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  چکیده 

مورد استناد طرفداران حجیت اجتهادات صحابه، سنت است. پژوهش   ۀترین ادل از مهم
در پی تبیین میزان اعتبار و ارزش این دلیل، در اثبات حجیت مذکور است.   حاضر
اصحابی "د مثبتین حجیت اقوال صحابه، سه حدیث ترین روایات مورد استنا مهم

است. بررسی سندی و متنی  "اقتدا به شیخین"و  "راشدین   سنت خلفاء"، "کالنجوم
دهد با وجود اینکه از دو حدیث دیگر مشهورتر بوده، در غایت  حدیث نخست نشان می

، کذب و ف، باطلتسنن بر ضع زیادی از محدثان اهل ۀطوری که عدباشد؛ به ضعف می
 "رب مشهور ال اصل له"اند،؛ لذا این حدیث مصداق بارز  جعلی بودن آن تصریح نموده

باشد. دو حدیث دیگر نیز وضعیتی بهتر از حدیث نخست ندارند. وقتی عدم امکان  می
تشان بر مدعا به صورت مباشر بود، روشن شد، به لاثبات مدعا توسط احادیثی که دال

گردد و نهایتاً  ت مدعا توسط احادیث غیرمباشر اثبات میطریق اولی عدم امکان اثبا
  سازد. دست مدعی را در اثبات مدعا از دلیل سنت خالی می

  
  اجتهادات صحابه، دلیل سنت، حجیت.: ها کلید واژه
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  مقدمه
نظر داشته و به اصولیون اهل تسنن در حجیت و عدم حجیت اجتهادات صحابه اختالف

شوند. هریک از این دو گروه برای اثبات مدعای خویش به  یدو گروه مقابل هم تقسیم م
مثبتین حجیت قول صحابه، سنت و  ۀترین ادل اند؛ یکی از مهم ای متمسک شده ادله

استناد به برخي از احادیث نبوي است. اگر چه این ایراد اساسي بر استدالل به روایات بر 
یث دور بوده و باطل است، زیرا عدالت جمیع صحابه وارد است که استدالل به این احاد

خواهند عدالت جمیع صحابه را ثابت کنند که راویان آن صحابه هستند، در  با روایاتي مي
ها را شود که ابتدا اصل عدالت جمیع آن روایات صحابه وقتي پذیرفته مي  که حالي

براي دهد،  آید و این خود نشان مي پذیرفته باشیم و لذا توقف شيء بر خودش الزم مي
مگر   توان به سنتي تمسک جست که از طریق صحابه رسیده، اثبات عدالت صحابه نمي

اینکه سنت از طریق اصحابي نقل شده باشد که میان تمام مسلمین اعم از شیعه و سني 
ها ثابت شود و از اتفاق بر عدالتشان باشد و یا اینکه از دلیلي غیر از روایات، عدالت آن

مکان اثبات چنین مدعایي نیست، اجماعي هم بر این مطلب نبوده، آنجا که از قرآن، ا
علیه ماند، جز راه نخست؛ یعني استفاده از روایات راویان متفقٌ بنابراین راهي باقي نمي

ن این راویان مي (ص)بیت پیامبر که در میان صحابه، اهل ها باشند، لذا آن قدر متیقّ
که در کلمات  حالی  ین مسیر قرار گیرند. درتوانند میزان و معیار در ا هستند که مي

ها داللت کند، بیت(ع) احادیثی که برحجیت اقوال صحابه و یا عدالت جمیع آن اهل
کار علمی  ۀشود، بلکه مطالبی خالف آن نیز موجود است. در هر صورت الزم یافت نمی

عا شده و احتمال گویی اکتفا نگردد، بلکه هر آنچه به عنوان دلیل اد این است که به کلی
  داده شده را طرح کرده و مورد بررسی قرار داد.

 ۀاند؛ یکي ادل احادیث مورد ادعای مثبتین حجیت قول صحابه قابل انقسام به دو گروه
غیرمباشر (که داللتش به  ۀمباشر (که داللتش به صورت مستقیم است) و دیگري ادل

]. از آنجا که 30، ص46حابه است) [اثبات فضائل برای ص ۀمستقیم و به واسط صورت غیر
اول،  ۀمباشر است، بررسی احادیث دست داللت احادیث مباشر بر مدعا، اقوا از احادیث غیر

  گرداند. نیاز می دوم، پژوهش را بی ۀاز بررسی احادیث دست
  

  پیشینه
این های مشابه موضوع، با بررسی به عمل آمده و جستجو در مقاالت پژوهشی با کلیدواژه
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های یجه حاصل شد که اگرچه پیرامون موضوع صحابه از جمله عدالت صحابه، پژوهشنت
 ۀسنت بر اجتهادات صحابه، مقال ۀمتعددی صورت گرفته، اما تا کنون در خصوص ادل

تحریر در نیامده؛ تنها در مورد مشهورترین حدیث این باب برخی از  ۀمستقلی به رشت
با "خود را  ۀجاللی که مقال اند؛ مانند عباس  ریر درآوردهتح ۀای را به رشت ویژه ۀمحققین، مقال

، به این موضوع اختصاص داده و در این مقاله "عنوان نقدی بر حدیث اصحابی کالنجوم
این حدیث یادآور شده و  ۀتسنن را دربار های رجال نامی و علمای معروف اهل نخست دیدگاه

ورد ارزیابی قرار داده و در پایان، مروری گذرا را مسپس به نقد آن پرداخته و آنگاه راویان آن
]. البته 153، ص37ای که مشمول حدیث مزبور هستند، نموده است [ بر شرح حال صحابه

اند که برخی از اساتید حوزه در خصوص روایات مورد بحث، کتب ارزشمندی را تألیف نموده
  ا بهره جسته شده است.هها ارجاع داده شده و از آندر ضمن مباحث این تحقیق به آن

  
  احادیث مباشر

زیرا  ؛باشد مباشر حائز اهمیت بیشتر می  از میان احادیث مورد استدالل، مسلماً احادیث
 ،ها بیش از داللت گروه دوم استبه تبعیت شده است و داللت آن ،مستقیم ها امرِدر آن

برخی اصولیین عامه از  کهییلذا نیاز به بررسی بیشتری نسبت به گروه اخیر دارند. تا جا
اند سنت بر حجیت قول صحابه تنها به ذکرگروه اول از احادیث اکتفا کرده ۀمیان ادل

حدیث  .1د: نباش این گروه احادیث شامل سه حدیث اصلی می .]320،ص2ج ، 28[
اگر ». اقتدا به شیخین«حدیث  .3» سنت خلفاء راشدین«حدیث  .2» اصحابی کالنجوم«

شامل تمام صحابه » اصحابی کالنجوم«دیث گروه اول، تنها حدیث اول چه از میان سه ح
باشد و دو حدیث دیگر اخص از  تر می شود که این حدیث از دو حدیث دیگر ضعیف می

باشد و همچنین مضمون هریک از  راشدین یا شیخین می  مدعا بوده و تنها شامل خلفاء
ه حتی بسیاری از اصولیین عامه این سه حدیث با دو حدیث دیگر تناقض دارد و اگر چ

ها را برای اثبات مدعا آن ،]42- 20ص ،46 ؛ 857 و 856ص ،2 ج ،42 ؛ 69- 66ص ،38[
برای اثبات باب سنت  ۀاهمّ ادلکه این سه حدیث ز جهت ایناند، اما ا مردود اعالم کرده

  آید. ها به عمل میباشند، بررسی مفصلی از آن حجیت سنت صحابه می
  

  »النجوم«دیث حدیث اول: ح
است که  »اصحابی کالنجوم«ترین و مشهورترین احادیث در این باب، حدیث  مهم
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، ص 2، ج13[ اصحابی کالنّجوم بایّهم اقتدیتم اهتدیتممتن معروف آن چنین است: 
 ،به هر کدام اقتدا کنید ،سان ستارگان هستنداصحاب من به؛ ]141، ص 2، ج42؛  190

  هدایت خواهید یافت.
گوید: قول  کند، مي که استدالل به این حدیث مينسفي در حالي تدالل:وجه اس

، با اینکه "(ص)اکرم  با نبي"ها به جهت صحبتشان صحابه حجت گشته برای تکریم آن
خاطر کرامت امت اگر که اجماع امت حجت گشته بهرود، چنان احتمال غلط در آن مي

  ].176، ص2، ج68رود [ چه احتمال خطا در آن مي
 راویان اسناد و . بررسی1گیرد:  این حدیث از دو جهت اساسی مورد بررسی قرار می

   حدیث. متن نقد و مفهوم . بررسی2آن؛  مورد در تسنن  اهل پیشوایان نظر و حدیث این
  

  جهت اول: بررسی سندی
از طرح دیدگاه پیشوایان  ،بررسی سندی حدیث با طرح دیدگاه اندیشمندان عامهدر 

  شود. اکتفا میحدیث شیعه 
  »النجوم«تسنن پیرامون حدیث سخنان پیشوایان و حافظان اهل

تسنن به  گروه بسیاري از دانشمندان و پیشوایان حدیثي، تفسیري، اصولي و رجالي اهل
اي که  ه گونهب اند؛ را با تمام متون و سندهایش ضعیف دانسته» النجوم«صراحت، حدیث 

اعتبار و استناد ساقط  ۀد که این حدیث از درجمان گونه شک و تردیدي نمیجاي هیچ
عبدالواحد متهم  بن (جزری) و جعفر نصیبی  برخی از راویان این حدیث مانند حمزه است.

حماد،  بن زید، کذاب بوده و برخی چون نعیم بن اند، برخی چون عبدالرحیم به وضع شده
غصین، مجهول  بن مزاحم، مجروح و برخی چون حارث بن مخدوش و برخی چون ضحاک

حسین، متروک بوده و دیگران یعنی سلیمان  بن سعید و بشر بن و برخی دیگر چون جویر
راویان حدیث و اینها تمامی  1.باشند عمی و ابوسفیان ضعیف می کریمه، زید ابی بن

                                                                                                                                        
ابـو   ،.]79، ص 1، ج32؛ 243، ص3ج ،29؛  99، ص 3، ج5هــ): [  241احمد بن حنبل شـیباني (م.    .1

ار (م.   923، ص 2، ج18هـ): [264ابراهیم مزني (م. ؛ 924و  923،ص 2، ج18هــ): [ 292]، ابـوبکر بـزّ
 ،]86-81ص ،35هــ): [ 365]، ابـن عـدي جرجـانی (م.    528، ص5،ج 24؛ 232، ص2،ج 22به:  ر.ک.

، ص 1،ج 14[ هــ): 456]، ابـن حـزم اندلسـي (م.    603، ص2، ج 11[ هـ):385ابوالحسن دارقطني (م. 
هــ):  463]، ابـن عبـدالبرّ (م.   604و  603، ص2،ج 11هــ): [ 457]، احمد بن الحسین بیهقـي (م.  78

]، ابـن جـوزي (م.   101، ص4، ج63هــ): [ 571]، علي بن حسن ابن عسـاکر (م.  925و  924،ص17[
ـــ):597 ــه (م.  101، ص 4، ج 63؛  283، ص1، ج 8[ هـ ــن دحیـ ـــ): [633]، ابـ   !]،85، ص 35هـ
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  در تمام اسناد آن بود! »نجومال«
شود؛  صر نميبه علماي مذکور منح» النجوم«شود که انتقاد از حدیث  خاطرنشان مي

ضعف این حدیث، صحه  نیز بر ]142، ص7، ج6تیمیه [ حتی رهبران سلفیون چون ابن
و  ]78، ص1، ج32[ الباني الدین ناصر ] و از متاخرین: محمدبن84ص ،64[ اند گذاشته

  ].97- 29، ص64] و دیگران [182 - 181، ص20[ علوي عقیل محمدبن سید
  
  بررسی سندی ۀنتیج

شوایان حدیث عامه در تضعیف این حدیث، به روشنی نهایت با توجه به سخنان پی
که کالم محدثین در گردد. به طوری اعتباری و عدم امکان تمسک به آن روشن می بی

توان با قاطعیت گفت: بیشتر پیشوایان  ]. بلکه می856، ص43مورد آن مشهور است [
نظر دارند. اتفاق »النجوم«تسنن بر ضعف حدیث  دیثی، تفسیری، اصولی و رجالی اهلح

دلیلی که بر حجیت قول  46قیم در ضمن  ضعف این حدیث تا جایی است که ابن
صحابی آورده، این حدیث را وارد نکرده و شیخ ابوزهره نیز از وی پیروی کرده است. 

اند بر اینکه سند این حدیث جداً ضعیف است  اصولیین عامه معاصر نیز تصریح کرده
شود که این کالم، حدیث نیست، بلکه از موضوعاتی  حاصل می]. و ظن غالب 66، ص38[

]. و در نهایت اینکه ضعف 31،ص46اند [ خدا (ص) نسبت داده را به رسول است که آن
دهد، لذا پرداختن  اهمیت قرار میرا هرچه باشد، بیحدیث در حدی است که مدلول آن

  ].33، ص46فایده است [ به آن مشغولیت به چیز بی
  

  م: بررسی مفهومی جهت دو
به تحقیق ظاهر شد که این روایت در اصل ثابت نیست، بلکه شکي «گوید:  حزم ميابن

                                                                                                                                        
، ج 42[ هــ): 748.]، ابو عبدهللا ذهبي (م. 528و  527، ص5، ج 24هـ): [745ابوحیان اندلسي (م.  "
]، ابن قـیم الجوزیـه (م.   527،ج ، ص23هـ): [749]، ابن مکتوم (م. 152، و ج ، ص142و  141، ص2

ـــ): [751 ــي (م. 232و  231، ص2، ج22ه ــافظ عراق ـــ): [806.]، ح ــر 86-81، ص 35ه ــن حج ]، اب
]، ابـن  243، ص 3، ج 29هـ): [861.]، ابن همام (م. 604و  603، ص2، ج 11هـ): [552ني (م. عسقال

]، سـیوطي (م.  46، ص 45[ هــ): 902]، حـافظ سـخاوي (م.   99، ص3ج ،5هــ): [ 879امیر الحاج (م. 
]، مال علي قـاري (م.  104، ص1، ج62هـ): [975]، علي متقي هندي (م. 282، ص2، ج 47هـ): [911

اوي (م. 523، ص5ج  ،59[ هـ):1014 ]، قاضـي بهـاري   101، ص4ج ،63هـ): [1029]، عبدالرووف منّ
   … ]و126 ص ،51هـ): [ 1250]، قاضي شوکاني (م. 231، ص2، ج 31هـ): [1119(م. 
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متعال در حق پیامبرش فرمود: او از روي هوا سخن   نیست که دروغ است، زیرا خداوند
(ص) در شریعت،  اگر کالم او .]4و  3نجم: ، 1[ گوید وحي است گوید، آنچه مي نمي

 ۀخداوند است و هر چه از ناحی ۀپس بدون شک از ناحی ،جب استتمامش بر حق وا
در  ،ن از جانب غیرخدا بودفرماید: اگر قرآ ؛ زیرا خداوند ميدر آن اختالفي نیست ،اوست

خداوند از تفرقه و اختالف نهي کرده  .]82نساء: ، 1[ آن اختالفات زیادي وجود داشت
ست که پس محال، ]46انفال: ، 1[ یدیکدیگر نزاع نکن فرماید: با آنجا که مي ،است

ها فردي که در میان آن حالی  در ،رسولش را به متابعت مطلق از صحابه ،خداوند امر کند
داند و اگر را حرام ميکه دیگري آن حالي  در ،کند وجود دارد که شیئي را حالل مي

 ؛دانست الل ميرا حجندب آن بن بود، زیرا سمره بود باید فروش شراب حالل مي چنین مي
و از  ؛طلحه حالل باشد دار به جهت اقتدا به ابي(تگرگ) براي روزه و نیز باید خوردن

آید  ميحزم بر طرفي دیگر به جهت اقتدا به دیگران از صحابه حرام گردد. از این کالم ابن
ز هم نیست، چون کدام مسلمان یبلکه جا ،صحابه واجب نیست ۀکه نه تنها اقتدا به هم

فروشي کرده و تا با استناد به جواز اقتدا به صحابه، شراب ،دهدبه خود اجازه مي امروز
ماه مبارک تگرگ بخورد یا با اقتدا به دیگر  ۀز بداند، یا در هنگام روزیاین کار را جا

حزم در ادامه  ابن .]83، ص6ج، 14...» [ربا بگیرد یا زنا کند یا بت بفروشد و  ،صحابه
» اند ا کرده و گاهي به صواب رفتهیز است تقلید قومي که گاهي خطچگونه جا«گوید:  مي

  .]86، ص6ج ،14[
چگونه ممکن است، «ابن عبدالبرّ از مزني، مفتي بزرگ شافعیه چنین نقل کرده است: 

این حدیث صحیح باشد و پیامبر (ص) آن همه اختالف آراء اصحاب خویش را حق بشمارد و 
دهم، اگر حق  گفت: من با رأي و فهم خودم نظر مي رگ ميمسعود صحابي بز که ابنحال این

خطاب از باشد لطف خداست و اگر خطا باشد، ناشي از جهل خود من است و نیز عمربن
  ].850، ص5ج  ،70» [مسعود غضبناک شد کعب و ابن ابن اختالف نظر ابي

چگونه ممکن است خود پیامبر(ص) نه تنها از اختالف آراء اصحابش ناراحت و 
یید کند و همه را حق بشمارد؟ و نیز چگونه است که أها را تبلکه آن ،خشمگین نباشد

اما عمر از این اختالف ناراحت شده و از  ،پیامبر(ص) اختالف اصحابش را رحمت بداند
  رحمت الهي غضبناک شود؟ 

اصوالً معناي هدایت چیست؟ آیا معناي هدایت غیر از این است که راه حق و صحیح 
آیا هدایت چیزي جز  ؟ن چندین راه ناصحیح نشان داده شده و همان طي شوداز میا



   57   نقد مستندات روایی حجیت اجتهادات صحابه

ي أچیزي جز عمل کردن به ر ،داللت به قول حق از میان اقوال باطل و هدایت یافتن
آور فروشي سعادتشود که هم شراب صواب از میان آراء ناصواب است؟ مثالً چگونه مي

  ؟هم عدم فروش آنباشد و 
هایش خطا و مخالف هدایت  داد، بعضي گفته مسعود احتمال مي که گذشت ابنچنان

گوید: اگر قولم خطا باشد از شیطان است)؛ وقتی یک  هایي دیگر عمر مي باشد (و در نقل
فهمد، چگونه ممکن است خود پیامبر (ص) این موضوع را نفهمد و  صحابي این مطلب را مي

وم، به آن حضرت (ص)، نسبت دهد کند، با تأیید حدیث نج چگونه یک مسلمان جرأت مي
آراي متفاوت صحابه را هدایت شمرده است!؟  ۀکه توجهي به این حقیقت نداشته است و هم

سازي، نوعي متهم کردن ساحت مقدس نبوي است به زمینه» اقتدا«در واقع پذیرفتن حدیث 
گوید:  ي ميکند. و بزار در مسند خود به آن تصریح مي که ابوبکر جهت گمراهي آنان؛ چنان

اختالفات  ۀیک اصحاب، زمیناکرم (ص) با دستور تبعیت از یک چگونه ممکن است پیامبر «
  ].528، ص5، ج 24» [دیني را در امت خویش فراهم کند

  
  »النجوم«بررسی حدیث  ۀنتیج

توان اذعان داشت این  با توجه به آنچه در مورد سند و متن این حدیث مشهور گذشت، می
باشد. و در مورد آن سخنی بهتر از سخن  می» ربّ مشهور ال اصل له«حدیث، مصداق 

عمل کردن به مثل این حدیث در مورد کمترین حکم از احکام «توان گفت:  شوکانی نمی
]. لذا این 244، ص51» [شرع صحیح نیست، تا چه رسد در مورد مثل چنین اصل عظیمی

ل بر حجیت قول یا عدالت صحابه حدیث یا بهتر بگوییم این سخن، هرگز شایستگی استدال
رسد روایات دیگری که در مقابل این روایت، در برخی از منابع عامه  را ندارد. و به نظر می

است که  خدا(ص) باشد. از جمله این روایات، سخن رسول تر می وارد شده، اطمینان بخش
من االختالف، هل بیتی أمان المتی أالنجوم أمان الهل االرض من الغرق و «فرماید:  می

زمین  فاذا خالفتهم قبیله اختلفوا فصاروا حزب ابلیس؛ ستارگان مانع از غرق شدن اهل
ای با  کنند. بنابراین، اگر قبیله بیت من نیز از اختالف امتم جلوگیری می شوند و اهل می

شیطان قرار خواهند   حزب ۀآنان مخالفت کنند، دچار اختالف خواهند شد و در زمر
  1.]149ص، 3ج ،38 ؛ 85ص ،48» [گرفت

ای دارد که با آن اضافه اشکالی   آمده اما اضافه» اهتداء«در منابع شیعی نیز روایت 

                                                                                                                                        
 .است دانسته صحیح مسلم، و بخاری شروط با را روایت این نیشابوری حاکم .1
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صدوق   شیخ .طور مبتور نقل شده باشدماند و چه بسا روایت در منابع عامه به باقی نمی
 (ص) سؤال خدا از رسول ،]157و  156، ص54کند [ نقل می» اهتداء«در انتهای حدیث 

 ؟خدا! اصحاب تو چه کسانی هستند (و مقصود تو از این اصحاب کیانند) شد. ای رسول
به  ،ید این حدیث در تفسیر اصحابؤم .بیتم آن حضرت در پاسخ فرمودند: اهل

اند و در آن به جای اصحابی،  را نقل کردهروایتی است که فریقین آن (ع)بیت اهل
  .]136، ص1، ج13بیتی آمده است [ اهل

روایت را هم در نظر نگیریم، در خود روایت قرائنی است که مانع  ۀاگر این تتمحتی 
اند و  ظهور حدیث در تمام صحابه است، زیرا اصحاب در هدایت به ستارگان تشبیه شده

ای منشأ هدایت نیست، بلکه ستارگان خاصی هستند که به دلیل  دانیم که هر ستاره می
را هدایت نمایند. و التزام به اقتدا از مطلق صحابه توانند مردم  داشتن موقعیت خاص می

عواقبی به دنبال خواهد داشت که چه بسا قابل جبران نباشد، به جهت اینکه صحابه 
توان هدایت یافت، با اقتدا به برخی  اند، چگونه می همگی در یک رتبه از علم و تقوا نبوده

یده گرفته و کنار زده و اعمال نظر خدا (ص) را ناد ای که به سادگی فرمایشات رسول صحابه
نبود که  دانستند؛ مگر معاویه شخصی کرده و به راحتی آنچه را وی حرام داشته حالل می

که ابودرداء به او اعتراض کرد که پیامبر(ص) ربای معاوضی را جایز  گرفت و هنگامی ربا می
  ].59، ص2، ج60بینم [ داند، در جواب گفت: من اشکالی در آن نمی نمی

  
  »سنت خلفا«حدیث دوم: حدیث 

علیکم راشدین که متن معروف آن از این قرار است:  ءحدیث تمسک به سنت خلفا
به سنت من و سنت خلفای  ؛]126، ص4، ج52[ بسنتی و سنه الخلفاء الراشدین

  راشدین تمسک جویید.
د ان بخاری و مسلم از ذکر این حدیث در صحیحین خودداری کرده ،الزم به ذکر است

ما را  ، (ص) بعد از نماز صبحخدا وزي رسولو متن کامل حدیث از این قرار است: ر
بلیغي نمود؛ چنان که اشک از چشمان ما سرازیر و دل هایمان هراسناك شد.  ۀموعظ

خدا! چه پیماني  خواهد وداع کند. اي رسول کسي است که مي ۀمردي گفت: این موعظ
تسلیم و فرمانبرداری   مود: شما را به تقواي الهي،خدا(ص) فر گذاري؟ رسول ما مي ۀبر ذم

اي حبشي بر شما حاکم گردد، زیرا هر  کنم؛ گرچه که برده (از حاکمان) سفارش مي
ا از مسائل اختالفات فراواني را به چشم خواهد دید. شما ر ،کدام از شما که زنده بماند
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است. پس هرکدام از شما گمراهي  ۀ؛ چرا که این مسائل در زمردارم نوظهور برحذر مي
سنت  باید به سنت من و ،هاي پس از مرا درك کند چنین دوران اختالفات و بدعت

، 4، ج52[استقامت ورزد   در پایبندي بدان،راشدین و هدایت یافته چنگ زند و  ءخلفا
  .]4607ح ،26 ؛2815ح ،36 ؛126ص

رین سنت سنت خلفایش را ق (ص)خدا  چون رسول: وجه استدالل به این حدیث
که امر به تبعیت از سنت خویش کرده خود قرار داده و امر به تبعیت از آنان نموده، چنان

قدر مبالغه کرده تا جایي که فرموده محکم به آن چنگ زنید، است و در این مسئله، آن
اند نیز  اند و براي امت سنت قرار داده ها به آن فتوا دادهلذا این امر شامل آنچه آن

شود  چیزي هم نرسیده باشد، و نیز شامل مي (ص)اگر چه در آن موارد از پیامبر د،شو مي
]. شاطبي 122، ص4، ج22» [اند ها به آن فتوا دادهآنچه را برخي از صحابه یا بیشتر آن

ها مانند کند که سنت آن ها فرمان داده و این افاده ميخداوند به تبعیت از آن«گوید:  مي
  .]74، ص4، ج50[» است (ص)سنت پیامبر 

  گیرد:این حدیث از دو جهت مورد بررسی قرار می
  .بررسی متن وداللت حدیث. 2 بررسی اسناد و رجال حدیث. 1

  
   بررسی سندی :لواجهت 

طرق و سندهاي آن به او  ۀتنها راوي این حدیث است و هم سلمي،  ساریه بن عرباض
(ص) در  خدا ست؛ زیرا پیامبرانگیز اشک و تردید بر ه، ئلشود و همین مس منتهي مي

رسایي نموده که اشک  ۀنماز به ایراد سخن پرداخته و چنان موعظ ۀمسجد و پس از اقام
آنان نهد که  ۀتا پیماني بر ذم ،اند ها سرازیر شده است ... آنگاه از وي خواسته از چشم

  . ایشان نیز در پاسخ فرموده است ...
این حدیث را روایت کرده است؟ و چرا جز حال باید پرسید که چگونه فقط عرباض 

  صحابي دیگري به نقل این حدیث نپرداخته است؟! از سوی دیگر این حدیث،  عرباض،
اند! بیشتر راویان  فقط در شام روایت شده و تنها مردم شام به نقل و ترویج آن پرداخته

ترین منیاران معاویه و دش این حدیث از مردم شهر حمص هستند که در آن زمان، 
  .]349ص 2 ج ،41علي(ع) را در خود جاي داده بود [  مؤمنان دشمنان امیر
در شام  ]؛ وي از اهل صفه بود، 531، ص11، ج19حمصی، صحابي است [ ساریه بن عرباض

، 7، ج61، 399، ص4، ج12] و مدتي به حمص رفت [308، ص3، ج18سکونت داشت [
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، 7، ج12اما حدیث وي در سنن اربعه [ اند، ه]؛ بخاري و مسلم از او روایت نقل نکرد366ص
 ].154، ص7، ج12هجري درگذشت [ 75] آمده است. عرباض در سال 153ص

تردید این اما بي  کرد که چهارمین نفري بوده که اسالم آورده است،عرباض ادعا مي
 ج ،19[ کرددر مورد خود بیان مي ادعا دروغ است... عمرو بن عبسه نیز همین ادعا را

  .]153، ص7ج ،12  ، 532، ص11
از من بهتر است؛ زیرا یک سال پیش از من به نزد   گفت: عتبه، عرباض مي

، 12،  557، ص3، ج3،  534، ص11ج ،19پیامبر(ص) آمد. این ادعا نیز دروغ است [
روایتي است که   کند، دروغ بودن این سخن را آشکار مي آنچه به روشني،  ؛]632، ص4ج

اثیر در  تصریح شده. ابن (ص)هی عتبه با عرباض در رسیدن خدمت پیامبردر آن به همرا
عبدالسلمي گفت: .... ما هفت  بن گوید: عتبه کند؛ وي مي شرح حال عتبه از شریح نقل مي

ساریه بود که با بنسلیم خدمت پیامبر(ص) رفتیم و مهتر ما عرباضنفر از بني
  .]557، ص4، ج3پیامبر(ص) بیعت کردیم [

شود که جناب عرباض را در میان جاعلین فضائل  مل برانگیزتر میأع وقتی تموضو
شخصیتی که حتی اگر یک  ؛]37، ص1، ج56] [111، ص5، ج52[ ابیمیبرای معاویه می

صاحبان صحاح برای آن در صحاح خود بابی باز  ،حدیث صحیح در فضلش نقل شده بود
  نمودند. کردند و به ذکر معاویه بسنده نمی می

نقل شده است  وار از زبان مردم حمص، توجه به اینکه این حدیث به صورت سلسله با
براي تحکیم قدرت معاویه  شامیان،  ۀاز آن اطالعي ندارند و از طرفي قاطب ،و دیگر راویان

دیگر هیچ  ،اند از جعل حدیث و تزویر ابایي نداشته یا کاستن از شأن مخالفان او، 
  ماند. (ص) باقی نمي خدا از پیامبر اعتمادی به صدور این حدیث

همچنین نسائي از  مسلم،   آخر اینکه این حدیث از احادیثي است که بخاري، ۀو نکت
علما و  چندین تن از ۀاند و از طرفي شیو از آن روي گردانده  هاي سنن، نگارندگان کتاب

م از یک تسنن این است که در صورت روي گرداندن بخاري و مسل دانشمندان شهیر اهل
هاي سنن به  شمارند؛ اگر چه صاحبان کتاب اعتبار مي ها نیز آن روایت را بيآن روایت، 
  نظر داشته باشند.ها اتفاقتوجه به آن گونه روایات ونقل این

ستفترق امتي علي ثالث و «خدا(ص) در حدیثي فرموده است:  براي نمونه پیامبر
  ....»د و سه فرقه تقسیم خواهد شد سبعین فرقه ...؛ امت من به زودي به هفتا

گوید: این حدیث در صحیح بخاري و  تیمیه در پاسخ به این حدیث چنین مي ابن
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گونه است؛ نیز دقیقاً همین» علیکم بسنتي...«حدیث  .]456، ص3، ج6مسلم، نقل نشده [
   .است نقل نشده چرا که این حدیث در صحیح بخاري و مسلم، 

  
  بررسی سندي  ۀنتیج

شود اگرچه  و معلوم مي1گردد بررسی رجالی راویان این حدیث بطالن آن روشن ميبا 
منطبق با واقع اما قول کسانی  ،]159، ص1، ج34اند [برخی این حدیث را حسن دانسته

زیرا ؛ هـ)628فاسي (م. قطان اند. از جمله: حافظ ابن است که این حدیث را صحیح ندانسته
، 6، ج12فردي ناشناخته دانسته است [ در سند حدیث  سلمي را عمرو بن عبدالرحمان

مالکي (م.  عربي دانشمند دیگري که این حدیث را با عبارتی مالیم رد کرده ابن .]215ص
 :گوید ه حدیث میلولید در سلس بن بقیه ترمذي در موردهـ) است. وي در شرح سنن 543

   .]144، ص10، ج53در مورد او انتقادهایي نقل شده است [
  

  جهت دوم: بررسی متنی و داللی
  بررسی متنی - الف

 ،اگر از مباحث گذشته چشم بپوشیم و فرض را بر صحت و تام بودن سند حدیث گذاریم
رسد به متن و داللت حدیث که یک بررسي ساده نشان از اختالف فراوان در نوبت می

پیمان  ین حدیث، دهند که ا نشان مي الفاظ حدیث،  ۀهم دهد. تقریباً نقل این حدیث می
خدا(ص) است. موضوعاتی که در اکثر الفاظ حدیث به چشم  و وصیتي از سوي رسول

دستور به  که باشد)، پرهیز از مسائل نوظهور و خورد، فرمان به اطاعت از حاکم (هر می
اما از دستور به  ،راشدین پس از ایشان است  (ص) و سنت خلفاء پیروي از سنت پیامبر
  رفت!خورد با اینکه توقع می به چشم نمی تمسک قرآن چیزی

وداعه این جمله را به در پایان برخي از متون این حدیث چنین آمده است: اسدبن
به هرجا او را ببرند،  ،کرد؛ زیرا مؤمن همانند شتر راهوار است اضافه مي متن حدیث، 

  .]176، ص1، ج39خواهد رفت [ 
(ع) را دشنام  طالب ابي بن نشستند و علي وداعه از کساني است که دور هم مياسدبن

                                                                                                                                        
از فحول محققین به صورت تفصیلی راویان حدیث  برای روشن شدن ضعف سندی این حدیث، برخی. 1

(ص) یـا   به: میالنی، سید علی حسینی، سنت پیـامبر  اند. ر.ک.مذکور را مورد بررسی رجالی قرار داده
  .]73-17ص ،65[ ،سنت خلفا
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اي را به متن پس چگونه جمله کدام از طرق این حدیث قرار ندارد، دادند. وي در هیچمي
کند؟! و به راستي آیا مؤمن همانند شتر است که ...؟! باید دید این که  اضافه مي حدیث، 

من و ؤه نفع دینداری مخواهند ببرندش، ب من همچون شتر راهوار شود که هر کجا میؤم
  شریعت الهی است یا به نفع حکومت سالطین؟!

  
  بررسی داللی  -ب

  معناي سنت نبوی
(ص)  خدا این است که رسول ،متون حدیث مذکور وجود دارد ۀموضوع مهمي که در هم

 ۀگاه با استفاده از کلمخبر داده و آن از وقوع اختالفات فراوان در دوران پس از خود، 
دستور داده از سنت ایشان و   کنند، به تمامي افرادي که آن دوران را درك مي» فعلیکم«

  سنت خلفاي پس از ایشان پیروي کنند.
 ،متون آمده است: هرکدام از شما که پس از من زنده بمانید ۀدر هم بنابراین، 

  پس به سنت من و سنت خلفا تمسک جویید. اختالفات فراواني را خواهید دید، 
هللا(ص) کذا؛ یعني  رسول اي شیوه و سیره است؛ ... و سنّسنت به معن

را آیین قرار داد. اهل شرع معتقدند که سنت نبوي خدا(ص) این امر را تشریع و آن رسول
شرع  ۀشود و به همین جهت در ادل خدا(ص) مي فعل و تقریر رسول شامل سخن، 

   .]368، ص2، ج4گویند: کتاب و سنت یعني قرآن و حدیث [ مي
(ص)  خدا اثبات حجیت سنت نبوي از طریق استدالل به آیات قرآن و احادیث رسول

عصمت استوار است و از همین روست که  ۀحجیت سنت بر پای  صورت گرفته است،
به عصمت  ،هنگام بحث پیرامون حجیت سنت ،]81، ص1، ج51افرادی نظیر شوکانی [

  کنند.  (ص) اشاره می خدا رسول
  

  معناي سنت خلفا
سخن کساني  پسندند،  گوید: از چیزهایي که علما نمي خلفا مي  سنت ۀفارس دربار ناب

خداوند سنت خود و  ،گویند: سنت ابوبکر و عمر؛ چرا که فقط باید گفته شود است که مي
  .]60، ص21خدا (ص) را واجب نموده است [ سنت رسول

ر عرف متشرعین، سنت د ۀروشن است؛ زیرا واژ علت ناخشنودي علما از مورد فوق، 
(ص) اختصاص دارد که پس از قرآن، حجت به شمار  خدا فعل و تقریر رسول به قول،  

  گویند: کتاب و سنت.اي که ميآید؛ به گونه مي
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» علیکم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدین«معتقدین به عدالت جمیع صحابه از حدیث 
اند که کسي از سنت ابوبکر و عمر،  خوش نداشته اند، اما با این حال،  کامالً آگاه بوده

  سخني به میان آورد. 
جاي  (ص) تردید داشته باشند،  خدا اگر علماي مذکور در صدور این حدیث از رسول

با سخن گفتن  -  ها با این حدیثبحث نیست؛ اما درغیر این صورت، چگونه مخالفت آن
  شود؟! تفسیر و توجیه می  -  از سنت ابوبکر و عمر

  
  اشکالبیان چند 

طور که گذشت در شریعت نیز سنت در لغت به معناي طریقه است و همان نخست اینکه
(ص) سنت خلفا را بر  خدا رسول از طرف دیگر ؛همین معنا براي سنت نبوي آمده است

این است که بین این دو سنت مغایرت وجود  سنت خود عطف کرده است و ظاهر عطف، 
(ص) مردم را به پیروي از  خدا این مغایرت، رسولشود با وجود دارد. حال چگونه می
  دهد؟! سنت خلفا فرمان مي

مطلق است و  ،اشکال دیگر اینکه فرمان پیامبر(ص) مبني بر پیروي از سنت خلفا
تردید، فرمان به پیروی مطلق،  همانند وجوب پیروي از سنت نبوي، تقیید ندارد. بي

صوم باشد. عصمت پیامبر(ص) مورد اتفاق کند که فرد مطاع (اطاعت شونده) مع اقتضا مي
خلفا وجود ندارد و بر عدم عصمت  ۀاما اجماعي درمورد عصمت هم  همگان است،

مبني بر تبعیت  ،شیخین اتفاق است؛ بنابراین چگونه ممکن است که فرماني مطلق
  صادر گردد؟! معصوم،  همزمان از معصوم و غیر

بر  در این حدیث، » خلفا«ع هستند که دالیل مذکور به طور قطع بیانگر این موضو
  کند. مطلق خلفاي چهارگانه داللت نمي مطلق خلفا و   مطلق صحابه،

متن این حدیث آمده که در آن دستور به اطاعت  ۀاز طرفی دیگر عبارتی در ادام
که بزرگان عامه قائلند که برده ده، در حالیشحبشی باشد  ۀمحض از خلفا ولو اینکه برد

بلکه خلفا باید از قریش باشند. این عقیده که براساس روایات  ،تواند خلیفه باشدنمی
با این روایت معارض است. و همچنین از نظر برخی از علمای عامه این  ،باشد صحیح می

باید از آنان  ،ترین مردم نیز بر حکومت مسلط شدند دهد که اگر پست عبارت نشان می
تواند حجت شرعی بوده و  چنین حکامی هرگز نمی اطاعت کرد، که روشن است سخنان

شود که این  مبنای فتاوی قرار گیرد. همچنین با استفاده از این عبارت، روشن می



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  64

حدیث هیچ ارتباطی با اثبات عدالت خلفا ندارد تا چه رسد به عدالت جمیع صحابه. 
باشید و اطاعت حرف شنوي داشته «(ص) فرمود:  گوید: پیامبر عربي در این رابطه مي ابن

که  حالي حبشي بر شما حاکم شد. در ۀحتي اگر برد ،کنید (یعني از امیران اطاعت کنید)
به نظر من «افزاید:  عربي ميابن ».تواند ولي امر باشد اند: برده نميعلماي ما گفته

تا جایي که والیت  ،نااهالن برآن خبر داده است ۀپیامبر(ص) از فساد حکومت و سیطر
کند که اگر چنین زماني فرا رسید  گیرد. ایشان اشاره مي اختیار بردگان قرار ميامر در 

ترین زیان برسید و آن، به کم گوش به فرمان باشید و اطاعت کنید تا از این طریق، 
اي  تا تغییر بدتري رخ ندهد و فتنه ،همان شکیبایي بد در برابر والیت ولي نااهل است 

، 53[ »دامن امت را نگیرد  اه نجاتي براي آن وجود ندارد،کور و کر که هیچ درمان و ر
  .]149و 148، ص10ج

شود که صحابه  مالحظه میکند؛ زیرا  مين عملی صحابه نیز این حدیث را تأیید ۀسیر
به مخالفت با  از موارد در بسیاریدر بسیاری از اعمال ملتزم به پیروی از خلفا نبوده و 

دوم در چندین مورد به مخالفت با  ۀیفخل که یی. تا جااند نت ابوبکر و عمر برخاستهس
خدا(ص) چنین  اول پرداخته است! بر اساس مبانی عامه اگر در حقیقت، رسول ۀخلیف

این نکته  داد. ها روي نمي این اختالفات و مخالفت حدیثي را بر زبان جاري ساخته بود، 
، 2ج ،31اند [ حدیث پرداختهاند و براساس آن به تأویل  را گروهي از علما ذکر کرده

ها در صورتي اجتناب ناپذیر است که اصحاب به اطاعت از  البته این گونه تأویل. ]231ص
  (ص) پایبند بوده باشند. خدا رسول
ابوبکر و عمر را  ۀهمین بس که علی(ع) در روز شورا، سیردر مورد این اختالفات  

د به سیر ن حاضر شد از اصل خالفت بگذرد، شیخی ۀنپذیرفت، و حتی به خاطر عدم تقیّ
با  که عثمان متعهد به گردن نهادن به سنت ابوبکر و عمر شد، اگرچه در عملدر حالی

(ع) به خالفت رسید، تمام قوانین وضع شده از سوی آن مخالفت کرد. زمانی که علی
مناصب و اسالیب حکم را لغو نمود.  ۀتوزیع اموال، چه در زمین ۀعثمان، چه در زمین

اول سه طالق را در  ۀنساء را منع نکرد، ولی عمر منع کرد. خلیف ۀحج و متع ۀابوبکر متع
دوم سه طالق به حساب آورد. ابوبکر  ۀیک مجلس، یک طالق محسوب کرد، ولی خلیف

او و به  ۀدر توزیع و پخش اموال خراجی مساوات را برقرار داشت، ولی عمر برخالف شیو
دار و آشکاری در میان سنت خلفا،  های ریشه . چنین تفاوتکرد ای دیگر تقسیم می گونه

شود و حقیقتاً  به متناقضین می (ص)خدا  تا چه رسد به سایر صحابه، مانع از امر رسول
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ها را الزم شمرد؟ و به ها را مطابق احکام واقعی و پیروی از آن آن ۀتوان هم چگونه می
  ؟]149 و 148، ص 40ها حجت است [ راستی کدام یک از آن

  

  »اقتدا«حدیث  حدیث سوم:
بکر و اقتدوا بالذین من بعدی، ابیحدیث اقتدا به شیخین که متن آن چنین است؛ 

  .]22734، ح 528، ص6، ج52[پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید  ؛عمر
در مورد  ،ذکر شد» اصحابی کالنجوم«همان وجه داللتی که در حدیث وجه داللت: 
ون تفاوت وارد شده و مستدلین به حجیت قول صحابه سخنانشان ذیل این حدیث نیز بد

  .]74، ص4، ج50و  122، ص4ج ،22دو حدیث، یک چیز است [
  گیرد. یث از دو جهت مورد بررسی قرار میاین حد

  ؛تسنن پیرامون آن بررسی سندی حدیث و دیدگاه پیشوایان اهل .1
  .بررسی متن و نقد داللت حدیث. 2

  

  تسنن پیرامون سند حدیث اقتدا اه پیشوایان اهلجهت اول: دیدگ
تسنن در طعن و ایراد این  شناس اهلدر مورد بحث سندی، سخنان پیشوایان رجال

تنها به بیان نام برخی از این افراد که تصریح به  ،کند که برای اختصار حدیث کفایت می
ا این مطلب هصحیح، باطل و موضوع بودن این حدیث کرده و یا از سخنان آن غیر

  گردد. شود، اکتفا می استفاده می
، 36[ هـ)279ترمذی (م. ابوعیسی، ]73و  72، ص2، ج63هـ) [277رازی (م.  حاتم ابو
نقاش  ابوبکر، ]95و  94، ص4، ج57[ هـ)322عقیلی (م.  جعفر ابو ،]3831، ح442، ص5ج

، ]240ص، 5، ج13هـ) [385دارقطنی (م.  ابوالحسن، ]286، ص1، ج42هـ) [ 354(م.
، 1، ج42[ هـ)748عبدهللا ذهبی (م.  ابو ،]809، ص6، ج16[ هـ)475اندلسی (م.  حزم ابن
عسقالنی (م.  حجر ابن، ]14356، ح 40ص، 9، ج71[ هـ)807هیثمی (، ]243- 242ص

 ،]97، ص69[ هـ)906هروی (م. ، ]240، ص6؛  379، ص1؛ 294، ص1ج ،13[ هـ)852
  .]73و  72، ص2، ج 63[ هـ)1029مناوی (م.   عبدالرووف

جرجانی   عدی هـ) و ابن292بزار (م.  ابوبکر محققین به نام دیگری از عامه چون
   1اند که در اینجا به نام این افراد بسنده شد. این حدیث را تضعیف کرده ،)هـ365(م.

                                                                                                                                        
به: میالنی، سید علی حسینی، حدیث اقتدا بـه   نکـ :برای آگاهی از متن کامل سخنان رجال مذکور، . 1 

   .85-51شیخین 
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  بررسی سند حدیث اقتدا ۀنتیج
باشد و  جود نمینیشابوری تصریح کرده، این حدیث در صحیحین مو طور که حاکم همان
از » راشدین  ءخلفا«اند سند حدیث  اذعان کرده ،حدیث که گذشت محققین از اهلچنان

ثابت » حدیث خلفا«بهتر است و از آنجا که سست و ضعیف بودن » اقتدا«سند حدیث 
حزم انصاف به خرج  گردد. لذا برخی چون ابن می  شد، شدت ضعف این حدیث روشن

ز یاگر ما تدلیس را جا«اند:  جاج نبودن این حدیث نوشتهداده و در مورد قابل احت
از میان صاحبان  .]27، ص3، ج15» [کردیم حتماً به این روایت احتجاج می ،دانستیم می

اند که ترمذی پس از نقل حدیث به غریب  را نقل کرده ماجه آن تنها ترمذی و ابن ،صحاح
ماجه نیز از حذیفه است.  ابن] و سند 133، ص1، ج49و ضعیف بودن آن تصریح کرده [

سندهای آن  ۀیمان است که هم بن مشهورترین طریق این حدیث، همین طریق از حذیفه
ر شود و او کسی است که سر قیس منتهی می» عمیر بن عبدالملک«به  صیداوی،  بن مسهّ

 .]186، ص27و  35- 33، ص3، ج55حسین(ع) را در کوفه از تن جدا کرد [ امام ۀفرستاد
الحدیث و  حنبل وی را ضعیف، پرخطا و مضطرب بن شناسان معروف چون احمدو حدیث

 406، ص4، ج42[ اند الحافظه معرفی کرده معین وی را مخلط و ابوحاتم وی را ضعیف ابن
توان  حجر عسقالنی و ذهبی که می ابن ،تسنن از میان رجالیون اهل .]360، ص3، ج12و 

اند.  زنند، هر دو، حدیث را تضعیف کرده میرا ل احادیث حرف آخر در جرح و تعدی :گفت
] و ذهبی نیز پس از اینکه 240، ص5، ج10داند [ اصل می حجر، حدیث را منکر و بی ابن

کردن قلوب مردم حدیث جعل  داند که برای نرم برخی از راویان این حدیث را کسی می
و  .]286 - 285ص، 1، ج42است [» اقتدا«گوید از بالهای او، این حدیث  کرده، می می

بادمجان شفای هر «باالخره هروی این حدیث را در کنار احادیث جعلی دیگری چون 
کند. از  را موضوع معرفی می گونه آن و این] 97، ص69[ دهد قرار می» دردی است

شود که استناد به چنین حدیثی برای  به روشنی اثبات می ،مجموع آنچه گفته شده
باشد، تا چه رسد برای اثبات  ام حالل و حرام جایز نمیترین حکم از احک اثبات کوچک

  ها وضع خواهد شد. ها و حالل چه بسیار حرام ،چنین اصلی که با آن
  

  جهت دوم: بررسی متن و داللت حدیث اقتدا
های مختلف معارف دین از  تسنن به حدیث اقتدا در بخش چه بسیاری از علمای اهلاگر

ای دیگر از محققین عامه بر  کنند. اما عده ستدالل میا گرفته تا فقه و اصول اعتقادات
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ها انصاف علمی به خرج داده و از آنجا که متن و سند این گفتار را دچار اشکال  خالف آن
اند و برخی دیگر به صراحت با این حدیث  از استناد به آن خودداری نموده ،اند یافته

  اند. مخالفت کرده
این روایات داللت بر لزوم پیروی از مقلد دارد، و با  گوید: حاجب در بحث اجماع می ابن

اصحاب من مانند ستارگان هستند؛ به هر "روایات دیگری تعارض دارد. روایاتی همچون: 
. "نیمی از دینتان را از این عایشه بگیرید"و روایت  "شوید کدام اقتدا کنید هدایت می

چهارگانه یا ابوبکر و  ۀید مقلدان از ائمافزاید: این دو حدیث بر شایستگی تقل صاحب ابهاج می
  ].36، ص2، ج9ها برای مجتهد [عمر داللت دارد، نه بر حجیت قول آن

جالب توجه این است که بسیاری از اصولیین عامه استدالل به این دو حدیث را  ۀنکت
 اند تا چه رسد به حجیت قول حتی بر آراء مورد اتفاق شیخین و یا خلفای اربعه نپذیرفته

از قول شیخ ابواسحاق  االبهاجیکی از آنان به تنهایی. در این زمینه صاحب کتاب 
به تنهایی که -صحابه در مورد پنج مسئله  ۀعباس با هم کند به اینکه ابن استشهاد می

شخصی  ۀکه نظری- مسعود در مورد چهار مسئله  و ابنمخالفت کرد  - ها را پذیرفته بودآن
اجماع خلفای چهارگانه  ۀا به وسیله نکس به آ رد و هیچبا آنان مخالفت ک - وی بود

  .]411ـ410، ص2، ج44اعتراض نکرد [
(اقتدا کنید در این  آمده است: امر الرحموت فواتحو شرح آن  الثبوت مسلمدر کتاب 

یا برای استحباب است و یا برای اباحه و یکی از این دو تأویل ضروری است؛  ،حدیث)
کردند و  ها بودند و مقلدین نیز گاهی از دیگران تقلید می آن زیرا که مجتهدین مخالف

ها این بود کرد، نه خود خلفا و نه دیگران. از این رو اعتقاد آن ها اعتراض نمی کسی به آن
  .]231، ص2، ج 31که گفتارشان حجت نیست [

پس این حدیث در علم فقه و اصول کارایی ندارد و از طرفی در علم کالم نیز برای 
تسنن اعتقاد به تنصیصی بودن  تواند به کار رود، زیرا اهل ثبات خالفت شیخین نمیا

کنندگان کنند و استدالل خالفت ندارند. لذا اکثریت از مدلول و مفاد این حدیث اعراض می
به آن گروهی هستند که نسبت به ابوبکر و امامتش تعصب دارند و این یکی از وجوه جعل 

که این حدیث نیز مانند حدیث نجوم از موضوعات است. حافظ  دهد آن است. و نشان می
ای از علم ندارند از روی تعصب ادعای  جماعتی که بهره«گوید:  جوزی در این زمینه می ابن

  ].225، ص1، ج7» [کنند کنند و برای ابوبکر فضایلی را جعل می تمسک به سنت می
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  ت و معنا امارات و قرائنی بر بطالن حدیث اقتدا از نظر دالل
نظر داشتند و پیروی از دو نفری که ابوبکر و عمر در بسیاری از احکام و افعال اختالف

نظر دارند، غیر ممکن و محال است. به عنوان نمونه: ابوبکر قائل به جواز متعه اختالف
کرد، به جز یک نفرکه  را منع کرد. عمر از ارث غیر عرب منع میکه عمر آنبود، در حالی

بنابراین، به کدام یک باید اقتدا  درحالیکه ابوبکر چنین نکرد ها تولد یافت. ان عربدر می
کرد؟ پس از این دو نفر، عثمان به خالفت رسید. او در بیشتر اقوال، افعال و احکامش با 

راشدین به  ۀسومین خلیف ،تسنن اهل ۀشیخین مخالفت کرد، با آنکه عثمان طبق عقید
ر میان صحابه افرادی بودند که در احکام شرعی و آداب دینی، رود. از طرفی د شمار می

مخالفت کردند. بدیهی است که هریک از این موارد  - یا با هر سه تن از خلفا- خین با شی
در جایگاه خودش در موارد فقهی یا اصولی ذکر شده است. با توجه به این اصل، اگر 

به طور قطع حکم به ضاللت و  کند، ی این حدیث همان باشد که لفظش اقتضا میانمع
  ها واجب خواهد شد.آن ۀگمراهی هم

ها در به موجب این حدیث، واجب است اقتدا به آن«گوید:  غزالی در این رابطه می
اند (پس همین  اینکه مخالفت با خودشان را برای دیگران به موجب اجتهاد، تجویز کرده

غزالی سپس  .]136، ص1، ج58[ »ت)هاسحدیث اقتدا خود دلیلی بر جواز مخالفت با آن
که در مورد تسویه در عطاء دانستم اگر آن دو اختالف کنند چنان ای کاش می«گوید:  می

لذا برخی دیگر  ]136، ص1، ج58» [ها باید تبعیت شوند؟!یک از آناختالف کردند، کدام
رویات برگردانده و حمل بر م از اصولیین عامه معنای حدیث را از اجتهادات شیخین

ها در شود براقتداي به آن این احادیث اگر صحیح باشد، حمل مياند:   ها کرده و گفته آن
  .]207، ص4، ج2[ (ص)ها از نبي مرویات آن

در اصول - مضاف بر اینکه معروف است که شیخین نسبت به بسیاری از مسائل اسالمی 
بودند. به عنوان نمونه؛  جاهل - و فروع و حتی در معانی بعضی الفاظ عربی در قرآن کریم

 ۀرا در آی» أبّا« ۀکند که ابوبکر و عمر معنای کلم روایاتی نقل می درّالمنثورسیوطی در تفسیر 
دانستند. همچنین مواردی چون جهل عمر به حکم تیمم و  ] نمی31،عبس: 1»[فاکهه و أبّا«

 ؛ 320، ص6، ج30:به :نکـ نماز عید و به حکم استیذان و... [ ۀبه حکم رجم مجنونه و به سور
]. حال اینکه محال است پیامبر(ص)، اقوال کسانی را حجت بداند که با 159- 154ص ،66

 اند، تا چه رسد به مقاصدوجود عربیت حتی نسبت به مفاهیم الفاظ قرآن کریم، جاهل بوده
، تا چه رسد به انداالبتالء شرعی بیگانه بوده ابتدایی و عام هللا و نسبت به احکام  الهی از کالم 
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اغراء به  ۀاحکام اجتهادی و مستحدث. در واقع چنین فعلی از جانب پیامبر(ص) به منزل
  جهل امت است که معاذ هللا من هذا النسب الی ذالک الشرف. 

  
  بررسی حدیث اقتدا ۀنتیج

شود که حدیث اقتدا از جهت سندی فاقد اعتبار  با توجه به آن چه بیان شد، روشن می
ارزش است. و با فرض تسلیم در برابر متن و سند حدیث،  ز لحاظ معنایی نیز بیبوده و ا

 ۀتوان گفت این است که صدور این حدیث در قضی نهایت چیزی که در مورد آن می
در این مورد گفته شده است که روزی پیامبر(ص) . ]38، ص3ج ،55[خاصی بوده است 
آمدند. افرادی از آن حضرت  ن حضرت میکرد، ابوبکر و عمر پشت سر آ از راهی عبور می

پیمود سؤال کردند. آن حضرت فرمود: به  مسیر راه و رسیدن به او در راهی که می ۀدربار
کنید، و منظور حضرت از اقتدا،  آن دو که بعد از من هستند؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا

که حدیث در پیمودن راه بود نه چیز دیگر. بنابراین، اطالق حدیث مراد نیست؛ بل
دهد. پس راوی، قرائن را از  را به مورد خاص اختصاص میقرائنی است که آن ۀبردارند

روی عمد یا سهو حذف کرده است و بر این اساس، ظاهر حدیث اقتدا، به شکل یک 
  آمده است. چون و چرا در مورد اقتدا به آن دو در دستور مطلق و بی

  
  گیریبحث و نتیجه

؛ بیرونی هم دارند، درونی تناقض هم مذکور، ۀگان سه احادیث شد مالحظه کهچنانـ 1
در مضمون خودِ این احادیث (بدون قیاس با احادیث دیگر) تناقض است، هم  هم یعنی

میان این احادیث با احادیث دیگر. در مورد تناقض درونی، باید گفت امکان ندارد چنین 
ارع هرگز مردم را به متناقضین امر خدا (ص) صادر شده باشد، زیرا ش مضامینی از رسول

خلفا برای هرکس که با تاریخ اسالم اندک آشنایی داشته  ۀکند و تناقض در سیر نمی
  ترین امور است. باشد از روشن

اما در مورد تناقض بیرونی نیز این روایات با روایات دیگری که در صحیحین ذکر 
ست، از آن جمله روایاتی که شده و از جهت سندی قابل مقایسه نیستند، معارض ا

پس از  ،(ص)بخاری در صحیح خود نقل کرده مبنی بر اینکه بیشتر اصحاب پیامبر 
  اند.  رحلت آن حضرت از دین برگشته و مرتد شده

 صحت برفرضیاد شده ( ۀمعارض با روایات سه گان روایات میان موضوعی جمع ـ2
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  .رساند می مطلق طور به را صحابه نتس اعتبار که است روایاتی تقیید)، سه گانه روایات
شود که به  تقیید این است که روایات اعتبار سنت، فقط شامل اصحابی می ۀنتیج

اند، اما در مورد اصحابی که  نداشته (ص) خدا رسول ۀیقین هیچ گونه انحرافی از سیر
که نانآنان اعتماد کرد. همچ ۀتوان به شیو انحراف آنها شک یا اختالف است، نمی ۀدربار
توان برای اثبات عدالت و دیانت آنان به عموم روایات مذکور تمسک جست، زیرا  نمی

  تمسک به عام در شبهات مصداقیه صحیح نبوده و در علم اصول مردود است.
ارا«د حدیث مانن احادیث صحیحی ـ3 کثرت علیّ «و حدیث » الترجعوا بعدی کفّ

ا مقعد ، 5ج  ،33[» حوض«و حدیث » ه من النارالکذابه فمن کذب علی متعمداً فلیتبوّ
و احادیث از این دست، حاکم بر آن احادیث ] 6211، ح2406، ص6؛  6215ح 2407ص

توان با وجود  بوده و در مواردی که شک در عدالت یا ایمان برخی از صحابه باشد، نمی
سوم  ها عالوه بر این اشکال بود که حدیث دوم وها متمسک شد. ایناین احادیث به آن
   باشد و تنها مربوط به خلفا است نه عموم صحابه. اخص از مدعا می

 حجیت بر استناد مورد احادیث مهمترین مورد در شده انجام های بررسی به توجه باـ 4
یک از سه حدیث مورد تسنن، روشن شد هیچ مندان اهلاندیش اذعان با صحابه، اجتهادات

نی، قابلیت اثبات چنین اصل مهمی که احکام استدالل نه از جهت سندی، نه از جهت مت
گردد را ندارد. در نتیجه ادعای طرفداران حجیت قول صحابه بر  فراوانی بر آن مترتب می

  علمی بوده و قابل اثبات نیست. ۀسنت، ادعایی بدون پشتوان اساس دلیل
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