
  
  
  
  
  
  
  

  متن متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعی و منابع اهل سنت
  

  *جعفر شانظري
  **سید مهران طباطبایی پوده

  
   :چکیده

است که همواره مورد توجه مسلمانان و تفسـیر   منقول از پیامبر حدیث ثقلین از روایات مشهور و
در این پـژوهش، از  . محققان و متکلمان شیعه و اهل سنت بوده و با عبارات متفاوتی نقل شده است

سویی با استفاده از اسناد روایات، عبارتی از این حدیث که در کتب شیعه متواتر است، انتخاب شده و 
ق کلمۀ عترت با توجه به روایات مشابه ثقلین در کتب شیعه، مـورد بررسـی و   از سویی، دیگر مصدا

همچنین با بررسی روایات مسند حدیث ثقلین در کتب اهل سنت و بررسی . ارزیابی قرار گرفته است
شناسی اهل سنت،  آن و اعتبار راویان از نظر رجال سند هر عبارت از روایت و رسم نموداري راویان

ایت و اعتبار روایات مشابه ثقلین که به صورت متفاوت نقل شده و داراي معناي مغایر با اعتبار این رو
حدیث  ۀده از سید ابوالفضل برقعی دربارروایت است مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام شبهات وار

، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سخن صواب در مرجعیت علمی عترت پیامبر درخصوصثقلین، 
  .باره برگزیده شده است این

  .عترت، ثقلین، اسناد، متواتر، مرجعیت در فقه :ها کلیدواژه
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  مقدمه
نوار(تا به حال در کتب شیعه هـاي   شـب  2،و پاسخ به شبهات شناسی شیعه 1،عبقات ا

تحقیقات بسیاري دربارۀ حدیث ثقلـین و تعـداد راویـان ایـن     ) 4شناسی امام 3،پیشاور
رسد مغفول  شیعه صورت گرفته است، اما آنچه به نظر میحدیث در کتب اهل سنت و 

ها استناد داده شده است فاقد سند کامل  مانده، این است که عموماً این روایات که به آن
است و مشخص نشده که کدام عبارت از روایت ثقلین توسط کدام راوي و چه تعداد 

  .کننده نقل شده است روایت
گونه که شیعه روایات مرسـل و مقطـوع    داد که هماناین نکته را باید مدنظر قرار 

داند، اهل سنت نیز این دسته از روایات را فاقد ارزش و اعتبار  السند را فاقد اعتبار می
زم است تبیین گردد که . کنند تلقی می از عبـارات روایـت    یـک  کـدام در این تحقیق 

ً در هر روایت قسمتی از آن نقل شده(ثقلین ه مقدار و توسط چه تعداد به چ) که معمو
تر از روایت، روایـات   گرایانه نقل شده است، لذا براي بررسی عمیق تر و تحلیلی واقع

مسند از کتب اهل سنت استخراج و راویان هر عبـارت از ایـن روایـت بـه صـورت      
شناسی اهل سنت راویان ضعیف مشخص  علم رجالبراساس نموداري ترسیم شده و 
ار روایات مشابه روایت ثقلین که در منابع اهل سنت نقل شده شده است، همچنین اعتب

با ترسیم نموداري راویان آن مورد بررسی قرار گرفته است و در مورد تعیین عبارتی از 
که البته تا به حال تحقیقی در ایـن مـورد   (روایت ثقلین که در کتب شیعه متواتر است

ایم و بـه   هر طبقه را یادآور شدهپژوهشی انجام گرفته و راویان ) صورت نگرفته است
مصداق عترت در منابع شیعه اشاره شده و در نهایت نقش عترت در ماندگاري و تبیین 
می بررسی و به شبهات سید ابوالفضل برقعی در مورد روایت ثقلـین، پاسـخ    فقه اس

  .داده شده است

  حدیث ثقلین در عبارات مختلف
و  413، ص1ق، ج1404صـفار،  (»ترتی اهل بیتیانی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و ع«

 »لـن تضـلوا  «) 423، ص3و ج 415، ص2ق، ج1407کلینی، (»ان تمسکتم بهما«) 414
ابـن  (»انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحـوض «) 415، ص2و ج 294، ص1همان، ج(

کبر کتاب اهللا سبب طرفه بیـداهللا و سـبب   «) 523و  415ش، ص1376بابویه،  الثقل ا
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صغر عترتی و اهل بیتیطرفه ب فـ  «) 414، ص1ق، ج1404صفار، (»ایدیکم والثقل ا
  ) 294، ص1ق، ج1407کلینی، .(»تسبقوهم فتهلکوا و  تعلموهم فانهم اعلم منکم

  تعیین عبارت متواتر حدیث ثقلین در کتب شیعه
حدیث ثقلین به صورت عبارات متفاوتی در کتب شیعه نقل شده است، گاهی عبارت 

. شـود  در روایتی موجود و در برخی روایات دیگـر یافـت نمـی   » ...مسکتم بهماان ت«
در این تحقیـق  ... و» انهم اعلم منکم«، »...لن یفترقا حتی یردا«طور است عبارت  همین

از عبارات این حدیث به صورت متواتر در کتب شـیعه   یک کدامبر آنیم تا نشان دهیم 
ایم که سـند   اینجا تنها روایاتی را ذکر کرده شایان ذکر است که ما در.(نقل شده است

  ).مسند دارند
انی مخلف فـیکم  «یا » انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی«عبارت 

در تمام روایات ثقلین در کتب حدیثی شـیعی نقـل   » الثقلین القرآن و عترتی اهل بیتی
ـ » عترتی با اهل بیتـی «در این روایات عبارت (شده است صـفار،  .)(رین شـده اسـت  ق

، 3و ج 415، ص2، ج294، ص1ق، ج1407کلینــــی، / 414و  413، ص1ق، ج1404
ق، 1397ابن ابـی زینـب،   / 265و  163، 137، 127ق، ص1401خزاز رازي، / 423ص
ــه، ا/ 73و  55، 43ص ــن بابوی ــی، / 523و  415ش، ص1376ب / 219ق، ص1409کش

ق، 1378ابن بابویه، / 294ق، ص1423اي از علما،  عده/ 374، ص11ق، ج1408نوري، 
، 237، 236، 235، 234، 240، 279، ص1ق، ج1395ابـن بابویــه،  / 229و  57، ص1ج

ــه، / 239و  238 ــن بابوی ــی، / 91و  90ق، ص1403اب / 255و  162ق، ص1414طوس
ــري آملــی، / 396ق، ص1390طبرســی،  ــن / 288و  275، 137، ص2ق، ج1383طب اب
  )454، ص1ق، ج1409طاووس، 

 مـنْ «، »بِهِما فَتَمسکُوا« و عبارات مشابه از قبیلِ» بِهِما تَمسکْتُم إِنْ«عبارت همچنین 
کسا تَما«و » بِهِمملُ هبح ا ...اللَّهإِنْ م کْتُمسدر بسیاري از کتب نقل شده است  »بِه تَم. 

/ 423، ص 3و ج 415، ص2، ج1407کلینـی،  / 414و  413، ص1ق، ج1404صـفار،  (
، 55، 43ق، ص1397ابن ابـی زینـب،   / 265، 163، 137، 34ق، ص1401خزاز رازي، 

و  162ق، ص1414طوسـی،  / 237، 236، 235، 279، ص1ق، ج1395ابن بابویه، / 73
نـوري،  / 294ق، ص1423اي از علمـا،   عده/ 275، ص2ق، ج1383طبري آملی، / 294
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و عبارات مشابه آن » بِهِما کْتُمتَمس إِنْ«به طوري که عبارت ) 374، ص11ق، ج 1408
  : در طبقات روایی زیر آمده است

  طبقه اول راویان 
جابر بـن  .  5امام صادق.  4امام باقر.  3امام حسن.  2امام علی. 1

نصاري  ابوسعید . 9بن ارقم،  زید. 8عبداهللا بن عباس . 7حذیفإل بن الیمان . 6عبداهللا ا
 .خدري

  طبقۀ دوم راویان
بـن عبـداهللا بـن     احمد. 4سلیم بن قیس . 3شریک بن عبداهللا . 2ارة بن اعین زر .1
  ثویر بن ابی فاختـه  . 8سعید بن جبیر . 7معاویه بن وهب . 6حسین بن حسن . 5یزید 

امام .  13امام باقر. 12ابوحمزه ثمالی . 11مسعدة بن صدقه . 10سعد بن طریف . 9
عبـدالرحمن بـن   . 17ید بن المسیب سع. 16عطیه . 15مسلم بن صبیح .  14صادق

  .حریز بن عبداهللا سجستانی. 18الحجاج 
  طبقۀ سوم راویان

  هـارون الکریحـی    عبـداهللا بـن  . 4ابان بن عیـاش  . 3یحیی بن ادهم . 2ابن اذینه . 1
نصاري . 6عبداهللا بن حسین بن حسن عمرو بن ابی سلمه . 5 ابی حمزه . 7ابی محمد ا

  علـی بـن رئـاب    . 11موسی بن مسلم . 10هشام بن حکم . 9عباد بن بشیر . 8الثمالی 
 محمـد . 15زکریا بن ابی زائده . 14الحسین بن عبیداهللا . 13عمرو بن ابی المقدام . 12

  .حماد بن عیسی. 17المفضل بن صالح . 16بن سعید 
ق، 1423اي از علمـا،   عده(نیز در برخی روایات نقل شده است» لن تضلوا«عبارت 

ــفار، / 294ص ــی، / 414، 413، ص1ق، ج1404ص ، 2و ج 294، ص1ق، ج1407کلین
ابن ابـی زینـب،   / 265، 163، 137، 127، 111، 34ق، ص1401خزاز رازي، / 415ص

ــه، / 73، 55، 43ق، ص1397 ــن بابوی طوســی، / 238و  237، 235، ص1ق، ج1395اب
ــی،  / 162ق، ص1365 ــري آملـ ــی، / 275، ص2ق، ج1383طبـ ، 1ق، ج1403طبرسـ

ــا / 152ص ــن ط ــی/ 454، ص1ق، ج1409ووس، اب ــوري، / 220ق، ص1409، کش ن
  )374، ص11ق، ج1408
در حـدیث ثقلـین بـه کـار     » لن تضلوا یـا  تضـلوا  «پس از  که عموماً» ابداً«لفظ  
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  )374، ص11ق، ج1408نوري، .(رود، تنها در یک روایت با سند نقل شده است می
متعـددي نقـل شـده    نیـز در منـابع   » لن یفترقا حتی یـردا علـی الحـوض   «عبارت 

ابن ابی / 92، 127ق، ص1401خزاز رازي، / 414، 413، ص1ق، ج1404صفار، (است
اي از  عـده / 523، 415ش، ص1376ابن بابویه، / 84، 70، 73، 43ق، ص1397زینب، 

ــا،  ــی، / 294ق، ص1423علمـ ــه، / 415، ص2ق، ج 1407کلینـ ــن بابویـ ق، 1403ابـ
ــه، / 91و90ص ــن بابوی ــو/ 229و  57، ص1ق، ج1378اب ، 279، ص1ق، ج1395، هم
ق، 1414طوســــی، / 239، 238، 237، 236، 240، 244، 241، 277، 235، 234، 240
طبري آملی، / 189، ص27ق، ج1409حرعاملی، / 396ق، ص1390طبرسی، / 255ص

ــاووس، / 288، ص2ق، ج1383 ــن ط ــر،  / 454، ص1ق، ج1409اب ــی کبی ــري آمل طب
) 67، 65، ص1ش، ج1362بن بابویه، ا/ 136ق، ص1404ابن بابویه، / 467ق، ص1415

  : به طوري که عبارت مذکور در کتب شیعه در طبقات روایی زیر آمده است
  طبقه اول راویان

عمر بن الخطاب . 4زید بن ارقم . 3حذیفإل بن الیمان . 2جابر بن عبداهللا انصاري . 1
سید . 5 م امـا .  9امـام بـاقر  .  8امـام علـی  . 7زیـد بـن ثابـت    . 6حذیفإل بن ا

  . ابو سعید خدري.  11امام رضا.  10صادق
  طبقۀ دوم راویان

عیسی بن عبداهللا بن . 4مسلم بن صبیح . 3بن طریف  سعد. 2شریک بن عبداهللا . 1
. 9عطیـه العـوفی   . 8الریان بن الصلت . 7القاسم بن حسان . 6ابوحمزه ثمالی . 5مالک 

حـنش بـن   . 12محمـد بـن علـی    عبداهللا بن . 11حارث بن عبداهللا . 10عامر بن واثله 
عین . 14محمد بن عمارة الکندي . 13المعتمر  . 16غیاث بـن ابـراهیم   . 15زرارة بن ا

  .سلیم بن قیس. 17عمارة الکندي 
  طبقه سوم راویان

دیم . 1 حسن . 5عمر بن اذینه . 4حکیم بن جبیر . 3هشام بن الحکم . 2یحیی بن ا
ابوهارون البصري . 9معمر بن قتاده . 8بن رئاب علی . 7هشام بن سعید . 6بن عبیداهللا ا

معروف . 13فضیل بن مرزوق . 12عبداهللا بن جعفر الحمیري . 11الرکین بن الربیع . 10
  عمـر بـن عبـداهللا    . 16سـلیمان بـن مهـران    . 15حبیب ابن ابی ثابـت  . 14بن خربوذ ا
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. 21نان قیس بن ح. 20حسن بن عطیه . 19جعفر بن محمد . 18محمد بن عماره . 17
  .عمر بن ابی سلمه. 23ابان بن عیاش . 22محمد بن ابی عمیر 

ق، 1407کلینـی،  .(نیز در برخی روایات موجود اسـت » انهم اعلم منکم«و عبارت 
، همـو / 523ش، ص1376ابـن بابویـه،   / 163ق، ص1401خزاز رازي، / 294، ص1ج

  )228، ص2ق، ج1383طبري آملی، / 229، ص1ق، ج1378
 قـرآن تنها بر تمسک بـه  » عترت قرآن و«یعه، به جاي تمسک به در برخی منابع ش

ابن طاووس، / 128ق، ص1401خزاز رازي، / 46ق، ص1413مفید، .(اشاره شده است
  )467ق، ص1415طبري آملی کبیر، / 455، ص1ق، ج1409

به همـراه ضـمیر مفـرد بـه کـار رفتـه       » تمسک«همچنین در برخی روایات، واژۀ 
ابـن بابویـه،   / 43، ص1397ابن ابی زینب، ).(بِه تَمسکْتُم إِنْ ما ... هاللَّ حبلُ هما(است
  ...)و/ 18ق، ص1419خصیبی، / 237و235، ص1ق، ج1395

تاب کعلی حسن امیري در . اند اي از اهل سنت نیز به این موضوع اشاره کرده عده
شده است،  احادیثی که در کتب اهل سنت روایت«: نویسد می پاسخ به شبهات قزوینی

ما ان (ها وجود ندارد چون در تلفظ تمسک به آن و اهل بیتدلیلی بر وجوب پیروي از 
لت بر این دارد که ضمیر مفرد فقط  "کتاب اهللا"و بعد از آن ذکر کردن ...) تمسکتم به د

امـت   ۀدر حدیث ثقلین به خاطر توصی اهل بیتاما ذکر  .راجع به کتاب اهللا است
که اسناد  هنگامی 5».ها را رعایت نمایند ؛ یعنی مردم ارزش و احترام آنباشد ها می به آن

بیان شد، بررسی کنـیم،  » کتاب اهللا«تنها براي » تمسک«ها  این پنج روایت را که در آن
خواهیم دید راویان این روایات از زید بن ارقم، عمر بن الخطاب، حذیفإل بن الیمـان،  

طور کـه گذشـت، از میـان ایـن      باشند و همان یعبداهللا بن عباس و حذیفإل بن اسید م
راویان، حذیفإل بن الیمان، عبداهللا بن عباس و زید بن ارقم، روایت را با مضمون تمسک 

 در روایتی که از حذیفه بن اسید نقل شـده . اند نقل کرده» کتاب و عترت«به هر دوي 
لن یفترقا « به جملۀ» کتاب خدا«پس از ذکر تمسک به ) 128ق، ص1401خزاز رازي، (

که سـلمان از ائمـه بعـد از     همچنین در همین روایت هنگامی. اشاره شده است» حتی
پرسد، حضرت با ذکر این مطلب که ائمه از عترت هستند و به تعداد  می رسول خدا
کنند و حق را با آنان و آنان  معرفی می» ترین عالم«ها را  باشند، آن اسرائیل می نقباي بنی
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و عتـرت و اعلمیـت ائمـه و     قـرآن حال با توجه به عـدم جـدایی   . انندد را با حق می
زمت آن   .توان تمسک به عترت را نیز استنباط کرد ها با حق، به راحتی می م

کشـی،  (همچنین در روایت عبداهللا بن عباس که عکرمه از او نقـل روایـت کـرده،   
وه بر آنکه وي روایت ثقلین) 245ق، ص1411حلی، / 216ق، ص1409 را با همان  ع

، 11ق، ج 1408نوري، .(براي فرد دیگري نیز نقل کرده است» ان تمسکتم بهما«عبارت 
شود که روایت عکرمه در مسجد خیف بیان شـده   از متن روایت استفاده می) 372ص

وجویی کنیم، متوجه خواهیم شد که روایات دیگر  که در روایات جست است و هنگامی
» ه« در مسجد خیف بیان شده موجود اسـت؛ امـا ضـمیر   که » ان تمسکتم به«با عبارت
عترت است که شاید یکی از عوامل اشتباه در نقل روایـت، سـاختار    و قرآنمتعلق به 

ذهنی که  ۀدر اثر اشتباه و یا در اثر پیشینبیان شدۀ کلمات روایت باشد؛ یعنی راویان یا 
این تفکیـک را در نقـل   نسبت به هر چیز دیگر داشتند،  قرآندربارۀ قداست جداگانه 

  .اند روایت اعمال کرده
همچنین حذیفإل بن الیمان به نقل حدیث ثقلین از پیامبر در دو مکان غدیر خـم و  

ان اخذتم بهما «مسجد خیف پرداخته است و در قسمت مربوط به غدیر خم از عبارت 
و عترت  قرآنبه عدم افتراق  ،طور در هر دو قسمت کند و همین استفاده می» لن تضلوا

  .از یکدیگر نیز اشاره شده است
وه بـر آنکـه بـر عـدم افتـراق اشـاره شـده،         » عمر بن الخطاب«در روایت  نیز عـ

را از ولد علی و  اهل بیتکند، پیامبر  که عمر از مصداق عترت پرسش می هنگامی
  )317، ص36ق، ج 1403مجلسی، .(خوانند فاطمه و نه نفر از صلب حسین می

ارقم نیز بر عدم افتراق عترت و کتاب اشاره شده، سپس حضرت  در روایت زید بن
ك می بر آن: فرمایند می ها نکنید که گمراه  شوید و مخالفت با آن ها مقدم نشوید که ه
  .کنند اشاره می اند؛ سپس به امامت علی ها نیاموزید که از شما اعلم شوید و به آن می

اشـاره شـده اسـت و     وم تمسک به علیبر لز همچنین در روایاتی نیز از پیامبر
کنند که در این تمسک مردم هرگز گمـراه نخواهنـد    امر می مردم را به تمسک به علی

ق، 1383طبـري آملـی،   / 223ق، ص1414طوسـی،  / 477ش، ص1376ابـن بابویـه،   .(شد
البته در اسناد چهـار روایـت،   ) 13، ص3ق، ج1379ابن شهرآشوب، / 164و  109، ص2ج
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سـلمان فارسـی نقـل روایـت      سین و سعد بن طریف از اصـبغ بـن نباتـه از   یحیی بن الح
و سعد بن طریف نیز توسـط برخـی    رجال ناشناختهو یحیی بن الحسین در کتب  اند کرده

 )64، ص1ق، ج1364ابن الغضائري، / 178ق، ص1407نجاشی، .(تضعیف شده است

  مصداق عترت در روایات شیعه
مصداق عترت، ائمه معصومین و امامان شیعه معرفی در روایات بسیاري از کتب شیعه، 

/ 57، 55، ص1ق، ج1378همـو،  / 523، 240، 36ش، ص1376ابـن بابویـه،   .(اند شده
عــاملی،  حــر/ 94و  91ق، ص1403، همــو/ 337، 245، 240، ص1ق، ج1395، همــو
، 1ق، ج1407کلینـــی، / 50و  48، ص1ق، ج1404صــفار،  / 189، ص27ق، ج 1409

، 44، 29ق، ص1401خزاز رازي، / 45، 43، 42ق، ص1404بابویه، ابن / 209، 208ص
ابـن ابـی زینـب،    / 416ق، ص1404ابن شـعبه حرانـی،   / 104 و 91 ،89، 42، 76، 66

در تمام روایاتی که از روایت ثقلـین  ) 479ش، ص1362ابن بابویه، / 72ق، ص1397
 عناي عترت وآمده است که در واقع بیانگر م اهل بیتذکر شده، واژۀ عترت قرین 

معصوم ) عترت کیست؟(»من العتره«شود  که وقتی سؤال می چنان. باشد مصادیق آن می
  )237، ص1ق، ج1395ابن بابویه، .(عترت است پیامبر اهل بیت: فرماید می

  عبارت متواتر حدیث ثقلین در کتب اهل سنت 
ت، در منابع طور که در کتب شیعه از این روایت با عبارات مختلفی نقل شده اس همان

هاي این روایت را به صورت جداگانه  باشد، لذا عبارت اهل سنت نیز به همین سیاق می
ی وداري راویان روایت در جهت شناسایرسم نم ،در این باره. ایم مورد کاوش قرار داده

  .دهنده خواهد بود عوامل احتمالی جعل، بسیار کمک
یا عبارات مشابه » ان تمسکتم بهما«رت ها عبا ، راویان احادیثی که در آن1در نمودار 

تـا   احمد بن حنبـل، بـی  .(با مضمون تبعیت از ثقلین قرار دارد، نمایش داده شده است
ذري (احمد بن یحیی/ 211، ص1، ج]الف[ یعقـوب بـن   / 111، ص2ق، ج1394، )بـ

، 2تـا، ج  ترمذي، بـی / 135ص، 1، ج]ب[تا  طبرانی، بی/ 295، ص1ق، ج1419سفیان، 
شـجري  / 376، ص2تـا، ج   ابـویعلی، بـی  / 237، ص1ق، ج1419یري، بوصـ / 963ص

تا  طبرانی، بی/ 144و  143)ح(تا، ابوطاهر الذهلی، بی/ 145، ص1ق، ج1422جرجانی، 
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  ) 110، ص3ق، ج1411حاکم نیشابوري، / 65، ص3، ج]الف[
این افـراد در  . اند در این نمودار، افراد زیر در کتب رجال اهل سنت تضعیف شده

مت نمودا   : اند مشخص شدهـــــــ ر نیز با ع
ــن ســلیمان ــد ب ــن ســلمه)322، ص4ق، ج1413مــزي، (تلی ــی ب ، 31همــان، ج(، یحی

ـ (، محمد بن سلمه)147، ص20همان، ج(، عطیه)363ص ، )380، ص6تـا، ج  یابن سعد، ب
، 31همــان، ج(، یحیــی بــن عبدالحمیــد)86، ص30ق، ج1413مــزي، (هــارون بــن ســعد

، 2ق، ج1417خطیـب بغـدادي،   / 490، ص2تـا، ج  ذهبی، بی(.و محمد بن حمید) 419ص
  )255ص

  
  1نمودار 

  
قـرار دارد،  » لن تضـلوا «ها عبارت  ، راویان احادیثی که در آن2همچنین در نمودار 
احمـد بـن   / 211، ص1، ج]الـف [تـا   احمـد بـن حنبـل، بـی    .(نمایش داده شده است

ذري(یحیی / 295، ص1ق، ج1419یعقـوب بـن سـفیان،    / 111، ص2ق، ج1394، )ب
، 2تا، ج ترمذي، بی/ 237، ص1ق، ج1419بوصیري، / 135، ص1، ج]ب[تا  طبرانی، بی

نی، / 963ص ابـویعلی،  / 962، ص2تـا، ج  ترمذي، بـی / 142، ص16ق، ج1419عسق
ق، 1422جرجـانی،  شـجري  / 90، ص3ق، ج1418البـزاز،   ابوبکر/ 376، ص2تا، ج بی
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/ 65، ص3، ج]الف[تا  طبرانی، بی/ 144و  143تا، ح ابوطاهر الذهلی، بی/ 145، ص1ج
در این نمودار، افراد زیر در کتب رجال اهل ) 110، ص3ق، ج1411حاکم نیشابوري، 

  : اند ها مشخص شده در زیر نام آن که در نمودار نیز با ــــــــــاند  سنت تضعیف شده
، )147، ص20همـان، ج (، عطیـه )363، ص31ق، ج1413مـزي،  (یحیی بـن سـلمه  

، 30ق، ج1413مزي، (، هارون بن سعد)380، ص6تا، ج ابن سعد، بی(د بن سلمهمحم
تـا،   ذهبی، بی(و محمد بن حمید) 419، ص31همان، ج(، یحیی بن عبدالحمید)86ص
مـزي،  .(و حـارث بـن عبـداهللا   ) 255، ص2ق، ج1417خطیب بغدادي، / 490، ص2ج

  )244، ص5ق، ج1413

  
  2نمودار 

  
لن یفترقـا حتـی یـردا علـی     «ها عبارت  یثی که در آننیز راویان احاد 3در نمودار 

/ 111، ص2ق، ج1394احمد بن یحیـی،  .(قرار دارد، نمایش داده شده است» الحوض
بوصیري، / 135، ص1، ج]ب[تا  طبرانی، بی/ 295، ص1ق، ج1419یعقوب بن سفیان، 

ــا، ج ترمــذي، بــی/ 237، ص1ق، ج1419 ، 54ق، ج1415عســاکر،  ابــن/ 963، ص2ت
نصیبی، / 15تا، ح شحامی، بی/ 143و  155، ص1ق، ج1422جرجانی، ري شج/ 92ص
، 5و ج 65، 67، 66، ص3، ج135، 131، ص1، ج]الـف [تـا   طبرانـی، بـی  / 72تا، ح بی
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احمـد بـن   / 397، ص1تـا، ج  جوهري، بی/ 33، ص4ق، ج1415همو، / 170، 154ص
جال اهل سنت در این نمودار افراد زیر در کتب ر) 14، 59، ص3، ج]ب[تا  حنبل، بی

مت ـــــــــ مشخص شده تضعیف شده   : اند اند که در نمودار نیز با ع
، هارون )147، ص20همان، ج(، عطیه)168، ص7ق، ج1413مزي، (حکیم بن جبیر

) 250، ص1ق، ج1418عقیلـی،  (الحسـین بـن الحسـن   ) 86، ص30همان، ج(بن سعدا
ق، 1409جرجانی، (سودصالح بن ابی ا) 281، ص3ق، ج1382ذهبی، (عمرو بن عطیه

ــی) 66، ص4ج ــا التیمـ ــر، (عقیصـ ــن حجـ ــن ) 180، ص4ق، ج1390ابـ ــی بـ یحیـ
) 178، ص14همـان، ج (عبـاد بـن یعقـوب   ) 419، ص31ق، ج1413مزي، (عبدالحمید

کثیر بـن  ) 640، ص2ق، ج1382ذهبی، (، عبدالغفار بن القاسم)مجهول(محمد بن عمر
) 77، ص3همـان، ج (العزیزاسماعیل بن عبـد ) 103، ص24ق، ج1413مزي، (اسماعیل

  .اند تضعیف شده) 211، ص6همان، ج(الحسن بن عطیه

  
  3نمودار 
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اي که باید مدنظر قرار داد، این است که هرچنـد در مبنـاي تضـعیف راویـان      نکته
توسط اهل سنت، نقاط ضعف وجود دارد، در اینجا سعی بر آن شده است تا صـحت  

نظـر از خطـاي موجـود در مبنـاي      این روایت بر طبق مبانی اهل سنت و بـا صـرف  
  . شناسی آنان، مورد بررسی قرار گیرد رجال

شود، اگرچه این روایت با عبارات متفاوت  طور که در سه نمودار با دیده می همان
کـه اعتبـار راویـان را توسـط سـاختار       و توسط راویان متعدد نقل شده است، هنگامی

مشاهده خواهیم کـرد کـه در عمـده     شناسی اهل سنت مورد بررسی قرار دهیم، رجال
تر دربارۀ  شود، لذا براي ارائه قضاوت صحیح طرق این روایت، افراد ضعیف مشاهده می

زم است تا اعتبار روایات مشابه روایت ثقلین در کتب اهل  احتمال جعل این روایت 
  .سنت را نیز مورد بررسی قرار دهیم

  احادیث مشابه حدیث ثقلین در کتب اهل سنت
توان یافت که سیاقی مشابه روایت ثقلین دارد، امـا   ر کتب اهل سنت، احادیثی را مید

طبرانـی   المعجـم الصـغیر  در  لفظ عترت از این روایات حذف شده است، براي نمونه
اله ا «: آمده است فخرج علینا رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم فقال الیس تشهدون ان 

رسول اهللا و ان هذا القرآن جاء من عنداهللا قلنا بلی فان هذا اهللا وحده  شریک له و انی 
  » .القرآن طرفه بیداهللا و طرفه بایدیکم فتمسکوا به فانکم لن تهلکوا و لن تضلوا بعده ابدا

تناقضی نیز با مـتن  بیان نشده است، » عترت«ه لفظ در این دسته از روایات، اگرچ
  .با یکدیگر قابل جمع شدن استمورد مناقشه روایت ثقلین ندارد و دو متن 

شایان تذکر است روایات مشابه حدیث ثقلین در کتب مختلف اهل سنت نیز نقل 
، 4تـا، ج  مسـلم نیشـابوري، بـی   / 533، ص3ق، ج1411حاکم نیشـابوري،  .(شده است

نسـائی،  / 330، ص1ق، ج1414ابن حبان، / 425، ص1ق، ج1410سجستانی، / 39ص
رویـانی،  / 298، ص12و ج 347، ص8ق، ج1418، ابوبکر بزاز/ 422، ص2ق، ج1411

نی، / 411، ص2تا، ج بی ، 2، ج]ب[تا  بیطبرانی، / 395و  317، ص14ق، ج1419عسق
و نمودار راویان آن در ) 28تا، ح طحاوي، بی/ 630ق، ص1413ابن ابی عاصم، / 98ص

  .زیر ترسیم شده است
و عیسـی بـن    )291، ص7تـا، ج  بخـاري، بـی  (در این نمـودار، موسـی بـن عبیـده    
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 همچنین حفص بـن غیـاث  . اند تضعیف شده) 2، ص22ق، ج1413مزي، (عبدالرحمن
ط  ) 139، ص2ق، ج1382ذهبی، (و سعید بن ابی سعید) 57، ص7همان، ج( به اخـت

رایت «: گوید همچنین ابو احمد بن عدي دربارۀ کامل بن الع می. اند در روایت متهم
  )101، ص24ق، ج1413، مزي(».فی بعض روایاته اشیاء انکرتها

  

  
  4نمودار 

  
شود، طرق این روایات نیز عموماً واحـد اسـت و بـه افـراد      طور که دیده می همان
یا به راویـانی  . رسد اي چون عیسی بن عبدالرحمن و موسی بن عبیده می شده تضعیف

رسد که این روایت را بـه همـراه    می و محمد بن علی چون جعفر بن محمد
و احتمال جعل توسط حـاتم بـن اسـماعیل و    . اند نقل کرده» هل بیتیعترتی ا«عبارت 

  . حفص بن غیاث بسیار زیاد است

  6در کتب شیعه و سنی» و نسبی«، »و عشیرتی«، »و سنتی« هاي احادیث با واژه

نقل کرده » عترتی«را به جاي » کتاب اهللا و سنتی«در میان محدثان شیعه، شیخ صدوق 
در کتب زیدیه نیز این عبـارت بـه صـورت    ) 235، ص1ج ق،1395ابن بابویه، .(است
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و البته بـا  ) 404تا، ص زید بن علی، بی(به کار رفته است» کتاب اهللا و سنتی و عترتی«
به » سنتی«روایات مورد توجه اهل سنت مطابقت ندارد، اما به واسطۀ استفاده از کلمۀ 

حدودي این روایت با سند آن استناد شده است، در میان کتب اهل سنت نیز در منابع م
، 24ق، ج1387ابـن عبـدالبر،   / 93، ص1ق، ج1411حاکم نیشابوري، .(نقل شده است

ــائی، / 331ص ــبی، / 114، ص10ق، ج1411نس ــیخ / 9و  8ق، ص1398الیحص ابوالش
صبهانی،  صبهانی، بی/ 289، ص4ق، ج1409ا تا،  اجري، بی/ 138، ص1تا، ج ابونعیم ا

مالـک بـن انـس،    (س نیز این روایت را بدون سند نقل کردهالبته مالک بن ان) 1695ح
 الموطـأ اسناد  ۀباردر الموطأاما با توجه به آنچه سیوطی در شرح ) 208، ص2تا، ج بی
توان اسناد این روایت را تشخیص داد و  می) 648، ص2ق، ج1418سیوطی، (نویسد می

به عنوان یکـی از   5ر که در نمودا به عنوان روایت متصل مورد بررسی قرار داد، چنان
  .اسناد مسند مورد بررسی قرار گرفته است

نیز نقل شده است که البته اسناد » کتاب اهللا و نسبی«همچنین این روایت به صورت 
ً یکسان است» و سنتی«این روایت با روایت  و ) 163، ص9ق، ج1408هیثمـی،  (کام

قرائت آن به علت قـدیمی   این بیانگر یکی بودن این روایات است که شاید اشتباه در
  .بودن نسخ باشد

» زید بن ارقم«به کار رفته است که راوي آن » و عشیرتی«البته در روایتی نیز عبارت 
گونه قرائت  این» و عترتی«رسد این عبارت نیز به علت شباهت به  باشد و به نظر می می

  )164، ص9همان، ج.(شده است
آن را به صورت نموداري در جهت شناسایی که اسناد این روایات و راویان  هنگامی

عوامل احتمالی جعل روایت رسم کنیم، خواهیم دید که ایـن روایـت از طریـق پـنج     
صحابی نقل شده است، که انتشار راویان در طبقۀ سوم به بعد صورت پذیرفته اسـت،  

بایست راویان موجـود در ایـن طبقـات را     لذا براي شناسایی عوامل احتمالی جعل می
کشیده شـده   ها خط زیر اسامی آن ،افرادي که در این روایت .د بررسی قرار دهیممور

 در میان راویان صـباح بـن محمـد   . اند دهکر شانشناسان اهل سنت تضعیف است، رجال
، صـالح بـن   )324، ص12همـان، ج (، سیف بن عمـر )109، ص13ق، ج1413مزي، (

، اسماعیل بن ابـی  )135، ص24همان، ج(بن عبداهللا ، کثیر)95، ص13همان، ج(موسی
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) 64، ص32ق، ج1413مـزي،  (و یزید بن ابان) 391، ص10ق، ج1413ذهبی، (اویس
اند، همچنین ابوهریره نیز که عمر بن الخطاب او را به خطر زیاده روي در  تضعیف شده

،  50ق، ج1415ابـن عسـاکر،   (زند نقل روایت و دروغ بستن به رسول خدا تازیانه می
  .مظنون است» و سنتی«از عوامل جعل روایت  به عنوان یکی) 172ص

  

 
  5نمودار 

 
نصاري، عکرمه را دروغ داند و ذهبی و مصـعب بـن    گو می همچنین یحیی بن سعید ا

مـزي،  (دانند و ابو جعفر عقیلی نیـز او را تضـعیف کـرده اسـت     عبداهللا او را از خوارج می
کرد و مالک نیز بـه جـز    می، و مسلم از نقل روایت از او اجتناب )264، ص20ق، ج1413

  )93، ص3ق، ج1382ذهبی، .(کند یک یا دو روایت از او نقل روایت نمی
با توجه به شکل و ترکیب نقل حدیث که بـه صـورت طریـق واحـد      ،از طرفی دیگر

بـه سـبب آنکـه از    (است، وجود افراد ضعیف وجاعل که برخی از آنان همچـون عکرمـه  
زندۀ روایاتی چون عبداهللا بـن سـبا برضـد شـیعه     که سا(و سیف بن عمر) باشد خوارج می

احتمال جعلی بـودن ایـن روایـت را قـوت      ،باشند ذي نفع در نشر این حدیث می) 7است
وه بر آنکه این روایت در حالی از قول ابوسعید خدري نقـل مـی   می شـود کـه    بخشد، ع

، ]الـف [تـا   بیطبرانی، .(ده استین راوي با اسناد متفاوت نقل شمضمون حدیث ثقلین از ا
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  )72تا، ح نصیبی، بی/ 65، ص3ج

  پاسخ به شبهات برقعی
. کنـد  ، ایراداتی را بر حدیث ثقلین وارد میکسر الصنمابوالفضل برقعی قمی در کتاب 

است که ) علی(دانند یکی از افرادي که او را از مصادیق عترت می«: نویسد وي می
فتـه اسـت، شـیعه و سـنی نقـل      برخی احکام سنت نبوي را به واسطۀ اصحاب فرا گر

. مطلـع شـد  » مـذي «از حکم طهـارت از  » مقداد بن اسود«از طریق  اند علی کرده
ع حضرت رسـاند » ابن عباس«همچنین ذکر شده که حکم مجازات با آتش را  . به اط
خبر هستند، به عنوان تنها مرجع براي  حال چگونه افرادي که از احکام سنت نبوي بی

  )37ش، ص1388برقعی، (»معرفی شوند؟دریافت سنت نبوي 
روایت حکم طهارت از مذي در کتب وسائل : گوییم او به این شبهه می در پاسخ

و در کتاب  با سند صحیح از امام صادق ) 17، ص1ق، ج1409حر عاملی، (الشیعه
نقل شده  با سند صحیح از امام رضا) 18و  17، ص1ش، ج1365طوسی، (التهذیب

مقداد بن  به خاطر حیا در مورد فاطمه یت آمده است که علیاست، در این روا
  .سؤال کند اسود را امر کرد تا حکم مذي را از رسول خدا

ثانیاً صرف نظر از آنکه این روایات خبر واحد است و قدرت نفی خبـر متـواتري   
که با قبول صحت این روایت نیز خللی در  ت ثقلین را ندارد، باید توجه کردچون روای

 اعتقاد به مضمون روایت ثقلین رخ نخواهد داد چـرا کـه در زمـان حیـات پیـامبر     
موظف به تبعیت از پیامبر و آگاهی از احکام به وسیلۀ ایشـان بودنـد و ایـن     علی

عترت  که پیامبر چنان. ندارد پس از وفات پیامبر منافاتی با علم و آگاهی علی
  . دانستند را وارث نبوت می

ر به عنوان عالم به کتـاب و مفسـ   عترت پیامبر حدیث ثقلین کتاب خدا و و ثالثاً در
دریافت وحی الهی دارند و بحث مرجعیـت   که خود مستقیماًاند و نه این وحی معرفی شده

  .در زمان حیات ندارد هاي علمی از پیامبر علمی و روایی هیچ منافات با پرسش
روایتی را  منافاتی ندارد که علیدر تدوین احادیث بر حسب اسناد هیچ  و رابعاً

شنیده باشد و نقل کند و این نقل حدیث با علم به وحی و  توسط اصحاب از پیامبر
  .مرجعیت علمی منافات ندارد
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در زمان صدور حـدیث بسـیاري از اصـحاب    «: نویسد در قسمتی دیگر برقعی می
کردنی آیا باور .زیسته و در رکاب آن حضرت بودند ها با رسول خدا بودند که سال

را به عنوان حامل سنت ...اي همچون ابوذر، عمار، مقداد و صحابه است رسول خدا
خویش نام نبرد اما دو نوادۀ خردسال خویش را از طریق وصول به سنت نبـوي ذکـر   

  )37ش، ص1388برقعی، (»کند؟
این اسـت   ،آنچه در حدیث ثقلین به آن اشاره شده: در پاسخ این سخن باید گفت

به عنوان دو منبع علمی براي تبیین احکام دین تا  پیامبر اهل بیتو  قرآن کریماز  که
 اند و نه صرفاً اعلم مردم معرفی شده یاد شده و در برخی روایات، عترت، روز قیامت

نیـز   همچنـین اگرچـه صـحابه پیـامبر     .اند نقل روایت کرده کسانی که از پیامبر
در  ناپـذیر  خدشـه آنان را منبعی مطمئن و  توان نمی بودند، شنوندگان روایت پیامبر

غ سنت دانست، زیرا صحابه که نزدیک ترین افراد از لحاظ زمانی به  نقل روایات و اب
هستند، از احکام و سنت آگاهی کاملی نداشتند و به نزاع با یکدیگر بـر سـر    پیامبر

کـه حتـی در    چنان پرداختند، می ،باشد آنکه سنت چیست و حکم خدا در امور چه می
ف داشتند بهی چون تعداد رکعات نماز میت نیز اخت تا،  سبحانی، بی: ك.ر.(مسائل مبت

  )396 -383، ص2ج
اگر عترت تنها طریق وصول بـه سـنت نبـوي و معـانی کتـاب      «: نویسد برقعی می

در احکـام   یا امام حسـن  نشین بود سال خانه 25 که تا پس چرا علی ،اند بوده
کـه از جانـب    لیف نکردند با آنکه فرزند حضرت سجادتأ  نت کتابیشریعت و س

خلفا تحت تعقیب بود و عاقبت نیز شهید شد، یکی از شاگردانش کتابی از آرا و اقوال 
مام الزیدآن بزرگوار فراهم آورد که امروز به نام  برقعـی،  (».در اختیار ماسـت  مسند ا

  )38ش، ص1388
منابع گوناگون، نوشـتن برخـی کتـب فقهـی بـه      در پاسخ شایان ذکر است که در 

یـک بـار در    ، امام علـی ییک نقل قدیمبراساس استناد داده شده است؛  علی
شـنید، بـر ورقـی از     مـی  دیده شده بود که مطالبی را که از پیامبر محضر پیامبر

شـود کـه ایـن مـتن شـامل       گفته می )163، ص1ق، ج1404صفار، (.نوشت پوست می
ل و حرام و فـرائض هایی بو آگاهی نیـاز  ) ارث(د که مردم به دانستن آن در ابواب ح
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در ) 241، 239، ص1ق، ج1407کلینی، / 146، 149، 148، 142، ص1همان، ج(.دارند
، 2ش، ج1365طوسی، (در ابوابی همچون نماز منابع کهن نیز روایاتی از کتاب علی

ــی، / 251، 32ص ــفار، / 397، ص3ق، ج1407کلینـ  روزه) 165ص، 1ق، ج1404صـ
ــی، ( ــج) 158، ص4ش، ج1365طوس ــی، (ح ــی، / 152، ص5ش، ج1365طوس کلین

عیاشی، (بیع) 31، ص5و ج 666، ص2ق، ج1407کلینی، (جهاد )340، ص4ق، ج1407
ق) 25، ص2ق، ج1380 نقل شده که ... و) 82، ص8ش، ج1365طوسی، (نکاح و ط

ین در متنی منسوب بـه  همچن. حاکی از توجه امام به نیازهاي فقهی شیعیان بوده است
دربارۀ دیۀ نفس یا اعضاي بدن از انگشت و چشم و سایر اعضا مطـالبی   امام علی

» کتاب الفرائض«یا » کتاب علی«که در موارد اندکی به این متن، عنوان . نقل شده است
ق شـده اسـت   ، 4ق، ج1413ابـن بابویـه،   / 330، 311، ص7ق، ج1407کلینـی،  (.اط

آوري سـخنان حضـرت    جمله آثاري است کـه هـدفش جمـع    نیز از 8»مسند«) 75ص
ق است که بسیاري از آن کلمات مشتمل بـر   علی دربارۀ مسائل عقائد، فقه و اخ

وه بر موارد مذکور، ائمه. یا حاکی از افعال آن حضرت است احادیث پیامبر  ع
ف جو حاکم بر جامعه، تشویق به نقل روایـات مـی   بـه  کردنـد   اصحاب شان را برخ

، )148ق، ص1414طوسـی،  (همچـون میـثم تمـار    طوري که برخی اصحاب علی
، 3ش، ج1369خـویی،  (، اصـبغ بـن نباتـه   )141، ص1ق، ج1407کلینی، (حارث اعور

و سلیم بن قیس ) 47، ص2ش، ج1379ابن شهرآشوب، (، زید بن وهب)225، 224ص
لی به تدوین کتاب و نوشتجات در باب روایات پرداختند   . ه

نیز مطرح کرد که چرا ایشان  توان در مورد پیامبر اکرم این ایراد را می همچنین
ف در احکام نبـوي پـس از ایشـان     کتابی در تبیین احکام مکتوب نکرده اند تا از اخت

، خلفـا اول و دوم  جلوگیري شود؟ پاسخ واضح است، در زمانی که با فوت پیامبر
، 5تـا، ج  ابن سعد، بـی / 3و  2، ص1ا، جت ذهبی، بی(کنند دستور به منع نقل حدیث می

سوزاندند و این اوضاع تا زمان عمر بن  را می و احادیث رسیده از پیامبر) 188ص
یابد، دیگر محلی براي این سؤال باقی نخواهد ماند، چـرا کـه اگـر     عبدالعزیز ادامه می

اکتفا  به جاي تشویق صحابه در کتابت و نقل احادیث، به نوشتن کتابی فقهی پیامبر
شدۀ متفاوتی   هاي تحریف یا با نسخهیافت  ال جعل به مراتب افزایش میکردند، احتم می
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یش احادیث بودنیاز دوباره  ،شدیم که در نهایت رو می هروب   .به پا
امیه و عباسیان و  نیز با وجود فشار و ظلم شدید بنی سایر ائمه معصومین ۀباردر

زدند، مجالی موجه براي تدوین  عل روایات مینیز وجود برخی راویان که دست به ج
ن فردي به نام محمد بن ابی زینب است که در  نمونه.(ماند چنین کتابی نمی اي از جاع

بـود و خـود را قـیم و وصـی امـام       و امـام صـادق   ابتدا از اصحاب امام باقر
گذشت پنداشت، ولی از این مرحله هم  کند و امامان را پیغمبر می معرفی می صادق

ق، 1409کشـی،  : ك.دربـارۀ شخصـیت وي، ر  (و به الوهیت جعفر بن محمـد گرویـد  
و ائمــه  شــیوۀ پیــامبر) 88، ص1ق، ج1364ابـن الغضــائري،  / 224، 479، 324ص

ت اشخاص  در بیان مسائل فقهی به گونه طاهرین وه بر آنکه به سؤا اي بود که ع
نمودند و بـراي   بیان می قرآنه استناد دادند، روایات خود را نیز ب در هر زمان پاسخ می

معیار  ،دانستند تا بدین واسطه می قرآنتشخیص روایات صحیح از غیر صحیح معیار را 
کی براي تشخیص صحت روایات در دست شیعه باشد و مطمئناً نقل روایـات در   م

داد، زیرا به این  محافل عمومی و به صورت شفاهی احتمال سوء استفاده را کاهش می
وسیله و با رسیدن روایات از طرق و منابع مختلف احتمال انتقـال بهتـر روایـات بـه     

  .آمد آیندگان فراهم می
بیـان شـده،    آنچه مشخص است روایات فقهی و غیرفقهی که از ائمه طاهرین

در کتب اهل سنت نقل  تر از آن دسته روایات است که از پیامبر بسیار بیشتر و متقن
طی چند قرن نقل شده با روایـات   ایاتی که از ائمه طاهرینشده است و تعداد رو

تـا  . نیسـت قابل مقایسه  ،که گاهی در آن تحریف صورت گرفته شده از پیامبر نقل
آنجا که اهل سنت براي جبران کمبود روایات به قیاس روي آوردند، اگرچه در کتـب  

تب فقهی اصـلی  فقهی شیعه نیز روایات ضعیف بسیار است، به طوري که در چهار ک
یحضره الفقیه، استبصار، التهذیبشیعه یعنی  روایـت   45541، وسـائل الشـیعه  و  من 

افـزار   نـرم : ك.ر.(روایت ضعیف وجـود دارد  27554روایت موثق و  13630صحیح، 
  )درایإل النور

از این موضوع، مردم را  البته با توجه به وجود چنین وضعی و آگاهی معصومین
د تا در زمان غیبت امام دوازدهم، کمبود این خلل جبران گردد، حتی به فقها فراخواندن
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 نیز به دلیل عدم دسترسی همه مردم به ایشـان، ائمـه   در زمان خود معصومین
ق، 1403مجلسی، / 46و  38، ص1ق، ج1407کلینی، .(دادند مردم را به فقها ارجاع می

وجـه بـه اصـول و    و فقه شیعی بـا ت ) 319، ص17ق، ج1408نوري، / 346، ص 75ج
گـو   توانـد همـۀ مسـائل را پاسـخ     آموختـه مـی   اهل بیتقواعد کلی که از مکتب 

  )ش1365ي، مکارم شیراز: ك.ر.(باشد
پذیرد و اجماع نیز به شـرطی   فقه شیعی به هیچ عنوان قیاس غیرمنصوص العله را نمی

ح و  9نزد ایشان حجیت دارد که کاشف از قول معصوم باشد، استحسان مصـالح  و استص
دانند و قول صحابه زمانی در نزد ایشان معتبر اسـت کـه بـه     مرسله را از منابع استنباط نمی

  .و حدیث است قرآنترین منبع استنباط نزد شیعه  معصوم متصل گردد و مهم
حال کافی است تا نگاهی کوتاه به منابع فقهی سایر مذاهب داشته باشیم تا مسـئله  

اند  ابع استنباطی فقه قدیم شافعی به شهادت خودش عبارتترین من مهم .بهتر تبیین شود
و قول صـحابی در جـایی کـه    ()39تا، ص شافعی، بی(کتاب، سنت، اجماع و قیاس: از

و  قرآن: اند از ترین منابع استنباطی فقه جدید عبارت و مهم) مخالفی براي آن نقل نشود
آیـد؛ اجمـاع از خبـر     میسنت و اگر هر دو نبودند با قیاس بر آن دو احکام به دست 

  .شود تر است؛ حدیث منقطع، معتبر نیست و اصل بر اصل قیاس نمی واحد مهم
، سنت، اجماع، قول صحابی، قیـاس، استحسـان، عـرف،    قرآنمنابع مذهب حنفی، 

خبر واحـد  (، سنتقرآنباشد و منابع مذهب مالکی،  می 10مصالح مرسله و استصحاب
استصـحاب، عـرف و قـول صـحابه اسـت،       ، اجماع، قیاس، استحصان،)حجت است

 .باشد می) تنها در زمان ضرورت(اس، فتاوي صحابه و قیقرآنهمچنین منابع فقه حنبلی 
منابع فقه زیدیه نیز عقل، اجماع قطعی، کتاب وسنت متواتر، اخبـار آحـاد، مفـاهیم و    

ل    قـرآن اجماع غیر قطعـی اسـت و منـابع اباضـیه       ، سـنت، اجمـاع، قیـاس و اسـتد
  .باشد می) حاب، استحسان و مصالح مرسلهاستص(

بیان شده است، اما عدم ذکر کلیات در  کلیات در احادیث ائمه ،در هر صورت
که کتب حال با توجه به آن. وي آورده شودمذاهب دیگر سبب شده است تا به قیاس ر

نی همچون ابوهریره اي است که عمر بن الخطاب  اهل سنت سرشار از احادیث جاع
 زند تازیانه می روي در نقل روایت و دروغ بستن به رسول خدا به دلیل زیاده او را
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گونـه از وي تمجیـد    و در کتب اهل سنت این) 172، ص 50ق، ج1415ابن عساکر، (
نی      گردد که ابوحاتم ابن حبان البستی او را از ثقات می می دانـد و ابـن حجـر عسـق
) 376، ص34ق، ج1413مـزي،  (»او صحابی است جلیل و حافظ مشـهور «: نویسد می

شـود،   حـدیث روایـت مـی    3700 همچنین در کتب اهل سـنت از ابـوهریره بـیش از   
و از عمر بن  استحدیث  1800 حدود شده از علی که تعداد احادیث نقل درحالی

 2122 ،زنده بـود  روایت و از جابر بن عبداهللا که تا زمان امام باقر 1044الخطاب 
تعدیل راویان را توسط رجـالیون اهـل    یزان خطا در جرح وروایت نقل شده است، م

شود و میزان جعل و تحریفی را که در بیان احادیث صـورت گرفتـه    سنت آشکار می
  .کند است تا حدودي تبیین می

خبري مردم از سنت در همان قرن اول زمانی به اوج خود رسید کـه فتوحـات    بی
م آغاز شد ي   به طوري که وقتی ابن عباس  ،اس در آخر ماه رمضان در بصره بـر بـا

فهمیدنـد، لـذا ابـن     ا نمیمردم معناي حرف او ر» اخرجوا صدقه صومکم«: منبر گفت
یعلمون من زکات الفطره الواجبه شیئا«: کند گونه اوضاع را ترسیم می عباس این  »فانهم 

: گفـت  روزگار خود می انس بن مالک نیز درخصوص) 211ش، ص1369جعفریان، (
چـه  : گفـت . نماز: گفتند! خورد آنچه در زمان رسول خدا بود چیزي به چشم نمی از«

لت بر فراموش شدن ها اینهمۀ ) همان(».هایی که در این نماز انجام ندادید تحریف  د
روایـات   ۀابوحنیفه، همـ «: نویسد خلدون می که ابن چنان. فقه در میان اهل سنت دارد

حدیث 300که مالک نیز  رسید چنان ین حدود میحدیث یا هم 17مورد قبولش تنها به 
  )272همان، ص(».پذیرفت را صحیح دانسته و می

دهندگان به فقه و تفسیر بودند، لذا امام به عنوان  از اولین سر و سامان امام باقر
کوشید نظریات فقهی اهل سنت را اشاعه دهد و در عـین حـال    نمایندۀ این مکتب می

اصحاب ) 356، ص46ق، ج1403مجلسی، .(مشخص کند موارد انحراف اهل سنت را
ل هاي سست ابوحنیفه در رابطه با مسائل فقهی ایستادگی کرده و  امام نیز در برابر استد

و امـام  ) 287، 286، ص15ق، ج1408نـوري،  .(کردنـد  او را از نظر فقهی محکوم مـی 
ل باقر ق، 1409ی، حرعامل(.فرمودند هاي اصحاب قیاس را به تندي طرد می استد

  ) 39، ص18ج
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طور که گفته شد در میان شیعه نیز روایات مجعول وجود دارد، اما مطمئناً  البته همان
تعداد روایات صحیح در کتب شیعه که توسط ائمه نقل شده با روایات صحیح در کتب 

است، قابل مقایسه نخواهد بود و مطمئناً معیارهـاي   اهل سنت که منتقول از پیامبر
شود و یا بـا واسـطۀ اجمـاع     و سنت مستقیماً گرفته می قرآناجتهاد که یا از  شیعه در

کاشـف از سـنت و عقـل، از صـحت بیشـتري برخـوردار اسـت، مضـاف بـر اینکــه          
ه طوري که گیري علماي رجال شیعه با رجالیون اهل سنت قابل مقایسه نیست، ب سخت

مه مامقانی در فائد کسـی کـه بـر احـوال قـدما       بـر «: نویسـد  می تنقیح المقال 21 ۀع
تـرین بهانـه بـر     مخصوصاً قدماي قمی تنقیح کند، پوشیده نیست که ایشان با کوچـک 

شـمردند و بـه    کردند، یعنی او را متهم نموده و غیر عادلش مـی  راویان جرح وارد می
محض دیدن روایتی در کتابش مبنی بر انحراف در فروع و اصول دین، او را منحـرف  

در تعدیل یک راوي کمتر محل خطا و اشـتباه وجـود   : دهد دامه میشمردند، وي ا می
ً شخصی به خاطر آندارد ت که حمارش را فریب داده و وانمود کرده که ا جرح او، مث

  )255-254ش، ص1389مامقانی، (»(!)جو و علف در دامن دارد، اخراج شد
ان بدانیم در این به معناي فرزند لفظ عترت داراي ابهام است، اگر«: نویسد برقعی می

صورت داماد و پسرعمو هم داخل در معناي لفظ نخواهد بود و اگر به معناي اعضاي 
خواهند  اهل بیتنیز جزء ... بگیریم، عائشه و حفصه و ام سلمه و اهل بیتخانواده و 

بود و اگر به معناي اقوام نزدیک بگیریم، مردم چگونه بفهمند که عباس عموي پیامبر و 
عترتـی  "بایست براي رفـع ابهـام    می ، مشمول این حکم نیستند؛ پیامبردیگر اقارب

  )37ش، ص1388برقعی، (».فرمودند ذکر می "المعصومین المحدثین
تفاق روایات شیعه و سنی لفظ  ،در پاسخ توجه به این نکته مهم است که در اکثر با

ـ     » اهل بیتی«عترت مقارن با  رت را اخـص  به کار رفته اسـت، لغویـون نیـز معنـاي عت
مه مناوي در شـرح   چنان) 391، ص2ق، ج1414فیومی، (.دانند خویشاوندان می که ع
همان اصحاب کسـاء هسـتند کـه خداونـد     پیامبر  اهل بیت: گوید حدیث ثقلین می

ق، 1415المناوي، .(متعال رجس و پلیدي را از آنان رفع نمود و آنان را پاك کرده است
  ) 19، ص3ج

و  فاطمـه  در روز مباهلـه، تنهـا علـی    پیـامبر  طـور کـه   همچنین همـان 
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لفـظ   ،کـه در آیـه   حـالی در) 121، ص7تـا، ج  مسلم، بی(ردند،را با خود ب حسنین
نیز بر بیشتر از دو نفر صادق است، » ابنائنا«به صورت جمع به کار رفته بود و » نسائنا«

به همه معرفی خود را آوردند و  اهل بیتتنها مصادیق  نشان از آن است که پیامبر
توانستند بنا بر جمع بودن آیه، دیگران را نیز با خود همراه کننـد،   کردند هرچند که می

اگرچه لفظ ممکن اسـت بذاتـه   » عترتی اهل بیتی«لذا دربارۀ حدیث ثقلین نیز عبارت 
و فرزنـدان او معرفـی    مصادیق متفاوت داشته باشد، ولی تنها مصـادیق آن علـی  

  .اند شده

  گیري نتیجه
انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی «طبق آنچه تبیین شد، حدیث ثقلین با عبارت 

در کتب » اهل بیتی ان تمسکتم بهما لن تضلوا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض
وه بر این با بررسی عبارات این روایت در کتب اهـل سـنت    شیعه متواتر می باشد، ع

ً معتبـري بـا در   یت دارايمشخص شد، اگرچه این روا ن نظرگـرفت وثاقت سندي کام
وجود روایات با اسناد صحیح و روایات مشابه حدیث مبانی رجالی اهل سنت نیست، 

ش براي شبیه(ثقلین با اسناد مشکوك، احتمال وثاقت این حدیث ) سازي و در نتیجه ت
 ،با سـایر مـذاهب   فقه شیعه ۀهمچنین با مقایس. دهد افزایش می را در منابع اهل سنت

جایگاه و نقش عترت در تبیین مسائل فقهی تبیین گردید و بیـان شـد کـه اگرچـه در     
میزان قرابت فقه شیعه شود،  وك و ضعیف نیز یافت میروایات فقهی شیعه احادیث متر

با دیگر فقه مذاهب قابل مقایسه نیست و علت تثبیت بیشتر سنت  قرآنبا سنت نبوي و 
  .توان در تداوم آن با عترت تا حدود سه قرن دانست را می نبوي در فقه جعفري

  : ها پی نوشت
طهارسید حامدحسین،  میر. 1 ئمإل ا نوار فی اثبات امامه ا  ،، نشر کتابخانه امیرالمؤمنینعبقات ا
  .19و  18ج
 .95ـ88، ص2ج ،نشر مشعر، شبهات به و پاسخ شناسی شیعهاصغر،  رضوانی، علی. 2
میه، هاي پیشاور در دفاع از حریم تشیع شبظین شیرازي، سلطان الواع. 3 س   .224ص ،دارالکتب ا
مه طباطبایی، شناسی امامهرانی، سید محمدحسین، حسینی ت. 4   .296-233، ص13، جنشر ع
، www.aqeedeh.com، سایت کتابخانه عقیـده،  133: امیري، علی حسین، پاسخ به شبهات قزوینی. 5
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1390.  
نی. 6 حادیث الموضوعه(سید علی الحسینی می در ) ق1418یـاران،  : ، قم1، چالرسائل العشر فی ا

پردازد، لیکن در اینجا اسناد دیگري از روایت نیز از  کتاب خود به بررسی این روایت و اسناد آن می
  .رار گرفته استکتب اهل سنت بیان شده و به صورت نموداري مورد بررسی ق

، احمد فهري زنجانی، نشر مجمع هاي تاریخی دیگر عبداهللا بن سبا و افسانهعسکري، مرتضی، : ك.ر. 7
می،    .ش1360علمی اس

به روایات راوي اول تدوین شده و غالباً بابی از آن براساس هاي حدیثی که  مسانید یعنی مجموعه. 8
، 1تا، ج ابویعلی، بی/ 160-75، ص1تا، ج حنبل، بی احمدبن.(دارداختصاص  شده از امام علی نقل
  )462-225ص

اي در اصول فقه به این معناست که درباره یک مسئلۀ شرعی بنا بر مصلحت خاصی  استحسان قاعده. 9
نظر کرده و حکمی مخالف براي آن مسئله پیدا کنیم، انگیزۀ استحسـان   لی صرفاز قیاس با قاعدۀ ک

عسر و حـرج   تر از قیاس ظاهري با رعایت عرف و گریز از ن و قويممکن است وجود قیاسی پنها
  .باشد

استصحاب یا اعتبار حالت سابق اصلی در اصول فقه و حقوق به معناي حکم به بقاي چیزي است . 10
تر وجود داشته است، استصحاب زمانی کاربرد دارد که ما درباره وضعیت فعلی چیزي تردید و  که پیش

گذاریم  یق آن یقین داشته باشیم به این ترتیب فرض را بر بقاي حالت سابق مدر مورد وضعیت ساب
فش ثابت شو اما بیشتر متکلمان و  ،دانند وان شافعی و شیعیان آن را حجت میبیشتر پیر. دمگر آنکه خ
  .پذیرد آن را نمیبسیاري از پیروان ابوحنیفه 
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