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 سنن ادله در تسامح به کردیرو عواملی واکاو
 8/2/1397 :تاریخ دریافت
 26/10/1397 تاریخ پایرش:

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

 چکیده
پوشهی از برخهی  سامح در ادله سنن و چشماز مباحث جدی حجیت خبر واحد، قاعده ت

آور قابهل  شرای  اعتبار روایی است. طب  این قاعده خبر غیرثقهه در مهورد احکها  غیراله ا 
گیری در سهند نیهاز نیسهت. اصهل تسهامح بهه  پایرش است و مانند احکا  ال امی سهخت

گهار زمهان بهین شهیع  ن اولیهاشکل غیررسمی میان محدث یان اهل سهنت آغهاز، سهک  بها 
کاوی عوامهل مه -تبدیل به یو قاعده شد. این مقاله با شیوه توصیفی ثر در ؤتحلیلی به وا

ههای حهدیثی و الگهوگیری  رویکرد به قاعهده تسهامح پرداختهه و سهه عامهل روایهات، جریان
مهن »، «مهن بلهغ»شیعه از اهل سنت در قاعده معرفی شد. عامل روایات شهامل احادیهث 

کنهار نههادن  بهوده و فحهوای آن« ی مهن خیهرکم عّنهمها جهاء»و « ی حهدیثاعّن  ّد ر هها دلیلهی بهر 
یابی روایی شد. جریان نبهوده  قایهلگرای افراطی برای نقد حدیث جایگهاهی  های نص ارز
گانه درمنابع شهیعی موجهود نبهوده و  دانستند. همه روایات سه و همه احادیث را معتبر می

ی ههها نبهود و جریهان لمهانی عگیری در پهایرش احادیهث ضهعی  مهورد اتفهها  همگها سههل
 گیری قاعده تسامح سهیم بودند. در فریقین بیش از دو عامل دیگر در شکل مؤثرحدیثی 
ی حهههدیثی، احادیهههث مهههن بلهههغ، هههها قاعهههده تسهههامح، ادلهههه سهههنن، جریهههان ها  کلیددددوا ه
 گری. اخباری

                                                   
سهههههنده مسهههههلول( یا  نهههههور واحهههههد تههههههران جنهههههوب )نویهههههث، دانشهههههگاه پیعلهههههو  قهههههرآن و حهههههد یدوره دکتهههههر ی. دانشهههههجو1

mohammadmoein6@gmail.com)) 

گروه علو  قرآن و حدی. استاد2  ((msharifi29@yahoo.comا  نور تهران یث دانشگاه پیار 

گروه علو  قرآن و حدی. دانش3  ((delafkar@pnu.ac.irا  نور تهران یث دانشگاه پیار 
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 مسأله انیب. 1
صهحت و سهقم نسهبت بهه  نانگاران متعهد از دیربهاز بهر اسهاس توصهیه معصهوم  حدیث
کردهادقی  بوده و در حوزه  احادیث انهد.  عمهال واجهب یها حهرا  تنهها طبه  روایهات معتبهر عمهل 

تسهامح در ادلهه » بر اساس روایات من بلغ، دالیهل اجمهاع و عقهل، قاعهده یاسالم یعلما یبرخ
که به موجب آن« سنن گر روایت ،را بنیان نهادند  واجد شرای  حجیهت نبهوده و بهر اسهتحباب  یا

کراهت احکامی داللت نماید، میی کهرد.  نمهوده توان آن را مسهتحب یها مکهروه تلقهی ا  و امتثهال 
اربرد قاعهده تسهامح تنهها بهه کهدایهره ای خالی از آسیب نیست.  پایرش چنین قاعده متأسفانه

ادعیههه، ، ل و مصههائب اهههل بیههت یفضههاسههنن محههدود نشههد و احادیههث قصههص، تههاریخ، 
گرفههههت.  ... را نیهههه  در احادیههههث طبههههی و تههههرین اشههههکاالت پههههایرش قاعههههده تسههههامح  از مهمبههههر 

سازی بدعت و تحری  در دین با ورود احادیهث سهاختگی بهه حیطهة فرهنه ، معهارف،  زمینه
رواج ظههههاهرگرایی در روایههههت و ایجهههاد جمههههود فکههههری و هههها،  آن فآداب و احکههها  دینههههی و اشههههاع

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

استحباب، حکم شرعی است و اثبات حکم شهرعی  که آن حال ؛اخالقی و عرفانی رواج دادند
گر اسناد روایت بررسی نشود و یا از ضع  آن به دلیل معتبر نیاز دارد. د، بها پوشهی شهو ها چشم ا

گفت خروجی این نظریهه تولیهد، تثبیهت و تأییهد احادیهث سهاختگی خواههد  کمال تأس  باید 
بههود. بههه تبههع روایههات جعلههی، بههه دلیههل احتمههال وجههود اشههتباهات عقلههی در مههتن سههخنان غیههر 

که چهره عقالنی دین  ها، ج  این معصو ، با اصرار بر حدیث بودن این متون و الت ا  عمل بدان
، ههیچ دسهتاورد دیگهری نخواههد سهازد گیری مخالفان را فهراهم می زمینف خرده مخدوش شود و

کنار نهاده شد؟ داشت. اما چرا بررسی  های سندی در موضوعات خاصی 
بهه نظهر رد به قاعده تسامح در ادله سهنن اسهت. یکعوامل رو یاوکن مقاله وایا یهدف اصل

داری شههیعه از اههههل سهههنت در گهههااری احادیهههث مههن بلهههغ، الگهههوبر رسههد عهههواملی چهههون تههأثیر می
گیری سندی در برخی روایات و نی  ظهور جریانهات حهدیثی، در رویکهرد  خصوص عد  سخت

 اند.  به قاعده تساح در ادله سنن دخیل بوده
گاشهههته بهههه دنبهههال اثبهههات یههها رد قاعهههده تسهههامح، آثهههاری را  علمهههای فقهههه و اصهههول از قهههرون 

کههرده اسههتشههیخ آقهها بههزر  تهرانههی بههه سههی ده ااند.  نگاشههته  4.ثههر مسههتقل در ایههن زمینههه اشههاره 
                                                   

 .146و  376، ص6، جالاریعه الی تصانی  الشیعه. 4
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 یا  بجنهورد یهة، آفوائهد االصهول در یاظمکمحّق  ، کفایة االصولهمچنین آخوند خراسانی در 
، فرائهد االصهولشهیخ انصهاری در ، حاشهیف علهی الکفایهةدر  یا  بروجهرد یهة، آمنتهی االصهولدر 
محمههد حسههینی علههم األصهول،  یفهمرحهو  صههدر در دروس ا  خههویی در مصهباح االصههول،  آیهة

محمههدجواد فاضههل لنکرانههی در  ،التسههامح فههی ادلههه السههننشههیرازی و حامههد نههواب حسههین در 
های  و... در ضههمن تألیفههات اصههولی خههود یهها در قالههب رسههاله قاعههده تسههامح در ادلههه سههنن اثههر

ده اند. آثههار موجههود بیشههتر بههه بررسههی اصههل قاعهه مسههتقل بههه بررسههی ایههن قاعههده اهتمهها  داشههته
کشهه  عوامهل مههؤثر در رویکهرد بههه قاعهده تسههامح در  -انهد. لههاا بها هههدف ایهن مقالههه  پرداخته کهه 

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

  یشناس مفهوم. 2
 قاعده. 1-2

ه فقهه قاعده در لرت به معنای اصل و دستور است. قاعده تسامح در ادله سنن در دو حهوز
ای فقهههههی و برخهههی آن را اصههههولی  و اصهههول مصهههطلح اسههههت. برخهههی قاعههههده تسهههامح را قاعهههده

کههار  می داننههد. قاعههده فقهههی مشههتمل بههر حکههم شههرعی اسههت و مجتهههد و مقلههد هههر دو آن را بههه 
ار کههم شههرعی بههه کهه  اسههتنباط حیههماننههد قاعههده ال ضههرار. امهها قاعههده اصههولی در طر ؛گیرنههد می

رد. این قواعد تنهها بهرای مجتههد یگ وعات همه ابواب فقه را در بر میشود و تما  موض گرفته می
کلههی میا  و وظههاکههص احیه در تشههخیههاز فقیههکههاربرد دارد و بههه منظههور رفههع ن لفههان در ک  عملههی 

ماننهد قاعهده ظههور صهیره  ؛ه شده اسهتیمقا  استنباط و یا تعیین وظای  در هنگا  شو ته
فههه ج ئههی وضههع ین وظیههیا تعیههم ج ئههی کههن حیههیبههرای تعه کههی یههها ن، راهی. بنههابرا امههر در وجههوب

 5.  ج ئی استیا  و وظاک، احها ج آنیرا نتایز ؛گردد شده، از تحت قواعد اصولی خارج می
  تسامح .2-2

موافقهت بهها  6.اسههت. بخشهش مههال معنهای اولیهه ایههن ریشهه اسههت« ح   س» تسهامح از ریشهه
فراهیههدی  7.ی دیگههر ریشههه سههمح اسههتگیری معنهها خواسههته دیگههران، انقیههاد، متابعههت و آسههان
گفتههه اسهت سههو  برخاسهته و نتیجهه معنههای دو   یاحتمهااًل معنها 8.معنهای سهو  آن سهرعت را 

                                                   
 .9، ص2، جدروس فی علم االصول؛ 544، ص2، جفرائد االصول. 5

 .155، ص3، جالعین. 6

 .489، ص2، جلسان العرب. همان؛ 7

 155، ص3، جالعین. 8
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کههه بهها دنبالهههکبههدین شهه ؛باشههد شههود.  گیری سههرعت عمههل حاصههل می روی و یهها عههد  سههخت ل 
و گیهری و عهد  فشهار   ن حنی  سهمحه اسهال  نیه  بهه آسهانییمبنی بر آ  روایت معروف نبوی

چهه در امهور  ؛گیری اسهت اصل معنای سمحه آسهانکه رسد  به نظر می 9کند. می سختی اشاره
که ناظر به بخشش از روی سخاوت است و چهه در امهور رفتهاری  پوشهی  چشم گهر بیهانه کهمالی 

ههای مختله  سیاسهی،  اسهت. اصهطالح تسهامح در حوزه یر ضروریکردن و سخت نگرفتن غ
تسامح دینی به معنهای  ،به طور نمونه ؛چند معنا یافته استجامعه شناختی، فلسفی و دینی 

گرفتن به مرد  در اجرای قوانین برای رعایت مصالح مرد  است. البته باید این اغماض  آسان 
 10.نجامدشکنی نی و انعطاف، به انحراف و قانون

 سنن .3-2
دن به حرکهت افتها» 11،«صورت»چون  یاست. سنت به معان« سنت»ل جمع واژه کشسنن 

آمده اسهت.  13«طریقه و روش خواه پسندیده، خواه ناپسند»و  12«و به آسانی پشت سر هم رفتن
که به دلیل تکرار و عادت، انجا  آن به آسانی  روش و طریقه است ازبنابراین سنت عبارت  ای 
دارای چنهد معناسهت:  یپایر است. سنت در ادبیهات تخصصهی اسهالم در همه شرای  امکان

. در فقهه، سهنت بهه معنهای 2 ؛حدیث به معنای قول، فعل و تقریر معصو . سنت در علم 1
کار می کتب مشهور السهنن در  .رود امر مستحب در مقابل فریضه به معنای امر واجب به  البته 

. در 3. سهنن الترمهایماننهد  ؛اهل سنت مشتمل و مدّون بر اساس همه احادیهث فقههی اسهت
کههه از دیههن بههه حسههاب میکههال ، سههنت در مقابههل بههدعت بههه معنههای آ آیههد و بههدعت امههری  نچههه 

که به غل  بدان افزوده شده است  14.خارج از دین است 
 سنن ادله در تسامح قاعده .4-2

چون اسهال ، عهدالت و وثاقهت راوی را  یر متواتر)واحد( شروطیرش خبر غیپا یبرا ثانمحّد 
واحد، به قاعده تسهامح ت خبر ین هنگا  بحث از شروط حجیااز اصول یاند. برخ ردهکن ییتع

ننده در حجیهت خبهر اسهت. کن ییپردازند. مفهو  این قاعده الرای شروط تع یدر ادله سنن م
                                                   

 .494، ص5، جالکافی. 9

 .58، صکاوشی در معنای تسامح و تساهل دینی. 10

 .221، ص13، جلسان العرب. 11

 60، ص3، جمعجم مقایی  اللره. 12

کلمات القران الکریم. 13  288، ص5، جالتحقی  فی 

 36، صدرایة الحدیث، باز پژوهی مصطلحات حدیثی در فریقین. 14
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آور حجههت اسههت و بههه ماننههد احکهها   خبههر غیههر ثقههه در مههورد احکهها  غیههر الهه ا ، بههه عبههارت دیگههر
بهه  گیری در سند نیاز نیست. همچنین برخی این قاعده را عالوه بهر مسهتحبات ال امی سخت

کثری برای سنن در نظهر کدر  ثانمحد 15.اند مکروهات نی  تعمیم داده اربرد قاعده، معنای حدا
کنار احادیث فقهی مربوط به فضاا هگرفت ههای  ل اعمال، روایات ضهعی  السهند حوزهیند و در 
  خ، طب، اخال  و عرفان را مشمول قاعده قرار دادند.یتار

 ننس ادله در تسامح قاعدهی خیتار ریس. 3
، اعتبهار سهند و مهتن هها آنه کهه بهر پایه شهدبا از بین رفتن جوامع اولیه حدیثی، قوانینی وضع 

مانند وثاقت، ضب  و عدالت راوی. اعتبهار روایهت در  ؛شد حدیث و حجیت آن سنجیده می
نمود، اما دقت موشهکافانه در  بسیار ضروری می ثانموضوعات و احکا  فقهی برای همه محد

قصهوری متوجهه  هها کهه از نگهاه آن ضهرورت نداشهت؛ چهرا ثانای از محد رای عدهغیر این مورد ب
کتههب خهود احهادیثی در موضههوعات مختله  ثبههت می کههه  اعمهال مکله  نبههود. لهاا در  کردنهد 

داشهت و  ت غیرفقههی بهه احادیهث ضهعی  اعتنهانداشت. شیخ مفید در روایها یاعتبار چندان
کنههار می اعتبههار دانسههتن اخبههار واحههد در  بهها وجههود بههیضههی نهههاد. سههید مرت تنههها روایههات شههاذ را 

روایات غیر فقهی از احادیث ضعی  برخوردار بود. شیخ طوسی با پایرش حجیت خبر واحد 
 سواز دوره سید بن طاو 16.کرد در آداب و مستحبات به مانند احکا  حالل و حرا  دقت نمی

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

نیهاز از مناقشهه در اسههانید  ( احادیههث آداب و سهنن را بی 676)  محقه  حلهی 17.دانسهت می
گرفهت و په  از تهدوین  چشم 18.کرد تلقی  پوشهی از صهحت سهند روایهت، سهیر تکامهل بهه خهود 
گونه ؛اصولی، تحت ضابطه در آمد قواعد که از قرن هشتم لفظ تسامح در پا به  رش برخی یای 

( نخسهتین فهردی اسهت  786)  رسهد شههید اول احادیث مورد استفاده واقع شد. بهه نظهر می
گرفت و پ  از آن مصطلح شد: یکه واژه تسامح در فضا کار   ل را به 

                                                   
 .398، ص1 ج محاضرات فی أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة،. 15

 .22و  21و  20، ص6، جالتهایب. 16

 .12-11، صفالح السائل. 17

 .269و  148، ص2، جالمعتبر. 18
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َالس ائٌَ 19ََ.َاَعندَ هٌَالعلمی نامحَفی نَ ت ار

ن کیل متمسهیهن دلیتهر رش روایهات مهن بلهغ )مهمیل پهایه( دربهاره دل 841)  احمد بن فهد
 دارد:  یسن-یعیتواف  همگانی ش یقاعده(، ادعا

َعل معاا َهذاَاتمعنَمج َ َبیفصار َقیَالسرین 20ََ.ین

انهد. ایهن نگهاه تها  بهه ایهن رویهه مرسهو  پرداخته 22و عالمه مجلسی 21 ( 1030)  ییشیخ بها
 دامه دارد.دوره معاصر ا

کثری از احادیهث ضهعی ، از قاعهده مزبهور بها عنهوان   اهل سنت با رویکهرد برخهورداری حهدا
برند. روایات ضهعی  از همهان نخسهتین  نا  می«  فضائل األعمال ی  فیالعمل بالخبر الضع»

کنهار سهایر احادیهث الموطأدر جوامع روایی اهل سنت مانند  ، صهحیحین، سهنن و مسهانید در 
( و  243)  هههی متقهههد  روش امهها  احمهههد بههن حنبهههلپژو منههابع حهههدیثاسهههت.  وجههود داشههته

گههه ارش یث فضهههایهههاسهههتادش عبهههدالرحمن مههههدی را در برخهههورد بههها احاد ل و ماننهههد آن تسهههامح 
نخسهتین بههار اصهطالح تسهاهل در نقهل روایهات ضههعی  در   (643)  ابهن صهالح 23.ننهدک یمه

کرد  ه است: موضوعات صفات ا  و احکا  حالل و حرا  را خل  
َعندَ هٌَالدیجَ واَدَویاهسلانَ همَال نلاهٌَییغَاَویَز اتموولَعَملنَ نلواعََیةَملاَسلَیلر

24ََ.انَوعسهای َاه مامَب یسةَمنَغیاَال عیاهلاد

کتاب  (676نووی)  در پهایرش قاعهده تسهامح را شیوه معمول اههل سهنت  ،خود های در 
  شمارد: چنین برمی ثان و فقهان محدیدر ادله سنن ب

 یمهادام ؛اعمال متف  هسهتند فضایل  یث ضعینشمندان بر تسامح در احاددا
اح و طهال  کهد و نیها  حهالل و حهرا  و خرکهامها در اح ؛ث موضهوع نباشهدیه حهدک

  25.شود یا حسن عمل میح یث صحیفق  به احاد
کههه بها خبهر ضهعی  نمی  (728)  ابهن تیمیهه تههوان حکهم شهرعی اثبههات  بهر ایههن بهاور اسهت 

                                                   
 .34، ص2، جفی أحکا  الشریعة ذکری الشیعة. 19

کتاب با رویکرد اخالقی و عبادی )سنن و مستحبات( نگاشته شده است.10، صعده الداعی و نجاح الساعی. 20  . این 
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که حسن و قبح امور توس  ادله شرعی ثابت شده، جهای  و اما روا ،نمود یات ضعی  در جایی 
 26.خواه ح  باشد یا باطل ؛بلکه مفید است

 سنن ادله در تسامح قاعده به کردیرو عوامل. 4
 یحاصههههل تضههههارب آرا ،گههههرید یعلمهههه یها افتهههههیاز  یاریبههههه ماننههههد بسهههه ،قاعههههده تسههههامح

گهار زمهان اسهت و عهواملی در  صاحب انهد. ایهن  بوده مهؤثر یا رویکهرد بهه چنهین قاعهدهنظران در 
 یثیحد های انیو جر ثانهای محد گیری ا به سبب موضعیا ناشی از متون احادیث و یعوامل 

در برابر احادیث است. این بخش به تبیین عوامهل مههم رویکهرد بهه قاعهده تسهامح بهین شهیعه و 
 پردازد: اهل سنت می

وا .1-4  اتیر
تحق   یبه سو یگام ها رش آنیجه پایه نتکرد یگ یقرار م یرد بررسمو یاتین بخش روایدر ا

ن قاعهده بهوده اات مورد غفلت موافقین روایاز ا یا ن است پارهکمم هر چند ؛قاعده تسامح بود
از  ییها ه حههداقل در برههههکههرد کهه یبنههد ن جمعیتههوان چنهه یم یعلمهه یبررسهه یههوباشههد؛ امهها در 

ات یهن روایهرده اسهت. اکهاتر یهرش قاعهده را مهینهه پهایزم یاتیهن روایزمان، طهرح و اقبهال بهه چنه
ات مربهوط بهه یه، روایال  نبهوکنندگان کب یاکات عقوبت تیات من بلغ، روایاز: روا اند عبارت

ا یهارشناسهان کث طبه  نظهر یهن احادیه. ایال  نبهوکهرش سخنان عقل و دل پسند به عنوان یپا
 اند. هشدح یناصح لیها و تأو دچار برداشت که اینا یبوده و  یساختگ

 بلغ من ثیاحاد. 1-1-4
موجود است  ن او معصوم  در منابع روایی شیعی و سنی چند روایت از رسول خدا

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

گر رسهول خهدا آن را نگفتهه باشهد. په  از بررسهی در منهابع شه ؛ثوابش را خواهید برد و  یعیحتی ا
گونه زیر احصاتب رواک یخیر تاری، همه روایات من بلغ بر اساس سیسن  شد:  یی به 

کتاب احمد بن محمد خالد برقی دو روایت آمده است:   در 

یقَ محدَبنَ بَ.1 وانألَعلنَ بی بألَعنَع داهَّللَال   َ ألَعنَ محدَبنَالن  ألَعنَمملدَبلنَملر
َفََمنَبلغ َعنَالنیب»:َألَفالع داهَّللَ َ َالثوااألَفسعٌَأل َطللبَفلَلَالنلیبیشئ

                                                   
 .66، ص18، جمجموعه الفتاوای. 26
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27«.قل یَلََألَ انَل َأل َالثوااألَوَسنَ انَالنیب
 

ملنَبلغل َ»:َألَفلالع لداهَّللََبنَالکمألَعنَهشلامَبلنَسلاَلألَعلنَ بَعن ألَعنَعىلَوَ.2
َمللنَالثللوااَفعمللل ألَ للانَ جلل َأللل َللل ألَوََعللنَالنللیب َلََسنَ للانَرسللَلَاهَّللََشئ

28َ«.قل ی
به نقهل  یتوس  محمد بن مروان و دوم یه اولکهستند  ت اما  صاد ینده هر دو روایگو

ههر دو  کهه ایهنت، احتمهال یهههر دو روا ییو معنها یل تشهابه لفظهیهاز هشا  بن سالم است. به دل
 یکیت، در واقع ین دو روایلاا ا .ده باشند، باالستیضرت شنمجل  آن را از ح یودر  یراو

 است.
کرده است:   کلینی نی  به دو روایت اشاره 

َع لداهَّللََ ألَعلنَهشلامَبلنَسلاَلألَعلنَ بیلعمَ ألَعنَابنَ بیألَعنَ بیبنَسب اهَعىلَ.3
َفصنع ألَ انَل ألَوَسنََلَیمنََسعَش»:َفال َمنَالثوااَعىلَشئ 29ََ«.کنَعىلَماَبلغ یئاا

 یالبتهه برخه ؛اسهت از امها  صهاد   ،از هشا  بن سهالم ی، مروی  مانند قبلیت نین روایا
که ابهن طهاو رده است. شیخ حر عاملی میکر ییواژگان آن تر آن را اإلقبهال تهاب کس در ونویسد 

کههرده اسههت از امهها  صههاد   -یکههی از اصههول حههدیثی -تههاب هشهها  بههن سههالم کاز   30.نقههل 
ر در سهند یهعم یه با توجه به حضهور ابهن ابهکآن است  ،شود یت داده مین روایه در اک یاحتمال

اش بههه وجههود آمههد و مجبههور شههد آن مقههدار از  یثیحههد یها او و نوشههته یه بههراکهه یت و اتفههاقیههروا
 ست. یت دور از ذهن نیروا ییر معناییاورد، تریه در خاطر خود دارد به زبان بکث را یاحاد

َلنألَعنَممدَبنَایییممدَبنََ.4 ألَعلنَألَعنَممدَبنَسنانألَعلنَعمل انَالزعسل انین
وانَفال ملنَبلغل َثلوااَملنَاهَّللَعلىلَعملٌَفعملٌَ»:َقَلیََسعوَ باَجعس :َممدَبنَمر

31ََ«.اَ ماَبلغ یکنَالدی ألَوَسنََلَیأل َالعمٌَال ماحَأل َالثوااألَ وت

ار یبسه ییحتهواآن محمد بن مروان است. به لحاش م یو راو ت دو  اما  باقرینده روایگو
 است. یدر البرق یت ویبه روا یون د

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

 .25، ص1، جالمحاسن. 27

 . همان.28

 .87، ص2، جالکافی. 29

 .82، ص1، جتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل احکا  الشریعه. 30

 ..87، ص2، جالکافی. 31
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بنَالکمألَعنَهاشمََبنَموىألَعنَ محدَبنَممدألَعنَعىلَعىلَلدثنَ:فال(َره)َ ب.5َ
َملنَت»:َفالَع داهَّللََبنَصسوانألَعنَ ب َملنَالثلوااَعلىلَشئ عملل َ َفیلملنَبلغل َشئ
32ََ.«قل یَلََسنَ انَرسَلَاهَّللََ انَل َ ج َأل ألَو

 آن هاشم بن صفوان است. یو راو   اما  صاد یت نین رواینده ایگو
کرده است:  کنار روایات من بلغ، روایت زیر را هم اضافه   شیخ حر عاملی در 

عسللربللنَممللدَالقاسللانَوَعللنَعللىل َألَعللنَ بیألَعمللنَأ لل هألَعللنَع للداهَّللَبللنَالقاسللمَالج
َفهلوَمنجلزهَ»:َفالألَفالَرسَلَاهَّللََع داهَّللألَعنَآبائ َ منَوعدهَاهَّللَعىلَعمٌَثواباا

َفهوَف 33ََ.«اری َبالَنیل ألَوَمنَ وعدهَعىلَعمٌَعقاباا

در عقوبهت و  یار الههیهو اخت هها در موضهوع ثهواب یت وعده الهیت درباره قطعین روایالبته ا
گناهان است و به نظر م یفر مبنکی نداشهته  یات مهن بلهغ ارتبهاطیهرسد با مبحث روا یبر انجا  

 باشد.

بهه منهابع اههل سهنت نسهبت داده  روایتی مرفوع از جابر به نقل از پیامبر یخ حر عاملیش
 است:

نصلارَقَالعاملةألَرریَع لدال محنَالللوانیلوَمنَطرَ.6 َسىلَجلاب َبلنَع لداهَّللَاه َیم فوعلاا
َبلاهَّللَوَمیاَایلعملٌَالاَفَفأتلذَ لاَوَلةألیمنَبلغ َمنَاهَّللَف ل»َ:فالألَفالَرسَلَاهَّلل انلاا

َثواب َ ع اهَاهَّللَتعاىلَأل ألَوَسنََلَ َ«.َکنَ ذل یرجاءا

د یهلکت بها یهتبهه اههل البکاز منابع اهل سهنت بهر اسهاس نهر  افه ار م یوچ یت در هین روایا
 یرگهیو د مسند ابهویعلیدر  یکیبًا هم مضمون یت تقریافت نشد. اما دو روای یمتفاوت یها واژه
 ر آمده است:یبه قرار ز العمر و الشیبتاب کدر 

لیلدثناَممدَبنَبکارألَلدثناَبز.7َ ٌألَعنَثابوألَعنَ ن َبنَمال َفالألَفلالَیعَ بوَالن
34َ.«نلهایصد َ اََلَیلةَفلمَیمنَبلغ َعنَاهَّللَف »َ:رسَلَاهَّلل

َف»َ.8 سنََلََوَ َف ٌألَفعمٌَب َرجاءَأل َالس ٌألَ ع اهَاهَّللَأل یمنَبلغ َعنَاهَّللَشئ
35َ.« ذل َکنَأل ی

ت یهدانند و از عمهل و نقهل روا یح میرصحیاعتبار و غ یات را بین روایاز دانشمندان ا یبرخ
                                                   

 .132، صثواب االعمال و عقاب االعمال. 32

 .82، ص1، جتفصیل وسائل الشیعه. 33

 .163، ص6، جمسند ابی یعلی. 34

 .33، صالعمر و الشیب. 35
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از علمای شیعی و سنی بر اساس ایهن روایهات در ابهواب  یگریده   مطلقًا برحارند. عدیضع
بهه أخبهار  اثبات صفات الهی و احکا  واجب فقههی روایهت ضهعی  را نهامعتبر دانسهته، و تنهها

کردنهدکثبهات ا  و مجهول در باب سنن و آداب و یضع  ؛راههت و اسهتحباب اعمهال اسهتناد 
 سد: ینو یرداماد میداشته باشد. مرحو  م ییا فتوای ییه پشتوانه رواک یبه شرط

در  -یبهها تسههاهل در ضههع  سههند -  یت ضههعیههه نقههل رواکههقههت آن اسههت یحق
 یولهه ،مجهاز یلهک  بهه صهورت اکهسهت، امها در بههاب احیمجهاز ن یمعهارف اعتقهاد

بهههات و یه از نهههوع مسهههتحبات و ترهکهههمجهههاز اسهههت  یعمهههل بهههه آن تنهههها در صهههورت
36.ا فتوا باشدیا معتضد به شهرت یبات بوده یترغ

 

گهر روایهت بها سهند ضهعی  بهه  گهر بیهانات مهن بلهغ یمفهو  قابل برداشت از روا کهه ا آن اسهت 
کهرد و بههه ثههواب منظهور نیهه  دسههت تههوان بهه مههتن آن  د، بههدون ههیچ بررسههی مییدیگهران رسهه عمههل 

پوشههی از احههراز شههرای  حجیههت خبههر واحههد یهها تسههامح در ادلههه  افهت. ایههن مطلههب همههان چشمی
ه عهالوه بهر ادلهه سهنن بهه کهرد کجاد یرا ا یانیات من بلغ در ادامه روند خود، جریسنن است. روا

 گرفته شد. ارک  به یافت و پ  از آن درباره قصص و مواعظ نیم ی  تعمیروهات نکم
که سبب جواز عمهل بهه  وجود احادیث من بلغ را از جمله عواملی می ییشیخ بها پدر  داند 

شهد. همچنهین ایشهان تنهها  سنن، آداب و مواعظ بین علما روایات غیر صحیح در موضوعات
کتههب صههحاح اهههل سههنت قاعههده مزبههور می دانههد. وی دربههاره  دلیههل علمههای شههیعه را در نقههل از 

 نویسد:  خبر ضعی  میشرای  عمل به 
که پشتیبان آن یو یا چند روایهت  حدیث ضعی  تنها زمانی مجوز پایرش دارد 

اما بهه  ؛شود به متن ضعی  عمل می ها صحیح و معتبر باشد و به دلیل وجود آن
کتاب، سنت و اجماع رد می گردد. پ  در مورد  محض مخالفت متن ضعی  با 

که غی ر صحیح است، نه بهه پهایرش و نهه بهه رد روایات صحاح عامه یا هر روایتی 
 تأییهدبا دلیلی خارج از آن، اثبات یها رد روایهت،  که اینمگر  ،شود حکم نمی ها آن

گاشته تا ،شود. بر همین اساس یهه ب از  علمهای شهیعه نقهل روایهات اههل ه حال رو
که در روایات مربوط به احکا  فقهی و عقا ؛سنت است د، به متون یبا این تفاوت 

شههود و ایهن قاعههده تنههها در آداب و مسههتحبات  سههنت یهها ضهعی  عمههل نمیاههل 

                                                   
 .189، صالرواشح السماویه. 36
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 37.کاربرد دارد
نیهازی از بررسهی سههند و جهواز عمهل بهه روایههت  مضهمون روایههات مهاکور )بیه بهر اسهاس نتیجه

 یهای موضوع چنانچه حدیثی جعلی وارد حوزه که اینشود  ی ( آنچه به ذهن متبادر میضع
مضمون آن به ثواب مورد نظر جاعل دست یافت. لاا میردامهاد توان با عمل به  یماکور شود، م

  :نویسد در باب احادیث جعلی می
که حدیث ضعی  به حد وضع نرسیده باشد، می کرد.  هنگامی  توان به آن عمل 

گر جعلیت حدیث ثابت شود کاماًل خارج می ،ا اما در  ؛شود از بحث حدیث بودن 
  38.ماند قی میبا این، در دایره جواز عمل به ضعی  غیر

ث بهها یبههودن حهد یص سهاختگیه تشههخکهدارد  یههیت اجرایهقابل یثیتههه تنهها در احههادکن نیها
 پایر باشد. رایج امکان قراین

 ثیاحاد کردن رد از ینه اتیروا. 2-1-4
ه که یافهراد کهه ایهنات اسهت و یهاز طهرد روا یخهوددار گهر بیهان یات نبهویهگهر از رواید یا دسهته

 شان هستند: یامت دشمن اینند، روز قک یرا رد م سخنان رسول خدا
اصم ََثاَبلغ َعنیمنَردَلد :َاََلَتع فوهَفقولوایلدَامةألَفإأاَبلغکمَعنیومَالقیفأناَمن
39ََ.اهَّللَ علم

 ،گه ارش شهده اسهت  (360) ین بهار توسه  طبرانهینخسهت یت در اههل سهنت بهراین روایا
د ین بههههار شهههههینخسههههت یافههههت نشههههد و بههههرایعه یهههههن شههههک یههههیاز منههههابع روا یههههو چیدر ههههه یولهههه
منههابع  یرده اسههت و برخههکههبههدان اشههاره  یبههه نقههل از منههابع سههن منیههة المریههددر   (965) یثههان

 ارجاع داده است.  منیة المرید  به ین بحار االنوارمانند  ،عهیمتأخر ش
 وارد شده است:  نیت از صادقیمضمون با روا  بًا همیو تقر یعیش یتیروا

َتکذاَحبد َفلدرَ جیئاَ تلا مَبل َملیال َتلارجَیوَال َتلدررنَیننل  َسلَلوَال نلاألَفلإنکمَال
َمنَالقألَف کذبَنَاهَّللَعزوجٌَفَ َع ش  40ََ.لعل َشئ

با انتسهاب بهه  یخارج یو حت یا قدری لیه مرجکرا  یتیت اما  فرموده است رواین روایدر ا
                                                   

 .95، صوصول األخیار  لی أصول األخبار. 37

 .189، صالرواشح السماویه. 38

 .262، ص6، جالمعجم الکبیر. 39

 .395، ص2، جایععلل الشر. 40
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د. یها ردهکب یاکهاسهت و شهما خهدا را ت یچهه بسها مطلهب حقه ؛دینکب نیاکت ،ندک یما نقل م
بائر، نقل شهده اسهت کم یتحر یها خ صدو  در باب علتیش علل الشرایعت تنها در ین روایا

بههه نقههل از  بحههار االنههوار  در یههن یانههد. عالمههه مجلسهه اوردهیاز آن ن یگ ارشهه یههیر منههابع روایو سهها
 صدو  آن را نوشته است.

 د: یفرما یم به نقل از جابر از رسول ا  یگریت دین روایهمچن
41ََ.لدثَب َیالذَاهَّللَوَرسول ألَو:َاَفکذاَب ألَفقدَ ذاَثلثةیلدَغ َعنمنَبل

گفته شد، در مورد ایروا یخیه درباره ثبت تارک یمطالب  شود. یرار مک  تیت نین روایت اول 
که ههیچ حهدیثی قابهل انکهار نیسهت و بایهد همهه  متون این روایات، در خواننده القا می کند 

پهایرفت. وجهود چنهین احهادیثی در طهول  ت یهاههل ب یرکهن فیمتون روایی را ولهو از مخهالف
کههه حههداقل برخههی از محههد تههاریخ حههدیث می گههردد  بههه دلیههل تههرس از عقوبههت  ثانتوانههد سههبب 

کنههار نهههاده و بههرای آن اهمیههت  شههرای  حجیههت خبههر بی ههها تکههایب روایههات، بررسههی روایههی را 
دیهده  ثاناز محهد یو ین هیچباشد. البته چنین رویکردی ج  در اصحاب حدیث و ِفر  آن، ب

بههه وجههود روایههات جعلههی در میههان روایههات هسههتند. طههرد  قایههل ثاننشههده اسههت و بیشههتر محههد
که فقدان شهرای  حجیهت روا حدیث زمانی اتفا  می گهردد. لهاا  یت بهرایهافتد  محهدث محهرز 

دهنههد از  تههرجیح  پیههامبر یجهههت دور مانههدن از وعههده عههااب دشههمن ین اسههت افههرادکههمم
کنند.  این شرای  چشم یابیارز  پوشی 

کهه بلهوغ حهدیث را بهه دریافهت روایهت از یمتن این احادیث تنها در صورتی قابل تأ ید اسهت 
گونهه ؛ردکهطر  مطملن معنها  نمانهد. در  یبهاق کیشه یه در انتسهاب آن بهه معصهو  جهاکه یا بهه 
أییهد همهه چه بسا خود این روایت نیه  جعلهی باشهد؛ زیهرا مهتن روایهت در پهی ت ،غیر این صورت

   مقبول سازد. یخود را ن یات جعلیه روایت بقین روای  اید جاعل از طریروایات است و شا
 سد: ینو یت جابر میروا یسند یپ  از بررس یطبران

منفرد  یتیرده و رواکدر نقل کث را فق  محفوش بن مسور از محمد بن منین حدیا
 42.است
گ ارش  نیت را ایابن عبدالبر روا  ست: رده اکگونه 

لللَ لللناهَوَماََ َییقَلَهذاَ تااَاهَّللَماَ انَفیوش َبألد مَیَ:فالَرسَلَاهَّلل
                                                   

 .313، ص7، جالمعجم الصریر. 41

 جا. . همان42
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َملنَبلغل َعلنی انَف اَفکلذاَبل َفقلدَ لذاَاهَّللَوَرسلول َوَیللدَ َمنَل امَل منلاهألَ ال
43َ.لدث َیالذ

کتهاب، سهنت و اجمهاع بهه طهور  هها با وجود احادیث جعلی و مخالفت مهتن آن بها مضهامین 
ن یت سههاخته جههاعلیههن سههه روایههان همههه احادیههث را صههحیح دانسههت. چنانچههه اتههو قطههع نمی
دن بههه اهههداف یرسهه یدر پهه یان جعههل بهها چههه ظرافتههیههه جرکههاز آن خواهههد بههود  کیحهها ،باشههد

 ن اسال  بوده است. یمانند ضربه زدن به د ،متفاوت خود
 پسند عقل سخنان رشیپذ اتیروا .3-1-4

بهه  یه ههر سهخنکهت نبهوی اسهت یهن روایهرد، اکه ومهکه به قاعده تسامح ک یاتیاز جمله روا
گفتههه ،پسههندد یشههما آن را م هههای ا دلیههر بههود یههد و مطههاب  حهه  و خیشههما رسهه گههر  مههن آن را  ا  و ا
 ست. یآن سخن از من ن ،شما از آن تنفر داشت های ا دلیشر بود  یسخن
 فرمود:  امبر یه پکره آمده است یبه نقل از ابوهر مسند ابن حنبلدر 

َبل َف آنلاألَملاَیکت ألَفی رَهوَم کئَیَاَوی لداَمنکمَ تاهَعنَلد44َ فنالع قَلَاتلواَعلىلَّ
َ فَلَالش ؛َماَ تا مَمنَش َفإنَ َفل  َ وََلَ فل َفأناَ فول ألَویمنَتَجاء مَعن 45ََال

کدر حال ،دهیبه او رس یثیه از من حدکشناسم  یرا م یمن از شما فرد  یه بر جای 
ه از مهن بهه که ید. هر سهخن خهوبیمن از قرآن بخوان یبرا :دیگو یه زده و مکیخود ت

گههر آن را نگفتههه باشههم یحتهه ،شههما باشههد بههه شههما  یاز مههن اسههت و هههر سههخن بههد ،ا
 ستم. یآن ن قایلمن  ،برسد

ت مقهّدس یهص روایتشهخ یامبر بهه مسهلمانان بهرایهار ارائهه شهده پیتواند مع ین جمله میا ایآ
تکهراری روایهت در مقابهل حهدیث مشههور و پر رسهد ایهن می گهران باشهد؟ بهه نظهریال  دکاز  ینبو

که پیامبر  های آخر عمر خود در منا آن را به عنوان شاخصی پایدار برای امهت  در ماه است 
کردند:   اسالمی در تشخیص اصالت احادیث مطرح 

لملاَجلاءَ لمََوافلقَ تلااَاهَّللَفأنلاَفل ل ألَویَماَجاءَ مَعلنَ!اَالناحی  الفَ تلااَاهَّللَین
َ.ََلمَ فل ف

کیدحضرت در بخشی از روایت مزبور  گهر مهن آن را نگفتهه باشهم، حهال می تأ که حتهی ا  کند 
                                                   

 .189، ص2، ججامع بیان العلم و فضله. 43
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 در روایات مربوط به عرضه قرآن چنین جمله قابل ایرادی وجود ندارد.  که آن
 ند: ک یتب متقد  اهل سنت تنها ابن حنبل نقل مکن ی  از بیت دو  را نیروا

شههمرد و احسههاس و  یو میکههتههان آن را نهای له دکههد یدیاز مههن شههن یثیگههاه حههد هههر
اسهت،  یهود آن سهخن بهه شهما ن دیدانسهت یو م شد یله آن نر  میتان به وس چهره

  46.تر هستم یپ  من به آن از شما اول
کتهب روایهی خهود را  محدث ابن حنبل، بها پهایرش و مبنهای عمهل قهرار دادن چنهین روایتهی 

که شخصیت مورد تأ کرده است و از آنجا  ایشهان بهه تهدریج  تأیید اهل سنت است، رویههلی  
 مورد قبول سایرین واقع شد.

اماًل کههت را یههن روایهها یهههر دو روایههت ابههن حنبههل در منههابع متقههد  شههیعی یافههت نشههد. منههاو
ه منجههر بههه جههواز کهه -ات یههن دسههته از روایهه  بههه نقههد ایههه نیههابور 47.دانسههته اسههت یو جعلهه یتهوهم

گفته است:کند ک یاشاره م ید دمشقیحمد بن سعاز م یپرداخته و به سخن - جعل شدند  ه 
َبأساَمنَ نَ جعٌَل َسسنادا 48ََ.سأاَ انَ لمَلننألََلَ ر

آورنههد.  یت را بههه دسههت میهه ه جعههل روایههن جههرأت و انگیوضههاع ین سههخنانیبهها وجههود چنهه
خ و مواعظ نشهد و چهه بسها در حهوزه یتار یاین روایت منحصر به سنن و حت یمحدوده موضوع

   راه یابد.یا  واجب و حرا  نکد و احیعقا
پوشهی   ور، پایرش این دسته از روایهات منجهر بهه چشهمکات مایا سقم روایاز صحت  یجدا

 یعنهی ،تیها عهد  اعتبهار روایهاعتبهار  یاصهل یارههایه معکشود؛ چرا  یاز شرای  حجیت خبر م
 یبشهرنهار نههاده شهده و فقه  عواطه  کو...  یخی، تهاریره، مسهّلمات عقلهیتاب، سهنت، سهک
امها  ،سهان باشهدیکن است کمم ییعقال یها و برداشت یقواعد عقل هر چندشوند.  یم کمال
ه ممکهههن اسهههت بهههر اسهههاس کهههن معنههها یبهههد ؛  در احساسهههات متنهههوع و متفهههاوت اسهههتیسهههال

خهاص  یا و جمعهی، در زمهان و نقطهه ید فهردیهگونه تفکر، فرهنه  و عقا بدون هر ،احساسات
مههورد نفهرت باشههد. بنههابراین  یگههریان دکها میههدر زمههان  امهها همههان سهخن ،رفتههه شهودیپا یسهخن

کنهونی جه  ایجهاد ههرج و مهرج بهرای جامعهه اسهالمی  گونه روایات در عصهر  عرضه و پایرش این 
 ثمر دیگری نخواهد داشت. 

                                                   
 .497، ص3. همان، ج46

 .367، ص4، جض القدیرفی. 47

   .137، صأضواء علی السنة المحمدیه. 48
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 یثیحد یها انیجر. 2-4
رد بهه قاعهده تسهامح اسهت. یکهگاار در روتأثیرگر از عوامل ید یکی یثیحد های انیظهور جر

خهود در سهطوح عها  و خهاص  یت و رشهد باورههایهجهاد، تثبیاتب در اکه مک ییها ینیچ نهیزم
در دسههتگاه  یو عملهه یرکههف هههای انیههن جریههسههت. چنانچههه حضههور ایده نیپوشهه یدارنههد، امههر

ن یههشههد. ا ینههدتر مکرد بههه تسههامح در ادلههه سههنن یکههت روکههنبههود، بههه مراتههب سههرعت حر یثیحهد
 ث ر  نمود.یو اهل حد یگر یاخبار های به نا  یعه و سنیها به صورت عمده در ش انیجر
 یگر یاخبار انیجر .1-2-4

  خچهیتار و فیتعر .1-1-2-4
و بههها مرجعیهههت ایشهههان، شهههیعیان همهههه احکههها  دینهههی خهههود را از  در عصهههر حضهههور ائمهههه

 ( و فقههدان متههون 329) کردنههد. بهها آغههاز دوره غیبههت یهها نماینههدگان ایشههان اخهها می ائمههه
اههل الحهدیث و . ضهوعات مسهتحدثه، اصهول اسهتخراج احکها  تهدوین شهدروایی مرتب  بها مو

یهه کشهه  احکهها  مراجعههه بههه سههخنان اهههل بیههت ااخبار دانسههتند. اصههطالح  یم ن تنههها راه 
گار تاریخ، سیر معنایی داشته و طب  مطالب منقهول از پیشهینیان، اولهین معنهای  اخباری در 

از قهرن سهو  تها قهرن  نهای جدیهد اخبهاریمع 49.اخباری ناظر به موّر  و در مقابل محدث اسهت
گرایش به نهص قهرار داشهت و  50.متداول شدپنجم  کال  و عقل در مقابل  گرایش به  در این دوره 

مانند اهل حدیث، اصحاب حدیث و اخبهاری بهه وجهود  ،اصطالحات با بار معنایی متفاوت
ین، نواصهب و عقیده باطل تناسهخ روح منسهوب بهه ملحهد که آن ( پ  از5)  آمد. شیخ مفید

کیههد می کههرده، تأ کههه  زنادقههه را نقههل  ای  نیهه  چنههین عقیههده« اصههحابنا المتعلقههین باالخبههار»کنههد 

                                                   
کهه   ( نخسهتین283. ابراهیم بن محمد ثقفی) 151، صگری پیدایش، سیر تطور و تداو  اخباری. 49 اههل »کسهی اسهت 

(. احمد بهن یعقهوب، مؤله  تهاریخ یعقهوبی 897، ص2، جالراراتاست ) کاربرده به اصطالح یو را به عنوان« االخبار
الرعایههه فههی علههم ؛ 221، ص2، جالفههرج بعهد الشههده (، بههه ابههن واضههح اخبهاری مشهههور بههوده اسههت )293تهوفی پهه  از )م

گفتههه می50، صالدرایههه کههه بههه تههاریخ و شههبیه آن اشههتترال دارد،  (. در تفههاوت تعریهه  اخبههاری و محههدث  کسههی  شههود: 
گفته که به سهنت نبهوی، تهاریخ و سهیر مشهرول اسهت، محهدث  ، دراسهات فهی علهم الدرایههشهود ) ه میاخباری و به فردی 

 کتهب در نوی  تهاریخ معنهای بهه اههل االخبهار (. البّتهه اصهطالح264، ص1، جمستدرکات علم رجهال الحهدیث؛ 11ص

کتهاب  می دیهده بهیش و کهم نیه  بعهدی قهرون ابهن اثیهر االسهتیعاب شهود؛ بهه طهور نمونهه ابهن صهالح )قهرن هفهتم( در نقهد 
کههه منقههوالت اخبههاریون را بههیش از محههدثین آورده اسههت ) نویسههد: یکههی از ایههرادات ایههن می مقدمههه ابههن کتههاب آن اسههت 

 (.175، صصالح

 .128، صاصطالح اخباری در سیر تحول مفهومی. 50
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 : گوید ( می5)  سید مرتضی 51.کند دارند و نحوه عملکرد آنان را در حدیث نقد می
کهه یمهم ن ها آن یبرا .کنند روایت می ،شنوند اصحاب حدیث، آنچه را می سهت 

  52.حکا  شرعی، ارزش دارد یا نهها در ا آیا این نقل
کرده است6شهرستانی)  گروه معت له و اخباری تقسیم  نگاه منفی  53.( نی  امامیه را به دو 

یههانبههه  گونی )مههاهبی کههه ایههنتهها قههرن دوازده همچنههان وجههود داشههت تهها  اخبار گونهها  -بههه دالیههل 
کهار آمهد. اجتمهاعی( اخبهاری  مقها  در ده وگرایهی بهو نص هها ویژگهی اصهلی آن گری نهوین روی 

 بها کهه صهورتی در مهدارک، سهایر بهه و دانهد می حّجت را سنت و قرآن تنها احکا ، استنباط

 54.کنند می استناد باشد، شده تأیید  احادیث ائمه
 یگر یاخباری مبان .2-1-2-4

رد بهه یکهه در روکه ین سههمیهیتع یاسهت، بهرا یاصهول و مبهان یاتهب داراکه همه مکاز آنجا 
گز قاعده تسامح در  یاز مبهان یرد. برخهکهشهان اقهدا   ید بهه شهناخت مبانیهر بایادله داشتند، نا

 از: اند عبارت یگر یاخبار
 اجتهادی نف. 1

اههل سههنت پهه  از اتمهها  دوره تههابعین بههه تههدوین اصههول فقههه روی آورد و شههیعه پهه  از اتمهها  
کرد. دل ادوره غیبت صرر ری به اصول ل مشترک هر دو ماهب در روی آویاین نیاز را احساس 

بود. لهاا دیهر یها  ییاستنباط، از بین رفتن منابع نقلی و ایجاد مسائل مستحدثه بدون پاسخ روا
  محق  شود تا مسلمین در برخی مسائل دچار سرگردانی نگردند. دبای زود این امر 

ه اجتههاد در دو کهچهرا  کهرد؛  نگهاه یهآن ن یاجتههاد و تحهول مفههوم یالبته الز  است به معهان
ه در یهفق»کهه  اینست از ا خاص اجتهاد عبارت یخاص و عا  مطرح بوده است. معنا یامعن

...  نهدکرا اسهتنباط  یمهکژه خهود، حیهو ذو  و یر شخصهکهه بهر تفکیهصورت نبهودن نهص، بها ت
م کههاسهتنباط ح یوشههش بهراکه کهبل ،سهتیم نکههاجتههاد در اصههطالح دو  منشهأ صهدور ح یوله

گرفته شدکبه   (676) یان محق  حلدو  از زم یمعنا 55.«است از مصادر آن  یقدما 56.ار 
                                                   

 .88، صتصحیح االعتقادات االمامیه. 51

 .211، ص1، جرسائل الشری  المرتضی. 52

 .165، ص1، جالملل و النحل. 53

 .300، ص1، جترب الطاهربالحدائ  الناضرب فی أحکا  الع. 54

 .62، صاجتهاد در عصر معصومین. 55
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ل یتحصههه یند، ولهههانسهههتحهههرا  د - اس اسهههتیهههو ق یه بهههه رأکههه -عه اجتههههاد اههههل سهههنت را یشههه
ا  کههشهه  احکاجتهههاد در  یده نبههود. از نگههاه اخبههاریههوهکتههاب و سههنت نکبرآمههده از  یامکههاح
ن یتهر از مهم یکهی. »رفته استیاجتهاد پا ینخست را برا یندارد و ظاهرًا معنا یگاهین جاید

ه مخالفت با اجتههاد، کد، آن است یان، در مبحث اجتهاد و تقلیان و اخباریاختالفات اصول
شان در اصهالت نداشهتن یل ایدال ترین مهم 57.«بودن شمرده شده است یاخبار یبرا یاریمع

گهاهی مطهاب  واقهع می کهه ایهن یکهی :است لیلاجتهاد دو د گهاهی دچهار خطها و   .شهود اجتههاد 
اجتههاد برگرفتهه از  کهه ایهن ،دو  58.ههم جهای  نبهود ائمهه معصهو  پیهامبر و  یپ  اجتههاد بهرا

به این اب ار نیاز   فقه اهل سنت است و اهل سنت به دلیل انحراف و عد  تمسو به ائمه
کردنههد کههه شههیعه و اصههحاب ائمههه  ؛پیههدا  نیههازی بههه  ایشههانبههه دلیههل اعتقههاد بههه  در حههالی 

دربههاره اجتهههاد معتقدنههد ایههن روش خطهها از سههوی  یاشههانکض یو فهه یرآباداجتهههاد ندارنههد. اسههت
کسانی مانند ابن جنید اهل سنت بوده و به حجیت قیاس هم بهاور  تأثیرکه تحت  - بعضی از 

و فقههای متقهد  از ایهن ابه ار نادرسهت سههود  وارد فقهه شهیعه شهد. اصهحاب ائمههه  - داشهت
کههال  ائمههه و  نمی پرداختنههد. نهایتههًا در قههرن  می ههها کشهه  حکههم از آنبردنههد و بههدون آن بههه فهههم 

گسهترده کهار  هفتم و به واسطه عالمه حلی و پیروان او بهه طهور  تری ایهن روش خطها پایرفتهه و بهه 
اصههول و اجتهههاد انحرافههی اهههل سههنت قههرار  تههأثیرفقههه شههیعه سههخت  ،گرفتههه شههد. بههدین ترتیههب

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

از قههرن دهههم بههه بعههد مطههرح شههده  بیشههترخر امههامی ایههن مقههدار نفههی اجتهههاد در فقههه متههأ 59.گههردد
گههرفتناجتهههاد بها  ،شهمندانیح اندیطبهه  تصهر کهه آن حهال 60؛اسهت  ی  و بهه معنههایشهرا در نظهر 

وجههود  در دوران رسههالت و عصهر ائمههه  یا  بههر اسههاس منهابع، حتههکهدر اسههتنباط اح وشهشک
 61.داشته است
اس و یههقیههه پا ان اجتهههاد بههریههرد و مکههاجتهههاد تنههّ ل  یلههکدگاه طههرد یهه  از دیههخههود ن یاسههترآباد
 شد:  قایل کیوتف یه منابع نقلیاجتهاد بر پا

                                                                                                                        
 .48. همان، ص56

 .350، صگری اخباری ؛169و170، ص1، جالحدائ  الناضره. 57

 .43، صالفوائد المدنیة و الشواهد المکیة. 58

 .207، صگری به مثابه روش اجتهادی اخباری. 59

 .160، ص7، جدایرب المعارف بزر  اسالمی. 60

 .121-145، صعصر معصومین اجتهاد در. 61
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ا  از طریهه  عمومههات بههرای دانشههمندان نیهه  تنههها اجتهههاد ناشههی از اسههتنباط احکهه
اما قیهاس و استحسهان وجههی  ،قرآنی و روایی و ترجیح ادله متعارض جای  است

  62.ندارد
ا عههد  جههواز عمهههل بههه ظهههن یهههل مبحهههث جههواز یههذ یحات مفصههلیدر توضههه ید بهبهههانیههوح

 سد: ینو یم
ر یههغ یا  شههرعکههن معتقههد بههه جهواز عمههل بههه ظههن احان بههه خههالف مجتهههدیهااخبار
ات، یههع روایهه ، تقطی ، تصههحیههچههون تحر یحتمههاالتبههه ا یهسههتند. و یعبههاد

ن مؤلفهااز متهون، اشهتباهات  یبرخه ی، نهابودیثیها نسبت به متهون حهد یفهم جک
ه کهنهد ک یاشاره مه ... د ویان اسانیراو ی، عد  عدالت و وثاقت برخیثیتب حدک

گههاار حههدیدر مسهه   یاز حقهها یه مقههدارکههم تهها بههه حههال، سههبب شههده یث از قههدیر 
و  ی  بههه لحههاش متنههیهلهاا خبههر واحههد ن .ده باشههدین نرسههیمتهأخربههه دسههت  یثیحهد
ا  و کهشه  احک یه اصهول فقهه بهراکهرد یهگ یجهه میاست. په  نت ی  ظنین یسند

 63.گر ضرورت داردیت دیت بر روایروا یوح یا ترجیرفع تعارض 
 اربعه کتب اتیروا دانستن الصدوری قطع. 2

کتهب اربعهه ، عقیده به قطاخباریانگاار تأثیراز جمله مبانی  عی الصدور بودن همه روایهات 
کتههب حههدیثی اسههت یههان 64.و حتههی سههایر  کتههب حههدیثی  یبهها اسههتناد بههه آرا اخبار صههاحبان 

یههانبههه صههحت همههه روایههات هسههتند.  قایههلای  بینانههه بههه طههور خوش گروه اخبار هههای  از جملههه 
کتب که اینبه دلیل  ؛مخال  علم رجال هستند کتب روایی به ویژه  اسهاس  اربعه بر معتقدند 

کتاباصول اربعم  65.اند معصو  بوده تأییدنی  در عصر حضور مورد  ها له نگاشته شده و این 
یهههاناز  یگرانههیو د ین اسهههترآبادی، مرحههو  محمهههد امههیخ بحرانهههی، شههیاشهههانکض یفهه   اخبار

کثهر روایهات کهاسهت  قایهل) اخبهاری معتهدل( یث بودند. شیخ حر عاملیع حدیمخال  تنو ه ا
او بهها اختصههاص  66.قطعههی هسههتند قههراینمتواترنههد و بههاقی روایههات نیهه  محفهوف بههه کتهب اربعههه 

کتاب  هایی بهرای اثبهات صهحت احادیهث  بهه بیهان اسهتدالل وسائل الشهیعهفائده نهم از فوائد 
                                                   

 .43، صالفوائد المدنیة و الشواهد المکیة. 62

 .117-127، صالفوائد الحائری. 63

 .111، صالفوائد المدنیة و الشواهد المکیة. 64

 .36، صتوضیح المقال فی علم الرجال. 65

 .272، ص30، جتفصیل وسائل الشیعة  لی تحصیل مسائل الشریعة. 66
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که از آن کهه تقسهیم ، بهه ایهن نتیجهه میکهرده روایت نقل ها کتبی  بنهدی جدیهد احادیهث از  رسهد 
کاماًل اشتباه بودزمان عالمه حلی و استادش سی   67.د طاووس 

بندی چهارگانهههه حهههدیث توسههه  عالمهههه حلهههی، معیارههههای صهههحت و سهههقم  ش از دسهههتهیپهه
و نیهه   قههراینی خههاص در حههدیث بههود، امهها بهها از بههین رفههتن ایههن قراینههاحادیههث نههاظر بههه وجههود 

کتب اربعه وجود داشهت، نیهاِز بهه اتخهاذ مبهانی  که در متن برخی احادیث  اشتباهات محرزی 
م و جدیدی بهرای بیهان سهالمت یها  نحهراف احادیهث بها تصهمیم عالمهه حلهی تها حهدودی محک

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

که در صورت صحت مجموعه روایات فقهی  ؛کتب سازگار نیست ، شیخ صهدو  الکافیچرا 
کتههاب کردنههد و خههود را بههرای ارائههه فتههاوای شههیعی بههه  اسههتناد می و شههیخ طوسههی بایههد بههه همههین 

و  الکهافیبهه تعهدادی از روایهات موجهود در دبایکهه شهیخ طوسهی ن ایهنانداختند و یا  زحمت نمی
کند من الیحضره الفقیه  68.اشکال 

 رجال علم با مخالفت. 3
یههانع یشهها یههها یژگیاز و یکههیعلههم رجههال  ینفهه کههه  اخبار یههاناسههت. از آنجهها  بههه  ایههلق اخبار

جایگهاهی نهدارد.  هها سهندی بهرای آن یابیهارز ،هسهتند ن اقطعیت صدور روایهات معصهوم
کنی برخی از شبهات  کرده است:  در علم رجال جمعرا  اخباریانمال علی   آوری 

علم رجال به دلیل تجس  در احوال مرد ، علم منکری است. همچنین بعضی 
که به ایهن علهم اشهترال دارنهد ماننهد ابهن  ؛فاسهد العقیهده هسهتند خهود ،از افرادی 

یهدی جهارودی اسهت و طبه  نهص نجاشهی بها ایهن عقیهده از دنیها رفتهه  کهه ز عقده 
ن در ایها علهی بهن حسهن فضههال فطحهی مهاهب اسهت و بسهیاری از رجالیهه .اسهت

کنند. مفهو  عدالت و صحت سند ن د  او استناد می یجرح و تعدیل افراد به آرا
از اسامی راویان در عدل و مدح و سایر  ی. برخن متفاوت استان و متأخرامتقدم

به دلیل عقل  که آن حال ؛آور است است و اسباب تمیی  فق  ظن کمفاهیم مشتر
کرد. بسیاری از فتاوای رجالی آن مبتنهی بهر اجتههاد  هها و نقل نباید از ظن تبعیت 

کهه مبنههای رأی رجهالی بههوده، کههه اعتبهار نهدارد. بسههیاری از روایهاتی   دیگهران اسهت 

                                                   
 .251. همان، 67

 .40، ص9، جتهایب االحکا ؛ 261، ص3؛ ج76، ص2، جاالستبصارنمونه:  . به طور68
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کتب رجالی شیخ طوسی، مرسلمانند روایات مو گهاه بهه  جود در  هستند و فرد ناآ
گمان دارد روایت مسند است. همچن کنی یسند،  ن در نگارش اسامی و القاب و 

 69.رجالی نادرست است یاشتباه بسیاری ر  داده و لاا رأ
  کند: در ادامه مناقشات استرآبادی در علم رجال را بیان می ینک یمال عل

. راوی در امهر دیههن و اخهها 2 ؛مقههالی و حهالی اسههت قههراین. احادیهث محفههوف بهه 1
کهه 3 ؛روایت از راویان غیر ثقهه، اههل تسهامح نیسهت . روایهات از آن افهرادی اسهت 

کرده اصحاب بر صحت منقوالت آن کهه 4 ؛اند ها اجماع  کتب اربعهه  . روایات در 
 کههه ایههن. 5 ؛د اسههتانههد، موجههو شههان بههر صههحت محتوایشههان شههادت داده ینمهؤلف
بهه خهاطر راهنمهایی و  تنهها ،کنهد ل  در اثر خود الفهاش الثقهه و الهورع را بیهان میؤم

 70است.رجوع شیعه به او 
گروهیپ یها  یل همان افراط و تفریبه دل  گفته،  از بهه علهم رجهال را یه  نیهن اخباریاناز  یش 

 یبه طهور ؛ن باب دارندیر اد یاتیرش علم رجال، نظریمعتدل با پا اخباریانردند و کاحساس 
یهانگر از ید یده برخیال  و عقکتوان در  یه مک  یبهرا ،ههر چنهد محهدود یگهاهید و جایهفوا اخبار

 افت: یآن  یعلم رجال و محتوا
گاه گهاه بودنهد، وجهود راهه هها نان به آنیشیه پک قراینی یبر برخ یآ سهب ک یبهرا یآ
ح بههه قههول یان تههرجکههام نههد،ک یث بههودن را اثبهات مههیه جنبههه حههدکهه یشههتریب قهراین
تهر از آن وجهود نداشهته  یچنانچهه مهرجح قهو ،در مدح افراد هنگها  تعهارض یرجال

گروهکباشد، ام گفته  تهواتر  یبهرا؛ زیهرا -باشهند کانهد هر چنهد -یان اثبات تواتر با 
گرفته نشده است یرقم  71.در نظر 

گسههترش بههه دن ،نههدک یه ثقههه جهه  از ثقههه نقههل نمههکههه یههن نظریههبهها طههرح ا یاشههانکض یفهه بههال 
 قات عا  است: ی  توثیمصاد

گاهکسند ینو یرجال درباره افراد م یعلما که این شناخته شده  یفالن ِث یحد یه 
گاه سهت، یقابهل اعتمهاد ن یا فالنهیهسهت، ی  نیجا یا نقل از فالنیر است، کمن یو 

بههر  یلههیه دلکههنههد ک ینقههل مهه یاز فههرد یه ثقههه زمههانکههآن اسههت  گههر بیههانهمههه و همههه 

                                                   
 .44-47، صتوضیح المقال فی علم الرجال. 69

 . همان.70

 .280، ص30، جتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل احکا  الشریعه. 71
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فهرد  کهه ایهنا یهده باشهد یهتاب او دکت را در یا روایاو داشته باشد؛ صحت مطلب 
اد افهراد ثقهه بهر ضهب  یهن توجهه زیرده باشهد. همچنهکهتاب نقهل کاز آن  یگریثقه د

ر یهث غیهگر عد  اعتمهاد آنهان بهر احاد ت، نشانیات الفاش روایات و ج ئیخصوص
  72.است یقطع

ن یهه  ایههجههه تطبینت تههب اربعههه اسههت.ک بههودن همههه اخبههار ینههیقی ،ردیههگ یه او مکهه یا جههینت
 73.ل خارج شودیه با دلک ها مگر آن ؛ار صحت همه نصوص استیمع

 سنن ادله در تسامح قاعده رشد و تیتقو جاد،یا دری گر یاخبار انیجر نقش .3-1-2-4
گفتههه  یههانبهها توجههه بههه مبههانی پههیش  رسههد مسههلو اخبههاری دو نقههش معههّد و  ، بههه نظههر میاخبار

گرفتهه بهود.  مقوی را در توسعه قاعده تسامح در ادله سنن در دو مقطهع متفهاوت زمهانی برعههده 
ن بهر ایهن نهوع از تفکهر، قهرن پهنجم دوره مرمهت اهای علمهی متکلمه ها پ  از تاخت طب  بررسی
که شیخ طوسی با تالی  دو اثر فقهی با محوریت حدیث و با پایرش  گری شد. زمانی اخباری

ای بهههه  رونهه  دوبهههاره - بهها مسهههائل سیاسههی آن عصهههر نبهههودارتبهههاط  کهههه بی - حجیههت خبهههر واحههد
ششههم تهها نهههم رکههود هههای  گری نخسههتین )اصههحاب حههدیث( بخشههید. در فاصههله قههرن اخبههاری

کمو دولت صفوی جریان اخباری در برابر  کم شد. در قرن دهم با  حدیثی بر جامعه شیعه حا
کهرد و عالمهان در پهی احسهاس خطهر نهابودی م ی عقلها جریان تهون حهدیثی شهیعه بها گرا رشهد 

 ییگرا گری نوین با مبنای نص اخباریاتخاذ مسلو اخباری منشأ آثار حدیثی مهمی شدند. 
کههار نهههادن دیگههر بنیان کوشههش در  کثری حههدیث و  ویههژه قههرآن و بههه  هههای معرفتههی و حفههظ حههدا

 74.پردازی دینی است عقل، آسیبی مهم و اثرگاار در نظریه
گرچههه عالمههان اخبهههاری دربههاره قاعهه  ده تسهههامح در ادلههه سهههنن بههه طههور صهههریح اظهههار نظهههر ا

کهه اند، ولی عملکرد علمای این مکتب نشان می نکرده معهارف خهود، بهه  ریه ی پایههبهرای  دهد 
یههاد داشههته و  را  ههها طههرد آن سههعی بههر جمههع بههین احادیههث متعههارض داشههتند واحادیههث اعتمههاد ز

و تههالش او در  بحههار االنههوارش شههیوه عالمههه مجلسههی در نگههار ،بههه طههور مثههال ؛شههمردند جههای  نمی
کی از تسههامح وی در ثبههت حههدیث اسههت.  یههانگههردآوری همههه انههواع حههدیث حهها در دوره  اخبار

 ی سنجش و ارزیابی متن و سند حهدیث )ههرها بازگشت به متون اولیه امامیه نسبت به مالک

                                                   
 .60، صاالصول االصلیه. 72

 .75، صشناسی عالمان اخباری شیعه در دانش رجال نقدی بر روش. 73

 .445، صط  فهم حدیثمن. 74
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گااشتن تعدادکآنچه سبب  ر اند و حتهی در نظه گیری منفی داشهته ث شود(، موضعیحد ینار 
یههان شههکال نیهه  از نظههر آنههان سههالم بههود و بهها توسههل بههه توجیهههات و اافراطههی احادیههث دارای  اخبار

کتهب  تاویالتی بعضًا سخی  سعی در نگهداری ایهن گونهه احادیهث داشهتند. ایشهان عهالوه بهر 
کتههب حههدیثی مهجههور را نیهه  قطعههی گههاه اقههوال بههدون  اربعههه، روایههات سههایر  الصههدور شههمردند و 

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

ممکههن اسههت آن قههول فرمههوده حضههرت بقیههه ا  باشههد و ایشههان آن را در بههین اقههوال 
 75.علما انداخته تا اجماع بر خطا نکنند

ث یهههاز احاد یاریث دارد. بسههیجعههل حههدده یههبهها پد یمیث ارتبههاط مسههتقیتسههامح در حههد
گ ارش روا یساختگ کتهب  یهیروا یها ت، مجوز ورود به مجموعهیبا دلیل تسامح در  حتهی در 
ث اسهت. یهت، اخهتالف حکهم احادیهبهودن روا یص جعلیتشخ های از راه یکیاند.  افتهیاربعه 

یههان کههه در زمههان ائمههه اخبار کههاابان روایههی وجههود   پایرفتههه بودنههد  اند و  داشههتهجههاعلین و 
ریشهه اخهتالف  هها آن پنهدارانهد، امها بها ایهن حهال بهه  هشهدار داده هها نسبت به آن نامعصوم

کنونی نه احاد گهران،  از پهژوهش یا عهده 76.ه تنهها تقیهه اسهتک، بلیث ساختگیمتون حدیثی 
اخبهاری نهوین  های نشهانه دیگهر قهرآن از طهّب  قهرآن و بها درمهان ماننهد یی راهها کتهاب انتشهار

گهر می اسهتناد یجعله یضهعی  و حته روایهات بهه مسهیر ایهن در کهه اننهدد یم کهه ا  کننهد 

 دنبهال بهه را جبهران ناپهایری پیامهدهای توانهد می ،نگیهرد صهورت با آن سنجیده های مواجه

یههانبهدین شههکل  77.باشههد داشهته یههابی حههدیث و توجههه بههه تقیههه در اجههرای  اخبار گههار از ارز بهها 
 زی داشتند.قاعده تسامح در ادله سنن نقش بار

 ثیحد اهل انیجر. 2-2-4
پهه  از رفههع محههدودیت نگههارش حههدیث در دوران عمههر بههن عبههدالعزی  و بهها توجههه بههه جایگههاه 
گرفته شد، موج ف اینده ثبت احادیث سراسر جامعه اسالمی را  که برای محدثان در نظر  رفیعی 

یهادی بهه سهمت تهدوین احادیهث پهیش رفتنهد و حجهم انبه گرفهت. لهاا افهراد ز وهی از روایهات فرا 
گرفت.  کتب جای  مگر پیامبر اسهال  در دوره حکومهت  که اینجدی قابل طرح  سؤالنبوی در 

                                                   
 . 25، صمنبع الحیاه. 75

 .8-9، ص1، جالحدائ  الناضرب فی أحکا  العترب الطاهرب. 76

 .22، صواقعیت یا توّهم گری؛ نواخباری. 77
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گرفتاری توانسهت داشهته  ن روایهت )اعهم از قهول، تقریهر و عمهل( مییهها، چنهد خود و بها آن همهه 
که فردی مانند ابن حنبل  صهحیح به صحت هفتصد ه ار روایت اسهت یها بخهاری  قایلباشد 

کههرده اسههت؟ اخههود را  گلچههین  ه کههاسههت  یطین مطلههب در شههرایههاز میههان ششصههد ههه ار روایههت 
ا رفتهه یهاز دن یال  نبهوکهن یشتر سهامعین، بیصد سال نوشته نشده بود و در دوره تدویکث یحد

 بودند.
که نباید از نظر دور داشت آیها همهه مهرد  معاصهر پیهامبر راوی حهدیث  کهه ایهن ،نکته دیگری 

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

ای نی  به زنهدگی معمهولی خهود سهرگر  بودنهد و فقه   مدینه مخال  پیامبر و دین او بودند، عده
و پهرداختن بهه حهدیث نبهوی مههم بهود. لهاا   پیهامبر برای تعدادی از صهحابه جایگهاه عظهیم

کتب روا -باید به این حجم انبوه روایات   و به خصوص جوامع اهل سنت نوشته شد ییکه در 
گرایش برخی راویان به سهمت جعهل حهدیث ح - ت یهاکبه دیده شّو نگریست. این سخن از 

   دارد تا حداقل از مزّیت اجتماعی محدث بودن دور نمانده باشد.
 خچهیتار و فیتعر .1-2-2-4

کهه در شههیعه ر  داد، در اههل سههنت نیه  دو مکتههب اههل الههرأی  درسهت شههبیه همهان اتفههاقی 
. اههل حههدیث یها همههان سهلفیه مبنههای شههد)اصهحاب حههدیث( پدیهدار  ( و اههل الحههدیث2) 

. اصههحاب حههدیث اهههل حجههاز و از نههدخههود را در پههایرش و عمههل بههه سههنت پیشههینیان قههرار داد
، احمهد بهن حنبهل و داود بهن یان ثهوری، سهفی  شهافعیهدرابهن انه ، محمهد بهن  وپیروان مال

ل حدیث، نقل اخبار، انحصار حکهم یبودند. به دلیل توجه در تحص یصفهانابن محمد  یعل
که اثر یا ا مسائل دینی در روایات و عد  مراجعه به قیاس خباری در )جلی یا خفی( در مواردی 

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

ابهن  المصهن  جوامع روایی مهمهی چهون ،گرایان برجسته گر حدیث نبوی بودند و سنت تدوین
کتاب المسند لو،ماالموّطأ ابی شیبه،  و در  .شهکل دادنهدرا های حدیثی اهل عرا   شافعی و 

همچنهین وصه   79ند.بهه اوج خهود رسهید المسهندبها نگهارش   (241دوران احمد بن حنبهل) 
                                                   

 .207، صالملل و النحل. 78

 114، ص9، جدایره المعارف بزر  اسالمی؛ 256، صسیر اعال  النبالء. 79
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 80.ع علمی فردی مانند بخاری استیجایگاه رف گر بیاناما  اهل الحدیث نی  
کهاربرد مثبهت د شهیخ طوسهی در تمجیههد  .اشههتایهن واژه در مفههو  اولیههه خهود در شهیعه نیهه  

  :نویسد اصحاب حدیث می
کاب شد، اصحاب حهدیث  که اینبه دلیل  روایات معصو  آمیخته با صحیح و 

  81.به نقد روایات و تمیی  صحیح از جعلی روی آوردند
کارشناسهان زبهده علهو   کتب رجالی ناظر به  تعبیر اهل الحدیث و یا اصحاب الحدیث در 

مخالفونها مهن »اههل سهنت بها عنهوان  ثانمرتضهی دربهاره محهد یها عبهارت سهید 82حدیث اسهت
که می 83«ثیاصحاب الحد کند. خواهد احادیثی از سنی هنگامی   ها نقل 

رأی بهه ظهاهر احادیهث اهل حدیث در مرحله دو ، به تدریج و هم مان با رشد اهل ال جریان
کتفا و حتهی بهه ظاهریهه کردند و به نقش عقل در استنباط شریعت اعتنهایی نداشهتند  و آیات ا

  نههاظر بههر یههه تعرکههد یههآ یث بههه دسههت میرد اصههحاب حههدکههعمل یبهها بررسهه 84.نههامبردار شههدند
گاشت زمان زم یمرحله دو  منف ان نسبت به اصحاب یت ظاهرگراینه فعالیو مخّرب بود. با 

 ن اصطالح را از آن خود ساختند.یافت و ایش یاف ا یقیث حقیحد
 سنن ادله در تسامح قاعده در ثیحد اهل نقش .2-2-2-4

تها بسهیاری از  شهدات موجهب یهگرایهی و ارزشهمند شهدن روا ث، حهدیثیدر زمان تدوین حد
اصهحاب حهدیث در اههل  یهیتهب رواکات و اسهرائیلیات وارد یهجعل یاحادیث ضعی  و حته

بهه حهدیث  ها سنت شود. یکی از نقدهای مخالفان به اصحاب حدیث نیاز مبر  و افراطی آن
ث، دچهار گرایان به سبب اتکا بر ظاهر احادی به عقایدشان است. حدیث یبخش در مشروعیت

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

85ََ.الننةَفاویةَعىلَالکتااَوَلی َالکتااَبقامَعىلَالننة

                                                   
 .355، ص1، جمعجم البلدان. 80

 .91، ص1، جه فی اصول الفقهالعد. 81

 (.145، صالفهرست« )من أجل أصحاب الحدیث. »82

 .735، ص2)اصول الفقه(، ج الاریعه. 83

 .103، ص1، جالملل و النحل؛ 114، ص9، جدایره المعارف بزر  اسالمی؛ 463، ص1، جدانشنامه حج و زیارت. ر.ک: 84

 .144، ص1، جسنن الدارمی. 85
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کنههد و اعتقههاد بههه  سههنت می َعههْرض حههدیث بههه قههرآن را بههه زنادقههه نسههبت توانههد قههرآن را نسههخ 
کهه احادیههث نبههوی بها جعلیههات فرقههه آن یرکههدادنهد. خاسههتگاه ایههن معضهل ف های غیههر  جهها بههود 
ه ایههن کههچههرا  ؛نداشههت یگههاهیجا ههها ث در نظههر آنیههاحاد کیههومسههلمان آمیختههه بههود. نقههد و تف

کههار طیهه  اسههالمی از ن و مسههائل یهههههای عقالنههی در اصههول و فههروع د  لیههری عقههل و تحلیگبههه 
 امبریهار بهرای آنهان سهنت پیهننهد. اصهل و معک    مهییهنی به شدت پرهیاعتقادی و معارف د

86.ا مخال یه مواف  عقل باشد کن یاعم از ا ؛است
 

 تههأثیر یث بههیرد بهه حههدیکههرو یاس، در چگههونگیههتهب قکو نادرسههت م یرد افراطههکههالبتهه عمل
د و متعبهد بهه گااشهتننهار کتههاد را و اج یاس، استحسهان، رأیهث همهه انهواع قینبود. اههل حهد

ت یهفاکث، یخ حهدیاز تهار یا برههه یبهرا ی  حتین یدگاهین دیظواهر نصوص شدند. وجود چن
 دا شود. یل پیتما یاس و رأیه مبادا به قکتوجه بود،  یت خبر واحد بی  حجیند تا به شراک یم

 ک  مهدریت ضهعیها  جه  رواکش  احک( چنانچه در یعه و سنی)ش ثیاهل حد گمانبه 
نهان بها یاسهت. ا یاس و رأیهه عمهل بهدان بهتهر از قکهچهرا  ؛ردکهتوان به آن عمهل  یم ،نبود یگرید

 قایهل یارزشه یسهخن اجتههاد یو بهرا هردکه یاس به شدت دوری  از قیضع یتیاستناد به روا
د یهریانهد، بگ ردهکامبر نقهل یه آنچه را از پکآمده است  یبه نقل از شعب سنن الدارمینبودند. در 
گفته یو آنچه را با رأ میرداماد نظر تعدادی از علمای عامه و خاصه را  87.دیاند، دور انداز خود 
گر در یو موضوع فق   گ ارش می که ا روایت ضعی  وجود داشته باشد، عمل بهه آن  یودهد 

اهههل  88.عمهل بهه روایههت ضهعی  بهتهر از عمهل بههه قیهاس و رأی اسهت؛ زیههرا روایهت جهای  اسهت
کالمهی یهاز عقا یه برخهکهش رفتنهد یجها په تها آنث بهر اجتههاد و عقهل یحهد ث در رجحانیحد د 

   از روایات جعلی اخا شد. ،ت خداوند در قیامتیمانند ری ،اهل حدیث
اسههاس ضههواب   چنانچههه بههر یامهها اسههتنباط عقلهه ،رفتیاس را پههایههتههوان ق یل نمکبههه هههر شهه
گ مسهائل را بها اسهتناد بهه  یم برخهکهاس متفهاوت اسهت. حیهال بهوده و بها قکرد، بهال اشهیصورت 
ا حداقل از آن بهه عنهوان ینداشت و  ی  هم توجهیت ضعیتوان به دست آورد و به روا یعقل م

 رد.کاستفاده  یل عقلینار دلکد در یّ ل مویدل
د به حدیث حتهی احادیهث یاحمد امین یکی از خصوصیات اصحاب حدیث را توجه شد

دیث و مقههد  داشههتن آن بههر رأی، تسههاهل آنههان در شههرای  پههایرش حهه کههه ایههندانههد و  یضههعی  م
                                                   

 .193، صعلم الدرایه اصول الحدیث و احکامه فی. 86

 .67، ص1، جسنن الدارمی. 87

 .188، صالرواشح السماویه. 88
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 89.دارند
ت یهرش اسهت، قابلی  اسهتاندارد پهایو شهرا ی، متنیه فاقد اعتضاد سندک یفیت ضعیروا

ه، یه، ظاهریگر یث )اخبهاریاز اهل حد یرد برخکح را ندارد. اما عملیت صحیاستحاله به روا
گوکهاند  ردهکع یوس  یث ضعیاحاد یبرا یدان را به قدریه مکن است یا گر بیانه( یحشو ا یهه 
بهها  ههر چنههد ؛سههان هسههتندیک( یح، حسههن و قهوی)اعههم از صهح رشی  پههایشهرا یات دارایههبها روا

کارآمههدی قاعههده تسههامح، بههه یو گااشههته  فههرض پههایرش نا کنههار  بههاره همههه احادیههث ضههعی  
کههه موّیههد روایههی معتبههری دارد، در درجههه بههاالتری از حیههث اعتبههار  نمی شههود و حههدیث ضههعیفی 

گیهرد و بهه یکسهان بها همهه احادیهث ضهعی  برخهورد  ه حهدیث ضهعی  منفهرد قهرار مینسبت ب
 شود. طردی نمی

 هیحشو انیجر .3-2-4
 یههو  خبههر( بهر یشهرا یث )متعههد نسههبت بهه بررسههیهمههه اههل حههد ،ر شهدکههه ذکهگونهه  همان

گههار زمههان انشههعابات یده بههاقیههعق ه بههه یه، اشههاعره و حشههویههماننههد حنابلههه، ظاهر ینماندنههد و بهها 
کنار  ثانای از محد گرایش افراطی عدهوجود آمد و  دلیل عقل در استنباط احکها ،  گااشتنو 

گری شهد،  ه در شهیعه نهاظر بهه اخبهاریکهگونهه  ث را ترییر داد. همهانیاصطالح اهل حد یمعنا
گیدر اهل سنت به ظاهر کالمهی، حش هر چند ردید؛ه و حشویه معطوف  ویه در برخی از مسائل 

 ثیاههههل حهههد یرکهههگونهههه خهههارج از چهههارچوب ف ی بسهههیار سهههخیفی دارد وهههها د و نگرشعقایههه
 ه( شد. ی)ظاهر

  خچهیتار و فیتعر .1-3-2-4
اسههت. همچنههین « پرکههردن و انباشهتن»و بههه معنهای « حشههو»حشهویه در لرههت برگرفتهه از واژۀ 

کار رفت ی تودۀ مرد  عوا  و بیابه معن« حشوب الناس»و « الحشو من الناس»عبارات  ه مقدار به 
گروه یوجوه تسم یبرخ 90.است  از: اند عبارته این 
بهه مجله  درس  هها ن فرقهه بودنهد. آنیهایهه ن اولیسسهؤ، مید خهاص افراطهیهصاحبان عقا .1

ه ید و سههخنان فاسدشههان بههه حاشههیههرا بههه خههاطر عقا ههها حاضههر شههده و وی، آن یحسههن بصههر
بهه معنهای اطهراف و حشهو یه معهروف شهدند؛ زیهرا ن جهت به حشویمجل  خود رانده بود و از ا

                                                   
 .243، صفجر االسال . 89

 .261، ص3، جالعین. 90



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
سوم

ت و 
بیس

ماره 
، ش

هارم
چ

 

100 100 

 91.کناره است
اصهل نبهوده و  یه داراکهننهد ک یاستفاده م یثیرا آنان از احادیدند؛ زیه نامیه را حشوی.حشو2

کتب آن 92.شده است یث نبویداخل در احاد کهه  ها سخنان و  مشهحون و پهر از احهادیثی بهود 
کردنههد و هههر  اد مینههان بههه ظههاهر آیههات و روایههات اسههتنیواقعههی و جعلههی آن در هههم آمیختههه بههود. ا

 ردند.ک یث مختل  و متناقض را نقل میحد
گروههه یه منفههیحشههو ییدر هههر صههورت، بههار معنهها اطههال  شههود، نشههانه عههد   یبههوده و بههه هههر 

گفته شده  آنان است. یثیحد ینان محتوایاطم ه کن بود یزنادقه ا یها از نشانه یکی کهالبته 
حهاتم رازی ابوننهد. از کدار  را خدشهه هها آن یثیتهب حهدکگفتنهد تها  یه میث، حشویبه اهل حد
کههه اصههحاب حههدیث را حشههویه کههنقههل شههده  ه عالمههت شههناختن معت لههه و زنادقههه آن اسههت 

کار قصد ابطال سنت نبوی دارند می  93.نامند و از این 
یهههادی از عقا ای از دانشهههمندان تصهههمیم  د حشههویه عهههدهیهههبههه دلیهههل نادرسهههت بههودن بخهههش ز

 95.فضههل بههن شههاذان و94جرجههانی؛ از جملههه ابههو یحیههی بنویسههندهایی بههر ایههن فرقههه  گرفتنههد ردیههه
محوِر  ی ظهاهرگرا و یها حهدیثهها اصطالح حشویه از سوی نویسندگان شیعی به برخی از جریان

 96.شد شیعه نی  اطال  می
 سنن ادله در تسامح قاعده در هیحشو نقش .2-3-2-4

بهرای  سهت.یت نیهر روایهت و غیهاعهم از روا یخیه ج  عمل به سخن منقول تهاریه حشویبن ما
گههروه تفهاوتی میههان روایهت صههحیح و غیهر آن وجههود نداشهت.  سههید مرتضهی در بحههث عههد  ایهن 

کند :نویسد تحری  قرآن می که از امامیه و حشویه با این عقیده مخالفت  به مخالفت  ،کسی 
کههه  او اهمیههت داده نمی شههود. ایههن مخالفههت منتسههب بههه افههرادی از اصههحاب حههدیث اسههت 

گمان روایات ضعی کنند. محق  حلی نی  درباره روش  صحیح هستند، نقل می که این  را به 
 نویسد:  حشویه شیعه در عمل به احادیث می

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

 .173، صاوث  الوسائل فی شرح الرسائل. 91

 .120، ص1ج، الروض الباسم فی الاب عن سنة ابی القاسم. 92

 .200، ص1، جاهل السنة و الجماعة شرح اصول اعتقاد. 93

 .454، صفهرست اسماء مصنفی الشیعة. 94

 .817، ص1، جتاریخ برداد. 95

 .38. 39، صای بر فقه شیعه مقدمه. 96
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  97ت برخی احادیث هیچ تأملی نداشتند.و درباره تناقضا
گروههی از  ن به نقل از طبرسییعالمه ام گروههی از شهیعه و  اعتقاد به نقیصه بهودن قهرآن را بهه 

 98.حشویه اهل سنت نسبت داده است
گروه نه تنها به نقل روایا ش بهه ید باطل خوعقای دییتأ یه براکرد، بلکتفا نک  ایات ضعین 

ل به اههداف خهود انگاشهته بودنهد. ین یای برا  لهیث را وسیآورده و جعل حد یث رویجعل حد
ان جعههل یههتهب بههه طههور هم مههان بهه رشههد قاعههده تسههامح در ادلهه سههنن و جرکن میهها ی،ارتبهه عبهه
ارتبهاط دارد. از  یات جعلهیبا روا ین فرقه به نحوید مطرح در اتما  عقای ث خدمت نمود.یحد

، معصهیت فرشهتگان، والیهت و یا  قرآن، رییت خداوند، عد  عصمت انبیجمله قول به تحر
کفار در قیامت، جواز تقلید در اصول دین و... امیه، تعایب اطف امامت بنی  ال 
گرنههد، امهها یکسههان یدیکاهههل حههدیث و حشههویه از نظههر مبههانی، بسههیار ن دیههو بههه  هههر چنههد

  انگاشتن این دو خطاست. عالمه مجلسی قول به جواز خطای عمهدی و سههوی در انبیها
گروه زیادی از اصحاب حدیث اهل سنت نسبت داده است همچنین وجه  99.را به حشویه و 

گهروه وجهود داردیتما کهه بهین ایهن دو  ه، یاههل حهدیث واقعهی بهه خهالف حشهو کهه ایهن ،  دیگهری 
ممکهن اسهت اههل حهدیث بهه روایهت جعلهی عمهل  ،ان دیگهریاند. به ب جعل حدیث را نکایرفته

از د. نهزن ه دسهت بهه جعهل حهدیث نمیید خهود ماننهد حشهو، اما برای اثبهات اعمهال و عقایهکند
 100.نندک یر مکر ذکب  یامامت اب یه براکاست  یاتیروا ،اند  ه جعل نمودهیه حشوک یتایجمله روا

گسهههتره تهههار  تهههب خهههودکبنههها بهههر م یه ههههر بخشهههکهههاسهههت  یافکهههث یحهههد یایهههخ و جررافیدر 
ات و یههاز رد روا یث )مهن بلههغ، خههودداریههاز احاد یا ه( پههارهیث، حشهوی، اهههل حههدیگر ی)اخبهار

ه قاعهده تسهامح در ادلهه سهنن و کهجهه آن خواههد بهود ی. نتردیات عقل پسند( را بپهایرش روایپا
در  ییامههدهاینههد و پکار زودتههر از حههد تصههور رشههد یت، بسههیههت روایهه  حجیشههرا گااشههتننههار ک

گاارد.یاحاد  ث برجا 
 سنت اهل از عهیشی الگوبردار .3-4

گاشههته تهها بههه  ؛گر اسههتیدیکههاتههب در کو م یر و تههأثر علمههاتههأث ،نههون متههداول بههودهک آنچههه از 

                                                   
 .29، ص1، جالمعتبر فی شرح المختصر. 97

 .44، ص1، جاعیان الشیعه. 98

 .273، ص25، جمراه العقول. 99

 .109، صالصوار  المهرقة. 100
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گر سبب ید یثیتب حدکاز م یبا فرد یثیتب حدکم یواز  یفرد ینیهمنش یه حتک یا گونه
گههرایو تعههد ههها و روش یمبههان یر در برخههییههتر ل یههعه و اهههل سههنت بههه دلیشههود. شهه یم ههها شیل 

از فرهنه   یگر بوده و حتیدیکنار کن دوران اسال  در یتر ییار، از ابتدایبس یدتیات عقکمشتر
  یدو مههاهب را در دو فضهها و شههرا نیههتههوان ا یانههد. پهه  نم برخههوردار بوده  یههن ید مشههابهیههو عقا

عه و اههل سهنت یشه یعلمها یریپهاو تبهادل آرا و اثر ینیرد. قطعًا همنشک یاماًل متفاوت بررسک
 خ اسال  اتفا  افتاده است. یدر طول تار
عه از یشه یریعه شهد، الگوپهایرد به قاعهده تسهامح در شهیکه سبب روک یگر از عواملید یکی

گفتههیاهل سنت در عد  اهتما  زیاد به سند و محتهوای روایهات اسهت. طبه  مباحهث په  ،ش 
رد. پههاالیش کههبههات را مطههرح یبههات و ترهیو ترغ فضههایلعه تسههامح در یتههر از شهه اهههل سههنت زود

کیههدحههدیث بهها  امهها در منههابع متقههد  اهههل  ،امههری متههداول بههود در شههیعه ائمههه  ائمههه  تأ
کههه حتههی بهها آموزهسههنت روایههاتی وجههود دا احتمههال  101.هههای توحیههدی اسههال  در تضههاد اسههت رد 

رد بهه یکن روی، ایعه و سنیش یو فقها ثانان محدیم یها ه در اثر نشست و برخاستکرود  یم
گرفتن برخورد اهل سنت در نقل سند و ی  منتقل شده باشد. ایعه نیش ن ادعا حداقل با در نظر 

 شود: یاهل سنت اثبات م ارزیابی سندی روایات در گااشتنکنار 
  سند نقل در سنت اهل برخورد .1-3-4

ن یث منقهول بهیهاد احادیهل تعهداد زیهث در اهل سهنت و بهه دلین حدیبا شروع نگارش و تدو
 یت شههروط عههدالت و ضههب  راویههث را تنههها بهها سههند معتبههر و رعایآور حههد ن نهها ا، محههدثههها آن
کیث مورد یدقت در رجال سند احادرفتند. یپا یم از اهل سهنت بهوده اسهت. مسهلم  یبرخ دتأ
از بزرگهان  یآورده اسهت و در آن سهخنان« نیأن االسهناد مهن الهد»بهه نها   یبهاب صحیحتاب کدر 

ا خطهرات عهد  مالحظهه سهند را هشهدار یهنهد ک یان مهیهرا ب ی  وثاقهت راویه شراک -اهل سنت 
 : کمانند سخن عبدا  بن مبار کند؛ نقل می - دهد یم

َاالسنادَلقالَمنَشاءَماَشاء نَویداالسنادَمنَال 102ََ.لوال

 سد: ینو ین باب می  در شرح این ینوو
جرح .   و بلکه واجب استیجا یرفته است و جرح راویت تنها از ثقه پاینقل روا

                                                   
. بخاری روایاتی مانند عد  اعور بودن چشم خدا، امکان رویت خداوند 280-278، ص4، جع الصحیحالجام. مانند 101

 در قیامت، جلوس و فرود خداوند و... نگاشته است.

 .3، ص1، جصحیح مسلم. 102
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 103.است یعت اسالمیست، بلکه دفاع از شریبت نیمصدا  غ یراو
گفته شد یخیر تاریه در سکگونه  همان اههل  یر علمهاینبهل و سهاروش احمهد بهن ح ،قاعده 

ب یهو ترغ فضهایلاما در باب  ؛ث مربوط به حالل و حرا  بودیتنها در احاد یریگ سنت سخت
  ین یان ثوریدانستند. در مورد سف یافت الز  نمین مقدار از تشّدد را در تحّمل و دریب ایو تره

 گفته شده است: 
َتأتذواَهذاَالعللمَی َملنَالر سلاَال ع فلَنَینَینَبلالعلمَاللذیءَاتمشلهَراللللَوَالل امَاال

104َ.خیاد َوَالنقصانَفلَبأحَااَسَیَأل َمنَاتمشایالز

امها  ؛ث دقهت نظهر داشهتندیهن در امر نگارش سند احادیان دیشوایدات پکی  با تأین یانعیش
گسههترش  جههاد ی  بههه جهههت ایههعه نیث و اتفهها  حههاف سههند در اهههل سههنت، شههیتابههت حههدکبهها 

را ابتدا محدود  یسی، سندنوییتب رواکعت در اتما  نگارش ث و سریسهولت در حفظ احاد
رش یشهود، پها یمسر یلیار به دالک یوه ک یردند. هنگامکخه و سک  حاف یبه قسمت مش

و  ثالث رفته رفته به سمت حاف سند رفهت. حهاف سهند یوه شید. لاا شینما یتر م آن آسان
 ه جعهل یه، انگیبعد یها ا در دورهام ،ندارد یچندان یها بیآس مؤل به  یون د یها در دوره
 سازد. می را هموارتر یت جعلیرش روایبرد و پا یرا باال م

 سنت اهل در اتیروای سندی ابیارز نشتگذا کنار .2-3-4
یهه وه اولیرفتنهد. شهیپا یث افهراد قابهل اعتمهاد را میتنها احاد یو سن یعین متقد  شامحدث

متههداول شههد و عههده  یتههب رجههالکن یعههد تههدوبههود و در قههرون سههو  بههه ب یل شههفاهیجههرح و تعههد
اقهدا  بهه جهرح و  یمانند احمد بن حنبهل و بخهار یثیتب معروف حدکن مؤلفیاز  یحت یادیز

 105.ردندکان یل راویتعد
د یهن بااه محهدثکهنهد و آنچهه ک یت نمهیهفاکت یهالبته صرف وجود سلسله سند در سطح روا

د و یاز مسهان یهو چیه در ههکهد ثقه بهود ت از فریردند، اخا رواک یاهل سنت م یبدان طب  ادعا
وجههود  یجعلهه ی  و حتهیث ضههعیهاحاد ههها تهابکامههل ر  نهداد. در همههه آن کصهحاح بههه طهور 

  در جلههد نخسهت مسههند احمههد بهن حنبههل، بهها یث ضههعیهبهه طههور نمونهه بهها درصههد احاد» ؛دارد
مههورد،  110ث حسهن یههمهورد، احاد359ح یث صهحیههث، تعههداد هریهو از احادیحهد 561 یبررسه

                                                   
 .84، ص1، جشرح صحیح مسلم. 103

 .162، صالکفایه فی علم الروایه. 104

 .42-50، صدانش رجال از دیدگاه اهل سنت. 105
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مورد بوده است و احمد بهن حنبهل خهود 13  یار ضعیث بسیمورد، احاد79  یث ضعیداحا
ن مطالهب یها 106«.رده اسهتکه  یات مسهند را تضهعیهروا یبرخه العلهلگرش به نا  یتاب دکدر 

اند، در  ات موثه  داشهتهیهان روایهاههل سهنت در ب ثانه محدک یشیگرا با وجوده کدهد  ینشان م
   پوشش دادند. یرثقه را نیات غیسته رواا ناخوایتب خود خواسته کن یتدو

بههر قاعههده  یمبنهه یا هیههه و رویتوصهه ت یههعه در دوره حضههور اهههل بیشهه کههه ایههنبهها توجههه بههه 
رسههد در  یژه داشههت، بههه نظههر میههد توجههه ویث بههه اسههانیههنقههل همههه احاد یتسههامح نداشههت و بههرا

و غلبههه  یدر جامعههه اسهالم یعه و سهنیبهه علههت اخهتالط شهه پهه  از حضهور ائمههه یهها دوره
ث یهت احادیهفکیبهه  یتهوجه مکهعه در یشه یریپهای، اثرومهت عباسهکمدارس اهل سنت در ح

کهه  -نظهر برخهی از دانشهمندان ه طب  کگونه  همان ؛بات اتفا  افتادیبات و ترهیو ترغ فضایل
 با توجه بهه اقهامتش در حهرمین بیشهتر را باید های استرآبادی دیدگاه - رسد قابل قبول به نظر می

که در آن زمان در شبه جزیره عربسهتان فعالیهت ثأمت ر از رویکرد ظاهریان از اهل سنت دانست 
 داشتند.

 یریگ جهینت
ش از ه ار سال در فهریقین یب یعمر یثیاز موضوعات حد یرش برخیدر پا یانگار . سهل1

گ نههد ضههعی  کمتههر محههدثی از  در  - البتههه در برخههی موضههوعات خههاص -نگههاری  دارد و شههاید 
نده باشد. به دلیل برخورداری شیعه از اصول دریافهت و نقهد حهدیث توسه  اههل بیهت امان ما
عهد  وجهود ثبهات در شهروط  ههر چنهد .تر بهود نسبت به اهل سنت در این خصهوص عقهب 
در عرصه  یرکو ف یی  مختل ، سبب بروز اختالفات مبنایث و وجود سالیا رد حدیرش یپا
 ثانجه  رفتهار دوگانهه محهد ی یهآن چ یامهدهایپ ،درا به وجود آور یثیاتب حدکو م شدث یحد
 یث و حتهیها اعتمهاد بهه همهه احادیهح و یث صهحیاز احاد یات )ناسره نشان دادن بخشیبا روا

ت یههث قابلیههن بههه تسههامح در ادلههه سههنن همههه احادقههایلی( نبههود. از نگههاه یات جعلههیههقبههول روا
 ه است. یبار واحد اصل اولبودن به همه اخ کاکث، شیاما از نگاه منتقد حد ؛رش دارندیپا

ت سههنن بههه یهه  تسههامح در ادلههه سههنن، مسههتند بههودن روایههه در تعریههن اولیمحققهه ههر چنههد. 2
زبان ت فراموش شد و امروزه در ین خصوصیاند، اما رفته رفته ا ردهکح را عنوان یث صحیاحاد

گفتههاری  شههود. از یها مطههرح م   بههدون پشههتوانه در همههه عرصهههیث ضههعیهه، احادنوشههتاری و 

                                                   
 .58، صجوامع حدیثی اهل سنت. 106
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 ث خواهد داشت. یوع جعل حدیبا ش یمیرش قاعده تسامح ارتباط مستقین رو پایهم
ر بهه لحهاش محتههوا و یهمهن خ یم عّنههکثًا، مها جهاءیمهن رد حهدبها مضهمون مهن بلههغ،  یاتیه. روا3

گرایسند ضع  ش به قاعده تسامح در ادله سنن نقش داشتند.ی  هستند و در 
ه یث، حشهوی، اههل الحهدیگر یانند اخبهارم ی،و سن یعیاعم از ش ی،ثیحد یها انی. جر4

 یابیههاز ارز یپوشه ، بها چشهمیرکهح فیصهح یل عهد  اتخههاذ مبهانیهث بهه دلیخ حهدیدر طهول تهار
ث وارد سهاختند. نتهایج ایهن تحقیهه  هشهدار جهدی اسهت تهها از یههره احادیکهبهه پ یضهربات یهیروا

کتب و منابر و در پیضع یاتیانتشار روا تورات ضهعی  آن عمهل مهرد  بهه دسه ی  و جعلی در 
کرد.  ممانعت 

 کتابنامه
 ش.1381تاب،ک، قم: بوستان ی، محمدرضا جواهراجتهاد در عصر معصومین _

گری، _  ش.1390ث،یقم: دارالحد م،ی، ابراهیبهشت اخباری 
  .1414ر،کروت: دار الفی، بین بن شرف نوویالد یی، محاالذکار النوویه _
  .1431،یقم: موسسه نشر اسالم ،ییخ بهای، شاالربعون حدیثاً  _

 ش.1390، تهران: سازمان چا  دانشگاه،یاشانکض ی، مال محسن فاالصول االصلیه _

  .1426،یقم: موسسه نشر اسالم ،، جعفر سبحانیاصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه _

 تا. یجا: نشر البطحاء، ب یه، بیمحمود ابور أضواء علی السنه المحمدیه، _
 تا. یار التعارف للمطبوعات، بروت: دیب ن،یمحسن ام أعیان الشیعه، _
 یتبهک  میهرزا موسهی تبریه ی. قهم: یه، محمد علی تبریه ی، تحقوث  الوسائل فی شرح الرسائلا _

  .1397،ینجف

تهههب ک  مصهههطفی عبهههدالقادر عطههها، بیهههروت: دار الیهههتحق ،یب برهههدادیههه، خطتهههاریخ برهههداد _
  .1417ه،یالعلم

کبهر غفهاری. قهم: موسسهه نشهر  ، ابن شهعبه حرانهی، تحقیه  غلهیتح  العقول عن آل الرسول _ ا
 1363اسالمی، 

کلمهههات القهههرآن الکهههریم _ ، تههههران: وزارت فرهنههه  و ارشهههاد ی، حسهههن مصهههطفوالتحقیههه  فهههی 
  . 1417،یاسالم

  .1414، شیخ مفید، بیروت: انتشارات دار المفید،تصحیح االعتقادات االمامیه _

قهم: مؤسسهة  ،یامل، محمد بن حسن حرعهتفصیل وسائل الشیعة  لی تحصیل مسائل الشریعة _
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  .1414اء التراث،یإلح ت یآل الب
، شیخ طوسی، تحقی  حسن موسوی خرسان، تهران: دار الکتب االسالمیه، تهایب االحکا  _

 ش.1364
کنههی، تحقیهه  محمههد حسههین مولههوی، قههم: دار  ی، مههال علههتوضههیح المقههال فههی علههم الرجههال _

 ش.1379الحدیث،

 ش.1368،ی  الرضیقم: منشورات الشر خ صدو ،ی، شثواب االعمال و عقاب االعمال _
  .1407، محمد بن اسماعیل بخاری، مصر: مطبعه المیریه بیوال ،الجامع الصحیح _
  .1398ه،یتب العلمکروت: دار الیب ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله، _
 ش.1390د معارف، تهران: سمت،ی، مججوامع حدیثی اهل سنت _

وسههه  بحرانهههی، قهههم: موسسهههه نشهههر یخ ی، شهههلطهههاهربالحهههدائ  الناضهههرب فهههی أحکههها  العتهههرب ا _
  .1405،یاسالم

، تهههههران: یسههههینف ی، شههههادپژوهههههی مصههههطلحات حههههدیثی در فههههریقین ، بههههازیههههه الحههههدیثراد _
 ش. 1391سمت،

 ش.1382ث،یقم: دار الحد نژاد، محمدرضا، یدی، جددانش رجال از دیدگاه اهل سنت _

نشهههههر  یسهههههه فرهنگهههههارت، قهههههم: موسیهههههده حهههههج و زکپژوهشههههه دانشهههههنامه حهههههج و الحهههههرمین، _
 ش. 1392مشعر،

دائهرب  انتشهارات تههران: ،یره المعهارف بهزر  اسهالمیه  داکه، مردایهره المعهارف بهزر  اسهالمی _
 ش.1379،یاسالم بزر  المعارف

کبر غفاری، تهران: دانشگاه اما  صاد  دراسات فی علم الدرایه، _  ش.1389، علی ا
  .1406تاب اللبنانی، ، محمدباقر صدر، بیروت: دار الکدروس فی علم االصول _
یعهههههه )اصهههههول الفقهههههه(، _ گرجهههههی. تههههههران: دانشهههههگاه ید مرتضهههههیسههههه الار ، تحقیههههه  ابوالقاسهههههم 

 ش.1348تهران،
یعه الی تصانی  الشیعه، _  تا. یروت: دار االضواء، بی، بیآقا بزر  طهران الار

اء یههههإلح ت یههههد اول، قههههم: مؤسسههههة آل البی، شهههههذکههههری الشههههیعة فههههی أحکهههها  الشههههریعة _
  .1419التراث،

  .1405م، یرک، قم: دار القرآن الید مرتضی، سرسائل الشری  المرتضی _

کتابخانه  ، شهید ثانی،الرعایه فی علم الدرایه _   . 1408مرعشی، آیة ا قم: 

  .1422ث،یرداماد، قم: دار الحدیمحمدباقر بن محمد م الرواشح السماویة، _
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جهها: دار عههالم  یر، بیههمحمههد بههن ابههراهیم وز، الههروض الباسههم فههی الههاب عههن سههنة ابههی القاسههم _
 تا. یللفوائد، ب

  .1349، دمش : مطبعه االعتدال،ی، عبدا  بن الرحمن دارمسنن الدارمی _

  .1992بیروت: مؤسسة الرسالة، ، شم  الدین محمد ذهبی،سیر اعال  النبالء _

کوشههش احمههد بههن سههعد شههرح اصههول اعتقههاد اهههل السههنة والجماعههة _ ، هبههة ا  اللکههایی، بههه 
  .1423به،یغامدی، ریاض: دار ط

  .1407ه، یتب العربکروت: دار الی، بین بن شرف نوویالد ییمح ،شرح صحیح مسلم _
 تا. یر، بکروت: دار الفی، بیشابوری، مسلم بن حجاج نصحیح مسلم _

 ش.1367انتشارات چاپخانه نهضت،تهران: ، شوشتری، قاضی نورا ، الصوار  المهرقة _

 تا. ، محمد بن أبی یعلی. بیروت: دار المعرفه، بیطبقات الحنابله _

تبههه ک، قههم: می  احمههد موحههدیهه، تحقی، احمههد بههن فهههد حّلههعی و نجههاح السههاعیعههده الههدا _
 تا. ی، بیالوجدان

  .1417نا،  ، تحقی  محمدرضا انصاری، قم: بییخ طوسی، شالعده فی اصول الفقه _
  .1966ة ومطبعتها،یدریتبة الحکخ صدو ، نج : منشورات المی، شعلل الشرایع _

  .1412تبه الرشد،کاض: میدا  خل ، را، نجم عبیدن یابن اب العمر و الشیب، _

  .1409قم: دار الهجره،  ،یدیل فراهی، خلالعین _
)چها  افسهت(، ی، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثهار ملیم بن محمد ثقفی، ابراهالرارات _
 تا.  یب
  .1964احمد امین، قاهره: مکتبه النهضه المصریه، ،فجر االسال  _
  .1419مجمع الفکر االسالمی، ، شیخ انصاری، فم: فرائد االصول _

 تا. قم: انتشارات شری  رضی، بی ، قاضی تنوخی،الفرج بعد الشده _

ن، قههههههم: پژوهشههههههگاه علههههههو  و فرهنهههههه  یاز محققهههههه ی، جمعههههههفرهنهههههه  نامههههههه اصههههههول فقههههههه _
 ش.1389اسالمی،

 تا) برگرفته از نر  اف ار مکتبه اهل البیت(. نا، بی جا: بی ، سید بن طاوس، بیفالح السائل _
  .1416،ی، قم: نشر اسالمی، نجاشاسماء مصنفی الشیعةفهرست  _

  .1417  جواد قیومی. قم: نشر فقاهت،ی، تحقیخ طوسی، شالفهرست _

  .1415، یر االسالمک، قم: مجمع الفید بهبهانی، محمدباقر وحالفوائد الحائری _

م: قهه ،ین عههاملید نههور الههدیو سهه ین  سههترآبادیمحمههد أمهه الفوائههد المدنیههة والشههواهد المکیههة، _

http://www.wikiferaq.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://www.wikiferaq.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://www.wikiferaq.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
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  .1424،یمؤسسة النشر اإلسالم
  .1415ه، یتب العلمکروت: دار الی، بی، مناوفیض القدیر _

  .1404تب،کجا: عالم ال یب ن احمد ابن حجر،یشهاب الد القول المسدد فی مسند أحمد، _

 ش.1365ه، یتب االسالمک، طهران: دار الینیلکعقوب ی، محمد بن الکافی _

  .1405،یتاب العربکروت: دار الیب ،یادب بردی، خطالکفایه فی علم الروایه _
  .1405جا: ادب الحوزه، یابن منظور، ب لسان العرب، _
 تا. یب ،رکروت: دار الفی، بین بن شرف نوویالد یی، محالمجموع فی شرح المهاب _
 تا. جا: بی مجموعه الفتاوای، احمد بن تیمیه، بی _
 ش.1370-1330ه،یاالسالمتب کطهران: دار ال ،ی، احمد بن محمد بن خالد برقالمحاسن _

تهههاب ک، قهههم: دار الی، عبهههدالجبار رفهههاعمحاضهههرات فهههی أصهههول الفقهههه شهههرح الحلقهههة الثانیهههة _
  .2003،یاالسالم

 ش.1368، تهران: دار الکتب االسالمیه،یمحمدباقر مجلس مرآه العقول، _

  . 1412، مؤل قم: ابن ال ، شیخ علی نمازی،مستدرکات علم رجال الحدیث _
دمشه : دار للتهراث بیهروت: م اسهد، ین سهلی  حسهیه، تحقیموصهل یعلهیبو ا مسند ابی یعلی، _

 تا. یالمأمون، ب
 تا. ، احمد ابن حنبل، بیروت: دار صادر، بیمسند االما  ابن حنبل _

 ش.1364، قم: موسسه سیدالشهداء،یجعفر بن محمد حل المعتبر فی شرح المختصر، _

  .1415ن،یالحرمجا: دار  یب ،یمان بن احمد طبرانی، سلالمعجم االوس  _

  .1399،یاء التراث العربیروت: دار  حی، بیاقوت حموی، معجم البلدان _

  .1405،یاء التراث العربیروت: دار  حی، بیمان بن احمد طبرانی، سلالمعجم الکبیر _

  .1404،یتب االعال  االسالمکجا: م یاحمد ابن فارس، ب ،معجم مقایی  اللره _
تهههب کروت: دار الیههه، بیرحمن ابهههن صهههالح شههههرزور، عثمهههان بهههن عبهههد الهههمقدمهههه ابهههن صهههالح _

  .1416ة،یالعلم
، حسههین مدرسههی طباطبههایی، ترجمههف محمههد آصهه  فکههرت، مشهههد: ای بههر فقههه شههیعه مقدمهه _

 ش.1368،یاسالم یها اد پژوهشیبن
 تا. یروت: دار المعرفه، بی، بیم شهرستانیرک، محمد بن عبدالالملل و النحل _

کههههاظم طباطبهههامنطههه  فهههههم حههههدیث _ یی، قههههم: موسسههههه آموزشههههی و پژوهشههههی امهههها  ، محمههههد 
 ش.1390خمینی)ره(، 
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، قههم: مجمههع الههاخائر ین بههن عبههد الصههمد عههاملی، حسههوصههول األخیههار  لههی أصههول األخبههار _
    .1401ة،یاإلسالم

، فصههههلنامه پههههژوهش و حههههوزه پههههور، یعل ی، مهههههد«یبههههه مثابههههه روش اجتهههههاد یگر یاخبههههار» _
 .216-186ص، 28و 27ش، ش 1385

گرامههههکههههمبار ی دیهههامران اکهههه، «یر تحهههول مفهههههومیدر سهههه یاصهههطالح اخبههههار» _  ،ی، هههههادیه و 
 .147-166صش، سال دو ، شماره سو ، 1389، پژوهی حدیث

کتههاب ، یفی، قاسههم فههائ  و محمههد شههر«یگر یر تطههور و تههداو  اخبههاریش، سههیدایههپ» _ فصههلنامه 
 .141-272ص ،11ش، شماره1393قّیم،

، غالمحسهین خهدری، «سهالمی و غربهیکاوشی در معنهای تسهامح و تسهاهل در دو فرهنه  ا» _
 .57-72ص ،39شماره ، ش سال دهم1394، مطالعات تقریبی مااهب اسالمی

، علهو  حهدیث ، حامهد شهیوا،«نقدی بر روش شناسی عالمان اخباری شیعه در دانش رجهال» _
 .61-80ص، 3ش، شماره 1389

ماره ش، شهههه1385، پگههههاه حههههوزه، محسههههن الههههویری، «واقعیههههت یهههها تههههوّهم گههههری؛ نواخبههههاری» _
 .25- 22ص.187




