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چکیده
روایههت «التجتمههع امتههی علههی الضههاللة»  -کههه از طریه جوامههع حههدیثی اهههل سههنت نقههل و
انتشار یافته  -امروزه به عنوان سند اجماع فقهی در کنهار کتهاب و سهنت و یهاس بهه کهار

مههیرود و از دیربههاز سههند رسههمی مشههروعیت عملکهههرد صههحابه ،بهههه ویههژه خلفهههای پهههح از
پیامبر 9بوده است .دانشمندان اههل سهنت در منا شهات کالمهی همهواره از ایهن روایهت
برای ابطال احتجاجات دانشمندان شیعی سهود بهردهانهد .ایهن روایهت بهه برخهی از جوامهع
حههدیثی متههأخر شههیعه نیههز راه یافتههه اسههت .در ایههن مقالههه بهها بررسههی سههندی روایههت مزبههور،
ضعی

بودن طر مختل

نقل اثبات شهده و بها نگهاه تهاریخی و داللهی مهتن روایهت ،نهه

تنها مفید مفهو اجماع و حقانیهت آن دانسهته نشهده ،کهه بها وجهود اضهطراب و گونهاگهونی
متن ،احتمال تصحی

یا جعل آن با وجود انگیزههای سیاسی تقویت شده است.

کلیدواژهها :عد اجماع ،ضاللت امت ،جعل و تحری  ،تحلیل تاریخی ،مجادالت کالمی

مقدمه

َ
نگاهی گذرا به میراث حدیثی مسلمانان نشهان مهیدههد کهه روایهات ضهعی  ،مص ّهح
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جعلی در آن راه یافته است .اشخاصی بهه انگیهزهههای گونهاگون دسهت بهه جعهل حهدیث زده و

مطالبی را به رسول خدا 9و اهل بیت :نسبت دادهاند .اصل و وع جعل در حهدیث ،طهع
نظر از انگیزهههای میرضهانه ،ناشهیانه و یها خیرخواهانهه جهاعالن ،مهورد اتفها همهه دانشهمندان
اسالمی است و دهها کتاب در این زمینه نگاشته شده است.

4

کشهمکشههها و دگرگههونیههای سیاسههی در حههوزه فرهنههگ اسهالمی پههح از رحلههت پیههامبر 9و

اختالف بر سر حاکمیت مسلمانان ،بیشترین نقش را در وضع حدیث داشهت .بها شهکلگیهری

سقیفه و بروز مخالفتهایی از جانب اهلبیت :و صحابه خاص پیهامبر 9در گهذر زمهان،
وضههع حههدیث در اثبههات حقانیههت عملکههرد صههحابه و خلفهها و فروکاسههتن از جایگههاه وصههایتی

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

5

گواه این مدعا ،نقلی است که میگوید:

بخاری از ششصد هزار حدیث تنها هفهت ههزار و دویسهت و شصهت و یهک ،مسهلم از
سیصد هزار فقهب چههار ههزار و احمهد بهن حنبهل از هفتصهد و پنجهاه ههزار حهدود سهی
هزار حدیث را برگزیدهاند.

6

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

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

7

پژوهش حاضر با پیجویی منابع نخستین نقل و انتشار حدیث «التجتمع امتهی علهی الضهالله»

به بررسی سند و محتوای این روایت در منابع فریقین پرداخته است .پهیش از ایهن ،آیهة ا سهبحانی

در نوشتاری موجز با عنوان «حول حدیث التجتمع امتی علی ضالله سندا و داللهه»  -کهه در شهماره

سو نشریه علوم الحدیض ( ) ۱۴۱۹انتشار یافتهه  -بهه ایهن روایهت پرداختهه اسهت .در کنهار ایهن کهار،
بیشینه پژوهشهایی با موضوع اجماع در نگاه اهل سنت به این روایهت اشهارهوار نظهر داشهته اسهت؛

از جمله مقاله «معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد» که به لم سهید حسهن سهبزواری ( ) ۱۳۹۲در
 .4آثههاری همچههون :الموضرروعات مررن االحادیررض الم فوعررات ،ابههوالفرج ابههن جههوزی ( ) 597؛ موضرروعات الصررغاوی،

ابوالفضههائل صههیانی ( ) 650؛ الآل لرری المصررنوع فرری االحادیررض الموضرروع  ،جههالل الههدین سههیوطی ( ) 911؛
الموضوعات الکر ی ،مال علهی هاری ( ) 1014؛ اآلقرار الم فوعر فری االاررار الموضروع  ،هاشهم معهروف الحسهنی

( 1363= 1984ش)؛ االارار الدایل  ،محمدتقی تستری (  ) 1415و...

 .5درسنام وضع حدیض ،ص.54
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 .6همان.

 .7رزید کافی ،ج ،1صفحه نوزده.

اما شیوه بررسی و حوزه پژوهش در نوشتار حاضهر بسهی متفهاوت بها نوشهتارهای دیگهر در ایهن

موضههوع اسههت .در ایههن پههژوهش ضههمن إحصههای طههر روایههت ،هههم تحلیههل رجههالی روایههان و هههم

د ت نظر در متن روایات بسیار موشکافانهتر و گستردهتهر بیهان شهده و تنظهیم نمهوداری راو یهان و
پیونههد اسههناد مختل ه

روایههت بهها یکههدیگر بههه روشههنی نمههایش داده شههده اسههت .افههزون بههر ایههن،

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

دیگر تفاوتهای پژوهش حاضر است.

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

شماره  ۱۰نشریه امامتپژووی منتشر شده است.

 .1دو رویکرد متفاوت در نقد حدیث

بررسههی روایههات در دو حههوزه سههند و مههتن صههورت مههیگیههرد .از بررسههی سههندی بهها عنههوان نقههد

بیرونی و از بررسی متنی با عنهوان نقهد درونهی یهاد مهیشهود .مطالعهات و بررسهیههای حهدیثی در
ایهن دو حهوزه مکمهل یکهدیگر اسهت .در کنهار بررسهی سهند روایهات پهرداختن بهه نقهد مهتن امههری

ضروری است .حتی روایات صحیح السند نیز از نقد مهتن بهینیهاز نیسهت .تعهار
اخبار ،تشابه معنایی ،احتمال نسخ یا تقیید ،امکان تصحی

یا تحر یه

مضهمونی

در الفهاظ و مهواردی

دیگههر ضههرورت نقههد مههتن حههدیث را دوچنههدان مههیکنههد .بههرای پههذیرش یهها رد حههدیث مههال کههها و
واعههدی وجههود دارد کههه اندیشههمندان حههدیث پههژوه بههدان توجههه دارنههد .دو نههوع رویکههرد بههه نقههد و

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

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

و شهاید متعهار

آشهتی

بر رار سازد .این رویکرد با مبنا رار دادن اخبهار عالجیهه و در نظهر داشهتن راهکارههای مطهرح در

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

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

دارد با بررسی وضع موجود عصر صهدور روایهات ،زمینهههها و انگیهزهههای تهرویج و گسهترش یهک
نحله فکری و یا برخی روایات را بررسی و ارزیابی کند.

این مقاله با رویکرد نقادانه به بررسی سندی و متنی روایت «التجتمهع امتهی علهی الضهالله»

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

روایت مورد بحث با نقلهای متفاوت از سوی صحابه انتقال یافتهه اسهت .نقهل ایهن روایهت

از پیههامبر ا کههر  9بههه انههح بههن مالههک ،عبههدا بههن عمههر ،ابومالههک اشههعری کعههب بههن عاصههم،
ابوبصره افاری و در روایتی به ابن عباس ،نسبت داده شده است .یک روایت نیز در ابومسعود

انصاری متو

میشود.

از میههان کتههب شههشگانههه حههدیثی مهههم اهههل سههنت (صههحاح سههته) تنههها کتههب سههنن ،ایههن

روایههت را آوردهانههد و دو کتههاب مشهههور و معتبههر روایههی اهههل سههنت ،یعنههی صررحیح الرخرراری و

صحیح مسلم  -که داعیه نقل روایات صحیح دارند  -به این روایت نپرداختههانهد .بهالطبع ذکهر

ایههن روایههت در کتههب سههنن  -کههه الزامههی بههرای رعایههت کامههل شههرایب صههحت اخبههار ندارنههد -
جایگاه این روایت را در منهابع روایهی اههل سهنت نشهان مهیدههد؛ ههر چنهد حها کم نیشهابوری در
مستدرکی که بر صحیحن نگاشته این روایت را نقل کرده است.

8

به طور کلی ،روایت مز بهور تها آاهاز هرن پهنجم هجهری ،یعنهی از زمهان ثبهت آن بهرای اولهین بهار

توسب احمد بهن حنبهل (  ) ۲۴۱تها زمهان توسهعه حهداکثری طهر آن توسهب حها کم نیشهابوری
(  ) ۴۰۵در هفت منبع از مصادر روایی اهل ّ
سنت وجود داشته است که در ذیهل بهه بررسهی
و نقد هر یک از این طر میپردازیم:

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

احمد بن حنبل اولین محدثی است کهه بهه ثبهت ایهن روایهت در مجموعهه حهدیثی گسهترده

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

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

یببغفار ُ صاح

س ل یبب ،9أ س ل یبب 9قال... :

9

چنانکه در سند روایت مشهود است ،حلقه اتصهال ابوبصهره الیفهاری و ابووههب الخهوالنی

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

بهه شهمار

مههیرود .ابووهههب الخههوالنی نیههز مجهههول الحههال و ناشههناخته اسههت و توسههب هههیچیههک از رجههال
شناسان اهل سنت معرفی نشده است و جز احمد بن حنبل کسی از وی نقل نکرده و نا وی
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 .8به نمودار درختی پایان مقاله نگاه کنید.

.9مسند احمد ،ج ،6ص396؛ المعجم الکری  ،ج ،2ص.280

از اعتبار آن فرو میکاهد.

 .2-1-2-1بررسی و نقد طریق ابن ماجه قزوینی (م273ق)

کمی پح از ابن حنبل ،دیگر محدث اهل سنت ،ابن ماجهه زوینهی نویسهنده یکهی از سهنن

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

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

سع ل یبب9

بن نابک یو ل :مسْ

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

تنها در همین یک روایت آمده است .مجموعه این عوامل باعث بیاعتمهادی بهه سهند شهده و

10

بررسی ا وال رجال شناسان اهل ّ
سنت و داوری آنها نسبت به راویان موجهود در سهند فهو

گو یههای ایههن مطلههب اسههت کههه روایههان حلقههه دو و سههو ایههن زنجیههره حههدیثی؛ یعنههی ابوخل ه
االعمی و معان بن رفاعه ،افرادی ضعی

و فا د وثا تاند .ابنحجهر در بهاره ابوخله

االعمهی

خههاد و راوی انههح بههن مالههک از عبههارت «متههروک» اسههتفاده کههرده و ابوحههاتم ،وی را «منکههر
11

الحدیث و لیح بالقوی» دانسته 12و ابن معین او را به کذب نسبت داده است.
معان بن رفاعه دمشقی نیهز فهردی «له ِّین الحهدیث» و «کثیهر االرسهال» اسهت 14کهه یحیهی بهن
معین وی را تضعی نموده15و ابن ِح ّبان درباره او میگوید:
13

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

16

سههایر راو یههان ایههن زنجیههره روایههی ،همچههون ولیههد بههن مسههلم( 17حلقههه سههو ) از مههوالی بنههی ّ
امیههه،

18

کثیرالخطهها و دارای روایههات منکههر اسههت و آنچههه را کههه شههنیده و نشههینده مخلههوط مههیکههرده اسههت.

19

 .10سنن ا ن ماج  ،ج ،2ص.1303

 .11تق یب التهذیب ،ج ،1ص.637

 .12الج ح و التعدیل ،ج ،3ص.278
 .13تهذیب التهذیب ،ج ،12ص.95
 .14تق یب التهذیب ،ج ،1ص.537

 .15تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،18ص.190

 .16المج وحین من المحدقین ،ج ،3ص.36
ّ
مدلح بودن وی ر.ک :میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،4ص.347
 .17در خصوص ِ
 .18تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،31ص.94
 .19تهذیب التهذیب ،ج ،11ص.135
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عباس بن عثمان دمشقی (  20) ۲۳۹راوی ولید و استاد ابهنماجهه نیهز بها عنهوان «صهدو یخطهو»
یاد شده است؛ 21یعنی از نظر شخصیتی صاد  ،ولی در روایت حدیث دچار خطا بوده است.
بر این اساس ،طری ابن ماجه به خهاطر وجهود افهرادی چهون :ابوخله

االعمهی و معهان بهن رفاعهه ههر

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

است.

 .3-1-2-1بررسی و نقد طریق ابوداوود (م27۵ق)

ابوداوود سجسهتانی دیگهر راوی هرن سهو هجهری و ر یهب العههد بها ابهن حنبهل و ابهن ماجهه،

اینگونه سند خویش را ارائه میدهد:

حدثنا حممد بن عمف یببطایئ ،ثنا حممد بن یبمساعی  ،حعدثِن یب قعال یببعن ععمفُ َ :
قعرأت
َ َ
ُ
ا  یبص ل یبمساعی  -قال :حدثِن ضمضعم ععن شعی یح ععن یب نابعک ،یْعِن یبلشعْی ُ قعال:
ُ
َ
22
قال س ل یبب.»...« :9

ابومالههک اشههعری از جملههه صههحابهای اسههت کههه در نامشههان اخههتالف اسههت؛ ز یههرا در میههان
ی
صهحابه سههه نفهر بههه ابومالههک اشهعری ی
نامبردارنههد 23.ش َهر یح بههن یعبیههد حضهرمی  -کههه از وی نقههل
ی ی
رسل کثیرا» 24،و با آنکه صحابه را درک نکرده بود ،از
میکند  -کسی است که گفتهاند« :کان ی ِ

آنها نقل میکرد 25و مرویات وی از ابومالک اشعری مرسل است 26.از این رو ،روایات او دچهار
ضع

است.

ضمضم بن زرعه حضرمی را ابوحاتم تضعی  27و ابنمعین توثی نمهوده اسهت 28.از آنجها
جهرح و تعهدیل ،جهرح را مقهد مهیداننهد ،هرچنهد تعهداد

که حهدیثپژوههان بهه هنگها تعهار
ّ
معدالن بیش از جارحان باشد 29،تضعی
ِ

ابوحاتم بر توثی ابن معین مقد است.

 .20همان ،ج ،5ص.109

 .21تق یب التهذیب ،ج ،1ص.293
 .22سنن ا وداوود ،ج ،2ص.302

 .23تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،22ص.6
 .24تق یب التهذیب ،ج ،1ص.265

 .25تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،12ص.447

 .26الم اسیل  ،ج ،1ص90؛ تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.288
 .27الج ح و التعدیل ج ،4ص.468
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 .28تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.405

 .29منهج النقد فی علوم الحدیض ،ص.100

اسماعیل بن عیاش (  ) ۱۸۱توسب نسائی تضعی
نهها بههرده اسههت 31.بههه بههاور ابههن ِح ّبههان ،اسههماعیل بههن ّ
عیههاش بههه خههاطر اخههتالط ،اسههناد و متههون

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

32

محمهد بههن اسههماعیل بههن عیههاش ،فرزنههد راوی فههو الهذکر از سههوی ابههوداوود بهها لفهها «لههم یکههن

بذاک» 33معرفی شده؛ یعنی در حدیث اهلیت ندارد .او از پدرش روایت میکرد؛ بیآنکهه از او

سههماع کههرده باشههد 34.از ایههن رو ،ابههن حجههر سههند روایههت را منقطههع دانسههته 35و ابههن کثیههر در
إسنادش تردید نموده است.

36

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

شهده 30و ابوحهاتم بها لفها «ل ِّهین» از او

نتیجه این که روایت مورد بحث به طری ابهوداوود ،ضهعی  ،مخهدوش و بهیاعتبهار اسهت؛

امری که آلبانی نیز بدان تصر یح نموده است.

37

 .۴-1-2-1بررسی و نقد طریق ترمذی (م279ق)

ترمذی صاحب السنن چهارمین نویسندهای است که در محهدوده زمهانی هرن سهو هجهری

به نقل این روایت میپردازد:

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

38

در سند مز بهور عبهدا بهن دینهار (  ) ۱۲۷در شهمار ضهعفا ذکهر شهده اسهت 39.سهلیمان بهن

سفیان تیمی نیز با اوصافی چون «لیح بثقة»« 40،منکر الحدیث»«41،ضعی

فی الحهدیث»

42

 .30ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.151
 .31الج ح و التعدیل ،ج ،2ص.191

ّ

 .32المج وحین من المحدقین ،ج ،2ص.132

 .33میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،3ص.481
 .34الج ح و التعدیل ،ج ،7ص.189

 .35التلخیص الحری فی تخ یج احادیض ال افعی الکری  ،ج ،3ص.299

 .36تحق الطالب مع ف احادیض مختص ا ن الحاجب ،ج ،1ص.146
 .37سنن ا وداوود ،ج ،4ص.98
 .38سنن ت مذی ،ج ،4ص.36

 .39ال عقاء الکری  ،ج ،4ص.228

 .40ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.185
 .41العلل الکری  ،ج ،2ص.262
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و «ضههعی » توصههی

شههده اسههت 43.ابوزرعههه گفتههه وی سههه حههدیث از عبههدا بههن دینههار نقههل

نموده که همگی جزو مناکیر است .معتمر بهن سهلیمان بهن طرخهان تیمهی (  ) ۱۸۷یکهی از
44

حلقههههههای اصههلی ایههن روایههت بههه لحههاظ شخصههیتی توثیه شههده؛ امهها ابههن خههراش و یحیههی بههن
سعید القطان او را «سیئ الحفها» 45معرفهی کهردهانهد 46و ابهن معهین در هولی بها عبهارت «لهیح
47
ّ
بحجه» از او یاد کرده است.
نتیجههه ،ایههنکههه سههند روایههت ترمههذی بههه سههبب ضههع

ضابب نبودن معتمر بن سلیمان ،ضعی

شههدید سههلیمان بههن سههفیان مههدنی و

ارزیابی میشود.

 .۵ -1-2-1بررسی و نقد طریق ابوبکر بن ابی عاصم (م287ق)

ّ

ابن أبهی عاصهم صهاحب کتهاب السرن بها شهش طریه  ،پهح از حها کم  -کهه هفهت طریه بهه

روایت دارد  -منبع عمده نقل و انتشار ایهن روایهت اسهت .از شهش طریه مهذکور 48،یهک طریه
در ابومسعود انصاری متو

میشود؛ یک طری به واسطه ابن عمهر بهه پیهامبر 9مهیرسهد کهه

همان طری ترمذی است و دو طری بهه واسهطه انهح بهن مالهک کهه یکهی از آنهها همهان طریه

ابنماجه است و در بررسی طری ابن ماجه ضع

سند اثبات شد.

دو طری دیگر نیز به واسطه ابومالک اشعری بهه پیهامبر 9مهیرسهد کهه یکهی از آن دو همهان

طریه ابههوداوود و طبرانههی اسههت و در بررسههی طری ه ابههوداوود بههه ضههع

اسماعیل بن عیاش و نهایتا ضع

سند اشاره شد.

محمههد بههن اسههماعیل و

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

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

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

49

وی اشاره شد و

مسیب بن واضح که با عنوان « ّ
سیس الحفا» و «کثیرالخطا» در کتب رجالی اهل سهنت از او نها
 .42الج ح و التعدیل ،ج ،4ص.119

 .43تق یب التهذیب ،ج ،1ص251؛ ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.6
 .44تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج ،10ص.469

 .45کم حافظه.

 .46تهذیب التهذیب ،ج ،10ص.204

 .47میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،4ص.142
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 .48نک :نمودار پایانی.
 .49السن  ،ج ،1ص.39

ب  -طریق دوم = طریق ابن ماجه
ثنا حممد بن نوفا ،ثنایببمیبملغیره ،عن نْاذ (کذیبِ بن فاعه ،ععن یب خلعف یبلعمعی ،ععن
51

یبن

س ل یبب 9یو ل.»...« :

بن نابک ،قال مسْ

پیش از این ذیل روایت ابن ماجه به ضع

معان بن رفامه اشاره شد.

52

سند با توجهه بهه ضهع

شهدید ابوخلف

اممفو و

53

ج  -طریق سوم = طریق ابوداوود و طبرانی

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

برده شده است - 50مخدوش است.

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

شییح بن عبید ،ععن کْع بعن عاصعم ،قعال مسْع
َ
َ
َ َ
54
ر یبنیت نن ثل  :لجیمعمیب َ لجی َت لم ُْمیب َعی ضلبُ َ لیستباح بیضُ یبملسلمی» .

در بررسی طری ابوداوود به ضع

محمد بن اسمامیل و پدرش اسمامیل بن میاش اشاره شد.

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

مهیشهود و

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

و دیگری به واسهطه انهح بهن مالهک بهه پیهامبر 9مهیرسهد کهه در ادامهه بها بررسهی د یه رجهالی
ارزش سندی آنها مشخص میشود.
د  -طریق چهارم:

َْ َْ َ َْ
َ ْ
َ َ
یبأل ْع َءوَ ،عن ْ ُ
یبْل َسع لیی
ثنا أ ُبم َبکر ،ثنا أ ُبم خ لالد یبألمح ُر ،ع لن
ل ل
َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ یَ
قعال :لمسْع أبععا نسععْم ٍ شوع ل« :علععیکم لبالءاع لعُ ،فع لعإ
َی َ َ َ َ
َ
55
َعل ْی له ََ َسل َم َعی ضل بُ».

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

ه  -طریق پنجم:
ثنععا یب سععن بععن عععی ،ثنععا شز یععدبن هععاری  ،یبنععا سععْید بععن زر  ،عععن یب سععن ،عععن کْع بععن
 .50میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،4ص.116

 .51معان بن رفاعه صحیح است ،چنان که در طری ابن ماجه مورد بررسی رار گرفت.
 .52السن  ،ج ،1ص.39

 .53همچنین ر.ک :تهذیب الکمال فی اسماء ال جال ،ج.286 ،33
 .54السن  ،ج ،1ص.44

 .55همان ،ج ،1ص.42
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َ َ َ َ َ
َ َ
َ
َُ
عاصععم یبلشععْی  ُ مسْع ُ یببنع یَ
عی 9یوع ل :إ ی
یبب َت َْععار قع ْعد أ َجع َعار أ ینع لعیت لنع ْعن أ ْ َْل َت لمع َعع َعععی
ل
َ َ َ
56
ضل بُ».

سههعید بههن زر بههی خزاعههی بصههری فههردی اسههت «منکههر الحههدیث» 57کههه توسههب ابههوداوود و ابههن
شههده 58،دار طنههی او را «متههروک» دانسههته 59و حهها کم از وی بهها عنههوان «منکههر

معههین تضههعی
ّ
60
الحدیث جدا» یاد کرده است.
و  -طریق ششم:

ثنا حممد بن عی بن نیم  ،ثنا یببمیبشمب سلیما بن عبیدیبب ،ثنا نوْ بن یببریبهی ،ععن
یَ َ َ
یبب ق ْعد
سْید بن یب عییبه ،عن قتعا ه ععن یبنع بعن نابعک ،یب یببنعی 9کعا یوع ل «:لإ
َ َُ َ َ
َ َ َ َ
61
أ َج َار أ ین لیت أ ْ َْل َت لم َع َعی ضل بُ».

سههعید بههن أبههی عرو بههه (  ) ۱۵۶بههه سههبب اخههتالط ،تضههعی

شههده بههه طههوری کههه أزدی

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

دانسههته اسههت 62.مصههعب بههن ابههراهیم یسههی «منکرالحههدیث» معرفههی شههده 63و عقیلههی در بههاره
ّ
وی گفته« :فی حدیثهه نظ ُهر» 64.سهلیمان بهن عبدا (عبیهدا ) ر هی نیهز بها الفهاظی چهون «لهیح
بشیس» و «لیح بالقوی» معرفی شده است.

65

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

به پیامبر 9میرسد  -در سه طریه بها ابهن ماجهه ،ترمهذی ،ابهوداوود و طبرانهی مشهترک اسهت و
ّ
مدلح ،مخدوش است.
سند هر شش طری باتوجه به وجود افراد ضعی و ِ
 .۶-1بررسی و نقد طریق طبرانی (م3۶0ق)

طبرانهی چههار طریه از ایههن روایهت را بهه دسههت داده اسهت کهه یهک طریه از آنهها بها روایههت

 .56همان.
 .57تق یب التهذیب ،ج ،1ص.235
 .58تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.25
 .59ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.6
 .60تهذیب التهذیب ،ج ،4ص.25
 .61همان.

 .62همان ،ص.57

 .63الکامل فی ال عقاء ،ج ،6ص.365

82

 .64ال عقاء الکری  ،ج ،8ص.275

 .65تق یب التهذیب ،ج ،4ص.183

طری ه دیگههر طبرانههی 67در سههمتی از سههند بهها روایههت احمههد بههن حنبههل یکسههان اسههت و در
َّ
بررسی طری احمد ضع سند به خاطر معلو نبودن مصهدا « ّ
عمهن َحدثهه» اثبهات شهد .بهه

هب لیهث بهن سهعد توسهب
عالوه ،یکهی دیگهر از راو یهان ایهن سهند ،یعنهی عبهدا بهن صهالح ،کات ِ
احمد با لفا «لیح هو بشیس» معرفی شده است.

68

دو طری دیگر طبرانی در ابومسعود انصهاری متو ه

شهده 69و حلقهه اتصهال ایهن دو روایهت

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

ی
ابوداود همسان است 66.در آن جا معلو شد که سند روایت بهه سهبب افهرادی چهون ش َهر یح بهن
یع َبید حضرمی ،اسماعیل بن ّ
عیاش و محمد بن اسماعیل دچار ضع است.

یسیر(= اسیر) بن عمهرو اسهت کهه ابهن حهز او را «لهیح بهالقوی» دانسهته اسهت .از ایهن حیهث
70

نمیتوان آنها را به رسول خدا 9نسبت داد.

 .7-1بررسی و نقد طریق حاکم نیشابوری (م405ق)

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

نقهل شهد در

اواخر رن چهار هجهری بها هفهت طریه بهه حها کم نیشهابوری رسهیده اسهت .پهنج طریه از ایهن

هفت طری در معتمر بن سلیمان به اشتراک رسیده ،بهه واسهطه عبهدا

مههی رسههد کههه همههان طریه ترمههذی اسههت .در آنجهها ضههع

بهن عمهر بهه پیهامبر9

شههدید سههلیمان بههن سههفیان مههدنی و

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

عباس و سپح به پیامبر 9میرسد.

گفتنههی اسههت کههه حهها کم نیشههابوری تقریبهها معاصههر تعههدادی از دانشههمندان طههراز اول جهههان

تشههیع ،یعنههی شههیخ صههدو (  ،) ۳۸۱شههیخ مفیههد ( ) ۴۱۳و ...بههوده اسههت .در ایههن دوران

کههال شههیعی ،بههه و یههژه در بیههداد بهها حمایههت حکومههت آل بو یههه بههه کمههال نسههبی رسههید .یکههی از

منا شات جدی کالمهی بهین متکلمهان شهیعه و اههل سهنت در ایهن دوران شهبهه مشهروعیت یها
عد مشروعیت اصحاب سقیفه بود.

 .66المعجم الکری  ،ج ،3ص.292
 .67همان ،ج ،2ص.280

 .68ال عقاء الکری  ،ج ،4ص.297

 .69المعجم الکری  ،ج ،17ص.239

 .70میزا االعتدال فی وقد ال جال ،ج ،4ص.447
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از این رو ،طبیعی بهود کهه افهزون بهر طهر معههود نقهل روایهت ،طهر دیگهری جسهتوجهو شهود تها در

جامعههه شههیعی مقبههول افتههد .طری ه عبههدالرزا بههن همهها بهها تمههایالت روشههن شههیعی بههه ابههن عبههاس

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

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

71

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

بععن هععاری  ،ثنععا یببْبععاس بععن عبععد

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

72

بر رسی سندی این طریق

عبدالرزا بن هما بن نافع صنعانی (  ) ۲۱۱در منابع رجهالی شهیعه بهه عنهوان یهک راوی
شیعه شناخته شده است و االب رجالیان اهل ّ
سنت ،با اشاره به تمایالت شیعی عبدالرزا
ّ
ضههمن توثی ه وی ،روایههاتش را برنتافتههه و شخصههی چههون عبههاس بههن عبههدالعظیم وی را کههذاب
دانسههته اسههت 73.نسههائی گفتههه« :فیههه نظههر» 74و «کتبههت عنههه احادیههث منههاکیر» 75.از احمههد بههن
حنبههل نقههل شههده کههه وی در آخههر عمههر بینههایی خههود را از دسههت داد و تلقههینپههذیر شههده بههود 76و

سههماع بعههد از  ۲۰۰هجههری از وی ارزشههی نههدارد ،آنچههه در کتههابهههایش آمههده ،صههحیح و آنچههه

نیامههده ،ناصههحیح اسههت 77.بهها توجههه بههه ای ههنکههه ایههن روایههت در هههیچیههک از آثههار موج ههود از

 .71المستدرک علی الصحیحین ،ج ،1ص.202
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 .72همان.
 .73الکامل فی ال عقاء ،ج ،5ص311؛ عمد القاری ش ح صحیح الرخاری ،ج ،2ص.178
 .74ال عقاء و المت وکین ،ج ،1ص.209
 .75عمد القاری ش ح صحیح الرخاری ،ج ،2ص.178
 .76تلقینپذیری از فروع اختالل ضبب است( .ر.ک :منهج النقد فی علوم الحدیض ،ص.)86
 .77فتح الراری ش ح صحیح الرخاری  ،ج ،1ص.419

دیگههر راوی ایههن زنجیههره ،یعنههی ابههراهیم بههن میمههون صههنعانی یهها زبیههدی فههرد مجهههول الحههالی

است که فقب بها مهدحی کهه عبهدالرزا از او کهرده ،شهناخته مهیشهود؛ ایهن در حهالی اسهت کهه
ابوداوود و ابن ّ
حبان معتقدنهد کهه تنهها راوی ابهراهیم ،فهردی اسهت بهه نها یحیهی بهن سهلیم ،نهه
عبدالرزا  78.هرچند رجالیان متأخر اهل سنت به واسطه همین نقل عبدالرزا از ابهراهیم بهن

میمههون درصههدد تخطئههه دیههدگاه ابههوداوود و ابههن حبههان برآمههدهانههد ،ولههی بررسههی دسههتاورد روایههی
عبدالرزا نشان میدهد که وی هیچگاه از ابراهیم نقل نکرده است؛ 79لذا سند منتهی به ابهن

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

عبدالرزا یافت نشد ،نادرستی آن را میتوان نتیجه گرفت.

عباس نوعی سندسازی به نظر میآید؛ زیرا نه عباس بن عبدالعظیم مهیتوانهد راوی عبهدالرزا

باشد و نه عبدالرزا راوی ابراهیم بن میمون.
ّ
ضع سندی روایات پیشگفته چنان واضهح اسهت کهه محهدثان اههل سهنت چهارهای جهز

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

سندی آنها میگوید:

روایهههاتی کهههه در ای ههن زمینهههه نق ههل شهههده اگرچهههه از نظهههر سهههندی ضهههعی انهههد و ه ههدف
مهههها حکههههم بههههه صههههحت و سههههقم ای هههن روای هههات نیسههههت؛ امهههها آنههههها را نق هههل کههههردیم تهههها
تأ کیدی داشته باشیم بر این اعده مورد بول اهل سنت که اجماع امهت بهر ضهاللت
محال است.

80

مبارکفوری پح از شرح حدیث میگوید:
این حدیث کهه در حجیهت اجمهاع بهدان تمسهک مهیجوینهد بها وجهود شهواهد و طهر
متعدد ،حدیث ضعیفی است.

81

افههزون بههر ایههن ،روایههات ایههن مجموعههه بهها تمهها طههر و تعههدد متنههی کههه دارد متههواتر معنههوی

هم نیست.

82

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

چندان ابل دفاع نیست.

 .78تهذیب التهذیب ،ج ،1ص151؛ الثقات ،ج ،8ص.64

ّ

 .79سیری در آثار منسوب به عبدالرزا همچون المصنف ،تفسیر و االمالی عبدالرزا گواهی بر صحت این مدعاست.
 .80المستدرک علی الصحیحین ،ج ،1ص.200

 .81تحق االحوذی ش ح جامع الت مذی ،ج ،6ص.386

 .82العد فی اصول القق (ابی یعلی) ،ج187 ،2؛ اال هاج فی ش ح المنهاج الری اوی ،ج ،5ص.2052
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86

نمودار سند روایت در کتب راویی اهل سنت

اگرچ ههه نقهههد مهههتن داداهههه دیرین ههه دانشهههیان حهههدیث بهههوده اس ههت ،امههها همهههواره در تقهههد

و اعتب ههار نق ههد م ههتن نس ههبت ب ههه نق ههد س ههند اخ ههتالف نظره ههایی وج ههود داش ههته اس ههت .در ای ههن

زمینهههه رویکهههرد سهههنتی و کالسهههیک در جر یهههان حهههدیثی اههههل سهههنت توجهههه خهههود را معطهههوف

ارز یههابی سههند مههیکههرد و تهها یههک روایههت از نظههر سههندی مههورد تأییههد وا ههع نمههیشههد ،معمههوال بههه

دای ههره نق ههد م ههتن راه نم ههییاف ههت و ا گ ههر س ههند ی ههک روای ههت  -ک ههه ب ههه مثاب ههه شناس ههنامه و هو ی ههت
آن محسههوب مههیشههد  -مههورد تردیههد ههرار مههیگرفههت ،هرگههز نا ه ِهد حههدیث ،خههود را درگیههر نقههد

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

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

متن نمیکرد 83.البته جریان حدیثی شیعه از دیرباز نقد متن را به مثابه یهک رویکهرد اصهلی در
روند تحلیل اصالت روایات پذیرفته بود که روایات عرضه گواهی بر این مدعاست .تحقیقهات

اخیههر حههدیثشههناختی نیههز بهتههرین شههیوه اصههالت سههنجی روایههات را نقههد سههند و مههتن در کنههار
یکدیگر میداند .از این رو ،پح از نقد سهندی روایهت اجمهاع بهه تحلیهل محتهوایی و نقهد متنهی

آن میپردازیم.

 .1-2گونههای مختلف نقل روایت:

تحریرهای مختل

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

 .1-1-2متن شماره:1
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
 یبمحععد بععن حنب ع  ...س ع ل یبب 9قععالَ « :سععبب ُ ٍَ ل ی  أ ٍْ َبْععا فب ْع َطع لعاین ثلثععا ََ َن َص َْع لعِنَ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ
َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ
َُ
یبب أ ْ ل
یبب أ ْ ل ْجی َءع َععع أ ینععع لیت ععععی ضعععل بُ فبعط لانیعععا َ سعععبب
َ لیبحعععدة سعععبب
َْ ُ َ َ
َ َ َْ َ َ َُْ َ َ ُ ََ
ْ
َ
ْ
ُ
َُ
َ
َ
ْ
َ
ابس لنی ک َءا أهلک یبألن َم ق َْله ْم فبعط لان َیا َ َسعبب یبب أ ل شل لب َسعه ْم لشع َیْا
ُ ْی للکه ْم لب ی ل
ْ
َ
َ
84
ََ ُش لذش َ َب ْْض ُه ْم َبب َس َب ْْض ََف َص َْ لن َیا».
َ
ََ
َْ
یَ َ َ
یَ ی َ یَ ُ َ
ََ
یبب َعل ْیع لعه [َ آبععه] َ َ َسععل َم قععالَ « :سععبب ُ ٍَ ل ی أ ٍْ َبْععا فب ْع َطع لعاین ثلثععا
 طبععریبین َ ...عع لعن یببصع ل لعی صععیَْ ُ ُ َ َ
َ
َْ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َُ
َ
ابسع لن َی
ََ َنص َْ لِن ََ لیبحدةَ ،سببته أ ْ ل ْجی لم َع أ ین لیت ععی ضعل بُ فبع َط لان َیعاَ ََ ،سعببته أ ْ ل ُ ْی للکه ْعم لب ی ل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُُْ ْ َ ُْ َ َ َ ْ
عی ْم َع ُعد یَیب لن ْعن غ ْی لعره ْم فب ْع َط لان َیعاََ ،
ک َءا أهل َعک یبألنعم قعَلهم فبعط لانیعا َ ،سعببته أ ْ ل شظ لهعر َعل ل
ْ
َ ْ
َ
َ
َ َ َ َ 85
َسبب ُت ُه أ ْ ل َشل لب َس ُه ْم لش َیْا َ َ ل ُش لذش َ َب ْْض ُه ْم َبب َس َب ْْض َفصْ لنیا».
 .83رویک دوای ووین در حدیضپژووی شیع  ،مقاله «نقد بیرونی از نگرش تا روش» ،ص.87

 .84از پروردگار چهار درخواست نمود  ،سه مورد پذیرفتهه شهد ویکهی رد شهد :از خهدا خواسهتم کهه أمهتم بهر ضهاللت إجمهاع
نکند که پذیرفته شهد و ایهنکهه آنهها را همچهون امهتههای گذسهته بها خشکسهالی نهابود نسهازد ،پهح پذیرفتهه شهد و دیگهر

اینکه لباس تفر ه بر آنها نپوشاند و گرفتار درگیری با یکدیگر نسازد که رد شد (مسند احمد ،ج ،6ص.)396

 .85المعجم الکری  ،ج ،2ص.280
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بررسی مضمون

الف  -تفرد متن

احمد بن حنبل اولین کسی است که این روایت را در مسهند خهویش ثبهت نمهوده و طبرانهی

در یکی از ا وال بدان اشاره نموده است .مقایسه آن با سایر روایهات ،تفهرد مضهمون آن را اثبهات
مهیکنهد و معلههو مهیدارد کههه عبهارت «أن الیجمههع ّامتهی علهی ضههاللة» فقهب در ایهن روایهت ذکهر

سلم نیشابوری ،ترمذی ،نسائی و ابن کثیهر روایهاتی را نقهل مهیکننهد کهه در آن
شده است؛ زیرا یم ِ

پیامبر 9پهح از سهجدهای طهوالنی در یکهی از نمازههای یومیهه در جهواب صهحابه کهه علهت را
پرسیده بودند ،فرمود:

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

العهالج ههال ک نکنهد ،مسهتجاب شهد؛  .۲خواسهتم کهه دشهمن را بهر آنهها مسهلب

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

86

ابهن کثیهر ر یهب بهه ده روایهت بها همهین مضهمون نقهل مهیکنهد و ضهمن اشهاره بهه تفهرد روایهت

احمد از ابی بصره الیفاری میگوید:

مل خیرجه یبحد نن یبصحاب یببکت یببستُ.

87

مزیت این روایهات بهر روایهت احمهد ،عهالوه بهر اسهتقامت مهتن و تعهدد نقهل در ایهن اسهت کهه

راویان آنها خود شاهد ضیه بودهاند؛ یعنی االب آنها پیهامبر 9را در حالهت نمهاز مشهاهده
کرده و از حضرت ساال نمودهاند؛ اما روایت احمد بن حنبل ،ضمن اینکه راو ی شهاهد مهاجرا
نبوده و یا در روایت بدان تصر یح نشهده ،دارای ضهع

سهندی (مجههول بهودن برخهی راو یهان) و

معههنعن اسههت ک هه از مراتههب پههایین طههر تحمههل حههدیث در میههان اهههل سههنت اسههت .لههذا ای هن
احتمال تقو یت میشود که روایت احمد صورت تحری

88

شده یکی از روایات فو اسهت .ایهن

 .86مقایسه روایت ابن حنبل با سایر روایات:
روایت مسلم نیشهابوریَ « :ح َّهد َث َنا َأ یبهو َبکهر ب یهن َأبهی َشهی َب َة َح َّهد َث َنا َعبه ید ا ب یهن ین َمیهر ح َو َح َّهد َث َنا اب یهن ین َمیهر َو َّاللف یها َل یهه َح َّهد َث َنا َأبهی َح َّهد َثناَ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ ََ
َ َ َ َ َّ َ
َ ََ َ
َ
َ
یعث َم یان ب ین َح ِکیم أخ َب َر ِنی َع ِام یر ب ین َسعد َعن أ ِب ِیه أ ّن َر یسهول ا ِ -صهلی ا علیهه[و آلهه] وسهلم -أ بهل ذات یهو ِمهن العا ِلی ِهة حتهی ِإذا
َّ
َ َ ََ َ
ی
َ َ َ َ َ
َ
َم َّر ِب َمس ِج ِد َب ِنی یم َع ِاو َیة َدخل ف َرک َع ِف ِیه َرک َع َتی ِن َو َصلی َنا َم َع یه َو َد َعا َر ّب یه َط ِو یال ث َّهم ان َصه َرف ِإلی َنها فقهال  -صهلی ا علیهه [و آلهه]
وسهلم-
َ
َ
َ
َ َ ََ
َ
َ َّی
َ
ی
َ
َ
َ
َّ َ
َ َ
َ
السه َهن ِة فأع َطا ِن َیههها َو َسههأل یت یه أن ال ییه ِلههک أم ِتههی
هک أ ّم ِتههی ِب
« َسههأل یت َر ّ ِبههی ثال ثهها فأع َطهها ِنی ِثن َتههی ِن َو َم َن َع ِنههی َو ِاحههد َسههأل یت َر ّ ِبههی أن ال ییه ِله
ََ
َ
َ َ َ
َ
ِبههال َی َر ِ فأع َطا ِن َیههها َو َسههأل یت یه أن ال َیج َعههل َبأ َسه یههم َبیه َهن یهم ف َم َن َع ِن َیههها» (صررحیح مسررلم ،ج ،8ص171؛ بهها همههین مضههمون در سررنن
ت مذی ،ج ،4ص ،41سنن وسائی ،ج ،3ص ،216تقسی ا ن کثی  ،ج ،2ص.)145
 .87تقسی ا ن کثی  ،ج ،2ص.145

مشههروعیت عملکههرد صههحابه در سههقیفه و پههح از آن فههراهم مههیآورد؛ موضههوعی کههه همههواره در

منا شات کالمی مطرح بوده است.
ب  -تحریف متن

بنابر آنچه در باال ذکر شد و در پی تشکیل خانواده حدیث ،تف ّهرد مهتن احمهد بهن حنبهل و طبرانهی

اثبات شد؛ اما نکته درخور د هت دیگهر ایهن اسهت کهه :یکهی از راو یهان طریه احمهد بهه احتمهال ز یهاد

راوی مبهم (عن رجل) و یا کسهی کهه از او نقهل نمهوده اسهت بها دسهتبهردن در مهتن روایهت اصهلی
َ َ
َ َ َ َ
یَ
ضمن تحری «ثالثا» بهه «اربعها» ،عبهارت «أن ال َیج َم َهع أ ّم ِتهی َعلهی ضهاللة» را بهر آن افهزوده؛ امها ادامهه
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تحری  ،توجیه فرهنگی  -فکری مناسبی را برای حل معضل مطرح در جامعه آن زمان ،یعنهی

مطلب را نا ص رهها نمهوده اسهت .از ایهن رو در مهتن روایهت آمهده اسهت کهه :پیهامبر 9از خهدا چههار

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

اگرچههه ایههن نقیصههه یههک ههرن بعههد توسههب طبرانههی(  ) ۳۶۰برطههرف شههده ،امهها ایههراد اصههلی

یعنی تحری

متن همچنان پابرجاست.

بنابراین روایت مزبور  -که از طریه احمهد بهن حنبهل گهزارش شهده اسهت  -بهه لحهاظ سهند،
َ َ
مص ّهح و یها از
ضعی و از نظر مهتن دارای تف ّهرد و اضهطراب بهوده و بهه احتمهال ز یهاد یم َح َّهرف،

اساس مجعول است.

 .2-1-2ر وایت شماره :2

ابن ماجه زوینی...

َی ُ یَ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ععل َبُ َفعععإ َذیب َر َأ ْش ُعععا ْیبخت َلفعععا َف َْ َلع ْععی ُک ْم ب یَ
سععع ل یبب 9یوععع ل « :لإ أنع لععیت لَلت لمعععع ععععی ضع
ل
ابس َعععمیب ل
ل
ل
َ َ
89
یبأل ْعظ لم».

در این روایت به درخواست پیامبر 9از بارگاه الهی اشاره نشده بلکه آن حضرت میفرماید:
امت من بر گمراهی اجتماع [=اجماع] نخواهند نمود .پهح هرگهاه اختالفهی دیدیهد بهه
َّ
َّ َ َ َ َ َ
ّ ی َ ّی
ی ّی
َی
َ
َ َ
َّ َ َ
َّ َ َ
َ .88حدثنا یم َح ّمد ب ین َبشار َحدثنا َوه یب ب ین َج ِریر َحدثنا أ ِبی ال َس ِمعت النع َمان ب َن َر ِاشد یی َح ِدث ع ِن الزه ِهر ِ ّى عهن عب ِهد ا ِ
َ
َّ
َ ََ َ َ ی
ی
َ َ َ
َ َ
َ َّ
َ
اب ب ِن ا َر ِ ّت َعن أ ِب ِیه ال َصلی َر یسول ا ِ  -صلی ا علیهه و سهلم َ -صهال فأ َطال َهها هالوا
ب ِن الح ِار ِث ع َن عب ِد ا ِ ب ِن خب ِ
َ
َ
َ
َ ّ َ َ َ َ َ ی ی َ ّ َ َ َ
َ َی َ
َ َّ َ َ َ ی َ َ َ َ َ ّ َ ی َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
یا رسول ا ِ صلیت صال لم تکن تص ِلیها هال « أجهل ِإنهها صهال رابهة و رهبهة ِإ ِنهی سهألت ا ِفیهها ثال ثها فأعطها ِنی اثنتهی ِن
َ
ََ
ََ
َ
َ َ َ ّ
َ َ َ
َ
َ یَ
ی
َ
ک أ ّم ِتی ِب َس َنة فأع َطا ِن َیها َو َسأل یت یه أن ال یی َس ِهل َب َعلهی ِهم َعهد ّوا ِمهن ای ِهر ِهم فأع َطا ِن َیهها َو َسهأل یت یه
َو َم َن َع ِنی َو ِاحد َسأل یت یه أن ال ییه ِل
َ َ
َ
َ
أن ال یی ِذی َ َبعض یهم َبأ َس َبعض ف َم َن َع ِن َیها» (سنن ت مذی ،ج ،8ص.)347
 .89سنن ا ن ماج  ،ج ،2ص.1303
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ا کثر یت ب یوندید.
بررسی مضمون

عرضهه محتهوای ایههن روایهت بهر معیارهههای نقهد متنههی حکایهت از تعهار

آن بهها ایهن معیارههها

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

ذیههل روایههت بهها «فههاذا رأیههتم اختالفهها فعلههیکم بالسههواد االعظههم»  -کههه در موا ههع بههروز اخههتالف

پیوسههتن بههه اکثر یههت را توص هیه مههیکنههد  -مخههال کتههاب و سههنت اسههت؛ چههرا کههه بههر اسههاس
آموزههای رآنی مال ک حقانیت ،بر ح بودن است ،نه پیهرو ی از اکثر یهت( :و إن تطهع ا کثهر مهن
ّ
فهی ا ر یضههلوک عههن سههبیل ا ) 90و راهکههار بههرون رفههت از اختالفههات ،توسههل بههه آمههوزههههای
ّ
الهی و سنت نبوی است ،نه توجه به ا کثر یت( :یا أ ّیها ألذین آمنوا أطیعهوا ا و أطیعهوا ّالرسهول
) 91
و أولی ا مر منکم فإن تنازعتم فی شیئ ّ
فردوه إلی ا و ّالرسول .
ب  -مخالفت با سنت قطعی و متواتر

بنهها بههر مضههمون حههدیث متههواتر ثقلههین  -کههه در منههابع متعههدد فههریقن روایههت شههده اسههت  -مههال ک

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

نقد تاریخی از دیگر معیارهای نقد روایات است که هم در حیطهه نقهد سهندی و ههم در نقهد

متنههی راهگشاسههت .صههدر روایههت «إن امتههی التجتمههع علههی ضههاللة»  -کههه اجمههاع امههت بههر
گمراهی را محال میداند  -بر خالف مشاهدات تار یخی اسهت و نهوع برخهورد امهت بها حضهرت

علی ۷که بعهد از رحلهت پیهامبر 9جهز گروههی انهدک بهر عههد خهویش اسهتوار نماندنهد و تنهها
گذاشتن اما حسین ۷در معرکه کربال و  ...گواه این مدعاست.
بنههابراین ،سههند روایههت ضههعی

و مههتن آن مخههال

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

:9

ههرآن و مشههاهدات و تجربیههات تههاریخی

َ ُ ََ ُ
َی َ َ ُ
َ َ
یکم َن یُبی ُکم َف َُ لل ُکمیب َجیْا َ أ ُ
لش لظهر یبهع
أجارکم لنن ثل لخلل أ ل شدعمیب عل
إ یبب
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 .90سوره انعا  ،آیه .116
 .91سوره نساس ،آیه .59

َ

بررسی مضمون

عبههارت «ان ال تجتمعههوا علههی ضههاللة» در ایههن مههتن نشههان مههیدهههد کههه شههاید عبههارت «ال

تجتمع امتی علی الضاللة» باید به صییه نهی باشد ،نهه جملهه خبهری منفهی .در ایهن حالهت،
روایههت از نفههی خطههای امههت سههخن نمههیگو یههد ،بلکههه بههر پرهیههز امههت از اجتمههاع بههر خطهها تههذکر

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

93

افههزون بههر ایههن ،روایههت مههذکور شههباهت ز یههادی بههه روایههت احمههد بههن حنبههل دارد و در بررسههی
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َ
َ
َ َ
یببباط ل َعی أه ل یب َ ی ل َ أ لَل َت لم ُْمیب َعی ضلبُ.
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طری احمد ،تفرد آن نسبت به سایر روایهات ههممضهمون اثبهات و ذکهر شهد کهه احتمهاال شهکل
تحر یه

شههده روایههات دیگههر باشههد .بنههابراین روایهت ابههوداوود چههه بسهها برداشههتی باشههد از روایههات

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

ترمذی  ...رسول ا

9

ال:

َ یَ َ یَ
یَ َ ُ ُ َ
یَ 94
ََ َ َ ُ
َ ََُ ُ َ
یبب َن َع َ
یبل َء َاع لُ ََ َنن شذ شذ لا  یببصا ل .
إ
یبب لجی َء ُع أ ینیت -أَ قال أ ینُ َحم یءد  -عی ضلبُ َ َشد ل

بررسی مضمون

الج َم َ
وجه تمایز این روایت با روایت احمد ،ابن ماجه و ابوداوود ،عبهارت «و َی یهدا ِ َم َهع َ
اعه ِة َو
َ َّ َ َّ
َّ
الن ِار» است .دیگر اینکه عد اجماع امت بر ضاللت را به اراده الهی گهره زده و
َمن شذ شذ ِفی
بههه نههوعی رویکههرد تقدسههی بههه آن داده اسههت .عبههارت «و یههدا مههع الجماعههة و مههن شههذ شههذ فههی
النار» از مشهورات است که به گونههای متعدد بیهان شهده اسهت؛ امها ایجهاد ارتبهاط بهین صهدر

روایت و این عبارت برای اولین بار توسب ترمذی و با این سند به ثبهت رسهیده اسهت؛ ههر چنهد
ترمذی از آن با عنهوان حهدیث ار یهب یهاد مهیکنهد ،ولهی همهین حهدیث ار یهب در منهابع روایهی

پح از ترمذی توسعه یافته است.

تفسیری که ترمذی از «الجماعه» ارائه مهیدههد ،بیهانگهر کهارکرد روایهت مز بهور از منظهر برخهی

صاحبنظران در آن روزگار است .وی میگوید:
 .92سنن ا وداوود ،ج ،2ص.302

 .93وهایة الوصول إلی علم االصول ،ج ،3ص.186-187
 .94سنن ت مذی ،ج ،4ص.36
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َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ یَ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ
َ ُ
یبب بعن ُ
یبْلبعا لکَ :ن لعن
 ...لمسْ یبلارَ بن نْاذ شوع ل :لمسْع ععی بعن یب س لعن ،شوع ل :سعبب عبعد ل ل
ُ
َ َ ُ
95
یبل َ
ماع ُه؟ فوال :أب َبکر ََ ُع َء َر ،قی َ َب ُهَ :قد َن َ
َ
ات أب َبکر ََ ُع َء َر .قال فل ََ فل ....
ل

روایههت مههذکور بههر فههر

صههدور از سرچشههمه دانههش نبههوی بیشههتر بههه موضههوعات اعتقههادی یهها امههور

عمومی مرد  ،مانند وحدت اجتماعی و پرهیهز از تفر هه اشهاره دارد کهه احتمهال ههدایت و اضهالل در

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

96

اگر این مضمون را در کنار دیگر روایات اسهالمی هرار دههیم کهه بهه حضهور دائمهی حجهت خهدا در

زمین اشهاره دارد و نهور حه همهواره در جامعهه انسهانی تابیهده و پرفهروغ اسهت؛ مفههومی دیگهر دریافهت

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

یَ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ َُْ َْ ُ
ْ
ْ
ل تلم یبأل ْر لن ْن ق لاِئ ل یب ل ُِب یجُ ،لإ ینا ظ لاهرا َند ُه ا ََ ،لإ ینا خ لاِفا َنغ ُء ا لل َئل َت َْ ُط ُح َج ُعُ
ُ
َ ُ
ْ َ َ یُ
َ
َْ َ
ک ،أ ََب لئ َ
یبب ََ َب یی َص ُات ُه ََ َک ْم َذیب ََ أ ْش َن أ ََب لئ َ
یبب یبأل قل َ َع َعد ا ََ یبأل ْعظ ُءع َ لع ْص َعد یب لب ق ْعد ا
ک ََ ل
ل ل
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ ْ َ ََُْ
َی ُ ُ
ََُْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َیَ
عمب أش َعَ لاه له ْم ...
حیف یبب ل لبم حججه َ ب لیص لات له حیت شم عمهعا نظ َعریبءهم َ شُ رعمهعا لا  قل ل
َ
َ یُ ُ َ
ُ َ َ ََُ
97
یببد َعاة لإر ل ی لن له؛
یبب لا  أ ْر لض له َ
أَب لئ
ک خلف ُاء ل

زمهین هههیچگهاه از حجههت هائم خداونههدى خههالی نمهیمانههد؛ خهواه آشههکار و مشههور باشههد یهها
ترسان و پنهان از دیدهها .تا حجتها و نشانههاى روشهن دیهن خهدا از میهان نهرود ،اینهان آیها
چند تن هستند ،یا در کجایند به خدا سوگنده که شمارشان بحاندک اسهت ،ولهی هدر و
منزلتشان بسیار است .خداوند با اینان حجتها و نشانههاى روشهن خهود را حفها کنهد تها
آن را به همانندان خود به ودیعهت سهپارند و ایهن بهذر را در دلههاى ایشهان بکارنهد ... .اینهان
جانشینان خداوند در روى زمین و داعیان دین اویند.

بر این پایه ،میتوان فهمید که ضهاللت و گمراههی در امهت اسهال چنهدان همههگیهر نخواههد

شد که همه را در آن گرداب ار کند؛ زیرا همواره افراد ح بین در میان امت حضهور خواهنهد
داش ههت ک ههه م ههرد را ب ههه خی ههر و نیک ههی رهنم ههون ش ههوند 98.مص ههدا ب ههارز ای ههن اف ههراد حه ه ب ههین،

معصههومان :و پههح از ایشههان ،عالمههان و اندیشهههوران دینههیانههد کههه چههراغ راه مههرد انههد تهها راه
سعادت را مامنانهتر ب یمایند.

 .95همان

 .96حوث فی علم االصول ،ج ،4ص.307
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 .97وهج الرالغ  ،حکمت .147

« .98معنا و جایگاه اجماع اهل حل و عقد» ،ص.70

این روایهت در میهراث حهدیثی شهیعه ،بهه و یهژه در جوامهع متهأخر بیشهتر در منا شهات کالمهی

کاربرد داشته و در عین حال بدان به دیده تردید مینگریستهاند 99.مرحو بهبودی در پانوشت

رزید کافی آن را جزو مجعوالت به حسهاب آورده اسهت 100.بیشهتر دانشهمندان شهیعی ،ضهمن
اشاره بهه ضهع

اهلسنت ضعی

سهندی روایهت ،بهه توجیهه و تأو یهل مهتن آن پرداختهه و داللهت آن را بهر مهدعای
دانستهاند.

متقههد تههرین گههزارش شهیعی از ایهن روایهت نقههل محههاورهای طههوالنی بهین حضههرت علهی ۷و

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

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

ابهوبکر اسههت کهه توسههب شهیخ صههدو در الخصررال بههه نقههل از امها صههاد  ۷بههه ثبههت رسهیده

101
است .در این گزارش ابوبکر  -که بیمهری حضرت علی ۷را نسبت بهه خهو یش مهیبینهد -
برای تبرئه خود به این روایت تمسک جسته و میگو ید:

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

حضرت ۷پح از استدالل ابوبکر میفرمایند :آیا ما اههل بیهت و آنهان کهه بها مها بودنهد ،جهزو

امههت نبههودیم در ادامههه ،حضههرت علهی ۷بههه ذکهر تهک تهک فضههایل خههو یش مههیپههردازد و ا ههرار
ابوبکر را به آنها میگیرد.
متن فو بر فر

102

صحت ،میتواند ما را بدین نکته رهنمون سازد که چه بسها ایهن روایهت از

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

اگر مناظره شیخ صدو را در دربار رکن الدوله دیلمی -که در مقدمهه معاوی االارار بهه لهم

محقه کتههاب آمهده اسههت -یههک سهند تههاریخی بهدانیم ،ایههن مههتن گهزارش دیگههری اسهت کههه بههه
ّ
روایت مذکور اشاره کرده است .در آنجا آمده است که فردی پهح از ذکهر ادلهه شهیخ صهدو در
شایسته نبودن خلیفه نخست برای امامت ،میپرسد:

چگونههه جههایز بههود کههه ایههن امههت بههر ضههاللت و گمراهههی مجتمههع شههوند و حههال آنکههه
 .99الص اط المستقیم ،ج ،3ص124و126؛ الصوارم المه ق  ،ص270؛ حاراالووار ،ج ،16ص.399
 .100رزید کافی ،ج ،5پانوشت ص.8
 .101الخصال ،ص.553

 .102هرچند این گزارش نیاز به بررسی وموشکافی دارد؛ اما در این مقاله درصدد رد یا بول این گزارش نیستیم.

93

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره دوم

حضرت رسالت فرمودهاند« :الیجتمع امتی علی الضاللة» ه

شیخ صدو در تبیین معنای روایت میگوید:

ّ
امت در لیت به معنای جماعت است و ا ل جماعهت سهه اسهت و بعضهی گفتههانهد
ّ
که ا ِل آن مردی است و زنی .خدای تعالی یک تن تنها را نیهز ّامهت خوانهده؛ چنهانکهه
103
در شأن حضهرت ابهراهیم ۷فرمهود کهه( :إن ابهراهیم کهان امتها انتها حنیفها) ...
پح بر تقدیر صحت حدیث مذکور میتواند مراد از لفا ّامت در آن حدیث ،حضرت

امیرالمامنین ۷و تابعان سعادت رین او باشند...

104

روایهت ،تفسهیری

چنان که مالحظه میشود ،شیخ صدو ضمن اشاره تلویحی بهه ضهع

از آن ارائهه مهیدههد کهه بهها مبهانی کالمهی شهیعه سهازگار باشههد .ایهن منهاظره در صهورت صههحت،

بیههانگههر ایههن اسههت کههه خاسههتگاه اصههلی نقههل و توجههه بههه روایههت مههذکور ،زمینهههههها و عرصههههههای
کالمی و مباحثات و مجادالت فر های بوده است.

پح از شیخ صدو  ،فقیهه و مهتکلم برجسهته شهیعی ،یعنهی شهیخ مفیهد (  ) ۴۱۳در رد بهر

ّ
نظا  ،گذرا به این روایت اشاره نموده است 105.در همان دوره شیخ طوسی بر این باور بهوده کهه

و تی این مضامین را بر ذهن عرضه میکنیم ،به آنها طع پیدا نمیکنیم.
ابن شعبه ّ
حرانی دانشمند شیعی رن چهار هجری نامهای از اما ههادی ۷بهه اههل اههواز
106

را بههه ثبههت رسههانده کههه در سههمتی از نامههه ،ضههمن اشههاره بههه روایههت مههورد بحههث ،مصههدا عههد
107
اجماع ّامت بر ضاللت را ،اعتقاد ّامت به حقانیت و عد تحری رآن دانسته است.
طبرسی(  ) ۵۴۸صاحب االحتجاج همین نامه را ذکر کرده و بر آن عبارت ذیل را افزوده است:
فهذیب نِْن یب دیث ،ل نا ی
تبَبه یبلاهل

َ لنا قابه یبملْاندی َ نن یببطال حکعم یببکتعاب

َ یبتباع حکم یبلحا یث یبملزی ه َ یببی َیبیات یبملعخرفه.

108

عبارت فو را هر چند نمیتوان به اما هادی ۷نسهبت داد ،ولهی حهاکی از دیهدگاه ماله

نسهبت

به استفاده دانشمندان اهلسنت معاصر وی از اینگونهه روایهات در اثبهات دیهدگاهههای کالمهی اسهت.
 .103سوره نحل ،آیه.120

 .104معاوی االارار ،ص.29

 .105القصول المختار  ،ص.239

 .106العد فی اصول القق  ،ج ،2ص 105و .626
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 .107تحف العقول ،ص.458

 .108االحتجاج ،ج ،2ص.251

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

«التجتمهع امتههی علههی الضهاللة» آن را جههزو اخبههار آحهاد مههیدانههد و داللهت آن را بههر مههدعای اهههل
سنت نارسا اعال میکند.

110

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

ابوبکر در یکی از کوچههای بنی ّ
نجار حضرت علی ۷را دیهد ،سهال نمهوده و دسهت
داد و از حضرت پرسید :آیا از اینکه در سقیفه مرد مرا خلیفه نمودند ،از من دلخهور
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وی روایت صدو از اما صاد  ۷را نیز بیکم و کاست در کتاب خویش میآورد.

109

هستی که بیعت نمیکنی به خدا آنچه روی داد ،دست من نبود؛ جز اینکه مرد در
ایههن مههورد اجمههاع نمودنههد و مههن ههادر بههه مخالفههت بهها آنههها نبههود ؛ زیههرا از پیههامبر9

شههنید کههه فرمههود« :التجتمههع امتههی علههی الضههالل .»...حضههرت علههی ۷در پاسههخ
ابههوبکر فرمههود :ای ابههوبکرّ ،امههت پیههامبر 9آن کسههانی هسههتند کههه در حیههات و بعههد از
ممات آن حضرت مطیع فرمان او بوده و به عهد خهویش کهه بها او و خهدا بسهته بودنهد،
وفادار ماندند و منحرف نشدند...

111

همین داستان را با اندکی تفاوت علی بهن یهونح عهاملی 112،دیلمهی 113و عالمهه مجلسهی

114

آوردهانههد .سههید شههرف الههدین نیههز ضههمن اشههاره بههه روایههت مههورد بحههث ،بهها تبیههین معنههای اجمههاع
امت ،بیعت سقیفه را خارج از مصدا اجماع امت دانسته است 115.موارد نقل شده از منهابع

شههیعی همگ هی ر یشههه در نقههل صههدو دارن هد ک هه سههندش بههه تصههر یح محق ه کتههاب در نهای هت
ضع

است 116و متن آن بیشهتر بهه داسهتان شهبیه اسهت تها روایهت و تنهها در منا شهات کالمهی

کاربرد دارد.

از این رو ،عمو دانشمندان شیعی به جای بررسی صحت اصل روایهت بهه تبیهین ،توجیهه و

 .109همان ،ص.151

 .110التعجب ،ص.65

 .111ارشاد القلوب ،ج ،2ص.94

 .112الص اط المستقیم ،ج ،3ص.78
 .113مدین المعاجز ،ج ،3ص.14

 .114حار االووار ،ج ،2ص ،225ج ،5ص 20و  ،65ج ،29ص 3و .35

 .115الم اجعات ،ص.337

 .116الخصال ،پانوشت ص  553به لم علی اکبر افاری.
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یا تأویل آن پرداختهاند؛ بهرای نمونهه ،عالمهه طباطبهایی= بها اسهتناد بهه نامهه امها ههادی ۷بهه
مرد اهواز ،این روایت را از مشهورات تلقی نموده 117و صاحب میزا الحکم در تبیین معنهای

«الجماعه» از اما صاد  ۷آورده است که:
نن کا عی یب

َ یب کانمیب عدرة.

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

118

نتیجهگیری

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

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

نقهل

است.

این روایت تصریح کردهاند.

 .4این روایت از نظر داللت مفید مفهو اجماع و حقانیت آن نیست.
 .5اض هطراب و گونههاگونی متههون ایههن روایههت گمههان تحر ی ه
تقویت میکند.

و حتههی جعل هی بههودن روایههت را

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

کتابنامه

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

 االحتجاج  ،ابومنصهور احمهد بهن علهی طبرسهی ،تحقیه و تعلیه  :سهیدمحمدبا ر الخرسهان،نج  :دارالنعمان للطباعه و النشر. ۱۹۹۶/ ۱۳۸۶ ،

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

96

اول۱۳۷۵/ ۱۴۱۷ :ش.

 .117المیزا فی تقسی الق آ  ،ج ،5ص.94

 .118میزا الحکم  ،ج ،1ص.406

. ۱۴۱۷

 تحف العقول ،ابن شعبه حرانی ،تحقی  ،تصحیح و تعلی  ،علی اکبر افهاری ،هم :موسسههالنشر االسالمی ،چا

دو ۱۳۶۳/ ۱۴۰۴ ،ش.

 تحق االحوذی ش ح جامع الت مذی ،ابوالعالس محمد بن عبهدالرحمن مبهارکفوری ،تحقیه :عبدالوهاب بن عبداللطی  ،مدینه المنوره :المکتبه السلفیه ،چا سو . ۱۳۸۳ ،

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

 حاراالووار ،محمدبا ر بن محمدتقی مجلسی ،نج  :مطبعه الحیدریه. ۱۳۸۴ ، -حوث فی علم االصول ،سید محمد با ر صدر ،هم :ماسسهة دائهر المعهارف فقهه اسهالمی،

 تحق الطالب مع ف احادیض مختص ا ن الحاجب ،ابوالفهداس اسهماعیل بهن عمهر ابهن کثیهر،تحقی  :عبدالینی الکبیسی ،مکه المکرمه :دارالحراس ،چا اول. ۱۴۰۶ ،
 التعجب  ،ابوالفتح کراجکی ،تحقی  ،تصحیح و تخریج :فارس حسون کریم ،بینا ،بیتا.، -تقسرری ا ررن کثیرر  ،ابوالفههداس اسههماعیل بههن عمههر ابههن کثیههر ،تحقی ه  :یوس ه

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

عبههدالرحمن

 تق یررب التهررذیب  ،شهههاب الههدین ابوالفضههل احمههدبن علههی بههن حجههر عسههقالنی ،تحقی ه :محمد عوامه ،سوریه :دارالرشید ،چا

اول. ۱۴۰۶ ،

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

اول. ۱۴۱۹ ،

 تهررذیب التهررذیب  ،شهههاب الههدین ابوالفضههل احمههدبن علههی بههن حجههر عسههقالنی ،بیههروت:دارالفکر ،چا

اول. ۱۴۰۴ ،

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

المزی ،تحقی :

شیخ احمد علی عبید و حسن احمد آاا ،بیروت :دارالفکر. ۱۹۹۴/ ۱۴۱۴ ،
 الثقات ،محمد بن ّحبان ،تحقی  :سهید شهرف الهدین احمهد ،بیهروت :دارالفکهر ،چها
. ۱۳۹۵

اول،

 الج ح و التعدیل ،عبدالرحمن بن ابهی حهاتم رازی ،بیهروت :دار إحیهاسالتراثالعر بهی ،چهااول. ۱۲۷۱ ،

 الخصال ،محمدبن علهی بهن الحسهین بهن بابو یهه مهی (صهدو ) ،تحقیه و تصهحیح :علهیاکبر افاری ،م :منشورات جامعه المدرسین فی الحوزه العلمیه. ۱۴۰۳ ،

 درسنام وضع حردیض ،ناصهر رفیعهی محمهدی ،هم :مرکهز جههانی علهو اسهالمی چها۱۳۸۴ش.

اول،
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 رویک دوای ووین در حدیض پژووی شریع  ،بهه اهتمها  :مرتضهی سهلمان نهژاد و سهید محمهدهادی گرامی ،تهران :دانشگاه اما صاد  ،۷مقالهه «نقهد بیرونهی از نگهرش تها روش» احمهد

پاکتچی ،چا

اول۱۳۹۷ ،ش.

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

 سررنن ا رروداوود ،ابههوداود محمههد بههن اشههعث سجسههتانی ،تحقی ه  :محمههد محیههی الههدینعبدالحمید ،مکتبه العصریه ،بیتا.

 السررنن الکررر ی ،ابوعبههدالرحمن احمههد بههن شههعیب نسههائی ،حلههب :مکتبههه المطبوعههاتاالسالمیه ،چا دو . ۱۴۰۶ ،
ّ
 سررنن ت مررذی ،ابوعیسههی محمههد بههن عیسههی ترمههذی ،تحقیه  :بشههار عه ّهواد معههروف ،بیههروت:دارالیرب االسالمی. ۱۹۹۸ ،

ّ

 السن  ،ابوبکر احمد بن عمرو ابن ابی عاصهم ،تحقیه  :محمدناصهر الهدین اهلبهانی ،بیهروت:المکتب االسالمی ،چا

اول. ۱۴۰۰ ،

 -صحیح مسلم  ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،دار الجیل و دار االفا الجدیده ،بیتا.

 الص اط المستقیم ،علی بن یونح عاملی ،تحقی  ،تصهحیح و تعلیه  :محمهدبا ر بهبهودی،المکتبه المرتضویه الحیاس اه ثار الجعفریه.

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

 ال عقاء الکری  ،أبو جعفهر محمهد بهن عمهرو بهن موسهی بهن حمهاد عقیلهی ،المکتبهه الشهامله:مو ع جامع الحدیث ،بینا ،بیتا.
 ال عقاء و المت وکین ،ابوالحسن علی بن عمر دار طنی ،بینا ،بیتا. ال ررعقاء و المت ر وکین ،ابوعبههدالرحمن احمههد بههن شههعیب نسههائی ،المکتبههه الشههامله :مو ههعیعسوب ،بینا ،بیتا.

 العد فی اصول القق  ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :محمدرضا انصهاری مهی ،بهیجها،. ۱۴۱۷

 العد فری اصرول الققر  ،محمهد بهن حسهین ابهییعلهی ،تحقیه محمهد عبهدالقادر ،بیهروت:دارالکتب العلمیه. ۱۴۲۳ ،
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 العلررل الکریر  ،ابوعیسههی محمههد بهن عیسههی ترمههذی ،بهی نهها ،المکتبههه الشهامله :مو ههع جههامعالحدیث ،بیتا.

 فررتح الررراری ش ر ح صررحیح الرخرراری ،شهههاب الههدین ابوالفضههل احمههدبن علههی بهن حجههرعسقالنی ،بیروت :دارالمعرفه. ۱۳۷۹ ،

 -القصول المخترار  ،سهید مرتضهی علهم الههدی ،تحقیه  :سهیدنورالدین جعفر یهان اصهفهانی،

شههیخ یعق ههوب جعف ههری و شههیخ محس ههن احم ههدی ،بیههروت :دارالمفی ههد للطباع ههه و النش ههر و

التوزیع ،چا

دو . ۱۴۱۴ ،

 الکامل فی ال رعقاء ،عبهدا بهن عهدی ،تحقیه  :یحیهی مختهار اهزاوی ،بیهروت :دارالفکهر،چا

بررسی سندی و متنی روایت «التجتمع امتی علی الضاللة»

 -عمد القاری ش ح صحیح الرخاری ،بدرالدین العینی ،بیروت :داراحیاسالتراث العربی ،بیتا.

سو . ۱۴۰۹ ،

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

ّ

 المج ر وحین مررن المحرردقین ،ابههن حبههان ابوحههاتم البسههتی ،تحقیه  :حمههدی عبدالمجیههدللنشر و ّ
السلفی ،ریا  :دارالصمیعی ّ
التوزیع ،چا اول. ۱۴۲۰،
 مدینر المعرراجز ،سههید هاشههم بحرانههی ،تحقیه  :موسسههه المعارفههه االسههالمیه باشههراف شههیخعزت ا الموالئی ،م :موسسه المعارف االسالمیه ،چا

اول. ۱۴۱۴ ،

 الم اجعرررررات ،ش ه ههرف ال ه ههدین الع ه ههاملی ،تحقیه ه ه  :حس ه ههین الراض ه ههی ،ب ه ههین ه هها ،چ ه ههادو . ۱۹۸۲/ ۱۴۲۰،

 الم اسرریل ،عبههدالرحمن بههن ابههی حههاتم رازی ،تحقی ه  :شههکرا نعمهههاماسسه الرساله ،چا

اول. ۱۳۹۷ ،

وچههانی ،بیههروت:

 المسررتدرک علرری الصررحیحین ،ابوعبههدا محمههدبن عبههدا حهها کم نیشههابوری ،تحقی ه :مصطفی عبدالقار عطا ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،چا

اول. ۱۴۱۱ ،

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

 معاوی االارار  ،محمدبن علهی بهن الحسهین بهن بابو یهه مهی (صهدو ) ،تحقیه  ،تصهحیح وتعلی  :علی اکبر افاری ،م :موسسه النشر االسالمی ،چا

اول۱۳۳۸/ ۱۳۷۹ ،ش.

 المعجم الکری  ،أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبرانی ،تحقی و تخریج ،حمهدیَ
الحکم ،چا دو . ۱۹۸۴/ ۱۴۰۴ ،
عبدالمجید السلفی ،موصل :مکتبه العلو و ِ
 «معنا و جایگا اجماع اول حل و عقد» ،سید حسن سبزواری ،امامت پژووشی ،شماره ،۱۰ص ۱۳۹۲ ،۳۵-۸۶ش.

 -منهج النقد فی علوم الحدیض ،نورالدین عتهر ،بیهروت :دارالفکهر المعاصهر و دمشه  :دارالفکهر،
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چا

سو . ۱۹۹۷/ ۱۴۱۸ ،

 میزا االعتدال فی وقد ال جال ،شمح الدین محمد بن احمد ذهبهی ،تحقیه  :علهی محمهدالبجاوی ،بیروت :دارالمعرفه ،چا

اول ،بیتا.

 -میزا الحکم  ،محمد محمدی ری شهری ،دارالحدیث ،چا

اول۱۳۷۵ ،ش.

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

پنجم ،بیتا.

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

 «حول حدیض التجتمع امتی علری ضرالل سرندا و داللر » ،جعفهر سهبحانی تبریهزی ،علرومالحدیض ،العدد  ،۳ص . ۱۴۱۹ ،۳۰۶-۳۱۹
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