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حیدر حب اهلل و نظریه السنه فی الفکر
اإلمامی الشیعی التک ّون و الصیروره
چکیده:

کتاب نظریة السنة فی الفکر اإلمامی الشیعی التکوّ ن و الصیروره

نظریة السنة فی الفکر اإلمامی الشیعی التکوّ ن و الصیرورة؛ حیدر حب

پژوهشی درباره سنّت و حجیت آن از دیدگاه فقیهان شیعه است .نویسنده

هللا؛ بیروت :موسسة االنتشار العربی2006 ،م.

این دانشمندان در دورۀ زمانی عصر حضور ائمه (ع) تا عصر حاضر ،مورد

محمد زراقط فراگرفت و در سن  22سالگی دروس سطح خود را به اتمام

کت���اب ب���ا نگاه تاریخ���ی تحلیلی ،یک دوره اعتبار حدیث ش���یعه را از منظر
بررس���ی قرار میدهد .وی س���عی دارد اثبات کند که ش���یعه در هیچ دورۀ

تاریخی به س���نت ظنی عمل نکرده اس���ت و بر همین اس���اس در  5فصل
اول س���نت را در دوره حض���ور معصوم���ان (ع) ،قرن چه���ارم تا هفتم ،قرن
هفت���م تا نهم ،قرن ده���م و یازدهم (اخباریون) و عصر حاضر مورد کاوش

قرار میدهد .در فصل شش���م بحثی پیرامون جریانهای نقدگرای حاضر

داشته و در نهایت به ارائه مطالبی درباره حجیت سنت ظنی در حوزۀ غیر

رساند.
بع���د از اتمام دروس س ��طح در س ��ال  1995میالدی ب ��رای تکمیل دروس
ح���وزوی عازم ایران ش ��د و در ح ��وزه علمیه قم از محضر اس ��تادانی چون
آیتاهلل وحید خراس ��انی ،جوادی آملی ،هاش ��می ش ��اهرودی ،نجابت و
ایروان���ی بهره برد و پس از مدتی خود مش ��غول تدریس خارج فقه و اصول

فقه و احکام پرداخته است .نویسنده نوشتار حاضر ،با هدف معرفی کتاب

در حوزه علمیه قم میشد.

با معرفی کتاب و ذکر اهداف و س���ؤاالت نویس���نده آن ،فصول کتاب را نام

همزم���ان ب ��ا تحصی ��ل در دروس ح ��وزه ،در دانش ��کده اص ��ول دی ��ن نی���ز

مذکور ،نخست معرفی مختصری از مؤلف کتاب ارائه مینماید .در ادامه،
برده و به اختصار محتوای آنها را مورد مداقه قرار میدهد.

کلیدواژهها :حدیث ش���یعه ،س���نت ،کتاب نظریه السنة فی الفکر االمامی
الش���یعی التکون و الصیرورة ،حیدر حب هللا ،حدیث شیعی ،جریانهای
نقدگرای حدیث ،سنت ظنی.

تحصیالت آ کادمیک و دانشگاهی خود را در رشته علوم قرآن و حدیث
ادامه داد و در س ��ال  1383شمس ��ی ،پایاننامه کارشناسی ارشد خود را
با عنوان «سنت ،جایگاه و نقش آن در تفکر اسالمی ،نگاهی تاریخی در
میراث شیعی» با درجه عالی دفاع کرد.

.1معرفی مؤلف
حی���در محم���د کامل حب اهلل در ش���هر ص���ور از مناطق جن���وب لبنان و
در خانوادهای ش���یعی به دنیا آمد .در حالی که هنوز س���ه سال از عمرش

حی���در حب اهلل به دلیل تس ��لط ب ��ه زبان فارس ��ی مجموع� �های عظیم از
کت���ب و مقاالت را از فارس ��ی به عربی ترجمه ک ��رد .از جمله ترجمههای
او عبارت است از:

سپری نشده بود ،پدر خود را از دست داد.

ّ
الف) بین الطریق المس ��تقیم والطرق المستقیمة (مقاالت فی التعددیة

تحصی�ل�ات ابتدای���ی را در مدرس���ه انگلیس���ی و تحصی�ل�ات راهنمایی

الدینیة للدكتور عبد الكریم س ��روش والش ��یخ مصب ��اح الیزدی والدكتور

و دبیرس���تان را در ش���هر صور گذراند .در س���ال  1989میالدی و در س���ن
ش���انزده س���الگی ،تحصیالت حوزوی را نزد برادر خود ش���یخ علی حب
اهلل ،شیخ حسن حریری ،سیدمحمد غروی ،شیخ صالح الفقیه و شیخ
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د) األس���س النظری���ة للتجرب���ة الدینی���ة ق���راءة نقدی���ة
مقارنة بین ابن عربی ورودلف أتو.
هـ) اب���ن إدریس الحلی رائد مدرس���ة النق���د فی الفقه
اإلسالمی.
 .1الفكر السیاس���ی لمس���كویه ال���رازی ،قراءة فی
تكوین العقل السیاسی اإلسالمی.
 .2مقارب���ات فی التجدی���د الفقهی (اث���ر آیتاهلل
صانعی).
ّ
الحج رموز وحكم (اثر آیتاهلل جوادی آملی)
.3
ایشان افزون بر آثار فوق دارای آثار متنوع در حوزههای
مختل���ف علوم اس�ل�امی اع���م از فقه ،اص���ول ،کالم،
قرآن و حدیث اس���ت و بال���غ بر  150مقال���ه علمی نیز
عرض���ه ک���رده اس���ت .معاون���ت دایرةالمع���ارف فق���ه
اس�ل�امی ب���ر مذهب اهلبی���ت(ع) ،س���ردبیری مجله

حیدر حب اهلل و نظریة السنة یف الفکر اإلمایم الشییع...

ه�دف از نوش�تن ای�ن کت�اب
رصدکردن تئ�وری پای�های و اصلی
ش�یعی در مقول�ه حدی�ث ش�یعی
اس�ت .نویس�نده در مقدم�ه کتاب
بحث�ی از وجود نقد و ان�واع آن در دو
قرن اخیر کرده و اساس این حرکت
نقادانه را جریان استش�راق میداند
که از قرن نوزدهم ش�روع شده و تا به
ح�ال ادامه دارد .این جریان س�بب
تحوالت عظیمی در رجوع به س�نت
و منابع اسلامی ب�ا رویک�رد نقادانه
شــدهاســت.

کت ��اب حاصل تتبع ��ات علمی نویس ��نده از رهگذر
تحصیالت دانش ��گاهی ایش ��ان در دانش ��کده اصول
دین قم اس ��ت؛ به طوری که ایش���ان در مقدمه اظهار
میکن ��د که چه ��ار فص ��ل اول کتاب مت ��ن پایاننامه
کارشناس ��ی ارشد ایشان اس ��ت که به راهنمایی دکتر
مه ��دی مهریزی و مش ��اورۀ دکت ��ر احمد عاب ��دی و به
ز ب ��ان عربی با عنوان «نظریة الس ��نة فی الفکر اإلمامی
الش ��یعی التکون و الصیرورة » بوده و در س ��ال 1383
شمسی با درجهی عالی دفاع شده است.
هدف از نوش ��تن این کتاب رصدکردن تئوری پایهای
و اصل ��ی ش ��یعی در مقول ��ه حدی ��ث ش ��یعی اس ��ت.
نویس ��نده در مقدم ��ه کت ��اب بحث ��ی از وج ��ود نق ��د و
ان ��واع آن در دو ق ��رن اخیر کرده و اس ��اس این حرکت
نقادانه را جریان استش ��راق میداند که از قرن نوزدهم
ش ��روع شده و تا به حال ادامه دارد .این جریان سبب

فق���ه اهلبی���ت(ع) عربی ،س���ردبیری مجل���ه المنهاج
البیروتی���ة ب���ه مدت هفت س���ال ،س���ردبیری مجل���ه نص���وص معاصرة،
سردبیری مجله االجتهاد و التجدید ،عضویت هیأت تحریریه مجالت
میقات الحج و أصداء و نیز مش���اورۀ علمی مجالت قبس���ات ،دراسات
قرآنیة ،نداء الرافدین و ...از کارهای اجرایی ایشان است .ریاست واحد
ّ
ش���یعۀ امامی در ّ
والسنة الشریفة» در
مؤسس���ه «خدمة علوم القرآن الكریم
قاهره و مس���ئولیت تیم مطالعاتی «موس���وعة الحدیث النبوی الصحیح
عند المسلمین» از دیگر کارهای اجرایی اوست.

تحوالت عظیمی در رجوع به س ��نت و منابع اس�ل�امی ب ��ا رویکرد نقادانه
شده است.
یک���ی از مش ��کالت اساس ��ی تفک ��رات و مطالع ��ات دین ��ی را حال ��ت
مقدسگون هب ��ودن افکار پیش ��ینیان ب ��وده .بنابرای ��ن نویس ��نده در عنوان
ً
کت���اب لفظ «نظر ی ��ه» را ق ��رار میدهد؛ ز ی ��را اوال تمامی ای ��ن دیدگاههای
ارائهش���ده از قدی ��م تا به ح ��ال تجربی ب ��وده و در مقوله زمان ��ی و مکانی و
انس���انی ق���رار دارد .از ط ��رف دیگ ��ر ب ��ا انتخ ��اب این ن ��ام جل ��وی هرگونه

مش���اوره و راهنمای���ی بی���ش از ده پایاننام���ه علمی در ح���وزه علمیه قم،
جامع���ة المصطفى ،دانش���گاه ادیان ومذاهب و دانش���کده اصول الدین
از دیگ���ر کاره���ای علمی اوس���ت .تدری���س دروس حوزوی اع���م از كفایة
األصول ،مكاس���ب ،حلقات الثالث ،لمعه و ش���رح لمع���ه ،منطق ،قطر
الندى ،رس���الة العملی���ة ،بالغة الواضح���ة و المنهج الجدی���د فی تعلیم
الفلس���فة در حوزۀ علمیه قم و نیز دروس دانش���گاهی اعم از مستش���رقان
و حدیث ،احادیث موضوعه ،تفس���یر أثری ،فلسفه فقه و اجتهاد در اهل

کجفهم���ی و مقدسگونهبودنی که بر افکار پیش ��ینیان حاکم اس ��ت را از
این کتاب و دیدگاههای موجود در آن بزداید.
در مدخل تعیین چارچوبهای ش ��ناختی و روش مطالعاتی از دو محور
که در حقیقت کلیات پایاننامه را شامل میشود سخن میگوید:
الف) تمامی آنچه نویس ��نده خود را متعهد کرده تا در آن مس ��یر گام نهد که
چیزی جز ضرورت ،اهداف ،پیشینه ،سؤاالت و روشهای تحقیق نیست.

س���نت در دانش���گاه آل البیت العالمیة از دیگر فعالیتهای علمی این

ب) توضیحات واژگان کلیدی که پژوهش حول آنها است که سبب رفع

عالم شیعی به شمار میرود.

سردرگمیهای احتمالی خوانندگان میشود.

 .2معرف���ی کتاب نظریة الس���نة ف���ی الفکر اإلمامی الش���یعی التکون و
الصیرورة

در مح���ور اول و در قس ��مت ض ��رورت تحقیق ،ضرورت ن ��گاه تاریخی به
مطالع���ه مس ��ائل دینی به بحث گذاش ��ته میش ��ود؛ چرا ک ��ه از نظر حب

کتاب نظریة الس ��نة اثر حی���در محمد کامل ّ
حب اهلل نویس���نده محقق و

اهلل از رهگذر این نگاه تاریخی ،مقدمه کش ��ف علوم و فنون فراهم ش ��ده

پژوهشگر حوزههای متعدد دینی اعم از قرآن و حدیث است .این کتاب

و ایدئولوژ یه ��ای باط ��ل دور میش ��ود .ض ��رورت تاریخ ��ی نگاهکردن به
ً
مس���ائل در حوز ه دین کمک میکند که اوال اشکاالت و سردرگمیهایی

فارس���ی اولین بار در بیروت از س���وی مؤسسه انتشارات العربی و در سال

ک���ه در فه���م علوم ،همچ ��ون مصطلحات داریم رفع ش ��ود؛ زیرا بس ��یاری

 2006میالدی به چاپ رسید.

از مصطلح ��ات در ط ��ول تاریخ تح ��والت و تطورات متعددی را س ��پری

در  850صفحه و با بهرهگیری بیش از  640منبع دسته اول و دوم عربی و
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ً
کرده اس���ت .ثانیا ارتباط بین وقایع علمی و سیاس���ی و اجتماعی کشف

مطالعه تاریخی ،سنت در عصر حضور معصومان(ع) را بررسی کند.

میش���ود؛ چنانکه دولت صف���وی و تأثیر آن بر روی جری���ان اخبار یگری
ً
از رهگذر همین مطالعه تاریخی حاصل میش���ود .ثالثا کش���ف صورت

در ابتدای فصل این سؤال را مطرح میکند که آیا در زمان معصومان(ع)

حقیقی مقوالت متعدد محقق میش���ود و حالت تقدسگونهبودن برخی

هم اجتهاد وجود داشته است؟ اگر چنین است دالیل آن چیست؟

دیدگاهها زیر سؤال میرود.

در ادام���ه با ذکر دالیلی تاریخ ��ی این تحلیل را ارائه میکند که اجتهاد در

در قس���مت اهداف ،هدف خود را رصد تاریخی تحلیلی موضوع سنت

حضور خود ائمه(ع)
عصر حضور ائمه(ع) وجود داش ��ته است و با وجود
ِ

در دیدگاه شیعی میداند .نویسنده در این بخش از دو نوع سنت سخن
میگوید :س���نت واقعی و س���نت محکی .او بر این باور اس���ت که ش���یعه
در حجیت س���نت واقعی و حقیقی که همان خبر متواتر و یا محفوف به
قرائن میباش���د ،ش���کی ندارد ،بنابراین بحث از این نوع سنت بیفایده
اس���ت .پس س���نت محکیه موضوع عالمان ش���یعه در طول تاریخ بوده و
بحث از اعتبار این نوع سنت ،موضوع اصلی کتاب است.

و دسترسی مستقیم ش ��یعیان به ایشان ،شیعیان از عمل به اخبار واحد
ظن���ی یا غی ��ر متواتر خ ��ودداری میکردند .در عین ح ��ال اجتهاد در میان
اصحاب ائمه(ع) رواج داشت؛ زیرا:
ً
اوال حض���ور معص ��وم به ای ��ن معنا نبوده اس ��ت که امکان وص ��ول به امام
برای همه مردم و همهجا به آس ��انی بوده باش ��د؛ ب���ه طور یکه ُبعد مکانی
ب���ا امام و اینکه امام در مدینه و ش ��یعیان در عراق و قم و ری و خراس ��ان

دیگر اهداف نویس���نده عبارتن���د از تعیین مبدأ حجیت س���نت واقعی و
اینک���ه آیا این س���نت مرج���ع شناختهش���دهای در اصول و فروع اس���ت یا
خیر؟ آیا این مقوله س���نت به این معنا در معرض نقد قرار گرفته اس���ت یا

و  ...پراکنده بودند ،س ��بب وجود اختالفات میان فرقهها و یا مش ��کالت
مختلف در مناطق شیعهنشین بود.
ً
ثانی���ا ش���واهد تاریخ ��ی وجود دارد ک ��ه وجود م ��دارس متع ��دد در مناطق

نه؟ اگر قرار گرفته چه زمانی و توس���ط چه کس���انی صورت گرفته است؟

شیعهنشین ،همچون مدرسه نیشابور ،مدرسه قم و ...و تعدد نظرات این

دیدگاههای مقابل س���نت محکی چیس���ت و آیا حجیت خبر به معنای

مدارس با هم ،حاکی از تعدد اجتهادات حاکم بر آنها بود.

حجیت کل اخبار و روایات است؟ و اینکه تقسیم خبر به قطعی و ظنی

ً
ثالثا وجود دس ��تهبندیهای کالمی که تاریخ ش ��یعه در سه قرن نخست

چه اثری روی حجیت اخبار دارد.

�ودن مقول ه اجتهاد را در میان ش ��یعیان و
به ثبت رس ��انیده اس ��ت ،الزمب � ِ

سؤاالت تحقیق از نظر نویسنده عبارت است از:

اصح���اب ائم ��ه(ع) همچون مؤم ��ن الطاق و هش ��ام بن حکم ب ��ه اثبات

الف) سنت در عصر حضور ائمه(ع) در چه وضعیتی بوده است؟

میرساند.

ب) اگ���ر صحی���ح اس���ت که امامی���ه به خبر واح���د عمل نمیک���رده ،پس

ً
رابع���ا وج ��ود پدیدهای ب ��ه نام اختالف می ��ان روایات ک ��ه در زمان حضور

چطور بحث از اعتبار خبر واحد بین آنها مشهور شده است؟

معص���وم(ع) نیز وجود داش ��ته اس ��ت ،ضرورت پدید ه اجته ��اد را طبیعی

ج) نظریه سنت چطور به دست عالمه حلی تطور یافت؟

مینمایان ��د؛ چرا که برای ح ��ل و رفع اختالف ناچار ب ��ه اجتهاد و مقابله

د) ب���رای چ���ه حرک���ت اخبار یگری ض���د عملیات نقد س���ند ب���ود و چه

دس���تهای از روایات با دس ��تهای دیگر بودند و حتی ش ��واهدی وجود دارد

چیزی باعث تش���دید جریان اخبار یگری ش���د؟ خدمات و آسیبهای
احتمالی این جریان چه بود؟
ه���ـ) چگون���ه رویکرد فلس���فی بر اعاد ه ش���کلگیری نظریه س���نت در عقل
شیعی وظیفه خود را به اتمام رسانید؟ نیز مقوله انسداد علمی در رویکرد

دال بر وجود اجتهادات ظاهری مبنی بر اینکه گاهی خود معصومان(ع)،
نوعی از تعلیم و توجیه و کیفیت اجتهاد را به شاگردانشان یاد میدادند.
ً
آنچه آش���کار است حیات علمی شیعی با اجتهاد همراه بوده ،خصوصا
در قلمروه ��ای عقلی کالمی .همچنین مجموعهای از ش ��واهد تاریخی و

کشف مواقف دینی نسبت به سنت برای چه بود؟

تحلیالت منطقی نش ��انگر این اس ��ت که اجتهاد و نظر در عصر ائمه(ع)

و) جریان فعلی شیعی نسبت به سنت در چه وضعیتی قرار دارد؟

همراه با نص بوده اس ��ت و در عین حال که اجتهاد وجود داش ��ته است،

در محور دوم این مدخل ،اصطالحات پرکاربردی چون سنت ،حدیث،
خب���ر ،اثر ،خبر متواتر و خبر واحد به ط���ور مفصل بحث و تعاریف نهایی
این واژگان بیان میشود.

برخوردها و مواضع شیعیان آن عصر به گونهای بوده که گویا شیعه در آن
زمان به سنت حقیقی و واقعی عمل کرده و آن را پذیرفته است.
به طور خالصه میتوان گفت که دورهی حضور معصومان(ع) در شیعه،
مبدأ حجیت س ��نت واقعی بوده است .از سویی دیگر این سنت واقعی

 .2 - 1فصل اول :نظریة السنة فی عصر الحضور
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آور و عل���م آور اس���ت ،بنابراین باید گفت ش���یعه در عصر معصومان(ع)

نکت���ه دیگر اینک ��ه باال گرفتن نزاعهای مذهبی میان مس ��لمانان عراق در

هیچگاه به خبر واحد ظنی عمل نمیکرده است.

قرن پنجم و شش ��م اس ��ت؛ از اینرو تصنیفات زیادی از س ��وی صاحبان

 .2 - 2فص���ل دوم :ش���کلگیری مبانی نظری س���نت در مقولهی تفکر
شیعی ،قرن چهارم تا قرن هفتم
در این فصل حجیت و اعتبار خبر واحد را میان دانشمندان اسالمی در
بین قرن چهارم و هفتم بررسی میکند.

این مکاتب نوش ��ته میشد .ابن ادریس حلی در این جریان با بیان عدم
قب���ول روایات راویان غیر امامی ،اولین گام را به س ��مت تش ��کیل مدارس
سند در حله و جبل عامل برداشت که در عین حال ،حرکت ابن ادریس
نقدی بر نظریه حجیت اخبار آحاد ش ��یخ طوس ��ی بود و در ادامه محقق
حلی آخرین گامها را در پیشبرد جریان مدرسه یقین به کار گرفت.

س���نت محکی در فاصل���ه زمانی س���ال  260هجری قم���ری (آغاز غیبت
صغری) تا زمان ابن طاووس حلی مش���تمل بر دیدگاههای علمای شیعه
از جمله شیخ مفید ،سید مرتضی ،شیخ طوسی ،امین االسالم طبرسی،
ابن براج ،ابن ادریس و محقق حلی است که به طور مفصل و مبسوط به
آن پرداخته شده و تکتک دیدگاههای این دانشمندان بررسی میشود.

 .2 - 3فصل س���وم :نظریه س���نت و حرکت از نقد متن به سمت نقد
سند
بررس���ی نظریه س ��نت در فاصل ه قرن هفتم تا نهم هج ��ری موضوع اصلی
این فصل اس ��ت .مش ��هورترین و پررونقترین حوزه ش ��یعی در س ��دههای
ّ
هفت���م تا نهم هجری ،حوزه حدیثی حله اس ��ت که دانش ��مندان مش ��هور

شیخ طوسی در حجیت خبر واحد و ادعای اجماعی است که هر دوی

و معتب���ری را به جامعه ش ��یعی هدیه کرده و نام خود را جاودانه س ��اخته
ّ
اس���ت .حله مرکز و پناهگاه عالمان و دانشپژوهان شیعه بوده است؛ به
ّ
طوری که با نظر به ش ��اگردان عالمه حلی و نس ��خهبرداران کتابهای او

خبر واحد که موافق با نظر شیخ مفید بود؛ ادعایی که حجیت خبر واحد

میتوان حضور پرنش ��اط عالمان را در این ش ��هر مشاهده کرد .بیشتر این

را به طور مطلق انکار میکند و بیان میکند که خبر واحد نه موجب علم
ً
ً
است و نه موجب عمل (االخبار اآلحاد ال توجب علما و ال عمال).

عالمان از مناطق خراس ��ان ،اصفهان ،طبرستان و سایر نواحی به حضور
عالمه حلی میرسیدند.

ً
از سویی دیگر اجماع شیخ طوس���ی ،دقیقا مخالف ادعای اجماع سید

مهمترین رویداد حدیثی این س ��ده ،تغییر مبانی نگرش به اعتبار روایات

مرتضی بوده و بیان میکند که علمای شیعه در طول تاریخ حجیت خبر

و نقد روایات اس ��ت .جریان نظریه س ��نت و حرک ��ت از نقد متن  -که در

واحد را پذیرفته و بر اساس آن عمل کردهاند.

گذشته بود  -به سمت نقد سند ،اولین بار با ابن ادریس با نقد سند آغاز

از محورهای مهم این فصل ،افتراق و اتفاق دیدگاههای س���ید مرتضی و
این دانش���مندان داشتهاند .اجماع س���ید مرتضی مبنی بر عدم حجیت

نویس���نده در فاصل���ه زمان���ی قرن چه���ارم تا هفت���م از دو مدرس���ه در میان
شیعیان یاد میکند .مدرسه یقین که پیروان آن اهل نقل حدیث هستند
و حجی���ت خبر را فق���ط برای اخبار یقینی قائل هس���تند .س���ردمدار این
مدرس���ه شیخ مفید اس���ت ،اما س���ید مرتضی حضور خود را بیشتر نشان
داد و چهره برجس���ته این مدرس���ه ش���د .ابن براج ،امین االسالم طبرسی،
ابن زهره و ابن شهرآشوب پیروان این مکتب هستند.
مدرس���ه دیگر مدرس���ه ظن بود که با تالشها و دیدگاههای شیخ طوسی
شروع شد .حجیت خبر واحد در نگاه این مدرسه ،یعنی قبول و حجیت
خب���ر ط���ن .ای���ن مدرس���ه در مقابل مدرس���ه یقی���ن در آن زم���ان طرفداران
چندانی نداش���ت ،بنابراین ش���اهد استمرار مدرسه س���ید مرتضی حتی
بعد از ارائه نظر شیخ طوسی هستیم.
در بیان���ی دیگر ش���یعه در بین ق���رن چهارم تا هفتم هجری ب���ر نظریه یقین
در س���نت استوار است و از هرگونه رجوع به خبر واحد و ظنی رویگردان.
تمامی علمای ش���یعه ،به اس���تثنای ش���یخ طوس���ی که حجیت س���نت
محکی را قبول دارد ،به حجیت س���نت یقینی اهتمام داشته و بر اساس
آن عمل میکردند.
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شد و سپس حضور علم رجال و چارهجوییهای سندی باال گرفت .در
اینجا بود که رجالی نقاد ،احمد بن طاووس پا به عرصه ظهور گداش ��ت
و با تالشهایش اس ��اس تقس ��یم رباع ��ی حدیث را بنیان نه ��اد .در ادامه
عالم���ه حلی ب ��ا بیان صریح تقس ��یم رباعی حدیث ،اس ��اس فکری نو در
نگاه به نظریه سنت را به وجود آورد.
ّ
لاّ
پی���ش از ع م ��ه حلی یا س ��ید بن ط ��اووس احادیث به دو دس ��ته اصلی
صحیح و ضعیف تقس ��یم میش ��د و مبنای قدما در صحیحانگاش ��تن
حدیث پیش از آنکه به راویان حدیث معطوف باش ��د ،به متن روایات و
منبعی که حدیث از آن نقل میش ��ود ،معطوف بود ،اما با تقس ��یم رباعی
ّ
لاّ
ً
حدیث پس از ع مه حلی یا سید بن طاووس ،عمال همۀ مبنای داوری
در صحت احادیث به ویژگیهای سندی احادیث معطوف شد.
نتیج���ۀ تقس ��یم رباع ��ی احادی ��ث ب ��ا وج ��ود مفی ��د ب���ودن این تقس ��یم در
نش���اندادن دقیق وضعیت حدیث ،آن ش ��د که بس ��یاری از روایاتی که از

نظر قدما صحیح بود ،از نظر قدما ضعیف تلقی شد؛ چنانکه درباره کافی
معتبرترین جامع حدیثی ش ��یعه گفته ش ��ده که قریب ب ��ه دههزار روایت،
یعنی دو س���وم روایات آن ضعیف اس ��ت ،در حالی که طبق مبنای قدما
هرگز این حجم از روایات کافی ضعیف قلمداد نمیشده است.

73

حیدر حب اهلل و نظریة السنة یف الفکر اإلمایم الشییع...

نقدوبرریسکتاب

عالم���ه حل���ی در کتابه���ای فقه���ی خوی���ش مجموع�های از ش�واهد تاریخ�ی
چهارگونهبودن اسناد احادیث و بیاعتباری حدیث و تحلیلات منطق�ی نش�انگر ای�ن
ضعی���ف از منظ���ر س���ندی را به کار گرف���ت و آن را در
اس�ت ک�ه اجته�اد و نظ�ر در عص�ر
عل���م و روش درس���ی خوی���ش در پرورش ش���ا گردانش
الگو س���اخت .تأثیر تفک���ر عالمه بر نس���لهای پس از ائمه(ع) هم�راه با نص بوده اس�ت
خ���ود انکارنکردنی اس���ت .ش���یوه و نگ���رش رجالی و و در عی�ن ح�ال ک�ه اجته�اد وجود
حدیثی عالمه در مبانی نسلهای پس از او نهادینه و داش�ته اس�ت ،برخوردها و مواضع
مال ک اعتبار قدمایی فراموش شد.
ش�یعیان آن عصر به گون�های بوده
روی���داد دیگ���ر حدیث���ی این عص���ر ،گس���ترش گرایش که گویا ش�یعه در آن زمان به سنت
ّ
کالم نقل���ی بود که ب���ه دلیل تألیف���ات عالمه حلی در حقیق�ی و واقعی عمل کرده و آن را
ای���ن دوران رخ داد .نگارش کتابهای نهج الحق و
پذیرفته است.
منه ��اج الکرامه ،جامع ه حدیثی اهل س���نت را تکان
ّ
داد .ابن َت ّ
یمی���ه ک���ه معاص���ر با عالم���ه حلی ب���ود ،برای رفع ای���ن چالش،
کتاب منهاج ُّ
ّ
النبویه را نگاش���ت .این کتاب که مهمترین کتاب
الس � ّ�نة

در بیان افکار او و دیگر پیروان اهل حدیث در اهل س���نت است،اکنون
نیز مهمترین کتاب مرجع در عقاید ّ
وهابیان است.
مقدمه ابن ّ
تیمیه بر این کتاب ،سرشار از تهمتها و افترائات بدون سند
و مدرک است که عمق یکسونگری و تعصب و لجاجت درونی مؤلف را
ّ
حلی پس از مطالعۀ کتاب منهاج ّ
السنه گفت:
آش���کار میسازد .عالمه
َ ُ َ
َ«ل ْ���و َ
ُ
َ
کان َی ْف َه ُ
ْ
���م ما أقول أجبته» :اگر او میتوانس���ت مقصود مرا درک كند،
ج���واب اش���كاالتش را میگفت���م .این نقض و ابرام نش���انگر آن اس���ت که
ّ
حلی در مدت زمان کوتاهی به ش���ام رفت���ه و ابن ّ
تیمیه بر
نگاش���ته عالمه
آن نقد نوش���ته اس���ت .این نقد در اختیار عالمه قرار گرفت و او آن را وارد
ندانست .تألیف کتابهایی در فضائل اهلبیت(ع) و دیگر امور مربوط
ب���ه آن���ان نیز در این حوزه ج���ای دارد؛ کتابهایی چون کش ��ف الیقین و
ّ
ُ َ
ْ
کتاب اإلرشاد (هر دو از عالمه حلی).
المستجاد ِمن ِ
رخ���داد دیگ���ر آغاز نگرش و ن���گارش صوفیانه حدیثی در میان ش���یعیان
اس���ت .س���یدحیدر آملی یك���ی از عالمان ای���ن دوره و از ش���ا گردان فخر
المحققین اس���ت که با این ش���یوه به نگارش کتابهای جامع األسرار و
 ...پرداخته است.

نظریه سنت

عالم ��ه کتاب ��ی دیگر با ن ��ام إیضاح األش ��تباه دارد که
در ب ��ارۀ عل ��م رج ��ال اس ��ت و در آن ب ��ه ضب ��ط دقیق
نامهای راویان پرداخته اس ��ت ،ام ��ا آنچه که به دوام
مدرس ��ه س ��ند انجامید ،تالشهای مبلغ ��ان معروفی
چ ��ون ش ��یخ حس ��ن صاح ��ب معال ��م و س ��ید س ��ند
صاحب مدارک بود.
ای ��ن تالشها به حدی بود که در حوزههای علمی آن
روز که حجیت سنت ظنی مورد قبول واقع شده بود،
در مکتب س ��ند نقدهای بس ��یاری را دام ��ن زد و بیم
ً
آن میرفت که میراث اس�ل�امی از بی ��ن برود .دقیقا از
همین جا رویکرد اخباریون به سنت بررسی میشود.

 .2 - 4فص���ل چهارم :اخبار یگری و عصر طالیی

ً
این فصل تصویری کامال روشن از جریان اخبار یگری و شخصیتهای

آن و تالشه ��ای دولت صفویه به ما ارائ ��ه میدهد .این جریان در پی آن
اس���ت که یقینیبودن س ��نت را برگرداند و جایگاه آن را بر عقل و کتاب و
اجماع برتری دهد.
اخباری���ان از فرقهه ��ای پرس ��روصدای تش ��یع از چن ��د قرن پی ��ش بودند و
ب���ه آن���ان اخباریگری و اخباریه اطالق میش ��ود؛ چون تاب ��ع اخبارند و در
مس���ایل مذهبی به ویژه احکام به اخبار رسیده (احادیث و روایات ائمه
اطهار) اس ��تناد میکنند .آنها اجتهاد را که بر محور عقل ،اجماع ،کتاب
و سنت است نادرست میدانند .در مکتوبات قبل از عصر صفوی از دو
مکتب اصولی و اخباری کمتر نامی به میان آمده است.
همزمان و با به قدرترسیدن صفویان (سال  907ق) که شیعهمذهب و
دوس���تدار آل علی بودند و با یاری شاه اسماعیل ،مذهب شیعه مذهب
رس���می ایران ش ��د .اهتمام شاهاس ��ماعیل اول از بعد نظامی و فرهنگی،
ب���ه اعالم رس ��میت مذهب تش ��یع دوازدهامامی برای بیش ��تر م ��ردم ایران
انجامید؛ زیرا جز چند ش ��هر قم ،کاشان ،ری ،سبزوار ،مشهد و بعضی از
قراء ایران که پایگاه مذهب تش ��یع بودند ،بیش ��تر مردم در اوایل قرن دهم
پیرو مذاهب تسنن و به ویژه حنفی و شافعی بودند .در این دوران مجال

ب���ه نظ���ر میرس���د اولی���ن مؤل���ف حدیثی ش���یعه که از ای���ن دید ب���ه متون

کمتری برای بروز اندیش� �ههای شیعی و تألیف کتب برای ترویج و تشیع

نگریس���ته و آن���ان را ب���رای رواج تفک���ر صوفیانه (ی���ا عارفان���ه) تدوین کرده

از س���وی عالمان ش ��یعه پیش آمده بود و ایران از وج ��ود عالمان مذهبی

اس���ت ،س���یدحیدر آمل���ی باش���د .پ���س از س���یدحیدر ،احادی���ث م���ورد

توان���ا و جامعاالط ��راف محروم بود .این خأل ش ��اه اس ��ماعیل یکم و ش ��اه

استش���هاد او به کتابهای پس���ین فیلس���وفان ،عارفان و صوفیان شیعی

طهماس���ب صفوی را بر آن داش ��ت تا برای ترویج مبانی اعتقادی ش ��یعه

راه یافت .نگارش کتابهای رجالی ماندگار نیز در این س���ده به چش���م
ّ
میآید .عالمه حلی خالصة األقوال را نگاش���ته اس���ت و ابنداوود کتاب

از علمای اندكی که در ایران سکونت داشتند بهره بگیرند .بدین منظور
آنه���ا را به ش ��هرهای مختلف که به تازگی به مذه ��ب امامیه عالقهمند و

رجال را سامان داده است.

معتقد شده بودند فرستادند و برای تقویت بنیۀ فرهنگی حکومت نوپای
شیعه از عالمان شیعه جبل عامل ،شاماتِ ،حله و دیگر شهرهای عراق
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و بحری���ن اس���تفاده کردن���د .این رون���د از اوایل تا اواخ���ر حكومت صفویه

روحانی���ان با مقام فروتر ش ��د .جماعت ��ی از علمای ش���یعه ایرانی که حوزه

ادامه داشت و بسیاری از این عالمان در ایران سا کن شدند و عدهای نیز

فعالی���ت و نف ��وذ خود را توس ��ط مجتهدانی که بیش ��تر آنها ایران ��ی نبودند

به ش���هرهای خود مراجعت کردند .وجود این چهرههای علمی ،موجب

محدود مییافتند و عزل و نصب روحانیان ایرانی از س ��وی علمای جبل

پدیدآمدن حوزههای علمی در ش���هرهای مختلف ایران مانند اصفهان،

عاملی را ش ��اهد بودند ،این برتری عاملیان را بر نمیتافتند و با استناد به

مشهد ،قزوین و شیراز شد.

احادی���ث و اخبار ،مکتب فکری و فقهی عصر صف ��وی را به دلیل صدور

حمای���ت ش���اهان صف���وی از ای���ن عالم���ان و تقوی���ت مالی آنها از س���وی
حکوم���ت و توجه روزافزون جویندگان جوان علم به کس���ب علوم دینی،
س���بب رون���ق ای���ن مراک���ز علمی ش���د .مهاج���رت علم���ای ن���امآور مانند
کرکی عاملی (محقق ثانی یا محقق
ابوالحسن شیخ علی بن عبدالعالی ِ
کرکی) و ّ
عزالدین حسین بن عبدالصمد جبل عاملی ،پدر شیخ بهایی،
ش���یخ بهایی و محمد بن حس���ن بن علی معروف به شیخ حر عاملی که
در مش���هد میزیس���ت ،اعتبار حوزهه���ای علمی را دوچن���دان كرده بود.

فتواه���ای زیاد زیر س ��ؤال میبردند .تفویض امور کش ��ور به محقق کرکی از
س���وی ش���اه طهماس ��ب اول ،تجلیل ش ��اه از وی ،دس ��تور به امرا و حکام
والیات برای اطاعت از دستورات او و دخالت مستقیم او در عزل و نصب
روحانیون بلندپایۀ ایرانی قابل تأمل اس ��ت که خیزش و تفوق اخباریان بر
علمای اصولی و مجتهدان از پیامدهای آن بود .س ��یطره مکتب اشاعره
قبل از ظه���ور ،جلوس صفویان ،حاکمیت تفک ��ر جمودگرایی ،رویکرد به
نقلگرایی و گریز از مطالب و مس ��ایل عقلی ،ظهور اخباریان را در جامعه

از طرف���ی نی���از ش���اهان صف���وی به وج���ود این عالم���ان مهاجر و س���پردن

مذهب���ی صفو ی ��ان ناگزیر ک ��رد .بروز این اندیش ��ه و اعتق ��اد در جامعترین
ّ
شکل خود در وجود مال محمدامین استرآبادی تجلی علنی یافت.

االس�ل�امی که صدور فتوا الزمۀ آن بود ،بیش از پیش بر اعتبار اجتماعی،

اس���ترآبادی دانش ��مندی توان ��ا و دارای تألیفات فراوان بود و پش ��تکار را با

سیاسی و مذهبی آنان افزود و از طرفی رنجش علمای ایرانیتبار را که در

تعصب همراه س ��اخته بود .او سالها مجاور مکه معظمه و مدینه منوره

سلک علمای دسته دوم قرار داشتند موجب شد.

بود و با حوزههای علمی تش ��یع مراوده داشت .استرآبادی در پی احیای

پس���تهای مه���م مذهبی  -سیاس���ی به آن���ان ،چون مقام صدر و ش���یخ

ص���دور فتواه���ای نوی���ن و اجتهاده���ای زی���اد مجتهدان ،س���بب واکنش

طریق���ه فقهی اخبار یگری در برابر روش فقهی اصولی مجتهدان بود و در
این راه موفق به ارائه دیدگاههای عقیدتی و فکری خود در آثارش شد .او
تأثی���ر زیادی در حوزۀ تفکر دین ��ی در ایران عصر صفوی در زمان حیات و
بعد از آن بر جای گذاشت.
اس���ترآبادی کوشش چشمگیری برای اجرای دستورات دینی با بازگشت
به کتاب و سنت و دور از دالیل و باورهای عقالنی و استنباط مجتهدان
ک���رد و در دو اث ��ر معروف خود فوائ ��د المدنیه به زبان عر ب ��ی و خالصۀ آن
به زبان فارس ��ی با عنوان رس ��الۀ شاهی کوش ��ید علمای شیعه را به شیوه
علمای س���لف بازگرداند ت ��ا از راه اخبار به یقین و عمل به یقین برس ��ند.
او بر عمل مجتهدان در اس ��تخراج احکام از قرآن میتاخت و آن را حوزه
خاص پیامبر و ائمه میدانس ��ت .وی از ابتدا از ش ��یوه مجتهدان پیروی
میک���رد و خواس ��تههای درونی ،او را بر آن داش ��ت تا از روش اس ��تادانش
برگردد و به تخریب دین بپردازد ،علیه مجتهدان به پا خیزد ،اقامۀ دلیل
کند و موجب تفرقه و تشتت بین عالمان شود.
استرآبادی با انتقاد از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی ،رویکرد
فقه برگرفت ��ه از تفک ��ر عقلی را متأثر از ش ��یوۀ
آن���ان به عل���م کالم و اص ��ول ِ
علم���ای عامه میداند و عالمه حلی ،ش ��هید اول ،ش ��هید ثانی و ش ��یخ
بهایی را ّ
مروجان روش او میداند .وی تقسیم چهارگانۀ احادیث را قبول
ن���دارد و آن را برگرفته از اهل س ��نت و غفلت عالمه حلی میش ��مارد و بر
این باور است که تمام احادیث کتاب کافی ،بلکه تمام احادیث کتب
اربعه صحیح است.
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او اخباریان را جمعی برتر از دانش���مندان س���ایر عل���وم میداند و میگوید

را نق���ل مىكنید كه در آنها اختالف دارید و بعد از ش ��ما ،مردم بیش ��تر در

آن���ان معرف���ت و خداشناس���ی را از گفت ه معصومان کس���ب نمودهاند .نیز

اینباره اختالف خواهند كرد .بنابراین از پیامبر خدا چیزى نقل نكنید و

تأ کی���د ائم���ه اطهار ب���ر عدم توجه ب���ه علم اص���ول فق���ه و کالم را یادآوری
میكند و بر همین اساس ،علمای اصولی را گمراه ،بدعتگزار و ّ
مخرب

هرگاه كسى درباره حدیثى از شما پرسید ،بگویید :كتاب خدا در میان ما

دین میداند و آنان را سرزنش میکند.
امین اس���ترآبادی نظریهپرداز اخباریون با ارائه دیدگاههایی چنین سبب

و شما هست حالل آن را حالل شمارید و حرامش را حرام.
ای���ن دی���دگاه هر چن ��د در تاریخ اس�ل�ام و ّ
حتى در میان اهل س � ّ�نت دوام
ً
2
نیاوردّ ،اما اخیرا طرفدارانى پیدا كرده است.

میش���ود تا در این عصر دوباره س���نت شکوفا ش���ود و تا دو قرن پس از آن

ب)دیدگاه دوم :فهم قرآن ،تنها از طریق ّ
سنت

میش���ود .مرجعی���ت علم���ی ق���رآن و چگونگ���ی ای���ن مرجعی���ت در کنار

در مقاب���ل دی ��دگاه نخس ��ت ،نظریه دیگ ��رى وجود دارد كه بر اس ��اس آن،
ش���ناخت قرآن براى ّ
عامه مردم ممكن نیس ��ت و آنان براى تفس ��یر قرآن و

ادام���ه یاب���د و در ادامه مکت���ب یقین دوباره بر همه جامعه ش���یعی حا کم
مرجعیت سنت از بحثهای دیگر این فصل است.
به طور کلی در باره جایگاه ّ
سن ِت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و نقش آن

در تبیین مفاهیم قرآن و مقاصد آن چند دیدگاه وجود دارد:

الف) دیدگاه نخست :فهم قرآن ،بىنیاز از ّ
سنت
این دیدگاه براى نخس���تین بار توسط خلیفه دوم مطرح شد .او هنگامى
كه پیامبر خدا میخواست در بستر مرگ ّ
سنت مكتوبى از خود به یادگار

بگ���ذارد كه مانع از گمراهى ّامت ش���ود ،با اس���تناد به ای���ن نظریه از اقدام
پیامبر(ص) جلوگیری کرد.

عملكردن به آن حتما باید به ّ
سنت مراجعه كنند.

ای���ن دیدگاه نخس ��تین بار به برخى صحابه و تابعین نس ��بت داده ش ��ده
است؛ به طور ی که از عبید اهّلل بن عمر نقل شده است:
َ
َ ّ
ُ
َ
فقهاء المدین ��ة ،و ّإنهم لیعظمون القول فى التفس ��یر ،منهم:
أدركت
لق���د
ُ
ٌ
س���الم بن عبد اهّلل و القاس � ُ�م بن ّ
ُ
محمد و س ��عید بن المس ��یب و نافع :من
فقهاى مدینه را درک كردم .آنها گفتن تفسیر را گران مىشمردند .از جمله
ایشان سالم بن عبداهّلل ،قاسم بن ّ
محمد ،سعید بن مسیب و نافع بود.
همچنین در میان پیروان اهل بیت(ع) ،این نظریه به گروهى از طرفداران

ابن ّ
عباس این داستان را چنین نقل كرده است:
َ
ٌ
ُ
اهّلل صلى اهلل علیه و آله و ِفى َ
فیهم ُع َم ُر ُبن
«ل ّما ُح ِض َر َرسول ِ
الب ِ
یت ِرجال ِ
ُ
ّ َ َ َ
ً
َ ُ
َ َّ
َ ّ
الن ِب ُّى(ص)َ :هل َّم أ ُكت���ب لكم ِكتابا ال َت ِضلوا َبعد ُه! فقال
���اب ،قال
الخط ِ
َ
ََ
َ ُ ُ ُ
ُ َ ُ َّ َّ
الق ُ
رآن
الن ِب َّى صلى اهلل علیه و آله قد غل َب َعل ِیه َالو َج ُع! و ِعندكم
عمر :إن
1
ُ
َ .ح ُ
اهّلل» چون پیامبر خدا در بس���تر احتض���ار افتاد ،عدهاى
س���بنا ِكتاب ِ
از جمل���ه عم���ر بن ّ
خطاب در اتاق حضور داش���تند .پیامب���ر(ص) فرمود:
«بیایید تا براى ش���ما نوش���تهاى بنویسم تا با وجود آن هرگز گمراه نشوید».
در این لحظه عمر گفت :درد بر پیامبر غلبه كرده است! در نزد شما قرآن
هست .كتاب خدا ما را كفایت مىكند.
ً
مطلقا نیازى به ّ
س���نت
ای���ن س���خن بدان معنا بود ك���ه در معرفت دینى،
نیس���ت .جلوگی���ری از كتابت حدیث پس از رحلت پیامبر اس�ل�ام(ص)
كه یک سده به طول انجامید ،بر پایه این دیدگاه بود .ذهبى آورده است:
َ
ّ
ّ ُ ّ َ
«إن ِ ّ
الص ّ ِد َیق َج َم َع َ
رسول
الناس َبعد َو ِ
نبیهم ،فقال :إنكم ت َح ِدثون عن ِ
فاة ِ
َ ُ َ ُّ
ً
ّ
َ َ
ختل َ
فون فیها ،و ُ
الناس َبعدكم أشد اختالفا؛ فال ُت َح ِدثوا
اهّلل(ص) أحادیث ت َ ِ
َ
ُ
َ ُ َ
َ ً َ
َ
سول اهّلل صلى اهلل علیه و آله شیئا ،ف َمن َسألكم فقولواَ :ب َیننا و َب َینكم
عن َر ِ
وح ّرموا َح َ
َ َ ّ َ َ َ
ُ
رام ُه» :پس از وفات پیامبر(ص) [ابو
ِكتاب اهّلل ؛ فاست ِحلوا حالله ِ
ّ
بك���ر] صدی���ق ،مردم را جم���ع كرد و گفت :ش���ما از پیامبر خ���دا احادیثى
 .1مجلس���ى ،محم���د باق���ر بن محم���د تقى؛ بح ��ار األن ��وار؛ ج  ،2بي���روت:دار إحياء الت���راث العربي،
1403ق ،ج  ،30ص .532
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مكتب اخباریگرى نسبت داده شده است .آنان معتقدند كه دستیابى
ب���ه معارف قرآن ،و ی ��ژه پیامبر(ص) و اهل بیت اوس ��ت و از اینرو ظواهر
ق���رآن ،ب���راى م ��ا ّ
حج ��ت نیس ��تند 3.ش ��مارى دیگ ��ر از اخباریان ش ��یعه
پ���ا را از ای ��ن هم فراتر گذاش ��ته و بر این باورند كه بس ��یارى از س � ّ�نتهاى
پیامبر(ص) مانند بیشتر آیات قرآن رمزگونه و ّ
معمایىاند و جز مخاطبان

اصلى آنه ��ا ،یعنى پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) ،كس ��ى مقاصد و معانى
حقیقى آنها را نمىفهمد.
امی���ن ِاس ��ترآبادى بنیانگ ��ذار ای ��ن ش ��یوه از اخبار یگ ��رى ،در اینب ��اره
مىگوید« :و ّإن القرآن فى األ كثر ورد على وجه ّ
التعمیة بالنسبة إلى أذهان
ّ
ّ
الرعیة و كذلک كثیر من الس ��نن النبویة و ّإنه ال س ��بیل لنا فیما ال نعلمه
َ لاّ
ً
م���ن األحكام النظریة الش ��رعیة ،أصلی ��ة كانت أو فرعیة؛ إ الس ��ماع من
ّ
الصادقین(ع) ،و ّإنه ال یجوز استنباط األحكام النظریة من ظواهر كتاب
ّ
اهّلل و ال ظواهر السنن النبویة ما لم یعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر(ع)،
ّ
ب���ل یجب التوق ��ف و االحتیاط فیهما» 4:بیش ��تر آیات ق ��رآن و همچنین
بس���یارى از س � ّ�نتهاى پیامبر(ص) ،از اذهان عموم پوش ��یدهاند و براى
 .2در سال  ۱۹۰۶م دکتر ّ
محمد توفيق صدقى با نگارش مقالهاى با عنوان «اإلسالم هو القرآن وحده»
به اين موضوع دامن زد .سپس در هند و پاکستان گروهى با عنوان «القرآنيون» شکل گرفت .فصل
ششم کتاب نظرات این گروه را به تفصیل بیان کرده است.
 .3بهش���تی ،ابراهی���م؛ اخباریگری(تار ی ��خ و عقای ��د)؛ چ  ،1قم :س���ازمان چاپ و نش ��ر دارالحدیث،
1390ش ،ص .۱۲۴
 .4اس���ترآبادي ،محمدامي���ن؛ الفوائ ��د المدني ��ه؛ تحقيق :الش���يخ رحم ��ة اهلل الرحمت ��ي األراکي؛ قم:
مؤسسه النشر اإلسالمي التابعه لجماعه المدرسين1424 ،ق ،ص .۴۷
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حیدر حب اهلل و نظریة السنة یف الفکر اإلمایم الشییع...

دانس���تن احكام نظرى ش���رعى ،اعم از اصول یا فروع ،راهى جز ش���نیدن

ب���راى بهرهگیرى از رهنمودهاى آن دعوت مىكنند ،بر قابل فهمبودن این

از پیش���وایان ص���ادق(ع) وجود ندارد .همچنین اس���تنباط احكام نظرى
از ظواه���ر كت���اب خدا و ی���ا ظواهر ّ
س���نت پیامبر(ص) مادام���ی كه دربارۀ

كتاب آسمانى براى آنان داللت دارند.

حقیقت آنها از اهل بیت(ع) چیزى به ما نرس���یده اس���ت جایز نیس���ت،
ّ
بلك���ه باید در اینب���اره توقف و احتی���اط كرد .مهمتری���ن دالیلى كه براى
اثب���ات این نظریه بیان کردهاند عبارت اس���ت از :حرمت تفس���یر به رأى،
روای���ات دال بر اختصاصداش���تن فهم مع���ارف قرآن به اه���ل بیت(ع) و
ظاهرنبودن الفاظ قرآن.

مىتوانند به این حوزه معرفتى راه یابند .اش ��ارات قرآن ،راه دس ��تیابى به
بخش عمدهاى از معارف آن اس ��ت و اینگونه شنیدن سخن قرآن و فهم
تصدیق و ش ��هادت و اش ��ارت برخى از آیات در مورد برخى دیگر ،كار هر
كس نیس���ت و تنها خواص و اهل فن مىتوانند تش ��خیص بدهند كه هر

ج)دیدگاه سوم :فهم قرآن از طریق ّ
سنت در موارد خاص

در تاریخ اس�ل�ام دیدگاه نخس���ت به مهجورشدن ّ
سنت انجامید و دیدگاه

دوم به مهجورش���دن بیش���تر قرآن دام���ن زد .در مقابل دو دیدگاه گذش���ته،
دیدگاه سومى وجود دارد و آن این است كه قرآنشناسى جز در موارد خاص
(تفاصی���ل احكام و قصص و معاد) ،نیازى به ّ
س���نت ن���دارد و فهم قرآن با
كمک گرفتن از خود قرآن امكانپذیر است .پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) نیز
در جایگاه معلمان قرآن ما را به همین راه راهنمایى كردهاند.

5

د)دیدگاه چهارم :فهم قرآن از طریق ّ
سنت ،تنها در برخى سطوح

تبیی���ن دقیق رابطه متقابل قرآن و حدیث و نقش ّ
س���نت در تفس���یر قرآن
ِ

و فه���م معارف دینى ،تنها از طریق تفصیل قائلش���دن میان مراتب قرآن
شناس���ى (فهم معارف قرآن) صورت میگیرد .بر این اس���اس فهم معارف
قرآن كریم را در چهار مرحله خالصه میکنند:
آش���نایى اجمالى با مع���ارف قرآن :هر كس زبان عرب���ى را بداند و بتواند
.1
ِ

عبارات قرآن را بفهمد ،به تناس���ب قدرت درک خود مىتواند از نورانیت
آن به���ره بب���رد .هم���ه آی���ات و احادیثى كه عموم م���ردم را به ّ
تدب���ر در قرآن

لاّ
 .5ع م ��ه طباطباي���ى از جمله پیروان این نظریه اس���ت که میفرمایند« :آيات ش���ريفى که مردم را به
ط ��ور عموم���ى  -از کاف���ر و مؤمن و از کس���انى که در عهد ن���زول کتاب الهى بوده و يا اش���خاصى که
ً
بعدا به وجود آمدهاند  -به انديش���يدن و ّ
تدبر در قرآن دعوت نموده ،به طور آش���کارا دال لت دارد که
مع ��ارف قرآن���ى را مىتوان با بحث و کنجکاو ى در آيات به دس���ت آورد و بدين وس���يله اختالفى را
ک ��ه در نظر ابتدايى در ميان بعضى آيات ديده مىش���ود مرتفع س���اخت .در اين صورت معنا ندارد
ک ��ه فهميدن معانى آيات ق���رآن را موکول به فهم «صحابيان و تابعي���ان» نمايد ،بلکه باالتر نمىتوان
در چني ��ن مقام���ى ،درک معانى آن را هم به س���خنان پيامبر(ص) حواله داد؛ زی���را کالم پيامبر خدا
در چني ��ن زمين���هاى يا کالمى اس���ت که مواف���ق ظاهر کتاب اله���ى و مطابق با آن اس���ت و يا با آن،
مخالفت دارد و واضح اس���ت که در صورت موافقت ،احتياجى به آن نيس���ت؛ زيرا خود ش���خص
ولو پس از ّ
تدبر و بحث همان معنا را درک مى کندّ ،اما در صورت مخالفتش با کتاب الهى با مقام
ّ
ّ
«تحدى» س���ازگارى ن���دارد و نمىتواند حجتى را براى مخالف اقامه کند ،ولى در ش���رح و تفصيل
احکام فرعى ،چارهاى جز اس���تفادهکردن از حديث نبوى نيس���ت؛ چنان که خود قرآن ش���ريف هم
شريف« :آنچه را که پيامبر به
اين قبيل مطالب را به توضيحات پيامبر خدا حواله داده است و آيه
ِ
ش ��ما داده اس���ت بگيريد و از آنچه شما را باز داشته باز ايس���تيد» و آنچه در تفسير آن رسيده ،همه
به همين قسمت مربوطاند .همچنين در قسمتهايى که مربوط به داستانها يا تفاصيل «معاد»
هس ��تند ،حديث پيامبر(ص) الزم و حتمى اس���ت .از آنچه گفتيم روش���ن مىشود که شأن پيامبر
خ ��دا در چني���ن مقامى ،تنها و تنها جنبه آموزش اس���ت و معلوم اس���ت که آم���وزش فقط يک نحو
راهنمايى اس���ت که استاد آ گاه و خبير به وسيله آن ذهن شاگرد را براى درک کردن چيزى که براى
او س ��نگين و دشوار است ارش���اد و رهبرى مىنمايد» .ر.ک به :طباطبایی ،محمدحسین؛ الميزان
فى تفس ��ير القرآن؛ چ  ،5قم :دفتر انتشارات اسالمى جامع ه مدرسين حوزه علميه قم1417 ،ق ،ج
 ،۳ص .۸۵ - ۸۴
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 .2آش���نایى با اش���ارات قرآن :دومین مرحله قرآنشناسى براى عموم مردم
میس���ر نیس���ت ،بلك ��ه نیاز ب ��ه ّ
ّ
تخص ��ص دارد و تنها خواص هس ��تند كه
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آیه دربارۀ آیه دیگر چه مىگوید ،كدام آیه به كدام نكته اشاره دارد و كدام
آیه ّ
مفسر و مبین كدام آیه دیگر است.
 .3آش���نایى ب���ا لطای���ف قرآن :در ای ��ن مرحله از قرآنشناس ��ى ،با كش ��ف
دقای���ق و لطایف كتاب خدا زمینۀ اس ��تنتاج نهای ��ى از معارف بلند آن
فراهم مىشودّ ،اما این مرتبه از شناخت ویژه اولیاى الهى است .در این
مرحله از قرآنشناس ��ى ،پیون ��د قرآن و حدیث جل ��وه دارد؛ به گونهای که
قرآن عهدهدار ترس ��یم خطوط اصلى و ّكلى دین است و ّ
سنت عهدهدار
بی���ان حدود و جزئیات دین .از اینرو دینشناس ��ى ب ��ه مفهوم كامل آن،
تنها در پرتو هدایت قرآن و حدیث در كنار هم امكان پذیر است.
 .4آش���نایى ب���ا حقایق قرآن :قرآن اف ��زون بر عبارات و اش ��ارات و لطایف،
حقایق���ى دارد كه باالترین مراتب ش ��ناخت قرآن ،آش ��نایى با حقایق آن
اس���ت و این مرتبه از شناخت ،مخصوص پیامبر(ص) است .بر اساس
ّ
ادل���ه قطعى که بیان میکنند ،علوم پیامبر ب ��ه اهلبیت (ع) كه اوصیاى
او هس���تند منتق ��ل ش ��ده اس ��ت ،پ ��س این س ��طح معرف ��ت مخصوص
ایش���ان اس���ت و از اینرو در احادیث فراوانى تأ كید ش ��ده كه جز خاندان
شناس جامع و كامل نیست.
پیامبر(ص) ،هیچ كس قرآن
ِ
در ادام���ه این فص ��ل و پس از بررس ��ی مفصل دیدگاههای متع ��دد درباره
جامعیت قرآن و س ��نت شاهدیم که جنبش اخبار یگری موجب نگرانی
مکت���ب اصولی ��ون و رج ��ال و درایه ک ��ه اصل ظ ��ن را بنیان نهادند ش ��د،
بنابراین اینان مقوله ظن را تقویت کردند و با کشتهش ��دن میرزا ،اخباری
ً
رسما یکی از بزرگترین مکاتب فکری شیعه شد.

 .2 - 5فصل پنجم :سنت در روزگار معاصر
در ای���ن فص ��ل به س ��نت در روزگار معاصر ب ��ا توجه ب ��ه فرایند بحثهای
اصول���ی مدرس� �ههای ق ��م و نج ��ف توج ��ه ش ��ده اس ��ت .در ای ��ن دوره با
چیرهشدن جریان اصولی ،ظن بر حوزهها حاکم و بساط شک پهن شد.
این مدرس���ه ظ ��ن همراه با فلس ��فه و مباح ��ث علم اص ��ول آمیخته بوده.
ب���ر اس���اس اعتماد علم ��ای امامیه به عقل و فلس ��فه و ظن ،ایش ��ان برای
پا کس���ازی خب ��ر واح ��د از براهین عقلی کم ��ک گرفتن ��د .بنابراین در این
عصر سیره عقلی شرعی سبب تحول در نظریه سنت شد.
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در این موفقی���ت تالشهای آی���تاهلل وحید بهبهانی اس�ترآبادی در پ�ی احی�ای طریقه  .2 - 6فص���ل شش���م :طرح نقد س���نت در محافل
بس���یار مؤثر ب���ود که باعث بالندگی این مکتب ش���د .فقه�ی اخباریگ�ری در برابر روش حدیثی شیعه
او یک���ى از علم���اى بزرگ ش���یعه اس���ت ک���ه در اواخر
ق���رن دوازدهم هجرى قمرى در ش���هر کربال بنیانهاى
مدرس���ه نوینى را در فقه اجته���ادى و ابحاث اصولى
پایهریزى کرد .اهمیت ایجاد چنین پایگاهى در شهر
کرب�ل�ا از آن جه���ت بود که این ش���هر ت���ا آن زمان ،مرکز
اخباریت و پایگاه علماى اخبارى به شمار مىآمد و
مرجع عام و خاص بود .مردم در آن روزگار توجهى به
مجتهدان و علماى اصولى نداشتند.

فقه�ی اصول�ی مجتهدان ب�ود و در
ای�ن راه موفق به ارائ�ه دیدگاههای
عقیدت�ی و فک�ری خ�ود در آثارش
ش�د .او تأثیر زی�ادی در ح�وزۀ تفکر
دینی در ایران عصر صفوی در زمان
حیات و بعد از آن بر جای گذاشت.

این فصل که حجیمترین فصل کتاب است ،نگاهی

نه ��ای نقدگرای حدیث در عصر حاضر دارد
به جریا 
و افراد مؤثر در این جریان را به همراه آثارش ��ان بررسی
میکند .در مدخل ابتدایی فصل بحث از نقد سنت
نب ��وی در می ��ان مستش ��رقان و مجام ��ع اهل س ��نت و
جریان قرآنیون هند و مصر است.
جریان نقدگرای ش ��یعه و افراد شاخص و برجسته آن
ب ��ه همراه آثارش ��ان ،موض ��وع اصلی فصل اس ��ت .در

ش���یخ یوس���ف بحرانی ک���ه در می���ان علماى اخب���ارى جای���گاه خاصی
داشت ،در همین شهر مىزیست .او حوزه درسى بسیار مفصلى داشت
و ریاس���ت علم���اى اخبارى بر عهدهاش ب���ود .آیتاهلل بهبهان���ی در کنار
روش���نگریها و افشا گریها و اس���تداللهاى عقلى و منطقى و تاریخى،
در رد اخباری���ت و اثبات اجتهاد و ض���رورت به کارگیرى اصول در طریق
اس���تنباط حکم شرعى موضوعات و حوادث واقعه ،از شیوههاى عملى
ً
نیز در راه مبارزه با اخباریگرى اس���تفاده مىکرد و رس���ما حضوریافتن در
درس شیخ یوسف بحرانی که اخباری معتدلی بود را منع میکرد.

یک دستهبندی منطقی این جریان را میتوان به پنج گروه تقسیم کرد:
ال���ف) جر ی ��ان مدرس ��ه نقدی که بح ��ث موضوع���ات و اخب ��ار جعلی را
بررسی میکند .االخبار الدخیلة شوشتری تالشی در همین راستاست.
ب) جری���ان پوی���ای تصفی���ه و تهذی���ب مصادر حدیث ش���یعه :ای ��ن گروه
اصولیان منتقدی هس ��تند که اعتقاد دارند باید در پرتو معیارها و مبانی
مش���خص علم ��ی اعم از بررس� �یهای سندشناس ��انه ،بهرهگی ��ری از علم
رجال ،ش ��ناخت تاریخ صحیح ائمه(ع) و عرضه متون روایات بر مبانی

او در ح���دی ب���رای ای���ن کار ج���دى ب���ود ک���ه مىگوین���د :آی���تاهلل
س���یدعلى(صاحب ر ی ��اض المس ��ائل) ک���ه دام���اد و خواه���رزاده وحی���د
بهبهانى بود و خیلى دوس���ت داش���ت در درس صاحب حدائق شرکت

دینی ،به ضعفزدایی از روایات و تصفیه کتب حدیثی پرداخت .میرزا
ابوالحسن شعرانی ،هاش ��م معروف حسنی ،محمدباقر بهبودی و آصف
محسنی از چهرههای ویژه این گروه هستند.

کن���د ،ج���رأت نمىکرد ک���ه آش���کارا در درس او حاض���ر ش���ود و ناچار بود

ج ) اصولی���ان معت���دل :ای ��ن گروه نق ��د معتدالن� �های به حدیث داش ��ته و

شبها و آن هم در کمال احتیاط در درس او حضور یابد.

دیدگاهش ��ان حفظ حداکثری حدیث است .این عده از علمای شیعه،

با گذشت زمان حوزه درسى وحید بهبهانى از نظر کمى و کیفى گسترش
یافت .حوزه جدید با تمام امکانات و با ش���وری وصفناپذیر ،با حرکت
اخباریگرى در افتاد و با برداشتهاى سطحى و بىاساس مبارزه کرد.
عالمانی چون محمدباقر صدر با تکیه بر علوم ریاضی جدید و حس���اب
و احتمال نظریه تواتر را بنا کردند .نظریه تعارض بین روایات که به دلیل
حل اختالف و رویارویی احادیث با یکدیگر بود ،به شکل حیرتانگیزی
در این دوران ظهور کرد.

ضعفهای س ��ندی را در پرتو بس ��یاری از قرائن متنی نادیده میگیرند تا
حدی���ث به صورت حداکثری حفظ ش ��ود .حتی ب ��رای حفظ حداکثری
حدیث ،احادیث اهل س ��نت را نیز بررس ��ی میکند .آیتاهلل ر یش ��هری
و مجموع ��ه دارالحدی ��ث ،برادران حکیم ��ی و آیتاهلل س ��بحانی از افراد
شاخص این گروه هستد.
د) قرآنیون ش���یعه :این گروه که پس از قرآنیون اهل س ��نت و با همان تفکر
از دل جامعه شیعه بیرون آمدند ،سعی دارند حجیت مطلق کل روایات
(چه اخبار یقینی و چه ظنی) را زیر س ��ؤال ببرند و قرآنبس ��ندگی را اعالم

در این میان مدرسهرجالی آیتاهلل خویی و تالشهای آیتاهلل بروجردی

نمایند .آی� �تاهلل محمدصادقی تهرانی عالمترین چهره این گروه اس ��ت

در تحلیل ظواهر حدیث و رجال نیز حائز اهمیت بود.

که به نس���بت دیگر پی ��روان این جریان اعتدال بیش ��تری دارد .ش ��ریعت

چنین بود که سلس���له تاریخی ش���یعه با یقین ش���روع ش���د و در ادامه ،ظن
همراه با عالمت غالب ش���د .دوباره با جری���ان اخبار یگری ،یقین بر تفکر
شیعه مستولی شد و در نهایت ظن بر حوزههای علمی شیعی برتری یافت.

س���نگلجی ،عبدالوه ��اب فرید و مصطفی حس ��ینی طباطبای ��ی از دیگر
افراد شاخص این جریان هستند.
هـ) ناقدان تندرو که عقاید ش ��یعه را زیر سؤال میبرند :این گروه که حتی
از قرآنیون نیز تندروتر هس ��تند ،س ��عی میکنند تا هم ��ه روایات صحیح و
س���قیم را باطل دانس ��ته و از رهگدر بط�ل�ان کل روایات ،عقاید ش ��یعه را
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نقدوبرریسکتاب

حیدر حب اهلل و نظریة السنة یف الفکر اإلمایم الشییع...

باطل و موهوم معرفی نمایند .ابوالفضل برقعی با تألیف کسر الصنم و نیز

نقد س���ند آغاز شد و سپس حضور علم رجال و چارهجوییهای سندی

حیدرعلی قلمداران در این گروه جای دارند.

ب���اال گرف���ت و در ادامه احمد بن طاووس پا به عرصه ظهور گداش ��ت و با
تالشهایش اس ��اس تقس ��یم رباعی حدیث را بنیان نهاد .س ��پس عالمه

 .2 - 7فصل هفتم :محدودههای حجیت سنت
ای���ن فصل اختص���اص دارد به حد و ح���دود حجیت خب���ر واحد در غیر
اح���کام و مس���ائل فقهی .از ای���ن رهگذر در این فص���ل بحثهایی چون

حلی با بیان صریح تقس ��یم رباعی حدیث ،اس ��اس فک ��ری نو در نگاه به
نظریه سنت را به وجود آورد.

حجیت س���نت در مس���ائل اعتق���ادی ،حجی���ت س���نت در بحثهای

 .6جری���ان اخباریگ ��ری ب ��ا تالشه ��ای نظری هپ ��رداز ای ��ن جر ی ��ان ،امین

تفس���یری ،حجیت س���نت در مس���ائل پزش���کی و نیز حجیت س���نت در

اس���ترآبادی س ��بب میشود تا در این عصر دوباره س���نت شکوفا شود و تا

دادههای تاریخی بررس���ی ش���ده اس���ت .بحث مختصری درب���ارۀ قاعده

دو قرن پس از آن ادامه یابد.

تسامح در ادله سنن و اینکه این مسئله ،نوعی چیرگی بر محافل تعاملی
شیعه داشته پایانبخش این فصل است.

 .7در روزگار معاصر و با توجه به فرایند بحثهای اصولی مدرسههای قم
و نجف و چیر هش ��دن جریان اصولی ،ظن بر حوزهها حاکم و بساط شک

بنا به نظر حب اهلل ،بیش���تر علمای ش���یعه به عدم حجیت خبر واحد در

پهن ش���د .این مدرسه ظن همراه با فلسفه و مباحث علم اصول آمیخته

این حوزهها معتقد هستند.

بود .ایشان بر اساس اعتماد علمای امامیه به عقل و فلسفه و ظن بود که

در پایان کتاب نیز مصاحبه مؤلف با آیتاهلل محمدباقر بهبودی و ش���یخ
محمدآصف محسنی ضمیمه کتاب است.

برای پاکسازی خبر واحد از براهین عقلی کمک گرفتند ،بنابراین در این
عصر سیره عقلی شرعی سبب تحول در نظریه سنت شد.
 .8جریان نقدگرای ش ��یعه و افراد ش ��اخص آن به همراه آثارشان موضوع

نتایج پژوهش
 .1ه���دف از نوش���تن این کتاب رصد تئ���وری پایهای و اصلی ش���یعی در
مقولهی حدیث شیعی است.

اصلی فصل شش ��م است که در یک تقسیمبندی ،جریان مدرسه نقدی
و بحث موضوعات و اخبار جعلی را بررس ��ی میکند .این فصل جریان
پوی���ای تصفی ��ه و تهذی ��ب مص ��ادر حدی ��ث ش ��یعه ،اصولی ��ان معتدل،

 .2دو نوع س���نت وجود دارد :س���نت واقعی و س���نت محکی .ش���یعه در

قرآنی���ون ش���یعه و ناقدان تندرو ک ��ه عقاید ش ��یعه را زیر س ��ؤال میبرند را

حجیت سنت واقعی و حقیقی که همان خبر متواتر و یا محفوف به قرائن

شامل میشود.

است ش���کی ندارد .پس س���نت محکیه موضوع عالمان ش���یعه در طول
تاریخ بوده و بحث از اعتبار این نوع سنت ،موضوع اصلی کتاب است.
ً
 .3حی���ات علمی ش���یعی ب���ا اجتهاد هم���راه ب���وده اس���ت؛ خصوصا در

 .9حجیت در احادیث غیرش ��رعی و احکام اعم از پزشکی ،تفسیر و...
مورد اختالف علمای ش ��یعه بوده و از نظر مؤلف کتاب ،بیش ��تر علمای
شیعه به عدم حجیت خبر واحد در این حوزهها معتقد هستند.

قلمروه���ای عقلی کالم���ی .همچنین مجموع���های از ش���واهد تاریخی و
تحلیالت منطقی ،نش���انگر این است که اجتهاد و نظر در عصر ائمه(ع)
همراه با نص بوده اس���ت و در عین حال که اجتهاد وجود داش���ته است،

کتابنامه

عص���ر حض���ور ائم���ه(ع) ،به س���نت حقیقی و واقع���ی عمل ک���رده و آن را

 .1اس ��ترآبادی ،محمدامین؛ الفوائ ��د المدنیه؛ تحقیق :الش ��یخ رحمة اهلل الرحمتی
األرا كی؛ قم :مؤسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسین1424 ،ق.

برخورده���ا و مواضع ش���یعیان آن عصر به گونهای بوده که گویا ش���یعه در
پذیرفته است.
 .4ش���یعه در بین قرن چه���ارم تا هفتم هج���ری بر نظری ه یقین در س���نت
اس���توار اس���ت و از هر گونه رجوع به خبر واحد و ظنی رو یگردان اس���ت.
تمام���ی علمای ش���یعه به اس���تثنای ش���یخ طوس���ی که حجیت س���نت
محکی را قبول دارد ،به حجیت س���نت یقینی اهتمام داشته و بر اساس
آن عمل میکردند.

 .2بهش ��تی ،ابراهیم؛ اخباریگری(تاریخ و عقاید)؛ چ اول ،قم :س���ازمان چاپ و نش���ر
دارالحدیث1390 ،ش.
 .3ح ��ب اهلل ،حیدر؛ نظریة الس ��نة ف ��ی الفکر اإلمامی الش ��یعی التک ��ون و الصیرورة؛
بیروت :مؤسسة انتشار العربی ،طبعة االولی2006 ،م.
 .4طباطبایی ،محمدحس ��ین؛ المیزان فى تفس ��یر القرآن؛ چ  ،5قم :دفتر انتشارات
اسالمى جامع ه مدرسین حوزه علمیه قم 1417 ،ق.
 .5مجلس ��ى ،محم ��د باقر بن محم ��د تقى؛ بحار األن ��وار؛ چ دوم ،بی���روت:دار إحیاء
التراث العربی1403 ،ق.

 .5مهمتری���ن رویداد حدیث���ی دوره بع���د ،تغییر مبانی نگ���رش به اعتبار
روای���ات و نقد روایات اس���ت .جریان نظریه س���نت و حرک���ت از نقد متن
-که در گذشته بود -به سمت نقد سند ،اولین بار از سوی ابن ادریس با
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