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 همسئلبیان . 1
شدناتت  ، ترین دین و برای هددایت تادام انانندان اسدت     از آنجا که دین اسالم کامل

اعدث  ب، های فکری مختلف دینی و نقد و بررسی آن، بسنار حائز اهاندت اسدت   اریان
شود و مسدلاانان را از پرتداش شددن در وادی ااراهدی      شناتته شدن راه از بنراهه می

هدای فکدری اسدت کده بدنن       بسندای هم یکی از اریان دهد. اریان حدیث نجات می
اروهی از مسلاانان ایجاد شد. بعضی از مردم که اهل تفکر و تجزیه و تحلنل ننسدتند،  

تصدو  احادیدث    بده فکری به ظواهر آیدات و  هاواره تدین را مساوی تعبد و تسلنم 
 ویژه به ؛نندک دانند و هر تفکر و ااتنادی را نوعی طغنان و عصنان علنه دین تلقی می می

تعصد    اار این افراد تود واقعاً به ظاهرارایی تویش مؤمن و معتقدد باشدند و عادالً   
نندد. بده ن در    ک به اعل حدیث رو می، د باطل تودیبورزند، برای یاری رساندن به عقا

بسندای ننز از چننن امری ریشه ارفته است. در این نوشدتار بده    رسد اریان حدیث می
بسنداان اهل سنت چده کسدانی هسدتند و     که حدیث شود داده میها پاسخ  این پرسش
انری این اریان چنست و این اریان چه مراحلدی را از آاداز    های تاریخی شکل ریشه

 تا کنون طی کرده است؟
 ورت و اهمیت بحثضر. ۲

ترین سند مکتوش مسلاانان و تننا منبع قطعی الصدور دین است کده مدورد    قرآن اصلی
قرآن تود را کتاش هدایت معرفدی کدرده    های اسالمی قرار ارفته است. قبول تاام فرقه

تعقل تران  ناوده است و رسول ارامی اسالم و اهل بنت  و مردم را به تفکر و تدبر و
سنجش افتار تویش را، قرآن قلاداد کرده و انتسداش آنهده را بدا قدرآن     ایشان، معنار 

، 3ق، ج۹14۹؛ ندوری،  ۲54،  ۲ق، ج۹141)مجلسدی،  .اند نسازد از تود سل  ناوده
ای از زمددان، دچددار تفکددر    کدده اروهددی از مسددلاانان در برهدده   ( درحددالی۹۹۶ 

ن بدنن  این تفکدر، حدذق قدرآن و منجدور اذاشدتن آ      ۀبسندای شدند که نتنج حدیث
منجوریت قرآن باعث شده است که بنش از یک و ننم  مسلاانان و ااود فکری است.

هدای مدادی و معندوی در بددترین و      تدرین سدرمایه   منلنارد مسدلاان بدا داشدتن ع دنم    
های استکباری بر اان و مال و ندامو    بارترین شرایط، روزاار بگذرانند و قدرت  ذلت
قد است که هنوز هم روح این اریان فکدری، بده   شنند مطنری معتها مسلط باشند.  آن
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طدوری کده علادا بده      بده  ؛ها و حتی در مکت  ااتناد هم حداکم اسدت   نوعی در حوزه 

( لذا، 34۹،  ۹3۶1)مطنری، .دهند که ااتناد پویایی داشته باشند تودشان ارئت نای
بررسی آن در انت رفع برتدی شدبنات و الدوانری از     شناتت این اریان و نقد و

 نااید. و استرش چننن تفکراتی ضروری می بسط
 موضوع ۀپیشین. ۳

بسندای را در بنن مسلاانان اهدل سدنت    ای که سنر تطور حدیث  نویسنداان، به نگاشته
بسدندای و   حاضر، حدیث ۀاز آااز اسالم تا کنون بررسی کرده باشد دست ننافتند. مقال
 قرار داده است.  سنر تطور آن را در بنن مسلاانان اهل سنت مورد بررسی

 شناسی مفهوم. ۴
 معنای لغوی حدیث .1ـ۴

کندد. افتده    مدی  داللدت  شدده  که بر ناپندایی کده پنددا  است  «ح د ث»ۀ حدیث از ریش
هم از هانن باش است؛ چون سدخنی  « حدیث»شود چنزی پندا نبود سپس پندا شد.  می

 (3۶،  ۲جق، ۹141فار ،  )ابن.شود اندک یکی پس از دیگری پندا می ه اندکاست ک
از »نویسدد:   داند و مدی  می« کالم»را مرادق « حدیث»لحاظ لغت،  ننز به (۹4۹5)طریحی

، ۹، ج۹315طریحدی،  «).آید اندک به واود می اند که اندک آن روی کالم را حدیث افته
است. اویا آنهه در  قدیم پس حدیث، ضد»اوید:  ( می۹354د۹۲۹4( مامقانی)114 

 ابدن فدار    ۀاین معنا باشد، که به افتد  "ایاکم و محدثات االمور"روایتی آمده است که 
 «.عالاان شناتته ننست و نبدوده اسدت   ااااع و سنت و کتاش هه درق(، یعنی آن3۹5)
ق، ۹141ابدن فدار ،    ؛354،  ۹ق، ج۹1۲۹نر، ابن اث ؛314،  ۹، ج۹315طریحی، )
، ۹ق، ج۹1۹1)فندومی،  .شدود  هدا اطدالق مدی    ها و ازارش حدیث به افته (3۹،  ۲ج
شدود، ادزارش    آید، نقل مدی  حدیث، هر آن چنزی است که با یادکرد پدید می (۶۹ 
سان در معنای حدیث به تازه پدید آمدن و ازارش شدن، تواده شدده    شود و بدین می
 (۹11،  ۲ش، ج۹3۶۹مصطفوی، ).است

 حدیث در اصطالح اهل سنت .۲ـ۴
مدا  » اندد:  ای چندنن افتده   اندد؛ عدده   عالاان اهل سنت دو تعریف برای حدیث ارائه داده

النبی من قول أو فعل أو تقریدر أو صدفه؛ حددیث، افتدار، کدردار، تقریدر و       اضنف الی 

http://www.wikifeqh.ir/دلالت
http://www.wikifeqh.ir/دلالت
http://www.wikifeqh.ir/طریحی
http://www.wikifeqh.ir/طریحی
http://www.wikifeqh.ir/قدیم
http://www.wikifeqh.ir/قدیم
http://www.wikifeqh.ir/کتاب
http://www.wikifeqh.ir/کتاب
http://www.wikifeqh.ir/سنت
http://www.wikifeqh.ir/سنت
http://www.wikifeqh.ir/اجماع
http://www.wikifeqh.ir/اجماع
http://lib.eshia.ir/20008/1/469/إياكم
http://lib.eshia.ir/40680/1/350/حَدَثَ
http://lib.eshia.ir/71460/2/177/نقيض
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( امدا قدول   3ق،  ۹1۹1صدبحی صدال ،   «).صفتی است که به پنامبر نسبت داده شدود 
أو الدی   ةما اضنف الی النبی مدن قدول أو فعدل أو تقریدر أو صدف     » معروق چننن است:

، تقریر و صفتی است کده بده   الصحابی أو التابعی من قول أو فعل؛ حدیث افتار، کردار
 «پنامبر نسبت داده شود یا افتار یا کرداری که به صحابی یدا تدابعی نسدبت داده شدود.    

 (۹53تا،   )قاری، بی
 بسندگی حدیث .۳ـ۴

کار رفته است. من ور از آن ه برای اولنن بار در این نوشتار ب« بسندای حدیث»اصطالح 
بسدنداان   های دینی است. حدیث یافت آموزهبسنده کردن به حدیث و اکتفا به آن در در

، ۹، ج۹3۶1دلندل اهتادام بده حددیث، بده اصدحاش حدیث)شنرسدتانی،         اهل سنت به
( شناتته شددند. اصدطالح   11ق،  ۹1۹1( یا اهل الحدیث و االثار)ساعانی، ۲4۶ 

بسدنداان،   بسندای در مقابل قرآن بسندای قرار دارد. با ایدن تفداوت کده قدرآن     حدیث
بسنداان، کتاش و  کنند ولی حدیث ول نداشته و در فنم دین به قرآن اکتفا میسنت را قب

دانند)استرآبادی،  چون قرآن را قابل فنم برای هاگان نای اماسنت هر دو را قبول دارند 
بده حددیث بسدنده     ،هدای دیدن   (، در شناتت و دریافت آموزه۹۲5 و 11ق،  ۹3۲۹
 کنند. می
 سنت بسندگی در اهل سیر تطور حدیث. ۵

بسندای در بنن مسلاانان اهل سنت که از دوران صدحابه آاداز و تدا     سنر تطور حدیث
 ،بسدندای  تداوم حددیث  ،بسندای دوران معاصر ادامه دارد، به پنج دورۀ پندایش حدیث

بسندای معاصر قابدل تقسدنم    بسندای و حدیث افول حدیث ،بسندای افراط در حدیث
 است.

 اول هجری(بسندگی)قرن  پیدایش حدیث. 1ـ۵
بسندای در بنن مسلاانان، نخستنن بار از برتی صحابه و تابعنان ازارش شدده   حدیث
اندد کده    ی پدنش رفتده  یزعم تویش تننا حدیث را برارفته و تا اا اروهی که به است.

بر اسا  ( 51د5۶،  ۹ج تا، ظنور قرآن را بدون حدیث، حجت ندانستند)انصاری، بی
شاردند، پدس از   علای پاسخگویی به ننازهای فقنی میه صحابه را مراع کبننش عامه 

ندده شددند و   کرحلت نبی مکرم اسالم، صدحابه در منداطم مختلدف بدالد اسدالمی پرا     
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ردندد متفداوت   ک ن آنان در آنهه از پنامبر نقل میکمراعنت مردم را به دست ارفتند، لن 

ردار کد افتار و رده و از کن کسان محضر آن حضرت را درکطور ی ها به بودند و هاۀ آن
و فنم تود و بده   کها برحس  در از آن کهری بدین سب و سنرۀ ایشان مطلع نبودند. 

ه توانسته بودند با پنامبر نشست و برتاست داشدته باشدد، از شدریعت بندره     کای  اندازه
در مقام پاسخگویی به اسدتفتائات   رو ازاین ؛ام فقنی را به دست آورده بودکارفته و اح
ها تفاوت دیدااه زیادی پدید آمد و بدین صدورت، هندوز    ردم، منان آنهای م و پرسش

ت  فقنی اهل رأی و اهدل حددیث، در   که دو مکقرن اول اسالمی به پایان نرسنده بود 
( اروهی از اهدل حددیث، هاهدون    ۲۹تا،   د.)ابن قتنبه، بیشمنان مذه  عامه رایج 

سدتنزی    مبارزه با اندیشۀ سنت حنابله و ظاهرارایان، برای حفظ حرمت سنت پنامبر به
مسدتقنم بده قدرآن پرهندز نادوده و بده سدنت روی         ۀآنان از مرااعاهل رأی پرداتتند. 

 ؛ندن در ورطۀ تفسنر به رأی، از تفسنر قرآن سدرباز زدندد  تاحتاال ال دلنل آوردند، و به
ندا در  و آن را تن های که برتی از ایشان، به توقنفی بدودن تفسدنر قدرآن رأی داد    اونه به

واض  است برای کسی که به هر دلنلدی تدود را فروتدر از آن     دانستند. پربرانحصار پنام
قرآن سخن بگوید و به کاوش در آن بپردازد، برای دستنابی به معارق  ۀداند که دربار می

دینی، اریزی از سنت واود ندارد. از االۀ این افراد، شعبی است که اظنار داشته تدا  
ق، ۹35۶)طبدری،  .قدرآن، روح و رأی  :سه چنز سخن نخواهد افت ۀمرگ دربار ۀلح 
علادای مدینده را درک کدردم ایشدان     »اویدد :   ق( می31عبنداهلل بن عار) (۲۹،  ۹ج

 ای در باش تفسنر ابا داشتند. از االۀ ایشدان، سدالم بدن عبدداهلل     االگی از افتن کلاه
، ۹3۹۶نصدنری،  «).دبن اشعث بو ق( سعد۹۹1م(، نافع)۹۹۹3ق(، قاسم بن محاد)۹4۶)
 ۲3۹ ) 

با در ن ر ارفتن اعتقادات و مننج فکدری اصدحاش حددیث اهدل سدنت، بده ن در        
بسدنداان اهدل سدنت قدرار      کنونی در ردیف حددیث  ۀرسد حنبلنه، حشویه و سلفن می
اولنن بار برای کسانی به کار بدرده  « اصحاش الحدیث»یا « اهل الحدیث»تعبنر  انرند. می

 یث نبوی پرداتتند. در نناۀ دوم قرن دوم، عادر بدن عبدد العزیدز    حد  شد که به تدوین 
وی دستور داد اروهدی بده ادردآوری و     ؛دکرآزاد  را ازارش و تدوین حدیث ق(۶3)

حددیث و   ۀ( این افراد که در عرص13تا،   )سخاوی، بی.تدوین حدیث نبوی بپردازند
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حدیث)شنرسدتانی،  دلنل هانن اهتادام، بده اصدحاش     تدریج به شناتت آن کوشندند به
( شناتته شدند. 11ق،  ۹1۹1( یا اهل الحدیث واالثار)ساعانی، ۲4۶،  ۹، ج۹3۶1

)تطند   .دانسدتند  آنان تود را حاف ان حدیث و سنت نبوی و پاسداران شدریعت مدی  
هدای   صراحت معتقد شددند در مندان فرقده    ( حتی برتی به۹4،  ۹، ج۹354بغدادی، 

)اسدااعنلی،  .اندد  ت، اهل حدیث مصداق فرقۀ ناانهحدیث افتراق ام ۀاسالمی به پشتوان
هدای در  فقده و حددیث     حلقده  ،( از روزاار صحابه در مسدجدالنبی 1۹ق،  ۹1۹۲

 ق(، ابدوهریره 5۹دد 51)ق(، سدعدبن مالدک  ۲۹برقرار بود و کسانی چون ابی بن کعد ) 
دادند. در  ق( هستۀ نخستنن مباحث حدیثی در مدینه را تشکنل می13ق(، ابن عار)5۹)
ق(، 5۹ق(، ابدوهریره) 51ه ننز مجلس ضبط و روایت و تدوین حددیث بده عایشده)   مک
ق(، تعلدم  1۹ق(، اابربن عبدداهلل) 11سعند تدری) ق(، ابو13عار) ابن ،ق(۶۹عبا ) ابن

حددیثی تدداوم     روزاار تابعنن این فعالنت علای در (3۲۲د53تا،   ، بیوسی)م.داشت
مندراث   ۀمثابد  مجدالس حددیث، بده    های در  و های تدریسی، حلقه یافت و این سنت

( از مشنورترین تابعدان و  ۲۹،  ۹، جهاان).تانوادای به شااردان نواوان منتقل شد
 ق(، علقاه نخعدی ۲۹ااد هادانی) بن   توان مسروق ازاران مکت  حدیث عراق، می پایه
ق( را ندام بدرد.   ۹4۲عامرشدعبی)  و ق(۹1ق(، سعندبن ابنر)15ق(، اسود بن یزید)۶۲)
، ۲، ج۹3۹1)آمددی،  .دانستند حجاز پایبند می ۀوری از دانش صحاب ود را به بنرهها ت آن
 (3۹ق،  ۹3۹۹؛ عبدالاجند، ۹۹1 

  بسندگی)قرن دوم هجری( تداوم حدیث. ۲ـ۵
 قاق(، ابدن اسدح  ۹54ق(، عبدالالک اری )۹۹در این دوره، کسانی مانند سفنان ثوری)

 عنننده   ق( و سدفنان ۹۹۹ مبارک)ق(، عبداهلل۹51ق(، اوزاعی)۹53ق(، معار راشد)۹5۹)
سدبحانی،  .)ق( به ازارش حدیث اهتاام داشتند و از اصحاش حدیث ندام ارفتندد  ۹۹1)

( نتنجۀ این روند، شکل ارفتن مجامع روایی منم، چون الاصدنف  5۶1،  ۹، ج۹3۹4
هدای   ق( و کتداش ۲41ق(، مسدند شدافعی)  ۹1۹ق(، موطأ مالدک) ۲35د ۹5۹شنبه) ابی ابن

بود. مردم از شنرهای دوردست برای فراانری حدیث به حجاز آمده حدیثی اهل عراق 
حددیثی   ۀق( در مدینده، بندر  ۹1۹ق( در مکه و مالک بدن اندس)  ۹۶۹و از سفنان ثوری)

 تدوین حدیث مراحل مختلف را سپری کرد و در دوران احاد ،بردند. به این ترتن  می
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 (۹4د۹۹ا،  ت )ابوزهره، بی.ارایی به تکامل رسند ق( حدیث۲1۹بن حنبل) 

یافدت، از ااتنداد    او در هر مسئله، چنانهه از حدیث و سنت صحابه مددرکی نادی  
تدا،   )ابدوزهره، بدی  .پنشدنننان بدود   ۀکرد و در پرداتتن به مسائل فقنی، بر شنو پرهنز می
آنهه در احادیث  ۀبن حنبل در ضبط و نقل احادیث و اینکه ایاان به ها احاد (13 
الزم است، سعی زیادی ناود و با استناد به احادیث، اصول  صفات تداوند آمده ۀدربار

عندوان امدام    ( لذا از او بده ۹1،  ۹، ج۹3۶1)شنرستانی، .دکرعقاید اسالمی را تدوین 
الحددیث بده    اصطالح اهدل   شود، چنانکه ااهی تعبنر حنبلنه معادل اهل الحدیث یاد می

اان اصحاش حدیث و تدابع  ق( که از بزر۲3۹هاهننن اسحم بن راهویه)رود.  شاار می
احاد بن حنبل بود و در حدیث به شناتت معانی حدیث تواه داشت، هانن روش را 

 اوزیده  قدنم  هدای متدأتر، ابدن    ( در سدده ۹4۹تدا،    )ابدن عبددالبر، بدی   .کدرد  دنبال می
عندوان   م(، بده ۹۲4۶عبددالوهاش) بدن  ق( و بعدها محاد 1۲۹ تنانه)م  ق(، ابن15۹د۶۹۹)

 اند. ق( بوده۲1۹ارایی تابع مشرش احاد حنبل) ، در حدیثاریان سلفی و تندرو
بدن حنبدل در عدراق و اسدحم      ق( در حجداز و احادد  ۲۹۹افته شده است حاندی)

سه ضلع اصلی مدافعان حدیث و سنت بودندد و کسدی تدوان     ،( در تراسان۲3۹راهویه)
پنروان و  ارایی ( به این ترتن  حدیث۲1۹،  ۹تا، ج )سبکی، بی.ها را نداشت آن البه بر

 دیندی در بدنن مسدلاانان تبددیل      ۀطرفداران زیادی پندا کرد و به یک مننج فکری و نحلد 
 شد. 

 بسندگی)قرن سوم هجری(     افراط در حدیث. ۳ـ۵

ارایی و ارزشاند شدن  در زمانی که تواه به حدیث و تدوین آن شکل ارفت، حدیث
نات وارد دستگاه فکدری  هر حدیث موا  شد تا بسناری از احادیث ضعنف و اسرائنل

ظاهر حددیث، دچدار ازمندت و     سب  اتکا بر ارایان به حدیث اصحاش حدیث شود و
ارایی را به اوج رسانند. اصحاش حدیث حتی تا آنجا پدنش رفتندد    تطا شوند و تحجر

تواند قرآن را نسخ کند و اعتقاد به عرض حدیث بده قدرآن را    که معتقد شدند سنت می
د. تاستگاه این معضل از آنجا بود که احادیث نبدوی بدا اعلندات    به زنادقه نسبت دادن

( روزااری ۹34د۹۲۹،  ۹ق، ج۹1۹۹)سبحانی، .های انرمسلاان آمنخته شده بود فرقه
در اوایدل قدرن سدوم     رام احترامی که داشت فرع شدد.  اصل و قرآن به، شد که حدیث
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لای مسلاانان تبددیل  ع ۀشده در اامع هجری، اهل الحدیث به یک اروه کامالً شناتته
( رویکرد قشری و ظاهری این اروه به احادیدث،  ۹۹1تا،   )ابن بابویه، بی.شده بودند
و  آمنزى چون تجسنم، تشبنه و ابدر آمنختده شدود    کار انحرافى و شرکبا اف سب  شد

( هاهون حشویه کده اروهدی از   اا )هاان.مسائلی چون تشبنه و تجسنم را قائل شوند
( و در مجلدس در   1۹5د1۹۹،  ۹3، ج۹3۹۶سوی بجنوردی، اهل حدیث بودند)مو

ناودندد و حسدن بصدری ایشدان را بده       حسن بصری حاضر شده و به وی اشکال مدی 
)شدکری  .مجلس تود رانده بود و از ایدن اندت بده حشدویه معدروق شددند       ۀحاشن

کنند و به ظاهر  ( آنان به هر تبری هرچند متناقض عال می۹۹۹ق،  ۹1۲۲االلوسی ، 
اعتنا بوده و ایدن   اویند. به ن ر عقلی بی هرچند مخالف با دلنل قطعی تاسک میقرآن 

( آنان معتقدند که تداوند 311،  ۶ق، ج۹141الحدید،  )ابن ابی.دانند ن ر را بدعت می
بدرای  تبریه را به هاان معنا و کنفنتی که در مخلوقات واود دارد، داراسدت و   صفات
ق( از برتی 51۹د11۹ام واود دارد. شنرستانی)منان تالم و مخلوق شباهت تا هانن
توان تدا را لاس کرد و با او مصافحه و معانقه  کند که معتقدند می این اروه نقل می از
د باطدل تدویش،   ید ( این عده برای یاری رساندن به عقا1۲ق،  ۹31۹)برنجکار، .کرد

هایشدان   رو در فدرآورده  ( ازاین۹4۹،  ۹3۶1)شوشتری، .به اعل حدیث روی آوردند
تحریدف   ۀاز االه، روایات اعلی کده دربدار   ؛های فراوانی واود دارد اباطنل و ظاللت
 .دانندد  شدده مدی   باطدل، قدرآن را تحریدف     اند. بنابراین حشویه با مبندایی  قرآن نقل کرده
 (۹4۹،  ۲، جق۹3۹4)طباطبایی، 

ادث بودن ورزیدند و اعتقاد به ح اهل حدیث و حنابله بر قدیم بودن قرآن اصرار مى
الم الندى  کد قدرآن  » بن حنبل افتده اسدت:   ه احادک دانستند؛ چنان فر مىکآن را موا  

افر اسدت، و  کاى و نس به آفریده بودن آن معتقد باشد، انکاست و آفریده ننست، هر
اى  ند و قرآن را نه حدادث بداندد و نده قددیم، اندیشده     که توقف مسئلسى در این کاار 

 (1۹ ، ۹م، ج۹۹35، )رشند رضا«.ودن آن داردپلندتر از قایل به حادث ب
 هجری( تا یازدهمبسندگی)قرن چهارم  افول حدیث .۴ـ۵

ابوالحسن اشعرى در بصره به دفاع از عقاید اهل حدیث و ، در آااز قرن چنارم هجرى
المى او در اندان تسدنن شدنرت بسدزایى     کت  کرد و مکمخالفت با آراى معتزله قنام 
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  .یافت 

هجرى قارى)آااز انبت صغرى(  ۲۶4ن اسااعنل اشعرى به سال ابوالحسن على ب
در بغداد دراذشدت. پددرش اسدااعنل بدن      334یا  3۲1در بصره به دننا آمد و به سال 

اشدعرى در   بددین سدب   از طرفدداران اهدل حددیث بدود.     « ابى بشر»نّى به کاسحاق، م
اعتزال ارایش ت  کى با عقاید اهل حدیث تو ارفت، ولى در دوران اوانى به مکودک

سالگى آن روش را پناود، اما بدار دیگدر بده اانبددارى از عقایدد اهدل        یافت و تا چنل
ارایدى معتزلده و ظداهرارایى اهدل      رد. او در انت رفع تضاد منان عقدل کحدیث قنام 
 ؛امدل داشدت  کرد. اشعرى در سخنورى و فن منداظره مندارت   کوشش بسنار کحدیث 
هداى او در مسدجد ادامع بصدره در      یى و سدخنرانى معروق او با ابدوعلى ابادا   ۀمناظر

، ۹3۹4، اقبال الهدوری مدؤثرى داشدت.)  قش روزهاى ااعه، در موفقنت و شنرت او ن
اى  تواست منان روش عقل و اصحاش نص)ظاهرارایان( راه منانده  اشعرى مى( 51 

حندا  ).ثریدت مسدلاانان در آن باشدد   که نجات اسالم و تشدنودى ا کرا برازیند؛ راهى 
  (۹11د۹1۶،  ۹، ج۹3۹3وری، الفات
ارایدى و   اى تضاد مواود مندان عقدل   اونه ه بهکرد کطرحى نوین اقدام  ئۀبه ارا وی

از آن دو اروه، هم موافم بدود و هدم    کبا هری سب ند. بدین کظاهرارایى را برطرق 
ه استدالل عقلى در اثبات عقاید دیندى، بددعت و   کارایان در این انت  مخالف. با عقل

استحسدان  » ۀرد و بده تدألنف رسدال   که راا  و پسندیده است موافقت کنست بلحرام ن
الم که اهل حدیث، علم کمبادرت ورزید، و این در حالى بود « المکالخوض فی علم ال
دانستند. از طرفى در تعارض عقل با ظواهر دینى،  بدعت و حرام مى و استدالل عقلى را

فات ذات و صفات تبریه با عقاید معتزله ظواهر را مقدم داشت و در نتنجه در بحث ص
ه اصل تحسنن و تقبن  عقلى و متفرعدات آن را نندز مدردود    کاونه  رد؛ هاانکمخالفت 

ها بدا اهدل حددیث هااهند       دانست و هنچ واا  عقلى را نپذیرفت، و در این زمننه
اردید. و چون نادرست دانستن تأویل و اصرار بر حفظ ظدواهر در مدواردى بدا اصدل     

بدا اسدتفاده از اسدتدالل عقلدى      ،یه و صفات ااال و ادالل الندى منافدات داشدت    تنز
الحدیث و حنبلنه بدا   مذه  اهل د. به این ترتن رکالمى ادیدى را ابداع کهاى  فرضنه

ولی به کلدی منسدون نشدد و     ظنور مذه  اشعریه، در اوایل قرن چنارم از رونم افتاد
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 بن تنانۀ حراندی دمشدقی   نبلی به نام احادپنوسته طرفدار داشت. یکی از دانشاندان ح
 .دکدر بار دیگر در قدرن هشدتم هجدری، تبلندت و تدرویج      را ( این مذه  1۲۹)متوفای 
ق( را ندام بدرد.   15۹توان ابن قدنم)  ( از شااردان وی می3۹4،  ۲، ج۹3۹1)مقریزی، 

ابن  توحندهایی چون  وی یادآور شد که احادیث مربوط به صفات تداوند که در کتاش
ها بر تشبنه و تجسنم داللت دارد، باید بددون   ق( نقل شده است و ظاهر آن3۹۹تزیاه)

ولی بده ایدن مطالد      ؛اند مورد استناد قرار انرد کار ارفتهه تأویالتی که برتی اشاعره ب
و اولنای النی و تبرک اسدتن بده    و اهل بنتراکتفا نناود و سفر برای زیارت قبر پنامب

 ۀکده دربدار  را توحند در عبادت دانسدت و بسدناری از احدادیثی     آثار آنان را مخالف با
 ،بدن حنبدل وارد شدده    فضایل اهل بنت پنامبر در مسانند و صحاح و حتی مسند احاد

دعوت ابن تنانه از سوی علاای اهل  (3۹۶،  ۹ق، ج۹1۲1)سبحانی، .مردود دانست
 ن ابدن قدنم  سنت مورد پذیرش هاگانی قرار نگرفت و از برتی از شااردانش هاهو

بدین وسدنله وی روش عثااننده    ق( دیگر بزراان اهل سنت با او مخالفت کردند.15۹)
فکدری مدذه  وهابنده را     ۀامنه را احنا کرد و از سوی دیگر زمنند  در عند معاویه و بنی

 فراهم ساتت.
 هجری( تا چهاردهم )قرن دوازدهممعاصر بسندگی . حدیث۵ـ۵

، در قدرن دوازدهدم هجدری   سپرده شد تدا اینکده    ها به فراموشی آرای ابن تنانه سال
ق( حاایت کرد و از مندان  ۶۹۲ق( ظنور و از ابن تنانه)۹۲41الوهاش) بن عبد محاد

واود آورد. پدس  ه عقاید او بنش از هاه بر عقاید ادیدش تأکند کرد و وهابنت را ب
آل سعود بر عربستان تسدلط یافتندد و مدذه  رسدای      ،امپراطوری عثاانی ۀاز تجزی

 آناندر مورد تود عنوان سلفنه را به کار برد.  توهابن کشور را وهابنت اعالم کردند.
اما این ادعا  ؛کنند که پنرو روش عقاید سلف هستند سلفنه ادعا می ۀبا استفاده از کلا

( هددق سدلفنه   ۹3ش،  ۹31۹)برنجکدار،  .سازاار اسدت  های تاریخی نا با ازارش
های دینی تود بوده تا به قرآن و حدیث و  ارزش تواه دادن مسلاانان به بازاشت به

تسدلنم  و  احکام اسدالمی اهتادام ورزندد و در ایدن راه بدا دشدانان اسدالم بجنگندد        
ادری و بدا    در صورتی که وهابنت با پوشدش سدلفی   ؛ارایى ادید ارش نشوند مادى

تدرین عوامدل ایجداد     یکدی از بدزرگ   ،استفاده از قدرت سناسی و اقتصادی آل سعود
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ق منان امت اسالمی شدند و سلفنه را از معنای درستش ادا نادوده و معندای   اتتال 

ه زیر پوشش کپایه و روش نادرست وهابنه  عقاید بى .دلخواه تود را اایگزین کردند
ران و محققان اسالمى را به نقد آن برانگنختده  کاى از متف شود، عده ترویج مى« سلفنه»

السدلفنة مرحلدة   تداش  که کضان بوطى است است، از آن االه استاد محاد سعند رم
.)ربانی الپایگدانی،  رده اسدت کد را در این باره تدألنف   ة ال مذه  اسالمىکزمننة مبار
 (۶3ش،  ۹3۹۶
تننا تود را مسلاانان راستنن و پنروان سلف امت دانسته و دیگر مسلاانان هابنان و

در  مشدرک اسدت؛   از عقایدد آندان پندروی نکندد     معتقدند هرکس و را ااراه انگاشتند
تدوان   صورتی که اار مراد وهابنان از سلف تننا اروهی از سلف یعنی حنابله باشد، می

تدود   ،بدن حنبدل   های زیادی واود دارد. احادد  تفاوتننز افت منان وهابنه و حنابله 
ل اهل بنت نقل کرده و هنهگاه سدفر بده قصدد زیدارت     یاحادیث فراوانی در باش فضا

شرک ندانسته است. ارتباط وهابنان با سلف در این نکته است کده  پنامبر و اهل بنت را 
با حنابله در تصو  صفات تبریه و مسلک تفویض اتفاق ن ر دارندد و مانندد آندان    

در فروع دیدن نندز از    آنان دانند. تود را در اصول دین پنرو ظواهر آیات و احادیث می
  (۹3،  ش۹31۹)برنجکار، .کنند بن حنبل تقلند می احاد

 گیری نتیجه. ۶
های دین به سنت و حدیث اکتفا  به اروهی از مسلاانان که در شناتت معارق و آموزه

بسندای در اهل سنت، بعد از رحلت  های حدیث اویند. زمننه بسنده می کنند، حدیث می
تفسدنر بده    ۀندن در ورطد تاحتاال ال سب  به صحابه ایجاد شد.آنان ۀدر دور پنامبر اکرم
ای که برتی از ایشان به توقنفی بدودن تفسدنر    اونه به ؛باز زدند ر قرآن سررأی، از تفسن

 قرآن رأی دادند و آن را تننا در انحصار پنامبر دانستند.
پنددایش   ۀدور :سنر تطور این اریان در اهل سنت به پنج دوره قابل تقسدنم اسدت  

ن بدا عصدر   زمدا  بسندای که بعد از رحلت پنامبر اکرم در اواتدر قدرن اول، هدم    حدیث
بسندای که از اواسط قرن دوم هاهندان ادامده    تداوم حدیث ۀدور ؛صحابه و تابعان بود

بسدندای کده در    افدراط در حددیث   ؛بن حنبل به تکامل رسند داشت و با حضور احاد
 ؛زمان با ورود اسرائنلنات بده احادیدث نبدوی شدکل ارفدت      اوایل قرن سوم هجری هم
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قدرن چندارم    ر اوایدل با ایجداد مدذه  اشدعری د    زمان هم ،بسندای افول حدیث ۀدور
 بسندای معاصر شکل ارفت.   هجری آااز شد و در قرن دوازدهم حدیث
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