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یکی از اختالفهای مبنایی شیعیان با اهلسنت ،مقطع پایان یافتن دوران شکلگیری سنت
است .اهلسنت ،سنت را در سنت پیامبر محدود میدانند و با رحلت پیامبر ،دور ه تحقق سنت
را پایانیافته تلقی میکنند .در مقابل ،شــیعیان با اعتقاد به عصمت و مرجعیت دینی امامان
اهلبیت(ع) سنت امامان را هم به سنت پیامبر پیوند میزنند .عالوه بر این با توجه بهاشراف
اهلبیت به سنت پیامبر ،با اطمینان بیشتری سنت پیامبر را از طریق آنان شناخته و دریافت
میکنند .وهابیان همواره شیعیان را به بیتوجهی به سنت پیامبر متهم میکنند؛ اما این اتهام
از اساس بیپایه و سست است .از آنجا که اهلبیت(ع) و در رأس آنان امام علی(ع)مهمترین
و دغدغهمندترین حامالن ســنت بودند ،از همان دوران پیامبر به این سو ،به حفظ ،تدوین و
نشرآثار پیامبر همت گماشتند .امامان(ع) در هردوره شاگردانی را در علوم مختلف اسالمیتربیت
کردند که در رتب ه بعد از آنها به حفظ و نشر سنت پرداختند .بنابر این بر خالف تبلیغات فراوان
مخالفان ،شیعیان بیشتر و پیشتر از دیگر فرقههای مسلمان به سنت بها داده و در حفظ و نشر
آن از خود جدیت و ایمان نشان دادند .این در حالی است که در میان اهلسنت ،تا حدود صد
سال کتابت و نقل حدیث ممنوع بود و این خود در حوز ه حفظ ،انتقال و انتشار سنت،آسیبهای
فراوانزد .در نوشتار حاضر به این موضوع بهصورت مفصل و منصفانه پرداختهایم.
مهمترین منبع فهم دین و استنباط احکام فقهی در نزد
شیعه و ســنی ،پس از قرآن کریم ،حدیث است .میتوانیم
ادعا کنیم که هم ه علوم اســامی ،اعم از تفسیر ،فقه ،کالم
و ...از حدیث ریشه میگیرد .وهابیان با هدف تخریب اذهان
دیگر فرقههای اسالمی نسبت به مکتب تشیع و سستنشان
دادن پایههای فکر شــیعی ،اتهامهای فراوانی را به مجموعه
حدیثی شیعه نسبت میدهند ،احادیث شیعه را جعلی معرفی
میکنند و چنین القا میکنند که جریان حدیث در میان شیعه
از دوران صفویه به بعد پدید آمده و مکتب فکری شــیعه تا
پیش از صفویه ،هیچگونه اثر حدیثی منسجمینداشته است!
در این نوشتار به بررسی چگونگی شکلگیری حدیث شیعه از
قرون آغازین هجری و تشکیل جوامع حدیثی پیش از دوران
صفویه خواهیم پرداخت .همچنین جریان حدیثی شــیعه و
اهلسنت را مقایسه کرده و امتیازات مکتب فکری شیعه بر
مکتب اهلسنت را در حدیث و رجال تبیین خواهیم کرد.

ریشه و پیشین ه حدیث در میان شیعیان

با بررسی متون تاریخی مسلمانان به روشنی قابل اثبات
است که شیعیان در موضوع جمعآوری ،تدوین و نقل حدیث
از پیشینه طوالنیتری نسبت به اهل سنت برخوردار بودهاند؛
شیعیان ،پس از رحلت پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) احادیث ایشان
را بــا راهنمایی و نظارت اهلبیت(ع) حفظ و تدوین کردند؛
در حالی که در میان اهلسنت تا قریب به دو قرن از تدوین
حدیث جلوگیری شده اســت .پس از رحلت پیامبر جریان
ب اهلل» و این استدالل
خالفت با دستاویز شعار «حسبنا کتا 
که کتابت ،تدوین و نشر حدیث ممکن است به اختالط حدیث
با قرآن منجر شود ،از کتابت ،تدوین و نقل حدیث جلوگیری
کرد .در همین راستا ضمن ممنوعیت حکومتی نقل حدیث
و تهدیــد یاران پیامبر به پیگردهای حکومتی و رویارویی با
کیفر نسبت به نقل حدیث ،احادیثی که از پیامبر نوشته شده
بود را از میانبردند:
از عایشــه چنین نقل شده است که گفت :پدرم پانصد
حدیــث از پیامبر را گرد آورده و نزد من به امانت نهاده بود؛
شــبها نمیتوانست به خواب برود و دائم از این پهلو به آن
پهلو میشد! این کار مرا غمگین میساخت؛ پرسیدم :آیا دردی
داری که به خود میپیچی یا چیزی به تو رسیده است؟ چون
صبح شد ،گفت :دخترکم! احادیثی که نزد توست ،بیاور! من
()1
آنها را آوردم؛ پس آتشی خواست و همه را بسوزانید.
از یحیــی بنجعده روایت شــده که :عمــر بنالخطاب
میخواست سنت را بنویســد؛ اما برایش چنین آشکار شد
که این کار را نکند؛ آنگاه به شهرها نوشت :هرکس چیزی از
()2
سنت نزد اوست ،آن را نابود کند!
اینگونــه بود که تا قریب بــه دو قرن ،حدیث در میان
اهلسنت بهصورت مدون و نظاممند رشد نکرد و تنها عدهای از
صحابه و تابعان ،پنهانی برای هم حدیث میگفتند .این شرایط
همچنان ادامه داشت تا در زمان خالفت هشام بنعبدالملک

نخســتین مجامــع حدیثی
شیعه توســط عالمان بزرگی
و با اســتفاده از اصول اربعمأه
نــگارش یافت کــه به کتب
اربعه مشــهور است و عبارتند
از :کافیَ ،من الیَ ُ
حض ُره الفقیه،
تهذیب االحکام و االِستِبصار.
کتــاب کافی نوشــته ُکل ِینی و
مــن الیحضره الفقیــه تألیف
شیخ صدوق اســت .تهذیب
االحــکام و اســتبصار را هم
شیخ طوســی نگاشته است.
 و در نقل دیگری عمر بنعبدالعزیز -به ابن شــهاب زهری(م 124ه) دســتور داد که به تدوین سنت بپردازد .معمر از
زهری چنین روایت میکند:
«ما کتابت علم (حدیث) را ناپسند میدانستیم؛ تا اینکه
این ا ُ َمرا ما را بر آن واداشــتند و بر آن شدیم که هیچکس را
()3
از آن منع نکنیم!».
آری! کتابت و نقل حدیث در میان اهلســنت تا اواسط
قــرن دوم ممنوع بــود و هیچگونه اثر حدیثی مدونی از آنها
پدید نیامد .این در حالی اســت که شیعیان دارای پیشینه
بیشــتری نسبت به اهلسنت در کتابت و نقل حدیث دارند؛
در زمانی که احادیث نگارشیافت ه پیامبر ،به بهانههای واهی،
نابود میشد ،موضعگیری اهلبیت و در رأس آنها امام علی(ع)
کام ً
ال متفاوت بود .اهلبیت و پیروان آنها با چنگ و دندان از
میراث پیامبر محافظت کرده و آن را در میان خود نشر دادند.
سمعانی از عالمان اهلسنت مینویسد :امسلمه (همسر
پیامبر) میگوید :علی بنابیطالب نزد پیامبر(علیهماالسالم)
بود .آن حضرت پوستی خواست و سخنانی را امالکرد و علی
همه را مینوشت؛ تا حدی که پشت و روی پوست و پاچههای
()4
آن آکنده از نوشته شد!
در روایات آمده اســت که نزد امام علی(ع)صحیفهای از
پیامبر بود؛ امام آن را در غالف شمشیری حفظ میکرد و بیش
()5
از ده نفر از شاگردان امام آن را دیده و توصیف کردهاند.
عالمــان بزرگ اهل ســنت ،از جمله بخــاری ،بهوجود
صحیفههایی از سنت پیامبر در نزد امام علی اعتراف کردهاند:
«اعمــش از ابراهیم از پدرش نقل میکند که گفت :علی(ع)
برای ما خطبه خوانــد و گفت :هرکس میپندارد ما چیزی
را بر زبان میآوریم که در کتاب خدا و این صحیفه نیســت،
()6
دروغ میگوید».
امام حسن مجتبی(ع)میفرماید« :أن العلم فينا و نحن
أهله و هو عندنا مجموع كله بحذافيره و أنه ال يحدث شــئ
إلى يوم القيامهًْ حتــى أرش الخدش إال و هو عندنا مكتوب
بإمالء رسولاهلل و بخط علي بيده»؛ علم در میان ماست و ما
اهل آنیم و همه آن نزد ما گرد آمده اســت و تا روز قیامت
چیزی رخ نمیدهد -حتی خسارت خراش -جز اینکه با امالی
پیامبر و خط علی نزد ما مکتوب اســت!»( )7این میراث میان
امامان اهلبیت(ع)نسل به نسل منتقل شد و شیعیان از این
طریق با احادیث پیامبر آشنا میشدند؛ زاره ابن اعین میگوید:
«امام محمــد بن الباقر(ع) به من فرمود :آیا کتاب میراث را
خواندی؟ ...و اهلل! آنچه در آن دیدی حق است؛ امالی پیامبر
و خط علی(علیهماالسالم) است ....پدرم از پدرش برایم حدیث
()8
کرد که امیرالمؤمنین آن را برای او حدیث کرده است».
بنابر این آنچه از امامان شــیعه(ع) به دســت شیعیان
رســیده ،حدیث پیامبر از طریق اهلبیت(ع) است؛ چنانکه
امام صادق(ع) به ســکونی فرمود :آنچه بــرای تو میگویم
در واقع ســخن پیامبر اســت که از طریــق پدرانم به من
رسیده است.

شیعه و اصول  400گانه

چنانکه گفتیم برخالف دیگر فرقههای مســلمان ،شیعه
دارای پیشــینه طوالنیتر و ریشــهدارتری در زمینه حدیث
است .اوج شکوفایی حدیث شــیعه در زمان امام صادق(ع)
ظاهر شد .شــاگردان آن امام توانستند از فضای نسبتاً آرام
اجتماعی -سیاسی زمانه استفاده کنند و رسالههای فراوانی
از حدیث امام را ثبت و تدوین کنند .محقق حلی در المعتبر
مینویســد« :از امام صادق(ع) علوم فراوانی انتشار یافت که
عقلها را به شــگفتی و حیرت واداشت! .. .راویانی که از امام
روایت کردهاند به شماری نزدیک به چهار هزار نفر میرسند..
 ..در پاســخ به مســائلی که از امام پرسش شده و امام پاسخ
گفته است ،چهار صد مص َّنف(مجموعه حدیثی) نگاشته شد که
بعدها به اصول اربعمأه معروف گشت» )9(.در دوران حیات امام
صادق(ع) کتابهای فراوانی از حدیث تدوین شد و امام(ع)
احادیث پیامبر را که از طریق پدرانش به او رسیده بود ،منتشر
کرد .چنانکه امام صادق(ع) در این زمینه میفرمایند«:نزد ما
کتابی با امالی پیامبر(ص) اســت که علی(ع) به خط خود
نوشــت؛ صحیفهای که طول آن 70ذرع است و هر حالل و
()10
حرامیدر آن وجود دارد».
از جمل ه شــاگردان برجســته امام صادق(ع)میتوانیم
ت اشاره کنیم.
به شــخصیتهای بزرگی از عالمان اهلســن 
ُمزی در تهذیب الکمال از ســفیان بنعیینه ،مالک بنانس،
سفیان ثوری و نعمان بنثابت (ابوحنیفه) بهعنوان شاگردان
()11
امام جعفربن محمد الصادق یاد میکند.

نخستین مجامع حدیثی شیعه

نخســتین مجامع حدیثی شیعه توسط عالمان بزرگی
و بــا اســتفاده از اصول اربعمأه نــگارش یافت که به کتب
اربعه مشهور است و عبارتند از :کافیَ ،من الیَحضُ ُره الفقیه،
تهذیب االحکام و االِستِبصار .کتاب کافی نوشته ُکل ِینی و من
الیحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق است .تهذیب االحکام و

نسخ معتبر موجود تصحیح شده است .هماکنون نسخههای
فراوانی از کتاب کافی در کتابخانههای مختلف موجود است
که هنوز کار تصحیح و مقابله آن انجام نشده است؛ اما میان
نســخههای خطی متعلق به پیش از صفویه و نســخههای
نگارشیافته در دور ه صفویه و پس از آن تفاوتی نیست؛ جز
تصحیفات جزئی که عادتاً در هرنسخهای روی میداده است.
عالوه بر این حدود  1600نسخه از کافی ،که متعلق به دوران
صفویه است ،در کتابخانههای معتبر موجود است .بدیهی است
که با وجود چنین تواتری ،قطعیت انتســاب کتاب کافی به
()17
مرحوم کلینی ثابت و یقینی است.
شیخ صدوق :وی محمد بن علي بن الحسين بن موسى
بابويه القمي ،در سال  306تولد یافت و در سال  381وفات
کرد .زرکلی -عالم رجالی اهلسنت -وی را از محدثان بزرگ
امامیه دانســته و  300اثر حدیثی از وی شماره کرده است.
زرکلی مهمترین تألیف صدوق را کتاب شریف «من ال یحضره
()18
الفقیه» برشمرده است.

خود باشــد ،مورد وثوق و اعتماد است و مذهب او خدشهای
در وثاقتش وارد نمیکند؛ چنانکه ثقهًْاالسالم کلینی در کتاب
اصول کافــی از روایانی مانند حفص بن غياث ،قاضیهارون
علي بن الحسن
الرشــید ،حســين ابنعبداهلل الســعدي و ّ
الطاطري ،که همگی از عامهاند ،روایت کرده است )26(.اما مثال
بخاری نه تنها از راویان شیعه روایتی نقل نکرده و اساساً شیعی
بودن را مانع وثاقت میداند ،بلکه حتی از شخصیت عظیمی
()27
مانند امام جعفر صادق(ع) هم روایتی نقل نکرده است!

عوامل اختالف در روایات شیعی

بدون شــک در میان پارهای از روایات و احادیث شیعی
اختالف وجود دارد؛ چنانکه حتی روایاتی در کتابهای حدیثی
شیعه وجود دارد که داللت بر وجود چنین اختالفی میکند.
ثقهاالســام کلینی در جلد یکم کافی و شــیخ حر العاملی
در جلد هیجدهم وسائلالشــیعه ،روایاتی در زمینه اختالف
الحدیث آوردهاند؛ منشــأ اختالف در میان احادیث صحیح و
معتبر شیعی چند چیز است:

مهمترین منبع فهم دین و اســتنباط احکام فقهی در نزد شــیعه و
ســنی ،پس از قرآن کریم ،حدیث است .میتوانیم ادعا کنیم که همه
علوم اســامی ،اعم از تفسیر ،فقه ،کالم و ...از حدیث ریشه میگیرد.
وهابیان با هدف تخریب اذهان دیگر فرقههای اســامی نســبت به
ن دادن پایههای فکر شیعی ،اتهامهای
مکتب تشیع و سستنشــا 
فراوانی را به مجموع ه حدیثی شــیعه نسبت میدهند ،احادیث شیعه
را جعلــی معرفی میکنند و چنین القا میکنند کــه جریان حدیث در
میان شــیعه از دوران صفویه به بعد پدید آمده و مکتب فکری شیعه
تا پیش از صفویه ،هیچگونه اثر حدیثی منســجمینداشــته است!
شــیخ طوسی :وی محمد بنالحســن بنعلي الطوسي
( 460 -385ه) از محدثان ،مفسران و متکلمان شیعی است.
دو کتاب «االستبصار فيما اختلف فيه من االخبار» و «تهذيب
االحكام» از تألیفات پرشمار وی از مشهورترین کتابهای او
()19
نزد شیعه و سنی است.
در شــمارش روایــات کتابهــای چهارگانه اختالف
کمیمیان علمای شــیعه وجود دارد؛ ولی روشن است که
چنین اختالفاتی بــه صحت کل کتابها صدمه نمیزند؛
زیرا روایات یک کتــاب را میتوان بهصورتهای مختلف
شماره کرد .مثال گاهی احادیثی که سندشان متفاوت ،اما
محتواشــان یکی است و با عباراتی چون :مثله ،شبهه و...
ثبت شــده است ،را با یک عدد شماره میکنند()20و گاهی
هرکــدام را جداگانه و بهعنوان یــک حدیث ،میآوردند.
به عالوه ممکن اســت برخی از نسخهها ،ناقص و برخی،
کامل باشــند؛ ایــن عوامل باعث تفــاوت در عدد روایات
()21
میشود.

تقیه :یکی از مهمترین عوامل اختالف احادیث شــیعه،
مســئل ه تقیه است .از زمان رحلت پیامبر به این سو همواره
حکومتها مدافع و حامیاعتقادات و ارزشهای عامه بوده و
آشکارا با شیعیان به ستیز برخاستهاند .بهگونهای که شیعیان
تا قرنها در میــانترس و ناامنی زندگی کردهاند .بنابر این
شیعیان نسبت به اهلسنت ،اقلیتی بودند که همیشه بیم از
میانرفتن آنها وجود داشت و امامان معصوم(ع) برای حفظ
جان خود و شیعیان از راهبرد تقیه استفاده میکرده و شیعیان
را هم به آن توصیه کردهاند .یکی از مصادیق تقیه این بود که
برخی از امامان(ع) در برخی از شرایط و برای برخی از افراد

مســتمر امامان و تالشهای پیگیری یاران آنها مراحل رشد
و شــکوفایی خود را طی کرد تا به عالم بزرگ شیعی ،یعنی
جناب کشی ،رســید .وی کتابهای رجالی پیش از خود را
بهصورت یکپارچه و منسجم سامان داد.
از اینجا معلوم میشــود که احادیث جعلی نمیتوانست
بهراحتی وارد فضای حدیثی شیعه شود؛ زیرا پس از رحلت
پیامبر تا عصر غیبت کبری ،امامان اهلبیت(ع) و شاگردان
آنان تالش وافری برای پیشــگیری از نفوذ احادیث جعلی و
پیرایش و واالیش کتابهای حدیثی از احادیث ســاختگی
واردشــده در آن به کار بســتهاند .عالوه بــر این امامان(ع)
معیارهایی را برای تمییز و جداسازی احادیث معتبر از نامعتبر
به شیعیان یاد دادهاند تا در مواقع نیاز با بهر ه جستن از این
معیارها به بازشناسی احادیث صحیح از ناصحیح همت گمارند.
بهعنــوان مثال امام صادق(ع) فرمــود« :اگر روایتی مخالف
قرآن و ســنت قطعی پیامبر بود از آن پیروی نکنید و آن را
کنار بگذارید» )31(.این در حالی است که نخستین کتابهای
رجالی اهلســنت متعلق به نیمههای قرن دوم است .صالح
َج َز َره (293 -205ق) مینویسد« :ا ّولین كسى كه در احوال
رجال به بحث پرداخته ،شعبهًْ بنحجاج (م 160ق) است .پس
از شعبه ،يحيى بنسعيد قطان (م 198ق) به متابعت از او و
پــس از یحیی ،احمد بنحنبل (م 241ق) و يحيى بنمعين
(م 232ق) به بحث در رجال همت گماشــتند» )32(.بنابراین
میتوانیم ادعا کنیم که اهلســنت تا نیم ه قرن دوم دارای
کتابها و مجامع رجالی منسجمینبودهاند و این امر به همراه
علل دیگری باعث شــد ،روایات فراوانی که آشکارا برخالف
قرآن ،سنت قطعی و عقل است ،در میان احادیث اهلسنت
وارد شــده و آرامآرام بهعنوان باورها و ارزشهای دینی آنان
تلقی شود )33(.جالب است بدانیم که درست به همین سبب،
یکی از معیارهای تمییز احادیث صحیح از ناصحیح درمیان
حدیثشناسان شیعه ،که برگرفته از سخن امامان(ع) است،
مخالفت حدیث با باورهای عامه اســت .البته این بدین معنا
نیســت که روایت به صرف مخالفــت با عامه معتبر ارزیابی
میشــود؛ بلکه باید با معیارهــای دیگر مثل عدم مغایرت و
مخالفت با قرآن ،سنت قطعی پیامبر ،عقل ... ،هم سازگار باشد.
نتیجه ســخن اینکه حدیث شــیعه دارای پیشــینه

طوالنیتری نسبت به حدیث اهلسنت است .پس از رحلت
پیامبر احادیث آن حضرت به دســتور امامان معصوم(ع)
تدوین یافت .در کنار تدوین حدیث ،علم رجال نیز جایگاه
خود را یافته و اندکاندک استحکام الزم را پیدا کرد .امامان
شیعه و شاگردانشــان به وسائل گوناگون از ورود احادیث
جعلی در میان احادیث شیعه جلوگیری میکردند و با بهره
جستن از معیارهای خاصی به پیرایش و پاالیش احادیث

پیشینه و اعتبار حدیث
و کتابهای حدیثی
در نزد شیعیان

استبصار را هم شیخ طوسی نگاشته است .شیخ طوسی در
مقدمه الفهرســت مینویسد« :من تضمین نمیکنم که نام
همه کتابها را گرد آوردهام؛ چرا که همه تصانیف اصحاب
ما و اصول آنها -به جهت پراکندگی آنان در سرزمینها -به
()12
ضبط درنمیآید».
شــیخ صدوق نیز در مقدمه کتــاب خود ،من الیحضره
الفقیه ،مینویســد« :در اين كتاب ،بخصوص ،نظر نداشــتم
هرچه برای من روايت كردهاند را بياورم؛ مانند ديگر مص ّنفان
كه آنچه شنيدهاند ،مىآورند؛ بلكه منظورم آوردن آن دسته
صحت صدورش
از رواياتى اســت كه بدان فتوا ميدهم و به ّ
ق و یقین دارم و بدان حكم
از معصومــان -به هر دليل -وثو 
ميكنم» )13(.با توجه بهوجود آثار حدیثی مهمیکه از قرن اول
و دوم هجری نزد شیعیان وجود داشت ،نویسندگان کتابهای
چهارگانه برآن شدند تا بســیاری از این اصول و کتابهای
حدیثی متقدم را در قالب یک کتاب جمعآوری کنند .نیز در
قرون متأخر ،عالمان دیگری از شیعه ،مانند مرحوم مجلسی،
مال محسن فیض کاشانی و میرزای نوری ،باقیمانده احادیثی
که مؤلفان کتب اربعه آن را در مجامع خود ثبت نکرد ه بودند
را در مجامع تازهای گرد آوردند.
هیچیک از محدثان شــیعی ادعا نکردهاند که در کتاب
حدیثــی خود روایتهای متفاوتــی از کتابهای دیگر گرد
آوردهاند .هرکس کمترین آشنایی با روایات شیعه داشته باشد،
میداند کتابهایی مانند وســائل الشیعه ،بحاراالنوار ،وافی و
مســتدرک ،جوامع روایی ثانویه یا واسطهاند و هرگز ادعایی
در جمعآوری کل احادیث شیعه نداشتهاند؛ مجامع حدیثی
واسطه یا رویکرد فقهالحدیثی دارند؛ مانند کتاب روایی وافی و
یا با رویکرد فقهی نگارش یافتهاند؛ مثل کتاب وسائل الشیعه.
همچنین صاحبان کتب اربعه اص ً
ال در صدد جمعآوری همه
احادیــث نبودند؛ بلکه خواهان ثبت آن مقدار از احادیث که
()14
برای رفع نیاز دینی شیعیان کافی باشد ،بودهاند.

جایگاه کتب اربعه شیعی نزد اهل سنت

مؤلفان کتابهای روایی چهارگانه شیعه از شخصیتهای
شناختهشده در جهان اسالم (چه در زمان خود و چه پس از
آن) به شمار میآیند؛ بهگونهای که هم در میان شیعیان و هم
در میان اهلسنت از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند .در اینجا
به شرح مختصری از شخصیت و زندگی آنها بسنده میکنیم:
ثقهًْاالسالم کلینی :وی محمد بن یعقوب (متوفی  329ه ق)
در شهرری زاده شد و در بغداد وفات کرد .ابن حجر عسقالنی

کتابهایتبلیغاتی!

پیدایش کتابهای حدیثی انبوه اهلســنت بعد از یک
دوره فترت حدیث ،صرفاً جنبه تبلیغاتی داشــته است؛ زیرا
بعد از گذشــت دو قرن از نگارش اولین کتابهای حدیثی،
کتابهای حدیثی فراوانی نوشته شد و روایات فراوانی در آنها
ثبت گردید؛ چنانکه تعداد احادیث در صحیح بخاری ،2602
در صحیح مسلم  ،3033در سنن ابیداوود  ،5274در سنن
ترمذی  ،3956در ســنن نسائی  ،5761در سنن این ماجه
 4341و در المستدرك على الصحيحين  8803حدیث است؛
یعنی هرچه کتاب حدیث ،متاخر نگارش یافته است ،تعداد
احادیث آن بیشتر است! مثال اولین کتاب حدیثی اهلسنت،
موطا مالک (م 179ق) ،دارای  1720حدیث است؛ در حالی
محمد
که کتاب المســتدرك على الصحيحين از ابوعبداهلل ّ
بنعبداهلل حاكم نيشابورى (م 405ق) ،حاوی  8803حدیث

پس از رحلت پیامبر(ص) جریان خالفت با دســتاویز شعار «حسبنا
ب اهلل» و این استدالل که کتابت ،تدوین و نشر حدیث ممکن است
کتا 
به اختالط حدیث با قرآن منجر شــود ،از کتابت ،تدوین و نقل حدیث
جلوگیری کرد .در همین راستا ضمن ممنوعیت حکومتی نقل حدیث و
تهدید یاران پیامبر به پیگردهای حکومتی و رویارویی با کیفر نســبت
به نقل حدیث ،احادیثی که از پیامبر نوشــته شده بود را از میانبردند.
و زرکلی -دو تن از عالمان رجالی اهلسنت -وی را از فقیهان
امامیه شــمرده و کتاب کافی را از مهمترین آثار وی معرفی
کردهاند )15(.ثقهًْاالســام كلينى نزد عالمان اهلتسنن از قدر
ی که ابناثير هنگام
و منزلت واالیی برخوردار اســت؛ تا جای 
طرح و شــرح روايتى از پيامبر كــه فرمود« :خداوند در آغاز
هرقرن شــخصى را برمىانگيزد تا ديــن او را زنده و نامدار
نگهدارد» ،مىگويد :احياكننده مذهب شيعه در آغاز قرن اول
هجرى ،محمد بنعلى امام باقر(ع) ،در ابتداى قرن دوم ،على
بنموسىالرضا(ع) و در ابتداى قرن سوم ،ابوجعفر محمد بن
()16
يعقوب كلينى رازى بوده است.
کتاب کافی از مشهورترین کتابهای حدیث شیعی است
که  17نسخه از آن ،که متعلق به قرون پیش از دوره صفوی
(میان قرن  7تا  )10است ،در کتابخانههای معتبر نگهداری
میشود .نسخه کافی ،چاپ انتشارات دارالحدیث با توجه به

اســت؛ یعنی هشت برابر موطأ مالک! حال معلوم نیست این
احادیث فراوان در فاصله دو قرن چگونه بهوجود آمده است!
تاخیــر نزدیک به یک و نیم قــرن میان نگارش جوامع
حدیثی متقدم اهلســنت با جوامع بعدی ،باعث شــد که
احادیث جعلی فراوانی در کتابهای اهلســنت نفوذ کند؛
بهگونــهای که بخاری آشــکارا اعتراف میکنــد که از میان
 600هــزار حدیــث 2602 ،حدیث را انتخــاب کرده و آن
را صحیح میداند!( )25پیشــتر گفتیــم که یکی از مهمترین
ویژگیهای کتابهای حدیثی شیعه این بود که جمعآورندگان
آن صادقانه به دنبال سنت واقعی پیامبر بودند؛ از این رو در
کتابهای حدیث معتبر شیعی ،مانند کافی ،روایات فراوانی
از راویان اهلســنت وجود دارد و محدثان شیعی بسیاری از
این روایات را قبولکردهاند؛ زیرا در نزد عالمان شیعی ،راوی
غیرشــیعی ،مادام که اهل صدق و راستی در دین و زندگی

قال االمام الصادق(ع)« :من کان عاقال کان له دین و من کان
له دین دخل الجنه».
امام صادق(ع) فرمود :هرکسی عاقل باشد ،دین دارد ،و هرکسی که
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دین داشته باشد وارد بهشت میشود.
____________
 -1الکافی ،ج ،1ص11

راهکارهای حیات طیبه

ابــوذر گفت :حضرت محمد(ص) هفت ســفارش به من فرمود :مرا
سفارش کرد که:
 -1به پایینتر از خودم بنگرم و به کسی که باالتر از من است ننگرم.
 -2مرا به دوست داشتن مستمندان و نزدیک شدن به آنها سفارش
فرمود.
 -3مرا سفارش فرمود که حقیقت را بگویم ،اگرچه تلخ باشد.
 -4مرا سفارش فرمود که با خویشاوندانم پیوند برقرار کنم ،هرچند
آنها به من پشت کرده باشند.
 -5سفارشم فرمود که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نهراسم.
 -6مرا سفارش فرمود که ذکر «الحول و القوه اال باهلل» را زیاد بگویم،
()1
زیرا که این ذکر از گنجهای بهشت است.
____________
 -1میزان الحکمه ،ج ،13ص172

پرسش و پاسخ

الهام ذاتی شناخت فسق و فجور

پرسش:
آیا فطرت انسان تنها به سوی خیر و نیکی و تقوا گرایش دارد
یا بعضی از امور ذاتی متضاد مانند فسق و فجور و فساد اخالقی
را هم شامل میشود؟
پاسخ:

مفهوم الهام فجور و تقوا

این شــبهه از آیه شریفه هشتم سوره الشمس ناشی شده که خدای
متعــادل میفرماید :فالهمها فجورها و تقواها» پس راه معصیت و گناه و
تقوا و پرهیزکاریش را به او شناساند (راه تشخیص و فهم و شناخت را به
او الهام نمود) از این آیه شریفه به هیچ وجه نمیتوان استنباط کرد که
فسق و فجور هم مانند خیر و نیکی و فضایل اخالقی فطری انسان است.
زیرا فطرت انسان فقط شامل گرایشهای متعالی و ارزشهای الهی و انسانی
میشود و آنجا که رفتارهای انسان جنبه فسق و فجور پیدا میکند ،هر
چند که به ابعاد شهوت و غضب که هر دو قوه در نهاد انسان به صورت
ذاتی میباشد،مربوط میشود ،اما به آنها نمیتوان گفت که فطری انسان
هستند ،چرا که انسان موجود مرکبی است که سرشت او از قوه عاقله و
قوای شهوت و غضب و وهم تشکیل شده که هر کدام کارکرد خاص خود
را دارند،و مجموعهای از تضادها را در ترکیب ذاتی خود دارند!

ویژگی خاص تضاد درونی انسان

اختالف در جوامع حدیثی اهلسنت

برخالف شیعیان که دارای آثار حدیثی ،هم در قرن اول
و هم در قرن دوم بودهاند ،قدیمیترین اثر حدیثی اهلسنت
مربوط به نیمههای قرن دوم اســت؛ این اثر متعلق به مالك
ّ
الموطأ مالك معروف
بن انس اصبحى مدنى (م 179ق) و به
است .در شماره اخبار و روايات اين كتاب ،اختالف چشمگيرى
وجود دارد .برخى تعداد آن را  1720حديث دانسته و برخى
يك هزار و اندى دانستهاند .بعضی از احادیث کتاب ،ضعیف
()22
السند ،برخی مرسل و بعضی معلقند.
مهمتریــن کتــاب حدیثی اهلســنت ،صحیح بخاری
اســت .تعداد احاديث مسند آن ،با حذف تكرارها 2602 ،يا
 2607حديث اســت .تعداد احاديــث مرفوعى كه بهصورت
تعليق ،نقل شدهاند 1341 ،حديث است كه  159حديث ،از
تعليقاتى است كه در جاى ديگرى از كتاب ،بهصورت متّصل
نقل نگرديدهاند .در نتیجه تعداد بسیاری از احادیث صحیح
()23
بخاری مرفوعه است.
توجهى از راويان بخاری كه نامشان
همچنین تعداد قابل ّ
در اسناد احاديث كتاب ذكر شده ،مورد طعن و جرح برخى
از علماى رجال قرار گرفتهاند .تعداد راويان مجروح ،در اَسناد
احاديث مسندى كه بخارى بهعنوان «اصل» نقل كرده است،
 396نفر و در احاديثى كه بهعنوان شواهد ،متابعات و تعاليق
نقل کرده 75 ،نفرند؛ ابنحجر در کتاب هدىالسارى نام تمام
آنان را بهترتيب حــروف معجم ذكر كرده و مفص ً
ال به دفع
()24
طعن و قدح وارد شده بر آنان پرداخته است.

عاقل دیندار است

احادیث جعلی نمیتوانست بهراحتی وارد فضای حدیثی شیعه شود؛ زیرا
پس از رحلت پیامبر تا عصر غیبت کبری ،امامان اهلبیت(ع) و شاگردان
آنان تالش وافری برای پیشگیری از نفوذ احادیث جعلی و پیرایش و
واالیش کتابهای حدیثی از احادیث ساختگی واردشده در آن به کار
بستهاند .عالوه بر این امامان(ع) معیارهایی را برای تمییز و جداسازی
احادیثمعتبرازنامعتبربهشیعیانیاد دادهاندتادرمواقعنیازبابهر هجستن
از این معیارها به بازشناسی احادیث صحیح از ناصحیح همت گمارند.
احکامیموافق با باورهــا و احکام مورد قبول حکومت وقت،
که از اهلســنت بود ،صادر میکردند .این روایات مسلما با
روایاتی که به اعتقادات ،ارزشها و احکام مبتنی بر معیارهای
شــیعه نظر دارد ،موافق نیست و با نظرات اهلسنت سازگار
اســت .مثال ابو خدیجه میگوید« :در خدمت امام صادق(ع)
بودم .شخصی از امام پرسید :چه بسا داخل مسجد میشوم و
میبینم که بعضی از اصحاب ما نماز عصر و بعضی نماز ظهر
میخوانند؟ (و این برای من ایجاد ابهام و حیرت کرده است)
امام فرمود :من به آنان [چنین] فرمان دادهام .چنانچه آنان در
وقت واحد نماز بخوانند ،شناخته میشوند و آنان را دستگیر
()28
کرده و میکشند»!
مســئل ه تقیه در میان شــیعه همواره دستاویزی برای
مخالفان بوده تا شیعیان را نکوهش کنند؛ اما دقت در شرائط
حســاس قرون اولیه پس از پیامبر ،موجه بودن این راهبرد
را روشن میکند .امامان شیعه با بهرهجستن از راهبرد تقیه
موجب حفظ جان شــیعیان شدند و اقلیت شیعه آرامآرام به
گروه بزرگ و قدرتمندی از لحاظ تاریخی تبدیل شد .ذهبی
در تذکرهًْالحفاظ مینویســد« :ابن وهب میگوید :در ســال
 148به حج رفتم .جارچی از طرف حکومت فریاد میزد:هان!
کســی جز مالک بنانس و ابوذؤیب و عبدالعزیز بنابیسلمه
()29
نباید فتوا دهد»!
ویژگیهای عمومی سخن :منشا دیگری که اختالف
احادیث شــیعه را تبیین میکند ،ویژگیهای عام سخن ،از
قبیل عام و خاص ،مطلق و مقید ،ناســخ منســوخ ... ،است.
بدیــن معنا که برخی احادیــث در صدد بیان حکم عامند و
برخی روایات دیگر از مخصص آن حکم ســخن میگویند.
برخی مطلقند و برخی قیدی برای آن مطلق بیان میکنند.
برخی حکم ناسخ را و برخی منسوخ را مطرح میکنند .یقینا
وجود چنین اختالفهایی در میان احادیث ،طبیعی است و
آسیبی به حجیت و صحت روایات وارد نمیکند؛ چنانکه این
مسئله در میان احادیث اهلسنت نیز متداول است و عالمان
بزرگ اهلسنت کتابهایی در این زمینه نگاشتهاند؛ در این
راستا میتوانیم به کتاب اختالف الحديث از محمد بنإدريس
ن اشاره کنیم.
الشافعي ،امام شافعیا 

پیشینه کهنتر علمرجال شیعی
نسبت به رجال اهلسنت

همانگونه که تألیف آثار حدیثی شیعی بسیار پیشتر از
تألیف آثار حدیثی اهلسنت بوده است ،همچنین تألیف آثار
رجالی شــیعه هم پیشتر از آثار رجالی اهلسنت آغاز شده
است .اولین کتاب رجالی و شر ح حالنویسی در میان شیعیان
توســط ابورافع ،نویسند ه امیرالمؤمنین علی(ع)نگاشته شده
است .دیگر کتابهای رجالی را اصحاب امامان(ع) نوشتهاند.
محدثان شیعه از همان زمان آغاز تألیف کتابهای حدیثی،
نظــارت دقیقی بر احادیث و راویان آن داشــتند )30(.مرحوم
کشــی ،که اولین کتاب مفصل رجالی را تألیف کرد ،کتاب
خود را بر اساس آثار رجالی پیش از خود تألیف کرده است.
به عبارت دیگر دانش رجال شــیعی پس از رحلت پیامبر به
وسیله شاگردان مکتب اهلبیت(ع) پایهگذاری شد و با نظارت

میپرداختند .در دوران غیبت صغری و کبرای امام دوازدهم،
عالمان شیعه کتابهای حدیثی پیشین را در قالب مجامع
بــزرگ روایی جمعآوری کردند .اما تدوین حدیث و تألیف
کتابهای حدیثی اهلســنت با دو قرن فاصله زمانی آغاز
شد و به همین سبب بسیاری از احادیث مخالف قرآن ،سنت
قطعی و عقل در مجامع حدیثی آنان نفوذ یافت.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه
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بيروت ،ج ،10ص .3 .292الطبقات الکبری ،ج ،2ص389؛ البدایه
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خدا میشــود که این احادیث ،خدا را محدود به جسم نموده و برای
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ما يذكر في الذات و...

هر مرکبی در طبیعت ،از اضداد به وجود میآید ،یعنی اگر عناصر با
یکدیگر اضداد نبودند مرکب نمیشدند .خود انسان هم از اضداد خلق شده
است «و خلق االنسان و رکب فیه العقل و الشهوهًْ» خدای متعال انسان را
خلق کرد و او را ترکیبی از عقل و شهوت قرار داد (علل الشرایع ،باب ،6
ص  )4ولی یک مسئله خیلی مهمی که در اینجا مطرح است و با فلسفه
تاریخ و فلســفه اخالق هم تماس پیدا میکند این است که انسان یک
مرکب خاصی است که با تمام مرکبهای دیگر جهان هستی فرق دارد.
در مرکبهای دیگر بعد از ترکیب ،هیچ ضدی دیگر خاصیت خودش را
ندارد و اضداد مجموعاً دارای خاصیت مشترک میشوند و صورت جدید
خاصیت جدید به آنها میدهد و اضداد در درون مرکب ،استقالل ندارند.
ولی انســان یک موجودی اســت که از دو وجهه متضاد خلق شده در
حالی که در درون انسان (عقل و شهوت) نوعی استقالل دارند .بنابراین
ترکیب عقل و شهوت در انسان به معنای این نیست که عقل و شهوت
در انسان ترکیب شدهاند و خاصیت خود را از دست دادهاند و این چیزی
(مجموعهای) که در انسان هست نه عقل است و نه شهوت و شئ ثالثی
است .در واقع وحدت انسان «وحدت در عین کثرت» است ،و به انسان
فطرت تعالیجویی بخشیده است .در عین اینکه جنبه سفلی (پستتر)
که مشــترک بین او و حیوان است در انسان هست ،به این جنبه سفلی
«فطرت» اطالق نمیشــود ،چون خاصیت ویژه و مختص انسان نیست
و میان انسان و حیوان مشترک است .نکته کلیدی این است که خدای
متعال در میان این گرایش و کشش به انسان عقل و اراده داده است تا
راه خودش را انتخاب کرده و خودش بین این دو جنبه تعادل برقرار کند
تا به مسیر رشد و تعالی راه یابد.

بازگشت همه سیریناپذیریها به یک سیری ناپذیری

انسان یک موجود ســیریناپذیر است «اللهم انی اسئلک من نفس
التشــبع» خدایا از تو مسئلت دارم از نفســی که سیر نمیشود! و این
از جنبههای خاص و عجیب انســان اســت .در اینجا این سؤال مطرح
میشود که آیا سیریناپذیریهای متعدد در انسان هست و انسان مث ً
ال
هم در علم ســیریناپذیر اســت و هم در مال و هم در جاه و...؟ با همه
اینها به یک ســیریناپذیری برمیگــردد و وجود آن در موارد متعدد از
باب اشتباه در تطبیق است؟ طبق نظر عرفا فطرت اصلی انسان در بعد
خداجویی بینهایت است و حدی ندارد و کمال مطلق طلب است و اگر
دنبال چیزهایی میرود و سیر نمیشود این در واقع فطرت خداجویی و
کمال مطلقطلبی است که او را به دنبال این چیز و آن چیز میفرستد و
عطش و التهابی در درون انسان بوجود میآورد که برای فرونشاندن آن
به این در و آن در میزند .سراغ مال میرود سیر نمیشود .سراغ جاه و
مقام میرود باز هم ســیر نمیشود .هلوع بودن انسان (مخارج )19 -در
جنبههای سفلی به این جهت است که از فطرت کمال مطلقطلبی انسان
تغذیه میکند اما مصداق واقعی آن را پیدا نمیکند!

کمال انسان در انسانیت ،عواطف عالی
و احساسات بلند او است

اگر تمایالت انسان را ریشه و منشأ آزادی و دموکراسی بدانیم ،همان
چیزی به وجود خواهد آمد که امروز در مهد دموکراسیهای غربی شاهد
آن هستیم...
در نقطه مقابل این نوع دموکراسی و آزادی ،دموکراسی اسالمی قرار
دارد که دموکراســی اسالمی براساس آزادی انسان است ،اما این آزادی
انســان ،در آزادی شهوات خالصه نمیشــود .کمال انسان در انسانیت،
عواطف عالی و احساســات بلند او اســت .اینکه میگوییم در اســام
دموکراســی وجود دارد به این معنا است که اســام میخواهد آزادی
()1
واقعی -دربند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت -را به انسان بدهد.
____________
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