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واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن
تاریخ دریافت1397/2/8 :
تاریخ پایرش1397/10/26 :

اکرم جعفری
مهین شریفی اصفهانی
3
علی رضا دل افکار
1
2

چکیده

از مباحث جدی حجیت خبر واحد ،قاعده تسامح در ادله سنن و چشمپوشهی از برخهی
شرای اعتبار روایی است .طب این قاعده خبر غیرثقهه در مهورد احکها غیراله ا آور قابهل

پایرش است و مانند احکا ال امی سهخت گیری در سهند نیهاز نیسهت .اصهل تسهامح بهه
شکل غیررسمی میان محدثان اولیه اهل سهنت آغهاز ،سهک

بها گهار زمهان بهین شهیعیان

تبدیل به یو قاعده شد .این مقاله با شیوه توصیفی -تحلیلی به واکاوی عوامهل مهؤثر در

رویکرد به قاعهده تسهامح پرداختهه و سهه عامهل روایهات ،جریانههای حهدیثی و الگهوگیری

شیعه از اهل سنت در قاعده معرفی شد .عامل روایات شهامل احادیهث «مهن بلهغ»« ،مهن
عنی حهدیثا» و «مها جهاءکم ّ
ر ّد ّ
عنهی مهن خیهر» بهوده و فحهوای آنهها دلیلهی بهر کنهار نههادن

ارزیابی روایی شد .جریانهای نص گرای افراطی برای نقد حدیث جایگهاهی قایهل نبهوده

و همه احادیث را معتبر میدانستند .همه روایات سه گانه درمنابع شهیعی موجهود نبهوده و

سههل گیری در پهایرش احادیهث ضهعی

مهورد اتفهها همگهانی علمها نبهود و جریهانهههای

حدیثی مؤثر در فریقین بیش از دو عامل دیگر در شکل گیری قاعده تسامح سهیم بودند.

کلیددددوا هها قاعهههده تسهههامح ،ادلهههه سهههنن ،جریهههانههههای حهههدیثی ،احادیهههث مهههن بلهههغ،

اخباری گری.
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 .3دانشیار گروه علو قرآن و حدیث دانشگاه پیا نور تهران ))delafkar@pnu.ac.ir

حدیثنگاران متعهد از دیربهاز بهر اسهاس توصهیه معصهومان

نسهبت بهه صهحت و سهقم

احادیث دقی بوده و در حوزه اعمهال واجهب یها حهرا تنهها طبه روایهات معتبهر عمهل کردهانهد.

برخی علمای اسالمی بر اساس روایات من بلغ ،دالیهل اجمهاع و عقهل ،قاعهده«تسهامح در ادلهه
سنن» را بنیان نهادند که به موجب آن ،اگر روایتی واجد شرای حجیهت نبهوده و بهر اسهتحباب

ی ا کراهت احکامی داللت نماید ،میتوان آن را مسهتحب یها مکهروه تلقهی نمهوده و امتثهال کهرد.

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

 .1بیان مسأله

متأسفانه پایرش چنین قاعدهای خالی از آسیب نیست .دایهره کهاربرد قاعهده تسهامح تنهها بهه
سههنن محههدود نشههد و احادیههث قصههص ،تههاریخ ،فضههایل و مصههائب اهههل بیههت

 ،ادعیههه،

احادیه ههث طبه ههی و  ...را نی ه ه در به ههر گرفه ههت .از مهمته ههرین اشه ههکاالت په ههایرش قاعه ههده تسه ههامح
زمینه سازی بدعت و تحری

در دین با ورود احادیهث سهاختگی بهه حیطهة فرهنه  ،معهارف،

آداب و احک هها دینهههی و اشهههاعف آنه هها ،رواج ظهههاهرگرایی در روایهههت و ایج ههاد جمهههود فکهههری و

مشههکالت ناشههی از آن اسههت .عههدهای بهها سههوء اسههتفاده از اخبههار مههن بلههغ مسههیر وسههیع جعههل
مجددی را باز کرده و احادیث دروغین را بین مرد در قالب احکا مستحب فقههی ،عبهادی،

اخالقی و عرفانی رواج دادند؛ حال آنکه استحباب ،حکم شرعی است و اثبات حکم شهرعی

به دلیل معتبر نیاز دارد .اگر اسناد روایت بررسی نشود و یا از ضع
کمال تأس

آنها چشمپوشهی شهود ،بها

باید گفت خروجی این نظر یهه تولیهد ،تثبیهت و تأییهد احادیهث سهاختگی خواههد

بههود .بههه تبههع روایههات جعلههی ،بههه دلیههل احتمههال وجههود اشههتباهات عقلههی در مههتن سههخنان غیههر

معصو  ،با اصرار بر حدیث بودن این متون و الت ا عمل بدانها ،ج اینکه چهره عقالنی دین

مخدوش شود و زمینف خرده گیری مخالفان را فهراهم میسهازد ،ههیچ دسهتاورد دیگهری نخواههد

داشت .اما چرا بررسی های سندی در موضوعات خاصی کنار نهاده شد؟

هدف اصلی این مقاله وا کاو ی عوامل رو یکرد به قاعده تسامح در ادله سهنن اسهت .بهه نظهر

میرسههد عههواملی چههون تههأثیرگههااری احادیههث مههن بلههغ ،الگههوبرداری شههیعه از اهههل سههنت در

خصوص عد سخت گیری سندی در برخی روایات و نی ظهور جریانهات حهدیثی ،در رویکهرد
به قاعده تساح در ادله سنن دخیل بودهاند.

علم ههای فق ههه و اص ههول از ق ههرون گاش ههته ب ههه دنب ههال اثب ههات ی هها رد قاع ههده تس ههامح ،آث ههاری را

نگاشههتهاند .شههیخ آقهها بههزر تهرانههی بههه سههی ده ا ثههر مسههتقل در ایههن زمینههه اشههاره کههرده اسههت.
 .4الاریعه الی تصانی

الشیعه ،ج ،6ص 376و .146

4
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ّ
همچنین آخوند خراسانی در کفایة االصول ،محق کاظمی در فوائهد االصهول ،آیهةا بجنهوردی

در منتهی االصهول ،آیهةا بروجهردی در حاشهیف علهی الکفایهة ،شهیخ انصهاری در فرائهد االصهول،

آیهةا خههویی در مصهباح االصههول ،مرحهو صههدر در دروس فهی علههم األصهول ،محمههد حسههینی
شههیرازی و حامههد نههواب حسههین در التسههامح فههی ادلههه السههنن ،محمههدجواد فاضههل لنکرانههی در

قاعههده تسههامح در ادلههه سههنن اثههر و ...در ضههمن تألیفههات اصههولی خههود یهها در قالههب رسههالههای
مسههتقل بههه بررسههی ایههن قاعههده اهتمهها داشههتهاند .آثههار موجههود بیشههتر بههه بررسههی اصههل قاع هده

پرداختهانهد .لههاا بها هههدف ایهن مقالههه  -کهه کشه

عوامهل مههؤثر در رویکهرد بههه قاعهده تسههامح در

طول تاریخ پسین قاعده و هم مان با رشد و نمو آن است  -متفاوت خواهند بود.

 .2مفهوم شناسی
 .2-1قاعده

قاعده در لرت به معنای اصل و دستور است .قاعده تسامح در ادله سنن در دو حهوزه فقهه

و اص ههول مص ههطلح اسهههت .برخ ههی قاعهههده تس ههامح را قاع ههدهای فقههههی و برخ ههی آن را اصهههولی

می داننههد .قاعههده فقهههی مشههتمل بههر حکههم شههرعی اسههت و مجتهههد و مقلههد هههر دو آن را بههه کههار
می گیرنههد؛ ماننههد قاعههده ال ضههرار .امهها قاعههده اصههولی در طر ی ه اسههتنباط حک هم شههرعی بههه ک هار

گرفته میشود و تما موضوعات همه ابواب فقه را در بر میگیرد .این قواعد تنهها بهرای مجتههد
کههاربرد دارد و بههه منظههور رفههع نیهاز فقیهه در تشههخیص احک ها و وظههای
مقا استنباط و یا تعیین وظای

عملههی کلههی مکلفههان در

در هنگا شو تهیه شده اسهت؛ ماننهد قاعهده ظههور صهیره

امههر در وجههوب .بنههابراین ،راههههایی کهه بههرای تعیههین حکهم ج ئههی یها تعیههین وظیفههه ج ئههی وضههع
شده ،از تحت قواعد اصولی خارج میگردد؛ ز یرا نتایج آنها ،احکا و وظای

ج ئی است.

5

 .2-2تسامح

تسهامح از ریشهه «س ح» اسههت .بخشهش مههال معنهای اولیهه ایههن ریشهه اسههت 6.موافقهت بهها

خواسههته دیگههران ،انقیههاد ،متابعههت و آسههان گیری معنههای دیگههر ریشههه سههمح اسههت 7.فراهیههدی
ً
معنهای سهو آن سهرعت را گفتههه اسهت 8.احتمهاال معنهای سههو برخاسهته و نتیجهه معنههای دو
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 .5فرائد االصول ،ج ،2ص544؛ دروس فی علم االصول ،ج ،2ص.9
 .6العین ،ج ،3ص.155
 .7همان؛ لسان العرب ،ج ،2ص.489
 .8العین ،ج ،3ص155

روایت معروف نبوی

9

مبنی بر آیین حنی

سهمحه اسهال نیه بهه آسهانگیهری و عهد فشهار و

سختی اشاره میکند .به نظر میرسد که اصل معنای سمحه آسهان گیری اسهت؛ چهه در امهور

مالی که ناظر به بخشش از روی سخاوت است و چهه در امهور رفتهاری کهه بیهانگهر چشمپوشهی

کردن و سخت نگرفتن غیر ضرور ی اسهت .اصهطالح تسهامح در حوزهههای مختله

سیاسهی،

جامعه شناختی ،فلسفی و دینی چند معنا یافته است؛ به طور نمونه ،تسامح دینی به معنهای

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

باشههد؛ بههدین شهکل کههه بهها دنبالهههروی و یهها عههد سههخت گیری سههرعت عمههل حاصههل میشههود.

آسان گرفتن به مرد در اجرای قوانین برای رعایت مصالح مرد است .البته باید این اغماض

و انعطاف ،به انحراف و قانونشکنی نینجامد.

10

 .2-3سنن

سنن شکل جمع واژه «سنت» است .سنت به معانی چون «صورت»« 11،به حرکهت افتهادن

و به آسانی پشت سر هم رفتن» 12و «طریقه و روش خواه پسندیده ،خواه ناپسند» 13آمده اسهت.

بنابراین سنت عبارت است از روش و طریقهای که به دلیل تکرار و عادت ،انجا آن به آسانی

در همه شرای امکانپایر است .سنت در ادبیهات تخصصهی اسهالمی دارای چنهد معناسهت:
 .1سنت در علم حدیث به معنای قول ،فعل و تقریر معصو

؛  .2در فقهه ،سهنت بهه معنهای

امر مستحب در مقابل فریضه به معنای امر واجب به کار میرود .البته کتب مشهور السهنن در
اهل سنت مشتمل و ّ
مدو ن بر اساس همه احادیهث فقههی اسهت؛ ماننهد سهنن الترمهای .3 .در

کههال  ،سههنت در مقابههل بههدعت بههه معنههای آنچههه کههه از دیههن بههه حسههاب میآیههد و بههدعت امههری

خارج از دین است که به غل بدان افزوده شده است.

14

 .2-4قاعده تسامح در ادله سنن
ّ
محدثان برای پایرش خبر غیر متواتر(واحد) شروطی چون اسهال  ،عهدالت و وثاقهت راوی را

تعیین کردهاند .برخی از اصولیان هنگا بحث از شروط حجیت خبر واحد ،به قاعده تسهامح
در ادله سنن میپردازند .مفهو این قاعده الرای شروط تعیین کننده در حجیهت خبهر اسهت.
 .9الکافی ،ج ،5ص.494
 .10کاوشی در معنای تسامح و تساهل دینی ،ص.58
 .11لسان العرب ،ج ،13ص.221
 .12معجم مقایی اللره ،ج ،3ص60
 .13التحقی فی کلمات القران الکریم ،ج ،5ص288
 .14درایة الحدیث ،باز پژوهی مصطلحات حدیثی در فریقین ،ص36
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بههه عبههارت دیگههر ،خبههر غیههر ثقههه در مههورد احکهها غیههر اله ا آور حجههت اسههت و بههه ماننههد احکهها

ال امی سخت گیری در سند نیاز نیست .همچنین برخی این قاعده را عالوه بهر مسهتحبات بهه
مکروهات نی تعمیم دادهاند 15.محدثان در ک اربرد قاعده ،معنای حداکثری برای سنن در نظهر
السهند حوزهههای

گرفتهاند و در کنار احادیث فقهی مربوط به فضایل اعمال ،روایات ضهعی

تار یخ ،طب ،اخال و عرفان را مشمول قاعده قرار دادند.
 .3سیر تاریخی قاعده تسامح در ادله سنن

با از بین رفتن جوامع اولیه حدیثی ،قوانینی وضع شهد کهه بهر پایهه آنهها ،اعتبهار سهند و مهتن

حدیث و حجیت آن سنجیده میشد؛ مانند وثاقت ،ضب و عدالت راوی .اعتبهار روایهت در
موضوعات و احکا فقهی برای همه محدثان بسیار ضروری مینمود ،اما دقت موشهکافانه در

غیر این مورد برای عدهای از محدثان ضهرورت نداشهت؛ چهرا کهه از نگهاه آنهها قصهوری متوجهه
اعمهال مکله

نبههود .لهاا در کتههب خهود احهادیثی در موضههوعات مختله

ثبههت می کردنهد کههه

اعتبار چندانی نداشت .شیخ مفید در روایهات غیرفقههی بهه احادیهث ضهعی

اعتنها داشهت و

تنههها روایههات شههاذ را کنههار مینهههاد .سههید مرتضههی بهها وجههود بههیاعتبههار دانسههتن اخبههار واحههد در
روایات غیر فقهی از احادیث ضعی

برخوردار بود .شیخ طوسی با پایرش حجیت خبر واحد
16

در آداب و مستحبات به مانند احکا حالل و حرا دقت نمی کرد .از دوره سید بن طاووس

(  ) 664گستره عمل بهه روایهات مسهتحبات و آداب ،توسهعه بیشهتری یافهت .ایشهان روایهات
من بلغ را عاری برای پایرش احادیث مرسل و دلیلی بر عد نیاز بهه ذکهر سهند احادیهث سهنن

میدانسهت 17.محقه حلهی (  ) 676احادیههث آداب و سهنن را بینیهاز از مناقشهه در اسههانید

تلقی کرد 18.چشم پوشهی از صهحت سهند روایهت ،سهیر تکامهل بهه خهود گرفهت و په

از تهدوین

قواعد اصولی ،تحت ضابطه در آمد؛ به گونهای که از قرن هشتم لفظ تسامح در پایرش برخی
احادیث مورد استفاده واقع شد .بهه نظهر میرسهد شههید اول (  ) 786نخسهتین فهردی اسهت

که واژه تسامح در فضای ل را به کار گرفت و پ
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از آن مصطلح شد:

 .15محاضرات فی أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة ،ج ،1ص.398
 .16التهایب ،ج ،6ص 20و  21و .22
 .17فالح السائل ،ص.12-11
 .18المعتبر ،ج ،2ص 148و .269

احمد بن فهد (  ) 841در بهاره دلیهل پهایرش روایهات مهن بلهغ (مهمتهر ین دلیهل متمسهکین

قاعده) ،ادعای تواف همگانی شیعی-سنی دارد:

ا
یََ20.
یَالسر یق ن َ
َهذاَاتمعنَممعاَعلی َب ن َ
فصار
ج

شیخ بهایی (  21 ) 1030و عالمه مجلسی 22بهه ایهن رو یهه مرسهو پرداختهانهد .ایهن نگهاه تها

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

نَ ت ارَالس ائٌَی نامحَفیاَعندَ هٌَالعلمَََ19.

دوره معاصر ادامه دارد.

اهل سنت با رویکهرد برخهورداری حهداکثری از احادیهث ضهعی  ،از قاعهده مز بهور بها عنهوان

«العمل بالخبر الضعی

فی فضائل األعمال» نا میبرند .روایات ضهعی

از همهان نخسهتین

در جوامع روایی اهل سنت مانند الموطأ ،صهحیحین ،سهنن و مسهانید در کنهار سهایر احادیهث

وجههود داشههته اسههت .منههابع حههدیثپژوهههی متقههد روش امهها احمههد بههن حنبههل (  ) 243و

اسههتادش عبههدالرحمن مهههدی را در برخههورد بهها احادیههث فضههای ل و ماننههد آن تسههامح گهه ارش

مهیکننهد 23.ابهن صهالح (  ) 643نخسهتین بههار اصهطالح تسهاهل در نقهل روایهات ضههعی
موضوعات صفات ا و احکا حالل و حرا را خل کرده است:

در

یَز َعندَ هٌَالدیاَوَغی همَال نلاهٌَیَاهسلانیدَوَروایلةَملاَسلَیَاتموولَعَملنَ نلواعَ
جَ
24
اهلادیاَال عیسةَمنَغی َاه مامَب یانَوعسهاََ .

نووی(  ) 676در کتابهای خود ،شیوه معمول اههل سهنت را در پهایرش قاعهده تسهامح

در ادله سنن بین محدثان و فقها چنین برمیشمارد:

دانشمندان بر تسامح در احادیث ضعی

فضایل اعمال متف هسهتند؛ مهادامی

که حهدیث موضهوع نباشهد؛ امها در احکها حهالل و حهرا و خر یهد و نکهاح و طهال
فق به احادیث صحیح یا حسن عمل میشود.

ابهن تیمیهه (  ) 728بهر ایههن بهاور اسهت کههه بها خبهر ضهعی

25

نمیتههوان حکهم شهرعی اثبههات

 .19ذکری الشیعة فی أحکا الشریعة ،ج ،2ص.34
 .20عده الداعی و نجاح الساعی ،ص .10این کتاب با رویکرد اخالقی و عبادی (سنن و مستحبات) نگاشته شده است.
ً
 .21االربعون حدیثا ،ص.393-387
 .22بحار االنوار ،ج ،85ص.321
 .23طبقات الحنابله ،ج ،1ص425؛ القول المسدد فی مسند أحمد ،ص44؛ الکفایة فی علم الروایه ،ص.162
 .24مقدمه ابن صالح ،ص.41
 .25المجموع فی شرح المهاب ،ج ،8ص261؛ االذکار النوویه ،ص.8

79

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره چهارم

نمود ،اما روا یات ضعی

در جایی که حسن و قبح امور توس ادله شرعی ثابت شده ،جهای و

بلکه مفید است؛ خواه ح باشد یا باطل.

26

 .4عوامل رویکرد به قاعده تسامح در ادله سنن

قاعه ههده تسه ههامح ،به ههه ماننه ههد بس ه هیار ی از یافته ههههای علم ه هی دیگه ههر ،حاصه ههل تضه ههارب آرای

صاحبنظران در گهار زمهان اسهت و عهواملی در رویکهرد بهه چنهین قاعهدهای مهؤثر بودهانهد .ایهن

عوامل یا ناشی از متون احادیث و یا به سبب موضع گیریهای محدثان و جر یانهای حدیثی

در برابر احادیث است .این بخش به تبیین عوامهل مههم رویکهرد بهه قاعهده تسهامح بهین شهیعه و

اهل سنت میپردازد:
 .4-1روایات

در این بخش روایاتی مورد بررسی قرار می گیرد که نتیجه پایرش آنها گامی به سوی تحق

قاعده تسامح بود؛ هر چند ممکن است پارهای از این روایات مورد غفلت موافقان قاعهده بهوده

باشههد؛ امهها در یههو بررس هی علم هی میتههوان چن هین جمعبنههدی ک هرد ک هه حههداقل در برهههههایی از

زمان ،طهرح و اقبهال بهه چنهین روایهاتی زمینهه پهایرش قاعهده را مهیهاتر کهرده اسهت .ایهن روایهات

عبارتاند از :روایات من بلغ ،روایات عقوبت تکایب کنندگان کال نبهوی ،روایهات مر بهوط بهه

پایرش سخنان عقل و دل پسند به عنوان کهال نبهوی .ایهن احادیهث طبه نظهر کارشناسهان یها
ساختگی بوده و یا اینکه دچار برداشتها و تأو یل ناصحیح شدهاند.
 .4-1-1احادیث من بلغ

در منابع روایی شیعی و سنی چند روایت از رسول خدا

و معصومان

موجود است

که به احادیث «من بلغ» مشهور شدهاند .مضمون این روایات عبارت است از اینکهه چنانچهه
از خهدا یها رسههول خهدا مطلبههی بهه شهما رسههید و آن عمهل را بههه قصهد کسهب ثههواب انجها دادیههد،

ثوابش را خواهید برد؛ حتی اگر رسهول خهدا آن را نگفتهه باشهد .په

از بررسهی در منهابع شهیعی و

سنی ،همه روایات من بلغ بر اساس سیر تار یخی کتب روایی به گونه زیر احصا شد:
در کتاب احمد بن محمد خالد برقی دو روایت آمده است:

 َ.1محدَبنَ بَع داهَّللَال یقألَعنَ بی ألَعنَ محدَبنَالن ألَعنَمملدَبلنَملروانألَعلنَ بَ
ع داهَّللَ ألَفال«َ:منَبلغ َعنَالنیبَ َ ئ
شَفی َالثوااألَفسعٌَأل َطللبَفلَلَالنلیبَ
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 .26مجموعه الفتاوای ،ج ،18ص.66

َ.2وَعن ألَعنَعىلَبنَالکمألَعنَهشلامَبلنَسلاَلألَعلنَ بَع لداهَّللَ ألَفلال«َ:ملنَبلغل َ
عللنَالنللیبَ َ ئ
شَمللنَالثللوااَفعمل ل ألَ للانَ ج ل َأل ل َل ل ألَوَسنَ للانَرسللَلَاهَّللَ ََلَ
یقل »َ28.

هستند که اولی توس محمد بن مروان و دومی به نقهل

گو ینده هر دو روایت اما صاد

از هشا بن سالم است .به دلیهل تشهابه لفظهی و معنهایی ههر دو روایهت ،احتمهال ایهنکهه ههر دو

راو ی در یو مجل

است.

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

ألَ انَل َأل

َالثوااألَوَسنَ انَالنیب

ََلَیقل ».

27

آن را از حضرت شنیده باشند ،باالست .لاا این دو روایت ،در واقع یکی

کلینی نی به دو روایت اشاره کرده است:
َ.3عىلَبنَسب اهیألَعنَ بی ألَعنَابنَ بَعمیل ألَعلنَهشلامَبلنَسلاَلألَعلنَ بَع لداهَّللَ
ا
ئ
َمنَالثوااَعىلَشَفصنع ألَ انَل ألَوَسنََلَیکنَعىلَماَبلغ »ََ .
فال«َ:منََسعَشیئا
29

این روایت نی مانند قبلی ،مروی از هشا بن سهالم ،از امها صهاد

َ

اسهت؛ البتهه برخهی

واژگان آن ترییر کرده است .شیخ حر عاملی مینویسد که ابهن طهاووس در کتهاب اإلقبهال آن را

از کتههاب هشهها بههن سههالم  -یکههی از اصههول حههدیثی -از امهها صههاد

نقههل کههرده اسههت.

30

احتمالی که در این روایت داده میشود ،آن است که با توجه به حضهور ابهن ابهی عمیهر در سهند
روای هت و اتفههاقی ک هه بههرای او و نوشههتههای حههدیثیاش بههه وجههود آمههد و مجبههور شههد آن مقههدار از

احادیث را که در خاطر خود دارد به زبان بیاورد ،ترییر معنایی روایت دور از ذهن نیست.

یألَعنَممدَبنَسنانألَعلنَعمل انَالزعسل انألَعلنَ
َ.4ممدَبنَیییألَعنَممدَبنَالن ن َ
ممدَبنَمروانَفالََ:سعوَ باَجعس َیقَل«َ:ملنَبلغل َثلوااَملنَاهَّللَعلىلَعملٌَفعملٌَ
أل َالعمٌَال ماحَأل َالثوااألَ وتی ألَوَسنََلَیکنَالدیاَ ماَبلغ »ََ31 .

گو ینده روایت دو اما باقر

و راو ی آن محمد بن مروان است .به لحاش محتهوایی بسهیار

ن دیو به روایت و ی در البرقی است.

شیخ صدو تنها در کتاب ثواب االعمال یو روایت را گ ارش کرده است:

 .27المحاسن ،ج ،1ص.25
 .28همان.
 .29الکافی ،ج ،2ص.87
 .30تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل احکا الشریعه ،ج ،1ص.82
 .31الکافی ،ج ،2ص..87
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 َ.5بَ(ره)َفالَ:لدثنَعىلَبنَموىألَعنَ محدَبنَممدألَعنَعىلَبنَالکمألَعنَهاشمَ
ئ
بنَصسوانألَعنَ بَع داهَّللَ َفال«َ:ملنَبلغل ئ
َملنَالثلوااَعلىلَشَملنَتیل َفعملل َ
َش
انَل َ ج َأل

ألَوَسنَ انَرسَلَاهَّللَ

گو ینده این روایت نی اما صاد

ََلَیقل »ََ32.

و راو ی آن هاشم بن صفوان است.

شیخ حر عاملی در کنار روایات من بلغ ،روایت زیر را هم اضافه کرده است:
لمَالعسللر یألَعللنَ بَ
وَعللنَعللىلَبللنَممللدَالقاسللانألَعمللنَأ ل هألَعللنَع للداهَّللَبللنَالقاسل ج
ا
ع داهَّللألَعنَآبائ َ َفالألَفالَرسَلَاهَّللَ «َ:منَوعدهَاهَّللَعىلَعمٌَثواباَفهلوَمنجلزهَ
ا
َبالیار»ََ33.
نَ
ل ألَوَمنَ وعدهَعىلَعمٌَعقاباَفهوَفی

البته این روایت درباره قطعیت وعده الهی در موضهوع ثهوابهها و اختیهار الههی در عقوبهت و

کیفر مبنی بر انجا گناهان است و به نظر میرسد با مبحث روایهات مهن بلهغ ارتبهاطی نداشهته

باشد.

شیخ حر عاملی روایتی مرفوع از جابر به نقل از پیامبر

است:

بهه منهابع اههل سهنت نسهبت داده

ا
َ.6وَمنَطر یلقَالعاملةألَرریَع لدال محنَالللوانَم فوعلاَسىلَجلاب َبلنَع لداهَّللَاه نصلار یَ
ا
فالألَفالَرسَلَاهَّلل «َ:منَبلغ َمنَاهَّللَف لیلةألَفأتلذَ لاَوَعملٌَالاَفیلاَامیانلاَبلاهَّللَوَ
ا
رجاءَثواب َ ع اهَاهَّللَتعاىلَأل ألَوَسنََلَیکنَ ذل »ََ.

این روایت در هیچ یو از منابع اهل سهنت بهر اسهاس نهر افه ار مکتبهه اههل البیهت بها کلیهد
ً
واژههای متفاوتی یافت نشد .اما دو روایت تقر یبا هم مضمون یکی در مسند ابهویعلی و دیگهری

در کتاب العمر و الشیب به قرار ز یر آمده است:

َ.7لدثناَممدَبنَبکارألَلدثناَبز یعَ ن
بوَاللیٌألَعنَثابوألَعنَ ن َبنَمال
رسَلَاهَّلل «َ:منَبلغ َعنَاهَّللَف یلةَفلمَیصد َ اََلَینلها»َ34.
ئ
َعنَاهَّللَشَفی َف ٌألَفعمٌَب َرجاءَأل
«َ.8منَبلغ
35
یکنَأل َ ذل »َ .

َالس ٌألَ ع اهَاهَّللَأل

َفالألَفلالَ
َوَسنََلَ

برخی از دانشمندان این روایات را بیاعتبار و غیرصحیح میدانند و از عمهل و نقهل روایهت
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 .32ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص.132
 .33تفصیل وسائل الشیعه ،ج ،1ص.82
 .34مسند ابی یعلی ،ج ،6ص.163
 .35العمر و الشیب ،ص.33

ضعی

و مجهول در باب سنن و آداب و اثبهات کراههت و اسهتحباب اعمهال اسهتناد کردنهد؛

اثبات صفات الهی و احکا واجب فقههی روایهت ضهعی

را نهامعتبر دانسهته ،و تنهها بهه أخبهار

به شرطی که پشتوانه روایی یا فتوایی داشته باشد .مرحو میرداماد مینو یسد:
حقیقههت آن اسههت ک هه نقههل روای هت ضههعی

 -بهها تسههاهل در ضههع

سههندی  -در

معهارف اعتقهادی مجهاز نیسهت ،امها در بههاب احکها بهه صهورت کلهی مجهاز ،ولهی

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

ضعی

ً
مطلقا برحارند .عده دیگری از علمای شیعی و سنی بر اساس ایهن روایهات در ابهواب

عمههل ب ههه آن تنه هها در صههورتی مج ههاز اس ههت کههه از ن ههوع مس ههتحبات و ترهیب ههات و

ترغیبات بوده یا معتضد به شهرت یا فتوا باشد.

36

مفهو قابل برداشت از روایات مهن بلهغ بیهانگهر آن اسهت کهه ا گهر روایهت بها سهند ضهعی

بهه

دیگهران رسهید ،بههدون ههیچ بررسههی میتههوان بهه مههتن آن عمههل کهرد و بههه ثههواب منظهور نیه دسههت

یافهت .ایههن مطلههب همههان چشم پوشههی از احههراز شههرای حجیههت خبههر واحههد یهها تسههامح در ادلههه
سنن است .روایات من بلغ در ادامه روند خود ،جر یانی را ایجاد کرد کهه عهالوه بهر ادلهه سهنن بهه
مکروهات نی تعمیم یافت و پ

از آن درباره قصص و مواعظ نی به کار گرفته شد.

پدر شیخ بهایی وجود احادیث من بلغ را از جمله عواملی میداند که سبب جواز عمهل بهه

روایات غیر صحیح در موضوعات سنن ،آداب و مواعظ بین علما شهد .همچنهین ایشهان تنهها
دلیههل علمههای شههیعه را در نقههل از کتههب صههحاح اهههل سههنت قاعههده مز بههور میدانههد .وی در بههاره

شرای عمل به خبر ضعی

حدیث ضعی

مینویسد:

تنها زمانی مجوز پایرش دارد که پشتیبان آن یو یا چند روایهت

صحیح و معتبر باشد و به دلیل وجود آنها به متن ضعی
محض مخالفت متن ضعی

عمل میشود؛ اما بهه

با کتاب ،سنت و اجماع رد می گردد .پ

در مورد

روایات صحاح عامه یا هر روایتی که غیر صحیح است ،نه بهه پهایرش و نهه بهه رد

آنها حکم نمیشود ،مگر اینکه با دلیلی خارج از آن ،اثبات یها رد روایهت ،تأییهد

شود .بر همین اساس ،از گاشته تا به حال رو یهه علمهای شهیعه نقهل روایهات اههل

سنت است؛ با این تفاوت که در روایات مربوط به احکا فقهی و عقاید ،به متون
اههل سههنت یهها ضهعی

 .36الرواشح السماویه ،ص.189

عمههل نمیشههود و ایهن قاعههده تنههها در آداب و مسههتحبات
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کاربرد دارد.

37

بهر اسهاس نتیجهه مضهمون روایههات مهاکور (بینیهازی از بررسهی سههند و جهواز عمهل بهه روایههت

ضعی ) آنچه به ذهن متبادر میشود اینکه چنانچه حدیثی جعلی وارد حوزههای موضوعی

ماکور شود ،میتوان با عمل به مضمون آن به ثواب مورد نظر جاعل دست یافت .لاا میردامهاد

در باب احادیث جعلی مینویسد:

هنگامی که حدیث ضعی به حد وضع نرسیده باشد ،میتوان به آن عمل کرد.
ً
اگر جعلیت حدیث ثابت شود ،از بحث حدیث بودن کامال خارج میشود؛ اما در

غیر این ،در دایره جواز عمل به ضعی

باقی میماند.

38

ایهن نکتههه تنهها در احههادیثی قابلیهت اجرایههی دارد کهه تشههخیص سهاختگی بههودن حهدیث بهها

قراین رایج امکانپایر باشد.

 .4-1-2روایات نهی از رد کردن احادیث

دسهتهای دیگهر از روایهات نبهوی بیهانگهر خهوددار ی از طهرد روایهات اسهت و ایهنکهه افهرادی کهه

سخنان رسول خدا

را رد میکنند ،روز قیامت دشمن ایشان هستند:

ن
فأناَماصم َیومَالقیامةألَفإأاَبلغکمَعنَلدیاََلَتع فوهَفقولواَ:
منَردَلدیثاَبلغ َعنَ
اهَّللَ علمََ39.

این روایت در اههل سهنت بهرای نخسهتین بهار توسه طبرانهی(  ) 360گه ارش شهده اسهت،

وله هی در هه هیچیه ههو از منهههابع روایهههی کهه ههن شه هیعه یافه ههت نشهههد و بهههرای نخسه ههتین بهههار شه هههید

ثههانی(  ) 965در منیههة المر یههد بههه نقههل از منههابع سههنی بههدان اشههاره ک هرده اسههت و برخ هی منههابع
متأخر شیعه ،مانند بحار االنوار نی به منیة المرید ارجاع داده است.
ً
وارد شده است:
روایتی شیعی و تقر یبا هممضمون با روایت از صادقین

ال َتکذاَحبدیاَ تلا مَبل َمل جیئَوَال َفلدر یَوَال َتلارجلَننل َسلینلاألَفلإنکمَال َتلدررنَ
لعل ئ
َشَمنَالقألَف کذبَنَاهَّللَعزوجٌَفَ َع ش ََ40.

در این روایت اما فرموده است روایتی را که مرجلی یا قدر ی و حتی خارجی با انتسهاب بهه
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 .37وصول األخیار لی أصول األخبار ،ص.95
 .38الرواشح السماویه ،ص.189
 .39المعجم الکبیر ،ج ،6ص.262
 .40علل الشرایع ،ج ،2ص.395

این روایت تنها در علل الشرایع شیخ صدو در باب علتهای تحر یم کبائر ،نقل شهده اسهت
و سههایر منههابع روایههی گ ارش هی از آن نیاوردهانههد .عالمههه مجلس هی نی ه در بحههار االنههوار بههه نقههل از
صدو آن را نوشته است.

میفرماید:

همچنین روایت دیگری به نقل از جابر از رسول ا

منَبلغ َعنَلدیاَفکذاَب ألَفقدَ ذاَثلثةَ:اهَّللَوَرسول ألَوَالذیَلدثَب ََ41 .

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

ما نقل میکند ،تکایب نکنید؛ چهه بسها مطلهب حقهی اسهت و شهما خهدا را تکهایب کردهایهد.

مطالبی که درباره ثبت تار یخی روایت اول گفته شد ،در مورد این روایت نی تکرار میشود.

متون این روایات ،در خواننده القا می کند که ههیچ حهدیثی قابهل انکهار نیسهت و بایهد همهه

متون روایی را ولهو از مخهالفین فکهری اههل بیهت

پهایرفت .وجهود چنهین احهادیثی در طهول

تههاریخ حههدیث میتوانههد سههبب گههردد کههه حههداقل برخههی از محههدثان بههه دلیههل تههرس از عقوبههت
تکههایب روایههات ،بررسههی روایههی را کنههار نهههاده و بههرای آنههها شههرای حجیههت خبههر بیاهمیههت

باشد .البته چنین رویکردی ج در اصحاب حدیث و ِفر آن ،بین هیچیو از محهدثان دیهده
نشههده اسههت و بیشههتر محههدثان قایههل بههه وجههود روایههات جعلههی در میههان روایههات هسههتند .طههرد
حدیث زمانی اتفا میافتد که فقدان شهرای حجیهت روایهت بهرای محهدث محهرز گهردد .لهاا

ممک هن اسههت افههرادی جهههت دور مانههدن از وعههده عههااب دشههمنی پیههامبر

ارز یابی این شرای چشمپوشی کنند.

تههرجیح دهنههد از

متن این احادیث تنها در صورتی قابل تأیید اسهت کهه بلهوغ حهدیث را بهه دریافهت روایهت از

طر مطملن معنها کهرد؛ بهه گونههای کهه در انتسهاب آن بهه معصهو جهای شهکی بهاقی نمانهد .در

غیر این صورت ،چه بسا خود این روایت نیه جعلهی باشهد؛ ز یهرا مهتن روایهت در پهی تأییهد همهه
روایات است و شاید جاعل از طر ی این روایت بقیه روایات جعلی خود را نی مقبول سازد.
طبرانی پ

از بررسی سندی روایت جابر مینو یسد:

این حدیث را فق محفوش بن مسور از محمد بن منکدر نقل کرده و روایتی منفرد

است.

42

ابن عبدالبر روایت را این گونه گ ارش کرده است:
فالَرسَلَاهَّلل
 .41المعجم الصریر ،ج ،7ص.313
 .42همانجا.

َ:یوش

َبألد مَیقَلَهذاَ تااَاهَّللَماَ انَفی َیَلللَ لللناهَوَماَ
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انَفی َمنَل امَل منلاهألَ ال َملنَبلغل َعلنَللدیاَفکلذاَبل َفقلدَ لذاَاهَّللَوَرسلول َوَ
الذیَلدث َ43.

با وجود احادیث جعلی و مخالفت مهتن آنهها بها مضهامین کتهاب ،سهنت و اجمهاع بهه طهور

قطههع نمیتههوان همههه احادیههث را صههحیح دانسههت .چنانچههه ای هن سههه روای هت سههاخته جههاعلین

باشههد ،حهها کی از آن خواهههد بههود ک هه جر ی هان جعههل بهها چههه ظرافت هی در پ هی رس هیدن بههه اهههداف
متفاوت خود ،مانند ضربه زدن به دین اسال بوده است.
 .4-1-3روایات پذیرش سخنان عقل پسند

از جمله روایاتی که به قاعده تسامح کمهو کهرد ،ایهن روایهت نبهوی اسهت کهه ههر سهخنی بهه

شههما رس هید و مطههاب ح ه و خیهر بههود ی ها دلهههای شههما آن را میپسههندد ،مههن آن را گفتههها و ا گههر

سخنی شر بود یا دلهای شما از آن تنفر داشت ،آن سخن از من نیست.
در مسند ابن حنبل به نقل از ابوهر یره آمده است که پیامبر

فرمود:

َّ
قَلَاتلواَعلىلَبل َف آنلاألَملاَ
الع فن َ44لداَمنکمَ تاهَعنَلدیاَوَهوَم کئَیَ ر یکت ألَفی
جاء مَعنَمنَتی َفل َ وََلَ فل َفأناَ فول ألَوَماَ تا مَمنَش َفإنَال َ فَلَالش ؛ََ45

من از شما فردی را میشناسم که از من حدیثی به او رسیده ،در حالی که بر جای

خود تکیه زده و می گو ید :برای من از قرآن بخوانید .هر سهخن خهوبی کهه از مهن بهه
شههما باشههد ،حتهی ا گههر آن را نگفتههه باشههم ،از مههن اسههت و هههر سههخن بههدی بههه شههما

برسد ،من قایل آن نیستم.

ّ
آیا این جمله میتواند معیار ارائهه شهده پیهامبر بهه مسهلمانان بهرای تشهخیص روایهت مقهدس

نبوی از کال دیگهران باشهد؟ بهه نظهر میرسهد ایهن روایهت در مقابهل حهدیث مشههور و پرتکهراری
است که پیامبر

در ماه های آخر عمر خود در منا آن را به عنوان شاخصی پایدار برای امهت

اسالمی در تشخیص اصالت احادیث مطرح کردند:

یاَالناح!َماَجاءَ مَعلنَیوافلقَ تلااَاهَّللَفأنلاَفل ل ألَوَملاَجلاءَ لمَ نیلالفَ تلااَاهَّللَ
فلمَ فل ََ.

حضرت در بخشی از روایت مزبور تأ کید می کند که حتهی ا گهر مهن آن را نگفتهه باشهم ،حهال
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 .43جامع بیان العلم و فضله ،ج ،2ص.189
 .44البته اختالف نسخ در این روایت وجود دارد .در مجمع الزوائد هیثمی به جای العرفن ،کلمه ال أعرفن آمده است.
 .45مسند االما ابن حنبل ،ج ،2ص.367

روایت دو را نی از بین کتب متقد اهل سنت تنها ابن حنبل نقل میکند:
هههر گههاه حههدیثی از مههن شههنیدید ک هه دلهایتههان آن را نیک هو میشههمرد و احسههاس و

چهرهتان به وسیله آن نر میشد و میدانسهتید آن سهخن بهه شهما ن دیهو اسهت،
پ

من به آن از شما اولیتر هستم.

46

محدث ابن حنبل ،بها پهایرش و مبنهای عمهل قهرار دادن چنهین روایتهی کتهب روایهی خهود را

تأ لی

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

آنکه در روایات مربوط به عرضه قرآن چنین جمله قابل ایرادی وجود ندارد.

کرده است و از آنجا که شخصیت مورد تأیید اهل سنت است ،رو یهه ایشهان بهه تهدریج

مورد قبول سایرین واقع شد.
ً
هههر دو روایههت ابههن حنبههل در منههابع متقههد شههیعی یافههت نشههد .منههاو ی ای هن روای هت را ک هامال

تهوهمی و جعلهی دانسههته اسههت 47.ابور یهه نیه بههه نقههد ایهن دسههته از روایهات  -کهه منجههر بههه جههواز

جعل شدند  -پرداخته و به سخنی از محمد بن سعید دمشقی اشاره میکند که گفته است:
سأاَ انَ لمَلننألََلَ رَبأساَمنَ نَ جعٌَل َسسناداََ48.

بهها وجههود چن هین سههخنانی وضههاعین جههرأت و انگی ه ه جعههل روای هت را بههه دسههت میآورنههد.

محدوده موضوعی این روایت منحصر به سنن و حتی تار یخ و مواعظ نشهد و چهه بسها در حهوزه

عقاید و احکا واجب و حرا نی راه یابد.

جدای از صحت یا سقم روایات ماکور ،پایرش این دسته از روایهات منجهر بهه چشهمپوشهی

از شرای حجیت خبر میشود؛ چرا که معیارههای اصهلی اعتبهار یها عهد اعتبهار روایهت ،یعنهی
ّ
کتاب ،سهنت ،سهیره ،مسهلمات عقلهی ،تهار یخی و ...کنهار نههاده شهده و فقه عواطه بشهری

مال ک میشوند .هر چند قواعد عقلی و برداشتهای عقالیی ممکن است یکسهان باشهد ،امها

س ههالی در احساس ههات متن ههوع و متف ههاوت اس ههت؛ ب ههدین معن هها که هه ممک ههن اس ههت ب ههر اس ههاس
احساسات ،بدون هر گونه تفکر ،فرهنه

و عقایهد فهردی و جمعهی ،در زمهان و نقطههای خهاص

سهخنی پایرفتههه شهود ،امهها همههان سهخن در زمههان یها مکهان دیگههری مههورد نفهرت باشههد .بنههابراین
عرضه و پایرش این گونه روایات در عصهر کنهونی جه ایجهاد ههرج و مهرج بهرای جامعهه اسهالمی

ثمر دیگری نخواهد داشت.

 .46همان ،ج ،3ص.497
 .47فیض القدیر ،ج ،4ص.367
 .48أضواء علی السنة المحمدیه ،ص.137
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 .4-2جر یانهای حدیثی

ظهور جر یانهای حدیثی یکی دیگر از عوامل تأثیرگاار در رو یکهرد بهه قاعهده تسهامح اسهت.

زمینهچینیهایی که مکاتب در ایجهاد ،تثبیهت و رشهد باورههای خهود در سهطوح عها و خهاص

دارنههد ،امههری پوش هیده نیسههت .چنانچههه حضههور ای هن جر ی هانهههای فک هری و عمل هی در دسههتگاه

حهدیثی نبههود ،بههه مراتههب سههرعت حرکهت رو یکهرد بههه تسههامح در ادلههه سههنن کنههدتر میشههد .ایهن

جر یانها به صورت عمده در شیعه و سنی به نا های اخبار ی گری و اهل حدیث ر نمود.
 .4-2-1جریان اخباریگری

 .4- 2- 1- 1تعریف و تاریخچه

در عص ههر حض ههور ائم ههه

ائمههه

و ب هها مرجعی ههت ایش ههان ،ش ههیعیان هم ههه احک هها دین ههی خ ههود را از

یهها نماینههدگان ایشههان اخهها می کردنههد .بهها آغههاز دوره غیبههت ( ) 329و فقههدان متههون

روایی مرتب بها مو ضهوعات مسهتحدثه ،اصهول اسهتخراج احکها تهدوین شهد .اههل الحهدیث و

اخبار ی هان تنههها راه کش ه

احکهها مراجعههه بههه سههخنان اهههل بیههت

میدانسههتند .اصههطالح

اخباری در گار تاریخ ،سیر معنایی داشته و طب مطالب منقهول از پیشهینیان ،اولهین معنهای
اخباری ناظر به ّ
مور و در مقابل محدث اسهت 49.معنهای جدیهد اخبهاری از قهرن سهو تها قهرن

پنجم متداول شد 50.در این دوره گرایش به کال و عقل در مقابل گرایش به نهص قهرار داشهت و

اصطالحات با بار معنایی متفاوت ،مانند اهل حدیث ،اصحاب حدیث و اخبهاری بهه وجهود

آمد .شیخ مفید (  )5پ

از آنکه عقیده باطل تناسهخ روح منسهوب بهه ملحهدین ،نواصهب و

زنادقههه را نقههل کههرده ،تأ کیههد می کنههد کههه «اصههحابنا المتعلقههین باالخبههار» نی ه چنههین عقیههدهای
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 .49پیدایش ،سیر تطور و تداو اخباری گری ،ص .151ابراهیم بن محمد ثقفی(  ) 283نخسهتین کسهی اسهت کهه «اههل
االخبار» را به عنوان یو اصطالح به کاربرده است (الرارات ،ج ،2ص .)897احمد بهن یعقهوب ،مؤله تهاریخ یعقهوبی
(متهوفی په از  ،) 293بههه ابههن واضههح اخبهاری مشهههور بههوده اسههت (الفههرج بعهد الشههده ،ج ،2ص221؛ الرعایههه فههی علههم
الدرایههه ،ص .)50در تفههاوت تعر ی ه اخبههاری و محههدث گفتههه میشههود :کسههی کههه بههه تههاریخ و شههبیه آن اشههتترال دارد،
اخباری و به فردی که به سهنت نبهوی ،تهاریخ و سهیر مشهرول اسهت ،محهدث گفتهه میشهود (دراسهات فهی علهم الدرایهه،
ص11؛ مستدرکات علم رجهال الحهدیث ،ج ،1صّ .)264
البتهه اصهطالح اههل االخبهار بهه معنهای تهاریخنوی در کتهب
قهرون بعهدی نیه کهم و بهیش دیهده میشهود؛ بهه طهور نمونهه ابهن صهالح (قهرن هفهتم) در نقهد کتهاب االسهتیعاب ابهن اثیهر
مینویسههد :یکههی از ایههرادات ایههن کتههاب آن اسههت کههه منقههوالت اخبههاریون را بههیش از محههدثین آورده اسههت (مقدمههه ابههن
صالح ،ص.)175
 .50اصطالح اخباری در سیر تحول مفهومی ،ص.128

اصحاب حدیث ،آنچه را میشنوند ،روایت می کنند .برای آنها مهم نیسهت کهه

آیا این نقلها در احکا شرعی ،ارزش دارد یا نه.

52

شهرستانی(  ) 6نی امامیه را به دو گروه معت له و اخباری تقسیم کرده است 53.نگاه منفی

بههه اخبار یههان تهها قههرن دوازده همچنههان وجههود داشههت تهها ایههنکههه بههه دالیههل گونههاگونی (مههاهبی-
اجتمهاعی) اخبهاری گری نهوین روی کهار آمهد .ویژگهی اصهلی آنهها نص گرایهی بهوده و در مقها
استنباط احکا  ،تنها قرآن و سنت را ّ
حجت میدانهد و بهه سهایر مهدارک ،در صهورتی کهه بها
احادیث ائمه

تأیید شده باشد ،استناد می کنند.

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

دارند و نحوه عملکرد آنان را در حدیث نقد می کند 51.سید مرتضی (  )5می گوید:

54

 .4- 2- 1- 2مبانی اخباریگری

از آنجا که همه مکاتهب دارای اصهول و مبهانی اسهت ،بهرای تعیهین سههمی کهه در رو یکهرد بهه

قاعده تسامح در ادله داشتند ،ناگز یر بایهد بهه شهناخت مبانیشهان اقهدا کهرد .برخهی از مبهانی

اخبار ی گری عبارتاند از:
 .1نفی اجتهاد

اههل سههنت په

از اتمهها دوره تههابعین بههه تههدوین اصههول فقههه روی آورد و شههیعه په

از اتمهها

دوره غیبت صررا این نیاز را احساس کرد .دلیل مشترک هر دو ماهب در روی آو ری به اصول
استنباط ،از بین رفتن منابع نقلی و ایجاد مسائل مستحدثه بدون پاسخ روایی بود .لهاا دیهر یها

زود این امر باید محق شود تا مسلمین در برخی مسائل دچار سرگردانی نگردند.

البته الز است به معهانی اجتههاد و تحهول مفههومی آن نیه نگهاه کهرد؛ چهرا کهه اجتههاد در دو

معنای خاص و عا مطرح بوده است .معنای خاص اجتهاد عبارت است از اینکهه «فقیهه در

صورت نبهودن نهص ،بها تکیهه بهر تفکهر شخصهی و ذو و یهژه خهود ،حکمهی را اسهتنباط کنهد ...

ولهی اجتههاد در اصههطالح دو منشهأ صهدور حکهم نیسهت ،بلکهه کوشههش بهرای اسهتنباط حکهم
است از مصادر آن» 55.معنای دو از زمان محق حلی(  ) 676به کار گرفته شد 56.قدمای
 .51تصحیح االعتقادات االمامیه ،ص.88
 .52رسائل الشری المرتضی ،ج ،1ص.211
 .53الملل و النحل ،ج ،1ص.165
 .54الحدائ الناضرب فی أحکا العترب الطاهرب ،ج ،1ص.300
 .55اجتهاد در عصر معصومین ،ص.62
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شههیعه اجتهههاد اهههل س ههنت را  -کههه بههه رأی و قیههاس اس ههت  -حههرا دانسههتند ،ولههی تحصه هیل
احک ها

احکهامی برآمههده از کتههاب و سههنت نکوهیهده نبههود .از نگههاه اخبههار ی اجتهههاد در کشه
ً
دین جایگاهی ندارد و ظاهرا معنای نخست را برای اجتهاد پایرفته است« .یکهی از مهمتهر ین

اختالفات اصولیان و اخبار یان ،در مبحث اجتهاد و تقلید ،آن است که مخالفت با اجتههاد،
معیار ی برای اخبار ی بودن شمرده شده است» 57.مهمترین دالیل ایشان در اصهالت نداشهتن

اجتهاد دو دلیل است :یکهی ایهنکهه اجتههاد گهاهی دچهار خطها و گهاهی مطهاب واقهع میشهود.
پ

اجتههاد بهرای پیهامبر و ائمهه معصهو

ههم جهای نبهود 58.دو  ،ایهنکهه اجتههاد برگرفتهه از

فقه اهل سنت است و اهل سنت به دلیل انحراف و عد تمسو به ائمه

پیههدا کردنههد؛ در حههالی کههه شههیعه و اصههحاب ائمههه

به این اب ار نیاز

بههه دلیههل اعتقههاد بههه ایشههان نیههازی بههه

اجتهههاد ندارنههد .اسههترآبادی و فهیض کاشههانی در بههاره اجتهههاد معتقدنههد ایههن روش خطهها از سههوی
بعضی از کسانی مانند ابن جنید  -که تحت تأثیر اهل سنت بوده و به حجیت قیاس هم بهاور

داشهت  -وارد فقهه شهیعه شهد .اصهحاب ائمههه

نمیبردنههد و بههدون آن بههه فهههم کههال ائمههه و کش ه

و فقههای متقهد از ایهن ابه ار نادرسهت سههود
ً
حکههم از آنههها میپرداختنههد .نهایتهها در قههرن

هفتم و به واسطه عالمه حلی و پیروان او بهه طهور گسهتردهتری ایهن روش خطها پایرفتهه و بهه کهار

گرفتههه شههد .بههدین ترتیههب ،فقههه شههیعه سههخت تههأثیر اصههول و اجتهههاد انحرافههی اهههل سههنت قههرار

گرفههت .بنههابراین ،روش اجتهههادی کههه مشههحون از اصههطالحات و امههور سههاختگی از سههوی اهههل
سههنت اسههت ،بایههد کنههار گااشههته شههود و همههان شههیوه اصههحاب پیشههین و سههل

صههالح احیهها

گههردد 59.ایههن مقههدار نفههی اجتهههاد در فقههه متههأخر امههامی بیشههتر از قههرن دهههم بههه بعههد مطههرح شههده

اسهت؛ 60حهال آنکهه طبه تصهر یح اندیشهمندان ،اجتهههاد بها در نظهر گههرفتن شهرای و بهه معنههای
کوشهش در اسههتنباط احکها بههر اسههاس منهابع ،حتهی در دوران رسههالت و عصهر ائمههه
61

وجههود

داشته است.
ّ
اسههترآبادی خههود نیه از دی هدگاه طههرد کلهی اجتهههاد تن ه ل کهرد و می هان اجتهههاد بههر پایههه قی هاس و
اجتهاد بر پایه منابع نقلی تفکیو قایل شد:
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 .56همان ،ص.48
 .57الحدائ الناضره ،ج ،1ص170و169؛ اخباری گری ،ص.350
 .58الفوائد المدنیة و الشواهد المکیة ،ص.43
 .59اخباریگری به مثابه روش اجتهادی ،ص.207
 .60دایرب المعارف بزر اسالمی ،ج ،7ص.160
 .61اجتهاد در عصر معصومین ،ص.121-145

قرآنی و روایی و ترجیح ادله متعارض جای است ،اما قیهاس و استحسهان وجههی

ندارد.

62

وحی هد بهبهههانی در توضههیحات مفصههلی ذی هل مبحههث جههواز یهها عههد جههواز عمههل بههه ظههن

مینو یسد:

اخبار یهان بههه خههالف مجتهههدان معتقههد بههه جهواز عمههل بههه ظههن احکها شههرعی غیهر

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

بههرای دانشههمندان نی ه تنههها اجتهههاد ناشههی از اسههتنباط احک ها از طر ی ه عمومههات

عبههادی هسههتند .و ی بههه احتمههاالتی چههون تحر ی ه  ،تصههحی  ،تقطی هع روای هات،

کجفهمیها نسبت به متهون حهدیثی ،نهابودی برخهی از متهون ،اشهتباهات مؤلفهان
کتب حدیثی ،عد عدالت و وثاقت برخی راو یان اسانید و  ...اشاره مهیکنهد کهه
در مس هیر گههاار حههدیث از قههدیم تهها بههه حههال ،سههبب شههده ک هه مقههدار ی از حقههای

حهدیثی بههه دسههت متهأخر ین نرسهیده باشههد .لهاا خبههر واحههد نیه بههه لحههاش متنهی و
سندی نی ظنی است .په

نتیجهه می گیهرد کهه اصهول فقهه بهرای کشه

رفع تعارض یا ترجیح یو روایت بر روایت دیگر ضرورت دارد.

63

احکها و

 .2قطعی الصدور دانستن روایات کتب اربعه

از جمله مبانی تأثیرگاار اخباریان ،عقیده به قطعی الصدور بودن همه روایهات کتهب اربعهه

و حتههی سههایر کتههب حههدیثی اسههت 64.اخبار یههان بهها اسههتناد بههه آرای صههاحبان کتههب حههدیثی

بههه طههور خوشبینانهههای قایههل بههه صههحت همههه روایههات هسههتند .اخبار یههان از جملههه گروههههای
مخال

علم رجال هستند؛ به دلیل اینکه معتقدند کتب روایی به ویژه کتب اربعه بر اسهاس

اصول اربعمله نگاشته شده و این کتابها نی در عصر حضور مورد تأیید معصو بودهاند.

65

ف هیض کاشههانی ،ش هیخ بحرانههی ،مرحههو محمههد ام هین اسههترآبادی و دیگران هی از اخبار یههان

مخال

تنو یع حدیث بودند .شیخ حر عاملی( اخبهاری معتهدل) قایهل اسهت کهه اکثهر روایهات
66

کتهب اربعههه متواترنههد و بههاقی روایههات نیه محفهوف بههه قههراین قطعههی هسههتند .او بهها اختصههاص
فائده نهم از فوائد کتاب وسائل الشهیعه بهه بیهان اسهتداللهایی بهرای اثبهات صهحت احادیهث

 .62الفوائد المدنیة و الشواهد المکیة ،ص.43
 .63الفوائد الحائری ،ص.117-127
 .64الفوائد المدنیة و الشواهد المکیة ،ص.111
 .65توضیح المقال فی علم الرجال ،ص.36
 .66تفصیل وسائل الشیعة لی تحصیل مسائل الشریعة ،ج ،30ص.272
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کتبی که از آنها روایت نقل کهرده ،بهه ایهن نتیجهه میرسهد کهه تقسهیمبنهدی جدیهد احادیهث از
ً
67
زمان عالمه حلی و استادش سید طاووس کامال اشتباه بود.

پ هیش از دسههته بندی چهارگانههه حههدیث توسهه عالمههه حلههی ،معیارهههای صههحت و سههقم

احادیههث نههاظر بههه وجههود قراین ه ی خههاص در حههدیث بههود ،امهها بهها از بههین رفههتن ایههن قههراین و نی ه

هاز بهه اتخهاذ مبهانی
اشتباهات محرزی که در متن برخی احادیث کتب اربعه وجود داشهت ،نی ِ

محک م و جدیدی بهرای بیهان سهالمت یها نحهراف احادیهث بها تصهمیم عالمهه حلهی تها حهدودی

برطرف شد.

ادعای قطعهی الصهدور بهودن روایهات حهداقل کتهب اربعهه بها عملکهرد نقادانهه صهاحبان ایهن

کتب سازگار نیست؛ چرا که در صورت صحت مجموعه روایات فقهی الکافی ،شیخ صهدو

و شههیخ طوسههی بایههد بههه همههین کتههاب اسههتناد می کردنههد و خههود را بههرای ارائههه فتههاوای شههیعی بههه

زحمت نمیانداختند و یا ایهنکهه شهیخ طوسهی نبایدبهه تعهدادی از روایهات موجهود در الکهافی و
من الیحضره الفقیه اشکال کند.

68

 .3مخالفت با علم رجال

نفهی علههم رجههال یکههی از و یژگیهههای شههایع اخبار یههان اسههت .از آنجهها کههه اخبار یههان قایههل بههه

قطعیت صدور روایهات معصهومان

هسهتند ،ارز یهابی سهندی بهرای آنهها جایگهاهی نهدارد.

مال علی کنی برخی از شبهات اخباریان را در علم رجال جمعآوری کرده است:
علم رجال به دلیل تجس

در احوال مرد  ،علم منکری است .همچنین بعضی

از افرادی که به ایهن علهم اشهترال دارنهد ،خهود فاسهد العقیهده هسهتند؛ ماننهد ابهن
عقده کهه ز یهدی جهارودی اسهت و طبه نهص نجاشهی بها ایهن عقیهده از دنیها رفتهه

اسهت .یها علهی بهن حسهن فضههال فطحهی مهاهب اسهت و بسهیاری از رجالیهان در
جرح و تعدیل افراد به آرای او استناد می کنند .مفهو عدالت و صحت سند ن د

متقدمان و متأخران متفاوت است .برخی از اسامی راویان در عدل و مدح و سایر
مفاهیم مشترک است و اسباب تمیی فق ظنآور است؛ حال آنکه به دلیل عقل
و نقل نباید از ظن تبعیت کرد .بسیاری از فتاوای رجالی آنهها مبتنهی بهر اجتههاد
دیگهران اسهت کههه اعتبهار نهدارد .بسههیاری از روایهاتی کهه مبنههای رأی رجهالی بههوده،
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 .67همان.251 ،
 .68به طور نمونه :االستبصار ،ج ،2ص76؛ ج ،3ص261؛ تهایب االحکا  ،ج ،9ص.40

سند ،گمان دارد روایت مسند است .همچنین در نگارش اسامی و القاب و کنی
اشتباه بسیاری ر داده و لاا رأی رجالی نادرست است.

69

مال علی کنی در ادامه مناقشات استرآبادی در علم رجال را بیان می کند:
 .1احادیهث محفههوف بهه قههراین مقههالی و حهالی اسههت؛  .2راوی در امهر دیههن و اخهها
روایت از راویان غیر ثقهه ،اههل تسهامح نیسهت؛  .3روایهات از آن افهرادی اسهت کهه

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

مانند روایات موجود در کتب رجالی شیخ طوسی ،مرسل هستند و فرد ناآ گهاه بهه

اصحاب بر صحت منقوالت آنها اجماع کردهاند؛  .4روایات در کتب اربعهه کهه

مهؤلفینشههان بههر صههحت محتوایشههان شههادت دادهانههد ،موجههود اسههت؛  .5ایههنکههه

مؤ ل

در اثر خود الفهاش الثقهه و الهورع را بیهان می کنهد ،تنهها بهه خهاطر راهنمهایی و

رجوع شیعه به او است.

70

به دلیل همان افراط و تفر ی های پیش گفته ،گروهی از اخباریان نیه نیهاز بهه علهم رجهال را

احساس کردند و اخباریان معتدل با پایرش علم رجال ،نظر یاتی در این باب دارند؛ به طهور ی
که میتوان در کال و عقیده برخی دیگر از اخبار یهان فوایهد و جایگهاهی ههر چنهد محهدود ،بهرای

علم رجال و محتوای آن یافت:

آ گاهی بر برخی قراینی که پیشینان به آنهها آ گهاه بودنهد ،وجهود راههی بهرای کسهب

قهراین بیشههتری کهه جنبههه حههدیث بههودن را اثبهات مهیکنههد ،امکهان تههرجیح بههه قههول
رجالی در مدح افراد هنگها تعهارض ،چنانچهه مهرجح قهویتهر از آن وجهود نداشهته

باشد ،امکان اثبات تواتر با گفته گروهی  -هر چنهد انهدک باشهند -؛ ز یهرا بهرای تهواتر
رقمی در نظر گرفته نشده است.

71

ف هیض کاشههانی بهها طههرح ای هن نظر ی هه ک هه ثقههه ج ه از ثقههه نقههل نم هیکنههد ،بههه دنبههال گسههترش

مصادی توثیقات عا است:

اینکه علمای رجال درباره افراد مینو یسند که گاهی حدی ِث فالنی شناخته شده
و گاهی منکر است ،یا نقل از فالنی جای نیسهت ،یها فال نهی قابهل اعتمهاد نیسهت،

همههه و همههه بیههانگههر آن اسههت ک هه ثقههه زمههانی از فههردی نقههل م هیکنههد ک هه دلیل هی بههر
 .69توضیح المقال فی علم الرجال ،ص.44-47
 .70همان.
 .71تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل احکا الشریعه ،ج ،30ص.280
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صحت مطلب او داشته باشد؛ یا روایت را در کتاب او دیهده باشهد یها ایهنکهه فهرد
ثقه دیگری از آن کتاب نقهل کهرده باشهد .همچنهین توجهه ز یهاد افهراد ثقهه بهر ضهب

خصوصیات و ج ئیات الفاش روایت ،نشانگر عد اعتمهاد آنهان بهر احادیهث غیهر

قطعی است.

72

نتیجههای کهه او می گیهرد ،یقینهی بههودن همههه اخبههار کتههب اربعههه اسههت .نتیجههه تطبیه ایهن

معیار صحت همه نصوص است؛ مگر آنها که با دلیل خارج شود.
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 .4- 2- 1- 3نقش جریان اخباریگری در ایجاد ،تقویت و رشد قاعده تسامح در ادله سنن

ّ
بهها توجههه بههه مبههانی پههیش گفتههه اخبار یههان ،بههه نظههر میرسههد مسههلو اخبههاری دو نقههش معههد و

مقوی را در توسعه قاعده تسامح در ادله سنن در دو مقطهع متفهاوت زمهانی برعههده گرفتهه بهود.

طب بررسیها پ

از تاختهای علمهی متکلمهان بهر ایهن نهوع از تفکهر ،قهرن پهنجم دوره مرمهت

اخباری گری شد .زمانی که شیخ طوسی با تالی

دو اثر فقهی با محوریت حدیث و با پایرش

حجیههت خبههر واحههد  -کههه بیارتبههاط بهها مسههائل سیاسههی آن عصههر نبههود  -رون ه دو بههارهای بههه
اخبههاری گری نخسههتین (اصههحاب حههدیث) بخشههید .در فاصههله قههرنهههای ششههم تهها نهههم رکههود
حدیثی بر جامعه شیعه حا کم شد .در قرن دهم با کمو دولت صفوی جریان اخباری در برابر

جریانهای عقل گرا رشهد کهرد و عالمهان در پهی احسهاس خطهر نهابودی متهون حهدیثی شهیعه بها
اتخاذ مسلو اخباری منشأ آثار حدیثی مهمی شدند .اخباری گری نوین با مبنای نص گرایی

و حفههظ حههداکثری حههدیث و کوشههش در کههار نهههادن دیگههر بنیانهههای معرفتههی بههه و یههژه قههرآن و

عقل ،آسیبی مهم و اثرگاار در نظریهپردازی دینی است.

74

اگرچههه عالمههان اخبههاری در بههاره قاع هده تسههامح در ادلههه سههنن بههه طههور صههریح اظهههار نظههر

نکردهاند ،ولی عملکرد علمای این مکتب نشان میدهد کهه بهرای پایههر یه ی معهارف خهود ،بهه
احادیههث اعتمههاد ز یههاد داشههته و سههعی بههر جمههع بههین احادیههث متعههارض داشههتند و طههرد آنههها را

جههای نمیشههمردند؛ بههه طههور مثههال ،شههیوه عالمههه مجلسههی در نگههارش بحههار االنههوار و تههالش او در

گههردآوری همههه انههواع حههدیث حههاکی از تسههامح وی در ثبههت حههدیث اسههت .اخبار یههان در دوره

بازگشت به متون اولیه امامیه نسبت به مال کهای سنجش و ارزیابی متن و سند حهدیث (ههر
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 .72االصول االصلیه ،ص.60
 .73نقدی بر روششناسی عالمان اخباری شیعه در دانش رجال ،ص.75
 .74منط فهم حدیث ،ص.445

اخبار یههان افراطههی احادیههث دارای ا شههکال نی ه از نظههر آنههان سههالم بههود و بهها توسههل بههه توجیهههات و
ً
تاویالتی بعضا سخی سعی در نگهداری ایهن گونهه احادیهث داشهتند .ایشهان عهالوه بهر کتهب
اربعههه ،روایههات سههایر کتههب حههدیثی مهجههور را نی ه قطعههیالصههدور شههمردند و گههاه اقههوال بههدون

سندی را  -که در کتب فقهی آمده  -معتبر بهه حسهاب میآوردنهد؛ ماننهد سهخن شهیخ بحرانهی
که درباره اقوال فاقد سند در کتب شیعه مینویسد:

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

آنچه سبب کنار گااشتن تعدادی حدیث شود) ،موضع گیری منفی داشهتهاند و حتهی در نظهر

ممکههن اسههت آن قههول فرمههوده حضههرت بقیههه ا باشههد و ایشههان آن را در بههین اقههوال

علما انداخته تا اجماع بر خطا نکنند.

75

تسههامح در حههدیث ارتبههاط مسههتقیمی بهها پدی هده جعههل حههدیث دارد .بس هیار ی از احادیههث

ساختگی با دلیل تسامح در گ ارش روایت ،مجوز ورود به مجموعههای روایهی حتهی در کتهب

اربعه یافتهاند .یکی از راههای تشخیص جعلی بهودن روایهت ،اخهتالف حکهم احادیهث اسهت.
اخبار یههان پایرفتههه بودنههد کههه در زمههان ائمههه
معصومان

جههاعلین و کههاابان روایههی وجههود داشههتهاند و

نسبت به آنهها هشهدار دادهانهد ،امها بها ایهن حهال بهه پنهدار آنهها ریشهه اخهتالف

متون حدیثی کنونی نه احادیث ساختگی ،بلکه تنهها تقیهه اسهت 76.عهدهای از پهژوهشگهران،
انتشهار کتهابههایی را ماننهد درمهان بها قهرآن و ط ّ
هب قهرآن از دیگهر نشهانههای اخبهاری نهوین
میداننهد کهه در ایهن مسهیر بهه روایهات ضهعی

و حتهی جعلهی اسهتناد می کننهد کهه ا گهر

مواجههای سنجیده با آن صهورت نگیهرد ،میتوانهد پیامهدهای جبهران ناپهایری را بهه دنبهال

داشهته باشههد 77.بهدین شههکل اخبار یههان بهها گههار از ارز یههابی حههدیث و توجههه بههه تقیههه در اجههرای
قاعده تسامح در ادله سنن نقش بار زی داشتند.
 .4-2-2جریان اهل حدیث

په

از رفههع محههدودیت نگههارش حههدیث در دوران عمههر بههن عبههدالعزی و بهها توجههه بههه جایگههاه

رفیعی که برای محدثان در نظر گرفته شد ،موج ف اینده ثبت احادیث سراسر جامعه اسالمی را

فرا گرفهت .لهاا افهراد ز یهادی بهه سهمت تهدوین احادیهث پهیش رفتنهد و حجهم انبهوهی از روایهات

نبوی در کتب جای گرفت .سؤال جدی قابل طرح اینکه مگر پیامبر اسهال در دوره حکومهت
 .75منبع الحیاه ،ص.25
 .76الحدائ الناضرب فی أحکا العترب الطاهرب ،ج ،1ص.8-9
 .77نواخباریگری؛ ّ
توهم یا واقعیت ،ص.22
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خود و بها آن همهه گرفتاریهها ،چنهدین روایهت (اعهم از قهول ،تقر یهر و عمهل) میتوانسهت داشهته

باشد که فردی مانند ابن حنبل قایل به صحت هفتصد ه ار روایت اسهت یها بخهاری صهحیح

خههود را از میههان ششصههد هه ار روایههت گلچههین کههرده اسههت؟ ایهن مطلههب در شههرایطی اسههت کهه

حدیث یکصد سال نوشته نشده بود و در دوره تدو ین ،بیشتر سهامعین کهال نبهوی از دنیها رفتهه
بودند.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت ،ایهنکهه آیها همهه مهرد معاصهر پیهامبر راوی حهدیث

بوده و مترصد بودند تا پیامبر لب به سهخن بگشهاید و گفتهههای ایشهان را در قالهب حهدیث بهه
دیگران منتقل سازند؟ آن گونه که در کتب تاریخی موجود اسهت ،عهدهای همچنهان در دوران

مدینه مخال

پیامبر و دین او بودند ،عدهای نی به زنهدگی معمهولی خهود سهرگر بودنهد و فقه

برای تعدادی از صهحابه جایگهاه عظهیم پیهامبر

و پهرداختن بهه حهدیث نبهوی مههم بهود .لهاا

باید به این حجم انبوه روایات  -که در کتب روایی و به خصوص جوامع اهل سنت نوشته شد
 به دیده ّشو نگریست .این سخن از گرایش برخی راویان به سهمت جعهل حهدیث حکایهت

دارد تا حداقل از ّ
مزیت اجتماعی محدث بودن دور نمانده باشد.
 .4- 2- 2- 1تعریف و تاریخچه

درسهت شههبیه همهان اتفههاقی کهه در شههیعه ر داد ،در اههل سههنت نیه دو مکتههب اههل الههرأی

(  )2و اههل الحههدیث (اصهحاب حههدیث) پدیهدار شههد .اههل حههدیث یها همههان سهلفیه مبنههای
خههود را در پههایرش و عمههل بههه سههنت پیشههینیان قههرار دادنههد .اصههحاب حههدیث اهههل حجههاز و از

پیروان مالو بهن انه  ،محمهد بهن ادر یه

شهافعی ،سهفیان ثهور ی ،احمهد بهن حنبهل و داود بهن

علی بن محمد اصفهانی بودند .به دلیل توجه در تحصیل حدیث ،نقل اخبار ،انحصار حکهم
مسائل دینی در روایات و عد مراجعه به قیاس (جلی یا خفی) در مواردی که اثر یا اخباری در

آن موضهوع وجههود نههدارد ،اهههل حههدیث نامیههده شههدند 78.اصههحاب حههدیث در مرحلههه نخسههت
(نیمه نخست سدۀ قرن سهه) بها بهار معنهایی پیهروان حهدیث نبهوی ،مفههومی افتخهارآمی یافتهه،

تدوین گر حدیث نبوی بودند و سنتگرایان برجسته ،جوامع روایی مهمهی چهون المصهن
ابی شیبهّ ،
الموطأ مالو ،المسند شافعی و کتابهای حدیثی اهل عرا را شهکل دادنهد .و در

ابهن

دوران احمد بن حنبهل(  ) 241بها نگهارش المسهند بهه اوج خهود رسهیدند 79.همچنهین وصه
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 .78الملل و النحل ،ص.207
 .79سیر اعال النبالء ،ص256؛ دایره المعارف بزر اسالمی ،ج ،9ص114

ایهن واژه در مفههو اولیههه خهود در شهیعه نیه کهاربرد مثبهت داشههت .شهیخ طوسهی در تمجیههد

اصحاب حدیث مینویسد:

به دلیل اینکه روایات معصو آمیخته با صحیح و کاب شد ،اصحاب حهدیث
به نقد روایات و تمیی صحیح از جعلی روی آوردند.

81

تعبیر اهل الحدیث و یا اصحاب الحدیث در کتب رجالی ناظر به کارشناسهان ز بهده علهو

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

اما اهل الحدیث نی بیانگر جایگاه رفیع علمی فردی مانند بخاری است.

80

حدیث اسهت 82یها عبهارت سهید مرتضهی در بهاره محهدثان اههل سهنت بها عنهوان «مخالفونها مهن
اصحاب الحدیث» 83هنگامی که میخواهد احادیثی از سنیها نقل کند.

جریان اهل حدیث در مرحله دو  ،به تدریج و هم مان با رشد اهل الرأی بهه ظهاهر احادیهث

و آیات اکتفا کردند و به نقش عقل در استنباط شریعت اعتنهایی نداشهتند و حتهی بهه ظاهر یهه

نههامبردار شههدند 84.بهها بررس هی عملکهرد اصههحاب حههدیث بههه دسههت میآیهد ک هه تعر ی ه
مرحله دو منفی و ّ
مخرب بود .با گاشت زمان زمینه فعالیت ظاهرگرایان نسبت به اصحاب
نههاظر بههر

حدیث حقیقی اف ایش یافت و این اصطالح را از آن خود ساختند.
 .4- 2- 2- 2نقش اهل حدیث در قاعده تسامح در ادله سنن

در زمان تدوین حدیث ،حهدیثگرایهی و ارزشهمند شهدن روایهات موجهب شهد تها بسهیاری از

احادیث ضعی

و حتهی جعلیهات و اسهرائیلیات وارد کتهب روایهی اصهحاب حهدیث در اههل

سنت شود .یکی از نقدهای مخالفان به اصحاب حدیث نیاز مبر و افراطی آنها بهه حهدیث

در مشروعیتبخشی به عقایدشان است .حدیثگرایان به سبب اتکا بر ظاهر احادیث ،دچهار

ج میت و خطا شدند و تحجر گرایی را به اوج رساندند .اصحاب حدیث حتهی تها آنجها پهیش
رفتند که معتقد شدند :

85

الننةَفاویةَعىلَالکتااَوَلی َالکتااَبقامَعىلَالننةََ .
 .80معجم البلدان ،ج ،1ص.355
 .81العده فی اصول الفقه ،ج ،1ص.91
« .82من أجل أصحاب الحدیث» (الفهرست ،ص.)145
 .83الاریعه (اصول الفقه) ،ج ،2ص.735
 .84ر.ک :دانشنامه حج و زیارت ،ج ،1ص463؛ دایره المعارف بزر اسالمی ،ج ،9ص114؛ الملل و النحل ،ج ،1ص.103
 .85سنن الدارمی ،ج ،1ص.144
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سههنت میتوانههد قههرآن را نسههخ کنههد و اعتقههاد بههه َعه ْهرض حههدیث بههه قههرآن را بههه زنادقههه نسههبت

دادنهد .خاسههتگاه ایههن معضهل فکهری آنجهها بههود کهه احادیههث نبههوی بها جعلیههات فرقههههای غیههر
مسههلمان آمیختههه بههود .نقههد و تفکیههو احادیهث در نظههر آنههها جایگههاهی نداشههت؛ چههرا کهه ایههن

طی ه

اسههالمی از بههه کههارگیری عقههل و تحلی هلهههای عقال نههی در اصههول و فههروع دی هن و مسههائل

اعتقادی و معارف دینی به شدت پرهیه مهیکننهد .اصهل و معیهار بهرای آنهان سهنت پیهامبر

است؛ اعم از این که مواف عقل باشد یا مخال .

86

البتهه عملکهرد افراطهی و نادرسههت مکتهب قیهاس ،در چگههونگی رو یکهرد بهه حههدیث بهیتههأثیر

نبود .اههل حهدیث همهه انهواع قیهاس ،استحسهان ،رأی و اجتههاد را کنهار گااشهتند و متعبهد بهه
ظواهر نصوص شدند .وجود چنین دیدگاهی نی حتی بهرای برهههای از تهار یخ حهدیث ،کفایهت

میکند تا به شرای حجیت خبر واحد بیتوجه بود ،که مبادا به قیاس و رأی تمایل پیدا شود.
به گمان اهل حدیث (شیعه و سنی) چنانچه در کش

احکا جه روایهت ضهعی

مهدرک

دیگری نبود ،میتوان به آن عمهل کهرد؛ چهرا کهه عمهل بهدان بهتهر از قیهاس و رأی اسهت .اینهان بها
استناد به روایتی ضعی

از قیاس به شدت دور ی کهرده و بهرای سهخن اجتههادی ارزشهی قایهل

نبودند .در سنن الدارمی به نقل از شعبی آمده است که آنچه را از پیامبر نقهل کردهانهد ،بگیر یهد

و آنچه را با رأی خود گفتهاند ،دور انداز ید 87.میرداماد نظر تعدادی از علمای عامه و خاصه را
گ ارش میدهد که اگر در یو موضوع فق یو روایت ضعی

روایهت جهای اسهت؛ ز یههرا عمهل بهه روایههت ضهعی

وجود داشته باشد ،عمل بهه آن

بهتهر از عمهل بههه قیهاس و رأی اسهت 88.اهههل

حدیث در رجحان حهدیث بهر اجتههاد و عقهل تها آنجها پهیش رفتنهد کهه برخهی از عقایهد کالمهی
اهل حدیث ،مانند ری یت خداوند در قیامت ،از روایات جعلی اخا شد.

بههه هههر ش هکل نمیتههوان قی هاس را پههایرفت ،امهها اسههتنباط عقل هی چنانچههه بههر اسههاس ضههواب

صورت گیرد ،بهال اشهکال بهوده و بها قیهاس متفهاوت اسهت .حکهم برخهی مسهائل را بها اسهتناد بهه

عقل میتوان به دست آورد و به روایت ضعی
دلیل مو ّید در کنار دلیل عقلی استفاده کرد.

هم توجهی نداشت و یا حداقل از آن بهه عنهوان

احمد امین یکی از خصوصیات اصحاب حدیث را توجه شدید به حدیث حتهی احادیهث

ضههعی
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میدانههد و ایههنکههه آنههان در شههرای پههایرش حهدیث و مقههد داشههتن آن بههر رأی ،تسههاهل

 .86اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه ،ص.193
 .87سنن الدارمی ،ج ،1ص.67
 .88الرواشح السماویه ،ص.188

روایت ضعیفی که فاقد اعتضاد سندی ،متنی و شهرای اسهتاندارد پهایرش اسهت ،قابلیهت

استحاله به روایت صحیح را ندارد .اما عملکرد برخی از اهل حدیث (اخبهار ی گری ،ظاهر یهه،

حشو یه) بیانگر این است که میدان را به قدر ی برای احادیث ضعی

وسیع کردهاند کهه گو یها

بها روایهات دارای شهرای پههایرش (اعههم از صهحیح ،حسههن و قهوی) یکسههان هسههتند؛ ههر چنههد بهها
کنههار گااشههته

فههرض پههایرش ناکارآمههدی قاعههده تسههامح ،بههه یوبههاره همههه احادیههث ضههعی
نمیشههود و حههدیث ضههعیفی کههه ّ
مویههد روایههی معتبههری دارد ،در درجههه بههاالتری از حیههث اعتبههار
نسبت به حهدیث ضهعی
طردی نمیشود.

منفهرد قهرار می گیهرد و بهه یکسهان بها همهه احادیهث ضهعی

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

دارند.

89

برخهورد

 .4-2-3جریان حشویه

همان گونهه کهه ذکهر شهد ،همههه اههل حههدیث (متعههد نسههبت بهه بررسهی شهرای خبههر) بهر یههو

عقیهده بههاقی نماندنههد و بهها گههار زمههان انشههعاباتی ماننههد حنابلههه ،ظاهر ی هه ،اشههاعره و حشههو یه بههه
وجود آمد و گرایش افراطی عدهای از محدثان و کنار گااشتن دلیل عقل در استنباط احکها ،
معنای اصطالح اهل حدیث را ترییر داد .همهان گونهه کهه در شهیعه نهاظر بهه اخبهاری گری شهد،

در اهل سنت به ظاهر یه و حشویه معطوف گردید؛ هر چند حشویه در برخی از مسائل کالمهی،

عقایه هد و نگرشه ههای بس ههیار س ههخیفی دارد و گون ههه خ ههارج از چ ههارچوب فکه هری اه ههل ح ههدیث
(ظاهر یه) شد.

 .4- 2- 3- 1تعریف و تاریخچه

حشهویه در لرههت برگرفتهه از واژۀ «حشههو» و بههه معنهای «پرکههردن و انباشهتن» اسههت .همچنههین

عبارات «الحشو من الناس» و «حشوب الناس» به معنای تودۀ مرد عوا و بیمقدار به کار رفته

است 90.برخی وجوه تسمیه این گروه عبارتاند از:

 .1صاحبان عقایهد خهاص افراطهی ،مؤسسهین اولیهه ایهن فرقهه بودنهد .آنهها بهه مجله

درس

حسههن بصههری حاضههر شههده و وی ،آنههها را بههه خههاطر عقای هد و سههخنان فاسدشههان بههه حاش هیه
مجل

خود رانده بود و از این جهت به حشو یه معهروف شهدند؛ ز یهرا حشهو بهه معنهای اطهراف و

 .89فجر االسال  ،ص.243
 .90العین ،ج ،3ص.261
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کناره است.

91

.2حشو یه را حشو یه نامیدند؛ ز یرا آنان از احادیثی استفاده میکننهد کهه دارای اصهل نبهوده و

داخل در احادیث نبوی شده است 92.سخنان و کتب آنها مشهحون و پهر از احهادیثی بهود کهه
واقعههی و جعلههی آن در هههم آمیختههه بههود .اینههان بههه ظههاهر آیههات و روایههات اسههتناد می کردنههد و هههر

حدیث مختل

و متناقض را نقل میکردند.

در هههر صههورت ،بههار معنههایی حشههو یه منف هی بههوده و بههه هههر گروه هی اطههال شههود ،نشههانه عههد

اطمینان محتوای حدیثی آنان است .البته گفته شده که یکی از نشانههای زنادقه این بود که

به اهل حدیث ،حشو یه می گفتنهد تها کتهب حهدیثی آنهها را خدشههدار کننهد .از ابوحهاتم رازی

نقههل شههده ک ه ه عالمههت شههناختن معت لههه و زنادقههه آن اسههت کههه اصههحاب حههدیث را حشههویه
مینامند و از این کار قصد ابطال سنت نبوی دارند.

93

بههه دلیههل نادرسههت بههودن بخههش ز یههادی از عقایههد حشههویه عههدهای از دانشههمندان تصههمیم

گرفتنههد ردیههههایی بههر ایههن فرقههه بنویسههند؛ از جملههه ابههو یحیههی جرجههانی94و فضههل بههن شههاذان.

95

محور
اصطالح حشویه از سوی نویسندگان شیعی به برخی از جریانههای ظهاهرگرا و یها حهدیث ِ
96
شیعه نی اطال میشد.
 .4- 2- 3- 2نقش حشویه در قاعده تسامح در ادله سنن

بن مایه حشو یه ج عمل به سخن منقول تهار یخی اعهم از روایهت و غیهر روایهت نیسهت .بهرای

ایهن گههروه تفهاوتی میههان روایهت صههحیح و غیهر آن وجههود نداشهت .سههید مرتضهی در بحههث عههد

تحری

قرآن مینویسد :کسی که از امامیه و حشویه با این عقیده مخالفت کند ،به مخالفت

او اهمیههت داده نمی شههود .ایههن مخالفههت منتسههب بههه افههرادی از اصههحاب حههدیث اسههت کههه
روایات ضعی

را به گمان اینکه صحیح هستند ،نقل می کنند .محق حلی نی درباره روش

حشویه شیعه در عمل به احادیث مینویسد:

حشویه در عمل به خبر واحد افراط کردند تا آنجا که سرسکرده همه اخبار شدند

100

 .91اوث الوسائل فی شرح الرسائل ،ص.173
 .92الروض الباسم فی الاب عن سنة ابی القاسم ،ج ،1ص.120
 .93شرح اصول اعتقاد اهل السنة و الجماعة ،ج ،1ص.200
 .94فهرست اسماء مصنفی الشیعة ،ص.454
 .95تاریخ برداد ،ج ،1ص.817
 .96مقدمهای بر فقه شیعه ،ص.38 .39

عالمه امین به نقل از طبرسی اعتقاد به نقیصه بهودن قهرآن را بهه گروههی از شهیعه و گروههی از

حشویه اهل سنت نسبت داده است.

98

این گروه نه تنها به نقل روایات ضعی

ا کتفا نکرد ،بلکه برای تأیید عقاید باطل خو یش بهه

جعل حدیث رو ی آورده و جعل حدیث را وسیلهای برای نیل به اههداف خهود انگاشهته بودنهد.

بهه عبهارتی ،ایهن مکتهب بههه طههور هم مههان بهه رشههد قاعههده تسههامح در ادلهه سههنن و جر یهان جعههل

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

و درباره تناقضات برخی احادیث هیچ تأملی نداشتند.

97

حدیث خدمت نمود .تما عقاید مطرح در این فرقه به نحوی با روایات جعلهی ارتبهاط دارد .از
جمله قول به تحر ی

قرآن ،رییت خداوند ،عد عصمت انبیا ،معصهیت فرشهتگان ،والیهت و

امامت بنیامیه ،تعایب اطف ال کفار در قیامت ،جواز تقلید در اصول دین و...

هههر چنههد اهههل حههدیث و حشههویه از نظههر مبههانی ،بسههیار ن دیههو بههه یکدیگرنههد ،امهها یکسههان

انگاشتن این دو خطاست .عالمه مجلسی قول به جواز خطای عمهدی و سههوی در انبیها

را به حشویه و گروه زیادی از اصحاب حدیث اهل سنت نسبت داده است 99.همچنین وجه

تمای دیگهری کهه بهین ایهن دو گهروه وجهود دارد ،ایهنکهه اههل حهدیث واقعهی بهه خهالف حشهو یه،
جعل حدیث را نکایرفتهاند .به بیان دیگهر ،ممکهن اسهت اههل حهدیث بهه روایهت جعلهی عمهل
کند ،اما برای اثبهات اعمهال و عقایهد خهود ماننهد حشهو یه دسهت بهه جعهل حهدیث نمیزننهد .از

جمله روایاتی که حشو یه جعل نمودهاند ،روایاتی است که برای امامت ابیبکر ذکر میکنند.

100

در گس ههتره ت ههار یخ و جررافیه های ح ههدیث که هافی اس ههت که هه ه ههر بخشه هی بن هها ب ههر مکت ههب خ ههود

(اخبهار ی گری ،اهههل حههدیث ،حشهو یه) پههارهای از احادیهث (مهن بلههغ ،خههوددار ی از رد روایهات و

پایرش روایات عقل پسند) را بپهایرد .نتیجهه آن خواههد بهود کهه قاعهده تسهامح در ادلهه سهنن و
کنههار گااشههتن شههرای حجی هت روای هت ،بس هیار زودتههر از حههد تصههور رشههد کنههد و پیامههدهایی در

احادیث برجا گاارد.

 .4-3الگوبرداری شیعه از اهل سنت

آنچههه از گاشههته تهها کنههون متههداول بههوده ،تههأثیر و تههأثر علمهها و مکاتههب در یک هدیگر اسههت؛ بههه
 .97المعتبر فی شرح المختصر ،ج ،1ص.29
 .98اعیان الشیعه ،ج ،1ص.44
 .99مراه العقول ،ج ،25ص.273
 .100الصوار المهرقة ،ص.109
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گونهای که حتی همنشینی فردی از یو مکتب حدیثی با فردی از مکتب حدیثی دیگر سبب

تریی هر در برخ هی مبههانی و روشههها و تعههدیل گههرایشههها میشههود .ش هیعه و اهههل سههنت بههه دلی هل
مشترکات عقیدتی بسیار ،از ابتداییتر ین دوران اسال در کنار یکدیگر بوده و حتی از فرهنه

نمیتههوان ای هن دو مههاهب را در دو فضهها و شههرای

و عقای هد مشههابهی نی ه برخههوردار بودهانههد .پ ه
ً
ً
کامال متفاوت بررسی کرد .قطعا همنشینیو تبهادل آرا و اثر پهایری علمهای شهیعه و اههل سهنت

در طول تار یخ اسال اتفا افتاده است.

یکی دیگر از عواملی که سبب رو یکرد به قاعهده تسهامح در شهیعه شهد ،الگو پهایری شهیعه از

اهل سنت در عد اهتما زیاد به سند و محتهوای روایهات اسهت .طبه مباحهث پهیش گفتهه،

اهههل سههنت زودتههر از ش هیعه تسههامح در فضههایل و ترغیبههات و ترهیبههات را مطههرح ک هرد .پههاالیش

حههدیث بهها تأ کیههد ائمههه

در شههیعه ائمههه

امههری متههداول بههود ،امهها در منههابع متقههد اهههل
101

سههنت روایههاتی وجههود دارد کههه حتههی بهها آموزههههای توحیههدی اسههال در تضههاد اسههت .احتمههال

میرود که در اثر نشست و برخاستهای میان محدثان و فقهای شیعه و سنی ،این رو یکرد بهه

شیعه نی منتقل شده باشد .ای ن ادعا حداقل با در نظر گرفتن برخورد اهل سنت در نقل سند و
کنار گااشتن ارزیابی سندی روایات در اهل سنت اثبات میشود:
 .4-3-1برخورد اهل سنت در نقل سند

با شروع نگارش و تدو ین حدیث در اهل سهنت و بهه دلیهل تعهداد ز یهاد احادیهث منقهول بهین

آنههها ،محههدثان نهها آور حههدیث را تنههها بهها سههند معتبههر و رعای هت شههروط عههدالت و ضههب راو ی

میپایرفتند .دقت در رجال سند احادیث مورد تأ کید برخی از اهل سهنت بهوده اسهت .مسهلم

در کتاب صحیح بهابی بهه نها «أن االسهناد مهن الهدین» آورده اسهت و در آن سهخنانی از بزرگهان
اهل سنت  -که شرای وثاقهت راو ی را بیهان مهیکنهد یها خطهرات عهد مالحظهه سهند را هشهدار
میدهد  -نقل میکند؛ مانند سخن عبدا بن مبارک:

االسنادَمنَالدینَو لوال َاالسنادَلقالَمنَشاءَماَشاءََ102.

نوو ی نی در شرح این باب مینو یسد:
نقل روایت تنها از ثقه پایرفته است و جرح راو ی جای و بلکه واجب است .جرح

102

 .101مانند الجامع الصحیح ،ج ،4ص .280-278بخاری روایاتی مانند عد اعور بودن چشم خدا ،امکان رویت خداوند
در قیامت ،جلوس و فرود خداوند و ...نگاشته است.
 .102صحیح مسلم ،ج ،1ص.3

همانگونه که در سیر تار یخی قاعده گفته شد ،روش احمهد بهن حنبهل و سهایر علمهای اههل

سنت سخت گیری تنها در احادیث مربوط به حالل و حرا بود؛ اما در باب فضهایل و ترغیهب
ّ
تشدد را در ّ
تحمل و در یافت الز نمیدانستند .در مورد سفیان ثور ی نی
و ترهیب این مقدار از
گفته شده است:

ال َتأتذواَهذاَالعللمَیَاللللَوَالل امَاال َملنَالر سلاءَاتمشلهَر ینَبلالعلمَاللذینَیع فلَنَ
الز یاد َوَالنقصانَفلَبأحَااَسَیَأل َمنَاتمشایخَ104.

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

راو ی مصدا غیبت نیست ،بلکه دفاع از شر یعت اسالمی است.

103

شیعیان نی با تأ کیدات پیشوایان دین در امر نگارش سند احادیهث دقهت نظهر داشهتند؛ امها

بهها گسههترش کتابههت حههدی ث و اتفهها حههاف سههند در اهههل سههنت ،شهیعه نی ه بههه جهههت ایجههاد

سهولت در حفظ احادیث و سرعت در اتما نگارش کتب روایی ،سندنو یسی را ابتدا محدود

به قسمت مشیخه و سک

حاف کردند .هنگامی که یو کار به دالیلی مسری شهود ،پهایرش

آن آسانتر مینماید .لاا شیوه شی و ثالث رفته رفته به سمت حاف سند رفهت .حهاف سهند

در دورههای ن دیو به مؤل

آسیبهای چندانی ندارد ،اما در دورههای بعدی ،انگیه ه جعهل

را باال میبرد و پایرش روایت جعلی را هموارتر میسازد.

 .4-3-2کنار گذاشتن ارز یابی سندی روایات در اهل سنت

محدثان متقد شیعی و سنی تنها احادیث افهراد قابهل اعتمهاد را میپایرفتنهد .شهیوه اولیهه

جههرح و تعههدیل شههفاهی بههود و در قههرون سههو بههه بعههد تههدو ین کتههب رجههالی متههداول شههد و عههده
ز یادی حتی از مؤلفین کتب معروف حدیثی مانند احمد بن حنبهل و بخهار ی اقهدا بهه جهرح و

تعدیل راو یان کردند.

105

البته صرف وجود سلسله سند در سطح روایهت کفایهت نمهیکنهد و آنچهه کهه محهدثان بایهد

بدان طب ادعای اهل سنت میکردند ،اخا روایت از فرد ثقه بهود کهه در ههیچیهو از مسهانید و
صهحاح بههه طهور کامههل ر نهداد .در همههه آن کتهابههها احادیهث ضههعی

دارد؛ «بهه طههور نمونهه بهها درصههد احادیهث ضههعی

و حتهی جعلهی وجههود

در جلههد نخسهت مسههند احمههد بهن حنبههل ،بهها

بررسهی  561حهدیث ،تعههداد هر یهو از احادیهث صهحیح 359مهورد ،احادیهث حسهن  110مههورد،
 .103شرح صحیح مسلم ،ج ،1ص.84
 .104الکفایه فی علم الروایه ،ص.162
 .105دانش رجال از دیدگاه اهل سنت ،ص.42-50
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احادیث ضعی

79مورد ،احادیث بسیار ضعی

13مورد بوده است و احمد بهن حنبهل خهود

در کتاب دیگرش به نا العلهل برخهی روایهات مسهند را تضهعی

106

کهرده اسهت» .ایهن مطالهب

نشان میدهد که با وجود گرایشی که محدثان اههل سهنت در بیهان روایهات موثه داشهتهاند ،در

تدو ین کتب خود خواسته یا ناخواسته روایات غیرثقه را نی پوشش دادند.
بهها توجههه بههه ایههنکههه شهیعه در دوره حضههور اهههل بیهت

توص هیه و رو یههای مبن هی بههر قاعههده

تسههامح نداشههت و بههرای نقههل همههه احادی هث بههه اسههانید توجههه و ی هژه داشههت ،بههه نظههر میرسههد در

دورهههای په

از حضهور ائمههه

بهه علههت اخهتالط شهیعه و سهنی در جامعههه اسهالمی و غلبههه

مدارس اهل سنت در حکومهت عباسهی ،اثر پهایری شهیعه در کهمتهوجهی بهه کیفیهت احادیهث

فضایل و ترغیبات و ترهیبات اتفا افتاد؛ همان گونه که طب نظهر برخهی از دانشهمندان  -کهه
قابل قبول به نظر میرسد  -دیدگاههای استرآبادی را باید با توجه بهه اقهامتش در حهرمین بیشهتر

متأث ر از رویکرد ظاهریان از اهل سنت دانست که در آن زمان در شبه جزیره عربسهتان فعالیهت

داشتند.

نتیجهگیری

 .1سهلانگار ی در پایرش برخی از موضوعات حدیثی عمری بیش از ه ار سال در فهریقین

دارد و شههاید کمتههر محههدثی از گ نههد ضههعی نگههاری  -البتههه در برخههی موضههوعات خههاص  -در

امان ما نده باشد .به دلیل برخورداری شیعه از اصول دریافهت و نقهد حهدیث توسه اههل بیهت
نسبت به اهل سنت در این خصهوص عقهبتر بهود .ههر چنهد عهد وجهود ثبهات در شهروط

پایرش یا رد حدیث و وجود سالی مختل  ،سبب بروز اختالفات مبنایی و فکری در عرصه

حدیث شد و مکاتب حدیثی را به وجود آورد ،پیامهدهای آن چیه ی جه رفتهار دوگانهه محهدثان
با روایات (ناسره نشان دادن بخشی از احادیث صهحیح و یها اعتمهاد بهه همهه احادیهث و حتهی
قبههول روای هات جعل هی) نبههود .از نگههاه قههایلین بههه تسههامح در ادلههه سههنن همههه احادی هث قابلی هت

پایرش دارند؛ اما از نگاه منتقد حدیث ،شکا ک بودن به همه اخبار واحد اصل اولیه است.
 .2ههر چنههد محققهین اولیهه در تعر یه

تسههامح در ادلههه سههنن ،مسههتند بههودن روایهت سههنن بههه

نوشههتاری و گفتههاری ،احادی هث ضههعی

بههدون پشههتوانه در همههه عرصهههها مطههرح میشههود .از

احادیث صحیح را عنوان کردهاند ،اما رفته رفته این خصوصیت فراموش شد و امروزه در زبان
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سند ضعی

هستند و در گرایش به قاعده تسامح در ادله سنن نقش داشتند.

 .4جر یانهای حدیثی ،اعم از شیعی و سنی ،مانند اخبهار ی گری ،اههل الحهدیث ،حشهو یه

در طهول تهار یخ حهدیث بهه دلیهل عهد اتخههاذ مبهانی صهحیح فکهری ،بها چشهمپوشهی از ارز یهابی

روایهی ضهرباتی بهه پیکهره احادیه ث وارد سهاختند .نتهایج ایهن تحقیه هشهدار جهدی اسهت تهها از
انتشار روایاتی ضعی
ممانعت کرد.

واکاوی عوامل رویکرد به تسامح در ادله سنن

همین رو پایرش قاعده تسامح ارتباط مستقیمی با شیوع جعل حدیث خواهد داشت.
 .3روایهاتی بها مضهمون مهن بلههغ ،مهن رد حهدی ًثا ،مها جهاءکم ّ
عنهی مهن خیهر بهه لحهاش محتههوا و

و جعلی در کتب و منابر و در پی آن عمهل مهرد بهه دسهتورات ضهعی
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