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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 فهم و تبیین دین و ارزیابی آن ی مرجعیّتِ سنّت در زمینه اهل ی هنظریّ

حدیث اصحابی  ،ی پیامبر سنّت، نقد و بررسی، صحابه ، نظر اهلمرجع فهم دینها:  کلیدواژه

، و استحسان ابهام در فهم دین، ممنوعیّت نوشتن احادیث، قیاسکالنّجوم، احادیث جعلی و دروغ، 

   .سنّت ی اهل در جامعه فکریجمود و خمود بسته شدن باب اجتهاد، ، بزرگ سنّی چهار فقیه

امامت به دست ی گذشته با طرح بحث امامت آشنا شدیم و تصویری نسبتاً جامع از مبحث  جلسه

مطرح تسنّن را  دیدگاه اهلابتدا حوزه به حوزه مباحث امامت، ی  زمینهدر  ،جلسه. از این آوردیم

گوییم  ی شیعه را می هنظریّ ،ر همان حوزهبعد د یم؛کن نقد و بررسی میو را بیان  دالیل آنها کنیم و می

شویم که بحث مرجعیّت در فهم  دهیم. امروز وارد اوّلین حوزه می و دالیل شیعه را مورد بررسی قرار می

 دین است.

هایی که برای امام مطرح کردیم، این بود که امام مرجعی است که در  در بحث امامت یکی از نقش 

گویند و  چه میدر این عرصه سنّت خواهیم ببینیم اهل ت دارد. میفهم دین نظر او مالک است و حجّیّ

اخت ی شن که در زمینه را ی آن چیزی همه گویند پیامبراکرم سنّت میاهل دالیلشان چیست.

احادیث و سخنان و  کرد، در قالب آیات وحی، بود و برای آنها کفایت میالزم برای امّت اسالمی اسالم 

ای باقی نماند. لذا  ی ناگفته بنابراین هیچ نکته و ها قرار دادند در اختیار مسلمان ی خودشان سیره

وحیی دیگر  ماسال مبرغختم شد و بعد از پی مبراکرمغطور که خود وحی به وجود پیهمان

ختم شد؛  مبراکرمغی وحی هم به وجود پی فهم و بیان معصومانه ،شود، به همان ترتیب نازل نمی
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م باشد شخص دیگری ای باقی نماند که الز نکته بیان کردند و مبراکرمغپی ،الزم بودیعنی هرچه 

 در فهم دین است.سنّت در بحث مرجعیّت ی اهل را بیان کند. این ادّعا و عقیده بیاید و آن

 ،اهللکه بعد از رحلت رسولبود  مشکل مواجه کرد و آن اینیک را با  سنّتزودی اهل این ادّعا به

حدیث و و هیچ  هیچ آیهو  ؛نظرهایی در بین مردم ظهور کرد  فهم آیات وحی ابهامات و اختالف در

اینجا بود که مشکل پیش را برطرف کند.  اتدر دسترس نبود که آن ابهامهم  سخنی از پیامبر

عال مت مقصود خدای ردآیه وجود دا کهای متنوّعی که از ی یک از فهم که کداماینی  داوری درباره .آمد

بعد از که بودند به این سنّت قائل اهلدر حالی که  ؛نیاز به یک داور داشت ،و صحیح است

که وجود دارد؛ لذا در عین اینوجود ندیگر  ،باشدشخص معصومی که علم الهی داشته  پیامبراکرم

مرجعی قائل شوند.  ،طور نسبی یک مرجع معصوم و دارای علم الهی را منکر بودند، ناگزیر شدند ولو به

مثل علم  مبرغی پی علم صحابهکه بودند. گفتند درست است  مبرغی پی صحابه ،آن مرجع

با دیگران چون  در مقایسهعصمت هم ندارند؛ امّا  اهللمثل رسول الهی نیست و ،مبرغپی

تر  طور نسبی فهم درست اند، در نتیجه به را شنیده ایشانسخنان  ند وا هبود اینها در کنار پیغمبر

نظر صحابه مالک و  ،کند تری از دین دارند و لذا در اختالفاتی که در فهم وحی و دین ظهور می و کامل

 رجع داوری در فهم دین قرار دادند. مدر عین عدم معصومیّت، معیار است. یعنی صحابه را 

قابل تأمّل  ،تری از دین داشتند بودند، فهم عمیق این حرف که صحابه چون در کنار پیغمبر

در  ،که عنوان صحابه به کسی تعلّق بگیرد، کافی است شخص چند صباحی، چند روزیاست. برای این

در مکّه  هایی که پیغمبر لزندگی کرده باشد. در سا ایشاندر کنار  زمان حیات پیغمبر

 مردم مدینه در کنار پیغمبر ،هایی که در مدینه تشریف داشتند در سال بودند، مردم مکّه و

هل تفکّر و اهل اهل علم و اهل فضل و ا یادت مردم مکّه و مدینه همگی افربودند. آیا انبوه جمعیّ

هم بودند، یعنی در کنار  اهللی رسول قسمت اعظم این مردم که صحابه فرهنگ بودند؟ خیر.
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یکی بقّال،  را داشتند؛ مردمی عادی بودند. صحبتی پیامبر کردند و توفیق هم میزندگی  ایشان

و اصالً اهل فرهنگ و تأمّالت علمی و عقلی نبودند. لذا گرچه در  ا بودیکی نانوا، یکی کشاورز و یکی بنّ

کردند؛ امّا یقیناً  ی زیادی در فهم دین از پیغمبرهای خیل اند افرادی که استفاده بین صحابه بوده

سنّت که نظر کند. لذا این ادّعای اهل ی افراد چنین صالحیّتی ایجاد نمی صرف صحابه بودن برای همه

 آمدهاصالً از یک شهر دیگر به مدینه شاید تأمّل است. بسیاری از افراد  واقعاً قابل  ،صحابه مرجع است

آیا واقعاً  اند؛ زندگی کرده ایشانده روزی هم کنار  یا هشت ،اند و هفت را دیده ند و پیغمبرا بوده

شود که دیگر اینها بتوانند در فهم مسائل دینی مرجع  فهم عمیق از دین حاصل می ،مدّت کوتاهدر این 

 گونه نیست.  قطعاً این ت پیدا کند؟ان حجّیّو داور باشند و نظرش

گویید  خود صحابه که شما می بین خود صحابه اختالف در فهم است؛گوییم در  سنّت میوقتی به اهل

گوید: مقصود این آیه این  این صحابی می ؛کند هستند، بینشان اختالف ظهور می  در فهم دین مرجع

و کنند  سنّت به حدیثی استناد میاهل کنیم؟ اینجا چه گوید مقصود این است؛ دیگری میاست، 

َتَديْ ُتمُيِِّهمُبِاََكالنُُّجومِاِبيَاْصح: فرمودند پیغمبراکرم گویند می ستارگان  بهی من  صحابه 1:مْاْهَتَديْ تُاق ْ

                                            

 آمده سنّت اهل منابع در نیز دیگری مشابه عبارات با متن، در مذکور عبارت بر عالوه پیامبراکرم به منسوب روایت این .1

 ِبِهفَاَي ُُّهْمَأَخْذُتْمبَِقْوِلِهاْهَتَديْ ُتْم.ى يُ ْهَتدالنُُّجومَِمَثلُحاِبيَاصَْمَثلُ عبارت: این جمله از ؛است

 اند. آورده را کرالذّ فوق عبارت جمله از مشابه تاعبار دیگر برخی و اند کرده نقل را متن داخل عبارت بعضی ،زیر منابع

 ؛11 ص ،22 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن ؛555 ص ،2 ج ةالکبری،االبان بطةالعکبری، ابن ؛555 ص ،8 ج االصول، جامع اثیر، ابن

 ص ،3 ج المیزان، لسان عسقالنی، حجر ابن ؛ 585 ص ،5 ج البدرالمنیر، الملقن، ابن ؛525 ص ،2 ج وفضله، علمال بیان جامع عبدالبر، ابن

 ،12 ج مسندجامع، محمودمحمّدخلیل، و 252 ص حمید، مسندعبدبن من المنتخب حمید، ابن ؛2115 ص ،5 ج الرّبانی، فتح شوکانی، ؛228

 .183 ص
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گویند ولو  کنید. بنابراین می مانند و شما به هریک از آنها اقتدا کنید، هدایت پیدا می آسمان می

رسید.  به هدایت می ،یک از آنها شوید هرعیبی ندارد؛ شما پیرو نظر  ،شندنظر هم داشته با اختالف

مورد قبول ما شیعیان نیست. اصالً  ،کنند سنّت نقل میالبتّه این حدیث با این شکل و معنا که اهل

جنگ و  بهپذیرد؛ چون گاهی اوقات در بین صحابه اختالف و تعارض  عقل هم این حرف را نمی

 کنیم؟!  یک اقتدا کنیم هدایت پیدا می به هرچطور ممکن است بگوییم  شود!وکشتار کشیده می کشت

ی  صحابهکه  است المؤمنین، همسر پیامبرامّ ،عایشه ،در جنگ جمل، این سمت جبهه :اش نمونه

 تعداد زیادی ازکنار عایشه ؛ هستند اهللی رسول صحابهکه  ندطلحه و زبیر ،است  اهلل رسول

 ی پیغمبر صحابهکه  است طالبابیبنعلیّ ،آن سمت جبهه .هستند پیغمبراصحاب 

اصحاب از  جمع کثیریهم  طالبابیبنو کنار علیّ است داماد و پسر عمّ پیغمبر ؛است

یک از این دو اقتدا کنیم هدایت پیدا  که به هر دهد این چه معنی می ند.هست  اهلل رسول

 ایم و به هدایت رسیده ،را بکشیم علیبجنگیم و  کنیم؟ یعنی کنار عایشه بایستیم، با علی می

ایم؟! آیا اصالً عقل  باز هم به هدایت رسیده ،بایستیم، با عایشه بجنگیم و عایشه را بکشیم کنار علی

این سمت  ،چنین چیزی فرموده باشند؟ یا مثالً در جنگ صفّین کند که پیغمبر این را قبول می

-ی رسول ین، دایی مؤمنین، کاتب وحی و صحابهالمؤمن سنّت به او خالکه اهل جبهه معاویه است

 ،سوی جبهه آن هستند. ی پیغمبر کنار معاویه هم تعداد بسیاری از صحابه گویند؛ می اهلل

-ی رسول و بسیاری از صحابه ؛صحابه، داماد و پسر عمّ پیغمبر ؛است طالبابیبنعلیّ

ایم؟ یعنی کنار  هدایت شده ،اقتدا کنیمیک از این دو  به هر یعنی هستند. هم کنار علی اهلل

هم بایستیم،  کنار علی ایم؛ هدایت شده ،را بکشیم علیبجنگیم و  معاویه بایستیم، با علی

 کند پیغمبر ایم؟ آیا عقل قبول می باز هم هدایت شده ،با معاویه بجنگیم و معاویه را بکشیم

 چنین حرفی زده باشند؟! 
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سنّت اهل شود چنین چیزی را پذیرفت، چطور میگوییم  و می کنیم مینقد را وارد اینجا که این 

که چرا هستند. این  اهللی رسول اینها صحابه ها به شما نیامده است! این فضولی گویند: اصالً می

اعالم سرکشی و  طالبابیبنمعاویه در برابر علیّ ایستاد و عایشه جلوی حضرت علی

مجتهد بودند؛ هر یک براساس  اهللی رسول نیامده است. صحابه خودمختاری کرد، به من و شما

فهم خودشان از دین عمل کردند و مورد قبول خدا هم هست. اصالً شأن آنها باالتر از این است که 

دیگر نبینم  چرا کنیم. دهانت را ببند!وعادی مثل من و شما در مورد عملکردهای آنها چون یافراد

یعنی چه؟ یعنی درِ فکرت را ببند و این  سنّت است.کنی! این جواب آخر اهلبه صحابه اعتراض  راجع

 تعطیل کن؛ فکر نکن. 

انتقاد نیستند و کسی حق ندارد به خودش  اند که صحابه قابل سنّت در پیش گرفتهکه اهل ای هرویّاین 

ن بعد از مرگ چو هم داشت؛بزرگ یک پیامد سیاسی  ،کندوچرا به عملکرد آنها چونجرأت دهد راجع

ابابکر و عمر و عثمان  یعنی از خود خلفا دست صحابه افتاد؛های حکومتی به قدرت اهللرسول

بودند. در رابطه با  مبری پیغ صحابه  همه ،ماندهان لشکرگرفته تا فرمانداران و استانداران و فر

هر کاری کردند، درست است. این امر سبب  ان را بست و به آنها اعتراض نکرد؛صحابه هم که باید ده

ی مسائل سیاسی ایجاد شود؛ چون حکومت  نوعی استبداد و اختناق در حوزهی اسالمی،  در جامعهشد 

 کند. بدست صحابه بود و کسی هم حق نداشت علیه صحابه سخنی بگوید و انتقادی 

که شخص برای این کافی بود نبود و صرف صحابه بودن چون عصمت و علم الهی الزم ،از طرف دیگر

دین  دار سخنگوییِ افراد ناصالحی آمدند و میدان ،پیدا کند را صالحیّت اظهارنظر در مسائل اسالمی

که علمای یهود بعد از اینتعدادی از  .امگفته بحث عصمت انبیاءمرا قبالً در  مطلبشدند. این 

دند کار به جایی نرسید و اسالم پیشرفت از بیرون با اسالم جنگیدند و دی ها در زمان پیغمبر سال

از درون  امّا ؛ظاهر گفتند ما مسلمان شدیم متالشی کنند. بهاز درون اسالم را کرد، تصمیم گرفتند 
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ی یهود  اینها علمای برجستهشروع کردند به مبارزه با اسالم و اسالم را از درون پوساندن و نابود کردن. 

که  مثل کشیش یا قسّیس به معنی عالم یهود است؛ . حِبراستدی االحبار یهواش کعب نمونه بودند.

باره  کیاالحبار یعنی مرکز و کانون و رئیس کلّ علمای یهودی بود. او به عالم مسیحی است. او کعب

چون در و  .ه بودتوزانه جنگید کینه ها با پیغمبر شخصی که سال ؛آمد و گفت: من مسلمان شدم

 و هم چون آخوند یهودی بود طرفآن از . شمار آمد بهصحابه  ،کرده زندگی می زمان پیغمبر

در دستگاه حکومت  .کم یک آخوند اسالمی شد کمو  آوردشت، زود سری در بین سرها درسوادی دا

 یفقیه تراز اوّل حکومت عثمان. موقعشد  ؛عالم تراز اوّل دینیشد ، االحبار یهودیهمین کعبعثمان، 

ای روش  در پیش گرفتهتو ی اشرافیّت که  کرد که این شیوه اری به عثمان اعتراض میکه ابوذر غف

االحبار یهودی به ابوذر اعتراض کرد که کنی، همین کعب عمل می ]ایشان[ نبود و خالف پیغمبر

ی شد عصبانهم ابوذر  انتقاد و اعتراض کنی. اهللی رسول خلیفهو تو حق نداری به امیرالمؤمنین 

دهی؟! امثال بما را به ما یاد  خواهی دین پیغمبر حاال تو می زاده! خفه شو ای یهودی و گفت

ای از دین  گرایانه داند چه تفسیرهای یهودی و خدا می یهودی آمدند سخنگوی دین شدند؛االحبار کعب

 !اسالم عرضه کردند و رواج دادند

صرف صحابه به اهللد از مرگ رسولگفتیم بع :انگیز است این است ی دیگر که بسیار عبرت نکته

د افرا ،صرف صحابه بودن که بهدر حالی :بودن، مناصب حکومتی را به اشخاص دادند. عجیب اینجاست

-ی رسول که عالوه بر اینکه صحابه بیت پیغمبربه اهل را در مناصب حکومتی قرار دادند،

 بلکه هیچ منصب حکومتی ندادند،تنها  نه م بودند؛ه بودند، خویشاوند نزدیک پیامبر اهلل

این خیلی  .ی اسالمی هم محرومشان کردند ی شهروندی یک مسلمان در جامعه حتّی از حقوق اوّلیّه

برایتان خواهم گفت که ملک  ،به بحث فدک که رسیدیم ،شاءاهلل در جلسات آینده ان !انگیز است شگفت
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عادی مالکیّت خصوصی بر اموال  را هم مصادره کردند؛ یعنی حقّشخصی و خصوصی حضرت زهرا

 به رسمیّت نشناختند. بیتشخصی را هم در مورد اهل

 شدند؛ به دین اسالم مشرّف میای تازه  عدّه اهللبعد از مرگ رسول چه اتّفاقی افتاد. مببینی حال

مدینه سمت  از شهرهای دیگر بهرا ندیده بودند،  که در تمام عمر پیغمبرها  ای از مسلمان عدّه

 آنها ی همه .رسیدند به سنّ بلوغ و فهم می کردند و شدند، رشد می متولّد میهم ای  افراد تازه ؛آمدند می

یک بازار بسیار داغ  ،. لذا در جامعهندگفت چه می ،ندزنده بود تشنه بودند که بدانند وقتی پیامبر

 ،در این بازار بسیار داغ دال ببینیحا ایجاد شد. برای احادیث پیغمبرافراد  گونه از اینو پرمشتری 

  ؟چه متاع و کاالیی به اسم حدیث عرضه شد

را بازگو  ایشانخواستند سخنان  زنده بودند و حاال می ای که در زمان پیغمبر بسیاری از صحابه

 مردم عادی کوچه و بازار بودند؛ لذا اصالً دقّت کری و علمی نبودند؛اهل کار ف دقیق وافرادی  کنند،

است و واقعاً  زنند از قول پیغمبر حرفی که می برای اطمینان از اینکهالزم را نظرهای علمی 

و به  ندزد که حدس می نداشتند. همین یا نه، اند گفتهو با همین کلمات و عبارات  اند گفته ایشان

 انای که خودش ، با هر عبارت و جملهاند چنین مطلبی گفته آمد که روزی پیامبر می انذهنش

 ، دقّت در نقل احادیث را پایین آورد. امر . خود اینندکرد را بازگو می بلمط ند،خواست می

در  عمر نوشتن احادیث را ممنوع کرد.. بودی دوم  از زمان خلیفهنوشتن حدیث شدن ممنوع عامل دوم 

جلوه و نمود یم، قرآن از کنار قرآن، کتاب حدیث بنویسدر کرد که اگر ما  صورت ظاهر هم استدالل می

که مطالبی که ها قرآن باشد. مضافاً بر این در دست مسلمانموجود  کتوبِی م باید تنها نسخه افتد؛ می

یا چیزی  ؛نداریم هاا وجود قرآن، نیازی به آنیا همان مطالب قرآن است که ب ،در احادیث وجود دارد

 اساساً کاری غیرضروری است. احادیثپس نوشتن  قبول نداریم.چنین مطالبی را که  خالف قرآن است

که ی عمر از این ی بود؛ یعنی انگیزهت دیگرپرده واقعیّ لذا نوشتن احادیث را ممنوع کرد. البتّه پشت

افتد. علّت این بود که احادیث زیادی از  واقعاً این نبود که قرآن از رونق می ،نوشتن احادیث را منع کرد
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 بیتحقّانیّت اهلبر  پیغمبرر آن احادیث، ددر بین مردم رایج بود که  زبان پیغمبر

مشروعیّت  ،ماند شد و می و اگر این احادیث نوشته می ندتأکید کرده بود خودشانبرای حکومت بعد از 

به این ترتیب دستگاه خالفت خواست کاری . در واقع رفت میحکومت ابوبکر و عمر و عثمان زیر سؤال 

ها  در خاطره کم محو شود؛ ]تنها[ ، کمبرد اسنادی که مشروعیّت دستگاه خالفت را زیر سؤال می کند تا

در ی اصلی جلوگیری از نوشته شدن احادیث این بود؛ امّا  نابود شود. انگیزهو کم فراموش  بماند و کم

را از  خود قرآن جلوه و نمود ،های دیگری هم باشد کنار قرآن کتابدر گفتند اگر  صورت ظاهر می

که اگر بود  ایجاد کرد و آن این یگریممنوع شدن نوشتن احادیث مشکل د ،حال ایّ علیدهد.  دست می

کس باید از یاز نداشت به سندی ارجاع دهد؛ هرنقل کند، ن خواست مطلبی از پیامبر کسی می

-ال کعبکرد و لذا خود این هم مشکل ایجاد کرد. سومین مشکل هم امث ی خودش نقل می حافظه

که به قصد نابود کردن اسالم  بودند االصلیهودی یا االصلیعنی محدّثین اسرائیلی ،االحبار یهودی

 جعل کردند.  آمدند و احادیث دروغ بسیاری را به اسم پیامبراکرم

اصالً را  پیغمبراند و  تازه مسلمان شده و به مدینه آمدهکه  یمردمنگاه کنید! از یک طرف، حال 

 کسانی که سخنان پیامبراز سوی دیگر، و  ؛اند گفته چه می بدانند پیامبر اند تشنه ،ندا ندیده

خیال  د؛رننظر علمی ندا که اصالً دقّتهستند ای  یا صحابه هستند:این نوع افراد  ،دننک نقل میرا 

های  یا امثال یهودی د؛نده نسبت می د و به پیغمبرنکن نقل می ؛اند د روزی چیزی شنیدهننک می

نسبت  ند و به پیامبرنک را جعل می  های دروغ پر از خرافه که عمداً حدیثهستند دشمن اسالم 

 ،دز کس برای اثبات اینکه حرفی که می مکتوبی وجود نداشت، هیچطرف هم چون هیچ  ند. از آنده می

جا این حدیث نوشته شده  مثالً فالنسند مکتوبی نشان دهد که الزم نبود ، اند گفته واقعاً پیغمبر

 است. 

در زمان کوتاهی احادیث غیرموثّق و  ،طرف د؟ از یکبوسنّت چه ی اهل اثر این ماجرا در جامعه

احادیث دروغ و  ،ها رایج شد. از طرف دیگر بین مسلمان نام سخنان پیامبر غیردقیق زیادی به
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بودند که اصالً شغلشان جعل حدیث  ای عدّه .ها رایج شد ل و در بین مسلمانمجعولِ فراوانی هم جع

گرفتند و حدیث از قول  کردند. یا از حکّام و سالطین پول می گرفتند و حدیث جعل می بود؛ پول می

شنیدم که ایشان فرمود: فالنی شخص خیلی خوبی  که من از پیامبر ؛کردند نقل می پیامبر

که با  یاحادیث حکّام و فرمانروایان به زورِ به این ترتیب،و  کند؛احدی حق ندارد علیه او اعتراض  است؛

که به کار تجاری خودشان داران برای این یا سرمایه .کردندمخالفین خود را ساکت می ،شد پول جعل می

در یک اگر یادتان باشد، کردند.  دادند و آنها حدیث جعل می رونق دهند، به جاعالن حدیث پول می

کرد و  دیث داشت حدیث جعل میاحا نجاعالیکی از  "امام علی"صحنه از سریال تلویزیونی 

دا در بهشت یک کّه یک پیاز بخورد، خی اَ کس از مزرعهشنیدم که هر گفت: من از پیامبر می

دهد. ماجرا این بود که پیازهای  اگر دو پیاز بخورد، دو درخت در بهشت به او می دهد؛ درخت به او می

به این جاعل  برای همین ؛گندید میداشت و باد کرده بود و ی اکّه روی دستش مانده صاحب مزرعه

احادیث  گونه شد. ماجرا این ه فروش برساند!پیازها را بتا کرد  حدیث جعل میاو هم  .پول داده بود

جعل  به اسم سخنان پیغمبرداران  فارش حکّام و چه به سفارش سرمایهمجعول زیادی چه به س

 شد.

ورود  ،دروغ و ساختگی چه مشکلی ایجاد کرد؟ اوّلین مشکل غیردقیق، و این احادیثِ آن احادیثِ 

ی تاریخ  چه در عرصه ی تفسیر، چه در عرصه ی معارف دینی بود. خرافات به حوزهحجم زیادی از 

وارد  زیادی مطالب دروغ و ضعیف ،ی حوادث و وقایع صدر اسالم و چه در عرصه انبیای گذشته

 ،به اسم حدیثرا از خرافاتی که در تورات بود  حجم زیادیشد. همین علمای یهودی  معارف اسالمی

ها هم نقل  اند، ما شیعه سنّت نقل کردهخود اهل ؛ستمتون اسالمی کردند. جالب اینجا و وارد تبدیل
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بندان به  دروغ2:ثُ رُاْلَكّذابَُةَوَسَتكَْعَلي َكثُ َرتْ: فرمودند زمان حیات خوددر  ایم که پیغمبراکرم کرده

دیث دروغ افرادی بودند که ح پیغمبر به منِ پیغمبر اسالم زیاد شدند؛ یعنی در زمان حیات خود

از این  :گ من از این هم بیشتر خواهند شد. لذا فرمودندزودی پس از مر و به دادند؛ به ایشان نسبت می

اگر با قرآن  را به قرآن عرضه کنید.د، آن جمله اهلل نقل کرای از قول من رسول کس جملهبه بعد هر

، دروغ است و من اگر با قرآن تعارض داشتو ام.  من گفته ؛، بپذیریدموافقت و هماهنگی داشت

 مردم این سخن را از پیامبر کهدر عین این 3.دارِجِیالْلَعَوهُبُرِاضْوَ پرت کنید: کناریبه ام؛  نگفته

                                            

ُمتَ َعمِّدًاِذيقاَلُهَرُسوُلاللِ...ال بُوَجْعَفر اََفقاَل .2 بَ ْعِديَفَمْنَكَذَبَعَلي  َوَسَتْكثُ ُر اْلَكّذابَُة اْلَوداِعَقْدَكثُ َرْتَعَلي  فَ ْلَيَتبَ و ْأِفيَحج ِة

َوماخاَلَفِكتاَبالِلَوُسن ِتياواَفَقِكتاَبالِلَوُسن ِتيَفُخُذواِبهَِوُسن ِتيَفماِباللِِكتى َعنِّيفَاْعِرُضوُهَعلتاُكُماْلَحِديثُاَاذاِفَ؛ِمَنالّنارَِمْقَعَدهُ

 .225 ص ،2 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 555 ص ،2 ج احتجاج، علی، احمدبن طبرسی، :َفالتَْأُخُذواِبهِ

اَىقاَمَخِطيبًاَفقاَلَعْهِدِهَحتّ ى َعلَرُسوِلاللِى َوَقْدُكِذَبَعلينَنِمِوْالمُيرُمِاَقالَ اْلَكّذابَُةَفَمْنَكَذَبَعَلي  ي َُّهاالّناُسَقْدَكثُ َرْتَعَلي 

  .15ص ،تغیب نعمانی، و 52ص ،1ج کافی، کلینی، :َمْقَعَدُهِمَنالّناِرثُم ُكِذَبَعَلْيِهِمْنبَ ْعِدهُِمتَ َعمِّدًافَ ْلَيَتبَ و أْ

 است: آمده نیز تسنّ اهل منابع در مضمون همین با ،َعِنالن ِبيِّ فَالقاَل:َسل مََصل ىالُلَعَلْيِهوََعْنَعِليٍّ يَِلُجالّنارَن ُهَمنْاَِتْكِذبُواَعَلي   :َيْكِذْبَعَلي 

 ؛52 ص متعمداً، علیّ کذب من حدیث طرق احمد، بن سلیمان طبرانی،

مَمْنقَحقًّا،وَالّاَِحد َثَعنِّيَفاليَ ُقوُلَمنْيِث،وََكثْ َرَةاْلَحدِيّاُكْموَاِ:َسل مََصل ىالُلَعَلْيِهوَاَقتاَدَة،يَ ُقوُلقاَلَرُسوُلالِلباََسِمْعُت ُقْلاَاَلْماَلَعَلي 

 ؛51 ص متعمداً، علیّ کذب من حدیث طرق احمد، بن سلیمان طبرانی، :فَ ْلَيَتبَ و ْأَمْقَعَدُهِمَنالّنارِ

 ماجاءَُكْمُمخاِلًفاِلِكتاِبالِلوَِلُسن ِتىفَ ُهَوِمنِّىوَجاءَُكْمُمواِفًقاِلِكتاِبالِلوَااِديُثُمْخَتِلَفٌةَفمحاََسَيْأتِيُكْمَعنِّى:قالَمَل سَوَهِيْلَعَىاللُصل َعِنالن ِبىِّ

 .325 ص ،12 ج سنن، ،دارقطنی و 532 ص ،1 ج الروایة، علم فی الکفایة بغدادی، خطیب :ِلُسن ِتىفَ َلْيَسِمنِّى

 عنوان به شیعه بزرگان آنچه .نیست حدیث متن ولی است آمده علماء اصولی و رجالی کتب بعضی در دارِجِیالْلَعَوهُبُرِاضْفَ عبارت.  3

تابَكِقَماوافَعالىفَتَاللِتابِكِلى عَوهُضُرِاعْفَيثٌدِيحَنِّعَمْكُذاجاءَاِ:يُّبِالنّقالَ :استطِاْلحائِْرضَعَهِوابِبُرِاضْفَ ند،ا هنمود نقل حدیث
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سنّت صحابه را چنان مطلق کرده بودند که اگر یکی اهل اهللامّا بعد از مرگ رسول شنیده بودند،

کرد که ن، شنونده جرأت نمیچنین و چنا اهللگفت: قال رسولمی ی پیامبر از صحابه

 از قولاین حرف دروغ است و  و لذای قرآن تضاد دارد  ن آیهزنی با فالحرفی که تو می بگوید

نیست. اصالً چنین جرأتی وجود نداشت که کسی بتواند روی حرف صحابه تردید بگذارد.  پیامبر

کم  شد، کم تر می هر روز انبوه که به اسم سخنان پیامبر ییها خرافهکه همین عامل سبب شد 

فتند این سخن حدیث گ برد. دیگر وقتی میبها از بین  نام حدیث را در بین مسلمان اعتبار چیزی به

قدر احادیث مجعول و ضعیف دردخوری نیست. آن اعتنایی نیست؛ چیز به که حرف قابلعنی ایناست، ی

 سنّت از بین رفت. زیاد شد که اصالً اعتبار حدیث در بین اهل

ی انسان  مگر حافظه نوشتن احادیث مشکالت زیادی در پی داشت. اوّالًممنوع شدن  ،از طرف دیگر

شنیده بودند، تا  ایشان در زمان حیات ران جمله از پیامبرای که هزا چقدر قدرت دارد؟ صحابه

بعد از مرگ  ده سال طور کامل در خود نگه دارد؟توانست عین آن عبارات را به می شان کی حافظه

لذا پس از مدّتی چون هیچ رفت؛  باالخره از دست می ؟، بیست سال، سی سال، چهل سالپیامبر

                                                                                                                              

 38 ص البیان، مجمع حسن، بن فضل طبرسی، ؛5 ص ،1 ج تبیان، الحسن، محمّدبن طوسی،:طِحائِالْضَرْعَهِوابِبُرِاضْفَهُفَماخالَوَوهُلُب َاق ْفَاللِ

  .58 ص ،1 ج اللئالی، عوالی جمهور، ابی ابن و

 است: آمده نیز سنّت اهل منابع در مضمون همین با حاِديُثُمْخَتِلَفٌةَفماجاءَُكْمُمواِفًقاِلِكتاِبالِلاََسَيْأتِيُكْمَعنِّى:قالَمِل سَوَهِيْلَعَىاللُل صََعِنالن ِبىِّ

ِمنِّىوَوَ ِلِكتاِبالِلوَِلُسن ِتىفَ ُهَو ُمخاِلًفا جاءَُكْم  ،دارقطنی و 532 ص ،1 ج الروایة، علم فی الکفایة بغدادی، خطیب :ِلُسن ِتىفَ َلْيَسِمنِّىما

 .325 ص ،12 ج سنن،

اللُل صَیُّبِالن نِعَىَوِرُ مِل سَوَْيهِلَعَى فَنِّعَمْتاکُاَما وافَفَاللِتابِکِلى عَوهُضُرِاعْى خالَوَىنِّمِوَفهُاللِتابَکِقَما  ،جصاص :ىنِّمِسَيْلَف َهُفَما

 .253 ص ،2 ج القرآن، احکام
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کم به فراموشی سپرده شد.  کم نوع بود، حجم زیادی از احادیثای نبود و نوشتن احادیث مم نوشته

ی اینها به  ث در سینهتدریج پیر شدند و از دنیا رفتند و بخشی از احادی تعدادی از صحابه به دوم اینکه

اتّفاق افتاد کشته شدند  هایی که بعد از مرگ پیامبر در جنگهم بخشی از صحابه  دل گور رفت؛

هم که باب طبع حکّام و را مقداری از احادیث  خاطر آنها بود هم به دل خاک رفت؛ و احادیثی که در

کرد به زبان بیاورد و اگر کسی به زبان  بود، اصالً کسی جرأت نمی بیتخلفا نبود و در تأیید اهل

گو لذا این بخش از احادیث هم اصالً به زبان آورده نشد و باز آورد، با جان خودش بازی کرده بود؛ می

اصالً از بین رفت و از دسترس  نشد. در نتیجه بعد از مدّتی حجم زیادی از احادیث واقعی پیامبر

سنّت دوازده هزار نفر صحابه برای پیامبر نام در شرایطی که اهلکه خارج شد. جالب اینجاست 

د و این نشان ی مسائل فقهی از این دوازده هزار صحابه بیش از چند صد حدیث ندارن برند، در حوزه می

 دهد که چقدر احادیث از بین رفته است.  می

مردم در مسائل  چه مشکلی ایجاد کرد؟ بعد از مرگ پیامبرجم زیادی از احادیث از بین رفتن ح

آمدند. عالم سنّی هم به  . سراغ علمای سنّی میکردند پیدا میشان  حکم دینیبه دانستن شرعی نیاز 

 مانده از پیامبر به آن چند صد حدیث باقی به آن نبود؛ ای راجع کرد، آیه می آیات قرآن مراجعه

کند.  کرد که چه . آن عالم سنّی گیر میندبه آن مسائل نگفته بود چیزی راجع ایشانکرد،  مراجعه می

شد؛ یعنی که از این گیر نجات پیدا کنند، باب قیاس و استحسان در بین علمای سنّی باز برای این

گونه عمل کنید؛ یا آید بهتر باشد شما این خودش به شکلی فتوا داد؛ گفت به نظر میکس به گمان هر

حکم هم شود حدس زد باید در اینجا  گونه است، در مقایسه با آن میجا حکم اسالم این چون در فالن

 .توجود نداش دن نیاز به استناد به آیه و حدیثطور باشد. یعنی دیگر برای فتوا دااینمثالً اسالم 

ی  اس سلیقهآورد. هر عالم سنّی براس چه اتّفاقی در پی می ]ماجرا[ توانید حدس بزنید که این می

قدر  نایدر بین علمای سنّی ظهور کرد. و لذا اختالف فتواهای وحشتناکی  جور فتوا داد؛ خودش یک
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چون  شدن بود؛ ال گمنام اسالم درح کم چیز واحدی به که اصالً بعد از مدّتی کم اختالف فتواها زیاد شد

داد که به شیوه خودش فتوا  به خودش اجازه می ،هرکس به این دلیل که نیازی به آیه و حدیث نداشت

 بدهد. 

نام اسالم  دیدند انگار چیز واحدی به احساس خطر کردند؛ ،ماجرا را دیدند سنّت وقتی اینبزرگان اهل

و استنباط احکام  استحسان قیاس،ر کردند که مقرّ .د باید جلوی این را گرفت. گفتنودش می گمدارد 

افعی، امام ، امام شامام مالک یعنی ،جایز نیست. چهار فقیه بزرگ سنّی ی علمای سنّی برای همه

حنبل صالحیّت دارند که استنباط احکام کنند و تمام علمای سنّی دیگر، باید  ابوحنیفه و امام احمد

سنّت اهلبین و از این طریق باب فتوا و اجتهاد را در  ؛عمل کنندمقلّد اینها باشند و به فتوای اینها 

 باب پویایی و نوآوری در ،سنّتی اهل ست که در جامعهها احکام از بین برود. اآلن قرنبستند تا تنوّع 

ی فرهنگ دینی حاکم  سنّت در حوزهی اهل مود فکری بر جامعهفقه بسته شده و یک نوع جمود و خُ

باشند که  یی استنباط و نوآوری ندارد. همه باید مقلّد این چهار فقیه سی اجازهچون ک است؛ شده

کند، او ببه خود اجازه دهد نوآوری و استنباط جدیدی  هرکس .کردند متمادی قبل زندگی می های قرن

 دهد. نمی ی نوآوری کنند؛ لذا احدی به خود اجازه دانند و حکم تکفیر او را صادر می ار میذگ را بدعت

کردید که چه بود.  سنّت این بود. پیامدهایش را هم مالحظهاهلبین ماجرای مرجعیّت در فهم دین در 

 شان. همدهای نظریّدالئلشان و پیای مرجعیّت فهم و تبیین دین،  در زمینهت سنّ ه اهلنظریّبود این 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


