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ةـ ـة
 رحیم خاکپور1

 آمنه شاهنده2 

 چکیده
. بر اساس دانندیمکمل آن م گرید یقرآن و برخ نیّمب یاسالم، بعض لیاز مصادر اص یکیسنت به مثابه 

وجود،  نی. با اشوندیمحسوب م ینیمشهور و غالب، قرآن و سنت در كنار هم، مرجع و منبع امور د دگاهید

ن بر قرآن بوده و بر آ اكمباورند كه سنت، ح نیبر ا ،یاز محدثان اهل سنت با تمسک به منقوالت یتعداد

 زین ری. در حوزه تفسدانندیم ثیبردن به مراد و منظور قرآن را منحصر در احاد یتنها راه پ یعنیدارد؛  طرهیس

نت، لزوم فهم قرآن در پرتو س یاثرگذار است. تبلور ادعا اریبس ،یاصطالحات قرآن یتفکر بر فهم معنا نیا

 نیاز معاصران، ا یكه با وجود مخالفان گرددیمباز یو دیو اسات یزاعطور مشخص به اوو به نیبه عهد تابع

 یزورشهیرا در اند یشده و روش خاص به قبول یعلما تلق گرین و داز جانب محدثا خیدر طول تار دگاهید

 ینیاند از: وجود نصوص دشناسانه عبارتمعرفت کردیرو نیوارد بر ا یجد راداتیشکل داده است. ا ینید

 یرخبا ب شهیاند نیبودن قرآن، تعارض ا« لةالدال یظن»همچون باور به  شهیاند نیبا آن، وهن اركان ا ضمتعار

 یشرط عدم شذوذ برا»و « لزوم فهم سنت در پرتو قرآن»، «تقدم كتاب بر سنت»همچون  یاصول كلاز 

و  یرفمع دفبوده كه با ه یفیـ توص یلیاز نوع تحل ،یفیك قیتحق نی. روش پژوهش در ا«ثیصحت حد

 صورت گرفته است. یدر مطالعات قرآن یساالرثیحد دگاهینقد د

.ییروا ریتفس ،یزدگثیحد ،یساالرثیحد ،یمحورثی: قرآن، سنت، حدواژگان كلیدی

                                                           

 khakpoor.pnumah@gmail.com /نور اميدانشگاه پ اري. استاد1

 shahande_a@yahoo.com )نويسنده مسئول(/ نور اميدانشگاه پ اري. استاد2
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 مقدمه -1 

تعامل کتاب و سنت با یکدیگر هماره مطمح نظر علما و اندیشمندان بوده و در این باب 

اثرپذیری » و« اثرگذاری حداکثری سنت»باور به ، است که در این میان گرفتهشکلنظرات متعددی 

ها و یا علل پیدایی این ریشه؛ دیدگاه است نیزتریگبرانتأمل، در تعامل با قرآن« حداقلی آن

 ،میزان دفاع پذیری این روش، منطق نهفته در ورای تکون این رویکرد، شناسانهرویکرد معرفت

مبدأ زمانی تبلور رسمی آن و میزان اقبال و تأثیرپذیری محدثان اهل سنت از این اندیشه نیازمند 

نی این یکی از مبا عنوانبه« ة علی کتاب اهلليالسنة قاض»کاوش مفصلی است. در این مقاله شعار 

 است. شده یبررسمفهومی و تاریخی معرفی و  ازنظررویکرد 

بر نگاه محدثان اهل سنت متمرکز است و لذا از بیان دیدگاه علمای شیعه در این  این نوشتار 

ان اهل دیدگاه محدثشده است. شاید بتوان گفت که دیدگاه اخباریون شیعه با  نظرصرفزمینه 

رآن تعامل ق»مباحثی چون  خصوصبهاست. جهت اطالع از آرای اخباریون و  سهیمقا قابلسنت 

، 1424، استرآبادی) به منابع زیر مراجعه شود« ی قرآنریپذفهم»و « حجیت ظواهر قرآن»، «و سنت

 رابطهب (. کتا64ـ  56صص، 1365، شیخ انصاری /357ـ  352و  256ـ  254، 179ـ  178صص

 .ترین و جدیدترین اثر فارسی در این باب استاثر علی نصیری نیز جامع سنت و کتاب متقابل

خن نخستین منبعى که از تعامل کتاب و سنت ستوان گفت از جهت پیشینه و سابقه بحث می 

علمای شیعه به بحث  همچنان که، قرآن و در مرحله بعد سنت است. بعدازآنخود به میان آورده 

 رابطه»در میان عالمان اهل سنت نیز مباحث مرتبط با ، اندامل قرآن و سنت اهتمام ورزیدهتع

ین و آثاری با هم هاى متفاوت از آغاز تاکنون دنبال شده استها و شیوهبه شکل «کتاب و سنت

که در  جاماندهبهمضامین از بزرگان اهل سنت همچون شافعی و احمد بن حنبل و دیگران 

های این مباحث را در شده است. ریشه گرفته قرارتلف همین مقاله مورد استناد های مخبخش

از آن در  های متعدد و چشمگیریتوان یافت که نمونهاصولی و حدیثی می، بیشتر کتب تفسیری

 ( در کتابق 294)م.  مروزی، االم( در کتاب ق 204 .م) یشافعاین نوشتار بازتاب یافته است. 

و علمای دیگری از متقدمان به شکل  مذاهب شرح( در کتاب ق 385)م.  نو ابن شاهی السنه

 امام شاطبی موافقاتکتاب  بارهنیدراترین آثار اند. یکی از غنیتر به این بحث پرداختهتخصصی

 است. شدهاستفادهی خوببه( است. در این مقاله از این آثار ق 790)م. 

جمعی از علمای اسالمی و غربی در مورد جایگاه  در چند قرن اخیر و به دنبال شبهه افکنی 

، دنگاشته ش بارهنیدراهای مستقلی این مباحث شکل جدیدی به خود گرفت و کتاب، سنت

د بن محم محمدتالیف  نیالمعاصر الکّتاب و نیدفاع عن السنّه و ردّ شبه المستشرقازجمله 
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تالیف  ،السّنه هیحجّ؛ لقمان سلفی محمد تالیف یاالسالم عیالتشر یالسنّه ف ةنمکا؛ ابوشهبه 

؛ اعظمی محمد مصطفی تالیف نهیتدو خیتار و یالنبو ثیالحد یدراسات ف؛ عبدالغنی عبدالخالق

 و ونیرآنالفرق الق یدراسات ف؛ مصطفی سباعیی تالیف االسالم عیالتشر یالسنّه و مکانتها ف

 الکتب اللخ من السنّه و الکتاب نیالتالزم ب؛ خادم حسین الهی بخش تالیف السنّه حول شبهاتهم

 بن سلیمان بقعاوی. صالحتالیف  الستّه

و بررسی جدی و  موردنقداز آثار متقدمان و یا متأخران  کیچیهدر ...«  ةيالسنة قاض»شعار  

 پردازد.حتی جزئی قرار نگرفته است و این نوشتار برای اولین بار به آن می

 محدثان اهل سنت و حدیث ساالری -2 

دو جریان اهل رأی با مرکزیت  گیری و تضاربشکل، عرصه ظهور چند قرن نخست اسالم

(. در این دوران 243ص، 1964، احمد امین) عراق و اهل حدیث با مرکزیت حجاز بوده است

 ردندکاز اصحاب رأی کسانی ظهور کردند که به تعبیر شافعی کل اخبار و احادیث را انکار می

ابراز  بارهنیدرادیدگاه خود را  صراحتبهاهل حدیث ، (. در مقابل287ص، 7ج، 1990، شافعی)

 (.88ص، 1ج، تابی، ابن قیم) «ضعیف الحدیث اقوی من الرای»کردند که می

توجه به تفسیر و مطالعات ، زمان با شروع مجادالت کالمی و رونق نقل و روایت احادیثهم 

احادیث از دو جهت بر تفسیر و مباحث مرتبط ، داقرآنی نیز اهمیت و ضرورت یافت. از همان ابت

افت و دوم یکی از ابواب حدیثی تبلور ی عنوانبهبا آن سایه سنگینی افکنده بود. اول اینکه تفسیر 

 کامالً اثری بود و محدثان بزرگی چون یزید بن هارون سلمی، اینکه اولین شیوه تفسیر پردازی

)م.  ( و سفیان بن عُیَینَةق 197)م.  وکیع بن جراح، (ق 160)م.  بن حجاج شعبة، (ق 117)م. 

 140، صص1ج، 1979، ذهبی) های روایات تفسیری را گردآوری کردند( اولین مجموعهق 198

گیری علم تفسیر با تدوین حدیث پیوند یافت. در این دوران تفسیر شکل بیترتنیابه(. 141ـ 

 (.371ص، 2ج، 2003، قرطبی) و ناپسند بود شدنوعی بدعت مذموم تلقی می، قرآن به غیر سنت

ابن ) محدثان به حدیث و اعتقاد به کسب یقین و علم قطعی از احادیث ازحدشیباعتماد  

( عامل دیگری است که نقش بسیار 27ـ26، صص2ج، 1366، صنعانی /123ص، 1ج، تابی، حزم

 آنی ایفا کرده است.مهمی در بسترسازی برای حدیث ساالری در تفکر اسالمی و مطالعات قر

برای حجیت سنت این است که نیاز قرآن به سنت را بیش از نیاز  تصورقابلباالترین مرتبه  

سنت به قرآن بدانیم. این ایده با این تعبیر و تحت این عنوان از زمانی که به شکل رسمی مطرح 
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یک اصل قرار نگرفت و بلکه عموم محدثان اهل سنت همچون  موردنقدبه شکل جدی ، شد

 بدیهی آن را پذیرفته و از آن دفاع کردند.

ین شکل بارزتر عنوانبه« ا علی السنةيس الکتاب قاضية علی کتاب اهلل و ليالسنة قاض»شعار  

 مکتوب به دست آنچه ازنیازمند علت شناسی است.  حقبهحدیث ساالری ریشه دیرین دارد و 

گفتمان رسمی به مکحول و یحیی بن ابی  رسد که این ادعا به شکل یکما رسیده به نظر می

تعابیری نقل ، ( از دو تن از اساتید خودق 157)م.  گردد. اوزاعیبرمی 1اساتید اوزاعی از، کثیر

)م.  2یکی از این تعابیر را از مکحول؛ مفهوم مشابهی دارند، رغم تفاوت در الفاظکند که علیمی

، 1408، مروزی) 3«ِالی السُّنَِّة ِمن السُّنَِّة ِالی الِکتاِب الکتاُب َاحَوُج»گوید ( نقل کرده که میق 113

 /253ص، 1ج، تابی، َبطَّةابن  /368ص، 2ج، 2003، قرطبی /14ص، تابی، خطیب /33ص، 1ج

 /97ص، 1ج، 1999، همچنین شوکانی /43ص، 1989، سیوطی /46ص، 1ج، 1995، ابن شاهین

اوزاعی در روایت دیگری از یحیی بن  (.93ص، 1ج، 1964، قرطبی /60ص، 2ج، 1998، هروی

ًا َعَلی يتاُب قاضَس الِکيٌة َعَلی ِکتاِب اهلِل ِو َلَيالسُّنَُّة قاِض»گوید کند که می( نقل می129)م.  4ابی کثیر

، 1ج، 1999، دینوری /369ص، 2ج، 2003، قرطبی /جاهمان، خطیب /جاهمان، مروزی) 5«السُّنَِّة

، هروی /جاهمان، شوکانی /جاهمان، سیوطی /جاهمان، ابن شاهین /جانهما، َبطَّة ابن /287ص

نیز در مسند خود  (ق 255)م.  (. دارمی39ص، 1ج، 1964، قرطبی /59و  58، صص2ج، 1998

                                                           

و توجه مهه حمدثان و  دييتأق( متولد بعلبک و ساکن بريوت است. وي مورد  157ـ 88) . عبدالرمحن بن عمرو1

، 1998، ذهيب؛ 488، ص7، جتايب، ابن سعد: ر.ک) باشدمي لياملسادر فقه و  السننکتاب باشد. داراي دو رجاليون مي

، 9، جتايب، ابن حجر) کثري روايت نقل کرده استمکحول و حييي بن ايب ازمجله(. او از علماي زيادي 134، ص1ج

 (.356ص

بيله هذيل است. وي از فقهاي شام است بنده آزاد شده يک زن از ق، ق( 113)م.  ابوعبداهلل دمشقي ازدي، . مکحول2

 (.510، ص6، ج1995، ذهيب /21، ص8، جتايب، خباري) و از انس بن مالک و ابن عمر روايت نقل کرده است

 است تا سنت به کتاب. ازمندترينکتاب ]= قرآن[ به سنت : . ترمجه3

انس بن مالک و ابوامامه  ازمجلهصحابه  ق( امام حافظ و ناقل روايات تعدادي از 129)م.  . حييي بن کثري الطائي4

 (.27، ص6، جتايب، ذهيب) باهلي و ديگران است

اسناد آن  :گويدسنت حاکم بر قرآن است و نه قرآن بر سنت. حمقق سنن دارمي در تعليق خود بر اين اثر مي: . ترمجه5

 .تعليق حمقق(، 474، ص1، ج2000، دارمي) مورد قبول است
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، دارمی) در مقدمه کتاب گنجانده است« ٌة َعَلی ِکتاِب اهلِلَيالسُّنَُّة قاِض: باب»یک باب تحت عنوان  

 باشد.که مشتمل بر یک حدیث و چهار اثر می( 473ص، 1ج، 2000

، گرددمیاین تعابیر که تبلور آن به شکل یک گفتمان و سیستم اندیشه ورزی به عهد تابعین بر

که وقتی از احمد بن  گونهآن؛ توسط بعضی از محدثان همان عصر جسارت بر قرآن تلقی شد

استعمال  من جسارت»جواب داد ، سؤال شد...« اهلِل ٌة َعَلی ِکتاِبَيالسُّنَُّة قاِض»حنبل در مورد تعبیر 

، زهرانی /جاهمان، خطیب) «بلکه قبول دارم که سنت مفسر و مبین قرآن است، این تعبیر را ندارم

 1.(1377ص، 4ج، 2004، اصبهانی /378ص، 1982، سباعی /22ص، 1996

، تابی، ابن حزم) اندستهآن را جایز دان، که تعدادی از علما 2سنت لهیوسبهادعای نسخ قرآن 

تمایل این علما به  دهندهنشان( به شکلی بارز 246و  245صص، 1979، حکیم /107ص، 4ج

 اظهارنظرحدیث ساالری و سیطره سنت بر قرآن است. به همین دلیل احمد بن حنبل هنگام 

واز نسخ ر عدم جای بی از روایات تأکید ویژهکی در« ...ة علی کتاب اهلليالسنة قاض»درباره تعبیر 

( و البته قبل از 27ص، 1359، حازمی /219ص، 1993، مفید) 3غیر قرآن دارد واسطهبهقرآن 

، قرطبی) دانالعمل نشان دادهایشان نیز شافعی و دیگران به قضیه نسخ قرآن توسط احادیث عکس

 (.272ص، 1989، بهنساوی /369ص، 2ج، 2003

 نزد محدثان اهل سنت «...ةيقاضالسنة »مفهوم و جایگاه شعار ، معنا -3

گیری کرده و موضع ...« ةيالسنة قاض»علمای اندکی همچون احمد ابن حنبل در مقابل شعار 

، سباعی /22ص، 1996، زهرانی /369ص، 2ج، 2003، قرطبی /جاهمان، خطیب) آن را نپذیرفتند

 واردشدهتعابیر (. سایر محدثان سعی نمودند که 1377ص، 4ج، 2004، اصبهانی /378ص، 1982

بودن سنت بر کتاب به معنای « قاضی»در این باب را تلطیف و تأویل نمایند و ادعا کردند که 

در  دشدهواربلکه منظور این است که تعابیر ، تقدم سنت بر قرآن و یا دور افکندن قرآن نیست

 43صص، 1989، سیوطی) باشدمراد و مقصود قرآن بوده و سنت شرح و تفسیر قرآن می، سنت

( نه اینکه 65ص، 2000، قرضاوی /378ص، 1982، سباعی /311ص، 4ج، 1997، شاطبی /44و 

                                                           

 .(313-311، صص4، ج1997، شاطيب: ر.ک) ن تقدم سنت بر قرآن را نقض كرده است. شاطيب ادله مدعيا1

 ،از چهار ديدگاه سخن به ميان آورده که بر اساس ديدگاه دوم و چهارم، . اشعري درباره نسخ متقابل قرآن و سنت2

 (.277، ص2، جتايب، اشعري) کندقرآن را نسخ مي، سنت

 مهان(.) «القرآن إال القرآن ينسخ وال»... : چنني است، کند. عني عباريت که شيخ مفيد نقل مي3
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مخالف با قرآن ، ( و یا اینکه چیزی در سنت378ص، 1982، سباعی) بر قرآن مقدم باشد، سنت

 ،شاطبی) ( و الزم بیاید که قرآن به خاطر سنت متروک گردد44ص، 1989، سیوطی) یافت شود

گونه معنا شد که قرآن برای تبیین و تفصیل (. احتیاج قرآن به حدیث نیز این311ص، 4ج، 1997

لذا  ،مجمالت به سنت نیاز دارد و ازآنجاکه قرآن نقش تبیینی و تفصیلی درباره احادیث ندارد

 (.321ص، 2ج، 1999، اصبهانی) «ا علی السنةيس القرآن قاضيو ل» :اندعلما گفته

 گوید شاید درک تأثیر عظیم سنت در توضیح اصول قرآنییصبحی صالح در تحلیلی مشابه م

« لکتابة علی ايالسنة قاض»: تعدادی از علمای متقدم را بر آن داشت که بگویند، به انحای مختلف

 باشد( میص) پیامبر اکرم، ترین شخص به معانی قرآنو مرادشان جز تأکید بر این نبوده که عالم

این تعبیر به معنای عدم جواز توقف در مواردی است که  بلکه؛ (296ص، 1984، صبحی صالح)

؛ (108ص، 1ج، 1418، قاسمی) شودچراکه به مدد سنت از آن رفع اجمال می، قرآن اجمال دارد

معنای صحیح و دقیق آیات و احادیث را برای ما توضیح ، مفسر قرآن و شارح حدیث همچنان که

 کنیم و این کار به معنای ترکو مفسر عمل میی توضیحات صحیح شارح مقتضابهدهند و ما می

 (.87ص، 1ج، 1418، قاسمی) آیات و احادیث نیست

جیزانی همچون اکثر فقها بر این باور است که از حیث مصدر ، در باب مقایسه کتاب و سنت

وحی الهی واجب و هر د؛ کتاب و سنت دارای منزلت یکسان هستند، و نیز از حیث حجیت

 قرآن اصل و سنت، گیرد. ولی از این حیث که سنت حجیت خود را از قرآن میباشنداالتباع می

 وسنت بر کتاب مقدم، ، که سنت بیان و تفسیر قرآن است حیثاز این و شودفرع آن شمرده می

 (.135ص، 1427، جیزانی) است[ ةيقاضکتاب به سنت نیازمندتر و سنت بر کتاب حاکم ]= 

 شدهنقلدیگری که با همین مضمون از علما و محدثان  از توضیحات فوق و اقوال متعدد

نین چ...«  ةيالسنة قاض»آید که محدثان اهل سنت در توضیح و تعلیل شعار چنین برمی، است

مجمل آن ، مطلق آن را تقیید، 1کنند که چنانچه سنت بتواند عموم قرآن را تخصیصاستدالل می

( و بنا بر دیدگاه 310و  309صص، 4ج، 1997، شاطبی) را تبیین و مشکل آن را توضیح دهد

در ، (246و  245صص، 1979، حکیم: ر.ک) حتی آیات قرآن را منسوخ سازد، برخی محدثان

حدود معنا و مفهوم قرآن خواهد بود و این به معنای نیاز قرآن به  کنندهنییتعاین صورت سنت 

 سنت است.

                                                           

واز ختصيص ج، که مورد اتفاق مهه علما ندبر اين باوربرخی بني علما اختالف است. ، . در باب ختصيص کتاب با سنت1

 (.242، ص1979، حکيم: ر.ک) وجود دارد نظراختالفت متواتر است. در مورد فروع ديگر، کتاب به وسيله سن
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 «...ةيقاضالسنة »توضیحات دلیل گونه علما در تأیید شعار  -4 

 باوجودگیری کرد احمد بن حنبل بود. اولین کسی که علیه شعار حدیث ساالری موضع

سایر ، گیری صریح ایشان علیه این شعارموضع رغمیو علجایگاه ویژه و ممتاز احمد بن حنبل 

را تأیید و در تحکیم آن کوشیدند. این دو ...«  ةيالسنة قاض»محدثان و برخی از مفسران شعار 

 ةينة قاضالس»ای در اثبات حدیث ساالری و رفع نقدهای ناظر بر شعار وه توضیحات دلیل گونهگر

 ارائه دادند....« 

قرآن محتمل دو  ای ازکه چنانچه آیه دارندیمشعار در تأیید دیدگاه خود بیان  این طرفداران 

نت ن صورت باید به سدر ای، باشد و سنت یکی از آن معانی را تعیین و تأیید نماید چندمعنایا 

 کندگاهی ظاهر قرآن اقتضای چیزی را می، عالوهبهمراجعه کرد و مقتضای قرآن را ترک کرد. 

 /378ص، 1982، سباعی /310ص، 4ج، 1997، شاطبی) شودکه سنت باعث عدول از آن ظاهر می

که آن است  1(. مثالً ظاهر عبارت قرآنی در آیه قطع دست سارق107ص، 1ج، 1418، قاسمی

ا نیز سرقت ر نصاب حد، عالوه بر تعیین محل قطع، ولی سنت، دست هر سارقی باید قطع گردد

جا(. همان، قاسمی /جاهمان، سباعی /310و  309، صص4ج، 1997، شاطبی) نمایدمشخص می

ولی سنت  2،ها زکات پرداخت شودشود که باید از جمیع داراییاز ظواهر الفاظ قرآن برداشت می

، قاسمی؛ جاهمان، سباعی؛ جاهمان، شاطبی) سازداموال مخصوصی منحصر می آن را در

و سنت گوشت درندگان و  3های حرام را در سوره مائده بیان کرده استجا(. قرآن گوشتهمان

رغم ( و همچنین علی287ص، 1ج، 1999، دینوری) کندپرندگان شکاری را به آن اضافه می

                                                           

 (.38/ 5ه: مائد) «َأْيِدَيُهَما َفاْقَطُعوا َوالسَّاِرَقُة َوالسَّاِرُق. »1

و ...( که مهه به دادن  162، 77/ 4: نساء؛ 277، 110، 83، 43/ 2)بقره:  آيه در باب زکات نازل شده است هاده. 2

از سوره بقره  267آيه ، اشدرسد بيشتر مدنظر اين استدالل بکنند ويل آنچه به نظر ميزکات به صورت کلي امر مي

و بنابر يکي از تفاسري « ْلَأْرِضا ِمَن َلُكْم َأْخَرْجَنا َوِممَّا َكَسْبُتْم َما َطيَِّباِت ِمْن َأْنِفُقوا آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها»: فرمايداست که مي

 (.343، ص2، جتايب، طوسي /555، ص5، ج2000، طربي) است« زکات واجب»در آيه « َأْنِفُقوا»مراد از ، اين آيه

 َأَكلَ  َوَما َوالنَِّطيَحُة َواْلُمَتَردَِّيُة وَذُةَواْلَمْوُق َواْلُمْنَخِنَقُة ِبهِ  اللَِّه ِلَغْيِر ُأِهلَّ َوَما اْلِخْنِزيِر َوَلْحُم َوالدَُّم اْلَمْيَتُة َعَلْيُكُم ُحرَِّمْت. »3

 (.3/ 5ه: مائد) «السَُّبُع
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سنت  واسطهبهقصر نماز در صورت وجود امنیت و عدم خوف ، 1وجود آیه قصر نماز در قرآن

 همان(.) در سنت تشریع شده است، 2آیه وضو وجود باتشریع شده است و یا مسح بر خفَّین 

چنین استنباط « مبین قرآن، سنت»از اصل ، رساند که این طرفدارانتوضیحات فوق می 

بیین بنابراین ت، لول کلمات قرآنی استمعنی و مد ثغور و حدود کنندهنییتعاند که سنت کرده

قن أنه ال ينت»: گویدآلبانی می همچنان کهنامید. ...«  ةيالسنة قاض»توان سنت را می لهیوسبهقرآن 

یقین داریم که : ( ترجمه11ص، 1984، آلبانی) « فهما إال مقرونا بالسنةميل إلی فهم القرآن الکريسب

 دارد.راهی جز سنّت وجود ن، برای فهم قرآن

 نیترمهمپاسخ به ایرادات احتمالی است. ، بخشی دیگر از توضیحات طرفداران شعار فوق

محدثان  است. به همین دلیل« تقدم کتاب بر سنت»با اصل ...«  ةيالسنة قاض»ایراد احتمالی تعارض 

شه قطعی نیست و محل مناق« تقدم کتاب بر سنت»اند که نقد این اصل برآمده و ادعا کرده درصدد

نظر دارند که آیا قرآن مقدم است یا سنت و یا در حکم دو اختالف بارهنیدرااست. اصولیان نیز 

ایشان  بیترتنیابهجا(. همان، 1418، قاسمی /311، 4ج، 1997، 3شاطبی) مانندمتعارض باقی می

 اند.اثر کردهبی...«  ةيالسنة قاض»تعارض آن را با ، اعتبار کردن اصل تقدمبا بی

و درباره  اندنقد کرده، است« تقدم کتاب بر سنت»این گروه حتی آثاری را که مستمسک اصل 

 ،این حدیث که متضمن تقدم قرآن بر سنت است: اندگفته، است 4که حدیث معاذمشهورترین آن

                                                           

 (.101/ 4: نساء) «الصََّلاِة ِمَن َتْقُصُروا َأْن ُجَناٌح َعَلْيُكْم َفَلْيَس اْلَأْرِض ِفي ْبُتْمَضَر َوِإَذا. »1

 (.6/ 5: ائده)م «اْلَكْعَبْيِن یِإلَ  َوَأْرُجَلُكْم ِبُرُءوِسُكْم اْمَسُحوا َو...  الصََّلاِة یِإلَ  ُقْمُتْم ِإَذا. »2

: ر.ک) دازدپراين سخن را در مقام ذکر شبهه مطرح و سپس به نقد آن ميشاطيب قائل به تقدم قرآن بر سنت است و  3.

 (.313 - 311، صص4، ج1997، شاطيب

حديث مشهوري است درباره ماجراي فرستاده شدن معاذ بن جبل به مين و شيوه صحيح قضاوت و ، . حديث معاذ4

بر : ؟ معاذکينيمچگونه قضاوت ، پيش آمد اگر قضاويت: پرسنديمص( از معاذ ) پيامربدر حديث آمده كه ؛ مصادر آن

)ص(  بر اساس سنت رسول خدا: اگر در كتاب خدا حكمي درباره آن نيافيت؟ معاذ: ص() اساس كتاب خدا. حضرت

اين حديث روايت نشده است و فقط شيخ مفيد آن را از ، در کتب روايي شيعه ظاهرًا(. 626، ص3، جتايب، ترمذي... )

اند. ويل در علما در تقدم قرآن بر سنت به اين حديث استناد کرده (.219، ص1993، مفيد) است اهل سنت بازگو کرده

(. ترمذي در 22، ص1984، آلباين) دانديمخباري آن را منكر : وجود دارد نظراختالفمورد صحت حديث بني علما 

مهان( و ، ترمذي) «ناده عندي مبتصلهذا حديث النعرفه إال من هذا الوجه و ليس إس»: ديگويمتعليق بر اين حديث 

مهان( اين حديث را تضعيف و در كتاب ، ابو داود؛ مهان، ترمذي) ابو داود در تعليق خود بر حديث ترمذي و آلباين
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 ؛و خالف دلیل است. چراکه همه قرآن بر همه سنت مقدم نیست قرارگرفتهمحل مناقشه و ایراد  

ای از نصوص صریح قرآن و نیز اخبار آحاد به خاطر مخالفت با ار متواتر به خاطر ادلهمثالً اخب

 جا(.همان، قاسمی /310ص، 4ج، 1997، شاطبی) گردندظواهر قرآن تضعیف نمی

در حدیث « تقدّم کتاب بر سنت»، ساالریطرفداران حدیث، بر اساس ایراداتی که بیان شد

است. در این صورت تقدم قرآن « َاسهَل اَقَرب»مراد از آن شروع از اند تأویل کرده و گفته معاذ را

 تر ـ چه از قرآن باشد وای دلیل قویمطلق وجهی ندارد و بلکه در هر مسئله صورتبهبر سنت 

ـ مقدم است طرفداران  بیترتنیابهجا(. همان، قاسمی /311ص، 4ج، 1997، شاطبی) چه از سنت 

 ةية قاضالسن»سازند تا ایرادی بر شعار اثر میرا بی« اب بر سنتتقدم کت»اصل ، حدیث ساالری

 وارد نگردد....« 

و توان در درا می...«  ةيالسنة قاض»عصاره توضیحات دلیل گونه و دفاعیات طرفداران شعار 

بیش از آنکه استدالل  کهیدرحال، مورد فوق خالصه کرد که شکل استدالل به خود گرفته است

 عار و دفاع از ایرادات و نقدهای احتمالی ناظر بر شعار فوق است.توضیح ش، باشد

 در ترازوی نقد« السنة قاضية علي کتاب اهلل»تعبیر  -5

ه در ای کرغم توضیحات دلیل گونهو علی...«  ةيالسنة قاض»رغم تعدیل و تلطیف شعار علی

ات گوناگون ایرادات اساسی این شعار خالی از اشکال نیست و از جه، است شده ارائهدفاع از آن 

 : اند ازآن عبارت نیترمهمبه آن وارد است که 

 های لغوی و زبانیبررسی -5-1

وجود دارد که نیازمند بررسی زبانی « أحوج»و « ةيقاض»در شعارهای فوق دو کلمه کلیدی 

 : است تا مدلول دو شعار فوق بهتر فهم شود

                                                           

( به منكر بودن آن حكم داده است. حسني سليم اسد در تعليق خود 274و  273، صص2، ج1992، آلباين) ديگرش

. ابن حزم نيز استناد دانديمضعيف السند ، ( حديث فوق را به خاطر انقطاع سند72، ص1، ج2000، دارمي) بر دارمي

مهچون ابن ، اندي از علما اين حديث را پذيرفتهاعده، (. در مقابل35، ص6، جتايب، ابن حزم) مشاردبه آن را باطل مي

، 13، ج1995 ،ابن تيميه) «السَُّنِن ِبِإْسَناِد َجيِّدِنيِد وَوَهَذا اْلَحِديُث ِفي اْلَمَسا»: ديگويمتيميه كه در مورد اين حديث 

« تلقي به قبول شدن»ويل به دليل  ،کنديم( و شوكاين كه اگرچه به صورت تلوحيي به سليم نبودن سند اقرار 364ص

 (.99، ص2، ج1999، شوكاين) دانديمآن را معترب ، حديث
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 یعنی حکم کردن و فاصله انداختن معنا شده است« فَصَلَ»و « حَکَمَ»به « قضَی»در کتب لغت 

در معنای  نیالع کتاب(. صاحب 316ص، 39ج، تابی، زبیدی؛ 186ص، 15ج، 1414، ابن منظور)

 لسان( صاحب 185ص، 5ج، تابی، فراهیدی) «أي حكم َيقضي َقضاًء وَقضّيًة یَقَض»: نویسدآن می

وَأصله .. . َقاِضي َمْعَناُه ِفي اللَُّغِة القاِطع لأُلمور امُلِحكم َلَهااْل...  اْلُحْكُم: الَقضاء»: گویدهم می العرب

ِإْحكاُمه وِإْمضاُؤه  :َيْقِضي َقَضاء َفُهَو قاٍض ِإذا َحَكم وَفَصَل. وَقضاء الشَّْيءِ  یَقَض: الَقْطع َواْلَفْصُل. ُيَقالُ 

ْحِكم َعَمُلُه ٍه َمْرِجُعَها ِإىل اْنِقَطاِع الشَّْيِء َوَتَماِمِه وكلُّ َما ُأالَقَضاء ِفي اللَُّغِة َعَلى ُوُجو: َوَقاَل الزُّْهِريُّ ...

، 15ج، 1414، ن منظوراب) «َأو ُأِتمَّ َأو ُخِتَم َأو ُأدَِّي َأداء َأو ُأوِجَب َأو ُأْعِلَم َأو ُأْنِفَذ َأو ُأْمِضَي َفَقْد ُقِضَي

ر لغت به معنای فصل الخطاب بودن امور د« قاضی بودن»یعنی حکم ... ، «قضا»: ( ترجمه186ص

« قضی»و نهایی کننده آن است ... هسته اصلی معنای کلمه قطع و فصل است و اگر گفته شود 

یعنی نهایی کردن و تأیید چیزی ... « قضاء الشیء»یعنی حکم داد و فصل الخطاب واقع شد. 

 هر؛ انقطاع و تمام شدن است، دارد که ریشه و هسته همه چندمعناقضا در لغت : گویدزهری می

چیزی که انجامش پایان یابد یا تمام شود یا خاتمه یابد و یا ادا شود و یا الزم گردد یا دانسته 

 گردد.بر آن اطالق می« قضی»، شود و یا تنفیذ گردد و یا امضا شود

 عصاره اقوال متقدمان است. همین توضیحات را در سایر کتب، توضیحات فوق از ابن منظور

( 100ـ  99صص، 5ج، 1979، رازی) للغةا سییمقا معجمکتاب : ازجمله، توان یافتلغت نیز می

، 2001، ازهری) للغةا بیتهذکتاب ، (2464ـ  2463صص، 6ج، 1987، جوهری) الصحاحکتاب 

؛ (486ص، 1ج، 1992، انباری) الناس کلمات یمعان یف الزاهر( و کتاب 173ـ  169، صص9ج

رویج ت تواند بدون اشکال باشد و حتی اگرمدلول نمی نظر از...«  ةينة قاضالس»بنابراین شعار 

کمترین ایراد طبق گفته احمد بن حنبل این ، حدیث ساالری وهن شأن قرآن محسوب نگردد

 شود.است که جسارت بر قرآن تلقی می

لسُّنَِّة ِالی ِة ِمن االکتاُب َاحَوُج ِالی السُّنَّ»دومین کلمه کلیدی در شعار حدیث ساالران در عبارت 

 «حوج»ریشه این کلمه : گویداست. جوهری در بیان معنای این کلمه می« احوج»واژه « الِکتاِب

( و حاج یحوج 307ص، 1ج، 1987، جوهری) معروف و بدیهی است« جةالحا»است و معنای 

 غهالل سییمقا معجم(. صاحب 308ص، 1ج، همان) استحوجا به معنای احتیاج پیدا کردن 

، (114ص، 2ج، 1979، رازی) «الشَّْيِء یَوُهَو اِلاْضِطَراُر ِإَل، اْلِجيُم َأْصٌل َواِحٌد اْلَحاُء َواْلَواو»: گویدمی

این  ،اصل معنایی این کلمه نیازمندی گریزناپذیر به چیزی است. بر اساس توضیحات فوق: یعنی
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 نیاز سنت به قرآن را کمتر از نیاز شعار نیز خالی از اشکال نیست و کمترین ایراد این است که 

 کند.سنت به قرآن معرفی می

 در متون دینی و بیانات علما« ةيضقا»استعمال واژه  -5-2

و مشتقات آن بیش از پنجاه بار در قرآن تکرار شده است. طبری در بیان معنای « قضی»واژه 

 ،طبری) ی که آن را نهایی و حتمی کرد( یعنی زمان117/ 2ه: بقر) ﴾َأْمًرا یَوِإَاا َقَض﴿: آن گفته است

 «والقضاء إنفاذ المقدّر»: گویدذیل همین آیه می لیالتاو محاسن صاحب (.542ص، 2ج، 2000

 «وَقَضَى رَبُّکَ» به معنای تنفیذ امر مقدّر است.« قضاء»( یعنی 382ص، 1ج، 1418، قاسمی)

 جا(.همان، طبری) ردیعنی پروردگارت حکم فصل الخطابی صادر ک (23 /17: سراءاإل)

لمانان کند که مسسیوطی نقل می، در سیاقی کامالً مشابه با سیاق شعار معروف حدیث ساالران

، تابی، سیوطی) «اْلكتب الَِّتي َكاَنت قبله یِكَتابنا يْقِضي عل»: اندگفتهعصر نزول علیه اهل کتاب می

و هیمنه دارد و جالب است که ( یعنی کتاب ما قرآن بر کتب قبل از خود سیطره 694ص، 2ج

یم وضوحبه، سیوطی ریبر تعب(. با تأمل 48/ 5ه: مائد) کندقرآن از آن به هیمنه و سیطره تعبیر می

قرآن بر سایر کتب آسمانی معنایی جز هیمنه و سیطره و اشراف « قاضی بودن»فهمید که  توان

و  دهشفیتحرب و بیان موارد تحقق این امر نیز از طریق توضیح مجمالت آن کت نحوهندارد. 

 پذیرد.اصالح آن صورت می

( که هر دو از ق 100بعد از سال )م.  ( و ضحاکق 94)م.  از طرف دیگر سعید بن مسیب

دًِّقا ِلَما َبْيَن َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَص﴿در آیه ، معاصران مکحول و یحیی بن ابی کثیر هستند

 اندتفسیر کرده« قاضیاً»را به « وَمُهَیْمِناً َعلَیْهِ»( تعبیر 48/ 5ه: مائد) ﴾اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َيَدْيِه ِمَن

 (.57ص، 2ج، 1420، بغوی)

 ( اشاره کرد تا74)م.  توان به کالم ابوسعید خدریعالوه بر ضحاک و سعید بن مسیب می

درک شود. ایشان در بحث خلود در جهنم و ذیل در عرف محاورات تابعین بهتر « قاضیه»معنای 

 هذه»: گوید( می107 /11: هود) ﴾َربَُّك َشاَء َما ِإلَّا َواْلَأْرُض السََّماَواُت َداَمِت َما ِفيَها َْاِلِديَن﴿ آیه

، قنوجی /806ص، 2ج، تابی، همو /597ص، 2ج، 1414، شوکانی) «ُكلِِّه الُقرآِن یَعَل قاِضَيٌة اآليُة

ق( در توضیح  هـ 182متوفای ) یصنعان(. 414ص، 1ج، 1993، بیهقی /252ص، 6ج، 1992

که در هر جای قرآن بحث خلود در  منظور ابوسعید این است: گویدمعنای کالم ابوسعید می

جهنم مطرح است این آیه بر آن حاکم است. بدین شکل او خلود را به مشیّت خداوند متعال 
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حاتم بیابن ا، بیهقی، (. ابن مُنذر601ص، 1424، الغصن /78ص، 5140، 1صنعانی) سازدمنوط می

، 4ج، تابی ،سیوطی) «اْلآَية َهِذه یِإَل ُكله اْلُقْرآن ْنَتِهيَي»اند که و ابوشیخ از ابو نضرة نقل کرده

 (.476ص

 خصوصبهدر قرآن و عرف علما و « قضی»های زبانی فوق و استعمال واژه بر اساس بررسی

، سیطره متضمن معنای« قاضیة»توان مطمئن شد که در دوره تابعین تعبیر می تابعین در بیانات

اشراف و نظارت بوده است و بنابراین تعدیل و تلطیف معنای تعبیر فوق بالاشکال نیست ، هیمنه

 و باید آن را اقدامی هوشمند جهت ممانعت از نقد حدیث ساالری برشمرد.

 ح احمد بن حنبلاعراض محدثان و مخالفت صری -5-3

یر تعب، با آن جایگاه ممتازش در بین محدثان اهل سنت قبالً اشاره شد که احمد بن حنبل

، تایب، خطیب) را جسارت بر قرآن دانسته و از استعمال آن اعراض کرده است...« السنة قاضیة »

نخستین ، (. عالوه بر احمد بن حنبل378ص، 1982، سباعی /22ص، 1996، زهرانی /14ص

آن اعراض  ها و نقلمؤلفان کتب حدیثی و محدثان نخستین دوره تدوین نیز از اهتمام به این گفته

ق( و یحیی بن ابی  113م. ) فاصله زمانی تبلور این شعارها توسط مکحول کهیدرحال، اندکرده

 ق( تا زمان تدوین کتب صحاح سته بیش از یک قرن است. صاحبان صحاح که در 129م. ) کثیر

اند و آن را اند الجرم با این منقوالت آشنا بودهزیستههای قرن سوم و اوایل قرن چهارم میهنیم

 افعیاند. شاند ولی به تأسی از شافعی و احمد بن حنبل از آن اعراض کردهدر محافل علمی شنیده

 ر( که حدود یک قرن متأخرتر از مکحول و یحیی بن ابی کثیر است و در کتاب مشهوق 204)م. 

، 7ج، 1990، شافعی) دهدبه سنت و دفاع از آن عالقه نشان می شدتبه لةالرساو  االمخود 

ای به این منقوالت نکرده و گویی این تعابیر را به رسمیت نشناخته به بعد( هیچ اشاره 287صص

ب در کت مروربهبیش از یک قرن و نیم زمان الزم بود تا این شعارها رواج یابد و  واقع دراست. 

 : اند ازترین کتب ناقل این تعابیر عبارتمعتبر ثبت شود. قدیمی

ٌة َعَلی َيالسُّنَُّة قاِض: باب»( در مقدمه مسند خود ذیل بابی تحت عنوان ق 255)م.  الف( دارمی 

 (.49باب ، 473ص، 1ج، 2000، دارمی) «ِکتاِب اهلِل

 (.287ص، 1ج، 1999، دینوری) ثیمختلف الحد لیتأو در( ق 276)م.  ب( دینوری

 (.33ص، 1ج، 1408، مروزی) السنة( در کتاب ق 294)م.  ج( مروزی

                                                           

 (.جاانمه) مشاردمي« صحيح موقوف»آن را  ، در ذيل اين نقلاالستار رفعکتاب صنعاين حتت عنوان حمقق و خمرٍّج  1.
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 (.46ص، 1ج، 1995، ابن شاهین) لسنةا اهل مذاهب شرح در( ق 385)م.  د( ابن شاهین 

 (.253ص، 1ج، تابی، َبطَّةابن ) االبانه( صاحب کتاب ق 387)م.  ح( ابن بطه

 توجهی مدافعانان قرن دوم و سوم و حتی بیمخالفت صریح احمد بن حنبل و اعراض محدث

های بعدی جهت تلطیف و تعدیل با تالش محدثان دوره، هاسنت از قبیل شافعی به این گفته

 مدلول این شعارها در تناقض است.

 آیات و منقوالت متناقض با ادعای سیطره سنت بر قرآن-5-4

« قاضی»ند نفر معدود از تابعین ادعای هایی از چقولطرفداران حدیث ساالری با استناد به نقل

تابعین باعث شده تا تصور شود سنت بر قرآن  اشاره موردبودن سنت بر قرآن را دارند. منقوالت 

سیطره دارد. فهم مستقل این بخش از متون و سخنان تابعین و عدم توجه به آیات و روایات و 

در  شود. اگرنزاع و چنددستگی میموجب بدفهمی و از طرف دیگر ، سایر منقوالت بزرگان دین

و با الفاظی  14ص، تابی، خطیب) است شدهمطرح 1تفسیر قرآن مثابهبهروایاتی بحث نزول سنت 

 انددر قرآن را به سنت تفسیر کرده« احلکمة»( و مفسران نیز 254ص، 1ج، تابی، َبطَّةابن : متفاوت

( و یا باور عمومی بر این است که 313ص، 16ج، تابی، طباطبایی؛ 255ص، 1ج، تابی، َبطَّةابن )

ل شد نباید از متون دیگری غاف حالنیدرع ؛مفسر قرآن است، ی آیه تبیینمقتضابهص( ) پیامبر

تفریطی در آن  2؛ قرآن روشنگر هر چیزی ]مرتبط با هدایت[ است: گویندمی صراحتبهکه 

 .4روایات باید بر قرآن عرضه شوند 3؛ نیست

را « ة علی کتاب اهلليالسنة قاض»ت و روایاتی که ادعای سیطره سنت بر قرآن و یا عالوه بر آیا

« نتتقدم قرآن بر س»که مؤیّد  شدهنقلاخبار و منقوالت دیگری از صحابه و تابعین ، کندرد می

آن را  کند. همچون حدیث معاذ که تعدادی از علمارا نقض می...«  ةيالسنة قاض»بوده و ادعای 

( و نیز 245، 2ج؛ 152ص، 1ج، 1999، شوکانی /364ص، 13ج، 1995، ابن تیمیه) اندپذیرفته

 ای که عمر بن خطاب به شریح نوشت و در آن به تقدم کتاب بر سنت سفارش کردمانند نامه

                                                           

 «.القرآِن و السنِة تفسُِّر القرآنص( ب) کان جربيل يزنُل علي النيب» 1.

 (.89 /16: )حنل ﴾َوُهًدی َشْيٍء ِلُكلِّ ِتْبَياًنا اْلِكَتاَب َعَلْيَك َوَنزَّْلَنا﴿. 2

 (.38/ 6: )انعام ﴾َشْيءٍ  ْنِم اْلِكَتاِب ِفي َفرَّْطَنا َما﴿. 3

 و خاکپور، ر.ک: روشنگري و وضوح معاين آن و نيز لزوم عرضه احاديث بر قرآن، بيان قرآندرباره حبث برای . 4

 (.114-85، صص1390، معارف
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( و یا دیدگاه مشابهی که 196 و 189، صص10ج، 2003، بیهقی /231ص، 8ج، 1986، نسائی)

زید ، (. منقوالت مشابه از ابن عباس231ص، 8ج، 1986، نسائی) است شدهنقل از ابن مسعود

طوری که بعضی معتقدند روش عملی ، بن ثابت و تعدادی دیگر از صحابه و تابعین زیاد است

 لزوم تقدم کتاب بر سنت بوده است، دو خلیفه اول در مراجعه به مصادر دین هنگام بروز مسائل

از آثار و منقوالت  ه حتی اگر فرض شود که بخشی(. نتیجه اینک378ص، 1982، سباعی: ر.ک)

، ص() ری پیامبهاسفارش، نباید از آیات قرآن، تابعین ما الهام گر ترجیح سنت بر قرآن هستند

 غفلت ورزید. هاآنسیره عملی بزرگان دین و سایر اقوال 

 عدم جواز سیطره تفسیر بر متن اصلی -5-5

ن حدیث ساالری در باب سیطره سنت بر قرآن این قبالً اشاره شد که مستند اصلی طرفدارا

معنای کلمات قرآن را  ثغور و حدود، بنابراین سنت؛ مفسر و مبین قرآن است، است که سنت

تقیید مطلق و ، رفع اجمال، تخصیص عام کهیحال دربر آن سیطره دارد.  جهینت درکند و بیان می

ارح تفسیر یک مفسر قرآن و شرح یک ش همچنان کهتوضیح مشکل نباید به سیطره تلقی شود. 

( 87ص، 1ج، 1418، قاسمی) گرددسیطره آن مفسر و شارح بر قرآن و حدیث تلقی نمی، حدیث

و استحصال این نتیجه از آن مقدمات باطل است. احمد بن حنبل به شکل ضمنی به این نکته 

 (.369ص، 2ج، 2003، قرطبی) و آن را رد نموده است است کرده اشارهظریف 

 ،یا تفسیر قرآن است و یا متضمن حکم جدید و زائد بر آن. اگر تفسیر قرآن باشد ،سنت

بطالن  کهیدرحال ،چراکه بطالن مفسَّر مستلزم بطالن تفسیر است ؛اعتبار تفسیر بعد از مفسَّر است

، چنانچه سنت متضمن حکم جدید و زائد بر قرآن باشدنیز  ؛مستلزم بطالن مفسَّر نیست ،تفسیر

ن قرآ ،بنابراین در هر دو صورت .زمانی معتبر و مالک عمل خواهد بود که در قرآن یافت نشود

ی برای حدیث ساالری وجهچیهروی  ( و بدین296ص، 4ج، 1997، شاطبی) مقدم بر سنت است

 ماند.باقی نمی

 نقد ادعای ظنی الدالله بودن قرآن -5-6

نیز محل مناقشه است و ادعای ظنی ظنی بودن قرآن و قطعی بودن سنت از حیث داللت 

 در تناقض، شماری که بر وضوح و روشنی قرآن تأکید داردهای قرآن با آیات بیبودن داللت

الدالله باشد کلی ظنی صورتبه(. اگر قرآن 114-85صص، 1390، معارف، خاکپور: ر.ک) است

آن به همراهی سنت  اعتبار و حجیت ذاتی، و اتمام معنای آن جز از طریق سنت ناممکن باشد
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 ﴾وَنَفِبَأيِّ َحِديثٍ َبْعَدهُ ُيْؤِمُن﴿: فرمایدخداوند در بیان حجیت قرآن می کهیدرحال، منوط خواهد شد 

قرآن قطعی و یقینی و سنت ظنی است ، از حیث ثبوت و سند، (. عالوه بر این185/ 7: اعراف)

توان ظنی الدالله نابراین نمیب؛ (294ص، 4ج، 1997، شاطبی) و دلیل قطعی بر ظنی مقدم است

 بودن سنت بر قرآن قرار داد.« قاضی»بودن کلمات قرآن را مستمسک 

 «عدم شذوذ»تناقض حدیث ساالری با شرط  -5-7

 ایاترو عرضه اخبار؛ در تناقض است« عرضه سنت بر قرآن»با اصل ...«  ةيالسنة قاض»شعار 

، 1ج /67ص، 1ج، 1363، کلینی) اندشدهلنق متعددی طرق از، روایی شیعی منابع در آیات بر

، عموم اهل سنتاگرچه  (.86ص، 18ج /81ص، 18ج /80ص، 18ج، 1403، حر عاملی /69ص

 /97ص، 1ج، 1999، شوکانی) اندقائل به عدم لزوم عرضه، بیشتر به دلیل استقالل سنت در تشریع

 شمارندبرمینادقه ( و احادیث عرضه را نیز از مجعوالت ز516-415، صص1997، عبدالخالق

« عدم شذوذ»آنجاکه یکی از شرایط صحت حدیث را  ( ولی از429ص، 4ج، تابی، آبادیعظیم)

، و الزمه اثبات عدم شذوذ( 146ص، 1984، صبحی صالح /20ص، 1969، العراقی) دانندمی

 .تناقض خواهد داشت« عدم شذوذ»با شرط « سیطره سنت بر قرآن»، عرضه احادیث بر قرآن است

، تایب، طباطبایی) کندمی ایجاب را «باطل دور»، فهم در حدیث به قرآن نیازمندی ادعای، عالوهبه

 وندش عرضه قرآن بر باید روایات، سقیم از صحیح تشخیص جهت طرفی از زیرا .(85ص، 3ج

 .داد ارجاع روایات به را آیات باید، قرآن فهم جهت دیگر طرف از و

 گیرینتیجه 

ای است که بر منظومه فکری محدثان اهل رویکرد دیرینه ،پژوهیدر دین ـ حدیث ساالری1

 سنت اثرگذار بوده است.

به دوره « سیطره سنت بر قرآن»و یا « ساالریحدیث»ور رسمی و بیان جدی دیدگاه ـ تبل2

 گردد.میتابعین بر

 فت وشکل گر« ة علی کتاب اهلليالسنة قاض»جریانی در تقابل و رد شعار  ،ـ در دوره تابعان3

 شد....«  ةيالسنة قاض»تا قرن سوم مانع رواج اندیشه 

 بعد از تلطیف و تعدیل ظاهری رواج یافت....«  ةيالسنة قاض» ،مروربهـ بعد از قرن سوم و 4
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توجیه دیدگاه حدیث ساالری ، ـ رویکرد عمومی محدثان و مفسران از قرن چهارم به بعد5

 گیری و رد آن.و تلطیف آن بوده است و نه موضع

ـ ایرادات جدی و متعددی به دیدگاه حدیث ساالری وارد است که آن را از اعتبار ساقط 6

سنة ال»زبانی کلمات  دییتأعدم، وجود نصوص دینی متناقض با این اندیشه: ازجمله، کنندمی

ان ارکوهن ، وجود منقوالت متناقض از صحابه و تابعین، ی ادعایی طرفدارانمعنا با...«  ةيقاض

قدم ت»تعارض این اندیشه با اصول کلی ، بودن قرآن« ظنی الداللة»این اندیشه همچون باور به 

 «.لزوم فهم سنت در پرتو قرآن»و  «کتاب بر سنت
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