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چکیده
احادیث اخالقی از جمله بسترهای مهم اجرای قاعدۀ «تسامح در ادله سـنن» اسـت .شـدت تسـامح در
روایات ضعیف اخالقی در مقایسه با احادیث اعتقادی و فقهی نشان میدهد که گویا احادیـث اخالقـی
مدونین کتب روایی داشته است .فقدان دانـش فقهـاالخالق و عـدم تفکیـک
بار مسئولیت کمتری برای ل
گزارههای اخالقی قاخباری و انشائی ،زمینهساز اجرای همه جانبۀ این قاعده در احادیـث اخالقـی شـده
است .این پژوهش با تتبع در مصادیق روایی ،در پی واکـاوی آسـیبهایی اسـت کـه کاربسـت قاعـدۀ
«تسامح در ادله سنن» در حوزه احادیث ضعیف اخالقی برجای گاارده است؛ لاا با حاف آنها از متـون
دینی ،طراحی نظامق ضابطه ق
مند اخالق قی جامع تحقق بیشتری خواهد یافت .دادههای این مقاله با تمرکز بـر
متون حدیثی جمعآوری و با شیوه توصیفی -تحلیلی پردازش شده است .پیامـدهایی چـون اخـتالل در
نظام اخالق اسالمی ،وقوع جعل در روایات اخالقی و ایجاد خوش بینی یـا بـدبینی کـاذب نسـبت بـه
متون روایی اخالقی از جمله نتایج کاربست بیضابطۀ این قاعده در احادیث اخالقی است .با توجـه بـه
گستره حدیث و تأثیر آن بر فرهنگ دینی ،رفتارهای فردی و کنشهای جامعه ،آسیب شناسـی و توجـه
خاص به کیفیت متون حدیثی ،بازنگری در احادیث اخالقی ،ترسیم الگوی اخـالق اسـالمی مبتنـی بـر
روایات معتبر ،در پاالیش نظام یکشارچه اخالقی بسیار ضرورت دارد.
کلیدواژهها :قاعدۀ تسامح؛ روایات من بلغ؛ روایات اخالقی؛ پاالیش روایی؛ نظام اخالقی.
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مقدمه

علمای اسالم از دیرباز تاکنون ،به ویژه محدثین شیعی و سنی ،موضوع اخـالق را در
شمار آثار و تحقیقات خود در نظر گرفتهاند؛ به طور نمونه ابن مبارک مروزی (قرن دوم)
کتاب البر و الصله را نوشت .ابن ابی الدنیا (قرن سوم) تالیفات بسـیار اخالقـی بـر پایـه

روایات نبوی و کالم صحابه دارد از جمله :التواضـع و الخمـول ،الشـکر ه لل ،الصـمت و
آداب اللسان و ....کوفی اهوازی(قرن سوم) الزهد و المومن را نگاشت .شیخ کلینی(قـرن
چهارم) در کتاب االیمان و الکفر و کتاب العشره از اصول کافی به روایات متعدد اخالقی
اشاره کرده است .همچنین دهها کتاب اخالقی -روایی مانند احیام علوم الدین ابوحامـد
غزالی(قرن پنجم) و المحجة البیضام نگاشته فیض کاشانی(قرن یازدهم) در دورههای بعد
به رشته تحریر درآمده است.
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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جهت اثبات یا تائید محتوای این کتب از ادله نقلی استفاده شد ،اما بررسی سـندی و
محتوایی روایت کمتر مورد نظر مولفان بوده است .با تتبع در منابع روایـی اخالقـی ایـن
نکته حاصل میشود که در قرون اولیه ،اهتمام به ذکر سند احادیـث اخالقـی بـوده و در
دورههای بعد این اهتمام کاهش یافته است .به طور نمونه کتاب الزهد و کتابهای اخالقی
الکافی مسند هستند .شیخ صدوق (قرن چهارم) نیز در ثواب االعمال حدیث را مسـند و

در مصادقه االخوان کم و بیش مسند مینویسد .اما ابن شـعبه (قـرن چهـارم) ،در تحـف
العقول تاکید میکند چون بیشتر مسائل کتاب آداب است ،نیاز به یادآورى سـند نبـود و
حرانــی .)۴ :۱۴۳۴ ،در دورههــای بعــد نیــز گویــا
اســناد را حــاف کــردم (ابــن شــعبه ل
مرسلنویسی شیوه رایج مولفین میشود .کراجکی (قرن پنجم) در معدن الجواهر ،فضـل
بن حسن طبرسی (قرن ششم) در اآلداب الدینیه ،راوندی (قرن ششـم) در النـوادر ،ورام
(قرن هفتم) در تنبیه الخواطر اهتمامی بر ذکـر سـند روایـات اخالقـی نداشـتهاند .سـیره
محدثان متاخر بیانگر آن است که نسبت به احادیث اخالقی چنـدان سـختگیر نبـوده و

شرایط حجیت خبر در این احادیث مطمح نظر نبوده است.
از زمان تأسیس قاعده ««تسامح در ادله سـنن»» در قـرن هشـتم ،بهـرهوری از همـه
روایات به ویژه روایات اخالقی شکل دیگری به خود گرفت و پایرش حـداکثری ایـن
روایات بین مااهب اسالمی نشر یافت .تاکنون همه علما برخـورد یکسـانی بـا تسـامح
روایات اخالقی نداشتهاند و برخی از ایشان نه موضوع اخالق و نه سایر موضوعات غیر
فقهی(ســنن) را زمینــه اجــرای قاعــده نمیداننــد (خــویی۰۱۷/۱ :۱۴۱۵،؛ ادیبــی
الریجانی .)۱۱۵ :۱۰۹۵،تعدادی از دانشمندان فریقین برخالف این گروه ،موضـوعاتی از
جمله اخالق را بهترین زمینه اجرای این قاعده محسوب میکنند ،با این توجیه که در دلیل

معروف و امور پسندیده است که قرآن کریم امر به پیروى آنها کرده است (عاملی ۷۷ :۱۴۳۱ ،و
نووی  .)۹ :۱۴۱۴،شهید ثانی(قرن دهم) نیز مفاد تسامح و موارد کاربرد آن را خاطرنشان
میکند که فقها عمل به خبر ضـعیف را در قصـ

 ،مـواعظ و اعمـال مسـتحب جـایز

میدانند نه در صفات خداوند و احکام حالل و حرام و البته این دیدگاه خوبی اسـت بـه
این شرط که ضعف روایت منجر به وضع آن نگردد (شهید ثانی.)۷۴ :۱۴۳۹ ،
نگارشهای علمی درباره قاعده «تسامح در ادله سنن» بیشتر بـه اثبـات یـا نفـی ایـن
قاعده منتهی شده و کمتر به نقش و تاثیر قاعده «تسامح در ادله سـنن» در ابعـاد مختلـف
تاریخی ،اعتقادی ،اخالقی ،فقهی و ...روایات اشاره شده است .تاکنون معدود آثـاری در

حوزه اخالق و قاعده «تسامح در ادله سنن» به چاپ رسیده که از آن نمونه اسـت :مقالـه
نقد تسری انگاره فقهی تسامح در ادله سنن ،به ارزیابی سند روایات اخالقی ،اثر مصطفی
همدانی( .)۱۰۷۶نویسنده بخش عمدهای از این مقاله را صرف بررسی اصل قاعده کـرده
و در نهایت انگارهی برابر دانستن اخالق با مستحبات و مکروهات را دلیـل اصـلی ایـن
تسری برشمرده است .کتاب اخالق اسالمی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن تالیف
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مستحبات تسامح شده و دقت زیاد الزم نیست و از طـرف دیگـر تمـام ایـن احادیـث مصـداق
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محمدتقی اسالمی ( )۱۰۷۳نیز بیشتر به تحلیل و نقد مبانی قاعده «تسامح در ادله سـنن»
پرداخته و در فصل آخر برخی از آسیبهای بیرونی پایرش قاعده در حـوزه اخـالق را
بدون ذکر مصادیق روایی اخالقی نگاشته است .وجه تمایز این پژوهش با آثار موجـود،
پردازش آسیبهای کاربست قاعده تسامح در روایات اخالقی با تاکید بر مصادیق است.
رویکرد تسامحی به احادیث اخالقی مسبب ورود برخی آسیبها بـه حـوزه اخـالق
اسالمی بوده که در این نوشتار با روش تحلیل محتوایی برپایـه تجزیـه و تحلیـل متـون
روایی و دستهبندی دادهها ،روایات آسیبزا و نوع آسیبهای آنها برشمرده شده است.
 .8قلمرو قاعده «تسامح در ادله سنن» در احادیث اخالقی

عوامل متعددی شامل ادله روایی ،جریانهای حـدیثی و الگـوبرداری شـیعه از اهـل
سنت سبب رویکرد برخی محدثین و اصولیون به تأسیس قاعده «تسامح در ادلـه سـنن»
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شد .یکی از ادله و مستندات مهم قائلین به «تسامح در ادلـه سـنن»« ،روایـات مـن بلـغ»
است 1.قائلین تسامح بر این باورند که طبق محتوای «روایات من بلغ» ،هرگاه روایتـی در
فضیلت یا کراهت برخی اعمال و ثواب یا عقاب آنها نقل شده باشد و مکلف ،سـاختگی
بودن آن را تشخی

ندهد ،با الﻐام شرایط حجیت خبر ،عمل به آن روایت جایز میشود،
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 .1ژژژ در خصوص جعلی بودن یا نبودن روایات من بلغ اختالف است .قائلین به جعلی بـودن روایـات مـی گوینـد
روایات من بلغ در میان شیعه و سنلی رواج یافت و دروغپردازان در این گیرودار توانستند افسانههای پرداخته ذهن
خویش را که کتابهای شیعه و سنی را پر کرده ،توجیه کنند(معروف الحسنی .)88 :1096،البته حتی با فرض جعلی
نبودن «روایات من بلغ» ،علمیترین توجیه پایرش این روایات ،حمل بلوغ روایت بر طریق معتبر اسـت نـه آنکـه
مجوزی جهت ورود هرگونه روایت صحیح و سقیم در دامنـه روایـات معصـوم باشـد و تـالش پاسـداران اخبـار
معصومین را خنثی سازد .در برداشتی دیگر از اخبار من بلـغ گفتـه میشـود ،ایـن روایـات اختصـاص بـه احکـام
مستحب و مکروه نداشته و واجب و مستحب را نیز دربرمیگیرد (همدانی.)10 :1603 ،

چرا که نفس ،امیدوار به کسب آن ثواب یا رهیدن از آن عقاب است .چنانچه آن روایـت
مطابق با واقع بوده ،مأجور خواهد شد و اگر واقعی نباشد ،ضرری هم نخواهد کرد .ایـن
امر به خالف امور اعتقادی و مواردی مانند حکم استحباب است که نیاز به دلیل شـرعی
دارد (ابن ابی الدنیا.)۰۱ : ۱۴۱۱ ،
احادیث اخالقی از جمله بسترهای مهـم اجـرای قاعـده تسـامح شـد تـا آنجـا کـه
دانشمندان اسالمی حوزهی اجرائی بیشـتر قاعـده تسـامح را در احادیـث اخالقـی بیـان
کردند .استفاده از تعابیری مانند مواعظ ،احادیث الزهـد ،مکـارم االخـالق و ترغیبـات و
ترهیبات برای تعیین محدوده تسامح در روایات ،که در سخنان افرادی نظیر ابـن حنبـل،
مطالعه احادیث اخالقی این نتیجه استنباط میشـود کـه مسـامحه بیشـتری در احادیـث
اخالقی نسبت به احادیث فقهی و عقیدتی رخ داده و مولفین با برخـورداری از احادیـث
ضعیف و حتی جعلی ،در روایـات اخالقـی سـختگیری ملحـوظ در اخبـار فقهـی را
نداشتند.
در آثار علمای اخالق دامنـهی متفـاوتی از اخـالق ارائـه شـده ،لـاا ضـرورت دارد
محدوده بحث تعیین گردد .در تعریف سنتیُ ،خلق حالتی نفسانی است که انسـان را بـه
انجام کارهایی دعوت میکند بیآنکه نیاز به تفک لر و اندیشه داشـته باشـد(ابن مسـکویه،
 ۱۱۷ :۱۴۱۶و فیض کاشانی ،بیتا ۷۷/۷ :و نراقی ،بیتا .)۴۶/۱ :در تعریف نوین ،مفهـوم
اخالق از اوصاف و ملکات ثابت تا صفات ناپایدار وسیع شده و همهی کارهای ارزشی
انسان که متلصف به خوب و بد بوده ،چه از روی اندیشه حاصل شود و یـا بـدون تفکـر
سرزند ،شامل میگردد (مصباح یزدی ۱۱ :۱۰۷۱ ،و فتحعلـی خـانی .)۱۶ :۱۰۵۵ ،دامنـه
علم اخالق در گاشته وسیعتر از اکنون بوده و گاه با فقـه ،عرفـان و آداب هـم پوشـانی
داشت .لاا در بسیاری از کتب اخالقی ،مفاهیم آداب و اخالق خلط میشد ،ماننـد آداب
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ابن صالح ،النووی و شهید اول بازتاب دارد ،دلیلی بر این مدعاست .در واقعیـت نیـز بـا
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سالم کردن که با توجه به تعاریف اخالق ،از دایره بحث خارج خواهد بـود .هرچنـد دو
دانش فقه و اخالق در حـوزه رفتـار نقطـه اشـتراک دارنـد ،ولـی تفاوتهـای مـاهوی،
موضوعی ،روشی ،غایی و ...این دو دانش را از هم جدا کرده است .فقه مفهـوم متـواطی
است که به اصالح و تنظیم ﻇواهر عمل از حیـث عبـادات و معـامالت اشـاره دارد ،امـا
اخالق مفهوم مشک لکی است که به کمال درونی و تعالی روح میپـردازد .آن مقـداری از
رفتار در اخالق مطرح است که بار ارزشـی داشـته باشـد و اخـالق ،حقیقـت آن رفتـار
ﻇاهری را از حیث تأثیر بر باطن بیان میکند (عالم زاده نوری.)۱۰۷ :۱۰۷۶،
در قاعده «تسامح در ادله سنن» ،ابتدا سنن فقهی مورد نظر بـود و سـشس بـه فضـائل
تسری یافت .1محتوای «احادیث من بلغ» تنهـا بـر سـننی
اخالقی و سایر موضوعات نیز ل
تاکید میکند که وعده ثواب در مقابل انجام عملی داده شده باشـد و بـه عبـارتی گـزاره
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۶۶

انشائی باشد .این در حالی است که بسیاری از روایات اخالقی فاقد وعده ماکور بوده و
در زمره گزارههای اخباری 2اخالقی هستند و تنها در پارهای از روایات اخالقی صـحبت
از باید و نباید و اخالق هنجاری مطرح است .بنابراین گزارههای اخباری مشمول قاعـده
تسامح نیستند؛ مانند روایت مشهور امام صادق 7درباره حسد که فرمودنـد « :قإن البحسـد
ی بأکل اإلیمان کما ت بأکل النلار البحطب» (شیخ کلینی .)۵۴۶ /۰ :۱۴۱۷ ،شبیه همـین روایـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سنن فقهی به دستهای از اعمال اطالق میشود که دارای مصلحت واقعی هستند ،ولی نه مصلحتی کـه در صـورت
از دست رفتن قابل جبران نباشد و مکروهات اعمال ،دارای مفسده قابل جبران هستند .الزام در مورد این اعمـال در
جانب مستحبات و مکروهات به مرحله صددرصد نمیرسد .در حالی کـه سـنن اخالقـی بـه مجموعـه صـفات و
رفتارهای هنجاری الزم االستیفای اخالقی اطالق میشود که بسیاری از آنها صددرصد الزامی بوده (برابر بـا حکـم
واجب فقهی) و با فضیلت دیگری قابل جبران نیستند .از اینرو فضائل اخالقی لزوماً مساوی بـا مسـتحبات فقهـی
نبوده و حتی صرفاً مستحبات اخالقی را در برنمیگیرد (اسالمی.)166 :1601 ،
 .2گزارههای اخباری برای توصیف یك پدیده اخالقی ،بیان آثار و پیامدهای اوصاف اخالقی و راههای کسب فضائل
فضائل یا دفع رذائل صادر شدهاند.

در نهج البالغه نیز وارد شده است.1
بخش دیگر اخالق که باید و نباید را مطرح میکند و گزارههای انشائی هستند ،جـزم
فقه بوده و احکام آن تنها بر اساس ادله حجیتآور تعیین میشـود .بـه عنـوان نمونـه در
کتب فقه سخن از حرمت غیبت و دروغ مطرح میشود .به طور قطع در امور اخالقی که
تحت عنوان گناه کبیره در قرآن و روایات آمده است ،هیچ تسامحی روا نیست و در کتب
فقه و بر اساس قواعد فقهی در مورد آنها تصمیم گرفته میشود .همچنین ضعف احادیثی
که به وسیله عواملی چون اعتضاد روایات صحیح دیگـر ،تـواتر معنـایی ،کثـرت نقـل و
هماهنگی با قرآن و عقل جبران میشود ،از شمول قاعده تسامح خارج بوده و ادله ماکور
آن مقداری از اخالق که تحـت عنـوان مکـارم ،اعمـال و رفتارهـای خـوب بیـان
میگردد ،سنن هستند و تنها در احادیث اخالقی با ماهیت انشام که توصیه بر انجام یـا
ترك برخی افعال اخالقی دارد ،زمینه اجرای قاعده تسامح فراهم است و میتوان از ادله
و قواعد فقهی استفاده کرد .لاا میتوان دریافت که ماهیت «اخبـار مـن بلـغ» کمتـرین
ارتباط را با مباحث اخالق دارد؛ یعنی نمیتوان حسن اخالق را با «اخبـار مـن بلـغ» و
قاعده تسامح درست کرد (میرباقری و دیگران .)۱۰۱ :۱۰۹۰ ،این مقدار از روایات کـه
به توصیه افعال ارزشی پرداخته و وعده پاداش را بیان میکند ،حجم بسیار کمـی دارد،
مانند روایت امام صادق 7که فرمودند :کسی که از صورت برادر دینیاش آلـودگی را
برطرف کند ،خداوند برای او ده حسنه مینویسد و کسی که در صورت برادرش لبخند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1عالمه مجلسی این روایت را در جائی مجهول (مجلسی )136/11 :1414،و در جای دیگـری (همـان)211 /13 :
ق
ق
یمانَ ک ََما تَ بأکُ ُل الن ُار
اس ُدوا فَإن ال َبح َس َد یَ بأکُ ُل باإل َ
«ضعیف علی المشهور ،و ربما یعد موثقا» معرفی کرده استَ .و َال تَ َح َ
ال َبحطَ ب نهج البالغة (شریف رضی.)118 :1414 ،
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جهت پایرش آن محتوا کفایت میکند.
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بزند ،یک حسنه دارد (شیخ کلینی .)۱۳۶/۱ :۱۴۱۷ ،این روایت تنها در دو کتاب الکافی
با سند موثق و در مصادقه االخوان با سند مرسل به نقـل از امـام صـادق 7وارد شـده
است .اختصاص پاداش در قبال «رفع آلودگی از چهره مومن» یا «تبسم به چهره مومن»
از طریق سندی مجهـول (مجلسـی )۱۰۶/ ۷ :۱۴۳۴ ،شـرایط را بـرای اجـرای قاعـده
««تسامح در ادله سنن»» فراهم میکند.
با تفکیک گزارهای ،تئوری «تسامح در ادله سنن» در دو سـطح برداشـت حـداقلی و
حداکثری قابل فرض است .در برداشت حداقلی تاکید بر استفاده از گزارههای اخالقی-
انشائی است و در برداشت حداکثری بیتوجه به مفهوم قاعده ،همه احادیث ضعیف اعم
از انشائی و اخباری را مشمول قاعده میسازد.
 .2آسیبهای کاربست قاعده تسامح در روایات اخالقی
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷
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با کنار نهادن قوانین و شرایط بررسـی حجیـت روایـات ،حجـم انبـوهی از سـخنان
اخالقی در برابر مومنین قرار داده میشود که در مرحله اول صحت یـا سـقم آنهـا بـرای
مخاطب ناشناخته خواهد بود.
از یک سو حتی با وجود علم به روایت بودن بسـیاری از عبـارات منـدرج در کتـب
حدیثی اخالقی ،توان بازشناسی تخصصی رجـالی در سـند روایـت ،خطاهـای راوی و
بسیاری از مهارتهای درایه الحدیثی و  ...نیز بر مخاطبین عام پوشـیده خواهـد مانـد و از
سوی دیگر درهم آمیختگـی متـون روایـی از حیـث عـدم تبویـب دقیـق و دسـتهبندی
محتوایی ،گاه تضاد محتوایی برخی احادیث و فقدان فقه االخـالق و نیـز پیچیـده شـدن
تکالیف اخالقی در تزاحمات ،به تدریج زمینههای کمتوجهی ،بدبینی مخاطب و هـرج و
مرج در رفتار اخالقی جامعه ایمانی فراهم میگردد .در این بخش ،پارهای از آسـیبهای
کاربست قاعده تسامح در روایات اخالقی بررسی میشود:

 .228اختالل در نظام اخالقی اسالمی

همه ابعاد زندگی انسان دارای چارچوب و نظام ویژهای است مانند نظـام اجتمـاعی،
نظام فرهنگی ،نظام سیاسی و . ...اخالق نیز به شکل مستقیم با رفتار گروهی افراد جامعه
ارتباط دارد .از همین رو برخی اخالق را نظام و دستگاهی از عقائد جاری جامعه درباره
منش و رفتار افراد آن میدانند (اتکینسون.)۱۶ :۱۰۵۳،
در جامعه اسالمی و ایمانی نیز تکرار برخی عـادات و رفتارهـا و خلـق و خوهـا بـه
طی زمان نظام اخالقی را تولید میکند که ابتدا بـه جامعـه انسـانی مـومن و
تدریج و در ل
معتقد و سشس به خداوند منتسب خواهد شد .حتی احادیث ضعیف یا جعلی که به طور
ناقصی را دارد که منتسب به مسلمانان است.
یکشارچه و هم مضمون بودن محتوای اخالقـی اسـالم بـر اسـاس گفتـار خداونـد و
معصومین در آیات و روایات و همچنین ثابت ماندن همه آموزههـای اخالقـی در همـه
اعصار و امصار ،از بایستههای نظام اخالقی اسالمی است .با تفکیک گزارهها و قضـایای
خارجیه از قضایای حقیقیه و در نظر گرفتن عام و خاصهای روایـی و رفـع تعارضـات
بدوی ،به هر مطلب و سیره دیگری که با این یکشارچگی مخالفت داشته و نظم اخالقـی
شک نگریست.
را بر هم بزند ،باید به دیده ل
فقدان نظام واحد در روایات اخالقی نابسامانیهایی را به دنبال دارد .همان گونـه کـه
احادیث فقهی دچار تعارض میشوند ،احادیث اخالقی نیز به این مسأله مبتال میگردند.
احادیث اخالقی در مقایسه با احادیث فقهـی ،مجموعـهای نـامنظم ،غیرعلمـی و بـدون
ساختار دارد .بر اساس روایات موجـود و پـایرش تسـامحی تعـدادی از آنهـا ،گـاه در
رخدادهای مشابه تشخی

تکلیف ،اولویتبندی و تصمیمگیری برای مخاطـب دشـوار

میگردد .تسامح در پایرش این روایات و نبود بررسـی محققانـه دربـاره متـون روایـی
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یقینی از ناحیه معصوم نرسیده است ،توان باز تولید فرهنگ و نظـام اخالقـی و رفتـاری
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مرتبط ،چه بسا رفتارهای دوگانه اخالقی را به همراه داشته باشد .با مطالعه برخـی متـون
روایی تضاد محتوایی آنها با روح قرآنی و سنت صحیحه مشهود است .این امر از سـوی
ناآگاهان ،گاه منجر به ترویج الابالیگری ،وهن قرآن و سنت صـحیحه و بیتـوجهی بـه
مضامین عالی میگردد.
ضرورت دارد که برای هر چهار دسته اخـالق بنـدگی ،فـردی ،اجتمـاعی و زیسـت
محیطی قواعد یکسان و عمومی تعریف کرد تا مانع ایجاد و نفوذ سلیقه در امور اخالقـی
مدون ساخت ،در غیـر اینصـورت بخشـی از فرهنـگ
گردد و نظام یکشارچه اخالقی را ل
جدی قرار خواهـد
اسالمی جامعه از بین میرود و یا با تﻐییر سالیق و شرایط ،مورد نقد ل
گرفت.
از جملهی مکارم اخالقی که مورد اهتمام نظام ارزشی اخالق اسالمی و حتـی سـایر
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نظامهای اخالقی است ،اطعام نیازمندان و افراد گرسنه بـا هـر گـرایش و نـژادی اسـت.
روایات فراوانی در جوامع روایی در این خصوص وارد شده است .با اینحـال در منـابع
روایی سه روایت از امام صادق 7نقل شده که به افرادی خاص مانند کفار نباید غاا داد.
تضاد محتوایی این قبیل از روایات با احساس نوع بشـر در یـاری رسـاندن بـه سـائل و
نیازمند ،تکلیف مسلمان را دچار تعارض میکند .فهم دقیق روایـات اطعـام بـا تشـکیل
خانواده حدیثی و بررسی روایات مـاکور امکـان پـایر اسـت .در اولـین روایـت امـام
صادق ،7سیر کردن کافر را جایز نمیشمارد« :کسی که مومنی را سیر کند بهشت بـر او
واجب است و هر کس کافری را سیر کند بر خداوند است که شکم او را از زقوم پر کند

خواه اطعام دهنده مومن باشد ،خواه کافر( »1کلینی.)۷۱۱/۰ :۱۴۱۷ ،
سند روایت به دلیل تعبیر «عن بعض اصحابنا» و نامشخ

بودن این طبقه از راویان،

دچار افتادگی و ارسال است و در زمره احادیث ضعیف محسوب میشود .از نظر عالمـه
مجلسی این روایت مجهول مرسل است (عالمه مجلسی.)۱۱۱ /۷ :۱۴۳۰،
در بررسی متنی بخش دوم روایت ،تعارضاتی با آیات قرآن و سیره معصومین مشهود
است .تاکید دستورات عام قرآنی بر نجات جان نوع انسانها و عدم ﻇلم به غیر معاند ،2با
این روایت همخوانی ندارد؛ چرا که همه کـافران معانـد و متخاصـم نیسـتند و رعایـت

اسیر (غیر مسلمان) و نیز تاکار امام علی 7به مالک در مورد همسانی او بـا انسـانها در
دین یا در نوع خلقت و لزوم تلطل ف به آنها ،ضدیلت دارد .همچنین عقل حکم میکند در
شرایطی که فردی حتی با وجود اختالف عقیده ،چنانچه گرفتار و محتاج است ،از کمک
کردن به او دریغ نشود.
به جهت آنکه ضمایر و اسامی به کار رفته در این روایت مطلـق بـوده ،نمیتـوان بـا
توجیه و تأویالت تکلف آمیزی مانند توجه به نوع کافر از حیث دشمن یا دوست بودن،
مقدار و حجم غاای کافر ،تعداد دفعات غاا دادن ،حمل روایت بر تقیه یا کراهت و ...آن
را مقید کرد .به همین دلیل در منابع فقهی در خصوص طعـام دادن بـه کـافر اتفـاق نظـر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق ق
ال علَی ق
ن عقیسی ،عن َأبقی یحیی البو ق
اسط ق ِّیَ ،ع بن بَ بع ق
ن ُم َحم قد بب ق
ُ .1م َحم ُد بب ُن یَ بحییَ ،ع بن َأ بح َم َد بب ق
ـه
َ ب
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ال َأنب یَ بم ََلَ َج بوفَ ُه م ق َن الزقومق ُم بﺆمقنـاً کَـانَ
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َ « .2و من َأحیاها فَکَ َأنما َأحیا الناس جمیعا» (مائده )62 ،و آیه «الینبهاکُم هال ع ق ق
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ق
ق
وه بم و تُقسطوا الیهم»(ممتحنه)8 ،
یُ بخ قر ُجوک بُم م بن دیا قرک بُم َأنب تَبَر ُ
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ارزشهای انسانی در برخورد با غیر مسلمان متسالم ،تﻐییر نمیکند .عـالوه بـر آن نـ ل
روایت با سیره عملی خود معصومین مانند اطعام سهگانه اهل بیـت بـه مسـکین ،یتـیم و
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وجود ندارد ( مجلسی .)۱۱۱ /۷ :۱۴۳۰،با توجه به شیوه مواجهه سیاسی و اجتمـاعی بـا
کفلار در ممالک اسالمی و نیز تفاوت قوانین فقهی با اخالقی نمیتوان این روایـت را بـه
عنوان یک اصل کل لی مورد عمل قرار داد« .لسان فقه ،لسان قـانون عـام و لسـان اخـالق،
لسان سعادت خاص است .حکم اخالقی به فراخور نوع شخصیت و ﻇرفیتهای فردی
صادر میشود؛ اما حکم فقهی برای همه در همۀ اعصار و امصار یکسان است» (عالم زاده
نوری .)۷۴ :۱۰۷۵ ،در دو روایت دیگر ،عدم اطعام و سیر کردن ناصبی موضـوع سـخن

است( 1شیخ صدوق )۷ :۱۰۶۱ ،و بیشک حکم برخورد با ناصبی متفاوت از کافر است
و طبق روایت ناصبی در معنای فردی است که دشمنی با اهل بیت را علنی کرده و اقـدام
به قتل اهل والیت میکند .عدم اطعام چنین فردی با این درجه از دشمنی بـا اهـل بیـت
مبرهن است.
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در یک روایت پس از آنکه راوی در مورد کمک به سائل مجهول الحال میپرسد ،امام
تاکید میکند که به غیر شیعه کمک نکنید مگر اینکه دلتان به حال بسوزد و در ایـن حـال
نیز بخشی از نان را به او دهید .اما به ناصبی یاری نرسانید و در ادامه روایت ،گزارههـای
روایت با متن مورد ادعا شباهت دارد .2راوی حکایت با تعبیر (ف قَإن َأب قی نقعـم البمحم ق
ـدی)
ب َ ُ َ
مشخ

نیست که معصوم است یا زید نرسی و اینکـه ادراج در مـتن از سـوی او بـوده

باشد .به همین دلیل در برخی منابع متأخر ،روایت را تقطیع کرده و از ذکر قسمت پایانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
ق ق
ق
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ن ال ُبم َعلی بب ق
اجیل ََویب قه قَالَ َحدثَنقی َع ِّمی َع ق
ب
ن ُخنَیبس قَالَ َسم ق بع ُ
ت َأبَا َعببد هلال ع یَقُو ُل لَیب َس الناص ُ
ٍّ َ
ب
ُ
ٍ
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ـو
ك َال تَج ُد َأ َحداً یَقُو ُل َأنَا ُأببﻐ ُ
ل الببَیبت ألَن َ
ب لَنَا َأ به َ
ب لَک ب
ب َم بن ن ََص َ
ض ُم َحمداً َو آلَ ُم َحمد َو لَکن الناص َ
َم بن ن ََص َ
ُـم َو ُه َ
ل َولقیلاً لَنَا.
یَ بعل َُم َأنک بُم تَتَ َوال بَونَا َو تَتَبَر ُمونَ م ق بن َأ بع َدائقنَا َو قَالَ ع َم بن َأشب بَ َع َع ُد لواً لَنَا فَق بَد قَتَ َ
ق
ات ُجوعاً َو َعطَ شـاًَ ،و َال تُﻐقثبـ ُهَ ،و قإنب کَـانَ غَ قرقـاً َأ بو
ك َعلَیب قهَ ،و َال تُطب ع ق بم ُه َو َال تَ بسق ق قه َو قإنب َم َ
ب ف ََال یَ قرق َن قَلببُ َ
« .2فَ َأما الناص ُ
ق
ق
ق ق َ ق
َ
َاستَﻐ َ
ال َج بوفَ ُه نَاراً یَ بو َم البققیَ َام قة ُم َعـاباً
َح قرقاً ف ب
َاث فَﻐُط ُه َو َال تُﻐثبه فَإن أبقی ن بع َم ال ُبم َحمدی کَانَ یَقُولَُ :م بن أشب بَ َع نَاصبقیلاً َم ََلَ هل ُ
کَانَ َأ بو َمﻐبفُوراً لَ ُه (عده المحدثین.)211 :1681،

روایت خودداری کردهاند (محدث نوری .)۱۰۵/۱۶ :۱۴۳۹ ،عـدم کمـک بـه ناصـبی در
معنای پیش گفته و با شرایط پیشین ،قابل پایرش است.
با وجود دسترسی صاحبان کتب اربعه به اصول حدیثی ،این روایـت در هیچکـدام از
آنها بازتاب نداشته و تا دوره عالمه مجلسی در هیچ کتاب حدیثی دیگری گزارش نشده
است.
الﻐام شرایط حجیت خبر و عدم سختگیری در سند و متن روایت سبب میگردد که
پارهای از متون ناسازوار در مجموعه حدیثی باقی بمانـد و عـالوه بـر سـوم برداشـتهای
اخالقی ،تعیین چارچوب دقیق نظام اخالقی اسالم را با مشکل مواجه سازد و در شرایط
اخالقی در زندگی عوام و ترتیب اثر دادن به این دسته از روایات ،صاحبنظران کمتر بـه
بررسی احادیث ضعیف اخالقی پرداختهاند .به دلیل تعداد بیشتر روایـات ایـن حـوزه و
آسانگیری درباره آنها ،ورود روایات ضعیف در این قسمت بیشتر شد تا آنجا که گاه این
احادیث ضعیف حوزه سنن ،بخشی از فرهنگ دینی را ساخته و شکل داده است .بایسته
است که با احادیث موثقتر و با استداللهای مستحکم دینی مانع رواج برخی خرافهها و
احادیث ضعیف در امور دین شد تا اینکه گار زمان آنها را تبدیل به نظام ،باور و فرهنگ
اسالمی نسازد.
 .222وقوع جعل در روایات اخالقی

بر خالف احادیث اعتقادی و فقهی امکان وقوع جعل در احادیث اخالقی بیشتر بوده
است .شاید دلیل عمده آن ،دقتی بـوده کـه راویـان در نقـل احادیـث فقهـی و اعتقـادی
داشتهاند ،چرا که ثواب و عقاب و پایرش یا عـدم پـایرش بـاور و رفتـار شـرعی یـک
مسلمان بر پایه همین روایات بوده ،لاا از ابتدا درباره آنها دقت نظر بیشتری انجـام شـده
است ،اما احادیث اخالقی از این ویژگـی کمتـر برخـوردار بـوده و چـون در پـارهای از
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خاص ،تعیین تکلیف اخالقی دچار اشکال گردد .علیرغم نفوذ رفتاری و عملی احادیـث

۵۰

روایات مستقیماً با بهشتی یا دوزخی شدن افراد سروکار نداشته ،راویان نیز در آن تحقیق
و تأمل الزم را نداشته و دست جعل و تحریف در احادیث اخالقی بیشتر نمایان شد.
جاعلین در طول تاریخ حدیث با انگیزههای متفاوتی دست بـه ایـن اقـدام زدهانـد و
حتی برخی با نیلـت دلسـوزی و شـفقلت بـر کیفیـت دینـداری افـراد جامعـه ،احـادیثی
میساختند.
حتی ممکن است دامنه این مسأله تا آنجا کشیده شود که افراد در گفتگوهـای عـادی
در تأیید سخنان ولو عقل پسند خود مطالبی را جعل کنند و به معصوم نسبت دهنـد .بـه
تعبیر ابن جوزی مضمون کار جاعلین این است که دین و شریعت ناق

بود و این افراد

تشریع را کامل نمودند (ابن الجوزی.)۰۷ /۱ :۱۷۶۶ ،
بعضی از افراد ساده اندیش از ترس مهجور ماندن دین خدا ،ضعیفترین احادیثی را
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که در البالی کتب مختلف پیدا میکنند ،برجسته کرده و در اختیار مردم قـرار میدهنـد،
اینان به زعم اینکه روایات ضعیف نیز در حد خود ،صاحب اثر پسندیده در فرد و جامعه
خواهند بود ،همه روایات را بدون هیچ بررسی و تحقیقی میپایرند .میرداماد تاکید دارد
که افراط در نقل همه آنچه در قالب حدیث به دست متاخرین میرسد و سر سشردگی به
آنها به مانند رویه حشویه ،جایز نیست چرا که مجعوالت نیز در میان آنها راه یافته اسـت
(میرداماد.)۱۵۵ :۱۴۳۶ ،
در بُعد اخالق بندگی و کیفیت ارتباط با خـالق ،ادعیـه و اذکـار ،اهمیـت و کـارکرد
ویژهای دارد .ادعیه در کسب فضائل اخالقی و عل لـو معرفتـی و رفتـاری ماننـد سـرعت
دهنده ،عمل میکنند .توصیههای موک لدی در خصوص برخـی متـون ادعیـه در روایـات
ناسره وجود ندارد .شـیخ
وارد شده است ،اما پاالیش ل
سره از ل
جدی در خصوص تفکیک ل
عباس قمی در نقلادی روایات ادعیه کوشش بسیار داشته و به این نکته تصریح کرده است
که با وجود کتب پر ارزش و دعاهای معتبر ،برخی به جعـل دعـا میپردازنـد ،لـاا ورود

کاب و جعل و افزودن به ساحت ادعیه ماثوره را برنمیتابد .ایشان دعاهایی که در زمان
خودش رایج بوده با ادعیه موجود در برخی کتب مانند مصباح المتهجد ،جمال االسـبوع،
مفتاح الفالح و ...مقایسه کرده و حکم به زخرف و باطل بودن برخی ادعیه و حتی برخی
جمالت ادعیه میکند (قمی .)۶۰۴ :۱۰۹۷ ،نگارش و چاپ برخـی کتابچـههای دعـایی
حاکی از تفکر تسامحگرایانه در باب ادعیه و زیارات اسـت و خوانـدن دعاهـایی کـه از
لحاظ محتوایی مشکلی نداشته اما اعتبار سندشان معلوم نشده ،با امید ثواب - ،نه به قصد
ورود و صدور از پیامبر اکرم 6و یا امامان معصوم -:اشکال ندارد.

بر اساس قاعده تسامح در برخی از روایات اخالقی ،محدثین جـواز نقـل از راویـان
کاربردهای خاص قاعده تسامح در باب روایـات دارای ثـواب اعمـال اسـت کـه گفتـه
میشود ،عمدتاً جعلی هستند و وعدههای گزاف و مبالﻐه آمیزی بـرای برخـی کارهـای
خرد قرار داده شده است .این سادهنگران با امیـد ترغیـب مـردم بـه اعمـال مسـتحبی و
پرارزش سـخنانی را بـدون توجـه بـه پیامـدهای آن بـه معصـوم 7منسـوب کردهانـد
(مسعودی.)۱۷۰ :۱۰۹۷ ،
به طور نمونه در سه منبع اخالقی االختصاص اثر شـیخ مفیـد ،مصـادقه االخـوان و
ثواب االعمال هر دو تالیف شیخ صدوق این روایت آمده است« :هر کـس نـیم آشـامیده
تبرك جوید ،خداوند بین آن دو تن یك فرشته بیافریند که تا
برادر مﺆمنی را بخورد و بدان ل
روز قیامت براى آنها طلب آمرزش کند( »1شیخ صدوق .)۱۷۱ :۱۴۳۶ ،وجه اخالقی این
روایت به داللت التزامی ،بازتاب اجتماعی داشته و بیانگر عدم کراهت از بـرادر دینـی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جاعل را نیز به بهانه عدم نیاز بـه سـختگیری در آداب و سـنن صـادر کردنـد .از جملـه
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تواضع در برابر او است .سند این روایت به دلیل حضور سـیاری (منتسـب بـه جعـل و
دروغ) و مرفوع و افتادگی ،ضعیف بوده و دارای خدشه است .به لحاظ متنـی نیـز دارای
اضطراب بوده و گاهی در نقل این روایت مانند گزارش شیخ مفیـد ،واژه مـومن حـاف
شده است (شیخ مفید .)۱۹۷ :۱۴۱۰ ،در بررسی متنی نیز میتوان گفت ،اهمیت دادن بـه
برادر دینی ،ارزش واالیی دارد ،اما آیا تحت هر شرایطی و با اعمال گونـاگونی بایـد ایـن
ارزشبخشی محقق شود؟ آیا آشامیدن نیم خورده اینقدر میتواند ثواب داشته باشد؟ علم
نیز در حالت کلی مضمون آن را تایید نمیکند و بـه جهـت رعایـت نکـات بهداشـتی و
سالمتی مانع از انجام چنین عملی حداقل در مواقع خاصی مانند وجود برخی بیماریهـا
میشود .طبع انسان نیز اقتضام نمیکند جزم در مواردی استثنائی ،نیم خـورده دیگـری را
استفاده کند .تنها توجیه پایرش چنین متنی ،توجه به معانی تأویلی و باطنی یا توجـه بـه
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مخاطب خاص روایت است و البته گزارشی هم در این خصوص وارد نشـده اسـت .در
نتیجه با توجه به دقت شیخ صدوق در صحت یا سقم روایات ،به نظر میرسد از آنجا که
از نگاه ایشان روایات غیر فقهی نیازی به پیگیری جدی نـدارد ،در کتـب شـیخ صـدوق
جای گرفته است.
 .223ایجاد خوش بینی یا بدبینی کاذب نسبت به متون حدیثی

افراط و زیادهروی در پایرش اخبار و اعتماد به روایات بدون کوچـكترین دقـت و
نظر و تأمل در متون آنها و بدون سنجیدن الفاظ و جمالت حـدیث بـا مالکهـای نقـد و
درایت ،دامی است که بسیاری از محدثان متساهل به ویژه محدثان اهل سنت گرفتـار آن
شدهاند و حدیثهایی را که مضمون آنها داللت بر مفاهیمی برخالف نصوص و ﻇـواهر
قرآن یا عقل میکند ،نقل نمـوده و صـحیح انگاشـتهاند (معماریـان .)۰۱ :۱۰۷۰ ،وجـود
روایات شبههزا ،پرسشآفرین ،متشابه و حتی متضاد و متعارض و عدم بررسـی سـندی،
محتوایی ،تحلیلی و تطبیقی آنها سبب تشکیك در مضامین دینی شد .نتیجه تجویز نقـل

هر نوع حدیثی در جوامع روایی آن شد که روایات صحیح در میـان روایـات ضـعیف و
جعلی سرگردان و بالتکلیف بماند و دشمنان کینهتوز اسالم برای منحرف ساختن ذهنها
و دادن نسبتهای ناروا میدان یافتند؛ کاری که از هر سـالحی برنـدهتـر بـود (معـروف
الحسنی .)۹۷ :۱۷۵۰ ،ناچیز شمردن نقل روایتهای سست ،زمینه بیاعتبار شدن فرهنگ
اسالمی را فراهم میکند .اینگونه تسـامح در نقـل احادیـث از نظـر کـم ارزش سـاختن
ال جایز نیست و چه بسا افرادی که تخصـ
احادیث حجج الهیه اص ً

کـافی در معـارف

ندارند و حتی دشمنان مﻐرض ،با خواندن یا شـنیدن داسـتان قلنـدری از یـک شـخ
منبری ،نه تنها برای سایر سخنان و احادیث منقول وی ارزش نمیگاارد ،بلکـه بـه کلیـه
(شانه چی.)۱۱۵ :۱۰۹۵،
در سوی دیگر و از رهگار مقابله با قاعده تسامح ،تندرویهایی نیـز در رد احادیـث
پدید آمد که ضرر آن هم متوجه تعالیم و آموزههای راسـتین اسـالمی بـوده و از دیربـاز
سبب اختالف سالیقی در پایرش برخی روایات گشت .متون صحیح نیـز تحـت تـأثیر
متون ضعیف روایی گاه بیاعتبار نامیده شدند .رد یکسره سنت و نظریـه پـردازی قـرآن
بسندگی در اهل سنت و برخی شیعیان در سدههای اخیر نتیجـه اعتمادپـایری گسـترده
نسبت به همه متون حدیثی بوده است (مهدوی راد.)۱۰۴-۱۴۴ :۱۰۷۴ ،
برخورد روشمند آن است که با شیوههای دقیق و علمی سره را از ناسره تشخی

داد

و با تقلید و اعتمادهای بیقاعده همه آنچه را که به نام سـنت و روایـت در کتـب جـای
گرفته است ،نشایرفت؛ همانگونه که جریان تجدیدنظر طلبـی در حـدیث ایجـاد شـد و
گروه معتدل با شیوه روشمند به بـازنگری در منـابع حـدیثی و بـه کـارگیری معیارهـا و
سازوکارهایی افزون بر مالکهای رایج ،برای شناخت روایات صحیح پرداختند .بر اساس

تاریخ حدیث فقهی شیعه ،یکی از انگیزههایی که سبب شد شیخ طوسی کتـاب تهـایب
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االحکام را بنویسد و شرح عالمانهای از احادیث ارائه دهد ،طعنـه مخالفـان بـه مضـامین
روایی و رویگردانی عدهای از تعالیم حقه به جهت تضاد و اختالف میـان احادیـث بـود
(شیخ طوسی۰ /۱ :۱۴۳۵ ،و.)۱
یکسونگری در جمعآوری متون اخالقی و عدم تأمل در نصوص ،اخالق اسـالمی را
نامنظم میکند .اگر پردازش و پاالیشی در روایات اخالقی صورت گیرد ،استفاده از آنهـا
بسیار دقیقتر و با اطمینان بیشتری خواهد بود .برخی از احادیث ضـعیفی کـه بـا مجـوز
«تسامح در ادله سنن» وارد مجموعه روایات اسالمی شدهاند ،چنانچه در بوته نقـد قـرار
میگرفتند ،به راحتی کنار گاارده شده و زمینـه تـالش اجتهـادی جهـت تولیـد الگـوی
روشمند اخالقی برای افراد جامعه اسالمی را فراهم میسازد.
به طور نمونه در یک روایت آمده است کسی که روز خود را آغاز کنـد و در اندیشـه
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ﻇلم به دیگران نباشد ،خداوند همه گناهان او را می بخشد( 1کلینی.)۱۶/ ۴ :۱۴۱۷،
این روایت در بررسی سندی عالمه مجلسی ضعیف علی المشهور اسـت (مجلسـی،
 .)۰۳۳ /۱۳ :۱۴۳۴متن روایت ﻇلم را به صورت کلی بیان کـرده ،امـا در روایـت مشـابه
دیگری به نقل از امام صادق 7ﻇلم به ریختن خون ناحق یا خوردن مـال یتـیم محـدود
شده است :کسی که روز خود را آغاز کند و نیلت ﻇلم به احدی را نداشته باشد ،خداونـد
گناهان آن روز فرد را میبخشد تا زمانی که خون دیگری را نریزد یا به ناحق مال یتیمـی
را نخورد( 2کلینی .)۱۶/ ۴ :۱۴۱۷،عالمه مجلسی این روایت را موثق معرفی کرده اسـت
(مجلسی ،همان).
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برداشتی که از متن روایت اول در ذهن مخاطب تداعی میشود ،این که کـافی اسـت
انگیزه ﻇلم به دیگران را نداشته باشد و هر کار دیگری از جمله ﻇلم به خویشتن یا ﻇلـم
در حق هلال برای او موجه جلوه میکند .یا براساس روایت دوم نیز جرم و گناه را تنهـا در
دو مصداق معرفی شده ،خالصه میکند و ارتکاب سـایر خطاهـا و حقـوق النـاس بـال
اشکال خواهد بود؛ چرا که خداوند وعده غفران آنها را داده است .عدم معرفـت صـحیح
نسبت به شرایط غفران الهی و رجام بدون ضابطه بـه بخشـش خداونـد همـواره مـورد
هشدار معصومین بوده است و طبق آموزههای دینی رعایت حق النفس ،حـق هلال و حـق
الناس به شدت مورد تاکید قرار گرفته است و امثال این روایـت بـا آن آموزههـا منافـات
نتیجه رفتار دوگانه با بسیاری از احادیث ،بیاعتبار نشان دادن مجموعـههـای روایـی
است .با اتخاذ منطق تفکیک احادیث به صورت جامع و مانع ثمری دست خواهد داد که
صحت نگردد ،تا چه رسد کـه
از یک سو تمامی روایات کتب اربعه و صحیحین تلقی به ل
قطعی الصدور باشد و از سوی دیگر مانع همردیفی احادیث ضعیف و ناکارآمد در کنـار
احادیث صحیح و کارآ شد ،چرا که در غیر اینصورت همـه آسـیب را متوجـه احادیـث
صحیح خواهد کرد و سخنان سست ،مطالب محکم را نیز سست میکند.
 .3نتایج

 .۱بر اساس تعریف جامع اخالق ،مرز این علم جدای از آموزههـای فقهـی و حتـی
آداب است .قاعده «تسامح در ادله سنن» بنا بر واژه سنن تنها ناﻇر به احادیث حوزه فقهی
و آن هم احادیث استحبابی بوده است .رعایت احکام فقهی مستحبی وﻇیفهای ترجیحـی
و انتخابی برای عموم مسلمانان است و در مقابل ،کاربسـت دسـتورات اخالقـی جهـت
تسری قاعده به آداب و اخالق مـورد نظـر موسسـین
رشد معنوی انسان ضروری است .ل
قاعده هم نبوده و ورود قاعده به مسائل اخالقی در مراحل بعد اتفاق افتاده که به تبـع آن
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دارد.
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خلل و نواقصی را در اخالقمداری سطحی جامعه وارد ساخته است.
 .۱آسیب شناسی و توجه به کیفیت متون حدیثی با توجه به گستره حدیث و نفـوذ و
تاثیر آن بـر فرهنـگ و باورهـای دینـی ،رفتارهـای درونـی و برونـی فـرد و کنشهـا و
واکنشهای افراد در جامعه ،بسیار ضروری است .اخالق ،آداب و سنن از یک سو با تـار
و پود زندگی متشرعین آمیخته است و به عنوان عاملی مهم در شکلگیری فرهنگ مـردم
نقش ایفا میکند ،و از دیگر سو راهی است برای دستیابی به مقاصد شریعت .با توجه بـه
مدرجی از مصادیق را داراست ،هر انسانی بنا به میزان معرفت و یقین
اینکه اخالق طیف ل
تقـرب
خود نسبت به آموزههای دینی و نیز اهتمام به رعایت مکـارم اخالقـی ،ل
تـادب و ل
متفاوتی دارد .به دلیل آثار وضعی روایات اخالقی ،بایسته اسـت کـه مطالـب صـحیح و
حجیتآور در اختیار جامعه قرار داده شود؛ بنابراین سـهلگیری و آسـانانگاری در ایـن
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زمینه معنا ندارد.
 .۰در مباحث ارزیابی حدیثی ،یکی از نشانههای جعلـی بـودن روایـت ،اختصـاص
پاداش بزرگ به عمل کوچکی است و قاعده تسامح تمام روایات ضعیفی را که اینگونـه
وعدهها را دربردارد ،تأیید خواهد کرد .ایجاد اختالل در نظام اخالق اسالمی ،جـرأت بـر
انجام گناه ،خوش بینی یا بدبینی کاذب نسبت به مجموعه احادیث اخالقی و مهیا شـدن
زمینه جعل روایت از پیامدهای سوم قاعده تسامح بر روایات اخالقی اسـت .بـه همـین
دالیل ،بازنگری در احادیث اخالقی و ترسیم الگوی اخالق اسالمی مبتنـی بـر روایـات
معتبر ،در پاالیش نظام یکشارچه اخالقی و رهایی از تأویالت تکل لف آور بسـیار اهمیـت
دارد .ساماندهی احادیث اخالقی و تفکیک آن از سایر ،در گـام اول و پـرداختن بـه فقـه
االخالق و تنظیم ابواب مختلف آن بر پایه روایات معتبر گام دوم این اقدام خواهد بود.

منابع
عبدال بن محمد )۱۴۱۱( ،العمر و الشیب ،مکتبة الرشد ،الریاض.
 .۱ابن ابی الدنیا،
هل
 .۱ابن اشعث ،محمد بن محمد( ،بیتا) الجعفریات ،مکتبة النینوى الحدیثة ،تهران.
 .۰ابن الجوزی ،عبدالرحمن بن علی ( )۱۷۶۶الموضوعات ،المکتبه السلفیه ،مدینه المنوره.
حرانی )۱۴۳۴( ،تحف العقول ،جامعه مدرسین ،قم.
 .۴ابن شعبه ل

 .۷ابن مسکویه ،احمد بن محمد )۱۴۱۶( ،تهذیب االْخالق وتطهیر االْعراق ،تحقیق عماد
هاللی ،طلیعه النور ،بیجا.
 .۶اتکینسون ،آر .اف )۱۰۵۳( ،درآمدی به فلسفه اخالق ،ترجمه سهراب علوینیا ،مرکز
ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
 .۵ادیبی الریجانی ،محمدباقر )۱۰۹۵( ،مرزدار مكتب اهل بیت ،دانشکده اصول دین ،قم.
بوستان کتاب ،قم.
 .۷خویی ،ابوالقاسم )۱۴۱۱( ،مصباح االصول ،مکتبه الداوری ،قم.
 .۱۳شریف رضی ،محمد بن حسین )۱۴۱۴( ،نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،هجرت ،قم.
 .۱۱شهید ثانی ،زین الدین بن علی )۱۴۳۹( ،الرعایه فی علم الدرایه ،مکتبه آیه هلال مرعشی ،قم.
 .۱۱شیخ صدوق ،محمد بن علی )۱۴۳۶( ،ثواب االعمال ،شریف الرضی ،قم.
 .۱۰ـــــــــــــــــــــــــ  )۱۰۶۱( ،صفات الشیعه ،اعلمی ،تهران.
 .۱۴شیخ طوسی ،محمد بن حسن )۱۴۳۵( ،تهذیب االحكام ،دار الکتب االسالمیه ،تهران.
 .۱۷شیخ کلینی ،محمد بن یعقوب )۱۴۱۷( ،الكافی ،دارالحدیث ،قم.
 .۱۶شیخ مفید ،محمد بن محمد )۱۴۱۰( ،االختصاص ،کنگره جهانی شیخ مفید ،قم.
 .۱۵عالم زاده نوری ،محمد« )۱۰۷۶( ،ماهیت تشكیكی گزارهها و مفاهیم اخالقی» ،ذهن،
پیاپی ،۶۷ص

.۱۱۷-۱۷۹

 .۱۹ـــــــــــــــــــــ )۱۰۷۵( ،استنباط حكم اخالقی از متون دینی و ادله لفظی،
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،تهران.
 .۱۷عاملی ،حسین بن عبدالصمد )۱۴۳۱( ،وصول األخیار إلی أصول األخبار ،مجمع الاخائر
اإلسالمیة ،قم.

آسیبهای کاربست قاعدۀ «تسامح در ادله سنن» در احادیث اخالقی

 .۹اسالمی ،محمدتقی )۱۰۷۳( ،اخالق اسالمی و کاربست قاعده «تسامح در ادله سنن»،

۹۱

 .۱۳عدة المحدثین )۱۰۹۱( ،االصول السته عشر ،دارالحدیث ،قم.
 .۱۱فتحعلی خانی ،محمد )۱۰۷۰( ،آموزههای بنیادین علم اخالق ،جامعه المصطفی العالمیه ،قم.
 .۱۱فیض کاشانی ،محسن( ،بیتا) المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
 .۱۰قمی ،شیخ عباس )۱۰۹۷( ،مفاتیح الجنان ،مکتبة العزیزی ،قم.
 .۱۴محدث نوری ،حسین بن محمد ( )۱۴۳۹مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،مﺆسسة آل
البیت علیهم السالم ،قم .
 .۱۷مجلسی ،محمدباقر )۱۴۳۰( ،بحار االنوار ،دار إحیام التراث العربی ،بیروت .
 .۱۶ـــــــــــــــــ )۱۴۳۴( ،مراة العقول ،دار الکتب االسالمیه ،تهران.
 .۱۵مدیر شانه چی ،محمدکاﻇم )۱۰۹۵( ،علم الحدیث و درایه الحدیث ،دفتر انتشارات
اسالمی ،قم.
 .۱۹مسعودی ،عبدالهادی )۱۰۹۷( ،وضع و نقد حدیث ،سمت ،تهران.
 .۱۷مصباح یزدی ،محمدتقی )۱۰۷۱(،فلسفه اخالق ،تحقیق احمد حسین شریفی ،مﺆسسه
سال هشتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۹ـ بهار وتابستان ۱۰۷۷

۹۱

آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ،قم.
 .۰۳معروف الحسنی ،سید هاشم )۱۷۵۰( ،الموضوعات فی اآلثار واألخبار ،دار الکتب اللبنانی،
بیروت.
 .۰۱معماریان ،داود )۱۰۷۰( ،مبانی و روشهای نقد متن حدیث از دیدگاه اندیشوران شیعه،
بوستان کتاب ،قم.
 .۰۱مهدوی راد ،محمدعلی )۱۰۷۴( ،حدیث و حدیث پژوهی ،نشر کتاب مرجع ،تهران.
 .۰۰میرباقری ،محمد مهدی و دیگران« )۱۰۹۰( ،چالشی بر اسالمیت علوم حوزوی» ،کتاب
نقد ،شماره .۰۰
 .۰۴میرداماد ،محمدباقر بن محمد )۱۰۱۱( ،الرواشح السماویه ،دار الخالفه ،قم.
 .۰۷نراقی ،مهدی( ،بیتا) جامع السعادات ،تحقیق محمد کالنتر ،دار النعمان للطباعة والنشر ،بیروت.
 .۰۶نووی ،محیی الدین بن شرف )۱۴۱۴( ،االذکار النوویه ،دار الفکر ،بیروت.

 .۰۵همدانی ،مصطفی« )۱۰۷۶( ،نقد تسری انگاره فقهی "تسامح در ادله سنن" به ارزیابی
سند روایات اخالقی» ،اخالق ،شماره .۰۷

