
 

 پنج

 
 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 1 مقدمه

 5 سّنت یشناس مفهوم: فصل نخست
 5 سنت در لغت

 5 و را  و روش یزندگ قوي. سنک رفتار، ش1
 7 . دوام و استمرار2
 8 شوايپ. الگو، مقتدا، 3
 9 استوار تيترب یبرا قي. نظارت دق4

 10 سنت در اصطالح

 12 عهيش انياصول  يتعر

 14 سنت در مكتب خلفا  يتعر

 22 اصطالح محد انسّنت در 

 23 هانيسنت در اصطالح فق

 26 اصطالحات مرتنط یبه برخ ینگاه

 26 تيروا

 29 ثيحد

 33 خنر

 35 ا ر

 39 یقدس ثيحد

 43 گذشته نيبه عناو یخيو تار یليتحل ینگاه

 48 از معاصران یبرخ ۀشيسّنت در اند

 48 رضا ديرش

 50 محمود شلتوت

 50 یصدق قيتوف

 53 هيّ محمود ابور

 53 یفوز ميابراه

 54 جمال بناء

 54 دينصر حامد ابوز

 55 حسن عندالقادر یعل



 صفحه عنوان

 شش

 56 نیعّزالد یازین

 56 گرید سندگانینو

 59 آنچه گذشت یابیو ارز یبررس

 63 هّم )قصد(

ک  65 سّنت گاهیبر جا دیتأ

ک  65 بر ابالغ سّنت دیتأ

 68 یقرآن یا نکته

 68 در گزارش نیتعامل راست

 72 ت سّنتیحج: فصل دوم

 72 تیمفهوم حج

 73 سّنت یبر ابعاد مفهوم یمرور

 73 یقولسّنت 

 78 یسنت فعل

 82 یریسنت تقر

 86 ت سّنتیحج لیدال

 88 «قرآن»از  یت سّنت نبویحج لیدال

 93 یت سّنت نبویحج یقرآن لیدال لیتفص

 93 نساء ۀسور 59 یۀ. بخش اول آ۱

 95 نساء ۀسور 59 یۀ. بخش دوم آ2

 ۱0۱ نساء ۀسور 64 یۀ. آ3

 ۱05 نساء ۀسور 65 یۀ. آ4

 ۱08 حشر ۀسور 7 یۀ. آ5

 ۱۱3 احزاب ۀسور 2۱ یۀ. آ6

 ۱۱9 آل عمران ۀسور 3۱ یۀ. آ7

 ۱25 نجم ۀسور 4و  3 یۀ. آ8

 ۱34 «سنت»از  «یسنت نبو»ِت یحج لیدال

 ۱34 سنت تیاثبات حج یمشکل دور در استدالل به سنت برا

 ۱35 سنت تیچون حج یبودن کاربرد خبر واحد در مسائل موّجه 

 ۱43 یسنت نبو تیحج ییروا ۀادل

 ۱50 تیسنت در مکتب اهل ب یمفهوم ۀتوسع

 ۱5۱ ریتطه یۀ. آ۱

 ۱75 ذکر یۀ. آ2

 ۱82 نیثقل ثی. حد3

 202 نهیسف ثی. حد4



 صفحه عنوان

 هفت

 212 سنت در مكتب خلفا یمفهوم ۀتوسع

 212 آن تيّ حج ۀسنت صحابه و ادل

 227 سّنت یکارکردها: فصل سوم

 229 مجمل نييسنت و تن

 232 قرآن ريسنت در تفس یمينقش تعل

 234 یريو قواعد تفسسنت 

 235 انفال قسور 73 يۀآ

 237 وس ي قسور 18 يۀآ

 239 بقر  قسور 189 يۀآ

 242 اعراف قسور 157 يۀآ

 246 نساء قسور 9 يۀآ

 247 بقر  قسور 195 هيآ

 249 اعراف قسور 85 يۀآ

ك  251 یقرآن ميمفاه ديسّنت و تأ

 253 اتيآ يیمعنا ۀسّنت و توسع

 253 ريتكو قسور 9و  8 اتيآ

 255 عنس قسور 24 يۀآ

 258 فلق قسور 3 يۀآ

 261 واژگان قرآن ريسّنت و تفس

 263 اتيدر روا یقرآن یپژوه واژ  یها نمونه

 269 نانيآفر انياز جر يینما سّنت و چهر 

 273 مصداق نييسنت و تع

 277 صيسّنت و تخص

 277 قرآن به خنر واحد صيتخص

 280 قرآن و سّنت ۀرابط: فصل چهارم

 280 سنت تيحج ی. اصالت قرآن و نف1

 284 سنت تي. اصالت قرآن و حج2

 288 ظواهر آن تيو عدم حج ثيحد . اصالت3

 295 فهرست منابع

 323 اتیآ یۀنما

 327 اتیروا یۀنما

 333 اعالم یۀنما

 338 ها کتا  یۀنما



 

 

 
 

 مقدمه
 

گال گالُو َو السا نگا حنيگب ِالگِه العگالمين، اباالقاسگَالَحمُدللِه َربِّ العگاَلمين، ُ گما الصا دنا و َننيِّ م م علگی َسگيِّ
د و علی َاهل َبيته الّطاهرين  .الُمصَطفی ُمَحما

یَن  اَه َا ُیِحاُبّ اْلَكااِفِر ْوا َفِإَنّ الَلّ ُسوَل َفِإْن َتَوَلّ َه َوالَرّ ِطیُعوا الَلّ
َ
بگگو: فرمگان خگدا و رسگول را  1:ُقْل أ

 رد.اطاعت كنيد و اگر )از آنان( روی گردانيد )و كافر شويد( همانا خدا هرگز كافران را دوست ندا
ْرَسْلَناَك َعَلْیِهْم َحِفیًظا

َ
ی َفَما أ َه  َوَمْن َتَوَلّ َطاَع الَلّ

َ
ُسوَل َفَقْد أ هر كه رسگول را اطاعگت  2:َمْن ُیِطِع الَرّ

و هر كه مخالفت كنگد )كيفگر مخگالفتش بگا خداسگت و( مگا تگو را بگه  است كند، خدا را اطاعت كرد 
 ايم. نفرستاد ها  آن نگهنانی

ِتي، فَ »فرمايد:  امام علی )ع( می ا َوِصيا هَأما َتُه.  اللا ُعوا ُسنا دًا)ص( َفاَل ُتَضيِّ اَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا، َو ُمَحما
گونه شرک به خگدا  اما وصيت من به شما، هيچ 3...«:َأِقيُموا َهَذْيِن اْلَعُموَدْيِن َو َأْوِقُدوا َهَذْيِن اْلِمْصَناَحْيِن 

مياوريد و سّنت و شريعت محمد )ص( را ضايع مگذاريد و اين دو ستون را هموار  بر پای داريد و ايگن 
 دو چراغ را هموار  افروخته نگه داريد.

گگاهی  بعد از قرآن كريم مهم« سنت» ترين، كارآمدترين و استوارترين پايۀ شناخت دين و مننع آ
معارف كتاب الهی و سرچشمۀ دستيابی به نقشگۀ را  و چگگونگی كاربسگت آن در زيسگت منمنانگه و  از

های  وری از آموز  رو شناخت ابعاد آن و چگونگی بهر  محورانه است؛ از اين سلوک عارفانه و حركت حق
 مشگغولی دربگارق ها دل آن ضرورتی فوری و مسگئوليتی حتمگی و قطعگی اسگت. اينجانگب از پگِس سگال

موضوعات مرتنط با سنت و نگارش مقاالتی، پس از درنگريستن در ابعاد موضوع، اكنون اندكی از آنچه 
ديگر است، در ايگن ا گر در پگيش ديگد عالمگان، « لونی»هايی از آن را كه از  ام و بخش را بدان انديشيد 

 دهم.  فاضالن و شيفتگان معارف ننوی قرار می
م تگا بگا كگاربرد ايگن يا سخن گفته و كوشيد « سنت»عري  در صفحات آغازين اين كتاب، از ت

ها در  های اسالمی كه توجهی بلي  به واكاوی واژ  واژ  در ادب عربی، شعر جاهلی و متون نخستين دور 
آنگگا   نيسگت. محگدود «فعگل»در « سگنت»م معنگای ياند، نشان دهگ ارچوب كاربرد ادبی آن داشتههچ

هگای تمگدن  تگرين منگابع جريان ترين و مهم و با استناد به كهن  فتهرا در اصطالح پی گر« سنت»تعري  
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م. تحليل و تعري  واژگانی چون يا را در كاربرد فرهنگی و مكتنی آن نشان داد « سنت»اسالمی، مفهوم 
هسگتند، پگس از مناحگث يادشگد  « سگنت»واقع عناوينی برای گزارش به  حديث، خنر، ا ر و روايت كه

 «.حديث قدسی»هی به آمد  است و نيز نگا
هگای متگون كهگن در عنگاوين گذشگته، ديگدگا  معاصگران از  پس از آنچه ياد شد و تحليگل داد 

م و در حگد تگوان نشگان يا اند گزارش، نقد و تحليل كگرد  شهر  شد « نومعتزله»كه بعضًا به را نوانديشان 
گری  سو از گزينش ان دارند، از يکهای خاورشناس ای نگاهی به پژوهش گونهبه  ها كه م اين تعري يا داد 

تگوجهی بگه روش اسگتوار در  های رقيب و بگاالخر  از بی توجهی به ديدگا  در منابع و از سوی ديگر از بی
 برند.  پژوهش رنج می

حجيت سگنت ننگوی در »آمد  است. ابتدا « سنت»پس از روشنگری در ابعاد « حجيت سنت»
. عالمان و مفسگران و يد  استاز نگا  قرآنی به ا نات رس« نتحجيت س»و با توجه به آياتی  آمد « قرآن

بگا  ميا بگار  كوشگيد  داسگتان نيسگتند. در اين يک« حجيت سنت»گاهی اصوليان در داللت اين آيات بر 
ز گگهر ،هگا آن ترين روزگاران تا جديدترين از كهن ،ترين منابع و مصادر تفسيری و اصولی مهم مراجعه به

وگذار ميگرا  تمگام مگذاهب تفسگيری و  م. در گشگتيه سود موضع خود به تأويل ننرمحتوای منابع را ب
)ص( داللگت دارنگد. در قسگمتی  رسگول اللگه« حجيت سنت»گمانم اين آيات به   ام و به كالمی را ديد 

بگه « حجيت سنت»ديگر از اين فصل، به حجيت آن از ديدگا  روايات پرداخته و در آغاز ادعای ُدور در 
م؛ ماننگد يا پرداختگه« حجيت سنت» دهندق هايی از روايات نشان به مجموعهآنگا   و  ا بررسيد ر« سنت»

 دهندق احاديگث نشگانو روايات دال بر همسانی امر ننوی با امر الهی، روايات تمسک بگه سگنت ننگوی، 
 ضرورت احيای سنت ننوی. 

« حجيگت سگنت»يعنی در مكتب اهل بيت )ع(، « سنت»در ادامه پژوهش در توسعۀ مفهومی 
و نيگز « آيگۀ ذكگر»، «آيگۀ تطهيگر»تفصگيل از بگه  امامان )ع( رقم خورد  است و برای ا نات اين حقيقت

و چگونگی آنچه ياد شد، بر حجيت سگنت معصگومان سگخن رفتگه « سفينه»و حديث «  قلين»حديث 
و « صحابهسنت »در مكتب خلفا و حجيت « سنت»است. ادامۀ بحث نگاهی است به توسعۀ مفهومی 

 مستندات اين ديدگا  و نقد مستندات. 
گشگايد و  بابی تاز  در تفسگير قگرآن می (1 :ترين بخش اين كتاب است به پندارم فصل سوم مهم

واقگع تنيگين، توضگي  و بگه  سگازد. ايگن فصگل اصل موضوع را با موردپژوهی مسگتدل و مسگتند می (2
است، بدون اينكه حجيت در سگياق آن « ستقلهای م حجيت فراسياقی مفاد جمله»مستندسازی نظريۀ 

آفرين و كارآمد در تفسير قرآنی را ابتگدا  كه در متن كتاب آمد  است، اين موضوع نقش را نفی كند. چنان
اند؛ اما آنچه در بيان ايشان پرسش بزرگگی  قهرمان بزرگ ميدان تفسير، عالمه طناطنايی )ر ( مطرح كرد 

كننگد پژوهشگگر و  دهگد، ايگن اسگت كگه عالمگه )ر ( ادعگا می ار میرا پيش روی مفسران و محققان قر
جستجوكنند  در روايات اهل بيت )ع( بر اين حقيقت پی خواهد برد كه بر اساس روايات بسياری )جم 
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آنچه در اين بحث به  1های شايع سنت تفسيری معصومان است. غفير( اين سنک تفسيری از جمله شيو 
وجه به مواردی است كه ادعای يادشد  را به لحگا  سگنت عملگی تفسگيری پندارم شايستۀ تأمل است، ت

سازد. در ادامۀ آن، توسعۀ مفهگومی در نصگوص تفسگيری اهگل  امامان معصوم )ع( مستند و مستدل می
 كردن است.   )ع( نيز درخور درنگريستن و تأمل بيت

تر از  تواند بسی گسگترد  كه به اختصار آمد  است و می« رابطۀ قرآن و سنت»با بحث بسيار مهم 
پذيرد. نكتۀ مهم اين بخش ترديد افكندن در ادعاهگای برخگی از محققگان در  اين باشد، كتاب پايان می

ها جگز بگا اسگتناد  گونه نسنت به برخی از انديشوران است. به پندارم در اين« حجيت سنت»نسنت نفی 
 ... .را شد. بگذارم و بگذرم ها را پذي مستقيم به صري  آ ار و مآ ر عالمان ننايد نسنت

انديشان و ارجمندانی كگه اگگر يگاری آنگان  ام، سپاس گويم از نيک هنوز كه خامه بر زمين ننهاد 
كگوش و اسگتوارگام،  رسيد. از همكار و همرا  ارجمندم، دانشور سگخت ننود، اين پژوهش به سامان نمی

رسگانی  های فگراوان و ياری ها و پيگيری دلیها و هم گزارم. به يمن همكاری الله شهيدی سپاس دكتر روح
در  ويژ  به های كارساز ايشان  ها و كوشش همراهی ننوددر مراحل مختل  پژوهش كه حقًا و انصافًا اگر 

يافت. از فرزند برومنگد فاضگلم اسگماعيل  مراحل نهايی تدوين، در اين فرصت اين پژوهش سامان نمی
هايش، و  رسگانی هگا و ياری پگاس ويگرايش كتگاب و پيگيریه بگ راد كاربلد حوزق پژوهش و نشگر مهدوی

خويشاوند فاضگل و ارجمنگدم مرتضگی غالمگی بگه يمگن همراهگی و همكگاری در اسگتخرا  منگابع و 
، استادان ارجمند آقايان دكتگر «سمت»انديش سازمان  و از ارزيابان محقق و نيک ،سازی مصادر يكسان

هگا. نيگز دانشگور  هگا و تأمل اب و تسگريع در ارزيگابی و دقتپگاس ارزيگابی كتگبگه  دياری و دكتر دژاباد
 هگای كتابدادن كتگاب در فهرسگت  پگاس قگراربگه  خوی استاد دكتر محمد ذبيحی انديش و پاكيز  نيک

« هگای كاَرک»يابی  ام كه چونان هميشه با همدلی و همراهی و ايثار در سامان و باالخر  خانواد « سمت»
 كردند. من همراهی و ازخودگذشتگی 

ای از  نام و ياد نيک استادانم در حوزق خراسان و قم، بلند و به خير و نيكی باد كه اين همه، گوشه
َنَفس، نامگداران   سيرتان خگوش های آن نيک ها و شاگردنوازی ها و چون شمع سوختن ها، راهنمايی بزرگی

 دشت تعليم و تعلم است.  خويان و استواركاران پهن بسيارهوش و راست
 عنايات خدا هيچيم هيچ اين همه گفتيم ليک اندر بسيج         بی

 
 والله من وراء القصد

 1442قعدۀ  / ذی1400قم، تابستان 
 راد محمدعلی مهدوی
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