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۲  
ی ّت  ق و  ط   ّت 

  الّرحمن الّرحیمبسم الله 
  

چـه  وروهـی گ چه به صورت فـردی و چـه -انانمسلمدر روزگار ما اکثر 
کنند که فقط تفسـیر  می انگم -ت و جماعاها  انعضویت در احزاب و سازم

و تنهـا  .و لذا حـق اسـتاست  سّنتو  نآستند به قرمها  نآمورد قبول  آرایو 
 اننـد ایشـاندیگر چون م انانمسلمپندارند  میند و اند مییافته  خود را هدایت

هر مسـیر و  ،کنند می اّدعابه عبارت دیگر  ؛و گمراه هستند اندیشند نادان مین
را بپسندند و در تشـخیص  اننیز باید هم اندیگر قبول دارندها  آنتفسیری که 

 فهـمبا  آن چههر  ،کنند می گمان باشند وها  آن شناخترو درک و  هدنبال ،حق
نیست و در نتیجه باطـل و  سّنتو  نآمستند به قر ،باشد همغایرت داشت انایش

نـد بیـنش و انیشه و عملکرد هر کس اگـر ماند  ،که خالصه این .مردود است
  .به بیراهه رفته است دارد و االّ  میباشد در مسیر هدایت گام بر  انرفتار ایش
کار ه اف عبارات فوق را بطور صریح و شّف ه ب ؛معموالً  ،این اشخاصالبته 

متوجه  بیندیشیمها  نآ گیری موضعو  انت به معنی سخنبا دقّ اما اگر  .برند مین
 .زند میسر از ایشان یاساس ی نادرست و بیاّدعا انچن متأسفانهشویم که  می
 ،ه اسـتانـخودخواه .اسـت »آلـود شـرک«و  »هانخودخواه«یی که واقعًا اّدعا
نـد و اند مـیمعیـار و محـک  انرا بـرای دیگـر »خـود« فهم و تشـخیص ؛زیرا
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ییـد مـورد تأ انشمندانو د انمفّسرو نظرات  آراکه  دلیل این هآلود است ب شرک
هـم رتبـه و  -علیه و آله و سّلم  اهللاصّلی  - خود را با سخن خدا و رسول خدا

  .نداند می ت مطلق)حّج ( عین دین
  :شوند از جمله میبه چنان خطایی دچار  ،به عللیناب ،این اشخاص

 راای  و یـا آیـه اند دانسته روایات تفسیری منحصر در تفسیر آیات را )لفا
 در اسـتنازل شده  موضوعهمان  در کهم کری قرآن آیات سایر با ارتباط بدون
و پندارنـد  مـی ثبوتالّ  را قطعی )آحاد(گیرند و نیز احادیث غیر متواتر  می نظر

  .نمایند میاستناد  »نصوص کتاب و مسّلمات سّنت«کنند به  میلذا گمان 
تفسـیر و ( »مذهب« ) و١کتاب و سّنت( »دین«میان دو منبع اساسی  )ب

 )از آن دو منبـع اسـالمی نظـران  برداشت و اسـتنباط دانشـمندان و صـاحب
  .شوند میل نیتفاوت قا
ــروی دیگــران از )ج ــرآنهای  برداشــت وآرا  پی ــنّ  مختلــف از ق  را تو س
دانند و  میدر نتیجه تنها خود را مدافع و دلسوز دین و بندگان خدا  تابند میبرن

  نگرند. مینسبت به غیر همفکرانشان با سوءظن و بدبینی 
 ،ا اگر ما مسلمانان دیدگاه و روش خود را در استناد بـه قـرآن و حـدیثامّ 

و  نآقـر(اساسـی دیـن ی  دو سـر چشـمه انمیو  ،تصحیح و مشخص نماییم
 ،از کتـاب و سـّنت  میاسـال انشمنداند هر یک از و تفسیر و استنباط )سّنت

و احترام به آرا و نظـرات مجتهـدان ی  و دیده سن ظّن ل شویم و با ُح یتمایز قا
و ها  و مــوارد مزبــور را در قضــاوت ،بنگــریم  میاســال اننظــر صــاحب

                                            
دستور داده است پس آنچه از طریق شورای » اولی االمر«به اطاعت از  چون خداوند متعال - 1

شـود و حّجـت مطلـق و  اولی االمر (اجماع) اعالم شود از نظر قرآن کریم دیـن محسـوب می
  واجب االطاعه است.



	حّجت مطلق و حّجت نسبی      ٤

نـزاع و  ازت بسیاری بدون شک از شّد  ؛هایمان مّدنظر قرار دهیم گیری موضع
و راه تکفیـر و  ،شـود مـیزیادی کاسـته  خصمانه تا حّد ی  جدال و برخوردها

گردد و طریـق نقـد و بررسـی  میطور کلی مسدود ه ب ،یکدیگرستن انگمراه د
به یـاری خـدا  وشود  می و نظرات مختلف باز و هموار آرا ه و معقولانصمیم

رشد ها  یشهاند  ند ونک میلف رواج پیدا تمخ ظراتن و آرا نظر و تحّمِل  وسعِت 
  .خواهد شد احیا ت ایمانیخّو اُ  ای مهم از جنبه یابند و میامل کو ت

و دیگـر  اربعهی  هو ائّم  عظام اصحاب کرام و تابعین اناز می ،دانناگفته نم
 انـد ابـراز کردهای  هانـصریح و حکیم انی سخنانکس ،اسالمیاّمت  انبزرگوار

 ،ت مطلق نیسـتن هیچ فردی حّج سخ -ص -که بعد از پیامبر  مبنی بر این
  :برای نمونه

  :مده استآ ۵۴ ص ١ج ،ابن القیم عّالمه اثر »اعالم الموقعین«در  -١
 هفلم یجد فی کتاب الله منھا اصًال و ال فی السنّ  هیابابکر نزلت به قّض  انّ ... و «

 فاجتھد برایه ثـ
ً
 فمـن اللـه انفـ ،یـیهـذا رأ :قـال ّم اثرا

ً
  ان و ،یکـن صـوابا

ً
یکـن خطـا

  .»ی و استغفر اللهفمنّ 
مطرح شد برای  - علیه اهللاسالم  -برای حضرت ابوبکر ای  لهأمس« :یعنی
ی اسـتنباطی خـود را لـذا رأ ؛نیافت میهیچ حک سّنتو  نآدر قر نه آپاسخ ب

ن ااین نظر من است اگر درست باشد از خداسـت و چنـ :عرضه کرد و فرمود
  .»طلبم میآمرزش هم اکنون از خدا  من است و نآنادرست باشد از  چه

بـا چـه  - علیـه اهللاسـالم  -شـود حضـرت ابـوبکر صـدیق  میمالحظه 
 نآاسـت!  هنبودن نظر خود را اعالم فرمود مطلق تحّج  ،صداقت و صراحتی

-اهللادر خـدمت رسـول ها  ین مهاجرین بوده و سـالاّولبزرگوار که از سابقین 
و شخصـیت اخالقـی و  انت را مسـتقیمًا از زبـو سنّ  نآبه سر برده و قر -ص

را  میت حکو سنّ  نآر در قربعد از تدبّ  ؛آموخته است -ص-حضرت نآعملی 
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را  نآکـه  دو منبع اساسی دین استنباط و استخراج نموده و در عـین ایـن نآاز 
یـش خطـا أممکـن اسـت ر اسـت کـه دادهنیز احتمال  ،سته استانصحیح د

 ستنانت مطلق و عین دین ندحّج  ؛یعنی ،نآدر نتیجه به نقدپذیر بودن  .باشد
  .اجتهادی خود تصریح فرموده استرأی 
 ی کـه از زمـره سـّنتمشهور اهـل  مفّسر ،)یا جبیر(مجاهد ابن جبر  -٢
خـذ مـن ؤاال ی و جـّل  زّ عـن خلـق اللـه ِمـ لیس احدٌ « :فرماید میبوده است  تابعین

 بی قوله و یترک اال النّ 
ّ
 صل

ّ
  .»می الله علیه و سل

 انتـو میکه نآاز مخلوقات خدای بزرگ نیست مگر ای  هیچ آفریده«:یعنی
صحة اصول مذهب اهـل ( .-ص-کرد جز پیامبر خدا ردّ  گفتار او را پذیرفت یا

  )٣٩ص  ١الطبقات الکبری ج ( )۱۲۴، ص املدینه اثر ابن تیمیه
با اشاره به مرقـد در مسجد النبی  - رح –مشهور است که امام مالک  -٣

 صـاحب  احدٍ  کلُّ « :فرمود می -ص-اهللامطهر رسول 
ّ
یؤخـذ مـن قولـه و یتـرک اال

شود جـز سـخن  ردّ  پذیرفته یا ن هر کسی ممکن استخس« :یعنی »هذا القبر
  )١۴ص  ۶حزم ج  ناب(اصول االحکام  »صاحب این قبر
صـریح و  انو سـخن ،گیری موضـعو قبـول ایـن  این حقـایق درک درست

پـذیر بـودن نقد«اصِل  ،نآه که یک معنا و مفهوم دارند و بهتر است به انحکیم
کافی است تـا مـا  ،نآی به اهتمام جّد  نیز گفته شود و »-ص-پیامبر سخن غیر

مورد  یو آرا یمنسبت به یکدیگر موضع معقول و درستی داشته باش انانمسلم
  .یمانرا باطل ند اننظرات دیگر ومطلق  قبول خود را حّق 

پذیر بـودن سـخن نقد«که وقتی اصل  ستا این تعجب استی  مایه آن چه
دهـد  مـین انمخالفتی نش نآشود معموًال کسی با  میمطرح  »علمای اسالمی

 ،به بحـث و گفتگـو بپـردازد بخواهد بارعایت اصل مزبور یکه فرد اما همین
 پاسـخ ایـن ؟راستی چرا .کنند می گیری موضعالف وی به خ انانمسلمبیشتر 
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تند  گیری موضعخوبی و عمیقًا درک نشده است و البته ه این اصل ب :که ستا
و اگـر  ،اسـت بوده ن معاصر هم مزید بر علتاغو مبلّ  اننویسندگو نادرست 

عـادت نادرسـت و روش غیـر منطقـی پـاک  انبخواهیم ذهن خود را از چنـ
ه و انـحکیم انسخن .بیندیشیم بیشتردین  انبزرگ انسخن ی دربارهباید  ،نماییم

  :روشنگری چون
  :فرموده است - علیه اهللاسالم  -امام ابوحنیفه  )الف

  -سول الله تعالی و خبر الرّ  اذا قلت قوًال یخالف کتاب«
ّ
 صل

ّ
 می الله علیـه و سـل

  .»قولی فاترکوا -
و  نآمخـالف قـر کـه )دادیـد و شما تشخیص(هرگاه چیزی گفتم « :یعنی

  )۵٠ایقاظ الهمم اثر الفالنی ص(.»را نپذیرید سخنماست  -ص-پیامبرت سنّ 
  :فرموده است - علیه اهللاسالم  -مالک  ماما )ب

 همـا وافــق الکتـاب و الســنّ  ظروا رایـی فکــّل اناخطــی و اصـیب فــ ا بشـرٌ انــمـا انّ «
  ».فاترکوه هما لم یوافق الکتاب و السنّ  فخذوه و کّل 
هستم ممکن است خطا کنم و یا سخنم درسـت باشـد  انسانمن « :یعنی

ت بود بپذیرید موافق کتاب و سنّ  آن چهی و نظر من بیندیشید أری  دربارهپس 
ی بشـاط امـام االعتصـام( ».نپذیریـد نبـودت موافـق و سـنّ  نآبا قـر آن چهو هر 
  )۴٢٠ص

  :به شاگردش بویطی گفته است - علیه اهللاسالم  -امام شافعی  -ج
» 
ّ
الله تعالی یقول  نّ یوجد فیھا الخطا ال ان فیھا و البدّ  آل الکتب و لم هذهِ فت ال

ا﴿ رً ثِ ا كَ افً ِ اْختِلَ وا فِي دُ جَ ْرِ اهللاِ لَوَ انَ مِْن عِْندِ غَ ْو كَ فما وجدتم فی کتبـی هـذه یخـالف  ﴾ لَ
  .»قد رجعت فیهف هالکتاب و السنّ 

هیچ تالش و کوششـی هـم و از ام  کرده تألیفرا ها  من این کتاب« :یعنی
 ؛زیـرا ،شـود مـیاشتباه یافت ها  نآو حتمًا در ام  کوتاهی ننمودهها  نآی  درباره
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 نآاگر از طرف غیر خـدا بـود در (فرموده است  نآقری  دربارهخداوند متعال 
 تیم مخالف قرآن و سـنّ ها پس آن چه را در کتاب )یافتند میاختالف زیادی 

تـوالی التاســیس ابـن حجــر عســقالنی ( ».)پذیریــدن ار نآ(ام  برگشــته نآیافتیـد از 
  )۶٢ص

از  - لــیهمع اهللاســالم  - بزرگــوار اهــل ســّنتی  هبــدیهی اســت کــه ائمــ
ر عمیـق در و تـدبّ  انز سـعی فـراوا بعد انبلکه ایش ،اند سخن نگفته انخودش
باط خـود را از ایـن دو نفهم و اسـت -ص-ت رسول خداکریم و سنّ  نآآیات قر

ی أو ر اند ی عصـمت نداشـتهاّدعاچون  اما .اند دین عرضه کردهمنبع اساسی 
که  نآو همچنین برای  اند ستهنمساوی ندا -ص-خود را باسخن خدا و پیامبر

و  نآاز قـرها  نآباط نمردم واقعیت مزبور را خوب درک نمایند و اجتهاد و است
کیـدنـد بـه صـراحت و اندو منبع اساسـی دیـن مسـاوی ند نآت را با سنّ  و  تأ

  :اند قاطعیت تمام اعالم کرده
الزم  »را نپـذیرد نآت تشـخیص داد و سنّ  نآهر کس سخن ما را به خالف قر «

استفاده نمـاییم و برخـوردی  سوء هانخردمند انبه ذکر است نباید از این سخن
داشته باشیم و شایسته است این حقیقت را بـه ها  نآه با انسر و سبکه نجاهال

لیاقـت  اننوابغ و بزرگـ نآا و هم ردیف با انتنها افرادی توخوبی درک کنیم که 
نظـر  سـّنتو  نآاز قـر اناسـتنباطی و اجتهـادی ایشـ یآرای  دربـارهدارند تا 
حـدود خـود را  ،بینیم که افراد فاقد صـالحیت میامروزه  متأسفانه . اّمابدهند

  .زنند دم می »سیمرغ ی عرصه« گویی از با گزافه و اند نشناخته
 انشـمندانو د نارو مفّسـ نهاین و فقاسالم و رحمت خدا بر مجتهدباری 

 خـود انو پیـرو انکه به پیـروی از صـحابه و تـابعین بـه شـاگرد مخلصی باد
  و نظراتی نقدناپذیر ننگرند. آرا انبه عنو نانآبه سخن  اند موختهآ
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 بعد از اظهار نظـری عبـارت انبرخی از بزرگ بینیم ها می که در کتاب این
 تقــوی و انصــاف و بیــانگر انــد را آورده »وابو اللــه اعلــم بالّصــیــا واللــه اعلــم «

را با سـخن  اننآکسی سخن  ،و یادآوری این اصل مهم است که احتیاطتشان
  د.انبرابر ند -ص-خدا و پیامبر 

 )ت مطلـقحّجـ(نقدناپـذیر  -ص - ری سخن هیچ فردی بعد از پیامبرآ
 -رح  -که امام الحـرمین  انچن. فرد از صحابه هم باشد نآحتی اگر  ؛نیست

ورده آبـاب االجمـاع  »الورقات«ی  در رساله - س - یبه پیروی از امام شافع
  :است
بنا به قـول  :یعنی » علی القول الجدید ٍ هلیس بحجّ  هحابقول الواحد من الّص «

 اناز اصـحاب پیـامبر بـرای دیگـر یـک نفـر ی و نظرأر )امام شافعی(جدید 
  .نیست )مطلق(ت حّج 

 ١۶٨ی  صــفحه »المستصــفی«نیــز در  - علیــه اهللاســالم  -غزالــی  مامــا
  :فرماید میقول صحابه  ت مطلق نبودنحّج  ی درباره
 و قـوم الـی  هحابی حجّ مذهب الّص  هالی انّ  و قد ذهب قوم«

ً
 ان هه حّجـانـمطلقا

 و قوم الـی ]...[ هفی قول ابی بکر و عمر خاّص  هالحجّ  انّ خالف القیاس و قوم الی 
مـن یجـوز  انباطل عندنا ف و الکّل  ،فقوافی قول الخلفاء الراشدین اذا اتّ  هالحجّ  انّ 

  »...فی قوله هعنه فال حجّ  هالغلط و السھو و لم تثبت عصم
طـور مطلـق ه و نظـر یـک فـرد از صـحابه بـرأی  برخی معتقدند« :یعنی

به شرطی که مخالف قیاس باشد اعتقاد  نآیت به حّج  ،ت است و بعضیحّج 
ند اند میت حّج  ر رای حضرت ابوبکر و حضرت عمأر ]....[ دارند و گروهی

ند ولی به نظـر اند میت اتفاقی خلفای راشدین را حّج رأی  ای الخره دستهاو ب
کسی که دچار خطا و اشتباه رأی  ،باشند زیرا میاین نظرها نادرست ی  ما همه

  ».نیست )مطلق(ت نباشد حّج شود و معصوم 



	حّجت مطلق و حّجت نسبی      ٩

 انشــمنداننظر و تفســیرهای مختلــف و متضــادی کــه داظهــار ،بنــابراین
 آرایو  انـد کرده انبیـ نآنظری و اعتقادی از آیات قر مسایلی  درباره انمسلم
اّمـت  یمجتهـدین و فقهـا ائمه و که گوناگون و متضادیهای  ادی و فتوااجته
و نیـز تعـاریف  انـد داده ارائـهت و سـنّ  نآل عملـی قـریمسای  درباره  میاسال

ی و نآاصول فقه و علوم قری  درباره انمسلم انشمندانکه د مختلف و متضادی
غیـر رسـول  همه و همه سخن غیـر خـدا و اند .. عرضه کرده.علم الحدیث و

سـّنت برابـر  و آنرا بـا قـرهـا  نآ اردی حق نداناست و هیچ مسلم -ص-خدا
اّمـت  و نظـر هـر فـردی از سـتن رأیانردیـف د بدون شک برابر و هم .دانبد

  .ت شرک استو سنّ  نآبا قر -ص-رسولحضرت 
مات نصـوص کتـاب و مسـلّ ( -ص-سخن خدا و رسـول خـدا ،آری تنها

 تحّج ( واجب االطاعه انانمسلم تمامبرای  )اجماع اولی االمر( و نیز )تسنّ 
 دزنـد و بایـسـرباز ها  نآی حق ندارد از قبول اناست و هیچ فرد مسلم )مطلق
 تأویلاما استنباط و اجتهاد و اظهار نظر و تفسیر و  .را بپذیرد نآ ةً طاع و سمعاً 

 .بپـذیردرا  نآت است کـه ت تنها برای کسی حّج و سنّ  نآهر عالم دینی از قر
  :که خالصه این

 هبـ  میاسـال انشمندانشمندی از دانو نظر هر درأی  باید به، انانمسلمما 
را عـین دیـن و  نآ این کـهبنگریم نه  ت نسبی)(حّج  یک سخن نقدپذیر انعنو
کنـیم بـا  انمخالفت کرد گمـ نآیم تا اگر کسی با انمساوی بد سّنتو  نآبا قر

 از انو نوشتارم دراین صورت است که درگفتار .ت کرده استدین خدا مخالف
بـا  اسـالمی و نظرات مختلـف علمـای  آراستن انهم ردیف د«لود آ خطای شرک

  .دانم دور خواهیمه ب »تکتاب و سنّ 


