢٦اﻟﺒﻘﺮة.[۲۶ :
ِ
ِ ِ ِ
»اﻣﺎ ﺧﺪا ﺟﺰ ﮐﺠﺮوان و ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن را ﺑﺎ آن ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ« .و ﻏﯿﺮه
و ﺑﺪرﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻋﻘﻠﯽ را در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس و دﻗﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و اﺑﮫﺎم و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ذھﻦ اﻣﮑﺎن ﺧﻄﺎی ﻋﻘﻞ در آن وﺟﻮد دارد ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﺴﭙﺎر.
ﺗﻮھﻢ ﭼﮫﺎردھﻢ» :ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ آﻧﺎن »ﻗﺪر ﺿﺮوری« در ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ً
»ﻣﻨﻌﻢ« را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﺎن در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ:
.(١٤/٤) -١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

درﺑﺎره وﺟﻮب ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ دھﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ از ﺟﮫﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ دارﻧﺪ ،و
ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﺑﻪ وﺟﻮب ﺷﮑﺮ از ﺟﮫﺖ ﺷﺮع اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﮑﺮ در ﺣﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺟﮫﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮع اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﮑﺮ ﻣﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﮑﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺷﮑﺮ ﺿﺮری ﺑﻪ او ﻧﻤﯽرﺳﺪ،
و ﺑﺎ وﺟﻮد آن اﻧﺴﺎن در ﺷﮑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ
ﺷﮑﺮ را از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را واﺟﺐ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺟﻮﯾﻨﯽ در »اﻟﺒﺮھﺎن«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﺮ ﮔﺬار رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻮدی ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ،
ﭘﺲ ﻋﻘﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ وﺟﻮب آن ﻣﯽﮐﻨﺪ«؟
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :در وﺟﻮب ﺷﮑﺮ ﻣﻨﻌﻢ در ﺷﺎھﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ
دﻓﻊ ﺿﺮورت ﻋﻘﻠﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﮑﺮ و زﺷﺘﯽ ﻧﻘﯿﻀﺶ
ھﺴﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ اﺧﺘﻼف آﻧﺎن در ﺳﺮزﻧﺶ زودرس .و ﻣﺠﺎزات دﯾﺮرس ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻘﺺ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻘﻞ ﻣﻨﺰه
ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ از دروغ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن دروغ ﺻﻔﺖ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،و ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
آﻧﺎن در ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻓﺎﻋﻠﺶ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺻﻔﺖ ﻧﻘﺺ و ﭘﯿﺶ از ورود ﺷﺮع
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
رازی آن را از اﺷﻌﺮﯾﻪ ،و اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه از زﯾﺪﯾﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ« رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﮫﻤﺖ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﭘﻨﺪارد :ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ »ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻃﺎﻗﺖ و
ﻗﺪرت ﺑﺸﺮی« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻨﮫﺎ اﺷﻌﺮی و رازی
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪی در ﻧﻘﻞ ﻣﺬھﺐ اﺷﻌﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ،و
ً
ﻋﻠﻤﺎ آن را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و دﻻﯾﻞ آﻧﺎن را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺬاھﺐ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ

.٩٤/١ -١

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﺰاﻟﯽ آن را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺟﻮﯾﻨﯽ در »اﻟﺒﺮھﺎن« ﺑﺮ ﺑﻄﻼن اﯾﻦ
ﻗﻮل ﺧﯿﻠﯽ دﻻﯾﻞ آورده اﺳﺖ  .١و اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«  ٢و ھﻤﭽﻨﺎن
ﺷﺎرﺣﺎن اﺷﻌﺮی آن دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی آوردهاﻧﺪ .و در ﺟﺎی آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﻋﺎﻗﺒﺖ آﻧﺎن

ﺗﮫﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ» :ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﯽﭘﻨﺪارد :اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻋﺬاب ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻋﺬاب
ﭘﺪراﻧﺸﺎن دارﻧﺪ .اﯾﻦ ادﻋﺎ از دو وﺟﻪ ﻣﺮدود اﺳﺖ:
وﺟﻪ اول :ﺗﻤﺎم اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اھﻞ
ﺳﻨﺖ دروغ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ«  ٣ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ آﻣﺪه را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ آن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻧﻈﺮﯾﻪ دوم ،ﺗﻮﻗﻒ اﺳﺖ ،و
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﻮم ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺑﮫﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و دﻻﯾﻠﯽ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻟﻒ :ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞ÷ »ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را در ﺑﮫﺸﺖ دﯾﺪ و در
اﻃﺮاﻓﺶ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
٤
آری ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ«.
و اﻧﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :از ﭘﺮوردﮔﺎر در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻋﺬاب و ﻣﺠﺎزات ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ دﻋﺎﯾﻢ را اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاران ﺑﮫﺸﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ« .٥
و در اﺳﻨﺎدش ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ اﺑﺎن رﻗﺎش » ٦ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺸﮫﻮر و اھﻞ ﺗﻘﻮی و
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری اﺳﺖ« وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و درﺑﺎره ﺣﺎﻓﻈﻪاش اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺪی
درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :٧ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ« و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
.١٠٤/١ -١
 ١٤٣/١ -٢ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ.
.(٢٠٨/١٦) -٣
 -٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٤٥٧/١٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٢٧٥از ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪبس
 -٥ﻣﺴﻨﺪ اﺑﯽ ﯾﻌﻠﯽ (١٤٦/٤) :اﻟﮑﺎﻣﻞ اﺑﻦ ﻋﺪی (١٥١/٥) :و اﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺴﻠﺴﻠﻪ ﺷﻤﺎره ) (١٨٨١آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
) -٦ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ( ).(٣٠٩/١١
 -٧اﻟﮑﺎﻣﻞ ).(٢٥٨/٧
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ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس«  ،١و
اﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺨﺎری و ﻇﺎھﺮ ﻗﺮآن ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ آن:
ً
َ َ
﴿ َو َما ُك َّنا ُم َع ّذِ� َ
� َح َّ� �بْ َعث َر ُسو�] ﴾١٥اﻹﺳﺮاء.[۱۵ :
ِ
»و ﻣﺎ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی رواﻧﻪ ﺳﺎزﯾﻢ«.
ﺳﭙﺲ درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ ﮐﻪ :ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺠﻌﻔﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ،
و آن ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﭽﮥ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄوﯾﻞ دارد ،ﭼﻮن آنھﺎ درﺑﺎره ﺧﻮاھﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن در دوره
ﺟﺎھﻠﯿﺖ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺖ» :در ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ .٢
ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺳﻦ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﺆال
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮد ،ﭼﻮن وی اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
در آن وﻗﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﺳﺖ ،و دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای وی ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ
دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺤﻘﻘﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﻧﻮوی/
ﻓﺮﻣﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻧﺎن ﺑﺎور ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺠﺎزات
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﺳﺒﮑﯽ در ﺟﺰوهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٣و ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ«  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را در ﻣﻨﺰﻟﮕﺎھﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در
ﺑﮫﺸﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ« .و اﯾﻦ در ﻧﺰد اﺷﻌﺮﯾﻪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در
ﮐﺘﺎب ﻋﺎرﺿﺔ اﻷﺣﻮذي ﰲ ﴍح اﻟﱰﻣﺬی«  ٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
) -١ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ( ).(١٣٨/٦
 -٢اﺣﻤﺪ ) ،(٤٧٨/٣ﻃﺒﺮاﻧﯽ »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) ،(٤٤/٧ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺠﻌﻔﯽ ،راوﯾﺎﻧﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -٣ﻓﺘﺎوی ﺳﺒﮑﯽ ).(٣٦٥-٣٦٠/٢
 -٤در ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن )ص  (١٣٥٦ /ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.٣٠٦/٨ -٥

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﺒﺮی اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ» :ﭘﺮﻧﺪهای از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮫﺸﺘﯽ« ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ آن را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺪﯾﺚ »از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ« ﯾﻌﻨﯽ در از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻮن آﻧﮫﺎ ،از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﮐﻮدﮐﺎن آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ« ﯾﻌﻨﯽ در ھﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮﻧﺸﺎن و اﯾﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ در
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و در ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ» :ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﭘﺎک ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ« واﻗﻌﯿﺖ و دﻻﯾﻠﯽ ﻋﻘﻠﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﮔﺎھﯽ
در اوﻻد ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد دارد ،و ﮔﺎھﯽ در اوﻻد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺪا
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺟﮫﻞ ﺟﺎھﻼن را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« .و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدھﺪ زﯾﺮا وی ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻔﺮ ﭘﺪران ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺬاب ﮐﻮدﮐﺎن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﺬاب
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و آنھﺎ دو ﻓﺮﻗﻪ ھﺴﺘﻨﺪ:
ﻓﺮﻗﻪ اول :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ،و اھﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﻮاع ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﻧﮫﻔﺘﻪ در ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺒﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ از ﺷﻨﺎﺧﺖ آن
ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﻋﺬاب ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﺰد آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﮑﻤﺖ را ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ »ﻟﻢ :ﭼﺮا« ﭼﺮا ﻣﻌﺎرﺿﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪ »ﻟﻢ« ﻻل ﺷﺪم ،و ﮔﺎمھﺎی
ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﺑﺮ زﻏﺎل اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد«.
و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر »ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺜﯿﻞ و
ً
ﺗﻘﺮﯾﺐ« در اﯾﻦ ﺑﺎره را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﻟﻒ :ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن و ﻋﻘﻮﻟﺸﺎن را ﻗﺒﻼ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و
ﺗﮑﻠﯿﻒ را ﺑﺮ دوش آﻧﺎن ﻧﮫﺎده ﺑﻮد ،و ﻋﺼﯿﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ »ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺮون
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آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪان آدم÷ از ﭘﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرﯾﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان«  ١اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
آﯾﻪ را ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
َ
َ
َ
ْ ُ ّ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ََ ْ ُ
ْ َ َ َ َ ُّ َ
َ
ْ
سه ْم �ل َ ْستُ
ُ
﴿�ذ أخذ ر�ك مِن ب ِ� آدم مِن ظهورِهِم ذرِ�تهم وأشهدهم � ��ف ِ ِ
ُ
َّ
َ ّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ
ِ� ١٧٢أ ْو �قولوا إِ� َما
بِر�ِ�م قالوا ب� ش ِهدنا أن �قولوا يوم القِيامةِ إِنا كنا �ن هذا �فِل
َ
ْ
ُ
ُ
َ َ
ََ
َ ُ ُ ُ ً
َ
َُ
ْ
أ ْ َ
� َك آبَاؤنا ِم ْن �بْل َو� َّنا ذ ّرِ َّ�ة م ِْن َ�ع ِده ِْم أ� ُت ْهل ِك َنا ب ِ َما � َعل ال ُمبْ ِطلون﴾١٧٣
]اﻷﻋﺮاف.[۱۷۳-۱۷۲:
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮزﻧﺪان آدم را از ﭘﺸﺖ آدﻣﯿﺰادﮔﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آری!
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻏﺎﻓﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ:
ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ ﺷﺮک ورزﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﺑﻮدﯾﻢ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺑﺎﻃﻞﮔﺮاﯾﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟«.
و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث از ﺷﻌﺒﻪ از
اﺑﻮ ﻋﻤﺮان ﺟﻮﻧﯽ از اﻧﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻞﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬاب ﺟﮫﻨﻢ را دارد
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ اﮔﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﻠﮏ ﺗﻮ ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺬاب ﻓﺪﯾﻪ
ﻣﯽدادﯾﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آری وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﭘﺸﺖ آدم ﺑﻮدی از
ﺗﻮ ﭼﯿﺰی آﺳﺎنﺗﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و
ﺷﺮک ورزﯾﺪی« .٢
و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ  ٣ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را آﻓﺮﯾﺪ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ،رﺣﻢ
)ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی( ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ؟ »رﺣﻢ« ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ
از ﻗﻄﻊ آن ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم« و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﯾﮏ

 -١اﺣﻤﺪ ،(٤٤/١) :اﺑﻮ داود ) ،(٧٩/٥ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٢٤٨/٥و ﻏﯿﺮه از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس و ﺗﺮﻣﺬی
آن را »ﺣﺴﻦ« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در »اﻹﺣﺴﺎن« ) (٣٧/١٤و ﺣﺎﮐﻢ در »ﻣﺴﺘﺪرک«
) (٢٧/١آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٤١٩/٦ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(٢٨٠٥
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٤٣٠/١٠ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(٢٥٥٤

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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ﺑﺎر در اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ از ﻗﺪرت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،و او ﺑﺮ
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﻪ:
َ ُ َ
﴿قالوا بَ�﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۷۲ :

»ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری«.
اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺑﺮ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلھﺎی زﯾﺮ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ :آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ  ١و ﻏﯿﺮه در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
َ َُ َ ْ َ
َ َْْ َ ًْ ََ ًْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ات وا�ر ِض طو� و�رها﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۸۳ :
﴿و� أسلم من ِ� السماو ِ
»وﻟﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻨﻨﺪ از روی اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ از روی اﺟﺒﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ او
ﺗﺴﻠﯿﻤﻨﺪ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
اﯾﺸﺎن اﺳﻼم اھﻞ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اھﻞ ﺳﻌﺎدت آن را از
روی ﻣﯿﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و اھﻞ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ آن را از روی اﮐﺮاه و ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ.
ب :اﻣﮑﺎن دارد آنھﺎ در آن ھﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج :اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮﺧﯽھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و آﯾﻪ ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ و اراده ﺧﺎص از آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ
اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ
﴿م ِْن بَ ِ� آد َم﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۷۲ :
»از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﯽ آدم«.
اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﭘﺸﺖ آدم ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﭙﺲ از ﭘﺸﺖ ھﺮ
ﮐﺪام از آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدش ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن دﻻﻟﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮدش
ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن اﺣﺎدﯾﺚ در آن ﺻﺮﯾﺢ و آﯾﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل آن را دارد ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺣﺘﻤﺎلھﺎ در ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻋﺬاب ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎه
اﺳﺖ( .٢
 -١اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ ).(٨٥/١٨
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری (٢٨٩/٣) :ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٦٥٩از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺣﺘﻤﺎل دوم :ﺑﺮای آﻧﺎن آﺗﺶ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :آﻧﺎن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر اﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد
از آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر اﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﺪ
ﺧﺴﺎرتﻣﻨﺪ ﺑﻮد و وارد آﺗﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ
اﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهھﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ«؟
ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻼم اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎی آن از ﺣﺪﯾﺚ :اﻧﺲ و ﻣﻌﺎذ ،و اﺳﻮد ﺑﻦ ﺳﺮﯾﻊ ،و
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ،و ﺛﻮﺑﺎن ،ھﻤﮕﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ در »اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ« ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ ،و اﺣﻤﺪ
در »ﻣﺴﻨﺪ«  ٢آن را از ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻮد و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :أﺳﺎﻧﯿﺪ آن ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ«.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ از ﺻﺤﺖ آن اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ آن را در
»اﻟﻌﻮاﺻﻢ«  ٣ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام.
و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪهھﺎی ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن و اﺷﻌﺮﯾﻪ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺪﯾﺮ آن
وﺟﻮد دارد:
از ﺟﻤﻠﻪ آن :آﻧﺎن وارد ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ از آن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺑﺮدردی ﮐﻪ در ﺟﮫﻨﻢ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﭘﺎداشھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آن
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،و آن ﻋﺬاب و درد ﻣﺎﻧﻨﺪ دردھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻃﺒﻖ اﻗﻮال ﻃﺎﺋﻔﻪای از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻨﺎم »ﺟﺒﺎﺋﯿﻪ« ﭘﯿﺮوان اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎﺋﯽ
درﺳﺖ اﺳﺖ .اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻮض ﮐﻤﺘﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﺎزات و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ اﺑﻮ ھﺎﺷﻢ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ
ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ »اﻋﺘﺒﺎر« ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻃﺒﻖ اﻗﻮال اﯾﻦ
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن وﻗﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺼﻮرت »ﻣﮑﻠﻒ«
ﺧﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری ﺑﻪ آﺧﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﺎن »ﻋﻠﻢ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻪ دردی
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻼء وﻋﺪه
 -١اﻟﻔﺘﺎوی ).(٣٦٣/٢
.٢٤/٤ -٢
 ،٢٥٧/٧ -٣اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪه :اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﺳﺖ.

اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
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داده اﺳﺖ« آﻣﻮزش و ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ »ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ آن در آﯾﻨﺪه« ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ آن:
اﺣﺘﻤﺎل دارد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻘﻞ آﻧﺎن را ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدن ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺼﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
واز ﺟﻤﻠﻪ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺶ از روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
آﻧﺎن را ﯾﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﯾﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﺎ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻘﻞ
آﻧﺎن را ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮑﻠﻒﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺮدن اول آﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺬر ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪن ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ،ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از اﻣﻮر آﺧﺮت در
آن ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ.
و از ﺟﻤﻠﻪ آن :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﻮدﮐﺎن وارد ﺟﮫﻨﻢ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎرھﺎ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن درﺑﺎن ﺟﮫﻨﻢ آزار و اذﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ھﻤﻪ اﯾﻦ وﺟﻮه ﻃﺒﻖ
ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺟﮫﻨﻢ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و وﺟﻪ اول آن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﮫﻨﻢ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرھﺎ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺟﮫﻨﻢ
درﺳﺖ اﺳﺖ از آن ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ ،و ھﺪف ﻣﻦ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ وﺟﻮه آ ﮔﺎه ﮐﺮدن ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺘﮑﻠﻢ« ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﺑﻪ اﺷﻌﺮی و
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ :ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﺬاب ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻧﮑﺎر ﺿﺮورﯾﺎت را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ذﮐﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﺮﻗﻪ اھﻞ ﮐﻼم از اﺷﻌﺮی :اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪهھﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺗﻤﺎﻣﺶ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻔﺼﻞ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮل« رازی و ﻏﯿﺮه ...ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ً
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮدودﯾﺖ آن ﺿﺮورﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﺒﺤﺮ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ ،ﭘﺲ »ﻣﻌﺘﺮض« ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن را دروﻏﮕﻮ ﻣﯽداﻧﺪ ،و
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آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ و ﻋﻤﺪی ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺮ ﻣﯽدھﺪ؟ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ
ً
و رھﺒﺮان ﻣﻌﺘﺰﻟﯽاش ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اھﻞ دﯾﻦ و ﺗﺄوﯾﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﮐﻼم ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺷﻌﺮی در »ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﺗﺤﺴﯿﻦ« را
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در دﻓﺎع از ﺣﺪﯾﺚ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﺳﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
از ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺟﺪل ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻌﺬب ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎنﺷﺎن«
و آﻧﭽﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺰه ﺑﻮدن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﺗﮫﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن زدهاﻧﺪ درﺑﺎره ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن
ﻋﺬاب ﺑﺎ ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﺮ او ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻋﻠﻤﺎء اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ آن وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ  .١و ﻧﻮوی آن را در دو ﺟﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  -۱رﯾﺎض
اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ  -۲ ٢روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ  ٣ﺑﺎب ﺟﻨﺎﺋﺰ ،و ذھﺒﯽ  ٤وﺟﻪ دﯾﮕﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ

ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :و آن ﻋﺒﺎرت از »ﻓﺸﺎر و آﻏﻮشﮔﯿﺮی ﮔﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ دردھﺎی ﮐﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻮض در آن از
ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »اﻋﺘﺒﺎر« ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﮑﻠﻔﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
آن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ذھﺒﯽ اﯾﻦ را در ﻣﻮرد »آﻏﻮش ﻗﺒﺮ« ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﮐﺮد:
»ﮔﻮر ﺳﻌﺪ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻋﺮش ﺑﺎ ﻣﺮدن او ﺑﻪ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮدن
وی ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد«  ٥و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﺟﻪ در ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ در
ﮔﻮر و آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن دارد ،و ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺨﺎری و ﻧﻮوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
اﯾﻦ آﯾﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد:
َ َُْ ُُ ُ َْ َ ُ َْ ْ
�َُ
�﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۱۰۳ :
﴿� �ز�هم الفزع ا�
»ھﺮاس ﺑﺰرگ اﯾﺸﺎن را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺳﺎزد«.
َ
َ
ُ
﴿ َوه ْم م ِْن ف َز ٍع يَ ْو َم� ِ ٍذ آم ُِنون] ﴾٨٩اﻟﻨﻤﻞ.[۸۹ :
»و در آن روز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(١٨٠/٣
) -٢ص  (٣٩٤ /ﮐﺘﺎب ﻋﯿﺎدت ﻣﺮﯾﺾ ،و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه.
.(١٤٥/٢) -٣
 -٤ﺳﯿﺮ اﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ) (٢٩٠/١در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذس.
 -٥ﻧﺴﺎﺋﯽ ) ،(١٠١-١٠٠/٤ﺳﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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و در ﮐﺘﺎب »اﻷﺻﻞ«  ١ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ ﻋﺬاب ﻣﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮد ﻋﺬاب ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﮫﻨﮕﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ » :٢ھﺮ ﮐﺲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و
ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺰ در آن اﺳﺖ ،و در رواﯾﺖ آﻣﺪه :ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺳﺨﺖ از ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻋﻤﻞ ﺟﺎھﻠﯿﺖ اﺳﺖ.

.٢٧٩/٧ -١
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٢٣٧/١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٨٧٦از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪل.

ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺮان ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﺗﮫﻤﺖ ھﻔﺪھﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﮫﺎء رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و از
اﺑﻦ ﺑﻄﺎل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻓﻘﮫﺎء ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ از رھﺒﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
ً
ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺟﺸﻦھﺎ و ﺟﮫﺎد را اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر
ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ،و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از او ﺑﮫﺘﺮ از ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ او اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺘﻨﻪھﺎ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از
ﺳﻠﻄﺎن ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﺑﺮدهای ﺣﺒﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ« و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﻤﺎز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮد ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ و ﻓﺴﻖ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،و
در دﻧﺒﺎﻟﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮ اﯾﻦ
ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺣﺠﺎج
ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﯾﺰﯾﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺴﯿﻦس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﺑﻪ
آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺘﻞ و ﻋﺎم دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و داد را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ« .١
در ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺳﺦ او را ﻣﯽدھﻢ:
ﻓﺼﻞ اول

ﻓﻘﮫﺎء ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻃﻐﯿﺎﻧﮕﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ از ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪار اﺳﺖ ،و دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ آن وﺟﻮد دارد:
اﻟﻒ :اﻣﺎم ﻧﻮوی در »اﻟﺮوﺿﺔ«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﻏﯽ در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎء :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﯿﺸﻮای ﻋﺎدل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از اﻃﺎﻋﺖ او ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن وﻇﯿﻔﻪاش ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،و
اﯾﻦ ﻧﺺ در ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺰاع اﺳﺖ .و اﯾﻦ را از ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺼﻮرت اﻃﻼق و اﺳﺘﻐﺮاق رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ را ﺟﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٢١٦/٢و از اﻧﺲ» /اﺳﻤﻌﻮا و اﻃﯿﻌﻮا و ان اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﺒﺸﯽ ﮐﺎن راﺳﻪ زﺑﯿﺒﺔ«.
.٥٠/١٠ -٢
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ج :ﺑﺤﺚ ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ در ﻧﺰد آﻧﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﻨﯽ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ در آن ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ در ﺟﻮاز آن دو وﺟﻪ ﻣﻌﺮوف دارﻧﺪ ،ﻧﻮوی در
»اﻟﺮوﺿﺔ«  ١و ﺷﯿﺦ ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻼﺋﯽ در »ﳎﻤﻮع اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺬﻫﺐ«  ٢آن را ذﮐﺮ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن
»ﻣﺴﮑﺮات« ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺮام ﺑﻮد ،در آن دو ﻗﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ث :ذھﺒﯽ ﮐﺘﺎب »ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال« را ﻧﻮﺷﺖ ،و ﻋﮫﺪ و ﺷﺮط ﮐﺮد ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از
راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ درﺑﺎرهاش ﭼﻪ ﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﻮب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم دادم ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﺷﮑﺎﻻت و ﮐﻮﺗﺎھﯽ وارد ﻧﺸﻮد«  ٣وﻟﯽ ذھﺒﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس از »رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ او را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻧﺎم ﮐﺴﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری،
وﯾﺲ اﻟﻘﺮﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ،و ﻏﯿﺮه را ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮد ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﮐﺴﯽ از ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮان
ﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﻮب ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ذھﺒﯽ ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ از او ﺑﮕﯿﺮد.
و روﺷﻦﺗﺮ از اﯾﻦ :ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﺷﻒ«  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺺ اﺳﺖ ،ﭼﻮن »ﺑﺎﻏﯽ« ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺷﮫﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان :ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻢﺷﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ،
و ﻓﺴﺎد در ﻣﻤﻠﮑﺖﺷﺎن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،و ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،از ﺑﺤﺚ
ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ از ﻋﻠﻤﺎء ،رھﺒﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،و
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻧﺼﻮص آﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﺎھﺮ ﻋﺒﺎرت آﻧﺎن ﺷﻮد ،ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮﯾﺶ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ و ﻋﻤﻮم ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﺎص ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن اﻣﺎم ﺟﻮﯾﻨﯽ
.٥٠/١٠ -١
» -٢اﻟﻤﯿﺰان« « ).(٢/١
 -٣ﺷﺮح ﺣﺎل آن در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪھﺎی »اﻟﻤﯿﺰان« اﺧﯿﺮ وﺟﻮد دارد.
.٣٤١/١ -٤
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اﺳﺖ :ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻐﯿﺎﺛﯽ«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ در ﻓﺴﻖ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﻋﺼﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و دﺷﻤﻨﯽ از او اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺴﺎد آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،و ﺣﻖ از ﺑﯿﻦ رود ،و
ﺣﻘﻮق رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،و ﻋﻔﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ از ﺑﯿﻦ رود و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،در اﯾﻦ
ً
ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮرا او را
ﻋﺰل و ﻓﺮدی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ او ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺳﺨﺘﯽ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻋﺰل آن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻀﺮع و زاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
و از ﺟﻤﻠﻪ آن :اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم در ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻘﺮی  ٢ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ:
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان وﺟﻮد دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﺑﻦ اﺷﻌﺚ و ﯾﺎراﻧﺶ از اﺻﺤﺎب
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪهاﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﻔﺮ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدش ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن از زﺑﺎﻧﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻓﺮدای روز آﺧﺮت از او ﺳﺆال ﺧﻮاھﻨﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ از او ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﯿﺴﺖ و در »ﮐﺘﺎب
اﻹﺟﻤﺎع«  ٣آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و رﯾﻤﯽ  ٤در ﮐﺘﺎب »ﻋﻤﺪة اﻷﻣﺔ ﰲ إﲨﺎع اﻷﺋﻤﺔ« آن را از
اﺑﻦ ﺣﺰم رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ادﻋﺎی
اﺟﻤﺎع اﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ را آورده اﺳﺖ.

) -١ص .(١١٠-١٠٥ /
 -٢اﯾﺸﺎن :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﺒﻌﺔ« اﺳﺖ ) ٣٢٤ھ( »ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻘﺮاء اﻟﮑﺒﺎر« ).(٢٧١-٢٦٩/١
 -٣ص .١٧٨ /
 -٤او :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ،و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ دارد »ت «٧٩٢
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻠﺆﻟﺆﯾﺔ« ).(٢١٨/٢
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ادﻋﺎی اﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ را ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽب و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮﯾﺎن ،و ﻗﯿﺎم ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ زﯾﺎد از ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ را ﻣﺮدود و ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و
اﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻣﺠﺎھﺪ را ﺑﻪ »ﻣﻨﻈﻮرش :ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻋﺎدل« ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ« .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻟﯿﻞ ﺟﻤﮫﻮر :ﻗﯿﺎم آﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺎج ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻓﺴﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﺣﺠﺎج ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،و ﮐﻔﺮ ورزﯾﺪ«.
ھﻤﻪ آﻧﺎن اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺰﯾﺪ و ﻗﯿﺎم اﺑﻦ اﺷﻌﺚ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﺠﺎج ﮐﺎر درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء :ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺰﯾﺪ و
ﺣﺠﺎج را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ھﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮی را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺰﯾﺪ ﺣﺼﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ھﺮ ﻇﺎﻟﻤﯽ را ﺑﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و از ﺟﻤﻠﻪ آن :ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺑﻄﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺿﺪ »ﻣﻌﺘﺮض« اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد او ،ﭼﻮن اﺑﻦ ﺑﻄﺎل از ﻓﻘﮫﺎء رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﺑﻪ ﺷﺮط اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت و
ﺟﺸﻦھﺎ و ﺟﮫﺎد و رﻓﺘﺎر ﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﯾﺰﯾﺪ و ﺣﺠﺎج اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﺑﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﯾﺰﯾﺪ و
ﺣﺠﺎج و ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻮدن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﻧﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻧﻪ ﺑﺎ
ً
اﺷﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺻﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺺ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »ﻧﮫﺎﯾﺔ«  ٢ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻠﻔﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
وای ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ از ﻧﺒﻮدن ﺧﻠﯿﻔﻪای ﮐﻪ در ﺟﺎی »ﻋﺘﺮﯾﻒ ﻣﺘﺮف« ﺗﮑﯿﻪ زﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
»ﺧﻠﻔﯽ و ﺧﻠﻒ اﻟﺨﻠﻒ« را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺘﺮﯾﻒ :ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ و
ﻇﺎﻟﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ ﻓﺎﺳﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻄﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٣ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ اﺛﯿﺮ از »ﺧﻠﻔﯽ« ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ

 -١ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ (٢٢٩/١٢) :آن را از ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.(١٧٨/٣) -٢
 -٣ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ).(٢٥٠/١

ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺮان ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
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ﻋﻠﯽس و ﯾﺎراﻧﺶ آورد ،و ﻣﻨﻈﻮر از »ﺧﻠﻒ اﻟﺨﻠﻒ« ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر در »ﯾﻮم
اﻟﺤﺮة« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ

در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ از ﺗﮫﻤﺘﯽ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽزﻧﺪ
وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﯾﺰﯾﺪ ﮐﺜﯿﻒ را ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس
ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﺰﯾﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻇﺎﻟﻢ و ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ و ﮐﺜﯿﻒ و ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﺮﻣﺬی در »ﺟﺎﻣﻊ«
ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﯽ ،ﻏﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻼﻓﺖ
در اﻣﺖ ﻣﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺳﺖ« ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺧﻼﻓﺖ در آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﻮ اﻟﺰرﻗﺎء دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،آﻧﺎن
ﺳﻠﻄﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼﻃﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .٢
اﺑﻮ داود  ٣رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﯽ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ÷ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :زﺑﺎن ﮐﺜﯿﻒ »ﺑﻨﯽ زرﻗﺎء« دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﻮ زرﻗﺎء :ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻨﯽ ﻣﺮوان .٤
ﺗﺮﻣﺬی  ٥از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ١ب رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ را ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از آن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪ:

.٤٣٦/٤ -١
 -٢ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ »ﺣﺴﻦ« اﺳﺖ .و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﺎ ﺟﺰ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻤﮫﺎن ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮرا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ«
 -٣ﺳﻨﻦ ).(٣٧-٣٦/٥
 -٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ »اﻟﮑﺒﺮی ) ،(٤٧/٥اﺑﻦ ﺣﺒﺎن »اﻹﺣﺴﺎن« )-٣٤/٥
 .(٣٥ﺣﺎﮐﻢ »اﻟﻤﺴﺘﺪرک« ) (٧١/٣و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ »اﻟﺴﻨﻪ« ) (٥٧٣/٢و
ﺗﺮﻣﺬی آن را »ﺣﺴﻦ« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺎﻧﯽ در »ﺿﻼل
اﻟﺠﻨﺔ« ﺷﻤﺎره ) (١١٨١و دﯾﮕﺮان ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺸﺮج ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ آن را ﺗﻨﮫﺎ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﺟﻤﮫﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ  «...و ﺣﺸﺮج درﺑﺎرهاش ﭼﯿﺰھﺎی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،
»اﻟﮑﺎﻣﻞ« ) ،(٣٤٩/٢اﻟﻤﯿﺰان ) (٧٠/٢اﯾﻦ زﯾﺎده ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
» -٥اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(٤١٤/٥
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َ
ش ْه ٍر] ﴾٣اﻟﻘﺪر.[۳-۱ :
»ﻣﺎ ﻗﺮآن را در ﺷﺐ ﺑﺎ ارزش ]ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر[ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ .ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﺷﺐ ﻗﺪر
ﮐﺪام اﺳﺖ .ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﺰار ﻣﺎه ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ آن را ﺷﻤﺎرش ﮐﺮدﯾﻢ ھﺰار ﻣﺎه ]ﻧﻪ ﮐﻢ و ﻧﻪ زﯾﺎد[ ﺑﻮد.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم  ٢ﺷﮑﺎف و ﺣﻔﺮهھﺎی اﺳﻼم را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﭼﮫﺎر ﺗﺎ
ﻣﯽداﻧﺪ -۱ :ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎنس  -۲ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦس  -۳ﯾﻮم اﻟﺤﺮة و ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽب
را ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﻗﺘﻞ ﺣﺴﯿﻦس و ﺗﻮﺣﺶ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ.
٣
و ذھﺒﯽ در »اﻟﻨﺒﻼء« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪّ :
ﺷﯿﺎد و ﺳﻨﮓ دل و ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮد و

ﻣﯿﮕﺴﺎری و ﻣﺤﺮﻣﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﮫﯿﺪ ﮐﺮدن ﺣﺴﯿﻦس
ﺷﺮوع و ﺑﺎ واﻗﻌﻪ »اﻟﺤﺮة« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺮدم از او ﺑﯿﺰار ﺑﻮده و دوران ﺷﻮﻣﯽ داﺷﺖ،
و ﭘﺲ از ﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ«.

 -١ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺟﺰ از اﯾﻦ وﺟﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
ﻓﻀﻞ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺣﺪاﻧﯽ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی او را
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺰ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ«
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در »ﺗﻔﺴﯿﺮش« ) (٥٦٦/٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺨﻦ ﺗﺮﻣﺬی :ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
»ﯾﻮﺳﻒ« ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ؛ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺤﺬاء ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ،رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﮑﺮﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 -٢رﺳﺎﻟﻪ ﻓﯽ أﺳﻤﺎء اﻟﺨﻠﻔﺎء و اﻟﻮﻻة) :ص  (٣٥٧ /در ﭘﺎورﻗﯽ »ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮة« .اﺑﻦ ﺣﺰم درﺑﺎره ﺷﮫﺎدت
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ در اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن ،ﯾﺎ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺎدت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت
رﺳﯿﺪﻧﺪ«.
.(٣٨-٣٧/٤) -٣

ﺑﺤﺚ رﻫﺒﺮان ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اوزاﻋﯽ از ﻣﮑﺤﻮل از اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺎر اﻣﺖ ﻣﻦ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺰﯾﺪ
در آن ﺷﮑﺎف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
و از ﺟﻮﯾﺮﯾﻪ از ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻠﻊ ﯾﺰﯾﺪ
ﻧﺰد اﺑﻦ ﺣﻨﯿﻔﻪ رﻓﺖ ،و ﮔﻔﺖ :ﯾﺰﯾﺪ ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﺣﮑﺎم
ﻗﺮآن ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
ﻣﺮدی در ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﯾﺰﯾﺪ ،ﻋﻤﺮ دﺳﺘﻮر داد او را
ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدﻧﺪ ذھﺒﯽ در »اﻟﻤﯿﺰان«  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ وی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﻻﯾﻖ ﻧﯿﺴﺖ از او رواﯾﺖ ﺷﻮد .اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از او رواﯾﺖ
ﺷﻮد« .٤
اﺑﻦ ﺣﺰم در »أﺳﻤﺎء اﻟﺨﻠﻔﺎء« آﺧﺮ »اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ«  ٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺰﯾﺪ
ﻣﺮد ،ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او
ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺴﻮی ﮐﻮﻓﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ ،و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ  ٦دوﻣﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺷﮑﺎف در اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ ،و اﻣﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮب در ﻣﮑﻪ اﻗﺎﻣﺖ
ﮔﺰﯾﺪ ،و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﻟﺸﮑﺮی را ﺑﺴﻮی ﻣﮑﻪ »ﺣﺮم ﺧﺪا« و ﻣﺪﯾﻨﻪ »ﺣﺮم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ«
رواﻧﻪ ﮐﺮد در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر را در واﻗﻌﻪ »ﺣﺮة« ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪ ،و
 -١اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ »ﻣﺴﻨﺪ« ) ،(٣٩٩/١ﻣﺆﻟﻒ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٣٥/٨ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﻪ راوﯾﺎن آن ھﺴﺖ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ :وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ او »ﻣﺪﻟﺲ« اﺳﺖ ،و ﻣﮑﺤﻮل وﺟﻮد دارد
وی اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ،(٦٦/٥) :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ )ص .(٢٨٥ /
 -٢ﺑﻘﯿﻪ داﺳﺘﺎن در »اﻟﺴﯿﺮ« ) (٤٠/٤اﺳﺖ) :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻣﻮارد را از او ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدم ،و
در ﻧﺰد وی ﺑﻮدم ،و ﻧﻤﺎز را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﻮد ،و از ﻓﻘﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺨﺎﻃﺮ رﯾﺎ ﺑﻮد.
.١١٤/٦ -٣
» -٤ﺑﺤﺮ اﻟﺮم« )ص .(٤٧٥ /
) -٥ص .(٣٧٥ /
 -٦ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮة» :اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺷﮑﺎف در اﺳﻼم ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎ ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و
ﺷﮑﺎف ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب اﺳﺖ«.
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اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ  ١ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺷﮑﺎف در اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
آﺷﮑﺎرا در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺸﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،و اﺳﺐھﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،و
در روﺿﻪ ]ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﻨﺒﺮ[ ﺳﺮﮔﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .و ھﯿﭻ ﮐﺲ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻐﯿﺮ
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ از ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺪا ﻧﺸﺪ ،و اﮔﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن  ،٢و ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ
ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻢ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺮدم دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدﮔﺎن ]ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ آزاد
ﻧﻤﺎﯾﺪ[ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﻌﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ دﺳﺘﻮر داد ﮔﺮدن آﻧﺎن را زدﻧﺪ .و ﯾﺰﯾﺪ آﺑﺮوی اﺳﻼم را ﺑﺮد ،و ﺳﻪ ﺑﺎر
ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﭼﭙﺎول ﮐﺮد ،و ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮد ،و دﺳﺖ را روی آﻧﺎن دراز
ﮐﺮد ،و ﺧﺎﻧﻪھﺎی آﻧﺎن را ﻏﺎرت ،و ﻣﮑﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮد ،و ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﺳﻨﮓ ﺑﺎران
ﮐﺮد ،و ﯾﺰﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪ »ﺣﺮة« در ﻧﯿﻤﻪ رﺑﯿﻊ اﻷول ﺳﺎل  ۶۴در ﺳﻦ
ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ّ
ﺷﺮ و ﺑﻼﯾﺶ از ﺳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻢ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد.
و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ دروغ
ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﺣﺰم را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ٣و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 -١ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮة »اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﺷﮑﺎف در اﺳﻼم اﺳﺖ«.
 -٢ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺴﯿﺮة ،و »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ).(٣٧/٨
 -٣اﻟﺴﯿﺮ ،(٢٠١/١٨) :اﻟﺘﺬﮐﺮة ) (١١٥٢/٣ذھﺒﯽ اﯾﻦ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ رﯾﺤﻪ ﮐﻠﺒﯽ  ١در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﮫﻮر«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻗﺎ و
ﺳﺮور ،و رﯾﺤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،و ﺳﺮور ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫﺸﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺘﻮل در روز ﺟﻤﻌﻪ و
ّ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :روز ﺷﻨﺒﻪ در ﻋﺎﺷﻮرا ،و در ﺟﺎی ﺑﻪ ﻃﻒ در ﮐﺮﺑﻼ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۶۵ﺳﺎل
ﺳﻦ داﺷﺖ و در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،اﺑﺘﺪا
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ای ﯾﺎران ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺑﻼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،و دﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ واروﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻪ ﻇﺮف از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﮔﺎه ﺧﺸﮏ و
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺧﻮار و ﭘﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﺣﻖ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ٣؟ و ﻣﺮدم در ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﻦ در ﻣﺮدن ﺟﺰ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺟﺰ ﺧﻮاری را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ« .٤
و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺮای ﺣﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ  ٥ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ
ﻗﺮار دھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص را ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻦ
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮔﻔﺖ:
 -١او :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﮑﻠﺒﯽ اﻟﺴﺒﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ رﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺟﻤﮫﻮر ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﮕﺎران از اﯾﻦ ﻧﺴﺐ اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وی در ﭼﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮده و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ دارد )ت ،(٦٣٣
وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن ) (٤٤٨/٣و »اﻟﺴﯿﺮ« ).(٣٨٩/٢٢
 -٢ﻧﺎم ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﮫﻮر ﻓﯽ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﯾﺎم واﻟﺸﮫﻮر« و دو ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺎد وﺟﻮد دارد.
» -٣اﻷﺻﻮل«» ،اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) ،(٤٥/٨و »اﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ« ).(١٢٢/٣
 -٤اﻟﻄﺒﺮاﻧﯽ »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (١٢٢/٣از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﺑﺎﻟﻪ .ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« )(١٩٦/٩
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﺑﻦ زﺑﺎﻟﺔ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ«.
 -٥در »اﻷﺻﻮل« ﺑﺠﺎی ﯾﺰﯾﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٤٦/٨اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،وﻟﯽ »زﯾﺎد«
درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ »اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ) (١٧٤/٨و »اﻷﻋﻼم« ) (١٧٢/٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،او ّﺣﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ
ﺗﻤﯿﻤﯽ ﯾﺮﺑﻮﻋﯽ اﺳﺖ.

٣٩٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آﯾﺎ زﻣﺎﻣﺪاری ری را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرزو و ﻋﺸﻘﻢ اﺳﺖ؟ و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻼﻣﺖ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮم.
و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﺴﯿﻦ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،و راه را ﺑﺮ وی ﺑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺎم اﻟﺤﺰن« ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪ ،و ھﺸﺘﺎد و
دو ﻧﻔﺮ از ﯾﺎران و ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻐﯿﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮادران
و ﻋﻤﻮ زادهﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﺑﺮای آل ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎی ﻣﺤﻤﺪ را ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ
و ﺑﺎ آن ﮔﺮدن آل ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در روزی ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦس ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﺧﻮاب دﯾﺪﻧﺪ ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ را در
ﻇﺮﻓﯽ ﺷﯿﺸﻪای ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ روﯾﺎی ﺻﺎدﻗﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ »رھﺒﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،و ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺮ ﺑﻼء ﻣﺤﻨﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﻋﻤﺎر ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺎر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻇﮫﺮ
ھﻤﺎن روز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﺧﻮاب دﯾﺪم .ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﻔﺘﻪ و ژوﻟﯿﺪه و ﻏﺒﺎر آﻟﻮد :ﺧﻮن را در
ﻇﺮﻓﯽ ﺷﯿﺸﻪای ﮔﺮدآوری ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻋﺮض ﮐﺮدم ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﻮن ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ھﻤﭽﻨﺎن آن را ﮔﺮدآوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .١
ﻋﻤﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن روز را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از آن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺣﺴﯿﻦ در آن روز
ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺑﻦ دﺣﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ:
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﻤﺎد :اﻣﺎم ،ﻓﻘﯿﻪ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺳﺖ،
ﻋﻤﺎر :از اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻢ اﺣﺎدﯾﺚ او را در ﺻﺤﯿﺤﺶ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،٢
و ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻨﺪی ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد آورد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :رﮐﺎب ﻣﺮا ﭘﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﮐﻦ
ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎه آراﺳﺘﻪ و زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﮐﺸﺘﻪام
 -١ﻣﺴﻨﺪ (٢٤٢/١) :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ« (١١٦/٣) :آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
در »اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« (٢٠٢/٨) :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺗﻨﮫﺎ اﺣﻤﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺳﻨﺎدش ﻗﻮی و
ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ( .ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« (١٩٧/٩) :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
و رﺟﺎل اﺣﻤﺪ رﺟﺎل اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ«.
 -٢ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺬھﺐ.(٤٠٤/٧) :
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ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﮐﺸﺘﻪام .١
ﺑﺸﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر در ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﮫﯿﺪ ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﯿﻊ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد دﺳﺘﻮر داد ﺳﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را از
وﺳﻂ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺮ ﻧﯿﺰه ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ ﻧﺎراﺣﺖ و
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻣﺮدم را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن را در ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺮد آورد و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰی ﮐﺮد ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ،
زﺣﺮ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺟﻌﻔﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﺴﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ او
ﺳﭙﺮد ،وی آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻣﺸﻖ ﺑﺮد ،و در دﻣﺸﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دروﻏﯿﻦ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﺮد،
و ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﺴﯿﻦ را در ﺟﻠﻮ ﯾﺰﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺳﺨﻦ زﺷﺖ و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺣﺎﮐﻢ و
ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﻠﻂ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺿﯿﺎء
اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮ ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .٢
اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ »ﺷﯿﺦ اﻟﺴﻨﺔ« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ادﯾﺐ »ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ« ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ
ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﺴﯿﻦ را در ﺷﺎم آوﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻔﺮان )از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯽ( ﺗﻌﺪادی از ﯾﺎراﻧﺶ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ،و از اﺑﻮ ﺣﺴﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﺋﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺳﺮود:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ای ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک ﺗﻮ را آوردﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻮد
ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮ آوردﻧﺪ ای ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا و ﻋﻤﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ
 -١و ﻧﺼﻒ دوم آن» :و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ اﮔﺮ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺴﺐ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورﻧﺪ.
 -٢او :ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﮑﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،وی ﻓﻘﯿﻪ ،ادﯾﺐ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺤﺪث
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﺦ اﻹﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺎت دروﻏﯿﻦ را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ( ت  ٥٦٨ھ .أﻧﺒﺎء اﻟﺮواة (٣٣٢/٣) :و ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﮫﯿﺔ )ص  ،(٢١٨ /ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ ) (٤١/٥و
) .(٣٥٥ ،٦٢/٧و ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب اﺣﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »اﻟﻔﮫﺮس«
)ص .(١٢١ /
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻟﺐھﺎی ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
وﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻠﯽ درﺑﺎره ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ را ﮐﺸﺘﯿﻢ
و ﺑﺎﻧﮓ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ،و ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ ،ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ
اﺑﻦ دﺣﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻣﻠﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ »در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ :و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ ﺑﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ آﺗﺶ را ﻣﻘﺪس
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺼﺎری ﺑﻮدﻧﺪ :و ﺻﻠﯿﺐ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺻﻠﯿﺐ از ﺟﻨﺲ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ و اﺑﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ را ﺑﺮ آن ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ ﺧﻮﯾﺶ آﻧﺎن را ﺑﻪ آﺋﯿﻦ اﺳﻼم و دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ آﻧﺎن در
ﭘﺎداش ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ُْ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ ً َّ ْ َ َ َّ َ
﴿قل � أس�ل�م عليهِ أجرا إِ� المودة ِ� القر�﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۲۳ :
»ﺑﮕﻮ :ﺑﺮ ]رﺳﺎﻧﺪن[ آن ﻣﺰدی از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دوﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ ]و ّ
ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ[«.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﺴﯿﻦ را آوردﻧﺪ زﻧﺎن ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺮوان
ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن در ﺟﻠﻮ »زﯾﺎد« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺎن در ﺻﺒﺢ زود ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
اﺑﻦ دﺣﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ را از روی اﯾﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ای ﻣﺮوان ،ﮔﻮارا و ﻣﺒﺎرﮐﺖ ﺑﺎد
ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ و دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ!
ﻣﺮدی درﺑﺎره ﺧﻮن ﭘﺸﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﺆال ﮐﺮد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :اھﻞ ﮐﺠﺎﺋﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻋﺮاق ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ! ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و از
ﺧﻮن ﭘﺸﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﮔﻞھﺎی
ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺑﮫﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .١
اﺑﻦ دﺣﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎری آن را در ﺻﺤﯿﺤﺶ در »ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻨﺎﻗﺐ«  ٣و »ﮐﺘﺎب
اﻷدب«  ١ذﮐﺮ ﮐﺮد اﺳﺖ ،اﺑﻮ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎﻧﯽ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(١١٩/٧
 -٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎری آورده اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ اﺳﺖ )ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ( ﭼﻮن ﺗﺮﻣﺬی و ﻏﯿﺮه
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(١١٩/٧
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ﻣﻦ ﺟﺰو ﻗﺎﺗﻼن ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮدم ،و ﭘﺲ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻐﺰش ﻣﺮا ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و وارد ﺑﮫﺸﺖ
ﺷﻮم ،ھﺮﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﺪ از رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻣﯽﺷﻮم.
اﺑﻦ دﺣﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺮدم ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن اﻧﺴﺎنھﺎی ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﭼﻪ ﻋﻘﻞ و
ﻋﻘﯿﺪهای داﺷﺘﻨﺪ :ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮﻣﺴﺎر و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﺎد! رھﺒﺮان و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪاﻧﺸﺎن .٢
آﯾﺎ در ﻧﻤﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آل وی درود ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺴﯿﻦس
را از ﻗﻄﺮه آﺑﯽ از ﻓﺮات ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﻠﺶ ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و او را ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از ﻧﻮر ﺻﻮرت و ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺮ اﻣﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﻔﺶھﺎی او و ﯾﺎراﻧﺶ را ارج ﻧﮫﻨﺪ ،ای ﮐﺎش
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آن آدمھﺎی ﮐﺜﯿﻒ و ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻪ ﻋﺬر و ﭘﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﺘﻦ آﻧﺎن ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻣﯽآورﻧﺪ.
َ
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ
َْ
َّ
وء َّ
الل ْع َن ُة َول َ ُه ْم ُس ُ
ا�ارِ] ﴾٥٢ﻏﺎﻓﺮ.[۵۲ :
﴿يَ ْو َم � َ�نف ُع الظال ِ ِم� معذِر�هم ولهم
»آن روزی ﮐﻪ ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺳﻮدی ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﮫﺮۀ آﻧﺎن
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮای ﺑﺪ از آن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ »ﻣﺨﺘﺎر« را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ھﻤﮕﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﺗﺎ وارد ﺟﮫﻨﻢ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮﻣﺬی در ﮐﺘﺎﺑﺶ  ٣ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :و اﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻷﻋﻠﯽ از ،اﺑﻮﻣﻌﺎوﯾﻪ ،از اﻋﻤﺶ ،از
ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ﺳﺮ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺎد و
ﯾﺎراﻧﺶ را آوردﻧﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن رﻓﺘﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﺪ ،آﻣﺪ،
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺎری آﻣﺪ و داﺧﻞ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻪ ﺳﺮھﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ
رﺳﯿﺪ ،وارد ﺑﯿﻨﯽ او ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻣﺪ ،آﻣﺪ ،دو ﺑﺎر ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد) ،ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ(.
اﻧﺘﮫﺎی ﺑﺤﺚ از ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﻓﻀﻞ اﻷﻳﺎم واﻟﺸﻬﻮر« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ

دﺣﯿﻪ.

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(٤٤٠/١٠
 -٢او :ﺣﺎﻓﻆ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻮ ﺳﻌﺪ اﻟﺮازی اﻟﺴﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ
ﻣﺬھﺐ ﺑﻮد ،ت ) ٢٤٣ھ( »اﻟﺴﯿﺮ« ).(٥١/٨
 -٣ﺟﺎﻣﻊ (٦١٩-٦١٨/٥) :و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ(.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﺗﮫﻤﺖ ﯾﺎوری و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﯾﺰﯾﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﺎ دروغ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﻤﺘﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺖ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رواﯾﺎت آﻧﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ« و »ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری« و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی و ﻏﯿﺮه آوردﯾﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ آن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﺮﺟﻊھﺎ
دھﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ آن را ﺑﯽارزش ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﮑﻮھﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن  ١در ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﮐﯿﺎ اﻟﮫﺮاﺳﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢از »اﻟﮑﯿﺎ« درﺑﺎره ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ :ﯾﺰﯾﺪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن در دوران ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻠﻒ درﺑﺎره او:
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،و ﻣﺎﻟﮏ ،و اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ،ھﺮ ﮐﺪام دو ﻗﻮل دارﻧﺪ :ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺗﻠﻮﯾﺢ ،و ﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﻮل
دارﯾﻢ :ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎ »ﻧﺮد« ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎ
ﭘﻠﻨﮓ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﯿﮕﺴﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و اﺷﻌﺎر او درﺑﺎره »ﺑﺎده و ﻣﺸﺮوﺑﺎت« ﻣﺸﮫﻮر
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭘﯿﺎﻟﻪھﺎی ﭘﺮ از ﺷﺮاب در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
و ﻋﺸﻖھﺎی ﺳﻮزان ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﺮا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را از ﻧﻌﻤﺖ و ﻟﺬتھﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﭼﻮن ھﻤﮕﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺮ ھﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
و ﻓﺼﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻧﻮﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ورق زد
و ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ اﺑﺮھﺎ در رﺳﻮا ﮐﺮدن ﯾﺰﯾﺪ
ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻢ ،و ﻧﻮﺷﺖ :ﻓﻼن ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻼن.
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدی ﻧﻈﺮ ﻣﺬاھﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن :ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ آﻧﺎن ﯾﮏ ﻗﻮل دارﻧﺪ »ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺪون ﺗﻠﻮﯾﺢ ﺑﻮد« اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺬاھﺐ
ﮔﺎھﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺮا ﮔﺎھﯽ ﺑﺼﻮرت اﺷﺎرهای ﺑﻪ
ﮔﻤﺮاھﯽ ﯾﺰﯾﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ

 -١وﻓﯿﺎت اﻷﻋﯿﺎن.(٢٨٨-٢٨٧/٣) :
 -٢اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﮐﯿﺎ« و در ﻟﻐﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ »ﮐﯿﺎ« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺤﺘﺮم و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺮه ﮐﺎف و ﻓﺘﺢ ﯾﺎد.

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷
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اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ »رﺧﺼﺖ« ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﯿﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺗﻤﺠﯿﺪ او
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ ﺑﻮد.
اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪاﻟﻐﺎﻓﺮ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راھﻨﻤﺎﯾﻢ در ﻋﻠﻮم اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺑﻮد ،و دوﻣﯿﻦ اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺻﺪا و دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻘﺎم و ﺷﺄن از ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺤﺪث ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﻇﺮات و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﺳﻮارﮐﺎران اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﺶ دھﻨﺪ رھﺒﺮان
»ﻗﯿﺎس« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن
ﺳﺨﻨﯽ از ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻼم ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ )از ﺗﮫﻤﺖ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺰﯾﺪ( ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﺒﺮا اﺳﺖ ،و ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻨﮫﺎ
درﺑﺎره دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻟﻌﻦ ،و ﯾﺰﯾﺪ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ و
دﯾﺪﮔﺎه او درﺑﺎرۀ ھﺮ ﻓﺎﺳﻖ و ﮐﺎﻓﺮی اﺳﺖ ،و ﻧﻮوی در »اﻷذﮐﺎر«  ٢آن را از وی رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺧﻼف اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ ،و در )ﮐﺮاس( درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهام.
ب :اﻃﻼع از رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﺰاع و ﺷﮑﯽ در
آن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺣﺴﯿﻦ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻮش
ﻓﺮا دھﯿﻢ ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻦ او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ
ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،و آن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎرد ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ وﺣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰھﺎ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺮوزه وﺣﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺎ اراﺋﻪ
دھﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،و ﻣﺎ از ﺑﺎﻃﻦ او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ
ﭼﯿﺰی ﺑﺪ را اراﺋﻪ دھﺪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
درون وی ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ .٣

» -١اﻟﻮﻓﯿﺎت«.(٢٨٦/٣) :
 -٢ص .٥٠٧ /
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(٢٩٨/٥) :
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم /ﺷﺮوط اﻣﺎﻣﺖ

ﻓﻘﮫﺎء ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺷﺮوط اﻣﺎﻣﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻮرزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻮوی در »اﻟﺮوﺿﺔ«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮوط اﻣﺎﻣﺖ :اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺪ -۱ :ﻋﺎدل
 -۲ﻣﺴﻠﻤﺎن  -۳آزاده  -۴ﻣﺮد  -۵ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺘﮫﺪ  -۶ﺷﺠﺎع و دارای رأی و ﻻﯾﻖ -۷
ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ  -۸ﻧﺎﻃﻖ  -۹ﻗﺮﯾﺸﯽ ،و ...ﺑﺎﺷﺪ« و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را در »اﻟﺒﯿﺎن« ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ .٢
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﺘﺪا اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻓﺎﺳﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد  ٣ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮوی در
»اﻟﺮوﺿﻪ«  ٤در ﮐﺘﺎب اﻟﺰﮐﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ]ﺳﺎﻋﯽ[ ﻣﮑﻠﻒ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﻋﺎدل ،و آزاده،
و آ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﻮاب زﮐﺎت ﺑﺎﺷﺪ.«...
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ  ٥در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺮو اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ رھﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ و از ھﺮ زﺷﺘﯽ دوری ﮐﻨﺪ« .٦
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻮاھﯽ از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ »ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ ﻣﺒﺮا ﺑﻮدن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :اﺧﺘﻼف اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ در
ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در دو ﻣﻮﺿﻊ اﺳﺖ:
ﻣﻮﺿﻊ اول :ﻓﻘﮫﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ رھﺒﺮان ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮری
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ آنھﺎ ﺷﻮد :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ،و اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺣﺮام
.(٤٢/١٠) -١
 -٢ﻋﻤﺮاﻧﯽ :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺧﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﻟﻌﻤﺮاﻧﯽ اﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از اﺋﻤﻪ ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ اﺳﺖ،
و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ را دارد .ت ) ٥٥٨ھ( ،ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﯿﺎن« از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺨﻪھﺎی آن ﺑﻪ ده ﺟﻠﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽرﺳﺪ ،و
ﻧﺴﺨﻪھﺎی از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﯾﻤﻦ ،ﻣﺼﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» ،ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﮫﺎء اﻟﯿﻤﻦ )ص
 ،(١٨٢-١٧٤و »ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﻪ« ).(٣٣٨-٣٣٦/٧
 -٣ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ) (٢٢٩/١٢ﻧﻮوی.
.(٣٣٥/٢) -٤
 -٥او :ﻣﮫﺪی اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮫﺎدوی اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ
زﻣﺎﻣﺪاری ﯾﻤﻦ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ) ٦٧٤ھﺠﺮی( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺎه اﺳﯿﺮ ﺷﺪ ،و در
ﺳﺎل » ٦٨٣ھﺠﺮی« در اﺳﺎرت وﻓﺎت ﮐﺮد ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺰﯾﺪﯾﻪ )ق  (٤ /از ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ).(١٦٤/٨
.٣٨١/٢ -٦

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷
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ﻇﻨﯽ اﺟﺘﮫﺎدی اﺳﺖ ،و ﻓﻘﮫﺎء و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻠﻤﺎء در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و در ﻓﺼﻞ دوم
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
و زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﻈﺮاﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره دارﻧﺪ آﻧﺎن را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا در ﺑﺎب ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،و در واﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻊ دوم :در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼﻓﯽ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و ﻋﺒﺎرت از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،و ﻣﻮﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ »اﻣﺎم
زﯾﺪﯾﻪ« ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺰﯾﺎدات« ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :در ﺟﻮاز ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻀﺎوت از
رھﺒﺮان ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻘﮫﺎء ھﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ درﺑﺎره اﻃﺎﻋﺖ از ﺳﻠﻄﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،و وﻻﯾﺖ ازدواج
او ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺪون وﻟﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺮاوان و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ذﮐﺮ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﺧﺎص ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﮔﺎھﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﻣﺎم ﺳﭙﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ دادﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎداش ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .و اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ« .١
و در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ  ٢اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ روی زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮا و رھﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
»ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢ ﺷﻤﺎ را ﮐﺘﮏ زﻧﺪ ﯾﺎ داراﺋﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﺎﯾﺪ« از او اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ» :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ :اﮔﺮ رھﺒﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺎ را از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﺑﻪ زور از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ آﻧﺎن را ادا
ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ«  ،٣و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ
ﺑﺤﺚ ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ.
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(١٣٥/٦ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (١٨٤١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮةس.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(١٨٤٧
 -٣اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ -١ :ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) ،(١٨٤٦از ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺟﻌﻔﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا اﮔﺮ ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ
و ﺣﻘﻮق ﻣﺎ را ادا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ روی را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  ...ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻮش ﻓﺮا
دھﯿﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن در ﮔﺮو ﮐﺮدار ﺧﻮﯾﺶ و ﺷﻤﺎ در ﮔﺮو ﮐﺮدار ﺧﻮﯾﺶ ھﺴﺘﯿﺪ«-٢ .
ﺑﺨﺎری ﺷﻤﺎره ) (٣٦٠٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (١٨٤٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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و ﺑﻘﯿﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﺳﻠﻄﺎن در ﻟﻐﺖ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت و دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از
ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
َ َ َ
َ ً َ َ
ُ
َّ
ُ َ
َ َ ّ َ ُ َ
ك ل ِ َّ
الظالِم َ
لن ِ
�﴾١٢٤
اما قال َوم ِْن ذ ّرِ َّ� ِ� قال � َ� َنال � ْهدِي
اس إِم
﴿قال إ ِ ِ� جاعِل
ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۲۴ :
»ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از دودﻣﺎن ﻣﻦ؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﻤﺎن
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﻧﻤﯽرﺳﺪ«.
ﻓﻘﮫﺎء ﺑﺎ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ:
اﻟﻒ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻘﺼﻮد از »اﻣﺎم« ﻧﺒﻮت اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻣﺎﻣﺖ »ﻧﺒﻮت« ﮐﺮد.
ب :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﺎﻣﺖ در آﯾﻪ ﻓﻮق »ﻣﺠﻤﻞ« اﺳﺖ ،و اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻣﺎﻣﺖ ﻧﺒﻮت و ﯾﺎ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻘﮫﺎء ﻧﺺ در ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ
ﺧﺎص اﺳﺖ.
ج :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ »ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻠﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در دﯾﻦ ﻣﺎ
ﺧﻼف آن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﺻﻮرت ﻋﮑﺲ آن
در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻘﯿﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻆ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ در آن ﻧﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ در آن ﻧﺺ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﺤﺖ آن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ آﻧﺎن :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﺎم ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در زﻣﯿﻦ ﻣﻔﺴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮگھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﺳﻮزان آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﮫﺎء در ﺟﻮاز اﺧﺘﯿﺎر آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻮرزﯾﺪهاﻧﺪ ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪا درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺎم ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻗﯿﺎم ﺑﺮ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭘﺲ از ﻣﻦ روﯾﺪادھﺎی رخ ﺧﻮاھﺪ داد و ﺷﻤﺎ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺑﻪ آن دوران رﺳﯿﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن دارﯾﺪ ادا
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷
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ﻋﻠﯿﻪ وی ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ وی از رﯾﺎﺳﺖ وی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻗﻼن ،و داﻧﺎﯾﺎن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺿﺮر ﺑﺰرگ ﺿﺮر ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮔﺮ ﻋﻀﻮی دردی ﻣﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ
اﻋﻀﺎء وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺷﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭘﺲ آﺷﮑﺎر
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت و دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻣﺎم ﻋﺎدل و اﻣﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ

درﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء ﮔﺮﭼﻪ اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻋﺎدل در ھﻤﻪ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ در
ﮐﺘﺎبھﺎی آﻧﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
اﻟﻒ :ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﻠﻢ را در اﻣﺎم ﺑﻪ ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ب :ﮔﻤﺎردن اﻧﺴﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ.
ج :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﮑﯿﻪ زدن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺐ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد،
ﻧﻮوی در »اﻟﺮوﺿﺔ« ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
د :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﻏﯽ و ﻣﺘﺠﺎوز ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮوی
در »اﻟﺮوﺿﺔ« ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ آن را از ﻋﻠﻤﺎء رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
٢
ھـ :ﺳﭙﺮدن اﺧﺘﯿﺎری ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎم ﻧﻮوی در »اﻟﺮوﺿﺔ«
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ارث »ذوی اﻷرﺣﺎم« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻘﯿﻪ ارث ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮫﻢھﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪ ارث
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ذوی اﻷرﺣﺎم داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ و ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﺢ ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪ  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ رأی و ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ ،و اﻣﺮوزه ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎ
 -١اﻟﺮوﺿﺔ ).(٥٠/١٠
.(٦/٦) -٢
 -٣او :ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪ ﻋﺎﻣﺮی اﺳﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ ،و از ﻓﻘﮫﺎی ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ اﺳﺖ ،ت )ﺑﻌﺪ ٤٠٠
ھﺠﺮی( .ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ،(٢١١/٤) :اﻟﺴﺴﯿﺮ.(٢٨١/١٧) :
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ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺻﺎﺣﺐ »ﺣﺎوی« آن را از ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻮ
ﺣﺎﻣﺪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ رأی ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮارد دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم ﻋﺎدل ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮای اﻣﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻮوی از ﻣﺎوردی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  :١ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ
زﮐﺎت در ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن آن ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ زﮐﺎت را از او ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ در ﮔﺮﻓﺘﻦ زﮐﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ زﮐﺎت را از وی ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻨﺪ ،و
ﻣﺎوردی ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ،آن را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص داد ﭼﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ درﺑﺎره ﻇﻠﻢ »ﻋﺎﻣﻞ« اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺣﮑﺎم ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدداری از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺑﻪ ﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪوراﺳﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺴﺎد ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﯿﺎم ﻧﮑﺮدن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ

درﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دروغ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﺮ ﻓﻘﮫﺎء اﺳﺖ ،وی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎء
رھﺒﺮان ﺳﺘﻤﮕﺮ را در ﮐﺸﺘﻦ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺗﻤﺠﯿﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد
ﻓﻘﮫﺎء ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ ﭘﺲ
از اﻧﻘﺮاض دوره ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﺎم ،و ﻣﺼﺮ ،و ﻣﻐﺮب ،و
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ،و ﺳﻨﺪ ،و ﺣﺠﺎز و ﺟﺰﯾﺮه ،و ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلھﺎ و ﻗﺮنھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﮑﻔﺮﻣﺎ و ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﻀﺎوت و داوری ﻧﻤﯽﺷﺪ .و ﺑﺎ زورﮔﻮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و آﺷﻮﺑﮕﺮان
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،و اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﻣﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ھﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ:

 -١اﻟﺮوﺿﺔ.(٣٣٦/٢) :

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷

٤٠٧

و ﺧﻼﺻﻪوار آ ﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود ﺟﺰ آزار ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﻣﻘﺼﻮدش از ﺟﮫﺎد ﺟﺰ ﺣﻔﻆ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﺷﺮط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺜﺎلھﺎی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
اﻟﻒ :ﺷﻮھﺮ دادن زن ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﮑﺎن وی
دور ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﺣﯿﺎت وی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺮط ﻋﻘﺪ
ﻣﺸﺮوع »رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ« را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ زن و ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ و ﺿﺮر ﺑﻪ وی ﺗﺮک
ﮐﺮدهاﻧﺪ
ب :از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮھﺮ دادن زن ﻣﻔﻘﻮد را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن درﺑﺎره ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺮس آﺳﯿﺐ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟!
ج :اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﻗﻄﻪ »ﮔﻢ ﺷﺪه« ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﻋﻼم ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎل
و ﺛﺮوت ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮑﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺳﻮد ﺑﺒﺮد
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی از آن ﺳﻮد ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
درﺑﺎره ﺣﯿﻮان ﮔﻢ ﺷﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آن ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮادرت و ﯾﺎ ﮔﺮگ اﺳﺖ«
ﭘﺲ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺣﻼن ﺑﻮدن ﻣﺎل اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺿﺮوری ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟!

١

د :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮار ،اﻧﺲس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
در ﺣﺪ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮاری ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﻔﺶ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ ﻣﺮدم را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ روی آوردهاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺣﺪ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮار ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪود ﺑﺮ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪه ،ﭘﺲ او ﻧﯿﺰ ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
زد« .٢

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(١٠٠/٥ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (١٧٢٢از ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪس.
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) ،(١٧٠٦ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ) ،(٦٢١/٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٦٤/١٢ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(٨٥٨/٢

٤٠٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺣﻀﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و ﻋﻤﺮ ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد ،و ھﻤﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ آﺧﺮی را
دوﺳﺖ دارم« .١
ﭘﺲ ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮار در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن رﻓﺘﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮص ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺟﻤﺎع داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺣﮑﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،و اﻗﺎﻣﻪ
ﺣﺪود ،و اﺳﺘﺨﺮاج ﺣﻘﻮق ،و ﻗﻀﺎوت ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺧﺼﻢ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ ،و در ﻗﺮآن ﻗﺘﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﻗﺼﻪ ﯾﻮﻧﺲ÷ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
َ َ َ
اه َم فَ َ� َن م َِن ال ْ ُم ْد َحض َ
�] ﴾١٤١اﻟﺼﺎﻓﺎت.[۱۴۱ :
﴿فس
ِ

»)ﯾﻮﻧﺲ÷( در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﯾﺸﺎن در آﻣﺪ«.
و ﯾﻮﻧﺲ÷ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را در آب اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ
ﺟﺰو »ﺷﺮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ« اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻗﺼﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ دﻧﺪان رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ
ﻣﻌﻮذ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﺼﺎص در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«  ،٢و ﻗﺼﺎص دﻧﺪان ﺑﻪ دﻧﺪان در ﻗﺮآن
ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺷﺮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
﴿ َو َ� َتبْ َنا َعلَيْه ْم � َ
ِيها﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۵ :
ِ
»ودر آن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻘﺮر داﺷﺘﯿﻢ«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز در ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻗﺖ
ﻧﻤﺎزش ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد«  ٣ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ:

 -١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) ،(١٧٠٧ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ) ،(٦٢٢/٤ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(٨٥٩/٢
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٢٢٣/١٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (١٦٧٥از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲس.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٦٨٠از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس.

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ÷

َ
َّ َ َ ْ
الص�ة ِ�ِ� ِري] ﴾١٤ﻃﻪ.[۱۴ :
﴿ َوأق ِ ِم
»و ﻧﻤﺎز را ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ«.

٤٠٩

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻣﺼﺤﻠﺖ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺳﮑﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻇﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن راھﯽ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء درﺑﺎره ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ را ﻧﺪارد ،و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در ﮐﺘﺎب »ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم« اﺳﺖ.

دﻓﺎع از اﻣﺎم زﻫﺮی
ﺗﮫﻤﺖ ھﯿﺠﺪھﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از زھﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎن را
ﺳﺮزﻧﺶ و ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زھﺮی را ﺑﺎ ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﺎم و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ آﻧﺎن در
ﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﺎم زھﺮی و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﻀﻞ آﻧﺎن
اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ]رﺣﻤﮫﻤﺎ اﻟﻠﻪ[ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺮ ﻇﻠﻢ :ﺗﮫﻤﺖ ھﻤﮑﺎری ﮐﺮدن زھﺮی ﺑﺎ اﺣﮑﺎم در ﻇﻠﻢ ﮐﺮدن دروغ
اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺨﺎﻟﻄﻪھﺎی ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﺎم ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و در ﺑﯿﻦ
»ﻣﺪاراة وﻣﺪاﻫﻨﺔ« ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض و ﻣﺎزری در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺪاھﻨﺔ :در اﻣﻮر دﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﻮای ﻧﺎدرﺳﺖ ،و ﻣﺪاراة :در اﻣﻮر دﻧﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
دﻻﯾﻞ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:

اﻟﻒ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎره ﺣﮑﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و دروغھﺎی آﻧﺎن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺘﻢ آﻧﺎن را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﺰو اﻣﺖ ﻣﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻦ از او ﺑﺮی و دور ھﺴﺘﻢ ،و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺟﻮار ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ھﺮ ﮐﺲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و دروغھﺎی آﻧﺎن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ،
و ﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﮐﺮدن آﻧﺎن را ﯾﺎری ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺟﺰو اﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و از ﻣﻦ اﺳﺖ ،و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
در ﺟﻮار ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮد« .ﺗﺮﻣﺬی آن را در دو ﺟﺎ از »ﺟﺎﻣﻌﺶ«  ١ﺑﺎ دو
ﺳﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﺘﻤﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ .٢
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی.(٤٥٥/٤) ،(٥٣/٢) :
 -٢ﺳﻨﺪ اول :ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﻏﺎﻟﺐ اﺑﻮ ﺑﺸﺮ از اﯾﻮب ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺬ ﻃﺎﺋﯽ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﻃﺎرق ﺑﻦ
ﺷﮫﺎب از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮة )اﻟﺤﺪﯾﺚ( ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ ،ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ،
و ﺟﺰ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺳﻨﺪ دوم :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب از ﻣﻌﺮ از اﺑﻮ ﺣﺼﯿﻦ از ﺷﻌﺒﯽ ،از ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺪوی از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮة،
اﻟﺤﺪﯾﺚ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﺑﻮ داود از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ » ١از ﺳﺆال و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدن ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺎن و ﺷﻮﮐﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ« و ﺳﺆال ﮐﺮدن ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از
ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ب :ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َْ
ّ
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ
ِين ولم � ِرجو�م مِن دِيارِ�م أن
﴿� �نها�م ا� ع ِن ا�ِين لم �قات ِلو�م ِ� ا� ِ
َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ْ
سط َ
�] ﴾٨اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[۸ :
��وهم و�قسِ طوا إِ� ِهم إِن
ا� �ِب ال ُمق ِ ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ]ﮐﺎر[ دﯾﻦ ﻧﺠﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را از
ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ داد
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ دادﮔﺮان را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد«
٢
ﻋﻤﻮم و ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،و در »اﻷﺻﻞ« آن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام.
ج :داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ:
َْ
ّ َ ٌ
َ َ ْ َ ْ ََ َ
يظ َعل ٌ
ِيم] ﴾٥٥ﯾﻮﺳﻒ.[۵۵ :
﴿قال اجعل ِ� � خ َزا� ِ ِن ا� ْر ِض إ ِ ِ� حفِ
»]ﯾﻮﺳﻒ[ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﺮ ﺧﺰاﺋﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮕﻤﺎر .ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎھﺪارﻧﺪهای داﻧﺎ
ھﺴﺘﻢ«
ً
٤
٣
ﻗﺒﻼ درﺑﺎره »ﺷﺮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ« ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ  ،و در »اﻷﺻﻞ« در اﻧﺪازه ﮐﺮاس و ﻧﺼﻒ
و زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و در آﻧﺠﺎ ﻏﻠﻂ و ﺧﻄﺎی ﻣﻌﺘﺮض ،و ﺑﺰرﮔﻮاری و
ﻓﻀﯿﻠﺖ زھﺮی و اﻋﺘﺮاف ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی وی ،را آوردهاﯾﻢ ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن اﺻﺤﺎب
»ﻣﻌﺘﺮض« ﺣﺪﯾﺚ زھﺮی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ رواﯾﺎت وی اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ

ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .و ﺟﺰ از اﯾﻦ وﺟﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻌﺮ آن را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ(.
 -١ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود (٢٩٠-٢٨٩/٢) :ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺆال :ﯾﻌﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
دارد از وﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن اﻣﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎم ﺑﺸﯿﻮه ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻏﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ«» ،اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ«.
 -٢اﻟﻌﻮاﺻﻢ.(٢٠١/٨) :
 -٣ص .٢٥٥-١٨٧ /
.(٢٥٥-١٨٧/٨) -٤

دﻓﺎع از اﻣﺎم زﻫﺮی
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ﺗﻮھﻢ ﻧﻮزدھﻢ :ﻣﻌﺘﺮض ﻗﺼﻪای را از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦش ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮ اﻟﺒﺨﺘﺮی
وھﺐ ﺑﻦ وھﺐ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺼﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮫﺎدت
دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن را ﻣﺮدود ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻗﯿﺎس »ﻣﻌﺘﺮض« زﯾﺎده روی و
ﻏﻠﻮ و ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﺋﯽ و ﺑﮫﺘﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ در
ﻗﻀﯿﻪای ﺷﮫﺎدت دروغ دادهاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺪث
ﺑﻮدن آﻧﺎن اراﺋﻪ دھﺪ ،و در ﮐﻼم »ﻣﻌﺘﺮض« ﭼﯿﺰھﺎی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ آن را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺗﺮس ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺷﮫﺎدت دروغ دادﻧﺪ ،و ﺗﺮس از ﺣﮑﺎم
ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮐﻠﻤﻪ را ﻣﺒﺎح ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﮫﺎدت ﻧﺎدرﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ْ ُ ْ
�رهَ َوقَلْ ُب ُه ُم ْط َم� ٌّن ب ْا� َ
ان﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۱۰۶ :
يم
ِ ِ ِ ِ
﴿إِ� من أ ِ
»ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وادار ]ﺑﻪ ﮐﻔﺮ[ ﺷﻮد و دﻟﺶ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.
و اﯾﻦ ﻗﺼﻪای را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺻﺤﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺻﺤﯿﺤﯽ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﯽارزشﺗﺮ از ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺖ دﻓﺎع از
اھﻞ ﺳﻨﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﻣﻐﺮور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دادم.
ﺗﮫﻤﺖ ﺑﯿﺴﺘﻢ» :ﻣﻌﺘﺮض« ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺑﺨﺘﺮی وھﺐ اﺑﻦ وھﺐ اﺑﻦ ﮐﺒﯿﺮ ﻗﺎﺿﯽ
ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ از راوﯾﺎن »ﺻﺤﺎح« اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در »اﻷﺻﻞ«  ١ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮ »ﺟﺮح« وی اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،و در ﮐﺘﺎبھﺎی »رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ« او را دروﻏﮕﻮ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او در ﮐﺘﺎب »ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ

ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل«  ٢را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام ،و »ﻣﻌﺘﺮض« درﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ اﺑﻮ اﻟﺒﺨﺘﺮی از راوﯾﺎن
ً
ﺗﺮﻣﺬی اﺳﺖ ،و اﺻﻼ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﺑﻮ ﺑﺨﺘﺮی ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻓﯿﺮوز
اﻟﻄﺎﺋﯽ ﺗﺎﺑﻌﻤﯽ ﺑﺰرﮔﻮار )ﮐﻪ از ﻋﻠﯽس ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده( رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
»اﻷﺻﻞ«  ٣ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺎم و ﻧﺴﺐ و ﺻﻔﺖ و زﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت
ھﺴﺘﻨﺪ.
.(٢٥٨/٨) -١
.(٢٨-٢٧/٦) -٢
.(٢٥٩/٨) -٣

دﻓﺎع از ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﻧﺒﻮی و وﺟﻮب ﺗﺼﺪﯾﻖ آن
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎح ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚھﺎی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺠﺴﯿﻢ و ﺟﺒﺮ و ارﺟﺎء و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﭼﯿﺰھﺎی ﻏﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،و اﻣﺜﺎل آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض آن را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻃﻨﺶ
را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ را دروﻏﮕﻮ ﺑﺪاﻧﺪ،
و اﯾﻦ درﯾﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮھﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدن در آن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت در آن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﭘﺎﺳﺦ او را ﺧﻮاھﻢ داد ،و دﻻﯾﻞ او را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ،و ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ در »اﻷﺻﻞ« آن
را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ،و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪام و ﻣﻘﺪﻣﻪھﺎ و ﺗﺄوﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﻣﺤﺪﺛﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ،و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی از آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ اول :ھﺮ ﭼﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻇﻨﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻔﻆ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺟﻤﺎع واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ،و دو ﺗﻨﺒﯿﻪ در اﯾﻦ ھﺴﺖ:
اول :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﮫﻪھﺎ را دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻇﻦ را ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﺪام از
ﻋﺎﻗﻼن ﻇﻦ را ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪم ﻧﻤﯽدارﻧﺪ.
دوم :ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ
درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن داﻧﺎ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺗﺄوﯾﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ آن:

ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم :ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،و دراﯾﻦ ،دو ﺗﻨﺒﯿﻪ ھﺴﺖ:
.(٣٢٣-٢٦١/٨) -١

٤١٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اول :ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،و ﺟﺰ راﺳﺨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ آن
را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
دوم :ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺄوﯾﻼت ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد
ﺳﺮاﻧﻪ و دل ﺑﺨﻮاھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎدانھﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺄوﯾﻞ
ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ از آن ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ داﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﻨﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺄوﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد
ً
ﻓﻮرا ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم
در اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد
وﻟﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﺗﺄوﯾﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ﯾﺎ ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺎھﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻋﺎﻟﻢ
ً
ﯾﺎ راﺳﺦ در ﻋﻠﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ راﺳﺦ اﺳﺖ ،و ﻏﯿﺮ راﺳﺦ ﻇﺎھﺮا ﺣﻖ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻃﺒﻖ
ﻗﻮل ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ:
ْ ْ َُ ُ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ ُ َ
ون َ
آم َّنا بِهِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۷ :
الراسِخون ِ� العِل ِم �قول
﴿وما �علم تأوِ�له إِ� ا� و
»و »ﺗﺄوﯾﻞ« آن را ﺟﺰ ﺧﺪا ]ﮐﺴﯽ[ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ آن
اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﻢ«.
و اﻣﺎ راﺳﺦ در ﻋﻠﻢ دو دﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ھﻤﮕﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺎدان
ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺎدان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ]ﺑﺎ ﻧﺺ
ﻧﻪ ﻇﺎھﺮ[ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﯾﺎت اﺟﻤﺎع ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ راﺳﺨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ از ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪھﺎ در ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ در اﺷﺘﺒﺎھﺶ در ﺗﺄوﯾﻞ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ آن وﺟﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ
ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع راﺳﺦ در ﻋﻠﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺧﻀﺮ ﺗﺄوﯾﻞ آن را داﻧﺴﺖ آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻀﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ داﺷﺖ؟ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺧﻀﺮ ﮔﻔﺖ  :١ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢ و ﻋﻠﻢ وی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮه آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر از درﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم راﺳﺨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(٢٦٣/١
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ً
اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم در ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ اﺧﺘﻼف اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺎھﺮا ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﺮاف در دل دارﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َ ْ َْ ْ َ َْ
اء الفِتن ِة َوابتِغ َ
﴿ابتِغ َ
اء تأوِ�لِهِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۷ :
»ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰی و ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﺑﮫﺎت ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ«.
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آن را ﺑﻪ اﺑﺘﻐﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ھﻮی و ھﻮس آنھﺎﺳﺖ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را
ﺟﺰو ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻔﺎوت ھﺴﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻌﯽ از ورود رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﮫﯽ از ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﭼﻪ راﺳﺨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ
ﻋﺒﺚ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻏﻠﻂ آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺒﺚ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ در آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻘﺼﻮر ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن و اﺣﺘﺮام و
ﺗﺠﻠﯿﻞ آن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ
اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ً
اﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺮآن و اﺟﻤﺎع ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻗﺮآن آﯾﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن از
ﻋﺎﻣﯽ و ﻋﺠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﺣﺮام ﺑﻮدن آن ﺑﺮ آنھﺎﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺪﻋﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺒﺚ از اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :اﻟﻌﻠﻢ
ْ ْ
َ َّ ُ َ
الراسِخون ِ� العِل ِم﴾
ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﴍح ﻣﺴﻠﻢ« ١ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :و
ً
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮاء ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪ »اﻟﻠﻪ« از ﺳﯿﺎق دور اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ در
َُ ُ َ
ون َ
آم َّنا بِهِ﴾ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻤﺠﯿﺪ آﻧﮫﺎ�﴿ :قول
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻤﺎن اﺟﻤﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯽ آﻧﺎن
از ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺄوﯾﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدن ﺻﻔﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دل اﻧﺤﺮاف
دارﻧﺪ.
 -١ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻗﺎﺿﯽ» :اﮐﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ« اﻣﺎ ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﻮاﺋﺪ« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎزری
) (٥٣٦ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ (٢١٧/١٦) :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮح اﯾﻦ آﯾﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮم :ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ
ﻋﺮب و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ،و ھﺮ ﻋﺮب زﺑﺎﻧﯽ ]ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن[ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ آن ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ھﻤﻪ آنھﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻓﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُّ
الر ْ َ
ا� ّل م َِن َّ
�ةِ﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۲۴ :
﴿واخفِض لهما جناح ِ
»و ﺑﺎل ﺗﻮاﺿﻊ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮود آور«.
و اﻣﺜﺎل آن .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ﻗﺴﻢ اول :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﺣﮑﻤﺖ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﺟﮫﻨﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از آﻧﺎن ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و او ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ.
ﻗﺴﻢ دوم :اﻧﺴﺎن آن را ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺳﻤﺎﻋﯽ« ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آﺳﻤﺎن،
زﻣﯿﻦ ،ﻣﻮرﭼﻪ ،و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ در رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻗﺴﻢ اول ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،و
دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آن دارد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ،ﻗﺮآن در ﻗﺼﻪ ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ
)ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َُّ ُ َ ْ
َ
ك ب َتأو�ل َما ل َ ْم � َ ْس َت ِط ْع َعليْهِ َص ْ ً
َ
�ا] ﴾٧٨اﻟﮑﻬﻒ.[۷۸ :
﴿س�نبِئ ِ ِ ِ
»ﻣﻦ ﺗﻮ را از ﺣﮑﻤﺖ و راز ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﮐﻨﯽ آ ﮔﺎه
ﻣﯽﺳﺎزم«.
ً
و دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدم آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
ﻗﺮﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﮐﻼم ﻣﺠﺎز وﺟﻮد دارد

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﮫﺎرم :ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﻪ ﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ -۱ :ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﻘﻠﯽ
 -۲ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﺮﻓﯽ  -۳ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻟﻔﻈﯽ ،ﻣﺜﺎل ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﻘﻠﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
َ ْ
� َّال� أَ ْ� َبلْ َنا �ِ َ
ِيها َوالْعِ َ
اسأَل الْ َق ْر َ� َة َّال� ُك َّنا � َ
يها﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۸۲ :
﴿و ِ
ِ
ِ
»و از ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺑﻮدهاﯾﻢ و از ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﯾﻢ ﺑﭙﺮس«.
اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻗﺮﯾﻪ و ﮐﺎروان ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن اھﻠﺶ اﺳﺖ.
ً
ﻣﺜﺎل ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﺮﻓﯽ ،ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺼﺎر ﺷﮫﺮ را ﺳﺎﺧﺖ ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ
ً
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺨﺼﺎ در ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﻨﮓ و ﺧﺎک ﺣﺼﺎر ﺷﮫﺮ ﺷﺮﮐﺖ
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ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﺎدت و ﻋﺮف ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻪ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ ﻗﺮآن:
َ َ َ ُ
ان ابْن � َ ْ
� ًحا﴾ ]ﻏﺎﻓﺮ.[۳۶ :
﴿يا هام
ِ ِ
»ای ھﺎﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﺑﺴﺎز«.
ﯾﻌﻨﯽ ای ھﺎﻣﺎن دﺳﺘﻮر دھﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ھﺎﻣﺎن در آن ﮐﺎر ﻧﮑﺮد .ﻣﺜﺎل
ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻟﻔﻈﯽ :ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼح ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﯾﺎ ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎی دارد ،و ....و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻪ ﻗﺮآن:
َ
ْ
َُ ُ
ور َّ
﴿ َّ ُ
الس َم َ
ا� نُ ُ
ات َوا� ْر ِض َمثل نورِه ِ﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۳۵ :
او ِ
»ﺧﺪا روﺷﻨﮕﺮ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﺑﻪ ﭼﻠﭽﺮاﻏﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
»ﻣﺜﻞ ﻧﻮره« ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر
ﻧﻮر اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎی »اﻟﻠﻪ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض« ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦْ �َ ﴿ :هدِي َّ ُ
ا� �ِ ُوره ِ َم ْن � َ َش ُ
اء﴾ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
»ﻧﻮر« ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻪ ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه.
و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎزی دﻻﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﺑﯿﺎن ،و ﻏﯿﺮه ،ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻧﺪن آن در زﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪای
ﺑﺪان .ھﻨﮕﺎﻣﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم ﻣﻨﻈﻮرش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ در ﮐﻼم ﻣﺮدم درﺳﺖ اﺳﺖ .وﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺷﺘﺮم از ﻃﻮل ﺷﺐ روی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد
ﮔﻔﺘﻢ ای ﺷﺘﺮ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﮑﻦ .١
ً
ﻣﺎ از ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ »ﻣﺠﺎز« ﻓﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻋﺎدﺗﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﺎھﺶ
ﻣﯽدارﯾﺪ و ﺧﺴﺘﻪاش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ  .٢ﻣﺠﺎز از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﮫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﻢ

 -١دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺷﻌﺮ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ھﺮ دو ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻢ.
 -٢اﺑﻮ داود ) ،(٥٠/٣ﺣﺎﮐﻢ ) ،(١٠٠/٢ﺑﯿﮫﻘﯽ »اﻟﮑﺒﺮی« ) (١٣/٨ﻣﺴﻠﻢ ).(٣٤٢
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

وﻟﯽ ﻇﺎھﺮ آن را در ﺣﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮای اوﻟﯿﺎی
ﺑﺰرگ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ رخ داده اﺳﺖ.
و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن در ﺗﺄوﯾﻞ اﺣﺎدﯾﺚ و آﯾﺎت زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻢ
اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
ْ ْ َ ْ َّ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ون � َ ْسب َ
يح ُه ْم﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۴۴ :
�ن � �فقه
﴿�ن مِن � ٍء إِ� �سبِح ِ�م ِده ِ ول ِ
ِ
»ﺑﻠﮑﻪ ھﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی وی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ
آنھﺎ را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪ«.
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻇﺎھﺮ آﯾﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
وﻟﯽ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﺎھﺮ آﯾﻪ
ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
ُ ّ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
�﴾ ]اﻟﻨﻤﻞ» .[۱۶ :زﺑﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در آورد ،و ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :عل ِمنا من ِطق الط ِ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد دادﻧﺪ« و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ھﺪھﺪ و ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻮهھﺎ ﺑﺎ
داود ،و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﻟﺘﻨﮕﯽ درﺧﺖ در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،و ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه در دﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ھﻤﻪ آن را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ  ١و در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ  -۱ﮐﻼم ﺣﯿﻮاﻧﺎت  -۲ﮐﻼم درﺧﺘﺎن  -۳ﮐﻼم
ﺟﻤﺎدات.
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮز ﺷﺪ؛ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را داﺧﻞ در
ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ھﯿﭽﮑﺪام از آن ﻣﻮارد را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
َ ََ ََْ
َ
َ
َ
﴿قا�ا �تينا طا�ِعِ�] ﴾١١ﻓﺼﻠﺖ.[۱۱ :
»ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﯾﻢ«.
و از اﯾﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﺮدن ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺴﺎم ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ آﺟﯿﻞ
و ﻗﻠﻢ و ﺳﻮاک ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮔﺎه زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
اﮔﺮ ھﺮ ﺷﺊ از آنھﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺻﺪق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از ﺟﻨﺲ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﻮی ﺑﻪ
 -١اﻟﺸﻔﺎء ،(٦٢٧-٦١٤/١) :ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﻗﺎری» ،اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﮑﺒﺮی« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﻮﻃﯽ ).(٥٦/٢

دﻓﺎع از ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﻧﺒﻮی و وﺟﻮب ﺗﺼﺪﯾﻖ آن
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ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ھﺮ ﺟﺰء ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
آورد ،ﭘﺲ اﺻﻞ اﺧﺘﻼف در ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ ﻣﺤﺪث در ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن اﻣﻮر ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻈﺮی ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج »در
روز آﺧﺮت ﻣﺮگ را در ﺻﻮرت ﻗﻮﭼﯽ ﻣﯽآورﻧﺪ و ذﺑﺤﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«  ١ھﺮ ﮐﺲ در ﻋﻠﻢ
ﻋﻘﻠﯽ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺤﺎل ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آن را ﺑﺮ ﻇﺎھﺮ
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ در آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎ در ﻧﺰد اھﻞ ﮐﻼم ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﺮگ در ﻧﺰد آﻧﺎن ﯾﺎ ﻋﺮض و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺮض اﺳﺖ ،و در ھﺮ
دو ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ،و آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،و ﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻠﻮد در ﺑﮫﺸﺖ ،و اﯾﻤﻦ
ﺑﻮدن از ﻣﺮگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺳﺨﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
٢
اﺷﻌﺎر ﺷﯿﺦ ﺗﺼﻮف اﺑﻦ ﻓﺎرض:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺷﮏ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪاﯾﺪ ﮔﻔﺘﻢ :از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺜﺮت
ﺷﻮق رخ داده اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ را در ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﻮد در ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮدم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﮑﻢ
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮن از ﮔﻮﻧﻪھﺎﯾﻢ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .٣
ﺧﻄﺮ در ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ ﺳﺮودهھﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ در آن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪﺛﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺄوﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﮫﺰاء و
ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﺮ ﭼﻨﺪ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮫﻮر ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ وﻟﯽ داﻧﺴﺘﻦ آن ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮدن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ رواﯾﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺻﺤﺎبش ﻣﯽدھﺪ ،و ﺗﻮﻗﻒ در ﺗﺄوﯾﻞ
ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ واﺟﺐ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،و
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٢٨٢/٨ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٢٨٤٩از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪریس.
 -٢ﻣﺆﻟﻒ /ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرض »ﺷﯿﺦ ﺗﺼﻮف« ﺣﺴﻦ ﻇﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ وی
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -٣دﯾﻮان اﺑﻦ ﻓﺎرض )ص .(١١٢ /
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ﺣﺮﻣﺘﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻏﯿﺒﺘﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺎھﯽ
ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن
ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺸﮫﻮر در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی »ﻣﻌﻘﻮل« ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل
ً
اﺳﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻞ ﺣﺮف »اﻟﻒ« ﺣﺮف »ب« اﺳﺖ ﭘﺲ ﺿﺮورﺗﺎ ﺻﺪق
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ »ب« اﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺰد »ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮل« از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻢ
ً
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ آن
ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺘﮫﺰاء و ﻣﺴﺨﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ »أﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس« آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ً
و ﻗﺒﻼ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎداﻧﯽ و ﺑﻼھﺖ از اﯾﻦ ﻋﻠﻮم دوری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ،
ﭼﻮن آﻧﺎن اھﻞ ذﮐﺎوت و ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻨﯽ و رﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﻋﺖ را زﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﺑﺸﺪت از
ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن را در »ﺗﮫﻤﺖ دوازدھﻢ« ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ،و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .١

 -١ص .٣٢٦ /

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﻘﺪم ﭘﻨﺠﻢ :درﺑﺎره ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ در ﺣﺪﯾﺚھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺑﻪ آن
اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﺄوﯾﻠﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ اول :ﻗﻄﻊ ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺎ دروغ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ً
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ رﺟﻮع ﺷﻮد ،و ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮد ،و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﮐﺮ دوﺑﺎره آن ﻧﯿﺴﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم :ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
ْ
َ َُْ
َْ َ َ
﴿ َو� �قف َما لي َس لك بِهِ عِل ٌم﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۳۶ :
»از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯽ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻣﮑﻦ«.
ً
و ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروغ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ
آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد وھﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮫﻤﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺮھﺎن و ﺣﺠﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺗﺮس ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺻﺪاﻗﺖ و ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از
ﺗﮑﺬﯾﺐ رواﯾﺎت اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺎھﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﻖ
ﯾﮫﻮد دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ درﺑﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻣﺎﻣﺎن دﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟!
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم :اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن آﺳﺎنﺗﺮ از اﺷﺘﺒﺎه در رد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدن اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻣﺎ اﮔﺮ در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ
ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ در ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،و آن ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم :اﺷﺘﺒﺎه در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن دروغ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،و اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺮدود
داﻧﺴﺘﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ دروغ ﻋﻤﺪی ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،و ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻋﻤﺪی ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،و اﺷﺘﺒﺎه در ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪ آن ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرک اﺳﺖ.
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ً
دﻟﯿﻞ ﭼﮫﺎرم :ﻗﻄﻊ ﻧﮫﺎدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺪا دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻓﺎﺳﻖ داﻧﺴﺘﻦ
آﻧﮫﺎ ،و ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺼﺪﯾﻖ آنھﺎﺳﺖ ،و ﺑﺎ دو دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ از
ﻓﺎﺳﻖ داﻧﺴﺘﻦ آنھﺎﺳﺖ.
اﻟﻒ :اﺷﺘﺒﺎه در ﻋﻔﻮ ﺑﮫﺘﺮ از اﺷﺘﺒﺎه در ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ.
ب :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ »ﻓﺎﺳﻖ« ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻓﺴﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﮔﺮدد ،در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ  .١ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﻓﺴﻖ
ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺮ ﻧﻪ در آن ﺷﺨﺺ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در »اﻷﺻﻞ«  ٢ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام در ﻗﺮآن ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮ ﺗﻤﺎم
ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاران آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،و اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آن را
ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٥٣١/١٠اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻓﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
.(٢٨٧/٨) -٢

ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺸﻢ :در »اﻷﺻﻞ«  ١ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻣﺮاﺗﺐ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهام:
ﺗﺨﯿﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و ّ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اول :ﮐﻼم ﺑﺮ ّ
ﺗﺨﯿﻞ ﻋﺒﺎرت از دﯾﺪن ﻗﯿﺎﻓﻪ ﭼﯿﺰی در
ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺨﯿﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ،و اﺷﻌﺮﯾﺎن آن را
ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن آن را ﺗﻨﮫﺎ در ﺧﻮاب ،و ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﯿﻤﺎری و
ﻏﯿﺮه ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
اﻟﻒ :ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ
ْ ُ َ َّ ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
ْ َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ي�﴾١١٦
﴿قال �لقوا فلما �لقوا سحروا أ�� ا�اس واس�هبوهم وجاءوا �ِسِ ح ٍر ع ِظ ٍ
]اﻷﻋﺮاف.[۱۱۶ :
»ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﻧﺪ و
اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ھﺮاس اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺟﺎدوی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ«.
و:
َ
َُ ُ َ
َّ َ
ْ
﴿� َّيل إِ�ْهِ م ِْن سِح ِره ِْم �� َها � ْس َ�] ﴾٦٦ﻃﻪ.[۶۶ :
»ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺎدوی اﯾﺸﺎن ،ﻃﻨﺎبھﺎ و ﻋﺼﺎھﺎی آﻧﺎن ﺗﻨﺪ راه
ﻣﯽروﻧﺪ«.
و اﯾﻦ از اﺣﻮال ﺳﺎﺣﺮان و ﺧﻮاص ﺳﺤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،و در آن
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ دﯾﺪن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻋﻘﻞ آن را ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ب :ﺗﺨﯿﻞ از ﻋﻠﻮم ﺿﺮوری ﺗﺠﺮﺑﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﺗﺮ از ﺧﻠﻮت ﻧﺸﯿﻨﺎن و
رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﺎن ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯿﺪاری ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی را ﺑﺪون دﯾﺪن ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺨﺮ رازی در
»اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻧﮑﺎرش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ در
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﺎھﯿﺖ آن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ دارﻧﺪ ،و اﻣﺎ اﻧﮑﺎر آن ﻋﻨﺎد و اﻧﮑﺎر ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ ،و در آن ﭼﯿﺰھﺎی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻗﻮل ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ج :و ﺑﺎ ﺿﺮورت ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻗﻞ ھﻮﺷﯿﺎر ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را دو ﺗﺎ ،و راﺳﺖ
را ﮐﺞ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺧﺖ در آب اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق
دارﻧﺪ ،و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﺨﯿﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ھﻤﻪ آن ﻣﻮارد ﭼﻪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺪاری و ﯾﺎ ﺻﺤﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻠﯽ ﮐﻪ رخ داده اﺳﺖ و
ﻋﺬری ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ :رؤﯾﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺧﻮاب را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل آن آورده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺨﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮاب ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰھﺎی
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ از ﻗﺘﺎده از ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ :ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ آن ﺻﻔﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،و ذھﺒﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﻤﺎد
در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﯿﺰان«  ١آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ رواﯾﺖ اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ رؤﯾﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ«.
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه و دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻮده
اﺳﺖ رواﯾﺖ اﻧﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮاج اﺳﺖ» :ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از آن ﺷﺪ«  .٢و از ﺟﻤﻠﻪ آن ،رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی
از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺶس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :٣در اﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر
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 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری (٤٨٦/١٣) :از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻧﻤﻮ از اﻧﺲ اﺳﺖ ،و ﺷﺮﯾﮏ در رواﯾﺖ
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺮاء از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻓﻆ در »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری«
) (٤٩٤-٤٩٣/١٣آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﻣﻮرد اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﺳﺮاء(
ﺑﺼﻮرت ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﻣﺸﮫﻮر در ﺣﺪﯾﺚ »ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.
 -٣اﻟﺠﺎﻣﻊ ) ،(٣٤٣/٥و ﻋﻘﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﺼﺪﯾﻖ
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ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﺮا در ﻣﻸأﻋﻠﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«؟ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ در ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ رواﯾﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺪاری ،و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ
ﻣﺤﺪﺛﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ﮐﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻐﯿﺮ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ  ١ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﮐﻮر ﮐﺮدن ﭼﺸﻢ ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻮﺳﯽ ﭼﺸﻢ
ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻋﺰراﺋﯿﻞ را ﮐﻮر ﮐﺮد ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،و ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭼﺸﻤﺶ ﮐﻮر ﻧﺒﻮد« و اﯾﻦ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ وﺟﻮد
آن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺳﯽ
ﭼﺸﻤﯽ را ﮐﻮر ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺶ
ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ً
و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺸﯿﻮه ﺗﺼﺮﯾﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آن را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ :ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدن آب و آﺗﺶ ھﻤﺮاه دﺟﺎل اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،و آﺗﺶ
دﺟﺎل آب اﺳﺖ و آب آﺗﺶ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ و از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺬﯾﻔﻪس آﻣﺪه اﺳﺖ » :٢و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﺗﺶ اﺳﺖ آب
ﮔﻮارا اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آب اﺳﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزان اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ آن
را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ وارد آﺗﺶ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن آن آﺗﺶ آب ﮔﻮارا اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ روز آﺧﺮت را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻣﺪه» :ﺑﺮای ھﺮ
ﻓﺮﻗﻪای ﻣﻌﺒﻮدش ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او راه ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ وارد ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
او ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ وارد ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .٣
و ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ( ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ را
ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،٤ﻟﯿﮑﻦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
 -١ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص .(١٨٧ /
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٩٧/١٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(٢٩٣٤
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٤٥٣/١١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (١٨٢از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس.
 -٤ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٦٢٧/٢ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (٩٠٧از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ را در اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻃﺒﻖ اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ
در اﻧﺪازه ﺣﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.
١
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ زﯾﺎده ای ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ در »ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ« ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
وﻟﯽ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ«  ٢آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﮔﺎھﯽ
ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺿﻌﯿﻒ را در »اﻟﻨﮫﺎﯾﺔ«  ٣ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در رؤﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﺑﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ ،و در ﻧﺰد
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ را دوﺳﺖ دارد اﻧﻮاع ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم :ﮐﻼم ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﻟﻐﻮی ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄوﯾﻞھﺎ ﺑﺮ آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،و
در آن :ﺟﻠﯽ ،دﻗﯿﻖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ،ﮔﻨﮓ وﺟﻮد دارد ،و ﻣﺠﺎز :ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻞ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ،
ﻣﺮﺳﻞ :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ در آن ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن »دﺳﺖ« در ﻧﻌﻤﺖ و
ﻗﺪرت ،و اﻗﺴﺎم زﯾﺎدی دارد ،اﺳﺘﻌﺎره :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ در آن ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺳﻪ
ﻗﺴﻢ اﺳﺖ -۱ :ﻣﻄﻠﻘﻪ  -۲ﻣﺠﺮده  -۳ﻣﺮﺷﺤﻪ ،ﻣﻄﻠﻘﻪ :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺒﻪ و
ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ در آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺮده :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺒﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﺳﻼح ﺑﻪ دوش داﺷﺖ ،ﻣﺮﺷﺤﻪ :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ در آن ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :و ﯾﺎل دارد و ﻧﺎﺧﻦھﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .٤
ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ﻣﺠﺎز ﺳﻪ ﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ -۱ :ﻋﻘﻠﯽ  -۲ﻋﺮﻓﯽ  -۳ﻟﻔﻈﯽ ،و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﮫﺎرم
ﻣﺜﺎلھﺎی آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدم .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﺰد
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ »ﻣﻮﺟﺐ ﯾﻘﯿﻦ« ﺑﺮ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در »ﻣﺠﺎز« زﯾﺒﺎﺳﺖ ،و داﺧﻞ ﺑﺎب »ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ« در ﻣﻮارد و ﻟﻐﺰ در ﺧﻄﺎب ﻧﯿﺴﺖ،
 -١و ﻣﺮاد از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﻮف« اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری
) (٢٧٩/١٣ﮐﺘﺎب اﻻﻋﺘﺼﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻟﻔﻆ آن» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ در
ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ را در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮی
را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدهام.
.(٢١٢/٣) -٢
 -٣ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
 -٤زھﯿﺮﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﯽ »دﯾﻮان« )ص .(٤٥ /

ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﺼﺪﯾﻖ
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و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ :اﮔﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﺰد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮد و راز در اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻇﮫﻮر و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ« و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در »ﺗﺄوﯾﻞ« روی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﺠﺎز را در ﺑﺴﯿﺎری از آﯾﺎت
و اﺣﺎدﯾﺚ »ﺻﻔﺎت« ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ از آﻧﺎن در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺰ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮل »ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮل درﺑﺎره ﺻﺤﺖ آن ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ﻋﻘﻠﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﺮبھﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮ و ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
دو ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺮ
ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎل وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎن آن ﻋﺼﺮ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺗﺄوﯾﻞ
ً
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺪون ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ »ﻣﺠﺎز« داﺷﺘﻨﺪ اﺻﻼ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد .و ﺑﺎب ﻋﻘﯿﺪه
ﻗﺮاﻣﻄﻪ و ﻣﺬھﺐ ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ را »ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ« .ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد ،و
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن ﻋﺼﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎد ﻋﻠﻤﺎی آن دوره اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻮل دوم
را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ در »ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ« ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و رازی در رد آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮھﺎن اﮔﺮ از
ده ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن آ ﮔﺎه ﺑﻪ آن ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﻧﺎدان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ از آن ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ﮐﻼﻣﺶ
ﺣﻖ اﺳﺖ و ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺼﻮرت
ﮔﺴﺘﺮده در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻨﺎد ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ادﻋﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺼﻮرت
ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺬر ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺤﺾ و ﺗﺮک
ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در درﯾﺎی ﺗﺄوﯾﻞ روی آوردهاﻧﺪ ،و در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ
ً
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،وﮔﻮﺷﻪھﺎی از آن ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.
ﻓﺎﺋﺪه اﯾﻦ ﮐﻼم :اﯾﻦ اﺳﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﺰد ﮔﻮﯾﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻐﻮﯾﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎز ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ و ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ را
ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت ﺷﯿﺮ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
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ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺮی اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دوش و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎل دارد و ﻧﺎﺧﻦھﺎﯾﺶ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .١و ﻣﺮدی را ﺑﻪ ﯾﺎل و ﻧﺎﺧﻦھﺎی دراز »ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﯿﺮ اﺳﺖ« ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدی ﺷﺠﺎع را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء ﺷﯿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺰ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ »ﻣﺠﺎز« اﻓﺰوده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺄوﯾﻞ آن دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺗﻌﺠﺐ در ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ
درﺳﺖ اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﻦ ﺷﺪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﻦ ﺷﺪ ﺷﮕﻔﺘﺎ!
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺮا از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﮫﯽ از ﺗﻌﺠﺐ در ﻗﻮل ﺷﺎﻋﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ:
٢
از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺸﻮﯾﺪ
٣
دﮐﻤﻪھﺎی آن ﺑﺮ روی ﻣﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﮑﺎن و ﻣﻘﺎم ﻗﺮار
داده ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﻮ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﯿﺰ
ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :و ﻋﺮوج ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﻧﺎدانھﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺎزی
دارد .٤
و ﻋﻠﻤﺎ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن ھﻤﻪ آن ﻣﻮارد را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ
ﻣﻘﺘﻀﺎی آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﮐﺸﻒ ﺣﻖ »ﮐﻼم« اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺮض ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از

 -١دﯾﻮان زھﯿﺮ) :ص .(٤٥ /
 -٢اﻟﻐﻼﻟﺔ :زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﻣﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ ،اﻟﻘﺎﻣﻮس )ص (١٣٤٣ /
 -٣اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻋﻠﻮی ت ) ٣٣٢ھـ( )ﻣﻌﺎھﺪ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ( ).(١٢٩/٢
 -٤دﯾﻮان اﺑﻮ ﺗﻤﺎم (٢٠٠/٢) :در ﺿﻤﻦ ﻗﺼﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮوده
اﺳﺖ؛ و در دﯾﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ :ﻋﺮوج ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﻧﺎدانھﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻣﻨﺰﻟﮕﺎھﯽ
دارد .ﺗﺒﺮﯾﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در آﺳﻤﺎن ﻧﯿﺎز دارد« اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
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اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ »در ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻼم ﺑﻠﯿﻎھﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ«
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ در آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ﺑﻮدن ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺨﺸﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ :١
ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ار� ُه ْم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۶ :
﴿أول�ِك ا�ِين اش�وا الض�لة بِالهدى �ما ر�ِحت ِ�
»اﯾﻨﺎن رھﻨﻤﻮدھﺎی را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻧﺎن ﺳﻮدی
در ﺑﺮ ﻧﺪارد«.
»اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ در ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎی ذﮐﺮ ﺳﻮد و ﺗﺠﺎرت ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺼﻮرت واﻗﻊ
رخ داده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ از ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺪﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،و آن:
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺠﺎز ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ھﻤﺎﻧﻨﺪ و اﺷﮑﺎل و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎی
ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﻓﺼﯿﺢﺗﺮ از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﺎز »ﻣﺮﺷﺢ« اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﻋﺮب درﺑﺎره آدم اﺣﻤﻖ :ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮشھﺎﯾﯽ دل وی ژاژ اﺧﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ،٢
و او را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻻغ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺣﻤﺎﻗﺖ وی آن را از »ﺗﺮﺛﯿﺢ ﺗﺎروم«
ﺑﺰرگ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ وی دو ﺗﺎ ﮔﻮش دارد ،و آن دو ﮔﻮش ژاژاﺧﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺗﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ او را ﺑﺼﻮرت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻻغ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و اﻣﺜﺎل آن:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﻋﻘﺎب ﺑﻮد )اﺑﻦ داﯾﻪ(  ٣ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در آﺷﯿﺎﻧﻪاش
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ دروﻧﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮ را ﺑﻪ ﻋﻘﺎب ،و
ﻣﻮی ﺳﯿﺎه را ﺑﻪ ﮐﻼغ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل آن :ﻻﻧﻪ و ﺟﺎﺧﻮش ﮐﺮدن در آن را
ﻣﯽآورد ،و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از »ﮐﺸﺎف«  ٤ذﮐﺮﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮ و درﺑﺎره »رداءی« ﮐﻪ دارم ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ای ﺑﺮادر ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﮑﺮ راﺣﺖ ﺑﺎش

 -١ﮐﺸﺎف.(٣٧/١) :
 -٢اﯾﻦ داﯾﻪ :ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼغ» ،اﻟﻤﺮﺻﻊ« ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ )ص .(١٤١
 -٣ص ).(٣٤٦/٢
 -٤ﺳﻘﻂ اﻟﺰﻟﺰ) :ص .(١٢٧ /
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ﻧﺼﻔﯽ از داراﺋﯽ ﺗﻮ را دارم ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش! ﺑﺎ داراﯾﯽام از آن ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻨﻈﻮر از »رداء« ﺷﻤﺸﯿﺮش اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ داراﯾﯽام از آن ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻢ و
از ﺟﻤﻠﻪ :آﯾﻪ ﻗﺮآن:
َ
ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ْ
ور ا�ِ بِأف َواهِ ِه ْم﴾ ]اﻟﺼﻒ.[۸ :
﴿ي ِر�دون ِ�طفِئوا ن
»ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﺎ دھﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
و »اﻓﻮاه« را ﺑﻪ ﺗﺮﺷﯿﺢ »اﻃﻔﺎء« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و از ﻣﺜﺎلھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻗﻮل
ﻣﻌﺮی اﺳﺖ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭘﺮﺳﯿﺪم در ﺑﯿﻦ در و ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﺴﺖ
از دوری ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪم
در رؤﯾﺎی دﯾﺪار از ﺗﻮ ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ
ﭼﻮن ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﺐ روی ﮐﺮدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ
ﺷﺎﻋﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ )رؤﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﺪار( ﻣﺠﺎز ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺠﺎز را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در دﯾﺪار ﭘﻮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،و از ﻣﺎن دوﺳﺘﺶ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ از او دارد ،ﭘﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ رؤﯾﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﯽداﻧﺪ در ﯾﮏ
ﺷﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،و در رؤﯾﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ در روز ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن وﻗﺖ ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻄﯿﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻠﯿﻎھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮودن وا
ﻣﯽدارد.
و از ﺳﺮودهھﺎی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺣﺪ ﻏﺮاﺑﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻌﺮ زﻣﺨﺸﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺟﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :و ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪھﺎی رﻋﻨﺎی ﻣﻨﺒﺮش ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪم
ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻟﺮﺑﺎ و ﺳﺨﻦ دل ﻧﺸﯿﻦ داﺷﺖ
ﭼﻮن او را در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺷﺮف دﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽدارد
ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻓﺎرض ﺳﺮودهھﺎی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺮوده
١
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﻗﻠﺒﯽ داﺷﺘﻢ در »ﺟﺮﻋﺎء اﻟﺤﻤﯽ«
 -١دﯾﻮان )ص .(٢٠٣
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از دﺳﺘﻢ رﻓﺖ آﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؟
و در دﺷﺖ »وادی ﺳﻢ« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﮕﺮدﯾﺪ
وﻟﯽ در ﺑﯿﻦ »ﮐﺪاء و ﮐﺪی« اﺳﺖ
ﺷﺎﻋﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮔﻢ ﺷﺪن ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺠﺎز ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺮ ﮔﻢ ﺷﺪن
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﮕﺮدﻧﺪ و آن ﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﮐﺪاء و ﮐﺪی« ﺑﻮده اﺳﺖ .١
و از ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهام :ﻗﺼﯿﺪه اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﻓﺎرض ﺻﻔﻮی اﻟﺴﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :٢
ﺗﺮﺟﻤﻪ :از ﯾﺎد ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ
و ﭘﯿﺶ از آﻓﺮﯾﻨﺶ »ﮐﺮم :درﺧﺖ اﻧﮕﻮر« ﺑﺎ ﯾﺎد او ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﻢ
و ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺎن »ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺷﺮاب« دارد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ دور او ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و ھﻼﻟﯽ
اﺳﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در آﻣﯿﺰد ﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽزﻧﺪ
و اﮔﺮ ﺑﻮی ﻋﻄﺮ آ ﮔﯿﻦ او ﻧﺒﻮد از ﻧﻐﻤﮥ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ
و اﮔﺮ ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﺶ ﻧﺒﻮد ﺧﯿﺎل او را ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد
و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﺎﻣﯽ از او ﺑﺮده ﺷﻮد
ھﻤﮕﯽ ﻣﺴﺖ و ﺧﻤﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻨﮓ و ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ
و از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺷﺮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و از آن در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ
و اﮔﺮ روزی ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﺴﯽ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ
ﺷﺎدی در دروﻧﺶ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺸﯿﻤﺎن در ﺗﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺷﺮاﺑﺶ ﺑﻨﮕﺮد
ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺮاب او را ﻣﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و اﮔﺮ از آن ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ ﻣﺮده ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ
روح ﺑﺮ ﺟﺴﻢ وی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
و اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر از در ﺣﯿﺎط ﮐﺮم :درﺧﺖ اﻧﮕﻮر وارد ﺷﻮد
ً
ﺑﯿﻤﺎری وی ﻓﻮرا از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود
 -١دو ﻣﮑﺎن در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ھﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ).(٤٣٩/٤
 -٢اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ) :ص .(٤٢٣-٢٤ /
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و اﮔﺮ ﻟﺐ ﻗﻮم ﻧﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺷﺮاﺑﺶ ﺷﻮد
ﻣﺤﺎﺳﻦ وی را ﺑﺮای ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ اھﻞ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ دﯾﺪار او ﻣﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﻨﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ آن را ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش از ﻧﻐﻤﻪھﺎی دل رﺑﺎی
او ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
و از آن ﻧﻐﻤﻪ دل ﺳﻮد و ﺑﮫﺮه ﺑﮕﯿﺮ
ﭼﻮن ﻏﻨﯿﻤﺖ اﺳﺖ
و ھﺮﮔﺰ روزی ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺼﻪ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ دﻟﺮﺑﺎ
ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :او را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ،
ﺑﺎ اوﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ارﺟﻤﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺻﺎف اﺳﺖ و آب ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﻄﯿﻒ
اﺳﺖ و ھﻮا ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮر اﺳﺖ و آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،و روح اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ:
ﺗﺮﺷﯿﺢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺗﺸﺒﯿﻪ در اﯾﻦ اﺷﻌﺎر وﺟﻮد دارد ،اﺑﻦ ﻓﺎرض ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺻﻌﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
را ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﮕﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺳﻢ »ﺷﺮاب« را ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻌﺎره را ﺑﻪ »اﺳﺘﻌﺎره ﻣﺮﺷﺤﻪ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اوﺻﺎف و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
ﺷﺮاب را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺸﺒﯿﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ،و ﺳﺎﻗﯽ ،و ﺑﻮی
ﻋﻄﺮآ ﮔﯿﻦ ،و ﻧﻐﻤﻪ ،و ﺧﻤﺎری ،و ﻗﺮاﺑﻪ ﺷﺮاب ،و ﭘﻮزهﺑﻨﺪ ،و ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺮاب ،و رﯾﺨﺘﻦ آن،
و درﺧﺖ اﻧﮕﻮر »ﮐﺮم« و ﺣﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ در آن درﺧﺖ اﻧﮕﻮر اﺳﺖ ،و ﻧﻮﺷﯿﺪن از آن ،و
ﻣﯿﮑﺪهای ﮐﻪ در آن ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ اھﻞ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺧﻤﺎر
ﺑﻮدﻧﺸﺎن را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﺎری و ﺗﻌﺎرف ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺷﺮاب و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﺼﻪ ﺑﺎ
آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺷﺮاب را ﺑﻪ ﺳﺘﺎره و ﺳﺎﻗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و...
ھﺮ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ از ﻟﻐﺖ ﻋﺮب دور اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻠﯿﻎ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﻃﺒﻊ
ﻧﺎزک و ﻗﺮﯾﺤﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای داﺷﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻠﯿﻎ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
درﺟﻪ ﻣﻨﺎﻋﺎت ﺑﺪﯾﻌﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ :ﻣﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎت و
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ دارد ﺑﺮ »ﻣﺠﺎز« ﺗﺄوﯾﻞ ﺷﻮد ،و ﺑﻄﻼن ﻗﻮل ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ :ﻣﺠﺎز در ﺑﺴﯿﺎری از آن ﻣﻮارد داﺧﻞ در ﺣﺪ »إﻟﻐﺎز و ﺗﻌﻤﯿﺔ« و درﺳﺖ
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ﻧﺒﻮدن آن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎ از اﺑﺘﺪای آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺎ اﺑﺪ
ﺑﻪ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« آﺷﮑﺎر ﺷﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻦ :ﮐﻼم »ﻣﺠﺎز« در ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ وارد ﺷﻮد ﭼﻮن دروغ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ،
و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ دروغ در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﺑﯽﺧﺒﺮی از ﻟﻐﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن ذﮐﺮ ﺷﺪ ،و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﮫﺘﺮی از آن در ﻗﺮآن وﺟﻮد
دارد ،و اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ:
ُ
ُ
َ ََْ
سبْ َت ُه ْم ل ْؤل ًؤا َمنْ ُث ً
ورا] ﴾١٩اﻹﻧﺴﺎن.[۱۹ :
﴿إِذا َر��ت ُه ْم َح ِ
»ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻏﻠﺘﺎﻧﻨﺪ«.
ﺑﺮ »ﻣﺠﺎز« و ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷﺪن آﻧﺎن از دروغ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ »وﻟﺪان اﺣﺴﺎن« را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن در زﯾﺒﺎﯾﯽ و درﺧﺸﺶ ﭼﮫﺮه
»ﻟﺆﻟﺆ ﻣﻨﺜﻮر« ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻮﺻﯿﻒ »در« ﺑﻪ »ﻣﻨﺜﻮر« از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه) :ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ آب درﯾﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﺜﺎل آن( اﯾﻦ دروغ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﯿﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻼف آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻨﮫﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻼم ﺑﻪ ﺑﻼﻏﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﯽداﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ از ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻟﻐﻮﯾﺎن
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻼم ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ دو ﻋﺒﺎرت ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻼم ﻓﺼﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﯿﻐﯽ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮه
ب :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ آب درﯾﺎ در آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻏﯿﺮه،
و اﯾﻦ ﺑﺮﻋﮑﺲ دروغ اﺳﺖ ،و دروغ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دروغ راﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﺠﺎز ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺎی »ﻋﻠﻢ
ﺑﯿﺎن« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﺮق اﺳﺘﻌﺎره و دروغ در ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪی زﯾﺎد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و راوﯾﺎن آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدم ،و در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی وی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم :ﮐﻼم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ »ﺗﻮھﻢ« ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﻮھﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع:

٤٣٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﻟﻒ :ﺗﻮھﻢ در ﻟﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺄﺛﻮر و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻋﺎﺋﺸﻪل

١

درﺑﺎره :رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﺪرش از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮده در ﮔﻮر ﺑﺎ ﻧﻮﺣﻪﺳﺮاﺋﯽ
ﺑﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد« ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻣﯿﺖ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﮑﺠﻨﻪ ﮐﺎﻓﺮ را ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺧﻨﺪان ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﮑﺎری ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ دوش ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻮش اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش درﺳﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از ﺗﻮھﻢ راوی ﺑﺪاﻧﺪ ،و در دوره ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش در ﺣﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ
و ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮﯾﻦ راوی »ﮐﻪ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و ﭘﺎرﺳﺎی او داﺷﺘﻨﺪ« رخ داده اﺳﺖ،
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر ﺻﺤﺖ آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ؛ ذھﺒﯽ درﺑﺎره در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﺮ »ﺿﻤﻪ اﻟﻘﺒﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٢ﻣﺎﻧﻨﺪ درد
و رﻧﺞ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﯿﻊ و ﮔﻨﺎھﮑﺎر را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮ
دردی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮض و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،و ھﺮ دو وﺟﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﮑﺎن
دارد :اﻣﺎ ﻋﻮض اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،و اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن آ ﮔﺎه
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻋﺬاب و درد را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻮض ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ آن
ﺣﺪﯾﺚ :ﻋﻠﺖ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ را ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺨﺎری  ٣و ﻧﻮوی  ٤ﮔﺮﯾﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﮐﻪ ﻣﯿﺖ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﻪ آن وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درد و رﻧﺞھﺎی دﻧﯿﻮی ﻣﺆﺛﺮ در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺬاب ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ در
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺬاب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬاب اﺳﺖ ،و ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ ﻋﺬاب
اﺳﺖ :زﺟﺮ ﺷﺪﯾﺪ از ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ً
و ﻧﺎم ﺑﺮدن درد و رﻧﺞ ﺑﻪ »ﻋﺬاب« در ﻟﻐﺖ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
در رواﯾﺖ آﻣﺪه :ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاﺑﯽ ﻏﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(١٨٠/٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(٩٢٩
 -٢اﻟﺴﯿﺮ ).(٢٩٠/١
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ).(١٨٠/٣
 -٤ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ).(٢٢٩/٦

ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﺼﺪﯾﻖ

٤٣٧

و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ
ً
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻮرا راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮھﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ داد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮوی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺎﺋﺸﻪل اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ اﺳﺖ و از ﻗﺒﯿﻞ:
ﺣﺪﯾﺚ »ﻗﯿﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ« ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ  ،١و ﻣﺮاد از آن روز آﺧﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﻃﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ« ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ  ،٢و ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻣﺮگ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ
ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﺮگ ﺑﻪ »ﺳﺎﻋﻪ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َ
َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
ْ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُ َّ َ
اع ُة َ� ْغ َت ًة أ ْو يَأ� َِي ُه ْم َع َذ ُ
اب
﴿و� يزال ا�
ِين �ف ُروا ِ� مِر� ٍة مِنه ح� تأ�ِيهم الس
ْ ْ ُ
َّ َ ْ ُ ْ
َْ َ
ي� ٥٥ال ُملك يَ ْو َم� ِ ٍذ ِ�ِ �� ُم بَي َن ُه ْم﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۵۶-۵۵ :
يو ٍ� عقِ ٍ
»ﮐﺎﻓﺮان ھﻤﻮاره درﺑﺎرۀ آن در ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ اﯾﺸﺎن
ﺑﻨﺎﮔﺎه ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﯾﺎ ﻋﺬاب روز ﺳﺘﺮون ،آﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﻠﮏ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ در
آن روز ﻣﺎل ﺧﺪاﺳﺖ .او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد داوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﺟﻮھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٣ﭼﻮن ﻣﺮﮔﯽ ﭘﺲ از روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ روز ﺑﻪ )ﻋﻘﯿﻢ
ْ ْ ُ
َّ َ ْ ُ ْ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :ال ُملك يَ ْو َم� ِ ٍذ ِ�ِ �� ُم بَي َن ُه ْم﴾
ﺑﺮ ﻗﻮل ﺟﻮھﺮی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ »اﻟﺴﺎﻋﺔ« در آﯾﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮگ
اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از آن روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :٤ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ »ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل« ﺣﺪس و
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) ،(٢٥٥/١ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره )(٢٥٣٧
 -٢ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﻪ در ﺻﺤﯿﺢ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ (٩٣/١) :و اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ:
) (٢٤٥/١و ﻃﺒﺮاﻧﯽ »اﻟﮑﺒﯿﺮ« ) (٦٩٣/١٧و ﻏﯿﺮه از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد – وﻟﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ھﻨﮕﺎم رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ﭘﺲ از ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم را ﺑﺎ آن آزﻣﻮد ،ﻋﻠﯽ÷ اﺷﺘﺒﺎھﺶ را ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد.
ھﯿﺜﻤﯽ در »اﻟﻤﺠﻤﻊ« ) (٢٠٣/١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﻤﺪ و اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻟﮑﺒﯿﺮ و اﻷوﺳﻂ« آن
را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و راوﯾﺎﻧﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ در ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮ» :اﻟﻤﺴﻨﺪ« ) (٩٣/٢آن را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -٣ﮐﺘﺎب ﺻﺤﺎﺣﺶ )).(١٩٨٩/٥
 -٤ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٥١/٤اﺑﻮداود (٥١٦/٤) /ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ« از رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ،و
ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮ داود آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

٤٣٨
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ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻢاﮐﻨﻮن روی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ« و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم »وھﻞ« ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﻞ
در اﯾﻨﺠﺎ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪس و ﺗﻮھﻢ در ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ،اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :١وﻫﻞ

إﻟﯽ اﻟﺸﺊ إذا ذﻫﺐ وﳘﻪ إﻟﻴﻪ« و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮس و ﻓﺰع ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن ﮐﻪ »وھﻞ« ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺮن اﺳﺖ .و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از رواﯾﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ  .٢و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﻧﺎدر در ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ذﮐﺮ
ﺷﻮد در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن راوی ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم از ﺧﻄﺎ
ً
ﻧﯿﺴﺖ  ،٣ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺟﮫﻨﻢ آﻣﺎده و ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﺪ« ﺣﺪﯾﺚ وﻋﯿﺪ را ﺑﺮ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :راوی ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه »ﺟﺮح« ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ]ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ
ذﮐﺮ ﺷﺪ[  ٤اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
از اﻧﻮاع ﺗﻮﻫﻢ در ﺣﺪﯾﺚ:

و از اﻧﻮاع ﺗﻮھﻢ :درﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺣﺪس و ﺗﻮھﻢ ﻣﯽرود ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﮫﻢﺗﺮ از آن :ادراج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ :راوی ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﭼﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺮد آن ﺳﺨﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮھﻢ :ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﺎم ﯾﺎ ﮐﻨﯿﻪ ،و ﯾﺎ
ﻧﺴﺐ وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ از
راوی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺼﻮرت اﺷﺘﺒﺎھﯽ از راوی ﺿﻌﯿﻒ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ

 -١ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل.(٥٢/٣) :
 -٢اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ )ص .(٤٤٣/
 -٣ﻗﻄﻒ اﻷزھﺎر )ص  (٢٣ /ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ.
) -٤ص .(١٦١-٤٧ /

ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﺼﺪﯾﻖ
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از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ھﺸﺪار دادهاﻧﺪ ،و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﻌﻠﻞ« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ
آﺧﺮﯾﻦ وﺟﻮه ﺣﻤﻞ ﺑﻮد ،و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ دروغ ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،و ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد:
دﻟﯿﻞ اول :ﮔﺎھﯽ ﻋﻠﻤﺎی »ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮل« ﺑﺎ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه و
ﺧﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻋﻠﻤﺎی »ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮل« اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮھﻢ و ﺣﺪس اﺷﺘﺒﺎه
آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ دوم :اﮔﺮ ﭘﺮھﯿﺰ از ﮔﻤﺎن و ﺗﻮھﻢ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ راوی ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ً
ﮐﻪ در ذھﻦ دارد رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺿﺮورﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و رواﯾﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﻤﺎن و
ﺣﺪس ﺳﺮزﻧﺶ و ﻧﮑﻮھﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻧﮑﻮھﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺤﻮﯾﺎن و اھﻞ ﻟﻐﺖ و ﻓﻘﮫﺎء و ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن روا ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻤﺎن و ﺣﺪس ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﺎح ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻣﺎﻣﺎن
ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻧﺴﺎنھﺎی وارﺳﺘﻪ و ﭘﺎرﺳﺎ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺘﺮض در ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ

اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را در دو ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﻓﺼﻞ اول

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ،ﻓﺼﻞ دوم :ﮔﻮﺷﻪھﺎی از اﻋﺘﺮاﺿﺎت »ﻣﻌﺘﺮض«.
ﻓﺼﻞ اول» :ﻣﻌﺘﺮض« ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ
آن در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،و راﺳﺨﯿﻦ در ﻋﻠﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﯿﺰ از
دو وﺟﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ:
وﺟﻪ اول :ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻠﯿﻢ اﻟﻠﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺧﻀﺮ÷ را ﻧﺪاﺳﺖ واﺟﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺧﻀﺮ÷ ﻧﯿﺰ آن را ﻧﺪاﻧﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﻪ داﻧﺶ دﯾﮕﺮان ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺟﺎھﻞﺗﺮ اﺳﺖ.
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وﺟﻪ دوم :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ آدم در زﻣﯿﻦ را ﻧﺪاﺳﺘﻨﺪ ،و در اﯾﻦ
ﺑﺎره از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ:
َ
َ َْ ُ
َُ
َ َ
َ َ ْ ُْ ُ َ ََْ ُ
اء َو�ْ ُن � ُ َس ّب ُح َ
ك ّ
ا� َِم َ
� ْمد َِك َو�ق ّد ُِس لك﴾
﴿�� َعل �ِيها من �ف ِ
سد �ِيها و�سفِ
ِ ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[۳۰ :
»آﯾﺎ در زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآوری ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺒﺎھﯽ راه ﻣﯽاﻧﺪازد و
ﺧﻮنھﺎ ﺧﻮاھﺪ رﯾﺨﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﻋﺒﺎدت ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻢ«.
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ آن را ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد﴿ :إ ِ ِ�
َ َْ
َ ََْ َ
أعل ُم َما � �عل ُمون ﴾٣٠ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ً
ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻓﮫﻢ و
درک ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﮫﻢ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﻌﺎرﺿﺎت و اﯾﺮادات ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺮض

اﻟﻒ :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ آﯾﺎﺗﯽ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ آن از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻮا و ﺑﯿﻨﺎ و ارادهﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،و واﺟﺒﺎت
ﺷﺮﻋﯽ را واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﺮج را از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﮫﻮﻟﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ
ﻇﺎھﺮش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎة ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﻳﻞ

ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﻘﺮآن« آﯾﻪھﺎی ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬھﺐ آنھﺎﺳﺖ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در اﯾﻦ
وﺟﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و در »اﻷﺻﻞ«  ١ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﻪھﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن در ﺗﺄوﯾﻞ
آن زﯾﺎدهروی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺄوﯾﻠﺶ را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ،و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهام ﺗﺄوﯾﻞ
ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻮع دوم :اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮاھﺪی در ﻗﺮآن ﺑﺮ آن
وﺟﻮد دارد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﺎت را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄوﯾﻞ آن اﺣﺎدﯾﺜﯽ را
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ھﻤﻪ آن ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ
.(٣٣٣/٨) -١

ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﺼﺪﯾﻖ
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ﺧﻮاھﻢ داد ،و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ را
ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آﯾﺎت اﯾﻤﺎن دارد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن دارد و ھﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﺮدود ﺑﺪاﻧﺪ ﻻزﻣﻪاش ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ آﯾﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض آن را ﺑﻪ دروغ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺑﺎب
اﻟﺰام و اﯾﺮاد
ﺣﺪﯾﺚ اول :ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﯾﻠﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ھﺴﺘﻢ« .١
و در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ» :آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻧﺴﺎن )ﭼﻪ ﻧﯿﮏ و ﭼﻪ ﺑﺪ( در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮهای ﮐﻪ او را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ھﺴﺘﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﺷﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،و ﺑﻪ او ﺷﺮک ﻧﻤﯽورزﯾﻢ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای از او دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن او را
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آری ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺎزه او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ از روی رﯾﺎء و ﺗﺰوﯾﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮﻧﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ« .٢
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ »ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻤﺎع« ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ٣و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺮﯾﻖھﺎی دﯾﮕﺮی دارد وﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﮕﯽ آورده ﺷﻮد ،و در
ﺑﺮﺧﯽ اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ :ﻧﺎم »ﺗﺠﻠﯽ« و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺎم »ﻗﺪم در آﺗﺶ ﻧﮫﺎدن« و در ﺑﺮﺧﯽ
»ﺧﻨﺪه ﮐﺮدن« ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٤٣٠/١٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ) (١٨٢از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس.
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ) (٤٣١/١٣ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(١٨٣
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ).(١٩١

٤٤٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﭘﺎﺳﺦ  :١ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﺗﺄوﯾﻞ از ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ و ﺑﯿﺎن ،و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ آﯾﻪھﺎی
زﯾﺎدی را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ْ
ْ َْ
ْ
َ
َ ََْ َ ََ َ
َْ َُْ ُ َ
ون إ َّ� أَ ْن يَأ� َِي ُه ُم َّ ُ
ك ُة َوقُ ِ َ
ا� ِ� ُظل ٍل مِن الغم ِ
� ا�م ُر﴾
ام والم� ِ�
﴿هل �نظر
ِ
]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۱۰ :
»آﯾﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ در راه ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘﻮﯾﻨﺪ و دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ھﺎی اﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ«.
َ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
َّ َ
ك يَ ْومَ
َ
﴿هل �نظرون إِ� أن تأ�ِيهم الم��ِكة أو يأ ِ� ر�ك أو يأ ِ� �عض آي ِ
ات ر� ِ
َْ َْ ُ
َّ َ
َ
ات ر�ِك﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۵۸ :
يأ ِ� �عض آي ِ
»آﯾﺎ ﺟﺰ در اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در ﺳﺎﯾﻪﺑﺎنھﺎﯾﯽ از اﺑﺮ ]ھﺎی ﺳﭙﯿﺪ[ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﺎن
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ]ﻧﯿﺰ[ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن .و ﮐﺎر ﯾﮑﺴﺮه ﺷﻮد؟«.
ﻋﻠﻤﺎء درﺑﺎره اﯾﻦ آﯾﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﺴﺒﺖ دادن »ﻣﺠﯽ و إﺗﯿﺎن« ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،و از ﺑﺎب »إﯾﺠﺎز« در ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،إﯾﺠﺎز :ﺣﺬف ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻼم ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﺮﯾﻨﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
َ ْ
� َّال� أَ ْ� َبلْ َنا � َ
ِيها َوالْ ِع َ
اسأَل الْ َق ْر َ� َة َّال� ُك َّنا � َ
ِيها﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۸۲ :
﴿و ِ
ِ
ِ
»و از ]اھﻞ[ ﺷﮫﺮی ﮐﻪ در آن ﺑﻮدﯾﻢ و از ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎز آﻣﺪهاﯾﻢ ،ﺑﭙﺮس«.
ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺮدم ﻗﺮﯾﻪ و ﻋﯿﺮ.
ﻋﻠﻤﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻋﺬاب او ،و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ،آﻣﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻠﯽ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭘﺲ در ﺣﺪﯾﺚھﺎی ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺴﺒﺖ دادن »ﻣﺠﯽ و إﺗﯿﺎن« ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،و
در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪای از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ »أﻧﺎ رﺑﻜﻢ« در ﺣﺪﯾﺚ

ﯾﻌﻨﯽ »أﻧﺎ رﺳﻮل ر��ﻢ« ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ »أﻧﺖ رﺑﻨﺎ« ﯾﻌﻨﯽ
 -١ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ »ﻣﻌﺘﺮض« ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
زﻋﻢ و ﮔﻤﺎن وی ﺗﺄوﯾﻞ آن اﺣﺎدﯾﺚ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ درﺑﺎره ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ »ھﻤﻔﮑﺮان وی« ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ
دارد ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻼﺗﯽ دﺷﻮارﺗﺮ از اﯾﻦ دارﻧﺪ.
و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ از ﮐﻼم ﻧﻮوی و ﻏﯿﺮه :در ﺗﺄوﯾﻞ» :آﻣﺪن ،و ﭼﮫﺮه ﭘﺮوردﮔﺎر« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ
آن در ﮐﺘﺎبھﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ) :اﻟﺮدود و اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت( )ص  (١٩٠-١٧١ /و ﻏﯿﺮه
اھﻞ ﺳﻨﺖ درﺑﺎره آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﻔﺎت ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ.

ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض آن را ﺑﻪ دروغ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺑﺎب اﻟﺰام...
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ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ ،و اﮔﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ
ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ھﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺮ آن ﻣﻌﻨﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ در ھﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪه
ﺑﺪﻋﺖﮔﺬاران اﺳﺖ ،و در دل آرزو ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
آن آرام ﮔﯿﺮم و دﻟﮫﺮه و اﺿﻄﺮاﺑﻢ از ﺑﯿﻦ رود ،ﺗﺎ در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺗﺄوﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻧﻮوی و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از
ْ
﴿يَأ� َِي ُه ُم َّ ُ
ا�﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ

ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﭼﮫﺮهای ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف از
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻇﺎھﺮی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن آﻣﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮫﺮه و ﺻﻮرت ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺮای
آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ ،و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺻﻮرة ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :أﻧﺎ رﺑﮑﻢ« ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در او ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از وی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

و اﻣﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ اﷲ ﻲﻓ الﺼﻮرة اﻟﻲﺘ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ« ﻣﺮاد ﺑﻪ »اﻟﺼﻮرة« ﺻﻔﺖ
اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ :ﺑﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﻦ
»ﺻﻮرت و ﺻﻔﺖ« و ﺗﺠﺎﻧﺲ ﮐﻼم :ﺻﻮرت را ﺑﺠﺎی ﺻﻔﺖ آورده اﺳﺖ ،و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﻮرت
ذﮐﺮ ﺷﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ »ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻨﻚ« ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺎذه از

ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻇﺎھﺮش آن اﺳﺖ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺨﻠﻮق در او ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ اﺳﺘﻌﺎذه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ» :ﻓﯿﺘﺒﻌﻮﻧﻪ« ﯾﻌﻨﯽ از
ﻓﺮﻣﺎن وی ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺴﻮی ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽدھﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻗﻮل وی درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺮادش ﺑﻪ »ﺗﺠﻠﯽ« ﻃﺒﻖ ﻣﺬھﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و اﺷﻌﺮﯾﻪ و ﻏﯿﺮه :ﺗﺠﻠﯽ رؤﯾﺖ اﺳﺖ ،و اﻣﺎم
ﻧﻮوی ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ وی در اﯾﻨﺠﺎ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،و در ذھﻦ
ﻧﺪارم ﮐﻪ در ﮐﺠﺎی ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ .٢
 -١ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ.(٢٠-١٩/٣) :
 -٢ﻧﺺ آن در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ« )» (٢٠/٣و اﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج«» :ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﻲﻓ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻲﺘ ﻳﻌﺮﻓﻮن« ﻣﺮاد
از :ﺻﻮرت »ﺻﻔﺖ« اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﻣﺎ ﺗﺄوﯾﻞ »ﺗﺠﻠﯽ« ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄوﯾﻞ آن در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
َ َ ًّ
﴿فَلَ َّما َ�َ َّ� َر ُّ� ُه ل ِلْ َ
ج َب ِل َج َعل ُه د�﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۴۳ :
»اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﻤﻮد ،آن را درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ«.
ﺗﺠﻠﯽ را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﻠﻢ وﺳﯿﻊ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ھﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﻌﺘﺮض اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻃﺒﻖ اﺻﻮل
ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن ﻣﺮدود اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﺮدود ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﺑﺎ
وﺟﻮد آن درﺑﺎره ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ از آﯾﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻮرد اول :ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن »ﺻﻮرت« ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و از دو وﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ
داده ﻣﯽﺷﻮد:
وﺟﻪ اول :اﺣﺘﻤﺎل دارد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ را دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﯾﺪن ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺟﻪ دوم :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﺘﺮام ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮده ﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ آدم ،و ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ وی ﺳﺠﺪه ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺠﺪه ﺑﺮدن ﺑﺮای
ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﻣﻮرد دوم :از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه و در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ :ذﮐﺮ
»اﻟﺼﻮرة« اﺳﺖ ،و ﺑﻪ دو ﺻﻮرت آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن:
وﺟﻪ اول :ﻧﻮوی و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ]ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮﺷﺪ[ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ.
وﺟﻪ دوم :ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ :ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ دو ﭼﮫﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺸﮫﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﭼﮫﺮه دارﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ -۱ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪ ،و اﺷﮑﺎل را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﮔﺮﭼﻪ او را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ آن ﺻﻔﺖ او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آنھﺎﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :أﻧﺖ رﺑﻨﺎ« .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ از ﺻﻔﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻌﺒﯿﺮ داده اﺳﺖ ﭼﻮن  ...اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ص .٤٤٩

ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض آن را ﺑﻪ دروغ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺑﺎب اﻟﺰام...

٤٤٧

ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﮫﺮه اوﻟﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﭼﮫﺮه دوﻣﯽ
ﺑﺼﻮرت آﺷﮑﺎری ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ -۳ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض و ﻧﻮوی درﺑﺎره ﺗﺄوﯾﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺻﻔﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮرد ﺳﻮم :در اﺣﺎدﯾﺚ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺟﺎی
ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ در آن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن در ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد .١
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ اﺷﮑﺎل ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﭼﻮن ﺻﻔﺎت
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ھﺮ ﭼﻪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ »ﻣﺠﺎز« و ﺣﺬف ﻣﺴﻨﺪ اﻟﯿﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﺳﺘﻌﺎره ﻣﺠﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺒﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﯿﺮی اﺳﺖ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ
دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ،و اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮ و زﺑﺎن ﻓﺼﯿﺤﯽ دارد ،و اﻣﺜﺎل آن از
ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻧﺴﺒﺖ دادن »إﺗﯿﺎن« ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ او را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ]ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﻪ[ از »ﻣﺠﺎز« دور ﺑﻮد،
و ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﻣﺮﺷﺤﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺒﻪﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﯾﺎﻟﯽ
دارد و ﻧﺎﺧﻦھﺎﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
٢
و اﻣﺜﺎل آن ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺸﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم از ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺄوﯾﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ  ،و ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺘﯿﻢ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ھﺮ دو ﻣﺠﺎز در »إﺳﻨﺎد« وﺣﺬف ﻣﺴﻨﺪ اﻟﯿﻪ از ﻃﺮق اﯾﺠﺎز در ﮐﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ،و
ھﺮ ﮔﺎه از ﺻﻔﺎت ﻣﺤﺬوف ﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎزﯾﺘﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ﻟﻔﻈﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در اﻇﮫﺎر ﻣﻘﺼﻮد ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺠﺎز دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺗﻨﮫﺎ در اﺳﻨﺎد اﺳﺖ .و
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ
ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺎری درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ »ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻪ« ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺑﻪ
ﺷﺪت اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ از ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺤﺾ ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺗﺄوﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻒ ﺳﺎق و اﺗﯿﺎن در ﺟﻮاز ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و
اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ» :ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎ را در

» -١اﻷرﺑﻌﯿﻦ« ﺷﯿﺨﻨﺎ اﻟﻨﻔﯿﺲ اﻟﻌﻠﻮی )ص  (٢١٤/اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺟﻮزی آن را
ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
) -٢ص .(٤٢٧/

٤٤٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آن ﻣﯽﮔﺬارد ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﭘﺎ را ﻣﯽﮔﺬارد و ﻏﯿﺮه ،و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺄوﯾﻞ ﻋﺮﺑﯽ
ﻓﺼﯿﺢ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻗﺮاﺋﺖ در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ :١
ََ َ َ َُ
ك غ� ًما َز� ًِّيا] ﴾١٩ﻣﺮﯾﻢ.[۱۹ :
﴿ ِ�هب ل ِ
»ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﺑﺒﺨﺸﻢ«.

و ﻓﺮﻣﻮده ﻋﯿﺴﯽ÷ در اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
ُ ْ ْ َ ْ َّ
﴿ َوأح ِي ال َم ْو� �ِإِذ ِن ا�ِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۴۹ :
»و ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اراده ﮐﺮدن ﻣﻦ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آن
ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در روز
آﺧﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪم از ﻣﻦ ﻋﯿﺎدت ﻧﮑﺮدی ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮ از ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ھﺴﺘﯽ؟
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻓﻼن ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و از وی ﻋﯿﺎدت ﻧﮑﺮدی ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ
اﮔﺮ از وی ﻋﯿﺎدت ﻣﯽﮐﺮدی ﻣﺮا ﻧﺰد وی ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ .٢
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺻﺮﯾﺤﯽ درﺑﺎره ﺻﺤﺖ »ﻣﺠﺎز ﺣﺬف« اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ در
ﺣﺪﯾﺚ درﺑﺎره »ﺧﻨﺪﯾﺪن« آﻣﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آن را از
ﺟﻤﻠﻪ )اﯾﺠﺎز و ﺣﺬف ﻣﺴﻨﺪ اﻟﯿﻪ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺠﺎزﯾﺖ را در »ﺧﻨﺪﯾﺪن« ﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،و ﺧﻨﺪﯾﺪن
ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و در واﻗﻊ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻌﺠﺐ و
ﻏﺼﺐ ،و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،و ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ھﻢ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﺧﻨﺪه ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﻪ اﺷﻌﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﺮق ،و ﮔﻞھﺎ ،و روﺷﻨﺎﺋﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﭘﺮوردﮔﺎر را
ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ وی ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﻮﯾﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی در ﺷﻌﺮی ﺧﻨﺪﯾﺪن
زﻣﯿﻦ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ :زﻣﯿﻦ از ﮔﺮﯾﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻨﺪﯾﺪ
 -١ﻗﺮاﺋﺖ دوﻣﯽ» :ﻟﮫﯿﺐ ﻟﮏ ﻏﻼﻣﺎ« و اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻮ ﻋﻤﺮو و ﯾﻌﻘﻮب ،و ﻧﺎﻓﻊ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ و رش اﺳﺖ،
»اﻟﻤﺒﺴﻮط« )ص  (٢٤٣ /اﺻﻔﮫﺎی.
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎره ).(٢٥٦٩

ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض آن را ﺑﻪ دروغ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺑﺎب اﻟﺰام...
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و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن را ﺑﻪ
ﮔﻮرھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﻌﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :١
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻮری ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
٢
از رﻗﺎﺑﺖ رﻗﯿﺒﺎن و ﺟﻨﺎزهھﺎ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽآﯾﺪ
و ﻣﺠﺎزﯾﺖ در »ﺧﻨﺪه« ﺷﺐ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ،ﺷﺒﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی از ﻃﺮف ﺷﺮق ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد ،و روﺷﻨﺎﺋﯽ
و ﺷﻌﻠﻪھﺎی آن در ﻃﺮف ﻏﺮب ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮده و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺎران و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺑﻮد ،و
روﺷﻨﺎﺋﯽ آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﮔﻞھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و
اﯾﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻌﺪای از ﺑﺮادران ﻣﺎ ]ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﻔﻮﻇﺸﺎن ﺑﺪارد[ ﺑﻮد ،و در اﯾﻦ ﺑﺎر
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﺮ ﺳﺮودم:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :و ﺷﺒﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ آن از ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻌﻠﻪھﺎی آن و ﮔﻞھﺎی زﻣﯿﻦ و ﻣﺎه ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ
و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺧﻨﺪه ﮐﻨﻢ اﮔﺮ رﻋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﺪای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﮔﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺪا ﻧﻤﯽزد و اﮔﺮ ﺑﺎران ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد
و رﻋﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﺨﺮاﺷﺶ دﻟﻢ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد
ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺎﻟﻪ ﺟﺪاﺋﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﺖ
و ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ ھﺮ ﺧﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ آﻣﺪ
و درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ و ھﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :اﯾﻦ
ﻣﺠﺎزھﺎی ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ھﺮ ﮐﺲ آﯾﺎت و
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺻﻔﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻣﺠﺎزﯾﺖ را ﻓﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﻠﻤﺎی
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄوﯾﻞ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺲ ]ﺧﺎص و
ﻋﺎم[ آن را اﺳﺘﻤﺎع ﮐﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﺒﺐ آن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و آن ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ :ﺧﻨﺪﯾﺪن واﻗﻌﯽ از ﺑﺎغ و ﺑﺮق و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،و
اﻣﺜﺎل آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻮن ﻗﺮﯾﻨﻪ در آﻧﺠﺎ
 -١ﺳﻘﻂ اﻟﺰﻧﺪ ).(٩٧/٣
 -٢ﺳﻘﻂ اﻟﺰﻧﺪ ،اﻟﻌﻮاﺻﻢ ).(٣٤٣/٨

٤٥٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮی اﺳﺖ ،و ﻧﻮاﺑﻎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﮐﻼم در اﺛﺒﺎت دﻟﯿﻞ آن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن دﯾﮕﺮی را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﺄوﯾﻞ را ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط زﯾﺒﺎﺋﯽ »ﻣﺠﺎز« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺮ ﻣﺠﺎز
ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻼم را از ﻣﻌﻨﺎی ﻇﺎھﺮی ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ:
»رﮐﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ«  ١و ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﻦ روح و ﻧﻔﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن را در
ﻃﺮف راﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ«  ٢و اﻣﺜﺎل آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ.
و ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َْ ُ ََْ ُ َْ ْ َ ْ ْ
َ
﴿و�ن أقرب إِ�هِ مِن حب ِل الورِ� ِد] ﴾١٦ق.[۱۶ :
»و ﻣﺎ از ﺷﺎھﺮگ ﮔﺮدن ﺑﺪو ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻢ«.
و آﯾﻪ:
َ
َّ ُ
﴿إِ� ه َو َم َع ُه ْم � ْ� َن َما﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[۷ :
»ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
و اﻣﺜﺎل آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﺰد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دوره ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ را
واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 -١ازرﻗﯽ) :اﺧﺒﺎر ﻣﮑﺔ  (٣٢/١از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﻮف ،اﺑﻦ ﻋﺪی )اﻟﮑﺎﻣﻞ( )(٣٤٢/١
ﺧﻄﯿﺐ :ﺗﺎرﯾﺨﻪ ) (٣٢٨/٦و در ﺳﻨﺪ آن اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﮐﺎھﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،او وﺿﺎع اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی
)اﻟﻀﻌﯿﻔﻪ( ﺷﻤﺎره ) (٢٢٣و ﮐﺸﻒ اﻟﺨﻔﺎء ) (٤١٧/١ﮐﻦ.
 -٢ﮐﺸﻒ اﻟﺨﻔﺎ ) ،(٢٥١/١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت )ص  (١٠١ /و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺪارد(.

ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﺎور ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
و اﻣﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ؛ ﺟﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ در
ﺣﺴﻦ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎز را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و
ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺣﺴﺎس رﺳﯿﺪ ،و ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﺟﻤﮫﻮر اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ ،و
اﮔﺮ رواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﺮدود ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
﴿لَيْ َس َك ِمثْلِهِ َ ْ
� ٌء﴾ ]اﻟﺸﻮری.[۱۱ :
»ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ را از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ از ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در اﻓﻌﺎل و
ذات و ﺻﻔﺎت ﻣﻨﺰه و ﻣﺒﺮا داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ از
آن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﮔﻤﺮاه ﺑﺪاﻧﺪ
ﻻزﻣﻪاش ﮔﻤﺮاه داﻧﺴﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و
اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد در ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺎدانھﺎ و
ادﻋﺎی ﻧﺎروای ﮔﻤﺮاھﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ
و ﺗﺄوﯾﻞ دو ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺘﺮض آن را ھﻢ ردﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺠﻠﯽ درﺑﺎره اﻟﺮؤﯾﺔ
ً
ﻣﯽداﻧﺪ و آن ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم اﺳﺖ ،و درﺑﺎره ﺻﺤﺖ آن ﻗﺒﻼ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی
اﺳﺖ ،و ﺷﻮاھﺪ آن از ﺗﻌﺪاد ﺳﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در زﯾﺎدﺗﺮ از ھﺸﺘﺎد ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﻣﺎ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ دﯾﺪن ﭘﺮوردﮔﺎر اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اراده ﮐﺮده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺪودی
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪا دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﻨﯽ آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ آنھﺎ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻋﺒﺎرتھﺎی آنھﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ در
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ راوﯾﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮان
ً
راوی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد ﭼﻮن ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ
اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎرﮐﻨﺪ ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ادﻋﺎی او ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ او ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد؛ ھﯿﭻ
دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮی ھﻤﺎن ادﻋﺎی
آن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ادﻋﺎی او ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺟﺎھﻞ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺲ
دوﺳﺖ دارد درﺑﺎره ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ھﺎی اھﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ آ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ از ﻃﺮقھﺎی زﯾﺎد و ﻣﻄﻠﺐھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ،
و ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮھﺎن ﺑﺮای ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اھﻞ اﯾﻦ اﻋﻠﻢ آن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺠﺰ اﯾﻦ راه دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﮑﻞ آن را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﺑﺤﺚھﺎی ھﺮ دو ﮔﺮوه آﺷﮑﺎر و واﺿﺢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻣﻌﺮوف و آﺷﮑﺎر ازﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﻼم ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدم.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻫﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ از آﺗﺶ

ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎرم :ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺎرج ﺷﺪن اھﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ از آﺗﺶ اﺳﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ از ﮐﺎﻓﺮان ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و
آن را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد راوی آن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﻮد و ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺎ ذﮐﺮ دو ﻓﺎﺋﺪه ﻣﺬھﺐ راﺟﺢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ و اﺷﺘﺒﺎه او ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﺋﺪه اول :درﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻮده،
و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن او ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رأی
در ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اﺷﻌﺮی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده ،و ھﻤﻪ ﮔﺮوهھﺎ ﺑﻪ او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺘﺮض
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ
اﺑﻮﺳﻌﺪ در »ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« آورده او ﻓﺼﻠﯽ را درﺑﺎره ﻣﺮﺟﺌﻪ آورده و در ﺗﺴﻤﯿﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،و ارﺟﺎء را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﻧﺴﺒﺖ داده ،و اﯾﻦ را در ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺸﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻃﺒﻘﻪ آنھﺎ را
ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس ﻧﺴﺒﺖ داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ،و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ او درﺑﺎره ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ را در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻌﺪ از
ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻔﺼﻞ او آورده ،و ﺳﻨﺪھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ »ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ« ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .و ﻣﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ را از زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽس ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رواﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد
)اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ( را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ وإﻻ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ در »ﻣﯿﺰان« اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻤﺎم ﮐﻼمھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﺷﺪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاه ﺣﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ .و ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ در »ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد اﺟﻤﺎع اھﻞ
ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﺪل را در آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻋﺮف ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ و رؤﯾﺖ و ﺟﺒﺮ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ ،و در وﻋﯿﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺎﻣﺖ و در ﻓﺮوع ﮐﻼم ﻓﺮق
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺨﯿﻦ و ﺑﺼﺮی و ﺑﻐﺪادی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ و

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ
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ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر آنھﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ رؤﯾﺖ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪوث ﻗﺮآن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪل را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﺮ
ﭼﻨﺪ در وﻋﯿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آنھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎﺳﺖ ﺻﺎﻟﺤﯽ
و ﺧﺎﻟﺪی و ...و ھﻤﯿﻨﻄﻮرﻧﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ در اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻨﺪ او را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ وﻋﯿﺪ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎرﯾﻪ و ﺧﻮارج و...
اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« اﻧﺘﮫﯽ
وﺣﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻠﯽ زﯾﺪی در ﮐﺘﺎب »ﻋﻤﺪة اﳌﺴﱰﺷﺪﻳﻦ ﰲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ«  ١ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮای اھﻞ ﮐﺒﺎﺋﺮ و ﺧﺮوج از آﺗﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ دو ﮔﺮوه
ھﺴﺘﻨﺪ :ﮔﺮوه ﻋﺎدل و ﮔﺮوھﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل و ﺑﺮای ﻋﺎدﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺬاھﺐ
راﺑﻌﻪ را ﻣﺜﺎل زده اﺳﺖ.
و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ دواری زﯾﺪی در »ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺨﻼﺻﺔ« ﻣﻌﺘﻘﺪان اﯾﻦ را ﺑﻪ دو
ﮔﺮوه ﻋﺎدل و ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ »ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺎره اھﻞ ﻋﺪل ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻮﻗﺎﺳﻢ ﺑﺴﻨﯽ ،ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ و از اﺻﺤﺎب
ﻣﺆﯾﺪﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﻮده ،و از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺒﯿﺐ ،و ﻏﯿﻼن دﻣﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮده و
ﻣﻘﺮﯾﺶ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ،اﺑﻮﺷﻤﺮ ،و ﺻﺎﻟﺢ ّﻗﯿﻪ ،و رﻗﺎﺷﯽ ،و ﺻﺎﻟﺤﯽ ،و ﺧﺎﻟﺪی و ...از ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ!! و ّ
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺻﺤﺎب او« اﻧﺘﮫﯽ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :از داﻋﯿﺎن ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ داﻋﯽ ،و ﻣﮫﺪی اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ،و ﻓﻘﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺜﯿﺮ اﺑﻦ اﻋﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻏﯿﺮ از او ھﻢ از اھﻞ داﻧﺶ ،و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ اﺻﺤﺎﺑﺶ اﺳﺖ.
ﺧﺮوج اﻫﻞ ﮐﺒﺎﯾﺮ از آﺗﺶ:

اﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪه دوم :در اﯾﻦ ﻓﺎﺋﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﮐﻼم و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﺷﺒﻪاش ،او
ﮔﻔﺖ :اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮوج اھﻞ اﺳﻼم از آﺗﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آﯾﻪھﺎی وﻋﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ
 -١او :ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻠﯽ ھﻤﺪاﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺆرﺧﯿﻦ ت )(٦٥٢
زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ اﻋﻼم ) (٢٨٣-٢٨٢/٢و »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ« )ص (١١٨-١١٧/و در اﺳﻢ او اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب او ﺷﺮح ﻋﻘﯿﺪه و اﺳﺘﺎدش اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه اﺳﺖ،
و ﺗﻌﺪادی از ﻧﺴﺨﻪھﺎی آن در ﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ای در داراﻟﮑﺘﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻘﺪم.
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ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اھﻞ آﺗﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎرض ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص در ﻧﺰد ھﯿﭽﮑﺪام از ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از آنھﺎ در ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮ دروغ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از اھﻞ
ﺟﮫﺎﻟﺖ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺟﻮاب آن ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮآن آ ﮐﻨﺪه از ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و
ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َْ َ ْ َْ َ ٌَْ َ
َ َ ُ َّ ٌ َ َ َ َ َ ٌ
ْ
َ
ٌ
﴿مِن �ب ِل أن يأ ِ� يوم � �يع �ِيهِ و� خلة و� شفاعة﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۵۴ :
»ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ روزی ﮐﻪ ﻧﻪ داد و ﺳﺘﺪی در آن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﯽ«.
ً
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻧﻔﯽ رﻓﺎﻗﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﺮای ھﻤﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ آن
را ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
﴿ ْا�َخ َِّ� ُء يَ ْو َم�ذ َ� ْع ُض ُه ْم �ِ َ ْعض َع ُد ٌّو إ َّ� ال ْ ُم َّتق َ
�] ﴾٦٧اﻟﺰﺧﺮف.[۶۷ :
ِ
ٍِ
ِ
ٍ
» آن روز دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دﺷﻤﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران«.
دوﺳﺘﯽ و ﺷﻔﺎﻋﺖ را ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آنھﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺒﺎت
ً
ﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ از آنھﺎ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺎرج ﺷﺪن اھﻞ
اﺳﻼم از آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﯽ آن
ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ اﯾﻦ را در »اﻷﺻﻞ«  ١ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام و ﭼﻮن از ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺷﮑﺎر و ﻣﺒﺎدی
اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﻨﮫﺎن ،دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﺪاﺳﺘﻢ در اﯾﻦ »ﻣﺨﺘﺼﺮ«
دوﺑﺎره آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ آراء ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺤﻮی درﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺬﻛﺮة ﰲ اﻟﻔﻘﻪ«  ٢ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺒﻊ آنھﺎ اﺳﺖ
 -٣٥٨/٨) -١و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش(.
 -٢او :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﻓﻘﻪ و ورع از ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ت
) (٧٩١و ﮐﺘﺎب او »اﻟﺘﺬﮐﺮة اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎھﺮة« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه زﯾﺪﯾﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﮫﺪی اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ آن را ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﮐﺮد و ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ا ھ.
و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب او ﻧﺴﺨﻪھﺎی زﯾﺎدی در ﯾﻤﻦ دارد) .ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت( )ص (٢٤١-٢٤٠/و »ﺑﺪر
اﻟﻄﺎﻟﻊ« ) (٢١٠/١و »ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﮑﺮ«) :ص.(٢١٢-٢١١/
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﻓﺎﺳﻖ ،ﭘﺲ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻼم را در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دراز ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ ،و ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻮاب ﻣﻌﺘﺮض را دادم ﭼﻮن او از ﺣﺪود
ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده ﺑﻮد؛ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮ
ﻣﻌﻠﻤﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﻇﺮه آدم و ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم:

ﺣﺪﯾﺚ ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺎﻇﺮه آدم و ﻣﻮﺳﯽ  ١ﻋﻠﯿﮫﻤﺎ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،و ﺟﻮاب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
او ذﮐﺮ ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺬھﺒﺸﺎن اﯾﻦ ﻓﺘﺮاء را درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﯽ اھﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬھﺐ ھﯿﭻ ﻓﺮدی از اھﻞ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮدان ﺣﺪﯾﺚ و اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺷﺮوح ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻇﺎھﺮش اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﮑﺎران آن را ﺑﺮ ﮔﻨﺎھﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و
اﯾﻦ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﻨﺪ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎرﺣﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ واﺿﺤﯽ ﺟﻮاب او را ﺑﺪھﻢ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از آن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ
)ﻗﺎﻋﺪه( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﻗﺎﻋﺪه:

و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ :اﻣﺖ اﺳﻼم اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺻﻔﺎت او و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺟﺎھﻞ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﺎﺋﺪ آنھﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﭘﺮوردﮔﺎر و
ﺣﮑﻤﺖ و ﺟﻼل او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد در اﻣﺮی از
اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
آن ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ واﻗﻊ ﮔﺮدد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻖ را ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ
ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺳﺘﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﺮزﻧﺶ و
اﻓﺰودن ﻋﻠﻢ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺜﺎل آن :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ھﺎرون و ﺧﻀﺮ
ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﻣﻨﺎﻇﺮه آنھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ در اﻣﻮر دﯾﻦ ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ در اﯾﻦ
 -١ﺑﺨﺎری در )ﻓﺘﺢ( ) (٥٠٨/٦وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٦٥٢از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮهس اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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ﻣﻮارد ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه آنھﺎ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاھﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ در
آنھﺎ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﻄﻌﯽ ھﻢ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد در ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻋﺎدی و ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻟﻄﯿﻒ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﻦ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻓﺼﻞ اول:

دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه آن دو ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد و دﻟﯿﻞ آن ھﻢ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ /آنھﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ درﺑﺎره آنھﺎ ﺟﮫﻞ ﻣﺤﺾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮان آنھﺎ را رﻓﻊ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
ً
ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻗﺎﻃﻊ ،و اﯾﻦ در ﮐﻼمھﺎی آنھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺳﯽ او ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﻣﻨﺎزﻋﻪ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و از آدم÷ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺎھﺶ و
ﺧﻮردن از آن درﺧﺖ ﺳﺆال ﮐﺮده و ﺑﺎ »ﮐﯿﻒ« اﻧﮑﺎری از او ﺳﺆال ﮐﺮده و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد او ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮده.ﭼﻮن او ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮردن از آن درﺧﺖ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ و اﻇﮫﺎر ﮐﻨﺪآﻧﭽﻪ ﮐﻪ آدم÷ اﻧﺠﺎم داده ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﺒﻮده و »ﮐﯿﻒ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺎد آﻣﺪه و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ْ ً َ ْ ُ
﴿كيْف ت�ف ُرون بِا�ِ َو�ن ُت ْم أم َواتا فأح َيا� ْم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸ :
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮادش اﯾﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﮐﻔﺮ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ،و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ :ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﺆال در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل آدم را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺳﭙﺲ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺎه او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد
او از اﯾﻦ ﺳﺆال اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪواﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎھﯽ ﺷﺪهای؟! و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ از ﺳﺒﺐ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آدم÷ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ارزش واﻻ را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﺤﻖ ذم ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ را درﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ

٤٥٩

ﻣﻮﺳﯽ÷ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را درﺑﺎره اوﻟﯿﻦ اﻧﺒﯿﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﮑﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮﻧﺪ؟! ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد
ﻣﻮﺳﯽ÷ ﻣﺠﺮد ذم ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ را ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺮﯾﺐ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
او را ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎی داده و ﺑﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺳﺠﺪه ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﺳﻤﺎء را ﺑﻪ او
ﯾﺎد داد و او را ھﺪاﯾﺖ داده و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و او را از ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ و او را ﻧﮫﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد از ﺧﻮردن آن درﺧﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺆال ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺒﺎب ﻧﺪاﻣﺖ و ﺣﺰن را ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
و اﻣﺎ آدم÷ ﺟﻮاب او اﺣﺘﻤﺎل دو وﺟﻪ دارد:
وﺟﻪ اول :ﻣﻘﺼﻮد او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻏﺮاﺑﺖ زﯾﺎد و ﺗﻌﺠﺐ
ﺷﺪﯾﺪ از ﮔﻨﺎه او ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻏﺮاﺑﺖ و ﺗﻌﺠﺐ را ﺑﺰداﯾﺪ و
ً
دﯾﮕﺮ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺳﺒﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ
ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ از ﺷﯽء ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده و از
وﻗﻮع آن ﺑﺎ ﮐﯿﻒ اﻧﮑﺎری ﺳﺆال ﮐﺮده ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﯿﺎن آن ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ :ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره وﻗﻮع ﻓﻌﻠﯽ از اﻓﻌﺎل ﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ دھﺪ ﺳﭙﺲ واﻗﻊ ﻧﮕﺮدد اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻼن از آن ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﯿﺰھﻮﺷﺎن درﺑﺎره ﻋﻠﺖ آن ﮐﻮدن ﺷﻮﻧﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه؛ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪن ﭼﯿﺰی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺒﻼ
ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ در ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن آن را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن
ً
ﭼﯿﺰی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﻼ ﺧﺒﺮ داده واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ؟
ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره آن ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ او واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ؟ و ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪن ﭼﯿﺰی ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺤﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﯿﺾ آن ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺷﯽء وﻧﻘﯿﺾ آن
ھﺮ دو ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدن ﻣﻮﺳﯽ÷ ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﭼﻮن ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آدم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آدم ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻل آورد« و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺣﺘﻤﺎل دوم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم÷ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎه او اﻧﺪوھﺶ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ َﻗﺪر ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن از داﯾﺮه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و در اﯾﻦ
اﺑﮫﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن ﺑﺮ اﺻﻮل اھﻞ ﺳﻨﺖ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل اھﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ،
ﭼﻮن ﻧﺎراﺣﺘﯽ آدم÷ در آن وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎداش از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺎداش :ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ
ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ :ﭼﻮن اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮑﯽ از ﻣﻼﺋﮑﻪ† ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﻠﻔﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ
آنھﺎ اﻃﻼع داده ﺑﻮد از آن ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاھﺐ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم:

درﺑﺎره ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺒﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﭘﺮوردﮔﺎر ]ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ و ﺣﮑﻢ
ﻗﻄﻌﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[ اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﺷﻤﻨﺪی از ﮐﻼم ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ و
اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺪر ]ﻧﺰد آنھﺎ[ و ﺟﻮاب رد ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ :اﯾﻦ ﻗﻮل ﺧﻄﺎﺑﯽ اﺳﺖ در
»ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ«  ١ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ ازﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﭘﺮوردﮔﺎر از ﻗﻀﺎ و
ﻗﺪر اﺟﺒﺎر ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ،و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ جّ » :
ﻓﺤﺞ آدم مﻮﻰﺳ« )دﻟﯿﻞ آورد آدم ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ( از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ً
ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﺒﺮ دادن ﭘﺮوردﮔﺎر درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ او ﺑﻪ
ﮐﺮدار ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ او آنھﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده آ ﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
٣
و اﺑﻮﺳﻌﺎدت اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل«  ٢وﻣﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮوی در »ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ«
ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﺟﻮﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺮھﺎن«  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻌﻠﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽاش ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل آن

 (٦٩/٧) -١ﺑﺎ »ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺬری«.
.(١٢٧-١٢٦/١٠) -٢
.(٢٠٢/١٦) -٣
.(١٠٥/١) -٤

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ
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اﻃﻼع ﺑﺪھﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺨﻼف اﯾﻦ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ.
در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻼف آن در واﻗﻊ
ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ً
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ آن ﻋﻠﻢ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ﯾﺎ آن را اﻟﺰام ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن
ﻋﻠﻢ در ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ در ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
روﯾﺪادھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ« اﻧﺘﮫﯽ.
و در ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻓﺨﺮ اﺑﻦ ﺧﻄﯿﺐ رازی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ آن
ً
را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام ،و ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد :اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﺟﺒﺮ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻋﺒﺎرتھﺎی آنھﺎ را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮫﻮرﺷﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،و
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻼم آنھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺎﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ﮐﺮدار ﺑﻨﺪﮔﺎن« اﺷﺎره ﮐﺮدم.
و اﯾﻦ در »وھﻢ وﮔﻤﺎن ﺳﯿﺰدھﻢ« اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ .١
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ ﮐﻼم آنھﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻓﻌﺎل ﻣﺨﻠﻮق ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﮐﺮدار او ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﻌﺎلﺑﻨﺪﮔﺎن ھﻤﺎن ﮐﺮدار ﭘﺮودرﮔﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻘﺼﻮد آنھﺎ از
ﺧﻠﻖ اﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺎدر را از ﻗﺪرت ﺑﯿﻨﺪازد ﺑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮدن او ﻧﻘﺾ
ً
وارد ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺎدر ﻧﻤﯽﺑﻮد ﺑﺎز دارد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﻋﻠﻢ او ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺑﻪ ﻗﺪرت وﺧﻠﻘﺖ
ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽداﺷﺖ ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻞ اﯾﻦ اﻣﺖ
ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آنھﺎ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎ آﯾﻪھﺎ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ زﯾﺎدی در ﺑﺎره اﯾﻦ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺟﺒﺮی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن اﺧﺘﯿﺎر دارد.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ
ا� �ف ًسا إِ� ُو ْس َع َها﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۶ :
﴿� ي�ل ِف
»ﺧﺪا ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺶ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎﻧﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺮوردﮔﺎر اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮدن اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮدم ،و ﻣﺮا ﻣﺆاﺧﺬه در اﻣﻮری ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ را ﻧﺪارم
ﻣﮑﻦ« اﺑﻮداود در »اﻟﺴﻨﻦ«  ١اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ
در ﮐﺘﺎب »إرﺷﺎد اﻟﻔﻘﯿﻪ«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج در »ﺻﺤﯿﺤﺶ«  ٣ﺣﺪﯾﺜﯽ را از اﺑﻮذرس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ» :ھﺮﮐﺲ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎس
ﮔﻮﯾﯿﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ دﭼﺎر ﺷﺮی ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﺲ« و اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻼم ﺑﻪ درازا
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﺮد و
ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻢ اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،و در ﺟﻨﮓھﺎ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت
اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و درﺑﺎره ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺆال ﺷﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ھﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ« .٤
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪھﺎی ﺟﺎﻣﻊ و اﻟﻔﺎظ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ آ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ از
ﺣﮑﻤﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:

درﺑﺎره زﯾﺒﺎ ﺑﻮدن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻋﺼﯿﺎن و ﮔﻨﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در )ﻓﺼﻞ اول( اﻋﺘﺒﺎر از آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ اﯾﻦ را
ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای ﺟﺒﺮ و ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮑﺎر ﻧﺒﺮﯾﻢ ،و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ در آﯾﯿﻦ اﺳﻼم زﯾﺎد
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 (٦٠١/٢) -١و ﻓﻘﻂ او آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٦٣/٧و ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٤٦/٤و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) (٦٣٤/١از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪل اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
.(١٨٥/٢) -٢
 -٣ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢٥٧٧
 -٤ﺑﺨﺎری در »ﻓﺘﺢ« (٥٧٩/٨) ،و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٦٧٤از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽس اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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َ َْ ََْ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ُ َ َ ُ
ْ
﴿ل ِكي� تأسوا � ما فات�م و� �فرحوا بِما آتا�م﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۲۳ :
»ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺪوه ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻗﺪر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،و
ً
ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﻗﻄﻌﺎ واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ھﺮﭼﻨﺪ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﺧﻼف آن ھﻢ وﺟﻮد دارد ،و از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ
ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
َْ ََ ُ َ َ ُ ُ
﴿لو أطاعونا ما قتِلوا﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۱۶۸ :
»اﮔﺮ از ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻼم آن را رد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
َ
ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
َ َ
ْ
ُْ َْ ُ ُْ ْ
جعِ ِهم﴾ ]آل
﴿قل لو كنتم ِ� �يوت ِ�م ل�ز ا�ِين كتِب علي ِهم القتل إِ� مضا ِ
ﻋﻤﺮان.[۱۵۴:
»ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺧﻮد ھﻢ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ«.
و ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُْ َ َُْ َ ْ َُْ
ُ ُ َْ ْ َ
ت إ ْن ُكنْ ُت ْم َصادِ� َ
ِ�] ﴾١٦٨آل ﻋﻤﺮان.[۱۶۸ :
و
م
ال
م
�
س
ف
﴿قل فادرءوا �ن ��
ِ
ِ
»ﺑﮕﻮ :ﭘﺲ ﻣﺮگ را از ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﯿﺪ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﻨﯽ ﮐﻪ از ﮐﺮدار ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ از اﻓﻌﺎل
ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ﻣﺴﺎوات ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده در اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﺸﺘﻦ ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﺮد ،و از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ
َّ ْ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ
اها م َِن الْ َغابر َ
�ن] ﴾٥٧اﻟﻨﻤﻞ.[۵۷ :
﴿إِ� امر�ته قدرن
ِِ
»ﺟﺰ زﻧﺶ را ﮐﻪ ﻣﻘﺪر ﮐﺮدﯾﻢ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.
و »ﻗﺪﹼ رﻧﺎﻫﺎ« ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای ھﻼک ﺷﺪن او ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮی از آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن

زﯾﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﮕﺮ زﻧﺶ ﮐﻪ او را از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﭼﻮن در ﻣﺎ

٤٦٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻣﻼزﻣﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮازﻧﺪه ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ
ْ
ُ
ْ
َ ُ َّ ْ َ
ان �ل َزم َناهُ َطا� ِ َرهُ ِ� � ُنقِهِ﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۱۳ :
﴿و� إِ�س ٍ
»و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﯿﻢ«.
در »ﮐﺸﺎف« ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻋﻤﻞ او( و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ:
ْ َ َ
َ َّ َ ْ
يل � الْك َِتاب َ�ُ ْفس ُِد َّن � ْا�َ ْ
ََ َ َْ َ َ
ِ
�﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۴ :
�
ر
م
ض
ر
﴿وقضينا إِ� ب ِ� إِ�ا� ِ ِ
ِ
ِ
ِ
»و ﺑﻪ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ در آن ﮐﺘﺎب اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن دوﺑﺎره در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«.
٢
در »ﮐﺸﺎف« در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه) :و وﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ آنھﺎ وﺣﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻪ
در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( و اﯾﻦ ﮐﻼم او اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد اھﻞ اﻓﺮاط
ﺑﻮده اﺳﺖ .و از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
� ْا�َ ْم ُر َّا�ِي �ِيهِ � َ ْس َت ْفت ِ َ
﴿قُ ِ َ
ان] ﴾٤١ﯾﻮﺳﻒ.[۴۱ :
ي
ِ
»ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دو ﺗﻦ از ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻗﻄﻌﯽ و ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
َْ ُ َ
َََْ َ َ ٌ َ ََ ْ ْ َّ َ
� بَيْ َن ُه ْم � َ
ك لَ ُق ِ َ
ِيما �ِيهِ � َتل ِفون] ﴾١٩ﯾﻮﻧﺲ.[۱۹ :
﴿ولو� � ِمة سبقت مِن ر� ِ
»و اﮔﺮ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﮑﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ داده ﺷﺪه
ﺑﻮد«.
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﯾﻌﻘﻮب÷ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ ْ
َ َ
َ ْ
� َ� تَ ْد ُخلُوا م ِْن بَاب َ
اد ُخلُوا م ِْن �ب ْ َ
﴿ َوقَ َال يَا بَ َّ
اب ُم َتف ّ ِرق ٍة َو َما أغ ِ�
و
و
ِد
ح
ا
و
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
َ ْ ُ ْ َ َّ
ْ
ا�ِ مِن ْ
� ٍء﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۶۷ :
�ن�م مِن

»و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮان ﻣﻦ! از ﯾﮏ دروازه داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ و از دروازهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد
ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ]ﺗﻘﺪﯾﺮ[ ﺧﺪا ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َ َّ
َّ َ َ ً َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ
وب قضاها �ن ُه �و عِل ٍ� ل َِما عل ْم َناهُ﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۶۸ :
﴿إِ� حاجة ِ� �ف ِس �عق
.(٣٥٤/٢) -١
.(٣٥١/٢) -٢
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»ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی در ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮآورده ﮐﺮد و او ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺎ ﺑﻮد«.
و زﻣﺨﺸﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮ  ١اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه وارد ﺷﻮﻧﺪ و
آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﺎل و ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ( ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ
ا�ِ م ِْن َ ْ
� ٍء﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۶۷ :
﴿وما أغ ِ� �ن�م مِن
»و ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ]ﺗﻘﺪﯾﺮ[ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«.
ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻮدی ﻧﺪارد ،و آﻧﭽﻪ
ً
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم از ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
ْ ُ ْ َّ َّ َ َ
ا�� ُم إِ� ِ�ِ عليْهِ﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۶۷ :
﴿إ ِ ِن

»ﺣﮑﻢ ،ﺣﮑﻢ ﺧﺪاﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ َ َ ُ
ُ
ُ
ُ
﴿ َول َّما دخلوا م ِْن َحيْث أ َم َره ْم �بُوه ْم﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۶۸ :
»ﭼﻮن از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد )وارد ﺷﺪﻧﺪ(«
ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﺪا ﺟﺪا و:
َ َ ْ َْ
﴿ َما �ن ُ�غ ِ� �ن ُه ْم﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۶۸ :
»ھﯿﭻ ﺣﺎدﺛﻪای اﻟﮫﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از آنھﺎ دور ﺳﺎزد«.
و اﯾﻦ رأی ﯾﻌﻘﻮب و وارد ﺷﺪن آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﭼﻮن از
آنھﺎ دزدی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮادرﺷﺎن را ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن وﺳﺎﯾﻠﺶ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺪرﺷﺎن دوﭼﻨﺪان ﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ ﴿إ َّ� َح َ
اج ًة � َ� ْف ِ َ ْ ُ َ
س �عقوب﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ[۶۸ :
ِ
ِ
اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزی در ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ آن
را ﺑﺮآورده ﮐﺮدﻧﺪ« ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻼم
ْ
َ َّ
َّ َ ُ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را اﻇﮫﺎر ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ�﴿ .ن ُه �و عِل ٍ� ل َِما عل ْم َناهُ﴾ »و او
ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺎ ﺑﻮد« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ :ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﻢ ،و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر آ ﮔﺎه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺬر ﮐﺮدن ﻟﻐﻮ ﻧﻤﯽﺷﻮد«
ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺪ ﮐﻼم زﻣﺨﺸﺮی.

 -١ﮐﺸﺎف ).(٢٦٦/٢
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻔﺴﯿﺮ او از ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ دﯾﮕﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ،ﭼﻮن او اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ آدم÷ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ در ﺳﻨﺖ و ﻗﺮآن و در ﻣﯿﺎن اھﻞ اﺳﻼم ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ،
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺨﺸﺮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از داﻋﯿﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ رأی را دارد ﭘﺲ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻪ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟! و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻗﺪر ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را در
اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺑﻼﻏﺖ و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻣﻀﻤﻮن آنھﺎ در ذﯾﻞ ﻣﯽآﯾﺪ(
ای ﻧﻔﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
و ﺗﻮ اﻣﯿﻦ ھﺴﺘﯽ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺪر ﻧﺸﺪه
ﺳﭙﺲ ﺑﺪان ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺪر ﺷﻮد
ً
ﻗﻄﻌﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﻮاه ﺗﻮ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
و ﺷﺎﻋﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﻀﻤﻮن آن ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد(
ﻣﻘﺪر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارد ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺷﺪ
و دﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﮑﻦ
و ﺷﺎﻋﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
و از دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪ ﺑﺮای
ﺧﺮﻣﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای اﺣﻤﻖ
و ﺷﺎﻋﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭘﺲ ھﻢ و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار و راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
و ﻋﻼﻗﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﺗﻮ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﻄﻊ و رھﺎ ﮐﻦ
و اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ زھﯿﺮ :١
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺪر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺴﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﭼﯿﺰی را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﮐﻪ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؟!

 -١و اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﺗﺴﮑﯿﻦدھﻨﺪه را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و در )دﯾﻮاﻧﺶ( )ص (٣٧/ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ رؤﯾﺖ
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اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎرﮐﺮده ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻮاب آدم÷ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﻨﺪ.
ﺟﻮاب :اﯾﻦ در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آدم÷ از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاب اﺷﮑﺎﻟﯽ وارد ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :زﯾﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪر ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﻋﯽ و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ اﻧﺪوھﺶ ﺑﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اھﻞ اﺻﻼح اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺟﻮاب اﯾﻦ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺘﺎج ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ ازﺗﻮﺑﻪ زﯾﺎد ﺗﺄﺳﻒ
ﺑﺨﻮرﯾﻢ ،ﭼﻮن ھﻨﻮز اھﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ھﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ آدم÷ اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از
داراﻟﺘﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮت ﻓﺮد ﻣﮑﻠﻒ ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺨﻮرد ،و اﮔﺮ اﯾﻦ در آﺧﺮت ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ھﻢ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﻒ و ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ اﯾﻦ
را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻟﺐ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ »ﻣﺨﺘﺼﺮ« ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﺮده و در »اﺻﻞ«  ١آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام و اﮔﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﺧﺼﻢ ﻧﺒﻮد ﻻزم ﻧﺒﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﺳﻼﻣﺖ واﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﺮض اﺣﺎدﯾﺚ را ازﮐﺘﺎبھﺎی
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در آنھﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،از آدم÷ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ او ﻣﻘﺪر ﮐﺮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )و اﯾﻦ ﻣﻌﺼﯿﺖ را دو ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻦ
ﺧﻠﻖ ﮐﺮد( و ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺻﺤﺎح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎح
از اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن ﺑﻪ دور اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻗﺒﻞ از آدم÷ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،و
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﯽء دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ،و ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ در
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در دواوﯾﻦ اﺳﻼم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ وﺟﻮد دارد!!

 (٣٦٨-٣٦٠/٨) -١اﻣﺎ در ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در »اﺻﻞ« وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺸﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﺮض اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در
ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن او ﻋﻠﺖ ﺳﯿﻠﯽ ای ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﻪ
ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت زده ﺑﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﺾ روح ﺷﺮﯾﻔﺶ را ﺑﮑﻨﺪ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو ﺟﻮاب وﺟﻮد دارد :ﻣﻌﺎرﺿﻪ ،و ﺗﺤﻘﯿﻖ.
اﻣﺎ ﻣﻌﺎرﺿﻪ :درﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺳﺮ ﺑﺮدار ﺧﻮدش را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آن
را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺿﺮری ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ او را از آن ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﻮد  ،و ﺑﺮادرش
ھﺎرون ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن و اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺒﯿﺎء ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ
ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﻪ ﺷﺪت ھﺎرون÷ را زد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﺎرون ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدرم رﯾﺶ و ﺳﺮم را ﻧﮕﯿﺮ ،و دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را ﺷﺎد ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ
ﻣﻌﺘﺮض ﻗﺮآن ،را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ
اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻻﯾﻖ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻤﺎن دارد؛ ﭘﺲ ﭼﺮا ھﻤﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ را در اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻨﻦ ﻣﺄﺛﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او در ﻣﮫﻠﮑﻪھﺎ ﻓﺮو
رﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ ﺷﺪه و رواﯾﺎت را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از رأی و ھﻮای ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺎرون در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﮐﺮده  ،و ﭼﻮن ﮐﺮدار آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻗﺒﯿﺢ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ھﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﺪ ،و زﯾﺮا ﺧﺸﻢ ﮐﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ در او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ودر»ﺻﺤﯿﺢ«  ١ھﻢ آﻣﺪه

 -١ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ
 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )اﻟﻒ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ
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ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﻓﺮدی ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻏﻤﻨﺎک ﻣﯽﺷﻮم ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد« و ﻣﻮﺳﯽ÷ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ ﮐﻼم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ھﻢ ﺗﻮﺟﯿﻪ
زﯾﺒﻨﺪهای ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮآن ]ﻧﯿﺰ[ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ را ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ دو وﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
وﺟﻪ اول :ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ھﻢ ھﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮت در ﺷﮑﻞ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد
او آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ÷ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻣﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟﺴﻼم رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺸﺮی ﺧﻮشاﻧﺪام ﺑﺮ او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪای رﺣﻤﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم اﮔﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ از او ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮏاﻟﻤﻮت ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ
ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﮑﺸﺪ ﻣﻮﺳﯽ او را از ﺧﻮدش دور ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :در ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﻣﻮت ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ:
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﻨﺪهای ﻓﺮﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻤﯿﺮد وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻗﺒﺾ روح او آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺟﻮاب :اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت را را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﺮگ ﻣﺘﻨﺘﻔﺮ اﺳﺖ ]ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ و ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻣﻔﮫﻮم[ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت در
ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن ادﻋﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ً
آنھﺎ روا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺑﺪا ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﻗﺮﻃﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮ« ذﮐﺮ ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ /ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاب و ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻟﺦ  ...ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺴﯽ./

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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و اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد  ١را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ،ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،٢ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ روﺣﺶ را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ او را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ روﺣﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﯿﺮ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در
ﺻﺪاﻗﺖ او ﺷﮏ ﮐﺮد ،و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و او را ّ
ﻣﺨﯿﺮ ﮐﺮد در
ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮگ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دوﺑﺎره ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در دﻓﻌﻪ اول او را ﺑﮑﺸﺪ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت را ﺑﺮ او
ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮدش ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻣﻮﺳﯽ÷ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﮑﻤﺖ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ دارد
و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺒﻠﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ
َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َّ َ
َْ
الر ُسول م َِّم ْن َ�نقل ُِب �
﴿وما جعلنا القِبلة ال ِ� كنت عليها إِ� �ِ علم من يتبِع
َ
ع ِق َبيْهِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۴۳ :
ً
»و ﻣﺎ ،آن ﻗﺒﻠﻪای را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ آن ﺑﻮدی ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻨﻤﻮدﯾﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد«.
و ﺑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ اﻓﺮاد ﺧﺒﯿﺚ از ﭘﺎک و ﻣﺆﻣﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ،از ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را از وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺤﻔﻮظ دارد.

 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ
اﯾﻦ ﺟﻮاب را ﻗﺮﻃﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮة« ذﮐﺮ ﮐﺮده ،آن را ﺑﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ /ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮاب و ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﻟﺦ  ...ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ اﻧﺴﯽ./
-٢ازﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ روح ھﯿﭽﮑﺪام از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان
را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش را در ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد «...ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺤﺎری
»ﻓﺘﺢ« ) (٧٤٣/٧و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢٤٤٤
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وﺟﻪ دوم :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﺎ ﺷﮑﻠﯽ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
در آن اﺣﻮال اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮه ﻃﻮر
ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺘﺎد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺒﮫﻮت
ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ از ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﮐﻮه و در اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل اوﻟﯿﻦ :ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﭘﯿﺶ او آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی ﻣﺮگ
ﻓﮑﺮش را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل دوﻣﯿﻦ :ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﺪی ﺑﺮوﯾﺪ و دﯾﮕﺮ آرزو و ﻣﮫﻠﺖ ﺗﻮﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﻋﻘﻠﺶ را از
دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آرزو اﻧﺒﯿﺎء† ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺳﻨﺪ
زﯾﺎد اﺳﺖ و آﺧﺮت ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آرزوھﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﺣﺘﻤﺎلھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﻔﺎظ
ﺣﺪﯾﺚ ]ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ[ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدم.
اﻣﺎ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﻮﺳﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت را ﺑﯿﺮون آورده ،اﺑﻦ
ﻗﺘﯿﺒﻪ ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻮﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ را در آورد ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﻮد
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﮐﻢ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ«
و ﻧﺰد ﻣﻦ وﺟﻪ اول ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻪ دوم را ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ
ﮐﻼم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚﻫﺎی درﺑﺎره رواﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳﻘﺎن اﻫﻞ ﺗﺄوﯾﻞ

ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺘﺮض ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﺤﺎح را ﻣﻄﻌﻮن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻮن آنھﺎ
رواﯾﺖھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ،ﻓﺎﺳﻖ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ادﻋﺎ ﮐﺮده
اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن رواﯾﺖھﺎی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و
راهھﺎی اﺷﺘﺒﺎھﯽ را ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻼم او را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﺶ در
» -١ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ« )ص.(١٨٧/

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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»اﺻﻞ«  ١ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﮐﺮدم ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ و ﺧﺮدهای اﺷﮑﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ »ﻣﺨﺘﺼﺮ« ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻧﮑﺖھﺎی آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ،
ﮐﻼم ﺑﺮ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد:
ﻓﺎﯾﺪه اول -ﻓﺎﯾﺪه اول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﺶ اﺳﺖ:

ﺑﺮای او روﺷﻦ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم او ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬھﺒﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺐ زﯾﺪﯾﻪ رواﯾﺖھﺎی اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ]ﭼﻪ
ﻓﺎﺳﻖ و ﭼﻪ ﮐﺎﻓﺮ[ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪس وﺟﻮد دارد و
اﯾﻦ در ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺪﯾﻪ آﺷﮑﺎر و ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ .و ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ھﺸﺖ ﻃﺮق اﺟﻤﺎع از
ﻃﺮق اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ و ﻋﻠﻤﺎھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻻزم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎی آنھﺎ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﻃﺮﯾﻖ اول :از اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه اﺳﺖ ،او در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺻﻔﻮة

اﻻﺧﺘﻴﺎر« و »اﻟﻤﺬھﺐ« ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد و در ﮐﺘﺎب

»اﻟﺼﻔﻮة« ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت آﺷﮑﺎر و در »اﻟﻤﺬھﺐ« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﯾﻖ دوم :ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ در »اﻧﺘﺼﺎر« آن را در دو دﻓﻌﻪ ذﮐﺮ
ﮐﺮده ،در ﮐﺘﺎب اذان و در ﮐﺘﺎب ﺷﮫﺎدات
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮم :ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺿﯽ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻟﻒ »ﺷﺮح اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را در
»ﺷﺮح اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ« درﮐﺘﺎب ﺷﮫﺎدات ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ« اﯾﻦ رواﯾﺖ را از
او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮫﺎرم :ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻋﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺪراﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ« در اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
٢
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﻢ :ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺦ اﺑﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ«
در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺸﻢ :ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
»ﺷﺮح اﻟﻌﯿﻮن« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 (٤٢٠-١٣٠/٢) -١ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
.(١٣٤/٢) -٢

٤٧٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻃﺮﯾﻖ ھﻔﺘﻢ :ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رﺻﺎﻣﯽ زﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را
ﻧﻮهاش اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ را در ﮐﺘﺎب »ﻏﺮراﻟﺤﻘﺎﺋﻖ«  ١از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺘﻢ :ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮه ﺣﺴﻦ رﺻﺎﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺻﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
»ﺟﻮﻫﺮة اﻷﺻﻮل« آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﻂ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل

ﮐﺮدن رواﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع
را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن رواﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه در »اﻧﺘﺼﺎر« ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢ ،و اﻣﺎم ﻣﻨﺼﻮر در »اﻟﻤﺬھﺐ« ﺑﺎ
اﺷﺎره ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ در »اﻟﺪرر« ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﻗﺎﺿﯽ زﯾﺪ در » ّ
اﻟﺸﺮ ح« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢ.
و ّ
ﻣﺆﯾﺪ در »اﻟﻠﻤﻊ« ]ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ[ درﺑﺎره ﮐﻔﺎر ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮫﺎدت آنھﺎ ﻧﺰد اﺻﺤﺎب ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ« اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﮐﺘﺎب »اﻟﻠﻤﻊ« و ﮐﺘﺎب
»اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ درﺑﺎره ﺷﮫﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ از رواﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﯿﺪ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻠﻤﻊ« ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آنھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ« و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻤﺎھﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮﺋﺖ
ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺪﯾﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ از ﮐﻔﺎر و ﻓﺎﺳﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ و اﯾﻦ رأی
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد آراء ﻣﺠﺘﮫﺪان ﮐﻪ آنھﺎ را ﻗﺒﻮل دارد رد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل آنھﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف آنھﺎ اﺟﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﻠﯿﺪ از آنھﺎ را ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﺪ ،و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻓﺎﺋﺪه دوم :ﺑﯿﺎن ﮐﻼم اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ درﺑﺎره ﻓﺴﺎق اﻫﻞ ﺗﺄوﯾﻞ:

ﻓﺎﺋﺪه دوم :در ﺑﯿﺎن ﮐﻼمھﺎی اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ،آنھﺎ درﺑﺎره ﻓﺎﺳﻘﺎن
ﺗﺄوﯾﻞ اﻗﻮاﻟﯽ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ) :اول :آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻦ از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( اﺑﻦ ﺻﻼح  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ
» -١ﻏﺮر اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺎﺋﻖ« ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ) (٣٣١/٢از آن ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 -٢ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ )ص.(٣٠٠-٢٩٩/

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ دور اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺘﺎبھﺎی آنھﺎ آ ﮐﻨﺪه از رواﯾﺖھﺎی ﺑﺪﻋﺖ آوری ﮐﻪ
ﺑﺮای آن داﻋﯽ ﻧﺒﻮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﻗﻮل دوم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﻣﺬھﺒﺶ دروغ را ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد وإﻻ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ..
اﺑﻦ ﺻﻼح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  :١و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ آنھﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آراء
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ رأی ﺗﻤﺎم اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای آن ﻧﺪﯾﺪهام« و
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﺷﺎﻓﻌﯽ از دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .٢
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺪاﻧﺪ ﺣﮑﻤﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﻋﺮاﻗﯽ
از ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او ھﻢ از ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اھﻞ ﻧﻘﻞ و
ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ رواﯾﺖ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
آنھﺎ ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و زﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﺤﺼﻮل« اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺟﻤﮫﻮر آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
زﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ آﻣﺪی اﯾﻦ را از اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮ ﻋﻤﺮو
اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ »ﻣﺤﺼﻮل«  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
دروغ ﺣﺮام اﺳﺖ رواﯾﺖ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و إﻻ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دروغ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ دورغ او ﻣﯽﺷﻮد«
ﻓﺎﺋﺪه ﺳﻮم :دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و آنﻫﺎی ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺮدود

ﻣﯽداﻧﻨﺪ

 -١آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ )ص (٢٩٩/ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﯿﻦ آنھﺎ
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رواﯾﺖ ﻣﺒﺘﺪﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﺋﺖ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
داﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺗﻘﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -٢ﺷﺮح اﻟﻤﻔﯿﺪ )ص.(١٦٢/
.(١٩٥/٢) -٣
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻓﺎﺋﺪه ﺳﻮم :درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از دﻟﯿﻞھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ را رد
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ دﻟﯿﻞھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﻟﯿﻞھﺎی ذﯾﻞ:
دﻟﯿﻞ اول :اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺎن آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ
ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺚ )ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ( اﺟﻤﺎ ع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ رواﯾﺖھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﺪﻋﻪ آنھﺎ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﺪرﯾﻪ و ﻣﺮﺟﺌﻪ و ...ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﺘﺒﻌﻪ و ﺷﺎھﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻣﺘﺒﺪﻋﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﯾﺎ ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای آنھﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﻣﺒﺘﺪﻋﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و ﺷﻮاھﺪ ،آنھﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آنھﺎ ،و اﯾﻦ اﺟﻤﺎع آﺷﮑﺎری اﺳﺖ از ﻃﺮف اھﻞ
ﺳﻨﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ :رواﯾﺖھﺎی اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ :آنھﺎ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﺑﺮ رﺟﻮع ﺑﻪ »اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ« و ...از
ﮐﺘﺎبھﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺮاﺳﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻘﺒﻮل ھﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و آنھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﺸﺎن را از اﺣﺎدﯾﺚ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ
ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد؟
ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﺟﻤﺎع ّ
ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺗﻤﺎم اﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﺼﺮی ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺪر اول ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ...ﭼﻮن اھﻞ ﻋﺼﺮی ﺑﺮ
ﭼﯿﺰی اﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺮوھﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ از اﯾﻦ اﺟﻤﺎع اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﺧﺘﻼف و
اﺟﻤﺎع ھﺮ دو ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اھﻞ ﻋﻠﻢ
آن ﻋﺼﺮ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :اﯾﻦ در ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮده ،و
ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﻗﻮل اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺜﻤﺎنس ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺑﻮﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ اﺳﺖ در »ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«  ١و ﺑﺎ دو وﺟﻪ اﯾﻦ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ:
وﺟﻪ اول :ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن اﺟﻤﺎع

 (٦٩٣/١) -١ﺑﺎ »ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ.
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و اﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ اﺟﻤﺎع را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ راوی آن ﭘﺬﯾﺮا اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎرض اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ
رواﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﺎ ﻣﺤﺾ ادﻋﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ
را رد ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم رواﯾﺖھﺎ را رد ﮐﺮد و ھﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد.
وﺟﻪ دوم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺎدﯾﺚ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻮن در آن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮای آنھﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ آنھﺎ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺴﻘﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ
ﺣﻖ اﺻﺎﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺟﻮاب آنھﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ داد:
وﺟﻪ اول :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﯾﻦ اﺟﻤﺎع را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ رواﯾﺘﺸﺎن را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ،
اﯾﻦ اﺟﻤﺎع را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم اﺟﻤﺎعھﺎ را ﻟﮑﻪدار
ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﯾﺎ ﻟﻐﺎت و ...ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺧﺒﺮ
ﻣﺮﻓﻮع ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .:ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﻊ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ را از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ او ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻮف ﯾﺎ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﻘﻄﻮع ﯾﺎ ...ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻪ دوم :ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او رواﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آن دارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺴﯽ
ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﺒﺎر ﺳﻠﻒ و اﺣﻮال
آنھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺗﺎرﯾﺦ و
اﺧﺒﺎرﮐﺮدهاﻧﺪ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ ،و در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی
اﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﻗﻮل ﻣﺪﻋﯽ و ﻣﻨﮑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺷﺪه ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻮن
ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ از رواﯾﺖ و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺪارد ،و اﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﭼﻮن ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد او ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺑﻪ
آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ،و ھﻤﯿﻦ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ او ھﻢ ﺑﻪ آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻮاﻓﻘﺶ ﻣﯽﺷﺪ.

٤٧٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

وﺟﻪ ﺳﻮم :اﺧﺘﻼف در ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﺗﻤﺴﮏ ﻧﺸﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدی ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻋﻠﺖ آن اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻪ
ً
ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﺎص و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪن و ...ﻗﺘﻞ آن ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و
ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﺗﺄوﯾﻞ رواﯾﺖ ﻓﺎﺳﻖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ و در ﻋﻠﺖ
آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ رواﯾﺖ او را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﭼﻮن ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺳﻖ
ﺑﻮدﻧﺶ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ رواﯾﺖ او رد ﮔﺮدد ،و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﯾﻦ را ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺬھﺐ او آن را ﻓﺴﻖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﻘﺒﻮل
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﺴﻖ او از دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد.
و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺒﻮل وﺟﻮد دارد؛ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﺣﺪﯾﺚ
ً
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و ﻣﻦ آن را در »اﺻﻞ« ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام.
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﺻﺤﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری ﺑﺮ آنھﺎ اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻪاﻧﺪ ]از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﺒﺪﻋﻪ[ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در »اﺻﻞ« اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﺴﻂ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎرض
و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﻟﺠﺎﺟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮐﻼم اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ذھﺒﯽ در »ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل«  ١اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺠﺰ اﯾﻦ راه ﺑﺮای رواﯾﺖ ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

درود ﺑﺮ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽس ﺑﺎد ﭼﻪ ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ
واﻻﯾﯽ دارد و ﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ دارد! اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻮد درﺑﺎره دﻟﯿﻞ اول ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
اﺟﻤﺎع اﺳﺖ.
 -١ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺼﻨﻒ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ذھﺒﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ آورده ،و ﺟﻮاب ردی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﯽ ﻋﻘﯿﻠﯽ داده ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﯽ و دوﺳﺘﺶ ﻣﺤﻤﺪ واﺳﺘﺎدش
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و  ...را رھﺎ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ ،و زﻧﺎدﻗﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﺟﺎل ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و  ...در ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺪﻋﺖ و ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد آنھﺎ را
ﻟﮑﻪ دار ﮐﻨﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ ﻧﺒﻮده و از ﺷﺮوط ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم
ﺧﻄﺎھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ« »اﻟﻤﯿﺰان« ).(٦١-٦٠/٤
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دﻟﯿﻞ دوم :اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻇﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻧﺎﺳﺦ وﺟﻮد دارد ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم :در رد ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ ﺿﺮری ﻣﻈﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺿﺮر
ﻧﻔﺲ واﺟﺐ اﺳﺖ .و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺿﺮری ﻣﻈﻨﻮن وﺟﻮد دارد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ
ﻓﺮدی ﺻﺎدق و اﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺳﻢ وﺟﻮد دارد ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی اﺷﻌﺮی و
ً
ً
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻋﻘﻼ و ﺷﺮﻋﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺿﺮر دﻧﯿﺎﯾﯽ ]ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ[ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻋﻘﺎب او ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد.
ً
دﻟﯿﻞ ﭼﮫﺎرم :ﺑﺎ ﺧﺒﺮ آنھﺎ ﻇﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﻦ ﻋﻘﻼ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺰد
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺰد اﺷﺎﻋﺮه،؛ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ رازی در »اﻟﻤﺤﺼﻮل« و ...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺮک ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻗﺒﻮل دارد اﺧﺘﻼف
دارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺴﺘﺤﻖ ذم ﻋﺎﺟﻞ و ﻋﻘﺎب آﺟﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ.
و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ:
ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻞ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎ ﺑﻮدن ﺧﺒﺮ و ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﺧﺒﺮ ،و در ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫﻢ
ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﮏ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ و اﻋﺰام ﮐﺮدن ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او
ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻓﻘﻂ ﮔﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮدم ھﻢ
ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،و ﮐﺸﺖ ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورز ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد از
آن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺟﻨﮓ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد،
وﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﮏھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ھﻢﻋﺼﺮان ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﯾﺎد دھﻨﺪ و اﺣﮑﺎم را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ آنھﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﯿﺢ ﺑﺸﻤﺎرد ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره
ً
اﺧﺘﻼف و ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﻦ ﻋﻘﻼ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﭼﯿﺰی را از دﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﺗﻼش ﮐﺮده ﮐﻪ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ از
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﻼم ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدم.
دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺠﻢ :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ْ َ ََ
َ ٌ
﴿ َ� َم ْن َج َ
اءهُ َم ْوعِظة م ِْن َر ّ�ِهِ فا� َت� فل ُه َما﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۷۵ :
»ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭘﻨﺪی ﺑﺪو ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ از آن
اوﺳﺖ«.
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ
َ
َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ّ ُ ً َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
ضل و� �ش�] ﴾١٢٣ﻃﻪ.[۱۲۳ :
﴿فإِما يأت ِين�م م ِِ� هدى �م ِن ا�بع هداي ف� ي ِ
»ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ رھﻨﻤﻮدی ﺑﺮﺳﺪ ،ھﺮ ﮐﺲ از راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﺨﺖ«.
و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻣﯽآﯾﺪ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺧﻮاه از ﮐﻼم ﺧﻮدش
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج ،و ﻣﻌﻨﯽ آنھﺎ ﻣﻈﻨﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺮآن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻈﻨﻮن ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ دو آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻈﻨﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﻨﺖ ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم و ھﻢ ﻣﻈﻨﻮن وﺟﻮد دارد ،و ھﺮ دو از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺷﺸﻢ:

َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
َ ْ
َّ
َ
َّ
�] ﴾١٠اﻟﻤﻠﻚ.[۱۰ :
﴿وقالوا لو كنا �سمع أو �عقِل ما كنا ِ� أصح ِ
اب السعِ ِ
»و ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ در زﻣﺮه دوزﺧﯿﺎن ﻧﺒﻮدﯾﻢ«.
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ آنھﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪن ذم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪن آنھﺎ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺪه از ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻈﻨﻮن ﻣﻘﯿﺪ ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻈﻨﻮن را
ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺧﻼف اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﺖ
اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻇﻨﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر آﺣﺎد
رﺟﻮع ﺷﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ادﻟﻪ ﻇﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ از آن ادﻟﻪ ﻇﻨﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ھﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
ْ ُ
ُ ُ
َْ ُ ُ
َ َّ ُ َ ُ َ
﴿خذوا َما آتي َنا� ْم بِق َّو ٍ� َواذك ُروا َما �ِيهِ ل َعل� ْم � َّتقون] ﴾٦٣اﻟﺒﻘﺮة.[۶۳ :

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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»]و ﮔﻔﺘﯿﻢ [:ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دادهاﯾﻢ ،ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺤﺘﻮی آن را ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ«
١
و اﯾﻦ ﻋﺎم اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ داده از ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻈﻨﻮن ،در »اﻟﺼﺤﯿﺢ«
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮری دادم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮان
آن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ« ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
داده از ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻈﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﻌﻨﯽ و ﻟﻔﻆ
را درک ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از آن :ﻟﻔﻆ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﮐﻤﺘﺮ از
اﯾﻦ :ﻣﻌﻨﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ،و در ﻓﮫﻤﯿﺪن
ﻣﻌﻨﯽ و ﮔﻤﺎن ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﺤﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
دﻟﯿﻞ ھﺸﺘﻢ :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
َ
ا� فأول�ِك ه ُم ال�ف ُِرون] ﴾٤٤اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۴ :
﴿ومن لم ��م بِما �نزل
ً
»و ھﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﺎت اﻟﮫﯽ ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،آنھﺎ واﻗﻌﺎ ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ«.
و در آﯾﻪ دﯾﮕﺮ »اﻟﻔﺎﺳﻘﻮن« )ﻣﺎﺋﺪه  (۴۷و در آﯾﻪ دﯾﮕﺮ »ﻇﺎﻟﻤﻮن« )ﻣﺎﺋﺪه (۴۵/و ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻈﻨﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﻧﮫﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽب اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺸﮑﻮک را رھﺎ ﮐﻦ و از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ در آن ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﺪ ،و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ  ٢اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻧﻮوی اﯾﻦ را در »ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم« ذﮐﺮ ﮐﺮده و
آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ را در »ﺟﺎﻣﻌﺶ«  ٣آورده ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺘﺪﻋﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و رواﯾﺖ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﺻﺪاﻗﺖ او ﻇﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن رد آن از ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺸﮑﻮک
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺼﺪﯾﻖ آنھﺎ ھﻢ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ.
ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﺑﻪ دو وﺟﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ:

 -١ﺑﺨﺎری )ﻓﺘﺢ( ) (٢٦٤/١٣و ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ ) (١٣٣٧از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس.
) -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺤﮑﻢ( ).٢٧٨٩/١
 (٥٧٦/٤) -٣و ﮔﻔﺘﻪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ«.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

وﺟﻪ اول :ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺷﮏ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن راﺟﺢ ﻣﻈﻨﻮن اﺳﺖ ،و راﺣﺠﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﺖ آن ﻇﻨﯽ اﺳﺖ و ﺧﻼف آن ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ آن ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در وﯾﺮان ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺒﺮ دھﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ
ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺮس دﺷﻤﻦ ﺷﮏ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :در
ﺻﺪاﻗﺖ آن ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﺷﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﺟﻪ دوم :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺒﻮل ﻗﻮل
آنھﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد ،ﭼﻮن در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن رواﯾﺖ آنھﺎ ﺷﮏ ﻣﺮﺟﻮﺣﯽ وﺟﻮد دارد و
در رد ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺷﮏ راﺣﺠﯽ وﺟﻮد دارد ،و در اﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺴﺎن از ﺿﺮری ﮐﻪ
وﻗﻮع آن راﺟﺢ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺿﺮری ﮐﻪ وﻗﻮع آن ﻣﺮﺟﻮح
اﺳﺖ ،وإﻻ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدن ھﺸﺪار دھﻨﺪه ﻗﺒﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ھﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل دارد دروغ ﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺎم
ﺻﺤﺒﺖھﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﻼل واﺿﺢ اﺳﺖ و ﺣﺮام واﺿﺢ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن آن
اﻣﻮر ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ آﻧﮑﻪ از اﻣﻮر ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت ﺑﭙﺮھﯿﺰد ﺑﺮای دﯾﻦ و آﺑﺮوی ﺧﻮد ﭘﺎﮐﯽ
ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ«  ١و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ارﺗﮑﺎب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺗﺮک
آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ داﺧﻞ در ﺷﺒﮫﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮام ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻧﺪ؛
ﭼﻮن از ﻗﺒﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ در آنھﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در آن ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ.
دﻟﯿﻞ دھﻢ :و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ،ﮐﺘﻤﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﺮام اﺳﺖ ،و
اﯾﻦ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ ﻗﻮت و ﻇﺎھﺮ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ادﻟﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادلھﺎی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ آنھﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آنھﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪھﺎی آنھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و إﻻ ﺗﺒﻠﯿﻎ آنھﺎ ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد و ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (١٥٣/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٥٩٩از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮس.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺴﻖ اﻗﻮال آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﭼﻮن اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ
دارد؛ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اھﻞ ﻓﻘﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدن رواﯾﺘﺸﺎن اﺟﻤﺎع ﺷﺪه ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا
ھﺴﺘﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻟﻄﯿﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر آن را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدم.
و اﯾﻦ ده دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺳﯽ و اﻧﺪی دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ در »اﺻﻞ«  ١ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم وﻣﻦ ده و اﻧﺪی ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن رواﯾﺖ آنھﺎ آوردهام .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻔﺎر و ﻓﺴﺎق ﺗﺄوﯾﻞ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞھﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﻣﻦ آنھﺎ را در »اﺻﻞ«  ٢آوردهام و ﺟﻮاب آنھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام ،و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽآورم ،و ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاب
آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ

ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺪﻻلھﺎی آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ:
َ
ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ
ِين َ
﴿يَا َ� ُّ� َها َّا� َ
يبوا ق ْو ًما ِ�َ َهال ٍة﴾
آم ُنوا إِن جاء�م فاسِق بِنب ٍإ �تبينوا أن ت ِص
]اﻟﺤﺠﺮات.[۶ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! اﮔﺮ ﻓﺎﺳﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﺒﺮی آورد ،ﻧﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ،ﮔﺮوھﯽ را آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
و ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ ﻋﻤﻮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺮ ﻓﺎﺳﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺧﺒﺮی آورد.
و ﺟﻮاب آن ھﻢ از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮان داد:
وﺟﻪ اول :درﻋﺮف ﻋﺮب ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﺎﺳﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن در
ﻋﺮف اھﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﻮاﺣﺶ
ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺣﺮام ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ دﭼﺎر
ﮐﺎر ﻗﺒﯿﺢ ﺷﻮد ،و ھﺮﮔﺎه در ﻋﺮف ﻋﺮب ﺑﻪ آن ﻓﺎﺳﻖ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاه در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺎﺳﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ
 .(٣٧٣-٣١٦/٢) -١و در آن ﺳﯽ و دو دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺮﺟﺢ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
.(...٠-١٣٠/٢) -٢
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ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﻐﻮی ،و آﯾﻪھﺎی زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻋﺮف را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َ َ َْ َ ْ
� ُه ْم لَ َفا ِسق َ
�ََ
�] ﴾١٠٢اﻷﻋﺮاف.[۱۰۲ :
﴿�ن وجدنا أ
ِ

»و ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ«.

و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﻣﺸﺮﮐﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُْ
ََْ َ ُ ُ
ْ
ون ل ِلْ ُم ْ َ َ ْ ٌ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ
و�ِ إ َّ� َّا� َ
ِين َ�هد� ْم عِن َد
﴿كيف ي�
�� ِ� �هد عِند ا�ِ وعِند رس ِ ِ
ِ
ْ
َ َ
َْ َ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ
� ْم فَ ْ
َْ ْ
ِب ال ْ ُم َّتق َ
ا� ُ� ُّ
يموا ل َ ُه ْم إ َّن َّ َ
اس َت ِق ُ
� ٧كيْف �ن
ج ِد ا�رام �ما استقاموا ل
ِ
ِ
المس ِ
ْ
ََ ُ َ
ُ
ْ
ُ ْ ًّ َ َ َّ ً ُ ْ ُ َ ُ
� ْم بأَفْ َواهِه ْم َوتَ� َ� قُلُو�ُ ُهمْ
َ�ظ َه ُروا عليْ� ْم � يَ ْر� ُبوا �ِي�م إِ� و� ذِمة يرضون
ِ
ِ
ََ ْ َُ ُ َ ُ َ
�ه ْم فاسِقون] ﴾٨اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۸-۷ :
وأ�
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن را ﻋﮫﺪی ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺰد رﺳﻮل او ﺑﺎﺷﺪ! ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن

در ]ﻧﺰدﯾﮏ[ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ]ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎن[
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ]ﻧﯿﺰ[ ﺑﺮای آﻧﺎن ]ﺑﺮ آن ﭘﯿﻤﺎن[ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد * ﭼﮕﻮﻧﻪ ]ﻋﮫﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ
در ]ﺑﺎره[ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ّ
ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺎ زﺑﺎنھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻤﺎ
را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و دلھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ«.
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﯾﮫﻮد:
َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
�� ْم فاسِقون] ﴾٥٩اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۵۹ :
﴿وأن أ�
»و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺪ«.

و اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﮐﺎﻓﺮان دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪادی
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،زﻣﺨﺸﺮی ھﻢ اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده و در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ ْ ََُ َ ُ َ
�� ْم فاسِقون] ﴾٥٩اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۵۹ :
﴿أ�
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ١ :ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﺎز دارد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
دلﭘﺴﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﺸﺎن ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻓﺮان اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را

» -١ﮐﺸﺎف« ).(١٤١/٢

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از دروغ و ﺗﺨﻠﻒ ،و از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس آنھﺎ را ﻟﮑﻪدار ﮐﻨﺪ و
ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺑﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .اﻧﺘﮫﯽ.
و اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻓﺎﺳﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺎﺣﺐ ورع
و ﻋﺒﺎدت ،در اﯾﻦ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟! و در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻔﺴﺮان ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ  ١در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ وﻟﯿﺪ را ﻓﺎﺳﻖ ﻧﺎم ﺑﺮد
ﭼﻮن دروﻏﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻐﺮور ﺷﺪه و ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ  ٢اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ وﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﻓﺎﺳﻖ ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺎذب« و ﻗﺮﻃﺒﯽ  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﺎﺳﻘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر دروغﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﯿﺎ ﻧﮑﻨﺪ«
و اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﺎھﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﻔﺘﯿﺪ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺣﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻮح ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای ﻣﺘﺄوﯾﻠﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وﺟﻪ دوم :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ
ْ َ َ ُ َ
اء� ْم فاس ٌِق بِن َب ٍإ � َتبَ َّي ُنوا﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[۶ :
﴿إِن ج
»اﮔﺮ ﻓﺎﺳﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮی آورد ﻧﯿﮏ وارﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ«.
و ﻧﻔﺮﻣﻮد :آن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺗﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وارﺳﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،و در ﻟﻐﺖ و ﻋﺮف
و ﺷﺮع ﻣﺮاد از وارﺳﯽ ﮐﺮدن ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻗﺮآن اﻣﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ وارﺳﯽ ﮐﺮدن ،و
ﻣﺮاد از آن رد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ .٤
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ
ِين َ
��ْ ُت ْم � َ
﴿يَا َ� ُّ� َها َّا� َ
آم ُنوا إ َذا َ َ
يل ا�ِ � َتبَ َّي ُنوا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۹۴ :
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﺪ! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮب
وارﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ«.
 -١داوودی در »ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ« ) (٣١٠-٣٠٩/١دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ اﺳﻤﺸﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده
 -١ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺒﺮﮐﺎت ﻧﮫﺸﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ و ﻗﺎری ﺑﻮد .ت )ﺑﻌﺪ از  ٧٥٠ھ ).
 -٢ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮ رﺟﺎء ﺑﻠﻮی اﻧﺪﻟﺴﯽ ،از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ت ) ٦١٩ھ(.
» -٢ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء« ) (٦١٠/٢ذھﺒﯽ ،و »اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ« ) (٣٨٩-٣٨٨/١اﺑﻦ ﺟﻮزی و ﻣﺆﻟﻒ از آن
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
.(٢٠٥٢/١٦) -٣
 -٤ھﻤﺎﻧﻨﺪش را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و اﻻ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﺑﺎ ﻣﺒﮫﻤﯽ آن را ﻧﯿﺎورده.
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ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ١از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﺮدی را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ ،او را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ را
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺖ
ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ وارﺳﯽ ﻃﻠﺐ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :از ﺟﻤﻠﻪ
وارﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﺒﺮدھﻨﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اھﻞ ﺻﺪاﻗﺖ و
راﺳﺖﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ اھﻞ ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺒﻮد ﺧﺒﺮ او را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،و اﮔﺮ ﺻﺎدق
ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﻖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮی از اﻣﻮر دﯾﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﺮ دﯾﻦ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ادلھﺎی ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﺻﺎدق و اﻣﯿﻦ
اﺳﺖ .و اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ً
اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪه و وﻟﯿﺪ ھﻢ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ از ﻣﺘﺄوﻟﯿﻦ ﻧﺒﻮده.
وﺟﻪ ﺳﻮم :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮس از ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ در ﺧﺒﺮ ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺒﺮ او اﻓﺎده ﻇﻦ راﺟﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دو وﺟﻪ ذﯾﻞ ﺑﻪ آن ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
وﺟﻪ اول :در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
َ ْ َ َّ
َ
﴿ َو َما ش ِهدنا إِ� ب ِ َما عل ِْم َنا﴾ ]ﯾﻮﺳﻒ.[۸۱ :
»و ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺪادﯾﻢ«.
 ...و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮب ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﺪم ﻇﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻋﺪم ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺧﺒﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎﻟﺖ
ﺑﺎ ﺣﺼﻮل ﻇﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﺄوﯾﻞﮐﻨﻨﺪه دﯾﻨﺪار ھﻢ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻗﺮﻃﺒﯽ  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ھﻔﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد ،و ﮔﻔﺘﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻇﻦ ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ آن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺟﻮد دو ﺷﺎھﺪی ﻋﺎدل ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﻗﻮل ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ«.
 -١ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(١٠٧/٨و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٣٠٢٥
» -٢اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻻﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن« ).(٢٠٦/١٦

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﺧﻤﺸﺮی  ١ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ:
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ
ات﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ [۱۰ :آورده اﺳﺖ.
﴿فإِن عل ِمتموهن مؤمِن ٍ
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪاوت ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﺑﯿﻦ وﻟﯿﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺷﺎن دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﺪاوت
ﺑﻮد ،و آﯾﻪ ﻧﻪ در ﻋﻤﻮم و ﻧﻪ در ﻣﻔﮫﻮم و ﻧﻪ در ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ آن ﻗﯿﺎس
ﮔﺮدد ،ﺑﺮای او دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮم دارد ،ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ادلھﺎی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻤﺎع و دﻟﯿﻞ
ﻋﻘﻠﯽ و ...از اﯾﻦ ﺧﺎصﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻪ ﺷﺸﻢ :اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺼﻮم ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﺎ آﯾﺎت را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻌﺎرض ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
آن آﯾﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ آن آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮﺗﺸﺎن راﺟﺢﺗﺮﻧﺪ ،و در ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن
ً
رواﯾﺖ ﺗﺄوﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ و در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺗﺮس ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع
وﺟﻮد دارد .وﻣﺮﺟﺤﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻦ آن را در »اﺻﻞ« ذﮐﺮ
ﮐﺮدهام و ﻣﻦ در »اﺻﻞ« ھﻔﺪه وﺟﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام و ﺑﺎ آنھﺎ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ
اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﺳﺖ رد ﮐﺮدهام ،و إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ اﺳﺖ

دﻟﯿﻞ دوم :از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ و
ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻠﺖ در رد ﮐﺮدن رواﯾﺖ آﻧﮫﺎ ،ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ اﺳﺖ و
اﯾﻦ در ﺗﺄوﯾﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺟﻮاب آنھﺎ را از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ دادهاﯾﻢ:
وﺟﻪ اول :اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﺟﻤﺎع و دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ھﺮ دو آنھﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﺟﻪ دوم :آن ﺑﺎ اﮐﺜﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن و آﺛﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﺪه ،و ھﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ آن ﻗﯿﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺬھﺐ آن ﻋﺎﻟﻤﯽ

» -١ﮐﺸﺎف« ) .(٨٨/٤در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارد ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ وﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﺂﺷﮑﺎر« ا ھ .
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﮐﻪ ﻋﻤﻮم آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮت ﻋﻤﻮم ﯾﺎ ﻗﻮت ﻗﯿﺎس ﯾﺎ
ﺿﻌﻒ ھﺮ دو ﻗﻮت ﯾﮑﯽ و ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
وﺟﻪ ﺳﻮم :ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﺮﮔﺎه ﻋﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد اﺳﺎس
ﻗﯿﺎس ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﺧﺼﻢ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺮﯾﻒ
و ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ و ﻓﺎﺳﻘﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را ﻧﺪارد و اﯾﻦ را ﻋﻠﺖ ﻗﺮار
داده ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮل ﻋﺎدل ،و ﻋﻠﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ھﻤﺎن ﮔﻤﺎن ﺻﺎدق ﺑﻮد ﻧﻪ رﺟﺤﺎن او .و
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ دارد:
وﺟﻪ اول :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
ُ
﴿ َو ْ
استَ ْشه ُدوا َشه َ
يدي ْ ِن م ِْن رِ َجال ِ� ْم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۲ :
ِ
ِ
»و دو ﺷﺎھﺪ از ﻣﺮداﻧﺘﺎن را ﮔﻮاه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ،و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ از
ﻣﺮدود ﮐﺮدن ﻣﯽﺷﻮد].ﭼﻮن در آن اھﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدود و ﺑﻪ او ﺗﮫﻤﺖ ﻣﯽﺷﺪ[ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل
را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﻇﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺟﻮاب او را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ.
وﺟﻪ اول :در ﺣﻘﻮق ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻇﻦ ﻗﻮی و در ﺣﻘﻮق
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻇﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وﺟﻪ دوم :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺧﺼﻢ ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ّ
وﺟﻪ ﺳﻮم :ادﻟﻪھﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮت ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ادﻟﻪھﺎی ﻣﺎ ]در ﻋﻠﺖ ﻗﺮار
دادن ﻇﻦ[ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺟﻪ دوم  :١اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َْ
َ
َْ َ
آخ َران م ِْن َ� ْ� ُ� ْم إ ْن ��ْ ُت ْم َ َ
��ْ ُت ْم ِ� ا� ْر ِض﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۶ :
﴿أو
ِ ِ
ِ
»و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮدﯾﺪ و دﭼﺎر ﻣﺮگ ﺷﺪﯾﺪ دو ﺗﻦ از ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺿﺮورت دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﻗﻮل ﮐﺎﻓﺮ ﺻﺮﯾﺢ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ او ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدن از ﻣﺎل او ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ،
و اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮل ﻣﻨﺼﺐ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
 -١ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ رﺟﺤﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺠﺰ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻮل ﻣﺘﺄول ﮐﻪ از اھﻞ
ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮای اﻣﻮر دﯾﻦﻣﺎن آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ج ﺣﮑﻢھﺎی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﺻﺎدق
اﺳﺖ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮع در ﺣﻘﻮق ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﻪ از ﺧﺒﺮ
دﯾﻨﯽ ﻣﮫﻢﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن دو ﺷﺎھﺪ ﺑﺮای ﮔﻮاھﯽ دادن در ﺣﻘﻮق ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و
ﯾﮏ زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺪان ﺑﺎﺷﺪ و ...در ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ
در ﺷﮫﺎدت ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﮫﺎدت ﺗﻐﻠﯿﻈﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
اﻷوﻟﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﺄوﯾﻠﯽ .و اﯾﻦ آﯾﻪ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ آن ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻦ.
وﺟﻪ ﺳﻮم :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َ َ َْ َ َ ْ ُْ
َّ َ َ َ ْ
﴿ذل ِك أد� أن يَ�توا بِالش َهادة ِ � َوج ِه َها﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۸ :
»اﯾﻦ روش ﺑﺮای آن ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ داده ﺷﻮد ...ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻋﻠﺖ آورده ﮐﻪ اﻓﺎده ﻗﻮت ﻇﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َ
َ
َّ
َّ َ ْ َ
ْ َّ َ ْ
َ ُ َْ
َ َ
﴿ذل ِ� ْم أق َس ُط عِن َد ا�ِ َوأق َو ُم ل ِلش َهادة ِ َوأد� �� ت ْرتابُوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۲ :

»ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺗﺮ و ﺑﺮای ﮔﻮاھﯽ دادن اﺳﺘﻮارﺗﺮ و ﺑﺮای ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﮑﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ«.
و اﯾﻦ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺷﮏ دورﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮔﺮدد در آن ﺑﻪ ﺷﺮط
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺎھﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻇﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در آن ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺮای ﺷﺎھﺪ و ﺣﺎﻟﻒ
وﺟﻮد دارد ،و اﮔﺮ ﺑﺪون ﺷﮫﺎدت و ﺳﻮﮔﻨﺪ آنھﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﻮد.
وﺟﻪ ﺷﺸﻢ :و اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدل اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﺧﻄﺎی او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺤﯿﺤﺶ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻇﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا
اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،اﮔﺮ ﻋﻠﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن و دﯾﺎﻧﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺪارد و اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺤﯿﺤﺶ اﺳﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن او ﻋﻤﺪی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده و
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﺟﻪ ھﻔﺘﻢ :ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل در ﺑﺎب ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﻦ ﻗﻮی
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدق و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺧﺒﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت زﯾﺎد و
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،در ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮب و
آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻼک ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﮫﺎد و
ﺻﺪﻗﻪ و ذﮐﺮ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوھﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺷﺘﻐﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﻠﻔﺖ از ﺣﺪﯾﺚ و دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮءﺣﺎﻓﻈﻪ اﺣﺘﻤﺎل
اﺷﺘﺒﺎھﺸﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رواﯾﺖ ﻇﻨﯽ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮدن ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻌﻈﯿﻢ.
وﺟﻪ ھﺸﺘﻢ :ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻓﺎده ﻇﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻗﺮآﻧﯽ و ...ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻮق را ﺑﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﮫﻮم و ...ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﻘﺎم ﻋﻈﯿﻤﯽ دارد و دﻟﯿﻞ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻘﺎم ﭘﺴﺘﯽ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻮل راﺟﺢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ آن ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻮح اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ھﻢ در راوﯾﺎن اﺣﺎدﯾﺚ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻻزم اﺳﺖ ،و ﻋﻠﺖ واﺣﺪ ﺑﺮای آن ﺣﺼﻮل ﻇﻦ راﺟﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻻزم اﺳﺖ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رواﯾﺖ ﮔﻨﺎهﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺎدق ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻮاب :اﯾﻦ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺮدود ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ ،و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻠﺖ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﺪه ﭼﻮن ﭘﺪری ﮐﻪ
ً
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻋﻤﺪا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ھﻢ در او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻢ ﻋﻠﺖ را
ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
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ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و زﯾﺎد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﻮاﺑﺶ اﺳﺖ[ از
ﻋﺎدﻻن ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﺖ )ﻋﺪاﻟﺖ( را ﺗﺨﺼﯿﺺ دھﺪ.
ً
و ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
ْ َ ْ ُ
َْ َ
آخ َ
�� ْم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۶ :
�
ِن
م
ان
ر
﴿ أو
ِ
ِ
»ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎ«.
دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺷﯿﺦ
ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮل ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻪ
در ﺻﺪاﻗﺘﺶ ﻇﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪس رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ھﺮﮔﺎه ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺪت از دروغ ﻣﺘﻨﻔﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن را آزﻣﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺣﺮام ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ از دروغ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ رواﯾﺖ او ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎم اﻋﻈﻢ اﯾﻦ را در
ﮐﺘﺎب »ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﺎم«  ١و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ از اﻣﺎﻣﺎن زﯾﺪﯾﻪ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮل او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ]ﮐﻪ
در آن رواﯾﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد[ از اھﻞ ﻋﺪل ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﭼﻮن آن را ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻗﻮل
ﮐﺎﻓﺮی در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﯿﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ :و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :آن
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ دروغ ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن از آن ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻘﻮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺗﺮس از
ﻧﻨﮓ ﺷﺪن و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ
اﺧﺮوی و ﺣﯿﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺗﺮس از ﻏﻀﺐ و ﻋﻘﻮﺑﺖ او ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎھﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺮه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮش ﻇﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻇﻨﯽ ﮐﻪ از ﺧﺒﺮ
ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ،و در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻇﻦ ﻗﻮیﺗﺮی را ﺑﺮ ﺿﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد ،ﭘﺲ در ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺣﮑﻢ ﺑﻪ
ﻇﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از ﺷﮫﺎدت دو زن ،و ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ھﻢ
ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ :ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻇﻨﯽ ﮐﻪ از ﺧﺒﺮ ﻋﺎدﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ
 -١ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮﻣﺶ.(٨٩/٢) ،
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد ﺑﺮ ﻋﺎدﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و دﻟﯿﻞ آن ھﻢ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
ْ ُ
َْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ َ ْ
� ُم ال ْ َم ْو ُ
ِ� ال ْ َوص َّيةِ ا�ْ َ
ت ح َ
ان ذ َوا عد ٍل مِن� ْم﴾
ن
﴿بين ِ�م إِذا ح� أحد
ِ
ِ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۶:
»ﭼﻮن ﻣﺮگ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺻﯿﺖ دو ﺗﻦ ﻋﺎدل از ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.
و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ:
ُّ
َ َ َ
﴿م َِّم ْن ت ْرض ْون م َِن الش َه َداءِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۲ :

»از ﮔﻮاھﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدھﯿﺪ«.
و ...از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رواﯾﺖ ﻓﺎﺳﻖ و ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﺒﺘﺪﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘﺶ دﻋﻮت ﻣﯽدﻫﺪ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده اﻧﺪ

اﻣﺎ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ و ﻓﺎﺳﻖ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ،و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮل ﻓﺎﺳﻖ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﻗﻮل ﮐﺎﻓﺮ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﺄوﯾﻞ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻗﻮال آنھﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﭼﻮن
ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﺮ دو ﻣﻌﺘﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ واﻻ ھﺮ دو ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺒﺮﻧﺪ ،و اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎی داﻋﯿﺎن آنھﺎ را ﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دو وﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺟﻪ اول :آنھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻤﻊ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘﺸﺎن دارﻧﺪ ﻣﻮﻇﻒ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دروغھﺎی ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ را
ﺑﺮای ﺿﻌﯿﻔﺎﻧﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ...و اﯾﻦ در رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاﯾﻦ در رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯽﺷﻮد.
وﺟﻪ دوم :ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل
دارد اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی دﭼﺎر ﻓﺘﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ وﺟﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﭼﻮن اﮔﺮ واﺟﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ راﺟﺢ اﺳﺖ و ﺻﺤﺖ آن ﻇﻨﯽ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
واﺟﺐ ﺑﻮدن آن را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮﺗﺸﺎن و در ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن آن
رواﯾﺖھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ اﯾﻦ وﺟﻪ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ! و رواﯾﺖ داﻋﯽ ﺛﻘﻪ در »ﺻﺤﯿﺢ« ﻧﻘﻞ

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ ﻗﺘﺎده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرﯾﻪ ﺑﻮده و ذھﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮة«  ١درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ:
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ او ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ،و از ﺿﻤﺮه ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ از ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﻮذب ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺛﻘﻪ ﻋﻦ ﺛﻘﻪ ،و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل آنھﺎ و ﺟﻮاﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ دادم اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن اﺳﺘﺪﻻلھﺎی دﯾﮕﺮ آنھﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ﻓﺎﺋﺪه ﭼﮫﺎرم :درﺑﺎره ﺳﻪ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از آنھﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ و رواﯾﺘﺸﺎن را
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺾ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎر ﻣﺠﺒﺮه:

ﮔﺮوه اول ﻣﺠﺒﺮه اﺳﺖ :اﻣﺎ ﻣﺮاد او از ﻣﺠﺒﺮه ﺟﺒﺮﯾﻪ اﺷﺎﻋﺮه و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،و
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻣﺠﺒﺮه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻄﯿﻊ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﺻﯽ ﭘﺎداش دھﺪ ﭘﺲ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدن ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎنھﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺎداش و ﻋﻘﺎب ﺑﺮای آن اﻋﻤﺎل ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ از ﺟﮫﺖ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺟﮫﺖ ﻧﻘﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ
ﻣﯽرود و ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :وﻋﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻘﺮون ﮐﺮده و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اء َو ُ� َع ّذ ُ
ِب َم ْن � َ َش ُ
﴿ َ� ْغ ِف ُر ل َِم ْن � َ َش ُ
اء﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۱۴ :
»ھﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ و ھﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽآزارد«.

و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ ﻣﻦ ھﻢ از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﺟﻮاب او
را ﻣﯽدھﻢ:
وﺟﻪ اول :ﻣﺎ ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺷﺎﻋﺮه و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﻋﺒﺎرتھﺎی اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﯾﻨﯽ و ﺧﻄﺎﺑﯽ و
ﻧﻮوی و اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ و ...و آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮدﺷﺎن اﻃﻼع دارﻧﺪ و ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﮐﻪ از ﻋﺒﺎرتھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتھﺎی
دﯾﮕﺮان؛ و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺑﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

.(١٢٤/١) -١
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

وﺟﻪ دوم :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺬھﺐ آنھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدی ،و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻓﻘﻂ آنھﺎ را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را
ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﻮال ﻗﺒﯿﺢﺗﺮ از اﯾﻦ را در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،و آن دو ﮔﺮوه ھﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ از
اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ دروﻏﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺮﺗﮑﺐ آن
ﺷﺪه ﭼﻮن دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎﻃﻠﯽ را ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ و دروغ ﺧﻮد را راﺳﺖ ﺟﻠﻮه دھﺪ.
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪاھﺔ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دروغ او ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او
ﮐﺎذب اﺳﺖ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی از آن ﻓﮫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻪ ھﺪف دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،اﮔﺮ آن
دروغ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از آنھﺎ ﻧﻔﺮت دارد؛ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ
ِلتق َوى﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۸ :
﴿و� � ِرمن�م شنآن قو ٍ� � �� �عدِلوا اعدِلوا هو أقرب ل
»و ھﺮﮔﺰ دﺷﻤﻨﯽ ﻋﺪهای ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،دادﮔﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن
ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ«.
و اﮔﺮ آن را ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﺧﺼﻤﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺎدانﺗﺮﯾﻦ  ١ﻋﻮام ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از اھﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻄﯿﻊ را ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻋﺎﺻﯽ را ﭘﺎداش دھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی درﺑﺎره ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وﺟﻪ ﺳﻮم :اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﻄﻖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآورﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺣﮑﯿﻢ و داﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ آن
ّ
ﻣﺸﺎﻏﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﻮ ﻓﺴﻄﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮدی ﺑﻪ آن
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻮن ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺻﻮرت آن ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﯿﺄﺗﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ دھﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮط

 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ:
»اﯾﻦ از ﺧﻂ اﻣﺎم ﻣﺎ ﻣﺘﻮﮐﻞ اﺳﺖ» :ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدانﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮام ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ
ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺮاد اوﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادم ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮور ﻣﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ و در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ و ﻧﺴﺨﻪ اﻣﺎم ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ آن را اﺻﻼح
ﮐﺮم« ا ھ .

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٤٩٥

ﻣﻌﺘﺒﺮ آن اﺧﺘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ در ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺮض ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎ دو وﺟﻪ آن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ:
وﺟﻪ اول :اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ آنھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻄﯿﻊ را ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻋﺎﺻﯽ را
ﭘﺎداش دھﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ
ﭼﻮن آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻘﻞھﺎی ﻗﺎﻃﻊ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﺰد آنھﺎ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﺒﺎھﺖ آن ﺑﻪ ﺣﻖ :از ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺎﻋﺮه در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻓﻘﻂ در ﻋﻘﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ اﺷﺎﻋﺮه و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در
ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،و آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻋﻘﻞ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ ﺻﻒ ﻧﻘﺼﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ
از ﺻﻔﺖ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ آن ﺻﻔﺖ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ذم و ﻋﻘﺎب اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮی آنھﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از
ﺟﮫﺖ ﻋﻘﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺳﻤﻊ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﮑﻪ آن را از ﺟﮫﺖ ﺳﻤﻊ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰداده ﺷﻮد  ،١آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ً
ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﮑﺎح ﮐﺮدن ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮ ﻋﻘﻼ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ً
ً
ﺷﺮﻋﺎ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
وﺟﻪ دوم :اﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از ﺷﯿﻮه ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ ھﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،او
اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر وھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ از ﻣﺬھﺐ آنھﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮدش ﺑﻮده
از اﺳﺘﺪﻻل ]ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دروغ ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ[ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ از اﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ھﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺟﺎھﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن
ﻣﺬھﺐ آنھﺎ از ﺟﮫﺖ ﻋﻘﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻘﺒﯿﺢ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -١در )أ( و )ی( ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﭘﺎورﻗﯽ ھﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ آن ﺧﻼء را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ »ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن را از ﺟﮫﺖ ﻋﻘﻞ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ »درﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﻤﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ« و ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ در »س«.٥٧٨
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وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم  :١آنھﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ
ﺳﺎﺋﺮ ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺠﺰ اﺑﻮھﺬﯾﻞ را ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و ﺑﯿﺎن آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ :در ﻣﯿﺎن
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ آنھﺎ )ﻣﺠﺒﺮه( ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ
آنھﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﺟﺒﺮی را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺠﺰ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮھﺬﯾﻞ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و اﮔﺮ آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺗﻌﺬﯾﺐ ﺑﺸﻮد و اﺑﻮ ﻟﮫﺐ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺸﻮد ،ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪن آنھﺎ از ﺿﺮورت دﯾﻦ اﺳﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و از اﯾﻦ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ھﻢ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ و اﻣﺎم ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه و...
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﭼﻮن آنھﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎﻓﺮ داﻧﺴﺘﻦ
ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﯾﮫﻮد و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺷﮏ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و زﯾﺪﯾﻪ ھﻢ ﭼﻮن آنھﺎ ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﮑﻔﯿﺮ اﺷﺎﻋﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮏ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ آنھﺎ را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻠﺖ آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ از ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻌﺘﺮض آﺷﮑﺎرا
ﮐﺎذب اﺳﺖ ،و ﻣﻦ در »اﺻﻞ«  ٢ﮐﻼم ﺧﻮد را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدهام ﺗﺎ او را ﺳﺮزﺷﻦ ﮐﻨﻢ ،ھﺮ
ﭼﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ذﯾﻞ ﭼﯿﺰی از ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدﻧﺶ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻢ.
ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ از ﺟﮫﺖ ﻋﻘﻞ،اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺟﮫﺖ ﺳﻤﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ در ﺑﮫﺸﺖ و ﻋﺎﺻﯽ در ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﻣﻘﺮون
ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ او اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اء َو ُ� َع ّذ ُ
ِب َم ْن � َ َش ُ
﴿ َ� ْغ ِف ُر ل َِم ْن � َ َش ُ
اء﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۸ :

»ھﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ و ھﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽآزارد«.
و آنھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ.
ﺟﻮاب :او ﭼﯿﺰ آﺷﮑﺎری را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده؛ ﭼﻮن آنھﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه
ً
ﻋﻘﺎب را ﺑﻪ آنھﺎ داده ،و ﻗﻄﻌﺎ وﻋﯿﺪ او ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از
 -١درﺑﺎره ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮض درﺑﺎره ﻣﺠﺒﺮه ،ﺑﻪ ﺳﻮم ﻧﮕﺎه ﮐﻦ )ص.(٥٠٧/
.(٢٩٠-٢٧٦/٢) -٢
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آنھﺎ را ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﻮف و رﺟﺎء ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ آﺷﮑﺎر آنھﺎ اﺳﺖ ،و آن آﯾﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن
آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد،
ﺳﭙﺲ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺳﻤﻊ )ﻧﻘﻠﯿﺎت( ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ّ
ﻣﺒﯿﻦ را رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از
اﯾﻦھﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺼﻢ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺑﮫﺘﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﯽﺣﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
»اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ و آنھﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻧﺪارﻧﺪ«
ﻏﻠﻮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ ﺟﺒﺮﯾﻪ:

و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﻓﺮاط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ :او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻪ از دروغ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و درﺑﺎره ﺑﺮاھﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنھﺎ ھﯿﭻ
وﻗﺖ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاھﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آنھﺎ ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ دروﻏﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﮫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ
اﺳﺘﮫﺰاء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و از ﻋﻘﺎب ﮔﻨﺎھﺎن ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دروﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! اﻣﺎ در ﺣﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ و
ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ارﮐﺎن اﺳﻼم را ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻼل را ﺣﻼل و
ﺣﺮام را ﺣﺮام ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ اﻓﺮاط ﮐﺮده!! اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻮد درﺑﺎره ﮔﺮوه اوﻟﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﻧﺎم
ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اھﻞ ﺟﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﻣﺮﺟﺌﻪ:

ﮔﺮوه دوم :ﻣﺮﺟﺌﻪ ،و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اوﺳﺖ درﺑﺎره آنھﺎ »ﭼﻮن ﻣﺮﺟﺌﻪ و ﻣﺠﺒﺮه از دروغ
و ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺟﺌﻪ :آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ داﻧﻪ
ﺧﺮدل اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ھﺮﭼﻨﺪ زﻧﺎ و دزدی و ﻗﺘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
و دروغ از اﯾﻦ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﺟﻮاب ﻣﻮﻟﻒ از اﻟﻬﺎﻣﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
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ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :رﻓﻊ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض وارد ﮐﺮده ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ ،و
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﮫﻢﺗﺮ از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺎورده ،و ﻣﻦ ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﮫﺎم
ﮐﺮده از اﻟﻄﺎف ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﻧﮑﺮدم و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
را در اول ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ! اﯾﻦ ﺟﻮاب از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
)ﭼﻮن از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﮫﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد( و ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﻠﮏ ﺟﻮاب را ﺑﺮ او
ﻧﺎھﻤﻮار ﮐﺮدم؛ ﭼﻮن ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻮد ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﻖ داﺷﺖ و
از ﺣﻖ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ ،و ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﺷﺒﻪ را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف و رﺣﻤﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .و ﺟﻮاب او را از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﻣﯽدھﻢ:
وﺟﻪ اول :اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮﺟﺌﻪ از دروغ و ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ« ﺑﮫﺘﺎن
ﺑﺰرگ و اﻧﮑﺎر ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻼم ﻣﺎ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ دﯾﻦ و اﻣﺎﻧﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و واﺟﺒﺎت را اﻧﺠﺎم داده ،و از ﺣﺮام ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮﺟﺌﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﻋﺒﺎدت و ﺗﻘﻮا ،و ﻋﻠﻢ و ﻓﮫﻢ ،و دارای ﻣﺮﺗﺒﻪھﺎی ﺑﺰرگ و
ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮاﺋﺾ ﺳﺨﺖﺗﺮ و از ﺗﺮک
ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ از ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ،و ﻋﺎدت ﺑﻪ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮﯾﻪھﺎی زﯾﺎد ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮدن در ﺣﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر .ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنھﺎ از دروغ و
ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﯾﺎ او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎﺑﺪ
ً
وﻣﻌﺘﻤﺪﺷﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ آﺷﮑﺎراﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد:
آنھﺎ ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ از اﻣﻮری ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج درﺑﺎره ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
وﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﮐﻼم ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
ً
ﯾﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻇﺎھﺮا ﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻪ از ﮔﻨﺎه ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن
آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از ﻋﻘﻮﺑﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ؛ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اول :او اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ آنھﺎ ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﻋﺒﺎدت آنھﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن و ﭘﺮھﯿﺰ از ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺮای
آنھﺎ ﻣﻘﺪور ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ از آنھﺎ واﻗﻊ

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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ﮔﺮدد؛ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ آنھﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺟﺎﯾﺰ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،و ﭼﺮا
اﯾﻦ ﮐﻼم را در رﺳﺎﻟﻪاش آورده :ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺒﺮی را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮدی را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﺮﺟﺌﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ دروغ و ﮔﻨﺎھﺎن
دﯾﮕﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ؟! و اﯾﻦ را درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
آن ﻓﺮد ﺷﺎھﺪ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرک ﺻﻼت ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد :ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،وﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺳﻮد
ﻣﯽﺧﻮرد و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ رﺑﺎﮐﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺖ و ،...ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﺎره ﻣﺮﺟﺌﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ رﺟﺎء ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮاب ﺷﺒﻪھﺎ داده ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﺿﺮورﯾﺎت اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ :در ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼمھﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ؟!
و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺮاھﻤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را
اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺟﻮاب را
ً
ﻗﺒﻼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺒﺮﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺗﮫﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﺟﺒﺮﯾﻪ وارد ﮐﺮده ﭼﻮن او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺒﺮﯾﻪ از دروغ و
ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ

وﺟﻪ دوم :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دھﺪ و از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﻋﻘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮم و
ﺣﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درون اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ
را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮔﻨﺎه ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﮐﺎرھﺎی ﺑﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎی زﯾﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺮد اﻋﺘﻘﺎد ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﮫﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎد واﺣﺪی ھﻢ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﯿﮏﺗﺒﺎری و ﭘﺮھﯿﺰ
از ﮔﻨﺎه و در ﺷﮑﺮ ﮐﺮدن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،و ﻣﺮاﺗﺐ آنھﺎ ھﻢ از ﺟﮫﺖ ﺣﯿﺎ از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ او اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ او اﻧﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻄﯿﻊﺗﺮﻧﺪ ،و اﮐﺜﺮ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮف از ﻋﺬاب و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎداش ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  :١اﮔﺮ در ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎدﺗﺶ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﮐﻔﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﺎد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ در رذاﯾﻞ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ دارای
اﺧﻼقھﺎی ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و اﺗﺒﺎع ﺑﻮدﻧﺪ ،و در
ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻧﺴﺎنھﺎی ﭘﺴﺖ و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرھﺎی ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و درﺑﺎره اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:
»زن آزاده ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از دو ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮرد«  ٢و ھﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ زن آزاده
زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟  ٣و ﺣﺎﺗﻢ  ٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺷﮑﻢ و ﺷﺮﻣﮕﺎھﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺸﺪت ذم و ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻋﻘﺎب ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﭘﺎداش ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﻘﺎب ﻧﺘﺮﺳﺪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪاھﺔ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮﺟﺌﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎﺑﺪ و ﻓﺮوﺗﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮب
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﺟﮫﺖ ﻋﺒﺎدت ]ﻧﻪ از ﺟﮫﺖ ﻋﻘﯿﺪه[ ﺑﻪ آنھﺎ
 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )ا( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ:
)در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻧﺤﻮی »ﻣﻨﮫﺎج«( در ﺑﺎب ﺻﻔﺖ ﻃﻼة آﻣﺪه از اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺧﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ./
» -٢ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﺜﺎل« ) (٢٥١/١و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ :ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻞ اﺳﺪی در ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺤﺚ ﺷﺪه.
 -٣در ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻌﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺎﺳﺖ و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ) (٧٤/١٢و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ در
»اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر« ) (٣١٢/٦از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﺷﻌﺒﯽ ﻣﺮﺳﻞ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در » ّ
اﻟﺪ ّر« ) (٣١٢/٦ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و زﯾﻌﻠﯽ در »ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺸﺎف« آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده و درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ!
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺎﻓﻆ در »ﮐﺎﻓﯽ اﻟﺸﺎف« ) .(١٦٩/٤ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺳﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻣﺴﻠﺲ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﻋﻮﻓﯽ؛ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎ ﻋﻄﯿﻪ ﻋﻮﻓﯽ ،و آنھﺎ ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ درﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﺤﺚ
وﺟﻮد دارد.
» -٤دﯾﻮان او« )ص.(٦٩/

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٠١

ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدتھﺎی ﺳﺨﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﺷﮫﻮت را رھﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون
ً
اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﻘﺎب ﺑﺘﺮﺳﺪ واﻗﻌﺎ ﻓﺮد ﻧﯿﮏﺗﺒﺎر و ﺑﻠﻨﺪ ھﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮم و ﺣﯿﺎی
زﯾﺎدی ﮐﺮده ،وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻋﺬاب آﺗﺶ اﻧﺠﺎم دھﺪ؛ ﻃﺒﻊ او ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﺒﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮور ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺑﻮدرﯾﺪ  ١در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد آزادهای ﮐﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽدارد
و ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺼﺎ از ﭼﯿﺰی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد
و اﮐﺜﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن دﻧﯿﻮی از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ﻧﺎراﺣﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ
ﺑﻪ آنھﺎ ﺿﺮری وارد ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ژرف اﻧﺪﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﮐﺮام اﺳﺖ و ﺗﻮ ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺪاری ،اﻣﺎ
ﻣﺤﺒﺘﺖ وﺟﻮدم را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .٢
اﮔﺮ اﯾﻦ در ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر دارﻧﺪ ،و در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع آﻣﺪه ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺒﺪ ﺻﮫﯿﺐ اﺳﺖ ،اﮔﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻧﺘﺮﺳﺪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«  .٣و در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اھﻞ ﺣﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺟﻮد دارد ،و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻌﺮ :ﻣﻌﺼﯿﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه و ﺑﺪﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ
اﮔﺮ ﺣﺐ آن را در دل داﺷﺘﯽ او را ﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدی

» -١دﯾﻮان او« )ص.(١٣٣/
 -٢درﻣﻮرد ﺷﺎﻋﺮ آن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﺎﻋﺮش ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻦ رﺑﺎح اﮐﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ.
 -٣ﺳﺨﺎوی در »اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﺴﻨﺔ« )ص (٤٤٩/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﯾﻦ ﮐﻼم اﺻﻮﻟﯿﺎن و اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﻋﺮب از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﮫﻮرﺷﺪه اﺳﺖ،و ﺑﮫﺎء ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام...
ﺳﭙﺲ ﺧﻂ اﺳﺘﺎدم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد آن را در »ﻣﺸﮑﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪام
اﻣﺎ او اﺳﻨﺎدش را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

٥٠٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻖ ازﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
ﻣﻌﺘﺮض ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺧﻮف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻄﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻣﺴﮑﯿﻦ
ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻣﻘﺎم ﺧﻮف اﺳﺖ ﻧﺰد ﻋﺎرﻓﯿﻦ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﺦ
اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻓﺎرص  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ] :و اﯾﻦ ﮐﻼم او ﭼﻘﺪر ﺑﺮای اھﻞ دل ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ[
ادﻋﺎی ﺣﺐ و دوﺳﺘﯽ ﻣﮑﻦ و ادﻋﺎی ﻏﯿﺮ از آن را ﺑﮑﻦ
و ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪن را از ﺧﻮد دور ﮐﻦ
و ﻃﺮف وﺻﻞ را ﺑﮫﺮه ﺧﻮد ﮐﻦ درﯾﻐﺎ! ﻧﻤﯽﺷﻮد
و در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ھﺴﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺮدهای
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﮑﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﺴﺎن اﺳﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻗﻠﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در دل اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﺑﻦ ﻓﺎرص ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ در
آورده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :٣
ﺗﻮ ﻣﻘﺘﻮل ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داری
در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯽ
وﺟﻪ ﺳﻮم :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭼﻪ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺟﺌﻪ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اھﻞ ﮐﺒﺎﺋﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،و ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ از آﺗﺶ دوزخ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ
ً
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻗﻄﻌﺎ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﮐﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮهای ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ای ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﭼﻮن
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻔﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺨﺸﻮده ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ آنھﺎ :ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اھﻞ ﮐﺒﺎﺋﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ

 -١اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ از اﺷﻌﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ّوراع اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺣﺪود ) (٢٢٥ﻓﻮت ﮐﺮده »ﺑﮫﺠﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ« ).(٣٩٥/١
» -٢دﯾﻮاﻧﺶ« )ص.(٢٩/
» -٣دﯾﻮاﻧﺶ« )ص.(٩٠/
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ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻠﺢ دو ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ

اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﺮﺟﯽء ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻤﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻓﺴﻘﺶ ّ
ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽدھﺪ ،و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آنھﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺘﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ً
ﺑﻮدن ﻣﯽﻣﯿﺮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﻄﻌﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده ﻣﯽﻣﯿﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺮﺟﺌﻪ وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ دو ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ:
ﮔﺮوه اول :ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮ ﮐﺲ زﻣﺎﻧﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ در
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب اﺳﺖ ،ﺑﺮای او زﺷﺖ ﺑﻮد آن را در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬارد،
وﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﻮد او را در آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻤﯿﺮاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﮐﻼم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﻧﭽﻪ اﺻﻠﺢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻌﺒﯽ اﻣﺎم ﺑﻐﺪاد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﺷﮑﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه وارد ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮﺟﺌﻪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ در
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺗﻤﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آن وﻗﺖ را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را اﻧﺠﺎم
ً
داد ،و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻪ اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﮔﺮوه دوم :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻠﺢ را ﺑﺮای
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻓﺮﺻﺖ دھﺪ ﺗﺎ از
ﮔﻨﺎھﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﯿﺦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎﺋﯽ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،واﺑﻮﻗﺎﺳﻢ
ﮐﻌﺒﯽ ]ﻧﯿﺰ[ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺮض ذﮐﺮ ﮐﺮده درﺑﺎره ﻣﺮﺟﺌﻪ ﺑﺮ دروغ در
ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺬاھﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ اﺻﻠﺢ را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻨﺎه
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮری وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﮐﻪ روزی ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﯾﺎ
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮدهام از اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ھﺴﺘﻢ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮم و ﺑﻌﺪا از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ.
اﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن ﮔﻨﺎه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺑﻠﻨﺪی و ﺷﮫﺎﻣﺖ
ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در وﺟﻪ اول آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﯿﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺠﺎت
از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ ،ھﯿﭽﮑﺪام از
ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ راﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎدل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ھﻢ ﺑﺨﺸﻮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺰرﮔﻮارﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺎﯾﺪ از آن ﮐﻪ دروغ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻤﺎم
ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﻮد ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻋﺒﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺪش اھﻞ
ﺻﺒﺮ و ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻋﺒﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﯿﺪش
ً
دروغ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﮐﺮام را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﯿﻊ او
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﯿﺪش اھﻞ ﺻﺒﺮ و ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ و از ﻋﻘﺎﺑﺶ در
اﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﺮ دروﻧﺶ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه و ﻧﺰد او ﻣﺮﺗﺒﻪ واﻻی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ،
و ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن و اھﻞ ﺻﺒﺮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﭼﻨﺪھﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﮫﯿﺐ و ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﺒﯿﻪ آنھﺎ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻐﺾ و اﺧﻼق ﺑﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد! و ﭼﻨﺪھﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﺮﯾﻢ و ﺣﻠﯿﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
آنھﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎل و ﺟﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻃﺎﻋﺖ از آنھﺎ ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد! ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺮض از
ﮐﺠﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﺮﺟﺌﻪ ]ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اھﻞ اﺳﻼم را ﻣﯽآﻣﺮزد[ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر اھﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﮔﻨﺎه ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮشج دروغ ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ؟
و ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺻﺎﻟﺢ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ
ﺧﻮف اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﮐﺎھﺶ و در آن ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺰد اھﻞ ذوق ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ،
و اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮودهاﻧﺪ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﯿﺖ :ﭼﮫﺮه ﺗﻮ ﺑﺮای آن زن ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
و دﺳﺖھﺎی ﺗﻮ او را ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ
و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ دارد در ﯾﺎد ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب
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و ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻮدن ﯾﻚ ﻗﻮل ﯾﺎ ﮔﻔﺘﺎر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﺪع ﺑﻮدن آن ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ارﺟﺎء ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
آنھﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺪﻋﺖ ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮای آن ﺗﺄوﯾﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ ﻧﺸﻮد ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮا اﺳﺖ .و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ارﺟﺎء ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﺻﺤﺎب ﺧﺼﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ دﻟﯿﻞ :ﮐﺎﻓﺮ و
ﻓﺎﺳﻖ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﺮای اﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آنھﺎ ﺑﺎ
ﻧﺼﻮص ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺠﺘﮫﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﯽﺷﻮد ]ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﮑﻤﯽ ھﺴﺖ[ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺖھﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
و ذھﺒﯽ در »ﻣﯿﺰان«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ارﺟﺎء ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه ﻧﯿﺴﺖ«
و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه» :ﻣﺮﺟﺌﻪ در اﺳﻼم ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« .٢
]و اﻣﺎ ﻣﺬھﺐ ﺧﺼﻢ :ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ در »ﺗﺬﮐﺮة« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ[ داوری در »ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻟﺨﻼﺻﺔ«  ٣و ﺣﺎﮐﻢ در »ﺷﺮح
اﻟﻌﯿﻮن« و ...ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع :اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ در »اﻟﻠﻤﻊ« ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ آنھﺎ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﻨﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮﺟﺌﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در »اﺻﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﻼم ﺗﺮک ﮐﺮدم ،و ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ زﯾﺎدی از آنھﺎ ﮐﺮدهام ﭼﻮن ﻣﯽﭘﻨﺪارم
 (٢٢٤/٤) -١اﺣﺘﻤﺎل دارد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺷﺮح ﺣﺎل :ﻣﺸﻌﺮ ﺑﻦ ﮐﻼم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ارﺟﺎء ﻣﺬھﺐ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﯿﻢ« اھ  .ﯾﻌﻨﯽ از
ﺟﮫﺖ ﻗﺒﻮل رواﯾﺖ.
 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺮﻣﺬی ) (٣٩٥/٤و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﮐﻪ ) (٢٤/١از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺮﻣﺬی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ« ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف ) (١٦٩/٥ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻄﺒﻮﻋﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ«.
و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺗﻌﺪادی ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ.
 -٣ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻗﻼب در اﺻﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻦ از ﺳﯿﺎق ﮐﻼم »ﻋﻮاﺻﻢ« اﯾﻦ را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدهام ).(٢٧٥/٢

٥٠٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺻﺎدق ھﺴﺘﻨﺪ و رواﯾﺘﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺿﻌﯿﻔﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ
آراء آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻢ ،و ﺑﺨﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم از اﯾﻦ ،ﭼﻮن ﻋﻘﯿﺪه اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ
و آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را دارد ،و ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻋﻘﯿﺪهھﺎ را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،از
ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮف از ﻋﺬاﺑﺶ ،و ﺣﺬر از ﻏﻀﺒﺶ ،و اﮔﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﻨﺎهﮐﺎری از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮف و رﺟﺎء ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺑﺎره ﻣﻼﺋﮑﻪ ]ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ[ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ََ ُ َ
﴿�افون َر َّ� ُه ْم م ِْن ف ْوق ِ ِه ْم﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۵۰ :
»از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ ﺳﯿﻄﺮه دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ«.
َ ْ
ْ ُ َ
ُ
﴿ه ْم م ِْن خش َيةِ َر ّ� ِ ِه ْم ُمشفِقون] ﴾٥٧اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۵۷ :
ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﻮال ﻣﻼﺋﮑﻪ† ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﻮال ﺑﻨﺪه ﻋﺎﺻﯽ و ﮔﻨﺎهﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ!! و در »ﺻﺤﯿﺢ« آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﯿﺪ« از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻔﻮظ و
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و ﻣﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه ﮐﺮدن و آﺧﺮت ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ
رﺣﻤﺘﺶ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ،آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻣﻐﯿﺮه و ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻋﺎص

ﮔﺮوه ﺳﻮم :ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻣﻐﯿﺮه و ﻋﻤﺮه ﺑﻦ ﻋﺎص ،و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ آنھﺎ را در اوھﺎم ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮاﺋﻨﯽ درﺑﺎره اﯾﻦھﺎ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ آنھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﺎح
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ دارﻧﺪ رد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ اھﻞ ﺗﺄوﯾﻞ و اﺟﺘﮫﺎد و ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن
ً
ﺗﺄوﯾﻞ آنھﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﻮده ،و ﺑﺎﻃﻦ ھﻢ ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎن آن دو ﮔﺮوه
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺳﻊ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و دﻓﺎع از آنھﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺎﺑﯿﻦ آن دو ﮔﺮوه وﺟﻮد
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ از آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮ دو آن
ﻗﻮاﻋﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهام ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ
اﯾﻦ را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع راھﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ :رواﯾﺖ آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت ﺻﺤﺎﺑﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ آنھﺎ را ﻗﺒﻮل

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٠٧

ً
دارﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ اﮐﺜﺮ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺣﮑﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻼل و ﺣﺮام از آنھﺎ ھﻀﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﻣﺎ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﻌﯽ اﺷﻌﺮی وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص و ...از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ
ً
ﺻﺤﯿﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺟﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻗﺒﻼ ﺟﻮاب ﻧﻘﻀﯽ
ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺮ آنھﺎ وارد ﮐﺮده ﺑﻮد دادم .١
ً
و اﻣﺎ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻼم را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ]درﺑﺎره اﺣﮑﺎم[ و
اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﺑﺮای آنھﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ
آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
آﻧﭽﻪ درﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ درﺑﺎره اﺣﮑﺎم رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪس ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ آن در اﺣﮑﺎم:

٢

ﺣﺪﯾﺚ اول :درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن ﻣﻮھﺎی زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ...از
او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و رواﯾﺖ اﺳﻤﺎء و ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺟﺎﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٣
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﺎء ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٤
و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٥ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺨﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ .٦
ﺣﺪﯾﺚ دوم» :ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺘﻢ ﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﻧﺪ« ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ٧از او رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
٨
و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﮐﺮده .
 -١ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.
» -٢ﻓﺘﺢ« ) (٥٩١/٦وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢١٢٧
» -٣ﻓﺘﺢ« ) (٣٨٧/١٠و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢١٢٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٤٥/٨
» -٤ﻓﺘﺢ« ) (٢١٥/٩و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٢١٢٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٤٦/٨
 -٥ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢١٢٦
» -٦ﻓﺘﺢ« ) ،(٧٣١/٦و ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﺘﺎب اﻷﻣﺎرة ،ﺣﺪﯾﺚ ).(١٧٤
 -٧ﺑﺎ رﻗﻢ ).(١٩٢٥
 -٨ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ) (١٩٢٠و ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٣٧/٤و اﺑﻮداود آن را اﺧﺮاج ﻧﮑﺮده .
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١

و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬی از ﻣﺆﺑﺎن
٢
و ﺗﺮﻣﺬی از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗﺮه
٣
و اﺑﻮداود از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻧﮫﯽ از دو رﮐﻌﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ،ﺑﺨﺎری از او
٤
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
٥
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ام ﺳﻠﻤﻪ
و ﻣﺴﻠﻢ  ٦از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽداد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزد و ھﯿﭻ ﮐﺲ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺟﻤﺎع
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
ﭼﮫﺎرم :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ
٧
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
وﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ٨اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
٩
و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب
١٠
و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺎﺋﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
١١
و ﺑﺨﺎری از زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام
 -١ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٩٢٥
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٩٢٠و ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٣٧/٤و اﺑﻮداود آن را اﺧﺮاج ﻧﮑﺮده ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »ﺗﺤﻔﺔ
اﻷﺷﺮاف« ) ،(١٣٥/٢و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ أﺧﺮﺟﻪ ﻓﯽ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
» -٣ﺟﺎﻣﻊ« ).(٤٢٠/٤
» -٤ﻓﺘﺢ« ).(٧٣/٢
» -٥اﻟﻔﺘﺢ« ) (١٢٦/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٨٣٤و اﺑﻮداود.(٥٤/٢) :
و ﻣﻨﺼﻒ آن را ﺑﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده ،اﻣﺎ در آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف« )(٢٩/١٣
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٦ﺑﺎرﻗﻢ ) (٨٣٤و در ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (١٢٦/٣ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٧ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٠٣٨
» -٨ﻓﺘﺢ« ) (٣٩٦/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(١٠٤٠و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٩٤/٥
 -٩اﺑﻮدواد ) (٢٩٠/٢و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٦٥/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ )(١٠٠/٥
» -١٠اﻟﻔﺘﺢ« ).(٩٥-٩٤/٥
» -١١اﻟﻔﺘﺢ« ).(٣٩٣/٣
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و ﺑﺨﺎری از ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه
٢
و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺛﻮﺑﺎن
٣
و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ
٤
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام
ّ
ﻓﺮاﺳﻤﯽ از ﭘﺪرش  ٥رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﻨﺠﻢ» :اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ
٦
ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ٧رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻣﺴﻠﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .٨
و ﺑﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٩
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺸﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدن ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ و ﮐﺸﺘﻦ او در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﮫﺎرم ،اﺑﻮداود و
ﺗﺮﻣﺬی از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .١٠
اﻣﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدن او از اﻣﻮر ﺑﺪﯾﮫﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی دارد ،و اﻣﺎ ﮐﺸﺘﻦ او در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود آن را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .١١
و اﺑﻮداود  ١٢آن را از ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذؤﯾﺐ ،و از ﺗﻌﺪادی ﺻﺤﺎﺑﻪش رواﯾﺖ ﮐﺮده.

» -١اﻟﻔﺘﺢ« ) (٣٩٢/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(١٠٤٢و »ﻣﻮﻃﺄ« ) ،(٩٩٨/٢و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٦٤/٣و اﻟﻨﺴﺎﺋﯽ
).(٩٣/٥
 -٢اﺑﻮداود ) (٢٩٥/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٩٦/٥
» -٣اﻟﻤﻮﻃﺄ« ) (١٠٠٠/٢از ﭘﺪرش ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
» -٤اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٩٣/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٠٣٥و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٥٥٣/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٠١/٥
 -٥اﺑﻮداود ) ،(٢٩٦/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٩٥/٥
» -٦اﻟﻔﺘﺢ« ).(٦١٦/٦
» -٧اﻟﻔﺘﺢ« ) (٦١٦/٦و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٨٢٠
 -٨رﻗﻢ ).(١٨١٩
» -٩اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٦٠٨/٦و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٨١٨
 -١٠اﺑﻮداود ) ،(٦٢٣/٤و ﺗﺮﻣﺬی ).(٣٩/٤
 -١١ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٣٩/٤ﺑﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ و ﻣﻌﻤﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺮده ،واﺑﻮداود ).(٦٢٤/٤
» -١٢اﻟﺴﻨﻦ« ).(٦٢٥/٤
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و اﻣﺎم ﻣﮫﺪی ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻷﺣﮑﺎم« آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی زﯾﺎدی ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ھﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ »ﻧﮫﯽ از ﻟﺒﺎس ﺣﺮﯾﺮ و ﻃﻼ ،و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه« اﺑﻮداود و
ﻧﺴﺎﺋﯽ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻌﻀﯽ از آن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﻧﯿﺎورده  ،١اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪی
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻟﺒﺎس ﺣﺮﯾﺮ و ﻃﻼﺳﺖ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
و اﻣﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ،ﺑﺮای آن ﺷﺎھﺪی از اﺑﻮﻣﻠﯿﺢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی و
اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .٢
ﺣﺪﯾﺚ ھﺸﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده :اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﻪ
ھﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﻮداود از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .٣
٥
و ﺗﺮﻣﺬی  ٤ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﮐﺮده
و ﺗﺮﻣﺬی  ٦و اﺑﻮداود ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﻢ :ﻧﮫﯽ از ﺳﺒﻘﺖ اﻣﺎم در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد اﺳﺖ ،اﺑﻮداود  ٧و ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[  ٨اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
٩
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -١اﺑﻮداود ) ،(٣٧٣/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (١٧٦/٧اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﺬی در »اﻟﺘﺤﻔﺔ« ) (٤٣٨/٨اﯾﻦ را
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده و أﺧﺮﺟﻪ ﺗﺮﻣﺬی.
 -٢ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٢١٢/٤اﺑﻮداود ) ،(٣٧٤/٤واﻟﻨﺴﺎﺋﯽ ).(١٧٦/٧
» -٣اﻟﺴﻨﻦ« ).(٥/٥
 -٤ﻣﺎ ﺑﯿﻦ آنھﺎ در )س( ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ.
» -٥اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (٢٦/٥و وﻗﺘﯽ ﻓﯽ )أ( و )ی( »ﻋﻤﺮ« و ﺻﺤﯿﺢ در »ﺟﺎﻣﻊ« اﺳﺖ.
» -٦ﺗﺮﻣﺬی« ) ،(٢٥/٥و اﺑﻮداود ).(٤/٥
» -٧اﻟﺴﻨﻦ« ).(٤١١/١
 -٨در »اﻷﺻﻮل« »ﻧﺴﺎﺋﯽ«،ﺳﭙﺲ در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه» :در ﻧﺴﺨﻪ دق« ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺴﺎﺋﯽ
آﻣﺪه ودر »اﻃﺮاف اﻟﻤﺰی« ﻧﺴﺎﺋﯽ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ،از ﺧﻂ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ آﻧﺴﯽ:
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« (١٧٢/٢) :ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در »ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« ) (٣٩٠/١رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» -٩ﻓﺘﺢ« ) ،(٢١٤/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٤٢٧و اﺑﻮداود ) ،(٤١٣/١و ﺗﺮﻣﺬی ).(٤٧٦/٢
و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٩٦/٢و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« ) (٩٢/١ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﻮف از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥١١

و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﻧﺲ  ١رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ دھﻢ :ﻧﮫﯽ از ﻧﮑﺎح ﺷﻐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮداود  ٢اﯾﻦ را از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ٣رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ
رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﮫﻮر ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺮام ﺑﻮدﻧﺶ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎزدھﻢ :او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﻮداود اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﺎھﺪ ﻧﺪارد ﺑﺠﺰ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب زﯾﺎد ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺻﻮرت
و اﺑﻮداود  ٤از ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﺣﺪﯾﺚ دوازدھﻢ :ﻧﮫﯽ از ﻧﻮﺣﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ٥آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ
ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﺷﻮد.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺰدھﻢ :ﻧﮫﯽ از راﺿﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود  ٦از او
٨
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ در ﺗﺮﻣﺬی  ٧از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،و »ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود«
اﯾﻦ را از اﺑﻮأﻣﺎﻣﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده.
و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ  ٩ﻓﯽ اﻟﻘﯿﺎم«  ١٠ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻧﻮوی اﺳﺖ از ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ ،و از
اﺑﯽ ﺑﮑﺮه ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
١١
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎردھﻢ :ﻧﮫﯽ از ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
١٢
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود از اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
 -١ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٤٢٦و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٨٣/٣
» -٢اﻟﺴﻨﻦ« ).(٥٦١/٢
» -٣اﻟﻔﺘﺢ« ).(٨٩/١
» -٤اﻟﺴﻨﻦ« ).(٨٢-٨١/١
» -٥اﻟﺴﻨﻦ« ).(٥٠٣/١
 -٦ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٨٤/٥و اﺑﻮداود .(٣٩٨/٠٥
.(٨٤/٥) -٧
.(٣٩٨/٥) -٨
 -٩در ﺗﻤﺎم اﺻﻮل »ﺗﻠﺨﯿﺺ« اﺳﺖ! و ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام.
) -١٠ص .(...٠-٦٤/
» -١١اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٢٣٢/٢
» -١٢اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٢٤/٥و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٣٠٠٠و اﺑﻮداود.(١٥٨/٥) /
و در )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه) :و اﯾﻦ را  ....ازاﺑﻮھﺮﯾﺮه و از اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ« ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
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و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ  ١رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮداود از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺨﺮه ]از ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ اﺳﻮد[  ٢رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
٣
و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ :ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺴﮑﺮات اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از او  ٤رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و
٦
ﮔﺮوھﯽ ﺑﺠﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ٥رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺟﺎﺑﺮ
٧
و اﺑﻮداود از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده.
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ :ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده  ٨و ﺑﺮای
او ﺷﺎھﺪی در »ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود«  ٩از ﺛﻮﺑﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺣﺪﯾﺚ ھﻔﺪھﻢ :ﻧﮫﯽ از ﻗﺮان در ﺑﯿﻦ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه اﺳﺖ ،اﺑﻮداود از او رواﯾﺖ ﮐﺮده  ١٠و
ﺑﺮای او ﺷﺎھﺪی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن را در »ﻣﻮﻃﺄ«  ١١ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻣﺴﻠﻢ  ١٢از ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ آنھﺎ رواﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

» -١اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٢٦/٥و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٣٠٠١
 -٢و اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺨﺮه ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﻣﻘﺪاد رواﯾﺖ
ﮐﺮده و ﮐﻨﯿﻪ او اﺑﻮﻣﻌﻤﺮه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ) ،(٣٠٠٢و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٥١٨/٤و اﺑﻮداود ) (١٥٣/٥رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
» -٣ﺟﺎﻣﻊ« ) (٥١٨/٤و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺐ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﺖ« ا ھ .
» -٤اﻟﺴﻨﻦ« ).(١١٢٤/٢
 -٥ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ.و اﺑﻮداود (٨٥/٤) :و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٢٩٦/٨و ﺗﺮﻣﺬی ).(٢٥٦/٤
 -٦ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٠٠٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٣٢٧/٨
 -٧اﺑﻮداود ) ،(٨٦/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٣٠/٨
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ در ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٦٥/١٠ھﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه.
» -٨اﻟﺴﻨﻦ« ).(٣٣/٣
.(٦٣٠/١) -٩
» -١٠اﻟﺴﻨﻦ« ).(٣٩٠/٢
 -١١در»ﻣﻮﻃﺄ« رواﯾﺖ ﯾﺤﯿﯽ ﻟﯿﺜﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
» -١٢اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٢٢٣-١٢٢٢
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ﺣﺪﯾﺚ ھﯿﺠﺪم :ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﻣﺸﻘﺺ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮهاش وﺑﻌﺪ از ﺣﺞ  ١ﻗﺼﺪ
ﮐﺮده ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٢اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای او ﺷﻮاھﺪی از
ﻋﻠﯽس ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮد و از ﻋﺜﻤﺎنس ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده  ٣واز ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺗﺮﻣﺬی ]و او را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ[  ٤آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻋﻤﺮ  ٥ﮐﻪ راوی آن ﻧﺴﺎﺋﯽ اﺳﺖ و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ٦ﮐﻪ
راوی آن ﺗﺮﻣﺬی اﺳﺖ ،و از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ  ٧و روای آن ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﻧﺪ.
و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮد ،اﺑﻦ
ﻋﺒﺎسب ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن او را از ﻣﺘﻌﻪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .٨
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮزدھﻢ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮاھﺮش ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ّام ﺣﺒﯿﺒﻪل رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
آن ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪ.
اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﯾﺊ  ٩اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺷﻮاھﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ
از آن ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ )ﺑﺎ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ

 -١ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،و در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« )» (١٨٠/٣وﻗﯿﻞ« دارد و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻮاب ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن در آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
 -٢أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) (٦٥٦/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٢٤٦و اﺑﻮداود ) (٣٩٦/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٢٤٤/٥
 -٣ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٢٢٣
» -٤اﻟﻤﻮﻃﺄ« ) ،(٣٤٤/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (١٥٢/٥و ﺗﺮﻣﺬی ) (١٨٥/٣و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ
) (١٢٢٥ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
» -٥اﻟﺴﺴﻦ« ).(١٥٣/٥
» -٦اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(١٨٥/٣
» -٧اﻟﻔﺘﺢ (٥٠٥/٣) :و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٢٢٦
» -٨ﻧﺴﺎﺋﯽ« ) (١٥٤/٥و ﻣﺼﻨﻒ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺬی ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
 -٩اﺑﻮداود ) ،(٢٥٧/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٥٥/١
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ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ﻧﺠﺲ ﻣﯽدﯾﺪ( ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ]ﯾﺰﯾﺪ[  ١رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﺑﻮداود از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ٢س.
و ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ آن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ» :از آن ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎدی را ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺻﺤﺘﺶ  ٣اﺗﻔﺎق وﺟﻮد دارد ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ھﻢ زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب
ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ﯾﻮم اﻟﺸﮏ از آﺧﺮ ﺷﻌﺒﺎن و روزه ﯾﻮم
اﻟﺸﮏ از آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺘﻢ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﻣﯽﺧﻮرد ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ وارد ﺷﻮد« ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻣﻌﺎوﯾﻪ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  ،٤و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ
زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ٥وﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺄ  ٦از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﻧﺲ  ٧و ﻣﺴﻠﻢ  ٨و ﻣﺎﻟﮏ در »اﻟﻤﻮﻃﺄ«  ٩از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و
اﺑﻮداود از ﺣﺬﯾﻔﻪ و ﻣﻐﯿﺮه  ١٠و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ١و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﻤﺮ  ،٢و
ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻮداود از اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ .٣
 -١در اﺻﻞ ﺑﻪ »زﯾﺪ« ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺻﺤﯿﺢ :ﺳﯿﻌﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ از دی اﺑﻮﻣﺴﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدی از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از اﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺆال ﮐﺮدم :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﮐﻔﺶھﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.
ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(٥٨٩/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٥٥٥
» -٢اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٤٢٦
 -٣ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(٢٨٥/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٣٦١از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ اﻧﺼﺎریس
 -٤ﻣﺼﻨﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده! ﭼﻮن ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﻗﺮة ﺑﻦ اﯾﺎم ﻣﺰﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺪرش ّﻗﺮة ﺑﻦ إﯾﺎﺳﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮده ،و ﺣﺪﯾﺚ او را اﺑﻮ
داود در »ﺳﻨﻨﺶ« ) (١٧٢/٤رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٥ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« (٣٩٤/٢) ،و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٥٦٤
 -٦در »اﻟﻤﻮﻃﺄ« ﺑﺎ رواﯾﺔ ﯾﺤﯿﯽ ﻟﯿﺜﯽ آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
» -٧اﻟﻔﺘﺢ« ) (٣٩٥/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٥٦٢
 -٨ﺑﺎرﻗﻢ).(٥٦٣
 -٩در »ﻣﻮﻃﺄ« ﺑﺠﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺴﯿﺐ ﮐﻪ از ﺧﻮردن ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﻧﮫﯽ ﮐﺮده» ،اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ« اﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ.(٤١٢/٦) :
» -١٠اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٧٢-١٧١/٤
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ً
اﻣﺎ ﻧﮫﯽ از آن دو درﺧﺖ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺪون ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،آن را ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ،٤و اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ٥س رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ :ﺣﺪﯾﺚ» :اﯾﻦ روزه ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺎﻟﮏ و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٦اﯾﻦ را از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ٧از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و آن ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ در ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ﺳﺒﺐ روزه ﯾﮫﻮد از
او ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ھﺴﺘﻢ« و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده او ج ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎ
آن روز را روزه را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ او«
٨
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و دوم :ﺣﺪﯾﺚ» :ھﺠﺮت ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد« اﺑﻮداود اﯾﻦ را از او رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ٩ :در اﺳﻨﺎدش ﻣﻘﺎل وﺟﻮد دارد« و
ﺑﺮای او ﺷﺎھﺪی از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪی  ١٠اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم :ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ از ﻟﺒﺎس ﻃﻼ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻗﻄﻌﻪﻗﻄﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺑﻮداود  ١١اﯾﻦ را از او رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺮای آن ﺷﺎھﺪی از ﺗﻌﺪادی از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
وﺟﻮد دادر ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ  ١آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده.
» -١اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٩٤/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٥٦١و اﺑﻮداود ).(١٧٢/٤
» -٢اﻟﺴﻨﻦ« ).(٤٣/٢
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ )،(٥٦٥اﺑﻮدواد ).(١٧١/٤
 -٤ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٣٩٥/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٥٦٤
 -٥اﺑﻮداود ) ،(١٧٣/٤و ﺗﺮﻣﺬی ک ).(٢٣٠/٤
 -٦ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٢٨٧/٤و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١١٢٩و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« ) ،(٢٩٩/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ در
»اﻟﮑﺒﺮی« ).(١٦١/٢
 -٧ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) (٢٨٧/٤و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١١٣٠
» -٨اﻟﺴﻨﻦ« ).(٧/٣
» -٩ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ«  (٣٥٢/٠٣ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺬری
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :در اﺳﻨﺎد او اﺑﻮھﻨﺪ ﺑﺠﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ذھﺒﯽ در »ﻣﯿﺰان« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻻﯾﻌﺮف« و
ﺣﺎﻓﻆ در »ﺗﻘﺮﯾﺐ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻘﺒﻮل«.
 -١٠اﻟﻨﺴﺎﺋﯽ ) ،(١٤٦/٧و ﺳﻨﺪ او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
» -١١اﻟﺴﻨﻦ« ).(٤٣٧/٤
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ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم :ﻧﮫﯽ از ﻣﻐﻠﻮﻃﺎت  ٢اﺳﺖ ،ﺧﻄﺎﺑﯽ  ٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻻ ﻏﻠﻮﻃﺎت
و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﺳﻨﺎد آن ﻓﺮدی ﻣﺠﮫﻮل  ٤وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
اﺑﻮﺳﻌﺎدات اﺑﻦ اﺛﯿﺮ در »ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل«  ٥رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺷﺎھﺪی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ّ
وﺟﻮد دارد ،و در ﺑﺨﺎری  ٦از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »ﻣﺎ را از ﺗﮑﻠﻒ ﻧﮫﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ« ٧ ،و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻪ و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺧﺮوج ،ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺮای او
ﺷﺎھﺪی در ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ٨از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮس ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ،و اﺑﻮداود از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ زرﻓﯽ  ٩ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را در ﺣﻖ اﻣﺎم  ١٠ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
» -١اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٦٣-١٦٢/٨
 -٢أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (٦٥/٤و اﺣﻤﺪ ).(٤٣٥/٥
» -٣ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ« ) (٢٥٠/٥ﺑﺎ »ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺬری« و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت او اﺳﺖ» :از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از
اﻏﻠﻮﻃﺎت ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«  ...و »اﻻﻏﻠﻮﻃﺎت« ﻣﻔﺮد آن اﻏﻠﻮﻃﺔ اﺳﺖ،و وزﻧﺶ اﻓﻌﻮﻟﻪ از ﻏﻠﻂ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﻮﻗﺔ از ﺣﻤﻖ... .
اﻣﺎ ﻣﻐﻠﻮﻃﺎت :ﻣﻔﺮدش ﻏﻠﻮﻃﺔ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺒﻨﯽ از ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻮﺑﻪ و رﮐﻮﺑﺔ،از ﺣﻠﯿﺐ و
رﮐﻮب و ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ را اراﺋﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ
درآن اﺷﺘﺒﺎھﯽ زﯾﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن دﯾﮕﺮان را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،و رأﯾﺸﺎن را
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ .ا ھ .
»ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ) (٣٥٤/١ﺧﻄﺎﺑﯽ
 -٤ﮐﻪ او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ.
.(٥٧/٥) -٥
» -٦اﻟﻔﺘﺢ« ) (٢٧٩/١٣ﮐﻪ اﻧﺲ از ﻋﻤﺮس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
» -٧اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺑﺎرﻗﻢ ).(٨٨٣
» -٨اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٤٩٢/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٨٨٢
 -٩اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد زرﻓﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ،و از ّ
ﻋﻠﯽس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ او ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ» .ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ«
) (٢٣٤/١٢و »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ«.
و ﺑﺮای او در »ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود« ) (٣٧١/١ﺑﺠﺰ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ از او رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه و آن
ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺆﻟﻒ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻧﺪارد،آﻧﭽﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ در آن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری ﺻﺤﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ در »ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود« ﻧﺪارد.
 -١٠در ﭘﺎورﻗﯽ اﺻﻮل اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ:
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ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ» :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎھﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد،
ﻣﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن« و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ١اﯾﻦ را از او رواﯾﺖ
ﮐﺮده ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺎھﺪی از اﺑﻮدرداء  ٢وﺟﻮد دارد ﮐﻪ »اﺑﻮداود آن را روﯾﺖ ﮐﺮد« ٣ ،و
ﺑﺮای او ﺷﺎھﺪی در ﻗﺮآن  ٤وﺟﻮد دارد.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ :ﮐﻪ اﺑﻮداود  ٥آن را رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺎداش ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ« ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ  ٦از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻔﮫﻮﻣﺶ ﺷﮫﺎدت داده ،و ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎﯾﺶ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد.

»ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ در اﺻﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ،و در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ
وﺷﺸﻢ :ﻓﻀﻞ ﺣﺐ اﻧﺼﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﻓﻀﻞ آنھﺎ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،ﺑﮑﻠﻪ ﻗﺮآﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ« ا ھ .
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ در »ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻻﻓﮑﺎر« ) (٤٥٧/٢اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »روض« را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ ﻓﻀﻞ ﺣﺐ اﻧﺼﺎر اﺳﺖ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻗﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ! و آﻧﭽﻪ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ در ذﮐﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺟﺘﮫﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن درﺗﻤﺎم
ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :آﻧﭽﻪ او ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ! ﭼﻮن در »اﻟﻌﻮاﺻﻢ« (١٨٨/٣) /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺸﻢ ﻓﻀﻞ ﺣﺐ اﻧﺼﺎر  ...اﺳﺖ« و »ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ« ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﻢ ﺣﺪﯾﺚ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﺟﺸﻢ رﯾﺴﻤﺎن ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ«
ﮐﻪ اﺣﻤﺪ (٩٧/٤) :و ...ﮐﻪ در »ﻋﻮاﺻﻢ« ) (١٩٢/٣ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ ﺑﺮای اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در »ﻋﻮاﺻﻢ«
اﺳﺖ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،و اﺣﺎدﯾﺚ را در آن ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ آورده
اﺳﺖ.
» -١اﻟﺴﻨﻦ« ).(٨١/٧
 -٢ﻣﺎ ﺑﯿﻦ آنھﺎ در)س( ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
» -٣اﻟﺴﻨﻦ« ).(٤٦٣/٤
َ
ََْ ُ َ ُ َ
 -٤ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ َّن َّ َ
ا� َ� َ� ْغف ُِر أ ْن � ُ ْ َ
ون َذل َِك ل َِم ْن � َ َش ُ
اء﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[٤٨ :
� َك بِهِ و�غفِر ما د
ِ
ً
»ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و آﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
» -٥اﻟﺴﻨﻦ« ).(٢٤٧/٥
» -٦اﻟﻔﺘﺢ« ) (٣٥١/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢٦٢٧

٥١٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮫﻢ :ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن از ﻋﻮرت ﻣﺮدم ﮐﺮاھﺘﯽ دارد ،و اﺑﻮداود اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده  ،١و ﺑﺮای او ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد ،در ﺗﺮﻣﺬی  ٢از اﺑﻦ ﻋﻤﺮو آن را ﺣﺴﻦ
داﻧﺴﺘﻪ ،و در »ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود«  ٣از اﺑﻮ ﺑﺮزة اﺳﻠﻤﯽ و ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،و زﯾﺪ ﺑﻦ وھﺐ ،و در
»ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ«  ٤از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯽام :ﺣﺪﯾﺚ »آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اراده ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ در دﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪش ﺳﺎزد«
ﺑﺨﺎری  ٥از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﺷﺎھﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻮھﺮﯾﺮه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺗﺮﻣﺬی در »ﺟﺎﻣﻊ«  ٦آنھﺎ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره اﺣﮑﺎم ﯾﺎ اﺣﮑﺎم از
آنھﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﻓﻘﮫﺎ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ،و در آنھﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﮫﺎرم ،و اﻣﺎم
زﯾﺪﯾﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ .آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ھﻢ ﺑﺎ او
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اھﻞ ﺻﺤﺎح ﺑﺨﺎﻃﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
در ﺻﺤﺎح اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ!!
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪس در ﻏﯿﺮ اﺣﮑﺎم:

و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺠﺰ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ ﮐﻢ و ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ و ﻣﺎ آنھﺎ و
ﺷﻮاھﺪﺷﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎه و ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﺑﺎره آنھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،و آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﺪﯾﺜﯽ درﺑﺎره ﻓﻀﻞ

.(١٩٩/٥) -١
» -٢اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) ،(٣٣/١٤و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ
واﻗﺪ آ ﮔﺎھﯽ دارﯾﻢ« ا .ھ .
(٢٠٠،٢٠١،١٩٤/٥) -٣
 -٤ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢٥٦٣
» -٥ﻓﺘﺢ« ) (١٩٧/١و أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٠٣٧
ً
 (٢٨/٥) -٦و درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ« و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس را ﮐﺎﻣﻼ ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ »و در اﯾﻦ ﺑﺎب  «...ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻣﺆذن  ،١و ﻓﻀﻞ ﺟﻮاب دادن ﻣﺆذن  ،٢و ﻓﻀﻞ ﺣﻠﻘﻪ ذﮐﺮ  ،٣و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و
ھﻔﺘﻢ اﺳﺖ  ،٤و ﻓﻀﻞ ﺣﺐ اﻧﺼﺎر  ،٥ﻓﻀﻞ ﻃﻠﺤﻪ  ،٦و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج در ﺳﻦ ۶۳
٧
 ۶۳ﺳﺎﻟﮕﯽ.
و ﺣﺪﯾﺚ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ اراده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ٨ «.و ﻣﺴﻠﻢ  ٩اﯾﻦ را از
ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
١٠
و ﺣﺪﯾﺚ» :ﺧﯿﺮ ﻋﺎدت و ﺷﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ اﺳﺖ« و »در دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺠﺰ ﺑﻼ
و ﻓﺘﻨﻪ«  ١١و »اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ وﻗﺖ ﺗﻪ آن ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻی آن ھﻢ
١٢
ﭘﺎک اﺳﺖ«
و اﯾﻦ آﯾﻪ:

 -١ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٣٨٧
 -٢ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« )،(١٠٨/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١١٢٩
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢٧٠١
 -٤اﺑﻮداود ).(١١١/٢
 -٥ﻧﺴﺎﺋﯽ در»ﮐﺒﺮی« ).(٥٣٤/٦
 -٦ﺗﺮﻣﺬی ) (٣٢٦/٥و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(٤٦/١
 -٧ﻣﺴﻠﻢ ).(٢٣٥٣
 -٨ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻣﺴﻠﻢ ) (١٠٣٧اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﺎ
ﺧﺎزن ،ﻓﻤﻦ اﻋﻄﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ،ﻓﻴﺒﺎرك ﻪﻟ ﻓﻴﻪ ،و ﻣﻦ اﻋﻴﻨﻪ ﻋﻦ مﺴﺄﻟﺔ و ﺮﺷه ،ﺎﻛن ﺎﻛﺬﻟی ﻳﺄ�ﻞ و

ﻻ�ﺸﺒﻊ« ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺰاﻧﻪدار ھﺴﺘﻢ ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﺿﺎی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻣﺎل او ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ھﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺷﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ،او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد«
ﺑﺨﺎری ) (١٩٧/١و »اﻟﻌﻮاﺻﻢ«.(١٩٩/٣) :
 -٩ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٧٧١و اﯾﻦ ﻟﻔﻈﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -١٠اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )(٨٠/١
ﺑﻮﺻﯿﺮی در »اﻟﺰواﺋﺪ« ) (٧٣/١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در»ﺻﺤﯿﺤﺶ« از ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻨﺶ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آورده اﺳﺖ« ا ھ .
 -١١اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (١٣٣٩/٢و در »اﻟﺰواﺋﺪ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ» :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ و رﺟﺎﻟﺶ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -١٢اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (١٤٠٤/٢و »اﻟﺰواﺋﺪ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ» :در اﺳﻨﺎدش ﻣﻘﺎل وﺟﻮد دارد «...ا ھ .

٥٢٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َّ َ
ب َوالفِضة﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۴ :
﴿وا�ِين ي� ِ�ون ا�ه
»و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ زر و ﺳﯿﻢ ﻣﯽاﻧﺪوزﻧﺪ«.
٢
درﺑﺎره ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه و دو اﺛﺮ ﺑﺮاو ﻣﻮﻗﻮف  :در ذﮐﺮﮐﻌﺐ اﺣﺒﺎر و در ﺗﻘﺒﯿﻞ
٣
ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن
١

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪس:

اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از اﺣﺎدﯾﺚ او ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻦ در آنھﺎ
اﻧﺤﺮاف ﻧﮑﺮدهام ،ﺑﺠﺰ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ از آنھﺎ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و در اﺣﺎدﯾﺚ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ درﺣﺪﯾﺚ او ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ او ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺻﺤﺖ آنھﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺻﺤﺘﺸﺎن اﺗﻔﺎق وﺟﻮد دارد درﺑﺎره اﺧﻼق و ﻣﮑﺎرم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :ﮐﻪ ﺳﯿﺰده ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ از آنھﺎ ﻣﺘﻔﻖﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺠﺰ آنھﺎ ﺑﺨﺎری ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ و
ﻣﺴﻠﻢ ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ از او ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﺎدق ﺑﻮدن اھﻞ آن ﻋﺼﺮ و
اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ آن ﻋﺼﺮ دروﻏﮕﻮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪس ﮐﻼﻣﯽ درﺑﺎره ذم
ﻋﻠﯽس و ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ او و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﺜﻤﺎن ،و ذم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻗﯿﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮش او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮش را
ﭘﺮﺗﺤﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن رواﯾﺖ ھﻢ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎﺗﺶ ]ﻧﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت و ﻧﻪ
در ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ[ رواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره از او ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ،و او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺘﯽ را ﻧﻘﻞ
ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮔﺮاﻧﻘﺪر از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ،و اﺑﯽ ﺻﺎﻟﺢ ّ
ﺳﻤﺎن ،و اﺑﯽ ادرﯾﺲ ﺧﻮﻻﻧﯽ،
و اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،و ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ و
ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ.
و اﻣﺜﺎل آنھﺎ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮدم ﺗﺎ
داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ او را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
 -١ﺑﺨﺎری»ﻓﺘﺢ« ).(٣١٩/٣
 -٢ﺑﺨﺎری و »ﻓﺘﺢ« ) (٣٤٥/١٣آن را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻼم ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
 -٣اﺣﻤﺪ ،(٣٣٢/١) :و ﺗﺮﻣﺬی (٢١٣/٣) :و ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ) :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ(.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﻨﺪش ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راوﯾﺎن ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم
راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ او در ﺗﻤﺎم ﻋﺼﺮ ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ او را ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و آن را در ﺻﺤﺎح رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪن ذﮐﺮ
ﮐﺮدم .و اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻋﻠﻢ.
و ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮای اﺻﻮل ﺧﻮد ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی از رواﯾﺖھﺎی او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺮﺳﻞ ﺛﻘﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ!
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻤﺪﺷﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪر ﯾﺎ دورهای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل و ﯾﺎ ﻣﺠﺮوح ﺑﻮده اﻧﺪ آنھﺎ را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ً
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد را ﻣﻄﻠﻘﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮ او ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ھﻤﺎن اﻓﺮاد ﺛﻘﻪ و
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﺠﮫﻮل را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ
رواﯾﺖھﺎی ﮐﻔﺎری ﮐﻪ ﺗﺄوﯾﻞ دارﻧﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ اﻓﺮادی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
رواﯾﺖھﺎی ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و ﭘﺮھﯿﺰ از دروغ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ
ً
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ را از اﻣﺎم اﻋﻈﻢ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪس ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺳﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﺴﺪهاش ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از آن ﺻﺤﺎﺑﻪ ]ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺎدﯾﺜﺸﺎن را رد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ[ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻋﯿﺐ دوﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﺧﺼﻢ و دور
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ آﻣﯿﻦ ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ.
اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎصس ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ

اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص درﺑﺎره اﺣﮑﺎم دارد ده ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺣﺪﯾﺚ اول :ﻧﮫﯽ از روزه اﯾﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺑﻮداود  ١از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و
ﺑﺮای آن ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد؛ اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ  ١رواﯾﺖ
» -١اﻟﺴﻨﻦ« ) (٨٠٣/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »اﻟﺘﺤﻔﺔ« ) (١٥٢/٨ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺴﻠﻢ از ﻧﺒﯿﺸﻪ ھﺬﯾﻠﯽ  ،٢و ﻣﺴﻠﻢ  ٣و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ«  ٤از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ،
و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٥از ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺳﺤﯿﻢ ،و ﻣﺴﻠﻢ  ٦از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ«  ٧از ﺳﻠﻤﯿﺎن
ﺳﻠﻤﯿﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ،و ﺑﺨﺎری  ٨از اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻟﻔﻆ آن
اﺳﺖ» :ﺑﻪ روزه آن اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«
ﺣﺪﯾﺚ دوم :اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻔﺘﻦ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯽ ھﻔﺖ دﻓﻌﻪ و در
دوﻣﯽ ﭘﻨﺞ دﻓﻌﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﺑﻮداود  ٩از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و در ﺳﻨﺪ او ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﺷﻌﯿﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ او اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد و اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ
آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﺑﻮداود و ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[  ١٠از ﻋﺎﯾﺸﻪ  ،١١و ﺗﺮﻣﺬی  ١٢از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﻮف  ١٣رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻦ ﻧﺤﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،و
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺠﺪه را در ﻗﺮآن ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﮐﻪ ﺳﻪ
ﺗﺎی آنھﺎ درﺳﻮرهھﺎی ﻣﻔﺼﻞ ،و در ﺳﻮره ﺣﺞ دو ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

 -١اﺑﻮداود ) (٨٠٤/٢و ﺗﺮﻣﺬی ) (١٤٣/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٢٥٢/٥و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ
ﺻﺤﯿﺢ«.
» -٢اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺑﺎرﻗﻢ ).(١١٤١
 -٣و در ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﮫﻮر اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ واﺳﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
»ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف« ).(٣١٢-٣١١/٤
 -٤در »ﻣﻮﻃﺄ« از رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ،و در آن (٤٨٤/٢) :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
واﻗﺪ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ.
» -٥اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٠٤/٨
» -٦اﻟﺼﺤﯿﺢ« ﺑﺎرﻗﻢ (١١٤٢) :از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،از ﭘﺪرش.
 -٧در »ﻣﻮﻃﺄ« آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
» -٨اﻟﻔﺘﺢ« ).(٢٨٤/٤
» -٩اﻟﺴﻨﻦ« ).(٢٨٤/٤
 -١٠در )ا( و )ی( »واﻟﺘﺮﻣﺬی« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺤﯿﺢ در )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١١اﺑﻮ داود ) (٦٨٠/١و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.(٤٠٧/١) :
» -١٢اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(٤١٦/٢
 -١٣در اﺻﻮل) :از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻮف از ﭘﺪرش( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﺰﻧﯽ
ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ راوی ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ :ﮐﺜﯿﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ ﻋﻮف ﻋﻦ اﺑﯿﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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ﻗﺰوﯾﻨﯽ  ١اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﺳﻨﺎد اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﻟﮫﯿﻌﻪ وﺟﻮد دارد و ﻗﻮل
ﻣﺸﮫﻮر ﺗﻀﯿﻌﻒ اوﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﻧﺤﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه ،اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﻄﺎن و اﺑﻦ
ﺟﻮزی ﻧﺴﺒﺖ  ٢دادهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪی ﻋﺎم و ﺷﺎھﺪی ﺧﺎص
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﻋﺎم :ﺑﺨﺎری  ٣و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن
ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮده ﺷﻮد ،و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﻣﺎ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده
٤
ﺳﺠﺪه ﺑﺮده ﺷﻮد ﭼﻮن اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺮم
و ﻏﯿﺮه اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺎ ﺷﻮاھﺪ ﺧﺎص :ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ
درﺑﺎره ﻗﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم و ﻏﯿﺮه ﺑﺠﺰ در ﭘﻨﺞ ﺳﺠﺪه اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻪ ﺳﺠﺪه
در ﺳﻮره ھﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺠﺪهای در »ص« و ﺳﺠﺪه دوم در ﺳﻮره ﺣﺞ.
اﻣﺎ ﺳﺠﺪهھﺎی ﺳﻮرهھﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ در »ﻧﺠﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و
ﺗﺮﻣﺬی از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ٥رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻮدود از اﺑﯽ ﻣﺴﻌﻮد  ٦و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﻦ اﺑﯽ وداﻋﻪ  ٧و ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ٨و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ«  ٩از ﻋﻤﺮ ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و
ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ .١٠

 -١اﺑﻮداود ) (١٢٠/٢و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )).(٣٣٥/١
 -٢و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﻨﺬری و ﻧﻮوی اﯾﻦ را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و در اﺳﻨﺎدش دو
ﻣﺠﮫﻮل وﺟﻮد دارد؛ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻦ ،و آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺘﻔﯽ
اﺳﺖ »ﺗﺨﻠﯿﺺ اﻟﺠﺒﯿﺮ« ).(١٠-٩/٢
 -٣ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٦٤٧/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٥٧٥و اﺑﻮداود ).(١٢٥/٢
 -٤در »اﻟﻤﺤﻠﯽ« ) (١٠٥/١٥آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﮫﺎرده ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٥ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٦٤٤/٢وﺗﺮﻣﺬی ).(٤٦٤/٤
» -٦اﻟﺴﻨﻦ« ) ،(١٢٢/٢و در ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ).(٦٤٤-٦٤٣/٢
.(١٦٠/٢) -٧
 -٨در ﺑﺨﺎری آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ! و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 (٢٠٦/١) -٩از ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮس.
 -١٠ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ،(٦٤٥/٢) ،و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٥٧٧و اﺑﻮداود ) (١٢١/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٦٠/٢
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و ﺳﺠﺪه دوم :در »اﻧﺸﻘﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺎﻟﮏ در »اﻟﻤﻮﻃﺄ« و
اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ١رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺳﺠﺪه ﺳﻮم :در ﺳﻮره )اﻗﺮأ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ٢رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ  ٣و اﻣﺎ ﺳﺠﺪه )ص( اﺑﻮداود آن را از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری  ٤و ﺑﺨﺎری
و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ،٥و اﻣﺎ ﺳﺠﺪه دوم ﺳﻮره ﺣﺞ :اﺑﻮداود و
ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ  ،٦و ﻣﺎﻟﮏ در »اﻟﻤﻮﻃﺄ« از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب  ٧و ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺠﺪهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آنھﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ
ﺷﺎھﺪی دارﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،واﻣﺎ آن ده ﺳﺠﺪه دﯾﮕﺮ :اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم ادﻋﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ اﺟﻤﺎع  ٨وﺟﻮد دارد و اﺑﻦ ھﺒﯿﺮه  ٩ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﮫﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و
اﺗﺒﺎﻋﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
١١
١٠
و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ ﻗﻮل زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬھﺐ آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻌﺪاد ﺳﺠﺪهھﺎی ﻗﺮآن ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص رواﯾﺖ ﮐﺮده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺠﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ...اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ رﯾﻤﯽ در
 -١ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« )، (٦٤٧/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٥٧٨وﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« ) (٢٠٥/١و اﺑﻮداود ) (١٢٣/٢و
ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٦١/٢
 -٢ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(١٠٨/٥٧٨و اﺑﻮداود ) ،(١٢٣/٢و ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٦٢/٢و اﺑﻮداود ) ،(١٢٤/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ
).(١٦١/٢
 -٣ﻣﺎ ﺑﯿﻦ آنھﺎ در )أ( و )ی( ﻗﺒﻞ از ﺳﺠﺪه ﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺤﯿﺢ آن در )س( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
» -٤اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٢٤/٢
 -٥ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) (٦٤٣/٢و ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٦٩/٢و اﺑﻮداود ) ،(١٢٤/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٥٦/٢
 -٦اﺑﻮداود ) ،(١٢١/٢و ﺗﺮﻣﺬی ).(٤٧٠/٢
.(٢٠٦-٢٠٥/١) -٧
» -٨ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﻤﺎع« )ص.(٣١/
» -٩اﻻﻓﺼﺎح« ).(١٤٦/١
و اﺑﻦ ھﺒﯿﺮه /و زﯾﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ھﺒﯿﺮه ﺑﻮد ،ﻋﻮن اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﻣﻈﻔﺮ ﺣﻨﺒﻠﯽ ،و او وزﯾﺮ ﻋﺎدل
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد،و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ھﻢ دارد.(٥٦٠) .
»اﻟﺬﯾﻞ ﻋﻠﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﻪ«  (٢٥١/٠١و »اﻟﺴﯿﺮة« .(٤٢٦/٠٢٠
» -١٠اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر« ).(٣٤٢/١
 -١١در »س« ّ
)ﻓﺈن( اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٢٥

ﮐﺘﺎب »ﻋﻤﺪة اﻷﻣﺔ ﰲ إﲨﺎع اﻷﺋﻤﺔ«  ١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ده ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ

ﭼﮫﺎر ﺳﺠﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺣﺰم اﺳﺖ ﭼﻮن او ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻓﺮد
آ ﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ،و رواﯾﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺷﺎد و ﻧﺎدر اﺟﻤﺎع را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل دارد
آنھﺎ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﻋﺼﺮی را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن اﺧﺘﻼف ﻗﺒﻞ از اﺟﻤﺎع ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﻤﺎع
رخ داده ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن اﺟﻤﺎع را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ درداء ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﺎزده ﺳﺠﺪه را ﻧﺎم ﺑﺮده ،آن را اﺑﻮداود و
ﺗﺮﻣﺬی  ٢رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺑﻮداود ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :إﺳﻨﺎده واه«
و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻌﺪ از ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در
ﺳﻮرهھﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺠﺪه ﻧﺒﺮده«  ٣ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از آن در ﺗﻌﺎرض
اﺳﺖ ،از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ٤ﺑﺼﻮرت رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﻮرهھﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺳﺠﺪه
ﺑﺮده اﺳﺖ ،و اﺛﺒﺎت ﮐﺮدن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻔﯽ ﮐﺮدن ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺠﺪه ﻧﺒﺮده،
و اﯾﻦ ﻧﻔﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺠﺪه ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب از آن ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺜﺒﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
و اﯾﻦ ده ﺗﺎ ﺳﺠﺪه در :اﻋﺮاف ،و رﻋﺪ ،و ﻧﺤﻞ ،و ﺳﺒﺤﺎن ،و ﻣﺮﯾﻢ ،و ﺳﺠﺪه اول در
ﺣﺞ ،و ﻓﺮﻗﺎن ،و ﻧﻤﻞ ،و ﺟﺮز  ٥و ﺳﺠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎرم :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ّ
ﺗﯿﻤﻢ ﻋﻤﺮو را ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم از ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻤﯿﺮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻓﺮﻣﻮده:
َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َّ َّ َ َ َ ُ
١
� ْم َرح ً
ِيما] ﴾٢٩اﻟﻨﺴﺎء.[۲۹ :
﴿و� �قتلوا ��فس�م إِن ا� �ن ب ِ
 -١ﻧﺴﺨﻪای از آن در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﻗﻢ )٢٣٥٥؛ﻓﻘﻪ( و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻏﻤﻀﺎن اﻟﺨﺎﺻﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» .ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻤﮑﺘﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ« )ص(٥١/
ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ وزﯾﺮ ـ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ـ وﺟﻮد دارد.
 -٢اﺑﻮداود ) (١٢٠/٢آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،واﺳﻨﺎدش را ﻧﯿﺎورده ،و ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٥٧/٢ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آن اﺷﺎره
ﮐﺮده.
 -٣أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(١٢١/٢و ﺳﻨﺪ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻔﺖ ،و در آن اﺑﻮﻗﺪاﻣﻪ ﺣﺎرث
ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ،ﻣﻄﺮ ّ
اﻟﻮراق وﺟﻮد دارد.
ً
 -٤ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ آن را ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
 -٥ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ در »اﺻﻞ« و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ده ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه :ﺳﻮره )ﻓﺼﻠﺖ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
در آن ﺳﺠﺪه وﺟﻮد دارد.

٥٢٦

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

»و ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪی از اﺟﻤﺎع  ٢و رواﯾﺘﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب  ٣ﮐﻪ اﺑﻮداود آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده  ٤وﺟﻮد دارد.
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﻨﺠﻢ» :اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﺟﺘﮫﺎد ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد و اﺻﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻤﻮد دو اﺟﺮا
دارد« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[  .٥ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ
از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺸﻢ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺤﺮی ،ﭼﻮن روزه ﻣﺎ ﺑﺎ روزه
اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و اھﻞ ﺳﻨﻦ  ٦ﺑﺠﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و درﺑﺎره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﺤﺮی اﺣﺎدﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و
ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٧از اﻧﺲ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻮداود از ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﻪ  ،٨و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻣﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪی و
از ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان  ،٩اﺑﻮداود از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ١٠اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ھﻔﺘﻢ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻣﺎ را ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺪون اذن ﻣﺮداﻧﺸﺎن ﺑﺮ زﻧﺎن وارد
ﺷﻮﯾﻢ« ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از او رواﯾﺖ ﮐﺮده و آن را ﺣﺴﻦ  ١داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای او
 -١أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود (٢٣٨/١) :و ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٥٤١/١آن را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﺮده ،و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺳﻨﺎدش ﻗﻮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺎری ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را اﺧﺘﺼﺎر آورده ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﺗﻤﺮﯾﺾ آن را ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﮐﺮده ﺑﻮد« ا ھ. .
 -٢اﺑﻦ ﺣﺰم در »ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎع« )ص (١٨/اﯾﻦ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٣أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (٢٤٠/١و از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺒﯿﺮھﻢ.
 -٤در )أ( و )ی( »واﻟﺘﺮﻣﺬی« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﭘﺎورﻗﯽ ھﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪای
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در )س( اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در »ﺗﺤﻔﻪ«
) (١٥٦/٨ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) (٣٣٠/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٧١٦و
اﺑﻮداود ) ،(٦/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »ﮐﺒﺮی« ) ،(٤٦١/٣و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(٧٧٦/٢
 -٥ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٦١٥/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٢٢٤/٨
اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از اﯾﻦ وﺟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ  ،و ﻣﺎ از ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻔﯿﺎن
ﺛﻮری ،از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﮕﺮ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از ﻣﻌﻤﺮ ،از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ا ھ .
 -٦أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٩٠٦و اﺑﻮداود ) ،(٧٥٧/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (١٤٦/٤و ﺗﺮﻣﺬی ).(٨٩/٣
 -٧ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(١٦٥/٤و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ (١٠٩٥) :و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٨٨/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٤١/٤
 -٨أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(٧٥٨/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٤٥/٤
» -٩اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٤٦/٤
» -١٠اﻟﺴﻨﻦ« ).(٧٦١،٧٥٨/٢
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ﺷﺎھﺪی از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺣﻮص وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮش ﺷﻤﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻨﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ]ﻇﻦ[ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ورود
ﻧﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آﻧﺎن ﻣﺘﻨﻔﺮﯾﺪ«.
و »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ«  ٣از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ روز ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ از
ﻣﺮدش ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه وارد ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ،ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ« اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد
»ﻣﺨﯿﻔﺎﻧﻪ« از آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ اﮔﺮ زوج او اﺟﺎزه دھﺪ ﻣﺒﺎح ﮔﺮدد ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اذن زوج را در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ اﺳﺖ،
و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﺣﻮص و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و
اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺷﺎھﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن
ً
ﻣﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ وارد ﺷﺪن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻪ آن دو ﺷﺎھﺪی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻮاھﺪ دﯾﮕﺮی از
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی  ٤آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ  ٥آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده و از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺨﺮﯾﺞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ  ٦وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺎ اﯾﻦھﺎ ﭘﻨﺞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﮫﯽ و ﻋﻤﻮﻣﺶ ،و دو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ
ﺑﯿﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺶ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺪﯾﺚ ھﺸﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ او اﺳﺖ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم و ﺣﺞ و ھﺠﺮت ﮔﻨﺎھﺎن و ﺧﻄﺎھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .٧

» -١اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (٩٥/٥و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ا ھ .
» -٢اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (٤٦٧/٣و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ا ھ .

ّ
 -٣ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢١٧/٣و ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :ﻻﻳﺪﺧﻞ رﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﻳﻮ� ﻫﺬا ﻰﻠﻋ ﻣﻐﻴﺒﺔ اﻻوﻣﻌﻪ رﺟﻞ

او اﺛﻨﺎن« و » ّ
ﺳﺮا« در آن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺎﻣﺪه.
 -٤أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) (٢٤٢/٩و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢١٧٢و ﺗﺮﻣﺬی ) (٤٧٤/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ »اﻟﮑﺒﺮی«
اﻟﺘﺤﻔﺔ.(٣٢٠/٧) :
 -٥ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢١٧١
 -٦ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٢٤٢/٦و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٣٤٢
 -٧ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٢١

٥٢٨

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم آوردن ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد ،و ﺷﻮاھﺪ
زﯾﺎدی دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺞ ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ؛ ﺷﺎھﺪی از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس
در ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ١و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب در ﻧﺴﺎﺋﯽ  ،٢و از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس در ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻣﺎﻟﮏ ٣وﺟﻮد دارد .،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺠﺮت ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺎﻗﺒﻞ را ﭘﺎک
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮای آن در ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٤از ﻓﻀﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ رواﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻣﻌﻨﯽ آن
اﺳﺖ ،اﻣﺎ در آن اﯾﻤﺎن و اﺳﻼم را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ زﯾﺎده در ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ً
ً
اﺟﻤﺎﻋﺎ ھﺠﺮت ﮐﺎﻓﺮ ھﯿﭻ اﻋﺒﺘﺎری ﻧﺪارد ،و اﺻﻼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و ،...از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻮاھﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
ﺧﺪواﻧﺪ:
ْ
ْ
ِ� َّ ّ َ
ا� َس َنات يُذه ْ َ
﴿إ ِ َّن َ
ات﴾ ]ﻫﻮد.[۱۱۴ :
السيِئ ِ
ِ
»ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺪیھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺪی ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ ﺗﺎ آن را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻧﻮوی »در ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم«  ٥اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﻢ» :ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻧﺰد ﺗﻮاز ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ
اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﯾﺸﻪل ،ﮔﻔﺘﻢ :از ﻣﺮدان ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرش« اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻋﺎﯾﺸﻪل ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٦از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای او

 -١أﺧﺮﺟﻪ ﺗﺮﻣﺬی ) (١٧٥/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١١٥/٥
» -٢اﻟﺴﻨﻦ« ).(١١٥/٥
 -٣أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٤٤٦/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٣٥٠و ﺗﺮﻣﺬی ) (١٧٦/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ  (١١٤/٠٥و
آن را در »ﻣﻮﻃﺄ« ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
» -٤اﻟﺴﻨﻦ« ).(٢١/٦
 -٥ﯾﻌﻨﯽ» :ارﺑﻌﯿﻦ ﻧﻮوی« ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺤﮑﻢ« ) (٣٩٥/١و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را أﺧﺮﺟﻪ
ﺗﺮﻣﺬی ) (٣١٣-٣١٢/٤و ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم« ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
 -٦أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٣٨٤و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٦٦٣/٥و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« )(٣٦/٥
و ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ).(٢٢/٧
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ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در ﺣﺐ او :ﺗﺮﻣﺬی  ١از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ  .٢و اﻣﺎ در ﺗﻔﻀﯿﻞ او ﺑﺮ زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آن دو ﺷﺎھﺪ وﺟﻮد دارد :ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ اﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی  ٣آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و دوﻣﯿﻦ آﻧﮫﺎ :از
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٤آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖس در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٥از
ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎی آن ﺷﺎھﺪی وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻌﻨﻮان دوﺳﺖ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻠﯿﻞ و دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪم« ﮐﻪ ﺑﺨﺎری  ٦از
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ٧و ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ٨اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﺷﺎھﺪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ و ﺗﺮﻣﺬی  ٩آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دھﻢ :ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻋﺪه زﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدش ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺪه او
ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز اﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ را اﺑﻮداود و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ  ١٠رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮم ﻗﺮآن ﮐﻼم او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -١آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در »ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی« ) (٦٦٥-٦٦٤/٥ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ از اﻧﺲ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﺼﻨﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ! و ﺗﺮﻣﺬی ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ از اﯾﻦ وﺟﻪ از ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ« ا ھ .
 -٢در )أ( و )س( »و رواه« اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ آن از )س( اﺳﺖ.
 -٣ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (١٣٣/٧و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٢٤٤٦و ﺗﺮﻣﺬی ) (٦٦٤/٥اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٤ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (١٣٣/٧و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ )،(٢٤٣١و ﺗﺮﻣﺬی ) (٢٤٢/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »ﮐﺒﺮی«
) (١٠٢/٥اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٥ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺨﺎری در »ﻓﺘﺢ« ) (٢٢/٧و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٣٨٤اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و أﺧﺮﺟﻪ
اﻟﺘﺮﻣﺬی ،(٦٦٣/٥) :و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ).(٣٦/٥
» -٦اﻟﻔﺘﺢ« ).(٢١/٧
 -٧أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎ رﻗﻢ ) (٢٣٨٣و ﺗﺮﻣﺬی ).(٥٦٦/٥
 -٨ﺑﺎر ﻗﻢ ).(٥٣٢
» -٩اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(٥٦٦/٥
 -١٠أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (٧٣٠/٢و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (٦٧٣/٢و در ﺳﻨﺪش ﻣﻘﺎل اﺳﺖ .و در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی(
»ﻧﺴﺎﺋﯽ« اﺳﺖ ﺑﺪل از اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ!

٥٣٠

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص درﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در
آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﻇﺎھﺮ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ او ﻧﻘﺾھﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آنھﺎ را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺷﺶ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦھﺎ در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ از آنھﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ،و دو ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻢ و ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺨﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و دو ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻠﯽ از آنھﺎ ﻧﺪارم:
اوﻟﯿﻦ آنھﺎ :ﺣﺪﯾﺚ »در ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮهای ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻮدﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّﻣﺮﻇﮫﺮان رﺳﯿﺪﯾﻢ
١
زﻧﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ھﻮد ﺟﺶ ﺑﻮد«
دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﺮدم در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮش را
ﺑﺮ روی ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد«  ٢ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم،
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ در آنھﺎ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ وﺟﻮد دارد؟ و ﺷﺎھﺪی دارﻧﺪ؟
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه /او ـ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام ھﺴﺘﻨﺪ ـ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ دارد.
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮهس

ّ
ﺣﺪﯾﺚ اول :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺢ  ١ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ اﺳﺖ ،و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن اﺟﻤﺎع
وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎﺋﺪه ﺑﻌﺪ از آن
ﻧﺎزل ﺷﺪه در آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١أﺧﺮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ در»اﻟﮑﺒﺮی« ) (٤٠٠/٥و ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ھﻮدﺟﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ آﻣﺪ ﻣﺮدم وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺎ او وارد ﺷﺪﯾﻢ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪاس در اﯾﻦ
ﻣﮑﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻼغ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮐﻼﻏﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺎر و دو ﺗﺎ
ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاس ﻓﺮﻣﻮد » :زﻧﺎن داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﮐﻼغ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن آن ﺗﻌﺪاد ﮐﻼغ اﺳﺖ«.
 -٢و ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ او را دﯾﺪ ،ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮدم :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ ﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻢ را دﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد » :ای ﻣﺮدم! ﭼﺮا ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﻤﯽآورﯾﺪ!
ﭼﺮا ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﻣﺮد رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ!« ا ھ .
ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ) (٨٢-٨١/٥اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ از اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٣١

و ﻓﻘﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺴﺢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﺋﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺋﺪه ﺑﻮده ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﺮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻠﻤﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ  ٢اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ از ﻃﺮق زﯾﺎدی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺎری  ٤و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از
ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻮداود  ٥و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص  ٦و ﻣﺴﻠﻢ و
اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺑﻼل  ،٧و ﺗﺮﻣﺬی از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ٨و ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﺋﯽ از
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻣﯿﻪ  ٩و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از ﺑﺮﯾﺪه  ١٠و ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی از ھﻔﺘﺎد ﺻﺤﺎﺑﻪ  ١١اﯾﻦ را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺟﻮراب از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻐﯿﺮه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺒﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی  ١٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺎھﺪی از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ  ١٣دارد،
وھﻤﻨﯿﻄﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻐﯿﺮه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ  .١٤و اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺬی  ١٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

٣

 -١در )س( )ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ (...ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺨﺎری ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ) .اﻟﻔﺘﺢ( )١
 (٣٦٧ /و ﻣﺴﻠﻢ رﻗﻢ ).(٢٧٣
 -٢ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯽآﯾﺪ.
 -٣در )س( )اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺻﺤﺘﺶ  (...و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،در )أ( و )ی(.
 -٤أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٥٨٩/١وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٧٢و اﺑﻮداود ) ،(١٠٧/١و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(١٥٥/١و
ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٨١/١
 -٥در )أ( و )ی( ﺑﻪ اﺑﻮداود ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺣﺪﯾﺚ در آن ﻧﯿﺴﺖ »ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف« ).(٣٠١/٣
 -٦أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) (٣٦٥/١و ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ« )،(٣٦/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٨٢/١
 -٧أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٧٥و ﺗﺮﻣﺬی ک ) (١٧٢/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٧٦/١و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (١٨٦/١و ﺑﻪ
اﺑﻮداود ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ» ،ﺗﺤﻔﺔ ااﻷﺷﺮاف« ).(١١٢/٢
» -٨اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (١٧٣-١٧٢/١و اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ.
 -٩أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٦٨/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(٨١/١
 -١٠أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(١٠٨/١و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(١١٥-١١٤/٥و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ« ا ھ .
» -١١ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ« ).(٨٤/١
 -١٢اﺑﻮداود ) ،(١١٣/١و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی« ) (٢٨٤/١و  ...از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻼم
ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 -١٣اﺑﻮداود ) (١١٣/١ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﺘﺼﻞ و ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ« و أﺧﺮﺟﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ در
ﮐﺒﺮی ).(٢٨٥/١
 -١٤أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (١١٦/١و ﺗﺮﻣﺬی ) (١٦٢/١و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(١٨٢/١
» -١٥اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(١٦٣/١

٥٣٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮزﻋﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺎری[ از ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺆال
ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
٢
١
ﺣﺪﯾﺚ دوم :ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﺑﭽﻪ اﺳﺖ و ﺷﻮاھﺪی ھﻢ دارد؛ اﺑﻮداود از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮫﯽ
ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و از ﻋﻄﺎء ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ و ﺗﺮﻣﺬی  ٣از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و
ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺄ«  ٤از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﻮف و ﺑﺨﺎری  ٥از ﺣﺴﻦ
ً
ﺑﺼﺮی ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﯿﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﺑﻮداود  ٦از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ:
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ« ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻋﻄﺎء و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮫﯽ ﮐﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ،و ﻣﺜﺒﺖ  ٧ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ،
و ﺣﮑﻢ رواﯾﺖ آن و ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻪ رواﯾﺖ آن ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و در
رﻓﻊ و وﻗﻒ آن اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم :ﺣﺪﯾﺚ »ﻋﻤﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺷﮫﺮھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد« اﺧﺮﺟﻪ
ﺑﺨﺎری  ٨و در آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﮔﻔﺖ ٩ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ج ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر
 -١أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (٥٢٣/٣و ﺗﺮﻣﺬی  (٣٥٠/٠٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٥٦/٤و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(٤٨٣/١
» -٢اﻟﺴﻨﻦ« ).(٥٢٩/٣
» -٣اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(٣٥٠/٣
.(٢٢٨/١) -٤
» -٥اﻟﻔﺘﺢ« ).(٢٥٨/٣
» -٦اﻟﺴﻨﻦ« ).(٥٢٨/٣
 -٧ﺑﯿﮫﻘﯽ در »ﮐﺒﺮی« ) (٩/٤ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺳﻞ ّﺑﮫﯽ و ﻋﻄﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ آﺛﺎر ھﺮ
ً
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺳﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﯿﻞ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،واﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از
رواﯾﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﻘﺼﻮد او از ﻣﻮﺻﻮل :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،واﺑﺮاھﯿﻢ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﻋﻤﺮش ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺎه ﺑﻮد ،و ﮔﻔﺖ» :در ﺑﮫﺸﺖ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ
ﮐﻪ رﺿﺎع او را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ او ﺻﺪﯾﻖ اﺳﺖ« و در ﺳﻨﺪش ﺟﺎﺑﺮ ﺟﻌﻔﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ ،و در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ را ﻣﻨﺬری در »ﻣﺨﺘﺼﺮش«
) (٣٢٤/٤ذﮐﺮ ﮐﺮده.
» -٨اﻟﻔﺘﺢ« ).(٢٩٨/٦
 -٩ﺧﻄﺎب ﻣﻐﯿﺮهس ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐ ﮐﺴﺮی ،در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺖھﺎی )ﺑﻨﺪار( آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٣٣

داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ« و
١

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف درﺑﺎره ﻣﺠﻮس» /ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﮐﺘﺎب رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ«
ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ اﺳﺖ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن
ﮐﺴﺮی ﻣﺠﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﺎھﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه.
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎرم :ﻧﮫﯽ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن آزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ٢از او رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ٤رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
٥
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻋﻤﺎﻣﻪ را از او
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﺑﻮداود از ﺛﻮﺑﺎن و اﻧﺲ  ٦و اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از
ﺑﻼل  ٧رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در »اﻟﻤﻨﺘﻔﯽ«  ٨اﯾﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺸﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮداود  ٩رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺷﻮاھﺪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺑﻊ :ﺑﺨﺎری وﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ١٠ﺣﺪﯾﺚ» :ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﻓﻮت اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﺴﻮف
ﮐﺮد« از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺴﻮف در روزی ﮐﻪ ﻓﻮت  ١١ﮐﺮد؛ ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و
 -١ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ.
 -٢أﺧﺮﺟﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ در » اﻟﮑﺒﺮی« ) (٤٨٨/٥و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(١١٨٣/٢
و ﺑﻮﺻﯿﺮی در »ﻣﺼﺒﺎح زﺟﺎﺟﻪ« ) (٢٣٠/٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و رﺟﺎﻟﺶ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ھﺴﺘﺪ ...و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ،و ﺑﺮای آن ﺷﺎھﺪی از ﺣﺬﯾﻔﻪ و ...
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ« ا ھ .
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :درﺳﻨﺪش ﺷﺮﮐﯽ ﻗﺎﺿﯽ وﺟﻮد دارد ،و ﺑﻌﺪ از ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت اﺧﺘﻼل
رواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
 -٣أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(٢٦٦/١٠و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٠٨٥و اﺑﻮداود ) ،(٣٤٥/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).٢٠٨٩/٨
» -٤اﻟﺴﻨﻦ« ).(٢٠٨/٨
 -٥أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٨٢/٢٧٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٧٤/١و ﺗﺮﻣﺬی ) (١٧٠/١و اﺑﻮداود ).(١٠٤/١
» -٦اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٠٢-١٠١/١
 -٧أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ) ،(١٢/٦و اﺑﻮداود ).(١٠٦/١
 -٨ﺑﺎ »ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر« ).(٢١٣/١
» -٩اﻟﺴﻨﻦ« ).(٧٥٩-٧٥٨/٣
 -١٠أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« )،(٦١٢/٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٩١٥و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ).(٥٦٧/١
 -١١در )ی( و )س( »اﺑﺮاھﯿﻢ« اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٥٣٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺟﺎﺑﺮ  ١رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﺖ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
٢
ﺣﺪﯾﺚ ھﺸﺘﻢ :اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی ﺣﺪﯾﺚ» :ﺗﺮک ﺗﺸﮫﺪ وﺳﻂ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺠﺪه ﺳﮫﻮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن آن« از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺮای او ﺷﺎھﺪی از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺤﻨﯿﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺎری  ٣و ﻣﺴﻠﻢ و
ﻣﺎﻟﮏ و اھﻞ ﺳﻨﻦ :ﺑﺠﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ در رواﯾﺖ او اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺠﺪه ﺳﮫﻮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻼم دادن اﺳﺖ و
٤
ﺑﺮای آن ﺷﻮاھﺪی :از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺑﺤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞ آن ﮔﺬﺷﺖ ،و از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ
ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده و از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ اﺑﻮداود  ٥رواﯾﺖ ﮐﺮده و از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ
ﺧﺪری  ٦ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺎﻟﮏ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و از
٨
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ٧ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ وﺟﻮد دارد و اﺑﻮداود
]ﺑﻌﺪ از رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﯿﺮه اﻧﺠﺎم داده اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ھﻢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ،و ﺿﺤﺎک،
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮی داده و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ«
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﻢ ٩ :ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﻪ اﻣﻮات دﺷﻨﺎم ﻧﺪھﯿﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و اﺑﻮداود و
ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ  ١و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ٢رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -١أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٩٥٤و اﺑﻮداود ) ،(٦٩٦/٢و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی«.(٥٧٨-٥٧٣/١) ،
 -٢أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود  (٦٢٩/٠١و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٢٠١/٢و ﻗﺎل »اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ا ھ .
 -٣أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (١١١/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٥٧٠و اﺑﻮداود ) (٦٢٦/١و ﺗﺮﻣﺬی ) (٢٣٥/٢و
ﻧﺴﺎﺋﯽ ) ،(١٩/٣و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (٣٨١/١و ﻗﻮل ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺠﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ
اﻋﻠﻢ ،و أﺧﺮﺟﻪ :ﻣﺎﻟﮏ در »اﻟﻤﺆﻃﺄ« ).(٩٦/١
» -٤اﻟﺠﺎﻣﻊ« ) (٢٤١-٢٤٠/٢و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮداود ).(٦٣٠/١
» -٥اﻟﺴﻨﻦ« ).(٦٢٣/١
-٦أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٥٧١و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) ،(٢٧/٣و ﺗﺮﻣﺬی ) (٢٤٣/٢و اﺑﻮداود ) (٦٢١/١و در ﻣﻮﻃﺄ
رواﯾﺖ ﻟﯿﺜﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ.
» -٧اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(٢٤٥-٢٤٤/٢
» -٨اﻟﺴﻨﻦ« ).(٦٣٠/١
 -٩در )س( »اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ« اﺳﺖ! ﮐﻪ ﺧﻄﺎ اﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ أﺧﺮﺟﻪ ﺗﺮﻣﺬی
)» ،(٣١٠/٤ﺗﺤﻔﺔ اﻻﺷﺮاف« ).(٤٧٨-٤٧٧/٨
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ﺣﺪﯾﺚ دھﻢ :اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از او  ٣رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﺧﺖ ﻗﻮ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ادرار ﻣﯽﮐﺮد«
و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﺣﺬﯾﻔﻪ  ٤رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎزدھﻢ» ٥ :ﯾﮏ ﺟﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﺒﺪ اﺳﺖ«  ٦و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ٧رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ دوازدھﻢ :اﺑﯽ داود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ٨اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :اﻣﺎم در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه
دوﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ« را
از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻮداود از اﺑﻮھﺮﯾﺮه  ٩رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺰدھﻢ :ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ١٠اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ھﺮ ﮐﺲ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺴﻮنھﺎی )رﻗﯿﻪ( ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﺷﻮد از ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ دور اﺳﺖ« را از او
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺑﻮداود ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﻟﻔﻆ  ١١آن را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص ،وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ

 -١أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٠٤/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٥٣/٤و اﺑﻮداود آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﮑﺮده ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
»اﻟﺘﺤﻔﻪ« ).(٢٩٣/١٢
 -٢آن را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻒ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣از )س( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ).(١١١/١
 -٤أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٣٩١/١وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(٢٧٣اﺑﻮداود ) (٢٧/١و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(١٩/١و
ﻧﺴﺎﺋﯽ ،(٢٥/١) :اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(١١١/١
 -٥در )س( »ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«! و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﺨﺎری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ! و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺎری و اﺑﻮداود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﺆال ﻋﻤﺮ اﺳﺖ از ﺳﻘﻂ ﮐﺮدن زن ،ﻣﻐﯿﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺣﮑﻢ
داد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﯾﮏ ﻋﺒﺪ آزاد ﮔﺮدد.
 -٦أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(١٦٨٢و اﺑﻮداود ) (٦٧٩/٤و ﺗﺮﻣﺬی ) (١٧/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٤٩/٨و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
).(٨٨٢/٢
 -٧أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﻮح« ) (٢٥٧/١٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(١٦٨١و ﺗﺮﻣﺬی ).(١٦/٤
 -٨أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(٤١٠-٤٠٩/١و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(٤٥٩/١
 -٩أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (٦١١/١و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(٤٥٨/١
 -١٠أﺧﺮﺟﻪ ﺗﺮﻣﺬی ) (٣٤٤/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ) ،(٣٧٨/٤و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )(١١٥٤/٢
و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ« ا ھ .
» -١١اﻟﺴﻨﻦ« ).(٢٢٢٤-٢١٣/٤
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ،١و ﻣﺴﻠﻢ از
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ  ٢رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ً
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎردھﻢ» :ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﺪا ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ
را در ﺟﮫﻨﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ« ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی  ٣از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ از ذﮐﺮ ﺷﻮاھﺪ اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ» :آﻧﮑﻪ ﺑﺮ وی ﻧﻮﺣﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻮﺣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺷﻮد در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻋﺬاب ﻣﯽﮔﺮدد«
و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد :ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب  ٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ  ٥و ﺗﺮﻣﺬی از
ً
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ  ،٦و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ،و ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺟﯿﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدم.
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ» :ﻓﺮض ﺟﺪ اﺳﺖ« و ﺑﺨﺎری  ٧و اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی  ٨آن را از ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ و ﺗﺮﻣﺬی  ٩از اﺑﻮﻣﺴﻌﻮد  ١٠و اﺑﻮداود  ١١از ﺑﺮﯾﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع
وﺟﻮد دارد.
ﺣﺪﯾﺚ ھﻔﺪھﻢ] :ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  ١٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاس درﺑﺎره رﺟﺎل ﺳﺆال ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺎ او ﺑﮫﺸﺖ و آﺗﺶ اﺳﺖ ،و او

 -١أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٢٢٢/١٠و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٢٠و ﺗﺮﻣﺬی ).(٥٤٤/٤
 -٢ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢١٨
 -٣أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(١٩١/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٩٣٣و ﺗﺮﻣﺬی ).(٣٢٥/٣
 -٤أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری»اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(١٩١/٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٩٢٧و ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٣٢٦/٣و ﻧﺴﺎﺋﯽ ).(١٦/٤
» -٥اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٧/٤
» -٦ﺟﺎﻣﻊ« ).(٣٢٦/٣
 -٧ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ در »اﺻﻮل« ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ »ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف« ).(٤٨٨/٨
ً
 -٨أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(٣١٦/٣ﺗﺮﻣﺬی ) ،(٣٦٤/٤و أﺧﺮﺟﻪ اﯾﻀﺎ ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ) (٧٣/٤و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ ).(٩١٠/٢
» -٩ﺗﺮﻣﺬی« ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ از )س(.
» -١٠اﻟﺠﺎﻣﻊ« ).(٣٦٧/٤
» -١١اﻟﺴﻨﻦ« ).(٣٧١/٣
 -١٢از )س( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه.
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ﮔﻔﺖ :او ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﺑﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ«  ١و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد و ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎرﺿﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﺣﺎدﯾﺚ »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ« و ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ آنھﺎ را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﺗﺶ آن ﺑﮫﺸﺖ و آب آن آﺗﺶ
اﺳﺖ«  ٢ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن آنھﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ رﺟﺎل ﺑﮫﺸﺖ و آﺗﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدم ]ھﺮ ﭼﻨﺪ در آن اﺣﮑﺎم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ[ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ،ﮐﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ را
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد  ،٣و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
ﺣﺪﯾﺚ ھﯿﺠﺪھﻢ :ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری  ٤اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ھﻤﯿﺸﻪ اﻓﺮادی از اﻣﺘﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﻏﺎﻟﺐ ھﺴﺘﻨﺪ«  ٥و
ﺷﻮاھﺪ آن در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪ  ٦ﻧﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮزدھﻢ» :دﯾﻪ زن را ﻋﺼﺒﻪاش ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش از او ارث ﻣﯽﺑﺮد«
ﮐﻪ اﺑﻮداود  ٧از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺮای آن ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻪ
ﮔﺮوھﯽ ﺑﺠﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ٨از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﯾﻪ آن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺳﻞ در »ﻣﻮﻃﺄ«  ٩و
ﻧﺴﺎﺋﯽ  ١٠رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ١ﮐﻪ در »ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داود« و ﻧﺴﺎﺋﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -١أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »اﻟﻔﺘﺢ« ) . (٩٦/١٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٢٩٣٩

 -٢در )س( »وﺟﻨﺘﺔ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺼﻨﻒ ﻟﻔﻆ » ﹼ
إن ﻧﺎره ﺟﻨﺔ ،و ﺟﻨﺔ ﻧﺎر« ﯾﺎ »إﹺ ﱠن ﻧﺎره ﻣﺎء ،و ﻣﺎءه

ﻧﺎر« ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ھﺮ دو ﻟﻔﻆ در »ﻓﺘﺢ« ) ،(٩٧/١٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٩٣٤ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

» -٣اﻟﻔﺘﺢ« ).(١٠٠-٩٩/١٣
 -٤از )س( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -٥أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٣٠٦/١٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٩٢١
) -٦ص.(٥٢٥-٥٢٤/
» -٧اﻟﻤﺮاﺳﯿﻞ« )ص.(١٥٩/
 -٨أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(٢٦٣/١٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) ،(١٦٨١اﺑﻮداود ) ،(٧٠٣/٤و ﺗﺮﻣﺬی ) (٣٧١/٤و
»ﻧﺴﺎﯾﯽ« ).(٤٧/٨
.(٨٥٤/٢) -٩
» -١٠اﻟﺴﻨﻦ« ).(٤٩/٨
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ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺘﻢ» :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﺗﺶ آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ وﺿﻮ ﻧﻤﯽﺷﻮد« ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ و
اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ  ٢از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای آن ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  ٣و
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻣﯿﻪ  ،٤و ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ  ٥ﮐﻪ ﺑﺨﺎری  ٦و ﻣﺴﻠﻢ  ٧و ...از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از اﺑﯽ راﻓﻊ
٨
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺟﺎﺑﺮ ﮐﻪ اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ] :ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[  ٩اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :آﯾﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ از ﻏﯿﺮت
ﺳﻌﺪ؟ او ﻓﺮد ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ« را از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در آن» :ھﯿﭻ ﻓﺮدی
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮتﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ«  ١٠ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﻔﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﺎﯾﺸﻪ  ١١در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ« رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و دوم :ﺣﺪﯾﺚ :ﻧﮫﯽ از وارد ﺷﺪن ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎز
١٢
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ
١٣
و ﺷﻮاھﺪ آن در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم :ﺣﺪﯾﺚ» :ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮار اﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﺟﻨﺎزه و ﭘﯿﺎده از
ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ«  ،١و در اﯾﻦ دو وﺟﻪ وﺟﻮد دارد:
 -١أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(٦٩٨/٤و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« ).(٢١٩-٢١٨/٤
 -٢أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(١٣٢/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ در »اﻟﮑﺒﺮی« )(١٥٣/٤
و اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﻨﺼﻒ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده» ،ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف« ).(٤٩٢/٨
 -٣أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(٣٧١/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٣٥٤
 -٤أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٣٧٢/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٣٥٥
 -٥أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٣٧٣/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٣٥٦
 -٦ﺑﺎر ﻗﻢ ).(٣٥٧
.(٢٧/١)-٧
 -٨أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) ،(١٣٣/١و ﺗﺮﻣﺬی ).(١١٦/١
 -٩از )س( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١٠أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(١٨١/١٢و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(١٤١٨
 -١١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎ »ﻗﻞ ھﻮ اﻟﻠﻪ« ﺧﺎﺗﻤﻪ داده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»از او ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟« از او ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ :ﭼﻮن ﺻﻔﺖ
رﺣﻤﻦ اﺳﺖ .أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری در »ﻓﺘﺢ« ) (٣٦٠/١٣و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ).(٨١٣
 -١٢أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ).(١٧٢/٤
) -١٣ص.(٥٣٤/

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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وﺟﻪ اول :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﻼل ﮐﺮدن ﺣﺮام و ﺣﺮام ﮐﺮدن ﺣﻼل ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ
درﺑﺎره آداب ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه اﺳﺖ.
وﺟﻪ دوم :از ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﺳﮑﻦ[ آن را
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻐﯿﺮه اﯾﻦ را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺠﺘﮫﺪ اﺑﻮ وﻟﯿﺪ ﻣﺎﻟﮑﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮫﺪ«  ٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ...از
اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﭘﺸﺖ ﺟﻨﺎزه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺶ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ» :اﺣﺎدﯾﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ آنھﺎ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ آنھﺎ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ«.
و اﻣﺎم اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ  ٣و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ  ٤ﮐﻪ ھﺮ دو ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﺬھﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺿﻌﻒ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﺑﺎب اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮاﺳﯿﻞ زھﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﺣﻔﺎظ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻠﺢ آنھﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺑﺎره اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاری؟
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﯿﺨﺎن ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﮐﺘﺎب آنھﺎ
از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در آن دو ﺗﺎ ﻧﺎدر اﺳﺖ ،و
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮاھﺪی را ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﻪ و اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ آنھﺎ اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ در »ﺻﺤﯿﺢ«
و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آنھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه را ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ  ٥اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ھﻢ در دﻓﻊ اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺷﺎھﺪی اﺳﺖ از
اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد او ،و ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ
اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد.

 -١و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ دوم از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮهس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞ آن در )ص (٥٥٨/ﮔﺬﺷﺖ.
 (٢٧٤/١) -٢و ﻧﺎم ﮐﺘﺎب »ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮫﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ اﺳﺖ«.
 -٣ﺑﻪ »ﺗﻤﮫﯿﺪ« ک) (١٠٠-١٢٨٣ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
» -٤اﻟﻘﺒﺲ« ) (٤٤٣/٢در ﺷﺮح ﻣﻮﻃﺄ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ.
 -٥ﻣﺴﺘﺪرک ) (٣٦٣/١و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻹﺳﻨﺎد ﻋﻠﯽ ﺷﺮط اﻟﺒﺨﺎری.(...
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ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم :ﺣﺪﯾﺚ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯽرﻓﺖ دور ﻣﯽﺷﺪ«
ﮐﻪ اھﻞ »اﻟﺴﻨﻦ«  ١ﺑﺠﺰ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻗﺮا  ٢رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ از رواﯾﺖھﺎی
ﻣﻐﯿﺮه ،ھﺮ دو در اول ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﺎء اوام«  ٣از ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺪﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ آن
ھﺮ دو را ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی
ﺑﺠﺰ اﯾﻦ دو ﺗﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!!
و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻮد از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه درﺑﺎره ﺣﻼل و ﺣﺮام ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آنھﺎ
اﻃﻼع داﺷﺘﻢ ،و ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ در
ﺳﻨﺪﺷﺎن ﺿﻌﻒ وﺟﻮد دارد ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از او در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ« رواﯾﺖ ﺷﺪ دوازده ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﺎ از آنھﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آنھﺎ ﺑﺨﺎری ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺴﻠﻢ دو
ﺣﺪﯾﺚ  ٤را از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
آنھﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاھﺐ ﮐﻼم او ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪای
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺼﻢ ھﻢ در آن ﺷﺒﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻋﻠﻢ.
ﻧﻘﺾ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﺮض در ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم

ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻪھﺎی ﮐﺎﻓﺮان و اﺷﮑﺎﻻت اھﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ
و ﺟﺒﺮﯾﻪ ﻣﺘﻤﺮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺮاد ﮔﺮدد ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺰ ﺣﯿﻠﻪ از دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺲ؟ آﺧﺮ ﺑﺤﺜﯽ
ﻣﯽآورد.

 -١أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (١٤/١و ﺗﺮﻣﺬی ) (٣١/١و ﻧﺴﺎﺋﯽ  (١٨/١) :و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(١٢٠/١
و ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« ا ھ و اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﺼﻨﻒ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺠﺰ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ،و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ» ،ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺷﺮاف« ).(٤٩٩/٨
» -٢اﻟﺴﻨﻦ« ).(١٨-١٧/١
و در )س( ﻗﺮاده واﻗﻊ ﺷﺪه و آن اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
 -٣ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﮔﺬﺷﺖ.
 -٤در )س( ﺗﺴﻌﻪ اﺳﺖ! ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٤١

ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اھﻞ ﮐﻔﺮ ﻓﻘﻂ دو راه دارﻧﺪ :ﯾﺎ ﻓﻘﻂ از ﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ
ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ اﺷﮑﺎل وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﺳﻼم را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ .و اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول :اﯾﻦ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻮاب آنھﺎ ﭼﻨﺪ
وﺟﻪ دارد.
وﺟﻪ اول :ﻣﺎ ﺑﻪ اھﻞ ﮐﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟ وﻗﺘﯽ آنھﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ:
ادلھﺎی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻼﻣﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺷﺒﻪ ﺿﻌﯿﻒ وﺧﯿﺎﻻت واھﯽ اﺳﺖ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ درﺑﺎره آنھﺎ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل و ﻧﺰاع وﺧﺼﻮﻣﺖ آنھﺎ ﻣﯽدھﯿﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻣﺎﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻧﺰد ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدن دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ آنھﺎ دﺷﻤﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻗﺒﻞ از اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدن
دﻻﯾﻞ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻗﺒﯿﺢ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آنھﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﮐﺮده ]ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ دﻻﯾﻠﯽ را ﺑﺮای
آنھﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ[ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ داده ،و ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ و زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺑﯿﻤﺮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺗﻌﺬﯾﺐ دھﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺠﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﮐﺮده از اﻗﺮار ﺑﻪ اﺳﻼم ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را
ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﻮی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻠﮑﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮد ،و او در اﻓﻌﺎل و اﻗﻮاﻟﺶ اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ،اﻣﺎ اﻓﻌﺎل او آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﭼﻮن
او ﻗﺒﻞ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺟﻨﮕﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
آنھﺎﺳﺖ ﻗﺒﻞ از دﻋﻮت ،و ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از دﻋﻮت ھﻢ در آﺧﺮ
اﻣﺮ ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﮐﻼم او :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﺠﺰ ﭘﺮوردﮔﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد«  ١و

ً
 -١ﻗﺒﻼ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬﺷﺖ.

٥٤٢

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ٌ َ ُ ّ َ َ
ِ� ق ْو ٍ� ها ٍد] ﴾٧اﻟﺮﻋﺪ.[۷ :
﴿إِ�ما �نت منذِر ول ِ
»ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ھﺸﺪار دھﻨﺪه ھﺴﺘﯽ ،و ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺮدم ھﺪاﯾﺖ دھﻨﺪهای وﺟﻮد دارد«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﻌﻈﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
غ ال ْ ُمب ُ
�] ﴾١٧ﯾﺲ.[۱۷ :
﴿وما علينا إِ� ا��
ِ
»و ﻣﺎ ھﯿﭻ وﻇﯿﻔﻪای ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺠﺰ ﺗﺒﻠﯿﻎ روﺷﻨﮕﺮی«.
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺟﻮاب :اھﻞ ﮐﻼم ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﻗﺒﻞ از ﻣﻨﺎﻇﺮه و در ﺧﻼل آن
ﻣﻌﺬور ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اوﻟﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در دﯾﻦ ﺑﺎﻟﺒﺪاھﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮ آن
اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ھﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ
از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﺎد آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از آن ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ آنھﺎ
اھﻞ ﻋﻨﺎد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻋﺬر داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﻋﺬاب داﺷﺘﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و واﻗﻊ
ھﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮدش ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ
از ﻣﻨﺎﻇﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ آنھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .و او در اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺬر
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم

و در »ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری«  ١ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺎ أﺣﺪ أﺣﺐ إﻴﻟﻪ
اﻟﻌﺬر ﻣﻦ اﷲ ,ﻣﻦ أﺟﻞ ذلﻚ أرﺳﻞ ّ
الﺮﺳﻞ«.

»ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺬار را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ«.

» -١اﻟﻔﺘﺢ« ) ،(٤١١/١٣وﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٤٩٩از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪس.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٤٣

وﺟﻪ دوم :ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻔﺎر درﺑﺎره ﺛﺒﻮت اﺳﻼم از ﻣﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺼﺎف و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺳﻼم از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺠﺰات
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ذﮐﺮ
ادلھﺎی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ذﮐﺮ ﮐﺮدن
ادلھﺎی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﺤﺖ آنھﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ،و
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم؛ اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺖ اﺳﻼم را در ﻗﻠﻮب ﮐﺎﻓﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ
ادلھﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﻧﻪ ﺑﺎ ادﻟﻪ ﺳﻠﻒ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﮐﻔﺎر ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن ﻋﻠﻢ را ﺑﺮای آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،و ھﺮ
دو ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
دﺳﺘﻮر دھﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﻘﻞھﺎی ﺳﻠﯿﻢ و ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده اﺳﺖ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ،
و ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻘﻞ و ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﺎﻗﻼن ﻣﻨﺼﻒ
ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آنھﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ َ ُ َ
َ َ َّ
ون ل َّ
ا�ِ ُح َّج ٌة َ� ْع َد ُّ
ِلن ِ
الر ُس ِل﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۶۵ :
اس �
﴿�ِ � ي�
»ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﭘﺲ از ]ارﺳﺎل[ رﺳﻮﻻن ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﺣﺠﺘﯽ ]در ﻣﯿﺎن[ ﻧﺒﺎﺷﺪ«
و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﻋﻘﻞ و ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻣﺎ در اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻪ آن اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎ آن ھﻢ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎد ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ در
اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﺘﯽ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺤﻀﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮای ﻋﺎﻣﯽ
ﻓﺘﻮی دھﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻋﻘﻞ اﺳﻼم را ﺑﺮای ﮐﻔﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ
ً
وﺟﻮد ﻋﻘﻞ ،و اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ :در ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی
را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﻼم دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :ﺷﻤﺎ
دروﻏﮕﻮی ﻣﻌﺎﻧﺪی ھﺴﺘﯿﺪ« ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اھﻞ ﮐﻼم ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺎﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ
]ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن از اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻧﺪارﯾﻢ[ ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ْ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ُ
ا� َّجة ا�َال ِغة﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۴۹ :
﴿قل فل ِلهِ

٥٤٤

ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ً
و ﻗﺮآن ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال را ﺻﺮﯾﺤﺎ داده اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ ّ َ ْ َ َّ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ْ
اب إِ� م ِْن َ�ع ِد َما
ا�س�م وما اختلف ا�ِين أوتوا الكِت
﴿إِن ا�ِين عِند ا�ِ ِ
ْ
َ ْ
َ َ ُ ْ ْ ْ
ُْ
َّ
َْ
َ
َ
ا�ِ فَإ َّن َّ َ
ا� َ ُ
اب ١٩فإِن
ات
ج
اءه ُم العِل ُم َ�غ ًيا بَين ُه ْم َوم ْن يَ�ف ْر بِآيَ ِ
��ع ا� ِس ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ ُّ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ
اب َو ْا� ّم ِّي َ
ِين أوتُوا الْك َِت َ
� ِ َّ�ِ َو َمن َّا� َب َعن َوقُ ْل ل َِّ� َ
جَِ
�
حاجوك �قل أسلمت و
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ ٌ ْ
� بِال ِع َبا ِد﴾٢٠
أأسلمتم فإِن أسلموا �ق ِد اهتدوا �ن تولوا فإِ�ما عليك ا��غ وا� ب ِص
]آل ﻋﻤﺮان.[۲۰-۱۹ :
»ﺑﯽﮔﻤﺎن دﯾﻦ ّ
]ﺣﻖ[ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﻼم اﺳﺖ .و اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﻠﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ]آن ھﻢ[ از روی رﺷﮏ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ،اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آﯾﺎت ﺧﺪا
ﮐﻔﺮ ورزد ]ﺑﺪاﻧﺪ[ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ زود ﺷﻤﺎر اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺣﺘﺠﺎج ورزﻧﺪ ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ از دل و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪام
و آن ﮐﺲ ]ﻧﯿﺰ[ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ]ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد[ و ﺑﻪ اھﻞ ﮐﺘﺎب و ّاﻣﯽھﺎ ﺑﮕﻮ :آﯾﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ]ﺑﺪاﻧﻨﺪ[ ﮐﻪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .و اﮔﺮ روی
ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ]ﻋﮫﺪه[ ﺗﻮ ﺗﻨﮫﺎ رﺳﺎﻧﺪن ]ﭘﯿﺎم اﻟﮫﯽ[ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﻪ ]ﺣﺎل[ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ«.
و اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺰی را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺠﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻨﺪذھﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ،و
ادﻟﻪ را ﺑﺪون ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﯿﻢ.
و ﺟﻮاب آنھﺎ از ﭼﻨﺪ وﺟﻪ اﺳﺖ:

وﺟﻪ اول :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻃﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﭼﯿﺰی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻮد و
ً
ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﮔﺮدد ﻗﻄﻌﺎ آن را اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﮑﺎن آن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ ذھﻨﯽ آن ﻓﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺰد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻘﯿﺪ را در اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﻤﯿﺰ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﻮم ﺿﺮوری دﯾﻦ ﻣﻄﻠﻊ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آن
ﻣﯽﺷﻮد از ﻇﻦ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﻌﺒﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺆﯾﺪ
زﯾﺪﯾﻪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ.
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وﺟﻪ دوم :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ادﻟﻪ ﻣﺤﻘﻖ را ]ﻧﯿﺰ[ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪ ذھﻨﯽ زﯾﺎد
ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای آنھﺎ دارﯾﺪ ﺟﻮاب ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :ادﻟﻪ
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ
ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﺎ ھﻢ درﺑﺎره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﻘﻞ و ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی دارﯾﻢ.
وﺟﻪ ﺳﻮم :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﺎھﻼن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آنھﺎ اﻃﻼع دارﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻨﺪذھﻨﺎن ﮐﺎﻓﺮ
ھﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از آنھﺎ ادﻟﻪ دﻗﯿﻘﯽ ]ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﮐﻼم ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
آنھﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ[ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ھﻮﺷﯿﺎران ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ آن اﻃﻼع دارﻧﺪ از آنھﺎ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
و ھﻮﺷﯿﺎران ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﺠﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎد دھﯿﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎ آن را ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﯿﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
دﻋﻮت ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ اﺳﻼم:

وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل  ١اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ از ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺎ
دﻟﯿﻞ و ﻣﻮﻋﻈﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻧﺪازه ﻗﻮه ﻋﻘﻞ و ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻨﻄﻖ آنھﺎ ،از ﻣﺘﮑﻠﻢ ﯾﺎ
ﻣﺤﺪث ﯾﺎ ﻋﺎﻣﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﮐﻼم ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﮐﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دلھﺎی ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آنھﺎ
ذھﻦ روﺷﻦ ،و ﺣﺴﻦ ﻓﮫﻢ و ھﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ درﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻮم ﻣﺸﮑﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻓﻄﺮی آنھﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ھﻢ
اﺑﺘﮑﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻓﺮان را اﻟﺰام ﮐﻨﺪ و
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻪ واﺟﺐ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای وﺟﻮب آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ
ﺧﻮف وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﺿﺮر ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ
در )وھﻢ دوازدھﻢ( ﮔﺬﺷﺖ.
 -١ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻮاب ﻣﻌﺘﺮض )ص.(٥٧٢،٥٧٠/
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎء واﺟﺐ اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ رواﯾﺖھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاب آنھﺎ را از ﭼﻨﺪ
وﺟﻪ داد،
وﺟﻪ اول :ﻣﺮاد از آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﺠﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده اﺳﺖ .از اﺣﮑﺎم ﻓﺮوع و ارﮐﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯿﻪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﻪ را در آن ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ آن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻼم
اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻋﺎده آن واﺟﺐ
اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهای ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن دوﺑﺎره
آنھﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺼﻢ ﺑﯿﺎن
ﮔﺮدﯾﺪه اﻣﺎ ﺻﺤﺖ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ اﻋﺎده ﻧﮕﺮدد ،ﭼﻮن او ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ آ ﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺖ
اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼن ﮐﺮده ،ﭘﺲ ﺑﺎﺧﺒﺮ او ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر
اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آن از ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻏﺎﯾﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎھﻞ آ ﮔﺎه ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺻﺤﯿﺤﯽ
اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ،و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻤﻮم ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺎس ﻇﻦ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ!
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺸﻐﻮل ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺗﻌﻠﯿﻢ آن ﻧﺒﻮده

وﺟﻪ دوم :ﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻮمھﺎ را ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﭼﻮن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻗﻼن آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪ وآﻧﭽﻪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﺮد ،و ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻠﯿﻎﺗﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره وﻇﯿﻔﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
غ ال ْ ُمب ُ
�] ﴾١٧ﯾﺲ.[۱۷ :
﴿وما علينا إِ� ا��
ِ
»وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ«.
و ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن وارث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻨﺪ ،و اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ وارث ﻋﻠﻮم ﻧﺒﻮی
را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﺎ
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آنھﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ آنھﺎ را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از دﻋﻮت ھﻢ ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﺷﺒﻪھﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﻓﻼﺳﻔﻪ را ﺑﺮای
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ادﻟﻪ
ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﻮاب ﺗﻤﺎم ﺷﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم وارد
ً
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﮏ روز دﻟﯿﻞ آنھﺎ را ﺑﺮای ﮐﻔﺮ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﮫﻠﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﮫﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ آن
ادﻟﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺑﺠﺰ در ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﮫﻠﺖ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﮫﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺖ،
ﭼﻮن ﻣﺮدم در ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮه ادراک ﺷﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن وﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺼﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﺘﺮض ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﮫﻠﺖ داد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آراء اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﻼم ﭘﺮوردﮔﺎر اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﺼﻮﺻﯽ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ از آنھﺎ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻇﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ
در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ادﻟﻪ ﻋﻘﻠﯽ را در ﻣﻨﺎﻇﺮهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ دھﺪ .و ﺑﺮ ﻧﺼﻮص
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد ﺿﺮر ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد و دﻓﻊ ﺿﺮرھﺎی ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﺧﺼﻮم و دﻟﯿﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :در ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ھﻢ ﺗﺮس ﺿﺮر وﺟﻮد دارد.
ﺟﻮاب :ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮدن ﻣﺮﺟﻮح ﺑﻪ ﺗﺮس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وإﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﺨﺎﻃﺮ وﯾﺮان ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮﺳﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺮس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ دﻓﻊ ﺿﺮری ﻣﻮھﻮم ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واﺟﺐ
ً
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺿﺮر ﻇﻨﯽ دارد دﻓﻊ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺴﺎوی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﺷﺸﻢ :اﯾﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ،و آن ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ را واﺟﺐ
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اوﻟﯿﻦ آنھﺎ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در اﺻﻮل دﯾﻦ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﻐﺪاد اﺑﻮﻗﺎﺳﻢ ﮐﻌﺒﯽ و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ ،و اﻣﺎم زﯾﺪﯾﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ[ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻋﻠﻤﺎ زﯾﺪﯾﻪ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺪﯾﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺤﺘﺮﻣﻨﺪ،
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺟﻮاب
اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﮐﻔﺎر ھﻤﺎن ﺟﻮاب آن دو ﮔﺮوه اﺳﺖ .و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﺑﺰرﮔﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺒﺤﺮ آنھﺎ ﺑﻪ آن دو اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ اھﻞ اﺛﺮ
اﻓﺮاط ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اھﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ.
و اﻋﺘﺮاض و ﺟﻮاب آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺗﺒﺎط دارد اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر آنھﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮدم.
ﺷﺒﻬﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و رد آن:

اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻪھﺎی دﻗﯿﻘﯽ از ﻓﻼﺳﻔﻪ
و ...ﺑﺮ آنھﺎ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ،و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎه روم را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ از
رﺷﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ او ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ رﺷﯿﺪ ﻣﺤﺪﺛﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و آنھﺎ از
او درﺑﺎره دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻊ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺆال ﮐﺮﻧﺪ ،و او ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ«  ١اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ را ﺑﺮای رﺷﯿﺪ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ .و ﻣﺘﮑﻠﻤﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و در ﻣﯿﺎن راه او را
آزﻣﻮدﻧﺪ و او را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد
آنھﺎ ﺑﺮﺳﺪ او را زھﺮﺧﻮار ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﺟﻮاب آن دو وﺟﻪ دارد:
وﺟﻪ اول :ﻣﻌﺎرﺿﻪ اﺳﺖ و آن ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﺎ را آ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ را در اﺻﻮل ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
از اﻣﻮر ﺑﺪﯾﮫﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ،ﭼﻮن
اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﮐﻼم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :و در
ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آنھﺎ را ذﮐﺮﮐﺮدی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ذﮐﺎوﺗﺸﺎن
 -١أﺧﺮﺟﻪ ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) (٦٤/١و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (١٦و ﺑﻪ »دﻋﺎﺋﻢ« در رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻌﻠﯿﻢ و رﯾﺎﺿﺖ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﭼﻪ
ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺼﺮھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻗﺮن
اول وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻪھﺎی اھﻞ ﮐﻼم را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
اذﮐﯿﺎ و اﻓﺮاد ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﺑﺪاﻧﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ دﻓﺎع از دﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آن
ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ذﮐﺎوت و ﺣﺴﻦ اﯾﺮاد ،ﭘﺲ اﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و ...ھﻢ وﺟﻮد دارد
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﻃﻼع
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻨﺪذھﻨﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ رخ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اذﮐﯿﺎ و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺿﻌﻒ آن آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﮐﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ رخ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺿﻌﻒ آن
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در )وھﻢ دوازدھﻢ(  ١از آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ

وﺟﻪ دوم :اﺻﻮل ﺷﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺗﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﯿﺎن و ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻼم ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮫﻪ
اﯾﺮاد ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﻧﺸﺪ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺎز
ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ،و در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﮑﻤﺖ اوﺳﺖ از
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن آن ﺑﺮای ﻣﺎ و ھﺪاﯾﺖ و ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎب ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت آن ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺒﻪھﺎی آنھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻧﻈﺮ ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم اﻧﻈﺎر و اﻓﮑﺎر ،ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﻮن دﻻﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب :ﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﻗﺒﯿﺢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،ﭼﻪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده
اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﻓﮑﺮ ﻣﺒﺘﺪع را ﺑﺎ راه و روﺷﯽ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﻧﻈﺎر و اﻓﮑﺎری را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ
) -١ص.(٣٢٦/
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش ﻟﮑﻪدار و ﻣﺠﺮوح ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون
ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﮐﺘﺎب ﻣﻘﻄﻮع ﮐﺮدﻧﺪ ،و در )وھﻢ دوازدھﻢ(  ١ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ
ﺳﻨﺖ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دو ﻧﻮع ھﺴﺘﻨﺪ:
اوﻟﯿﻦ آنھﺎ :اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺎده ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ و ﺷﺮ از آن
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
دوﻣﯿﻦ آنھﺎ :ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در اﻣﻮری ﮐﻪ از ﺧﻮض و
ﻓﺮورﻓﺘﻦ در آنھﺎ ﺷﮏ و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪن و ﺑﺪﻋﺖ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻮن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر
ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺟﺎھﻼﻧﻪای ﮐﻪ از ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﻘﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ
آن را در )وھﻢ دوازدھﻢ( ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم و ﮐﻼمھﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ،و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ.
اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اھﻞ ﮐﻼم اﻧﻈﺎر
ﺧﺼﻮﻣﺸﺎن را ﺑﺎ اﻧﻈﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺰد ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن اھﻞ ﮐﻼم ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻠﮏ
روم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ھﺎرون رﺷﯿﺪ و ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻇﺮه از او و ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدن آن ﻣﺤﺪث از ﻣﻨﺎﻇﺮه و
ﻣﺴﺨﺮهای ﮐﻪ آن ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻪ او ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺒﺎھﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ و
ھﻤﺎﻧﻨﺪش ﺑﮑﻨﻨﺪ.
و ﺟﻮاب آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاج ﺑﮫﺘﺮ ﻣﺠﺎدل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺰد او او ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮﻧﺪ در آن ﮐﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ
و ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج و ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ درﺑﺎره ﮐﻼم و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻤﺎرﺳﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﺘﯿﺰ
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
و از اﯾﻦ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل
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ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ آن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﻪ
آن ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ آ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنھﺎ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺟﮫﺎد
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻣﺎ آنھﺎ از ﮐﻼم و ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ آن
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
و ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج اﺳﺒﺎﺑﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ او در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺷﻮد،
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪش اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﺗﻼش ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻋﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻮد و دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ
داﻋﯿﺎن ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ درآﯾﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻋﺮاض ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ آﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ زﺑﻌﺮی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ آﯾﻪ:
َّ
َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ا�ِ َح َص ُ
ب َج َه َّن َم﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۹۸ :
ون
﴿إِن�م وما �عبدون مِن د ِ
»ﺷﻤﺎ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ آﺗﺸﮕﯿﺮه و ھﯿﺰم دوزخ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد«.
را ﻧﺎزل ﮐﺮد آن ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺢ و
ﻣﻼﺋﮑﻪ† از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از آن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ اھﻞ
ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاس از اواﻋﺮاض ﻧﻤﻮد.
ُ
ْ
َ
َ َ َْ
ِين َس َب َق ْ
و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﯾﻪ ﴿إ َّن َّا� َ
ت ل َ ُه ْم م َِّنا ُ
ا� ْس َ� أول�ِك �ن َها ُمبْ َع ُدون﴾١٠١
ِ
]اﻷﻧﺒﯿﺎء .[۱۰۱ :ﻧﺎزل ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻧﺪاد.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت دھﺪﮐﻪ او
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ اﯾﻦ در ﻧﻔﺲ ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺎ ﺣﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ج ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﮑﺸﺪ اﻣﺎ او ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﺒﻮت« را رھﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺎل و رﯾﺎﺳﺖ داد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺠﺰ ﻗﺮاﺋﺖ ﺳﻮره ﺳﺠﺪه ﺑﻪ او ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد ،و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺠﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آنھﺎ آﯾﻪ ﻣﺒﺎھﻠﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج از
آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد در اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ او ﻣﺒﺎھﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ّﻣﺒﺮی
اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎ آنھﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ از آنھﺎ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺒﺎھﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﻮر
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ھﻤﻪ آنھﺎ آﺣﺎد ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﺎ اﻟﺒﺪاھﺔ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﯿﺮ و اﺧﺒﺎر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ اﺳﺖ ،و اﺻﺤﺎﺑﺶش ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهای ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ و ھﺠﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ آنھﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐس ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آنھﺎ درﺑﺎره ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﯿﺴﯽ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﺪ ﮐﻪ او ﺑﻨﺪهای از
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ از آنھﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺆال ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺷﯽ اول ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ را ﺗﻼوت ﮐﺮد ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ واﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد ،و ﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
آنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺰد آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
ﻗﺮآن و ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر و اﯾﻨﮑﻪ او ﻋﺎﻟﻢ وﻗﺎدر
و ﻋﺎدل و ﺣﮑﯿﻢ ﺻﺎدﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ادلھﺎی ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮ ادلھﺎی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﯽ ﮐﻪ ھﺎرون ﺑﻪ روم ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ از دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻪ اﯾﻦ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﺰد آنھﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ را ھﯿﭻ
ﮐﺲ اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل آن را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،واﮔﺮ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ از او ﺣﺠﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ او آن ﺣﺠﺖ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ارﮐﺎن
اﺳﻼم را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج ﺑﻪ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ ْ َ ُّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
� ِ�ِ َو َم ِن ا� َب َع ِن﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[۲۰ :
﴿فإِن حاجوك �قل أسلمت وج ِ
»ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ«.
و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮای آنھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی او اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺎھﻼﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ ،ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﺘﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ آن
را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ
اءه ُم العِل ُم َ�غ ًيا بَي َن ُه ْم َو َم ْن﴾
﴿وما اختلف ا�ِين أوتوا الكِتاب إِ� مِن �ع ِد ما ج
]آل ﻋﻤﺮان.[۱۹ :
»و اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻤﮕﺮی و
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ ٌ ْ
� بِالعِ َبا ِد] ﴾٢٠آل ﻋﻤﺮان.[۲۰ :
﴿�ن تولوا فإِ�ما عليك ا��غ وا� ب ِص
»و اﮔﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺑﻼغ اﺳﺖ و ﺑﺲ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج اﻓﻌﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻼم آنھﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪاج ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺰد ھﺮﻗﻞ ﻋﻈﯿﻢ روم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ھﻤﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺪﺛﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ
ھﺎرون را ﭘﯿﺶ ﭘﺎدﺷﺎه روم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ دﺣﯿﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻠﺒﯽ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﺒﻪھﺎی
دﻗﯿﻘﯽ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاب آنھﺎ را ﺑﺪھﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ اھﻞ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اھﻞ ﻓﻦ ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻠﻢھﺎی ﻧﻈﺮی دﻗﯿﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهھﺎی دﯾﮕﺮش ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﻓﺮﺳﺘﺎدهھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺒﺸﻪ و ﻣﻘﻮﻗﺲ ﺻﺎﺣﺐ
اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه را ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﻼم را ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ و ﻋﻠﯽ
و ﻣﻌﺎذ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ،و ﺑﻪ ﻧﺰد ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهھﺎﯾﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دور ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ .ھﯿﭽﮑﺪام از آنھﺎ ﭼﯿﺰی را در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ آن ھﻢ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﻗﻞ و ﺑﻪ ﮐﺴﺮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺟﮫﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺒﯿﻪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ھﺴﺘﻨﺪ.

و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم؛ اﯾﻦ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج و اﺻﺤﺎﺑﺶ
ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮﻧﺪ ]در اﻣﻮر ﻋﻘﯿﺪه و رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ[ از اھﻞ ﮐﻼم ،و ھﯿﭻ ﮐﺲ در
اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﺟﺪال

و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

٥٥٤
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ْ
َّ
َ َ ْ
� أح َس ُن﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۱۲۵ :
﴿ َو َجادِل ُه ْم بِال ِ� ِ
»و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ھﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻦ«.
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ دو وﺟﻪ ،ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﯿﻢ:
اوﻟﯿﻦ آنھﺎ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ آن را ﺑﻪ اﺣﺴﻦ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺪال و
ﻧﺰاع اﻣﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ از اﺣﺴﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد،
و ﺣﺠﺖ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ھﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره واﺿﺢ اﺳﺖ ،و آن ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ را اﻣﺘﺜﺎل ﮐﺮده اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﺎدﻟﻪھﺎ و اﺳﺘﺪﻻلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان† ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺤﺪث از ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﻠﻮب ﮐﻼم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺧﻠﯿﻠﺶ اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده درﺑﺎره دﻟﯿﻞ در ﻣﻮرد ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ْ
َْ َ َ َْ ْ
َ َْ ْ
َّ
ْ
َ
ب﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۵۸ :
� ِق فأ ِ
ت بِها مِن المغ ِر ِ
﴿ا� يأ ِ� بِالشم ِس مِن الم ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را از ﻣﺸﺮق ﺑﺮ ﻣﯽآورد ﺗﻮ آن را از ﻣﻐﺮب ﺑﺮآور«.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای آنھﺎ اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ َّ َ َ َ َّ
ْ َُ
َّ َ ْ َ َ ُ َ َ
ُ ْ َّ َ َ ُ ُ
ك ُروا ماَ
َ
ُ
ْ
َ
﴿قل إِ�ما أعِظ�م بِواحِد ٍة أن �قوموا ِ�ِ مث� وفرادى �م �تف
َ
ْ
ُْ
ُ ْ ْ َّ ْ ُ َ َّ َ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ
ُ
ِيد ٤٦قل َما َس��ُ� ْم
ذ
ب ِ َصا ِ
اب شد ٍ
حبِ�م مِن ِ
جن ٍة إِن هو إِ� نذِير ل�م �� يدي ع ٍ
ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ ّ
� ٍء َشه ٌ
� َ ْ
يد] ﴾٤٧ﺳﺒﺄ.[۴۷-۴۶ :
ِ
مِن أج ٍر �هو ل�م إِن أج ِري إِ� � ا�ِ وهو � ِ
»ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﯾﮏ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ،دو
ﻧﻔﺮ دو ﻧﻔﺮ ،و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ھﻤﺪم و ھﻤﯿﻨﺸﯿﻦ ﺷﻤﺎ،
ّ
ﺟﻦ زده و دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﯿﻢدھﻨﺪه ﺷﻤﺎ از ﻋﺬاب ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ«.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ«  ١از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ََْ ْ َ ََ َ
ك ْا�َقْ َر� َ
�] ﴾٢١٤اﻟﺸﻌﺮاء.[۲۱۴ :
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :و�نذِر عشِ �ت
ِ

 -١ﺑﺨﺎری »ﻓﺘﺢ« ) ،(٤٠٠/٨و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﻗﻢ ) (٢٠٨و از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت

٥٥٥

ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺻﻔﺎ رﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎ ﻣﯽزد» :أي ﺑﲔ ﻓﻬﺮ ﹰا أي ﺑﻨﻲ ﻋﺪي!« ]از

ﮔﺮوھﺎی ﻗﺮﯾﺶ[ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دھﻢ ﮐﻪ در آن
دره ﮔﺮوھﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﻦ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻢ
ﻣﯽدھﻢ«.
و در »ﺻﺤﯿﺢ«  ١از اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﺜﺎل ﻣﻦ و
آﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﯽرود و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ای ﻗﻮﻣﻢ ﻣﻦ آن ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮدم دﯾﺪم و ﻣﻦ ﺑﯿﻢدھﻨﺪه ﺑﺮھﻨﻪای ھﺴﺘﻢ
ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺠﺎت دھﯿﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻗﻮﻣﺶ از او ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ آراﻣﯽ از آﻧﺠﺎ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﻓﺮدای آن روز آن ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را
درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﮫﻢ و ذﮐﺎوﺗﺶ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻓﮫﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻪ ﺧﻮض ]ﻓﺮو رﻓﺘﻦ[ در ﻟﻄﺎﯾﻒ ﮐﻼم ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد ،و اﻓﺮاد ﮐﻮدن از اھﻞ ﮐﻼم و اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻗﯿﻖ ﺳﻤﻌﯽ و ﻋﻘﻠﯽ را ﻓﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻓﮫﻢ و درﮐﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﺠﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ آن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ آنھﺎ اﻟﺰام ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻮره
ھﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺪال اﻧﺒﯿﺎء را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدن آن را ذﮐﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﻗﻮﻣﺶ ﮐﺮد و ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮای دو دوﺳﺖ
زﻧﺪاﻧﯿﺶ ﮐﺮد و ...را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﺟﻪ دوم :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺪال ﺑﺎ اﺣﺴﻦ را در آن آﯾﻪ ﺑﺎ اﺟﻤﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و در آﯾﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ ّ َ ْ َ َّ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ْ
اب إِ� م ِْن َ�ع ِد َما
ا�س�م وما اختلف ا�ِين أوتوا الكِت
﴿إِن ا�ِين عِند ا�ِ ِ
َ ْ
َ َ ُ ْ ْ ْ
ُْ
َّ
َْ
َ
ا� َ ُ ْ َ
ا�ِ فَإ َّن َّ َ
اب ١٩فإِن
ات
ج
اءه ُم العِل ُم َ�غ ًيا بَين ُه ْم َوم ْن يَ�ف ْر بِآيَ ِ
��ع ا� ِس ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
ْ
ْ
َ ُّ َ َ ُ
ْ ْ ُ َ ْ
اب َوا� ّم ِّي َ
ِين أوتُوا الك َِت َ
� ِ َّ�ِ َو َمن َّا� َب َعن َوقُل ل ِ� َ
جَِ
�
وك �قل أسلمت و
حاج
ِ
ِ
ِ
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َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ ٌ ْ
� بِالعِ َبا ِد﴾٢٠
أأسلمتم فإِن أسلموا �ق ِد اهتدوا �ن تولوا فإِ�ما عليك ا��غ وا� ب ِص
]آل ﻋﻤﺮان.[۲۰-۱۹ :
»ﺑﯽﮔﻤﺎن دﯾﻦ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا اﺳﻼم اﺳﺖ و اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ
ﺑﻌﺪ از آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻔﺮ ورزد ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪا زود ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺑﮕﻮ :ﻣﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ و رو
ﺑﻪ رو ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ .و ﺑﮕﻮ ﺑﻪ اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﺑﯽﺳﻮادان :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ و اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﻮﯾﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و اﮔﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﺑﻼغ اﺳﺖ و ﺑﺲ ،و ﺧﺪا ﺑﯿﻨﺎ
ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ«.
اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺼﻮدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﻨﯽ آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻧﺺ
ﺻﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺟﻮاب اھﻞ ﻟﺠﺎﺟﺖ را ﺑﺪھﻨﺪ ،و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ج دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺮد دﻋﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺳﻼم اﮐﺘﻔﺎ
ﮐﻨﺪ و در ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن
ﻋﻘﻞ و ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻧﺎزل ﮐﺮدن آﯾﺎت و ﻇﮫﻮر ﻣﻌﺠﺰات و ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﻮر ھﺪاﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ْ
َ ْ َ
ََُ ُ
َ ْ َ ٌ ْ ْ َ ُ
اح � ُز َج َ
او ِ َ ْ
ور َّ
﴿ َّ ُ
الس َم َ
ا� نُ ُ
اج ٍة
ات وا�ر ِض مثل نورِه ِ ك ِمش� ٍة �ِيها مِصباح ال ِمصب ِ
ُّ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ َ
ب ُد ّر ٌّي يُوقَ ُد م ِْن َش َ
ج َر ٍ� ُم َ
ار َ�ة َز�ْ ُتونَة َ� َ ْ
ٌ
َ
�� َِّي ٍة َو� غ ْر� ِ َّي ٍة
ب
ك
الزجاجة ك��ها كو
ٍ
ٍ
ِ
َ َ ُ ََُْ ُ ُ َ َْ َْ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ ُ ٌ ََ
َ ْ ََ ُ ََ ْ
� نُ َ ْ
َّ ُ ُ
ي�اد ز�تها ي ِ�ء ولو لم �مسسه نار نور
� ُب
ور �هدِي ا� �ِ ورِه ِ من �شاء و� ِ
ٍ
َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ِ َ َّ ُ ُ ّ َ ْ َ
ٌ
ا� ا�مثال ل ِلناس وا� بِ� ِل � ٍء عل ِيم] ﴾٣٥اﻟﻨﻮر.[۳۵ :
»ﺧﺪاوﻧﺪ روﺷﻨﮕﺮ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻮر ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﭼﻠﭽﺮاﻏﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﭼﺮاغ در ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺣﺒﺎت درﺧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺳﺘﺎره ﻓﺮوزان
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﺮاغ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد از درﺧﺖ ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ زﯾﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﻧﮕﺎر روﻏﻦ آن ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﺗﺶ دارد ﺷﻌﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮری اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻧﻮری! ﺧﺪا
ھﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد رھﻨﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺜﻞھﺎ ﻣﯽزﻧﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ آ ﮔﺎه از ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ«.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻣﻠﮏ اﻟﻤﻮت
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و ھﺮ ﮐﺲ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ادﻟﻪ اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﮕﺮدﯾﺪه از او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﯾﻦ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ در آﯾﻪ ﻣﺘﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ
اءه ُم العِل ُم َ�غ ًيا بَي َن ُه ْم َو َم ْن﴾
﴿وما اختلف ا�ِين أوتوا الكِتاب إِ� مِن �ع ِد ما ج
]آل ﻋﻤﺮان.[۱۹ :
»و اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺘﻤﮕﺮی و
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد«.
در ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ آنھﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب و
ﻏﻀﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮض ﺑﺎ اھﻞ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺳﺘﯿﺰ و ﻃﻤﻊ در ھﺪاﯾﺘﺸﺎن
و اﻗﻨﺎع ﮐﺮدﻧﺸﺎن ،آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ھﻮﺷﯿﺎر و آ ﮔﺎه در آن ﻃﻤﻊ ﻧﺪارﻧﺪ ،و
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ھﻢ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در اھﻞ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻃﻤﻊ وﺟﻮد
دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﮑﺎﯾﺖ آنھﺎ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎ او
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن و
ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻋﻤﺎل آنھﺎ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ
ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﺳﺘﯿﺰ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﺮا ﺑﺮ ﻣﺎ
ﺷﮫﺎدت دادهای؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر در آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﮔﻮﯾﺎ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻟﺠﻮج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ ﺟﺪﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ً
ﻃﻤﻊ دارد ﮐﻪ او را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ دھﺪ؟ درﯾﻐﺎ اﺑﺪا ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ!
و ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﮐﻼم اﯾﻦ آﯾﻪ ﺻﺮﯾﺢ را ﺑﺎ ﺟﺪال ﮐﻔﺎر در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
آن را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﻔﺎﻇﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و او ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آنھﺎ آ ﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ آنھﺎ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ و درﺑﺎره آنھﺎ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﮑﯿﻢ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺑﯿﺎن او در ﺣﻖ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺠﺰ او ﮐﺲ دﯾﮕﺮی از ﻃﺒﻊ و ﭘﺎﻓﺸﺎریﺷﺎن
آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه داده ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ داوری آنھﺎ را ﻣﯽﮐﻨﺪ
و آن را روز ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﺪﻟﺶ ﻗﺒﻞ از روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻢ ﺧﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

اﻃﻼع ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از آن اﻃﻼع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُّ
َ َ ُ َّ
َ
ّ ْ
ْ
ََْ ََ ْ
ح َنا َعلَيْه ْم بَابًا م َِن َّ
الس َماءِ �ظلوا �ِيهِ َ�ع ُر ُجون ١٤لقالوا إِ� َما ُسك َِرت
﴿ولو �ت
ِ
َْ َ َُ َْ َُْ ٌَْ َ ْ ُ ُ َ
ورون] ﴾١٥اﻟﺤﺠﺮ.[۱۵-۱۴ :
�بصارنا بل �ن قوم مسح
»اﮔﺮ ﺑﻪ )ﻓﺮض( دری از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ روی آﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﻢ و اﯾﺸﺎن از آﻧﺠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ً
رﻓﺘﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎ را ﭼﺸﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َّ
ْ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ ُ
َ َ َّ َ
َ َ َُ ُ َْ َ َ َ َْ َ
� ٍء � ُب� َما
�نا عليْ ِه ْم �
﴿ َول ْو �� َنا ن َّز�َا إِ�ْ ِه ُم ال َم��ِكة و�مهم المو� وح
َ
اء َّ ُ
َ�نُوا ِ�ُ ْؤم ُِنوا إ َّ� أ ْن � َ َش َ
ا�﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۱۱ :
ِ
»اﮔﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺮد ﻣﯽآوردﯾﻢ آﻧﺎن اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺎھﺮ و زﯾﺒﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ! و زﯾﺒﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻗﺪرت ھﺪاﯾﺘﺸﺎن
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن آﯾﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ از اﻟﻄﺎﻓﯽ ﮐﻪ آنھﺎ اھﻞ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ
ُ َ
﴿ َول ْو شِئ َنا �تي َنا � �ف ٍس ه َداها﴾ ]اﻟﺴﺠﺪة.[۱۳ :
»اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻻزﻣﻪاش را ﻣﯽدادﯾﻢ«.
َْ
ََْ َ َ َ َ
ُ ُّ َ
� ً
﴿ولو ش
يعا﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ.[۹۹ :
اء َر ُّ�ك � َم َن َم ْن ِ� ا� ْر ِض � ُه ْم ِ
»اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺟﻤﻠﮕﯽ اﯾﻤﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ آنھﺎ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ،و در ﺗﺮک ھﺪاﯾﺖ اﻓﺮاﻃﯽھﺎی
آنھﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ دارد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َ َ
َّ ُ
﴿ َول ْو عل َِم ا� �ِي ِهم خ�ا �س َمعهم َول ْو أس َمعهم �َ َول ْوا َوهم مع ِرضون] ﴾٢٣اﻷﻧﻔﺎل:
.[۲۳
»اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺸﺎن را ﺳﺮاغ ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﮔﻮش آﻧﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن رو ﮔﺮداﻧﻨﺪ«.
و درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻋﻘﻞ و ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﺠﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ََ ْ
ْ
َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ
اه ْم فَ ْ
اس َت َ
ح ُّبوا ال َع َ� � ال ُه َدى﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ.[۱۷ :
﴿وأما �مود �هد�ن
»و اﻣﺎ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ،ﻣﺎ اﯾﺸﺎن را رھﻨﻤﻮد ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﺎن ﮐﻮردﻟﯽ را ھﺪاﯾﺖ دادﻧﺪ«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ً
َ َ
﴿ َو َما ُك َّنا ُم َع ّذِ� َ
� َح َّ� �بْ َعث َر ُسو�] ﴾١٥اﻹﺳﺮاء.[۱۵ :
ِ
»و ﻣﺎ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی روان ﺳﺎزﯾﻢ«.
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ َ ُ َ
َ َ َّ
ون ل َّ
الر ُسل َو َ� َن َّ ُ
�زا َحك ً
ا� َعز ً
ا�ِ ُح َّج ٌة َ� ْع َد ُّ
ِ
�
اس
ِلن
﴿�ِ � ي�
ِيما﴾١٦٥
ِ
ِ
]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۶۵:
»و ﺑﻌﺪ از آﻣﺪن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ«.
اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻤﻪ و اﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن راه ﺣﻖ ﺑﺮ آنھﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آنھﺎ را ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرﮔﻮارش ﻋﻠﯿﮫﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم و اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ،و ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن در ﺑﯿﺎن ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﺎن ،ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﺎت
ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮر آن روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺎ آﯾﻪ:
استَب ُقوا ْ َ
َ ْ
ا� ْ َ
ات﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۴۸ :
� ِ
﴿ف ِ
»و در اﻧﻮاع ﺧﯿﺮات ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﯿﺮﯾﺪ«.
و ﺑﺮای ﻣﻄﯿﻌﺎن اواﻣﺮش ﺗﻤﺜﯿﻞ آورده اﺳﺖ ،و ﺣﺪود ﻧﺼﯿﺤﺘﺶ در اﻋﺮاض از
ﺟﺎھﻠﯿﻦ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم دادن ﺑﻪ ﻗﺮآن و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در آن ﮐﺮده اﺳﺖ

ﺑﺮداراﻧﻢ! ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ دارﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ را از راه درﺳﺖ و ﺻﻮاب ﺑﻪ در ﻧﺒﺮﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﻔﯿﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ ،آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ آنھﺎ ﺳﻔﯿﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻗﺎر ﺷﻤﺎ را ﺧﻮار ﻧﮑﻨﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آنھﺎ ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار دھﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﺳﺘﮫﺰاء ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﺎر
آنھﺎ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

َ
َ َْ َ
َ
ْ َََ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
َ ُ
ام ُزون� ٣٠ذا ا�قل ُبوا إِ�
حكون� ٢٩ذا َم ُّروا ب ِ ِهم �تغ
﴿�نوا مِن ا�ِين آمنوا يض
َْ َ َ
َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ُّ َ
َْ
كه َ
�� ٣١ذا َرأ ْوه ْم قالوا إِن هؤ�ءِ لضالون] ﴾٣٢اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ.[۳۲-۲۹ :
أهل ِ ِه ُم ا�قل ُبوا ف ِِ
»ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺎرات ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ واﺑﺮو ،آﻧﺎن را ﻣﻮرد
ﺗﻤﺴﺨﺮ و ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﮑﺎران ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ً
اﯾﻨﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﮔﻤﺮاه و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ«.
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ،در اﻋﺮاض از ﻣﺴﺨﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺘﺪا
ﮐﻨﯿﺪ:
ُ
َّ
َ
َّ َ َ
َ ْ
ْ
ُ
َ
َ َ
ُ
ْ
﴿ َّ ُ
اش َ َ
� ُوا الض�لة
ا� � َ ْس َت ْه ِزئ ب ِ ِه ْم َو َ� ُم ُّده ْم ِ� ُطغ َيان ِ ِه ْم َ�ع َم ُهون ١٥أول�ِك ا�ِين
ح ْ
بال ْ ُه َدى َ� َما َر� َ
ت ِ�َ َ
ار ُ� ُه ْم َو َما َ�نُوا ُم ْه َتد َ
ِين] ﴾١٦اﻟﺒﻘﺮة.[۱۶-۱۵ :
ِ
ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وآﻧﺎن را رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ دھﻨﺪ .اﯾﻨﺎن رھﻨﻤﻮدھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ آﻧﺎن ﺳﻮدی در ﺑﺮ ﻧﺪارد و راهﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ«.
و از ﻗﺮآن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن آن ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و از
ﺑﺎغ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪهاش و از ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزﺷﻤﻨﺪش و از اﻧﻮار ﭼﺮاغھﺎﯾﺶ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﭼﻮن آن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﺖ ﺑﺮای اھﻞ ﻋﻨﺎد و
ﺳﺘﯿﺰ و ﻣﻌﺠﺰه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺪ و ازل ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺧﻠﻖ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮآﻧﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮد ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ زﻣﺎن روﻧﻖ آن را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .و اﻋﺠﺎز آن ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰھﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺤﺮ در ﺣﻖ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد ،و ﻧﻮر
ﺣﻖ در ﭼﺮاﻏﺪان ﺑﻼﻏﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ آن ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و آن ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﭼﻮن اﻋﺠﺎز
آن در اﻣﻮر زﯾﺎدی ﺑﻮد ،و ﺷﯿﻮهھﺎی ﺣﺠﺖ آن ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮد:
وﺟﻮه إﻋﺠﺎز ﻗﺮآن:

از آنھﺎ اﺳﺖ :ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺎد و اﺣﮑﺎم ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار آن و اﻟﻔﺎظ آن ﺑﺎ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎدی
و ﻏﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،و اﺳﻠﻮب دﻗﯿﻖ آن ﺑﺎ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ و رﺑﻂ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،وﻋﯿﺪ آن
ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ،و ﻣﺠﺎری اﺷﮏ را ﻟﺒﺮﯾﺰ از اﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖھﺎی ﺑﺪن
ﺟﻤﻊ و ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و رگ ﻗﻠﺐ را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻋﺪه آن
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ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داﻋﯿﻪ ﺳﺴﺖ را ﭘﺮﺗﺤﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺼﻪھﺎی آن
اﯾﻤﺎن را در ﻗﻠﻮب ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎ را ﺑﺮﻃﺮف و اﯾﻤﺎن را اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮان و
ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن آنھﺎ از ﮐﺎرھﺎی ﺳﻤﻌﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﻌﺎر ّ
ﻣﺪوﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺑﻠﯿﻐﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﺪﯾﻌﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻋﻠﻮم ﺑﯿﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
در ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻨﺎی ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪه ،و اﺳﻠﻮﺑﺶ را ﺑﺎ اﻣﺜﺎلھﺎی ﻟﻄﯿﻔﯽ آورده ﺑﻮد و در ذﮐﺮ
ﮐﺮدن ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮﻣﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎل را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ آن از ﮐﻼمھﺎی
ﺑﯽﻣﻔﮫﻮم ﻋﺠﻢ و ھﻤﮫﻤﻪ ﮐﺮدن ﻋﻠﻮم روم اﺳﺖ!! و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼمھﺎی ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﻋﺠﻢ و
ﺻﺪاھﺎی ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ آنھﺎ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺪﯾﻊ و ﺗﺎزهای
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﺪﯾﻊ را در ﺿﻤﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ! و اﮔﺮ ﺳﺎﺣﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺣﯿﻠﻪھﺎی ﻣﺎھﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻢ ھﻢ
ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ! و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﯿﺘﯽ از ﮐﺪام اوزان اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻋﻈﯿﻢ و داﺋﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻌﺠﺰهای ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺳﺨﻨﻮر
و ﻣﺎھﺮ ﻋﺮب را ﻻل ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﻠﯿﻎ آنھﺎ در اﻓﺘﺎد و آنھﺎ را ﺷﮑﺴﺖ داد ،و
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدن آنھﺎ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ،و ﻓﺨﺮھﺎی آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و آﻧﺎن
را ﺳﻮﮔﻮار ﮐﺮد ،و اﻣﺮوزه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ھﺸﺘﺼﺪ واﻧﺪی از ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﮔﺬرد ھﯿﭻ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،و ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻮرهای ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را
ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭼﻨﺪھﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻠﯿﻎ و اھﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺧﻄﺎﺑﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺳﻠﻮبھﺎی ﮐﻼم را ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺑﻮدن ﺷﺪن ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺳﺎس ﺑﯿﺎن را ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﺪه ﺑﻮد را اﺻﻼح ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و دراز را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت و ﺣﯽ آﺷﮑﺎر از ﺗﺮس ﻧﺎﻇﺮان و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﭘﺎک و ﻣﻨﺰھﯽ از آن ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﯿﺎن را از ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺮآن ﻻل ﮐﺮد! و آن را در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت
ﺑﺮای اھﻞ اﯾﻤﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ:
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ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﺎداب در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢص

»ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ ھﻤﻪ اﻧﺲ و ﺟﻦ ﻓﺮاھﻢ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ آنھﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﭘﺲ از آن ﻃﻠﺐ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ھﺪاﯾﺖ و ﺧﺒﺮ و ﺷﻔﺎ ﮐﻦ ،آن ﻧﺎﺻﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺶ ﻧﺪارد،
و ھﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺨﻨﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،آراء ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن اﻋﺘﺪال دھﯿﺪ ،و
ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن از ﻣﻨﻄﻖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر
داده در آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ را
ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ و اﻓﮑﺎر دروﻧﯽات ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ و زﻣﯿﻦ ﭘﮫﻨﺎور و
ﺳﺘﺎرهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﮫﮑﺸﺎنھﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﮔﺮد ﮐﻪ زﯾﻨﺘﯽ
اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺮاغھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮار آن ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ را ﺧﯿﺮه
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻧﻮراﻧﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ،وﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و رﺟﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎهھﺎی
ﻧﻮراﻧﯽ ودرﯾﺎھﺎی ﻣﻮاج و روحھﺎی ﺗﭙﻨﺪه و رودھﺎی ﺟﺎری و اﺑﺮھﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و ﭼﺸﻤﻪ
ھﺎی ﺟﺎری و ﺗﺮاوشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ درهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﻐﺮب و
ﻣﺸﺮﻗﺸﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ ،و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ در ﻓﻀﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن در ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻣﮑﻠﻒ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ّ
ﻣﺴﺨﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روزھﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪر و اﺣﻮال ﻣﻘﺮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﭘﻨﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺖ وﺟﻮد دارد ،و در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اھﻞ
ﺗﺒﺮﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ،ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ،و ﺧﻨﺪهرو ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺎن و ﺳﻌﺎدﻣﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ وﺟﻮد دارد،
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا در ﺧﻼل آنھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ھﻤﯿﺸﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﻘﺪر ﻋﻈﯿﻤﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺗﻮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﮐﻮﭼﻨﺪ ،و ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﺟﻼل اﺳﺖ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻗﺪرت ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﭼﻘﺪر ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻏﺎﯾﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺻﺎدقﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻘﺪر راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯿﺪ در ﮐﺘﺎب روﺷﻨﮕﺮت ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»و اﮔﺮ ھﺮ ﭼﻪ درﺧﺖ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﻗﻠﻢ ﺑﻮد و درﯾﺎ ھﻔﺖ درﯾﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪد آن
ً
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺪا ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ«.

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺘﺎب
و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ﺗﺎ آن را در اﯾﻦ »ﻣﺨﺘﺼﺮ« ذﮐﺮ
ﮐﻨﻢ ،و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺷﺮوع
ﮐﺮدهام ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدن اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ
از ﺗﻌﻤﻖ ﮐﺮدن در ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﺪﻋﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،و از آنھﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﻦ و اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن آن اﺑﯿﺎت اﺳﺖ:
ﻣﻨﻄﻖ اوﻟﯿﺎ و ادﯾﺎن
ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺒﯿﺎء و ﻗﺮآن اﺳﺖ
و ﺑﺮای اھﻞ ﻟﺠﺎﺟﺖ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻨﻄﻖ اذﮐﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آن دو ﮔﺮوه
ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﻮ
و اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم
اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻨﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻦ
ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ از ھﺪﯾﻪ ﻧﺎﺳﺦ ادﯾﺎن ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ
و ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ آن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﯿﺲ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ
و در دﻋﻮی ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺑﺎھﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﻪ »ﻣﻨﺼﻒ اﺑﻦ ﻋﺪی« .١
و ﮐﺘﺎب »ﺗﮑﻤﯿﻞ«  ٢و »ﻣﯿﺰان«  ١ﻧﮕﺎه ﮐﻦ و ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ ﺿﻌﻔﺎء ّاﻟﺮﺟﺎل«.
 -٢ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﺜﯿﺮ ،ﮐﻪ »ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﮑﻤﺎل« و »اﻟﻤﯿﺰان« را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪای از آن در
داراﻟﮑﺘﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﺎﯾﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ
و از ﻋﻠﺖ اذھﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ
و در ﻓﺮوع دﯾﻨﯽ و اﺻﻮل ﺑﻪ
ﺳﻨﺪھﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻈﻨﻮن و ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﮐﺎر و اﻣﺮی را اراده ﮐﺮدهاﻧﺪ
از ھﺪﯾﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻋﺪﻧﺎن ﺷﻢ و ﺑﻮﮐﺮدهاﻧﺪ
و راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻮر
آنھﺎ را ﺑﻪ ھﺪﯾﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ رﺿﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد
و ﻧﺰد ﻣﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ھﻮی آنھﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ
و ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﻣﻦ:
ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺰرﮔﻮار اﻗﺘﺪا ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﺗﻤﺎم ھﺪاﯾﺖھﺎ و ﺑﺰرﮔﻮارھﺎ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ
و ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮ
و در ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﺑﺮای آنھﺎ دﻋﺎ ﮐﻦ
اﮔﺮ روزﮔﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﮐﺘﺎبھﺎ و ﮐﻼمھﺎی آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ
و ارواح ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺷﺒﺢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ھﯿﮑﻞ و ﺟﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺧﯿﺎلھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎدان ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻣﻌﺪنھﺎی
ﺗﻔﻮی و ﻣﺎهھﺎی ﮐﻪ اﻓﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرھﺎی دروﻧﯽ را ﺑﺎ آن

 -١ذھﺒﯽ.

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺘﺎب
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اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻔﺎ دادﻧﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﮔﺮان ﺑﮫﺎﯾﯽ را از آن ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﻌﺎرف و اﺣﮑﺎم آن را در ﺟﻠﺴﻪھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ
آنھﺎ در ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﮐﻮهھﺎی
ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪھﺎی ﻣﺠﺎﻟﺲ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ زﺑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﯽ
ﺑﺮﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ از دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
دﻟﯿﻞ آنھﺎ ﮐﻼم و رﻓﺘﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
اﺳﺖ و آن در روز ﻓﺼﻞ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﻣﺮﺟﻊ آنھﺎ آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآن اﺳﺖ
و آن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻓﺎع و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ
و آن دو دﻻﯾﻞ اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ و دﻻﯾﻞ
ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻓﮑﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺮاوش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
و اﮔﺮ آن دو ﺗﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ آن
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ
و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﺑﺰرﮔﺎن ھﻢﻋﺼﺮش
از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﻘﺪر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
و ﺑﺠﺰ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻗﺘﺪا ﻧﮑﻨﯿﺪ
و ﻣﻨﮫﺞ و راه آنھﺎ را اداﻣﻪ دھﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﺳﻪای ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد
آﯾﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﮑﺮدی درآن روزی ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﺑﺎ آن ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ در آن ﻓﻦ
ﺳﺘﯿﺰﻣﺎھﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ او آﻣﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد از ﻣﻨﮫﺞ آن ﺷﺨﺺ و آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره
ً
ﺳﺠﺪه ﮐﻪ دارای ﻓﻮاﺻﻞ اﺳﺖ ﺗﻼوت ﮐﺮد  ١و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮآن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺒﻼ
ﻣﻄﺎﻟﯽ را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 -١در ﭘﺎورﻗﯽ )أ( و )ی( اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﮐﺮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل و
رﯾﺎﺳﺖ را ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﻋﻮت او را رھﺎ ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﻮاب او را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻼوت
ﺳﻮره ﺳﺠﺪه داد ،واﺻﺤﺎب راﺷﺪ اوش ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﮫﺞ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ
آﻧﺴﯽ.
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و ﻃﯿﺎر ھﻢ در روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و در ﻣﯿﺎن دﺷﻤﻨﺎن زﺑﺎن دراز اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮد .ﺑﺮای آنھﺎ آﯾﻪھﺎﯾﯽ از ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت ﮔﺮﯾﻪھﺎی ﺳﺮﯾﻊ آنھﺎ
ﺑﻪ آن ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
و از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼم روی آوردﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ از آن دور ﺷﺪﻧﺪ.
اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ واﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﺑﻮد ﺳﺮآﻣﺪ در ﻋﻠﻮم او ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،در ﻗﻌﺮ درﯾﺎ ﺷﻨﺎ ﻧﮑﻦ و از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ و ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻦ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد آﺑﺸﺨﻮر ﺧﻮد را ﭼﺸﻤﻪھﺎی ﮔﻮارا ﺑﺪه
ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ار اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن او از ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﻓﺮد
ﻋﺎﻗﻠﯽ  ١از ﮔﻔﺘﺎر او ﻋﺪول ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -١در )أ(» :ﻋﺎدل« اﺳﺖ!
در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ )أ( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﻟﻄﻒ و ﻣﻨﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و در ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن و ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن و در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﺳﭙﺎس زﯾﺎد ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺑﺮ ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﻄﮫﺮش درود و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد .و در روز دوﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ را
ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﻣﺎه ذواﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل ) ١١٧٦ھ(.
ً
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﮑﺎن آن را ﺑﺎ اﺻﻠﺶ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﻔﺪم ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام
ﺳﺎل ) (١١٨٠ﻣﻄﺎﺑﻖ دادم )و در اﺻﻞ ) (١١٠٨اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ(.
اﯾﻦ را ﻟﻄﻒ اﻟﺒﺎری ﺑﻦ اﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ او و ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد »آﻣﯿﻦ«.
و در آﺧﺮ ﻧﺴﺨﻪ )ی( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﺎ ﻋﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻟﻄﻒ و ﻣﻨﺘﺶ
ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﺎرک ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و در ﺻﺒﺤﮕﺎھﺎن و ﺷﺎﻣﮕﺎھﺎن و در ھﻤﻪ ﺣﺎل ﺳﭙﺎس زﯾﺎد
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﻄﮫﺮش و اﺻﺤﺎب راﺷﺪش درود و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎد.چ
در ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻪ ﻣﺒﺎرک ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ذواﻟﻘﻌﺪه ﺳﺎل  ١٣٣٦اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ در ﺷﺐ ﺳﻮم رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرک
)١٣٤٠ھ( ﺑﺎ اﺻﻠﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ داده ﺷﺪ ،و ﺣﻤﺪ زﯾﺎد و ﻣﺒﺎرک و ﭘﺎک ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮد«
و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ آﻧﺴﯽ /در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
اوﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺎ او ﻣﻄﺎﺑﻖ دادﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺮورم ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺘﺎب

٥٦٩

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻓﺎع از ﺷﺨﺼﯿﺖ و دوﺳﺘﯽ او ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ
دﻓﺎع از اﻣﺖ او ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ً
و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ وﺟﻪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺸﯿﻮه ﺗﺼﺮﯾﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ آن را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ :ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدن آب و آﺗﺶ ھﻤﺮاه دﺟﺎل اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،و آﺗﺶ
دﺟﺎل آب اﺳﺖ و آب آﺗﺶ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ و از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﻮﺳﻒ /در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻀﻨﻮن ﻋﺒﺎرت اوﺳﺖ:
»ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾھﺎ را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺶ
رﺣﻤﺖ واﺳﻌﯽ ارزاﻧﯽ دھﺪ ،و او را در زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐ او ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و در رﻣﻀﺎن ﺳﺎل )١٣٣٧ھ( ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

