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ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد و ﻣﻦ در ھﻤﺎن ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ از آن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪم
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ او اﺳﺘﻮارم ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﻧﻮرس ﺑﻮدم.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﺎری او در ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﮐﻪ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای
داﻧﺶاﻧﺪوزی در ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮓ اﺻﻼح را ﭼﻨﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ آزارھﺎ در راه ﺧﺪا را ﺑﺮاﯾﻢ
آﺳﺎن ﻧﻤﻮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮی را در آوارﮔﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪن در ﺑﻨﺪ زﻧﺪانھﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﻤﻮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﮫﺮﺑﺎن او دردھﺎی ﻣﺮا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮضھﺎ و ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﮐﺎھﺶ داد.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آرزوی او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﺣﻠﻘﻪای از زﻧﺠﯿﺮهای ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺖ او از ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺟﺰو ﻧﯿﮑﯽھﺎی او در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺮار دھﺪ.
آری ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم:
ﺣﺴﻦ اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ♣ .

♣ -ﭘﺪر ﻣﺆﻟﻒ ھﻤﺎن ﻣﺠﺎھﺪ ﻧﺴﺘﻮه ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﯽ اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ ،ﺧﻄﯿﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﮫﺮ ﺣﻤﺺ و ﭘﯿﺮو
ﭘﺪر و اﺟﺪاد و ﻧﺴﻞ ﭘﺪری ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺣﻠﻘﻪی ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺑﺮادران
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد در ﺣﻤﺺ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و از ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮاﻧﺴﯽھﺎ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد و ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران
اﺻﻠﯽ ﮔﺮوهھﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﺸﺎن اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺮک اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻂ و ﻣﻨﮫﺞ ﺧﻮد در ﺟﮫﺎد و اﺻﻼﺣﮕﺮی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ]ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ[:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﺮاﺳﻢ »ﺧﻤﯿﺲ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ«
ﮐﻪ ھﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه آورﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻃﺒﻞھﺎ و ﺧﺰﻋﺒﻼت ﺧﻮد ﮐﺮد ھﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﻦ ھﺮ اﻣﺮ زﺷﺖ و رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪه و
ﺷﺮک آﻣﯿﺰی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ،دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻈﻤﺖ

اوﻟﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻧﯿﮑﻮی او ﻣﻌﺘﺮﺿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﻪ در دوران ﺣﯿﺎت او،
زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺳﺎزد و ﭘﺎداش او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و دﻋﺎی ﻓﺮزﻧﺪی
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر را ﺑﺮای ﭘﺪری ﮔﺮاﻣﯽ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .و اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش دﺳﺘﻮر ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
َ ٗ
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ا� صغِ��﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۲۴ :
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ِ
ﻣﺼﻄﻔﯽ

اﺳﻼم !! در ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻪ »اﺑﻦ ﯾﺘﯿﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ« ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺧﻄﺒﻪھﺎ
و ﺑﯿﺎﻧﺎت و دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮات ﭘﺮداﺧﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻟﺴﻼم اﺑﻦ ﯾﺘﯿﻤﻪ /ﻧﺠﺎم داد.
]در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ[ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﺘﯽھﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪ و ﺑﻪ ارﺗﺪاد ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او را
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺪر ﺷﯿﺦ
ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﺟﻨﮓ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﻧﻘﺶ رھﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ داﺷﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ رھﺒﺮی ﮐﺘﯿﺒﻪی اﺧﻮان را ﺑﺮای دﻓﺎع از اﺳﻼم و اﺻﺎﻟﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ و
ﺑﺮادرش ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۶ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ وی را ھﻤﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ در
دھﻪ ﺷﺼﺖ ووﻓﺎت ﻧﻤﻮد .ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادران و ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮش ﺑﺎ
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﯽ در ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۸۱ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۶۲در ﮔﺬﺷﺖ.
ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۹۱۵ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۶۴در ﮔﺬﺷﺖ .ﺧﺪا ھﻤﻪ
را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ .زھﯿﺮ اﻟﺸﺎوﯾﺶ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﭼﺎپ دوم
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ادﯾﺐ ﺻﺎﻟﺢ

ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ داراﺋﯽھﺎی آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اوﺳﺖ و ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺎری
ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .و درود وﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻗﺮآن و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن داده ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ از او را ،اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﻮد ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺳﻨﺖ او ـ درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮاو ﺑﺎد ـ ﺑﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺪا وﻣﺼﺪر دوم ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﺳﺨﻦ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﮑﺮی اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ً
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﮫﺎﯾﺖ اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ آن را داﯾﺮهی دامھﺎ و
ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎﯾﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه ﺷﺪه و روی ﮔﺮداﻧﯽ از
ﻣﻨﮫﺞ ﻧﺒﻮی و اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺴﻞھﺎی اﻣﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ص،
ھﺪف ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﻼل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺤﺚ از ﺳﻨﺖ درک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ
وﻣﮑﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﯽ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﯽ« اﺛﺮ دﮐﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ  /اﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ
ﮐﺮد .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزهی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺆﻟﻒ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪانھﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع از دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﭼﺎپ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻣﺆﻟﻒ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﭼﺎرﭼﻮب آن دارا و ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا ﻏﯿﻮر و ﺷﺠﺎع ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮی زﻧﺪه از اﯾﻦ دو ﮐﺮاﻣﺖ و ﻓﻀﻞ
ً
ﻣﺆﻟﻒ اﺳﺖ .و ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ھﻤﺮاه آن اﻓﺘﺮاءات و ﺷﺒﻪھﺎ را ﻧﯿﺰ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهھﺎی دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ را از ﺟﮫﺖ
ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ وﯾﺮان ﻣﯽﺳﺎزد.
و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع آن ﺑﺤﺚ ﺳﺨﺖ و ﻣﮫﻢ ﻧﺒﻮده و از اﯾﻦ رو در ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻧﺪازه ارزش آن ﺑﺤﺚ

٢

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎر اﯾﺸﺎن  /ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از زﻣﯿﻨﻪ و ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻨﺖ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ
از آن اﻧﮕﺸﺖ را در ﻣﺤﻞ دردی ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آن
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻤﻨﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ آراء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن و ﻏﺮﺑﺰدﮔﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ روح ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی آﻧﺎن و ﺟﮫﻞ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدھﺎی آنھﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .وی در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ دﻋﻮﺗﮕﺮ و ﻣﺠﺎھﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ]ﺻﺤﯿﺢ[ را ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد و رأی ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﮫﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...و ﺗﻮ در
ﺧﻼل ﺑﺤﺚ او ،ﻏﯿﺮت راﺳﺘﯿﻦ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ ]اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ[ ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺳﻨﺖ ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد.
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ اﺳﺘﺎد  /اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﻇﺮوﻓﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻧﻤﻮده و ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن او در ﻗﺎھﺮه ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ .او درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ھﺮ ﺑﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮک ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ دﺳﺖ رﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ]در اﯾﻦ راه[ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪا ،آزارھﺎ و ﺧﻄﺮات
را از او دور ﻧﻤﯽﮐﺮد ...اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻤﯽ ھﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در آن اﯾﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت
رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮا در اﻻزھﺮ ﭼﺎپ ﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،وﻇﺎﯾﻒ و
ﮐﺎرھﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ در دو داﻧﺸﮑﺪه ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﻘﻮق و اداره داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق از
زﻣﺎن آﻏﺎز ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ،اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﺨﺖ و ﻻﻋﻼج وی را ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ ...ﭼﺎپ اول
ﮐﺘﺎب زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی از ﺧﺪا و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزﻣﺎﯾﺶ در او ﻣﻮج ﻣﯽزد و در
آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ او را زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮاو ﺑﺎد.
ً
اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻘﯿﺢ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن

٣

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﭼﺎپ دوم

ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد ...ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ وی را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ـ
ﺧﺪا وی را ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﺪ ـ و او ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد.
اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب دو ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و در
ﺑﺴﺘﺮ اﺧﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﻪ و ﻣﮑﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﯽ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺎ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﻨﺖ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه اھﻞ
ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺎ ﻗﺪرت دروﻧﯽ ﻣﺆﻟﻒ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮدد و
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬارھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺆﻟﻒ را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺮﺑﺰدﮔﺎن درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ـ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ـ ﮐﺘﺎب را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ و رﺳﺎﻟﺖ
ﻣﺆﻟﻒ را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آن
ھﻢ در ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐھﺎی ﻋﻤﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ رﻧﮓھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ ﮐﻪ اﺻﻮل و
ً
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی دﯾﻦ ﻣﺎ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﺎک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻤﻪ را ھﺪف ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار دادهاﻧﺪ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...و از اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ ﺑﻮی اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺮاف ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻣﺘﺶ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﺟﻮد دارد ،دور ﺳﺎزد.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺎد »اﻟﺴﺒﺎﻋﯽ« را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎداش او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و
از آﺛﺎر ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻋﻮت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﭼﺎپ دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »اﻟﻤﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯽ« و در ﺟﮫﺖ ﺑﺮآورده
ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ
ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﻔﻪ ﻧﯿﮑﯽھﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻗﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎ ﺧﻮن ﺷﮫﺪاء ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ آن ﺑﺮﺗﺮی دارد] ....ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺸﺎن[ در روزی ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ
را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮرﺷﺎن در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و در دﺳﺖ راﺳﺘﺸﺎن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﳊﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ روﺷﻨﮕﺮ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن
ﺟﺰﺋﯿﺎت آن اﺣﮑﺎم را ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻧﺒﯿﺎء و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،واﮔﺬار
ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ درود و ﺳﻼم ﺧﺪا ﺑﺮ او و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب او ﺑﺎد ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻼن وﺣﯽ ،ﻣﻌﺘﻤﺪان
ﺣﻖ و دﻋﻮﺗﮕﺮان ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و راﺳﺘﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و درود و ﺳﻼم او ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﻧﯿﮏ
ﻣﻨﺶ آﻧﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در دورهای ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺟﮫﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﺪهاﻧﺪ و از
اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻣﻠﺖھﺎی ﺟﮫﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮان ﻏﺎﻟﺐ و ﭼﯿﺮه
ﺑﺮ ﻣﻠﺖھﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺐھﺎ و اﯾﺮادھﺎﺋﯽ ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺳﺒﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ھﻤﺎن ﻧﻈﺎمھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آنھﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را از دﺳﺖ ﺟﻨﮓھﺎ و درﮔﯿﺮیھﺎ ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ و او را از دﻟﮫﺮۀ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺟﻨﮓھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮﻧﺒﺎر دور ﺳﺎزد ،و اﯾﻦ آراﻣﺶ را ﭘﺲ از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ و ﺳﯿﺎه ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻧﺎﺑﻮدی و ﺗﺨﺮﯾﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ آورد.
ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺑﺮای
ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ﭼﺎرهای ﺟﺰ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و دﺳﺘﻮرھﺎی ﭘﺎک ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ دور از ﺗﺤﺮﯾﻒ
و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﺪارد .ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اھﺪاف آن ﺑﺎ
دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ و وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ را ﺑﺎ دورهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﺑﻨﯽ ﺑﺸﺮ در زﻣﺎنھﺎ و ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ در ﻣﺼﺎدر اوﻟﯿﻪ آن و ﭼﻪ در ﮐﺎوشھﺎی ﻓﻘﯽھﺎن و اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﺬاھﺐ دارای زﻣﯿﻨﻪای ﮔﺴﺘﺮده و راه و روﺷﯽ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺎدﺛﻪای را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮازوی ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ،ﺟﻮاﻣﻊ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻠﺖ ﻣﻄﯿﻊ و ﺑﯿﺪار و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﯿﺎﯾﯽ آنھﺎ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪھﺎ ،دوﻟﺘﯽ ﻋﺎدل و ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮان ،ﺻﻠﺢ دوﺳﺖ اﺳﺖ .ارزش ﻋﻘﯿﺪه و اﺧﻼق و آزادی واﻗﻌﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ھﺮ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺎر و ﺳﺮﮐﺶ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎز را از اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺸﮫﻮر ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺎک ﻧﺒﻮی ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﻼم اﺳﺖ .دارای ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر،
ﻧﻈﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و وﺳﻌﺖ داﻣﻨﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و
اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ آن ﻧﻈﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
و ﺑﯿﺎن ﻓﺮوﻋﺎت و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺣﮑﺎم ﮐﻠﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ،ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ آن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از
اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯽ آن در ﺟﮫﺖ ﺣﻞ روﯾﺪادھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از روشھﺎی
ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺷﺒﮫﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان آن
ﮔﺮوهھﺎ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ ﻣﻮرد
ھﺠﻮم ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﮐﻪ ﺟﺰو دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺠﻮم در ﺻﺪد ﻓﺘﻨﻪ اﻓﮑﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﻦ رﮐﻦ
ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدی ﻧﯿﺰ
روﯾﻪی آﻧﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎدو ﺷﺪه و
زﯾﻨﺘﯽ آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯽﻏﺮض ﭘﺎﯾﺪار
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻮاﻧﯽ دﻧﺒﺎل آرزوھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﻓﮑﺮی
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن اﻓﮑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رأی ]ﻣﻨﺤﺮف[ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در
ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرزوی دروﻧﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ
ﺷﺎدی زدهاﻧﺪ و آواز رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮودهاﻧﺪ.
اﺗــﺎﲏ ﻫﻮاﻫــﺎ ﻗﺒــﻞ أن اﻋــﺮف اﻟـــﻬﻮ

ﻓﺼــــــﺎدف ﻗﻠﺒــــــ ﹰﺎ ﺧﺎﻟﻴــــــ ﹰﺎ ﻓﺘﻤﻜﻨــــــﺎ

ﻋﺸﻖ آن زن ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺸﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ]از ھﺮ ﻋﺸﻖ دﯾﮕﺮی[ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻋﺸﻖ او در ﻗﻠﺒﻢ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ.
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ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای رد اﯾﻦ ﺗﺨﯿﻼت و
ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ آنھﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم دادهام .از اﯾﻦ رو ﻣﻨﺎﺳﺐ
دﯾﺪم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ و دورهھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎده و ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﻧﮕﮫﺪاری آن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ .و ﺑﺎ ﯾﮏ روح ﻋﻠﻤﯽ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺘﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ در ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﺮ ﺳﻨﺖ روا ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازم ،ﺗﺎ ﭼﮫﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ
ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ و روی ﺳﻔﯿﺪ و درﺧﺸﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﻄﮫﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص واﺿﺢ ﮔﺮدد.
در اﻧﺖھﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪان و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ روﺷﻨﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ
آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﺘﺎب را ﭘﺎﯾﺎن دادهام.
ﺑﻨﺪه ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎب و ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهام.
ﺑﺎب اول :در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ اول :در ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ آن و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن.
ﻓﺼﻞ دوم :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :در ﺑﯿﺎن ﺗﻼشھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﺮدن و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻨﺖ.
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼشھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻨﺖ.
ﺑﺎب دوم :ﺷﺒﮫﻪھﺎ و ﺧﺼﻮﻣﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻣﻦﮔﯿﺮ ﺳﻨﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ھﻔﺖ ﻓﺼﻞ:
ﻓﺼﻞ اول :ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﯿﻌﻪ و ﺧﻮارج ﺑﺎ ﺳﻨﺖ.
ﻓﺼﻞ دوم :ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ.
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ.
ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ :ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ.
ﺑﺎب ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ .در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ:
ﻓﺼﻞ اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا.
ﻓﺼﻞ دوم :ﻗﺮآن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺮآن و ﯾﺎ ﻧﺴﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺖ.
ﺧﺎﺗﻤﻪ :در ﺑﯿﺎن زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼم در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﮫﺎد و ﺣﺪﯾﺚ:
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 .۱زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
 .۲زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ
 .۳زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ
 .۴زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ
 .۵زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
 .۶زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
 .۷زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ
 .۸زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم اﺑﻮداود
 .۹زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی
 .۱۰زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﻟﻐﺰش دور ﻧﮕﻪ دارد و رﺷﺪ و ھﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﮫﺎم
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪھﺎی رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ روﯾﻢ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺟﺰو آﻧﺎن ﻗﺮارم دھﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ آن را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن
ﻗﺎھﺮه ۶ ،رﺟﺐ  ۱۳۶۸ھ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ » ۴ﻣﯽ«  ۱۹۴۹م
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﮑﺮ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎنﯾﺎن و درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ص و ﺑﺮ آل و اﺻﺤﺎب و ﻋﺎﻣﻼن ﺳﻨﺖ او و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺳﻨﺖ
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﭼﺎپ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در واﻗﻊ رﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮای
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪام و در داﻧﺸﮑﺪه
»اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ« داﻧﺸﮕﺎه اﻷزھﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ھﺠﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹۴۹ﻣﯿﻼدی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدم.
ﻣﻦ از آن وﻗﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ آن ﺑﯽﻣﯿﻞ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آن
دﻻﺋﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻮﯾﺴﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺎﺋﺪه در آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاھﺪ زﯾﺎدﺗﺮ و اﻇﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺤﺚھﺎی دﯾﮕﺮی را ﻻزم ﻣﯽدﯾﺪم اﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺤﺚھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﻼت
ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎھﺮه و دﻣﺸﻖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ)  .(١ھﺮ ﭼﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻘﺎﻻت رﻏﺒﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭼﺎپ اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
اﻣﺎ ﻣﻦ ھﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮐﻪ در آرزوﯾﻢ
ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دھﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺿﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« اﺛﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮرﯾﻪ
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯽاﺳﺎس و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻨﺖ و راوﯾﺎن آن
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺎن دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺻﺮار ورزﯾﺪﻧﺪ
ً
ﮐﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮد .و اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﮐﺘﺎب را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﻧﺪادهام ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه را راﺟﻊ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
»اﺑﻮرﯾﻪ« ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ھﻨﻮز ھﻢ
آرزو دارم ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ آرزوھﺎﯾﻢ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﺮآورده ﺳﺎزم.
 -١در ﻗﺎھﺮه ،ﻣﺠﻠﻪ »اﻟﻔﺘﺢ« ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ اداره ﻣﯽﺷﺪ و در دﻣﺸﻖ ﻣﺠﻠﻪ
»اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن«.

١٠

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و دﺷﻤﻨﺎن آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ
درﮔﯿﺮیھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن و ﮐﺸﻒ اھﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻠﯿﺪ
آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﺳﻼم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻪای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓھﺎ و ﺗﻨﺪﺑﺎدھﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪه ،اﺳﺘﻮار ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.زﯾﺮا ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﺳﻼم و دﺷﻤﻨﺎن آن ،ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ھﻮی ﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﺟﮫﻞ ،ﺑﺨﺸﺶ و ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ و
ﺳﻨﺖ ﺟﺎری ﺧﺪا در ھﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ درﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ و
َۡ َ َ ۡ
َۡ َۡ ُ
َ
ُ َ َ ُ
ٱ� ّ ِق � ٱل َ�ٰ ِط ِل �يَ ۡد َمغ ُهۥ فإِذا ه َو
ﻋﻠﻢ و ﺑﺨﺸﺶ و ﻧﻮر ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﻧﺪ﴿.بل �قذِف ب ِ
َ ٞ
زاهِق﴾ ]اﻷﻧﺒﯿﺎء.[۱۸ :

آﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن،
ﮐﻪ در اﺳﻼم آنھﺎ ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ،از دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﻓﺮﯾﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و دروﻏﯿﻨﯽ را ﺧﻮردهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن،
ﻣﻮرﺧﺎن و ﻏﺮﺑﯽھﺎ در ﺟﮫﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ رو ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ درﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ـﯾﮫﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ـ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
ھﺮدوﮔﺮوه در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ھﻤﺎن اﺷﺎﻋﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در اﺳﻼم و ﺣﺎﻣﻼن آن
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ]و ﺟﺮم ھﺮ دو ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ[ و ھﯿﭽﮑﺪام ﻧﻪ در ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ و
ﻧﻪ در ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻓﻀﻠﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮔﺮوه از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و
ً
ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد زﯾﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را در دام دﺷﻤﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۱ﯾﺎ ﺟﮫﻞ آنھﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی
ﮔﻮارای آن اﺳﺖ.
 -۲ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ اﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﮑﺮی و
رھﺎﯾﯽ از ﺑﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ »ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ« و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدن آن و ﭘﯿﺮوی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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 -۵در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ذھﻨﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد» ،اﺑﻮرﯾﻪ« ـ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ـ
ﮐﺘﺎب »اﺿﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻮﯾﻪ« را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺪه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﭼﺎپ
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدم ،ﮐﺘﺎب او را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ او
در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ رأی ھﻤﮥ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ،
از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
 -۱اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آراء ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آراء ﻏﺎﻟﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ.
 -۳اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آراء ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎ و داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرفھﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﺸﺎر
دادهاﻧﺪ.
 -۴اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ داﺳﺘﺎنھﺎ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ادﺑﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺆﻟﻔﺎن آن ﮐﺘﺎبھﺎ
ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺿﻌﻒ و اﯾﺮاد ھﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﻖ ﮔﺮاﺋﯽ آنھﺎ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ.
 -۵آرزوھﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد اﺑﻮرﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده] ،از ﭼﻨﺪ ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ[ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ او ،در واﻗﻊ
آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻏﯿﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای اھﺪاﻓﯽ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﻄﻌﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﮫﺎم ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و آرزوھﺎی او ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ و اﺑﻮرﯾﻪ ،ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اھﺪاف ﺧﻮد
اوﺳﺖ ،ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ
اھﺪاف اوﺳﺖ .ـ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﻮرﯾﻪ را در ﺑﺤﺚ »اﺑﻮھﺮﯾﺮه« ﺧﻮاھﯿﺪ
دﯾﺪ ـ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﺑﻮرﯾﻪ آن
را ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﻋﻠﻤﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻘﻮﻻت اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﻣﺘﻮن ،ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات اﺑﻮرﯾﻪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﮫﻢﺗﺮ از اﯾﻦ ،او ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻔﻠﺖ را ﻣﯽدھﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﺮ ،ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن ﺷﮫﺎدت ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س را ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﻮﺷﯿﺎری او ﻣﯽداﻧﺪ و آن را راھﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ در
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ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .در واﻗﻊ او در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام اﻣﺎﻣﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻔﻠﺖ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ورزﯾﺪن در ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻖ روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او را ﻣﯽدھﺪ .و اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او از ذﮐﺮ ﻧﺎم آنھﺎ
ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ از آنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﺎن در
ﺟﮫﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻓﮑﺎر اوﺳﺖ ،اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،ﺷﯿﺦ ﻃﺎھﺮ
ﺟﺰاﺋﺮی ،اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﺳﯿﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ـ ﺧﺪا ھﻤﻪ آنھﺎ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ـ اﻣﺎ در
ً
ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﮥ آﻧﺎن از ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﺑﻮرﯾﻪ ،ﺑﯿﺰار ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽھﺎی او
در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ،ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او دارای اھﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ وی
ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ را در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﻓﻘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ھﻢ در آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺤﺚ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻤﮥ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ،ادﻋﺎھﺎی او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﯿﮏ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺤﻘﻖ ،آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدآوری ﺳﻨﺖ ،راوﯾﺎن آن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﺪﯾﺚ،
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﻤﺮدهاﻧﺪ و ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ آنھﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ راﺑﻄﻪای
ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮐﻨﻮن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد او ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ او رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪھﺎی وﺣﯿﺎﻧﯽ او
ھﺴﺘﻨﺪ» .ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد وﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
» -۱ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﺪن اﻻﺳﻼﻣﯽ« اﺛﺮ ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان.
» -۲اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم« اﺛﺮ ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان.
» -۳داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن
» -۴اﻟﺤﻀﺎرة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« اﺛﺮ ﮐﺮﯾﻤﺮ.
» -۵اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ« اﺛﺮ ﻓﻠﻮﺗﻦ.
» -۶ﺣﻀﺎرة اﻻﺳﻼم ﻓﯽ دار اﻻﺳﻼم« اﺛﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺎزﺟﯽ.
» -۷ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻄﻮل« اﺛﺮ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺣﺘﯽ ،ادوارد ﺟﺮﺟﯽ و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺟﺒﻮر.
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» -۸ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻌﻮب اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« اﺛﺮ ﮐﺎرل ﺑﺮوﮐﻠﻤﺎن.
» -۹اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« اﺛﺮ ﻗﺲ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻮﻗﺎ.
» -۱۰وﺟﮫﻪ اﻻﺳﻼم« اﺛﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن.
» -۱۱اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« اﺛﺮ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد او در او در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۴۵ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﮑﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹۷ذﮐﺮی
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ او اﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد او را ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺤﺚ ﺷﻤﺎره  ۳ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮرد ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ آﻧﺎن را ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ روﺷﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ روﺷﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﮑﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻨﺖ و اﻓﺮادی واﻗﻌﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻨﺖ ﺷﺮوﻃﯽ ﻣﺤﺎل را
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ً
ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران اﻋﺘﺰال ـ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ـ ﺟﺰو ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ]در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﯿﻨﻪی آﻧﺎن ﺑﺎ
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ[ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ اﺷﺮس« ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ »ﮔﺮوه اﻻغھﺎ« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ! در واﻗﻊ ﺳﺮان اﻋﺘﺰال ﺟﺰو
»ﺷﻌﻮﺑﯽھﺎ«)  (١و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﺮب ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺛﻤﺎﻣﻪ اﺷﺮس در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮد ﻋﺮب )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ص ﺑﻨﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟« .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ار اﯾﻦ
ﺷﻌﻮﺑﯽ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری دارد ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رأی او در ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺤﺪث ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺴﻔﻪ
و ﻣﻨﻄﻖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ھﻨﺪی و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﻪی آﻧﺎن ﯾﺎ اﮐﺜﺮﺷﺎن
دارای رﯾﺸﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻗﺮآن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﺎورھﺎی ﺷﺮک آﻣﯿﺰ آﻧﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮد ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻓﮑﺮی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ

» -١ﺷﻌﻮﺑﯿﻪ« اﺳﻢ ﻓﺮﻗﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ اوﻟﯿﻪی اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮی و اﻣﺘﯿﺎز
اﻋﺮاب را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﻘﻞ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ ـ ﻓﺎرﺳﯽ ،آذرﺗﺎش آذرﻧﻮش ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

آﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد» .اﺑﻮرﯾﻪ« ھﻢ آﻧﺎن را داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞھﺎی روﺷﻦ ﻧﺎم
ﻣﯽﮔﺬارد و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻦ
ﻣﺴﯿﺐ ﻗﺮارﺷﺎن ﻣﯽدھﺪ!.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ روﺷﻦ ﻧﺰد اﺑﻮرﯾﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺧﻮد ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ را در ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻠﻔﺎی )ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس( را
ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار رھﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دھﻪ ،وادار
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﮐﺘﺎب ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺑﻦ
ﻗﺘﯿﺒﻪ دارد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﺑﺸﺨﻮر اﻓﮑﺎر او ھﻤﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﺎن اﺳﺖ .وﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،در ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺑﻮورﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را از آن
ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ از ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ آن ھﻤﻪ را
رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻞ ﮐﺘﺎب او ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ!! اﻣﺎ اﺑﻮرﯾﻪ آن ﻧﻈﺮات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﻦ
ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ .آری اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و اﻣﺎﻧﺖ داری در ﺗﺤﻘﯿﻖ!!.
در ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ ھﻢ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﺮﯾﺤﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ.ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺪوه و ﺣﺴﺮت در ﻣﻮرد ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و اﺛﺎر ﻗﻮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﻢ ﻟﻤﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮبھﺎﺋﯽ
ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در اﯾﺠﺎد آﺗﺶ آن ﻓﺘﻨﻪھﺎ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﺪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ و درووغ ﭘﺮدازی ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص و ﺟﻌﻞ
اﺣﺎدﯾﺚ ،داﻣﻨﻪی اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ادب و اﻧﺼﺎف را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،آنھﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و از آنھﺎ راﺿﯽ
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی آﻧﺎن در ھﺠﺮت و ﻧﺼﺮت ،اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻘﻞ ھﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ دﯾﻦ و رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آن ﺣﺎﻟﺘﯽ دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﯿﻌﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﺑﺤﺚھﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن را در ﻣﺠﺎﻟﺲ دﯾﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ]و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻢ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ[ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﻔﺖ :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎھﺖ را ﺑﻪ دزدان و راھﺰﻧﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ دﯾﻦ و وﺟﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ
دروغ و ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻧﯿﺎ و اﻣﻮال و ﻟﺬاﺋﺬ دﻧﯿﻮی ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ .آﻧﺎن ]از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ[ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪا و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم در روش زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ و اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺟﮫﺎد و ﺗﺮک اھﻞ و وﻃﻦ آﻧﺎن در راه ﺧﺪا و
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ اوﻟﯿﻪی اﺳﻼم ،ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪی
درﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ
ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ھﻤﻪی ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام و ﻣﻠﮏ و ﺧﻼﻓﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ و ﯾﺎ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از اﯾﻦ رو وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﺖ اﺳﻼم ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ و
اﯾﺠﺎد ﻧﺰدﯾﮑﯽ در دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪی ﻣﺸﺘﺮک را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﻻزم
ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﻣﻮرد داﺳﺘﺎنھﺎی دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺟﻨﮓھﺎ در ﻣﻮرد ﯾﺎران
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن او و ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﺮ ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻤﮫﻮر
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ و در ﯾﮏ ﺻﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ،دﻋﻮت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و
ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮ ﻓﺼﻞ
درﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪهھﺎ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻨﺪه از زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در
داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ ،اﯾﻦ روش را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪام.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادهاﻧﺪ و ھﻤﻪی اﻗﺪاﻣﺎت آنھﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﺠﻠﺴﯽ و در ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽھﺎ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ
رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺐ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺧﻼف آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺷﻮر و
ﺷﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺤﺒﻮب و ﮔﺮاﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺪه در ﺳﺎل  ،۱۹۵۳ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ را در ﺧﺎﻧﻪاش در ﺷﮫﺮ »ﺻﻮر« واﻗﻊ
در »ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ،در آن ﺣﺎل ﻋﺪهای از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻮدﻧﺪ ،و در
ﻣﻮرد ﺿﺮورت وﺣﺪت و ﺗﺮوﯾﺞ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ و
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را دﯾﺪار ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎ و
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،داﻧﺴﺘﯿﻢ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ  /ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ
اﯾﻤﺎن داﺷﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم،
از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪم ،ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﺮوت ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺎر ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﺮای
اﻟﻘﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد ،دﯾﺪار ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺮم.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را در
ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻟﺒﺮﯾﺰ از دﺷﻨﺎم و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺳﺖ !! ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن
ﮐﺮدهام ،اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب او ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﮐﺘﺎب »اﺑﻮرﯾﻪ« وﺟﻮد دارد و
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ از اﺑﻮرﯾﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮده ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻔﮑﺮات او در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ،ﺑﺰرﮔﻮار ،ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ) .(١
ﺑﻨﺪه ار ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر او ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم،
ﻣﻮﻗﻔﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اوﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .اﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻔﯽ را از ﮔﺮوھﯽ از دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .آﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ
ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺠﻼﺗﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و از ﮔﺮوھﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻻزھﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز در ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﯽ
 -١اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب و زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن ﮐﺘﺎب را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ« ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
آن ھﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﭼﺎپ اول ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه س ﻣﻨﺎﻓﻖ و ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ
ً
ﻗﺒﻼ در ﺑﺎره او ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺟﮫﻨﻤﯽ اﺳﺖ ! اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ از آن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ً
ﻣﺆﻟﻒ آن را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ھﻤﺎھﻨﮓ و
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ...از اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر رﺳﻮاﯾﯽ و ﺑﺪ ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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و اﺛﺮی از اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ از ﻃﺮف آﻧﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮑﺮدهام .و اﯾﻦ ﻗﻮم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻃﻌﻨﻪ و اﯾﺮاد ﺑﺮ اﺻﺤﺎب اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮی
دروﻏﯿﻦ از روﯾﺪادھﺎی ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدھﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ ھﺪف ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ھﺮدو ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪاﯾﺚ ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ،
ً
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻓﻮرا آن را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺆﻟﻒ آن را ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺳﺮ راه ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را
ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،در ﻧﻈﺮ آن اﻧﺴﺎنھﺎی ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ و ﻏﺎﺻﺐ ،ﮐﺎری ﺑﺮﺧﻼف
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎی او،
ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﺑﻮھﺮﯾﺮه« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ اماﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﺟﻤﮫﻮر اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﺪان ،ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﺪﯾﺪن آن را ﻧﺪارد،
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﯾﺎد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد و آﺗﺶ ﺗﻔﺮﻗﻪ را دوﺑﺎره روﺷﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در آن در ﻣﻮرد
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻧﻮﺷﺘﻪ ،راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ دروازه دﺷﻤﻨﯽ را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺒﺐ اﯾﺮاد و اﻧﮑﺎر و ﯾﺎدآوری ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ .و
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ:
ً
اوﻻ :ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺗﻌﺎرﻓﯽ در
آن ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺠﺎل داﻧﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ.
ً
دوﻣﺎ :ھﺪف از آن ﺑﺤﺚ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻄﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺐ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺤﺚ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدهام و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد،
ﭼﺎپ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻢ .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ:
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﻢ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺿﺮورت ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ از
آن ﺑﺤﺚ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده ،زﯾﺮا
ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺰو دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺻﺤﯿﺢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدهام.
اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ
ﭼﺎپ آن ،از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﺌﻮل آن ﻣﺠﻠﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ در ﺑﺮ دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻘﺪاری ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدم ،ﻣﺠﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ« ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر اﺛﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺠﻼت آﻧﺎن ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ،اﺳﺘﺎد »اﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻓﯽ اﻟﻨﺠﻔﯽ«
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ارزش او ﻣﻌﺘﺮﻓﻢ ﻣﺮا از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدآوری و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ،
و ھﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن اﺣﺘﺮام از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ھﻤﻪی
ﻣﻮارد آن دارای ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ھﯿﭽﯿﮏ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺷﯿﻌﻪ،
ﺗﻮھﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮر اﺻﺤﺎب ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻋﺎﯾﺖ
اﺣﺘﺮام از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س را دوﺳﺖ دارﯾﻢ و ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ اورا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﻋﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ را ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽداﻧﻢ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮﻓﯿﻢ .ﮐﺎش ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ!.
ﻣﻦ دوﺑﺎره دﻋﻮت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﻠﺺ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ـ و ﻣﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻧﺴﺎنھﺎی ھﻮﺷﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ ـ
ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ روﯾﺎروی ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮتھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ رﯾﺸﻪھﺎی ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ را از ﻗﻠﻮب ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻨﯽ و

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎراﺗﺮ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه )ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﻣﯿﻼدی و ھﻨﮕﺎم ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب( در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺎ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دوﺑﺎره دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺻﺤﯿﺢ
ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ.
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪی اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻮاﻓﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ از دﺳﺘﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ از ﻧﻈﺮات آﻧﺎن ﺗﮑﯿﻪﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮی در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮم ﺑﻪ اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﻣﯿﻼدی اﻧﺠﺎم دادم و ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی
اروﭘﺎ را دﯾﺪار ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎتھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻔﺮ و اﻧﺠﺎم آن دﯾﺪارھﺎ اﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺧﻄﺮی
را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ در ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و ھﻢ در ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺪﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
درک ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪ و ﺗﻌﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دارﻧﺪ و
ﻗﻠﺐ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﺮدم ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر »اﻧﺪرﺳﻮن« ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻃﺒﻖ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دﯾﺪار
در ﭘﮋوھﺸﮑﺪهی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻧﺪرﺳﻮن
از داﻧﺸﮑﺪه اﻟﮫﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺟﺰو اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ ارﺗﺶ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .او ـ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮ ـ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ درسھﺎی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ واﻗﻊ در ﻗﺎھﺮه اراﺋﻪ ﻣﯽداد ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ .و اﯾﻦ درس
ھﺮ ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱ﺳﺎﻋﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻧﺪرﺳﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از اﯾﻦ
ﮐﻼس ﺑﮫﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی در دورۀ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد
داﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﮫﺠﻪی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪی ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ او در ﺑﺎرهی
اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻗﺎی »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« و دﮐﺘﻮر »ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ«
و ﺷﯿﺦ »اﺣﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ« و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .آری ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﯿﻖ !! ﻋﻠﻤﯽ در
آن ﺧﻮد
ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼم »اﻧﺪرﺳﻮن« را ﻻﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﻘﺐ »ﭘﺮوﻓﺴﻮر« را از ِ
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ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﮔﺎرده ﺷﻮد.
ﻣﻦ در ﺻﺪد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺼﺐ او ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﮐﺘﻮر »ﺣﻤﻮد ﻏﺮاﺑﻪ« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در ﻟﻨﺪن وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺘﻌﺪدی را در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻧﺪرﺳﻮن
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﯾﮑﯽ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ را از دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک
دﮐﺘﺮای رﺷﺘﻪی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
رﺳﺎﻟﻪی او ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ﺑﻮد و دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ اراﺋﻪ داده ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ھﻤﻪی
ﺣﻘﻮق زن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ادا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﭘﺮﺳﯿﺪم :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ او را از ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ آزادی
ﻓﮑﺮ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺳﻼم
ﺑﻪ زن ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ،آﯾﺎ او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ آﯾﺎ او اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﻧﻈﺮات
او در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق زن ﺑﺮ ھﯿﭽﯿﮏ از ﻧﺼﻮص ﻓﻘﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی اﺳﻼم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻨﻮز ھﻢ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻟﻨﺪن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ از داﻧﺸﮕﺎه آداﻣﺰا در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪار ﮐﺮدم .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺳﻼﻣﯽ در آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس روز ﻣﯽﮔﺸﺖ و
ﻋﻨﻮان و ﻟﺒﺎس دﯾﻨﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ او دارای
اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﮑﻮ و ﮔﻔﺘﺎری ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد.
در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺪﺳﮑﻮ ﮐﻪ آن ھﻢ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ واﻗﻊ اﺳﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ً
ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را در ﻗﺪس ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻋﺮب ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺧﻮد او ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ او را ﯾﮏ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﮔﺮدھﻢآﯾﯽ اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۹۵۴م در »ﺑﺤﻤﺪون« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮدم.
اﻣﺎ در داﻧﺸﮕﺎه آ ﮐﺴﻔﻮرد رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﮫﻮدی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم در
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ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻟﯿﺒﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ وی را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﺠﯿﺐ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در ﺳﺮﻓﺼﻞ درسھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺸﺮاق ،آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻦ ﮐﺸﺎف
زﻣﺨﺸﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ـ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﻮان اﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪای
ﻋﺎدی از ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻨﺪ] .ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻼﻏﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎف[ ـ و
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻮاب ﻓﻘﮫﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﻘﻪ
ﺣﻨﻔﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﻦ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺤﺚ او در ﺗﺪرﯾﺲ ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ ،ﻣﺮﮐﻠﯿﻮث و ﺷﺎﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮ
ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ،آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﯽ.
در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ھﻢ ،رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی
ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻣﻌﺮوف »آرﺑﺮی« ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪی زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺨﺼﺺ داﺷﺖ .وی در
ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی
اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ ،اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
وارد ﻧﺸﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮب ﺑﺮای ﻏﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﯾﺪ.
ﺑﻨﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧﭽﺴﺘﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر »روﺑﺴﻮن« ﻧﺸﺴﺘﯽ داﺷﺘﻢ .وی
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺘﺎب »ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود« ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ آن ﺑﻮد .وی دارای ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ در
زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز
ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎور
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﺮض ورزی ھﻤﺮاه ﺑﻮده و از ﺣﻘﯿﻘﺖ دور اﺳﺖ و ﻧﻈﺮات
ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم و اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدم .او
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد ،اﻣﺮوز ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺷﻤﺎ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ زﻣﺎن ،از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ و ﻣﺮﺟﻠﯿﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ و
اﻧﺼﺎف ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ اﻣﯿﺪورام.
در داﻧﺸﮕﺎه »ﻟﯿﺪن« ھﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺷﺎﺧﺖ« ﻧﺸﺴﺘﯽ
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داﺷﺘﻢ .او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ را ﺑﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ
اﺳﻼم و زﺷﺖ ﺟﻠﻮه دادن ﺣﻘﺎﯾﻖ آن ﺑﺮﻋﮫﺪه دادر .ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﺷﺘﺒﺎھﺎت و
ﺗﻌﮫﺪھﺎی ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ را در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺎﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او
ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم .او در اﺑﺘﺪا اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ را از ﻧﻮﺷﺘﺎهھﺎی ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ در
ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ـ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺳﺎت ـ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮل »زھﺮی« را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :إن ﻫﺆﻻء أﻻمﺮ اﻛﺮﻫﻮﻧﺎ ﻰﻠﻋ

ﻛﺘﺎﺑﺔ« »اﻻﺣﺎدﯾﺚ« ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی )ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ( ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻇﮫﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﺎی ﮐﺮدۀ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ« در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آری ﺣﻖ ﺑﺎﺗﻮﺳﺖ و او در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؟ او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد
»زھﺮی« ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻈﺮ
ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ را رد ﻣﯽﮐﺮد ـ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آری اﯾﻦ ھﻢ ﺧﻄﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از اوﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ،
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ووﻗﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎده
اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ از زھﺮی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ »زھﺮی« ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ و ﺑﺮ ﺿﺪ »اﺑﻦ زﺑﯿﺮ« ﺣﺪﯾﺜﯽ
درﺑﺎرهی ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ »زھﺮی« ﺗﺎ ھﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ
از ﻣﺮگ »اﺑﻦ زﺑﯿﺮ« ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻧﮓ »ﺷﺎﺧﺖ« زرد
ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺶ دﺳﺖھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ھﻢ ﮐﺮد و ﺧﺸﻢ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ ﭼﮫﺮهاش ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن دادم ﮐﻪ :ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺷﻤﺎ در ﻗﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺪام از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻤﺎ آن را از دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎھﺎی ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ھﺴﺘﯿﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ،آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ.
ً
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎس در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎھﺮه ـ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﺆاد ﻧﺎم داﺷﺖ ـ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺘﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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اﺳﺘﺎدش ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
در داﻧﺸﮕﺎه »آﺑﺴﻼ« در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﭘﯿﺮ »ﻧﯿﺒﺮگ« دﯾﺪار ﮐﺮدم .ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ
ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب »اﻻﻧﺘﺼﺎر اﺑﻦ ﺧﯿﺎط« ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﭼﺎپ آن ﮐﺘﺎب در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻗﺎھﺮه« اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﺑﺤﺚھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت آﻧﺎن در ﺑﺎرهی اﺳﻼم و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻮد .ﺑﻨﺪه »ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر
ﺳﺨﻨﻢ درﺑﺎرهی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار دادم و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ را
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ او اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدم.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از
ﺷﮫﺮت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه
ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺴﺖ .....ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ دورهی ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ!..
]ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ[ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪار داﻧﺸﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ
ﺷﺪۀ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن :ﺑﻠﮋﯾﮏ ،داﻧﻤﺎرک ،ﻧﺮوژ،
ﻓﻨﻼﻧﺪ ،آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﯾﺲ و ﭘﺎرﯾﺲ و ھﻤﻪی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .و در ﻣﺪت اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و ﻣﻼﻗﺎتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن داﺷﺘﻢ،
ﺣﻘﺎﯾﻖ زﯾﺮ ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﮔﺸﺖ:
ً
اوﻻ :اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﯾﺎ ﯾﮫﻮدی و
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ.
ً
دوﻣﺎ :ﭘﺪﯾﺪهی اﺳﺘﺸﺮاق در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎری اﺳﺖ.
ً
ﺳﻮﻣﺎ :ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از
آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪ ﮔﻮﻟﺪ زﯾﮫﺮ ،از آراء و ﻧﻈﺮات او ،دوری ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
ً
ﭼﮫﺎرﻣﺎ :ﭘﺪﯾﺪهی اﺳﺘﺸﺮاق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ از ﮐﯿﻨﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در
ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ و وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آن ﮐﺸﻮرھﺎ راﺑﻄﻪی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد و از ھﺮ
ً
دو ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﺸﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم و ﺗﺨﺮﯾﺐ آوازهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﺣﺮﯾﺺ و ﮐﻮﺷﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ» ،ﺑﻼﺷﺮ« و »ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن«)  (١ﮐﻪ ﺟﺰو ﻋﻠﻤﺪاران
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﻧﺲ و ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﺴﺌﻮل آ ﮔﺎه از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮب
و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ،ﭘﺪﯾﺪهی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ارزﺷﻤﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻟﻨﺪن و اﮐﺴﻔﻮرد و ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ و آداﻧﺒﺮا و ﮔﻼﺳﮑﻮ وﻏﯿﺮه اﺳﺖ و
ﯾﮫﻮدﯾﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﺑﺎ ھﺪف »ﺗﺒﺸﯿﺮی« ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻈﺎرت
دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ« و »ﻓﺮﺟﻠﯿﻮس« و ﭘﺲ از
آنھﺎ »ﺷﺎﺧﺖ« ﺟﺰو ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ رﺷﺘﻪی ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا از آن داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن
ھﺮﮔﺰ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼم و ﯾﺎ
ﮐﺸﻒ دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪهی »اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ« داﻧﺸﮕﺎه
اﻷزھﺮ و داﻧﺸﮑﺪهی ادﺑﯿﺎت و ﭘﮋوھﺸﮑﺪهی ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎھﺮه اﺳﺖ ،در ﺑﺎرهی
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪی دﮐﺘﺮای ﺧﻮد در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن درس ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا ﺑﻪ
ً
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ .او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی درﺳﯽ آن داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درسھﺎی ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ ـ در ﺣﺎل ﮐﺴﺐ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ً
ﮐﺘﺐ ﺧﺎور ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ »ﺷﺎﺧﺖ« وی را ﺑﻪ وﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ]در ﺟﮫﺖ رﺳﻮا ﮐﺮدن آن دﺳﯿﺴﻪھﺎ و دﻓﺎع از اﺳﻼم[ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد
را ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب »ﺷﺎﺧﺖ« ﻗﺮار دھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﺰد ﭘﺮوﻓﺴﻮر »اﻧﺪرﺳﻮن« رﻓﺖ ﺗﺎ او را
اﺳﺘﺎد راھﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺴﺘﺸﺮق ،ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب »ﺷﺎﺧﺖ« را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﯿﮫﻮدهای ﺑﺮای راﺿﯽ
ﮐﺮدن او ﺑﻪ ﺧﺮج داد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ رﻓﺖ و ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ ﻓﺮاوان ﭘﯿﺶ ﻧﺎﻇﺮان درسھﺎی اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ھﯿﭻ رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .او
 -١اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎپ اول ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺮای آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن
»ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن« ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ..

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﺎن ،ﺗﻼش ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮی ،از اﻧﺘﻘﺎد »ﺷﺎﺧﺖ« ﭘﺮھﯿﺰ
ﮐﻦ ،زﯾﺮا داﻧﺸﮕﺎه ،اﺟﺎزهی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽدھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ »ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﻘﺪ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ« ﺷﺪ و آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و اﮐﻨﻮن در
داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ در داﻧﺸﮑﺪهی »اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ« ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ.
ً
ً
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ و ﻧﻈﺮات او ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدهام و ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﯽ را در ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻏﺮض
ورزیھﺎ و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻧﺼﻮص ،وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
اھﺪاف ﺧﻮد ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽارزش از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺎ ،اﺧﺘﺼﺎص دادهام.
ﻣﻮﺿﻮع درد آور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن
ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ھﻤﻮاره ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در
ﺳﺨﺘﯽ و اﻇﻄﺮار ھﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﺟﮫﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﮐﺘﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وﭼﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آن دﺳﯿﺴﻪھﺎ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺴﺐ ﻓﻘﮫﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای
داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از داﻧﺸﮑﺪهھﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،از داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد .و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن را از
ﺗﺄﺛﯿﺮ دﺳﺎس و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﻣﺤﻔﻮظ دارﯾﻢ .از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوھﯽ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﻮر »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« و دﮐﺘﻮر »ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر«
ً
ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ را ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﺑﻨﺪه
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﺑﺤﺚ ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎص دادهام و درآن ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن اﺷﺘﺒﺎھﺎت او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ از »ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ« و ﻧﻈﺮات او ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪام.
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﮐﺘﻮر »ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻨﺪن در
ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﻣﯿﻼدی ـ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ـ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﻗﺒﻞ از
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن راﺑﻄﻪی ﺧﻮد ﺑﺎ او ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺧﻮش ﺧﻠﻘﯽ و ﺣﻖ ﮔﺮاﺋﯽ او اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ.
]داﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ او [ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺺ در
زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺮﯾﻊ داﻧﺸﮑﺪهی »اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ« ﺑﻮدﯾﻢ )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺗﺐ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺳﺘﺎدی اﺳﺖ()  (١و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۹۳۹ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ،ﺷﯿﻮخ
اﻷزھﺮ در زﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﻤﺮاﻏﯽ  ،/دﮐﺘﻮر ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن درس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎزه ﮔﯽ در
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از داﻧﺸﮑﺪهی اﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮد .او ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ در رﺷﺘﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
اوﻟﯿﻦ درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ:

»ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم درس ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی
ﭼﻨﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ »اﻷزھﺮ« ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺪود ﭼﮫﺎرده
ﺳﺎل در اﻷزھﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪم ،اﻣﺎ اﺳﻼم را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم را درک ﮐﺮدم« ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﺎﯾﺪ
ً
ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ از اﺳﻼم ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آن را در
اﻷزھﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ .اﯾﺸﺎن درس ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻗﻄﻮر ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎب
ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب »دراﺳﺎت اﺳﻼﻣﯿﻪ« ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ ﺑﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت آن را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ او از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ
ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻮل ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ
»زھﺮی« رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای اﻣﻮﯾﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖ »زھﺮی« اﻃﻼع داﺷﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
او ﺟﺰو ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ھﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ ،اﻣﺎ او از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ در ﻣﻮرد »زھﺮی« در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ
 -١اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ »ﻋﺎﻟﻤﯿﻪ« ﻧﺎم دارد ،درﺟﻪای ﮐﻪ اﻷزھﺮ ﻣﺼﺮ و داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮوﯾﯿﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ـ ﻋﺮﺑﯽ ،آذرﻧﻮش )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮﯾﺶ در دو ورﻗﻪ اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻦ ھﻢ ]ﺑﺎ دردﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ]ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ھﻤﻪی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم زھﺮی و ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺑﻮد ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪی اﻷزھﺮ و »دار اﻟﮑﺘﺐ
اﻟﻤﺼﺮﯾﻪ« را ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد رھﺎ ﻧﮑﺮدم و ﺑﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و
ھﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻮد را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدم .ﮐﺎر ﻣﻦ ھﺮ روزه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻼس ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺷﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺳﻪ ﻣﺎه ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮدم .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﮔﺮدآوری ﮐﺮدم ،ﺑﻪ اﺳﺘﺎد دﮐﺘﻮر
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ ،ﻣﺘﻮن ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را راﺟﻊ ﺑﻪ
اﻣﺎم زھﺮی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ـ
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ ـ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻨﺼﻒ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻮن و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ!.
در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺎﻧﻪی ﺟﻤﻌﯿﺖ »اﻟﮫﺪاﯾﺔ
ً
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« ـ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮای ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻮد ـ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﮐﺎرتھﺎی دﻋﻮت را ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻷزھﺮ ﺟﮫﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ،اﺳﺘﺎد ﻣﺎ دﮐﺘﺮ »ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر« ﺑﻮد ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﻢ در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺑﺎرهی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪه اﻇﮫﺎر ﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﻣﯿﻞ ،دﻋﻮت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی »ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ« در
ﺑﺎرهی اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻮد ،ﮔﻮش ﻓﺮا داد .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن دادم :اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻈﺮ
ﺑﻨﺪه در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در ﺑﺎرهی اﻣﺎم زھﺮی ،ﺣﺎل اﮔﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ رأی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺤﺜﯽ دارﻧﺪ ،ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .دﮐﺘﺮ  /ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺣﺎﺿﺮان ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ زھﺮی ﮐﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی
ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮ ﺣﺴﯿﻦ/
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺖ »اﻟﮫﺪاﯾﻪ« و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻷزھﺮ رﻓﺘﯿﻢ .دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر از
ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺪ ﺧﻀﺮ ﺣﺴﯿﻦ  /ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ دروازهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪم،
ﻧﺴﺨﻪای از ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ دھﯽ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ارﺳﺎل ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ از اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و آن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدش ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدم.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد و از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ
ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ و رد آن اﺧﺘﺼﺎص دھﯿﻢ .اﻣﺎ
ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎھﺮه و در اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم،
دﺳﺖﮔﯿﺮ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻣﺪت ھﻔﺖ ﺳﺎل از ﻗﺎھﺮه دور ﺑﻮدم .در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺪت دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮه ﻋﺎﻣﻪ ﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﯽ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭼﺎپ آن ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اواﺳﻂ ﺟﻨﮓ
اﺧﯿﺮ آزاد ﺷﺪم.
داﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدن آن ﻧﺪﯾﺪم ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ
دﮐﺘﺮ از رأی ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻣﺎﻧﺖ داری ،ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ و
ً
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ »اﺑﻮرﯾﻪ« ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ از »ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ« و ﮐﺘﺎب
داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯿﺔ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ درون ﮐﺘﺎب و ﻣﺒﺎﺣﺚ
راﺟﻊ ﺑﻪ او ،ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﺘﺎب »اﺿﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﻪ« را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ:

از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﺟﺒﮫﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ،
ﺗﻔﮑﺮ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در راﺳﺘﺎی اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ از اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی دﯾﮕﺮی
ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
روش اول ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﺳﻼم و ﻧﻘﺪ آن .در ﭼﻨﯿﻦ ّ
ﺟﻮی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮون
وﺳﻄﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻏﺮب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد ،ﺗﻔﮑﺮ ﻏﻠﺒﻪ و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ زور و ﻏﻠﺒﻪ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ،از
ﺟﮫﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﺪ و ﻏﺮب ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﺷﺪ .ھﻨﻮز ﺳﻠﻄﻪ و ﻏﻠﺒﻪی ﻏﺮب ﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﮫﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻏﺮﺑﯽھﺎ در ﻣﻮرد اﺳﻼم و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و
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اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮫﺎد ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺎرهِ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺮﺳﺪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد دو ﻣﺎﻧﻊ:
ﻣﺎﻧﻊ اول :ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اروﭘﺎﯾﯽ.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ در ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول وارد ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻮرد
»اﻟﺒﻨﯽ« ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :اﮐﻨﻮن ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر او ﺟﻨﺒﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ آن ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺛﺮ آن در ﺑﺴﯿﺎری
از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻏﺮﺑﯽھﺎ در ﻣﻮرد اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺼﺎف را در ﺑﺎرهی اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دارﻧﺪ ،اﻓﺮادی
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻠﻄﻪی دﯾﻨﯽ ]ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه[ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ،ﮐﺘﺎب »ﺣﻀﺎره اﻟﻐﺮب« اﺛﺮ »ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن« را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﻋﺪل اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن« ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ
اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
ﻏﺮﺑﯽھﺎ در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ ،وی را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎر در
ً
ﻗﺮن ﻧﻮزدھﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻏﺮﺑﯽھﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ وی را ﻣﻮرد ھﺠﻮم
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻊ دوم :آن ﻗﺪرت ﻣﺎدی و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ در ﻗﺮون ھﯿﺠﺪه و ﻧﻮزده ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در درون داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻮرﺧﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻏﺮور ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺮﺑﯽھﺎ اﺻﻞ و اﺳﺎس ھﻤﻪی ﺗﻤﺪنھﺎی ﺑﺸﺮی در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ـ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺮیھﺎ ـ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻘﻞ آﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻘﻠﯿﺖ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ً
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و درﺳﺖ را دارد و دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖھﺎ ـ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ دارای ﻋﻘﻠﯿﺘﯽ
ﺳﺎده و ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ »ﺟﺐ« ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
دارای ﻋﻘﻠﯿﺘﯽ »ذرهای« ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا او در ﮐﺘﺎب »وﺟﮫﻪ اﻻﺳﻼم« از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
ﭼﻨﺎن ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﻌﻘﻞ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﻮر را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺟﺰﺋﯿﺎت درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﮐﻠﯽ از اﻣﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻓﻘﻂ در
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺮﺗﻮ ﺿﻌﻒ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯽھﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن
ﺟﮫﻞ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻞ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻗﺮن آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ ]آﻧﺎن[
درﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ از داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﻣﺎ در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد
راھﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺮاث ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﮐﺘﺒﯽ ھﻢ ﮐﻪ دارای ﻧﻈﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻏﺮﺑﯽ در آن اﯾﺎم ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد را در راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺧﻮد ،ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل را ﺻﺮف ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺑﻂ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ھﻤﻪی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﺘﺎبھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف و
ﺷﻮق و رﻏﺒﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎری و دﯾﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در درون آنھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم آﻧﺎن را
ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﻣﺎ را ﺧﯿﺮه ﺳﺎزد و ﺑﺮ ﻣﻐﺰ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖ و ﺣﯿﺮت
ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪت ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽھﺎ را ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻮم
و اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻊ آﻧﺎن از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن اﻗﺘﺒﺎس ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺟﺰ ﺣﻖ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ
آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و رأی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ در
ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ و از آن ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻈﺮات ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺑﺮای
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﺮھﻨﮕﯿﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی
ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪی ]ﻣﺠﺪد[ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺷﻮاری اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﯾﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺎ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در دورهای از زﻣﺎن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﻗﺺ و

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و آﻧﺎن را ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ و
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻣﻮردﺷﺎن ﺳﻮء ﻇﻨﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ھﻮﺷﯿﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻏﺮب آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
وﺟﻮب اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی ،درک ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ارزش ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﯿﺮاث ﺧﻮدی
را داﻧﺴﺘﻦ و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﻈﺮات ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و آن را ﻣﻌﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺮاث و ﻋﻘﯿﺪه و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ،
اﺣﺴﺎس ﺷﺪ آری اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ ـ ﭼﻪ دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ـ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،
اھﺪاف دﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﻨﮫﺎن ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺟﮫﺖ در ﺣﺮﮐﺘﯿﻢ ،ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت و اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ھﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﺳﻨﺖ ﺟﺎری ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎء اﺳﺖ ]ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ[ ،اﻣﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا اﯾﻦ ِ
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ رﺳﯿﺪ و روزی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮهھﺎی ﻣﺎ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
روزی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺮاث دﯾﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،روزی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺰد ﻏﺮﺑﯽھﺎ ،ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻋﻘﯿﺪع و ﻋﻠﻮم ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻣﯿﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ ﯾﺎوه ﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه و ﻋﻠﻮم ﻣﺎ ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻒ ]و ﺑﯽاﺳﺎس[ اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻏﺮﺑﯽھﺎ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎرھﺎ را ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس و ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ،
از اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس و ﻋﻠﻮم ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﺎن ﭼﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ و ﭼﻪ ﺛﺒﻮﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آﯾﻨﺪه از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ در ﻣﻮرد
ﺗﺎرﯾﺦ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ از آن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ھﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎرھﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ
ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎت ،ﻓﺎﺗﺤﺎن ،رؤﺳﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺷﮏ و ﺳﻮء ﻇﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺪن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ دارﻧﺪ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن
اروﭘﺎﯾﯽھﺎ ـ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ژﻧﺪهﭘﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن آﺷﮑﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﺮدان اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادب ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﮐﺮاﻣﺖ و ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪاﯾﯽ و وﺟﺪان در آنھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺴﯿﺎر آرزو دارم ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ﺗﺎرﯾﺦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان آن ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮهی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺸﺮق ،وﻗﺖ اﺧﺘﺼﺎص
دھﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ را در ﻏﯿﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﯿﮑﯽھﺎ را ﺑﺪی ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ و در ھﺮ ﺧﯿﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻨﺪهآور و رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻤﺪن و رﺟﺎل
ﻏﺮﺑﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ !! آﯾﺎ از
ﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﮫﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺰد ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﯾﺮی
از آﻧﺎن ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻓﺮھﻨﮓ آنھﺎ ،ﺗﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﯽ را
ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و دﯾﻦ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی و
ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﻘﺎﯾﻖ را دﻧﺒﺎل ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ!.
و اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻓﺮادی ﺑﺎﻗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﺮﺑﯽھﺎ از ﻋﻠﻮم ﻣﺎ
ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ دارﻧﺪ .ـ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﮐﻪ از
دﺳﯿﺴﻪھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﭘﺮده ﺑﺮﻣﯽدارد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دروﻧﯽ آﻧﺎن آﺷﮑﺎر
ﮔﺮدد و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ]ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده را ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ[ و اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﺮان و ﮐﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ
ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﯿﻢ اﻣﺎ ارزش ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻧﻔﯿﺲ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎ را اﻧﺘﺸﺎر دادهاﻧﺪ و روﺷﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ]ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ[ ﻋﻠﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد و ﻣﻠﺖھﺎ
اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺳﻼم ـ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ـ ﻓﻘﻂ در ﻓﮫﻢ
ﮔﺮوﻋﯽ از اﻗﻮام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻔﮫﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺼﺎف و اﺧﻼص ﺑﺮای ﺣﻖ و دوری از ﺗﻌﺼﺐ و ھﻮی
ﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺰﯾﻦ ﮔﺮدد.
در آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎری
از ﻋﻼﻣﻪ »ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ رﻣﺰ ھﺠﻮم داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ و اﻧﮑﺎر ﺑﺮﺗﺮی آن را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

٣٣

ﻋﻼﻣﻪ »ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن« در ﮐﺘﺎب »ﺣﻀﺎرة اﻟﻌﺮب« ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﻤﺪن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻏﺮب و اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﭼﺮا داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ
آزادی ﻓﮑﺮ را ﺑﺮﺗﺮ از ھﺮ ارزش دﯾﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺮب را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﻦ در
ﺟﻮاب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﺳﺆال اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽداﻧﻢ و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در اﻣﻮر ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ
و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دارای آزادی ﻓﮑﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
و در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،اﻧﺴﺎنھﺎ دارای دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ و روز ﻣﺪار،
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او را ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﺎص و ﻓﻀﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ
و ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل اﺟﺪاد او ﺧﺸﮏ و ﺑﯽروح ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻋﺼﺎرهای از ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ اوﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و
ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﺘﻘﺎدات دروﻧﯽ
آنھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آنھﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮫﺎﻣﺎت ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﻇﺎھﺮا آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ در اﻓﺮاد آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﺤﻤﺪ ص در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ
دﺷﻤﻨﺎن اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن اﮔﺮ در زﻣﺎن ﺷﺎرل ﻣﺎرﺗﻞ و ﺟﻨﮓھﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﺳﻼحھﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﻣﺎ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ]ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﺒﻮد[ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﺗﻤﺪن ﮐﻮﺑﻨﺪهی ﺧﻮد ﻣﺎ را ذﻟﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﺗﺎ دﯾﺮوز از ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﺎن آزاد ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﺗﺨﯿﻼت ﻣﻮروﺛﯽ و اﺟﺪادی ﻣﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻃﻮل ﻗﺮنھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از وﺟﻮد ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﻣﺎ ﺧﺼﻠﺘﯽ رﯾﺸﻪ دار ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﮐﯿﻨﻪی ﯾﮫﻮد ﺑﺮ ﻧﺼﺎری ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ را
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ]و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت آﺷﮑﺎر[.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﯿﻼت ﻣﻮروﺛﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﺨﯿﻼت و اوھﺎم دﯾﮕﺮﻣﺎن را ﻧﯿﺰ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ـ ﺗﺨﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪرﺳﻪای و
ﮐﯿﻨﻪﺗﻮز ﻣﺎ رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻠﻮم و
آداب در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ـ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ رﻣﺰ اﯾﻦ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرگ ﻋﺮب ﺑﺮ ﻓﺮھﻨﮓ اروﭘﺎ را در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

٣٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن در ﺣﺎﺷﯿﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﯿﻼت
ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻓﺎﺿﻠﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ﻣﻮﺳﯿﻮ رﯾﻨﺎن« در
داﻧﺸﮕﺎه »ﺳﻮرﺑﻮن«)  (١او در ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﺷﺪ ،زﯾﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی
ﻋﺮب در ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﺘﻢ ﮐﺮده و روح
آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ» .رﯾﻨﺎن« در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ »ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن« ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد
ﻣﯽﺷﺪم در ﺧﺸﻮع ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪم ﯾﺎ ﺣﺴﺮت ﻣﯽﺧﻮردم ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻢ«)  (٢اﻣﺎ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی ادﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ .زﯾﺮا اﺑﻮرﯾﻪ ﺗﻤﺎم
رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و اﺣﻮال
آﻧﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ھﺪف ﮔﺮدآوری اﺧﺒﺎر ﺷﺎذ و ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ آنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﺮ ھﻮی و ھﻮس و ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آری اﺑﻮرﯾﻪ ]ھﻤﻪی ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﻧﮫﺪ[ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﯽرود و از داﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آنھﺎ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﮫﻢ ]ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺖ[ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﻨﺖ و اﻋﺘﺒﺎر
آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ راه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﯿﺮوی از ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻮﻃﺎی ﻣﺎﻟﮏ را اﻧﮑﺎر اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در »ﺣﯿﺎة اﻟﺤﯿﻮان« دﻣﯿﺮی را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰد ھﻤﻪی ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺎ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی اﺑﻮرﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ّ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ـ اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ،و ﻋﻠﻢ
ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻟﻐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،زﯾﺮا ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ دارای ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
 -١اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺟﻮاب ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮای رد اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد.
 -۲ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب »ﺣﻀﺎره اﻟﻌﺮب« ﺗﺮﺟﻤﻪی ادﯾﺐ ﺑﺰرگ ،اﺳﺘﺎد »ﻋﺎدل زﻋﯿﺘﺮ«  /چ دوم ص
 ۶۸۸و .۶۹۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﻋﻠﻢ را از آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺰو ﻣﺴﻠﻤﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻂ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ او ھﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد و اﻧﺠﺎم دھﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﯿﺰ ﻧﺰد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻃﯽ آن ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫﺎرده ﻗﺮﻧﻪی ﺳﻨﺖ و ﻧﺰد
ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از زﻣﺎن اﺻﺤﺎب ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺟﺎی اﺣﺘﺮام و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ،
ﭼﯿﺴﺖ؟!! .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﮫﻢ و ھﺠﻮﻣﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب
»ﺷﻤﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ« و »ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ھﻤﺪاﻧﯽ« و ﯾﺎ ﺳﻨﺪھﺎی وﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺘﺎب »اﻟﺤﻠﯿﺔ« اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای اھﻞ ﺗﺼﻮف و زاھﺪان
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و در اﺳﻨﺎد آن ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ او را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ـ
ھﺮﮔﺰ ادﻋﺎی اﯾﻦ را ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ رﺟﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﺳﻨﺪھﺎی آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﺖ
ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎ را در ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ.
ﻣﺎ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﻮرﯾﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟ اﮔﺮ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،روش ﻏﯿﺮ
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮد را ﺟﺰو آﻧﺎن ﻗﺮار داده ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر او ﻏﯿﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ ،ارزش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ
درﻃﻮل ھﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ رو آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ!؟ آری اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮات ھﻤﻪی
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،اﮔﺮ در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ او ،ﻧﺎم
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد روش او در آن ﻣﻮارد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮن و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آنھﺎ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﺮای ھﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن
ﻧﻈﺮات ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ،ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎدت ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺼﻠﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ آن ﺳﺘﻮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ دروغ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ،دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ،
ﻃﺒﻖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد او از ﮐﻼم اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﺧﺒﺮ او ]ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ[ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ]ﻣﺆﻟﻒ[ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ از ﺑﺤﺚھﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)اول( :اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه و دراﯾﻦ ﻣﻮرد
ھﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪن ﺳﻨﺖ ،ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺤﻘﯿﻘﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ.
)دوم( :اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪن ﺳﻨﺖ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﻗﻀﯿﻪی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ و دروغ ﺑﺴﺘﻦ
ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ را ﺑﺮﺳﻨﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وارد ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی او ﭼﻨﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺒﺐ وارد آﻣﺪن آن ﻟﻄﻤﻪ
ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮرﯾﻪ زﯾﺮک ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮرﯾﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ،دﺳﺖ ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺿﺮر ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ وارد
ﻧﻤﯽﮔﺸﺖ!!!.
ﻣﻦ ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،آﯾﺎ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺎ ﮔﻮاری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮات او ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ
راﺿﯽ اﺳﺖ ً در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا وروز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
او اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪی از ﻏﺮور ﺑﺮﺳﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ او را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻤﻠﻪی »ﻻزم اﻟﻤﺬھﺐ ﻟﯿﺲ ﺑﻤﺬھﺐ« ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻌﺬور ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی زﺷﺖ و ﻗﻄﻌﯽ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺳﻮم( :ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ـ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺑﻮرﯾﻪ ـ دﯾﻦ ﻋﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آن ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ دﯾﻦ ﻋﺎم ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻦ ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺳﻨﺖ ـ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻟﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ـ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ وھﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮک ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﺳﻨﺖ ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن آزادی ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن وﺟﻮد دارد!!!.
]اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻮد[ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻧﺎﺑﻮدی

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ھﻤﻪی ﻣﯿﺮاث ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ھﺮج و ﻣﺮج در ﻋﻘﯿﺪه و
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮد و ﮐﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺖ ﺧﻮد ارزش
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ از آن دوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﺷﺎﮔﺮدش ﺳﯿﺪ
رﺷﯿﺪ رﺿﺎ  /ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﺟﺎی دﻟﺨﻮﺷﯽ ﺑﺮای اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا[ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
دو ﻧﻔﺮ ﻧﻈﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻣﻠﺰم ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ از ارزش و
ﺟﮫﺎد ارزﺷﻤﻨﺪ آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ.
در ﻣﻮرد ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ـ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد ـ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ او از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رھﺒﺮان اﺻﻼح در رﻣﺎنﻣﺎﺳﺖ و در دورهی ﻓﯿﻠﺴﻮف اﺳﻼم ،زﺑﺎن ﮔﻮﯾﺎی آن
ً
ﻋﻘﻞ ﻣﺘﻔﮑﺮ آن و ﺻﻼح ﻣﺪاﻓﻊ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﻮد .او ﻧﻮر ﺗﺎﺑﻨﺪهی اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻮد و ﺑﯽﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﺑﺮ
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻻﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﺸﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻢ ﺑﮫﺮه ﺑﻮدﻧﺪ
زﯾﺮا ﭼﻨﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﺮھﺎن ﻋﻘﻠﯽ دو ﻋﺎﻣﻞ ]ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﺪﯾﺚ و
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ[ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ ،راوﯾﺎن آن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺜﺎل اﺑﻮرﯾﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻨﺎن
ﻧﻈﺮاﺗﯽ را اﺑﺮاز دارﻧﺪ.
ً
در ﻣﻮرد ﺳﯿﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ـ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد ـ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا در اﺑﺘﺪا از
ﻣﻘﺎم واﻻی اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ او ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم آن
ﮐﻢ ﺑﮫﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از وﻓﺎت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﭼﻢ اﺻﻼح را ﺑﺮ
دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزهی ﻓﻘﮫﯽ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ وﻏﯿﺮه وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﮫﺎن و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﮔﺸﺖ ،ﺑﮫﺮهی او از ﺣﺪﯾﺚ و آ ﮔﺎھﯽ
او از ﻋﻠﻮم ﺣﯿﺚ ازدﯾﺎد ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺟﺰو ﭘﺮﭼﻢ داران ﺳﻨﺖ و
ً
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺼﺮ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه او ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻻزھﺮ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا آﻧﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ و ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ و ﻟﻐﻮی ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ در اوﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی اﯾﺸﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻢ و
از داﻧﺶ و ﻓﮫﻢ اﯾﺸﺎن از ﺷﺮﯾﻌﺖ و دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﮫﺮهای ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت دھﻢ ﮐﻪ او ﺟﺰو داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻟﯽ و
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭼﻨﺎن روﺷﯽ در ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را داﺷﺖ
و ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺑﻮد ه در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن ﮐﺘﺎب را در ﻣﯽﮐﺮد.
)ﭼﮫﺎرم( :آن ﮔﺮوه از اﻣﺎﻣﺎن و ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ادﯾﺒﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻼم ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،اھﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺑﻮرﯾﻪ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺮت او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺗﻘﻮای او در دﯾﻦ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ.
)ﭘﻨﺠﻢ( :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻓﻘﮫﺎی اﺳﻼم و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳﯿﺰده ﻗﺮن ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﺐ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎوه ﮔﻮﺋﯽھﺎی او و ﺧﺎﻧﻮادهی
ﺣﻘﯿﺮ او و ﺟﺴﺎرت او در درووﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی اﻣﻮﯾﺎن ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪً.
آری آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺪ
اﻗﺒﺎلاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات اﺑﻮرﯾﻪ و ﺣﻘﮕﺮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﻋﻤﯿﻖ او در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﺮنھﺎ ﺑﯽﺑﮫﺮه
ﺑﻮدهاﻧﺪ! و اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺪ اﻗﺒﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻧﺎدان و ﻏﺎﻓﻠﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎ و در ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻓﻘﮫﯽ و اﺟﺘﮫﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﺮدی اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﺑﻮرﯾﻪ او را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺮدی
ﺣﻘﯿﺮ ،ﭘﺮ ﺧﻮر و دروﻏﮕﻮ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺗﻼش او ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺎل و ﺧﻮردن ﻃﻌﺎم اﺳﺖ«!...
)ﺷﺸﻢ( :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﯾﺖھﺎی ﺟﻌﻠﯽ در ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ و وارد ﺷﺪن ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺧﻮد
راوﯾﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ در ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن و اﺿﻄﺮاب و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
وﻏﯿﺮه ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد
ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آری اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎ آ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻮم ـ
ﺣﺪﯾﺚ آن را از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻗﺪﯾﻢ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻟﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﻟﮑﻪ دار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺰ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ھﺪﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!! ﻣﻦ )ﻣﺆﻟﻒ( ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدن از ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﮏ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ،ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری دﺷﻤﻨﺎن و ﺗﻼﺷﮕﺮان ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد! و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ از ﺧﺪاﺋﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
)ھﻔﺘﻢ( :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دﺧﯿﻞ ﺑﻮدن دﺳﺖ ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺑﺮای دروغ ﭘﺮدازی در ﺣﺪﯾﺚ .وﭼﻮن آن آﺛﺎر و اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺗﻮرات ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺎ رﺳﯿﺪه در ﺗﻮرات ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ،ﺧﻮد دﻟﯿﻞ دروغ ﺑﻮدن آن اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ!.
ً
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺑﻮرﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ آن دﭼﺎر
ﻧﻤﯽﮔﺮدد .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل دو ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺿﺢ را در ﻣﻮرد ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ و ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
اول :اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎزل ﮐﻨﻨﺪهی آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی آنھﺎ
در ھﻤﻪی ادﯾﺎن اﻟﮫﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
ُ ُ َ َۡ
دوم :ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ادﯾﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪِ ّ َ�﴿ :رفون ٱل� َِم
َ َّ
اض ِعهِ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[۱۳ :ﭘﺲ روش ﻣﺆﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
عن م َو ِ
اﻻﺳﺘﻨﺎدی را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ دارد ،اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻄﻌﯽ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﺑﻮد ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺗﻀﺎد ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد ـ ﻣﯽﺗﻮان آن ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راوﯾﺎن
آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ از زﻣﺎن اﺻﺤﺎب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ـ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮآﻧﺎن ﺑﺎد ـ ﺑﺮ اﯾﻦ روش
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و از اھﻞ ﮐﺘﺎب ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن و اﻗﻮال ﺛﺎﺑﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻦ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آنھﺎ ﺑﻮد ،رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﺑﻮرﯾﻪ
روﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،دﺳﯿﺴﻪای اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم .او ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ھﺮ
ﭼﻪ را ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و دﯾﮕﺮان از ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺎم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهی دورهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
ﭘﺲ از آن را ﺑﻪ دﺳﯿﺴﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺗﻮرات آﻣﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
َّ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ ۡ ُ ّ َّ َّ
َ ُ َُ َ ۡ
َ ُ
ك ُت ً
ِي
ٱ�
﴿ٱ�ِين يتبِعون ٱلرسول ٱ� ِ� ٱ� ِ�
و�ا ع
�دونهۥ م
ِنده ۡم ِ� ٱ�َّ ۡو َرٮٰةِ
ِ
َ ۡ
يل﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۵۷ :
ٱ� ِ
و ِ
� ِ
ۡ َ َ
َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ ّ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ
�م ُّم َص ّد ِٗقا ل ّ َِما َ� ۡ َ
�
﴿�ذ قال عِي� ٱ�ن مر�م �ب ِ� إِس�ءِيل إ ِ ِ� رسول ٱ� ِ إِ�
�ۢ� ب َر ُسول يَأۡ� مِ ۢ َ ۡ
ۡ ُ ََُۡ
َ َ َّ َ َّ ۡ َ َ ُ َ ّ َ
ن �عدِي ٱس ُمه ٓۥ أ�د﴾ ]اﻟﺼﻒ.[۶ :
ٖ ِ
يدي مِن ٱ�ورٮٰةِ ومب ِ ِ
َّ
ُّ َ َّ ٓ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ٞ
ٗ
َ
�ا ُء بَ ۡي َن ُه ۡمۖ ت َرٮ ٰ ُه ۡم ُرك ٗعا ُس َّجدا
﴿�مد رسول ٱ�ِۚ وٱ�ِين معهۥ أشِداء � ٱلكفارِ ر
َ
ّ ۡ َ ُّ ُ َ َ َ ُ
َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ٗ ّ َ َّ َ ۡ َ ٰ ٗاۖ َ ُ
يبتغون فض� مِن ٱ�ِ ورِض�ن س
جودِ � �ٰل ِك َمثل ُه ۡم ِ�
ِيماه ۡم ِ� ُو ُجوهِ ِهم مِن �ث ِر ٱلس
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ٱس َت ۡغلَ َظ فَ ۡ
از َرهُۥ فَ ۡ
�ٔ َ
� ُهۥ َ َ
َّ ۡ َ ٰ َ َ َ ُ ُ ۡ
ٱس َت َو ٰ
ى َ َٰ
�
يل ك َز ۡر ٍع أخ َر َج ش ۡ َ ٔ
ٱ� ِ
ٱ�ورٮةِ� ومثلهم ِ� ِ
� ِ
ُ ۡ ُ
ُ ۡ ُ ُّ َ
َ
ُ
ك َّف َ
جب
ٱلز َّراع ِ�َ ِغيظ ب ِ ِهم ٱل
ار﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲۹ :
سوقِهِۦ �ع ِ
آری اﯾﻦ ﻣﻮارد آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ و ﻧﺎم اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﺗﻤﺜﯿﻞ در آن دو ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺠﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ و
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و ﭼﺮا ﻋﻘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ وﺻﻒ ھﻤﻪی ﯾﺎران او ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در ﺗﻮرات ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ
اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای دروغ ﺑﻮدن آن اﺧﺒﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
در ھﺮ ﺣﺎل اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪی رواﯾﺖھﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻗﺮآن ﮐﻪ
اﻣﺮوزه در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫﭽﻮن آن اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن رواﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آن رواﯾﺖھﺎ را اﮐﻨﻮن در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﭘﺲ آن اﺧﺒﺎر دروغ ھﺴﺘﻨﺪ] .ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﮐﺪام رأی را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ در ھﺮ
ﺣﺎل[ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ،از روی ھﻮس ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدن و ﺟﺴﺎرت اﺳﺖ ﻧﻪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺗﺤﻘﯿﻖ.
)ھﺸﺘﻢ( :اﺑﻮرﯾﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ورزﯾﺪن در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﻋﺪهای ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان آن
ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻗﺎﻋﺪه ھﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ
ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت آن را رد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﺮﺿﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﯽھﺎ ﺑﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻣﺮوز اﺑﻮرﯾﻪ آن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ
اﻣﯿﻦ /ھﻢ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺎل زده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﻋﻘﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ادﻋﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮدن آن اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﯿﺰان ﻋﻘﻞ
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ و ﻓﺼﻠﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ.
اﻣﺮوز ھﻢ اﺳﺘﺎد اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻘﻞ را ﻣﯿﺰان و ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش و اﻧﮑﺎر اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻨﺖ را از ﺑﺴﯿﺎری ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽھﺎ ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آﻧﺎن اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزد،
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ھﯿﭻ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد و ھﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ھﻢ
ﺑﺮای ﻋﻠﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﺑﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﺠﺎد ھﺮج و ﻣﺮج در ﭘﺬﯾﺮش و رد اﺣﺎدﯾﺚ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻋﻘﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺑﻮرﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﺪود و ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک آن
ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر او از ﻋﻘﻞ ﺻﺮﯾﺢ اﻣﻮر ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و اﻣﺎﻣﺎن ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻌﻠﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺑﺪﯾﮫﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﻄﻌﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ ﺟﻌﻠﯽ
ﺑﻮدن را در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻏﺮاﺑﺖ ﯾﮏ ﺷﯽء ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ،اﻣﺮی ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻋﺪه و اﻧﺪازهی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺴﯿﺎر اوﻗﺎت ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﺷﺨﺼﯽ ﻏﺮﯾﺐ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی اﺳﺖ .ھﻨﻮز ھﻢ
اﻓﺮادی در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺐھﺎ آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰد ﻏﺮﺑﯽھﺎ
اﻣﺮی ﻋﺎدی و ﻣﺄﻟﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺮب ﺑﯿﺎﺑﺎنﮔﺮد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رادﯾﻮ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ و دروﻏﯽ از دروغھﺎی ﺷﮫﺮیھﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﮐﻪ از درون رادﯾﻮ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن از درون آن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ از رادﯾﻮ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺳﻼم ﺟﺰو ﺛﻮاﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪای در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻋﻘﻞ آن را رد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﻪی ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ در اﺳﻼم ﻧﯿﺰ اﻣﻮری
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ و ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ .وﻇﯿﻔﻪی اﻧﺴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﺒﻮد ،آن را
اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪق و ﮐﺬب آن
ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﮔﺮدد.
در اﺳﻼم ﺳﻪ راه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﻘﯿﻦ ﻋﻠﻢ وﺟﻮد دارد:

 -۱از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮ اﻧﺴﺎن راﺳﺘﮕﻮ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﺒﺮ دھﻨﺪه ﯾﻘﯿﻦ
دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﺘﺎبھﺎی او و ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
 -۲از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎھﺪهی ﻋﯿﻨﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﺳﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ در
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ و آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۳از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ،آن ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰهی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
َ
َ َۡ ُ
َ َ
آوردن ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﯾﻘﯿﻦ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﺮد آورده اﺳﺖَ ﴿ :و� �قف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ
ۡ ٌ َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ٗ
عِل ۚم إِن ٱلسمع وٱ�� وٱلفؤاد � أو ٰٓ
��ِك �ن �نه م�ٔو�] ﴾٣٦اﻹﺳﺮاء.[۳۶ :
ﮐﻤﺎل اﻋﺠﺎز آﯾﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﮐﺴﺐ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا:
ﺧﺒﺮ اﻧﺴﺎن راﺳﺘﮕﻮ )= اﻟﺴﻤﻊ( ،ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺮﺑﻪ )= اﻟﺒﺼﺮ( آﻧﮕﺎه دادﮔﺎه ﻋﻘﻠﯽ )= ﻓﺆاد( .اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ و در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ھﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ
ﺟﺰ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻗﺮآن ھﺮ ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ راه ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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آﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻇﻦ )ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻠﺒﻪی اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷﯽء( ﯾﺎ وھﻢ و ﯾﺎ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﺟﺎزم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ( درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت او ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ و آن دﺳﺘﻪ
از ﻣﺘﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوع ﺷﺮﯾﻌﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ( ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺮط ﻋﻠﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ و اﯾﻦ
ﱠ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ.
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دارای ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﺪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ
ً
ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ـ زﯾﺮا ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﭼﻨﺎن
ﻣﺴﺌﻠﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﺪاﻧﺪ ـ .ﯾﺎ آن اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎدات ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ،آداب و ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﯾﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﺪاﻧﺪ .ﯾﺎ
آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و اﺣﻮال ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ و آﺳﻤﺎنھﺎ و ﺣﺸﺮ و ﺑﮫﺸﺖ
و ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻋﻘﻞ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ادراک
ﻋﻘﻞ ﻧﮕﯿﺮد و آن را ﻋﺠﯿﺐ ﺑﭙﻨﺪارد.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﻮد،
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ راﺟﺢ ﺑﻮد ]اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ[ اﻣﺎ درﺷﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﮑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ دو را ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رد ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺎل داﻧﺴﺘﻦ آن و ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻏﺮاﺑﺖ ﯾﮏ
اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در درک و ﻓﮫﻢ آن اﺳﺖ و ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﺎ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻓﺮق
ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاء ﺗﺎرﯾﺦ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﺿﺢ و آﺷﻨﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﺮاﻓﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ،
ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،زﯾﺮا در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏھﺎی ﺧﻮد ﻣﺎه را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ،و اﮐﻨﻮن آﻣﺎدهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎرهھﺎ ﻓﺮود آﯾﺪ)  (١اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
از اﯾﻦ ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﺰو دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و ﮐﺬب اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﺎ اﻣﺮ ﺷﮕﻔﺘﯽآور ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت و ﺳﺒﮏ ﻣﻐﺰی از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﻌﺰورﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﻞھﺎیﺷﺎن اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن آﻧﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺖ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻘﻞ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد آﻧﺎن ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺧﺒﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای از دروغ ﭘﺮدازیھﺎی اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ
داده ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ :ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :در ﺑﮫﺸﺖ
درﺧﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﻮارﮐﺎر در ﺳﺎﯾﻪی آن درﺧﺖ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺰو ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ
آن را دروغ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﺰو رواﯾﺎت اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﺖ و در ﮔﻤﺎن اﺑﻮرﯾﻪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ از ﮐﻌﺐ ﯾﮫﻮدی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﻣﻔﮫﻮم
ﻋﺠﯿﺒﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ]ﺑﺮای اﺑﻮرﯾﻪ[ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﺎم
درﺧﺘﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻮار ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺻﺪ ﺳﺎل در ﺳﺎﯾﻪی آن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺰو ﻣﻮارد ﻏﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﯾﺎ اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺑﮫﺸﺖ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺰ ﺧﺪا و رﺳﻮل او؟ آﯾﺎ در ھﻤﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﮫﺎدت ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻋﻈﻤﺖ و وﺳﻌﺖ آن ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر آن
 -١ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻣﺆﻟﻒ ،ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﻀﺎﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻓﻀﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ
ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،ﺧﻮرﺷﯿﺪھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻧﻮری ھﻨﻮز ﻧﻮر آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﻘﻞ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ را ﮐﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺰارش آن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد؟
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،وﺳﻌﺖ ﻓﻀﺎ را ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺣﺪ درک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ؟ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺣﯽ آﺳﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﭘﺮ از
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﯾﺎری ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﺻﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺳﺎل ﻧﻮری ﭼﻪ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ
دارد؟
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻮرﯾﻪ و اﻣﺜﺎل او در اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺪا را؟ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ »آزاد
ﻓﮑﺮھﺎ« و »ﺑﺰرﮔﻤﺮدان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﻨﺎس« ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ را ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ» :ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺟﮫﻨﻢ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﮑﺒﺮان و ﺟﺒﺎران آﻣﺎده ﺷﺪهام .ﺑﮫﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺰ
اﻧﺴﺎنھﺎی ﺿﻌﯿﻒ و اﻓﺘﺎده ﮐﺴﯽ وارد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ رﺣﻤﺖ ﻣﻦ
ھﺴﺘﯽ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮ ،ھﺮ ﮐﺪام از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻢ ﻣﻮرد رﺣﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﮔﻔﺖ :و ﺗﻮ ای آﺗﺶ ﻋﺬاب ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ و ھﺮ ﮐﺪام از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ را ﺑﺨﻮاھﻢ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮ ﻋﺬاب ﻣﯽدھﻢ .ھﺮﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ﺟﮫﻨﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺎی ﺧﻮد را درون ان ﻣﯽﮔﺬارد و ﺟﮫﻨﻢ ]در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮔﺰ ،ھﺮﮔﺰ ،ﭘﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻮﺷﻪھﺎی آن ﺑﺮ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ) .(١
ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺴﺖ؟

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ،ج  ،۸ص  ۱۲۲ﺑﻪ ﺷﺮح اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و ﻣﺴﻠﻢ ،ج  ۱۷ص  ،۱۸۰ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻮوی.

٤٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﮔﺮ دﻟﯿﻞ آن ،ﻗﺮار دادن ﭘﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ،دﺳﺖ و ﭼﮫﺮه و
ﭼﺸﻢ و آﻣﺪن ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺳﻠﻒ اﻣﺖ آنھﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ.
ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ،دﺳﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ او را از ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺰه
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ھﺮﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺎس ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ھﻤﮕﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺖ اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻮرد اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
ھﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
اﻣﺎ اﮔﺮ دﻟﯿﻞ اﻧﮑﺎر ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫﺸﺖ و ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ﴿ :ٱئۡتيَا َط ۡو ً� أَ ۡو َك ۡر ٗها قَ َا�َا ٓ َ�تَ ۡيناَ
ِ
َ ٓ َ
طا�ِعِ�﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ.[۱۱ :
و اﮔﺮ دﻟﯿﻞ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﻋﺠﯿﺐ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽرود در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻋﻤﻞ آﻣﺪن ﺑﺮای ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
َ ٓ ُّ َ ۡ َ ُ َ ّٗ َ ّٗ
﴿ َوجا َء َر�ك َوٱل َملك صفا صفا] ﴾٢٢اﻟﻔﺠﺮ.[۲۲ :
ََۡ َُ ُ
ول ِ َ
� َه َّن َم
و ﻧﯿﺰ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :يوم �ق
َ ََۡۡ ََُ ُ َۡ
َّ
ت و�قول هل مِن م ِز� ٖد] ﴾٣٠ق.[۳۰ :
ه ِل ٱمت� ِ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻘﻞ را در ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻟﻮھﯿﺖ و ﺻﻔﺎت اﻟﻮھﯽ ،را در ﻗﺮار دادن ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻐﺮورﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ دﭼﺎر
اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ھﻤﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﮐﻪ در ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در آن را دارد .زﯾﺮا ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻣﺰ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اﻧﺴﺎن و
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ داﻧﻪ ﺷﻦ در ﺻﺤﺮای اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺷﮕﻔﺘﯽ آور ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ را درﯾﺎﺑﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرﭼﻪ در داﻣﻨﻪی
ﮐﻮه ھﯿﻤﺎﻟﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﮐﻮه از ﺟﮫﺖ وﺳﻌﺖ و ﻗﻄﺮ آن
اﺣﺎﻃﻪ ﯾﺎﺑﺪ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف ،اﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﻓﯽ اﻟﻨﺠﻔﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را از او ﺷﻨﯿﺪم:
ﻳﻌـــــﱰض اﻟﻌﻘــــــﻞ ﻋﻠــــــﯽ ﺧــــــﺎﻟﻖ

ﻣــــــﻦ ﺑﻌــــــﺾ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗــــــﻪ اﻟﻌﻘــــــﻞ

ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ھﺴﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اوﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ از زاوﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ داور ﻗﺮار دادن ﻋﻘﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﺖ و ﮐﺬب اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺎری
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ:
آﯾﺎ ﻋﻘﻞ را ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ داور ﻗﺮار دھﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن را؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻓﻨﺪ و ھﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﺴﻮﻓﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﺎﻋﻘﻞ ادﯾﺒﺎن را؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺷﺎن آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺟﻤﻼت و ﻣﺘﻮن ﻧﺎدر و ﺣﮑﺎﯾﺖھﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ـ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺸﺎن ـ.
ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن و رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺎن را؟ و ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺼﺺ آﻧﺎن و
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن را؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮدﻧﯽ و
ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻓﻘﯿﮫﺎن را؟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﮑﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دارﻧﺪ.
ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻠﺤﺪان و ﺧﺪاﻧﭙﺮﺳﺘﺎن را داور ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺟﮫﻞ و ﺧﺮاﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ را داور ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﺪ؟ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺮوهھﺎی اﯾﻤﺎن
داران را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا در اﻧﺴﺎن ﺣﻠﻮل ﮐﺮده و اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ!.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ روح ﺧﺪا در ﯾﮑﯽ از اﺟﺴﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد!.
ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او در ﯾﮏ وﺣﺪت ﮐﺎﻣﻠﻨﺪ!.
ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا دارای ﺳﻪ ﮔﻮھﺮ و ﯾﮏ ذات واﺣﺪ اﺳﺖ!.
و ﮔﺮوھﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮔﺎو و ﻣﻮش و ﻣﯿﻤﻮن ،ﻋﺒﺎدت ﺷﻮﻧﺪ!.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﯽ را داور ﻗﺮار دھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای
واﺣﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در اﺳﻼم اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :ﻋﻘﻞ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ؟

٤٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

آﯾﺎ ﻋﻘﻞ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را؟ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ،ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را راﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﺷﯿﻌﻪ را؟ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺧﻮارج را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را؟ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ھﻢ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را راﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﻋﻘﻞ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ؟
اﺑﻮرﯾﻪ ]در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت[ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم ،زﯾﺮا آﻧﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺮای اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ آن را رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد
اﻧﮑﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ اﺳﺖ» :ان رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺗﻮﻓﯽ و درﻋﻪ ﻣﺮھﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﯾﮫﻮدی
ﺑﺎﺻﻮاع ﻣﻦ ﺷﻌﯿﺮ« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ زره اﯾﺸﺎن در ﻋﻮض
ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از ﺟﻮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﮔﺮو ﺑﻮد.
) (١
ﻣﻌﺘﺰﻟﯿﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻘﻞ ﻣﺮدود اﺳﺖ  .ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ
رأی ﻋﻘﻠﯽ آﻧﺎن را ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهی ﻋﻘﻠﯽ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل اﺑﻮرﯾﻪ و اﻣﺜﺎل او ﭼﻪ ﻧﻈﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دارﻧﺪ؟ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮات ﻋﻘﻠﯽ آﻧﺎن را رد اﺣﺎدﯾﺚ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺦھﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،آن ﻧﻈﺮات را رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه اﮐﻨﻮن ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن اﺑﻮرﯾﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺜﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪی ﻣﺤﺪث و ﻋﻘﻞ ﻓﻼن ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ آﺧﺮ آن اوﻟﺶ را
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اذا ﻗﺎم اﺣﺪ�ﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﻐﻤﺲ ﻳﺪه ﻰﻓ اﻻﻧﺎء ﺣﻰﺘ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ،
ﻓﺎن اﺣﺪ�ﻢ ﻻ ﺗﺪری اﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻳﺪه« .ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،دﺳﺖ
ﺧﻮد را داﺧﻞ ﻇﺮف ﻧﮑﻨﺪ ،ﺗﺎاﯾﻨﮑﻪ آن را ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا او ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ،ھﻨﮕﺎم

ﺧﻮاب دﺳﺘﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ«.
َ
َ َّ ُ َ
ﻻ ﻳَ ْﺪرى أ ْ� َﻦ ﺑَﺎﺗَ ْ
ﺖ ﻳَ ُﺪ ُه« ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪی آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ »ﻓ ِﺈﻧﻪ
ِ

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﯽﺑﻮد ،زﯾﺮا ھﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ،دﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
 -١ﮐﺘﺎب »ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ« اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ص .۱۷۶

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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و دﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺟﺴﻢ و ﭘﺎ و ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی در
ﺑﯿﺪاری آﻟﺖ ﺧﻮد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،ﻃﮫﺎرت او را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد در
ﺣﺎل ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪھﺎ ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺨﺺ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺧﻮاب زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دھﺪ ﯾﺎ
ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﻓﺘﺮا زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در اﺣﮑﺎم دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ در اﺣﮑﺎم ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﭼﯿﺰی را ﻓﮫﻤﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ را درک ﻧﮑﺮده .آری او داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﮫﺎء وﺿﻮ را ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
و دﻟﯿﻞ آنھﺎ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻣﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﻓﻠﯿﺘﻮﺿﺎ«
)ھﺮ ﮐﺲ آﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد ،وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد( .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ رأی ﻧﺪارﯾﻢ
و ﻣﻨﻈﻮر از وﺿﻮی ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ ،ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻟﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج
ﻧﻮاﻗﺾ وﺿﻮ و ﻧﺠﺎﺳﺎت اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮐﻨﻮن ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر از وﺿﻮی ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ آﻟﺖ،
ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖھﺎﺳﺖ ،روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮد ﺑﯿﺪار ﺷﺪه از ﺧﻮاب را
ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺘﮫﺎ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آن را وارد ﻇﺮوف ﮔﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ،دﺳﺘﺎن او ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﯾﺎ ﺟﻠﻮی ﺑﺪن او
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﺧﻮاب از اﯾﻦ اﯾﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﺶ ﺑﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ...و در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﺑﯿﺪه آﻣﺪه زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﺳﺖ او ﺑﺎ آن ﻧﺠﺎﺳﺖھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻦ و ﺧﻮد او ھﻢ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺪار
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎس دﺳﺖ او ﺑﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ،آن را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﯾﺎ ﻏﺬا
ﺧﻮردن و ﯾﺎ دﺳﺖ دادن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«) .(١

 -١ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ،ص  ۱۶۰و ص  .۱۶۲ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ اﺧﺘﺼﺎر .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﻮاب آﻟﻮد ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﻮء
ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط در ﻧﻈﺎﻓﺖ آن
اﺳﺖ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل دارد در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﻧﺠﺲ ﺑﺪن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده و آﻟﻮده ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای در ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﯽرود ﭼﻮن
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻋﻘﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﺤﺪث.
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻋﻘﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﻋﻘﻞ
ﻣﺤﺪث ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪث.
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﻘﻮل ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪی
ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽﻋﻤﻞ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را در ھﻤﺎن ﺣﺪی ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ ﺷﺮع و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻗﻼن ﻏﯿﺮ ﻣﻐﺮور ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ اﻇﮫﺎی ﻣﯽدارم و ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪم
ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ او ﻧﯿﺴﺖ.
اول :ﻣﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻣﺆﻟﻒ را در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮫﺎی ﮐﺘﺎب ﺑﺎورﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
او از ﻃﺮح ﺑﺤﺚھﺎ ،دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ودﻓﺎع از ﺑﺎﻧﮓ دﯾﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ھﺠﻮم ﮐﺬاﺑﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دﺷﻤﻨﺎن .زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺖ و ھﺪف او
داوری ﮐﻨﻢ و ادھﺎی ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ او را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮم .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ او در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺎت،
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺎر او دور از اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﭼﯿﺰی
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﻮد.
دوم :او از دﺷﻮاریھﺎی ﮐﺎر و ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺘﺎبھﺎ و
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .و
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻼش ھﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﺗﺸﮑﺮ
و ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎی ھﻤﻪی داﻧﺸﻤﻨﺪان اھﻞ ﺳﻨﺖ را از زﻣﺎن
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎ اﻣﺮوز اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﮑﺎر او از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشھﺎی آﻧﺎن را در زﻣﯿﻨﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺪﯾﺚ ﻣﺪرج ،ﻣﻀﻄﺮب ،ﺷﺎز و ﻣﻌﻠﻞ ـ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰو ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺑﯿﺪاری ﻋﻠﻤﯽ در
ﻣﯿﺪان اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ـ را راھﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﮏ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽداﻧﺪ ﻧﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ .آری او ﺗﻼشھﺎی ھﻤﻪی اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان را در ﻃﻮل ﺳﯿﺰده ﻗﺮن و ﺑﯿﺸﺘﺮ ـ ﮐﻪ
ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و ﺑﯽھﻤﺘﺎﺳﺖ و ھﯿﭽﯿﮏ از ﻣﻠﺖھﺎ ﯾﮏ دھﻢ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ ـ ﺟﺎی

اﯾﻦ اﻋﻀﺎء وﺳﯿﻠﻪ ﻟﻤﺲ و ﻣﺎﻟﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ]ﺷﺨﺺ دﻗﯿﻖ[ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﺻﺮﯾﺢ
ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دﺳﺖ و ﺑﯿﻨﯽ و ﭼﺸﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!!.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﭘﻨﺪ و ﻋﺒﺮت ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪی او ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم داده و ورق
ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب را زﯾﺮ و روﮐﺮده و ﺳﺨﺘﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮ ﺧﻮد ھﻤﻮار
ﮐﺮده را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﺮ داﻧﺶ و اھﻞ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد .و از ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش آن را ﺑﺨﻮاھﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ در
ﮐﻨﺎر ﺗﻼشھﺎی آن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﻣﺎﯾﻞھﺎ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺐھﺎ در زﯾﺮ ﻧﻮر
ﺷﻤﻊھﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮد
را وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻨﺖ ﮔﺬاردن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﻓﻘﻂ رﺿﺎی ﺧﺪا را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ اﺑﻮرﯾﻪ آﻧﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻮن واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ؟!! ...اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دارد ،ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺪ.
ﺳﻮم :او ﮐﺘﺐ ﺧﻮد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ روش،
ً
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﮑﺮده «...و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ و راھﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ آن را ھﻤﻮار
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮ آن ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ« و واﺟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ
ھﺰار ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ و زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ
ﺻﻔﺖ او در ﻧﺰد ﺧﺪا و ﻣﺮدم ،ﺗﻔﺎﺧﺮ او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺗﻼش ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺧﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی اﺟﺮ آن ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺟﺰو اﺧﻼق داﻧﺸﻤﻨﺪانﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ آن ﺧﻄﺎھﺎ را درﯾﺎﺑﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮای
ﻣﺆﻟﻒ آن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه درﺻﺪد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺑﻮرﯾﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺶ از ﺟﮫﺖ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی ﺧﻮد او ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ
دارد! اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻠﻪای از اﺑﻦ ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪی  /ﻣﯽﮐﻨﻢ» :ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن
ﺟﺎھﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ از ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺧﻮد راﺿﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻟﻢ را از ﺧﻮد راﺿﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﻪ ﺟﮫﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﺎھﻞ را از ﺧﻮد ﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ؟«) .(١
ﭼﮫﺎرم :او ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رد ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه
ً
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺪ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه
اﻓﺮادی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای اﻓﮑﺎر ﮔﻨﺪﯾﺪه و
ﻋﻘﻞھﺎی ﺧﺸﮑﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ« .او در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎﺑﺶ ﭘﺲ از ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻼشھﺎی ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺳﯿﻨﻪھﺎی »ﺣﺸﻮﯾﻪھﺎ« ،ﺷﯿﻮخ ﺟﮫﻞ و ﯾﺎران ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺗﻨﮓ ﺷﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮود آﻣﺪن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪی ﺣﻖ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ و از
ﮐﺴﺎد ﺑﺎزار ﮐﺎﻻی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮔﻨﺪﯾﺪهی ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،در
ھﺮاﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ آﻧﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺠﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﭘﺮده از آن
ﺑﺪرد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارﻧﺪ
و در ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﺑﯽﻗﺪر و وزن ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎ از ﺑﺤﺚ او ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ را ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ او
درﺑﺎرهی ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ زﺷﺖ و زﻧﻨﺪه و ﻧﻔﺮت آور
ـ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻮام ﻧﯿﺰ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪـ او را ووﺻﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و
اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ آن را درﺑﺎرهی اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ!!.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻢ ﺟﺰو ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﯽادب و زﺷﺖ ﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی
ﺗﺎرﯾﺦ او ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ درآﯾﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ او را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﺠﻮﻣﯽ ﭼﻨﺎن
زﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﯿﺎ ﺟﺰو اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و
]ﺻﺎﺣﺐ[ اﯾﻤﺎن در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺟﺰو ﺟﻔﺎﺳﺖ و ﺟﻔﺎ ھﻢ در آﺗﺶ«.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﻮرﯾﻪ و ﻃﻌﻦ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از رواﯾﺖھﺎی
اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﺖ ،ﺟﺎری ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ
رﮐﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ھﺮ دﯾﻨﯽ دارای اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و اﺧﻼق اﺳﻼم
ﺣﯿﺎء اﺳﺖ«.
 -١ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﻣﺘﺮﺟﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

٥٣

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ .اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ً
ﯾﮏ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮ آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ھﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮا وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰد
ﻋﻠﻤﺎء ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام ،اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻢ .ﮐﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ردی واﺿﺢ
ﺑﺮ اﺑﺎﻃﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺎﺿﻞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ)  (١ﻣﺮا از ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮد.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﻨﺎ دارم ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ رھﻨﻤﻮد ﺳﺎزد و ﺑﺮ آن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و
از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﻔﻮﻇﻤﺎن داﺷﺘﻪ و راه رﺷﺪ و ھﺪاﯾﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮫﯿﺎ ﺳﺎزد.
دﻣﺸﻖ
 ۱۵ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۷۹ھ
 ۱۲ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۶۰م
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ
رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺬاھﺐ آن در داﻧﺸﮕﺎه دﻣﺸﻖ
و اﺳﺘﺎد اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ در داﻧﺸﮑﺪهھﺎی »اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ« و »اﻟﺤﻘﻮق«

 -١در زﻣﯿﻨﻪ رد ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ دو ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ اول :ﮐﺘﺎب »ﻇﻠﻤﺎت اﺑﯽ رﯾﻪ اﻣﺎم اﺿﻮاء
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ« اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺣﻤﺰه ،ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ آرزو داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از اﻟﻔﺎظ زﺷﺖ ﻣﯽﺑﻮد .دوم :ﮐﺘﺎب »اﻻﻧﻮار اﻟﮑﺎﺷﻔﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﮐﺘﺎب اﺿﻮاء اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ
واﻟﺘﻀﻠﯿﻞ واﻟﻤﺠﺎزﻓﻪ« اﺛﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻤﻌﻠﻤﯽ اﻟﯿﻤﺎﻧﯽ .ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ از ھﺮ دو ﮐﺘﺎب آ ﮔﺎه ﺷﺪهام .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺧﯿﺮﺷﺎن دھﺪ.

ﺑﺎب اول

ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ اول :ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن
ﻓﺼﻞ دوم :ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ

ﻓﺼﻞ اول:
ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن
ﺳﻨﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺳﻦ ﺳنﺘﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ اﺟﺮﻫﺎ واﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻲﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ
ﺳيﺌﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ وزرﻫﺎ ووزر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ اﻲﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«)  (١و ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ » َ َﺘﻟتَّﺒ ُﻌ َّﻦ ُﺳ َ َ
ن َﻣ ْﻦ
ِ
َ َ ََْ ُ
ﺮﺒا و�ﺸ ْﺮﺒَ ،وذ َر ً
� ْﻢ ،ﺷ ْ ً
اﺎﻋ ﺑِ ِﺬ َر ٍ
اع«)  (٢از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ.
ﺎﻛن �ﺒﻠ
ِِ ٍ ِ
ِ

ﺳﻨﺖ در اﺻﻼح ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ ﻓﻄﺮﺗﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﯿﺮﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن) .(٣
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺰد ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺘﺮادف ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
در اﺻﻄﻼح اﺻﻮﻟﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل و ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
َ ْ ُ
َّ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪِ » :إ� َﻤﺎ اﻷ� َﻤﺎل
ْ
َ َ َ َ
) (٤
َّ
اﺒﻟﻴِّ َﻌﺎن ﺑ ْ َ
ﺎر َﻣﺎ ل ْﻢ �ﺘَﻔ َّﺮﻗﺎ«) .(٥
ِﺑﺎﻨﻟِّﻴﺎت« ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮدِ ِ ِ َ » :
ﺎﺨﻟﻴ ِ
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ اﺻﺤﺎب از اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی و ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺎدی

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ادای ﻧﻤﺎز ،ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ،آداب روزه و
ﻗﻀﺎوت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎھﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻓﺮاد.
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺮ )ﺳﮑﻮت( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص :ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺻﺤﺎب اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺗﺄﺋﯿﺪش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺖ از آن
 -١ﺑﻪ روﯾﺎت ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﺑﺠﻠﯽ.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری.
 -٣ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ،ص  ۳۵ـ  ۳۸و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻨﻈﺮ ص .۲
 -٤ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﻤﺮ س.
 -٥ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س.

٥٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

وﺟﻮد دارد ﯾﺎ آن ﻋﻤﻞ را ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺮده و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺰو ﺳﻨﺖ ﺗﻘﺮﯾﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﮑﻮت ھﻤﺮاه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ،ﺗﺄﺋﯿﺪ اﺟﺘﮫﺎد اﺻﺤﺎب در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ در
ﻏﺰوهی ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﻳﺼﻠ� اﺣﺪ�ﻢ اﻟﻌﺮﺼ اﻻ

ﻰﻓ ﻗﺮ�ﻈﻪ« )ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﺟﺰ در ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ ﻧﺨﻮاﻧﺪ() .(١
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﻐﺮب ]ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ[ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﺎز در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ھﺮدو ﮔﺮوه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮد و ھﯿﭽﮑﺪام را
اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد.
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﮏ ﺷﻤﺮدن و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻤﻞ :رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪس
ً
ﺳﻮﺳﻤﺎری را ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن آن را ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮردن آن ﺣﺮام اﺳﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﮐﻪ آن را
ﻣﻌﺎف ﮐﻨﻢ) .(٢
ﺳﻨﺖ در اﺻﻄﻼح اﺻﻮﻟﯿﻮن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارای دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺎل ﭼﻪ از ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ از اﺟﺘﮫﺎد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮدآوری ﻗﺮآن و ﯾﮑﯽ ﮐﺮدن ﻗﺮاﺋﺎت و ﺗﺪوﯾﻦ دﯾﻮانھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ُ َّ ْ ُ َ َ
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ
الﺮاﺷﺪ َ
ﻳﻦ
ﺑﺪﻋﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﺎن ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻠﻴ�ﻢ �ِﺴن ِﻲﺘ َوﺳﻨ ِﺔ اﺨﻟﻠﻔﺎ ِء َّ ِ ِ
ِﻣ ْﻦ َ� ْﻌ ِﺪي«» .از ﺳﻨﺖ ﻣﻦ و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ«) .(٣

ﺳﻨﺖ در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺎدر ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮض و واﺟﺐ ﻧﺪارد .در واﻗﻊ اﻣﻮر ﻏﯿﺮ واﺟﺐ و ﺧﺎرج از داﯾﺮهای اﺣﮑﺎم ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ
]اﻗﺮار ﺑﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ ،ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ و زﮐﺎت[ را ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﺮی ﮔﻔﺘﻪ

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮب.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎسب.
 -٣اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ج  ،۴ص  ۶و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮ داوود و ﺗﺮﻣﺬی از ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﯾﻪ .ﺗﺮﻣﺰی
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ اول :ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن

٥٩

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻃﻼق ﺳﻨﯽ و ﻃﻼق ﺑﺪﻋﯽ)  (١ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ھﺮ دﺳﺘﻪ از اھﻞ ﻋﻠﻢ و ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ
دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺻﻮل ،ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪی را ﺑﺮای ﻣﺠﺘﮫﺪان ﭘﺲ از ﺧﻮد وﺿﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل و
ﺗﻘﺮﯾﺮات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺮﺻﻪی ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﻌﺎل اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،و آﻧﺎن ﺣﮑﻢ
ﺷﺮع را در ﻣﻮرد اﻓﻌﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﺟﻨﺒﻪی وﺟﻮب و ﺣﺮﻣﺖ و اﺑﺎﺣﻪ وﻏﯿﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺳﻨﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻮﻟﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺠﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ
در ﻣﻮاردی ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺳﺖ.
وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن

ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ادای ﻧﻤﺎز ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ،اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ،ھﯿﺌﺎت و
ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪی ﮐﻪ زﮐﺎت در آن واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار و ﺷﺮوط
ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ھﻢ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺟﺮای آن واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوط و ارﮐﺎن و ﻣﻔﺴﺪات
آن اﻋﻤﺎل ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺣﮑﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﺣﻮادﺛﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺼﯽ ﺑﺮای آن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ آن ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺒﻮد زﯾﺮا او از ﺟﺎﻧﺐ
 -١ارﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل،ص .۳۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﺪا ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻣﻮر و آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا ،ﺣﺪود ،روش و اھﺪاف آن ﺑﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از وﻇﯿﻔﻪی ﻣﮫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺧﺒﺮ داده و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪهی ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻗﺮآن و آﯾﺎت آن اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ ۡ
َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأنز�ا إِ�ك ٱ�ِكر �ِ ب ِ� ل ِلن ِ
اس ما نزِل إِ� ِهم ولعلهم �تفكرون﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ:
.[۴۴

ﻗﺮآن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﻘﯿﻘﺖ در
ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
َ
َّ
ْ
ََُۡ
َ ُٗ َ َ َۡٗ َّ ۡ
َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ ُ ُ
﴿وما أنز�ا عليك ٱلكِ�ٰب إِ� �ِ ب ِ� لهم ٱ�ِي ٱختلفوا �ِيهِ وهدى ور�ة ل ِقو�ٖ
ُۡ ُ َ
يؤمِنون] ﴾٦٤اﻟﻨﺤﻞ.[۶۴ :

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ھﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
َ
َ
َ
ََ
َ ُ ْ ٓ ُ
ُۡ ُ َ
َ
ون َح َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ
﴿ف� َو َر ّ�ِك � يؤمِن
س ِه ۡم
� أنف ِ
�دوا ِ
� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م � ِ
َ ٗ ّ َ َ ۡ َ َُ ّ ْ َۡ ٗ
ح َرجا م َِّما قضيت َو�سل ُِموا �سل ِيما] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء.[۶۵ :

ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داده ﺷﺪه ﺗﺎ اﺣﮑﺎم
ٗ
َ َ ۡ َ َّ َّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش دھﺪ ﴿لقد من ٱ� � ٱلمؤ ِمن
ِ� إِذ َ� َعث �ِي ِه ۡم َر ُسو� ّم ِۡن
ۡ
َ ُ ْ
ۡ َ
َ ُ
َ ُ
سه ۡم َ� ۡتلُوا ْ َعلَ ۡيه ۡم َء َا�ٰت ِهِۦ َو ُ� َز ّ� ِيه ۡم َو ُ� َع ّل ُِم ُه ُم ٱلۡك َِ�ٰ َ
ب َوٱ� ِك َمة �ن �نوا مِن � ۡبل
نف
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُّ
�] ﴾١٦٤آل ﻋﻤﺮان.[۱۶۴ :
ل ِ� ض� ٰ ٖل مب ِ ٍ
ﺟﻤﮫﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رأی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ،ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن
اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را از آن آ ﮔﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺮار

دﯾﻦ و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺣﮑﻤﺖ را ھﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ از ﮐﺘﺎب اﺳﻢ ﺑﺮده ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺣﮑﻤﺖ
اﺑﺮاھﯿﻢ ]ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا[ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻦ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﺮآن آ ﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﮑﻤﺖ ،ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻣﺮاد ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ـ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ـ زﯾﺮا ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب و ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ آنھﺎ
آﻣﻮزش داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ـ واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ـ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از
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ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﻓﺮض ﻧﻤﻮدھﻮ ﭘﯿﺮوی از او را ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺟﺰ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ را ﻓﺮض ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺧﺪا داﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ھﻤﺮاه اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«) .(١
از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﻋﻄﻒ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﻋﻄﻒ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
آﻧﮫﺎﺳﺖ .و ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
آﻣﻮزش آن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ و راﺳﺘﯽ ﻣﻨﺖ ﻧﻤﯽﻧﮫﺪ و در اﯾﻦ
آﯾﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮاز ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ،ﭘﯿﺮوی ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻗﺎﻟﺐ
اﺣﮑﺎم و اﻗﻮال و در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ ،ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺮآن و ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻋﻄﺎء ﺷﺪه
ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از آنھﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺻﻒ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ َ
ََ
ۡ ُ
ۡ ۡ
ٱلط ّي َ�ٰت َو ُ� َ
ح ّ ِر ُم عل ۡي ِه ُم
﴿يَأ ُم ُرهم بِٱل َمع ُر ِ
حل ل ُه ُم َّ ِ ِ
وف و�نهٮهم ع ِن ٱلمنكرِ و� ِ
ۡ َ َ ٰٓ َ َ َ َ
ض ُع َ� ۡن ُه ۡم إ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ
�ه ۡم َوٱ�غ�ٰل ٱل ِ� �نت علي ِه ۡم﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۵۷ :
ٱ���ِث و�
ِ
ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻟﻔﻆ آﯾﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻼل و ﺣﺮامھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص از
ﻗﺮآن ﯾﺎ وﺣﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻮ داوود از ﻣﻘﺪام ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب از رﺳﻮل
َ َ
َُْ َ َُ
ﻴﺖ اﻟْ َ َ
ﻻ إ ِّ� أُو� ُ
ﻜﺘﺎب َو ِﻣﺜﻠﻪ ﻣﻌﻪ« »ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮآن
ِ
ِ
ﺧﺪاص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :أ ِ
و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن داده ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ٱنت ُهوا﴾
واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده﴿ :وما ءاتٮ�م ٱلرسول فخذوه وما �هٮ�م �نه ف

]اﻟﺤﺸﺮ.[۷ :

ﻗﺮآن اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صرا در آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده:
 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ.۷۸ ،
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ُ ْ َّ َ

ُ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ َ ُ َ

﴿ َوأطِيعوا ٱ� َو َّ
ٱلرسول لعل�م ت ۡر�ون] ﴾١٣٢آل ﻋﻤﺮان.[۱۳۲ :

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
ﻗﺮآن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮت او ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدهٰٓ ﴿ :
جيبوا
���ها ٱ�ِين ءامنوا ٱست ِ
ُۡ ُ
َ َ َ ُ
ِ َّ�ِ َول َّ
ِلر ُسو ِل إِذا د�� ۡم ل َِما �يِي� ۡم﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۲۴ :
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﺎﻋﺖ از او را اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺮوی از او را ﻧﺸﺎﻧﻪی دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪَّ ﴿ :من يُطِعِ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ
ٱلر ُسول �قد أطاع ٱ�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۸۰ :
ُۡ

ُ ُ

ُ ُّ َ

َّ َ َ َّ ُ

ُۡ ۡ ُ

َّ

َۡ

َ ُ

ُُ َ ُ

﴿قل إن كنت ۡم �ِبون ٱ� فٱتبعو� �بب� ُم ُ
ٱ� َو�غفِ ۡر ل� ۡم ذنو�� ۡم﴾ ]آل ﻋﻤﺮان:
ِ
ِ ِ ِ

.[۳۱

َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ
ﻗﺮآن از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﮫﯽ ﮐﺮده﴿ :فليحذرِ ٱ�
ِين �ال ِفون � ۡن
َۡ َ ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
صيبهم عذاب أ ِ� ٌم﴾ ]اﻟﻨﻮر[۶۳ :
أم ِره ِۦٓ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِ
ُ ۡ َ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اواﻣﺮ او ﮐﻔﺮ اﺳﺖ﴿ :قل أطِيعوا ٱ� وٱلرسول ۖ
َ َ َ َّ ۡ ْ َ َّ َّ َ َ ُ ُّ ۡ َ
�ٰفِر َ
�ن] ﴾٣٢آل ﻋﻤﺮان.[۳۲ :
فإِن تولوا فإِن ٱ� � �ِب ٱل
ِ
و ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﺎن ھﯿﭻ اﺟﺎزهای ﻧﺪاده ﮐﻪ از ﺣﮑﻢ و دﺳﺘﻮر او ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪَ ﴿ :و َما
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
ۡ ََُ
َۡ
�ن ل ُِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� ٱ� ورس
و� ٓۥ أم ًرا أن ي�ون ل ُه ُم ٱ�ِ�ة م ِۡن أم ِره ِۡمۗ
ٱ� َو َر ُس َ ُ َ َ ۡ َ َّ َ َ ٗ ُّ ٗ
َو َمن َ� ۡع ِص َّ َ
و�ۥ �قد ضل ض�ٰ� مبِينا] ﴾٣٦اﻷﺣﺰاب.[۳۶ :
ﻗﺮآن ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﻔﺎق را در اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼف از ﺣﮑﻢ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺷﻮد:
َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ َّ ٰ َ ٓ َ َ َ ٰ َ ۡ َ ّ ُ ۡ ّ ٞ
ََُ ُ َ
َّ
ام َّ
ون َء َ
ٱ�ِ َو� َّ
ٱلر ُسو ِل وأطعنا �م �تو� ف ِر�ق مِنهم ِم ۢن �ع ِد �ل ِك ۚ وما
ب
ا
ن
﴿و�قول
ِ
ِ
َ
ۡ
ْ
َ
َّ
ُ ْ َ ٰٓ َ
َ ۡ ُ َ ََُۡ ۡ َ َ ۡ ٞ
ك بٱل ُم ۡؤ ِمن َ
ِ�� ٤٧ذا ُد ُع ٓوا إِ� ٱ�ِ َو َر ُس ِ
و�ِۦ ِ�ح�م بينهم إِذا ف ِر
�ق ّمِن ُهم
أو�� ِ ِ
ۡ
َّ ٌ َ ۡ َ ُ ْ َۡ
َ
ۡ
ُُ
ُ َ
َ ُ
ٱ� ُّق يَ�تُ ٓوا ْ إ َ ۡ�هِ ُم ۡذ ِعن ِ َ
�ن ل َّ ُه ُم َ
� ٤٩أ ِ� قلو� ِ ِهم م َرض أ ِم ٱرتاب ٓوا أم
ُّم ۡع ِرضون� ٤٨ن ي
ِ
َّ َ َ َ َ
ََ ُ َ َ َ َ
َّ
َ
َّ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ُ ُ ۡ ُ َ َ ُ
�افون أن �ِيف ٱ� علي ِهم ورس
و� ۚۥ بَل أ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل�ٰل ُِمون ٥٠إِ� َما �ن ق ۡول
َ
َ ُ ُ ْ
ُۡ ۡ َ َ
ُ َ َ
ْ َ َّ
ُ
ِ� إِذا ُد ُع ٓوا إِ� ٱ�ِ َو َر ُس ِ
و�ِۦ ِ�َ ۡح� َم بَ ۡي َن ُه ۡم أن َ�قولوا َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡع َنا ۚ َوأ ْو ٰٓ��ِك
ٱلمؤ ِمن
ُ ۡ ۡ ُ َ
ه ُم ٱل ُمفل ِحون] ﴾٥١اﻟﻨﻮر.[۵۱-۴۷ :
ﻗﺮآن اﯾﻦ را ﺟﺰو ﻟﻮازم اﯾﻤﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﺮاه او ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی او
َ َ ُ ْ َ َ ُ ََ َ
َّ
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ
و�ِۦ �ذا �نوا معهۥ ٰٓ
ام ُنوا بِٱ�ِ َو َر ُس ِ
� أ ۡم ٖر َجام ِٖع ل ۡم
ﺑﺮوﻧﺪ﴿ :إِ�ما ٱلمؤمِنون ٱ�ِين ء
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َ َ
َ ۡ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ ۡ
َ َّ
ِين يُؤم ُِنون بِٱ�ِ َو َر ُس ِ
و�ِۚۦ فإِذا
يذهبوا ح� �س�ٔذِنوه ۚ إِن ٱ�ِين �س ٔ
�ذِنونك أو��ِك ٱ�
ۡ
ۡ
َ
ۡ َۡ َُ َ ۡ
ٱ� إ َّن َّ َ
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ُ َّ َ
ٱ� َ� ُفورٞ
َ ۡ َ َ َّ
ٱس�ٔذنوك �ِ َع ِض شأن ِ ِهم فأذن ل ِمن شِئت مِنهم وٱستغفِر لهم ۚ ِ
َّرح ٞ
ِيم] ﴾٦٢اﻟﻨﻮر.[۶۲ :

اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺎل ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ را ﺟﺰو ﻟﻮازم اﯾﻤﺎن ﻗﺮار داده ﮐﻪ ھﯿﭻ
روﺷﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی او ﺑﺮﻧﮕﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﯾﻦ
ھﻢ ﺟﺰو ﻟﻮازم اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی او ﮔﻔﺘﻪ و روش ﻋﻠﻤﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ و
اﺟﺎزهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﭘﯿﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺟﻮاز آن اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«) .(١

از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و آﻧﺎن در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت و داوری در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮیھﺎ و رﻓﻊ دﺷﻤﻨﯽھﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدﻧﺪ ـ رﺿﻮان ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ
ﺣﺪود اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ او را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮده و اﻋﻤﺎل و ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎص اوﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«)  .(٢اﺣﮑﺎم و ارﮐﺎن
و ھﯿﺌﺎت ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺣﺞ را ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«) .(٣
اﯾﺸﺎن اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب در اﻓﻌﺎل ﺧﻮد از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮده،
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮﻃﺎ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﺮدی از
اﺻﺤﺎب زن ﺧﻮد را ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ او درﺑﺎهی ﺑﻮﺳﯿﺪن زن در ﺣﺎل روزه ﺳﺆال
ﮐﻨﺪ ،ام ﺳﻠﻤﻪل ﺑﻪ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪاصدر ﺣﺎل روزه زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ
آن زن ﻧﺰد ﺷﻮی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ از ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻮای

 -١اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ  /ج  ،۱ص .۵۸
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﺮث.
 -٣ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺎﺑﺮ.
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ﺑﯿﺸﺘﺮی دارم و ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺪا از ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ داﻧﺎﺗﺮم«) .(١
اﯾﺸﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﻠﺢ ﺣﺪﺑﯿﺒﻪ اﺻﺤﺎب را اﻣﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ
و از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ ]اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺑﻮد[ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وی اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺮوی اﺻﺤﺎب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﺮﭼﻪ را رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﯾﺎ ﻋﻠﺖ و ﺣﮑﻤﺖ آن را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﮏ
اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻃﻼ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎی ﺧﻮد را از ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ،
ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صآن را دور اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ آن را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ« ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﻧﮕﺸﺘﺮیھﺎی ﻃﻼی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺸﻔﺎء« از اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﯾﮏ ﺑﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
ﺧﻮد اﻣﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻔﺶھﺎی ﺧﻮد را در ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوی از اﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﮐﻔﺶھﺎی ﺧﻮد را در آوردﻧﺪ،
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎز ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻔﺶھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﺣﺎل دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻔﺶھﺎﯾﻢ ﻧﺠﺎﺳﺘﯽ ھﺴﺖ« .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﮐﺘﺎب
»اﻟﻄﺒﻘﺎت« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دو رﮐﻌﺖ از ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ وی ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻊ اﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز اﻣﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺬارد ]و ﺟﮫﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ[ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ) .(٢
ﭘﯿﺮوی اﺻﺤﺎب از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﻮی ﻧﯿﺰ از
اﯾﺸﺎن اﻟﮕﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺑﻮ داود و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ و ﻓﻀﻠﻪ« ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻔﺖ :روز ﺟﻤﻌﻪ رﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎل ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻮد
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺎﻓﻌﯽ در »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« ص  ۴۰۴ب ﺻﻮرت
ﻣﺮﺳﻞ از ﻋﻄﺎء.
 -٢ﻧﻘﻞ از »اﻟﻄﺒﻘﺎت اﮐﺒﺮی« اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ج  ،۲ص .۷
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ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ« ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ھﻤﺎﻧﺠﺎ دم ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ را دﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎ ای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد«.
آری ﺑﺮﺧﻮرد اﺻﺤﺎب ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮ
اﯾﺸﺎن را ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .و ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻗﺮآن را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﺮدن اﺻﺤﺎب از رﺳﻮل
ﺧﺪا ﻓﻘﻂ در اﻣﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﺎﯾﯽ و اﺟﺘﮫﺎد
ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻏﺰوهی ﺑﺪر »ﺣﺒﺎب اﺑﻦ ﻣﻨﻈﺮ« درﺑﺎرهی ﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ دﯾﻨﯽ ھﻢ
ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻨﻮز آن را ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ از رأی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﻤﺮ س از رأی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﻣﻮرد اﺳﯿﺮان ﺑﺪر و ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ .و ﻧﯿﺰ اﮔﺮ اﻣﺮ ﺻﺎدره از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻋﻘﻞ
اﺻﺤﺎب ﺷﮕﻔﺖ وﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،آﻧﺎن ﺑﺮای ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﮑﻤﺖ آن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه از اﯾﺸﺎن را ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آن ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن اﻣﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﺻﺤﺎب ﺣﮑﻢ
ﻣﺒﺎح را از آن ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ و اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن آن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزھﻢ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ آن دﺳﺘﻮر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮوی و اﻟﺘﺰام ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ.
وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺲ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن

ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻃﺒﻖ اﻣﺮ ﺧﺪا در ﻗﺮآن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﻞھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﻧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را واﺟﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﺎم اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن و ﯾﺎ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب او ﻣﻘﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ وﺟﻮب ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب
و ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﺲ از اﺻﺤﺎب ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ان ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از دﺳﺘﻮری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی و اﻃﺎﻋﺖ او اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن دورهی ﺣﯿﺎت و ﭘﺲ از ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد زﯾﺮا اﯾﻦ
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ﻗﻮل ،ﺣﮑﻢ و ﻓﻌﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﻌﺼﻮم ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از او
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﯾﺎ وﻓﺎت او ﻧﺪارد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﺟﻮب ﭘﯿﺮوی
از ﺳﻨﺘﺶ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﺎﯾﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ را
ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آوردﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد :و اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻢ ﻧﺒﻮد؟ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و از ﻗﻀﺎوت
ﺧﻮد داری ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪی او زد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهی رﺳﻮل ﺧﻮد را ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ﮐﻪ رﺳﻮﻟﺶ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد« .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮ داود،
ﺗﺮﻣﺬی ،دارﻣﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﻤﺪﺧﻞ« و اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در »اﻟﻄﺒﻘﺎت« و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در
»ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ و ﻓﻀﻠﻪ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را روﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ
ﻣﻌﻨﻮی رﺳﯿﺪه ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ و
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ از ﮐﺜﯿﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﻮف از ﭘﺪرش و او از ﺟﺪش ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دو ﭼﯿﺰ را از ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن دو ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﺋﯿﺪ ھﺮﮔﺰ
ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ،آن دو ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﺧﻮدم اﺳﺖ«)  .(١ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ از اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه س
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری و ﺣﺎﮐﻢ ھﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و او ھﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺖ ﻣﻦ وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ
ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﺪ داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺷﺪه و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺿﻮان ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﻣﺎﻧﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد
اﺑﻼغ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﻢ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮد و آن را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ

 -١ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ« ج  ،۲ص .۲۴

ﻓﺼﻞ اول :ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن

٦٧

ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮ از ﺷﻮﻧﺪهی آن ھﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ«) .(١
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ را از اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺣﺠﺎﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﺎزار و
ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و اﻓﻌﺎل و اﻗﻮال او ﻧﺰد آﻧﺎن ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻮر زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آن ھﻢ از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ھﺪاﯾﺘﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﺪاﯾﺖ
و ﻧﻮر رھﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﻗﻮال و اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺑﺘﯽ ،ھﺮ روز ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﻼزم و ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از
اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪام ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ـ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ـ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﯾﮏ روز او و ﯾﮏ روز ﻣﻦ ،ھﺮﮔﺎه ﻣﻦ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ھﻤﺴﺎﯾﻪام را از اﺧﺒﺎر آن روز آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﺮدم و او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد« .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮوی و
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻦ از ﻧﻈﺮات و اﻋﻤﺎل او را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﺮوی از اﯾﺸﺎن و اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ او واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺒﺎﯾﻞ دور اﻓﺘﺎده از ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ
و راھﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
ﮔﺎھﯽ ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻣﯽﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺑﺎرهی
ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﺪ ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮕﺮان ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﺒﻮد .ﺑﺨﺎری
ً
از ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺳﻮار اﺳﺒﺶ ﺷﺪ و ﻓﻮرا از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﺎﻧﺪ .او در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ
ﺧﻮاھﺮ ﺷﯿﺮی اوﺳﺖ و اﮐﻨﻮن زن ﺷﯿﺮده آنھﺎ را از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﮕﺎه در وﻗﺖ ﺧﻮد از ھﻤﺴﺮش
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ،ج  ۲ص  ۱۸۲و ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺰی و اﺑﻮ داود و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ .و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ
ﻧﻌﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﯿﺪ اﺳﺖ و ﺟﺰو اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺎﻣﯽھﺎﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ازدواج ﮐﺮد.
ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ زن و ﺷﻮھﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
آ ﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ زن ﺧﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
از ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم روزه ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﺪ و ام ﺳﻠﻤﻪ وی را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در
ﺣﺎل روزه زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ.
ً
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺆال ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺮان
ً
ﺧﻮد اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻔﮫﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ زﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺆال
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺣﯿﺾ ﭘﺎک ﺷﻮد؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صﻓﺮﻣﻮد» :و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ«
آن زن ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮم؟ ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دوﺑﺎره
ھﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮد ،اﻣﺎ زن ﭼﯿﺰی ﻧﻔﮫﻤﯿﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ س اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮر او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪ وی را ﺗﻔﮫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﮑﻪای ﭘﻨﺒﻪی ﺗﻤﯿﺰ
ﺑﺮدارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن اﺛﺮ ﺧﻮن را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ) .(١
اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﻪی اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮫﺮی و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺟﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﯾﺪه
از دﻧﯿﺎ و ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﮫﺮھﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ آن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﺻﺤﺎب در آﻧﺠﺎ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت و ﺑﺠﺰ روزھﺎی ﺟﻤﻌﻪ و دو ﻋﯿﺪ و ھﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر.
ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﻋﻈﻪھﺎی ﺧﻮد در
روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﺮس داﺷﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ« .ﻣﺴﺮوق در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﺎران ﻣﺤﻤﺪ ص ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن را ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﺑﮕﯿﺮ دﯾﺪم
ﺑﺮﺧﯽ آﺑﮕﯿﺮھﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دو ﻣﺮد را ،ﺑﺮﺧﯽ ده ﻣﺮد را و ﺑﺮﺧﯽ
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﺋﯽ از ﻋﺎﯾﺸﻪ .ﱢ
ﻣﻄﺮزی در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻐﺮب« ج  ،۲ص  ۲۰در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺟﻤﻠﻪی )و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺮ ﺧﻮن را ﭘﺎک ﮔﺮدان.
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ﺻﺪ ﻣﺮد را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ آﺑﮕﯿﺮھﺎ ﺟﻨﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪی اھﻞ زﻣﯿﻦ از
آن آب ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب و
آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﻼم دارای ﺳﺎﺑﻘﻪی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎی ارﺑﻌﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﺸﺎن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
ﺑﻦ ﻋﺎص و دﯾﮕﺮان.
ﭼﺮا ﺳﻨﺖ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﺮدآوری ﻧﺸﺪ؟

و آﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از آن در زﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺣﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺮه و ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﮫﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ْ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪھﺎ ﻣﺤﻔﻮظ و در رﻗﺎع و ُﺳ ُﻌﻒ)  (١و ﺳﻨﮓھﺎ و ...ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺮﺗﺐ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ
ﮐﺎر ﮔﺮدآوری اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ در ﯾﮏ ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺼﺎدر ﻣﮫﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮآن و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب زﯾﺴﺖ و ﮔﺮدآوری ﮐﻠﻤﺎت و اﻋﻤﺎل و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﺸﺎن
در ﺻﺤﯿﻔﻪھﺎ و ِرﻗﺎع از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺖ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻧﺪک و
در ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻣﺼﺪر اﺳﺎﺳﯽ و او ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری و ﻣﻌﺠﺰهی

ﺟﺎودان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﻋﺪهی ﮐﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ
ً
ﻏﯿﺮ از ﺳﻨﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف آن
ھﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮبھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺳﻮادی ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ و در آﯾﺎت و
ُ
 -١رﻗﺎع و ُﺳﻐﻒ :ﻧﺎم.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻮرهھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮای آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﻮد
ﮐﻪ آن را ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮدآوری ﻣﯽﺷﺪ ﻻزم ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ،ھﻤﺮاه ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ورزﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﺖ
دارای ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل و اﻗﻮال ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از زﻣﺎن آﻏﺎز
رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺳﺨﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن اﺧﺘﻼط
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ـ ﺑﺎ ﻗﺮآن وﺟﻮد
داﺷﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻮد و راه اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ را
ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﮔﺸﻮد و آﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺧﻨﻪای ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮده و آنھﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر اﺣﮑﺎم و ﺳﻠﻄﻪی اﺳﻼم ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺮار ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪن ﺳﻨﺖ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس رﻣﺰ ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری و او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
َ َْ ْ ُ ُ
َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ
ﺤﻪ« »از
آن ﻓﻠﻴﻤ
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﺗ�ﺘﺒﻮا �� وﻣﻦ ﻛﺘﺐ �� �� اﻟﻘﺮ ِ
]ﮔﻔﺘﻪھﺎ و رﻓﺘﺎر[ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ]ﻃﺮف[ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آن را

ﭘﺎک ﮐﻨﺪ«.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ھﻢ
ﭼﯿﺰی از ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا رواﯾﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ« ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺧﺰاﻋﻪ ﻣﺮدی
از ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺑﻨﯽ ﻟﯿﺚ را در ﺳﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و در ﻋﻮض ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ ،اﯾﺸﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺧﻮد ﺷﺪ ]و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
رﻓﺖ[ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺘﻞ را ـ ﯾﺎ ﻓﯿﻞ را ﻃﺒﻖ ﺷﮏ ﺑﺨﺎری ـ از ﻣﮑﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﺮ اھﻞ ﻣﮑﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﮑﻪ ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺲ ﻗﺒﻞ از
ﻣﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ،ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ .آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﺎرھﺎی ﻣﮑﻪ
ﭼﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،درﺧﺖ آن ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﺷﯿﺎء ﮔﻤﺸﺪه در آن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،دو
راه ﻧﯿﮑﻮ دارد :ﯾﺎ از اﻧﺘﻘﺎم دﺳﺖ ﻧﮕﻪ دارد و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﻪ ﻗﺼﺎص رھﺒﺮی
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ﮐﻨﺪ«
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ﻣﺮدی از ﯾﻤﻦ ]ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن[ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل

ﺧﺪا ،اﯾﻦ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :اﻛﺘﺒﻮا ﻻﻰﺑ ﺷﺎه« )ﺑﺮای اﺑﻮ ﺷﺎه
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ() .(٢
اﯾﻦ ھﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد و اﻣﯿﺮان ﺟﺰﯾﺮه
اﻟﻌﺮب ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)  (٣و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﺮﯾﻪھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻼن
ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻌﯿﻦ آن را ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ھﻢ دارای ﺻﺤﯿﻔﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﻔﻪی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺎص ﮐﻪ آن را ﺻﺤﯿﻒی ﺻﺎدﻗﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﻤﺪﺧﻞ« از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا او ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻢ«
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ھﺮﭼﻪ
را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﻮد .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻮﯾﺲ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ
از دھﺎن ﻣﻦ ﺟﺰ ﺣﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﺪ«) .(٤
در رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ س ﺻﺤﯿﻔﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در آن اﺣﮑﺎم
دﯾﻪی واﺟﺐ ﺑﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻋﺎﻗﻞ و ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ)  .(٥و اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد اوراﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﮐﺎت ﺷﺘﺮ و

 -١ﺑﻪ ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ج  ،۱۲ص  ۱۷۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ،دارﻣﯽ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ.
 -٣ﻧﮕﺎ :ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ج  ،۲ص  .۲۲ص .۵۶
 -٤ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ،ج  ،۱ص  .۷۶از اﺑﻦ ﻋﻤﺮو.
 -٥اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رواﯾﺖ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ،ص  ۴۷ﮐﻪ از ﺿﺤﺎک ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﮐﺮارس اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .(١
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن رواﯾﺎت ﻧﮫﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺖ و اﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد
اﺟﺎزهی ﮐﺘﺎﺑﺖ دارد ،دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی اذن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮫﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ و اﺧﺘﻼط ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ اﯾﻤﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و اذن ھﻢ ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺮس ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ از آنھﺎ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﺑﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺎرض ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﮫﯽ و اذن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﻧﮫﯽ را ﻣﺨﺼﻮص
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺘﺎﺑﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﺪاﻧﯿﻢ و اذن ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ را ھﻢ ﺳﮫﻞﮔﯿﺮی در
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﺮوف و رواﺑﻄﯽ ﺧﺎص و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب
ﮐﻪ ﺳﻨﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ) .(٢
ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﺘﻦ ﻧﮫﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم آﻣﺪه و ھﻤﻪی
اﺻﺤﺎب را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﻟﻔﺎظ ﻧﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻤﺮار دارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻇﺮوف و اﺷﺨﺎص ﻣﺸﺨﺺ
و ﻣﻌﯿﻦ اذن ﮐﺘﺎﺑﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯽ از ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﻟﻔﺎظ ﻧﮫﯽ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ دوام اﺟﺎزهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺎ وﻓﺎت اﯾﺸﺎن
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صاﻣﺮی ﺑﺪون اﺷﮑﺎل و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻮن از ﮐﺎﺗﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
از رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ اﺳﺖ و آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
َ َ ُّ
َ ُْ ْ َ ُ
ُْ
ﺐ ﻟ� ْﻢ ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ ﻻ ﺗ ِﻀﻠﻮا
ﻮ� أ�ﺘ
ﺷﺪت درد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ا�ﺘ ِ
َ� ْﻌ ِﺪي«» .ﺑﺮاﯾﻢ ورﻗﯽ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺮایﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮﯾﺪ« .اﻣﺎ ﻋﻤﺮ س
ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد درد ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﻢ
آن رأی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اذن ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدره از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ  /ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اذن وﺟﻮد داﺷﺖ و در

 -١ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٢اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را رواﯾﺖ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ،ص  ۴۷ﮐﻪ از ﺿﺤﺎک ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻻ ﺗﺘﺨﺬوا ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﮐﺮارس اﻟﻤﺼﺎﺣﻒ.
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ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﮫﯽ از ﮐﺎﺗﺒﺖ ،ﻧﺴﺦ ﺷﺪ) .(١
ﺑﺮﺧﻮرد اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص

در ﺑﺤﺚھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬی را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺪ
َ َ
ﺮﻀ َّ ُ
ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ)  (٢ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧَ َّ َ
ا� إﻗﺮأ َﺳ ِﻤ َﻊ َﻣﻘﺎﻟ ِﻲﺘ،
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
َ
ﻓﺤ ِﻔﻈﻬﺎ ووﺎﻋﻫﺎ ﻓﺄداﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳ ِﻤﻌﻬﺎ  ،ﻗﺮب ﻣﺒﻠﻎ أدﻲﻋ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﻊ« .در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ھﻢ
َ َ ُ َ ِّ َّ ُ ْ ُ
� ُﻢ اﻟْ َﻐﺎﺋ َ
ﺐ«) .(٣
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :أﻻ ِﻴﻟﺒﻠ ِﻎ الﺸﺎ ِﻫﺪ ِﻣﻨ
ِ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ،اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﺲ از ﺧﻮد،

ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و دﻗﺖ ﻓﺮاوان در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ََ ْ
ْ َ ْ ُ َ ِّ َ
ُ ِّ َ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛﻰﻔ ﺑِﺎل َﻤ ْﺮ ِء ِإ� ًﻤﺎ أن �ﺪث ِﺑ�ﻞ ﻣﺎ َﺳ ِﻤ َﻊ«) » .(٤ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻓﺮد
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ دﻋﻮت را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻨﺖ رﺳﻮل
ً
ﺧﺪا ص را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب در ﺷﮫﺮھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪار آنھﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎﺑﻌﺎن
اﺧﺒﺎر و ﻣﻨﺎزل اﺻﺤﺎب را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای دﯾﺪار آنھﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ و دﺷﻮاری ﺳﻔﺮ زﯾﺎد ﺑﻮد.
ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد در ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺪﯾﺚ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن.
اﻟﺒﺘﻪ اﺻﺤﺎب در ﻗﻠﺖ و ﮐﺜﺮت رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
داﺷﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﯿﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺪر ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﺪا
ﻧﺒﻮدم ،اﻣﺎ از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﻨﺪد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد

 -١ﻣﺠﻠﻪی اﻟﻤﻨﺎر ،ﻣﺠﻠﺪ  ۱۰ج .۱۰
 -٢در ﺑﺤﺚ وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺲ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن.
 -٣ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ« از اﺑﻮﺑﮑﺮة ،ج  ۱ص .۴۱
 -٤ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه.
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را از آﺗﺶ ﻣﮫﯿﺎ ﮐﻨﺪ«) .(١
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ھﻢ در ﮐﺘﺎب ﺳﻨﻦ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ :ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﻦ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ و رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ھﻢ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﮏ)  (٢از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﮑﻪ ھﻤﺴﻔﺮ ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از او ﻧﺸﻨﯿﺪم .اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ
ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از رواﯾﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﮔﻔﺖ» :او ﮐﻤﺎ ﻗﺎل« ﯾﻌﻨﯽ )ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ( ،اﻧﺲ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دروغ ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
ﻧﺎاﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و درواﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ]رواﯾﺖ ﮐﻢ ﺣﺪﯾﺚ[
از ﺟﺎﻧﺐ زﺑﯿﺮ ،زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﺑﮫﻊ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮھﯿﺰ از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
اﻧﺠﺎم را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪی اﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ
ً
ﺣﺪﯾﺚ را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻔﻆ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و روش اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ
اﺣﺘﯿﺎط در دﯾﻦ ﺧﺪا ،ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻼح دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی ﻧﻘﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق ھﻢ ﺟﺰو ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻘﻞ زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،زﯾﺮا وی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،راﺑﻄﻪی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺮآن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﻮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻗﺮآن ﺗﺎزه و ﺑﺎ ﻃﺮاوت اﺳﺖ .و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺄﻣﻞ و
ﺗﺪﺑﺮ در ﻓﮫﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻌﺒﯽ از ﻗﺮﻇﺔ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺮاق از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،ﻋﻤﺮ ص ھﻢ ﺗﺎ »ﺻﺮار« ﻣﺎ را ھﻤﺮاھﯽ
ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و دوﺑﺎر ﻏﺴﻞ ﮐﺮد و اﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺪم؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ،زﯾﺮا ﻣﺎ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪاﺋﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺎ آﻣﺪی .ﻋﻤﺮ س
ﻓﺮﻣﻮد] :ھﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ[ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺪم زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ
راﺑﻄﻪی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺗﻼوت آن] ،درﻣﺴﺎﺟﺪ[ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ] ،آﻣﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ھﺸﺪار دھﻢ[ آﻧﺎن را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
از ﻗﺮآن ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از رواﯾﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻇﺔ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺮ رﺳﯿﺪ،
ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﻣﺎ از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻦ .او ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ س ﻣﺎ را از اﯾﻦ
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﻣﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ«.
 -٢ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری اﺳﺖ.
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ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب ھﻢ ،رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﺣﺪﯾﺚ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه و
ﺑﺎ اﺧﺒﺎر و اﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ،ﺳﯿﻨﻪھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ را از ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ راه ﺳﺨﺘﯽ
و ﻣﺸﻘﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ از ﻣﺮدی از ﻣﺮدان اﺻﺤﺎب ،رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ در
ً
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﺰد او ﻣﯽرﻓﺘﻢ و دم در ﺧﺎﻧﻪی او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ
و ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ) .(٢
آری اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ را در راه ﮐﺴﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ھﻤﻪی اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺰد اﺻﺤﺎب را ﮔﺮدآوری ﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻏﺮور و ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی
و ﮐﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﺸﺮ آن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او ﭘﺲ از ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ از رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد .اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﮑﺮار ﮐﻦ .او ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ھﻤﻪی اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ از رﺳﻮل ص ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺎری دﺳﺖ زدﻧﺪ ،ﻣﺎ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب رواﯾﺖھﺎی زﯾﺎدی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر
در زﻣﺎن ﺷﯿﺨﯿﻦ )اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ب ﮐﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻨﮫﺞ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻮد
ﮐﻪ در وھﻠﻪی اول ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :آﯾﺎ ﺗﻮ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ س ھﻢ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدی؟ ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﺷﻼق ﻣﯽزد) .(٣
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ،ج  ۲ص .۱۲۰
 -٢ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ج  ۱ص .۹۴
 -٣ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ،ج  ۲ص .۱۲۰
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ دو ﺑﺤﺚ را در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻤﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻮﺿﻊ
ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺤﺚ اول :آﯾﺎ ﻋﻤﺮ س ﻓﺮدی از اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺖ زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟
ﺑﺤﺚ دوم :آﯾﺎ اﺻﺤﺎب ،ﺷﺮوﻃﯽ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺖ زﯾﺎد ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮد؟

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،اﺑﻮ درداء ،و
اﺑﻮذر ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ رواﯾﺘﯽ را از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻌﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ واﺿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺰو
ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب و ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ س ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺳﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮای اﻣﺎرت ﻋﺮاق ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﻨﺖ ﮔﺬارد و ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم« .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ س در ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ او را ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﺮ س ﮐﻪ او را
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﺪف ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻓﺮﺳﺘﺎده ،وی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺖ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﻣﻮرد
اﺑﻮذر و اﺑﻮدرداء ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آری
اﺑﻮدرداء ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺷﺎم ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺮاﻗﯽھﺎ ﺑﻮد ،و
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮرد اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﻣﻮرد اﺑﻮدرداء ھﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س اﺑﻮدرداء را ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪه و ﻓﻘﯿﻪ
دﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ؟
و آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ درداء ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را
ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﻣﺎ اﺑﻮذر ،ھﻤﻪی رواﯾﺖھﺎی او ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺟﺰء رواﯾﺖھﺎی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ
ﭼﺮا ﻋﻤﺮ س او را ﺣﺒﺲ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬارد؟
اﮔﺮ ھﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻋﻤﺮ در زﻣﺎن او ،ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎدی
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا اﺑﻮذر ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻋﻤﺮ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
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در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس و اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻃﺒﻖ ھﯿﭻ رواﯾﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻌﺮض ﻋﻤﺮ س ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﻞ زﯾﺎد
اﺣﺎدﯾﺚ روی آورد ،ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ در ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ،ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﺑﻮدی؟
ﮔﻔﺖ :آری و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻛﺬب ﻰﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴﺘﻮا ﻳﺎ ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻨﻟﺎر«

ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﺎد داری ،ﺑﺮو و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﻦ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻘﻞ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه س ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
رھﺎ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎی ﮐﻤﺘﺮی دارد ،ﺣﺒﺲ ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ
ً
درداء و اﺑﻮذر ﮐﻪ اﺻﻼ در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺟﺰو ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺒﺲ
ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﻦ در ﻣﻮرد رواﯾﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ س ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم و از ھﺮ
ﻧﻈﺮ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ زﯾﺮ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﮑﺎم« اﺑﻦ ﺧﺮم رﺳﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻮ درداء را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ،
زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﺧﺮم در دﻧﺒﺎﻟﻪی ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ،اﯾﻦ رواﯾﺖ را از ﻋﻤﺮ س ﻧﺸﻨﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺔ و ﻃﺒﺮی و دﯾﮕﺮان ،ﺳﻤﺎع
اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻋﻤﺮ س را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺎ ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او از ﻋﻤﺮ س ﺳﻤﺎع
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا او در ﺳﺎل  ۹۹ﯾﺎ  ۹۵وﻓﺎت ﻧﻤﻮده و ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ ھﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﻤﺎع او در اﯾﻦ ﺳﻦ از ﻋﻤﺮ س ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ ﺣﺠﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﺑﻦ ﺧﺮم در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮ ھﻢ ﺑﺮ ﮐﺬب و
ﺟﻌﻞ آن دﻻﻟﺖ دارد .زﯾﺮا ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﺮده ﯾﺎ از ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده و اﺻﺤﺎب را ﺑﻪ ﮐﺘﻤﺎن و اﻧﮑﺎر ﺣﺪﯾﺚ وادار
ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮوج از اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ س را
از آن ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻤﺮ س ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﻧﺪارد .و اﮔﺮ
اﯾﺸﺎن آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آنھﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
]ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ھﻢ ﭘﺎک اﺳﺖ[ .ﭘﺲ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺬاھﺐ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
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رواﯾﺖھﺎی ﻣﻠﻌﻮﻧﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ] .زﯾﺮا ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ[) .(١

آﯾﺎ اﺻﺤﺎب ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮوﻃﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ؟

 -۱ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ« ﺿﻤﻦ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد او ﺑﻮد .ذھﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب
از ﻗﺼﯿﺒﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ زﻧﯽ ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪ و ﻃﻠﺐ ارث ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﻢ و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﭽﯿﺰی در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺸﻨﯿﺪهام ،ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻣﺮدم ﺳﺆال ﮐﺮد .ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﺟﺪه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽداد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﺷﺎھﺪی داری؟ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ ﺷﮫﺎدت داد .ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ آن
را در ﻣﻮرد ﻣﺎدر ﺑﺰرگ اﺟﺮا ﮐﺮد.
 -۲ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺮی از اﺑﯽ ﻧﻀﺮة از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ھﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر از ﭘﺸﺖ در ﺑﺮ ﻋﻤﺮ س ﺳﻼم ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ؟ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
ﮔﻔﺖ :زﯾﺮا ﻣﻦ از رﺳﻮل ص ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﻪ
ﺑﺎر ﺳﻼم داد و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎزﮔﺮدد« .ﻋﻤﺮ س
ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ ﺑﺮای رواﯾﺖ ﺧﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽآوری و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ .ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ؟ او
ﻣﺎ را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ھﻤﻪی ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ .اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﻣﺮدی را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ) .(٢
 -۳ذھﺒﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ زﺑﯿﺮ از ﭘﺪرش از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ

 -١اﻻﺣﮑﺎم ،ج  ،۲ص .۱۹۳
 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ھﻢ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪﯾﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را در ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ زن،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ .ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ص در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﻪی ﺟﻨﯿﻦ ّ
)ﻏﺮه( را
ﻗﺮار داد و ﻋﻤﺮ س ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﺎور ﮐﻪ او ھﻢ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﻐﯿﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺷﮫﺎدت داد ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۴اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ از اﺳﻤﺎء ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﺰاری ھﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او از
ﻋﻠﯽ س ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺎه از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮد ،او را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽدادم ،اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ او ﺑﺎور ﻣﯽﮐﺮدم
و اﺑﻮﺑﮑﺮ ـ ﮐﻪ راﺳﺖ ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ـ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﺑﻨﺪهای اﮔﺮ ﭘﺲ از ﮔﻨﺎه وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز )ﺗﻮﺑﻪ( ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ وی را ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ«) .(١
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ روش اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ س در
ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ و روش ﻋﻠﯽ س ھﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن راوی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯽ ﺑﻪ ذھﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺪﯾﺚ
ّ
زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪی ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رأی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ در
داﻧﺸﮑﺪهی داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »ﻣﺬﮐﺮة ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻻﺳﻼﻣﯽ«
ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺎن در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،و در ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺮوط اﺋﻤﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ،ﺷﺮط اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺮ آن آﺛﺎر و رواﯾﺖھﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر و رواﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮی آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻦ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ س ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب را ﺑﺪون ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر.
 -١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ،ج ۱ص ۲و۷و .۱۰اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ را ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺰ در »اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﯽ اﺻﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ« ص
 ۳۴رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
 -۱ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺎم رﻓﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﺒﮑﻪ ﺑﻪ »ﺳﺮغ« رﺳﯿﺪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ
در ﺷﺎم »وﺑﺎ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ وی را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﺮﮔﺎه ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ وﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ھﻢ در آن
ﻣﮑﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﻧﮑﻨﯿﺪ« ﻋﻤﺮس از »ﺳﺮغ« ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﺑﻦ ﺷﮫﺎب
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
 -۲رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس ﻣﯽﮔﻔﺖ :دﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻋﺎﻗﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و زن از دﯾﻪی ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺤﺎک ﺑﻦ
ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮس ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ زن »اﺷﯿﻢ ﺿﺒﯽ«
از دﯾﻪی او ارث ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻤﺮ ھﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺿﺤﺎک از ﻗﻮل ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ) .(١
 -۳ﺑﺎزھﻢ از ﻋﻤﺮ ص رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ]ﺷﻤﺎرا[ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دھﺪ .ﺟﻤﻞ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﯿﺎن دو ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻮدم ،ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ »ﻣﺴﻄﺢ«)  (٢زد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺿﺮﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﮑﻢ او
ﻣﺮده ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ص دﯾﻪی ﻏﺮه )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ( را در
ﻣﻮرد او ﺣﮑﻢ ﮐﺮد .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﺮدم) .(٣
 -۴ﺑﺎزھﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮرد ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از

 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ص  ،۴۲۶ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و اﺑﻮ داوود و ﺗﺮﻣﺬی ﮐﻪ آن را ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ و ﻣﺎﻟﮏ.
 -٢وﺳﯿﻠﻪی ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺎن.
 -٣اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ص .۴۲۷
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :روش اھﻞ ﮐﺘﺎب را در ﻣﻮرد آﻧﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ«) .(١
 -۵ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺨﺰوﻣﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﺛﻘﯿﻒ ﻧﺰد
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب آﻣﺪ و از او در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا،
دﭼﺎر ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎک ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد؟ ﻋﻤﺮس
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ .آن ﻣﺮد ﺛﻘﻔﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ,
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻼق وی را زد و ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ
اﺳﺘﻔﺘﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺑﺎرهی آن ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ؟) .(٢
 -۶و ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮرد دﯾﻪی اﻧﮕﺸﺖ »اﺑﮫﺎم«  ۱۵ﺷﺘﺮ و ﺑﺮای
اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻨﺎر آن ،ده ﺷﺘﺮ و ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻄﯽ ،ده ﺷﺘﺮ و ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻌﺪ از
آن ،ﻧﻪ ﺷﺘﺮ و ﺑﺮای اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ھﻢ ،ﺷﺶ ﺷﺘﺮ ،دﯾﻪ ﻗﺮار داد .اﻣﺎ ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی َﻋ ْﻤﺮو ﺑﻦ ﺧﺮم ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖھﺎ ،ده ﺷﺘﺮ دﯾﻪ وﺟﻮد دارد« ،ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﺪﯾﺚ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﮫﻢ ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﺷﺒﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ھﻨﺪی)  (٣ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب َﻋ ْﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ﮐﻪ ﻧﺰد آل
او ﺑﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ س را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
 -۷ﻋﻤﺮ س ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص در ﻣﻮرد ﻣﺴﺢ ﺧﻔﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد) .(٤
 -۸ﻋﻤﺮ س ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن دﯾﻮاﻧﻪ را رﺟﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪی رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻪ« .ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن
اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺟﻢ ﻧﺸﻮد) .(٥
 -١ھﻤﺎن ،ص .۴۳۰
 -٢ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ص .۳۱
 -٣ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﮫﻢ ،ج  ۱ص  ،۷اﺑﻦ ﺣﺰم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در »اﻻﺣﮑﺎم« ج  ،۲ص  ۱۳ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٤ﻓﺘﺢ اﻟﻤﮫﻠﻢ ج  ۱ص .۷
 -٥اﻻﺣﮑﺎم ،اﺑﻦ ﺣﺰم ،ج  ،۲ص .۱۳
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اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﮫﺮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه
و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺪال در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ و ﺷﮏ،
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ
رواﯾﺖھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رواﯾﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻤﺮ س ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮏ
ﺻﺤﺎﺑﯽ ،راوی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﻃﻠﺐ ﮐﺮده و رواﯾﺖ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ را ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت و ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﭼﻮن ﻋﻤﻞ ھﻤﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ـ ﺗﺎوﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﻪ از رواﯾﺖھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ
ﺟﻨﯿﻦ زن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻤﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ھﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺧﺒﺮ
ﻓﺮدی او را ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .و ﻓﻘﻂ رواﯾﺖ اﺳﺘﺌﺬان اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻮن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ از اﯾﻦ
ً
رواﯾﺖ اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ]و ﻇﺎھﺮا ﺧﻮد او ھﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد[ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺧﺒﺮ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ .و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮ س در
ﺗﺄﻣﻞ و درﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻮرد رواﯾﺎت و اﺧﺒﺎر را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ اﺻﺤﺎب را
ھﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر آورد .ﭘﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮرد ﻗﻀﯿﻪی اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﻣﻐﯿﺮه ـ اﮔﺮ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺮای آن رواﯾﺖھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ـ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ً
اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ـ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﻢ ﺳﺎل ـ درس ﺗﺄﻣﻞ و اﻃﻤﯿﻨﺎن را در ﻗﺒﻮل
اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت دھﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﺮ س از اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﻣﻐﯿﺮه ـ ﮐﻪ دارای
ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ـ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رواﯾﺎت ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد رواﯾﺎت را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم دارﻧﺪ و در ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر و
رواﯾﺖھﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮ س اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی او ﺑﻪ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ای اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ ]و ﺷﺎﯾﺎن دﻗﺖ[.
ُ
در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﮐﻪ »ا َﺑﯽ« او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﮐﻪ دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﻢ« .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ھﻢ در »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
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ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﺣﺪﯾﺚ را از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﻮﺟﯿﻪ رواﯾﺎت دﺳﺘﻪی
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﺰد او ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ـ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :دﻟﯿﻞ ﻣﺎ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ از رﺑﯿﻌﻪ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دروغ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ«) .(١
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ھﯿﭻ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ او ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ،راوی دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ رواﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﯿﺮاث ّ
ﺟﺪه)  ،(٢و اﯾﻦ ﯾﮏ رواﯾﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ
را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ دو راوی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻀﺎﯾﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﮫﺖ
ﺣﻞ آنھﺎ ﻏﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و در ھﯿﭽﮑﺪام دو راوی ﻃﻠﺐ
ﻧﻤﻮده ﻣﮕﺮ در ھﻤﺎن ﯾﮏ رواﯾﺖ .رازی در »اﻟﻤﺤﺼﻮل« رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﻣﯿﺎن دو ﺷﺨﺺ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ،ﺑﻼل س وی را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از رأی ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ)  (٣ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /
روش اﺑﻮﺑﮑﺮ را در ﻗﻀﺎوت ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای،
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ ،ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﮔﺮ ﺣﮑﻢ را در آن ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ از ھﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻣﺮدم ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد :آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﮔﺎھﯽ اﻓﺮادی اﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﺣﮑﻢ ﮐﺮد] ،واو ھﻢ آن را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮد[ .و اﮔﺮ ھﻢ
 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ص  .۴۳۴اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ دو راوی ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺶ اﺑﯽ از اﯾﻦ روش ﮐﻨﺎر زد و از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻻﺣﮑﺎم ج  ،۲ص .۱۴۰
 -٢ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻮدن آن ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺖ ،اﻻﺣﮑﺎم ،ج  ،۲ص .۱۴۱
»-٣اﻟﻤﺤﺼﻮل« رازی ،ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻨﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ رھﺒﺮان ﻣﺮدم را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و از آنھﺎ ﻣﺸﻮرت
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد«) .(١
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺤﺚ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ھﯿﭻ ﻧﺼﯽ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س از راوﯾﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روای دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ رواﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ ّ
ﺟﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻮرد را ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط زﯾﺎدﺗﺮ و دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ارث ﺑﺮدن ّ
ﺟﺪه ،ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ آن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط و ھﻮﺷﯿﺎری ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ
ً
ﮐﺎر رود ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﺣﮑﺎم ارث و ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺘﻮن ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ س روش داﺋﻤﯽ و ﻃﺮﯾﻘﻪی ھﻤﯿﺸﮕﯽ او ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ دو راوی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ در »اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﻮﻗﻒ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻐﯿﺮه در ﻣﻮرد ارث ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻮده ﮐﻪ وﺟﮫﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﻮﻗﻒ داﺷﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﺗﺎﻣﻞ در اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﯾﺎ ﺑﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ،رواﯾﺘﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ را ﻣﺆﮐﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
رواﯾﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را رد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎدهای ﺑﺮ آن اﻓﺰوده
ﮔﺮدد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت دو ﺷﺎھﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ زﯾﺪﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد.
وﺗﻮﻗﻒ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارادهی رد آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺗﺴﺎھﻞ در
رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از
وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ،زﯾﺮا از اﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ«) .(٢
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی ﻋﻠﯽ س ،اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ راوی را ﺳﻮﮔﻨﺪ داده)  ،(٣ﻣﺎ
 -١اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ،ج  ،۱ص .۵۱
 -٢اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ ،ج  ،۱ص .۱۵۴
 -٣در ﭼﺎپ اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﻦ اﯾﻦ را ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ« ﭘﺲ از آن
ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺪ آن
را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ »ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮارﯾﺚ« ج  ،۳ص  ۱۴۶آن را ﺟﺰو ﻣﺮوﯾﺎت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺐ ﺳﺘﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺳﺨﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪارﯾﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ از
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺤﺼﻮل« رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﯽ س رواﯾﺖ ﻣﻘﺪاد ﺑﻦ أﺳﻮد را در ﻣﻮرد
ﺣﮑﻢ »ﻣﺬی« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ)  (١و او را ھﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪ .. :و اﺑﻮﺑﮑﺮ راﺳﺖ
ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﯽ س ھﻢ ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ ـ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺑﺎد ـ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راوی ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ در ﺑﺮﺧﯽ
ﺣﺎﻻت ،راوی دوﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ھﻤﺎن ﯾﮏ راوی ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﺷﺪه روش ﻋﻤﻮﻣﯽ و
رﻓﺘﺎر ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب ﮐﻪ در ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﮏ راوی اﮐﺘﻔﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ،ﮐﻼم اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻔﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﺪﯾﺚ

دورهی ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺳﻨﺖ ھﻨﻮز ھﻢ در ﺳﯿﻨﻪی اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ،ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ :زﯾﺮا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﺮس اﮐﺜﺮ
ﺻﺤﺎﺑﻪ را از ﺗﺮک ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﺟﺎزهی ﺧﺮوج ﻣﯽداد .و در ﺧﻮد ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻢ ﺷﺎﯾﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد :زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﺮس ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﺷﻮد و رواﯾﺖ
ﺣﺪﯾﺚ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺟﻌﻞ در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد و ﺧﻄﺎ و ﮔﻤﺎن در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ راه ﻧﯿﺎﺑﺪ .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﻪ اﺻﺤﺎب اﺟﺎزه
ً
داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺳﺎل ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻧﯿﺎز
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب روز ﺑﻪ روز ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪی
ﺟﻮان اﺻﺤﺎب اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﺣﺪﯾﺚ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﻮد و ﻧﻘﻞ از آﻧﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﺰد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺎری در »اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد« ،اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺮاﻧﯽ
و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮدی از اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آن را ﻧﺸﻨﯿﺪهام ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪم و
 -١اﻟﻤﺤﺼﻮل رازی ،ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻢ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﯿﺪﯾﻢ ،رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهی آن ﺣﺪﯾﺚ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ اﻧﺼﺎری ﺑﻮد ،ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :از ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪهای و در ﻣﻮرد ﻣﻈﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﺑﻤﯿﺮد و ﻣﻦ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﻮم .او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد�» :ﺮﺸ

اﻨﻟﺎس ﻏﺮﻻ ﺑﻬﻤﺎ«) .(١
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﻌﻨﯽ ُﺑ َﮫ ْﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ھﻤﺮاه آنھﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺪاﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ آن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ دﯾﺎن ھﺴﺘﻢ
ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وارد ﺟﮫﻨﻢ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اھﻞ
ﺑﮫﺸﺖ ﺣﻘﯽ ﻧﺰد او دارد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺣﻖ را از آن ﺟﮫﻨﻤﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮم .و ھﯿﭽﯿﮏ از اھﻞ
ﺑﮫﺸﺖ ھﻢ اﮔﺮ ﺣﻖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺟﮫﻨﻤﯽ ﻧﺰد اوﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ وارد ﺑﮫﺸﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻖ را از او ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه و ﻟﺨﺖ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﯽروﯾﻢ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ«،
ﺑﯿﮫﻘﯽ و اﺑﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮاز ﻋﻄﺎأ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﺟﮫﻨﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ و از راوﯾﺎن آن ﮐﺴﯽ ﺟﺰ او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،از او ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ اﻧﺼﺎری ـ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ـ رﺳﯿﺪ ]ﻋﻘﺒﺔ[ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او را در آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ اﯾﻮب ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ اﺑﻮ اﯾﻮب ﮔﻔﺖ:
ﺷﻨﯿﺪهام ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪهای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﯿﻮب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :آری ،ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ]ﻋﯿﻮب[ ﻣﺆﻣﻨﯽ را در دﻧﯿﺎ و
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺼﯿﺒﺖ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ]ﻋﯿﻮب[ او را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاھﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ«.
ﺳﭙﺲ اﺑﻮ اﯾﻮب ﺳﻮار ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ) .(٢
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﮫﺎد و ﻧﻈﺮھﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺪ و ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﺎن و ﻧﻘﻞ ﻋﻠﻮم ﻧﮫﺎن در ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن
» -١ﻏﺮل« ﺟﻤﻊ اﻏﺮل و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺨﺺ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ» .ﺑﮫﻤﺎ« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه
او ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﺎ :اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد ،ص .۲۵۲
 -٢ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﮑﻢ ج ۱ص .۹۳
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ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت رﻓﯿﻖ اﻋﻠﯽ ـ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺮود ﺗﺎ ھﻤﻪی اھﻞ آن ﺷﮫﺮ ﮔﺮد او آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ورود او ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻣﺰدﺣﻢ ﻣﯽﺷﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ او ﺻﺤﺎﺑﻪی رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﮐﺜﺮت رواﯾﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﻮدن دورهی ﻣﻼﻗﺎت آﻧﺎن ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻮدن و ھﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آ ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن از اﺣﻮال دروﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪی رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮل و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ َﻋ ْﻤﺮو و
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ اوﻟﯽ ]ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ َﻋ ْﻤﺮو[ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺧﻮد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ھﻢ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،ﻣﺮدم در ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺪون ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺻﺤﺎب ھﻢ ﺑﺪون ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی،
از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻀﯿﻪی ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن
وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ھﻤﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮل در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم:
درﺑﺎرهی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﭼﻪ وﻗﺖ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺳﺎل ﭼﮫﻞ ھﺠﺮی ﻣﺮز ﻣﯿﺎﻧﭙﺎﮐﯽ و ﺧﻠﻮص ﺳﻨﺖ از دروغ و ﺟﻌﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﺷﺪن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت داﺧﻠﯽ.
اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺷﮑﻞ
ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﺧﻮنھﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﺎنھﺎ ﺑﻪ در آﻣﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ :اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺧﻮارج،
ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو ﭘﯿﺮوان
ﻋﻠﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ،اھﻞ ﺑﯿﺖ و ﮔﺮوھﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران آﻧﺎن ھﻢ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺎدت ﻋﻠﯽ س و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ اﻣﻮی ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ .آری روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺒﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﺷﮑﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺬاھﺐ دﯾﻨﯽ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ھﺮ
ﮔﺮوه و ﺣﺰﺑﯽ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺗﺄﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ھﻤﻪی ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
ﻣﺬاھﺐ و ﮔﺮوهھﺎ ﻧﺒﻮد ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺘﻮن ﻗﺮآن و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن اﺧﺤﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﺮزﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ادﻋﺎی
آﻧﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ] ،روی آوردن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ[ از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻔﻆ ﺷﺪن ﻗﺮآن در ﺳﯿﻨﻪھﺎ و ﻧﻘﻞ ﻓﺮاوان آن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
آن ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ آﻏﺎز وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ و اﺧﺘﻼط ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ ،اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد را از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺷﺨﺎص آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ
در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻀﻞ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و رؤﺳﺎ و اﺣﺰاب ﺧﻮد ،ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ در ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪان ﮐﻪ اﺻﻞ دروغ ﭘﺮدازی
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ از ﻃﺮف ﺷﯿﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)  ...(١و ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎھﻼن اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ«.
در ﭼﻪ ﻧﺴﻠﯽ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ آﻏﺎز ﺷﺪ؟

ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺟﻌﻞ در ﻣﯿﺎن اﻧﺎن ھﻢ ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن و ﻣﺎل ،ﺧﻮد را ﻓﺪای رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،در راه اﺳﻼم ﺗﺮک وﻃﻦ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا و ﺗﺮس از او ﺑﺎ ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ آﻧﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺰد اﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺒﯿﺐ و ﻧﺠﺎت دھﻨﺪهی اﻧﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ھﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﻨﺪد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ«)  .(٢ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
اﺻﺤﺎب در دورهی رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ھﻢ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن دارای ﭼﻨﺎن ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از دروغ ﺑﺴﺘﻦ و دﻓﺎع از آن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و
ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ]ﺑﻪ آن ﺷﯿﻮه ﮐﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪ[ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در راه ﭘﺎﺳﺪاری از آن ھﻢ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
ھﺮ اﻣﯿﺮ و ﺧﻠﯿﻔﻪ و ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺤﺮﻓﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در اﯾﻦ راه از ﺳﺮزﻧﺶ و ﻣﺮگ
و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻤﯽھﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪی
ﻣﮫﺮﯾﻪی زﻧﺎن زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻗﺒﻞ
از ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ رﺳﻮول ﺧﺪا ص آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ..زﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی او رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﺻﺤﺎب ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آرام ﺑﺎش ای ﻋﻤﺮ! آﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎ
َ َُْ ْ ْ َ ُ
اه َّن ق ِنْ َط ً
ارا﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﴿وآتيتم إِحد
 .[۲۰ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ راﺳﺖ ﮔﻔﺖ و ﻣﺮدی ﺧﻄﺎ ﮐﺮد«) .(٣

 -١ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج ،۲ص.۱۳۴
 -٢اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ،آن را ﻣﺘﻮاﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ھﻔﺘﺎد ﺻﺤﺎﺑﯽ و
ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ھﻤﻪی ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﺖ ھﻢ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٣ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه.

ﻓﺼﻞ دوم :درﺑﺎره ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
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ﺑﺎزھﻢ ﻋﻤﺮ س را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ﺑﺎ اھﻞ ارﺗﺪاد و ﻣﺎﻧﻌﯿﻦ
زﮐﺎت ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ اﻣﺮ ﺷﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺠﻨﮕﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
»ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮن و ﻣﺎل آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﺴﺎب آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ«) .(١

اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻔﺮﻣﻮد» :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ« و زﮐﺎت ھﻢ ﺟﺰو آﻧﺤﻖ
اﺳﺖ .آری ﺟﺪال ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
در روز ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی او اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﺤﺒﺖ
و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و
اﺑﻮﺑﮑﺮ س را در اﺷﺘﺒﺎه دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪی رﺟﻢ زن زﻧﺎﮐﺎر ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،او
را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ راھﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﺪ زن در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،راھﯽ
ﺑﺮای ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داﺧﻞ ﺷﮑﻢ او ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻧﯿﺴﺖ« .ﻋﻤﺮ از رأی ﺧﻮد
ﺑﺎزﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻋﻤﺮ ھﻼ ک ﻣﯽﺷﺪ.
ﯾﺎ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ]در راه دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ[ ﺑﺮ ﻣﺮدان ،واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﻄﺒﻪ را ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮﮔﺬار ﻧﻤﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎری ﺑﺮﺧﻼف روش رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﯾﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ ذھﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ« ـ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻄﺒﻪی ﺣﺠﺎج ﺑﭙﺎ
ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ،ﺣﺮام ﺧﺪا را ﺣﻼل ،ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا وﯾﺮان و دوﺳﺘﺎن ﺧﺪا
را ﮐﺸﺖ] ...واز ﻇﻮر او ﺣﺠﺎج ﺑﻮد[ .ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺎج در ﺧﻄﺒﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺑﻦ
زﺑﯿﺮ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،زﯾﺮا ﻧﻪ
اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻧﻪ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻼم ﺧﺪا را ﻧﺪارﯾﺪ .ﺣﺠﺎج ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﺮﻓﺘﯽ
ھﺴﺘﯽ .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اداﻣﻪ دھﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎر و ﺻﺪھﺎ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ در ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ و ھﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻃﻊ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و اﯾﺜﺎر در دﻓﺎع از
اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻖ را ﺑﺮ ھﺮ دوﺳﺖ و ھﻤﻨﺸﯿﻦ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از ھﻮی ﯾﺎ
رﻏﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ روﺳﻞ ﺧﺪا ص دروغ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺳﻮ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﻮا ﺧﺪا ص
دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺎن ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎھﺎی اﺟﺘﮫﺎدی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن اﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد اﺻﺤﺎب در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺸﻨﻮ:
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﺑﺮاء رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ھﻤﻪی ﻣﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ،زﯾﺮا
دارای ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻣﻼ ک زراﻋﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﺮدم دروغ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﺮای
ﻏﺎﺋﺒﺎن ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ]و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ[«.
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻗﺘﺎده ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :اﻧﺲ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮد .ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪی؟ اﻧﺲ ﮔﻔﺖ :آری ]ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﯾﺎ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮده[ و ﯾﺎ از ﻓﺮدی ﮐﻪ دروﻏﮕﻮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ دروغ
ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دروغ ﭼﯿﺴﺖ) .(١
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص و ﭘﺲ از
وﻓﺎت اﯾﺸﺎن ھﻢ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﮫﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺧﺎرج از اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه در ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﻨﯽ ﻧﺒﻮد و ھﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از دورهی ﺻﻔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺗﺪوﯾﻦ در دورهی ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ از دورهی ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ﺧﻮد ﭘﺲ از اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ دورهھﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب و ﺑﺰرﮔﺎن
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ و ھﻮﺷﯿﺎری ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
دروﻏﮕﻮﯾﺎن از ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﯿﺎت دروﻧﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی آﻧﺎن رﺳﻮا ﮔﺮدد ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.

 -١ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ ص.۲۵
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٩٣

اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد آن

در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن س و ﻃﻮل
ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ س ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد .ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان
را ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺟﺮأت ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺮاق
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زھﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ از
ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ وﺟﺐ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ از ﻋﺮاق ،ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ
ﺑﺎل ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ«)  .(١اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،ﻋﺮاق را »داراﻟﻀﺮب« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﮑﻪھﺎ ﺿﺮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﮓ راهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ھﻢ اﺳﺒﺎب دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮهی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪو ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﺖھﺎی
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و در ﺣﺪ آ ﮔﺎھﯽ ﺧﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:
اول :اﺧﺘﻼف ﺳﯿﺎﺳﯽ

ھﻤﻪی ﮔﺮوهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻟﺠﻨﺰار دروغ ﭘﺮدازی ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻓﺮو
رﻓﺘﻨﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،راﻓﻀﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را داﺷﺘﻨﺪ .از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮرد
راﻓﻀﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ و از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا دروﻏﮕﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ) .(٢
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺎﺿﯽ ـ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ـ »از ھﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ او دﯾﺪار ﮐﻨﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ از راﻓﻀﯽھﺎ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ«)  .(٣ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺎﯾﺦ راﻓﻀﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ ،ھﺮ ﭼﻪ را ﻧﯿﮑﻮ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«)  .(٤اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﯿﺎن اھﻞ

 -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ ج۱ص.۱۳
 -٢ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٤ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.

٩٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ھﻮی و آرزوھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،ھﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ را دروﻏﮕﻮﺗﺮ از راﻓﻀﯽھﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ«)  .(١اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ راﻓﻀﯽھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻮﺻﯿﻪ ﻓﯽ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ« اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪی آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﺻﺤﺎب را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ« ﮔﺮد ھﻢ آورد ،ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ س را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او روﺑﺮوی اﺻﺤﺎب اﯾﺴﺘﺎد و ھﻤﻪی آنھﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ وﺻﯽ ،ﺑﺮادر و ﺧﻠﯿﻔﻪی ﭘﺲ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺨﻦ او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ« .اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪون ﺷﮏ دروغ اﺳﺖ و راﻓﻀﯽھﺎ آن را وﺿﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺎن دروغ ﺑﻮدن آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ دروﻏﭙﺮدازیھﺎی دﯾﮕﺮ رواﻓﺾ اﯾﻦ
اﺳﺖ» :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ آدم و ﺗﻘﻮای ﻧﻮح و ﺣﻠﻢ اﺑﺮاھﯿﻢ و ھﯿﺒﺖ ﻣﻮﺳﯽ و
ﻋﺒﺎدت ﻋﯿﺲ ﺑﻨﮕﺮد ،ﻋﻠﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ]ﺗﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻈﺎھﺮ واﻻ را در او ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ[.
و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﻦ ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ ﺗﺮازوی ﻋﻠﯽ ھﺴﺘﻢ ،ﻋﻠﯽ دو ﮐﻔﻪی آن ﺗﺮازو،
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﺪھﺎی ﺗﺮازو ،ﻓﺎﻃﻤﻪ راﺑﻂ ،آن ﺑﺎ دﺳﺖ و اﻣﺎﻣﺎن ھﻢ ﭼﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،اﻋﻤﺎل دوﺳﺘﺪاران و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﻣﺎ در آن وزن ﻣﯽﺷﻮد« .ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ:
»دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﺣﺴﻨﻪی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد آن ،ھﯿﭻ ﮐﺎر ﺑﺪی
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻐﺾ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﺳﯿﺌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ]در ﺻﻮرت وﺟﻮد آن[
ھﯿﭻ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ« .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ھﻢ ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ ھﻢ ﺟﻌﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ »ھﻨﮕﺎم اﺳﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،ﯾﮏ ﻣﯿﻮه » ِﺑﻪ« از ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن
آورد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺧﻮرد ،ﭘﺲ از آن ﺳﯿﺪه ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎردار ﺷﺪ و ھﺮﮔﺎه
آرزوی ﺑﻮی ﺑﮫﺸﺖ را ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻣﯽﺑﻮﺋﯿﺪ« .ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی وﺿﻊ و ﺟﻌﻞ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺮاء ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﯾﻀﺖ ﻧﻤﺎز
وﻓﺎت ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ھﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎ ،ﻧﻤﺎز در ﺷﺐ اﺳﺮاء ﻓﺮض ﺷﺪ.
آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ،
ً
اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻣﺬﻣﺖ اﺻﺤﺎب ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﯿﺨﯿﻦ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ اﻣﺮ زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س ﯾﮏ
ﺟﻮﺟﻪ ﺗﯿﻐﯽ در ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و او را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ﮐﻪ در اﺛﺮ آن در ﺑﺎزوﯾﺶ
ﺧﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂ اﻟﻨﮕﻮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و او را ﻣﯿﺎن در و دﯾﻮار ﻓﺸﺎر داده و ﻓﺎﻃﻤﻪ
 -١اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ص .۱۰۹
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٩٥

ﻓﺮﯾﺎد زد» :ای ﭘﺪر ]ﺑﻪ دادم ﺑﺮس[ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ در ﮔﺮدن ﻋﻠﯽ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و او را
ﮐﺸﯿﺪه و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او داد زده اﺳﺖ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .اﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﯾﺐ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﻪی
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﺰد ﯾﺎران ﻣﺎ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ و ھﯿﭽﮑﺪام آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ھﻢ آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده و آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻌﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ«) .(١
آﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ھﺮﮔﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ را
ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻦ ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ دﯾﺪﯾﺪ ،او را ﺑﮑﺸﯿﺪ« .در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ راﺟﻊ ﺑﻊ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪا آن دو را در ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻦ و در آﺗﺶ ،ﺑﺎ ﺣﻘﺎرت و ذﻟﺖ رھﺎ ﮐﻦ«.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ،راﻓﻀﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮده و ھﺮ ﭼﻪ را
ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻮا و ھﻮس آﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺑﻮده ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و زﯾﺎده روی آﻧﺎن در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻨﻔﺮآوری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﻠﯿﻠﯽ در »اﻻرﺷﺎد« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راﻓﻀﯽھﺎ در ﻣﻮرد
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﯽ و اھﻞ ﺑﯿﺖ او ،ﺣﺪود  ۳۰۰ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .ھﺮﭼﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪی
ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﮐﺜﺮت دروغﺳﺎزی آﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮأت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص
دﭼﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ و ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ راﻓﻀﯽھﺎ ﺟﺰو
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ]ﻧﻘﺎب[ ﺗﺸﯿﻊ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ،
ﯾﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎر دﯾﺎﻧﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎوری دوﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ داﯾﺮهی اﺳﻼم وارد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﺎوری ﮐﻪ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﮫﻞ اﺳﺖ] .آری ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ دروغ
ﻣﯽﺑﻨﺪد[ ﺗﺎ آن ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻨﮫﺎن ،در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .آری ﺟﺎھﻼن و ﮐﻮدﮐﺎن
ھﻨﮕﺎم ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻔﺮت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺎھﻼن اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ـ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ ـ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
دروغ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ روی آورﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪﮐﻪ داﯾﺮهی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻨﮕﺘﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ دروغھﺎی آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺑﺮ روی ﺑﺮگ ھﻤﻪی درﺧﺘﺎن ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ» ،ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ« ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ،ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق ،ﻋﺜﻤﺎن ذیاﻟﻨﻮرﯾﻦ«.
 -١ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ج  ،۱ص  .۱۳۵اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ دوﺳﺖ داران ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﻣﻮﯾﺎن ھﻢ ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ» :اﻣﺎﻧﺖ
داران ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ]ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ[ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ« .ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ» :ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺗﻮ از ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ و ﻣﻦ از ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ«» .در ﺑﮫﺸﺖ ھﯿﭽﮑﺲ را ﮔﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
را ،او ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی ،ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
ﭘﯿﺶ ﭘﺮوردﮔﺎرم ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺠﻮی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﯾﻦ ﭘﺎداش در
ازای آﺑﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ از ﺗﻮ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ«.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ھﻤﺮاھﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻋﺒﺎﺳﯽھﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ »وﺻﺎﯾﺖ
ﻋﻠﯽ« وﺻﺎﯾﺖ ﻋﺒﺎس را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻋﺒﺎس ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
و وراث ﻣﻦ اﺳﺖ« .ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد،
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮده» :ھﺮﮔﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵ﻓﺮا
رﺳﯿﺪ ،آن ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﻔﺎح و ﻣﻨﺼﻮر و ﻣﮫﺪی«.
آﯾﺎ ﺧﻮارج ﻫﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪﯾﺚ را
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﻗﻪی ﺧﻮارج اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻮرش ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺑﻮدن دروغ ﭘﺮدازی آﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺎور
ﻣﺸﮫﻮر آﻧﺎن ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ھﺮ ﮔﻨﺎھﯽ را ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻌﺒﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،آﻧﺎن ﮐﺬب و ﻓﺴﻖ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﻮی زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از رؤﺳﺎی آﻧﺎن از دروغ ﭘﺮدازی ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮخ آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﺰو ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻦ اﺳﺖ ،دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﺎ ھﺮﮔﺎه آرزوی ﮐﺎری داﺷﺘﯿﻢ ،آن را
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«) .(٢
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮارج و زﻧﺎدﻗﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
»ھﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ،آن را ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ«.
 -١اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق ص .۴۵
 -٢ﺳﯿﻮﻃﯽ ،در اﻟﻸﻟﯽ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﻪ ،ج  ،۲ص  ،۴۸۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت.
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آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ]ﻣﺆﻟﻒ[ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد از ﺧﻮارج آن را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮارج را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺰو دروغ ﭘﺮدازان و ﺟﺎھﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺠﺎ ھﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮخ ﺧﻮارج ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ
ً
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺷﯿﺦ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ھﻢ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از
ﺷﯿﻮخ راﻓﻀﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎدﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ ]ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه[ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل ھﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮخ ﺧﻮارج ،اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮارج ﺟﻌﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﺒﯽ را ھﻢ ﮐﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪی
ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﻪ او در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ؟ در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ
ﻣﮫﺪی ﺑﯽدﻟﯿﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را وﺿﻊ
ﻧﻤﻮده و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﮏ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪور ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪای از اﺑﻦ
ﻣﮫﺪی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ زﻧﺎدﻗﻪ و ﺧﻮارج ﺑﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻌﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺎل ﺟﺎی ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮای ﭼﻪ ،ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﻮار ج ﭘﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎدﻗﻪ آن را ﺟﻌﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻔﻆ »زﻧﺎدﻗﻪ« در آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل[ ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻖ ﻋﻈﯿﻢ آﺑﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :إذا ﺟﺎء�ﻢ اﺤﻟﺪﻳﺚ ﻓﺎﻋﺮﺿﻮه ﻰﻠﻋ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻓﺎن واﻓﻖ

ﻓﺨﺬوه«)  ،(١ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺻﻞ)  ،(٢و زﮐﺮﯾﺎ ﺳﺎﺟﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ََ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را زﻧﺎدﻗﻪ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .ﻓﺘ ّﻨﯽ ھﻢ از ﺧﻄﺎﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده)  (٣ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را زﻧﺎدﻗﻪ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ« .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل در ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﯽ از
ﺧﻮارج ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻌﻠﯽ و ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ.

 -١ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﻔﺤﻪی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[.
 -٢ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ،ﺷﺮح ﺳﺨﻦ اﺑﻮداود ،ج  ،۴ص .۳۲۹
 -٣ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،ص .۲۸
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻦ ]ﻣﺆﻟﻒ[ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﻮارج
را ﺑﯿﺎﺑﻢ ،اﻣﺎ ھﻤﻪی ادﻟﻪی ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﻧﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺧﻮارج ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه را ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ھﺮ ﮔﻨﺎھﯽ را ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ دروغ آن ھﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص؟ ﻣﺒﺮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» (١ ) :ھﻤﻪی
ﮔﺮوهھﺎی ﺧﻮارج ﺧﺎﻟﯽ از دروﻏﮕﻮ و دور از ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎه ﻇﺎھﺮی ھﺴﺘﻨﺪ« .و ﻋﻤﻮم آﻧﺎن
ﻋﺮبھﺎﯾﯽ اﺻﯿﻠﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﯿﺴﻪی زﻧﺪﯾﻘﺎن و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻓﺾ ـ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﺒﺎدت
ھﻢ دارای ﺳﮫﻢ ﻓﺮاوان ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر و ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اھﻞ ﺗﻌﺎرف و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ
ﺗﻘﯿﻪ ـ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ ـ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی
از ﮐﺬب دور اﺳﺖ .و اﮔﺮ آﻧﺎن دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ
زﺑﺎن اﺷﺨﺎص ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎ و اﻣﺮا و ﻃﺎﻏﻮﺗﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎد ﺑﻦ اﺑﯿﻪ و ﺣﺠﺎج
ھﻢ دروغ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارج در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺻﺮاﺣﺖ و راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﺎم و ﺧﻠﻔﺎ و اﻣﺮا روﯾﺎروﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دروغ ﺑﺴﺘﻦ آﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﺎزھﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﮫﻢ اﯾﻨﺴﺖ] ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ[ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮس
ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارج ﺟﺰو ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻨﻮز در آن
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهام .ﮐﻪ از ﺧﻮارج ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .اﺑﻦ ﯾﺘﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در
ﻣﯿﺎن اھﻞ اﻧﺤﺮاف راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ و ﻋﺎدﻟﺘﺮ از ﺧﻮارج ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .ﺑﺎزھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺧﻮارج ﺑﻪ ﻋﻤﺪ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ:
ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ«) .(٢
دوم :زﻧﺪﻗﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ،ﻧﻔﺮت از اﺳﻼم و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﺳﻠﻄﻨﺖھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ و رھﺒﺮیھﺎﯾﯽ را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﻠﺖھﺎ در
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺧﻮار ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن و ﺳﻠﺐ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﮐﺸﯿﺪن آنھﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺮآوردن آرزوھﺎی ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن و ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎ و اﻣﻮال ﺑﯽارزش ،و اﻧﺪاﺧﺘﻦ
 -١اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻻدب ج،۲ص.۱۰۶
 -٢ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ ،ج  ،۳ﺻﻔﺤﻪ .۳۱

ﻓﺼﻞ دوم :درﺑﺎره ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
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آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻮره ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪیھﺎیﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﻠﻤﺮو و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺮ ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻮار ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﺮدم در
ﺳﺎﯾﻪ اﺳﻼم ﮐﺮاﻣﺖ اﻓﺮاد و اﺣﺘﺮام ﻋﻘﯿﺪه و ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻘﻞ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﯿﺎﻻت ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ
و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎ و ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزیھﺎ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎزیھﺎ و دﺟﺎل ﻣﻨﺸﯽھﺎ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ داﺧﻞ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﻼم ﻏﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ رھﺒﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ھﯿﭻ آرزوﯾﯽ در ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪرت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﻮاری درھﻢ رﯾﺨﺘﻪ را
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺳﻼم ﺟﺰ اﻓﺴﺎد ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﻼم و زﺷﺖ
ﻧﻤﻮدن زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎی آن و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺻﻔﻮف ﭘﯿﺮوان و ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ ھﯿﭻ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه
دﯾﮕﺮی در ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
و اﻓﺰودن ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻼف واﻗﻊ و دروغھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﯿﺴﻪ و اﻓﺴﺎد ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎھﯽ ﭼﮫﺮه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را در ﻟﺒﺎس ﺗﺸﯿﻊ
ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ رﻧﮓ زھﺪ و ﺗﺼﻮف را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽزدﻧﺪ و در اوﻗﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽآراﺳﺘﻨﺪ و در ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﮐﺎخ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ص آن را ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ رﺧﻨﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎخ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و
ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﻨﮓھﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮان در اﺳﺎس ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و آﻧﺎن را رﺳﻮا و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﻨﺪ و از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
دژﺧﯿﻤﺎن وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ او ﻧﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﻦ را ﻓﺎﺳﺪ و ﮐﺮاﻣﺘﺶ را ﻧﺰد
ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﺑﺎﺳﻮادان زﺷﺖ و ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .و ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ
و ﺑﻪ درﺟﻪ ﺧﻔﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
دروﻏﯿﻦ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ »ﻳﻨﺰل رﺑﻨﺎ ﻋﺸﻴﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﲆ ﺟـﻤﻞ اورق ﻳﺼﺎﻓﺢ اﻟﺮﻛﺒﺎن وﻳﻌﺎﻧﻖ

اﻟـﻤﺸﺎه« »در ﻋﺼﺮ ﻋﺮﻓﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺘﺮی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮاران

ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ و ﺑﺎ ﭘﯿﺎدﮔﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯽﺷﻮد« »ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟـﻤﻼﺋﻜﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ذراﻋﻴﻪ

وﺻﺪره« »ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را از ﻣﻮی ﺑﺎزوان و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ«» .راﻳﺖ رﰊ

ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ ﺣﺠﺎب ﻓﺮاﻳﺖ ﻛﻞ ﳾء ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻲ راﻳﺖ ﺗﺎﺟﺎ ﳐﻮﺻﺎ" ﻣﻦ اﻟﻠﻮﻟﻮ«:
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

»ﭘﺮوردﮔﺎرم را دﯾﺪم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و او ﭘﺮدهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
از او ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺟﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد« »ان اﷲ اﺷﺘﻜﺖ

ﻋﻴﻨﺎه ﻓﻌﺎدﺗﻪ اﻟـﻤﻼﺋﻜﻪ«» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ درد آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن از وی ﻋﯿﺎدت
ﮐﺮدﻧﺪ« »ان اﷲ ﻟـﻤـﺎ اراد ان ﳜﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻠﻖ اﳋﻴﻞ واﺟﺮاﻫﺎ ﻓﻌﺮﻗﺖ ﻓﺨﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﺎ«:

»ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،اﺳﺐ را آﻓﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ

ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻌﺪ اﺳﺐ ﻋﺮق ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از آن ﻋﺮق آﻓﺮﯾﺪ« »ان اﷲ ﻟـﻤﺎ
ﺧﻠﻖ اﺤﻟﺮوف ﺳﺠﺪت اﺒﻟﺎء ووﻗﻔﺖ اﻻﻟﻒ«» :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮوف را آﻓﺮﯾﺪ
ﺣﺮف ﺑﺎ ﺳﺠﺪه ﺑﺮد و ﺣﺮف اﻟﻒ اﯾﺴﺘﺎد« »اﺒﻟﺎذ�ﺎن ﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻞﻛ داء«» :ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺮای ھﺮ

دردی ﺷﻔﺎ اﺳﺖ« »اﻨﻟﻈﺮ اﻰﻟ الﻮﺟﻪ اﺠﻟﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎده«» :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﮫﺮه زﯾﺒﺎ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ«.
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ دﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰان ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ را در ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺧﻼق و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﻼل و
ﺣﺮام وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﺳﯿﺴﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﻧﺪﻗﯽھﺎ
ﭘﯿﺶ روی ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺻﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮﺟﺎء ﺑﺮای ﻗﺘﻞ آﻣﺎده ﺷﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﭼﮫﺎر ھﺰار
ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آنھﺎ ﺣﻼل را ﺣﺮام و ﺣﺮام را ﺣﻼل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس از ﻋﻤﻞ و ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ زﻧﺪﻗﯽھﺎ ﺑﺮ ﮐﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ و ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﺎدﯾﺐ را ﺑﺮ ﮔﺮدنھﺎی آنھﺎ ﻧﮫﺎد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻓﺘﺮی
را اﯾﺠﺎد و آن را وﯾﮋه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻧﺎدﻗﻪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آن دﻓﺘﺮ ﻻﻧﻪھﺎ و ﺳﺮان آﻧﺎن را اﻋﻢ
از ﺷﻌﺮا ادﺑﺎ و ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آن زﻧﺎدﻗﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮﺟﺎء ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﺼﺮه وی را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﻤﮫﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺴﺮی او را
ﮐﺸﺖ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺼﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮر او را ﺑﻪ
ھﻼ ﮐﺖ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﺗﻌﺼﺐ ﻧﮋاد و ﻗﺒﯿﻠﻪ و زﯾﺎن و ﻣﯿﮫﻦ و ﭘﯿﺸﻮا

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاھﺎ ﺣﺪﯾﺚ »ان اﷲ اذا ﻏﻀﺐ اﻧﺰل الﻮﻰﺣ ﺑﺎﻟﻌﺮ�ﻴﺔ واذا رﻰﺿ أﻧﺰل
الﻮﻲﺣ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ« را وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدد

ﻓﺼﻞ دوم :درﺑﺎره ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
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ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﮐﻪ
ﺟﺎھﻼن ﻋﺮب ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺎل ﻏﻀﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺧﺸﻨﻮدی ﺑﺎ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ وﺣﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را »ﺳﻴﻜﻮن رﺟﻞ ﻲﻓ اﻣﻲﺘ ﻳﻘﺎل ﻪﻟ اﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔﻪ اﻨﻟﻌﻤﺎن ﻫﻮ ﺮﺳاج اﻣﻲﺘ«» :در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم او ﻧﻌﻤﺎن و

ﮐﻨﯿﻪاش اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ و او ﭼﺮاغ اﻣﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ« وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﮔﺮاﯾﺎن
دﺷﻤﻦ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺳﻴﻜﻮن ﻲﻓ اﻣﻲﺘ رﺟﻞ ﻳﻘﺎل
ﻪﻟ �ﻤﺪ ﺑﻦ ادر�ﺲ ﻫﻮ اﺮﺿ ﻲﻠﻋ اﻣﺖ ﻣﻦ اﺑﻠيﺲ«» :در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺑﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﻣﺖ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ« و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻗﺒﺎﺋﻞ و
زﻣﺎﻧﮫﺎ وﺿﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎ را ﺑﯿﺎن و از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آنھﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﭼﮫﺎرم :داﺳﺘﺎن و وﻋﻆ

ﺑﺪرﺳﺘﯽ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎﻧﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮫﻢ وﻋﻆ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن از ﺧﺪا
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را در ﻣﺠﺎﻟﺲﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ آورﻧﺪ و ﺑﻪ وﺟﺪ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﻮد ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا داﺳﺘﺎنھﺎی دروﻏﯿﻦ را
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺳﺨﻦ از وﺟﻮھﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آنھﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﺟﻪ دوم از وﺟﻮھﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮا
آﻧﺎن روی ﻋﻮام را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻣﻨﮑﺮ و
دروغھﺎی زﺷﺖ در اذھﺎن ﻋﻮام ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺷﺎن ﻋﻮام ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮان ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﯿﺮون از ﺗﺼﻮر ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
رﻗﺖ آور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ دل را ﻣﺤﺰون ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه از ﺑﮫﺸﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺑﮫﺸﺖ زن ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮏ و زﻋﻔﺮان در آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﯾﻦ او ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﺿﺮب در ﯾﮏ ﻣﯿﻞ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺎﺧﯽ
ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از ﻣﺮوارﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد
و در ھﺮ ﺧﻠﻮﺗﺨﺎﻧﻪای ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻗﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ھﻔﺘﺎد
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ھﺰار ھﻔﺘﺎد ھﺰار اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮدار آن ﻧﻤﯽﺷﻮد) .(١
و از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺚ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﻻ

إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮای وی ﭘﺮﻧﺪهای را ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺎر او از ﻃﻼ و

ﭘﺮھﺎﯾﺶ از ﻣﺮﺟﺎﻧﺴﺖ و از ﺷﮕﻔﺘﯽ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺎن ﺟﺮات و ﺟﺴﺎرت آﻧﺎن ﺑﺮ
دروغ و ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽﺷﺎن در آن اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﺴﺠﺪ رﺻﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺬاردﻧﺪ ﺑﻌﺪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از
ﻗﺘﺎده از اﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺲ ﮔﻔﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻗﺒﻼ" ﮔﺬﺷﺖ – ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻧﺴﺒﺖ داد – ﺳﭙﺲ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ورﻗﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ
داد ﺑﻌﺪ اﺣﻤﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﻪای و آﻧﺎن اﻇﮫﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺟﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ آن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮان
اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ اﻧﻌﺎﻣﺶ ﻣﯽدھﺪ .و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ .ﭘﺲ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﯾﺤﯿﯽ ھﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ھﻢ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ اﺳﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ را در ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﻣﺎ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اوﻻ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﯿﺰھﺎ را رواﯾﺖ ﻣﮑﻦ و اﮔﺮ ھﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ از او رواﯾﺖ ﻣﮑﻦ .ﺑﻌﺪ داﺳﺘﺎن
ﺳﺮا ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از
اﺣﻤﻖ ﺑﻮدن ﺗﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﺑﻌﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮان ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﺟﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻦ از ھﻔﺪه اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪام) .(٢
وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺟﮫﻞ و ﺟﺴﺎرﺗﺸﺎن ﺑﺮ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﮔﻮشھﺎﯾﯽ از ﻋﻮام را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎز و ﭘﺬﯾﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﺞ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺨﻮاص ﻣﻦ اﮐﺎذﯾﺐ اﻟﻘﺼﺎص
 -١ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺻﻔﺤﻪ .۳۵۷
 -٢ﺗﺤﺬﯾﺮ اﻟﺨﻮاص ﻣﻦ اﮐﺎذﯾﺐ اﻟﻘﺼﺎص.

ﻓﺼﻞ دوم :درﺑﺎره ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
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ﺧﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ
َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ٗ َّ ۡ ٗ
را﴿ :ع� أن �بعثك ر�ك مق
اما � ُمودا﴾ ]اﻹﺳﺮاء .[۷۹ :اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﺮا ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺳﺘﻮده ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ (.رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﺨﺖ او
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و در
اﻧﮑﺎر آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد و ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﭘﺎک اﺳﺖ ﮐﺴﯽ دارای اﻧﯿﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻋﺮش ﺧﻮد ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﻮام ﺑﻐﺪاد ﺑﺮ وی ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و
ﺧﺎﻧﻪاش را ﺳﻨﮕﺒﺎران ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓھﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪ و
آﻧﻘﺪر ﺳﻨﮓ روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﻪ ﺑﺎﻻی در رﺳﯿﺪ) .(١
ﭘﻨﺠﻢ :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﮫﯽ و ﮐﻼﻣﯽ

ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺟﺎھﻼن و ﻓﺎﺳﻘﺎن از ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺬھﺐﺷﺎن
ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ از آن ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز دﺳﺘﺎﻧﺶ
را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ﻧﻤﺎزی ﺑﺮای او ﻧﯿﺴﺖ( )ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﻀﻤﻀﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺮای ﺟﻨﺐ واﺟﺐ
اﺳﺖ( )ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﺰد ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮاﯾﻢ اﻣﺎﻣﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ را ﺑﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺷﺮوع
ﮐﺮد( )ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( )ھﺮ ﮐﺲ در
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ ﺟﺰ ﺧﺪا و ﻗﺮآن ھﻤﮕﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﻨﺪ( )در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ
ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﺨﻠﻮق اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ
ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﺎل زﻧﺶ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﺸﻢ :ﺟﮫﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ

ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ ﮐﺮدار ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﻋﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن
وﺿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ را در ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮھﯿﺐ – ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن – ﻣﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺟﺮ اﺧﺮوی
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدات و ﻃﺎﻋﺎت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ً َْ َ ْ ْ َ
ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ راَ » :ﻣ ْﻦ َﻛ َﺬ َب َ َ َّ
ﻰﻠﻋ ُﻣﺘَ َﻌ ِّﻤﺪا ،ﻓﻠﻴَتﺒَ َّﻮأ َﻣﻘ َﻌﺪ ُه
ً
َ َّ
ﺎر«» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﺑﺴﺎزد« ﺑﻪ ﯾﺎد
ِﻣﻦ اﻨﻟ ِ
آﻧﺎن آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ دروغ را ﺑﺮای او ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ او و ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از روی
 -١اﻻﺳﻼم و اﻟﺤﻀﺎره .۵۵۹/ ۲
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﮫﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪن ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن
ﮐﻪ ﻧﻮح ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ وﺿﻊ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺧﻮد اﻋﺘﺬار
ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ و ﻣﻐﺎزی اﺑﻦ اﺳﺤﺎق روی آورده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮآن را رھﺎ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را وﺿﻊ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺮآن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻢ و از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻏﻼم ﺧﻠﯿﻞ اﺳﺖ .او زاھﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ و ﺷﮫﻮات آن
ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎدت و ﺗﻘﻮی از ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد در ﻧﻈﺮ ﻋﻮام ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روز وﻓﺎﺗﺶ ﺷﮫﺮ ﺑﻐﺪاد ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪوه او ﺑﺎزارھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﻄﺎن وﺿﻊ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در ﻓﻀﺎﺋﻞ اذﮐﺎر و اوراد در ﻧﻈﺮ او آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﺎب رﻗﺎﺋﻖ – زھﺪ و ورع – اﺳﺖ
او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را وﺿﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ دلھﺎی ﻋﻮام را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ ﻧﺮم
ﮐﻨﯿﻢ.
ھﻔﺘﻢ :اﻧﮕﯿﺰهی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﺎن واﻣﯿﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ آﻧﺎن

ﻗﺼﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ آرزوھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺎث ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻣﮫﺪی ﻋﺒﺎﺳﯽ رﻓﺖ ،اﻧﺠﺎم داد .وی در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﮫﺪی ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ّ َ
َ
َّ
َ
َ
ﻣﺸﮫﻮر را »ﻻ َﺳﺒَﻖ إِﻻ ِﻲﻓ ﻧ ْﺼﻞ أ ْو ُﺧﻒ أ ْو َﺣﺎﻓِﺮ« :ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺰ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﺷﺘﺮ
ﺳﻮاری و اﺳﺐ دواﻧﯽ – و ﯾﮏ ﺳﻤﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻻغ و ﻗﺎﻃﺮ – ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ()  (١ﺑﺮای او
رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻟﻔﻆ )او ﺟﻨﺎج :ﯾﺎ در ﭘﺮﻧﺪه( را ﺑﺨﺎﻃﺮ راﺿﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﮫﺪی ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق
اﻓﺰود .ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در آنھﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﺳﺖ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻮع
اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﻣﮫﺪی ھﻢ ﻣﺒﻠﻎ ده ھﺰار درھﻢ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ
ﻣﮫﺪی ﮔﻔﺖ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻗﻔﺎ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ،ﻗﻔﺎ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا دروغ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر ذﺑﺢ ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺒﺎب
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ آوردن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ و
اﺳﻨﺎد دارای ﻏﺮاﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺘﻮی و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎم از ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺪف
 -١اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻨﻦ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ آن را اﺧﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﺎﮐﻢ آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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رواج دادن ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻮردﻧﯽھﺎ ﯾﺎ ﺑﻮی ﺧﻮش ﯾﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺜﺎلھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ آوردهاﻧﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﻧﮕﯿﺰهھﺎی وﺿﻊ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع
وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از -۱ :زﻧﺎدﻗﻪ  -۲اھﻞ
ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺪﻋﺖھﺎ  -۳ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن  -۴آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﮋاد و ﻣﯿﮫﻦ و ﭘﯿﺸﻮا دارای
ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ  -۵ﺗﻌﺼﺐ در ﻣﺬھﺐ ھﻤﺮاه ﺟﮫﻞ و ﮐﻢ دﯾﻨﯽ  -۶داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن -۷
ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و ﻧﺎ آ ﮔﺎھﺎن از ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ  -۸ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎن ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
-۹دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮ اﺳﻨﺎد و ﻏﺮﯾﺐ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﯾﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاوان ﺑﺮ دل ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده و در اﺛﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺛﺮ ﺑﺪی
ﮐﻪ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﺧﻠﻔﺎ اﻣﺮا ﺑﺎ وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ دﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺳﯿﺐھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ داﻣﻦ دﯾﻦ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻠﻔﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺟﺪی داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮان آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﮑﻢ
ﺧﺪا ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و دروﻏﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮫﺪی ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﮐﺬب ﻏﯿﺎث ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ و
اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آرزوی او ،ﺑﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ده ھﺰار درھﻢ ﺑﻪ وی او را ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮫﺪی
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺧﻮد ﺗﻌﺠﺐ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد .زﯾﺮا ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﮫﺪی آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دروﻏﮕﻮی ﺑﺪﮐﺎر را
ادب ﮐﻨﺪ و ﮐﺒﻮﺗﺮ را ذﺑﺢ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﮔﺮدن زﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺮگ را
آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ رھﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎری دﯾﮕﺮی ﺑﺎ دروﻏﮕﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﮫﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و او ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻠﺨﯽ
اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﮫﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎس و ﭘﺴﺮاﻧﺶ
وﺿﻊ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ ﻣﮫﺪی ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺪارم و ھﻢ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮاﻟﺒﺨﺘﺮی دروﻏﮕﻮ ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﯿﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﭘﺮواز ﻣﯽداد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺗﻮﺑﯿﺦ اﺑﻦ اﻟﺒﺨﺘﺮی ﻓﺮاﺗﺮ
ﻧﻤﯽرود در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺬب او را درک ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮ اﮔﺮ از
ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺒﻮدی ﺗﺮا ﻋﺰل ﻣﯽﮐﺮدم – در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﯽﮐﺸﺖ – و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
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ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﮕﻮ ﻗﺎﺿﯽ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎی ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض
ً
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و اﮔﺮ ﻓﻀﻞ آﻧﺎن را در
ﭘﯿﮕﯿﺮی زﻧﺎدﻗﻪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدن دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ،ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ھﻢ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎﯾﯽ وادار ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ زﻧﺎدﻗﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﻓﺎع
از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﮫﻢ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ زﻧﺎدﻗﻪ از ﺣﮑﻢ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ دروﻏﮕﻮﯾﺎن و واﺻﻔﺎن ﺣﺪﯾﺚ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دروغ را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و آرزوھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﯾﮏ دھﻢ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺣﮑﻤﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﻨﯿﺪن اﻣﺮا و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن از اﮐﺎذﯾﺐ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دروﻏﮕﻮﯾﺎن از
ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن آزاداﻧﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮ
دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﮕﯿﺮد و آﻧﺎن را در ﺣﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻨﺸﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ در ھﺮ ﺷﮫﺮ و ﻋﺼﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﻤﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ﺗﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻒ ،ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا دور ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا را از ھﻤﻪ
دﺳﯿﺴﻪھﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ در دﯾﻦ ﺧﺪا از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ھﻤﮕﯽ ﺑﯽاﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ آن ﻣﻌﺎﻟﻢ دﯾﻨﯽ را
ﺟﺰ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﺮ ﻧﻔﺲھﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ دور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻟﺐ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ اﮔﺮ ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪهی ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﻧﺒﻮد ﻧﮫﻀﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻊ و وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﺗﺎ
روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از دروغ و دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
در ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ وﺿﻊ از ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺗﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﺳﻨﺖ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻊ و وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺎدﯾﺚ و
ﺗﻼشھﺎی ﭘﯿﮕﯿﺮ آﻧﺎن در راه ﺳﻨﺖ و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺻﺤﯿﺢ و ﻓﺎﺳﺪ آن از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی و ﺗﻼشھﺎ را ﭘﯽﮔﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﺰ
ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش و ﺳﻌﯽ و ﭘﯿﮑﺎری ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺤﺪ ﻧﮫﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﯽ را در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ
ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ – ﺧﺪا
رﺣﻤﺖﺷﺎن ﮐﻨﺪ – در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪ اﻣﺖھﺎی زﻣﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺪ
دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر و ﻣﺮوﯾﺎت .وﺿﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﻗﻄﻌﺎ" ﺗﻼش آﻧﺎن
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻧﺴﻞھﺎ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺖھﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ و آن ﻓﻀﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽدھﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﻧﻌﻤﺖ و داﻧﺶ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺎمھﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در راه ﻧﻘﺪ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﮔﺎمھﺎ را
ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ را از ﺗﻮﻃﺌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ و
از ﻣﻨﺠﻼبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ.
اول :اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت وی در ﺻﺪق ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﻢ از ﻗﺒﻮل ﻣﺮوﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺷﻮب و ﺑﻠﻮاﯾﯽ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﯾﮫﻮدی ﻣﺬھﺐ
ﺧﺴﺎرﺗﻤﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎء ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮی ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺧﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺮ آرﻣﺎن ﺗﺸﯿﻊ
ﮔﺮاﯾﯽ ﻏﻠﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﺮط ﻣﺘﺠﺎوز از ﺣﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻟﻮھﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ از آن زﻣﺎن
ﻋﻠﻤﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ در ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از اﺣﺎدﯾﺚ ﭼﯿﺰی را
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ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ راه ﻧﻘﻞ و راوﯾﺎﻧﺶ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن و
ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻦ
ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺷﻮب ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚﺗﺎن را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم ﺑﺮدن
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪیﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اﮔﺮ از اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ و اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط و ﮔﺰﯾﻨﺶ از زﻣﺎن ﺻﻔﺎر
ﺻﺤﺎﺑﻪ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را دﯾﺪهاﻧﺪ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻓﺎﺗﺸﺎن از زﻣﺎن
وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از ﻣﺠﺎھﺪ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺮوی ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آﻣﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﻼن و ﻓﻼن ﮔﻔﺖ وﻟﯽ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺟﺎزه ﺣﺪﯾﺚ او را ﻧﻤﯽداد و ﺑﻪ او
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺸﯿﺮ ﮔﻔﺖ ای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﺮا ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدھﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮ
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی
ﻣﯽﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﻮشھﺎی ﻣﺎن را ﺑﻪ او
ﻓﺮا ﻣﯽدادﯾﻢ وﻟﯽ از وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ و ﺳﮫﻞ را ﺑﺎ ھﻢ در ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ از ﻣﺮدم ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دروغ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻧﻤﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺣﺪﯾﺚ را از ﺧﻮد
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ از ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ و اﺳﻨﺎد آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﺟﺰﺋﯽ از دﯾﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﺒﻮد ھﺮ ﮐﺲ ھﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﺎز ھﻢ اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮاﺋﻢ -ﭘﺎﯾﻪ ھﺎ -وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮاﺋﻢ اﺳﻨﺎد اﺳﺖ) .(١
دوم :اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺣﺎدﯾﺚ

و آن ھﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﻓﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮھﺎی ﻋﺪهای از
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .۱۰/۱

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

١٠٩

ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻓﻘﮫﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش
ً
آﻧﺎن راھﯿﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دروغ واﻗﻊ و ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﻣﺮدم اوﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻮد از آنھﺎ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ و
آﺛﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ از ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺘﻮی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﻠﻢ در
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ در آن ﻧﺎﻣﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ را
از ﻣﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد – ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد – او در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺪرزﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﻮری را ﺑﺮای وی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ و
اﻣﻮری را از وی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺑﻌﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ ﻗﻀﺎوت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را از آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﺮده ﻣﮕﺮ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ -ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﮔﻤﺮاه ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ھﻢ ﮔﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ -و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﺪف اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﺮھﺎی
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ از راوﯾﺎن
ً
ﻣﻌﺘﻤﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺒﻼ ﺳﻔﺮ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم و ﺳﻔﺮ اﺑﯽ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن رﺳﯿﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﺒﮫﺎ و
روزھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدم)  (١و ﯾﮑﺒﺎر ﺷﻌﺒﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص رواﯾﺖ ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮاﯾﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚھﺎ را ﺑﺪون ھﯿﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮد ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮋو در ﻃﻠﺐ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎ
و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﺮد (٢ )-و در راه ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺤﻤﻞ
زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺷﺪ -و ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﻀﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﯾﮑﯽ از
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ در ﻃﻠﺐ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮار ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪم و آھﻨﮓ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ آن
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺸﻨﻮم) .(٣

 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ .۹۴ /۱
 -٢ھﻤﺎن ﻣﺼﺪر ﻗﺒﻠﯽ .۹۲ /۱
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺑﻖ .۹۵/۱

١١٠

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻮم :ﮔﺰﯾﻨﺶ راوﯾﺎن

و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎب ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺻﺤﯿﺢ از دروغ
و ﻗﻮی از ﺿﻌﯿﻒ ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻄﺮز ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را آزﻣﻮدﻧﺪ و از
ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر آﻣﺪﻧﺪ و راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ و روشھﺎی
ﻣﺨﻔﯽ و ﻇﺎھﺮﺷﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در راه ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﺳﺮزﻧﺶ ھﯿﭻ ﻻﺋﻤﯽ
آﻧﺎن را ﻓﺮا ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﭘﺎرﺳﺎی و ﺷﺮم ﺣﻀﻮر آﻧﺎن را از ﺗﺠﺮﯾﺢ راوﯾﺎن دروﻏﮕﻮ و ﺣﻤﻠﻪ ور
ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮد ﺑﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ از اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺸﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدهای ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻋﺎدﻻﻧﻪ وی
ﻃﺮفھﺎﯾﯽ درﮔﯿﺮ ﺗﻮ ﮔﺮدﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ اﮔﺮ اﯾﻦھﺎ ﻃﺮف درﮔﯿﺮ ﻣﻦ
ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻃﺮف درﮔﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﺮا دروغ را از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ دور ﻧﮑﺮدی؟ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺰﯾﻨﺶ راوﯾﺎن
ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻣﺘﺮوﮐﯿﻦ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ از آنھﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱دروﻏﮕﻮﯾﺎن در ﻧﻘﻞ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص و اھﻞ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دروغ ﺑﺒﻨﺪد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺟﻤﺎع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دروغ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﮐﺒﺮ اﻟﮑﺒﺎﺋﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻨﺎهھﺎی ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻔﺮ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه آن ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ و در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻮﺑﻪ او ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺑﻮﺑﮑﺮ اﻟﺤﻤﯿﺪی ﺷﯿﺦ
اﻣﺎم ﻧﺠﺎری ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻣﺎم ﻧﻮوی آن را
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺗﻮﺑﻪ وی ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ رواﯾﺘﺶ ھﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎل او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎل ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺸﻮد و ﻧﻈﺮ اﺑﻮ ﻣﻈﻔﺮ ﻋﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ
دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ وی از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۲دروﻏﮕﻮﯾﺎن در ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﻘﻞ از
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ دروغ از او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﻓﻌﻪای ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ او
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد از ﭼﮫﺎر دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اول :ﻣﺮدﯾﮑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ رواﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ .دوم :ﻣﺮدﯾﮑﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ او را در دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺳﻮم :ﺻﺎﺣﺐ
ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻮای ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﭼﮫﺎرم :ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ
دارای ﻓﻀﻞ و ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎ
ھﺮﮔﺎه از ﮐﺬب ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺪاﻟﺖ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺟﻤﮫﻮر
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﺧﺒﺮ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺴﯽ را از اھﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
دروﻏﯽ ﮐﻪ از او ﺳﺮاغ دارم ﺧﺒﺮش را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻇﺎھﺮی وی
ﺧﺒﺮش را ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
 -۳ھﻤﺮاھﺎن ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ :و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ
اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه ﺑﺪﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺸﻮد ،ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮد وﻟﯽ دروغ را
ﺣﻼل ﺑﺪاﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ دروغ را ﺣﻼل ﻧﺪاﻧﺪ ﭘﺲ آﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎ ﻧﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺪﻋﺘﺶ دﻋﻮﺗﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺰاع ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد
و ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دﻋﻮﺗﮕﺮ و ﻏﯿﺮ آن ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد)  (١و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮ آن
رای ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ھﻤﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی -ﺧﺒﺮ داﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ -ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﺑﯿﻦ
اﻣﺎﻣﺎنﻣﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﺑﯿﻦ داﻋﯽ ﺑﻪ
ﺑﺪﻋﺖ و ﻏﯿﺮ داﻋﯽ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ،ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺠﺎری از
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ را ﻣﺪح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻢ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻪ رای ﺧﻮارج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 -١رواﯾﺖ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺪﻋﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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و ﺑﺎز ھﻢ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﮫﺎدت اھﻞ ھﻮا را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﺷﮫﺎدت
ﺧﻄﺎﺑﯽھﺎ از راﻓﻀﯽھﺎ را زﯾﺮا آﻧﺎن ﺷﮫﺎدت دروغ را ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺧﻮد ﺟﺎﺋﺰ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ)  .(١و اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻐﺪادی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد :اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق :ﻧﻘﻞ
ً
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺧﯿﺮا از رای ﺧﻮد در ﻗﺒﻮل ﺷﮫﺎدت اھﻞ ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﻋﺪول ﮐﺮده و در اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺰﻟﯽھﺎ را ھﻢ اﻓﺰوده اﺳﺖ)  .(٢و آﻧﭽﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ رواﯾﺖ ﻣﺒﺘﺪع -اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ -را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
ھﺮﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از دﺳﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺎﺣﻪ دروغ و وﺿﻊ
ﺣﺪﯾﺚ در راه ﺗﺎﯾﯿﺪ آرزوھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن از آنھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ راﻓﻀﯽھﺎ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ)  .(٣و رواﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺒﺘﺪع را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﯾﺎ ﮔﺮوھﺶ دروغ را ﺣﻼل ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ
ﺣﻄﺎن.
 -۴زﻧﺎدﻗﻪ و ﻓﺎﺳﻘﯿﻦ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﺿﺒﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻓﮫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ راوی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮوی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و او ھﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺒﺎب ﻓﺴﻖ و
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ رﺧﻨﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻢ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار و ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎآ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ از ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ از ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮫﻢ ﻣﻌﻨﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ از ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﻠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد رواﯾﺘﺶ رد ﻣﯽﺷﻮد)  (٤و راوﯾﺎﻧﯽ در ﻗﺒﻮل رواﯾﺘﺸﺎن ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ھﻢ اﻧﻮاﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آن اﺳﺖ:
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ وی اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد.
 -۲ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻣﺮوﯾﺎﺗﺸﺎن
 -١اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۱۰۷
 -٢اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق – ﺻﻔﺤﻪ .۱۰۳
 -٣ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎرون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻮد
دﻋﻮﺗﮕﺮی ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺠﺰ راﻓﻀﯽھﺎ زﯾﺮا آﻧﺎن دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ .۱۳ /۱
 -٤اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۹۸
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ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۳ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ او زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 -۵ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﺑﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 -۶ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺛﻘﻪھﺎ و ﺿﻌﻔﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم :وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺣﺎدﯾﺚ

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺴﻦ ،ﺿﻌﯿﻒ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ :اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﻪ ھﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻞ راوی ﻋﺎدل ﺿﺎﺑﻂ از ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻨﺪ
از ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽرﺳﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎذ و ﻣﺮدود و ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻗﺎدﺣﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ)  - (١ﻣﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﺑﺨﺶھﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ -و ﺑﺎ
ذﮐﺮ اﺗﺼﺎل در ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را از اﻧﻘﻄﺎع زﻧﺠﯿﺮه رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺻﺤﺎﺑﯽ از ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺖ ﺣﺬف ﺷﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﻧﺰد
ﺟﻤﮫﻮر ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺠﺎج ﻧﯿﺴﺖ و از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ :ﻋﻠﻤﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎھﺮ ﻧﻪ در واﻗﻊ واﺳﻄﻪای در ﺑﯿﻦ
ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺿﺒﻂ آن ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮔﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ
واﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﯽ ،و ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻋﺒﺎدﺗﺶ از ادای آن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ او رﺧﻨﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن را
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ او :ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ
از آن دو ﻗﺴﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان اﺳﻨﺎد آن از ﻣﺴﺘﻮر اﻟﻌﺪاﻟﻪای – ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺘﺶ
ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ – ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺴﺖ ﮐﻪ اھﻠﯿﺖ او ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺎآ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دروغ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺴﻢ دوم از دو ﻗﺴﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ راوﯾﺶ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ ﺷﮫﺮت دارﻧﺪ و در ﺣﻔﻆ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری ﺑﻪ درﺟﻪ
 -١اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۶
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺮدان ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ راوی ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ آن
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﺷﺎذ و ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ) .(١
ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺪﯾﻢ در
ﻗﺮنھﺎی اول و دوم ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ )ﺣﺴﻦ( ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﻋﺼﺮ اﺣﻤﺪ و ﻧﺠﺎری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ :ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم از اﻧﻮاع ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺸﺎ ﺿﻌﻒ در آن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎم او ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ روای ﺗﺎﺑﻌﯽ آن را ﺑﺪون
ذﮐﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن آن در ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد وﻟﯽ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﮔﻔﺘﺎر
ﻣﺎ و ﻗﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﯿﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﺻﻼح ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺮﺳﻞ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و از درﺟﻪ اﺣﺘﺠﺎح ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آرا
ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺛﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﺸﺎن
آن را ﻣﺘﺪاول ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط در دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
اوﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺳﻞ را ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ ﺻﺤﺎﺑﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺤﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺗﺎﺑﻌﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺤﺎﺑﯽ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد)  (٢ﭘﺲ
ھﺮ ﮔﺎه راوی ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺛﻘﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ را از ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ دارای ﻋﺪاﻟﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺿﺒﻂ و
اﺣﺘﯿﺎط ،آن دو ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺎ آن دو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻮﻋﯽ
دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آن راوی ﻏﯿﺮ
 -١اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۲۸
 -٢اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻨﺎد داده اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻗﻠﺖ آن ﺗﺎﺛﯿﺮی در روﻧﺪ رواﯾﺖ ھﻢ
ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺛﻘﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن را از ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
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ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺖ راوی ﻣﺒﮫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو راوی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻨﺪ آن
ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﺮﺳﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺖ -زﯾﺮا ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ و
ﺻﺤﺎﺑﯽ را در ﻣﺮﺳﻞ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد-
و ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راوی ﺛﻘﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ رواﯾﺖ ﺛﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺎذ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ اﺳﻨﺎد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﻘﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺛﻘﻪ در آن ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺷﺬوذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ در ﺷﺎذ ﺛﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺠﺎج ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎذ ﻏﯿﺮ ﺛﻘﻪ
رد ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوم ﺗﻮﻗﻒ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ راوی ﺛﻘﻪ آنھﺎ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ زھﺮی دارای ﻧﻮد ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ او آنھﺎ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﻮاع ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ و آن ھﻤﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ راوی ﻏﯿﺮ ﻋﺎدل ﻏﯿﺮ ﺿﺎﺑﻂ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻢ رد ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻀﻄﺮب اﺳﺖ و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
رواﯾﺎت ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻮن ھﻤﻪ رواﯾﺖھﺎ در ﺻﺤﺖ و
ﺑﺮآﻣﺪن از راوی ﺛﻘﻪ ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺖھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ً
و اﯾﻦ ﻧﻮع ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﺧﺘﻼف در اﺳﻢ راوی ﯾﺎ اﺳﻢ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺜﻼ در ﻧﺴﺒﺖ او
ﺑﺎﺷﺪ و راوی ھﻢ ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع و ﻋﻼﺋﻢ آن

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻗﻮاﻋﺪی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ اﻋﻢ از ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ و
ﺿﻌﯿﻒ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ
ً
و ﻋﻼﺋﻤﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ
اﻧﻮاع وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ و اﺳﺒﺎب وادار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺿﻊ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ھﻢ اﯾﻨﮏ
ﻋﻼﺋﻤﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺿﻊ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و آن ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اول ﻋﻼﺋﻢ وﺿﻊ در ﺳﻨﺪ ،دوم ﻋﻼﺋﻢ وﺿﻊ در ﻣﺘﻦ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻌﻞ در ﺳﻨﺪ:
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

و اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ و از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎﺳﺖ:
 -۱راوی آن ﮐﺬاب و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺬب ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ اﯾﻦ راوی دروﻏﮕﻮ ھﯿﭻ ﺛﻘﻪای اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دروﻏﮕﻮﯾﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺎن
ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ دروﻏﮕﻮﯾﺎن از دﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ در ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ.
 -۲واﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮ ﻋﺼﻤﺖ ﻧﻮح ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ
ﺑﻮﺿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻮرهھﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻦ
اﺑﯽ اﻟﻌﻮﺟﺎء ﺑﻮﺿﻊ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آنھﺎ ﺣﻼل را ﺣﺮام و
ﺣﺮام را ﺣﻼل ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۳اﯾﻨﮑﻪ راوی از ﺷﯿﺨﯽ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺮای او اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ
راوی ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺷﯿﺦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ راوی داﺧﻞ آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺳﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ را در آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ھﺮوی
ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از وی
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﯽ داﺧﻞ ﺷﺎم ﺷﺪهای وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﺳﺎل  ۲۵۰اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮔﻔﺖ:
ھﻤﺎﻧﺎ ھﺸﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺳﺎل  ۲۴۵ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ  ۹ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮ ﻣﺮده اﺳﺖ و
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﮐﺴﯽ از ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ
ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎد از ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ  ۱۳ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ
ﺳﻤﺎع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺎن ﮔﻔﺖ اﺑﻮ واﺋﻞ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺻﻔﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﻞ ﺑﯿﻦ دﮐﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ از ﻣﻌﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮت اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را دﯾﺪهای زﯾﺮا اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺳﺎل  ۳۲ﯾﺎ
 ۳۳ھﺠﺮی  ۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺑﺪون ﺷﮏ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻨﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ راوﯾﺎن و اﻗﺎﻣﺖ و ﺳﻔﺮھﺎ و ﺷﯿﻮخ آﻧﺎن و وﻓﺎت اﯾﺸﺎن
ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎت راوﯾﺎن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮص ﺑﻦ ﻏﯿﺎث ﻗﺎﺿﯽ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
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ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه ﺷﯿﺨﯽ را ﻣﺘﮫﻢ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎلھﺎی زﻧﺪﮔﯽ او را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﺳﻦ او و ھﻢ ﺳﻦ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ او از وی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﻨﯿﺪ .و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﮔﻔﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎن دروغ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ
ھﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮارﯾﺦ را اﺳﺘﻌﺠﺎل ﮐﺮدﯾﻢ.
 -۴ﮔﺎھﯽ ھﻢ وﺿﻊ از ﺣﺎل راوی و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی دروﻧﯽ وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻢ از ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﯿﻤﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ در ﻧﺰد ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﻃﺮﯾﻒ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮش از ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻌﺪ
ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮا زده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ
ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻧﺎن را رﺳﻮا ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﻋﮑﺮﻣﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﻓﻮﻋﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦھﺎی ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﺣﻢ را ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻢ دارﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻨﻮا ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ :ھﺮﯾﺴﻪ-اش ﺣﻠﯿﻢ -ﭘﺸﺖ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
واﺿﻊ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻧﺨﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﯾﺴﻪ را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ.
ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻌﻞ در ﻣﺘﻦ:

اﻣﺎ ﻋﻼﺋﻢ وﺿﻊ در ﻣﺘﻦ زﯾﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱رﮐﺎﮐﺖ -زﺷﺘﯽ -ﻟﻔﻆ .ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ داﻧﺎ ﺑﻪ اﺳﺮار ﮐﻼم ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رﮐﯿﮏ اﺳﺖ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدر
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﮐﺎﮐﺖ ﻟﻔﻆ در ﻣﻮرد ﺳﺮورد ﻓﺼﺤﺎ ص ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻊ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﮐﺎﮐﺖ ﻟﻔﻆ در ﺟﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪن ﻟﻔﻆ از ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻦ
دﻗﯿﻖ ﻋﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮوی اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻔﺘﻪ وی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻔﯿﺖ دروﻧﯽ و ﯾﮏ
ﻣﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﭼﻪ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﺎﯾﺰ ،و ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺪام ﻟﻔﻆ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻘﯿﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی را ﺳﺎلھﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و
ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﻧﺰد او ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺴﺎن دوﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اوﻟﯽ آن ﭼﯿﺰ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻮری اﻧﺴﺎن ﺳﻮﻣﯽ را ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن
ﮐﻼﻣﺶ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲ﻓﺴﺎد ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﻋﻘﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎوﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ ھﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ھﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﻃﻮاف ﮐﺮد و ﻧﺰد ﻣﻘﺎم
اﺑﺮاھﯿﻢ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺬارد .ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﮑﻢ و اﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺟﻮر اﻟﺮﺘك وﻻ ﻋﺪل اﻟﻌﺮب« ﺳﺘﻢ ﺗﺮک ﻋﺪل ﻋﺮب را ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎع ﻗﺮار
داده اﺳﺖ – ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ – ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﻮت راﻧﯽ و ﻓﺎﺳﺪ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﮫﺮه زﯾﺒﺎ ﭼﺸﻢ را
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺲ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪ ﺳﺎل
ﺑﭽﻪای ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎدﻣﺠﺎن ھﺮ دردی را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ ﻟﻔﻆ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻨﺰﯾﻪ و ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺐ را آﻓﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد ﺳﭙﺲ
ﻋﺮق ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از آن ﻋﺮق آﻓﺮﯾﺪ .ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﯿﺰھﺎی
ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻨﺖ ﺧﺪا در ﮐﺎﺋﻨﺎت و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﻮج ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮل وی  ۳ھﺰار ذراع ﺑﻮده و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻮح
او را از ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻃﻮﻓﺎن ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮا در ﮐﺎﺳﻪ ﺧﻮدت ﺣﻤﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮرش از ﮐﺎﺳﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﻗﻮزک او ﻧﺮﺳﯿﺪه و دﺳﺘﺶ را
در درﯾﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺎھﯽ از ﮐﻒ درﯾﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و آن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺮﯾﺎن ﻣﯽﮐﺮد و از آن ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ
رﺗﻦ ھﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ  ۶۰۰ﺳﺎل زﯾﺴﺘﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻟﻔﻆ ﺑﺮ ﺳﺒﮑﯿﮫﺎ و زﺷﺘﯽھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺮدﻣﻨﺪان را از آن
ﻣﺼﻮن داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮوس ﺳﻔﯿﺪ دوﺳﺖ ﻣﻦ و دوﺳﺖ دوﺳﺖ ﻣﻦ ﺟﺒﺮﯾﻞ
اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ :در ﺣﻤﺎم ﺗﯿﻒھﺎ را ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻦھﺎ را از ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺘﺎن دور
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا ﻋﻘﻞ آن را رد ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ و
ﻣﺮدود اﺳﺖ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺮدھﺎ و ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﻞھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان
ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
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ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻠﯽ را ﺑﻪ ذھﻦ ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ و ﺗﺎوﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ آن ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ
دروغ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻏﻠﻄﺶ ﻣﯽزداﯾﺪ از آن ﻧﻘﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺗﺎوﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎ ﺗﺎ ھﻔﺖ ﻧﺴﻞ
ٞ
َ َ
داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖَ ﴿.و� تزِ ُر َوازِ َرة وِ ۡز َر
ُ
أ ۡخ َر ٰ
ى﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم» .[۱۶۴ :ھﯿﭻ ﺑﺮدارﻧﺪهای ﺑﺎر دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد«.
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع از ﺗﻮرات ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از اﺣﮑﺎم
ﺗﻮرات اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻖ از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﻪ
ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪا" ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﻗﺮار دھﺪ .و ﯾﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
اﺳﻢ او را ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮕﺬارد او و ﻓﺮزﻧﺪش در ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮ ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ ﯾﺎد
ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎم و اﺣﻤﺪ ﻧﺎم داﺧﻞ آﺗﺶ ﻧﮕﺮدﻧﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺣﮑﺎم ﻣﻌﻠﻮم و ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺠﺎت
از ﻋﺬاب ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ و اﻟﻘﺎب و ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﯽ را در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺎﺋﻘﻪ
ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ او را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ
آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ھﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ھﯿﭻ ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﻧﻤﺎز ﺗﻠﻒ ﺷﺪه را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﻔﻆ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺦ در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ:
ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﺮ اھﻞ ﺧﯿﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ زﺣﻤﺖ زا را از آنھﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ)  (١و ﺣﮑﻢ درﺑﺎره ﯾﮫﻮد ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ و داﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن در واﻗﻌﻪ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ دروﻏﻨﺪ زﯾﺮا ﺟﺰﯾﻪ
در ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺸﺮوع و ﻣﻌﺮوف ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و آﯾﻪ ﺟﺰﯾﻪ در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮک ﻧﺎزل ﺷﺪ و
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻗﺒﻞ از ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﺗﯿﺮ ﺧﻮرد و در واﻗﻌﻪ ﺑﻨﯽ
ﻗﺮﯾﻈﻪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت رﺳﯿﺪ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﭘﺲ
 -١ﻃﻠﻌﺖ = ﻣﺸﻘﺖ و رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ او را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ او را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
در آن رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ وﺟﻮد دارد.

١٢٠

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رد و ﺑﻪ وﺿﻊ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ھﻢ از
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی آن ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :داﺧﻞ ﺣﻤﺎم ﺷﺪم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﻧﺸﺴﺘﻪ دﯾﺪم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻠﻮاری ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﮐﻪ
او ﮔﻔﺖ ای اﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ – درآﻣﺪن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم – ﮐﻪ داﺧﻞ
ﺷﺪن ﺣﻤﺎم را ﺑﺪون ﺷﻠﻮار ﺣﺮام ﮐﺮدهام در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در زﻣﺎن او در ﺣﺠﺎز ﺣﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۵ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ راوی در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻌﺼﺐ
زﯾﺎده روی ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ راوی راﻓﻀﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را در ﻓﻀﺎﺋﻞ اھﻞ ﺑﯿﺖ
رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﯽ در ﻣﻮرد ارﺟﺎء -ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ را
رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ -ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ھﺒﻪ ﺑﻦ ﺟﻮﯾﻦ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ھﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
اﺣﺪی از اﯾﻦ اﻣﺖ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﺣﺒﻪ در ﺗﺸﯿﻊ ﻏﻠﻮ داﺷﺖ و در ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -۶اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻧﻘﻞ آن ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﻣﻮرد آن ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ واﻗﻊ
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺷﮫﺮت ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺰ ﯾﮏ راوی آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﮐﺬب ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻠﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی وﺿﻊ در ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺪﯾﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻀﻤﻮن آن در ﺣﻀﻮر ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت اﺑﯽ
ﺑﮑﺮ ،ﺑﺮ ﮐﺘﻤﺎن آن ﻣﺘﻔﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻋﺎدﺗﺎ"
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﻤﯿﻨﮑﻪ راﻓﻀﯽھﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ و
ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﮐﺬب راﻓﻀﯽھﺎ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ – ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت – اﺳﺖ
ﻧﻘﻞ ﻧﺺ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺬب آن را از ﻃﺮق زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ و
ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺤﯽ اﯾﻦ ﻧﺺ را رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺣﺪی
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﺺ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در روز ﺳﻘﯿﻔﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
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ﻧﺰاع ﺑﭙﺎ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎورت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﻓﻮت ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﺷﻮرای  ۶ﻧﻔﺮه واﮔﺬار ﮐﺮد ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﮕﻔﺖ ﺳﭙﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻼﻓﺖ دادﻧﺪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼﯽ آﻧﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﻓﻀﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﺺ ﻗﺎﻃﻊ
ﺑﮕﺬارد و ﻋﺬری ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﻣﯽﺑﻮد و
ﻣﺮدم آن را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻧﻘﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم ﺑﻮد
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم آن را رواﯾﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ آن ھﻢ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﮐﻪ ھﻤﺘﮫﺎ ﺑﺮ ذﮐﺮ
آن ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن ﻻزم  ,ﮐﺜﺮت ﻧﻘﻞ  ,ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪن ﻣﻠﺰوم ,دروغ ﺑﻮدن رواﯾﺖ ,اﺳﺖ)  .(١و اﺑﻦ ﺣﺰم ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﺺ ادﻋﺎ ﺷﺪه ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ رواﯾﺘﯽ را از ھﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﺟﺰ رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮐﻪ
از ﯾﮏ راوی ﻣﺠﮫﻮل ﺑﻪ ﯾﮏ راوی ﻣﺠﮫﻮل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﻪ آن اﺑﺎ اﻟﺤﻤﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮرد او ﻧﺪارﯾﻢ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ)  (٢ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر و اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در
ﻣﻮرد آنھﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻮرد ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ و
ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﻤﺎنھﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺮﺳﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻣﺎﻣﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ آﺷﮑﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮای ﻧﺺ روز ﻏﺪﯾﺮ و ﺧﺒﺮ
ﻣﻨﺰﻟﺖ» -أﻧﺖ ﻣ� ﺑﻤ�ﻪﻟ ﻫﺎرون ﻣﻦ مﻮﻰﺳ اﻻ آﻧﻪ ﻻ ﻧﻲﺒ ﺑﻌﺪي« ،ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎرون ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ را داری وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ -و
ﻣﺸﺎﺑﻪ آنھﺎﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از راهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ وارد ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﯾﻦ ﻧﺺ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ و اﻣﺎرت او ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﺺ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﻼم ﮐﻨﻨﺪ و آنھﺎ ھﻢ
ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای
آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎن داده
 -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ .۱۱۸ / ۴
 -٢ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ .۱۳۵/۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻒ ھﺮ ﮔﺎه ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص را ﺑﺸﻨﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ" ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۷ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﻓﺮاط در ﺛﻮاب ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﻣﺮ ﮐﻮﭼﮏ و داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﺮای ﻧﺮم ﮐﺮدن دلھﺎی ﻣﺮدم و
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺗﻌﺠﺐ آﻧﺎن از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﭼﺎﺷﺖ را ﭼﻨﺎن و ﭼﻨﯿﻦ رﮐﻌﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ھﻔﺘﺎد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او داده
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ »ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ« ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪهای را ﺑﺮای او

ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دارای ھﻔﺘﺎد ھﺰار زﺑﺎن و ھﺮ زﺑﺎﻧﯽ دارای ھﻔﺘﺎد ھﺰار ﻟﻐﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ
ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻮﺿﻮع وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻪ آﻧﺎن ھﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﮑﺮده و اھﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺳﻨﺪ ﻣﺼﺮوف ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ھﯿﭻ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در زﻋﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و دﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻊ در ﺳﻨﺪ ﭼﮫﺎر
ﻋﻼﻣﺖ و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻊ در ﻣﺘﻦ ھﻔﺖ ﻋﻼﻣﺖ را ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
اﻧﺪازه اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ذوق ھﻨﺮی در ﻧﻘﺪ و رد و ﻗﺒﻮل اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺠﺎل
ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺜﯽ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ذوق ھﻨﺮی آنھﺎ آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ً
ﻣﻨﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دارای ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ او ﺗﺎرﯾﮏ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻦ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺎدﯾﺚ دارای
روﺷﻨﺎﯾﯽ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن روﺷﻨﺎﯾﯽ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از
اﺣﺎدﯾﺚ دارای ﻇﻠﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺻﺤﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺴﺖ)  (١و اﺑﻦ ﺟﻮزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭘﻮﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ دل او از آن ﻧﻔﺮت

 -١ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۲۶

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
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دارد و در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﺷﺒﻪھﺎی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ ،اﻣﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎ
ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ دوم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺖ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ ھﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در آن ﺑﻮد دور راﻧﺪه
ﺷﺪ و ﺑﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ و ﺿﻌﯿﻒ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮع ﺧﻮد را از ﺑﯿﮫﻮده
ﮐﺎری ﻣﻔﺴﺪان و ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎزان ﺗﻮﻃﺌﻪ زﻧﺎدﻗﻪ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﮫﻀﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺎرک را ﭼﯿﺪﻧﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
ً
اول :ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ :ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه رﺳﻤﯽ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺖ در ﺳﯿﻨﻪھﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ص آن را ﺑﻪ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻔﺎھﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ و ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ از
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮت رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و
ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺰ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ زﺑﺎنھﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم از دﺳﺘﻪای ﺑﻪ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻓﮑﺮ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ را ﻧﻤﻮد و ﺧﯿﻠﯽ زود از آن ﻓﮑﺮ ﻋﺪول ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﮐﺘﺎب )اﻟﻤﺪﺧﻞ(
از ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و در آن
ﻣﻮرد ﺑﺎ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد و آﻧﺎن ھﻢ رای دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﻨﺖ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ درﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻨﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺎره ﻧﻤﻮد و ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه اﺳﺘﺨﺎره
ﮐﺮد ﺳﭙﺲ روزی ﺻﺒﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ او اﻟﻘﺎ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺳﻨﻦ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻗﻮﻣﯽ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل آنھﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺮﮔﺰ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در ھﻢ ﻧﻤﯽآﻣﯿﺰم)  .(١و ﻋﺬری ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

داد ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﻗﺮآن ﺗﺎزه و
ﻧﻮﻇﮫﻮر ﺑﻮد و ﻣﻠﺖھﺎ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﻻزم ﺑﻮد از ﺟﮫﺖ
ﺣﻔﻆ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﻼوت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮔﺮد آﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای
ﻋﻘﯿﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ و او را از ھﺮ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺼﻮن دارد .اﻣﺮ
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﺷﻮب ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ و دروغ در ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن – ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ -ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وﺿﻊ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و آن
ﺗﻼشھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺗﻼﺷﮫﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ را از ﺑﯿﻢ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻦ آن از زﯾﺎده و
ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪون در آورﻧﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ رواﯾﺖھﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺟﻤﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺘﺎد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ
ﺣﺰم ﻋﺎﻣﻞ و ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ و در آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﺗﻤﺎم
اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب درآور زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﯿﻢ آن دارم ﮐﻪ ﻋﻠﻢ زدوده ﺷﻮد
و ﻋﻠﻤﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮة دﺧﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻧﺼﺎری ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۹۸ھﺠﺮی و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯽاﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۰۶ھﺠﺮی وﺟﻮد
دارد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺑﻦ
ﺣﺰم واﮔﺬار ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ھﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ھﻤﻪ ﺷﮫﺮھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد
و از آنھﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب در آورﻧﺪ.
ﭼﻮن اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻔﮫﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻮی اھﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
آنھﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ)  (١و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮐﺎرش آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺟﺪ
ﻣﺎدرﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب را ﺑﺠﺎ آورد .آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﻧﻔﺲ او ﺑﻪ ﺟﻮش
آﻣﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ھﺮاس از درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش و از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم را
از ﻗﺮآن ﻣﻨﺼﺮف و ﺑﻪ ﺳﻮی اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺎورد از آرزوی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺪول ﮐﺮده ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻘﺪاری از ﺳﻨﺖ را ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮﯾﮋه آن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮه و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻮد و ھﻤﻪ ﺳﻨﺖھﺎ و آﺛﺎری ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ

 -١در رواﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻄﯿﺐ از ﮐﺘﺎب ﺗﻘﯿﯿﻪ اﻟﻌﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او آن ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ.
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وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻊ را اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی
ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۲۴ھﺠﺮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ ھﻤﻨﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد
او ﺑﺮوﻧﺪ و از وی ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ زﯾﺮا در روی زﻣﯿﻦ داﻧﺎﺗﺮ از وی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮐﺲ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎز ھﻢ زھﺮی ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻮد ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ
زھﺮی ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن ﻋﻠﻢ در ﻋﺼﺮ او
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮ زھﺮی ﻧﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﺣﺎﻟﯽ در ﺣﻖ
ً
زھﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و اﻣﺜﺎل او در ﻋﺼﺮ وی وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻇﺎھﺮا
ﺗﺪوﯾﻦ زھﺮی ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺠﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻏﯿﺮ آن از ﻣﺮدان ﻣﺴﻨﺪ
ﻧﮕﺎر ،ﻓﺮق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺪوﯾﻦ او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﺪوﯾﻦ ھﻤﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺑﺮ اﺑﻮاب ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دھﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ
اﺣﺎدﯾﺚ وی ﺑﺎ اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ درھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﻋﺪم
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺮوع در ھﺮ اﻣﺮ ﻧﻮﯾﯽ آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ از زھﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦھﺎآﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و آن ھﻢ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ زھﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهای از اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽداد ﺗﺎ آن را از وی رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ زھﺮی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻨﮓ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ را در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ آن ھﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﺸﻮد – زﯾﺮا دﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﻓﻈﻪ – ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد زھﺮی ھﻢ در آﻏﺎز ﺷﮫﺮت ﻋﻠﻤﯿﺶ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد .و از آن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ او را ﺑﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﻠﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از زھﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از زھﺮی ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اول ﮐﺴﯿﮑﻪ در
ﻣﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۵۰ھﺠﺮی( و اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻣﺘﻮﻓﺎی )۱۵۱
ھﺠﺮی( ﺑﻮد و در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺮوﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۵۶ھﺠﺮی( و رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ
ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۶۷ھﺠﺮی( و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۷۹ھﺠﺮی( و در ﺑﺼﺮه ﺣﻤﺎر ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ
ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۶۷ھﺠﺮی( و در ﮐﻮﻓﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۶۱ھﺠﺮی( و در ﺷﺎم اﺑﻮ
ﻋﻤﺮ و اوزاﻋﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۵۷ھﺠﺮی( و در واﺳﻂ ھﺸﯿﻢ ) ۱۷۳ھﺠﺮی( و در ﺧﺮاﺳﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۸۱ھﺠﺮی( و در ﯾﻤﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۵۴ھﺠﺮی( و در
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ری ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ ) ۱۸۸ھﺠﺮی( ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی )۱۹۸
ھﺠﺮی( و ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۷۵ھﺠﺮی( و ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻣﺘﻮﻓﺎی )۱۶۰
ھﺠﺮی( ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ در ﯾﮏ ﻋﺼﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آنھﺎ از دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و روش آﻧﺎن در ﺟﻤﻊ آوری و
ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا را آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻓﺘﺎوای ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎ در
ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار دادن اﺑﻮاب ﺣﺪﯾﺚ در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ – ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اول در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ – ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻊ اﺑﻮاب ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﻤﻊآوری اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻤﺎﺛﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ در آن ﻣﻮرد از دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺰرﮔﯽ از ﻃﻼق اﺳﺖ)  - (١و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وی
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻤﺎﺛﻞ ھﻢ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻗﺮن ﺳﻮم آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺑﺰرگ و ﺟﺎوداﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﻟﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮنھﺎی
ﺳﻨﺖ ﮔﺸﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻗﺮن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﻮه ﻣﺴﻨﺪ ﻧﮕﺎری آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺮوﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﯽ در ﯾﮏ ﺑﺎب ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻌﺪد ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﮕﺎری را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻮﻓﯽ و ﻣﺪد ﺑﺼﺮی و اﺳﺪ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺧﺰاﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺳﻨﺖ روش آﻧﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﻤﻮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و ﻏﯿﺮ او اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺷﯿﻮه اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ در ﺗﺎﻟﯿﻒ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
اﻗﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺟﺪای از اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻓﺘﺎوای ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺤﯿﺢ
را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن در ھﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺷﺪ زﯾﺮا وی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ﻣﮕﺮ از
اﻣﺎﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺪﯾﺚ راھﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﺪ
از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای وی ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد او ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﻣﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و
ﭼﮫﺮه درﺧﺸﺎن ﺳﻨﺖ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۲۵۶ھﺠﺮی(
را وادار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪﯾﺚ

 -١ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻨﻈﺮ – ﺻﻔﺤﻪ .۸
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ﺻﺤﯿﺢ را ﺟﻤﻊ آوری و از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ .آﻧﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد و داﻧﺸﻤﻨﺪ ھﻢ ﻋﺼﺮ او و ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮدش اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج
ﻗﺸﯿﺮی ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۲۶۱ھﺠﺮی( از وی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد و ﺳﺒﮏ او را اداﻣﻪ داد و ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ دو ﺻﺤﯿﺢ در ھﻤﻮار ﮐﺮدن راه ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﯿﺮ آن را ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و ﺳﻮال ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ دارای ﻓﻀﻞ و اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎری راه آﻧﺎن را اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۲۷۵ھﺠﺮی( و ﻧﺴﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۰۳ھﺠﺮی و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۲۷۹ھﺠﺮی و ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ۲۷۳
ھﺠﺮی و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن در ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت اﺋﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﻤﻊ آوری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت را از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻗﺮن
ﭼﮫﺎرم آﻣﺪ ﮐﻪ رﺟﺎل اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺮ رﺟﺎل ﻗﺮن ﺳﻮم ﺟﺰ ﭼﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آﻧﺎن را ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ﺟﺒﺮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﻧﯿﻔﺰودﻧﺪ و ھﻤﻪ ﺗﻼش آﻧﺎن
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن آﻧﺎن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ آﻧﺎن در
ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺮق رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﻣﺎن در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۶۰ھﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻣﻌﺎﺟﻢ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ -۱ .ﻣﻌﺠﻢ ﮐﺒﯿﺮ ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻣﺮوﯾﺎت ھﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و اﺳﺎﻣﯽ ﺷﯿﻮخ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف
ﻣﺮﺗﺐ و ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۵۲۵۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -۲ .ﻣﻌﺠﻢ
اوﺳﻂ  -۳ﻣﻌﺠﻢ ﺻﻐﯿﺮ ﮐﻪ در آن دو اﺣﺎدﯾﺚ ھﺮ ﺷﯿﺦ را ﺑﺎ رواﯾﺖ از ﺷﯿﻮخ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺎﻣﯽ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ وی ﺳﻨﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و اﺑﻦ ﺣﺒﺎل ﺑﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی
 ۳۵۴ھﺠﺮی و اﺑﻦ ﺧﺮﯾﻤﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۱۱ھﺠﺮی و ﻃﺤﺎوی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۲۱ھﺠﺮی ﻧﯿﺰ از
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺟﻤﻊ
ﺳﻨﺖ و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺮنھﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﺰ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮدنھﺎی ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮی در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﺪرک اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۴۰۵ھﺠﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﺪرﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ را آوردهاﻧﺪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری ھﻤﺎھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
آن اﺣﺎدﯾﺚ را در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﺎﮐﻢ
ﺗﺎﯾﯿﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ اﺳﺖ.
دوم :ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ :و از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺑﺎر آن اﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در
اﺛﻨﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه وﺿﻊ ،ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺴﺎم ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ -ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ و ﺿﻌﯿﻒ – و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺪون در آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮدن اﺧﺒﺎر وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در دﺳﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ھﻢ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای رواﯾﺖ و اﺧﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ را ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺎس ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای
اﺣﺘﯿﺎط و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ در ﻣﯿﺪانھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﻘﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻟﻐﺖ و ادب و ﻏﯿﺮ آن ھﻢ روش و ﻧﮫﺞ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ را
اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮنھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ھﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ و ھﺮ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﻨﺎد داده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺘﺐ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ
ً
در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜﻼ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری آن را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
اﯾﻦ ھﻢ اﻣﺘﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ در ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﺳﻪ آﻧﺎن ھﻢ
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را در اﺻﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﻧﻤﻮده)  (١و در ﺑﺮای ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت اﺳﺖ.
و در ﺑﺎب ﺷﺸﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ )ﻋﺪاﻟﺖ و ﺿﺒﻂ( ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ وﺟﻮب اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪاﻟﺖ راوی
و رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺘﺪاری در ﺧﺒﺮ وی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﻋﺠﺎب و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد در اﯾﻦ ﺑﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ در اﯾﻦ
 -١او ﮐﺘﺎب ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺳﺪ رﺳﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ً
در ﺑﯿﺮوت ﺑﻮد و دﯾﻦ او ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ و اﺧﯿﺮا ارﺗﺪﮐﺲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪھﺎی ۶۷
اﻟﯽ ۸۳ی ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب او اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮی در ﺻﯿﺪا ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮد..

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
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ﻣﻮرد ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت آﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎ" ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﯽآورﯾﻢ ﺗﺎ از ﻃﺮﻓﯽ دﻗﺖ
ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن را ﺳﺘﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﺼﻮﺻﯽ از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺤﯿﺢ و اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ و
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض و اﺑﯽ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﺻﻼح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ و ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﺴﺎم ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ و ﺑﯿﺎن
ﺷﺮوط ﻻزم در روای و ﻣﺮوی و ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ و اﺿﻄﺮاب و ﺷﺬوذی ﮐﻪ وارد ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رد ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ در اﺧﺒﺎر
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻘﻮی ﺑﺮای آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻨﯿﺪن
ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺤﻤﻞ و ﺿﺒﻂ آن و آداب ﻣﺤﺪث و ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺚ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ در ﻗﺮون ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اوﻟﯽ ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در درون
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺿﻮح وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در
ﻣﻌﺮض ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎن ﺗﻄﻮر و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻋﻠﻮم
دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺤﺚھﺎی آن ﻋﻠﻢ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻣﺪﯾﻨﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﺨﺎری ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺮﻣﺬی در ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﺤﺚھﺎی ﺧﻮد در رﺳﺎﻟﻪھﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪای ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﻤﻪ اﺑﻮاب و ﻣﺒﺎﺣﺚ آن را در ﯾﮏ ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮد ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ راﻣﮫﺮﻣﺰی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۶۰ھﺠﺮی اﺳﺖ و اﺳﻢ ﮐﺘﺎﺑﺶ:
اﻟﻤﺤﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺮاوی و اﻟﺴﺎﻣﻊ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دارد ﺗﻤﺎم
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﺘﻮﻓﺎی ۴۰۵
ھﺠﺮی وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب ﺧﻮد :ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد اﻣﺎ او اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
را ﻋﯿﺐ زداﯾﯽ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از او اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۴۳۰ھﺠﺮی ﭘﯿﺶ
آﻣﺪ وی ھﻢ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻮﺷﺖ و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ واﮔﺬار ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۴۶۳ھﺠﺮی ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوھﺶ ﮔﺬاﺷﺖ وی اﺑﺘﺪا در ﻗﻮاﻧﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب را ﺗﺎﻟﯿﻒ و اﺳﻢ او را اﻟﮑﻔﺎﯾﻪ
ً
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪا ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و اﺳﻢ او را :اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻵداب اﻟﺸﯿﺦ و اﻟﺴﺎﻣﻊ:
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎب وﯾﮋهای ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از او ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﯿﺎض ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۵۴۴ھﺠﺮی آﻣﺪ و ﮐﺘﺎب )اﻻﺳﻤﺎع( را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و ﻣﺒﺎﺣﺚ آن را از
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻄﯿﺐ اﺳﺘﻤﺪاد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﺻﻼح ﺷﮫﺮزوری دﻣﺸﻘﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۵۴۴ھﺠﺮی( وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﯽ ﺻﻼح ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ آن را در ﻣﺪرﺳﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ در دﻣﺸﻖ ﺑﺪون
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﻣﻼ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ
وی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺜﺮ و ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻔﯿﻪ ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﺎوی
آن را ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و )اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ( ﻧﻮوی و ﺷﺮح آن )اﻟﺘﺪرﯾﺐ( ﺳﯿﻮﻃﯽ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ از
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی )۷۷۴
ھﺠﺮی( آن را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد :اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﮐﺘﺎبھﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﮐﺘﺎب »اﻴﻟﻔﺔ

اﺤﻟﺎﻓﻆ اﻟﻌﺮاﻲﻗ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۰۶ھﺠﺮی ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺒﻪ
اﻟﻔﮑﺮ در ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻻﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻨﻈﺮ
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﺎھﺮ ﺟﺰاﺋﺮی و ﮐﺘﺎب )ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ( ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﺳﻤﯽ دﻣﺸﻘﯽ ھﻢ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ :و از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎی ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ
ﻣﯿﺰان اﻟﺮﺟﺎل اﺳﺖ و آن ھﻢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺣﻮال و اﻣﺎﻧﺖ و ﺿﺒﻂ و ﺛﻘﺖ راوﯾﺎن ﯾﺎ
ﻋﮑﺲ آنھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺬب و ﻏﻔﻠﺖ و ﻧﺴﯿﺎن ،ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و او ﻋﻠﻢ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی اﺳﺖ
از ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻠﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ
آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﺣﻮال راوﯾﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﯿﺢ را از ﻏﯿﺮ آن ﺟﺪا
ً
ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن راوﯾﺎن ھﻢ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻮرد
راوﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﺮم ﺣﻀﻮر و ﺗﺮس از
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮاد رای ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن اﻇﮫﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا آن ﻋﻤﻞ دﻓﺎع از دﯾﻦ
ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم اﻧﺘﻘﺎم ﺗﺎرﯾﺦ را از ﺗﻮ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد وی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﻣﺎ آنھﺎ را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ و از ﻃﺮف ﺧﻮدﻣﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪاﯾﻢ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ )ﺑﺪ اﺳﺖ ﺑﺮادر ﻋﺸﯿﺮت( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮدم در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای
ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ – و ﺑﺤﺚ از راوﯾﺎن اﻋﻢ از ﺗﻮﺛﯿﻖ -ﻣﺪح -و ﺗﻮھﯿﻦ در زﻣﺎن ﺻﻔﺎر
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ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻮﻓﺎی ۶۸ھﺠﺮی و ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۴ھﺠﺮی و
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۹۳ھﺠﺮی ﺳﭙﺲ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۹۳ھﺠﺮی
و اﺷﻌﺒﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۰۴ھﺠﺮی و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۱۰ھﺠﺮی و اﻋﻤﺶ  ۱۴۸ھﺠﺮی
آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۶۰ھﺠﺮی ھﻢ در ﻣﻮرد
ﻣﺮدان ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺰﯾﻨﺶ را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺰ از ﺷﻌﺒﻪ
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۷۹ھﺠﺮی ھﻢ اھﻞ ﻧﻈﺮ در رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﻮد و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺮن دوم در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۱۵۴ھﺠﺮی و
ھﺸﺎم دﺳﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۵۴ھﺠﺮی و اوزاﻋﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۵۷ھﺠﺮی و ﺗﻮری ﻣﺘﻮﻓﺎی
 ۱۶۱ھﺠﺮی و ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻢ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۶۷ھﺠﺮی و ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۷۵ھﺠﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آنھﺎ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۸۱
ھﺠﺮی و ﺧﺰاری ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۸۵ھﺠﺮی و اﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۹۸ھﺠﺮی و وﮐﯿﻞ ﺑﻦ
اﻟﺠﺮاح ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۹۷ھﺠﺮی و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﻣﺘﻮﻓﺎی
 ۱۹۸ھﺠﺮی و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﺮی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۹۸ھﺠﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ دوی آﻧﺎن
ﺣﺠﺖ و ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ھﺴﺘﻨﺪ و آن دو ﻧﻔﺮ ھﺮ ﮐﺲ را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮ و
رواﯾﺘﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺲ را ﺟﺮج ﮐﻨﻨﺪ رواﯾﺘﺶ رد ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻮرد
اﺧﺘﻼف ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)  (١ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻘﻪ
دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎرون وﻓﺎت ۲۰۶
ھﺠﺮی و اﺑﻮ داود ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ )وﻓﺎت  ۲۰۴ھﺠﺮی( و ﻋﺒﺪاﻟﺮاق ﺑﻦ ھﻤﺎم )ﻣﺘﻮﻓﺎی
۲۱۱ھﺠﺮی( و اﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺒﯿﻞ ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ )وﻓﺎت  ۲۱۲ھﺠﺮی( ﺳﭙﺲ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ
در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ )وﻓﺎت  ۲۲۳ھﺠﺮی( و اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
)وﻓﺎت  ۲۴۱ھﺠﺮی( و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﮐﺎﺗﺐ واﻗﺪی و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب )اﻟﻄﺒﻘﺎت( )وﻓﺎت
 ۲۳۰ھﺠﺮی( وﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺪﯾﺜﯽ )وﻓﺎت  ۲۳۴ھﺠﺮی( ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻮ زرﻋﻪ و اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ رازی اﻟﺮازﯾﺎن و اﺑﻮ داود اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﮫﻢ ھﺠﺮی دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﭘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎره
رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺮ راوﯾﺎن را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت آﻧﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ

 -١ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻨﻈﺮ – ﺻﻔﺤﻪ .۱۱۴
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﺳﻢ او ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﻘﻂ وﯾﮋه ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺛﻘﺎت ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب:
اﻟﺜﻘﺎت ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﺴﺘﯽ و ﮐﺘﺎب :اﻟﺜﻘﺎت ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻗﻄﻠﻮ ﺑﻐﺎ ) ۸۸۱ھﺠﺮی( در
ﭼﮫﺎر ﺟﻠﺪ و ﮐﺘﺎب :اﻟﺜﻘﺎت :ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ ) ۸۷۳ھﺠﺮی( و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺿﻌﻔﺎ ﮐﺘﺎب
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و اﻟﺮارﻗﻄﻨﯽ و اﻟﻌﻘﯿﻠﯽ و اﺑﻦ ﺟﻮزی و اﺑﻦ ﻋﺪی
ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺘﺎب :اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﻀﻌﻔﺎ :ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻋﺪی ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ در آن ﻣﻮرد اﺳﺖ
وی در آن ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ از رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ِآورده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
ﻣﺠﺘﮫﺪ دارای ﻣﻘﻠﺪ را ھﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﺸﺎن درﺑﺎره آنھﺎ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ و در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﮐﺘﺎب ))ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال((
ﺧﻮد را از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﻋﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺘﺐ ﺟﺮح
و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ﺛﻘﺎت و ﺿﻌﻔﺎ در آنھﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ -ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ وﯾﮋه ﺛﻘﺎت ﯾﺎ ﺿﻌﻔﺎ
ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﯿﻦ ھﺮ دو دﺳﺘﻪ اﺳﺖ -ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاوان
ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺗﻮارﯾﺦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎری اﺳﺖ اول :اﻟﮑﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ
ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و دوم :اﻻوﺳﻂ و ﺳﻮم :اﻟﺼﻐﯿﺮ ،ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻦ رواﯾﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﮐﺘﺎب ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﮐﺘﺎب ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ رازی و ﮐﺘﺎب:
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺧﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب:
اﻟﺘﮑﻤﯿﻞ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻟﺜﻘﺎت و اﻟﻀﻌﻔﺎ و اﻟﻤﺠﺎھﯿﻞ .ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ وی در آن
ﮐﺘﺎب :ﮐﺘﺎب ))اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ(( ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺰﻧﯽ و ﮐﺘﺎب )ﻣﯿﺰان( ذھﺒﯽ را ھﻤﺮاه زﯾﺎدهھﺎی
دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮاﺗﯽ در ﻋﺒﺎراتھﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و او ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
ﻣﺤﺪث و ﻓﻘﯿﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو اﺛﺮ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)  .(١و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ در
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ راوﯾﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎر و ﻣﻌﺘﺪل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮان :اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ
و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن)  (٢و اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ رازی و از آﺳﺎن ﮔﯿﺮان :ﺗﺮﻣﺬی و
ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﻣﮫﺪی و از ﻣﻌﺘﺪﻻن :اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮھﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از
 -١ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻨﻈﺮ – ﺻﻔﺤﻪ .۱۱۸
 -٢ﺑﻌﻀﯽ او را از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﺎن ﮔﯿﺮ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ رای ﻇﺎھﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
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راوﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ راوی در ﺑﻌﻀﯽ ﺛﻘﻪ و در ﻧﻈﺮ
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ در ﻧﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎھﯽ از ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﻮرد ﯾﮏ
ً
ً
راوی دو ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﻣﺮوز آن راوی ﺛﻘﻪ ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﭼﯿﺰی را
از آن راوی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻋﺪول از ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮھﺎی ﻓﻘﮫﺎ در اﺟﺘﮫﺎد اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺪهای از اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ رای را
ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار دھﻨﺪ و آنھﺎ را از ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎه
اﺟﺘﮫﺎدﯾﺸﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﮫﺎدی اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺮای دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺗﺮا ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ وی
ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ زھﺪ و ورع و ﺗﻘﻮی ارﺟﻤﻨﺪی و ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ او را ﺟﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را در ﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در
ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺟﻠﺪ  ۱۳ﺻﻔﺤﻪ  ۳۲۳اﻟﯽ  ۴۲۳آورده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺰ
ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻗﺖ ﻣﺴﻠﮏ ﻓﻘﮫﯽ وی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺬھﺐ
ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﯿﭻ ھﺪف دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ را
وادار ﮐﺮده ﺗﺎ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺬب آن را ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﮫﺎد و اﻧﻈﺎر اھﻞ ﻧﻘﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن آنھﺎ در ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و
ً
آﺳﺎنﮔﯿﺮی در ﻧﻘﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﯿﭻ
ﺟﺮﺣﯽ را ﺑﺪون ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﺎﻗﺪ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﯿﺎر
ﺷﺨﺼﯽ او ﯾﺎ از روی ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺮح ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ذﮐﺮ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺮح ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدم در اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ راوی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ زﯾﺮا
ﮔﺎھﯽ ﺟﺎرﺣﯽ ﭼﯿﺰی ﻓﺎﺳﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ و راوی را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آن ﭼﯿﺰ در واﻗﻊ ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻗﺪ دﯾﮕﺮی اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در
ﺟﺮح ﺷﺮط آن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدد)  (١و از ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎﻣﺰهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻗﺪان ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا

 -١ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۱۰۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻼﻧﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮدی در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ او را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻗﺎﻃﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻣﯽدوﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮدم و در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮی از ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺎﻗﺪان
ﺳﻮال ﺷﺪ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺻﺎﻟﺢ را ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ روزی ﻧﺰد ﺣﻤﺎد ﺑﻦ
ﺳﻠﻢ وی را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ذﮐﺮ وی ﺣﻤﺎد ﻋﻄﺴﻪ ﮐﺮد و آب ﺑﯿﻨﯿﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ) .(١
ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم راوﯾﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﯽارزﺷﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺛﻘﻪ و ﺿﺒﻂ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺟﺮح ﻗﺮار دادهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﺘﺎر ﺟﺎھﻼن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮای اداره اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ و در ورودیھﺎ و ﺧﺮوﺟﯽھﺎی
آن رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻨﺪه آور واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﮫﺎرم :ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ :و در ھﻤﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و
رواﯾﺖ ﺳﻨﺖ و دﻓﺎع از آن و اﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﺸﺎن وﺟﻮد آن ﻋﻠﻮم را ﻻزم ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ))ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ(( آنھﺎ را ﺑﻪ  ۵۲ﻋﻠﻢ رﺳﺎﻧﺪه
اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﮐﺘﺎب :اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ  ۶۵ﻋﻠﻢ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آن
ﻋﻠﻮم را در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهی دﻗﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻨﺖ در ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
و ﺿﺒﻂ آن و روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،روﺷﻦ ﮔﺮدد.
اﻻول :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺪق ﻣﺤﺪث و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدن و ﺻﺤﺖ اﺻﻮل وی و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی وی ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﻮر
در ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﯿﺮ آنھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری وی در ﺣﻖ ﺧﻮد و ﻋﻠﻢ و
ﻗﻮاﻋﺪ آن .و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و از آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج داد ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺤﺚ از اﺣﻮال ﻣﺤﺪث اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در
وﺣﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺧﻮد ﺷﺎھﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽداﻧﺪ ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﺶ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪث ﺻﺎﺣﺐ آرزوی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ ﭼﯿﺰی از وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دارای ھﯿﭻ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ھﻢ
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﺮک ﺣﺪﯾﺚ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺖ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﻦ وی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرود ﮐﻪ او ﺑﺎ

 -١ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۱۰۱

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
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اﯾﻦ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ دارد از ﺷﯿﻮﺧﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺳﻤﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را دﯾﺪهاﯾﻢ از ﺷﯿﻮﺧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ادﻋﺎی ﺳﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﯿﻮخ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﺶ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ اﺻﻮل وی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ﮔﺮوھﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﮔﺮوھﯽ ھﻢ ﺷﻨﻮدھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ آنھﺎ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻏﯿﺮ اھﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از آنھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻤﺎع
ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﺬور ﺑﻪ ﺟﮫﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﮔﺮ از اﻣﺜﺎل
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﺣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮح و اﺳﻘﺎط آﻧﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﺎن ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﻮل دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺬرش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا او ھﻢ ﻻزم اﺳﺖ در ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ و اھﻞ ﺳﻠﻒ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ
دوم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﺴﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ اﻧﻮاع
اﺳﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻣﺴﻨﺪ
ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪث آن را از ﺷﯿﺨﯽ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﺎﻋﺶ از وی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ او ھﻢ از ﺷﯿﺦ ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮد ﺗﺎ اﺳﻨﺎد
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺸﮫﻮر و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﻮم :ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ :و آن ھﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻢ از ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده
و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در او را ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از اھﻞ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ او را ﻣﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ زﯾﺮا در آن
ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻌﻠﯽ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﻨﺪ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
ﭼﮫﺎرم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ۱۲
ﻃﺒﻘﻪاﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪ اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و آﺧﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺑﭽﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و در روز ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را دﯾﺪﻧﺪ و در
ردﯾﻒ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪﻧﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﮐﻪ در اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ آنھﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .و اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺳﺨﺘﯽ از ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺒﺤﺮ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن راھﯿﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺸﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ؛ ﮐﻪ آن ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﯿﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آن دو ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺜﺎﻟﯽ آورده اﺳﺖ .ﻧﻮع اول آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ دو ﻣﺮد
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮع دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﺳﻨﺎدش ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺎم ﺑﺮده ﻧﺸﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮع ﺳﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آن ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ او ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل اﺳﺖ ﯾﮏ
راوی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از آن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮﺳﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻔﺘﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻨﺎدھﺎی ﻣﺴﻠﺴﻞ ؛ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﻨﻮد ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻏﺒﺎر
اﺑﮫﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ھﻢ دارای اﻧﻮاﻋﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ ھﻨﮕﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺗﺴﻠﺴﻞ
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻌﯿﻨﯽ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺣﺪﺛﻨﺎ .ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ .ﯾﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﯾﻘﻮل :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺷﮫﺪت ﻋﻠﯽ ﻓﻼن اﻧﻪ ﻗﺎل :ﻧﺰد
ﻓﻼن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ او ﮔﻔﺖ .و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ
ﺷﯿﺨﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر.
ھﺸﺘﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻨﻌﻦ ﮐﻪ در آن ﺗﺪﻟﯿﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن رواﯾﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﯿﺎط راوﯾﺎن آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﺗﺪﻟﯿﺲ.
ﺳﭙﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻨﻌﻦ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮیھﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻧﯽھﺎ و ﻣﮑﯽھﺎ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺟﺰ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻤﻌﺸﺎن را
ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻧﮫﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻀﻞ از رواﯾﺎت؛ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد آن
در ﺑﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﺟﻮد و
ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺮﺳﻞ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﺮﺳﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺎل
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻮع دھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪرج در ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﮐﻼم ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
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ﮐﺪام ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﮐﻼم او .و ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آن را اﺧﺮاج
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺜﺎل آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺸﮫﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ وی آﻣﻮﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﻟﺘﺤﯿﺎت و اﻟﺼﻠﻮات و ﺗﺸﮫﺪ را ھﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﮐﻼم را ﮔﻔﺘﯽ
ﻧﻤﺎزت را ﭘﺎﯾﺎن دادهای اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﺮو و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﻤﺎن .ﺣﺎﮐﻢ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﻔﻆ اذا ﻗﻠﺖ .ھﺮﮔﺎه ﮔﻔﺘﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺪﯾﺚ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎھﺪ آورده ﺑﻪ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن
را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی اﺧﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن راوی آن ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺸﮫﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرغ ﺷﺪی ﻧﻤﺎزت را ﺧﻮاﻧﺪه ای.
ﻧﻮع ﯾﺎزدھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا
آﻧﺎن ھﻢ در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮد دارای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ
در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﺑﺎز ھﻢ در ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺗﺒﺎع ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﻢ ﻓﺮق
ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺳﭙﺲ ﺣﺎﮐﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﺸﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﮋده ﺑﮫﺸﺖ را داده اﺳﺖ دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﻗﯿﺲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎزم .و ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮﺷﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از اھﻞ ﺑﺼﺮه ﮐﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را و از اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ اوﻓﯽ و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺳﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ و از اھﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰ و از اھﻞ ﺷﺎم اﺑﺎ اﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽ را
دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻮع دوازدھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻻد ﺻﺤﺎﺑﻪ .زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری
از رواﯾﺎت ﺑﺮ وی ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ ﺑﺮای اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺮور ﺑﺸﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ص اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺴﯽ از اوﻻد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ از وی آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺗﺒﺎع ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ واﺟﺐ اﺳﺖ .زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از اﻧﻮاع ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﺳﯿﺰدھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ؛ ﮐﻪ آن دو در اﺻﻞ دو ﻧﻮعاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و او ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ،و ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺰرﮔﯽ از آن اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ از اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از اﺻﺢ اﺳﻨﺎدھﺎ و ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻮع ﭼﮫﺎردھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻘﯿﻢ ﺣﺪﯾﺚ .و آن ﻏﯿﺮ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﻨﺎدی وﺟﻮد دارد از اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺮوح ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﮐﺘﺐ ﺻﺤﯿﺢ
اﺧﺮاج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﻣﺜﺎل زده ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮدش ﺑﻪ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صاﺧﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺻﻼه اﻟﻠﯿﻞ و اﻟﻨﮫﺎر ﻣﺜﻨﯽ ﻣﺜﻨﯽ و اﻟﻮﺗﺮ رﮐﻌﻪ
ﻣﻦ آﺧﺮ اﻟﻠﯿﻞ :ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و روز دو رﮐﻌﺖ دو رﮐﻌﺖ و ﻧﻤﺎز وﺗﺮ رﮐﻌﺘﯽ اﺳﺖ در آﺧﺮ ﺷﺐ.
ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎدش ﺟﺰ راوی ﺛﻘﻪ ﺛﺒﺖ -ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط-
وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ذﮐﺮ ﻧﮫﺎر در آن ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آن ذﮐﺮ
ﮐﺮده و ﺣﺪﯾﺜﯽ را آورده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ از اﺑﻦ
َ َ ً َ
ﺎﻣﺎ � ُّﻂ ،إِ ِن
ﺷﮫﺎب از ﻋﺮوه از ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻣﺎ ﻋﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص »ﻃﻌ
َ َ
َ ََ
ْ
اﺷﺘَ َﻬ ُﺎه أ�ﻠ ُﻪ َو ِ�ﻻ ﺗ َﺮ� ُﻪ« :رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺮﮔﺰ از ھﯿﭻ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻋﯿﺐ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ وی
ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ آن را ﺧﻮرده و اﮔﺮ ﻧﻪ او را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن و اھﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ آن را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺼﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ» .ﻣﺎ ﴐب رﺳﻮل اﷲص ﺑﻴﺪه اﻣﺮاه ﻗﻂ و ﻣﺎ اﻧﺘﻘﻢ رﺳﻮل اﷲص

ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻻ ان ﺗﻨﺘﻬﮏ ﳏﺎرم اﷲ ﻓﻴﻨﺘﻘﻢ ﷲ ﲠﺎ« ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدش زﻧﯽ را ﻧﺰده

اﺳﺖ و ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ از ھﯿﭻ اﺣﺪی اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن
ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺘﺠﺎوز اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .و ﻣﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ واھﻢ -ﺳﺎزﻧﺪه ﻏﻠﻂ -را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم اﻣﺎ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﺑﺰرگ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﺣﯿﺎن ﺑﺼﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﺳﺘﮕﻮ و ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺣﺎﮐﻢ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻓﮫﻢ و ﺣﻔﻆ و
ﺳﻤﺎع ﻓﺮاوان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻋﻠﻢ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺬاﮐﺮه اھﻞ
ﻓﮫﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﺖ ﭘﻨﮫﺎن در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ اﺳﻨﺎدھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺧﺮاج ﻧﺸﺪه در دو ﮐﺘﺎب اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺑﺮاھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ اھﻞ ﻋﻠﻢ وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮد.
ﻧﻮع ﭘﺎﻧﺰدھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ؛ زﯾﺮا ﻓﻘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﻮدن

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
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ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺳﭙﺲ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺎﻣﯽ ﻋﺪهای از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺰودهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و
اﻻوزاﻋﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ واﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﮐﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ.
ﻧﻮع ﺷﺎﻧﺰدھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ ﺣﺪﯾﺚ؛ ﮐﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﻨﺴﻮخ و ﻧﺎﺳﺦ آورده اﺳﺖ.
ﻧﻮع ھﻔﺪھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮق دارد زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺸﮫﻮری ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای آن ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ آورده اﺳﺖ.
ﻧﻮع ھﺠﺪھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﺮﯾﺐ از ﺣﺪﯾﺚ ؛ و آن ھﻢ اﻧﻮاﻋﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از آن ﻏﺮﯾﺐ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ راوی ﺛﻘﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﻋﯽ
دﯾﮕﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺷﯿﻮخ اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﻣﺜﺎل زده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻻ ﻳَﺒ ْﻊ َﺣ ٌ
ﺎﺮﺿ ِ َﺒﻟﺎ ٍد« :ﯾﻌﻨﯽ
ِ
ِ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮫﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺮای وی دﻻﻟﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ از ﻧﺎﻓﻊ و او اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺰ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺴﯽ را
ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺷﺎﻓﻌﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و او ھﻢ ﺛﻘﻪ وﻣﺎﻣﻮن و ﻣﻮرد
اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﻧﻮزدھﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮدھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ؛ و آن ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ .ﻧﻮع اول ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺳﻨﺖھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اھﻞ ﯾﮏ ﺷﮫﺮ آن را از ﺻﺤﺎﺑﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﻓﯽھﺎ ﯾﺎ ﻣﺪﻧﯽھﺎ ﺣﺪﯾﺚ را از اول ﺳﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ آن رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﻮع
دوم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ راوی از ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ آنھﺎ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮع ﺳﻮم
اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ راوی از اھﻞ ﻣﮑﻪ آنھﺎ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﺑﯿﺴﺘﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺣﺎدﯾﺚ از آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
و اﺗﺒﺎع ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺪﻟﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع
ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ﺣﺪﯾﺚ؛ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﺻﺤﯿﺢ
و ﺳﻘﻢ و ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﻞ ﺣﺪﯾﺚ از راهھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﺮح در آنھﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﻗﻂ و ﺑﯽارزش اﺳﺖ و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻠﺖ ﻧﺪارد و ﻋﻠﺖ ﺣﺪﯾﺚ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺛﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﺖ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻌﻠﻮل ﻣﯽﺷﻮد و دﻟﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻧﺰد ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﻆ و ﻓﮫﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ده
ﻧﻮع ﻋﻠﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺜﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای آنھﺎ ﻗﻮاﻋﺪی ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﻮع ﻣﺜﺎﻟﯽ آورده و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﺘﺶ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪ ﻋﻠﺖھﺎ در
داﺧﻞ ﺷﺪن ﺣﺪﯾﺜﯽ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ در ﺣﻖ راوی ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ را ﺑﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدن و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ) .(١
ﺑﯿﺴﺖ و دوم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺬاھﺐ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص آورده اﺳﺖ ﮐﻪ وی در ﺣﺠﯽ ﻣﻔﺮد
ﺑﻮده اﺳﺖ – ﻧﯿﺖ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ -و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﮕﺮی آورده ﮐﻪ او ﻣﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮده
اﺳﺖ -ﻧﯿﺖ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ھﻢ آورده ﮐﻪ او ﻗﺎرن ﺑﻮده
اﺳﺖ -ﻧﯿﺖ ﻗﺮان :اﻧﺠﺎم دادن ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -ﭘﺲ اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ ﺗﻤﺘﻊ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻓﺮاد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻗﺮان را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد.
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮم :ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻌﺎرض ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺜﺎلھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮای آن ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎرم :ﺷﻨﺎﺧﺖ زﯾﺎده اﻟﻔﺎظ ﻓﻘﮫﯽ در اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راوی زﯾﺎده
را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮدش ﻧﺎدر اﺳﺖ و از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را در ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد» :ﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل اﷲص ای اﻟﻌﻤﻞ اﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل الﺼﻼه ﻰﻓ اول

وﻗﺘﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﺛﻢ ای ﻗﺎل اﺠﻟﻬﺎد ﻰﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ ﻗﻠﺖ ﺛﻢ ای ﻗﺎل ﺑﺮ الﻮاﺪﻟﻳﻦ« از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز در اول وﻗﺘﺶ.ﮔﻔﺘﻢ ﺳﭙﺲ .ﻓﺮﻣﻮد ﺟﮫﺎد در
راه ﺧﺪا .ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﭙﺲ ﮐﺪام .ﻓﺮﻣﻮد ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر .ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ

 -١اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ رازی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۲۷ھﺠﺮی دارای ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻋﻠﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻣﺠﻠﺪ در ﻣﺼﺮ
ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻟﭙﺴﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻼشھﺎی ﺑﺰرگﺷﺎن
در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻨﺖ از ﺷﻮاﺋﺐ و ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﻣﺎﻟﮏ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﺰ ﺑﻨﺪار ﺑﻦ ﺑﺸﺎر و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ﻟﻔﻆ اول وﻗﺖ را در
آن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ وﻟﯽ آن دو ﻧﻔﺮ ھﺮ دو ﺛﻘﻪ و ﻓﻘﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺬاھﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن؛ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺼﻮص
ﻓﺮاواﻧﯽ از اﺋﻤﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آنھﺎ راهھﺎﯾﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
راوﯾﺎن ﺑﺎ آن راهھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ذﮐﺮ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از
رواﯾﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﺤﯿﻔﺎت -ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﻔﺎظ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت ﻧﻘﻄﻪ
ھﺎ -در ﻣﺘﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ را ھﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آورده اﺳﺖ.
ﻧﻮع ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﺤﯿﻔﺎت در اﺳﻨﺎدھﺎ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ
را آورده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ
ﺿﺒﻂ اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎب ﺳﻦھﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ و ھﻤﺘﺎﯾﺎن و ﮐﻨﯿﻪھﺎ و ﺛﻘﻠﮫﺎ و ﻏﯿﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺿﺒﻂ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎری زﯾﺎد دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻮع ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ :و وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن-
وﻗﺘﯽ دروﻏﯽ در ﺣﺪﯾﺚ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ دروﻏﮕﻮﯾﺎن را دﻧﺒﺎل و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺎدﺗﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻤﺎھﺎﯾﺶ را در ﻣﺠﺎﻟﺲ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻓﻼن دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ و از او ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﻓﻼﻧﯽ زﻧﺪﯾﻖ اﺳﺖ ،ﻓﻼﻧﯽ ﻗﺪری اﺳﺖ و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر و در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﻓﺮادی از آﻧﺎن ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻤﯿﺮی ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﺣﺪﯾﺚ را از زﺑﺎن اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ
وﺿﻊ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از آن ﺣﺪﯾﺚھﺎ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻦ زﯾﺪ اﺳﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ھﯿﭻ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺠﻮﯾﺒﺎری ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای ﮐﺮاﻣﯿﻪ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ
ﺟﻌﻔﯽ ﺳﻔﯿﺎن درﺑﺎره او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود ﺳﯽ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را از ﺟﺎﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺣﻼل ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آنھﺎ را رواﯾﺖ
ﮐﻨﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺠﺎع ﺛﻠﺠﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺸﺒﯿﻪ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮد و آنھﺎ را ﺑﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
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ﻧﺴﺒﺖ داد ﻧﻮح ﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻗﺮآن را ﺳﻮره ﺑﻪ ﺳﻮره وﺿﻊ ﻧﻤﻮد)  (١ﺣﺎرث
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻋﻮر ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺼﻠﻮب ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﻗﺪی،
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﺤﯿﯽ اﺳﻠﻤﯽ ،وھﺐ ﺑﻦ وھﺐ اﻟﻘﺎﺿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﮐﻠﺒﯽ،
اﺑﻮ داود ﻧﺨﻌﯽ ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻧﺠﯿﺢ ﻣﻄﻠﯽ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ،ﻣﺎﻣﻮن ﺑﻦ اﺑﯽ اﺣﻤﺪ
اﻟﮫﺮوی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﮑﺎﺷﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻃﺎﯾﮑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد ﯾﺸﮑﺮی،
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ ﻓﺎرﯾﺎﺑﯽ ،ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻤﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در آن
اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻤﻊ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐ آﻧﺎن را ﻧﺨﻮرﻧﺪ و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ:
 -۱ﮐﺘﺎب )اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت( ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﯽ اﻟﻔﺮج اﻟﺠﻮزی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۵۹۷ھﺠﺮی وی
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺿﻊ آن ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﮐﺘﺐ ﺻﺤﺎح ھﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وی دو ﺣﺪﯾﺚ را از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ و ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺑﺨﺎری و
 ۳۸ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و  ۹ﺣﺪﯾﺚ در ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود و  ۳۰ﺣﺪﯾﺚ از
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی و  ۱۰ﺣﺪﯾﺚ از ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﯾﯽ و  ۳۰ﺣﺪﯾﺚ از ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ۶۰
ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺖ در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﺎر او را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاﻗﯽ و
ً
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش )اﻟﺘﻘﺒﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﺼﺎری ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﺟﻮزی داﺷﺘﻪ و ﻧﺎم او را )اﻻﻟﯽ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﻪ( ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ اﮐﺜﺮ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ وی در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و در
اﻧﺪﮐﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻮﯾﮋه در اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
) -۲اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﻆ و اﻟﮑﺘﺎب( ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﯽ ﺧﻮص ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺑﺪر ﻣﻮﺻﻠﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی
 ۶۲۲ھﺠﺮی ﮐﻪ وی ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺑﻮاﺑﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل او ))ﺑﺎﺑﯽ در زﯾﺎده و ﻧﻘﺺ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻤﺎن و اﯾﻤﺎن
ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ(( ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺻﺤﯿﺤﯽ وﺟﻮد
 -١اﺑﻦ ﻋﺪی در اﻟﮑﺎﻣﻞ ﭼﻨﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻓﻘﻂ او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺠﺎع را از دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده
اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را از وی آورده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮﺛﺮی در ﮐﺘﺎب »اﻻﻣﺘﺎع ﻓﯽ
ﺳﯿﺮه اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺠﺎع« ﺻﻔﺤﻪ  ۷۰-۶۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
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ﻧﺪارد و ﻋﻠﻤﺎ او را ھﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۳اﻟﺪر اﻟﻤﻠﺘﻘﻂ ﻓﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﻐﻠﻂ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺼﻔﺎﻧﯽ رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۶۵۰ھﺠﺮی و ﻋﻠﻤﺎ او را ھﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۴ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ  ۵۰۷ھﺠﺮی ﮐﻪ وی اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﯾﺎن و ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ و ﺿﻌﻔﺎ و ﻣﺘﺮوﮐﯿﻦ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۵و ) -۶اﻟﻼﻟﯽ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﻪ ﻓﯽ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻪ( و )اﻟﺬﯾﻞ( ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﯿﻮﻃﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اوﻟﺶ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﺑﻦ ﺟﻮزی را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻮده و در
ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﻮﺿﻊ آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﯿﻮﻃﯽ وی دﻧﺒﺎل
ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده و وﺿﻊ او را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب
دوم ﭼﯿﺰی را اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮد آنھﺎ را ﻧﯿﺎورده
اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -۷ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت :ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﺘﻨﯽ ) ۹۸۶ھﺠﺮی( و رﺳﺎﻟﻪای را
درﺑﺎره وﺿﺎﻋﯿﻦ و ﺿﻌﻔﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۸اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎری ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۱۰۱۴ھﺠﺮی(.
 -۹اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯽ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻪ :ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻣﺎم ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی )۱۲۵۰
ھﺠﺮی(.
 -۱۰رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ﺻﻔﺎﻧﯽ و در آن اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎی
داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن و واﻋﻈﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در آﺧﺮ آن رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ
ﺿﻌﻔﺎ و ﻣﺘﺮوﮐﯿﻦ را آورده اﺳﺖ.
» -۱۱اﻟﻠﻮﻟﻮء اﻟـﻤﺮﺻﻮع ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ اﺻﻞ ﻟﻪ او ﺑﺄﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮع« :ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

اﺑﯽ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻘﺎوﺟﯽ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺸﯿﺸﯽ ازھﺮی ﮐﻪ در ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و
در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۰۵ھﺠﺮی در ﻣﺼﺮ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﻪ
ﺳﺎﺑﻖ در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻧﻮع ﺷﺸﻢ :ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﺮ زﺑﺎنھﺎ و ﺑﯿﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ و

ﻣﻮﺿﻮع آنھﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ:
» -۱اﻟﻼﻟﯽ اﻟﻤﻨﺜﻮرة ﻓﯽ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺸﮫﻮرة« :ﺗﺎﻟﯿﻒ زرﮐﺸﯽ  ۷۹۴ھﺠﺮی و
ﺳﯿﻮﻃﯽ آن را در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪرر اﻟﻤﻨﺘﺜﺮة ﻓﯽ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺸﺘﮫﺮة« اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺮده

١٤٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ.
» -۲اﻟـﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟـﻤﺸﺘﮫﺮه ﻋﻠﯽ اﻻﻟﺴﻨﺔ« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﺤﺎوی )۹۰۲
ھﺠﺮی(.
» -۳ﮐﺸﻒ اﻟـﺨﻔﺎ واﻻﻟﺒﺎس ﻓﯿﻤـﺎ ﯾﺪور ﻣﻦ اﻻﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس« :ﺗﺎﻟﯿﻒ
ﻋﺠﻠﻮﻧﯽ ) ۱۶۲ھﺠﺮی( وی ﮐﺘﺎب ﻧﺤﺎوی را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.
» -۴ﺗـﻤﯿﯿﺰ اﻟﻄﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺚ ﻓﯿﻤـﺎ ﯾﺮور ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﺗﺎﻟﯿﻒ
اﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺛﺮی ﻣﺘﻮﻓﺎی ) ۹۴۴ھﺠﺮی(.
» -۵أﺳﻨﻲ اﻟـﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﻟـﻤﺮاﺗﺐ« – ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮت
ﺑﯿﺮوﺗﯽ وی ﮐﺘﺎب ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻄﯿﺐ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ)  .(١و ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺶ را داﺷﺘﻢ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد از آنھﺎ ﮔﺬر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎر و ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﺗﻼشھﺎی
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻨﺖ از ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺑﺮاﺳﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻼشھﺎ و ﻋﻈﻤﺖ آن اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻒ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ
و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎرھﺎی از ﻗﺪرت ﺑﺸﺮ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ آنھﺎ را ﺑﺪھﺪ.

 -١ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮت ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ )ﺣﺴﻦ اﻻﺛﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻓﯿﻪ ﺿﻌﻒ و اﺧﺘﻼف ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ
و ﺧﺒﺮ و اﺛﺮ( ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ راﻓﻌﯽ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ آن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻣﻠﻘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮره ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺿﻌﯿﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ ھﻢ وﺟﻮد دارد و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
اﺷﺘﺒﺎه از ﺷﯿﺦ ﺧﻮت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آن را ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوم

در ﺧﺼﻮص ﺷﺒﮫﺎت وارده ﺑﺮ ﺳﻨﺖ در دورانھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
و اﯾﻦ ﺑﺎب ﺷﺎﻣﻞ ھﻔﺖ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﺧﻮارج.
ﻓﺼﻞ دوم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن.
ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ وارد آن ﻧﺒﺮد ﺧﺸﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﻔﺮﻣﻨﺪ و ﯾﺎری ﺷﺪه از آن
ﺧﺎرج ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺎت و زﺧﻢھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﻧﺒﺮد ﺑﺮداﺷﺖ.
وﻟﯽ)اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺎت اﻧﺪک( ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ھﺴﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮان آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ
ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﻨﺖ در دورانھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽھﺎی ﻓﺮاوان از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ روﺑﺮو ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا در ﻓﺼﻞھﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﻄﻮر واﺿﺢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮔﻔﺖ.

ﻓﺼﻞ اول:
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺷﯿﻌﻪ و ﺧﻮارج
دردوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮار در اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع
ﺑﻮده و او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﯽ ﺑﻪ دل راه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و
ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎی
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
و در ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﯿﭽﮑﺪام از آنھﺎ
ﺑﺎ دﯾﺪه ﺷﮏ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮادران و دوﺳﺘﺎن )واﻗﻌﯽ(
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه وﮐﺘﺎب و ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ،آﻧﺎن را ﮔﺮد ھﻢ آورده ﺑﻮد و
ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( و ﺷﺮع واﺣﺪ دلھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد ﺑﺮادری و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ:
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ّ َ ُّ ُ
يبتغون فض� مِن ٱ�ِ ورِض�ن س
ِيماه ۡم ِ� ُوجوهِ ِهم م ِۡن �ث ِر ٱلسجودِ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ.[۲۹ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺗﻨﺪ و ﺳﺮ
ﺳﺨﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮫﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮزﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را در ﺣﺎل رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .آﻧﺎن
ھﻤﻮاره ﻓﻀﻞ ﺧﺪای را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و رﺿﺎی او را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺠﺪه در

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﻧﺼﺎر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ َ َ ٗ ّ َّ ٓ ُ ُ ْ َ ُ ۡ ُ َ َ َٰٓ
ُ ُّ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ
َ
� ُدون ِ� ُص ُدورِهِم حاجة مِما أوتوا و�ؤث ِرون �
﴿�ِبون من هاجر إِ� ِهم و� ِ
َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ٞ
س ِهم َول ۡو �ن ب ِ ِهم خصاصة﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۹ :
أنف ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ اﯾﺸﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در درون
اﺣﺴﺎس رﻏﺒﺖ و ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮان داده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﺑﺮاﺳﺘﯽ در ﻣﺤﺒﺖ و ھﻤﮑﺎری و اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ .ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ،و اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ" اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ) .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ( ﺣﺘﯽ در
ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﺎ اﺧﻼق ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺣﺮاﻣﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .آﻧﺎن ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ
را ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ارزش و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮﻧﺪ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺪردان ﺑﺨﺸﺶھﺎ و اﻧﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﮔﺴﺘﺮش دﻋﻮت
اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻮرد ﺣﺴﺎدت ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﮕﯽ ﺧﻮد را در آن ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن ﯾﺎران ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و دﻋﻮﺗﮕﺮان راﺳﺦ ﺷﺮع اﺳﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪآﻧﺎن
راازﮔﻤﺮاھﯽ ﻧﺠﺎت داد .ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺮﯾﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺣﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﮑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ص وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ،اوﻟﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﺑﺮوز ﮐﺮد.ﺑﺎ
وﺻﻒ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺧﻄﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺖ
ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ دوﻟﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آنھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺒﺎدل آرا و ﻧﻈﺎرت در
ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،و دﻓﺎع ھﺮ ﯾﮏ از آراء و ﻧﻈﺮات ﺧﻮﯾﺶ ،وﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و
ﺗﻮاﻓﻘﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ رای واﺣﺪ ،ھﻤﮕﯽ از ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﻮد.
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داری و ﻃﺮز ﺑﯿﺎن ﺟﻤﻼت و رﻋﺎﯾﺖ ادب ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺣﻖ )آﻧﻘﺪر دﻗﯿﻖ و ﻣﻮدب ﺑﻮدﻧﺪ( ﮐﻪ ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﺮای آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ھﯿﭽﮑﺪام از
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ )ﺑﺎ وﺻﻒ ادﻋﺎی ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ( ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
)دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن(در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺷﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﻣﻠﺖھﺎ در)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ( واﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﻣﯿﺮان ﺧﻮﯾﺶ ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺼﺎر
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ازوﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎاز ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ در راس آنھﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه ش ﺑﻮدﻧﺪ
)ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ( ﺑﻪ ﺑﺮادران اﻧﺼﺎر ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ادب و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ .و ﭼﻪ زﯾﺒﺎ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ از رای و ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ و
رای ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد)ﺳﭙﺲ ﯾﺎدآور ﺷﺪ(ﮐﻪ اﻧﺼﺎر ﺑﺪرﺳﺘﯽ در ﯾﺎری دادن اﺳﻼم و

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺷﯿﻊ و ﺧﻮارج
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دﻓﺎع از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص واﺳﮑﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ وﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺑﺪون ﻏﺮور وﺗﮑﺒﺮ ﯾﺎد آوری ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﺮب دﯾﻨﯽ ﺟﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺪارﻧﺪ.واﮔﺮ اﻣﯿﺮ از اوس ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ( ﮐﻪ ﺧﺰرج ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺧﺰرج ﺑﺎﺷﺪ ،اوس در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﻗﻌﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺿﻌﻒ وﺳﺴﺘﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
واﺑﻮﺑﮑﺮ،ﻋﻤﺮواﺑﻮﻋﺒﯿﺪه راﺟﮫﺖ ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اوﺑﯿﻌﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮ ھﺴﺘﯽ .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮی .ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﻣﻦ درﺧﺪﻣﺖ
ﻓﻀﻞ وﺑﺮﺗﺮی ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﯿﻌﺖ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ( اﻧﺼﺎر ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪودراﯾﻦ اﻣﺮاز
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﮐﻪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای آﻧﺎن ﺟﮫﺖ ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻮد ،را زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﮐﺎر ﺑﻪ)ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﯽ(در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺟﻤﮫﻮرﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اوﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ و ﯾﮑﻨﻔﺮ دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه او
ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻣﺮ ﻣﮫﻢ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ واﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺣﻞ ﺷﺪ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ)ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده( ﻗﻄﺮهای ﺧﻮن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰد ﯾﺎ اﺣﺰاب و ﮔﺮوهھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺻﻒ آراﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎاﯾﺮاد ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻧﺎروا ﮐﯿﻨﻪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ
ھﯿﺠﺎن و ﺑﻐﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
)و ﺗﻮﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ( ﺑﺎﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ادب و ﺑﻠﻨﺪھﻤﺘﯽ ووﺣﺪت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ،وﺣﺲ ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری و ﺑﺮادری ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﭘﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮد.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال دوران ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اواﯾﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎنس اداﻣﻪ ﭘﯿﺪاﮐﺮد
ً
)ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ( ھﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺎری ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ دﻟﯿﺮاﻧﻪ
وﺑﺪون ﺗﻌﺎرف ھﻤﺪﯾﮕﺮراﻧﺼﯿﺤﺖ وراھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد( درﺣﯿﻄﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف ﺟﺪی ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

وﻟﯽ ھﯿﭽﮕﺎه ازﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﺳﺮ ﺑﺎزﻧﻤﯽ زدﻧﺪ و )اﻧﺘﻘﺎدھﺎی( آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮﺗﺮی و
رﯾﺎﺳﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون رﯾﺎ و ﺗﺰوﯾﺮ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
ً
را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮده واﺻﻼ ﺣﺴﺎوت و ﮐﯿﻨﻪای در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد.
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ھﻤﭽﻮن ﺑﺮادر ﺧﻮد ﯾﺎری ﻣﯽدادﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .و ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ،ﮐﻪ ﺗﻤﺮد و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و در
اﯾﺠﺎد دوﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن و اﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.و ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ
و ﺑﺬل و ﺗﻼش و ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ.
ودﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ازﯾﮫﻮد و ﻋﺠﻢ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
اﻓﺘﺎد .و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ رای و ﻧﻈﺮ ﺑﺪی را ﮐﻪ آن اﺻﺤﺎب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .دﺷﻤﻨﺎن
ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻠﯽس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﺑﺬل ﺧﻮن و ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ آﺷﮑﺎر
و ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﯽ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻤﯿﺖ )از
ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﯽ( ﺑﺮ او ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﺸﺎن آﻧﺎن
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮاﺳﺖ.
دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺻﺤﺎب ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﺘﻌﺪل اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﻠﯽ از او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻋﻠﯽ
ﻧﯿﺰ از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺿﻤﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﻗﺒﻞ از ﻋﻠﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ھﻤﻪ آن اﺻﺤﺎب ﺟﺎﻧﺐ ادب و اﺣﺘﺮام را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﺬر آﻧﺎن را در ﺧﻄﺎﯾﺸﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن آﻧﺎن در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﺠﺘﮫﺪوﺻﺎﺣﺐ رای ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ
راھﻨﻤﺎﺳﺖ ﻣﺠﺘﮫﺪ در ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ.و اﯾﻦ اﺻﺤﺎب درراه
ﻧﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش دﻋﻮت اﺳﻼم و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ آن و ﻓﺪاﮐﺎری ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ او و ﺗﺎدﯾﺒﺸﺎن ﺑﻪ ادب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﺎن در اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻞ از
ﻓﺘﻨﻪ و در اﺧﻼق وادب وﻋﻠﻮ ﻧﻔﺲ دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای درﺧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ
آﻧﺎن ھﻤﮕﯽ اھﻞ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﻖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ اﮔﺮ در اﺟﺘﮫﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺻﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ دو اﺟﺮ و اﮔﺮ ﺧﻄﺎ
ﮐﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد اﺟﺘﮫﺎد ﺣﺎﮐﻢ
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رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
و اﮔﺮ اﺧﺘﻼف درداﯾﺮهی ھﻤﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﮔﺮاﻣﯽ وﺑﺰرﮔﻮارو ﭘﯿﺮوان آﻧﺎن از ﺟﻤﮫﻮر
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮد ﭼﻮن آﻧﺎن دارای ﻧﯿﺖ و ﺳﺮﺷﺘﯽ ﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ادب و
اﺣﺘﺮام دوﺳﺘﯽ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن آﻧﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪو ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﻖ
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد( وﻟﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ووارد ﺷﺪن ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن دراﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از زﺑﺎن اﯾﻦ
ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی ﺑﺰرﮔﻮارﻧﻘﻞ ﮔﺮددﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ و
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻐﺰش و ﺳﻘﻮﻃﯽ را اﺻﻼ ﺗﺼﻮرﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎرواو ﮔﻮش آزاراز ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﺪاول ﮔﺸﺖ و
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ دﺳﺖ
درازی و ﺑﯽادﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﻣﺤﺎﻓﻞ را از اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻦ در ﻓﻀﻞ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺧﻮارج

ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮارج و ﺷﯿﻌﻪ،
درﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ،رای و ﻧﻈﺮی ﻏﯿﺮ از رای و ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮارج ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻗﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ھﻤﮕﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻋﺎدل ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺎ
ً
ﺑﻌﺪا ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻞ و ﺣﮑﻤﯿﻦ)اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و
ﻋﻤﺮو ﻋﺎص(وھﺮ ﮐﺴﯽ راﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ دادورای و ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ھﺮ دو ﺗﺎ از ﺣﮑﻤﯿﻦ
را درﺳﺖ داﻧﺴﺖ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎﯾﺖ دادن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯿﺖ و ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺮوی
ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ اﺣﺎدﯾﺚ ھﻤﻪ آﻧﺎن را رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ

ﻋﻤﻮم ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﯿﻌﻪ )ﻣﻨﻈﻮرﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﯾﺮه اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ( اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن وﻋﻤﻮم اﺻﺤﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺎدل ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ
وآﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺗﮫﻤﺖ وھﺘﺎﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ و ﻃﻠﺤﻪ و
زﺑﯿﺮ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ )ﺑﻪ زﻋﻢ اﯾﺸﺎن( درﻏﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ
ازﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮارﻣﯽدھﻨﺪ.

١٥٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖﺗﺮ آﻧﺎن ﻋﻤﻮم ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدﻧﺪ رد ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺰده
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و ﺳﺨﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺎن ﺳﺨﻨﯽ در ﺛﻨﺎی ﻋﻠﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮردوﺛﻮق آنھﺎ ﻓﻘﻂ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎﻣﺎن آنھﺎ ﻧﻘﻞ
ورواﯾﺖ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آنھﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺮوان آنھﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﻖ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻋﺪهای از ﺷﯿﻌﯿﺎن در اﯾﻦ رای ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺪﯾﻪ
ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻼﻓﺖ آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﻞ و ﺗﻘﻮای آﻧﺎن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﺷﯿﻌﻪ از
ھﻤﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﻪ روﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ھﻤﻪ ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻧﺪ.
رای و ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم

ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻨﻪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ وارد آن ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و آﻧﺎن را
)در ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت( ﻋﺎدل و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.وﻟﯽ رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺎران ﻋﻠﯽ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮف ﯾﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﯾﺎران اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﺘﻤﺪ و اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﻞ ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﯽ را از زﺑﺎن
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ رواﻓﺾ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ﺛﻤﺮات اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت و اﯾﻦ ﻃﺮز ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن آن را ﺟﻤﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻊ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ً
ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺚ )رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ( ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ و دروغ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻌﻪ
ً
دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری و اﺷﮑﺎل ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺪﺳﺘﻪ از
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻨﺖ را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﺪﺳﺘﻪ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺸﺎن

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺷﯿﻊ و ﺧﻮارج
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ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻌﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ را دارا ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺒﻮده و ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد.
ُ ُّ
ّ
اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ» :ا َ َن َّ
اﻟﻦ ﻲﺑ ص ا َ َ
مﺮ � ِ َﺴﺪﻞﻛ ﺧﻮﺧﻪ ﺗ ِﻄﻞ َﻰﻠﻋ اﻟ َـﻤﺴﺠﺪ ِﻣﻦ ﺑﻴﻮت
اﻷﺻﺤﺎب ،اﻻ ﺧﻮﺧﻪ اﻲﺑ ﺑ�ﺮ« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ھﺮ دری ﮐﻪ از
ﺧﺎﻧﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد و ارﺗﻔﺎع آن از ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻏﯿﺮ از در

ً
ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺑﮑﺮ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼ دروغ و ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دره اﺑﻪ
ﺟﺰ در ﻣﻨﺰل ﻋﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺜﯽ ھﻤﭽﻮن
ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ)  (١ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد.اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ واﺳﺎس و ﺷﯿﻮه ﺗﻔﮑﺮ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهھﺎی
ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ش(
ً
و ﭘﯿﺮوان آنھﺎ از ﺟﻤﮫﻮر ﺻﺤﺎﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺰد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﺎﻣﻼ
دروﻏﯿﻦ ﺑﻮده و ھﯿﭻ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﺪروھﺎی ﺷﯿﻌﻪ آن را ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن
ھﺠﻮم و ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻋﺪی را ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺬب )اﻣﺜﺎل( اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
و ﻣﻦ)ﻣﻮﻟﻒ( ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻒ وﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ)ﻧﻤﯽ ﭘﻨﺪارد( ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪواﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر
ً
ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻣﺮ )ﻣﮫﻤﯽ( ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﻨﺎ و آﺷﮑﺎرا در ﻣﻼ ﻋﺎم و
در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ
ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ س ﻣﻨﻔﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻧﺸﺮ
دﯾﻦ ﺧﺪا ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادا ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ دﯾﻦ ﺧﺪا اﺣﺴﺎس
وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺎﻧﮑﻪ آﺷﮑﺎرا ﺣﻖ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ و
 -١در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ در ﻓﺼﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ در ﮐﻨﺎب ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم
آورده ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﻢ داد.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی آن اﺣﺴﺎس ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ؟
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و روﺷﻦ اﺳﺖ ھﻤﭽﻮن ﻣﮫﺮﯾﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﯿﺎن دو ﺧﻄﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﺰ از ﺳﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺴﻖ
ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ )در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن( ﺣﻼل ﻧﻤﻮدن ﺣﺮاﻣﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ھﻤﮕﯽ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺑﺮ او دروغ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮﻣﺎن او را در وﺻﯽ ﻗﺮار دادن
ﻋﻠﯽ ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ )ﻧﻐﻮذ ﺑﺎ اﻟﻠﻪ( ھﻤﮕﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﻦ و آﺋﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﺮدو ﺑﻪ آن
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ .آﯾﺎ ﺳﺰاوار اﺳﺖ در ﻣﻮرد رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﯾﻨﻄﻮر ﻗﻀﺎوت ﺷﻮد ﮐﻪ
ھﻤﮕﯽ اﺻﺤﺎﺑﺶ دروﻏﮕﻮ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺑﻮده و ھﻤﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﺮده ،ﻓﺮﻣﺎن او و ﺣﻖ
را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺧﻮارج ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﺷﯿﻌﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻮﺿﻊ)رد
واﻧﮑﺎر(ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ذھﻦھﺎﯾﺸﺎن ودوری از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ روش ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎددارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ وارد ﻣﻨﺠﻼب دروغ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ً
ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺠﺎل ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮر )ﺻﺤﺎﺑﻪ( ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده
واﺣﮑﺎم ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﮐﻪ از ﻃﺮف آﻧﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ – ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻧﯿﺰ در ﻋﻘﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(
ب -اﻧﮑﺎر ﺣﮑﻢ رﺟﻢ)ﺳﻨﮕﺴﺎر(ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ آﻧﺎن از
دﯾﻦ وﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا و ﺣﻼل ﻧﻤﻮدن اﻣﻮری ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺣﺮام
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ آن رد )ھﻤﻪ( اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﻨﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ راوﯾﺎن آن ﺧﻮد در ﻓﺘﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﺤﺎﺑﯽ را ﮐﻪ در ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺪاﻧﯿﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﻓﺴﻖ آﻧﺎن ﺑﺪھﯿﻢ .ﺧﻄﺮ ﺧﻮارج ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ از ﺷﯿﻌﻪ
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ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺮﮔﺎه ﻣﺤﻮر و اﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﺻﺤﺎﺑﻪ در رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ھﻤﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺎدق و اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﻮدهاﻧﺪ( و دروﻏﮕﻮﯾﯽ در
اﺧﻼق و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ آﻧﺎن زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آراء و ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ دروغ و ﺧﻼف واﻗﻊ ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ،رھﺒﺮی ﻣﻠﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺶ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮده و)دﺷﻤﻨﺎن را زﺑﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ( از ﺟﻤﻠﻪ رھﺒﺮان
ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و او را وﻃﻦ ﻓﺮوش ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﻨﮑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ً
را رد ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ )ﻣﺜﻼ( رھﺒﺮ ﺣﺰب ﺑﻮده و )ﻓﻼن( رای را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ
)ﻓﻼن( رھﺒﺮ ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻧﺼﺎف و ﺣﻖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ
ﺷﯿﻌﻪ و ﺧﻮارج در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯽ س ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺎن را از درﺟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در رواﯾﺎت آﻧﺎن را ھﺘﮏ ﻧﻤﻮده
و آﻧﺎن را ﺑﺎ اوﺻﺎﻓﯽ ﺑﺪ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻻﯾﻖ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ص آﻧﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ
و اﮔﺮ آﻧﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ھﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﺧﻮارج دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و
ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ و آرا و ﻧﻈﺮﯾﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺷﺎن در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در
اﺧﺘﻼف آرا در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮫﻪ در ﺳﻨﺖ داﺷﺖ.
در آﯾﻨﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت ﮐﻪ در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ھﻤﻔﮑﺮان آنھﺎ آﻣﺪه
ﺑﺎزﮔﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ،ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ
ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ؛ در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﺎ
ﺟﻤﮫﻮر ،در ﺣﺠﯿﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و آﺣﺎد ھﻢ ﻗﻮﻟﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ھﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و آﺣﺎد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﺣﺠﯿﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﮑﺮ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ً
آﻣﺪی از اﺑﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﺮی)ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ( رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﺎن ﻋﻘﻼ ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ وﺟﻮب ﭘﺬﯾﺮش و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) .(١
ً
و )ھﻢ او( از ﺟﺒﺎﯾﯽ و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻋﻘﻼ
اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ) .(٢
ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻧﯿﺰ در »اﻟﺘﺪرﯾﺐ«)  (٣از اﺑﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺠﺒﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻋﺎدل رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻋﺎدل دﯾﮕﺮ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﻇﺎھﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ،دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب
راﯾﺞ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﺒﺼﺮی در )اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ( ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و اﺳﺘﺎد اﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﻟﺘﻤﯿﻤﯽ
از اﺑﻮ ﻋﻠﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﺑﻦ ﺣﺰم ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ) :اھﻞ اﺳﻼم ھﻤﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺧﻮارج ،ﺷﯿﻌﻪ و
ﻗﺪرﯾﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﺛﻖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا ﻣﯽداد .و اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آ ﮔﺎھﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
و او در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮕﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺧﻮارج ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﻪ
 -١اﻻﺣﮑﺎم .۷۵/۲
 -٢اﻻﺣﮑﺎم .۶۸/۲
 -٣اﻟﺘﺪرﯾﺐ – ﺻﻔﺤﻪ .۱۷
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ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل آن وﺟﻮد دارد ﻧﺒﺎﯾﺪ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮد و
آن را ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺴﺒﺖ داد) .(١
َ
اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ در ))اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ(()  (٢آورده ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﴿� َما
َ َ ُ ُ ۡ َ َ ٰ َ ُ َّ
ٱل�فع َ
تنفعهم ش�عة
�] ﴾٤٨اﻟﻤﺪﺛﺮ .(٣ )[۴۸ :ﻧﺼﻮص ﺻﺮﯾﺢ و ﻣﺤﮑﻢ وارده در اﺛﺒﺎت
ٰ ِِ

ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎھﮑﺎر را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺣﮑﻤﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﮐﻼم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮐﺘﺎب ))اﻟﻤﻠﻞ و
اﻟﻨﺤﻞ(( در ﻣﻮرد رای ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﺪم ﮐﻪ :اﻣﺎم اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪادی و
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻒ و رازی از ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ )ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪای از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( اﻧﮑﺎر ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ و اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻮﯾﺰ وﻗﻮع ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺬب و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ را از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ رازی اﻧﮑﺎر
ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد را ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺴﺖ و دو ﮔﺮوه
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﻮﺿﻌﺸﺎن از اﺻﺤﺎب اﺳﺖ
و ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را اﻣﺎم اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪادی ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۲۹ھﺠﺮی
در ﮐﺘﺎﺑﺶ ))اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق(( از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻊ آنھﺎ را در ﺧﺼﻮص
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﻮﺿﻊ رھﺒﺮاﻧﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻤﺎع ﮔﺮوهھﺎی
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎتﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد و از
واﺻﻠﯿﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ:
واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱ﻫﺠﺮی

اﻣﺎم اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر در ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻓﺮﻗﻪ واﺻﻠﯿﻪ ،ﭘﯿﺮوان واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ :واﺻﻠﯿﻪ ﺑﺎ آوردن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺪﻋﺖ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او
ﻣﯽدﯾﺪ اھﻞ روزﮔﺎرش در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ و ﯾﺎراﻧﺶ ،و ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻞ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.
 -١اﻻﺣﮑﺎم – .۱۱۹/۱
 -٢اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ .۲۲۱/۲
 -٣دﯾﮕﺮ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮان )اﻋﻢ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان و
ﺻﺎﻟﺤﺎن( ﺑﺪیﺷﺎن ﺳﻮدی ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﻓﺼﻞ دوم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ
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ﺧﻮارج ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ و ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﭼﻮن در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .و در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ در ﺻﻔﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﮑﻤﯿﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻤﯿﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﻔﺮ ﺷﺪ.
وﻟﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﯽ در آن ﺟﻨﮓ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ )اﺻﺤﺎب
ﺟﻤﻞ( ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺷﮫﺎدتﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد .و ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل از ھﺮ ﯾﮏ از دو ﮔﺮوه را
ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ) .اﻣﺎ( واﺻﻞ از ﻗﻮل ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺧﺎرج ﮔﺸﺖ .و ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آن دو ﮔﺮوه ﻓﺎﺳﻖ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ آﺷﮑﺎرا .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪاﻣﯿﮏ
ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺎﺳﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ھﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ،اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس و ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ و اﺑﯽ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻞ ھﻤﺮاه ﻋﻠﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ و از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب ﺟﻤﻞ را
ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺳﭙﺲ واﺻﻞ در ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت ﺗﺮدﯾﺪش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﮔﺮ ﻋﻠﯽ و ﻃﻠﺤﻪ ﯾﺎ
ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ،ﯾﺎ ﻣﺮدی از ﯾﺎران ﻋﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ از ﯾﺎران ﺟﻤﻞ در ﻣﻮرد ﯾﮏ دﺳﺘﻪ
ﺳﺒﺰی ﻧﺰد ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ ،ﺷﮫﺎدتﺷﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ﭼﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﻖ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﮫﺎدت ﻟﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آنھﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ﭼﻮن از ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻮدن آﻧﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارم .اﻣﺎ اﮔﺮ دو ﻣﺮد از آﻧﺪو ﮔﺮوه،ھﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﻏﯿﺮازاﻓﺮادی ﮐﻪ اﺳﻢ
ﺑﺮده ﺷﺪ( درﻣﻮردﭼﯿﺰی ﻧﺰدﻣﻦ ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪﺷﮫﺎدتﺷﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم) .(١
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ:

ﺳﭙﺲ اﻣﺎم اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر از » ُﻋ ُ
ﻤﺮوﯾﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﺮوان ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ ﻋﻤﺮو از واﺻﻞ ﺗﻨﺪﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ھﺮ دو ﮔﺮوه از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺟﻨﮓ
ﺟﻤﻞ را ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﮫﺎدت ھﯿﭽﮑﺪام از آن دو ﮔﺮوه را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺪرﯾﻪ )ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ( ﺑﻌﺪ از واﺻﻞ و ﻋﻤﺮو در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم و ﻣﻌﻤﺮ و ﺟﺎﺣﻂ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ رای و ﻧﻈﺮ واﺻﻞ
را درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺣﻮﺷﺐ و ھﺎﺷﻢ اﻷوﻗﺺ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ :در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رھﺒﺮان ﻧﺠﺎت
 -١اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق – ﺻﻔﺤﻪ .۷۲-۷۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺮوانﺷﺎن ھﻼ ک و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ) .(١
اﺑﻮاﻟﻬﺬﯾﻞ:

ﺑﻌﺪ از آن از ھﺬﯾﻠﯿﺔ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آﻧﺎن ﭘﯿﺮوان اﺑﯽ اﻟﮫﺬﯾﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﮫﺬﯾﻞ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻋﻼف)۲۲۷ﯾﺎ۲۳۵ھﺠﺮی( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻓﻀﯿﺤﺖھﺎ و رﺳﻮاﯾﯽھﺎﯾﯽ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯽ درﭘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهھﺎی اﻣﺖ از
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺮداد و ﺟﺒﺎﯾﯽ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺮب از
روﺳﺎی ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺗﮑﻔﯿﺮ و ذﮐﺮ رﺳﻮاﯾﯽھﺎی او ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻀﺎﺣﺖھﺎی او را ﯾﺎدآوری ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻓﻀﯿﺤﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺷﺸﻢ ﺳﺨﻦ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺠﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺒﺎر در ﻣﻮرد
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﻮاس اﻧﺴﺎن ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ از آﯾﺎت اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻏﯿﺮ از آن ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و اﺧﺒﺎری
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻓﺮان و ﻓﺎﺳﻘﺎن رﺳﯿﺪه ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد راوﯾﺎن آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن
ھﻤﺪﺳﺘﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای دروغ ﭘﺮدازی ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از
اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ آﻧﺎن را ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ )ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻢ( ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺒﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد راوﯾﺎن آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ راوﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ ّ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ْ ََْۡ
�﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۶۵ :
﴿إِن ي�ن مِن�م عِ�ون � ٰ ِ�ون �غل ِبوا مِائت ِ
و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ آﻧﺎن ﻣﺒﺎح ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف اﺑﻮاﻟﮫﺬﯾﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ،آن ھﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اھﻞ
ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﻓﻮاﯾﺪ آن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻮن او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده :ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻢ
ﻋﻘﯿﺪه و ھﻤﻔﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ )واﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ( ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺒﺮی را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ او ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﺒﻞ از اﺑﯽ اﻟﮫﺬﯾﻞ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺪﻋﺘﯽ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
 -١ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ – ﺻﺤﻪ .۷۲
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ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ را ﺷﺮط ﻗﺮار دھﺪ.
ﻧﻈﺎم:

آﻧﮕﺎه اﻣﺎم اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺨﻦ از ﻓﺮﻗﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد:
ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ آنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﯾﺴﺎرار ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ زﻧﺎدﻗﻪ )آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﻤﺎن ﺗﻈﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( و ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻈﺎم ﮔﺮوﯾﺪه و دﭼﺎر ﻓﺴﺎد ﺷﺪ.
ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ ،ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه در دﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرﮐﺶ ،ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن آب از ﻣﯿﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ )اﺻﻞ( ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻓﺮوﻋﺎت اﺣﮑﺎم
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﺮات ﮔﻔﺘﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪارد .و راهھﺎی
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﯿﺖ اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس در
ﻓﺮوﻋﺎت ﺷﺮﻋﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن اﺧﺒﺎری را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری
ً
ﻧﻤﯽﮔﺮدد اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ او ﺑﺮ اﺟﻤﺎع اﺻﺤﺎب ﺑﺮ اﺟﺘﮫﺎد در ﻓﺮوع آ ﮔﺎه ﺑﻮد
و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﻓﺮدای )ﻗﯿﺎﻣﺖ( در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻔﺖ ﺑﺎرش آن را
ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮارج و ﺷﯿﻌﻪ و ﻧﺠﺎرﯾﻪ)  (١ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوای ﭘﺮﭼﻤﺪاران
اﺻﺤﺎب و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﻣﺖ از دو ﻓﺮﻗﻪ اھﻞ رای و ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻌﻨﻪ زده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﻣﺎم اﻟﺒﻐﺪادی ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ و
ﺟﺰ ﻋﺪهای اﻧﺪک ھﻤﭽﻮن اﻻﺳﻮاری ،اﺑﻦ ﺣﺎﯾﻂ ،ﻓﻀﻞ اﻟﺤﺪﺛﯽ و اﻟﺠﺎﺣﻆ ﮐﺴﯽ از او
ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺳﺨﺖ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ :اﺑﻮاﻟﮫﺬﯾﻞ ،اﻟﺠﺒﺎﯾﯽ ،اﻻﺳﮑﺎﻓﯽ و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺮب
ھﺮﯾﮏ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در رد ﻧﻈﺮات ﮔﻤﺮاھﺎﻧﻪ او ،وی را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ﯾﺴﺮد ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺳﻮا ﻧﻤﻮدن او ﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﺣﺖ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ او
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ( اﮔﺮ ﺧﺒﺮی ﻣﺘﻮاﺗﺮ)ھﻢ( ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ً
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻧﺎﻗﻞ آن
از ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﺒﺮ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را دروغ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
 -١ﭘﯿﺮوان ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎر ﮐﻪ از ﯾﺎران ﺑﺸﺮ اﻟﻤﺮﯾﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ )اﻟﻤﺮﯾﺴﯽ( ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﮐﺮد و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ۲۳۰ھﺠﺮی ﻓﻮت ﮐﺮد.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ً
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﺧﺒﺎر آﺣﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و
ﯾﺎران ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻮاﻓﻘﺎﻧﺶ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﺗﮑﻔﯿﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﭙﺲ در ﺧﺼﻮص ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻧﻈﺎم(
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ در ھﺮ دورهی زﻣﺎﻧﯽ از ﺟﮫﺖ رای و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ اﻣﺖ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن او ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺧﻄﺎی
اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را از ﺧﺒﺮ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ را از اﺧﺒﺎر آﺣﺎد و ﺑﻌﻀﯽ را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮده
و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺘﮫﺎد و ﻗﯿﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﺣﺠﯿﺖ ﺗﻮاﺗﺮ و اﺟﻤﺎع را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﻗﯿﺎس و ﺧﺒﺮ واﺣﺪی را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﺑﻄﺎل راهھﺎی اﺣﮑﺎم ﻓﺮوﻋﯽ ﺷﺮع
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﻮد آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ او را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﻈﺎم ﺑﺎ آن ﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
از او ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺘﮫﺎد و ﺻﺪور ﻓﺘﻮاھﺎ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .و ﺟﺎﺣﻆ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻌﺎرف« و در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اﻟﻔﺘﯿﺎ«
اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﻈﺎم اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖھﺎیﺷﺎن از اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه را ﻣﻮرد
ﺳﺮزﻧﺶ و ﻋﯿﺒﮕﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه را دروﻏﮕﻮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد .و
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او روز ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ و روز وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در دﯾﻨﺶ دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪ و ﺷﺐ ﻋﻘﺒﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮد و ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﮐﺘﮏ زد و
ﻣﯿﺮاث ﺿﺮه)  (١را ﻣﻨﻊ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج را از
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﮑﺮده و او ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را اﺑﺪاع ﮐﺮده و از ﺑﺠﺎ آوردن ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
ﻧﮫﯽ ﮐﺮد و ازدواج ﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻋﺮب را ﺣﺮام ﮐﺮد.
و از ﻋﺜﻤﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﻮن ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮد و وﻟﯿﺪ
ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ را ﺑﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﮔﻤﺎرد و وﻟﯿﺪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ او ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اھﺪای ﭼﮫﻞ ھﺰار درھﻢ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ اﻟﻌﺎص در روز ازدواﺟﺶ او را ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻒ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار داد.

 -١ﺿﺮه :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﺮد.
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ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴﯽ از اواو در ﻣﻮرد ﮔﺎوی ﮐﻪ اﻻﻏﯽ آن را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد
ﺳﻮال ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ در آن رای و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺎم درﺑﺎره ﻋﻠﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
و ﺑﺮ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮوع ﺑﻨﺖ واﺛﻖ ﻧﯿﺰ ﺧﺮده ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮ و رای ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ درﺳﺖ ﺑﻮد ﭘﺲ از
ﺧﺪاﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﻮد از ﻣﻦ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ او را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ
ُ
َّ
َ
الﺸﻲﻘ ُﻣﻦ َﺷ ِ َ
ﻲﻘ ﻲﻓ ﺑﻄﻦ اﻣﻪ«)  (١ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎز
ﮐﺮده »الﺴﻌﻴﺪ َﻣﻦ َﺳ ِﻌﺪ ﻲﻓ ﺑﻄﻦ اﻣ ِﻪ و

رواﯾﺖ ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و دﯾﺪن ﺟﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده را ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ در ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده :ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ایﺷﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ رای و
ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﺘﻮا دادن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و روﺳﺎی ﻣﺬاھﺐ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدن ﺑﻪ رای و ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ
را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ھﻮی ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن ھﻮی ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .(٢
اﻣﺎم ﺑﻐﺪادی ﭘﺲ از آن آورده ﮐﻪ)  :(٣ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺟﮫﻞ و ﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻧﻈﺎم ،ﺑﻪ زﻋﻢ او ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در آﺗﺶ دوزخ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭼﻮن ﺑﻨﻈﺮ او
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺟﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻼف آن
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻖ و ﻓﺎﺟﺮ اﺳﺖ و ھﻤﮕﯽ آنھﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ در آﺗﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪادی ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب
»اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ« ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۴۸ھﺠﺮی ﺑﺎ اﮐﺜﺮ آن ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﻤﭽﻮن واﺻﻞ از ﻋﺼﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﮏ دارد
و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ آﻧﺎن ﯾﻘﯿﻦ دارد .دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻮن
ﻧﻈﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و آنھﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮐﺬب و
ﺟﮫﻞ و ﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -١ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ رﺳﯿﺪه و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرش ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪه.
 -٢اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق – ﺻﻔﺤﻪ .۹۰ -۸۹
 -٣ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻔﺤﻪ .۱۹۲
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای و اﺻﻞ و ﻋﻤﺮو و ﭘﯿﺮوانﺷﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺻﺤﺎب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ رد ﮐﺮد و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺑﯽ اﻟﮫﺬﯾﻞ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد
ﺣﮑﻤﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و درﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اھﻞ ﺑﮫﺸﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس و ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﻮدن )ﺣﺪﯾﺚ( ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻨﺪرواﻧﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻨﺖ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻔﺎ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ
ﺳﻨﺖ و روﺳﺎی ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ھﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﺗﮫﻤﺖ زدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺳﺰا
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﺬب و ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺤﺪﺛﺎن آﻧﺎن را درھﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ و آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و از آﻧﺎن ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺑﻠﮑﻪ از ﻋﻮام ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی روی ﻧﺪاده اﺳﺖ) .(١
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ را ﺑﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و ﺑﺪﻋﺖ در دﯾﻦ ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ و آرا و ﻧﻈﺮاﺗﯽ در دﯾﻦ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ
آﯾﻪای ﻧﺎزل ﻧﮑﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ "ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺤﺪﯾﺚ " و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺒﻐﺪادی در" اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق " از ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻃﻼق ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﮐﻨﺎﯾﻪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺑﻄﻦ ﯾﺎ ﻓﺮج ﻇﮫﺎر
ﮐﻨﺪ ﻇﮫﺎر واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ وﺿﻮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪا ﻧﻤﺎز واﺟﺒﯽ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻗﻀﺎی آن
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻀﺎی آن ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اھﻞ ﺷﺮاب و ﺑﺪ دھﻦ ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ
ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﺴﺖ ﺑﻮد و در ﻣﻮرد ﺷﺮاب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﺎزﻟـــﺖ آﺧـــﺬروح اﻟـــﺰق ﰲ ﻟﻄـــﻒ

واﺳـــﺘﺒﺢ دﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﻏـــﲑ ﻣـــﺬﺑﻮح

ﺣﺘـــﻰ اﻧﺘﺸـــﻴﺖ وﱄ روﺣـــﺎن ﰲ ﺑـــﺪن

واﻟــﺰق ﻣﻄــﺮح ﺟﺴــﻢ ﺑـــﻼ روح

) (٢

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻟﻄﻒ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎھﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺧﻮن ﺣﯿﻮان
 -١در ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای را از زﺑﺎن اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ.
 -٢ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ – ﺻﻔﺤﻪ .۲۱
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ذﺑﺢ ﻧﺸﺪه را ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺎ ﺳﺴﺖ و )ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪه( و دارای دو روح در ﺑﺪن ﺷﻮم و
)ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه( ﮔﯿﺎه دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﺴﻢ ﺑﺪون ﺟﺎن ﺷﻮد.
و از ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ اﺷﺮس )ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎﻣﻮن رھﺒﺮ ﺣﺮﮐﺖ "اﻟﻘﻮل ﺑﺨﻠﻖ
اﻟﻘﺮآن"ﺑﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻧﺮﺳﻨﺪ )ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ( ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل او )ﻧﻈﺎم( ﺑﻪ
دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﺎو و ﺧﺮان را ﺑﺒﯿﻦ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﺮب ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﻪ
ﮐﺮده؟)  (١ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ و اﻟﺒﻐﺪادی از روﺳﺎی
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ )اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ دﺷﻤﻦ ،از روی دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ( از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
روﺳﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺪﯾﻦ و دﯾﻨﺪاری ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺮﻣﺎت
ﺧﻮدداری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺟﺎﺣﻆ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب )اﻟﻤﻀﺎﺣﮏ( آورده ﮐﻪ :روزی
ﻣﺎﻣﻮن ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﯽ از ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺛﻤﺎﻣﻪ را دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ در ﮔﻞ
اﻓﺘﺎده .او را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺛﻤﺎﻣﻪ )ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻓﺘﺎدهای؟(.
ﮔﻔﺖ :آری ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ.
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد.
ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ روزی ﻏﻼم ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﻧﻤﺎزت را ﺑﺨﻮان .اﻣﺎ ﺛﻤﺎﻣﻪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ زد .ﻏﻼم ﮔﻔﺖ :وﻗﺖ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﭘﺲ از آن
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ .ﺛﻤﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮداری راﺣﺘﻢ) .(٢
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ و ﺟﻔﺎ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮن در
ً
ﺳﺎل  ۲۱۸ھﺠﺮی ﭘﺮﭼﻢ آن را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و رﺳﻤﺎ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﺮار
داد اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .و ﻣﺎﻣﻮن ﻣﺮدم را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﭼﯿﺰی وادار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎدی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در آن زﻣﺎن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای داﺷﺘﻨﺪ .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﯾﺐ
و ﺗﮫﺪﯾﺪ و وﻋﺪهھﺎی دروﻏﯿﻦ و زﻧﺪان و ﻗﺘﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ
 -١ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ – ﺻﻔﺤﻪ .۶۰
 -٢اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق – ﺻﻔﺤﻪ .۱۰۴
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﻨﺒﻞ در آن روزﮔﺎر در ﻃﻮل ﺳﯿﺰده ﺳﺎل از زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﺳﺘﻢھﺎ و اذﯾﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﻦ ﺳﺘﻢھﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۳۲ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺖ و رﻧﺠﮫﺎ از ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ وارد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺮد و ﺧﻤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ راﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ دو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﮫﻢ و ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ:
 -۱ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ و دھﻦ ﮐﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺟﺮات داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺮﯾﺎت و ھﺘﺎﮐﯽھﺎی ﻧﻈﺎم و
اﻣﺜﺎل او و زﺑﺎن درازیھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺎن ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﺮاﻣﯽ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار
داده و آﻧﺎن را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده و دﯾﻦ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻧﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ و ﻋﺪهای
ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﻐﺮور ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
 -۲اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻓﻘﻪ ﭘﯿﺮو ﻣﺬھﺐ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد" ﺑﺸﺮاﻟﻤﺮﯾﺴﯽ" ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ روﺳﺎی ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻋﺼﺮ
ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ :در ﻓﻘﻪ از رای اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ آﺷﮑﺎرا از ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ او را از ﺧﻮد راﻧﺪ) .(١
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ھﺮ ﮐﻪ را
ﺳﺨﻦ از ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺗﺠﺮﯾﺢ ﮐﺮده )ﺷﮫﺎدﺗﺶ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ( و
اﻓﺮاﻃﯽھﺎی آﻧﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎران اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رای و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﮔﻨﺎھﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺬھﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻣﺬھﺐ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﺧﻮد اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﮔﺰﻧﺪ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او آﻣﺪﻧﺪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ از ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ)  .(٢در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﺛﻖ و ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺟﻮد
داد ﮐﻪ او ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﺮ ﮐﺲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
 -١اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق – ﺻﻔﺤﻪ .۱۲۴
 -٢ﺗﺎﻧﯿﺐ اﻟﺨﻄﯿﺐ – ﺻﻔﺤﻪ .۵۲

ﻓﺼﻞ دوم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ
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ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻮال ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن زﻧﺎدﻗﻪ)  (١ھﺴﺘﻨﺪ) .(٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﺶھﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺳﮫﻤﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس در
اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪھﺎی آن دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮآﻏﺎز و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ.

 -١زﻧﺎدﻗﻪ :ﺟﻤﻊ زﻧﺪﯾﻖ ،ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﻠﺤﺪ ﻣﺘﻈﺎھﺮ ﺑﻪ دﯾﻦ.
 -٢اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮق – ﺻﻔﺤﻪ .۱۰۳

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ آن ﺑﻮدﻧﺪﺫ
در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی ،ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎن دﯾﮕﺮی روﺑﺮو ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ
اﻓﮑﺎری روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺣﺠﯿﺖ )اﺣﺎدﯾﺚ( آﺣﺎد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪه ای،
ﺣﺠﯿﺖ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﯿﺎن )ﻣﺠﻤﻼت( ﻗﺮآن آﻣﺪه و اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺗﺎﮐﯿﺪی
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای )ﺑﯿﺎن( اﺣﮑﺎم آﻣﺪه ،را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺬاھﺐ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد .او در ﮐﺘﺎب )اﻻم(
ً
در ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻢ( ﻣﻔﺼﻼ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﮐﻠﯽ اﺧﺒﺎر را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،آورده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب )اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ( ﻓﺼﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در
اﺛﺒﺎت ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد آورده اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب )اﻻم( آﻣﺪه
ً
اﺳﺖ ذﯾﻼ ﺧﻮاھﯿﻢ آورد) :(١
ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﻋﺮب ھﺴﺘﯽ و ﻗﺮآن ھﻢ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ .در آن ﻓﺮاﺋﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده .اﮔﺮ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪهای در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﻓﯽ را درھﻢ و ﺑﺮھﻢ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ از او ﺧﻮاھﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﮔﺮﻧﻪ او را ﺧﻮاھﯽ
ۡ َٰٗ ّ ُّ
ِ� َ ۡ
�ءٖ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .(٢ )[۸۹ :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ .ت ِب�نا ل ِ
ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯽ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا آن را ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ،ﯾﮑﺒﺎر
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺣﮑﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﻌﻞ اﻣﺮ در آن ،ﺟﮫﺖ وﺟﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

 -١اﻻم  /ﺟﻤﺎع اﻟﻌﻢ  – ۲۵۰/۷ﻓﺼﻞ :داﺳﺘﺎن ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺧﺒﺎر را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٢ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ اﻣﺮ ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدن و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن اﺳﺖ) (١؟
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺎن آن ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮدی و آن ھﻢ از دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺳﺪ .و ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻮ و دوﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺮوان و ھﻤﻔﮑﺮان
ﺷﻤﺎ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری او ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را از ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ از آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ :ﻓﻼﻧﯽ در ﻓﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺖ
و دﯾﮕﺮی در ﻓﻼن ﺣﺪﯾﺚ و اﻟﯽ آﺧﺮ .و ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی را ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻔﺘﻪ و ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﺧﺒﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ زﺷﺘﯽ زدﯾﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر را از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن
و ﻇﺎھﺮ آن ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد؟
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﺮ ﮐﺮدن ﻣﺎ از ﺟﮫﺖ اﺣﺎﻃﻪ در ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ و از
ﺟﮫﺖ ﺧﺒﺮ ﺻﺎدق و از ﺟﮫﺖ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ .و اﺳﺒﺎب آن ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .و اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺮف
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺜﻼ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻗﺮار و ﺑﺎ ﺑﯿﻨﻪ)  (٢و ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ .اﻗﺮار ،ﻗﻮیﺗﺮ از ﺑﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﻨﻪ ھﻢ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ
از ادای ﺳﻮﮔﻦ و ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﺳﺒﺎب آن ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر آﻧﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ در
آﻧﺎن ﺑﻮد ،دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در آن اﻣﮑﺎن وھﻢ و ﺧﯿﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ،ﻣﮕﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ﮐﺘﺎﺑﺶ
 -١ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﻼﻏﻪ و اﺻﻮل ﻓﻘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻓﻌﻞ اﻣﺮ در ﺣﺪود  ۲۴ﻣﻌﻨﯽ دارد .ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺮ
ﺑﺮای وﺟﻮب – ﻧﺪب – اﺑﺎﺣﻪ – ارﺷﺎد – ﺗﮫﺪﯾﺪ و ...ﻣﯽآﯾﺪ.
 -٢ﺷﺎھﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ...
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در ﺣﺮﻓﯽ از آن ﺷﮑﯽ ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺣﺎﻃﻪ )ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻦ(
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ – ﮔﻔﺘﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن )ﻋﺮﺑﯽ( راﮐﻪ ﮐﺘﺎب و اﺣﮑﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻠﺪ
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ و داﻧﺶ ،او را ﺑﺮ ﻗﺒﻮل اﺧﺒﺎر )و اﺣﺎدﯾﺚ( ﺻﺎدق از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﺎم راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ُ
ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻟﯿﻞ آورده و ﮔﻔﺘﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮد ﴿ه َو
َّ
ۡ ُّ ّ َ َ ُ ٗ
ََ َ
و� ّم ِۡن ُه ۡم َ� ۡتلُوا ْ َعلَ ۡيه ۡم َء َا�ٰتِهِۦ َو ُ� َز ّ� ِيه ۡم َو ُ� َع ّل ُِم ُه ُم ٱلۡك َِ�ٰ َ
ب
ۧ
م
ٱ�
�
ث
ع
�
ِي
ٱ�
ِ�
س
ر
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ ۡ َ
) (١
َوٱ� ِك َمة﴾ ]اﻟﺠﻤﻌﺔ. [۲ :
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺘﺎب ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪا )ﻗﺮآن( اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ
ﮐﺪام اﺳﺖ؟

ﺷﺎﻓﻌﯽ) :ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا صاﺳﺖ.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :اﺣﺘﻤﺎل دارد )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﻗﺮآن را ﮐﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد دھﺪ و ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻄﻮر
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ :آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﻃﺮف ﺧﺪا ،ﻋﯿﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا
از ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﺣﺞ وﻏﯿﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎده ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﺋﺾ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را از زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ :اﮔﺮ اﯾﻦ روش را ﺑﭙﺬﯾﺮی اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺒﺮ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺮفھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﺷﺎﻓﻌﯽ :ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ دو ﭼﯿﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﮫﻤﺘﺮ
اﺳﺖ؟
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ دو
 -١ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﯽﺳﻮادان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ
آﯾﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﭘﺎک ﺑﮕﺮداﻧﺪ .او ﺑﺪیﺷﺎن ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن( و ﺷﺮﯾﻌﺖ
)ﯾﺰدان( را ﻣﯽآﻣﻮزد.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﯿﺰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﺪو ﻣﮫﻤﺘﺮ اﺳﺖ .و ﻗﺮآن ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ۡ ُ
ُ
ﺷﺎﻓﻌﯽ :ﺳﺨﻦ ﺧﺪای ﻋﺰ و ﺟﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وٱذك ۡر َن َما ُ� ۡت َ ٰ
� ِ� ُ� ُيوت ِ� َّن م ِۡن
َّ َ ۡ ۡ َ َّ َّ َ َ َ َ ً
َ
يفا َخب ً
�ا] ﴾٣٤اﻷﺣﺰاب .(١ )[۳۴ :ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ
ت ٱ�ِ وٱ� ِكمةِ� إِن ٱ� �ن ل ِط
َءا� ٰ ِ
ِ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن دو ﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :اﻣﮑﺎن ﺗﻼوت ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻼوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﮐﺠﺎ؟
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ ّ
ك ُِم َ
ِيما َش َ
وك � َ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ف� ور�ِك � يؤمِنون ح ٰ
ج َر
��
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ْ ٓ َ ُ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
سه ۡم َح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡي َ
ِيما] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء.(٢ )[۶۵ :
نف
بينهم �م � ِ
�دوا ِ� أ ِ ِ
َ
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ
اع َّ َ
ٱ�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.(٣ )[۸۰ :
﴿ َّمن يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
َ ُ َُ ۡ ٌَۡ َۡ ُ َُ ۡ َ َ ٌ َ
َُ ُ َ َ َ
﴿فَ ۡل َي ۡح َذر َّٱ� َ
اب أ ِ� ٌم﴾
ِين �ال ِفون � ۡن أ ۡم ِره ِۦٓ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ
ِ
]اﻟﻨﻮر.(٤ )[۶۳ :
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﮫﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ را ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ)ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺮده و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﮑﻢ او ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا آن را
ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ( ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
 -١و آﯾﺎت ﺧﺪا و ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﻤﺖ اﻧﮕﯿﺰ)ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ( را ﮐﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد)ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان(ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﯿﮕﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ دﻗﯿﻖ و آ ﮔﺎه اﺳﺖ.
 -٢اﻣﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت و درﮔﯿﺮیھﺎی
ً
ﺧﻮد ﺑﻪ داوری ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻼﻟﯽ در دل ﺧﻮد از داوری ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٣ھﺮ ﮐﻪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -٤آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺼﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ(
ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮﺷﺎن ﮔﺮدد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ دﭼﺎرﺷﺎن ﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ...
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ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﺸﺪهای ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺪه.
ََٓ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ﴿ .وما
َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ٱنت ُهوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.(١ )[۷ :
ءاتٮ�م ٱلرسول فخذوه وما �هٮ�م �نه ف

ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ھﻤﺎﻧﺎ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺷﺎﻓﻌﯽ :ﮔﻔﺘﻢ ،آﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﯾﺎ
آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻓﺮض ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؟
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﺑﻠﻪ

ﺷﺎﻓﻌﯽ :ﮔﻔﺘﻢ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﺮده ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﺮی ﮐﻪ
ﻓﺮض از آن اﺧﺬ ﺷﺪه راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ :ﺑﻠﻪ
ﺷﺎﻓﻌﯽ :ﮔﻔﺘﻢ ،آﯾﺎ ﺗﻮ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اواﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﺧﺪا واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮده راھﯽ ﺟﺰ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎز ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕﺮ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ راھﯽ ﺟﺰ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪه از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺠﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺧﺒﺮی را
ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻻزم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻋﺘﺮاف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﺷﺪه و از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد "ﻋﺎم" از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺳﻮال ﮐﺮده ،ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺣﮑﻤﯽ( در ﻗﺮآن
ﮔﺎھﯽ ﻋﺎم و ﮔﺎھﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ؟
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﺎھﯽ
ﻋﺎم ذﮐﺮ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺎم ﺟﺰ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ از ﻗﺮآن
 -١ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )از اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ( آورده اﺳﺖ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از آن
ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

و ﺳﻨﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﻟﻔﺎظ ﻋﺎم ﻗﺮآن ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺧﺒﺎر
رﺳﯿﺪه از ﺳﻨﺖ ،ﺧﺎص ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎم ﺑﻮدن )ﻟﻔﻆ( ﺻﻠﻮة ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ و ﺧﺎص
ﺷﺪن آن در ﻣﻮرد زﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ زﮐﺎه ﺑﺮ اﻣﻮال و اﺧﺘﺼﺎص
ً
ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮال ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﺾ وﺻﯿﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد و ارث ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ارث
ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪ از ﺑﻨﺪه آزاد )ﻣﺎﻟﮑﺶ( و ﻗﺎﺗﻞ از ﻣﻘﺘﻮل ،ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ .ھﻤﻪ
اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮف اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮد ﮐﻪ راھﯽ ﺟﺰ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﻤﻮاره ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻄﺎی
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﻋﺪهای از ﻣﺮدم در آن ﺑﻪ دو دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ؛ ﺧﺒﺮ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﯿﺎن وﺟﻮد دارد.
ﺷﺎﻓﻌﯽ :ﮔﻔﺘﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻤﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را
اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ)ﺣﺪاﻗﻞ( اﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﺷﻮد ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ)ﺣﺪاﻗﻞ( اﺳﻢ زﮐﺎت
ﺑﺮ آن ﺟﺎری ﺷﻮد ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻓﺮض ﺑﻮده اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آنھﺎ
وﻗﺖ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﺮ روز دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ در روزھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت )اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ(ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ھﯿﭽﮑﺲ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺧﺒﺮ ھﻢ در ﻣﻮرد آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ آن ﻧﺎﻃﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف او را
ﻣﯽآورﻧﺪ .اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او وارد ﺑﻮد ﺑﺮ ﻏﯿﺮ او ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ،
ﺧﺒﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ﺧﺎص و ﻋﺎم را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺧﻄﺎ و دﯾﺪﮔﺎه ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه واﺿﺢ اﺳﺖ و ﻣﻦ ھﯿﭽﮑﺪام را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺣﺠﺖ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﻦ ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،آﯾﺎ ﺧﻮن و ﻣﺎل او
ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ...
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ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺮدی را ﮐﺸﺘﻪ و ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ در
دﺳﺘﺶ اﺳﺖ از آن ﻣﻘﺘﻮل اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﮔﻔﺖ :او را ﻗﺼﺎص ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﻪ وارﺛﺎن ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽدھﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو ﺷﮫﺎدت دروغ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﺪھﻨﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮن و ﻣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت دو ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺷﮫﺎدت آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ّ
ﻧﺼﯽ ﻣﯿﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ ﮐﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﺷﮫﺎدت را ﺑﭙﺬﯾﺮی؟
ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ وﻟﯽ اﺳﺘﺪﻻل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ.
ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮ اﻣﺮ ﺷﺪهای ﮐﻪ اﺻﻞ را ﺑﺮ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﺷﺎھﺪان
ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﮫﺎدت آﻧﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ از ﻏﯿﺐ ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد .ﻣﺎ از ﻣﺤﺪث ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ)و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﮫﺎدت ﺑﺸﺮ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،از ﻣﺤﺪث ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ او اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ او ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﻢ و )ﺳﺨﻦ او را( ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ارﺟﺎع
ﻣﯽدھﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺤﺪث دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای
ﺷﮫﺎدت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
در آﺧﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺒﻮل اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:
اول :ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺧﺒﺎر را رد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻢ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮده ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻟﺨﻀﺮی اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﮐﺘﺎب "ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﯽ " آورده ﮐﻪ :ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن رای را داﺷﺖ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده .ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ در
ﻣﻨﺎﻇﺮهاش ﺑﺎ اﺻﺤﺎب رای )ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﺎص را رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر را رد ﻣﯽﮐﺮد( از اھﺎﻟﯽ ﺑﺼﺮه ﺑﻮد و
ﺑﺼﺮه)درآن روزﮔﺎر(ﻣﺮﮐﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﻣﺬاھﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ از آﻧﺠﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
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ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ) .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف( ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺷﺎﻓﻌﯽ( از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب ﺗﺎوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺛﺮ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ )۲۷۶
ھﺠﺮی( آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﮐﺘﺎب از ﻣﻮﻗﻒ ﺷﯿﻮخ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ ودﺳﺖ درازی آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب و )ﺗﻮھﯿﻦ( ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﻔﺘﯽ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﻟﺨﻀﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ھﺠﻮم ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪای ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از
آن ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪهای اﻧﺪک از ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻦ
در ﺑﺼﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮده از
آﻧﺎن ﺑﻮده)  (١و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ )اﻟﺨﻀﺮی( ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﻣﯽآﯾﺪ.
دوم :ذرهای ﺷﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دل راه داد ﮐﻪ ھﺪف از اﻧﮑﺎر ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﮏ
و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻮرد راهھﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ ﯾﺎ وھﻢ
راوﯾﺎن ﯾﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮدن واﺿﻌﯿﻦ و ﮐﺎذﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻮرزﯾﺪ .و ﮔﺮﻧﻪ آﻧﺎن ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ و از ھﯿﭻ ﮔﺮوه و ﻃﺎﯾﻔﻪای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﻮل و اﻓﻌﺎل او
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن و ھﻤﻪ آن
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ادﻋﺎی اﺧﯿﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪهای از اﻓﺮاﻃﯿﺎن راﻓﻀﯽ)  (٢ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ روی ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ از آرا و ﻧﻈﺮات ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ و ﻣﻠﺤﺪﯾﻦ و
ﭘﯿﺮوان آﻧﺎن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادی از ﻧﺼﻮص ﻋﻠﻤﺎ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ را ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

 -١ﻓﺮﻗﻪای از ﺷﯿﻌﻪ.
 -٢ﻓﺮﻗﻪای از ﺷﯿﻌﻪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ...
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اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ " ﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻢ" از ﮐﺘﺎب " اﻻم" ﺟﺰء ھﻔﺘﻢ ﺻﻔﺤﻪ
 ۲۵۰آورده ﮐﻪ " ﻧﺸﻨﯿﺪهام ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم او را ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد ادﻋﺎی ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزد .ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪاﻧﺪ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ راھﯽ ﺟﺰ ﭘﯿﺮوی
ﮐﺮدن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻻزم
و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ و آﯾﻨﺪﮔﺎن واﺟﺐ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ".
و اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن و آرا و ﻧﻈﺮاتﺷﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮد و
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮد.
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻇﺮهی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪار اﻧﮑﺎر،
ھﻤﺎن ﻇﻦ در ﺛﺒﻮت اﺧﺒﺎر اﺳﺖ .اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن – ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪه و
ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه – ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺑﻦ ﺣﺰم)  (١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ در آن در ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﺷﺪه از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
َ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﴿ َو َما يَن ِط ُق ع ِن
ى ٣إ ِ ۡن ُه َو إ ِ َّ� َو ۡ ٞ
ٱل ۡ َه َو ٰٓ
� يُ َ ٰ
و�] ﴾٤اﻟﻨﺠﻢ .(٢ )[۴-۳ :آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
ً
اﻟﻒ– وﺣﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻼوت ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻌﺠﺰه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ب– وﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه و ﺟﺰو ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻼوت ﻧﮕﺮدﯾﺪه و آن
اﺧﺒﺎر وارده از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه )اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ َ
﴿�ِ ُبَ ّ َ
� ل َِّلن ِ
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡ� ِه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .(٣ )[۴۴ :و در ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﭽﻮن ﻗﺴﻢ
ِ
 -١اﻻﺣﮑﺎم .۹۶/۱
 -٢و از روی ھﻮی و ھﻮس ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و آن )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن
ﻧﮫﺎده اﺳﺖ( ﺟﺰ وﺣﯽ و ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ )از ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺪو( وﺣﯽ و ﭘﯿﺎم ﻣﯽﮔﺮدد.
 -٣ﺗﺎ اﯾﻨﮏ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اول ﮐﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﻗﺴﻢ دوم را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
َ
ْ
َ
ٱ� َوأط ُ
﴿ َوأَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
ِيعوا َّ
ٱلر ُسول﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة .(١ )[۹۲ :ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮑﯽ از

اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪای ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ھﻤﻪ
آنھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
َ َ
ِين َء َ
ام ُن ٓوا ْ أَط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
ٰٓ ﴿ -۱
ٱ�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .(٢ )[۵۹ :اﯾﻦ اﺻﻞ ھﻤﺎﻧﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
َ َ ُ ْ َّ ُ َ
) (٣
+ -۲وأطِيعوا ٱلرسول _ ]اﻟﻨﺴﺎء . [۵۹ :اﯾﻦ اﺻﻞ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه از رﺳﻮل ﺧﺪا ص
َۡ
ُ
ُ
َ + -۳وأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر مِن� ۡم_]اﻟﻨﺴﺎء .(٤ )[۵۹ :اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ اﺟﻤﺎع
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آن ﻣﻨﻘﻮل از رﺳﻮل ﺧﺪا ص اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻗﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎزﻋﻪ
در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮ اﻣﺮی را ﮐﻪ در ﻗﺮآن
و ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ رد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ﺑﺮ او ،ﺑﺎز اﻣﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن دو را ﺣﻼل ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ از ﭼﯿﺰی
ﻏﯿﺮ از آن دو ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)  :(٥اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
رﮐﻌﺖ ﻣﯿﺎن رﺳﯿﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﻏﺮوب آن و ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع
ﻓﺠﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .زﯾﺮا ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ آن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﯾﻦ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .و ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮک ﺑﻮده ،ﺧﻮن و ﻣﺎﻟﺶ
ﺣﻼل اﺳﺖ .و اﯾﻦ روش را ﻓﻘﻂ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاﻃﯽھﺎی راﻓﻀﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
 -١از ﺧﺪا و از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ ،از ﺧﺪا )ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن( اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٣ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده اﯾﺪ ،از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا )ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ او( اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
 -٤و از ﮐﺎردان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -٥اﻻﺣﮑﺎم .۸۰/۲

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ...
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ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاﻃﯽھﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺠﺖ ﻗﺮار دادن
ﺳﻨﺖ را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﺒﻮت از آن
ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ در ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
ﺳﻮم– ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﺧﺒﺎر وارده از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻗﺮآن آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ
اﺣﮑﺎم ﺗﺎزهای ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﻣﺮ ﻇﻨﯽ اﻟﺜﺒﻮت اﺳﺖ.
و دﻟﯿﻞ ﻇﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه
اﺳﺖ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺮآن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻼت ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ
)ﺣﺘﯽ ﯾﮏ( ﺣﺮف آن ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺛﺒﻮت آن ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﮔﺮدد ﮐﻪ آﻧﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﻄﻌﯽ
اﻟﺜﺒﻮت اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ آن را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺧﺒﺎر را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟" و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮ را
ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﻇﻨﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن از راهھﺎی ﺧﺒﺮ آﺣﺎد آﻣﺪه ﮐﻪ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺬب در راوﯾﺎﻧﺶ ھﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﮔﺮوه زﯾﺎدی
ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ )اﻟﺨﻀﺮی( ﮔﻔﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ و
ً
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از
اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻃﺮف ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد) ،ﻣﺜﻼ در ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن( ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ آن اﺳﻢ ﻧﻤﺎز را ﮔﺬاﺷﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺎت ﻧﻤﺎز اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.

 -١ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ – ﺻﻔﺤﻪ .۳
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﻣﺎ ﺳﺨﻦ او ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﻤﺎن و ﺧﯿﺎل در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاھﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭼﯿﺰی را ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای آن از ﻗﺮآن ﺑﯿﺎورم ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم ...اﻟﺦ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﻈﺮ او ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن ﮔﻤﺎن و
ﺧﯿﺎل وﺟﻮد دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای آن ﺷﺎھﺪی از ﻗﺮآن آورد.
ﭼﮫﺎرم – ﺟﻮاب ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص را ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﺑﺮای ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد .و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را درک ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ،راھﯽ ﺟﺰ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از اﺧﺒﺎر و ﻗﺒﻮل آن اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﺟﺐ،
ﺟﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،آن ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ.
 -۲ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدن اﺧﺒﺎر اﺳﺖ و ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ )در ﻗﺮآن( ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳اﺣﮑﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺣﺘﯽ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر )ﺳﻨﺖ( را
رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ راھﯽ ﺟﺰ اﺧﺒﺎر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
 -۴ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﺮع ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻇﻨﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﻗﺘﻞ ﯾﺎ )ﺳﺮﻗﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن( ﻣﺎل ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت دو ﺷﺎھﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎل و ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ )ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت( دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .و ھﻤﮕﯽ ﺷﮫﺎدت
دو ﻧﻔﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی اﯾﻦ اﻣﺮ ﻇﻨﯽ اﺳﺖ.
 -۵اﺧﺒﺎر اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و ﮔﻤﺎن و دروغ در آن وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن راوی و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ او و ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی رواﯾﺖ او ﺑﺎ رواﯾﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن از ﻃﺮف ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را دارد ﮐﻪ در
ﺷﮫﺎدت وارد ﮔﺮدد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺳﻨﺖ رواﯾﺖ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﭘﻨﺠﻢ– ﺷﺎﻓﻌﯽ  /در ﺟﻮاب ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻇﺮهاش اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را )ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎب را
ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺎزل ﮐﺮد( ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺮآن در
ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻗﺮار و ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ...
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ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﮫﺎرم از آن ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ
در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر
ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ زدهاﻧﺪ .ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻤﻨﺎر ﻣﺮﺣﻮم "رﺷﯿﺪ رﺿﺎ " در ﺷﻤﺎرهھﺎی  ۷و  ۱۲از ﺳﺎل
ﻧﮫﻢ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ از دﮐﺘﺮ" ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺻﺪﻗﯽ " ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "اﺳﻼم ھﻮ اﻟﻘﺮآن وﺣﺪه ")  (١ﻣﻨﺘﺸﺮ
ً
ﮐﺮد ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ذﯾﻼ ﺧﻼﺻﻪای از آن ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ:
ً
اوﻻ :ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪَّ ﴿ :ما فَ َّر ۡط َنا ِ� ٱلۡك َِ�ٰب مِن َ ۡ
�ءٖ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم .(٢ )[۳۸ :و ﻧﯿﺰ
ِ
َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ٰ ٗ ّ ُ ّ
ِ� َ ۡ
�ءٖ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .(٣ )[۸۹ :ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ
﴿ونز�ا عليك ٱلكِ�ب ت ِب�نا ل ِ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ھﻤﻪ اﻣﻮر دﯾﻨﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ً
ﻣﻔﺼﻼ در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و ﮔﺮﻧﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻗﺮآن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎدام ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ دارد و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ّ
َّ
ً
َ ُ َ
َّ ۡ َ
ﺛﺎﻧﯿﺎ :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِنا � ُن ن َّز�َا ٱ�ِك َر �نا ُ�ۥ ل
�ٰفِظون﴾٩
]اﻟﺤﺠﺮ .(٤ )[۹ :ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ
ﻗﺮآن)ﺑﺪون ﺳﻨﺖ( را ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺖ ﺑﻮد،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ً

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﺣﺠﺖ ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و اﺻﺤﺎب و
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻌﺪ از او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و
 -١اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
 -٢در ﮐﺘﺎب )ﮐﺎﺋﻨﺎت( ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ.
 -٣و ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ )اﻣﻮر دﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم( ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﻣﺎ ﺧﻮد ﻗﺮآن را ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺪار آن ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ١٨٧ ...
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺧﻄﺎ و ﻧﺴﯿﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ آن از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻇﻨﯽ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ
ۡ
َ
َ َۡ ُ
َ َ
ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� �قف َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ٌم﴾ ]اﻹﺳﺮاء .(١ )[۳۶ :و:
َ َّ َ َّ َّ
﴿إِن تتب ِ ُعون إِ� ٱلظ َّن﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم .(٢ )[۱۴۸ :اﺛﺒﺎت )اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه از ﺳﻨﺖ( ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﮫﯽ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﻨﺪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎﮐﻢ )در ﻣﺴﻨﺪش( آورده ﮐﻪ)  (٣ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ب  ۵۰۰ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﮑﺘﻮب را ﺳﻮزاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻮده وﻟﯽ آﻧﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﻦ ھﻢ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﻓﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
از او در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺳﻮال ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﺴﯽ
آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،اﻣﺎ زﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ او را ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ
آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .ﻋﻤﺮ س ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻨﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ وﻟﯽ ﯾﺎدم اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ
ﺳﻨﺖ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را( ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ آن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ –
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ – ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺨﻮاھﻢ آﻣﯿﺨﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ س
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارد از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ از
اﺣﺎدﯾﺚ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و )ﻋﺪه ای( از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ )ﻋﻠﻘﻤﻪ و ﻋﺒﯿﺪه و
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺜﻌﺒﯽ ،ﻧﺨﻌﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﻐﯿﺮه و اﻻﻋﻤﺶ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و آﺛﺎر ﻣﺸﮫﻮر آنھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﻨﺪه
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ دال ﺑﺮ ﻧﮫﯽ آنھﺎ از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﻢ ﮐﺮدن آن وﺟﻮد دارد.
و ﺳﻨﺖ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در آن
 -١از ﭼﯿﺰی دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻣﮑﻦ ﮐﻪ از آن ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ.
 -٢ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ از ﭘﻨﺪارھﺎی ﺑﯽاﺳﺎس ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
 -٣ذھﺒﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﺎﻓﻆ  ۵/۱آورده و آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.

١٨٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

وارد ﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﮏ ﺷﻮدو در اﺧﺬ اﺣﮑﺎم ،ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﻮد.
ً

راﺑﻌﺎ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص )ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ )آن را ﺑﻪ ﻗﺮآن ارﺟﺎع دھﯿﺪ( اﮔﺮ ﺑﺎ
ﻗﺮآن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ،از ﻣﻦ اﺳﺖ )و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ( و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ )و
ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ( .ھﺮ ﮔﺎه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪی را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺟﮫﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺣﺠﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎن ﻗﺮآن اﺳﺖ )و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ(.
و ﺑﺎز ﺣﺪﯾﺚ :اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﻧﺪ و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎ
آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮد آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را از ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ آن را ﻣﻨﮑﺮ داﻧﺴﺘﯿﺪ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮب ﻋﺮﺿﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و از ﺟﻤﻠﻪ" :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﻼل ﮐﺮده ،ﺣﻼل
ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﭼﯿﺰی را ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﺮام ﮐﺮده ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ ".
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ " :ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺟﺰ
آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺣﻼل ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺣﺮام ﮐﺮده ﺣﺮام ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد".
آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﺻﺪﻗﯽ ﺑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ و ھﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ادﻋﺎ
ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدھﺪ .و ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ )اﺷﮑﺎﻻت و ﺿﻌﻒھﺎی( وارده ﺑﺮ آن را ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ اول:

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ آورده و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص آنھﺎ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ١٨٩ ...
ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از او را ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﮐﺮده ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﻗﺮآن اﺳﺖ )و ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ( و از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن دو ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و از آن
ﻣﺘﻔﺮع ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس )ھﻤﮕﯽ( ﭼﻪ ﻧﺺ و ﭼﻪ دﻻﻟﺖ ،اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن ﺳﻨﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ھﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ " :ھﯿﭻ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﮐﺴﯽ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﮕﺮ
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﴿ونز�ا عليك ٱلكِ�ٰب ت ِب�ٰنا ل ِ
ﺑﯿﺎن اﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻧﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد دارای
ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن آﻧﺎن را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﮑﻤﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ:
 -۱از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :واﺟﺐ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و روزهی )رﻣﻀﺎن(و ﺣﺞ ﺑﺮ آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ
ً
)ﺻﺮاﺣﺘﺎ( ارﺗﮑﺎب ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه را ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ﭼﻪ آﺷﮑﺎرا
ﺣﺮام ﮐﺮده و از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮهای ھﻤﭽﻮن زﻧﺎ ،ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮدار و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک اﺳﻢ ﺑﺮده اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺿﻮ را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و...

)-١اﯾﻦ ﻗﺮآن( ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را )در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت آن( ﺑﺎ
ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺗﻔﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن )از ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎی ﮐﻔﺮ و ﻧﺎداﻧﯽ( ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر )و روﺷﻨﺎﯾﯽ
اﯾﻤﺎن و داﻧﺎﯾﯽ( ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎوری )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ( ﺑﻪ راه ﺧﺪای ﭼﯿﺮه ﺳﺘﻮده )در آوری(.
 -٢و ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻪ اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ( و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻗﺮآن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و درﺑﺎره
ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.
 -٣و ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ )اﻣﻮز دﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم( ﺑﺎﺷﺪ.

١٩٠

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۲از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﺣﮑﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺎزل
ﻧﮑﺮده اﻣﺎ از زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد
رﮐﻌﺖھﺎی ﻧﻤﺎز و وﻗﺖ آن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﮐﺎت )و اﻣﻮال زﮐﻮی( و...
 -۳در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻣﻮری ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ در ﻗﺮآن در ﻣﻮرد آن ﻧﯿﺴﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﺑﺮ اﺳﺎس روش )ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺧﻮد( ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﮑﻢ او را واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮده .ﭘﺲ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۴در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ،اﺟﺘﮫﺎد را ﺑﺮ )ﺑﻌﻀﯽ( از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻓﺮض ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺟﺘﮫﺎد آزﻣﻮده اﺳﺖ
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻣﻮر واﺟﺐ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ آزﻣﻮده
اﺳﺖ) .(١
ﺳﭙﺲ )ﺷﺎﻓﻌﯽ( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻓﺮاﺋﺾ و واﺟﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺳﻨﺖھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ )ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد
در ﻗﺮآن( اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻣﺎن و )روش( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮﻟﺨﺪا را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه و
ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ھﺮ دو از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ.اﮔﺮ ﭼﻪ
راهھﺎی ﻗﺒﻮل آن دو ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ) .(٢
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ دوم

اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدن از ذﮐﺮ را داده اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﻗﺮآن ﺧﻼﺻﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺷﺮع ﺧﺪا ودﯾﻦ او ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش را ﺑﺮای آن ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮده
اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﯾﻦ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ از
َ ۡ َُ ْ ََۡ ّ ۡ
ُ ُ َ َ َ َ
نت ۡم � � ۡعل ُمون﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .(٣ )[۴۳ :ﯾﻌﻨﯽ آ ﮔﺎھﺎن ﺑﻪ
�ٔل ٓوا أهل ٱ�ِك ِر إِن ك
ﻗﺮآن اﺳﺖ﴿ :ف
دﯾﻦ ﺧﺪا و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪا .ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﻨﺘﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺗﺪرﯾﺲ
 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ .۲۲ – ۲۰
 -٢اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﺻﻔﺤﻪ .۳۳
 -٣ﭘﺲ از آ ﮔﺎھﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ١٩١ ...
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن وارد ﻣﯽﮔﺮدد ﺻﺤﯿﺢ آن را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدھﻨﺪ
ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﻣﺨﻠﺺ در اﯾﻦ راه از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ را ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از ﺑﺎب اول ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش
و ﻓﺪاﮐﺎری اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﺪون و ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﮔﻢ و ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ھﻤﻪ آنھﺎ را ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ھﺮ ﮐﺪام را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.
ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد او از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص در ﻧﻤﺎز و
زﮐﺎت و ﺣﺞ و روزه و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻓﺮاﺋﺾ ﭼﯿﺰی ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮده ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ھﻤﮕﯽ ﻣﺪون و ﮔﺮد آوری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ راهھﺎی
آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﺮاﺗﺐ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻟﻐﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ وﺣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﮫﺪه دار ﺣﻔﺎﻇﺖ از آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﺒﺎه ﻧﻤﯽﮔﺮدد و
ﺗﺎ اﺑﺪ ﭼﯿﺰی از آن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺳﺨﻨﯽ در ﺑﻄﻼن آن ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ" .ﺳﭙﺲ اﺑﻦ
ﺣﺰم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﻪ در آﯾﻪ ﻣﺮاد از ذﮐﺮ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺮآن اﺳﺖ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :اﯾﻦ
ﯾﮏ ادﻋﺎی دروﻏﯿﻦ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص دادن آن ﺑﻪ ﻗﺮآن ھﯿﭻ
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ...و ذﮐﺮ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺎزل ﮐﺮده از
ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﻨﺖ دﻻﻟﺖ دارد".
َ
ُ َ
َ ََۡٓ َۡ َ ّ
ٱ� ِۡك َر �ِ ُبَ ّ َ
� ل َِّلن ِ
اس َما ن ّزِل
ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ+ :وأنز�ا إِ�ك
ِ
َ
إ ِ ۡ� ِه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .[۴۴ :روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺎﻣﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ
)ﻣﻄﺎﻟﺐ( ﻗﺮآن ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ .و در ﻗﺮآن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﺠﻤﻞ ﺑﯿﺎن
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻼ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،ﺣﺞ و ...ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ آنھﺎ را اﺟﺮا و
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﯾﻢ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و )ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺠﻤﻞ و ﺧﻼﺻﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ و در

١٩٢

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻌﺮض ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮآن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﻮد .و
اﮐﺜﺮ ﺷﺮاﯾﻊ و دﺳﺘﻮرھﺎی واﺟﺐ در آن ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا را
ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﻓﮫﻤﯿﺪ) .(١
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﺳﻮم

اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻣﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ آنھﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮد دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در
ﺑﺤﺚ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻧﺪک ﺑﻮدن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ در
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ھﻢ داده و ﻗﺮآن ﻣﮑﺘﻮب و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﮕﯽ
ﺗﻼش و ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺣﻔﻆ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰی از آن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد.
ً
و ﻗﺒﻼ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮآن رﺳﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ )ﮔﺎھﯽ( ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﺮای ﺧﻮد آنھﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﮫﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه.
و ﺣﺠﯿﺖ ﻓﻘﻂ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﮔﺮ ﺳﻨﺖ
ﺣﺠﯿﺖ داﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺣﺠﯿﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﻮاﺗﺮ ،ﻧﻘﻞ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎدل و ﻣﻮﺛﻖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی روی ﺗﮑﻪھﺎی ﭼﻮب و ﭘﻮﺳﺖ
وﻏﯿﺮه ﺟﻤﻊ آوری ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ھﺮ آﯾﻪای ﺑﻪ
ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ھﺮ آﯾﻪای از آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻣﻄﻠﺒﯽ
ً
از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﮐﻢ اھﻤﯿﺖﺗﺮ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺰد ﻋﺮب ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻗﺼﯿﺪهای را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر )ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﮔﻮش دادن( ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻗﺼﯿﺪهای )ﻃﻮﻻﻧﯽ( از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ
را ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد)  .(٢ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف از آن راﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
 -١اﻻﺣﮑﺎم .۱۲۱/۱
 -٢ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ .۶۹/۱

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ١٩٣ ...
و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از زھﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻧﺎﻣﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ در دو ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ
اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و در آن آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺿﻌﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺘﻨﻪ اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺳﺮزﻧﺶ
ﮐﺮده ﺑﻮد و آن را در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪ .ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺷﻮد .از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﯿﺪ و در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ او را دادﻧﺪ .زھﺮی ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ھﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﮔﻔﺖ:
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ از آن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد ،ھﻤﻪ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ از ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻏﯿﺮ او ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .و اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن
آنھﺎ ﺑﻪ ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪﺷﺎن اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ و ﻣﺪارﺳﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
داﻧﺸﺠﻮ و داﻧﺶ آﻣﻮز را ﯾﺎری ﻣﯽدھﺪ .ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺒﮫﻪ در ﺗﺬﮐﺮی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻠﻮم را ﻣﮑﺮوه
داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﮐﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮐﺘﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﺠﯿﺐ
ﺧﺪادادی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدآوری ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺮاھﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ
آورده)) :ھﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ راه و روش ﻋﺮب رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺟﺰء ﺳﺮﺷﺖ آنھﺎﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن )ﻣﻄﺎﻟﺐ( ﻣﺨﺼﻮص
آﻧﮫﺎﺳﺖ .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن اﺑﯽ ﻋﺒﺎس ،ﺷﻌﺒﯽ ،اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ،ﻧﺨﻌﯽ ،ﻗﺘﺎده و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺑﻮده و ھﻤﭽﻮن آﻧﺎن )دارای ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ( از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﮔﻮش دادن اﮐﺘﻔﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪهای از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻢ و
ﮔﻮشھﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺑﻨﺪم ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی وارد آن ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭼﯿﺰی ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ.
و از ﺷﻌﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻨﺎن ھﻤﮕﯽ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد) :ﻣﺎ اﻣﺘﯽ ﺑﯽﺳﻮاد ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺮب ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺨﺼﻮص دارد.
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ورع و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺪوﯾﻦ
ﮐﺮده ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ و اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭽﮕﺎه اﺟﺎزه ﻧﺪاده در اﯾﻦ ﮐﺎر وھﻢ و ﺧﻄﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
درک ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ را آﺗﺶ زد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ً
واﻗﻌﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و از او ﺳﺮزده ﺑﺎﺷﺪ .واﻻ ذھﺒﯽ در ﻣﻮرد آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ :درﺳﺖ

١٩٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﯿﺴﺖ)  .(١و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و دل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد.
اﻣﺎ ﺧﻮدداری ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺪت اﺣﺘﯿﺎط در دﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰی از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در آن دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮدﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ زﺑﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ دارای ﻗﻮه ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻗﻮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد از او ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ
دﻟﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪام ﻣﺜﻞ آن ﭼﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ) (٢؟ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻢ(.
ﭘﺲ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎ رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻘﻂ از ﺟﮫﺖ اﺣﺘﯿﺎط در دﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺘﻮاﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺗﻮاﺗﺮی ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺟﻮﯾﻨﺪه ﺣﻘﯽ ﻣﺠﺎل اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﮏ در آن را ﻧﺪارد.
و ﺗﻮ )ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ( اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ آ ﮔﺎھﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در " ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ")  (٣و " ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ" اﺛﺮ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻦ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ آن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻇﻦ در آن وارد ﺷﺪ و در دﯾﻦ ﺧﺪا
ﻇﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻼش ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺒﺎرزه آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ و
وﺿﻊ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻨﺖ از دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﮐﻪ زھﺮی ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ آن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ،ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﺒﻂ )در ﺳﯿﻨﻪھﺎ( و ﺣﻔﻆ
آن و ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﻗﻊ ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه .زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺳﻨﺖ
آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺎره ﺷﺪن آن ھﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ً
ﺷﮏ ﮐﺮدن در آن اﺻﻼ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﯿﺴﻪھﺎﯾﯽ در ﮐﺎر ﺑﻮده ﺗﺎ )اﺣﺎدﯾﺚ( دروﻏﯿﻦ را وارد ﺳﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﻤﺎ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻨﺎن آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دل اﻧﺴﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﯾﻘﯿﻦ
 -١ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﺎﻓﻆ .۵/۱
 -٢ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ.
 -٣ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻢ .۷۷-۷۰ / ۱

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ١٩٥ ...
ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻨﺖ،
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :آنھﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻇﻦ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮدن ﻟﺠﺒﺎزی و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .و
اﻣﺎ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﺟﻮد ﻇﻦ در اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل
دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آنھﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در آنھﺎ ﺷﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻮل
از ﺟﻤﻠﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯾﺶ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﮐﺎن اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت وﻏﯿﺮه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺿﺮورﯾﺎت
دﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ادﻋﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮوع دﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻇﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و در ﻗﺮآن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺘﮫﺎد از ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن
) (١
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺪﮐﻨﺪ .ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﻋﺎم و ﺧﺎص ،ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﯿﺪ ،ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﺒﯿﻦ
وﺟﻮد دارد ،ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻓﮫﻢ ﻗﻄﻌﯽ از ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن را ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل
ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت را ﻣﺜﺎل زد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺷﮫﺎدت راھﯽ ﻇﻨﯽ در اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺬب ﯾﺎ ﺧﻄﺎی ﺷﺎھﺪ در آن
وﺟﻮد دارد .آﯾﺎ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻇﻦ راه درﺳﺘﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪ ﭼﻬﺎرم

ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﻮاب آن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽآﯾﺪ:
َّ
َ
اﺤﻟﺪﻳﺚ َﺳﻴَﻔﺸﻮا ّ
ﻋ� ...اﻟﺦ«.
ﺣﺪﯾﺚ اول – » ِان
ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﻣﻮرد آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﮐﺮﯾﻤﻪ از ﺟﻌﻔﺮ ،از رﺳﻮل
ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺮدی ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و
ﺟﻌﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ) .(٢
 -١ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻔﺼﻞ.
 -٢ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ – ﺻﻔﺤﻪ .۱۵

١٩٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺑﺎ آن اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ از ﻣﺮدی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ را
از ھﯿﭽﮑﺲ در ﻣﻮرد ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ) .(١
اﺑﻦ ﺣﺰم در ﻣﻮرد ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺑﻌﻀﯽ راهھﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ )ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺮدود و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ و ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ارﺗﺪاد اﺳﺖ() .(٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﺮآن رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻃﻞ و
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮدش ،ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن در ﻗﺮآن دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﺮض
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد) .(٣
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ در ﻣﻮرد آن ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ اﻧﺪﮐﯽ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ رد ﺣﺪﯾﺚ ،ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آ ﮔﺎھﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﮫﺖ ﺳﻨﺪ
اﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﻦﺷﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﻪ آﻧﺎن
ھﻤﮕﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻔﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ
آن را ﻓﻘﻂ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺟﮫﺖ ﻣﺘﻦ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ
َ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ) .از ﺟﻤﻠﻪ( در اﮐﺜﺮ رواﯾﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه »ﻓﻤـﺎ
َ
ﻠﻮه َوﻣﺎ ﺧﺎﻟَ َﻒ اَولَﻢ ﻳُﻮاﻓِﻖ ﻓَ ُﺮ ّد ُ
وا� َﻖ ﻓَﺎﻗﺒَ ُ
وه«)  (٤در اﯾﻦ ﻧﺺ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺧﻮارج و زﻧﺎدﻗﻪ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ" ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮآن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺗﺎوﯾﻞ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ھﻤﮕﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن آن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
و آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺻﺪد آن ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺑﻠﻪ .اﮔﺮ ﻧﺺ ﺣﺪﯾﺚ
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت آﻣﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ »ﻓَﻤﺎ َو َ
ﻮه ﻲﻓ ِﻛﺘﺎب اﷲ ﻓَﺎﻗﺒَﻠُ ُ
ﺟﺪ ُ� ُﻤ ُ
ﻮه
ِ
 -١اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ – ﺻﻔﺤﻪ .۲۲۵
 -٢اﻻﺣﮑﺎم – اﺑﻦ ﺣﺰم – .۷۶/۲
 -٣ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ – ﺻﻔﺤﻪ ۶
 -٤اﮔﺮ آن را ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن دﯾﺪﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺮآن دﯾﺪﯾﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ١٩٧ ...
ﺪوه ﻲﻓ ِﻛﺘﺎب اﷲ ﻓَ ُﺮ ّد ُ
َوﻣﺎلَﻢ َﺠﺗ ُ
وه« ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﭼﻮن اھﻞ ﻋﻠﻢ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ِ ِ
ِ
ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و آن ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮده ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ آن ﺑﻪ اﺗﻔﺎق )ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ( ﻣﺮدود اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪارد" و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
اﻟﻒ– ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن واﺟﺐ اﺳﺖ.
ب– ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ھﺴﺖ در ﺑﺮ دارد و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن واﺟﺐ
اﺳﺖ.
ج– ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ و آن ﻣﺘﺮوک و دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ )ﺧﻮد اﺑﻦ ﺣﺰم( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راھﯽ ﺑﺮای اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ً
ﻗﺮآن دارﻧﺪ .اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر ﺷﺮﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﻣﻀﺎف ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮ ﺟﻤﻠﻪای از ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از آن ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻤﻠﻪای
اﺳﺖ از ﻗﺮآن و وﺟﻪ ﺳﻮم ﻣﻮردی ﻧﺪارد) .(١
و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ – از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ – راھﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
َ
َ َ
ََ َ
ٌ
ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻟﻔﻆ آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ».ﻓﻤﺎ لﻢ ﻳﻮا ِﻓﻖ او ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ � َﻤﺮدود«)  (٢و

ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ از ﺷﺎﻃﺒﯽ  /ﺧﻮاﻧﺪم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او
از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﺣﺪﯾﺚ وﺣﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ از ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﮑﻮت ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﺼﯽ ﺻﺮﯾﺢ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد در ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ(ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺟﻮاز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده

 -١اﻻﺣﮑﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم .۸۲ – ۸۰/۲
 -٢اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ﭘﺲ آن ﻣﺮدود اﺳﺖ.

١٩٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ آن ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﻨﺪش ﻧﯿﺰ از اﺑﺘﺪا ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ)  .(١ﭘﺲ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺒﮫﻪ دارد ،ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﮔﻔﺘﯿﻢ.
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ ُ َ ّ ُ
ُ ِّ ُ َ ّ َ ً َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ُ
ﻪﻟ ﻗﻠﺘﻪ او لﻢ اﻗﻠﻪ ﻓ َﺼ ِﺪﻗﻮا
ﻜﺮوا
ﻌﺮﻓﻮﻧﻪ وﻻ �ﻨ ِ
ﺣﺪﯾﺚ دومِ » :اذا ﺣﺪﺛﺘﻢ �� ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗ ِ
ِﺑﻪ ...اﻟﺦ« رواﯾﺎﺗﺶ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم در ﻣﻮرد آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ و ﻣﺠﮫﻮل.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺬب و ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻊ
ُْ ْ َ َ َُْ
َ ُ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ »ﻓ َﺼ ِّﺪﻗﻮا ﺑِ ِﻪ ﻗﻠﺘُﻪ او لﻢ اﻗﻠ ُﻪ«)  (٢اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺟﺎزه دھﺪ ﺑﺮ
َ َ َّ َ َ َ َّ ْ َ َ ِّ ً
او دروغ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه »ﻣﻦ ﻛ �ﺬَب ﻰﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا
ً
ﻓَﻠﻴَتَﺒَ ُّﻮا َﻣ َ
ﻘﻌ َﺪ ُه ِﻣ َﻦ اﻨﻟّﺎر« »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺒﻨﺪد ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ در آﺗﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«.
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ – ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ – دروﻏﮕﻮﯾﯽ
َ َُ ْ
ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دروغ را او ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻢ اﻗﻠ ُﻪ،
ُُْ
ﻓﺎﻧﺎ ﻗﻠﺘﻪ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی را ﺟﺰ ﯾﮏ دروﻏﮕﻮی ﻣﺮﺗﺪ ﮐﺎﻓﺮ اﺣﻤﻖ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ) (٣؟
و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ در ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ در ﺷﺮق
و ﻧﻪ در ﻏﺮب زﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ آدم را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ اﺑﯽ ذﺋﺐ را
ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .و از ھﯿﭽﮑﺪام از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎز ﺑﯿﮫﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﻈﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻦ آن از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ آدم اﺧﺘﻼف
زﯾﺎدی دارد و ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ از او ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد و
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺮﺳﻞ ﻣﯽداﻧﺪ) .(٤
ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از راهھﺎی ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت » ﹸﻗ ﹾﻠ ﹸﺘ ﹸﻪ ﹶاو ﹶﻟـﻢ ﹶا ﹸﻗ ﹾﻠ ﹸﻪ« در آن

ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -١اﻻﺣﮑﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم .۸۲-۸۰/۲
 -٢آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.
 -٣اﻻﺣﮑﺎم ،اﺑﻦ ﺣﺰم .۷۸/۲
 -٤ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ ،ﺻﻔﺤﻪ .۱۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ١٩٩ ...
ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺻﺪاﻗﺖ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ دروغ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ وﻟﯽ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ در آن وﺟﻮد دارد؟
ّ
ُ ُّ ّ
ُ
ّ
ﻻ ﻣﺎ ا َ ُﺣ َّﻞ ُ
اﷲ ِﻲﻓ ِﻛﺘﺎﺑِﻪ ُوﻻ ا ُﺣ ِّﺮ ْم ِاﻻ ﻣﺎ ُﺣ ُّﺮ ُم ﻲﻓ ِﻛﺘﺎِ ِﺑﻪ«
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم – » ِا� ﻻ ا ِﺣﻞ ِا
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﻼل ﮐﺮده ﺣﻼل ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﭼﯿﺰی را ﺟﺰ
آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺣﺮام ﮐﺮده ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ«.
ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺎووس آن را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ او ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .و
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮض ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ اﯾﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر او اﻣﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او
وﺣﯽ ﮐﺮده و وﺣﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
 -۱وﺣﯽ ﺗﻼوت ﺷﺪه ﺑﺮ او )ﻗﺮآن(.
 -۲وﺣﯽ ﺗﻼوت ﻧﺸﺪه ﺑﺮ او )ﺳﻨﺖ() .(١
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﮫﻘﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
)ﻣﻨﻈﻮرش از ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ( و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را از ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ،دﯾﮕﺮی ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و او را ﺧﺎدم ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ او ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ارﺑﺎﺑﺶ زﻧﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺮ زﻧﺎ را اﻧﮑﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺧﺎدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ
رﺟﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از او ﺳﺮزده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای )ﺣﮑﻢ( ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻗﺮآن
اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﻮدن در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺣﮑﻢ
ﮐﺮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ در آن ﮐﺘﺎب دﺳﺘﻮر داده ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد و از
َ
ْ
ُ
اﻨﻟﺎس َ َ َ
ﻰﻠﻋ �ِﻲﺸ ٍء«.
ﻤﺴ� ُّﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ او ﻧﮫﯽ ﮐﺮده .و اﻣﺎ رواﯾﺖ »ﻻ ﻳ ِ

 -١ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ – ص .۱۹

٢٠٠

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،آن را ﻃﺎووس ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎی آن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد :ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ .او ﭼﯿﺰی را
ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺣﻼل ﺷﺪه ﺣﻼل ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺣﺮام ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺸﺒﮫﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻧﺰد اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﮔﺮ
ﭼﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن در ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﻮاردی درود ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺒﮫﻪ و اﻣﺜﺎل او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﻓﻌﯽ از ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ و
او ھﻢ از ﺳﺎﻟﻢ اﺑﯽ اﻟﻨﺼﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ راﻓﻊ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ارﯾﮑﻪای ﺗﮑﯿﻪ زﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از
دﺳﺘﻮرات ﯾﺎ ﻣﻨﮫﯿﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ ﻗﺮآن را ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻢ) .(١
و اﺑﻮ داود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺗﺮﻣﺬی و اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ از ﻣﻘﺪام
ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب ﺣﺪﯾﺚ را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در روز ﺧﯿﺒﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺣﺮام
ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦھﺎ )ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ( اﻻغ اھﻠﯽ و ﻏﯿﺮ از آن ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﺮ ﺣﻼﻟﯽ را ﮐﻪ در آن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺣﻼل
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ و ھﺮ ﺣﺮاﻣﯽ را ﮐﻪ در آن ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺣﺮاﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ و ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاﺣﺮام ﮐﺮده ،ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻓﺮض اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮑﺎر ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ و ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم ﻓﻘﻂ ﻗﺮآن اﺳﺖ
ً
)درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ( و اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
ھﺮﮔﺰ ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺪ .و آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ اﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ و ﻣﺠﻤﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ در ﮐﺠﺎی ﻗﺮآن ﻧﻤﺎزھﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ،ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی آن و ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﮐﺎت
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ٢٠١ ...
و ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ و اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﺒﺎدات را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ؟ اﺑﻦ ﺣﺰم /
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :از ﮔﻮﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،در ﮐﺪام آﯾﻪی ﻗﺮآن ﺗﻌﺪاد رﮐﻌﺖھﺎی
ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺳﻪ رﮐﻌﺖ اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﮐﻮع
آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﺳﺠﺪه ﺑﺎ آن ﮐﯿﻔﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﻤﺪ و
ﻧﺤﻮهی ﺳﻼم دادن ﻧﻤﺎز و ﺷﺮح ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد و و
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل
ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت اﺳﺖ ،ﻣﻘﺪار زﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﺣﺞ از زﻣﺎن وﻗﻮف در
ﻋﺮﻓﻪ،و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادای ﻧﻤﺎز در ﻋﺮﻓﻪ و ﻣﺰدﻟﻔﻪ ،رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺣﺮام
ﺑﺴﺘﻦ ،و آﻧﭽﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ اﺣﺮام ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺳﺎرق و
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن ﻓﺮد ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮردﻧﯽھﺎی ﺣﺮام و ﻧﺤﻮهی
ذﺑﺢ ودادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﺣﮑﺎم ﺣﺪود و ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻗﻮع ﻃﻼق ،اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت،ﺗﺒﯿﯿﻦ رﺑﺎ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮی ،ﺳﻮﮔﻨﺪ و زﺑﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽُ ،اﻟﻌﻤﺮی)  (١ﺻﺪﻗﺎت و
ً
ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻓﻘﻪ ،و واﻗﻌﺎ در ﻗﺮآن آﯾﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آنھﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
راﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻗﺒﺎل آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﻓﮫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و اﺟﻤﺎع ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺪﮐﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻣﺮی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را اﺧﺬ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اول ﺷﺐ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع
ﻓﺠﺮ ھﻢ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ آن
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد وﺑﯿﺸﺘﺮ از آن در ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻮﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺮک اﺳﺖ
و ﺧﻮن و ﻣﺎل او ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از راﻓﻀﯿﺎن ﺗﻨﺪ رو ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺖ ﺑﺮآن
اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻮﺻﯽ درﻣﻮرد

 -١ﻋﻤﺮی :از ﻋﻤﺮاﺧﺬ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واھﺐ ﺑﻪ ﻣﻮھﻮب ﻟﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ دارم
ﯾﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ داری از آن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ھﺴﺘﻢ ﯾﺎ زﻧﺪه ھﺴﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم و
ھﺮﮔﺎه وﻓﺎت ﻧﻤﻮدی ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدد .ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻨﮫﺠﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺟﻠﺪ  ،۳ص .۱۴۰
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آنھﺎ رﺳﯿﺪه را رھﺎ ﺳﺎزد ،او ھﻢ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ دو
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺿﺮورت اﺧﺬ ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ص را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ) .(١

 -١اﻻﺣﮑﺎم ،اﺑﻦ ﺣﺰم ،ج  ،۲ص ۷۹و .۸۰

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﺳﻨﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﺘﻮاﺗﺮ :ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ راوی ﻋﺎدل و ﺛﻘﻪ از ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻢ ﻋﺎدل و ﺛﻘﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ص ﻣﯽرﺳﺪ.
ب( آﺣﺎد :ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ]در ھﺮ ﻃﺒﻘﻪ[ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽرﺳﺪ .و ﯾﺎ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی راوی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻨﻔﯿﮫﺎ ﻗﺴﻢ ﺳﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺸﮫﻮر« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺻﻞ آﺣﺎد ﺑﻮده وﻟﯽ در ﻗﺮن دوم و ﺳﻮم)  (١ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﺗﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ
َّ َ َ ْ َ ُ
َّ
ﺎت«.
»إِ�ﻤﺎ اﻷ�ﻤﺎل ﺑِﺎﻨﻟِّﻴ ِ
ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻧﺰد آنھﺎ
ً
ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﺣﺠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺒﻼ
ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﮑﺮاﻧﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ) .(٢
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن آن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی در »اﻟﻤﺤﺼﻮل« در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ﺣﺎرث ﺑﻦ أﺳﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺮاﺑﺴﯽ ،اﺑﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻄﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ رأی ھﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ از اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻗﻄﻌﯿﺖ دارد و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻢ وﻋﻤﻞ اﺳﺖ) .(٣
ھﺮ ﮐﺪام از دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻻ دارای دﻻﯾﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺑﻪ ﺻﻮر
ت ﻣﻔﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﮫﻢ آن ا ﺳﺖ ھﻤﮕﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد اﺗﻔﺎق

 -١ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﺷﺮح آن .۲۳۵/۲
 -٢اﻟﻤﺤﺼﻮل ،اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی ،ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ.
 -٣اﻷﺣﮑﺎم ،اﺑﻦ ﺣﺰم.۱۰۸/۱ ،
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ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ از رواﻓﺾ و ﻗﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ
ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن آن ھﺴﺘﻨﺪ) .(١
و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و ﺷﺮح آن ﺑﻪ راﻓﻀﯿﺎن و اﺑﻦ داوود ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ)  ،(٢و از ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺣﺰم ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل
ھﺴﺘﻨﺪ)  .(٣و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ھﻢ در »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« و »اﻻم« ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ از ﮐﻼم اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب »اﻻم« اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ً
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮑﻪ اھﻞ ﺑﺼﺮه ﻣﻨﮑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی راﻓﻀﯿﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه در ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮق و ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ در آن
ﻋﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺷﺎرح »اﻟﻤﺴﻠﻢ«)  (٤و ﻧﯿﺰ »اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ«)  (٥ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﻤﺎن رواﻓﺾ و ﻇﺎھﺮﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﻇﺎھﺮﯾﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺘﺎبھﺎی اﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم و
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺎ ﺟﻤﮫﻮر ھﻢ رأی ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺒﻪھﺎی ﻣﻨﮑﺮان ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد:
ۡ
َ
ً
َ َۡ ُ
َ َ
اوﻻ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� �قف َما ليۡ َس لك بِهِۦ عِل ٌم﴾ ]اﻹﺳﺮاء .[۳۶ :از ﭼﯿﺰی
دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻧﮑﻦ ﮐﻪ از آن ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ.
ۡ
َّ َّ َ ۡ
َ َ َ ۡٗ
ٱ� ّ ِق ش�ٔا﴾ ]اﻟﻨﺠﻢ .[۲۸ :و ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ھﻢ
و ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :ن ٱلظ َّن � ُ�غ ِ� مِن
در ﺑﺨﺶ اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻮدس ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺣﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ.
وﺧﺒﺮ آﺣﺎد ھﻢ راھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻇﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا در ﻧﻘﻞ راوی اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد دارد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارای دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ
اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪارد.

 -١اﻻﺣﮑﺎم ،ﻋﻼﻣﻪ آﻣﺪی.۱۶۹/۱ ،
 ۲۷۲-٢در اﺻﻞ اﺑﯽ داوود آﻣﺪه ،اﻣﺎ اﺑﻦ داوود درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -٣اﻻﺣﮑﺎم ،اﺑﻦ ﺣﺰم .۱۳۳/۱
.۱۳۱/۲-٤
.۵۹/۲-٥
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ً
دوﻣﺎ :اﮔﺮ در ﻓﺮوع دﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ ھﻢ
ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر آﺣﺎد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﯽ ھﻢ ]ﻓﺮوع[ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم :ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ از رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﺨﻦ
ذواﻟﯿﺪﯾﻦ)  (١ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﺸﺎء ﭘﺲ از دو رﮐﻌﺖ ﺳﻼم
دادﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘﯽ آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻋﺮض ﮐﺮد» :آﯾﺎ ﻧﻤﺎزت را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدی و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدی؟« ﺳﺨﻦ او را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻋﻤﺮ س و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻒ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻼم آن ﺻﺤﺎﺑﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه رﺳﻮل
اﮐﺮم ص ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و ﺳﺠﺪهی ﺳﮫﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ
ﺣﺠﺖ ﺑﻮد رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺳﺆال ]از دﯾﮕﺮان[ ﻧﻤﺎزش را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮد.
ﭼﮫﺎرم :ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺑﺴﯿﺎری ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻋﻤﻞ
ً
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ]،ﻣﺜﻼ[ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س رواﯾﺖ ﻣﻐﯿﺮه را در ﻣﻮرد ﺳﮫﻢ اﻻرث ﺟﺪه ]ﻣﺎدر
ﺑﺰرگ[ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ]ﭘﺲ ﺣﻀﺮت
اﺑﻮﺑﮑﺮ س آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد[ و ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ )اﺷﻌﺮی( را در
ﻣﻮرد اﺳﺘﺌﺬان)  (٢ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ رواﯾﺖ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺧﺒﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن را درﺑﺎره اﺟﺎزهی رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﺎص ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ) .(٣
و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ھﻢ رواﯾﺖ أﺑﯽ ﺳﻨﺎن اﺷﺠﻌﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﻔﻮﺿﻪ)  (٤رد ﮐﺮده اﺳﺖ
و اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ رواﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻧﻘﻞ وﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮان را
 -١ﻟﻘﺐ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺮﺑﺎق ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺳﺖ.
 -٢اﺳﺘﺌﺬان ﯾﮑﯽ از آدا ب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
آﯾﻪی / ۵۸٫۹ﻧﻮر ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
 -٣ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ اﻇﮫﺎر ﻣﯽدارد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﺎص راد در
زﻣﺎن ﺧﻮد از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٤ﻣﻔﻮﺿﻪ ﯾﺎ ﻣﻔﺎوﺿﻪ :ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ھﻤﻪی اﻣﻮال ﺧﻮد ﺷﺮاﮐﺖ ﮐﺮده
و ﺷﺮﯾﮏ ھﻤﻪی اﻣﻮال ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ وﮐﯿﻞ و ﮐﻔﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده و در ﺳﻮد و
ﺿﺮر ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻨﺠﮫﯽ ،ج  ،۳ص ) ۲۹۱ﻣﺘﺮﺟﻢ .۹
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮔﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﻘﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﻢ ادا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .واز اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﻌﺬب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ آن را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ) .(١
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ھﺎ:
ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎت را ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪی آنھﺎ را در زﯾﺮ ﻣﯽآورﯾﻢ:
اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﻪی اول:

ﺧﺒﺮ آﺣﺎد در زﻣﯿﻨﻪی اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ
ً
ﻣﻄﻠﺐ را ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ در ﻓﺮوع و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﻦ ]دﻻﻟﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد[
واﺟﺐ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ از اﺧﺒﺎر آﺣﺎد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﻣﺠﺘﮫﺪان اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ دارای
ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻌﺪدی ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭽﯿﮏ از آنھﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺘﮫﺎد ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ و آﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻪ
آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻇﻦ ھﻢ ھﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺠﺘﮫﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻇﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا
اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ از زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ –
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آنھﺎ ﺿﺮری ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽزﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ – ﭘﺲ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد از ﻃﺮﯾﻖ دﻟﯿﻞ ﻇﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .(٢
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻬﻪی ﭼﻬﺎرم:

اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در اﺻﻮل دﯾﻦ و ﻋﻘﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻇﻨﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮوع دﯾﻦ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎم آﻣﺪی
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﻣﺮ ﻓﺘﻮی و ﺷﮫﺎدت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ُ
 -١اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮای رد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﯾﻪی  /۱۶۴اﻧﻌﺎم اﺳﺖَ ﴿ :و َ� تَز ُر َواز َرة  ٞو ۡز َر أ ۡخ َر ٰ
ى﴾
ِ ِ
ِ
]اﻷﻧﻌﺎم) .[۱۶۴ :ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢اﻻﺣﮑﺎم ،آﻣﺪی  ،۱۶۹/۱و ﻧﯿﺰ اﻷﺣﮑﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم اﻧﺪﻟﺴﯽ .۱۱۴/۱
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ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد )در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻓﺮوع و اﺻﻮل( در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮوع دﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻇﻨﯽ در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﻻزم داﻧﺴﺘﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻪ ﻇﻨﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﻓﺮوﻋﺎت[ و ﻗﯿﺎس ﻓﺮوع ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن ھﺮ دو ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯿﺎت ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺒﺪاد رأی
اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا راھﯽ ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﻨﯿﺎت ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﻓﺮوﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ اﻓﺮاد
ﻟﺠﺒﺎز ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﺘﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻬﻪی ﺳﻮم:

ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺨﻦ ذی اﻟﯿﺪﯾﻦ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ذواﻟﯿﺪﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی ]از اﺻﺤﺎب[ ﺗﻨﮫﺎ
ذوی اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺳﮫﻮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ در ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺷﮏ و
ﮔﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ﭼﻮن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی
اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ذواﻟﯿﺪﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮھﻢ از ﺳﺨﻦ او رﻓﻊ ﺷﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎی ﮐﻼم او ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
ھﻨﮑﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻦ ذواﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم او ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﯿﮑﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﺳﺨﻨﺎن آنھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ) .(١
اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺷﺒﻬﻪی ﭼﻬﺎرم:

از ﺳﻮی اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺎی ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دﻻﯾﻞ و
ﺣﻮادث را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اراﺋﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ داد ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻼم ذواﻟﯿﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮان آن را ﺑﻪ
ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ھﻤﺎن ﺣﺪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ آنھﺎ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﺮک
ﺧﺒﺮ واﺣﺪ از ﺟﺎﻧﺐ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﮏ در ﻣﻔﮫﻮم
ﺧﺒﺮ ،ﺗﻮھﻢ در آن ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ آنھﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .رواﯾﺖ ﻣﻐﯿﺮه در
ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﺳﮫﻢ اﻷرث ﺟﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س آﻧﺮا را رد ﮐﺮد و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻣﺎ
در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮ ﻣﻐﯿﺮه از ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد
را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و
اﻋﺘﻤﺎد او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎی ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ارث ﺑﻪ ﺟﺪه اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ .و
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺺ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن و ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺶ و ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﻮرد ان ،آن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ آن
اﻗﺮار ﻧﻤﻮد .از اﯾﻨﺮو وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ ھﻢ ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻐﯿﺮه ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪاد.
و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ھﻢ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ھﻨﮕﺎم رد ﺧﺒﺮ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ھﻢ
ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا – ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ – در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س درس و
آﻣﻮزهای ﺑﻮد ﺑﺮای اﺻﺤﺎب و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ از رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ص رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم و ﺿﺮری
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻦ
ﻗﺼﺪ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ﺗﻮ را ﻧﺪارم اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
]ﭘﺲ واﺟﺐ ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدادم[ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن
در ﻣﻮرد ھﺮ آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط
ﮐﺮدن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راھﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎ د ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻻزم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﺧﺎرج ﻧﺸﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﻦ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﻣﻔﮫﻮم ﺳﺆال و ﭘﺮﺳﺶ اﺻﺤﺎب را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از
آنھﺎ رأی آنھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦھﺎ ھﻤﮑﯽ از روی
اﺟﺘﮫﺎد در دﯾﻦ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﺑﺮای زدودن
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اﺷﺘﺒﺎه و وھﻢ و ﮔﻤﺎن از آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎم آﻣﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺧﺒﺎر ورواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ رد
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ آن را
اﻗﺘﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮوط ﺻﺤﺖ .و ﻧﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از ﻧﻮع آﺣﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن آنھﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ھﻢ رأی
ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﻣﻮرد ﺣﺠﯿﺖ ﻇﻮاھﺮ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﺗﺮک ﻇﺎھﺮ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﺗﻮﻗﻒ در آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻇﻮاھﺮ ﮐﺘﺎب و
ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﻨﺪ)  (١و ﺟﺎﯾﺰ)  (٢ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦھﺎ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ از ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ
آﺣﺎد ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﺣﺠﺖ ﺑﻮدن اﺧﺒﺎر آﺣﺎد ﺑﺮای
وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ا اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ
اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺮای او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ دارد و ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد
ﮐﺮد)  (٣ﭘﺲ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﺳﺨﻨﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ – او ﺑﯿﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ،اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮود ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮح را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ا ﺳﺖ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ وام دار اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻮارا و زﻻل ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻋﺮﺑﯽ رﺳﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻓﺼﯿﺢ و ﺷﯿﻮا ﺑﯿﺎ
ﺷﺎﻣﯿﻢ.
دﻻﯾﻞ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد:

اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /در ﮐﺘﺎب »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ«)  (٤ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺠﺖ در اﺛﺒﺎت ﺧﺒﺮ واﺣﺪ«
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﺑﺎ ﻧﺺ ﺧﺒﺮ ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﻧﺺ آن
دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺟﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ذﮐﺮ ﮐﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
 -۱ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از ﭘﺪرش،
 -١اﻷﺣﮑﺎم .۱۷۷/۱
 -٢ﻣﺜﻞ اﻣﻮر ﻋﺎرﺿﯽ از ﻗﺒﺒﻞ ،ﻧﺴﺦ ﯾﮏ آﯾﻪ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ،ﺗﻘﯿﯿﺪ و...
 -٣رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻷﺣﮑﺎم آﻣﺪی  ۷۵/۲ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻧﯿﺰ ،اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺷﺮح اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ  ۲۷۲/۲و ﺣﺎﺷﯿﻪی
آن ﺑﺎ ﺷﺮح اﻷﺳﻨﻮی ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺎج .۲۹۴/۲
 -٤اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ :ص .۴۰۱
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رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد »ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد
ﭘﺲ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و از آن آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮزﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ ﭘﺲ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای
ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ از ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﻗﻠﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد-۱ :
اﺧﻼص ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا  -۲ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  -۳ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،زﯾﺮا دﻋﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آنھﺎ را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه و ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ادا ﮔﺮدد – و ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ – دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ادای ﭼﯿﺰی دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽدھﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ان اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮاردی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺣﻼﻟﯽ
اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﯾﺎ ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ از ان اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺎﻓﻆ آن اﺳﺖ و در آن ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و رﺳﻮل اﮐﺮم ص اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻟﺰوم ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن اﺣﺘﺠﺎج ﮐﺮده اﺳﺖ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﭘﯿﺮوی از اﺟﻤﺎع آﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ.
 -۲ﺳﻔﯿﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺪر اﻟﻨﻀﺮ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ راﻓﻊ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺒﯿﻨﻢ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ
را ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﺮ ﺗﺨﺘﺶ ]ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ[ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮری از ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﮫﯽ از
ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ! آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ
ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .اﺑﻦ ﻋﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﮑﺪر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻠﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﺧﺒﺮ از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آ ﮔﺎھﯽ آنھﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﻧﺼﯽ ﻗﺮآﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎ ﺷﺪ زﯾﺮا وﺟﻮد ﻧﺺ در ﻣﻮرد آن ﺧﻮد
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺖ.
 -۳اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺮدی در ﺣﺎﻟﺖ
روزه ھﻤﺴﺮش را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ھﻤﺴﺮش را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺆال ﮐﻨﺪ او ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد ام

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﻨﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

٢١١

اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ام ﺳﻠﻤﻪ رﻓﺖ و او را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ھﻢ در ﺣﺎﻟﺖ روزه ]ھﻤﺴﺮاﻧﺶ را[ ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ .آن ﻧﺰد ھﻤﺴﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را از
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد ﻣﺮد ﺑﺪﺗﺮ ﻧﮕﺮان ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮا ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ او ﺣﻼل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﻤﺴﺮش دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﻧﺰد ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻣﻨﺰل ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ زن ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ام ﺳﻠﻤﻪ ھﻢ اﯾﺸﺎن را از ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ صﺑﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادی ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻢ آن
ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ام ﺳﻠﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را از ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﮐﺮدم و او ھﻢ ﺑﻪ ﻧﺰد
ھﻤﺴﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ وﻟﯽ او ﺑﺪﺗﺮ ﻧﮕﺮان ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای او ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص،
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و
ﺑﻪ ﺣﺪود او از ﺷﻤﺎ آ ﮔﺎه ﺗﺮم«)  (١ﻣﻦ از اﻓﺮادی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺳﻢ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
ام ﺳﻠﻤﻪ )آﯾﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ ھﻢ آن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ( دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ رواﯾﺖ ام ﺳﻠﻤﻪ از
اﯾﺸﺎن از آن اﺧﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ
دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺳﺨﻦ ﺑﺮای ﻓﺮدی
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ آن ﺳﺨﻦ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ھﻤﺴﺮش اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
 -۴اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ دﯾﻨﺎر و او از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰد آنھﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻌﺒﻪ روی ﺑﯿﺎورد ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ھﻢ روی ﺑﯿﺎورﯾﺪ« اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
 -١اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻣﺼﺤﺢ »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از زرﻗﺎﻧﯽ در ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺎء  ۹۲/۲ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺎء از ﻣﺮدی اﻧﺼﺎری رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
وﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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آنھﺎ رو ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻌﺒﻪ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﻧﺪ .اھﻞ ﻗﺒﺎ
ھﻢ از ﭘﯿﺸﺘﺎزان و ﻓﻘﯿﮫﺎن اﻧﺼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪای ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آن را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و آنھﺎ رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪای
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد را رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﻪی دﻟﯿﻠﯽ
ﻗﺎﻃﻊ ،در ﺣﺎﻟﯽ آﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﺒﻠﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش آنھﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮی
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ص
روی آوردﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ھﻢ ﺑﺮای آنھﺎ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪ و ﻓﻘﻂ
از راه ھﻤﺎن ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻮد -اﻟﺒﺘﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺻﺎدق ﺑﻮد  -ﮐﻪ از واﺟﺐ
ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺒﺮ ھﻤﺎن ﻣﺮد از ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺒﻠﻪی ﺧﻮد را
ً
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،و ﻗﻄﻌﺎ ٌ◌ اﺻﺤﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ  -إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ  -ﻣﮕﺮ ﺑﺎ
آ ﮔﺎھﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ راوی ﺻﺎدق
آن را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ .و ]ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص [ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﻤﯽ را در ﻣﻮرد
اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را
ً
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ آن ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻢ ﺟﻮاز را داﺷﺖ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ واﺟﺐ ﺑﻮد -
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آﻧﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن دارای ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدﯾﺪ،
ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد آن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﻋﻼم ﻋﺎﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎ ﯾﺎ رواﯾﺖ و
ﻧﻘﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ]ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻢ ﻣﻮارد را ﻣﻄﺮح
ﻧﻔﺮﻣﻮدهاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد از راوی ﺻﺎدق ﺣﺠﺖ اﺳﺖ .م[
 -۵اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ) :ﻣﻦ در ﺣﺎل دادن ﺷﺮاب اﻧﮕﻮر و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﻮ ﻃﻠﺤﻪ و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻦ
ُ
ﺟﺮاح و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻮدم ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰد آنھﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﺷﺮاب ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺑﻮ ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ :ای اﻧﺲ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮ و اﯾﻦ ﮐﻮزهی ﺷﺮاب را ﺑﺸﮑﻦ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻮﻧﯽ ﮐﻪ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﻨﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
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داﺷﺘﯿﻢ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ اﻧﺖھﺎی آن ﺑﻪ ﮐﻮزه ﺿﺮﺑﻪ زدم ﺗﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ« و اﯾﻦ اﺻﺤﺎب
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ و داﺷﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﺖ ﺑﺎﻻ و ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﺣﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻤﯽ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آنھﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺣﻼل اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد
آنھﺎ رﻓﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮ ﻃﻠﺤﻪ دﺳﺘﻮر داد -
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻮزهی ﺷﺮاب او ﺑﻮد  -ﺗﺎ ﮐﻮزه را ﺑﺸﮑﻨﺪ ،و ﻧﻪ او ﻧﻪ
ھﯿﭽﮑﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﮕﻔﺖ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را دﯾﺪار ﻧﮑﻨﯿﻢ ھﺮ
ﭼﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﻋﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻼل
ﺑﻮدن ﺷﺮاب ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ .و اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺻﺮاف ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﻼﻟﯽ را ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ]اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ آنھﺎ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮری
ﮐﻮزهی ﺷﺮاب را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ .م[ و ﻃﻮری ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎﻣﮏ
ﻣﯽدھﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ اﮔﺮ ﻣﯽدﯾﺪ آنھﺎ
)اﺻﺤﺎب( ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﭼﯿﺰی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﺪارد
ً
ﺣﺘﻤﺎ آﻧﺎن را از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد) .(١
 -۶ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻓﺮدی دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺷﺐ را ھﻤﺮاه زﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش او را ﺑﻪ زﻧﺎ
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ]و ﮔﻔﺖ[ »اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﺎ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد او را رﺟﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻢ« ﭘﺲ زن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺰ او را
رﺟﻢ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﻔﯿﺎن از زھﺮی از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۷ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از اﺑﻦ اﻟﮫﺎد از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻠﻤﻪ از ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺰرﻗﯽ از
ﻣﺎدرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در »ﻣﻨﯽ« ﺑﻮدﯾﻢ در آن ھﻨﮕﺎم
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ روزھﺎ
ھﻨﮕﺎم ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن اﺳﺖ ﭘﺲ ھﯿﭽﯿﮏ از آنھﺎ روزه ﻧﮕﯿﺮد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
 -١اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ واﺣﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺗﺮک آن ﺑﺮای
آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻧﺰد آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آنھﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﺪ ﯾﮏ ﻓﺮض و واﺟﺐ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ را آن ھﻢ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز
ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،و از راه ﺧﺒﺮی ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل و رد آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮐﯿﺮﯾﻢ ﺧﺒﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺨﺶ و ﻗﻄﻌﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﻀﺮت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮش ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد« و وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮدی ﺻﺎدق را
ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻧﮫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
آنھﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ].ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد .م[ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺠﺎج ﻓﺮاواﻧﯽ ھﻤﺮاه
اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ از ﻣﯿﺎن
آنھﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﺑﻼغ ﻧﮫﯽ ﺧﻮد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ
او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺻﺎدق ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ :و ﺑﺮای اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ھﻢ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺻﺤﺎﺑﺶ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻓﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﺑﺮای اﺑﻼغ
اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﮫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ھﻢ ﻋﺼﺮ
اﯾﺸﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺸﺎن وھﻢ از ﺧﺒﺮ ﺟﻤﻌﯽ اﻓﺮاد ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد.
 -۸ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﻤﺮ وﺑﻦ دﯾﻨﺎر از ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان از داﯾﻪی او ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺒﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ )ﻣﺎ در ﻋﺮﻓﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮﯾﺶ )ﻣﻮﻗﻒ)  ((١ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و ﻣﺎ را از ﻣﻮﻗﻒ اﻣﺎم ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﯽﺷﺎﺧﺖ(
ﭘﺲ در آن ھﻨﮕﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی
رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻋﺒﺎدات ﺧﻮد را اداﻣﻪ
دھﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ را از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﯾﺪ ]و ﺑﺮ ﺳﻨﺖ
او ھﺴﺘﯿﺪ.م[.
 -۹ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺳﺎل  ۹ھﺠﺮت ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ اﻟﺤﺎج ھﻤﺮاه
ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و
اﯾﺸﺎن ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ را ﺑﺮ اﯾﺸﺎان اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد و دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آنھﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر آنھﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮد.
 -١ﻣﺤﻞ اﯾﺴﺘﺎدن ھﺮ ﮔﺮوه از ﺣﺎﺟﯿﺎن را ﻣﻮﻗﻒ ﮔﻮﯾﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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 -۱۰و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻧﮫﻢ ھﺠﺮت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در روز
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ] ۹ذی اﻟﺤﺠﻪ[ و در ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺟﯿﺎن آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ )ﺑﺮاءه(
را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺮار داد و ﭘﯿﻤﺎنھﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ را ﻣﻠﻐﯽ
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ]ﺟﺰ آن ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در آﯾﺎت ﺳﻮرهی ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪهاﻧﺪ .م[ و
ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ ﻗﺮار داد ]ﭼﮫﺎر ﻣﺎه[ و آنھﺎ را از اﻣﻮری ﮐﻪ ﻗﺮان و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮد ،و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ در ﻧﺰد اھﻞ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ
ﻓﻀﯿﻠﺖ و دﯾﻨﺪاری و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺪو و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .وﻟﯽ از ﻣﯿﺎن ھﻤﺎن ﺣﺎﺟﯿﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ آنھﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع اﻣﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن
آن ﻓﺮد ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 -۱۱ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮐﺎرﮔﺬاراﻧﯽ را ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺎﻣﯽ آنھﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی آن ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ را
ً
ﻧﻤﯽداﻧﻢ] ،ﻣﺜﻼ[ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ،وزﺑﺮﻗﺎق ﺑﻦ ﺑﺪر و اﺑﻦ ﻧﻮﯾﺮه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺼﺪﯾﻖ آنھﺎ از ﺟﺎﻧﺐ اﻗﻮاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،و ھﯿﺄﺗﯽ
ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن در ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﻨﺪ و اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص را ﺑﺮای
ﺗﻌﻠﯿﻢ آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ رواﻧﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر
داد ھﻤﺮاه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺑﺠﻨﮕﺪ و واﺟﺒﺎت اﻟﮫﯽ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎذ و
اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ او آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ وﻻﯾﺖ داﺷﺖ واﺟﺒﺎت اﻟﮫﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ،و از
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮدی را ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺗﻮ در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و اﯾﻦ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ و آﻧﮕﺎه آن را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﮕﯿﺮی ،و ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎده
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن آن ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ آنھﺎ را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهای و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺑﻮده ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺠﺖ داﻧﺴﺘﻪ ای.
 -۱۲ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﺮﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد
ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد] ،ﻣﺜﻼ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻗﺘﯽ ﺳﭙﺎه ﻣﺆﺗﻪ را ﻓﺮﺳﺘﺎد زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺣﺎرﺛﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ زﯾﺪ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اﮔﺮ او ھﻢ ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ را
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،و اﺑﻦ أﻧﯿﺲ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ در رأس ﯾﮏ ﺳﺮﯾﻪ رواﻧﻪ ﮐﺮد ،و ﺗﻤﺎم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﺮﯾﻪھﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﺸﺎن دارای ﺣﮑﻢ ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ
ﺑﻮد ﮐﺴﯿﮑﻪ دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ،او را دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ھﺮ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ
ﻧﻤﻮدن ﺣﻼل و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮد ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ھﺮ واﻟﯽ و ﺳﺮﯾﻪای ﮐﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﺮد و اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﺰﻣﺎن دو واﻟﯽ
ﯾﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
 -۱۳و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﯾﮏ زﻣﺎن دوازده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺳﻮی دوازده ﭘﺎدﺷﺎه رواﻧﻪ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،و در دﻋﻮت
ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ،
ﺑﺴﻮی ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دﻻﯾﻠﯽ ]ﻣﺜﻞ ﻣﮫﺮ اﯾﺸﺎن و [...ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را اﯾﺸﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ درج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﺎھﯽ در ﻣﻮرد آنھﺎ ]ﺳﻔﯿﺮان[ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽداد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮاﻣﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺣﯿﻪ
را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎدهی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ او ﻻزم ﺑﻮد ﮐﺴﺐ آ ﮔﺎھﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ  -ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
او را ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮدﯾﺶ را ]ﭘﺎدﺷﺎه[ در ﻣﻮرد ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﻢ واﺟﺐ ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪش
ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺷﺪ در آن ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 -۱۴ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ دﺳﺘﻮراﺗﺶ را ﺑﺮای واﻟﯿﺎن ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﻣﺎ
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﯿﭽﯿﮏ از آنھﺎ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ً
ﻓﺮﺳﺘﺎدهای را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮد ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ]ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد[ در
ً
ﭘﯽ ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ او را ﺻﺎدق ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ ،و اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ]ھﻨﮕﺎم اﺑﻼغ[ در ﻧﺎﻣﻪ دﭼﺎر
ﺷﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﻮد ]ﻓﺮد ﯾﺎ ﻗﻮم[ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺗﺮدﯾﺪ دارد ،ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ.
 -۱۵و ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺧﻠﻔﺎ و ﮐﺎر ﮔﺰاران ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،ﻗﺎﺿﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و
اﻣﺎم ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ھﻢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺷﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ھﻢ ﺷﻮراﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ رأی
ﺑﺪھﻨﺪ ]و آنھﺎ ھﻢ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ھﻢ[ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن را ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
] -۱۶و ﺑﺎز ﻣﯽﺗﻮان[ ﮔﻔﺖ :واﻟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرهی آنھﺎ ھﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ،و آنھﺎ ﺣﺪود را ھﻢ اﻗﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از آنھﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ دﺳﺘﻮراﺗﺸﺎن را اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﻞ و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ در آﻧﭽﻪ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﻦ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﮫﺎدت و ﺑﻮدن ﺧﺒﺮ و رواﯾﺖ و دادن ﺣﮑﻢ و داوری ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد
دارد ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدی و ﺿﺮر دﯾﮕﺮی دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ وﺟﻮد دﻟﯿﻞ
و ﺑﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﻃﺮف دﻋﻮا
ﭘﯿﺶ ﻗﺎﺿﯽ ،و او ھﻢ در ﻣﻮرد آن ﺣﮑﻤﺶ را ﺻﺎدر و اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻨﻪ ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﻪ ﻓﺮد رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام آن ﻣﻠﺘﺰم
ﺷﻮد] .ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ .م[.
دادن ﺷﮫﺎدت در ﻧﺰد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻠﯿﺖ ان را ﻧﺪارد  -ﺧﻮاه ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 و ﺷﮫﺎدت او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮی ھﻤﺮاه او ﺑﺎ ﺷﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮراﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺷﮫﺎدت دھﺪ از او ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ادای ﺷﮫﺎدت ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺿﯽ ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﺷﺎھﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮد
ﻃﺒﻖ ﺷﮫﺎدت او ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
 -۱۷ﺳﻔﯿﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در دﯾﻪ اﻧﮕﺸﺖ اﺑﮫﺎم ]ﮐﻨﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ[ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺘﺮ
و در اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻨﺎر آن ]ﺳﺒﺎﺑﻪ[ ﺑﻪ ده ﺷﺘﺮ و در اﻧﮕﺸﺖ وﺳﻂ ﺑﺎز ﺑﻪ ده ﺷﺘﺮ و
در اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺎﺗﻢ ]ﮐﻨﺎر اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ[ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﺮ و در ﻣﻮرد اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ
]ﺧﻨﺼﺮ[ ﺑﻪ دادن ﺷﺶ ﺗﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  -واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ  -از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ س ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻘﺪار دﯾﻪی ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺘﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و دﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ دارای ﭘﻨﺞ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎراﯾﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ھﺮ
ﮐﺪام دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ
ھﺮ ﮐﺪام از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻒ دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻪی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و
اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﻪھﺎ ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
آل ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :دﯾﻪی ھﺮ
ﮐﺪام از اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ده ﺷﺘﺮ اﺳﺖ« ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ رأی اول ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﮐﺘﺎب آل ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ  -ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای
آنھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر دارای دو دﻻﻟﺖ اﺳﺖ-۱ :ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ -۲ﺣﺪﯾﺚ وﻗﺘﯽ ﭘﺬرﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻪ أﺋﻤﻪی ﻣﺬاھﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ
]ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدن دﯾﻪی اﻧﮕﺸﺘﺎن.م[ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از أﺋﻤﻪ ھﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ً
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن دﯾﻪی اﻧﮕﺸﺘﺎن[ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﯽ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ھﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻤﺮ س
در ﻣﯿﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ]ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن
دﯾﻪی اﻧﮕﺸﺘﺎن[ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﯾﺎد آور ﻧﺸﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ
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ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س وﺟﻮد دارد ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ]ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ[ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺣﺪﯾﺚ
ً
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دﯾﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺘﻤﺎ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  -إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ  -ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮای ﺧﺪا و ادای واﺟﺐ و ﻋﻠﻢ و آﮔﺎھﯽ زﯾﺎد اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ ﺧﻼف
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺮوی از ﺧﺪا ھﻢ در ﮔﺮو ﭘﯿﺮو از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪاﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻋﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه داده اﺳﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم آن وﻗﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﮔﺮ آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی دﻟﯿﻞ ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ دارد ،ﯾﮏ :ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺘﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮ و رأی ﺧﻮد را اﺑﺮاز
ﻣﯽﮐﺮد ،دوم :اﮔﺮ ﺳﻨﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ واﺟﺐ ﺑﻮد ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ] ،و اﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ[ زﯾﺮا ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﻨﺘﯽ ]ﺣﺪﯾﺜﯽ[
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ آن را ﺗﺮک ﻧﻤﺎ ﯾﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ]ﺳﻨﺖ[ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .و داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ
ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ]ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه[ را ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -۱۸ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﺳﻔﯿﺎن از ھﺮ زھﺮی از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ س ﻣﯽﮔﻔﺖ» :دﯾﻪی ﻣﺮد ﺑﺮای ﻋﺎﻗﻠﻪی)  (١اوﺳﺖ و زن از دﯾﻪی ھﻤﺴﺮش
ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد« .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎﻣﻪای را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن أﺷﯿﻢ ﺿﺒﺎﺑﯽ از دﯾﻪی ھﻤﺴﺮش ارث ﺑﺒﺮد ﭘﺲ
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از رأی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ« و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم )اﯾﻦ ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮد و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ
ً
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد() .(٢

 -١ﻋﺎﻗﻠﻪ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎﻟﻎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی از ﻃﺮف ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻋﺎﻗﻞ و ﮔﺸﺎد دﺳﺖ و ﻣﺎل دار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﻪ ،ج  ،۳ص .۱۹۷۰ﻣﺘﺮﺟﻢ.
 -٢اﻻﻟﻢ .۷۷/۶
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۱۹ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﻤﺮ وﺑﻦ دﯾﻨﺎر و اﺑﻦ ﻃﺎووس از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ س
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ درﻣﻮرد دﯾﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ« ﺣﻤﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﻦ دو ﺟﺎرﯾﻪ ﺧﻮد
ﺑﻮدم در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از آنھﺎ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮرد ]وﺳﯿﻠﻪی ﭘﮫﻦ ﮐﺮدن
ﺧﻤﯿﺮ[ زد و در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮدهای را ﺳﻘﻂ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﺮای دادن دﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻏﺮه)  (١ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ:
ً
»اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدم« و ﯾﺎ ﮔﻔﺖ:
ً
»ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ رأی ﺑﺪھﯿﻢ« ]و ﻗﺒﻼ ھﻢ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ[ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﺿﺤﺎک ﺷﻨﯿﺪ از ﻗﻀﺎوﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس رإی ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺟﻨﯿﻦ ھﻢ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ
اﯾﻦ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ ﻏﺒﺮ از آن رأی ﻣﯽدادم ﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ اﯾﻦ رأی را دھﯿﻢ ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
 واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ  -در ﺳﻨﺖ دﯾﻪی ﻧﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺟﻨﯿﻦ ھﻢ اﮔﺮ]دارای ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و ﻋﻼﯾﻢ ﻇﺎھﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ[ دﯾﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده دارای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ دﯾﻪای ﻧﺪارد ،ﭘﺲ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س از ﺣﮑﻢ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ص آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺷﺪ و در درون ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﯿﺮوی از رأی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ
رأی ﺧﻮد ﺑﻮد ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺖ ،و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای دارای رأی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا
وﻗﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و رأی ﺧﻮﯾﺶ را رھﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ھﺮ
ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم را ھﻢ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲۰اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب از ﺳﺎﻟﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﮐﻪ» :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ« اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺎم اﺳﺖ
 -١ﻏﺮه :ﺷﻌﺒﯽ و ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻏﺮه ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ رواﯾﺖ داوود و
ﺷﺎﺋﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ،ج  ،۴ص  .۱۹۸۲ﻣﺘﺮﺟﻢ.
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﻃﺎﻋﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۲۱اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و او از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س
از ﻣﺠﻮس ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻢ؟« ﭘﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﮔﻔﺖ :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا صﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ُ َ
) ُ ُ (١
اﻫﻞ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد »ھﻤﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ آنھﺎ رﻓﺘﺎر ﮔﻨﯿﺪ« »ﺳﻨﻮا ِﺑ ِﻬﻢ ﺳﻨﻪ ِ
الﻜﺘﺎب« ]ﻧﯿﺰ[ ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :او از ﺑﺠﺎﻟﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ
ِ

ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺟﺰﯾﻪ را از ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف او را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﺰﯾﻪ را از
ً
ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ھﺠﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﯾﺎد آوری ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ
ً
آﻧﭽﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻞ ﯾﺎ
ﻣﺸﮫﻮر از ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ار ﻋﻠﻤﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ
را ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﯾﻘﯿﻦ دارد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ذﮐﺮ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﭙﺲ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻋﺒﯿﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ را در ﻣﻮرد ﻣﺠﻮس ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺣﺎﺗﻠﯿﮑﻪ ﺧﺒﺮ را از
آنھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ آﯾﻪی ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد«.
َ
ُ َ
َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ َ َّ ٰ ُ ۡ ُ ْ ۡ َ َ
ٱ� ۡز َ�ة عن يَ ٖد َوه ۡم �ٰغِ ُرون﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ) .[۲۹ :از
﴿مِن ٱ�ِين أوتوا ٱلكِ�ب ح� �عطوا ِ
اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ )اﺳﻼم را ﮔﺮدن ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ( ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺟﺰﯾﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮآن
ھﻢ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ دﺳﺘﻮرات رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آنھﺎ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ وﻟﯽ آنھﺎ
را از ﮐﻔﺎر ﻏﯿﺮ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺲ ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﺨﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد ،و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺠﺎﻟﻪ را ﺣﻀﺮت
ﻋﻤﺮ س از ﻣﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮای واﻟﯿﺎن او ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ً
 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﻄﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و دار ﻗﻄﻨﯽ ھﻢ ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ
آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ رﺟﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪی ھﻢ دارد
ﺑﺎﻟﻤﺠﻮس ﺳﻨﻪ اھﻞ ﮐﺘﺎب« و اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ
ﮐﻪ آن را ﻃﺒﺮاﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻼء ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻟﻔﻆ » ُﺳﻨﻮا
ِ
در اﻻﻣﻮال آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اه .ﺣﺎﺷﯿﻪی اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ،ص .۴۳۰
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻮد.
و در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺮا در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺧﺒﺮی را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ]ﺣﺪﯾﺚ[ دﯾﮑﺮی را ﺑﺮای ﺻﺤﺖ آن ﺑﯿﺎورد و  -اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻗﺼﻪی اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی  -و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﺎﺳﺦ
داده اﺳﺖ:
 -۱اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﮫﻮم رواﯾﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن
 -۲ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از راوی ﺧﺒﺮ
 -۳ﻋﺎدل ﻧﺒﻮدن راوی
و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺒﺮ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﯿﻮهی ]وﺟﻪ[ اول
ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ و اﻣﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻪ اﺳﺘﺪاﻻل ﮐﺮده» :اﻣﺎ ای اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﻦ ﺗﻮرا ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ را از ﺧﻮدش ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ« ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
ﺧﻮد ]اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ[ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ص دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ رواﯾﺖ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد وﻟﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
]ﺑﺪون دﻟﯿﻞ[ آن را رد ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اداﻣﻪی ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻮرد ادﻟﻪی
ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -۲۲و در ﻗﺮان ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺼﺪﯾﻖ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑﻪ
َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ ً َ َ
وحا إ ِ ٰ� ق ۡو ِمهِۦ﴾ ]ﻧﻮح .[۱ :ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِ�ا أرسلنا ن
ﻧﻮح را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ آﯾﺎﺗﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ ﭼﻮن اﺑﺮاھﯿﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،
ُ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ( ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﻮام و
ھﻮد ،ﺻﺎﻟﺢ ،ﺷﻌﯿﺐ ،ﻟﻮط و ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻮات ِ
ﻣﻠﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ھﻤﮕﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﻗﺎﻣﻪی
ﺣﺠﺖ ﻣﯽﺷﻮد .و آﯾﻪی ﯾﺲ ۱۳/را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ ۡ َ ُ َّ َ ً َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ
ۡ ٓ َ ۡ ُ َ
ب ٱلق ۡر َ�ةِ إِذ َجا َءها ٱل ُم ۡر َسلون] ﴾١٣ﯾﺲ) .[۱۳ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(
ٱ�ب لهم مث� أص�
﴿و ِ
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮫﺮ )اﻧﻄﺎﮐﯿﻪ( را ﻣﺜﺎل ﺑﺰن وﻗﺘﯽ ﻓﺮاﺳﺘﺎدﮔﺎن )ﺧﺪا( ﺑﻪ
ﺳﻮی آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ .و روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آنھﺎ ]اﻗﻮام[ ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮای
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ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ
رﺳﺎﻟﺘﺸﺎن ﻣﻮھﺒﺖھﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
 -۲۳اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮه از ﻋﻤﻪاش زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﮐﻌﺐ
ُ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ ﻓﺮﯾﻌﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﻨﺎن ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ» :ﺑﻪ ﻧﺰد
ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮادهاش در ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺑﻨﯽ ﺧﺪره ﺑﺮﮔﺮدد
ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮدهھﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪﺗﺎ در
ﻣﻨﻄﻘﻪی »ﻃﺮف ُ
اﻟﻘﺪوم« ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺆال
ﮐﺮدم آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮﮔﺮدم ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻮن ھﻤﺴﺮم در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،ﺑﺮﮔﺮد ﭘﺲ
ﻣﻦ ھﻢ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﯿﺪم] ،ﭘﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ[ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺮا ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ )ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮﮔﺮدم( ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﻔﺖ» :ﮐﯿﻒ ﻗﻠﺖ« ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ھﻢ داﺳﺘﺎن ﺷﻮھﺮم راﺑﺮای
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :أﻣﻜﺜﯽ ﰲ ﺑﻴﺘﻚ ﺣﺘﯽ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻜﺘﺎب أﺟﻠﻪ« در ﺧﺎﻧﻪ ات ﺑﻤﺎن

ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﺪهای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد.

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺪت ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده روز را ﮔﺬراﻧﺪم ،ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺴﯿﮑﻪ را ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﻦ ھﻢ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﮑﻢ داد)  .(١ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و
ﻋﻠﻢ زﯾﺎدی داﺷﺖ ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺘﯽ زﻧﯽ ،در ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﺗﻔﺎوت ﻧﻨﻤﻮد.
 -۲۴ﻣﺴﻠﻢ )ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﺪ زﻧﮕﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﮑﻪ( از اﺑﻦ ﺟﺮع رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺴﻦ
ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از ﻃﺎووس رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻮدم ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻓﺘﻮا دادهای ﮐﻪ زن ﺣﺎﯾﺾ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دوران ﺣﯿﺾ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا را ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ] :ﻓﺮض ﮐﻦ[ ﻧﻪ اﯾﻦ
ﻓﺘﻮا را ﻧﺪادهام ﭘﺲ از ﻓﻼن زن اﻧﺼﺎری ﺑﭙﺮس ﮐﻪ :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺒﻪ او در ﻣﻮرد
 -١اﺑﻮ داوود و ﺗﺮﻣﺬی و ﻧﺴﺎﺋﯽ ،ھﻤﮕﯽ از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺦ او زھﺮی از او رواﯾﺖ ﮐﺮده،
و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اه .ص  ۴۳۹ﺣﺎﺷﯿﻪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻮر داده ا ﺳﺖ؟ ]زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺲ از ﺳﺆال از آن زن.م[ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ً
و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ) .(١
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ زن ﺣﺎﺋﺾ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪی
ﮐﻌﺒﻪ را ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوران ﻗﺎﻋﺪه ﮐﯿﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .و زﻧﺎن ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺎﯾﺾ در
ﻧﻈﺮ او ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻃﻮاف آنھﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺘﻮا داد ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ زﻧﯽ او را از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد
 ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺟﺎزهی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ .زﯾﺪ زن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد ودﯾﺪﻻزم اﺳﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رأی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺮدد ،ﭘﺲ ]ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ[ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮای دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رأی آن زن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
 -۲۵ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﻤﺮو از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ
»ﻧﻮف ﺑﮑﺎﻟﯽ«)  (٢ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻀﺮ ﺑﻮده ،ھﻤﺎن ﻣﻮﺳﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻨﺐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :آن دﺷﻤﻦ ﺧﺪا
دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صﺑﺮای
ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد و
دﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻀﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ) .(٣
ﭘﺲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺎ آن ھﻤﻪ آ ﮔﺎھﯽ و ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺒﺮ اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ از رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺒﺮ اﺑﯽ
ﺑﻦ ﮐﻌﺐ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﻻﻟﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ھﻤﺎن ھﻤﺮاه و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻀﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۲۶ﻣﺴﻠﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ از اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻃﺎووس ﺑﺮای او
)اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ( ﻧﻘﻞ ﮐﺮد» :در ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ از او
 -١اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم در ﻣﺴﻨﺪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺷﯿﺨﺎن ]ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری[ وﻏﯿﺮه از
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس دﺳﺘﻮر داد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ در زﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ وزﻧﺎن ﺣﺎﯾﺾ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اه .ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ص.۴۴۱
 -٢ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ھﻤﺴﺮ ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﺑﻮد و داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ از او رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺰو ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و از
ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺣﻤﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلھﺎی  ۹۰ﺗﺎ ۱۰۰
وﻓﺎت ﮐﺮد .ﺣﺎﺷﯿﻪی »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« ص .۴۴۲
 -٣ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﻨﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺳﺆال ﮐﺮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻢ او را از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮد ،ﻃﺎووس ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻢ »ﻣﻦ آن دو رﮐﻌﺖ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ)  :(١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما َ� َن ل ُِم ۡؤمِن َو َ� ُم ۡؤمِنَة إ َذا قَ َ� َّ ُ
ٱ�
ٍ ِ
ٖ
َ
َ َ ُ ُُ ٓ َ ۡ ً َ َ ُ َ َُ ُ ۡ
َّ َ َ َ ُ َُ
و�ۥ َ� َقدۡ
ۡ
ٱ� َ َ
ورسو�ۥ أمرا أن ي�ون لهم
ِ�ةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡمۗ َو َمن َ�ع ِص ٱ� ورس
َض َّل َض َ� ٰ ٗ� ُّمب ٗ
ينا] ﴾٣٦اﻷﺣﺰاب .[۳۶ :ﯾﻌﻨﯽ :ھﯿﭻ ﻣﺮد و زن ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و
ِ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش داوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ )و آن را ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ و ارادهی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ارادهی ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺎﺷﺪ( ھﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ از
ً
دﺳﺘﻮر ﺧﺪاو ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از راه ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﺮای ﻃﺎووس ﻧﻘﻞ ﮐﺮد
ﺑﺮ او اﻗﺎﻣﻪی ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﻪای ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺣﮑﻢ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺎووس ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صآ ﮔﺎه ﺷﺪ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ او ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهای و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ] .در ﻧﻘﻞ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﻣﻔﮫﻮم آن[.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ) :ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎووس اﯾﻦ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭼﻮن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﺨﻨﯽ را ]ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ[ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ در
ً
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺒﻼ او را از ﺧﻮاﻧﺪن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﻃﺎووس ھﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آن دو رﮐﻌﺖ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﮫﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو رﮐﻌﺖ ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد(.
 -۲۷ﺳﻔﯿﺎن از ﻋﻤﺮو و او از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ روا ﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮه
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ھﻢ در آن ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ راﻓﻊ )او ﭘﺴﺮ ﺧﺪﯾﺞ اﺳﺖ(

) (٢

اﻇﮫﺎر داﺷﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮫﯽ
 -١ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،اﺑﻦ ھﺮدوﯾﻪ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﺎ
اﺧﺘﺼﺎر آوردهاﻧﺪ .اه .ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ص.۴۴۷
 -٢ﻣﺨﺎﺑﺮه :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻋﻘﺪ ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻪ وی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم زراﻋﺖ در
زﻣﯿﻦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن ﺑﭙﺮدازذ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﺎن آن دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ
ﻋﮫﺪ ﺑﺬر ھﻢ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻨﺠﮫﯽ ،ج  ،۳ص )۲۶۰ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از آن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ« اﻣﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ آن را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺴﺖ و از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ از ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد
دﯾﮕﺮ روش ﻣﺨﺎﺑﺮه را ﮐﺎھﺶ داد ،ﭼﻮن آن ﻓﺮد ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﺒﻮد ]ﺑﻪ
دروغ ،ﺛﻘﻪ ﻧﺒﻮدن و [...و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻢ رأی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ» :ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﯿﺐ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮐﻨﻮن
ھﻢ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ« و در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﭽﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ص اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺳﺒﺐ
ﺑﯽارزش ﺷﺪن ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻮد.
 -۲۸اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /از زﯾﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﺴﺮ
اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﮐﻮزه آﺑﯽ از ﻃﻼ و ﯾﺎ ﮐﻮزهای ﺑﺮگ دار را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮزﻧﺶ
ﻓﺮوﺧﺖ .ﭘﺲ اﺑﻮ رداء ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ«
ﺳﭙﺲ اﺑﻮ در داء ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﻌﺬور ﻣﯽدارد؟ ﻣﻦ ار
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﺶ دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورم .،وﻟﯽ او ﺣﺮف ﺧﻮد را ﻣﯽزﻧﺪ! ﻣﻦ
در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻢ)  .(١ﭘﺲ اﺑﻮرداء ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻼم
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ او اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد .اﺑﻮ رداء ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در آن ﺑﻮد را ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد.
 -۲۹ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﭘﺲ
ﮐﻼﻣﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،آن ﻓﺮد ھﻢ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای او رواﯾﺖ ﮐﺮد ،ﭘﺲ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ وﺗﻮ را
ھﺮﮔﺰ در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻧﺪھﺪ.
ً
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎﻻ آن ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎ
 -١اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﮫﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ أﺳﻨﺎد آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،،ﭘﺲ از ﻣﻨﻔﺮدات ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .اه .ﺣﺎﺷﯿﻪی »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« ص .۴۴۶
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ﻧﺎراﺣﺘﯽ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﺮده از اﯾﻦ رو آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﺒﺮی ھﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رواﯾﺖ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺧﺒﺮ آن ﻣﺮد دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد:
ً
»اول :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ رواﯾﺖ او واﻗﻌﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ رواﯾﺖ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دوم :اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
 -۳۰ﻓﺮدی ﮐﻪ رواﯾﺖ او ﺟﺎی اﺑﮫﺎم ﻧﯿﺴﺖ از اﺑﻦ اﺑﯽ ذﺋﺐ از ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﺧﻔﺎف
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪم و از ﮐﺎر او ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮدم ،ﺳﭙﺲ
در او ﻋﯿﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﺻﺎﺣﺐ او ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻢ و ﺳﻮد آن
را ھﻢ ﺑﻪ او ﺑﺪھﻢ .در آن ھﻨﮕﺎم ﻋﺮوه آﻣﺪ و ﻣﻦ او را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮدم،
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺎم ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣﯽروم و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺑﺮده ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮده را
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ]،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ[ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ
ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ رﻓﺘﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻋﺮوه از ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ زود ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ در
ﻗﻀﺎوﺗﻢ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ دادن ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﻮ ﺳﻨﺘﯽ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص
را ﺑﺮاﯾﻢ آوردی و ﻣﻦ ھﻢ ﺣﮑﻢ ﻋﻤﺮ )ﺧﻮدش( را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺣﮑﻢ رﺳﻮل
ﺧﺪا را اﺟﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻋﺮوه ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ھﻢ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺣﮑﻢ داد ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺮده را از ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدم ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم) .(١
 -۳۱ﻓﺮدی ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ او را ﻣﺘﮫﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ[ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ[ از
اﺑﻦ اﺑﯽ ذﺋﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﻗﻀﯿﻪای ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدی رای داد ،ﻣﻦ ھﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮐﻪ ﺧﻼف ﻗﻀﺎوت او ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻪ رﺑﯿﻌﻪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﭘﺴﺮ اﺑﯽ ذﺋﺐ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم] ،ﺛﻘﻪ اﺳﺖ[
ﻗﻀﯿﻪای را ﺑﺮاﯾﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد ،رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
 -١در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ ﺳﺨﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد ﮐﻪ آن را در ﺣﺎﺷﯿﻪی »اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ« ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ص .۴۴۹
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ﺗﻮ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدﯾﻮ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﮕﻔﺘﺎ! دﺳﺘﻮر ﺧﻮدم را اﺟﺮا
ﮐﻨﻢ و دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮم؟ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ام ﺳﻌﺪ
]ﺧﻮدش[ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻢ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر
داد ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﻗﻀﺎوﺗﺶ ﺑﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﭘﺲ آن را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
آن ﻣﺮد ﺣﮑﻢ داد.
 -۳۲اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎک ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺷﮫﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ اﺑﯽ ذﺋﺐ از ﻣﻘﺒﺮی از اﺑﯽ ﺷﺮﯾﺢ ﮐﻌﺒﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ُ
در ﺳﺎل ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻛﻪ ﻗﻴﺘﻞ ﻓﻬﻮ ﺨﺑ� اﻨﻟﻈﺮ�ﻦ :إن أﺣﺐ أﺧﺬ
َ ُ َ َ
َ
اﻟﻌﻘﻞ و�ن أﺣﺐ ﻓﻠﻪ اﻟﻔﻮد« ﯾﻌﻨﯽ» :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهای داﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از

اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ داﻧﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ« :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻪی او را ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺗﻞ را ﻗﺼﺎص ﮐﻨﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ذﺋﺐ ﮔﻔﺘﻢ :ای اﺑﻮ
ﺣﺎرث آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮی؟ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪام زد و ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و از
ﻣﻦ ﻧﺎﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ آﯾﺎ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
آن را ﺑﺸﻨﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﻣﯿﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ،
ﻣﺮدم را ﺑﺎ او و و ﺑﺎ ﺗﻼﺷﺶ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و اﺣﮑﺎم ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ را از زﺑﺎن او
ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟﺐ اﺳﺖ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﻮاری ،ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راه ﮔﺮﯾﺰی ﺑﺮای
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺪارد .ﮔﻔﺖ :از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻦ از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮدم ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ »ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد،
اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
 -۳۳و راه ﺳﻠﻒ ﻣﺎ و ﻗﺮنھﺎی ﭘﺲ از آنھﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه دﯾﺪهاﯾﻢ
از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ]ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ[ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﻋﻠﻤﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺳﻌﯿﺪ را
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد
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ﻗﺘﺮف)  (١ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺛﺎ ﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪﯾﺚ او
ﺳﻨﺘﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از آﻧﺪو رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﺮوه را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻋﺎﯾﺸﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮدو ﺑﮫﺮهی ]ﺑﺮده[ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ ﺑﺮده ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .اﯾﻦ رواﯾﺖ ھﻢ ﺳﻨﺘﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻋﺎﯾﺸﻪل اﺣﺎدﯾﺚ
زﯾﺎدی را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﻋﺮوه[ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻼل و ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮاﯾﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮد و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ،ﭘﺲ رواﯾﺖ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎری از ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ از ﭘﺪرش از ﻋﻤﺮ ،و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦھﺎ رواﯾﺘﯽ از ﻋﻤﺮ س
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص ﺑﺮاﯾﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ﻣﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮد (.و رواﯾﺖ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺴﺮان ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﻦ ﺟﺎرﯾﻪ ،از ﺧﻨﺴﺎء دﺧﺘﺮ ﺧﺪام از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رواﯾﺖ اﯾﻦ
زن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از اﺳﺎﻗﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ُ
ُ
َ
الﺎﻜﻓﺮ« »ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮐﺎﻓﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد« ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻤﺴﻠﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﻳَﺮث اﻟـ
را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺮدم ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺘﯽ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ از ﺟﺎﺑﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و از
ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ راﻓﻊ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﺳﻨﺘﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
 -١ﺑﯿﻌﯽ اﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ و ﺛﻤﻦ )ﻗﯿﻤﺖ( در آن از ﺟﻨﺲ ﻧﻘﻮد اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﯿﻊ ﻧﻘﺪﺑﻪ ﻧﻘﺪ
اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﻘﻪ اﻟﻨﺘﮫﯽ ج  ،۳ص ) ،۱۰۸ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ و ﯾﺰﯾﺪ
ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ زﮐﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﻌﻪ ﺑﻦ رﮐﺎﻧﻪ ،و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺠﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﯾﺰﯾﺪ ،و ﭘﺪر
ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ و ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،و ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮف ،و ﻣﺼﻌﺐ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،و
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻗﺘﺎده ،و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﺴﺎر و ﻋﻄﺎء ﺑﻦ
ﯾﺴﺎر و ﻏﯿﺮ آنھﺎ از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ھﻤﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺮدی
از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺮدی از آنھﺎ از ﯾﮑﯽ از
اﺻﺤﺎب ،و او ھﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻨﺘﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻋﻄﺎء ،ﻃﺎووس ،ﻣﺠﺎھﺪ ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻣﻠﯿﮑﻪ ،ﻋﮑﺮﻣﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﯾﺰﯾﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﺎه ،و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﻤﺎر و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﮑﻪ] ،از ھﻤﺪﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ[ و
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ وھﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ در ﯾﻤﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﮑﺤﻮل در ﺷﺎم ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻏﻨﻢ ،و ﺣﺴﻦ ]ﺑﺼﺮی[ و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ،و أﺳﻮد و ﻋﻠﻘﻤﻪ ،و ﺷﻌﺒﯽ در ﮐﻮﻓﻪ ،و ﻣﺤﺪﺛﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻤﮕﯽ از ﺣﺪﯾﺚ واﺣﺪی ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻓﺘﻮا داده ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﯿﺼﻠﻪ دادهاﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺪام
از آنھﺎ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را از ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -۳۴اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﭼﯿﺰی را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ آن ﺧﺘﻢ ﮐﺮد) ] .(١ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ[ وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ ،ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ را اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺠﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ]ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ[ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ،در
ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﯿﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
آﺣﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر
ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﻮده ،ﯾﺎ راوی

 -١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم و داﻧﺶھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺷﺪه ﭘﺲ ﭼﺮا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و اﺧﺬ آن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض و ھﯿﺎھﻮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﻨﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮده دارای ﺣﺎﻓﻈﻪای ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮده ،ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد او دارای اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﺑﻮده ]از ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻦ وﺳﻨﺪ[ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ دارای دو ﻣﻔﮫﻮم ]ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻢ[ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﮫﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ،ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺰد او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر و ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را رھﺎ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
راه رد ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در واﻗﻊ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻮده ،و ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺖُ .
واﻟﻠﻪ ُ
اﻋﻠﻢ.
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎری ﻗﻮی ،و دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺘﻮار از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ،و
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺒﻊ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻓﻘﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ
واﺣﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از راه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﻏﺮاض ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺎ
دو اﻧﮕﯿﺰه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ :اول :اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﻨﯽ و ﺗﻌﺼﺒﯽ ﮐﻮﮐﻮراﻧﻪ ﮐﻪ رﺟﺎل ﮐﻠﯿﺴﺎ در
ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ ،و ﻃﯽ آن زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ھﺎرا ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ،
و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ÷ را از دﺳﺖ ﮐﻔﺎر
)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮐﺜﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن از ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎھﯿﺎن ﺻﻠﯿﺒﯽ از اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آنھﺎ را اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ از روی ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ھﻢ ﺑﻮد از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ،
ﮐﺸﺘﺎر و آوارﮔﯽ ،ﺣﻤﻼت ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪ.
دوم :داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰهی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ،زﯾﺮا ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ً
ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﺎم و ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن از آراﻣﺶ و ﺷﮫﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮﻓﻪ و
ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آنھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺛﺮوت ھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی زﯾﺒﺎ و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ﭼﯿﺰھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎم دﻓﺎع از دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ رھﺒﺮی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺪﻧﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ در وﺟﻮدﺷﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺻﻠﯿﺒﯽ دﻓﻊ و ﻧﺎﺑﻮد و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓھﺎ
 ۲۰۰ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،وﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﭼﯿﺮﮔﯽ اﯾﻦ ﺻﻠﯿﺒﯿﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،و ﺣﻤﻼت
آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و دردلھﺎﯾﺸﺎن اﻧﺪوه و ﺣﺴﺮت اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آنھﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در درون ﺧﻮد
ﭘﺮﺗﻮی از ﻧﻮر اﺳﻼم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ]در اﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی از رﻓﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن[ و در
دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﮫﺮهای از ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی آنھﺎ از آن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎﯾﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﻮد دادﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن آنھﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ دوﺑﺎره ﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﺮ ﻗﺪر زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی آنھﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ  -ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ از ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ آنھﺎ  -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ آنھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻓﮑﺮی ﺑﻪ آنھﺎ را
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎی ﻣﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ دارد ،و ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ
ھﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖھﺎ از رﺟﺎل دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم دارای ﻧﻔﺮﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ)  (١و ﺗﻌﺼﺒﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮوھﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﺸﯿﺮی ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ آن ھﻢ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ از
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ داﺷﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  -ﺗﺎ اﻣﺮوز  -اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮرﺳﯽھﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﻧﻮع ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﻼم و اراﺋﻪی
ﺗﺼﻮﯾﺮی زﺷﺖ از آن ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮدان اﺳﺘﻌﻤﺎر زدهای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش آنھﺎ اﯾﺠﺎد
آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،و زﺷﺖ ﺟﻠﻮه دادن ﺗﻤﺪن اﺳﻼم در ذھﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد،
و ﺷﺎﺧﺼﻪی ﺑﺮرﺳﯽھﺎی آنھﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ]ﻧﺎ ﻣﺒﺎرک[ زﯾﺮ ﺑﻮد:
 -۱ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺪﻓﮫﻤﯽ ﺑﺮای ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻪ در اھﺪاف و ﭼﻪ
در ﻣﻘﺎﺻﺪ آنھﺎ.
 -۲اﯾﺠﺎد ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﻠﻤﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان آنھﺎ
ً
 -۳ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺼﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻋﺼﺮ
اول اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪای از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ ﻣﺮدم آن ﺳﺒﺐ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآوردن ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ و ﻏﯿﺮ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺟﮫﺖ ﺑﯽارزش ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه آن و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن دﺳﺘﺎوردھﺎی آن.
 -۵ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ،و ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن در ﻣﻮرد
آن از ﺧﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺸﺮﻗﯿﻦ از اﺧﻼق و ﻋﺎدات ﻣﻠﺖھﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
 -۶ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن ﻧﺼﻮص ]ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ[ در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ از روی ھﻮی و
 -١اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﻀﻤﻮن آﯾﻪی
]/۸۲ﻣﺎﺋﺪه[ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ھﻮس از اﯾﻦ ﻧﺼﻮص داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺒﺪاد رأی در ﻓﺮﺿﯿﻪھﺎ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد از ﻧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۷در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﻘﺼﻮد و ھﺪف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و
وﻗﺘﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻓﮫﻤﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ از آنھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۸در اراﯾﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻌﯽ در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﮐﺘﺎبھﺎی ادﺑﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن در
ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﯾﺎ از ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
داوری در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را »اﻟﺪﻣﯿﺮی« در ﮐﺘﺎب »اﻟﺤﯿﻮان«
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻘﻮل از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در »ﻣﻮﻃﺎء« را
ﺗﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ] ،و در واﻗﻊ[ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ھﻮای ﻧﻔﺲ ،و اﻧﺤﺮاف
از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ روح ]ﺻﻠﯿﺒﯽ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر آنھﺎ[ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ او ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻘﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ادﺑﯿﺎت و ﺗﻤﺪن و
ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی آﻧﺎن ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن ،ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ،و اﺧﺘﺼﺎص ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﺸﺎن رﻧﮓ و ﺑﻮی
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﮐﺘﺐ و ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﻮاﻣﻌﯽ آﺷﻔﺘﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و در اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺌﺎﺑﺎن ﻏﺮب زدهی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺴﻠﻂ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﺸﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﺧﻼص در ﺣﻖ آن را اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ را اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در ﭘﺲ اﻓﮑﺎر ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن
آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮده آن را اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﻤﺎھﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﻓﮑﺎرﺷﺎن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ از
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺜﺎلھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را اراﺋﻪ دھﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و
ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی اﺳﺘﺎد»اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم«)  (١دﯾﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮدی
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺧﻼﺻﻪی ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻠﺪرﯾﻬﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻪ در آن

ﭘﺲ از اراﺋﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ ،و ﺷﺒﻪھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدم دﯾﺪهام ،ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ،و ﺧﻮد ﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ،و ﺧﺒﯿﺚ
ﺗﺮﯾﻦ ،و ﻓﺴﺎد اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦﺷﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ھﻤﺎن ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی ﺗﻮﻟﻪ دار)  ،(٢ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ از ﻣﺄﺧﺪ ﻋﺮﺑﯽ  -آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ  -ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎد ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت او
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﮫﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮات او را در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ از ﮐﺘﺎب » ُ
ﻓﺠﺮ
اﻷﺳﻼم« و » ُﺿ ُ
ﺤﺎه« ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آرای ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪهی او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
دﮐﺘﺮ »ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر« در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ« ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺒﻪھﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق را در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺤﺚ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﻧﻈﺮاﺗﺶ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»اﻟﻌﻘﯿﺪه و اﻟﺸﺮﻗﯿﻪ ﻓﯽ اﻷﺳﻼم« ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪی
ﻣﺜﻞ »ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻮﺳﯽ« و »ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ« و »ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر« ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻼﺻﻪی دﯾﺪﮔﺎهھﺎی او را ﻧﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
 -١ﯾﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر اﺑﯽ رﯾﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﺿﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﻪ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -٢در ﻣﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪی )اﻟﻤﺠﺮی( آﻣﺪه ﮐﻪ از ﺟﺮو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﮓ ﺗﻮﻟﻪ دار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺤﺘﺮم
ً
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﺪ ﻃﯿﻨﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب :ﻣﺤﺎﮐﻤﻪی
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ :اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺼﺮی ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺻﺪر ﺑﻼﻏﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ

٢٣٧

ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،زﯾﺮا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
ً
اﺳﺖ .و اﺑﻄﺎل و رد ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی آن ھﻢ ﺧﺎرج از ﻣﺠﺎل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻓﻌﻼ
ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ،و رد
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺮوح را ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارم و از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
دﮐﺘﺮ »ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر« در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۲۶ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮه ﻋﺎﻣﻪ ﻓﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی واﻗﻌﯽ ﻣﮫﻤﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ از آن ﺑﺤﺚ ﺷﻮد و آن ھﻢ »ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ« در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ اواﺧﺮ
دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در دورهی ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ و ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﻣﺪرک اﺳﺘﻮاری ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦھﺎ
]اﺣﺎدﯾﺚ[ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻋﺼﺮ ﭘﺨﺘﮕﯽ اﻓﮑﺎر آنھﺎﺳﺖ.
ٌ
دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﯿ ٌﻪ«
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ در ﮐﺘﺎب »
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .و آن را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ »در ﻋﺼﺮ اول اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﻣﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﯽ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دردﺳﺘﺮس
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اھﺪاﻓﺸﺎن ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو
اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ)  (١ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﻪ ﺟﻌﻞ و اﺧﺘﺮاع ﺣﺪﯾﺚ از ﺳﻮی ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،و ھﺮ
ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روح و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ و دوری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،آن را ﻧﺰد ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻻزﻣﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻋﻠﻮﯾﺎن ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ اوﻟﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪای ﮐﻪ در آن اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺪح و ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﮐﺎر راھﯽ ﻏﯿﺮ

 -١ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﺘﻘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آنھﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻋﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا او ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻘﻮا را از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآﻧﯽ و
ً
اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ !!! )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

٢٣٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎد و ھﺠﻮم ﺑﻪ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮن اول
ھﺠﺮی ،ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آرام ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دردآور در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﮫﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻨﺸﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﻧﺨﻮاﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ آن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ھﻢ ﺳﺮﮐﻮب
ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،و
ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﺮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن آ ﮔﺎھﯽ ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﻢ،
ﭼﻮن ھﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺪ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻌﻞ
ﺣﺪﯾﺚ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ زود آﻏﺎز ﺷﺪ] .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺖ[.
ً
روش و ﻃﺮﯾﻘﻪی اﻣﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻌﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ س و ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻦ و
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎران ﻋﻠﯽ س ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﯽ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻧﺎﺑﻮد
ﺳﺎزی ،و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎن س و ﺧﺎﻧﺪان او را ﻣﺪح ﮐﻨﯽ و ﺧﻮد را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزی و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯽ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺑﻮد ،و از اﯾﻦ رو اﻣﻮﯾﺎن و
ﭘﯿﺮوانﺷﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮات و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮫﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺴﺎب و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد) .(١
ﺣﺘﯽ اﻣﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺧﻮد اﻣﺜﺎل اﻣﺎم زھﺮی را ﺑﺮای وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﺟﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﺗﮫﺎم ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی  /ﺑﻪ

 -١اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده از ارﻣﻐﺎنھﺎی ﻧﺎ ﻻﯾﻖ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار آن
»ﻧﯿﮑﻼی ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ) (۱۵۲۷-۱۴۶۹ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن روش:
ھﺪف وﺳﯿﻠﻪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده از اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﻼم ھﻢ وﺳﯿﻠﻪ و ھﻢ ھﺪف
ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﭘﺎک ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ – و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ اﻣﺎم زھﺮی
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﺣﺎل ھﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﻼم او ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻂ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺰد
ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
زﺑﯿﺮ ﻣﺮدم را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد .و ﮔﻨﺒﺪی ﺳﻨﮕﯽ در ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﺼﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻃﻮاف ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ادای ﺣﺞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ادای اﯾﻦ
ﺣﺞ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻘﯿﺪهای دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﻣﺎم زھﺮی  /را ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻠﻨﺪ آوازه در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد – ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ ،و
او ھﻢ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻌﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻ �ﺸﺪ
َ
الﺮﺣﺎل إﻻ إﻰﻟ ﺛﻼﺛﻪ« ﻣﺴﺎﺟﺪ» :ﻣﺴﺠﺪی ﻫﺬا و اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام و اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎر
ِ
ﺳﻔﺮ را ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ ]ﺑﻪﺳﻮی اﻣﺎﮐﻦ وﻗﺪﺳﻪ و ﻣﺒﺎرک[ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ،
ُُ
ُ
ﺗﻌﺪل أﻟﻒ
ﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﻰﺼ
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ .و ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ »الﺼﻼة ﻲﻓ اﻟـ
ِ
َﺻﻼ ٍه ﻓﻴﻤﺎ ﺳ ُ
ﻮاه« ﯾﻌﻨﯽ »ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در
ِ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺖ«)  (١و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ،و دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ زھﺮی ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او دوﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد و ﺑﺎ او رﻓﺖ و
آﻣﺪ داﺷﺖ ،و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ او
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻣﻮﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﺗﺪ ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف اﻓﺮادی را
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ھﻢ ﭼﻮن زھﺮی ﺑﻮد؟ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آنھﺎ ﻧﯿﺰ از راه ﻣﺎدﯾﺎت و ﺗﻄﻤﯿﻊ آنھﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ھﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ھﻢ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ
ﺑﻐﺪادی از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻦ ھﻤﺎم )۲۱۱ھـ( و ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ )۱۵۴ھـ( ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﭘﯽ ﺑﺮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از زھﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﻮرد
آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﺘﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﻮی ،ﺑﻪ ﻧﺰد زھﺮی ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ
 -١اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ھﺮ دو در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮم در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدازد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺻﺤﯿﻔﻪای ]ﻧﻮﺷﺘﻪ ای[ را ﺟﻠﻮ او ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﺳﭙﺲ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﺟﺎزه دھﺪ ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺑﻮده را ﻃﻮری ﻧﻘﻞ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آنھﺎ را
از زﺑﺎن زھﺮی ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ]اﻣﺎم[ زھﺮی ھﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺗﺮدﯾﺪ زﯾﺎدی
ً
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ] :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮدم ھﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ[ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را از آنھﺎ آ ﮔﺎه ﮐﻨﺪ ﺟﺰ ﻣﻦ؟ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﻮﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ در آن ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از زھﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﻘﻞ
ً
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد آﻣﺎدﮔﯽ زھﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
درﺑﺎر اﻣﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی دﯾﻨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎھﯽ ﺗﻘﻮاﯾﺶ او را
وادار ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮات،
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد را دو رﻧﮕﻪ دارد.
ﻣﻌﻤﺮ از زھﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ اﻣﯿﺮان ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ]ﺟﻌﻠﯽ[ وادار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ زھﺮی
ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎم و آوازهی او در ﻧﺰد اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن زھﺮی ھﻢ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﻧﻤﻮدن آنھﺎ
ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد او ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و از
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﺑﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﯽﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﺟﺰو اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ]و ھﻤﺮاھﯽ زھﺮی ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ[ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﯽ او را ھﻤﺮاه ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ادای ﺣﺞ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،و ﺣﺠﺎج ھﻢ ھﻤﺎن ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .و
ھﺸﺎم ھﻢ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ وﻟﯽ ﻋﮫﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده ،و در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﯾﺰد دوم
ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ]ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم[ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،زھﺮی ﺟﺰو
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﺟﺰو ﻣﺘﻘﯿﺎن
درﺑﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ]ﺧﻮش اﻧﺼﺎف[ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺪارھﺎ و ﻣﻼﻗﺎتھﺎی زھﺮی ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن
و ﭘﯿﺮوی او از ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ و
ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت وﻋﺪهھﺎی دروﻏﯿﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ ھﻢ ﭼﻮن
ﺷﻌﺒﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدن

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺼﺐ و ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ او ﻧﺴﭙﺎرد ،و ھﻤﺮاه اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﺑﺎ
ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ]و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد[ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد .اﮔﺮﻓﺮدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﭼﺎﻗﻮ ذﺑﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از اﺗﮫﺎم ﺑﻪ زھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ
ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﯿﻨﻪی اﺳﺎﺳﯽ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ،
ً
ﻣﺜﻼ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دو ﺧﻄﺒﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺧﻄﺒﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻄﺒﻪی دوم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .،و ﺧﻄﺒﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ادای ﻧﻤﺎز آوردﻧﺪ ،و ﺑﺮای آن
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺟﺎء ﺑﻦ ﺣﯿﻮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪھﺎی ﻣﻨﺒﺮ و
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭘﺲ از آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﺟﻌﻞ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮیھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻣﻨﻪی آن
ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی آنھﺎ ﻧﺒﻮد ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
آن ﺣﺪﯾﺚھﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﯽارزش ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از آن ﭼﻪ ﺗﺮدﯾﺪی در آن
ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪح وﺷﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻣﺪن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده ﺑﻪ آوردن دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﺎرهی از اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ از
ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ ف و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻧﺒﯿﻞ)  (١م
 ۲۱۲ھـ .در ﺳﻦ  ۹۰ﺳﺎﻟﮕﯽ)  (٢ﮐﻪ ﻣﺤﺪث ﺑﻮده اﺷﺎره ﮐﺮد ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺴﺎنھﺎی
ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻄﺎن )م  ۱۹۲ھ( ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وﮐﯿﻊ ھﻢ از زﯾﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮑﺎﺋﯽ
 -١او ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ و اﺳﻢ اﺻﻠﯽ او ﺿﺤﺎک ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ اﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺒﯿﻞ از اﺻﺤﺎب ُزﻓﺮ
اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻧﺒﯿﻞ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ] .زﻓﺮ ﯾﮑﯽ از ﻓﻖھﺎی ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﻔﯽ اﺳﺖ) [.ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﻔﺎظ ج  ،۱ص .۳۳۳
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ او ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﮕﻮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﯿﻊ دروغ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ« .و ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎرون ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ در زﻣﺎن او ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻤﮕﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و
دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .و ﺣﺘﯽ ھﺮ دو ﺳﻔﯿﺎن ﺟﺰو ﻣﺪﻟﺴﯿﻦ )ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎران( ﺑﻮدهاﻧﺪ .و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮن دوم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ]ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ[ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻋﺘﺮاف و ﺷﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ
از ﺟﮫﺖ ﺷﮑﻞ و اﻟﻔﺎظ ﺑﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺑﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
دارای ﺳﻨﺪی ﻗﻮی و ﻧﯿﮑﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺮای ﺟﻌﻞ
ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ» :ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد آن را ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دھﯿﺪ،
اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ ﭘﺲ آن ﮐﻼم ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ«.
اﯾﻦ ﻣﺒﺪأ ]دﯾﮕﺮی[ ﺑﻮد ]ﺟﮫﺖ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ[ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬت ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ از
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از آن را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺳﮓھﺎ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺟﺰ ﺳﮓ ﺷﮑﺎری ﯾﺎ ﺳﮓ اھﻠﯽ ،اﻣﺎ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﮓ ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ھﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺷﺪه
اﺳﺖ ،و ﺧﻮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺧﻮد دارای زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد راوی در آن ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦھﺎ در راه اﺛﺒﺎت ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن دری ﺑﻪ ﺟﺰ ذﮐﺮ رواﯾﺎت
ﺷﻔﺎھﯽ روی ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﭘﺪﯾﺪار ﻧﻤﻮدن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺆﯾﺪی در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ،واﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﻔﮫﻮم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ )ﺻﺤﯿﻔﻪ ھﺎ( ﭼﺮﺧﯿﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ از اﺻﻞ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ و
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﺤﺖ آن ھﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﺴﺎرت و ﺟﺮأت ﺟﺎﻋﻼن اﯾﻦ رواﯾﺖ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
در زﻣﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﺷﻤﺎل و
ُ
ﺟﻨﻮب اﺗﻔﺎق و ھﻤﮑﺎری ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪای را در ﻋﺼﺮ ﺗ َﺒﻊ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﯾﮑﺮب
ﺑﯿﻦ ﯾﻤﯿﻨﻪ و رﺑﯿﻌﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و آن را اﻇﮫﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ
از ﻧﻮهھﺎی اﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﺣﻤﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدن و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺣﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای »ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪ
ﻧﺼﺎب زﮐﺎت« در ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦھﺎ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ زﮐﺎت ﺑﺎﺷﺪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﺳﻔﺎرشھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﮐﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ھﻨﮕﺎم
ارﺳﺎل آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،و ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﺣﺰم وﻏﯿﺮه ...ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮای
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ
آن ﻧﺴﺨﻪھﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ در ﻧﺰد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻮده ،و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از آن ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺑﻮ داوود ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ زھﺮی ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﻀﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ را ھﻢ
اﺑﻮ داوود ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﺳﺎﻣﻪ از ﺛﻤﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﺲ ،آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﻢ وﻗﺘﯽ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری زﮐﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﺳﻨﺪ
را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد .اه.
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﮐﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ھﻤﺎن دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻏﺎﻟﺐ آﻣﺪه ﮐﻪ در روﯾﮑﺮد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اول ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،و
اﺳﺘﺎد ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ آْن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آن ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
]ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و [...ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ] ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﻧﺴﺎن و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ[
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﻠﺪزﯾﻬﺮ

اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ آﻧﭽﻪ را در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺮص اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﻓﺮاد ﭘﺲ از آنھﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ و رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم ﺑﻨﮕﺮی،
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﮔﺮد آوری ﻧﻤﻮده ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،واﮔﺮ از ﺗﻼشھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪی ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﮐﺎر
دروﻏﮕﻮﯾﺎن و ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان و رﺳﻮا ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺖھﺎی ﻧﺎﭘﺎک و دﺧﺎﻟﺖ
ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ ،واﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح آﻧﭽﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﻓﺰودهاﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را
در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺪی ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮاﯾﺸﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
آنھﺎ ]ﺑﺪﺑﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎن از آن[ از آن دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش درﺳﺖ و
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺚ روی آورده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮔﺮدن ﮐﺞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ در
ﮐﻠﯿﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﯽ ،ﺧﻮاھﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن و ھﻢ ﺧﯿﺎل ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮی از ھﻮسھﺎ و ﺗﻌﺼﺐ ھﺎﯾﺸﺎن واﻗﻌﯿﺖھﺎ را ﺑﯿﮫﻮده
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﺳﺖ و در ﺣﮑﻢ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از روی ﺗﻌﺼﺐ و ھﻮس اﺑﺮاز ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ آن ﺑﻪ رد ﻧﻈﺮﯾﺎت آنھﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهھﺎی ﺑﺎ اﻧﺼﺎف را ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎن ﺑﮑﺸﯿﻢ آن را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
و در ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮا ﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎھﺎی آﻧﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
ً
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﭘﺲ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺨﻦ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و در ﺟﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ؟

ً
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺤﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنھﺎ در ﻗﺮن اول و دوم اﺳﺖ«.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺟﺮأت داده ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد

اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهای آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻓﺎت ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﯾﻦ رﻓﯿﻊ اﺳﻼم وﺿﻊ ﮐﺮد ،آن ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮآن و

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﺳﻨﺖھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻮازﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﺎد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
َ
َ َ
ُ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﻓﺎﺗﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺗَ ُ
ﻛﺘﺎب
ﺮ�ﺖ ﻓﻴ�ﻢ أمﺮ�ﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﻮا ﻣﺎ � َﻤ َﺴﻜﺘﻢ ِﺑﻬﻤﺎ
ﷲ و ُﺳنﻲﺘ« ﯾﻌﻨﯽ» :در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دو ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ
ا ِ
ََ
ُ
ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و آن دو ﮐﺘﺎب ﺧﺪا )ﻗﺮآن( و ﺳﻨﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ« و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻘﺪ ﺗﺮ�ﺘ�ﻢ ﻲﻠﻋ
ََُْ َََ َ
ﺎرﻫﺎ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮ دﯾﻦ ﺣﻖ ﺟﻮ و آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮک ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺐ آن
اﺤﻟﻨﻔﻴﺔ الﺴﻤﺤﺔ ﻴﻟﻠﻬﺎ ﻛﻨﻬ ِ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ روزش روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ« .و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﯾﺎﺗﯽ
َۡۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ََۡ َ ۡ ُ َ َ ُ
ت عل ۡي� ۡم
ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻧﺰول وﺣﯽ آﻣﺪ اﺳﺖ﴿ :ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��مم
ُ َ ُ ُ ۡ َ
ٗ
ۡ
ٱ� ۡس� ٰ َم دِينا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة» .[۳ :اﻣﺮوز دﯾﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮایﺗﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدم.
ن ِع َم ِ� َو َر ِ
ضيت ل�م ِ
و )و ﺑﺎ ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و اﺳﺘﻮار داﺷﺘﻦ ﮔﺎمھﺎﯾﺘﺎن« ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﻤﻮدم و اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺋﯿﻦ ﺧﺪاﭘﺴﺘﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻧﯿﺰ
ً
وﻓﺎت ﻧﯿﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ
ﻧﻮﭘﺎ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از آﺛﺎر ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﯽ و
ﺣﻮادﺛﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﺼﯽ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ آنھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ]ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ[ و ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی ﻓﻘﮫﯽ اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ وﺿﻊ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﭼﮫﺎر ﭼﻮب و داﺋﺮهی اﺳﻼم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﻼم در ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺮ دو
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺴﺮی اﯾﺮان و ﻗﯿﺼﺮ روم ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺖ و آن دو از ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺪن و ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ص ﺗﻮاﻧﺴﺖ ادارهی اﻣﻮر آنھﺎ را
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﺮ آن دو ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ از ﮐﺴﺮی و ﻗﯿﺼﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﺳﻼم ھﻢ ﭼﻮن ﻃﻔﻠﯽ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮫﻨﺎور را اداره ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻈﻢ و آراﻣﺸﯽ را
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ در زﻣﺎن
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﺒﻠﯽ آنھﺎ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه و ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی واﺣﺪی ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻃﺒﻖ اﺣﮑﺎم
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﯾﮏ اﺳﺎس ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ھﻢ

٢٤٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﻨﯿﻦ در اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎدی ،ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺎھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮﻧﺎت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮه
اﻟﻌﺮب دارای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﯾﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼم ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﯾﻦ در دو ﻗﺮن
اول ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮهی ﻋﺒﺎدت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی در
ﺟﻨﻮب ﭼﯿﻦ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﻔﺎوت دارد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدت ،ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،آداب اﺳﻼﻣﯽ و...
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪای زﯾﺎد اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ھﻤﺎھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ؟
اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺬاھﺐ و ﺗﻌﺪد آنھﺎ از ﻗﺮن اول ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮداﺷﺖ از
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ از آن دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .و ﻗﺮآن
ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺟﯿﻦ آنھﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ھﺮ
ً
ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از اﺋﻤﻪ ﻣﺬاھﺐ در ﻗﺮن دوم و ﺳﻮم اﺑﺮاز ﺷﺪه ،ﻗﺒﻼﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ
اﻇﮫﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  -ﺗﻄﻮری
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ  -و از دﯾﺪﮔﺎه او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﺒﮫﻪی ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ از اﺳﺎس آن را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ ادﻟﻪای ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎھﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن ﺑﺮروی ﭘﺮﺗﮕﺎھﯽ در ﺣﺎل رﯾﺰش ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﻓﺮو ﺧﻮاھﻨﺪ رﯾﺨﺖ.
-۱ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﻣﻮیﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه او ﻣﯿﺎن
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﯽ ﺑﺎ درﺑﺎر اﻣﻮﯾﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮیھﺎ ﭼﮫﺮهای دﻧﯿﺎ دوﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ واھﻤﻪای ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
اراﺋﻪ دھﺪ ،و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ھﻢ ﻧﺎ آ ﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آداب اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ
ﺗﮫﻤﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ،و ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﻋﺼﺮاﻣﻮی راﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در زﻣﺎن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﻧﮕﺎرش در آﻣﺪه اﺳﺖ ،و آن دوره ھﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ از دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮد ،و در آن دوره ھﻢ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ و رواﯾﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻓﺰوﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺖ ،و ﺷﺎﯾﻌﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎر ﻋﺒﺎﺳﯽ آن را در ﻣﻮرد اﻣﻮﯾﺎن و ﺧﻠﻔﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ آن دوره اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ،و اﯾﻦ اﻓﺘﺮاﺋﯿﺎت در ﮐﺘﺐ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﺰد
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﺑﺎنھﺎﯾﯽ
ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺎﺧﺘﻪھﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و )ھﻨﺮﻣﻨﺪان( ﻋﺒﺎﺳﯽ و
ﺗﻨﺪروان ﺷﯿﻌﻪ و راﻓﻀﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﺧﺒﺎر و
رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻀﯿﻪ ،اﻣﺎ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮﯾﺎت او
ً
در ﻣﻮرد اﻧﺼﺮاف ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ از اﺳﻼم و ﻣﺒﺎرزهی آنھﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت از رﻓﺘﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ و ﺗﻘﻮای او ﻗﺒﻞ از ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺮدم او را ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ[ ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻘﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و از اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ھﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ؟ او ھﻢ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد از اﯾﻦ ﺟﻮان و ﺑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد ،و در ﺑﺤﺚ از اﻣﺎم زھﺮی ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﺻﺮار داﺷﺖ
ﺗﺎ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ارﺷﺎد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ زھﺮی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد اﻧﺼﺎر ﺑﺮو زﯾﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ
از آنھﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ او رﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ او را
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن در زﯾﺮ ﭼﺮاغ ﮐﻢ ﻧﻮری ﺑﻮد ،و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﻮرد
وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در زﻣﺎن او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﻌﺮوف اﻣﺮوز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻋﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ او دوران ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد،
و اﯾﻦ ﻣﻮارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
زﯾﺮا او آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺼﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از آداب و اﺧﻼق
اﺳﻼﻣﯽ دارای اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻐﺮض ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و راوﯾﺎن
ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻮادث و ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و اﯾﺮاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ،
و در ﻣﻮرد وﻟﯿﺪ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻗﺮآن را ﭘﺮت ﮐﺮد و آن را ﭘﺎره ﭘﺎره ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

٢٤٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ ھﻢ اﻓﺘﺮا و ﺗﮫﻤﺖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ
روﺣﯽ ﻣﻨﺼﻒ و ﺑﺪون ﻏﺮض اﺳﺖ ،زﯾﺮا از روا ﯾﺎت دروﻏﯿﻦ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻮادث ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی در ﻣﻮرد ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .،و ﺣﺘﯽ
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮزھﺎی ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوران ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ از آن
اﻣﻮﯾﺎن اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در رأس ﺳﭙﺎھﯿﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوز و ﺟﻨﮓ
ﺟﻮ در راه ﺧﺪا و ﺑﺮای اﻋﺘﻼی ﮐﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ ﺟﮫﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟ و ﭼﺮا ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از اﺳﻼم ﻧﻔﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ؟ و
ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﭘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی آن ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد اﺧﺘﻼف و دﺷﻤﻨﯽ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ او ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ،ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻔﺎی
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺳﺮان ﺧﻮارج و ﻋﻠﻮﯾﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺎ آنھﺎ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺪوﯾﻦ آن و ﻧﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﺨﺰوﻣﯽ ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻘﺒﻪ ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟﯽ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،اﻣﺎم زھﺮی ،ﻋﻄﺎء ﺷﻌﺒﯽ ،ﻋﻠﻘﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،و اﻣﺜﺎل آنھﺎ
ﮐﻪ ﺟﺰو اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻨﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﺒﺮد ﯾﺎ اﻣﻮﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ھﯿﭻ اﺛﺮی
از آنھﺎ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و روی ﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﯿﺰاری او از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ،ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن
ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای دو ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ اﺳﻢ وﻟﯿﺪ و ﭘﺲ از
وﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﻌﺖ وﻻﯾﺖ ﻋﮫﺪی ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻧﺴﯿﺐ ھﻢ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮده و
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﺑﯿﻌﺖ ھﻢ زﻣﺎن ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻠﺖ روی
ﮔﺮداﻧﯽ ﺳﻌﯿﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد .و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ از
ھﯿﭽﮑﺪام از ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ روی ﮔﺮداﻧﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪاری اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاع
ھﻢ ﻣﯿﺎن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ھﻢ ﻋﺼﺮش روی داده اﺳﺖ ،و ﻋﻠﺖ آن
ھﻢ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ ﺣﺠﺎج ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﺎج در
ﻓﺴﻖ و ﮔﻤﺮاھﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻗﯿﺎم ﮐﺮده

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎج ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﮔﺬاری و اﻋﺮاب ﮔﺬاری آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺠﺎج
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﮐﻪ دارای اﯾﻤﺎن و
اﻋﺘﻘﺎدی دروﻧﯽ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪی ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق اﮔﺮ ﺑﻨﮕﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ و
اﻣﻮﯾﺎن درﮔﯿﺮی و اﺧﺘﻼف رخ داده اﺳﺖ ھﻤﺎن رھﺒﺮان ﺧﻮارج و ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﭼﻪ ﺧﻮب ]و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ[ زﯾﺮا ﺧﻮاھﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
آن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎراﺣﺎدﯾﺚ و ﺣﻔﻆ آن و ﭘﺎک ﮐﺮدن آن از
زواﯾﺪ و ﺟﻌﻠﯽھﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش از آن ﻋﻠﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﻋﻄﺎء،
ً
ﻧﺎﻓﻊ ،ﺳﻌﯿﺪ ،ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،زھﺮی ،ﻣﮑﺤﻮل و ﻗﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ واﻗﻌﺎ ھﺪف او اﻧﺘﺸﺎر دروغ
و اﻓﺘﺮا ﺑﻮده ،و ﺗﺎرﯾﺦ و واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻈﺮ او را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
-۲آﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟

ً
ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ در دو ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ
ُ
دراﺳﺎت اﻷﺳﻼﻣﯿﺔ« و »اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﯽ اﻷﺳﻼم« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻧﺎمھﺎی »
ً
]ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﯽ و ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه[ ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻔﺎی
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﯾﻨﻪ رخ داده اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻮیھﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
زﯾﺎد دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪاش ھﻢ زﯾﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮدﻧﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ در
آن دوره ﺑﻮدﻧﺪ؟ و آﯾﺎ در ﻣﮑﻪ ،دﻣﺸﻖ ،ﮐﻮﻓﻪ ،ﺑﺼﺮه ،ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ً
ﺻﺤﺎﺑﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؟ ﻗﻄﻌﺎ در آن ﻋﺼﺮ در ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ  -ﺟﺪا از
ﺻﺤﺎﺑﻪای ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ  -ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ،ﻋﻄﺎء ،ﻃﺎووس ،ﻣﺠﺎھﺪ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﯾﻨﺎر
و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ و اﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ،و در ﺷﮫﺮ ﺑﺼﺮه اﻣﺜﺎل :ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ
ﯾﺴﺎر ،اﺑﻮ ﺷﻌﺜﺎء ،اﯾﻮب ﺳﺨﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺨﯿﺮ ،و در ﮐﻮﻓﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ،
ﻋﻠﻘﻤﻪ ،اﺳﻮد ،ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﯿﻞ ،ﻣﺴﺮوق ،ﺑﻦ اﺟﺪع ،ﻋﺒﯿﺪه ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻏﻔﻠﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺷﻌﺒﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﺟﺒﯿﺮ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،در ﺷﺎم ،اﺑﻮ ادرﯾﺲ ﺧﻮﻻﻧﯽ و
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذوﺋﯿﺐ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ
اﺷﻌﺮی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ و ﻣﮑﺤﻮل .و در ﻣﺼﺮ ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﮑﯿﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﺷﺒﺢ و ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﺣﺎرث)  (١و ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ و ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ،و در ﯾﻤﻦ
اﻓﺮادی ھﻢ ﭼﻮن ﻣﻄﺮف وﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﺳﻼﻣﯽ
در ﻋﺼﺮ اﻣﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ؟ و اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ در ﮐﺠﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻋﻼن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؟ و در ﮐﺠﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﻞ آن ﻋﻠﻤﺎء را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ را در ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ زﯾﺮا داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﻨﻘﻮل از اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺰو ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ در
ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زھﺮی اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺼﺎر ﺑﺎﺷﺪ و از آنھﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از
زھﺮی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﻮد
اﮔﺮ ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮑﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزی و ﺟﻌﻞ و وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ دوام ﻧﻤﯽآورد ،و
ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﭘﻠﯿﺪ و ﮐﻮﮐﻮراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
و از آن ﭼﻪ ﺗﻨﻘﺺ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق را ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او از
ﻧﺰاع و اﺧﺘﻼف ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺳﭙﺮی ﺑﺮای اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﯿﺮھﺎی ﺟﻌﻞ و
دروغ ﺑﺴﻮی ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺶ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ را در ﻣﯿﺎن ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا اﮔﺮ آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ در رأس ﺟﺎﻋﻠﯿﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﭼﺮا ﻧﻘﺶ او را در اﯾﻦ اﻗﺪام ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ در واﻗﻊ او را ھﻤﺎﻧﻨﺪ زھﺮی
ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﺟﺮأت ﺑﯿﺎن آن را ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ زﯾﺮا
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ را ﺑﺎ آن
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﺪ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻣﺎم زھﺮی آن ﮐﺎر را ﮐﺮد؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او را از اﺗﮫﺎم ﺟﻌﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و اﯾﻦ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ]ﺗﺒﺮﺋﻪ از ﺟﻌﻞ[ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او در

 -١رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ أﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ،ج  ،۱ص  ۱۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ.
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رأس ﻋﻠﻤﺎی ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ روی ﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ
آن اﻗﺪام را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺬاب ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﻓﮑﺎر و آراﯾﺶ ﻣﯽﻟﻐﺰد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺑﯽدﯾﻦ و ﻓﺎﺳﻖ ﻟﻘﺐ دادهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق از ﭼﻨﯿﻦ وﺻﻔﯽ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺸﺪه ﺑﻠﮑﻪ
آن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻋﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻓﺮادی ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﻣﻠﻘﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آنھﺎ ھﻤﺎن ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﻮده اﺳﺖ آن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮا،
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮای اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ،و
ﺻﺪاﻗﺖ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ،و ﺟﻨﮓ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ ،و ﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع از
دﯾﻦ او .ص  ۳۰۴ﻣﺬﮐﺮه.
-۳آﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از دﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟

اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی در اداﻣﻪی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ در
دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻨﺪ  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎی  -داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آنھﺎ را ﺑﺮای ر ﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاﻓﺸﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد،
و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ
]ﺧﻠﻔﺎء[ و ﺑﯽدﯾﻨﯽ و دور ﺷﺪن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زدهاﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...و ]ﻣﻌﻠﻮم
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ[ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ رﻓﯿﻊ ﻋﻠﻤﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه و اﺻﻼ
ﻧﺨﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ در ﭘﺮھﯿﺰ از دروغ ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ آن درﺟﻪ از ﺧﻮف و ﺧﺸﯿﺖ
اﻟﮫﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن و ﻓﻄﺮت آنھﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽر ﺳﺘﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ درﺟﻪی ﺗﻨﻔﺮ از ﺗﮫﻤﺖ
و اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻋﻠﻤﺎ اﻓﺘﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﮐﻔﺮ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ و ﻋﺎم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق اﯾﻦ

٢٥٢

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه ﻣﻌﺬور اﺳﺖ ،زﯾﺮا او ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪای از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﻞ
را ھﻢ در وﺟﻮد ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ
ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم از او دروﻏﮕﻮﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و دزدان ھﻢ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﺒﯿﻪ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﻻ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ آزار و اھﺎﻧﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ روﺑﻪ رو ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺬارد دو ﺑﯿﻌﺖ ھﻢ
ً
زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪا ھﻤﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺒﺎح ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
ً
و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺣﺠﺎزه ﻣﯽدھﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﮐﻤﺎن
ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آنھﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﺳﻨﺖ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ اﺗﮫﺎﻣﯽ وارد ﮐﻨﺪ؟ و ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺣﮑﺎﻣﯽ را
ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد؟ ای ﻣﺮدم آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دارای ﻗﺪرت ﺗﻌﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن داوری ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﻋﻘﻞ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟!.
-۴دروغ و ﺟﻌﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ راه ﯾﺎﻓﺖ؟

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﭘﺲ از آن ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻋﻠﻮﯾﺎن ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪای ﮐﻪ در آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺪح و ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر راھﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎد
و ھﺠﻮم ﺑﻪ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آرام ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ درد آور در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﮫﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
و ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺣﺎﻟﺖ ،ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮای دﻓﺎع از
دﯾﻦ ﺑﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ و وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و روﯾﺎ روﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﻮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ .و ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﻣﺎ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪح اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻗﺮآن ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻣﺪح ﻧﻤﻮده ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را ﻣﺪح ﮐﺮ ده ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ،
ﻋﺎﯾﺸﻪ و زﺑﯿﺮ ش و اﻣﺜﺎل آنھﺎ را از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺪح ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮار و از ﺟﻤﻠﻪ اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﺑﺮ آن اﻓﺰودﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﻣﻮرد
ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﭘﯿﺮوان آنھﺎ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ،و اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ آنھﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ روﺷﻦ و ﺑﺮ ﻣﻼ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اھﻞ ﺑﯿﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ وﺿﻊ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻤﺎ از ﺳﻨﺪ آن ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ]ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ[ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺟﺎل ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮدی از اھﻞ ﺳﻨﺖ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺣﺪﯾﺚ او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و اﮔﺮ از
اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ھﺮ ﮔﺎه ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺧﻮاﺳﺖ اھﻞ ﺑﺪﻋﺖ
را از ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻧﻤﻮده و از
آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ھﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪھﺎ و ﺧﻮارج و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ راه آنھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ...ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰودﻧﺪ و در ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده و
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺄﯾﺴﺘﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ھﺪف و ﻏﺮض ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﻨﻨﺪ؟!.
ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻗﺪام ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ھﻢ در اﯾﻦ راه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ و ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬھﺐ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع را
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه »ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ« اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ )ﻋﻠﻤﺎی
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺘﺪا اﯾﻦھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاط در واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻓﺮد ﺳﺮﮐﺶ
و ﮔﻨﺎھﮑﺎر از ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺳﺮ ﻧﻤﯽزﻧﺪ؟
-۵آﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ؟

ﺳﭙﺲ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﮐﺎر ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

]ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ[ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻨﺸﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﺎ آن
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻘﯽ را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮات و
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ«
اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ در ﺧﯿﺎل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ )ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ( ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ از ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺟﻌﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟ زﯾﺮا داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ آن ،و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن اﺳﺎﺗﯿﺪ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد و در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از آن ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮاوان اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ آن ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﯾﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﯾﺎ وﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران آنھﺎ ﻣﺜﻞ
ﺣﺠﺎج و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺴﺮی و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻮده در ﮐﺪام
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ؟ و اﮔﺮ ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺧﻮدش ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﻧﮑﺮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ آن دﻋﻮت ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر داده ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) (١؟
-۶اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف در ﺣﺪﯾﺚ

ﮐﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﯿﭻ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺧﺘﻼﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎدی وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪی ﻗﻮی ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ«!.
آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭼﺮا وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺬاھﺐ و
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﻧﮕﺮدد؟ و ﭼﺮا ﻋﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺧﺘﻼف آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ]ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را در
زﯾﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ[.
 -۱از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﻗﻮع و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﻞ در دو ﻧﻮع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ھﺮ دو ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺤﺎﺑﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﯾﮑﯽ را ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮده رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮی را ھﻢ ﺑﺎ
ُۡ َ ُ ْ ُۡ ََٰ ُ
� ۡم إن ُك ُ
نت ۡم َ�ٰ ِد� َ
ِ�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة [۱۱۱ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮادران ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ اﺳﺖ
﴿-١قل هاتوا بر�ن
ِ
اﻣﺎ ﻧﻪ آن ھﻨﮕﺎم و ﻧﻪ اﮐﻨﻮن دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ دھﻨﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ُ
مﺲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﺎل آن دو ﺣﺪﯾﺚ» :الﻮﺿﻮء ِﻣﻦ ِ
َ
اﺬﻟﻛﺮ« ﻟﻤﺲ ذﮐﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺑﺎرهی وﺿﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺣﺪﯾﺚ »وﻫﻞ ﻫﻮ اﻻ
َ
ِﺑﻀﻌﻪ ﻣﻨﻚ« ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮕﺮ ذﮐﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ]ﭘﺲ ﺗﺠﺪﯾﺪ وﺿﻮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ[.

 -۲ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺎدﺗﯽ را ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم داده و ھﻤﻪی
ﺻﻮرتھﺎ را ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ آﻧﭽﻪ را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺎص
دﯾﺪه روای ت ﻧﻤﻮده ،و ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی آﻧﭽﻪ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮده رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز وﺗﺮ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر
ھﻔﺖ رﮐﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ و ﯾﺎ ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ.
 -۳و از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ اﺳﺒﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ً
دﯾﺪهاﻧﺪ ھﺮ ﮐﺪام آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ادای ﺣﺞ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮان ،ﻣﻔﺮده و ﯾﺎ ﺗﻤﺘﻊ ادا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم و
اﺻﺤﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺖ ادای ﺣﺞ ﻗﺮان ﯾﺎ ﺗﻤﺘﻊ
و ﯾﺎ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۴اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﮫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ،
ً
ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب اﻣﺮی واﺟﺐ و دﯾﮕﺮی اﻣﺮی ﻣﺴﺘﺤﺐ را از آن ﺣﺪﯾﺚ
واﺣﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -۵ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﺣﮑﻢ
اول آن را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ان را ﻧﺸﻨﯿﺪه ،و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺣﮑﻢ
اول ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه اﺳﺖ راﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪی ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ دﻻﯾﻞ اﺧﺘﻼف در ﻣﻔﮫﻮم اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ،ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،و اﮔﺮ
دﻟﯿﻞ آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ آن را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺴﺘﺪل و ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ،/اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،و ﻃﺤﺎوی و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ
ً
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﮔﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ]ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﯾﮏ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻮﺿﻮع[ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آنھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮔﻤﺎن و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻃﻠﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻃﻞﺗﺮ از اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد.
 -۷آﯾﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ در ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ذﮐﺮ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد و آن
ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻔﺖ» :در ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س و
ﻃﻠﺐ رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن س ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻦ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺎران ﻋﻠﯽ س ﻧﺎ ﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ
ﮐﻨﯽ ،و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی و ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻻزم اﺳﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن س و
ﺧﺎﻧﺪان او را ﻣﺪح ﮐﻨﯽ ،و ﺧﺎﻧﺪان اور ا ﻣﺪح ﮐﻨﯽ ،و ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزی و ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯽ« ﺳﭙﺲ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺣﺎدﯾﺚ اﻣﻮﯾﺎن
ﺑﺮای ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ! ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺮوان ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎران
ﻋﻠﯽ س را اذﯾﺖ و آزار ﺑﺪه وﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﻦ ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ دارد؟ و از ﮐﺠﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﯿﺮه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﮐﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،و ﺑﺎ ﯾﺪ در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺜﻤﺎن
ً
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﺎزی؟ اﮔﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ آن ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﻤﺎن او
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در ﮐﺠﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ او ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎران ﻋﻠﯽ راﺳﺐ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﯽ
و اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﺸﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮی« و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ از اﯾﻦ راه از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ،از اﯾﻦ ﮐﻼم او ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ دارای ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺻﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﻐﯿﺮه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده) » (١از ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﻦ ،و ﺑﺮای ﻋﺜﻤﺎن

 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮی .ح  ۶ص .۴۱
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ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ و ﻋﻔﻮ ﺑﻨﻤﺎ ،از ﯾﺎران ﻋﻠﯽ ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻦ و از آنھﺎ دوری ﮔﺰﯾﻦ ،و از
ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن آنھﺎ ﺧﻮد داری ﮐﻦ ،وﻟﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎران ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﮐﻦ و ﺑﺎ آنھﺎ اﺧﺘﻼط ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﺑﺪه« ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق
ﻋﺒﺎرت »واﻻﻗﺼﺎء ﻟـﻬﻢ« و از آنھﺎ دوری ﮐﻦ را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ »وﺗﻀﻄﻬﲑ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ«.

ﯾﻌﻨﯽ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻘﻮل آنھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﻠﻤﻪی »أﺣﺎدﯾﺜﮫﻢ« در اﺻﻞ ﺳﺨﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ آﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ داری اﯾﻦ ﻧﻮاع از ﻋﻠﻤﺎ را
دﯾﺪی؟! و اﮔﺮ ھﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی »اﺣﺎدﯾﺚ« در ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ در ﻋﺒﺎرت او ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺨﻨﺎن و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی آنھﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ
ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ادﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﺪرﯾﮫﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽرا از آنھﺎ
اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و آن ھﻢ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﯾﺎ دﻋﻮت آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﻮد] .اﻣﺎ در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ھﯿﭻ اﺳﺎس و ﺳﻨﺪﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن
ادﻋﺎﯾﺶ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .م[.
-۸آﯾﺎ اﻣﻮﯾﺎن اﻣﺎم زﻫﺮی را ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟

ﮐﻠﺪزﯾﮫﺮ ﭘﺲ از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﻣﻮﯾﺎن و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮات و
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﮫﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺴﺎب و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺣﺘﯽ آنھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
زﯾﺮﮐﯽ ﺧﻮد اﻣﺜﺎل اﻣﺎم زھﺮی را ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.(...
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮده و ﭘﻮﺷﺶ از روی ﻣﺒﺎرزهی اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮای اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﻢ ،و ﺣﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺖ را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ،ﺑﻪ را ﺳﺘﯽ ﻣﺎ در ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی آﻧﭽﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﯿﺖ ﭘﻠﯿﺪ ،ﻧﮑﻮھﺶ اﻣﺎم زھﺮی ،ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺎری و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﻧﯿﺴﺖ ،و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻃﺮﺣﯽ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﺮ
ارﮔﺎنھﺎی ﺳﻨﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
راوی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه س ھﺠﻮم ﺑﺮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی ھﺠﻮم ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و
اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎد »اﺣﻤﺪ
اﻣﯿﻦ« ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم« آورده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

آن را ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ،و ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ھﻢ در اﯾﻦ اﻣﺮ از اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﯾﻤﻦ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده] ،آن ھﻢ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺒﺎع درون ﭘﺮ از ﮐﯿﻨﻪی ﺧﻮد و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا و ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ[ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد و از آن ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺑﻮدی رﮐﻦ ﺳﻨﺖ در زﻣﺎن
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺟﺰم ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﺨﺮﯾﺐ او ،ﺑﻪ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﮐﻞ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،زﯾﺮا او اﺑﺘﺪا ﺗﯿﺸﻪ ﺑﺮ رﯾﺸﻪ راوﯾﺎن آن زد )اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه( و
ً
ﺳﭙﺲ اﺋﻤﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻨﺖ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ً
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ اﻗﺪامھﺎی ﭘﻠﯿﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺒﻊ دوم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
ً
ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺬارد ،و ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮرد ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪای ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﻣﺤﮑﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
) (١

اﻣﺎم زﻫﺮی و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ رد اﺗﮫﺎمھﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ھﻤﺎن
ﮐﺎری را ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﻧﺠﺎم دادم ،ﭼﻮن او )ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ( ﺑﻪ ﺑﯿﺎن راز ﺷﮫﺮت
اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ در ﻣﻮرد او ،و
ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ اﯾﺸﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﯽﭘﺮدازم ،ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﻄﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺎن ﺗﮫﻤﺖھﺎ و ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﻧﺎرواﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ]و
آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد او ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ[ روﺷﻦ ﺷﻮد.
اﺳﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن

او اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺎرث
ﺑﻦ زھﺮه َﻗﺮﺷﯽ زھﺮی ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در ﺳﺎل  ۵۱ھـ.ق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺪرش ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮﯾﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد ،و
 -١ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎم زھﺮی را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ و در ﮐﺘﺐ
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون آوردﯾﻢ ،از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ :ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ،
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ذھﺒﯽ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و اﻟﺒﺘﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از :ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﻔﺎظ ذھﺒﯽ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻷﺳﻤﺎء و اﻟﻠﻐﺎت از اﻣﺎم
ﻧﻮوی و ...اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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وﻗﺘﯽ ﭘﺪر اﻣﺎم زھﺮی ﻓﻮت ﮐﺮد او ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ ﺑﺎ
ﯾﺘﯿﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮادر
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی از او ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن روی آورد ،و آن را در ﻣﺪت  ۸۰ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ،
ً
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮادرزادهاش ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺗﺒﺎ
ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺴﺐ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺐ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﻼل و ﺣﺮام و رواﯾﺖ ﺑﭙﺮدازد ،و ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎدﮔﯿﺮی از آنھﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ده ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﻣﻼﻗﺎت
داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :أﻧﺲ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮه ﺟﺎﺑﺮ ،ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻘﯿﻪی اﺻﺤﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺼﺎﺑﻪای ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎرث ﺑﻦ ھﺸﺎم ﻣﺨﺰوﻣﯽ ،و
اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ  ۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده ،اﻣﺎم زھﺮی زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و
ّاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ھﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ و در زﻣﺎن ﻣﺮوان ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،و ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻌﺪ از او ﻣﺜﻞ:
وﻟﯿﺪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﯾﺰﯾﺪ دوم و ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ،اﻣﺎم
زھﺮی ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ ھﻢ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش واﻗﻊ در )أداﻣﯽ( در
اﻧﺖھﺎی ﻣﺮز ﺣﺠﺎز و اﺑﺘﺪای ﻣﺮز ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۲۴ھـ .ق و در ﺳﻦ  ۷۲ﯾﺎ ۷۳
ﺳﺎﻟﮕﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدن ،اﻣﺎم زھﺮی وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺻﻠﯽ
ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر راه اﺻﻠﯽ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رھﮕﺬران ھﻨﮕﺎم ھﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻃﻠﺐ رﺣﻢ و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﻣﺎم زﻫﺮی

اﻣﺎم زھﺮی دارای رﯾﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،و ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ،ﮔﻮﻧﻪھﺎی ﻻﻏﺮ ،ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺣﻨﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻘﺪاری ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و دارای زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺼﯿﺢ ﺑﻮد ،و ھﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ» :ﻓﺼﯿﺤﯿﺎن زﻣﺎن آنھﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ :زھﺮی ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﻃﻠﻌﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ« از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ اﺧﻼق او ﺑﺨﺸﺶ و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ او را
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻌﻨﻮان آﯾﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺑﺨﺸﺶ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﺷﮫﺎب )زھﺮی(
از ﺳﺨﯽﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪهاﻣﺎم زھﺮی ،ھﺮ ﮐﺲ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ
او ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﺮض ﻣﯽﮐﺮد و آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽدادﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺎز ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ از ﺑﺮدﮔﺎﻧﺶ
ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪ ،اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ او
ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﮫﺮهاش دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﮋده ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎزت را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺻﺒﺮ وﺗﺤﻤﻠﺶ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﺳﺎﺋﻠﯿﻦ را در ﺗﻮان ]ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﻦ ﺷﮫﺎب]ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.
زھﺮی ﺑﻪ زور ﻣﺪاوم ﺳﻔﺮهھﺎی ﻏﺬای ھﻤﺮاه ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺴﺘﺮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر آﺑﯽ ﯾﺎ ]ﭼﺎه آﺑﯽ[ رﺳﯿﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﭼﺎه آب ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺷﮑﺎﯾﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ
دارای  ۱۸ﭘﯿﺮ زن از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎم زھﺮی ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ  ۱۸ھﺰار درھﻢ ﻗﺮض ﮐﺮد ،و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از آن ﭘﯿﺮزﻧﺎن
ﺧﺎدﻣﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮد،و اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪﺛﺎن دوﺳﺘﺶ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ﺧﻮدداری ﮐﺮد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ده روز ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ
ﻧﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﺎم زھﺮی دارای ﺳﻔﺮھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮد و در آن ﺑﻪ ﺳﻮی اﻋﺮاب ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
آنھﺎ آﻣﻮزش دھﺪ و آنھﺎ را در دﯾﻦ آ ﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻣﯽرﻓﺖ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﺴﻞ و ﮐﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آنھﺎ ﻏﺬا ﺑﺪھﺪ ،و اﮔﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﺴﻞ و
روﻏﻦ ﻣﯽداد ،وﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺨﺸﺶ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ
ﺑﺪھﯽھﺎی او اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ)  ،(١در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺪھﯽ او را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای او ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻣﺎم زھﺮی دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ﻋﻠﻢ ﺷﻮد و
ﺻﺎﺣﺐ ﺷﮫﺮت و آوا ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی ﯾﺎﺑﺪ دو ﺻﻔﺖ ﺑﻮد:
اول :ﺗﻼش و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎم زھﺮی اﺻﺮار ﻓﺮاواﻧﯽ
داﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ از آنھﺎ و ﻣﺪون ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ از آنھﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ،
 -١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﺜﻞ اﻣﺎم زھﺮی ﺑﺎﺷﺪ ّاﻣﺎ
ُۡ ًَ َ
َ َۡ ۡ
ﺑﺎروح وﺳﻄﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ و آﯾﺎت از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪیَ ﴿ :و� � َعل يَ َد َك َمغلولة إ ِ ٰ�
ُ َّ ۡ
َ َ ۡ ُ َ َ ُ ٗ َّ ۡ
ُ َ َ َ
� ُس ً
ورا] ﴾٢٩اﻹﺳﺮاء [۲۹ :ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
� ُنقِك َو� ت ۡب ُس ۡط َها � ٱلبَ ۡس ِط �تقعد ملوما
]ﻣﺘﺮﺟﻢ[.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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او ﺷﺐھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ در آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺣﻔﻆ و در
ﻧﻔﺲ ﺧﻮدش اﺳﺘﻮار ﮔﺮداﻧﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺨﻨﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ را در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ
و ﻋﻼﻗﻪی او ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
اﺑﻮزﻧﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و اﺑﻦ
ﺷﮫﺎب ھﺮآﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او
آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻢ :اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﮔﻔﺖ :در اﺑﺘﺪای ھﺮ ﺟﻠﺴﻪای ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﺑﺎ ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻦ ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد ﺳﺆال ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﻧﺼﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ھﻢ ﺑﺎ ھﺮ
ّ
ﺟﻮان ﯾﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ از او ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮان
ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺗﻼش زھﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ آوردهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﻓﺘﻪ و
ّ
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر او ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای او آب آورده و در ﭘﺸﺖ در ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺟﺎزهی
ورود ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎرﯾﻪاش ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ در اﺳﺖ؟ ﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :ﻏﻼم ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺶ )ﻣﻨﻈﻮرش زھﺮی ﺑﻮد زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎن او ﺿﻌﯿﻒ و رﯾﺰش آب
داﺷﺖ( ﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺖ زھﺮی ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری او در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﺮد زھﺮی ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮد
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﺤﻘﯿﻖ در آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺷﺒﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ
دردﺳﺮ ﻧﮕﮫﺪاری اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ از ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،از
ﻋﺎدتھﺎی اﻣﺎم زھﺮی اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه از ﻋﻠﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و
ﺟﺎرﯾﻪاش را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮔﻮش ﮐﻦ ﻓﻼﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﮔﻔﺖ ،و ﻓﻼﻧﯽ در ﻣﻮرد آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﺟﺎرﯾﻪاش ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ دارد؟ ﭘﺲ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ از آن ﺳﺨﻦ ﺳﻮدی ﻧﻤﯽﺑﺮی وﻟﯽ
ﭼﻮن ﺣﺎﻻ آن را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ.
دوم :ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺑﻌﺪی او ھﻮش و ﻗﺪرت ذھﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻗﻮی او ﺑﻮد ،زھﺮی در اﯾﻦ
ً
ً
زﻣﯿﻨﻪ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ و آﯾﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد ،و ﻗﺒﻼ از ﺑﺮادرزادهاش ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

زھﺮی در ﻣﺪت  ۸۰ﺷﺐ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ﻟﯿﺚ ھﻢ از ﺧﻮد زھﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ )ذھﻨﻢ( ﻣﯽﺳﭙﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﺳﺤﺎق از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ،و
ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺜﯽ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪم در ﻧﺘﯿﺠﻪ از دوﺳﺘﻢ در ﻣﻮرد آن ﭘﺮﺳﯿﺪم
وﻟﯽ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،و از ﻣﻮارد ﮐﻤﯿﺎب و ﻧﺎدری ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺣﺎﻓﻈﻪی او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرخ ﺷﺎم اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از ﻗﻮل
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آورده ﮐﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻧﺎﻣﻪای ﺗﻮﺑﯿﺨﯽ را ﺑﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻮﺷﺖ ،اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ در دو ﻃﻮﻣﺎر )دوﺻﻔﺤﻪ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮای آنھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﺎران ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻌﯿﺪ
ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﻃﻮﻣﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ دوﺳﺖ دارم )ﮐﺎش( ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دھﺪ؟ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران او ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در آن
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ :در آن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﺎ
ً
ﺳﺨﻨﺎن آن دو ﻣﺤﺘﻮای ﻃﻮﻣﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب روی ﮐﺮد،
]واﺑﻦ ﺷﮫﺎب ھﻢ[ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ اﺑﺎ ّ
ﻣﺤﻤﺪ دوﺳﺖ داری ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮای ﻃﻮﻣﺎر را ﺑﺪاﻧﯽ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻠﻪ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد اﻧﮕﺎر از روی آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎم زھﺮی از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ آن ﺣﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ھﺸﺎم ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺧﻮاﺳﺖ او را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان او
]ﺣﺮﯾﺚ[ اﻣﻼء ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﺪ ،او ھﻢ ﮐﺎﺗﺒﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ و  ۴۰۰ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ او اﻣﻼء ﮐﺮد،
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎه ھﺸﺎم ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﺑﮑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺑﯿﻦ
ً
رﻓﺖ ﺑﻌﺪ اﻣﺎم زھﺮی از ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺐ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪا
ّ
ھﺸﺎم اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪی اول ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داد اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف را ھﻢ ﺟﺎ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ از اﻣﺎم زھﺮی ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،اﻣﺎم
زھﺮی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدت داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﺴﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺑﻪ
ﯾﺎدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﯿﺐ ﺗﺮش و ﺳﺮﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،وی
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮدوی اﯾﻦھﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎز از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ] .ﺗﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪی
وی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد[.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﺷﻬﺮت اﻣﺎم زﻫﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ او

اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﮑﻼت زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ و ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺐ
زﻧﺪهداری و ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻤﺎء دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻏﺮﯾﺐ و
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد ،و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ذھﻨﯽ او و اﺳﺘﻮاری در اﻣﻮر،
و اﻣﺎﻧﺘﺪاری ،و ﺻﺪاﻗﺖ در ﻋﻠﻢ اﯾﺸﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ آوازهاش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﭽﯿﺪ و
ﻣﺮدم از ھﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ زھﺮی وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﺪ ھﯿﭽﯿﮏ از ﻋﻠﻤﺎی آن ﺷﮫﺮ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زھﺮی از آن ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻧﻤﯽرﻓﺖ و ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮف اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ او از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ از آن ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ دور او
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ«.
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎ از او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺴﺘﺮهی داﻣﻨﻪی ﻋﻠﻤﯽ او

اﻣﺎم ذھﺒﯽ در ﺗﺬﮐﺮهی ﺧﻮﯾﺶ و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺰ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زھﺮی
ً
ﻧﺪﯾﺪهاﻣﺎم زھﺮی ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﯾﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب وارد ﺷﮫﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ و دﺳﺖ رﺑﯿﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
وارد »ﺑﯿﺖ اﻟﺪﯾﻮان« ﺷﺪﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺷﺪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب از آن ﺟﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮدی ھﻤﺎﻧﻨﺪ رﺑﯿﻌﻪ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارم ،و رﺑﯿﻌﻪ ھﻢ وﻗﺘﯽ ﺧﺎرج
ﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ھﻤﺮاه اﺑﻦ ﺷﮫﺎب )زھﺮی( ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻣﺎم زھﺮی] .از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ دﯾﻨﯽ[.
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎم زﻫﺮی در ﺳﻨﺖ

اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺮح و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ« و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ وﻏﯿﺮه رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ روزی ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﻣﯽروﯾﺪ؟
ً
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﺘﻤﺎ آن ﮐﺎر را ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﺮوﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی ]اﺳﻼﻣﯽ[ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ
ﺣﺴﻦ و ھﻤﺎﻧﻨﺪاﻧﺶ اﻣﺮوز زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻗﺪﯾﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻣﺮدان
ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﻠﯽ زھﺮی ،ﻋﻤﺮوﺑﻦ دﯾﻨﺎر در ﺣﺠﺎز ،ﻗﺘﺎده و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ در ﺑﺼﺮه و اﺑﯽ اﺳﺤﺎق و اﻋﻤﺶ در ﮐﻮﻓﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ از رواﯾﺖ
اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻤﺮو دﯾﻨﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪهاﻣﺎم زھﺮی ﮐﻪ از زھﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن و
ﺳﻨﺖ آ ﮔﺎهﺗﺮ و ﺑﯿﻨﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻮب ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از زھﺮی ﮐﺴﯽ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ اھﻞ ﺣﺠﺎز از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ :در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زھﺮی ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آ ﮔﺎهﺗﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻣﮑﺤﻮل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ھﯿﭽﮑﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب آن را ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ].ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺰد اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ[.
ﭘﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زھﺮی در ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
ﺧﻮد اﻣﺎم زھﺮی ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ آن را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﺪود  ۳۵ﯾﺎ ۳۶
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از اھﻞ ﺷﺎم ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮای اھﻞ ﺣﺠﺎز ،و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
از اھﻞ ﺣﺠﺎز ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮای اھﻞ ﺷﺎم رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ.
ﻧﻘﺶ اﻣﺎم زﻫﺮی در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺪﯾﺚ

اﻣﺎم زھﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺪوﯾﻦ آن دارای ﻧﻘﺶ ﮔﺮاﻧﺐھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
آنھﺎ از ﺳﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ً
اول :ﺟﻤﻊآوری ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ .ﻣﺎ ﻗﺒﻼ در ﺑﺤﺚ )ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻼش
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ﺷﺪ اوﻟﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﻮد اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﺧﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم در ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻧﯿﺰ واﻟﯿﺎن ﺷﮫﺮھﺎ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در آن ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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اﻧﺪﮐﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ را ﮔﺮدآوری ﮐﻨﺪ ،و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺟﺪﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ زھﺮی.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺘﺢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ]ﺣﺪﯾﺚ و
ﺳﻨﺖ[ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﻮد«.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی را در ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ دﯾﺪهاﻣﺎم زھﺮی ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
را ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺪراوردی ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد و آن را ﻧﻮﺷﺖ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﻮد«)  (١ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت
ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دﻻﯾﻞ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺟﻤﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی اﺳﺖ و ﭘﺲ از او ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺮدﻧﺪ.
دوم :اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻼش اﯾﺸﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ً
ﺟﻤﯿﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ای اﺑﻮ ﺣﺎرث اﮔﺮ اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﻧﺒﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ« اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب »اﯾﻤﺎن و ﻧﺬور« ﺣﺪﯾﺚ ۱۳۶۸/۳
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :زھﺮی ﺣﺪود  ۹۰ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
ﮐﻪ دارای اﺳﻨﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ] .ﺑﺮاﺑﺮی
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ[«
ﺳﻮم :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد زھﺮی ﺑﻮد،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از او ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﺮد اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﺑﻮد.
و ﺷﺎﯾﺪ ھﺪف او از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻼد ﺷﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زھﺮی ﮔﻔﺖ :ای اھﻞ ﺷﺎم ﭼﺮا اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻤﺎ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و
ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ].و دارای ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ[.
 -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ج  ،۱ص .۷۳
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

و راوﯾﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺎ از آن روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ھﻤﺮا ﺣﺪﯾﺚھﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﻮرد اﻣﺎم زﻫﺮی

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زھﺮی ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ ]ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد[ داﻧﺸﻤﻨﺪ و راوی
ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ و ﻓﻘﯿﮫﯽ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
زھﺮی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش ،و زھﺮی از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،و دو
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ را ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ زھﺮی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ
ِ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :زھﺮی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ از ﭘﺪرش از ﺟﺪش ،و زھﺮی از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ،و دو ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ را ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ زھﺮی ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و دارای ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد
ِ
ھﺴﺘﻨﺪ .و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻮزرﻋﻪ ﺳﺆال ﺷﺪ :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﻨﺪھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﭼﮫﺎر ﻃﺮﯾﻖ از ﺑﻘﯿﻪی ﻃﺮوق ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در رأس اﯾﻦ
ﺳﻨﺪھﺎ رواﯾﺖ زھﺮی از ﺳﺎﻟﻢ از ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﻓﺼﻞ »ﺛﻘﺎت« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﮫﺎب زھﺮی ﻗﺮﯾﺸﯽ ﮐﻪ
ﻟﻘﺐ او اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺳﺖ ده ﺗﻦ از اﺻﺤﺎب را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و او از ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد
زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،و دارای اﺳﻠﻮب ﻧﯿﮑﻮﺗﺮی در رواﯾﺖ ﻣﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﻓﻘﯿﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم از رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺎم زھﺮی از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
و ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ ﺑﻮد .و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم
زھﺮی را ﻣﯽدﯾﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا او دارای ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ،و ﯾﺎران
زﯾﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﮐﻼم او ]ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد[ و ﮐﻼم دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و...
اﻣﺎم ذھﺒﯽ در »ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﻔﺎظ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« :او اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻓﻘﯿﻪ،
ﺣﺎﻓﻆ ،اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺠﺎز و ﺷﺎم ﺑﻮد .و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زھﺮی ﻓﻘﯿﻪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ
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ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری او و اﺳﺘﻮاری ﮐﻼم اﻣﺎم زھﺮی ھﻢ رإی ھﺴﺘﻨﺪ.
و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎت اﺋﻤﻪ ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺮج و ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺛﻘﻪ
ﺑﻮدن ،اﻣﯿﻦ ﺑﻮدن و ﺑﺰرﮔﻮاری او ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ را از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از زﻫﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺣﺎدﯾﺜﺶ را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؟

اﻓﺮاد ﻓﺮاواﻧﯽ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ،
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ)  ،(١ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،اﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ ،ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﮫﺪ ،اوزاﻋﯽ و
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ اﺣﺎدﯾﺚ او را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی ﺳﻨﻦ ]ﺳﻨﻦ اﺑﻮ داوود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و» [...ﻣﻮﻃﺎ« اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪﺷﺎن ،و ﻣﺴﻨﺪ ھﯿﭻ ﻣﺤﺪﺛﯽ و ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺞ
اﺣﺎدﯾﺚ او ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ ھﯿﭽﯿﮏ از اﺑﻮاب ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ
اﺛﺮ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮی از اﻣﺎم زھﺮی در آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رد ﺷﺒﻬﻪﻫﺎی وارده ﺑﺮ اﻣﺎم زﻫﺮی

ً
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎم زھﺮی را از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎ را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﮐﺮد و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ھﯿﭽﯿﮏ از آن ﻋﻠﻤﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از
او ﺳﺮﻧﺰده اﺳﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ھﯿﭻ اﺛﺮی از آنھﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣﯿﻦ ﺑﻮدن و ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن و دﯾﻨﺪارﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﻣﻦ در دﻧﯿﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق
ﯾﮫﻮد ﻣﺘﻌﺼﺐ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ زھﺮی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺎﻧﺖداری و ﺻﺪاﻗﺖ در ﻧﻘﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻦ ﭼﻮن ﺷﺒﮫﻪھﺎی ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زھﺮی ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهام ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آنھﺎ
ﭘﺎﺳﺦ دھﻢ.
ارﺗﺒﺎط اﻣﺎم زﻫﺮی ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮﯾﺎن

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط زھﺮی ﺑﺎ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﺮای آنھﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاھﻢ
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ او راﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ

 -١اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﺴﺨﻪی ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺎب »ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ« ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ ھﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع آنھﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪی
ﻓﺮدی ﺻﺎدق و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زھﺮی ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺗﻮﺳﻂ
آنھﺎ وﺟﻮد دارد؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاری و دﯾﻦ داری آنھﺎ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﺨﻮرد ،و ﻋﺎﻟﻤﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زھﺮی اﮔﺮ ﺑﺎ آن
ﺧﻠﻔﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آنھﺎ ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راھﯽ ﺑﺮای
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﻨﻔﯽ آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﻦ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری او ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ھﻤﻪ
ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زھﺮی ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ و داﻧﺸﻤﻨﺪ آنھﺎ ﺑﻮد از او ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و او ﺑﻮد
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺬاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم رواﻧﻪی ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻠﻔﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﺑﺮای آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮی را ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ ،ﯾﺎ ﺣﮑﻤﯽ را روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ
ﺑﺮ آنھﺎ دارﻧﺪ و واﺟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﯾﺎدآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در »ﻋﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ«)  (١آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :زھﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ رﻓﺖ وﻟﯿﺪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺷﺎم ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﯿﺴﺖ؟[
ﮔﻔﺖ :ﮐﺪام ﺳﺨﻦ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ؟ ﮔﻔﺖ :آنھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻨﺪهای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮدم
ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽھﺎی او را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺪیھﺎﯾﺶ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد ! .زھﺮی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ
ھﻢ ھﺴﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﯿﺴﺖ؟
وﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮد
داوود ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»ای داوود! ﻣﺎ ﺗﻮ را در زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی )ﺧﻮد( ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ )و ﺑﺮﺟﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻧﺸﺎﻧﺪهاﯾﻢ( ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ داوری ﮐﻦ و از ھﻮای ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺮوی ﻣﮑﻦ ،ﮐﻪ ﺗﻮ را از راه
ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﻋﺬاب ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن روز ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب )ﻗﯿﺎﻣﺖ( دارﻧﺪ«.
 -١ﺟﺰء اول ،ص  ،۶۰ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ.
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ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﮫﺪﯾﺪو وﻋﯿﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ھﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺗﻮ وﺿﻊ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ وﻟﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ را در دﯾﻨﻤﺎن
دﭼﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدی ھﻤﭽﻮن زھﺮی و ﺧﻠﯿﻔﻪای
ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻟﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ّ
ﻣﻮﻗﻒ زھﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ داراﻟﺨﻼﻓﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ذﻟﺖ ﻧﺸﺎن
داده و از ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی آنھﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻼت آنھﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪی
ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﺧﺪا و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دور ﻧﻤﻮدن دروغ ﺟﺎﻋﻼن او را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ راوﯾﺎن دروﻏﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻇﻠﻢ و ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد!.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻗﻮل اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َّ
ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﴿ َوٱ�ِي تَ َو ٰ
�
كَۡ
ِ�هُۥ م ِۡن ُه ۡم َ ُ�ۥ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
يم﴾ ]اﻟﻨﻮر» .[۱۱ :و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ )ﺳﺮدﺳﺘﻪی آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻮده

و( ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از آن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺬاب ﺑﺰرگ و ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارد« .ﭘﺲ
ھﺸﺎم ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهی ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ؟ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔﺖ:
ً
ُ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل .ھﺸﺎم ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ،او ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد ـ و ﻇﺎھﺮا
ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺸﺎم در ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ آنھﺎ در
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺼﻤﻢ و ّ
ﺟﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ـ ﭘﺲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﮔﻔﺖ:
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻧﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ھﻤﺎن ﺣﺎل اﺑﻦ ﺷﮫﺎب )زھﺮی( رﺳﯿﺪ،
ﭘﺲ ھﺸﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ]در ﺟﺮﯾﺎن أﻓﮏ ﻋﺎﯾﺸﻪ[ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ؟ زھﺮی
ُ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻮل ،ھﺸﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد،
ً
زھﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؟! ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﺗﻮ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ! اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﺪاﯾﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دروغﮔﻮﯾﯽ را
ﺧﻼل ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎزھﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻼﻧﯽ از ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ُ
رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﻋﻤﺪهی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﻮد .اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺸﺎم را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ھﺸﺎم ﺑﻪ او ]زھﺮی[ ﮔﻔﺖ :از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮو ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﻮم ﭘﺲ دﺳﺖ از ﻣﻦ ﺑﺮدار .ھﺸﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻮ دوھﺰار ،ھﺰار ]ﭘﻮل راﯾﺞ آن زﻣﺎن[ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪھﮑﺎری ﺳﭙﺲ زھﺮی ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ
ﻣﯽداﻧﯽ و ﭘﺪرت ھﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪاﻣﺎم
زھﺮی را ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺗﻮ و ﭘﺪرت ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻣﺎم زھﺮی .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ .ﭘﺲ ھﺸﺎم ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺷﯿﺦ را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﯾﮏ ھﺰار )درھﻢ ﯾﺎ
دﯾﻨﺎر( از ﺑﺪھﯽ اﻣﺎم زھﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺎس و ﺣﻤﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺣﺪود ھﺸﺖ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و آن
را از ﻗﻮل اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺻﺎدق و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮدی ]ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ[ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دروغ ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﻨﺪ ،و او را در دﯾﻨﺪارﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ!.
آﯾﺎ در ﻧﻘﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ داری زھﺮی ،در دﯾﻦ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ زھﺮی و ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ارزشﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻟﻄﻤﻪای ﺑﻪ دﯾﻨﺪاری و اﻣﺎﻧﺖ داری او وارد ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﻢ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﻓﺮدی ﻋﺎدی آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی زھﺮی ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،راﺑﻄﻪی ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ ﻗﻮی،
ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺮورش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪی ﻓﺮدی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻨﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن
داﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺶ ّ
ﻋﺰت ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﻮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ارﺗﺒﺎط دارد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺮدی
ﻏﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮا ن ّ
ﻏﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا او ﺗﻔﺴﯿﺮی را دروغ
ﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ زھﺮی و ﻋﻠﻤﺎ در درﺳﺘﯽ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪ ذﻟﯿﻞ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ذﻟﯿﻞ ﻧﺸﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش اﯾﺴﺘﺎد ،ﭘﺲ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ زھﺮی ﺑﺮای ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد! ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ زھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ؟ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﻢ ،زﯾﺮا ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آﺳﻤﺎن ﻧﺪا دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دروغ ﮔﻔﺘﻦ را ﺣﻼل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ً
ﺑﺎز ھﻢ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ« .ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ زھﺮی از آن ﻧﻮع اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﮐﻪ ]رﺳﺎﻟﺖ[ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ص آنھﺎ را ﭘﺮورش داده و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﺎون ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در
ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر ،و ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻻ ،و ﻣﺘﻨﻔﺮ از دروﻏﮕﻮﯾﯽ )اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎح ﮔﺮدد( ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ زھﺮی ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﻣﻮﯾﺎن
در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮدهاﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺛﺮوت ﺑﻮده؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ
ھﻢ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زھﺮی از ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﺎل دوﺳﺘﯽ ﺷﻮد،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او ]ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ[ از ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﯾﻨﺎر در ﻣﻮردش ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺴﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زھﺮی ﻧﺪﯾﺪهاﻣﺎم زھﺮی ﮐﻪ درھﻢ و دﯾﻨﺎر در ﻧﺰد او آﻧﻘﺪر ﺑﯽارزش ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا او
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﮑﻞ ﮐﻢ ﺑﮫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ« .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ھﻤﺮاه ﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زھﺮی در ﻧﺰد اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮ آوازه
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﺎم زھﺮی ﺧﻮاھﺎن ﺛﺮوت و
ﺟﺎه و ﺷﮫﺮت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﺻﺎﺣﺐ آن ﭼﻨﺎن دﯾﻨﺪاری و ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮدﻧﯽ و ﮐﻨﺪ ذھﻨﯽ داد ﮐﻪ در اﺛﺮ آن دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮﯾﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺷﮫﺮت ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
و ﺛﺮوت و ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻋﺼﺮ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻮده
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از
آنھﺎ ﮔﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ زھﺮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد و از
ً
ﻋﻠﻤﺎی آنﺟﺎ آﻣﻮﺧﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﻮت اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ،و اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ ھﻢ ھﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ از او ]ﺳﻌﯿﺪ[ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۵ﺳﺎل در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮد ـ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ زھﺮی ﮔﻔﺘﻪ ـ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ و ﭼﺮا او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻊ اﻣﻮﯾﺎن دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ او
ﺑﻮد از او ﺑﯿﺰاری ﻧﺠﺴﺖ؟ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪرت و ﺗﺴﻠﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ او اھﻤﯿﺘﯽ
ﻧﻤﯽداد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﻠﻤﺎی آن ﺟﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؟ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ رﺟﺎل از ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﮐﺴﯽ
ً
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و اﺻﻼ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮس را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ
ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن او را ﻧﻘﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟ و ﭼﺮا دوﺳﺘﺪاران
ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او ھﺠﻮم ﻧﺒﺮدﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران آنھﺎ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟ و ﭼﺮا ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﻮرد او ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﭼﻮن
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ،/ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﻣﺜﺎل
اﯾﻦھﺎ ،ﮐﻪ در راه ﺧﺪا از ﺳﺮزﻧﺶ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ؟
آﯾﺎ در ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن آن و در رأس آنھﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ،و
اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ از او ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ از ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﺸﺎن ]زھﺮی[ و ﺛﻘﻪ
ﺷﻤﺮدﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ در دورهی ﻋﺒﺎﺳﯽ ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط اﻣﺎم زھﺮی
ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ـ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ زھﺮی واﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ او ﺷﺒﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد؟ و ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد؟ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اھﻞ ﻇﻠﻢ و ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد.
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻨﮕﯽ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻊ ﺳﻔﺮ

اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﮔﻨﺒﺪی ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ
آن ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻨﺪازد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻪ
ﻃﻮاف ﮐﻨﻨﺪ ]اﯾﻦ ﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﮔﻠﺰﯾﮫﺮ در زﻣﺎن ﻓﺘﻨﻪی اﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ[ و ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺶ رﻧﮓ و ﺑﻮی دﯾﻨﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ دوﺳﺘﺶ زھﺮی ﺣﺪﯾﺚ
»ﻻﺗﺸﮫﺪ اﻟﺮﺣﺎل «...را ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﻌﻞ ﮐﺮد ،ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮫﻤﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا:
ً
اوﻻ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان ،و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،اﺑﻦ
اﺛﯿﺮ ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ وﻏﯿﺮه در ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎران ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺮای
ﻃﻮاف ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ زﯾﺎرت ﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرﺧﺎن از ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﻋﺎدت داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ارزش و
اھﻤﯿﺖ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت ﻋﻠﻤﺎ و ﻗﺒﻮل
ً
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻀﺎوت ﺗﻮﺳﻂ آنھﺎ وﻏﯿﺮه ،...ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ آن ﺑﻨﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن را ﺑﻪ زﻣﺎن وﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و اﯾﻨﺎن
ﻣﻮرﺧﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎرش دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺼﻤﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺤﯿﻮان« اﺛﺮ اﻟﺪﻣﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺧﻠﮑﺎن آﻣﺪه :ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺒﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ آن را ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺮدم در روز
ﻋﺮﻓﻪ ﻧﺰد آن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ« .و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ و
ً
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد آن ھﻢ
ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺟﮫﺖ ﻃﻮاف ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻇﺎھﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن آن ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ در
روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد آن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ[ و در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﻃﻮاف ﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮐﻌﺒﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﺴﺘﺎدن در ﻧﺰد آن در روز ﻋﺮﻓﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ
ﻋﺎدت ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻼم ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﮑﺮوه ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دﻻﻟﺖ دارد ،و ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ
ﻃﻮاف و زﯾﺎرت ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻗﻮف آنھﺎ در
ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺮدم ھﻢ دور اﯾﻦ ﻗﺒﻪ ﺑﺄﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺣﺞ را ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯿﺎن
ﻧﺪارﻧﺪ در ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺪاری از اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻨﮫﺎ
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻗﺒﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در روز ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺮدم
از ﺷﮫﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﺟﯿﺎن در ﺑﯿﺮون و ﺣﻮﻣﻪی ﺷﮫﺮ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ) .(١
دوم :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آن روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ را ﺑﺮای ﺣﺞ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺴﺎزد اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻔﺮ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺮود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎدت
زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد؟ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ او را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰھﺎ
ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ اﺗﮫﺎم ﮐﻔﺮ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪادهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﻪ در ﭘﯽ
رﺳﻮاﯾﯽ او و ﺑﺪﻧﺎﻣﯿﺶ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ آن را ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اوﻟﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻮد.
ً
 -١ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺼﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺖھﺎی
ﺑﺰرگ از اﻣﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﻗﺮب اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮ و ﭘﺎداش اﻟﮫﯽ اﺳﺖ راه ﻋﺒﺎدت ﺑﺮای او ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺒﺎدت ﻧﺪارد ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪ ذرﯾﻌﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺮد و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ )ﻣﺮﺟﻢ(.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ً
ﺳﻮم :ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ زھﺮی در ﺳﺎل  ۵۱ﯾﺎ  ۵۸ه.ق ـ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ـ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ در ﺳﺎل  ۷۳ھ.ق ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻤﺮ زھﺮی در آن
ھﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ او  ۲۲ﺳﺎل و ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﯾﺖ ﺑﻌﺪی  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﯾﺎ
ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد زھﺮی در آن ھﻨﮕﺎم در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﭼﻨﺎن ﺷﮫﺮﺗﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮاف آن ﻗﺒﻪ دﻋﻮت ﮐﺮده و
آنھﺎ ھﻢ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
ﭼﮫﺎرم :رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ زھﺮی در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻟﺒﻦ زﺑﯿﺮ
ً
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪا او را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،و اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :زھﺮی
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺣﺪود ﺳﺎل ۸۰ھـ.ق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪ ،و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را در ﺳﺎل  ۸۲ھـ.ق ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ زھﺮی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ زرا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن
ھﻨﮕﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ او را از ﺟﮫﺖ ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ ـ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،و ﺳﭙﺲ او
را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪھﺎی اﻧﺼﺎر ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ زھﺮی ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی دوﺳﺘﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای او ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس را در زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻗﺒﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ؟!.
َ ُ ُّ ّ َ
الﺮﺣﺎل «...را ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻏﯿﺮ از
ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺪﯾﺚ »ﻻ �ﺸﺪ
ً
ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ از زھﺮی
آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ آن
از زھﺮی اﺳﺖ و دو رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ از ﺟﺮﯾﺮ از ﻋﻤﯿﺪ از ﻗﺰﻋﻪ از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ و رواﯾﺖ ﺳﻮم
از اﺑﻦ وھﺐ از ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻔﺮ از ﻋﻤﺮران ﺑﻦ اﺑﯽ اﻧﺲ از ﺳﺎﻟﻤﺎن اﻻﻏﺮ ار اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ زھﺮی آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده در رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ھﻢ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،و از ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼام اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﻣﻮرد
ﺣﮑﻢ زﯾﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در آن ﺳﺆال ﺷﺪ ـ ھﺮ ﭼﻨﺪ او از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد)  (١ﭘﺎﺳﺦ داد :در »ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از

 -١در ﭼﺎپ اول آﻣﺪه اﺳﺖ) :و او از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﺑﻮد( ﺳﭙﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺮ داد ،زﯾﺮا
اﯾﻦ رأی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی او ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎی او ﭘﯿﺪاﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ »اﻟﺠﻮاب اﻟﺒﺎھﺮ« وﻏﯿﺮه.
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َُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ �ﺸ ُّﺪ الﺮﺣﺎل «...و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را از
اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ھﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﮑﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ و
آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻔﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ

ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﺮوع در آن ،و اﺑﻦ ﻋﻤﺮب ھﻢ ﺑﻪ آن ﺟﺎ رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ً
ﺷﺸﻢ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را زھﺮی از اﺳﺘﺎدش ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎ
اﮔﺮ زھﺮی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﺑﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی اﻣﻮﯾﺎن ﺟﻌﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﻌﯿﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺳﮑﻮت ﻧﻤﯽﮐﺮد ،زﯾﺮا او از ﺳﻮی اﻣﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اذﯾﺖ و
آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۲۰ﺳﺎل از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ در
ﺳﺎل  ۹۳ھ.ق وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮھﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺣﻖ ﮔﻮ و ﺣﻖ ﺟﻮ در
راه ﺑﯿﺜﺎن واﻗﻌﯿﺖ از ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﺮس و واھﻤﻪای ﻧﺪاﺷﺖ.
ھﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎم زھﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ
ﻧﻤﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮد ﭘﺲ ﭼﺮا در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺒﻪی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮده در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪی ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ھﺪف ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﺷﻮد؟ و
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن و زﯾﺎرت ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس آﻣﺪه ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ھﻢ ]در آﯾﻪی اول ﺳﻮرهی أﺳﺮاء[ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮای ﻃﻮاف ﻗﺒﻮر در اﯾﺎم ﺣﺞ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد.
َ ُ ُّ
الﺮﺣﺎل «...ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ
ھﺸﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ »ﻻ �ﺸﺪ ِ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس و ﺻﺨﺮۀ )ﻗﺒﻪ( وﻏﯿﺮه ﻧﺪارد و اﻣﺎم
زھﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﺪث ﺗﻤﺎم ان اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻘﺪ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺨﺮه رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻌﻠﯽ
اﺳﺖ .و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻘﺪس ﺟﺰ ﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻨﺪ و آن
ﺳﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻻ�ﺸﺪ الﺮﺣﺎل« و ﺣﺪﯾﺚ »ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اول ﺑﻴﺖ وﺿﻊ ﻰﻓ

اﻻرض ،ﻗﺎل :اﻤﻟﺴﺠﺪ اﺤﻟﺮام ،ﻗﻴﻞ :ﺛﻢ ﻣﺎذا؟ ﻓﻘﺎل» :اﻤﻟﺴﺠﺪ اﻻﻗﻰﺼ« )ﯾﻌﻨﯽ از اوﻟﯿﻦ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ از رﺳﻮل اﮐﺮم ص ﺳﺆال ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
َ َّ َ َّ َ ْ َ ّ
ﻴﻪ � َﻌﺪل ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﭙﺲ ﮐﺠﺎ؟ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺴﺠﺪ اﻻﻗﯽ( و ﺣﺪﯾﺚ »إن ألﺼﻼة ِ� �ِ
َ
َ
َﺻﻼ ِة ِﻲﻓ ﻏ�« »ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ۷۰۰ﻧﻤﺎز در ﻏﯿﺮ آن ]اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ[«.
داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﻣﻮی

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﻣﻮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﺻﺤﯿﻔﻪ( ﺑﻪ ﻧﺰد زھﺮی رﻓﺖ،
و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺎزه دھﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در آن ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از او )زھﺮی( در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و زھﺮی ھﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ و اﻗﺪام اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ
وﻟﯿﺪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ،و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه
دھﺪ؟و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﺻﺤﯿﻔﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آنھﺎ ﺑﻮد از ﺳﻮی
زھﺮی رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺳﻔﺴﻄﻪھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد:
ً
اوﻻ :اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع)  (١ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺮاھﯿﻢ از زھﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺻﺤﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ آن را از ﺷﺮح ﺧﻮﯾﺶ )زھﺮی( ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ )ﻣﻨﺎوﻟﻪ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺻﻼح در
ﻣﻘﺪﻣﻪاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮع ﭼﮫﺎرم از اﻧﻮاع ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻨﺎوﻟﻪ« اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ً
ﻣﻨﺎوﻟﻪ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪای ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﺑﺎ ﻣﻨﺎوﻟﻪ ﺑﻪ راوی ﺑﺪھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ
اﯾﻦ را از ﻣﻦ رواﯾﺖ ﮐﻦ ،ﯾﺎ راوی ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﺎوی اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﺦ ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺦ ھﻢ ﭘﺲ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺄﻣﻞ در آن ﺑﻪ راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را از ﻣﻦ
رواﯾﺖ ﮐﻦ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺎوﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  ،/زھﺮی ،رﺑﯿﻌﻪ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،ﻣﺠﺎھﺪ و ﺳﻔﯿﺎن،
»ﺳﻤﺎع« ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد)  (٢اﯾﻮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺮ زھﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻧﺰد زھﺮی ﺑﺮدم ﭘﺲ از ﺗﻔﮑﺮ در آن ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد
 -١ﺳﻤﺎع :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راوی از دھﺎن ﺷﯿﺦ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ،اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ را
از روی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ از ﺣﻔﻆ ادا ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای راوی اﻣﻼ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح ص  ،۷۹و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ص.۱۴۱

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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رواﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه دادم ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮدان زھﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ زھﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و زھﺮی ھﻢ ﭘﺲ از ﺗﻔﮑﺮ در
آنھﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺣﺠﺎزهی رواﯾﺖ ﻣﯽداد ،و آن ﭼﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ـ در
ً
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ آن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻗﻄﻌﺎ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ]ﻣﻨﺎوﻟﻪ و ﺳﻤﺎع[ ،ﭼﻮن ﺧﻮد
اﺑﻦ وﻟﯿﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮای زھﺮی اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ ھﻢ آورده اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ )ﻋﺮض ﺣﺪﯾﺚ( ـ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ـ دادن اﺣﺎدﯾﺚ
ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رواﯾﺖ آﻧﺎﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﺑﻦ وﻟﯿﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از زھﺮی ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻪ او ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ
اﺟﺎزهی رواﯾﺖ آن را ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ ﻋﻤﺮ س و زھﺮی ھﻢ اﺟﺎزهی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ او داده
اﺳﺖ ،اﯾﻦ از ﻣﺮدی ﮐﻪ دارای ﺷﮫﺮت و آوازهای در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا آوازهی او ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺎﻧﺖ داری و ﺻﺪاﻗﺖ و ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
دوم :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زھﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ،
اﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ آورده ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ در
ً
ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ؟ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻏﯿﺮ از زھﺮی ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و راوﯾﺎن او ﻣﺜﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮد را از زھﺮی ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ
اﺟﺎزهی رواﯾﺖ آنھﺎ را ﺑﺪھﺪ ،زﯾﺮا او ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺜﯽ آنھﺎ ﺑﻮده و آ ﮔﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ً
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﺋﻤﻪی
ﺣﺪﯾﺚ را درﺑﺎرهی او ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﺪ :اﮔﺮ زھﺮی ﻧﺒﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﺣﻀﺮت
رﺳﻮل ص از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ زھﺮی  ۹۰ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از او رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﺨﻦ زھﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
آ ﮔﺎھﯽ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزهی رواﯾﺖ آن را ﺑﺪھﺪ؟ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺮﺋﺖ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ را دارد ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ؟
ﺳﻮم :از اﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﺒﻞ او را ﻧﻪ ﺟﺰو اﻓﺮاد ﺛﻘﻪ و ﻧﻪ ﺟﺰو اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺘﺮوک ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﺟﺎزهی زھﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺠﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ؟ و ﺟﮫﺖﮔﯿﺮی او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﻓﺮادی از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ و ﺻﺤﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ زھﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و را ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از او اﺳﻤﯽ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ؟
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻠﺪزﯾﻬﺮ از ﻗﻮل زﻫﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ وادار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زھﺮی اﻋﺘﺮاف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﻣﻌﻤﺮ از او ﻧﻘﻞ
ً
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺎ را ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ وادار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .و از اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زھﺮی آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم او ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ را ]ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ[ ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻋﺘﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ زھﺮی ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
ً
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ه اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ رخ داده ﺑﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ در
آنھﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زھﺮی آن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ او ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ دھﺪ و آﻧﮕﺎه
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زھﺮی ﮐﻪ آن را ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ درآن ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻋﻤﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻣﻔﮫﻮم ﺿﻤﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺮ ﺛﻘﺒﻞ از ان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ]آن ھﻢ ﺑﺎ ﻓﮫﻢ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪی ﺧﻮد[ ،اﺻﻞ ﺳﺨﻦ زھﺮی آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ
ﺳﻌﺪ آوردهاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻣﺎم زھﺮی از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد ـ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺎم زھﺮی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪی
ً
ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ان ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ـ اﻣﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺸﺎم ﺑﺎ اﺻﺮار از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش ﺣﺪﯾﺚ اﻣﻼء ﮐﻨﺪ )و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪی زھﺮی ﺑﻮد( و او ھﻢ ﺣﺪود  ۴۰۰ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ او اﻣﻼ ﻧﻤﻮد ،در
ً
ﺣﺎﻟﯽ از ﻧﺰد ھﺸﺎم ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻗﺒﻼ
ﺷﻤﺎ را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اﺟﺎزهی اﻧﺠﺎم آن را ﺑﻪ اﯾﻦھﺎ )ھﺸﺎم و
ﻓﺮزﻧﺪش( دادﯾﻢ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ »اﺣﺎدﯾﺚ« وادار
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻢ ،و ﺳﭙﺲ آن  ۴۰۰ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای
آنھﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮل زھﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .و

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﺧﻄﯿﺐ ]ﺑﻐﺪادی[ آن را ﺑﺎ اﯾﺜﻦ اﻟﻔﺎظ آورده اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ را دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ
دﯾﺪم ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ھﯿﭻ ﯾﮑﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﯿﻢ) .(١
ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ از ﻗﻮل زھﺮی رواﯾﺖ
ﮐﺮده »أرﻫﻮﻧﺎ ﻰﻠﻋ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺚ« و آن ﭼﻪ ﻣﻮرﺧﺎن آوردهاﻧﺪ» :اﻛﺮﻫﻮﻧﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻻﺣﺎدﻳﺚ«

ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی آورده ﮐﻪ» :ﻋﻠﯽ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ« ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ داری ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن »ال« از »اﻻﺣﺎدﯾﺚ« ﺣﺬف ﺷﺪه و اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ را اﺳﺘﺎد ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ]ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ[.
زﯾﺮا ﻣﺘﻦ اول دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ داری زھﺮی و اﺧﻼص او در ﻧﺸﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﭼﻮن
او راﺿﯽ ﻧﺸﺪه آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮده از ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ
اﻣﺎﻧﺖ داری اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق او را ﺳﻮق داده ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻠﻔﺎ زھﺮی را ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ! ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺠﺎ و آن ﮐﺠﺎ؟؟!.
رﻓﺘﻦ زﻫﺮی ﺑﻪ ﻗﺼﺮ و رﻓﺖ و آﻣﺪ او ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻠﻄﺎن

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »زھﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان او را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺮھﯿﺰ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻠﻄﺎن رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ«.
ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﺿﺮﺑﻪ و ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ
اﻣﺎﻧﺖ و دﯾﻨﺪاری آنھﺎ وارد ﻧﻤﯽﮐﺮد ،و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎ و
ﺳﻠﻄﻪی آنھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،و دﻻﯾﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط زھﺮی ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺻﻼﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ راﺑﻄﻪی داﻧﺸﻤﻨﺪی
ّ
ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ و دﯾﻨﺪار و ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ھﻢ از دادن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ً
ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺑﯿﺎن ﺣﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺳﮑﻮت را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﻗﺒﻼ ھﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن در
ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدهاﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ درﺑﺎر اﻣﻮﯾﺎن ،رﻓﺘﻦ اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻨﺼﻮر ،و اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ دارای ﻣﻼزﻣﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻮد ،و
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦھﺎ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد ﻃﻌﻨﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ و اﯾﻦ

 -١ﮐﺘﺎب »ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ« ص .۱۰۷
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ از ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻮﺗﺒﻪی ﻋﺪاﻟﺖ آنھﺎ ﻧﮑﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺞ ﻧﻤﻮدن زﻫﺮی ﺑﺎ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ

اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ« ﮐﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﺗﻨﻔﺮ از زھﺮی ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن او ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺎﻃﻼی اﺳﺖ ،زﯾﺮا زھﺮی ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ادای
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺠﺎج ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺟﯿﺎن ھﻤﺮاه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺑﻮد ،و اﯾﻨﮏ ﻧﺺ واﻗﻌﯽ آن را ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﺘﮫﺬﯾﺐ« آورده اﺳﺖ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ» :ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد از زھﺮی رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎج دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺣﺠﺎج ھﻢ روز ﻋﺮﻓﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی او ]ﭘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪای[ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎھﻢ اﺟﺎزه
دھﯿﺪ ،ﭘﺲ او ھﻤﺮاه ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮدم ،اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ]زھﺮی[
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﻣﻦ در آن روز ،روزه ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم« ﭘﺲ زھﺮی ھﻨﮕﺎم
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺟﯿﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ھﻤﺮاه اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ.
ﺗﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺸﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎ زﻫﺮی

»ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ« ﮔﻔﺘﻪ از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎی ﻃﻌﻦ و ﺳﺮزﻧﺶ زھﺮی اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ
ھﺸﺎم او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ وﻟﯿﻌﮫﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪا از اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ،وﻟﯿﻌﮫﺪ ھﺸﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮادرش )وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ( ﺑﻮد و
ھﺸﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﺻﯿﺖ ﺑﺮادرش ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ اﻧﺠﺎم داد ،و اﯾﻦ
وﻟﯿﺪ )ﺑﺮادر ھﺸﺎم( ﻓﺮدی ﻋﯿﺎش و ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺑﻮد و ﺑﯿﻦ او و زھﺮی ھﻢ ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و اﺷﺮار اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و زھﺮی در ﺳﺎل
 ۱۰۶ھـ.ق ﮐﻪ ھﻤﺮاه ھﺸﺎم ﺑﻪ ادای ﺣﺞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ھﺸﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادی ﻣﺘﻮﺟﻪ زھﺮی ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ
او ﻓﺮزﻧﺪان ھﺸﺎم را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻋﯿﺎش و ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ
دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ و واﻗﻌﯿﺖھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ھﺸﺎم ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪی زھﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻨﮓھﺎی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و دارای ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای درﺧﺸﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ھﻢ در زﻣﯿﻨﻪی اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﺑﻮدهاﻧﺪ ،آﯾﺎ اﮔﺮ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﻢ اﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد آنھﺎ زھﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮرﺧﺎن ھﻢ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او »ﺳﺮﺑﺎزی ﮔﺮان ﻗﺪر« ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺑﺎزان را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت

اﯾﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ از زھﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ :زھﺮی در زﻣﺎن
ﯾﺰﯾﺪ دوم ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﺑﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻌﺒﯽ و
اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی دﯾﮕﺮ ،از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﺧﻮد داری ﻣﯽﮐﺮد ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدی
درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪهاﻣﺎم زھﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻘﻮای ﻓﺮد ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺤﺴﺎب آورده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ص ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ
ﯾﺴﺎر وﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت را
ُ
ﺑﺮای ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺮﯾﺢ،
َ
اﺑﻮ ادرﯾﺲ ﺧ َﻮﻻﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد و ﺑﺴﯿﺎری اﺷﺨﺎص دﯾﺮ ﻗﻀﺎوت را در زﻣﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
آنھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﺠﺎج ﻗﻀﺎوت را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ھﯿﭻ س ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺬﯾﺮش
اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت اﯾﺮادی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ از ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻀﺎوت ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد و
ھﻤﺮاه اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﺑﺎ ﺣﺠﺎج ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﻔﺴﻄﻪی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
زﯾﺮا واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺠﺎج در داﻣﻦ او ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت را
ﺑﺮای ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ آن ھﻢ ﭘﺲ از ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺑﻦ اﺷﻌﺚ.
َ
ﭘﺲ ﭼﺮا ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷ َﻌﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻧﺎداﻧﯽ زده اﺳﺖ؟
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺐ ﻗﻀﺎوت دوری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻮل آن را ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد از ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ً
ُ
َ
) (١
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖَ » :ﻣﻦ َو ِ َ� اﻟﻘﻀﺎء أو ُﺟ ِﻌﻞ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻓﻘﺪ ذ ِﺑ َﺢ ﺑﻐ� ِﺳﻜ�«
ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺪ و ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺪون ﭼﺎﻗﻮ
ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺳﻮی اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ،ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎ
ٌ
ﻏﺮﯾﺐ) ۶۶/۶،ﺳﻨﻦ
 -١اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺴﻦ
ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎ ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ(.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ]ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎھﯽ ﭘﺬﯾﺮش آن واﺟﺐ ،ﮔﺎھﯽ ﺣﺮام،
ﮔﺎھﯽ ﻣﮑﺮوه ،ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﯾﺎ ﺑﺎح اﺳﺖ[ و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻀﺎوت ،ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﻇﺎﻟﻢ را
َ ّ
ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از » َﻣﻦ ﺗﻮﻟﯽ اﻟﻘﻀﺎء «...اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎﺿﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻣﺮﻏﯿﻨﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﮫﺪاﯾﻪ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺣﺎﮐﻢ
ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل آن از ﺳﻮی ﻋﺎدل ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺻﺤﺎﺑﻪ ش از
ﻣﻌﺎوﯾﻪ س ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻠﯽ س ﺑﻮد ،و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ھﻢ از ﺣﺠﺎج ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪاو ﻓﺮد ﺟﺎﺋﺮی ﺑﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎم
ﻗﻀﺎوت و ﯾﺎ ﻣﻨﺼﺐ دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش
آن ﻣﻘﺎم ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ) .(١
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎﻟﮑﯽ در ﺷﺮح ﺧﻮد ﺑﺮ »ﮐﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎه« ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ از
ً
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد ،ﻗﻄﻌﺎ ھﻤﻪ ،ﮔﻨﺎھﮑﺎر
ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪی او ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ آن ّ
ﻋﺪه ﻣﺄﺟﻮر ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ھﻢ در »ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﮑﺎم« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻗﻀﺎوت آﻣﺪه
اﺳﺖ و ﺣﺎوی ھﺸﺪار و وﻋﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ
اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎوت ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﺸﺪار اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﮔﺮوه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«) .(٢
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻠﺐ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻀﺎوت در
اﺳﻼم اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺰرگ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎﺑﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص و داوری در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﻧﻤﻮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﻗﻀﺎوت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت اﻣﺘﻨﺎع

 -١ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ج  ،۶ص .۳۶۴
 -٢ﺣﺎﺷﯿﻪی »ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻠﯽ ﻣﺎﻟﮏ« ج  ،۱ص  ۹ـ .۱۰

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ راه اذﯾﺖ و آزارھﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺘﻨﺎع آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت را ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری و ﺗﺮس از اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻘﯽ از ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻀﺎوت اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﯿﺎن
ﻋﻠﺖ ﺧﻮدداری ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در ﺑﺠﺎ آوردن ﺷﺮوط آن ﮐﺎر ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ
و در ھﺮاس ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻋﻤﻠﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و وارد ﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎدت ھﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ،
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﮔﺮدن او واﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ] ،را ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻋﺪ آن ﺑﺮﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد[ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﮫﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ در آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺘﺮﺳﺪ«.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﺎم زھﺮی س و ﺗﮫﻤﺖھﺎ و ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺎﻃﻠﯽ ﮐﻪ
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ او ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ] ،ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ[ اﮔﺮ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و اﮔﺮ او ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﺎی اﻋﺘﻤﺎد و
ﺑﺎور ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم زھﺮی در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺪﯾﺚ درای ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم واﻻﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
از روی ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﭘﺮدهی ]ﺗﺮدﯾﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻏﺮض زا[ ﺑﺮدارﯾﻢ و روﺷﻦ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ او ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺻﻔﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی داﺷﺖ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /در ﻣﻮرد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﻪ ﻣﺪت  ۷۰ﺳﺎل در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﻮد.
]اﯾﻦ ﻏﺮض ورزی و اﺳﺌﻠﻪی ادب ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زھﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ[ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ» :اﻧﺴﺎن از ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻠﻢ روش
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﺮد ،و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮﯾﺶ ﺳﭙﺮده ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن آن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻤﺎل و دﯾﻦ او[ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ و
در ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ]ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮی[ ﻗﺮار دھﺪ« .و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش
ﻣﮫﻠﮑﻪھﺎ و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ دارد ،از آن ﻣﮫﻠﮑﻪھﺎ ﯾﮑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از دﺳﺖ
ﺑﺮود ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮﺷﯽ آن اﺳﺖ ،و ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ

٢٨٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ]دروغ ﮔﻮﯾﯽ[ در آن اﺳﺖ«.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﻣﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﭼﻤﺪاران ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ـ إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪـ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﮑﺮان او و
رب اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ«.
ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن و ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد» ،واﳊﻤﺪﹸ ﷲ ﱢ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺒﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ
 (۹آﯾﺎ اﻣﻮﯾﺎن در ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ؟

اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از اﺗﮫﺎم دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ زھﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و در راﺳﺘﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺪ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪھﺎی دﯾﻨﯽ و ﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارم ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ،
ً
ﻣﺜﻼ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺗﻨﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دو ﺧﻄﺒﻪ اﺳﺖ ،و ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺧﻄﺒﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻄﺒﻪی دوم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺧﻄﺒﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ادای ﻧﻤﺎز آوردﻧﺪ و ﺑﺮای آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺟﺎء ﺑﻦ ﺣﯿﻮة رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪھﺎی ﻣﻨﺒﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﺮ اﺷﺎره
ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭘﺲ از آنھﺎ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ در
زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﮫﺖﮔﯿﺮیھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻣﻨﻪی آن ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی آنھﺎ ﻧﺒﻮد ھﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ را
ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﯽارزش ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و از آن ﭼﻪ ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪح و درﺷﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ آﻣﺪن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ـ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﻢ ـ و
ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮز ﺑﯿﺎن او از ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل از
ً
ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﮫﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺟﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ و ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ آنھﺎ ]در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم[ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد و ﯾﺎ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ

٢٨٥

اﻣﺎﮐﻦ ﻋﺒﺎدی ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ،واﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎن در اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دارای ﻣﻮاﻓﻘﺎن و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،وﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزی ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] ،واز
ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ[ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ ھﺮ روز در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ واﻗﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن
ﻧﯿﺰ رخ داده اﺳﺖ و ﺧﻠﻔﺎ و ﺣﺎﮐﻤﺎن از ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﻗﺮآن را در ﯾﮏ ﻣﺼﺤﻒ ﮔﺮدآوری ﮐﺮد ،و
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اذان اول ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﺧﺎرج از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﺮوع داﻧﺴﺖ ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ /ھﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ھﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی آنھﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ
ﻓﻀﺎی آنھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ
ﺗﺎ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را از آنھﺎ دور ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻓﺰودن ﭼﯿﺰی در دﯾﻦ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف آنھﺎ از دﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ و ﭼﺮا اﻗﺪام
ﻣﻌﺎوﯾﻪ را در اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪھﺎی ﻣﻨﺒﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و
اﻓﺰودن در دﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﯾﻢ؟ ﻣﻨﺒﺮ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﻪی
درﺧﺘﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد ﻣﻨﺒﺮی ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد ﺗﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ
دورﺗﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻣﺴﺠﺪ از اﯾﻦ ھﻢ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺪ ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪھﺎی ﻣﻨﺒﺮ
ﻧﯿﻔﺰاﯾﺪ؟ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮدم را ﺑﺎز ﻣﯽدارد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮدم و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺴﺠﺪ[ ﺑﻪ آن ﭘﻠﻪھﺎ اﻓﺰودﻧﺪ؟
ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ دﯾﻨﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻘﻮا و ورع ھﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻠﻪھﺎی ﻣﻨﺒﺮ اﻧﺠﺎم داد.
اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد ،آن ھﻢ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮارج ﻧﻘﺸﻪی ﻗﺘﻞ او و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص را ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺷﮫﯿﺪ ﺷﺪ و او و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از روی اﺣﺘﯿﺎط ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ

٢٨٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

در ﻗﺼﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن او را از ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺒﻪی دوم ،ﻣﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ
آﻏﺎزﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر او ﻋﻤﺪی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد
زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎق ﺷﺪه ﺑﻮد از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﯾﺎد ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ،
ﺷﻌﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻮد ،و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ و ﺣﺠﻢ ﺷﮑﻢ او ﺑﻮد ]ﭼﺎﻗﯽ[«)  (٢و ﺑﺎ وﺟﻮد آن در
ھﻤﺎن ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻤﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ ،و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در ﺑﯿﺎن
ّ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺪارا ﻧﮑﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮدن آن ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﺗﺴﺎھﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺠﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﮑﻢ)  (٣در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﭘﺴﺖ
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺴﺘﺎده ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ
َ َ َ ۡ ْ َ ٰ َ ً َ ۡ َ ۡ ً َ ُّ ٓ ْ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ ٓ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ�﴿ :ذا رأوا ت ِ�رة أو لهوا ٱنفضوا إِ�ها وتر�
وك قا� ِ ٗما﴾ ]اﻟﺠﻤﻌﺔ) .[۱۱ :ﺑﺮﺧﯽ از
اﺻﺤﺎب در ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻌﻪھﺎ( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﯽ را دﯾﺪﻧﺪ از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ادﻋﺎﯾﯽ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ رﺟﺎء ﺑﻦ ﺣﯿﻮه ﺑﺮای آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ص و ﺧﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دروﻏﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد
رﺟﺎء و ﺗﮫﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد از اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ رﺟﺎء در ﻋﺼﺮی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در ھﯿﭽﯿﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ھﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از رﺟﺎء رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ »ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ« اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در
ﮐﺘﺎﺑﯽ ھﻤﭽﻮن »ھﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ« دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر
از آن ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺤﯿﺎه اﻟﺤﯿﻮان« اﺛﺮ اﻟﺪﻣﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪی اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ص .۲۹۹
 -٢ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻠﻔﺎ ،ﺳﯿﻮﻃﯽ ص  ،۱۴۳ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ.
 -٣ﺑﯿﮫﻘﯽ ،۱۶۶/۳ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ،ص  ۸۶۴آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ:
)ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أم اﻟﺤﮑﻢ(.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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از آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده ،آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ رﺟﺎء ﺑﻦ ﺣﯿﻮة در ﻧﺰد اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ ،ﺛﻘﻪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .اﻣﺎم
ذھﺒﯽ)  (١از ﻗﻮل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎء ﻓﺮدی ﻓﺎﺿﻞ و ﺛﻘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﻟﺒﻦ ﻋﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﺎﻟﻤﯽ ھﻢ ﭼﻮن رﺟﺎء را در ﺷﺎم ،و ﮐﺴﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ را در ﻋﺮاق ،و
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺳﻢ را در ﺣﺠﺎز ﻧﺪﯾﺪهام ،ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻢ او )رﺟﺎء( ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﮐﻨﺎه اﯾﻦ اﻣﺎم ﺛﻘﻪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ھﻢ اھﻞ ﺷﺎم ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺧﻠﻔﺎی ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ً
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺜﻞ زھﺮی ]ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﺑﻮد وﻟﯽ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ او را ﻣﺘﮫﻢ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮد[.
اﻣﺎم ﺳﺨﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺎﻟﺖ
ً
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ً
ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای رد ﺗﻔﮑﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ذھﻦ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﺎﺑﺮ ھﻢ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ
ﻋﻤﻞ آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ راه را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮدن ﺧﻄﺒﻪی ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ،ﻣﺮوان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آن را از روی ﻧﺎﭼﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﭘﺲ از
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪی آنھﺎ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و از ﻣﺮوان رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺟﮫﺖ
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪﯾﺚ وادار ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﻋﻤﻞ او را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در »ﺻﺤﯿﺢ« ﺧﻮد از اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮوان در ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﻋﺘﺮاض
ً
ﻧﻤﻮد و ]ﺣﺘﯽ[ ﻟﺒﺎس او را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺮوان ھﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﻟﺒﺎس او را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﯿﺪ
و ﺳﭙﺲ ﻣﺮوان ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ،ﭘﺲ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ او
]واﻟﯽ[ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺷﻤﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ]آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ[ ﺑﮫﺘﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭘﺲ ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﺣﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﻪ
 -١ـﺘﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ ج  ۱ص .۱۱۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﻄﺒﻪی ﻣﺎ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮم رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﮐﺠﺎ ﻣﺮوان ﺑﺮای ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد؟ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ
ﺧﻄﺒﻪ را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ،و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻠﻪھﺎی ﻣﻨﺒﺮ
اﻓﺰود در ﮐﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﺎ در ﻣﻮرد وﻗﻮع اﯾﻦ
ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﻓﺮد و اﻗﺘﻀﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ و ﻋﻞ اﺣﺎدﯾﺚ دﻻﻟﺖ دارد ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،در
ً
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی اﺻﻼ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن
ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﭼﯿﺰی را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺣﮑﻢ
ﻗﺎﻃﻌﯽ را در ﻣﻮرد آن ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و در آﺧﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد
دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﻪ دھﻨﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺪون ﺷﮏ اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻮﯾﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺷﮑﻠﯽ را در
ً
آن راه ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ اﮐﻨﻮن
ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ؟ و ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ را از ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ؟
ﺑﻠﮑﻪ ]ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ[ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ در دورهھﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ]اﻣﺎ ﻧﻪ آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ[ آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺲ از دروغ ﺑﻮدن
اﺣﺎدﯾﺚ ،و ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ )ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ( آنھﺎ را از درون و ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺴﺘﻨﺪھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ و اﺳﻢ راوﯾﺎﻧﺶ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪهی آنھﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ] ،اﻣﺮی
ﻣﺤﺎل ﺑﻮده[ و ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎ آنھﺎ
ﺗﺤﺪی ]ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ[ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻣﻮارد را اراﺋﻪ دھﻨﺪ
ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ.
 (۱۰دروغ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﻣﺤﺪﺛﺎن

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺎم ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ :ﺳﺨﻦ ﻣﺤﺪث أﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ را
ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ در ھﯿﭽﮑﺪام از زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪﯾﺚ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﮐﻼم را ﯾﺤﯽ ﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎن ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎﺳﺖ و ﻧﯿﺰ وﮐﯿﻊ درﺑﺎرهی زﯾﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮑﺎﺋﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ او ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺒﺤﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺪﯾﺚ ـ ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ
ً
ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ را در ﻣﻮرد رد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ (.و ﺑﺎز ]ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ[ ﺳﺨﻨﯽ
را از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ھﺎرون آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪﺛﺎن ﮐﻮﻓﻪ در زﻣﺎن او ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
اﻓﺮادی ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎر و دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ھﺮ دو ﺳﻔﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آنھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ«
ً
ﻣﺎ ﻗﺒﻼ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻌﯽ ﺣﺪﯾﺚ و
ﺟﺎﻋﻼن آن ﺗﻼشھﺎی وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد
ﺑﻪ :ﻧﻘﺪ دﻗﯿﻖ راوﯾﺎن ،و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ از رواﯾﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ رواﯾﺎت آنھﺎ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮردﺷﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﮔﺮوھﯽ
ﮐﻪ اﻓﺮادی زاھﺪ اﻣﺎ ﻧﺎدان ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ آنھﺎ را وادار ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ از ﻗﻮل
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﺮده اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و از روی ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ..اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنھﺎ ﺑﺮده و واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺷﺎن را روﺷﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ
ﻇﺎھﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ دروﻧﯽ آنھﺎ را ﻧﺨﻮرﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ از ﻗﻮل أﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ
آورده از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ» :اﻧﺴﺎنھﺎی ﺻﺎﻟﺢ در ھﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺣﺪﯾﺚ دروغ
ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ« و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮدن و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﮑﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ان
ﺻﻼﺣﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻋﻠﻤﺎ ،اﺋﻤﻪی دﯾﻦ و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم ﺑﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻢ
ﭼﻮن :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ،ﻋﺮوة ،اﻣﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﺣﺴﻦ
]ﺑﺼﺮی[ و زھﺮی در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺪﯾﺚ از ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی دروﻏﮕﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﺑﮑﻨﺪ؟ و در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﺳﺨﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
اﻟﻘﻄﺎن ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺨﻦ اﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺻﺤﯿﺢ او
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ھﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از وﺟﻮب رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ھﻨﮕﺎم اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎهھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ و دارای ﻋﻘﯿﺪهی
ﻓﺎﺳﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،
ً
ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻓﺮاد ﻇﺎھﺮا ﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺨﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦھﺎ دروغ از زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ از روی ﻋﻤﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮد ﺻﺎﻟﺢ در ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺛﻘﻪ از داﯾﺮه
اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﺎﺳﺘﮕﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺨﺎری ،اﺣﻤﺪ ،اوزاﻋﯽ ،و ﺧﻮد اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
ﻧﺎﻻﯾﻖ و ﻧﺎدرﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؟ و اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی از ﮐﻠﻤﻪی »ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ«
ُْ ُ ْ ُ
ً
ﮫﻮ ُد اﻟﮑ ْﺒﺮي«
و اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﻌﺮاﻧﯽ در »اﻟﻌ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﺳﺘﺎدﻣﺎن ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم زﮐﺮﯾﺎ  /ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺪﺛﺎن
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :اﻛﺬب اﻟﻨﺎس اﻟﺼﺎﳊﻮن« دروﻏﮕﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﻓﺮاد ]در ﻇﺎھﺮ[ ﺻﺎﻟﺢ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ درون آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر
آنھﺎ از ﺻﺎﺣﺎن ،اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎﺑﺪی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﻪ ]وﺻﺮف و ﻧﺤﻮ و دﻻﻻت
اﻟﻔﺎط و [...دارای ﻣﮫﺎرت و ﻓﮫﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
را از ﻏﯿﺮه ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻨﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎرﻓﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ) .(١
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ از ﻗﻮل ﮐﯿﻊ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎرهی زﯾﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮑﺎﺋﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زﯾﺎد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دروغ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻒھﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﭘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺻﻞ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در »اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ« اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ
اﻟﺴﺪوﺳﯽ از وﮐﯿﻊ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :او )زﯾﺎد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﮑﺎﺋﯽ( ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اه .از ﻗﺴﻢ اول ،ﺟﺰء دوم ،ص .۳۲۹
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﺻﻞ وﮐﯿﻊ ،دروﻏﮕﻮﯾﯽ را ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از او ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻘﺎم او در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎﻧﺖ
داری ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق!!.
و اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪﻟﯿﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﺪا از ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی
» -١ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ص .۱۴۷
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آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﯾﺐ
دادن و ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﮑﺐ آن دروﻏﮕﻮ و ﻇﺎھﺮ ﺳﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ اﺻﻄﻼح
وﯾﮋهای ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ :و ﻣﺎ ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ ﻟﺒﻦ
ﺻﻼح را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺗﺪﻟﯿﺲ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﻧﻮع اول :ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،و آن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
راوی از ﻓﺮدی ﮐﻪ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده وﻟﯽ از او ﺳﻤﺎع ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ
ﺗﻮھﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از او ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،ﯾﺎ راوی از ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ او را ﻣﻼﻗﺎت
ﻧﮑﺮده رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎز اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ ]ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪهی ﺣﺪﯾﺚ[ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ او را دﯾﺪه
اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ از او ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮع دوم :ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﺷﯿﻮخ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ،و آن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی از ﯾﮏ ﺷﯿﺦ
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ اﺳﻤﯽ ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﻪای ﯾﺎ
ﻧﺴﺒﺘﯽ و ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺷﯿﺦ را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﻮع
ً
اول واﻗﻌﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ]اﺑﻦ ﺻﻼح[ ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع را ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :درﺳﺖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ :آﻧﭽﻪ را راوی )ﻣﺪﻟﺲ[ ﺑﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ دارای
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ و از آن روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ راوی از ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻤﺎع ﮐﺮده
و ﺑﺎ او در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده ،ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺳﻞ و اﻧﻮاع آن اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺜﯽ را
ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ :ﺳﻤﻌﺖ )ﺷﻨﯿﺪم( ﺣﺪﺛﻨﺎ )ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻘﻞ
ﮐﺮد( و أﺑﺮﻧﺎ )ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮد( و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺒﻮل و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع
ً
واﻗﻌﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و راوﯾﺎﻧﯽ ھﻢ ﭼﻮن ،ﻗﺘﺎدة ،أﻋﻤﺶ ﺳﻔﯿﺎنھﺎ ]ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ و ﺳﻔﯿﺎن
ﺛﻮری[ و ھﺸﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ و دﯾﮕﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ دروغ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﮫﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل
دارد .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﻣﺎ ﻧﻮع دوم :ﺷﺮح آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ «...اﻟﺦ.
و از آن ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮدو ﺳﻔﯿﺎن ]ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ و ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری[ و
ﻏﯿﺮ آنھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ آنھﺎ ﺑﺪون اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ و رواﯾﺖ آنھﺎ در
ﺻﺤﺎح ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺤﺮﯾﮏ ]دﯾﮕﺮان[ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺧﺎص ]ﺗﺪﻟﯿﺲ[
ﯾﮏ ﻋﻠﻢ در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ )ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺤﺪث ﺑﺎ ﺗﻘﻮا(
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ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻓﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺣﺎﮐﻢ« در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎﻧﺎ اھﻞ ﺣﺠﺎز و ﺣﺮﻣﯿﻦ ،ﻣﺼﺮ و ﻣﻮاﻟﯽ ﺗﺪﻟﯿﺲ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺰو
روشھﺎی آنھﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اھﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺟﺒﺎل ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎرس
؛ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺎوراء اﻟﻨﮫﺮ ،ھﯿﭽﯿﮏ از اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺪﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮده
و ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ ﺑﺼﺮه ھﻢ اﯾﻦ روش را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﺗﺪﻟﯿﺲ ھﺮدو ﺳﻔﯿﺎن اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وﻗﺘﯽ او ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻘﻂ از ﻓﺮد ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﮐﺮد ،از اﯾﻦ رو ﺗﺪﻟﯿﺲھﺎی او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ھﺮﮔﺎه اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد آن
را ﺑﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺢ و ﻣﻌﻤﺮ و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ دو اﺳﻨﺎد ﻣﯽﮐﺮد .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده .ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر در دﻧﯿﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﯿﺎن ﻋﯿﯿﻨﻪ اﺳﺖ) .(١
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﺪﻟﯿﺲ او از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﯿﻪ و ﯾﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ ﺗﺰﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﯿﮫﻘﯽ در
»اﻟﻤﺪﺧﻞ« از اﺑﻮﻋﺎﻣﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 (۱۱اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺪﯾﺚ )ﺷﮑﻞ ﺣﺪﯾﺚ(

ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮن دوم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ]ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ[ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
اﻋﺘﺮاف و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺚ از ﺟﮫﺖ ﺷﮑﻞ و اﻟﻔﺎظ ﺑﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آنھﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ،
زﯾﺮا در ﺑﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪی ﻗﻮی و ﻧﯿﮑﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع
وﺟﻮد دارد ،و ﺑﺮای ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ» :ﻧﻘﻞ
ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﻦ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد آن را
ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دھﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ ،ﭘﺲ آن ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن را ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ« .اﯾﻦ ﻣﺒﺪأ]دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ]ﺟﮫﺖ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ[ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت اﻧﺪﮐﯽ از ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد«.
ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ]در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ[ از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ:
 -١ﺷﺮح اﻟﻔﯿﻪی ﻋﺮاﻗﯽ ،ج  ۱ص  ۸۴و اداﻣﻪی آن اﯾﻦ اﺳﺖ :اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﻓﻘﻂ از ﻓﺮد ﺛﻘﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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اول :ﮔﻤﺎن او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻇﺎھﺮی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ آن ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ دارای اﺳﻨﺎد ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ً
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ واﻗﻌﺎ اﻓﺘﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ در ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺟﻌﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
و ﺑﺮاﺳﺘﯽ آن ﭼﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺧﺒﺮ آﺣﺎد
ﻣﻔﯿﺪ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻇﻦ؟ ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ
ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط در دﯾﻦ و اﺛﺒﺎت
اﺣﮑﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺠﺎ و اﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق از آنھﺎ ﻣﻄﺮده ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﺠﺎ؟
دوم :ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺒﺐ ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدن آن
ﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد :ﺳﻴﻜﺮﺜ اﺘﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋ� «...ﯾﻌﻨﯽ )ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ (...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ زﯾﺮا ،اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ آن را ﻧﻘﺪ
ﮐﺮده و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼم
ً
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /را درﺑﺎرهی آن ﻗﺒﻼ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺳﻮم :ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺒﺪأ ﺷﺮوع ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺎن ﺳﺨﻦ »ﺳﯿﮑﺘﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ« ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﺣﮑﻢ ﺟﻌﻞ آن را داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪهای و ﻣﺒﺪأی ﺑﻪ آن روی ﮐﺮده و
آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ ]ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﮑﺮار ھﻤﺎن ﻣﻮرد دوم اﺳﺖ .م[.
 (۱۲ﻧﻘﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه

ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ از ﻣﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﻼم اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻧﻘﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در
ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ »ﮐﻠﺐ زرع« اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﺎد »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﺮح ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻧﮕﺎر دﯾﺪﮔﺎه او اﺳﺖ ،و ﻣﺮﺣﺒﺎ ،ﻣﺮﺣﺒﺎ،
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻤﺎ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 (۱۳دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ

اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت
ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﮫﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻗﻮﻟﯽ )ﺷﻔﺎھﯽ( اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ درﺳﺖ
ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
و او ]ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ[ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی »ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت« ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و رواﯾﺎﺗﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﺼﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد ،دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪی ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ زﮐﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺜﺎﻟﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪارک را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،و اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼف
ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪ ﻣﻌﺪی ﮐﺮب ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد،و ﻣﺮدم ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎھﺪهی ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدن ،آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از آن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ھﺠﻮم دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان آن و ھﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ در ﻗﺮن اول ﯾﺎ دوم ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻤﺎن ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ ﻋﻠﻤﺎ آنھﺎ را ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و
ﺑﺮﺳﯽ درﺳﺘﯽ آنھﺎ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ ،اﺑﻦ ھﺪﺑﻪ ،دﯾﻨﺎر و أﺑﯽ دﻧﯿﺎ اﻷﺷﺠﻊ وﻏﯿﺮه ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﻣﺴﺎﺋﻞ زﮐﺎت و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب آن را در ﻣﻮرد ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو،
ﮔﻮﺷﺴﻔﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س آن را ﺑﻪ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺸﺎن داد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و
ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻮداود ،دار ﻗﻄﻨﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ  ،/ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ در
ﻣﻮرد ﺑﻘﯿﻪی ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ]ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﺬ
زﮐﺎت و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب آن[ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ را ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﺧﯽ را اﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻞ و
ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﻨﻘﻄﻊ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﺨﻨﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﺎ
ـ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ آنھﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ ـ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آنھﺎ ﺑﺪون ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در ﻗﺒﺎل ﺳﻨﺖ
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اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ آن را ﺑﺎ راهھﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﻔﺎھﯽ از ﯾﮏ راوی
ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻋﺘﻤﺎد آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت از دو ﺟﮫﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ
ﻣﺘﻦ آن و دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺘﺼﻞ راوﯾﺎن ،و ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﯾﻦھﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ دارﻧﺪ؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺺ
ﻣﮑﺘﻮب ﻗﺪﯾﻤﯽ از زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد رواﯾﺎﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺧﺘﺮاع ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؟!
و آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪاری
اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﺧﺘﺮاع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﭘﻨﺎه ﻧﺒﺮﻧﺪ؟ و ﭼﻪ وﻗﺖ اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ ﯾﮏ
ﻧﺺ ،از ﻣﯿﺎن ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع وارد ﺷﺪه ،دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن
و ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم آن ﻧﺼﻮص؟
اﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﺮب ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و وﺟﻮد ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
ُ
ﺗ ﱠﺒﻊ ﮐﻪ آن را تأﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﻮﻃﻦ( اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﻣﺮدم ]ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ[ در ﻣﻮرد ھﺮ ﭼﯿﺰی آﺳﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻣﺴﺄﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﻮد ،زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻢھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺮ
و ﻣﺴﺄﻟﻪای دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را از راه وھﻢ و
ھﻮس ﺑﭙﺬﯾﺮد ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﮑﺘﻮب در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﺮب ﻣﺎل و
ﺟﻨﻮب را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﺰو ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد؟
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق در ﺑﺤﺚ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،و ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ او اﻗﺪام ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺗﺼﻮر آن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﺰد
ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺳﭙﺲ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از
اﯾﻦ ﺟﺎ و آﻧﺠﺎ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد ﻧﺼﻮص دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﯾﺎ
در ﻓﮫﻢ آنھﺎ ]دﯾﮕﺮان[ را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ ،و
ﯾﺎ از دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪﯾﺸﻪی اوﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رد ﻧﺼﻮﺻﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آنھﺎ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،آن ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی »اﻟﺤﯿﻮان«
اﻟﺪﻣﯿﺮی ،ﯾﺎ »اﻟﻒ ﻟﯿﻠﺔ و ﻟﯿﻠﺔ« ﯾﺎ »اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﯾﺪ« ﯾﺎ »اﻻﻏﺎﻧﯽ« ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ادﺑﯽ ﮐﻪ
ھﺮ ﭼﯿﺰی را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ را ﺑﻪ ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﻋﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ؟! و آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﻓﺮادی ﭼﻮن »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« در ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺻﺤﺎب و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ھﺠﻮم ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان أﺋﻤﻪ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ﺧﺪاوﻧﺪا ﭘﺎک ،ﻣﻨﺰھﯽ و ھﺮ ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و آن ﮐﺲ را ﮐﻪ اراده
ﮐﻨﯽ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﯽ:
َ
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يُؤمِنون] ﴾١٢٥اﻷﻧﻌﺎم» .[۱۲۵ :آﻧﮑﺲ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺳﯿﻨﻪاش را )ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر
اﯾﻤﺎن ﺑﺎز و( ﮔﺸﺎده ﺑﺮای )ﭘﺬﯾﺮش( اﺳﻼم ﻣﯽﺳﺎزد ،و آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﮔﻤﺮاه و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ

ﮐﻨﺪ ،ﺳﯿﻨﻪاش را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ« )و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ رﻗﯿﻖ ﺷﺪن ھﻮا و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن ،ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮدن ھﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻓﺮ ﻟﺠﻮج ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﭘﻮﺳﯿﺪه ھﺮ دم ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از ھﺪاﯾﺖ اﺳﻤﺎﻧﯽ
دورﺗﺮ و ﮐﯿﻨﻪاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﺑﺮای وی دﺷﻮارﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاب را ﺑﮫﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺒﮫﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ وارد
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮫﻪای ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻧﻤﻮده و
ﺣﺠﯿﺖ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﯿﻮهی
دﯾﮕﺮی از ھﺠﻮم ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﮐﻪ در رﻧﮓ و ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﻮده ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﭘﺮورده و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ھﺠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح و روﺷﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آراء ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن آﺷﮑﺎر
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻢ و ﺑﺤﺚ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری و ﺣﻘﻪﺑﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ،اﮐﺜﺮ
ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ
ﻧﻮع ھﺠﻮم دارای زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ و ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎرﯾﮕﺮ ﻣﺎ و او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺖ
و ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ راه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» ،اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ«
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪی ﺣﻘﻮق )ﻗﻀﺎوت( و رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ داﻧﺸﮑﺪهی ادﺑﯿﺎت ،ﻣﺆﻟﻒ
ُ
ﻇﮫﺮ ِه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم«
ﮐﺘﺎبھﺎی »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« و »ﺿﺤﺎه« و » ِ
در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎھﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺤﺮﯾﻒھﺎی او در ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺤﺮاف از ﺟﺎدهی ﺻﻮاب و روا داﺷﺘﻦ
ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺧﻼﺻﻪی ﻓﺼﻞ »ﺣﺪﯾﺚ« از ﮐﺘﺎب »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ

اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺣﺪود  ۲۰ﺻﻔﺤﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺪوﯾﻦ آن را از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺪﯾﺚ و ﺟﺎﯾﮕﺎه و
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ارزش آن را در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻧﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،و در ﮐﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ از اﯾﻦ رو
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ آن
ﺣﺪﯾﺚ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن اﺣﺎدﯾﺚ در ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮔﺮدآوری ﻧﺸﺪ و راوﯾﺎن ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻌﻞ ﻧﺒﻮدن ﺣﺪﯾﺚ و دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ]ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت اﯾﺸﺎن و در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻏﺎز ﺷﺪ ،و اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ورود ﻣﻠﺖھﺎ و اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﺈﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ّ
) (١
ﺣﺪی زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ
ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن  ۶۰۰ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺪاول در آن ﻋﺼﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ذﮐﺮ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮدازد ـ و ﻣﺎ در ﺑﺤﺚھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ـ و از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ روی ﮔﺮداﻧﯽ زﯾﺎد از ﺣﺪ ﻣﺮدم از ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ از
آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد .و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺗﻼشھﺎی ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﻨﻮان وﺟﻮد ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻨﺎن ﯾﮏ دھﻢ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﻣﯿﺎن در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺣﺎدﯾﺚ را از روی ﻧﻮﺷﺘﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺖ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد از اﯾﻦ
روی ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب در اﺣﺎدﯾﺜﺶ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻣﻮردش ﻧﻘﺪھﺎی زﯾﺎدی
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ذﮐﺮ دورهھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
 -١ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری آورده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﻣﮑﺮرات،
ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت و اﺧﺘﻼف رواﯾﺎت  ۹۰۸۲ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ) .ﻋﻠﻮماﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ ،ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ،
ﺗﺮﺟﻤﻪی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻧﺎدر ﻋﻠﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻮه ،ص ] ۲۱۰ﻣﺘﺮﺟﻢ[.
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از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﻋﺼﺮ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮ آن دو از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺐ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدھﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪی ﻓﺼﻞ ﺣﺪﯾﺚ از ﮐﺘﺎﺑﯽ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﮐﻪ از ﺻﻔﺤﻪی  ۲۵۵ﺗﺎ
ﺻﻔﺤﻪی  ۲۷۴ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎن »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻠﺤﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أدھﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪای را در ﺳﺎل  ۱۳۵۳ھـ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ اﻧﺘﺸﺎر داد ،و در آن اﻋﻼم ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ،و
آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺐ ﺻﺤﺎح آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ھﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ً
ھﻤﮕﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻧﺰﺟﺎر و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺮ در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎدان اﻷزھﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ را
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻘﺎﻟﻪ ھﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮدش ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻼت اﺳﻼﻣﯽ)  (١ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ و در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﺷﮏ در ﺻﺤﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از ادﯾﺒﺎن و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮگ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و از آن ﻣﯿﺎن اﺳﻢ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ را ذﮐﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد و اﺑﺮاھﯿﻢ ادھﻢ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪای را از »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎھﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎرداﺷﺘﯿﻢ اﺳﺘﺎد اﯾﻦ ادﻋﺎی او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﻼت ھﻔﺘﮕﯽ ادﺑﯽ)  (٢ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺑﺮاز ﮐﺮد و آن را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آزادی اﻓﮑﺎر
و ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺴﺖ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ھـ ق ﺑﺤﺚ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﺎم زھﺮی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮐﻪ
ھﯿﺎھﻮ و ﺳﺮوﺻﺪا ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ» :داﻧﺸﮕﺎه اﻷزھﺮ آراء ﻋﻠﻤﯽ آزاد را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،ﭘﺲ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﯽ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آنھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﻷزھﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻦ ﮐﻪ
اﻧﮕﺎر دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدت ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ آن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﺎزک و ﺟﺬاب
ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن رﻧﺠﯿﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻦ در دو ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ
 -١ﻣﺠﻠﻪی اﻟﻔﺘﺢ ع ﺷﻤﺎرهی  ،۴۹۴ص .۱۲
 -٢ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

»ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« و »ﺿﺤﯽاﻻﺳﻼم« آن ﮐﺎر را ﮐﺮدهام« .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم از
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﺷﻨﯿﺪم ،و آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آراء او را ﻧﻘﺪ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺸﮑﯿﮏ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺶ را در ﻗﺒﺎل ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦﮔﺎه ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن
را در دام ﮔﻨﺎه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ادﻟﻪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﮫﻤﯽ ﮐﻪ
ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ اورا در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻊﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺳﺨﻨﺎن و ﺗﮫﻤﺖھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﮔﺮدآوری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ] ...ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﻪی ﻧﻘﺪی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل
ﺳﺒﮫﻪھﺎ و ﺗﮫﻤﺖھﺎﯾﺶ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ[ ﭘﺲ ﻧﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ آن در ﮐﺘﺎب
»ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،و ﻣﻦ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚھﺎی ﮐﺎﻣﻠﯽ را در
زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم و اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع او رﺳﯿﺪ و
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب او »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ) .(١
آﯾﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺮوع ﺷﺪ؟!

ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۵۸در ﻣﻮرد آﻏﺎز ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ از زﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ:
ً
ً
»ﻣﻦ ﻛﺬب ﻰﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴتﺒﻮا ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻨﻟﺎر« ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﺪا دروﻏﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ را در آﺗﺶ آﻣﺎده ﺳﺎز .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در
ﻣﻮرد دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ
ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ادﻋﺎﯾﺶ ھﯿﭻ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارد ،و در ﺳﺒﺐ ورود ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ھﻢ
در ھﯿﭽﯿﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
دروغ ﺑﺴﺘﻪ و آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺷﺘﯽ و ﻗﺒﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺜﺮت آن را رواﯾﺖ
 -١از ﻗﻮل داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭘﮋوھﺶ ﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪی ﻓﺘﺢ ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ّ
ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮآﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد رواﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺤﻮهی راه رﻓﺘﻦ اﯾﺸﺎن ،ﻧﺸﺴﺘﻦ ،ﺧﻮاب و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺒﺎس ،و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮ آن ﺣﻀﺮت ص.
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ از ﺟﮫﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ :ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را ]ﻣﻦ ﮐﺬب [...ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
دﺳﺘﻮر داد ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﻌﺪ از آنھﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺑﺎب
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﻘﻮل از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
َ ً
ْ َ َ
ِّ ُ َ
ِّ ُ َ
َ َ ) (١
ﺮﺳا ِ�ﻴﻞ َوﻻ ﺣ َﺮج« ﯾﻌﻨﯽ »از ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑَﻠﻐﻮا � ِّ� َول ْﻮ آﻳَﺔَ ،و َﺣﺪﺛﻮا � ْﻦ ﺑ� ِإ
دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﯾﮏ آﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﺮادی ﻧﺪارد«.
َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ِّ ً َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
ْ
ُ
َّ
ﺎر« .و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ
و »ﻣﻦ ﻛﺬب ﻲﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴتﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ِﻣﻦ اﻨﻟ ِ
َ
َ
َ ْ ُ ُ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ
ﺐ � ِّ�
ﺧﺪری رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﺗ�ﺘﺒﻮا �� وﻣﻦ ﻛﺘ
َ َْ ُْ ْ َ َْ ْ ُ ُ
ﺤﻪ« »از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ھﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﮐﺶ
آن ﻓﻠﻴﻤ
�� اﻟﻘﺮ ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ِّ ً
ﮐﻨﺪ« »ﺣﺪﺛﻮا ﻋﻨﻲ وﻻ ﺣﺮج :از ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد« و »ﻣﻦ ﻛﺬب ﻰﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا
ْ
ﻓَﻠْﻴَتَﺒَ َّﻮأ َﻣ ْﻘ َﻌ َﺪ ُه ِﻣ َﻦ اﻨﻟَّ
ﺎر« و اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ِ
ْ َ َ ِّ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ ً َ ْ َ َ َ ْ
ْ
َّ ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ َ َّ
َ
َّ
ﺎر«
ﮔﻔﺖ» :ا�ﻘﻮا اﺤﻟ ِﺪﻳﺚ �� ِإﻻ ﻣﺎ ﻋ ِﻠﻤﺘﻢ �ﻤﻦ ﻛﺬب ﻰﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴتﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ِﻣﻦ اﻨﻟ ِ
»از ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ و
ھﺮﮐﺲ «...و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ از اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻏﺎﻓﻘﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ
َ َ َ
َّ
َ َْ ُ
� ْﻢ ﺑ َ
ا� َو َﺳ َ ْ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد» :ﻋﻠﻴ
ﺮﺘ ِﺟ ُﻌﻮن ِإﻰﻟ ﻗ ْﻮمٍ
ِ ِ
ﺎب ِ
�ﺘ ِ
ُ ُّ َ ْ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ً
َّ
ﺎر ،وﻣﻦ ﺣ ِﻔﻆ ﺷيﺌﺎ
ِ
�ﺒﻮن اﺤﻟﺪﻳﺚ ��� ،ﻤﻦ ﻗﺎل ﻰﻠﻋ ﻣﺎ لﻢ أﻗﻞ ﻓﻠﻴتﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ِﻣﻦ اﻨﻟ ِ
ْ
ْ
َ ُ َ ِّ
ﺤﺪث ِﺑﻪ«) » :(٢ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻓﻠﻴ
ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﻦ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ

 -١ﯾﻌﻨﯽ از داﺳﺘﺎنھﺎی ﻣﻠﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارد ﻧﻘﻞ ﺷﻮد.
 -٢ﻃﺤﺎوی ھﻢ در »ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر« آن را ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در اﯾﻦ رواﯾﺖ
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻏﺎﻓﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﻪ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪام ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ آﻣﺎده ﺳﺎزد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ﺣﻔﻆ ﮐﺮد

آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .و ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
از اﯾﻦ رواﯾﺎت روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ و اﻗﻮام و ﻣﻠﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وارد آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮد ،و از دروﻏﮕﻮﯾﯽ از
زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ،و روی ﺧﻄﺎب آن ﺣﻀﺮت ص ﺑﺎ اﺻﺤﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺣﺎدﯾﺜﺶ را ﺑﻪ اﻣﺖ او رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎھﺪ ﻧﺒﻮت و
رﺳﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﻦ ﻛﺬب ﻰﻠﻋ «...را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ دو رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﺣﺪﯾﺚ را ]ﻣﻦ ﮐﺬب ﻋﻠﯽ[...
ﻃﻮری ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ:
اول :ﻃﺤﺎوی در »ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر« از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﯿﺪه از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﻮﻣﯽ در اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺎ
رأی ﺧﻮدم در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺮد در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ از
ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ آنھﺎ از دادن زن ﺑﻪ او ﺧﻮد داری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ آن ﻣﺮد رﻓﺖ و ﺑﺎ زﻧﯽ زﻧﺎ ﮐﺮد .آن ﻗﻮم ﮐﺴﯽ را در ﻣﻮرد ارﺳﺎل او ﺑﻪ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﺳﺘﺎﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛﺬب ﻋﺪو اﷲ:
دﺷﻤﻦ ﺧﺪا دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ او را زﻧﺪه ﯾﺎﻓﺘﯽ
ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰن ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ او را زﻧﺪه ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﯽ ،و اﮔﺮ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺘﯽ
او را ﺑﺴﻮزان ،ﭘﺲ ﻣﺮد او را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮔﺰﯾﺪن ﻣﺎر ﻣﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ او ھﻢ
ﺟﻨﺎزهاش را ﺳﻮزاﻧﺪه ،در آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﮐﺬب ﻋﻠﯽ....
اﻟﺦ«) .(١
دوم :ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »اﻷوﺳﻂ« از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺟﺎﻣﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎزل ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داده ﺑﺮ ھﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم و ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ

 -١ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر ،ج  ،۱ص .۱۶۴

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭘﺲ آنھﺎ ھﻢ اﺗﺎﻗﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺳﻮی او ﺑﺮوﯾﺪ ،و اﮔﺮ او را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺳﭙﺲ او را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،و اﮔﺮ او را ﻣﺮده
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه او را
ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﻨﺪ او را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﭘﺲ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎر ﺑﺰرﮔﯽ او را ﮔﺰﯾﺪ و در اﺛﺮ آن ﻣﺮد ،ﭘﺲ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ س
ھﻢ ﺟﻨﺎزهاش را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع اﯾﺸﺎن
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،در آن وﻗﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﮐﺬب ﻋﻠﯽ.«...
اﯾﻦ دو رواﯾﺖ از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺘﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن آﺷﮑﺎر
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎ در ﺳﯿﺮهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ص ﺑﻪ
ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﺮده دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را از اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺳﻨﺪ ھﺮ دو رواﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ دو رواﯾﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ او ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ وﺟﻮد دارد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﺮ دو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ دﻻﻟﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﺣﺪﯾﺚ )ﻣﻦ ﮐﺬب ﻋﻠﯽ (...در ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ
واﻗﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮی دﻧﯿﻮی اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ در اﻣﺮی دﯾﻨﯽ دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ
ﮐﺎری و ﺟﻌﻞ در ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪی دﻧﯿﻮی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راوﯾﺎن ﺧﺎص آن داﺳﺘﺎن
آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت
ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 -۴ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ دو رواﯾﺖ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را اﻧﺠﺎم
داده و ﺑﻪ ﻧﺰد آن ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و
ً
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﺮده و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺻﻼ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورده و
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﺰو اﺻﺤﺎب ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
در ﺻﺪاﻗﺖ اﺻﺤﺎب ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺳﺒﺐ ورود ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ آن ﻣﻮاردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ آن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در رواﯾﺖ اﺧﯿﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﻋﺪم ﺻﺤﺖ آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ از زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻮده
و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن روی آورد .ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﻧﺴﺒﺖ دادن دروغ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺣﻖ و واﻗﻌﯿﺖ و ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم ﺑﻪ
ﻋﺎدل ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﺷﯿﻌﻪ و ﻃﻮاﯾﻔﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و
ً
ﺧﻮارج از اﯾﻦ اﻣﺮ ]ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب[ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ـ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ـ ﭘﺲ اﮔﺮ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ رأی ﻣﻄﺮود اﺷﺎره
دارد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،و اﻧﺘﻘﺎد ﺻﺤﺎﺑﻪ از ھﻢ
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﻦ اﻧﻔﺠﺎری را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﺟﺎﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ
راه را اﺷﺘﺒﺎه رﻓﺘﻪ و از ﺣﻖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده ،و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﺮ ﻇﻦ و ﮔﻤﺎن ﺑﻨﺎ
ﻧﮫﺎده ،زﯾﺮا وﻗﺎﯾﻊ درﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﺎد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد او ﻧﺎﺷﯽ از
ﺑﺤﺚ و دﯾﺪﮔﺎه او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد را از ﺧﻄﺒﻪی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س در ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﺧﺬ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ را اﺳﺘﺎد ﭘﺲ از ﺳﺨﻦ
ﺧﻮد در دو ﺻﻔﺤﻪ از ﻗﻮل اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ در ﺷﺮح ﺧﻄﺒﻪی ﻣﺬﮐﻮر آورده ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ً
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﯾﻘﯿﻨﺎ از اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ آ ﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .و ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻨﺪروان اھﻞ ﺗﺸﯿﻊ
ﺧﻮاھﺎن ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب و ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ از آنھﺎ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ و
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس و اﺋﻤﻪی ﻣﻌﺼﻮم ﺑﮫﺪ از او روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﭘﺲ آﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪی
»اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را
ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎ ھﻢ آنھﺎ را از آﻧﺎن اﺧﺬ ﮐﺮدﯾﻢ؟
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ

»اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۲۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »در ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ

٣٠٥

ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،از دﯾﺪﮔﺎه او ھﯿﭽﯿﮏ از آنھﺎ ﺑﻪ درﺟﻪی ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ و ]ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ[ ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۷ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن
 ۳ھﺰار ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی
۶۰۰ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ او ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ«.
ﮐﺜﺮت ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺣﻤﺪ
اﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
دو ﭼﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:
 -۱اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ۲ .ـ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری ﻇﺎھﺮ ﻋﺒﺎرت او در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ زﯾﺮا اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﯿﭽﯿﮏ از آنھﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ)  .(١ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺻﺪھﺎ ﺣﺪﯾﺚ را در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدآوری
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﻼوه ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ھﻢ در ﻋﺮﺻﻪی ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪی اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ :ﭼﯿﺰی از آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه،
ّ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﺻﺤﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺣﺪﯾﺚ ]ﺗﻔﺴﯿﺮی[ ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ ،و آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺨﻦ اﺳﺘﺎد
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ او در دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ:
 -۱در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی.
 -۲در آﻧﭽﻪ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺳﻨﺪھﺎی ﺑﺪون ﻋﯿﺐ
ﻣﺆﻟﻒ آن ﺑﺎﺑﯽ
و اﯾﺮادی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ِ

را ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،و ﻣﻔﺴﺮان ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﺮآن را ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﺪ ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن دارﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ
ً
 -١ﻗﺒﻼ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﻗﺮآن آورده ﺑﻮد از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﺒﺮی در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻘﺪاری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮآن ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭻ
ﻋﻠﻢ و آ ﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻨﺪ و آن ﺗﺄوﯾﻞ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ،و
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن و رھﻨﻤﻮدی ﻗﺮآن در ﭘﺎرهای ﻣﺴﺎﺋﻞ و ...اﺳﺖ) .(١
اﺑﻮﺣﯿﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻣﻔﺴﺮ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﺑﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ« اﺳﺖ ،در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ
ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻧﻮع ﭼﮫﺎرم( ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺒﮫﻢ ،ﺑﯿﺎن ﻣﺠﻤﻞ ،و
ﺳﺒﺐ ﻧﺰول و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ھﻢ از رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ آن ھﻢ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ
آن ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی و ﺳﻨﻦ اﺑﻮ
داوود و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ھﺴﺘﻨﺪ.
و در »اﻻﺗﻘﺎن« ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ)  (٢آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻔﺎھﯿﻢ
و ﻣﻘﺎﺻﺪ آﯾﺎت را ھﻢ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدُ ِ�﴿ :بَ ّ َ
�
ِ
ُ َ َ
ل َِّلن ِ
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡ� ِه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .[۴۴ :ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺎظ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ آﯾﺎت ﺑﺎ ھﻢ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ زرﮐﺸﯽ ﻗﺮآن را ﺑﻪ  ۲ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آن ﺗﻔﺴﯿﺮش از
راه ﻧﻘﻞ وارد ﺷﺪه ﺣﺎﻻ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﯾﺎ از ﺳﻮی ﺻﺤﺎﺑﻪش و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ .و ِﻗﺴﻢ
دوم ﺗﻔﺴﯿﺮش از راه ﻧﻘﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ
ﻣﻔﺴﺮ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن را
در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ وارده از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ در »اﺗﻘﺎن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)  :(٣ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ
 -١ج  ،۱ص  ،۲۵از ﭼﺎپ اﻣﯿﺮﯾﻪ.
 -٢ج  ،۲ص  ،۱۷۶ﭼﺎپ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺒﺎﺑﯽ ،ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ دوم.
 -٣ج  ۲ص .۱۸۰
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ھﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﻗﺮآن وارد ﺷﻮد؟ ﮔﺮوھﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﯿﺰی از ﻗﺮآن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ و ادﯾﺐ ﺑﻮده و دارای اﻃﻼﻋﺎت
وﺳﯿﻌﯽ در دﻻﯾﻞ اﺣﮑﺎم و ﻓﻘﻪ و ﻋﻠﻢ و ﻧﺤﻮ و رواﯾﺎت و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ
روا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﭙﺮدازد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در زﻣﯿﻨﻪی
ﺗﻔﺴﯿﺮ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف رأی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ
زد ،و ﺑﺮای ھﯿﭽﯿﮏ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،و ]ﺗﺠﺎھﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر آﻧﮫﺎ[ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /در »ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﺑﻮﯾﻄﯽ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدن آﯾﺎت ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ ﺧﺒﺮی از ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب و ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮش از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،و ﻣﻘﺪار اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
اﻣﺎ آن ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره اﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻤﺮ س
َ
ﻐﺎزی)زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪی ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن( و در
ِ
ﻣﻼﺣﻢ )ﮐﺘﺎبھﺎ و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓھﺎ( و ﻣ ِ
ﻣﻼﺣﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ،و اﯾﻦ ﮐﻼم اﻣﺎم
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی :ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ :ﻣﻐﺎزی ِ
اﺣﻤﺪ دارای ﭼﻨﺪ وﺟﻪ اﺳﺖ:
ّاول :اﺻﻞ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﻮد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ را در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ او
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﺨﺮﯾﺞ ]رواﯾﺖ[ ﮐﻨﺪ و آن را از ﺷﯿﻮخ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ آﻧﮕﺎه
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺮاب و ﺟﻨﮓھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
اﺳﺎس دروغ ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
دوم :ﻧﻔﯽ ﺻﺤﺖ اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺿﻌﻒ آﻧﮫﺎﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه
ﺷﺪه اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و در ﺗﺄوﯾﻞ اﯾﻦ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺎر اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ]ﻻ ﯾﺼﺢ[ ﺧﺎص اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻟﮑﻨﻮی
در »اﻟﺮﻓﻊ و اﻟﺘﮑﻤﯿﻞ[)  (١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻻ ﯾﺼﺢ« ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﺎ »ﻻﯾﺜﺒﺖ« ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﺪ ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺠﻌﻮل ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص
اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎء و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت آنھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ» ،ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎری« در
»ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن
ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ »اﻷذﮐﺎر« ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﮑﺎر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  /ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻣﻮرد ﺗﺴﻤﯿﻪ )ذﮐﺮ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ...
در وﺿﻮ( ﺣﺪﯾﺚ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪهام ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ )ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ( :آ ﮔﺎھﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﺎز ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯽ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ :اﮔﺮ وﺟﻮد
ﭼﯿﺰی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﺿﻌﻒ آن ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﻨﻈﻮر از
اﺛﺒﺎت آن ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ َﺣ َﺴﻦ ﺑﻮدن آن ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺳﻮم :اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺣﻨﻔﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ ،و ﻇﺎھﺮ ﺳﺨﻦ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ را در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ در رواﯾﺖ دوم آﻣﺪه ﮐﻪ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ »ﺛﻼﺛﻪ ﮐﺘﺐ :ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب« و اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم را ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ھﻢ
درک ﮐﺮده آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ دو ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﺘﺎبھﺎی
»ﮐﻠﺒﯽ« و »ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن« زﯾﺮا اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اول
ﺗﺎ آﺧﺮ آن دروغ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ھﻢ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﮫﺎرم :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ]ﺗﻔﺴﯿﺮ[
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در »اﻹﺗﻘﺎن«)  (٢اﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ )ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ( ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮارد ﺻﺤﯿﺢ زﯾﺎدی از آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ ]اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی[ اﺳﺖ،
َ
 -١ص  ۸۶از ﭼﺎپ َﺣﻠﺐ.
 -٢ج  ،۲ص  ۱۷۸ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﯽ.
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اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯽاﺻﻞ و اﺳﺎس ھﺴﺘﻨﺪ ...اﻟﺦ .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ُﻣﺮﺳﻞ)  (١ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ آن اﺳﺖ.
زرﺷﮑﯽ در »اﻟﺒﺮھﺎن«)  (٢ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻣﯽﻧﮕﺮد آ ﮔﺎھﯽ از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای وی ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ ﭼﮫﺎر
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻞ ھﺴﺘﻨﺪ :اول :اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و
ﺟﻌﻠﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻣﻼﺣﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ .و اﺻﺤﺎب
اﺣﻤﺪ /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﻪ ﻧﻮع ﮐﺘﺎب ﺑﯽاﺳﺎس ھﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻐﺎزیِ ،
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ دارای اﺳﻨﺎدﻣﺘﺼﻞ و ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد.
ﺧﻼﺻﻪی ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ :اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﮏ )ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻦ(
در ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺣﺎدﯾﺚ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﺪﯾﺚ از ﻗﺒﯿﻞ :ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ،ﻣﻮﻃﺄ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی و
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  /آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﺎ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ؟
اﺳﺘﺎد »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﻣﯿﺎن  ۶۰۰ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او از دو ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ:
ّاول :ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﺪاول در زﻣﺎن اﯾﺸﺎن .ﺑﺪون ﺷﮏ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎم
ً
ﺑﺨﺎری در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده واﻗﻌﺎ زﯾﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶۰۰ھﺰار
ً
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ۷۰۰ :ھﺰار و
َ
اﻧﺪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه ]ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه[ و اﯾﻦ ﺟﻮان )اﺷﺎره ﺑﻪ
اﺑﻮزرﻋﻪ(  ۷۰۰ھﺰار آن را از ﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ھﻮﻟﻨﺎک
ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ھﻤﮕﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ راهھﺎی ﻧﻘﻞ
اﺣﺎدﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ؟ و آﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ

 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪی
اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺳﯿﻮﻃﯽ ھﻢ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »اﻷﺗﻘﺎن« ج  ،۲ص  ،۱۷۸ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﯽ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ» ،ﺣﺬﯾﺚ« و »ﺧﺒﺮ«
و »اﺛﺮ« از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﮔﺮوھﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺪﯾﺚ
ً
ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪای ،اﻣﺎ ﺧﺒﺮ :اﺻﻄﻼﺣﯽ
ﻋﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع ﻣﻮﻗﻮف ،اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ھﺮ ﺧﺒﺮی را
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ،و دﻟﯿﻞﺷﺎن ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻮل
ﻟﻐﻮی ـ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راوﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ
ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ً
اﻣﺎ اﺛﺮ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﻓﻮع ]ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد[ و ﻣﻮﻗﻮف ]ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ[ ﻣﯽﺷﻮد،
و ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻮﻗﻮف را اﺛﺮ و ﻣﺮﻓﻮع را ﺧﺒﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ) .(١
اﯾﻦ ﺑﻮد ﻏﺮض ﻣﺤﺪﺛﺎن از اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﺪﯾﺚ،
ﺧﺒﺮ و اﺛﺮ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯽﺷﻤﺎر و ھﻮﻟﻨﺎک ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ
 ۶۰۰ھﺰار ﯾﺎ  ۷۰۰ھﺰار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﻘﻮل از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ راهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﺖ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺪث ﻧﻘﻞ ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﺎﺑﯽ ،ﯾﺎ
ﺗﺎﺑﻌﯽ و ﯾﺎ راوﯾﺎن ﻣﺘﻌﺪدی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﻌﻤﻮل
اﺳﺖ ـ ﭘﺲ ﻣﺤﺪث ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻃﺮوق رواﯾﺖ ﺷﺪهی ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از راه ذﮐﺮ راوﯾﺎن آن
اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزد ،ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ راهھﺎ ﺑﻪ ده ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ده ﻃﺮﯾﻖ ،ده ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،وﻟﯽ در اﺻﻞ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮھﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ از ﺻﺪوﺟﻪ )ﻃﺮﯾﻖ( ﮐﻤﺘﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻦ در آن
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ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮدم«) .(١
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ھﺮﮔﺎه اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل و ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم راهھﺎی رواﯾﺖ ﺣﺪﯾ ِﺚ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ً
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺻﻼ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ھﻤﮕﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﺪھﺎ ھﺰار
ﺑﺮﺳﺪ.
ّ
ﻋﻼﻣﻪی ﺷﯿﺦ ﻃﺎھﺮ ﺟﺰاﯾﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﻌﻨﯽ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻮﻗﻮف ھﻢ اﻃﻼق ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا آنھﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ھﻔﺘﺼﺪھﺰار
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای آنھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دور
ﺑﻮدن از اﯾﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟ و ﭼﺮا ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ آن را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ دھﻢ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﺣﺎدﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اھﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری آن ﺧﻮدداری ﻧﮑﻨﻨﺪ،
و ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺟﺎ ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد  ۷۰۰ھﺰار و اﻧﺪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺟﻮان )اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﻮزرﻋﻪ(  ۷۰۰ھﺰار آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮرش اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺳﺨﻨﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،و اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رازی ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻮزرﻋﻪ  ۷۰۰ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ
 ۱۴۰ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ از ﺑﺮ داﺷﺖ .و از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺻﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ،و از اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد را از ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم
ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮدم ،و آﻧﭽﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ در ﻣﻮرد اﺑﻮزرﻋﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﻘﺪار ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ،ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ ھﺰار آن در زﻣﯿﻨﻪی
ُ َّ َ ُ ۡ َ ُ
ً
�ٔل َّن يَ ۡو َم� ِ ٍذ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻠﻤﻪی »ﻧﻌﯿﻢ« در آﯾﻪی�﴿ :م لت
َ
ع ِن ٱ�َّ ِعي ِم] ﴾٨اﻟﺘﮑﺎﺛﺮ .[۸ :ﻣﻔﺴﺮان ده ﻗﻮل ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﻋﺮف ھﺮ
 -١ﺗﺄﻧﯿﺐ اﻟﺨﻄﯿﺐ ،ص .۱۵۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺪام از اﻗﻮال ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺑﺎرهی ﮐﻠﻤﻪی »ﻣﺎﻋﻮن« در آﯾﻪی:
َّ َ ُ ۡ ُ َ ٓ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ
﴿ٱ�ِين هم يراءون ٦و�منعون ٱلم
اعون] ﴾٧اﻟﻤﺎﻋﻮن .[۷-۶ :ﺷﺶ ﻗﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
) (١
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ،ﻗﻮل ﺷﺸﻢ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .
دوم :آﻧﭽﻪ ﻧﺰد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه :ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ
ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﺪون ﺗﮑﺮار ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .و اﯾﻦھﺎ
ھﻤﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﺶ ﺻﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺪاول در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺆﻟﻒ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
در ﻧﺰد آﻧﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮش ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻮده در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮔﺮدآوری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺻﻼح  /در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺘﺰم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﻣﺎ از ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را در ﺟﺎﻣﻊ
ﺧﻮد ]ﺻﺤﯿﺢ[ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم ھﻤﮕﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اداﻣﻪ ﮐﺎر و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از آن اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را رھﺎ ﮐﺮدم ،و از اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ )ﺻﺤﯿﺢ( ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهام ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ آن
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ )ﻋﻠﻤﺎ( وﺟﻮد داﺷﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدم)  .(٢ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻠﺘﺰم ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺣﺘﯽ آنھﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺎح آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﺗﺮﻣﺬی از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺸﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻨﻦ و ﻏﯿﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ) .(٣
ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺎزﻣﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺷﺮوط اﻷﺋﻤﻪ اﻟﺨﻤﺴﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﻣﻠﺰم ﻧﺒﻮده ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺨﺮﯾﺞ و رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻃﻠﺤﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و او از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪوﯾﻪ

 -١ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻟﻨﻈﺮ ص  ۳ـ  .۴و رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﮫﻢ ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« ﺟﺰء اول ،ص .۲
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ص  ،۱۰ﻋﺒﺎرت ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﺶ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ۲۵/۲ ،در ﺑﺎب ﺗﺸﮫﺪ ﻧﻤﺎز.
 -٣اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ص  ۹ـ .۱۰
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ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺻﺪھﺰار
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ،و ھﻢ او ﺑﺎ ﺳﻨﺪش
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺖ» :در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهام،
ﻟﯿﮑﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدم از اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«)  .(١ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎ اﻗﺮا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ را ﮔﺮدآوری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،و او ﺻﺪ
ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را از ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« از ﻋﻠﻤﺎ
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا او از ﻗﻮل آنھﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ]ﮐﻪ ﺑﺨﺎری از ﻣﯿﺎن  ۶۰۰ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﺪاول ،ﺑﺪون ﺗﮑﺮار  ۴ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ[ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را از ﻗﻮل ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از زﺑﺎن ﯾﮏ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎی اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و...
آﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻢ دﻗﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« در ص  ۲۶۰ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ از ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﻀﯽ
از اﯾﻦ ﺟﺎﻋﻼن دارای ﻧﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻓﺮدی ﺻﺎدق ﺑﻮده ،اﻣﺎ ھﺮﭼﻪ را ﺷﻨﯿﺪه
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ھﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﺻﺪاﻗﺖ او را ﺧﻮرده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ او را
اﺧﺬ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :او ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر
راﺳﺘﮕﻮ ﺑﻮده ،وﻟﯽ از ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ....
و در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻮرد »ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺒﺎرک« در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﺟﺎﻋﻠﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و آﻧﺎن ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اھﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ھﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد و در ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او
ﮔﻔﺘﻪ ،دارای ﻧﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و در
ھﻤﺎن ﺣﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎدق ﺑﻮده ،اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او از ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻪ در ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﻪ در ﻣﺘﻦ آن دﭼﺎر ﮐﺬب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﮫﺎﯾﺖ
 -١ﮐﺘﺎب »ﺷﺮوط اﻷﺋﻤﻪ اﻟﺨﻤﺴﻪ« اﺛﺮ ﺣﺎزﻣﯽ ،ص  ،۴۷و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب »ﺷﺮوط اﻷﺋﻤﻪ اﻟﺴﺘﻪ« اﺛﺮ ﺣﺎﻓﻆ
اﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ص .۴۷
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﻏﺎﻓﻞ« ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺪون ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ،ﭘﺲ در ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ او ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
زﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ راوی ﺣﺪﯾﺜﺶ روﺷﻦ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ اﮔﺮ از اﻓﺮاد ﺛﻘﻪ ﺑﻮد و اﻓﺮاد ﺛﻘﻪ در رواﯾﺖ
ﺣﺪﯾﺚ او ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺟﺰو اﻓﺮاد ﺟﺎﻋﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده،
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﺪم دﻗﺖ در ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و اﻣﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺖ ،و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او
ﺟﺰو آنھﺎ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻘﺪ ﻇﺎھﺮ ﻋﺒﺎرت او ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻘﺪ واﻗﻌﯽ ﺳﺨﻨﺎن او اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :آن ﭼﻪ
از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮد ﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺖ:
اول :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ رﺟﺎل ﺳﻨﺪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوم :ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪاﻗﺖ او ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﻧﺪ و ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از او ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺻﺤﯿﺢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در
ﻣﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻟﻒ در ھﺮ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 (۱اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک دارای ﻧﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده وﻟﯽ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﺷﻨﯿﺪه رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﮫﯽ در ﻣﻮرد او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺒﺎرک از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﻮر زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ رﺟﺎل ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﺧﻮد اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ  /در ﻣﻘﺪﻣﻪی
ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺪھﺎی او را در ﻣﻮرد رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از
ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻧﯿﮑﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﺎز و روزهی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﻧﻤﺎز و روزه اﻧﺠﺎم دھﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻮاب داد :ای اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او
ﺟﻮاب دادم ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﺷﮫﺎب ﺑﻦ ﺧﺮاش اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺛﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ او
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از ﮐﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده؟ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺳﺦ دادم :از ﺣﺠﺎج ﺑﻦ دﯾﻨﺎر ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺛﻘﻪ
اﺳﺖ ،او از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاب دادم :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص .آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ
اﺳﺤﺎق در ﺑﯿﻦ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ دﯾﻨﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صآن ﻗﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدنھﺎی
دراز در آن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﻧﺠﺎم ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎز در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﻘﯿﻖ ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﻮد رواﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﮔﻔﺖ» :ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﺒﺎت را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺳﻠﻒ ﺑﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد«.
و ﺑﺎز ﺳﻨﺪ ﺧﻮد را از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ أزدی رواﯾﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق
ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪم اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ او »ﮐﺬاب:
دروﻏﮕﻮ« اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺪوس ،ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ »ﮐﺬاب«
اﯾﻦ ﻣﺜﺎل و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻘﺪﻣﻪی »ﺻﺤﯿﺢ« ﺧﻮد
آورده اﺳﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻨﺪ
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و از اﯾﻦھﺎ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺎس
ﺑﻦ اﺑﻮ رزﻣﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ] :راﺑﻄﻪی[
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺑﯿﻦ راوﯾﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﻪ »ﻗﻮاﺋﻢ«ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻨﺎد اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
و ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ در ﺗﺬﮐﺮهی ﺧﻮد از ﻣﺴﯿﺐ ﺑﻦ واﺿﺢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ از
اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک درﺑﺎرهی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺬ ﮐﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺷﺪ ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻢ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد
ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮔﺎھﯽ ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ از ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ ﺛﻘﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻓﺮدی ﻏﯿﺮ ﺛﻘﻪ از ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ ان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺛﻘﻪ از ﺛﻘﻪای دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎم ذھﺒﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺷﯿﺪ ]ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎن اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ[ ﻓﺮد
ﻣﻠﺤﺪی را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ» :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ
را ﺟﻌﻞ ﮐﺮدم ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ
اﺳﺤﺎق ﻓﺰاری و اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﺮف ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
و ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﺘﻘﺪان ]و
ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ[ ﺑﺮای ]ﺑﺮرﺳﯽ[ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺎز از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﮫﺎر ھﺰار ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ از ﯾﮏ ھﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدم.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮاﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم« ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻣﺎم
ً
ﺑﺰرگ ﮔﻔﺘﻪ دارای ﻗﻠﺒﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﻣﺎ ھﺮﭼﻪ را ﺷﻨﯿﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺧﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (۲اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﺮدم در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪی ﺻﺪاﻗﺖ او ﺷﺪهاﻧﺪ
و ...اﻟﺦ.
ً
ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ او رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺛﺒﺎت در ﻓﺮدی ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،اﺧﺬ
ﺣﺪﯾﺚ از او واﺟﺐ ﺑﻮده ،و ]ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ[ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﺻﺪاﻗﺖ او ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮ ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن و اﻣﺎﻣﺖ ]در ﺣﺪﯾﺚ[ و ﺑﺰرﮔﻮاری او
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﺑﻦ ﻣﮫﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎﻣﺎن ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮﻧﺪ :ﺛﻮری ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ،
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ زﯾﺪ و اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در زﻣﺎن اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او در ﻃﻠﺐ
ﻋﻠﻢ ﮐﻮﺷﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻟﻐﺰش ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺎرز و ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻢ ّ
ﻣﺤﺪث ﺑﻮد و ھﻢ از روی ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت
ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮد.
اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﻓﺮدی ھﻮﺷﯿﺎر ،اﺳﺘﻮار ،ﺛﻘﻪ ،ﻋﺎﻟﻢ و ﺻﺎﺣﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ«.
اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺆﻟﻒ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺛﻘﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ و
دارای اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ،زھﺪ،
ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺳﺨﺎوت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻋﺼﺮ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ از او ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮ و
ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﻮاریﺷﺎن او و اﻣﺎﻣﺘﺶ و ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻻ و ﺑﻠﻨﺪش اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ«.
ﭘﺲ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ و اﻣﺎﻣﺎن ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺣﺪﯾﺚ او و ﮐﻢ
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ﺑﻮدن ﻟﻐﺰﺷﺶ ھﻢ رأی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺄﺳﻒآور اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
در ﻣﻮردش ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﻔﺘﻪی ﺻﺪاﻗﺖ او ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺆﻟﻒ
واﻻی او در ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ـ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎروای
ِ
»ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد او ھﺮ ﭼﻪ را ﺷﻨﯿﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪان اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ھﺮآﻧﭽﻪ را ﺷﻨﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﺳﺨﻦ او از ﺧﻄﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﺮﮔﺰ اﻣﺎم ﺷﻤﺮده
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺪی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد ﺑﻪ اﻣﺎم ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺘﺪا ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﭘﺎرهای از آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه ]در ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ آن[ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ]زﯾﺮا
ﺗﻤﺎم ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪهھﺎ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﺧﺎﻟﺺ را از ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ .م[ ﭘﺲ
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ
او در آﻧﭽﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﻣﻄﻤﺌﻦ ،و در ﭼﯿﺰﯾﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ آﻧﭽﻪ
را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﻨﺪ.
 (۳اﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ از »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« در ﻣﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﭘﺲ
اﻧﺴﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺆﻟﻒ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﺪ .ﻋﺒﺎرت اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در
»ﺻﺤﯿﺢ« اﯾﻦ اﺳﺖ »اﺑﻦ ﺑﮫﺰاد ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از َو َھﺐ ﺷﻨﯿﺪم ،از ﻗﻮل
ﺳﻔﯿﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺖ» :ﺑﻘﯿﻪ« ﻓﺮدی ﺻﺎدق اﺳﺖ اﻣﺎ از ھﺮ ﮐﺲ « و اﮔﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﯽداﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک
در ﻣﻮرد »ﺑﻘﯿﻪ« اﺳﺖ ،و او ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪﺛﺎن ھﻢ ﻋﺼﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻣﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و او را ﺑﻪ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﮫﻢ او را
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ :از ﺳﻔﯿﺎن از اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺖ ،ﭘﺲ او ﮔﻮ ﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی »ﺑﻘﯿﻪ« اﺳﺖ ﻧﻪ »ﺛﻘﻪ« و ﺳﺨﻦ اﺑﻦ
ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ در ﻣﻮرد »ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ« ﻣﺤﺪث ﺟﻤﻌﯽ ،و اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک او را ﺑﻪ آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را رواﯾﺖ
َ
ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی اﻧﺪﮐﯽ از اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ﻓﺰاری ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

»ﺑﻘﯿﻪ« در ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﻣﺸﮫﻮر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ از اﺷﺨﺎص ﮔﻤﻨﺎم رواﯾﺖ ﮐﺮد اﺣﺎدﯾﺜﺶ را ﺛﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ
اﻣﺎم ذھﺒﯽ از ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در ﻣﻮرد »ﺑﻘﯿﻪ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ
اﺳﺖ :او در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﺳﺨﻦ
اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم از او رواﯾﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روﺷﻦ
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« در ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ دو
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ:
اول :ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎرهی او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻓﺮد دﯾﮕﺮی.
دوم :ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻔﻆ »ﺑﻘﯿﻪ« ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪی »ﺛﻘﻪ« را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻟﻒ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮫﺎرﻣﯽ را
ً
ﺑﺮای آن ﺗﺼﻮر ﮐﺮد :ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎرت را ﺷﺨﺼﺎ از روی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻌﺪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ آن را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺧﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ً
ان را ﻓﮫﻤﯿﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯿﺰهی ﮐﻪ در درون داﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪا ﮐﻠﻤﻪ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از روی ﻧﻘﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن از »ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ« دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺧﻮد از اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪی اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و
دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﺨﻦ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ رﺟﻮع ﻧﮑﺮده و ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ ،زﯾﺮا از ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﺑﺎ وﺟﻮد وﺿﻮح و روﺷﻨﯽ آن ﻓﮫﻢ
ﻧﮑﻨﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮫﻮری
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از داﺷﺘﻦ آن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎپ ﺷﺪه از »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻧﺴﺨﻪای را ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ را ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده آورده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺬری ﺑﺮای
او ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﯿﺎق ﺳﺨﻦ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻋﺬر را ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪم ﻧﺺ ﺳﺨﻦ را ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ دﺳﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل ﯾﺎ از روی ﻋﻤﺪ و ﺑﺮای زﺷﺖ ﺟﻠﻮه دادن ﺳﯿﺮهی ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺰرگ
ﺣﺪﯾﺚ ـ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ در ﻣﻮرد زھﺮی اﻧﺠﺎم داد ـ و ﯾﺎ از روی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی »ﺛﻘﻪ« را ﺑﻪ ﺟﺎی »ﺑﻘﯿﺔ« آورده ﭼﻮن از ﻟﺤﺎظ رﺳﻢ
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اﻟﺨﻂ ﺑﻪ ھﻢ ﺷﺒﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺴﺘﺸﺮق دﻟﯿﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻋﺪم ﻓﮫﻢ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻓﺎداری
ﺑﻪ اﺳﻼم ،دارا ﻧﺒﻮدن ذوق ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ از راه ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻔﺎھﯿﻢ آنھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻋﺬر و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮدن ﻣﺆﻟﻒ از اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﮫﻢ و ﻓﺎﺳﺪ را ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻣﺎﻣﺎن ﻧﺎﻗﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺪ اﻻﺑﻮاب

ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻟﻒ در ص  ۲۶۰از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺟﺎﻋﻼن
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ،و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ،و در ﻧﮫﺎﯾﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن اﻣﻮﯾﺎن و ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﺨﻨﯽ را از اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﻣﺪه اﺳﺖ» :اﺻﻞ دروﻏﮕﻮﯾﯽ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﯾﻞ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﻌﻪ آﻏﺎز
ﺷﺪ ،و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺮﯾﻪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮدﻧﺪ ـ آن ﭼﻪ را
ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ س اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد دﯾﺪﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﻣﻮرد اﺑﻮﺑﮑﺮس
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ» :ﻟﻮ ﮐﻨﺖ ﻣﺘﺨﺬا ﺧﯿﻼ :اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ
دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ« .ﭘﺲ آنھﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ »اﻷﺧﺎء« ﺟﻌﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺪ اﺑﻮاب ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﺑﻮد وﻟﯽ
)ﺑﮑﺮﯾﻪ( آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ و در ﻣﻮرد اﺑﻮﺑﮑﺮ س رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ...اﻟﺦ.
ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺰو اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ
ﺷﻤﺮده ﻣﻌﺬور اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺎ وﻗﺘﯽ او ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﯽورزد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ)  .(١اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد در ﭘﯿﺮوی از او ﻋﺬری ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ـ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻢﺳﻮ ﺑﻮده
 -١اﻓﺮاد »ﻧﻈﺎم« ]ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ[ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻢ ﭼﻮن »اﺳﮑﺎﻓﯽ« و »اﺑﻦ اﺑﯽ
اﻟﺤﺪﯾﺪ« وﻏﯿﺮه و ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﭘﯿﺮو ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ« ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رؤﺳﺎی ﻃﺎﻟﺒﯿﻦ در ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد ﺑﻮد در ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚھﺎ و
ﺗﺄﻟﯿﻒ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ ـ در اﯾﻦ ﮐﻪ او ھﻢ آن دو ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻌﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺻﺤﯿﺢ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اول ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از راه اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ زﺑﯿﺮ و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ از راه اﺑﻮ
ﺳﻌﯿﺪ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ دوم ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﻦ درھﺎی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺧﺎﻧﻪی اﺑﻮﺑﮑﺮ س
اﺳﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از راه اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ و
ﺟﻨﺪب و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ھﺮ دو ﺣﺪﯾﺚ را ـ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ ـ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻃﺒﺮاﺋﯽ ،اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،/اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و ﻏﯿﺮ آنھﺎ
ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ »اﻷﺧﺎء« ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﺑﺮادری ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ از راه ﺳﭽﻨﺪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ھﯿﭽﯿﮏ از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎ راوﯾﺎن ﻣﻮرد وﺛﻮق آن را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﺷﯿﺦ
اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ھﯿﭽﯿﮏ
از ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﺷﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ،و آن را ﻓﺮدی ﺟﺎھﻞ و دروغﮔﻮ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺟﻌﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ) .(١
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺪ اﺑﻮاب ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س را از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،اﮐﺜﺮ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻦ
ﺟﻮزی و ﻋﺮاﻗﯽ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ،و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در
»ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻮر
داد ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ درھﺎی ورودی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺧﺎﻧﻪی ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ درھﺎ را
ﺑﺴﺘﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﻮدن درھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
دﺳﺘﻮر داد آنھﺎ ھﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ درب ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ و
در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت آﻣﺪه ﮐﻪ درب ورودی را ﺑﻪ درب ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺰل اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮد ،در
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ،دو ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻃﺤﺎوی ھﻢ در »ﻣﺸﮑﻞ اﻵﺛﺎر« و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮐﻼﺑﺎذی در »ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر« ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
 -١ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﺔ ،ج  ۴ص .۹۶
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ﻃﺮﯾﻖ دو رواﯾﺖ را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادهاﻧﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی اﺑﻮﺑﮑﺮس
از ﺧﺎرج ﻣﻨﺰل و داﺧﻞ آن دارای درب ورود و ﺧﺮوج ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﻋﻠﯽس ﺗﻨﮫﺎ
دارای ﯾﮏ در ﺑﻮده ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﯾﻞ

و در ﺻﻔﺤﻪ  ۲۶۱ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :و ﺑﺪون ﺷﮏ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ ـ وﻗﺘﯽ آنھﺎ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ ـ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﻮﯾﺎن ،ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺟﺎﯾﮕﺎه آنھﺎ
وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ...و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎﻋﻼن در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ
در اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ...و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪی ﻗﺮﯾﺶ و اﻧﺼﺎر و ﺟﮫﯿﻨﻪ و ﻓﺮﯾﻨﻪ ﺟﻌﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﻌﺼﺐ ورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ھﯿﭻ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﺰرﮔﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯽ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ً
ﺣﺪﯾﺜﯽ در ﻣﻮرد آن وﺟﻮد دارد و ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻓﻀﯿﻠﺖ آنھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ
ُ
»ﻣﮑﻪ« و »ﻣﺪﯾﻨﻪ« و ﮐﻮه اﺣﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺣﺠﺎز« و »ﯾﻤﻦ«» ،ﺷﺎم« ،ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس«،
»درﻣﺼﺮ« و ﻓﺎرس و ﻏﯿﺮه ،در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﻓﺪای او ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آنھﺎ
در اﯾﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎن ﺑﺎزی ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺒﻘﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﻔﺎوت
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و
ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﺧﺼﻠﺘﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻی آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی در ﻣﻮرد ﺷﮫﺮ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ
ﺷﺮوع دﻋﻮت ﺑﻮده ،و در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و در
ﺧﺼﻮص »ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس« ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را در ﻗﺮآن ﻣﺪح ﮐﺮده ،و ﯾﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﮫﺮھﺎ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در راه ]دﻋﻮت[ اﻟﮫﯽ و
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ھﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ـ و ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﻧﺎدان اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در
ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ رؤﺳﺎی ﺧﻮد ،و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن و ﯾﺎ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در ﻣﻮرد
ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺟﺎی ﻧﺰاع و ﺟﺪل ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ وﺟﻮد اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ در
ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺎﻧﻊ از وﺟﻮد
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع در آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﻧﺼﺎف در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﺪ و وﺟﻮد اﺣﺎدﯾﺚ
دروﻏﯿﻦ او را وادار ﺑﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم آنھﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد .و ﻋﻠﻤﺎ دارای راهھﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه را از ﺟﻌﻠﯽ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ ھﺮ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ و
ّ
اﻻ ﻧﻪ ،و اﯾﻦھﺎ راه ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻻت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ آن ﻣﻘﺪار ﻋﻈﯿﻢ و ھﻮﻟﻨﺎک اﺣﺎدﯾﺚ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
و اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﯾﻞ ھﻢ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و از اﯾﻦ راه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه و اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ آنھﺎ را در
ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ـ ﺻﺎﺣﺐ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ـ
اﺑﻮاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و
اﻧﺼﺎر و ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎی ﻣﺮداﻧﯽ از ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎمھﺎی آنھﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ،
ُ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻠﯽ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و ﻣﻌﺎذ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﯾﻤﻦ ﺷﺎم وﻏﯿﺮه و
اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﺮﯾﺶُ ،ﻣﺰﯾﻨﻪ و ﺟﮫﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺰد اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن اﻣﺎم اﺣﻤﺪ  ،/ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی و ﻏﯿﺮ
آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ھﻤﺎن وﻗﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﻮﺿﻮع آنھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺎل راوﯾﺎن آنھﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻘﯽ
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی راوﯾﺎن و اﺣﻮال آنھﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺷﻦ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﺰﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪی اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻀﺎﯾﻞ آﻣﺪه دﭼﺎر ﺷﮏ و
ﺗﺮدﯾﺪ ﮔﺮدد؟ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ـ و ﺑﺪون ﺷﮏ ـ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ]ﮐﻪ
ھﺪﻓﺸﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن اﻣﺎﻣﺎن و رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺖ
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ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﯿﮑﺮهی اﺳﻼم ﺑﻮده[ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ آن را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺳﺒﺐ
دﻧﺒﺎﻟﻪ روی اﺳﺘﺎد از آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎریﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن.
اﺣﺎدﯾﺚ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ

ﺳﭙﺲ در ص  ۱۶۲در ﺑﺤﺚ از ﻋﺎﻣﻞ دوم ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺪه از اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ
ھﯿﭻ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﮫﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﯾﻦ و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻗﺮار دھﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺬھﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻋﻠﻤﺎ از او ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ
اﺣﺎدﯾﺚ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﮔﻔﺘﻪ» :ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد او
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ھﻔﺪه ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«] .اﻣﺎ[ ﮐﺘﺎبھﺎی او ﻣﻤﻠﻮ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎرش ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺣﺎوی ﻣﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﮫﯽ و ﮐﻼﻣﯽ در ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن
ً
را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺒﻼ ھﻢ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻨﮫﺎ ھﻔﺪه ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﯿﺎن آن ﺑﻪ ﺧﻄﺎ
رﻓﺘﻪ و ّ
ﺣﻖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و راھﯽ ﻏﯿﺮ از ﺷﯿﻮهی ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﻘﮫﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن ﺑﻪ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽرﺳﺪ،
و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /ﺗﻤﺎم آنھﺎ را از آﯾﺎت اﺣﮑﺎم ]ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ در ﻗﺮآن
اﻧﺪک اﺳﺖ[ و ھﻔﺪه ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اوﻟﯿﻦ ﻓﻘﻪ ﻋﻈﯿﻢ را
از روی ﻗﯿﺎس اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻧﯿﺪی)  (١ﮐﻪ ﺣﺎوی
اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /اﺳﺖ و ﯾﺎران و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ده و ﭼﻨﺪ
ُﻣﺴﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﻘﻪ اﯾﺸﺎن از ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :در ﻧﺰد اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻨﮫﺎ ده و ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
 -١ﻣﺴﺎﯾﻨﺪ :ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ و آن ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ از روی ﺣﺮوف
اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺴﺎب اﺳﺖ .ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ،
ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت آن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل ﻧﺎدر ﻋﻠﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻮه ،ص  .۲۱۲ﻣﺘﺮﺟﻢ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و ﻓﺮوﻋﺎت ﻓﻘﮫﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟
اﻣﺎ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻣﻘﺪاری زﯾﺎد از
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
زﯾﺎدهروی ﻣﺮدم در اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﺆﻟﻒ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ص  ۲۶۳ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎدهروی ﻣﺮدم در اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
آنھﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﻞ آن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت دارای ارزش زﯾﺎدی ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻼل و ﺣﺮام اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺟﺘﮫﺎد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯽارزش ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
ھﻤﺴﺎن و ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻋﻠﻤﺎ در آن ﻋﺼﺮ آن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ارزﺷﯽ ھﻢ ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد را ﺑﯽارزش و ﭘﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و
داﻧﺶ و ﻣﻮﻋﻈﻪی ﻧﯿﮑﻮ اﮔﺮ دارای ﻣﻨﺸﺎء ھﻨﺪی ﯾﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ از ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی
ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﻮد ،ﭘﺲ آن ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺒﻐﻪی دﯾﻨﯽ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ
ﻓﮫﻤﯿﺪﻧﺪ ھﺮ دو ﻟﻨﮕﻪی دروازهی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ از آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮدم
وارد ﺷﺪﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ در اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﮫﯽ را ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،ﺣﮑﻤﺖ را ھﻨﺪی ،ﻓﻠﺴﻔﻪ را زرﺗﺸﺘﯽ و ﻣﻮﻋﻈﻪ را
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰ ﮔﺮوهھﺎی ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬار و
ھﻮی ﭘﺮﺳﺖ ـ ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دو اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در اﻣﺮ ﻗﻀﺎوت و داوری ﺑﺮ ﺧﻼف آنھﺎ ﻋﻤﻞ
ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻣﺠﺘﮫﺪی روا ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
دﺳﺘﻪی اول ،ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻇﻮاھﺮ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
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ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﻔﺎدهی وﺳﯿﻊ از آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و آنھﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﻇﺎھﺮ ﯾﻪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دﺳﺘﻪی دوم ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ را در اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم و اﺳﺘﻔﺎدهی از ﻗﯿﺎس
را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﻔﺎظ
ﻋﺎم ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﻖھﺎی آن را ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه
ﻗﺮﯾﻨﻪای و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ آن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن ﺟﻤﮫﻮر
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه در اﺧﺬ دﻻﯾﻞ از ﻗﯿﺎس و ﻧﺤﻮهی اﺳﺘﺪﻻل در اﺣﮑﺎم و در
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ،اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،و از ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اھﻞ رأی و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻔﺎوت ھﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد در ﻓﻘﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ دو ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ
ﻣﺠﺘﮫﺪ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ و در اﺳﺘﻔﺎده از
آنھﺎ از ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ« از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای ھﯿﭽﮑﺲ روا ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و
آ ﮔﺎھﯽ ،و آن ﻋﻠﻢ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻧﺼﺒﯽ از ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد اﺟﻤﺎع در آن زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﺎ
ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺻﻮل ﯾﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .(١
اﺋﻤﻪی ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ً
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻗﯿﺎس رﺟﻮع ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ در آن زﻣﯿﻨﻪ اﺟﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از اﺻﻮل ﻣﺬاھﺐ ارﺑﻌﻪ
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ آن اﺻﻮل اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺆﻟﻒ )اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ( ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :اﺣﮑﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام ،اﮔﺮ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺎﺷﺪ ارزش اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه را ﻧﺪارد ،اﯾﻦ در ﻣﻮرد
اﺟﺘﮫﺎدی ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮده ھﺮ ﭼﻨﺪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ از ھﯿﭽﮑﺪام از اﺋﻤﻪی ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ زﯾﺮا
ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ در ﻧﺰد ﺗﻤﺎم آنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻧﺺ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ.

 -١ج  ۲ص .۲۶
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪی ﺣﺴﻦ ،ھﯿﭽﮑﺪام از اﻣﺎﻣﺎن را ﺳﺮغ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش
و ﻗﺒﻮل آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ،و روح آن ،و اھﺪاف ﻋﺎﻟﯽ و آداب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش در ﺗﻌﺎرض ﻧﺒﺎﺷﺪ از
آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮراﺳﺖ ﮐﻪ» :اﺤﻟﻜﻤﺔ ﺿﺎﻟﺔ اﻤﻟﺆﻣﻦ :داﻧﺶ ﮔﻢ
ﺷﺪهی ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و «...ھﺮ ﺟﺎ آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﺑﻨﺪهھﺎی ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ آن را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎری از داﺳﺘﺎنھﺎی اﻗﻮام ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﮑﻤﺖھﺎ و اﻧﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
آن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ از اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺶ ﺑﮫﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ و
اﯾﻦ ﻣﺠﻮزی اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﮑﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺿﺪﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و از ھﻤﯿﻦ رو ﻋﻠﻤﺎ ﻗﺎﻋﺪهای اﺻﻮﻟﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻠﺖھﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻓﺮاﻣﯿﻦ
ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ص ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی آنھﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری  /در »ﺻﺤﯿﺢ« ﺧﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ آﯾﻪ ]ﺟﻤﻠﻪ[ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد«.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﻌﻨﯽ در ﻧﻘﻞ از آنھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا
ً
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻗﺒﻼ اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ،
زﯾﺮا ﻧﮫﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻨﻮز اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻓﺘﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده داده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻋﺒﺮتھﺎ و ﭘﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ اھﻞ ﮐﺘﺎب
ﺑﻮد ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺎزهی ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی دادﻧﺪ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ از ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻘﺼﻮد از
اﺟﺎزه ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اھﻞ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎھﯿﻢ درﺳﺖ و ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺬب آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ)  .(١و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر و وھﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ اﻓﺮاط ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎت ﺷﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﻮﻓﯿﻪ و
اﺧﻼق ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻣﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ج  ،۶ص.۳۶۱
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ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎدات ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻗﺒﻮل داﻧﺶ و ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ دارای
ﻣﻨﺸﺄ ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺧﻼﺻﻪ ،اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و آن را ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮده در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪون اﺳﺎس ﺑﻮده و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﮏ ﺣﻮﯾﺪ ،دو ﮐﺘﺐ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ آ ﮐﻨﺪه از ﻣﺪارﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن ﭼﻪ ﻣﻦ از ﺳﺨﻨﺎن
ﺗﺨﯿﻠﯽ او ﻓﮫﻤﯿﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺴﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﯾﻦ ﺿﺮر را
ﻣﺘﻮﺟﻪ دﯾﻦ ﮐﺮده ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻌﻞ و دروغﮔﻮﯾﯽ در دﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ

اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۶۵ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺎم
اﺻﺤﺎب را ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﺎدل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،وﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺪی را روا ﻧﻤﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻﮐﺪام از آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ دروغ
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ]ﻧﺎﻗﺪﯾﻦ[ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪادهاﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب
ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪی ﺑﻌﺪ ) (۲۶۶ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻠﯽ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ ـ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ـ ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﺻﺤﺎب را ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ھﯿﭽﯿﮏ از آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دروغﮔﻮﯾﯽ و وﺿﻊ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺲ از آنھﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را ﺗﺠﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
آﻧﭽﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،و ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ]ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ[ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ و ّ
ﻣﻨﺰه
ً
ﺷﻤﺮدن اﯾﺸﺎن از دروغ و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﻮارج
و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ
ﺑﻮده و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻌﺮوف در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ً
وﻟﯽ ﻣﺆﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دروﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آ ﮔﺎھﯽ رﺳﯿﺪ ـ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ً
ﻣﺎ را در وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻨﺪازد ،ﭘﺲ اوﻻ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮐﺜﺮ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ
اﺻﺤﺎب را ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻗﻼن )ھﻤﮕﯽ( ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ً
دوﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ :اﻧﺪﮐﯽ از آنھﺎ ]ﻧﺎﻗﺪان[ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ھﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺘﺸﮫﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﻧﺎﻗﻼن ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ از اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﻣﯿﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی
ﻣﻌﺮوﻓﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ
ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯿﻖ)  (١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪش ھﻤﮕﯽ رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺘﻪ :و ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽس ﺟﻨﮕﯿﺪهاﻧﺪ ھﻢ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎ ﮔﺮوهھﺎی راﻓﻀﯽ و ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﻢ
ﺧﺮدی آنھﺎ و ادﻋﺎی ﮐﻔﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ  ۱۷ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن  -ﺟﺰ ھﺬﯾﺎنھﺎی ﺑﯽدﻟﯿﻞ و
ﺑﺮھﺎن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ) .(٢
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺰو ﮔﺮوهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهای ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺟﺰو ﻧﺎﻗﺪﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آنھﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
»ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ را از آﻧﭽﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﮑﻮ را از اﺣﺎدﯾﺚ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ«.
ً
ً
ﺳﻮﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺨﺼﻮص »ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ« آنھﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،از ھﯿﭽﯿﮏ از ﻋﻠﻤﺎی
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی از آن را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آنھﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ
اﻓﺮادی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻃﻌﻦ زدهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ آنھﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺷﮕﻔﺖاﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ
ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻼم اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺘﺸﮫﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ و ﺳﺨﻦ اﻣﺎم
ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ» :و اﯾﻦ ]ﻋﺪاﻟﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ[ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ و ﺟﻤﮫﻮر ﺧﻠﻒ
ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ« .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم اﻣﺎم ﻏﺰاﻟﯽ در واﻗﻊ رد ﺻﺮﯾﺤﯽ

 -١ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺳﺎﻟﻪی اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ،راوﯾﺎن ﺛﻘﻪ ،و ﺑﯿﺎن اﻣﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ آنھﺎ رواﯾﺖ اﯾﻦ
راوﯾﺎن را رد ﻧﻤﻮد ،ص .۴
 -٢اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ص  ۲۲۰ـ .۲۲۲
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اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﺟﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺻﺤﺎب ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ؟
آﯾﺎ اﺻﺤﺎب ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟

ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮد در
ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ) » :(١و ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻋﺼﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻻی ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ را ﺗﻨﺰل دادهاﻧﺪ ...اﻟﺦ« روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﮐﺜﺮ ﻧﺎﻗﺪان ﮐﻪ اﺻﺤﺎب را ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﻮد و اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ )ﻋﺎدل داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻤﻮم اﺻﺤﺎب( وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب
در ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ اﻣﺮ )ﻣﻮرد( اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ:
 -۱ﻧﻘﺪی ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪل از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ً
 -۲ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﮐﺮم ص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ از ﻣﺤﺪث ﺑﺮای ِﺻﺪق در رواﯾﺘﺶ ﻃﻠﺐ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

 -۳ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ رخ داده اﺳﺖ.
و اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را در رد دﻻﯾﻞ ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج او ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارد ارﺋﻪ
ﻣﯽدھﯿﻢ:
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺻﺪاﻗﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ھﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﮐﺘﺎبھﺎی راﻓﻀﯿﺎن و ﺗﻨﺪروان ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﯾﺸﺎن اﺻﺤﺎب ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و از آﻧﺎن ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮده و
زﯾﺎﻧﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ آنھﺎ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ رواﯾﺎت ﭘﺎک و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺰه
ً
از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻐﺮﺿﺎن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
را ﺳﺐ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ وﯾﺎ در ﺻﺪاﻗﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎت
ً
اﯾﻦ رﻓﺘﺎھﺎی ﻧﯿﮑﻮی اﺻﺤﺎب واﻗﻌﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ھﺮﮔﺎه ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ را از
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺒﻮل آن ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه دھﺪ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ

 -١ص .۲۶۵
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده و آن را
ً
ً
از اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺳﯿﻞ اﺻﺤﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،و ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺲ را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺎ دﯾﮕﺮی را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮد« .و ﯾﺎ
ﺳﺨﻦ ﺑﺮاء ﮐﻪ» :ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ«.
اﯾﻦھﺎ از ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﺻﺤﺎب را ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎدی
ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﺎور آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رأس
ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﺑﻨﯿﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ و ﻓﻀﺎﯾﻞ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ورود ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رھﺒﺮان آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:

 -۱آﻧﭽﻪ از ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪل در رد اﺑﻮھﺮﯾﺮه آورده ﻣﺎ آن را در
ﺑﺤﺚ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺷﺒﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
 -۲و اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب ھﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺜﯽ از دﯾﮕﺮی دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای آن
ً
ﻃﻠﺐ ﮐﺮده ،اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺻﺤﺎب در
ً
ﻗﺒﺎل ﺣﺪﯾﺚ ]آﺣﺎد[ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ وﻗﺘﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از
ﻣﻐﯿﺮه ﺷﻨﯿﺪ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎورد ،و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﺮ س از
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺗﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮش را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در آن ﺟﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻋﻤﺮ س و ﺣﮑﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی از ﺟﺎﻧﺐ آنھﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد و در
ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ اﺧﺒﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ
ﺧﻮاھﺎن ﺷﺎھﺪ و ﻣﺆﯾﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﺎدت آﻧﺎن ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﻗﺒﻮل اﺧﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و از آن ﻋﺪول ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد دھﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد
آﻧﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺪﯾﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س
در ﺧﺒﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ھﻢ ﭼﻮن اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ﺷﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺖ» :ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدهای اﻣﺎ ]ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ[ ﮐﻪ ﻣﺮدم در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺮی و
ﺑﯽﺑﺎک ﻧﺸﻮﻧﺪ« .ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﯽ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد و
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ُ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را آزار ﻣﺪه .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻋﺘﺎب ﺷﺪﯾﺪ اﺑﯽ دﻻﻟﺖ
ﻧﺪارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب در ﻣﯿﺎن
در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 -۳اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :وﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده :ھﻤﺴﺮش او را
ﻃﻼق داد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ در ﻣﻮرد او ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﮑﻨﯽ ﻣﻘﺮر ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ او
ُ
ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪی ام ﻣﮑﺘﻮم ﺑﻤﺎن ]ﺗﺎدوران ﻋﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﻮد[ زﯾﺮا او ﻣﺮدی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
اﺳﺖ« ﭘﺲ ﻋﻤﺮ س ﺳﺨﻦ او را رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺨﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ دروغ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ دارد ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻋﺎﯾﺸﻪل ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا از ﺧﺪا
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ ...اﻟﺦ«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﻧﺰد ﻓﻘﮫﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و از
ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ:
ً
ً
اوﻻ :ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻓﮫﻢ و دﻗﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﺧﺎﺻﯽ را
ﺻﺎدر ﮐﺮده ،اﻣﺎ او آن ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ در
ً
ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ
اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺷﮏ ﻧﻤﻮدن اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ھﻢ رﺑﻂ داد ،زﯾﺮا در آن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺻﺤﺎب ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی آن را ﻣﻨﺴﻮخ ﯾﺎ ﺧﺎص و ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آن را ﺧﺎص ﻣﯽداﻧﺪ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﺮوف وﯾﮋهای در
ﻣﻮرد آن ﺣﮑﻢ داده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺧﺒﺮی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ وﺟﮫﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آن ﺟﺎی ﮔﻤﺎن ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ وﺟﻮد دارد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ اﻣﻮری ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦھﺎ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب از
ﻗﺒﯿﻞ رد ﻧﻈﺮ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،اﺷﺘﺒﺎه داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻔﮫﻮم آن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ً

دوﻣﺎ :ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس »ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ دروغ« در ھﯿﭽﯿﮏ از
ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﻦ )ﻣﺆﻟﻒ( در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﻣﺼﺎدر آن در ﻃﯽ
دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺮات آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد» ،ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داری ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهای« و ﻟﻔﻆ ﻗﺒﻠﯽ در آنھﺎ وارد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑﺠﺰ در
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ﺟﺰ »ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داری ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدهای« ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺎرح
»ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ھﻢ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ» :و آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ »ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن را.«....
و از اﯾﻦ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ در
ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺷﺮح اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺑﺮ »ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ« و ﺷﺮح »ﻣﺴﻠﻢ
اﻟﺜﺒﻮت« رﺟﻮع ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .وﻟﯽ ھﻨﮕﺎم رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﺮح اﻣﺎم ﻧﻮوی اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت» :ﺻﺪﻗﺖ ام
ﮐﺬﺑﺖ :راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ دروغ« را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح »ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ھﻢ
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎرح ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« آن را آورده
و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﺟﺰو ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎ و
اﺻﻮﻟﯿﯿﻦ ھﻢ ﺑﺪون ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را از »ﻣﺴﻠﻢ
اﻟﺜﺒﻮت« اﺧﺬ ﮐﺮده و از او دﻧﺒﺎﻟﻪ روی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ او )اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ( واﺟﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﻘﻞ ﻧﺼﻮص ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدر اﺻﻠﯽ
آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎدر ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ او
واﺟﺐ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﻠﻤﺎ ﺧﻮد را آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ در آوردن و ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻧﯿﺎورد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد و از
آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺺ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آن آﻣﺪه و ﻧﺼﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
]ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ[ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ رﺟﻮع ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ
در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺐ اﺻﻮﻟﯽ و ﺣﺪﯾﺜﯽ اﻣﺎﻧﺖ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
»دروﻏﯿﻦ« را ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻮوی و ﺷﺮح »اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
آﯾﺎ او ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده آن ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن دو
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ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده و از آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺷﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ در آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ؟
ﺳﻮم :ﺑﺎ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل ھﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻧﺮﺳﯿﺪه ـ ﺟﺎ
داﺷﺖ ﮐﻠﻤﻪی »ﮐﺬﺑﺖ :دروغ ﮔﻔﺖ« را ﺑﻪ »ﺧﻄﺎ ﮐﺮد« ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮐﻠﻤﻪی
»ﺻﺪﻗﺖ :راﺳﺖ ﮔﻔﺖ« را ﺑﻪ رأﯾﺶ ﺻﻮاب ﺑﻮد ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮔﻔﺘﻪ :اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ از »ﺧﻄﺄ« ﺑﺎ »اﻟﮑﺬب« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﮫﺎرم :ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ را رد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از
ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ در ﻧﺰد او ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ،و روﺷﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ دو
ً
رواﯾﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻗﻮیﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﻘﯿﻨﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ آن
دﻻﻟﺖ دارد از ﻣﺪﻟﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق س واﺟﺐ ﺑﻮد
رواﯾﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺑﺎ ادﻟﻪ ﻧﺰد او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از
ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺨﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد او ﭼﯿﺰی را از رواﯾﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده دو آن ﮔﺎه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎی ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﻃﻌﻨﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﭘﻨﺠﻢ :در ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪل ﮔﻔﺖ» :ﭼﺮا از ﺧﺪا
ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ« ،ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری ﻓﺎﻃﻤﻪ ازﺣﻖ
ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﮑﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻣﯽ از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای ھﺮ زن
ﻣﻄﻠﻘﻪای ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻢ ﻋﺎﻣﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ را از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
]ﭼﺮا از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯽ[ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ .و در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ
ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﺴﺮم ﻣﺮا ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﮐﺎر ﻧﺴﻨﺠﯿﺪهای اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﮑﺘﻮم ﺑﺮود ،او ھﻢ رﻓﺖ ،و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ھﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎری ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﯿﺮی )ﻧﻔﻌﯽ( ﺑﺮای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﻓﺎﻃﻤﻪ در ﻣﺤﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﮕﺮان او ﺑﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ
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او داد) .(١
ﺑﻌﺪ از رد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺒﻪھﺎی ﻣﺆﻟﻒ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺮدﯾﺪ اﺻﺤﺎب در ﺳﺨﻨﺎن ھﻢ و اﻧﺘﻘﺎد آنھﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮدن ﮔﺮوھﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رخ داده ـ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ
ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﭼﻪ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ـ ﯾﺎ از ﭼﮫﺎر ﭼﻮب ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﮫﻢ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺘﻨﺎد
ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﺣﺮص آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ و اﺧﻼص داﺷﺘﻦ در ﻗﺒﺎل
ﻋﻠﻢ و اھﺘﻤﺎم دادن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺧﻮد آن ھﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ھﺮ اﺑﮫﺎم و ﻇﻦ و ﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺎﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻧﺴﻞ
ﻣﻤﺘﺎز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدد و از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰا و ﭘﺎداش را
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ در ﺟﺢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﻣﺆﻟﻒ در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ در ﺟﺮح و ﻋﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﺛﺮ ھﻤﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺟﺮح)  (٢ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ً
ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ آن ﭼﻪ ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺷﯿﻌﯿﺎن از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎران اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اھﻞ ﺳﻨﺖ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺒﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ،ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ از اھﻞ ﺑﯿﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮔﺮ
ﮔﺮوھﯽ ﻓﺮدی را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ او را ﺗﺠﺮح ﻧﻤﻮده ،ذھﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﯿﭻ
وﻗﺖ دو ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮدی ﺿﻌﯿﻒ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻦ
ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ« .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ او ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ
ﻋﺒﺎرت او ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ در ﺟﺮح و ﻋﺪﯾﻞ راوﯾﺎن واﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺎ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ـ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرخ ﺣﻮادث ﺻﺪر اﺳﻼم ـ را ذﮐﺮ
ً
 -١ﺑﻌﺪا ﺗﺄوﯾﻞ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺤﺚ از ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎس ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
 -٢ﺟﺮح و وﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﻟﻔﺎظ و ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺧﺎص
ﺧﻮد اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻗﺘﺎده در ﻣﻮرد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ ﻋﻠﻢ ھﻢ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻔﯿﺎن
ﮔﻔﺘﻪ :از ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪهام ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دار ﻗﻄﻨﯽ ﮔﻘﺘﻪ :ﺑﻪ او و
ﭘﺪرش اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺘﻪ :ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ او ﺑﺴﯿﺎر دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده
اﺳﺖ.«...
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از دو ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ:
اول :در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ.
دوم :در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎدت اﻣﺎم ذھﺒﯽ و آراء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اول ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺣﺮف زده اﺳﺖ ،و ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ او »و از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﭽﻪ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ا را ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ «...اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﺸﺎن از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﺘﻼف اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن در ﺻﺪاﻗﺖ ﯾﺎ ﮐﺬب ﯾﮏ
راوی،ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﻓﺴﻖ او ،ﻗﺪرت ﻧﯿﮑﻮی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺎر ﺑﻮدن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻗﻪھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻣﺬاھﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اھﻞ
ً
ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ـ در ﺑﺤﺚ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ـ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺗﺠﺮﯾﺢ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺘﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ آﻧﺎن ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﻮھﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻋﺘﯽ دﻋﻮت ﮐﺮده ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ داﻋﯽ
ﺑﺴﻮی ﺑﺪﻋﺖ ﻧﺒﻮده اﻣﮑﺎن ﺳﺨﻦ او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ دﻋﻮت ﺷﺪه ،و
دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ]اھﻞ ﺳﻨﺖ[ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آن ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﺪاﻗﺖ و
اﻣﺎﻧﺖ راوی ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ اﺧﺘﻼف در ﺗﺠﺮﯾﺢ راوی ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺷﮏ در
ﺻﺪاﻗﺖ راوی ﯾﺎ ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن او ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﻔﺎوت ﻣﺬھﺐ آﻧﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ و در رأس آنھﺎ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را از ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ
)اﻓﺮادی( ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬار رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن
دروغﮔﻮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ] .ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺖ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬار ﺻﺎدق ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد[ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻤﺮان ﺑﻦ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﻄﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و أﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﺷﯿﻌﯽ ،ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ /در ﺗﻮﺻﯿﻒ أﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﮐﻮﻓﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻌﻪای زﯾﺮک ﺑﻮد« اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺖﮔﻮ ﺑﻮد ،ﭘﺲ راﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ او ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻣﺎ و ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺧﻮدش اﺳﺖ.
اﻣﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ رواﯾﺎت ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ رﺳﯿﺪه از او را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ آراء او ﻧﺒﻮده و
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را از ﻗﻮل او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .از اﺑﻦ اﺳﺤﺎق رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﯾﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﯾﺎران او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن؟! ﭘﺲ وﻗﺘﯽ
دروﻏﮕﻮﯾﯽ اﺻﺤﺎب دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽس ﺑﺮ او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﻘﻞ
رواﯾﺖ آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﺧﺘﺼﺎر و اﺑﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت ﻣﺆﻟﻒ
ھﺴﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺧﺘﻼف در ﺗﺠﺮﯾﺢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ﻧﺸﺄت
ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺧﺘﻼف ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺲ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دوم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :و از اﺧﺘﻼف ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﻓﺮدی را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ او را ﺗﺠﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ« و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ذھﺒﯽ اﺳﺘﺸﮫﺎد ﮐﺮده و دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اراﯾﻪ داده
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ ،و اﮐﻨﻮن اﺷﺘﺒﺎهھﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او:
ً
اوﻻ :ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺬھﺒﯽ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و در ﻣﻮرد اﺑﻦ
اﺳﺤﺎق اراﺋﻪ داده درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺬھﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق از اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺳﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﯽﻣﻮرد اﺳﺖ.
دوم :ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ذھﺒﯽ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺼﺪ او و آﻧﭽﻪ اﻣﺎم ذھﺒﯽ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ،او اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را دﻟﯿﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ّ
ﺷﺪت
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻔﮫﻮم آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺛﻘﻪ
ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﮏ راوی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ او را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ و دﯾﮕﺮی او را
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻋﮑﺲ آن ھﻢ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺮدی اﻧﺪﮐﯽ در ﻋﺒﺎرت ذھﺒﯽ
ً
ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻓﮫﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن
ذھﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻧﻘﺪ رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ھﺴﺘﻨﺪ،

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﭘﺲ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ رواﯾﺖ ﺷﮫﺮت دارد
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮕﯽ او را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ[ و ﯾﺎ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق
و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف آنھﺎ در ﻣﻮرد
راوﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﺛﻘﻪ ﺑﻮدن ﺷﮫﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ،آﻧﺎن در ﻣﻮرد رﺟﺎل
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ذھﺒﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ :ﺛﻘﻪ
داﻧﺴﺘﻦ )ﺿﻌﯿﻒ( و ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻦ )ﺛﻘﻪ( ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﯽ او را ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر
ً
ذھﺒﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺻﻼ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻦ
ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﯾﮏ راوی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ) .(١
ﺳﻮم :اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﻘﻮل از ذھﺒﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﮫﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ،
ﻣﺆﻟﻒ »ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎرت ذھﺒﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﺷﺎرح ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺮ او
اﻋﺘﺮاض ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﺳﺘﻘﺮاﺋﯽ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﻋﻤﺮس ،زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ]ﺑﻌﺪ[ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎی
ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻣﻮرد او ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ» :ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﮔﺮ او ﺛﻘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺶ اﺗﻔﺎق داﺷﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺛﻘﻪ
ﺑﻮدن او ھﻢ رأی ﺑﻮدﻧﺪ« وﻟﯽ ﻓﮫﻢ و ﺳﺨﻦ ﺷﺎرح و ﻣﺆﻟﻒ »اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« و ﻣﻘﺼﻮد
ﺧﻮد اﻣﺎم ذھﺒﯽ» ،اﺣﻤﺪاﻣﯿﻦ« را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده رواﯾﺎت
ﻣﻨﻘﻮل در ﻣﻮرد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق را ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ذھﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ،
ً
ﭘﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ او واﻗﻌﺎ ﺳﺨﻦ ذھﺒﯽ و ﻋﺒﺎرت ﺷﺎرح »اﻟﻤﺴﻠﻢ« را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ،و آﯾﺎ آن
 -١در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ذھﺒﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮده ،در ﻣﻮرد
ﯾﮏ راوی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺛﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ او را ﺛﻘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ راوی ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺑﻮده ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ او را ﺿﻌﯿﻒ و ﻋﺪهی دﯾﮕﺮی
ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ »دو ﻧﻔﺮ ھﻢ رأی ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ« ﯾﻌﻨﯽ :ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮرش از »إﺛﻨﺎن :دو ﻧﻔﺮ« ﺗﻨﮫﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ھﺪﻓﺶ ﻣﻄﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎع و
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ھﻢ در ﻣﻮرد آن
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ« ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻧﻪ از ﺳﻮی دو ﻧﻔﺮ و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ھﺪف ﻧﻔﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و در ﻋﺒﺎرت ذھﺒﯽ ھﻢ ﻣﺮاد ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ
اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻦ راوی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و در واﻗﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻋﻤﻮم
ﻋﺒﺎرت ذھﺒﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎرت را ﻓﮫﻤﯿﺪه
وﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ زده و ﻋﺒﺎرت ذھﺒﯽ را ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻘﺼﻮد او ﻓﮫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ از راه ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﻏﻠﻂ از آن ﺑﻪ ﺑﯽارزش ﻧﻤﻮدن ﮐﺎر ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻔﮫﯿﻢ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ دارای آراء ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﻀﺎوﺗﺸﺎن در ﻣﻮرد راوﯾﺎن
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮاﯾﺶھﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﯾﮏ راوی از ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از
ً
اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد وﺛﻮق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻣﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری اﺣﻮال راوﯾﺎن آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ و
اﯾﺸﺎن را ﺛﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟! ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و در آن ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﻗﻮاﻋﺪی در ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ

در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۶۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻋﺪی را وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ذﮐﺮ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ آنھﺎ ـ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ـ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ آنھﺎ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﺎﺣﯿﻪی اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص و ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آن ﺑﺎ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده ،ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﺪاول ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮطھﺎ و ﻗﯿﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ ﺷﺒﺎھﺖ دارد و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺪم
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﺮج رﺟﺎل ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻌﺪﯾﻞ آنھﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺰرﮔﻮاری و داﺷﺘﻦ اﺑﺤﺎث دﻗﯿﻖ ـ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺛﺎﺑﺖ و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن )ﯾﺎ ﺣﻮادث دﻧﯿﺎ( و ﻣﺸﺎھﺪات ﺗﺠﺮﺑﯽ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﻣﻮرد آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ رﺟﺎل آن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ) :ﭘﺲ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﮐﺴﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ( و
ﺣﺪﯾﺚ) :ھﺮ ﮐﺲ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ھﻔﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮرد آن روز ﺗﺎ ﺷﺐ ھﯿﭻ ﺳﻢ و ﺳﺤﺮی ﺑﻪ او
ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ(.
ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻀﻤﻦ دو اﻣﺮ اﺳﺖ:
اول :ﻧﻘﺪ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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دوم :ﻧﻘﺪ دو ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،از راه ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﻘﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اوﻻ :ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﺎ در ﻧﻘﺪ اﺣﺎدﯾﺚ:
ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎ در ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ و آﯾﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
وﺟﻮد دارد؟
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺗﻮ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﺗﻮ ﺧﻄﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪاﻗﺖ راوی ﺑﻪ آن رواﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯽ آن ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻔﮑﺮ در اﺣﻮال ،اﻣﺎﻧﺖ داری و ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر او ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ راوی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی
ﺧﻮد ﺧﺒﺮ و رواﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و آن را ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن و رﻓﺘﺎر او
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ِ
داری ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽدھﯽ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺖ
دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪق راوی و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ او ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﻻزم اﺳﺖ در ﭘﺬﯾﺮش ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮدﯾﺪی ﮐﻪ در آن داری ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﯽ ـ اﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق راوی اﻃﻤﯿﻨﺎن داری ـ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮫﻪای ﮐﻪ در ﺧﻮد ﺧﺒﺮ دﯾﺪهای
]ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺷﮏ ﮐﺮدهای[ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮫﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻇﻦ ﺑﻪ راوی ﯾﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ]درﺳﺖ اﺳﺖ[ ﺷﺒﮫﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﺳﺮی ﯾﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺮﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه
اﻣﺮی رخ دھﺪ ﮐﻪ راز آن را ﺑﺮﻣﻼ و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯿﺶ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻗﺒﻮل ﺧﺒﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دروغ ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻮدی ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ً
ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ در ﺣﻖ راوی ﺧﺒﺮ و ﻧﻘﺾ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهای ،زﯾﺮا ﮐﺴﯽ را
ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدهای.
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص در ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻘﺪ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ از دو ﺟﮫﺖ اﺳﺖ :اول:
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪ ،دوم :ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ.
اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ،ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﻣﺤﺪﺛﺎن در ﻣﻮرد
راوی )ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺳﻨﺪ( ﺷﺮط ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :داﺷﺘﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ و
ﺿﺒﻂ ،و ﺳﻤﺎع ھﺮ ﯾﮏ از راوﯾﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺳﻨﺪ از دﯾﮕﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،و
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﭘﯿﺶ از او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﻧﻘﺪ ﺣﺎل راوﯾﺎن ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل
رواﯾﺘﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﮐﺎر اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻧﺎﻗﺪی ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ،ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ و آ ﮔﺎھﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای
آن وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﺎﯾﺪ دارای اﻟﻔﺎظ رﮐﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻔﺎﻇﯽ را ﻓﺮد
ﺑﻠﯿﻎ و ﻓﺼﯿﺢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽراﻧﺪ ]زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺼﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﺮب ﺑﻮده
اﺳﺖ[.
 -۲ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺄوﯾﻞ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﻋﺎم ﺣﮑﻤﺖ و اﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺣﺴﯽ و ﻋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۶ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺳﻮی زذاﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ از آن ﺑﯿﺰارﻧﺪ
دﻋﻮت ﻧﮑﻨﺪ.
 -۷ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﻣﻌﻘﻮل در ﻋﻘﯿﺪه و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۸ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۹ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان از آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۱۰ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺳﻨﺖ ﯾﺎ اﺟﻤﺎع و ﯾﺎ ﺿﺮورﯾﺎت آﺷﮑﺎر دﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آن ھﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺸﮫﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۱۲ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ راوی ﺣﺪﯾﺚ و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۱۳از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﺎھﺪ وﻗﻮع آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻧﮑﻨﺪ[ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد آن ﭼﯿﺰی را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﺷﺎھﺪان رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ[.
 -۱۴رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻤﺎﯾﻞ دروﻧﯽ راوی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ او ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۵ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﭘﺎداﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺪک و ﯾﺎ ﻋﺬاﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای
ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦھﺎ ﻗﻮاﻋﺪی ﺳﺎﻟﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﻣﻨﺼﻒ در ﻣﻮرد ﻗﻮت ،ﻋﻤﻖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ آنھﺎ ﺟﺪل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﻠﻞ ﺳﺎﺑﻖ آن را از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدن ،ﺷﺎز و ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻮدن ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه از اﻣﮑﺎن ﻣﻘﻠﻮب و
ﻣﺪرج ﺑﻮدن)  (١و وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه در آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺎر دادهاﻧﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﻮاھﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﻤﻠﻮ از آنھﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان از اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن
اﺣﺎدﯾﺚ ]ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم[ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺣﺎد ﺑﻮدن آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ـ ھﺮ
ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ـ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮھﻢ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ راوی ـ ھﺮﭼﻨﺪ از آن
آ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ـ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم آنھﺎ واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﻪی اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ در اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﺘﺎط
ﺑﻮدن در دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎطھﺎ و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در ﻧﻘﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم« را ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا اﺳﺘﺎدان ﻣﺴﺘﺸﺮق ]او[ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﯿﻢ :از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ:
ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻘﺪ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ:
 -۱آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻀﻄﺮب ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ ان دارای رواﯾﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ و رواﯾﺎﺗﺶ
ﻣﺘﺴﺎوی و ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﮐﺴﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ :اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ راوی ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮ از او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻞ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ وﺟﻮد دﺷﺎﺗﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد،
ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در ﻇﺎھﺮ ﺧﺎﻟﯽ ازﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
آ ﮔﺎھﯽ از ﻃﺮوق رواﯾﺖ آن و دﻗﺖ در اﺧﺘﻼف راوﯾﺎﻧﺖ آن اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﻠﻮب :ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ راوی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ راوی دﯾﮕﺮ را ﻣﻘﻠﻮب ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺪرج :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ آن زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو آن ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟
 -۲آﯾﺎ ﺣﻮادث و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -۳آﯾﺎ ﻋﺒﺎرات اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ راﯾﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ؟
 -۴آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮطھﺎ و ﻗﯿﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻣﺘﻦھﺎی ﻓﻘﮫﯽ
ﺷﺒﺎھﺖ دارد؟
و در »ﺿﺤﯽاﻻﺳﻼم« ﺟﻠﺪ  ۲ص  ۱۳۰و  ۱۳۱ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۵آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
 -۶آﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
 -۷آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺳﺎزﮔﺎری دارد؟
 -۸آﯾﺎ راوی دارای اﻧﮕﯿﺰهی دروﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ او را وادار ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
اﯾﻦھﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« و »ﺿﺤﺎء« ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ وﺿﻊ
ﮐﺮده و ﮔﻤﺎن ﺑﺮه ﻋﻠﻨﺎی ﻣﺎ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد
ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در واﻗﻊ ـ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ـ ھﻤﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
او ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﮫﺎی ﺧﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« دو ﺣﺪﯾﺚ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
ﻣﺜﺎل آورده و در»ﺿﺤﯽ اﻻﺳﻼم«»ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده و آن اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﻗﺎرچ )ﺑﺮای ﺷﻤﺎ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ)ﺑﺮای ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( و
آب آن ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﺷﻔﺎﺳﺖ و ﺧﺮﻣﺎ ھﻢ ﻣﯿﻮهای ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻤﻮم
ﺑﺪن« و ﮔﮑﻔﺘﻪ :آنھﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺗﻔﺎده از ﻗﺎرچ و آزﻣﺎﯾﺶ آن
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮای اﺿﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮدن ﻋﺒﺎرت »أو ﮐﻠﺐ زرع« :ﯾﺎ ﺳﮓ
ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﺰرﻋﻪ« در ﺣﺪﯾﺚ ،زﯾﺮا ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه دارای ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎد »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯿﻢ ،و
ﺑﻪ ﻣﺜﺎلھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ او ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی در ﻃﺮح ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 -۱اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ
ً
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻘﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻗﺒﻼ
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دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آنھﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺟﺰو ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ
در ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﺤﻤﺎم :ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ« را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﺮﮔﺰ وارد ﺣﻤﺎم ﻧﺸﺪه و در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
 -۲و اﻣﺎ آﯾﺎ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ،دﯾﺪﯾﻢ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻋﺪم
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ را از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮای آن رد ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد
وﺟﻮب ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﺧﯿﺒﺮ را ﻣﺜﺎل آوردهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ
از راوﯾﺎن را ﻣﻮرد دﯾﺪار ﺷﯿﻮخ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺬب داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 -۳اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎوی ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن راﯾﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﺨﺎﻟﻒ دارد ،اﯾﻦ ﺷﺮط زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »رﮐﺔ اﻟﻠﻔﻆ :رﮐﯿﮏ ﺑﻮدن ﻟﻔﻆ« ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺎﻋﺪهی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﻨﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﭘﯿﺶ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ دﻗﯿﻖ اﻟﻌﯿﺪ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﻮری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮوی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮﻣﯽﮔﺮد د ،و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻣﻮر
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد و ﯾﺎ از او ﺳﻠﺐ
ﮔﺮدد ﺑﺮای آﻧﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد«.
ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺳﮫﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎظ ﻓﻠﺴﻔﯽ
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ راﯾﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﮔﺮدد ،و ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﻮﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﻼم ﺗﺤﺪی )ﻣﺒﺎرزه ﻃﻠﺒﯽ( ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ
آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد) .(١
 -۴اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط و ﻗﯿﺪھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻣﺘﻮن
ﻓﻘﮫﯽ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ]و ﭼﻮن ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ دارای اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ وﯾﮋهی
ً
ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﻗﺮن  ۲ھـ.ق ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ[ ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺷﺮط داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺬھﺐ ﻓﮑﺮی
 -١ﻗﻞھﺎ ﺗﻮا ﺑﺮھﺎﻧﮑﻢ إن ﮐﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﯿﻦ :ﺑﮕﻮ دﻻ ﻟﯿﻞ ﺧﻮد را اراﺋﻪ دھﯿﺪ اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ]ﻣﺘﺮﺟﻢ[.
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راوی ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ
ﺷﺪه زﯾﺮا ﻣﺆﯾﺪ ﻣﺬاھﺐ راوﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ھﻢ ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻋﻠﺖ اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺜﻞ» :ﻣﻀﻤﻨﻪ و اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺟﻨﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ« و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ درھﻢ ﺧﻮن دﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس را ﺷﺴﺘﻪ و ﻧﻤﺎز إﻋﺎده
ﮔﺮدد« و اﻣﺜﺎل ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺑﻮدن آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻓﺮوان اﺳﺖ ،ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی» :ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ« و »ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺑﻦ
ﺟﻮزی« و »اﻟﻶﻟﯽ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ« ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۵اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ھﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻘﺮر ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎری
از اﺣﺎدﯾﺚ رد ﺷﺪهاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ» :ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
آﻓﺮﯾﺪن ﮐﺴﯽ ﻧﺪارد« زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ واﻗﻌﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﻣﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﯾﺎ
ﺣﺪﯾﺚ »ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺷﻔﺎ دھﻨﺪهی ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ« و ﯾﺎ »ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺪس
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺪس ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺎرﮐﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ
اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد« ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ
ﻃﺐ و ﺗﺠﺎرب اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﯽارزش ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۶اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺪﯾﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺮوان ﮔﺮاﯾﺸﺎت و ﻣﺬاھﺐ ﺧﺎص و
اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺼﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س و ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س و ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ
و .ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس زﯾﺎده روی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎ ھﺸﺪار دادهاﻧﺪ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﺪت آنھﺎ
را ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ـ اﻟﺒﺘﻪ
ﭘﺲ از ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ـ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺗﻌﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ رد ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۷اﻣﺎ آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﮔﺎری دارد ﯾﺎﻧﻪ؟
ً
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ھﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ را ﮐﻪ ﺑﺎ
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ﻇﺮوف ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در آن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ رد ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ» :ﺑﻪ ﭼﺸﻢ درد ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪم و ﭘﯿﺶ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﻋﻠﻤﺎ
در ﻣﻮرد اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮن در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.
 -۸و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻮد اﻧﮕﯿﺰهدروﻧﯽ راوی را ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
وادار ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ در اﺣﻮال راوی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﭘﯽ ﺑﺮد ،و
ﺑﺮای آن اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ:
ھﻠﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد« زﯾﺮا راوی آن ھﻠﯿﻢ ﭘﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .و
ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ« راوی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻃﺮﯾﻒ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺳﺤﻦ را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎم آن ﭼﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻘﺪ
ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم آنھﺎ را
ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖﺗﺮ از آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ از اﯾﻦ رو
ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی »ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت«
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺟﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﺮد اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ از او ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺤﺪود را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده
ً
اﺻﻞ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ را ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪودهای ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺗﻨﮫﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﺗﺄوﯾﻞ آنھﺎ دﺷﻮار ﺑﻮده را ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﺻﺤﺖ ﺑﻮده و
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻌﻞ ھﻢ در آن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .و آنھﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪ
ﮐﺮده و از اﯾﻦ راه ﭘﺮده از روی دهھﺎ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﭼﮫﺎر
ﭼﻮب ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا آنھﺎ ﺑﺪون
ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺣﻮاﺷﯽ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن اﯾﻦ در و آن در اﻗﺪام ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ
ھﻮای ﻧﻔﺲ و ﻧﯿﺮوی ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺪون ﻣﻌﯿﺎر و ﺳﻨﺠﺶ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ،
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ از اﻓﺘﺎدن در ﺧﻄﺎھﺎی زﺷﺖ و ﺷﻨﯿﻊ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ
ﭼﻮن ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻘﯿﺎسھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺧﻄﺎھﺎی ﻗﺒﯿﺢ ﺷﺪه و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادی
ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آنھﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی
ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ.
و دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،زﯾﺮا آنھﺎ درﺑﺎرهی ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻢ دارای
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده ،ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﮐﺮده ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺑﺎ اھﻤﯿﺖﺗﺮ از ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ وﺣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮن
ﮔﺬاری داده ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺮاری از ﻏﯿﺐ ]ﺑﺎ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺧﺎﺻﯽ[ اﺣﺎﻃﻪ دارد
ً
ﮐﻪ ﻓﺮد ﻋﺎدی ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﻘﻼ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﮫﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اوج
اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻣﺮوزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ال ْ ُﻤﺘَﺒَﺎﻳ َﻌﺎن ﺑ ْ َ
ﺎر
ِ ِ ِ ِ
ﺎﺨﻟﻴ ِ
َ َ َ َ
َﻣﺎ ل ْﻢ �ﺘَﻔ َّﺮﻗﺎ«» :ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارﻧﺪ« .و
ُ ْ َ ُ َْ َُْ ََ
ﻰﻠﻋ َ� َّﻤﺘ َﻬﺎَ ،وﻻ َﺧ َ َ
ﺎﺘﻟﻬﺎ«» :زن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻋﻤﻪاش و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﺎ »ﻻ �ﻨﻜﺢ الﻤﺮأة
ِ
ِ
الﺮ َﺿ ِ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .و ﯾﺎ » َ�ْ ُﺮ ُم ِﻣ َﻦ َّ
ﺐ«» :ﺑﺎ
ﺎع ،ﻣﺎ �ﺮم ِﻣﻦ اﻟنﺴ ِ
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ« اﯾﻦ اﻣﻮر
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﻗﺪرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳﻼﻣﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻓﻘﮫﯽ ﺷﺒﺎھﺖ دارد از اﯾﺸﺎن ﺑﻌﯿﺪ داﻧﺴﺖ ،و آن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ را ﻓﺼﯿﺢ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻت
روﺷﻦ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻓﻘﮫﺎی اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ
را اﺧﺬ ﮐﺮده و در ﻣﺘﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻮن
ﻓﻘﮫﯽ ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ؟ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺎدﯾﺚ و اﺧﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺑﻌﻀﯽ ﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﯿﻮهھﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﺒﻮت اﯾﺸﺎن
اﺳﺖ ﺗﺎ در ھﺮ ﻋﺼﺮی دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ اﮔﺮ
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ﻣﺮدم در ﻋﺼﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راز ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن و وﺿﻊ آن ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،و از اﯾﻦ رو اﻣﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻧﻘﺪ
ﻣﺘﻮن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
ﻣﻮرد آن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﺴﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﺶ ﻓﻮق ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﮔﺎھﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﺎز ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ـ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ وﻓﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ـ ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ آن
ﻣﯽﻧﮕﺮد آن را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﺮاد از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻏﯿﺮ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﻐﻮی
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺒﺮ از ﻏﯿﺒﯿﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه رخ
ﻣﯽدھﺪ ﭘﺲ ھﻨﻮز زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎد از آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﭙﯿﻮﻧﺪد ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن
اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﮑﺎر آن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺮج داد.
و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮐﻼم اﯾﺸﺎن از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﻧﻪ در ﻋﺼﺮ رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﻪ در
زﻣﺎنھﺎی ﻧﺎﻗﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺮنھﺎی
ﺑﻌﺪی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺪﯾﺚ ﻟﯿﺴﯿﺪن ﻇﺮوف ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ،ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ
ﺻﺤﺖ آن را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮش آن را از اﻣﻮر
ﺗﻌﺒﺪی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم و ﺣﮑﻤﺖ آن ﺷﺎﻣﻠﻒ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ آن ﻋﺠﻠﻪ ﮐﺮده و آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ را وا داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﺣﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺄﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪھﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ در
اﺑﺘﺪا اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه و ﻋﻘﻞ ھﻢ در ﻓﮫﻢ آنھﺎ ﻣﺘﺮدد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن آنھﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ] ،زﯾﺮا[ از ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ رﺟﺎل
ﺣﺪﯾﺜﯽ آن از ﮐﺬب و ﺿﻌﻒ رواﯾﺖ ﯾﺎ اﺗﮫﺎم اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﺻﻮل ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی داﺷﺘﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ
اﻧﺘﻘﺎد از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ وﺣﯽ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻏﯿﺒﯿﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻧﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻮم و ﮐﺮاﻣﺎت از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺪﯾﺜﯽ از
اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﺷﻮد و از ﻣﻌﺠﺰهای ﻋﻠﻤﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺮوف
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﺒﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف ﻣﺮدم در آن زﻣﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺻﺒﻐﻪی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ آن اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎدﮔﯽ و اﺧﺘﺼﺎرش در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب ﻓﺎﻗﺪ
اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﮋده و ﺑﺸﺎرﺗﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ اﺧﺒﺎری از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رخ ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن رواﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮوف و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺟﺎزه ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ او ﻧﻤﯽدھﺪ .آنھﺎ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﻼم ﻣﻮﺿﻊ اﻧﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و در درﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ آورده ﻣﺸﮑﻮک ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻮر و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﮫﺎ ھﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﯾﺎن ﻣﺎ ھﻢ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﺮدهاﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻮﺿﻌﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﻮدﺷﺎن )ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن(
اﺗﺨﺎذ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﻣﻌﺬورﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﭽﻮن ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ در اﯾﻦ
ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی ﻏﻠﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻤﺮاھﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻣﮑﺮم ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ص اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺘﻮار ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﯿﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ واﻗﻌﺎ
ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺟﮫﺘﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن اﯾﻦ
راه و ﺧﻄﺮھﺎی آن و ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﮑﺎری در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ واﻗﻒ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮوع
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺗﮫﻤﺖھﺎی زﺷﺘﯽ )ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ( از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮدن در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ آن ھﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪی دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ
آن را از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ اﺧﺬ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮدم ،ﭼﻮن او و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ روش ﻋﻘﻠﯽ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ او را ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ و اھﻤﯿﺘﯽ اﻓﺰونﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪی
دﻗﯿﻖ ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ دارای ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن اﻣﻮر را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ﻋﻘﻞھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ،و ﻣﻘﯿﺎسھﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮھﺒﺖھﺎ ﻧﺎ ھﻤﮕﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮدی ﻧﺎﻣﻔﮫﻮم و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻋﺼﺮی ﺣﮑﻤﺖ و راز ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ،
در ﻋﺼﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﮐﺸﻒ رازھﺎی ﺣﯿﺎت ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻔﮫﻮم آن اﻣﺮ
آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻋﻤﺮس ﭘﺲ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ ]ﺣﺪﯾﺚ[ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ھﻢ
ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ ،و ﮔﺎم ﻧﮫﺎدن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن از راه ﻧﻈﺮات ﻣﻨﺘﻘﺪ و
ﺧﻮاھﺶھﺎی او ،ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎﺷﯽ از اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﺶ ،ﯾﺎ ﮐﻮﺗﻪ ﻓﮑﺮی و ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ او ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدن راه اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻧﺘﻘﺎد
آنھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ھﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻧﮫﺎﯾﺖ آن را ﻣﯽداﻧﺪ،
و ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺪون اﺳﺎس ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،و
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻔﯽ و دﯾﮕﺮی آن را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ
و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﺣﮑﻢ دادن و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ و ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ
ﺑﻮدن و ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻋﻘﻠﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
]ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻋﻘﻠﯽ ھﺮ ﮐﺴﯽ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ در
ﺧﻄﺎھﺎی زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻋﺒﺮتھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟ ﭼﻮن او اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺠﺎل ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ دﻻﯾﻞ و ﺷﻮاھﺪ ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ً
دوﻣﺎ :ﻧﻘﺪ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری:
ﺣﺪﯾﺚ اول:
»ﻻ ﻳﺒﻲﻘ ﻇﻬﺮ اﻷرض ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﻔﻮﺳﺔ«.
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« از ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ،ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪ ﺳﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﭼﻮن آن را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺣﺲ و
ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ او آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ْ َ
ْ ْ َ َْ ْ
َّ َ
� َ� ْﻌ َﺪ اﻟ ِﻌﺸﺎ ِء« از ﮐﺘﺎب »الﺼﻼة« رواﯾﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺨﺎری در ﺑﺎب» :الﺴﻤ ِﺮ ِﻰﻓ اﻟ ِﻔﻘ ِﻪ واﺨﻟ ِ
ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﺸﺎ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

َ َْ ُ َ َ ُ َ
ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ادا ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ »أ َرأ�ﺘَ� ْﻢ ﻛﻴْﻠﺘَ� ْﻢ ﻫ ِﺬ ِه
َ َّ َ ْ
ُ ْ
َ َ َْ َ ََْ
َ َ ْ َْ َ َ ٌ
ﻓ ِﺈن َﻰﻠﻋ َرأ ِس ِﻣﺎﺋ ِﺔ َﺳﻨ ٍﺔ ِﻣﻨﻬﺎ ﻻ �ﺒﻰﻘ ِم َّﻤ ْﻦ ﻫ َﻮ اﻴﻟَ ْﻮ َم َﻰﻠﻋ ﻇﻬ ِﺮ اﻷر ِض أﺣﺪ«» :اﯾﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﯾﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻓﺮدی از ﻣﯿﺎن

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ« ﭘﺲ ﻣﺮدم در ﻓﮫﻢ
ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮدی از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ »اﻣﺮوز ﯾﺎ اﻣﺸﺐ« زﻧﺪه
ھﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدن اﻓﺮاد آن ﻗﺮن ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻧﺺ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺻﺤﺎب ﺧﻮد را در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ
ـ در رواﯾﺖ ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه ﯾﮑﻤﺎه ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ـ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را در آﻧﻮﻗﺖ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﺳﺨﻨﺶ »ﮐﻪ اﻣﺮوز زﻧﺪهاﻧﺪ« را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صاﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﯿﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد در رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ھﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺪﯾﺚ
را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮد از
اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺑﻮﻃﻔﯿﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۱۰ھـ.ق وﻓﺎت ﮐﺮده ﯾﻌﻨﯽ
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰۰ﺳﺎل از ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن ،ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻮن از اﻣﺮی ﻏﯿﺒﯽ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ
در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺎﺗﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺆﯾﺪ آن
اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺳﺨﻦ ﺷﺎرﺣﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ روﺷﻦ
ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮد اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰۰ﺳﺎل از ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮐﺴﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻋﺼﺮ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻦ آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ«.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و اﺣﻮال او ھﻢ ﺛﺒﺖ و
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،اﺑﻮ ﻃﻔﯿﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ او آﺧﺮﯾﻦ
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ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮد ،و آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮردش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۱۰ھـ.ق زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل از وﻋﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ از ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮوق از
ْ
ﺟﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖَ » :ﻣﺎ ﻣ ْﻦ َ� ْﻔﺲ َﻣﻨْ ُﻔ َ
ﻮس » ْاﻴﻟَ ْﻮ َم« ﺗَﺄﻰﺗ َﻋﻠَﻴْ َﻬﺎ ِﻣﺎﺋَ ُﺔ َﺳﻨَ ٍﺔ َو ْ َ
�
ِ
ٍ
ِ
َ ٌ َ
ﺣﻴَّﺔ ﻳَ ْﻮﻣ ِﺌ ٍﺬ«» :ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰۰ﺳﺎل زﻧﺪه
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻧﺒﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ھﺮ
ﻓﺮدی ﮐﻪ در آن ﺷﺐ زﻧﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت  ۱۰۰ﺳﺎل زﻧﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ،
ﺧﻮاه ﻋﻤﺮ در آن زﻣﺎن ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺧﻮاه زﯾﺎد ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آن اﺳﺖ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺷﺐ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ) .(١
ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ »اﺑﻦ ﺑﻄﺎل« را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﯾﻦ ﺑﻮده در ﻣﺪت  ۱۰۰ﺳﺎل ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ در آن ھﻨﮕﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود
]ﻣﯽﻣﯿﺮد[ ،ﭘﺲ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎھﺸﺎن اﻧﺪرز داده و ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖھﺎی ﭘﯿﺶ از آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ در اﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎدت ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﻨﺪ«
در ﻣﻮرد وﻓﺎت اﺑﻮ ﻃﻔﯿﻞ اﺑﻦ ﺻﻼح در »ﻣﻘﺪﻣﻪ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﺮد از ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮده اﺑﻮ ﻃﻔﯿﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۰۰ھـ.ق
از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ)  .(٢و در »اﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﻪ« آﻣﺪه اﺑﻮ ﻃﻔﯿﻞ در ﺳﺎل  ۱۰۰ھـ .ق وﻓﺎت ﮐﺮده و اﯾﻦ
ﻗﻮل ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۱۰ھـ.ق ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و او آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »اﻻﺻﺎﺑﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮط دوم ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدن ]ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص[
اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت  ۱۱۰ﺳﺎل از ھﺠﺮت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﺸﺎن
در آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﮔﻔﺖ» :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ]ﭘﺲ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ[ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۱۰۰ﺳﺎل ھﯿﭽﮑﺪام از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ]اﻣﺸﺐ[ زﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ
 -١ج ،۹ص .۵۲۶
»-٢ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ« ص .۱۵۰
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ
در رواﯾﺖ ﺧﻮد از ﻗﻮل ﺟﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﮏ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از وﻓﺎت ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﻓﺰون
ﺑﺮ اﯾﻦ » ۱۰۰ﺳﺎل« ادﻋﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،واﻟﺒﺘﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ »رﺗﻦ اﻟﮫﻨﺪی« اﺳﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎ
آنھﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ) .(١
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﺰوی از ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دروﻏﯿﻦ و اﻓﺘﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد!!.
اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی را اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دروغ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺟﺎی ﻋﺒﺮت اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺑﻦ ﻗﺘﺒﯿﻪ در »ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ« آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽھﺎی
»ﻧﻈﺎم« و ﺟﻤﺎﻋﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده از ﻗﻮل آنھﺎ آورده ﮔﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺣﺎدﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد آنھﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺎ را ھﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن در
ً
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻼﺻﻪی آﻧﭽﻪ را ﻣﺎ ﻗﺒﻼ آوردﯾﻢ در ﭘﺎﺳﺦ آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﮐﻪ اﺻﺮار دارد ﻧﻘﺪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪی
ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ اراﺋﻪ دھﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻈﺎم و
ﭘﯿﺮواﻧﺶ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺤﺎﺷﯽھﺎی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ از آن
ﺳﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﺎع اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺷﺎرﻋﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ و از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ در
ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری آﻣﺪه و ﻧﯿﺰ در رواﯾﺖ ﺟﺎﺑﺮ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده و
ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ را آورده و ﺑﻘﯿﻪ را ذﮐﺮ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﺬور ﺑﺪارﯾﻢ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن در اﺑﻮاب ﻣﺘﻌﺪدی از ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻘﻄﯿﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
» -١اﻻﺻﺎﺑﻪ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻪ« ج  ،۱ص .۸
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وﻟﯽ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« در ﻧﻘﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ و اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ آن ﻣﻌﺬور
ً
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا او از ﺷﺮح ﺷﺎرﺣﺎن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ] ،و ﻋﻤﺪا آنھﺎ را ﻧﻘﻞ
ﻧﻨﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار دھﺪ[ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﺨﻦ
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده »ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن ھﻨﮕﺎم ﺑﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﯿﺪ در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﯿﺐ از زھﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪی ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ«)  .(١ﺳﭙﺲ
ً
ﻋﺒﺎرت »اﺑﻦ ﺑﻄﺎل« و »ﻧﻮوی« را آورده ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ.
از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﺠﯿﺒﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« در آﺧﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده آورده اﺳﺖ ،و در اﺑﺘﺪای آنھﺎ از »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری«
ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری» ،ﻗﺴﻄﻼﻧﯽ« ﺷﺮح ﺑﺨﺎری ،و ﺷﺮح اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺎم
ﺑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺎرﺣﺎن ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﻄﯿﻊ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ھﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﺪﯾﺚ ،آدرس ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ
آن را ھﻢ دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﺳﺘﺎد از رواﯾﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺷﺮح آنھﺎ اﻃﻼع
داﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن
ً
ﺷﺮﺣﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ؟ و اﺻﻼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه داده
در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد وارد ﺷﻮد؟
ﺣﺪﯾﺚ دوم:

ْ ّ َ َ َّ
ْ
ﻞﻛ ﻳﻮم َﺳﺒْ َﻊ ﺗﻤﺮات ﻣﻦ ﻋﺠﻮة ،لﻢ ُ َّ
ﻳﺮﻀه ُﺳ ّﻢ وﻻ ِﺳﺤﺮ ذلﻚ اﻴﻟﻮم إﻰﻟ
» َﻣﻦ اﺻﻄﺒﺢ

الﻠﻴﻞ«» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  ۷ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ آن روز ﺗﺎ ﺷﺐ ھﯿﭻ ﺳﻢ ﺳﺤﺮی

ﺑﻪ ﺣﺎل او ﺿﺮر ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ«.

اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ در »ﮐﺘﺎب اﻟﻄﺐ« رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﻣﺎم »اﺣﻤﺪ« ھﻢ
آن را از ﻗﻮل ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دﻟﯿﻞ آنھﺎ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﮐﻞ ﺳﺒﻌﻪ ﺗﻤﺮات ﻣﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻻ ﺑﺘﯿﮫﺎ :ھﺮ
ﮐﺲ  ۷ﺧﺮﻣﺎ از ﺧﺮﻣﺎی درﺧﺘﺎن روﺋﯿﺪه در ﻣﯿﺎن ﺷﻦزارھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ« و اﯾﻦ
 -١ج ص .۱۸۸

٣٥٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮداﺷﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده» :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﻋﺎﻟﯽ دارای ﺷﻔﺎ اﺳﺖ« و ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ھﯿﭻ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﯾﮋهای ﺑﺒﺨﺸﺪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ
دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران داروھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ھﻤﺎن دارو ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات آب و ھﻮاﯾﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آن ]درﺧﺖ ،ﮔﯿﺎه ﯾﺎ [....دارای اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد آن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .(١
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ھﺮ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا
اﺳﻢھﺎ و ﻣﯿﮑﺮوبھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن در اﺛﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎی آنھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ،
ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﺒﺢھﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد ﺣﺮارت ﺑﺪن او اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﺣﺮارت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ھﻢ ﺑﻪ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺮودت ﺳﻢھﺎی ﺑﺪن را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم و ﻣﯿﮑﺮوبھﺎ در ﺑﺪن دوام ﻧﻤﯽآورﻧﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎی
ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد :اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در »زاد اﻟﻤﻌﺎد« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﺮﻣﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﺎﻓﻆ
ً
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎدت ﻏﺬاﯾﯽ آن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻏﯿﺮه ،ﭼﻮن ﺧﺮﻣﺎ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮم و ﺳﺮدی ﮐﻪ درﺟﻪی دﻣﺎی آنھﺎ در درﺟﻪ دوم اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد ..ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن آرام ﺑﺨﺶ ،دارای ﻃﻌﻤﯽ
ً
واﻗﻌﺎ ّ
ﻣﺰهی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دارد ،ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا و ھﻢ دارو و ھﻢ ﻣﯿﻮه
ﻟﺬﯾﺬ و
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻧﯽ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺮارت ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﺪن اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮهھﺎ و ﻏﺬاھﺎ دارای ﻣﻮاد زاﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ
ً
 -١ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ھـ ق ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم ،و ﺑﻪ ﻣﺪت
 ۵ﻣﺎه ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ھﻔﺖ ﻋﺪد از ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮدم ،و ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺮض ﻗﻨﺪ )دﯾﺎﺑﺖ(
داﺷﺘﻢ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺧﺮﻣﺎھﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ادرار و ﺧﻮن دادم اﻣﺎ در آنھﺎ ھﯿﭻ اﺛﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻦ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ،و اﻧﺪازهی آن ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ آزﻣﺎﯾﺶ داده
ﺑﻮدم) .ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻣﻮرد ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﻪی »ﺣﻀﺎرة اﻻﺳﻼم« ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( )ﻣﺆﻟﻒ(.
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ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺧﺮﻣﺎ ﻋﺎدت دارد ﺳﺒﺐ دﻓﻊ اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖھﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻤﺠﻮار آن اﺧﺘﺼﺎص دارد.
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ِ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎنھﺎ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنھﺎ ﻏﺬاھﺎ و
داروھﺎی آن ﺧﻮاﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ داروﯾﯽ ]ﺧﻮاه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺎه ،ﻣﯿﻮه ،و [...ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﯽروﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻔﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ دارو در ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻮع ﺧﺎک ﯾﺎ آب و ھﻮا و ﯾﺎ ھﺮدوی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن زﻣﯿﻦ دارای ﺧﻮاص و وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺴﺎنھﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ً
ﻣﺜﻼ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﯿﺎھﺎن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮردن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺘﺎ
ﮐﺮمھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻣﺎزا ﺑﻮدن آن دارای ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﺘﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺨﻢ ﮐﺮمھﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﻘﺪار آنھﺎ را ﮐﺎھﺶ و در
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺮﻣﺎ ھﻢ ﻣﯿﻮه ھﻢ ﻏﺬا و ھﻢ ﺷﺮﺑﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ
از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺎﯾﺪهی ﺧﻮردن آن ﻣﻘﺪار از ﺧﺮﻣﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻀﺮات ﺳﻤﻮم و ﺳﺤﺮ دارای ﭼﻨﺎن ﺧﺎﺻﯿﺖھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻘﺮاط و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس وﻏﯿﺮه آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ آن اﻗﺮار ﮐﺮده و از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺎ در ﺑﯿﺎن ﺧﻮاص ﺧﺮﻣﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن ﺣﺮف زده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از ﺳﻮی ﮐﺴﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ آن ﺟﺎی ﯾﻘﯿﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ و ﺟﺰو ﮐﻼم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺣﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ دل د ﺟﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آن
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ) .(١
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﮑﺬﯾﺐ و رد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﺳﺴﺖ ﺑﻮده ﯾﺎ
ﻋﻘﻞ و ﻃﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن و ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و آن را
راوﯾﺎﻧﯽ ﺻﺎدق و ﻋﺎدل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر

 -١زاد اﻟﻤﻌﺎد ،ج  ،۳ص .۹۴
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺟﻤﺎل ﻣﺘﻦ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻓﺎﯾﺪهی آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ
ً
ﺷﺨﺼﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدم و ﻓﺎﯾﺪهی ﻣﺼﺮف ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
دﯾﺪم ،ﭼﻮن ﺧﻮردن آن دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ّ
رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻮهی ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﻐﺬی ،آرام ﺑﺨﺶ و ﻧﺸﺎط آور اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻣﯿﮕﺮوبھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی داﺧﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ رودهھﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﮑﺮوبھﺎ در ﺑﺪن اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽاﻧﺪازد .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺮﻣﺎ در دﻓﻊ ﺳﻤﻮم
ﺑﺪون ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ھﯿﭻ اﯾﺮادی ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺪهی ﺧﺮﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺳﺤﺮ :وﻗﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺤﻮر
ﺷﺪن ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﻣﺎن روﺣﯽ اﺳﺖ ،و ﺗﻠﻘﯿﻦھﺎی
روﺣﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع اﻣﺮاض دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﺮﻣﺎ را ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ
ّ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﻐﺬی و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪی اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و
ً
ﻣﯿﮑﺮوبھﺎی ﺑﺪن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و ﻋﻔﻮﻧﺖھﺎی آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ از
ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻨﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ھﻢ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ دھﻨﺪهﮔﯽ آن ﺑﺸﺎرت داده ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ از روی ھﻮی و ﺧﻮاھﺶھﺎی دروﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪی در دوران ﻓﺮد ﻣﺴﺤﻮر ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻋﻠﻢ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺨﯿﻞ ،ﺗﻮھﻢ و ﺗﻠﻘﯿﻦ روﺣﯽ را در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ در رد ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
اﮔﺮ ﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاص ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻄﺎی آﺷﮑﺎری ﻧﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﻮردﻧﯽھﺎ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ ،ﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﯿﻮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« در رد ﻗﻄﻌﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟﺴﺎرت
اوﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎدام ﮐﻪ
ً
ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪون اﺷﮑﺎل ﺑﻮده و ﻣﺘﻦ آن ﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎﻻ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از دﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺮدود داﻧﺴﺖ زﯾﺮا ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاص ﺧﺮﻣﺎ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﮔﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دارای اﻧﺠﻤﻦھﺎی
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ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪای ﺑﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺮﻣﺎی ﻋﺎﻟﯽ در دﺳﺘﺮس ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاص دﯾﮕﺮی را در ﻣﻮرد ﺧﺮﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﮐﻨﻮن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ آن ﺷﻮد .ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮم:

ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ُ َ َ ٌ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ
ﺎء ل ُّ
ﻠﺴ ِّﻢ«» :ﻗﺎرچ
� ،واﻟﻌﺠﻮة ِﻣﻦ اﺠﻟﻨ ِﺔ ،و ِ
� ِﺷﻔ ٌ ِ
»اﻟﻜﻤﺄة ِﻣﻦ الﻤﻦ ،وﻣﺎؤﻫﺎ ِﺷﻔﺎء لِﻠﻌ ِ
)ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ( و آب اﻧﺎر ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﺷﻔﺎﺳﺖ ،و ﻋﺠﻮه

)ﺧﺮﻣﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺪﯾﻨﻪ( از ﻏﺬاھﺎی ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﺷﻔﺎ دھﻨﺪهی ﺳﻤﻮم ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در »ﻣﺴﻨﺪ« از ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ)  (١رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« در ﻣﻮرد آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﮫﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺎرچ و ﺧﻮردن آن اﻗﺪام ﮐﺮدهاﯾﺪ و آﯾﺎ ﻗﺎرچ دارای ﻗﺪرت ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از
ً
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ آنھﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺪودا ﺳﻪ ﯾﺎ
ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﻋﺪد ﻗﺎرچ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ آب آنھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺳﭙﺲ در ﭼﺸﻢ
ﺟﺎرﯾﻪام ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ و اﺷﮑﯽ ﺑﻮد رﯾﺨﺘﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮫﺒﻮدی ﭼﺸﻤﺎن او ﺷﺪ .وﻟﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺧﺎﺻﯿﺖ داروﯾﯽ آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و راھﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن آن
ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻗﺎرچ ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ آن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ آن ھﻢ در آن ﻋﺼﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪای را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار داد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ راھﯽ ﺟﮫﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺟﻌﻞ آن ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد) .(٢
در اﯾﻨﺠﺎ دو اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ :اول :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه و ﺳﻨﺪ آن ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺪ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده و در آن راوی ﻣﺘﮫﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دوم :ﺧﻮد اﺑﻮھﺮﯾﺮه آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﻓﺮاد زﯾﺎدی ھﻢ ﭘﺲ
ً
از او آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ھﻤﭽﻮن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ اﻣﺎم ﻧﻮوی
ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی زﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ
آب ﻗﺎرچ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺪرت دﯾﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و اﻣﺎم ﻧﻮوی ھﻤﺎن
ّ
 -١ﻣﺴﻨﺪ ،ج  ،۱۱۱/ ۳ﭼﺎپ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ.
 -٢ﺿﺤﯽ اﻻﺳﻼم :ج  ،۲ص .۱۳۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﻣﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و راوی اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ
ً
ھﻤﺮاه آب ﻗﺎرچ ﺳﺮﻣﻪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ واﻗﻌﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﻃﺒﯿﺒﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ در ﻣﻮرد
) (١
آن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺑﻦ ﺗﻤﯿﻢ در »اﻟﮫﺪی اﻟﻨﺒﻮی«
اﻋﺘﺮاف ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﮫﻮر ﻗﺪﯾﻢ را در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آب ﻗﺎرچ ﺳﺒﺐ روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮادی ھﻢ ﭼﻮن اﺑﻦ
ﺳﯿﻨﺎ وﻏﯿﺮه ھﻢ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وﺟﻮد ّ
ﻣﺎدهای در آن ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺒﮑﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎ آن ﺑﺮای ﺗﺎری ﭼﺸﻢ و اﻟﺘﮫﺎب آن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ﻣﺎﻟﻘﯽ در »ﻣﻔﺮدات« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آب ﻗﺎرچ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮﻣﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺑﺎ آن ﭼﺸﻢ را ﺳﺮﻣﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ دارو ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻠﮏھﺎی ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ،و
ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺗﯿﺰی دﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ« داوود در »ﺗﺬﮐﺮه« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آب ﻗﺎرچ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﻪ ﺳﻔﯿﺪی ﭼﺸﻢ را روﺷﻦ و ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮده و ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺼﻮر ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ راﺿﯽ ﻧﺸﺪه و ﺧﻮاھﺎن آن اﺳﺖ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪاری ﻗﺎرچ را آورده و آب آن را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﯾﺰد ،ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ھﻤﮕﯽ ﮐﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚ
دروﻏﯿﻦ و اﮔﺮ ﺿﺮری ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ...
ﻣﺎ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،وﻗﺘﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﻣﺎم ﻧﻮوی و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺎرچ را آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﺸﺎن )اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ( ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺮد و
آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و آﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟ و آﯾﺎ او
ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎرچ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻮاع آن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ّ
ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺖ؟ ﮐﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ آﯾﺎ ّ
ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻗﺎرﭼﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدی ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز و در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﯽروﯾﯿﺪ و ھﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ از ﺧﺎﺻﯿﺖ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد؟ و آﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺗﺎ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﺑﻮد ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﺬب ﺑﻮدن و ﺟﻌﻞ
آن ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ؟
 -١ﺟﺰء ﺳﻮم ص .۱۸۱
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ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎد در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ذﮐﺮ و ﺣﺪﯾﺚ
ﻗﺒﻞ ھﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮد و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای او روا ﺑﻮده در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﺳﻨﺪ آن ھﯿﭻ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و اﻃﺒﺎء در ﺻﺤﺖ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،و اﮔﺮ او ﺑﺎ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﺮوز ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺄﯾﺴﺘﺪ و در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ آن
ﺳﺆال ﮐﻨﺪ و در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮدن در ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار دھﺪ ،وﻟﯽ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮده و ھﯿﮫﺎت ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ.
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﮫﺎرم:

َ ْ َْ َ ًَْ َ
إﻻ َﻠﻛ ْ َ
ﺐ
»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ا�ﺘ� ﻠﻛﺒﺎ
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ
َ َ
َﺻﻴْﺪ أَ ْو َﻣ َ َ َ َ
ﺎن«» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮕﯽ را ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
ٍ
ﺎﺷﻴ ٍﺔ �ﻘﺺ ِﻣﻦ أﺟ ِﺮهِ ﻞﻛ ﻳﻮمٍ ِ��اﻃ ِ
ﺑﺮای ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ ﺷﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﺮ روز ﺑﻪ اﻧﺪازهی دو ﻗﯿﺮاط )از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺑﺴﯿﺎر

ھﻨﮕﻔﺖ و ﻓﺮاوان اﺳﺖ( از ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل او ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎرت» :او ﮐﻠﺐ زرع :ﯾﺎ ﺳﮓ ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﺰرﻋﻪ را ھﻢ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ،ﭘﺲ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ دارد ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ »ﺿﺤﯽ
اﻻﺳﻼم« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻘﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺷﺎره اﻃﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﻪ آن ھﻢ داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰهی دروﻧﯽ اﺳﺖ)  .(١و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را رﺑﻪ
اﻓﺰودن ﻋﺒﺎرت )أو ﮐﻠﺐ زرع( در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا او دارای
ﻣﺰرﻋﻪای ﺑﻮده و ﺳﮕﯽ را ھﻢ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از آن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺎرش
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻓﺰوده اﺳﺖ.
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮓ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺰرﻋﻪ اﺷﺎره دارد ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺑﺎب »ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﮓ ﺑﺮای ﻣﺰرﻋﻪ« از ﮐﺘﺎب »ﻣﺰارﻋﻪ« رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و از ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ زھﯿﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی در
ﮐﺘﺎب »اﻟﺼﯿﺪ« ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﻐﻔﻞ وﻏﯿﺮه ھﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﻗﺎت و ﻣﺰارﻋﻪ« اﯾﻦ
 -١ﺿﺤﯽ اﻻﺳﻼم :ج  ،۲ص  ۱۳۱و .۱۳۲
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن رواﯾﺖھﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن در اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮد اﯾﻦ
زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ھﺴﺖ را آوردهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ھﻢ ﺑﺎ زﯾﺎدت
اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و او در رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﻮده و اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮی از اﺻﺤﺎب ھﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺷﺎرﺣﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺎدت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ
او اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮاد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد آن ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
در »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری«)  (١ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را در ﺟﮫﺖ اﺛﺒﺎت ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪی زرع اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن
ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ زھﯿﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺧﻮدش دارای ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن و اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ در رواﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه دارای زراﻋﺖ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮده
ﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده و آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ
دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺳﺎﯾﺪ اﻓﺮاد آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﺑﻦ
ﻣﻐﻔﻞ و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ زھﯿﺮ ﺟﻮاز ﻧﮕﮫﺪاری ﺳﮓ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺰرﻋﻪ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻦ اﻟﺤﮑﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﺑﺠﻠﯽ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ وﺟﻮد دارد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﭘﯽ ﺑﺮده ﺧﻮدش
ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺒﺎرت »ﮐﻌﺐ
زرع« ﺑﻮده ھﻢ اﻓﺰوده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدآورده ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪه ﭘﺲ ﺧﻮدش آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ آن
ﻋﺒﺎرت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده و در ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در
ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدی در ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ،ﮔﺮوھﯽ از اﺻﺤﺎب در ﻧﻘﻞ رواﯾﺘﺸﺎن
 -١ج  ،۵ص .۶
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ً
از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ھﻢ ﺑﻮد ﻗﻄﻌﺎ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه[ اﯾﻦ زﯾﺎدی ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ) .(١
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ
ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد زﯾﺎدت ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ او در آن راﺑﻄﻪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﮕﯿﺰهی دروﻧﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮای اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ھﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در آن راﺑﻄﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب در
ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ .و آﯾﺎ اﮔﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد
اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﻦ او را در ﺻﺤﺎح ﺧﻮد درج ﮐﺮده و ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻘﮫﺎ
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﮫﻨﺪ آن ھﻢ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ و اﻧﮑﺎر ﺣﺪﯾﺚ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟
در واﻗﻊ ھﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ داری ﻣﺆﻟﻒ
»ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« اﺳﺖ ﮐﻪ او را وادار ﮐﺮده از ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ]در ﻣﻮرد زﯾﺎدت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه [ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺪی ﻟﻄﯿﻒ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻠﻤﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ اﻣﺎﻧﺖ داری ﻋﻠﻤﯽ او را ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﻤﻮده ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو در ارﺟﺎع ﺳﺨﻦ
ﺧﻮد در ﭘﺎورﻗﯽ ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻮوی ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﺴﻠﻢ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ً
ً
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻧﻮوی را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آﯾﺎ واﻗﻌﺎ از آن اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮫﻢ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم
ﻧﻮوی ردی ﻗﺎﻃﻊ و روﺷﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ :آﯾﺎ او ﻋﺒﺎرت »ﻧﻮوی« را
ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه؟ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه اﻣﺎ ازآن ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮق ﯾﮫﻮدی ،ﮔﻠﺪزﯾﺮه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
)ﺑﻌﺪ ﺳﺨﻦ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ( و ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
اﺋﻤﻪی آن ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ؟
اﯾﻦھﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ« ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد آنھﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
 -١ج  ،۶ص .۵۵۵
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﻤﯿﻖ و دﻗﯿﻖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ،
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻘﺪ اراﯾﻪ
ﻧﺪاده ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﮐﻪ او آورده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎسھﺎ آن ھﻢ ﺑﺪون ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺄﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺮی و ﺑﯽﺑﺎک ﺑﻮده ،و اﯾﻦ
ﻣﻘﯿﺎسھﺎ را اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻗﻮت و ﺻﺤﺖ آنھﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ او در
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان و ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮدن داﻧﺶ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ و رأی ﻧﺎﺻﻮاﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ھﻮی و ھﻮس ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ را از ﺟﺎدهی ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ،و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،آنھﺎ را وادار ﻧﮑﺮده در اﻣﻮر ﺑﯿﮫﻮده وﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ وارد ﺷﻮﻧﺪ
ً
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻦ و ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ وﺿﻊ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﯿﮑﻮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ ،راھﯽ روﺷﻦ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﯽ اﺣﺎدﯾﺚ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،و ﻓﺮدی ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد و
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﻣﺘﻦ آن ھﻢ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ رد ﻗﻄﻌﯽ آن ﮔﺮدد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻧﮑﺎر و ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی اﻧﮑﺎر ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی روی ﻧﻤﯽآورد ،و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ راوﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻓﺮاد ﭘﺲ از
ً
آﻧﺎن را ھﻢ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻼ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﺮادی ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در روش زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻨﺪ و اﺧﻼق آﻧﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن ﺻﺎدقﺗﺮ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺗﺮدﯾﺪ در
آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ )در ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺨﺴﺖ( ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در اﺧﺒﺎر ﺗﻤﺎم
ﻣﻠﺖھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،و اﮔﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﺎ آن
راوﯾﺎن ﺛﻘﻪ و ﻋﺎدل را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ وﺟﻮد ﺗﻮھﻢ و اﺷﺘﺒﺎه را در ﮐﺎر آﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻦ ﻗﻮی ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﻢ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮدهاﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ـ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از آنھﺎ ـ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد؟
ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﻘﺎدﻣﺎن از »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
 -۱ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺪاد آن را ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
 -۲آﺣﺎد ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺪق آن
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد...اه.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﻗﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪاد
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ و ﯾﺎ دو و ﯾﺎ
ھﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ،اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ را
ﻣﯽزﻧﺪ؟! و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼة ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ أﺋﻤﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻼ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن را درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن را ﺣﺠﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ ورود ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ،ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ و
آﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺗﻘﺪم و
ﭘﯿﺸﺘﺎزی در دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ را دارد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﯿﺰ او ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎ و ﻓﺮﻗﻪھﺎ و ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ داوری ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﻠﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ!!.
و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﺑﺠﺰ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﺳﻨﺖ ھﯿﭻ ھﺪف دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ.

٣٦٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﻮن اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺟﻮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ،
دﯾﮕﺮ از ﺳﻨﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪر و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺸﺮﯾﻊ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟ و اﺻﻼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ؟
در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻨﮕﺮ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﯿﻦ ﺑﻪ داوری ﺑﻨﺸﯿﻦ؟؟؟
در ﻣﻮرد اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه س
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ از ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب )ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم( ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻃﻌﻨﻪ در ﻣﻮرد
اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﻧﻈﺎم و وارد ﮐﺮدن آن ﻃﻌﻨﻪھﺎ ﺑﺮ آن ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎھﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻃﻌﻦھﺎی ﺧﻮد را در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﻔﺘﺎرش
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺳﺨﻦ او در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﻮء
ﻧﯿﺖ او در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﺆﻟﻒ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺦ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺑﯿﺎن ﺷﮏ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ھﻤﻪ آنھﺎ درون ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮ
اﻻﺳﻼم« را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﺮده از ﻧﮫﺎﻧﮕﺎه ﻧﻔﺲ او ﺑﺮﻣﯽدارد.
و ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ راﺳﺖ و ﺻﺎدق و ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل و ﻋﻠﻤﺎء ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﻣﺴﻤﺎﻧﺎن در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺳﺘﺎدان ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺳﻢ و ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه) :(١
در اﺳﻢ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ و در ﻣﻮرد اﺳﻢ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮھﺎی زﯾﺎدی ھﺴﺖ ﮐﻪ
اﻟﻘﺐ اﻟﺤﻠﺒﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎر ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .و اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آنھﺎ را در
ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺷﻤﺲ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آورد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص اﯾﺸﺎن را ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎم ﻧﮫﺎد .او از
ﻃﺎﯾﻔﻪ دوس اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺎﯾﻔﻪھﺎی ﯾﻤﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎدر اﯾﺸﺎن اﻣﯿﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺻﻔﯿﺢ ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث دوﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﯿﻪ او ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی از او
 -١اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ را از ﻣﺼﺪرھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب »ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ وواﻻﺣﺒﺎﺑﻪ ﻻﺑﻦ
ﻣﺠﺪ وﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺳﻤﺎء ﻟﻠﻨﻮوی وﻏﯿﺮ اﯾﻨﮫﺎ.

٣٦٥

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﭼﻮﭘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮدم و ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺘﻢ
ﮐﻪ ﺷﺒﮫﺎ او را در درﺧﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و در روز ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﻨﯿﻪ ﻣﻦ را اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
اﺳﻼم آوردن و ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدن او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص:

آﻧﭽﻪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل ھﻔﺖ ھﺠﺮی در ﺑﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ و ﻏﺰوه ﺧﯿﺒﺮ،
اﺳﻼم آورده اﺳﺖ و ﺳﻨﻪ اﯾﺸﺎن در آن زﻣﺎن در ﺣﺪود ﺳﯽ ﺑﻮد)  .(١زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﯿﺒﺮ
) (٢

ﺑﺮﮔﺸﺖ ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪ و در ﺻﻔﻪ

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪ .و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻓﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ھﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد.
اوﺻﺎف و ﺷﻤﺎﯾﻞ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه

ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺎﻧﻪاش ﭘﮫﻦ ﺑﻮد ،دارای دو ﻧﻮار ﺑﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻮی ﺳﺮش
ﺑﻮد .دﻧﺪانھﺎی ﺛﻨﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن از ھﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .رﯾﺸﺶ را رھﺎ و زرد ﻣﯽﮐﺮد و
ﺳﺒﯿﻠﺶ را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎدق و راﺳﺖ و ﺳﺒﮏ روح ﺑﻮد و ﺻﺤﺎﺑﻪ او را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و او ﺷﻮﺧﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺖ.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺰاح از زﺑﯿﺪ ﺑﻦ ﺑﮑﺎر رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺮوز روزه ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرم آﻣﺪم و ﻣﻘﺪاری ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ را ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺘﻢ و
آن را ﺧﻮردم ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪم و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﮐﻪ روزهام ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ ﻃﻌﺎم
داده ـ آن ﻣﺮد در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ رﺳﯿﺪم ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻧﺰد او ﯾﺎﻓﺘﻢ آن را
دوﺷﯿﺪ و از ﺷﯿﺮ آن ﻧﻮﺷﯿﺪم ﺗﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪم .ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ آب داده .ﻣﺮد اداﻣﻪ داد،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﯿﺪم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم آب ﺧﻮاﺳﺘﻢ
و آن را ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﺳﭙﺲ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺑﺮادرزاده ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روزه ﻋﺎدت ﻧﮑﺮدهی!
 -١ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺳﻼم آوردن اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻞ از آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﻌﺪ از
ﻏﺰوه ﺧﯿﺒﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
 -٢ﺻﻔﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﺑﺮای ﻓﻘﺮاء و ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و ﻣﮑﺎن ﺻﻔﻪ در ﻣﺴﺠﺪی ﻧﺒﻮی ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در »اﻟﻤﻌﺎرف« رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد .او ﺑﺮ ﺧﺮی ﺳﻮار ﺷﺪ و ﭘﺎﻻن آن را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﺮ ﻣﻘﺪاری
ﻟﯿﻒ ﺧﺮﻣﺎ ﻗﺮارداده و راه ﻣﯽرﻓﺖ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :راه را ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﯿﺮ آﻣﺪه از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻃﻌﻨﻪ دھﻨﺪﮔﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه در اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح او ﻏﻠﻮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ()  (١و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم اﯾﻦ رأی را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در آﻧﭽﻪ
در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪی اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را
ﺟﺰو ﻧﻮادر اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ و اﺧﻼق او ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﮑﺪر ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ او
ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪن ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮه ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻮخ ﻃﺒﻊ و اھﻞ
ﻣﺰاح ﺑﺎﺷﺪ از ارزش او ﮐﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﻋﻘﻠﯽ او ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ وی ﮐﻪ اھﻞ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﮏ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ و ھﺮ ﻣﺘﮑﺒﺮ و
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸﮑﯽ ،ﻋﻘﻞ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری اﺑﻮﻫﺮﯾﺮهس:

ً
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ او از اھﻞ ﺻﻔﻪ ﺑﻮد و در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد و ﻧﺰد او ﻏﺬا
ﻣﯽﺧﻮرد و ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖھﺎ درد و رﻧﺞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﯿﺰی از ﺣﺪﯾﺚ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎری
ﮐﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮدی ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ روی زﻣﯿﻦ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪم و ﺳﻨﮓ را روی
ﺷﮑﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮدم و اﮔﺮ ﻣﻦ را در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص و ﺣﺠﺮهی ﻋﺎﯾﺸﻪ
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺮع دارد اﻓﺘﺎدهام ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ دﯾﻮاﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ دﯾﻮاﻧﻪام و
ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارم و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺻﺮع داﺷﺘﻪ ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪی »اﺻﺮع« ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺻﺮع را ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﯿﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺮع دﯾﻮاﻧﮕﯽ
و ﻣﺮﯾﻀﯽ .و ﺑﺎز ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮرﺧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ او ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ
 -١داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ۴۰۸/۱ :ﻣﺎده اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه از ﻧﺴﺨﻪ ﻋﺮﺑﯽ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن را از ﮐﺠﺎ آوردهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرﺧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری او اﺑﻦ ﺣﺠﺮ از اﻟﺠﺮﯾﺮی از اﺑﯽ ﻧﻀﺮه از ﻣﺮدی از
اﻟﻄﻘﺎوه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رﺳﯿﺪم و ﮐﺴﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻧﺪﯾﺪهام
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه او ﭼﺎﻻ ک و ﻣﮫﻤﺎن ﻧﻮاز ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﻤﺪ از اﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻨﮫﺪی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ھﻔﺖ روز ﻣﮫﻤﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻮدم ﮐﻪ او و ھﻤﺴﺮش و ﺧﺎدﻣﺶ ﺷﺐ را ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻢ را ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی را
ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ھﺮ روز دوازده ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻨﺎھﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﺮ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ده ھﺰار درھﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻣﻮاﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهای از ﮐﺠﺎ آوردهای؟ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮫﺮهی اﯾﺐھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
داﺷﺘﻪام و ھﺪاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻧﺪ و ﺑﮫﺮه ﺑﻨﺪهھﺎﺋﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ داﺷﺘﻪام .و وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮد ھﻤﺎن ﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ او را ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ،ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ او رد ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮده درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻦ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭘﺴﺮ اﻣﯿﻤﻪ ،از ﺳﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ۱ :ـ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ۲ـ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻢ ۳ـ ﭘﺸﺘﻢ زده ﺷﻮد،
ﻧﺎﻣﻮﺳﻢ ﻓﺤﺶ داده ﺷﻮد و ﻣﺎﻟﻢ را از دﺳﺘﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ و ﯾﺎدآوری ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه:

ﺑﺮ اﺛﺮ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﻗﻮل
و اﻋﻤﺎل ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ص ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﻼم را آورد ﺣﻔﻈﺶ ﺑﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از اﯾﻦ ﮐﻢ ﺣﻔﻈﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﭘﮫﻦ ﮐﻦ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪات ﺑﭽﺴﺒﺎن.
اﯾﺸﺎن ھﻢ آن را ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ را ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد.
و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را )داﺳﺘﺎن ﭘﮫﻦ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس( اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ـ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و
اﺣﻤﺪ ،و ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ در
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻮرد اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮔﻤﺎن ﮐﺮده و آن را دروغ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺎن و ﮔﻤﺎن او اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ آن
را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺘﻢ ﯾﮫﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪای ﮐﻪ
از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ
اﯾﺸﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن دروغ اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ از ﻧﺼﻮص ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ادﻋﺎی او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﻤﻪی اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را رواﯾﺖ ﮐﺮده و راوﯾﺎن آن را ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟!
ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ اﻋﻼ
ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺼﺎف و ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺠﺐ و ﻏﺮﺑﺘﯽ را در آن ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﻨﺪ ﭼﻮن ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ اﻣﺘﯿﺎزی دارد
ﮐﻪ ﺑﺎ آن از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و ﺣﻔﻆ از اﻣﺘﯿﺎزھﺎی ﺧﺎص ﻋﺮب اﺳﺖ ،و در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ
از آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮع ﺣﻔﻆ و ﻗﺪرت ﯾﺎدآوری ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﺳﯿﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را ھﻤﺮاه ﺳﻨﺪ آنھﺎ در ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻣﺎﻣﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ﺷﺸﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را در ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ و اﺑﻮزرﻋﻪ ھﻔﺘﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را در ﺣﻔﻆ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪه ھﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻘﯽ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ  ۵۳۷۴ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﻠﻤﺎء و ﺷﻌﺮاء ﻋﺮب در ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮھﺎی زﯾﺎدی را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﮐﻨﺎر آنھﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻻﺻﻤﻌﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ راوﯾﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ  ۱۵۰۰۰ﺷﻌﺮ از ﺷﻌﺮھﺎی ﮐﻮﺗﺎه رﺟﺰﺧﻮاﻧﯽ
را در ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺤﻘﻖ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻄﯿﺐ آﻧﭽﻪ از ﺣﻔﻆ ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ دﯾﺪه ﮐﻪ
او را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد :ﻣﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ /را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺮھﺎی
ﺟﺎھﻠﯽ و اﺷﻌﺎر اﺑﻮ اﻟﻌﻼء ّ
ﻣﻌﺮی را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ
ﭼﯿﺰھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺣﻔﻈﯿﺎت او را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب
»اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﯽ ﺗﻮاھﻢ ﻋﻠﻤﺎء و ادﺑﺎء ﺷﻨﻘﯿﻂ« اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺷﯿﺦ
ﻣﺎ ـ ﺷﯿﺦ ﻃﺎھﺮ ﺟﺰاﺋﺮی ـ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از اول ﺗﺎ آﺧﺮ از ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن اھﻞ ﺷﻨﯿﻘﻂ و ﻃﺎﯾﻔﻪ آنھﺎ و آﻧﭽﻪ آنھﺎ آن را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ
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درآوردهاﻧﺪ و ﯾﺎ از آنھﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و ﺧﺒﺮھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﯽداﻧﻢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮهس از اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﭼﯿﺰ
ﻣﮫﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ .از اﻓﺮاد اﻣﺖ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮب و ﻗﺪرت ﯾﺎدآوری ﺑﺎﻻ از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد اﻣﺖھﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ھﺴﺘﻨﺪ)  .(١ﺻﺤﺎﺑﻪ
در زﻣﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ زﯾﺎدی ﺣﻔﻆ اﯾﺸﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ .و
ﻣﺮوان ھﻢ اﯾﺸﺎن را در دﻗﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد و در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در »اﻻﺻﺎﺑﻪ« از اﺑﻮ زﻋﯿﺰﻋﺔ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺮوان ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .روان دﻧﺒﺎل اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺮوان اﺑﻮ زﻋﯿﺰﻋﺔ را ﭘﺸﺖ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪه
ﺑﻮد و ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺮوان دﻧﺒﺎل
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد و از آن اﺣﺎدﯾﺚ از اﯾﺸﺎن ﺳﺆال ﮐﺮد .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﻤﺎم آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺒﻠﯽ را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان آن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮف از آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده اﺳﺖ .و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﮫﺘﺎن ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ﻣﺘﻌﺼﺐ و ھﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺎن را ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و ﺻﺪاﻗﺖ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﺠﺎد ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎرزات آنھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و اﯾﺠﺎد ﺷﮏ در ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻣﺪح ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه:

ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را از رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ .و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺰد زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ آﻣﺪ و از او ﺳﺆال ﮐﺮد ،زﯾﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﻧﺰد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮو ،ﭼﻮن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻓﻼﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ و ذﮐﺮ
ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﻢ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺸﻐﻮل آن ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .زﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ و رﻓﺘﯿﻢ دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای دﻋﺎی ﻣﺎ
آﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ رﻓﯿﻘﺎن
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻦ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و از ﺗﻮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ از ﯾﺎدم ﻧﺮود .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
آﻣﯿﻦ .زﯾﺪ و رﻓﯿﻘﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ از ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻏﻼم دوﺳﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻤﺮ ھﻢ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﺮاه رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻣﯽﺑﻮدم ﺣﺪﯾﺴﺶ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدم و اﺑﯽ اﺑﻦ
ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺟﺮأت آن را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺆالھﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﭙﺮﺳﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮان آن را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ را
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ﺣﺪود  ۸۰۰ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﻋﻠﻢ از او رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ در ھﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺖ:
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص اﺳﺖ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ )ﺑﺮادر ﺣﺴﻦ
ﺑﺼﺮی( ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدی ﻧﺒﻮد از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﮐﻢ
ﮔﻔﺘﻪ :از ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﻮد و از ھﻤﻪ اﺻﺤﺎب اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻼزم رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻮد ،ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﺮاه او و دﺳﺘﺶ ﺑﺎ دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ،ھﺮ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪﯾﺜﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ ﭘﺲ
ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن اﯾﺸﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﺑﻦ ﻣﺠﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد ـ ﺑﻌﺪ از آوردن
داﺳﺘﺎن ﻟﺒﺎس( ـ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻋﺼﺮ
ﺧﻮدش ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ آنھﺎ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ. :
اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺑﻮﺑﮑﺮ ،ﻋﻤﺮ ،ﻓﻀﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ،و ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ،
و ﺻﺤﺎﺑﻪی زﯾﺎدی ھﻢ از اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس و ﺟﺎﺑﺮ ،اﻧﺲ و اﺛﻠﻪ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ.
و از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه داﻣﺎد او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ،
ﻋﺮوه ﺑﻦ زﺑﯿﺮ و ﻗﺒﯿﺼﻪ ﺑﻦ ذؤﯾﺐ ،ﺳﻠﻤﺎن اﻏﺰ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﯿﺎر ،ﻋﺪاک ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﺳﺎﻟﻢ
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ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ و ﺣﻤﯿﺪ ﭘﺴﺮان ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ
و ﻋﻄﺎء ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﺎح ،ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﺳﯿﺎر و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
 ۸۰۰ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .در واﻗﻊ رواﯾﺖ  ۸۰۰ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
و اﻃﻤﯿﻨﺎن آنھﺎ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ۸۰۰ ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
 ۸۰۰رد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺣﺴﺪ و دﺷﻤﻨﯽ و ﺗﻌﺼﺐ دلھﺎی آنھﺎ را ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری و ﻓﻮت اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه:

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه وارد ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درد و رﻧﺞ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺖ .او را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪم و
ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺷﻔﺎ ﺑﺪه ،او ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﯾﻦ درد را ﺑﺮﻧﮕﺮدان ـ دو دﻓﻌﻪ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ـ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮی ﺑﻤﯿﺮ ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﻧﻔﺲ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه در دﺳﺖ اوﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی از ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮی ﺑﮕﺬرد آرزو
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﮫﺮان از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮگ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻧﺴﺎزﯾﺪ و آﺗﺸﺪان را دﻧﺒﺎل ﻣﻦ
ﻧﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﻣﺎم ﺑﻐﻮی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮگ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .از او
ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد :از ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺷﻪ و ﺳﺨﺘﯽ راه ﻧﺠﺎت ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﺮوان در ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در آن ﻓﻮت ﮐﺮد ﺑﺮ او وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺷﻔﺎﯾﺖ
ﺑﺪھﺪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم ﺗﻮ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮا دوﺳﺖ
ﺑﺪار ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮوان ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ھﻨﻮز ﺑﻪ وﺳﻂ ﺑﺎزار ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﻮت ﻧﻤﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۷ﯾﺎ
 ۵۸ﯾﺎ  ۵۹ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮد و ﻋﻤﺮ اﯾﺸﺎن  ۷۸و ﯾﺎ  ۷۹ﺳﺎل ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ
ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ده ھﺰار درھﻢ را ﺑﻪ ورﺛﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻮن اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻨﺰل ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن از او راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺧﺪا
ﭘﺎداش ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪھﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم در ﻣﻮرد اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه:

آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ھﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ راﺳﺖ و ﺻﺎدق اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪه
اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺠﺪاﻻﺳﻼم
اﯾﻦ ﭼﮫﺮه را ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .در اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ »اﻟﺤﺪﯾﺚ« ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺎﯾﺸﻪ آن را رد و ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺐ و اﺻﻞ
او و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم آوردﻧﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺰاح ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )وھﺪﻓﺶ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ( و ﺣﻖ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ
ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮام و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن
ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺪح آنھﺎ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن و اﻗﺮار آنھﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ و ﺻﺪاﻗﺖ او
را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ از ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط دارد .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی از آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺋﻪ ادب اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻨﻪ در آن ﭘﻨﮫﺎن و
ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﻟﺪزﯾﮫﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن دارد .دﺳﯿﺴﻪھﺎی
اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در اﻣﻮر زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را رد و
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۲اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ در رواﯾﺖ آن ﺑﺮ ذھﻨﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
 -۳اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﻨﮫﺎ آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ از
ﻏﯿﺮ او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد را ھﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
 -۴ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ زﯾﺎد اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﺪاﻗﺖ وی ﺷﮏ دارﻧﺪ.
 -۵ﺣﻨﻔﯿﮫﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻌﺎرض ﻗﯿﺎس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ او
ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۶ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﺜﺮت ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ داﻧﺴﺘﻪ و
ﺣﺪﯾﺚھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﻌﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎرش ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت و ﻏﻠﻂ اﻧﺪازیھﺎﯾﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮدهی اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪھﺎ و ﺗﻮﻃﺌﻪی ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدی ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ھﺠﻮم آورده ،ﭘﺎره و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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۱ـ رد ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﺮ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه:

ﻣﺆﻟﻒ ھﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ) :(١
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ
ﭼﻨﺪ ﭼﻮب ﺧﺸﮏ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺿﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﺷﺪه:
ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻗﺒﻞ از داﺧﻞ ﮐﺮدن دﺳﺖھﺎ در ﻇﺮف
آب ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﭼﻮن ھﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ِﻧﻤﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﮐﺠﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﮫﺮاس ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ )ﺳﻨﮕﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﻮدی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺮ از آب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آن وﺿﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ(.
ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ دو داﺳﺘﺎن در ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ
از ﮐﺘﺎب ﺷﺮح »ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ۱۷۸/۲ :ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ دو واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ رخ داده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺗﻔﺎوت در اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﺟﺘﮫﺎد و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺜﯽ از
ﻓﺮدی و ﺗﺬﮐﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن و ﯾﺎ
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻓﺮدی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺄت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم آن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪھﺎ ﮐﻪ
در ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺑﺎﻗﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد و ﻓﮫﻢ اﯾﻦ
ً
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺪون اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮای
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﻋﺘﺮاف آنھﺎ در ﻣﻮرد
ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺻﺤﺎﺑﻪ روی داده اﺳﺖ .و اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ در
ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ.
 -۱اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ اول »ﻣﻦ ﺣـﻤﻞ ﺟﻨﺎزة ﻓﻠﻴﺘﻮﺻﺄ« و رد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﭼﻨﺪ
ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
 -١ص .۲۶۵
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اول :در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﺛﺮی از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺺ ﻧﺪﯾﺪهام و ﻧﻪ در
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ و اﺧﺘﻼﻓﯽ و در ﻣﻮرد اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻈﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را رد
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪهام .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از آن ﺣﺪﯾﺚ و واﻗﻌﻪ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﻮد
در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .آری ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء اﺻﻮل ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب
»ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ـ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ در آوردن و ذﮐﺮ ﮐﺮدن
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺗﺨﺼﺺ آنھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﮐﺘﺎبھﺎی ﻋﻠﻤﺎء اﺻﻮل در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺎھﯽ ﺷﺐ ھﯿﺰم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ)  (١و ﯾﺎ ھﺪف ﺧﺎﺻﯽ دارد.
دوم :آﻧﭽﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻔﺎوت دارد.
ُ ُ
در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮﻋﯽ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖِ » :ﻣ ْﻦ ﻏﺴ ِﻠﻪ اﻟﻐﺴﻞ،
َ
ُ
الﻮﺿﻮء« .ﯾﻌﻨﯽ »در ﺷﺴﺘﻦ ﻣﯿﺖ ﻏﺴﻞ و در ﺣﻤﻞ آن وﺿﻮ ﻻزم اﺳﺖ« .ﭘﺲ
وﻣﻦ ﻤﺣْﻠﻪ
ﺗﺮﻣﺬی ﻓﺮﻣﻮده :در اﯾﻦ ﺑﺎب از ﻋﻠﯽ و ﻋﺎﯾﺸﻪ ھﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺑﻮﻋﯿﺴﯽ )ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺮﻣﺬی( ﻓﺮﻣﻮده ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮﻗﻮف ھﻢ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اھﻞ ﻋﻠﻢ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯽآورد اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﯾﺎران اھﻞ ﻋﻠﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻮ
ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻓﺮﻣﻮده :ﻏﺴﻞ ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را واﺟﺐ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻣﻮده :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ وﺿﻮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ و اﻟﺤﺎق ﻓﺮﻣﻮده :وﺿﻮ
ﻻزم اﺳﺖ و از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرک رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ ﻏﺴﻞ و
وﺿﻮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ آن ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻢ آن را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻮﻗﻮف رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ رد اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد ﭼﻮن اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در
 -١در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﮫﻮده ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب روی داده اﺳﺖ .در واﻗﻊ اھﻞ ﻋﻠﻢ در آن اﺧﺘﻼف ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ و
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮﻟﻒ »ﻓﺠﺮ اﻟﺴﻼم« ﺑﻪ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ در
ﺑﯿﻦ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺜﯽ را در ﻏﺴﻞ ﻣﯿﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﻘﻞ آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻏﯿﺮ از او ھﻢ ﺑﺎ او در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﺮﯾﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺳﻮم :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن رد اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺻﺤﺖ دارد ،اﯾﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﻃﻌﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺧﺘﻼف در ﻓﮫﻢ و ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺚ وﺿﻮ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
وﺟﻮب از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ﻣﺎ
وﺿﻮ ﻻزم .ﭘﺲ ﮐﻠﻤﻪی »ﻻ ﯾﻠﺰﻣﻨﺎ« ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه آن را
اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪای ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻓﻘﯿﻪ
و ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در اﺧﺘﻼف آنھﺎ در اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﻓﻘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ْ ََْ َ َ َ ُ ُ
� ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣﻨَﺎ ِﻣ ِﻪ ...اﻟﺦ«.
 -۲و اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ دوم» :ﻣﻰﺘ اﺳتﻴﻘﻆ أﺣﺪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻤﺎح ﺑﺴﺘﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺟﺎﺑﺮ و ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه.
و اﻣﺎ رد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺎذا ﺻﻨﻊ ﺑﺎﻟﻤﮫﺮاس؟ اﯾﻦ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺣﺎﻓﻆ واﻟﯽ ﻋﺮاﻗﯽ در ﮐﺘﺎب
»ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﯾﺐ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ از اﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از
ً
اﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺎرت اﻟﻌﺮاﻗﯽ :و ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻓﻲ وﺿﻮﺋﻪ«» ،ﻓﻲ اﻧﺎﺋﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ و در رواﯾﺘﯽ »ﻓﻲ اﻟﺪﻧﺎء«
آﻣﺪه اﺳﺖ .و اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻧﮫﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺮﻓﮫﺎﺳﺖ و آﺑﮕﯿﺮ و ﺣﻮضھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮو ﺑﺮدن دﺳﺖ ﮐﺜﯿﻒ آن را ﮐﺜﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﮫﺮاس ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮد :از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم »رواه اﻟﺒﯿﮫﻘﯽ« .اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ او دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎورد،
ً
]ﺑﻠﮑﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺮو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ[ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی از اﺻﺤﺎب دﯾﮕﺮ ھﻢ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮب رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﻮض ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ]ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد[؟ .اﺑﻦ
ﻋﻤﺮب اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﺑﺪ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﯿﺮو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد) .(١
و اﯾﻦ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ آن را از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻢ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رواﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ ﺑﻮد ﻧﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺎﺋﺸﻪ .و او ﺟﺰو ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و از اﺻﺤﺎب
ً
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ ،و اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺎرت اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻦ را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ :ﺗﺎﺑﻌﯽ و از اﺻﺤﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او و اﺑﻮھﺮﯾﺮه
داﺳﺘﺎﻧﯽ روی داد و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه او را در ﺷﻤﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ آورده و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﮐﻨﯿﺮ از
اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﯿﻒ ﻧﻀﻊ ﺑﺎﻟﻤﮫﺮاس؟ و
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و از اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ َ ُ ُ َّ
َ َ َ َ َ ُ ُ
� ْﻢ ِﻣ ْﻦ اﻨﻟَّ ْﻮمِ  ...اﻟﺦ« .ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ:
ا� ص إِذا ﻗﺎم أﺣﺪ
»ﻗﺎل رﺳﻮل ِ
اﮔﺮﻣﺎﻣﮫﺮاس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ اﻋﻤﺶ از اﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﻣﮫﺮاس ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ رد ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺮ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻓﮫﻢ
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖھﺎ را ﻗﺒﻞ از داﺧﻞ ﮐﺮدن در ﻇﺮف آب واﺟﺐ
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و داود و ﻃﺒﺮی ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﮫﻮر اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ
وﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن رد
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه آن را ﺑﻪ »ﺷﺮح ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﺴﻠﻢ« اﺳﺖ و ﺷﺎرح آن
ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﺴﻠﻢ« ﺗﺬﮐﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ از ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
اﺻﻞ ﻋﺒﺎرت ﺷﺎرح اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺘﯿﺴﯿﺮ« ﮔﻔﺘﻪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺣﻀﺮت
 -١اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺮ اﺻﺤﺎب از اﺟﺘﮫﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺺ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮدن او اﺧﺘﻼف ھﺴﺖ .ﭘﺲ ﻋﺒﺎرت »اﻟﯿﺘﯿﺮ« ﮐﻪ ﺷﺎرح ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮده از »اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ« اﺑﻦ اﻣﯿﺮ اﻟﺤﺠﺎج ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد
ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ »اﻟﺤﺎﻓﻆ« در ھﯿﭽﯿﮏ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ
َ َ َ ُ ُ َّ
ا� ص إ َذا ﻗَ َ
ﺎم
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻗﺎل رﺳﻮل ِ
ِ
َ َ ُ ُ
� ْﻢ ...اﻟﺦ« ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﻣﮫﺮاس ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
أﺣﺪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم و اﺑﻦ ﻣﻨﺪه ﻗﯿﻦ اﻻﺷﺠﻌﯽ
را در ﺻﻒ اﺻﺤﺎب آورده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎم او در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه )ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ( آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﻮدن ﻗﯿﻦ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ)  (١اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم در
دو ﻧﮑﺘﻪ از اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﺣﻖ دور اﻓﺘﺎده اﺳﺖ:
 -۱آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ و ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ »ﺷﺎرح اﻟﻤﺴﻠﻢ« ﻧﺴﺒﺖ داده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﻤﺴﻠﻢ« آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۲ﺧﻮد را از ﺗﺬﮐﺮ ﺷﺎرح ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺼﻨﻒ و از ﺗﺼﺤﯿﺢ واﻗﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او در اﺛﺒﺎت
ً
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﺣﺮﯾﺺ و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ .و در آن راه ﭼﻘﺪر اﺷﺘﺒﺎه و ﺣﻖ ﮐﺸﯽ را ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟ و ﺧﺪا ﺗﻌﺼﺐ و ھﻮس را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
۲ـ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ:

اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ذھﻦ)  (٢و ذﮐﺎوﺗﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ او اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ روش
ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﻋﺎص اﯾﺸﺎن ﺟﺰوهای داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را در آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
 -١اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .۲۰۰/۲
 -٢ص .۲۶۸
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ اﻃﻼع دارﻧﺪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)  :(١و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن اول ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﯾﻊ و ﻣﺸﮫﻮد
ﻧﺒﻮد ،و ﻓﻘﻂ ﺷﻔﺎھﯽ و ﯾﺎ از ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن اول ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ از ﺻﺤﺎﺑﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺟﺰوهی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎص.
ﭘﺲ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟ ﻓﺎﯾﺪه آن ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﮫﻮد اﺳﺖ .و ﻓﺎﯾﺪه و
ّ
ﺳﺮی در آن ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن
وارد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد
ذھﻨﺶ آن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ذھﻦ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﮔﺎھﯽ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪ و
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ در درون ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﺸﺎن ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
آری ،ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم اﯾﻦ ھﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ھﺪف ﻧﻤﯽﺑﻮد
ً
ﻋﻤﺪا از ﻣﺪح ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ و ﺻﺪاﻗﺖ و دﯾﻦ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او
ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد و ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء و داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﻨﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را در
ﺣﻔﻆ و رواﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺣﺪود
 ۸۰۰ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﻋﻠﻢ از اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻃﻌﻨﻪ را
وارد ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮد ﺻﺎدق و ﺣﺎﻓﻆ و ﺛﺎﺑﺖ در ﺣﻔﻆ ﮐﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ و
اﺳﺘﻮاری وی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ھﻢ از روی ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ وﺛﺎﻗﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن
او ﺿﺮری وارد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﺣﺎﻓﻆ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
راوی ﺛﺎﺑﺖ و ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از روی ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدھﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎء
اﺻﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ از ﺣﻔﻆ و دﯾﮕﺮی از روی
ﻧﻮﺷﺘﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از ﺣﻔﻆ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ .آﻣﺪی در
ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﮑﺎم«)  (٢ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ از اﯾﻦ
ﻗﺮار اﺳﺖ:
 -١ص .۲۷۲
.۳۳۴/۴ -٢
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اول :رواﯾﺖ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺳﻤﺎع« ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻒ و اﺷﺘﺒﺎه ]ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ[ در آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ) .(١
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﺗﻨﮫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪی اﻧﺴﺎن را
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ« ﮐﻪ آن را ﺑﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﭼﻮن ﺗﻨﺒﻞ و ﺳﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ـ و ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده:
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪودی
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﭼﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎز از اوزﻋﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺰ ﺷﺮﯾﻔﯽ
اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از زﺑﺎن ﻣﺮدان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺘﺎب ﮔﺮدد
ﻧﻮر و ﺻﻔﺎی آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﯿﺮاھﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺷﻌﺒﯽ و اﯾﻦ
ﺷﮫﺎب و ﻧﺨﻌﯽ و ﻗﺘﺎده و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه و ﻃﺒﯿﻌﺖ آنھﺎ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﻄﺮت آنھﺎ
ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪن اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ
از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ھﺮﮔﺎه از ﺑﻘﯿﻊ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮدم،
ﮔﻮشھﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ھﯿﭻ ﮐﻼم زﺷﺖ و رﮐﯿﮑﯽ ﻧﺸﻨﻮم ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ھﺮﭼﻪ را ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺷﻌﺒﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺟﻤﺎﻋﺖ،
ﻋﺮب ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻣﻮرد ﻋﺮب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﯽﺳﻮاد ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮب در ﺣﻔﻆ ،ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺼﯿﺪهای را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد و در رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺼﯿﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ رﺑﯿﻌﻪ »اﻣﻦ آل ﻧﻌﻢ اﻧﺖ ﻋﺎد ﻓﻤﺒﻜﺮ« را

ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی ادﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
۳ـ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻫﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد:

 -١ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﮔﺮاﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ و اﺑﺰار
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻣﺮدم ﺑﻮد ،ﻣﺘﺮﺟﻢ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺑﻮھﺮﯾﺮه در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ از
ً
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮده ﻣﺜﻼ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺐ وارد ﺻﺒﺢ ﺷﻮد روزه او درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ُﺟ ُﻨﺐ
ـ اﻣﺎ ﺑﺪون اﺣﺘﻼم ـ وارد ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﺮد و روزه را اداﻣﻪ ﻣﯽداد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ از ﻣﻦ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ
و ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﻨﯿﺪهاﻣﺎم زھﺮی ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﻀﺎ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺷﻨﯿﺪهام) .(١
اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ از دو ﺟﮫﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ:
اول :رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮان و اﺳﻨﺎد آن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻣﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ھﻢ از ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﻧﺲ و ﺑﺮاء و اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪھﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﺰد آنھﺎ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮد و
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ را در ﮐﺎر آﻧﺎن ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮده
َ َّ
َّ
اﺳﺖ» :إ َّ� َﻤﺎ ِّ
الﺮ َ�ﺎ ِﻲﻓ اﻟن ِﺴيﺌَ ِﺔ« رﺑﺎ و ﺳﻮد ﻓﻘﻂ در ﻗﺮض ھﺴﺖ و ﺑﺎز رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ »أن
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َْ َ ََ
َ
اﻨﻟَّ َّ
ﻲﺒ ص ل ْﻢ ﻳَ َﺰل ﻳُﻠ ِّﻲﺒ ﺣ َّﻰﺘ َر َ� ﻤﺟ َﺮة اﻟﻌﻘﺒَ ِﺔ« »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎرھﯽ ﺟﻤﺮه ﻋﻘﺒﻪ ﻟﺒﯿﮏ
ِ
ﻣﯽﮔﻔﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن( آن »ﯾﺘﻨﺎﻗﻠﻮﻧﻪ« ﺑﺎﺷﺪ« ـ ﯾﻌﻨﯽ از زﺑﺎن ﻣﺮدان آن را
ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ اول ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ار اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪهام و در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ دوم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮادرم ﻓﻀﻞ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎزه ﻓﻠﻪ ﻗﯿﺮاط« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط ﺑﻪ
ً
او اﺣﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ( و ﺑﻌﺪا اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻗﻮل اﻧﺲ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﻧﭽﻪ از رﺳﻮل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم آن را از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮاء ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ :ﻣﻦ

 -١ص .۲۶۹
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ھﻤﻪی اﺣﺎدﯾﺚ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺮاﻧﯿﺪن ﺷﺘﺮھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن
اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ و ﺣﮑﻢ آن ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ
ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺗﺎﺑﻌﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﻣﺮدودی اﺳﺖ و اﺟﻤﺎع اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ و اﺻﻮل ﺑﺮﺧﻼف آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺻﻼح در »اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﻪ »ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺸﮫﻮر
اﺳﺖ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﯾﮕﺮان از ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب از رﺳﻮل ﺧﺪاص ﺟﺰو
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎم ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآورﯾﻢ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﺣﮑﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺻﻮل و ﻣﺴﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ در
ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ)  .(١و در ﺷﺮح
ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاب اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﻒ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده
»در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ اﺻﻮل در
ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .اﺑﻮاﻟﺤﺎق اﺳﻔﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ
ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ ﻋﺎﻣﻪ اھﻞ اﺻﻮل ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ً
ﻗﻄﻌﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻧﻮری ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد ﺣﺠﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺮﺳﻞ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ دادن از
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﻧﺠﺎم داده و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ـ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺳﻼم آوردن و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آنھﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻣﮫﻮر اﺻﺤﺎب
ﻣﺎ و ﺟﻤﮫﻮر اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ آن ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺳﯿﻠﯽ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺪﺛﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮطھﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را در
ردﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ آوردهاﻧﺪ و در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ھﺴﺖ ﮐﻪ
از ﺷﻤﺎرش ﺧﺎرج اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ
ﻣﺮﺳﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺳﻞ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ را دارد .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
 -١ص .۲۶
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت
از ﻋﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ھﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﻣﺎم ﻧﻮری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﭽﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ
اول اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آن درﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﻮن رواﯾﺖ آنھﺎ از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﮐﻢ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ
اﺳﺖ .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻤﯽ از ﮐﺴﯽ ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻢ ﻋﺎدل ھﺴﺘﻨﺪ)  .(١اﯾﻦ ﺑﯿﺎن و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻋﻠﻤﺎء در ﻣﻮرد
ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦھﺎ ھﻢ ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﺣﻀﺮت اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻪ
ﻣﺆﻟﻒ ھﺠﺮاﻻﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻃﻌﻨﻪ وارد ﮐﻨﺪ ،ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
دوم :ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮای ﺷﺎھﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آورده در ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ:
اول :ﮐﺘﺎبھﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﻧﮑﺎر ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﻗﻀﯿﻪ را ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮا ﺷﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺻﺒﺢ
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺘﻮی دادﻧﺪ ﮐﻪ روزهاش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ ھﻢ در
ﻣﻮرد ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮی ﺷﺪ ھﺮ دوی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن روزه ﻓﺘﻮی دادﻧﺪ و
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﺖ وارد روز ﻣﯽﺷﺪ و روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻓﺘﻮای ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ داﻧﺎﺗﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،واﻗﻌﻪی ﻓﺘﻮا اﺳﺖ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن داﻧﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺘﻮی داده اﺳﺖ و در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اﻧﮑﺎر و ﯾﺎ رد
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻨﮏ ﻧﺺ ﻣﺴﻠﻢ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ :ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﺖ وارد ﺻﺒﺢ ﮔﺮدد روزه ﻧﮕﯿﺮد .اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث
)ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪرم( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رﻓﺖ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻢ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﺆال ﮐﺮد .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ھﺮدو ﻧﻔﺮ آنھﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص درﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺪون
اﺣﺘﻼم وارد روز ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و روزه را ھﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻢ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮوان
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آن ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮای ﻣﺮوان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ
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ﺑﯿﺎﯾﻢ ]و از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﭙﺮﺳﻢ[ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رﻓﺘﻢ و او ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪی ﻣﺎ ﻧﺰد اﺑﻮھﺮﯾﺮه رﻓﺘﯿﻢ ـ و اﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث در ﺗﻤﺎم
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ـ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮد:
آﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :اﯾﺸﺎن از ﻣﻦ
داﻧﺎﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ داد و
ﮔﻔﺖ :آن را از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺷﻨﯿﺪهام و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺸﻨﯿﺪهام .اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺲ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .و اﯾﻦ ﻧﺺ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رد و اﻧﮑﺎری از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه روی ﻧﺪاده اﺳﺖ .و ﺷﺎرح
ّ
»ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺼﻨﻒ ﮐﻪ از »ﺳﻔﺮ اﻟﺴﻌﺎدة« اﺳﺖ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده
ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ رد ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮده :و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن رد
ﻧﻤﻮده ،درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ردی از ﻋﺎﺋﺸﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ اﯾﺸﺎن ﮐﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ«) .(١
اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان ﺳﭙﺲ از ﮐﺎر ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم« ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻦ ﭼﻮن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎرح ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده و اﻧﮑﺎر و رد ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﻧﮑﺎر و رد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺷﺎرح ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ـ ﺧﯿﺎﻧﺖ در رواﯾﺖ ـ در ﺟﺎھﺎی زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﻨﻒ روی داده اﺳﺖ و اﯾﻦ
اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻮارا ﺑﺎد!
دوم :اﮔﺮ ھﻢ اﻧﮑﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻼف آن را
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری و دﯾﮕﺮان ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ)  .(٢و ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﯾﮏ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﯽ و
 -١ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت .۱۷۵/۲
 -٢و در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻟﺒﺪر اﻟﺰر ﮐﺸﯽ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد »اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻣﺎ اﺳﺘﺪرﮐﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ« و
در ﺣﺪود  ۲۰۰ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در دﻣﺸﻖ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﺘﺎذ ﺳﻌﯿﺪ اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ.

٣٨٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
» َﻣ ْﻦ َﻛﺘَﻢ ﻋﻠﻤﺎ ً اﺠﻟ َ َﻤ ُﻪ ُ
اﷲ ِﺑ ِﻠﺠﺎمٍ ِﻣﻦ ﻧﺎر« ـ » ١ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
ِ
ﺑﻪ ﻟﮕﺎﻣﯽ از آﺗﺶ ،اﻓﺴﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﺳﻮم :اﮐﺜﺮ رواﯾﺎت ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﺰو اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻓﺘﻮای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،واﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت آن را ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع
ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﻓﻀﻞ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ.
در رواﯾﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮده :ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ از ﻓﻀﻞ و اﺳﺎﻣﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎن ﻓﻘﻂ اﺳﺎﻣﻪ را ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای راوﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر رخ ﻣﯽدھﺪ.
ﭼﮫﺎرم :ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﺮﻣﻮده :اﺑﻮھﺮﯾﺮه از اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ رواﯾﺖ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﺎﺋﺸﻪ و ام ﺳﻠﻤﻪ( ﺑﺮواﯾﺖ دﯾﮕﺮان از ﺟﮫﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺟﻮاز
روزهی ﺟﻨﺐ و وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮان زﯾﺮا وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎب در ﺳﻨﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ از روزهی ﻧﮫﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﺎﺳﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ـ
و اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ـ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل و ﻧﻈﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺧﻼف ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه و اﺟﻤﺎع
ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﻮری ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ) .(٢
آری ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﺪون
ھﻮس و ﻏﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﺪ.
۴ـ ﻧﻘﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی زﯾﺎد اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه:

ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻌﻀﯽ ارز ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را در ﻣﻮرد رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
زﯾﺎد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﺪ و در ﻣﻮرد او ﺷﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در
ﺻﺤﯿﺤﺶ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
۳ـ اﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮ داود و اﻟﺘﺮﻣﺬی و ﻏﯿﺮ ھﻤﺎ.
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری .۱۱۸/۴
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اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ و ﺧﺪا وﻋﺪه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داده ـ
]اﻣﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ[ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدی ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ھﺮ وﻋﺪه ،ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم .و ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در ﺑﺎزار ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻧﺼﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرھﺎی
ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﺎز در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی در ﺻﺤﯿﺢ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﮐﻨﻮن دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﭼﻮن ﺑﺮادران اﻧﺼﺎری ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر در زﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ
در ﺑﺎزار ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺮی ھﺮ وﻋﺪه ھﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻮدم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻏﺎﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺿﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدم و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدم) .(١
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ« اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ادب و
اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ً
ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮا ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آ ﮔﺎھﯽ او از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد در
ً
درون ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺷﮏ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﺣﺘﯽ
ﮔﺮوھﯽ ،ﺷﮏ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻠﺪ
زﯾﮫﺮ آن دو ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آنھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ() .(٢
آری ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﻃﻌﻨﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻓﺮق
ً
ﮐﻮﭼﮑﯽ ھﺴﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از رواﯾﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺷﮏ داده اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ( اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم ﺷﮏ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ
داده اﺳﺖ ...و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻌﻨﻪی ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ از ﻃﻌﻨﻪی آﺷﮑﺎر ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﮫﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﺮ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺆﻟﻒ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎ آن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده ﺳﺒﺐ ﻃﻌﻨﻪ و ﯾﺎ ﺷﮏ در ﺻﺪاﻗﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺟﺰء ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﻮده
 -١ص .۲۶۹
 -٢داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ۴۰۸/۱ :در ﺗﺮﺟﻤﻪی اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه.

٣٨٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ رﻓﺘﻪ او ھﻢ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص
ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ آنھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ و اﻧﺲ و دﯾﮕﺮان ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن و ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺮﯾﺼﺘﺮ اﺳﺖ ـ او از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺒﻘﺖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎء راﺷﺪﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖ ﺧﻮد ،واﺟﺐ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﻪ اﻣﺘﺶ
اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺑﻼغ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺧﻮدش ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده و در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ آن دو آﯾﻪ در ﮐﺎﺗﺐ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﻮد ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺳﭙﺲ
آنھﺎ را ﺗﻼوت ﮐﺮد:
َ
ۡ
ۡ
ۡ
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َّ
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ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻋﺠﯿﺐ ـ ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ اﺳﻼم آورده ـ ﺗﻌﺠﺐ را در ذھﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ از
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪﯾﻨﻪ دور ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﻮد در
ذھﻦ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮏ و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﻠﮑﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ً
ﺗﻌﺠﺐ آنھﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ!
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ .و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻮھﺮﯾﺮه آرام و ﻣﻄﻤﻦ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ
ﻧﻘﺪ زﯾﺎد اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را در ﮐﺠﺎ ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم
ﮔﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺷﮏ در ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﻔﻆ او را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ؟ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺖ ﺳﺆاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺜﺮت رواﯾﺎت اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ،ﮔﺎھﯽ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺻﺪاﻗﺖ او.
ﺷﮏ ﻧﺪاری ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ ھﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
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ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ از او ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ راز و
ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺨﻨﺶ راﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﺑﻮھﺮﯾﺮه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺳﺒﺐ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از او ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﺸﺎن او را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﻔﻆ او ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ آﯾﺎ
در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهام و ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ
اﯾﺸﺎن در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﺰرگ اﻣﺖ رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س ﺑﺎ آن ﺷﺪت و
ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ـ از او ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪای ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهی ﯾﺎری ﺣﻘﯿﻘﺖ او را
از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ س ﺑﯿﺮون آورد ،ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب و
ﺟﻤﮫﻮر اﺻﺤﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن وﻓﺎت اﺑﻮھﺮﯾﺮه در زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ
دوری ﻧﺒﻮد و در آن وﻗﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺻﺤﺎب ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ و
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ در ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،در
ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ و ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﺴﺮ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻣﯽﺑﻮد ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎده روی و دروغ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد :اﯾﻦھﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
در ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮدش ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﻦ در ﻋﺒﺎرت ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ آنھﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﻓﻘﮫﺎء ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎ از ﻣﺸﺎھﯿﺮ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و زﯾﺎد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ
ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟« ﺣﺎل اﮔﺮ اﺻﺤﺎب از ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در رد آنھﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادران
ﻣﮫﺎﺟﺮ و ﺑﺮادران اﻧﺼﺎر ﻣﻦ« .ﭘﺲ اﮔﺮ ان اﻧﺘﻘﺎد ز اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدﯾﺪ و ﯾﺎ در آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری آﻣﺪه
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ
در ﺣﺪﯾﺚ و در ﻧﺰد ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮدم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ از
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺎﺑﻢ در »اﻻﺻﺎﺑﻪ« اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﯾﺎﻓﺘﻢ :اﺑﻦ ﺳﻌﺪ از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ رﺑﺎح رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ـ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺴﻦ را ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮوان ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در
ﮐﺎری دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ـ اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از
ﻣﺮوان اﻣﯿﺮ ﺑﻮد ـ و ﻣﻨﻈﻮرت از اﯾﻦ ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺮوان
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚھﺎی زﯾﺎدی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
و ﻣﺮوان ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ذر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن
ﺻﺤﺎﺑﻪ روی داده اﺳﺖ و ﻣﺮوان آن را در وﻗﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯿﺪھﺪ و اﮔﺮ اﺻﺤﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚھﺎی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ ،در اﺑﻼغ
ﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺷﮏ را در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﺧﻮدش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ و در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ رواﯾﺖ
دﯾﮕﺮی را از ﻏﯿﺮ او ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ـ ﭼﯿﺰی در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻘﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از اﺻﺤﺎب و ﯾﺎ از ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﻮد
ﺗﺎرﯾﺦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ رد ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم و اﺳﺘﺎد ﻣﺴﺘﺸﺮق او و ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ را دراﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮدی از
ﻣﺸﺎھﯿﺮ اﺻﺤﺎب اﯾﻦ ﻗﻮل را ﮔﻔﺘﻪ و ﯾﺎ اﺻﺤﺎب اﺑﻮھﺮﯾﺮه از رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻘﯿﻪ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدن او ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮان را از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﺶ
ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮن ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﻃﻊ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪی اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎد
اﯾﺸﺎن در ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻏﯿﺮه آنھﺎ ھﻢ ﮔﺎھﯽ وﻗﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻏﺮﯾﺐ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﻣﻞ آن را از اﯾﺸﺎن
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ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ آ ﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
َ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه روزی ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَ » :ﻣﻦ �ﺒَ َﻊ
ََ ًَ ََُ
ٌ ) (١
ﻗ�اط« »ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط اﺣﺴﺎن ﺑﻪ او
ﺎزة ﻓﻠﻪ
ﺟﻨ
ﻣﯽرﺳﺪ« .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ آن را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ)  :(٢اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻣﺎ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را در آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﺮد اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻗﯿﺮاطھﺎی زﯾﺎدی را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ ﺳﭙﺲ در روز ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
رواﯾﺖ ﮐﺮد و آن رت ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﻨﯿﺪهام ...و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﻮدهاﯾﺪ و از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ او داﻧﺎﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺪود ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ
اﺻﺤﺎب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ از رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺸﺎن آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و در آن ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اول رواﯾﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آن روز داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری آن را در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮدش و ﺑﯿﮫﻘﯽ در »اﻟﻤﺪﺣﻞ« آورده اﺳﺖ.
۵ـ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮔﺎھﯽ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و
آن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﯿﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ » ﱠ
اﻟﻤﺼﺮاة«)  (٣اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﯿﺖ
َ َ َََْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ََُ َْ
َ َ ُ ُّ
�
ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﺗﺮﺼوا ِ
اﻹ ِﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ� ،ﻤ ِﻦ ا�ﺘﺎ�ﻬﺎ �ﻌﺪ ذلِﻚ �ﻬﻮ ِﺨﺑ ِ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ﻜ َﻬﺎ َو� ْن َﺳ َ َّ َ َ ً ْ َ ْ
ﺨ َﻄﻬﺎ َردﻫﺎ َوﺻﺎﺎﻋ ِﻣﻦ �ﻤ ٍﺮ« :ﯾﻌﻨﯽ
اﻨﻟ ِﻈﺮ� ِﻦ �ﻌﺪ أن �ﻠﺒﻬﺎ ،ﻓ ِﺈن ر ِﺿﻴﻬﺎ أمﺴ
ِ
ِ

»ﭘﺴﺘﺎن ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ را ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از
دوﺷﯿﺪن آن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ـ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ـ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ آن راﺿﯽ ﻧﺒﻮد ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ـ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺘﺮ دوﺷﯿﺪه ـ ﺑﻪ
 -١ﻗﯿﺮاط :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮐﻮه ﺑﺰرگ از اﺣﺴﺎن )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
 -٢ﺑﺤﺚ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۳۸ﮔﺬﺷﺖ.
 -٣ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺷﯿﺮ او را ﻧﻤﯽدوﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ در ﭘﺴﺘﺎنھﺎﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮی ﮔﻤﺎن
ﮐﻨﺪ ھﺮ روز آن ﻣﻘﺪار ﺷﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.«..
ً
ﺣﻨﻔﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ .ﭼﻮن
دوﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ او و ھﻢ ﻗﯿﻤﺖ او ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﺻﺎع
ﺧﺮﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺪام از آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ)  .(١ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻤﺎنھﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
 -۱ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ،ﻗﯿﺎس رت ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -۲اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚھﺎی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﯿﺎس اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ً
ﻇﺎھﺮا اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -۳اﯾﺸﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻓﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﻒ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ اول :ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و دو
ﯾﺎرش و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ،
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ راوی آن ﻓﻘﯿﻪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺣﻤﺪ و ﺟﻤﮫﻮر اھﻞ اﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم و اﺑﻦ ﻟﺒﺎن و اﺑﻮ
ً
زﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﻨﻔﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ راوی ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ او ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺮ
ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ راوی ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎزھﻢ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﻣﮕﺮ
ً
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﺎسھﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎب رأی را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺮای آن ﺣﺪﯾﺚ » ُﻣ ﱠﺼﺎة« را ﻣﺜﺎل زدهاﻧﺪ و ﻣﺬھﺐ ﮐﻤﺎل ﺑﻦ ھﻤﺎم ھﻢ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ و آﻣﺪی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ :اﮔﺮ ﺛﺒﻮت ﻋﻠﺖ در ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ راﺟﺢ
ﺑﻮد ﻋﻠﺖ در ﻓﺮع ھﻤﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﻋﻠﺖ در اﺻﻞ ﺑﻮد ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺛﺒﻮت ﻋﻠﺖ در اﺻﻞ و ﻓﺮع و ﺛﺒﻮت ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﺒﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎء در ﻣﻮرد ﺗﻌﺎرض ﺣﺪﯾﺚ و ﻗﯿﺎس اﺳﺖ .و از آن
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﺣﻨﻔﯿﻪ و در رأس آنھﺎ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و دو رﻓﯿﻘﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ راوی ﻓﻘﯿﻪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ
ً
ً
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻗﻄﻌﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎء اﺻﻮل ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و در
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ً
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ داد.
واﻣﺎ دوم :اﻓﺮادی ھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ،
آن را ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم راوﯾﺎن ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
ﻓﻘﯿﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮏ ﻋﺒﺎرت »ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« و ﺷﺮح آن:
»ﻓﺨﺮ اﻻﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ :اﮔﺮ راوی از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺋﻤﻪ و »ﻋﺒﺎدﻟﻪ« و دﯾﮕﺮان،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و اﮔﺮ راوی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﻧﺲ ،ﺣﺪﯾﺚ او در زﻣﺎن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎس ﺗﺮک ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎب ﻧﻈﺮ و رأی را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﻤﺼﺮاة« ﭘﺲ اﺧﺘﺼﺎص
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻇﺎھﺮ ﮐﻼم ﻣﺆﻟﻒ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺳﻮم :آﻧﭽﻪ از ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎز ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن ﮐﺴﯽ از اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﯽ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم و دو رﻓﯿﻘﺶ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر
ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن را زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .ﮐﻤﺎل ﺑﻦ
ّ
ً
ھﻤﺎم ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از »ﻣﺴﻠ َﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :و
ّ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ« ﺷﺎرح »ﻣﺴﻠ َﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦ اﻣﯿﺮ اﻟﺤﺎج ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﭼﯿﺰی از اﺳﺒﺎب اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در زﻣﺎن اﺻﺤﺎب ھﻢ ﻓﺘﻮی داده اﺳﺖ
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در زﻣﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﮐﺴﯽ ﻓﺘﻮا ﻧﻤﯽداد .از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۸۰۰
ﻧﻔﺮ رأی ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ)  (١آری ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎرض ﺑﺮ ﻗﯿﺎس
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺨﺺ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﻋﺪهای
ّ
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺰد آنھﺎ و ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺰد ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،آن ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻌﺎرض ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه در ﺗﺮﺟﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺒﻮل
اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد آنھﺎ ﻣﻌﺎرض ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و
اﺟﻤﺎع اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ در ﺟﻮاب آن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را

 -١اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ  ۲۵۱/۲ـ«اﻟﻨﯿﺴﯿﺮ .۵۳/۳/
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری آنھﺎ را ﺑﻪ  ۶ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﮫﺤﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ و آن ھﻢ از ﺧﻮد اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل در ﺷﯿﻮه و روش ﺣﻨﻔﯿﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻃﻌﻨﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﻓﻘﻂ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و
ﺻﺪاﻗﺖ و اﻣﺎﻧﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا اﮔﺮ ﻓﺮدی از اھﻞ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی و
ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در آنھﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﻣﺆﻟﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ؟و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﮐﺠﺎ آورده اﺳﺖ؟ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺒﻠﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﺖ ﻓﮫﻢ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! ﺻﺎﺣﺐ
ّ
»ﻣﺴﻠ َﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﻓﺼﻠﯽ را در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﺮای راوی ﻻزم اﺳﺖ و ﯾﺎ آﻧﭽﻪ در راوی ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ذو ﺷﺮوط اﺗﺤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻨﻔﯿﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮه ﻗﯿﺎس،
رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،اﺟﺘﮫﺎد ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از »ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻨﻔﯽھﺎ«،
ّ
ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم و ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ او ھﺴﺘﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺷﺎرح »ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺘﮫﺪ را ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم و ﻣﻮاﻓﻘﺎن او ـ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﺼﺮاة« را ﻣﺜﺎل آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﺴﺘﻨﺪ ـ ﭼﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎرح ھﻢ ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ
روش ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ در آن ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮد ،ﭼﻮن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻓﻘﯿﻪ
ﺑﻮده و ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ در ﻓﻘﺎھﺖ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﺑﻮھﺮﯾﺮه در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﻌﺪ از
اﯾﺸﺎن ھﻢ ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺘﻮای او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮل و ﻓﺘﻮای اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻋﺪه زن ﺣﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ
) (١
ﺷﻮھﺮش ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺣﮑﻢ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ
ﻧﻤﻮده و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده .ﯾﺎ ﺳﻠﻤﺎن از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻃﻠﺐ ﻓﺘﻮی ﻣﯽﻧﻤﻮد،

 -١دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ از  ۴ﻣﺎه و  ۱۰روز و ﯾﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
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ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﺼﺮاة« در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﮫﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ) .(١
و اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﺎرح »اﻟﻤﺴﻠﻢ« اﺳﺖ ،ﮐﻪ از آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ
»ﻗﺎﻟﻮا« ﺑﻪ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم و ﻣﻮاﻓﻘﺎﻧﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﮐﻪ
از ﮐﻼم ﺷﺎرح ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺿﻤﯿﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻗﯿﺎس را ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﻮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه را
ھﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ از ﺷﺮح ﺷﺎرح و در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﻘﯿﻪ ﻧﺒﻮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭼﺸﻢ
ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻼم ﻣﺆﻟﻒ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد:
 -۱ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻼم ﻣﺼﻨﻒ و ﺷﺎرح »ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت« را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ و
در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺬاھﺐ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ را ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم و ﻣﻮاﻓﻘﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ
داده داﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت ﺷﺎرح را اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ورأی ﺣﻨﻔﯿﻪ اﺳﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮح ﺷﺎرح را ھﻢ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ را از ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﺪی و ﺗﺎره ﮐﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﮐﻪ
دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺷﮫﺮت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ً
 -۲و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﮫﻤﯿﺪه اﻣﺎ ﻋﻤﺪا اﻗﻮال و ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﺑﺎب ﻣﺬاھﺐ را ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ دﺳﯿﺴﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪای ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﺤﮑﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﻮءﻇﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﮫﻢ اﺳﺘﺎد ،ﺣﺴﻦ ﻇﻦ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد» .وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎ اﷲ«.
۶ـ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ از ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی زﯾﺎد اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه:

اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖھﺎی ﻓﺮاوان اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻌﻞ
ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ)  (٢ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺮ و ﻋﻠﯽ و ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و
ﺟﺎﺑﺮ و اﻧﺲ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ھﻢ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهی
آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪی آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ،
 -١ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت .۱۴۶ – ۱۴۵/۲
 -٢ص .۲۷۰
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

رواﯾﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ زﺑﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﻄﻤﻪای را ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪای در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪی اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ
ﺣﺎل اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده و راوﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻋﻠﯽ و ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﺳﺖ؟ در اﯾﻨﺠﺎ »داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ« ﻣﺎ را آ ﮔﺎه ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻠﺪزﯾﮫﺮ در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ در زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺗﻤﺎم رواﯾﺖھﺎی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﮏ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺼﻮر ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن وا ﻣﯽدارد ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚھﺎی اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮏ و ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ)  (١و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺤﺚ
ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﭘﺲ ﺑﺮ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﺎ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ دھﺪ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺨﺮاﻻﺳﻼم ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در
ﭘﯿﺮوی از ﻧﻘﺸﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻣﺨﻠﺺ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ روش ﻃﻌﻨﻪ
ً
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺮار داده؟ ﻣﺜﻼ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از رد
اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ رد ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺑﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻓﻘﻂ
ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدارد .ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﺘﯽ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ را ھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ ،ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه .و زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺶھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ،راوﯾﺎن را ﺑﺮ ان داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری از ﺟﻌﻞ در ﺻﺪر اول اﺳﻼم روی داده ،ﺑﺎزھﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺟﺰ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ .آری ﻣﺆﻟﻒ »ﻓﺠﺮاﻻﺳﻼم« ﺟﻤﻠﻪھﺎی زﺷﺘﯽ را ﺑﺎ روﺷﯽ
ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ او
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺜﯿﻔﯽ ﮐﻪ در ذھﻦ ﮔﻠﺪ زﯾﮫﺮ
ھﻮاﭘﺮﺳﺖ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﯿﺮه ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮع و
دﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﮕﮫﺪاری و ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -١داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ ن.ﺷﺘﻪی ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ،ج  ۱ص .۴۱۸
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و اﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ وﻻﺣﻘﯿﻦ او از ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪان
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ص د  ۴۷ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﺣﻀﻮر
ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ص از ھﻤﺴﺮ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اﺣﺘﺮام و ﻋﻈﻤﺘﺶ در ﻧﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از ھﺮ ﺳﻮی ﺑﻪ ﻃﺮف او ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و
ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﺎء ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﺠﺎع ،ﻣﺘﻘﯽ ،ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻢ و ﺣﺪﯾﺚ از او ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و از او داﻧﺶ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ  ۸۰۰ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪو ﻣﺎ در ﻣﻮرد
ھﯿﭽﯿﮏ از اﺻﺤﺎب ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه از او ﺣﺪﯾﺚ و ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎم
آنھﺎ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ وی اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ و  ۱۳ﻗﺮن از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک راﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ اﺧﺒﺎر اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﺻﺤﺎﺑﯽ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه وﻟﯽ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی او
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ اﻣﺎﻣﺎن و اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ او را
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و او در واﻗﻊ ﻓﺮدی اھﻞ اﻓﺘﺮاء و دروغ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎھﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﺧﻮار و ﭘﺴﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه

ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻃﻌﻨﻪھﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﺿﻮاء ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ« در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺳﺨﻦ درﺑﺎره او )اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه( ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
)اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه( ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻃﻌﻨﻪھﺎی اﺑﻮرﯾﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﻤﺮدن و ﺧﻮار ﻧﻤﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮدن او ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن اﺧﻼص در اﺳﻼم و ﻋﺪم
ﺻﺪق در ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ از رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺷﮑﻢ دوﺳﺘﯽ و دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ و اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دور ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از آنھﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ
اﺑﺎرﯾﺔ ﺑﯽادبﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪھﺎ و راﻓﻀﯽھﺎ و ﺧﺎور ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﭼﻪ در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯽﺧﺮدی و ﭘﻠﯿﺪی درون دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروغ ﺑﺎﻓﯽ و ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺮی و ﺗﺤﺮﯾﻒ واﻗﻌﯿﺖھﺎ و زﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺣﻘﯿﻘﺖھﺎ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮد آن را در دﻓﺘﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺧﻮاھﺪ دﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖھﺎ و دروغ ﺑﺎﻓﯽھﺎ را ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
ﻃﻌﻨﻪ اول :اﺧﺘﻼف در اﺳﻢ اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮه

اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در دوران ﺟﺎھﻠﯿﺖ و اﺳﻼم ﻣﺮدم در ﻣﻮرد اﺳﻢ ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﻢ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ھﯿﭻ اﺣﺪی از ﻣﺮدم اﺳﻤﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﺑﺮای او ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ آن اﺳﻢ ﺻﺪا زده ﺷﻮد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﺳﭙﺲ از اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﻮوی در
ﻣﯿﺎن  ۳۰ﻗﻮل اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻗﻄﺐ ﺣﻠﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮔﺮد اﺳﻢ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﮫﻞ و ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪﺷﺎن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را
ﺳﺒﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻢ او در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در
اﺳﻤﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد .ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
 -۱ھﻤﺎﻧﺎ اﺧﺘﻼف در اﺳﻢ ﻣﺮد ازﺷﺎن او ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ و ارزش اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اوﺳﺖ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﭘﺪرش .و ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺑﮫﺸﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺳﻌﺎدت در ﻧﺰد ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻤﮫﺎ و ﮐﻨﯿﻪھﺎ و ﻟﻘﺐھﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ھﺮ
ﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪارد وﺟﺎھﻞ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 -۲ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﺤﺎب در ﻣﻮرد اﺳﻢھﺎﯾﺸﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ ﭼﯿﺰی از ارزشھﺎ و ﺧﺪﻣﺖھﺎﯾﺸﺎن و ﻗﺪر
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽﮐﺎھﺪ.
 -۳ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در اﺳﻢ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی اﺳﻼم
آورده اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﺷﺎﺧﻪی ﻗﺮﯾﺶ و ﻗﺒﺎﯾﻞ
آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﺤﺎب او را ﺑﻪ اﺳﻢ اﺻﻠﯿﺶ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه اﺳﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ زﯾﺮا از وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﻪاش او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺿﺮری در اﯾﻦ اﻣﺮ
وﺟﻮد دارد .و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﻗﺒﯿﻠﻪ اوس و از ﻣﮑﺎﻧﯽ دور از ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﻣﻼزم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ

٣٩٧

ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﭼﯿﺰ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ اﺳﻢ اﺻﻠﯿﺶ  -ھﻤﺎﻧﮑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ -ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮده ﺷﻮد؟
 -۴ھﻤﺎﻧﺎ اﺧﺘﻼف در اﺳﻢ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﭘﺪرش از اﯾﻨﮑﻪ  ۳۰ﯾﺎ ﭼﮫﻞ ﻗﻮل ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺷﺘﺒﺎه راوﯾﺎن و ﭘﯿﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﺮ ﻟﻔﻆ دﯾﮕﺮ
ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف ﺣﻘﯿﻘﯽ از  ۳ﻗﻮل ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
در ﮐﺘﺎب )اﻻﺻﺎﺑﻪ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺤﯿﻒ و ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
اﺳﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﺮﯾﺮ و ﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض
ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ راوﯾﺎن رخ داده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺳﮑﻦ و
ﺳﮑﯿﻦ و ﺳﻌﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻪ در ﻇﺎھﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺄﻣﻞ ﻋﻤﯿﻖ ھﻤﻪی اﻗﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﻢ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ده ﻗﻮل ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آنھﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ  ۳ﻗﻮل ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻤﯿﺮ و ﻋﺒﺪا ..و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد دھﮫﺎ ﻧﻔﺮ از
اﺻﺤﺎب در ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ در اﺳﻢھﺎﯾﺸﺎن ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻗﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
دارد ،ﭘﺲ ﺟﺰ ﭘﻠﯿﺪ ﺑﻮدن و ﻗﺼﺪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺸﻮش ﮐﺮدن اذھﺎن ،اﯾﻦ ھﻤﻪ
دﺷﻤﻨﯽ و ﺳﺘﯿﺰه ﺟﻮﺋﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﻌﻦ دوم :ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﺻﻞ اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮه

اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼف در اﺳﻢ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻋﻠﻤﺎء از ﻧﺸﺄت و ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮده و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﻨﻮا ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮراک ﺷﮑﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ از اﺻﻞ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او از
ﻋﺸﯿﺮه ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻓﮫﻢ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ازد ﺳﭙﺲ از ﺷﻌﺐ دوس اﺳﺖ .ھﺮﮔﺰ ﮔﻤﺎن ﻧﺒﺮدهاﯾﻢ و
ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﻮدش را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
در ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﮐﻪ ﺷﮫﺮت او ﺑﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺧﻮد و ﻧﺴﻞھﺎی ھﻢ
آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دھﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺨﻦ راﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮاب اﯾﻦ ﻃﻌﻦ ھﻢ اﯾﻨﺴﺖ.

٣٩٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۱ھﻤﺎﻧﺎ او از ﻗﺒﯿﻠﻪ دوس اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دارای ﺷﺮف
و ارزش وﯾﮋهای در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺮب اﺳﺖ.
ً
 -۲ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮدۀ ﺑﺰرگ اﺻﺤﺎب ﺟﺰ ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ از آنھﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آﻧﺎن زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ و ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ھﻤﮥ ﻋﺮبھﺎ در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺘﺸﺎن ﮔﻤﻨﺎم و در ﺣﺼﺎر ﺟﺰﯾﺮه اﻟﻌﺮب
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اھﺘﻤﺎم ﻧﻤﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ھﻢ ﺑﻪ اﺣﻮال
آﻧﺎن اھﺘﻤﺎﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﻣﮕﺮ در اﻣﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎروانھﺎی ﺗﺠﺎری درﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮھﺎﯾﺸﺎن در ﮔﺬر ﺑﻮد .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم آﻣﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎدن ﺑﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ دوش آﻧﺎن آنھﺎ را ﺷﺮﻓﯿﺎب
ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺮای ھﺮ ﯾﮏ از
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ از آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و راوﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ اﺧﺒﺎرﺷﺎن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دارای ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﺎن داﻧﺶ
و ھﺪاﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮردﺷﺎن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ازﺷﺎن و ﻣﻘﺎم اﻧﺒﻮه
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺦ او در زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻪ
ارزش او ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او در اﺳﻼم ﻣﯽﮐﺎھﺪ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﺪام آﯾﻪ
را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼﻣﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻘﺎم او را ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ و از ارزش او
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ او از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﮏ
ﮐﺮد؟ ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺎک و ﻣﺒﺮا ھﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ.
 -۳و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ھﺰاران ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﮐﻪ
ﺷﻤﺎرۀ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺪ و ﭼﮫﺎرده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ از اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺟﺰ ده ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮی از آنھﺎ ﻗﺒﻞ از
اﺳﻼم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺘﯽ آﻧﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﻪ دارای ﺗﺎرﯾﺦ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ
آﻧﺎن از ﯾﮑﯽ دوﺳﻄﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺟﺰ از آن ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ دارای ﺗﺎرﯾﺦ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد اﺑﻮ رﯾﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر و ﮐﻮﭼﮏ و ھﯿﭻ ارزش و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ آﯾﺎ
اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺮ ﺳﺒﮏ او ﺗﺎر ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﻃﻌﻨﻪ )زﺧﻢ زﺑﺎن( ﺳﻮم :ﺑﯽ ﺳﻮادی اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮه

اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮد
در ھﯿﭻ ﻋﺼﺮی از ﻋﺼﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯽ ﺑﻮدن ﺻﺤﺎﺑﯽ.ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه زﺧﻢ زﺑﺎن در ﺻﺪق
ﮔﻔﺘﺎر او ﺑﻪ ﺣﺴﺒﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﻮرﯾﻪ آﻣﺪ و آن را از ﻗﺒﯿﻞ زﺧﻢ زﺑﺎنھﺎ در ﻣﻮرد اﺑﻮ
ً
ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯽ ﺑﻮدن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺮبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ و از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺑﻌﺜﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺟﺰ ﯾﮏ ﻋﺪۀ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﮐﺴﯽ در ﻣﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺗﻮدۀ ﺻﺤﺎﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﺪ و ﭼﮫﺎرده
ھﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ھﻢ اﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﭘﺲ راز اﺷﺎره ﮐﺮدن
ﺑﻪ اﻣﯽ ﺑﻮدن ﺗﻨﮫﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﮏ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺻﺤﺖ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ او اﺣﺎدﯾﺚ
ً
را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮده و از ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻗﻄﻌﺎ از ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ھﯿﭽﯿﮏ از ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮو ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری از
اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ آﯾﺎ اﺑﻮ رﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ از
رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺰﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن اﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن وﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ از ھﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﺮ ﻣﻨﻮال
آن رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﻌﻦ )زﺧﻢ زﺑﺎن( ﭼﻬﺎرم :ﻓﻘﺮ ﻧﺪاری اﺳﺖ

ً
ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﺑﻮ رﯾﻪ در ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺚھﺎﯾﺶ و ﺣﺮص ﺧﻮد را در ھﻮﯾﺪا ﮐﺮدن
ﺣﻘﺎرت اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﺑﺪ ﻧﺎم ﮐﺮدن او اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا او ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﻨﻮا ﺑﻮده و دارای
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮده ﺗﺎ
ﺣﺪﯾﺴﺜﺶ را ﺣﻔﻆ و ھﺪاﯾﺘﺶ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﺑﺸﻮد ﮐﻪ
ﺷﮑﻤﺶ را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪاش ﺑﯽارزش ﺑﻮده و از
اﺷﺮاف و ﺳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺮب ﻧﺒﻮده ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺰد اﺑﯽ رﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ً
ھﻤﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮار ﺷﻤﺮدن و ﭘﺴﺖ ﻧﻤﻮدن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻄﻌﺎ ﻓﮫﻢ
ﻣﺎ از ﻣﺮدی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎرد و
ﻓﮫﻢ ﻣﺎ از دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ دﻋﻮتھﺎی آﻧﺎن آن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮم ﻧﻮح در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ )و ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺗﻮ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن و ﺳﺎده ﻟﻮ ﺣﺎن( »ھﻮد آﯾﻪ  «۲۷و ﻓﮫﻢ ﻣﺎ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺖ و اﺣﺘﺮام را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ و ﻣﺎل و
ﺛﺮوتھﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی اﺷﺮاف ﮔﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺑﺮ ﻓﻘﺮاء ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و آﻧﺎن را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ارزشھﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻢ رﻧﮓ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﺑﻮ رﯾﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﮕﺮش ﻋﻘﻠﯽ ﺳﺨﻦ
از ﻓﻘﺮ و ﻋﺪم وﺟﺎھﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽراﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﮫﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ او از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎﺗﺐ
ﺧﺪا آﻣﺪه اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ د
رﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪش را ﺧﻮار ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ )و ﻣﻦ دور
ﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻤﺎن داران از ﺧﻮد( ﻧﯿﺴﺘﻢ ھﻤﺎﻧﺎ آﻧﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را ﮔﺮوه ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻢ)  (١ﺑﺎز ھﻢ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح در ﻣﻘﺎﺑﻞ زورﻣﻨﺪان ﮔﻔﺖ :آﯾﻪ )و ﻣﻦ
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﺧﻮﺑﯽ را
ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دلھﺎی آﻧﺎﻧﺴﺖ آ ﮔﺎھﺘﺮ اﺳﺖ )و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ
ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ( ھﻤﺎﻧﺎ آﻧﮕﺎه از ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ھﻮد  ۳۱/و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺲ او ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ارزشھﺎی ﻣﺎدی را
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ارزش ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﻗﯽ
ً
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آن ھﻢ ارزش و ﺗﻘﻮی اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ )ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد
ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ()  (٢و ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮار ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ آن
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﻢ دﺳﺘﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ ھﯿﭻ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای
اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ھﺮ آﯾﻨﻪ ﺑﻼل ﻣﺆذن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ﮐﻪ در روز ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
ﮐﻌﺒﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺎﻻ ﺳﺮ رھﺒﺮان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﯾﺶ ،ﮐﻠﻤﻪ اﺳﻼم را اﻋﻼن ﮐﻨﺪ و
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ،ﺻﮫﯿﺐ و ﺑﻼل و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺿﻌﯿﻔﺎن در ھﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ،ﺑﺮ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻣﻘﺪم ﻣﯽداﺷﺖ و از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﯾﻤﺎن
آوردﻧﺪ از اول ﮐﺎر و ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﮐﺮد ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ و
 -١ھﻮد .۲۹/
 -٢ﺣﺠﺮات .۱۳/
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ﺟﮫﺎدﺷﺎن ﭼﯿﺰی از ﻣﻘﺎم و اﺟﺮﺷﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن و
ﺑﺮدﮔﺎن ﺑﯽارزش ﻧﺰد ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ و اﻣﺜﺎل اﺑﻮ رﯾﻪ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و رﻗﮫﺎ را در ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و
ﺑﺰرﮔﯽ و اﺧﻼص ﺑﺮای ﺣﻖ و ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن در راه ﺧﺪا و ﮔﺴﺘﺮش دﯾﻦ او رﻗﻢ ﻧﺰده اﺳﺖ؟
ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﻗﺮﯾﺶ و اﻣﺜﺎل اﺑﻮرﯾﻪ اﻏﻨﯿﺎء و اﺷﺮاف و ﺑﺎ وﺟﺎھﺘﺸﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻌﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
ً
ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ رﯾﻪ ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهای او را ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮد و ارزش و ﺷﺨﺼﯿﺖ او را
ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد زﯾﺮا او ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ از ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و در ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﺧﻮد دارای ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارزش و ﺷﺮف و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﻌﻦ ﭘﻨﺠﻢ :اﺳﻼم او و ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ً
ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی در ﻏﺰوۀ ﺧﯿﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ھﻢ
اﮐﻨﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺠﺮت او ﺑﺎ
ً
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﻄﻌﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﺨﺎﻃﺮ دو دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ.
دﻟﯿﻞ اول :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﮐﺘﺎب اﻻﺻﺎﺑﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو دوﺳﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﯿﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻗﺒﻞ از ھﺠﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪه ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد  -ھﻤﺎن ﻗﻮم اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه -
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺟﺰ ﭘﺪرش و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه دﻋﻮﺗﺶ را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ،ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ در اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ
ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﻏﺰوۀ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم :ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﻏﯿﺮ آن دو در ﻣﻮرد ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ در ﺑﯿﻦ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و اﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺎص ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ
ﺳﮫﯿﻢ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او
ﻗﺮار ﻣﺪه زﯾﺮا او ﺑﺎ اﺑﻦ ﻗﻮﻗﻞ)  - (١ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ اﺳﺖ و ﻟﻘﺐ او
ﻗﻮﻗﻞ ﺑﻦ اﺻﺮم ﺑﻮده  -در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﺎن ﻣﺸﺮک ﺑﻮده ﺟﻨﮕﯿﺪه و او )اﺑﻦ
 -١ﺑﺨﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﺧﻮد داﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﻗﻮﻗﻞ را در ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ آن را در
ﺑﺎب ﻏﺰوۀ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ آورده اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری  ۳۹۵/۷رﺟﻮع ﺷﻮد.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻗﻮﻗﻞ( را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ -۱.از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﮫﺎﺟﺮ در ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻣﺪ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﮥ ﺟﻨﮓھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
روﯾﺪادھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺑﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻗﻮﻗﻞ را در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را دارد  -۲و اﺑﻮرﯾﻪ
ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮدش ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺪ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪای از آن ﻓﺮاھﻢ
آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اھﻞ اﻧﺼﺎف ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ھﺮ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﻼم اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم ھﻤﮥ ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ،او
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﻼم را از ﻃﻔﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و
ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﺣﮑﺎم آن را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻏﺰوۀ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  -ﺑﺴﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
آﻣﺪ.و ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺎت ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺪن او در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت  -ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ -
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻗﺮار
دھﻨﺪ.ﺳﭙﺲ ھﻤﺮاه و ھﻤﻨﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺸﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از ﻣﻈﺎھﺮ
دﻧﯿﻮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﺪ و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎر ھﺪاﯾﺘﺶ را ﺑﺮ
دوش ﻧﮫﺪ و ﺣﺪﺛﺘﺶ را ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺻﻔﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و آن ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در آن اﻗﺎﻣﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ و ﺟﮫﺎد ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺛﺮوت و
ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ) .(١
ً
ّ
و ﻗﻄﻌﺎ در ﺻﻔﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا آﻧﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻦ آﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪﺷﺎن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ و ھﺮ ﺟﺎ ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را ﺑﺮای
ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ھﻤﺮاھﯽ ﻣﺪاوم از ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل دھﻢ
ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داﺷﺖ ﺗﺎ آن را از زﺑﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼﻣﺸﺎن از اﺳﻼم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از زﺑﺎن ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ص ﺑﺸﻨﻮد .ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
 -١ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری .۸۳/۸
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اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﻏﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ وﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.اﯾﻨﺴﺖ داﺳﺘﺎن اﺳﻼم آوردن او .ﺑﺨﺎری و
دوﻻﺑﯽ )ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۱۰ﺑﻮده اﺳﺖ( در ﺑﺎب )ﮐﻨﯿﻪ ھﺎ( ﺣﺪﯾﺚ ھﺠﺮت او از دوس ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺒﺮ را ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﮫﺮ ﺣﺎل او در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮش اﯾﻦ
ﺷﻌﺮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد:
ﺷﮕﻔﺘﺎ ﺑﺮ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ دارای ﻃﻮل و رﻧﺞ ﺑﯿﺸﻤﺎر اﺳﺖ......ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻔﺮ آﻟﻮد
ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻣﯽدھﺪ) .(١
در راه ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﻣﺎل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻮد ﻓﺮار ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪ و
ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺮدۀ ﻓﺮاری ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :ای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺑﺮدۀ
ﺗﻮﺳﺖ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :او در راه ﺧﺪا آزاد اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻨﺪهاش را آزاد ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در داﺳﺘﺎن
اﺳﻼم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺻﺪق در ﻣﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﻼم وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ او را ﯾﮑﯽ از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺑﺰرگ اﻟﮫﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﺮاﻧﻪ آن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻨﺪهاش را ﮐﻪ ﺟﺰ او ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ آزاد ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻨﻢ ﻗﺴﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺪاران ﺻﺎدق از آن ﭼﯿﺰی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﭘﺮ از اﻋﺘﻤﺎد و
ﺧﺮﺳﻨﺪی و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﺑﻮرﯾﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در
دروﻧﺶ ﭘﺮ از ﮐﯿﻨﻪ اﺳﺖ در داﺳﺘﺎن او ﺟﺰ داﺳﺘﺎﻧﯽ از داﺳﺘﺎنھﺎی آوارﮔﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ را
وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ از ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و
در ھﻤﺮاھﯽ او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺟﺰ آن ﻣﺮد ﺷﮑﻢ ﭘﺮوری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اراده او در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯿﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و آرزوی ﺷﮑﻤﺶ را اﺷﺒﺎع ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺑﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ وﻟﯽ آﯾﺎ اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت را ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از

دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد؟ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﭘﺴﻨﺪد.
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﺑﻮرﯾﻪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼم از ﻋﺼﺮ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز او را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻢ از رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

َ
ُ
 -١در رواﯾﺖ دو ﻻﺑﯽ ﺑﺠﺎی ﻧ َﺠﺖ ﺗ َﻨﺠﯿﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻃﻌﻦ ﺷﺸﻢ :داﺳﺘﺎن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪاوم او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﺑﻮرﯾﻪ ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﻓﻘﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮش راھﯽ
ُﺻﻔﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺻﻔﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ُﺻﻔﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﻮاب:
 -۱ﺑﻪ دﯾﻨﻢ ﻗﺴﻢ اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﻪ از ﺧﺪا ﺷﺮم دارد و ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و
ﮔﺮﻧﻪ ،ﻧﻪ ﻓﻘﺮ و اﻗﺎﻣﺖ در ُﺻﻔﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻋﯿﺐ و ﺧﻮاری ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﻋﻤﺎل و ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮑﻮ
ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻘﺺ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﻧﺰد ﺳﮓ ﺻﻔﺘﺎﻧﯽ
ﻋﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰت و ﮐﺮاﻣﺖ را ﻓﻘﻂ در ﻣﺎل و ﻣﻘﺎم ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و در رد ﺑﺮ اﺑﻮ رﯾﻪ
ﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﺑﺪﮐﺎری آﻧﺎن
و ﺟﻨﮕﯿﺪنﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮتھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺑﺮدارﻧﺪﮔﺎن اﺻﻼح ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
 -۲و اﺑﻮرﯾﻪ ﺧﻮد را در ﮐﺸﻒ ﺳﺒﺐ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮدن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮورش او ،ﺻﺮﯾﺢ و ﺻﺎدق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻤﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮدن در ﻧﺰد
اﺑﻮ رﯾﻪ ﻋﯿﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﮕﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮده
َ ُ
َّ ُ
اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ » ِاﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒَﻪ ﻰﻠﻋ ِمﻞ ِء ﺑﻄﻨﻪ« ﯾﻌﻨﯽ »ھﻤﺎﻧﺎ او ھﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ص ﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻤﺶ«.
ً
و در ﭘﺎورﻗﯽ از اﺑﻦ ھﺸﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻐﺮض آن را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ھﯿﭻ اﺣﺪی ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻼم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در خ َ◌ردش ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ و در ﺳﯿﻨﻪاش آھﻨﮓ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﺮدﻣﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺷﮫﺮ و
ﻗﺒﯿﻠﻪ و وﻃﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ در آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮک ﺑﮑﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﮐﻞ و ﺷﺮب،
ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ را دور ﺑﮕﺬارد و ﺑﺨﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺧﻮد
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ آﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوﺳﯿﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﺰرگ و ﺑﺎ
ﺷﺮف و ﺑﺎ ارزش ﺑﻮدﻧﺪ( ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ ﺑﻮد و ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻧﺪا
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ﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮردﻧﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﺶ را ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺖ؟ ﺑﺮای ﭼﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی آﻧﺠﺎ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺰ ﺷﮑﻢ ﻓﺮوھﺸﺘﮕﺎن
ﺟﮫﺎن ﮔﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﯾﻦھﺎ
ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﮐﻞ و ﺷﺮب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داراﯾﯽ و
اﻣﻮال را ھﻢ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ )اﺑﻮرﯾﻪ ،اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻣﻮال
ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( آﯾﺎ ﻣﻘﺎم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺰد اﺑﻮرﯾﻪ از ﻣﻘﺎم ﺷﮑﻢ ﻓﺮوھﺸﺘﮕﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮردﻟﯽ و ﮐﯿﻨﻪی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
 -۳ﺳﭙﺲ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ آورده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری در ﮐﺘﺎب »ﺑﯿﻮع«
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﮐﺜﺮت رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻼزم رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻤﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدم )و
از ﮐﺎرو ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮی را رواﯾﺖ ﮐﻨﻢ( ﮐﻪ او
ﺑﺨﺎﻃﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ
در ﺑﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮد
ﻓﻘﯿﺮی ﺑﻮدم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﺎل اﻧﺪوزی ﻧﺒﻮدم .ﺗﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺻﺤﺒﺖ را ﻓﺪای ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻢ
)ﻣﺘﺮﺟﻢ( .در اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ذﮐﺮ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﻣﻼزﻣﻪ و ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ او درﺻﺪد ﺑﯿﺎن
ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن از ھﻤﮥ ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ زﯾﺮا او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزارھﺎی ﺗﺠﺎری ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺼﺎر زﯾﻤﻦ دار ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺎورزﯾﺸﺎن آﻧﺎن را ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮد ﮐﺮده
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او در ھﺮ ﺟﺎ ھﻤﺮاه داﺋﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮔﻤﺎن اﺑﻮ رﯾﻪ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﮐﺸﻒ ﺳﺒﺐ ﺻﺤﺒﺖ او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﺮﯾﺢ و ﺻﺎدق ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -۴و اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﺎت را از ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده اﮐﺘﻔﺎء ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ »ﻋﻠﯽ« در ﻗﻮل اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

٤٠٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

"ﻋﻠﯽ ﻣﻞ ﹶء ﺑﻄﻨﯽ" ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺑﻦ ھﺸﺎم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ
َ ُ َ
�وا ْ َّ َ
كُّ
ٱ� َ َ ٰ
� َما
ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﻌﻠﯿﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :و�ِ ِ
َ
ُ
ه َدٮٰ� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۸۵ :ﯾﻌﻨﯽِ :ﻟﻤﺎ َھﺪاﮐﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻻم و ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻞ
اﺳﺖ( و اﯾﻦ ھﻢ دروغ ﺑﺎﻓﯽ و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
اﺛﺒﺎت ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ او ﯾﺎﻓﺘﻦ راھﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ازﺷﺎن اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﺑﮑﺎھﺪ زﯾﺮا اﺑﻦ ھﺸﺎم /ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای  ۹ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﺗﻌﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺰد اﺑﯽ رﯾﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﯽ در ﮔﻔﺘﮥ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﯽ در ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد و داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﯿﻨﺶھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﺮده و دلھﺎﯾﺸﺎن را از ﮐﯿﻨﻪ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺎک
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻠﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻮ
رﯾﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﻗﻮل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه )ﻋﻠﯽ ﻣﻞء ﺑﻄﻨﯽ( ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺮاه داﺋﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻏﺬای ﺧﻮدم ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺮﻏﺬای
ﺧﻮدم اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺮادش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮت از راهھﺎی ﻣﺒﺎح ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮت ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .و
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻣﻌﻨﯽ )ﻋﻠﯽ ﻣﻞء ﺑﻄﻨﯽ( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﺬای روزاﻧﻪ
ﻗﻨﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻟﺤﻈﻪای از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻏﺎﺋﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻋﻼﻣﻪ
اﻟﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻏﺬای اﺳﺖ ﺧﻼﺻﮥ ﺳﺨﻦ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ رﺳﻮا و رازش ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﻼل
داﺳﺘﺎن اﺳﻼم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ،ﺟﻮﻻﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺷﮏ ﭘﺮاﮐﻨﯽ در ﺻﺪق اﺳﻼم و
اﺧﻼص اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺻﺤﺒﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ.ﭼﺮا ﮐﻪ آن داﺳﺘﺎن و اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ از
ﻣﻔﺎﺧﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ دﻻﺋﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ او ﺑﺮای ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اوﺳﺖ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﺎﺋﺒﻪای از ّ
ﺣﺐ دﻧﯿﺎ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻃﻤﻊ ﺟﺎه ﺑﺎ آن
در ﻧﻤﯽآﻣﯿﺰد )اﻣﺎ دﻧﯿﺎ را از ھﻤﺎن روزی ﮐﻨﺎر و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ( در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎرت .زراﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺟﺰ ھﻤﺪﻣﯽ داﺋﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﺪﯾﺚ و ﺣﻤﻞ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﻗﺼﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ؛ ھﻤﯿﻦ اﺑﻮرﯾﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﯽﺧﺮدی و ﺑﺪ ﻓﮫﻤﯽ از ***
ﺟﺮﺋﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﻣﺎل دوﺳﺘﯽ را در زﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ و ﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﺶ در ﻣﻮرد اﺑﯽ
ھﺮﯾﺮه ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪﺷﺎن و ارزش اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را در
دلھﺎی اھﻞ ﺣﻖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ھﻨﺪ از
اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺗﻮ از اﯾﻦ
ﻏﻨﺎﺋﻢ،ﮐﻪ ھﻤﺮاھﺎﻧﺖ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﭼﯿﺰی در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﻘﺪاری از آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎد داده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزی .آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،ﭼﯿﺰ زﯾﺒﺎﺗﺮی از اﺧﻼص ﺑﺮای ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ
وﺟﻮد دارد.
و ﺑﺎزھﻢ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه روزی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺪر ﺟﺎن
دﺧﺘﺮان دﯾﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﮑﻮھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﭘﺪرت ﺗﺮا ﺑﺎ ﻃﻼ آراﯾﺶ
ﻧﻤﯽدھﺪ .ﭘﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﺎی آﺗﺶ دوزخ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﻢ .و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺟﺎه ﻃﻠﺐ ﻧﺒﻮده دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ھﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ در راه ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎروان ﻣﺴﺎﻓﺮی را در ﻃﻮل
ﻣﺴﯿﺮ ،ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ُﺻﻔﻪی ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد  -ﺟﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪای ﻧﺪارﻧﺪ -و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در راه ﮐﺴﺐ
داﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﺮ دوش ﻧﮫﺪ ،او ھﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ
دورﺗﺮ از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ س او را
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل را ﺑﺎ ﺧﻮد آورد و ﻋﻤﺮ او را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد .در
ﮐﺴﺐ آن ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه او ﻧﯿﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻨﺴﺖ )از ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻢ ﺑﺪون ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ( اﯾﻨﺴﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در اﺳﻼم و ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ را واژﮔﻮن ﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ روﺷﻦ و ﺧﺎﻟﺺ را دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ
ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن دروغ ﺑﺒﺎﻓﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ؛ ﭼﻪ
اﯾﻨﮑﻪ دروﻏﺸﺎن از روی ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
 -۵اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭘﺮﺧﻮر و ﺷﮑﻢ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﺮ روز
در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

آنھﺎ از وی ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻢ اﻓﺘﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و زﺷﺖ ﻧﻤﻮدن
ﭼﮫﺮۀ ﺣﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮ ﺧﻮری او رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎری
ً
وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ھﯿﭻ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﺪق و
ارزش اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ و در ھﯿﭻ ﻣﺬھﺐ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺮ ﺧﻮری ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮح ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی اﺑﻮرﯾﻪ را ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر وادار ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﯽادﺑﯽ او ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﺑﺰرﮔﻮاری اﺑﻮ رﯾﻪ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص .و اﻣﺎ آﻧﮑﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ً
ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب او ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرده ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر ،ﻣﻼزم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮔﺸﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷﮑﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ در ﺟﻮاب ﻣﺮدی ﮐﻪ از
ﻓﺮاواﻧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او از رﺳﻮل
ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ و ﭼﯿﺰی داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺎ
ﻣﺮدم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دارای ﺧﺎﻧﻪھﺎ و اھﻞ و ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺗﻨﮫﺎ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ وﻟﯽ او ﻓﻘﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ
داﺷﺖ و ﻧﻪ اھﻠﯽ و ﻓﻘﻂ دﺳﺘﺶ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﺮد او
ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﭘﺲ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی داﻧﺴﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ .آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻖ ھﻤﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ آن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﻘﻮل ﺧﻮد ﺟﺰ او از دﺳﺖ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه،ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺟﺰ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﻧﻘﯿﺼﻪ و ﮐﻤﺒﻮدی ﻗﺮار دھﺪ و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺪاﺋﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﺲ او را ﻣﯽراﻧﺪ ودﯾﮕﺮی او را
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد  -ﺧﺪاوﻧﺪ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﻋﻤﺪی و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ  -ﺳﭙﺲ
ً
)زرﻏﺒﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص او را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ِ
ً
َﺗ َ
ﺰدد رﺣﺒﺎ( روز در ﻣﯿﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺖ اﻓﺰوده ﮔﺮدد ،ﺗﺎ وارد ﺷﺪن
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم را اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪھﺪ .و اﯾﻦ اﻓﺘﺮای زﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد
اﺑﻮرﯾﻪ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻌﺪ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ دﯾﺮوز ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺟﻮاب داد ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم زﯾﺎرت ﮐﺮدم .ﭘﺲ از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن را آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ وارد ﺷﺪن او ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ
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ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﺨﺎوی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﻋﻘﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻃﻠﺤﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﻮم دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ او )ﻋﻘﯿﻠﯽ( ﺣﺪﯾﺚ را در
ﺿﻌﻒ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ از زﺑﺎن ﺧﻮدش آن را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن در ﺻﺤﯿﺤﺶ از ﻋﻄﺎء رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ و ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ رﻓﺘﯿﻢ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪ
ﮔﻔﺖ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را زﯾﺎرت ﮐﻨﯽ ﭘﺲ ﻋﺒﯿﺪ ﮔﻔﺖ ای ﻣﺎدر
ً
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از ﺑﺮاﯾﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اول )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( ﮔﻔﺖ) :زرﻏﺒﺎ ﺗﺰدد ﺣﺒﺎ(
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ از ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﺳﭙﺲ ﺳﺨﺎوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
از اﻧﺲ و ﺟﺎﺑﺮ و ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ
ﺣﯿﺪه و اﺑﯽ اﻟﺪرداء و اﺑﯽ ذو ﻋﺎﺋﺸﻪ و دﯾﮕﺮان رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻃﺎھﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺑﻦ ﻋﺪی در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد در ﭼﮫﺎرده ﻣﻮرد آن
را وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﻪ ﻣﻮاﺿﻊ را ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
رواﯾﺖھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻮت ﻣﯽﮔﯿﺮد ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺰار ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺰار ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ )اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از
ُ
ﻃ ُﺮق ﺿﻌﯿﻔﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن ﺟﺎی ﺑﺤﺚ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮض ﺛﺒﻮت آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ده ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ  -ھﻤﮥ آنھﺎ را ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻧﺎن را ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﺄدﯾﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﮔﻤﺎن اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﮏ دروغ ﻋﻤﺪی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد ﺑﻠﮑﻪ
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺰد ھﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
دﻋﺎی رﺳﻮﻟﺶ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ در ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺎری و
دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﺳﭙﺲ اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﺮدی را ﮔﯿﺮ ﻣﯽآورد و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻗﺮاﺋﺖ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

آﯾﻪای ﺑﻪ او ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه آن را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن ﻣﺮد در ﻣﺴﯿﺮ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آن آﯾﻪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ او ﻏﺬا ﺑﺪھﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ا ﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﻤﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺟﻌﻔﺮ را ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻗﺒﯿﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و
ﻋﻠﯽ.و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽداد و در اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ،اﻓﺘﺮا و دروغ و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪی او :ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه )ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﺮی اﻟﺮﺟﻞ ﻻآﻳﻪ و ﻫﯽ ﻣﻌﻪ(

اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺺ آن در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ.و آن ﺳﺨﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻏﯿﺮ ﭼﯿﺰی را اراده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻇﺎھﺮش ﻓﮫﻤﯿﺪه
ﹶ
اﻟﺮﺟﻞ( ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ از ﻣﺮد ِﻗ َﺮی )ﻣﮫﻤﺎن
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ )اﹺ ﱢﻧﯽ ﻻﹶﺳﺘﻘﺮی
ﭘﺬﯾﺮی( ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ وﻟﯽ او ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از او ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪام )ﻧﻪ ِﻗﺮی(
و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮐﻼم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ )از ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﻘﺮی( دررواﯾﺖ اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ در ﮐﺘﺎب ﺣﻠﯿﻪ از اﺑﻮ
َ
ھﺮﯾﺮه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ا َﻗﺮﻧﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﮫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻦ( ﻋﻤﺮ
ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ از ﻗﺮاﺋﺖ اﺳﺖ )ﻧﻪ از ِﻗﺮی( ﭘﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﻮد و او را ﻃﻌﺎم ﻧﺪاد و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ از او ﻃﻌﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻢ )وﻟﯽ او ﻓﮫﻢ
ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد( و اﻣﺎ ﻣﺪح او ﺑﺮای ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻦ اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ھﺮ ﮔﺎه اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه از وی درﺧﻮاﺳﺖ ِﻗﺮی )ﻣﮫﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮی( ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﻤﯽداد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﺬا
ﻣﯽداد و ھﺮ ﭼﻪ را در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ از ﻣﺎ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮف روﻏﻦ
را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ آن را ﭘﺎره
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دران ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه درﺑﺎره او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪی ﺣﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و ﺳﺨﺎوت و ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﮐﻨﯿﻪ او را اﺑﻮ اﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ آﯾﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﺪح ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻤﺴﺎﮐﯿﻦ ﮐﻨﯿﻪ دار ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و ﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻌﻔﺮ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺟﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﻔﺶ،
و رﮐﺎب ﺷﺘﺮان و ﺑﺮ ﺧﺎک ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه درﺻﺪ ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و درﺻﺪد
ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﺑﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﺟﻌﻔﺮ را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ وﺳﺎﺋﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ .و از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮای اﺑﻮ رﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و ﺑﺮﺧﯽ را ھﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺪاری از ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در
ﻣﺪح ﺟﻌﻔﺮ در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ھﻢ
ﮔﻔﺘﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﺟﻌﻔﺮ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪح ﻣﻄﻠﻖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ ﻋﮑﺮﻣﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ً
)و آن ﻣﺪح ﻣﻄﻠﻖ را ﻗﺒﻼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﯾﻢ(.
 -۷ﺳﭙﺲ اﺑﻮ رﯾﻪ از ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ و ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ھﻤﺪاﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻀﯿﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )ﮐﺎﻟﺠﻮش( و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺴﯿﺎر آن را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را )ﺷﯿﺦ اﻟﻤﻀﯿﺮه( ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻼﻣﯽ را
از ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه آورده و آن را ﺷﺎھﺪ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﯽ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭼﺮﺑﺘﺮ اﺳﺖ و ﮐﻮه
ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ)  (١ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد و ﻧﻪ در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺘﺶ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ ﻃﻌﺎﻣﮫﺎ را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ص ﮐﻪ ﺳﺮور ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﻀﯽ از
ﻏﺬاھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪو و ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎﭼﮥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و آﺑﮕﻮﺷﺖ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
اﺳﻼم رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﮑﻢ را ﻣﻌﺮوف ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ رھﺒﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮوج را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ زﺧﻢ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺷﻮد وﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﻪ
دﯾﻦ و ﮐﺮاﻣﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺮب از اﻧﻮاع ﻃﻌﺎم را دوﺳﺖ
 -١رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه و دور ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ از ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ.

٤١٢

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻀﯿﺮه را ﻧﺰد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و در ﭘﺸﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﮔﺬارد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه )ﻋﻠﯽ داﻧﺎﺗﺮ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ
ﭼﺮﺑﺘﺮ و ﺟﺒﻞ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ اﺳﺖ( ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﮐﺘﺐ ادب رواﯾﺖ
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺻﺤﺎب ﮐﺘﺐ ادب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ و ھﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ورق ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ را از ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎک
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﻠﻤﺎء و ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﺮا از آن
ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺟﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﺪت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ
ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد )ﻏﺬا دوﺳﺘﯽ( را ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻃﻌﻦ ﻗﺮار
دھﺪ و اﺑﻮرﯾﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺷﯿﻌﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﯿﮑﯽھﺎ را از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﺧﻢ
زﺑﺎن زدن ﺑﻪ ا ﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻨﺠﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺷﺎن اھﻞ ﻋﻠﻢ و اﻧﺼﺎف
ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی از اﺳﻠﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮ
ﻣﻨﻮال آن ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.
 -۸ﺳﭙﺲ اﺑﻮرﯾﻪ از ﮐﺘﺎب ﺣﻠﯿﻪ اﺑﯽ ﻧﻌﯿﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه دور ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ وای ﺑﺮ ﺷﮑﻤﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﺮش ﮐﻨﻢ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﮔﺮﺳﻨﻪاش ﮐﻨﻢ ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻔﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻔﺎظ
ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻨﺎم ﺣﻠﯿﻪ اﻻوﻟﯿﺎء ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﻪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺎﻟﻒ )ﺗﻠﻒ
ﺷﺪه( و ﺿﻌﯿﻒ را در آن ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﺿﻌﻒ آن ھﺸﺪار
دادهاﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ آن رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻔﻪ ھﻤﯿﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ زﯾﺮا راوی آن ﻓﺮﻗﻪ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺎ ھﺮﯾﺮه را ﻧﺪﯾﺪه و ﺧﻮدش ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ً
اﻋﺘﻤﺎد وﺛﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ اﯾﻦ اﺛﺮ ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ دارد آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺣﻘﯽ در ﻣﻮرد ھﻤﻪ ﺷﮑﻢھﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ اﮔﺮ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ
اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺳﭙﺎس ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد آﯾﺎ ﺷﮑﻢ اﺑﻮ
رﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﮑﻤﺶ در دو ﺣﺎل ﺳﯿﺮی و
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺧﺮﺳﻨﺪ و آرام اﺳﺖ.
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٤١٣

 -۹دوﺑﺎره اﺑﻮرﯾﻪ از ﮐﺘﺎب ﺣﻠﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺳﻔﺮی ﺑﻮد ﭘﺲ وﻗﺘﯽ
ﻣﻨﺰل ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻔﺮه را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ وﮐﺴﯽ را دﻧﺒﺎل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ او ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ روزه ھﺴﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد از ﻏﺬا ﺧﻮردن
ﻓﺎرغ ﺷﻮﻧﺪ آﻣﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﻤﻮد و ﮐﺎرواﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮدش
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ روزه ھﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ روزه رﻣﻀﺎن و روزه ﺳﻪ روز از اول ھﺮ ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل روزه ﺗﻤﺎم
ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺳﻪ روز را از اول ﻣﺎه روزه ﺑﻮدهام ﭘﺲ در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ روزه ﻧﯿﺴﺘﻢ و در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ او )ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن( ﺑﺮای
ﭘﺎداش روزه ھﺴﺘﻢ .و ﺑﻪ دﯾﻨﻢ ﻗﺴﻢ اﺑﻮرﯾﻪ در دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻋﯿﻮب اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻧﺸﺎط و ﻣﺰاح را در
ﮔﻔﺘﻪھﺎی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ آن آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از روح ﺷﺎداﺑﯽ و ﺷﻮﺧﯽ
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ او را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ھﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و اﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ
اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه را ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﻨﺪ؟و ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ اﺑﻮ رﯾﻪ
در آن زﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در آن ﺣﺎدﺛﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ روح و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ ﺑﺎ اﺑﻮ
رﯾﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ دارای ﺷﺆون و اﺣﻮال
ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻮد وﻟﯽ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ
ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﺑﺮای اﺑﻮذر ھﻢ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻮل ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و اﺑﻮذر را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه دﺷﻨﺎم دھﺪ.
 -۱۰ﺳﭙﺲ اﺑﻮرﯾﻪ از ﮐﺘﺎب )ﺧﺎص اﻟﺨﺎص( ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻗﻮل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﺑﻮﯾﯽ را ﺧﻮﺷﺘﺮ از ﺑﻮی ﻧﺎن ﺑﻮ ﻧﮑﺮدهام و ھﯿﭻ ﺳﻮاری ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ
از ﮐﺮه ﺑﺮ ﺧﺮ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ در آﻧﭽﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ
و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺧﺪﺷﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

دار ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺮدﻣﻨﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن از ارزش او ﺑﮑﺎھﺪ ﮐﻪ
آن ھﻢ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ از ﺷﻮﺧﯽھﺎی اوﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺷﺎداﺑﯽھﺎی
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ؟و ﺑﻪ دﯾﻨﻢ اﮔﺮ از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺸﻨﻮی
 ]ھﺮ ﭼﻨﺪﺷﺎن او ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ[  -ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او را ﻧﯿﮑﻮﻣﯽداری و ﺑﻪ آن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮی ﭘﺲ ای اﺳﺘﺎد اﺑﻮرﯾﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
را ﺑﺎ ﺳﺒﮑﺮ وﺣﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﮫﺮﻣﻨﺪ ﺳﺎزد ﭼﺮا ﺟﺰ
ﺳﻨﮕﺪﻻن از او ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.
ً
ً
 -۱۱ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﺳﺖ )زرﻏﺒﺎ ﺗﺰددﺣﺒﺎ(
ﮐﻼﻣﯽ را درﺑﺎره او از ﻋﺴﺠﺪی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رد آن را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺨﻨﺎن
ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﯿﺎﺑﯽ و ﻋﺴﺠﺪی و اﻣﺜﺎل او ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن اﺣﺘﺠﺎج ﺷﻮد و ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن در ﻣﻮرد او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد؟
ﻃﻌﻦ ﻫﻔﺘﻢ :ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﯿﻬﻮده ﮔﻮﯾﯽ اﺑﻮ ﻫﺮﯾﺮه

اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻣﺮدی ﺷﻮخ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﮫﺬار)ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ( را اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او
ﻣﮫﺬار )ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮ( ﺑﻮده ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ ﺧﺪا و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ ،دروغ ﺑﺎﻓﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ھﯿﭽﮕﺎه ھﯿﭻ اﺣﺪی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و
ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد و آﻧﭽﻪ
را ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﺎ ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ در
ً
ﻗﻀﯿﻪ )اﻟﻤﮫﺮاس ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  -۳۴۲ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻼ در ﻣﻮرد آن در
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ و از آن ﮐﻼم روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ در ﻗﻀﯿﻪ
ﻣﮫﺮاس در رد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ و
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ در رد او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻦ اﺷﺠﻌﯽ از ﯾﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ
ً
و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ اﯾﻦ
ﻧﻘﻞ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ] -ﮐﻪ ﻣﺎ اﺑﻮرﯾﻪ را درا ﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ[  -اﯾﻦ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﺗﻤﺎم ﻣﻮرﺧﯿﻦ را ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ او ﺑﻪ ﺑﯿﮫﻮده

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﻮرخ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ]و ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرخ ﺑﺎﺷﺪ[  -آﯾﺎ او
ھﻤﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮ ای اﺑﻮرﯾﻪ ﺗﻮﯾﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮔﻔﺘﻪ ای ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ دروﻏﮕﻮﯾﺎن
ﻋﻤﺪی و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی اﯾﻦ از ﻃﺮﻓﯽ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮرخ ﻣﻌﺘﻤﺪ را ﺑﯿﺎوری ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻮ از دروﻏﮕﻮﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮدھﺎی ﻣﺮدم را ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺰاح او ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻧﺰد ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺰاح
در دﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ در اﺳﻼم
ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺧﺪا ورﺳﻮﻟﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮ ﺷﺮوﯾﯽ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰهاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده) :و اﮔﺮ ﺗﻨﺪﺧﻮ و ﺳﻨﮕﺪل
ﺑﻮدی از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ (.و ﻣﺰاح ﻧﺰد ﻣﺮدم روﺷﯽ ﻋﯿﺐ آور ﺑﺤﺴﺎب
ﻧﯿﺎﻣﺪه و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻣﺰاح ﻣﯽﮐﺮده و اﺻﺤﺎب ھﻢ ﻣﺰاح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺰاح ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ و اﺧﻼق ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺪاران اﺳﺖ در زﻣﺎن اﻣﺎرت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮوان ﺑﻦ
ﺣﮑﻢ ﺳﻮار اﻻغ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ راه را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﺑﺎز ﮔﺬارﯾﺪ ﺷﮕﻔﺘﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎزی و ﻣﺰاح
ﺷﯿﺮﯾﻦ! و ﮐﻮﻣﻪی ھﯿﺰم را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪاش ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و داﺧﻞ ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ راه
را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﺑﺎز ﮔﺬارﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﻈﻤﺖ دﻟﭙﺴﻨﺪی در ﻓﺮوﺗﻨﯽ او وﺟﻮد دارد و ﭼﻪ ﭘﺮدۀ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزاﻧﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه دﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎب دﯾﺪن اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﻏﺬا دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ روزهام وﻗﺘﯽ ﺧﻮردن راﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﺪا روزهام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ً
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﮫﯽ روزه ﻧﯿﺴﺘﻢ )ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮐﻼم ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺧﻮد اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ( ﭼﻘﺪر ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺰاح و اﯾﻦ ﺑﺎزی و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮش
اﺧﻼق ﮔﺮاﻣﯽ در ﺷﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺷﺎم دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ
اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮﺷﺘﺨﻮرده را ﺑﺮای اﻣﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ])و ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﯽدھﺪ([ ﭘﺲ ﻣﮫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺛﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺰد او ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ از اول ﺻﺒﺢ روزه ﺑﻮدم ﻧﺰد ﭘﺪرم رﻓﺘﻢ او ﻧﺎن و
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاﯾﻢ آورد آن را ﺧﻮردم و روزه را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭘﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﻋﺬا داده اﺳﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺟﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮥ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﯿﺎﻟﻢ ﺷﺪم و ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ آوردﻧﺪ و ﺑﯽﺧﺒﺮ از روزه آن را ﻧﻮﺷﯿﺪم اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
ﺟﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮاﺑﯿﺪم ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و آب ﻧﻮﺷﯿﺪم و در ﺣﺎل
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮم ﺟﻤﺎع ﮐﺮدم.اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻓﻄﺮت او ﺑﺎ ﻣﺰاح ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرم ﺑﻪ روزه ﻋﺎدت ﻧﮑﺮدهای ﮐﺪام اﻧﺴﺎن اﺳﺖ در دﻧﯿﺎ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺰاح ﺧﻮاری ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﮕﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﺎن ﺳﻨﮕﺪل ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﺰاح اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ
ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ او در رﻓﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻣﺰاح او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﺣﺶ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ و او ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎت و ﻣﺰاﺣﺶ را
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺻﺪق و ﺣﻔﻆ و دﯾﺎﻧﺖ و ﻋﺒﺎدت و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺟﻤﺎﻋﺸﺎن راﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ داﺧﻞ در ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)] :ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
دﺷﻤﻨﺎﻧﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﺑﺮاﯾﺶ رو ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺰ راه ﻣﺆﻣﻨﺎن را در ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮد ،او را ﺑﮫﻤﺎن ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ رھﻨﻤﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ و ﺑﻪ دوزﺧﺶ
ً
داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮداﯾﻨﻢ و ﺑﺎ آن ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﻢ و دوزخ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺖ()  [(١ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺨﺎری
در )ادب ﻣﻔﺮد( از ﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻟﻤﺰﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص
)در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ( ﺧﺮﺑﺰه را ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺎه زﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﺷﺪ و زﻣﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻓﻘﻂ آﻧﺎن ﻣﺮدان واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﻨﻢ ﻗﺴﻢ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ اﺑﻮرﯾﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺮدان و ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺮﺑﺰه ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎ وﻗﺎر در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺰاح ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮ )از ﻧﻈﺮ اﺑﺎرﯾﻪ( ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ؟ و ﺑﺨﺎری در]اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد([ دوﺑﺎره از
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﮔﺎن
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و در ﻣﺠﻠﺲھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ھﻢ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻣﻮر زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺘﺸﺎن
را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰی از اﻣﺮ ﺧﺪا وادار ﻣﯽﺷﺪ داﺧﻞ
 -١ﻧﺴﺎء .۱۱۵/
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ﭘﻠﮏھﺎی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺴﺎن دﯾﻮاﻧﻪ دور ﻣﯽزد.
ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺨﺎری در )اﻻدب اﻟﻤﻔﺮد( از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﻦ اﻧﻌﻢ اﻻﻓﺮﯾﻘﯽ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﭘﺪرم ﺧﺒﺮم داد ﮐﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در زﻣﺎن ﻣﻌﺎوﯾﻪ در درﯾﺎ در ﺣﺎل
ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻣﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮا دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻦ روزه ھﺴﺘﻢ وﻟﯽ
ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮﺗﺘﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺮادرش ﺷﺶ ﭼﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦھﺎ را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺣﻖ واﺟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮک ﮐﺮده
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را دﯾﺪ ﺑﺮ او ﺳﻼم ﮐﻨﺪ ھﺮ ﮔﺎه او را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ دﻋﻮﺗﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﯾ َ
ﺮﺣ ُﻤﮏ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ او را ﻋﯿﺎدت ﮐﻨﺪ و
ھﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﺮد در ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزهاش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و ھﺮ ﮔﺎه از او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮاﺳﺖ او را
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺰاح ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﻤﺎن را
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداﺷﺖ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪھﺪ ﺑﻌﺪ آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﮐﻼم را ﺗﮑﺮار
ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﻮ اﯾﻮب ﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداﺷﺖ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪھﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد و دﺷﻨﺎﻣﻢ دھﺪ ﻧﻈﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺲ اﺑﻮ اﯾﻮب ﮔﻔﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ او را اﺻﻼح ﻧﮑﻨﺪ ﺷﺮ اﺻﻼﺣﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ دﻋﺎ را ﺑﺮ او واروﻧﻪ ﮐﻦ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﻤﺮد رﻓﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺎداﺷﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮ و َﻋ ّﺮ )ﺑﺪی( ﺑﺪھﺪ .ﻣﺮد ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪ و راﺿﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ را رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺳﭙﺲ آﻧﻤﺮدی ﮐﻪ از اﺑﻮ اﯾﻮب ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭘﺎداش اﺑﻮ اﯾﻮب اﻧﺼﺎری را ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺪھﺪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺰاح اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﯾﮏ اﻣﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﺒﺎح و ﯾﮏ روش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن را
اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﻌﻦ ﻫﺸﺘﻢ] :اﺳﺘﻬﺰا ء ﮐﺮدن ﺑﻪ او[

اﺑﻮ رﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ رواﯾﺘﺶ اﺳﺘﮫﺰاء ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﻮع و زﯾﺎده روی در
رواﯾﺎت ﻣﺮدم آن رواﯾﺖھﺎ را ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره از اﺑﯽ راﻓﻊ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی از ﻗﺮﯾﺶ ﻧﺰد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﻮی ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ و
در آن ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺗﻮ ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮاوان از رﺳﻮل ﺧﺪا
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رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ از او ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺗﺎزهی ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهای؟ ﮔﻔﺖ از اﺑﯽ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ص ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﺮدی از ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ درﻟﺒﺎس ﻧﻮی
ﻣﺘﺒﮑﺮاﺗﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ درون زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮد و ﺗﺎروز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺣﺎل
ﻓﺮو رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ او از ﻗﻮم ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ )و اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺮ را
ﺑﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﺳﻨﺎد داده اﺳﺖ (.ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ از ﺳﺆال اﯾﻦ ﻣﺮد ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او
ﻣﺴﺘﻔﮫﻢ ]ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه[ -ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ اﺳﺘﮫﺰاء داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را در ﺣﻔﻆ دارای ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺴﯿﺎر ،از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺳﯿﺎق داﺳﺘﺎن دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﺷﻮﺧﯽ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد اوﻻ :ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮده و از ﺗﺎﺑﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ و آداب آن را از ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ھﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ او ﺟﻮاﻧﯽ
از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﮫﻮده ﮐﺎر ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﻗﺪر اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه را ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﻓﻀﻞ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﮫﻮده ﮐﺎر وﻣﺘﮑﺒﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ
را ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ در آن راه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﮑﺒﺮ و ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﮔﺮی او وادارش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﮕﻮﯾﺪ آﯾﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهای ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا را ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از رواﯾﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﯿﮫﻮده ﮐﺎر
ﻣﻐﺮور ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ آﯾﺎ آن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درون زﻣﯿﻦ ﻓﺮو رﻓﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ راه ﻣﯽرﻓﺖ ])و
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﻞ او از ﺧﻮدﻧﺸﺎن داد[ و ﺳﭙﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آن ﺟﻮان ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ
و دھﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ]-ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎﻧﻢ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰﻧﺪ[  -ﭘﺲ ﯾﮑﺒﺎره ﻟﻐﺰﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﺗﺮا از ﮐﯿﺪ
و اذﯾﺖ و آزار ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ
رﺳﯿﺪ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺮاﻣﺘﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻮان
ﺑﯽﺷﺮم ﺑﯿﮫﻮده ﺻﻔﺖ ﺑﺮای او اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺨﺮۀ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﮔﺮ وﻏﯿﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدی از
ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﭽﻨﺎﻧﮕﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ و
اﺻﻼﺣﮕﺮان و اﻧﺒﯿﺎء ] -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده[  -واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺨﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﯽﺧﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺳﺮ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﻣﯽدھﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﯽارزﺷﯽ و ﺣﻘﺎرت آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را از آن ﺗﺼﻮر ﻣﺒﺮا
داﻧﺴﺖ.
ً
راﺑﻌﺎ :ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﺮای آن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ در اﺛﺒﺎت آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه داده اﺳﺖ
ََ َ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﺮدی را ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ و آن را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪَ » :وﻟﻘﺪ
َ
َ َّ
ﺎﻛﻧﻮا �ﺘَﻬﻜ ُﻤ َﻮن ﺑ ِﻪ ِاﻟﺦ«» :و ھﻤﯿﺸﻪ او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«  -ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ از آﻧﺠﺎ ﻓﮫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﻔﻆ :ﮐﺎﻧﻮا :ﺑﺮ اﻣﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﮑﺮاری در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﻮق ﺑﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻃﻼق ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﯽﺷﺮم واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﺤﺎب و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن در زﻣﺎن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺣﺎﻣﻼن
ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ رواﯾﺎت اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
رﺳﻮا ﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﮫﺮه ﻣﺮد ﺑﺎ ھﻮﺷﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺒﮫﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮﯾﺶ آن را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او
ً
آن ﻣﺮد ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﻨﻮال آن ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دروغ ﭘﯿﺸﻪ ﮔﺎن
و دروﻏﮕﻮﯾﺎن و دروغ ﺑﺎﻓﺎن از ﻃﺮﻓﺪاران ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن و ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ھﻤﭙﺎﯾﻪ
ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ] -ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ
)ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ( ھﯿﭻ اﺣﺪی از او ﭘﯿﺸﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ[ و او را ﺑﻪ آن ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺎک ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﻌﻦ ﻧﻬﻢ :ﻓﺮاوان ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه

اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاوان ﺑﻮدن اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻘﯽ ﺑﻦ
ﻣﺨﻠﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ  ۵۳۷۴ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﺪ او را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ
 ]ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ وﺻﻞ ﺷﺪن ھﻤﮥ ﻃﺮق ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه راﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ[ -و اﺑﻮرﯾﻪ آن ﻣﻄﺐ را ﻏﺮﯾﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ او ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ
و در اﯾﻨﺠﺎﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺣﺴﻦ ﺑﺎ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ وی ﺳﺘﯿﺰه ﮐﺮد در ﺣﺎل ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﮐﺮدهای در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻮ زﻣﺎن ﮐﻤﯽ
)ﺳﻪ ﺳﺎل( ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت ﺑﺨﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻣﺪه ای؟ ﭘﺲ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ آری در ﺳﺎل
ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی آﻣﺪم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص در ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻮد و ﻣﻦ در آن روز ﺑﯿﺶ از
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎﺗﺶ در ﺧﺪﻣﺖ او اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪم ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪھﺎی
ھﻤﺴﺮاﻧﺶ )ﭘﺮواﻧﻪ وار( ﺑﻪ دور او ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪم و ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ در آﻧﺮوز ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻮدم و ﭘﺸﺖ او ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬاردم و ھﻤﺮاه او ﺑﻪ ﺣﺞ
ﻣﯽرﻓﺘﻢ و در ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﺟﻨﮏ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی او ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ او داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﺪم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﯽ از ﻗﺮﯾﺶ و اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
وﻋﺜﻤﺎن و ﻃﻠﺤﻪ و ﻋﻠﯽ و زﺑﯿﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺻﺤﺒﺖ و و
ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻧﺰد او را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﺮاھﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ درﺑﺎرۀ رﺳﻮل ﺧﺪا ص از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﺎر او ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎر ﻏﺎر او
ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻏﯿﺮ او را ]ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﺷﺘﻦ ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ او از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ[
 در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻌﺮﯾﺾ _ ]اﺷﺎره([ﮐﺮده اﺳﺖ  -ﺳﭙﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ )ﮐﻨﯿﻪ ﻣﺮوان( در اﯾﻦ ﻣﻮرد و اﻣﺜﺎل آن از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ً
ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاوان و ﮔﻔﺘﺎر ﺷﯿﻮا را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﺮوان ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽآﻣﺪ و از ﭘﺎﺳﺦ او ھﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و در رواﯾﺘﯽ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪم و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر و
ً
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد ھﺠﺮت ﻧﻤﻮدم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺷﺪﯾﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ
اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدﯾﺪ دﻋﻮﺗﮕﺮ را از ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﯾﺪ و
ﺧﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ را اذﯾﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و اﺳﻼم آوردن ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد
آن ھﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺷﻤﺎ ﺗﻠﺦ ﻣﯽآﻣﺪ ﭘﺲ ﻣﺮوان از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ او ﭘﯿﺸﻤﺎن
ﺷﺪ و از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ او ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮد و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را وﯾﮋه ﭼﯿﺰی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
آن اھﺘﻤﺎم ورزد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﺎﺷﺪ در زﻣﺎن ﮐﻤﯽ از اﺧﺒﺎر و ﻋﻠﻢ آن ﭼﯿﺰ اﻧﺪازهای
ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻣﺎ از
اﺣﻮال ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ اﺳﺘﺎدانﺷﺎن ﭼﯿﺰی را در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ]-
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ﻋﻠﯽ رﻏﻢ[ -درﻧﮓ ﮐﺮدن در ﺷﺎﮔﺮدی و ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﮥ اﺧﺒﺎر
اﺳﺘﺎدش اﻋﻢ از ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺳﺎزد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن
ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﺮ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺰرگ و ﻗﺪﯾﻤﯽ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ھﻤﺸﺎﮔﺮدی
ﻣﺘﺄﺧﺮ آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺒﺖ و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮدن آن ﺧﺒﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ در ﺻﺪق او ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻏﺮاﺑﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد دارد؟
آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اﺳﺖ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺻﺤﺎﺑﯽ او و
ھﻤﻌﺼﺮان و ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺎﺑﻌﯽ او ﺟﺎی ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﮔﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ
درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺻﺪق او ﺷﮏ داﺷﺘﻪاﻧﺪ دروﻏﯽ اﺳﺖ آﺷﮑﺎر و ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮاز اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﮏ ﺑﺮ ﻓﺮاز آن ﮐﺘﺎبھﺎ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرود و
ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ درون آنھﺎ راه ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرهی او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
و اﯾﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺮده از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻤﺎن
ً
ﭘﺮدازیھﺎی اﺑﻮ رﯾﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﻄﻌﺎ در اﺛﻨﺎء ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ]-ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ واداﺷﺖ[ -زﯾﺮا ﭘﺎﻓﺸﺎری
ﻧﺎﺷﺮ در ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ
ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺧﺘﺼﺎر و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن داﻣﻦ ﺳﺨﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ
درﺑﺎرۀ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻃﻌﻨﻪ
زﻧﺎن راﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن و ﻋﺎری ﺑﻮدن آنھﺎ را از ارزش
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ »ان ﺷﺎءاﻟﻠﻪ«) .(١
 -۱اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ای
اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ را ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاوان ﮐﺮدهای و ﺗﺮا زﯾﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص
دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﯽ وﻟﯽ ﻣﺎ اورا ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻘﻠﯽ ﺑﯿﺎورد ﻣﮕﺮ از آن ﮐﺘﺎبھﺎی ادﺑﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺧﺒﺮھﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و ﺳﺎﻗﻂ
ﺷﺪه از اﻋﺘﺒﺎر را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
 -١ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎورﻗﯽ ص  ۳۷۸ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  ۴۹اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﯿﻨﻪی اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و دروغ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ او ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ
ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯽ از داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارزش ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] -ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻞھﺎی او ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ[ -وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﻨﺎد ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﺮای
ﭼﻪ؟ ])ﭼﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را در ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)ﻣﺘﺮﺟﻢ([.
 -۲او ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﺎر ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﯿﻤﻮنھﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص را
اداﻣﻪ دھﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺧﺒﺮ از اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻋﻤﺮ از ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ وﯾﮋۀ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا آن ﮐﺎر در
آن زﻣﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ و ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ را درﺑﺎرۀ ﻧﻮﺷﺘﻦ و
رواﯾﺖ ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ در اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﻮنھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﭘﺲ آن دﺳﯿﺴﻪ و دروغ اﺑﻮ رﯾﻪ
اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪُ :ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ را
از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﻮنھﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ)  (١ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺗﮫﺪﯾﺪی اﺳﺖ از ُﻋﻤﺮ ﺑﺮای ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ و اﺧﺒﺎر از ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮫﺪﯾﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﻧﮫﯽ ﻋﻤﺮ از ﻧﻘﻞ ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﻧﮫﯽ ﻋﻤﺮس ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
آنھﺎ را در ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و آﻧﺎن در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ رﺧﺼﺖ
ﮐﻪ داﺧﻞ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ھﺮ ﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر رواﯾﺖ
ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻠﻂھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎت در اﺣﺎدﯾﺜﺶ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻣﺮدم آنھﺎ را از
ً
 -١ﻇﺎھﺮا آن ﻣﻄﺎﻟﺐ از اﺳﮑﺎﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ در ﺷﺮﺣﺶ ﺑﺮای ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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او ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮫﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ از آن اذن رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد و اﺑﻦ اﺛﯿﺮو ﺑﻌﺪ از آن
ﭼﯿﺰی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﭘﺲ اﯾﻨﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻋﻤﺮ ﻧﻪ
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ])ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ([ آن را زﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -۳ﮔﻤﺎن اﺑﯽ رﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﮫﻢ و
او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻋﺎﺋﺸﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن او ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب )ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ( و اﺑﻮرﯾﻪ
ً
ﻗﻄﻌﺎ در ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل زﺷﺖ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او اﯾﻦ
ﻗﻮل را از ﻧﻈﺎم و اﻣﺜﺎل او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪه و
ﻗﻮﻟﺸﺎن را ﻣﺮدود و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ
دﻓﺎع ﺑﺰرﮔﯽ را از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻌﻤﻞ آورده اﺳﺖ و از ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ
اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﺘﺎب »ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ« را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ[ -ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ
دروغ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او از ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﺴﺒﺖ دھﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ ﺷﺪه و در دﺳﺘﺮس داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار دارد ﭘﺲ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ﺟﺴﺎرت او ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دروغ آﺷﮑﺎر و
ﺑﯽﺷﺮﻣﺎﻧﻪ از وی ﺻﺎدر ﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دروغ از آن ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﻨﻮال آن رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ در دروﻏﮕﻮﯾﯽ
و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻧﺼﻮص ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻢ از اﺑﻮ رﯾﻪ ﮔﻮی
ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ)] .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺰﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ([
ﹶ
ﻻﺣﻮل وﻻﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ« و ﻣﺎ اﺑﻮرﯾﻪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺟﺴﺎرت
»

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺻﺤﺖ آن ﺟﺎی ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﯾﺎ ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﯾﺎ ﻋﻠﯽ

ﯾﺎ ﻋﺎ ﺋﺸﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﮐﺬب را
ً
ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﮔﺮدنھﺎی اﯾﻦ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزان ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﯽ را از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ داد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺼﻮص از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر و ﺑﺪاﯾﻊ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﻟﺰھﻮر و راوﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ و اﺳﮑﺎﻓﯽ و ﻣﺘﮫﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم و اﻣﺜﺎل
آن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﮥ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
راوﯾﺎن و ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺎن ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه داﻧﺶ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس را ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ زﯾﺮا آنھﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ])و آنھﺎ را
از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد([ وﻟﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﺎه ﮔﺎه ﺟﻮاﺑﺶ را ﻣﯽداد و اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮو ﮐﺎر داﺷﺖ و ﻣﺸﻐﻮل
آراﯾﺶ ﺑﻮد ])آراﯾﺶ ﻣﺸﺮوع ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی )ﻣﺘﺮﺟﻢ([ وﻟﯽ ﺧﻮدش ﺑﺴﺎن
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻣﻼزم اوﺑﻮد و ﺣﺪﯾﺚ او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﭘﺲ
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﺰ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ادﺑﯽ اﺳﺖ از ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﺎن و اﻋﺘﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮای اھﻞ
آن و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ واﻣﺜﺎل او از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﻪ )ﻣﮫﺮاس( اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻧﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮهس
ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮده ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدی از ھﻤﺮاھﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮدس
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻗﯿﻦ اﺷﺠﻌﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .و اﻋﺘﺮاض او ﺑﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ُﺟ ُﻨﺐ و اﻋﺘﺮاف اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ھﻢ ھﻤﺮ اه ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،آن ھﻢ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﺣﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ] -در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ از اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ[ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ او از ﺻﺤﺎﺑﯽ
ً
دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ]و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻼ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ[  -و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻗﻮل
ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﻧﺘﻘﺎد او ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻓﻘﮫﺎ ،ﺗﺎﺗﻌﯿﻦ و ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۴اﺑﻮرﯾﻪ از اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ زﺑﯿﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺷﻨﯿﺪ
ﮔﻔﺖ :ھﻢ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ھﻢ دروغ اﺑﻮرﯾﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﻞ روﯾﮥ اھﻞ ﮐﺘﺎب را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ]آن روش اھﻞ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺑﻮرﯾﻪ ھﻢ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎن زﺑﯿﺮ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و از ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده
اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﻮارد ﺑﻌﺪی را از زﺑﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﮐﻪ ﻋﺮوة از ﭘﺪرش زﺑﯿﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ از ]-ﺻﺪق و ﮐﺬب ھﻢ راﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﻢ دروغ([ در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ زﺑﯿﺮ ﮔﻔﺖ ای ﭘﺴﺮم اﻣﺎ در
اﯾﻨﮑﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه اﺣﺎدﯾﺚ را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
آنھﺎ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻌﻀﯽ را ھﻢ در ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد
آﯾﺎ زﺑﯿﺮ در اﯾﻨﺠﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر او اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؟ وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ زﺑﯿﺮ :ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ را در ﻏﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮫﻤﺶ
َ
ﻻزﻣﺴﺖ ] -از ﻗﺒﯿﻞ وﺟﻮب ﯾﺎ اﺑﺎﺣﻪ ﯾﺎ ﻧﺪب[ -ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮ
اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه وارد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻋﺮﺑﯽ را ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
وارد ﻧﻤﻮدن ﻃﻌﻦ در ﺻﺪق و اﻣﺎﻧﺖ او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۵و اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش »ﻣﻦ
ً
َ َ
َُُ
ﻤﺣﻠﻪ ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ«» -ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﺮدهای را ﺷﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ
ﻏ َﺴﻞ ﻣﻴّﺘﺎ ﻓﻠﻴﻐتﺴﻞ ﻣﻦ

ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ آن را ﺣﻤﻞ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد« ﺳﺨﺖ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده و در
ﻣﻮرداو ﺳﺨﺖ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ ای ﻣﺮدم از ﻣﺮده
ھﺎﯾﺘﺎن ﻧﺠﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ و اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب »)ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﯿﺎن(ﻋﻠﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ھﻢ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺳﺮ در ﮔﻢ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را
ﻓﺮﯾﺐ داده و ﺣﻘﺎﯾﻖ را در ﻧﻈﺮش واژﮔﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب
ﻣﺬﮐﻮرش ﻓﺼﻠﯽ را وﯾﮋۀ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ،اﺷﺘﺒﺎه را
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻓﺘﻮای ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را اﻧﮑﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ اھﻞ رده ]-از
دﯾﻦ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﮕﺎن[  -ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﺤﺎب را رد ﮐﺮد ]و ﺑﺎ اھﻞ رده
آھﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد[ -و ﻋﺎﺋﺸﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را :ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ])اﳌﻴﺖ ﻳﻌﺬب

ﺑﺒﻜﺎء اﻫﻠﻪ  -ﻣﺮده ﺑﺎ ﮔﺮﯾﮥ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺳﺰا داده ﻣﯽﺷﻮد[  -رد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺑﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ )ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ( اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﺮھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻗﻮل او رد ﮐﺮد و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در
ﻗﻀﯿﻪای از ﻗﻀﺎﯾﺎی ارث ،ﻗﻮل اﺑﯽ ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ را رد ﻧﻤﻮد و در آن

٤٢٦

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﻄﻠﺐ اﻧﮑﺎر اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﻗﻮل او) :ﻣﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﻴﺘ ﹰﺎ

اﻟﺦ( وﺟﻮد دارد ﭘﺲ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﺪ و اﺑﻦ

ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻪی او را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﭘﺲ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮای اﺑﯽ
ھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻏﺴﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده را ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ واﺟﺐ
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﻣﺴﺘﺤﺐ.
 -۶اﺑﻮرﯾﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺎﯾﺎن داده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎدات ﺻﺤﺎﺑﯽ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﺷﮏ در رواﯾﺎﺗﺶ را ذﮐﺮﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن را ﻧﺪارد اﯾﻦ ھﻢ دروغ و ﺑﮫﺘﺎن اﺳﺖ زﯾﺮا ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ آﺧﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ در
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او در آن ﻣﻮرد در ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﯿﻮب اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ آﻧﭽﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﻓﺘﻮی
ﻣﯽداد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ در ﻓﮫﻢ او از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎوی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ
ﻓﺘﻮاﯾﺶ را رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺣﺪﯾﺜﺶ را و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽھﺎ
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و از ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺒﺎر آﻧﺎن
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﺮو ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻣﻌﺎذ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻮد ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ ﺻﺪق و دﯾﻦ و اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻌﻀﯽ وارد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ در ﮐﺘﺎب
)اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ( و ﻏﯿﺮ آن ھﻤﯿﻨﻄﻮر ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ،ﺑﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه از ﻣﻔﺘﯿﺎن
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﺘﺎوای او را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۷ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ دروغﺑﺎﻓﯽھﺎ را در ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﺑﺴﻮی ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺟﺰم ﻗﻄﻌﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ از
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اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﭘﺮ از اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و اﻣﺎ ﻧﻘﻞ او
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﮫﺎی ﺣﻨﻔﯽ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ را اﺷﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در ردی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ
دادهاﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎی ﺣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﺎھﺖ او اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ اﺑﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ھﻤﻨﻈﺮﻧﺪ) .(١
 -۸اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮐﺮده ]-و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ ﻏﯿﺮ او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺲ و ﻣﻌﺎذ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ[  -ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺘﺸﺎن
از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﻌﺪ اﺳﻨﺎد آن رواﯾﺖھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺗﺪﻟﯿﺲ از اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﻣﺪﻟﺴﯿﻦ آورده اﺳﺖ.
 ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ: -۱ﺗﺪﻟﯿﺲ در اﺳﻨﺎد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رواﯾﺖ ﮐﺮدن راوی از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را دﯾﺪه
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ را از او ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ را از
او ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ از او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺪﯾﺚ
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ آن را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
] -۲ﺗﺪﻟﯿﺲ در ﺷﯿﻮخ[ ] -اﺳﺘﺎﺗﯿﺪ[ -ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ راوی ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﮐﻨﯿﻪ
و وﺻﻔﯽ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻨﯿﻪ و وﺻﻒ ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﺎﺷﺪ (.و اﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻨﻢ ﻗﺴﻢ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺗﺪﻟﯿﺲ ،زﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻮ رﯾﻪ ﺳﺮ داده اﺳﺖ زﯾﺮا رواﯾﺖ
ﺻﺤﺎﺑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﯽ و اﺳﻨﺎد رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ زﯾﺮا ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﺰ از ﺻﺤﺎﺑﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﮥ ﺻﺤﺎﺑﻪ
دارای ﻋﺪاﻟﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ از ﺗﺎﺑﻌﯽ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻋﻘﻞ اﺟﺎزۀ
ورود آن را ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ اﺟﻤﺎع ھﺮ ﭼﻪ را ﺻﺤﺎﺑﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﯾﺖ

 -١در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺲ اﻻﺋﻤﻪ ﺳﺮﺧﺴﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد ﮐﻪ از آن ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﻨﻔﯽ
ﺑﺮای اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه و اﻋﺘﺮاف آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺿﺒﻂ و ﺣﻔﻆ او روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ادﻋﺎی اﺑﻮ رﯾﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺪﻟﯿﺲ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻗﻮل ﻋﻠﻤﺎ را در
ﻣﻮرد ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﻣﺪﻟﯿﺲ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺪﻟﯿﺲ ،ﺗﺪﻟﯿﺲ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه را از رﺗﺒﺔ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺻﻒ ھﻤﮥ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ از اھﻞ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﺪﻟﯿﺲ
اﺑﻮرﯾﻪ او را از رﺗﺒﺔ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﻣﺎﻧﺖ
ﺧﻮد ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎدی را ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮا ﺳﺒﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﻐﺰشھﺎﯾﺶ اﻓﺰون ﻣﯽﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ از ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ آن اﺷﺘﺒﺎه ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻠﺶ
ً
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎ از ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ دور ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺎزه ﮐﺎر آن را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ.
 -۹و اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﺟﺎزه دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﺮاﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺎ رواﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دروغھﺎ ﺣﺮاﻣﯽ را ﺣﻼل و
ﺣﻼﻟﯽ را ﺣﺮام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﻤﺎن
ﺧﻮد ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﻨﺎد آنھﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ]ﮐﻪ آن را ﻣﺮﻓﻮع ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ[  -دﻟﯿﻞ و ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ.
ً
ً
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ} :اذا لﻢ ﺤﺗﻠﻮ اﺣﺮاﻣﺎ ولﻢ ﺤﺗﺮمﻮا ﺣﻼﻻ و اﺻﺒﺘﻢ اﻤﻟﻌ� ﻓﻼ ﺑﺄس{
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮاﻣﯽ ﺣﻼل و ﺣﻼﻟﯽ را ﺣﺮام ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﻌﻨﯽ را در ﯾﺎﺑﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
َ ْ َ َّ َ َ ً
ً
رﻲﺿ
�ﻷ
ﻧﯿﺴﺖ  -در دروغ ﺑﺴﺘﻦ ،و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﻦ ﺣﺪث ﺣ ِﺪﻳﺜﺎ ﻫﻮ ِ ِ
َ
ﻓﺎﻧﺎ ﻗﻠﺘﻪ و�ن ل ْﻢ ا�ﻦ ﻗﺘﻠﻪ« »ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﺪا را در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻦ آن را ﮔﻔﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ« .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ را اﻣﺎﻣﺎن ﺳﻨﺖ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و واﺿﻌﺎن وﺿﻌﯿﻔﺎن از راوﯾﺎن آن اﺣﺎدﯾﺚ
را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚھﺎ را ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه دادهاﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ﮔﻨﺎه اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه دروﻏﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ آن دروغ ﺑﺮای او ﺑﺤﺴﺎب
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آورده ﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ او از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ را در ﮐﺘﺎب
اﺣﮑﺎم ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ووﺿﻊ آن را زﺷﺖ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺟﺰ ﺳﺮدر ﮔﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﭼﻪ از ادﺑﺎی ﺑﺰرگ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﻮ رﯾﻪ را ﭼﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟
 -۱۰ﮔﻤﺎن اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﺪﯾﺚ را از ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ
آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻋﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺪ ﮐﺎراﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺰ
ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻓﯽ و واروﻧﻪ ﮐﺮدن ﻧﺼﻮص ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳﺘﻮر و ﻋﺎدت ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﻪ رواﯾﺖ
اﮐﺎﺑﺮ ]-ﺑﺰرﮔﺘﺮان از اﺻﺎﻏﺮ[  -ﮐﻮﭼﮑﺮﺗﺮان رواﯾﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﻋﺒﺎدﻟﻪ ]اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺑﻦ ﻋﺎص اﺳﺖ[  -و ﻣﻌﺎوﯾﻪ و اﻧﺲ و
ﻏﯿﺮ آﻧﺎن را از ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت او ﻣﻔﯿﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن از
ﮐﻌﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ دروﻏﯽ اﺳﺖ ﺧﻨﺪه آور ،زﯾﺮا ﮐﻌﺐ،
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ در ﻋﻘﻞ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺣﺪﯾﺚ او را از ﮐﺴﯽ رواﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮑﺲ او را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
وﻗﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﺻﺪد ﺑﯿﺎن آن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺎرﯾﺦھﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را از ﻋﻠﻤﺎی اھﻞ ﮐﺘﺎب ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد اھﻞ ﮐﺘﺎب را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﺲ اﺧﺒﺎرﺷﺎن رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﻨﺪو اﻧﺪرز ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن اﺧﺒﺎر ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآﻧﺴﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺰرﮔﻮار و ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار ده
ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺳﺮوری و ﺑﺮﺗﺮی ﻓﻘﻂ از آن اﺧﺒﺎر ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ .و اﺑﻮ رﯾﻪ
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻌﺐ ،اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﭼﻪ او
ﺗﻮرات را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﻧﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎﺷﺪ در آن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﺧﺒﺮھﺎ را از ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮ رﯾﻪ ھﻤﯿﺸﻪ درﺻﺪد ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﯿﻔﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺪﯾﺚ را از ﮐﻌﺐ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﮐﻌﺐ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد و داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﯽارزﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪی او را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽداﻧﺪ .و از ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ او ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی وارد ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻢ از ﺑﺸﺮ)  (١ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻧﮕﻪ دار
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻣﯿﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻢ از
رﺳﻮل ﺧﺪا و ھﻢ از ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ) .و
ﻣﮑﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد( ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم از ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﯾﺚ
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص را ﺑﺮای ﮐﻌﺐ و ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻌﺐ را
ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮐﺪام ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻔﮫﻤﺪ و از اﯾﻦ ﻧﺺ ﻓﮫﻢ زﺧﻢ
زﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮدن او را ﺑﻪ ﻗﺮار دادن
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻌﺐ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا را در ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ از ﮔﺮوھﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و
ﻣﺮوﯾﺎت او از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮐﻌﺐ را در ھﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ ﭘﺲ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﻌﺐ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدادﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد اﺑﻮھﺮﯾﺮه وﻟﯽ اﺳﺘﺎد ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از او ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺺ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮﮐﺬب اﺑﻮھﺮﯾﺮه در رواﯾﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آن را
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ او ﭼﯿﺰی را از ﮐﻌﺐ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪه و ﺳﭙﺲ آن را
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداده اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮ ﮐﻢ ﻓﮫﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ دﯾﻨﯽ
ﯾﺎ ﺑﯽﺷﺮﻣﯽ از ﺧﺪا و از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﯿﺰ ھﻮش آن ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻠﻂ اﻓﮑﻨﯽھﺎی اﺑﻮرﯾﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻪ
 -١در اﺳﻢ او ﺻﻮاب اﯾﻨﺴﺖ و در ﭼﺎپ اول ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ ﺻﺤﯿﺢ و ﺻﻮاب را ﺑﺮ
ﮔﺰﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻨﺪۀ آزاد ﺷﺪۀ اﺑﻦ اﻟﺤﻀﺮی ﻣﺪﻧﯽ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻦ وﻗﺎص
و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ و اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﻮ ﺳﻠﻤﻪ و زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ و ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﺒﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ او ﺛﻘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن از دﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد و در دﻧﯿﺎ ﭘﺎرﺳﺎ و اھﻞ دروغ ﺑﻮد و
وواﻗﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۰۰ھﺠﺮی ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻟﺨﻼﺻﻪ ﻟﻠﺨﺰرﺟﯽ(.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣﻮرد آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎنھﺎ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در اول آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺲ از ﺑﺨﺎری و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺗﻮدۀ ﻣﺴﻤﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ را دارﻧﺪ ،در ﮔﺮداﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮕﻠﺘﺮ از آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﮫﻢ
ﻧﺼﻮص را داﺷﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ
ﮐﺬب و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻌﺐ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ آن دو ھﯿﭽﮕﺎه
ﺗﺼﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺴﺎرﺗﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ از آن دو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ
دﯾﻨﯽ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ آن دﭼﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ و در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ آن دو ﺑﺮ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه و اﻋﺘﺮاﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺪق و ﭘﺮھﯿﺰ و اﻣﺎﻧﺖ او
در ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ وﻟﯽ ﺣﮑﻢ آن دو آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﯿﺤﺶ آورده اﺳﺖ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاص از اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه ھﻢ از راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖ ﻧﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ھﯿﭻ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﺑﻮھﺮﯾﺮه در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺒﺎرت ﺑﺨﺎری
در ﺗﺎرﯾﺨﺶ و ﻋﺒﺎرت اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
و ﻋﻼﻣﻪ اﻟﻤﻌﻠﻤﯽ اﻟﯿﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم )اﻻﻧﻮار اﻟﮑﺎﺷﻔﻪ( ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ دلھﺎی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ را ارﺷﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزاﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮرﯾﻪ را ﺟﺰ ﺧﺸﻢ و اﻧﺪوه ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﻃﻌﻦ دﻫﻢ :ﺑﻪ زﻋﻢ اﺑﻮرﯾﻪ ﺳﺮ ﺳﭙﺮدﮔﯽ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ﺑﺮای ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻮ رﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﮔﻮﺋﯽھﺎی ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ را در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺟﻤﻊ آوری
ﻧﻤﻮده و ﺧﯿﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻤﺎﻧﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﭼﯿﺰی
آورده ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آن را ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و ھﯿﭽﮑﺲ ھﻤﭽﻮن وی ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﺟﺎھﻼﻧﻪ در راه ھﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ را در ﻗﺒﻀﮥی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻐﺾ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از اﯾﻨﮑﻪ ّ
ﺳﺐ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﻪ دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﺎﻃﺮ راﺿﯽ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎوﯾﻪ و
ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﻞ دروغھﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪه از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯿﮫﺎ را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ھﺮزﮔﯿﮫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ او را وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر در ھﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪهای ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ھﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ آن ھﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ
و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺳﺘﯿﺰه ﮐﺮدن در ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از دﯾﮕﺮ
ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺮای رواج دادن ﮐﺘﺎب ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ
ﺷﯿﻌﻪ اﻇﮫﺎر ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ھﺮ ﮐﺲ را از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ،او ھﻢ ﻣﺘﮫﻤﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ھﺮ ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن ﺧﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺑﻮرﯾﻪ ھﻢ ﺧﺸﻢ
ﺧﻮد را در ﻣﻮرد او اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺑﻮ رﯾﻪ آزاد اﺳﺖ در اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻮدن ﻧﺰد ﻣﺎ او را از داﯾﺮهی اﺳﻼم و ﻋﻠﻢ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﯿﺮو
ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،او در ﭘﯿﻤﻮدن ھﺮ راھﯽ ﺑﺮای رواج دادن ﮐﺘﺎب ﺧﻮد آزاد اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ
ﻗﺒﻞ از او ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺳﺨﻦ را ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ زﻧﺪه ﮐﺮدن دروغھﺎ و اﻓﺘﺮا ﺑﺮ
ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا و ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺪق و ﺑﺮرﺳﯽ
در رواﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻨﮥ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺮای
ً
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻮال آن
ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮد ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺎ از ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺷﯿﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ در ﻣﯿﺎن دو
ﻃﺮف درﮔﯿﺮ ،ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮادران اھﻞ ﺳﻨﺘﺸﺎن ھﻤﭽﻮن اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و
ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎدان ﮐﻮدن ﮔﻮل ﺧﻮرده )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮرﯾﻪ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻘﺪر اذﯾﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺑﺨﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺷﻮد و ﺷﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﺎن از
دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮھﯿﺰﻧﺪ و در ﻗﺪﯾﻢ در اﺛﺮآﻣﺪه اﺳﺖ »ذوالﻮﺟﻬ� ﻻ ﻳ�ﻮن ﻋﻨﺪا�
ً
وﺟﻴﻬﺎ«)  (١ﮐﻪ دو رو ﻧﺰد ﺧﺪا ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ھﺮﮔﺰ ﻧﺰدﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن
 -١ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ زﺑﺎنھﺎ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ
آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ذواﻟﻮﺟﻬﲔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎء ﻳﺄﰐ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻟﻪ وﺟﻬﺎن ﻣﻦ ﻧﺎر« ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

در دﻧﯿﺎ دور و ﺑﺎﺷﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽآﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دور واز آﺗﺶ دارد« ﺳﭙﺲ ﺳﯿﻮﻃﯽ رﻣﺰ ﺣﺴﻦ
ﺑﻮدن را ﺑﺮای آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﻨﺎوی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او آن را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻋﻘﯿﺪۀ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه آل ﺑﯿﺖ ] -ﺧﺎﻧﻮاده[  -ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻪ و در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺣﺴﻦ و
ﺣﺴﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﺪﯾﻨﻪ روزی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺣﺴﻦ را ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ ]}ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﮥ دﻓﻦ
ﺣﺴﻦ در ﺟﻮار ﺟﺪش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد{[ در ﮔﯿﺮ ﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪھﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﯿﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻣﺮوان ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮک ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺰد ﯾﮏ ﻣﺮگ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺟﺰء
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﯾﻮم اﻟﺪار ] -روز ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻮﺑﮕﺮدان[-
ﻋﺜﻤﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽ و دو ﭘﺴﺮش ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎری داد و ﻟﯽ او ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪن ﺳﻨﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻢ روی آورده اﺳﺖ.
و ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻓﺘﻨﻪای ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﯿﻔﮑﻨﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮد داری ﮐﺮدن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺘﮫﺎد آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ھﺮدو
ﻃﺮف رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ذﻣﮥ اﻧﺴﺎن را ﭘﺎﮐﺘﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد از داﺧﻞ
ﺷﺪن در آن ﻓﺘﻨﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻏﯿﺮ از آن دروغ و
دﺳﯿﺴﻪ و اﻓﺘﺮا و ﺗﻌﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮑﺘﻪ
ﻣﯽﮐﺮده وﻟﯽ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻔﺎق و ﺟﮫﻞ و ﺑﺪ ﻋﻘﯿﺪﮔﯽ آن ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﯽ ﻫﺮﯾﺮه س
از آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰد اﻣﺎﻣﺎن
ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻌﺪی ﺑﺮ اﯾﻤﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد
 -۱ﺳﮫﻢ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻧﻈﺮ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ھﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی
ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﯾﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺣﺪﯾﺚ او و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺶ از ھﺠﺮﺗﺶ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را از ھﻤﺘﺎﯾﺎن ﺻﺤﺎﺑﯿﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺛﺮوت
ھﻨﮕﻔﺘﯽ را از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺛﺮوﺗﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب دﯾﮕﺮ ﮔﺮد
ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺪﯾﺚھﺎی او اﻋﺠﺎب ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﯿﺎﻧﯽ را ﺑﺮ
اﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ از آن ﺣﺪﯾﺚھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ
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ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﺶ از اول ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﻣﯽآﻣﺪ وﻟﯽ در آﺧﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻔﻆ
و رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ھﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ھﺮ ﮔﺰ در ﺻﺪق و اﺣﺎدﯾﺚ
او ﺷﮏ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دو روﯾﺪاد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎ آﺷﻨﺎ
ﺷﻤﺮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﺶ از ﻃﺮف ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮای اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ
ً
و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺟﻮاﺑﯽ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺎ در
اﯾﻤﺎن داران ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﻗﺎﻧﻊ و راﺿﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
روﯾﺪاد اول :اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ﮐﺘﺎب ﻃﺒﻘﺎت ﺧﻮد از وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
َ
اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ] :ﻣﻦ ﺷﮫﺪ ﺟﻨﺎزه ﻓﻠﻪ ﻗﯿﺮاط  -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهای ﺑﺸﻮد
اﻧﺪازهی ﻗﯿﺮاﻃﯽ)  (١ﭘﺎداش ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ[ -را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺲ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﮔﻔﺖ ای اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ زﯾﺮا
اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺲ دﺳﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﻪ
ﻧﺰد ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﺮد ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪه ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪی
و ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد.
ﭘﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﮫﺎل ﮐﺎری و
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺮا از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎز ﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ )ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ(
ﭘﺲ ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﻼزم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮدهام ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰھﺎ را ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ً
ﻧﺸﻨﯿﺪه اﯾﺪو ﺑﻌﺪا ﻣﻌﺘﺮض ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه داﻧﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮای اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺴﺘﯽ.
 -۱۱اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از اﺑﻮ اﻟﯿﺴﺮ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻧﺰد ﻃﻠﺤﺔی ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮدم در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮدی وارد ﺷﺪ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ای اﺑﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدﯾﻤﺎﻧﯽ )اﺑﻮھﺮﯾﺮه( از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ
ﭘﺲ ﻃﻠﺤﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ و داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دارای ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻓﻘﻂ
ً
 -١ﻗﯿﺮاط ﻣﺎﺧﻮذ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻧﯿﻢ داﻧﮓ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ وزن ﭼﮫﺎر ﭼﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﺰء از ۲۴
ﺟﺰء ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻣﺮد ﺑﯿﻨﻮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ داراﯾﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪای و ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﺸﻪ دﺳﺘﺶ در
دﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﻣﯽرﻓﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﭘﺮواﻧﻪ وار ﺑﻪ دور او
ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ﭘﺲ ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ و
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺰی ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهی ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ اﯾﻦ دو روﯾﺪاد ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻧﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد وﺛﻮق اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﺑﺎنھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
زﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﺎ اﺑﻮرﯾﻪ زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
دوم :اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪون و ﻗﻔﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۵۸ﯾﺎ  ۵۹ﯾﺎ  ۶۰ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺧﺘﻼف
رواﯾﺎت ﮐﻪ ﺳﺎل وﻓﺎت او ﺑﻮده ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ و رواﯾﺖ آن اداﻣﻪ داده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
اﺻﺤﺎب ﺑﺴﯿﺎری در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮت و
ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﺮد اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر اﻧﺒﻮه ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻣﻼﻗﺎت اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺪﯾﺚ از او را
ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر و ﺷﺮف ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺷﺮف و اﻓﺘﺨﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺮور
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﯽھﻤﺘﺎی آﻧﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد در آورد و ﺗﺎ زﻣﺎن وﻓﺎت ﻣﻼزم او ﮔﺸﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻋﻠﻢ از او اﻋﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ  ۸۰۰ﻧﻔﺮ از اھﻞ ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را از ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮان از ھﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ دھﻢ آن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻔﺎرش دلھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ و در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در ﻗﻠﮥ ﺑﻠﻨﺪی از ﺻﺪاﻗﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن و
وﺳﻮﺳﻪھﺎی آﺷﻮﺑﮕﺮان و ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دور ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن ﮔﺮوه ﻣﻤﺘﺎز از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺮاﺣﺘﮕﻮﯾﯽ و ﯾﺎری ﮐﺮدن ﺣﻖ
و ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺘﯿﺰی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮ و اﯾﺴﺘﺎدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻋﺘﮑﺮان و ﺳﻮداﮔﺮان ﺗﺤﺮﯾﻒ
دﯾﻦ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﮐﺴﯿﮑﻪ در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ھﺮﮔﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﮑﻮت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ
دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﯽ در ﺻﺪق او ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ھﯿﭻ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﻘﺎم و ﻧﻔﻮذی ﻧﺪاﺷﺖ؟ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی آﻧﺎن را از اﻧﮑﺎر اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺟﻠﻮ ﮐﯿﺮی از
او در ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد اﮔﺮ آﻧﺎن در ﺻﺪق او ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻔﺎء و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺰرگ ﺣﻖ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﻮم  -دﯾﺪی ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﮥ دﻓﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ص ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺟﻮاب ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺣﮑﻢ را داد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮوان اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻣﻮی ﺑﻮد و آن روز
دوﻟﺖ از آن اﻣﻮﯾﮫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد آن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮوان در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
دﻓﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ ﺗﻮ در ﭼﯿﺰی دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪارد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﻟﯿﻞ ﻗﺮار دھﺪ آن ﺟﻮاب ﺻﺮﯾﺢ ﺗﻨﺪ را ﺑﻪ او داد ]-اﯾﻨﺠﻮاب
در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۷۸ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺴﺖ[  -آﯾﺎ آﻧﺴﺖ ﺟﻮاب ﻣﺮدی ﮐﻪ دروغ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪاﺑﺒﻨﺪد
در دﯾﻦ و اﺳﻼﻣﺶ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺮو ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ او آن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ و اﺳﻼم و ھﺠﺮت ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ص و
ﺣﺪﯾﺜﺶ از رﺳﻮل ﺧﺪا اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ دارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮوان آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ای ﮐﺎش
ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﭼﮫﺎرم :اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﭘﺎرﺳﺎ و دارای ذﮐﺮ و ﻧﻤﺎز و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻓﺮاوان ﺑﻮد اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از
اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ھﻨﺪی رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و
ھﻤﺴﺮش ھﻢ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﺐ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺴﺮش ھﻢ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را اﺣﯿﺎء
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ھﻤﺴﺮش را و ھﻤﺴﺮش ﭘﺴﺮﺷﺎن را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﺑﺎز ھﻢ
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺷﺐ را  ۳ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻗﺴﻤﺘﯽ
را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن و ﭘﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮس را ھﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺣﺎدﯾﺚ
رﺳﻮل ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﻢ و ﺑﺎز ھﻢ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ از اﺑﯽ اﯾﻮب رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﻣ َ
ﺨﺪع ﺧﻮد ] -ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ داﺧﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ[ -و در ﺧﺎﻧﻪ و
ِ
درﺣﺠﺮه و دم در ﺧﺎﻧﻪاش در ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺮای ﺧﻮ.د د اﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻦ و داﺧﻞ ﺷﺪن در ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و از ﻋﮑﺮﻣﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ھﺮ ﺷﺐ دوازده ھﺰار ﺑﺎر ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮد ] -ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ[ -و
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻨﺎھﺎﻧﻢ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ دﯾﻨﻢ ﻗﺴﻢ اﯾﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ و
اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺮه و ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ اﺳﺖ واز ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ اﺑﻮﻣﯿﺴﺮه رواﯾﺖ
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ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ھﺮ روز دوﺑﺎر ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﯾﮑﯽ در اول روز ﮐﻪ در آن
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﺐ رﻓﺖ و روز آﻣﺪ و ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ ودﯾﮕﺮی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ
ﻣﯽآﻣﺪ ﻓﺮﯾﺎد دﯾﮕﺮش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و در آن ﻣﯽﮔﻔﺖ روز رﻓﺖ و ﺷﺐ آﻣﺪ و ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن در
آﺗﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ ھﯿﭽﮑﺲ ﺻﺪاﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮد و از ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺪﮐﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ او ﻏﺒﻄﻪ
ﻧﺒﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﺟﻮﯾﻨﺪهای در ﮐﻤﺎل ﺳﺮﻋﺖ او را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ( ھﺮ ﮔﺎه ﺳﺮد ﮔﺮدد ﺣﺮارﺗﺶ را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺠﻮدش از اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎﮐﺎر ﯾﺎ دزد ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم دھﺪ
ﺑﺨﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ آﯾﺎ از اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی )ﺟﺰ ﺧﺪا( ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻠﯿﺲ زﻧﺪه و ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ دﻟﮫﺎﺳﺖ و ھﺮ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ آنھﺎ را ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ اﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن ھﻨﺪی ﮔﻔﺖ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ
روزه ﻣﯽﺷﻮی ﮔﻔﺖ ﺳﻪ روز اول ھﺮ ﻣﺎه را روزه ﻣﯽدارم ﭘﺲ اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ -
]و ﻣﺮا از روزه ﺑﻮدن در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎه ﺑﺎز دارد .ﺑﺎ آن ﺳﻪ روز ﭘﺎداش آن ﻣﺎه را ﮔﺮﻓﺘﻪام
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻨﯿﺰ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد او را ﻏﻤﻨﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺲ
روزی ﭼﻮب ﺳﻮاک را )ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﻮاک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ] -ﺑﻪ
آھﻨﮓ زدن[  -ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ]-ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻨﯿﺰ را ﺑﺰﻧﺪ[ -ﮔﻔﺖ اﮔﺮ از ﻗﺼﺎص روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻮب ھﻤﮥ ﺑﺪﻧﺖ را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽزدم وﻟﯽ ﺗﻮ را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺎﯾﺖ را در ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺣﻮاﻟﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮو از
اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﻮ در راه ﺧﺪای ﻷ آزادی و در ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪی او از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری در
ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮا ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ او و اﯾﻦ ﻋﻤﺮ در روزھﺎی رﺟﻢ ﺷﯿﻄﺎن
در ﻣﻨﯽ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ را ﺑﺮ
ُ
ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﺎ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮد و در رواﯾﺘﯽ ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮام ﺳﻠﻤﻪ
ﻣﺎدر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺮا ﻣﯽﮔﺮﯾﺎﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
دوری ﺳﻔﺮ وﮐﻢ ﺑﻮد زاد وﺗﻮﺷﻪ را ھﻢ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﯿﺎن دو راھﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺑﮫﺸﺖ و ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﻪ آﺗﺶ ھﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آن دو ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮم
ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻤﺎز و ﺗﺴﺒﯿﺢ ووﻋﻆ و ﮔﺮﯾﻪ و آزاد ﻧﻤﻮدن ﺑﺮدﮔﺎن و ﺗﺮس
از ﺧﺪا و ّ
ﺷﺪت اﻣﯿﺪواری او ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﭘﻨﺪار ﺗﻮ از ﻧﻔﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن در اﺳﻼم را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دروغ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺒﺎح ﺑﺪاﻧﺪ؟
ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﺮا ﭘﺎک ﻣﯽﭘﻨﺪارم و اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﺰرگ.
ﭘﻨﺠﻢ :و ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ در دﻧﯿﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ ﺑﻮد ھﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ
ﻣﯽداد اﺑﻮ زﻋﯿﺰﻋﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺮوان ﮔﻔﺖ ﻣﺮوان ﺻﺪ دﯾﻨﺎر ﺑﺮای اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭘﺲ
ً
ﻓﺮدای آن روز ﻗﺎﺻﺪی ﭘﯿﺶ او ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم.
ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﻮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ] -اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ ﭘﻮل را اﻧﻔﺎق
ﮐﺮدهام ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﺳﮫﻢ ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را از آن ﺑﺮدار[ -و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه ھﻤﻪاش را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد  -و ﻗﺼﺪ ﻣﺮوان اﻣﺘﺤﺎن او ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪی اﺑﻮ رﯾﻪ را رھﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه در ﻋﻘﯿﻖ ﻗﺼﺮی داﺷﺘﻪ و در
ﻓﻼن ﺟﺎ ﻗﺼﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت اﺑﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ در
اﻧﺠﺎم آنھﺎ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺗﺮ ﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ از اﺑﻦ اﺛﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻓﺎت
او در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻋﻘﯿﻖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ واژۀ اﻟﺪار ] -ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ([ -
دررواﯾﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺛﺮوت دﻻﻟﺖ دارد ﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ] -و ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ[ -زﯾﺮا
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﺤﺎب ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ آﻧﺎن دارای ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ
آﻧﺎن دارای ﻗﺼﺮھﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﺎت از ﻣﺼﺎدر و ﻣﻌﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ
ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺸﻢ :ھﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺳﭙﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺻﺤﯿﺤﺶ را ﻗﺒﻮل و ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ھﺮ ﭼﻪ در آن ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻮد
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﮥی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮥ ﻣﺴﻨﺪھﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
در ﺳﻨﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﻧﻈﺎم و اﺳﮑﺎﻓﯽ و اﺳﺘﺎداﻧﺸﺎن از
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺴﯽ از آن اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮی ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ھﻔﺘﻢ :اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﻘﮫﺎء و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ درﺟﮥ ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺳﺪ
اﺣﺪی در ﻣﻮرد آن اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ﮐﻮﻓﻪ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪرﺳﮥ رأی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﺎد ﺷﺮوط ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد را دارﻧﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﻓﻘﮫﺎی ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ
در آن ﻣﻮرد ﺑﺎ آنھﺎ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻮﯾﮋه اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺮاق ﺑﻪ آوازه او ﺗﺎج
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ﻓﺨﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از او ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ او ھﻢ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ و ھﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮﮔﺎه آن اﺣﺎدﯾﺚ
دارای ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آن ﺷﺮاﺋﻂ اﺟﺘﮫﺎد و اﺣﺘﯿﺎط در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﻮده
ﻧﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ و ھﺮ ﮐﺲ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ او دروغ ﺑﺎف و ﺑﺴﯿﺎر
دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺬھﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺪﮔﻤﺎن را ﺑﻪ
دروغ ﻣﯽاﻧﺪازد.
ھﺸﺘﻢ :اول ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دھﺎن ﺑﻪ ﻃﻌﻦ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮔﺸﻮد ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻌﻀﯽ
از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮدھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﻠﺴﻔﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و دﯾﻦ و ﺗﻤﺎم ﻧﻘﻠﯿﺎﺗﺶ را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪ ﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺑﯿﻤﺸﺎن از ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد ﺧﻮد ﻗﺮآن را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .زﯾﺮا در
ﻗﺮآن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺮدھﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎرﺷﺎن آنھﺎ را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺮآن را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ آﻧﺎن
ﺳﺎزﮔﺎر آﯾﺪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﯿﺎﻟﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻢ داﻧﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺧﺪاﺳﺎزی ﺧﻨﺪآور آﻧﺎن از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﺑﻮرﯾﻪ
ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﺎن دارای ﺧﺮدھﺎی ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﻞ او ھﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺷﯿﻌﻪھﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﻤﻪ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﮐﻢ و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﻣﻮﺿﻊ دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﻪ و ذم
ﺑﻮده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ اﻣﺮ اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهھﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ اﻧﺒﻮه ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻋﻢ از اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺳﻌﺪ و
ﺧﺎﻟﺪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻞ ھﺪاﯾﺖ ﮔﺮی
اﺳﻼم ﺑﺮ دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﻤﻮد ،واداﺷﺖ و آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺑﺎ اﺻﻮل و
ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ آن ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ دارﻧﺪ .و آن اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮐﯿﻨﻪی ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺳﭙﺮدن ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﺑﮑﺮ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺟﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ھﻤﮥی آﻧﺎن را دﺷﻤﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و
ﺻﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﻤﺎن آﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻧﻤﯽدھﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ او ﺑﺎ ﻧﻈﺮھﺎی آﻧﺎن در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ ﭘﺲ آﻧﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه را در اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﮫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽھﺎ را ﺑﺮای اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .و در ﻣﻮرد آن دو
داﺳﺘﺎنھﺎی زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ رﯾﻪ آنھﺎ را از ﻗﺒﯿﻞ آن ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺤﺴﺎب آورده ﮐﻪ
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و از ﺟﮫﺖ آن ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﮥ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﺼﺪاﯾﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﮔﺬاﺷﺘﻪای را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن د ﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ از
ﺟﻤﻠﻪی ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪی اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﺒﻮد ﺧﻮد را
درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای رد دروغ ﺑﺎﻓﯿﮫﺎ و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎی او ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد
ھﻤﺎن ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ آن ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻮد در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ارزش ﻋﻠﻤﯽ او در درون ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او
زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻋﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در در ون ﺗﻮدهھﺎﯾﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ و
ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم در ﺧﻼل ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﮐﻪ در آن ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ آن را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ]ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ[  -در
اواﺋﻞ ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ در
واﻗﻊ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ و دﻟﺒﺎﺧﺘﮥ ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺑﻪ ﺷﮏ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺮدم در ﺻﺪق و رواﯾﺖ او ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ آنھﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﮥ آنھﺎ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن از آﻗﺎﯾﺎن اﻧﺪرز ﮔﻮﯾﺸﺎن-
]ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ در ﻣﺘﻦ ﺑﻤﻌﻨﯽ و اﻋﻈﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن را اﻧﺪرزﮔﻮﯾﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻢ)  - [(١ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻇﺎھﺮ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺼﺪﺷﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﯾﺎ ﺑﻪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی آن ﮐﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮب اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺖ ھﯿﭽﯿﮏ آﻧﺎن از ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮآن ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮی آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ در
ﻣﻌﯿﺎر آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﯽ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭽﯿﮏ از آﻧﺎن از ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﮐﻼم را در ﻟﻐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ آن ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﺄوﯾﻞ آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻮا و ﻗﺼﺪﺷﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦھﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﻼم درﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در آن ﻣﻮرد دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﯽ از اھﻞ
آرزویھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎی دور ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺳﻼم ﻗﺪمھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﺑﻪ آرزوی ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺑﯽارزش ﺧﻮد را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ
ﺑﻪ آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ و ﯾﺎ آﻧﺎن را
از ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در رﯾﺸﻪ و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ھﻤﺎن ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮق و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭼﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻋﻠﻢ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ دﺷﻤﻨﺎن ھﻢ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺟﮫﻞ و ﺟﺴﺎرت و ﺑﯽادﺑﯽ و ﻧﺸﺨﻮار
اﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ آن را ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد در ﮐﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮ راه راﺳﺖ ﻗﺮار دھﺪ ﺑﺮ او ﻣﯽﺷﻮرﻧﺪ .ودﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ
داﺷﺘﻦ اﺑﻦ ﺟﺒﮫﻪﮔﯿﺮی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ وﻓﺎت او ﺳﺎل  ۴۰۵ھﺠﺮی ﺑﻮده
اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﺪرک ﺧﻮد ) (۵۱۳ :۳ﮐﻼم اﺳﺘﺎد اﺳﺘﺎداﻧﺶ ﭘﯿﺸﻮای ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ )ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۱۱ھـ( را در رد ﺑﺪ ﮔﻮﯾﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎ رد او ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻮﯾﺎن ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻨﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺺ
ﮐﻼم او ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
و ﻓﻘﻂ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺮای رد اﺣﺎدﯾﺚ او ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﭼﺸﻤﺎن دلھﺎﯾﺸﺎن را ﮐﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ .ﭘﺲ آن ﮐﺴﯽ
َ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ ُﻣﻌﻄﻞ ُﺟ َﮫﻤﯽ)  (١ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎری از
 -١ﺟﮫﻤﯽ= ﭘﯿﺮو ﺟﮫﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۲۸ھﺠﺮی ﮐﻪ از اھﻞ ﺟﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﺶ اﺧﺘﯿﺎری ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮد و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺨﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ
اﻣﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و او را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آن
ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ او ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﻮت ﺣﺠﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﺮو ﻣﺎﯾﮕﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد روﮐﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
و ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ)  (١ﻣﺬھﺒﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ اﻣﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ص را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮی ھﯿﭻ ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﺎﻣﯽ را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺪ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اﺧﺒﺎر اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺳﺮا ﭘﺎ ﮔﻤﺮاھﯽ او ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ او ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ھﺮﯾﺮه ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد .ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺪ ﺑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪری) ) (٢ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ( ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﻼم و اھﻞ
آن ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اھﻞ اﺳﻼم را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻘﺪرات ﮔﺬﺷﺘﻪای
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را در ازل ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن آن را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﻗﻮع آنھﺎ را در آﯾﻨﺪه ﺣﺘﻤﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ] -ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪریھﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ -ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻗﺪریھﺎ ﺑﻪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و دﻟﯿﻠﯽ
ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰ و ﺷﺮک آﻟﻮدش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ در
ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﺠﺘﯽ ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺣﺘﺠﺎج را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﺎ آﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻗﺒﻮﻻ ﻧﺪارد ،ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ
و آن را از ﺟﺎﯾﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آنھﺎ ﮔﻤﺎن وﺟﻮد ﻓﻘﻪ ﻧﻤﯽرود اﯾﻦ ﻧﺎدان ھﺮ
ﮔﺎه اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬھﺐ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺬھﺒﺶ را از راه ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺠﺖ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ درﺑﺎرۀ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺎدﯾﺜﯽ از اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬھﺐ اوﺳﺖ
دور ﻣﯽاﻧﺪازد و رد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه اﺣﺎدﯾﺚ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺬھﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آنھﺎ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را از اﺑﻮھﺮﯾﺮه
ﻣﻌﻄﻞ= ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺻﻔﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﯽء
ﻋﺎﻟﻢ ،ﺣﯽ ،ﻣﺮﯾﺪ ،را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮ ﺧﺪا و ﻏﯿﺮ او اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻧﻔﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻄﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -١از ﺧﻮارج ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ.
 -٢ﻗﺪرﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﺪرﯾﺎن ﻓﺮﻗﻪ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ھﺴﺘﻨﺪ.
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اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ آنھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آنھﺎ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪا ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ  -ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ  -ﺑﻌﻀﯽ از
آن ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده ﺑﺮ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ درﺑﺎره اﺑﯽ
ھﺮﯾﺮه و اﺣﺎدﯾﺶ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ھﺪاﯾﺖ و رھﺒﺮان دﯾﻦ و
ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻘﮫﺎء اﺳﻼم و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاراﻧﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﺳﺘﺸﺎن دﻟﯿﻞ و ﺑﺮ ﺳﺮ
زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﺎر درﺳﺖ و ھﻤﺮاھﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ
وﺳﯿﻠﮥی آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ آرام و اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮ ﺟﺎ.
ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﻢ در ﻣﻮرد اﺑﻮرﯾﻪ و ﮐﺘﺎب او ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﭼﺎپ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ و از ﮐﺘﺎب اﺑﯽ رﯾﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردم ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدم ﭘﺲ ﻧﻮﺷﺘﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او در ﻣﻮرد اﺑﯽ
ھﺮﯾﺮه اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدم و ﻧﺼﻮص و داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او آورده ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدم
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖھﺎی ﺑﻌﺪی ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﺮد در آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﺎی ﺑﺎور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ
ﻧﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺺ ﺑﺎ ﻣﺮاد او ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاد ﻃﺮف او ] -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻧﺺ را
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ[  -و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻠﻤﻪای را از ﻧﺺ ﻣﯽﮐﺎھﺪ و ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ را
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ راه راﺳﺖ را ﭘﻨﮫﺎن و ﻧﺎﺣﻖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻖ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻼل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﮥ او در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ از اﻣﺎﻧﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮد و ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و)ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ او ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﺳﺖ(.
َ
 -۱اﺑﻮرﯾﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ َﻋﻤﺮ و ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﺎردو ﺷﺘﺮ از ﮐﺘﺐ
اھﻞ ﮐﺘﺎب را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدم رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﺟﻠﺪ  ۱ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶۶ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻟﻔﻆ  -ﻋﻦ اﻟﻨﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ آن را اﻓﺰوده و
ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در اﺣﺎدﯾﺚ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا
)ص( ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ واﻋﻈﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻣﻮرد اﺧﺒﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﺑﻮرﯾﻪ آﻧﺎن را ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﮫﺘﺎن
اﮐﺘﻔﺎء ﻧﮑﺮده ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ھﺮ ﮔﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺎ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎری و ﭘﺎﯾﺪاری در دﯾﻦ و ﺗﻮﻗﻒ
آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻣﺮ وﻧﮫﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را
در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دروﻏﮕﻮﯾﺎن را
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﻣﻮر د ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮان دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا
و اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮرﯾﻪ ﯾﺎران رﺳﻮل ﺧﺪا را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲و اﺑﻮرﯾﻪ از اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ در ﮐﺘﺎب :اﻟﺒﺪاﯾﻪ واﻟﻨﮫﺎﯾﻪ :ج/۸ص :۲۰۶رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺗﺮک
ُ
ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﻮنھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و در ﻋﺒﺎرت اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻋﻦ اﻻول -
]از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن[ -آﻣﺪه ﻧﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ :وﻟﯽ اﻣﺎﻧﺖ دوﺳﺘﯽ اﺑﻮرﯾﻪ اﺟﺎزه ﺗﺤﺮﯾﻒ
اﯾﻦ ﻧﺺ را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ﺗﺎ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﮐﻌﺐ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ را از او ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
اﯾﻦ دروغ را ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮫﻮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﻮﻟﺪ ﺗﺴﮫﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ
ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم از ﯾﮫﻮدﯾﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ
آن دروغ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از دﺳﺖ آﻧﺎن ﻗﺎﭘﯿﺪه اﺳﺖ و از راه دروغ ﭘﺮدازی ﺑﺮای
ادﻋﺎی آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ و اﺛﺒﺎت دﻻﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﻔﺮض اﻇﮫﺎرﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۳اﺑﻮرﯾﻪ از ﮐﺘﺎب :اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻨﮫﺎﯾﺔ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ  ۱۰۶/۸ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻤﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوس ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﯿﻤﻮنھﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
و اﯾﻦ زﯾﺎدۀ :ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﻮنھﺎ از دروﻏﺒﺎﻓﯽھﺎی اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﺑﺎ ھﻢ
اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻌﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮک
ﺣﺪﯾﺚ از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻤﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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 -۴اﺑﻮرﯾﻪ در ﺧﻼل ﺑﺤﺜﺶ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه در ﺷﻤﺎری از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آنھﺎ ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ و ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ]-از ﺻﺤﺎﺑﻪ[ -اﺑﻮ
ھﺮﯾﺮه را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﮐﺘﺎب :ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و در ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ را آورده و
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ در ﻗﺪرت ﺑﯿﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ در ﻣﯿﺎن اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮑﺎه ﺟﺎﺣﻆ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ او از اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮ در ﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻌﻨﻪ زدن ﻣﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ دارد ،ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮ ﺻﺤﺖ دﻋﻮای اﺑﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻮھﺮﯾﺮه در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ص رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ
را در رد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ از دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﭘﺮده از ﻣﺎھﯿﺖ ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن رھﺒﺮان ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم و اﻣﺜﺎل او وﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽھﺎی ﻧﻈﺎم از اﺑﻮﺑﮑﺮو ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رد آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮده و ﻗﺼﺪ
ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن را در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻈﺎم از اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
آن را ﺑﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و از رد اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺴﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺰد اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ.
 -۵اﺑﻮرﯾﻪ از ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﻼﻣﯽ را در ﻣﻮرد ﮐﻌﺐ و وھﺐ ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ]»وﻣﺎﻳﺪرﻳﻨﺎ ﹶان ﻛﻞ اﻟﺮواﻳﺎت – ﹶاو اﻟـﻤﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﻨﻬﺎ« – و

ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻤﮥ رواﯾﺖھﺎ ﯾﺎ – ﻣﻮﻗﻮف از آنھﺎ ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد[ – ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﻋﺒﺎرت اﯾﻨﺴﺖ ]»وﻣﺎ ﻳﺪرﻳﻨﺎ ان ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺦ«[ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ

ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻠﮏ را ﮐﻪ ﺳﯿﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ  /ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﻪ ﻣﺮوﯾﺎت ﮐﻌﺐ و وھﺐ از اھﻞ
ﮐﺘﺎب اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻪ رواﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮرﯾﻪ در
ﻧﻘﻞ ﻧﺼﻮص دروﻏﭙﺮدازی وﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻮص ﺑﺎ آرزوھﺎ واھﺪاف ﭘﻠﯿﺪ او
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ھﻤﺎھﻨﮓ ﮔﺮدد اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺪون
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺑﺎزی او در ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﻘﻞ ﮔﺮده و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪۀی آن
ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ از ﻣﺘﻌﺼﺐﺗﺮﯾﻦ و ﺣﯿﻠﻪ
ﮔﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺼﻮص و ﺑﺎزی ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﺴﺎرﺗﺶ ﺑﻪ
ﺟﺴﺎرت اﺑﻮرﯾﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﭘﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﻢ
ﭘﮋو ھﺸﮕﺮ درﺳﺘﮑﺎر ﻧﻈﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
دوم اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮدۀ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﻮﺻﯽ از
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺑﻮرﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ذھﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻣﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق ﮔﻤﺎن او ﺑﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ
ً
اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﯿﻢ ] -ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ[ -ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﮥ
ﻋﻠﻤﺎء اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه و ﻏﯿﺮ او از ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ ازاﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آن را ﻧﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻠﮑﻪ از ﺻﺤﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد] .ﻧﻪ ﺗﺪﻟﯿﺲ[ -و آن
اﻣﺮی اﺳﺖ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ووﻗﻮع آن از ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﺰ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﺖ وﻟﯽ اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﺳﭙﺲ ﻗﻮل ﻋﻠﻤﺎ را در ﻣﻮرد
َﺟﺮح ]-ذﮐﺮ اوﺻﺎف ﺑﺪ[  -ﻣﺪﻟﺲ و از اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺘﺎدن او ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ دارای اﻋﺘﺒﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺠﺎج ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ او اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﺑﻪ دروغ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺖ ﻧﺒﻮدن
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص دروغ ﺑﺒﻨﺪد ،ﻧﺼﻮﺻﯽ را از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدن ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺮ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ او ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﯾﮏ ﺻﻔﺮای ﮐﺎذب ] -ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه دروﻏﺒﺎف ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ[ -و ﯾﮏ ﮐﺒﺮای
ﺻﺎدق ] -ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻓﺘﺮا ﺑﻨﺪد ﺣﺪﯾﺚ او ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ[ -ﻣﯽآورد و ﺳﭙﺲ
ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﮐﻪ ]ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ[  -ﻣﯽآورد و ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﺮفھﺎی درﮔﯿﺮ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ داده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ رد او ] -اﺑﻮرﯾﻪ در
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و او در اول ﺑﺤﺚ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ

٤٤٧

اﺳﺖ وﻇﻦ ﺟﺎی ﭼﯿﺰی را از ﺣﻖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎﻧﺮا ﺑﺮ ﻃﺮف
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ از آن دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﺎد ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰی ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺻﻔﺮی[] -اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ اﺳﺖ[ -در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻧﺼﻮص ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ] -ﮐﻪ ﻣﺎ ھﻢ آن را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ[ -وﻟﯽ
ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺒﺮاﯾﺶ ] -ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ[-
ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺗﻮدهھﺎی ﭘﯿﺸﻮا ﯾﺎن ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﺎد
واﺟﺒﺴﺖ ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪای را ﮐﻪ اﺑﻮ رﯾﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ]-اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﺎد ﻣﺎ را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ[ -ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا از ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺻﺤﯿﺢ
و ﻣﺴﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪی آن ﻧﺰد ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖﺷﺎن او در ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﯽ را از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ارﺟﻤﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎھﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﻧﺼﻮص در ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎ وی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻋﮑﺲ او ﻣﻮ
ﺿﻌﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ او ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮐﺎن ﺳﺎده و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﻮم
ً
اﯾﻨﮑﻪ او ﻋﻤﺪا ﻓﮫﻢ ﻧﺼﻮص را ﺑﺪ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ
ﺣﮑﻤﯽ را از ﻓﮫﻢ آن ﻧﺼﻮص ﺑﯿﺮون آورد ﮐﻪ آرزوی ]-ﻧﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺶ او را ﺑﺮان داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﮫﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه] :ﻋﻠﯽ ﻣﻞ ﹰء ﺑﻄﻨﯽ[ دﺳﺖ ﺑﻪ
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زده اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﯾﺎد آور ﺷﺪﯾﻢ ﻓﮫﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ را در
ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ از واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را اﺑﻮھﺮﯾﺮه از ﮐﻌﺐ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﮐﻌﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ  -در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ رواﯾﺎت اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ وﻣﺮوﯾﺎت او از ﮐﻌﺐ را ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻣﺮوﯾﺎت او از
رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺮای ﮐﻌﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ در ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮوﯾﺎت را ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد او.
ﭼﮫﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮوی ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ
ھﻤﮥ ﻧﺼﻮص را ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻨﺠﮫﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
رواﯾﺎت دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آنھﺎ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.و ﺑﺮ
ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ادب رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

٤٤٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪۀ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی
ﻣﺎﻧﻊ اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﮑﺬﯾﺐ او ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در ھﻤﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و ﺳﻨﻦ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ  -اﺑﻮ داود اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺗﺮﻣﺰی ﻧﺴﺎﺋﯽ -و ﻏﯿﺮ آنھﺎ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ] -ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص[  -ﻋﺒﺎﯾﺶ را ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای او
دﻋﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .او در ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز
ﻣﺴﺨﺮه و اﺳﺘﮫﺰاء ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب
اﻟﺤﯿﻮان دﻣﯿﺮی و ﺷﺮح اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ھﻤﺪاﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ]-در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ
ً
ھﺴﺘﻨﺪ .و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﻠﻮب ﺗﻌﺼﺒﮕﺮاﯾﺎن ﺧﺎور ﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ او ھﻢ ﻗﺪم ﻗﺪم ﺑﻪ آنھﺎ اﻗﺘﺪاﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﮔﺎم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ.
 -۶او در ﺳﺐ و ﺗﮑﺬﯾﺐ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه و ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﺳﻨﺖ و راوﯾﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
ﺧﺎور ﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻮﻟﻪ ﺗﺴﮫﯿﺮ و ﺷﺒﺮ ِﺑ َﺤﺮ و ﻗﻮن ﮐﺮﯾﻤﺮ و داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦھﺎ درسھﺎی ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم در ﻣﻮرد ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و زﺑﺎن درازی او ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﺒﺮ ِﺑ َﺤﺮ ﻧﮕﺎه
ﮐﻦ ﮐﻪ در ذم اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ) -اﳌﺘﻄﺮف ﻓﯽ اﻻﺧﺘﻼق ورﻋ ﹰﺎ( در دروﻏﺒﺎﻓﯽ

ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد[ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ
دروغ ﺑﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺳﺐ ودﺷﻨﺎم و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و زﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او
ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﻣﻮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﺒﺮ ﺑﺨﺮ اﻋﺘﺮاف دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺎت ،آنھﺎ را ﺑﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ در زﻣﺎنھﺎی ﭘﺲ از
اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺷﺒﺮ ِﺑ َﺤﺮ ﮔﻨﺎه آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪۀ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻧﻤﯽاﻧﺪازد
وﻟﯽ ﺑﺎرھﺎی ﮔﻨﺎه ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن
او ﻣﯽاﻧﺪازد و آن ﻧﺘﺎﯾﺞ دور از ﺣﻖ را از آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ.
ً
و ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه دروغ ﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را
ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدام ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﯿﻦ ﺣﻼﻟﯽ را ﺣﺮام و ﺣﺮاﻣﯽ را ﺣﻼل
ﻧﮑﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺳﭙﺲ اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ
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ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﻤﮥ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮعاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮ اﺳﺘﺎدش ﻓﺎﺋﻖ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻪ در ذﮐﺎوت و رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺎ ادب ﺑﻮدن ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ اﯾﻦھﺎ.
ﺷﺸﻢ اﯾﻨﮑﻪ او در ﺑﺨﺸﺸﯽ ﺟﺎﻧﺐ ادب را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و از ﮔﻮﯾﺶھﺎی دور از ادب
ً
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎی آنھﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن
اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺘﺐ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت .زﯾﺮا او در اول ﺑﺨﺸﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺬب ﺧﺒﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی از روی
ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از روی ﺧﻄﺎ ﭘﺲ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ دروﻏﮕﻮﯾﺎن ﻋﻤﺪی و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی! اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻘﮫﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن
ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻪ در رواﯾﺖ ،ﭼﻪ در ﻓﺘﻮی،ﭼﻪ در رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ ھﻤﮥ
اﯾﻦھﺎ در ادﺑﯿﺎت اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از دادﮔﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ﺗﺎ ﺟﻠﻮ اﺑﻮرﯾﻪ را در ﺣﺎل ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دروغ ﻋﻤﺪ ،ﻣﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .و ]دروغھﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن او را رﺳﻮا
ﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ زﺷﺘﯽ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﺳﭙﺲ درﻣﻮرد ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺳﭙﺲ
درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از او ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﻨﻮال او رﺷﺘﻪ
ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺷﻨﺎمھﺎی
زﺷﺖ را ﺑﺮ آنھﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ اوﺻﺎف ،وﺻﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارزش ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺘﯽ را ﺑﺮ دھﺎن ﻣﯽراﻧﺪ .ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ اﺑﻮرﯾﻪ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﭼﯿﺰی را از او ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺘﻢ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﮐﻮزه ھﻤﺎن
ﺗﺮاود ﮐﻪ در اوﺳﺖ.
ھﻔﺘﻢ] :اﺑﻮرﯾﻪ در ﺧﻼل ﺑﺤﺚ ﺧﻮد[ -ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﺒﻮغ و ﻣﮫﺎرت ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ
و ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﯿﺎورد هاﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﮐﻪ ﺑﺮ ھﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ
از ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن ﺻﺤﺎﺑﻪ ]-ﮐﻪ ﻋﻤﺮ را ھﻢ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﻮرد اﺗﮫﺎم ﻗﺮار داده اﺳﺖ[-
ﺑﻪ ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ و ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﯿﺴﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﻼم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﺟﺎزه داده
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ دروغ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ دروغ زا از دروﻏﮕﻮﯾﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ّذرهای از اﯾﻦ زﯾﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻮرﯾﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻪ آنھﺎ ھﻢ داده
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻮﯾﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎز و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎرﻧﯿﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ] -ﺑﻪ زﻋﻢ اﺑﻮرﯾﻪ[  -ھﻤﮕﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻋﻘﺎﺋﺪ آن را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪ و
آزاداﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎرﺷﺎن ھﻢ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ھﻢ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺴﻞھﺎی در ﭘﯽ ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ]-در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دهھﺎ ھﺰار از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻘﮫﺎ و ﭘﯿﺮوان ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
وﺟﻮد دارد[  -ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﻋﺪم ﺑﯿﺪاری از آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﺑﻐﻪ ]-اﺑﻮرﯾﻪ[-
آن را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﻪ آﻧﺎن از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ
اﺑﻮرﯾﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و از دﺳﺘﺸﺎن در رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺪ -
]ﺑﻪ زﻋﻢ اﺑﻮرﯾﻪ[ -از ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ آﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﻢ را اﻧﺠﺎم
داد ﮐﻪ ﭼﮫﺮۀ دراﺳﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ را از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ] -ﮐﻪ آن را در
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ادﻋﺎ و ﻏﺮور و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﺟﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
دﻻﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و آن ﺧﺮد ﺻﺎﺣﺒﺸﺎن اﺳﺖ و ﭘﺎﮐﺴﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﺮدھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﮫﻢ روزیھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روزی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ درﻋﻘﻮل ھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺑﻮرﯾﮥ ﻣﺎ ﺳﮫﻢ ﮐﻤﯽ از ﻋﻘﻞ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
)ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ھﺸﺘﻢ :اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺶ دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﮏ ﺑﻪ
داﻣﻦ آن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺷﻮاھﺪ ﺑﺴﯿﺎری آورده ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ آنھﺎ دﺳﺘﺮس ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
وﻟﯽ ﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ دﻋﻮی را در ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ
ھﻤﮥ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﻗﺮنھﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده و
ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ را از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻨﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺗﺄﻟﯿﻒ دﻣﯿﺮی
ﺣﯿﺎه اﻟﺤﯿﻮان
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ

اﻟﻌﻤﺪة

اﺑﻦ رﺷﯿﻖ

ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ

اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ

اﻟﻤﻌﺎرف

اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ

ﻧﮫﺎﯾﻪ اﻻرب

ﻧﻮﯾﺮی

اﻟﺒﯿﺎن و اﻟﺘﺒﯿﻦ

ﺣﺎﻓﻆ

اﻟﺤﯿﻮان

ﺟﺎﺣﻆ

ﻋﯿﻮن اﻻﺧﺒﺎر

اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ

رﺣﻠﻪ اﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ
اﻟﺨﻄﻂ

ﻣﻘﺮﯾﺰی

اﻟﻔﺨﺮی

اﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ

ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎء

ﯾﺎﻗﻮت

ﺣﻠﯿﻪ اﻻوﻟﯿﺎء

اﺑﻦ ﻧﻌﯿﻢ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد

ﺧﻄﯿﺐ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﺸﻖ

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﯽ اﻟﻔﺪا
اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاھﺮه

اﺑﻦ ﺗﻔﺮی ﺑﺮدی

ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺤﯿﻮان

ﻣﻌﻠﻮف ﭘﺎﺷﺎ

اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ

ﺧﺰاﻧﻪ اﻻدب

ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺑﻐﺪادی

ﺧﺎاص اﻟﺨﺎص
ﺛﻤﺎر اﻟﻘﻠﻮب
اﻟﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺼﺪﯾﻖ
ﻧﮑﺖ اﻟﮫﻤﯿﺎن ﻓﯽ ﻧﮑﺖ اﻟﻌﻤﯿﺎن
ﺷﺮح ﻻﻣﯿﻪ اﻟﻌﺠﻢ

ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ
ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ
ﺗﻮﺣﯿﺪی
ﺻﻔﺮی
ﻋﻠﻮاﻧﯽ

٤٥٢
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻤﺪن اﻻﺳﻼﻣﯽ
اﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم
داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ )اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﻪ(
اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺣﻀﺎرة اﻻﺳﻼم
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﻄﻮل

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان
ﺟﺮﺟﯽ زﯾﺪان

ﻓﻠﻮﺗﻦ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺎزﺟﯽ
ﻓﯿﻠﯿﺐ ﺣﺘﯽ و ادوارد ﺟﺮﺟﺲ و
ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺟﺒﻮر
ﺑﺮو ﮐﻠﻤﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﻌﻮب اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ
اﻟﻘﺲ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻮﻗﺎ
اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﻪ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم
ﺟﻮﻟﺪ ﺗﺴﮫﯿﺮ
اﻟﻌﻘﯿﺪه واﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم
اﯾﻦھﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ دﻻﯾﻠﯽ از آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ آورده ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﮏ ﺑﻪ
داﻣﻨﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺷﻮاھﺪی آورده ﮐﻪ ] -ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد[  -ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺿﻌﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد راه
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ)  (١ﺳﭙﺲ اﻋﺘﺒﺎر اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت را ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ رد ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺑﺮای روﺷﻦ ﮔﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺧﻄﯿﺐ و اﺑﯽ ﻧﻌﯿﻢ و اﺑﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ ]-اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدهاﻧﺪ[  -در ﮐﺘﺎبھﺎی
ً
ﻣﺬﮐﻮرﺷﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ آوردهاﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رواﯾﺖ آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﮔﺮد آوردهاﻧﺪ آﻧﭽﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ درﺻﺪد ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ دارد دﯾﮕﺮ از ﻗﻮت و ﺣﺠﯿﺖ ﺑﻮدن
ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ و ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ آن و ﺻﺎدق ﺑﻮدن ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﮐﺎذب ﺑﻮدن آن ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ] -و اﮐﺘﻔﺎء[  -ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺣﺎل راوﯾﺎن ﺧﺒﺮ ﺣﺎل ﺧﺒﺮ ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ و اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذھﺒﯽ در ﮐﺘﺎب :رﺳﺎﻟﮥ اﻟﺜﻘﺎت ص ۱۱/وﻗﺘﯽ

 -١در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ اﺑﻮرﯾﻪ ﺷﮏ و ﺿﻌﻒ را در آنھﺎ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ و
ﺣﻠﯿﻪ اﺑﯽ ﻧﻌﯿﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺧﻄﯿﺐ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ
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ﮐﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﻄﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای او و اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﺄﺧﺮ
ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﺄﻟﯿﻔﺎتﺷﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪای
ﮐﻪ از رواﯾﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻨﺎه و ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﺣﻖ ﺳﻨﺖھﺎ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ و آﻧﺎن در ﮔﺬرد اﻣﺎ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در دو ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و
ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﻟﻤﻮﻃﺎء و ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﯽ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ] -ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد[ -ﺑﻪ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ دروغ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺮدﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺿﻌﻒ دارد و ﻧﺼﻮص ﺑﺨﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺳﮑﺎﻓﯽ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﺶ
ﻣﺤﻞ وﺛﻮق اﺳﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﮏ در ﺻﺪق ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ دروغھﺎ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺟﺰ ﺻﺪق را ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ و از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺗﻘﺮﯾﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺑﺰرﮔﺎن ادﺑﺎء)  (١ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در ﻣﻮرد ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ اﻇﮫﺎر ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮐﺮده و ﻣﻨﺎدی روش ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﯾﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻓﮫﯿﻢ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آﯾﺪ.
ﻧﮫﻢ :زﻋﻢ اﺑﻮرﯾﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ
آن روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﻗﻮاﻋﺪی را ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺳﻨﺖ ﺑﺒﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ھﻤﻪاش را دور ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ؟ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
ﺑﻌﻀﯽ را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد؟ ﻋﻘﻞ ﺻﺮﯾﺢ؟ ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟
ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﻞ اﺑﻮرﯾﻪ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﺣﮑﺎﯾﺎت دروغ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده و
رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری را رد ﻧﻤﻮده و ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﮑﺎﻓﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ اﺣﺎدﯾﺚ

 -١او دﮐﺘﺮ ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺼﺮی ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب اﺑﯽ رﯾﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﻪ در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﺑﺮاز ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﻤﻮده
و او را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺎدت اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ً
ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽھﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه او را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد دردﻧﺎک
ﻗﺮار داده اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮرﯾﻪ اﻣﺎﻧﺖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺘﻮدن دﮐﺘﺮ
ﺑﺮای ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﻘﺎد دردﻧﺎک دﮐﺘﺮ ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ از ﺧﻮد را ﺣﺬف
ﮐﺮده اﺳﺖ.

٤٥٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺑﻮھﺮﯾﺮه را ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ھﻤﻪ آنھﺎ دروغ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ دروغ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ؟ ﻗﺎﻋﺪۀ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ ھﻤﮥ ﺗﻼش اﺑﻮرﯾﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
درﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺼﺮھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ درﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ،
ﻧﺒﻮﻏﺶ را ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮدش ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﮏ در ﺳﻨﺖ و
راوﯾﺎﻧﺶ اﻋﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ،وﺟﻮد دارد ھﻤﮥ آنھﺎ را ﭘﯿﻤﻮده
اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮد اﺳﻢ اﯾﻦ ﺷﮏ اﻓﮑﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم را ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻨﺴﺖ روش ﻋﻠﻤﯽ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﺴﺖ درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﮋوھﺶ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟ و ھﯿﭽﮑﺲ ﻗﺒﻞ از اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺮ آن
ﻣﻨﻮال ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺣﺪی از ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺧﺮدھﺎﯾﺸﺎن و ﺧﺮدھﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻮاﻟﯽ
رﺷﺘﮥ ﺳﺨﻦ ﻧﺒﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺷﺮف ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﺑﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و او را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ او
را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻼش ﺧﻮد را اﻧﻔﺎق
ُ
َُ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪا ﺑﺤﺎﻟﺶ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﻗﻞ َھﻞ اﻧﺒﺌﮑﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮﯾﻦ
َ
ً
ﻋﻤﺎﻻ) ) (١ﺑﮕﻮ :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از زﯾﺎﻧﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم آ ﮔﺎه ﺳﺎزم ﴿ َّٱ� َ
ِين َض َّل َس ۡع ُي ُه ۡم ِ� ۡ َ
ٱ� َي ٰوة ِ
ا
ُّ ۡ
َ َ َّ
ُۡ
ُ َۡ
َ ۡ
ٱ�� َيا َوه ۡم � َس ُبون �� ُه ۡم �س ُِنون ُصن ًعا] ﴾١٠٤اﻟﮑﻬﻒ .[۱۰۴ :آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻼﺷﺸﺎن در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ھﺪر ﻣﯽرود و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ و ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ دو اﻣﺮ ﺑﺎرز در آن ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد و آن دو اﻣﺮ ﺑﺎرز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
-۱ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب از روش ﻋﻠﻤﯽ  -۲ﻋﺎری ﺑﻮدن ﻣﺆﻟﻒ آن از اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ
َّ َ
َ َّ ُ َ ُ ُ ۡ َ ُ
ٱلسبِيل﴾ ]اﻷﺣﺰاب .[۴ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻓﻘﻂ
ٱ� َّق َوه َو َ� ۡهدِي
﴿وٱ� �قول
او راه را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ.
 -١در اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺎ از اﺑﯽ رﯾﻪ ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﺗﮑﺮار
ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺳﺒﺐ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزی )ﭼﺎپ اول( ﮐﻪ آن را وﯾﮋۀ ﻧﻘﺪ اﺟﻤﺎﻟﯽ
ﮐﺘﺎب اﺑﯽ رﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺑﯽ رﯾﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه
ً
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و آن ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻗﺎھﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﻧﺴﺨﻪ ای از آن ھﻢ ﻧﺰد
ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ وﯾﮋۀ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزی از
ﯾﺎدم رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ راز ﺗﮑﺮار ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ رﯾﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﺗﻤﺎم
آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آنھﺎ از ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،اﺳﺘﻨﺎد ورزﯾﺪه اﺳﺖ ،ھﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎب ﺳﻮم:
در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﻨﺖ در
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺳﻼﻣﯽ

و در آن ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻓﺼﻞ اول :در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب – ﻗﺮآن
ﻓﺼﻞ دوم :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺮآن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :در ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ

ﻓﺼﻞ اول:
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻓﺮود آورد ﺗﺎ راھﻨﻤﺎی ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎران و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺷﻔﺎی دلھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز راه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
رﺳﺘﮕﺎری و روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺮآن اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻮاﺋﺪی
را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮ آوردن آنھﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﻓﺮﺳﺘﺎده در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و آداب زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن و ﺑﯿﻢ دادن و داﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ
]اﯾﻦھﺎ و ھﺰاران ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در آﻧﺴﺖ و ﺻﺤﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ
ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ در آﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف ان ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .و
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﻘﻪ ﮔﺮا در دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﺣﮑﺎم ﺧﺪا و ﻧﻈﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را در ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ دھﺎن ﺑﻪ دھﺎن از ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﻗﺮنھﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ص ﺟﺰ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻇﯿﻔﮥ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺷﺮح دادن آﯾﺎت آن و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺣﮑﺎم
ﻣﺠﻤﻞ و ﻏﯿﺮ آن .از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎب
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ دارﻧﺪ ﺷﺪﯾﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﮫﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﺮآن ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﺧﺪا در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﯾﺎت اﺣﮑﺎم ﻗﺮآﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزد و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺟﺰ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﻨﺤﺮف ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺖھﺎی ﻗﻮﻟﯽ و ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺮی رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری اﺳﻼﻣﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺷﺮع ﭘﮋوھﯽ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و
در ﻓﺼﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﮔﻔﺘﻪی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺻﺪد ﺑﺤﺚ آﻧﯿﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

٤٥٨

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻨﺖ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب آﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب در اﺳﺘﺪﻻل در ﯾﮏ رﺗﺒﻪی ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ
ﺳﻨﺖ در رﺗﺒﮥ ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب ﻗﺮار دارد ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن از ﻧﻈﺮ
ﺛﺒﻮت ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻇﻨﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺛﺒﻮﺗﺶ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ]ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن[ وﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ در ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ اﺣﺎدﯾﺚ ﻇﻨﯽ اﻟﺜﺒﻮت و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻄﻌﯽ
اﻟﺜﺒﻮت اﺳﺖ ]و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ[ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻇﻨﯽ اﻟﺜﺒﻮت در ھﺮ دو ﻧﻮع ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﻌﯽ
اﻟﺪﻻﻟﻪ و ﻇﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﺎ دوﻧﻮع ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ و
ﻇﻨﯽ اﻟﺪﻻﻟﻪ ﻣﯽآﯾﺪ و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺘﺎب
]ﻗﺮآن[ ﻣﯽآﯾﺪ و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﯾﺎ اﻓﺰودهای ﺑﺮ آن ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ از َﻣﺒﯿﻦ
]ﺑﯿﺎن ﺷﺪه[ ﻗﺮآن  -ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻧﺺ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ و اﮔﺮ ﺳﻨﺖ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ او ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﮐﺘﺎب ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد و آن دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺗﻘﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺘﺎب .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮ داوود و ﺗﺮﻣﺰی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ]رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ[ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﮐﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﺣﮑﻢ را
در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ در ﺳﻨﺖ ھﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ؟
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ)  .(١و دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺢ ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ ھﺮ ﮔﺎه اﻣﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪ
ﭘﺲ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ و ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮردی ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪ و ﺣﮑﻢ آن در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ و در
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﭼﯿﺰی را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ و
ﺑﻐﯿﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ
ﻓﺮﻣﻮد  -ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ درﺑﺎرۀ آن از
ﮐﺴﯽ ﺳﺆال ﻣﮑﻦ و آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ ﭘﺲ در آن ﻣﻮرد از ﺳﻨﺖ
 -١اﺑﻮ داوود و ﺗﺮﻣﺰی آن را اﺧﺮاج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺮﻣﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ
وﻟﯽ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ :دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺷﺮح اﺑﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮ
ﺗﺮﻣﺬی .(۶۹/۶

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
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رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭘﯿﺮوی ﮐﻦ.
و از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی روﺑﻪ رو ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻢ آن در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺒﻮد وﻟﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺳﺮاغ داﺷﺖ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ
ً
ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺷﯿﺨﯿﻦ :اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ :آن ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ آن را در ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﮐﻼم ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن و
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه
در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا او ﻣﺠﻤﻠﺶ را
ﺑﯿﺎن و ﻣﻄﻠﻘﺶ را ﺗﻘﯿﯿﺪ و ﻋﺎﻣﺶ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻇﺎھﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺮک ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻧﺺ ﮐﺘﺎب اﺣﺘﻤﺎل دو اﻣﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را دارد ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و اﻗﺘﻀﺎی ﮐﺘﺎب در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ]دزدی[ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ
دزدھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی دزدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪدرﺣﺪ ﻧﺼﺎب ]ﯾﻌﻨﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﮐﻤﺘﺮ
ً
ﻧﺒﺎﺷﺪ[ ]وﻣﺤﺮزﺑﺎﺷﺪ[ ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺎل
ﻣﺴﺮوق ﭘﻮل و ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ درﮔﺎوﺻﻨﺪوق ﻧﮕﺎھﺪاری ﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﻮل در وﺳﻂ اﺗﺎق ﺑﺎﺷﺪ
و ﺷﺨﺼﯽ آن را ﺑﺪزدد ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺪن
ﺷﺎﻣﻞ او ﻧﻤﯽﮔﺮدد ]و ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ دزد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻟﻔﻆ ﯾﺪ
]دﺳﺖ[ﺑﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ آرﻧﺞھﺎ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ[ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﮑﻢ ﻇﺎھﺮ آﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ دزد را
از آرﻧﺞ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ]در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﺖ آﯾﻪ راﺑﻪ دو ُﻣﭻ دﺳﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎز ھﻢ
ُ َّ َ ُ
ﺧﺪاوﻧﺪ[ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮام ا ﺳﺖ ]ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وأحِل ل�م َّما

ٓ َ ُ
َو َرا َء �ٰل ِ� ۡم﴾ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰ آن زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮاﻣﺴﺖ.
ﺑﺮایﺗﺎن ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ]و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﮑﺎح ﺧﻮد ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ ھﻤﺴﺮش را ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ[ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﺖ
ﻋﻤﻮم آﯾﻪ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺮادرزاده ﺑﺎ ﻋﻤﻪ و ﺧﻮاھﺮ زاده ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻪ
را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ .و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ .وﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻤﺴﺎوات آن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻢ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاض اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﻨﺖ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﻻت روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﻣﻘﺼﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب اوﺳﺖ ﺳﻨﺖ در آﯾﻪی ﺳﺮﻗﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻄﻊ،
ﻗﻄﻊ دﺳﺘﺎن دزد ﺗﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺎ آرﻧﺞھﺎ و ﻣﻘﺼﻮد از دزد ،دزدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺤﺮز و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﺎب را دزدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪی را اﺛﺒﺎت
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻞ ]ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﺑﺪون ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ[
ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،را ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺼﻮد
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮی ﮐﻪ از ﻣﻌﺎذ رواﯾﺖ
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ رﺧﻨﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در آن وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻼ ﺗﺮﻣﺬی درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺛﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺰ از اﯾﻦ ]وﺟﻪ وﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪ[ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﺳﻨﺎد آن ھﻢ
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ]ﺳﻠﺴﻠﮥ رواﯾﺖ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ[ )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب( وﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ
آن را از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺴﺎب آورده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﻃﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد
آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ھﯿﭻ اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ھﻢ ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺮای دﻻﻟﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﮔﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺛﺒﻮت آنھﺎ را
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺣﯿﺚ ﺛﺒﻮت آن در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ از
ﺣﯿﺚ اﺟﺘﮫﺎد و ﻓﮫﻢ ﻧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد زﯾﺮا
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از راهھﺎی
ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻘﯿﯿﺪ ،راﺑﻄﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺼﻮص
ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع از راﺑﻄﻪ ،ﻓﮫﻢ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺳﻨﺖ
از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﺼﻮﺻﺶ ﺑﺎ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﻗﺮار داده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرض]ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ[ وﺟﻮد داﺷﺖ در آن ھﻨﮕﺎم
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻮص ﺳﻨﺖ و ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻓﯿﻖ و ]ھﻤﺎھﻨﮕﯽ[و ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ھﯿﭽﮑﺪام از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ
ﺳﻨﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ؟

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
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ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎھﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ در اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﻮص ﺑﺮﺳﻪ ﻗﺴﻤﻨﺪ:
اول آﻧﮑﻪ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺣﯿﺚ ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﻮاﻓﻖ
اﺳﺖ و آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﺣﺞ و روزه ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
از ﺷﺮا ﺋﻂ و ارﮐﺎن آنھﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ
آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑ� اﻻﺳﻼم ﻲﻠﻋ ﺧـﻤﺲ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻻ اﷲ وأن �ﻤﺪا

رﺳﻮل اﷲ واﻗﺎم الﺼﻼة واﻳﺘﺎء الﺰ�ة وﺻﻮم رمﻀﺎن وﺣﺞ اﺒﻟﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع اﻴﻟﻪ ﺳبﻴﻼ«
 ﺗﺮﺟﻤﻪ »اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ و ﭘﺎﯾﻪ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﮫﺎدت ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺧﺪادﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ص ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز دادن زﮐﺎت روزه رﻣﻀﺎن  ۵ﺣﺞ ﺧﺎﻧﮥ

ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راھﯽ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺷﻮد« ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ:
َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ
ٱلزك ٰوة﴾ :ﻧﻤﺎز را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﯿﺪ و زﮐﺎت ﺑﺪھﯿﺪ( و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ
﴿وأ�ِيموا ٱلصلوة وءاتوا
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ
َۡ ُ
ۡ
َ
﴿ ٰٓ
ٱلصيام كما كتِب � ٱ�ِين مِن �بل ِ�م﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة:
���ها ٱ�ِين ءامنوا كتِب علي�م ِ
 :.[۱۸۳ھﺎن ای اﯾﻤﺎن داران روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ
واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد( ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .و ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ )وﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع
ً
اﻟﯿﻪ ﺳﺒﯿﻼ :ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راھﯽ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
َ َ ُّ
�ﻞ
واﺟﺒﺴﺖ اﺳﺖ( ﻧﯿﺰ ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ِ
َّ
َْ
َ ُ ْ
ئ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ إﻻ ﺑِ ِﻄﻴﺒَ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ �ﻔ ِﺴ ِﻪ«» :ﻣﺎل ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ]ﺑﺮای ﮐﺲ
ﻣﺎل ام ِﺮ ٍ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ
دﯾﮕﺮی[ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪٰٓ ﴿ :
ام ُنوا �
���ها ٱ�ِين ء
َّ ٓ َ َ ُ َ َ ً َ َ
َۡ ُ ُ ْ َۡ َ َ ُ ََۡ ُ
ّ ُ
َۡ
اض مِن� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
تأ�ل ٓوا أم�ٰل�م بين�م بِٱل�ٰ ِط ِل إِ� أن ت�ون ت ِ�ٰ َرة عن ت َر ٖ
 :[۲۹ھﺎن ای اﯾﻤﺎن داران دارایھﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﮫﻮدﮔﯽ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ]ﺗﺼﺮف ﺷﻤﺎ در اﻣﻮال دﯾﮕﺮان[ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
دوم ﻧﻮع دوم ﺣﺪﯾﺚ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن اﺳﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﻄﻠﻖ ]ﻟﻔﻈﯽ
ﺑﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ ﻟﻔﻈﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ [.و ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺟﻞ ﻣﻘﯿﺪ ھﻢ
ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﯿﺪی ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ]رﺟﻞ ﻋﺮاﻗﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺠﻤﻞ[ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم  -ﻋﺎم ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺿﻊ
ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﺪون ﺣﺼﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ

ً
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺮﺟﻞ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎم را در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎء اﻟﺮﺟﺎل اﻻ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ :ھﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﺰ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز و روزه و زﮐﺎت و ﺣﺞ و دادو ﺳﺘﺪ را ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ :اﺣﮑﺎﻣﯿﮑﻪ در
ﻗﺮآن ﻣﺠﻤﻞ آْﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ از ﺣﯿﺚ ورود اﺳﺖ.
ﺳﻮم :ﻗﺴﻢ ﺳﻮم از ﺳﻨﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد آن
ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﻪ آن را ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻪ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش را اﺛﺒﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺣﮑﺎم ﺷﻔﻌﻪ را]ﺷﻔﻌﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ً
ﺣﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻗﮫﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺣﺎدث[ﻣﺜﻼ اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺨﻮاھﺪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ اﺟﺎزهی ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه آن را ﻓﺮوﺧﺖ ]ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺎزه ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺮﯾﮏ اوﻟﯽ ﺣﻖ دارد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺮھﻢ زﻧﺪ و ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﯿﻤﺖ از آن ﺧﻮدش ﮔﺮداﻧﺪ[ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ و رﺟﻢ زﻧﺎﮐﺎر ﻣﺤﺼﻦ ]ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازدواج
ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻼل اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ[و ﺗﺒﻌﯿﺪ زﻧﺎ ﮐﺎر ﺑﮑﺮ ]ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازدواج
ﻧﮑﺮده ﯾﺎ ازدواج ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻼل را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ[ و ارث ﻣﺎدر ﺑﺰرگ را
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ورود دو ﻗﺴﻢ اول و ﺛﺒﻮت اﺣﮑﺎم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آنھﺎ و در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو
ﻗﺴﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻨﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﻧﺰاﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻢ
ﺳﻮم ﮐﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎرۀ آن اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ا ﺛﺒﺎت و ﻧﻔﯽ ﭼﯿﺰی
ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻢ از ﺳﻨﺖ
ﺑﺮای اﺣﮑﺎم از ﭼﻪ راھﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ از راه اﺳﺘﻘﻼل اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ را اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ از راه
داﺧﻞ ﺑﻮدن در ﺳﺎﯾﮥ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻘﺎت و
ً
دﯾﮕﺮان ﻧﻈﺮﯾﮥ دوم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ اوﻟﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ اوﻻ
ﻋﺒﺎرت اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ راﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮت راﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺧﻼف ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ /ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻋﻠﻢ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ
ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﭘﺲ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم دو وﺟﻪ از آن ﺳﻪ وﺟﻪ ﺑﺎ ھﻢ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و آن دو وﺟﻪ ھﻢ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮﻋﯿﺖ ﻗﺮآن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
وﺟﻪ اول :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرۀ آن در ﻗﺮآن ﻧﺼﯽ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺺ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻪ دوم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺺ ﻣﺠﻤﻠﯽ را ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص آن
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ﻧﺺ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ دو ھﻤﺎن دو وﺟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در آن اﺧﺘﻼف ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
وﺟﻪ ﺳﻮم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ ﺳﻨﺖ را ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد آن ھﯿﭻ ﻧﺼﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ رﺳﻮﻟﺶ در راه رﺿﺎی او
ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮی او ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ و اورا ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﻓﯿﻖ
داده اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﺺ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺮﮔﺰ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از
آن اﺻﻞ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻨﺖ او ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻋﺪد ﻧﻤﺎزھﺎ و اﻧﺠﺎم دادن
ً
آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻠﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﻤﺎﻻ ﻧﻤﺎز را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دادو ﺳﺘﺪھﺎ و ﻏﯿﺮ آنھﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﻨﻮن و ﻣﺸﺮوع ﮐﺮده
ۡ
ُ
َ َۡ ُ ُ ْ َ َ ُ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ �﴿ :تأ�ل ٓوا أ ۡم َ� ٰل�م بَ ۡي َن�م ب ِٱل َ�ٰ ِط ِل﴾
َ َ َ َّ َّ ُ ۡ
]اﻟﺒﻘﺮة) .[۱۸۸ :ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﮔﺬﺷﺖ( و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ﴿ :وأحل ٱ
� ٱ�َ ۡي َع َو َح َّر َم
ّ ْ
لر َ� ٰوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» :[۲۷۵ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻊ را ﺣﻼل و رﺑﺎ را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ«.
ٱ ِ
ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز را از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
 -۳ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪه و ﺳﻨﺘﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮض ﺧﺪا
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۴ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﻨﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ اﻟﮫﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ او ﺣﮑﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ او اﻟﮫﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ او اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه ﺳﻨﺖ اوﺳﺖ .و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻼف در ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﺧﻼف در وﺟﻮد آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻼف در
ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺛﺒﻮت آن ﻗﺴﻢ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا از روی اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮕﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻮل اول و ﺳﻮم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﺎ از روی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮآﻧﯽ داﺧﻠﺴﺖ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻮل دوم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

دﻻﯾﻞ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺘﻘﻼل

ً
ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺘﻘﻼل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .اوﻻ ﻣﺎ داﻣﯿﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻌﺼﻮم از اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻘﻞ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ
دﺳﺘﻮر دھﺪ ﺗﺎ از ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﭼﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن اﺣﮑﺎﻣﺶ را ﺑﺮ
ً
ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﻗﻮع اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻘﻼ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ً
ھﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﮑﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در
ﻗﺮآن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ وﺟﻮوب ﭘﯿﺮوی و اﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اﻣﺮ وﻧﮫﯽ دﻻ ﻟﺖ
دارد ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﯿﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ و ﻣﺆﮐﺪه ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از آﯾﻪھﺎ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﺮای
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ َ َ ۡ
ِين َء َ
ٱ� َوأط ُ
ام ُن ٓوا أط ُ
ِيعوا َّ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
ِيعوا َّ
﴿ ٰٓ
ٱلر ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر مِن� ۡمۖ فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم
ُ ُ ُ ۡ ُ َ َّ ۡ
َ ۡ َ ُ ُّ ُ َ َّ
ٱ� ِ َو َّ
ٱلر ُسو ِل إِن كنت ۡم تؤمِنون بِٱ� ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خِرِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۵۹ :ھﺎن
ِ� �ءٖ فردوه إِ�
اﯾﻤﺎن داران ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﻤﺒﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
در ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ھﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز آﺧﺮ اﯾﻤﺎن

دارﯾﺪ« .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺧﺪا ھﻤﺎن رد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و رد ﺑﻪ رﺳﻮل ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ رد
َ ْ
َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ
َ
ِيعوا ٱ َّلر ُسول َوٱ ۡحذ ُروا﴾
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اوﺳﺖ و ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأطِيعوا ٱ� وأط

]اﻟﻤﺎﺋﺪة» :[۹۲ :ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ« اﯾﻦ آﯾﻪ
و ﺳﺎﯾﺮ آﯾﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آنھﺎ اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل در ﮐﻨﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ھﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻊ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ آنھﺎ را ﻣﻮرد اﻣﺮ و
ﻧﮫﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ
ﮐﺮده و در آﻧﭽﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آنھﺎ را آورده و در ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ در ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم دادن آن از ﻗﺒﯿﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ
َ
َُ ُ َ َ ۡ َ
ََۡ ۡ
ۡ
ح َذر َّٱ� َ
ٓ
ِين �ال ِفون �ن أم ِره ِۦ أن
اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل .و ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :فلي ِ
ٌَۡ
تُ ِص َ
يب ُه ۡم ف ِتنة﴾ ]اﻟﻨﻮر] .[۶۳ :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
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ﺑﻼﯾﯽ داﻣﻨﮕﯿﺮﺷﺎن ﺑﺸﻮد[ ﭘﺲ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺒﺴﺖ در آن اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻮد و آن ﭼﯿﺰ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
اع َّ َ
ٱ�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء - .[٨٠ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول �قد أط

ٓ َ ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ -و ﺑﺎز ھﻢ ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :و َما َءاتٮٰ� ُم
َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ْ
ٱلرسول فخذوه وما �هٮ�م �نه ف
ٱنت ُهوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ .[۷ :و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آورد

ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺪش و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯿﺘﺎن ﻧﻤﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ .و در آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻣﻮده:
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ْ ٓ َ ُ
نفسه ۡم َح َرجاٗ
﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م � ِ
�دوا ِ� أ ِ ِ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
ّم َِّما قَ َض ۡي َ
ِيما] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء- .[۶۵ :اﻣﺎ ﻧﻪ :ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺮا در اﺧﺘﻼف و درﮔﯿﺮھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ داوری ﻧﻄﻠﺒﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ً
ﻣﻼﻟﯽ در دل ﺧﻮد از داوری ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺴﻠﯿﻢ )ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ( ﺑﺎﺷﻨﺪ  -اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد
ﻗﻀﺎوت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﺮای زﺑﯿﺮ ﺑﻪ آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻨﺶ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮد اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﻧﺰاع
داﺷﺖ  -از آﺑﺮﯾﺰھﺎی ﭼﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ  -ﮐﻪ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻨﺸﺎن ﺑﻮد  -ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞھﺎی ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آنھﺎ را آورده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ از آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده در ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮآن زاﺋﺪ ]وﺳﻮای آن ﺑﺎﺷﺪ[ ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از دو اﺻﻞ ﺗﻮأم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و آن دو اﺻﻞ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ .ﮐﻪ درﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم واﻗﻊ در ﺳﻨﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم واﻗﻊ در ﮐﺘﺎب واﺟﺒﺴﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن دﻟﯿﻞھﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ھﺮ ﺣﻼﻟﯽ در ان ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻼﻟﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ھﺮ ﺣﺮاﻣﯽ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮاﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ از
ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و آن را دروغ اﻧﮕﺎرد ﭘﺲ در واﻗﻊ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش و ﮐﺴﯽ را ھﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﻮﺷﮏ رﺟﻞ ﻣﻨﮑﻢ اﻟﺦ را
ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﮫﺎرم از ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯽ :ﺟﺰ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﻓﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد و
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ ]ﮐﺘﺎب[ ھﺴﺖ ،ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺎذ ]ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ[ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﮑﺘﺎب ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﺣﮑﻢ را در ﮐﺘﺎب
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
وﺿﻮح از آن دو ﺣﺪﯾﺚ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﯽ راﺑﺮای ﺳﻨﺖ و
ﺳﻨﺖ ھﻢ ﺟﺎﯾﯽ راﺑﺮای ﻗﺮآن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺖ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ھﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺖ را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻃﺒﯽ از آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻨﺖ در ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺠﻤﻞ و ﺑﯿﺎن
ﻣﺸﮑﻞ و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺘﺎﺑﺴﺖ و آن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن آﻧﺴﺖ و اﯾﻦ
ُ َ َ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ٱ� ِۡك َر �ِ ُبَ ّ َ
� ل َِّلن ِ
ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :وأنز�ا إِ�ك
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡ� ِه ۡم﴾
ِ
]اﻟﻨﺤﻞ .[۴۴ :و ﻗﺮآن راﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﯿﺰی را در ﺳﻨﺖ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﯽ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻌﻨﯽ آن دﻻﻟﺖ
اﺟﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دارد و دوﺑﺎره ھﺮ ﭼﯿﺰی دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﻨﺒﻊ آﻧﺴﺖ ،ﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺖ در ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺗﺒﻌﯿﺖ آن از ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ
دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده :اﻧﮏ ﻟﻌﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ ]ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺮ روش
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار داری[ و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮی او
ﻗﺮآن اﺳﺖ و و ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮدن آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ]ﭘﺲ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و اﻗﺮار )ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( او ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ
ُ ُ
ﻣﯽﮔﺮدد[ زﯾﺮا ﺧﻠﻖ ]ﺧﻮی[ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﻨﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺟﯿﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻣﺮ
ً
ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﺟﻤﺎﻻ در ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ اول ﭼﯿﺰی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق دﻻﻟﺖ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪی:
﴿ َّما فَ َّر ۡط َنا ِ� ٱلۡك َِ�ٰب مِن َ ۡ
�ءٖ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم .[۳۸ :در ﮐﺘﺎب از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ِ
َ
ۡ
ۡ
َ
ََۡ ۡ
َ ُ
ُ
� َمل ُ
ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ -و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :ٱ�وم أ
ت ل� ۡم دِين� ۡم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة- .[۳ :
اﻣﺮوزه دﯾﻨﺘﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮود آورردن ﻗﺮآن اﺳﺖ.ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ
اﻣﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺖ و آﻧﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ رﺟﻮع ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ﻗﺮآن و اﺳﺘﻘﺮاء ﺗﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺟﺰﺋﯽ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ]ﺑﺮان[ ﻋﺪم

ﻓﺼﻞ اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب

٤٦٧

اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺖ ]دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از دﻻﯾﻞ دﺳﺘﻪ اول[ ﻃﺮﻓﺪاران اﺳﺘﻘﻼل  -ﺟﻮاﺑﯽ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﮥاش اﯾﻨﺴﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و
آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد اﻃﺎﻋﺖ
رﺳﻮل ص در ﺑﯿﺎن و ﺷﺮح او ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﯿﺎن رﺳﻮل ص
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺧﺪا را در ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﮐﻼم ﺧﻮد اراده ﮐﺮده اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و رﺳﻮﻟﺶ
را ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺑﯿﺎﻧﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﯿﺎن رﺳﻮل ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ در
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﯿﺎن ﺑﻮده از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﺮاد ﺧﺪا از ﮐﻼﻣﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺑﯿﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻢ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮده
ٌ
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺟﺪا ﮐﺮدن دو اﻃﺎﻋﺖ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮدن ﻣﻄﺎع ﻓﯿﻪ ]ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن
اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ[ ﺑﻄﻮر اﻃﻼق ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮥ
اول ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰی
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﮑﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮای زﺑﯿﺮ آﻧﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﺎن در ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ داﺧﻞ در
اﺣﮑﺎم و ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺪن
ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﻣﺎ ھﻢ وﺟﻮد اﺣﮑﺎم زاﺋﺪه را در ﺳﻨﺖ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ زﯾﺎدهی ﺷﺮح ﺑﺮ ﻣﺸﺮوح
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ] -زﯾﺮا ھﺮ ﺷﺮﺣﯽ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوح ﺧﻮد دارد ﮐﻪ از ﻣﻔﮫﻮم ھﻤﺎن
ﻣﺸﺮوح ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه[ اﺳﺖ  -و ﮔﺮﻧﻪ ]اﮔﺮ ﺷﺮح زﯾﺎدهای ﺑﺮ ﻣﺸﺮوح ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[
ً
ﺷﺮح ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻢ  -اﮔﺮ ﭼﻪ ﻇﺎھﺮا زﯾﺎده اﺳﺖ  -در واﻗﻊ زﯾﺎده ﻧﯿﺴﺖ .از
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪام ھﻢ :ﯾﻮﺷﮏ ..ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﺪ آن زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎب وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق ]ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺘﮕﻮ[ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﻓﺮاوان دارد و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و .در اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  -و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ  -و ﺷﯿﺨﺎن
ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری ﺑﺮای ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ  -و رواﯾﺖ او را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻟﻔﻈﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ در ﻟﻔﻆ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﮔﺮوه اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﺣﮑﺎم ﺗﺎزهای در ﺳﻨﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮥ اول
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ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ]وﺟﻮد اﺣﮑﺎﻣﯽ در ﺳﻨﺖ ﻧﻪ در ﻗﺮآن[ ھﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺧﻮد اﺛﺒﺎت اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮥ دوم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ در ﺳﻨﺖ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺺ در ﻗﺮآن وارد ﻧﺸﺪه ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻨﺴﺖ
ً
ﮐﻪ آن اﺣﮑﺎم ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای از ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ذﮐﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ در ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ
ً
ﻣﻨﺪرج ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻗﺮآن وارد ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﺺ ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪهای از ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺮآن
ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ
ﺻﺤﯿﺢ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻟﻔﻈﯽ و ھﺮ
ﯾﮏ از آﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ وﺟﻮد اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ در ﺳﻨﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ
از اﻧﺪو اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﻧﺎﻣﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﻗﺮآن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ھﺮﮔﺎه ﺳﻨﺖ ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻃﺒﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺎﻧﺶ ﻗﺮآن ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در
ۡ َٰٗ ّ ُّ
ً
ً
َ
ِ� َ ۡ
�ءٖ َّ -ما ف َّر ۡط َنا ِ�
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ اﺟﻤﺎﻻ و ﺗﻔﺼﯿﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪھﺎی ﴿ت ِب�نا ل ِ
ٱ ۡلك َِ�ٰب مِن َ ۡ
�ءٖ﴾  -ﺗﺮﺟﻤﻪ ھﺮ دو آﯾﻪ ﮔﺬﺷﺖ  -دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺷﺎﻣﻞ
ِ
آﻣﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎری را در ﺳﻨﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻗﺮآن وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﻋﻠﻤﺎ از ﭘﻨﺞ ﻃﺮﯾﻖ
اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻃﺮﯾﻖ اول :ﻗﺮآن ﺑﺮ وﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﯾﮏ راه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ .زﯾﺮا روا ﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻨﯽ اﺳﺪ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ای اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ]ﮐﻨﯿﻪ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد[ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﺎل ﮐﻮﺑﺎن و در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎل
ﮐﻮﺑﯽ و ﻣﻮﭼﯿﻨﺎن ﺻﻮرت واﺑﺮو ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازان ﺑﯿﻦ دﻧﺪانھﺎ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ و دﮔﺮﮔﻮن
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺧﺪارا ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدهای ]ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ[ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد در ﺟﻮاب
ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﺲ آن زن ﮔﻔﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮگ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﻗﺮار دارد ﺧﻮاﻧﺪهام و ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﯿﺎﻓﺘﻪام اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﯽ
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
َ
ُ
ٱلر ُسول فخذوهُ َو َما � َهٮٰ� ۡم
آن را ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :وما ءاتٮ�م
َُۡ َ َ ْ
�نه فٱنت ُهوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ.[۷ :
و از ھﻤﺎن ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺮدی را در اﺣﺮام دﯾﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ او را از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس در اﺣﺮام  -ﻧﮫﯽ ﮐﺮد آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﺑﺮاﯾﻢ آﯾﻪای ﺑﯿﺎور
َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ
از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻢ را از ﺗﻦ ﺑﺮﮐﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :وما ءاتٮ�م
ٱلر ُسول_را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎووس دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ او
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ﮔﻔﺖ اﯾﻦ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﻦ ﻃﺎووس ﮔﻔﺖ ﻧﮫﯽ از آن دو رﮐﻌﺖ از
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺳﻨﺖ وﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ رﺳﻮل
ﺧﺪا از ھﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻧﮫﯽ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻋﺬاب
َ
َ َ ۡ
داده ﻣﯽﺷﻮی ﯾﺎ ﭘﺎداﺷﺖ ﻣﯽرﺳﺪ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿ :و َما �ن ل ُِمؤم ِٖن َو�
َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ
ۡ
َ َ َ
ۡ ََُ
َۡ
و� ٓۥ أم ًرا أن ي�ون ل ُه ُم ٱ� ِ�ة م ِۡن أمرِه ِۡم﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۶ :
ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� ٱ� ورس
ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ اﺧﺘﯿﺎری از
ﺧﻮد آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻃﺮﯾﻖ دوم :ﮐﻪ راه ﻣﺸﮫﻮر ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و ﺳﻨﺖ آن
را ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺣﮑﺎم ﻣﺠﻤﻠﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
آن اﺣﺎدﯾﺚ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم دادن ﺣﮑﻢ ﯾﺎ اﺳﺒﺎب ﯾﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﯾﺎﻟﻮاﺣﻖ آن و ﯾﺎ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ راﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎﯾﺶ
در اوﻗﺎت و رﮐﻮع ،ﺳﺠﻮد و ﺳﺎﺋﺮ اﺣﮑﺎم آن و ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای زﮐﺎت در اﻧﺪازھﺎ واوﻗﺎت و
ﻧﺼﺎبھﺎی اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ زﮐﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم روز ه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی او در ﻗﺮآن
ﻧﺼﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎم ﺣﺞ و ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻧﮑﺎﺣﮫﺎ و
ﻣﻨﻌﻠﻘﺎت آن و دادو ﺳﺘﺪھﺎ و اﺣﮑﺎم آن و ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﻗﺼﺎص وﻏﯿﺮه از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻞ ﻗﺮآن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺪرج ﺑﻮدﻧﺶ در اﯾﻦ
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ ۡ
َ َُّ َ
ّ
َّ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :وأنز�ا إِ�ك ٱ�ِكر �ِ ب ِ� ل ِلن ِ
اس ما ن ِزل إِ� ِهم﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .[۴۴ :ﻇﺎھﺮ
و روﺷﻦ اﺳﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺮد اﺣﻤﻘﯽ ھﺴﺘﯽ
آﯾﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻣﯿﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﭼﮫﺎر رﮐﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ
ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ آﯾﺎ اﯾﻦھﺎ را در ﻗﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر
واﺿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه ﻣﯿﯿﺎﺑﯽ ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﯾﻨﮫﺎراﻣﺒﮫﻢ ﮐﺮده و ﺳﻨﺖ آنھﺎ را ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻄﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺷﺨﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﮕﻮ ﻣﻄﺮف
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻗﺮآن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺎورﯾﻢ وﻟﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯿﻢ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﯿﺎز ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ از ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاد اوزاﻋﯽ
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮاد از آن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺳﺆال ﺷﺪ در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد

ﻓﺼﻞ دوم :ﻗﺮآن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
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ﺟﺴﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﻗﺮآن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺳﻨﺖ ﻗﺮآن را
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮم :ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻗﺮآﻧﯽ در ﻧﺼﻮص
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آنھﺎ را ﻣﻮرد ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ وﺟﻮد
دارد از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺳﻌﺎدت
ﻣﺮدم در دﻧﯿﺎ و ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده ،و دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ان را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﺮد آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻔﻆ دﯾﻦ و ﻧﻔﺲ و ﻧﺴﻞ و ﻣﺎل و ﻋﻘﻞ
 -۲ﺣﺎﺟﯿﺎت ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ دادن و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﺗﺮک روزه در ﺳﻔﺮ و ﻣﺮض
 -۳ﺗﺤﺴﯿﻨﯿﺎت – ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق و روشھﺎی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻋﺎدتھﺎی ﻧﯿﮏ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﮐﺎن آن را ﺑﻌﻨﻮان اﺻﻮﻟﯽ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﯿﺖ از ﮐﺘﺎب و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﺑﺮای اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،آن اﻣﻮر ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را آورده اﺳﺖ.
ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮫﺎرم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮔﺎھﯽ ﺑﺮ دو ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺿﺪ ھﻢ ﻧﺺ ﻣﯽﮐﺬارد و در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از دو ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ﭘﺲ ﺳﻨﺖ
در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯽدھﺪ و ﺣﮑﻢ وﯾﮋهای را
ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮدو ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻗﺮآن ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻋﻠﺘﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ در ان ﻋﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺎﻟﺤﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺮای دو ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺿﺪ ﻫﻢ

 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﮐﯿﺰهھﺎ را ﺣﻼل و ﻧﺎﭘﺎکھﺎ را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد آﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎﮐﯿﺰهھﺎ وو ﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﭘﺎکھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﯿﺎن
َ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺜﻼ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮھﺎی اھﻠﯽ را ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ – و ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
آنھﺎ را از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽھﺎ ﺑﺤﺴﺎب آورد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎر و ھﻮﺑﺮه و ﺧﺮﮔﻮش و
اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰهھﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻮد.

٤٧٢

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

 -۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺨﺠﯿﺮ درﯾﺎ را در ﺷﻤﺎر ﭘﺎﮐﯿﺰهھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و آن را ﺣﻼل
ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ وﻣﺮدار را از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽھﺎ ﺷﻤﺮده و آن را ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﭘﺲ ﻣﺮدار درﯾﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف – ﭘﺎک و ﻧﺎﭘﺎک – دور ﻣﯽزﻧﺪ – و داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﮐﺪام ﻃﺮف اﺳﺖ ﭘﺎک ﯾﺎ ﻧﺎﭘﺎک -و ﺣﮑﻢ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﭘﺲ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ درﯾﺎ آﺑﺶ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮدهاش ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
دو ﻣﺮدار و دوﺧﻮن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﻼل ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ دو ﻣﺮده ﻣﺎھﯽ و ﻣﻠﺨﻨﺪ و اﻣﺎ دو
ﺧﻮن ﺟﮕﺮ و ﻃﺤﺎل ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدار را ﺣﺮام و ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه را ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده از
ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺳﺮﺑﺮﯾﺪهاش ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ دور ﻣﯽزﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﻮدن آن از ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ذھﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﺟﻨﯿﻦ ھﻤﺎن ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ﻣﺎدرش اﺳﺖ – دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده را
ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ و آن را ﺗﻨﺎول ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ – ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﯿﻦ دو
ﺟﻨﺒﮥ دارد ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن در ﺷﮑﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎدرش ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ھﻤﺎن
ﻏﺬای ﻣﺎدر ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﺎدرش ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺟﻨﺒﮥ
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن روح ﺟﻨﯿﻦ از روح ﻣﺎدر ﺟﺪاﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای او اﺳﺘﻘﻼل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد – زﯾﺮا ﺟﻨﺒﮥ ﺟﺰﺋﯿﺖ ﺟﻨﯿﻦ از
ﻣﺎدر را ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮥ اﺳﺘﻘﻼل آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﺷﺒﯿﻪ ﺣﮑﻢ وﯾﮋه ﺑﻪ آن داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﮑﻢ
ھﯿﭽﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد..
 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮑﺎح و ﻣﻠﮏ ﯾﻤﯿﻦ )ﺧﺮﯾﺪن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن( – را ﺣﻼل و زﻧﺎ را
ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮑﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮع –)ﻧﮑﺎﺣﯽ ﮐﻪ دارای ھﻤﮥ ارﮐﺎن و
ﺷﺮوط ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ – ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎح ،ﻧﻪ ﻧﮑﺎح ﻣﺤﺾ و ﻧﻪ
زﻧﺎی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ آن در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ھﺮ زﻧﯽ ﺑﺪون اذن
وﻟﯽ ﺧﻮد ﺷﻮھﺮ ﮐﻨﺪ ﻧﮑﺎﺣﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﻧﮑﺎﺣﺶ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﮑﺎﺣﺶ
ﺑﺎﻃﻠﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﺶ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﺎع
ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده و آن را ﺣﻼل داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ آن زن ﺻﺪاق ﺑﭙﺮدازد.
 -۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺲ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺑﺤﺴﺎب آورده – و ﻃﺒﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻟﮫﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﺋﻂ
وﯾﮋهای ﻗﺎﺗﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺘﻮال ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ – و ﻗﺼﺎص را ھﻢ در اﻃﺮاف – اﻋﻀﺎء –

ﻓﺼﻞ دوم :ﻗﺮآن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
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ﻣﺸﺮوع ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ – اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭼﻪ در ﻧﻔﺲ و در اﻃﺮاف
ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ – اﻣﺎ در ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺧﻄﺎ در ﻗﺘﻞ دﯾﻪ وﺟﻮد دارد و در اﻃﺮاف ھﻢ دﯾﻪای
ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪای از ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش او را ﺳﻘﻂ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا ﺟﻨﯿﻦ ھﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ھﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﺎھﺖ دارد از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد دارد ﭘﺲ ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ دﯾﮥ او ﻏﺮه ﺑﻨﺪهای ﯾﺎ
ﮐﻨﯿﺰی اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ وﯾﮋۀ ﺧﻮد را دارد زﯾﺮا ﯾﮏ ھﯿﭻ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای او ﺧﺎﻟﺺ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻟﺤﺎق از راه ﻗﯿﺎس

 -۱ﺧﺪاوﻧﺪ رﺑﺎ را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ رﺑﺎی زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﺮض را ﺑﺎ ﻗﺮض ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪۀ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﻗﺮﺿﻢ را
ﺑﺪه و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮآن ﺑﯿﻔﺰا – و در ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮی آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮدان – و
ﭼﻮن ﻋﻠﺖ ﺣﺮام ﺑﻮدن رﺑﺎ زﯾﺎدهای اﺳﺖ در آن ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﻮض ﮐﺮﻓﺘﻪ وﻣﯽ ﺷﻮد
ﻟﺬا ﺳﻨﺖ ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ زﯾﺎدۀ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻓﺴﺦ ﻗﺮض ﺑﻪ ﻗﺮض
ﮐﻪ رﺑﺎ ﻧﺎم دارد ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺖ ص ﻓﺮﻣﻮد ﻃﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺮه و
در ﺑﺮاﺗﺒﺮ ﻧﻘﺮه ﮔﻨﺪم و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺪم ﺟﻮ و در ﺑﺮاﺑﺮﺟﻮ ﺧﺮﻣﺎ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮﻣﺎ
وﻧﻤﮏ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﮏ در ﻣﻌﺎوﺿﻪ – ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ھﻢ و ﻣﺴﺎوی ،و ھﺮ ﻋﺮض در
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﻤﻠﻪ ﻗﺒﺾ ﮔﺮدد -ﺗﻤﺎﺛﻞ و ﺣﻠﻮل و ﺗﻘﺎﺑﺾ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ – ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ
زﯾﺎده ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ زﯾﺎده ﺑﻄﻠﺒﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﯾﻤﮥ رﺑﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺮ ﮔﺎه
در ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ اﯾﻦ اﺟﻨﺎس ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ -ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻮ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم – ﭘﺲ
ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺑﺾ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮاھﺮ را در ﻧﮑﺎح ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎز ھﻢ در ﻗﺮآن اﻣﺪه
ٓ َ ُ
ُ َّ َ ُ
اﺳﺖَ ﴿ :وأحِل ل�م َّما َو َرا َء �ٰل ِ� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .[ ٢٤ :ﺳﭙﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻗﯿﺎس از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد زﯾﺮا آن ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮش ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮاھﺮ ذم ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و آن
ﻋﻠﺖ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »زﯾﺮا ﺷﻤﺎ اﮔﺮ آن ﮐﺎر -ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺧﻮاھﺮ – را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ آوردن ﺑﻪ
وﺟﻪ ﻗﯿﺎس دﻻﻟﺖ دارد – ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮاھﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ رﺣﻢ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن وﻋﻤﻪ و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪاش ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ھﺴﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻢ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﻣﺎدران و ﺧﻮاھﺮان ﺷﯿﺮی را ﺣﺮام ﮐﺮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
)ص( ھﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس ﻣﺎ در ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﯿﺮی را ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﯽ
ﺑﻮدن ﺣﺮاﻣﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ،ﺑﻪ
اﯾﻦ دو – ﻣﺎدران و ﺧﻮاھﺮان – ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺷﯿﺮ ﺧﻮارﮔﯽ ﺣﺮاﻣﻨﻤﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺴﺐ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺮﮔﺸﺖ دادن ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻗﺮآن – اﺣﮑﺎم ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ = اﺣﮑﺎم ﺟﺰﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﮑﺎم اﺟﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ

 -۱اﺑﻦ ﻋﻤﺮ زﻧﺶ را در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﻃﻼق داد ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻪ ﭘﺴﺮت ﻋﺒﺪا… ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺶ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ – ﯾﻌﻨﯽ او را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ –
ﺳﭙﺲ رھﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﯿﺾ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ او را در ھﻤﺴﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارد واﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ اورا ﻗﺒﻞ از
ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻃﻼق دھﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ھﻤﺎن ﻋﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ در آن وﻗﺖ زﻧﺎن ﻃﻼق داده ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ در
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ َ ٓ َ َ َ ّ ُ ُ
وهنَّ
ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ���﴿ :ها ٱ� ِ� إِذا طلقتم ٱلنِساء �طل ِق
َّ
لِعِدت ِ ِه َّن﴾ ]اﻟﻄﻼق.[۱ :
ھﺎن ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق دھﯿﺪ آﻧﺎن را در وﻗﺘﯽ ﻃﻼق
دھﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۲ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﻗﯿﺲ در اﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻪ ﻧﻔﻘﻪ را
ﺑﺮای او ﻗﺮار ﻧﺪاد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش او را ﻃﻼق ﺑﺘﯽ =ﺣﺘﻤﯽ= ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ = داده
ﯾﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎن زن ﻣﺒﺘﻮﺗﻪ – ﻃﻼق ﺑﺘﯽ داده ﺷﺪه – آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ
دارد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺪارد – زﯾﺮا او ﺑﺎ اھﻞ ﺧﻮد ﺑﺪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر
َ َ َ ۡ ۡ َّ ٓ َ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� � ُرج َن إِ� أن

ﻓﺼﻞ دوم :ﻗﺮآن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
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َۡ َ َٰ َ
َ
ّ
ُّ
َ
حشةٖ مبيِنةٖ﴾ ]اﻟﻄﻼق :.[۱ :زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
يأ� ِ� بِ� ِ
ﮐﺎر زﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
 -۳ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﯿﻌﻪ اﺳﻠﻤﯿﻪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮھﺮش زاﯾﻤﺎن

ﮐﺮد ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ – ﻋﺪهاش ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ – ﭘﺲ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪَ ﴿ :و َّٱ� َ
ِين
ََََۡ َۡ
َ ُ
ُ ۡ َََ ُ َ
َّ َ
ون أَ ۡز َ� ٰ ٗجا َ� َ َ ۡ
َ ۡ ٗ
ُ� َت َوف ۡون مِن�م و�ذر
س ِه َّن أر�عة أش ُه ٖر َوع��﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة:
� َّ�ص َن بِأنف ِ
 .[۲۳۴و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ھﻤﺴﺮاﻧﯽ از ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه و ده ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ وﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ
ََُْ ُ ۡ َ َۡ َ ُ َ
�ا ِل أ َجل ُه َّن أن
ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺎردار اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :وأو�ٰت ٱ�
ََۡ
َ
يَض ۡع َن �ل ُه َّن﴾ ]اﻟﻄﻼق .[۴ :ﺑﺎرداران ﻣﺪت ﻋﺪۀ آنھﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﻼق داده ﺷﺪﮔﺎن و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد .و اﯾﻦ روش در ﺳﻨﺖ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد – ذﮐﺮ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﺖ -را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رﯾﺰه ﮐﺎری و ﻣﻄﺎﺑﻖ آوردن ﻧﺺھﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن و
اﺷﺎرات ﮐﻼم ﻋﺮﺑﯽ ،وﺳﻌﺖ ھﻤﮥ اﺣﮑﺎﻣﺴﻨﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﻃﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اوﻟﯿﻦ ﺷﺎھﺪ ،ﺑﺮب ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﺖ ،ﻧﻤﺎز وﺣﺞ و زﮐﺎت و ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس و ﻟﻘﻄﻪ – ﮔﻢ ﺷﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه – و
ﻗﺮاض – ﻣﻀﺎرﺑﻪ – و ﻣﺴﺎﻗﺎت – ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻗﺴﺎﻣﺎت – ﻗﺴﻢ ﺧﻮردنھﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻗﺘﻞ –
و ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻮﺻﯽ از ﻗﺮآن ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ھﻤﮥ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﺖ
را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻼﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ ﻣﮕﺮ از راه ﺗﮑﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را
ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﻼم ﻋﺮب و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﻠﻤﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻃﺮق ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ھﻤﺎن ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ راهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺮآن ﺳﻨﺖ را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﺟﺎی داده و ﺳﻨﺖ ھﻢ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮآن ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺑﻪ او
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم آنھﺎ را ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ راهھﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪی راهھﺎی
ھﻤﮕﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮوﺟﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺳﺎﻟﮏ آن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ھﻤﮥ اﺣﮑﺎم ﺳﻨﺖ را در راھﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در آورد و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

دارد ﺑﮫﺘﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ اﯾﻦ راهھﺎ ،راهھﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﻣﺴﺎﻟﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دادن ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم
ﺳﻨﺖ – ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﺟﺪﯾﺪ آوردهاﻧﺪ – ﺑﻪ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪَّ ﴿ :ما فَ َّر ۡط َنا ِ� ٱلۡك َِ�ٰب مِن َ ۡ
�ءٖ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم:[۳۸ :
ِ
ﺑﺮ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ و دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد داﺳﺘﺎنھﺎی ﺳﻨﺖ از ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞھﺎ و ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ و
از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ھﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻗﺮار دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ
َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ ُ َّ ٗ
جدا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة :[۵۸ :ﺳﺠﺪه
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :وٱدخلوا ٱ�اب س

ﮐﻨﺎن از در وارد ﺷﻮﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻓﺮﻣﻮد :از در – داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ – اﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺎن ﺑﻠﮑﻪ
َ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
ﺑﺮ ﮐﻒھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﺰﯾﺪﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ�﴿ :بدل ٱ�ِين ظلموا
َ ۡ ً َ ۡ َ َّ
َ َ
� ٱ�ِي �ِيل ل ُه ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة :[۵۹ :ﺳﭙﺲ ﺳﺘﻤﮑﺎران – ﺑﺠﺎی ﺣﻄﻪ – ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻔﻮ ﮔﻨﺎه –
قو� �
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻦ آن را ﺑﻪ آن ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد – ﮔﻔﺘﻪای ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد آوردﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده آﻧﺎن ﺑﺠﺎی ﺣﻄﻪ – ﺣﺒﻪ ﻓﯽ ﺷﮫﺮه داﻧﻪای درﻣﻮ – ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻣﺜﺎل آن
وارد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ و در آن ھﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
و ﻋﻤﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺲ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻗﺮآن اﺻﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در
ﭘﻨﺪﮔﯿﺮی و ﻣﻮﻋﻈﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎنھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻢ اول ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و آن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﮐﭽﻞ و ﭘﯿﺲ و
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺮﯾﺢ ﻋﺎﺑﺪ و داﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺎر ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
در ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن

در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ از اﺑﯽ
ﻣﺴﻠﻢ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ھﻢ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮط ﻧﺴﺦ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺦ ھﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ آﺣﺎد
ﺑﺎﺷﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ آﺣﺎد و ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای
آن ﻣﺜﺎل ﻣﯽآوردﻧﺪ از ﺟﻤﻠﮥ آن ﻣﺜﺎلھﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ :ﻓﺒﻼ ﺷﻤﺎ را از زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﻧﮫﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدم آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻓﺒﻮر ﺑﺮوﯾﺪ .وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎ در دو ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف
ﮐﺮدهاﻧﺪ اول در ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و دوم در ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﻂ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻗﺮآن

 -۱ﺗﻮده أی از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻌﻼ
ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﻣﺜﺎلھﺎی زﯾﺎدی آوردهاﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺦ ﻗﺒﻠﻪ
ﺑﻮدن ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس – در ﻧﻤﺎز – ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رو ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در اول ھﺠﺮتﺷﺎن ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ  ۱۶ﯾﺎ  ۱۷ﻣﺎه در ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺖ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس روی
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ در آن ﻣﻮرد ﻧﺼﯽ از ﻗﺮآن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﭙﺲ رو
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ – ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
َ ّ
َ
َّ َ ٓ ِ َ َ ُ َ ّ َ َ َ ٗ َ َ
َ
ى َ� َق ُّل َ
ﺧﺪا﴿ :قَ ۡد نَ َر ٰ
� َّنك ق ِۡبلة ت ۡرضٮ ٰ َها ۚ ف َو ِل َو ۡج َهك
ب َو ۡج ِهك ِ� ٱلسماء� فلنو ِ
َ ۡ َ َۡ ۡ
ج ِد ۡ َ
ٱ� َر ِام﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة :.[۱۴۴ :ﻣﺎ روﮔﺮدان ﺗﺮا ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن
شطر ٱلمس ِ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺗﺮا ﺑﺴﻮی ﻗﺒﻠﻪای ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﺧﺸﻨﻮد ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

و ﻟﺬا رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﮐﻦ .ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪه و از ھﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺖ آﻧﭽﻪ
در ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ اﻣﻀﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ از ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻓﺮﯾﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ – اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺖ ﺑﻮد – ﺳﭙﺲ آن ﺣﮑﻢ ﺳﻨﺖ
ﺑﻨﺴﺒﺖ زﻧﺎن ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دادن زﻧﺎن اﯾﻤﺎن دار ھﺠﺮت ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺴﻮی ﮐﺎﻓﺮان ﻗﺮﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد زﯾﺮا ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را از دﯾﻨﺸﺎن
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ ُ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ ُ ُ
وه َّن َّ ُ
ٱ� أ ۡعلَمُ
ت فٱمت ِ
حن ۖ
ج� ٖ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا إِذا جاء�م ٱلمؤمِ�ت م� ِ
ٞ
َ
َ
َّ
ُ
ّ
ُ َ ۡ َّ
ُ
َ ٰ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ
ُ
وه َّن ُم ۡؤم َِ�ٰ َ َ َ ۡ
�ِإِي�ن ِ ِهنۖ فإِن عل ِمتم
ج ُعوه َّن إِ� ٱلكفارِ� � ه َّن حِل ل ُه ۡم َو� ه ۡم
ٖ
ت ف� تر ِ
َ ُّ َ َ ُ
�ِلون له َّن﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ.[۱۰ :
ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ –
ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻤﺎن آنھﺎ آ ﮔﺎھﺘﺮ اﺳﺖ – ھﺮ ﮔﺎه اﯾﺸﺎن را ﻣﺆﻣﻦ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﺴﻮی
ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪ .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺮدان ،و آن ﻣﺮدان ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺎن ﺣﻼل
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
و از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ اﻧﻮاع زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
ب( اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ – ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺶ ﮐﻨﺪ – ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺴﺦ ﻧﻤﯽﺷﻮد
و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺑﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺮآن ﺳﻨﺖ را
ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻢ رﺳﻮﻟﺶ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭘﺲ او را ﻋﻮض ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪای اﺳﺖ ﻧﺎوارد و در دل
ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ در ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ – ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص
را ﺟﺰ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻧﺴﺦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺴﻮی رﺳﻮل ﺧﻮد
در اﻣﺮی ﮐﻪ رﺳﻮل او را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻮل ھﻢ در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﺎﺳﺨﻪای ھﺴﺖ ﺑﺮای ان
ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه
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اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده وﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺖ او ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪه و از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ھﻢ ﺳﻨﺖ ﻧﺎﺳﺨﻪ رواﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص از
ﻣﯿﺎن ھﻤﮥ دادو ﺳﺘﺪھﺎ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﯾﻪَ ﴿ :وأَ َح َّل َّ ُ
ٱ�
ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ّ ْ
ٱلرِ َ� ٰوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۲۷۵ :آن را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺣﮑﻢ رﺳﻮل ﻧﺴﺦ
ٱ�يع وحرم
ﮔﺮدﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای آﯾﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ از زﻧﺎ
ﮐﺎران ﮐﻪ ﺣﮑﻢ رﺟﻢ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داده ﺷﺪ و رﺟﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ْ ُ َّ
ۡ
ح ٖد ّمِن ُه َما
اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن رﺟﻢ ﺑﺎ آﯾﻪ﴿ :ٱلزا�ِية وٱلز ِا� فٱج ِ
�وا � َ� ٰ ِ
مِاْئ َ َة َج ۡ َ
�ة ٖ﴾ ]اﻟﻨﻮر .[۲ :ھﺮ ﯾﮏ از زﻧﺎ ﮐﺎران زن وﻣﺮد را ﯾﮏ ﭘﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﻨﺴﻮخ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺢ ﺧﻔﯿﻦ – ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ – ﮔﻔﺖ
ﺷﻮد آﯾﮥ وﺿﻮ ﻣﺴﺢ را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺎﺋﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد دزدی ﮐﻪ
درﻏﯿﺮ ﺣﺰر دزدی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و دزدی او ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﺜﻘﺎل ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮﯾﺪن
دﺳﺖ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽﮔﺮدد – در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻨﺖ آن را ﻣﻌﺎف ﮐﺮده اﺳﺖ – ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود
ْ َ
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ
ٱلسارِقة فٱ� َط ُع ٓوا �يۡد َِ� ُه َما﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪۀ .[۳۸ :دﺳﺘﺎن
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ آﯾﮥ ﴿وٱلسارِق و
ﻣﺮد و زن دزد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ – و ﻓﻘﻂ آﯾﻪ را ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار داده
ﺑﺎﺷﻢ – و ﺣﮑﻢ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﺳﻢ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد
دزدی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﻢ ﭼﻪ زﯾﺎد ﭼﻪ در ﺣﺰر و ﭼﻪ در ﻏﯿﺮ ﺣﺰر .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ رد ھﺮ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺜﺒﻮت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﺋﺰ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮ.د ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دوﺟﻪ -اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﺴﺦ و اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻔﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮای آن ﺣﺪﯾﺚ = رد ﺳﻨﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه آنھﺎ ﻧﺼﯽ از ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارد – و ﺷﺎﯾﺪ آﯾﻪ ﻣﺠﻤﻞ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺺ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ – ھﻤﮕﯽ از داﺋﺮه ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آن ھﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ ﮐﺘﺎب ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی درﺑﺎره آن ﺗﺼﻮر ﻧﺸﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻮط ﺳﻨﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻋﻠﻤﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ھﻢ ﺳﺨﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ دادهاﻧﺪ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻄﻠﺐ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﮐﻪ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ دو ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 -۱ﺣﻨﻔﯽھﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻣﺸﮫﻮر ﺟﺎﺋﺰ و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ آﺣﺎد
ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻞ آﻧﺎن در آن ﻣﻮرد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺜﺒﻮت اﺳﺖ و
ﺳﻨﺖ ﻣﺸﮫﻮر ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﮫﺮت او در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﮫﺎء ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ
اﻧﺪازهای از ﻧﯿﺮو ﮔﯿﺮ آورده ﮐﻪ او را ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آن دو وﺣﯽ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻓﺮﻗﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﺘﺎب در آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻼوت ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﻧﺴﺦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن دو ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻔﯿﻦ
ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ ﻣﺜﺎل زدهاﻧﺪ و ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ آن ﻧﺴﺦ وﺟﻮب وﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ََ َ َ ًۡ َۡ ُ ۡ
ُ َ َ َۡ ُ
� ۡم إ َذا َح َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ
ص َّية ل ِل َ� ٰ ِ َ�يۡ ِن
اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :كتِب علي
� أحد� ُم ٱل َم ۡوت إِن ترك خ�ا ٱلو ِ
ِ
َو ۡٱ�َ ۡق َر� َ ۡ ۡ
وف﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۸۰ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﺪ اﮔﺮ داراﯾﯽ
� بِٱل َمع ُر ِ
ِ
ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﮔﺬاﺷﺖ وﺻﯿﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرو
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺤﺪﯾﺚ :ﻻ وﺻﯿﻪ ﻟﻮارث :وﺻﯿﺖ ﺑﺮای وارث
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮری اﺳﺖ و ﺗﻮدهھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﮐﺘﺎب اﻻم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ آن را در ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﺑﺮای آن ﺣﺪﯾﺚ ادﻋﺎی ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ب( ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﺗﺮ و ﻣﺸﮫﻮر و آﺣﺎد ﺟﺎﺋﺰ
َ َ َ ۡ
نسخ م ِۡن
ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺎد – ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :ما ن
َ َۡ ُ َ َۡ
َ ۡ ّ ۡ َ ٓ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ َّ َ َ َ ٰ ُ ّ
�ءٖ قَد ٌ
� َ ۡ
م
�
�
ت
َءاي ٍة أو ننسِها نأ
�
ٱ�
ن
أ
م
ل
ع
�
م
ل
�
ۗ
ا
ِه
ل
ِث
م
و
أ
ا
ه
ِن
ِير] ﴾١٠٦اﻟﺒﻘﺮة:
ِ
ِ
ِ
ٖ
 - .[۱۰۶ھﺮ آﯾﻪای را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮔﺮداﻧﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ از آن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽآورﯾﻢ،
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ودر ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮ از آن –
ُۡ
ُ ُ
ﭘﺲ ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :قل َما يَ�ون
ۡ َ ٓ َ ۡ ٓ ۡ َ َّ ُ َّ َ ُ َ َ
ٓ َۡ َُّ َ
ُ
َّ
ٰٓ
ِ� أن �بدِ�ۥ مِن ت ِلقا ِٕي �ف ِ�� إِن �تبِع إِ� ما يو� إِ�﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ :.[۱۵ :ﺑﮕﻮ ﻣﺮا ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد آن را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻢ و ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺟﺰ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﻮدن ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ آﯾﻪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ او
ﻣﺒﺪل – ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ – ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺴﺦ ھﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺖ – در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :در ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
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ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ – و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ َ َ
َ َّ
َ َّ َ
﴿�ِ ُبَ ّ َ
� ل َِّلن ِ
اس َما ن ّ ِزل إ ِ ۡ� ِه ۡم َول َعل ُه ۡم َ� َتفك ُرون﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ :.[۴۴ :ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن داری
ِ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺎن ھﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺒﺮ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ – ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺖ – ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎن رﺳﻮل ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﺎﺋﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺦ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود زﯾﺮا در آن ھﻨﮕﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻧﺴﺦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺎﺳﺦ از ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ان ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺰل – ﻧﺎزل
ﮔﺮدﯾﺪه – ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺴﺦ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس رﺳﻮل ﺧﺪا از زﺧﻢ زﺑﺎن ﺑﺪﮔﻮﯾﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺷﺮع واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ راھﯽ را
در ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ
اﯾﺴﻨﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺮ وﺟﻪ ﻧﺴﺦ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮐﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻃﻌﻨﻪ زدن ﻣﯽﮐﻮﯾﺪ :او – ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد وﺣﯽ ﺧﺪا ﺑﺴﻮی اوﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در آن ﻣﻮرد اﺗﻌﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟ و ھﺮ ﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪای از او ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ آﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از او ﺳﺮ داده اﺳﺖ ﻃﺎﻋﻦ
ﻣﯽﮐﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ او را در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ
َ َ َّ ۡ َ ٓ َ َ ٗ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ٓ ْ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ آﯾﻪ�﴿ :ذا بد�ا ءاية م�ن ءايةٖ وٱ� أعلم بِما ��ِل قالوا
َّ َ ٓ َ َ ۡ َ
نت ُمف� ِۢ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ .[۱۰۱ :و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﯾﻪای را در ﺟﺎی آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دھﯿﻢ
إِ�ما أ
و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ دروﻏﺒﺎف ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
َّ ّ َ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ُ ۡ ُ ُ
ك ب َۡ
ٱ� ّ ِق﴾
ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ﴿ :قل نز�ۥ روح ٱلقد ِس مِن ر� ِ ِ
]اﻟﻨﺤﻞ» .[۱۰۲ :ﺑﮕﻮ ﻗﺮآن را ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺤﻖ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻃﻌﻨﮥ ﺑﺪﮔﻮﯾﺎن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﯿﺎن آن ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﮐﻨﺎب ﻣﻌﺮض ﻃﻌﻦ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد زﺧﻢ زﺑﺎن ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎب رﺧﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺒﺴﺖ
زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﯽداﯾﻨﻢ ﮐﻪ او از ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮھﻢ ﻃﻌﻦ در او ﺷﻮد ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ
در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رأی ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
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ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺣﻨﻔﯽھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺢ
ﺧﻔﯿﻦ وﺻﯿﺖ وارث ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺰاع ﻋﻠﻤﺎ از ﺣﯿﺚ
ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺒﻮدن اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺣﯿﺚ وﻗﻮع ﻧﺴﺦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖ از ﻃﺮف ﺣﻨﻔﯽھﺎ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﺳﻨﺖ واردش ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اھﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺟﮫﺖ ﻣﻨﻊ و ردھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺴﺦ -ﺳﭙﺎس ﺑﺮای ﺧﺪا – ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻼشھﺎی ﺑﯽوﻗﻔﮥ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪن آن از اﻟﻔﺎظ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺗﺎزه وارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﺒﻪھﺎی ﺗﺎزه و
ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪس دور اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ان در
ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﯿﺎﻧﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺎ آن ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ ﺑﺎ ذﮐﺮ
ﯾﮏ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺖ و ﺑﯿﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه
آﻧﺎن در ﻣﻔﺎﺑﻞ ﺳﻨﺖ و ذﮐﺮ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽھﺎی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺐ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ و
ذﮐﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ درﺑﺎرۀ ھﺮ ﯾﮏ از آن ﮐﺘﺎبھﺎ.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
-۱اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۸۰و ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۵۰
ﻧﺴﺐ و ﻋﻤﺮ او

او اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ زوﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن وﻻدت ﭘﯿﺸﺘﺮ از  ۳اﻣﺎم دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوان او از اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ در
ﺳﺎل وﻻدﺗﺶ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد و در ﻣﻮرد آن ﺳﻪ ﻗﻮل وﺟﻮد دارد ﺳﺎلھﺎی  ۶۳و ۷۰
و  ۸۰در ﺳﺎل وﻻدت او ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر از آنھﺎ ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان دوﻣﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ زﯾﺮا ﻧﻘﻞھﺎ و رواﯾﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دوﻣﯽ را
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ و در ﺳﺎل  ۱۵۰ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺑﻐﺪاد دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻗﺒﺮ او در اﻧﺠﺎ ﻣﻌﺮوف و در ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد او ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﻗﺮار دارد و اﺳﻢ
آن ﻣﺤﻠﻪ اﻋﻈﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم اﻋﻈﻢ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮورش و درس ﺧﻮاﻧﺪن او

وی در ﮐﻮﻓﻪ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ و
ﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻋﻠﻤﺎ از ھﺮ دﺳﺘﻪای و ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻨﺸﺎن از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
ﻟﻐﺖ از ﻧﺤﻮ و ﺻﺮف و ﻏﯿﺮ آن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻣﯽﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم را ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﮫﻮرﻧﺪ و ﺑﺪرﺟﻪای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ درس ﺣﻤﺎد ﭘﯿﻮﺳﺖ.ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻓﻘﮫﺎی ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد و ﺣﻠﻘﻪ درس ﺣﻤﺎد ﺑﻪ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽرﺳﯿﺪ زﯾﺮا ﺣﻤﺎد درس را از اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺑﺮاھﯿﻢ از
ﻋﻠﻘﻤﮥ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ اﺧﺬ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و او ھﻢ در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرک ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺎﺑﮥ
ﺑﺰرگ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺗﻠﻤﺬ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﻠﻘﻪ درس اﺳﺘﺎد ﺧﻮد
ﺣﻤﺎد ﺣﻀﻮر ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۲۰ھﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ رأی ﺷﺎﮔﺮدان ﺣﻤﺎد ﺑﺮ آن
ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ رھﺒﺮی ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻮﻓﻪ از آن او ﺷﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ رأی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﻣﺎم ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ﻓﻘﮫﺎی ﻋﺮاق
ﮔﺸﺖ و ﮐﺎرواﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد و ﺷﮫﺮت او رو ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی
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ﻋﺼﺮ ﺧﻮد در ﺑﺼﺮه و ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻐﺪاد ﺑﻌﺪ از آﻧﮕﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﯽ آن را ﺑﻨﺎ
ﮐﺮد ،ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮۀ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و از اﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و آﻧﺎن ھﻢ
از او ﺑﮫﺮه ﺑﺮدﻧﺪ .و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﮫﺮت او وﺳﻌﺖ ﻣﯿﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﮥ درﺳﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮋوھﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک و ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث
ﺑﺎﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻘﮫﺎء ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺤﻤﺪ و زﻓﺮ و ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن و
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض و داوود ﻃﺎﺋﯽ در ان ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ در ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻋﻤﻞ وﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﻧﺼﯿﺤﺖ
در راه ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ورﺳﻮﻟﺶ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﺪه و
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ او

ﺑﯿﮫﻘﯽ از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺧﺮﯾﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻧﺰد ﺳﻔﯿﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮔﻔﺖ او را ﭼﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ از او ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﭼﻨﮓ ﻣﯽزﻧﻢ و اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺶ ﺣﮑﻢ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ھﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ھﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﻗﻮﻟﺶ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ از ﻗﻮل آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮل دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاھﻢ رﻓﺖ وﻟﯽ ھﺮ
ﮔﺎه ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ وﺷﻌﺒﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ وﺣﺴﻦ و ﻋﻄﺎ و اﺑﻦ اﻟﻤﺴﯿﺐ – و
ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد – ﺑﮑﺸﺪ ﭘﺲ آﻧﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ را در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و آﺛﺎر ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه از او ﮐﻪ در دﺳﺖ اھﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار دارد
ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮم .و اﻣﺎ اﺟﺘﮫﺎد او در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻧﺼﯽ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻗﻮل ﺻﺤﺎﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻪ و از اﻧﻮاع ﻗﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻧﺰد او اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﻗﯿﺎس ﺧﻔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺟﻠﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او:

آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﺬھﺐ او در ﻓﻘﻪ و اﺟﺘﮫﺎد ﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ
اﺻﻮل ﺑﺎ اﺻﻮل اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺎﻣﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ھﻤﺎھﻨﮓ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم و آوازهای او )ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻣﻌﻄﺮ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ در ﻧﻈﺮ ھﻤﮕﺎن

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻓﻘﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده و دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ از ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺳﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺎم ﺑﺰرگ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ و آﺷﻮب
ﺑﻌﺪ از وﻓﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم درﺷﺎن او ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﺳﺘﻪای
ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اوﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﻋﻠﻢ او اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺘﺶ اﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ھﻤﺎن ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻪای ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﺸﻢ او را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم را از
او و ﻓﻘﻪ او دور ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪ ﮔﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻈﻮر از آن ھﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮدی ﭼﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺪﮔﻮﯾﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺒﺐﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ:

 -۱ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اوﻟﯿﻦ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ از اﺻﻮل و ﻓﺮض ﻧﻤﻮدن ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز واﻗﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ
داده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺒﻞ از او ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و آن را
ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن وﻗﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد ،ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﺤﺎﺑﯽ ھﺮ ﮔﺎه درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺄﻟﻪای از او ﺳﺆال ﻣﯽﺷﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪای روی داده اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ آن
را رھﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ واﻗﻊ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﻈﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﯾﺮا وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺠﺘﮫﺪ ھﻤﻮار ﻧﻤﻮدن ﻓﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ .و ﺣﻮادث اﮔﺮ ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻣﺠﺘﮫﺪ
واﻗﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ واﻗﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ اﯾﻨﮏ ﻧﻈﺮت را ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﭼﯿﺰی ﺟﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﮔﻔﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺮ او را ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻗﺘﺎده در ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮود آﻣﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد وی رﻓﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖای اﺑﺎ
اﻟﺨﻄﺎب در ﻣﻮرد ﻣﺮدﯾﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از اھﻞ ﺧﻮد ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ھﻤﺴﺮش ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش ﻣﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻘﺪ او در آﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺪاﻗﺶ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺒﻼ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﻗﺘﺎده ﺣﺪﯾﺜﯽ آورد ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد – زﯾﺮا ﻣﻦ از ﭼﯿﺰی ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﻨﻮز
واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ – و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد – ﺑﻌﺪ
ﻗﺘﺎده در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﮔﻔﺖ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻼ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه وﻟﻘﻊ ﺷﻮد
در آﻣﺪن ﺑﻪ آن و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .وﻣﺪرﺳﻪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ
ﺑﻤﺪرﺳﻪ )اﻻرأﯾﺘﯿﻦ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن »أرأﻳﺖ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﻛﺬا اراﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬا« :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ

ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ روزی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /در
ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪای از او ﺳﺆال ﮐﺮد و او ھﻢ ﺟﻮاﺑﺶ داد ﭘﺲ ﺷﺎﮔﺮدش ﮔﻔﺖ:
أرأﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬا :ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺷﺪ – ﭘﺲ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و

ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﺗﻮ از »اﻻرأﻳﺘﲔ« آرأﯾﺖھﺎ ھﺴﺘﯽ آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻋﺮاق آﻣﺪه ای؟ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ از

ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اھﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ زﯾﺎده
ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﮫﺎ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ وھﺐ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻟﮏ زﯾﺎده روی – در ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ ﻣﺮدم ﻗﺒﻼ
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﺘﻮا ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﺷﻨﯿﺪه و داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﺴﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎز ھﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺮوان در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی از اﺑﻦ ﺷﮫﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪ اﺑﻦ
ﺷﮫﺎب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖای اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ ﭘﺲ رھﺎﯾﺶ ﮐﻦ زﯾﺮا ھﺮ وﻗﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ
ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ
در ﻋﺮاق اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺠﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻔﻮض
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ از آﺷﻐﺎل دان ﺧﺎﻧﻪام ﻣﺒﻐﻮﺿﺘﺮ اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢای اﺑﺎ ﻋﻤﺮ و آﻧﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ »اﻻرأﯾﺘﻮن« ﮔﻔﺖ ﺣﮑﻢ و
ﺣﻤﺎد و ھﻤﺮاھﺎﻧﺸﺎن از آﻧﺎﻧﻨﺪ – ﮐﻪ ﺣﻤﺎد اﺳﺘﺎد اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و دوﺑﺎره
از ﺷﻌﺒﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﻧﻈﺮم از »أرأﯾﺖ« ﻣﺒﻐﻮﺿﺘﺮ
ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺗﻔﺮﯾﺢ – ﻓﺮاھﻢ آوردن ﻓﺮوع از اﺻﻮل
– و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﻘﻪ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﺪا ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮐﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب» :اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﮫﺪاﯾﺔ«:
ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ھﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ھﺰاری

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ

٤٨٧

رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺪازۀ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ از اﻣﺎم دﯾﮕﺮی
رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﺧﻮد در
ﻣﻮرد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻔﺮﯾﺢ او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )او – اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ – ﻧﺎداﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ و داﻧﺎﺗﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -۲اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻦ وﺿﻊ
در اﺧﺎدﯾﺚ – ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع – ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺮاق در ﻋﺼﺮ او ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻓﮑﺮی و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟﮫﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ و ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﺑﯽدرد
ﺳﺮی ﺑﺮای واﺿﺤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را وادار ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﯿﺮی و
دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر آﺷﮑﺎری را ﮐﻪ در دﺳﺖ
ﺛﻘﺎت – اھﻞ اﻋﺘﻤﺎد – اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد و او در آن ﻣﻮرد از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎط و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ او را ﺑﺮ ان داﺷﺘﻪ ﺗﺎ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺻﺤﯿﺢ وﻣﻘﺒﻮﻟﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺸﻤﺎر آورد.
 -۳و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ – آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺘﺶ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺧﺬف
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ -اﺣﺘﯿﺎج ﻣﯽﮐﺮد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎلﮐﻨﻨﺪۀ آن ﺛﻘﻪ – ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد –
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن
ﺿﻌﯿﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۴و ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻗﺮار دادن داﺋﺮه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﭼﮫﺎر
ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای آن ﻗﺮار داده و از آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ او
ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس و رأی – ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ – ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای آن
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺎﺻﻠﮥ
ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺑﯿﻦ او و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯿﺎن او و ﺑﻌﻀﯽ از
ﻓﻘﮫﺎء ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودۀ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻗﯿﺎس را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.
 -۵اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط در ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ آن ،ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰﺑﯿﻦ ﺑﻮد و رﯾﺰ ﺑﯿﻨﯽ
او ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و دور از ﺣﺪ وﻣﺮزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد وﺑﺮ زﯾﺮ و رو
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺮدن اﻧﻮاع رأی در ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ درﺟﻪای ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮام ﺑﺴﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﯽرﺳﺪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ
َ
ﮔﻔﺖ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ ﮐﻪ اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ و زﻓﺮ و ا َﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
و ھﻤﮥ ﻓﻖھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﯾﺎران او در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و – ﻗﺒﻞ از
آﻣﺪن او – ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد را زﺣﻤﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ آﻣﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ رﺳﺪ اول ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از او
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﭘﺲ ھﻤﮕﯽ در ھﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن آن ﺟﻮاب در اﻃﺮاف ﺣﻠﻘﮥ
ﻣﺠﻠﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪای اﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻏﺮﺑﺖ – ﺷﮫﺮت – درﺗﻮاﺗﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ از اراﺋﻪ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ واﻣﺎﻧﺪهای – ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ آرام آرام ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺟﻮاب ﺳﺆال اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺖ دﻟﯿﻠﺘﺎن
را ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮد و ﺑﺎ دﻟﯿﻞ آوردن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﻮدش ﺑﺎزﮔﺸﺖ داد و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ
اﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ – ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ را -ﮔﻔﺘﻨﺪ آری ﮔﻔﺖ ﭘﺲ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯿﮑﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﮥ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل – ﺟﻮاب ﻣﻦ – اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻮاب درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را از اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﯿﺰ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﺮد ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪای اﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﻪ در اول ﺣﻖ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدی ،ﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن دارد ھﺮ دو ﻗﻮل – ھﺮ دو
ﺟﻮاب – اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺻﻮاب اﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﻮﻟﯽ ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ در
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ و ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺷﻮﻣﯽ را ﺑﺮای
آن ﺳﻮال اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮه را اداﻣﻪ داد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺳﻮم ﺑﺎزﮔﺸﺖ
داد و ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻨﺪای اﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺎ را آﻣﻮزش ﺑﺪه
ﮔﻔﺖ ﺟﻮاب درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻗﻮل اول ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮاﺑﺘﺎن آوردم و ﻋﻠﺖ آن ﻓﻼن و ﻓﻼن
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ در ﻓﻘﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ و
راھﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﭘﺲ آن را ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻏﯿﺮ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ در زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن دﻻﯾﻞ رأی در ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﺑﻪ او داده ﺷﺪه و ﺑﺮدﻓﺎع از ھﺮ رأی ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او ﺑﺪون
ﺷﮏ رﯾﺰﺑﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮ و ژرفﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم از ﻧﺼﻮص
و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺜﻞ اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ درﺷﺎن او ﻏﻠﻮ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ او ﻣﺮدی اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻃﻼ ﺑﻮدن اﯾﻦ
ﺳﺘﻮن ﭼﻮﺑﯽ اﻗﺎﻣﮥ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎد اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ آراء ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش از ﻋﻠﻤﺎ وﺟﻤﮫﻮر ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻮاھﺮ ﻧﺼﻮص ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دادن ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺼﻮص را ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺴﺎنھﺎی ﺑﯿﺴﻮادی وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن در ﻣﻮرد اﻧﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ.وآﻧﺮا ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﭘﺲ ھﺮ
ﮔﺎه از ﯾﮑﯽ از آن درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺳﺆال ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ – ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻮرد ﺳﺆال را در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎورد آری ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﯿﺴﻮاداﻧﯽ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻓﺮھﻨﮕﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﻮاداﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺼﺤﯿﻔﺎت – ﺗﺼﺤﯿﻒ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺎت و ھﯿﺌﺎت و ﻧﻘﺎط و ﺣﺮوف ﻋﻮض ﺷﻮد – آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﺘﻮاھﺎی
ﺧﻨﺪه آور دﭼﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻨﺠﺎء – اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و
َْ
ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚَ » :ﻣﻦ ْ
اﺳﺘَ ْﺠ َﻤ َﺮ ﻓﻠﻴُﻮﺗِ ْﺮ« :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪد ﺳﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ – ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺪون وﺿﻮ اﺳﺖ – اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺘﻨﺠﺎء ﻧﻤﺎز وﺗﺮ را ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻠﯿﻮﺗﺮ – ﻓﺮد ﻗﺮار دادن
ﺳﻨﮓھﺎی ﻧﻈﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ
در ﻣﺪت ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺮش را ﻧﻤﯽﺗﺮاﺷﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ» :ﻧ� رﺳﻮل ص ﻋﻦ ﻳﻠﺤﻖ ﻗﺒﻞ الﺼﻼه ﻳﻮم اﺠﻟﻤﻌﻪ«» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص از ﺑﺴﺘﻦ

ﺣﻠﻘﻪھﺎی در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد« – ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
اﺳﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد –
وﻟﯽ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﻮد – و ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺪﯾﺚ» :ﻧَ� أَ ْن � َ ْﺴﻲﻘ الﺮﺟﻞ َﻣ َ ْ َ ْ
ﺎء ُه َزرع ��ه« – »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ
ِ
آب ﺧﻮد زرع دﯾﮕﺮی را آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮد« – ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﺘﺎنھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

را آب داد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ اﺳﺖ از ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان آﺑﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻨﮓ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .و از ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﺪ در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺳﺮ ﭼﺎه را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪی ﺗﺎ ﻣﺮغ داﺧﻞ
آن ﻧﯿﻔﺘﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاﺋﺾ ﺳﺆال ﺷﺪ ﭘﺲ در ﻓﺘﻮی
ﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﺋﺾ ﺧﺪا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ – ﮐﻪ از
ﻋﻮام ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ – رﯾﺰه ﮐﺎری اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در اﺳﺘﻨﻨﺒﺎط و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻋﻤﯿﻖ او را ﺑﻪ
درﯾﺎی دﻻﯾﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آوردن اﺣﮑﺎم از ﻧﺼﻮص ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن – ﻋﻮام ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ-ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ھﻤﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزی ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ او و ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﻤﺎری اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 -۶ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﻤﺘﺎﯾﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و در ﻋﺼﺮ او داﻧﺸﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در اﻧﺴﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻓﮫﻢ ﺑﺮ
آﻧﺎن اﻣﺘﯿﺎز دارد ﯾﺎ دارای ﺷﮫﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ اﺳﺖ
دلھﺎﯾﺸﺎن ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮔﺮدد و آن ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ
ﮐﺴﯽ ﺧﺪا ﻧﻔﺲ او را از ﺧﻮاری دور ﮐﺮده و ﻗﻠﺒﺶ را ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ و روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و آراﻣﺶ ﺑﺴﯿﺎر راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ« ﻓﺼﻠﯽ را وﯾﮋۀ ﻣﻨﺎﻓﺴﮥ ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﺘﯿﺠﮥ
آن از اﻗﻮال ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ و در اول آن ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس را ذﮐﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ آﻧﺎن
از ﻧﻈﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن از ﺑﺰهھﺎی ﻧﺮ در آﻏﻞھﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ آن ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﮏ
درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﻗﻮل ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻗﻮل ﺣﻤﺎد
در ﻣﻮرد اھﻞ ﻣﮑﻪ و زھﺮی ﺑﺎز ھﻢ در ﻣﻮرد اھﻞ ﻣﮑﻪ .و اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺑﺰرﮔﻤﻨﺸﯽ
و ﺑﻠﻨﺪ رﺗﺒﻪای و اﻧﺘﺸﺎر آوازۀ او در ﭘﮫﻨﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از ھﻤﺘﺎﯾﺎﻧﺶ را واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ درﺑﺎرۀ او ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎروا ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و
ﭼﯿﺰی را از او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روی ﻧﺪاده اﺳﺖ – ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﻪ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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از وی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ درﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ او
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻮﻓﻪ در ﻋﺼﺮ او ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ اﺑﻦ اﺑﯽ
ﻟﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﺣﯿﻮان آن را روا ﻧﻤﯽدارم.
 -۷و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ھﻤﮥ آنھﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺳﺎﯾﻪای از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻌﻀﯽ را ھﻢ ﻣﺮدم آن
را ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ از راهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در اﺟﺘﮫﺎد در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی دور از اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺘﺎوای او ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻓﺘﺎواﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ در آنھﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﻧﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او را ﺑﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ آن آﺛﺎری ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎﻧﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
از اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دارد ﭘﺲ ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن زﻧﻨﺪهای ﮐﻪ از ﺳﻮء ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد ،ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﮔﺮد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺮ او ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﺧﯿﻠﯽ زود در ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرۀ او ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و از دﯾﻦ و دﻗﺖ او
در ﻓﮫﻢ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺳﺘﻮدﻧﺶ وا ﻣﯽداﺷﺖ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب :اﻟﺨﯿﺮات اﻟﺤﺴﺎن :ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اوزاﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ او ﺷﮫﺮت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ او ﮔﺮد ھﻢ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺘﺪع ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺮا،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﮐﻮﻓﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه و ﮐﻨﯿﮥ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ
ﮐﯿﺴﺖ؟ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪاد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار و راهھﺎی
ﻓﮫﻢ آنھﺎ و ﻓﺘﻮی در آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﺑﻌﺪ اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻓﺘﺎوی
ﮐﯿﺴﺖ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻋﺮاق دﯾﺪهام ﺑﻌﺪ
اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺳﺖ ﺑﺮو و ﻓﺘﺎوای ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﺑﮕﯿﺮ اﺑﻦ
ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ اوزاﻋﯽ و اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻣﮑﻪ ﮔﺮد ھﻢ
آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺟﻮاب آن ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن
آن دو ﻋﺎﻟﻢ ،اوزاﻋﯽ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻋﻠﻢ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻘﻞ او ﻏﺒﻄﻪ
ﺑﺮدم از ﺧﺪای ﺑﺰرگ آﻣﺮزش ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ در ﺣﻖ او در ﻏﻠﻂ آﺷﮑﺎری ﺑﻮدم ﻻزم
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎش زﯾﺮا ﺧﻼف ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او ﺑﻤﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﮏ و ﻏﯿﺮ او در ﻣﻮرد اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﻮال ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ او رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﯾﺮا از ﻣﺎﻟﮏ و ﺛﻮری و اوزاﻋﯽ
و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﻨﯿﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻣﻄﻠﺐ را در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﻣﻮرد ﻣﺪح و
ذم ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی از ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ
ﺧﻮاھﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دروغ ﺑﻮدن رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻌﻦ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻦ آنھﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﺰرگ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺑﮑﺮ
اﯾﻮﺑﯽ و ﻏﯿﺮ او ھﻤﻨﻈﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺰی از آنھﺎ ﺑﻪ درﺟﮥ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ از
ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻤﻮﻧﻪای را از ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی اوزاﻋﯽ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺶ ﺑﺎ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ او ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ او ،ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی – اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ذم ﻗﺒﻞ از دﯾﺪن و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺎ او ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺮد آﻣﺪن ﺑﺎ او ﺣﺴﻦ ﻇﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او در اﺋﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ – ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ اﺧﺒﺎری در ذم اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﮏ ﻧﺪارﯾﻢ آﺧﺮ از دو اﻣﺮ ﺻﺎدر از آﻧﺎن – ﺳﺆ ﻇﻦ و ﺣﺴﻦ ﻇﻦ – ﺣﺴﻦ ﻇﻦ و
ﺳﺘﻮدن او ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﻀﻞ او ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ و
ﺑﺼﺮه و ﺑﻐﺪاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺣﺞ را ﺑﺮای او ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺞھﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﻧﺎن اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﮫﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ در اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻃﺮﯾﻘﮥ اﻣﺎم را در اﺟﺘﮫﺎد ﻓﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ و از
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺬر او در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن اﺣﺎدﯾﺚ و اﺧﺒﺎری در اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻘﮫﯽ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﻓﻘﻪ او ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری او ﺑﺮ راه راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺒﻞ از او اھﻞ ﻋﻠﻢ
آن را ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض در ﮐﺘﺎب :اﻟﻤﺪارک رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ :از اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺎﻟﮏ روزی در

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻟﮏ در ﺣﺎل ﻋﺮق رﯾﺨﺘﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻪ
او ﮔﻔﺖ ﺗﺮا در ﺣﺎل ﻋﺮق ﮐﺮدن ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻋﺮق ﮐﺮدم ای ﻣﺼﺮی
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ او ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮده – ﮐﺘﺐ اﺻﺤﺎب اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از او را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮده – ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺼﺖ ھﺰار ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﻧﺰد ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﺑﻮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ را اﺑﯽ اﺑﯽ اﻟﻌﻮام اﻟﺴﻌﺪی و اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻤﯿﺮی و اﻟﻤﻮﻓﻖ
ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﯿﺮوان ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺑﺰرگ در ﻣﺬھﺐ او ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ واز آﻧﭽﻪ از ﻣﺎﻟﮏ در ذم اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و
ﻋﯿﺐﮔﯿﺮی از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻮابھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دادهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺎم اﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ داوودی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب :اﻟﻨﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﻟﻤﻮﻃﺎ ﻣﻌﺬرت ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در ﺣﺎل
ﺧﺸﻢ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻟﻢ در ﺣﺎل ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺰد ﺧﺪا از آن ﭼﯿﺰ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﻧﻈﺮش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻃﻌﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺎﻟﮏ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﺻﺤﺎب
ﻓﻘﻪ ھﯿﭽﯿﮏ ازآن رواﯾﺖھﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ اﻟﺒﺎﺟﯽ در ﺷﺮح
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻮﻃﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻼ
در ﻣﻮرد ﻓﻘﮫﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯽ از راوﯾﺎن از ﺟﮫﺖ ﺿﺒﻂ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ
ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ او از ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در دروغ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از او در ذم اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼ
ﺷﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا او اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺮوان او ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
را درک ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ او ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
او ﺑﻐﺪاد را ﺗﺮک ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻋﻠﻢ او ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ در ﻋﻘﻞ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻣﺮدم در ﻓﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﻔﺮۀ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺎ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﭘﺲ او ھﻢ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را
در ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ را درک ﮐﺮده و در اواﯾﻞ ﻃﻠﺒﮕﯽ در ﺣﻠﻘﮥ درس ﻋﻠﻤﯽ او
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و از او رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻪ ﺻﻨﺪوق از
ﻋﻠﻢ اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ را ﻧﻮﺷﺘﻢ .و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از او
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﻮابھﺎی دﻗﯿﻖ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآوردی ﮔﻔﺖ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ آری ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻠﮏ ﻓﻘﮫﯽ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ او
ﭼﯿﺰی از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﺷﻮد زﯾﺮا آن دو ﻣﺮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺗﻔﺎق در ﻣﺒﺪأ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ
در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮب ﻓﻘﮫﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا اﻣﺎم اﺣﻤﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺰد ﻣﻦ از رأی ﻣﺮدان ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻨﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
در ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺛﻘﺎت – ﻣﺮدان ﺟﺎی ﺑﺎور –
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎ ﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ را در اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻘﮫﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼفھﺎ را ﻃﻌﻦ ﻧﻤﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ

آن واﻗﻌﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن اﺳﺒﺎب اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻋﺼﺮ
ﺧﻮدش ﺑﺮاﯾﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را از ھﺮ ﺟﮫﺖ ﺑﺎ ﺑﺎدھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺨﺮب
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد آراﺋﯽ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻋﻘﺎﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ او ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم
ﻣﺮﺟﯽء وﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮﺷﺎن ﻗﺪری ﺑﻮد و ﻧﺰد دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ – اﻧﺘﻘﺎل
روح از ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ – را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ و ﻧﺰد ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻣﻨﮑﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد و در ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ رأی و ھﻮای ﻧﻔﺲ ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﮥ اﯾﻦ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﭘﺲ از وﻓﺎت اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻘﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف دﻧﯿﺎ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎد رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﯿﺰی از آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﻃﺮفھﺎی درﮔﯿﺮ و دﺷﻤﻨﺎن اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ او ﭼﺴﺒﺎﻧﺪهاﻧﺪ .دو اﻣﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ از
ﺟﮫﺘﯽ و ﻧﺪاﺳﻨﺘﻦ ﻃﺮق اﺋﻤﻪ در اﺟﺘﮫﺎد از ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ ،در ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮدن اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ان
دو اﻣﺮ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آن اﺗﮫﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ از
ﯾﮑﯽ از آن دو وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺷﮏ اﻓﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺘﺎب :ﻓﺠﺮ اﻻﺳﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و آن دو ﺗﮫﻤﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮕﯽ در ﺣﺪﯾﺚ وﻣﻘﺪم
ﻧﻤﻮدن رأی و ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺎ اﻣﺮ اﯾﻦ دو ﺗﮫﻤﺖ و ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﺎن را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ.و آﻧﺪو را ﺑﺎ او واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
از ﻓﻘﻪ و اﺟﺘﮫﺎد او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﻢ.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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آﯾﺎ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢ داﺷﺖ؟

ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﻧﻘﻞھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
را ﺑﻪ ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮدن و ﺿﻌﻒ او در ﺣﺪﯾﺚ در آن رواﯾﺖھﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ان ﻗﺒﯿﻞ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮد.
و از اﺑﯽ ﻗﻄﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺣﺪﯾﺚ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺑﻮد و از ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
اﻟﻘﻄﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ او :ﯾﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮد و از اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ از او ﺳﺆال ﺷﻮد و از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ آﻣﺪه :ﮐﻪ او ﻧﻪ رأی دارد و ﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ
و از اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﺑﻦ داوود رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ  ۱۵۰ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻧﺼﻒ آنھﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق آﻣﺪه ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮدان رواﯾﺘﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ او ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و از اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻪ او  ۵۰ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ در آنھﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ)  (١و ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﯾﻦ رواﯾﺎت را از ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺪ
ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﭘﮋوھﺸﮕﺮان آنھﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و زﺣﻤﺖ ﺧﻄﯿﺐ در ردﯾﻒ
ﮐﺮدن و وارد ﻧﻤﻮدن آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ)  (٢وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪای را ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ.
و اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﯾﺴﺎن از روی دﻟﭙﺎﮐﯽ آن را ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪهاﻧﺪ ،را ﻣﻮرد
اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دھﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺻﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻮدن ﻗﻮل و ﺿﻌﻒ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮوﯾﺎت اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد  ۱۷ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎﻣﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ از وﺳﯿﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺬاھﺐ
ﻓﻘﮫﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮوع و اﺳﺘﻨﺒﺎط .دهھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺷﺮق و ﻏﺮب زﻣﯿﻦ از ﻣﺬھﺐ او
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺛﺮوت او در ﺣﺪﯾﺚ از  ۱۷ﯾﺎ  ۱۵۰ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮی
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -۱اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ /ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ
از ﺷﺮاﺋﻂ اﺟﺘﮫﺎد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
 -١اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ در ﺟﻠﺪ  ۱۳ار ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻄﯿﺐ ص  ۴۴۴و ﺑﻌﺪ آن ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ.
 -٢ﺑﻨﮕﺮ ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی را ﺑﺮ آوردن دروغھﺎﯾﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ زاھﺪ
ﮐﻮﺛﺮی ﮐﻪ او اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ اﻗﻮال را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺣﺪﯾﺜﻨﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺟﺎﺋﺰ
ﺑﻮده ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط از ﺷﺮاﺋﻂ اﺟﺘﮫﺎد را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و در
اﻃﺮاف دﻧﯿﺎ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺪون ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 -۲ﻗﻄﻌﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺬھﺐ اﯾﻦ اﻣﺎم ھﻤﺎم را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺻﺪھﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎرح ﻗﺎﻣﻮس ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
زﺑﯿﺪی /ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ را از ﻣﺴﻨﺪھﺎی اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و
ﻣﺴﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رواﯾﺖ آن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺐ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎم او را )ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﻤﻨﯿﻪ ﻓﯽ ادﻟﻪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ(
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺘﮫﺎد اﻣﺎم ﺑﺎ ﺻﺪھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۷ﯾﺎ  ۵۰ﯾﺎ  ۱۵۰ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد او ﻧﯿﺴﺖ آن ھﻢ در ﺿﻌﻒ
آنھﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ؟
 -۳اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﯽ را وﯾﮋۀ ﻓﺘﺎواﯾﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
در آنھﺎ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ۱۲۵
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ار اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ روﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺮ ﮔﺎه
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ  ۸۳۰۰۰ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ – در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد رواﯾﻼﺗﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﻪ  ۱۲۰۰۰۰۰ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺰرگ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ آﯾﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﻨﺖ را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﻪ
ﺳﻨﺘﯽ در آنھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ اﮔﺮ در ھﻤﻪ آنھﺎ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در ﻣﻮرد آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﯿﭻ ﺳﻨﺘﯽ وارد ﻧﺸﻮد ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺻﺪو ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ھﯿﭽﯿﮏ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اھﻞ ﻋﻠﻢ وﺣﺪﯾﺚ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ.
 -۴ھﻤﺎﻧﺎ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺟﺰء ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرا ء او در ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ او در ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی اﯾﻦ ﻓﻦ
از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎﻧﯽ ﺑﺸﻤﺎر آﯾﺪ ﮐﻪ آراء آنھﺎ در ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺪو ﯾﻦ ﺷﻮد و از رﺟﺎل
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺬھﺒﺶ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه و در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﭼﮫﺎر ھﺰار اﺳﺘﺎد ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذھﺒﯽ آن را در
ﮐﺘﺎب :ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﺎﻓﻆ :ﺣﻮد ﺷﻤﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ از او ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﭘﺲ
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﮐﻤﯽ از
آنھﺎ را آن ھﻢ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهام.
 -۶ھﻤﺎﻧﺎ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ در اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر ﭼﯿﺰی ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﺎﮔﺮدان او
اﺣﺎدﯾﺜﺶ را در ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﺴﻨﺪھﺎ ﯾﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪۀ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ
از  ۱۰ﻣﺴﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت و ﻣﺴﻨﺪھﺎ ﮐﺘﺎب اﻻﺛﺎر اﺑﯽ
ﯾﻮﺳﻒ و ﮐﺘﺎب اﻻﺛﺎر اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﻪ ای ﻣﺤﻤﺪ و اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﻪ و اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﺎز ھﻢ
ﺑﺮای ﻣﺤﻤﺪ »ﻣﺴﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد اﻟﻠﺆﻟﺆی ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻤﺎد ﺑﻦ اﻻﻣﺎم اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ،و
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ او ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﻟﻮھﺒﯽ و اﻟﺤﺎرﺛﯽ
اﻟﺒﺨﺎری و اﺑﻦ اﻟﻤﻈﻔﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﺪل و اﺑﻮ ﻧﻌﯿﻢ اﻻﺻﺒﮫﺎﻧﯽ و ﻗﺎﺿﯽ
اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ اﻻﻧﺼﺎری و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮام اﻟﺴﻌﺪی و اﺑﻦ ﺣﺴﺮ و
اﻟﺒﻠﺨﯽ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺎﺿﯿﺎن اﺑﻮ اﻟﻤﺆﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل ۶۶۵
اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻨﺪ را در ﮐﺘﺎب ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده ﮐﻪ آن را ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﯾﻨﺪ
ﻧﺎم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و آن را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﺮاری
را ﺣﺬف ﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد اﺣﺎدﯾﺚ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و در دﯾﺒﺎﭼﻪاش ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ در ﺷﺎم از ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎداﻧﺎن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ارزش و ﻣﻘﺪار اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺷﻤﺮد و او را ﺑﻪ ﮐﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ
ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﻮﻃﺄ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻤﺎﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻋﺪهای از اﺣﺎدﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آن
ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ ﻣﺮا ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺴﻨﺪ او
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺪﯾﺚ ،آنھﺎ را ﮔﺮد آوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺟﻤﻊ آوری
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻢ .و آن ﮐﺘﺎب  ۸۰۰ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻨﺪ را از ﻧﻈﺮ ﻗﺮاءه – ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﭼﻪ از ﺣﻔﻆ و ﭼﻪ از روی
ﮐﺘﺎب – و ﺳﻤﺎع – راوی ﺣﺪﯾﺚ آن را از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺷﯿﺨﺶ آن
را از روی ﮐﺘﺎب ﯾﺎ از ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ – و ﮐﺘﺎﺑﺖ – آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺧﻮد ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻧﻤﺎﯾﺪ – رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺤﺪث دﯾﺎر ﺷﺎم ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ
ﻃﻮﻟﻮن در ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﮫﺮﺳﺖ اﻻواﺳﻂ« و ﻣﺤﺪث ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺼﺮی ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ :ﻋﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎن :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن
ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ و رھﺒﺮان آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺧﺪ او ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﺒﻮد ﺑﺮای او اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻪ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ذھﺒﯽ او را در ﮐﺘﺎب
»ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻔﺎظ« ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﮏ از ﻋﮫﺪۀ آن در آﻣﺪه
اﺳﺖ ﺳﭙﺲ در ﺑﺎب  ۲۳از ﮐﺘﺎب ﻋﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ در
ﺣﻔﻆ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط رواﯾﺖ او ﮐﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر از ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
از اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ﺟﺰ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺜﺎل
اﺑﯽ ﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻃﻼع ﻓﺮاواﻧﺸﺎن ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎن اﺧﺒﺎری آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﯽ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻧﻔﺲ را در ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺎﺗﯿﺪ را
و در رواﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻨﺪ ھﻔﺪه ﮔﺎﻧﻪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﺟﺎﻣﻊھﺎی آنھﺎ ،دراز ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﺳﺎﻣﯽ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ آورده
ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺳﻨﺎدھﺎی اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻨﺪ ھﻔﺪه ﮔﺎﻧﻪ را در اﻟﻔﮫﺮﺳﺖ اﻻوﺳﻂ آورده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﯿﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻣﺸﻖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﻣﺴﻨﺪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از اﻟﺪار ﻗﻄﻨﯽ و ﻣﺴﻨﺪ او از اﺑﻦ ﺷﺎھﯿﻦ و
ﻣﺴﻨﺪ او از ﺧﻮد ﺧﻄﯿﺐ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮد و اﯾﻦھﺎ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻨﺪ ھﻔﺪه ﮔﺎﻧﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺪر اﻟﻌﯿﻨﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﮑﺒﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﻨﺪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از
اﺑﻦ ﻋﻘﺪه ﭘﯿﺶ از ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را در ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آن ھﻢ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﯾﻨﺪ
ھﻔﺪه ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب :اﻟﺘﻌﻘﯿﺒﺎت :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﻦ ﻋﻘﺪه

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎن اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺟﺰ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﮐﺴﯽ او را
ﺿﻌﻒ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و زﻓﺮ ھﻢ ﮐﺘﺎب اﻵﺛﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در آن ﺑﺴﯿﺎر از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دو ﻧﺴﺨﮥ زﻓﺮ در ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد )ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ( ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﺳﺨﻦ در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺣﺪﯾﺚ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻘﻮط دروغ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﯽ در ﺣﺪﯾﺚ را دﯾﺪﯾﺪ اﯾﻦ
دروغ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎن ﺟﺮ ده و ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﻧﺰد او ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﻮل ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮی وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺑﺮای
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون)  (١او را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻋﺒﺎرﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﮫﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﻣﺮوﯾﺎت او ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮای
اﯾﻦ آن ﻣﺴﺎﯾﻨﺪی ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و اﺣﺎدﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از ﻓﻘﻪ او از ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪھﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ از او رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰیھﺎﯾﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را – ﻗﻠﺖ ﺑﻀﺎﻋﺖ در ﺣﺪﯾﺚ – ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﯾﮏ
دروغ ﺑﺎﻓﯽ آﺷﮑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺘﺒﺎھﯽ را آﺷﮑﺎر
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در آن اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و آن اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در
ﺣﺎل اﻋﺘﺬار از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻢ ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ او در ﮐﻮﻓﻪ زﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ در ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻢ ﺑﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﻮﻓﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﻓﻪ در ﻋﺼﺮ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ
و ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی ﻏﻠﻤﯽ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﮫﺮھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
آﻧﺎن را دﭼﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮﻓﻪ از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۷
ھﺠﺮی ھﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪل – را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ در
اﺳﻼم آوردن ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺮآن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزد و اﯾﺸﺎن را در دﯾﻦ آ ﮔﺎه ﮐﻨﺪ در
 -١ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻃﺄ را از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮده و از رواﯾﺖھﺎﯾﺶ از
اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺳﯿﺰده ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ و ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ را از ﻣﺮوﯾﺎت ﺧﻮد از اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻪ
آن اﻓﺰوده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد ﮔﻤﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ .ﺑﺤﺚ را اداﻣﻪ دھﯿﻢ ﺗﺎ از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد را
آورده اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ – ای ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ – ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮدم ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪام
ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد در ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد از او ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ص ﻓﺮﻣﻮده ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﺮآن را ﺗﺎزه ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﭘﺲ آن را ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ اﺑﻦ ام ﻋﺒﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد او ﮔﻔﺘﻪ :ﮐﻮھﯽ
اﺳﺖ ﭘﺮ از ﻋﻠﻢ و ﺟﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻠﻢ او و ﻣﻨﺎﻗﺖ ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪش در ﻏﺎﯾﺖ
ﮔﺜﺮت اﺳﺖ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ .ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮاوان از
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ او را ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻘﻪ آﻣﻮزی اھﻞ
آﻧﺠﺎ را ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺪۀ زﯾﺎد از ﻗﺎرﯾﺎن و ﻓﻘﮫﺎ در ﮐﻮﻓﻪ از دﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﺑﺰرﮔﻮار اﺟﺎزۀ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﻘﮫﺎی
ﮐﻮﻓﻪ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ را ﭘﺮ از ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ
ﮐﺮدهای ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺷﺎﮔﺮدان و ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﺮاغھﺎی ﻓﺮوزان اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻋﻠﯽ و ﻗﺎرﯾﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎری ﺑﻪ ﻓﻘﻪ آﻣﻮزی اھﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﺮ
ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ درﺟﻪای رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻓﺮواﻧﯽ ﻓﻘﮫﺎ و
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺎدﻣﺎن ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ درآﻧﺠﺎ ،ﻧﻈﯿﺮ و
ﺷﺒﯿﮫﯽ ﺑﺮای ان ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ زﯾﺮا ﻓﺼﯿﺤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺰرﮔﺎن زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﺎران ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد اﮔﺮ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺸﺎن در ﮐﺘﺎﺑﯽ وﯾﮋهای ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﺘﺎب ﺳﺘﺮﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد و ﻋﺠﻠﯽ ﺗﻌﺪا ﺻﺤﺎﺑﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﻓﻪ را ﺑﻪ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺻﺤﺎﺑﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮھﺎی ﻋﺮاق ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺴﺮوق ﺑﻪ
اﺟﺪع ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﻢ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ص را ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ در  ۶ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد و آن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻋﻤﺮ وﯾﺰﯾﺪ و اﺑﯽ اﻟﺪراء و
اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺳﭙﺲ درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻔﺮھﺎی اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ :ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﻣﺪﯾﻨﻪ را ده ﺑﺎر زﯾﺎرت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و  ۶ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺳﺎل
 ۱۳۰ھﺠﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ و در اﯾﻦ دو ﺷﮫﺮ ﻣﺒﺎرک اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی آنھﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوزاﻋﯽ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻋﻤﺮ را از ﺷﺎﮔﺮد اﻧﺸﺎن
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ
اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ و اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﺧﺬ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﺗﺎرﯾﺨﺶ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ روزی ﻧﺰد
ﻣﻨﺼﻮر رﻓﺖ و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﭘﺲ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻔﺖ اﻣﺮوزه
اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ای ﻧﻌﻤﺎن از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﻢ را
آﻣﻮﺧﺘﻪای از ﯾﺎران ﻋﻤﺮ از ﻋﻤﺮ از ﯾﺎران ﻋﻠﯽ از ﻋﻠﯽ و از ﯾﺎران ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و در زﻣﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس داﻧﺎﺗﺮ از او در روی زﻣﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد –
ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از اﯾﻦ ﺣﺮف اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻢ اﺧﺬ ﻋﻠﻢ
ﮐﺮده ﻣﻨﺼﻮر ﮔﻔﺖ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﻮدت اﻋﺘﻤﺎد درﺳﺖ ﮔﺮدهای ﭘﺲ
اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری و در
ﺳﯿﻨﻪاش ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮای او از ﮐﻢ ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺬر آورد ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ او در ﺷﮫﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ در آن ﮐﻢ ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻓﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻮﻓﻪ
ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻤﺎ ﻏﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ھﻤﻪ
ﻣﮫﻤﺘﺮ دو ﻧﻔﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ و آنھﺎ ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
آﯾﺎ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ رأی را ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪم ﻣﯽداﺷﺖ؟

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را از اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ وی ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ واﺿﺤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ھﯿﭻ رأی و ﻗﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺤﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻘﺪم
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮام ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺮ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ
رواﯾﺘﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﯿﻢ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و او ھﻢ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎب ﻧﻈﺮ را
ﻣﯽﮔﺸﻮد .اﮔﺮ آﺛﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از دو ﻗﻮل آﻣﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد و
اﮔﺮ آﺛﺎر ھﺮ دو ﻗﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ و اﺟﺘﮫﺎد ﯾﮑﯽ از دو ﻗﻮل
را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﯽ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻠﻢ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﻣﯽرﺳﺪ در ﮐﺘﺎب اﻟﻌﺎﻟﻢ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او
ﮔﻔﺖ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ آن را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺸﻨﻮﯾﻢ آن را روی
ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻖ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب :اﻻﻧﺘﻘﺎء از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽورزد زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ او
ﻣﺎ را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ او ﻣﺎ را ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﮫﻘﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺪﺧﻞ از اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺎﯾﺪ
آن را ﺑﺮﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﻧﮫﯿﻢ و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮﻣﻮده ای از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﮔﻔﺘﮥ
آﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ھﺮ ﮔﺎه از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎﯾﺪ آﻧﺎن
را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ – ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮل ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ)  (١اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ از
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر وﺟﻪ اﺳﺖ اول آﻧﮑﻪ در ﮐﺘﺎب
ﮔﻮﯾﺎی ﺧﺪا ﻗﺮار دارد و ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺒﺎھﺖ دارد دوم آﻧﮑﻪ در ﺳﻨﺖ رواﯾﺖ ﺷﺪه
رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﻗﺮار دارد و آﻧﭽﻪ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﺴﺖ ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ اﻣﺎ از ﺑﯿﻦ آﻧﺎن
ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻗﻮﻟﯽ اﺧﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺲ آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺒﯿﮫﺶ را ﺑﺮ او ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﮫﺎرم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﮫﺎی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را
ﻧﯿﮑﻮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ھﻢ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺒﺎھﺖ دارد و ﻧﻈﯿﺮ آن اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر
وﺟﻪ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ)  (٢ﺷﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﺘﺎب»دار اﻟﻤﯿﺰان از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :دروغ ﮔﻔﺖ و دروغ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻓﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎس ﺑﺮ ﻧﺺ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﯾﻢ و
آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺺ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ھﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ھﻢ از او ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت ﺷﺪﯾﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اول در ﺻﺪد
َ
ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﮑﻢ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و ﻗﻀﺎوتھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﺑﻌﺪا اﮔﺮ دﻟﯿﻠﯽ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ آﻧﮕﺎه ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻢ او ﺳﮑﻮت وﺟﻮد دارد ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻢ آن

 -١ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺠﻨﻪ ص  ۳۱و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
و ﭼﮫﺎر ﺗﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را دﯾﺪه اﺳﺖ.
 -٢ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ  ۳۶/۲و ﺳﺮﺧﺲ در اﺻﻮل ﺧﻮد آن ﭼﮫﺎر وﺟﻪ راذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺴﻢ
ﭼﮫﺎرم آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ان  ۵۱/۱و ﻣﺎﺑﻌﺪ آن.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ

٥٠٣

دﻟﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻧﯿﺰ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
ﻣﺎ اول ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﻗﻀﺎوتھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
آن ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻣﻼ ک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و اﮔﺮ اﺧﺘﻼف
داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺣﮑﻤﯽ را ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﯿﻦ
دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ روﺷﻦ ﮔﺮدد و ﺑﺎز ھﻢ ﺷﻤﺮاﻧﯽ از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻘﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮو ﭼﺸﻢ ﻣﯽﻧﮫﻢ و ﭘﺪر و
ﻣﺎدرم را ﻓﺪاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﯾﺎران او ﺑﯿﺎﯾﺪ
آن را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ – ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺧﻮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ – و آن ﭼﻪ از ﻏﯿﺮ آﻧﺎن – ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ – ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺲ آﻧﺎن ﻣﺮداﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺮداﻧﯽ – ﭘﺲ ﻗﻮل آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻗﻮل ﺧﻮد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﮥ اﻗﻮال را در ﻣﻌﺮض ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻗﻮل
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ – و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﻤﻞ
ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ آن را آورده
اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺎرهای از ﻧﺼﻮص ﻃﻼﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
ھﯿﭻ رأی را ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪم ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺣﺰم را ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع
ﻓﻘﮫﺎی ﻋﺮاق را ﺑﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ در ﮐﺘﺎب
»اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ« ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎران اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ درﻧﻈﺮ او ﺑﺮ ﻗﯿﺎس و رأی
ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ و آن را ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬھﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻗﮫﻘﮫﻪ و ﺣﺪﯾﺚ وﺿﻮ ﺑﻪ ﻧﺒﯿﺬ – ﻣﺎﯾﻊ -ﺧﺮﻣﺎ رادر ﻧﺺ ﺑﺮ رأی و ﻗﯿﺎس ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ
ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ دزد را ﺑﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ده درھﻢ ﻣﻨﻊ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ آن ﺿﻌﯿﻒ
اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺣﯿﺾ را ده روز ﻗﺮار داده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﻪ آن
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺷﺮط اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﻢ را آن داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺑﺰرگ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدد.
و ﺣﺪﯾﺚ آن ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻗﯿﺎس ﻣﺤﺾ را در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎهھﺎی آب
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋﯽ – )ﻣﺮﻓﻮع ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ( –
ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ان ﭼﺎهھﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻘﺪم ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و آﺛﺎر
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﺎس و رأی ﻗﻮل او وﻗﻮل اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ واﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺿﻌﯿﻒ در اﺻﻄﻼح ﺳﻠﻒ ھﻤﺎن ﺿﻌﯿﻒ در اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺣﺴﻨﺶ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ آن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﻧﺰد ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دو اﺻﻄﻼح ﺳﻠﻒ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ وﯾﮋۀ ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
َ
ﻧﻈﺮھﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﺎم دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺖ ان را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ .و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ
ﺣﺰم و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ آن دو از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ رد دھﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬھﺐ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺧﺒﺮ ﺿﻌﯿﻒ را ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
َ
درﺻﺪد اﺛﺒﺎت آن ﺑﺮآﻣﺪهاﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و آنھﺎ را ﺑﺮ ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺪم ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻣﺤﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن آن را از داﯾﺮه
ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻠﯽ در آن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻗﺒﺎل اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ
ﻣﺬھﺐ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪاش ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد را ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دروغ ﺑﺰرگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای او
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ او رأی را ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺪم ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از ﺗﻌﺪادی از راوﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﯿﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﭘﯿﺶ
روی اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﭘﺲ آن ﺣﺪﯾﺚھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ از ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺛﺒﺎت ﺑﺮای ﻣﺎ
رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ را رد ﻧﻤﻮده ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺻﻒ از اﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﻼن ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺰ ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و از
وﮐﯿﻊ ﺑﺮای ﻣﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﯾﺴﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ آﺛﺎر و ﺳﻨﺖھﺎ را ﭘﯿﺶ رو
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺑﺎ رأی ﺧﻮد رد ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ھﺮ ﭼﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ - ،و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ اﻣﺎم و ﻋﻠﻢ
آﻣﻮزی از او ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎ ﺑﻪ ان
ﮐﺲ ﮐﻪ اﻣﺎم را ھﻤﺮاھﯽ و از او ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ – ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﯽ در ان ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻋﺼﺮ او ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﺑﻌﻀﯽ از
آﺛﺎری ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ  ۱۲۵ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۵ﺣﺪﯾﺚ ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺼﺖ ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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اھﻞ ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎزھﻢ ﺧﻮد اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا رﺳﺪ آن را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﻧﮫﯿﻢ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ
اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
وﺟﻮاب آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 -۱ھﻤﺎﻧﺎ ﻧﻈﺮھﺎ در ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ از ﺣﯿﺚ راوﯾﺎن ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق
َ
دارﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻓﺮدی را ﻋﺎدل وﺛﻘﻪ – ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪاﻧﻨﺪ
وﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻃﻌﻨﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
ﺷﯿﻮﺧﯽ را ﮐﻪ از آﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و او از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮﺧﺶ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ او و ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻓﻘﻂ دو راه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻖ دارد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و وﺟﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن راوﯾﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از آﻧﺎن ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن دو راوی را ﮐﻪ ﺑﯿﻦ او
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دھﻨﺪ اﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻮﺧﺶ از رواﯾﺎن ﺣﺠﺎز
َ
وﺷﺎم ﻣﺜﻼ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ھﻢ از ﺣﺎل آﻧﺎن داﺷﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻧﻈﺮ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﯿﻮخ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﮐﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﺎن ھﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
 -۲ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﮔﺎھﯽ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد و ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی
را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از وﺟﻪ ﻇﺎھﺮی ﮐﻪ دارد ﺑﻪ وﺟﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﺎرح ﻣﯽﺳﺎزد
آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺠﺘﮫﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را در ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺗﺮک ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﻠﺖ
ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻗﻮﯾﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻗﺮار دارد ﺗﻌﺎرض ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﯿﻞ
ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه راوی ﯾﺎ
ﻧﺴﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻤﻮم آن ﯾﺎ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﻄﻠﻘﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺪث و ﻏﯿﺮ آن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺗﺮک
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﯿﺚ ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ھﻔﺘﺎد
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ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻤﺮده ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ)  .(١در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ آن ﺣﺪﯾﺚھﺎ را در ﻣﻮﻃﺄ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و .ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯽ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد
ﺧﻮدش ﺑﻪ درﺟﮥ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﯾﻞ ﻗﻮﯾﺘﺮی ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار
دارد ،از ﺻﺤﻨﮥ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪث اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮیھﺎ
و راز آنھﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮق ﻣﺤﺪث و ﻓﻘﯿﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻓﻘﻪ
ﻧﻤﯽآﻣﻮزد ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ داروھﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ھﺮ دواﯾﯽ وﯾﮋۀ ﮐﺪام درد اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﻮﯾﻨﺪۀ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ)  .(٢اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ رواﯾﺖ اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ از اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﺎر اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻪاش در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﺮد ه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ و او ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻧﺰد ﻣﺎﻧﺒﻮد و ﻣﻦ ھﻢ ﺟﻮاﺑﺶ را دادم ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ای ﯾﻌﻘﻮب – اﺳﻢ
اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ –دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﺮاﯾﻢ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهای ﺳﭙﺲ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪم ﭘﺲ از آن ﮔﻔﺖ ای ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ – ازدواج ﮐﻨﻨﺪ – اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در
ﺣﻔﻆ دارم وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﺄوﯾﻠﺶ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪهام و دوﺑﺎره اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو ﮔﻔﺖ در ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻤﺶ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﺑﺎرۀ
ﻣﺴﺌﻠﻪای از اﻋﻤﺶ ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ اﻋﻤﺶ ﺟﻮاب آن ﺳﺆال را ﺑﻪ او ﻧﺪاد و ﺗﺎ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮد اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ از راه رﺳﯿﺪ و اﻋﻤﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ای ﻧﻌﻤﺎن ﺗﻮ ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﺪه او ھﻢ
در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﺟﻮاب اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻼن و ﻓﻼن اﺳﺖ اﻋﻤﺶ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﮫﺎ را
از ﮐﺠﺎ آوردهای ﮔﻔﺖ از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮔﺮدهای اﻋﻤﺶ ﮔﻔﺖ
ﻣﺎدر دارو ﻓﺮوﺷﺎﻧﯿﻢ و ﺷﻤﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن) .(٣
 -۳ﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭼﯿﺰی از ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺮوی
 -١ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ .۱۴۸/۱
 -٢اﻟﻤﻮاﻓﻖ اﻟﻤﻠﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻗﺐ .۹۱/۲
 -٣ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ .۱۳۱/۲
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ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺷﮫﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ در ﺷﮫﺮ دﯾﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ھﯿﭻ اﺣﺪی ادﻋﺎی
اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻨﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﺪق اﯾﻦ دﻋﻮی ﺷﻌﺒﯽ راﺑﺒﯿﻦ
روزی ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺰد او ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻌﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﮔﻔﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ھﻤﮥ ﻋﻠﻢ را ﺷﻨﯿﺪهای ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺟﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻧﺼﻔﺶ
را ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ :ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮا ھﻢ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﺪه ﮐﻪ آن
را ﺷﻨﯿﺪهای)  (١ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن آﻧﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮس وﺣﺪﯾﺚ وﺑﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف
او را از آن ﺣﺪﯾﺚ آ ﮔﺎه ﮐﺮد .و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺌﺬان ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﻮ
ﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی او را از آن ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﺗﯿﻤﻢ از ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد و ﻋﻤﺎر و ﻏﯿﺮ او آﻧﺎن را آ ﮔﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﯽ
ھﺮﯾﺮه و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﯽ و ﺣﺬﯾﻔﻪ آنھﺎ را آ ﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺪﯾﺚ
اذن زن ﺣﺎﺋﺾ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﻃﻮاف وداع از ﻋﻤﺮ و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد و
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وام ﺳﻠﯿﻤﻪ آﻧﺎن را آ ﮔﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ او را آ ﮔﺎھﯽ دادﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺮف – ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻘﻮد – ﺑﺮ ﻃﻠﺤﻪ و اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺪو آﻧﺎن را آ ﮔﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ)  (٢ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺴﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺎره از اﯾﺸﺎن ﻋﯿﺒﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ و آﻧﺎن را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻨﺰد اﯾﺸﺎن ﺑﺨﻼف آن
ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺬر ﺻﺨﺎﺑﻪ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .در ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮑﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او را در ﺟﮫﻞ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺬوردارﯾﻢ.
 -۴اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻗﺒﻮل اﺧﺒﺎر ﺷﺮوط دﻗﯿﻘﯽ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺬب در
ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن او وی را ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ وادار ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 -١ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی ص .۱۰۸
 -٢ﺑﻨﮕﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم رادر اﺣﮑﺎم .۱۲۷/۲
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اﺳﺖ در دﯾﻦ ﺧﺪا اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﻗﺒﻮل اﺧﺒﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﮐﺮده
اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﺮوط او در آن ﻣﻮرد اﺳﺖ.
 -۱ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺮع در آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭽﯿﮏ از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻧﺰد او ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻓﺘﺎد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮﯾﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
آن ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﺗﺮک ،و او ﺷﺎذ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ – ﺷﺎذ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﻘﻪای آن
را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ان ﺑﺎ راوی ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .-
 -۲ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﮐﺘﺎب و ﻇﻮاھﺮ آن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ
ﻋﻤﻮﻣﺎت و ﻇﻮاھﺮ ﮐﺘﺎب در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﮐﺘﺎب ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎ در ﻋﻤﻞ ،ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﯿﺎن
ﻣﺠﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۳ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﮫﻮرۀ ﻗﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ
ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ دو دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮرﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از وﺟﻮه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺪو ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ راوی ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از آن دو ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻘﻪ را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ راوی ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺪﯾﺚ
ﻓﻘﯿﻪ و دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ راوی ﯾﮑﯽ از آن دو ﺧﺒﺮ ﺟﻮان و دﯾﮕﺮی
ﭘﯿﺮ ﻓﺮﺗﻮت ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﺒﺮ ﺟﻮان را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ از ﻣﻈﺎن ﻏﻠﻂ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 -۵ﻧﺒﺎﯾﺪ راوی ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه
در ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﻦ ھﻔﺖ ﺑﺎرۀ ﻇﺮف ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮓ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آن زده اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺘﻮای اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
 -۶ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﯾﺎدهای ﭼﻪ در ﻣﺘﻦ و ﭼﻪ در ﺳﻨﺪ را در
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﺣﺘﯿﺎط در دﯾﻦ ﺧﺪا
را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ – ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ دو ﺣﺮف ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺒﺮ واﺣﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳ﺣﺮف ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط اوﻟﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ –.
 -۷ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﯾﺚ از ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﻮرد اھﺘﻤﺎم ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ

٥٠٩

ﺣﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﯾﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد.
 -۸اﮔﺮ دو ﺻﺤﺎﺑﯽ در ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از آن
دو ﺻﺤﺎﺑﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ آن را ﺗﺮک
ﮐﺮد دﯾﮕﺮ آن ﺧﺒﺮ واﺣﺪ از داﯾﺮۀ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﺮدد ﭼﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از آن دو ﺻﺤﺎﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج ﻣﯽﮐﺮد.
َ
 -۹ﺑﺎﯾﺪ ھﯿﭽﯿﮏ از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۱۰در ﺧﺒﺮھﺎی واﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻮرد ﺣﺪود و ﻋﻘﻮﺑﺎت آﻣﺪهاﻧﺪ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺧﻒ – ﺳﺒﮑﺘﺮ – ﻣﯽﺷﻮد – ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﺒﺮ واﺣﺪی ﺣﺪ
ﻣﯿﮕﺴﺮی را  ۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻗﺮار دھﺪ و ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی  ۴۰ﺿﺮﺑﻪ را واﺟﺐ
ﮐﻨﺪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ دوم ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اوﻟﯽ از ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱۱ﺑﺎﯾﺪ راوی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از زﻣﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺒﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ادا ﻧﻤﻮدن آن ﺑﯽآﻧﮑﻪ در
ﻧﻘﻄﻪای از زﻣﺎن ﻧﺴﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪهی ﺧﻮد را
در ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۲ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺪون
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -۱۳راوی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮدرا ذﮐﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺖھﺎش ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰیھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن و ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)  (١و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن در اﮐﺜﺮ
اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ در ھﻤﮥ آنھﺎ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺎﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ھﻢ در
ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺷﺮوط ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﻣﺎ درﺻﺪد دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ او ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬر اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را در ﺗﺮک ﻋﻤﻞ و ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
ھﺮ ﮔﺎه ا ﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﺑﯿﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﺮک ﺳﻨﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رأی
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ از روی اﺟﺘﮫﺎد اﺳﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا اﻣﺎﻣﺎن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
از او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ از روی ھﻮای ﻧﻔﺲ و ﻋﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺧﺪا را ﻣﻨﺰه
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ از او ﺳﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ زﯾﺮا او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و
اﯾﺴﺘﺎدن او ﻧﺰد ﭼﮫﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ورﺳﻮﻟﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١اﺻﻮل ﺳﺮﺧﺲ  – ۳۶۴/۱ﮐﺸﻒ اﺻﺮار ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺰدوی ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺷﺮوح آن – ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت و ﺷﺮح آن در
ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮ آﺣﺎد.

٥١٠

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ:

و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮات را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﺟﺘﮫﺎد او ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۱اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﺎطھﺎ ﺑﺎ اوزاﻋﯽ ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ در رﮐﻮع و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از آن دﺳﺖھﺎﯾﺘﺎن را
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ زﯾﺮا در آن ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زھﺮی از
ﺳﺎﻟﻢ از ﭘﺪرش ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻧﻤﺎز و ھﻨﮕﺎم رﮐﻮع
و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از آن ،دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد آﻧﮕﺎه اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﻤﺎد از
اﺑﺮاھﯿﻢ از ﻋﻠﻘﻤﻪ و اﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺰ در ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﻧﻤﺎز دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
از آن –)ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ در ﻏﯿﺮ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎز( –اھﺘﻤﺎم ﻧﻤﯽداد – ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎد –
اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از زھﺮی از ﺳﺎﻟﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻮ
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻤﺎد از اﺑﺮاھﯿﻢ را ﻣﯽآورﯾﻢ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﻤﺎد از زھﺮی و اﺑﺮاھﯿﻢ
ھﻢ از ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ ﺑﻮد و ﻋﻠﻘﻤﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ
اﻓﺘﺨﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ واﺳﻮد ھﻢ دارای ﻓﻀﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ از ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻓﺘﺨﺎر
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮای اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻘﻤﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﯿﻪﺗﺮ اﺳﺖ و
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد را اﮔﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ دﯾﮕﺮ اوزاﻋﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد) .(١
 -۲ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﺑﺎ اﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪﻧﺪ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻓﺘﻮی دادھﺎی ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻊ
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدارﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ھﻢ و ﺟﺪا
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻖ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺎ از ھﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﯿﺎر دارﻧﺪ.
 -١ﺣﺠﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ۳۳۱/۱و ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎﻋﯽ ﻓﯽ ﺳﯿﺮه اﻻوزاﻋﯽ ص  ۶۷و ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ھﻤﺎم
 ۲۱۹/۱و ﻋﻘﻮد اﻟﺠﻮاھﺮ اﻟﻤﻨﯿﻪ .۶۱/۱

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ دو ﻃﺮف ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ در ﮐﺸﺘﯽ ﯾﺎ در زﻧﺪان ﯾﺎ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮ
ﺑﻤﻦ ﺑﮕﻮ ﺟﺪاﯾﯽ آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺣﺪﯾﺚ را رد ﻧﮑﺮده وﻟﯽ
از ﺗﻔﺮق ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮق ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﻘﻮد
را – ﮐﻪ ﻟﺰوم اﺳﺖ – رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﺣﮑﻤﺖ از اﯾﻦ رﺧﺼﺖ ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺸﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ در ﯾﮏ زﻧﺪان ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﯾﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ آنھﺎ
ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه و ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ھﺮ ﮔﺎه
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺣﻖ ﺧﯿﺎری ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻊ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻤﻞ
ﺗﻔﺮق ﺑﺮ ﺗﻔﺮق ﻗﻮﻟﯽ ﺟﺎﺋﺰﺳﺖ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ھﻢ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ:
َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َّ َ ٗ َ َ َ ُ ْ
ِيعا َو� �ف َّرقوا﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[۱۰۳ :ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺧﺪا ﭼﻨﮓ ﻣﺰﻧﯿﺪ
﴿وٱ�ت ِصموا ِ�ب ِل ٱ�ِ �
و ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﻮﯾﺪ – و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ» :اﻓﺮﺘﻗﺖ اﻴﻟﻬﻮد اﻟﺢ«-ﯾﮫﻮد ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ –
ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻗﻮال اﺳﺖ – ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد رﯾﺰ
ﻧﮕﺎری و ﺗﯿﺰ ﺑﯿﻨﯽ اﻣﺎم در اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻓﺘﻮاﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ را اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎری
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ آﺳﺎﻧﯽ در وھﻠﮥ
اول ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪای ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از آ ﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﺮای ﺣﻨﯿﻔﻪ وارد ﮐﺮده
اﺳﺖ :وی ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﻧﺎم داﺷﺖ در دوران ﺑﭽﮕﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﯿﺰی
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺤﺸﺶ ﺑﻪ وی داده ﺑﻮد و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص آﻣﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ
ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﮥ ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺮدهای ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﺶ را از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮ ﺳﭙﺲ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دو ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آﺧﺮ
ھﻢ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺟﻮاب آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﻋﻼﻣﻪ ﮐﻮﺛﺮی در ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﮑ ِﺖ اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ« آورده اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ :اﻟﻔﺎظ راوﯾﺎن در
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻌﻤﺎن ﺷﺒﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﭼﮫﺎر ﭼﻮب اﺟﺘﮫﺎد را ﺑﺮای ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر
آﻧﺎن ﻧﻈﺮ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﺶ در ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪھﺎ ﺑﺮای ﻧﺪب
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را دادهاﻧﺪ ﻟﯿﺚ و ﺛﻮری و ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺻﺤﺎب اوﺳﺖ ﭘﺲ اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺎ
ھﺪﯾﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﺮداﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن از ﮐﺎر ﭘﺪر ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن در ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺰد ھﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ
و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﺎھﺮ ﭘﺎرهای از اﻟﻔﺎظ رواﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدن در
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﮑﻢ ﮔﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک واﺣﻤﺪ و ﮔﺮوه
َ
ﻇﺎھﺮﯾﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺤﺎق ھﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮدوﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺬھﺐ
ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮدن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر را ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ھﺮ ﮔﺎه اﺣﺘﻤﺎل وارد ﻧﺺ ﺷﺪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﯿﺎس در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺺ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﯿﮫﻘﯽ درﺗﺄ ﮐﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮای ﻧﺪب اﺳﺖ ﺣﺪود ده
وﺟﻪ را آورده اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎء در اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﺎوی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻓﻘﮫﺎ در ﺣﻤﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ وﺟﻮب ﯾﺎ ﻧﺪب
َ
اﺧﺘﻼف اﻟﻔﺎظ آنھﺎﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ )ﻓﺎرﺟﻌﻪ( – ﺑﺮش
ﮔﺮدان و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ )اﺷﮫﺪ ﻋﻠﯽ ھﺬا ﻏﯿﺮی( ﺟﺰ ﻣﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮ –
َ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ
�ﻮن َ�ﻨُﻮك ﻲﻓ اﻟ ْ ّ
و در ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ »أ�ﺮﺴك أن ﻳ
ﺮﺒ َﺳ َﻮاء«  -آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﮥ
ِ ِ
ﺑﭽﻪھﺎﯾﺖ در ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ – ھﻤﮥ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﺑﺮ
ﻧﺪب دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و در ھﻤﺎن ﺟﺎ اﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮی ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮب دﻻﻟﺖ دارد
ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻻ اﺷﮫﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻮر( ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدھﻢ – اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن را
واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﻠﻤﮥ ﺟﻮر را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ – ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ
ﭼﯿﺰی ﺧﻼف ﻣﯿﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدھﻢ -آن ﺣﻤﻞ ھﻢ ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺎب وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ ھﻤﮥ اﺣﺎدﯾﺚ در
ﻣﯿﺪان ﺣﮑﻢ و ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺘﺮ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ و از ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ھﻤﮥ
آنھﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮاب در اﻟﻔﺎظ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﻞ اﻟﻔﺎظ ﺑﺮ ﻧﺪب اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﯿﺎض دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻞ ھﻤﮥ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ﻧﺪب را در ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ
ﻧﻤﻮده ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺎزی در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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زﯾﺮا اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻧﻈﺮ دادن در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﮫﻮر ھﻢ ﺑﺎ او ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺗﺮی دادن ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﺑﺮﺗﺮی دادن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﻋﺎﺻﻢ در ھﺪﯾﻪ وھﺒﻪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮ آن ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺮ ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﺻﺤﺎﺑﻪ و اﻗﺪام آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﻗﺒﯿﻞ دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻧﺪب ﺑﻮدن اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺨﺸﺶ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ)  ،(١اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻮد از آﻧﭽﻪ اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ﺑﺮای ﺣﻨﯿﻔﻪ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع  ۱۲۵ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدی ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ رأی ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺮک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﺑﻮده
و ﻋﺬر ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﯽ در اﺟﺘﮫﺎد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮕﻪ ھﺮ اﻣﺎﻣﯽ در ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ از
اﺟﺘﮫﺎد ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﻌﺬور داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ در آنھﺎ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺠﺘﮫﺪی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ از روی اﺟﺘﮫﺎد رأی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺋﻤﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ وی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺣﻠﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ:

و ھﺮ ﮐﺲ روش اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در اﺟﺘﮫﺎد و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
در ﺣﻠﻘﻪ درس او را ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻌﻨﻪھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻮام ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺤﺎوی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﻮر
ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺖ :ﮔﻔﺖ :ﻧﻮح ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ ﻣﻐﯿﺮ ﺑﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﺻﺤﺎب
اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﮫﻞ ﻣﺮد از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﺪ
ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺪ ﺑﻦ ﻓﺮات ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺸﺘﺎز آن ﭼﮫﻞ ﻣﺮد
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﯾﻮﺳﻒ زﻓﺮ ﺑﻦ ھﺬﯾﻞ داوود ﻃﺎﺋﯽ اﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻤﺘﯽ و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ذﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ اﺑﯽ زاﺋﺪه و او ﯾﺤﯿﯽ ﻣﺪت ﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ آن ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺪ
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﮫﻞ ﻣﺮد ﻋﺎﻟﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﯽداد ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻧﮫﺎﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﺪ و او ﻓﻮری ﺟﻮاب را ﺻﺎدر
 -١اﻟﻨﮑﺖ اﻟﻄﺮﯾﻔﻪ ص .۲۲-۲۱
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺟﻮاب ﻣﺪت
 ۳روز ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ در دﯾﻮان و ﮐﺘﺎب ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از اﺳﺤﺎق
ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﺻﺤﺎب اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ او دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻋﺎﻓﯿﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺑﻮد اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را
ﺻﺎدر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻓﯿﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ھﻢ رأی
ﻣﯽﺷﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ دﺳﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺛﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻟﺘﺎرﯾﺦ و
اﻟﻌﻠﻞ« از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ دﮐﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از زﻓﺮ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد
اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﮥ ﻣﺎ
اﻗﻮال اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ زﻓﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ
وای ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﯾﻌﻘﻮب ھﻤﮥ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮی ﻧﻨﻮﯾﺲ زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﻈﺮی ﻣﯽدھﻢ
و ﻓﺮدا آن ﻧﻈﺮ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻓﺮدا ﻧﻈﺮی ﻣﯽدھﻢ ﭘﺲ ﻓﺮدا آن را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از
اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺪق ﻣﻮﻟﻒ ﻣﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺬھﺐ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮری
ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ وﻗﻮل ﺧﻮد ﺗﮑﺮوی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺳﻮی اﺑﻮ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﮫﺎد در دﯾﻦ و زﯾﺎده روی در ﻧﺼﯿﺤﺖ در ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد
اھﺪاف ﺧﺪا و رﺳﻮل او و اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎز ھﻢ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ دﻟﭙﺴﻨﺪی رواﯾﺖ
ﺧﻄﯿﺐ از اﺑﻦ ﮐﺮاﻣﻪ را ﻣﯽﻓﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ روزی ﻧﺰد وﮐﯿﻊ ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ
اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ وﮐﯿﻊ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻗﺒﯿﻞ اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ و زﻓﺮ در ﻗﯿﺎس و
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ زاﺋﺪه و ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث و ﺣﺒﺎن و ﻣﻨﺪل در ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ و ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﻦ
در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ و داوود ﻃﺎﺋﯽ و ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض در زھﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺤﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه و ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ او ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه او ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﯾﺮا ھﺮ
ﮔﺎه اﺷﺘﺒﺎھﯽ از وی ﺳﺮزﻧﺪ او را ﺑﻪ راه ﺻﻮاب ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﮐﯿﻊ ھﻤﻨﻈﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ رأی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد در اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺖ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﺑﺮ ﻣﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮدن زﻣﺎن او ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻓﮫﻢ ﻧﺎﻓﺬ و اﺟﺘﮫﺎد ﮐﺎﻣﻞ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
آﻣﺎج اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺣﻤﻼت ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﺎﺑﺖ
در ﺑﯿﻦ ھﻤﺘﺎﯾﺎن و ﺟﮫﻞ راوﯾﺎن و داﻣﻦ زدن دروغ ﺑﺎﻓﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮥ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﺷﻮب ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن اداﻣﻪ داﺷﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺻﺤﺎب او
ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از آﻧﺎن اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺟﺮح ﻟﻔﻈﯽ ﻗﺮار
دادﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰهای ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
از ﻣﻌﺘﺰلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻋﺬاب و ﻓﺸﺎرھﺎ را ﺑﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
زﯾﺮا ﺟﻤﮫﻮر ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ در ﻓﺮوع از ﻣﺬھﺐ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ – ﭘﺲ اﯾﻦ را از ﺟﻤﻠﮥ
َ
اﺧﯿﺮ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ را از ﺟﻤﻠﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮﻧﻪ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻧﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻧﻪ اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻪ زﻓﺮ ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻧﻪ ھﯿﭽﯿﮏ از اﺻﺤﺎب در ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺸﺮ ﻣﺮﯾﺴﯽ و اﺑﯽ داوود در آن ﻗﻀﯿﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦھﺎ ﻣﻨﻈﺮ اﺻﺤﺎب اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ را زﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ) .(١
ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ«)  (٢ﻣﺮا ﺷﮕﻔﺖ زده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ در ذم اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﻓﺮاط ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آن ﺑﺎره از ﺣﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺒﺎر آورده ﺑﻮد آن
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ رأی و ﻗﯿﺎس را ﺑﺮ آﺛﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮد و آن دو را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﺮ ﮔﺎه اﺛﺮ – ﺧﺒﺮ – ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﺎس و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻃﻠﺴﺖ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﺒﺮ آﻻﺣﺎد را رد ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻗﺒﻞ از او ﺣﺪﯾﺚ را رد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ را
اداﻣﻪ دادﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از وی ﺳﺮ دادهاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮ
ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ و اﺻﺤﺎب اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ او و اﺻﺤﺎب او در ﻗﺮار
دادن ﺣﻮادث ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ – )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﺎس ﺣﺎدﺛﻪای ﺑﺮ ﺣﺎدﺛﮥ دﯾﮕﺮ( و اراﺋﻪ ﺟﻮاب در
آن ﺣﻮادث ﺑﻪ رأی و اﺳﺘﺤﺎن – )ﻧﯿﮑﻮ ﺷﻤﺮدن( -ﺧﻮدﺷﺎن ،اﻏﺮاق و اﻓﺮاط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ از اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻒ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻧﺰد ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﺪﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ )اﺑﻦ رأی اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ
ﺑﻮد( در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ھﯿﭽﯿﮏ از اھﻞ ﻋﻠﻢ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای او ﺗﺄوﯾﻠﯽ در آﯾﻪای و
 -١ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد .۳۳۷/۳
.۱۴۸/۲-٢
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺬھﺒﯽ در ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻣﺬھﺐ ﺳﻨﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ
ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ رد ﮐﺮدده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮای اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻓﺮاوان و ﺑﺮای ﻏﯿﺮ او
اﻧﺪک اﺳﺖ )اﯾﻦ ھﻢ رأی اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﺳﺖ( و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﺖ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ھﯿﭽﯿﮏ از ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ
آن را ﺑﺪون ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ ﺑﺎ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪه آن
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺮای آن واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻃﻌﻨﯽ در ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ آن را رد
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎم از وی
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﻢ ﻓﺴﻖ ﻻزم او ﻣﯽﮐﺮدد -ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮﺟﺜﻪ ﺑﻮدن اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ )ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ارﺟﺎء او – ﻣﺮﺟﺜﻪ
ﺑﻮدن او – ﻋﯿﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ( در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺟﺎء ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮاوان ﺑﻮدهاﻧﺪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ زﺷﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎﻣﺖ او را
زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎدت ھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺎم او
ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻋﻠﻤﺎ او را ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ او ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﺮای اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ آورده ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ در ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﻮاری ﻣﺮدان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم درﺷﺎن
او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد او دو دﺳﺘﻪ
ھﻼ ک ﺷﺪﻧﺪ اول دوﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ دوم ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ )ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻦ( -و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ دو دﺳﺘﻪ ھﻼ ک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ دوﺳﺘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪه
دوم ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز دروغ ﺑﺎف و اﯾﻦ اﺳﺖ ﺻﻔﺖ اھﻞ ﺷﺮف و ﺑﺰرﮔﻮار و ﮐﺲ ﮐﻪ در د دﯾﻦ و
ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ھﻤﻪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
 -۲اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﻮﻟﺪ  – ۹۳ﻣﺘﻮﻓﺎی ۱۷۹
زﻧﺪﮔﯽ و ارزش ﻋﻠﻤﯽ او

او اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ اﺻﺒﺤﯽ اﻣﺎم و ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪث داراﻟﮫﺠﺮه اﺳﺖ وی
در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺎل  ۹۳ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و اﺑﻦ دﺑﯿﻊ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﯿﺴﯿﺮ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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اﻟﻮﺻﻮل وﻻدت او را در ﺳﺎل  ۹۵ھﺠﺮی ذﮐﺮ ﮐﺮده و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎل
 ۱۷۹در ﺳﻦ  ۸۶ﺳﺎﻟﮕﯽ دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ را از رﺑﯿﻌﻪ اﻟﺮأی آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ
و از ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻘﮫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻋﻠﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از زھﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻨﯿﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان زھﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﻻی – ﺑﺮده آزار ﺷﺪه -اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ و در رواﯾﺖ ﺷﮫﺮت او ﺑﻪ
ﺣﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺘﺶ ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ذھﺒﯿﻪ زﻧﺠﯿﺮه
ﻃﻼﯾﯽ – ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﺳﻠﺴﻠﻪ اﯾﻨﺴﺖ )ﻣﺎﻟﮏ از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ( و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ در ﺣﺠﺎز از آن او ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻋﻨﻮانھﺎی ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﻪ و اﻣﺎم داراﻟﮫﺠﺮه ﺑﺮ وی اﻃﻼق ﮔﺮدﯾﺪه و آوازه او در آﻓﺎق
ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اھﻞ ﻋﻠﻢ از ھﺮ ﺳﻮی در ﮔﻮﺷﻪھﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی
وی ﺳﯿﻞ آﺳﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و او ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ و ﻧﺸﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺠﻠﺴﯽ را در ﻣﺴﺠﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﺎر و ادب و ﺷﺮم و ﺣﯿﺎ و ﺑﺰرﮔﻮاری در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ
ﺑﻮی ﺧﻮش و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﮑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد در آن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ
ﺻﺪای آرام ﻧﮫﺎل داﻧﺶ را دردل ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای روح اﻗﺪس رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺪا ص ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام وی ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ او:

اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ ھﺮ دو ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ را در
ﻣﻮﻃﺄ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ وی ھﻤﺎن اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰد اﺋﻤﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﺎس وﻟﯽ او دو ﭼﯿﺰ را ﺑﺮ اﺻﻮل ﭼﮫﺎر ﮔﺎﻧﻪ اﻓﺰوده
ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳﻠﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ واﻣﺎ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺣﺠﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﻌﻞ و ﺣﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﻻﻟﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﺣﺠﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻣﮕﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ آنھﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺴﻞ
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ – ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﺐ ﮔﺮد – ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ آن را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺮ او
آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﮕﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﻣﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺮ ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺰد او ﻋﻤﻞ اھﻞ
ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺒﺮ آﺣﺎد ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺗﻌﺎرض
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ دوﻣﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد و از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ در ھﻔﺘﺎد ﺳﻨﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻪ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻃﺄ او ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ اﺷﺘﺒﺎه داده
اﺳﺖ و در ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﻣﺎن و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎ وی
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮرد ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻮده ﺑﻌﺪ از او ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﮥ او ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎ
ﻧﯿﮑﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺑﻦ ﺣﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺣﮑﺎم ﻓﯽ
اﺻﻮل اﻻﺣﮑﺎم« ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او در رد ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد در
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻐﺮب و ﻣﺼﺮ -اﻟﻤﻮﻃﺎ ،ارزش او ،راﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ و
ﺷﺮحھﺎی آن و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﻃﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرۀ ﻣﻨﺼﻮر در ھﻨﮑﺎم ﺣﺞ آن را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ در آن
ھﻨﮕﺎم ﻣﻨﺼﻮر از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﯽ را در ﻋﻠﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن از
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیھﺎی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و آﺳﺎﻧﮕﯿﺮھﺎی اﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﺟﺘﻨﺎب ورزد و اﺳﺘﻔﺎدۀ از آن را
ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﻤﻮار ﺳﺎزد ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ ﮔﺘﺎب را ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻧﺎم او را ﻣﻮﻃﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﯿﻮﻃﯽ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﺎم ﮔﺬاری اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﺘﺎﺑﻢ را ﺑﺮ ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ از ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻤﮥ آنھﺎ در ﻣﻄﺎﻟﺐ
آن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﻢ او را ﻣﻮﻃﺎ )ﻣﺤﻞ ﺗﻮاﻓﻖ( – ﻧﺎﻣﯿﺪم ﺳﭙﺲ
ﻣﮫﺪی ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺞ آﻣﺪ و ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻃﺎ از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ را ﺷﻨﯿﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
ﭘﻨﺞ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ھﺰار دﯾﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ
ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮھﺎی ﺣﺠﺶ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ آﻣﺪ و ﺣﺪﯾﺚ را
از او ﺷﻨﯿﺪ و ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﻟﻤﻮﻃﺎ را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻌﺒﻪ آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم را وادار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎم در ﺟﻮاب رﺷﯿﺪ ﮔﻔﺖ ای اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﻦ زﯾﺮا اﺻﺤﺎب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا در ﻓﺮوع اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﺷﮫﺮھﺎ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﻤﻪ آنھﺎ در
ﻓﺘﻮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻖ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ رﺷﯿﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻋﺪول ﮐﺮد اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را اﺑﻮ
ﻧﻌﯿﻢ در ﺣﻠﯿﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮش او را ﺑﻪ دلھﺎی ﻣﺮدم اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ وی روی
آوردﻧﺪ و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻃﺄ را از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ اوزاﻋﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ و
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽآﯾﺪ رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ از رواﯾﺎت ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻃﺎ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ در آن ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل اﺻﻼح و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای آن
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮح ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﻃﺄ از اوزاﻋﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اوزاﻋﯽ ﮔﻔﺖ در ﭼﮫﻞ روز اﻟﻤﻮﻃﺄ را ﺑﺮ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
در ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدم در ﭼﮫﻞ روز آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﮐﻢ اﺳﺖ در آن زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻃﺎ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ و در ھﺮ ﺑﺎﺑﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺳﭙﺲ آﺛﺎر و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﻪ درﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ زﯾﺮا اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ھﺮﮔﺰ
ﺗﺮک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻌﺪ از رواﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻘﺼﻮد از
ﺑﻌﻀﯽ ازﻋﺒﺎرات ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و در اﺑﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ
در ﺗﻌﺎرض ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ – زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ او ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ – اﻣﺎ آراء و ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮردرﺗﺒﻪ و
درﺟﮥ اﻟﻤﻮﻃﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﺮوھﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﺘﺎب او ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ وی در
اﺛﺒﺎت اﺣﺎدﯾﺚ آن دﻗﺖ و اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺮا ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﻣﺪت ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﻮﻃﺎ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و از آن دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺑﯽ اﻟﻌﺮﺑﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ
رأی ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را در رﺗﺒﻪ ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﮐﻼم
دھﻠﻮی در ﮐﺘﺎب ﺣﺠﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﺖ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ وی در ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻮﻃﺎ و ﺻﺤﯿﺤﻦ را در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ رﺗﺒﻪ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻈﺮ
ﺟﻤﮫﻮر ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ راز ودﻟﯿﻞ آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺰد ﺧﻮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ »ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در زﻧﺠﯿﺮۀ رواﯾﺘﺶ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﮏ راوی ﺣﺬف
َ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( و ﻏﯿﺮ آن دو اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ وﺳﻮای ﻣﺘﺼﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺰد اﻧﺎن رﺗﺒﻪ ﻣﻮﻃﺎ از
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﺮف داران دو ﻧﻈﺮ اول از وﺟﻮد ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﻣﻮﻃﺄ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻃﺄ وﺟﻮد دارد از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ
اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪﺷﺎن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ھﻤﮥ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﻃﺄ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﻣﻌﻀﻞ = ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺘﺶ دو راوی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ – را ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺘﺼﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ و ھﻤﮥ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﺑﻞ ﻓﻨﯽ – )ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه( – و ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻘﻪ
َ
– )از اھﻞ اﻋﺘﻤﺎد( – ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ را
ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ۶۱ ،ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺟﺰ ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ آنھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﮥ
آنھﺎ از ﻏﯿﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و آن ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ُ
ِ » -۱ا� ﻻ ا�ﻰﺴ وﻻ �ﻦ ا�ﻰﺴ«» :ﻣﻦ از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮم وﻟﯽ از ﯾﺎدم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد«.
 -۲ھﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻋﻤﺮھﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد و ﯾﺎ اﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از
آن ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﭘﺲ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻤﺮھﺎی اﻣﺘﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ درﺟﻪای ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آنھﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آن
ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 -۳ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ :آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﻧﻔﻮس در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد اﺧﻼق ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮدان) .(١
 -۴ھﺮﮔﺎه اﺑﺮی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و در ﻓﻀﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺲ آن ﭼﺸﻤﻪ زﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ آب
ﺑﺴﯿﺎر.
و ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ دﻓﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦھﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﺘﺐ ﺳﻨﺖ
ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺳﺘﺸﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد :اﺿﺎده اﻟﺤﺎﻟﮏ :ﻣﺘﺼﻞ
ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﭼﮫﺎر ﮔﺎﻧﻪ از اﺑﻦ ﺻﻼح ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ آن را ﺑﻪ
ﻣﻌﺮض ﻇﮫﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﻃﺄ را ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ زﯾﺮا اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺰد او و اﻣﺎﻣﺎن ھﻢ ﻧﻈﺮش ﺑﺪون
ھﯿﭻ ﺷﺮﻃﯽ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا در

 -١ﻏﺮز :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎی رﮐﺎب در ﭘﺎﻻن ﺷﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدم.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ *** »ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه :ﯾﻌﻨﯽ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی در ﺟﮫﺖ آن
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎض
َ
ھﺮ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻃﺎ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ *** و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ *** ﺑﺮای او وﺟﻮد دارد)  (١و
وﺟﻮد اﯾﻦ اﺑﻦ ﺣﺰم ﮔﻤﺎن ﮔﺮده ﮐﻪ در ﻣﻮﻃﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻔﯽ.وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آن را
ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻏﻨﮫﺎ را از درﺟﮥ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻟﮑﻨﻮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ درﺟﮥ ﺳﻘﻮط و وﺿﻊ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ان
را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ آن اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ داﺳﻨﺘﻪاﻧﺪ از ﺣﮑﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﮥ
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺰد او ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮ او در
ﻣﻮرد اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اوﻟﯽﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا او ﺑﻪ ﺷﯿﻮخ
ﺧﻮد دراﯾﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و رواﯾﺎت ﻣﻮﻃﺎ در ﺣﺪود  ۳۰ﻧﺴﺨﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎﺳﺖ ﻣﻮﻃﺎ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻟﯿﺜﯽ و ﻣﻮﻃﺎ اﺑﻦ ﺑﮑﯽ و ﻣﻮﻃﺎ اﺑﻦ
ﻣﺼﻌﺐ و ﻣﻮﻃﺎ اﺑﻦ وﺛﺐ و ﻣﻮﻃﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ
و ﺗﺄﺧﯿﺮ و زﯾﺎده و ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ زﯾﺮا زﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻃﺎ از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮﻃﺎ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮده ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮔﺎھﯽ ﭼﯿﺰی در آن اﻓﺰوده ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮی
ﭼﯿﺰی از آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪاول ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﻃﺎ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺑﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت ﻣﻮﻃﺎ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ  ۱۷۲۰ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ از  ۶۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪ و  ۲۲۲ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ و
 ۶۱۳ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف – )ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( – و  ۲۸۵ﻗﻮل ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻮﻃﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﻮﻃﺎ اﺳﺖ و
دارای ﺷﮫﺮت ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﺮﻣﯿﻦ و ھﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع آن – ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از ﺻﺤﺎﺑﯽ و ﺗﺎﺑﻌﯽ –و آﺛﺎر ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ اﻋﻢ از
ﻣﺴﻨﺪ وﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮐﻪ در ان وﺟﻮد دارد  ۱۸۰۰رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰار و ﭘﻨﺞ رواﯾﺖ

 -١ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺎ ص .۸
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

آن از ﻣﺎﻟﮏ و  ۱۳رواﯾﺖ آن از اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و  ۴رواﯾﺖ ھﻢ از اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻘﯿﻪ از ﻏﯿﺮ
آنھﺎﺳﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻣﻮﻃﺎ ﺷﺮح و ﺗﺨﺮﯾﺞ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﺳﺖ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دو ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ اول ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﻤﮫﯿﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﯽ اﻟﻤﻮﻃﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ و اﻟﻤﺴﺎﻧﯿﺪ« در اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺎﻣﯽ
ﺷﯿﻮخ ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﮫﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم در ﻣﻮرد آن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ھﯿﭽﮑﺪام را در ﻓﻘﯿﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺜﻞ آن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺷﺮح دوم او ﮐﺘﺎب »اﻻﺳﺘﺬﮐﺎر ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﺬاھﺐ ﻋﻠﻤﺎ
اﻻﻣﺼﺎر« اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻃﺎ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۵۴۳ھﺠﺮی -ﺟﻼل ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی –  ۹۱۱ھﺠﺮی – زرﻗﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ) (۱۱۲۲و دھﻠﻮی ﻣﺘﻮﻓﺎی ) (۱۱۸۰ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻗﺎری اﻟﻤﮑﯽ ) (۱۰۱۴و
ﻟﮑﻨﻮی ) (۱۳۰۴در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻤﻤﺤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻃﺎ اﻻ ﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ« و
ﻋﺪهی ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ ﻣﻮﻃﺎ را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ اﺑﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎﺧﻄﺎﺑﯽ)(۳۸۸۰
واﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ ) (۴۶۳۴و اﺑﻦ رﺷﯿﻖ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۴۶۳اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮح ﻏﺮﯾﺐ وﺷﻮاھﺪ
و ﻣﺮدان اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ).آﯾﺎ ﻣﻮﻃﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ( از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻮﻃﺎ ﺧﻮد را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ در
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺣﺪﯾﺚ ا ﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺳﻠﻒ در ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎ در آن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
َ
ھﺮ ﮔﺎه از ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮﻃﺎ را ﺑﺎ آنھﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در
رﺗﺒﻪ آن اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ وﺿﻊ آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﺧﺎور ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
و ﻋﻠﻤﺎ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺤﺚ
ﺳﻨﺖ ،ﻋﻤﻞ ﭘﻠﯿﺪ آنھﺎ را دﯾﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﻢ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻮﻃﺎء ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻘﻂ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ و آن ھﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﺳﺖ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ
داده اﺳﺖ) .ﺷﺒﮫﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻃﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﺳﺖ( دﮐﺘﺮ درﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﺑﺮده ﺧﻮد
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻃﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ را از آن اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﻪ ﻣﻮﻃﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ در ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﺘﺎب او در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد زﯾﺮ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺸﺪه

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺐ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺮﺑﯿﺎن ﮐﺴﺐ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻘﻮی ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن را وادار ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ او را در ﻣﯿﺎن
ﮐﺘﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﺖ ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﻃﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ
ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻏﺮض او ﺗﻨﮫﺎ آوردن ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده و ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻈﺮ او در ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدت و ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻖ اﺗﻔﺎق اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ در آن ﻓﺘﺎوای ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ رأی ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن ﻓﺘﺎوای ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و اﮔﺮ ﻣﺤﺪث ﺑﻮد ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺮای ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻪ ﻓﺘﻮی را ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ را ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎرح
َ
اﺣﺎدﯾﺚ ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺣﯿﺎﻧﺎ ھﻢ ﺑﻪ رأی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺪث ﻧﺒﻮد و ﻧﺰد او
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ را ﺣﺠﺖ ﻗﺮار
ً
داده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﺤﺪث ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻓﺎﺋﺪه ﺑﺰرﮔﯽ را ﻧﺴﯿﺐ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﻧﻘﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ اﻣﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد در ﻧﺰد وی ﯾﮏ
اﻣﺮ ﺿﺮوری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻃﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و او ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده اﺳﺖ دو ﭼﯿﺰ
اﺳﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺪث ﻧﯿﺴﺖ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻃﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎب
ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺟﻮاب ﺷﺒﻪ ھﺎ:
ﺟﻮاب ﺷﺒﻬﻪ اول:

 -۱اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺪث ﻧﺒﻮده ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻟﮏ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺟﻠﺴﻪھﺎی
درس ﺣﺪﯾﺚ او ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ آﻣﻮزی از اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮫﻨﺎور اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﻮی او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺟﺰ ﺳﺘﯿﺰه ﮔﺮ ھﯿﭻ اﺣﺪی در اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺪﯾﺚ و اﻣﺎﻣﺖ در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻘﯿﮫﯽ
ﺑﺰرگ از اﺋﻤﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪه ﭘﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﮥ
ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﮫﺎدی ﻧﻈﺮاﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و اﻋﻤﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ – ﮐﻪ ﻓﻘﻂ

٥٢٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺤﺪث ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﻘﮫﺎء ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ و ﻓﻘﻪ را در ھﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ
ﭘﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او در ﺟﺎی ﮐﻪ ﻧﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ رأی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر
ﻣﯽﺑﺮده ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺤﺪث ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎ آ ﮔﺎھﯽ زدن
ﺑﻪ آرزوھﺎی ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻧﺺ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﺟﺘﮫﺎد
ﻣﯽﮐﺮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻮد و ھﻨﮕﺎم ﺑﺮ ﺣﻮد ﺑﺎ
ﻧﺼﻮص ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﻌﻨﯽ آن اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اﺟﺘﮫﺎد
ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ از داﺋﺮه ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﯾﻨﻄﻮر ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺤﺪﺛﯽ در ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﻗﺮار دارد اﻋﻤﺎل
ﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺛﻮری و اوزاﻋﯽ را در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺪو
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎم ﻓﻘﻪ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﮫﻢ و ﺣﻔﻈﯽ ﺑﻪ او ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ او در ﮐﺘﺎﺑﺶ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ آورده اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺬھﺐ او
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞ و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از او رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﺰد ﻣﺎ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت روز ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ از
او ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻠﻢ از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ( و
َ
ﻗﺒﻼ آن را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ھﻤﺘﺎﯾﺎن اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﯽ
او در ﺣﺪﯾﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺟﺰ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺮدم ﺣﺪﯾﺚ
رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﻣﺎم در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد
و اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اھﻞ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد.
 -۲و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻃﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺎ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼف ﻣﺬاھﺒﺸﺎن اﯾﻦ ادﻋﺎ ھﻢ ﻧﻘﺾ و ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد زﯾﺮا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد از اﺻﺤﺎب اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋهای رواﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اوزاﻋﯽ ھﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻃﺎ را از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ھﻢ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ آن را از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻨﻔﯽ و ﺷﺎﻓﻌﯽ آن را ﺷﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮش
ﻣﯽﮐﺮداﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻮﻃﺎ ﮐﺘﺎب اﻣﺎم و
رھﺒﺮ ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮﻃﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد را از
اﺗﻤﺎم ﻣﺬاھﺐ ﻧﻤﯿﯿﺎﻓﺖ و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺑﺤﺎث ﻓﻘﮫﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ او را
از ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدن ،ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺨﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎﺗﻔﺎق
ھﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺤﺶ را ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ آن را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺨﺎری ھﻢ آراء ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺰی ﮐﻪ آرزو ﮐﺮده ﺗﺎ در
ھﺮ ﺑﺎﺑﯽ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻗﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﯿﺎورد ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد
و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﯽ داوود ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و از ذﮐﺮ رأی ﺻﺤﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ در
ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧﺮوج آن ﮐﺘﺎب از ﺟﻤﻊ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻃﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﺐ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ زﯾﺮا اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ
زﯾﺎدی در آن آورده اﺳﺖ و او ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﺎﺋﺰ ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﻏﯿﺮ او
از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن او ﺑﺎ
ﮐﺘﺐ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮات و آراء در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﭘﯿﺶ رویﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ آن را در ﮐﺘﺎب ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ آن ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺒﺎرات وﯾﮋهای ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﻮای
ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن را وادار ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﻃﺎ را از زﻣﺮۀ ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﻧﺪ ﭘﺲ اﯾﻦ از
ﺳﺒﮏھﺎی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻋﺒﺎرات آﻧﺎﻧﺴﺖ و ﮔﺮﻧﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻘﻮی ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ آﯾﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ آن ﻣﻄﻠﺐ وادار ﮐﻨﺪ ﭼﺮا در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎی ﺗﻘﻮی ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل درﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در روی زﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ
ﮐﻪ ﺻﻮاب ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻟﮏ در ﺧﻮد ﺟﺎﯾﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﻦ ﺻﻼح ﺟﻮاب داده ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻗﺒﻞ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن و ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺨﺎری اﺳﺖ)  (١آﯾﺎ اﯾﻦ

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ص .۹
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ارج ﻧﮫﺎدن ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﻣﻮﻃﺎ ﻣﺎﻟﮏ و ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻃﺎ ﮐﺘﺎب
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻪ را در ﺑﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدن ﻣﻮﻃﺎ ﻧﺒﻮده و
آن را ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﺬار اﺑﻦ ﺻﻼح از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻃﺎ ﻧﯿﺴﺖ – ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و آﻧﮕﺎه ﺟﻮاب ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و دو ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺎری ﻣﺴﻠﻢ دو ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ
ھﺴﺘﻨﺪ.
-۳اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ۲۰۴-۱۵۰
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ او

او اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ او ﺑﻪ ﻗﺼﯽ ﺑﻦ
ﮐﻼاب ﻣﯽرﺳﺪ و ﻧﺴﺐ او ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ صدر ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ او در ﻏﺰه از ﺗﻮاﺑﻊ
ﺷﺎم در ﺳﺎل  ۱۵۰ھﺠﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎدرش در دو ﺳﺎﻟﮕﯽ او را ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آورد و در
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ھﺬﯾﻞ
اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت از آﻧﺎن ﻟﻐﺖ و ﺷﻌﺮ را آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درک
ھﺬﯾﻞھﺎ از اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮔﺸﺖ و رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺻﻤﻌﯽ ﺷﻌﺮ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺰد
ﺷﺎﻓﻌﯽ.و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮد و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻓﻘﻪ را از ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ زﻧﺠﯽ ﻣﻔﺘﯽ
ﻣﮑﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺷﺎﮔﺮد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪ و ھﻤﮥ ﻣﻮﻃﺎ را ﻧﺰد وی
ﺧﻮاﻧﺪ و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ از ذﮐﺎوت و ﻧﯿﺮوی ذاﮐﺮه و ھﻮﺷﯿﺎری و ﺑﺰرﮔﻮاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪازهای
را در اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ او را وادار ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ او
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎی ﯾﻤﻦ ﮐﺎر اداری را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ از وی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺷﺪ و ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﻨﺰد ھﺎرون
ﺑﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﺸﯿﻊ و دﻋﻮت ﺑﺮای اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد اﺣﻀﺎر ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در
ﺳﺎل  ۱۸۴ھﺠﺮی ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد وﺑﻨﺰد رﺷﯿﺪ رﻓﺖ و او را ﺑﻪ
ﺑﺮاﺋﺖ ﺷﺎﻓﻌﯽ راﺿﯽ ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮐﺘﺐ اﺻﺤﺎب او را
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از ﺑﻐﺪاد ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ از داﻧﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
ﺑﺎر ﯾﮏ ﺷﺘﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪم ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﺮاق و
ﺣﺠﺎز آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۹در ﻣﺼﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺬھﺐ
ﺟﺪﯾﺪش را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد ﺗﺎدر ﺳﺎل  ۲۰۴ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ آن ھﻢ ﺑﻌﺪ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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از آﻧﮑﻪ دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ از ﻋﻠﻢ و اﺟﺘﮫﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻋﺮاق
و ﻣﺼﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮد ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دلھﺎ را ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﺐ و ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪی و
اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮد.
زﯾﺮا او از ﻋﻠﻢ ﻓﺮاوان و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎر وذﮐﺎوت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ذھﻦ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ
درون و ﻣﻐﺰ ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺣﺎﻃﮥ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺶ و ﻋﻠﻮم ﻟﻐﺖ و آداب
آن ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮد.
دوری ﮐﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ در دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ

ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻘﮫﯽ او ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزی ھﻢ ﻧﺰد اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ دارد ﭘﺲ او
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ رواﯾﺖ را ﺑﻨﺎ ﻧﮫﺎده و دﻓﺎع ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪی را از ﺳﻨﺖ ﺑﻌﻤﻞ
آورده و رأی ﺧﻮد را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن رأی
ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﺳﻨﺪ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن واﺟﺒﺴﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺠﻤﻞ ﺑﻪ
آن را ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻤﻞ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ آﻧﻘﺪر ﺷﺮاﺋﻂ در ﻧﻈﺮ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎھﺶ دھﺪ و ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
آﻧﻘﺪر ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﺮد ﮐﻪ او را ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪ
او و ﺳﺨﻦھﺎﯾﺶ در ﮐﺘﺎب اﻻم در دﻓﺎع از ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ و ﻣﻮﻗﻐﯿﺖ آن در ﺗﺸﺮﯾﺢ ،آن
ھﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ،ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ در ھﻢ ﮐﻮﺑﻨﺪه و زﺑﺮ دﺳﺖ از ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻢ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ در ﻋﻠﻢ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻨﺖ و ﮐﺘﺎب در ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﭼﯿﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪھﮑﺎر اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ھﻤﯿﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﻗﻮل
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﯾﺪ :اﮔﺮ روزی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ از زﺑﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺻﺤﺖ ﻗﻮل از ﻋﺼﺮاﻧﯽ ھﻢ ھﻮﯾﺪا ﻣﯽﮔﺮدد آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻓﻌﯽ آنھﺎ را ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮد ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ او را ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و او را ﺑﺎ ھﻤﮥ ﺧﻮﺑﯽھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ درﺑﺎرۀ او ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﯾﺪ :ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﻪ دوات و ﻗﻠﻢ دﺳﺖ ﻧﺰده ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﮔﺮدن او ﻣﻨﺘﯽ دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﻔﺴﺮ ،ﻧﺎﺳﺦ و
ﻣﻨﺴﻮخ ﺣﺪﯾﺚ را از ھﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﮫﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ را دﯾﺪم ﻣﺮا ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻦ ﮐﻼم
ﻣﺮد ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻓﺼﯿﺢ ﻧﺎﺻﺢ را دﯾﺪم و ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای او دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮐﺮاﺑﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﯿﺪﯾﻢ از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ و
ﺷﺎﻓﻌﯽ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﺼﯿﺤﺘﺮو ﻋﺎرﻓﺘﺮ از او را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ.
اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ

اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و
ﻗﯿﺎس اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ داﺋﺮۀ ﻋﻤﻞ او ﺑﺴﻨﺖ از داﺋﺮه ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ از ﻧﺎﺣﯿﮥ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ را ﺗﺮک
ﮐﺮده اﺳﺖ داﺋﺮه ﻋﻤﻞ او از داﺋﺮه ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ و
از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل و اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ و ﺣﻨﻔﯽھﺎ ھﻢ در دﻓﻊ)  (١ﻧﻪ در اﺛﺒﺎت)  (٢ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و درﺣﺪﯾﺚ ﺟﺰ ﻣﺴﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﯽ اﻟﻌﺒﺎس اﻻﺻﻢ و ﺳﻨﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﻃﺤﺎوی ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از وی ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آن ھﻢ از
ﺟﻤﻊ اوری ﺷﺎﮐﺮداﻧﺶ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﻨﺪھﺎی اﺑﯽ
ﺣﻨﯿﻔﻪ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ
ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺟﻤﻊ آوری رواﯾﺎت و ﻃﺮق آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ
ﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ او اﻣﺎم ﻣﺠﺘﮫﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺳﻨﺖ از ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ او ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ آن را ھﺴﺘﮥ اﺟﺘﮫﺎد و ﻓﻘﻪ ﻗﺮار دھﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ دﻓﺘﺮھﺎ و ﺻﻔﺤﻪھﺎﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ
را از آن ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﺴﺖ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ وﯾﮋۀ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺼﺪ ﻓﻘﻪ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺣﮑﺎم را دارﻧﺪ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ۲۴۱-۱۶۴
زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ او

او اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۱۴۶ھﺠﺮی در ﺑﻐﺪاد ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪ و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ ودوران ﮐﻮدﮐﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮد وی در آﻏﺎز ﻃﻠﺒﮕﯽ در
 -١دﻓﻊ =ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب از اﯾﻨﮑﻪ وارد آﻣﺪن ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
 -٢اﺛﺒﺎت = ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﺔ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﻘﯽ را ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﻣﺠﻠﺲ اﺑﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﺎر اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺖ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻃﻠﺐ آن ﺟﺪﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و اﺳﺘﺎدان ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﻮد و از آﻧﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ در ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻗﻠﮥ رﻓﯿﻊ داﻧﺶ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻨﺖ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﻣﺎم ﺑﯽھﻤﺘﺎ ﺷﺪ وی در آﻏﺎز ﻓﻘﻪ را از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﭙﺲ
ﺷﺎﻓﻌﯽ از وی ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﺷﺎﮔﺮدان وی ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در زھﺪ
و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در دﻓﺎع از ﺣﻖ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﺑﺰرﮔﯽ
داﺷﺖ وی اﻣﺎج ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ – در زﻣﺎن اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن
ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﻧﺒﻮدن ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد
ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﻣﻌﺘﺰﻟﯽھﺎ ﺑﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻠﻖ ﻗﺮآن ﻣﺸﮫﻮر ﺷﺪ )ﻣﺘﺮﺟﻢ( و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﺻﺒﺮو ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ از زﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮن ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﮐﻞ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺿﮕﯿﺮی
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ وی ﺑﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ دلھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﻖ اﺛﺮ ﺟﺎواداﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری وی ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ارزش او را اﻓﺰاﯾﺶ داد و آﻧﺎن را وادار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ او اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮫﺎدتھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺰرﮔﻮاری او ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ
و ﻗﻮل ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺮا ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﺑﻐﺪاد ﺧﺎرج ﺷﺪم در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ ﭘﺎرﺳﺎﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮑﺬاﺷﺘﻢ وی
ﺑﺴﺎل  ۲۴۱در ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻟﻘﺎءاﻟﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزهاش ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﯿﺸﻤﺎری
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﻨﺪ.
اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ

اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ وی ھﻤﺎن اﺻﻮل اﻣﺎﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع و
ﻗﯿﺎس وی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮥ او را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ از رأی ﻣﺮدان اﺳﺖ و از آراء ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺴﺒﺎر
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﯾﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او ھﻢ
ھﻤﯿﻨﻄﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﻮل دارد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﮐﺘﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎء و اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﮐﺘﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮫﺎء اﻣﺎم اﺣﻤﺪ را از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻓﻘﮫﺎء ﺑﺤﺴﺎب ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در زﻣﺎن ﺧﻮد از ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ
در دو رﻧﺞ ﻓﺮاوان ﭼﺸﯿﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و ﺷﮑﯽ در
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺟﺘﮫﺎد و ﻓﻘﺎھﺖ او وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﺮﭼﻪ رﻧﮓ ﺣﺪﯾﺚ او در واﻗﻊ ﺑﺮ ھﺮ رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﻏﺎﻟﺐ
آﻣﺪه اﺳﺖ – ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻣﺮﺗﺒﮥ او و اﺣﺎدﯾﺚ آن از ﺟﺎوداﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻓﺎﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ
آﺛﺎر اﻣﺎم و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آن از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮﺳﻨﺖ ،ﮐﺘﺎب او )اﻟﻤﺴﻨﺪ( اﺳﺖ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﭼﮫﻞ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را در آن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع آن  ۱۰ھﺰار ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ .ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ از ﺟﻤﻠﮥ  ۷۵۰۰۰۰ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را در ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﯿﻮۀ او در
ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ھﺮ ﺻﺤﺎﺑﯽ را در ﯾﮏ ﺑﺎب ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده
َ
اﺳﺖ ﻣﺜﻼ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع در
اﺣﺎدﯾﺚ ،در ﯾﮏ ﺑﺎب ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در درﺟﮥ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ
اﺧﺘﻼف اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺪﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﺎﻧﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺠﺎج اﺳﺖ و در اواﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻗﻮل ﺧﻮد
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﮐﺘﺎب )ﻣﺴﻨﺪ( اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ از
اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ آن را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺴﻨﺪ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ و ھﻢ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد و اﺑﻦ ﺟﻮزی ھﻢ دارای
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮد  ۲۹ﺣﺪﯾﺚ را از ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آورده
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ آن
اﻓﺰوده و ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدن آنھﺎ را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﻮل ﮐﺴﯽ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داد و در ﻃﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺎﻓﺮت را آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻮردﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮدش ھﻢ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دوﺑﺎر داﺧﻞ ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ ﮔﺸﺘﻪام و ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺼﺮه رﻓﺘﻪام و  ۶ﺳﺎل در
ﺣﺠﺎز اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪهام و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ
ﻋﺪد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺳﻢ ھﯿﭻ ﺷﯿﺨﯽ را در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺰد او ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻣﯽﮐﺮد و او را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد و از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﻔﻆ و
ﻧﯿﺮوی ﻓﮫﻢ وﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺘﻮن آنھﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال اﻟﮫﯽ ﺑﻮد
داﺳﺘﺎن او در ﺑﻐﺪاد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی آﻧﺠﺎ وی را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ
و اﻣﺎﻣﺖ او در ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺻﺒﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﮫﺘﺎ
در راه ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ روی آوردن ﻣﺮدم ﺑﻪ وی و ﺳﺘﻮدن آﻧﺎن ﺑﺮای او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎم و
آوازۀ و ﻓﻀﻞ و اﻓﺮی ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﭘﺎداش ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻦ ﺳﮫﻞ

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ ﮔﻔﺖ داﺧﻞ ﺑﺼﺮه و ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز و ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺪه و ﻋﻠﻤﺎی آنھﺎ را دﯾﺪهام
ھﺮﮔﺎه ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ذﮐﺮ ﺷﻮد او را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽدھﻨﺪ و او ﯾﮑﺒﺎر
از اﺳﺘﺎد ﺧﻮد اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﺎش ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﺑﺮای
ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺘﺎد در دﻟﻢ
اﻓﺘﺎد و ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدن )ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﯿﺢ( را ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﻣﺪت  ۱۶ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺄﻟﯿﻒ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ در آن ﻗﺮار ﻧﺪاده ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺴﻞ
ﮐﺮده و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده و در ﻗﺮار دادن آن ﺣﺪﯾﺚ در ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺘﺨﺎره –
)ﺧﯿﺮ ﺧﻮاھﯽ( ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه و ﻣﺮدان آن دارای ﻋﺪاﻟﺖ و ﺿﺒﻂ و ﻣﻼﻗﺎت )ﺑﺎ ﻣﺮوی ﻋﻨﻪ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( – ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ودر رواﯾﺖ ﺑﻪ
ً
اﻣﮑﺎن ھﻤﻌﺼﺮ ﺑﻮدن ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎد اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪن و ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎﮔﺮد
– راوی ﺣﺪﯾﺚ –ﺑﺎ اﺳﺘﺎد –ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد( را ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن
ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﯿﺢ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ دﻗﯿﻖ در ﺳﻨﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﺣﺴﻦ در آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را آورده اﺳﺖ و ﺑﺨﺎری ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ
ﺑﺎب ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ او رﯾﺰﺑﯿﻦ و ژرف ﻧﮕﺮ ،در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﮔﺎھﯽ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﺎﺑﮫﺎ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﺣﺎدﯾﺚ وارده در آن ﺑﺎب ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﺎب ،در ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ﭘﻮﺷﯿﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را در ﺑﺎﺑﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯽ آن را ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﯽ و
او را در ﺑﺎب دﯾﮕﺮی ﻣﯿﯿﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺧﯿﺎل را ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدی ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ را ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و در ھﺮ ﺑﺎب ﻗﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎب را ﻣﯽاورد و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﻌﻠﻖ و ﻓﺘﺎوای ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و آراء ﻋﻠﻤﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﻤﺪ ﺷﺮط ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ھﻤﮥ
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺴﻨﺪش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮل ﮔﺬﺳﺘﻪ اﻣﺎم را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺎم
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ در ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﭼﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﻗﻮﻣﯽ ھﻢ در ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ھﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ و ھﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ذھﺒﯽ
و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ وﺳﯿﻮﻃﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی
ھﺴﺘﻨﺪ و اﺑﻦ ﺟﻮزی و ﻋﺮاﻗﯽ را در اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺴﻨﺪ وﺟﻮد دارد،
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ و درﺻﺪد دﻓﺎع از ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ و وﺟﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع در آن را ﻧﻔﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﮫﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﺻﺤﯿﺢ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮده ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر
ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارای ھﯿﭻ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از آن اﻋﺘﺬار ﮐﺮده و در ﺗﻮﺟﯿﻪ آن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻤﻠﮥ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آنھﺎ
از ﻣﺴﻨﺪش ﻗﺒﻞ از وﻓﺎﺗﺶ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎ رھﺎ ﺷﺪه و از ﻣﺴﻨﺪ ﺣﺬف
ﻧﮕﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﮔﺎه داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻗﺒﻮل
اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﮫﻠﯽ اﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ از ﻣﯿﺎﻧﻪ روھﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
و ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و راوی او اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻄﯿﻌﯽ در ﻣﺴﻨﺪ او زﯾﺎدهھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی را
اﻓﺰودهاﻧﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺎدهھﺎ از اول در ﻣﺴﻨﺪ آﻣﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻣﺎم ﻧﻘﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ رأی واﻗﻌﯽ ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺟﻮزی و ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن از ﻣﺎھﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻗﺪان ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﺴﺘﻨﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﭘﻨﺪاری ﮐﻪ دﻓﺎع اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺟﺰ ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از اﻣﺎم ﺳﻨﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖھﺎ ھﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ زﯾﺮا اﺑﻦ
ﺗﯿﻤﯿﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺴﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺮط ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دروغ ھﺴﺘﻨﺪ رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ اﮔﺮ در ﻣﺴﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻔﯽ
ھﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ زﯾﺎدهھﺎی ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ اﻓﺰوده و
ﺿﻤﯿﻤﻪ آن ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﻄﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰھﺎی ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻓﺰودهھﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺴﻨﺪ ھﻢ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری  ۲۵۶ -۱۹۴ﻫﺠﺮی

او اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺑﺮدرﺑﻪ ﺟﻌﻔﯽ – ﮐﻪ
ﺑﺮدزﺑﻪ ﺑﺮدۀ آزاد ﺷﺪه ﺟﻌﻔﯽھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ – اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﺷﯿﺦ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﺨﺎری در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺰده ھﻢ ﺷﻮال ﺳﺎل  ۱۹۴ھﺠﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از
رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ده ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ را آﻏﺎز ﮐﺮد.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ

٥٣٣
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ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﮑﺮاریھﺎ و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻌﻠﻘﺎت
و ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت)  (٢ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت)  (٣ﺑﻪ  ۷۳۹۸ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﮑﺮر در ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ھﻢ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ) ۲۶۰۲ﺣﺪﯾﺚ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻊ و ﺗﺤﻘﯿﻖ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ
ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ و اﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺮﺿﻪاش
ﻧﻤﻮد و آن را ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺟﺰ در ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ھﻤﮥ اﺣﺎدﯾﺚ آن ﮐﺘﺎب
ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﻘﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در آن ﭼﮫﺎر ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﻗﻮل ﺑﺨﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻇﺎھﺮ ﮐﺮد و اﺣﺎدﯾﺚ آن را
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﮫﺮت او در آﻓﺎق ﭘﯿﭽﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮدم از ھﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺴﻮی او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ﺻﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﻧﺴﺨﻪھﺎی آن در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح و
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮدن آن روی آوردﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب ﻓﺮاوان ﺷﺪ و اﻣﺎم
ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ :اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ وﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی اﺳﻼم ﺑﻌﺪ
از ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی وی ھﺰار ﻓﺴﺦ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﻔﺮ او ﺑﯿﮫﻮده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﺪﯾﺚ در  ۱۱۰ﺣﺪﯾﺚ او را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ در ﺟﮫﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎرۀ آن  ۳۲ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ را ھﻢ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و آن ۷۸
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﮥ ﻋﻠﺖھﺎی آن
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻮاب اﮐﺜﺮ آن ﻋﻠﺖھﺎ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ و
ﻗﺪح – رﺧﻨﻪ – در آن ﻗﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ دارای ﺟﻮاب اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در
ﺟﻮاب ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ از آنھﺎ ﺑﯿﺮاھﻪ رﻓﺘﻦ وﺟﻮد دارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
) (٤

 -١ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻖ= آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راوی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اول ﺳﻨﺪ آن ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﯿﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺻﺤﺖ آن ﻻزم ﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻖ اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 -٢ﻣﺘﺎﺑﻊ :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ راوی آن ﺗﺎﺑﻊ رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﻮد از ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ
آﺧﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
 -٣ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﻗﻮف – ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ـ ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
َ
 -٤ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻗﺴﻤﯽ را در ﺑﺎﺑﯽ
ﻣﯽآورد ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻮن از ھﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ
ﺑﺪون اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

٥٣٤

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺪی را ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد
َ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﺮﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺿﺮری وارد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ او ﻇﺎھﺮا در ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺷﺪت اﺣﺘﯿﺎط و ھﻮﺷﯿﺎری ﻋﻠﻤﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ا ﺳﺖ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﺳﺖ ﻣﻮﺻﻮل ﮐﻪ وﺻﻞ آن ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
راوﯾﺎن آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺮﺳﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ در رواﯾﺖ ھﻤﺘﺎﯾﺎن او
از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ھﺮ دو رواﯾﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ اﺷﮑﺎل رواﯾﺖ
اول را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻗﺎدح ﻧﯿﺴﺖ – ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ – اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮد از اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻣﺮدان ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪود  ۸۰ﺗﻦ از آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻧﺎن ﺷﯿﻮﺧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را دﯾﺪه و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﺣﻮاﻟﺸﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ آﻧﺎن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﺨﺎری ﺑﻪ آنھﺎ و ﺑﻪ اﺣﻮاﻟﺸﺎن ﻋﺎرﻓﺘﺮ و ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺮدان و اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را در
ارزش ﻋﻠﻤﯽ وی ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن و اﺗﻔﺎق ﺟﻤﮫﻮر
آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﯾﻦ ھﻤﮥ ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ .و ﻋﻠﻤﺎ در
ﻣﯿﺎن ﺧﻮد در اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
آﻧﺴﺖ ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﻪ
ﺣﺼﻮل ﻗﻄﻊ ﺟﺰم ﻧﮫﺎده اﺳﺖ و اﻣﺎم ﻧﻮوی ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری ﻓﻘﻂ ﻣﻔﯿﺪ ﻇﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﺻﺤﺖ
ھﻢ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ و اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺳﺎل  ۲۵۶ﺑﻪ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
اﺳﺖ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎی
اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد را
ﻣﺼﺮوف ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺷﺮح و ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺷﺮح
ﺣﺎل رﺟﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽرﺳﺪ وداﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮحھﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻪ
 ۸۲ﺷﺮح ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺮا ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮوح آن ﭼﮫﺎر ﺷﺮح
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ

٥٣٥

 -۱ﺷﺮح اﻣﺎم ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ زرﮐﺸﯽ ﺑﻨﺎم اﻟﺘﻨﻘﯿﺢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۹۴ھﺠﺮی وﻓﺎت ﮐﺮده
اﺳﺖ.
 -۲ﺷﺮح ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۸۵۲ھﺠﺮی ﺑﻨﺎم ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ﮐﻪ او
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻓﺎﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮوح اﺳﺖ.
 -۳ﺷﺮح ﻋﻼﻣﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۸۵۵ھﺠﺮی ﺑﻨﺎم ﻋﻤﺪه اﻟﻘﺎری.
 -۴ﺷﺮح ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۹۱۱ھﺠﺮی ﺑﻨﺎم ﺗﻮﺷﯿﺢ.
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ۲۶۱ -۲۰۴

او ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻗﺸﯿﺮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﺸﺎھﯿﺮ آﻧﺎﻧﺴﺖ
وی در ﺳﺎل  ۲۰۴در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ وی از ھﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی را آﻏﺎز
ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺧﻼل اﯾﻦ
ﺳﻔﺮھﺎ ﻋﺮاق و ﺣﺠﺎز و ﺷﺎم وﻣﺼﺮ را از زﯾﺎرت ﮐﺮد و از ﺷﯿﻮخ آن وﻻﯾﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ
ﺑﺨﺎری و ﻏﯿﺮ آنھﺎ اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮد وی اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺮای
وی اﺣﺘﺮام ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد را از او ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در آﺧﺮﯾﻦ روزھﺎﯾﺸﺎن ﺗﯿﺮﮔﯽ در ﺑﯿﻨﺸﺎن اﻓﺘﺎد و اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﺳﺎل  ۲۶۱در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر دار
ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ وی ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و او را از
ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ:
 -۱ﺑﺨﺎری ﻣﻼﻗﺎت راوی را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﻌﺼﺮی آﻧﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ھﻤﻌﺼﺮ ﺑﻮدن آﻧﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۲رﯾﺰ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻘﮫﺎ ﻧﻪ ﺑﺨﺎری و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺪن ﺻﺤﯿﺢ وی ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﮐﻪ
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۳دﻗﺖ ﺑﺨﺎری در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدان رواﯾﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺪۀ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﯿﻦ
ﺣﺪﯾﺚ درﺑﺎرۀ آنھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و در ﺗﻀﻌﯿﻒ آنھﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ – ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و دﻓﺎع از آنھﺎ وﺟﻮد دارد – از ھﺸﺘﺎد ﺗﻦ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود وﻟﯽ
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺪۀ آﻧﺎن
ﺑﻪ  ۱۶۰ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺎری اﺳﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺎری از
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آن ھﺸﺘﺎد ﺗﻦ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺑﺴﯿﺎری رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ آﻧﺎن ﺷﯿﻮخ
ﺑﺨﺎری ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﯿﻮﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺎن
آﮔﺎھﯽ دارد.
) (٢
) (١
 -۴اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺎری ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻼل و ﺷﺬوذ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ دو اﻣﺮ ﻓﻮق ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎ د
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺑﺨﺎری  ۷۸ﺣﺪﯾﺚ و در ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۱۳۰ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ھﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎ در
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺨﺎری ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻢ در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ و از
ﻧﻈﺮ ارﺟﻤﻨﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ وﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻢ از ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده و اﻣﺎ ﺑﺨﺎری ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را
از ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ آری ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺛﻨﺎ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ھﻢ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺎری دارد ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﮑﺮده و اﺳﻨﺎد را
ﺗﮑﺮار ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽآﯾﺪ در ﯾﮏ ﺑﺎب
ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در آن ﺑﺎب ھﻤﮥ ﻃﺮق ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮدش
اﺳﺖ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد و اﻟﻔﺎظ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن
ﺣﺪﯾﺚ را در ھﻤﺎن ﺑﺎب آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮ ﻃﻼب از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او ﺑﺮای
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ ﻗﺮار داده ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ او
را وادار ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
را در آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ را ﻓﻀﻠﯽ ھﺴﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ
در آن ﺗﮑﺮاری ھﺴﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﯿﺮﯾﻨﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﻣﮑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ او ۴۰۰۰
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﮑﺮر  ۷۲۷۵ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ
 -١ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ در ﺣﺪﯾﺚ .ﻋﻠﺖ = وﺻﻒ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻈﺎھﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﺷﺬوذ = رواﯾﺖ ﺛﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺛﻘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ )ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن( ﻧﺎم  ۱۵ﺷﺮح از آن
ﺷﺮوح را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﺷﺮح اﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ اﺑﯽ ذﮐﺮ ﯾﺎ
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬھﺐ ﻣﺘﻮﻓﺎی ﺳﺎل  ۶۷۶ھﺠﺮی اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ
از ﻋﻠﻤﺎ ھﻢ آن را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ات آن ﻣﯽﺗﻮان
ﺷﺮح ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ و ﺷﺮﺣﻪ( ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی ۶۵۶
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﺎﻓﻆ زﮐﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﻨﺬری ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۶۵۶را ﻧﺎم ﺑﺮد) .(١
 -۷اﻣﺎم ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺳﻨﻦ او ۳۰۳-۲۱۵

او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺣﺎﻓﻆ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ ﺧﻮد در ﺣﺪﯾﺚ و رھﺒﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻋﻠﻢ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺳﺖ وی در ﺳﺎل  ۲۱۵در ﻧﺴﺎء ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮫﺮ
ﻣﺸﮫﻮر در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ وی در ﺧﺮاﺳﺎن و ﺣﺠﺎز و ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم و
اﻟﺠﺰﯾﺮه از اﻣﺎﻣﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻠﻢ آﻣﻮﺧﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ اوﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎر و ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻮد
در ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺎد و ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذھﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ او از اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺎﻓﻈﺘﺮ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۳۰۳ھﺠﺮی ﺑﻪ دﯾﺎر اﺑﺪی ﺷﺘﺎﻓﺖ ﻧﺴﺎﺋﯽ اول ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮای
ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ آن را در :اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﻐﺮی(
اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺮد و ﻧﺎم او را :اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﻗﺮار دارد
زﯾﺮا ﺿﻌﻒ ھﻤﮥ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﻦ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮی
ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را )زھﺮ اﻟﺮﺑﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ( ﻧﺎﻣﯿﺪه آن را ﺷﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮ
اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی اﻟﺴﻨﺪی اﻟﺤﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۱۳۸در آن ﺑﻪ ﺷﺮح ﭼﯿﺰی
اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺪرس ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺿﺒﻂ ﻟﻔﻆ – از ﻟﺤﺎظ
ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت و ﻧﻮع ﺣﺮوف – و روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻔﻆ ﻏﺮﯾﺐ – ﻧﺎ آﺷﻨﺎ .(٢ )-
 -۸اﻣﺎم اﺑﻮ داوود و ﺳﻨﻦ او  ۲۷۵ -۲۰۲ﻫﺠﺮی

او ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﺷﻌﺚ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﺳﺪی ﻧﺠﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ وی در ﺳﺎل  ۲۰۳ھﺠﺮی
ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺷﺎم و ﻣﺼﺮ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و از ﺷﯿﻮخ آن دﯾﺎر
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ و
 -١ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺳﻤﺎء ﻟﻠﻨﻮوی  ۸۹/۲و ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻨﻪ ص .۴۶
 -٢ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺳﻤﺎء ﻟﻠﻨﻮوی  ۸۹/۲ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻨﻪ ص .۷۹
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ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ آن از او ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ و ﻓﮫﻢ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ و دﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ او راﺳﺘﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﮐﻢ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ درﺑﺎرۀ او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺑﻮ داوود در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ وی در ﺳﺎل
 ۲۷۵ھﺠﺮی دارﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و ﺳﻨﻦ ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻪ  ۴۸۰۰ﺣﺪﯾﺚ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎرش وی در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﻨﻦ و ﺻﺤﺎح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و ﺳﻨﻦ او اﺣﺎدﯾﺜﯽ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎی ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آن
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺣﮑﺎم را ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﻄﺎﺑﯽ در ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺪا رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﮐﺘﺎب
ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داوود ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آن ﮐﺘﺎﺑﯽ در دﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﺟﮥ ﻗﺒﻮل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮق ﻋﻠﻤﺎ و ﻃﺒﻘﺎت
ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ درﻣﺬاھﺐ ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ داور ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ در آن ﯾﮏ
ﻧﻮﺑﺖ آﺑﮕﯿﺮی و از آن ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺴﺖ و اﻋﺘﻤﺎد اھﻞ ﻋﺮاق و اھﻞ ﻣﺼﺮ و ﺑﻼد ﻣﻐﺮب
و .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﻪھﺎی زﻣﯿﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺖ اﻣﺎ اھﻞ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ ﺣﺪﯾﺚ در ﺳﺒﮏ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﺷﺮط
آن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آنھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺘﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب اﺑﯽ داوود از ﻧﻈﺮ
ﻧﻈﻢ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب اﺑﯽ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺬی ھﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ
و ﺷﯿﻮۀ او در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﻨﻦ ﺧﻮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح در ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ)  .(١و در آن ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﺒﯿﻪ آن و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ان را ذﮐﺮ ﮐﺮدهام و ھﺮ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻦ دارای ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام و ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ
او ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ ﭘﺲ او ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺪﯾﺚھﺎ ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ از ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ)  (٢ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﺗﺴﻨﻦ اﺑﯽ داوود را ﺷﺮح
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۳۸۸ھﺠﺮی و ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﯿﻤﻨﯽ
 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح ص .۱۸
 -٢در اﯾﻦ اواﺧﺮ در ﻗﺎھﺮه ﻧﺎﻣﻪ اﺑﯽ داوود ﺑﻪ اھﻞ ﻣﮑﻪ و ﻏﯿﺮ آن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﯿﻮة ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺨﻦ وﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪن اﺣﺎدﯾﺚ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل در آن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮادر
ﮔﺮاﻣﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻔﯽ اﻟﺼﺒﺎغ آن رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﮫﺎرم  ۱۴۱۷ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺗﺤﻘﯿﻖ
آن زﯾﺎدهھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد.

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ

٥٣٩

اﻟﺸﺎﻓﻌﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۵۲ھﺠﺮی و ﺷﮫﺎب اﻟﺪﯾﻦ رﻣﻠﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۸۴۴و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺬری
ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۶۵۶آن را اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۵۱آن ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺷﺮف اﻟﺤﻖ ﻋﻈﯿﻢ آﺑﺎدی آن را ﺷﺮح ﻧﻤﻮده و اﺳﻤﺶ را ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و از ھﻢ ﻋﺼﺮان ﻣﺎ ھﻢ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﺳﺒﮑﯽ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۹اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی و ﺟﺎﻣﻊ او ۲۷۰-۲۰۹

او اﺑﻮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﺳﻮره اﻟﺴﻠﻤﯽ اﻟﺘﺮﻣﺬی وی در ﺳﺎل  ۲۰۹در ﺗﺮﻣﺬ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ اﺑﻦ ذﺑﯿﻊ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﯿﺴﯿﺮ اﻟﻮﺻﻮل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻻدت او در ﺳﺎل
 ۲۰۰ھﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺷﯿﻮخ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﺷﯿﻮخ
ﻗﺘﯿﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ وﮐﯿﻊ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری و
ﻏﯿﺮ آﻧﺎن اﺳﺖ وی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور دﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و از ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽھﺎ و ﻋﺮاﻗﯽھﺎ و
ﺣﺠﺎزیھﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺸﺖ وی ﺣﻔﻆ و اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺎ دﯾﻦ و
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ ﺛﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺛﻘﻪ
ﺑﻮدﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﺮد
و از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد وی در ﺗﺮﻣﺬ ﺳﺎل  ۲۷۹ﺑﻪ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ)  (١ﺗﺮﻣﺬی
ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻮاب ﻓﻘﮫﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺿﻌﯿﻒ و
ﺣﺴﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن درﺟﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ در ﺟﺎی ﺧﻮدش و ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن آن ،ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و در ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ ﻣﺬاھﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺎرهای از اﻣﺘﯿﺎزات آن ﮐﺘﺎب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮ
آن ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻋﻠﻞ)  (٢اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و در آن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﮫﻤﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۵۴۳و ﺟﻼل ﺳﯿﻮﻃﯽ و
اﺑﻦ رﺟﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۷۹۵و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺒﺎرک ﻓﻮری ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۱۳۵۳آن ﮐﺘﺎب را
ﺷﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرک ﻓﻮری اﺳﻢ ﺷﺮح ﺧﻮد را :ﺗﺤﻔﻪ اﻻﺣﻮذی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۱۰اﻣﺎم اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺳﻨﻦ او ۲۷۳ -۲۰۷

او اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۷ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ وی ﻃﻠﺐ
 -١ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺳﻤﺎء و اﻟﻠﻔﺎت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻮوی و ﻣﯿﺰان اﻻاﻋﺘﺪال ﺗﺄﻟﯿﻒ ذھﺒﯽ .۱۱۷/۳
 -٢ﻋﻠﻞ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ.و آن وﺻﻔﯽ اﺳﺖ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﺮرﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

٥٤٠

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺣﺪﯾﺚ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و در ﻃﻠﺐ آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از اﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﮏ و ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از وی ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در
ﻣﻮرد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وی در اﯾﻦﺷﺎن – ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ – ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ دارای ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻨﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ:
او ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﻦ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﻨﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ و ﺗﺒﺤﺮ و اﻃﻼع و
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدن وی از ﺳﻨﺖ در اﺻﻮل و ﻓﻮرع دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﻦ ﺑﺮ  ۳۲ﮐﺘﺎب و ۱۵۰۰
ﺑﺎب  ۴۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﻣﻞ)  (١ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ آنھﺎ ﺟﺰ ﻋﺪۀ ﮐﻤﯽ ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ وی در ﺳﺎل  ۲۷۳ﺑﻪ دﯾﺎر اﺑﺪی ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
درﺟﻪ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ را  ۵ﻋﺪد ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ
ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﯽ داوود ،ﺗﺮﻣﺬی ،وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ را ھﻢ
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او دارای ﻓﺎﺋﺪۀ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻓﻘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زد ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎھﺮ ﻣﻘﺪﺳﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ وﻓﺎت او در ﺳﺎل  ۵۰۷ھﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ را ﮐﺘﺎب داراﻟﻘﻄﻨﯽ ﻣﯽﻗﺮار دھﻨﺪ زﯾﺮا اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ را از ﻣﺮداﻧﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺬب و دزدی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻮﻃﺎ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ او ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ و رﺗﺒﮥ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از رﺗﺒﮥ ﺳﻨﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،و اﺑﻮ
داوود ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﺷﺮح اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ :ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از
ﻣﺮداﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﮐﺬب و دزدی اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻮدهاﻧﺪ .و ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﺰ از ﺟﮫﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﮐﺎﺗﺐ
ﻣﺎﻟﮏ و ﻋﻼء ﺑﻦ زﯾﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻦ ﺿﺤﺎک و ﻏﯿﺮ آﻧﺎن و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ را ﺷﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ دﻣﯿﺮی ﻣﺘﻮﻓﺎی  ۸۰۸ھﺠﺮی و
ﺳﯿﻮﻃﯽ ھﻢ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺳﻢ آن را )ﻣﺼﺎح اﻟﺰﺟﺎﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﯾﺎری
ﻧﻤﻮد ﭘﺲ ھﻤﮥ ﺳﭙﺎسھﺎ و ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ در اول و در آﺧﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اوﺳﺖ و از ﺧﺪا ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ
 -١اﻟﺒﺪاﯾﻪ و اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ .۵۲/۱۱

در ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ
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ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎران او درود و ﺳﻼم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﮥ ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻠﺤﻘﺎت
اﯾﻦ رﺧﻨﻪ را ﮐﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻧﻪ… ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا

ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ
ً
 -۱اﯾﻦ رﺧﻨﻪ را ﮐﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم را از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻋﻼم آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
صرا ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮده ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﺪ.
ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ روﺷﻨﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺿﻮح ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و در آنھﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﺪف ﻧﮫﺎﯾﯽ آنھﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن اﺳﻼم ﯾﺎ زﺷﺖ ﻧﻤﻮدن ﭼﮫﺮۀ او و ﯾﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﮫﺎ از ﺟﮫﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
دﻗﺖ ﻓﺮاوان وﻧﯿﺮﻧﮓ ﺳﺘﺮگ و ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و در
ﺑﺮاﺑﺮ آن ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﮔﺎھﯽ ھﻢ از روی اﺗﻔﺎق دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم دﯾﻦ
ﺧﺪا ﻧﺒﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻔﻆ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی و ﻣﺤﻮ آﺛﺎر آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد و از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی
دﺷﻤﻨﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ در ھﺮ ﻋﺼﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺼﻮص آن
َ
ﻋﺼﺮ ﻇﺎھﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﺮ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﻮی ھﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ راه ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ و اﺧﻼق
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ارزشھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻧﺪ .و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﮫﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪن و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آﻧﺎن راه ﺟﻨﮓ و ﻣﺒﺎرزه ھﻤﮕﺎﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﺮ
ﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از راه ﺟﻨﮓ اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ راه ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎزاﻧﻪای را
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮدھﺎی ﻏﺎﻓﻼن و اﺑﻠﮫﺎن را ﺑﺨﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم در داﺧﻞ و درون ﻣﺤﺪودهھﺎی آن ،ﺳﺮو ﮐﻠﮥ

ﻣﻠﺤﻘﺎت
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ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﺗﺎزهای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﻋﻘﯿﺪۀ ﺳﺎزﮔﺎر و ﺗﺎﺑﻨﺎک و آزاد اﻧﺪﯾﺶ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪی ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم در
ﺗﻤﯿﺰﻧﺪ و اھﺪاف اوﻟﯿﻪای را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺼﻮل آنھﺎ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﺎﺑﻮدی
ھﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﮏ ﭘﺮاﮐﻨﯽ در ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻪ ﺻﺪق و ﺻﺤﺖ آن ﯾﻘﯿﻦ دارﻧﺪ.
و ﮐﺎخ ﺑﺰرگ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺎﺧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪھﻢ آن دﺳﺖ ﻧﻤﯿﯿﺎﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺑﺎرزی ﺑﺮای ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎی دور و ﻋﺼﺮ ﺣﺎ ﺿﺮ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪوﻧﻪ
ﺷﮏ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﮥ ﺳﻨﺖ ﺳﺘﯿﺰی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺮدھﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﺮوھﺎی اﺳﻼ ﻣﯽرا ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺖ را در ﻧﮫﺎد آﻧﺎن ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﺼﺮ
ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻘﻮل ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ھﺪف ﻗﺮارداده اﺳﺖ ودر درونھﺎﯾﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﺗﻮ ﻃﺌﻪ اﺳﺖ ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
زﯾﺮا ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﮫﻮدی ﻻھﻮﺗﯿﺎن)  (١ﻣﺘﻌﺼﺐ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ
َ
ﺗﻮﻃﺌﮥ ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن ﺷﺪﯾﺪا اﺻﺮار ﻣﯽورزﻧﺪ .وﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ در
َ
داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺑﻪ ھﯿﭻ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی داﻧﺸﮕﺎھﯿﺶ ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﻮدن دروﻏﺒﺎﻓﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ وراوﯾﺎن آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺧﻮد را ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدم ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﮥ
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ آﻣﺪ از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ وی را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺶ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن رﺷﺘﻪ اﺻﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه ﺑﺎﺷﺪ و از او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺟﻮاﻧﺐ
آﻧﭽﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دروغھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ

 -١ﻻھﻮﺗﯽ = ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻻھﻮت = ﻋﻠﻢ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

داده ﺷﺪه و اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر .و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺟﮫﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ درﺷﮫﺮ
ﻻھﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ در آن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی روﺳﯿﻪ و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺪهای از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ اﻧﻌﻘﺎد اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش ﺧﺎور ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻋﺪۀ زﯾﺎدی از
ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﮑﺮی ﺧﻮدﺷﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻣﺘﻌﺼﺒﺘﺮﯾﻦ و ﻧﺎداﻧﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﮐﻨﺪی
ﺳﻤﯿﺚ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در ﺧﻼل ﺑﺤﺚ ،ﺟﮫﻞ و ﺗﻌﺼﺐ ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاف ﻗﺮار داد:
و ﺷﺎﯾﺪ او ﯾﮏ ﯾﮫﻮدی ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﺟﺮای آن
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﮋوھﺶ ﺳﻨﺖ و وﺣﯽ ﻧﺒﻮی و ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل در
آوردن ﺳﻨﺖ و وﺣﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺒﻖ ﮔﻤﺎن آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺠﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن ﻣﺼﺪرﯾﺖ وﺣﯽ ﺑﺮای اﺳﻼم را
اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .و اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻓﮑﺎر اﺻﻼﺣﮕﺮاﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ص آن را از ﺧﻮدﺷﺎن داده اﺳﺖ .و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺮوھﯽ از روﺷﻦ
ﻓﮑﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮی ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺖ از ﻣﺼﺪرﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻊ
را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺮﯾﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ – ﺑﻪ
اﺻﻄﻼح – روﺷﻦ ﻓﮑﺮان از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﮐﻨﺪی ﺳﻤﯿﺚ ﺑﻮدﻧﺪ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻮب ﺧﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﺶ را وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﯿﺬ آن را ﺑﺮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ واﺟﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد آن ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدن آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﺳﻼم ﺣﮑﻢ
ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ووﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای درآﻣﺪ ﻓﻮری اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .وﻟﯽ ھﻤﮥ اﻋﻀﺎی آن از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪی ﺳﻤﯿﺚ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﻋﺎﻟﻢ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در آن اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از
ﺟﺎھﻼن ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﮐﺘﺎﺑﯽ را در ﺳﻨﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﮥ ﺳﻨﺖ در
دلھﺎی ﻏﺎﻓﻼن اﯾﺠﺎد ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﯿﻨﻪی زﺷﺖ و ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻠﺤﻘﺎت
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راوﯾﺎن ﺻﺤﺎﺑﯽ آن ،ﯾﻌﻨﯽ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ،ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﻓﻮری آن
ﮐﺘﺎب را ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺪۀ زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ در اروﭘﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻤﺎﻧﺎ ھﺮ اﻧﺴﺎن ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﻨﺼﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ،ﺣﻠﻘﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ اﺟﺰای ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ راوﯾﺎن و ﻣﺤﺪﺛﺎن آن ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﻌﻀﯽ ار اﻓﺮاد
ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه رأی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ در اﯾﻦ روزھﺎی
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی وﯾﮋھﺎی ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از رواﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮح اﯾﻦ
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرﮔﻮار وﺿﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬت ﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ در ﮐﺘﺎب اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه
ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زده اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺪاری دﺷﻤﻨﺎن
اﺳﻼم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم دﻻﻟﺖ دارد و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻤﺮدن و ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﺧﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻼﻓﺖ روی
داده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﯿﺰھﺎ در ھﺮ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ و در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ار ﻣﻠﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻼفھﺎ در ﺧﻼل
زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻃﻮل ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﻘﺪر ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ رﯾﺸﮥ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
از ﯾﮫﻮدی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎز ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺎء ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ رھﺒﺮان ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻓﺎرﺳﯽ
زﺑﺎن ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﻠﺖھﺎﯾﺸﺎن را از ﺣﮑﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻋﻘﯿﺪۀ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن،
رھﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ﺧﺮدھﺎ و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪۀ ﻧﻮر ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ
ﮔﺸﻮده ﺑﻮد ،آن ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺑﻦ ﺳﺒﺄ را از دﺳﺖ او ﻗﺎﭘﯿﺪﻧﺪ و از اﯾﻦ ﯾﮫﻮدی ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎز اﻟﮕﻮ
ﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﻮنھﺎی ارﺗﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﮫﺪم ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آوران آزادی ھﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪای ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
آوازۀ ﻧﯿﮏ و ﭼﮫﺮۀ او را ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪن اﺧﺒﺎر دروﻏﯿﻦ و ﻧﺴﺒﺖ دادن آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ زﺑﺪۀ ﺑﺸﺮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ زﺷﺖ و ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﻔﺮض ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺳﺮاﺳﺮ دروغ و ﻧﺎروا اﯾﻨﮑﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺣﻨﯿﻒ و ﺗﻤﺪن
آن ھﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ زﯾﺮا ﺣﺎﻣﻼن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻟﺸﮑﺮھﺎی آن ﮐﺴﺎﻧﯽ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻔﺮض ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎی ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮥ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ دارای ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارزش
و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ واﺿﺤﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻨﮥ اﯾﻦ
ﮐﻮردﻻن ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد ھﻤﮥ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻢ و رھﺒﺮی
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮥ آن را ﻣﻮرد ﻃﻌﻦ و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﻌﻨﻪھﺎی دد ﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺮاق را از ﺣﮑﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﯾﺮان ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ و
ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮥ ﺳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪھﺎی آزادی ﺑﺨﺶ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ادارۀ آنھﺎ
را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم را در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ھﻤﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮردﻻن در ھﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﯿﺮی را ﺑﺮای
آن ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﺪرﺳﺘﯽ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و
از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﯿﺮوی آﻧﺎن اﺛﺮ ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﮔﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺨﻠﺺ از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ درسھﺎی
دردﻧﺎک را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﺗﻠﺦ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪۀ
ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻗﻠﻢ را ﻧﮕﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را از داﻣﻦ ﺟﮫﺎﻟﺖ و ﻋﻘﺐ
اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪھﺎی داﻧﺶ و ﺗﻮان و ﺗﻤﺪن در آوردﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻮ آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻨﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دادﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و داﺳﺘﺎنھﺎﯾﺸﺎن را در ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎی دور ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آن ھﻢ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ و آب و ﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﺗﺶ ﮐﯿﻨﻪھﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻓﺮوزد و ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ
اﻧﺪازی در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اھﺪاف ﺧﺒﯿﺚ آنھﺎ را ،ﮐﻪ از
اﺗﺤﺎد ﻣﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﯿﺮ و ھﻤﮑﺎری در ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﺎری را از
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد و اﮔﺮ از اﯾﻦ آﺗﺶ اﻓﺮوزان ﮐﻪ آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﺷﻌﻠﻪ
ورﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﯿﮫﻮده ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻼشھﺎ ﮐﻪ اﻣﺖ
ﻣﺎ را از ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻨﺎی ﻣﺠﺪ و ﺷﺮف ،و آزاد ﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن از ﭼﻨﮑﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎر و
آﺛﺎر ﻣﺨﺮب آن ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ رﺳﺎﻟﺖ و وﻇﯿﻔﮥ اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﮐﮫﻦ را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺎ را ذﻟﯿﻞ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﮕﺬارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی
ﻣﻠﯽ ﻣﺎ را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و از اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﺖھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،در راه
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻪ ھﺪﻓﯽ اﺳﺖ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﻮاب دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ از ﺣﻘﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﻏﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ در ھﻤﮥ ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﻠﺤﻘﺎت
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ﻣﺮدﻣﺎن دﻧﯿﺎ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ
در ﻣﯿﺎن اﺟﺪاد آنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و در ﭘﻨﺎه
او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت آنھﺎ را وارد ﻋﺮﺻﮥ ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﮑﻢ واﻗﻌﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ را در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را از ھﻢ
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﻣﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﻮد ﻏﯿﺮت ورزی ﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن آن را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و از ﺧﻄﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ھﺮ ﺳﻮ او را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ھﻮﺷﯿﺎری آﻧﺎن در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ را ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ،ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎ از ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ و ھﻤﮕﺎﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ آرزوھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ آرزوھﺎی ﻧﻔﺴﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻤﺎن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ؟ آنھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ھﺮ ﻋﺼﺮی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻋﺼﺮ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎی
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮر وﺿﻮح از آن ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دردﻧﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪﯾﺪهای
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺪاری دﺷﻤﻨﺎن و ﺧﻮ ﮐﺮدن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﮫﺪام و
ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم و ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻣﻦ آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد و زﺣﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻓﻊ ﺧﻄﺮ و ﯾﺎ
ﺗﻘﻠﯿﻞ آن ﻣﺘﻮﺟﻪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد آﻧﺎن را از ﭘﺎی در ﻣﯽآوردﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﭘﺎﮐﯽ
اﺳﻼم و ﭘﻠﯿﺪی دﺷﻤﻨﺎن اوﺳﺖ ﯾﺎ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺼﺮھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﮐﺸﻒ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﺟﺮاﺋﻢ و ﺧﯿﺎﻧﺖ
دﺳﺖ رﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻨﺴﺖ از ھﻤﮥ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ آﯾﺎ
وﻗﺘﯽ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺆﺳﺴﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ و
اھﺪاف ووﺳﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آنھﺎ راﭘﯿﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻣﻔﺎﺳﺪﺷﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ھﻢ اﮐﻨﻮن در ھﺮ دوﻟﺘﯽ از دوﻟﺖھﺎی ﻣﺎ ادارهھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ را و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ و ﻣﻠﺖھﺎﯾﺸﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را
ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺬر ﻣﺎ را در آن ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻮه ھﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ
اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از دوﻟﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ دھﻢ ﺑﻮدﺟﮥ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و رﺳﻮا ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮف
را در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺷﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺗﺨﻢ ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ را ﺑﻪ ﺑﺪﻓﺮﺟﺎﻣﯽ و
ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﯿﻢ – ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﯿﺰهھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ –
ﺗﺎ از ﻧﻮ ﺑﺮ ﮐﻠﻤﻪای ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﮥ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺘﺶ ﺑﺎور دارﻧﺪ و ھﻤﮥ آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮھﺎﯾﯽ را از آﻧﺎن دور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دور آﻧﺎن را از
ھﺮ ﺳﻮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺪق و اﺧﻼص ھﻤﮑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ھﻤﮑﺎرﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آرزوھﺎی ﻧﻔﺲ ﺑﻪ دلھﺎی آﻧﺎن راھﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎ راه ﻧﻔﻮذی را در ﺧﺮدھﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ
ص را اﻟﮕﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ و ھﺪفﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺑﺎورھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ
و درد ورﻧﺞھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ و رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﺪاﯾﺖ و ﻧﻮر او را در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺷﻮب و ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮕﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ
و دﯾﻦ ھﻤﻪاش ﺑﺮای ﺧﺪا ﺣﺎﻟﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺎش.
 -۲ﻧﻪ ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا
ً
ﺣﺘﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮدم را »اﻟﺴﻨﺔ وﻣﮑﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ« ﺑﺮای ﭼﺎپ
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدم از وﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﻨﺎم »ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮ رﯾﻪ«
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد در آن ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺖ را از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﯿﺪه و در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در آن ھﻨﮕﺎم
ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب او ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﻣﺮا ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا اﺑﻮر ﯾﻪ از
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻧﺼﻮص در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﯾﻎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و از ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ در ﺑﺎﺗﻼق ﺟﮫﻞ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وی ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ
ﻣﻮھﻨﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﮐﻮﭼﮏ آنھﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺲ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و )رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ( را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و
دﺷﻨﺎم ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﻗﺮار دا ده اﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﻗﻠﺐ ﺧﺒﯿﺚ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ در
ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻧﻘﻞ آن ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدۀ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻋﺪۀ آﻧﺎن ﺑﻪ ھﺸﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﮐﻮھﯽ از ﻋﻠﻢ و ﻓﮫﻢ و

ﻣﻠﺤﻘﺎت
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ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ ،از ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ و آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه و از ﺧﻮاﻧﺪن
آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای
اﻧﮫﺪام وﺟﻮد ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی در ﺗﻼﺷﻨﺪ ،ھﻤﻔﮑﺮ و ھﻤﺪﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ﺻﺤﺎﺑﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا را در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ زﺷﺖ و ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ آن ھﻢ
اﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ھﺪاﯾﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اوﻗﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ و
ﺧﻮنھﺎ و ﻣﺎلھﺎﯾﺸﺎن را در راه ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ و ھﺪاﯾﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﺎدان ﻣﻐﺮور دروغ ﭘﯿﺸﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن ﻻھﻮﺗﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ در
ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﮐﻢ ﺧﯿﺎﻟﯽ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ داﻣﻦ او ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ او ﺑﯽادب و ﺑﺪ زﺑﺎن
اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﮫﺮت ﺑﺮﺳﺪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ
در ﺑﺌﺮ زﻣﺰم ﺷﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و
ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ – ﺑﺮای او ﺷﮫﺮت
ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﮐﻼم ﻣﺮدم ﺳﭙﺲ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮا وادار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎرۀ
ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻌﺮض آن ﺷﻮم و او وﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻢ ﮐﻪ در آن اﺷﺎرۀ
ﮔﺬرا ﺟﮫﻞ او و اﻓﺘﺮاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﻮص و اﻗﻮال آنھﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪهام ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارزش ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻤﻠﻮ از اﮐﺎذﯾﺐ و دروﻏﺒﺎﻓﯽ اﺳﺖ و از ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪن ﻏﺮور وی در ﮔﻤﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎب او در ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﻮد ،ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﮥ او آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠﻢ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺠﺘﮫﺪ و ﻓﻘﮫﺎ و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻇﺮف اﯾﻦ ھﺰار ﺳﺎل
ذﮐﺎوﺗﯽ ﺑﻪ آنھﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﮐﺎوﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ازل ﺑﺮای اﺑﻮرﯾﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮف اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺮۀ ﺗﺎرﯾﺦ را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
و آﻣﻮزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﺮاﭘﺎ واژﮔﻮن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺮﭼﻤﺪاران ﻓﺮھﻨﮓ
ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮ ﮔﺮای اﺻﻼح ﻃﻠﺐ اﺳﻼﻣﯽ در آﺧﺮ زﻣﺎن
ﻧﺼﯿﺐ او ﮔﺮدد در ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﻣﯿﻼدی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در ﻗﺎھﺮه ﺑﻮدم
ﮐﺘﺎﺑﻢ ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و ا ﺑﻮ رﯾﻪ ﺑﺎ دﯾﺪ آن ﺷﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد -و اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

در ﭼﻨﮕﺎل ﺷﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ – ﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﺟﮫﻞ ﺧﻮد ﭘﯽ
ﺑﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﻄﺎ و ﺻﻮاب و ﻋﻠﻢ وﺟﮫﻞ ﺑﺮای وی ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای وی
اھﻤﯿﺖ دارد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﺧﺪﻣﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم و دﺷﻤﻨﺎن
ﺳﻨﺖ ﺑﻄﺮز وﯾﮋهای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﮫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎره وﺟﻮد اﺳﻼم را ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وزارت
ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد در ردﯾﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺘﺎب
ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﺑﺮای وی ﭼﺎپ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺮای ﮐﺘﺎب او داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن وزارت ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در رد آن ﻧﻮﺷﺘﻪام ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺪم
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻪ وی اﺑﻼغ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ھﻤﮥ آﺑﺮورﯾﺰیھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد )ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ از ﻗﺒﻞ آﺑﺮوﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( – ﺗﻤﺎم
ﺗﻼشھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻋﻠﻤﯽ وی از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﻪ و
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ورم ﮐﺮده را ﭼﺎق و ﻓﺮﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه
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أ ِ�م بِما �نوا ي�ذِبون] ﴾١٠اﻟﺒﻘﺮة 10 - .[۱۰-۹ :اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺪا و ﮐﺴﺎﻧﯽ را

ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻤﯽﻓﺮﯾﺒﻨﺪ وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﻨﺪ در دلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﻤﺎری :ﺣﺴﻮدی و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ً
ﺑﺎ ﯾﺎری دادن و ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪن ﺣﻘﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ
در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و اﻧﮑﺎرﺷﺎن در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ھﻤﮥ ﮐﯿﻨﻪاش را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ھﻤﮥ آنھﺎ را ﺟﺪﯾﺪا در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن دﺷﻨﺎم و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه س را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ
ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ او را ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ و دﻻﯾﻞ او را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ
و ﺗﻤﺎم دروغ و ﻟﻐﺰش و اﻓﺘﺮا ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻋﻠﻤﺎی او را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺧﻮد
اﺻﺮار ورزﯾﺪه اﺳﺖ و رد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ اﺑﯽ رﯾﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش در ﭼﺎپ دوم
ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ وﻣﮑﺎﻧﺘﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ« ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻠﺤﻘﺎت
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زودیھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ آرزوﯾﻢ ﺑﺮﺳﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ اﻧﺪازهای ﺻﺤﺖ وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎﺑﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎپ
اول ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻧﺎﭼﺎرم در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب دوم اﺑﯽ رﯾﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ »اﺑﻮ رﯾﻪ« در
ﮐﺘﺎب اول و دوم ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ و ﻋﻠﻤﺎی آن ﺣﻤﻼت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮده و ﻣﺪارک
ﻋﻠﻤﯽ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﺧﻮد ﻗﺮار داده و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺣﺸﻮﯾﺖ)  (١و ﺟﻤﻮد ﻓﮑﺮی و
ﮔﻨﺪﯾﺪن اﻓﮑﺎر ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻢ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﮕﺎه اول از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻟﺒﺎس ﻋﻠﻤﺎی اﻻزھﺮ آراﺳﺘﻪ و ﻟﻘﺐ ﺷﯿﺦ را ﺑﻪ ﺧﻮد داده اﺳﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ
ﻏﺮاﺑﺖ آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ از ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﺧﻮدش و
آ ﮔﺎھﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ او آن ﻣﻄﻠﺐ را داﻧﺴﺘﻪام – ﮐﻪ او در اول ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﺎ اﻻزھﺮا در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ دﯾﭙﻠﻢ اﻻزھﺮ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪرک ﻗﺒﻮﻟﯽ آﻧﺠﺎ را
ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻪ در
ﺷﮫﺮ ﺧﻮدش ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﮐﺎر وی ﺗﺼﺤﯿﺢ
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﭼﺎﭘﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر دوام ﯾﺎﻓﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻓﺘﺮ
دار ﺳﺎده در ﺷﮫﺮداری آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ....وی ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻻزھﺮ را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻻزھﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮐﻮدﮐﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ،ﮐﻨﺎر راه را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺎرﻟﺘﺎن از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻻزھﺮ
ﺑﮫﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ وواﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
آن از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺎن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺎرﺷﺎن را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﻢ وزﻧﯽ
ﺧﺮدھﺎی آﻧﺎن ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآورد اﯾﻨﺴﺖ اﺑﻮرﯾﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اھﻞ ﺷﮫﺮش از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮدان ﻓﮑﺮ
و ادب در ﻣﻮرد او ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ وی ﺣﺘﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ و ﻧﺰد ھﯿﭻ اﺳﺘﺎدی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و از ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻋﻠﻢ را اﺧﺬ ﻧﻨﻤﻮده
اﺳﺖ او روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎوی ﻋﻠﻢ را از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و آﻧﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﯽ رﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻟﻘﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻗﻮال و آراﯾﺶ ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
از ﮐﯿﻨﮥ اﺑﯽ رﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﺳﺒﺐ ﺟﮫﻞ ﺧﺠﺎﻟﺖ آور وی ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﻧﺼﻮص و ﺳﺮ ﮔﺴﺘﺎﺧﯿﺶ

 -١ﺣﺸﻮﯾﻪ= ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

٥٥٢

ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

را ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﺧﻮاھﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﮐﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻋﺬاب دردﻧﺎک و ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای دروﻏﮕﻮﯾﺎن آﻣﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺟﺮأﺗﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﻤﯽدھﺪ ﺳﭙﺲ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎم ﻧﺴﺒﺖ داده و از اھﻞ آﻧﺠﺎﯾﻢ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده.و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻮم
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺎﻣﯽھﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ و آن ﺣﻤﺎﻗﺖ او را )دﮐﺘﺮ ﺳﺒﺎﻋﯽ( را
وادار ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﯽارزﺷﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ او وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ھﺸﺪار دھﻢ ﻣﺮدی ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﯿﻨﻪ
ﺗﻮزاﻧﻪ در دل وی ﺗﻤﮑﻦ ﺟﺎھﻼﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﮫﻦ ﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪ وﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻣﺼﺮی و ﻣﺮا ﺷﺎﻣﯽ ﺑﻨﺎﻣﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮدﻣﺎن
ﺷﮫﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و از ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺼﺮیھﺎ از ﺷﺎﻣﯽھﺎ و ﺷﺎﻣﯽھﺎ از ﻣﺼﺮیھﺎ و ﻣﺼﺮیھﺎ و ﺷﺎﻣﯽھﺎ از ﻋﺮاﻗﯽھﺎ
و ھﻤﮥ اﯾﻦھﺎ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎی اﺳﻼم اﺧﺬ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد
ﻣﺘﻌﺮض آن ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﯽھﺎ را – ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻮرﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وارد در اﺻﻄﻼح
ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮیھﺎ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ دﻟﯿﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺿﻌﻒ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد و ﮐﯿﻨﻪ اوﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻧﻮ آﺛﺎر ﻓﺘﻨﻪھﺎی
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺻﺪر اﺳﻼم را ﮐﻪ از ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ادب ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ادب ﻣﺎﻻ ﻣﺎل از اﻣﺜﺎل و ﻧﻮادری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﻗﺖ اھﻞ
ﺷﺎم و ﻋﺮاق ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ)  (١و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻣﺮ را اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺒﯽ ﺷﺎﻋﺮ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در ﻗﺼﯿﺪۀ ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮد اھﻞ ﻣﺼﺮ را ھﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻗﺮنھﺎی ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اھﻞ ھﺮ ﺷﮫﺮی ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد را از
ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ھﺠﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﯿﻨﻪ
او ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازهای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪزﺑﺎﻧﯽ وی ﭼﻘﺪر ﻓﺮاوان اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوھﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﮫﺠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد ﺧﻮد دارد ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ او ﮐﺸﺘﮥ ﻧﺎم و
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎی آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﯿﻪ ھﻢ ﺟﻨﺠﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﻠﺤﻘﺎت
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ﺷﮫﺮت اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﮔﻨﺎه و ﺑﺪﮐﺎری ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا او ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اوﻟﺶ
ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺟﺰ ﮐﺘﺎب ﻃﻪ ﺣﺴﯿﻦ ھﯿﭻ ﮐﺘﺎب ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ
را ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در رد ﮐﺘﺎب وی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﻣﺠﻼﺗﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ وی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﻮ رﯾﻪ :ﺟﺎھﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﺑﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﺷﮫﺮت ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺑﺪﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ھﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اھﻞ ﺧﯿﺮ
ﺷﮫﺮت ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯿﺨﻮرم ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم از ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ و راﻧﺪه ﺷﺪه ﮔﺎن
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ھﻤﮥ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻣﺮدم واﻗﻊ ﺷﻮد و ﻃﻠﺐ ﺷﮫﺮت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﮫﺮت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﺘﺎب اول او اﮐﺜﺮ
ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺎرشھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎھﺮه ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ،
و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ در دﺳﺘﺮس ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
اﺳﻼم و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و اﺻﺤﺎب او ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی دارﻧﺪ و در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن
ﺑﻪ اﺑﺎﻃﯿﻞ و اﮐﺎذﯾﺐ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺘﺎب دوﻣﺶ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه ﮔﯽ ﺑﭽﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در ﺑﺎزارھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮥ
آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن .ﭘﺲ اﺑﻮرﯾﻪ ﮔﻮراﯾﺶ ﺑﺎد اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی او ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺒﺮ و اﺣﺴﺎس
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪی ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮫﺮت اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او در
ﮐﺘﺎب اوﻟﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ وی از ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﺰ رﺿﺎی ﺧﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ او
ھﺪف دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﺎد ﺳﻮﮔﻨﺪ و ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب اول او را
ارادت و ﻣﺤﺒﺖ ﺷﮫﺮت ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺒﻼ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ارادﺗﯽ را در دل ﭘﻨﮫﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺧﻼف آن را اﻇﮫﺎر ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ھﺮ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮫﺮﺗﺶ ﺣﺴﺎدت
ﻧﻤﯽورزﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ از روی دﻟﺴﻮزی اﺣﺴﺎس درد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ او اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺑﺎور
ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی از ﺗﺼﻮر آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﻧﺪارد و
ﻓﺎﻗﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن آن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮﺑﺘﺮﯾﻦ
وﮐﯿﻞ اﺳﺖ و و اﻣﺮ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
دوﻣﺶ آن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﯿﻨﮥ او ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﻗﺎھﺮه در ﺳﺎل  ۱۹۶۱در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﺪهام ﮐﻪ وی آن را ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻟﻘﺐ داده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ او ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻢ
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽھﺎی او را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در روزﻧﺎﻣﮥ »اﻻھﺮام« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدم .و در
ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی اﯾﻨﺴﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﻮ رﯾﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎریھﺎی و
ﻣﻼﻗﺎﺗﮫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر وی از ﻣﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ درﺑﺎرۀ او
ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ از ﻧﻈﺮی ﮐﻪ درﺑﺎرۀ او دارم ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺟﺮح ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و راوﯾﺎن آن و
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد ﭼﺸﻤﺎن دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم را روﺷﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺪام ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮد اﺻﺮار
ﻣﯽورزد و زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺎ دﺷﻨﺎم ﮐﻮﺑﻨﺪه و زﻧﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺻﺤﺎﺑﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا ص دراز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻣﯽﺟﻨﮕﯽ و از ھﺪاﯾﺖ دور ﺷﺪهای و
ﮐﻠﻨﮓ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪای ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺛﺎﺑﺖ را
ﻣﻨﮫﺪم ﮐﻨﯽ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎرت دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪای زﯾﺮا ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮ دﺷﻤﻦ
ﺣﻖ .و دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺧﺪا ﺷﺪهای زﯾﺮا او ﭘﯿﺎم آور ھﺪاﯾﺖ و ﺗﻮ دﺷﻤﻦ ھﺪاﯾﺘﯽ و ﺗﻮ
ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﮔﺸﺘﻪای و ﺧﺪاوﻧﺪ از دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی آﻧﺎن ﻓﺮﻣﺎن ھﻮﺷﯿﺎری و ﺑﯿﺪاری ﻣﯽدھﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ
ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﮑﻮت
ﻧﺨﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﻤﺮاھﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آرزوھﺎ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدن دروغ
و ﺗﺒﮫﮑﺎری ﺗﻮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻨﺖ را رﺳﻮا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﻮ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ را ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪھﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و در ﮐﻤﺎل رﺳﻮاﯾﯽ در زﻧﺠﯿﺮھﺎﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺖ و دﯾﻦ آن اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهای ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ آنھﺎ
ﺷﺪهای و ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ ﻋﻨﺎد ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯽ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯿﻢ اﻓﺰود و ﺛﺒﺎت ﺑﺮ ﺣﻖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و دﻓﺎع از آن را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﺮای ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽھﺎی ﺷﻤﺎ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻋﮫﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﮫﺪ وﻋﺪ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻤﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﺧﻮد ھﺮﮔﺰ ﻣﺎ را اﻓﺮاﻃﮕﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ
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ﻣﻠﺤﻘﺎت
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َ ۡ َ
ت� ُت ُمون ُهۥ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان .[۱۸۷ :و ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎوری ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ :آﻧﮕﺎه را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺆﮐﺪ
از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ و
آن را ﮐﺘﻤﺎن و ﭘﻨﮫﺎن ﻧﺴﺎزﯾﺪ( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﺮر
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ)  (١و ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺶ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎرۀ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ اﺑﯽ رﯾﻪ را
ﺑﻪ آﻏﻮش ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه و از وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و آن را ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻣﺮا ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﻨﮥ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن را ﺑﻪ اﺑﯽ رﯾﻪ زدهام ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻌﻨﻪای ﺑﻪ او زدم و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد او را ﻋﺎﻟﻢ ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺮد و
ﻏﺒﺎری ﺑﻪ داﻣﻦ او ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻋﺬر ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ زﯾﺮا او ﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻪای
دارد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرۀ ﻧﮫﻢ ﺳﺎل اول ﻣﺤﻠﻪ »ﺣﻀﺎرة اﻻﺳﻼم« از آن ﻗﺼﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام در
آن ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺠﺎرت ﮐﺮده اﺳﺖ :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﮐﺎر اﻣﺜﺎل وی ھﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﻦ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮدم »اﻟﺴﻨﺔ« از ﮐﺘﺎب ﭘﺪرش
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام و ﺑﺤﺚ او در
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و او را ﺑﺎ ﻣﮋدۀ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص از اھﻞ آﺗﺶ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از رﺳﻮل ﺧﺪاص
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺴﯿﻦ و ﺑﺮادرش و در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮای آﻧﺎن و دﻋﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮص ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﺑﺮادرش را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و رواﯾﺖ ﮐﺮده ،ﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ زﯾﺮا ﮐﺘﺎب وی ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﻤﺎد اﺑﻮ رﯾﻪ در دروغھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در دﺷﻨﺎمھﺎ
و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽھﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ
در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪام اﺑﻮرﯾﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ از ﺷﯿﻌﻪ اﻇﮫﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺘﻪام ﮐﻪ
 -١اﺻﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺺ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه از اھﻞ ﺷﺎم ھﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﺨﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﺪران  ۵۴/۱ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب زاداﻟﻤﺴﻠﻢ  ۱۹۳/۵ﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺑﺨﺎری از ﻗﻮل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ
ﺟﺒﻞس ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺷﺎم و دﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﺑﻌﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺒﺎﻧﯽ ص  ۸ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

اﺑﻮرﯾﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﮔﻤﺎن دارد .وﻟﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ اﺑﻮرﯾﻪ ﺑﺎب ﺟﺪل
را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﻮد و ﻏﻮﻏﺎی ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را در ﺟﮫﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮذه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ص را ﺣﻔﻆ ،و آن را
ﺑﺎ ﺻﺪق و اﻣﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ دﺷﻨﺎمھﺎی دﻟﺨﺮاش
دردﻧﺎک در ﺣﻖ اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﺑﺮای آﻧﺎن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ واﺟﺒﺴﺖ ﺗﻼشھﺎی
ﻣﺨﻠﺼﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮد آوری ﻓﺮﻗﻪھﺎ ﮔﺮدد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن
اﺳﻼم و ﻋﻘﯿﺪه اﺳﻼﻣﯽ را از اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺳﺨﻦ آﻧﺎن را ھﻤﺎھﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺮھﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ از دﯾﻨﺸﺎن ﺑﻪ درﺻﺪی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺮوج ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻨﯽ از دﯾﻨﺸﺎن و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ در
ﻇﺎھﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺣﺪت ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،از ﻗﯿﺒﻞ ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﯿﮫﻮده ﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ در روزﻧﺎﻣﻪ
»ﺻﻮر« از ﺿﺮوره وﺣﺪت ﺻﻔﻮف ﻓﻌﺎﻻن اﺳﻼﻣﯽ و وﺟﻮب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراﯾﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ھﺪف ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪام و او ھﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺑﺮاز
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺑﯽ ھﺮﯾﺮه ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎر
دوم ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺎ ﻟﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ھﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮ و ﺛﻮاب را از ﺧﺪا ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
»اﻟﺴﻨﻪ« در ﻣﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪام و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ را
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ او ﭘﺪرش اﻣﺎم ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺠﺖ اﺳﻼﻣﺴﺖ ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭘﺪرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﺮزﻧﺪش »ﺧﻠﯿﻒ ﻣﺨﺰوم« ﻧﮫﺎﯾﺖ
اﻋﺠﺎب و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﮐﺮده اﺳﺖ آن ھﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ در آن اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺑﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﮋده ﺑﮫﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و از
ﺟﻤﻠﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص وﻓﺎت ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﺎل رﺿﺎﯾﺖ از آنھﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ از
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺪق و ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﮫﺠﻪ و وﻓﺎداری و اﺧﻼص ﺑﺮای ﺣﻖ و ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﯿﺮت ﺑﺮای
ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم آﻧﺎن را ﺑﺮھﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﻧﻮراﻧﯽﺗﺮﯾﻦ و
ﺟﺎوداﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺠﯿﺒﺘﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮھﺎی ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺪن و روﺷﻨﮕﺮی و آﺛﺎر و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺒﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺮ و ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﯽ و دروغ
ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺻﻔﺎت زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ،ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﺮای ﭘﺴﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻠﺤﻘﺎت
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ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ را در ﻗﻠﺐ ﭘﺪرش ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺒﻮب
ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﺑﺮده ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﻓﺮزﻧﺪم ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ را ﺑﻮﯾﮋه
آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﯾﺎﺳﺮ ﯾﺎ داﺳﺘﺎن اﺳﻼم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺮات ﮐﺮدم و
ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺎﺗﺒﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺠﺎب ﺗﺎ ﺣﺪی روی آن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪھﺎ ﺑﺎر آن ﮐﺘﺎب
را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدهام ﭘﺲ ﻣﻦ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدم و
ﻗﺮاﺋﺖ آن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺠﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ و ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﮐﺘﺎب او را ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در درﺟﮥ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻄﺮ از آن ﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪی از
ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺠﺎب ﺷﺪﯾﺪ را ﺑﺮوی ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ آن ھﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﻄﺮح ﻧﮕﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺠﺎب در
ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ رد وﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ ﺣﻖ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ را ﻣﻌﺬور ﺑﺪارﯾﻢ ﮐﻪ
اﮔﺮ »ﭘﺪرش« ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ رﺳﻮا ﻧﻤﻮدن
ﺟﮫﻞ اﺑﻮرﯾﻪ و ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪن ﮐﺬب او ﺑﺎز ھﻢ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻢ او را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از دو ﺣﺎل
ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ اول اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﺎھﻼن اﺳﺖ دوم اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﯿﻨﻪ آور را ﮐﻪ آﺷﮑﺎر اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﻗﻮم ﺧﻮد راﺿﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯿﺠﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را دﭼﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن آنھﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻼم
ﻗﺮآن ﻏﺒﻄﻪ ﺧﻮردﯾﻢ آﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ و
ﻋﻠﻢ ﻓﺮاوان اﺑﯽ رﯾﻪ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺪد اﺳﻼم در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ
)ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ( ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪر و ارزش ﻋﻠﻢ اﺑﯽ رﯾﻪ راه
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻓﻀﻞ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﮐﻪ ھﻤﮥ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرﺗﮫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ دوری از ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ﴿ :و َمن َ� ۡع ُش َعن ذ ِۡكر َّ
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يل و�حسبون ��هم
�قيِض �ۥ شي�ٰنا �هو �ۥ ق ِر�ن�� ٣٦هم �صدو�هم ع ِن ٱلسب ِ ِ
ُّ َ َ
م ۡهت ُدون] ﴾٣٧اﻟﺰﺧﺮف) .[۳۷-۳۶ :ھﺮﮐﺲ از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ و روﮔﺮدان ﺷﻮد ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﻣﺄﻣﻮر او

ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ھﻤﻮاره ھﻤﺪم وی ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه را از راه
ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ و )ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮔﻤﺮاھﯽ را در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﯽآراﯾﻨﺪ( ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﺸﺎن
ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ(.
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ﺳﻨﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
]ﺑﺎ ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻓﺮاوان ﭘﺮوردﮔﺎر[
ﭘﺎﯾﺎن

