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چکیده
روایددت «التجتمددع امتددی علددی الضدداللة»  -کدده از طرید جوامددع حدددیثی اهددل سددنت نقددل و
انتشار یافته  -امروزه به عنوان سند اجماع فقهی در کندار کتداب و سدنت و یداس بده کدار

مددیرود و از دیربدداز سددند رسددمی مشددروعیت عملکدددرد صددحابه ،بددده ویددژه خلفدددای پدددح از
پیامبر 9بوده است .دانشمندان اهدل سدنت در منا شدات کالمدی همدواره از ایدن روایدت
برای ابطال احتجاجات دانشمندان شیعی سدود بدردهاندد .ایدن روایدت بده برخدی از جوامدع
حدددیثی متددأخر شددیعه نیددز راه یافتدده اسددت .در ایددن مقالدده بددا بررسددی سددندی روایددت مزبددور،
ضعی

بودن طر مختل

نقل اثبات شدده و بدا نگداه تداریخی و داللدی مدتن روایدت ،نده

تنها مفید مفهو اجماع و حقانیدت آن دانسدته نشدده ،کده بدا وجدود اضدطراب و گونداگدونی
متن ،احتمال تصحی

یا جعل آن با وجود انگیزههای سیاسی تقویت شده است.

کلیدواژهها :عد اجماع ،ضاللت امت ،جعل و تحری  ،تحلیل تاریخی ،مجادالت کالمی
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نگاهی گذرا به میراث حدیثی مسلمانان نشدان مدیدهدد کده روایدات ضدعی  ،مص ّدح
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جعلی در آن راه یافته است .اشخاصی بده انگیدزههدای گونداگون دسدت بده جعدل حددیث زده و

مطالبی را به رسول خدا 9و اهل بیت :نسبت دادهاند .اصل و وع جعل در حددیث ،طدع
نظر از انگیزههدای میرضدانه ،ناشدیانه و یدا خیرخواهانده جداعالن ،مدورد اتفدا همده دانشدمندان
اسالمی است و دهها کتاب در این زمینه نگاشته شده است.
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کشدمکشهددا و دگرگددونیهدای سیاسددی در حددوزه فرهنددگ اسدالمی پددح از رحلددت پیددامبر 9و

اختالف بر سر حاکمیت مسلمانان ،بیشترین نقش را در وضع حدیث داشدت .بدا شدکلگیدری

سقیفه و بروز مخالفتهایی از جانب اهلبیت :و صحابه خاص پیدامبر 9در گدذر زمدان،
وضددع حدددیث در اثبددات حقانیددت عملکددرد صددحابه و خلفددا و فروکاسددتن از جایگدداه وصددایتی

اهلبیت ،:به ویژه در دوران معاویه ،اتفا افتاد.

6

گواه این مدعا ،نقلی است که میگوید:

بخاری از ششصد هزار حدیث تنها هفدت هدزار و دویسدت و شصدت و یدک ،مسدلم از
سیصد هزار فقدب چهدار هدزار و احمدد بدن حنبدل از هفتصدد و پنجداه هدزار حددود سدی
هزار حدیث را برگزیدهاند.

7

شیخ کلینی نیز تنها پنج درصد از احادیث را در کتاب الکافی گردآورده و نود و پنج درصد

آن را زاید و مکرر ،یا جعلی و نامعتبر تشخیص داده است.

8

پژوهش حاضر با پیجویی منابع نخستین نقل و انتشار حدیث «التجتمع امتدی علدی الضدالله»

به بررسی سند و محتوای این روایت در منابع فریقین پرداخته است .پدیش از ایدن ،آیدة ا سدبحانی

در نوشتاری موجز با عنوان «حول حدیث التجتمع امتی علی ضالله سندا و داللده»  -کده در شدماره

سو نشریه علوم الحدیض ( ) ۱۴۱۹انتشار یافتده  -بده ایدن روایدت پرداختده اسدت .در کندار ایدن کدار،
بیشینه پژوهشهایی با موضوع اجماع در نگاه اهل سنت به این روایدت اشدارهوار نظدر داشدته اسدت؛

از جمله مقاله «معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد» که به لم سدید حسدن سدبزواری ( ) ۱۳۹۲در
 .5آثدداری همچددون :الموضرروعات مررن االحادیررض الم فوعررات ،ابددوالفرج ابددن جددوزی ( ) 979؛ موضرروعات الصررغاوی،

ابوالفضددائل صددیانی ( ) 791؛ الآل لرری المصررنوع فرری االحادیررض الموضرروع  ،جددالل الدددین سددیوطی ( ) 711؛
الموضوعات الکر ی ،مال علدی داری ( ) 1111؛ اآلقرار الم فوعر فری االاررار الموضروع  ،هاشدم معدروف الحسدنی

( 1373= 1771ش)؛ االارار الدایل  ،محمدتقی تستری (  ) 1119و...

 .6درسنام وضع حدیض ،ص.91
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 .7همان.

 .8رزید کافی ،ج ،1صفحه نوزده.

اما شیوه بررسی و حوزه پژوهش در نوشتار حاضدر بسدی متفداوت بدا نوشدتارهای دیگدر در ایدن

موضددوع اسددت .در ایددن پددژوهش ضددمن إحصددای طددر روایددت ،هددم تحلیددل رجددالی روایددان و هددم

د ت نظر در متن روایات بسیار موشکافانهتر و گستردهتدر بیدان شدده و تنظدیم نمدوداری راو یدان و
پیونددد اسددناد مختل د

روایددت بددا یکدددیگر بدده روشددنی نمددایش داده شددده اسددت .افددزون بددر ایددن،

گستردگی منابع تحلیل محتوای روایت و نگاه به مسائل تاریخی ماثر در نقل و نشر روایت نیز از

دیگر تفاوتهای پژوهش حاضر است.

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

شماره  ۱۳نشریه امامتپژووی منتشر شده است.

 .1دو رویکرد متفاوت در نقد حدیث

بررسددی روایددات در دو حددوزه سددند و مددتن صددورت مددیگیددرد .از بررسددی سددندی بددا عنددوان نقددد

بیرونی و از بررسی متنی با عندوان نقدد دروندی یداد مدیشدود .مطالعدات و بررسدیهدای حددیثی در
ایدن دو حدوزه مکمدل یکددیگر اسدت .در کندار بررسدی سدند روایدات پدرداختن بده نقدد مدتن امددری

ضروری است .حتی روایات صحیح السند نیز از نقد مدتن بدینیداز نیسدت .تعدار
اخبار ،تشابه معنایی ،احتمال نسخ یا تقیید ،امکان تصحی

یا تحر ید

مضدمونی

در الفداظ و مدواردی

دیگددر ضددرورت نقددد مددتن حدددیث را دوچندددان مددیکنددد .بددرای پددذیرش یددا رد حدددیث مددال کهددا و
واعدددی وجددود دارد کدده اندیشددمندان حدددیث پددژوه بدددان توجدده دارنددد .دو نددوع رویکددرد بدده نقددد و

تحلیل روایات و شیوه تعامل با سنت وجود دارد :یکی رویکرد سنتی و دیگر رویکرد نقادانه.
 .1-1ر ویکرد سنتی

این رویکرد االب در پی یافتن راهی است تا بین روایات مختل

و شداید متعدار

آشدتی

بر رار سازد .این رویکرد با مبنا رار دادن اخبدار عالجیده و در نظدر داشدتن راهکارهدای مطدرح در

آن میکوشد میان روایات گوناگون به صورت معقول و مقبول جمع کند.
 .2-1ر ویکرد نقادانه

این رویکرد  -که به ویژه در دوران متأخر مورد توجه حدیث پژوهان رار گرفته است  -تدالش

دارد با بررسی وضع موجود عصر صددور روایدات ،زمیندههدا و انگیدزههدای تدرویج و گسدترش یدک
نحله فکری و یا برخی روایات را بررسی و ارزیابی کند.

این مقاله با رویکرد نقادانه به بررسی سندی و متنی روایت «التجتمدع امتدی علدی الضدالله»

میپردازد و سیر تطور آن را نشان میدهد.
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 .1-2-1بررسی و نقد سندی روایت «التجتمع امتی »...درمنابع اهل سنت

روایت مورد بحث با نقلهای متفاوت از سوی صحابه انتقال یافتده اسدت .نقدل ایدن روایدت

از پیددامبر ا کددر  9بدده انددح بددن مالددک ،عبدددا بددن عمددر ،ابومالددک اشددعری کعددب بددن عاصددم،
ابوبصره افاری و در روایتی به ابن عباس ،نسبت داده شده است .یک روایت نیز در ابومسعود

انصاری متو

میشود.

از میان کتب ششگانه حدیثی مهم اهل سنت (صحاح سته) تنها کتب سنن ،این روایت

را آوردهاندد و دو کتداب مشددهور و معتبدر روایددی اهدل سددنت ،یعندی صررحیح الرخرراری و صررحیح

مسلم  -کده داعیده نقدل روایدات صدحیح دارندد  -بده ایدن روایدت نپرداختدهاندد .بدالطبع ذکدر ایدن
روایت در کتب سدنن  -کده الزامدی بدرای رعایدت کامدل شدرایب صدحت اخبدار ندارندد  -جایگداه
این روایت را در منابع روایی اهل سنت نشان میدهد؛ هر چند حا کم نیشدابوری در مسدتدرکی
که بر صحیحن نگاشته این روایت را نقل کرده است.

9

به طور کلی ،روایت مز بدور تدا آاداز درن پدنجم هجدری ،یعندی از زمدان ثبدت آن بدرای اولدین بدار

توسب احمد بدن حنبدل (  ) ۲۴۱تدا زمدان توسدعه حدداکثری طدر آن توسدب حدا کم نیشدابوری
(  ) ۴۳۲در هفت منبع از مصادر روایی اهل ّ
سنت وجود داشته است که در ذیدل بده بررسدی
و نقد هر یک از این طر میپردازیم:

 .1-1-2-1بررسی و نقد طریق احمد بن حنبل (م2۴1ق)

احمد بن حنبل اولین محدثی است کده بده ثبدت ایدن روایدت در مجموعده حددیثی گسدترده

خود ،المسند میپردازد .سندی که وی به دست میدهد ،چنین است:
حدثنا شمن

قعال حعدثنا بیعث ،ععن یب َهع یبالعملین ،ععن جع قعد مسعاه ،ععن یب بوعره

یببغفار ُ صاح

س ل یبب ،9أ س ل یبب 9قال... :

10

چنانکه در سند روایت مشهود است ،حلقه اتصدال ابوبصدره الیفداری و ابووهدب الخدوالنی

مبهم است (عن رجل) که از نظر حدیث شناختی ،آن راوی مجهول و سدند ضدعی

بده شدمار

مددیرود .ابووهددب الخددوالنی نیددز مجهددول الحددال و ناشددناخته اسددت و توسددب هددیچیددک از رجددال
شناسان اهل سنت معرفی نشده است و جز احمد بن حنبل کسی از وی نقل نکرده و نا وی
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 .9به نمودار درختی پایان مقاله نگاه کنید.

.10مسند احمد ،ج ،7ص377؛ المعجم الکری  ،ج ،1ص.171

از اعتبار آن فرو میکاهد.

 .2-1-2-1بررسی و نقد طریق ابن ماجه قزوینی (م272ق)

کمی پح از ابن حنبل ،دیگر محدث اهل سنت ،ابن ماجده زویندی نویسدنده یکدی از سدنن

اربعه با سند ذیل ا دا به نقل این روایت نموده است:

حععدثنا یببْبععاس بععن عثمععا یببدندععىق حععدثنا یببمبی عد بععن نسععلم ،حععدثنا نْععا بععن فاعععه
یببسلنی ،حدثِن یببمخلف یبلعمی ،قال مسْ یبن
یو ل.»...« :

سع ل یبب9

بن نابک یو ل :مسْ

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

تنها در همین یک روایت آمده است .مجموعه این عوامل باعث بیاعتمدادی بده سدند شدده و

11

بررسی ا وال رجال شناسان اهل ّ
سنت و داوری آنها نسبت به راویان موجدود در سدند فدو

گو یددای ایددن مطلددب اسددت کدده روایددان حلقدده دو و سددو ایددن زنجیددره حدددیثی؛ یعنددی ابوخل د
االعمی و معان بن رفاعه ،افرادی ضعی

و فا د وثا تاند .ابنحجدر در بداره ابوخلد

االعمدی

خدداد و راوی انددح بددن مالددک از عبددارت «متددروک» اسددتفاده کددرده و ابوحدداتم ،وی را «منکددر
12

الحدیث و لیح بالقوی» دانسته 13و ابن معین او را به کذب نسبت داده است.
معان بن رفاعه دمشقی نیدز فدردی «لد ِّین الحددیث» و «کثیدر االرسدال» اسدت 15کده یحیدی بدن
معین وی را تضعی نموده16و ابن ِح ّبان درباره او میگوید:
14

َ
ُ
َُی ُ
ُ
دب ُه حدیمثه حدیث یبل ثبات.
ننکر یب دیث ،شیی ُ نریبسی کمثیره َ حی لد نن یبقمیبم جماهی لش ل

17

سددایر راو یددان ایددن زنجیددره روایددی ،همچددون ولیددد بددن مسددلم( 18حلقدده سددو ) از مددوالی بنددی ّ
امیدده،

کثیرالخطددا و دارای روایددات منکددر اسددت و آنچدده را کدده شددنیده و نشددینده مخلددوط مددیکددرده اسددت.

19
20

 .11سنن ا ن ماج  ،ج ،1ص.1313

 .12تق یب التهذیب ،ج ،1ص.739

 .13الج ح و التعدیل ،ج ،3ص.197
 .14تهذیب التهذیب ،ج ،11ص.79

 .15تق یب التهذیب ،ج ،1ص.939

 .16تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،17ص.171

 .17المج وحین من المحدقین ،ج ،3ص.37
ّ
مدلح بودن وی ر.ک :میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،1ص.319
 .18در خصوص ِ
 .19تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،31ص.71
 .20تهذیب التهذیب ،ج ،11ص.139
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عباس بن عثمان دمشقی (  21) ۲۳۹راوی ولید و استاد ابدنماجده نیدز بدا عندوان «صددو یخطدو»
یاد شده است؛ 22یعنی از نظر شخصیتی صاد  ،ولی در روایت حدیث دچار خطا بوده است.
بر این اساس ،طری ابن ماجه به خداطر وجدود افدرادی چدون :ابوخلد

االعمدی و معدان بدن رفاعده هدر

دو «منکرالحدیث» ،و ولید بن مسلم «مختلب» و عباس بن عثمان دمشقی دچار ضع

است.

 .2-1-2-1بررسی و نقد طریق ابوداوود (م27۲ق)

ابوداوود سجسدتانی دیگدر راوی درن سدو هجدری و ر یدب العهدد بدا ابدن حنبدل و ابدن ماجده،

اینگونه سند خویش را ارائه میدهد:

حدثنا حممد بن عمف یببطایئ ،ثنا حممد بن یبمساعی  ،حعدثِن یب قعال یببعن ععمفُ َ :
قعرأت
َ َ
ُ
ا  یبص ل یبمساعی  -قال :حدثِن ضمضعم ععن شعی یح ععن یب نابعک ،یْعِن یبلشعْی ُ قعال:
ُ
َ
23
قال س ل یبب.»...« :9

ابومالددک اشددعری از جملدده صددحابهای اسددت کدده در نامشددان اخددتالف اسددت؛ ز یددرا در میددان
ی
صددحابه سدده نفددر بدده ابومالددک اشددعری ی
نامبردارنددد 24.شد َدر یح بددن یعبیددد حضددرمی  -کدده از وی نقددل
ی ی
رسل کثیرا» 25،و با آنکه صحابه را درک نکرده بود ،از
میکند  -کسی است که گفتهاند« :کان ی ِ

آنها نقل میکرد 26و مرویات وی از ابومالک اشعری مرسل است 27.از این رو ،روایات او دچدار
ضع

است.

ضمضم بن زرعه حضرمی را ابوحاتم تضعی  28و ابنمعین توثید نمدوده اسدت 29.از آنجدا
جدرح و تعددیل ،جدرح را مقدد مدیدانندد ،هرچندد تعدداد

که حددیثپژوهدان بده هنگدا تعدار
ّ
معدالن بیش از جارحان باشد 30،تضعی
ِ

ابوحاتم بر توثی ابن معین مقد است.

 .21همان ،ج ،9ص.117

 .22تق یب التهذیب ،ج ،1ص.173
 .23سنن ا وداوود ،ج ،1ص.311

 .24تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،11ص.7

 .25تق یب التهذیب ،ج ،1ص.179

 .26تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،11ص.119

 .27الم اسیل  ،ج ،1ص71؛ تهذیب التهذیب ،ج ،1ص.177
 .28الج ح و التعدیل ج ،1ص.177
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 .29تهذیب التهذیب ،ج ،1ص.119

 .30منهج النقد فی علوم الحدیض ،ص.111

اسماعیل بن عیاش (  ) ۱۸۱توسب نسائی تضعی
نددا بددرده اسددت 32.بدده بدداور ابددن ِح ّبددان ،اسددماعیل بددن ّ
عیدداش بدده خدداطر اخددتالط ،اسددناد و متددون

روایات را در هم میآمیخت .از این رو ،روایاتش ابل احتجاج نیست.

33

محمدد بددن اسددماعیل بددن عیدداش ،فرزنددد راوی فددو الدذکر از سددوی ابددوداوود بددا لفددا «لددم یکددن

بذاک» 34معرفی شده؛ یعنی در حدیث اهلیت ندارد .او از پدرش روایت میکرد؛ بیآنکده از او

سددماع کددرده باشددد 35.از ایددن رو ،ابددن حجددر سددند روایددت را منقطددع دانسددته 36و ابددن کثیددر در
إسنادش تردید نموده است.

37

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

شدده 31و ابوحداتم بدا لفدا «ل ِّدین» از او

نتیجه این که روایت مورد بحث به طری ابدوداوود ،ضدعی  ،مخددوش و بدیاعتبدار اسدت؛

امری که آلبانی نیز بدان تصر یح نموده است.

38

 .۴-1-2-1بررسی و نقد طریق ترمذی (م272ق)

ترمذی صاحب السنن چهارمین نویسندهای است که در محددوده زمدانی درن سدو هجدری

به نقل این روایت میپردازد:

حدثنا یبب بکر بن نافع یبببوی ُ ،حدثِن یبملْتمر بن سلیما (عن سلیما یببمسفیا ِ یبملدین،
عن عبدیبب بن ینا  ،عن یببن عمر أ س ل یبب 9قال.» ...« :

39

در سدند مز بددور عبددا بددن دیندار (  ) ۱۲۷در شددمار ضددعفا ذکدر شددده اسدت 40.سددلیمان بددن

سدددفیان تیمدددی نیدددز بدددا اوصدددافی چدددون «لدددیح بثقد دة»« 41،منکدددر الحددددیث»«42،ضدددعی

فدددی

 .31ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.191
 .32الج ح و التعدیل ،ج ،1ص.171

ّ

 .33المج وحین من المحدقین ،ج ،1ص.131

 .34میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،3ص.171

 .35الج ح و التعدیل ،ج ،9ص.177

 .36التلخیص الحری فی تخ یج احادیض ال افعی الکری  ،ج ،3ص.177

 .37تحق الطالب مع ف احادیض مختص ا ن الحاجب ،ج ،1ص.117
 .38سنن ا وداوود ،ج ،1ص.77
 .39سنن ت مذی ،ج ،1ص.37

 .40ال عقاء الکری  ،ج ،1ص.117

 .41ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.179
 .42العلل الکری  ،ج ،1ص.171
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الحدیث» 43و «ضعی » توصی

شده اسدت 44.ابوزرعده گفتده وی سده حددیث از عبددا بدن

دینددار نقددل نمددوده کدده همگددی جددزو مندداکیر اسددت 45.معتمددر بددن سددلیمان بددن طرخددان تیمددی

(  ) ۱۸۷یکی از حلقههای اصلی این روایت به لحاظ شخصیتی توثی شده؛ اما ابن خراش
و یحیددی بددن سددعید القطددان او را «سددیا الحفددا» 46معرفددی کددردهانددد 47و ابددن معددین در ددولی بددا
48
عبارت «لیح ّ
بحجه» از او یاد کرده است.
نتیجدده ،ایددنکدده سددند روایددت ترمددذی بدده سددبب ضددع

ضابب نبودن معتمر بن سلیمان ،ضعی

شدددید سددلیمان بددن سددفیان مدددنی و

ارزیابی میشود.

 .۲ -1-2-1بررسی و نقد طریق ابوبکر بن ابی عاصم (م287ق)

ّ

ابدن أبدی عاصدم صداحب کتداب السررن بدا شدش طرید  ،پددح از حدا کم  -کده هفدت طرید بدده

روایت دارد  -منبع عمده نقل و انتشار این روایت است .از شش طری مذکور 49،یک طری در
ابومسعود انصداری متو د

مدیشدود؛ یدک طرید بده واسدطه ابدن عمدر بده پیدامبر 9مدیرسدد کده

همان طری ترمذی است و دو طری بده واسدطه اندح بدن مالدک کده یکدی از آنهدا همدان طرید

ابنماجه است و در بررسی طری ابن ماجه ضع

سند اثبات شد.

دو طری دیگر نیز به واسطه ابومالک اشعری بده پیدامبر 9مدیرسدد کده یکدی از آن دو همدان

طرید ابددوداوود و طبرانددی اسددت و در بررسددی طری د ابددوداوود بدده ضددع

اسماعیل بن عیاش و نهایتا ضع

سند اشاره شد.

محمددد بددن اسددماعیل و

الف  -طریق اول = طریق ترمذی
ثنا یبملسعی بعن َیبضعح ،ثنعا یبملْتمعی بن سعلیما  ،ععن سعلیما  َ -هعم یببعن سعفیا نعم ر آل

طلحه  -یبملدین ،عن عبدیبب بن ینا  ،عن یببن عمر قال :قال س ل یبب.»...« :9

سند این روایت به خاطر سلیمان بن سفیان مدنی  -که پیش از این به ضع

50

وی اشاره شدد و

مسیب بن واضح که با عنوان « ّ
سیس الحفا» و «کثیرالخطا» در کتب رجالی اهل سدنت از او ندا
 .43الج ح و التعدیل ،ج ،1ص.117

 .44تق یب التهذیب ،ج ،1ص191؛ ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.7

 .45تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،11ص.177
 .46کم حافظه.

 .47تهذیب التهذیب ،ج ،11ص.111

 .48میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،1ص.111
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 .49نک :نمودار پایانی.
 .50السن  ،ج ،1ص.37

ب  -طریق دوم = طریق ابن ماجه
ثنا حممد بن نوفا ،ثنایببمیبملغیره ،عن نْاذ (کذیبِ بن فاعه ،عن یب خلعف یبلعمعی ،ععن
52

یبن

س ل یبب 9یو ل.»...« :

بن نابک ،قال مسْ

پیش از این ذیل روایت ابن ماجه به ضع

معان بن رفاعه اشاره شد.

53

سند با توجده بده ضدع

شددید ابوخلف

اعمفی و

54

ج  -طریق سوم = طریق ابوداوود و طبرانی

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

برده شده است - 51مخدوش است.

ثنا حممد بن عمف ،ثنعا حممعد بعن یبمساعیع بعن عیعاد ،حعدثنا یب  ،ععن ضمضعم بعن ز ععه ،ععن
سع ل یبب 9یوع ل« :یب یبب تْعار قعد یبجعا

شییح بن عبید ،ععن کْع بعن عاصعم ،قعال مسْع
َ
َ
َ َ
55
ر یبنیت نن ثل  :لجیمعمیب َ لجی َت لم ُْمیب َعی ضلبُ َ لیستباح بیضُ یبملسلمی» .

در بررسی طری ابوداوود به ضع

محمد بن اسماعیل و پدرش اسماعیل بن عیاش اشاره شد.

از مجموع سه طری ویژه ابن ابی عاصم یک طری در ابومسعود انصاری متو

مدیشدود و

از نظر سندی مورد ارزیابی رار نخواهد گرفت .دو طری دیگر ،یکی به واسطه کعب بن عاصم

و دیگری به واسدطه اندح بدن مالدک بده پیدامبر 9مدیرسدد کده در ادامده بدا بررسدی د ید رجدالی
ارزش سندی آنها مشخص میشود.
د  -طریق چهارم:

َْ َْ َ َْ
َ ْ
َ َ
یبأل ْع َءوَ ،عن ْ ُ
یبْل َسع لیی
ثنا أ ُبم َبکر ،ثنا أ ُبم خ لالد یبألمح ُر ،ع لن
ل ل
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ یَ
قعال :لمسْع أبععا نسععْم ٍ شوع ل« :علععیکم لبالءاع لعُ ،فع لعإ
َی َ َ َ َ
َ
56
َعل ْی له ََ َسل َم َعی ضل بُ».

ل ْب لعن َر لیبفععَ ،ع ْعن ُش َسع ْی لر ْب لعن َع ْءعی َ،
یبب َل َ ْجی َءع ُعع ُأ یَنع َعُ ُ َحم یَءععد َصع یَعی ُ
َ
یبب

ه  -طریق پنجم:
ثنععا یب سععن بععن عععی ،ثنععا شز یععدبن هععاری  ،یبنععا سععْید بععن زر  ،عععن یب سععن ،عععن کْع بععن
 .51میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،1ص.117

 .52معان بن رفاعه صحیح است ،چنان که در طری ابن ماجه مورد بررسی رار گرفت.
 .53السن  ،ج ،1ص.37

 .54همچنین ر.ک :تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج.177 ،33

 .55السن  ،ج ،1ص.11

 .56همان ،ج ،1ص.11
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َ َ َ َ َ
َ َ
َ
َُ
عاصععم یبلشععْی  ُ مسْع ُ یببنع یَ
عی 9یوع ل :إ ی
یبب َت َْععار قع ْعد أ َجع َعار أ ینع لعیت لنع ْعن أ ْ َْل َت لمع َعع َعععی
ل
َ َ َ
57
ضل بُ».

سددعید بددن زر بددی خزاعددی بصددری فددردی اسددت «منکددر الحدددیث» 58کدده توسددب ابددوداوود و ابددن
شددده 59،دار طنددی او را «متددروک» دانسددته 60و حددا کم از وی بددا عنددوان «منکددر

معددین تضددعی
ّ
61
الحدیث جدا» یاد کرده است.
و  -طریق ششم:

ثنا حممد بن عی بن نیم  ،ثنا یببمیبشمب سلیما بن عبیدیبب ،ثنا نوْ بن یببریبهی ،ععن
یَ َ َ
یبب ق ْعد
سْید بن یب عییبه ،عن قتعا ه ععن یبنع بعن نابعک ،یب یببنعی 9کعا یوع ل «:لإ
َ َُ َ َ
َ َ َ َ
62
أ َج َار أ ین لیت أ ْ َْل َت لم َع َعی ضل بُ».

سددعید بددن أبددی عرو بدده (  ) ۱۲۶بدده سددبب اخددتالط ،تضددعی

شددده بدده طددوری کدده أزدی

اختالط وی را عمی و بیح معرفی نموده و ابن معین سماع از وی پح از اختالط را بی ارزش

دانسددته اسددت 63.مصددعب بددن ابددراهیم یسددی «منکرالحدددیث» معرفددی شددده 64و عقیلددی در بدداره
ّ
وی گفته« :فی حدیثده نظ ُدر» 65.سدلیمان بدن عبدا (عبیددا ) ر دی نیدز بدا الفداظی چدون «لدیح
بشیس» و «لیح بالقوی» معرفی شده است.

66

نتیجه ،اینکه شش طری ابن ابی عاصم  -که به واسطه انح و کعب بن عاصم و ابن عمدر

به پیامبر 9میرسد  -در سه طرید بدا ابدن ماجده ،ترمدذی ،ابدوداوود و طبراندی مشدترک اسدت و
ّ
مدلح ،مخدوش است.
سند هر شش طری باتوجه به وجود افراد ضعی و ِ
 .۶-1بررسی و نقد طریق طبرانی (م3۶0ق)

طبراندی چهدار طرید از ایددن روایدت را بده دسددت داده اسدت کده یدک طرید از آنهدا بدا روایددت

 .57همان.
 .58تق یب التهذیب ،ج ،1ص.139
 .59تهذیب التهذیب ،ج ،1ص.19
 .60ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.7
 .61تهذیب التهذیب ،ج ،1ص.19
 .62همان.

 .63همان ،ص.99

 .64الکامل فی ال عقاء ،ج ،7ص.379
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 .65ال عقاء الکری  ،ج ،7ص.199

 .66تق یب التهذیب ،ج ،1ص.173

طری د دیگددر طبرانددی 68در سددمتی از سددند بددا روایددت احمددد بددن حنبددل یکسددان اسددت و در
َّ
بررسی طری احمد ضع سند به خاطر معلو نبودن مصددا « ّ
عمدن َحدثده» اثبدات شدد .بده

دب لیدث بدن سدعد توسدب
عالوه ،یکدی دیگدر از راو یدان ایدن سدند ،یعندی عبددا بدن صدالح ،کات ِ
احمد با لفا «لیح هو بشیس» معرفی شده است.

69

دو طری دیگر طبرانی در ابومسدعود انصداری متو د

شدده 70و حلقده اتصدال ایدن دو روایدت

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

ی
ابوداود همسان است 67.در آن جا معلو شد که سند روایت بده سدبب افدرادی چدون ش َدر یح بدن
یع َبید حضرمی ،اسماعیل بن ّ
عیاش و محمد بن اسماعیل دچار ضع است.

یسیر(= اسیر) بن عمدرو اسدت کده ابدن حدز او را «لدیح بدالقوی» دانسدته اسدت .از ایدن حیدث
71

نمیتوان آنها را به رسول خدا 9نسبت داد.

 .7-1بررسی و نقد طریق حاکم نیشابوری (م504ق)

مضمونی که در آااز رن سو هجری توسب احمد بن حنبل با طریقی ضدعی

نقدل شدد در

اواخر رن چهار هجدری بدا هفدت طرید بده حدا کم نیشدابوری رسدیده اسدت .پدنج طرید از ایدن

هفت طری در معتمر بن سلیمان به اشتراک رسیده ،بده واسدطه عبددا

مددی رسددد کدده همددان طرید ترمددذی اسددت .در آنجددا ضددع

بدن عمدر بده پیدامبر9

شدددید سددلیمان بددن سددفیان مدددنی و

ضابب نبودن معتمر بن سلیمان ،اثبات شد.
دو طری دیگر در عبدالرزا بن ّ
هما (  ) ۲۱۱به اشتراک میرسند و با سه واسدطه بده ابدن

عباس و سپح به پیامبر 9میرسد.

گفتنددی اسددت کدده حددا کم نیشددابوری تقریبددا معاصددر تعدددادی از دانشددمندان طددراز اول جهددان

تشددیع ،یعنددی شددیخ صدددو (  ،) ۳۸۱شددیخ مفیددد ( ) ۴۱۳و ...بددوده اسددت .در ایددن دوران

کددال شددیعی ،بدده و یددژه در بیددداد بددا حمایددت حکومددت آل بو یدده بدده کمددال نسددبی رسددید .یکددی از

منا شات جدی کالمدی بدین متکلمدان شدیعه و اهدل سدنت در ایدن دوران شدبهه مشدروعیت یدا
عد مشروعیت اصحاب سقیفه بود.

 .67المعجم الکری  ،ج ،3ص.171
 .68همان ،ج ،1ص.171

 .69ال عقاء الکری  ،ج ،1ص.179

 .70المعجم الکری  ،ج ،19ص.137

 .71میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،1ص.119
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از این رو ،طبیعی بدود کده افدزون بدر طدر معهدود نقدل روایدت ،طدر دیگدری جسدتوجدو شدود تدا در

جامعدده شددیعی مقبددول افتددد .طری د عبدددالرزا بددن همددا بددا تمددایالت روشددن شددیعی بدده ابددن عبدداس

میتوانست این امر را محق سازد .بر این اساس بررسی میزان وثا ت این سند اهمیت دارد.

 .1حععدثنا أبععم یببمبی عد حسععا بععن حممععد یببفویععه إنععلء َق عریبءة ،ثنععا حممععد بععن سععلیما بععن
خابد ،ثنا سلمُ بعن شعبی  ،ثنعا عبعد یببعی زیب  ،أنبعب إبعریبهی بعن نیمع  ،أخبعر ین عبعد یبب بعن
طععاَس ،أنععه مسععع أبععاه ،حی عد أنععه مسععع یببععن عبععاس ،حی عد  ،أ یببنععی صععی یبب علیععه َ
] آبععه َ[ سععلم قععال « :ل جیمععع یبب أنععیت  -أَ قععال هععذه یبألن عُ  -عععی یببضععلبُ أب عدیب ییععد یبب
عی یبلماعُ».

72

 .2حععدثنا أبععم بکعر حممععد بععن أمحععد بععن باب ی عه ،ثنععا نععم

بععن هععاری  ،ثنععا یببْبععاس بععن عبععد

یببْظی ،ثنا عبد یببی زیب  ،ثنا إبریبهی بن نیم یببْدین َکا یسعمی قعی یو یببعیمن َ کعا نعن
یببْابدشن یبملجُدشن ،قال  :قل أل جْفر َ :یبب بود حدثِن یببعن طعاَس ،ععن أبیعه ،قعال:
مسْ یببن عباس ،یو ل  :قال س ل یبب صی یبب علیه َ ] آبه َ[ سعلم « :ل جیمعع یبب أنعیت
عی ضلبُ أبدیب َ ید یبب عی یبلماعُ».

73

بر رسی سندی این طریق

عبدالرزا بن هما بن نافع صنعانی (  ) ۲۱۱در منابع رجدالی شدیعه بده عندوان یدک راوی
شیعه شناخته شده است و االب رجالیان اهل ّ
سنت ،با اشاره به تمایالت شیعی عبدالرزا
ّ
ضددمن توثی د وی ،روایدداتش را برنتافتدده و شخصددی چددون عبدداس بددن عبدددالعظیم وی را کددذاب
دانسددته اسددت 74.نسددائی گفتدده« :فیدده نظددر» 75و «کتبددت عندده احادیددث مندداکیر» 76.از احمددد بددن
حنبددل نقددل شددده کدده وی در آخددر عمددر بینددایی خددود را از دسددت داد و تلقددینپددذیر شددده بددود 77و

سددماع بعددد از  ۲۳۳هجددری از وی ارزشددی ندددارد ،آنچدده در کتددابهددایش آمددده ،صددحیح و آنچدده

نیامددده ،ناصددحیح اسددت 78.بددا توجدده بدده ایددنکدده ایددن روایددت در هددیچیددک از آثددار موج ددود از

 .72المستدرک علی الصحیحین ،ج ،1ص.111
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 .73همان.
 .74الکامل فی ال عقاء ،ج ،9ص311؛ عمد القاری ش ح صحیح الرخاری ،ج ،1ص.197
 .75ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.117
 .76عمد القاری ش ح صحیح الرخاری ،ج ،1ص.197
 .77تلقینپذیری از فروع اختالل ضبب است( .ر.ک :منهج النقد فی علوم الحدیض ،ص.)77
 .78فتح الراری ش ح صحیح الرخاری  ،ج ،1ص.117

دیگددر راوی ایددن زنجیددره ،یعنددی ابددراهیم بددن میمددون صددنعانی یددا زبیدددی فددرد مجهددول الحددالی

است که فقب بدا مددحی کده عبددالرزا از او کدرده ،شدناخته مدیشدود؛ ایدن در حدالی اسدت کده
ابوداوود و ابن ّ
حبان معتقدندد کده تنهدا راوی ابدراهیم ،فدردی اسدت بده ندا یحیدی بدن سدلیم ،نده
عبدالرزا  79.هرچند رجالیان متأخر اهل سنت به واسطه همین نقل عبدالرزا از ابدراهیم بدن

میمددون درصدددد تخطئدده دیدددگاه ابددوداوود و ابددن حبددان برآمدددهانددد ،ولددی بررسددی دسددتاورد روایددی
عبدالرزا نشان میدهد که وی هیچگاه از ابراهیم نقل نکرده است؛ 80لذا سند منتهی بده ابدن

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

عبدالرزا یافت نشد ،نادرستی آن را میتوان نتیجه گرفت.

عباس نوعی سندسازی به نظر میآید؛ زیرا نه عباس بن عبدالعظیم مدیتواندد راوی عبددالرزا

باشد و نه عبدالرزا راوی ابراهیم بن میمون.
ّ
ضع سندی روایات پیشگفته چنان واضدح اسدت کده محددثان اهدل سدنت چدارهای جدز

اذعان به این امر نداشتهاند .حا کم با اعتراف به ضع

سندی آنها میگوید:

روایددداتی کددده در ای ددن زمینددده نق ددل شدددده اگرچددده از نظدددر سدددندی ضدددعی اندددد و ه دددف
مددددا حکددددم بدددده صددددحت و سددددقم ای دددن روای دددات نیسددددت؛ امددددا آنهددددا را نق دددل کددددردیم تددددا
تأ کیدی داشته باشیم بر این اعده مورد بول اهل سنت که اجماع امدت بدر ضداللت
محال است.

81

مبارکفوری پح از شرح حدیث میگوید:
این حدیث کده در حجیدت اجمداع بددان تمسدک مدیجویندد بدا وجدود شدواهد و طدر
متعدد ،حدیث ضعیفی است.

82

افددزون بددر ایددن ،روایددات ایددن مجموعدده بددا تمددا طددر و تعدددد متنددی کدده دارد متددواتر معنددوی

هم نیست.

83

گذشته از کاستیهای سندی ،ضع های طر و اضطراب متنی ،مضمون این روایت نیدز

چندان ابل دفاع نیست.

 .79تهذیب التهذیب ،ج ،1ص191؛ الثقات ،ج ،7ص.71

ّ

 .80سیری در آثار منسوب به عبدالرزا همچون المصنف ،تفسیر و االمالی عبدالرزا گواهی بر صحت این مدعاست.
 .81المستدرک علی الصحیحین ،ج ،1ص.111

 .82تحق االحوذی ش ح جامع الت مذی ،ج ،7ص.377

 .83العد فی اصول القق (ابی یعلی) ،ج179 ،1؛ اال هاج فی ش ح المنهاج الری اوی ،ج ،9ص.1191
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86

نمودار سند روایت در کتب راویی اهل سنت

اگرچ دده نقدددد مدددتن داداددده دیرین دده دانشدددیان حددددیث بدددوده اس ددت ،امدددا همدددواره در تقدددد

و اعتب ددار نق ددد م ددتن نس ددبت ب دده نق ددد س ددند اخ ددتالف نظره ددایی وج ددود داش ددته اس ددت .در ای ددن

زمینددده رویکدددرد سدددنتی و کالسدددیک در جر یدددان حددددیثی اهدددل سدددنت توجددده خدددود را معطدددوف

ارز یددابی سددند مددیکددرد و تددا یددک روایددت از نظددر سددندی مددورد تأییددد وا ددع نمددیشددد ،معمددوال بدده

دای ددره نق ددد م ددتن راه نم ددییاف ددت و ا گ ددر س ددند ی ددک روای ددت  -ک دده ب دده مثاب دده شناس ددنامه و هو ی ددت
آن محسددوب مددیشددد  -مددورد تردیددد ددرار مددیگرفددت ،هرگددز نا د ِدد حدددیث ،خددود را درگیددر نقددد

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

 .2بررسی و نقد متنی روایت «التجتمع امتی »....در منابع اهل سنت

متن نمیکرد 84.البته جریان حدیثی شیعه از دیرباز نقد متن را به مثابه یدک رویکدرد اصدلی در
روند تحلیل اصالت روایات پذیرفته بود که روایات عرضه گواهی بر این مدعاست .تحقیقدات

اخیددر حدددیثشددناختی نیددز بهتددرین شددیوه اصددالت سددنجی روایددات را نقددد سددند و مددتن در کنددار
یکدیگر میداند .از این رو ،پح از نقد سدندی روایدت اجمداع بده تحلیدل محتدوایی و نقدد متندی

آن میپردازیم.

 .1-2گونههای مختلف نقل روایت:

تحریرهای مختل

این روایت در چهار متن ابل جمع است که در ذیل مورد بررسی رار میگیرد:

 .1-1-2متن شماره:1
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
 یبمحععد بععن حنب ع  ...س ع ل یبب 9قععالَ « :سععبب ُ ٍَ ل ی  أ ٍْ َبْععا فب ْع َطع لعاین ثلثععا ََ َن َص َْع لعِنَ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ
َُ
یبب أ ْ ل
یبب أ ْ ل ْجی َءع َععع أ ینععع لیت ععععی ضعععل بُ فبعط لانیعععا َ سعععبب
َ لیبحعععدة سعععبب
َْ ُ َ َ
َ َ َْ َ َ َُْ َ َ ُ ََ
ْ
َ
ْ
ُ
َُ
َ
َ
ْ
َ
ابس لنی ک َءا أهلک یبألن َم ق َْله ْم فبعط لان َیا َ َسعبب یبب أ ل شل لب َسعه ْم لشع َیْا
ُ ْی للکه ْم لب ی ل
ْ
َ
َ
85
ََ ُش لذش َ َب ْْض ُه ْم َبب َس َب ْْض ََف َص َْ لن َیا».
َ
ََ
َْ
یَ َ َ
یَ ی َ یَ ُ َ
ََ
یبب َعل ْیع لعه [َ آبععه] َ َ َسععل َم قععالَ « :سععبب ُ ٍَ ل ی أ ٍْ َبْععا فب ْع َطع لعاین ثلثععا
 طبععریبین َ ...عع لعن یببصع ل لعی صععیَْ ُ ُ َ َ
َْ ُ ُ َ َ ُ
َ
َُ َ َ َ َ َ ََْ
َُ
َ
ابسع لن َی
ََ َنص َْ لِن ََ لیبحدةَ ،سعببته أ ْ ل ْجی لم َعع أ ین لعیت ععی ضعل بُ فبع َط لان َیعاَ ََ ،سعببته أ ْ ل ُ ْی للکه ْعم لب ی ل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُُْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ
عی ْم َعع ُعد یَیب لنع ْعن غ ْیع لعره ْم فب ْع َط لان َیععاََ ،
ک َءععا أه َلععک یبألنععم قععَلهم فبعط لانیععا َ ،سععببت ْه أ ل شظ لهع َعر علع ل
ْ
َ ْ
َ
َ
َ َ َ َ 86
َسبب ُت ُه أ ْ ل َشل لب َس ُه ْم لش َیْا َ َ ل ُش لذش َ َب ْْض ُه ْم َبب َس َب ْْض َفصْ لنیا».
 .84رویک دوای ووین در حدیضپژووی شیع  ،مقاله «نقد بیرونی از نگرش تا روش» ،ص.79

 . 85از پروردگار چهار درخواست نمود  ،سه مورد پذیرفتده شدد ویکدی رد شدد :از خددا خواسدتم کده أمدتم بدر ضداللت إجمداع
نکند که پذیرفته شدد و ایدنکده آنهدا را همچدون امدتهدای گذسدته بدا خشکسدالی ندابود نسدازد ،پدح پذیرفتده شدد و دیگدر

اینکه لباس تفر ه بر آنها نپوشاند و گرفتار درگیری با یکدیگر نسازد که رد شد (مسند احمد ،ج ،7ص.)377

 .86المعجم الکری  ،ج ،1ص.171
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بررسی مضمون

الف  -تفرد متن

احمد بن حنبل اولین کسی است که این روایت را در مسدند خدویش ثبدت نمدوده و طبراندی

در یکی از ا وال بدان اشاره نموده است .مقایسه آن با سایر روایدات ،تفدرد مضدمون آن را اثبدات
مدیکندد و معلددو مدیدارد کدده عبدارت «أن الیجمددع ّامتدی علدی ضدداللة» فقدب در ایدن روایدت ذکدر

سلم نیشابوری ،ترمذی ،نسائی و ابن کثیدر روایداتی را نقدل مدیکنندد کده در آن
شده است؛ زیرا یم ِ

پیامبر 9پدح از سدجدهای طدوالنی در یکدی از نمازهدای یومیده در جدواب صدحابه کده علدت را
پرسیده بودند ،فرمود:

«از خدا سه حاجت خواستم که دو مورد مستجاب و یکی رد شد .۱ :از خدا خواستم که امدتم
را به امدرا

العدالج هدال ک نکندد ،مسدتجاب شدد؛  .۲خواسدتم کده دشدمن را بدر آنهدا مسدلب

نکند ،مستجاب شد؛  .۳خواستم که فر ه فر ه و دچار درگیری نشوند ،که رد شد».

87

ابدن کثیدر ر یدب بده ده روایدت بدا همدین مضدمون نقدل مدیکندد و ضدمن اشداره بده تفدرد روایدت

احمد از ابی بصره الیفاری میگوید:

مل خیرجه یبحد نن یبصحاب یببکت یببستُ.

88

مزیت این روایدات بدر روایدت احمدد ،عدالوه بدر اسدتقامت مدتن و تعددد نقدل در ایدن اسدت کده

راویان آنها خود شاهد ضیه بودهاند؛ یعنی االب آنها پیدامبر 9را در حالدت نمداز مشداهده
کرده و از حضرت ساال نمودهاند؛ اما روایت احمد بن حنبل ،ضمن اینکه راو ی شداهد مداجرا
نبوده و یا در روایت بدان تصر یح نشدده ،دارای ضدع

سدندی (مجهدول بدودن برخدی راو یدان) و

معددنعن اسددت ک ده از مراتددب پددایین طددر تحمددل حدددیث در میددان اهددل سددنت اسددت .لددذا ای دن
احتمال تقو یت میشود که روایت احمد صورت تحری

88

شده یکی از روایات فو اسدت .ایدن

 .87مقایسه روایت ابن حنبل با سایر روایات:
روایت مسلم نیشدابوریَ « :ح َّدد َث َنا َأ یبدو َبکدر ب یدن َأبدی َشدی َب َة َح َّدد َث َنا َعبد ید ا ب یدن ین َمیدر ح َو َح َّدد َث َنا اب یدن ین َمیدر َو َّاللف یدا َل یده َح َّدد َث َنا َأبدی َح َّدد َثناَ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ َ ََ
َ َ َ َ َّ َ
َ ََ َ
ی ی
َ
َ
َ
یده أ ّن َر یسدول ا ِ -صدلی ا علیده[و آلده] وسدلم -أ بدل ذات یدو ِمدن العا ِلی ِدة حتدی ِإذا
عث َمان ب ین َح ِکیم أخ َب َر ِنی ع ِام یر ب ین َسعد عن أ ِب ِ
َ
ی َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َم َّر ِب َمس ِج ِد َب ِنی یم َع ِاو َیة َدخل ف َرک َع ِف ِیه َرک َع َتی ِن َو َصلی َنا َم َع یه َو َد َعا َر ّب یه َط ِدو یال ثدم انصدرف ِإلیندا فقدال  -صدلی ا علیده [و آلده]
وسدلم-
َ ََ
َ
َ َ ََ
َ
َ ی
َ َ َ
َ َ
َ ی َّ
َ
دک أ َّم ِتددی ب ّ
السد َدن ِة فأع َطا ِن َیهددا َو َسددأل یت یه أن ال ییه ِلددک أم ِتددی
« َسددأل یت َر ّ ِبددی ثال ثددا فأع َطددا ِنی ِثن َتددی ِن َو َم َن َع ِنددی َو ِاحددد َسددأل یت َر ّ ِبددی أن ال ییه ِلد
ِ
ََ
َ
َ َ َ
َ
ِبددال َی َر ِ فأع َطا ِن َیهددا َو َسددأل یت یه أن ال َیج َعددل َبأ َسد یدهم َبید َدن یهم ف َم َن َع ِن َیهددا» (صررحیح مسررلم ،ج ،7ص191؛ بددا همددین مضددمون در سررنن
ت مذی ،ج ،1ص ،11سنن وسائی ،ج ،3ص ،117تقسی ا ن کثی  ،ج ،1ص.)119
 .88تقسی ا ن کثی  ،ج ،1ص.119

مشددروعیت عملکددرد صددحابه در سددقیفه و پددح از آن فددراهم مددیآورد؛ موضددوعی کدده همددواره در

منا شات کالمی مطرح بوده است.
ب  -تحریف متن

بنابر آنچه در باال ذکر شد و در پی تشکیل خانواده حدیث ،تف ّدرد مدتن احمدد بدن حنبدل و طبراندی

اثبات شد؛ اما نکته درخور د دت دیگدر ایدن اسدت کده :یکدی از راو یدان طرید احمدد بده احتمدال ز یداد

راوی مبهم (عن رجل) و یدا کسدی کده از او نقدل نمدوده اسدت بدا دسدتبدردن در مدتن روایدت اصدلی
َ َ
َ َ َ َ
یَ
ضمن تحری «ثالثا» بده «اربعدا» ،عبدارت «أن ال َیج َم َدع أ ّم ِتدی َعلدی ضداللة» را بدر آن افدزوده؛ امدا ادامده
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تحری  ،توجیه فرهنگی  -فکری مناسبی را برای حل معضل مطرح در جامعه آن زمان ،یعندی

مطلب را نا ص رهدا نمدوده اسدت .از ایدن رو در مدتن روایدت آمدده اسدت کده :پیدامبر 9از خددا چهدار

تقاضا نمود؛ اما به هنگا ذکر درخواستها ،سه درخواست مطرح میشود.

اگرچدده ایددن نقیصدده یددک ددرن بعددد توسددب طبرانددی(  ) ۳۶۳برطددرف شددده ،امددا ایددراد اصددلی

یعنی تحری

متن همچنان پابرجاست.

بنابراین روایت مزبور  -کده از طرید احمدد بدن حنبدل گدزارش شدده اسدت  -بده لحداظ سدند،
َ َ
مص ّدح و یدا از
ضعی و از نظر مدتن دارای تف ّدرد و اضدطراب بدوده و بده احتمدال ز یداد یم َح َّدرف،

اساس مجعول است.

 .2-1-2ر وایت شماره :2

ابن ماجه زوینی...

َ َ
90
س ل یبب 9یو ل« :إ َی ُأ یَنیت َل َ َْل َتم ُع َع َی َض َل َبُ َفإ َذیب َر َأ ْش ُُت ْیبخت َلفا َف َْ َل ْی ُک ْم ب یَ
ابس َمیب ل یبأل ْعظ لم».
ل
ل
ل
ل
ل ل

در این روایت به درخواست پیامبر 9از بارگاه الهی اشاره نشده بلکه آن حضرت میفرماید:

امت من بر گمراهی اجتماع [=اجماع] نخواهند نمود .پدح هرگداه اختالفدی دیدیدد بده
ا کثر یت ب یوندید.
َّ
َّ َ َ َ َ َ
ّ ی َ ّی
ی ّی
َی
َ
َ َ
َّ َ َ
َّ َ َ
َ .89حدثنا یم َح ّمد ب ین َبشار َحدثنا َوه یب ب ین َج ِریر َحدثنا أ ِبی ال َس ِمعت النع َمان ب َن َر ِاشد یی َح ِدث ع ِن الزه ِدر ِ ّى عدن عب ِدد ا ِ
َ
َّ
َ ََ َ َ ی
ی
َ َ َ
َ َ
َ َّ
َ
اب ب ِن ا َر ِ ّت َعن أ ِب ِیه ال َصلی َر یسول ا ِ  -صلی ا علیده و سدلم َ -صدال فأ َطال َهدا دالوا
ب ِن الح ِار ِث ع َن عب ِد ا ِ ب ِن خب ِ
َ
َ
َ
َ ّ َ َ َ َ َ ی ی َ ّ َ َ َ
َ َی َ
َ َّ َ َ َ ی َ َ َ َ َ ّ َ ی َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
یا رسول ا ِ صلیت صال لم تکن تص ِلیها دال « أجدل ِإنهدا صدال رابدة و رهبدة ِإ ِندی سدألت ا ِفیهدا ثال ثدا فأعطدا ِنی اثنتدی ِن
َ
ََ
ََ
َ
َ َ َ ّ
َ َ َ
َ
َ یَ
ی
َ
ک أ ّم ِتی ِب َس َنة فأع َطا ِن َیها َو َسأل یت یه أن ال یی َس ِدل َب َعلدی ِهم َعدد ّوا ِمدن ای ِدر ِهم فأع َطا ِن َیهدا َو َسدأل یت یه
َو َم َن َع ِنی َو ِاحد َسأل یت یه أن ال ییه ِل
َ َ
َ
َ
أن ال یی ِذی َ َبعض یهم َبأ َس َبعض ف َم َن َع ِن َیها» (سنن ت مذی ،ج ،7ص.)319
 .90سنن ا ن ماج  ،ج ،1ص.1313
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بررسی مضمون

عرضده محتدوای ایددن روایدت بدر معیارهددای نقدد متنددی حکایدت از تعدار

آن بددا ایدن معیارهددا

دارد .یکی از مهمترین این معیارها عرضه متن روایت بر رآن کریم و سنت طعی است.
الف  -مخالفت با قرآن

ذیددل روایددت بددا «فدداذا رأیددتم اختالفددا فعلددیکم بالسددواد االعظددم»  -کدده در موا ددع بددروز اخددتالف

پیوسددتن بدده اکثر یددت را توص دیه مددیکنددد  -مخددال کتدداب و سددنت اسددت؛ چددرا کدده بددر اسدداس
آموزههای رآنی مال ک حقانیت ،بر ح بودن است ،نه پیدرو ی از اکثر یدت( :و إن تطدع ا کثدر مدن
ّ
فدی ا ر یضددلوک عددن سددبیل ا ) 91و راهکددار بددرون رفددت از اختالفددات ،توسددل بدده آمددوزههددای
ّ
الهی و سنت نبوی است ،نه توجه به ا کثر یت( :یا أ ّیها ألذین آمنوا أطیعدوا ا و أطیعدوا ّالرسدول
) 92
و أولی ا مر منکم فإن تنازعتم فی شیا ّ
فردوه إلی ا و ّالرسول .
ب  -مخالفت با سنت قطعی و متواتر

بنددا بددر مضددمون حدددیث متددواتر ثقلددین  -کدده در منددابع متعدددد فددریقن روایددت شددده اسددت  -مددال ک

هدایتیافتگی و نجات از گمراهی ،همراهی با رآن و اهلبیت :است ،نه پیوستن به اکثریت.
ج  -مخالفت با مشاهدات تاریخی

نقد تاریخی از دیگر معیارهای نقد روایات است که هم در حیطده نقدد سدندی و هدم در نقدد

متنی راهگشاست .صدر روایت «إن امتی التجتمع علی ضاللة»  -که اجماع امت بر گمراهی

را محال میداند  -بر خالف مشاهدات تار یخی است و نوع برخدورد امدت بدا حضدرت علدی۷

که بعد از رحلدت پیدامبر 9جدز گروهدی انددک بدر عهدد خدویش اسدتوار نماندندد و تنهدا گذاشدتن

اما حسین ۷در معرکه کربال و  ...گواه این مدعاست.
بنددابراین ،سددند روایددت ضددعی

و مددتن آن مخددال

است و نمیتواند از پیامبر 9صادر شده باشد.
 .3-1-2متن شماره 3
ی
َ
 -ابوداوود  ...ال رسول ا

:9

ددرآن و مشدداهدات و تجربیددات تدداریخی

َ ُ ََ ُ
یَ َ َ ُ
َ َ
یکم َن یُبی ُکم َف َُ لل ُکمیب َجیْا َ أ ُ
لش لظهر یبهع
أجارکم لنن ثل لخلل أ ل شدعمیب عل
إ یبب
َ َ
َ َ ُ َ َ َ
93
ی
َ
یببباط ل عی أه ل یب ل َ أ لَلت لمْمیب عی ضلبُ.
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 .91سوره انعا  ،آیه .117
 .92سوره نساس ،آیه .97

 .93سنن ا وداوود ،ج ،1ص.311

َ

عبددارت «ان ال تجتمعددوا علددی ضدداللة» در ایددن مددتن نشددان مددیدهددد کدده شدداید عبددارت «ال

تجتمع امتی علی الضاللة» باید به صییه نهی باشد ،نده جملده خبدری منفدی .در ایدن حالدت،
روایددت از نفددی خطددای امددت سددخن نمددیگو یددد ،بلکدده بددر پرهیددز امددت از اجتمدداع بددر خطددا تددذکر

میدهد .با وجود چنین احتمالی دیگر نمیتوان آن را بر نفی گمراهی امت حمل کرد.

94

افددزون بددر ایددن ،روایددت مددذکور شددباهت ز یددادی بدده روایددت احمددد بددن حنبددل دارد و در بررسددی

طری احمد ،تفرد آن نسبت به سایر روایدات هدممضدمون اثبدات و ذکدر شدد کده احتمداال شدکل
تحر ید
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بررسی مضمون

شددده روایددات دیگددر باشددد .بنددابراین روایدت ابددوداوود چدده بسددا برداشددتی باشددد از روایددات

مذکور با نگاه به روایت احمد.
 .۴-1-2متن شماره :۴

ترمذی  ...رسول ا

9

ال:

َ یَ َ یَ
َ
َی َ ُ ُ َ
ََ َ َ ُ
َ ََُ ُ َ
یبب َن َع َ
یبل َء َاع لُ ََ َنن شذ شذ لا  ییببصا ل .
إ
یبب لجی َء ُع أ ینیت -أَ قال أ ینُ َحم یءد  -عی ضلبُ َ َشد ل
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الج َم َ
وجه تمایز این روایت با روایت احمد ،ابن ماجه و ابوداوود ،عبدارت «و َی یددا ِ َم َدع َ
اعد ِة َو
َ َّ َ َّ
َّ
الن ِار» است .دیگر اینکه عد اجماع امت بر ضاللت را به اراده الهی گدره زده و
َمن شذ شذ ِفی
بدده نددوعی رویکددرد تقدسددی بدده آن داده اسددت .عبددارت «و یدددا مددع الجماعددة و مددن شددذ شددذ فددی

النار» از مشهورات است که به گونههای متعدد بیدان شدده اسدت؛ امدا ایجداد ارتبداط بدین صددر

روایت و این عبارت برای اولین بار توسب ترمذی و با این سند به ثبدت رسدیده اسدت؛ هدر چندد
ترمذی از آن با عندوان حددیث ار یدب یداد مدیکندد ،ولدی همدین حددیث ار یدب در مندابع روایدی

پح از ترمذی توسعه یافته است.

تفسیری که ترمذی از «الجماعه» ارائه مدیدهدد ،بیدانگدر کدارکرد روایدت مز بدور از منظدر برخدی

صاحبنظران در آن روزگار است .وی میگوید:

َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ یَ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ
َ ُ
یبب بعن ُ
یبْلبعا لکَ :ن لعن
 ...لمسْ یبلارَ بن نْاذ شوع ل :لمسْع ععی بعن یب س لعن ،شوع ل :سعبب عبعد ل ل
ُ
َ َ ُ
96
یبل َ
ماع ُه؟ فوال :أب َبکر ََ ُع َء َر ،قی َ َب ُهَ :قد َن َ
َ
ات أب َبکر ََ ُع َء َر .قال فل ََ فل ....
ل

 .94وهایة الوصول إلی علم االصول ،ج ،3ص.177-179

 .95سنن ت مذی ،ج ،1ص.37
 .96همان
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روایددت مددذکور بددر فددر

صدددور از سرچشددمه دانددش نبددوی بیشددتر بدده موضددوعات اعتقددادی یددا امددور

عمومی مرد  ،مانند وحدت اجتماعی و پرهیدز از تفر ده اشداره دارد کده احتمدال هددایت و اضدالل در

آن میرود و در موضوعات فقهی و حجیت اجماع  -که از منابع احکا است  -راه ندارد.

97

اگر این مضمون را در کنار دیگر روایات اسدالمی درار دهدیم کده بده حضدور دائمدی حجدت خددا در

زمین اشداره دارد و ندور حد همدواره در جامعده انسدانی تابیدده و پرفدروغ اسدت؛ مفهدومی دیگدر دریافدت

خواهد شد؛ برای نمونه ،میتوان به حکمت گرانسنگ امیرمامنان اشاره کرد که فرمودند:

یَ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َُْ َْ ُ
ْ
ْ
ل تلم یبأل ْر لن ْن ق لاِئ ل یب ل ُِب یجُ ،لإ ینا ظ لاهرا َند ُه ا ََ ،لإ ینا خ لاِفا َنغ ُء ا لل َئل َت َْ ُط ُح َج ُعُ
ُ
َ ُ
ْ َ َ یُ
َ
َْ َ
ک ،أ ََب لئ َ
یبب ََ َب یی َص ُات ُه ََ َک ْم َذیب ََ أ ْش َن أ ََب لئ َ
یبب یبأل قل َ َع َعد ا ََ یبأل ْعظ ُءع َ لع ْص َعد یب لب ق ْعد ا
ک ََ ل
ل ل
َْ
ُ
َ
ُ
َ
َ ی ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ََُْ َ
ََُْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َیَ
عمب أش َعَ لاه له ْم ...
حیف یبب ل لبم حججه َ ب لیص لات له حیت شم عمهعا نظ َعریبءهم َ شُ رعمهعا لا  قل ل
َ
َ یُ ُ َ
ُ َ َ ََُ
98
یببد َعاة لإر ل ی لن له؛
یبب لا  أ ْر لض له َ
أَب لئ
ک خلف ُاء ل

زمددین هددیچگدداه از حجددت ددائم خداوندددى خددالی نمددیمانددد؛ خددواه آشددکار و مشددهور باشددد یددا
ترسان و پنهان از دیدهها .تا حجتها و نشانههاى روشدن دیدن خددا از میدان ندرود ،ایندان آیدا
چند تن هستند ،یا در کجایند به خدا سوگنده که شمارشان بحاندک اسدت ،ولدی ددر و
منزلتشان بسیار است .خداوند با اینان حجتها و نشانههاى روشدن خدود را حفدا کندد تدا
آن را به همانندان خود بده ودیعدت سدپارند و ایدن بدذر را در دلهداى ایشدان بکارندد ... .ایندان
جانشینان خداوند در روى زمین و داعیان دین اویند.

بر این پایه ،میتوان فهمید که ضداللت و گمراهدی در امدت اسدال چنددان همدهگیدر نخواهدد

شد که همه را در آن گرداب ار کند؛ زیرا همواره افراد ح بین در میان امت حضدور خواهندد
داش ددت ک دده م ددرد را ب دده خی ددر و نیک ددی رهنم ددون ش ددوند 99.مص دددا ب ددارز ای ددن اف ددراد حد د ب ددین،

معصددومان :و پددح از ایشددان ،عالمددان و اندیشددهوران دینددیانددد کدده چددراغ راه مددرد انددد تددا راه
سعادت را مامنانهتر ب یمایند.

 .3روایت «التجتمع ّامتی »...در جوامع حدیثی شیعه

این روایدت در میدراث حددیثی شدیعه ،بده و یدژه در جوامدع متدأخر بیشدتر در منا شدات کالمدی
 .97حوث فی علم االصول ،ج ،1ص.319
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 .98وهج الرالغ  ،حکمت .119

« .99معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد» ،ص.91

رزید کافی آن را جزو مجعوالت بده حسداب آورده اسدت 101.بیشدتر دانشدمندان شدیعی ،ضدمن
اشاره بده ضدع

اهلسنت ضعی

سدندی روایدت ،بده توجیده و تأو یدل مدتن آن پرداختده و داللدت آن را بدر مددعای
دانستهاند.

متقددد تددرین گددزارش شدیعی از ایدن روایدت نقددل محدداورهای طددوالنی بدین حضددرت علدی ۷و

ابدوبکر اسددت کده توسددب شدیخ صدددو در الخصررال بدده نقددل از امدا صدداد  ۷بدده ثبددت رسدیده

است .در این گزارش ابوبکر  -که بیمهری حضرت علی ۷را نسبت به خدو یش مدیبیندد -
برای تبرئه خود به این روایت تمسک جسته و میگو ید:
102

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

کاربرد داشته و در عین حال بدان به دیده تردید مینگریستهاند 100.مرحو بهبودی در پانوشت

َ
مسْته نن َر ُس ل یبب« :9إ ی یبب ل جیمع یأنیت عی َضلل» َ ،یْلا أیع ُ
حدیث ُ
إجتمعاعهم
ل
ل
یإتبْ ُ حدی َث ی
یببصی.9

حضرت ۷پح از استدالل ابوبکر میفرمایند :آیا ما اهدل بیدت و آندان کده بدا مدا بودندد ،جدزو

امددت نبددودیم در ادامدده ،حضددرت علدی ۷بدده ذکدر تدک تدک فضددایل خددو یش مددیپددردازد و ا ددرار
ابوبکر را به آنها میگیرد.
متن فو بر فر

103

صحت ،میتواند ما را بدین نکته رهنمون سازد که چه بسدا ایدن روایدت از

مجعوالت خلفا باشد؛ همچون روایات بسیاری مانند« :نحن معاشر االنبیاس الندورث و مدا ترکندا
صد ه» که با هدف توجیه اصب فدک صورت گرفت و . ...

اگر مناظره شیخ صدو را در دربار رکن الدوله دیلمی -که در مقدمده معاوی االارار بده لدم

محقد کتدداب آمدده اسددت -یددک سدند تدداریخی بددانیم ،ایددن مددتن گدزارش دیگددری اسدت کدده بدده
ّ
روایت مذکور اشاره کرده است .در آنجا آمده است که فردی پدح از ذکدر ادلده شدیخ صددو در
شایسته نبودن خلیفه نخست برای امامت ،میپرسد:

چگوندده جددایز بددود کدده ایددن امددت بددر ضدداللت و گمراهددی مجتمددع شددوند و حددال آنکدده
حضرت رسالت فرمودهاند« :الیجتمع امتی علی الضاللة» ه

شیخ صدو در تبیین معنای روایت میگوید:
 .100الص اط المستقیم ،ج ،3ص111و117؛ الصوارم المه ق  ،ص191؛ حاراالووار ،ج ،17ص.377
 .101رزید کافی ،ج ،9پانوشت ص.7
 .102الخصال ،ص.993

 .103هرچند این گزارش نیاز به بررسی وموشکافی دارد؛ اما در این مقاله درصدد رد یا بول این گزارش نیستیم.
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ّ
امت در لیت به معنای جماعت است و ا ل جماعدت سده اسدت و بعضدی گفتدهاندد
ّ
که ا ِل آن مردی است و زنی .خدای تعالی یک تن تنها را نیدز ّامدت خواندده؛ چندانکده
104
در شأن حضدرت ابدراهیم ۷فرمدود کده( :إن ابدراهیم کدان امتدا انتدا حنیفدا) ...
پح بر تقدیر صحت حدیث مذکور میتواند مراد از لفا ّامت در آن حدیث ،حضرت

امیرالمامنین ۷و تابعان سعادت رین او باشند...

105

روایدت ،تفسدیری

چنان که مالحظه میشود ،شیخ صدو ضمن اشاره تلویحی بده ضدع

از آن ارائده مدیدهدد کده بددا مبدانی کالمدی شدیعه سدازگار باشددد .ایدن منداظره در صدورت صددحت،

بیددانگددر ایددن اسددت کدده خاسددتگاه اصددلی نقددل و توجدده بدده روایددت مددذکور ،زمینددههددا و عرصددههددای
کالمی و مباحثات و مجادالت فر های بوده است.

پح از شیخ صدو  ،فقیده و مدتکلم برجسدته شدیعی ،یعندی شدیخ مفیدد (  ) ۴۱۳در رد بدر

ّ
نظا  ،گذرا به این روایت اشاره نموده است 106.در همان دوره شیخ طوسی بر این باور بدوده کده

و تی این مضامین را بر ذهن عرضه میکنیم ،به آنها طع پیدا نمیکنیم.
ابن شعبه ّ
حرانی دانشمند شیعی رن چهار هجری نامهای از اما هدادی ۷بده اهدل اهدواز
107

را بدده ثبددت رسددانده کدده در سددمتی از نامدده ،ضددمن اشدداره بدده روایددت مددورد بحددث ،مصدددا عددد
108
اجماع ّامت بر ضاللت را ،اعتقاد ّامت به حقانیت و عد تحری رآن دانسته است.
طبرسی(  ) ۲۴۸صاحب االحتجاج همین نامه را ذکر کرده و بر آن عبارت ذیل را افزوده است:
فهذیب نِْن یب دیث ،ل نا ی
تبَبه یبلاهل

َ لنا قابه یبملْاندی َ نن یببطال حکعم یببکتعاب

َ یبتباع حکم یبلحا یث یبملزی ه َ یببی َیبیات یبملمخرفه.

109

عبارت فو را هر چند نمیتوان به اما هادی ۷نسدبت داد ،ولدی حداکی از دیددگاه مالد

نسدبت

به استفاده دانشمندان اهلسنت معاصر وی از اینگونده روایدات در اثبدات دیددگاههدای کالمدی اسدت.

وی روایت صدو از اما صاد  ۷را نیز بیکم و کاست در کتاب خویش میآورد.

110

ابوالفتح کراجکی (  ) ۴۴۹دیگر دانشمند شیعی رن پنجم هجری ضمن اشاره به روایت

 .104سوره نحل ،آیه.111

 .105معاوی االارار ،ص.17

 .106القصول المختار  ،ص.137

 .107العد فی اصول القق  ،ج ،1ص 119و .717
 .108تحف العقول ،ص.197
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 .109االحتجاج ،ج ،1ص.191
 .110همان ،ص.191

سنت نارسا اعال میکند.

111

در رن هشتم هجری ،دیلمی تحریر دیگری از گزارش صدو نقل میکند:

ابوبکر در یکی از کوچههای بنی ّ
نجار حضرت علی ۷را دیدد ،سدال نمدوده و دسدت
داد و از حضرت پرسید :آیا از اینکه در سقیفه مرد مرا خلیفه نمودند ،از من دلخدور

هستی که بیعت نمیکنی به خدا آنچه روی داد ،دست من نبود؛ جز اینکه مرد در
ایددن مددورد اجمدداع نمودنددد و مددن ددادر بدده مخالفددت بددا آنهددا نبددود ؛ زیددرا از پیددامبر9

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

«التجتمدع امتددی علددی الضداللة» آن را جددزو اخبددار آحداد مددیدانددد و داللدت آن را بددر مدددعای اهددل

شددنید کدده فرمددود« :التجتمددع امتددی علددی الضددالل .»...حضددرت علددی ۷در پاسددخ
ابددوبکر فرمددود :ای ابددوبکرّ ،امددت پیددامبر 9آن کسددانی هسددتند کدده در حیددات و بعددد از
ممات آن حضرت مطیع فرمان او بوده و به عهد خدویش کده بدا او و خددا بسدته بودندد،
وفادار ماندند و منحرف نشدند...

112

همین داستان را با اندکی تفاوت علی بن یدونح عداملی 113،دیلمدی 114و عالمده مجلسدی

115

آوردهانددد .سددید شددرف الدددین نیددز ضددمن اشدداره بدده روایددت مددورد بحددث ،بددا تبیددین معنددای اجمدداع
امت ،بیعت سقیفه را خارج از مصدا اجماع امت دانسته است 116.موارد نقل شده از مندابع

شددیعی همگ دی ر یشدده در نقددل صدددو دارن دد ک ده سددندش بدده تصددر یح محق د کتدداب در نهای دت
ضع

است 117و متن آن بیشتر بده داسدتان شدبیه اسدت تدا روایدت و تنهدا در منا شدات کالمدی

کاربرد دارد.

از این رو ،عمو دانشمندان شیعی به جای بررسی صحت اصل روایدت بده تبیدین ،توجیده و

یا تأویل آن پرداختهاند؛ بدرای نمونده ،عالمده طباطبدایی= بدا اسدتناد بده نامده امدا هدادی ۷بده
مرد اهواز ،این روایت را از مشهورات تلقی نموده 118و صاحب میزا الحکم در تبیین معندای

 .111التعجب ،ص.79

 .112ارشاد القلوب ،ج ،1ص.71

 .113الص اط المستقیم ،ج ،3ص.97
 .114مدین المعاجز ،ج ،3ص.11

 .115حار االووار ،ج ،1ص ،119ج ،9ص 11و  ،79ج ،17ص 3و .39
 .116الم اجعات ،ص.339

 .117الخصال ،پانوشت ص  993به لم علی اکبر افاری.
 .118المیزا فی تقسی الق آ  ،ج ،9ص.71
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«الجماعه» از اما صاد  ۷آورده است که:
نن کا عی یب

َ یب کانمیب عدرة.

و در روایتی عبارت «و ان کانوا لیال» را ذکر کرده است.

119

نتیجهگیری

از آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شد ،نتایج زیر به دست میآید:

 .1این روایت ابتدا از طری منابع روایی اهل سنت و با سندهایی مخدوش و ضدعی
شده و سپح به برخی از منابع شیعی راه یافته است.
َ
 .2اسناد این حدیث با معیارهای سندشناسانه دچار ضع
 .3محدثان بزر شیعه و اهل سنت بر ضع

نقدل

است.

این روایت تصریح کردهاند.

 .1این روایت از نظر داللت مفید مفهو اجماع و حقانیت آن نیست.
 .9اض دطراب و گوندداگونی متددون ایددن روایددت گمددان تحر ی د
تقویت میکند.

و حتددی جعل دی بددودن روایددت را

 .6خاستگاه اصلی نشر و اهتما به این روایت انگیزههای کالمی ،مجادالت فر دهای و گداه
اندیشههای سیاسی در پرتو رخدادهای پح از رحلت پیامبر اکر  9بوده است.

کتابنامه

الق آ الک یم.
 اال هاج فی ش ح المنهاج الری اوی ،علی سبکی ،تحقی زمزی و صییری ،امدارات متحددهعربی :دار البحوث للدراسات االسالمیه. ۱۴۲۴ ،

 االحتجاج  ،ابومنصدور احمدد بدن علدی طبرسدی ،تحقید و تعلید  :سدیدمحمدبا ر الخرسدان،نج  :دارالنعمان للطباعه و النشر. ۱۹۹۶/ ۱۳۸۶ ،

 ارشاد القلوب  ،حسن بن ابی الحسن دیلمی ،تحقی سیدهاشم میالنی ،داراالسوه للطباعهو النشر ،چا

اول۱۳۷۲/ ۱۴۱۷ :ش.

 حاراالووار ،محمدبا ر بن محمدتقی مجلسی ،نج  :مطبعه الحیدریه. ۱۳۸۴ ، حوث فی علم االصول ،سید محمد با ر صدر ،دم :ماسسدة دائدر المعدارف فقده اسدالمی،. ۱۴۱۷
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 .119میزا الحکم  ،ج ،1ص.117

النشر االسالمی ،چا

دو ۱۳۶۳/ ۱۴۳۴ ،ش.

 تحق االحوذی ش ح جامع الت مذی ،ابوالعالس محمد بن عبددالرحمن مبدارکفوری ،تحقید :عبدالوهاب بن عبداللطی  ،مدینه المنوره :المکتبه السلفیه ،چا سو . ۱۳۸۳ ،
 تحق الطالب مع ف احادیض مختص ا ن الحاجب ،ابوالفدداس اسدماعیل بدن عمدر ابدن کثیدر،تحقی  :عبدالینی الکبیسی ،مکه المکرمه :دارالحراس ،چا اول. ۱۴۳۶ ،
 التعجب  ،ابوالفتح کراجکی ،تحقی  ،تصحیح و تخریج :فارس حسون کریم ،بینا ،بیتا.، -تقسرری ا ررن کثیرر  ،ابوالفددداس اسددماعیل بددن عمددر ابددن کثیددر ،تحقی د  :یوس د

المرعشی ،بیروت :دارالمعرفه للطباعه و النشر و التوزیع. ۱۹۹۲/ ۱۴۱۲ ،

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

 -تحف العقول ،ابن شعبه حرانی ،تحقی  ،تصحیح و تعلی  ،علی اکبر افداری ،دم :موسسده

عبدددالرحمن

 تق یررب التهررذیب  ،شددهاب الدددین ابوالفضددل احمدددبن علددی بددن حجددر عسددقالنی ،تحقی د :محمد عوامه ،سوریه :دارالرشید ،چا

اول. ۱۴۳۶ ،

 التلخیص الحری فی تخ یج احادیض ال افعی الکری  ،شهاب الدین ابوالفضل احمدبن علدیبن حجر عسقالنی ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،چا

اول. ۱۴۱۹ ،

 تهررذیب التهررذیب  ،شددهاب الدددین ابوالفضددل احمدددبن علددی بددن حجددر عسددقالنی ،بیددروت:دارالفکر ،چا

اول. ۱۴۳۴ ،

 -تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،حافا جمال الدین ابی الحجاج یوس

المزی ،تحقی :

شیخ احمد علی عبید و حسن احمد آاا ،بیروت :دارالفکر. ۱۹۹۴/ ۱۴۱۴ ،
 الثقات ،محمد بن ّحبان ،تحقی  :سدید شدرف الددین احمدد ،بیدروت :دارالفکدر ،چدا
. ۱۳۹۲

اول،

 الج ح و التعدیل ،عبدالرحمن بن ابدی حداتم رازی ،بیدروت :دار إحیداسالتراثالعر بدی ،چدااول. ۱۲۷۱ ،

 الخصال ،محمدبن علدی بدن الحسدین بدن بابو یده مدی (صددو ) ،تحقید و تصدحیح :علدیاکبر افاری ،م :منشورات جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه. ۱۴۳۳ ،

 درسنام وضع حردیض ،ناصدر رفیعدی محمددی ،دم :مرکدز جهدانی علدو اسدالمی چدا۱۳۸۴ش.

اول،

 رویک دوای ووین در حدیض پژووی شریع  ،بده اهتمدا  :مرتضدی سدلمان ندژاد و سدید محمددهادی گرامی ،تهران :دانشگاه اما صاد  ،۷مقالده «نقدد بیروندی از نگدرش تدا روش» احمدد
پاکتچی ،چا

اول۱۳۹۷ ،ش.
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 سنن ا ن ماج  ،ابن ماجه زوینی ،تحقی  :محمدفواد عبدالبا ی ،بیروت :دارالفکر للطباعدهو النشر و التوزیع ،بیتا.

 سررنن ا رروداوود ،ابددوداود محمددد بددن اشددعث سجسددتانی ،تحقی د  :محمددد محیددی الدددینعبدالحمید ،مکتبه العصریه ،بیتا.

 السررنن الکررر ی ،ابوعبدددالرحمن احمددد بددن شددعیب نسددائی ،حلددب :مکتبدده المطبوعدداتاالسالمیه ،چا

دو . ۱۴۳۶ ،

 سررنن ت مررذی ،ابوعیسددی محمددد بددن عیسددی ترمددذی ،تحقید ّ :بشددار عد ّدواد معددروف ،بیددروت:دارالیرب االسالمی. ۱۹۹۸ ،

ّ

 السن  ،ابوبکر احمد بن عمرو ابن ابی عاصدم ،تحقید  :محمدناصدر الددین اهلبدانی ،بیدروت:المکتب االسالمی ،چا اول. ۱۴۳۳ ،
 -صحیح مسلم  ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،دار الجیل و دار االفا الجدیده ،بیتا.

 الص اط المستقیم ،علی بن یونح عاملی ،تحقی  ،تصدحیح و تعلید  :محمددبا ر بهبدودی،المکتبه المرتضویه الحیاس اه ثار الجعفریه.

 -الصوارم المه ق  ،اضی نورا شوشتری ،تهران :چاپخانه نهضت. ۱۳۶۷ ،

 ال عقاء الکری  ،أبو جعفدر محمدد بدن عمدرو بدن موسدی بدن حمداد عقیلدی ،المکتبده الشدامله:مو ع جامع الحدیث ،بینا ،بیتا.

 ال عقاء و المت وکین ،ابوالحسن علی بن عمر دار طنی ،بینا ،بیتا. ال ررعقاء و المت ر وکین ،ابوعبدددالرحمن احمددد بددن شددعیب نسددائی ،المکتبدده الشددامله :مو ددعیعسوب ،بینا ،بیتا.

 العد فی اصول القق  ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :محمدرضا انصداری مدی ،بدیجدا،. ۱۴۱۷
 العد فری اصرول الققر  ،محمدد بدن حسدین ابدییعلدی ،تحقید محمدد عبددالقادر ،بیدروت:دارالکتب العلمیه. ۱۴۲۳ ،
 العلررل الکریر  ،ابوعیسددی محمددد بدن عیسددی ترمددذی ،بدی نددا ،المکتبدده الشدامله :مو ددع جددامعالحدیث ،بیتا.

 -عمد القاری ش ح صحیح الرخاری ،بدرالدین العینی ،بیروت :داراحیاسالتراث العربی ،بیتا.
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 فررتح الررراری ش ر ح صررحیح الرخرراری ،شددهاب الدددین ابوالفضددل احمدددبن علددی بدن حجددرعسقالنی ،بیروت :دارالمعرفه. ۱۳۷۹ ،

شددیخ یعق ددوب جعف ددری و شددیخ محس ددن احم دددی ،بیددروت :دارالمفی ددد للطباع دده و النش ددر و

التوزیع ،چا

دو . ۱۴۱۴ ،

 الکامل فی ال رعقاء ،عبددا بدن عددی ،تحقید  :یحیدی مختدار ادزاوی ،بیدروت :دارالفکدر،چا

سو . ۱۴۳۹ ،

 رزید کافی  ،محمد بن یعقوب کلینی ،ترجمه و تحقی  :محمدبا ر بهبودی ،تهران :شدرکتانتشارات علمی و فرهنگی۱۳۸۴ ،ش.

ّ

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

 -القصول المخترار  ،سدید مرتضدی علدم الهددی ،تحقید  :سدیدنورالدین جعفر یدان اصدفهانی،

 المج ر وحین مررن المحرردقین ،ابددن حبددان ابوحدداتم البسددتی ،تحقید  :حمدددی عبدالمجیدددللنشر و ّ
السلفی ،ریا  :دارالصمیعی ّ
التوزیع ،چا اول. ۱۴۲۳،
 مدینر المعرراجز ،سددید هاشددم بحرانددی ،تحقید  :موسسدده المعارفدده االسددالمیه باشددراف شددیخعزت ا الموالئی ،م :موسسه المعارف االسالمیه ،چا

اول. ۱۴۱۴ ،

 الم اجعرررررات ،ش د ددرف ال د دددین الع د دداملی ،تحقید د د  :حس د ددین الراض د ددی ،ب د ددین د ددا ،چ د ددادو . ۱۹۸۲/ ۱۴۲۳،

 الم اسرریل ،عبدددالرحمن بددن ابددی حدداتم رازی ،تحقی د  :شددکرا نعمددهاماسسه الرساله ،چا

اول. ۱۳۹۷ ،

وچددانی ،بیددروت:

 المسررتدرک علرری الصررحیحین ،ابوعبدددا محمدددبن عبدددا حددا کم نیشددابوری ،تحقی د :مصطفی عبدالقار عطا ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،چا

اول. ۱۴۱۱ ،

 -مسند احمد ،احمد بن حنبل ،تحقی  :شعیب ارنؤوط و دیگران ،اهره :ماسسه القرطبه ،بیتا.

 معاوی االارار  ،محمدبن علدی بدن الحسدین بدن بابو یده مدی (صددو ) ،تحقید  ،تصدحیح وتعلی  :علی اکبر افاری ،م :موسسه النشر االسالمی ،چا

اول۱۳۳۸/ ۱۳۷۹ ،ش.

 المعجم الکری  ،أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبرانی ،تحقی و تخریج ،حمددیَ
الحکم ،چا دو . ۱۹۸۴/ ۱۴۳۴ ،
عبدالمجید السلفی ،موصل :مکتبه العلو و ِ
 «معنا و جایگا اجماع اول حل و عقد» ،سید حسن سبزواری ،امامت پژووشی ،شماره ،۱۳ص ۱۳۹۲ ،۳۲-۸۶ش.

 منهج النقد فی علوم الحدیض ،نورالدین عتدر ،بیدروت :دارالفکدر المعاصدر و دمشد  :دارالفکدر،چا

سو . ۱۹۹۷/ ۱۴۱۸ ،

 میزا االعتدال فی وقد ال جال ،شمح الدین محمد بن احمد ذهبدی ،تحقید  :علدی محمددالبجاوی ،بیروت :دارالمعرفه ،چا

اول ،بیتا.
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 -میزا الحکم  ،محمد محمدی ری شهری ،دارالحدیث ،چا

اول۱۳۷۲ ،ش.

 المیزا فی تقسی الق آ  ،سید محمدحسین طباطبایی ،م :دفتر انتشارات اسالمی جامعهمدرسین حوزه علمیه م ،چا

پنجم ،بیتا.

 -وهج الرالغ  ،گردآوری سید رضی ،تحقی  :صبحی صالح .م :دارالهجر  ،بیتا.

 «حول حدیض التجتمع امتی علری ضرالل سرندا و داللر » ،جعفدر سدبحانی تبریدزی ،علرومالحدیض ،العدد  ،۳ص . ۱۴۱۹ ،۳۳۶-۳۱۹

