Comparative Hadith Sciences
Research Journal
Third year, No. 5.
Autumn and Winter 2017

دوفصلنامه تخصصی

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی
سال سوم ،ش ،0پاییز و زمستان 7090
صفحات 41ـ17
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فاطمه رضاداد
چکیده

سنت دومین منبع تشریع در شریعت اسالمی و مهمترین منبعی است که پس از قرآن کـریم،
می تواند در جهت اسالمی ساختن علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد 0این مهـم زمـانی میسرـر
است که معنا و قلمرو حجریرت سنّت اثبات گردد0
در این نوشتار ،آرای اندیشوران فریقین درباره قلمرو حجریت سنت را مرور کرده و ضـمن ارزیـابی و
نقد آنها از منظر قرآن کریم و روایات معصومان ،حقیقت این قلمرو را ترسیم نماید0
از حاصل این پژوهش میتوان دریافت که از بین دیدگاه های سنّتی و روشنفکرانه مطـرح در
این عرصه ،مبانی عقلی و نقلی دیدگاههای دالّ بر محدود انگاری قلمرو حجریرت سنّت ،به د یـل
متعدرد متقن و قطعی ،مخدوش و نامعتبر است 0ضمن اینکه قرآن کریم و روایات معصومان بـا
اثبات اطالق قلمرو حجیت سنت ،هیچ تفاوتی بین امور دنیوی و غیر دنیوی ،عادی و غیر عـادی
و  000در اصل حجریرت سنّت نمیگذارند؛ لذا قلمرو حجریرت سنّت ،مطلق است و این منبـع ارزشـمند
میتواند به عن وان منبعی متقن ،در جهت اسالمی ساختن علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد0
واژگان کلیدی :سنّت ،حجریت ،افعال جبلّی ،علمای فریقین0

 0تاریخ دریافت 7090/4/70 :و تاریخ تأیید07090/75/55 :
 0دانش آموخته دکتری دانشگاه فردوسی

و مدرس جامعه المصطفی العالمیهtooba114@gmail.com :

مقدمه
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واژه «حجرت» در اصل لغت مأخوذ از ریشه «ح ج ج» می باشد 0طبق دیدگاه لغـت شناسـان،
یگانه معنای اصلی این ریشه که در همه مشتقّات آن ظهور دارد ،معنای قصـدِ مـالزم حرکـت و
عمل است (ابن فارس ،معجم مقـاییس اللغـه59 /5 :7454 ،؛ مصـطفوی ،التحقیـق فـی کلمـات
القرآن الکریم )769 /5 :7065 ،بر این اساس ،حجرت به معنای دلیلی اسـت کـه انسـان در مقـام
بحث و اثبات مدرعا ،قصد آن را می کند و از آن بهره میگیرد (راغب ،المفردات فی غریب القرآن،
0)579 :7475
در این میان ،مراد اصولیان از حجرت در اصطالح فقهی و اصولی ،هر اماره ،طریق و دلیلی اسـت
که متعلّق خود ،یعنی حکم شرعی مورد نظر را اثبات کند و این اثبات ،مبتنی بر اعتبـار آن دلیـل در
نزد شارع است (مشکینی ،اصطالحات ا صول و معظم ابحاثها 0)774 :7476 ،با تبیین معنای حجرت
معنای حجریرت نیز معلوم می گردد؛ زیرا حجریرت ،به معنای قابلیرت چیزی برای حجرت بودن و صـحرت
احتجاج و استناد بدان است؛ لذا مراد از حجریرت در اصطالح فقهی ،به معنای صحت اسـتناد بـه ادلـه
معتبر شرعی و درستی عمل بر طبق آنهاست ،به گونهای که کاشف از حکم شرع و توفم با تنجیـز و
تعذیر باشد (صدر ،مباحث ا صول579 /7 :7451 ،؛ مظفر ،اصول الفقه ،بـیتـا)70 /0 :؛ از همـینرو،
در علم اصول ،از میزان اعتبار و حجریت منابع تشریع سخن به میان می آید تا معلوم گردد هـر یـک
از آنها ،در چه صورتی و به چه اندازهای میتوانند کاشف از حکم شرع باشند0
نیز سنّت در اصل لغت به معنای طریقه و روش و در اصطالح فقهی ،عبـارت از نفـس قـول،
فعل و تقریر معصوم است که آنگاه که به حکایت درآید ،حدیث نام میگیرد (حکـیم ،اصـول
العامه للفقه المقارن05 :7919 ،ـ0)10
حال پس از تبیین معنای حجریرت و سنّت ،سؤال اصلی این اسـت کـه قلمـرو حجریـت سـنّت
چگونه است و مرز این حجریت تا کجاست؟ به تعبیر دیگر ،آیا دایره حجریت سنّت ،مطلق است یـا
مقید و محدود و در صورت محدودیت ،دایره آن تا کجا را شامل می شود؟ آیـا مـی تـوان قلمـرو
 18حجریرت سنّت در ساحت حیات دنیوی را پذیرفت و از این رهگذر ،ضـمن ردر انگـاره سکو ریسـم،
سنت را مبنایی محکم برای اسالمی ساختن علوم انسانی دانست؟
اندیشوران شیعه و اهل سنّت ،درباره دایره شمول و قلمرو حجریت سنّت بـا یکـدیگر اخـتالف
داشته و هر یک با توجره به مبانی فکری خویش ،دیدگاهی در این زمینه ارائه کرده اند 0نیـز نگـاه
جامعه روشنفکری به این مسئله با نگاه سنّتی رایج میان مسلمانان تفاوت دارد و ایـن تفـاوتهـا،
آرای مختلفی را موجب گردیده است که در ادامه بدان میپردازیم0

.1قلمروحجّیتسنّتازنگاهاندیشورانفریقین
1ـ.1قلمروحجّیتسنّتازنگاهاندیشورانسنّتی

اگر بخواهیم نگاه رایج و سنّتی میان اندیشوران مسلمان ـ اعمر از شیعه و اهل سنّت ـ را دربـاره
قلمرو حجریت سنّت از نظر بگذرانیم ،از مجموع دیدگاه های آنها چهار رفی عمده به دست میآید:
مطلقانگاریقلمروحجّیّتسنّتدردامنهتشریع

الف)
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غالب فقهای شیعه و نیز برخی فقهای اهل سنت معتقـد بـه مطلـق انگـاری قلمـرو حجریرـت
سنّتاند؛ به نحوی که کلّ سنّت را مصدر تشریع می دانند و تقیید و تقسیم آن به قسم تشریعی و
غیر تشریعی را نمی پذیرند0
از نگاه ایشان ،به مقتضای شمول دامنه دین ،هیچ بُعدی از ابعاد زندگی نیست که از دایره شـریعت،
خارج و شرع اسالمی درباره آن قضاوت و حکمی نداشته باشد؛ لـذا بـر اسـاس مطلـق انگـاری دامنـه
عصمت ،هر یک از افعال ،اقوال و تقریرات معصوم حتّی اگر ناظر بـه امـور طبیعـی بشـری (ماننـد
خوردن و آشامیدن و  )000یا ناظر به تجارب و مهارتهای انسانی باشند ،عاری از د لت تشریعی نیسـتند
 ،بـیتـا ،776 :همـو،
و بر یکی از احکام خمسه د لت میکنند (حکیم،
ا صول العامه للفقه المقارن45 :7919 ،؛ مظفّر ،اصول الفقه)45 /5 ،؛ گر چه د لـت برخـی از آنهـا بـر
احکام ،از نوع حکم اولی و د لـت برخـی از نـوع حکـم ثـانوی اسـت (حکـیم،
 ،بیتا)776 :؛ لذا حتّی اگر به روایاتی چون «انتم اعلم بشؤون دنیاكم» (در ادامه نوشـتار بـه
تفصیل بدین روایت خواهیم پرداخت) تمسرک کنیم ،باز جواز بهره گیری از تجـارب انسـانی در عرصـه
زندگی ،منوط به همین امضا و تأیید نبوی است (همان)771 ،؛ از اینرو ،باید دانست که دامنـه شـمول
سنت ،فراگیر و قلمرو حجریت آن ،مطلق است؛ حجریرتی مطلق که هر که به فراخور شرایط خویش بایـد
بدان تأسری کند و وظیفه خویش را دریابد0
برخی عالمان اهل سنت با نگاهی نزدیک به نگاه عالمان شـیعه ،بـر مطلـق انگـاری قلمـرو
حجریرت سنّت صحره گذارده و معتقدند هیچ بُعدی از ابعاد سنّت نبـوی ،عـاری از د لـت تشـریعی
نیست (شاهین شین ،السنه والتشریع54 :7477 ،ـ 0)50البته آنها برای اثبات حجریرت مطلق سنّت
به عصمت شامله پیامبر اعتقادی ندارند ،ولی معتقدند وقتی پیامبر مرتکب گناهان صغیره
و سهو و اشتباه می شود ،خداوند او و مسلمانان را متنبره آن میسازد (یمانی ،الرو الباسـم فـی
الذب عن سنه ابی القاسم ،بیتا0)745 /7 :
مهم ترین مستند باورمندان به مطلق انگاری حجریرت سـنّت ،اطـالق آیـات و روایـاتِ دالّ بـر
حجریرت سنت است که در ادامه بدان اشاره میشود0
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ب)عدمحجّیّتسنّتظنّیپیامبر

برخی اهل سنّت مانند ابن تیمیره ،گرچه ادلّه مبنی بر مطلق انگاری حجریرـت سـنّت را از نظـر
دور نداشته اند ،به دلیل روایاتی چون حدیث تلقی نخل و تعبیر «انتم اعلم بشؤون دنیناكم» و ،000
معلوم ساخته اند همه سنّت ،مادام که قرینهای بر بشری و ظنّی بودن آن در دست نباشد ،حجرـت
و دارای د لت تشریعی است0
توضی بیشتر اینکه از نگاه آنها ،هرگاه پیامبر جزماً از چیزی خبر دهد یا بـه چیـزی
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امری کند ،آن جزم و امر ،برخاسته از علم یقینی و صدق محض است 0حتی در حال رضـا و
غضب ،جز حق از حضرتش سر نمی زند ،ولی به ح کم حدیث تلقی نخل ،هرگـاه حضـرت از
روی ظنّ و رفی بشری و نه علم یقینی و قطعی ،امری کند یا سـخنی بگویـد ،آن سـخن از
شمول حجریرت سنّت خارج است 0در این میان ،اصل بر عدم ظنّی بودن سـنّت نبـوی اسـت،
مگر اینکه مانند حدیث تلقی نخل یا روایت فرود بر چاه های بدر ،پیامبر خو د بـه ظنّـی
بودن آن تصری کرده باشد « :انّمنا ننننظ ننّنا فنال ذؤاینذوني بنال نّ» ؛ زیـرا مهربـانی و
خیرخواهی پیامبر به امرت خویش مقتضی آن است که آن حضـرت ،اوامـر و فرمایشـات
ظنّی و بشری خود را از سنّت وحیانی خویش جدا کند و امرت را نسبت بدان آگاه سـازد؛ لـذا
مادام که قرین ه ای بر ظنّی بودن سنّت در دسـت نیسـت ،حجریرـتش پابرجـا و دارای د لـت
تشریعی است (ابن تیمیه ،المجموع للفتاوی0)70/ 6-75 :7994 ،
1ـ1ـ.1عدمحجّیّتسنّتغیرعادیپیامبر

برخی علمای شیعه مانند علّامه شوشتری ،ابوالقاسم قمی و  000سـنّت را مقیرـد بـه قیـد «غیـر
عادی» دانسته و معلوم ساخته اند سنّت ،قول و فعل و تقریر غیر عادی معصـوم اسـت؛ چـرا کـه
قول ،فعل و تقریر عادی آنها جزء دایره سنّت محسوب نمیشود (شوشتری ،مقباس الهدایه؛ قمی،
قوانین ا صول0)459 :7010 ،
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این اندیشوران ،مستند این تقیید و مرادشان از قید عادی و غیر عادی را مشخّص نکرده و آن
را مبهم باقی گذاشته اند 0از آنجا که بعید است منظور ایشان از سنّت عادی ،همان «

العـادات

و التقالید» باشد که نصر حامد ابوزید بدان پرداخته است ،به نظر می رسـد آنهـا از سـنّت عـادی،
اقوال ،افعال و رفتارهای روزمرّه پیامبر در زندگی عادی بشری را منظور داشتهاند کـه در ایـن
صورت ،به نوعی دیدگاه چهارم را تداعی میکند0

د)السنهالتشریعیه

آخرین دیدگاه سنّتی مطرح در این عرصه ،دیدگاه رایج میان اندیشوران غالباً متأخّر اهل سنّت
است 0قرنها پیش ،قاضی عیا به استناد روایاتی چون حدیث تلقـی نخـل و نیـز حـدیث فـرود
آمدن بر چاه های بدر ،معلوم ساخت که گاه پیامبر در ساحت مسائل دنیوی ،به اموری معتقـد
بود که خالفش ثابت میشد یا بر سبیل خطا و شکر و ظنّ راه می سپرد0
نیز به گواهی روایاتی چون «إنما أنا بشر  ..و إنکم ذختصمون إلي ،و لعنل بعضنکم أن يکنون
ألحن بحجته من بعض ،فأقضي له على نحو مما أسمع  ..فمن قضیظ له من حن أیینه بشنيء فنال

شلتوت و به دنبال او بسیاری از افراد مثل محمود ابوریره و  ،000معلوم ساخته انـد از بـین ایـن
اقسام ،تنها قسم اخیر حجرت است و سایر اقسام آن هیچ گونه حجریرتی ندارند؛ زیرا قلمرو عصـمت
انبیاء تنها حوزه تبلیغ را در بر می گیرد و پیامبران در سایر ابعاد وجودی ،مصون از خطـا و اشـتباه
نیستند (همان055 ،؛ ابوریره ،اضواء علی السنه المحمدیه ،بیتا45 :؛ خالف ،علـم ا صـول الفقـه،
بیتا0)44 :
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يأیذ منه شیئا ،فإنما أقطع له قطعة من النار» ،اثبات کرد که قضاوتهای پیامبر در مشـاجرات
روزمرّه مسلمانان ،بعضاً محکوم به خطاست 0همچنین وی افعال پیـامبر را در عرصـه زنـدگی
دنیوی عاری از خطا و اشتباه ندانست (قاضی عیا  ،الشفاء بتعریف حقوق المصـطفی/5 :7451 ،
0)471-479
بعدها ،برخی چون شیخ شلتوت ،به استناد همین د ئل ،صراحتاً قول ،فعل و تقریر پیامبر
را به چند قسم تقسم کردند:
7ـ قسمی که ناظر به نیازها و حاجات بشری مثل خـوردن ،آشـامیدن ،خوابیـدن ،ارتبـاط بـا
مردمان ،خرید و فروش و  000است؛
5ـ قسمی که مشتمل بر مهارت های عملی مثل زراعت و طـبر و  000و یـا عـادات اجتمـاعی
مانند نوع لباس و  000است؛
0ـ قسمی که به تدبیر انسان در ظرف زمانی و شرایط موقعیرتی خا ماننـد آرایـش جنگـی
سپاه و  000ناظر است؛
4ـ قسمی که به بُعد تبلیغی پیامبر مربوط است ،به نحوی که مثالً پیامبر با قول ،فعل
و تقریر خویش ،مجملی از قرآن را تبیین میکند یا حکمی عـامر را تخصـیص مـیزنـد (شـلتوت،
ا سالم عقیده والشریعه0)499 :7960 ،
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1ـ.2قلمروحجّیتسنّتازنگاهجامعهروشنفکری
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فارغ از نگاه سنّتی ،جامعه روشنفکری ،چه در شـیعه و چـه در عامرـه ،بـا نگـاهی نـه چنـدان
متفاوت از یکدیگر ،به مسئله حجریرت سنّت و قلمرو آن پرداخته اند0
از میان آنها ،نصر حامد ابوزید در اعترا به شافعی که دامنه حجریرت سـنّت را گسـترده مـی
بیند ،معتقد است اساساً سنّت ،نه مصدری مستقل برای تشریع ،بلکه صرفاً مفسـری بـرای قـرآن
است و تنها در حوزه مسائلی کارآیی دارد که درباره آن حکمی هـر چنـد مجمـل در قـرآن آمـده
باشد؛ لذا اگر قرآن به مسئله ای نپرداخته باشد ،سنّت در آنجا فاقد کارآیی اسـت (ابوزیـد ،ا مـام
الشافعی و تأسیس ا یدئولوجیه الوسطیه 0)09 :7995 ،از نگاه وی ،مصدر تشریع خواندن سنّت ،به
معنای یکسان انگاری افق خدا و پیامبر و نوعی غلور نسبت به آن حضرت است (همان0)40 ،
ضمن اینکه باز همین کارآیی تفسیری و نه تشریعی سنّت نیز نه مربـوط بـه همـه آن ،بلکـه
تنها ناظر به بخش وحیانی آن است 0وی ایده شافعی دربـاره گسـتردگی قلمـرو حجیـت سـنت و
مطلق انگاری عصمت پیامبر را تجاهل نسبت به جنبه بشری وجود آن حضرت و بـه معنـای
نادیده انگاشتن روایاتی چون «انتم اعلم بشؤون دنیاكم» می داند ،حـال آنکـه بایـد میـان «سننّة
الوحي» و «سنّة العادات و التقالید» تمایزی جدری قائل شد و آن بخش از سـنّت را کـه متـأثّر از
آداب و رسوم زمانه خویش است ،فاقد حجریرت دانست (همان 45 ،و  0)06وی ریشه اعتقـاد جـدری
به حجریرت سنّت را به تعصرب قرشی بازگردانیده و معتقد است این اعتقاد از زیاده خـواهی قـریش
برای سلطه بر مردمان ناشی شده است (همان0)00 ،
در همین راستا ،حسن حنفی ضمن ردر استقالل سنّت در تشریع ،به استناد روایت «انتم اعلنم
بشؤون دنیاكم» و نیز ماجرای فرود آمدن بر چاه های بدر ،میان سنّت وحیانی و سنّت شخصـی و
آمیخته به خطای پیامبر تمایز قائل می شود و از این رهگذر از دامنـه شـمول حجریرـت سـنت
میکاهد (حنفی ،من النقل الی العقل ،بیتا 0 :ـ 0)9
همین تمایز را محمرد مصطفی شحرور در آثار خویش به نوعی دیگر دنبال می کنـد 0از نگـاه
 11وی ،سنّت شامل دو قسم نبوی و رسالی است که از این میان ،سـنّت نبـوی ،اساسـاً مربـوط بـه
زندگی شخصی پیامبر و فاقد حجریت (شحرور ،الکتاب و القرآن ،بـیتـا 040 :و  )049و سـنّت
رسالی جز در بخش حدود و عبادات ،اجتهادات تاریخمند و مرحله وجـودی انسـانی و بشـری بـه
عنوان پیامبر است که در ظرف زمانی خا ر قرن هفتم مـیالدی و در مکـان خـا ر جزیـره
العرب می زیسته و در تعامل با این محیط ویژه ،سعی بر آن داشته تا با اجتهاد و به فراخور زمـان
و مکان ،احکام قرآن را پیاده کند (همان005 ،ـ 0)041لذا سنّت رسالی نیز جز در بخـش حـدود و
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عبادات ،حجریت و قداستی برای مردمان نسلهای بعد ندارد و تنهـا کـارآیی اش ،بـاز کـردن راه
اجتهاد برای آنها و ارائه الگویی مناسب برای این اجتهاد است (همـان049 ،؛ همـو ،فقـه المـرا ،
بیتا 0)707 :از اینرو میتوان گفت وی حجریرت سنّت را تنها به قسم مربوط بـه حـدود و عبـادات
بازمی گرداند0
از میان روشنفکران شیعه نیز کسانی چون دکتر سروش ،وقتـی پیـامبر را حتّـی در وحـی
قرآ نی مصون از تأثّرات فرهن و زمانه و تجلّیات نقصان بشری نمی دانند ،تکلیف سـنّت نبـوی
معلوم ا ست 0روشنفکران شیعه بـا نگـاهی مشـابه روشـنفکران اهـل سـنّت ،ضـمن تصـری بـه
خطاپذیری سنّت و تاریخمندی آن (سروش ،رویاهای پیامبر )7090 ،و همچنین ضـمن تکیـه بـر
محدودیرت قلمرو حجریرت سنت بر مبنای تمایز سنت وحیانی از غیر وحیانی (همان) بـر اعتقـاد بـه
شارع بودن رسول خدا میتازند و پیامبر را بیش از شارع ،به عنوان «احیاگر» معرّفی مـی
کنند؛ احیاگری که برای حیـات بخشـی آمـده اسـت (کـدیور ،مواجهـه سـنتی ،سـنت گرایانـه،
بنیادگرایانه و نواندیشانه با سنت نبوی)؛ لذا تنها آن بخـش از سـنت نبـوی را خواسـتنی و رکـن
مسلمانی می دانند که جزو متغیرات و مقتضیات عصر نزول نباشد 0نیـز صـرفاً آن بخـش از فقـهِ
برآمده از سنّت را می پذیرند که با حیاتِ معقول و مورد نظر آنها در عصر کنونی مطابقـت داشـته
باشد (همان) 0غیر از سروش و کدیور ،مصطفی ملکیان نیـز در کتـاب «مشـتاقی و مهجـوری» و
مجتهد شبستری نیز در کتاب «هرمنوتیک ،کتاب و سنت» ،مبیرن همین دیدگاه اند0
این نگاه جامعه روشنفکری به مقوله سنّت ،شاید به ظاهر ریشه در افکار کسانی چون شلتوت
داشته باشد ،ولی به نظر می رسد تفاوت این دو نگاه ،بسیار است 0دیدگاه شلتوت بیشتر بر روایاتی
چون «انتم اعلم بشؤون دنیاكم» مبتنی است و هدفش اسقاط کامل حجریرت سنّت نیست0
عموم نگاه های سنّتی که چنین روایاتی را پذیرفته اند ،سـعی در جمـع بـین ایـن روایـات و
روایات دالّ بر حجریرت سنّت داشته و هر کدام به نوعی تالش کرده اند تا جایگاه سنّت را محفوظ
نگاه دارند ،حال آنکه جامعه روشنفکری ،نخست بر مبنای نگاه حدراقلّی به دین ،به محدود سـازی
قلمرو دین در محدوده زندگی بشر پرداخته (سروش ،بسط تجربـه نبـوی 07-05 :7000 ،و -60
 ،)65آنگاه در همین راستا وحی و قرآن را مدر نظر قرار داده ،آن را به تجربه نبوی فرو کاهیده و از
تأثیر نقصان بشری و فرهن زمانه مصون ندانستهاند (همو71 ،ـ75؛ ابوزید 0)5559 ،نیز در فهم
محصول همین تجربه ،شبهاتی چون شبهه تاریخمندی و ذاتی و عرضی و  000را مطرح ساختهانـد
(سروش ،بسط تجربه نبوی55-01 :7000 ،؛ ابوزید ،نقد الخطاب دینی570 :7994 ،ـ 0)559سپس
در امتداد این محدودسازی ،مصدر دیگر دین ،یعنی سـنّت را نشـانه رفتـه ،قلمـرو آن را محـدود
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ساخته و حتی اگر بهتر بگوییم ،تا حدر زیادی آن را از حجریرت ساقط کردهاند 0اینان بدون توجره بـه
روایات دالّ بر حجریرت سنّت و صرفاً بـه پشـتوانه روایـت «اننتم اعلنم بشنؤون دنیناكم» ،نـوعی
سکو ریسم و جداانگاری کامل دنیا از دین را ترویج کرده (ابوزید ،ا مام الشـافعی )45 :7995 ،و
حجریرت سنّت را تنها به حوزه عبادات و مسائل اخروی محدود ساختهاند 0گـر چـه بنـا بـر اعتقـاد
کسانی چون حسن حنفی حتی عبادات نیز میتوانند به تناسب شرایط زمانه تغییـر پـذیر باشـند و
هیچ چیز ثابتی در شریعت نیست 0در این صورت ،کارآیی سنّت حتّی در بُعد عبـادات صـرفاً ارائـه
الگوی اجتهاد بشری و نه وحیانی پیامبر برای مجتهدان مسلمان در دورههای مختلف زمـانی
است (حنفی ،من النقل الی العقل ،بیتا0)000 :
.2بررسیونقدآراءمطرحدربارهقلمروحجّیّتسنّت

آن چه گذشت ،دیدگاههای مطرح درباره قلمرو حجیت سنت در میان مسلمانان ،اعمر از سنّت
گرایان و روشنفکران بود 0حال بررسی و نقد آن دیدگاهها در گرو بررسی مهمترین ادلّـه حجریرـت
سنت برای تبیین حقیقت قلمرو آن است که در ذیل میآید:
2ـ.1بررسیگسترهحجّیّتسنّت
الف)اطالقحجّیّتسنّتازنگاهقرآنوروایات

نخستین و مهمترین منبع تبیین قلمرو حجریرت سنّت ،آیات و روایات است 0در این میان ،شاید
گفته شود استناد به روایت و سنّت برای اثبات حجریرت سنّت ،مستلزم دور و لذا باطل اسـت ،ولـی
در پاسخ باید دانست محلّ نزاع ،نه اصل حجریرت سنّت ،بلکه حجریرت بخشـی از آن اسـت کـه بـه
حوزه مسائلی چون امور دنیوی مربوط می شود؛ لذا استناد به بخشِ خارج از محلّ نزاع ،از شـائبه
دور ،عاری است 0ضمن اینکه ادلّه روایی ،نه به عنوان دلیل مستقل ،بلکه در تأیید ادلّه قرآنی ارائه
می شوند تا هیچ گونه شبههای عار آن نشود0
از جمله مهمترین آیاتی که از قلمرو حجریرت سنت حکایت میکنند ،به قرار ذیل است:
11
 07
( احزاب0)57 /
واژه «اسوه» بر وزن «فعله» و از ریشه «ا س و» به معنای کسی اسـت کـه مردمـان بـه او
تأسری و از وی تبعیرت میکنند (راغب اصفهانی ،مفردات 0)11 :7475 ،این واژه در قرآن کریم سـه
بار به کار رفته است که از این میان ،دو مرتبۀ آن ناظر به اسوگی حضرت ابراهیم( ممتحنـه/
 4و  )6و یک مرتبه آن ناظر به اسوگی حضرت محمرد( احزاب ) /است با این تفـاوت کـه در

سوره ممتحنه ،اسوه بودن حضرت ابراهیم محدود و مقیرد به قید 

إلیه فقال -عزّ و جلّ :-

:

 .ثمّ قال« :و إنّ نبيّ اللّه فوّ

 ،و قال -عزّ و جلّ-
إلى علي و ائتمنه ،فسلّمتم

و جحد النّاس .فو اللّه لنحبّکم أن ذقولوا إذا قلنا و أن ذصمتوا إذا صمتنا .و نحن فیما بیننکم و بنین

اللّه -عزّ و جلّ -ما جعل اللّه ییرا في یالف أمرنا » (همان0)005/7 ،
 00
( احزاب0)01 /
بنابر دیدگاه مفسرران در این آیه شریفه ،مراد از «قضاء رسـول» ،هـر گونـه دخـل و تصـرّف
حضرت در شئون زندگی مردمان ،حتی شئون شخصی زندگی ایشان است (طباطبـایی ،المیـزان،
بیتا055 /76 :؛ صادقی تهرانی ،الفرقان فی التفسیر القرآن7060 ،ش0)745 /54 :
بر این اساس و بر اساس آیات مشابه دیگر همچون 
( نور )60 /معلوم می گردد پیامبر در هر حوزه ای از مسائل
زندگی مردمان ،خواه دنیوی و خواه عبادی و اخروی ،امری کند امرش مطاع و زم ا جراست0
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 است؛ بدین معنا که خداوند ،دامنه تأسری به ابراهیم را حدر میزند و نه گنـاه،
بلکه ترک او ی وی در باب استغفار برای آزر را از این محدوده خـارج مـیسـازد (ابـن عاشـور،
تفسیر التحریر والتنویر705 /50 :7450 ،؛ آلوسی ،روح المعانی ،)560 /74 /7470 ،ولـی در سـوره
احزاب ،تأسری به پیامبر خاتم محدود به هیچ قیدی نیست و این امر ،از مطلق بـودن حجریرـت
سنّت نبوی در همه ابعاد حکایت میکند (صادقی تهرانی ،الفرقـان فـی التفسـیر القـرآن بـالقرآن،
0)16 /54 :7060
( حشر0)1 /
 05
مفسرران شیعه و عامره ،این آیه را دالّ بر حجریرت قول ،فعل و تقریر رسول خـدا مـیداننـد
(طباطبایی ،المیزان فی التفسیر القرآن ،بیتا554 /79 :؛ ابن عاشور ،تفسیر التحریر والتنویر:7450 ،
 )10-11 /50از آنجا که در این آیه موصول «ما» مفید عموم و امر آیه ،امری مطلق است ،معلوم
می گردد هیچ قیدی برای حجریرت سنّت نیست و همه سنّت نبوی حجرت است0
در تأ یید همین امر ،بسیاری از روایات ،معلوم ساخته اند که وجود پیامبر ،یکپارچـه مـؤدرب بـه
آداب الهی است و بر مبنای همین الهی بودن ،هر خواست و اراده و بخشش و ممانعت حضـرتش
عین تشریع اسـت (حـویزی ،نـورالثقلین504 /0 :7470 ،ــ)519؛ بـرای مثـال امـام صـادق
میفرماید« :إنّ اللّه ن عزّ و جلّ ن أدّب نبیّه على محبّته ،فقال :وَ إِنَّکَ لَعَلى یُلُ ٍ عَ ِیمٍ» ،ثمّ فنوّ
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از مجموع این آیات می توان گفت در قرآن کریم ،قلمرو حجریرت سنّت ،محدود نیست و هـیچ
آیه آن ،بُعدی از ابعاد سنّت را از دامنه حجریرت مستثنا نکرده است 0ضمن اینکـه بـر خـالف پنـدار
کسانی که امور دنیوی و عـادی و روزمـره پیـامبر را صـرفاً امـوری بشـری و فاقـد حجریرـت
دانسته اند ،مروری بر آیات قرآن کریم گواه بر این است که از نگـاه وحـی ،هـیچ بُعـدی از ابعـاد
زندگی پیامبر صرفاً اموری بشری و خارج از الگوی تشریع نیست؛ چنان که میبینـیم خداونـد
حتی در زندگی خصوصی پیامبر و مکالمات او با همسرانش دخالت می کند و در هـیچ بُعـدی
از ابعاد زندگی ،وی را به حال خود وا نمی گذارد 0نیز از باب جدال با خصـم و بنـا بـر نظـر اهـل
( عبس )7 /را عتاب الهی ناظر به پیامبر میدانند ،حالت مـورد
سنت که آیه 
اشارۀ آیه مزبور ،گر چه حالتی بشری و عادی است ،ولـی خداونـد در همـین حالـت طبیعـی نیـز
دخالت میکند و میخواهد پیامبر را در همه ساحات زندگی ،نه در حدر بشری عادی ،بلکـه در
حدر پیامبری الگو و اسوه ببیند ،چنان که خود حسن حنفی به این امر تصری کرده اسـت (حنفـی،
من النقل الی العقل ،بیتا0)059 :
وقتی هیچ ساحتی از ساحات وجودی پیامبر عاری از نظـارت الهـی نیسـت و زمـانی کـه
خداوند ،به همه شئ ون وجودی وی اهتمام ورزیده و به تعبیر روایـات او را مـؤدب بـه آداب خـود
ساخته تا الگویی مطلق ارائه کند که اسوه بودنش محدود نیست و به بنابر آیه 
*
( انعام760 /ـ )765سرتاسر حیات و زندگی اش مصبوغ به صبغه الهی اسـت ،دیگـر
دلیلی برای محدود ساختن قلمرو حجریرت سنّت باقی نمی ماند0
مروری بر روایات نیز مؤیرد همین نکته است 0برخی از روایات به قرار ذیل است:
«عبد اهلل بن عمرو قال :كنظ أكتب كل شيء أسمعه من رسول اهلل أريد حف ه .فنهتني قنري ،
فقالوا :إنک ذکتب كل شيء ذسمعه من رسول اهلل و رسول اهلل بشر ينتکلم فني الغضنب والرضنا.
فأمسکظ عن الکتاب .فذكرت ذلک لرسول اهلل فقال« :اكتب فوالذي نفسي بیده منا ینر مننه إال

 11ح » وأشار بیده إلى فمه» (ابو داود ،السنن ،بیتا070 /0 :؛ ابن حنبل ،مسند ،بیتا0)01 /77 :
این روایت که با سند صحی اش گواه بر این اسـت کـه جـز کـالم حـق از حضـرتش صـادر
نمیشود 0نکته حائز اهمیت اینکه در این روایت ،تعبیر «اكتب فوالذي نفسي بیده ما یر مننه إال
ح » دقیقاً در پاسخ به کسانی صادر شده است که چونان افراد معتقد به محدودیت قلمرو حجیت
سنت ،بر همین جهات بشری وجود پیامبر تأکید داشته و قـول او را در حـا ت عـار بـر طبـع
بشری وی ،فاقد حجیت میدانستند0

در همین راستا در روایتی دیگر این گونه آمده است« :عن أبي هريرة أن الصحابة قالوا للنبي :

إنک ذداعبنا؟ فقال« :إني ال أقول إال حقاً» (ترمذی ،السنن0)001 /4 :7450 ،
در این روایت باز برداشت مزبور تأیید و معلوم میشود که از منظر خـود پیـامبر حتـی در
حا ت عرو طبع بشری بر او مرزی برای محدویت حجیت سنت نیست0
ب)معنایاطالقحجّیّتسنّتباتوجهبهدامنهاحکامشریعت
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پس از اینکه دانستیم که از نگاه قرآن و روایات ،قلمرو حجریرت سنّت ،مطلق است ،حال ،بایـد
دید معنای این حجریرت چیست؟ آیا همه اقوال و افعال پیامبر د لت بر وجوب و حرمـت دارد؟
آیا اگر پیامبر غذایی بخورد ،لباسی بپوشد و  ،000خوردن او از آن غذای خا  ،دالّ بـر وجـوب
آن است؟
در مقام پاسخ و فارغ از هر گونه افراط و تفریط باید دانسـت احکـام خمسـۀ تشـریعی صـرفاً
وجوب و حرمت نیست و حتّی به استحباب و کراهت نیز منحصر نمی شود ،بلکه حلّیرت و اباحه را
نیز در بر میگیرد0
با مالحظه آیات قرآن کریم ،در مییابیم ،همانگونه که حرمت ،موضوع تشریع است ،بسیاری
از آیات ،حلّیرت را موضوع سخن قرار داده و به تشریع در این حوزه پرداخته اند ،چنان که گاه ایـن
احکام در پاسخ به پرسش مردمان از حکم حلّیرت برخی امور صادر شده است:
( بقره0)510 /
ـ
( آلعمران0)05 /
ـ
( مائده0)4 /
ـ
ـ
( مائده0) 01 /
...

( ...فعراف0)701 /
در روایات نیز وقتی سخن از دامنه تشریع به میان می آید ،در کنار حرمـت ،حلّیرـت مطـرح و
مرز تعیین حالل و حرام ،در گرو تشریع شارع در قرآن و سنّت است 0برخی از این روایـات بـدین
قرار است:
ـ «كلّ نبي جاء بعد المسیح أیذ بشنريعته و منهاجنه حتّنى جناء محمّند فجناء بنالقر ن و
بشريعته و منهاجه ،فحالله حالل إلى يوم القیامة و حرامه حرام إلى يوم القیامة» (کلینـی ،الکـافی،
0 )70 /5 :7060
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ـ «إن اهلل ذبارک وذعالى بعث محمداً فختم به األنبیاء فال نبي بعده  ،وأنزل علیه كتاباً فختم بنه
الکتب ،فال كتاب بعده  ،أحل فیه حالال وحرم حراماً فحالله حالل إلى يوم القیامة و حرامنه حنرام
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إلى يوم القیامه ،فیه شرعکم و یبر من قبلکم و بعدكم» (مجلسی ،بحارا نوار0)95 /7 :7450 ،
ـ «ما یل اللّه حالالً و ال حراماً إلّا و له حدّ كحدّ الدور ،و إنّ حالل محمند حنالل إلنى ينوم
القیامة و حرامه حرام إلى يوم القیامة…» (کلینی ،الکافی0)09 /7 :7060 ،
فقهای شیعه و عامره نیز از دیرباز حلّیرت و اباحه را جزء احکام خمسه تشریعی دانستهاند 0شـیخ
طوسی در نخستین کتاب اصولی شیعه ،اباحه را از احکام تشریعی و راه نیل بدان را صـرفاً نقـل و
سمع میداند (طوسی ،عده ا صول 0)167 /5 :7471 ،دیگر اصولیان شیعه نیـز در کتـب اصـولی
خویش ،آنگاه که احکام خمسه تکلیفی را بر می شمرند ،اباحه را یکی از این احکام خمسه دانسته
و در تعریف آن تعابیری چون «ذخییر الشارع المکلّفین بین اذیان الفعل و ذركنه دون ذنرجیح منن
قبله الحدهما علي اآلیر» را به کار گرفتهاند (حکیم ،ا صول العامه للفقه المقارن0)60 :7919 ،
همچنین فقهای عامه به این نکته تصری کـرده انـد 0فخـر رازی در ایـن بـاره مـی نویسـد:
«فاالباحه ال ذتحق اال علي احد هذه الوجوه الثالثه (اعني قول الشارع او إیباره او االجماع) و في

جمیعها یطاب الشرع دلّ علیها ،فکانظ االباحه من الشرع» (رازی ،المحصول0)574 /5 :7470 ،
شاطبی نیز بیان میدارد« :المباح و إن كان ناهره دیوله ذحظ ایتیار المکلف ،لکنه انّما دیل
بإدیال الشارع لخ ذحظ ایتیاره ... ،فإذن اباحه المباح مثالً ال ذوجب دیوله بناطال ذحنظ ایتینار

المکلّف اال من حیث قضاء الشارع» (شاطبی ،الموافقات0)755 /5 :7471 ،
لذا حلّیرت یک چیز خارج از دایره تشریع نیست و عامل تعیـین حلّیرـت و حرمـت ،بـه گـواهی
آیاتی چون 
( یونس )09 /و روایاتی نظیر «أيها الناس حاللي حالل إلى يوم القیامة
وحرامي حرام إلى يوم القیامة إال وقد بینها اهلل ن عز وجل ن في الکتاب وبینتهما لکنم فني سنیرذي

وسنتي» (کراجکی ،کنز الفوائد ،بیتا ،)764 :تشریع شارع در قرآن و سنّت است 0اینجاست که می
توان گفت اگر قرآن کریم دامنه قلمرو حجریرت سنّت را مطلق می داند ،این حجریرت نـه صـرفاً بـه
معنای وجوب و حرمت ،بلکه بر مبنای نظریره عصمت ،دست کم به معنای اباحـه و حلّیـت همـه
سنّت پیامبر و هر قول و فعل حضرتش ،است؛ چنان که وقتی پیامبر چیـزی را مـیخـورد یـا
میپوشد و 000و یا کاری را ترک می کند ،حدراقل د لت تشریعی آن این است که خوردن آن غـذا
یا ترک آن کار ،حالل و مباح است0
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گواه بر این امر این است که در قرآن کریم وقتی خداوند می خواهد حلّیرت ازدواج بـا همسـر
فرزند خوانده را اثبات کند ،نفسِ اقدام پیامبر به چنین ازدواجی را اماره و نشانه حلّیت این امر
قلمداد می کند و از پیامبر میخواهد با انجام این عمل ،محظور ازدواج با همسر فرزند خوانده
را از میان بردارد... :
( احزاب0)06 /
در تأیید همین امر ،در روایات متعدرد ،بارها پیامبر نفس اقدام عملی خویش به یک عمـل
را الگو و دالّ بر اباحه میدانند 0برای مثال ،وقتی برخی مردمـان بـه رهبانیرـت روی مـیآوردنـد،
پیامبر خطاب به آنها می فرماید« :ما بال اقوام يحرّمون علي انفسنهم الطیّبنات؟ اال انني اننام
باللیل و انکح و افطر بالنهار ،فمن رغب عن سنتي فلیس مني» (کلینی ،کافی0)496 /0 :7060 ،
در روایتی دیگر ،وقتی فردی از امام صادق درباره مردی میپرسد که ازدواج نمـیکنـد و
غذای نیکو نمیخورد ،امام پاسخ میدهد« :اما قولک في ذرک النسناء فقند علمنظ منا كنان
لرسول اهلل منهن و اما قولک في ذرک الطعام الطیّب ،فقد كان رسول اهلل يأكنل اللحنم و العسنل»
(مغربی ،دعائم ا سالم0)794 /5 :7000 ،
لذا معلوم می گردد از نگاه قرآن کریم و سنّتِ خـارج از محـلّ نـزاع ،قلمـرو حجریـت سـنت،
مرزبندی ندارد و میان امور دنیوی و اخروی ،عادی و غیر عـادی و  000در اصـل حجریرـت ،تفـاوتی
نیست تا آنجا که هر قول و فعل و تقریر پیامبر حدراقل بر اباحه د لت می کند0
ضمن اینکه تبعیت از همین قسم عادی و افعال جبلّی پیامبر اگر به قصـد تأسـی باشـد ،حکـم
اباحه را به استحباب ارتقا میبخشد؛ چرا که تبعیت از پیامبر و تشبه هر چه بیشتر بـه حضـرتش در
روایات متعدد امری پسندیده و نیکو قلمداد شده است؛ برای مثال بنابر روایات ،حضرت امیـر حتـی
از خوردن غذایی که پیامبر از خوردن آن خودداری کرده ،حذر میکند« :شيء لم يأكل مننه رسنول
اهلل ال أحب أن كل منه» (بیهقـی ،شـعب ا یمـان460 /1 :7450 ،؛ اربلـی ،الطبعـه الثانیـه/7 :7450 ،
 0)760نیز طبق روایت صحی در منابع اهل سنت ،به گـواهی عایشـه ،حضـرت زهـرا حتـی در راه
رفتن خویش چونان پیامبر راه میرود« :اقبلظ فاطمه ذمشي كأن مشیها مشیه رسنول اهلل( »ابـو
یعلی ،مسند 0)777 /75 ،نیز به شهادت منابع شیعه و عامه حسنین شبیه ترین مردمان در همه ابعـاد
به رسول خدا بودند (ابن حنبل ،مسند ،بیتا114 /5 :؛ مفید ،ا رشاد0)0 /5 :7470 ،
لذا تأسری به پیامبر حتی در امور عادی که د لت تشریعیاش صرفاً اباحه و حلیرـت اسـت،
امری نیکوست 0ضمن اینکه سنت در بسیاری اوقات و بـر حسـب قـرائن ،مفیـد احکـامی چـون
وجوب ،حرمت ،استحباب و کراهت است و مجموعاً هیچ بعدی از ابعاد آن فاقد حجیت و عاری از
د لت تشریعی نیست0
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2ـ.2نقدوبررسیادلّهمعتقدانبهمحدودیّتقلمروسنّت

مهمترین ادلّه معتقدان به محـدودیت قلمـرو و سـنت را در دو قسـم د یـل عقلـی و نقلـی
میتوان ارائه و ارزیابی کرد0
الف)نقدمبناینقلی
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مهمترین دلیل نقلی قائالن به محدودیت قلمرو حجیت سنت ،به ویژه عالمان اهـل سـنت و
نواندیشان فریقین ،روایت «انتم اعلم بشؤون دنیاکم» است 0مروری بر ادله آنهـا از اهمیـت ایـن
حدیث در نگاه ایشان حکایت می کند 0در نقد و بررسی این دلیل نقلی باید گفت:
7ـ در سند این روایت هشام بن عروه است که آن را از پدرش نقل میکند ،حال آنکـه طبـق
نظر رجال شناسان اهل سنت ،وی گاه واسطه میان خود و پدرش را حذف و بدون هیچ تصریحی
حدیث را مرسل ،ولی به صورت متصل نقل میکنـد (ذهبـی ،سـیر ا عـالم النـبالء/6 :7451 ،
06ـ 0 )04ضمن اینکه در امتداد سند ،حماد بن سلمه قرار دارد که بنا بر نقل رجال شناسان اهـل
سنت در میانسالی و کهولت ،قدرت حافظهاش رو به کاستی نهاد و ضبطش کم شد؛ لـذا بخـاری
در صحی خود از او روایتی نقل نکرده است (همان0)775 /1 ،
5ـ این روایت را مسلم در صحی خود در باب «باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره
من معاي الدنیا علي سبیل الرأي» در کنار دو روایت دیگر آورده است که همگی حکایتگر قضیه
تلقی نخلاند (مسلم ،الجامع الصحی  ،بیتا 0)7000 /4 :با توجه به اینکـه معقـول نیسـت پیـامبر
خدا سه بار یک خطا را عیناً تکرار کند ،باید گفت هر سه روایت ناظر بـه یـک مـاجرا و یـک
واقعه است که نقل به معنا شده و راویان با تعابیر خود از آن حکایت کـردهانـد؛ چنـان کـه نفـس
اختالف تعابیر ،تصری عکرمه در پایان روایت دوم و تعبیر «او نحـو هـذا» پـس از نقـل سـخن
پیامبر صری در نقل به معناست؛ لذا نقل مزبور عین سخن پیامبر نیست0
0ـ اگر به سه نقل موجود در این باب بنگریم ،می بینیم تعبیر «انتم اعلم بشؤون دنیناكم» در نقـل
اول و دوم وجود ندارد و زیادتی است که تنها در نقل سوم موجود اسـت 0از آنجـا کـه مسـلم در ابـواب
 11کتاب خویش ،روایات صحی را مقدم داشته و روایات اضعف را در مراتب بعدی قـرار داده و هـدفش از
ایراد این روایات اضعف ،تقویت روایت صحی آغاز باب بوده است ،روایات اضعف تنها در بخشی معتبـر
قلمداد می شوند که هم راستا با روایت نخست باشند و زیاداتشان معتبر نیست (نووی54 /7 ،ـ0)50
4ـ از میان راویان سه روایت ،یعنی طلحه ،رافع بن خدیج ،انس و عایشه به نظر میرسد تنها
راوی روایت اول یعنی طلحه در صحنه حضور داشته است؛ زیرا متن روایت دوم و سوم بـه گونـه
ای است که شهود راوی نسبت به جریان و واقعه را نمیرساند؛ لذا از میان روایات مزبـور کـه بـه

تعابیر گوناگون سخن پیامبر را حکایت کرده اند ،روایت اول یعنی روایت طلحه تـرجی دارد،
حال آنکه تعبیر «انتم اعلم بشؤون دنیاكم» در آن نیست0
0ـ متن روایت طلحه چنین است« :مررت مع رسول اهلل بقوم علنى رؤوس النخنل .فقنال :منا
يصنع هؤالء ؟ فقالوا :يلقحونه يجعلون الذكر في األنثى ،فیتلقح .فقال رسول اهلل :ما أنن يغني ذلک
شیئا ،قال :فأیبروا بذلک فتركوه ،فأیبر رسول اهلل بذلک .فقال إن كان ينفعهم ذلک فلیصنعوه.
فإني إنما نننظ ننا فال ذؤایذوني بال ن ،ولکن إذا حدثتکم عنن اهلل شنیئا فخنذوا بنه ،فنإني لنن
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أكذب على اهلل عز و جل»0
بر اساس این نقل ،پیامبر هیچ مرزی بین امور دنیوی و غیر دنیوی نکشیده و بشـر را در
ساحت زندگی خود مختار وا ننهاده ،نیز جزماً مردمان را از تلقی نخل بـاز نداشـته ،بلکـه تنهـا از
روی گمان سخنی فرموده و سپس صرفاً گمان و ظن خود را از حجیت ساقط کـرده اسـت 0ایـن
بدین معناست که بنابر این نقل ،قوت و حجیت اوامر و فرمایشات و افعال جزمی پیامبر ،خواه
در ساحت مسائل دنیوی باشد و خواه در ساحت مسائل دیگر ،بر جای خود باقی است( 0ابن تیمیه،
المجموع للفتاوی0)70 /75 :7994 ،
 6ـ با این حال ،حتی اگر نقل نخست از سه نقل مزبور را مبنا قرار دهیم ،باز همین نقـل بـه
د ئل مختلف مردود است ،زیرا:
الف) قرآن کریم در آیاتی چـون 
( اسراء ) 06 /مردمان را از پیروی از
( نجم ) 50/و 
ظن و گمان نهی می کند 0حال چگونه است که پیامبر به عنوان کسی که انتظـار اسـت
( انعام)760 /
بیشترین پایبندی را به اوامر وحیانی داشته و به تعبیر قرآن 
باشد ،نه تنها خود از ظن پیروی کند ،بلکه همه مردمان را به تبعیت از ظـن خـود بکشـاند؟
(رصافی ،بینات من الهدی ،بی تا0)40 /77 :
این امر عمالً بدین معناست که پیامبر در جهلی مرکب ،مردمان را با خود همراه ساخته و
آنگاه پ س از نابود شدن سرمایه معاش مردمان زراعت پیشه مدینه ،عذری بدتر از گناه آورده است
و چنین چیزی با شأن پیامبر سازگار نیست0
ب) چنان که گذشت ،به گواهی روایاتی چون «اكتب فوالذي نفسي بیده منا ینر مننه إال
ح » و نیز بنابر ادله عصمت ،پیامبر در همه حا تی کـه عارضـش مـی شـود ،جـز حـق
نمی گوید حال ،چگونه است که این بار به خطا سـخن رانـده اسـت؟ (نجمـی ،اضـواء علـی
الصحیحین ،بی تا0)509 :
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ج) در آیات قرآن کریم مسئله زوجیت گیاهان و تلقی آنها به وضوح آمده است :
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*
*
( یس00 /ــ)06؛ 
( حجر 0)55 /چگونه پیامبر به تفسیر این آیات واقف نبـوده ،معنـای آنهـا را درک
نکرده و از مسئله تلقی نخل بی اطالع بوده است ،حال آنکه بـه گـواهی روایـات شـیعه و عامـه
پیامبر به همه معانی ظاهر و باطن قرآن کریم آگاه است؟ (کورانی ،الف سـوال واشـکال لـی
المخالفین ،بیتا0)577 /5 :
د) از آنجا که طبق تاریخ ،مردمان مدینه حتـی در برابـر اوامـر جـدی پیـامبر در سـاحات
حکومتی و تشریعی مقاوت می کردند ،چگونه است که این بار ،حاصل سالیانی دراز تجربه خویش
را وانهاده و صرفاً نه از امر ،بلکه تنها از یک ظن پیامبر بیچون و چرا تبعیت می کنند و هیچ
خبری هم از موافقات عمر و راهگشایی های عالمانه او نمیشود؟!
هـ ) اگر طبق روایت ،محصول خرمای مدینـه کـه مهـمتـرین سـرمایه زنـدگی مردمـان آن
محسوب می شود ،به دلیل سوء تدبیر پیامبر از بین رفته باشد ،باید دواعی مردمان برای نقل
آن ،به ویژه دواعی یهود مدینه و منافقان و دشمنانی که در صدد طعن بر پیامبر بودنـد ،زیـاد
باشد ،حال آنکه این واقعه تنها از طریق چند صحابی محدود به ما رسیده که از آن میان تنها یک
نفر در صحنه حضور داشته است0
بنابراین ،معلوم میگردد تعبیر «انتم اعلم بشؤون دنیناكم» کـه ترجیـع بنـد گفتـار معتقـدان بـه
محدودیت قلمرو حجیت سنت است ،اعتباری ندارد و نقل فاقد این تعبیـر نیـز بـه د یـل مختلـف،
مخدوش و ناپذیرفتنی است؛ از این رو ،در برابر د ئـل قطعـی دال بـر اطـالق حجیـت سـنت تـاب
معارضه ندارد 0دیگر اینکه برخی روایات کم اهمیت تر دیگر نیز کم و بیش مستند این دیـدگاه قـرار
گرفتهاند که هیچ کدام عاری از ایراد و خدشه نیستند و نقد و بررسی آنها مجال دیگری میطلبد0

 11ب)نقدمبنایعقلی

در امتداد نقد ادله کسانی که قلمرو حجیت سنت را محدود می سازند ،نوبـت بـه نقـد د ئـل
عقلی ایشان می رسد 0مروری بر آراء آنها گواه بر این است که اعتقادشان به این محدویت ،عمدتاً
بازگشت به یکی از دو پیش فر عقلی زیر و یا به هر دوی انها دارد:
نخست اینکه آنها دامنه عصمت انبیاء را محدود دیده و بر همان اساس ،ناگزیر دامنه حجیـت
سنت را محدود ساختهاند0

دوم اینکه آنها بر مبنای نگاهی حداقلی به دین ،کارکرد دین در امور دنیوی را نپذیرفتـه و در
همین راستا حجیت سنت در حوزه مسائل دنیوی و  000را مردود دانستهاند0
در ادامه به نقد این دو مبنا میپردازیم:
یکـنقداعتقادبه«محدودیتدامنهعصمتپیامبر

( نساء0)770 /
در سبب نزول این آیه شریفه ،مفسران معلوم ساختهاند که این آیه ناظر بـه جریـان شـکایتی
است که در آن یکی از طرفین دعوا می خواست با فریب دادن پیـامبر خـود را تبرئـه سـازد
(سبزواری ،تفسیر القرآن العظیم541-549 /9 :7459 ،؛ طباطبـایی ،المیـزان ،بـیتـا0)10-19 /0 :
0
خداوند در پاسخ بدین خدعه فرمود :
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غالب کسانی که معتقد به محدودیت قلمرو حجیت سنت انـد ،دامنـه عصـمت را محـدود بـه
حوزه تبلیغ یا حوزه جزمیرات می دانند و در سایر ابعاد ،پیامبر را چونـان بشـری عـادی ،جـایز
الخطا میبینند 0چنان که برخی از آنها حتی احکام و قضاوتهای پیامبر را عاری از خطا ندیده
و در این راستا ،بعضاً به روایاتی چون «إنما فنا بشر وإنکم تختصمون  ،ولعـل بعضـکم فن یکـون
الحن بحجته من بعض وفقضی له على نحو ما فسمع 0فمن قضیت له من حق فخیه شیئاً فال یأخذ
فإنما فقطع له قطعۀ من النار» (بخاری ،الجامع الصحی  )707 /0 :7475 ،استناد میکنند0
در نقد این گفتار ،توجه به آیات زیر ضروری می نماید:
( نجم0 /ـ0)4
*
7ـ 
نخستین آیه ای که عصمت شامله را می رساند ،آیه مزبور است که در آن به نحـوی مطلـق،
قول پیامبر از دخالت آراء و هوا و هوس ،مصـون و منحصـر در قـول مؤیـد بـه وحـی اسـت
(صادقی تهرانی ،الفرقان فی التفسیر القرآن095 /51 :7060 ،؛ طباطبایی ،المیزان ،بیتا0)51 /79 :
روایات نیز گواه بر همین نکتهاند ،چنان که پیامبر در پاسخ به اعترا «اننه بشنر ينتکلم
في الرضا و الغضب» میفرماید« :اكتب فوالذي نفسي بیده ما یر منه إال ح » (ابوداود ،السـنن،
بیتا0)070 /0 :
همانگونه که پیش از این گذشت ،بنا بر این روایت ،گفتار پیامبر در همه احوال عارضـه،
عاری از خطا و مصون از اشتباه است0
 05
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از این آیه شریفه معلوم می گردد پیامبر فی نفسه بشری خطاپذیر اسـت :

 ،ولی از آنجا که مؤیرد به منبع علم وحیانی و وحی تسـدیدی اسـت ،فریـب و
نیرن

آنها در او کارگر نمی افتد و وی از هر گونه خطا و لغزش مصون است (سـبزواری ،تفسـیر

القرآن العظیم549 /9 :7459 ،ـ541؛ طباطبایی ،المیزان ،بیتا19 /0 :ـ0)10
 که پس از حکم به عصمت پیـامبر

نیز به قرینه تعبیر 

آمده ،عصمت از مصادیق فضل الهی است و اینکه این فضل را بر پیـامبر مسـتمر و عظـیم،
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معلوم میگردد که دامنه عصمت ،فراگیر است و منحصر بدین مصداق خـا ر نیسـت (سـبحانی،
ا لیهات790 /0 :7475 ،ـ0)794
ضمن اینکه سبب نزول این آیه شریفه دقیقاً ناظر به حوزه ای اسـت کـه مـدرعیان ،عصـمت
پیامبر را در آن حوزه رد کرده اند0
در همین راستا ،آیه 

( نساء )750 /باز ناظر به حکم و داوری پیامبر است که مبنای حکم
را نه رفی خطاپذیر بشری ،بلکه رفی سدیدِ مبتنی بر علم الهی می داند (صادقی تهرانی ،الفرقـان
فی تفسیر القرآن055-055 /1 :7060 ،؛ طباطبـایی ،المیـزان ،بـیتـا )10 /0 :؛ چنـان کـه امـام
صادق خطاب به ابوحنیفه میفرماید« :و ذزعم انّک صاحب الرأي و كان الرأي من رسول اهلل
صواباً و من دونه یطاء ،ألن اهلل ذعالي قال «:لتحکم بین الناس بما اراک اهلل» و لم يقل ذلک لغینره

 ،...و هي جاريه في االوصیاء» (حویزی ،نـورالثقلین 0)041 /7 :7470 ،از ایـنرو مـیبینـیم حتّـی
بخاری در صحی خود بابی را میگشاید که عنوانش چنین است« :باب ما كان النبي يسأل مما لم
ينزّل علیه الوحي فیقول ال ادري او لم يجب حتّي ينزّل علیه النوحي و لنم يقنل بنرأي و ال قیناس،

لقوله ذعالي «بما اراک اهلل»» (بخاری ،الجامع الصحی 0)755 /9 :7475 ،
نیز در منابع روایی عامره ،عمر می گوید« :انّ الرأي انّما كان من رسول اهلل مصیباً ألنّ اهلل كنان

 11يريه و انما هو منا ال نّ و التکلّف» (ابوداود ،السنن ،بیتا0)055 /5 :
لذا پس از د لت صری آیات بر عصمت شامله پیامبر و تأیید آن توسط روایـات عامـه و
خاصه ،دیگر جایی برای ادعای کسانی باقی نمیماند که دامنه عصـمت را محـدود سـاخته و بـه
صِرف چند روایتِ معار

با قرآن کریم ،حکـم و داوری پیـامبر و رفی او در امـور دنیـوی را

خطاپذیر و مخدوش میدانند0

دوـنقدنگاهحدّاقلیبهدین

بررسی درون دینی دیدگاه فریقین درباره «قلمرو حجّیّت سنّت»

یکی دیگر از پیش فر های ذهنی قائالن به محدودیت قلمرو حجریرت سـنّت ،بـه ویـژه در
جامعه روشنفکری معاصر ،نگاه حدراقلّی به دین است 0مراد از نگاه حدراقلّی به دیـن ،اعتقـاد بـدین
مدرعاست که دین کارکردی در ساحت زندگی اجتماعی و حیات دنیوی بشر ندارد و هدف از بعثت
انبیا ،نه تنظیم نظام معیشتی و دنیوی بشر ،بلکه تبیین راه سعادت اخروی انسان اسـت (احمـدی،
انتظار بشر از دین)475 :7040 ،؛ لذا دین اسالم و منابع تشـریعی آن ،یعنـی کتـاب و سـنّت نیـز
ارتباطی با ساحت زندگی دنیوی انسان ندارند و ساحت آخرت را هدف قرار دادهاند 0بنابراین ،قلمرو
حجریرت سنّت نیز شامل مسائل دنیوی نمی شود0
از جمله مهمترین ادلّه قائالن به این دیدگاه ،از جمله دکتر سروش و مهندس بازرگان عبارت
است از:
الف) رسالت دین ،سعادت اخروی بشر و رسالت عقل و حس ،تأمین سعادت دنیوی بشر است0
اگر وحی سعادت دنیوی را نیز هدف قرار می داد ،وجـود عقـل و حـس در کارگـاه خلقـت عبـث
مینمود (سروش ،دین حداقلی و حداکثری :7011 ،کیان ،شماره 0)47
ب) طبق هیچ یک از آیات و روایات ،هدف از کتاب و سنت ،آموزش اقتصاد و جامعه شناسـی
و مسائل دنیوی به مردمان نیست (بازرگان :7014 ،مجله کیان ،شماره 0)50
ج) شأن دین اجلّ از این است که در مسائلی که عقل توان کافی در آنها را دارد ،اظهـار نظـر
کند 0مبرهن است که عقل برای حیات دنیوی انسان کافی است؛ لذا طبیعی است که دین به ایـن
عرصهها کاری نداشته باشد (همان)0
در نقد این ادلۀ باید دانست:
اور ً جداانگاری ساحت زندگی دنیوی از زنـدگی اخـروی انسـان و تمییـز سـعادت دنیـوی از
سعادت اخروی ،پیش فرضی بیاساس است که گر چه جامعه روشنفکری ،مدرعای خـویش را بـر
آن مبتنی ساخته اند ،هیچ دلیلی بر اثبات آن ارائه نکرده اند 0بر اساس آموزه های دینـی و انسـان
شناسی اسالمی ،همه ابعاد وجودی انسان در هم تنیده است و نمی توان نظام معـاش را از نظـام
معاد و سعادت دنیوی را از سعادت اخروی تفکیک کرد (مطهری ،وحی و نبوت ،بیتا47 :ـ0)45
ثانیاً حضور دین در ساحت زندگی بشری ،مخلّ عملکرد حسر و عقل نیست و اساساً دین با عقل و
تجربه منافاتی ندارد 0ضمن اینکه جدانگاری عقل و دین و تجربه از یکدیگر ،مغالطـه ای آشـکار اسـت
که مبنایی ندارد ،در حالی که بر اساس آموزه های دینی ،نه تنها عقل و تجربه در برابر کتـاب و سـنت
نیستند ،بلکه ارتباطی تنگاتن با آن دارند ،هر چند به دلیل محدودیرت این منابع ،نیاز به امداد یـا تأییـد
و تقویت از جانب منبع وحیانی است (خسروپناه ،گستره شریعت0)95 :7005 ،
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ثالثاً افت و خیز مدام مکاتب متعدد بشری در عرصه های مختلف حیات دنیوی گواه بـر ایـن
است که عقل به تنهایی نمی تواند در مسیر سعادت دنیوی بشر کـارگر افتـد و نیـاز بـه اسـتمداد
مستمر از کتاب و سنت دارد؛ از این رو ،بر خالف مدرعای جامعه روشـنفکری ،بسـیاری از آیـات و
روایات ،ساحت مسائل دنیوی را موضوع گفتار خود قرار داده و درباره خـانواده و جامعـه و روابـط
انسانی و  ،000با جدریرت ،ایراد سخن فرمودهاند (خسروپناه ،انتظارات بشر از دین0)400 :7005 ،
رابعاً قرآن کریم به صراحت ،یکی از دو هدف بزرگ بعثت انبیا را اقامه قسط بـر پهنـه زمـین
( حدید/
میبیند :
 )50و سیره پیامبر و اهتمام حضرتش به تشکیل حکومت اسالمی نیز خود مؤیرد همین مهـم
است؛ لذا در حالی که قائالن بدین دیدگاه ،در اوج نگاه حداقلی خویش به دین ،بـه طـور خـا ،
دخالت دین در ساحت سیاست را نمی پذیرند ،آموزه های دینی رسماً و به طور ویژه بر این مهـم
اصرار میورزد (مطهری ،وحی و نبوت ،بیتا47 :ـ0)45
لذا دیدگاه حدراقلّی به دین نیز به دلیل عدم برخورداری از د یل مستحکم و مخالفت بـا ادلّـه
مختلف عقلی و نقلی مردود است (برای مطالعه بیشتر ،ر0ک :خسروپناه« ،انتظارات بشر از دیـن»،
 :7005و «گستره شریعت»7005 ،؛ احمدی ،انتظار بشر از دین 0)7004
نتیجه

 07دو دیدگاه درباره قلمرو حجیت سنت مطرح است:
یک ـ دیدگاه سنتی که مشتمل بر چهار نظریه است:
الف) السنه کلها تشریع؛
ب) السنه کلها تشریع ما لم یبین انه یخبر عن ظنه و لیس بوحی؛
ج) السنه التشریعیه ،ما یصدر من قول او فعل او تقریر غیر عادی؛
د) السنه التشریعیه ما یصدر منه علی وجه التبلیغ عن اهلل تعالی0
دو ـ دیدگاه جامعه روشنفکری که به محدودیت حجیت سنت به حوزه مسائل غیـر دنیـوی و
11
بعضاً تشکیک در اصل حجیت آن قائل است0
 05در برابر دیدگاه های مطرح ،قرآن کریم و روایـات معصـومان حـاکی از آن اسـت کـه
قلمرو حجیت سنت ،مطلق است و در اصل حجیت ،تفاوتی بین امور دنیوی و غیر دنیوی ،عـادی
و غیر عادی و  000نیست0
 00معنای مطلق انگاری حجیت سنت این نیست که به نحوی افراطی همه سـنت را دال بـر
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وجوب و حرمت بدانیم ،بلکه دامنه احکام تشریعی ،افزون بر وجوب و حرمت و در کنار اسـتحباب
و کراهت ،حلیت و اباحه را نیز شامل می شود و بر مبنای نظریه عصمت ،حداقل د لت تشـریعی
سنت پیامبر ،حلیت و اباحه است 0ضمن اینکه تبعیت از سنت نبوی حتی در بخش عادی و روزمره
اگر به قصد تأسی باشد ،حکم اباحه را به مستحب ارتقاء می بخشد و بنـا بـر روایـات ،تأسـی بـه
پیامبر حتی در این حوزه نیکو و پسندیده است 0هر چند در بسیاری از اوقات ،قـرائن ،نـاظر بـودن
سنت به حکمی فراتر از اباحه ،یعنی وجوب و حرمت و استحباب و کراهت را می رسانند0
 04مهمترین دلیل نقلی کسانی که قلمرو حجیت سنت را محدود می دانند ،روایت «انتم اعلنم
بشؤون دنیاكم» است که اعتباری ندارد 0نقل فاقد این تعبیر از واقعه تلقی نخـل نیـز بـه د ئـل
متعدد عقلی و نقلی ،مردود و ناپذیرفتنی است0
 00دلیل عقلی مخالفان مطلق انگاری حجیت سنت ،بازگشت به دو چیز دارد:
الف) اعتقاد به محدودیت دامنه عصمت پیامبر
به گواهی ایات و روایات ،عصمت معصومان عصمتی فراگیر است که محـدود بـه قلمـرو
تبلیغ نیست0
ب) نگاه حداقلی به دین؛
این دلیل که بیشتر بین جامعه روشنفکری معاصر رواج دارد ،بر اساس د یـل عقلـی و نقلـی
مردود میباشد0
لذا ادله کسانی که قلمرو حجیت سنت را محدود میسازند ،مخدوش و مدعایشان ناپـذیرفتنی
است 0در نتیجه ،با توجره به دیدگاه راج  ،یعنی مطلق انگاری گستره حجیرت سنت ،معلوم میگردد
سنّت افزون بر ساحت آخرت ،در ساحت اخروی بشری و دنیـوی انسـان نیـز حجرـت اسـت؛ لـذا
میتواند در کنار قرآن کریم ،مبنایی مستحکم برای اسالمی کردن علوم انسـانی فـراهم سـازد و
سعادت دنیوی را در کنار سعادت اخروی برای بشر به ارمغان بیاورد0
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