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 15/12/2016                م. اسحاق نگارگر
 

 ما همه خفتیم تو بیدار شو
 

 َود آفتابـد ب  ـن چنـه نشیـسای  مکی نژاد ع وـای مدنی برق

 تو فریاد به فریاد رس ای ز  نفس دـبه لب آم منتظران را

 چراست داری َعَلم آنجا توقلب   چراست شحنه تویی قافله تنها

 وــش ما همه خفتیم تو بیدار  وــرار شـرده  اســوتیی پـخل
 

 )نظامی گنجوی(

 
 تشریع آن در جایگاه رسول کریم و احادیث

 باره  احادیث: دیدگاه منطق نیازمند استدالل نیست( در )امری که از چند بدیهی

 بدیهی ن خ ست:

آن حضرت  رسیدند ومی پاو  کریم از رسولنواهی قرآن کریم اصحاب  و باره  اوامر به سادگی میتوان گفت که در

 نیز پاس خ های مقتضی میداد.

ه چ بخوانند ولی شرح نداده بود که معین روز نماز اوقات مثال کالم هللا مجید دستور داده بود که مؤمنان در به طور

 خود که پیامبر اکرم براین اصحاب خاصة آنها که تازه به اسالم مشرف شده بودند از رهبر   بنا و بخوانند گونه نماز

خواند به آنان می گفت: )صلوا کمارأیتمونی  حالی که خود نماز می در او بخوانیم و چه گونه نماز رسیدند:می پ باشد

سوره های  ننخواند ها خواندن و به رکعت تقسیم نماز می بینید. خواندن مرا که نماز بخوانید آن چنان نماز ا صلی(

ر گجزئیات دی نصاب و یا در زکوة حد خالی بودن رکعت های نماز و به اصطالح ساده پ ر فاتحه یا سوره   کوتاه بعد از

 پ اعتقادحقیقت اس در گذارم می حدیث را کنار آنکه می گوید فعلیی پیامبر است و قولی و قرآن به احادیث امر تفسیر

 کالم هللا است. قرآن منبع دوم تفسیر خود آری حدیث بعد از کالم هللا لنگ می سازد. تفسیر در را خود

  بدیهی دوم:

این  اصطالحات احادیث وجود دارد و ایقاموس ه در قاموس های زبان عربی و در )ص( پیامبر روزگار ذخیره  لغات

د که برای تان عرضه می کنن عبارتی را این اگر بر باشد بنا می صحیح رغی احادیث صحیح از منابع شناخت یکی از

 آن اراده شده است؛ یا بدان معنی که از نداشت و اکرم وجود لغات در روزگار پیامبر لغاتی وجود دارد که آنآن  در

آن  وحن صرف و قواعد ربی وبرای این مقصود دانستن مقداری ع نیست و دانیم که آن حدیث گفته  پیامبر نبود می
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 3از 2

 نجات نپوشیده و است که واسکت تازه کار آب بازمانند  زبان  عربی ندارد در ات راملوآنکه این مع است و ضرور

 غرق شدن است. خطر در

 بدیهی سوم:

 به دلیل همین صداقت در داشت و رتشه امانتکار میان مردم به امین یا در بعثت نیز حضرت رسول کریم پیش از

جزیرة العرب به  از او رحلت به همین دلیل اسالم اندکی بعد از اثری عظیم داشت و همعصران  خود بر دعوای خود

 ارشخصیت او بسی هنگام نبوت این امانت داری در نبوت امین بود در این آنکه قبل از بر بیرون راه پیدا کرد؛ بنا

 افزایش یافت. 

 یادداشت می را ه های اوگفت برخی از دهللا بن عمرعب ریره وه   جمله ابو از اصحاب و او برخی از زمان حیات در

ه کتابچ نه کاغذ و داشت و امروزی وجود کار های خود نه قلم آن روزگار داشته باشیم که در خاطر به باید اما کردند.

روایت شده است که  یادداشت. بعدا   و ردندک براین یادداشت گیرندگان نخست حفظ می بنا های یادداشت امروزی و

ا آب ب رفت وگ باز )رض( عایشه نزد یادداشت کرده بود که از پیامبر حدیث از حد پنجصد صدیق در حضرت ابوبکر

لی یقین از دیگران و برخی را شنیده بودم و پیامبر از خود برخی را" گفت: پرسید این کار لرش وقتی دلیتدخ و شست

میشه جهت ه این از نزدم بدل شده بود. از او یا الفاظ بود )ص(خود پیامبر نچه را نوشته بودم به همان الفاظنداشتم که آ

 گویم. سخن می باز این مورد من به موقع در پیامبر وجود داشت. فاظفراموش کردن عین ال خطر
 

 بدیهی چهارم:

داده است  نیز حتی دستور نگفته و رآن سخنق ضد بر لما  ساین م بر بنا دانست و می اکرم خود قرآن را حضرت پیامبر

 دیوارش بکوبید که گفته  او نیست. هب ودب تضاد قرآن در او نقل کردند که با که اگر چیزی از
 

 بدیهی پنجم:

 گوب – وابرهانکم)ق ل هات شود می داده وردست به جای قرآن به پیامبر جا در و گذارد رآن کریم به عقل سلیم ارج میق

 رابرب ل دراسالم عق د که درشنو عالمی می ه هیچ معلومات ندارد ازفق ولی وقتی مسلمانی که در تان را بیارید( لدلی

جیت ندارد قرآن و جیت را که اصطالحی فقهی است نمی او حدیث ح  بیداد راه می اندازد که  داد و داند و معنای ح 

 دهند. به عقل اهمیت نمی عقل ندارند و مسلمانان

ه ب عقل تمدن بدون تکیه بر و آوردند شکوه به وجود با و که مسلمانان تمدنی عظیم دیاد می بر از نیز تاریخ را او

جیت رااو معن اگر وجود نمی آید و  دانست این مشکل برایش پیش نمی آمد. می ای ح 

جیت این است که ما در هنگام تشریع نمی ای بسیارمعن عمال حدیث است قرآن یا دستور ضد بر توانیم عقل را ساده  ح 

 رب توانیم امر دلیل عقلی نمی استفاده از با حرام کرده است ما خوک را قرآن کریم گوشت رمثال اگ به طور   کنیم و

 م وحالل بسازی ل آن راما نمی توانیم با استناد به عق شراب به حکم قرآن حرام است کنیم یا اگر آن صادر حالل بودن

ده فهمیچیزی که ن مسلمان عادی هم از و نمی آید عاج علم فروشی فرو برج انه ازبراین می بینم که عالم دین بدبخت بنا

ین ا اما از و "مسلمان به عقل بها نمی دهد." می گوید: منطقی می شود و تعمیم غیر گرفتار می کند واست استنتاج 

دوم  رنق ردیم بدین که برای آنانی که درمیگ بر گذریم و می بود ا ضروربحث م پنج بدیهی که برای نتیجه گیری از

 .مسأله مطرح بود دو به گردآوری احادیث همت گماشتند

 الف:



  
 

 

 3از 3

 یا َسنَد  حدیث ا سناد

 ب: متن  حدیث
 

 کار راویان نیز چه گونگیی شخصیت کیفیت و با و رسانید )ص( می تا خود پیامبر راویان  حدیث را زنجیر   اسناد

 دروغ نگفته بود. متهم نشده بود و تقوی به صفتی برخالف خود عمر که در راوی مردی راستگوی بود آیا داشت.
 

جود آن لفظ و یا اصوال   نه و بدان معنی مصطلح بود یا پیمبر ارروزگ حدیث دقت میکرد که آن لفظ در الفاظ متن در

  ها دو دسته به وجود آمد. مسلمان میان به همین جهت در آمده است؛ ان پدیدزب در بعدا   داشته یا

متن حدیث را روشن نمایند ولی عده  و کوشیدند که سند می و کردند محدثین یعنی آنان که احادیث را گردآوری می

 های امام شافعی محدثین میدان را نتیجه  تالش در اما شایسته  آنرا بدهند ارزشمحدثین ر به کا نبودند ای که حاضر

 را یافت. اسالم جایگاه خود تشریع در منبع عنوانحدیث به  و بردند

به همین دلیل ادامه  آنرا به بخش سوم این نگارش  دودامن ش خواهم دراز آنچه من می می ترسم این نگارش بیش از

 بندم. می لب فرو گذارم و می

 صحبت باقی. زنده و یار

 برمنگهم نگارگر201۶دسمبر13روز سه شنبه 

 

 
 

 

 
 


