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Abstract 

It can be seen two sources in the principled (Osuli) books of the Two Islamic Sects 

on evidences of ruling: the holy Quran and Sunnah, and subsequently, consensus 

and reason as common sources – with a difference of interpretation in the two later 

sources. However, the Sunni principled (Osuli) books contain other exclusive 

resources in addition to Four Main Islamic resources, that their evidentiary is 

controversial among the Sunni scholars of the principles of jurisprudence including 

the word of Companions. Some of the Sunni scholars of the principles of 

jurisprudence believe in the validity of these words and some other believe in their 

non-validity and to prove their arguments both groups have relied upon an evidence 

either verbally or non-verbally. Those Sunni scholars of the principles of 

jurisprudence who believe in the validity of the words of Companions have divided 

non-verbal evidences into two forms of consensus and reason stating the validity of 

consensus in two forms and rational reason in three forms. It is controversial that 

whether these evidences are correct and efficient to prove the validity of the words 

of Companions. Following the induction of the Sunni principled (Osuli) books and 

reviewing the words of their scholars of the principles of jurisprudence, the research 

concludes that the group’s arguments are not sufficient to substantiate such a 

principle and there are serious critique and reasonable answers against them.  
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 لبی حجیت قول صحابه ۀادل و بازنگری بررسی

 *انی موسویا سید ع ی رب

 ایران، اسالمشهر، اسالمی آزاد دانشگاه، اسالمشهر واحد، حقوق و فقه گروه استادیار
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 چكیده

باا  )ان منابع مشترک وعن آن، اجماع و عقل به احکام، دو منبع کتاب و سنت و بعد از لۀدر کتب اصولی فریقین در باب اد

ماذکور، مناابع    ۀخورد. اما در کتاب اصاولی عاماه عاالوه بار مناابع اربعا        چشم می هب (اختالف تفسیر در دو مورد اخیر

این مناابع، قاول    ۀجمل از بوده واختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختالف 

و هردو گاروه   هستند این اقوال و برخی قائل به عدم حجیت آنهاصحابی است. برخی از اصولیون عامه قائل به حجیت 

آن دساته از اصاولیون عاماه کاه قائال باه        .که این ادله یا لفظی است یا لبی .ندا ای استناد کرده برای مدعای خود به ادله

 رادلیل عقلی  و قالبدو  در را دلیل اجماعو  اجماع و عقل تقسیم صورتبه دو  را لبی ۀادلحجیت قول صحابه هستند، 

ۀ مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کاافی  مسئل د.ان کردهطرح  در سه قالب

ی به ادلۀ واقعی احکام پاس از اساتقرای کتاب    ابیدستدر پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف  هستند؟

یم که ادلۀ این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست رس یم، به این نتیجه آنهااصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین 

 .ی مستدلی وجود داردها و پاسخ، نقدهای جدی آنهاو در مقابل 

   واژگا  ک یدی

 .اجماع، حجیت، دلیل لبی، عقل، قول صحابه
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 مقدمه

خاتالف در ادلاۀ احکاام    أ اختالف فتاوی در میان فقها اساالمی، ا منش نیتر مهمآنچه مسل م است 

تاوان   می جراتتوان حجت و قابل استناد برای افتا قرار داد. لذا به  است و اینکه چه چیزی را می

ترین بحث در علم اصول، مبحث حجیت و بررسی ادلۀ احکام است. برخای از   ادعا کرد که مهم

و استحساان، ماورد   ادله مانند کتاب و سنت، میان همۀ فرق اسالمی مشترک و برخی مانند قیاس 

اختالف هستند. از جملۀ موارد اختالفی قول صحابه است. مقصاود از قاول صاحابی، فتااوی و     

( نه نقال قاول و روایاات منقاول     02: 1021مذاهب فقهی آنها در مسائل اجتهادی است )جمعه، 

. قاول  ؛ بلکه مقصود از قول صحابه، آرا، نظریات و اجتهادات آنها خواهد باود )ص(آنها از پیامبر

شاود و از   صحابه نزد برخی از اصولیون عامه پس از کتاب و سنت، یکی از ادلۀ احکام تلقی مای 

دیدگاه این گروه، قابلیت استناد برای مفتی و مجتهد را دارد. این گاروه بارای مادعای خاود باه      

ۀ اند، ادلۀ آنها یا لفظی )کتاب و سانت( باوده کاه توسا  نویسانده در مقالا       دالیلی تمسک کرده

( یا لبی )اجماع و عقل( است که در ایان  12 - 11: 1933مستقلی بررسی شده )ربانی موسویان، 

 مقاله بررسی خواهد شد.

 تعریف دلیل لبی

ی است که از راهی غیر از لفظ، مکلاف را  ا ادلهادلۀ لبی در مقابل ادلۀ لفظی هستند و مراد از آنها 

یاا از   شاود  یما ی که حکم شرعی از آنها استفاده ا ادله گرید  عبارت به. رسانند یمبه حکم شرعی 

مکلاف را باه حکام     حال نیع دری که از سنخ لفظ نباشد و ا ادلهسنخ الفاظ است یا غیرالفاظ، به 

 (.122: 2، ج 1912شرعی برساند، دلیل لبی گویند. مانند دلیل اجماع و عقل )مظفر، 

 : اجماعاول لبی دلیل

 توان در دو قسم بررسی کرد: به را میادعای اجماع بر حجیت اقوال صحا

 ادعای اجماع بر عدالت صحابه  (الف

صاحابه   عیا ، بار عادالت جم  ثیاتفاق و اجماع اهل حاد  یاهل تسنن مدع یاز علما یبرخ
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ثقات اثباات، و هاذا امار مجتماع      ونیّالصحابه کل هم عدول مرض: »نکهیو قائلند به ا اند شده

خدا و ثقه و ثابت قدمناد،   تیعادل و مورد رضا ۀصحاب؛ تمام ثیعند اهل العلم بالحد هیعل

: 9، ج 2222عبادالبر ،   )ابان  «دارناد  ثیکه علم به حد ینزد کسان یاست اجماع یامر نیو ا

کاه در   یتمام صاحابه عادلناد، چاه کساان    »اند:  برخی دیگر از محدثین عامه نیز گفته (.921

اسات کاه قولشاان قابال      یاتفاق کساان مورد  یرا نیآنها، و ا ریها داخل شدند و چه غ فتنه

 ییتنهاا  البته روشن است که اجماع اهل حدیث به(. 210: 2، ج 1011ی، وطیس) «اعتنا است

و مدعی چنین اجمااعی در میاان تماام     اند . اما برخی دیگر پا را فراتر گذاشتهستیحجت ن

صاحابه عادلناد و    عیجم نکهیاهل سنت اتفاق دارند بر ا»اند:  گفتهبرخی اند.  اهل تسنن شده

زعم او ثابت اسات کاه    با آنان ماالفت نکرده است، چون به یگذار کس بدعت یجز اندک به

 3: 1011حجار،   )ابن «شود یاز آنان وارد آتش نم کی  یصحابه اهل بهشت بوده و ه یتمام

 (.12و 

 پاسخ به این ادعا

 حیا منافات دارد با تصرعاد نیا: »دهد یپاسخ م گونه نیا حجر ابن یادعا نیاز ا نیمرحوم ام

 عیها قول به عدالت جمن که آ یطور در شرحش به یحاجب در ماتصر االصول و عضد ابن

و  دانناد  یآناان ما   ریا صحابه را مانند غ یاند برخ اند و گفته نسبت داده تیصحابه را به اکثر

فتناه را   نیاز طارف  کیا   یآنان را تا وقوع فتن عادل دانسته و پس از فتن عادالت ها   یبرخ

جمهاور از ائماه اتفااق بار عادالت      » :دیا گو یدر اطحکام ما  یآمد نیو همچن«. رندیپذ ینم

است که بعاد از آناان    یقائلند که حکم آنها در عدالت حکم کسان یقوم یول ،صحابه دارند

قائل به عدالت آنها تاا   یالزم است و برخ تی. لذا بحث از عدالت آنها به هنگام رواندیآ یم

 (.119: 1، ج 1011العاملی،  نیام) «.باشند یآنها م انیتالف و فتن مهنگام اخ

اهل تسنن بار عادالت صاحابه وجاود      انیم یروشن شد که اجماع و اتفاق بیترت نیبه ا

کاه بااش    انیعیکاه شا   یطاور  ، بهنیمسلم انیدر م یاجماع نیندارد، فضالً از حدوث چن

از  یافاراد بار اینکاه   . گذشاته  ناد نظر نیا ماالف ا ،دهند یم لیرا تشک نانااز مسلم یمیعظ

باا   گاران یو د ی، شاوکان یعماد حنبلا  شارح البرهان، ابن ی، مازریعامه چون تفتازان ریمشاه
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ساان   (.21و  20: 1910)حساینی میالنای،    صاحابه ماالفات دارناد    عیعدالت جم یۀنظر

 نیبا  هاا  یریا هاا و درگ  آنچاه از جناگ  : »دیگو یوی م .کند در این مورد کفایت می یتفتازان

اسات،   یجاار  انینوشته و بر زباان راساتگو   خیصحابه اتفاق افتاده است و بر صفحات تار

 «اند حق خارج شده و دچار ظلم و فسق شده ریاز صحابه از مس یبعض نکهیداللت دارد بر ا

اماور از جاناب    نیا در پاسخ به علت ارتکااب ا  یو(. 921 – 920: 2، ج 1021ی، تفتازان)

، عنااد، حساادت، خصاومت،    ناه یظلام و فساق شاده، ک    نیآنچه باعث ا: »دیگو یصحابه م

اسات؛ چارا کاه هار      ینفاس و لاذت شاهوان    یبه هاوا  لیو تما استی، حب ریاخواهیدن

 یفارد  ،ناد یرا بب )ص(که هر کاس رساول خادا    ستیطور ن نیو ا ستیمعصوم ن یا صحابه

حرف خود باه   قیتصدو  دییدر تأ یو(. 921 – 920: 2، ج 1021ی، تفتازان) «باشد کوکارین

که بر اهل  یاما آن حوادث: »دیگو یو م کند است، اشاره میشده  )ع(تیکه به اهل ب ییها ظلم

 یبرا ی، چنان ظهور داشته و روشن است که مجالتیرُخ داد از ظلم و جنا )ص(امبریپ تیب

حملی بار اشاتباه     یه یاست که جا یو شناعت در حد یو از زشت ستیپنهان کردن آنها ن

 «.کناد  یاعمال را لعن م نیدر ا انیو ساع انیو راض نیمباشر یو تی. و در نهاگذارد یآرا نم

 (.921 – 920: 2، ج 1021ی، تفتازان)

 پاسخ داد:  نیاز آن چن توان یم ی،اجماع نیا بنا بر فرض وجود چنما

اناد   کارده اساتدالل   زین یاتیو روا اتیبه آ لیدل نیاجماع در کنار ا نیبه ا نیمستدل اوالً:

حجات   یخود ثابت است که اجماع مادرک  یبوده و در جا یاجماع مدرک نیا جهیکه در نت

  ؛ستین

مورد بحث، امر  که یحال ، دریحجت است نه امور خارج ی: اجماع در احکام شرعاًیثان

  ؛عدالت تمام صحابه است یاست که همان ادعا یخارج

 ،ماالفات داشاته باشاد    یامار حسا  باا   کاه  یصورت است و در ی: اجماع امر حدسثالثا

 ی، برخیقطع خیفراوان و توار اتیو روا یکه مطابق نصوصات قرآن یندارد، در حال یاعتبار

   ؛ندارد یاند که با عدالت آنها سازگار انجام داده یاز صحابه اعمال

را  گریاز صاحابه هماد   یاریبسا  رایا ادعا ماالف نظر خود صاحابه اسات، ز   نی: ارابعاً
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جناگ کارده و    گریکاد یباا   کاه  ییاند تا جاا  کرده ریرا تکف گریکدی، بلکه دندکر یم بیتکذ

 اند. را مباح دانسته گریخون هم دریاتن 

اجماعاات   نیا نکته الزم است که ا نی، توجه به ازیاین اجماع ن رفتنیو پذ میبنا بر تسل

 انیا صاحابه و م  قاول  تیا ناه در ماورد حج   ،در مورد عدالت صحابه اسات  یهمگ ،منقول

 . ستیدر کار ن یا و مالزمهاست قول آنان تفاوت بوده  تیالت صحابه و حجعد

 ادعای اجماع بر حجیت قول صحابه (ب

اناد کاه    دانسته یبه قول صحابه را اجماع نقائال تیحج ۀاز ادل یکیاز اصولیین عامه  یبرخ

ی، انصاار ؛ 119: 0، ج 1020ی، آماد ) و عمر منعقد شده است بکر یبه اب یبر وجوب اقتدا

 یشاورا  یۀمنعقاد شاد کاه در قضا     یاجمااع وقتا   نیا آنهاا ا  انیطبق ب (.111: 2، ج 2222

باا   عات یب یبن عاوف بارا   بعد از او، عبدالرحمن ۀفیخل نییتع یشده توس  عمر برا انتااب

. اماا  کناد  یو عمل به سانت آن دو را شارط ما    نیای، اقتدا کردن به ش)ع(طالب یبن اب یعل

و از  داناد  یرا بر خود الزم م )ص(تاب خادا و سنت رساول خدابه ک یتنها اقتدا  ،)ع(یعل

بان   شارط را باه عثماان    نیا . سسس عبدالرحمن اکند یابا م نیایبه ش یشرط اقتدا رفتنیپذ

و  کناد  یما  عات یعبدالرحمن با او ب جهیو در نت ردیپذ یو عثمان آن را م کند یعفان عرضه م

قاول   جاه یبار آن منعقاد شاده و در نت    یآن را انکار نکرد، پس اجمااع ساکوت   یچون احد

 حجت است. یصحاب

 پاسخ به این ادعا  

 زیا سانت آنهاا ن   تیا اجماع بار حج  یاول یقبه طر ،اجماع بر عدالت صحابه مادوش شد یوقت

صاحابه باوده و در    عیا وجود ندارد که قائل به عدم عدالت جم یکس رایمادوش خواهد شد، ز

روشن شد گروهی قائل به عادالت جمیاع    که یحال دراقوال آنان باشد،  تیحال قائل به حج نیع

 .  شود یپاسخ داده م ،زیاقوال صحابه ن تیاجماع بر حج یحال به ادعا نی. با ایستندصحابه ن

 استدالل به این اجماع از چند وجه فاسد است 

 دانناد  یصحابه حجت ما  نیمجتهدریقول صحابه، قول صحابه را تنها بر غ تیحج نقائال .1
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از آناان   گار ید یاز صحابه نسبت به مجتهاد  یقول مجتهد تیجماع بر عدم حجا یو ادعا

بار   لیا دل نیدر ا رایبر اجماعشان است )ز یاستدالل آنها عکس ادعا نیا که یحال است. در

  ؛واجب است( گریاز مجتهد د تیچون عثمان، تبع یمجتهد یصحاب

اسات   یاجماع ساکوت  اریآن اتفاق باشد. ز تیکه بر حج ستین یاجماع، اجماع نیا .2

اگار  یاساتدالل باه آن را نادارد و حتا تیکه در آن دوازده وجه وجود دارد و لاذا صالح

آن خالف است و  تیمحقق نشده، باز هم در حج یاجماع انیبود، اگرچه چن یاجماع نطق

   ؛میدان ینم تیحج زیرا ن یاجماع نیچن ۀما ادل

خطا  (عی)صورت عل نی، در امیا فرض کناستدالل ر نیت اصح یصورت جدل اگر به .9

او صورت  هیعل یاما چون انکار ؛ردیباهلل[ و سازاوار باوده، ماورد انکار قرار گ اذیکرده ]الع

 یاو مجتهد است و برا رایمرتکب نشده، ز ییخطا )ع(یکه عل شود ی، روشن ماست نگرفته

صاحابه منکار عمال و     کاه  نیهما  گرید  عبارت )به هستاو حق اجتهاد مستقل در حوادث 

، اسات  بوده اشکال یشرط در نظر آنان ب نیکه ماالفت با ا دهد ینشان م ،اند اجتهاد او نشده

و  هناد نشاان ند  واکنشی  یاست که ه دیداشت، از نظر عامه از صحابه بع یچون اگر اشکال

 ؛آن را رد نکنند(

 ،کند یزی که داللت مچی تی، به نهازیسالم باشد ن یواقعه از هرگونه معارض نیاگر ا .0

( 09و  02: 2220)سالطان،   صاحابه  ریقول سا تینه حج ،قول ابوبکر و عمر است تیحج

و باه دیگاران اجاازۀ     دانساته  ینما ]اگرچه از میان این دو نیز عمر قاول اباوبکر را حجات    

ماالفت با آن را داده، بلکه به این کار امر کرده است؛ مانند احکامی کاه در زماان خالفات    

 احکام زمان ابوبکر بر آن فتوا داد[؛ برخالفخود 

نه در مذهب، چنانکه  استیو س رهیحمل شود بر متابعت در س نجایبسا اقتدا در ا چه .1

 نیا بر ا (221: 0، ج 1020ی، آمد؛ 201: 1، ج 1012ی، المستصفی، غزال) برخی از اصولیین

 نظرند.

باه جهات    ،صحابه انکار نکرد از کی  یاگر ه: »دهد یپاسخ م نیاجماع چن نیاز ا یآمد

اجماع  رایز ،کردند نه بر مذهب استیو س رهیبود که آنها اقتدا را حمل بر متابعت در س نیا
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، 1019ی، غزالا ) «سات یاز صحابه حجت ن گرید نیبر مجتهد یمذهب صحاب نکهیاست بر ا

ماذهب   اگر مراد از شرط اقتادا، متابعات آن دو در  : »کند یاضافه م نیسسس چن (.190: 1ج 

 تیحجت است، قائل به وجوب تبع یمذهب صحاب نکهیکه قائل است به ا یباشد، پس کس

 میاسات، قائال باه تحار     یمذهب صاحاب  تیکه قائل به عدم حج ی، و کسباشد یصحابه م

اسات کاه صاحابه باا      نیمطلب ا نیا ۀصحابه است و الزم گرید نیاز جانب مجتهد تیتبع

 کردناد  یرا انکار م )ع(یعل دیپس با ،اقتدا واجب بوده اگر رایسکوتشان خطا کرده باشند، ز

 یزیا چ نیو چنا  کردناد  یعثمان و عبدالرحمن را انکاار ما   دیپس با ،و اگر اقتدا حرام بوده

  (.190: 1، ج 1019ی، غزال) «ممتنع است

 دیا با ل اا وااسات،  حاال صاحابه را کارده     تیا در سانش رعا یآمد رسد ینظر م البته به

اتفاق همه )چه کسانی کاه قائال    در مذهب است که به یاد از اقتدا، اقتدااگر مرکه  گفت یم

به حجیت مذهب صحابه هستند چه کسانی که نیستند( چنین اقتدایی بر مجتهدین صاحابه  

 نیایشا  ۀریسا  ایا اسات   استیو س رهیدر س یاگر مراد از اقتدا، اقتدا همچنینحرام است. 

 دهیا فا یشرط لغو و ب نی، اگر موافق بود که اماالف آن ایبود  )ص(رسول خدا ۀریموافق س

 نیو اگار مااالف باود کاه چنا      کارد  یم تیکفا )ص(رسول خدا ۀریبود و شرط اقتدا به س

 اند.   خطاکار بوده انیجر نیآن حرام بود، پس در هر صورت صحابه در ا رفتنیو پذ یشرط

عاالم از   دیجواز تقلعبدالرحمن اعتقاد به  دیشا: »دهد یپاسخ م نیچن لیدل نیبه ا یغزال

مقصااود   ،عبادالرحمن اعتقاد داشته اینداشته است و  یاعتقاد نیچن )ع(یعالم داشته و عل

در مجارد   یاست و حجتا  دیوجوب تقل "بکر و عمر یاب یمن بعد نیاقتدوا بالذ" تیاز روا

که  شود یم دهیفهم نیچن رایبا آن معارضه داشته، ز )ع(یو مذهب عل ستین )ع(یمذهب عل

 )ع(یو عدل را اراده کارده، اماا علا    رهیدر س تی(، تبعنیایآن دو )ش تیبدالرحمن از تبعع

 نی)از ساان عبادالرحمن چنا    (113: 2، ج 1020ی، آماد ) «اسات  دهیرا فهم دیوجوب تقل

 (.است برداشت کرده

 میاگار تسال  » :اناد  پاساخ داده  نیاستدالل چنا  نین از اصولیین عامه به اابرخی از معاصر

اجمااع فقا  بار جاواز فعال       نیا ، پاس ا میریشاده و آن را بساذ   نجاا یدر ا یتاجماع سکو
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در خالفت بر اقتدا به گذشتگان. اما  عتیب قیبر جواز تعل یعنی ،عبدالرحمن واقع شده است

 دیجهت ماالفت س بر آن واقع نشده، به یواجب باشد، قطعاً اجماع نیبه سابق یاقتدا نکهیا

منعقد شده اسات، بار صاحت شارط اقتادا باه        نجایدر اکه  یبا آن. پس اجماع )ع(یما عل

اجمااع، جاواز شارط     نیا اقتدا به آنان واجب است )موضاوع ا  نکهینه بر ا ،گذشتگان است

 نیا به گذشاتگان( و لاذا باا ا    یخالفت است نه وجوب اقتدا عتیبه گذشتگان در ب یاقتدا

: نکاه ی. اضافه بار ا ستین حیو صح ابدی یبکر و عمر تحقق نم یقول اب تی، قول به حجلیدل

از آنها حجات   کیاگر قول هر  که یحال قصه، جواز اختالف صحابه است، در نیدر خود ا

 (.12: 1021)جمعه،  «نبود زیآنها جا انیبود، اختالف م

 نقد و بررسی واقعه 

 ی؛ اگار اجمااع ساکوت   رساد  ینظر ما  به یضرور یحاتیتوض ،واقعه و استدالل به آن نیدر مورد ا

 نیا ا ۀ ماذکور، پس، از حادثا  ،شود یاجماع استفاده م نیاز ا نیایقول ش تیجحجت است و ح

 ۀریعمال باه سا    )ع(یعلا  رایا است، ز اشکال یب نیایش ۀریکه ماالفت با س شود یاستفاده هم م

صاحابه   یاجماع سکوت یعنی، نداز صحابه هم به او اعتراض نکرد کی  یو ه رفتیرا نسذ نیایش

را  )ع(یعمال علا   نیا یاست، چون احد اشکال یب نیایش ۀریس ماالفت با نکهیمحقق شده بر ا

از جاناب   ییابتادا  یباود کاه شارط    نیا حادثاه، رُخ داد، ا  نیا کاه در ا  یاتفاق تیمنکر نشد. نها

چاون   یتیآن هم ارائه نکرده بود، آنگااه شاصا   تیبر حج یلیدل  یعبدالرحمن مطرح شد که ه

کاه از اهال    یا هام صاحابه    ل صاحابه آن که بر اساس حجت بودن عم رفتیآن را نسذ )ع(یعل

، )ع(علای  ایاهل تسنن،  یطبق مبان رایاست، ز یشرط نیچن تیاست، نشان بر عدم حج )ع(تیب

بار اسااس    ایا  رفتیباود کاه آن را نساذ    دهیشن )ص(اکرم امبریرا از پ نیایحجت نبودن عمل ش

با قدح و طعان   یودو مورد هم، مسا نیا ریعمل کرده که نزد اهل تسنن حجت است و غ اسیق

قواعاد و   نیا ازیرا در نزد عاماه  . ستین رفتهیاست که نزد اهل تسنن پذ )ع(یچون عل یا صحابه

را هم نداشاته باشاد    )ع(یاز اعشار مناقب عل یعشر نکهی، ولو ایگرید یهر صحاب یبرا نیقوان

 حااکم ) ریا اث حجر و ابن طبق نقل حاکم و ابن یکه به نص نبو یدر مورد کس فضالً است، یجار

خادا باه    (03: 1، ج 1022، ریا اث ؛ ابان 99: 0، ج 1011حجر،  و ابن 191: 9، ج 1011نیشابوری، 
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 تاوان  ینما بادون تردیاد   اسات،   نیو اماام المتقا   نیدالمسلمیس )ع(علیکرده که  یرسولش وح

است که طبق نصاوص   یاو کس که یحال در باشد،حادثه خطا کرده  نی، در ا)ع(یکه عل رفتیپذ

در بااب قاول    حشیصاح  کتاب تفسایر  در یامت است، چنانکه باار نیا« یاقضا»امه ع ۀمعتبر

 حااکم ؛ 119: 1، ج 1011بان حنبال،    )احماد  گرانیو د او ننسها( هیآی متعال: )ما ننسخ من خدا

ماا   نی؛ بهتر)ع(یٌّاقضانا عل»اند که گفت:  از عمر نقل کرده زین و ...( 921: 9، ج 1011نیشابوری، 

 ینمت ا  نیّانت تب: »ندفرمود یدر مورد و )ص(و رسول خدا« است )ع(یعل یاوردر قضاوت و د

آنچه را بعاد از مان در آن اخاتالف     یکن یو روشن م انیامت من ب ی؛ تو برایبعد هیما اختلفوا ف

 و ساایر صاحابه  ( 09: 1، ج 1011و حلیه االولیاء،  122: 9، ج 1011نیشابوری،  حاکم) «کنند یم

از مشاکالت خاود باه او رجاوع      یاریدر بسا  عمر، عثمان، معاویه، عایشه و ...از جمله ابوبکر، 

کاه در   یحاال اگار قارار باشاد کسا      (.901 - 920: 2، ج 1312/ 1022ی، روزآبادیف) کردند یم

 یاختالفات و مرجاع علما   نیّاست و مب )ص(رسول خدا ۀو قضاوت سرآمد تمام صحاب یداور

باه آن وابساته    یکه سرنوشت امت اساالم  یمهم و اساس ۀحادث نی، در چندیآ یشمار م صحابه به

 ریاجتهاادات ساا   تیوضاع  -از اجتهااد اسات   یقضاوت، خود نوع که یدر حال -است خطا کند

 گاران یاقاوال د  یبارا  یتا یحج توان یچگونه خواهد بود؟! و چگونه م گریصحابه در فروعات د

 قائل شد؟!  

خاطر آن،  به شود یمهم است که حاضر م )ع(یعل یقدر برا شرط آن نیا رفتنی، نسذنکهیا

باه آن،   دنیرسا  یبارا  گاران یبگاذرد کاه د   یمنصب ریافسار شتر خالفت را رها کند و از خ

خدا بوده و در  یکار او تنها برا نیکه ا دهد یرا فدایش کنند، نشان م زیحاضر بودند همه چ

نت رساول  شارط عمال باه کتااب خادا و سا       نکاه یکار هرگز به خطا نرفته اسات و ا  نیا

 ۀریکه سا  دهد می، نشان ردیپذ یرا نم نیایش ۀریاما شرط عمل به س ،ردیپذ یرا م )ص(خدا

اسات، چاون امکاان نادارد      دهیا د یاز موارد ماالف کتاب و سنت م یاریرا در بس نیایش

اما خود را ملتزم به  ،بداند )ص(رسول خدا یرۀرا مطابق س نیایعمل ش )ع(یچون عل یکس

هم سرشناسان   سنت صحابه، آن تیبر عدم حج لهاد نیواقعه از بهتر نیا آن نکند. لذا خود

 صحابه. ریآنهاست تا چه رسد به سا
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اسات تاا    دیقول صحابه مف تیاستدالل به عدم حج یبرا شتریواقعه ب نیا نکهیخالصه ا

چارا   ،حجات اسات   نیایماصوصااً شا   ،قول صحابه. چون اگار قاول صاحابه    تیبر حج

بر جواز ماالفت باا   لیدل نیخود بهتر رفتنینسذ نی؟ و ارفتیرا نسذ نیایاقتدا به ش )ع(یعل

بان   یاسات کاه علا    یچاه اجمااع   نیا گفات، ا  دیا با زیا اجماع ن نیآنهاست. اما در مورد ا

خاود را باا آن    یو عمل یشرط، ماالفت قول نیا رفتنیدر آن نبود، بلکه با نسذ )ع(طالب یاب

حازم   ابن که یحال دارد؟ در یچه اعتبار ،ستین در آن )ع(یکه عل یاجماع نینشان داد و چن

، لعنات خادا بار هار     )ع(طالاب  یبان ابا   یمنه علا  ارجیکل  اجماع  یلعنه اهلل عل: »دیگو یم

 امبریا و پ (901: 3تاا، ج   حازم، بای   )ابان  «در آن نباااشد  )ع(طالاب  یبن ابا  یکه عل یاجماع

 تیا ، اِن رااسریعماربن  ای: »دیفرما یم ،به عمار که خود از بزرگان اصحاب است )ص(اکرم

 یساد  یفا  کیدلیفان ه لن  )ع(یفاسلک مع عل رهیغ اًیو سلک الناس واد اًیقد سلک واد اًیعل

سلوک کرد )و به  یواد کیدر  )ع(یعل یدی، اگر داسریعمار  ی؛ ایمن هد ارجکیو لن 

 )ع(یرفتناد(، پاس باا علا     یگار ید یساو  )به یگرید یمردم در واد ریرفت( و سا سو  کی

( داللت یا دهیفا ی)و راه مهمل و ب یگمراه  یاو تو را به ه رایز ،لوک کن )و همراه باش(س

ی متقا ؛ 110: 19، ج 1011ی، بغاداد  بیا خط)« کناد  یخاارج نما   یتیهدا  یو از ه کند ینم

 (.111: 0، ج 1013ی، هند

 شاورا و  نیا در ماورد ا  عاماه  دوّم ۀفا یکاه خل  یو ارعاب دیبا آن تهد نکهیا گرید ۀو نکت

کاه   یطاور  به ،بودنماالفت با حکم آن  یارایرا  یآن اعمال کرده بود، احد ۀجینت رفتنینسذ

موظف بود تا به حاال   یانصار دیبن ز حهیاند که به دستور عمر، ابوطل نقل کرده خیاکثر توار

دادناد   یشکل عمل کند: اگر چهار نفر نظر نه ایو ب ستهیو وضعیت شش نفر در شورا نگر

لف شدند، آن دو نفر را گردن بزن و اگر ساه نفار توافاق کردناد و ساه نفار       و دو نفر ماا

، گردن بزن و اگر سه روز ستین شانیا انیرا که عبدالرحمن در م یدند، سه نفرکرماالفت 

؛ 221: 0تا، ج  )طبری، بی را گردن بزن شانیا ۀتوافق حاصل نکردند: هم یگذشت و بر کس

حااال  (.01: 9، ج 1011سااعد،  ؛ اباان01: 9، ج 1022 ،ریاااث ؛ اباان12: 2، ج 1302یعقااوبی، 

و ماالفت آنهاا و عادم توافقشاان     رندیگ یقرار م یشرای  سات نیاهل شورا در چن که یوقت
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ساایر امات روشان      یو شرا فی، تکلخواهد بودبا از دست دادن جانشان  یمساو یزود به

 (.10: 2، ج 1302)یعقوبی،  است

حجت بوده و اجمااع بار    نیایبه ش یاگر اقتدا نکهآاقعه و نینکته در رابطه با ا نیآخر

شارط رفتاه و    نیا باار ا  ریکه ز کسی نیعنوان اول عثمان بهکه آن منعقد شده، چگونه است 

و اسات  بااز زده   از تعهاد باه آن سار    باوده، همااان   ازین دنشیبه خالفت رس یسبب اصل

باه   یرچه در قاول، اقتادا  اگ یو .کند یآن عمل م خالف  ،دنشیرس استیبالفاصله با به ر

در امور مربوط به خالفات و   یحت نیایش ۀریاما در عمل با س ،بود رفتهیرا پذ نیایش ۀریس

نماناد،   یروز بار تعهاد خاود بااق     کیا گذشاتن   ۀانداز به یماالفت کرد و حت زین استیس

 امبریا کاه پ  ییبر منبار آماد و همانجاا    عتیدر همان آغاز ب»: سدینو یم یعقوبیکه  یطور به

که نه ابوبکر و نه عمر بر آن ننشسته بودند و عمر از  ی، نشست، در حالنشست یم )ص(خدا

از  یباره باه ساان آمدناد و برخا     نی، پس مردم در انشست یم تر نییپله پا کیابوبکر هم 

دهاد کاه    لذا قراین نشان مای  .(10: 2ج ،1911 یعقوبی،) .«آمد دیگفتند: امروز شر پد شانیا

توس  عثمان بیشتر جنبۀ سیاسای داشاته تاا ماذهبی و باا پاذیرفتن آن،        پذیرفتن این شرط

باالترین مراتب هوی یعنی ریاست حاصل شده اسات و در نتیجاه فعال وی و باه تباع آن      

تواند دلیل و شاهدی بر یک اصل اصولی و دینی  پذیرش مردم در شرای  خوف، هرگز نمی

تواناد دلیال واضاح     از جاناب عمار، مای    قرار گیرد. مضافاً بر اینکه خود این دستور صادره

دیگری بر عدم حجیت اقوال صحابه باشد، چون بر اساس فرمان و فتوای وی، باید مشاهیر 

را تنهاا باه مجاازات عادم      )ع(اصحاب از جمله امام اهل تسنن، عثمان و امام شیعیان، علی

تااب و سانت   حصول نتیجه در شورا گردن زد! چنین فتوایی باا های  معیاار و میزانای از ک    

 پندارد. سازگار نبوده است و هی  مسلمانی آن را صواب نمی

 : عقل لبی دوم دلیل

ن باه حجیات قاول    عقلای قاائال   ۀادلکه  شود یجو در کتب اصولی عامه روشن مو با جست

 بر محور سه دلیل اصلی است. ،صحابه
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 عق ی و پاسخ آنها ۀگان سه ۀادل

 )ص(  رسول خدادلیل اول عق ی: قوی بود  احتمال سماع ا

 است: شدهاین دلیل در کلمات اصولیین به دو صورت مطرح 

 انیا ب گوناه  نیا صاحابه را ا  تیمعقول بر حج لی: برخی از اصولیین عامه دلصورت اول

و  )ص(امبریا آن از پ دنیجهت احتمال شان  به ،، حجت قرار داده شدهیقول صحاب»اند:  کرده

، پاس اگار   )ص(یبه برکت مصاحبت با نبا آنها )به قول حق(  یبه جهت فضل اصابت آرا

، سات ین ایا او در آن قول هست  یبرا یمستند ای، پس دیگو اسیماالف با ق یقول یصحاب

بدون  یدر شرع قول دیآ یوإل ا الزم م ،قولش نباشد یبرا یکه مستند ستین زیاما )دومی( جا

ن منافاات  حرام است و حال صحابه از جهات عادالت و فضال باا آ     نیگفته باشد و ا لیدل

 ستیاز نقل ن ریغ یگری، مستند داسیباشد، پس بعد از ق یقول او مستند یدارد، و اگر برا

 اسیخبر واحد بر ق میتقد ۀمنزل به یو نقل هم حجت متبع است، پس عمل به مذهب صحاب

 (.110: 2، ج 1020ی، لیزح) «است

 اناد:  اساخ داده برخی از اصولیین معاصر عامه به این دلیال چناین پ   :پاسخ صورت اول

باه اتفااق حجات     یمذهب تاابع  نکهی، با ادیآ یم زین یدر مورد تابع نهیاستدالل به ع نیهم»

 یحکما  رای، زستین حیداشته باشد، صح تیدر حج یریصحابه تأث یبرا نکهی، و اما استین

 (.111: 2، ج 1020ی، لیزح) «مگر حکم شرع ستین

نقل باشد،  یکه مستند صحاب ستیمسل م ن: »دهد یپاسخ م نیعقلی چن لیبه این دل یآمد

از علوم نافعه بوده  رای، زکرد یم تیو روا کرد یآن را ابراز م دیبا ،اگر مستند او نقل بود رایز

 یکه علم نافع یمن کتم علماً نافعاً الجمه اهلل بلجام من نار؛ کس"فرموده:  )ص(و رسول خدا

خاالف ظااهر حاال     یکاار  نیو چن "د زداز آتش خواه یخدا بر دهان او لجام ،را بسوشاند

و اجتهاد بوده است  یرا یقولش از رو نکهیمگر ا ماند ینم یباق یصحابه است، پس صورت

 یممکن اسات صاحاب   رایحجت ناواهد بود، ز گرید نیصورت قول او بر مجتهد نیو در ا

باشاد و   داشاته  ازیا امت گرانیاگرچه در صحبت، بر د ،تر باشد نییخودش پاریدر اجتهاد از غ
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کاه   یمن هو افقه منه؛ چه بسا حامل فقها  یفربّ حامل فقه ال"فرمود:  )ص(لذا رسول خدا

باا   یکه مذهب صاحاب  کند یاضافه م یو "است تر هیکه از او فق یبه کس کند یآن را حمل م

مانند نسبت صحابه است به  ی،تابع نیبه تابع ینسبت تابع رای، زشود ینقض م یمذهب تابع

: 2، ج 1020ی، آماد ) «سات یحجات ن  یتابع نیبر تابع یحال مذهب تابع نیبا ا ی، ولنیتابع

102.) 

 یاگار قاول صاحاب   : »)اسات  طرح کارده  یا شبهه نیالب چنقاستدالل را در  نیا یغزال

حجت اسات و بار اسااس     اسیق رایز ،است که قولش به صواب اصابت کرده اسیمطابق ق

از  ریآن غ یبرا یاست، محمل اسیاالف ق، میقول صحاب که یحجت عمل کرده اما( هنگام

 نیا ا: »دهاد  یپاساخ ما   نیشبهه چن نیآنگاه به ا (.120: 1019ی، غزال) «ماند یسماع خبر نم

، و تنها خبر، حجت اسات،  ستیقول صحابه حجت ن نکهیاست بر ا ی)استدالل( خود اقرار

اع صحابه در قبول خبار  . و مستند ما اجمدیا شما خبر را به مجرد توهم اثبات کرده نکهیإل ا ا

ناه خبار    اناد  کارده  یعمل ما  ،شده تشیبه روا حیکه تصر یواحد است که آنها فق  به خبر

در ساماع   یحی. پس قول صحابه، ناص صار  ستیشده ن که لفظ و موردش شناخته یموهوم

اسات، گفتاه    لیا دل کرده یکه گمان م یفیضع لیدل یبسا آن را از رو و بلکه چه ستیخبر ن

باه   یورد آن خطا کرده باشد و خطا هم بر صحابه جایز است و چه بسا صاحاب باشد و در م

، گفات  یما  یناص قااطع   ی)چون( اگر از رو کند یتمسک م یو ظاهر موهوم فیضع لیدل

را هم افازود   نیا یبه پاسخ غزال توان یم(. 120: 1019ی، غزال) «کرد یم حیحتماً به آن تصر

 رایا نشاود، ز  رفتهیاست که قول صحابه پذ نیااش  الزمه ،که اگر سنت صحابه حجت باشد

 اماب یکه به سماع آن از پ اند کرده یو با آن ماالفت نم رفتهیپذ یرا م یخود صحابه تنها قول

صورت جواز تالاف از آن، سانت صاحابه باوده      نیا ریاما در غ ،شده باشد حی)ص( تصرر

باه نقال خبار     حیتصار  که یدر حال یاز قول صحاب تیاما وجوب تبع»افزاید:  است. وی می

 تیا ماذکور بار حج   ۀادل عیجم یندارد و چگونه واجب باشد وقت یوجه  ینکرده است، ه

 یو اجماع و خبر واحد را با طرق قطعا  اسیما ق که یدر حال ،، خبر واحد استیقول صحاب

حجت قارار   )ص(را مانند قول رساول خادا ی، نه با خبر واحد، و قول صحابمیا ثابت کرده
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مانناد   یقطعا  یلا یمگر باا دل  شود یپس ثابت نم ،از اصول و احکام است یبات اصلدادن، اث

 (.120: 1019ی، غزال) «سایر اصول

 کند:   یاد آوری نکات ذیل کفایت می ،در پاسخ به این استدالل

و اجتهااد   یمقصود از قول صحابه در علام اصاول، را  در مقدمه اشاره شد، طور که  همان .1

وی نیسات تاا    ۀمعنای لغاوی آن یعنای گفتا    ،و مقصود از آن بودهنصی نکه مطابق با  استوی 

   ؛از این جهت دچار مغالطه شده استمزبور شود، لذا استدالل بشامل مرویات وی نیز 

حال صحابه از جهت عدالت و فضل منافات دارد با اینکه »است: اینکه مستدل گفته  .2

اساتقرای سانت و تااریخ،    م اسات و باا   این اول کاال « در شرع قولی بدون دلیل گفته باشد

 ؛شود یخالف آن ثابت م

بعد از قیااس غیار از    ،اگر قول صحابه ماالف قیاس باشد»است: اینکه مستدل گفته  .9

که  در حالی ،یکی از نظریات در این باب است« باشد ینقل، مستند دیگری برای قول وی نم

 ه در اجتهاداتشان اعم از قیاس استکه مستند اقوال صحاب آن بودهقول صحیح در این باب 

 (؛ 902: 1021)الجار، 

 .استاین استدالل مبتنی بر پذیرش حجیت قیاس است که خود، اول کالم  .0

و احوال صحابه  رهیکه س یجانب سماع غلبه دارد و کس یدر قول صحاب :صورت دوم

باه جهات تارس از     و شمردند یم میرا عظ )ص(امبریاز پ تیکه آنها روا داند یم ،را بشناسد

و در هار حاال،    کردناد  یبه سماع نما  حیاما تصر ،گفتند یرا م یزیچ یو نقصان، گاه ادهیز

 : ستیخارج ن ریاقوال صحابه از احتماالت ز

 است؛  دهیشن )ص(امبریآن را از پ نکهیا .1

 است؛  دهینقل کرده شن )ص(امبریکه از پ یآن را از کس نکهیا .2

 مانده است؛  دهیاما فهم آن بر ما پوش ،دهیاز کتاب خدا شن یا هیآن را از آ نکهیا .9

نقال نشاده    یمفتا  کیا ما جز قول  یاما برا ،اند صحابه بر آن قول اتفاق داشته نکهیا .0

 است؛ 
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 یاۀ قاراین حال  ایاو به جهت کمال درکش نسبت به زبان و داللت الفاظ  یفتوا نکهیا .1

 دهیا فهم )ص(رسول خادا  ۀو مشاهد تیبا رؤ امور را نیمقارن با خطاب است که مجموع ا

 است؛ 

ولی در فهماش خطاا    ،وارد نشده )ص(باشد آنچه را که از رسول خدا دهیفهم نکهیا .0

 کرده است. 

 کیاحتمال،  نیو ا ستیاحتمال حجت ن نیو ششم هستندپنج احتمال ناست، حجت 

 ول او صاواب اسات  کاه قا   شاود  یم دایاحتمال در مقابل پنج احتمال است، لذا ظن غالب پ

 (.121: 2، ج 1021 ؛ سرخسی،123و  121: 0، ج 1319قیم،  )ابن

که پنج احتمال ناست تمامش حجات باشاد، بلکاه     ستیم نمسل : »پاسخ صورت دوم

بوده و نیاز به استدالل دارد. اما دو احتمال اول و  ی، داخل در قول صحابریچهار احتمال اخ

 یزیا تعهد بر صحابه است کاه چ  نیا نکهیا ید، براکه آن دو حجت باشن ستیم ندوم، مسل 

ماردم نسابت باه     نیآنها نگهدارتر یکتمان نکنند، و وقت اند هدیشن )ص(را که از رسول خدا

آن  نکاه یمانع شده از ا زیهم بوده، پس چه چ ابه معن تیامکان نقل روا نکهیبا ا ،سنت بودند

در برابار   شد یم ینسبت حائل نیا هنکیمضاف است بر ا نیبدهند، ا )ص(امبریرا نسبت به پ

گفتاار   نکاه یبه جهات ا  –مجتهد ریغ ایمجتهد باشد  -گرید یبا صحاب یماالفت هر صحاب

او حق  ریو جز به خودش نسبت ندهد، پس غ دیرا بگو یبوده است اما اگر قول )ص(امبریپ

 (.00و  09: 2220/1021)سلطان،  «ماالفت خواهد داشت

موجاب قادح    ،باشد حیشش احتمال، دو احتمال اول اگر صح نیا انیاز م نکهیتوضیح ا

پاس باه برهاان     .اسات  انیا ماالف فارض آقا  نیو ا شود یصحابه و عدم عدالت صحابه م

 یزیا چ شاان یو احتمال سوم، چهارم و پنجم هام محتوا  هستندخلف دو احتمال اول باطل 

را بار قاول   قاول صاحابه    تاوان  یبه مطلوب است و نما  ۀو مصادر ستین یجز قول صحاب

 معارض یاحتمال خطا و اشتباه صحابه ب یعنیصحابه حجت قرار داد. لذا تنها احتمال ششم 

دو احتماال اول   نکهیقول صحابه است. اما علت ا تیبطالن حج ،آن ۀجیکه نت ماند یم یباق

، حتمااً ساماع از رساول    یاسات کاه اگار قاول صاحاب      نیا ا ،شود یموجب قدح صحابه م
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از صحابه حق ماالفات   کی  ی، آنگاه هاند گفته ینم یزیه از خود چبوده و صحاب )ص(خدا

باوده و   )ص(حتماً اخاذ از رساول خادا    یقول صحاب رایز ،را نداشته گرید یبا قول صحاب

 گریکاد یماالفت اصحاب باا   که یاست، در حال )ص(ماالفت با رسول خدا ،ماالفت با او

 و مسل م است.  یاتفاق

 ثیا صحابه را باا احاد  یآرا و آثار و اجتهادات شاص میتوان ینم ما»در ادامه باید افزود: 

و اختالفاات   شاود  یم عیضا یل ا معالم نبوا، ومیو آنها را حمل بر سماع کن میخل  کن ینبو

که هرگز عادم جعال    شود یای م امر موجب مفسده نیو ا شود یملحق م ثیصحابه به احاد

آنها )که توس  علما  ریصحابه بر غ یرا میدو تق کند ینم یبا آن برابر ،قول صحابه تیحج

ادب نسابت   تیا بلکه به جهت رعا ،استین یآرا الزاما نیب حی( هنگام ترجردیگ یصورت م

 (.01و  00: 2220/1021)سلطان،  «به صحابه است

منساوب باه رساول     یقول صحاب ایپاسخ داد که  چنین لیدل نیبه ا توان یم یطور کل به

 ،اناد  حق ماالفت با آن را نداشاته  گرید ۀصحاب یر هست حت، اگستین ایهست  )ص(خدا

منساوب باه رساول     یقول صاحاب  ایاست  ینیقی گریکدیتحقق ماالفت آنها با  که یدر حال

 –ماالفات باا آن را دارد   )بلکاه وظیفاه(   حق یصورت، هر کس نیکه در ا ستین )ص(خدا

ز خطا و اشتباه مصاون  معصوم نبوده و قول او ا یچون صحاب –یصحابریغ ایباشد  یصحاب

 . ستین

 دوم عق ی: فضل و برتری صحابه در فهم شریعت نسبت به دیگرا    لیدل

و اجتهاد  یرا یاگر اقوال صحابه از رو»که از این قرار است:  بوده میق این دلیل، دیدگاه ابن

و  تار  قیعم یو علم تر کیو قلوب ن اند دهیفهم یخود بوده است، آنها دالالت الفاظ را بهتر م

 یمضاف است بر روشن نیاند و ا خود داشته نیاز متأخر یشتریکمتر داشته و دقت ب یتکلف

مرکاوز   حیصاح  یآنها و معاان  عتیطب تیذهن و فصاحت زبان و حسن قصد آنها، پس عرب

 اند:   دو امر نداشته نیجز ا یتیدر عقول آنها بوده و آنها مشغول

  ؛کذا ()صکذا و قال رسول اهلل یقال اهلل تعال .1
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پاس   ،متفارق اسات   شانیروهاین، ناو چنان است. امّا متأخر نیآن سانان چن یمعنا .2

از ذهن آنها را اشغال کرده و تعلم اصاول، قواعاد، علام     یا و قواعد آن شعبه تیتعلم، عرب

و  نااز ذهن آنها را گرفته و فکار آنهاا در کاالم مصانف     یا شعبه کی، رجال و ... هر ثیحد

آنهاا   ریدر غ ری، قلوب و اذهانشان از سرسند یم یبه نصوص نبو یلذا وقت، است وخشانیش

و لاذا   کنناد  یآن را به حسب همان قوا درک ما  ی)آن شعب( عاجز است و نصوص و معان

: 0، ج 1319قایم،   )ابان  «به وصول به قول حق هستند تر کیو نزد یصحابه نسبت به ما اول

که بعد از صحابه هستند، مانند حال  ینسبت کسان»برخی از اصولیین:  ریبه تعب (.192و  123

دیدگاهی نزدیک به دیادگاه   زین یسرخس (.11: 1021)جمعه،  «عوام است نسبت به مجتهد

تأویل صحابه نسبت به نص بر تأویل غیر آنها مقادم اسات و   »قیم دارد. وی قائل است:  ابن

: 2، ج 1021)سرخسای،   «باشاد  ی، دورتر از احتماال خطاا ما   گرانیصحابه نسبت به د یرا

123.) 

 ایا صواب باشاد،   شهیقول آنها هم شود یتمام این مطالب باعث نم» پاسخ به این دلیل:

مطلاب   نیا کناد و ا  یبرابر )ص(بوده و با سنت رسول خدا یا قول آنها حجت ملزمه نکهیا

 (.00: 2220/1021)سلطان،  «یعقل لینه با دل ،شود یثابت م یشرع یقطع ۀصرفاً با ادل

و بیشتر با  استقیم در مقام توجیه خطاها و اشتباهات صحابه  سانان ابن رسد ینظر م هب

در پاساخ   میآن مقام تناسب داشته باشد تا مقام بحث از حجیت اقوال صحابه. مرحوم حکا 

کاه   ی دارددست دارد، بیان نیاز ا یصحابه سانان تیاثبات سنت بودن حج یکه برا یشاطب

، قصاد اثباات عصامت    یبه مذهب صاحاب  نیقائل: »دیفرما یشان ممناسب این مقام است. ای

کارده و   نیچن ی، چنانکه شاطبکردند یوإل ا مذهب آنها را سنت اعتبار م ،آنها را ندارند یبرا

جز حمل تصرفات صاحابه بار    یزی، بلکه قصد آنها چشود یتوهم م نیمصادر چن یاز برخ

باا   حی، صحابه اقدام بر ماالفت صرندیبگو خواستند یآنها م یعنینبوده است.  ییکویوجه ن

 رینداشته باشد، نااگز  یکند که وجه روشن یاز آنها کار یکی، پس اگر کنند یحکم شارع نم

 نیا گفت کاه ا  دیبا ،نباشد اسیباشد، حال اگر آن عمل موافق ق یآن عمل مستند یبرا دیبا

اضاافه   شاان یا (.002ناا:   ، بای میحکا ) «میاطالعا  یاست که ما از آن ب یعمل به جهت خبر
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 یبارا  یشارع  یکاو یوجاوه ن  یجو بارا و له مورد بحث در حدود جستئلکن مس: »کند یم

کاالم   نیا ، بلکاه بعاد از ا  باشاد  ی، و موضع حاجت ما نما ستیاز صحابه ن یتصرفات بعض

هنگاام   نینه که در ا ای باشد ینازد ما حجت م یخبر مجهول نیمثل چن ایآ مینیبب میخواه یم

 (.002نا:  ، بیمیحک) «رسد ینظر م به حیصح ،نقض آن گفته است در یآنچه غزال

پس چگونه  ،نکته توجه داد که اگر استدالل او تمام است نیبه ا دیبا میق در پاسخ به ابن

جاسات کاه در هماان عصار    نیو مشاکل ا دارداقوال صحاابه وجود  انیاختالفات م نهمهیا

اندازه باه عصار    کیصحابۀ ماتلف، به  که یالدر ح اند، وجود داشته یصحابه، اقوال ماتلف

همزماان در   یعلماا  انیا در م یاست اختالفاات فتااو   نیاند، همچن بوده کینزد )ص(امبریپ

از  یکا یل اا  اماالک صاحت فتاوا باشاد. و     تواناد  ینما  ی، پس قرب و بعد زمانیعصور بعد

 ویژه بهسان  نی. ابود یم گریکدیقدمت آنها نسبت به  دیفتاوی با حیمالکات صحت و ترج

چاون   یاهل تسنن از افراد تیمثال در موضوع نقل روا رایب ،ندارد یعامه سازگار یبا مبان

را نقال   یادیا ز اریبسا  ثیا احاد )ص(با وجود مصاحبت کوتاهش با رسول خادا  رهیابوهر

اند،  در خدمت حضرت بوده یهای متماد از صحابه که سال یاز بزرگان که یدر حال ،کنند یم

در صاحاح و   رهیمنقول از اباوهر  ثیاحاد که ییاند. تا جا را نقل کرده یکمتر اریبس ثیاحاد

 جاۀ یخدالماومنین   اماز  ایا است.  ۀ عامهاربع یمنقول از خلفا ثیاز احاد شیب ،عامه دیمسان

باا حضارت    یکه مدت کمتر شهیاز عا که یدر حال ،اند نقل کرده یکم اریبس ثیاحاد یکبر

و  زانیا م هام عاماه   یاند، پس باا مباان   را نقل کرده یشتریب رایبس ثیداشته، احاد تمصاحب

از صاحابه هام    انیندارد. در مورد مفتتأثیری افراد  تیدر درجۀ علم و درا ،مقدار مصاحبت

ماالک   میقا  هم که از نظر ابن )ص(منوال است. لذا قرب زمان به رسول خدا نیقصه بر هم

ماالک قارب    رایا ز ،باشد یمئن و خوبمط زانیم تواند ی، نماست قلمداد شده یصحت فتاو

را( قائال   ی)مالکا  نیاهل تسانن چنا   که یدر حال ،است )ص(قرب به رسول خدا زین یزمان

 )ع(تیا اهل ب یل ا الزم بود فتاواو ،باشدموجب قرب فتوا به صحت  ،شتریکه قرب ب ستندین

(، اتیا الب یف بما یادر اتیاند )که اهل الب بوده )ص(مردم به رساول خدا نیتر کیرا که نزد

 یرا مالکا  )ص(با رساول خادا   تیمع یها سال زانیم دیبا ای داشتند یمقدم م یفتاو ریبر سا
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ملتازم   زیا خود صحابه ن یحت که ی، در حالدادند یقرار م گریکدیاقوال صحابه بر  حیدر ترج

بن ثابات  دیچون ز یفرد جوان ،قرآن یآور جمع یو مثالً دستگاه خالفت برا اند نشده نیبه ا

 . شته استمقدم دا )ع(یکعب، بلکه بر عل مسعود و ابی ابن چون ابن یا را بر افراد باسابقه

در ماورد صاحابه چقادر باا منازعاات،       میقا  ابان  ییگاو  یکل ا  دید دیکه بانیمضاف بر ا

 یکاه از برخا   یو گناهاان  یو ارتداد برخا  گریکدیمشاجرات، اختالفات و محاربات آنها با 

ایان ادعاا    رسد یمنظر  بهدارد و  یسازگاراست، نقل شده  خیو تار اتیدر قرآن و روا گرید

، از باب تسامح و تغافل اسات؛  ذکر کرده میق بوده که ابن یتنها مشغلۀ آنها همان دو امرکه 

مشغله و اهتمام بسیاری از آنها تجارت  ۀعمدکه  دنده یکه تاریخ و روایات نشان م در حالی

ری در کتب حدیثی فریقین وجود دارد مبنای بار اینکاه    شواهد بسیا یا فتوحات بوده است.

حتی برخی مشاهیر اصحاب، در موارد متعددی از معانی قرآن و احکاام منصاوص قارآن و    

؛ مواردی چون جهل به حکم تیمم یا حکم به رجم مجنوناه یاا   اند بودهاطالع  سنت نبوی بی

(. در این 111 - 110: 1913ۀ نماز عید و جهل به حکم استیذان و ... )نجمی، سورجهل به 

که وی را به خاطر نقل فراوان احادیث  کند، هنگامی باب توجه به سان ابوهریره کفایت می

نبوی با وجود مصاحبت کوتاهش با آن حضرت تکذیب کردند. ابوهریره در پاسخ به اینکه 

یث انادازۀ وی حاد   ، به)ص(چگونه مهاجران و انصار با وجود مصاحبت درازمدت با پیامبر

ی فا السافق   شاغلهم کان ی نیالمهاجران اخواننا من : »دهد یمجواب  گونه نیا، کنند ینمنقل 

 نامهااجر ی اماوالهم؛ بارادران ماا از    فا العمل  شغلهماالسواق و ان اخواننا من االنصار کان ی

وکار با اموالشان بودند و در  مشغول تجارت در بازارها و برادران ما از انصار، مشغول کسب

 (.111)بااری، باب حفظ العلم، حدیث « دمیشن یم ثیحد )ص(ل من از رسول خداآن حا

ساورۀ جمعاه    11آیاۀ  متعال در  یاست به کالم خدا یکافبرای درک بهتر این موضوع 

و مقدار توجه آنها و  )ص(از صحابه به هنگام خطبۀ رسول خدا یاریتا حال بس رجوع شود

و سابقت در   یبرخ یزراندوز خیو به تار ودش روشن ینبو ثیآنها در استماع احاد تیاهم

رجوع کرد، تا سانان ماا   اند، آن را بر امت داشته میب )ص(که رسول خدا ی دیگربرخ یایدن

 داشته باشد تا به احساس.  یشتریب شیدر مقام استدالل، به منطق گرا
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 .استآور  دلیل سوم عق ی: اجتهاد بر اساس ظن است و تبعیت ا  صحابه نیز ظن

دی این دیدگاه را چنین بیان کرده و سسس خود به آن پاسخ داده است: اجتهاد مفید ظان  آم

است و مجتهد با اجتهادش بر بیش از ظن قادر ناواهد بود و تبعیت از مجتهد صاحابه نیاز   

 شود. هم در شرعیات عمل می ،مفید ظن است و به ظن

 دیا شاود، تقل منجر  یحکمکند و اجتهادش به  یاگر مجتهد اجتهاد :پاسخ به این دلیل

 دیتقل نیز باشد. ایبدون اجتهاد جا دی، پس اگر بر او تقلستیز نیآن بر او اجماعاً جا ریاز غ

از مبدل است و اصل عدم جواز عدول باه بادل باا     ریبدل از اجتهاد او خواهد بود و بدل غ

 (.110: 2، ج 1020ی، لیالزح) مبدل است لیامکان تحص

بر اساس هر ظنی اجتهاد  توان یو نم نیستد: مطلق ظنون، حجت بر این پاسخ باید افزو

بلکه تنها ظنون معتبر شرعی حجت بوده و امکاان صادور حکام، تنهاا بار       ،کرد و فتوا داد

 .استاساس این نوع از ظنون 

  گیری نتیجه

هی  اجماعی بر عدالت جمیاع صاحابه و   که  شود یم، نتیجه گرفته با توجه به آنچه گذشت

عامه را نسبت باه   یات علماینظر توان یم کهی طور به ؛ال آنها منعقد نشده استحجیت اقو

 دارد:   یناقسام قائال نیاز ا کیکرد که هر  میدو موضوع بر سه قسم تقس نیا

و  میقا  چون ابن یاقوال آنان. افراد تیصحابه و اعتقاد به حج عیاعتقاد به عدالت جم .1

   ؛باورند نیبر ا یشاطب

چاون   یاقاوال آناان. افاراد    تیا صحابه و عدم اعتقاد به حج عیعدالت جم اعتقاد به .2

 اند؛ بوده باور نیبر ا یو سبک یغزال

چون  یاقوال آنان. افراد تیصحابه و عدم اعتقاد به حج عیعدم اعتقاد به عدالت جم .9

 .اند بوده باور نیبر ا یو آمد یشوکان

یانی که باشد، ادعایی بدون پشاتوانه  بنابراین دلیل اجماع بر حجیت قول صحابه به هر ب

 و برخالف واقع است.
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، الزمۀ باطلی خواهد دیآ یمو دلیل عقلی بر حجیت اقوال صحابه نیز با بیانی که در ذیل 

داشت و مردود بوده و در نهایت برای حمل کردن برخی قبایح افعاال صاحابه بار محامال     

 توجیه مفید است، نه بیش از آن.

. اگر بر اساس نقل بوده که تاصصااً از  اند نبودهاند یا  اساس نقل بوده اقوال صحابه یا بر

یستند، ضمن اینکه اگر بر اساس نقال  نبحث ما خارج هستند و داخل در اجتهادات صحابه 

دلیل آن را بر اساس نقل فرض کارد.   بی توان ینم، وال ا دندکر یمنبود، باید مستند آن را نقل 

، مفتای صاحابی   شاود  ینمز آنجا که مصاحبت موجب عصمت وقتی بر اساس اجتهاد شد، ا

شاید در اجتهاد خود خطا کند و این ربطی به فضل مصااحبت ناواهاد داشات، از طارف     

. بنابراین قرب زمانی به پیاامبر،  رساند یمبسا حامل فقهی که فقه را به افقه از خود  دیگر چه

، وال ا باید ایان موضاوع باه    دشو ینمموجب قرب در فهم احکام و قدرت بیشتر در استنباط 

و حال اینکه چه بسایار افارادی کاه اماروز،      کرد یمطبقات بعدی الی یومنا هذا نیز سرایت 

. عالوه بر اینکه آنچه موجب فهم بیشتر شاریعت  دکنن یمبهتر از گذشتگان شریعت را درک 

یات  و تفکر در کلمات نورانی حضارت رساالت و اهال ب    ماانست، قرب معنوی و دشو یم

عدۀ زیادی از صحابه فاقد آن بودناد   دهد یماست که تاریخ و احادیث نشان  )ع(معصومین

 .اند بودهو در زمان نبی، مشغول تجارت و بعد از نبی، مشغول فتوحات 

آور باشد، اما مطلق ظنون حجات نیسات و تنهاا ظناونی حجات       شاید قول صحابه ظن

کاه چناین دلیال شارعی      باشاد، در حاالی  است که دلیل شرعی بر اعتبار آنها وجود داشاته  

معتبری، در مورد حجیت اقوال صحابه وجود ندارد و بنا بر اصول اولیاه جاایز نیسات کاه     

مجتهد با امکان اجتهاد، دست از اجتهاد خود بکشد و به تقلید از قاول غیرمعصاوم عادول    

 کند.   

ل است و توان اثبات بنابراین ادلۀ لبی قائالن به حجیت اقوال صحابه، غیرکافی بلکه باط

توان بر اساس این ادله، حجیات ماذاهب فقهای و اجتهاادات      مدعای آنان را ندارد، لذا نمی

 صحابه را ثابت کرد و آنها را مستند فتوا قرار داد.
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 ، قم: منشورات کتابفروشی ارومیه.یطبر خیتارتا(.  طبری، محمدبن جریر )بی .21

، چ اول، ااصهول  علهم  یفه  یالمستصهف ق(.  1019غزالی، ابوحاماد محمادبن محماد )    .20

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

، چ السته الصحاا من الخمسه فضائل(. 1312/ 1022سینی )فیروزآبادی، سید مرتضی ح .21

 چهارم، بیروت: ماسسه االعلمی للمطبوعات.
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، چ اول، اافعهال  و ااقهوال  سهنن  یف العمّال کنزق(.  1013بن حسام ) متقی هندی، علی .21

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 ق اسالمی.، چ اول، قم: مرکز حقایصحابه قتیحق(. 1913میالنی، سید علی حسینی ) .23

 ، چ چهارم، قم: بوستان کتاب.نیحیصح در یریس(. 1913نجمی، محمد صادق ) .92

 نا. ، بیروت: بییعقوبیال خیتار(. 1302یعقوبی، احمدبن محمدبن واضح ) .91

 آیتای،  محمدابراهیم: ترجمه یعقوبی، تاریخ(. 1911) واضح محمدبن احمدبن یعقوبی، .92

 .فرهنی و علمی انتشارات: تهران
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