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مقدمه

فهم                   آنها بدون اند دینی فهم اساسی بخش سلم و علیه هللا هللاصلی رسول مبارک احادیث و سنت
بر                  را خود اندیشههای شناسائی فاعل یا مفسر و کننده تأویل زمانیکه بخصوص و نمیآید میسر دینی

وقتی                    تأویلی تکثر و تعدد آن و است محتوم تفسیری و تأویلی برداشت تکثر و تعدد ، کند تحمیل متن
اینجا                 از و میگردند متضاد و متخاصم و تباعدی مناسبات راقم بشری اجتماع در میباشند متضاد باهم

اغراض                    بر که جنگ به مرتبط پدیدههای و جنگ به و میشود باز تخاصمات و جنگها برای راه که است
اساسات                   آن به مرتبط پدیدههای و جنگ این نتیجه در که میبخشد تقدس دارند ابتناء انسانی امیال و

که                 میگردد گسترده چنان سوز خانمان جنگ این لهیب و میکنند تخریب را انسانها آمیز صلح زندگی
نشان                انسانها زیستۀ تجارب چنانکه میسازد مبدل خاکستر به و میسوزاند را انسان بود و هست

دینی                    فهم وسلم علیه هللا هللاصلی رسول سنت به مراجعه بدون که است صورتی در این و میدهند
یابد      . نمی انسجام بافت یک در

بر                     است برانی تیغ دینی فهم ، وسلم علیه هللا هللاصلی رسول احادیث و سنت داشت نظر در بدون
در                    است شلاق اصابت صدای و شلاق و بشر پای و دست بر است اسارت زنجیر و بشر آزادی گلوی

زندان.
خود                     گوش در هم هنوز تاریخ و دارد سخن شلاقها چنین اصابت از آزاده های انسان جسم بر تاریخ ، آری

. دارد             ها حکایت آن از و دارد را تاریخ بانان زندان شلاق صدای
و                  خشونت ، استبداد بسوی راه وسلم علیه هللا هللاصلی رسول احادیث و سنت انکار اینکه مختصر

                   ، قانونی حیثیت در وسلم علیه هللا هللاصلی رسول احادیث و سنت برد کار و قبول و میبرد تروریزم
میخشکاند        . را تروریزم و خشونت ، استبداد ریشههای

تفسیر                   و است دینی فهم بخش اساسیترین از وسلم علیه هللا هللاصلی رسول سنت که جهت این از
مقاله                  چهار سنت اهمیت به معنون اهتمامی در ، مینشیند بار به نادرست و ناقص آن بدون قرآنکریم
تحریر                   و نوشتاری تحققی وگرچه اند دینی فهم در سنت اهمیت بر دلال که شدهاند آوری جمع تحقیقی

نشر                   به شدهاند تحریر زمانیکه در تحلیل سایت در مجزا صورت به و دارند زیادی زمانی های فاصله آنها
به .                   یکی دارند ظهور عرصۀ شکل دو در دینی معتبر متون داشت نظر در با مقالات این رسیدهاند

گرفته                    صورت ترجمه مهم منابع از اینکه دیگر و اند درآمده تحریر رشتۀ به جانب این قلم از که شکلی
که                    شدهاند تنظیم بزرگ عنوان یک تحت هم با ترجمه و من قلم از مطالب جاها بعضی در و است

خواندن           …..         زمان در که است ترجمه همه حدیثی کتابها بندی طبقه بنام بزرگ عنوان در و اند مشخص
. گردد      می متوجه خود خواننده ،

که                     دادم ترجیح من اما ، میشوند اضافه کتاب به اختتام در ها مأخذ و منابع که است این معمول گرچه
. بماند                باقی بود که همانگونه مقاله هر رسیدن پایان به از بعد ها مأخذ و منابع

احترام   با
صدیقی   صهیب عبدالبصیر

پوتسدام   ـ 20.09.2020آلمان
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سنت    انکار فتنۀ

وسلم                   علیه هللا هللاصلی رسول سنت و احادیث قانونی و شرعی حیثیت انکار گیری موضع بر  نقدی

صدیقی :     صهیب عبدالبصیر نویسنده

وسلم                  ن علیه هللا هللاصلی رسول احادیث و سنت انکار بر مبتنی دینی تفکر های آمد پی و  :تایج

با                   1 تاریخی مستقیم رابطۀ وسلم علیه هللا هللاصلی رسول احادیث و سنت انکار بر مبتنی دینی تفکر ـ
سنت                   انکار پایۀ بر خوارج سیاسی حرکت آن برجستۀ مثال که دارد تروریزم و تفکر آزادی سلب ، خشونت

که          است وسلم علیه هللا هللاصلی رسول احادیث گروه           و ترین شدید و میدادند هللاشعار الا حکم لا
بنام                 را عقاید تفتیش محکمۀ که بود ازرق بن نافع رهبری به ازارقه گروه ، و  « محنه » خوارج داد تشکیل

بخشیدند     شدت تروریستی اعمال  .به
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با                     2 رابطه در و سیاست در وسلم علیه هللا هللاصلی رسول احادیث و سنت انکار بر مبتنی دینی تفکر ـ
قرار                    مستبد و کامه خود های قدرت کنار در و کند تبارز اخلاقی غیر قدرت گر توجیه تواند می قدرت

.گیرد

وسلم                      3 علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار بر مبتین� دیین� تفکر اسایس و عمده خصایص از مذهین+ استبداد ـ
است                  له � معزت2 مذهین+ گروه طرف از عباسیان زمان در عقاید تفتیش محکمۀ تشکیل آن دیگر مورد که .است

توحید                         4 با هایش رابطه و برد یم ک Iرش به راه وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار بر مبتین� دیین� تفکر ـ
است    منفصل و .گسسته

در                        5 کیل طور به که است ی پیامزت+ دهندۀ ارائه وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار بر مبتین� دیین� تفکر ـ
تزکیه                       ، یــــح Iترش ، یــــع Iترش ، قضاوت وظایف که ی پیامزت+ یعین� کند نیم تائید آنرا قرآنکریم � منت2 و قراردارد قرآنکریم تعالیم با تضاد

اند                 ثابت قرآنکریم رصیــــح آیات به وظایف این درحالیکه شود یم انکار آن دادن تعلیم و .کردن

یب+                       6 تناقضات و ها تضاد ، اختالفات خاستگاه وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار بر مبتین� دیین� تفکر ـ
روابط                        به را تقاریب+ روابط بیشمار های تفاوت و ها تضاد ، اختالفات این که است دیین� تفکر در الیتنایه های تفاوت و شمار

اجتماع                     در یافته سازمان تخاصمات آنگاه ، گرفت شکل اجتماع در تباعدی روابط وقین2 و سازند یم مبدل اجتماع در تباعدی
و                        رسانند یم جدی آسیب را انسایب� جوامع وحدت و شوند یم برانداز خانه های جنگ اسباب و علل که کنند یم اندام عرض
و                         ی رهزت+ را دوامدار و مستمر های جنگ بلکه دهند یم افزایش را ها جنگ بروز خطر اینکه تنها نه الملیل � vبنت های رابطه در

یمکنند  و                  مدیریت متصل نقش از انکار قانونی و تشریعی عرصۀ در هم و نظری و علمی عرصۀ در هم
که                  است پدیدۀ قرآنی مفاهیم و احکام با سلم و علیه هللا هللاصلی رسول احادیث پیوستۀ

از                   را اسلام دین خودشان گفتۀ به تا جویند می تمسک آن به حاضر عصر در متجددین بنام بدعتگذارانی
را        ها آن اساس و پایه که برهانند            . تناقضاتی ، دانند می وسلم علیه هللا هللاصلی رسول احادیث

زیر                      گونۀ به وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت از انکار ی vگزت موضع توان یم خالصه طور و categorizeبه
کرد   :مشخص

بریخ�          1 از ساینتیفیک های ی vموضعگزت اساس بر گرویه کنند            ـ یم انکار وسلم علیه هللا صیل هللا رسول واحادیث ها سنت
آن     شان بزعم دانند              چون یم ساینیس علوم با تناقض و تضاد در را واحادیث ها .سنت

ما                       2 عرص در و بودند پذیرفته بیشزت2 vتأثزت باستان یونان فلسفۀ از بخصوص و دارند و داشتند اشتغال فلسفه به که گرویه ـ
ندارند                      سازگاری آنها فلسیف� باسیستم زیرا کنند یم و کردند انکار را احادیث از بریخ� ، اند متأثر فلسفه آن از � vنزت.

به                       3 منحرص را وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث از بریخ� قانویب� احکام که این یعین� اندیشند یم تارییخ� که گرویه ـ
موجود                          احکام از بریخ� به اندیشه این که حد این تا و دهند نیم تعمیم مابعد به و دانند یم وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ زمان

یا                          و بودن تارییخ� فرا و ند vگزت یم نظر در خاص زمان یک محدودۀ در را احکام آن و شود یم داده تعمیم � vنزت قرآنکریم در
کنند       یم انکار را احکام آن

�
.جاودانیگ
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را                      4 قرآنکریم از خودشان های برداشت و شانرا خود شخیص نظرات بتوانند آسایب� به که کردند انکار جهت این از گرویه ـ
برسند                    شان نادرست اهداف به بتوانند تا بازکنند نادرست vتفاسزت و تأویالت برای را راه کنند تحمیل مسلمه امت .بر

از     انکار تارییخ� vوسلم         سزت علیه هللا صیل هللا رسول واحادیث (:سنت ) سنت

بریم                        هجری دوم قرن به دیین� تفکر تاریــــخ و اسالیم تاریــــخ در وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث از انکار فتنۀ
الذکر                       آیب2 دوفرقۀ اسالیم تاریــــخ در ی vموضعگزت این برداران علم و کرد بلند رش ی vموضعگزت این قرن درین اول بار برای و گردد

:بودند

خوارج  1 ـ

له  2 � معزت2 ـ

شانرا                    افکار که توانستند نیم سنت مؤثریت و موجودیت در چون دانستند یم مقاصدشان به رسیدن مانع را سنت خوارج
و                           سنت در که کردند ریزی برنامه اینگونه را کار این و کنند انکار سنت از که بود این شان افکار توجیۀ را یگانه و کنند توجیه

دار                        خدشه با و شود باز شان مقاصد و اهداف به رسیدن راه تا کردند ایجاد شبهه وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث
آیند                حاصل ، مزاحمت و مانع بدون شان اهداف و مقاصد ، سنت و احادیث .شدن

مجدد                       فهم و شد مطرح دیین� تفکر داخل در که است حقویق2 قضیۀ یک و سیایس قضیۀ یک خوارج تالش و خوارج حرکت
های                       افروزی جنگ تاریــــخ جهت این از و است میرش و ممکن آنزمان سیایس تحوالت � منت2 در سیایس و حقویق2 بافت در آن

از                         مکرم پیامزت+ آن سنت و وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث انکار فتنۀ دقیق فهم و بریس در اسالیم تاریــــخ در را خوارج
داشت    نمیتوان دور .نظر

یونایب�                        فلسفۀ از که گرفتند درپیش را وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث انکار و تردید و شک راه جهت این از له � معزت2
این                          در و کنند رایجاد

�
هماهنیگ فلسفه و دین � vبنت تا بود این گروه این تالش و دادند قرار شان تفکر اصل آنرا و پذیرفتند vتأثزت

بریخ�          از ها یل � معزت2 که بود محدوده و کردند         چهارچوب انکار وسلم علیه هللا صیل هللا رسول .احادیث

را                قرآنکریم تا بود این بودند آن به رسیدن تالش در گروه هردو که را ،          هدیق� ییع Iترش های صورت که ویخ بخش یک از
ییخ Iو                       ترش مفهویم اتصال که های زمینه در فردی های قضاوت پیش اساس بر را تأویالت راه و کنند جدا داشت توضییخ و

فراتارییخ�                شخصیت از را ویخ فراتارییخ� مفاهیم چنان هم و کنند باز ، ندارند علیه     ) تارییخ� هللا صیل پیامزت+ انۀ پیامزت+ شخصیت
دارند                 ( وسلم  معریق� قرآنکریم کنندۀ توجیه و کننده فهم را ی Iبرش متحول و تارییخ� محض تفکر و سازند .جدا

اند             مشخص مورد دو این های تالش � vچننت نتیجۀ دیگر عبارت :به

1         � ساخنت2 متشئتت و متحول را قرآنکریم مفهویم ثبات .ـ

وسلم                 2 علیه هللا صیل پیامزت+ عمیل و قویل یــــح Iترش و توضیح از قرآنکریم مفاهیم سازی جدا .ـ
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لحاظ                           از هم و مفهویم لحاظ از هم قرآنکریم صورت این در که است این ، رفت ها آن از ذکر باال در موردیکه دو این معین�
یم                        حاکم آن بر نادرست های فرض پیش با Iبرش تارییخ� ذهنیت یعین� شود یم vمتغزت و متحول احوال و ایط Iرش هر در حکیم
که                          منوره مدینۀ جامعۀ تارییخ� تجربۀ بر اگر ها فرض پیش زیرا ، شود یم داده شکل و فرم هردست در نرم مویم چون و شود

با                        هرگز که داشت خواهیم متفاوت و مختلف ، متعدد های فهم ، نباشد استوار ، دارد قرار تاریخیت فرا پیوست و اتصال در
داشت         نخواهند همخوایب� و مطابقت قرآنکریم مقصد و .هدف

نیم                         گرفته نظر در آنها نوایه و اوامر شوند ثابت وسلم علیه هللا صیل هللا رسول از هم احادیین� اگر ، افکار گونه این در
عبدهللا                       بن محمد وسلم علیه هللا صیل هللا رسول محمد افکار گونه این در زیراکه ، شوند نیم دانسته االتباع واجب و شوند

وسلم          ) است  علیه هللا صیل پیامزت+ شخصیت شخیص جنبۀ بر � vهللا          ترکزت رسول انۀ پیامزت+ شخصیت از انگاری نادیده یا انکار و
شخصیت          این به مرتبط وظایف و وسلم علیه هللا است       ( صیل انسان یک انسانها دیگر مثل های     . و شیوه توان یم اینکه یعین�

و                       مخالفت در گرچه باشند داشته تناسب عرص هر در انسانها
�

زندیگ ایط Iرش و وضع با که گرفت نظر در را متفاویب2

                          ، ها دید طرز و افکار اینگونه اساس بر دیگر عبارۀ به یا ، باشند سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث با تضاد
نیست                      االتباع واجب و حجت سلم و علیه هللا صیل پیامزت+ گرامایۀ سنت و سلم و علیه هللا صیل هللا رسول .احادیث

های    دیدگاه له   افول � معزت2 و :خوارج

های                       دیدگاه آنها تکامل و ارتقاء ، ظهور با که آمدند بوجود عمده عامل چهار اسالم تفکر به مربوط دیین� تفکر تاریــــخ در
این                      که شد آشکار اسالیم اصیل تفکر چارچوکات در شان نادرسین2 و افتادند مؤثریت از و گرائیدند افول به له � معزت2 و خوارج

از    عبارتند :عوامل

جعیل                  1 و نادرست از صحیح احادیث سازی جدا و دقیق تحقیق جهت در تالش ، � vمحدثنت ظهور .ـ

مفرشین     2 ی vتفسزت های تالش .ـ

شنایس               3 لغت علوم و ، حدیین� علوم ، ی vتفسزت علوم همکاری و همدسین2 (.Philologyفیلولوژی ) ـ

مسلمه       4 امت عام ذهنیت بر تأکید .ـ

را                      سیستیم گرانمایه علمای این اند، حایک فراست و دقت از شان تحقییف2 های کارنامه و است � vانگزت شگفت � vمحدثنت های کار
یک                         در را درایت و کردند تنظیم اقوال نقل در شنایس فرد بر متیگ را قول نقل روش سیستم آن اساس بر که کردند وضع

وسلم                      علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و قرآنکریم ناگسستین� رابطۀ و دادند درس مسلمه امت به ارگانیک و منسجم )بافت
خیف�       ویخ و جیل ویخ ناگسستین� و              ( رابطۀ احادیث که دادند اطمینان مسلمه امت به و کردند تأکید قرآنکریم فهم در را

بلکه                      نیستند مشتبه اینکه تنها نه شوند یم ثابت شنایس حدیث های روش طبق که وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت
برخوردارند       باالی اعتبار از و اند .معتزت+
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و                       فیلولوژی یعین� شنایس لغت و قرآنکریم کل برفهم که است Iتالیس آن از عبارت این و است مفرشین تالش ، دیگر تالش
                        ، شارح ، قایض� ، مریب+ ، معلم را وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ که منسجم بافت یک در قرآنکریم مفاهیم و معایب� وحدت حفظ

دارد              ابتناء ، کند یم تثبیت قرآنکریم اولیۀ مفرش و کننده تأویل ، .شارع

احادیث                        و سنت اگر که دادند هم دست به دست این اثبات در فیلولوژی یا شنایس لغت علوم ، حدیین� علوم ، ی vتفسزت علوم
شکل                      و بود خواهد مختوم و محتوم نتیجۀ قرآنکریم تحریف ، شوند ساقط اعتبار از وسلم علیه هللا صیل هللا رسول

امر                     مفهویم و حکیم تشئتت دادو خواهد نشان را محسویس ات vتغیزت و بود خواهد vمتغزت و متحول اسالم دین شمایل و
بود     خواهد برمالء و .واضح

هللا                       رسول احادیث و سنت به باورمندی ، راشدین خلفای و رسالت دور زیستۀ تجربۀ فهم و درک با مسلمه امت جمیع خرد
چ                         و برجسته شان

�
زندیگ � منت2 در و داشتند � vراستنت ایمان آنها به و دانستند یم ایمان اساسات از را سلم و علیه هللا صیل

صورت                    چ به چه اجتمایع و فردی
�

زندیگ بافت در راشدین خلفای و رسالت دور تارییخ� زیستۀ های تجربه و بود vشمگزت
بودند              نمایان باهیم های رابطه تنظیم یا و معامالت صورت به چه و .عبادات

له                         � معزت2 و خوارج آن داران علمزت+ که را سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث انکار فتنۀ این احوال و اوضاع این با
کردن                        بلند رش و مسلمه امت زیست در ات vتغیزت و تحوالت اساس بر دیگر بار اینکه تا شد خاموش و گرائید افول به بودند

ساینیس              علوم اکتشافات و ، اسالیم های � vرشزمنت استعمار مانند نو های قرن       فکتور به مطابق هجری دهم � vسزت قرن در
هند                       � vزمنت رش در بعد به آن از و کرد رشبلند مرص و عراق در دیگر بار فتنه این ، میالدی پاکستان  ) نوزدهم و هندوستان

یافت       ( امروزی  نو مختصات و خصایص با نو .تولد

ظهور                         بعد و برد نام عیل چراغ مولوی و حان احمد رشسید از هندوستان در توان یم را فکر طرز این اولیۀ گذاران بنیان از
                      Iنرش و پخش در امرترشی الدین احمد مولوی آن از بعد ، است فکر طرز این کنندۀ ترویــــج حیث به چکرالوی عبدهللا مولوی

آن                   قفاء در و آمد میدان به سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت طرز       انکار این ش گسزت2 در اج vجزت اسلم موالنا
آن                        توجیۀ در و شد انحرایق� فکر طرز این دار پرچم پرویز احمد غالم چودهری اینکه تا نهاد پیش به های گام اانحرایق� دید

هللا                      صیل هللا رسول احادیث و قرآنکریم تعلیمات اساس بر که اسالیم تفکر طرز منسجم و پارچه یک بافت دایرۀ از کاماًل
و                          علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث انکار دید طرز که بود مرحله این در و شد خارج ، است گرفته شکل وسلم علیه

رسید       ضاللت و گمرایه انتهای به .سلم

قرن                        یا هجری دهم � vسزت قرن در سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار دید طرز مجدد ظهور که است مسلم
                     ، سیایس های زمینه تفاوت اما دارد های همسایب� و ها مماثلت هجری دوم قرن در آن اولیۀ ظهور با میالدی نوزدهم

اجتمایع   و گونۀ                        اقتصادی به را ها زمینه تفاوت از بریخ� و کرد � vترکزت زمینه این در توان یم که اند درک قابل و مشهود بسیار
داشت    آیب2  بیان :میتوان
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که                   بود علمای پرورندۀ و بود وز vپزت و بالنده امین2 ، مسلمه امت هجری دوم قرن در ـ ،        الف بودند معرفت و علم داران جراغ
احادیث                      و قرآنکریم بر اجتمایع باهیم تعامالت تنظیم در شان قانویب� و حقویق2 های جزت+ و عبادات ، اعتقادات که آزاد امت

و                        حقویق2 های جزت+ و عبادات ، اعتقادات را منیف� آزادی جای یعین� داشت ابتناء سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و
بود            مثبت آزادی کنندۀ منعکس معین� تمام به که بود گرفته .قانویب�

علیم                      خروش و جوش ، گرفت قرار استعمار سیطرۀ تحت مسلمه امت میالدی نوزدهم قرن یا هجری دهم � vسزت قرن در ـ ب
گرایش                        و هند جامعۀ در بخصوص کرد باز جا مسلمه امت � vبنت در ویب� vبزت فرهنگ و فلسفه ، گرائید تقلیل به و کرد فروکش

نوزدهم                      قرن یا هجری دهم � vسزت قرن شدۀ تعریف عقل که د vگزت صورت تالش تا شد سبب ویب� vبزت فرهنگ و فلسفه به اید � مزت2
دهد        انطباق اسالم دین با را فلسفه        ) هجری هم و ساینیس علوم زمینۀ در (هم

مسلمه          امت هجری دوم قرن در اینکه از ـ با                 ج مسلمه امت مواجهۀ و بود فاتح و وز vپزت امت یک نظایم و سیایس لحاظ از
های    فلسفه و وز       افکار vپزت نه و مغلوب های � vمسلمه                 رشزمنت امت بر ها فلسفه و افکار آن ات vتأثزت که بود جهت این از ، بود

طرز                       چون های فورم و اشکال در ات vتأثزت آن که بود جهت این از و نداشت مالحظۀ قابل سنگیین� و بود سبک تفکر خییل
به         کوتاه خییل زمان در ها یل � معزت2 و دفن                خوارج تاریــــخ مدفن در و کشیدند آغوش به را مرگ شاهد و رسیدند احتضار حالت

بنوشت              ناکایم لوح شان مرقد بر خود نویسای دست با تاریــــخ و .شدند

یا                         و � منت2 یک که داشتند اف Iارش برین لغت علمای بخصوص علماء و بود علیم مسلط زبان عریب+ زبان هجری دوم درقرن ـ د
درسین2                          و بخویب+ را گفتار یا و � منت2 در رفته بکار های واژه های داللت و کنند تحلیل و تجزیه شنایس لغت دیدگاه از را گفتاری

سلم                       و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث و قرآنکریم با رابطه در دیین� فهم انسجام برقراری در که داشتند مدنظر
استعمار                     سیطرۀ تحت مسلمانان هجری نوزدهم قرن یا و هجری دهم � vسزت قرن در حالیکه در ، بود زیرین سنگ آنها اهتمام

و                       شگوفایب· در برعکس و اند بازمانده اقتصادی شگوفایب· و رونق از ، است دارشده خدشه شان علیم وجالل جاه و دارند قرار
های                       ناله اقتصادی فقر و علیم فقر چزت2 زیر در و اند گرفته بخود را ابزار نقش استعماری مسلط های قدرت اقتصادی رونق

اند    داده رش و                     حزین تعلیم سیستم و است شده پاشیده هم از و پراگنده اسالیم اندیشۀ اساس بر بویم تربیۀ و تعلیم سیستم
طرف    از نو یا                    تربیۀ کلچر و زبان ، اداری سیستم ، وقضایب· حقویق2 های سیستم و است شده جاگزین استعماری های قدرت

اند                کرده تثبیت را خود مسلمه امت جوامع در و اند شده دگرگون کیل بطور .تقافت

سیستم                        ، علیم اکتشافات ، ها اندیشه و افکار با اسالیم های � vرشزمنت که است واضح عمده مورد چهار این داشت نظر در با
نقد                          بدون و شندند مواجه ، بودند برتر نظایم های قدرت و � vفاتحنت آن از که ثقافت و کلچر ، تربیه و تعلیم سیستم ، � vقواننت

آهنگ                         و عزم و پنداشتند معقول را آنها ، اسالیم جوامع فکری های حلقه بریخ� در ، سقم و صحت تفکیک و علیم بریس و
اسالم       مقدس دین که کردند پذیرد                 آن صورت علیم تفکیک آنها سقم و صحت در آنکه بدون دربست شده وارد افکار با را

را                       له � معزت2 که های تالش ، شد تکراتر دیگر بار له � معزت2 های تالش تاریــــخ و کنند ایجاد سلیقوی های مطابقت و دهند تطبیق
ساخت                خود آن از را ناکایم لوح بلکه نرسید بجایب· اینکه تنها نه و نرساند .بجایب·

هللا                       صیل هللا رسول سنت و احادیث به منحرص اسالم مقدس دین عمیل و مفهویم ثبات که است آشکار و هن مزت+ کامل بطور
در                         و اند کامل اسالم دهندۀ ارائه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث و قرآنکریم دیگر عبارۀ به اینکه یعین� است سلم و علیه

بافت   های                   یک ذهنیت نایق� همبودی در و نیستند متناقض و متضاد خود در و میدهند ارائه را اسالیم تعلیمات منسجم
ثبات                       از آنرا و کنند تحمیل دیین� فهم بر شانرا فردی و شخیص های ذهنیت خواهند یم که اند افرادی فردی و شخیص
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چون                          عرص هر و ایط Iرش هر در تا کنند رها آنرا عمیل و مفهویم تحول و vتغیزت وسیع وادی در و کنند بدر عمیل و مفهویم
را                        ظلم بر مبتین� نظام رایج شکل و باشد شده اخالیق2 vغزت حاکم قدرت مناسبات دهندۀ ارائه و د vگزت شکل قدرت دستان در موم

باشد    داشته � vجبنت .بر

عدالت   عدالت                       از بر و باشد استکبار و ظلم خدمت در عمیل
�

زندیگ در اما و کند توصیف آنرا و باشد داشته لب بر شعار
باشد                شده اخالیق2 vغزت قدرت گر توجیه عمیل

�
زندیگ در و کند � vترکزت � vرستاخزت روز .در

                      Iبرش آزادی شدۀ صادر وثیقۀ و شده نوشته ورق بر محکومیت مهر عمل در اما باشد داشته های حدیث و حرف آزادی از
کند              جلب خود به را شده اخالیق2 vغزت حاکم قدرت چشم گوشۀ تا .بزند

و                        نداشت امکان وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث انکار و ترک بدون ها سازی منطبق و ترامیم گونه این و
.ندارد 

گذشتۀ                       تاریــــخ و رسالت عرص تارییخ� زیستۀ تجربۀ با که مانند یم بایق2 قرآنکریم الفاظ تنها چنیین� این نگرش و دید طرز در
تارییخ�                      های زمینه و اند برهم و درهم و منفصل و جدا یعین� آیند یم نظر به منقطع خود ییع Iترش و ی vو   تفسزت مفهویم

و                          قرآنکریم همبودی بر اگر هم یا و شوند یم گذاشته بکنار و شوند یم حذف ، منسجم بافت یک در دیین� فهم از ، عمیل
داند                         یم دیین� فهم و تفکر گذشتۀ تاریــــخ مربوط آنرا د vگزت یم صورت ایق� اعزت2 سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث

است                              جهت این به همه این و نهد یم ارج را ها مماثلت هم نه و دارد نظر در را روایات هم نه ، دهد نیم تعمیم آینده بر و
دلبخواه                         بگونۀ آنرا تا دهد قرار دست هر در مویم سان به را قرآنکریم و گردد میرش و ممکن آسایب� به دلبخواه تأوئالت راه که

دهد    صورت و .شکل

های  �                      تالش vترکزت هدف دو بر گذشته مانند حارص� عرص در سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث انکار نظریۀ
از     عبارتند که :دارند

سلم                 1 و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت تثبیت در شبهه و شک ایجاد .ـ

حجت                  2 و سند حیث به سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت سازی ساقط .ـ

تارییخ�                      دور دو زمینۀ دو در الذکر فوق هدف دو داشت نظر در با حارص� عرص علمای علیم تحقیق یک دوم ) در قرن
میالدی          نوزدهم قرن یا هجری دهم � vسزت قرن و که         (هجری است شده تحلیل و � vآنالزت � vچننت:

اولیه    »  دور هدف هجری   ) اگرچه دوم دوم   ( قرن دور میالدی       ) و نوزدهم قرن یا هجری دهم � vسزت آیند    ( قرن یم نظر به ییگ
داران                          علمزت+ ، نگرش و دید طرز این اولیۀ دور در اینکه آن و است مختلف و متفاوت دوم دور با اولیه دور جهایب2 از هم باز

عرب                          ادبیات و عریب+ زبان فهم در مرتبه بلند مقام ، بودند ت vبصزت با و دانا ، عالم که بودند کسایب� نگرش و دید طرز این
زبان                        علیم زبان که بودند مواجه جامعۀ با آنها اینکه دیگر و داشتند فقه و احادیث ، قرآنکریم علوم از کایق� درک ، داشتند
و                      محسوس حضور کنار و هرگوشه در دیین� علوم � vمتخصصنت و بود بلند جامعه در عام بطور علیم معیار و بود عریب+

یم                       بر ریشه از تالش اندک با و داشت و Iپیرش در را جدی مشکالت نادرست نظریات ترویــــج جامعه � vچننت در و داشتند ملموس
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یم                      حرکت عرصه این در محطاطانه بسیار و بودند خود جوامع علیم درجۀ و وضعیت متوجه لیان � معزت2 جهت این از و افتاد
.کردند

رش                      از اند نگرش و دید طرز این داران علمزت+ کسانیکه علیم درجۀ میالدی نوزدهم قرن یا هجری دهم � vسزت قرن در ، برعکس
دار                        معلوم و هویدا شان علیم انحطاط روز تا روز و میدهد نشان را انحطاط و افول ، بعدی داران علمزت+ تا خان احمد سید

به                        منحرص شان های قضاوت اوقات اکزت� و ندارند احاطه ی vتفسزت و حدیین� علوم بر ، ندارند تسلط عریب+ زبان بر اینها ، است
زبان    از اند  تراجم شان      انگلییس مراجعۀ هم آن زبان    و تراجم قضاوت           به بر اوقات اکزت� و است آشکار و مشهود انگلییس

دین                         اصیل متون به منصفانه vغزت نگایه
ً
ا اکزت� که است دین از ون vبزت نگایه و اند دیین� فهم از ون vبزت که کنند یم تکیه های

است  .«اسالم

هللا           رسول احادیث و سنت انکار نگرش و طرزدید که است      علیه  اهدایق� آنها یب« در :سلم

بر                          1 � vترکزت و عوام � vبنت در بدفهیم ایجاد و سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث بارۀ در شبهات و شکوک انتشار ـ
در                        دیگر مصادر نقش دیگر عبارۀ به یا آید حاصل آن از دیین� فهم که ندارد وجود دیگری مصدر قرآنکریم از جزء به اینکه

کرد             اعتماد مصادر آن بر توان نیم و نیست ذکر قابل دیین� .فهم

احادیث         2 بر خرافه و معایب زدن برچسپ ها                ـ مضحکه و ها خرافه از یز لزت+ حدیین� های مجموعۀ که � گفنت2 الناس عوام به و
.اند 

دائرۀ                        3 از سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث زدودن قیمت به آنهم و � انداخنت2 براه اسالم نجات برای گریه و رشوصدا ـ
بر                          قرآنکریم به تنها و صفر به دیین� فهم در سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث نقش دادن تقلیل یعین� دیین� فهم

فردی        و شخیص های قضاوت پیش کردن  اساس .اکتفاء

قرآنکریم                     ـ 4 از منبعث دیین� فهم بر فردی و شخیص های ذهنیت تحمیل و قرآنکریم از رنگارنگ و نو تأوئالت .ارائۀ

چون                         5 دیگر مناصب نیف� و کردن � vترکزت رسان پیام عنوان به سلم و علیه هللا صیل هللا رسول رسالت منصب بر تنها و تنها ـ
معلیم         و ییع Iترش ، کننده یــــح Iترش ، .قضاوت

مسلمه               6 امت علمای � ساخنت2 االعتبار ساقط با دیین� تفکر تارییخ� گذشتۀ از گسست لغوی      ) ـ و فقهاء ، � vمحدثنت ، مفرشین
ها     فیلولوژیست یا (.ها

سنت   انکار فتنۀ

و                         ـ 7 رنگارنگ و نو تأویالت برای معیار حیث به کلمات این دادن قرار و دیین� فهم در پرداخته و ساخته نو کلمات اندازی جا
مکایب�          و زمایب� مختلف های برهه در vمتغزت و .متحول

دیین�                        تفکر در جدید اصطالحات وضع و ها تالش از توان یم مصداق صورت به الذکر فوق مورد شش این داشت نظر در با
کرد                     ذکر ، سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت و احادیث انکار دار علمزت+ پرویز احمد غالم چودهری طرف .از
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اند           ذیل قرار آنها های آمد یب« و اصطالحات :این

قرآیب�        1 ربوبیت سیستم یا قرآیب� ربوبیت نظام :ـ

یم                           سلب آن افراد از جامعه در ، حق این و است وری رص� امر آن الغاء و ندارد جا شخیص مالکیت نظام یا و سیستم این در
رزق                        باید حکومت یا و دولت شود یم محسوب دولت آن از تنها مالکیت حق یعین� است دولت ها ملکیت مالک تنها و شود

اساس                         بر را جامعه افراد جمیع کار حاصل که است حکومت یا و دولت این یعین� د vگزت عهده به را جامعه افراد رسایب� روزی و
کند       تنظیم و تقسیم افراد روزمرۀ .احتیاجات

م                       � vکمونزت و افالطون آلسین2 ایده ، باستایب� م � vکمونزت � vبنت در که است م � vکمونزت نویع نظام یا و سیستم این که شود یم مالحظه
دارد    قرار حالیکه                . مارکسیسین2 در است باور خدا اجتمایع طبقات همۀ بر آن

�
دیگ گسزت2 وجود با ایک اشزت2 سیستم این مماثلت

طبقه      سه از افالطویب� م � vحاکم      ) کمونزت و ، کاسب ، م           ( برده � vکمونزت با آن مماثلت و است حاکم طبقۀ ندۀ vگزت بر در تنها
است                   ماتریالسین2 مارکسیسین2 م � vکمونزت حالیکه در ، است اجتمایع اصناف و طبقات همه بر آن

�
دیگ گسزت2 جهت از مارکسیسین2

و                        پ تشکل اجارۀ کارگری های سندیکا ، سیایس های گروه ، احزاب به که است این قرآیب� ربوبیت نظام یا و سیستم دیگر آمد ی
تهدید                       و است ربوبیت قرآیب� نظام یا و سیستم خالف سیایس های گروه و احزاب فعالیت اجازۀ که زیرا شود نیم داده فعالیت

به                        انسایب� های آزادی و ندارد جا قرآیب� ربوبیت نظام در سیایس و فکری م � vپلورالزت که این یعین� شود یم محسوب نظام به جدی
یم                       محسوب انسایب� شخصیت جزء و شوند یم نهاده ارج اسالم دین سالم تفکر در که های آزادی ، اند شده بسته vزنجزت

.گردند

زکوه        احکام نظام و سیستم این نظام               ( زکات ) در برپایب· با که شوند یم خوانده عبوری احکام همه انفاق ، صدقه ، Iعرش ،
ابتناء                     خصویض ملکیت بر که اند احکایم این و نیست مالک کیس چون میدهند دست از شانرا اجرایب· زمینۀ قرآیب� ربوبیت

دارد               وجود خصویض ملکیت که اند اعتبار مدار زمایب� تا جهت این از و .دارند

ملت   2 مرکز :ـ

به    ایمان سلم           ) معین� و علیه هللا صیل هللا رسول و جالله جل نام           ( هللا آن به که حکومت و دولت از اطاعت با است ادف مزت2
است     شده داده ملت .مرکز

                      vتفسزت را قرآنکریم که است این ملت مرکز اصیل وظایف از و است رسول و هللا معرف صاحب چودهری طرح در ملت مرکز
این    و هیچ                       کند و آید یم شمار به ملت مرکز آن از گزاری قانون حق که است اساس برین و است ملت مرکز انحصاری حق

باشد               یک Iرش ملت مرکز با گزاری قانون یعین� حق این در تواند نیم دیگر .نهادی

حق                         کس هیچ و کنند اطاعت و بپذیرند آنرا صادرۀ � vفرامنت و احکام و باشند آن تسلیم و بیاورند ایمان ملت مرکز به باید مردم
رشپییخ«          ملت مرکز صادرۀ � vفرامنت و احکام از که حالل              و    ندارد ملت مرکز که را آنچه ، دیگر عبارۀ به یا کند فرمایب� نا

یعت                       Iرش مصدر که است معین� این به این و است حرام کند یم تحریم ملت مرکز که را آنچه و است حالل قانون   میداند و
و                        است ده گسزت2 خییل ملت مرکز طرف از صادره و شده وضع فرایض دیگر عبارۀ به یا است ملت مرکز نظام این در
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پیش                   افراد به را قانویب� و یع Iرش تکالیف و نوردد یم در را معامالت و عبادات های عرصه دهد        همۀ انجام باید که کند یم کش
است          بودن مسلمان ط Iرش � vهمنت و کنند اطاعت .و

دو         یا ملت مرکز فکر طرز این اساس خطاء               .بر از چون شود نیم صادر آن از خطای چون نیست تنقید قابل حکومت و لت
بجا                  و است صواب کند یم اندام گل چهر پری ، خوبان رشو آن هرچه و است .مصئون

آن                        و دارد خوارج با مماثلین2 پرویزی برنامۀ در وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت از انکار که شود یم مالحظه
عقاید           تفتیش بنام را نهادی یا و محکمۀ خوارج مرگ         ( محنه ) اینکه رشحد تا مجازات کنندۀ صادر که بودند داده بر  تشکیل

له                    � معزت2 که است محکمۀ نوع همان این و داشتند قرار خوارج دید طرز با تخالف در که بود کسایب� عقاید    علیه تفتیش بنام � vنزت
زندان                      به را علیه هللا رحمه حنبل احمد امام چون شانرا عرص علمای از بسیاری و آوردند بوجود عباسیان خالفت زمان در

گرفتند      شکنجه زیر به و .انداختند

تمام                          ، ویخ دریافت قابلیت از vغزت ، وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت از انکار هندی دور در که شود یم دیده
اصطالح                       در النبوه منهاج عیل خالفت و سازد یم منتقل ملت مرکز به به را وسلم علیه هللا صیل هللا رسول انۀ پیامزت+ مناصب

وسلم           علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت به         منکرین آن بخصوص نوع در دور این ملت  »  در شود   « مرکز یم vتعبزت.

های                    حرکت و استبداد گوناگون انواع به وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار که بینیم آزادی   یم یم  ضد
از       عبارتند خالصه بطور که :انجامد

افالطویب�        م � vکمونزت با مماثلت در ـ (استبداد ) الف

مارکسیسین2        م � vکمونزت با مماثلت در ـ مستبدانه   ) ب محوری (تک

حاکمه                  قدرت تشکیل در قدرت این به صالحیت اعطای و اخالیق2 vغزت قدرت سیطرۀ برای جوازی ـ .ت

افکار                       استمرار و ابقاء برای یا و وع Iمرش vغزت های قدرت سیطرۀ حفظ برای عقاید تفتیش های نهاد تشکیل ورت رص� جواز ـ د
له           � معزت2 و خوارج زمان در عقاید تفتیش های نهاد مانند .نادرست

افسار                           و منیف� های آزادی به اخالق و قانون بر مبتین� مثبت های آزادی کردن تبدیل با جامعه در مرج و هرج ایجاد امکان ـ ذ
شمار                       گسیخته  یب+ افراد های ذهنیت بر که شمار یب+ و متفاوت و مختلف نو تأوئالیب2 ظهور با دیین� فهم در اغتشاش ایجاد با

تناقضات                 و ها تضاد دهندۀ سازمان و سازند یم مخدوش را دیین� فهم انسجام و دارند اند     ابتناء دیین� فهم .در

روی                        یابند یم ظهمور عرصۀ سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار بنیاد بر که ها پرویزی چون های حاکمیت
اینگونه                     مختصات از انسانها کشیدن اسارت به و گرایب· مطلق ، رأی استبداد زیزا کنند یم سفید را تاریــــخ مستبدین تمام

را                        نادرست vتفسزت و تأوئل هرگونه راه وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت انکار که است مسلم و اند ها حکومت
صورت                         این در و سازند یم گر جلوه متحول و vمتغزت نادرست های vتفسزت و ها تأوئل این را اسالم ماهیت که کند یم باز

دوره                      در که بود خواهد � vآمزت خشونت قرائت هم ییگ و سند vمزت مشاهده به اسالم از متفاوت و متضاد مختلف های قرائت
داده          ارائه خود از متفاوت لون و رنگ تارییخ� داد     های خواهد .و
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بدون                          و شود یم � vترکزت وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت بر اسالم از صحیح و درست دیین� فهم یک برای وقین2
آنها                          ماهیت بر مقال درین که است بهزت2 پس ، انجامد یم تناقض و تضاد به بالخره که است تمام نا ، ناقص دیین� فهم آنها
مطالعه                       مورد سنت عنوان تحت همه سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت مجموعۀ منظور این برای و شود � vترکزت

د   vگزت یم داد                 . قرار جواب را ؟ جیست سنت سؤال که است الزم سنت ماهیت سازی روشن برای تالش � vاولنت .در

؟   چیست سنت

هللا                         صیل هللا رسول که اند عملکردها جواز ، تقریرات ، ارشادات ، ها فیصله نوایه ، اوامر ، گفتار ، افعال از عبارت سنت
اند      داده انجام وسلم و                 علیه درست دیین� فهم برای شانرا حرکت vمسزت مسلمانان جامعۀ و مسلمه امت های گونۀ به که

آن          با انطباق در
�

زندیگ گوناگون های عرصه در کرد            صحیح خواهد و کند یم و کرده � vمعینت و .مشخص

اینکه         آن و است گونه دو بر :سنت

سلم                        1 و علیه هللا صیل هللا رسول رسالت دورۀ تارییخ� زیستۀ تجربۀ از که اند های سنت از عبارتند ، مشهور های سنت ـ
اند               آشکار و واضح کمال تمام به و دارند استمرار مسلمه امت نسل در .نسل

بر                         2 مردم عامۀ و اند یافته آگایه آنها از اشخاص از معدودی عدۀ که اند های سنت از عبارتند ، مشهور vغزت های سنت ـ
نداشتند   آگایه .آنها

آوری                     جمع � vهمنت ، احادیث روایت آغاز نقطۀ و شدند آوری جمع احادیث بعنوان که بودند مشهور vغزت های سنت این
آید    یم بشمار .احادیث

تاریــــخ                      استمرار و امتداد در مسلمانان تارییخ� زیستۀ تجربۀ در امر این دهندۀ نشان احادیث جعل که است این دقت قابل نکتۀ
برخوردار                       اجتمایع و فردی عرصۀ ، قضایب· های فیصله ، قانون ، حقوق ، اخالق در العاده فوق اهمیت از سنت که است

در                       را دلبخواه vتغیزت حدیین� جعل یا احادیث جعل با میتوان که است بوده این احادیث جاعالن های فرضیه از ییگ و است
کرد     ایجاد دیین� مصدر                . تفکر بعنوان و است مسلمه امت نزد در سنت العادۀ فوق اهمیت از حایک حدیث جاعالن تالش

است         یت Iبرش
�

زندیگ گوناگون های عرصه دهندۀ رشوسامان .دوم

در                       دیگر مشهور های انسان کردار و گفتار انحراف یا و تحریف یب« در جاعالن کار خیانت چشم که است مشهود هم این
به                         تاریــــخ اوراق در پراگنده و گسسته و کنند حفظ که اند نتوانسه را تارییخ� تسلسل شان کردار و گفتار زیرا اند نبوده ، تاریــــخ

مستمر                        معیار اجتماع و افراد مناسبات در چنان هم و دارند مستمر قضایب· و حقویق2 و قانویب� جایگاه هم نه و آیند یم چشم
یم                       نمایش به را جزیب· بسیار ات vتغیزت شان تارییخ� vسزت در شعراء ین بهزت2 اشعار مثال بطور ، نبودند گفتار و کردار ، رفتار

در                        هم ایب2 vتغیزت اگر و اند مانده مصئون جاعالن های جعلکاری از ، دیگر های کتاب و همینطور هم ی نزت� ادبیات در ، گذارند
دارند                 ابتناء عمد و قصد vغزت اسباب و علل بر نبوده قصدی اند شده ایجاد ها .آن

http://Www.tahleel.info/


Www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

17

سنت   اهمیت

دارومدار                        و است بوده زنده جریان یک زمان هر مسلمه امت تاریــــخ � منت2 در سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت اینکه از
اغراض                       و امیال تا است قرارگرفته مغرض افراد قصد سؤی مورد زمایب� های برهه در پس ، دارد

�
بستیگ آن به انسانها

�
زندیگ

بخشند        تحقق ناشایست اینکار با شانرا .ناشایست

به                      سنت زیرا است روشن و واضح خییل اهمیت و ورت رص� این دلیل و است محسوس و vچشمگزت سنت اهمیت و ورت رص�
  � کانوینشزت� �       conventionsعنوان تریدیشزت� یا روایات ، رسوم یا     traditionsیا نظائر و ،precedents  یک برای

شوند                    یم تثبیت ها قضاوت و نوایه ، اوامر ، کردار ، گفتار در که اند ورت رص� گزاری قانون مجموعۀ

                      ، توضیح اساس وسلم علیه هللا صیل هللا رسول یعات Iترش و توضیحات ، ها قضاوت ، ها کرد عمل ، ارشادات ، تقریرات
و                        سنت بواسطۀ اند مجمل که قرآنکریم آیات از بسیاری که است جهت این از این و است قرآنکریم از دیین� فهم و vتفسزت
کنیم                         یم ذکر را مورد دو مثال بطور که گردند یم vتفسزت و شوند یم داده توضیح وسلم علیه هللا صیل هللا رسول :احادیث

وصیت       1 و اث vمزت با رابطه در .ـ

وسلم                        علیه هللا صیل هللا رسول که آنگاه ، شود یم خاص وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ حدیث بواسطۀ عام حکم رابطه این در
که    فرماید لوارث   ) یم وصیه (.ال

شود                     یم خاص وارث vغزت شخص به مبارک حدیث این اساس بر و شود یم فهمیده قرآنکریم از وصیت عام .حکم

مبارکۀ     ـ  2 آیۀ توضیح و vالنساء   34تفسزت مبارکۀ .سورۀ

اخالیق2            و قانویب� و حقویق2 ابعاد vتفسزت و توضیح این بوا » در شوند     « وارص� یم مشخص و � vتعینت.

نظر                        در وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت داشت نظر در بدون را قرآنکریم الفاظ تنها اگر هم مورد این در
مدخلیت                        مبارکه آیۀ این یــــح Iترش و توضیح در وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت اگر دیگر عبارۀ به یا و یم vگزت

و                      
�

خانوادیگ های خشونت عامل خود این که آید یم بوجود به نادرست ، ناقص شده ارائه توضیح و vتفسزت ، نشوند داده
شوند    یم بنام         .) اجتمایع مضمویب� به اینجانب تحقیق به مورد این در       » در قرآنکریم مجمل احکام تأویل در سنت اهمیت

شود    مراجعه تحلیل .(سایت

وسلم                       علیه هللا صیل هللا رسول سنت که است این وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت منکرین اضات اعزت2 از ییگ
                        � vتعینت و تحقیق در شبهه و شک بال که گفت باید جواب در ، اند مخدوش و مغشوش آن تحقیق ذرایع و نیست علیه متفق

است                       اختالیق� از گونۀ این و کرد خواهد بلند رش اختالف این � vنزت آئنده در و است اختالف ها سنت از مورد   بریخ� در که
که                      اند نشده سبب ی vتفسزت اختالفات این و دارد وجود ها آن حکیم مصادیق و مجید قرآن مبارکۀ آیات از بریخ� vتفسزت

آنرا                        و گرفت فاصله باید سنت از چنیین� این اختالفات در که چیست دلیل پس گرفت فاصله آن از و نهاد کنار را قرانکریم
نهاد       کنار به یا و کرد .ترک
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به                         ، برود � vبنت از قرآنکریم قانویب� حیثیت تا شود نیم سبب قرآنکریم در تأویل و vتفسزت ، رأی اختالف که کرد نشان خاط باید
اساسات                       که یا و ندارد وجود قانویب� حال تا و نیست آن قانویب� حیثیت مانع هم سنت مورد در تحقیق اختالف گونه � vهمنت

نباشد    اختالف مورد .آن

در                          بدون قرآنکریم اما و اند علیه متفق و متواتر قرآنکریم الفاظ یا � منت2 ، اینکه آن و داشت توجه باید واقیعت یک به هم باز
اند                فرموده � vتعینت سلم و علیه هللا صیل پیامزت+ که های معیار و ظوابط داشت هللا      )   نظر صیل هللا رسول احادیث و سنت

وسلم  عبادات      علیه ، اعتقادات عرصۀ احکام       در و قانون ، از   ( اخالق دور به یا        و شنایس لغت بر که های داللت
اکتشافات        از دور به و دارند ابتناء هر                فیلولوژی با مواجهه در ، دارد اشارایب2 طبیعت بر قرآنکریم که آنگاه علیم ساینتفیک

هم                       حین2 و تواند یم شده تأویل و vتعبزت انسانها شمار به ظوابط و معیار بدون شخیص های فرض پیش بر مبتین� ذهین�
ناپذیر     پایان و . الیتنایه

مند                       تاریــــخ و عاقل موجود عنوان به ظوابط و معیار بدون انسان تارییخ� ذهن زمانیکه کند یم نشئت جا این از تأوییل اختالف
آن                     تارییخ� بعد انسان عقیل بعد یک زیراکه ناپذیر اجتناب امریست این و باشد داشته مداخله فهم در تارییخ� موجود یعین�

هیچ                          از فهم اینکه یعین� است برده ارث به توایل در را آنها و دارد تارییخ� های داشته قبل از ها فرض پیش بعنوان یعین� است
فهم                          های سویه که اندازه هر پس کند یم درک خود قبیل فهم با ذهین� مواجهۀ یک در را نو � منت2 انسان بلکه شود نیم آغاز

همدیگر                       از نو � منت2 های فهم اساس برین و باشد یم متفاوت نو � منت2 فهم سویه همان به باشند مختلف و متفاوت تارییخ�
اند  .متباعد

سازند                          یم ممکن را فهم که است ظوابیط و ها معیار با آشنا که دارد � vنزت تارییخ� فرا بعد یک انسان که کرد نشان خاطر باید
ویخ                     انواع که جاست این از و دارد غلبه برآن است نادرست و درست از مخلویط که تارییخ� فهم به  ) اما مختص ویخ

الهام         ، آن خیف� و جیل نوع در ان ،                   پیامزت+ حیوانات ، انسانها همۀ ندۀ vگزت بر در عام نوع القاء ، هللا اولیاء و ان پیامزت+ به مختص
موجودات      همۀ و سماوی و                    (کرات انبیاء به مختص که ویخ مختصات از و کنند یم مهار را تارییخ� عقل غلبۀ درجایب2 به

را          انسان تارییخ� مرحلۀ هر در است السالم علیهم غلبۀ   رسل ایقان            از به و رهاند یم تارییخ� فهم نادرست و درست مخلوط
زمایب�             های مناسبت با که گردانند یم رهنمون را انسان فطری باور انسانها     و تارییخ� تکامل تارییخ�      و تناسب احکام لحاظ از

و                        علیه هللا صیل هللا رسول سنت و قرانکریم که است مسلم انسان فراتارییخ� و تارییخ� دانش داشت نظر در با پس ، دارد
سازد                         یم معیار یب+ و ظابطه یب+ را قرآنکریم فهم ، انسانها

�
زندیگ از سنت حذف و دارند قرار منظم وحیایب� بافت یک در سلم

بر                        را نادرسین2 لوح که توان نیم و است قرآنکریم از فهم در ناپذیر پایان و متفاوت و ،متضاد مختلف تنوع آن حاصل که
کند                   تفکیک هم از را نادرست و درست که ندارد وجود معیاری دیگر چون زد آن از ییگ � vجبنت.

همسان                        و واحد فهم یک به که است این هم وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت منکرین از بریخ� دیل آرزوی
جامع                         و واحد ، درست فهم یک به حصول راه االذهایب� � vبنت خرد معارفۀ و معارضه که کنند یم � vترکزت امر برین و یابند  دست

دسکورس          یا گفتمان طریق از اینکه یعین� ، این              Discurseاست حالیکه در ، رسید سان هم و همگون فهم یک به توان یم
است         دشوار و صعب خییل راه ، .راه
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فکر                      یک جزئیات در گفتمان که اند امر این دهندۀ نشان انسانها
�

زندیگ مختلف های شیوه و اختالفات ، انسانها فکری تنوع
دیدهای                       طرز در اما ، تواند یم ساخته ممکن را همسان و همگون فهم یک به رسیدن امکان � vمعنت نگرش یک و مشخص

است                 ناممکن همگون و همسان ، واحد فهم یک به رسیدن امکان مختلف های نگرش و .متفاوت

پیشنهاد                    اخالیق2 های نورم رساندن تصویب به برای را اخالیق2 گفتمان آلمایب� فیلسوف دو هابرماس یورگن و اوتو آپل کارل
دور                       و بعید اخالیق2 گفتمان طریق از را توافق یک به رسیدن امکان و شد واقع دیگر فیلسوفان جدی نقد با که کردند

.دانستند

و                      سنت اینکه جهت در علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت منکرین از اصنایق� طرف از شده ارائه دالیل برخالف
مورد                        دو ، اند دشوار و صعب آنها به رسیدن های راه و اند مخدوش و مغشوش وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث

از             عبارتند که اند vگزت چشم و برجسته اطمینان و اعتماد :قابل

عرصۀ                       1 در هم و فردی عرصۀ در هم اسالیم نظام و سیستم حیات و است علیه متفق سنت اعظم قسمت و بخش ـ
حقویق2     و اخالیق2 ، سیستم                )   اجتمایع ، بازار یعین� فروش و خرید معامالت ، خانواده ، مسجد های عرصه ندۀ vگزت بر در

الملل          � vبنت روابط و ، داری حکومت ، اند         ( قضایب· علیه متفق که دارند ابتناء های سنت       بر
�

زندیگ گوناگون ابعاد در اینکه یعین�
اند         vچشمگزت و جسته بر ، واضح نیم                مسلمانان نشان را زمایب� انقطاع و اند هم به پیوسته و متصل تارییخ� تسلسل در و

شده               متوقف دالئیل به نظر شان برد کار عمیل های زمینه در بریخ� گرچه سیاست   )    دهند عرصۀ و   ( مانند الفاظ در اما
اند      روشن و محفوظ .مفهوم

حارص�                        عرص و حال تا راشدین خلفای عرص از وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت از بخش این اتصال و تسلسل
انکار          قابل vغزت امریست و اند واضح و روشن .خییل

معدود                         2 های سنت این همۀ هم باز و اند اختالف مورد دارند ابتناء ها آن بر جریب· احکام که معدودی های سنت از بریخ� ـ
دارند               نظر اتفاق ها آن بر علماء از ی vکثزت تعداد و نیستند فیه مختلف .هم

پیامزت+                      شخصیت از آنها که است این وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت منکرین جدی مشکالت از دیگر ییگ
احادیث                      و سنت قانویب� حیثیت مورد در هایشان قضاوت که است جهت این از و ندارند دقیق علم وسلم علیه هللا صیل

اند                   رشگردان یقیین� یب+ وادی در و شوند یم اشکال و اختالل دچار وسلم علیه هللا صیل هللا .رسول

عمیق       فهم و دقیق مطالعۀ یک ۀ    با vسزت و رسیده              قرآنکریم اثبات به و است شده دریافته وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ مبارک
از               عبارتند که دارند شخصیت گونه دو وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ که :است

انه    پیامزت+ شخصیت ـ .الف

شخیص    شخصیت ـ .ب
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صدور                      و اند وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ انۀ پیامزت+ شخصیت از گرفته نشئت که اند آنهای االتباع واجب احادیث و ها سنت
اند   اند    ) یافته خیف� ویخ (.یعین�

شخیص                       شخصیت از یا و اند وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ شخیص شخصیت از گرفته نشئت که های گفتار یا اقوایل و افعال
اند                       ور رص� ام احزت2 قابل اما نیستند االتباع واجب اند شده صادر و اند کرده دریافت را صدور پروانۀ وسلم علیه هللا صیل .پیامزت+

این           از که وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ افعال و ابتناء             اقوال ویخ بر اند گرفته نشئت وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ شخصیت
اند          شان شخیص نظر یا و رأی و .ندارند

در                         مورد درین را جامع و مخترص بحث البالغه هللا حجه بنام خود زیبای و وزین کتاب در علیه هللا رحمه دهلوی هللا ویل شاه
مورد                     این در مکمیل باب مسلم صحیح در و است داده اختصاص وسلم علیه هللا صیل النین+ علوم اقسام بیان ) باب باب

که                         مواردی آن نه و اند داده انجام یع Iرش حیث به که اند وسلم علیه هللا صیل پیانزت+ افعال و ارشادات آن االتباع واجب اینکه
اند            داده انجام شان شخیص رأی اساس بر ، ویخ از .خارج

اصناف                    از دیگر بریخ� دیدگاه از ابتناء خیف� ویخ بر که وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و احادیث     سنت و سنت انکار
نیست   پذیرفته میتوان                   )   ، حارص� عرص در را وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت منکر اصناف این از های نمونه

کنند         یافت یم روشنفکرانه های اکت زیاده منحرص            ( که قرآنکریم به را وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ انۀ پیامزت+ شخصیت تنها و
هللا                           رسول اقوال و افعال تمام و اند خیف� ویخ منکر ها طیف این که این یعین� بس و رسایب� پیام حد در هم آن و میدانند

آن                       و اند شخصیت یک به معتقد چون میدانند وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ شخیص شخصیت از Iنأیس را وسلم علیه هللا صیل
وسلم        علیه هللا صیل پیامزت+ شخیص شخصیت .هم

شخصیت                     از را وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ انۀ پیامزت+ شخصیت بتوان که است ممکن vغزت حین2 و است دشوار خییل این
و                   ممکن تفکیک این راه دو از منحرص صورت به و کرد تفکیک وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ عبارتند     شخیص که است میرش

:از

وسلم           1 علیه هللا صیل پیامزت+ شخص تفکیک اساس بر است     ) ـ یقیین� فیصد صد (.که

یع           2 Iرش اصول از فهم و درک و استنباط اساس بر .ـ

ترین                       اهم و دارد ادامه و استمرار حال تا هجری اول قرن از حدیین� روایت و شنایس حدیث علم که است ذکر شایان
عبادات                      عرصۀ در هم تاریخمند نقد بدون که نیست محدیب� یا فقیه هیچ و است آن مند تاریــــخ نقد حدیین� علم خصوصیت

از                          خییل � vمحدثنت کار این در و باشند داده قرار حجت آنرا یا و باشند داده قرار قبول مورد را حدیین� معامالت عرصۀ در هم و
نیم                        � vمحدثنت کار دقت به روایب· علیم هیچ و میدهد نشان � vمحدثنت طرف از را زیادی های بیین� باریک و اند گرفته کار دقت

ظوابط                        و اصول اساس بر زمان هر در وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ مبارک ۀ vسزت که است غربایل سایب� به تاریخمند نقد ، رسد
است     شده گذرانده گرانمایه � vمحدثنت.
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نیف�                        یا و اثبات برای واحد بافت یک در که است برخوردار العاده فوق اهمیت از � vنزت درایت ی vبکارگزت روایب· های دقت کنار در
شنایس                          لغت و فقه ، حدیین� علوم ، vتفسزت به عالم ، جید علمای از درایت و اند تنیده درهم ، جهایب2 از مبهم امور بعیص�

عوام            نه و است مطرح خواص ارتباط در درایت یعین� است .پذیرفته

و                       برجسته خییل راشده خالفت دور از یعین� آغاز همان از وسلم علیه هللا صیل هللا رسول رحلت از بعد سنت ییع Iترش حیثیت
که                       کرد بیان ارتباط این در علیهم هللا رضوان راشده خلفای های ی vگزت موضع بریخ� از های نمونه توان یم که است روشن

از     عبارتند موارد :این

به                       1 وسلم علیه هللا صیل هللا رسول حدیث اساس بر عنه تعایل هللا ریض� صدیق ابوبکر که است آشکار و واضح خییل ـ
نداد            اث vمزت عنه هللا ریض� عباس ت حرص� و عنها هللا ریض� .فاطمه

اعالن                      2 ، کردند رشپییخ« زکات دادن از آنهایکه یعین� زکات � vمانعنت با عنه هللا ریض� صدیق ابوبکر دشوار خییل ایط Iرش در ـ
دارند                         زبان بر االهللا الاله که باکسایب� شود یم چگونه که کرد یم تأمل فیصله این در عنه هللا ریض� عمر ت حرص� ویل داد جنگ

فرمود             جواب در � vچننت عنه هللا ریض� صدیق ابوبکر اما ، :چنگید؟

منعه               عیل لقاتلهم وسلم علیه هللا صیل هللا رسول ایل یودونه کانوا عقاال منعویب� وهللا

زکوه                            از ، پرداختند یم زکوه علیه هللا صیل هللا رسول زمان در و بندند یم آن به را شزت2 که ریسمایب� آنها اگر که سوگند وهللا به
جنگم        یم آنها با من ، دارند .باز

از                       3 عبارتند که کند یم تأکید قضایب· های فیصله برای مصدر سه بر یــــح Iرش قایض� به عنه هللا ریض� عمر ت حرص� :ـ

هللا    کتاب ـ .الف

وسلم         علیه هللا صیل هللا رسول سنت ـ .ب

اجماع   ـ ج

اجمایع                       و نیستند ناطق مواردی در وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت و هللا کتاب صورتیکه در که کند یم توصیه بعد
است                  بهزت2 انتظار که فرماید یم و برگزیند را انتظار یا و برأی اجتهاد ، ندارد �  ) وجود vالمعوقنت (.اعالم

عنه      4 هللا ریض� عثمان ت حرص� است               ـ معروف اش ی vموضعگزت � vچننت مردم با خطاب در بیعت مراسم انجام از بعد

علیه                         }  هللا صیل هللا رسول سنت و هللا کتاب از بعد ، نیستم نو رسم و راه مؤجد و هستم کننده وی vپزت من که باشید آگاه
است            من برعهدۀ آنها داری ذمه که است حق سه برمن :وسلم

کنم               یم وی vپزت آنها ورسم راه و قبیل خلفای اجمایع های فیصله از ـ .الف
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کنم            یم عمل ، حارص� حال در vخزت اهل اجماع بر ـ .ب

باشید              قانویب� مؤاخذۀ مستوجب تازمانیکه ایستم بازیم شما بر درازی دست از ـ جلد   . ) ج ی طزت+  (446ص  3تاریــــخ

اش                     5 وایل به بیعت مراسم � گرفنت2 انجام از بعد متصل خالفتش عهد در وجهه هللا کرم عیل ت حرص� فرمان قیس ) ـ ت حرص�
عباده        بن سعده بن عنه هللا مضمون   ( ریض� این :به

قائم                        »  را حیف2 برشما و کنم عمل وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت و هللا کتاب به که شماست حق برمن که باشید آگاه
را                         وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت و باشد داشته ابتناء وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت و هللا کتاب بر که کنم

باشم          شما خواه vخزت هم ی خزت+ یب+ در و کنم «.جاری

خیف�    ویخ وسلم         ) اثبات علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و (:سنت

خیف�                         ویخ اساس بر که اند اقوایل و افعال وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت که رفت این ذکر مقال این در
یم                         انکار ان از وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت منکرین که است ویخ از Iبخیس همان این و اند پذیرفته تحقق

میدانند             شان های باور و اعتقادات اساس را قرآنکریم تنها و کند            کنند یم اثبات را ویخ این مواردی در قرآنکریم حالیکه در ،
قرآنکریم                        از وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت منکرین شناخت که شود یم اثبات هم این ویخ این اثبات با و

کنند                           دلخوش آن به و کنند باز شان حرص و حد یب+ تأوئالت برای را راه تا است عمدی انکار هم یا و است نادرست و .ناقص

از             عبارتند کنند یم اثبات قرانکریم در را خیف� ویخ که :مواردی

مبارکۀ     1 آیات به شود     144و  143ـ توجه البقره مبارکۀ :سورۀ
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را                            ( 143) ای قبله آن ما و ، باشد گواه شما بر هم پیامزت+ و ، باشید گواه مردم بر تا ، دادیم قرار میانه امت شمارا چنان هم و
بودی     آن بر دادیم  ( قبله ) که های                 . قرار پاشنه بر که کیس از کند یم وی vپزت پیامزت+ از که را کیس بدانیم اینکه برای مگر

گردد      یم باز عقب به این    . خود چه اگر است          ( حکم ) و دشوار کرده هدایت را آنها خداوند که کسایب� بر خداوند . جزء و
ایمان   است            ( نماز ) هرگز مهربان رؤوف مردم بر خداوند همانا ، گرداند نیم ضایع را .شما

به         ( 144)  را تو روی گرداندن ما تحقیق به       ( سوی)به را تو اکنون بینیم، یم شوی      ( سوی)آسمان خشنود آن به که ای قبله
که                         وکسایب� بگردانید، آن سوی به را خود روی باشید، جا هر و کن، الحرام مسجد سوی به را خود روی پس گردانیم، یم باز
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این        ( آسمایب�)کتاب  دانند یم بخویب+ شد، داده آنها قبله )به vاست  ( تغیزت از       ( و)حق خدا و باشد، یم پروردگارشان جانب از
نیست     غافل کنند؛ یم .آنچه

مسلمانان                         و وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ قبلۀ الحرام هللا بیت آنکه از قبل که شود یم معلوم ، کریمه آیۀ دو برین استناد به
را                        قبله vتغیزت حکم تعایل هللا وقین2 کردند، یم المقدس بیت به رخ نماز ادای برای المقدس بیت طرف به مسلمانان ، شود حکم

قرآن                            در حکم این از نشایب� که بود تعایل هللا حکم هم اویل قبلۀ طرف به نماز اداء که کند یم توثیق هم را این فرماید یم بیان
نیست   است   ) کریم خیف� (.ویخ

طواف                        2 را الحرام هللا بیت و است شده معظمه مکۀ داخل که دید خواب منوره مدینۀ در وسلم علیه هللا صیل هللا رسول ـ
با                      و ساختند اگاه شان خواب از را � vاجمعنت تعایل هللا رضوان صحابه وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ ، است از  1400کرده تن

شدند            عمره اداء روانۀ شان معیت در � vاجمعنت علیهم هللا رضوان .صحابه

و                      گرفت صورت ممانعت معظمه مکۀ به همراهان و وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ دخول از � vکنت Iمرش طرف از حدیبیه مقام در
آن                       در و شد منعقد حدیبیه صلح عهدنامۀ یعین� معروف و معتزت+ سند یک حیث به حدیبیه صلح به معروف صلح نتیجه در

عمره                     از � vاجمعنت علیهم هللا رضوان گرایم اصحاب و وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ ، حدیبیه صلح معاهدۀ مفاد طبق سال
برگشتند         منوره مدینۀ به عمره بدون و دادند .انرصاف

همان                         که نیافت تحقق شان هدف و قصد که بود � vبرانگزت سؤال و آور ت vحزت عنهم هللا ریض� صحابه نزد حال صورت این
وسلم                         علیه هللا صیل هللا رسول با عنه هللا ریض� عمر ت حرص� � گفنت2 سخن در ت vحزت این کنندۀ ابراز و بود هللا بیت طواف

که           بود برجسته سؤال این � گفنت2 سخن درین و کعبه               ) بود طواف و شویم یم داخل معظمه مکۀ به ما که ندادی خزت+ ما به آیا
کنیم؟    یم را (هللا

که           فرمودند جواب در وسلم علیه هللا صیل هللا بودم؟           ) رسول داده سفر � vهمنت در شما به را وهده این من (آیا

آیۀ       در قرانکریم مورد این فرماید     27در یم الفتح مبارکۀ :سورۀ
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امنیت                     ( 27)  نهایت در شما همه بخواهد خدا اگر
ً
قطعا ، بخشید تحقق حق به را رسولش رؤیای خداوند راسین2 در( و ) به

و         تراشیده را خود های رش که پس               ( یا ) حایل ، شد خواهید مسجدالحرام وارد ندارید ترس کس هیچ از و ، اید کرده کوتاه
فتح                  ، آن از پیش و ، دانستید نیم شما که دانست یم را های � vچزت وزی  ) خداوند vپزت شما  ) نزدییگ ( و نمود ( برای .مقرر
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با                         را همراهانت که بود شده گفته وسلم علیه هللا صیل هللا رسول به خواب در که است هویدا و معلوم مبارکه آیۀ این از
یم                         منعقد شما � vبنت صلح آخر در ، کنند یم ممانعت را شما � vکنت Iمرش ، شوید روانه معظمه مکۀ طرف به و باش داشته خود

گردند                  یم گشوده برشما � vنزت آئنده فتوحات های راه و آورید یم بجا عمره بعد سال و .شود

این                         3 عنها هللا ریض� همرش آن اما گذاشتند میان در شان مطهرۀ همرشان از ییگ با را رازی وسلم علیه هللا صیل هللا رسول ـ
شان                        مطهرۀ زوجۀ آن از راز افشای این جریان وسلم علیه هللا صیل هللا رسول ، ساخت فاش مطهرات ازواج دیگر به را راز

؟                       شدید آگاه چگونه شما که پرسید وسلم علیه هللا صیل هللا رسول از وسلم علیه هللا صیل هللا رسول همرش آن پرسیدند
داد؟      خزت+ که را شما یعین�

داد                خزت+ vخبزت و علیم مرا که فرمودند جواب در وسلم علیه هللا صیل هللا .رسول

مبارکۀ                آیۀ ، التحریم مبارکۀ سورۀ در که کنیم یم مراجعه قرآنکریم به مورد میدهد        3درین خزت+ � vچننت خیف� ویخ از جیل :ویخ
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چون                  (3)  پس ، گفت راز به را شخنایب� همرشانش از بعیص� به پیامزت+ هنگامیکه همرش  ) و دیگری  ) آنرا ( آن ،  ( به داد خزت+
او   قسمین2                 ( پیامزت+ ) هللا از و کرد بیان او برای را آن از قسمین2 ، کرد آگاه آن بر هنگامیکه      ( دیگر ) را پس ، نمود داری )خود
گفت         ر( پیامزت+ ، داد خزت+ آن از را ؟         » او است داده خزت+ تو به را این کیس مرا  ( هللا : ») فرمود ( پیامزت+ « ) چه آگاه دانای

است   داده « .خزت+

            vخبزت علیم آن دادن آگایه که سؤال این جواب که است تعایل  ) مسلم قرآنکریم         (هللا در وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ به
نیست                 ی خزت+ قرآنکریم در آیین2 � vچننت از که زیرا ، است نیف� ، ؟ است .مذکور

است                       قرآنکریم شهادت مورد این بازهم و بود خیف� ویخ اساس بر آگاهانیدن این که است روشن و واضح خییل هم مورد این
وسلم                 علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت طریق از که ویخ یعین� خیف� ویخ از        بر مسلمه رسدامت یم ظهور عرصۀ به

یابد    یم آگایه .آن

جحش                       4 بنت عنها هللا ریض� زینب همرشش ، وسلم علیه هللا صیل هللا رسول خواندۀ پرش حارثه بن عنه هللا ریض� زید را  ـ
ازدواج                           این از بعد که کند یم نکاح عنها هللا ریض� زینب با وسلم علیه هللا صیل هللا رسول ، طالق از بعد و دهد یم طالق

و                      � vمخالفنت شدید اضات اعزت2 مورد وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ و شود یم برپا � vمنافقنت و � vمخالفنت توسط ها پروپاگند از طوفایب�
است                       کرده نکاح و ازدواج اش خوانده پرش شدۀ طالق همرش با وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ گویا که د vگزت یم قرار � vمنافقنت.

االحزاب                    مبارکۀ سورۀ مکمل رکوع یک در تعایل و تبارک هللا را � vمنافقنت و � vمخالفنت اضات اعزت2 مورد این     جواب
ً
قطعا و دهد یم

دارد            ابتناء تعایل هللا حکم بر نکاح این که میدارد .اعالم

مبارکۀ        آیۀ قرآنکریم به مورد این کنیم      37در یم رجوع االحزاب مبارکۀ :سورۀ
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                     ُ َوٱهَّللَّ اَس Ñٱلن َ Iَوَتۡخیس ُمۡبِديِه ُ ٱهَّللَّ َنۡفِسَكَما ِ
یق� َوُتۡخیف�ِ َ ٱهَّللَّ ِق Ñَوٱت َزۡوَجَك ۡيَك

َ
َعل ۡمِسۡك

َ
أ ۡيِه

َ
َعل ۡنَعۡمَت

َ
َوأ ۡيِه

َ
َعل ُ ٱهَّللَّ ۡنَعَم

َ
أ ِذٓى

َّ
ِلل َتُقوُل

ۡ
َوِِإذ

اَن                      
َ
َوك

ۚ
ا َوَطًر۬ Ñِمۡنُہن

ْ
َضۡوا

َ
ق ا

َ
ِهۡمِِإذ ۡدِعَيٓاٮِٕ

َ
أ ۡزَوٲِج

َ
أ ٓ ِ

یق�
۬
َحَرٌج َ� vُمۡؤِمِننت

ۡ
ٱل
َ

َعیل وَن
ُ
َيك

َ
اَّل ۡ ِلىَكَ َها

َ
ك ـٰ ۡجَن Ñَزو ا َوَطًر۬ ۡنَہا مِّ

۬
َزۡيٌد ٰ َ یص�

َ
ق ا Ñم

َ
ل
َ
ف
ۖ
َتۡخَشٰٮُه ن

َ
أ َحقُّ

َ
أ

   
۬
َمۡفُعواًل ِ

ٱهَّللَّ ۡمُر
َ
(٣٧)أ

بیاور   ) و  ( 37)  یاد تو                ( به و ، بود داده نعمت او به خدا که کس آن به که را � ) زمایب� vگفین2       ( نزت یم ، بودی داده نعمت او به
س        »  بزت2 خدا از و دار نگاه را یم                   « همرشت مردم از و ، کند یم آشکار آنرا خدا که داشین2 یم پنهان را ی � vچزت خود دل در و

او            از که است تر اور رش� هللا حالیکه در ، بگزارد،          ( هللا ) ترسیدی خویش حاجت او از رید چون پس ، یس داد  ) بزت2 طالقش و
در           (  مؤمنان بر تا ، درآوردیم تو ازدواج به را با   ) او ازدواج حاجت        ( بارۀ هنگامیکه نباشد، حریخ+ هیچ شان خواندگان پرش زنان

بگزارده     او از است          ) خویش شدیب� انجام هللا فرمان و ، باشند داده طالقشان .و

طالق                         همرش با وسلم علیه هللا صیل ر پیامزت+ که است شده صادر دستور یا و حکم که کند یم را واقعۀ بیان هم مورد این
که                         است معلوم پس ، نیست مذکور قرآنکریم در ازدواج و نکاح حکم این اما ، کند ازدواج و نکاح باید اش خوانده پرش شدۀ

نیست                  شبهه و شک هیچ آن در و است بوده خیف� ویخ طریق از دستور و حکم .این

خییل                       5 وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ به مدینه در ساکن یهود گانۀ سه قبائل از vنظزت بین� قبیلۀ مسلسل های شکین� عهد ـ
و                         .دش کرد صادر را آنان علیه حمله فرمان وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ اساس برین ، بود شده خارج تحمل از و شد یم تمام ار

                       ، مسلمانان
�

جنیگ و رزیم های قوت ، محارصه اثنای در و آورد در محارصه به بود منوره مدینۀ متصل که انانرا بودوباش محل
شود                          باز نظایم حملۀ یک برای راه تا کردند قطع ، بودند vنظزت بین� قبیلۀ به متعلق که را خرما درختان ، گردوپیش نوایخ .در

نام                       االرض یق� فساد را عمل این و کردند نکوهش و مذمت را خرما درختان قطع عمل و آوردند رو اضات اعزت2 به � vمخالفنت
مبارکۀ            آیۀ در تعایل هللا � vمخالفنت جواب در اما ، فرمود      5نهادند � vچننت Iالحرش مبارکۀ :سورۀ

             َ � vِسِقنت ـٰ َف
ۡ
ٱل َوِلُيۡخِزَى ِ

ٱهَّللَّ ِن
ۡ
ِبِِإذ

َ
ف ُصوِلَها

ُ
أ ٰٓ
َ

َعیل
ً
َمة ٓاٮِٕ

َ
ق ۡوَتَرۡڪُتُموَها

َ
أ يَنٍة

ِّ
ل ن مِّ َطۡعُتم

َ
ق (٥)َما

خوار                        ( 5)  را فاسقان تا بود، هللا فرمان به گذاردید، بایق2 اش ریشه بر ایستاده را آن یا و بریدید، خرما درخت از و)آنچه
.سازد( رسوا

آمده                       مبارکۀ آیۀ این در حکم این خزت+ تنها و نیست مذکور قررآنکریم در خرما درختان قطع فرمان ، شود یم مالحظه طوریکه
تحقق                         وسلم علیه هللا صیل هللا رسول طرف از عمل در که بود خیف� ویخ طریق از فرمان و حکم است دار معلوم و است

.پذیرفت

موضوعات                       6 بر تبرصه که شد نازل االنفال مبارکۀ سورۀ ، کرد بروز
�

جنیگ غنایم تقسیم رش بر مسائیل بدر غزوۀ از بعد ـ
کند     یم احتواء را .جنگ

مورد                         را مسلمانان سلسله این در و بودند شده خارج ل � مزت� از وسلم علیه هللا صیل هللا رسول که است زمایب� از تبرصه این آغاز
مبارکۀ            آیۀ در مورد این در قرآنکریم ، میدهد قرار فرماید       7خطاب یم � vچننت االنفال مبارکۀ :سورۀ
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َداِبَر                      َوَيۡقَطَع ِتِهۦ ـٰ ِلَم
َ
ِبك Ñَحق

ۡ
ٱل Ñُيِحق ن

َ
أ ُ ٱهَّللَّ َوُيِريُد ۡم

ُ
ك
َ
ل وُن

ُ
َتك ۡوَڪِة Ñاِتٱلش

َ
ذ َ ۡ vَغزت

Ñن
َ
أ وَن َوَتَودُّ ۡم

ُ
ك
َ
ل َہا Ñن

َ
أ ِ�
ۡ vَفَتنت ٓاٮِٕ

Ñٱلط ِِإۡحَدى ُ ٱهَّللَّ ُم
ُ
َيِعُدك

ۡ
َوِِإذ

ِفِرينَ  ـٰ
َ
ك
ۡ
(٧)ٱل

آورید  )و  ( 7)  یاد گروه             ( به دو از ییگ که داد وعده شما به خداوند که را لشکر   )= هنگایم یا تجاری شما ( کاروان نصیب
بود          , خواهد

�
جنیگ vغزت کاروان که داشتید یم دوست باشد  ( تجاری)وشما شما خویش     , برای سخنان با خواست یم وخداوند

یدار     پا را کند     ( واستوار)حق قطع را کافران وریشۀ .کند

مبتارکۀ                       آیۀ دیگر عبارۀ به یا و نیست مذکور قرآنکریم در است گردیده ذکر مبارکه آیۀ این در که تعایل هللا سورۀ 7وعدۀ
مبارکۀ                  آیۀ که همانطور ، دهد یم آن وقوع از بعد را وعده از خزت+ االنفال از         5مبارکۀ بعد را حکیم از خزت+ Iالحرش مبارکۀ سورۀ

میدهد   آن .وقوع

مبارکۀ            7 آیۀ بر استناد با خیف� ویخ اثبات هم باز فرمایدک          9ـ یم تعایل هللا که آنجا ، االنفال مبارکۀ سورۀ

           َ � vُمۡرِدِفنت ِة
َ
ك ٮِٕ

ـٰٓ َملَ
ۡ
ٱل َن مِّ ٍف۬

ۡ
ل
َ
ِبأ م

ُ
ك ُمِمدُّ یب�ِّ

َ
أ ُڪۡم

َ
ل ٱۡسَتَجاَب

َ
ف ۡم

ُ
ك Ñَرب َتۡسَتِغيُثوَن

ۡ
(٩)ِِإذ

آورید  ( )9)  پروردگارتان    ( بیاد از که و )هنگایم خواستید  ( فریاد یم او  , یاری پذیرفت  ( خواستۀ)پس را من:(: »وفرمود. )شما
فرشتگان       از هزار يک با را آیند    , شما یم فرود پیایب« کنم  , که یم «.یاری

دریافت؟                  آنرا و کرد جستجو قرآنکریم آیات در متعال هللا طرف از را مسلمانان فریاد استجابت کیس میتواند

قرآنکریم            استناد بر خفی وحی اثبات از دیگر مورد این هم .باز
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علیه             ) هللا رحمه دهلوی هللا ولی شاه دیدگاه از حدیثی کتب بندی (طبقه

مسلم        : نویسنده  دینیات، شعبہٴ پروفیسر ایت ایسوسی قاسمی، سلیم داکترمحمد
گڑھ    علی یونیورستی،

صدیقی  : مترجم  صهیب عبدالبصیر
اول    بخش

به                    ندارد وجود دیگری راه وسلم علیه هللا صلی نبوی احادیث و احکام فهمیدن و فهم برای حاضر حال در
اند               درآمده تألیف رشتۀ به حدیثی فن در که های کتاب به رجوع از قابل     . جز که نیست روایتی روز امروزه

حدیث                 های کتاب بر حدیثی معرفت دارومدار بنابرین باشد، نیامده حدیثی های کتاب در و باشد اعتماد
دارد  یعنی                 . ابتناء ندارند قرار مرتبه یک و درجه یک در همه ، دارند گوناگون و مختلف مراتب حدیثی کتب

و                   بخاری صحیح های کتاب ماندد کنند جمع را صحیح احادیث که بوده این حدیث علمای از برخی مقصد
نیز                 را فقهاء استدلالات مبارک احادیث آوری جمع برعلاوۀ حدیث علمای از بعضی مقصد و مسلم صحیح

روایات                   همۀ آوری جمع حدیث علمای از دیگر بعضی مقصد و هدف و ترمذی سنن مانند اند کرده ذکر
ابی                   ابن مصنف ، عبدالرزاق مصنف ، ابویعلی مسند مانند باشد بوده هرکس از که روایاتی ، است بوده

غیره   و  .شیبه
هم                     یا و اثبات حدیث یک برویت مسئلۀ صورت حل یا و حکمی اینکه از قبل که است ضروری (نفی )ن

چه                       تا و دارد قرار مرتبه و درجه کدام در است مندرج آن در حدیث آن که کتابی که شود دانسته ، شود
و                  صحیح احادیث بر صرف فقهی احکام اساس و پایه اینکه یعنی است برخوردار اعتماد درجۀ از حد

فصایل          مورد در میتوان حالیکه در ، دارد ابتناء ضعیف           حسن احادیث به ترغیب و تربیه ، وعظ ، نصایح
نمی                    گرفته قرار دینی امر یک اساس صورت هیچ به و هرگز موضوع احادیث حالیکه در ، کرد استناد نیز

ندارد    جواز چون .تواند

است                        کرده بندی طبقه گونه چهار به شهرت و صحت لحاظ از را حدیین� کتب علیه هللا رحمه دهلوی هللا ویل شاه ت حرص�
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کامل                   طور به را هردو شهرت و صحت وط Iرش که اند حدیث های کتاب دارندۀ بر در اول که       طبقه اندازه هر و اند دارا
شهرت                        و صحت ایط Iرش فاقد بالکل کتایب+ اگر و یابد یم تقلیل � vنزت اعتبار اندازه همان به یابد یم تقلیل شهرت و صحت وط Iرش

نیست         اعتماد و اعتبار قابل صورت هیچ به .باشد

صحت  1 ـ

درج                         آن در ضعیف و شاذ ، مقلوب روایات و ، اند درجه عایل کتاب در مندرج روایات تمام که است این صحت از مراد
شود                   یم ذکر یــــح Iترش و توضیح با باشد شده ذکر قبیل این از هم روایین2 اگر و باشند ط     .نشده Iرش حائز که حدیین� کتاب

آنها                       بر و دارند قبول را آنها مسلمه امت که اند متواتر روایاتش همۀ یعین� است متواتر رویات دارندۀ بر در است صحت
کنند    یم � vنزت .عمل

است    قسم دو :تواتر

قرانکریم       مانند لفیط� تواتر ـ به                 الف و اند ثابت تواتر طریق به مبارکۀ احادیث از بریخ� ترتیب این به است متواتر لفظا که
اند           قلیل و اندک شان تعداد و اند رسیده تعداد         . ثبوت به سیویط عالمه نزد متواتر روایات گونه شود    112این یم بالغ روایت

بینید              …… یم را ماه طوریکه دید خواهید تانرا پروردگار عنقریب که روایت این .مانند

مانند     معنایب· تواتر ـ زکوه   ( وضو) طهارت  ب نماز در               ( زکات ) ، که اند معنایب· متواتر که غزوات و نکاح ، اء Iرش و بیع و حج ،
ندارند            باهم اختالیق� و اند القول متفق اسالیم فرق همۀ مورد .این

و                          اند مختلف درجات دارای و اند شده دریافته ت کزت� به و اند vکثزت که اند آحاد و متواتر vغزت روایات ، متواتر روایات از بعد
مستفیض        بنام روایات اینگونه درجۀ ترین اند   ( مشهور ) بلند شده .مسیم

تن        سه که گویند یم را حدیین� علیه                   مستفیض هللا صیل گرایم پیامزت+ از عنهم تعایل هللا رضوان صحابه از تن سه از زیاده یا و
باشند    کرده روایت .وسلم

دارد                ابتناء احادیث از نوع برین فقه دارومدار و اند شده دریافت ت کزت� به مستفیض .احادیث

القول                       وک مزت2 چنان اینکه یعین� اند نهاده نام حسن یا صحیح را آنها حدیث حفاظ و � vمحدثنت که اند احادیین� این از بعد
باشند         درنیافته را آنها امت از فردی که .نیستند

یم                      � vمحدثنت از بعیص� را احادیث اینگونه اسناد یعین� است فیه متکلم احادیث مرتبۀ ، حسن یا صحیح احادیث از فروتر مرتبۀ
کنند                یم رد و پذیرند نیم را اسناد آن � vمحدثنت از دیگر بریخ� حالیکه در اگرهمراه  . پذیرند روایات یا      این متابعات و شواهد با

است                   واجب آنها به عمل ، باشد اجتهاد یعین� رصیــــح عقل با همراه یا علم اهل اقوال با .همراه

االعتبار   ساقط :روایات
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ها                        این همه و اند االعتبار ساقط روایات ، اند الرواه مجهول ، � المنت2 مقلوب ، االسناد مقلوب ، منقطع ، موضوع که روایایب2
ندارد          وجود آنها کردن قبول برای دلییل و اند .مردود

اندراج                    از بعد و اندراج از قبل اند مندرج مصنفی تصنیف در که روایاتی که است این شهرت از مطلب
درج                     حدیثی مسانید و ها کتاب در و باشند جاری شان های زبان بر و باشند دریافت قابل محدثین بین در

شرح                  محدثین که اند روایاتی ، باشند داشته اشتغال محدثین آنها حفاظت و روایت در و باشند شده
ترکیب                    با و اند داشته بیان را آنها مشکل کلمات معانی و اند کرده اهتمام را آنها مبهم کلمات توضیحی

حالات              تحقیق زمانه هر در ، اند کرده استنباط را فقهی مسائل آنها است      عبارات گرفته صورت .راویان
موافق                      آن با و اند داشته ابراز مصنف قول بر شانرا توافق احادیث ناقدین از بعد و مصنف از قبل و

اند  و                   . بوده اند کرده استقبال کتاب آن از توصیف و مدح با و اند نموده صادر فیصله روایات صحت بر و
به                   شهرت اطلاق روایاتی حاوی تصنیف یا کتاب و اند کرده استخراج روایات آن از را فقهی احکام فقهاء

عوام               احترام و قبول مورد و است برخوردار اعتبار از محدثین نزد است شده  .آنها

کامل       شرایط حائز حدیثی کتاب که و              وقتی دارد اول طبقۀ در جایگاهی کتاب آن ، باشد شهرت و صحت
احراز                    شهرت و صحت شروط اندازۀ به و بخشد می تقلیل نیز را کتاب اهمیت شهرت و صحت در تقلیل

شود    می تعیین ساقط               .جایگاه اعتبار از بکلی ، نشود دیده سراغ کتابی در بالکل شهرت و صحت اگر و
شود  .می

اول     طبقۀ های :کتاب

کتاب                        سه شامل اول طبقۀ ، علیه هللا رحمه دهلوی محدث هللا ویل شاه نزد ، شهرت و صحت ایط Iرش داشت نظر در با
از     عبارتند که :است

علیه       1 هللا رحمه مالک امام موطاء ـ

بخاری   2 صحیح ـ

مسلم  3 صحیح

است                        علیه هللا رحمه مسلم امام و علیه هللا رحمه بخاری امام صحاح جایگاه آن از بعد و است اول مقام موطاء .مقام

فرماید          یم علیه هللا رحمه هللا ویل شاه دهلوی :محدث

وال                      ” مرسل فیہ فلیس ه vغزت رایٴ عیل واما وافقہ، ومن مالک رایٴ عیل صحیح فیہ ما جمیع ان عیل الحدیث اہل اتفق قد
“ الوجہ                ہذا من صحیحة أنہا جرم أخرٰیفال طرق من بہ السند اتصل وقد

�
ااَّل 1منقطع
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 (                       ، اند صحیح همه ، اند موجود علیه هللا رحمه مالک امام موطاء در که روایایب2 تمام که دارند اتفاق امر برین همه � vمحدثنت
علیه        هللا رحمه مالک امام رأی صحیح                مطابق گونه این به ات حرص� دیگر رأی مطابق و ، است ظاهر امر این مؤافقینش و

اند                   صحیح هم آنها تمام لهذا اند شده متصل دیگر اسناد با منقطع و مرسل روایات تمام که .(اند

است            روایات گونه سه بردارندۀ در موطاأ که است این آن :تفصیل

مسند  1 ـ

مرسل  2 ـ

بالغات  3 ـ

است                    اختالف مرسل روایات حجیت در و گفتند یم مرسل را روایات تمام ، مسند از vغزت به � vمتقدمنت.

امام                       ، عیینه بن علیه هللا رحمه سفیان ، علیه هللا رحمه برصی حسن مانند همعرصش ائمه و علیه هللا رحمه مالک امام
اند          قائل مرسل روایات حجیت بر علیه هللا رحمه .ابوحنیفه

فرمود           ا که است منقول علیه هللا رحمه برصی حسن “: ”ز ارسلتہ        حدیث عیل الصحابة من اربعة اجتمع ۲)اذا

یم                      )  داده قرار مرسل ردیف در حدیث آن ، شوند جمع حدیین� مورد در علیهم تعایل هللا رضوان اصحاب از تن چهار زمانیکه
(.شود

نه         „                 و است حدیث آن که کرد بیان فالن من برای گویم یم شما به من وقین2 که است منقول علیه هللا رحمه برصی حسن از
از                     آنرا من که است فرموده وسلم علیه هللا صیل هللا رسول که گویم یم من زمانیکه و دیگر ی � vشنیده     ٧٠چزت ازآن یازیاده و تن

3. „ام

فرماید                        یم بلقیین� حافظ ، داشتند قبول را مرسل روایات متفقه طور به ائمه تمام هجری دوم قرن اواحر تا ترتیب این :به

”“                    � vالمئنت رأس ایل بعدہم األئمة من أحد عن وال انکاره عنہم یأت المراسیِلولم قبول عیل بأمرہم أجمعوا � vالتابعنت ۴)ان

روایات                        )  انکار ، هجری دوم قرن قرن تا هم � vتابعنت از بعد بلکه ، بودند کرده قبول را مرسل روایات متفقه طور به � vتابعنت تمام
نیست      ثابت ائمه طرف از .(مراسیل

ترک                          بر آن از بعد و بود علیه هللا رحمه شافیع امام ، داد قرار احتجاج قابل نا و ضعیف را مرسل روایات که امایم � vاولنت
را                        مرسل روایات � vمحدثنت و ائمه تمام ، هجری دوم قرن اختتام از قبل تا الکن و شدند متفق � vمحدثنت تمام ها آن احتجاج

از                         دیگری سند با آن توثیق و تأئید که این به وط Iمرش پذیرفت یم را � vتابعنت کبار مراسالت شافیع امام خود و کردند یم قبول
شد   یم .حدیث
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فرماید                     یم که الرحمه علیه شافیع امام از ، است آن مرسل روایات صحت و موطاء از بحث جایکه :تا

 ”“ مالک        امام موطا اهَّلل" کتاب بعد الکتاب 5)أصحُّ

هللا    )  کتاب از است        ( قرآنکریم ) بعد الرحمه علیه مالک امام موطاء کتاب ترین .(صحیح

یم                       زرقایب� امام ، دارند وجود دیگر های کتاب در ها آن اسناد زیراکه اند صحیح همه موطاء کتاب در مندرج مرسل روایات
:نویسد 

الزت+                      ” عبد ابن صنف وقد ء #
Iیس منہ ٰ یستثین� ال صحیح الموطا اطالق فالصواب عواضد أو عاضد ولہ اال� الموطا یق� مرسل من ما

مما                       عنده الثقة عن قولہ ومن بلغین� قولہ من فیہ ما وجمیع قال والمعضل والمنقطع المرسل من الموطا یق� ما وصل یق� کتابا
“ أربعة            اال� مالک طریق vغزت من مسند کلہا وستون أحد یسنده 6)لم

اینکه       )  مگر نیست مرسل روایین2 هیچ موطاء اطالق              در لهذا ، است موجود آن کننده تعاون حدیث و آن مؤید حدیث
                      ، مرسل روایات تمام های سند آن در که کرد تصنیف را کتایب+ عبدالزت+ ابن حافظ ، است درست موطاء بر بودن صحیح

علیه                  هللا رحمه مالک امام موطاء در که فرمود و کرد بیان را موطاء معضل و با    منقطع راکه الثقه    ) روایایب2 عن و بیان( بلغین�
بر           بالغ است نکرده بیان را آنها اسناد و اند                61کرده مسند دیگر طرق از همه ، تا چهار جز به آنجمله از که است .(مورد

که           فرماید یم هللا رحمهه هللا ویل شاه دهلوی :محدث

است            )  صحیح آنها معین� اما ، شود نیم معلوم شان الفاظ از .(گرچه

از                     عبارتند دالئل این که میدارد ارئه موطاء افصلیت برای متقن دالیل علیه هللا رحمه هللا ویل شاه دهلوی :محدث

نیستند                 1 چهار یا و سه از زیاده راویان این ، اند کمزت2 همه از موطاء احادیث راویان .ـ

از    ـ  2 جز مجموع    6به از نافع                95راوی آنها ترین مشهور و معروف که بودند منوره مدینۀ ساکن یعین� اند مدیب� همه راوی
علیهم         تعایل هللا رضوان عمر بن عبدهللا و اند                مویل شده داده نام الذهب سلسله یا و االسانید اصح آنها های روایت و .اند

دارومدار                      برعالوۀ که بودند عالم آن فتاوی و عنه هللا ریض� عمر ت حرص� دوران قضایای بر که اند راویایب� چنان نافع حرصت
های                        فتوی مخزن بلکه ، است ها فتوی ان از

�
بزریگ ۀ vذخزت اینکه تنها نه موطاء و اند فتاوی و قضایا برآن فقیه  مذاهب

و                         علماء اسالیم بالد تمام از دیگر اوقات در هم یا و حج موسم در که است � vنزت دیگر � vتابعنت ، محدث و فقیه صحابۀ
آوردند       یم یف Iترش منوره مدینۀ به � vمحدثنت.

دیگر                         بالد علمای نزد که اند منقح که اند علویم ، است منوره مدینه علمای نزد که علویم که شد مشهور این زمان آن در
.نیستند

زد                   موطاء تألیف به دست و کرد یم زیست منوره مدینۀ یعین� شهر درین علیه هللا رحمه مالک .امام
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موطاء         در vنزت دیگری های خویب+ این از یم              عالوه محسوب منوره مدینۀ اهل عمل ترجمان روایات تمام اینکه مثال بطور اند
مدینۀ                    . شوند اهل جمهور عمل با مخالف که بود وری رص� این علیه هللا رحمه مالک امام نزد حدیث قبولیت در اینکه برای
نباشد  .منوره

نویسد     یم ابوزهو :محمد

 ”“ المدینة                  أہل من vالغفزت والجم الجمہور خالفہ عیل یعمل ال أن الواحد خزت+ قبول یق� مالک االمام ط 8)فاشزت2

منوره                      )  مدینه اهل جمهور و vغفزت جمع عمل مخالف که کرد وط Iمرش این به علیه هللا رحمه مالک امام را واحد خزت+ قبولیت
(.نباشد

ترجیح                       را منوره مدینۀ اهل جمهور عمل علیه هللا رحمه مالک امام ، منوره مدینۀ اهل جمهور عمل و واحد خزت+ تعارض در
فرمود          که است بزرگوار آن فرموده این و به              ) میداد وراثت یا توریث در وسلم علیه هللا صیل محمد از منوره مدینۀ اهل عمل

واحد                         خزت+ بر را منوره مدینۀ اهل عمل لیث شیخ نام به رسالۀ در چنانچه است واحد خزت+ از تر مستند زیاده و است رسیده ما
منوره                         مدینۀ در ، کنند یم هجرت منوره مدینۀ به ، کنند یم را منوره مدینۀ اهل اتباع مردم که فرماید یم و میداند تقدم

شد    نازل حرام    ) قرآنکریم و حالل بود              ( احکام حارص� علیهم تعایل هللا رضوان صحابه � vدربنت وسلم علیه هللا صیل هللا رسول ،
صیل                        هللا رسول ، کردند یم عمل به علیهم تعایل هللا رضوان صحابه و فرمودند یم صادر احکام وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ و

کردند             یم تبعیت آنها و میداد آموزش را انها وسلم علیه  .(9هللا

آن                        نزد و داد قرار معیار را منوره مدینۀ اهل عمل حدیث تحقیق صحت در علیه هللا رحمه مالک امام که بود اساس برین
واحد                  خزت+ بر مشهور سنت و دارد را مشهور سنت حیثیت شان رأی و منوره مدینۀ اهل عمل از      مبارک و است مقدم همیشه

میدهد                  ترجیح واحد خزت+ بر را مدینه اهل عمل علیه هللا رحمه مالک امام که است جهت .این

مقصد      و غرض موطاء تصنیف نبود        در این علیه هللا رحمه مالک را            امام آنها ثقه راویان که کند آوری جمع را احادیین� که
منوره                     مدینل اهل عمل که بود روایایب2 آوری جمع بلکه ، داشتند ام � الزت2 آن به صحاح � vمصنفنت طوریکه باشند کرده روایت
این                         که زیرا است نبوده اسناد بر زیاده توجه که است جهت این از و داشتند اجماع ها آن بر منوره مدینۀ اهل و بودند

رسند                    یم تن هزاران به بلکه نیستند دو و یک روایات آن راوی اند مدینه اهل عمل ترجمان .روایات

                         ، تعدیل و جرح فن ، رواه تاریــــخ مثال طور به راویان مورد در تحقیق علوم تمام که است این است اهمیت قابل که دیگر � vچزت
آمدند          میان به ها بعد الحدیث مصطلح علم .و

که                       بخشد یم فوقیت مسلم صحیح و بخاری صحیح بر را موطاء جهت این از علیه هللا رحمه هللا ویل شاه دهلوی محدث
موطاء                       مستخرجات و ها تکمله ، وح Iرش آنرا مابعد حدیین� های کتاب و میدهد قرار حدیین� کتب تمام اساس و اصل را موطاء

داند  .یم

اند         قائل آن روایات بودن صحیح بر � vمحدثنت حاالنکه             جمهور نیستند شامل سته صحاح در آن منقطع و مرسل روایات الکن
اعتبار      درجه اعیل � منت2 لحاظ بودن                  از موضویع شبهۀ و شک آن های روایت از یک هیچ بر حال تا دارند از    را و است نشده

است                       شده زده موضوع و صحیح vغزت برچسب سته صحاح روایات از تعداد یک بر حالیکه در اند اء مزت+ روایات تمام شک .این
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                       ، است � vنزت درایت و � منت2 لحاظ از بلکه نیست سند لحاظ از رصف الرحمه علیه هللا ویل شاه دهلوی محدث نزد صحت ط Iرش
درین                         و است قائل ان به را اول درجۀ و میدهد ترجیح حدیین� کتب برتمام را موطاء علیه هللا رحمه هللا ویل شاه لحاظ بدین

میداند      بجانب حق را خود .کار

فائق                      فقهای آنها میان از که اند کرده روایت تن هزار از زیاده بالواسطه علیه هللا رحمه مالک امام از را امام    موطاء مانند اند
الرحمه                علیه هللا رحمه شیبایب� الحسن بن محمد امام ، الرحمه علیه هللا رحمه شیبایب�  )  شافیع را     امام موطاء علیه هللا رحمه

در                         که است معرف محمد موطاء بنام که کرد اضافه آن بر و کرد مرتب آنرا ، گرفت فرا علیه هللا رحمه مالک امام نزد
است          علیه هللا رحمه مالک امام موطاء همان ییخ             ( حقیقت مانند باال های درجه با � vمحدیثنت و ، مرصی وهب بن عبدهللا ،

صنعایب�           عبدالرزاق ، مهدی بن عبدالرحمن ، القطان سعید عبدالرزاق   ) بن مصنف مانند      ( صاحب امراء و شاهان از بعیص� و
الرشید   هارون الرشید       خلیفه هارون فرزند دو مأمون  )و و � vامنت)

بر                         مابعد عصور و ها زمانه در و رسید شهرت به اسالیم بالد تمام در هللا رحمه مالک امام مبارک حیات و
�

زندیگ در موطاء
نهادند                      بنیاد شانرا مذهب عمارت آن بر مجتهدین تمام و شد دانسته مذاهب تمام vتعمزت بنیاد جایکه تا شد افزوده ان .شهرت

 � vصحیحنت:

صحیح                     قطیع بطور � vصحیحنت متصل و مرفوع های روایت ، نیست منکر کیس هیچ را � vصحیحنت بودن اول صف در جایگاه
غسایب�             ابوعیل و دمشیف2 مسعود ابو ، دارقطین� امام اما ، صحیح           110اند vغزت را آنها و اند کرده نقد را � vصحیحنت روایت

آنانیکه                        فرماید یم علیه هللا رحمه هللا ویل شاه دهلوی محدث ویل ، است پذیرفته را استثناء این صالح بن حافظ ، اند دانسته
یعین�          مبتدع کنند یم را � vصحیحنت روایات قدری قول           ( گمراه ) یب+ به آن امثال و دارقطین� امام های ی vموضعگزت البته ، اند

مورد                  در نقد این که این از نظر رصف ، اند شده خوانده مستثین� صالح بن یا       110حافظ و باشد مورد به � vصحیحنت روایت
است        بوده جانبدارانه vغزت و علیم .نباشد

:منابع 

البالغہ،     1 هللا حجة یة   ۱/۱۳۳ـ vالمنزت الطباعة ادارة ،

وفقہہ،        2 ه وآراء وعرصه حیاتہ مالک قاہره،   ۲۹۶ـ ابوزہره، ھ۔۱۳۶۳،

وفقہہ،        3 ه وآراء وعرصه حیاتہ مالک قاہره،   ۲۹۶ـ ابوزہره، ھ۔۱۳۶۳،

ص        4 صالح، ابن کتاب � vوتضمنت االصطالح محاسن مرص      ۱۴۱ـ دارالکتب، ، بلقیین� الدین رشاج ۔/۱۹۷۴،

الحفاظ    5 تذکرة حیدرآباد      ۱/۲۰۸ـ ، الذہین+ الدین شمس ابوعبدهللا ھ۔۱۳۳۵،

ص       6 الموطا، صحیح عیل الزرقایب� ح Iرش مرص۔   ۹ـ ، زرقایب� محمد ،

http://Www.tahleel.info/


Www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

34

سنت   اهمیت

مصیف�   7 ۔۱/۷ـ

ص    8 والمحدثون، الحدیث مرص     ۲۸۱ـ ابوزہو، محمد محمد ھ۔۱۳۷۸،

ص    9 حیاتہ، مالک ۔۱۲۲ـ

علیه             هللا رحمه دهلوی هللا ویل شاه دیدگاه از محدیین� کتب بندی طبقه

گڑھ             : نویسنده  عیل ، یونیورسین2 مسلم دینیات، شعبہٴ پروفیرش ایت ایسویس قاسیم، سلیم محمد  .داکزت2

جم  صدییف2  : مزت2 صهیب vعبدالبصزت 

دوم   بخش

دوم   طبقۀ  :کتب
                        ، دارند قرار آنها از قفاء در و اتصال در اما رسند نیم � vصحیحنت و موطاء پایۀ به که اند های کتاب مشمول دوم طبقۀ

اند                      ایط Iرش این دارای و اند برخوردار حدیث علوم در تبحر و حفظ ، عدالت ، اعتماد ایط Iرش از آنها � vمصنفنت. 

ایط      Iرش که گرانمایه � vمصنفنت صحت   ) این و به               ( اتصال و اند نگرفته کار انگاری سهل از ، اند کرده ذکر شان تصانیف در را
هر                        در و اند کرده استقبال قبولیت با همراه تصانیف آن صحت و اتصال ایط Iرش از آیندگان و اند نزده پهلو Iفرامویس و غفلت

و                         اند رسیده علیم شهرت به و اند شده مشهور مسلمه امت � vبنت در ، اند بوده فقهاء و � vمحدثنت توجۀ مورد زمانه و عرص
است                   نبوده پریشان و گسسته تعلق این هیچگایه که اند داده نشان آنها به را عمیق تعلق کرام و   . علمای یــــح Iترش به بریخ�

استنباط                        را احکام آنها احادیث از بریخ� و اند کرده تتبع و تحقیق آنها رجال بر بریخ� ، اند پرداخته آنها نامأنوس الفاظ توضیح
ترمذی                   ابوعییس امام جامع ، ابوداؤد � سنت� مانند اند دیین� علوم دارومدار آنها روایات بر و اند ترمذی  ) کرده � امام و ( سنت�

نسایب·      شعیب بن احمد ( .ھ۳۰۳م)ابوعبدالرحمن

سیط      
ُ
رشق عبدری معاویہ بن را                (ھ۵۳۵م)رزین اول طبقۀ کتاب سه و دوم طبقۀ کتاب سه این هجری چهارم قرن محدث

جزری                       vاالثزت ابن آن از بعد ، کرد آوری جمع را آنها احادیث ، اسناد حذف خصوصیت با السته الصحاح تجرید (ھ۶۰۶م)در
آنرا          که کرد ترتیب و تنظیم را السته الصحاح است            تجرید متداول تاحال که کرد مسیم الرسول الحادیث االصول جامع .به
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: علیه       هللا رحمه حنبل احمد امام مسند

دوم                   طبقۀ شامل نیز را علیه هللا رحمه احمد امام مسند علیه هللا رحمه هللا ولی شاه دهلوی محدث
مینویسند     ایشان ، :میداند

فال                      ” فیہ لیس ما قال السقیم من الصحیح بہ یعرف أصاًل جعلہ أحمد االمام فان الطبقة․ ہذه جملة من یکون أحمد مسند وکان
1)تقبلوه“

طبقه              )  این ردیف در احمد مسند که است این است واقیعت به قریب هللا       ( دوم ) و رحمه احمد امام شک بدون ، است
کرد                    تفکیک سقیم از را صحیح روایات میتوان آن ذریعۀ که میکند بیان را اصیل کتاب این که فرمود .(علیه

پذیرفت                آنرا نباید نیست مسند در آنچه که فرماید می علیه هللا رحمه احمد روایات  ) امام اینکه یعنی
نیست            صحیح آن از بیرون و است مندرج مسند در احمد       ( صحیح امام فرمودۀ این اطلاق با همراه مگر

زیرا        اند نپذیرفته علماء را علیه هللا از             رحمه غنی ذخیرۀ که است درست علیه هللا رحمه احمد امام مسند
از                  بسیاری اینکه برای نیست استعیاب را روایات تمام لاکن و دارند ابتناء مسند بروایات که است احادیثی

تعداد               به تقریبا سیوطی علامه قول بنابر و اند شده فروگداشته ذکر از صجابۀ    200روایات از روایت

مسلم                   صحیح و بخاری صحیح در روایات آن طوریکه اند مانده باز ، مسند در علیهم هللا رضوان کرام
اند  2.آمده

و                       علیه هللا رحمه بخاری امام ها بعد چنانچه است نداشته یس دسزت2 روایات آن به علیه هللا رحمه احمد امام که گفت میتوان
امام                         ادعای اساس بر نه و ندارد فریق2 مسند روایات صحت در حال بهر ، اند یافته یس دسزت2 آنها به علیه هللا رحمه مسلم امام

و                       صحت بر را درجه این بلکه کرد تفویض را درجه آن میتوان مسندش در مذکور روایات مورد در علیه هللا رحمه احمد
کرد      عطاء توان یم روایاتش .شهرت

دوم                      طبقۀ های کتاب فهرست در حدیین� مجموعۀ این که است این علیه هللا رحمه احمد امام مسند مورد در دیگر حرف
دارد                قرار دوم طبقۀ های کتاب به تقرب و قرب در بلکه ندارد قرار تخریــــج       . مستقیم در مسانید در که است مسلم این

ترتیب       بدون صحایب+ های روایات تمام حافط               عنوان  احادیث و نشده اکتفاء صحیح روایات بر تنها و اند شده جمع یکجا در
کند           یم تبرصه � vچننت مسانید در مندرج روایات بر صالح :ابن

ِبہ                    “” ا ُمْحَتجًّ ْوَنَحِدْیًثا
ُ
َیک ِفأْن ِدْیَن َتَقیِّ

َ
ل ِ

ْ vَغزت ِمْنَحِدْیِثہ َرَوْوُه َما ٍ# َصَحایب+ِ
لِّ
ُ
ک ُمْسَنِد ْ # ِ

یق� أْنَیْخُرُجوا َعاَدُتُہْمِفْیَہا ٰہِذه
َ
3)ف

قیدی                          ) آن در ، اند شده جمع جا یک در صحایب+ هر روایات تمام آن در که است بوده این مسند در حدیث تخریــــح طریقۀ
باشند        احتجاج قابل احادیث تمام که نیست .(برین

فرماید                   یم حجر بن حافظ آن توضیح در دارد وجود فقیه ابواب ترتیب و مسانید در که :فریق2
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فان                   ” المسانید عیل رتب من بخالف االستشہاد أو لالحتجاج یصلح ما عیل فیہ یقترص أن األبواب عیل للحدیث التصنیف وضع
“ رفعہ  4)أصل

تصانیف  )  را                  ( جوامع ) در استشهاد و احتجاج صالحیت که اند شده جمع روایایب2 ها ان در که است گونۀ به ابواب ترتیب
است             بوده احادیث آوری جمع مسانید مقصد و هدف برخالف ، باشند .(داشته

که            نویسد یم الجزائری طاهر شیخ که است جهت این :از

”“ الرتبہ        یق� � السنت� کتب دون المسانید کتب 5)أما

دارند         )  � السنت� کتب از فروتر مرتبۀ المسانید کتب .(اما

تر                         صحیح اسانید دیگر با مقایسه در آن روایات ، است افضل همه از علیه هللا رحمه احمد امام مسند ، مسانید � vبنت در الکن
در                         راوی بنیاد بر روایات که کتین+ یعین� داند یم اصح مسانید دیگر � vبنت در علیه هللا رحمه احمد امام مسند شوکایب� امام ، اند

اند     شده آوری جمع .آنها

که         فرماید یم سیویط عالمه هیثیم امام :بروایت

ه      vغزت من صحیحا أصح أحمد 7)مسند

است          )  مسانید ترین صحیح علیه هللا رحمه احمد امام .(مسند

مستند                   حدیین� کتب ردیف در و دوم طبقۀ چهارم کتاب علیه هللا رحمه احمد امام مسند که این دارا     حاصل را ششم جایگاه
است                   مرجع و است � vمحدثنت اعتماد قابل زمانه و عرص هر در که است جهت این از و .است

ماجه   : ابن سنن

طبقه                    در ، است نکرده تبصرۀ هیچ ماجه ابن سنن کتاب بر علیه هللا رحمه هللا ولی شاه دهلوی محدث
چهارم                   و سوم طبقۀ در هم نه و کرده ذکری دوم طبقۀ در آن از نه حدیث کتب می   . بندی چنین ظاهر به

اند                    شده ذکر ماجه ابن سنن در که اند ضعیفی روایات کثرت بندی طبقه در آن شمولیت عدم که .نماید

ماجه     ابن � سنت� روایات :نوعیت

خمسه              کتب در که اند روایایب2 ماجه ابن � سنت� روایات از ی vکثزت و         ) تعداد نسایب· ، ابوداؤد ، مسلم صحیح ، بخاری صحیح
از                       ( ترمذی  بسیاری ، روایات این در ، است منفرد روایات � vچننت در ماجه ابن امام و نیستند آنها در مندرج و شوند نیم یافت

اند     االسناد ضعیف فرماید    . روایات یم حجر ابن :حافظ

”“ منکرة    ة vکثزت احادیث 8)وفیہ
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آن   )  در ماجه   ) و ابن � وجو    ( سنت� ت کزت� به منکر دارند  .روایات (د

شاید                          که فرمود و دید را کتاب ابوزرعه ، کرد پیش ابوزرعه به و داد ترتیب را کتاب ماجه ابن امام که نویسد یم ذهین+ حافظ
از     زیاده آن اند       30در ضعیف اسناد در که نباشد .حدیث

آن                  در که ابوزرعه قول بنابر که است این ماجه ابن � سنت� بر النبالء اعالم vسزت ماجه   ) تبرصۀ ابن � از  ( سنت� حدیث 30زیاده
که               است آن مراد ، است صحیح قول این اگر ، نیستند االسناد مردود      30ضعیف که اند اینگونه الساقطه ) حدیث المطرحه

اند              (  هزار بر بالغ تقریبٓا نیستند دارا را احتجاج قابلیت که روایایب2 مگر ، نو  . اند یم الحدیث      .بعد حافظ ماجه ابن امام که یسد
است           العلم وسیع و صادقالقول ، حدیث ناقد ین بهزت2 آن               ، در که زیرا دارد قرار � سنت� از فروتر درجۀ در ماجه ابن � سنت� ،

دارند         وجود � vنزت موضویع بریخ� و منکر .9روایات

روایات         از ی vکثزت تعداد ماجه ابن � سنت� روایت     ) در هزار بر بالغ است        ( تقریبا مشهور جمله این استدالل قابلیت عدم دلیل به
 “ ضعیف ”        فہو ماجہ ابن بہ انفرد ما کل است                 )که ضعیف روایت آن ، است منفرد ماجه ابن آن بیان در راکه روایین2 ،( هر

یم                          و کشد یم نقد به را جمله این حجر ابن حافظ ف حقیقت تا است شده گرفته کار مبالغه در زیاده جمله این از الکن
“ منکرة  ”             ة vکثزت أحادیث ففیہ الجملة ویق� فاستقرایب· اطالقہ عیل ذلک یق� األمر لیس که 10)فرماید

منکر                      )  احادیث از ی vکثزت تعداد که کنیم نیم انکار اینکه تا نیست درست االطالق عیل حکم این من علم و استقراء اساس بر
است    آن .(در

جوزی   آن    30امام در ماجه   ) روایت ابن � خواند    ( سنت� یم موضوع روایات .را

بودن                        موضویع بر ذهین+ امام و جوزی امام های ادعا و ماجه ابن � سنت� در ضعیف روایات از ی vکثزت تعداد داشت نظر در  با
روایات   از طبقۀ                      بریخ� های کتاب فهرست در را ماجه ابن � سنت� علیه هللا رحمه هللا ویل شاه دهلوی محدث ، ماجه ابن � سنت�

                    � سنت� از فروتر درجۀ ماجه ابن � سنت� که کرد نظر اظهار اینگونه ذهین+ امام حافظ چون و نداد قرار و  ) دوم نسایب· ابوداؤد،
.11دارد ( ترمذی 

خمسه                      کتب در ضعیف روایات اندازه این که زیرا است صائب ماجه ابن � سنت� مورد در دهلوی هللا ویل شاه برداشت این
ندارند  .وجود

سته      صحاح و ماجه :ابن

صحیح                     شامل رصف که کرد ظهور اربعه کتب تصور ، سته صحاح موجودۀ تصور گونۀ به هجری چهارم قرن اواسط در
اکتفاء                        کتاب چهار این ذکر بر فقط منده حافظ و السکن ابن حافظ ، بود نسایب· � سنت� و ابوداؤد � سنت� مسلم صحیح ، بخاری

اند   .12کرده

حافظ                     ها بعد ، ندانستند اربعه کتب این پایۀ هم را ماجه ابن � سنت� و ترمذی � سنت� بزرگوار ائمۀ دو قرن      این در سلیف� طاهر ابو
   � سنت� هجری مقدیس              ( جامع ) پنجم طاہر بن عرصمحمد � vهمنت در ، ساخت ملحق اربعه کتب با را تالش( ھ۵۰۷م)ترمذی

حازیم                   امام چون امامایب� الکن و سازد ملحق اربعه کتب به � vنزت را ماجه ابن � سنت� تا جوزی   ( ھ۵۸۴)کرد ابن با (ھ۵۹۷م)اور
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الکن                         و نبودند مؤافق ، شود گرفته نظر در اربعه متب فهرست در جای ماجه ابن � سنت� و ترمذی � سنت� برای که ها تالش این
نبود          گفتگو جای خمسه کتب فهرست در ترمذی � سنت� .حیثیت

عبدالغین�      حافظ آن از جهت              ( ھ۶۰۰م)بعد در Iتالیس فقیه ابواب مندی فایده اساس بر و اش ترتیب حسن اساس بر
النجار                       ابن آن از بعد ، داشت قفا در را کامیایب+ که داد بخرچ خمسه اصول با ماجه ابن � سنت� کردن تیمیہ ( ھ۶۴۳م)ملحق ابن

جزری   (ھ۶۵۲م) امام کردند                 ( ھ۷۱۱م)، اتفاق و قبول سته کتب فهرست در را ماجه ابن � سنت� کتاب حیثیت علم اهل اکزت� و
صالح        ابن شیخ عرص � vدرهمنت الکن نووی  (ھ۶۴۳م)و امام خلدون   ( ھ۶۷۶م)، ابن به     ( ھ۸۰۸)اور را ماجه ابن � سنت� کتاب

آوردند                    بعمل ذکر خمسه اصول از رصف جوزی ابن عالمہ اور حازیم امام ائمه این نکردند قبول ششم کتاب .حیث

مالىَك                         رزین عالمہ زمان آن در ، بود جریان در سته کتب فهرست در ماجه ابن � سنت� الحاق برای ها تالش � vاولنت که دورایب� در
جزری          ( ھ۵۲۵م) vاالثزت ابن اور vمنت � والسنت� للصحاح التجرید تالش        در ( ھ۶۰۶م)در مغرب از دیگر علمای و االصول جامع

کردند             اتفاق ان به و گردانند سته کتب شامل را موطاء تا از           . ورزیدند و موطاء مغرب علمای نزد که شد محرز این ها بعد
شوند            کرده شامل سته کتب در ماجه ابن � سنت� دگر ائمۀ .جانب

                        ، است گردانیده خاص و عام قبول مورد را کتاب این که ی � vچزت است vنظزت یب+ اختصار و ترتیب حسن لحاظ به ماجه ابن � سنت�
اشکال                     کدام بدون را احکام استنباط ماجه ابن � سنت� فقیه ابواب ترتیب ، است روایات انتخاب حسن و عایل اسلوب آنهم

بخشد    یم تسهیل این                     جدی و شود نیم یافت آن در تکراری حدیین� هیچ که است این ان عمدۀ خصوصیت و انفرادیت یک ،
ندارد               وجود اصول کتب دیگر در که است کتاب این خوب و منفرد خصوصیت .همان

جامع                     کتاب این اختصار این باوجود و است مخترص دیگر � سنت� به نسبت که است این ماجه ابن � سنت� دیگر خصوصیت
وری    رص� مسائل و کتاب                 . است  احکام این در مناقب و فضائل روایات و است احکام به مربوط تر زیاده ماجه ابن � سنت� روایات

آیند    نیم چشم �                  . به vمحدثنت که بود اساس برین و شد دانسته مفید تدریس و درس برای خصوصیات این داشت نظر در با
صحیح                       چون حدیین� دیگر کتب و داریم � سنت� ، روایات نفس اساس بر ورنه ساختند محلق سته کتب در را کتاب این بزرگوار

دارقطین�    ، حبان ذکر                       ابن ماجه ابن � سنت� از برتر که های کتاب این در الکن اند ماجه ابن � سنت� از برتر دیگر کتب بریخ� و
آورد                  بدست را عام قبولیت آن ماجه ابن � سنت� چنانچه نتوانستند کرده حاصل را عام قبول ، .شدند

عالیب·       حافظ قول نقل اساس فرماید      ( ھ۷۷۱م)بر یم که سخاوی عالمه :از

”“ والشاذة                المنکرة األحادیث نادر الضعفاء الرجال قلیل فانہ بدلہ للخمسة سادسہا الداریم کتاب یکون أن 1)ینبیع�

کم                      )  داریم � سنت� در ضعیف روایات اینکه برای است مناسب زیاده داریم � سنت� کتاب ، ماجه ابن � سنت� به نسبت سته کنب در
نادرند          vنزت شأذ و منکر روایات و اند قلیل .(و

ساخت                      ملحق خمسه کتب با آنرا اگر بلکه ندارد اربعه � سنت� از فروتر مرتبۀ داریم کتاب فرماید یم سیویط علمه ترتیب بدین
دارد                     قرار فائق مرتبۀ در ماجه ابن � سنت� نسبت به کتاب این زیرا است اویل ماجه ابن � سنت� نسبت به .16این

سوم    طبقۀ حدیین� :کتب
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با                          همزمان یا و بعد یا قبل در که است کرده فهرست را های کتاب طبقه این در علیه هللا رحمه هللا ویل شاه دهلوی محدث
                        ، ضعیف ، حسن ، صحیح احادیث آنها در که اند درآمده تحریر رشتۀ به و اند شده تألیف مسلم صحیح یا و بخاری صحیح

برخوردار                          زیاده شهرت از علماء � vبنت در که اند های کتاب این ، اند مندرج مقلوب ، ثابت ، منکر ، شاذ ، غریب ، معروف
باشد             آشنا نا شان وجود که نیست � vنزت چنان اما ، فقهاء           . نیستند � vبنت در و اند منفرد های کتاب روایین2 خصوصیت � vچننت با

اند                   نکرده چندایب� تفحص هم شان روایات سقم و صحت در هم � vمحدثنت و نیستند متداول بسیار � vبریخ�    . نزت ها این � vبنت در
سلف                         مذاهب با را آنها روایات و اند کرده یــــح Iترش لغت علمای از بریخ� را آنها روایات در را غریب کلمات که اند های کتاب
تحقیق                        آنها روایات راویان اسایم بارۀ در محدیب� هم یا و است داده توضیح را آنها روایات ابهامات فقییه یا و اند داده تطبیق
مانند                        داشتند قرار شهرت عدم و گمنایب� در و اند نبوده اعتناء درخور � vمتقدمنت نزد که اند های کتاب اینها یا و است کرده

موصیل     مسند یعیل ہمام             (ھ۳۰۷م)ابو بن عبدالرزاق مصنف ، است شده آراسته طبع زیور به تعلیقات  ( ھ۲۱۱م)که با که
شیبہ                    ایب+ بابن معروف محمد، بن عبدهللا ابوبکر مصنف ، است رسده طبع به اعظیم الرحمن حبیب موالنا معارص محدث

کیس              ( ھ۲۳۴م)واسیط  حمید عبدبن مسند ، است شده آراسته طبع زیور به هم این سلیمان   ( ھ۲۴۹م)که ابوداؤد مسند ،
طیالیس    ابوداؤد و                  ( ھ۲۰۳م)بن است نگرفته صورت داؤد ابو توسط آن تنظیم و ترتیب مگر است رسده چاپ به هم این که

البیہیف2                        � vحسنت بن احمد از جلد ده در ی الکزت+ � السنت� بنام های کتاب ، است کرده آوری جمع آنرا مسموعات کیس ها م)بعد
است               (ھ۴۵۸ شده گفته هم االیمان شعب رصف جو االیمان شعب یق� المصنف الجامع واآلثار   ( مطبوعه ) ، � السنت� معرفته ،

النبوه    دالئل والصفات   ( مطبوعه ) ، االسماء ،     ( مطبوعه ) ، االمام خلف القرأه های  ( مطبوعه ) ، کتاب اآلثار    ، معایب� ح Iرش
است                   مشہور اآلثار معایب� نام به که االحکام، یق� وسلم علیہ هللا صیل هللا رسول عن المرویہ مشکل   و( مطبوعہ)المختلفة � vبنت

الطحاوی      (مطبوعہ)اآلثار  محمد بن احمد ابوجعفر ایب�       ( ھ۳۲۱م)از طزت+ احمد بن سلیمان های کتاب مانند  (ھ۳۶۰م)،
  vالکبزت الصغزتv   ( مطبوعه ) المعجم المعجم الوسیط   ( مطبوعه ) ، المعجم مطبوعه  ) ، vغزت. )

                        ، تلخیص ها آن کار کردند یم آوری جمع یافتند یم یس دسزت2 آنها به که را روایایب2 که بود این � vمصنفنت و � vمؤلفنت این هدف
چون                          که بود این آنها نظر ، کردند واگذار آینده های نسل به آنها را کار این ، نبود عمل قابل روایات آنها انتخاب و تهذیب

عمل                          در الکن و کنند یم � vتعینت خود را روایات معیار اسناد برویت متأخرین ، اند شده بیان � vنزت ها آن اسناد احادیث با همراه

ماندند                    منحرص هایشان کتاب محدودۀ در و کردند اعتماد آنها علیم مقام داشت نظر در با متأخرین و شد � vهمان    چننت با و
کردند      اعتماد هایشان کتاب بر .حال

چهارم      طبقۀ حدیین� های :کتاب

اند         ذیل خصوصیات دارای که اند های :کتاب

راویان                       1 و گمراه های فرقه از اشخایض ، احتیاط یب+ � vواعظنت های روایت مانند اند ننوشته را آنها � vمحدثنت که راویایب� روایات ـ
حدیث    روایت در .کمزور

یعین�      2 � vتابعنت و صحابه آثار مقطوح     ـ و موقوف .روایات

اند                      3 ساخته ملط و خلط مرفوع روایات با عمد یا و سهو به راویان که مواردی ، � vواعظنت و حکماء مواعظ .ـ

ارشائییل   4 روایات .آ
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روایت                      5 های بارییگ به نیک افراد از بریخ� مواردیکه ، وسلم علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و قرآنکریم احتمایل مطالب ـ
سازند                 یم مرفوع روایت آن از و کنند یم روایت بالمعین� آنرا ، رسد نیم شان .عقل

اند                ـ 6 ساخته بالذات مستقل حدیث آنها از راویایب� که مبارک احادیث و قرآنکریم ارشادات .فهمیدن

کردن                7 سازی حدیث مستقل سیاق یک در و احادیث از بسیاری متفرق های جمله یکجایب· .ـ

اند          مندرج ذیل های کتاب در خصوصیات این با :روایایب2

ُبسین2            1 ان حب� بن محمد ابوحاتم از � vالمجروحنت و الضعفاء کتاب (.ھ۳۵۴م)ـ

جرجایب�            ـ  2 عدی بن عبدهللا ابواحمد از � vوکنت والمزت2 الضعفاء یق� الکامل متکلم      )  (ھ۳۶۵م)کتاب راوی هر ذکر کتاب این در
باشد        � vصحیحنت راوی اگرچه است رفته (فیه

الروایه                 3 علم یق� الکفایه ، است احادیث کایق� ۀ vذخزت که بغداد تاریــــخ چون های کتاب حدیث   ) ـ اصول العلم  ( در اقتضاء ،
ابوبکر                  بغدادی، خطیب از السامع وآداب الراوی الخالق اورالجامع المنتخبة الفوائد ، والتفریق الجمع االحکام موضح ، العمل

عیل    بن (ھ۵۶۳م)احمد

عبدهللا                   4 بن احمد ابونعیم حافظ از الصحابہ ومعرفة النبوة دالئل اور االصفیاء طبقات االولیاء، حلیة چون های کتاب ـ
(ھ۴۳۰م)اصبہایب� 

بغدادی                      5 محمود بن محمد النجار ابن از الرجال معرفة یق� الکمال اور المدینة اخبار یق� الثمینة الدرة مانند های کتاب م)ـ
(ھ۶۴۳

شہردار             6 بن ویہ vشزت الدیلیم از الدیلیم مسند بنام االخبار فردوس کتاب (ھ۵۰۹م)ـ

العساکر                     7 ابن تاریــــخ تهذیب بنام که است کرده تلخیص بدران عبدالقادر شیخ آنرا که vالکبزت دمشق تاریــــخ مانند های کتاب ـ
دمشیف2            الحسن بن عیل عساکر ابن ابوالقاسم از است شده (ھ۵۷۱م)طب

حنیفہ        8 ایب+ االمام مسانید جامع کتاب است             15) ـ شده جمع آن در علیه هللا رحمه ابوحنیفه امام از قایض� ( مسند از
خوارزیم       محمود بن محمد ابوالموید (ھ۶۵۵م)القضاة

شام                    9 محمد عبدهللا بن احمد جوزجایب� ابواسحاق از الصغفاء کتاب و والتعدیل الجرح یق� کتاب بنام های کتاب (ھ۲۵۹م)ـ

حدیین�       کتب چهارگانۀ طبقات احکام :نوعیت

اعتماد                        قابل � vمحدثنت نزد که فرماید یم علیه هللا رحمه دهلوی هللا ویل شاه دوم طبقۀ و اول طبقۀ حدیین� های کتاب مورد در
دارند        قناعت ها آن بر و 17اند
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و                        حاذق که توانند یم کرده انتخاب علمای های آن از را اعتماد قابل روایات که نویسد یم سوم طبقۀ های کتاب مورد در
دارند                       اف Iارش را ها روایت اسناد خرایب+ یا برهیم و درهیم و اند آگاه راویان حاالت از که کسایب� ، اند روایات  . ناقد گاهگایه

استنباط                       و آن آوری جمع و چهارم درجه روایت به اشتغال هنگامیکه ، اند قبول قابل � vنزت متابعات و شواهد برای سوم طبقل
های           فرقه ، است متأخرین تعمق به مربوط آن از روایات         احکام از بریخ� بر له � معزت2 و روافض چهارم     مانند طبقۀ های کتاب

ندارد                      جواز روایات آنگونه از هیچوجه به که عقاید اخذ ، است نادرست آنها بر علیم استدالل نتنها که کنند یم  استناد
دارند        های مرصوفیت � vچننت گمراه های فرقه 31. طوریکه

پنجم     طبقۀ های :کتاب

نیستند                        حدیث های کتاب واقع در که کند یم ذکر پنجم طبقۀ از علیه هللا رحمه هللا ویل شاه دهلوی محدث این از بعد
محدث                       و اند درآمده تحریر رشتۀ به دیگر موضوعات بر یا و اند � vمتصوفنت ملفوظات یا اند تاریــــخ و فقه های کتاب بلکه

پنجم                         طبقۀ یا پنجم درجۀ در که فرماید یم ، است کرده باز طبقه این به را علیحدۀ باب الرحمه علیه هللا ویل شاه دهلوی
اصیل                        چهارگانه طبقات در در اما ، اند معروف � vمبلغنت و � vواعظنت ، � vمؤرخنت ، � vمتصوفنت ، فقهاء های زبان از که اند روایایب2

که                   آزرم یب+ و م Iرش یب+ ، بیحیا افراد که اند روایایب2 بریخ� مشمول پنجم طبقۀ این ، شامل        ندارند دین در ، میدانستند عریب+ زبان
اند                         داده صورت وسلم علیه هللا صیل پیامزت+ کالم با مشابهت در را جعل این و اند کرده معریق� آنهارا احادیث بنام و اند کرده

که                          است هم این دیانت بد افراد این چاالیک و است حدیث کالم آن که خورد فریب میتوان آسایب� به است جهت این از و

و                           م Iرش یب+ افراد این ترتیب این به و نیست ممکن آن در جرح که اند کرده کوشش زیاد دقت با � vنزت را جعیل حدیث آنرا اسناد
اند      کرده برپا ها فتنه و                  گمراه شواهد بر مبتین� حدیث نقد در چون اند شده رسوا � vمحدثنت های تالش با خوشبختانه و

اند        شده برمالء کاذب راویان اصلیت ، .متابعات

مأخذ   و :مراجع

البالغہ     1 هللا حجة ۔۱/۱۳۴ـ

الراوی،    2 تدریب پاکستان     ۱/۷۳ـ سیویط، الدین جالل ھ۔۱۳۷۹،

ص     3 صالح، ابن مقدمہ ۔۱۱۲ـ

ص    4 المنفعہ، تعجیل حیدرآباد      ۳ـ ، عسقالیب� حجر ابن حافظ ھ۔۱۳۲۷،

ص    5 النظر، توجیہ مرص        ۵۳ـ الجزائری، احمد بن صالح بن طاہر ھ۔۱۳۲۸،

االوطار،    6 نیل بوالق۔       ۱/۱۰ـ مطبع مرص، ، الشوکایب� عیل بن محمد ،
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الراوی    7 تدریب ۔۱/۱۷۲ـ

التہذیب    8 تہذیب حیدرآباد      ۹/۵۳۱ـ ، عسقالیب� حجر ابن حافظ ھ۔۱۳۲۶،

قاہره               9 ، الذہین+ الدین شمس یزید، بن محمد ماجہ ابن امام ترجمہ النبالء، اعالم vسزت الحفاظ     /۱۹۶۱ـ تذکرة ،
ً
ایضا ، ۲/۱۵۔

ص    ۹ الستة، االئمة وط Iرش ،۷۲     vہنت فرماےت2 الرازی ابوذرعہ فیہ           : پر مما vیسزت االقدر فیہ اجد فلم اهَّلل" عبد ایب+ کتاب طالعت
ء․ #

Iیس

التہذیب    10 تہذیب ۔۹/۵۳۱ـ

یزید۔         سـ  11 بن محمد ماجہ، ابن امام ترجمہ النبالء، اعالم vزت

ص     12 الستة، االئمہ وط Iرش ۔۷۱ـ

Gold Aihar, Muslim Studies, P.240. V-2. Oxford, London, 1971ـ  13

ص     14 صالح، ابن مقدمہ ص   ۱۱۲ـ المغیث، فتح انوارمحمدی       ۳۳، مطبع السخاوی، محمد الدین شمس ھ۔۱۳۰۳،

ص     15 المغیث، فتح ۔۳۳۱ـ

الراوی    16 تدریب ۔۱/۱۷۴ـ

البالغہ     17 هللا حجة ۔۱/۱۳۵ـ

۔  18
ً
ایضا ـ

ایضاً۔  19 ـ
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دینی            روشنفکری بنام بلندی صور و دین تاریخی تفکر نقد بر نگاهی
صدیقی :    صهیب عبدالبصیر نویسنده

وباء              اینکه نقد در دینی روشنفکری مدعیان برخی مقالات نکات اهم بر ما   ) ترکیز زمان تأثر( کرونا : در
دارد   یعنی رحمت و عذاب بودن آن در رابطه با اسالم و کفر.دوسویه

آسیب                   یک و درنوریده را جهان سراسر ویروس این زائی مرض شیوع و کرونا ویروس که ها روز این
زیاد                    بسیار وسعت در را انسانها سلامتی و صحت همه از بیشتر آسیب این که است زده رقم را جهانی

تقریباً           حد در و داده قرار تأثیر تحت گسترده و            2و محسوس پدیدۀ یک حیث به را ها میر و مرگ فیصد
این                    شیوع برابر در خود بشریت که است داده قرار انسان دید و علمی دید برابر در انکار قابل غیر

است            زده زانو تمام عجز به آن از نأشی بیماری و .ویروس
عنوان                   به بودنها باهم در اجتماعی جوش و جنب اینکه آن و است محسوس هم اجتماع در آن اثرات
ها                  خانه در تعلیمی سیستم ، است شده اعلان مختومه جهان سراسر در کننده مهار تدابیر از یکی

در                  که است چشمگیر و برجسته همانقدر بشری جوامع افتصادی سیستم بر آن بد اثرات ، شد محصور

http://Www.tahleel.info/


Www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

44

سنت   اهمیت

نه                     که است مواجه اقتصادی جدی بحران یک به جهان زیرا ازآن تر زیاد هم شاید هم یا و صحت عرصۀ
و                         اند مانده تأثیر بی دارا نه و امیر نه و فقیر نه ، یهودی هم نه و مسیحی نه مسلمان غیر نه و مسلمان

میمانند   یا

ضد                  بر و علیه ستیزان دین که میشود دریافته و میشود دیده همیشه احوال و اوضاع چنین در
از                  شهودی سازی فراهم با و میکنند دعوا اقامۀ عقل بنام محکمۀ در دینی اعتقادات و دینی تعلیمات

کل                      صورت به را دینی اعتقاد و دین ، ساینس از وصله و پینه دلایل و ماتریالیزم فصل و نوع و جنس
را                 حالات این و است اسلام مقدس دین شرقی جوامع ستیزان دین هدف عمده که میکنند محکوم
از                    تلاش این در هم را لحظۀ و میداندد دینی های باور و اعتقادات طرد برای خوب و مساعد شرایط

دهند   نمی روشنفکری             . دست را خود که میرسند گوشها به دیگر های صور و شیپورها بحبوبه درین
را                     ستیزان دین هم تا میکنند دفاع دین از و سوزانند می دل دین زار حال بر گویا و میخوانند دینی

سازند              مجاب را دین سنتی باورمندان شان خود گفتۀ به هم و کنند .مجاب
و                    مواضع با ، میپذیرم تأثر خود وپیرامون محیط از که نویسنده یک عنوان به هم بنده گیرودار این در

را                  دینی گفتمان همدیگر دیدگاههای نقد با تا گذاشتم دلایل عرصۀ به قدم خود دینی مشخص فکر طرز
سازیم  .بارور

کاِفر                   و مسلمان غیر و مسلمان با رابطه در کرونا ویروس بودن عذاب و بودن رحمت حول بحث اصل
کمی                   اثر در شدهاند، نقل ارتباط این در که وسلم علیه هللا صلی پیامبر مبارک احادیث و میچرخد

یا                  و گرفتهاند قرار تهاجم مورد ستیزان دین از های نحله و دینی روشنفکری مدعی های نحلۀ معلومات
اشتباه                       برخی یا که اند اینها آن عمده دلایل و اند خورده چسپ بودن قبول قابل غیر هم یا و رد لیبل با
با                    دینی تفکر کشانیدن انحراف به در شوم عزایم و اندیشی عوج با ستیزان دین هم یا و اند فهمیده

وضعی                  از استفاده با یا و اند برپا شیاطین چشنهای که های چتر زیر تاریک گوشههای از استفاده
روایات                   ذکر هم یا و وسلم علیه هللا هللاصلی رسول مطهر و مبارک احادیث از ناقص دفاع اجتماعی

وسلم                 علیه هللا هللاصلی رسول مبارک احادیث به متمسک کسانیکه طرف از وضاحت و توضح بدون
قضایا                   اینگونه حول ستیزان دین تردستی و آبکی های زرنگی با اینکه خلاصه و کنند زدائی ابهام تا اند

هستیم  .مواجه

بر                 بحث پراگندگی از جلوگیری و دینی روشنفکری مدعیان دیدگاههای بر نقادانه بحث یک اندازی راه برای
پرداختن                   از قبل نکات این و است گرفته صورت ترکیز ، رفتهاند تذکار مقالاتشان در که شان اهم نکات

اند        شده بندی شماره ، جستار درین .بحث
و                 دلیل بدون چون گیرد صورت اجتناب بلاضرورت تفصیل از که است گرفته تلاشصورت جستار درین

بدون                    و بلاضرورت تفصیل و طول در که بسا چه و است آور ملال و کن خسته مطول بحث ضرورت
میکند                 بروز اشکال فهمیدن و فهم در ، آشفتگی در و میرود دست از انسجام ، .دلیل

شده                برگرفته نحله این شاخص فرد نوشتاری اسناد از که دینی روشنفکری مدعیان دیدگاه اهم نکات
شوند                می ذکر آتی حسب ، است نحله این افراد عموم به تعمیم قابل و  :است

گردند                   می ذکر شماره قید در آتی حسب میدهند شکل مذکور مقال در را توجه کانون که اهم :نکات

ایل         1 � اعزت2 ـ حنیف� و سلیف� ـ اشعری دیدگاه .ـ
2        � منت2 از مستقل و بنیاد خود عقالنیت .ـ
آدیم   3 افعال ـ
طبییع        4 های پدیده ذایب2 قبح و حسن .ـ
کافران           5 برای عذاب و مسلمانان برای الیه رحمت نا کرو .ـ
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آحاد   6 روایت .ـ
مضمون                 7 بدین شده، نقل سته صحاح از بریخ� در مختلیف� عبارات با روایتها، این از ییگ الوباء  : ـ هذا هذا { او.. }ِإن ان

الوجع   { او}الطاعون  هذا رجز    { او}ان السقم هذا أرسل  { او}ان األقوام    { او}عذب { او}سلط { او}عذاب بعض به {او}أهلک
ارشائیل    بین� …                   { او}عیل از   پیش کسایب� بر عذاب این یا بیماری، این یا درد، این یا طاعون این یا وبا این یعین� قبلکم من عیل

شنیدید                         اگر پس شدند، هالک بدان یا شد، کرده مسلط یا آمد، فرود ارشائیل، بین� بر یا و شما، از پیش مردمایب� بر یا شما،
نشوید                     خارج آنجا از بود شده پیدا بودید که جایب# در اگر و نروید، آنجا به دارد وجود رشزمیین� در .که

است       8 آمده دیگری روایت در و :ـ
ُم                     “

َ
یْعل َصاِبًرا، ِدِه

َ
َبل ِ
یق� ُث

ُ
یْمك

َ
ف اُعوُن، Ñیَقُعالط َعْبٍد ِمْن یَس

َ
ل
َ
ف ، َ� vُمْؤِمِننت

ْ
ِلل
ً
َرْحَمة ُ اهَّللَّ ُه

َ
َجَعل

َ
ف َمْنیَشاُء،

َ
َعیل ُ اهَّللَّ یْبَعُثُه اًبا

َ
اَنَعذ

َ
ك ُه Ñن

َ
أ

” ِهیِد              Ñالش ْجِر
َ
أ ِمْثُل ُه

َ
ل اَن

َ
ك
Ñ
ِِإاَّل ُه،

َ
ل ُ َتَباهَّللَّ

َ
ك َما

Ñ
ِِإاَّل یِصیَبُه ْن

َ
ل ُه Ñن

َ
أ
است                   “ گردانیده مؤمنان برای رحمین2 را آن خداوند اما یمفرستد، بخواهد هرکه بر را آن خداوند که است عذایب+ .طاعون

جز                       که باشد داشته باور و کند، صزت+ و بماند خویش شهر در سپس شود، گرفتار طاعون به که نیست بندهای هیچ بنابراین
شهید                   پاداش مثل یمشود داده Iپادایس او به اینکه مگر د، vنیمگزت را دامنش هرگز کرده ر Ñمقد برایش خدا .”آنچه

آبجکتیو    9 و سبجکتیو ـ
ماتریدی      10 ایل � اعزت2 حنیف� دیدگاه بد              : ـ و خوب به پدیدهها تقسیم اساس این بر و الیه سنتهای یا ثابت � vقواننت.
ماتریدی             11 ایل � اعزت2 حنیف� دیدگاه اساس بر آدیم افعال ذایب2 قبح و حسن .ـ

علیه           12 هللا رحمه ابوحنیفه امام دیدگاه از اخالق بارۀ در .ـ
بشناسند        13 را خدا که بود واجب مردم ـ

گرا        14 عقل های جریان اساس عقلی وجوب .ـ
فلسفی    15 عرفانی دیدگاه ـ
کوانتم  16 فزیک

1        Iبرش تاریــــخ در زیادی افکار تگرایب·             به ـ کزت� گذر در آینده در و داشتهاند ظهورایب2 ومذهین+ فلسیف� ، فکری مکاتب گونۀ
داشت                   خواهند و دارند خود در اق االفزت2 مابه نقاط و اک االشزت2 مابه نقاط که کرد خواهند ظهور .تاریــــخ

اقدامهای                     که است مصیبت یک وباء که میدهد نشان فقیه و کالیم مکاتب دیگر چون سلفیت و اشعریت زیستۀ تجربۀ اما
عدم                       ، � vقرنطنت از عبارتند که دهند قرار کار دستور در وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت مطابق آنرا شیوع از ی vجلوگزت

تعطیل                        است گرفته بخود را پاندییم شکل مرض که کنویب� ایط Iرش در هم یا و دارد شیوع وباء که منطقۀ در دخول و خروج
یمباشند                  مصافحه منع و حج مراسم و عمره مراسم ، جمعه های نماز ، جماعت های دیده    .نماز ی vموضعگزت این در و

فرق         همه � vبنت کیل اجماع یک که ـ              .یمشود اشعری چون اصطالحایب2 وضع اجماع این جود با و دارد وجود اسالیم مذاهب و
نقاط                         بر و یمشوند سبب را اصیل تشخص که را اق االفزت2 به ما نقاط و است کلمات با بازی ماتریدی ایل � اعزت2 ـ حنیف� و سلیف�

انداخت         نظر از نیمتوان ، دارند ابتناء اک االشزت2 .مابه
عرض                       از بدور سلفیت نگاه حالیکه در است کالیم منهج اشعریت که بود متوجه باید را نکته این سلفیت و اشعریت مورد در

است       گرفته شکل کالیم منهای و .ما
سبجکتیو                 اصطالح به یا نظری اق االفزت2 مابه نقاط که است این نقد مورد این از شیوع    Subjevtiveهدف مورد به معطوف

ماتریدی              ) وباء  ـ ایل � اعزت2 ـ حنیف� و سلیف� ـ اشعری اصطالحات جاعل دیدگاه به یا   ( نظر عمل ندارند   Objectiveدر .وجود
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است                        2 عنقاء چون ، شخیص vغزت عقل یعین� است پروازانه بلند و جالب ی � vچزت ادعا یک در ، بنیاد خود و مستقل عقالنیت ـ
باشد                      ناپذیر تجزیه و شخیص vغزت که ندارد وجود بنیاد خود و مستقل عقالنیت بنام ی � vچزت عمل در و یمشود ادعا یعین�. که

یم             vبگزت آدرس را بنیاد خود و مستقل عقالنیت کیس چه مغز از .اینکه
اند            آیب2 قرار که میدهم ارجاع مواردی به حرف این اثبات .برای

پارمنیدس       فلسفۀ از مطالین+ ذکر ـ :الف
مقابل                    در باستان یونان دیگر فیلسوف پارمنیدس اما است vتغیزت در � vچزت همه گفت باستان یونان معروف فیلسوف هراکلیت

پیوندد        نیم بوقوع vتغیزت هیچ که .گفت

آن                         vتأثزت بر و اند دریافت قابل هگل آثار در او تفکر از رگههای حین2 اند متأثر او از بعدی فیلسوفان از بسیاری که پارمنیدس
و                         نامریب· احدیت به تنها و یمداند فریب و وهم را محسوس اشیاء همه و یمداند فریبنده را حواس ، برد یب« یمتوان هگل بر

بود   قایل داند         . نامتنایه نیم اضداد از مجموعۀ را احدیت چنان هم قابل        . و vغزت و است بسیط و مادی پارمنیدییس احدیت
جا      همه در حارص� ، .تقسیم

کند                نیف� بکیل را vتغیزت و حرکت د vیمگزت زبان از که الطبییع مابعد استنتاجات .پارمیدس
؟                       vتغیزت و حرکت منکر ییگ و است vتغیزت و حرکت در � vچزت همه که یمکند استدالل فیلسوف یک چرا که اینجاست سؤال

در                          را خدا رد و اثبات دالیل کانت اینکه تا خدا؟ وجود منکر ییگ و یمکند اثبات را خدا فیلسوف یک عقیل کاوش یک در چرا
دهد       جا � vالطرفنت جدل قضایای مفهوم .ذیل

اسپینوزوا              ، دکارت رنه ، آلمایب� فیلسوف الیبنتس از مطالین+ ذکر ـ :ب
سال     در فیلسوف انجامید                 1676الیبنتس بدگویب· و اق افزت2 به اینکه تا اوریخت با را دوسین2 طرح و کرد مالقات اسپینوزوا .با

و                     دکارت با الیبنتس اختالف مشخص موارد و داد قرار جوهر مفهوم بر را خود فلسفۀ اسپینوزوا و دکارت چون الیبنتس
است            جواهر تعداد ، و ماده با روح رابطۀ مورد در .اسپینوزوا

فیلسوف     سه � vبنت اختالف :نکات
کند             ( 1 یم استدالل ها روح نامحدود تعدد به و یمکند انکار را ماده .الیبنتس
کرد        ( 2 اعتقاد ماده و روح ، خدا به .دکارت
کرد       ( 3 � vترکزت خدا به اعتقاد بر تنها .اسپینوزوا

است               موهوم امر انسان در شخیص vغزت عقل که میدهد نشان اختالف و تنوع .این
راستا       درین دیگر نکتۀ جند ـ :ج

خود                     و مستقل عقالنیت نگاه ، کجاست؟ در مارکس م � vماتریالزت جایگاه بنیاد خود عقل در کنیم؟ کار چه هیوم شکاکیت با
؟          است چگونه بارکیل م � vایدیالزت و فویرباخ م � vماتریالزت به بنیاد

قدیس      � vاگستنت از که مسییخ  ) آنگاه که          ( عالم گفت پاسخ در ؟ چیست زمان که شد یمدانم     » سؤال سد نزت« من از کیس اگر
نیمدانم            ، دهم توضیح پرسندۀ به بخواهم اگر لیکن چیست «که

است                      معتقد و باورمند است حال همزمان آن که زمان یک به فقط و ندارد باور را آینده و گذشته زمان � vاگستنت.
که                    است اشتیاق و آرزو آئینده و است حارص� هماکنون که است خاطره کذشته زمان که است این استداللش خلص

بس          و است حال زمان تنها پس دارد وجود گرایب·    . هماکنون ذهین� نظریه قوت       Subjectiveاین از که است زمان مورد در
نیمخورد                هم تکان جایش رش از آبیگ های استدالل با و است برخوردار زیادی مستقل    . استدالیل عقالنیت آن است کجا

باشد              رسیده ظهور به عقیل دالیل عرصۀ در استدالل این با که بنیاد  .خود
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یک                        با Iبرش ، عقیل های کاوش در ی Iبرش جوامع و انسانها تارییخ� زیسته تجربۀ در که است آشکار و بدییه پدیدۀ یک این
                      ، است رفته نقد ساطور زیر مکایب� و زمایب� لحاظ از همیشه که گرایب· ت کزت� یا م � vپلورالزت است مواجه متضاد و متنوع م � vپلورلزت

کاوش                          آن که بوده نظارهگر Iبرش هم را زمایب� ، انداخت یم غب غب در باد و یمکرد مباهات آن به Iبرش زمایب� که عقیل کاوش

است                    شده مدفون انسان خاطرات ستان قزت+ در و کشیده را هایش نفس آخرین نقد ساطور زیر ، مباهات مایۀ .عقیل

است                      ناممکن اینکه ، بدهیم آدرس و کنیم اثبات تجریب+ صورت به را بنیاد خود و مستقل عقالنیت که بخواهیم اگر پس
فکری                      و عقیل فعالیتهای که بخواهیم اگر ، هستیم مواجه تضاد و تنوع با یت Iبرش تارییخ� زیستۀ تجربۀ در که گفتیم چون

آزادی                      سلب یعین� این و تحمیل لباس در است خشونت نویع خود اینکه ، بدانیم بنیاد خود و مستقل عقالنیت را خود
.انسان

را                         پدیداری وقوع یا حضوری تقرر آن ناب و خالص شکل در ، دارد وجود بنیاد خود و مستقل عقل که بپذیریم که یم vگزت اگر
ژنیتیگ                    مختصات از و غریزی هیجانات از را خود استقاللیت حکم خود که است مشکل که زیرا نیمتواند آورده حاصل

کند        صادر حضوری تقرر در ، فرد .فردیت
فزیولوژیک          لحاظ از که است این به اشاره ژنیتییگ فینوتیپ      physiologicمختصات ، ژنیتییگ بیولوژی نه phinotypsو

مورفولوژیک        یا ساختاری خصایص دارندۀ دربر فزیولوژیک        morphologicتنها خصایص دارندۀ دربر برعالوه بلکه ، اند
physiologic ,     یا روانشناخین2 ، مختلف           psychologicسایکولوژیک و متفاوت فردی تا فردی از خصایص این و اند

.است

یا       گفتمایب� اخالق بر نقد بنام            Diskursethikاهمیت آلمایب� برجستۀ فیلسوف دو اخالیق2 تئوری نوع این برجستۀ معرف که
آپل     آتو کارل هابرماس    Karl Otto Apelهای یورگن این         Jürgen Habermasو از و دارد همخوایب� نقد این با اند

شد         اهتمام اینجا در نقد این ذکر بر .جهت
اینکه                    آن و یمکنیم � vترکزت برآن نقد از موردی به فقط یمکنیم نظر رصف گفتمایب� اخالق مطول یــــح Iترش :از

داشته                       ابتناء مستقل بر که تالش یک در را حکیم بتوان که سویه هم و همسان و آزاد گفتمان تدویر است هن مزت+ طوریکه
تالش                        یک اساس بر نورم � vچننت به است دشوار و صعب ، کرد معریق� اخالیق2 نورم کرد، تصویب یا و رسید توافق به باشد
تفاوت                       ، علیم مواقف و شغیل اختالف و تفاوت ، علیم سطوح تفاوت ، بودن زن یا بودن مرد چون یافت، دست عقالیب�

فینوتیپ    در و                Phinotypژنتییگ کارفرما مانند اجتمایع مواقف ، اند � vنزت سایکولوژیک و روایب� خصوصیات کنند گو باز که
بلکه                       یابد نیم تحقق گفتمان در بنیاد خود و مستقل عقالنیت اینکه یعین� دارند اثر برگفتمان همه ، فقر و غنا ، کارگر

است                    یب· مرتبه های تمسک و ، شغیل تمایالت ، قضاوتها پیش ، امیال ، اغراض تالیق2 نقطۀ .گفتمان

آدیم   3 افعال :ـ
یب+                      امکانات انسان کرداری و رفتاری

�
زندیگ هم و انسان تکویین�

�
زندیگ هم که کرد عرض باید مخترص خییل عنوان این تحت

از                        و قراردارد امکانات این در انسان که اند تعایل هللا مقدرات همان امکانات این و بس و میداند تعایل هللا که اند شماری
بریخ�                         در و اند ی جزت+ امکانات از بریخ� در انسان � گرفنت2 قرار امکان چنان هم و است تحول و vتغیزت قابل دیگر امکان به امکایب�
یمشود                       دانسته مسؤل انسان امکایب� vتغیزت یا امکایب� در آزادانه � گرفنت2 قرار در و دارد قرار احتیار و جزت+ � vبنت انسان یعین� اختیاری

این                       و اند تعایل هللا مخلوق همه انسان افعال و انسان امکانات و انسان که است روشن حقیقت این شیماتیک دید دریک و
کردارنیست          و رفتار و انتخاب در انسان آزادی مانع .مخلوقیت

صورت                    4 به اینکه و است محسوس دیین� روشنفکری مدعیان فرسایب· قلم طبیعت پدیدههای ذایب2 حسن و قبح مورد در ـ
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یمشوند             کالم علم عرصۀ وارد اینکه یعین� افزایند یم بحث اطالۀ به .کالیم
برخواننده                        موضوع ثقالت فشار از تا م vگزت بحث به ساینس عرصۀ در آنرا خواه یم دهم vتغیزت را بحث اصل اینکه بدون من

شود   .کاسته
قبح                    ! ببینید  و ،حسن Iرش و vخزت آنچه ، ندارند ذایب2 قبح و حسن طبیعت پدیدههای که است محسوس

�
زندیگ تجربههای در

ی                         � vچزت ، است بد ی � vچزت و است خوب ی � vچزت که است نسبتها درآن و است نسبتها و ایط Iرش ، است بد و خوب ، است
است     Iرش ی � vچزت و است vخزت.

ای                    آن دی حلقۀ یک از ویروس این ، یم vیمگزت نظر در را کرونا ویروس � vهمنت مثال گونه با     DNAبه که است شده ساخته
است        شه محاط شحیم یا لیپید غشاء و             .یک کاربن چون عنارص یعین� نیستند بد خود ذات به تشکیلدهنده عنارص یمدانیم و

… و  داشت                    .. آکسیجن نظر در با که اند رابطهها در � گرفنت2 قرار امکان و است نسبت و ترکیب در فقط ندارند ذایب2 بدی
و                       متضاد امر یمبود بد خودش به اگر چون نیست بد ویروس خود برای ویروس این که معین� این به اند بد رابطههای

در                        که خایض اییط Iرش و نسبت در چنان هم و نیمکرد برتن وجود خلعت و یافت نیم وجود اساس این به و یمبود متناقض
نیست                     ی خزت+ ر رص� از اصاًل نبایب2 و حیوایب� موجودات دیگر با نسبت در است مرص� که یمشود واقع انسان با .رابطه

باشد؟                        داشته ذایب2 قبح و حسن ، ترکیب و نسبتها و ، امکانات داشت نظر در بدون که طبییع پدیدۀ آن است کدام پس
ها             انتایجن که مدهد یاد ما به بیوشیم و بیالوژی هم رسپانس   Antigensباز جواب   responseکه ایمون Immuneیا

         � vپروتئنت از دارند یب« در را بدن ایمین� پیپتایدز   proteinsیا ،peptides (    ها اسید به   ( Amino Acidsامینو نسبت که
امکانات                      بعیص� در و ایط Iرش بعیص� در ، است منیف� شخص بدن چارچ مقابل در و مثبتاند بریق2 چارچ دارای شخص هر بدن

از                        بریخ� زمانیکه در بخصوص نیستند بد دیگر یعین� یمرود � vبنت از شان ار ارص� اییط Iرش در و اند بد و مرص� نسبتهای در و
ها    انتایجن ویروس   Antigensاین ون    Virusبشکل vفزت انزت2 خود ،Interferon       و خودشان مرگ به که یمکنند تولید

یم                    خودشان هالکت باعث چون مرص� خود بهبه و خوباند انسان به ون vفزت انزت2 تولید صورت در یعین� یمانجامد شان نابودی
.شود

تشکیل                        کاربن ، وجن نایزت2 ، آکسیجن ، هایدروجن از اصل در که ها انتایجن این که یمگردد اثبات کجا مورد این در هم باز
اند                       خاص اییط Iرش و امکانات نسبتها در که یمکنیم تکرار هم باز ، ؟ یمگردند محسوب ذایب2 Iرش و دارند ذایب2 قبح شدهاند

یمشوند      بد و خوب قرار                 . که انسان تنفس نسبت و رابطه در آن مرکبات بریخ� اگر که یم vبگزت نظر در را وجن نایزت2 � vهمنت
یمشود                        زراعت نموی و رشد و باروری سبب ند vگزت قرار زراعت رابطۀ و نسبت در اما ، یمگردند مرگ سبب و اند سیم ند vگزت

در                       آن استعمال از انسان که است ی vخزت و یمگردد حیات ادامۀ سبب و یمآید بدست آن از حیوانات و انسانها خوراک که
آورد    یم بدست هایدروجن     . زراعت � vهمنت هم یا در              H2و و است کشنده و ویرانگر بمب امکایب� در که یم vبگزت نظر در را

است                 آب بنام حیایب2 مادۀ تحقق سبب آکسیجن با مشخص نسبت در و یکجایب· در یعین� .امکایب�
شماره                      یادداشت ، یمکند کفاف اندازه این به و آوردیم پایان به را طبییع پدیدههای قبح و حسن موضویع بحث را 5اینجا

شماره           یادداشتهای و است بحث دهندۀ شکل محوری موضوع باهمدیگر       9و  8و  7و  6که رابطه در پایایب� بخش در را
و                        vتأخزت این ایجاب بحث شکل و اند موضوع یک دهندۀ شکل و اند مرتبط هم با چون میدهیم قرار مداقه و بحث مورد

آیم           نائل فهم در انسجایم به تا دارد اقتضاء را .تقدیم
نام                         10 به جهان آفرینش کار در � vقواننت از ذکر و ماتریدی ، یل � معزت2 ـ حنیف� دیدگاه بنام شده وضع اصطالح از تذکر ذیل در ـ

مشابهت                      در که است ثنویین2 این و شدهاند تقسیم ذایب2 بد و خوب به جهان پدیدههای که یمشود دیده الیه ثابت سنتهای
هم                       Iرش خالق که کنند توجیه که بود خواهد دشوار خییل روشنفکری مدعیان این بر این و دارد قرار زرتشین2 � vآئنت ثنویت با

است          خویب+ و vخزت خالق که است باری ذات .همان
                    ، اند الذمه بری ها تقسیمبندی اینگونه از تعلیمات و احناف فقیه های کتاب اینکه از اند خزت+ یب+ روشنفکری مدعیان این

گردید                      عرض باال مباحث در که طور همان زیرا یمکنند رد را تقسیمبندی این که دارند وجود فقیه احکام از زیادی مثالهای
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صورت                      به پدیدهها ظهور میادین که اند نسبتها و امکانات این و است vمتغیزت امکانات و نسبتهای از حرف که است این
فقیه              مثال یک زمینه این در مثال بطور ، اند بد و :خوب

فارمیس      یا دواسازی تولید اجزایش              Pharmacyدر تمام با خوک که میدانیم و یمآید بدست هم خوک از � vاسولنت فرآوردۀ
دیابت                     یا قند مرض که کیس برای اما و است نجس و بد دارد قرار که نسبتهای و امکانات �  Diabetesدر vانسولنت دارد

مخمصه                        حالت در که دارد ابتناء قرآنکریم حکم آن بر فتوی این و نیست بد و دارد استعمال جواز ، خوک از آمده حاصل
در                       دیگر مثالهای و یمکند vتغیزت خویب+ به پدیداری بدی نسبتها این در و اینجا در این و دارد جواز خوک گوشت خوردن

. دارند    وجود زمینه هر
شان                   

�
زندیگ از مقاطع در که همانطور است ایشان بر رفته های خشونت تجسم و نمایش آئینۀ گایه دیین� روشنفکری مدعیان

برای                     ، روانشناسانه نگاه یک ،از گرفتهاند قرار تحمیل فشار زیر که شدهاند های خشونت شکار اجتمایع یا فامییل روابط در
این                       و است متضاد دیین� تفکر � منت2 در تحمیل حالیکه در ، کنند تحمیل دیین� تفکر بر را حرفهای که یمخواهند اینجا ان جزت+

. سازد           یم آشکار را خود آسایب� و
�

سادیگ بسیار به تضاد
و                   یمکنند تحمیل شانرا خود مختص نظر دیدگاه یک تحت بناحق دارند انگاری مطلق همیشه دیین� روشنفکری مدعیان این

. خوباند                   خریم و خرسندی ، Iخویس که یمفرمایند طوریکه یمزنند چسپ شان خود دید بر را اکابر بریخ� لیبل
بد                      یا است خوب Iخویس که یمشود مشخص است؟ خوب Iخویس امکان و نسبت چه در چون سؤاالت جوابات در هم باز
یا                        است خوب Iخویس و فرحت این آیا ، است زا فرحت برایش مال این از استفاده و است دزدیده مایل شخیص مثاًل است

؟  مذموم
سورۀ                       دهم مبارکۀ آیۀ اساس بر و اند برخوردار انسان آگایه در ثبات از اخالیق2 های جزت+ و اخالیق2 مفاهیم که است مسلم

ۡجَدۡيِن      ) Ñٱلن ُه ـٰ َوَهَدۡيَن یمفرماید که البلد . «   10یعین�(  ») ١٠مبارکۀ    ) مبارکۀ (      )  آیۀ و کردیم هنمایب· را Iورش vخزت دوراه به را او و
ٰٮَها      :    ) Ñَسو َوَما َوَنۡفٍس۬ یمفرماید که الشمس مبارکۀ سورۀ َوَتۡقَوٰٮَها   ) (٧هشتم ُجوَرَها

ُ
ف َهَمَها

ۡ
ل
َ
أ
َ
جان (    7یعین�(  ») ٨ف به سوگند و

 ( .   ) (    ) گردانید) نیکو آفریدو را آن وآنکه .8انسان   ) کرد (      )  الهام او به را �گاریــهایش vپرهزت و بدیها سپس
اخالیق2                      مفاهیم ثبات این یعین� یمدهد بدست محکم ثبوت انسان آگایه در اخالیق2 های جزت+ و اخالیق2 ثبات از مبارکه آیات این

سبجکتیف         و اند ذهن در که صوریب2 ویخ              subjectiveبه طریق از یا مفاهیم این مصادیق دادن نشان عمیل
�

زندیگ در و اند
باز                       یمرسیم مصادیق به وقین2 باز و یمسازند ممکن را مفاهیم آن مصادیق شناخت Iبرش علیم کاوش و تالش یا و است ممکن
و                          خویب+ کردیم ذکر و اند بد یا و خوباند یا نسبتها و امکانات همان در که اند نسبتها و امکانات از حدیث و حرف هم

بعدی                          مرتبۀ در و یمکند � vتعینت الیه ان پیامزت+ و ویخ ، حاالت ترین حیایب2 و ترین وری رص� در را بودن Iرش و بودن vخزت ، بدی
. دارند                    سهم Iرش و vخزت مصادیق � vتعینت در ی Iبرش علیم های کاوش و فقیهانه های اسنباط در فقیه دیین� دانش

یا              اخالیق2 گرایب· نسبیت و نظر این � vبنت که داد تذکر باید کل         relativismاینجا در اخالیق2 گرایب· نسبیت ۔ د vنگزت صورت خلط
مقدس                      دین اخالیق2 نظریۀ در حالیکه در نیست قائل اخالیق2 ثبات به و یمداند vمتغیزت و متحول را اخالیق2 مصادیق و مفاهیم

آن                         با را انسان تعامل عمل در و اند تصویب و حکم قابل اخالیق2 های جزت+ و مفاهیم ثبات با رابطه در vمتغیزت مصادیق اسالم
                 . قائل   اخالیق2 مفاهیم بودن فرازمایب� به و میدانند تارییخ� همه را اخالیق2 مصادیق و مفاهیم گرایان نسبیت سازد یم ممکن

شکل                        ها بعد که شدهاند واقع مفید تکامل روند در انسانها کردار و اعمال از پارۀ که باورند این به گرایان نسبیت ، نیستند
           . مقدس            دین دیین� نظریۀ و اسالم مقدس دین در حالیکه در است شده vتعبزت آنها از اخالق به و گرفتهاند بخود را عادت

(             � vپیشنت علم یعین� است تاریخیت از فراتر که است آگایه اخالیق2 مفاهیم رویخ(       a prioriاسالم وجود با رابطه در و است
 . است       مطرح انسان اخالیق2 وجود که انسان

در                        � vجننت سقط آن برجستۀ مثال که میدارد دریافت صدور و جواز امر ایط Iرش بحیص� در است بد و مذموم قتل شک بدون
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.      . رابطه                 درین زیادی مثالهای و میدارد تجویز را سقط عمل ، مادر نجات برای معالج داکزت2 و است مریض مادر که صوریب2
و                           است اخالیق2 عمل یک ظلم یک از دارنده باز عمل شکل در یا و توریه شکل در نیست شیگ هیچ این در ، است بد دروغ

. انسان              
�

زندیگ اامکانات و نسبتها در است مصادیق از حدیث و حرف هم باز اینجا
. اند            بحث قابل ترحم و دزدی مورد در مسائیل قیاس � vهمنت به

در                      تنها و نیست شان � vبنت اختالیق� و دارند همسان نظر اسالیم فرق و مذاهب یت اکزت� اخالیق2 مفاهیم ثبات در اینکه خالصه
ویخ                  )       هم و جیل ویخ هم ویخ رصیــــح حکم که آنجا انهم و دارند رأی اختالف و نظر تفاوت مصادق بر مفاهیم آن انطباق

.   (خیف�   د    باش نداشته وجود
به                      باور ی پیامزت+ ظهور عدم در که فرموده علیه هللا رحمه حنیفه ابو امام که افغایب� نوع دیین� روشنفکری مدعیان حرف این

فطری                        اعتقاد یک شأنه عیل جل هللا به اعتقاد که جهت این از این و است � vبرانگزت تعجب خییل ، است عقیل واجب خدا
. بود                       ک Iرش با آغشته اعتقادشان منتیه داشتند باور تعایل هللا به مکه � vکنت Iمرش ، است بدییه امر یک تاریــــخ طول در و است

های                     دیری قبایل
�

زندیگ موارد این از ییگ داشتند دیین� اعتقاد به میدهد نشان Iبرش ابتدایب· جوامع بر شناسان جامعه مطالعات
  (                       ، نوراندر اسمای به و است مانند و مثل یب+ و مخلوق vغزت و جاوید و ، ازیل موجود یک به که است جنویب+ الیای اسزت2

. است       (    شده یاد نوریل ، مونگانگما ، بونجیل ، بیامبان
جنویب+          )  (          افریقای باوندای قبایل در و است شده یاد سینگابنگا بنام هند شوتاناگپور های هور vبزت قبایل در ازیل موجود این

. است )  (    گریده یاد رالوهیمیا بنام
این                      که است فطری باور یک تعایل هللا به باور که شود عرض باید آن افغانستایب� نوع دیین� روشنفکری مدیع دوستان خدمت

را                        ک Iرش تا دارد بدوش عمده وظیفۀ رسالت و دین و است داده نشان را خود ک Iبارش آمیخته لو و گوناگون اشکال با باور
تمام                        )  اسالم دین از جز به و کند صادر را اخالق بر منطبق � vقواننت و سازد واضح را توحید و اخالق رابطۀ و کند ریشهکن
ابو          (              امام نه ، پذیرفت نیم تحقق امر این الیه � vراستنت ان پیامزت+ و است اسالم همان آن که بودند دین یک معرف ان پیامزت+

توانستند،                       یم آورده سامان به را کاری � vچننت الرحمه علیهما دیگر امامان هم نه و عقلش ی vگزت بکار با علیه هللا رحمه حنیفه
که                         شان عقل با دیین� روشنفکری مدعیان هم نه و دادیم ح Iرش باال سطور در را داستانش ، باشد عقل بر تکیه اصل اگر زیرا

مفاهیم                     درک به ، یمسازد متکزت� را فهم و است ی Iبرش محدود وخصوصیات قضاوتها پیش ، عالیق ، هیجانات از معجویب�
 . آیند    نائل محدود vغزت

به                      رخیببر که صفحه آن و صفحه این از دیین� روشنفکری مدعیان های ذهنیت و افکار از برگرفته و شده یاداشت نکات
شده                        یاداشت ازنکات ، دیگر نکات بریخ� بر بحث و شد ریخته طرح کفاف حد در بحث ، شدند تنظیم فهرسین2 شکل

دیین�       .              روشنفکری مدعیان افکار و ذهنیت بر کیلتر و منسجمتر جمعبندی یک در شد مؤکول دوم بخش به فهرست مطابق
این                       که است هویدا و نمایان عرصه سه دیین� روشنفکری مدعیان افکار و ذهنیت از شده فهرست نکات با مطابق ، ما جامعۀ

: از    عبارتند ها عرصه
1 . دارد.          فلسفه با ارگانیک رابطۀ نویع که کالیم عرصۀ

2. روایب·.     و حدیین� عرصۀ
کوانتم.       )     (3 فزیک چاشین� با ساینس با رابطه در عرفایب� عرصۀ

عرصۀ                      بر بحث ، شد پرداخته اول بخش در مقتیص� و کفاف حد به دیین� روشنفکری مدعیان دیدگاه فلسیف� و کالیم عرصۀ
شد                       ریخته طرح دوم بخش در عرصه دو این درآوردن انظمامیت به و کوانتم فزیک چاشین� با عرفایب� عرصۀ و روایب# و حدیین�

شد    . داده وعده و
سخن                       در را ها واژه و دارند زیاد مهارت لغتها و واژهها کردن ردیف و � ساخنت2 قطار در ما جامعۀ دیین� روشنفکری مدعیان

که                         یمبرند گمان یا یمکنند فکر دایب� کم و سوادی کم از بریخ� که یمبرند بکار چنان شان نوشتاری اسناد در ، شان های � گفنت2
ها                       تارییگ بر و داد آنها دست در دست یمتوان و اند معرفت برزن و کوی نورایب� های مشعل دیین� روشنفکری مدعیان این

شد  . ه vچزت
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روشنفکری                        مدعیان این Iاندییس متضاد و اینها افکار کیخ+ و عوج بر که یمتواند هم سواد کم و خوان کم هر تأمل کیم با
. دریابند               واژهها و باکلمات بازی در شانرا بازیهای شارلتان و برند یب« ما جامعۀ دیین�

شد                         این آهنگ و قصد � vنزت عنوان این دوم بخش در ، رسید انظمامیت به کارا نقد یک عنوان این اول بخش در که همانگونه
و                        ها تارییگ پاسبانان و کیانند بدستان چراغ و مشعلداران جهان تاریکستان در که دهیم نشان گذار اثر و علیم نقد یک با تا

کیانند   . نشینان تاریک
تا                           شد برین تصمیبم تأمل و فکر اندیگ با ، گذشت باید گذرا خییل روایب· و حدیین� بخش از که بود برین آهنگ و عزم اول در

در                     شبهه ایجاد در متفاوت و مختلف های زمانه در دیین� روشنفکری مدعیان زیرا شود vچشمگزت و برجسته بخش درین نقد
علم                       وسلم علیه هللا صیل هللا رسول مبارک احادیث از انکار حین2 و وسلم علیه هللا صیل هللا رسول مطهر و مبارک احادیث

. است            شان ک مشزت2 شعار انکار و اندازی شبهه صفت و اند برافراشته
و                    واژهها براین روایب· و حدیین� عرصۀ در اسالفشان و همفکران دیگر چون � vنزت ما جامعۀ در دیین� روشنفکری مدعیان

از      : عبارتند که میدهند مانور اصطالحات

. احاد     احادیث ـ الف
الدالله    . ظین� ـ ب

الثبوت    ظین� ـ ج
. محدث         و فقیه � vبنت پذیرش در اختالف ـ د

. واحد          خزت+ یا احاد احادیث بودن موضویع احتمال ـ ر

           . سطیخ            و گذرا آن آز که نیست مناسب و بسنده روایب· و حدیین� عرصۀ یعین� بحث عرصۀ این اهمیت داشت نظر در با
از                      عرصه این تنظیم برای و شود تنظیم حدیث مصطلحات و حدیث علم مطابق بحث عرصۀ این که آمد الزم پس گذشت

خوانندگان                     خدمت و شد آورده � منت2 درین ترجمه گونۀ به که گرفت صورت استفاده اردو زبان به حدیث علم معتزت+ دومنبع
. گردد    یم تقدیم عزیز

الزم                         دارد مقال این روایب· و حدیین� عرصۀ نقد دیه شکل در آنها از ترجمه و منبع دو این مطالب که را بلندی بسیار اهمیت
مأخذ                    )    ( . و منابع خورد عنوان یک تحت مقال اختتام در اینکه نه ، شود برده نام آنها از � منت2 در که شد دانسته

ی(     )      (1) ماسزت2 درجۀ برای تدرییس کتاب حدیث مصطلحات و قواعد

 : � v1مؤلفنت       ، چشین2 اصغر عیل داکزت2 ،      2ـ حسن سهیل داکزت2 ،      3ـ شاکر یف Iرش محمد ،      4ـ هاشیم الدین � vمعنت تاج    5ـ داکزت2 ـ
بازنگری  .  :  االزهری ،       1الدین چشین2 اصغر عیل داکزت2 هاشیم      2ـ طفیل محمد داکزت2 پروفیسور ـ .

file:///C:/Users/TOSHIBA1/Downloads/Qawaid-w-Mustalihat-Hadith%20)%20Unit
%201%20to%2018%20(.pdf

میگزین  )2( -http://magazine.mohaddis.com/shumara/89-aug2001/1458-hadees-k محدث
zanni-hone-ka-mafhoom

به    معنون حدیث   ) مضمویب� ظین� (مفهوم

حدیث        مصطلحات و قواعد کتاب از :ترجمۀ
واژه    یا دولغت :تعریف
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حدیث  1 ـ
خزت+  2 ـ

یم                         فرق همدیگر از شان معین� ، تاریــــخ و سنت یعین� متفاوت زمینۀ دو در اما اند همدیگر ادف مزت2 لغت علم در خزت+ و حدیث

.کند
خزت+                        روایت صورت این vغزت در و و شدهاند مسیم حدیث به وسلم علیه هللا صیل هللا رسول قول و فعل از های روایت
علیه                      هللا صیل هللا رسول سنت با رشوکارش که شخیص و اخباری را مؤرخ که است تفریق این براساس و یمشود خوانده

است       شده داده نام محدث است .وسلم
خزت+  :اقسام

است                       دونوع بر مشتمل یا است دوگونه است رسیده وسلم علیه هللا صیل هللا رسول امت دستان در حال تا که اخباری .اقسام
متواتر     خزت+ ـ .الف

واحد    خزت+ ـ ب
متواتر   لغوی : :معین�

است                  ها وقفه با همراه تکرر تواتر مفهوم و معین� و است تواتر فاعل اسم از مشتیف2 متواتر
هردو                        در که داریم را مواصله و مدارکه یعین� دیگر واژۀ دو آن مقابل در که یمشود گفته � vنزت متابعه متواتره به ، برخالف

است          معلوم و مفهوم وقفه یب+ اتصال یا وقفه بدون .استمرار
متویق�         الجوهری به ارجاع در ارتباط این العربیه         ) هجری  393در صحاح و اللغته تاج ، حماد بن ،  : اسماعیل دوم جلد

وت   843صفحه  vبزت است               ( چاپ � vچننت الجوهری نزد که یمرسیم گردیدند ذکر باال در که معایب� تفاوت توثیق از » به مراد
نیست                         تواتر خزت+ استمرار آن vغزت در ، باشد آنها � vبنت در وقفه که است تواتر زمایب� � vچزت دو � vبنت در ، است متابعت متواتره

است     مواصله و مدارکه .بلکه

متواتر     خزت+ اصطالیخ :معین�
متویق�         الصالح ابن حافظ نزد متواتر اصطالح است  ) هجری  642) تعریف � vو       » چننت درسین2 بر است ی خزت+ متواتر ار مراد

و                        صحت به علم روایت انتهای تا روایت ابتداء از استمرار در آ اسناد در البد و آید حاصل علم که است وری رص� صحت
است    وری رص� آن «.درسین2

متویق�   میدارد      ( هجری  1338) الجزائری بیان � vچننت را متواتر که         : » تعریف نباشد شک امکان آن در که است ی خزت+ متواتره
تا                        دورۀ از وری رص� علم این و مشهور های شهر و بالد و السالم علیهم انبیاء وجود مانند است وری رص� علم آنها مورد در

است              متواتر ها دوره همه در نبوت دورۀ و زمان تا و بعدی .دورۀ
از            عبارتند که است ویط Iرش عده یک به وط Iمرش متواتر :: خزت+

باشد   : الف  کثیر بلاتعین .اسنادش
شدن                      جمع اتفاق یا و عادت بطور که باشد زیاد اندازۀ به کنندگان روایت و راویان یا روات تعداد ـ ب

باشد          محال بافی دروغ یا و دروغ بر .آنها
سند          انتهاء تا سند ابتداء از کثرت یکسانیت ـ .ج

باشد                     رأینا و سمعنا روایت در راوی الفاظ یعنی ذهنی یا عقلی نه باشد سمعی و بصری خبر تعلق ـ .د
باشد          یقینی علم مفید خبر که است ضروری ـ مطابقت          .ر واقیعت با که گویند را اعتقادی الیقینی علم و ،

باشد           کامل یقین و اعتماد برآن که علمی ، باشد .داشته
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واحد  :خبر
خبر                  حد به راویان تعداد که میشود گفته مبارک احادیث آن به حدیث علمای مصطلحات در واحد خبر

نرسد   .متواتره

باشد                   داده خبر یا و باشد کرده بیان آنرا واحدی شخص که است خبری واحد خبر لغوی مفهوم .در

به           معنون خود کتاب در الجزائری صالح بن طاهر الاثر     ) علامه اصول الی النظر را  ( توجیه واحد خبر
میدارد   بیان :چنین

تعداد                   »  پایۀ به روات تعداد لحاظ از که است خبری ، میشود گفته واحد خبر عام بطور که آحاد خبر
نمیرسد    متواتر «روات

میدارکه       بیان عسقلانی الحجر بن می          » حافظ گفته واحد خبر ، نیست متواتر شرایط حائز که خبری
شوند               .«شود می داخل نیز دیگر خبر قسم سه این خبرواحد دایرۀ در تعریف براین بنأ ،:

مشهور    خبر ـ الف
عزیز    خبر ـ ب
غریب    خبر ـ .ج

میدهد           مستقل حیثیت مشهور خبر به جصاص ابوبکر اصولی علمای .از
تقسیم                  نوع سه به را خبر ها اصولی یعنی اصول اهل بعضی که مینویسد صالح بن طاهر علامه

از    عبارتند که میکنند
متواتر   ـ الف

مشهور   ـ ب
احاد   ـ ج

در                ، جصاصمیاندیشد ابوبکر طوریکه اند قائل مستقل حیثیت مشهور خبر به اصولی علمای این
اند      نساخته شامل متواتره خبر .دائرۀ

                   ، باشد کرده روایت آنرا نفره شش یا پنج جماعت که است حدیثی واحد خبر هللا رحمهه غزالی امام نزد
است        متواتر خبر از نازلتر مرتبه در جلد  . ) لیکن  ( .193صفحۀ  1المصفی

و                     تواتر به که کنند روایت طوری صحابی زیاده یا و دو یا یک که است حدیثی واحد خبر احناف نزد
نرسد                      شهرت و تواتر حد به که کنند روایت طوری تابعی یازیاده و دو یا یک ترتیب این به ، نرسد شهرت

نرسد                    تواتر حد به که بشرطی باشد داشته راوی زیاده یا و دو یا یک تابعی تبع یا السرخسی ) و اصول
صفحۀ    اول  (392جلد

میفرماید      عسقلانی حجر ابن یا             ) حافظ و مقبول کننده روایت یا راوی کذب و اساسصدق بر واحد خبر
ها                     کننده روایت یا راویان حالات بر واحد خبر مدار دارو که زیرا ، میگیرد قرار و میشود واقع مردود هم

نیست                  مطرح ها کننده روایت یا راویان بر بحث متواتر خبر مورد در جایکه تا ، دارد تمام  . ابتناء به چون
است       قبول قابل و مقبول .معنی

قسم                    سه به دلیل این به ندارد را متواتر اوصاف و نیست متواتر خبر شرایط حائز اینکه از واحد خبر
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شود   می .تقسیم
مقبول    ـ صداقت                :الف داشت نظر در با ، میشود داده ترجیح راوی یا دهنده خبر صداقت به که خبری

گیرد            می قرار مقبول و است مقبولیت حائز دهنده خبر یا .راوی

مردود   ـ راوی               : ب کذب و دروغگویی یعنی ، باشد نداشته ترجیح راوی یا دهنده خبر صداقت که خبری
باشد  .آشکار

فیه     متوقف ـ نیست               : ج ترجیح قابل آن قبول و رد ، آن کذب و صدق که است .خبری

عمل     در خبرواحد :حیثیت
است             ذکر قابل دیدگاه سه واحد خبر با رابطه در عمل ساحۀ :در

است        ممنوع واحد خبر به عمل ـ .الف
دارد        جواز واحد خبر به عمل ـ .ب
است        واجب واحد خبر به عمل ـ .ج

و                    معاملات در بیضاوی قاضی ، است ضروری واحد خبر به کردن عمل که اند نظر این بر علماء جمهور
میکند          نقل را عمل وجوب بر اتفاق دنیوی شهادت         » امور ، فتوی در که است این علماء جمهور موقف

است          واجب واحد خبر اساس بر عمل دنییه امور .«و
بنام          مشهورش کتاب در علیه هللا رحمه شافعی در      ( الرساله ) امام مفصل بحث مختلف باب دو در

بنام          باب یک در ، دارد واحد خبر الواحد     ) مورد خبر تثبیت فی است      ( الحجه کرده بحث واحد خبر اثبات در
باب       در ترتیب این به است        ( خبرالواحد ) و کرده تفصلی بحث واحد خبر حجیت مورد .در

فرمایدکه     می بغدادی شود             » خطیب ثابت وسلم علیه هللا هللاصلی رسول از اصول این طبق که خبری
میگردد                واجب آن با نکردن مخالفت و آن بر کردن عمل و آن کردن ،    « ) قبول الرویه علم فی الکفایه

 (.20صفحۀ 
که       میفرماید اندلسی حزم ابن از             : » امام و باشد عادل آن کنندۀ روایت یا و روای که واحدی خبر آن

و                     آن کردن قبول ، برسد وسلم علیه هللا هللاصلی رسول به آن سند اینکه تا کند روایت عادل راویان
ماست           موقف همین ، است واجب آن بر کردن «عمل

: حزم    ابن امام دلایل
میشود                ال معلوم قرآنکریم بیان از ، است آمده درقرآنکریم السلام علیهم انبیاء مشخص تعداد ذکر ـ ف

شخص                      یک خبر به عمل اگر ، داشتند اهتمام توحید به دعوت امر به شان قوم بین در تنهائی به آنها که
شد              عذاب مستحق انکار و رد صورت در است ممکن چگونه ، نباشد .واجب

مبارکۀ               های آیۀ که است واحد خبر بر حجیت قرآنکریم در موارد دلیل     73و  59این الاعراف مبارکۀ سورۀ
اند    آن :بر

ُه             ـ  1 ُ ۡ vَغزت ٍه ـٰ
َ
ِِإل ۡن مِّ م

ُ
ك
َ
ل َما َ ٱهَّللَّ

ْ
ٱۡعُبُدوا َقۡوِم ـٰ َي َقاَل

َ
ف ۡوِمِهۦ

َ
ق ٰ
َ

ِِإیل ُنوًحا َنا
ۡ
ۡرَسل

َ
َقۡدأ

َ
َعِظيٍم۬        ل َيۡوٍم اَب

َ
َعذ ۡم

ُ
ۡيك
َ
َعل َخاُف

َ
أ ٓ ِِإیب�ِّ (٥٩)ۥۤ

فردستاديم        ( 59: ) ) ترجمه  قومش سوی به را نوح ما گفت , همانا من  : »پس قوم ستيد  ! ای بزت« را معبودی   , خدا او جز که
(� vنيست  ( راستنت شما نکرديد   , )برای عبادت اورا ترسم          ( واگر یم بزرگ روزی عذاب از شما بر من گمان «.یب+
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ُڪۡم                      ـ  2
َ
ل ِ

ٱهَّللَّ
ُ
ة
َ
َناق ِذِهۦ ـٰ َه

ۖ
ۡم
ُ
ك بِّ Ñر ن مِّ

ٌ۬
َنة َبيِّ ۡدَجٓاَءۡتُڪم

َ
ق
ۖ
ۥ ُه ُ ۡ vَغزت ٍه ـٰ

َ
ِِإل ۡن مِّ ُڪم

َ
ل َما َ ٱهَّللَّ

ْ
ٱۡعُبُدوا َقۡوِم ـٰ َي اَل

َ
ق
ۗ
ا ِلًح۬ ـٰ َص َخاُهۡم

َ
أ ُموَد

َ
ث ٰ
َ

َوِِإیل
            ۬
ِليٌم

َ
أ اٌب

َ
َعذ ۡم

ُ
ك
َ
ُخذ

ۡ
َيأ
َ
ف ِبُسٓوٍء۬ وَها َتَمسُّ

َ
َواَّل

ۖ
ِ ٱهَّللَّ ۡرِض

َ
أ ٓ ِ

یق� ُڪۡل
ۡ
َتأ ُروَها

َ
ذ
َ
ف
ۖ

ً۬
(٧٣)َءاَية

به   ( 73)  قوم )و را   , ثمود( سوی صالح من  : »گفت( فرستاديم)برادرشان قوم بپرستيد  ! ای را جز , خدا که
معبودی   نيست  ( راستين)او شما از    . برای روشنی دليل است    ( سوی)همانا آمده شما برای ,پروردگارتان

بچرد)واگذاريد که در زمين خدا ( به حال خود)پس او را , برای شما معجزه ای است, ماده شتر خدااين 
 .که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت, نرسانيد( وآسيبی)وآن را آزار , بخورد( وعلف

َوِإِۡسَحـَٰق                3 َوِإِۡسَمـِٰعيَل ِإِبۡرَٲِهيَم ِإَِلٰىٓ َوَأَۡوَحيَۡنٓا بَۡعِدهۦِۚ ِمۢن ـَۧن ِبيِّ َوٱلنَّ ِإَِلٰىُنوٍح۬ َأَۡوَحيَۡنٓا كََمٓا ِإَِليَۡك َأَۡوَحيَۡنٓا ٓا ِإِنَّ ـ
َداُو         َوَءاَتيَۡنا َوُسَليَۡمـٰنَۚ َوَهـُٰروَن ُيوُنَس َو َوَأَيُّوَب َوِعيَسٰى َوٱلَۡأَۡسبَاِط يَۡعُقوَب َزُبوًر۬ا   َو (١٦٣)ۥَد

وحی                 ( 163: ) ) ترجمه  او از بعد پیامبران و نوح به که گونه همان فرستادیم وحی تو به ما همانا
و   اسباط          ( نیز)فرستادیم و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم گانه  )= به دوازده و  ( نوادگان عیسی و

به           و فرستادیم وحی سلیمان و هارون و یونس و ایوب
دادیم   زبور . داود

ظن   : حقیقت درمورد

: مگزین    محدث از ترجمه

: میگزین    محدث از ترجمه

و                   جویند می تمسک مجید هللا کلام از آیاتی بر احادیث در شبهات گان کننده ایجاد و احادیث منکرین
       : معنی            به آن از قبل اما ، کنیم مراجعه قرآنکریم به ظن حقیقت اصل دربارۀ که است ضرور بنابرین

: شوود     توجه باید آن لغوی
ظن   :: حقیقت اصل

و                      قوی درجات علامات و قرائن ضعف و قوت است ظن از عبارت ، علامات و قرائن از چیزی به بردن پی
میدهند        شکل را یقین عدم و یقین ضعیف

ظن    : اقسام و مراتب
از                       درجه نهایت و باشد شهبه و شک از بالاتر شئی یک وجود عدم و وجود بر قرائن و علائیم اگر ـ الف

است              . مترادف یقین با که است ظن همان این ، باشند داشته را قوت

. اند            ذکر قابل البقره مبارکۀ سورۀ از مبارکه آیۀ دو راستا درین
رَٲِجُعوَن          )1 ِإَِليِۡه ُهۡم َوَأَنَّ َربِِّہۡم َلـُٰقواْ مُّ َأَنَُّہم يَُظنُّوَن ٱلَِّذيَن (٤٦ـ

می (                  46ترجمه : )  باز او سوی به و اند خویش پروردگار ی کننده دیدار دانند می یقینا که کسانی آن
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گردند.
يَۡطَعۡمُه                  2 لَّۡم َوَمن َفَليَۡسِمّنِى ِمۡنُه شَرَِب َفَمن ِبَنَهٍر۬ ُمبَۡتِليُڪم َه ٱللَّ ِإِنَّ َقاَل ِبٱۡلُجُنوِد َطاُلوُت َفَصَل َفَلمَّا ـ

َجاَوزَُه              َفَلمَّا ۡنُهمۚۡ ّمِ َقِليلاً۬ ِإِلَّا ِمۡنُه َفشَِرُبواْ ِبيَِدهۦِۚ ُغرَۡفَةۢ ٱۡغَترََف َمِن ِإِلَّا ِمّنِٓى ُه َمَعُه     َفِإِنَّ َءاَمُنواْ َوٱلَِّذيَن ُهَو لَا   ۥ َقاُلواْ ۥ
َڪثِيرََةۢ                  ِفَئًة۬ َغَلبَۡت َقِليَلٍة ِفَئٍة۬ ن ّمِ َڪم ٱللَِّه َلـُٰقواْ مُّ َأَنَُّهم يَُظنُّوَن ٱلَِّذيَن َقاَل َوُجُنوِدهۦِۚ ِبَجاُلوَت ٱۡليَۡوَم َلَنا َطاَقَة

يَن     ) ٱلصَّـِٰبِر َمَع ُه َوٱللَّ ٱللَّهِۗ (٢٤٩ِبِإِۡذِن

:     249ترجمه بوسیله (            را شما خداوند همانا گفت آنها به شد، رهسپار لشکریان با طالوت که هنگامی پس
      .   ) (       .    ) آن  ) از کس هر و نیست من یاران از بنوشد آن از کس هر پس کند می آزمایش آب جوی یک

    .  )  (          ) ی    ) عده جز پس برگیرد آب از کفی خویش دست با که کسی مگر است، من یاران از او قطعاً نخورد،
) (               .  ) نهر    ) آن از بودند، آورده ایمان او با که کسانی و او که هنگامی و نوشیدند آب آن از ؛همگی کمی

   ) (   « :  ) و. )         جالوت با مقابله توانایی ما امروز گفتند ای عده و شدند ناراحت خود افراد کمی از گذشتند
     « :         ) ( .» به   که کوچکی گروه بسا چه گفتند داشتند، یقین خدا دیدار به که آنانی اما نداریم را سپاهیانش

.» است            بردباران با خدا و شدند پیروز بسیار گروهی بر خدا فرمان
این                     در ظن اگر زیرا ، است یقین با مترادف ظن لغت و واژه مبارکه آیات درین که است هویدا کاملاً
مدار                   و دار چون است ایمان با تضاد در صورت دزین باشد وشک شبهه معنی یه و مترادف دومورد

. دارد     ابتناء یقین بر ایمان

مدلول                      بر دال قرائن و علامات اینکه یعنی است غالب گمان معنی به دوم جایگاه یا و معنا در ظن ـ ب
تقریبًا         حدود در بلکه نیست منطبق فیصد اعتبار           60صد و اعتماد ، دارد انطباق وبیش کم یا و فیصد

. است               نیز واجب حالات بعضی در بلکه است پسندیده که نتنها ظن از گونه براین

مبارکۀ        آیه بر ظن اینگونه وجود مبارکۀ       12به آیۀ و النور مبارکۀ میتوان    230سورۀ البقره مبارکۀ سورۀ
. کرد  استدلال

ِبيٌن۬             )ـ  1 مُّ ِإِۡفٌك۬ َهـَٰذآ َوَقاُلواْ َخيًۡر۬ا ِبأَنُفِسِہۡم َوٱۡلُمۡؤِمَنـُٰت ٱۡلُمۡؤِمُنوَن َظنَّ َسِمۡعُتُموُه ِإِۡذ ۡولَٓا ( ١٢لَّ

(            12 رجمه:ت نبردند، (     ) خیر گمان خود به نسبت مؤمن زنان و مردان شنیدید، را تهمت این که هنگامی چرا
.   )  (   : است  آشکار و بزرگ تهمتی این نگفتند و

َلُه      2 َتِحلُّ َفلَا َقَها َطلَّ َفِإِن َغيۡرَُه       ـ زَۡوًجا َتنِكَح ٰى َحتَّ بَۡعُد ِمۢن ٓا          ۥ َظنَّ ِإِن يََترَاَجَعٓا َأَن َعَليِۡہَمٓا ُجَناَح َفلَا َقَها َطلَّ َفِإِن ۥۗ
يَۡعَلُموَن          ) ِلَقۡوٍم۬ ُنَہا ُيبَيِّ ِه ٱللَّ ُحُدوُد َوتِۡلَك ٱللَّهِۗ ُحُدوَد ُيِقيَما ٢٣٠َأَن

(      230 ترجمه: (        )    ( اینکه (   تا نیست حلال او برای زن آن از پس داد، طلاق را او سوم بار برای شوهر اگر پس
    )  (   ) داد،      )      طلاق را او بعدی شوهر اگر پس نماید جنسی آمیزش او با و کند ازدواج او از غیر شوهری

             ) می     )   پا بر را خدا حدود که پندارند دو اگرآن بازگردند، یکدیگر به مجدد ازدواج با که نیست دو برآن گناهی
. نماید               می بیان دانند می که مردمی برای را آنها که خداست حدود اینها دارند،
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 . ترجیح                   و باشد موجود یکسان قرائن و دلایل چیزی وجود عدم و وجود بر یعنی شک معنی به ظن ـ ج
مبارکۀ             آیه در ظن نوع این فهم نباشد ممکن دیگری بر آشکار      157یکی و واضح النسا مبارکۀ سورۀ

است.
ٱلَِّذيَن                   1 َوِإِنَّ َلُهمۚۡ ُشبَِّه َوَلـِٰكن َصَلُبوُه َوَما َقَتُلوُه َوَما ِه ٱللَّ رَُسوَل يََم َمۡر ٱبَۡن ِعيَسى ٱۡلَمِسيَح َقَتۡلَنا ا ِإِنَّ َوَقۡوِلِهۡم ـ

يَِقيَنۢا                ) َقَتُلوُه َوَما نِّۚ ٱلظَّ ٱّتِبَاَع ِإِلَّا ِعۡلٍم ِمۡن ِبهِۦ َلُهم َما ۡنهُۚ ّمِ ۬ َشّكٍ َلِفى ِفيِه (١٥٧ٱۡخَتَلُفواْ
«. 157 ترجمه:          «      ) در (  ) کشتیم را خدا پیامبر مریم پسر عیسی مسیح، ما که شان گفته این بخاطر نیز و

ی                       )  باره در که آنان آینه هر و شد، مشتبه آنها بر امر لکن آوریختند، دار به نه و کشتند را او نه که حالی
و(                       کنند می پیروی گمان از تنها و ندارند آن به علم و هستند، شک در آن از قطعاً کردند، اختلاف او قتل

. اند      نکشته را او یقین به
و                         دارد قرار نصصریح با تخالف و تضاد در و ندارد ابتناء دلیل بر که است خیال و وهم معنی به ظن ـ د

داده                     حکم و دستور آن از اجتناب و دوری از وسلم علیه هللا هللاصلی رسول مطهر و مبارک احادیث در
. است  شده

مبارکۀ                  آیۀ در را ظن معنی این در است تهمت و افتراء معنی به ظن ـ می     24ر در التکویر مبارکۀ سورۀ
یابیم.

ِبَضنِيٍن۬       )1 ٱۡلَغيِۡب َعَلى ُهَو َوَما (٢٤ـ
.24ترجمه : )    )    (  ) نیست (    )   بخیل شده وحی او به غیب طریق از آنچه بر او و

ظن    مذمت در :قرآنکریم
الحجرات ـ 1 

ُڪَل                    
ۡ
َيأ ن

َ
َحُدُڪۡمأ

َ
أ ُيِحبُّ

َ
أ
ۚ
َبۡعًضا م

ُ
ۡعُضك Ñب َيۡغَتب

َ
َواَّل

ْ
ُسوا Ñَتَجس

َ
َواَّل

ۖ

۬
ٌم
ۡ
ِِإث نِّ ٱلظَّ َبۡعَض Ñِِإن نِّ ٱلظَّ َن مِّ ا ً۬ vِثزت

َ
ك
ْ
ٱۡجَتِنُبوا

ْ
َءاَمُنوا ِذيَن

َّ
ٱل َہا يُّ

َ
أ ـٰٓ َي

          ۬
ِحيٌم Ñر

۬
اٌب Ñَتو َ ٱهَّللَّ Ñِِإن

ۚ
َ ٱهَّللَّ

ْ
ُقوا Ñَوٱت

ۚ
ِرۡهُتُموهُ

َ
ك
َ
ف ا

۬
َمۡيًت ِخيِه

َ
أ ۡحَم

َ
(١٢)ل

اید      ( 12  ترجمه آورده ایمان که کسایب� گمان    ! ای از بسیاری بد )از ید( های � vهزت گمان     , بزت« از بعیص� شک است ( ها)یب+ ,گناه
دیگران  )و امور نکند       , نکنید( وکنجکاوی)تجسس ( در غیبت را دیگر بعیص� شما از که      , وبعیص� دارد دوست شما از کیس آیا

است        مرده که حایل در را برادرش دارید   ( البته)پس ! بخورد؟, گوشت ناپسند را خدا ) (, آن واز
سید است      , بزت2 مهربان پذیر توبه خداوند گمان .یب+

النجمـ  2
ِہُم                        بِّ Ñر ن مِّ َقۡدَجٓاَءُهم

َ
َول

ۖ
نُفُس

َ ۡ
ٱأل َتۡهَوى َوَما Ñن ٱلظَّ

Ñ
ِِإاَّل ِبُعوَن Ñَيت ِِإن

ۚ
ٍن ـٰ َط

ۡ
ُسل ِمن ِبَہا ُ ٱهَّللَّ نَزَل

َ
أ ٓا Ñم م

ُ
ك
ُ
نُتۡمَوَءاَبٓاؤ

َ
أ ۡيُتُموَهٓا Ñَسم

۬
ۡسَمٓاٌء

َ
أ
Ñ
ِِإآل یِهَ ِِإۡن

ُهَدىٰٓ 
ۡ
ٰ     (٢٣)ٱل Ñ َتَمین� ِنَما ـٰ نَس ِ

ۡ
ِلِإۡل ۡم

َ
(٢٤)أ

بر                   ( 23:) ترجمه دلییل وخداوند اید گذاشته آنها بر پدارنتان و شما که نیست نامهایب# جز ی � vچزت شما  )اینها مدیع (صدق
است   نکرده گمان    . نازل از جز اساس   )آنها ویب+ بد کنند     ( های نیم وی vپزت نفس هوای از     , و هدایت که حایل (سوی)در

است     آمده آنها برای .پروردگارشان
یونسـ  3

                       
Ñ
ِِإاَّل ُهۡم َوِِإۡن Ñن ٱلظَّ

Ñ
ِِإاَّل ِبُعوَن Ñَيت ِِإن

ۚ
َڪٓاءَ َ ُ Iرش ِ

ٱهَّللَّ ُدوِن َيۡدُعوَنِمن ِذيَن
َّ
ٱل ِبُع Ñَيت َوَما

ۗ
ۡرِض

َ ۡ
ٱأل ِ

یق� َوٲِتَوَمن ـٰ َم Ñٱلس ِ
یق� َمن ِ

هَّلِلَّ Ñِِإن
َ
آل
َ
أ

(٦٦)َيۡخُرُصونَ 
را                           ( 66  ترجمه یکان Iرش خدا؛ vغزت که کسایب� و ، خداست آن از ، است � vزمنت در که هر و آسمانها در که هر ، باشید آگاه

وی     vپزت ، خوانند دلییل )یم گویند                ( از یم دروغ فقط آنها و ، کنند یم وی vپزت گمان از تنها آنها ، کنند .نیم
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یونس
ونَ                  َيۡفَعلُ ِبَما َعِليُمۢ َ ٱهَّللَّ Ñِِإن

ۚ
ا ًـٔ َشۡي َحقِّ

ۡ
ٱل ِمَن ُيۡغین�ِ

َ
اَّل Ñن ٱلظَّ Ñِِإن

ۚ
ا َظنًّ

Ñ
ِِإاَّل ُهۡم ُ

َ زت�
ۡ
ك
َ
أ ِبُع Ñَيت (٣٦)َوَما

یم                           ( 36  ترجمه آنچه به خداوند
ً
یقینا ، کند نیم نیاز یب+ حق از ، گمان تردید، یب+ ، کنند نیم وی vپزت گمان جزاز آنها بیشزت2 و

داناست   ، .کنند
الجاثیهـ  4

ونَ                      َيُظنُّ Ñ
ِِإاَّل ُهۡم ِِإۡن

ۖ
ٍم
ۡ
ِعل ِمۡن ٲِلَك

َ
ِبذ ُهم

َ
ل َوَما

ۚ
ۡهُر Ñٱلد

Ñ
ِِإاَّل َنـٓا

ُ
ُيۡہِلك َوَما َنُموُتَوَنۡحَيا ۡنَيا ٱلدُّ َحَياُتَنا

Ñ
ِِإاَّل یِهَ َما

ْ
وا
ُ
ال
َ
(٢٤)َوق

کان)و  ( 24:) ترجمه Iجز  : »گفتند( مرش ی � vما  ( این)چزت دنیای کار , )زندگایب� شویم    , نیست( در یم وزنده یم vمزت طبیعت , یم وجز
روزگار ) سازد    ( و نیم هالک را این   « ما به ندارند  ( امر)وآنها علیم جز  , هیچ و )وآنها کنند  ( وهم یم .گمان

الجاثیه
                      َ � vِبُمۡسَتۡيِقِننت َنۡحُن َوَما ا

َظنًّ۬
Ñ
ِِإاَّل ُظنُّ Ñن ِِإن

ُ
اَعة Ñٱلس َما َنۡدِرى ا Ñم ُتم

ۡ
ل
ُ
ق َرۡيَبِفيَہا

َ
اَّل

ُ
اَعة Ñَوٱلس

َحقٌّ۬ ِ
ٱهَّللَّ َوۡعَد Ñِِإن ِقيَل ا

َ
(٣٢)َوِِإذ

شود    ( 32  ترجمه یم گفته است     : »وچون حق خداوند وعدۀ گمان آمدن )و, یب+ نیست   ( در شیگ هیچ گفتید « قیامت ما : »یم

داریم        گمایب� فقط ما چیست؟ قیامت دانیم ما  , نیم آن  )و بارۀ نیستیم  ( در کننده � vیقنت»

ارشائیل بنی اإلرشاء/ی
                َولَاـ  5

۬
واًل ُـٔ َمۡس َعۡنُه اَن

َ
ك َك ٮِٕ

ـٰٓ ْولَ
ُ
أ لُّ

ُ
ك ُفَؤاَد

ۡ
َوٱل َبرَصَ

ۡ
َوٱل ۡمَع Ñٱلس Ñِِإن

ۚ
ٌم
ۡ
ِعل َكِبِهۦ

َ
ل ۡيَس

َ
ل (٣٦)َتۡقُفَما

بخاری    ح در مبارک مسلم  5/375دیث ،6482
الحديث     » أکذب الظن فإن والظن  «ِإياکم

است          :ترجمه  بزرگ کذب ظن که شک یب+ ، کنید اجتناب ظن  .از

: واحد    خزت+ یقیین� رخ
دیگری                          قرائن و شواهد واحد خزت+ با اگر که اند داده هم را توضیح این ، اند گفته ظن مفید را واحد خزت+ کرام � vمحدثنت جایکه

دارد                    بر در را � vیقنت علم مفاد قرائن و شواهد بر مشتمل واحد خزت+ یعین� گردد یم نمایان � vیقنت .رخ
اند                       شده بیان کتگوری سه در حدیث اصول کتب در دارند را واحد خزت+ همرایه و معیت که شواهد و قرائن این :از

و                          قوت ، درسین2 و صحت لحاظ از دارند قرار � vمحدثنت تبرصۀ و نقد از فراتر و باالتر که مسلم و بخاری روایات تمام ـ الف
دارد                        ابتناء ها راوی بودن ثقه بر آنها بر اعتماد قابلیت که اند روایایب2 از باالتر مراتب به آنها درجۀ عام پذیرش یا .قبولیت

مفید                        که مضبوط قرائن و شواهد بر مبتین� آنها اعتماد قابل صحت بر و اند ساخته خود آن از را علماء قبولیت اینکه حاصل
دارد                         اتفاق و اجماع امت آنها بودن اعتماد قابل بر و دارد ابتناء قرائن و شواهد آن بر مبارک احادیث این بودن � vیقنت و .علم

مشهور    حدیث ـ و                     : ب ها خایم قسم هر از و باشد شده روایت جداگانه اسناد به که وقین2 ، است � vیقنت و علم مفید هم
باشد        ا مزت+ ها راوی ضعف و فین� .نقایص

باالئمه     مسلسل حدیث ـ باشد                  : ج علم اهل از زمان و دور هر در آن کنندۀ روایت یا راوی که است حدیین� از عبارت
او                         با همنوا ، او با مرتبه هم شخصیت ، او تقوی و علم مرتبۀ در بلکه نباشد منفرد شخص حدیث آن بیان در طیکه Iبرش

از                         علیه هللا رحمه شافیع امام و کند روایت علیه هللا رحمه شافیع امام از علیه هللا رحمه حنبل بن احمد امام مثال طور باشد
کت                         Iرش روایت در دیگر القدر جلیل عالم یک ، القدر جلیل امامان این از هریک با همراه اگر حال و علیه هللا رحمه مالک امام
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یابد               یم تقلیل درجه منتها به نسیان Iفرامویس و سهو امکان ، .کند
مزید                        حدیث آن آور � vیقنت رخ و قطعیت بر صورت آن در ، شوند دریافت یکجا باهم حدیین� در متذکره شکل سه این اگر

شود    یم .افزوده
ایط                         Iرش لحاظ از الکن و اند اعتماد قابل تقوی و حافظه قوت لحاظ از آنها های راوی که که احاد اخبار مورد در حرف اما
در                         و شدهاند تقیسم مختلف مراتب به صحت و قوت لحاظ از هم روایات این ، اند فاقد را تأئید و قوت دیگر قرائن و

اند       شده داده قرار مختلف های از   .کتگوری عبارتند ،     1: که لذاته صحیح ،     2ـ لذاته حسن ،    3ـ ه vلغزت صحیح ه   4ـ vلغزت حسن .ـ
لذاته   صحیح حدیث

عدالت           لحاظ از راوی که است حدیین� لذاته صحیح با          ( تقوی ) حدیث سند ۀ vزنجزت ، باشد بوده اعتماد قابل حافظ قوت و
قسم                            هر از و باشد ا مزت+ فین� های خایم و نقایص قسم هر از و باشد ا مزت+ سند در انقطاع نقص از ، باشد مرتبط و متصل هم

باشد      ه � vپاکزت و پاک و                   ) ٠شذوذ تر ثقه راوی با اعتماد قابل و ثقه راوی یک که است این � vمحدثنت اصطالح در شذوذ از منظور
حدیث                            � منت2 یا سند بیان در اعتماد قابل و ثقه های کننده روایت یا روات سه یا دو با یا حدیث در خود از تر اعتماد با

کند  رود            (. اختالف یم بشمار لذاته صحیح حدیث باشد داشته را ایط Iرش این که .حدیین�
لذاته  حسن

نامند                     لذاته حسن را ایط Iرش اینگونه با حدیین� ، باشد داشته وجود حافظه در کاهش و کیم اگر ایط Iرش تمام غم vعلزت.
ه  vلغزت صحیح

گویند                   ه vلغزت صحیح حدیث آن به شود روایت گوناگون های سند یا طرق به اگر لذاته حسن .حدیث

حدیث               علم و شنایس حدیث در معتزت+ دومنع از مطالب ذکر از پس نقادانه :تبرصۀ
یمکنند                        نگری کج و لجبازی عمد به و یمفهمند یا و دارند مشکل لغات و واژهها فهم در هم جامعۀ دیین� فکری روشن مدعیان

سکۀ                       و شد رو شان دست شنایس حدیث و حدیین� معتزت+ منبع دو این از حدیث مصطالحات فهم روشین� در که دیدیم و
رسید                  اثبات به ارزش یب+ و مقدار یب+ معرفت و تحقیق دنیای در شان بنیاد خود و مستقل .عقالنیت

خییل                      و دارند رصاحت خییل حدیث علم معتزت+ منبع دو این مورد سه در ما جامعۀ دیین� روشنفکری مدعیان استنتاج سه بر
اند   � v1: موارد ) مبنت     ، احاد خزت+ ،     2ـ الدالله ظین� الثبوت    3ـ ظین� به          ( ـ ورت رص� نقد این در ، بسیار وضاحت جهت از و

یعین�             شان چهارم استنتاج مورد در اما نیست کالم اطالۀ و احاد        ) اضافات احادیث پذیرش در فقهاء و � vمحدثنت (اختالف
اینکه          آن و باشیم داشته توضییخ اضافات بیشزت2 :قدری

جهت                         این از و نیست درست دید دید هم و است کج vتزت هم چون یمرود خطاء به دیین� روشنفکری مدعیان vتزت هم باز اینجا
یمشود           آشکار � vچزت همه تحقیق و تدقیق یک در .است

مشاهده                    اند مطرح مقال این در که دومنبع از را فقهاء و � vمحدثنت اکقریت مفهویم های ی vموضعگزت در اک اشزت2 ین بیشزت2
مدعیان                        که زیرا یمشود � vترکزت شده ذکر حدیین� منبع دو با انطباق در احناف دیدگاه بر نقد از مقطع این در اما و یمشود

که                         ماهرانه بظاهر کلک یک یا و دیگر اشتباه یک هم این حالیکه در ، چسپانند یم احناف به را خود تر زیاد دیین� روشنفکری
احادیث                    قبول و پذیرش در احناف فقهای بخصوص فقهاء و � vمحدثنت اختالف ثبوت برای کامل و صحیح دالیل فاقد درواقع

است       ، واحد خزت+ یا و .احاد
و                         آنها حذف با که دارند دیین� فهم در را نقش ین بزرگزت2 احاد احادیث که است انکار قابل vغزت امر یک این احناف فقهاۀ نزد

یمرود                        � vبنت از دیین� فهم
�

پارچیگ یک و انسجام و یمشود واقع تضاد یا و تنقیص دیین� فهم در آنها � گرفنت2 نادیده .یا
دانند                      یم واجب را آنها بر عمل و یمدانند حجت را احاد احادیث ایط Iرش سلسله یک داشت نظر در با احناف .فقهای

که                      یمکنند احتواء را دیین� فهم و دیین� امور بسیاری احاد احادیث که است این احناف فقهای فهم در احاد احادیث مقام

http://Www.tahleel.info/


Www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

60

سنت   اهمیت

از                      � vنزت تاریــــخ استمرار در بلکه بود ورت رص� وسلم علیه هللا صیل هللا رسول مبارک رسالت دور در که نتنها آنها � دانسنت2
بر                        که دیین� تفکر در احاد احادیث ارزش و اهمیت که است جهت این از و شوند دانسته باید که است Iبرش

�
زندیگ وریات رص�

                      
�

پارچیگ یک داشت نظر در با احناف فقیه مکتب و است انکار قابل vغزت و vچشمگزت و برجسته دارد ابتناء قرآنکریم و ویخ
است                      قائل زیاد بسیار ارزش آنها به و یمکند � vترکزت احاد احادیث بر ، مجاز فقیه آرأ تنوع یک در دیین� .فهم

طور                    به Iرشخیس عالمه و القرآن احکام صاحب الجصاص ابوبکر امام تذکرات از احناف نزد در احاد احادیث قبولیت جایگاه
است        انکار قابل vغزت که است مشخص .کامل

نقد         روشنایب· در دیین� روشنفکری مدعیان وفلسیف� عرفایب� :دیدگاه
اصابت                        های جا دیدگاه این از یکپارچه و متصل فهم دریک که شود ذکر مفصل قدری دیگاه این تا است بسنده و سب منا

باشد    مشخص نقد vتزت.
که           یمخوانیم دیین� روشنفکری مدعیان افکار از عنوان این :تحت

صفات                        »  تمام از باالتر مطلق ه � تزت� مرتبۀ در او و است تعینات تمام فوق و دارد قرار چون یب+ مرتبین2 در قدیس امر یا خداوند
مرتبۀ                       به متعلق است شده داده نسبت وی به ادیان زبان بر که صفایب2 و د vیمگزت قرار وحدانیت و احدیت حین2 مشخصات و

مطلق                          ۀ � تزت� مرتبۀ در او ، یمشود متصف صفات آن به این مرحلۀ در او ، د vیمگزت خود به � ٌvتعنت رنگ که است فروتر تجلیات

امر                           و رزق و خلق دادن نسبت رو این از و بگنجد Iبرش معرفین2 دستگاه در توصیف قابل صفات به که است این از تر متعایل
ذهن                             تقریب برای و مجاز باب از بلکه حقیقت باب از نه ، او به است قبیل این از هرچه و عذاب و رحمت حین2 و نیه و
ذهنهای                       تا اند های استعاره یعین� شود ادراک و فهم قابل هستند عاجز متعالیات و مجردات درک از کسانیکه برای تا است

نگردد                     مسدود شان بروی کاماًل آن با ارتباط دریچۀ و کنند برقرار الویه امر با نسبین2 تا کنند کمک را .نارسا
تجلیات                      با تعامل

�
چگونیگ اثر در که است آدیم بازتاب حقیقت در یمشود داده نسبت خدا به که افعایل نظریه این طبق

د        / vگزت یم خود به مختلف رنگهای او های سنت ……………. «
بنام          غرب در که است الوجودی وحدت دیدگاه دیدگاه هم   pantheism این یا خود     panentheism و این که یمگردد یاد

طول                        گنجایش مقال این و گرفت شکل هند در الشهودی وحدت دیگاه این با ارتباط در که است مفصل و مطول بحث یک
هم                          نمد این از دیین� روشنفکری مدعیان که گفت یمتوان مخترص خییل نقد یک با باید اما و ندارد را مورد این در تفصیل و
استعاره                     و مجاز و ندارد حقیقت کردن خلق یمشود دیده طوریکه دیدگاه این در زیرا نیمتوانند ساخته کاله خودشان برای
های                        آسیب و عذاب شکل در است خودش و کرونا شکل در است خودش و آدم شکل در است تجیل خودش یعین� است،
فلسیف�                         و بهزت2 هگل فریدریش دیالکتییگ vسزت در یمتوان آن فلسیف� ابعاد در را نظریه این تبلور و ی Iبرش دنیای در مایل و جایب�

کرد  .ترمطالعه
گویب#                      تناقض به خود � vنزت اینبار اما یمشوند کوانتم فزیک دامن به دست مٓابانه دان فزیک ما جامعۀ دیین� روشنفکری مدعیان

یمآیند   رابطه                     . گرفتار این در فقط کنیم اندازی راه را آور مالل و مطول بحث نقد از مقطع این در که نیست ورت رص�
و                        احتمال نشاندن کریس به با را علیت قانون و دارد � vترکزت قطعیت عدم و احتمال بر کوانتم فزیک که کنم عرض یمخواهم
احتمال                       اساس بر ات vتغیزت کوانتم فزیک نظر از یمرسیم نتیجه این به اینجا در یمکشد زیر به حاکمیت رشیر از قطعیت عدم
.است

است؟          کجا در دیین� فکری روشن مدعیان گویب# تناقض اما
ـ                      اشعری دیدگاه خودشانرابنام مجعول و خوساخته دیگاه و کردند درفشایب� ایشان که باشیم داشته یاد به بحث اول از اگر

ندارد              وجود طبییع پدیدههای در ذایب� قبح و حسن که نظر این در سلیف�  .
احتمال                      و قطعیت عدم رابطههای در نه ، اند توجیه قابل معلویل و عیل رابطه و قطعیت در ذایب2 قبح و .حسن

…… گفتار         در تناقض و تضاد این به کنید االبصار   . نگاه اویل یا وا فاعتزت+ .
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عذاب؟        یا است رحمت وباء اینکه باب : در
و                       خطا به یا بازهم است شده ذکر آن سؤالیه شکل اینجا در که موضوع این حول خو استنتاجات در دیین� روشنفکری مدعیان

سنت                         و احادیث به مرتبط که دیین� فهم در که یمخواهند طریق این از و یمکنند Iاندییس کج هم یا و شدهاند دجار اشتباه
دین                          کار و دارد قرآنکریم از دین فهم بر مستقیم اثر خدشه این که و کنند ایجاد خدشه است وسلم علیه هللا صیل هللا رسول

سازد     یم سهل را ی � vستزت.
و                         رحمت مورد در دارد ابتناء سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث بر که دیین� صحیح فهم یک به رسیدن و وضاحت برای

مبارک     احادیث به کنیم      5732و  5730عذاب یم استناد البخاری صحیح از :
مبارک   5730حدیث :

الوباء                      ان بلغه برشغ كان فلما الشام ِإیل خرج عمر ان عامر، بن هللا عنعبد شهاب، عنابن نامالك، اخزت+ يوسف، بن هللا حدثناعبد
عوف        بن الرحمن عبد ه فاخزت+ بالشام وقع قال        قد وسلم، عليه هللا صیل هللا رسول عليه       : ان تقدموا فال بارض به سمعتم ِإذا

منه         فرارا تخرجوا فال بها وانتم بارض وقع .وِإذا
Hadith in English
Narrated `Abdullah bin ‘Amir: `Umar went to Sham and when h ached Sargh, he got the 
news that an epidemic )of plague( had broken out in Sham. `Abdur-Rahman bin `Auf told 
him that Allah’s Apostle said, “If you hear that it )plague( has broken out in a land, do not 

go to it; but if it breaks out in a land where you are present, do not go out escaping from it.”
USC-MSA web )English( Reference: Volume 7, Book 71, Number 626

حکم    و داخلی               : دستور و نشود داخل خارجی دارد شیوع وباء که سرزمینی در مبارک حدیث این اساس بر
نشود  .خارج

مبارک    :5732حدیث

..… تاریخی    نقد بر نگاهی

بن             ليانس قال قالت، سيرين، بنت حدثتنيحفصة حدثناعاصم، الواحد، حدثناعبد ِإسماعيل، بن حدثناموسى
عنه   مالك هللا قلت   : رضي مات، بم قال  : يحيى الطاعون، وسلم      : من عليه هللا هللاصلى رسول :”قال

” مسلم    لكل شهادة .الطاعون

Narrated Anas bin Malik: Allah’s Apostle said, “)Death from( plague is martyrdom for every
Muslim.”

وباء            : بشارت  از وفات نتیجۀ در مسلم انجام از است بشارت مبارک حدیث .این
عائشة      فعن مبارک حدیث عنها   -حال تعالى هللا فأخبرني      : قالت- رضي الطاعون عن هللاملسو هيلع هللا ىلص سألُترسول
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الطاعوُنفيمكث                 :َأنه يقُع َأحٍد من ليس للمؤمنين، رحمة جعله هللا وَأن يشاء، من هللاعلى يبعثه عذاب
شهيد                   َأجر مثل له كان ِإلا له هللا كتب ما ِإلا يصيبه لا َأنه يعلم محتسباً، صابراً بلده البخاري  [1]في رواه را. ،

مبارک       احادیث داشت نظر در کنیم      5732و  5730با می تفسیر البخاری صحیح .از
مبارک         حدیث مطابق که میداند سلیم عقل این         5730هر نشود خارج داخلی و نشود داخل خارجی که

سرزمین                   جوار در کسانیکه یا و وبائی شرایط و سرزمین در مسلمان همۀ برای است حکم و دستور یک
در                    را دخالت حق اسلامی جوامع در حاکمه قدرت که است حکم این تحت و دارند زندگی و زیست وبائی

اند              قرنطین خلاف که آزادیهای و میتواند کرده قرنطین اعمال میآورند بدست شخصی امور
کنند     اعلان مختومه .میتوانند

یا                     وباء اینکه بر است تر واقعگرا اندیشه و آئین هر از اسلام مقدس دین که میشود برده پی این از
است                    جهت این از و دارد درپی را اقتصادی و مالی و جانی نقصانات که آسیبی است آسیب یک طاعون
نتیجۀ                     در که میبخشد ملاحظ قابل تقلیل ها آسیب به هم یا و میشود کامل سد سبب یا دستور این که

آید        می در کنترول تحت با بشر .مداخلۀ
مبارک   دارد                5732حدیث شیوع وباء که منطقۀ دریک وباء اثر در را شده فوت مسلمان و شخصمؤمن

مرض                  به اینکه چه توانائی باوجود که است این آن تعبیر و تفسیر میدهد بشارت شهادت مرگ به
به                      ، مرضاست انتقال وسیلۀ اما نیست مریض که بداند اینکه بدون خود یا و نه یا و است شده مصاب

معنی                    این به نمیشود خارج و میماند و عمل سلم و علیه هللا هللاصلی رسول حکم و دستور این
وباء                 گسترش از جلوگیری در که است کننده ممانعت آگاهانۀ خودشحضور آدرس در بودن که است

فکر                     در و مسلمان و کاِفر تفکیک بدون انسان و بشریت به َمحبت یعنی این و دارد آگاهانه و فعال سهم
رابطۀ                    و دوستی جهاد انسانی تکریم جهاد ، تحمل و صبر جهاد یعنی این و بودن بشر سلامتی و صحت

روابط         قطع و انزوا در بشریت کل با .صمیمانه
که                    است رحمت جهت این از مسلمان و شخصمؤمن برای وباء که میرسیم فهم این به بلاخره :و

چیند                      1 می صبر درخت از که رحمت میوۀ از و میکند صبر مالی چه و جانی چه وارده های آسیب بر ـ
است   شیرین .کامش

در                     2 با وسیع ابعاد در ، مذهب و دین تفکیک بدون انسان به صمیمانه و آگاهانه َمحبت بروز و ظهور ـ
زده           وباء منطقۀ از خروج عدم به کردن عمل داشت .نظر

برفرار                      3 رابطه هایش خلوت در تعالی هللا با ها اشک و ها دعاء با و است تسلیم تعالی هللا مقدرات به ـ
کند                     می خیر های دعاء بشریت و خود خیر به و میکند توبه و استغفار شده صادر گناهان از و .میکند

و                      4 غم و حاضاست است عمل به مجاز که محدوده همان در وطنانش هم خوبی و خیر به عمل در ـ
صادقانه                   را خود سهم بیماری شیوع ضد مبارزه راههای در و میداند خود اندوه و غم را دیگران اندوه

میکند   .ایفاء
رحمت                     مؤمن برای وباء که است موارد این با انطباق در دیگر موارد و مورد چهار این داشت نظر در با

.است

http://Www.tahleel.info/


Www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

63

سنت   اهمیت

قرآنکری       مجمل احکام تأویل در سنت ماهمیت

نویسنده عبدالبصیر صهیب صدیقی

موضوعی  اسلام      : بحث در زن حقوقی نمای از  بخشی
های                 میتود بر مبتنی خانوادگی زندگی در زن حقوقی نمای موضوعی بحث بر ترکیز عنوان این تحت

مبارکۀ           آیۀ بر که اند حقوقی و تربیوی و اصلی        34تعلیمی فوکس که دارند ابتناء النساء مبارکۀ سورۀ
. است     )       (  زنان شتم و ضرب و زدن مفهوم بر ترکیز جستار این

 

اینکه              آن و است روشن و واضح جستار این تنظیم و نوشتن ریشۀ      : دلیل ، زنان حقوق مدافعین از برخی
خوشونت                    ، دانند می مبارکه آیۀ این با مرتبط نحوی به اسلامی جوامع در را زنان علیه ها خوشونت همه

و                     پیکر بر آلود خون های زخم و جانسوز های جراحت اشکال به خود جوامع در ما گاهی گاه که های
خرد                   بی مردان لگام بی غرایز و امیال حاکمیت گاه قربان در دیده ستم و مظلوم زنان جسم

تأویل    ... در سنت اهمیت
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هم                    ئی رسانه وسیع پیمانۀ به که اند شده دیده ها خشونت این از بعضی حتی و کنیم می مشاهده
می                   سنگینی آنها حزن از بشریت های دل و است اشکبار انسانیت چشمان آنها مشاهدۀ با و اند شده

 .کند
حقوق       ع و دین عرصۀ ورزان اندیشه از اندیشۀ           دۀ مخالفین اعتراضات دفع برای نیتی نیک با هم شاید

مفهوم    ، به      « زدن ( » َوٱۡضِرُبوُهنَّ )دینی را مبارکه آیۀ این گرفتن    » در فاصله و کنند  « دوری می تأویل
آنکه          از غافل بکاهند مخالفین اعتراضهای شدت از به           تا هم و مخالفین به هم قناعت آوری فراهم در

اسلامی     باور و اندیشه معنی      موافقین فهم در و    « زدن ( » َوٱۡضِرُبوُهنَّ)که اند قاصر دارن، اشتراک
بد                    که تواند می قرانکریم لغات و الفاظ با برخورد اینگونه و نیست ثمر مثمر مورد این در شان تلاش

گوناگون       موارد در را زیادی هاتی های         فهمی تفسیر به را راه و کند آن       ترویج ابتناء که کند باز بیشمار
باشند                    صحیح باید ها تفسیر همه یا صورت این در که اینجاست و باشد شخص هر های پیشقضاوت بر

باشد                همراه های دشواری با صحیح تفسیر دریافت در اینکه یا و ندارد امکان این .که

مبارک         آیۀ vتفسزت و ترجمه از را جستار کنیم      34این یم آغاز النساء مبارکۀ و         ،  سورۀ ش گسزت2 را بحث لغوی بحث بسزت2 در
دهیم   یم حقویق2     توسعه مفاهیم با سازیم             و یم مشخص را مبارکه آیۀ این حقویق2 مرز و حد .سنت

َغْيِبِبَما                   }
ْ
ل
ِّ
ل ٌت ـٰ ِفَظ ـٰ َح ٌت ـٰ ِنَت ـٰ

َ
ق ُت ـٰ ِلَح ـٰ Ñٱلص

َ
ف ِلِهْم ْمَوٰ

َ
أ ِمْن

ْ
ْنَفُقوا

َ
أ َبْعٍضَوِبَمٓا ٰ َعیلَ َبْعَضُهْم ُ ٱهَّللَّ َل Ñض

َ
ف ِبَما َسٓاِء ٱلنِّ

َ
َعیل ُموَن ٰ Ñو

َ
ق َجاُل ٱلرِّ

اَن                  
َ
ك َ ٱهَّللَّ Ñِِإن َسِبياًل Ñْيِهن

َ
َعل

ْ
َتْبُغوا اَل

َ
ف ْم

ُ
َطْعَنك

َ
أ ِإْن

َ
ف Ñُبوُهن ِ

ْ َوٱرص� َمَضاِجِع
ْ
ٱل # ِ

یق� Ñَوٱْهُجُروُهن Ñِعُظوُهن
َ
ف Ñُنُشوَزُهن وَن

ُ
َتَخاف # ین2ِ ـٰ Ñَوٱل ُ َحِفَظٱهَّللَّ

  
ً
ا vِبزت

َ
ك
ً
ا {النساء 34{ َعِلي�

و                     داده برتری بریخ� بر را ایشان از بریخ� خداوند آنکه بخاطر ، اند نگهبان و رشپرست زنان بر � ) مردان vاز  ( نزت آنکه بخاطر
دارند،           فرمانزت+ صالح زنان پس ، کنند یم خرچ شان خدا    ( و)اموال آنچه پاس آنان )به کرده،  ( برای حقوق  )حفظ و ارشار

خود  غیبت   ( شوهران در ،                  ( آنان)را دهید اندرزشان و پند ، دارید بیم را آنها نافرمایب� که را زنایب� و کنند یم فرمان ) حفظ اگر
نشد  کنید      ( بردار دوری ایشان از بسزت2 نکرد    ) در vتأثزت اگر برای             ( و رایه هیچ ، کردند اطاعت شما از اگر پس ، بزنید را آنان

و  )  ،     ( رشزنش مجویید آنها بر است     ( بدانید ) تعدی بزرگ مرتبۀ بلند خداوند .آلنساء 34.که

مبارکۀ     آیۀ انگلییس النساء   34ترجمۀ مبارکۀ :سورۀ

Men are the protectors and maintainers of women, because Allâh has made one of them 
to excel the other, and because they spend )to support them( from their means. Therefore
the righteous women are devoutly obedient )to Allâh and to their husbands(, and guard in 
the husband’s absence what Allâh orders them to guard )e.g. their chastity, their 
husband’s property(. As to those women on whose part you see ill¬conduct, admonish 
them )first(, )next(, refuse to share their beds, )and last( beat them )lightly, if it is useful(, 
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but if they return to obedience, seek not against them means )of annoyance(. Surely, Allâh
is Ever Most High, Most Great

آیۀ   آلمایب� النساء   34مبارکۀ   ترجمۀ مبارکۀ :سورۀ

 Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den 
anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind 
tugendhafte Frauen die Gehorsamen und diejenigen, die )ihrer Gatten( Geheimnisse mit 
Allahs Hilfe wahren. Und jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet: ermahnt sie, 
meidet sie im Ehebett und schlagt sie! Wenn sie euch dann gehorchen, so sucht gegen sie
keine Ausrede. Wahrlich, Allah ist Erhaben und Groß.

خانواده          مورد را ده گسزت2 و وسیع مطالب مبارکه آیۀ یم                این آن طبق که دارد بر در را ، اجتماع در خانواده سالم حضور و
عاطیف�            توان و اخالیق2 ، تربیوی و تعلییم ، اقتصادی های داشت              رابطه نظر در با را اجتماع و خانواده و زن و مرد � vبنت

بلند                        و مفصل بحث یک خود این که کرد تنظیم و ترتیب مشخیص � vقواننت صورت به اجتماع و خانواده در مرد و زن موقیعت
و                           تعلییم میتود بر تنها و کنیم یم نظر رصف که متزت+ آیۀ این جانبۀ همه و مفصل بحث از ما بنابرین کند یم ایجاب را باال و

شوهر                برابر در خانه و خانواده در زن که عصیایب� کردن فروکش در آن معروف   ) تربیوی برابر یم    ( در � vترکزت شود یم مرتکب
معروف                  برابر در زن Iرشکیس و عصیان از عبارتند که لغت و واژه دو بر بخصوص در    { نشوز } کنیم شوهر العمل عکس و

مبارکۀ            آیۀ جزء که قرآنکریم دستور اساس بر عصیان ان است     34برابر النساء مبارکۀ ِعُظوُهنÑ   )سورۀ
َ
ف Ñُنُشوَزُهن وَن

ُ
َتَخاف ین2ِ ـٰ َوٱلَّ

    Ñُبوُهن ِ
ۡ َوٱرص� َمَضاِجِع

ۡ
ٱل ِ
یق� Ñَوٱۡهُجُروُهن.)

است              لغوی شناخت هم ییگ ، دقیق vتفسزت یک های الزمه و اساسات یم           از فیلولوژی یا الغه فقه آن به اصطالح در که
و            نشوز دقیق معایب� فهم و دریافت برای ملحوط بدین و از   و   گویند ُبو ِ

ۡ انگلییس  ) َوٱرص� عریب+ لن    قاموس ((1 ) 1863ولیام
سنجیم                یم ی vتفسزت ارای و متواتره سنت با مانرا های دریافت و کنیم یم دچار       ( 2) مراجعه مبارکه آیۀ بخش این فهم در تا

نشویم  .اشکال

نشوز  1 مضموم    )  ـ � vشنت و حقویق2          ( نون و اخالیق2 های نورم یا معروف برابر در عصیان :یا

است                   ، آمدن باال و سازش عدم ، سازگاری عدم ، استعالء ،
�

برآمدیگ ،
�

برجستیگ معین� به .نشوز

امور         در � Iنرش معایب� بر � vترکزت جا این به   در شود              خانواده  مربوط یم فهم زن و مرد متضاد و ناهمگون روابط بیانگر که است
     ، بیشزت2 دقت برای جهت این گردد                از یم ارائه انگلییس ترجمۀ با که شود یم دیده الزم لغت این مفاهیم � vتعینت.

ت  � Iساکن         } نرش ت ، مفتوح ز ، � vشنت ، المره     { نون ت � Iنرش یا و زوجها .عیل

برابر                           : ترجمه  در یا و داد نشان شوهر برابر در تری بر و تفوق یا و شد نافرمان یا و بود مطیع نا شوهر به خانم یا و زن
شوهر                            یا و کرد ترک را خانه یا شوهر یا و داد نشان انزجار و نفرت شوهر از یا و کرد آرایب· تقابل و داد بخرچ مقاومت شوهر

بود          شوهر به بدی همراه یا و نداشت دوست .را

http://Www.tahleel.info/


Www.tahleel.info
TAHLEEL Research Center

66

سنت   اهمیت

انگلییس   ترجمۀ :نقل

The woman or wife was, or became disobedient to her husband, or exalted herself 
against him, and resisted him, or withstood him, and hated him, and deserted him, or 
disliked him, and was an evil companion to him.

دهد              یم ارائه را ذیل معایب� نشوز که شود یم دریافته نگاه یک :با

نافرمایب�   : الف  و اطاعت عدم

دهنده         : ب  آزار و واقیع vغزت برتری و تفوق ، .استعالء

�  : ت  vستزت و .مقاومت

آرایب· : ج  .تقابل

انزجار  : د  و .نفرت

خانه      : ذ  ترک یا و زناشویب· بسزت2 .ترک

تالوت                       با آن از که است داده تذکر � vنزت مردان نشوز از قرآنکریم ، نیست نافرمان زنان ناسازگار رفتار به منحرص نشوز اطالق
مبارکۀ   شویم      128آیۀ یم آگاه النساء مبارکۀ :سورۀ

َوِِإْن                     Ñح الشُّ ْنُفُس
َ ْ
األ ِت َ ْحرص�ِ

ُ
َوأ ٌ ْ vَخزت ُح

ْ
ل َوالصُّ ًحا

ْ
ُصل َبْيَنُهَما ْنُيْصِلَحا

َ
أ ْيِهَما

َ
ُجَناَحَعل

َ
اَل
َ
ف ْوِِإْعَراًضا

َ
أ ُنُشوًزا ِمْنَبْعِلَها ْت

َ
َخاف ٌة

َ
اْمَرأ َوِِإِن

        ﴿ ا ً vوَنَخِبزت
ُ
َتْعَمل اَنِبَما

َ
ك َ اهَّللَّ Ñِإن

َ
ف ُقوا Ñَوَتت ﴾4:128ُتْحِسُنوا

بهزت2                        : ترجمه  صلح و ، کنند صلح هم با که نیست گنایه دو آن بر پس داشت بیم شوهرش اعراض و ناسازگاری از زیب� اگر و
است         فراگرفته بخل را نفسها اگرچه ، سازید        . است پیشه �گاری vپرهزت و کنید نییگ اگر کنید )و آنچه   (وگذشت به خداوند

ٌ
قطعا

است    آگاه میدهید .انجام

آلمایب�    و انگلییس :تراجم

If a woman feareth ill treatment from her husband, or desertion, it is no sin for them 
twain if they make terms of peace between themselves. Peace is better. But greed hath 
been made present in the minds )0f men(. If ye do good and keep from evil, lo! Allah is 
ever informed of what ye do.
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Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Widersetzlichkeit oder Meidung befürchtet, so 
ist es keine Sünde für sie )beide( sich in Frieden zu einigen; denn friedliche Einigung ist 
besser. Und die Seelen sind der Habsucht zugänglich. Doch wenn ihr wohltätig seid und 
gottesfürchtig, so ist Allah dessen, was tut, gewiss kundig.

است               بدینگون زنان در نشوز از آلمان و انگلییس های ترجمه در لغوی های :دریافت

کاندکت        ایل به انگلییس ترجمۀ یک پکتال           ( 3)در انگلییس ترجمۀ در و است شده ترجمه بد رفتار ریبلیون   ( 4)یا معین� (5)به
ریفرکتورینس                  به نشوز ، دریاآبادی انگلییس ترجمۀ در ، است شده ترجمه شورش و بغاوت معین� مقاومت  ( 6)به معین� به

کاندکت            ایل به آنرا � vنزت محسن داکزت2 ترجمۀ ، است است  ( 7)آمده کرده .ترجمه

آلمایب�     ترجمۀ در زنان ویدرشپنستیشکایت    نشوز معین� ( 8)به ،             به vفارسین در شق کله و خواه خود ، نافرمان ، رشکش
است   شده .ترجمه

کرویتیل              به محسن داکزت2 از انگلییس ترجمۀ در بازنان رابطه در مردان اذیت         ( 9)نشوز و آزار معین� به که است شده )ترجمه
شان        زنان به رنج و درد است      ( رساندن شده ترجمه فرار و ترک .و

انگلییس  نجمنت            ترجمۀ سزت2 و ریفرکتورینس به به را مردان نشوز آبادی و       ( 10) دریا مقاومت معین� به که است کرده ترجمه
است  

�
دارد       ) بیگانیگ مضمر خود در را ترک مفهوم (.همان

پکتال    ترجمۀ تریتمنت    ( 11)در ایل مفهوم معین�    ( 12)به به که است است        آمده دادن رنج و ایذاء ، .آزار

است           آمده محسن داکزت2 ترجمۀ مانند هم عیل یوسف ترجمۀ .در

گولتیشکایت                      گالیش و هندلونگ یب+ روه مفهوم به ، شان زنان برابر در مردان نشوز ، آلمایب� جمۀ تر یک است ( 13)در آمده
مایدونگ                         یا و لیشکایت تز رش� ویدر مفهوم به آلمایب� دیگر ترجمۀ یک در و است تفاویب2 یب+ و ستم و ظلم معین� به (14)که

معین�     به که است اجتناب     آمده و     ) نافرمایب�
�

خانوادیگ وظایف اجرای .است( از

اصطالح          دیدگاه از لغوی بریس همه این از اینکه        هقفو  تیعشرپس آن و شود تعریف باید نشوز ،:

های                         جزت+ حاکمیت و رعایت با بند و قید یب+ آزادی یا منیف� آزادی اینکه یعین� دارند مثبت آزادی زن و مرد اسالیم تفکر در
اختیار                    و جزت+ � vبنت که است آزادی همان این و کند یم vتغیزت مثبت آزادی به حقویق2 و و     ) اخالیق2 حقویق2 و اخالیق2 های جزت+

انسایب�    آزاد انسایب�                    ( ارادۀ آزاد ارادۀ و ها جزت+ � vهمنت هم اسالیم خانوادۀ یک در که است مسلم و د vگزت یم شکل و قراردارد
سازد       یم را خانواده بنیاد و .ساختار

نشوز                        ، است انسایب� آزاد ارادۀ و حقویق2 و اخالیق2 های جزت+ آن دهندۀ شکل که مثبت آزادی اصل داشت نظر در با پس
یم                         فنا باد به خانواده سالمت که جاست این در و شود یم منتیه منیف� های آزادی به که است حقویق2 و اخالیق2 های تخیط

آزادانۀ              پرکتس به نشوز پس گذارد، یم اجتماع بر بدی اثرایب2 بالنوبه که که           رود شخیص
�

زندیگ در آنها عالیق و زن و مرد
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شود                         نیم اطالق ،
�

زندیگ در زنان و مردان سلیقۀ و ذوق اظهار یا و هرکوتایه به یا و است آنها شخصیت معرف و سازنده
است                   خانواده در امین� بد و اختالل نشوز ، است خانواده حقویق2 و اخالیق2 های مرز درنوردیدن نشوز .بلکه

مبارکۀ    آیۀ زن                    128از و شوهر � vبنت ها ناسازگاری رفع برای که شود یم فهم و شود یم درک النساء مبارکۀ شامل ) سورۀ که
شود     یم هم مبارکۀ                 ( نشوز آیۀ در که است قرآیب� دستور به ارجاع عام طور به و د vگزت صورت باید مبارکۀ  35اقدامایب2 سورۀ

یابیم      یم در اینگونه آنرا :النساء

                      ﴿ ا ً vَخِبزت اَنَعِليًما
َ
ك َ Jاهَّلل Ñِِإن َبْيَنُهَما ُ Jاهَّلل ِق

ِّ
ُيَوف ِِإْصاَلًحا ُيِريَدا ِِإن ْهِلَها

َ
ْنأ مِّ ًما

َ
َوَحك ْهِلِه

َ
أ ْن مِّ ًما

َ
َحك

ْ
اْبَعُثوا

َ
ف ِشَقاَقَبْيِنِهَما ِخْفُتْم ﴾۳۵َوِِإْن

دو         : ترجمه آن میان جدایب· و اختالفات از اگر شوهر   ) و و از         ( زن داوری و شوهر خانوادۀ از داوری پس داشتید، بیم
زن   و   )خانوادۀ کنید � vدو     ( تعینت این اگر ، دو         ( داور ) بفرستید آن میان خداوند ، باشند داشته اصالح شوهر   ) قصد و (زن

است           آگاه دانای خداوند گمان یب+ ، داد خواهد {.35. }سازگاری

محسن     داکزت2 از انگلییس :ترجمۀ

If you fear a breach between them twain )the man and his wife(, appoint )two( arbitrators,
one from his family and the other from her’s; if they both wish for peace, Allâh will cause 
their reconciliation. Indeed Allâh is Ever All¬Knower, Well¬Acquainted with all things. )35(

المایب�  :ترجمۀ

Und wenn ihr einen Bruch zwischen beiden befürchtet, dann sendet einen Schiedsrichter 
von seiner Familie und einen Schiedsrichter von ihrer Familie. Wollen sie sich aussöhnen,
so wird Allah Frieden zwischen ihnen stiften. Wahrlich, Allah ist Allwissend, Allkundig. 
)35(

و                             طالق به منجر یا و آید یم صالح به امور یا ها داور حکمیت کار نتیچۀ در که شود یم فهم و درک � vچننت مبارکه ایۀ این از
در                        هم ها ناسازگاری ریشۀ اینکه یعین� دارد ابتناء حقویق2 و اخالیق2 ظوابط بر نتیجه هردو که گردد یم زن و شوهر � vبنت جدایب·

شوند                         یم انداخته بر ریشه از طالق و جدایب· یا و اصالح صورت در نشوز شکل به و زن و شوهر � vبنت تفاهمات سوی .شکل

مردان          اختیارات به معطوف مقال این اصیل بحث که ( شوهران ) اما مبارکۀ     است آیۀ حیث     34در به النساء مبارکۀ سورۀ
سه                         دارای که کنند اعمال را آن توانند یم ، خانواده محیط در ، زنان در نشوز مشاهدۀ صورت در تربیوی و تعلییم میتود یک

است    آیب2 حسب :مرحله

اند          : الف  کرده پیشه نشوز زنانیکه کردن نصیحت و دادن ِعُظوُهنÑ   )اندرز
َ
(.ف
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بسزت2       : ب  ترک یا و بسزت2 در َمَضاِجِع   )جدایب·
ۡ
ٱل ِ
یق� Ñَوٱۡهُجُروُهن. )

دارند    : ج  نشوز زنانیکه ُبوُهنÑ )زدن ِ
ۡ (.َوٱرص�

اختیارات   این حقویق2                   اعمال و اخالیق2 ظوابط به شوهر پابندی و شوهر حقویق2 و اخالیق2 آگایه به وط Iمرش شوهر طرف از
مجاز                       آزاد ارادۀ تحقق � vبنت تفکیک آگایه اگر ، باشد عادل عمل در هم و کند فکر عادالنه هم اینکه یعین� و( مباح ) است

حقویق2       ) نشوز  و اخالیق2 اصول با متضاد فاقد            ( حرکت شوهر که است آشکار و واضح پس باشد نداشته وجود شوهر نزد
تربیوی                       و تعلییم میتود این مورد هرسه در نباشد عادل عمل و فکر در شوهر اگر چنان هم و است دادن اندرز صالحیت

مبارکۀ                  آیۀ مطابق دستور به باید که است صورت این در و بخشید خواهد ازدیاد را رفع     35مشکالت در النساء مبارکۀ سورۀ
د      vگزت صورت عمل ،

�
خانوادیگ .مشکالت

میتود           این اول جزء دو ، خاص محدودۀ این ِعُظوُهنÑ )در
َ
َمَضاِجِع     )و ( ف

ۡ
ٱل ِ
یق� Ñو    ( َوٱۡهُجُروُهن جدایب· و اندرز بسزت2 . یعین� ترک

سوم              جزء اما و ندارند اشکایل هیچ و است فهم قابل و  )واضح
ۖ Ñُبوُهن ِ

ۡ ی       ( َوٱرص� vتفسزت اختالفات ، بزنید آنهارا اینکه معین� به
که                        کنویب� عرص و معارص زمان در بخصوص است شده داده ارائه آن از متفاویب2 های فهم و گذارد یم نمایش به را زیادی

ورزان   بریخ� به       اندیشه آنرا باوری دین معین�     { زدن } عرصۀ و کنند نیم �    } تأویل گرفنت2 فاصله و یم     { ترک ارائه جزء این از را
به              را جزء این کردن تأویل حدت و شدت به بریخ� و حقوق           { زدن } دهند با تضاد در که کنند یم فکر چون کنند یم رد

هم     و است تمام                     انسایب� و کنند یم تأویل زدن به را سوم جزء این دینداران vغزت بریخ� چنان هم ، Iبرش حقوق با مخالف
کنند                      یم vتفسزت جزء این در را ها خوشونت ریشۀ و کنند یم جزء این بر حمل را اسالیم جوامع زنان .مشکالت

مفهوم         از لغوی فهم به پردازیم یم ُبو  } حال ِ
ۡ آن              { َوٱرص� دقیق معین� � vتعینت جهت به و دارد دریب« � vنزت را لغوی انالیتیک بحث که

و                         یعت Iرش اصطالح در ، سلم و علیه هللا صیل اکرم رسول سنت و احادیث اساس بر و کنیم یم مراجعه ی vتفسزت های دیگاه به
کنیم       یم تثبیت آنرا دقیق معین� .فقه

ب    رص� مصدر از بوا ر،    ) رص� ، مفتوح ساکن  ض مایض�          ( ب زمان در مذکر جمع فعل و است شده .است مشتق

معایب�   وسعت به                    به را جمالت ترجمۀ آن معایب� فهم و درک در دقت جهت و میداریم معطوف تانرا توجۀ ب رص� کلمۀ
ایب2       حسب و اوریم یم هم :انگلیس

به   1 رص� مضموم         } ـ ها ، مفتوح ب ، ر ، {ض

را  ( مرد ) او  را  ) او که  . } زد( مرد تواند باشد         میذ همراه هم شدت صفت با ، {.زدن

1( He beat, struck, smote, or hit him. )Signifies the same intensive sense ; he beat him or 
it, much, or violently.

بت  2 رص� بسوط     ـ ،
ٌ
سوطا

ٌ
زدم          . } زیدا شالق به یا و شالق یک رابا زید {.من

2( I struck Zeyed with a whip.
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سوط     3 به رص� ـ شالق   ) ـ بۀ رص� (یک

3( A struck of whip.

سوط    4 مائه به رص� زد        . } ـ شالق به رص� صد را مرد آن مرد .{او

4( He struck him a hundred strokes of the whip.

عنقه    5 بت رص� گردنش  } ـ زدم « مرد » من . {را

5( I smote his neck, meaning I beheaded him {beheading}.

اعناقهم    6 بوا رص� بریدند           ) ـ شانرا های رش یا و زدند را آنان های گردن .(اینها

6( They smote their necks, or beheaded them.

الرقاب    7 یب بترص� امر داد         .) ـ را بریدن رش یا و زدن بهگردن امر .( .او

7( He gave the order to smite the necks, or to strike off the heads.

بواارقاب     8 فارص� ، الرقاب ب فرص� .ـ

8( Meaning then do ye smite the necks.

الصید     9 عیل کلبه ب رص� داد           . ) ـ تعلیم یا و زد را اوسگش شکار ی vگزت یاد منظور .(به

9( he beat, or disciplined, or trained his dog for the purpose of the chase.

مساجد         10 ثالثه ایل ایل االبل اکباد ب ترص� ال مسجد             .) ـ الحرام، مسجد یعین� مسجد سه سفر از بجز شد شوار را شزت2 نباید
معین�             به اینجا ب رص� ، االقیص مسجد و وسلم علیه هللا صیل به             النین+ آنرا فزییگ تماس با که است امر گونۀ به شتزت� زدن

دارد   وا (.حرکت

10( Camels should not be ridden, save to the three mosques.

االرض     11 به ب رص� زد      } ـ � vزمنت به را او ، .{او
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11( He smote with him, or it the ground, meaning, he cast, threw, or flung him, or it upon 
the ground.

االرض    12 بسلحه ب رص� انداخت      . } ـ � vزمنت بر را مدفوعش {.او

12( He cast forth his excrement, or ordure upon the ground.

اب     13 بالمرص� القوس ب رص� مهلوچ             } ـ یا پخته الیاف کردن جدا برای ، زد اب مرص� به را قوس .{او

تأویل    ... در سنت اهمیت

13( I struck the string of the bow with the wooden implement, or malt, used in separating 
cotton.

العود    14 ب رص� را   } ـ عود موسییف2    » او آلۀ نوع .{نواخت« یک

14( He struck the chords of the lute, meaning, he played upon the lute.

الوتد    15 ب رص� کوبید       } ـ � vزمنت بر را خیمه های میخ .{او

15( He beat, or knocked, or struck the tent peg, or stake.

الخیمه    16 ب رص� برپاداشت    } ـ را خیمه {.او

16( He pitched the tent, by knocking in its pegs with a mallet, or he set up the tent.

71

الدرهم   17 ب رص� ساخت    . } ـ درهم سکۀ .{او

17( He struck, coined, or minted money.

اسمه    18 عیل ب رص� کرد     . } ـ حک را خود اسم .{او

18( He struck money in his name.

المکتوب    19 عیل ب رص� کرد      . } ـ موم و مهر را مکتوب .{او

19( He sealed, or stamped the writing.
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علیه   20 ب رص� کرد      . } ـ پاک را نوشته یعین� آنرا .{او

20 )He erased it.

الجدار     21 عیل � vالطنت ب رص� دی    . } ـ به را گل زد .او .{ار

21( He struck, or applied the mud upon the wall, as a plaster.

الذله    22 علیهم بت رص� آنها    . } ـ بر ذلت شدن .{مرقوم

22( vileness was made to cleave to them, or the meaning is, encompassed them like as 
the tent compasses them him over whom it is pitched.

یبه    23 رص� علیهم بت رص� جریمه      . } ـ پرداخت به امر یا شدن .{مرقوم

23( An impost, of the tax was imposed upon them.

االتاوه     24 العبد عیل ب رص� تکس      . } ـ پرداخت برای االجل ب رص� � vتعنت .{در

24( He imposed upon the slave the tax according to a fix time.

الطائر     25 عیل الشبکه ب رص� انداخت     .} ـ جال پرنده رش بر .{او

25( He cast the net over the bird.

الطائر     26 عیل الفح ب رص� انید    . } ـ گسزت2 دام پرنده بر .{او

26( The snare was cast over the bird.

باوراقه     27 الیل ب رص� است      .} ـ شده شب یعین� رسید فرا .{شب

27( The night cast its folds of darkness. Meaning, the night came.

28    
ٌ
حجابا علیه ب رص� کرد          . ـ مستور را او یعین� انید گسزت2 پرده او رش بر .{او

28( He put, or let down a veil, or curtain, or covering over him or it.
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29    
ٌ
سدا بینهما ب رص� شد      . } ـ داده قرار آنها � vبنت در .{سدی

29( A barrier was set between them two.

آذانهم    30 عیل بنا رص� بهزت2                 . } ـ که کند ی vگزت جلو شان گوش در ها صدا ورود از تا گذاشتیم آنها گوش در Iماپوشیس
.{بخوابند

30( We prevented their sleeping as though by putting a covering over their ears. 
) metonymical, and elliptical( mode of saying, we made them to sleep by preventing any 
sound from penetrating in to their ears, in consequence of which they would have awoke.

آذانهم    31 عیل ب رص� ساخت     . } ـ فراهم را آنها خواب .{او

31( He poured upon them sleep, so that, they slept and did not awoke.

اذنه     32 عیل النوم بت رص� ساختم      . } ـ مستویل او بر را خواب .{من

32( Meaning, I poured sleep upon him by closing his ears.

العقرب   33 بت رص� زد  . } ـ نیش .{عقرب

33( The scorpion stung.

الریــــح   34 بته رص� وزید   . } ـ او بر آب    .{ ) باد و گیاه مورد .(در

34( The wind beat it, or blew upon it, namely,  herbage, or water.

د   35 الزت+ به رص� دید              . } ـ آسیب و صدمه رشدی از اینکه معین� به زد، رشدی یا یخ را گیاه  .{ ) او مورد .(در

35( The cold smote it so as to injure it, namely herbage and in like manner one say of the 
wind.

ببلیه  ب شد       . } رص� گرفتار امتحایب� یا و Iآزماییس به .{او

35( He was smitten with a trail, or an affliction.

قطره       36 العام بــها رص� ما المکه طریق است      . } ـ نباریده باران امسال مکه راه .{بر
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36( the road to Makkah not a drop of rain has fallen upon it this year.

الناقه    37 الفحل ب رص� .ـ

37( The stallion leaped the she camel.

ء    38 Iبالیس ء Iالیس ب رص� کرد         . } ـ مخلوط دیگر � vچزت آن با را � vچزت این .{او

38( He mixed the thing with the other thing.

حقنه       39 ، سقاء یق� � اللنت+ ب رص� مایض�            . } ـ زمان در مردی توسط روعن � گرفنت2 برای مشک در vشزت دادن .{شور

39( He collected the milk in the skin, and poured fresh upon that which was curdled, or 
thick, or upon that which was churned, or he poured the milk in to the skin, and kept it 
therein that its better might come forth.

40     Iالرش یق� بینهم بت رص� کردم      .) ـ Iرش ایجاد آنها بیا در .{من

40( I caused them to become confused, or I involved them in evil or mischief.

کذا     41 بلون الشاه بت رص� شد     . } ـ � vرنگنت
�

رنیگ � vچننت با .{گوسفند

41( the sheep, or goat was intermixed with such a color.

االرض      42 یق� بعروقیه الشجر ب رص� دوانید      .) ـ � vزمنت در را هایش ریشه .(درخت

42( The trees struck their roots in to the earth.

مفهوم                       که شود یم دریافته ، گردید ذکر باال در که عریب+ زبان از های مثال در لغوی های بریس این  )با
ۖ Ñُبوُهن ِ

ۡ آیۀ   (َوٱرص� در
معین�      34مبارکۀ  به النساء مبارکۀ .است( زدن   )سورۀ

معین�          به آن از ی vتفسزت و تأوییل دیگر �     ) صورت گرفنت2 فاصله و کردن آن        ( ترک به دیین� عرصۀ ورزان اندیشه بریخ� که است
دانند            یم زنان حقوق با

�
هماهنیگ در آنرا و اند کردن � vترکزت.

معین�         ترجیح دالئل ذکر به اینکه از یم               ( زدن ) قبل نظر به الزم ، شود پرداخته زمینه این در تحلییل و آنالیتیک بحث یک در
مفهوم          به که را ی vتفسزت های دیدگاه که �     ) رسد گرفنت2 فاصله و کردن صورت          ( ترک به بعد و شوند ذکر � vنزت مثال گونۀ به
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مفهوم     دو � vبنت �     ) و ( زدن ) مقایسه گرفنت2 فاصله یا و کردن به          ( ترک نهایت در و شوند ارائه ترجیح عدم و ترجیح دالئل
شود               � vترکزت بخش این تأویل در سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت .اهمیت

بر         که ی vتفسزت های دیدگاه از تذکر �     ) در گرفنت2 فاصله و کردن از          ( ترک دیدگاه سه بر که است بسنده ، اند کرده � vترکزت
از        عبارتند که شود � vترکزت شیعه ،     1: علمای ازی vشزت مکارم نارص و   2ـ فوالدوند خرمشایه  3ـ (.15)ـ

َغْيِبِبَما                  
ْ
ل
ِّ
ل َحاِفَظاٌت اِنَتاٌت

َ
ق اِلَحاُت Ñالص

َ
ف ْمَواِلِهْم

َ
أ ِمْن

ْ
نَفُقوا

َ
أ َبْعٍضَوِبَما

َ
َعیل َبْعَضُهْم ُ Jاهَّلل َل Ñض

َ
ف ِبَما َساء النِّ

َ
َعیل اُموَن Ñو

َ
ق َجاُل الرِّ

                 َ Jاهَّلل Ñِِإن
ً

َسِبياَل Ñْيِهن
َ
َعل

ْ
َتْبُغوا اَل

َ
ف ْم

ُ
َطْعَنك

َ
أ ِإْن

َ
ف Ñُبوُهن ِ

ْ َوارص� َمَضاِجِع
ْ
ال # ِ

یق� Ñَواْهُجُروُهن Ñِعُظوُهن
َ
ف Ñُنُشوَزُهن وَن

ُ
َتَخاف # ِ

یب2 Ñَوالال ُ Jَحِفَظاهَّلل
   ﴿ ا ً vِبزت

َ
ك ا اَنَعِليًّ

َ
﴾۳۴ك

ازی   vشزت مکارم :نارص

كه         # برتريــهایب# بخاطر زنانند، خدمتگزار و رشپرست اجتماع   )مردان، نظام نظر ديگر      ( از #
بعیص� به نسبت #

بعیص� براي خداوند
اموالشان           از كه # انفاقهایب# خاطر به و است داده زنان  )قرار مورد در          ( در و متواضعند، كه هستند آنها صالح زنان و كنند، یم#

خود )غياب  ميكنند              ( همرش داده، قرار آنان براي خدا كه #
حقویق2 مقابل در را، او حقوق و را    ( اما)و . ارشار زنان از دسته آن

دهيد           اندرز و پند داريد، بيم مخالفتشان و طغيان از نشد،    )و ! كه واقع ثر مؤ نماييد     ( اگر دوري آنها از بسزت2 آنهم )و ! در اگر
وظايفشان                       انجام به آنها كردن وادار براي عمل، شدت جز وظايفشان انجام به آنها كردن وادار براي رایه# هيچ و نشد ثر مؤ

كنيد   ( نبود، ترک را و           ! آنها نكنيد تعدي آنها به كردند وي vپزت شما از اگر است      ( بدانيد)و بزرگ و مرتبه بلند قدرت )خداوند و
قدرتهاست   باالترين ازی  ( ۳۴.( )او vشزت مکارم .نارص

وند  :فوالد

و                 داده برترى بریخ� بر را ايشان از بریخ� خدا آنكه دليل به زنانند رشپرست �]مردان vمىكنند      [ نزت خرج اموالشان از آنكه دليل به
دارند     فرمانزت+ درستكار زنان خدا    [ و]پس آنچه پاس آنان ]به ارشار   [ براى كرده خود ]حفظ را     [ شوهران زنایب� و مىكنند حفظ را
داريد       بيم آنان نافرمایب� از و   [ نخست]كه دهيد و       [ بعد]پندشان كنيد دورى ايشان از خوابگاهها نكرد  ]در vتاثزت را [ اگر آنان

كردند         اطاعت را شما اگر پس كنيد رایه    [ ديگر]ترك هيچ آنها رشزنش ]بر است      [ براى بزرگ واالى خدا كه (۳۴)مجوييد
.فوالدوند

:خرمشایه

روى                        آن از � vنزت و است، بخشيده برترى ديگر بعیص� بر را انسانها از بعیص� خداوند كه چرا باشند مسلط زنان بر بايد مردان
خويش      اموال از مردان زنان ]كه خويشتندار             [ براى نهان در الیه حفظ به و مطيع كه آنانند شايسته زنان مىكنند، خرج

و            كنيد نصيحتشان بايد نگرانيد، نافرمانيشان از كه زنایب� و كنيد      [ سپس]هستند، دورى آنان از خوابگاهها اگر  ]در سپس و
افتاد  جویب#             [ الزم بهانه ديگر كردند، اطاعت شما از اگر آنگاه کنید ترک را زيادهروى ]آنان بلندمرتبه  [ و خداوند نكنيد،

است   (.۳۴) بزرگوار

ترجیح         صحت دالئل که سؤال این جواب مفهوم       ( زدن ) اما نادرسین2 دالئل و اند ها �     ) کدام گرفنت2 فاصله و کردن (ترک
اند؟؟   ها کدام
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مفهوم     (  ترجیح صحت دالئل 1زدن ) ـ

تراجم           و عریب+ زبان از که های مثال در ـ در     الف آنها شکل           42انگلییس تحقق برای که است آن � vمبنت اند شده ذکر مورد
کلمۀ   ب ) فعیل � ( رص� vمفعول        ) بنت و فاعل یا و وب مرص� و به          ( ضارب مطابق ها رابطه این و دارد وجود تقاریب+ های رابطه

نیستند       جدا و اند منطبق فعل .زمان

های                          ابزار با ، مضاف یا و فزییگ سادۀ حرکت یک با آن رسانیدن ظهور به و ب رص� فعل تحقق در ضارب یا فاعل اینکه یعین�
است                 وب مرص� یا مفعول با نزدیک تماس در ، ب رص� فعل ظهور تحقق در مادی و .فزییگ

ـ  ب    ب رص� کلمۀ واسطه          فعل یب+ های مفعول با متعدی اشکال باواسطه  ( 16)در معین�      ( 17)و به باهم هردو یا (زدن ) و
واسطه                 با مفعول نه و دارند واسطه یب+ مفعول نه که الزم افعال در اما ، کردن           است ترک و � گرفنت2 فاصله و دوری مفهوم به

مثال     و شوند یم گردند       فهم یم ارائه ذیل قرار :آن

  vالطزت بت رفتند  .) رص� ها (پرنده

The birds went, or went away, or migrated, or seeking sustenance.

و                          درک قابل است شده � vتعینت که هدیق� به به نزدییگ و تقارب مثال، این از فاصله و دوری فهم وجود با که است توجه قابل
است  .فهم

استمرار               صورت به و تواتر به که اسالیم امت متواترۀ سنت در ـ  )ج
ۖ Ñُبوُهن ِ

ۡ همان      ( َوٱرص� مراد ، است شده بوده( زدن ) فهم
معین�         بر علماء جمهور و یت اکزت� که دارند  { زدن } است نظر .اتفاق

از           2 کردن ترک و � گرفنت2 فاصله معین� ابطال دالئل { : ُهّناَوٱۡضِرُبو} ـ

ـ  َمَضاِجِع   )  الف
ۡ
ٱل ِ
یق� Ñمجامعت                 ( َوٱۡهُجُروُهن ترک که است معلوم و مشخص آن ثغور و حدود که است بسزت2 از ترک معین� به

نه؟                            یا شود یم شامل هم را کالم ترک ، ترک این که است اختالف این رش بر فقها � vبنت در که گرچه است بسزت2 در زناشویب· و
اگر           پس ، است معلوم و مشخص صورت هر  )به

ۖ Ñُبوُهن ِ
ۡ این            ( َوٱرص� شود vتفسزت و شود فهم � گرفنت2 فاصله و کردن ترک معین� به

که            تواند یم هرکس و است ونامشخص مبهم � گرفنت2 فاصله و تفسزتv             ترک و vتعبزت آنرا خود نیت و قصد با انطباق در

باشد                    طالق حین2 هم یا و نفقه پرداخت از ورزیدن اباء ، خانه ترک شامل تواند یم که از     ) کند وجه هیچ به این که
( 

ۖ Ñُبوُهن ِ
ۡ نهایت              ( َوٱرص� در و خانه ترک معین� به آنرا توان یم نه و نیست استنباط کرد      قابل vتعبزت و vتفسزت .طالق

اگر    ـ َمَضاِجِع   )ب
ۡ
ٱل ِ
یق� Ñو ( َوٱۡهُجُروُهن( 

ۖ Ñُبوُهن ِ
ۡ �       ( َوٱرص� گرفنت2 فاصله و کردن ترک معین� با فهم       هردو و vتعبزت خانه محدودۀ در

ندارد                      سازکاری قرآنکریم ادیب+ شأن با ها تکرار � vچننت و نیست احسن که تکراری یک آنهم و است تکرار یک این .شوند
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       � vبنت که شود گفته اگر ـ َمَضاِجِع   )ج
ۡ
ٱل ِ
یق� Ñو ( َوٱۡهُجُروُهن( Ñُبوُهن ِ

ۡ این           ( َوٱرص� در پس ، است تفاوت و فرق vتفسزت و معین� در
با                        و چگونه و چیست؟ تفاوت و فرق این � ساخنت2 مشخص برای معیار و مالک که شود داده جواب باید سؤال این به صورت

؟             گذاشت صحه معین� تفاوت و فرق این بر توان یم معیار کدام

به                  � vقائلنت نزد تفاوت و فرق این � ساخنت2 مشخص برای معیاری و اصل که شد متذکر �     } باید گرفنت2 فاصله و کردن وجود{ ترک
از                فهم در vتفسزت و vتعبزت تعدد با که است حالین2 همان این و ُبوُهنÑ } ندارد ِ

ۡ شویم  { َوٱرص� یم .مواجه

ـ  که           د گردید ذکر قباٌل زنان نشوز معین� از بریس و                در طالق قصد که است شوهر خانۀ ترک و شوهر از نفرت آن مورد یک
احوال              و حال و صورت این در اگر ، بدهد نشان را  )جدایب·

ۖ Ñُبوُهن ِ
ۡ طرف       ( َوٱرص� از � گرفنت2 فاصله و کردن ترک در    به باشد شوهر

در                        زن نیت و قصد تقویۀ جهت در است عمیل بلکه گردد نیم محسوب زن نشوز دارندۀ باز عمل یک عنوان به صورت این
از           طالق وچه هیچ به که شوهر از طالق  )دریافت

ۖ Ñُبوُهن ِ
ۡ نیست  ( َوٱرص� اسنتباط .قابل

ترجیح                و صحت بر بتوان که شد مدیع شاید زیر مثال � گرفنت2 نظر در �     } با گرفنت2 فاصله و کردن  )از { ترک
ۖ Ñُبوُهن ِ

ۡ (َوٱرص�
از      است عبارت که کرد :استدالل

عنه   نفسه ب کرد     . ) رص� ترک را او ، (.او

 He turned away from, avoided, shunned, or left him, or it.

مورد           این در که کرد ذکر باید جا این است   ( عن ) در معین� کنندۀ � vدر      تعینت حالیکه در  )و
ۖ Ñُبوُهن ِ

ۡ مفهوم  ( َوٱرص� � vچننت برداشت
است  .نادرست

که     است مسلم معین�  (  ُهنَّۖاَوٱۡضِرُبو)پس این               (زدن ) به در زیرا ، است قرآنکریم مجمل دستور یک این هم باز ، است
است           مشکل فهمیدن به رص� شدت و ضعف از یاحکم و همۀ    دستور هم ب          و رص� از سازد یم مجاز را ب رص� های گونه

شالق         و چماق و چاقو ب رص� تا گرفته vیم                  شمشزت شامل ، خفیف یا و قوی ب رص� یک برای را دست فزییگ حرکت یک تا و
بسیاری              های تخیط بروز سبب که تواند یم خود مجمل فهم این که دچار          شود که افرادی و شود زنان حقوق مورد در

دیین�                         توچیه شان زنان اذیت و آزار در هایشانرا گری شکنجه که یابند یم فرصت ، اجمال این از vتعبزت سؤ با اند روایب� امراض
.کنند

ممکن                      سلم و علیه هللا صیل هللا رسول احادیث و سنت طریق از جز به قرآنکریم اجمایل حکم این تفصییل فهمیدن پس
و                          کند یم تأویل توضیح و � vتبینت با را قرآنکریم مجمل احکام که است سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت این ، نیست

تأوییل                         اهمیت بر که است جهت � vهمنت از و باشد یم صادق و است � vچننت � vنزت مورد این در که میدارد بیان را آنها تفصیل
شود             یم � vترکزت زیر ح Iرش به قرآنکریم احکام توضیح و � vتبینت در :سنت

           vتفسزت و تفصیل سلم و علیه هللا صیل هللا رسول  } سنت
ۖ
Ñُبوُهن ِ

ۡ میدهد      { َوٱرص� یاد اینگون مسلمه امت به :را

زن          1 رخسار یا و ها گونه به زدن زن  } ـ است { روی .ممنوع
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قال      طالب، # أیب+ بن عباس # قال       : حدثین� شبل، عن ، vبكزت # أیب+ بن يحيـى حكيم         : ثنا عن دينار، بن عمرو عن يحدث قزعة أبا سمعت
أبيه    عن معاوية، فقال        : بن وسلم عليه هللا صیل � # النین+ ِإیل جاء قال     : أنه عليه؟ أحدنا زوجة حق� َوال  : ” ما ُسوها،

ْ
َوَيك ُيْطِعُمها

البيت         “ # ِ
یق� Ñِإال َيْهُجْر ْحَوال ُيْقبِّ َوال ِبالَوْجَه ِ

ْ .َيرص�

اینکه   یا :و

قال   ، المثین� # قال    : حدثین� مویس، بن حبان قال   : ثنا المبارك، ابن قال      : ثنا جده، عن حكيم، بن بهز نا هللا،  : قلت: أخزت+ رسول يا
قال       نذر؟ وما منها #

نأیب2 ما البيت                : ” نساؤنا # ِ
یق� Ñِإال َتْهُجْر ْحَوال ُتَقبِّ َوال َبالَوْجَه ِ

ْ َترص� أْنال َ vغزت ِشْئَت، Ñأیب� َك
َ
َحْرث ِت

ْ
أ
َ
ف َك

ُ
َحْرث

” ْيها               
َ
َعل Ñَحل ِبَما Ñِإال َبْعض ْمِإال

ُ
َبْعُضك یص�َ

ْ
أف ْد

َ
َوق ْيَف

َ
ك َتَسْيَت؛

ْ
اك ا

َ
ُسِإذ

ْ
واك َطِعْمَت ا

َ
.وأْطِعْمِإذ

است     2 ممنوع استخوان � شکسنت2 .ـ

قال   ، المثین� قال   : حدثنا صالح، أبو عباس         : ثنا ابن عن طلحة، # أیب+ بن � عیل# عن معاوية، # َمَضاِجِع   : } ثین�
ْ
ٱل ِ
یق� Ñَوٱْهُجُروُهن}

قال  ، بوهن� فإن                   : وارص� ،
ً
عظما لها تكرش وال ح، � مزت+ vغزت

ً
با رص� بــها ترص� أن لك هللا أذن فقد وِإال أقبلت فإن المضجع، #

یق� تهجرها
الفدية       منها لك حل� فقد وِإال .أقبلت،

است         3 ممنوع جسم در زخم و جرح ایجاد .ـ

است             4 ممنوع بگذارد جلد بر دوامدار و دار معلوم اثر که یب+ رص� .ـ

ح         5 مزت+ vغزت ب رص� ، ب رص� این نوعیت است          ( خفیف ) ـ تثبیت سلم و علیه هللا صیل هللا رسول سنت .در

قال   ، المثین� # قال    : حدثین� عون، بن عمرو قال    : ثنا الحسن، عن هشيم، نا فإن       : أخزت+ بلسانه، فليعظها زوجها، عیل المرأة ت � Iنرش ِإذا
ويخليها                  منها يأخذ أن له حل� فقد وِإال فذاك، رجعت فإن ح، � مزت+ vغزت

ً
با رص� بــها رص� وِإال فذاك .قبلت

قال   ، المثین� # قال  : حدثین� حبان، قال   : ثنا المبارك، ابن قوله         : ثنا #
یق� يقول عكرمة سمع أنه Iبرش بن يحيـى نا ِ : } أخزت+

یق� Ñَوٱْهُجُروُهن
  Ñُبوُهن ِ

ْ َوٱرص� َمَضاِجِع
ْ
قال   { ٱل ج، � مزت+ vغزت

ً
با وسلم      : رص� عليه هللا صیل هللا رسول :قال

” ح        � َ ُمزت+ َ vغزت
ً
با ْ َ الَمْعُروِفرص� # ِ

یق� ْم
ُ
َعَصْيَنك ا

َ
ِإذ Ñُبوُهن ِ

ْ ارص�

قال    حميد، ابن جبزتv         : حدثنا بن سعيد عن عطاء، عن عمرو، عن حكام، ُبوُهنÑ : } ثنا ِ
ْ ح  : قال{ َوٱرص� � مزت+ vغزت

ً
با .رص�

قال    حميد، ابن قال      : حدثنا ، # الشعین+ عن ة، vمغزت عن جرير، ح  : ثنا � المزت+ vغزت ب .الرص�

قال     يحيـى، بن الحسن قال   : حدثنا الرزاق، عبد نا قوله      : أخزت+ #
یق� وقتادة الحسن عن معمر، نا ُبوُهنÑ : } أخزت+ ِ

ْ غزتv : قال{ َوٱرص�
ً
با رص�

ح � .مزت+
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یا       ب رص� ، شد دانسته تفسزتv  ( زدن ) طوریکه  )در
ۖ Ñُبوُهن ِ

ۡ زدن             ( َوٱرص� یا ب رص� ، وسلم علیبه هللا صیل هللا رسول سنت در ،(
ح   مزت+ vصورت            ( غزت در ، ب رص� این که است خفیف زدن یا و ب رص� که           یا است یب+ رص� اینکه دیگر ، است منع رخسار و

گذارد               نیم جلد بر دوامدار اثر و آورد نیم بار را استخوان
�

شکستیگ و .جراحت

است؟؟؟               زدن یا و ب رص� چگونه ، زدن یا ب رص� این دقیق صورت به پس

که                   گونه بدین دریافت توان یم وسلم علیه هللا صیل هللا رسول سنت در � vنزت را شؤال این :جواب

قال      ، الجوهري� سعيد بن ِإبراهيم قال        : حدثنا عطاء، عن جريــــج، ابن عن عيينة، ابن عباس  : ثنا البن غزتv  : قلت ب الرص� ما
قال  ج؟ � قال  : المزت+ ، المثین� قال    : حدثنا مویس، بن حبان قال   : ثنا المبارك، ابن نا عطاء،       : أخزت+ عن جريــــج، ابن عن عيينة، ابن نا أخزت+

خطبته        : قال #
یق� وسلم عليه هللا صیل هللا رسول قال   ” : ” قال ح � َ ُمزت+ َ vغزت

ً
با ْ َ ونحوه : رص� .السواك

قال   ، المثین� قال    : حدثنا مویس، بن حبان قال   : ثنا المبارك، ابن نا قال        : أخزت+ عطاء، عن جريــــج، ابن عن عيينة، ابن نا قال: أخزت+
خطبته        #
یق� وسلم عليه هللا صیل هللا قال   ” : ” رسول ح � َ ُمزت+ َ vغزت

ً
با ْ َ ونحوه : رص� .السواك

ح     مزت+ vغزت ب رص� خفیف  ) پس ب که  ( رص� است یب+ است              رص� دان برس یک درازی و
�

بزریگ به که مسواک چون ابزاری  بوسیلۀ
د          vگزت قرار هدف شود، یم نشوز مرتکب که زیب� .جسم

باید           جسم بر ب رص� اثر که شود یم فهمیده این باشد    از خفیف جدیت           بسیار که است حاالیب2 کردن تفهیم نوع یک این و
جدیت       این با تا دارد وجود شوند                   درآن شان نشوز انجام و عاقبت و شان های خطا ملتفت کنند یم پیشه نشوز که زنایب� ،.

الهدی      التبع من عیل السالم .و

Reference:

1( Arabic English Lexicon, by Edward William Lane

London: Williams and Norgate 1863.

القرآن     )2 vالتفسزت یق� البیان ی : جامع هجری 310الطزت+

3( ill-conduct
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4( Pickthal-Audio

5( rebellion
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6( refractoriness

7( ill-conduct

8( Widerspenstigkeit

9( Cruelty or desertion

10( refractoriness

11( Pickthal-Audio

12( Ill-treatment

13( rohe Behandlung oder Gleichgültigkeit

14( Widersetzlichkeit oder Meidung

پارس   )15 نیین2 انزت2 سایت

16( accusative or Akkusative

17 )Dative

http://Www.tahleel.info/

	فتنۀ انکار سنت
	(طبقه بندی کتب حدیثی از دیدگاه شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه)
	طبقه بندی کتب محدیثی از دیدگاه شاه ولی الله دهلوی رحمه الله علیه
	نگاهی بر نقد تفکر تاریخی دین و صور بلندی بنام روشنفکری دینی
	اهمیت سنت در تأویل احکام مجمل قرآنکریم

