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 *مجید حیدری

 **شتیعلی الله بدا

 

 چکیده
ت  ن  ه»س، کنند هر کاری را که پیامبر ترک کرده   ها با استناد به آن ادعا می  که وهابی« َترکی 

اند، َترک آن سنت هسـت و انجـام آن بـدعت   و صحابه و تابعین نیز آن را انجام نداده
کننـد کـه از چنـد جهـت قابـل   باشد. آنها قرائنی را برای شناخت این امر بیان می  می

 باشد:  خدشه می
 ،آن الزمـه چـون ؛نیسـت احـراز قابـل کنند، میبیان  آن حجیت برای که قرائنی اوال:

  .باشد می پیامبر نیات و حاالت تمام از آگاهی
 . نیستند بدعت حکم مفید قرائن این :ثانیا
 استناد با که مصادیقی در و نیستند پایبند زمینه این در خودشان مبانی بهوهابیان  :ثالثا

ه، سنت به  رعایت را اند کرده بیان که ضوابطی کنند، می آنها بودن بدعت به حکم َترکی 
 دانند.  و بسیاری از کارهای مسلمانان را بدعت میکنند  نمی

هسنت  ها: کلیدواژه  .تیترک؛ حج ت؛یبدعت؛ وهاب ؛َترکی 

                                              
 .پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل البیت  *

 دانشیار دانشگاه قم. **
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 مقدمه
آنها  باشد. می «هکی  رتَ »سنت  ،نسبت دادن بدعت به دیگراندر  ها وهابی یکی از مستندات

، نباید انجام داد و انجام دادن آن ترک کرده است پیامبراکرمهر کاری را که : اند مدعی
 باشد. بدعت می

ه، تعریف یکسانی از آن ارائـه نکردهمدعیان پی  ها و آراء  انـد. گفتـه روی از سنت َترکی 
ث بـر دو رکـن آنها درباره شروط و ضوابط حجیت آن، متشتت و متفرق است. ایـن بحـ

ه در هیچ ی  از این  اساسی استوار است: یکی تارک و دیگری متروک. موافقان سنت َترکی 
 دو رکن دیدگاه مشترک و واحدی ندارند. 

کـه تـروک    سنت است یـا این در مورد تارک، بحث این است که آیا فقط ترک پیامبر
ال متفـاوتی از سـوی موافقـان شودد در این زمینـه اقـو صحابه و تابعین نیز به آن ملحق می

هسنت  ارائه شده است. در متروک نیز از این حیث که چه قرائن و قیودی برای شناخت  َترکی 
را حجـت  ها صرف َترک پیامبر آن الزم است، نظرات گوناگونی ارائه شده است. بعری

مانعی  دانند؛ اما برخی دیگر قرائن و شروطی مثل موجود بودن مقترای آن عمل و نبود می
 کنند.  از آن در زمان پیامبر، از امور عبادی بودن و فطری نبودن و... را به آن ضمیمه می

ـه و نیـز قـرائن و قیـود بـه کـار رفتـه در  در این تحقیق می خواهیم حجیت سنت َترکی 
تعریف آن را نقد و بررسی کنیم تا روشن شود که آیا این قرائن قابل احراز هستند یا نهد و 

ه،  که احراز شوند، آیا مفید حکم میبر فرض  باشندد مصادیقی که با استناد به سنت َترکی 
 ،بـا تبیـین دقیـق ایـن موضـوعکنند، آیا با این قیود انطباق دارد یا نهد  حمل بر بدعت می

داننـد،  که وهابیـت آنهـا را بـدعت میمسلمین  از کارهای بسیاریکه  معلوم خواهد شد
  .ندشو بدعت شمرده نمیاصال 

 األصوول فوي األدلة قواطع از جمله سمعانی درای   تیمیه نیز عده  ابن از پیشکه  هرچند
را اسـت کـه تـرک کسانی تیمیه جزء اولین  ابناما  ؛اند  کرده بحث تروک پیامبردرباره 

 دیگـر مباحث الی هالب در و ندارد زمینه این در مستقلی اثر وی .استشمرده سنت جزء 
و  ،اعوالم المووقعینقیم در کتاب  ابن افرادی مثل ها بعد 6.است کرده اشاره موضوع این به

                                              
اقتیواء الصورا   احمـد، تیمیـه، ابن). «ةکما فعله سن ةمع وجود ما یعتقد مقتریا و زوال المانع: سن الله   ترک رسول». 1 

 .(157، ص8، جالمستقیم
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آثار مسـتقلی در ایـن بـاره س س . ندبه آن پرداخت الموافقات و االعتصامدر کتاب شاطبی 
یوة اصوولیه لتوروك ؤر و السنة الترکیة درء الشکوك عن احکام التروكنوشته شد که عبارتند از: 

ه،  در رد سنت نیز. محمد بخیط المطیعی يبالن  ةاحسن الکالم فیما یتعلق بالسونکتاب َترکی 
 و التورك لمسوللة والدرك التفهم حسننوشته است. غماری در کتاب  را من االحکام ةو البدع

که ترک فقـط  ه استو ادعا کرد هداللت داشتن ترک بر حرمت را انکار نمود ةالصنع اتقان
ه،  موافقان سنت از آن بود کهپس کند.  بر عدم وجوب داللت می به تبیـین شـروط و َترکی 

ه  قیود الزم برای سنت به نقـد و  ةالبدع مفهوم کتاب در «العرفج عبداالله» .پرداختندَترکی 
ه  بررسی سنت است.  کرده نقل کتاب این در را پرداخته و نظرات موافقان و مخالفانَترکی 
کافی، کتـاب  احمد و را نوشت یهافعال الرسول و داللتها علی االحکام الشورعاالشقر کتاب 

 وین کرد. تد امبررا برای بررسی تروک پی دلیل الترک بین المحدثین و االصولیین
 ضمن تبیین حجیت سـنت الشورعیه االحکام علی داللتها و سنة الترک کتاب جیزانی در

ه  یـن ها بـه ا وهابیـت و سـلفی امـروزهکنـد.  میبیـان را برای آن ای   گانهچهارشروط َترکی 
از جملـه  ؛اند نوشـته در این زمینـههای مستقلی هم  و کتاب توجه خاصی دارند وضوعم

هال ةالسن کتاب تألیف یحیی بن ابراهیم خلیـل کـه بـه مفهـوم و حجیـت و اثـرات آن  َترکی 
هال ةالسن های . همچنین کتابپردازد می تروک النبوی و داللتهوا علوی  و حقیقتها و امثلتها َترکی 

 اند.  نوشته بارهدر این  دیگر، های نوشتهدر ضمن یا دیگر مستقل  آثارخی برو  االحکام
ه  سنت رد   در که هایی کتاب غالب  و نیسـتمتمرکـز  نـزاع محـل، بر شده نوشتهَترکی 

ـه  سـنت موافقـان مـدعای به ناظر ،دهند می کههم  هایی پاسخ  ایـن در امـا. نیسـتَترکی 
 و گیـرد قرار بررسی مورد نزاع محل دقیقا و شود برطرف نقیصه این تا شده سعی تحقیق
 .باشد  راستا این در کامال ها پاسخ

هسنت  شناسی  مفهوم رکی   ت 
ه سنت» یکسـانی نـزد تعریـف ، تشـکیل شـده 1«رکتَ » و 6«تسن  »که از دو کلمه  «َترکی 

                                              
سـوی از  آنچـه پیـامبر .8؛ ی مستحب و مندوبابه معن .1 :ربرد داردباشد و سه کا    ی سیره و روش و طریقه میا. به معن1 

، 8، جاصوول الفقوه )مظفر، محمدرضا،. قول و فعل و تقریر پیامبر»عبارت است از . 7 ؛خداوند آورده و بیان کرده است
محمـد  ،شـنقیطی ؛887ص، 1، جاالحکوام علـی،؛ آمدی، 33ص ،منتهی الوصول و االمل الدین،  جمال مالکی،؛ (35ص

 .353، ص2، جمجمع البیان طبرسی، ؛35، صمذکره اصول الفقه امین،

 انجـام و قبلـی حال بر گذاشتن باقی ابقا و و کردن فراموش و ندادن انجام و گذاشتن کنار از است عبارت لغت در «َترک». 2 
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انـد.  بـرای تشـخی  آن مطـر  کرده معیارهای متفـاوتیبلکه  ندارد؛موافقان و مدافعان 
 لفـظ گروهـی نیـز و 6«رکَتـ» عبـارت دیگـربرخـی  و «فعل عدم» عبارت آنها از برخی

 سـنت یـامبرکنند کـه فقـط تـروک پ تصریح می برخی 1.برند می کار به را «سکوت»
بعرـی از  4.داننـد سـنت می نیـزاما بعری دیگر تروک صـحابه و تـابعین را  9؛باشد می

ه سنت موافقان بـه آن  متفـاوتی را قیـودبرخـی ولی  5،اند مطلق ترک را سنت دانسته ،َترکی 
 1.اند افزوده

 توان همه این تعاریف را در تعریف ذیل خالصه کرد:  می
ن ال یكهون أعن الفعل غير الجبلی، مع قيام المقتضی، و عدم المانع، و  أن یسكت النبی»

حق غیـر هـم  غیرفطری است واز امور که  عملیدرباره   مبرپیا 7؛«للغير المتروک حقا
 سکوت کند و ،ی در برابر آنمانع نبودبودن شرایط و مقتری آن و  فراهمبا وجود  یست،ن

 آن را ترک کرده باشد.

هتعریف سنت  بررسی رکی   ت 
 . متروک. 8تارک؛ . 1 :دارنداین تعاریف دو رکن اساسی 

ارکان ایـن  استیا نهد بنابراین الزم  پذیرند باید بررسی شود که آیا این دو رکن خدشه
 ریف جدا گانه بررسی شود.تع

                                                                                                      
 ،اللغوه مقواییس معجوم احمد، س،فار  ابن). خاص ن  نبودن یعنی حکم؛ بر تصریح ترک یعنی شارع ترک. باشد    ندادن می

 منـاوی. (33-35، ص1ج، المنیور مصباح احمد، فیومی، ،1853، صالمحیط قاموس محمد، فیروزآبادی، ؛735ص ،1ج
 التوقیوف محمـد، )منـاوی، اضطرار معنا کرده است. و قصد با یا اختیار و قصد با چیزی کردن ترک و گذاشتن آن را کنار هم

 .(37،صالتعاریف مهمات علی

 .38ص ،والعمرة الحج مناسك محمد، مناوی،. 1 

 .372ص ،1ج ،االعتصام ؛ همو،153ص ،7ج ،الموافقات ابراهیم، شاطبی،. 2 
؛ 55ص ،دلیول التورک ان إلی النبیل تنبیه محمد، ؛ اسکندری،157ص ،8ج ،المستقیم الصرا  اقتیاء احمد، تیمیه، ابن. 3 

ه السنه العابدین، حنفیه،  بن  .15ص ،التروک احکام عن الشکوک درء الَترکی 

 .875، ص88و ج 138، ص87، جمجموع الفتاوی؛ همو، 187، ص8، جالمستقیم الصرا  اقتیاء تیمیه، احمد،  ابن .4 
 .27ص ،الفحول ارشاد محمد، ؛ شوکانی،157، ص8، جالمستقیم الصرا  اقتیاء تیمیه، احمد،  ابن. 5 

 .72، صعلی االحکامالترک و داللتها  ةسن محمد، . جیزانی،6 

ه مفهومها حجیتها اثرها ةالسن. خلیل، یحیی، 7   ؛157، ص8، جاقتیاء الصرا  المسوتقیم احمد، تیمیه، ؛ ابن73، صالَترکی 
 .377، ص1، جاالعتصام؛ همو، 157، ص7، جالموافقات شاطبی، ابراهیم،
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 تارک
هاولین رکن تعریف سنت   که آیا فقط ترک شخ  پیـامبر   ایندر باشد.  می« تارک»، َترکی 

شود، دو نظـر میـان موافقـان  تروک صحابه و تابعین هم جزء آن شمرده میحجت است یا 
هسنت  کید دارند که فقط ترک پیامبر حجیت دارد؛ َترکی  لی بسـیاری و 6وجود دارد: برخی تأ

گویند: کاری که پیامبر ترک کـرده  دانند و می از آنها تروک صحابه و تابعین را نیز حجت می
بنـابراین  1اند، باید ترک شود و انجام دادن آن بـدعت اسـت. و صحابه و تابعین انجام نداده

روی از آن، حجیت تروک آنها طر  و بررسی شـود الزم است حجیت سنت صحابه و به پی
   گردد که آیا سنت صحابه در فعل و ترک حجیت دارد یا نهدتا مشخ

ه  رکی   به سنت صحابه و تروک آنهانسبت دیدگاه مدافعان سنت ت 
ه  مدافعان سنت نسل سنت مسلمین در سه  ،تیمیه ایجاد کرده که ابن بر اساس مبناییَترکی 

سبب به همین و  دانند حجت می نیزرا یعنی صحابه، تابعین و تابعین آنها نخست اسالم 
م نـداده و خلفـا و انجا  رآنچه پیامب» 9از محدثات، در روایات بدعتمراد  گویند: می

پیـامبر خـود  ،)عبادات( مشروع بودنـد باشد. اگر اینها می« اند هسلف هم آن را ترک کرد
ز ا پسنیز خلفا و صحابه  و فرمودند صادر میآنها را  انجامیا اجازه  ندداد آنها را انجام می

 ،پس به قطع و یقین انجـام دادن ایـن نـوع عبـادات .دادند را انجام می ها آن ،آن حررت
 پیـامبرچون  ؛کنند میمثال جشن گرفتن شب معراج را منع  4است. بدعت و گمراهی

اگـر  .اند اند و هیچ عبادتی را به آن اختصاص نداده و صحابه و تابعین آن را جشن نگرفته
. اگـر فرمـود آن را با گفتار و رفتار خویش بیـان مـی ا پیامبرحتم ،این کار مشروع بود

 5.کردنـد شـد و صـحابه آن را نقـل می مشهور و رایج می ،وجود داشتباره امری در این 
                                              

ه ةالسن. خلیل، یحیی، 1   .72، صمفهومها حجیتها اثرها الَترکی 

 .88، ص2، جمجموع فتاوی، ، عبدالعزیزباز  ؛ بن138ص87، جمجموع الفتاوی احمد، تیمیه، . ابن2 

ـوِر، َفـِننَّ »: است ترین این روایات . روایاتی که در آنها از بدعت در دین نهی شده است. از مهم3  م،
،
ْحَدَثاِت اأْل ْم َوم، اک، ِإیَّ ... َو

لَّ ِبْد  ِإنَّ ک، ْحَدَثٍة ِبْدَعٌة، َو لَّ م، )نیشابوری، مسلم بن حجـاج،  .«حدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردأمن »نیز و  «َعٍة َضاَلَلةٌ ک،
 (.835، ص7ج و 737، ص82، جمسند أحمدحنبل، احمد،     ابن؛ 177ص ،5ج ،مسلم صحیح

مجمووع  زیز،عبـدالع باز،  ؛ بن138، ص87، جمجموع الفتاوی همو،؛ 853، ص8، جالفتاوی الکبری احمد، تیمیه، . ابن4 
عثیمـین، محمـد بـن صـالح،   ابن؛ 18، صمنهج التشریع اإلسوالمي وحکمتوه محمد امین،؛ شنقیطی، 88، ص2، جفتاوی

 .785، ص8، جعثیمین مجموع فتاوی و رسائل ابن

 .13ص ،التحذیر من البدع عبدالعزیز، باز،  . بن5 
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همدافعان سنت  نیـز را  آن بـه رسـول اکـرم مانندهدیه کردن ثواب قرائت قرآن و ، َترکی 
 6.اند ا انجام ندادهزیرا صحابه و تابعین این کار ر ؛دانند می بدعت

در آن بـه تـرک و سـکوت  ترین بحثی هست کـه مهم ،هیبحث از اسماء و صفات ال
مستند آنان بـرای حجیـت سـنت صـحابه، حـدیث  1.کنند تناد میصحابه درباره آنها اس

 پردازیم.  است که به تحلیل و بررسی آن می« خیر القرون»

 حدیث خیر القرون
 چـه کننـد و هـر استناد می 3«خیر القرون»به حدیث  ،ها برای حجیت سنت صحابه سلفی

و افعال آنها را یکی از معیارهای سنت و بدعت قرار  4دانند اند را بدعت می آنها عمل نکرده
به عمل صحابه و تابعین و تابعان آنها که را  نیستهر چیزی که در کتاب و سنت  .دهند می

دهند. اگر آنها به آن عمل کرده  ع میارجا ،شود نخست اسالم می نسل شامل مسلمانان سه
 5.ددانن بدعت میرا انجام آن عمل  ،ن صورتایدانند و در غیر  آن را مشرع می ،باشند

 و بررسی حدیث خیر القرون تحلیل
  گفت:در نقد این حدیث باید 

بعرـی از  .کـه مـراد از آن چیسـتباشـد  محل بحث می ،اوال، این خیریت صحابه
یعنی مجمـوع ایـن  ؛باشد خیریت مجموعی می نویسند: منظور شارحین این حدیث می

افرادی  ،های بعدی میان گروه ولی منافاتی ندارد که در ند؛افراد از مجموع افراد دیگر برتر
 اناز دیگـر ،که در بین خـود ایـن افـراد هـم بعرـی  چنان ؛پیدا شوند و افرل هم باشند

این امـت نقـل شـده های   اخیار و بهترینکه روایات دیگری نیز در معرفی   چنان 1برترند؛
                                              

 .7528، فتوای شماره 52، ص3، جعلمیة واإلفتاءفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث ال دویش، احمد بن عبدالرزاق، .1 

 ،8ج ،وفیوله العلوم بیوان جوامع یوسـف، عبـدالبر،  ؛ ابن3-15، صالکبوری ةالفتووی الحمویو تیمیه، احمد، ابن :ک.. ر2
 .77ص ،دلیل الترک ان إلی النبیل تنبیهمحمد،  اسکندری، ؛335ص

سـ س  ؛کـه مـن هسـتماسـت هـا قرنـی  بهترین قرن ؛«ن یلونهمخیرالقرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذی: ». عن النبی3
« خیـر النـاس»آیند. این روایت با عبارات دیگری چون  س س کسانی هستند که بعد از آنها می ؛آیند کسانی که بعد از آنها می

 بـن نیشـابوری، مسـلم؛ 131ص ،7ج ،بخواری صوحیح محمد بـن اسـماعیل، )بخاری، .نقل شده استنیز  «خیر امتی» و
 (.1377، ص3، جصحیح مسلم، حجاج

 .35ص، 7، جالفتاوی الکبری ؛ همو،733ص ،83ج ،مجموع الفتاویتیمیه، احمد،  . ابن4

 .51، صالسنیه ةالهدی. نجدی، سلیمان، 5
 .25،ص17، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ووی، یحیی،ن. 6
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ْحَسُنُكْم ... َخْيُرُكْم » :مانند ؛مقید به صحابه هم نیست است که
َ
«أ

َم  َمْن  َخْيُرُكْم » و 6  اْلُقهْرآَن  َتَعلَّ
َمُه  «َوَعلَّ

1
ْهِلِه  َخْيُرُكْم  َخْيُرُكْم »و   «.ِْلَ

پس های  مسلمانان دوره برتریروایاتی مبنی بر  همچنین 9
ْو » :؛ مانندنیز وجود دارندو تابعین از صحابه 

َ
ُلهُه َخْيهَر أ وَّ

َ
ِتي َمَثُل اْلَمَطِر، اَل ُیهْدَر  أ مَّ

ُ
ِإنَّ َمَثَل أ

؛«آِخهُر ُ 
4
عبیده جرا  ابو باشد. که اول و آخرش خیر می استهمانا امت من همانند باران  

حالی که ما در  ،آیا کسی بهتر از ما هست :پرسید از پیامبربه ایکی از صحگوید:  می
از شـما  پـس: قـومی فرمودندبا تو اسالم آوردیم و با تو جهاد و مهاجرت کردیمد پیامبر 

این روایـت داللـت بـر  5.اند در حالی که مرا ندیده ،آورند به من ایمان می خواهد آمد که
؛ مطلـق نیسـت ،ی که در روایت آمـدهپس خیریت کند. غیر از صحابه میافرادی خیریت 

ها  شرکت در جنگ و مبر مصاحبت با پیامانند:  ارد از جهات گوناگونیبلکه امکان د
 ؛شـود شـمردههـای بعـدی حجـت و سـنت  که عمل آنها برای نسـل  نه این ؛و ... باشد

های  فرقه و ها و اختالفات فراوانی بین افراد همین سه قرن رخ داده بینیم جنگ که می  اننچ
ها  اینکدام ی  از . وجود آمدنده در این زمان بمنحرفی چون خوارج، قدریه و مرجئه نیز 
   1نیست.خیریت به معنای حجیت  ،بنابراین دباید سنت قرار گیرد و حجیت داشته باشد

که آنها همه  نیستدلیل این  ،بر فرض فریلت داشتن قرن صحابه بر سایر قرونثانیا: 
 7است.دلیل    ادعایی بیبته الکه اند،  ها و کارهای نی  تا روز قیامت را انجام داده فریلت

 کـاری بـهاشـتغال  مثـل:که صـحابه بـه علـل مختلـف باشد بسا کارهای بافریلتی   چه
گـاهی  و باشند انجام آنها نشده موفق بهکوتاهی،  و سستیسبب  به یا آن، از تر   بافریلت

گاهی ع در منـابباشد؛ چنان که  می پیامبراکرمهای  آنها از برخی سنت نیز به سبب ناآ
                                              

، 7، جصوحیح مسولم، بـن حجـاج بوری، مسـلم؛ نیشا33-117، ص7، جصحیح بخاری، بن اسماعیل . بخاری، محمد1
 .1885ص

 .138ص ،7، جصحیح بخاری، بن اسماعیل . بخاری، محمد2

 .353، ص5، جسنن الترمذی، بن عیسی . ترمذی، محمد3
، داوود الطیالسوی  مسند ابوی؛ طیالسی، سلیمان، 33، ص71، جمسند احمد بن حنبلحنبل، احمد،   ابن ؛158، صهمان. 4
 .871ص، 3، جالمعجم األوسطنی، سلیمان، ؛ الطبرا72، ص8ج

 ؛1257، ص7جسونن الودارمی، دارمـی، عبداللـه، ؛ 128و123، ص82، جمسوند احمود بون حنبولحنبل، احمد،   . ابن5
، 35، ص3، جالمسوتدرك علوی الصوحیحین ،مسلم بن حجاجنیشابوری،  ؛88، ص3، جالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان، 

 .7338حدیث 

 .37-53، صالبدعه فر،. ر.ک: سبحانی، جع6
 .825ص ،کتاب التوحید )أصل اإلسالم وحقیقة التوحید( . مسعری، محمد،7
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گاهی  سنت، نااهل   نقل شده است.  های پیامبر از بعری از سنت ،برخی از صحابهآ
بـا  در مدینه در جمع انصار نشسـته بـودم کـه ابوموسـی :گوید سعید خدری می  ابی

داد:  پاسـخ ؛وارد شد! علتش را پرسـیدیم ،ی که آثار خوف و ترس در آن ظاهر بودا هچهر
گشتم. و بازنداد  اما پاسخسه بار سالم دادم، نزلش رفتم و به در م .عمر مرا فرا خوانده بود

 ،پشت در سه بار سالم کردمو دادم که آمدم  پاسخکه چرا نیامدید  کرداخذه ؤعمر مرا م
َذَن  ِإَذا»پیامبر فرموده اسـت: زیرا  ؛گشتمو بازنیامد  یجواب

ْ
َحهُدُكْم  اْسهَتْ

َ
َذْن  َفَلهْم  َثََلًثها أ ْْ  َلهُه  ُیه

  1شوی. مجازات می ، وگرنهنه بیاوربرای این حرفت دلیل و بی   گوید عمر می .«َفْلَيْرِجْع 
های پیـامبر   شود که بعری از صحابه نیز از برخـی از سـنت از این روایت معلوم می

گاه بودند. در روایت دیگری نقل شده است که  د: یپرس اوفی   ابی شیبانی از عبدالله بنناآ
از نزول سـوره نـور یـا  پیشد: یپرس : بله. دوباره داد پاسخرجم کرده استد  پیامبرآیا 

  1.دانم : نمیپاسخ داداز آند پس 
بـر  آشکار،گاهی بعری از امور »نویسد:  در ذیل حدیث می فتح الباریحجر در  ابن

گـاهی »نویسـد:  این مطلب تصریح و کـرده می برعینی هم  9«.باشد صحابه مخفی می
شـود  چطـور می ،با این وضـعیت 4«.ت اطالع ندارندبعری از بزرگان صحابه نیز از سن

 د!آورد شمار آوردتروک صحابه و تابعین را معیاری برای شناخت بدعت به 

 متروک
ه،  کـه   های متفـاوتی دربـاره این اسـت. دیـدگاه« متـروک»دومین رکن تعریف سنت َترکی 

ه  متروک چه ویژگی ارائه شده است. به هایی باید داشته باشد، از سوی مدافعین سنت َترکی 
اند تا بـا  رسد که این مدافعین در مواجهه با شبهات و اشکاالت مخالفین کوشیده نظر می

افزودن قیودی، این اشکاالت را رفع کنند. در واقع ایـن قیـود را قرائنـی بـرای تشـخی  
ه قرار می ایـن  دهند. بنابراین الزم است قرائن ارزیابی شود تا معلوم شود آیا بـا سنت َترکی 

ه را اثبات کرد یا نهد  قرائن می  توان سنت َترکی 
                                              

، 2ج صوحیح بخواری، ،بـن اسـماعیل ؛ بخـاری، محمـد1733، ص7، جصوحیح مسولم ،بن حجاج . نیشابوری، مسلم1
 .53ص

 .1782، ص7ج ،صحیح مسلم ،بن حجاج ؛ نیشابوری، مسلم175، صهمان. 2

 .173، ص18، جفتح الباری شرح صحیح البخاریحجر،   ابنعسقالنی، . 3

 .127، ص1جعمدة القاري شرح صحیح البخاری، . عینی، بدرالدین، 4
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ه  قرائن سنت رکی   از دیدگاه موافقینت 
ه از سوی موافقان بیان شده، عبارتند از  : قرائنی که برای شناخت سنت َترکی 

 به ترک .5 6؛نباشد غیر حق .3 مانع؛ نبودن .7 مقتری؛ وجود .8 بودن؛ غیرفطری .1
 . باشد دینی و شرعی امور از .7 باشد؛ قصد همراه

ه  سنت اثبات برای که منابعی از کدام هیچ در  شرایط و قیود این همه ،شده نوشتهَترکی 
بـرای ارائـه . اسـت گرفتـه نظـر در را شخصی قید یا قیودی هر بلکه ؛ هنشد جمع جا ی 

 جا ارائه و نقد گردد.  ایم تا تمام این قیود ی  نقدی جامع، کوشیده
شود: اول: آیا اصوال امکان احراز ایـن قـرائن  سه جهت نقد و بررسی میاین قرائن از 

توان بـه قرینـه  وجود داردد دوم: بر فرض که این قرائن احراز شود، آیا قرینیت دارند و می
آنها حکم به بدعت بودن یا سنت بودن عملی دادد سوم: آیا در مصادیقی که با استناد بـه 

ه حکم بدعت داده می  شودد  شود، این قرائن لحاظ می سنت َترکی 

 روک پیامبرت  احراز  ناممکن بودن

ه،  باید ،مطلب ی  اثبات برای دالیل آن محرز شود. لذا کسانی که با استناد به سنت َترکی 
رو اولـین بحثـی کـه دربـاره ایـن   شان احراز شود. ازاین  دهند، باید دلیل حکم بدعت می
احراز این قرائن امکان داردد پیش از پـرداختن بـه شود، این است که آیا  قرائن مطر  می

گاهی از همه ت،  این مسئله تـوان بـه  روک پیامبر ممکن است یا نهد آیـا میباید دید که آیا آ
 صورت قطعی گفت که پیامبر فالن عمل را انجام نداده استد

که همان چیزی را  چون است؛ تر  دقیق و تر آسان ،فعل ی  انجام از دادن خبر اساسا 
، شـود مـی گفتـه حتمی صیغه به که 1فعل ترک خباراِ الزمه  اما. دهد می گزارش ،بیند می

گاهی  گونه این بیشتر پس. است ناممکن کاری این و باشد می پیامبر احوال تمام از ناقل آ
  4ندادن نیست.  انجام یامعن به نکردن، نقل ،این بنابر 9است. ظنی خبرها

 نویسد:   کرده و میبه این مطلب اشکال  قیم ابن
                                              

 ترک به خاطر مراعات حق غیر نباشد؛ مثل خوردن سیر و پیاز.. 1

یه النبیل إلی ان الترک تنب نقل تروک پیامبر را دو نوع می دانند: تصریح به ترک پیامبر و عدم نقل فعل. )اسکندری، محمد،. 2
 (.73، صدلیل

 .31، صاالفعال النبویه و داللتها علی االحکام الشرعیه اشقر، محمد سلیمان،. 3

 های پیامبر را بیان کردیم.  که قبال عدم اطالع صحابه از بعری از سنت  چنان. 4
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اگر هر کس با این توجیه که از کجا معلوم پیامبر آن را انجـام نـداده باشـد و 
ندادن نیست، هر کاری را مستحب بداند و آن را انجام  نکردن به معنای انجام نقل

 1.خواهد شد باب بدعتدهد، منجر به باز شدن 
دلیـل و هـیچ ه آنهـا بـدون دهنـد  که انجـام استدر صورتی وارد  قیم ابناین اشکال  
ولـی  ،شاید پیامبر انجـام داده :و ادعا کندانجام دهد  ا انتساب به شرعکاری را بای   قرینه

اسـت کـه مخـالف اصـول و کلیـات و عملـی بـاره به ما نرسیده است. ولی بحث ما در
برای جـواز آن وجـود  و... عمومات از یقرائن و دالیلاطالقات شرع نیست، بلکه گاهی 

گیرد.  میانجام به امید ثواب  یگاهد؛ اما با این حال، بدون انتساب آن به شرع و حتی دار
 نشدن از پیامبر، نامشروع و بدعت دانست. توان چنین عملی را به صرف نقل  لذا نمی

حتما خبرش  ،ر مشروعی را انجام داده بودکا پیامبراگر  اشکال دیگر این است که
 بـه ،برای اثبات مدعای خـودها   این .اهتمام داشتندآنها نقل  برچون اصحاب  ؛رسید می

چون پیامبر از این موارد  ؛کنند می استناد ها و سایر محصوالت میوهبه زکات  نگرفتن تعلق
  1.گرفت نمیزکات 

 باشد را باید نقل نشدهپیامبر  ی از سویهر عمل آن است کهاطالق این سخن، الزمه   
در  االشقر 9و حکم ن  در این رابطه را داشته باشد. کردسوی ایشان حمل بر ترک آن از 

آوری کـرده گرد درباره زکات را و فتاوای فقهای مذاهب مختلف اقوال پاسخ به این ادعا، 
گرفـت و  اند که پیامبر از آنها زکات نمی مواردی داده درکه اکثر فقها حکم به تعلق زکات 

 گوید:  وی میست. گرفتن از آنها توسط پیامبر نقل نشده ا زکات
قـرار  ،شود میدر هر چیزی که از زمین خارج  زکات را بدون استثنا ها بعری

شـود و  مـی. ابوحنیفه زکات را در هر چیزی قرار داده که از زمـین خـارج اند هداد
باشد. شافعی زکات  میید( آ )حاصلی که از زمین به دست می آن مرادش نماءات

شـود. مالـ  هـم  درسـت می فرنینان و ه از آن رار داده است کرا در هر چیزی ق
شود. احمد هـم  معتقد است که زکات در گندم و جو و سایر حبوبات واجب می

  4.زکات قرار داده است ،شود در هر چیزی که از زمین خارج می
                                              

د،  . ابن1  .821-828، ص8، جإعالم الموقعین عن رب العالمین قیم جوزي، محم 
ـد،  ابن ؛737، ص1، جالبیان والتحصیل والشرح والتوجیوه والتعلیول لمسوائل المسوتخرجة رشد، محمد،  ابن .2  قـیم، محم 

 .821ص، 8، جإعالم الموقعین عن رب العالمین

 .353، صاالفعال النبویه و داللتها علی االحکام ،سلیمان . اشقر، محمد3

 .353-355. همان، ص4
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 ایـن در ،نقل ترک باشد ،اگر ترک نقل از نبیکه شود  روشن می ،با توجه به این اقوال
در حـالی کـه جمهـور بـرخالف آن عمـل  ؛از این موارد جایز نبود گرفتن زکاتصورت 

بسا همه اخبار و افعال پیامبر به ما نرسیده باشد. لـذا اگـر در   چه افزون بر این، 6.اند هکرد
داشـته  ،با شرایطی کـه قـبال تبیـین شـد ،جایی قطع و یقین به ترک عملی از سوی پیامبر

اما اگر درباره عملـی نفیـا و اثباتـا خبـری از  ؛کنیم در آن مورد به پیامبر تأسی می ،باشیم
اگـر  ؛باید آن را به اصول و قوانین عام و کلی شـرع عرضـه کـرد ،باشد نرسیده پیامبر

 ،ای خـاص در دورهویژه کـه  بـه ؛توان حمل بر بدعت کـرد نمی ،مخالفتی با آنها نداشت
آن زمان به فراموشی س رده در هایی  سنتبسا    تدوین سنت رسول خدا ممنوع گردید و چه

که اطالع بودند   پیامبر بیهای   برخی از صحابه از بعری سنتگفته شد، که  یا چنان شد.
بنابراین در اموری که خبری از  2.در منابع اهل سنت مواردی از این امور بیان شده است

 .ع ارجـاع دادباید به اصول و قواعد کلـی شـر باشد،فعل یا ترک پیامبر درباره آنها نیامده 
توان آن را انجام داد و در غیر این  می ،ترک کرد و اگر موافقت داشت ،اگر مخالف آنها بود

 شود. عنه و توسعه بر عباد درباره آنها جاری می حکم معفو   ،صورت

 ن تروکئاحراز قراممکن نبودن 

ر احـراز تـرک فعلـی از سـوی پیـامب ناممکن بودنحال که سختی و دشواری و حتی گاه 
دشـوارتر و  ،سـنت بـودن آن تـرکالزم بـرای  که احراز قـرائِن  شود می روشنمعلوم شد، 

احـراز ایـن قـرائن در همـه تـروک برای چون  ؛باشد تر از علم به ترک آن عمل می   سخت
گاهی از تمام حاالت و کارهای  ،پیامبر باید از قصد و نیت آن حررت ایشان، عالوه بر آ

گاه هم  صریح پیامبر یا اقامه دلیل و شواهد دیگر، غیـرممکن خواهـد باشیم، که بدون تآ
 پیـامبرکـه آیـا  این شود. از محل بحث خارج می ،باشد وارد شدهبود. اگر هم تصریحی 

برای  و قصد روی از را... بعد از نبوت و ءحراغار یا نرفتن به  ،احتفال نماز، در نیت تلفظ
 نشـده آن بـه تصـریحی داشتند، آن برای ریدیگ دلیل یا کردند ترک آنجایزنبودن  اعالِم 

                                              
 .733-755، ص1، جةفقه الزکا. قرضاوی، یوسف، 1

ـد بـن اسـماعیل، ؛ بخاری،1782، ص7؛ ج1733، ص7ج ،مسلم صحیح مسلم بن حجاج، نیشابوری،. 2  صوحیح محم 
عمودة ؛ عینی، بدرالـدین، 173، ص18، جفتح الباری شرح صحیح البخاریحجر،   ؛ عسقالنی، ابن175، ص2، جالبخاری

 .127، ص1ج، یشرح صحیح البخار یالقار
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 . است درونی امر ی  ،قصد که حالی در ؛است

 ائنقر  محرزنشدن حکم از این

این است که فرض کنیم این قرائن احراز شدند،  ،شود نقد دیگری که به این قیود وارد می
ه  آیا این قرائن برای اثبات سنت حکم به  ،ائنتوان بر اساس این قر آیا می استدکافی َترکی 

 کار آن دانستن بدعت برای و باشند می کامل و تمام قیود این آیا بدعت بودن کاری کردد
 به بدعت حکم تا شود لحاظ باید اینها از غیر هم دیگری قرائن که   این یا ،کنند می کفایت

 دشود داده نسبت آن
یـل دیگـری یا صحابه به دال  پیامبراکرمباشد، ولی ممکن است این قرائن موجود 

تر از آن    که عملی با فریلت  غیر از حرام بودن آن کار، آن را ترک کرده باشند؛ ازجمله این
جا عبادت  رفتند و در آن پیش از بعثت، به غار حراء می دادند. مثال پیامبر را انجام می

وان ترک آن ت جا نرفته باشند، نمی کردند؛ ولی اگر پیامبر پس از بعثت به آن و راز و نیاز می
چون احتماالت متعددی برای این ترک داده  6جا را بدعت دانست؛ را سنت، و رفتن به آن

کـه   جا را نداشتند، یا این کافی برای رفتن به آن دیگر وقت که پیامبر   شود؛ مثل این می
 شدند. در مسجد که فریلت بیشتری دارد، به عبادت مشغول می

تـرین  بودن آن اثبات شـود. مهم  این قرائن افزود تا بدعتلذا باید قرائن دیگری نیز بر 
قید در این امر، این است که کار را به قصد عملی دینی و شرعی انجام ندهد و عملش را 

کـه   اند، بـدون این منتسب به شرع نکند. اگر کسی کاری را که پیامبر و صحابه ترک کرده
انتسـاب آن بـه شـرع و دیـن انجـام  قصد انجام عملی شرعی و دینی داشته باشد و بدون

کند. حتی اگـر کـار او بـا یکـی از اصـول کلـی دیـن  بدعت درباره او صدق نمی 1دهد،
مطابقت نداشت و دلیلی بر جواز آن نبود و مخالفتی هم با اطالقـات و عمومـات شـرع 

گذار باشد. ولـی  که بدعت   نه این ،باشد صورت کار او عبث و بیهوده می ایندر  ،نداشت
ای از اصول و قواعد کلی و عـام دیـن، اسـتخراج  اگر برای آن عمل دلیل و شاهد و قرینه

تـوان تـرک آنهـا را سـنت  نمی ،پیامبر و صحابه انجـام نـداده باشـندهم که  هرچند ،کرد
                                              

فتواوی اللجنوة الدائموة  دویـش، احمـد،). شمرند بدعت و حرام میدانسته و ن به غار حراء را خارج از سنت ها رفت . وهابی1
 .(753ص ،11ج، للبحوث العلمیة واالفتاء

 مراد از انتساب به شرع، این است که شرع به انجام این عمل، با این ویژگی و شرایط خاص، دستور داده باشد.. 2
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 .میالد پیامبرمثل برگزاری جشن برای  ؛دانست

 رعایت نکردن قرائن در مصادیق 
ه مفیـد و  نقد سوم بر این قیود این است که بر فرض، این قرائن در حجیت سنت َترکی 

کافی باشند، باید دید آیا کسانی که با استناد به ایـن قاعـده، بعرـی از کارهـا را بـدعت 
 دهند یا نهد  دانند، این قرائن را مد نظر قرار می می

 شود. در این قسمت در دو جهت بحث می
ه، کاری را که پی1 اند و ایـن قیـود    امبر و صحابه ترک کرده. آیا خود موافقان سنت َترکی 

اند یا نهد به تعبیر دیگـر: آیـا آنهـا بـه مبـانی خـود ملتـزم  در آنها وجود ندارد انجام داده
 هستندد

 گیرند یا نهد دهند، این قرائن را در نظر می . آیا در مواردی که حکم بدعت می8

رکی  از سوی طرفداران سنت  ،به مبانی الف: ملتزم نبودن  هت 

ه اصرار دارد ابن برای اولین بار توحید را به سه نـوع ، تیمیه که بر لزوم تبعیت از سنت َترکی 
کـه ایـن    درحـالی ؛«اسـماء و صـفات» و« الوهی»، «ربوبی» تقسیم کرده است: توحید

بندی از   این تقسیممده و در سیره سلف هم نیانه در قرآن و نه در سنت نبوی  ،بندی  تقسیم
بندی را انجام   چه مانعی وجود داشت که پیامبر یا صحابه این تقسیم 1ود ندارد.توحید وج

 اندد  نداده

 در انتساب بدعت به دیگران ،به قرائننداشتن توجه ب: 

ه  های موافقان سنت از نقد و بررسی دیدگاهپس  ـه و قرائنـی درباره تَترکی  عریف سنت َترکی 
مـوارد متعـددی کـه یـا در آبررسی شـود  رد کهجا دا اند، که برای تشخی  آن بیان کرده

کم این ضوابط و قواعدی که خودشان  کنند، آیا دست گذاری می دیگران را متهم به بدعت
 کنند یا نهد اند را رعایت می ایجاد کرده

ه ثار آمتون و در با بررسی  از مواردی که بسیاری شود در  میمعلوم مدافعان سنت َترکی 
توان  هرچند که می .پایبند نیستندمبانی خودشان  ، به ایناند هدادنسبت بدعت به دیگران 

                                              
کلموة هادئوة فوی بیوان خطول  ؛ عبدالله کامل، عمر،81، و ص3، صلسلفیه بین االصیل والدخیلا . محمود کریمه، احمد،1

 .11و  2، صالتقسیم الثالثی
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 کنیم: در مصادیق بیشتری این بحث را تطبیق داد، ولی دو مورد را در این جا بررسی می
 یالد پیامبربرگزاری جشن م

دانند، برگزاری مراسم جشن برای میالد  ها آن را بدعت می از جمله اعمالی که وهابی
انـد،  اند که چون پیامبر و صحابه و تابعین این کار را انجام نداده آنها مدعیپیامبر است. 

 6باشد. پس بدعت می
 نقد و بررسی

ای بر جواز و ارشاد پیامبر بر انجـام آن وجـود دارد. از پیـامبر دربـاره روزه روز  اوال: ادله
ُِ » فرمودند: پاسخدر  د؛ه شپرسیددوشنبه  ْنهِلَ  َعَلهِفيهِه، َو َذاَك َیْوَم ُوِلهْد

ُ
دوشـنبه  1؛«يََّیهْوَم أ

که وحی بـر مـن نـازل شـد. البـانی ایـن  استام و روزی  روزی است که من متولد شده
داشتن و یـادآوری مولـد النبـی را    اصل زنده نگه ،این روایت 9.داند حدیث را صحیح می

بـا  ،امبردر زمان پی .باشد ولی روش آن در هر زمانی متناسب آن زمان می ؛کند اثبات می
فرایل آن  بیانبا اجتماع در ی  محل و اطعام دادن و  ،روزه گرفتن بود و در زمان حاضر

 یـادآوری :و آن عبارت است از استیکی  این امور. مالک عمل در همه استحررت 
 رسول به محبت و عالقه دادن نشان و خدا درگاه به شکرگذاری و خداوند عظمای نعمت

بنابراین اجتماع و برگزاری احتفـال بـه  عمل را بدعت دانست. توان این نمی لذا ؛اخد
ولی مشتمل بر اموری هست که  ،که در صدر اسالم رواج نداشته هرچند ،شکل امروزی
 4.باشد  می مطلوب شارع

 و های جشن مـیالد پیـامبر، یـادآوری مراسمهای برگزاری  انگیزهاز یکی امروزه  ثانیا:
 که در زمان خود پیـامبر باشد می از آن حررت الگوگیری برای پیامبر عملی سیره اشاعه

  ؛ چون خود پیامبر در میانشان بود.شد مینیازی به آن احساس ن و مقترای آن فراهم نبود
باشـد و  شود که توصیه قرآن می ها با قصد محبت به پیامبر برگزار می  ثالثا: این مراسم

باشد. بنابراین برای جـواز  میالد می امروزه یکی از مظاهر محبت، برگزاری مراسم جشن
 تـوان آنهـا را شـرعاً  ؛ لـذا نمیوجـود دارنـدیلی از اصول و کلیـات شـرع این عمل، دال

                                              
 .12ص ،7ج، فتاوی اللجنة الدائمةهمو، ؛ 1، صالتحذیر من البدع باز، عبدالعزیز،  . بن1

 .213، ص8، جصحیح مسلم، بن حجاج . نیشابوری، مسلم2
 .153، ص3، جإرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، لدینناصرا ، محمدألبانی. 3
 .75-77ص، یبذکری المولد النبوحول االحتفال علوی المالکی، محمد، . 4
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 1.ار دانستذگ بدعت
پیامبر این عمل  ،بر فرضدر کنار ادله فوق، این موضوع را هم باید مد نظر داشت که 

فـراهم بـودد  ر زمـان پیـامبر آیا اصوال مقترای عمل به آن داما  ،را ترک کرده باشند
با توجه به شرایطی سختی کـه مسـلمانان در دوران  این کار وجود نداشتد برایموانعی 

عالوه بر وظایف  ،در مدینه بودند سال که پیامبر  15ساله مکه داشتند و در مدت  17
میـان  مـدت ایـن ها( در )اعـم از غـزوات و سـریه جنگ 75حدود  ،سنگینی که داشتند

اری مراسـم طی مقترـای برگـزیلذا در چنـین شـرا 2.انان و دشمنان اسالم رخ دادمسلم
 پیامبراکرمباز هم  ،با این همه احتفال فراهم نبود و موانع انجام آن هم وجود داشت، ولی

 اند.  میالد خویش را یادآوری کرده 

 رفتن به غار حراء
 کهاین است  . دلیل آنهادانند می های شرک رفتن به غار حراء را بدعت و از نشانها ه یوهاب

 9.اند هنرفت جا آن به  خدا رسول صحابه و خلفا ،گذرد می اسالم از که قرنی 13 در
 نقد و بررسی

جا به عبادت و راز و نیاز پرداخته و حتـی نـزول  بعثت بارها در آن پیش از پیامبراوال: 
از بعثـت  پـس که پیـامبر است. اگر گفته شودبوده جا  وحی هم برای اولین بار در آن

مگـر  ؛تواند دلیل حرمت باشد نمی ،از عمل پسگوییم که ترک  می ،جا نرفت دیگر به آن
 و منسوخ شدن حکم قبلی اعالم شود. گردد تصریح بر حرمت آن که    این

 پیـامبرمبارک  بدن با کهچیزهایی  به تبرککه ها  ثانیا: اگر کسی طبق مبنای وهابی
سنت رسول خداو با استناد به سیره و  4دانند را جایز می داشته باشد تماس

عنـوان  به 5
ه، بـه که محل نزول وحـی بـود جا به عنوان یکی از آثار اسالمی بازدید از آنبرای تبرک یا 

هطبق کدام ی  از قیود و تعاریف سنت  1غار حراء برود،  دباشد ، این عمل بدعت میَترکی 

                                              
 .877ص، جامع العلوم و الحکمعبدالرحمن،  حنبلی، رجب  . ابن1

 .138-137، صتاریخ پیامبر اسالمابراهیم، محمد یتی، آ. 2

 .753ص ،11.جفتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واالفتاءزاق، دویش، احمد بن عبدالر. 3
 .338، ص1، جهمان. 4

 .151ص ،8، جصحیح بخاریبخاری، محمد بن اسماعیل، . 5

 .135، ص1، جالسیره النبویههشام، عبدالمل ،   ، ابن3، ص77عساکر، علی، تاریخ دمشق الکبیر، ج  . ابن6
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 نتیجه
ه  فقان سنتهای موا با بررسی دیدگاه کنند: ترک کـردن کـاری کـه پیـامبر  که ادعا میَترکی 

بـرای نیـز قرائنـی  و باشـد انـد، سـنت می ترک کرده و صحابه و تابعین آن را انجـام نداده
 حجیـت تـابعین و صحابه سنت :رسیم که اوال به این نتیجه می ،اند حجیت آن بیان کرده

 و فعـل بـه تـوان نمی پـس ؛شود نمی تاثبا آن حجیت هم القرون خیر حدیث با و ندارد
قرائنی کـه بـرای  :ثانیا .کرد استناد عملی بودن بدعت یا سنت برای تابعین و صحابه ترک

گاهی  آن الزمه چون)، قابل احراز نیست اند آوردهحجیت آن  و نیـات  حـاالت تمـام ازآ
 بـههـا  یهمچنـین خـود وهاب .باشد نمی بدعت حکم مفید ،این قرائنو  (باشد می پیامبر
ـه  سـنت بـه اسـتناد بـا که مصادیقی نیستند و در پایبند زمینه این در خودشان مبانی َترکی 
 در کـهگونـه  همان ؛کننـد نمی رعایت راخود  ضوابط کنند، می آنها بودن بدعت به حکم

 .کردیم اثبات ءحرا غار به رفتن و پیامبر میالد جشن دانستن بدعت
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