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  چکیده 
در . اسـت  )ص(پیامبر سخنان، مسلمانان ها، رفتار و گفتارتأثیرگذار در باورها، بینش ترین عاملشک مهمبی

 هـا و  د تـا فرقـه  موجـب گردیـ  نیـز   ، سـیره و سـنت آن حضـرت   از سخن هاکنار این عامل مهم، نوع برداشت
ایجـاد سـازگاري میـان ایـن     در  را تـرین اصـل  زیربنـایی حـدیث اقتـدا و اهتـدا    . آید پدید يهاي متعددحلهن

تمسـک بـه هـر یـک از      ،ایـن بیـنش   رتـو پدر . دهـد سنت تشکیل مـی  اهلبراي  هاي متنوع و متغایربرداشت
 یجـۀ نت. مند خواهد ساختنبوي ارزش سخن و سیرة سانه بآنان را  ةسخن و سیرو روا شمرده شده  صحابیان

  ؛قـول و عمـل صـحابه خواهـد بـود      عی پلورالیسـم درون دینـی در محـدودة   چنین بینشی، التزام بـه نـو  قهري 
  .گاه متناقض گشوده است منقوالت واي که راه را بر روي فتاوي مسئله
و بخـش  و در د را بـازخوانی  حـدیث اقتـدا و اهتـدا   ایـن موضـوع،   اهمیـت   با توجه بهنویسندة این مقاله  

مـورد ارزیـابی   عی یشـ در منابع مختلـف سـنی و   را حدیث و سند متن  ،در بخش نخست. استده بررسی کر
سـناد و  اَبـه  ادامـه  در و  را یادآور شدهحدیث هاي متنی تفاوتالزم، شناسی کتاباز  پسقرار داده و  علمی

ي با مشـکل جـد   که صدور این حدیث چنین نتیجه گرفته استو  ث را مورد توجه کردهحدی طرق مختلف
ایـن حـدیث    که پیام روشن ساخته استو  دیث را کاویدهح يداللت و محتوا ،ومدبخش در . رو استهروب

 پـذیرش چنـین حـدیثی را     اجـازة  ،نـاهمخوان اسـت و بیـنش منصـفانه    سـخت  با مـدلول بسـیاري از روایـات    
  .دهدنمی

  هاواژهکلید
  .اقتدا و اهتداسنت، اصحاب، نجوم، اهل 
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  هشارا
ان اهـل سـنت قـرار داشـته و     همواره مورد توجه بسـیاري از دانشـمند  کی از احادیثی که ی

، حـدیث اقتـدا و   مختلـف بـوده اسـت    هايدر زمینه آنان علمیبسیاري از مباحث سنگ بناي 
ن بر اسـاس ایـ   »هتدیتما قتدیتماصحابی کالنجوم، فبأیهم إنّما ا«: است) ص(پیامبر اهتدا از زبان

نتیجـه آن   ه کـرده کـه  تشبیبه ستارگان آسمان اصحاب خود را ) ص(روایت، نبی مکرم اسالم
دیگر ناظر بر ایـن   مواردهمچنین  .است یک حجت شرعی صحابه سخن و سیرةاین است که 

ــدیث ــد      ح ــده مانن ــنت آم ــل س ــی اه ــاریخی و روای ــابع ت ــه در من ــاس آنچ ــر اس ــه و « ب  تزکی

 »از صـحابه قیـد و شـرط   پیـروي بـی  « ،)79، ص1ج تـا، بی غزالی،(»صحابه ۀهمانگاشتن  پاك
، 1ج ق،1400 عسـاکر، ابـن (»صـحابه  همـۀ الگو بـودن  «، )390، ص13ج ق،1397 زمخشري،(

 ممدوح بـودن همـۀ  «، )615، ص2ج ق،1412 هیثمی،(»صحابه از بقیه مردم يبرتر«، )420ص
، 1ج ق، 1402 ،یســفارین(»عــدالت تمــام صــحابه «، )23، ص1ج ق،1408 رفــاعی،(»صــحابه

ــحابه «، )53ص ــیر ص ــت تفس ــی، (»حجی ــواز)71، ص1ج ،ق1421ذهب ــحابه  ، ج ــد از ص  تقلی
  .روداز نتایج این حدیث به شمار می )397، ص7ج ق،1417 شنقیطی،(

کالمی، تـاریخی،   هايقلمرو و کارایی آن در عرصه ،این حدیثبرد معنایی  به ما با توجه
، درنگـی  در ایـن مقالـه   بر آن شـدیم تـا  اند، و اهمیتی که به آن دادهتفسیري  و اخالقی، فقهی

ارائـه   »داللـت حـدیث  «و  »حـدیث سـند  «بخش  دو این پژوهش در .مقوله داشته باشیماین در 
    .گرددمی

 
  سند حدیث: بخش اول

در . ه اسـت نقـد شـد   سنت نقـل و احیانـاً   ر کتب اهلد یمختلفبا طرق و اسناد این حدیث 
 :ند ازاعبارت برخی از این طرق. اشاره شده استمنابع شیعی نیز به نوعی به این حدیث 
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  یسنمنابع  .1
  عمر ق ابنیطر. 1-1
 عبدالحمید بن حبـو شـهاب، از حمـزة    احمـد بـن یـونس، از    ا: نویسـد مـی  )ق 249م (دیـ م

صـحابی مثـل النجـوم    مثل ا« :فرمـود ) ص(که پیامبرکند جزري، از نافع، از ابن عمر، نقل می
به سخن هر یـک   ،ل ستارگان استثمثل اصحاب من م ؛یهتدى به فأیهم أخذتم بقوله اهتدیتم

) ق401(ابوالمعاطی نـوري  )251ق، ص1408ابن حمید، (.ایدهدایت یافتهها عمل کنید از آن
بـا انـدکی    )ق 387م(بطـۀ عکبـري حنبلـی    ابنو  )290، ص10ج ،تانوري، بی(تن رواییز عنی

ابـن  (»النجوم، فأیهم أخذتم بقوله اهتدیتم بمنزلۀ صحابیإنما ا«: ن را نقل کرده استتفاوت، آ
إنمـا  «، »صحابی مثل النجـوم امثل «در  نقل دوم به جاي  )219، ص2ج ق،1415 ،بطۀ عکبري

 .آمده است» النجوم بمنزلۀصحابی ا
  
  رهیق ابوهریطر. 1-2

جعفـر بـن عبدالواحـد، از     ...«: نویسـد مـی  داز صـاحبان مسـن  ) ق852م(ابن حجر عسقالنی
کنـد کـه   نقل مـی ) ص(هریره، از پیامبربواصالح، از بواوهب بن جریر بن حازم، از پدرش، از 

ل ثـ مثـل اصـحاب مـن م    ؛صحابی مثل النجوم، مـن اقتـدى بشـیء منهـا اهتـدى     مثل ا: فرمود
ابـن حجـر   (».کنـد، هـدایت یافتـه اسـت     هـا اقتـدا  ت، هـر کـس بـه چیـزي از آن    ستارگان اسـ 

 )254، ص1ج ،ق1372،عسقالنی
  
  خطاب بن ق عمریطر. 1-3

حـوص، و نیـز   ابواالحمـد بـن ثابـت، از    ابوصالح محمـد بـن   ا«: نویسدمی) ق387م(بطهابن
سـماعیل سـلمی، از نعـیم بـن حمـاد، از      اسـماعیل محمـد بـن    ابواحسین بن صفوان برذعی، از 

کنـد کـه   عبدالرحمن بن زید عمی، از پدرش، از سعید بن مسیب، از عمر بن خطاب، نقل می
یـا  : فقال لی: صحابی من بعدي، قالت ربی عزّ وجلّ فیما یختلف فیه اسأل: فرمود) ص(پیامبر

النجوم فی السماء بعضها أضوأ من بعض، فمن أخـذ بشـیء    بمنزلۀ صحابک عنديامحمد إن 
 ؛)219، ص2ج ق،1415 ،ابـن بطـۀ عکبـري   (»مما هم علیه من اختالفهم فهو عندي على هدى
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اي  :بـه مـن فرمـود   ! از پروردگارم در باره اختالف اصـحابم پـس از درگذشـتم سـؤال کـردم     

 .دیگرنـد  یتـر از بعضـ  که بعضی نورانیند ادر آسمان ستارگان چوناصحابت نزد من  ،محمد
 سـک کنـد، پـیش مـن    تم ،اختالف دارنـد  در آن هاپس هرکس به هر مقدار از چیزي که آن

  .استافته یهدایت 
کنـد  از طریق سعید بن مسیب از عمر بن خطاب نقل مـی ) ق 544 -606(اثیر شافعینیز ابن

؟ سألت ربی عـن اخـتالف اصـحابی مـن بعـدي     «: شنیدم که فرمـود ) ص(از پیامبر: گفتکه 
عندي إِنَّ ا! یا محمد: فأوحى إِلی کالنجوم فی السماء، بعضُها أقوى من بعـض،   بمنزلۀصحاب

ابـن  [نیـز از او » .و لکلّ نُور، فمن أخذ بشیء مما هم علیه من اختالفهم فهو عندي على هـدى 
اصــحابی کــالنجوم، فبــأیهِم اقتــدیتم «: فرمــود) ص(پیــامبرل شــده اســت کــه نقــ] عمــر

 ) 556، ص8ق، ج1420ابن اثیر،(».اهتدیتم
  
  عباس طریق ابن. 1-4

صـم، از  بن یعقـوب اال  و محمد حیريبوبکر ا«: کندنقل می) ق 392-463(خطیب بغدادي
ویبر، از   بـو ابن سهل دمیـاطی، از عمـرو بـن هاشـم بیروتـی، از سـلیمان بـن         بکر کریمـه، از جـ

مهما أوتیتم مـن کتـاب اهللا تعـالى    : فرمود) ص(کند که پیامبرعباس نقل می ضحاك، از ابن
تکـن  ، فـإن لـم  ۀماضـی  منی فسنۀیکن فی کتاب اهللا فالعمل به ال عذر ألحد فی ترکه، فإن لم

خـذتم بـه   االنجوم فـی السـماء، فأیهـا     بمنزلۀصحابی اصحابی، إن افما قال  ماضیۀمنی  سنۀ
هر آنچه در قرآن یافتید، باید بـدان عمـل کنیـد و در     Üرحمۀ صحابی لکما اختالف اهتدیتم، و

بـه جـا   سـنت   در در قرآن نبود، بـه آنچـه   حکمی اگر .ترك آن عذري از شما پذیرفته نیست
زیـرا اینـان    ؛]معتبر اسـت [گویندهر آنچه اصحابم می ،نبودهم در سنت ]. عمل کنید[بود مانده

 چـرا کـه   د؛ایـ هـدایت یافتـه   ،ند، به سخن هر کدام تمسـک کنیـد  اهمانند ستارگان در آسمان
  )116، ص1تا، جخطیب بغدادي، بی(».رحمت است براي شما اختالف اصحاب من

بـویحیى  ابویوسـف یعقـوب بـن یوسـف، از     ا«: نویسـد می ابن بطه در طریق دوم ابن عباس
بوشـهاب، از  انـواري، از احمـد بـن یـونس، از     اسـحاق  اسى بـن  زکریا بن یحیى ساجی، از مو

 :فرمـود ) ص(اسـت کـه پیـامبر   کـرده   عباس نقل حمزه، از عمرو بن دینار، از ابنبوابن  ةحمز
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 )220، ص2ج ق،1415 ،ابـن بطـۀ عکبـري   (».هتـدیتم اقتـدیتم  اصحابی کالنجوم، فبأیهم إنّما ا

  .ایدهدایت شده ،کنید که به هر کدامشان اقتدا انداصحاب من مانند ستارگان

  طریق جابر. 1-5

سـی،  یسماعیل بن یحیـى ع ا: نویسدمی غرائب مالک دارقطنی در کتاب« :نویسدمی زیلعی
بویحیى بکر بـن  احمد سکري، از ابوالحسن محمد بن ااز حسن بن مهدي بن عبده مروزي، از 

از جـابر   ،جعفر بن محمـد، از پـدرش  از نس، ابن  عیسى مروزي، از جمیل بن یزید، از مالک
ما وجدتم فی کتاب اهللا فالعمل بـه الیسـعکم ترکهـا إلـى     : فرمود) ص(کند که پیامبرنقل می

فالعمل بها الیسعکم ترکها إلـى غیرهـا،    سنۀتجدوه فی کتاب اهللا و کانت منی غیره، و ما لم
خـذتم  اصـحابی  اصـحابی فبـأي قـول    افإلى  سنۀ تکن فیتؤتوا به فی کتاب اهللا و لمو ما لم

، 2ج ق،1414 ،زیلعـی (».خـذ بـنجم منهـا اهتـدى    اصحابی مثل النجوم من ااهتدیتم إنما مثل 
  )230ص

  
  طریق جواب بن عبداهللا. 1-6

کنـد  نقل می) ص(از پیامبر به صورت مرسل، را روایت اهتدا، )ق 458-384(احمد بیهقی
 ،یهقـ بی(».السماء؛ من أخذ بـنجم منهـا اهتـدى   صحابی کمثل النجوم فی إن مثل ا« :که فرمود

 )248ق، ص1408
  
  نسق ایطر. 1-7

ابـن  «: کنـد اخبار و با ایـن سـند نقـل مـی     ۀرا با تفاوت بیشتري از بقی این روایت ،حجر ابن
نس بن مالـک،  اعمر، از عبداهللا بن علی، از سالم طویل، از زید عجمی، از یزید رقاشی، از بیا

 مثـل ؛ ذا غابـت تحیـروا  او صحابی فی أمتی مثـل النجـوم یهتـدون بهـا     مثل ا): ص(از پیامبر
جوینـد  آن هدایت می به وسیلۀ] مردم[ ند ستارگان است کهاصحاب من در امتم، مان] جایگاه[
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ق، 1395ابـن حجـر عسـقالنی،    ( ».نـد مانمـردم متحیـر مـی    ،غایب شـوند ] ارگانست[ وقتی] و[

  )39، ص12ج
  
  یمنابع شیع .2

بـا ایـن دو    و اهتـدا را  حـدیث اقتـدا  ، )ق 390م(حسـن صـفار  محمد بـن  از محدثان شیعه، 
  .کندنقل می) ع(از امام باقر ،طریق
  
   بن عمار طریق اسحاق. 2-1

حسـن بـن موسـى خشـاب، از غیـاث بـن کلـوب، از        از ) ق 290م(محمد بن حسـن صـفار  
مـا  «: فرمود) ص(که پیامبرکند میروایت ) ع(، از امام صادق)ع(سحاق بن عمار، از امام باقرا

یکـن فـی کتـاب اهللا و    و مـا لـم   ،وجدتم فی کتاب اهللا فالعمل به الزم ال عذر لکم فی ترکه
صـحابی  منی فما قال ا سنۀیکن فیه و ما لم ،منی فال عذر لکم فی ترك سنتی سنۀ کانت فیه

صـحابی  بـأي أقاویـل ا  خذ اهتـدي و  ا اُفبأیه ،صحابی فیکم کمثل النجومما مثل افإنّ ،فخذوه
 :قـال  ؟صحابکو من ا :)ص(قیل یا رسول اهللا .رحمۀصحابی لکم و اختالف ا ،أخذتم اهتدیتم

نقـل  را از صفار حدیث همین  نیز )ق 381م(صدوقشیخ  )11، صق1404صفار، (».أهل بیتی
 )156ص ق،1403صدوق، (.کندمی

                                                        
  به عنوان مصادر نخستین، برخی دیگر از دانشمندان اهل سنت نیز در آثار حدیثی، تفسیري و رجالی  افزون بر مصادر مذکور

  ، ابن ابی الحدید در شرح )47، ص 1ج (اند، از جمله آلوسی در روح المعانیخود این روایت را با اسناد تکراري نقل کرده
، ابن )61، ص 5ج (، ابن حزم در االحکام)364، ص 8ج (، ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه النبویه)11، ص 20ج (البالغهنهج

، البانی در السلسله )290، ص 10ج (معلل، ابوالمعاطی نوري در المسند الجامع ال)420، ص 1ج (عساکر  در تبیین کذب المفتري
، ص 2ج ( ، بقاعی در نظم الدرر)529، ص 1ج (و شرح عقائد طحاویه) 75، ص 1ج (، السلسله الصحیحه)135، ص 1ج (الضعیفه

، خطیب تبریزي در )20441، ص 1ج (حمیدي در الجمع بین الصحیحین البخاري و مسلم) 334، ص 3ج (، ثعلبی در تفسیر)493
، محمد حسین ذهبی در التفسیر و )245، ص 1ج (، شمس الدین ذهبی در میزان االعتدال)310، ص 3ج (المصابیحمشکاه 

، زمخشري در )23، ص 1ج (، رفاعی در البرهان المؤید)252، ص 1ج (، رازي در مفاتیح الغیب)71، ص 1ج (المفسرون
، )3393، ص 1ج (، خطیب شربینی در السراج المنیر)53، ص 1ج (، سفارینی در لوامع االنوار البهیه)586، ص 2ج (کشاف

، ص 10ج (، عینی در عمده القاري)264، ص 1ج (، حسنی صنعانی در توضیح االفکار)397، ص 7ج (شنقیطی در اضواء البیان
، 5ج (، میبدي در کشف االسرار)35، ص 1ج (، ماوردي در الحاوي الکبیر)79، ص 1ج (، غزالی در االقتصاد فی االعتقاد)203
  ).         615، ص 2ج (، هیتمی در الصواعق المحرقه)175، ص 2ج(، نسفی در تفسیر مدارك التنزیل)601ص 
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  رازي طریق نصر. 2-2

] احمـد بـن حسـین   [عمـار، از حسـین بـن احمـد     شیخ صدوق افزون بر روایت اسحاق بـن  
رازي، از پـدرش   یحیى صولی، از محمـد بـن موسـى بـن نصـر     محمد «: کندبیهقی نیز نقل می

 اهتـدیتم  اقتـدیتم  بـأیهم  کـالنجوم  صـحابی احـدیث   در بارة) ع(کند که از امام رضانقل می
و کیـف یعلـم    :قیل .یبدلیغیر بعده و لمیرید من لم ،هذا صحیح: فرمـود آن حضرت  ،پرسیدم

صـحابی یـوم   برجال مـن ا  نّذادلی :قال )ص(ه من أنهروونَلما ی :قال ؟أنهم قد غیروا أو بدلوا
فیقـال   !صـحابی ب اصحابی ایا ر :فأقول ،عن حوضی کما تذاد غرائب اإلبل عن الماء القیامۀ

 لهـم و سـحقاً   عـداً ب :فـأقول  ،فیؤخـذ بهـم ذات الشـمال    ،تدري ما أحدثوا بعـدك إنک ال :لی
  )87، ص2ج ق،1404صدوق، (».لهم

  
  بنديجمع

  :آید، چند نکته به دست میبا مروري در آنچه گفته شد
بـن  ، عمـر  عمـر، ابـوهریره   ابـن : انـد ، چهـار نفـر از صـحابه   و اهتـدا  راویان حدیث اقتدا. 1

  .جابر وعباس  ، ابنخطاب
 -بــه اصــطالح -آن، نــوعیو در اســت گــزارش شــده تعــابیر مختلفــی ایــن روایــت بــا . 2

  .شوداضطراب متن دیده می
                                                        

 و  در آثار حدیثی، تفسیري نیز شیعی راویان حدیث، برخی دیگر از علماي نخستین ،افزون بر صفار و صدوق
، )12، ص8ج(االمامـۀ و ازمۀ الخالفـۀ  د در اسع از جمله ،انداشاره کرده رجالی خود به حدیث اقتدا و اهتدا

تقریب حلبی در ، )86، ص1ج(دعائم االسالمدر  ، تمیمی مغربی)271، ص1ج(الصراط المستقیمدر  بناطی
، سبحانی )344، ص2ج(ارشاد القلوبدر  ، دیلمی)62، ص1ج(الفتن ام سقیـفۀ، خلیلی در )2ص(المعارف

، )305، ص1ج(اطیـب البیـان  ، طیـب در  )355، ص2ج(احتجـاج ، طبرسـی در  )37/3ج(الحدیث النبويدر 
بحـار  ، مجلسـی در  )305، ص1ج(االربعـین ، قمـی در  )495، ص3ج()ع(االمـام الرضـا   مسـند عطاردي در 

، مکارم شیرازي در )411، ص14ج(هدي القرآن من، مدرسی در )هاي دیگرو در جا 307، ص22ج(االنوار
نمازي ، )2، ص9ج(محاضرات فی االعتقاداتمتعدد از جمله میالنی در کتب ، )422، ص20ج(تفسیر نمونه

ــفینه در  ــتدرك الس ــت د)163، ص1ج(مس ــامع  ر ، معرف ــري الج ــیر االث ــد در  )102، ص1ج(التفس و مفی
  )26، ص1ج(.االفصاح
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بنـدي  یکـی رتبـه  : عبـاس دو نکتـه وجـود دارد    خطاب و روایت ابندر روایت عمر بن . 3
  کالم 

یـانگر  کـه ب » صحابی لکم رحمۀاختالف ا«تعبیر و دیگري  صحابه الهی، سنت نبوي و سیرة
  .است رحمت بودن اختالف اصحابطبیعی و 

، خداونـد متعـال،   انـد ، حـدیث قدسـی  کـه در اصـطالح  پـنجم و سـوم   بر اساس روایت . 4
که خداونـد  از آن عمر، پس طبق روایت ابن. را به نجوم تشبیه کرده است) ص(اصحاب پیامبر
  .کرد آن حضرت نیز چنین را به نجوم تشبیه کرد، خود) ص(اصحاب پیامبر

 249م (دیـ مبـن ح  حمیـد عبدال ،این روایت را نقل کرده است که سنتاهل راوياولین . 5
  .است )ق306 - 385(دارقطنی ،و پس از وي مسند صاحب، )ق

 )ع(امام رضـا  کهچنان .توضیح و شرح است همراهتناظري دارد و  صبغۀشیعه،  روایات. 6
بصـائر  پـس از   شـیعی کـه   منـابع  البتـه  ».یبـدل یغیر بعده و لـم هذا صحیح، یرید من لم«: فرمود

براي نقـد سـندي    این حدیث را بیشتر، اندنوشته شده االخبار عیونو  االخبار معانی، الدرجات
 .اندهکرد یادآوري و یا داللی

  
  د حدیثاسنابررسی 

 آید کـه سـند ایـن   این نتیجه به دست می ،سنت ن اهلا تأمل در کلمات اهل فن از رجالیاب
هم تضـعیف عـام نسـبت بـه ایـن احادیـث        زیرا ؛خالی از خدشه نیستش هایو طریقروایات 

 .وجود دارد و هم تضعیف خاص
  
  ف عامیتضع. 1

 456-384 م(بن حـزم سعید  جملهاز  اند،هکرد تضعیفرا ت ابرخی از دانشمندان این روای
ابـن حـزم   (».هـل فسـق اسـت   دروغ، و از تولیـدات ا  ایـن حـدیث باطـل و   «: نویسـد می که )ق

این حدیث در کتب معتمده « :نویسدمینیز ) ق683م(تیمیهابن )61، ص5ج ق،1404 ،اندلسی
م (ملقـن ن ن ابـ ینـ همچ )364، ص8ج ،ق1406حرانی، (».ضعیف است وو معتبره نیامده است 

ایـن حـدیث غریـب اسـت و هـیچ کـس از صـاحبان کتـب         « :نویسددر این زمینه می )ق 804
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 1182م(حسـنی صـنعانی   )584، ص9ج ق،1425 ،ابـن ملقـن  (».آن را نقل نکرده است معتبره

ایـن روایـت   «: نویسدمی و ».این حدیث ضعیف است« :کنداز ابن کثیر شافعی نقل مینیز ) ق
 ،حسـنی صـنعانی  (».صـحیح نیسـت   هاآن از کدامهیچ ،هرچند از طرق مختلف نقل شده است

  )264، ص1ج تا،بی
گویـد و  هرگز سخن باطل و دروغ نمـی ) ص(با توجه به این اصل مسلم که پیامبر لبانیا

آشـکار   یدروغـ فاسـد و   یتشبیه ،تشبیه صحابه به نجوم« :نویسدمی ،همیشه سخنش حق است
هرگـز   ،اشاره کنـد  سرطان به جهت که در پی شناخت جهت جدي است و زیرا کسی است؛

هـر   ،از سـوي دیگـر   .دبودر مسیر خطا خواهد شود و میشود، بلکه کامالً گمراه هدایت نمی
و در  اطـل ب تشـبیه مـذکور   ،بنـابراین  !تواند براي هر مسـیري ابـزار هـدایت باشـد    اي نمیستاره
  )152، ص1ج ق،1412 ،البانی.(و از اعتبار ساقط است ، حدیث کذبنتیجه
  
  ف خاصیتضع. 2

در خصـوص هـر   ، اسـت  هشـد  ضعیفات کلی و عامی که نسبت بـه ایـن حـدیث   افزون بر ت
  .وجود دارد یتضعیف خاص نیزآن  رجالطرق و این یک از 

زرِي نصـیبی   زحمـ بـی  ابن  حمزةاز ابن ملقن ، )عمر ابن(طریق نخست دربارة بـا تعبیـر   ة جـ
»ن معـین  ابـ « :اسـت اش آورده بـاره را در سـپس سـخن بزرگـان اهـل حـدیث     و  یاد کرده» واه

 :انـد گفتـه رازي  و ياربخـ  ».لس هم ارزش نداردک فی؛ اوِي فلساًالیس :گفته است وي ةباردر
حمـد  ا ».اسـت دیث الحـ  وكتـر موي « :اندی گفتهسایو ن یدارقطن ».استث یدر الحنکَوي م«

                                                        
  نـد از اصحاح و سنن ششگانه است که به ترتیب اعتبار عبـارت  »کتب معتبره«ملقن از  تیمیه و ابن ابنمنظور :

، تـألیف مسـلم بـن حجـاج     صـحیح مسـلم  ، )ق 256-194(، تألیف محمد بن اسـماعیل بخـاري  صحیح بخاري
، تألیف سلیمان بـن  سنن ابی داود، )ق 303-215(، تألیف احمد بن شعیبسنن نسائی، )ق 261-204(نیشابوري

حمـد بـن   ، تألیف مسنن ابن ماجهو  )ق 279-209(تألیف محمد بن عیسی ،سنن ترمذي، )ق 275-202(اشعث
 )ق 273-209(.یزید قزوینی

  معاصـر اسـت کـه     سنت در دورة تالش اهل، از محدثان و نویسندگان پر)ق 1420م(لبانیامحمد ناصرالدین
 .ده استکر یا تحقیق ، تألیفجلدست صد عنوان کتاب در بیش از دویبیش از یک ،تاکنون
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تمـام  « :انـد حبـان گفتـه   و ابـن عـدي   ابـن  ».اسـت  یثالحـد  مطـروح  وي« :گویـد بن حنبل می
ابـن  (».نیست از وي روایـت نقـل شـود   ز جای« :افزایدمیان حب ناب ».وع استموضروایات وي 

 ةکـه از طریـق حمـز    کـالنجوم ث حدی«: نویسدابن حجر نیز می )584، ص9ج ق،1425 ،ملقن
  ) 109، ص4ج ق،1384 ،ابن حجر عسقالنی(».جداً ضعیف است ، از نافع نقل شده،نصیبی

 »هـی وا« ،، در نظر ابن ملقـن هاشمی جعفر بن عبد الواحد یعنی )ابوهریره(راوي طریق دوم
بـه وي نقـل   اش را دربـاره وي سپس تعـابیر دیگـران    )584، ص9ج ق،1425ابن ملقن، (.است

 ؛کـه ریشـه نـدارد    است وي احادیثی را نقل کرده زرعه معتقد است،ابو« :نویسدکند و میمی
حبـان  نابـ  ».وي متهم به وضـع و سـرقت حـدیث اسـت    « :گفته است عدي ناب و ».الَهأصل  ال

ذهبـی   )584، ص9ج ،همـو (».کـرده اسـت  را دگرگـون مـی   احادیث«: گویدنسبت به وي می
سعید بن عمـرو   و از ».جعفر است هايآفرینی دشوارياین حدیث از « :وي گفته است بارةدر

بأحادیـث سـمعها مـن جعفـر بـن       زرعۀبا اذاکرت «: گزارش کرده است باره این البردعی در
؛ قال فی بعضها أنها باطلـۀ موضـوعۀ ثـم اسـترجع     صل لها وأال : قال عبد الواحد فأنکرها و

 هـا سعید بن عمرو با ابازرعه دربارة احادیث جعفر بن عبداهللا واحد مذاکره کـرد ولـی وي آن  
هــا گفــت و دربــارة برخــی از آنرا انکـار نمــود و گفــت ایــن روایــات اصــل و ریشـه نــدارد   

  )254، ص1ج ،ق1372ابن حجر عسقالنی، (».موضوعه و باطل است و بعد استرجاع کرد
زیـد عمـی   بـن   ] نعبـدالرحم [یمعبـدالرح  ،کـه در آن  )خطاب عمر بن(بارة طریق سومدر

 عکه سعید بن مسیب چیزي از عمر نشنیده اسـت، منقطـ   این دلیلاوالً به  باید گفت قرار دارد،
صــنعانی ) 584، ص9ج ق،1425ابــن ملقـن،  (.نـد ان و پـدرش ضــعیف اً عبــدالرحمانیـ ث. اسـت 

نیـز  بـوداود  ا ».اسـت  ابن کثیر شـافعی و این سخن  استضعیف « :نویسدمی ثحدی بارة ایندر
  )264، ص1ج تا،بی ،حسنی صنعانی(».نداضعیفعبدالرحمن و پدرش هر دو «: گویدمی

ایـن  «: نویسـد ملقـن مـی   که در آن جویبر قرار دارد، ابـن  ،)عباس ابن(چهارمطرِیق  بارةدر
نیـز   عکه منقطـ افزون بر آن. استف عیضاك حو ضوك ترمجویبر چون  ،طریق ضعیف است

- بـی ابـن   ةحمزعباس نیز به دلیل  طریق دوم ابن) 584، ص9ج ،ق1425ابن ملقن، (».باشدمی
 ،البـانی (».این روایت موضـوع اسـت  «: نویسدمی البانی از این فراتر رفته، .ضعیف است هحمز

  )152و 151و  147، ص1ج ق،1412
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-مـی  بیهقـی . جابر روایت دیگري نیز دارد که آن هم مخدوش اسـت  ،مدربارة طریق پنج

، 2، جق1414زیلعـی،  (».ندامالک نیز مجهول نشده و راویان نقلاز مالک  این حدیث« :گوید
ناشـناخته   شـود، دیـده مـی   ایـن حـدیث   سـند  در کـه  جمیل«: نویسدابن ملقن نیز می )229ص

  )586، ص9ج ق،1425 ،ابن ملقن(».است
 ی منقطـع یک :ق نقل شده استاین روایت به دو طری«: نویسدبیهقی می ،مق ششطری بارةدر

 ق،1408 ،قــیهبی(».نیســتقــوي  ،کــه موصــول اســت ،و دیگــري هــم اســت و اعتبــار نــدارد
   )248ص

سـند ایـن روایـت    « :نویسـد می ،پس از نقل حدیث ، ابن حجر عسقالنیتمق هفطریدربارة 
این باره سـخنی شـبیه    درزیلعی  و) 39، ص12ج ،ق1419ابن حجر عسقالنی، (».است ضعیف

 ،ایـن روایـت   سـند  درهمچنـین   )239 و 230، ص2ج ،ق1414زیلعـی،  (.ابن حجر گفته است
، 8ج ق،1395 ،حبــانابــن(.انــدکــه بســیاري وي را تضـعیف کــرده یزیـد رقاشــی وجــود دارد  

 ،ابومعـاذ  /28، ص1ج ق،1382 ،ذهبـی  /668، ص2ج ق،1404 ،ابن حجر عسـقالنی  /305ص
  )702، ص2ج ق،1416 ،ريجزای/ 221، ص1ج ق،1417

کـه بسـیاري از   غیاث بـن کلـوب وجـود دارد    ، از دو طریق شیعی روایتنخستین در سند 
 ،انـد بسنده کـرده  شاز وي سخن نگفته و تنها به ذکر نام ،داود ن از جمله نجاشی و ابنرجالیا

، 1ج ق،1417 ،طوسـی (.باشـد هـم مـی   عـامی مـذهب   ثقـه اسـت،   نزد برخی دیگر ي گرچهو
ــی،  /112ص ج، 2 ،ق1419کلباســی،  /293، ص1ج ،ق1418تفرشــی، / 25ق، ص1411حل
مجهـول بـه شـمار     ايراويز، سـنت نیـ   اهلاو نزد  )173، ص14ج ،ق1413، موسوي/ 16ص

 )283، ص2ج ق،1418 ،زیلعــی /285، ص2ج ،ق1372 ،ابــن حجــر عســقالنی.(آمــده اســت
 ، ويبرخـی  زیـرا اوالً بـه عقیـدة    ؛مناسـبی برخـوردار نیسـت   اسحاق بن عمار نیـز از وضـعیت   

ثقـه   ،و به هر صـورت حیان امامی عدل است و ابن است فطحی مذهب و مشترك بین ساباطی
از برخــی  و بــه عقیــدة ،)168، ص1ج ،ق1418تفرشــی،  /8، ص5ج ،ق1422بصــري، (ســتا
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فطحـی   از آن یک تن، کـه  که ندبیش نیست ک تنی ،و خویی، این دود داو ، ابنجمله نجاشی
 ق،1392 ،حلـی .(شـود ن و گاهی به ساباطی تعبیر میحیا گاهی به صیرفی و ابنمذهب است، 

  )180و  159، ص3ج ،ق1413، موسوي /262و  224و  43، ص1ج
تـوان  ینمـ  ،از ایـن رو  .د که صدور این روایت مطمئن نیسـت آیمیبر از مجموع این اسناد

غیـر   وزةهـاي فقهـی صـحابه در حـ    اگر بخواهیم بر حجیت دیدگاهبدان اعتماد نمود، به ویژه 
شـیعه نیـز نقـل شـده     منـابع  در ایـن حـدیث   ممکن است گفتـه شـود    م،یفقهی بدان استناد نمای

روایت شیعه نیز خالی از اشکال نیست، سند  ،شد گفتهطور که هماناوالً  د گفتیبا امااست، 
و ) ع(بیـان امـام بـاقر    ثانیـاً . از اهل سنت به شیعه باشـد  جا شدهنیست که از روایات جابهو بعید 

فـرض صـحت   ه ثالثـاً بـ  . فـرض سـائل اسـتوار اسـت    بینش و  پایۀبر اجماالً  )ع(تقریر امام رضا
  .تآن اسو قلمرو محدود کردن مصادیق پیام روایات شیعی، صدور، 

  حدیثداللت  :ومد خشب
بـه   چیسـت؟ ، بایـد دیـد داللـت ایـن اخبـار      صدور شد، به فرض صحت با همۀ آنچه گفته

حـدیث اقتـدا و اهتـدا وجـود دارد، بسـا      هاي مختلف تعبیري که در نقل هايتفاوترغم همۀ 
صـحابی کـالنجوم،   إنّمـا ا تر آن، این باشد که ها و یا تعبیر رایجآن نقطۀ مشترك میان همۀ

. 3 ،تشبیه به نجـوم . 2 تعبیر به اصحاب،. 1: عنصر دارد پنج این جمله. هتدیتماقتدیتم افبأیهم 
  .حصول اهتدا .5 قلمرو جواز،. 4 ،اقتدا به همه

  
  معنی اصحاب. 1

بـه معنـی    »صـاحب «جمـع   ،به لحاظ سـاختاري  »صحب«و  »صحابه«مانند  »صحابا« کلمۀ
کـه صـحابی در   بـاره   در ایـن  )»صـحب « مـدخل  ق،1420 ابـن فـارس،  .(قرین و قریـب اسـت  

) ص(، هر مسلمانی که همـراه پیـامبر  بخاري معتقد است ،شوداصطالح به چه کسی اطالق می
: نویسـد قرطبـی مـی   )1335، ص3ج م،1978 ،بخـاري (.از اصـحاب اسـت   بوده و او را دیـده، 

را دیـده باشـد، از   ) ص(هـر مسـلمانی کـه پیـامبر    کـه  ایـن اسـت    ،نزد اهـل حـدیث   ،معروف«
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وي سـپس از سـعید بـن     )237، ص8تـا، ج قرطبـی، بـی  (».آیدبه شمار می) ص(اصحاب پیامبر

شود که یکـی دو سـال بـا    به کسی صحابی گفته می«: کند که گفته استمسیب تابعی نقل می
: نویسـد قرطبی در نقد این رأي می ».بوده و در یکی دو جنگ شرکت کرده باشد) ص(پیامبر

 کـه حـالی اصحاب نباشـند، در  جزء عبداهللا بجلی شود تا امثال جریر بناین سخن موجب می«
این تعریف نه با لغت سازگار است و نـه بـا   «: گویدمقانی نیز میاعالمه م. قطعاً از صحابه است

صـحابی کسـی   «: نویسـد شهید ثانی در ایـن زمینـه مـی    )201، ص1369غفاري، (».عقل و نقل
دنیــا رفتــه  ایمــان از و با ت نمــوده و بــه او ایمــان آورده  را مالقــا ) ص(اســت کــه پیــامبر  

، 1369غفـاري،  (.مقـانی نیـز ایـن تعریـف را پذیرفتـه اسـت      ام) 120تـا، ص عاملی، بی(».است
  )201ص

و عملش در باب معـارف، احکـام و تفسـیر     که بخواهد سخن ايصحابی ،رسدبه نظر می 
. بهـره گرفتـه باشـد   ) ص(محضر پیـامبر اي باشد که از به گونهباید براي دیگران حجت باشد، 

چگونـه   ،تنها یک بار آن حضـرت را دیـده باشـد   و  زیسته )ص(در عصر پیامبر کهپس کسی 
 !باشد؟ ة نبويم سیران معلییگران و به خصوص براي تابعتواند براي دمی

  
  تشبیه اصحاب به نجوم. 2
و هو الَّذي جعلَ لَکُـم  «: فرمایدقرآن می. در خشکی و دریا استانسان یابی ابزار راه ،جومن

و اوست کسـى کـه سـتارگان را بـراى شـما قـرار       ؛ النُّجوم لتَهتَدواْ بِها فی ظُلُمات الْبرِّ و الْبحرِ
کـه در جـاي   چنـان  )97: انعام(».هاى خشکى و دریا راه یابیدها در تاریکیآن ۀداده تا به وسیل

و آنـان    ] نیـز قـرار داد   دیگـر  [ هـایى  و نشانه ؛و عالمات و بِالنَّجمِ هم یهتَدونَ«: فرمایددیگر می
  )16: نحل(».کنندیابى مىستاره راه به وسیلۀ

کمثـل  « و »کـالنّجوم «، »بمنزلـۀ النجـوم  «، »مثـل النجـوم  « با تعابیري چـون ت ادر این روای
بـا غـروب   گونـه کـه سـتارگان    ، یعنـی همـان  نـد ااصـحاب بـه سـتارگان تشـبیه شـده      ،»النجوم

                                                        
 1ق، ج 1387نمـري،  (.اسـالم آورد ) ص(پیـامبر  وي در سال یازدهم هجري، و تنها چهل روز قبل از رحلت ،

  )337ص
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بـا رحلـت    نیـز  )ص(پیـامبر  صـحابۀ  ،بحرنـد  وها در ظلمـات بـرّ   هدایت انسان لۀوسی ،خورشید

  .ندات مسلمین در ظلمات جهل و حیرتهدای لۀوسی) ص(پیامبر
بـه   امـري اسـت پسـندیده    ،البته اصل تشبیه به عنوان یکی از عوامل جمـال و حسـن کـالم   

وایـات  کـه در ر چنان. باشداز آن نیز مشخص  تشبیه به کار رفته و مراد گسترة در کهشرط آن
هـا و سـتاره   آن نشـانه  ياند کـه منظـور ظـاهر   عالمات فرموده نیز در تفسیر واژة) ع(معصومین

و «: نیـز آمـده اسـت    روایت نبـوي در . شودراه استفاده میجدي است که براي شناختن قبله و 
و به یهتـدون أهـل البـر و     القبلۀ بِالنَّجمِ هم یهتَدونَ هو الجدي ألنه نجم الیزول، و علیه بناء

ه فرمـود ) ع(امام صادق ،ياما در تفسیر دیگر )45، ص3ج ق،1415عروسی حویزي، (».البحر
الـنَّجم و الْعالمـات هـم    ) ص(و عالمـات و بِـالنَّجمِ هـم یهتَـدونَ فَقَـالَ رسـولُ اللَّـه       «: اسـت 

مدر این روایـت نیـز ائمـه معصـومین بـه سـتارگان هـدایت         )207، ص1ج ،1365 ،کلینی(»ۀُائ
  .اندتشبیه شده

کـه هـر   یکـی آن : دو نکتـه قابـل توجـه اسـت    سـتارگان  در هـدایت  باید توجه داشت کـه  
در راهنمـایی  کـه سـتارگان   دوم آن. مسـیري ابـزار هـدایت باشـد     تواند براي هـر اي نمیستاره
اب بـه نجـوم، جـاي    در تشـبیه اصـح   ،بنابراین .دستنین با هم در تضاددر مسیر مشخص ها انسان

 بـر  )152، ص1ج ،ق1412 ،البـانی (.ایـن تشـبیه باطـل اسـت     لبانیاو به قول  تردید وجود دارد
با هم اخـتالف  در آن ) ع(کدام از ائمه معصومینچکه هی» األَئمۀُالْعالمات هم «روایت  خالف

  . و تضادي ندارند
  
  قلمرو اقتدا. 3

 هـا، صحابه یا بعضـی از آن  همۀفراگیر بودن  .1: زاویه قابل توجه است نداز چ اقتداقلمرو 
صـحابه مـورد نظـر     اگـر سـخن   .3ها یا هر دو؟ عمل آن آیا سخن صحابه مورد نظر است یا .2

خـواه   .4هـا؟  برخـی از حـوزه  تنهـا در  ، یـا  مد نظـر اسـت   هاي معرفتیحوزه همۀدر باشد، آیا 
شـود کـه آیـا اخـذ تمـام      این بحث مطرح می حال !هاسخن صحابه مورد نظر باشد یا عمل آن

  اعمال الزم است یا برخی از گفتارها و اعمال کافی است؟  گفتار و همۀ
رد هدایتی هر کدام نیـز از دیگـري متفـاوت    ب بالطبعو  ر این زمینه مختلفتعابیر روایات د

  :است
کـه  ، »خذتم اهتدیتماصحابی اقاویل او بأي « ،»خذتم اهتدیتماحابی صافبأي قول «تعبیر . 1

هـدایت را بـه دنبـال     دهد که سخنان صحابه در این بـاره، نشان می در برخی از روایات آمده،
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این سخن بیانگر حداقلی است، بدین معنی که تمسک به قول صحابی به هـر میـزان کـه    . دارد
  .آفرین استهدایت ،باشد
سـخن  آمده است کـه بیـانگر کفایـت    » خذتم بقولهافأیهم «اي از روایات، تعبیر در پاره. 2

خـواه در حـوزه عقایـد باشـد، یـا اخالقیـات، یـا         دن اسـت، شبراي هدایت  هر یک از صحابه
  .  احکام فقهی و یا مباحث اجتماعی

بـه برخـی از    ، وجـود دارد کـه اقتـدا   »اقتـدى بشـیء منهـا   «در بعضی از روایات، تعبیر . 3
رفتـار و   ةر  هر دو حوزد ،داند، البته اگر اقتدا را اعم از عمل و قول بدانیمحابه را کافی میص

  .خواهد داشت ییگفتار کارآ
فأیهـا  « ،»خـذ بـنجم منهـا اهتـدى    امـن  « ،»فبأیهِم اقتدیتم اهتدیتم«تعابیر دیگري چون . 4

بیانگر آن است کـه تمسـک بـه سـخن      در روایات آمده، که »خذ اهتديفبأیها ا«و » خذتم بها
  .یا عمل هر کدام از صحابیان باعث هدایت است

نشـانگر ایـن اسـت کـه در موقـع      » خذ بشیء مما هـم علیـه مـن اخـتالفهم    افمن «تعبیر . 5
کـه مطـابق   حالیدر شود،حاصل می هدایتشود  ها اقتداابیان، به هر  یک از آناختالف صح

همسانی بین آنـان حـاکم    ،)و لکلّ نُور(از نور برخوردارند گرچه همه  ،برخی از این روایات
  .»قوى من بعضابعضُها «و  »ضوأ من بعضابعضها «: چراکه فرمود ؛نیست

-نمـی صحابی به حداقل، یعنی تمسک به یک سخن یا یک عمل  ياکتفا که شکی نیست
هـم  ) ص(امبریـ مستلزم آن است که صحابه از خود پاین امر زیرا  گردد؛تواند موجب هدایت 

تمسک بـه یـک یـا چنـد سـخن و عمـل       با تواند ادعا کند که چون هیچ کس نمی برتر باشند،
توانـد مقـرون   انتخاب علی التخییر از میان صحابه نیز نمی. شودهدایت حاصل می ،)ص(پیامبر

و ایـن   ؛»قـوى مـن بعـض   ابعضُها «و » ضوأ من بعضابعضها «: که فرمـود  به صحت باشد؛ چرا
گفتـار و   تمسـک بـه همـۀ    ضرورت حـداکثري، یعنـی  . مستلزم ترجیح مفضول بر فاضل است

کـه نسـبت   این، راهی نیست جـز این بنابر. صحابه نیز به دلیل اختالفات ممکن نیستتمام رفتار 
  .کنیم تا هدایت حاصل گردد ها اقتدابه بعضی از صحابه در همۀ زمینه

. سـخن یکسـانی وجـود نـدارد     ،ستفاد از این نجوم نیـز معرفتی م ة، در گستراز سوي دیگر
کـه توسـط صـحابیان     ،تفسـیر قـرآن  که  زرکشی بر این باورندبرخی چون حاکم نیشابوري و 
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ــ   ــزول آی ــه دلیــل مشــاهده ن ــه اســت، ب ــۀصــورت گرفت ــه منزل حــدیث مســند و مرفــوع  ات، ب

 ،ذهبــی /172، ص2ج ق،1391زرکشــی،  /258، ص2ج ق،1411 ،حــاکم نیشــابوري.(اســت
 بـن عثمان زرگان از جمله محدود نیز مورد ایراد برخی از ب ةهمین حوز )71، ص1ج ق،1421
قرار گرفتـه   ،از فقیهان، مفسران و محدثان شافعی) ق676(نَوويالدین شرفو ) ق643(صالح
 وط بـه اسـباب نـزول اسـت نـه همـه آراي      انـد ایـن مربـ   و این اطالق را قیـد زده و گفتـه  است 

   )71، ص1ج ق،1421 ،ذهبی.(باشندموقوف می آراي ،را بقیهزی تفسیري صحابه؛
 
  اقتداضرورت . 4

ــوه        ــی اُس ــدوه بــه معن ــدو و قُ ــه قَ ــت از ریش ــدا در لغ ــتاقت ــن منظــور (.اس  /م2000، اب
و قـدوه بـه یـک معنـی اسـت و       اسوهاند نوشتهنیز برخی دیگر  )»قدو« واژة ق،1410،فراهیدي

 راغب.(کنند، خواه نیکو باشد یا زشتمینسان که دیگران از وي پیروي اآن حالتی است در 
-يجـو ها بر اساس فطرت و غریـزه الگو اصوالً انسانکه این )»اسو«، مدخل ق1412 اصفهانی،

بر ایـن اسـاس اسـت کـه     . و تنها باید در جستجوي الگوي مناسب بود نیازي به بیان ندارد ،ندا
: کنـد و فرمـود   تا به هدایت انبیـاي پیشـین اقتـدا    ستور دادد) ص(در یک جا به پیامبرخداوند 

»هاقْتَد ماهدفَبِه ى اللّهدینَ هالَّذ کلَـئبـه معرفـی الگـو بـراي      ،دیگـر  يدر جـا و  )90: نعاما(»أُو
 دو پیـامبر بـزرگ   براي این الگـو و  تا در رفتار از وي پیروي نمایند هاي مؤمن پرداختانسان

 أُسـوةٌ لَقَـد کَـانَ لَکُـم فـی رسـولِ اللَّـه       «: فرمـود  کـه ) ص(کی پیامبر اسالمی ؛را معرفی نمود
فی إِبـرَاهیم  حسنَۀٌ  أُسوةٌلقد کَانَت لَکُم «: فرمود هک )ع(و دیگري ابراهیم )21: حزابا(»حسنَۀٌ

هعینَ مالَّذمـن  «، »خـذتم بقولـه  اُفـأیهم  « روایت مورد بحث با تعابیري چوندر  )4: ممتحنه(»و
خـذ  امـن  «، »بأیهم اقتـدیتم «، »خذتم بهافأیها «، »خذ بشیء مما هم علیهافمن «، »اقتدى بشیء

 ضـرورت  ،»خـذتم اهتـدیتم  اصـحابی  بأي اقاویل ا«و  »خذ اهتديفبأیها ا«، »بنجم منها اهتدى
 »خـذ ا«از سـنخ عمـل اسـت و     باید توجه داشت که اقتدا البته .ه استداصحاب بیان شبه  اقتدا

  .نیز براي عمل است
ا از صحابه و جواز تقلیـد از آنـان؛   یکی گرفتن فتو :در تفسیر اقتدا دو معنی بیان شده است

که پس از این نقد خواهد شد )264، ص4، جق1387نمري، (آنان دوم قبول منقوالت.   
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  حصول اهتدا. 5

دي به معنی خارج کردن چیزي به سوي چیـز  ند اصل هگویمی. دي استه ۀاز ریش اهتدا
نشـان دادن آن  و هدي وقتی به طریق نسـبت داده شـود بـه معنـی شناسـاندن راه و      . دیگر است

 )»هدي« مدخلم، 2000 ،ابن منظور /ق1414، زبیدي.(به یک معنی است هدي و اهتدا. است
راغـب  (.اسـت  آن هـدایت و رسـیدن بـه   بـه معنـی طلـب     اهتـدا  ،دیگـر  یدیـدگاه  ۀپایـ اما بـر  

دو  دت معنـاي ایـن  رسـد وحـ  به نظر می )»هدي« مدخل ق،1414 ،زبیدي ق،1412 اصفهانی،
فَإِنَّمـا    فَمنِ اهتَدى«: فرمایداست که قرآن می شاهد این مطلب آن. اژه دور از حقیقت نباشدو

و  آیـه بـه قرینـۀ تقابـل اهتـدا      در این) 108: یونس(»یهتَدي لنَفْسه و منْ ضَلَّ فَإِنَّما یضلُّ علَیها
الَّذینَ اهتَـدوا  «: فرمایـد شود که منظور از اهتدا همان هدایت است، و نیز میمعلوم می ضاللت

  .و هم اهتداکه در آن هم هدي به کار رفته است  )17: محمد(»زادهم هدى
ه هـدایت  کنـد، بـ   ين است که هر کس از صحابه پیـرو روایات آ مفاد این ،به هر صورت
همـان   ،صـحابه  رةمبتنی بر این است که سخن و سـی اثبات این حقیقت ه البت .الزم رسیده است

از  ،بر اساس تعبیر برخـی از روایـات  . را داشته باشد) ص(پیامبر رةسخن و سی جایگاهارزش و 
فمـا قـال    ماضیۀمنی  ۀسنّتکن فإن لم«و  »ماضیۀمنی  ۀفسنّیکن فی کتاب اهللا فإن لم«جملـه  

قرآن و سنت نبوي در آن زمینـه  که پذیرش سخن و عمل صحابه منوط به این است » صحابیا
به صـحابه نـه تنهـا بـه صـورت مطلـق        ن خود دلیل آن است که اقتدایو ا. سخنی نداشته باشند

و  باشد و گرنـه ارزشـی نـدارد   ندو  در تعارض با آندر صورتی درست است که نیست، بلکه 
از ایـن  دیگـر  برخـی   ۀبر پایـ  .، هرچند به اصطالح در آن نور باشدهدایتی حاصل نخواهد شد

در  خـتالف بـین صـحابه بـه وجـود آمـده، چنانچـه       احلّ براي فضاي شان سیاقه ک نیز، روایات
خذ بشیء مما هم علیه مـن اخـتالفهم،   افمن « :اسـت بدان اشاره شده روایت ابن عباس و عمر 

ه هنگام اختالف صـحابه در رأي و رفتـار، هـر دو    بباید قبول کنیم که  ،»فهو عندي على هدى
و  نـد ابـر حـق   ،رفتـار نماینـد  ا یـ طرف مخاصمه هر چند در تضاد با یکدیگر سـخن بگوینـد و   

بـه طـور کلـی در چنـین مـواردي، یـا حـق بـین         . ندشور مردم دچار تحیمعنی ندارد که  بالطبع
ند و یـا  ا، داراي حقنسبیحظی از حق و به صورت واجد طرفین توزیع شده است و هر کدام 
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نخواهـد   وجـود  یکنـد و بـاطل  حـق مفهـوم دیگـري پیـدا مـی      ،اینکه به صرف صـحابی بـودن  

  !!هر دو به روي یکدیگر شمشیر کشیده و یکی قاتل و دیگري مقتول باشدداشت، هرچند 
  

  نقد و بررسی
هـا در  هـدایت انسـان   ۀگونه که ستارگان آسمان مایاست که همانچنین ت اروایاین مفاد 

و بایـد  نـد  اهـاي سـرگردان  انسان هدایت لۀنیز وسی) ص(دریا و خشکی هستند، اصحاب پیامبر
در صـدور آن   رسد که در داللـت روایـات بلکـه   مالحظاتی به نظر می ، امانمودها اقتدا به آن

  .کندایجاد تردید می
  
   درونیعارض ت .1
و اهتـدا در   اقتـدا  که مجموعـه روایـات   شودبه خوبی معلوم می ،روایاتدر کردن دقت با 

در تردیـد   توانـد موجـب  سـت و همـین امـر مـی    تزلـزل در داللـت بـر مدعا   دچار  ،درون خود
  .دشو هاصدور آن

  
  ؟ایا علم صحابهاز د تقلی. 1-1

گـرفتن فتـوا از صـحابه و    یکـی   :بیـان شـده اسـت    اقتـدا براي تفسیر  ود شد،که گفته چنان
تفسـیر اول،  ) 264، ص4، جق1387نمـري،  (.آنـان  دوم قبـول منقـوالت   ،جواز تقلیـد از آنـان  

االحکـام   منحصر به احکام فقهی و نهایت تفسـیر آیـات   خذ فتوااکه  است اشکالاین گرفتار 
در هـاي معرفتـی   در همه حـوزه  را صحابه ةو سیرحجیت سخن تواند است و به هیچ وجهنمی

 اهـل  تقلیـد از امامـان چهارگانـه   در  صـحابه رواسـت،  اگر تقلید از به عالوه  . دشته باشداپی 
را رهـا کـرده و بـه دنبـال      از جمله ابـابکر و عمـر   به چه مجوزي مقلدان صحابه نجومی، سنت

بـه پـاي صـحابیان     یفضـیلت در هیچ بعـد   ،سنت بر اساس بینش اهلرفتند؟ کسانی که  دیگران

                                                        
 پیشواي حنفی) ق150-80(بن ثابت، نعمان فهبوحنیا. 1: ند ازاسنت به ترتیب تاریخی عبارتاهل يچهار پیشوا

-150(دریـس شـافعی  محمد بن ا. 3ها، پیشواي مالکی) ق179-93(نس بن مالک حمیرىامالک بن . 2 ها،
  . هاپیشواي حنبلی) ق241-164(بن محمد بن حنبل حمدا. 4 ها،پیشواي شافعی) ق204
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سفارش کند، ولی مـدعیان   صحابه به تقلید از) ص(پیامبرچگونه ممکن است  حال. رسندنمی

، اگـر صـحابه نجـومی علـم     دنـ به تقلیـد از اتبـاع تابعیـان روي آور    )ص(پیامبر پیروي از سنت
  !هاي دیگر نیز نداشتندکافی نداشتند، پس صالحیت

 ، رتبـۀ در سـبقت ایمـانی   ،تفاوت با همۀ صحابهتمام  ن است کهمستلزم آ ،دوم اقتدا تفسیر
در نورافشـانی یکسـان   آنکـه   حـال  ،دنباشـ  مسـاوي  علمی، فضیلت و تقـوا در حجیـت سـخن   

قـوى مـن   ابعضُـها  «، و »ضوأ مـن بعـض  ابعضها «ه بود که آمد تشبیه ۀادامکه در چناننیستند، 
  .افضل مقدم شود این است که سخن صحابۀ مفضول بر صحابۀمستلزم  زو نی »بعض
  
  در اقتدا تساوي صحابه. 1-2

بـه بیـان    .بیانگر تساوي صحابه در اهتدا است» فبأیهِم اقتدیتم اهتدیتم«با تعبیر  اقتداحدیث 
حجـر از  ابن که ،عبداهللا بجلی چون جریر بناین حدیث این است که افرادي  الزمۀ تر،واضح

بـا کسـانی    )3، ص1، جق1417ابن حجر عسـقالنی،  (کندوي به عنوان صحابی مشهور یاد می
موجـب اهتـدا   وي نیـز  قتـدا بـه   امسـاوي باشـد و    ،بودندمان آورده ای بعثت که از آغازین روز

  .ودش
تفضـیل صـحابه بـه خـاطر انفـاق در      «: نویسـد در این زمینه مـی  )ق 677-631(ويونَحیی ی

-حال ضرورت، تنگدستی، نصرت، حمایت و جهاد است که در دیگران نبـوده اسـت، چنـان   

الیستَوِي منکُم منْ أَنفَقَ من قَبلِ الْفَتْحِ و قَاتَلَ أُولَئک أَعظَم درجۀً منَ : فرمایـد که خداوند می
دعن بینَ أَنفَقُوا ماسـت   شفقت و تودد و خشوع و تواضـع و ایثـاري   نیز به دلیل )10:حدید(الَّذ

 ؛حبت یک لحظه مقایسـه نمـود  توان با صت را نمیلیو این فض ها وجود داشته استکه در آن
زیرا فضـیلت صـحبت و صـحابی بـودن مخصـوص کسـانی اسـت کـه مصـاحبت طـوالنی بـا            

و آن حضـرت   داشته و همراه با آن حضرت جنگیده، انفاق نموده، هجرت کـرده ) ص(پیامبر
حبت آن اند، نه مانند کسانی که یک بار وي را دیـده و یـا بعـد از فـتح بـه مصـا      را یاري کرده

برخـی از   ،بنابر دیدگاه ایـن عـالم سـنی    )93، ص16ق، ج1392نووي، (».نداهاه یافتحضرت ر
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کشــند و در میــان اهــل ســنت از احتــرام خاصــی  افــرادي کــه عنــوان صــحابی را یــدك مــی 

  .  ها موجب حصول هدایت شودبه آن اقتدا نیستند کهصالً صحابی برخوردارند، ا

 یدر نبرد صفین یعنـ  ین شامافروزااقتدا به جنگ، مستلزم آن است که صحابه اقتدا به همۀ
و طـرف  ان جنگ جمل به رهبري عایشـه، طلحـه و زبیـر    و نیز رهبرمعاویه و عمرو بن عاص، 

همچنین باید پذیرفت کـه اقتـدا    .شدابموجب هدایت ) ع(طالب بن ابی یعنی علی هامقابل آن
هـا نباشـد، نیـز بایـد     ه تکفیـر آن کس مجاز بـ چهیمخالف تصمیم سقیفه روا باشد، و  به صحابۀ
نیـز درسـت    ،نجـومی بودنـد   ز صحابۀکه بسیاري از آنان ا ،به قاتالن عثمان د که اقتداقبول کر

  .نباشد
خـاص   ايصحابه اشارهسنت به اقتداي برخی از  در احادیث منقول از اهل ،از سوي دیگر

که با جواز تقلید و اقتداي به تمام صحابه سازگاري ندارد، در روایتی آمـده اسـت    شده است
 ؛ بـه دو نفـري کـه بعـد از مـن     بکْرٍ و عمرَاقْتَدوا بِاللَّذَینِ منْ بعدي أَبِی«: فرمود) ص(که پیامبر

وي، طحـا  /109، ص9، جق1405ابـونعیم اصـبهانی،   (».کنیـد  هستند، یعنی ابوبکر و عمر اقتدا
ــی /232، ص3، جق1415 ــر اق )478و  454، ص2ج ،1344 ،بیهق ــر    اگ ــن دو نف ــه ای ــداي ب ت

گهـی چگونـه   انو؟ تـوجیهی دارد  چـه ابه صـح  اقتـدا بـه همـۀ    جواز است،) ص(پیامبر خواستۀ
ر کـه طبـق روایـت ج   حـالی در ،به همۀ صـحابه یکسـان باشـد    ممکن است اقتدا یـطعـ  بـن  بمم، 

، د طیالسـی ابـن داو  /83، ص4، جتـا ، بـی شیبانی(»صحابِی منَافقینَفی ا إِنَّ« :فرمود) ص(پیامبر
کنـد، آن حضـرت   نقـل مـی  ) ص(در روایت دیگري که حذیفـه از پیـامبر   )29، ص3ج تا،بی
فی سـم   حتَّى یلج الْجملُالْجنَّۀَ یدخُلُونَ ال ثَمانیۀٌصحابِی اثْنَاعشَرَ منَافقًا منْهم فی ا« :فرمایدمی

 ،بیهقــی /190، ص3ج ق،1404 ،موصـلی  /122، ص8ج ،تـا بـی حجـاج نیشـابوري،   (»الْخیـاط 
-مـی دربـارة آن  رنؤوط اشعیب  )466، ص2ج ق،1411 ،ابن ابی عاصم/ 247، ص2ج ،1344

  )390، ص5ج ،تا، بیشیبانی(».استصحیح  ،مطابق شرط مسلمسند این روایت «: نویسد
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وجـود   افـراد فاسـقی   ،ر میـان صـحابه نیـز   د دکنـ نیز در دست است که بیان مـی  شواهدي 
مخالفـت حـدیث بـا    در بحث .(باشدها مستلزم بحث و فحص میاند که پذیرش خبر آنداشته

  ).قرآن بدان اشاره خواهد شد
  
  صحابهنظر اختالف . 1-3

بیـانگر  روایـات،  و برخی دیگـر از فقـرات   » خَذْتُم اهتَدیتُمأاصحابِی أ قَاوِیلِبِأَي أ«عبارت 
» صـحابی لکـم رحمـۀ   ااخـتالف  « :لذا در ادامه آمده. صحابه است سخندر  رش اختالفیپذ

لــیکن ابــن ! ســتگشا، بلکــه مشــکلآفــرین نیســتکــه اخــتالف نــه تنهــا مشــکلبــدان معنــی 
 هات، بـه اشـتب  روایبرخی با استناد به این « :گویددر برابر این نوع تفکر می) ق 456-384(حزم

ول فقیـه اهـل سـنت ابومحمـد علـی بـن       و از قـ  ».بر این باورند که اختالف امت رحمت است
آن ایـن اسـت کـه     زیرا الزمـۀ  ؛فسد اقوال استا ،کند که گفته است این سخنحمد نقل میا

ق،1404 ،ابن حزم اندلسـی (.گویدط باشد و این سخنی است که هیچ مسلمانی نمیخَاتفاق س 
  )642ص، 5ج

اي با هم اخـتالف پیـدا   هرگاه سخن صحابه در قضیه«: گویدمی) ق 463-368(ابن عبدالبر
 ،نمـري (».مگـر بـا کمـک دلیلـی از کتـاب یـا سـنت        ،ها حجت نیسـت هیچ کدام از آن ،کرد

حکـم شسـتن سـر محـرم، بـا مسـور بـن         مسـئله عباس در  که ابنچنان )264، ص4ج ق،1387
ابن عباس مـی  .اختالف پیدا کرد -که به هنگام رحلت پیامبر تنها هشت سال داشت – مخرمه

تـا اینکـه بـه حضـور ابوایـوب انصـاري       . گفت مجاز نیستگفت مجاز است و ابن مخرمه می
این کـار را انجـام   ) ص(باشد و گفت پیامبررسیدند و دیدند او نیز در حال شستن سر خود می

کافی بود که مسور بـه   ،صحابه حجت است واقعاً سخن همۀ اگر )260، ص4ج ،همو(.دادمی
مخاصـمات و   یـک از  در کـدام صـحابه  و اصـالً   »أنا نجم، و أنت نجـم «: ابن عباس بگویـد 

جمـل بـه    و در جریـان صـفین  آیا بهتـر نبـود    اند؟گفتهسخنی به یکدیگر  چنین خود منازعات
از  تمسـک بـه نجمیـت هـر یـک      نهـروان بـا  شد، و یـا مـردم در جریـان    این حدیث استناد می

فهو عندي «: که خدا فرموده اسـت به خصوص !! دانستند و نه کافربر حق می را هر دو ،طرفین
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 ،صـحابی کـالنجوم بـأیهم اقتـدیتم اهتـدیتم     ااگر حـدیث  «: نویسدلبانی نیز میا !؟»على هدى

د، زیـرا  شـو نمـی  اش باطلصحیح باشد، باید گفت اگر کسی در حال روزه برف بخورد روزه
، 1ج ،ق1412 ،البـانی (».گویـد کرده اسـت، سـخنی کـه هـیچ مسـلمانی نمـی       به ابوطلحه اقتدا

   )162ص

  حق واحد یا متعدد؟. 1-4
خذ بشیء مما هم علیه من افمن « ،»هتدیتماقتدیتم افبأیهم « این احادیث، یعنی یاصل فقرة

کـه  مفیـد ایـن معنـی اسـت     » صحابی لکم رحمـۀ ااختالف «و  »فهو عندي على هدى اختالفهم
  به همــــه بــــر حــــق باشــــند، بــــه خصــــوص کــــه خداونــــد  صــــحا ،هنگــــام اخــــتالف

لی باید گفت هنگام منازعه، مقاتله و مخالفت محال اسـت  و ،»فهو عند علی هدي« :فرمایدمی
الشـیخ از فقهـاي معاصـر     آل. دیگر قرار بگیرند و هـر دو بـر حـق باشـند    کدو نفر در مصاف ی

زیـرا اقتضـایش ایـن اسـت      ؛این روایات معنی درستی ندارد«: نویسدزمینه میدر این سعودي 
بگویـد   يکه اگر دو صحابی با هم اختالف نمودند، یکی بگوید چیزي حالل اسـت و دیگـر  

لیکن تنها یکی از آن دو حـق اسـت   . حرام است، باید هر دو هدایت باشد، و این تناقض است
  )7، ص2ج ق،1399 ،الشیخآل (».گرچه معذور باشد ر؛و دیگري خی

ر در روایتـی د ) ع(امام صـادق  رحمت است، ،شود اختالف امتگفته میکه این دربارة اما
 ،، گفـتم اگـر اخـتالف   »اصـدقو «: فرمـود  ایـن اخـتالف   پاسخ عبدالمؤمن انصـاري، در بـارة  

مفهـوم   ؛لـیس حیـث ذهبـت و ذهبـوا    «: فرمـود ! ها عذاب استپس اجتماع آن رحمت باشد،
بلکـه معنـایش ایـن اسـت کـه      ! گوینـد نیسـت  ها مـی گویید و آنگونه که شما میآن اختالف

َلَو ال نَفَرَ منْ کُلِّ فرْقَۀٍ منْهم طائفَۀٌ لیتَفَقَّهوا فـی الـدینِ و لینْـذروا قَـومهم إِذا     : ِخداوند فرمـود 
-فأمرهم أن ینفروا إلـى رسـول  « :چنین ادامه دادهم، )122: توبه(»رجعوا إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرون

و یختلفوا إلیه فیتعلموا ثم یرجعوا إلـى قـومهم فیعلمـوهم إنمـا أراد اخـتالفهم مـن        )ص(اهللا
امـر نمـود تـا    ) ص(اصـحاب پیـامبر   بهخداوند  ؛فی دین اهللا إنما الدین واحد البلدان ال اختالفاً

 ».و به سوي قوم خود برگردنـد کوچ کنند و بازگردند، چیزي یاد بگیرند ) ص(به سوي پیامبر
چراکـه دیـن خـدا     ؛رفت و آمد در بالد است نـه اخـتالف در دیـن    ،مراد از اختالف ،اینبنابر

  )141، ص27ق، ج1409حر عاملی،  /157ص ق،1403صدوق، (».واحد است
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  تحیر ابدي امت. 1-5

متـی  اصـحابی فـی   امثـل  «: آمده است) ص(از پیامبرنس بن مالک، ادر روایت منقول از 
، اگر این روایت درسـت باشـد، بـدین معنـی اسـت      »مثل النجوم یهتدون بها إذا غابت تحیروا

امـت   و ،دبراي هدایت مردم وجود ندار که با رفتن آخرین فرد از صحابیان، دیگر هیچ نجمی
نیـز کـارآیی    انتابعیـان و پیـروان آنـ    رةو سـخن و سـی   نـد گیرابدي و دائمی قرار مـی در تحیر 

و السابِقُونَ األَولُونَ منْ الْمهـاجِرِینَ و األَنصـارِ و الَّـذینَ    «: فرمایدکه قرآن میحالیدر د،ندار
 و نْهضُوا عر و منْهع اللَّه یضانٍ رسبِإِح موهعینَ  اتَّبـدخَال ارا األَنْهتَهرِي تَحتَج نَّاتج ملَه دأَع

   ـیمظالْع زالْفَـو ـکا ذَلدا أَبیهو پیشـگامان نخسـتین از مهـاجران و انصـار، و کسـانى کـه بـا         ؛ف
از او خشـنودند، و بـراى     ] نیـز  [ نیکوکارى از آنان پیروى کردند، خدا از ایشان خشنود و آنـان  

همیشـه در  کـه  درحـالی آن نهرهـا روان اسـت،     ] درختان [ هایى آماده کرده که از زیر غآنان با
 )100: توبه(».این است همان کامیابى بزرگ اند،آن جاودانه

  
  مخالفت با قرآن. 2

وجـود داشـته  میان صحابه نیز افراد فاسقی  شواهدي قرآنی و روایی در دست است که در
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ جاءکُم فَاسـقٌ بِنَبـإٍ فَتَبینُـوا    «: فرمایـد که میشریفه  از جمله این آیۀ. اند

یـد، اگـر   ؛ اى کسـانى کـه ایمـان آورد   أَنْ تُصیبوا قَوما بِجهالَۀٍ فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُم نَـادمینَ 
مبادا بـه نـادانى گروهـى را آسـیب برسـانید و       .ایتان خبرى آورد، نیک وارسى کنیدفاسقى بر

إِنَّ الَّـذینَ  «: فرمایدجریان افک که می و )6: حجرات(».پشیمان شوید ،ایداز آنچه کرده  ] بعد [ 
رٌ لَکُمخَی ولْ هب ا لَکُمشَر وهبسالتَح نْکُمۀٌ مبصع وا بِاإلِفْکاء؛ در حقیقـت، کسـانى کـه آن    ج

شـرى بـراى خـود     را] تهمـت   [آن. اى از شـما بودنـد  در میان آوردنـد، دسـته    افک را ] نداستا  [
و نیـز مفـاد آیـه     )11: نـور (».بـوده اسـت    ] مصـلحتى [در آن خیـر   بلکه براى شما ،ر نکنیدتصو

کسـى   ؛ آیا کسى که مـؤمن اسـت، ماننـد   أَفَمنْ کَانَ مؤْمنًا کَمنْ کَانَ فَاسقًا الیستَوونَ«: شریفه
اذَا جـاءك  «: کـه فرمـود  و صـراحت این  )18: سـجده (».سـان نیسـتند  است که فاسق است؟ یک
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    إِنَّ الْم دشْـهی اللَّـه و ـولُهلَرَس إِنَّـک لَمعاهللا ی ولُ اهللاِ ولَرَس إِنَّک دقُونَ قَالُوا نَشْهنَافینَ  الْمقنَـاف

مـى  دهیم که تو پیـامبر خـدایى، و خـدا    گواهى مى د گویند؛ چون منافقان نزد تو آینلَکَاذبونَ
] مــردم دوچهــره[منافقــاندهــد کــه دانــد کــه تــو واقعــاً پیــامبر او هســتى، و خــدا گــواهى مــى

و ممنْ حـولَکُم مـنْ األَعـرَابِ منَـافقُونَ و َمـنْ أَهـلِ       «: و نیز فرمود) 1: منافقون(».دروغگویند
نشـینانى کـه پیرامـون شـما     ؛ و برخـى از بادیـه  علَى النِّفَاقِ التَعلَمهم نَحنُ نَعلَمهمالْمدینَۀِ مرَدوا 

شناسـى،  تو آنان را نمـى . اندبر نفاق خو گرفته  ] اىنیز عده [ ند، و از ساکنان مدینه اهستند منافق
  )101: توبه(».شناسیمما آنان را مى

 انـد نـه بیـرون از جرگـۀ    هبـود ) ص(پیـامبر  صـحابۀ شکی نیست که فاسق و افیک در میـان  
ها بـه صـراحت   واقعی برخی از آن چهرة ،ها نفاقشان علنی بودهاگرچه برخی از آن و مسلمین

 ایـن  البتـه . آشـکار نبـوده اسـت    حتی براي خود پیامبر هـم  »التَعلَمهم نَحنُ نَعلَمهم« خود قرآن
در  ،رو از ایـن  .انـد راد ضعیف االیمان نیز وجود داشـته شود، بلکه افمنحصر نمی به نفاق مسئله

و إِذْ یقُولُ الْمنَافقُونَ و الَّذینَ فی قُلُوبِهِم مرَض مـا  «: فرمایـد جاي دیگر با عطف بر منافقان می
بیمـارى  هایشـان  ؛ و هنگـامى کـه منافقـان و کسـانى کـه در دل     وعدنَا اللَّه ورسولُه إِالّ غُرُورا

روایـات شـأن    )12: احـزاب (».اى ندادندش جز فریب به ما وعدهخدا و رسولگفتند مى ،است
نزول و اسباب نزول آیـات نیـز بیـانگر برخـی از مصـادیق منـافقین اسـت کـه در میـان یـاران           

یط نـازل شـده     بن ابی قبۀعولید بن  شهور است آیه نبأ دربارةم. نداهوجود داشت) ص(پیامبر عـم
ــا، قرطبــی، بــی /407، ص1361واحــدي نیشــابوري،  /98، ص10ق، ج1420رازي، (.اســت ت

افک عبداهللا بن اُبی، مسطح بن اثاثه، حسان بـن ثابـت    ۀگان در آیزنند و بهتان) 311، ص16ج
، میبـدي و  رازي فخـر  )200، ص12همـو، ج (.و حمنه بنت جحش هستند کـه حـد زده شـدند   

، 6میبـدي، ج  /337، ص8ق، ج1420رازي،.(انـد نیـز اضـافه کـرده    را زیـد بـن رفاعـه    سیوطی
 )150، ص6ج م،1993 الدرالمنثور،/ 504ص

 ،سـند  ضـعف ، افـزون بـر   صـحابی لکـم رحمـۀ   ااخـتالف  حدیث «: نویسدلبانی میاآقاي 
، از جمله آیاتی که در نهی از اخـتالف در دیـن وارد   باشدهم می قرآن کریممخالف حدیث 
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و الَتَنَـازعواْ فَتَفْشَـلُواْ و تَـذْهب رِیحکُـم و اصـبِرُواْ إِنَّ اللّـه مـع        « :انـد از عبارت ،تشده اس

و َالتَکُونُوا منْ الْمشْرِکینَ منْ الَّذینَ فَرَّقُوا دیـنَهم و کَـانُوا شـیعا کُـلُّ     « ،»)46: أنفال(الصابِرِینَ
و الیزَالُونَ مخْتَلفینَ إِال منْ رحم ربک و لذَلک خَلَقَهـم  « و )32: مرو(»حزْبٍ بِما لَدیهِم فَرِحونَ

ایـن بـدان    )119-118: هـود (»و تَمت کَلمۀُ ربک ألَمألَنَّ جهنَّم منْ الْجِنَّـۀِ و النَّـاسِ أَجمعـینَ   
چراکـه اخـتالف از آن اهـل     اختالف نخواهند داشت؛ ،حم رب باشدمعنی است که هرگاه ر

ق، 1404حرانـی،   /49، ص1تـا، ج ، بـی البـانی (.تواند رحمت باشـد و اختالف نمی باطل است
  )55، ص1ج

  
  خبارادیگر مخالفت با  .3

. تنـافی دارد  ،که بیـانگر تغییـر وضـعیت صـحابه اسـت      يخبارا و اهتدا با مفاد حدیث اقتدا
  : ها عبارتند ازاین دسته از اخبار  با تعابیر مختلف در منابع روایی آمده است، که برخی از آن

  
  اصحاب ذات شمال. 3-1
صحابِى یؤْخَذُ بِهِـم  إِنَّ أُنَاسا منْ ا«: فرمود) ص(کند که پیامبرعباس نقل می ابن بخاري از 

یزَالُـوا مرْتَـدینَ علَـى أَعقَـابِهِم منْـذُ      إِنَّهم لَـم  :فَیقُولُ !صحابِىاصحابِى اَ :فَأَقُولُ ،ذَات الشِّمالِ
مقْتَهگـویم جزء اصحاب شمال خواهند بود، من مـی  ]در روز قیامت[گروهی از اصحابم؛ فَار :

هـا جـدا   آن اینهـا از روزي کـه از  : گویدمی] خدا[اصحاب منند، اصحاب منند، ] اینها! [خدایا
 16، ص12، جم1978، بخـاري (».گذشته خود برگشتند و مرتد شدند به ]رحلت کردي[شدي

؛ لُ إِنَّک الَتَـدرِى مـا أَحـدثُوا بعـدك    فَیقو... «ر با تعبیـ  ینسای را همین معنی )436، ص15جو 
نقـل کــرده   ».هـایی گذاشـتند  دانـی اینهـا بعـد تـو چـه بـدعت      کـه نمـی   شـود جـواب داده مـی  

ایـن حـدیث   «: افزایـد پس از نقل این حدیث مـی  ترمذي نیز )408ق، ص1411، نسائی(.است
بـا  احمـد بـن حنبـل نیـز ایـن حـدیث را        )4ص، 5، جق1403 ،ترمذي(».حسن و صحیح است

؛ 48، ص5؛ ج28، ص3ج؛ 200، ص2ج تـا، بـی  ،نبـل ابـن ح .(نقل کـرده اسـت  تعابیر مختلف 
صـحابی ذات  یؤخذ بنـاس مـن ا  «: فرمود) ص(کند که پیامبرحاکم نیز نقل می )121، ص6ج

سـپس  ، »یزالوا مرتدین على أعقـابهم بعـدك  إنهم لم: فیقال !صحابیاصحابی ا: الشمال فأقول
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عیسـى  تـو  عبـد صـالح   گویم که را می نمن هما! کنم خدایاعرض می: فرمایدمی) ص(پیامبر

 ت فیهِم فَلَما تَوفَّیتَنی کُنت أَنـت الرَّقیـب علَـیهِم و   کُنت علَیهِم شَهِیداً ما دم«: گفـت بن مریم 
شَهِید ءلَى کُلِّ شَیع حـاکم بعـد    )344، ص8ق، ج1411حاکم نیشابوري،()117: مائده(»أَنت

 ».ط بخاري و مسلم، حـدیث صـحیح اسـت   این حدیث، طبق شرای«: افزایدث مییاز نقل حد
بـه دوران جـاهلی    دچار بازگشـت ) ص(برخی از اصحاب بعد از پیامبر ،بر اساس این روایات

گـذاري در دیـن   و یـا مرتکـب بـدعت    دا کردندیپو رفتار جاهلی بینش  ،گرایشیعنی  ،شدند
  باشد؟فراد موجب هدایت میچگونه اقتداي به این ا پس. ندشد

  
  جالو  حألحدیث . 3-2
: دوفرمـ ) ص(کنـد، پیـامبر  ابـوهریره نقـل مـی   در حدیثی که بخاري از سعید بن مسیب از  

»ی لَىع رِدنْ ایطٌ مهۀِ رامیالْق مضِ   وـوـنِ الْحلَّئُـونَ عحابِى فَیحا  :فَـأَقُولُ  ،ص بـا رابِى یـحص! 
؛ گروهـی از  هم الْقَهقَـرَى فَیقُولُ إِنَّک الَ علْم لَک بِما أَحدثُوا بعدك، إِنَّهم ارتَدوا علَـى أَدبـارِ  

: گـویم نـد، مـن مـی   ااز ورود بـر حـوض ممنـوع   شوند کـه  اصحابم روز قیامت بر من وارد می
 ،تو به آنچه، اینان بعد از تو به وجـود آوردنـد  : ودشنمیپاسخ ! دهستن من اینها اصحاب! خدایا

 ،م1978، بخـاري (».برگشـتند ) جاهلیـت (به گذشـته خـود   ها به صورت قهقرينای! آگاه نیستی
از » فیجلـون «بـن فتـوح حمیـدي بـا تعبیـر       محمـد  ،در روایت دیگري )492و  491، ص21ج

فـأقول   ،صحابی فیجلون عن الحوضرهطٌ من ا القیامۀ یرد علی یوم«کند که ابوهریره نقل می
ــارهم    یــا رب ا ــه ال علــم لــک بمــا أحــدثوا بعــدك إنهــم ارتــدوا علــى آث صــحابی فیقــول إن
  )371و 145، ص3ج ق،1423حمیدي، (».القهقري

  
  نازعهمذَود و حدیث . 3-3
  صحابی الیذادن ناس من «: فرمود) ص(کند که پیامبراز ابوهریره نقل می، احمد بن حنبل 

                                                        
 صحیح ابن  ،)408، ص6ج(سنن نسایی ،)668، ص1ج(سنن بیهقی: این حدیث در منابع زیر نیز نقل شده است

، 5ج(.المسـند الجـامع   و) 34، ص1ج(اآلثار مشکل، )148، ص22ج(الصحابه معرفۀ ،)224، ص30ج(حبان
  )221، ص9ج و 52ص
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حـوض منـع و طـرد     بـه ] ورود[اصحابم از ؛ گروهی از عن الحوض کما تذاد الغریبۀ من اإلبل

 )298، ص2تـا، ج ابن حنبل، بی(».شوندمنع می] آباز [گونه که شتران بیگانه همان ،شوندمی
وي در  ».بنـابر شـرط شـیخین صـحیح اسـت      ،این روایـت «: نویسدارنؤوط ذیل این روایت می

أنـا فـرطکم   « :فرمـود ) ص(کـه پیـامبر   کندگونه نقل مینای از عبداهللا وائلاز ابوروایتی دیگر 
ـ  نّعلیهم ثم لیقالُ ألغلبنّ صحابی وألنازعن رجاال من ا على الحوض و ک التـدري مـا   لی انّ

بـا کسـانی از اصـحابم    ] در آنجـا [شـوم، و  بر حـوض وارد مـی   ؛ من پیش از شماأحدثوا بعدك
 دانـی اینهـا بعـد تـو چـه     تـو نمـی   شـود ، بعـد بـه مـن گفتـه مـی     کـنم و بر آنان غلبه مـی  منازعه
روایـت   شـقیق ، از از طریـق اعمـش   این حـدیث را  همچنینوي  )406، ص1جهمو،(».کردند

صـحیح اسـت و   «: نویسـد هر دو حدیث می ارنؤوط، در بارة )384، ص1ج ،همو(.کرده است
به دوران جـاهلی  ) ص(از پیامبر پس هاز صحاب یعضب ،تابر اساس این روای ».سند خوبی دارد

و در  ن شـدند گـذاري در دیـ  ند، و یا مرتکب بـدعت و رفتاري جاهلی را پیشه کرد بازگشتند،
  تواند موجب هدایت باشد؟فراد میچگونه اقتداي به این ا. نتیجه محروم از حوض کوثرند

  
   اختالج حدیث. 3-4

أَنَـا فَـرَطُکُم   «: که فرمودنقل نموده ) ص(از پیامبر] بن مسعود[از عبداهللا وائل بخاري از ابو
فَیقَـالُ إِنَّـک    !صحابِىفَأَقُولُ یا رب ا ،لَیخْتَلَجنَّ دونىَلَیرْفَعنَّ رِجالٌ منْکُم ثُم  علَى الْحوضِ، و

كدعثُوا بدا أَحرِى ماز  لوائـ  ، و نیز ابـو »الَتَد21ج ق،1978، بخـاري ).(ع(از پیـامبر  ،ذیفـه ح ،
 گونـاگون با تعابیر از طرق مختلف و را مکرر حدیث احمد بن حنبل نیز این ) 488و  482ص

اخـتالج   )48، ص5ج ؛439، ص1ج تـا، ابن حنبل، بی(.نقل کرده است »اختلجوا«، »لیختلجن«
  )»خلج« مدخلم، 2000ابن منظور، (.عنی اضطراب، پراکندگی و سرگردانیی

  
   آخرین دیدار .3-5

مـن  انّ «: فرمایـد مـی ) ص(کنـد پیـامبر  سـلمه نقـل مـی    از ام مد بن حنبلحدر حدیثی که ا
ها مفارقـت کـردم و   آنکه از ؛ بعضی از اصحابم، بعد از آنافارقهالیرانى بعد أن صحابی من ا

 :نویسـد شـعیب ارنـؤوط مـی    )290ص ،6ج تـا، ، بـی شـیبانی (».دنبینمینمرا  دیگر رفتم،دنیا از 
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اگـر در  ) 317، 290، ص6ج ،همـو (».سند این روایت صحیح اسـت و رجـال آن ثقـه هسـتند    «

ن ریدر دنیـا، آخــ ) ص(هــا بـا پیـامبر  ر آنباشـند کـه دیـدا   کســانی ) ص(میـان اصـحاب پیـامبر   
بیننـد، چگونـه ممکـن اسـت سـخن و عملشـان بـه        نرا  دیدارشان باشد و در آخرت هرگز وي
  !؟طور مطلق موجب هدایت دیگران باشد

  
  عراجینحدیث . 3-6
: فرمـود او بـه  ) ص(کند کـه پیـامبر  روایت میبن صیفی  از وهبان) ق 287م(احمد شیبانی 

إن بقیت إلـى ذلـک فاجعـل     ، وصحابی اختالفاًافسترى فی  ،ک إن بقیت بعديوهبان، إنّیا «
اصـحابم اخـتالف   و میـان   س از مـن زنـده مانـدي   ؛ اي وهبان اگر پسیفک من عراجین النخل

ابـن ابـی   (».بسـاز  ]کـردن  غـالف  کنایـه از [شاخه درخـت خرمـا   دیدي، شمشیرت را از جنس
ــم، ــی در   )181، ص3ج ق،1411 عاص ــت را طبران ــن روای ــر ای ــم الکبی ، 1جق، 1404(المعج

ـ  و ابـونعیم اصـفهانی در  ) 294، ص11جم، 1989(کنزالعمال، متقی هندي در )295ص  ۀمعرف
مـن در  «: افزایـد سپس می وهبان .اندنیز آورده) 87، ص19؛ ج107، ص3جق، 1419(الصحابه

؛ اي وهبان بـن صـیفی، أال تخـرج    یا: فرمودمن به ) ع(طالب بیاعلی بن  خانه نسشته بودم که
به مـن سـفارش و امـر    ) ص(پیامبر !باالحسنایا  :شوي؟ من گفتمآیا از خانه خارج نمی! وهبان

) ع(در این هنگـام علـی  . شمشیرم را غالف کنم ،کرده است که اگر در صحابه اختالف دیدم
مگـی از  کـه ه  )ع(، یا وهبان و یا علـی اصحاب سقیفهبر اساس این روایت،  ».برگشت و رفت

 دچـار اشـتباه شـدند    ،داي کـه در جمـل، صـفین و نهـروان بودنـ     و تمام صحابه ،صحابه هستند
، و یـا  نکـرده  اگر کسی با عایشه در جمـل همراهـی   پس. چون شمشیر خود را غالف نکردند

 کـه بـه وهبـان بـن صـیفی اقتـدا      نه ایمعاویه و عمرو بن عاص را یاري نکرده باشد، بـا توجـه بـ   
  .ار درستی داشته استرفت رده،ک

  
  حدیث احداث. 3-7
) ص(برخی از اصـحاب پیـامبر  دارد که ، تصریح »إِنَّک الَتَدرِى ما أَحدثُوا بعدك«حدیث  

هـا  هـا و نـوآوري  بـدعت اند، و قطعاً پس از رحلت آن حضرت مرتکب بدعت و احداث شده
منازعـه،  بوده اسـت و گرنـه معنـی نـدارد کـه موجـب        )ص(بر خالف دستورات خدا و پیامبر
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و دیـن را کـم و   چنین باشـد  آیا سخن و عمل کسی که . باشد حرمان از کوثراختالج، طرد و 
  !؟تواند موجب هدایت باشدیا زیاد کند، می

  
  بنديجمع

حـاظ سـندي، روایـات    بـه ل کـه   آیـد هاي انجام شده چنین به دست مـی از مجموع بررسی
پوشـی از  چشـم بـا  اگـر  و  سـت آور نیکـدام اطمینـان  هـیچ منقول هر چند طرق مختلـف دارد،  

در درون  ،یـک سـو   چراکـه از  م، داللتشان دچار مشکل اسـت؛ یبپذیررا ها ضعف سندي، آن
، و الف اسـت مفادشـان بـا آیـات قـرآن مخـ      ،رو هستند و از سـوي دیگـر  هروب خود با تعارض

 هـا و مـتن آن  ترندقوي عظیمی از روایات دیگر که هم به لحاظ سند ۀاینکه با مجموعباالخره 
-در تضـاد و تنـافی مـی    ،تر استو هم داللتشان صریح خوردار استمت بیشتري براز سالنیز 

  .باشند
صـحابیانی را در  شک تنها ، بیرا بپذیریم ت اقتدا و اهتدااروای اگر هم به ناچار ،در نهایت

 .احکام الهی باشـند حدود و و حافظ  گذاري نکرده، بدعتکه مرتکب خطا نشده دگیربر می
در وصـیت  نیز ) ع(علی، امام امیرالمؤمنین .شیعه نیز بدان اشاره شده است روایات که درچنان

یحدثُوا بعـده حـدثاً و   و أُوصیکُم بِأَصحابِ نَبِیکُم التَسبوهم، و هم الَّذینَ لَم «: فرمایدخود می
، مبادا آنان را سب کنیـد،  )ص(اصحاب پیامبر بارةکنم در؛ شما را وصیت میلَم یؤْووا محدثاً

 ،طوسـی (».ران نشـدند اگـذ و پناهگـاه بـدعت   که بعـد از پیـامبر بـدعتی نگذاشـتند    آنان ] البته[
تـوان در ایـن   این اصـحاب را مـی   نمونۀ )407ص ،74ج ق،1404 مجلسی، /522ص ق،1414

أَخْبرَنـی   :صحابِی أَربعۀًه عزَّوجلَّ یحب منْ اإِنَّ اللَّ«: فرمـود ) ص(افت که پیامبریروایت نبوي 
و مهبحی ی أَنْ أَنَّهرَنقَالُواأَم مهبولَ :أُحسا ری منْ همإِنَّ  :قَالَ ؟اللَّهیلاًع و منْهم    فَـارِيالْغ ـوذَرأَب

و و یانُ الْفَارِسلْمنُ  سب ادقْداألَالْم ينْـدالْک دو؛ خداونـد عزوجـل چهـار نفـر از اصـحابم را      س
! اهللالیـا رسـو  : گفتنـد . هـا را دوسـت بـدارم   کـه آن ] امر نموده[و به من خبر داده! دوست دارد

ــ   آن ــتند؟ فرم ــانی هس ــه کس ــا چ ــاري : وده ــوذر غف ــی، اب ــن   عل ــداد ب ــی و مق ــلمان فارس ، س
  )351، ص5ج تا،، بیشیبانی(».اسود

اصـحابی  «بـا اسـتناد بـه حـدیث      ه ودکـر لطیفی اشاره  به نکتۀسنت  میبدي از مفسران اهل
امام وى مرتضـى حیـدر    ،دین مجاهدى مشاهد است در عالم هر کجا... «: نویسدمی» کالنجوم
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و هـر کجـا    ؛ذر پرهنر اسـت امام وى ابو ،ست یا آزادى فرد استو هر کجا مردى مرد ا ؛است
  ،ریش استدرویشى دل

دار اسـت کـه دیـن را در جهـاد     و هـر کجـا شـهیدى دیـن     ي مشتهر است؛امام وى بودردا
امـام وى   ،از داعیان حق ، داعییو هر کجا مؤذّنى موفّق منور است؛ ، امام وى حمزةکفارست

  .که در حقیقت اقتداي توزیعی است) 601، ص5، ج1363میبدي، (.طهر استبالل م
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