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 چکیده
است  هتب بترای ایترای      الحدیث، ضوابط جرح و تعدیل راویان  یکی از مباحث اساسی علم مصطلح

اس . جرح و تعدیل روات حدیث، بر اایۀ تضعیفات یا   میراث حدیث از اهاذیب و مجعوالت وضع شده
توثیقات محدثان دورۀ نخستین اسالم شکل گرفتب و بیانگر شرح حال، نقتا  ضتعو و ّتورت راویتان     

اعتماد در نقل حتدیث  اس . اما زمانی مشکل آغاز شد هب هسانی هب مسئول معرفی اشخاص غیرّابل 
بودند، خود دچار اختالفات شخصی و مذهبی شدند و شروع بب انتقاد و تضعیو یکدیگر هردنتد هتب در   

رتبب، علیب  عصر و هم شهرت دارد؛ یعنی سخنانی هب علمای هم« هالم االّران»علم مصطلح الحدیث بب 
توانس  ستبب   ختالفات و تضعیفات، هب میمرور زمان و با توجب بب فزونی این ا اند. اما بب هم ابراز هرده

شناسان با استناد بب دالیل شرعی و عرفی و  اعتمادی مسلمانان بب احادیث یا محدثان گردد، حدیث بی
ای مهم در علم مصطلح الحتدیث اّتدام هردنتد هتب در میتان       سخنان علمای سلو، بب تأسیس ّاعده

هتای بعتدی نبایتد بتب      بنا بب مفاد این ّاعده، نسلاس .  عالمان متأخر، همواره مورد بحث و نظر بوده 
هردند، اعتنا هنند. با مالحظۀ آرای علمای  سخنان تند و غیرمنصفانۀ علمایی هب در یک عصر زندگی می

توان سب مرحلۀ اصلی برای این ّاعده ترسیم هرد؛ ایشینۀ ّاعتده هتب برگرفتتب از     ایشین و متأخر، می
ین ّاعده هب توسط ابن عبدالبر و ذهبی صورت اذیرف  و اصتالح  هالم محدثان دورۀ سلو اس ، تدو

های ّاعده توسط علمای متأخر. مبانی نظری ّاعدۀ هالم االّران بر چهار محور اصتلی استتوار    هاستی
اعتبار ساختن بستر هالم االّران، گوشزد نمودن تبعات منفی اعتنا بب هتالم االّتران، اعتبتار     اس : بی

علمای سلو، و در نهای ، رویکرد اخالّی بب هالم االّران. در این مقالب تتال    بخشیدن بب اجتهادات
 شده تا عالوه بر ایگیری سیر تطور این ّاعده، مبانی چهارگانۀ ّاعده نیز مورد بحث ّرار گیرد. 
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 مقدمه
شناسدان در قدرون نتسدتین پد  از ظهدور اسد  ،        حدیی   یکی از مهم ترین وظایف

دهی به این وظیفۀ  پیرایش میراث حیی  نبوی از اکاذیب و مجعوالت بود. برای سامان
مهم، آنان به وضع اصول و قوانینی برای شناخت حیی  صحیح از ضعیف اقیا  کردنی 

ر شی. داندش  مرور زمان، به دانش مصطلح الحیی  و یا علم اصول حیی  مشهو که به
ترین علو  اس می است که نقشی اساسی در شناخت  مصطلح الحیی  یکی از گسترده

روایات صحیح از ناصحیح دارد. از این علم با عنوان علدم الحدیی ، مصدطلح ا ودر و     
شود. دانش مصدطلح الحدیی  بده شدرایض و ضدوابض کلدی        درایة الحیی  نیز تعبیر می

پدردازد. بدرخ ع علدم ر دال کده بیشدتر        شناخت حیی  صدحیح از ییرصدحیح مدی   
کندی، علدم    خصوصیت توصیفی دارد و نقاط قدوتت و ضدعف یدا راوی را بیدان مدی     

کنی تدا از   شناس کما می مصطلح الحیی  بیشتر خصوصیت تحلیلی دارد و به حیی 
های متتلف دربارۀ یا راوی، یکی را برگزیندی. بده عبدارت دیگدر، علدم       قول بین نقل

گویی که ف ن راوی وقه یا ییروقه اسدت. امدا در داندش مصدطلح      ا میر ال تنها به شم
آموزیم که چه تصمیمی بایی نسبت بده رد و قبدول سدنی یدا مدتن روایدت        الحیی  می

 (۱۵ق، ص۱۴۱۵بگیریم.)نا: طحان، 
یکی از مباح  اساسی در دانش مصطلح الحیی ، شناخت شرایض و ضوابض  در   

دار کدردن   ی بیان نقداط ضدعف راوی بدرای خیشده    معنا و تعییل راویان است.  ر  به
معنای بیان نقاط قوتت راوی بدرای اعتبدار بتشدیین بده      اعتبار روایات وی، و تعییل به

روایات اوست. از مسائل مهم و مورد بح  و نقی در شرایض  ر  و تعییل، تضعیفاتی 
انی کده  است؛ یعندی کسد   است که از روات و امامان حیی  دربار. یکییگر صادر شیه 

خود مسئول پیرایش راویان سنت نبوی از اشتاص درویگو و ییرقابل اعتمداد بودندی،   
 رسیی. کردنی و حتی گاهی کار به تکفیر می گاهی از یکییگر انتقاد و بیگویی می

و اهمیت یافتن ا تهادات علما، تداریخ اسد   شداهی     پ  از وفات پیامبر اس  
اسدت.    و حتی درون یدا مدذهب خداص بدوده    اخت فات فراوان بین مذاهب متتلف 

شناسان، به فزونی ایدن اخت فدات شتصدی و مدذهبی روایدان حدیی  اشداره         حیی 
دلیل تبعات منفی این وقایع، تا حی امکان از ورود به آن و نقل اخت فات  انی، اما به کرده
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ۀ تدوانم کتدب بسدیاری دربدار     گویدی: اگدر بتدواهم مدی     انی. ذهبی مدی  علما پرهیز کرده
و لدو شدئت   »گونه امور نبایدی نقدل و پذیرفتده شدود:      اخت فات علما تألیف کنم اما این

گویی:  صراحت می ( سبکی به۱۱۱، ص۱ق، ج۱83۲ذهبی، «)لسردت من ذلا کراری .
یا از امامان حدیی    عمل کنیم، هیچ« الجر  اولی من التعییل»اگر قرار باشی به قاعیۀ 

نحوی مورد طعنه و  ر  دیگران قدرار   ریا از علما بهتوان توویق کرد؛ چراکه ه را نمی
لو اخذنا تقییم الجر  علی اط قه لما سلم لنا احی من االئمة، اذ ما من امدا   »انی:  گرفته

( صدنعانی در  9، ص۲تدا، ج  سبکی، بدی «)اال و قی طعن فیه طاعنون و هلا فیه هالکون.
گویدی:   و تعدییل روات مدی   ستنی قابل تو ه دربارۀ تأویر اخت فات مذهبی در  در  

کسی که کتب  ر  و تعییل را نگاه کنی، خواهدی دیدی کده تعصدبات مدذهبی در هدر       
« حجدة »ای که یا گروه شتصی را با باالترین عنوان  گونه است؛ به گروهی یالب شیه 

تضدعیف  « د دال »کننی و گروهی دیگر همدان شدتر را بدا بدیترین لقدب       توویق می
هب و المتالفة فی العقائی علدی کدل طائفدة حتدی ان طائفدة      و قی یلب التمذ»کننی.  می

 (۱0۶ق، ص۱۴۱۷)صنعانی، «حجة و طائفة أخری تصفه بأنه د ال. بأنهتصف ر   
علما و محیوان سده قدرن نتسدتین در انتقدال سدنت نبدوی بده         اهمیتبا تو ه به 

ه روایدات  اعتمدادی بد   ساز بی توانست زمینه های بعیی، این اخت فات میان آنان می نسل
ای برای تضعیف مقا  علمی آنان گردد؛ یعنی بدا تو ده    منقول از ایشان و دستاویز عیه

به مسئولیت آنان در پیرایش راویان حیی  از اشتاص ییرقابل اعتماد، بیگویی آنان از 
طبدع   رتبۀ آنان گردد و به توانست خود، نوعی تضعیف دربارۀ عالمان هم یکییگر نیز می

شناسان متأخر برای حل این مشکل  زیادی از روایات شود. حیی  سبب تضعیف شمار
با تمسا به دالیل عقلی، عرفی و شرعی، سدعی در موا هده بدا ایدن مشدکل داشدتنی.       

ترین راهکاری که برای حل این مشکل ارائه شی، تمسا بده قاعدیۀ کد   االقدران      مهم
رتبده، دربدارۀ    صدر و هدم  ع ها و تضعیفات علمای هم بود. طبق مفاد این قاعیه، بیگویی

سدبب   خودشان مورد قبول نیست و فاقی اعتبار است؛ زیدرا ایدن تضدعیفات عمدیتا  بده     
 است.   حسی، رقابت و یا اخت فات مذهبی بوده

مدرور، نقداط    رسدیی، بده   هرچنی قاعیۀ ک   االقران در وهلۀ اول کارآمی به نظر مدی 
ود کده از یدا سدو تضدعیفات     ضعف آن آشکار شی؛ زیرا این قاعیه شمشیری دولبه بد 
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دار و  کرد و از سوی دیگر انصاع و عیالت راویدان حدیی  را خیشده    اقران را نفی می
نمود. این مسئله سبب سوءبرداشت و  انصاع توصیف می آنان را اشتاصی حسود و بی

شناسان، سعی  شی. به همین علت، طبقۀ متأخر و معاصر حیی  اعتمادی به روات می بی
 ص   قاعیه داشتنی.در تعییل و ا

قاعیۀ ک   االقران با عبارات متتلف در کتب مصطلح الحیی  مدورد اشداره قدرار    
گرفته است. برخی با عنوان ک   العلماء بعضهم فی بعض،  ر  االقران، ک   االنیاد و 

دلیدل تدأویر مهدم     انی؛ اما به به شر  و تفسیر این قاعیه پرداخته ۱قی  بعضهم فی بعض،
ر تعییل و تبیین این قاعیه، اصط   وی، یعنی کد   االقدران، رواج بیشدتری    ذهبی، د

؛ عبدیا  بدن   ۲8۵ق، ص۱۴۲0؛ رشدیی،  ۱۲3تا، ص پییا کرد.)برای نمونه نا: سلیم، بی
 (۱0۶ق، ص۱۴۱۵؛ اعظیمی، ۷3ق، پاورقی ص۱۴۱۶احمی، 

یشینه، تدیوین  در این نوشتار، ابتیا سیر تطور این قاعیه که شامل سه مرحلۀ مهم یعنی پ
ندی از:   شود؛ سپ  مبانی اعتقادی و عرفی آن، که عبارت و اص   قاعیه است، بیان می

. اعتباربتشدی  8. تبعات منفی ک   االقران، ۲اعتبار ساختن بستر تضعیفات اقران،  . بی۱
 . تحذیر از ورود به اخت فات علما. ۴به ا تهادات علمای سلف، 

 شناسی اهل سنت و شیعه ان در حدیث. موقعیت قاعدۀ کالم االقر۱
شناسی فریقین، تفداوت موقعیدت و اهمیدت     و وی ساده در منابع حیی  با یا  ست

نیرت  این قاعیه در علم حیی  اهل سنّت و شیعه قابل مشاهیه است. محیوان شیعه به
ه یداد  انی، اما در کتب اهل سنّت، فراوان از این قاعی به این قاعیه اشاره و یا استناد کرده

شیه و مصادیق آن تبیین گردییه و آیاز تیوین آن از مصطلح الحیی  اهل سنّت بدوده  
ها و مصادیق این قاعیه در کتب درایۀ شیعه نیداز بده    است. به همین علت، یافتن ریشه

تتبع دارد. با تو ه به اینکه هیع اصلی این مقاله ترسدیم تدیوین و تطدور ایدن قاعدیه      
سنّت است. اما بدرای    شناسان اهل مورد استفاده، از آوار حیی  طبع عمیه منابع است، به

شناخت اهمیت و موقعیت این قاعیه نزد محیوان شیعه، به ذکر چنی نمونده از مطالدب   
 شود.  مرتبض با این قاعیه در کتب درایه و ر ال شیعه اشاره می

شدیعه مدورد    هرچنی قاعیۀ ک   االقران، با این نا  و نشان، در کتب درایه و ر دال 
 التحریدر الیین از معیود عالمانی است کده در کتدا     بح  قرار نگرفته، حسن بن زین
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ای مهم پرداخته که ریشده در قاعدیۀ کد   االقدران دارد. وی      به تبیین قاعیه الطاووسی
معتقی است  ر  و تعییل اگر بیون معارض باشنی، بایی نگاهی متفداوت بدیان شدود؛    

پذیرفته شود، اما  ر  بیون معارض، مورد تردیی و احتیاط  یعنی تعییل بیون معارض
فالسکون إلیهم }المادحین{ ما لدم یحصدل معدارض، را دح؛ و السدکون إلدی       »باشی: 

وی سدپ  بده تعلیدل بدرای ایدن قاعدیه        «القادحین ما لم یحصدل معدارض، مر دو .   
غض، یدا  انی: مبغض و ییرمبغض؛  دار  مدب   گویی:  ارحین بر دو دسته پردازد و می می

دلیل حسی و دشمنی.... و ایدن اقسدا     کار بودن راوی است یا به دلیل معصیت بغضش به
( 9ق، ص۱۴۱۱)عاملی، ۲روی بایی در قبول  ر  تردد کنیم. شایع و رایج است و ازاین

ای متفداوت از آنهده در    گونه ، قاعیۀ ک   االقران را بهالتحریر الطاووسیهرچنی مؤلف 
یان کرده، به هیچ نمونده و شداهی تداریتی از اخدت ع روات و     کتب اهل سنّت است ب

، بعدیها  تحریرکنی. نکتۀ مذکور از کتا   تأویر ایراض شتصی در تضعیفات اشاره نمی
نیرت، توسض مؤلفان معاصر برای تبرئۀ علما از اتهامات، مورد اسدتناد قدرار گرفتده     و به

 ( ۷۶ق، ص۱۴۲9است.)برای نمونه نا: خرسان، 
شناسدی شدیعه بدرای تعدییل      فتن مواردی که قاعیۀ ک   االقران در حدیی  برای یا

روات مورد استناد قرار گرفته، نیاز است کتب ر الی مورد تتبع قرار گیرد ولی محیوان 
اختصدار بده دو    اندی. بده   شیعه فصل مجزایی به این قاعیه و شواهی آن اختصاص ندیاده 

شود. از رواتی کده بدرای تعدییل وی از     یاشاره م ر النمونه از موارد مذکور در کتب 
توان از به حفر بن البتتری، از اصحا  اما  صدادق و   این قاعیه بهره گرفته شیه، می

اشاره کرد. از  مله اتهامات علیه او که مو ب تفسیق و تضعیفش شی،  اما  کاظم
(، اما برخی محیوان و علمدای  89۵، ص۲ش، ج۱8۶۴بازی است.)حلی،  تهمت شطرنج

داننی و این اتها  را نتیجدۀ خصدومت وی بدا آل اعدین      ال، او را از این اتها  مبرا میر 
إنما کان بینه و بین آل أعین نبوة فغمزوا »انی که سبب شیه مورد اتها  قرار گیرد:  دانسته

 (۱۴۱، ص۷ق، ج۱۴۱8؛ خویی، ۱8۴ق، ص۱۴۱۶)نجاشی، «علیه بلعب الشطرنج.
حسی توسض برخی محیوان تضعیف شی، هشا  بدن  دلیل  مورد دیگر از رواتی که به
آمدیه   است. در حییثی از امدا  رضدا   نا  اما  صادق حکم، از اصحا  صاحب

کدان عبدیا ناصدحا و أوذی مدن قبدل      »است که وی مورد حسی برخی اصحابش بدود:  
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( البته ایراض سیاسدی نیدز ممکدن اسدت در     ۵۴۷، ص۲ق، ج۱۴0۴)طوسی، «أصحابه.
که در احواالت او در ارتبداط بدا یحیدی بدن      خیل بوده باشی؛ چناناتهامات علیه هشا  د

( بدیین سدبب،   80۲، ص۲0ق، ج۱۴۱8تفصیل نقل شیه اسدت.)خویی،   خالی برمکی به
برخی محققان معاصر نیز، اتهامات عقییتی علیه هشا ، ماننی اعتقاد به تجسیم را، نتیجۀ 

 (803، ص۲0کننی.)همان، ج حسی دانسته و رد می
ۀ منابع حییثی شیعه و سنی، این سؤال مهم قابل طدر  اسدت: چدرا قاعدیۀ     با مقایس

ک   االقران و شواهی آن در کتب ر ال و درایۀ شیعه، بده کثدرتک کتدب حدییثی اهدل      
سنّت نیست؟ آیا مشکل اخت فات شتصی و تعصبات مذهبی در محیوان شدیعه کمتدر   

نی؟ پاسخ به این سؤال بدا در نظدر   گیری از این قاعیه نیاشت بوده و شیعیان نیازی به بهره
 شود:  گرفتن دو نکتۀ تاریتی مشتر می

اول، آیاز دانش حیی  در میان اهل سنّت، بیون حضور معصو  و معیداری واحدی   
طبدع ایدراض شتصدی و تعصدبات مدذهبی، دخالدت        برای  ر  و تعییل بوده، و بده 

رن سدو ، مبتندی بدر    بیشتری در  ر  و تعییل داشته است. اما حیی  شیعه تا اواخر ق
بدوده و بدرای شدیعیان،  در  و      توویقات یا تضعیفات وارده از ناحیۀ اما  مصدعو  

دلیل ایراض شتصی باشی؛ ماننی روایاتی کده در طدرد و    توانسته به تعییل معصو ، نمی
  ر  ی ت و یا منحرفان از امامت وارد شیه است. 

ریات امامان مشهور اهل سدنّت  دو ، اگر یا راوی اهل سنّت در برخی عقایی با نظ
کرد، از دایرۀ مذهب خارج نبود. به همین سبب، محدیوان بعدیی سدعی در     متالفت می

تعییل و توویق روات داشتنی، تا از یا سو، روات حیی  را تعدییل کنندی و از سدوی    
دیگر، میراث حیی  که منقول همین روات بود، حفظ کننی. اما در شدیعه، متالفدت بدا    

کرد و دیگدر   شیه نزد شیعه، راوی را از دایرۀ مذهب خارج می عقایی پذیرفتهیا اما  و 
دلیدل    ایی برای توویق و تعییل راوی با قاعیۀ ک   االقران نبود. البته در شیعه نیدز بده  

حفظ میراث حیی ، وواقت راوی مهم بود و نه مذهب وی. حتی در خصوص رواتدی  
سفارش کردنی تا روایاتشدان نقدل،    ئمهشیت از مسیر امامت منحرع شینی، ا که به

دنبال تعییل روات منحرع از  اما نظریات و آرایشان طرد شود. به عبارت دیگر، شیعه به
 تشیع نبود، بلکه هیع، تعییل روایات آنان بود. 
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 . سیر تطور قاعدۀ کالم االقران۲
 قاعده . پیشینۀ۱ـ۲

وان یا اصل مطر  نبود، با تو ده  عن هرچنی قاعیۀ ک   االقران، در سه قرن نتستین به
تدوان پیشدینۀ آن را    به استنادات عالمان متأخر که سعی در تیوین این قاعیه داشتنی، می

شناسدان   روی حیی  و و کرد. ازاین در ستنان برخی از صحابه و علمای سلف  ست
متأخر سعی کردنی تا ستنان خود را حتی االمکان بده سدتنان علمدای پدیش از خدود      

نیدز استشدهاد    سازنی. ابن عبیالبر حتی سعی نموده تا به احادی  پیامبر اس  مستنی 
دلیل عی  و ود حییثی دربارۀ ک   االقران، به ذکر سدتنی از پیدامبر اسد       کنی، اما به

 دربارۀ مذمت حسی اکتفا کرده است. 
 ترین مستنی این قاعیه را ستن مشدهور ابدن عبداس    ترین و قییمی شایی بتوان مهم

گفت: از علم علما استفاده کنیی اما به ستنان آنان علیه هم تو هی نکنیی:  دانست که می
استمعوا علم العلماء و ال تصیقوا بعضهم علی بعض، فوالذی نفسدی بیدیه، لهدم اشدی     »

( از مالددا بددن ۱۵۱، ص۲ق، ج۱893)ابددن عبددیالبر، «تغددایرا مددن التیددوس فددی زربهددا.
گویی: در همۀ امور از ستنان علما  نقل شیه که می ( نیز ستنی مشابه۱۲۷دینار)متوفی 

یؤخدذ بقدول العلمداء و    »های آنان علیه یکییگر:  و قاریان پیروی کنیی، مگر در بیگویی
( بدا  ۱۶۱سدفیان ووری)متدوفی     ا( همان«)    ّ                                 القر اء فی کل شیئ اال قول بعضهم فی بعض.

پردازندی و    فات علمدا مدی  گویی: کسانی که تنها به اخت اشاره به  نبۀ اخ قی قاعیه می
کننی، توفیدق از دسدت داده، بده ورطدۀ ییبدت افتداده و از راه        فضایل آنان را بازگو نمی

، ۲)همدان، ج «  ّ                                            حر   التوفیق و دخل فی الغیبة و حاد عن الطریدق. » انی: راست گمراه شیه
 (۱۶۲ص

( به کثرتک تضعیفات دربدارۀ امامدان حدیی  ملتفدت بدوده و      ۲۴۱ابن حنبل)متوفی 
عتقی است محیوانی که عیالتشان وابت شیه باشی)یعنی اکثر محیوان قائدل بده وواقدت    م

آنان باشنی(، دیگر نبایی  ر  و تضعیف دیگران را در حدق آندان قبدول کدرد مگدر در      
کل ر ل وبتدت عیالتده   »صورتی که شواهی و قرائن گواهی به صحت این  ر  دهنی: 

)عسدق نی،  «ه بأمر ال یحتمل ییدر  رحده.  لم یقبل فیه تجریح أحی حتی یتبین ذلا علی
 (۲۷8، ص۷ق، ج۱۴0۴
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( نیز در ستنی مشابه، به اخت فات ابن اسحاق و مالا بن اند   ۲۵۶بتاری)متوفی
انی، اما اهدل علدم    گویی: بسیاری از روات گرفتار تضعیفات یکییگر شیه اشاره کرده می

و لدم  »دلیل و شاهی باشدی:  نهنی مگر ک می که مستنی به  گونه ستنان وقعی نمی به این
ینج کثیر من الناس من ک   بعض الناس فیهم... و لم یلتفت اهل العلم فی هذا النحو اال 

 (83ق، ص۱۴00)بتاری، «ببیان و حجة.
( با تبیین مسئله با مثال، معتقی است که کسدانی  ۲9۴محمی بن نصر المروزی)متوفی

تضعیف دیگران تأویری نتواهی داشت، الحال باشنی و وواقتشان مشهور باشی،  که معلو 
اصدط   علمدای متدأخر،  در       وضو ، علت این تضعیف بیان شدود.)به  مگر اینکه به

کندی،   ای بگوینی که او درویگوست، کفایت نمی مفسَّر باشی.( مث   اگر در حق راوی وقه
کل ر ل وبتدت عیالتده بروایدة اهدل     » و بایی برای حرع خود دلیل و شاهیی بیاورنی.

العلم عنه و حملهم حییثه فلن یقبل فیه تجریح أحی  رحه حتی یثبت ذلا علیه بدأمر  
ال یجهل أن یکون  رحة. فأما قولهم ف ن کذا ، فلی  مما یثبت به  ر  حتی یتبدین  

 (8۴، ص۲ق، ج۱83۷)ابن عبیالبر، «ما قاله.
صدرع  طبری به تأویر اخت فات مذهبی در تضعیفات اشاره کرده و معتقی است اگر 

بیشترِ محدیوان از در دۀ    ،گرددادعای انتسا  به یا مذهب، مو ب عی  توویق راوی 
لدو کدان   » انی. شونی؛ زیرا بسیاری از محیوان به یکی از مذاهب منتسب وواقت ساقض می

کل من ادعی علیه مذهب من المذاهب الردیئة وبت علیه ما ادعی به، و سقطت عیالته و 
ک أکثر محیوی االمصار؛  نه ما منهم إال و قدی نسدبه قدو     بطلت شهادته بذلا، للز  تر

 (۴۲۷ق، ص۱۴03)عسق نی، «الی ما یریب به عنه.
( در برخی موارد از این قاعیه بهره بدرده اسدت و گزارشدی از    83۵دارقطنی)متوفی 

دهی که نشان از بهره گدرفتن علمدای سدلف از     ( می۲۴9عمرو بن علی الف س)متوفی 
اندی و سدتن آندان     گفت: هر دو وقده  عمرو بن علی دربارۀ دو راوی میاین قاعیه دارد. 

وقتان، یقبل منهمدا کدل شدیئ، اال مدا     »مورد پذیرش است مگر تضعیفات آنان علیه هم: 
 (۱۱۷ق، ص۱۴۲۷)سلمی، «یتکلم احیهما فی صاحبه.
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 تدوین قاعده. ۲ـ۲
االقدران    صورت میون بده موضدوک کد      شناسی که به رسی نتستین حیی  به نظر می

خدود، آشدکارا بده ایدن نکتده       الفیه( است. سیوطی در ۴۶8البر)متوفی  پرداخته، ابن عبی
 (: ۱۴۱تا، ص اشاره کرده است.)سیوطی، بی

 و اردُد ک   بعض أهل العصر
         

 فی بعضهم عن ابن عبیالبر 

ردی بده  ، در مدوا التمهییو  االستیعا در هر دو کتا  مهم خود،  لبرا عبیهرچنی ابن 
این قاعیه اشاره کرده، بح  مفصل دربارۀ ک   االقدران را بده فصدلی مجدزا در کتدا       

، ۲ق، ج۱83۷، ار اک داده اسدت.)نا: ابدن عبدیالبر،     امع بیان العلم و فضلهدیگرش، 
، ابتیا به «با  ک   العلماء بعضهم فی بعض»( در این کتا ، در بتشی با عنوان ۲3ص

های اخ قی این قاعیه پرداخته و سپ  به برخی مدوارد   بهذکر قول علمای سلف و  ن
از اخت فات بین علمای پیشین اشاره کرده است. ابن عبیالبر سعی در مستنیسازی ایدن  
مبح  دارد و با بهره گرفتن از ستنان برخی صحابه، تابعین و علمای سدلف، اهمیدت   

ین وی دو روایدت از  کشدی. همهند   این قاعیه را در  ر  و تعییل روات به تصویر می
 در مذمت حسی و بیگویی نقل کرده است.  و حضرت موسی پیامبر اس  
ای مهم اشاره کدرده کده بعدیها توسدض      البر در این مبح ، به اصل و قاعیه ابن عبی
گویی اگر کسی بیگویی علما در حق یکدییگر   است. وی می تفصیل تبیین شیه  ذهبی به

ابه را نیز دربارۀ یکییگر قبول کنی، و کسی کده چندین   را بپذیرد، پ  بایی بیگویی صح
فمن اراد ان یقبل قول العلماء الثقات االئمة االوبات بعضدهم فدی   »است:  کنی گمراه شیه 

بعض فلیقبل قول من ذکرنا قوله من الصحابة رضوان ا  علدیهم بعضدهم فدی بعدض...     
ی این قاعیه اشاره کدرده  ( وی سپ  به مفاد اصل۱۶۲، ص ۲ق، ج۱893البر،  )ابن عبی.«
گویی: اگر کسی که وواقت، حجیت و امانتش در میان محیوان وابت شیه باشی، دیگر  می

کنیم، مگر اینکه شداهی محکمدی بدرای  در       به بیگویی دیگران در حق او تو ه نمی
دلیل حسی و عیاوت نیست. در میدان   خود بیاورد و برای ما معلو  گردد که ستن او به

انی و حتی با ا تهاد خویش، فتدوا   انی که علیه هم ستنانی گفته برخی بودهعلمای سلف 
و قدی  »گونه امور از آندان تقلیدی کندیم:     انی، اما الز  نیست ما در این به قتل یکییگر داده
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حمل بعضهم علی بعض بالسیف تاوی  و ا تهادا ال یلز  تقلییهم فدی شدیئ منده دون    
 (۱۵۲، ص۲همان، ج«)برهان و حجة.

( با استنادات متعدید و تبیدین حدیود و وغدور     ۷۴3  از ابن عبیالبر، ذهبی)متوفی پ
ای مستقل  گیری آن داشته است. هرچنی وی کتا  یا رساله قاعیه، نقش مهمی در شکل

در این زمینه ننگاشت، توضیحات وی دربارۀ این قاعیه بیش از سدتنان ابدن عبدیالبر،    
عاصر، محمدی الثدانی، کتدابی مسدتقل در آرای     است. نویسنیۀ م  مورد بح  و نظر بوده

ذهبی دربارۀ  ر  و تعییل نگاشته است. در این کتا  و در یا با  مستقل با عندوان  
به نقل و تحلیل آرای ذهبدی در  « ال یلتفت الی ک   االقران بعضهم فی بعض اال بمتابع»

 (۶۴9ق، ص۱۴۲۱این زمینه پرداخته است.)نا: محمی الثانی، 
ی در موارد متتلف، دیگران را از نقل و پرداختن به اخت فات علما نهی ذهبی هرچن

دلیل تعید مصادیق ک   االقران، به موارد متعیدی از آن اشاره کدرده و سدعی    کنی، به می
در اص   و تو یه آن دارد. برخی از این اص حات با تو ه به اخت ع مذاهب بوده و 

است؛ برای مثال وقتدی بده     این تضعیفات بوده ذهبی در پی یافتن محملی صحیح برای
گویدی شدایی    پدردازد، مدی   تضعیف احمی بن حنبل دربارۀ هشا  بن عمار بن نصدیر مدی  

تضعیف احمی بن حنبل، به خاطر این بدوده کده روزی هشدا  در خطبدۀ خدود گفدت:       
و چون این ستن ممکن است مورد سوءاسدتفادۀ   «الحمی   الذی تجلی لتلقه بتلقه»

 «طیداش خفیدف.  »لیون و اتحادیون قرار گیرد، احمی بن حنبل دربارۀ هشا  گفدت:  حلو
گویی: به هر حال، کد   اقدران در حدق هدم پذیرفتده       پ  از نقل این مطلب، ذهبی می

و بکدل حدال کد      »شود و نپرداختن به این موضوعات، بهتدر از نشدر آن اسدت:     نمی
 (۴8۲، ص۱۱ق، ج۱۴۱8)ذهبی، «ثه.االقران بعضهم فی بعض یحتمل و طیه اولی من ب

پدردازد، بده    نعدیم االصدبهانی و ابدن مندیه مدی      ذهبی هنگامی که به اخت فدات ابدی  
گویدی: اگدر    حیی  اشاره کدرده مدی   دانشگستردگی و عمق معضل ک   االقران برای 

رتبده اعتندا کندیم، مشدکل گسدترش       عصر و هدم  های اشتاص هم قرار باشی به بیگویی
)همدو،  «لو سمعنا ک   االقدران بعضدهم فدی بعدض، التسدع التدرق.      و »خواهی یافت: 

هدای   نعیم صدحبت  گویی: ابن منیه علیه ابی ( در  ای دیگر می8۲۵، ص۲۷ق، ج۱۴0۷
یدا را علیده دیگدری     بسیار زشتی کرده که دوست نیار  نقل کنم. و من بیگویی هدیچ 
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)همدو،  «مقبدوالن.  و ال اقبل قول کل منهما فدی اخخدر بدل همدا عندیی     ». کنم قبول نمی
 (۱۱۱، ص۱ق، ج۱83۲

های ذهبی در موا هه با ک   االقران، عمومیدت دادن بده ایدن مسدئله      یکی از روش
کنی با این روش از حساسدیت موضدوک بکاهدی. او در سدتنان خدود       است و سعی می

ای فراگیدر اسدت کده در     کنی که حسادت و رقابت، مسئله کرّات به این نکته اشاره می به
و ما علمت ان عصرا من االعصار سلم اهلده  »است:   صار و قرون مورد ابت  بودههمۀ اع

( ذهبی وقتی به اخت فات شییی میان ابی عمرو عثمان ۱۱۱، ص۱۱)همان، ج«من ذلا.
عصران امدری   گویی: اخت فات میان هم کنی، می بن سعیی و ابی محمی بن حز  اشاره می
و هذا مذمو  مدن االقدران، موفدور    »شش داریم: ناپسنی اما شایع است. از خیا طلب بت

 (۱3۱، ص۱3ق، ج۱۴۱8)همو، «الو ود، نسال ا  الصفح.
هایی که بین قتاده و یحیی بن کثیر اتفاق افتاده  به بیگویی سیر اع   النب ءذهبی در 
ک   اقران بایی نادییه گرفته شود و نقدل نشدود، اگدر شداهی     »گویی:  کنی و می اشاره می
ی برای آن یافت شی مورد اعتنا قرار گیدرد وگرنده از پدرداختن بده آن خدودداری      معتبر
ک   االقران یطوی و ال یروی، فان ذکر تأمله المحیث فإن و ی له متابعدا، و إال  »شود: 

کددرّات مددورد اسددتناد  ایددن عبددارت ذهبددی بدده  (۲۷۵، ص۵همددان، ج«)أعددرض عندده.
که اشاره به « فإن و ی له متابعا»یی خصوص ق شناسان بعیی قرار گرفته است. به حیی 

اهمیت  ر  مفسَّر در قبول یا ردت ک   االقران دارد؛ یعنی صرع ک   االقران بودن یا 
تضعیف سبب بط ن آن نیست، بلکه بایی در پی شواهی دیگدری بدرای ایدن تضدعیف     

 (8۵۴، ص8ق، ج۱۴۲۱؛ زرکشی، ۱۴۴ق، ص۱۴۲۱بود.)نا: محمی الثانی، 
پدردازد، از   ه شر  حال شافعی و بیان تضعیفات دیگران دربارۀ او مدی او زمانی که ب

گویدی: در موا هده بدا کد   االقدران، بایدی مانندی         اصل عیالت صحابه وا  گرفته و می
صحابه با آنان برخورد کنیم، زیرا صحابه نیز اخت فاتی داشتنی و علیه هم  نگیینی. امدا  

هدا   ی؛ زیرا گذشتۀ درخشان آنان این لغزشکاه این مشا رات چیزی از ارزش آنان نمی
کما تقرر الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابه و قتالهم،... فینبغی طیه و »پوشانی.  را می

اخفاؤه، بل اعیامه لتصفو القلو  و تتوفر علی حب الصدحابه... فدالقو  لهدم سدوابق، و     
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، ۱0ق، ج۱۴۱8ی، )ذهبد «         ّ                                                 أعمال مکف ره لما وقع منهم، و  هاد محداء و عبدادة ممحصده.   
 (9۲ص

هرچنی ذهبی در تحکیم این قاعیه بسدیار کوشدیی، امدا خدود مدتهم بده تضدعیفات        
 انبیارانه شیه و مورد انتقاد برخی علمای متأخر قرار گرفت. سدبکی، ذهبدی را مدتهم    
کرده که در تضعیفات خود، تعصب مذهبی داشته و نسبت به اشداعره رعایدت انصداع    

توویقات ذهبی دربارۀ حنابله و تضعیفات او دربدارۀ اشداعره   گویی  ننموده است. وی می
ال یجدوز االعتمدداد علدی شددیتنا الدذهبی فددی ذ  اشدعری و ال مددی      »حجیدت نددیارد.  

( نیز معتقی است که ۷۶۱الیین ع یی)متوفی  ( ص  ۲۵، ص۲تا، ج )سبکی، بی«حنبلی.
طرفاندۀ وی   بدی  ذهبی در  ر  و تعییل افراط کرده و اعتقادات مذهبی، مانع قضداوت 

کنی و وقتدی بده    گویی، بیش از حی تعریف می است؛ وقتی دربارۀ حنابله ستن می شیه 
اختصار به محاسنشان اشاره کرده و بیشتر ک   منتقیان را  پردازد، به یزالی و  وینی می

فاذا تر م الحی منهم اطنب فی محاسنه و تغافدل عدن یلطاتده و اذا ذکدر     »کنی:  نقل می
)صدنعانی،  «لطرع اخخر... ال یبالغ فی وصفه و یکثر من اقوال من طعدن فیده.  أحیا من ا
 (۱۲۷ق، ص۱۴۱۷

 اصالح قاعده. ۳ـ۲
رسدیی، بدا    نقر بده نظدر مدی    هرچنی در ظاهر، قاعیۀ ک   االقران در مرحلۀ تیوین بی

شناسان متأخر سدعی کردندی تدا بدا      گذشت زمان، نقاط ضعف آن آشکار شی و حیی 
نع سوءبرداشت از این قاعدیه گردندی. برخدی نویسدنیگان معاصدر بدر       تفصیل بیشتر، ما

ها از ایدن   دلیل سوءبرداشت انی که به اهمیت قاعیۀ ک   االقران تأکیی کرده و ابراز داشته
هدذه قاعدیة   » قاعیه، سزاوار است یا تألیف مستقل و منصفانه دربارۀ آن نگاشته شود؛

ندا:  «)التطاء فی تطبیقهدا هدذه االیدا .    عظیمة، تستحق ان تفرد بقلم منصف حی  کثر
 (۱۵ق، ص۱۴۱3حمییی، 

« تقدی   در  معاصدر   »یکی از نقاط ضعف قاعیۀ ک   االقران، تعارض آن با قاعیۀ 
است. طبق این قاعیه اگر دربارۀ یا راوی، هدم مدی  و هدم تضدعیف داشدته باشدیم،       

عاصدر مقدی  علدی    کد   الم »عصر، مقی  بر تأییی عالم متأخر است:  تضعیفات عالم هم
( نویسنیۀ معاصر، السدلیمانی، پد  از   3۲ق، ص۱۴۲۱)سلیمانی، «ک   البلیی المتأخر.
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گویدی: هرچندی  در      ، پ  از طر  این مشکل مدی «تقی   ر  معاصر»توضیح قاعیۀ 
معاصر، مقی  بر توویق متأخر است، قاعیۀ کد   االقدران مستثناسدت، و اگدر شداهیی      

دلیل رقابت و حسی بوده، بایی در آن مدورد توقدف    ان بهو ود داشته باشی که  ر  اقر
 (۱9۵کنیم.)همان، ص

گویدی:   شناس معاصر، وادعی، در پاسخ بده انتقدادات علیده ایدن قاعدیه مدی       حیی 
انی  زیسته تضعیفات اقران استوارتر از تضعیفات دیگران است؛ زیرا آنان در یا عصر می

گونده   دهی که قاعیۀ ک   اقران، آن می ترنی. وی سپ  هشیار و به احوال یکییگر مطلع
کننی، عمومیت نیارد و تنها مربوط به  ایی است کده مطمدئن    که اهل بیعت گمان می

 ر  ا قران أوبت من ییرهم،  نهدم  »است.   باشیم بح  حسی و عیاوت در میان بوده
تصدغ لقدول    أعرع بقرنائهم، فهی مقبولة إال اذا علم أن بینهمدا تنافسدا و عدیاوة.... و ال   

وادعی، «)المبتیعة و الحزبیین و الییمقراطیین: أن ک   ا قران لی  مقبوال علی االط ق
 ( 3۷ق، ص۱۴۲۵

، به تحذیر التواص من اکاذیب القصاصاش بر کتا   محمی لطفی صباغ، در مقیمه
اسدت. وی سدپ  بده اهمیدت       شر  حال سیوطی و اخت فاتش با ستاوی اشاره کرده

عصر تأکیی کرده و معتقی اسدت کده طالبدان     ر شناخت روحیات علمای همک   اقران د
ای که هدر سدتنی را بده صدرع کد         گونه علم، تصوری اشتباه از این قاعیه دارنی، به

عصدر دربدارۀ    کننی. وی در تأکیی بر اهمیدت قضداوت علمدای هدم     االقران بودن رد می
عصدران وی   ا شتر، هدم گویی: بهترین اشتاص برای قضاوت دربارۀ ی یکییگر می
 ( ۴8ق، ص۱۴0۴)سیوطی، «اقیر الناس علی الحکم علی انسان معین معاصروه.»هستنی: 

دار شین عیالت  داشت، خیشه  معضل دیگری که بر سر راه قاعیۀ ک   االقران قرار
و اخ ق راویان حیی  بود. هرچنی بنا بر این قاعیه، نبایی به سدتنان آندان علیده هدم     

ئله این است که وقتی چنین اشتاصی در هنگدا  حسدی و یضدب علیده     تو ه کرد، مس
توان به سدایر منقدوالت آندان اعتمداد      انی، دیگر نمی عصر خود ستنانی گفته علمای هم

کرد؛ چراکه شایی آنان در نقل روایات، تحت تأویر حسی، یضدب و تعصدبات مدذهبی    
یدج و شدایع بدوده و او    انی. هرچنی ذهبی معتقدی بدود کده کد   االقدران امدری را       بوده
شناسان متأخر سعی کردنی تدا   توانسته کتب بسیاری در این زمینه تألیف کنی، حیی  می



 931۷ااییز و زمستان م، ، سال دهم، شماره بیست اژوهی لنامب حدیثصفدو   ۸21

با شواهی متتلف، انصاع و عیالت روات حیی  را به تصویر بکشنی و چنین القا کننی 
افتاد و عالمدان حدیی  اهدل عدیل و انصداع       نیرت اتفاق می که مسئلۀ ک   االقران به

گوییم  ر  اقران مورد قبدول نیسدت،    گویی: اینکه می ( می90۲ستاوی)متوفی انی. بوده
انی، بلکه ایدن  در     بیین معنا نیست که علمای سلف عمیا به امری باطل شهادت داده

فإنما ربما حصل یضب لمن هو من اهدل  »است.   دلیل چیرگی یضب بوده اقران فقض به
 «نتهم تعمدیوا القدی  بمدا یعلمدون بط نده.     التقوی، ... ال انهم مع   لتهم و وفور دیدا 

گویی: یضب مانع  ( ابن ص   نیز در ستنی مشابه می8۶۷، ص۴ق، ج۱۴۱۲)ستاوی، 
شود ولی این بیان معنا نیست که محیوان، عمیا  به تضدعیف دیگدران    از دیی صحیح می
ض، ال عمی عنها بحجا  الست  ت ...                               وذلا  ن  عین الستض تبیی مساوئ»پرداخته باشنی: 

 (۴98ق، ص۱۴۲8)ابن ص  ، .«                                             أن  ذلا یقع منهم تعمی ا للقی  مع العلم ببط نه
کد    »عنوان  ، یا با  مجزا بهالقواعی فی التعامل مع العلماءلویحق در کتا  خود، 

گنجانیه است. او پ  از نقل اقوال بزرگان « االقران بعضهم فی بعض یطوی و ال یروی
گونه تضدعیفات اشداره کدرده و در یدا      ه، به بسترهای اینعلم حیی  دربارۀ این قاعی

ها را ناشدی از رقابدت علمدی، یضدب شدییی، اخدت ع مدذهبی و یدا          بنیی، آن تقسیم
دهدی کده ایدن     کنی. در آخر این با  به خواننیه تذکر مدی  خصومت شتصی معرفی می

وده، بلکه اصدل  انصافی آنان نب عیالتی و بی معنای بی تضعیفات و اخت فات بین علما، به
و ان هذا الک   ال یعنی ان العلماء لم یکونوا اهل عیل » بر عیالت و انصاع آنان است:

( وی سدپ  بده ذکدر    ۱۵۴ق، ص۱۴۱۵)لویحدق،  «و انصاع، بل هذا هو االصل مدنهم. 
 کنی. ها در با  نظریات منصفانۀ علما دربارۀ متالفان خودشان اشاره می برخی مثال

دانی؛ یعنی  در    ، یکی از شروط  ر  را رعایت انصاع مینویسنیۀ معاصر، عونی
محیث بایی از روی انصاع باشی و نه از روی بغض و حسی، زیرا هرچنی امامان  ر  
و تعییل اهل انصاع بودنی، معصو  نبودنی و ممکن است برخی تضعیفات آنان دور از 

متالفدان خدود    انصاع باشی. با و ود این، ایلب عالمان حدیی ، در حدق بسدیاری از   
« وقة قیری»انی. برای نمونه، دربارۀ برخی روات، القابی همهون  انصاع را رعایت کرده

ذکر شیه، که این نشان از آن اسدت کده مدذهب شدتر سدبب عدی        « وقة رافضی»یا 
گویی: ک   اقران در  وواقت او نیست. وی سپ  به قاعیۀ ک   االقران اشاره کرده و می
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باشدی،   الوواقدة  از روی عیاوت و حسی درباره شدتر معلدو    صورتی مردود است که
و تذکر ان قاعدیة  »وگرنه  ر  قرین دربارۀ قرین خود، از معتبرترین انواک  ر  است. 

ک   االقران یطوی و ال یروی، مقییة فیمن حاله التی سبق شدرحها، امدا کد   و  در      
وی الجدر  وبوتدا، الن القدرین    القرین لقرینه الذی لم تثبت عیالته او ضبطه فهذا من اقد 

 (80ق، ص۱۴۲۱عونی، «)بقرینه اکثر معرفة من ییره و اولی.
مشکل دیگر دربارۀ ک   االقران، نقیض آن است؛ یعندی اگدر قدرار باشدی  در  اقدران       

، تعییل آنان نیز به خاطر دوستی و همفکدری،  نباشیسبب حسی و رقابت مورد قبول  به
گویی:  معاصر، معلمی، به این موضوک اشاره کرده و می شناس نبایی پذیرفته شود. حیی 

سدبب محبدت    کردنی و این امر یا به گاهی برخی از روات در می  استاد خود مبالغه می
  زیاد و یا  وا  بیگویی دیگران بود. اما  ر  و تعییل یالبا  بدر حدق و صدحیح بدوده    

تماالت تر یح دهیم بلکده  یا از  ر  و تعییل را به خاطر این اح است و ما نبایی هیچ
و ال یسوغ تر یح التعییل مطلقا بدأن الجدار  کدان سداخطا     »بایی تثبت و تحقیق کنیم. 

ق، ۱۴0۶)معلمدی،  «                                      ت                           علی المجرو ، و ال تر یح الجدر  بدأن المعدی ل کدان صدییقا لده.      
 (۵۷ص

 . مبانی نظری قاعدۀ کالم االقران۳
تدوان   زمینۀ کد   االقدران، مدی    با م حظۀ سیر تطور و آرای علمای پیشین و معاصر در

مبانی نظری این قاعیه را در چهار پایۀ اصلی تبیدین کدرد. هریدا از ایدن چهدار پایده،       
پشتوانۀ اعتقادی، عرفی و اخ قی دارنی که مبتنی بر اعتقادات رایج اهدل سدنّت اسدت.    

ه بده  . اشدار ۲اعتبار سداختن بسدتر تضدعیفات اقدران،      . بی۱انی از:  این چهار پایه عبارت
. ۴. اعتبار بتشدیین بده ا تهدادات علمدای سدلف،      8تبعات منفی قبول این تضعیفات، 

 نکوهش اخ قی پرداختن به اخت فات علما.
 اعتبار ساختن بستر تضعیفات اقران . بی۱ـ۳

های علمدای   شناسان متأخر بسیار ت ش کردنی وابت کننی که بسیاری از بیگویی حیی 
معیار و بستر صحیح برای  در  و تعدییل بدوده و تنهدا     معاصر در حق یکییگر، فاقی 

دلیل اخت فات شتصی و مذهبی به وقوک پیوسته است؛ چراکه هر انسانی در معرض  به
لغزش و خطاست و ممکن است حسادت و رقابت یا تعصبات مذهبی سبب بدیگویی  
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 شدیت  گردد. حتی گاهی برخی امامان حیی  بر سر اخت ع در مسائل فرعی دین، بده 
ذئب خبر دادنی که مالا، منکر  کردنی. مث   هنگامی که به ابن ابی یکییگر را محکو  می

یستتا  و »است، گفت: اگر مالا توبه نکرد، گردنش را بزنیی: « البیعان بالتیار»حیی  
 (۱08، ص8ق، ج۱۴۱۷)خطیب بغیادی، «اال ضربت عنقه.

ها به مسئلۀ  تقریبا  تما  آن شناسان نیز این مسئله پررنگ بوده و در تألیفات حیی 
انی. ابن عبیالبر ستن خود دربارۀ  حسی، دشمنی، رقابت و تعصبات مذهبی اشاره کرده

د  الیکم »کنی.  در نکوهش حسی آیاز می ک   االقران را با حیی  مشهور پیامبر
(  زائدری در  ۱۵0، ص۲ق، ج۱893ابن عبدیالبر،  «)داء االمم قبلکم الحسی و البغضاء.

گویی: در بسیاری از روات، اصرار بر صغائر ماننی ییبدت، بدیگویی و    می یه النظرتو 
و قی انتبه لذلا بعض المتأخرین فقدال مدا   »است:  دوری از برادران ایمانی نقل شیه 

لبابه قی نقل عن کثیر من الرواة الماخوذ بروایتهم االصرار علی الصدغائر مدن الغیبدة و    
ب فی الشرک و نحو ذلا من حسدی االقدران و البغدی    النمیمة و هجران االخ من مو 

( ابن عبیالبر نیز معتقی است از آنجا که برخدی  9۵، ص۱ق، ج۱۴۱۶) زائری، «علیهم
از این تضعیفات و تکفیرات به خاطر حسی و یضدب بدوده و گداهی آندان بده قتدل       

سبق مدن   قی»گونه مسائل نیست.  انی، نیازی به تقلیی از علما در این یکییگر فتوا داده
بعضهم فی بعض ک   کثیر، منه فی حال الغضب و منه ما حمل علیه الحسی ... و قدی  
حمل بعضهم علی بعض بالسیف تاوی  و ا تهادا ال یلز  تقلییهم فی شیئ منده دون  

( ابن ص   ریشۀ تضعیفاتی را کده علیده   ۱۵۲، ص۲ق، ج۱893)ابن عبیالبر، «برهان.
عمدی   دانی و معتقی است که این تضدعیفات بده   نسایی نقل شیه، عیاوت و یضب می

تدوان بدرای    کردنی که در واقع مدی  نبوده، بلکه گاهی محیوین نقاط ضعفی را بیان می
ها محملی صحیح یافت و حمل بر صحت کرد، اما حجا  دشدمنی مدانع از ایدن     آن

( ابن  وزی پدا را فراتدر   ۴98ق، ص۱۴۲8طرفانه است.)نا: ابن ص  ،  قضاوت بی
دانی،  دلیل تشفی و ت فی کردن می ه و برخی از تضعیفات اصحا  حیی  را بهگذارد
و من تلبی  ابلی  علی »که که دانش  ر  و تعییل برای دفاک از شرک است:  درحالی

اصحا  الحیی  قی  بعضهم فی بعض، طلبا للتشفی و یتر ون ذلا مترج الجر  
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ق، ۱۴۲۱)ابدن  دوزی،   «الشرک. و التعییل الذی استعملت قیماء هذه االمه للذ  عن
 (۱0۴ص

 تبعات منفی کالم االقران هشدار دربارۀ .۲ـ۳
اعتبار کردن این تضعیفات، گوشزد کردن تبعات منفی اعتنا بده کد      قی  بعیی برای بی

گونه تضعیفات، زیر سؤال رفتن میراث  ترین نتیجۀ منفی برای اعتنا به این اقران بود. مهم
سدبب   ابدراز داشدته کده اگدر بتواهیدی روات حدیی  را بده        حیی  است. ابن عبدیالبر 

اخت فات و ستنانشان علیه هم تضعیف کنیدی، پد  صدحابه نیدز مدورد هجمده قدرار        
من اراد قبول قول »شی:  گونه امور در میان صحابه نیز یافت می خواهنی گرفت؛ زیرا این

ابدن عبدیالبر،   )«العلماء بعضهم فی بعض، فلیقبل قدول مدن ذکرندا قولده مدن الصدحابه.      
( در حقیقت حفظ آبروی علما، سپری است برای حفظ حرمدت  ۱۶۲، ص۲ق، ج۱893

سبب ایدن اخت فدات    صحابه که ناق ن شریعت هستنی و اگر قرار شود حرمت علما به
ذهبی نیدز در ک مدی مشدابه     8دار شود، این امر به صحابه نیز تسری خواهی کرد. خیشه
 فات علما باز شود، برخی صحابه و تابعین هدم مدورد   گویی اگر قرار باشی با  اخت می

دلیل برخی تدأوی ت تکفیدر    بح  خواهنی بود؛ زیرا بعضی از صحابه بعضی دیگر را به
کردنی، اما خیا از همۀ آنان راضی است زیدرا آندان معصدو  نیسدتنی و ایدن اخت فدات       

ا، لیخل فیه عدیة مدن   و لو فتحنا هذا البا  علی نفوسن»کاهی:  چیزی از ارزش آنان نمی
 (.۲8ق، ص۱۲۱۴ذهبی، «)الصحابة و التابعین.

یدا از   سبکی معتقی است اگر اصل تقی   ر  بر تعییل را مطلق بیانیم، دیگر هیچ
لو اخذنا تقییم الجر  علی اط قه لما سلم لنا احدی  »امامان حیی  توویق نتواهنی شی: 

تدا،   )سبکی، بدی «ون و هلا فیه هالکون.من االئمه، اذ ما من اما  اال و قی طعن فیه طاعن
چده کسدی از   »گویی:  ( وی سپ  به شعر ابوالعتاهیه استشهاد کرده که می۱۱د9، ص۲ج

که دربارۀ هر شدتر، سدتنانی از روی ظدن و     مانی درحالی  ویی مرد  سالم می عیب
 «شود. گمان گفته می

 من ذا الذی ینجوا من الناس سالما...
 

 قیددل و للندداس قددال بددالظنون و  
گویی: از نظر اکثر علما، تعییل راوی مقی  بر  ر  اوست، اگر  ز ایدن   شعرانی می 
انما قی   مهورهم التعدییل علدی   »شود:  باشی اکثر احادی  شریعت از اعتبار ساقض می
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ق، ۱89۲)حلمدی،  «الجر  و قالوا االصل العیالة، لئ  یذهب یالدب احادید  الشدریعة.   
 (۶۷ص

 ه علمای سلف. اعتبار بخشیدن ب۳ـ۳
عندوان نداق ن    گا  بعیی در تطور قاعیۀ اقران، اعتبار بتشدیین بده علمدای سدلف بده     
اعتبدار شدین    شریعت است؛ یعنی هرچنی میان آنان اخت ع بوده، این اخت ع سبب بی

انی. ریشدۀ   سبب برخی احادی  مشهور نبوی مورد تأییی بوده شود؛ زیرا آنان به آنان نمی
بایدی   اد رایج اهل سنّت به نسل برگزییه است کده پد  از پیدامبر   این مسئله در اعتق

مورد دفاک واقع شونی. ایدن اعتقداد برگرفتده از حدیی  مشدهوری اسدت کده بهتدرین         
قرن پیامبرنی یعنی صحابه، قدرن   دانی؛ کسانی که هم مسلمانان را منحصر در سه نسل می

رکم قرنی، وم الذین یلونهم، ودم  خی» بعیی یعنی تابعین، و قرن سو ، یعنی اتباک تابعین؛
عندوان سدلف    ( مسلمانان این سه دوره بده ۴83، ص۱تا، ج )ابن حنبل، بی«الذین یلونهم.

 شونی.  صالح شناخته می
انی، عالمان حیی ،  از آنجا که این سه نسل حیی  فوق، مورد تأییی عا  قرار گرفته

ین سده دوره، بدا احتیداط    رویکردی متفاوت به این راویان دارنی و در تضعیف روات ا
توان اهمیت سده   ای که به ذهبی نسبت داده شیه، می کننی. در  مله بیشتری برخورد می

خوبی مشاهیه کرد. وی ابراز داشته کده کد      قرن نتستین در مبح  ک   االقران را به
خصوص اگر این اقران از دورۀ سلف باشدنی؛   شود، به اقران دربارۀ یکییگر پذیرفته نمی

ال یقبل  ر  ا قدران بعضدهم علدی    »انی.  زیسته عنی کسانی که تا قرن سو  هجری میی
، ۱0ق، ج۱۴۲3)نا: مغربی، «مائة من الهجرة. بعض سیما السلف... و حیهم رأس و ث

 ۴(۴9۷، ص۲تا، ج ؛ صنعانی، بی۲۲۲ص

ذهبی سعی کرده تا سیر نزولی وواقت روات در سه قرن برگزییه را تبیین کنی. وی 
نی که به تبیین قاعیۀ ک   اقران پرداخته، به تأویر آن در هریا از طبقات نتستین زما

کنی. ابتیا به موقعیت صحابه اشاره کرده و معتقی است نبایی سدتنی   حیی  اشاره می
دربارۀ ک   االقران صحابه گفت و این بیگویی صحابه علیه هم، تدأویری در وواقدت   

فبسداطهم مطدوی و ان   » ر  و تعییل بیدرون هسدتنی:    آنان نیارد؛ زیرا آنان از دایرۀ
علدت بیدرون    (۲۴ق، ص۱۴۱۲ذهبدی،  «) ری ما  ری و ان یلطوا کما یلض ییرهم.
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بودن صحابه از دایرۀ  ر ، این است که از آنان درویی صادر نشیه و تنها در مدوارد  
یۀ عمدل  زنی؛ زیرا پا معیود، اشتباه در نقل صورت گرفته، که به عیالتشان ضرری نمی
توان  گویی: تقریبا  می به احکا  شرک ستنان صحابه است. وی سپ  دربارۀ تابعین می

و امدا  »گفت شتر درویگو در میانشان نبوده، اما برخی از آنان دچار اشتباه شدینی:  
در   دا(  )همدان « التابعون فیکاد یعی  فیهم من یکذ  عمیا و لکن لهم یلض و اوها .

خطای زیاد از امامان حدیی  باشدی، بداز هدم بده عدیالتش       نتیجه اگر راوی با و ود 
شود. اما در دورۀ اتباک تابعین بایی دقت  ای وارد نشیه و به حیی  وی عمل می خیشه

دادنی  عمی احادی  دوریین نشر می بیشتری کرد؛ زیرا در آن دوره کسانی بودنی که به
 و یا اشتباهشان در نقل روایت زیاد بود.

ه برای اعتبار بتشیین به روات حیی  مورد استناد قدرار گرفتده،   از دیگر ستنانی ک
انی و در نتیجه،  است که به عیالت روات حیی  گواهی داده حییثی از پیامبر اس  

ک   االقران دلیلی برای تضعیف روات نیست. طبق مضمون این حیی ، راویان علدم،  
تدا،   )ابدن قدیم، بدی   «ف عیوله.یحمل هذا العلم من کل خل» عادالن امت اس می هستنی:

 ( ابن قیم الجوزیه با استناد به این حیی ، معتقی است این ستن پیامبر۱۶8، ص۱ج
آنان را توویق کدرده باشدی،    حاکی از توویق حام ن شریعت است و کسانی که پیامبر

فأخبر صلی ا  علیه و آله ان العلم الدذی  داء   »شان پذیرفته نیست:  هیچ  رحی درباره
ه یحمله عیول امته من کل خلف، حتی ال یضیع و یذهب، و هذا یتضمن تعییلده ص  ب

لحملة العلم.... و ال ریب ان من عیله رسول ا  ال یسمع فیه  در ، ... فلهدذا ال یقبدل    
 ا( ابن عبیالبر نیز به این حیی  استناد کدرده و آن را   )همان.«قی  بعضهم فی بعض... 

اندی. البتده مفهدو  و دایدرۀ داللدت ایدن حدیی ، توسدض         د نشانۀ تعییل روات دین می
، پداورقی  ۷ق، ج۱۴۱۷شناسان متأخر مورد بح  قرار گرفته است.)نا: آ ری،  حیی 
 (۱09ص

از مباح  دیگری که حاکی از اهمیت سه قرن نتستین در  ر  و تعدییل روایدان   
راوی مجهدول  توان به مسئلۀ قبول یا ردت روات مجهول اشاره کرد؛ یعنی اگدر   است، می

باشی و مشتصات وی در کتب ر الی یافت نشود، آیا اصالت با عیالت راوی است یا 
فسق راوی؟ این مسئله مورد اخت ع اسدت و نظدر حنفیده ایدن اسدت کده اگدر راوی        



 931۷ااییز و زمستان م، ، سال دهم، شماره بیست اژوهی لنامب حدیثصفدو   ۸92

مجهول از روات سه قرن برگزییه باشی، اصل بر عیالت اوست، اما اگدر راوی پد  از   
ت و روایت مجهدول پذیرفتده نیسدت.)نا: رازی،    زیسته، اصل با فسق اس این دوره می

( ابن کثیر نیز به اهمیت قرون برگزییه اشاره کرده و معتقی است ۴08، ص۴ق، ج۱۴۱۲
اگر راوی مبهم یا مجهول باشی، مورد قبول علما نیست، مگدر اینکده آن راوی از عصدر    

لدم یعدرع عینده    فاما المبهم الذی لم یسم، او سمی و »تابعین و یا قرون برگزییه باشی: 
 شداکر، .«)فهذا ممن ال یقبل روایته احی علمنداه، ولکنده اذا کدان فدی عصدر التدابعین...       

( صنعانی از بعضی محققان نقل کرده کده شدیوک فسدق و معصدیت در     9۲ق، ص۱8۷0
میان مسلمانان، مربوط به سه قرن نتست نیسدت؛ زیدرا حدیی  شدریف حداکی از آن      

االیلبیة }فی الفسدق{ انمدا هدی    »یج خواهی شی. است که کذ ، پ  از این سه قرن را
ق، ۱۴۱۷)صدنعانی،  «فی زمن تبع تبع التابعین ال فی زمن الصحابه و التابعین و تدابعیهم. 

 (۷۴ص
کندی،   اهمیت عیالت عالمان سده قدرن نتسدتین را روشدن مدی      کهاز دیگر مباحثی 

ایدت مسدتور،   مبح  اعتبار روایت مستور است. ع ءالیین بتاری در مبح  اعتبار رو
تفصیل به تبیین موضوک پرداختده و   یعنی شتصی که فسق و عیلش مشتر نیست، به

 آرای متتلف در این زمینه را بیان کدرده اسدت. وی بدین قبدول روایدت و قبدول خبدر       
)شهادت( از شتر مستور فرق گذاشته است. او معتقی است دربارۀ نقل روایت، علما 

ی فاسق است و روایت او پذیرفته نیسدت. امدا   انی که شتر مستور، حکمش مانن متفق
دربارۀ قبول شهادت و إخبار از نجاست، اخت ع اسدت و ابوحنیفده قائدل اسدت اگدر      
طعنی دربارۀ شتر مستور نرسییه باشی، شهادت وی مورد قبدول اسدت. وی سدپ     

گویی: البته نقل روایت روات مستور در سه قرن نتستین، پذیرفته است چون اصدل   می
اال فی الصیر االول، ای فی القرون الث وده، فدان روایدة المسدتور     »الت آنان است: با عی

( بتاری در  ای ۲0، ص8ق، ج۱۴۱۷بتاری ، «)منهم مقبوله، لکون العیالة اص  فیهم.
گویدی، روات   دیگر به نظریۀ شافعی دربارۀ عی  قبول روات مجهول خرده گرفته و مدی 

اندی و عدی  قبدول روایدات آندان مو دب        مبر بودهمجهول قرون نتستین مورد تأییی پیا
 (۲۲۴، ص8ق، ج۱۴۱۷)بتاری، «و فیه تعطیل کثیر من السنة.» تعطیل سنّت است:
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 ذیر از ورود به اختالفات علماتح .۴ـ۳
ای مهم برای رسیین به هیفی واال یعنی حفظ شرک  هرچنی دانش  ر  و تعییل وسیله

سیاری به این دانش بیبین بودندی و حتدی بده    مقیس از مجعوالت بود، از همان ابتیا، ب
گرفتنی؛ زیرا دانش  ر  و تعییل بسیار حساس  عالمان بزرگ  ر  و تعییل خرده می
دارانۀ یا عالم، احادی  یا راوی از در دۀ اعتبدار    بود و با تضعیف ناعادالنه و  انب

ییل بدود،  حاتم مشغول تبیین کتا  خود در  ر  و تعد  شی. زمانی که ابن ابی ساقض می
کنی،  یوسف بن حسین الرازی به وی گفت: بسیار از این کسانی که تو ییبت آنان را می

کم من هؤالء القو  قی حطوا رواحلهدم  »انی:  صیها سال است که در بهشت ساکن شیه
)خطیدب بغدیادی،   «فی الجنة منذ مائة سنة و مدائتی سدنة و اندت تدذکرهم و تغتدابهم.     

با شنیین این ستن، چنان گریست که کتا  از دسدتش  حاتم  ( ابن ابی۵۵ق، ص۱۴0۵
افتاد. ابوترا  نتشبی دربارۀ یکی از علما ستنی از ابن حنبدل شدنیی و وی گفدت: یدا     

ابن حنبدل در پاسدخ گفدت ایدن      «یا شیخ ال تغتا  العلماء.»شیخ، ییبت علما را مکن: 
 (۶8ییبت نیست بلکه خیرخواهی است.)همان، ص

گویی: آبروی مسلمانان پرتگاهی در  هنم است کده دو   باره می   ابن دقیق نیز در این
اعراض المسلمین حفرة من حفدر الندار،   » انی، محیوان و حاکمان: گروه بر لبۀ آن ایستاده

)کنایه از اینکده محدیوان در   «یوقف علی شفیرها طائفتان من الناس: المحیوون و الحکا 
( بسدیاری  ۶۱ق، ص۱۴0۶ن دقیق، معرض  ر  و تضعیف ناعادالنۀ روات هستنی.()اب
خورندی، بده  ملدۀ مشدهور عمدر بدن        از محیوان زمانی که به اخت فات بین علما برمی

هایی است که خدیا شمشدیر    کننی که اخت فات بین صحابه، خون عبیالعزیز استشهاد می
نا،            تد                   تلا دماء طه ر ا  منهدا سدیوف    »ما را از آن نگه داشت، پ  زبانمان را به آن نیاالییم: 

 (8۵۷، ص8ق، ج۱۴۲۱)زرکشی، «ف  نتضب بها السنتنا.
کنی تا ماننی ابن حدز  بدا ائمدۀ حدیی  بدا تندیی و        ذهبی به طالبان علم توصیه می

سبب این بی پروایی، خود سدزای عملدش را دیدی و     پروا برخورد نکننی؛ ابن حز  به بی
لتطا ، بل فجع العبدارة و  و لم یتاد  مع االئمه فی ا»دیگران نیز او را به نقی کشیینی. 

( یکدی از  ۱3۶، ص۱3ق، ج۱۴۱8)ذهبدی،  «سب و  یک، فکان  زاءه من  ن  فعلده. 
احترامدی بده علمدا پرداختده اسدت و       نویسنیگان معاصر نیز به تبیین علل متتلدف بدی  
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 اندیوزان و تبعیدت از مدنهج ابدن حدز       پنجمین علتی که ذکر کرده، فریفته شین داندش 
  ابن حز ( در نقدی روات و ائمدۀ حدیی  اسدت. یعندی برخدی       )االیترار بمسلا االما

محابا از  کننی تا هماننی او به نقی تنی و بی طالبان علم با خوانین کتب ابن حز ، سعی می
کنندی ایدن روش، ییدرت پسدنیییه در دیدن اسدت،        روات حیی  بپردازنی و گمان می

)مقدی ،  « اسدوة فدی الشدر.   ال»که در امر ناپسنی نبایی از ابن حز  الگدو گرفدت:    درحالی
 (8۵۲ق، ص۱۴۱9
گویدی: ای  ویندیۀ راه    الیین سبکی در نصیحتی برای  وینیگان علم چنین مدی  تاج

درست، بر تو باد که با اد  با امامان حیی  برخورد کنی و به بدیگویی آندان در حدق    
بدا   تدوانی  مدی یکییگر گوش فرانیهی، مگر اینکه دلیل روشنی داشته باشی. پد  اگدر   

ویل و حسن ظن با ک   آنان برخورد کن، و اال به این امور نپرداز؛ چراکده تدو بدرای    تأ
ای. طالب علم در نظر من محتر  است تا زمانی که وارد اخت فات بدین   این خلق نشیه

گردد. پ  مبادا بده اخت فداتی کده     گردد و با این کار ب  و ظلمت نصیب او می فقها می
ی، یا بین احمی بن صالح و شعبی، احمی بن حنبل و حدارث  بین ابوحنیفه و سفیان وور

محاسبی... اتفاق افتاده، گوش فرادهی؛ زیرا ستنان آنان بسترهایی داشته که مدا از فهدم   
آن عا زیم. پ  وظیفۀ ما تنها رضایت از آنان و سدکوت دربدارۀ اخت فاتشدان اسدت،     

، ۲تدا، ج  ا: سدبکی، بدی  کنیم.)ند  همان گونه که از بیان اخت فدات صدحابه پرهیدز مدی    
 (۲۷3ص

بسیاری از نویسنیگان معاصر در زمینۀ علم اخد ق   بتش مبح  ک   االقران، الها 
است. حتی برخی از آنان، به تألیفاتی مستقل در زمینۀ کیفیت تعامل با عالمان دین   بوده

ق، ۱۴۱9اندی.)نا: مقدی ،    تفصیل، به ابعاد اخ قی این مبحد  پرداختده   انی و به نگاشته
اندیوزان   ( بعضی از کتب اخ قی به وظیفۀ عوا  و دانش۷۷تا، ص ؛ مصری، بی8۴9ص

انی، و بعضی دیگر بده وظیفدۀ علمدا دربدارۀ       وان در موا هه با اخت فات علما پرداخته
لحو  نویسنیۀ معاصر، ناصر بن سلیمان، کتابی با عنوان  ۵انی. ردیفان خود اشاره کرده هم

کرده و در آن به بیان اهمیت رعایت اد  و احترا  دربارۀ علمدا   تألیف العلماء مسمومة
( عندوان ایدن   ۱۵دد ۵ق، ص۱۴۱۱و عی  ورود به اخت فات آنان پرداختده اسدت.)عمر،   

کتا  برگرفته از  ملۀ معروع ابن عسداکر اسدت کده در دفداک از ابوالحسدن اشدعری       
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دن گوشت مسدمو   منزلۀ خور گویی: گوشت علما مسمو  است، یعنی ییبت علما به می
 ویی کننی، خیاونی عیب آنان را برم  خواهی ساخت:  است، و کسانی که از علما عیب

)ابدن عسداکر،   «ان لحو  العلماء مسمومة و عادة ا  فی هتا استار منتقصیهم معلومدة. »
 (۲9ق، ص۱۴0۴

 نتیجه
ورۀ . سیر تطور و تکامل قاعیۀ ک   االقدران، از سدتنان برخدی صدحابه و عالمدان د     ۱

آمی. اما بیشترین تدأویر   ای میون در صورت قاعیه البر به سلف آیاز شی و توسض ابن عبی
الیین ذهبی بر این قاعیه گذارد و زوایای متتلف آن را بیان کدرد و در کتدب    را شم 

ترا م و ر ال خود بیشترین بهره را از این قاعیه بدرد. پد  از وی عالمدان بعدیی تدا      
هددا و  ریددات وی بحدد  کددرده و سددعی در  بددران کاسددتی  دورۀ معاصددر، دربددارۀ نظ

 انی. ها از این قاعیه داشته سوءبرداشت
. یکی از علل مهم تأسی  این قاعیه، حفظ میراث حیی  بوده، زیرا تضدعیفات  ۲

عصر اگر معتبر شمرده شود، بسدیاری از روایدات از در دۀ اعتبدار سداقض       عالمان هم
تأسی  این قاعیه که کمتر مورد اشاره قرار  رسی علت مهم دیگر شونی. به نظر می می

عصدران در برخدی    گرفته، حفظ اصول عقایی عامه است. بیین بیان که تضعیفات هدم 
است؛ و این خود سبب   سبب اخت ع در اصول اعتقادی و مسائل فرعی بوده موارد، به

این  شود. یعنی عامۀ مرد  با شنیین های بعیی می تشکیا در اصالت عقایی رایج نسل
اخت فات و شنیین نظریات عالمان دیگر، در صحت و سقم آنهه بیان معتقینی تردیی 

کردنی که مراقدب   شناسان متأخر به پیروان خود توصیه می روی، حیی  کننی. ازاین می
با بیان اخت فات علما، سدعی در تضدعیف عقایدی مدرد       آنان زیرا ؛اهل بیعت باشنی

 دارنی.
وه بر دانش  ر  و تعییل، در علم ترا م، اخد ق و عقایدی   . مبانی این قاعیه ع 8

اسدت. در    مورد بح  قرار گرفته و در هریا، از زاویۀ خاص مورد بح  و نظر بدوده 
علم ترا م، ریشۀ این اخت فات بیان شیه تا از تأویر آن در تضدعیف روات بکاهدی. در   

ورود به این مسدائل و   علم اخ ق به مسئلۀ حسی و اخت فات شتصی اشاره شیه و از
است. و در علم عقایی، این مبح  پیوندیی محکدم بدا     ذکر خطای گذشتگان نهی شیه 
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اصل عیالت راویان سه قرن برگزییه دارد و در حقیقت به دفاک از آموزۀ عیالت صحابه 
مرتبض است. به بیان دیگر، اگر اخت فات علما سبب بیگویی از آنان گدردد، اخت فدات   

 از این امر مستثنا نتواهی بود.صحابه نیز 

شناسان اهل سنّت اسدت،   . هرچنی این قاعیه با این نا  و نشان از ابیاعات حیی ۴
و دو کدرد. علدت     هدای آن را  سدت   تدوان ریشده   در کتب درایه و ر ال شیعه نیز می

رنگ بودن این قاعیه در شیعه این بود که در قرن دو  و سو  کده اوج اخت فدات و    کم
مذهبی در میان اهل سنّت بود، شدیعیان بدرای  در  و تعدییل روات، معیدار      تعصبات 

تدرین   بود و مهم گیری از دوران حضور امامان معصو  واحیی داشتنی که همان بهره
 بود.   منبع برای  ر  و تعییل روات، ر وک به ائمه

 
 :ها نوشت پی
در علدو  دیگدر مانندی ادبیدات و     . هرچنی کاربرد اصلی این قاعیه در علم حیی  است، مضدمون آن  ۱

دربدارۀ اخت فدات علمدای    « المعاصدرة حجدا   »اخ ق نیز مورد اشاره قرار گرفته؛ برای مثال اصط   
اسدت. ایدن اصدط       ادبیات عر  به کار رفته و در کتب مرتبض با ادبیات از این اصط   استفاده شیه 

اقع مانع از قضاوت منصفانه اسدت.)نا.  عصر بودن دو شتصیت، در برخی مو بیین معنی است که هم
 (  ۴۲3 ، ص۱933؛ اسی، ۲۲۵، ص۱ق، ج۱89۴رافعی، 

ییدر   مدبغض و  قسدمان:  واعلم: ان التردد فی قبول الجر  الئق ما لدم یحصدل معدارض، الن النداس     .۲
 متعلق بذنب، أوال متعلق بذنب، وقی یکدون التعلدق صدحیحا وقدی ال یکدون      مبغض، فالمبغض قسمان:

الدنف  التسیسدة فدی ا ذ      لق بالذنب، قی یکون حاسیا، وقی یکون ییر حاسی، بل یتبع میلوییرالمتع
 والقی  فی برئ مستقیم.

ای رایج در اعتقادات اهل سدنّت اسدت؛    مسئلۀ ساخت سپر و پوشش برای حفظ مقا  صحابه، آموزه .8
ظ حرمدت صدحابه، در   است، بدرای حفد   طور قطع ستنانی از محیوان علیه هم نقل شیه  یعنی اگرچه به

تیریج به صحابه نیدز سدرایت    اخت فات علمای پ  از آنان نیز نبایی وارد شی؛ زیرا این هتا حرمت به
رسی این اعتقاد ریشه در تفکرات برخی عالمان دورۀ سلف دارد که مسلمانان را  خواهی کرد. به نظر می

ی معاویه در  نگ صفین بر خطا رفدت،  از پرداختن به خطاهای معاویه نهی کردنی و معتقی بودنی هرچن
شود. بنابراین، حفظ احترا  معاویه، سپر و پوششدی   بیگویی از او منجر به بیگویی از صحابۀ پیشین می

ق( گفتده اسدت معاویده پوششدی بدرای      ۲۴۱که ربیع بن نافع)متوفی  برای حفظ دیگر صحابه بود. چنان
کندی:   به دیگر اصدحا  نیدز  رئدت پیدیا مدی      اصحا  پیامبر است و اگر کسی او را هتا حرمت کنی،
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ق، ۱۴۱۵نا: ابن عسداکر،  «)معاویة ستر  صحا  محمی، فاذا کشف الر ل الستر، ا ترأ علی ما وراءه.»
 (۲09، ص۵9ج

میدزان  ، بده  البیر التمدا  هرچنی در دو منبع مذکور، این  مله از ذهبی نقل شیه و حتی محقق کتا   .۴
 یا از کتب ذهبی یافت نشی. ( ار اک داده، این  مله در هیچ۱۱۱، ص۱ق، ج۱83۲ذهبی) االعتیال

ای  برای نمونه، احمی شبلی، استاد تاریخ دانشگاه قاهره، برای حل اخدت ع اسداتیی دانشدگاه، رسداله     .۵
دربارۀ اخت فات سیوطی و ستاوی نگاشت و هیع خود از این تألیف را تذکاری برای همکاران خود 

تدا،   های منفدی اخدت ع علمدا را تبیدین کندی.)نا: شدبلی، بدی        سعی دارد تا  نبه و اساتیی بیان کرده و
 (۱۵د۵ص
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، دمشدق: دار شدها ،   نظریة نقی الر ال و مکانتها فی ضوء البح  العلمین محمی، رشیی، عمادالیی .80

 ق.  ۱۴۲0
دارالکتدب  ، بیدروت:  ۱، تحقیدق محمدی تدامر، چ   البحر المحیض فی اصول الفقده زرکشی، بیرالیین،  .8۱

 ق.۱۴۲۱، العلمیة
دار ه: ، تحقیق محمود محمدی الطنداحی، قداهر   طبقات الشافیعة الکبریسبکی، عبی الوها  بن علی،  .8۲

 تا. ، بیاحیاء الکتب العربیة
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 دا: دار االمدا     ، بدی ۲، تحقیدق حسدین علدی، چ   فتح المغی  بشر  الفیة الحیی  للعراقیستاوی،  .88
 ق.۱۴۱۲الطبری، 

، الفاروق الحییثة للطباعة و النشدر ، قاهره: ۱، تحقیق االزهری، چسؤاالت السلمی للیارقطنیسلمی،  .8۴
 ق.  ۱۴۲۷
 تا. ، طنطا: دارالضیاء، بیسیر علو  الحیی  للمبتیئینتیسلیم، عمرو عبی المنعم،  .8۵
، تحقیق ابو اسدحاق  اتحاع النبیل با وبة اسئلة علو  الحیی  و العلل و الجر  و التعییلسلیمانی،  .8۶

 ق.۱۴۲0، مکتبة الفرقانالیمیاطی، عجمان: 
کتبة العلمیة،  ا: الم ، تحقیق احمی محمی شاکر، بیألفیة السیوطی فی الحیی الیین،  سیوطی،   ل .8۷
 تا. بی
، بیدروت: المکتدب   ۲، تحقیق محمی لطفی صباغ، چتحذیر التواص من اکاذیب القصاصددددددد ،  .83

 ق.۱۴0۴االس می، 
، دارالکتدب العلمیدة  ، بیدروت:  الباع  الحثی  شدر  اختصدار علدو  الحدیی     شاکر، احمی محمی،  .89

 ق.۱8۷0
 تا. بی ،مکتبة النهضة المصریةقاهره: ، نالستاوی و السیوطی و صراک منافسة االقراشبلی، احمی،  .۴0
 ق.۱۴۱۷، دارالعاصمة، ریاض: ومرات النظر فی علم االورصنعانی، محمی بن اسماعیل،  .۴۱
، تحقیدق محمدی عبدیالعزیز التدولی،     سبل الس   شر  بلوغ المدرا  ددددددد ، محمی بن اسماعیل،  .۴۲

 تا. بیروت: دار االرقم، بی
 ق.۱۴۱۵، اسکنیریه: مرکز الهیی للیراسات، تیسیر مصطلح الحیی طحان، محمود،  .۴8
، تحقیق میرداماد استرآبادی، قم: مؤسسده آل البیدت،   اختیار معرفة الر الطوسی، محمی بن حسن،  .۴۴

 .ق۱۴0۴
، قدم: کتابتاندۀ   ۱، تحقیدق الفاضدل الجدواهری، چ   التحریدر الطاووسدی  الیین،  عاملی، حسن بن زین .۴۵
 .ق۱۴۱۱ا  مرعشی،  آیت
 ق.۱۴۱۶، ریاض: دار عالم الکتب، ۴، تحقیق القحطانی، چکتا  السنة عبی ا  بن احمی، .۴۶
 ق.۱۴0۴، بیروت: دار الکفر، ۱، چتهذیب التهذیبعسق نی، ابن حجر،  .۴۷
 ق.۱۴03، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱، چهیی الساری مقیمة فتح الباریددددددد ،  .۴3
 ق.۱۴۱۱رالوطن للنشر، ، ریاض: دالحو  العلماء مسمومةعمر، ناصر بن سلیمان،  .۴9
، دار عالم الفوائدی،  المکرمة ةمک، ۱، چخ صة التأصیل لعلم الجر  و التعییلعونی، الشریف حاتم،  .۵0

 ق.۱۴۲۱
 ق.۱۴۱۵، سعودیه: دارالوراق، ۱، چقواعی فی التعامل مع العلماءلویحق، عبیالرحمن بن مع ،  .۵۱
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سلسدلة اصدیارات   ، بریطانیا، لیدیز:  ۱چ ،ضوابض الجر  و التعییل عنی الحافظ الذهبیمحمی الثانی،  .۵۲
 ق.۱۴۲۱، الحکمة

 تا. بیالمکتبة االس میة، ه: ، قاهرخوةا خوة ایها االمصری، ابوالع ء،  .۵8
، تحقیق محمی ناصرالیین االلبدانی،  التنکیل بما فی تأنیب الکووری من االباطیلمعلمی، عبیالرحمن،  .۵۴
 ق.۱۴0۶، مکتبة المعارع، ریاض: ۲چ
، مصدر: دار هجدر،   ۱، تحقیدق علدی الدزبن، چ   البیر التما  شر  بلدوغ المدرا   سین، مغربی، قاضی ح .۵۵

 ق.۱۴۲3
 ق.۱۴۱9، طیبة دار، ریاض: ۱، چو االس   رمة اهل العلماالع   بحمقی ، احمی اسماعیل،  .۵۶
 ق۱۴۱۶، قم: مؤسسة النشر االس می، أسماء مصنفی الشیعةنجاشی،  .۵۷
 ق.۱۴۲۵، صنعا: داراخوار، 8، چبعض أسئلة المقتر المقتر  فی أ وبة وادعی، مقبل بن هادی،  .۵3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


