
 
  )ص( از زمان پیامبر اسالم سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت

 )ع(علی تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر دوره حکومت امیرمؤمنان
 

 ٣، هادی خواجوی٢، اصغر قائدان١مجید معارف
 )٢١/٠١/٩٨:  نهایی پذیرش ـ٢١/١٢/٩٦:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

نت به توجه به س. از صدر اسالم مورد توجه بوده است) ص(سیره و سنت رسول خدا
تواند کلید فهم تاریخ، حدیث، فقه و اصول اعتقادات اسالمی عنوان مفهومی که می

تکوین مفهوم و کارکرد مسئله این پژوهش . باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است
تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر حکومت ) ص(سنت از زمان پیامبر اسالم

ها حاکی از آن است که سنت در عصر خلفای تهبرخی یاف. است) ع(امیرمومنان علی
های کارکردگانه ابزاری برای توجیه مشروعیت خلیفه و ساماندهی حکومت بود، اما سه

صرفا منوط به مشروعیت حکومت نیست و به ) ع(اجتماعی سنت در دوره امیرمومنان
صورتی به . نمایدگشا در حل معضالت و مخاطرات اجتماعی میل میسوی مفهومی راه

ترین معیارهای شناخت حق از که در مدت کوتاه حکومت ایشان سنت به یکی از مهم
 .داری در کنار کتاب خدا تبدیل شد و حکومت، فتنهباطل، هدایت، بدعت
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 مقدمه 
ثبت . رودترین منابع شناخت دین و احکام به شمار می عنوان یکی از مهمسنت در اسالم به

در قالب حدیث، همواره در تمامی اعصار مورد توجه مسلمانان ) ص(قول و فعل رسول خدا
خواند فرا می) ص( خداآیات قرآن، مسلمانان را به پیروی و تبعیت از رسول. قرار داشته است

). ٥٩النساء، (نماید شان را در راستای اطاعت الهی معرفی میو اطاعت از ای) ٣١عمران، آل(
ی ایشان از دیگر مواردی است که اهمیت شناخت و فهم سنت و سیره) ص( پیامبرالگو بودن

به عنوان مبیّن قرآن، جایگاه ) ص(هللا سنت رسول). ٢١االحزاب، (نماید را دو چندان می
پایه عالمه طباطبایی تفسیر قرآن را بدون مراجعه به بر این . ای در میان مسلمانان داردویژه

در ). ١/٤٤١طباطبایی، (نماید داند و مصداق تفسیر به رأی معرفی میسنت قطعی جایز نمی
تواند در زمان خلفا می) ص(این میان سیر تحول مفهوم سنت بعد از وفات رسول خدا 

 اقتصادی، اجتماعی ررسی زمینه هایلذا ب. مسلمانان را در فهم دین و کتاب خدا یاری نماید
) ع(علیگانه با تاکید بر حکومت امیرمؤمنان گیری سنت در زمان خلفای سه و سیاسی شکل

 . مورد توجه این پژوهش است
ابن فارس ). ٢/٤١٠ابن اثیر، ( به معنای راه و روش است سَنَنی واژه سنت از ریشه

 برده است و مراد از آن را راحتی و آب به کار نروان شداین ریشه را برای ریختن و 
ای که دوام و استمرار در آن نهفته است؛ زیرا عرب  به گونه١داند،دوری از دشواری می

ابن (داند ی سیره را برگرفته از سنت میوی واژه. ریزش پیاپی آب را سنت گفته است
 است زمخشری سنت حسنه را به معنای راه و روش نیکو بیان کرده). ٣/٦١فارس، 

ابن منظور معتقد است که این راه و روش ممکن است پسندیده یا ). ٣١١زمخشری، (
اگر کسی رفتاری را یک یا چند بار و غیر مستمر ). ١٣/٢٢٥منظور، ابن(ناپسند باشد 

به معنای راهی ) ص( سنت رسول هللا.»سنت وی چنین است«گویند که  انجام دهد، نمی
 . )٤٢٩راغب، (است که ایشان دنبال کرده است 
های جاهلیت و توان با توجه به کاربرد این واژه در دورهبرای فهم مفهوم سنت می

در جاهلیت، سنت هر آن چیزی . اسالم، آن را از موارد با اهمیت و مورد احترام دانست
گلدتسیهر، (خوانی داشت های مألوف عرب و آداب و رسوم اسالفشان همبود که با سنت

تقلید از  را ي طالیي عربهقاعددانسته و رف  را قبل از ظهور اسالم عسنتشاخت ). ٩١

                                                                                                                                            
  ی وجهـ  ی المـاءَ علـ      سَـنَنْتُ    سهولة، و األصل قولهم    یء و إطرادُه ف    یأصلٌ واحد مطرد، و هو جریَان الش      . ١

 . سَنا، إِذا أرسلتَه إرساال أَسُنُّه



  ٣٠٣ ...تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر ) ص(سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسالم  

های رؤسای قبایل و همچنین رفتار و قضاوت). ٢٠٤ص (نماید  معرفی میاجداد عرف و
شد و پیروی از آن در ای پذیرفته شده، به عنوان سنت تلقی میکاهنان به قالب الگو و شیوه

ای که به عادت و راه و رسم مردم تبدیل شده بود به گونه، )همانجا(موارد مشابه معمول بود 
گردید که به صورت یک عُرف، قانون و اصل در جامعه پذیرفته و ای بدان توجه میو به اندازه

و » سُنَن«، »سنت «هایورت در بررسی واژه. شناخته شده و تخطی از آن مورد انتظار نبود
تعمال این سه واژه را به ترتیب یک مورد، دو مورد و  فراوانی اس١در هفت اثر تاریخی» سَنَّ«

 ).Voort,22(کند وصف می هشت مورد در اخبار تاریخی قبل از رسول خدا
به معنای راه و روش، سبک رفتاری، عملی مستمر، ) ص(سنت در زمان رسول خدا 

 در از مصادیق سنت. های مألوف و شناخته شده پیشینیان به کار رفته استقانون و سنت
فإن  سنتي من أحب أن یتبع «:توان به موارد زیر اشاره کردمی) ص(٢احادیث رسول خدا

...  فله اجرها و اجر من عمل بها ة حسنةسن سنمن «و ) ٥/٣٢٩کلینی،  (»التزویج سنتي من
من «و ) ٢/٥٣٦احمد ابن حنبل، ( » و وزر من عمل بهاو من سن سنه سیئه کان علیه وزرها

 ).٥/٤٦ترمذی، (» جنةالاحبنی کان معی فی احبنی و من احیاء سنتی فقد 
 ٣ی رفتار با اهل کتابشیوه و) ٥/٣٢٩؛ کلینی، ١/٥٩٢ابن ماجة، ( همچنین نکاح 

                                                                                                                                            
، سـیره ابـن   )٢٠٧ م(، مغـازی واقـدی   )١٩٩ م(، سیره یونس بن بکیر )١٥٣ م(مغازی معمربن راشد  .١

 .)٣١٠م(و تاریخ طبری ) ٢٨٤ م(عقوبی ی، تاریخ )٢٣٠ م(سعد ، طبقات ابن )٢١٣ م(هشام 
 دوم و بعد از آن تدوین شـده اسـت مـشکلی را در فهـم معنـای سـنت          استفاده از منابعی که در سده      .٢

های پژوهشگرانی چون عبود، سزگین، اعظمی و شولر نـشان داده اسـت کـه               پژوهش. آوردبوجود نمی 
در عـین   طبق این پژوهش    .  اصالت برخوردار است   ت از جوامع حدیثی که در سده دوم تدوین شده اس        

 ؛ سال بعد از رسول خدا بـوده اسـت         ١٠٠حال که پذیرفته شده است ظهور آثار مدون حدیثی حداقل           
در واقـع تـدوین   . اما بر فرآیند یادداشت برداری احادیث در کنار نقل شفاهی آنهـا تاکیـد شـده اسـت            

ض کتابـت احادیـث در قـرن اول نیـست؛ و نـاظر بـه                نخستین مجموعه های حدیثی در سده دوم ناق       
همچنین موتسکی با بررسی    . های تحمل حدیث و نظام آموزش در قرون متقدم است           مالحظات روش 

: نکــ   (مصنف عبدالرزاق صنعانی نشان داد که این مصنف از منابع کهـن مکتـوب فـراهم آمـده اسـت          
وم برای فهم معنـای سـنت مـشکلی را بوجـود        در نهایت استفاده از منابع سده د      . )١٢٢ـ٩٥موتسکی،  

بـت  نخواهد آورد؛ چراکه از یک طرف پژوهشهای شولر و موتسکی نشان داده است که شـواهدی از کتا    
 در  »سـنت « طرف دیگر بعید است که اصل واژه         و از ؛  )٢٥شولر،  : نکـ  (احادیث در سده اول وجود دارد       

 فرآینـد نقـل بـه معنـا بـه تبیـین             ان که   همچن. نقل به معنا شده باشد    طول زمان دستخوش تغییر و      
 .کندای وارد نمیکاربردهای سنت خدشه

 .سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ. ٣
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 .های واژه سنت در کالم ایشان استهای کاربرد از مصداق)١/٢٧٨مالک بن انس، (
های اران سنتگذتا بدان جاست که ایشان بنیان) ص(اهمیت سنت در کالم رسول خدا

؛ ٢/٧٠٤مسلم، (داند پسندیده و ناپسند را در پاداش و عقاب عامالن آن شریک می
ی سنت، به هنگام وفات بر طبق روایات، آخرین مجال استفاده از واژه). ٥/٩کلینی، 

بوده است که حضرت خود را آخرین پیامبر و سنت خویش را خاتم ) ص(رسول خدا 
 ). ٥/٥٣مفید، ( ١ایدنمهای ممدوح معرفی میروش
، سنت عملی است که به خاطر )ص(هللاتوان گفت که در عصر رسولکلی میطور به

تواند از انتساب آن به پیامبر، مقدس و مؤکد شمرده شده و هر انسانی با انجام آن می
ی فرد گرایانه از سنت را تواند انگارهاینگونه استعمال می. جمله پیروان پیامبر باشد

چراکه تقریباً در بیشتر روایات، سنت یک عمل فردی و شخصی قلمداد .  نمایدتقویت
لذا پایبندی به سنت وابستگی به گروه مسلمانان و شئون اجتماعی ندارد؛ . شده است

تواند پایبند به آن باشد و نیازی به مشارکت دیگران  امری که هر مسلمانی به تنهایی می
رفتار نبوی در معنای لغوی آن به معنای شیوه و در واقع واژه سنت در عصر . ندارد

 )Juynboll, 905(یا به معنای سیره امروزی استعمال شده است ) ص(رسول هللا
 

 گانه زمان خلفای سهجایگاه سنت در 
در شئون مختلف ) ص(امبر، توجه به راه و روش پی)ص(رسول خداپس از رحلت 

ی اول در نخستین خلیفه.  یافتمذهبی و اجتماعی، به عنوان مرجعی معتبر اهمیت
اعتراف ) ص(خدا  رسول٢سنتکامل  به ناتوانی و عجز خود در اجرای ،روزهای حکومت

 از انتظارات مردم در مورد رسد این سخنبه نظر می .)١١/٣٣٦معمر بن راشد، ( ٣کرد
 یخلیفهبا این وجود  .)١/٦٨پاکتچی، : ـ نک(ه بود شد به سنت نبوی ناشی ویپایبندی 

انجام اموری داشت که بتواند وی را پیرو رسول اول برای کسب مشروعیت نیاز به 
 بنا بر) ٥٨. م ( بر اعزام سپاه اسامهویکید  لذا تأ. و سنت ایشان معرفی نماید)ص(خدا

شدگان و فتح شام به جنگ با پیامبران دروغین، مرتد ،)٣/٢٢٦طبری، (پیامبر دستور 
در جنگ موته، از جمله ) ص(پیامبر  ادامه اقدامبه عنوان  )٢١. م (دست خالد بن ولید

                                                                                                                                            
  بَعد سُنتیالسُنته و النَبی بعدی .١
 .)Voort,24(استعمال واژه سنت در عصر خلیفه اول به ندرت در منابع تاریخی ظهور و بروز دارد  .٢
 . هللاُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، إِذًا لَا أَقُومُ لَهَاینُّونَ أَنِّي أَعْمَلُ فِیکُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّفَتَظُ. ٣



  ٣٠٥ ...تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر ) ص(سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسالم  

در   نبویبه عنوان حامی و پیرو سنتود  جایگاه خمواردی بود که وی به منظور تثبیت
 . انجام داد مردم میان

بدعت به معنای . ی دوم قابل تأمل است در عصر خلیفه سنت و بدعتنگرش مردم به
  لذا با توجه به مفهوم آن،١.فهوم سنت قرار نداشت و در مقابل مشدفهمیده می  آنلغوی

برای نمونه  ).٢٠٩ـ١٧٧مهربانی،  (شده استنمیر این دوره امر مذمومی تلقی بدعت د
حکم جماعت  ٢،قیاسرأی و  یبر پایهتوان اشاره کرد که می دوم ی خلیفهبه اقدام
 ).٣/٤٥بخاری،  (٣و نامید واجب را به نماز تراویح تسری داد و آن را بدعتی نیکنمازهای

را ) ١/٤٤٤ ،انساب االشراف بالذری، (پیامبرو همسران در زمان وی تفاوت عطای صحابه 
ن و اسالم  سنت تلقی نکرد و آن را در جهت احترام و پاسداشت مجاهداکسی خالف

بر خالف سنت این امور ) ع( امیرمؤمنان علیدر زمان حکومت«، تا اینکه دانستندمی
 ).٣٨٤نعمان مغربی،  (»تبیین شد

ی دوم که شاید در ساده زیستی، دوری از تجمل، احترام و تقدیر وی مقبولیت خلیفه
هایی از اصحاب و بزرگان تجلی یافته بود، زمینه را برای اجتهاد به رأی و ورود بدعت

ترمذی، (٤و تثویب) ٧/٣٣٥بیهقی، (، متعه نساء )٩٣معارف، : ـنک(چون تحریم متعه حج 
ه در زمان ای پیش برد کبه گونه جریان را را در سنت نبوی به وجود آورد؛ و) ١/٣٧٨

در کنار کتاب خدا و سنت نبوی، روش شیخین برگزاری شورای شش نفره، پایبندی به 
طبری، ( ٥شدمطرح ) ٣٢. م(عوف بنبه عنوان شرط خالفت از طرف عبدالرحمن

ند بودن روش شیخین در کنار کتاب خدا ی ارزشمدر این مقطع زمانی اندیشه). ٤/٢٣٨
پیروی از  را همانند ی دومو سنت نبوی به وجود آمد، تا جایی که مردم پیروی از خلیفه

به ). ١/٦٨پاکتچی، : ـ نک(ستند داناالجرا و جزء ملزومات دینی می الزم) ص(خدارسول 
کومتی دارد و توان گفت که کاربرد سنت در این عصر، مفهومی سیاسی و حطور کلی می

                                                                                                                                            
: بقـره (استعمال بدعت در قرآن به معنای چیزی که قبل از آن سابقه نداشته دارای بار منفـی نیـست                     .١

 ).٢٧: ؛ حدید٩: ؛ احقاف١٠١: ؛ انعام١١٧
ای ابوموسی اشعری را به قیاس در زمانی که حکمی در قرآن و سنت               خلیفه دوم در نامه    به طوری که  . ٢

فَتَعَـرَّفِ  , الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِیمَا یَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ یَبْلُغْکَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ             «: کندنیست دعوت می  
 ). ١٠/١٩٧, بیهقي(» أُمُوَر عِنْدَ ذَلِکَثُمَّ قِسِ الْ, الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ 

 .نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ. ٣
 ).١/٦٤فیروز آبادی،  (ن استادر اذ »النوم خیر منه الصال« تثویب به معنی گفتن. ٤
 .عمر و بکر یاب فعل و نبیه سنه و هللا کتاب یعل یمبایع یعل یا أنت هل. ٥
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ورت طبق تحقیقات . حساسیت کمتری نسبت به تغییر احکام فقهی وجود داشت
های آن در منابع تاریخی به شکل معناداری در حوادث استعمال واژه سنت و هم خانواده

و موضوعات عصر خلیفه دوم افزایش یافته است، به طوری که فراوانی استعمال سنت در 
 مورد گزارش ٢٥ مورد و در رویدادهای دوره خلیفه دوم ١٦رویدادهای عصر خلیفه سوم 

 در صورتی که متوقع است فراوانی استعمال در دوره خلیفه). Voort, 24(شده است 
 شاید این مسئله تحت تاثیر انگاره اهل سنت. سوم بیشتر از دوره خلیفه اول و دوم باشد

 .ز خیلفه دوم به عنوان حامی سنت شکل گرفته باشدا
و رخدادهایی چون فتح ایران، ) ص(خدا ذشت بیش از یک دهه از فقدان رسول گبا

ی اسالمی، های مفتوحه و ورود موالی به بافت جامعهجاری شدن ثروت از سرزمین
 زندگی یشیوه. ی جدیدی شدی سوم وارد مرحلهی خلیفهمفهوم سنت در دوره

 که ای فاخر و شاهانه بودهبه انداز ، سوم برخالف سنت نبوی و روش شیخینی خلیفه
یر موجه و مخالف سنت معرفی نماید؛ به طوری ای غتوانست وی را به عنوان خلیفهمی

تاب خدا و عدم تبعیت از سنت ای، عثمان را به کنار نهادن ککه مالک اشتر در نامه
ثیرگذاری أ اعتراض افراد ت).٥/٥٣٥، انساب االشرافبالذری،  (١متهم کرد) ص(خدا رسول

تقسیم بیت ، عمار یاسر بر )١٧٥یعقوبی،  (٢بر کهنه کردن سنت نبوی همچون عایشه
و ) ص(و ابوذر غِفاری بر تغییر سنت پیامبر) ٥/٢٠٢مقدسی،  (المال بین خویشان

 . را فراهم نمودقتل وی مردم و در نهایت  شورش زمینه)١٧١ یعقوبی،(شیخین 
هایی در امور اجتماعی و اقتصادی، نمونهی سوم عالوه بر تغییر سنت همچنان که خلیفه

ی را در کارنامه) ٦/٢٠٦بیهقی، ( ٣ همچون تمام خواندن نماز در مناتغییر احکام دینیاز 
این دوره تغییر راه و روش رسول در تر آمد خود ثبت کرده است؛ ولی همانگونه که پیش

 مورد توجه و در مناسبات اجتماعی بیش از تغییر احکام فقهی و عبادی) ص(خدا
ای ی سوم موجب شد تا چهرهلذا اقدامات خالف سنت خلیفه. اعتراض مردم قرار داشت

، روش و سنت عصراین در . ناالیق و مخالف سنت از وی در نظر مردم ترسیم شود
یعقوبی، (شیخین در کنار سنت نبوی در لسان صحابه تکرار و بدان استدالل شده است 

و دین اجتماعی، فهم  در مناسبات را نقش سنتاین حوادث . )١/٥١قتیبه،  ابن؛ ١٧١

                                                                                                                                            
 .ظهره وراء آنالقر لحکم النابذ نبیّه سنّة عن الحائد الخاطئ یالمبتل الخلیفة یال الحارث بن مالک من. ١
  .سنته عثمان یأبل قد و یبل، لم هللا رسول جلباب هذا! المسلمین معشر یا .٢
 .یعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنً. ٣



  ٣٠٧ ...تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر ) ص(سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسالم  

ن نمود که در مدت کوتاه زمامداری امیرمؤمنا برجسته  چنانحل مشکالت اجتماعی
ترین معیارهای یکی از مهمدر کنار کتاب خدا به عنوان سنت ) ع(طالب ابی علی بن

  .دداری شناخته شها و حکومتت حق از باطل، دینداری، رفع فتنهشناخ
 باید به هر تکوین مفهوم و کارکردهای اجتماعی سنت از امری مقدس که صرفاً

از  ، به مفهومی راه گشا در حل معضالت و مخاطرات اجتماعیشود،قیمتی از آن پیروی 
 به فقط کارکرد تقلیدی ندارد وسنت در این دوره، . های سنت در این عصر استویژگی

 .نار کتاب خدا تبدیل شده استابزاری کارآمد برای فهم دین در ک
 

 )ع(صر امیرمؤمنان علیسنت در ع
توانست مشروعیت یک ترین معیاری که میترین و اصلیمهمهمانگونه که اشاره شد 

 پس .بود) ص(پیامبرد پایبندی وی به مناسک دینی، روش و رفتار ماینخلیفه را تبیین 
ترین فرد به شبیه) ص(امبریدم انتظار داشته باشند که جانشین پ که مربودطبیعی 
حکومت د تا شمیاین شباهت باید در سنت متجلی بدیهی است که . باشدایشان 

در مقایسه با عدم  خلیفه به سنت التزام عدم .پیدا کندمشروعیت دینی و سیاسی 
 به تدریج معنای سنت با حکومت و .پایبندی یکی از صحابه به آن، غیر قابل توجیه بود

مردم انتظار .  خورد و پایبندی به سنت یکی از شئون خلفا و حاکمان گردیدخالفت پیوند
در . کننده و متأسی به سنت نبوی باشداجرا) ص(به عنوان جانشین پیامبرداشتند که خلیفه 

ی سوم به عنوان واقع تلقی مردم از شیخین به عنوان خلفای حامی سنت و از خلیفه
 .حت تأثیر این تحوالت شکل گرفتای بدعت گذار و مخالف سنت، ت خلیفه

) ع(گانه و امیرمؤمنان علیترین تغییرات معنای سنت در عصر خلفای سهاز مهم
بوی به معنای راه و روش این است که سنت در عصر ن) ص( خدای رسولنسبت به دوره

رفت و بر مسلمانان بود تا در شئون مختلف شخصی و فردی به کار می) ص(رسول خدا
ی دوم و ورود اسالم به ن پیروی نمایند، ولی همزمان با خالفت خلیفهاز ایشا
اسالمی، سنت کارکردی غیر ی ی جامعههایی همانند ایران، شام و توسعه سرزمین
، توجه مردم )ص( خدارو پس از رسول از این. پیدا کرد و سیاسی هم  اجتماعیفردی،

چنین بافت در . شان معطوف گردیدبرای یافتن الگوهای اجتماعی به سوی جانشینان ای
ی خَثعَم شرط بیعت اجتماعی و تحت تأثیر چنین دیدگاهی است که یکی از سران قبیله

کتاب خدا، پایبندی به  ،در جنگ صفینکردن ایشان  را برای یاری )ع( علینبا امیرمؤمنا
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ه توج). ١/١٦٧ابن قتیبه دینوری، (١کندسنت شیخین بیان می و )ص( خداسنت رسول
 در زمان خلیفه سوم در مقایسه با شرط عبدالرحمن بن ٢»سنه ابی بکر و عمر«به عبارت 

از بررسی این دو عبارت به .  در تعیین خلیفه قابل تأمل استعوف در شورای شش نفره
را در ) ص(ر شدن سنت شیخین با سنت رسول خداتوان تغییر دیدگاه مردم و برابخوبی می

پس مصادیق سنت و بدعت .  نسبت به عصر خلیفه دوم دریافتی سومطول حکومت خلیفه
گانه و تحوالت اجتماعی به با توجه به رفتارها و اجتهادهای خلفای سه) ص(از رسول خدا

را با مشکالت زیادی در تبیین مفهوم و ) ع(ای که امیرمؤمنان علیپدیدهتدریج تغییر کرد؛ 
 . ن به تمییز سنت از بدعت شدکارکرد سنت رو به رو کرد و سبب اهتمام ایشا

 ٣ها  و روش عنوان بهترین سنت به سنت و روش نبوی به)ع(امیرمؤمنان علیتوجه 
ها و سنن روشدر آن زمان این واقعیت تاریخی است که مؤید ) ١١٠رضی، خطبهسید(

 سنت شیخین به عنوان سنتی ، سومیدر عصر خلیفه .ه استداشتوجود گوناگونی 
 مورد استناد ی مردم و لسان صحابهس و غیر قابل تخلف در اندیشهپذیرفته شده، مقد

عدم به مربوط  )ع(امیرمؤمنان علیحکومت در   مردمبخشی از اعتراضات. گرفتقرار می
و در عین حال که ایشان به هیچ وجه خود را ملزم  پیروی ایشان از سنت شیخین بود؛

ی مردم چرا که در اندیشه. ستداننمی) ص(هللا متعهد به چیزی غیر از سنت رسول
 و و در مواردی هم بنا به اجتهادشده؛ سنت شیخین هم سنگ سنت نبوی و کتاب خدا 

 .رأی از آن دو پیشی گرفته بود
 طورالمال به   تقسیم بیتبه  روزهای حکومت خود،در اولین) ع( علی ؤمنانامیرم
ز صحابه را به دنبال داشت؛ اای  عدهاین امر اعتراض.  پرداختننا مسلمادر میانمساوی 

 .المال بودند خواهان سهم بیشتری از بیت دوم یسنت خلیفهچرا که گروهی بر مبنای 
 در راستای ی دوم وضع شده بود، اگر چه به ظاهرنتی که از سوی خلیفهسروش و 

 منفعت مالی عظیمی را لی در حقیقت وبود،) ص(هللا ن و اصحاب رسولتکریم مجاهدا
                                                                                                                                            

 و بکـر  أبي سنة یدخل ما و: علي فقال. عمر و بکر أبي سنة و نبیه سنة و هللا کتاب یعل أبایعک لکن و. ١
 نبیه؟ سنة و هللا کتاب مع عمر

کـرد در زمـان     استدالل  » عمر و بکر یاب فعل«به  عبدالرحمن بن عوف    شورای شش نفره که در آن        در   .٢
و عبـارت   ) ١٧١یعقوبی،  (» عمر و بکر أبي سنن و )ص(هللا رسول سنن «از عبارتهایی چون  خلیفه سوم   

 هللا و   ن دادن سـنت رسـول     بـرای همـسنگ نـشا     ) ١/٥١ابن قتیبه،    (»صاحبیه سنة و هللا رسول سنة«
 .استشدهشیخین استفاده 

 .الهدی واستنوا بسنته فانها اشرف السننفاقتدو بهدی رسول هللا فانه افضل . ٣
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 و توازن طبقات اجتماعی مردم را از جهت آوردد وجوه بقین در اسالم ببرای متسا
سنت در برتری  )ع(نرسد که استدالل امیرمؤمنابه نظر می. اقتصادی دگرگون ساخت

 را افکار مردمنتوانست  ،)٣٨٤نعمان مغربی، ( ١ی دومبر سنت خلیفه )ص(خدارسول 
ه و روش شیخین به عنوان سنت، مورد اقناع نماید؛ چرا که مرز سنت و بدعت از بین رفت

جزء دین و  مردم ای مذهبی داشت، در نظرکه ظاهر و چهرههر آن چه  .استناد مردم بود
ی نماز تراویح به صورت اقامهمنع زمان گونه که در همان .شددر ردیف سنت شمرده می

 ).٣/٧٠طوسی، ( بلند شد ٢»عمرا وا «فریادجماعت 
وجه مردم به توان به جلب تدر تمیز بدعت و سنت، می) ع(علیدامات امیرمؤمنان از اق

بخش زیادی از سخنان حضرت . و باز تعریف سنت اشاره نمود) ص(سیره و شخصیت پیامبر
 .به عنوان پیامبر معصوم و شارع سنت است) ص(هللا حول مدح و تبیین جایگاه رسول
به تبیین ) ع(م امیرمؤمنان علیاز اهتما) ص(ش پیامبربازگویی فضایل، رفتار، سیره و رو

در گام عملی برای تبیین نمودن و تمیز دادن بدعت از سنت، . سنت نبوی حکایت دارد
به عنوان خلیفه و جانشین بر حق ) ص(خدا  امام در پیروی کامل از رسولتوان به تالش می

) ص(برن ملزم به تبعیت از پیامامام همواره خود را در تمامی شئو. ایشان اشاره نمود
را مربوط به ای به عثمان بن حنیف، پرهیز خویش از دنیا دانست تا آنجا که طی نامه می

 ).٤٥رضی، نامهسید(کند و سنت ایشان معرفی می) ص(پیروی از پیامبر خدا
 سال گذشته شکل ٢٥در این زمان حل معضالت و مشکالت اجتماعی که در طول 

برای . نبوی در دستور کار حضرت قرار گرفتگیری از سنت راستین  ا بهرهگرفته بود، ب
اولین بار اهتمام به زنده کردن سنت مورد توجه امیرمؤمنان قرار گرفت و بعدها به 

حضرت در نخستین . نمودی اسالمی نقش آفرینی عنوان مفهومی کلیدی در جامعه
ده ها و زن بدعتاز بین بردن  پذیرش خالفت را ترین دلیلروزهای حکومت خود، مهم

 زنده کردن سنت را جزء وظایف ایشان). ١٣١همان، خطبه( کندبیان می  سنت کردن
 و )١٦٩همان، خطبه  (١دانستهو حق مردم بر حاکم ) ١٠٥همان، خطبه  (٣حاکم و امام

                                                                                                                                            
 ؟ بِاالتِّبَاعِ عِنْدَکُمَا أَمْ سُنَّةُ عُمَرَیأَفَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَ .١
ة أن ینادي في الناس الصـال      السالم  علیه سن بن علي  الکوفة أمر الح   السالم  علیه لما قدم أمیر المؤمنین    .٢

بما أمـره بـه أمیـر        السالم  علیه  في الناس الحسن بن علي     ی، فناد في شهر رمضان في المساجد جماعة     
 .»واعمراه واعمراه«: فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا  السالم علیه المؤمنین

ه ـ اإلِبْلَـاغُ فِـي الْمَوْعِظَـةِ ـ والِاجْتِهَـادُ فِـي النَّـصِیحَةِ ـ               اإلِمَامِ إِلَّایلَإِنَّه لَیْسَ عَ .٣  مَا حُمِّـلَ مِـنْ أَمْـرِ رَبـِّ
 .قِّیهَامُسْتَحِ یعَلَ الْحُدُودِ وإِقَامَةُ ـ لِلسُّنَّةِ واإلِحْیَاءُ
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نماید ها معرفی می و کشتن بدعت)١٠٥همان، خطبه (ی حدود آن را مساوی با اقامه
  ).١٨٢همان، خطبه (

توان به حوادث و تغییر توازن هوم بدعت در مقابل سنت و نقض آن را میگیری مفشکل
های دین را در دوره) ع(به طوری که امام. ی خلفا مربوط دانستطبقات اجتماعی در دوره

و در پیروی ) ٥٣همان، نامه  (٢پیش از خود، گرفتار هوای نفس و دنیا خواهی اشرار دانسته
طبه همان، خ(داند نیاز میای هچون طلحه و زبیر بیابهاز سنت نبوی، خود را از رأی صح

بارها دو مفهوم سنت و بدعت در مقابل یکدیگر قرار ) ع(درکالم امیرمؤمنان علی). ٢٠٥
و ) ١٤٥همان، خطبه  (٣گردانی از سنتی رویو بدعت ثمره) ١٢٣همان، حکمت(گرفته 

توجه حضرت به احیای . معرفی شده است) ١٥٣همان، خطبه( ٤منشعب از منافع شخصی
سنت و مبارزه با بدعت، انعکاس شرایط اجتماعی بود که گمراهان و دروغگویان با توسل به 

ها کرده بودند و مجال سخن در اختیار گمراهان قرار بدعت، مردم را گرفتار دریای فتنه
در این زمان، مردم از مسائل دینی و مذهبی جامعه، احساس ). ١٥٤همان، خطبه (٥داشت

در واقع . رضایت نداشتند و در جستجوی هدایت دچار اختالفات و تعارضات بسیاری بودند
تلقی مردم اینگونه بود که زمانی هدایت شده و رستگار هستند که تحت رهبری و حکومت 

 ). ٦٤کرون، (ای مشروع و سنت گرا قرار داشته باشند خلیفه
ر طبق روش های کفمینهای داخلی بین مسلمانان به جای فتح سرزشروع جنگ

را در پیروی از خلفای گذشته و گروه دیگر را در پیروی از  گروهی ،گانهخلفای سه
هایی چون توان از انگیزهدر عین حال که نمی. دچار تردید نمود) ع( علینامیرمؤمنا

 و خوی جنگجوی عرب بعد از حرمت خون )Frye,55-59(کسب منافع مادی فتوحات 
های گسترش سرزمیندر  خداوند یتحقق اراده. )Noble,218(مسلمانان غفلت کرد 

گانه ی خلفای سهه سال٢٥حکومت  معمول در طول ایبه اندیشه )٤٩٦ کرون،(اسالمی 
به .  ادامه داده نشد)ع( علینمناوشی که در طول خالفت کوتاه امیرمؤر .ه بودتبدیل شد
 کرددرخواست ) ع(از امیرمؤمنانیم ثخُبنبیع رَ،در جریان تجهیز سپاه صفینطوری که 

                                                                                                                                            
 .وَ الْقِیَامُ بِحَقِّهِ وَ النَّعْشُ لِسُنَّتِهِ) صلی هللا علیه وآله(هِ  وَ سِیرَةِ رَسُولِ اللَّیعَلَیْنَا الْعَمَلُ بِکِتَابِ اللَّهِ تَعَالَوَ لَکُمْ . ١
 .فان هذا الدین کان اسیراً فی أیدی األشرار یعمل فیه بالهوی و تطلب به الدنیا. ٢
 .سُنَّةٌ بِدْعَةٌ إِلَّا تُرِكَ بِهَاومَا أُحْدِثَتْ . ٣
 .یستنجح حاجه الی الناس باظهار بدعه فی دینه. ٤
 .قد خاضوا بحار الفتن و أخذوا بالبدع دون السنن و أرز المؤمنون و نطق الضالون المضلون. ٥
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 و به او رخصت دهد که راهی سرحدات مرزی و ١که وی را از جنگیدن با مسلمانان معاف نماید
مچنان فتح این مسئله حاکی از آن است که تا آن زمان ه). ١١٥منقری،  (٢ثغور گردد
های کفر همانند روش سه خلیفه گذشته مقبولیت داشته و هیچ مسلمانی در حقانیت سرزمین

گونه مخاطرات ضرورت باز این. داده استجنگ با غیر مسلمانان تردیدی به خود راه نمی
 . نمودمیزد را گوش) ١٧٦رضی، خطبه سید (٣هاپیرایش اسالم از بدعتتعریف سنت و 

 کتاب خدا و سنت به عنوان ابزاری برای فهم معرفی در )ع( علینؤمنااهتمام امیرم
م  برآیند مفو)ص(هللا لول شخصیت رسو آن، حدین و هجرت از مظاهر دینی به حقیقت

کوفی، ثقفی (٤ریت بن راشد که ایشان در اعتراض خِبه طوری. سنت در این عصر است
 یگیری از اندیشه بر پایهو بهره، به بازکردن باب استدالل به نتیجه حکمیت) ١/٣٣٣

 برای حضرت تالش ).٥٣سید رضی، نامه ( ٥های پسندیده تاکید داردروشسنت نبوی و 
 مرجع بودن سنت در مشکالت و معضالت اجتماعی از مواردی است یدهی اندیشهشکل

مرجعی کاربردی و اجتماعی به فردی  مقدس و سنت را از یک مفهوم صرفاًکه کاربرد 
 برای مذاکره با خوارج که )٦٨م  (در زمان روانه کردن ابن عباس بر این اساس .دادر تغیی

، همان( ٦نمودتوصیه استدالل بر اساس سنت نبوی  بودند، به دچار بد فهمی دین شده
 مالک اشتر را به کتاب خدا و سنت نبوی به صورت ٥٣ یدر نامههمچنین ) ٧٧نامه

 .خواند فراها تردیدن در زمان مشکالت بزرگ وهمزما
خود ی حکومت در دورههای خلفای پیشین، بر خالف سیاست )ع( علینامیرمؤمنا

علیه گ را مبارزه جنهدف از ایشان  ٧.نپرداختغیر مسلمانان به کشورگشایی و جنگ با 
                                                                                                                                            

ـا أصـبحنا       «: نمایـد ها تبیین مـی   ها و شبه  سبب جنگ با برادران مسلمانان را در انحرافات، کجی        ) ع(امام. ١ ـا انم و لکن
 ).١٢٢خطبه : سید رضی(» شبهه و التأویلنقاتل اخواننا فی االسالم علی ما دخل فیه من الزیغ و االعوجاج و ال

 المـسلمین  ال و بـک  ال و بنـا  غناء ال و بفضلک معرفتنا یعل القتال هذا في شککنا إنا أمیرالمؤمنین یا. ٢
 .الثغور بعض فولنا العدو یقاتل عمن

 . ضِیَاءُ حُجَّةٍولَا سُنَّةٍ نَ اللَّه سُبْحَانَه بُرْهَانُمَعَه مِرَجُلَانِ مُتَّبِعٌ شِرْعَةً ومُبْتَدِعٌ بِدْعَةً ـ لَیْسَ وإِنَّمَا النَّاسُ  .٣
 یهـای  ها برایت دلیل آورم و نکته      سنّت را به تو بیاموزم و درباره     ] خدا[  تا کتاب    ینزد من آ  !  بر تو  یوا .٤

بـه   و   ی، بازشناسـ  ی؛ باشد که آنچه را اکنون منکر آن       از حق را به رویت بگشایم که از تو به آنها داناترم           
 .ی یابی، بیناییاش نابینا و جاهل آنچه اینک درباره

 .فَاضِلَةٍ سُنَّةٍ  لِمَنْ تَقَدَّمَکَ ـ مِنْ حُکُومَةٍ عَادِلَةٍ أَوْیوالْوَاجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تَتَذَکَّرَ مَا مَضَ .٥
 .بِالسُّنَّةِ ولَکِنْ حَاجِجْهُمْ...  ویَقُولُونَ بِالْقُرْآنِ ـ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوه ـ تَقُولُ لَا تُخَاصِمْهُمْ. ٦
برطبق روش خلفای گذشته هدف فتوحات، گسترش سرزمینهای اسالمی و کسب غنایم بود؛ یا جنگ با مـسلمانانی                   .٧

ـایتی از              اند، همانند ناراضیان عصر خلیفه    که متهم به ارتداد شده     ـات و نارض ی اول که صرفاً به خاطر عدم پرداخت زک
 ).٢٤٣/٣ طبری،(ها جنگیدند رغم خواندن نماز به عنوان مرتد با آن ی اول، علیانشینی خلیفهج
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 مردم و در جنگ ؛)٩٥، منقری( ١کردبیان می )ص(هللا دشمنان کتاب خدا و سنت رسول
 ٢نموداساس قرآن و سنت نبوی و حفظ خون مسلمانان دعوت میشه بر به اندیرا 

اصالحات و بازگرداندن  هدف خود از جنگ را، ١٣١یحضرت در خطبه). ١٥١همان، (
و جنگ افروزی برای به دست  ندک اصلی خود توصیف می حق و دین بر جایگاهینشانه
ادی فتوحات، اسارت و منافع م. ٣نمایددن حکومت، قدرت و ثروت را نفی میآور
  قرار داشت که در جنگ مردم مورد توجهایبه اندازه ها در جنگمندی از زنان بهره
 جنگ و ی با تصاحب اموال خارج از معرکه)ع( علینامیرمؤمناهنگامی که  ٤جمل

ها قابل فهم  این مسئله برای آن.گرفت نمود، مورد اعتراض قرار اسیری زنان مخالفت
ابوحنیفه (ها مجاز نباشد ه خون گروهی مباح باشد اما تصاحب اموال آننبود که چگون

گیری از سنت به عنوان ابزاری برای توان گفت بهرهبه طور کلی می). ١٥١دینوری، 
تفسیر قرآن و شناخت مصادیق عنوان اصلی ثابت در فهم دین، احتجاج و هدایت امت به 

 . است از کاربردهای سنت در این عصر ،حق
 

 سنت و احکام فقهی
توجه به زنده کردن سنت به معنای اجرای احکام و حدود شرعی از موارد پر اهمیت در 

 چه فرودستان ،ها انسانی برای همهحدود الهی. رودی به شمار میهجر٣٠ یاواخر دهه
 ٥خداممنوعیت نقل سخنان رسول . شدنمیاجرا و چه قوی دستان به صورت عادالنه 

 قرار داده  فقهیاحکام در معنای  دسترسی به سنتی مردم را در مضیقه)١/١٢ذهبی، (
به صورتی که پایبندی به حدود الهی و عدالت به صورت کامل در حکومت خلفای . بود

جرای  اافکار عمومی بردهی در سوق )ع( علیناهتمام امیرمؤمنا .سه گانه وجود نداشت

                                                                                                                                            
 .القرآن و السنن أعداء یإل سیروا هللا أعداء یإل سیروا. ١
 .األمة هذه دماء حقن و  نبیه سنة و هللا کتاب یإل أدعوکم إني  و.٢
 الَّذِي کَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ ـ ولَا الْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ ـ   اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ ـ أَنَّه لَمْ یَکُنِ  .٣

 .ولَکِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِینِکَ ـ ونُظْهِرَ اإلِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ
ه، هماننـد کنیـزان      بر نحوه خروج طلحه و زبیر به همراه ناموس رسول خدا، عایش            ١٧٢امام در خطبه    . ٤

»: برای جنگ جمل اعتراض نمود     کَمَا تُجَرُّ الْأَمَـةُ    ) صلی هللا علیه وآله   (خَرَجُوا یَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ      َ
 . » الْبَصْرَةِیعِنْدَ شِرَائِهَا مُتَوَجِّهِینَ بِهَا إِلَ

قد أکثرتم الحدیث عن رسـول    : فقال ريابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود األنصا      : أن عمر حبس ثالثة    .٥
 .سلم  هللا علیه ویهللا صل
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 که حدود الهی این شرایط اجتماعی باشدتواند حاکی از حدود الهی در راستای سنت می
فای گذشته و انحراف خل هایاز نمونه. شدطبق سلیقه، رأی و نظر خلفا اجراء می

در حالی که وی (ل مالک بن نویره توسط خالدبن ولید توان به قتتعطیلی حدود الهی می
طوری که ه نمود، به  اول اشاری با همسرش در عصر خلیفهبستریهمو ) مرتد نشده بود

ولی  ؛)٦/٣٢٢کثیر،  ابن(گرفت  قرار ابوقَتادَه  و)٤/٢٧٧ابن اثیر، ( ١مورد اعتراض عمر
ی اول از اجرای حد قتل و زنا بر خالد چشم پوشی کرد و دیه او را از بیت المال خلیفه

توان به کوتاهی خلیفه از موارد دیگر می). ٤/٢٧٧ابن اثیر،  (٢به برادرش پرداخت کرد
، )٢/١٤٦یعقوبی، (اری کردن حد زنا بر مغیره بن شعبه با وجود چهار شاهد دوم در ج

ی سوم در اجرای حد شرب خمر ولید بن عقبه در محراب مسجد کوفه و کوتاهی خلیفه
، دختر ابولؤلؤی دوم در کشتن چشم پوشی از حد قصاص عبیدهللا بن عمر فرزند خلیفه

در واقع تمرکز بر ). ٥/١١ابن سعد، (کرد  به طلب خون پدرش اشارهجفینههرمزان و 
ی الهی ی اسالمی در دینداری و وظیفههای جامعهتوان برآیند دغدغهاجرای حدود را می

در کالم حضرت "ی حدودقامها"فراوانی استفاده از عبارت . دانست )ع( علینامیرمؤمنا
 برپاداشتن حدود الهی را در ١٣١ و ١٠٥های ایشان در خطبه. تأمل برانگیز است

 و برپاداشتن حدود تعطیل شده را در جهت جلوگیری از هالکت ٣راستای احیای سنت
ی حدود به سیره و رفتار لذا برای زدودن بدعت، احیای سنت و اقامه. داند می٤امت

نماید و به توصیف اجرای حدود توسط  در برخورد با مجرمان استناد می)ص(رسول خدا
ها از حقوق اجتماعی همچون بیت المال، حق ازدواج با ایشان و محروم نکردن آن

جاری کردن حد شراب بر یکی از ). ١٢٧سیدرضی، خطبه  (٥پردازدمسلمانان و ارث می
و جاری نمودن حد دزدی بر یکی ) ٢/٥٣٣، یکوفیثقف (٦»نجاشی«اصحاب خویش به نام 

                                                                                                                                            
 ).٤/٢٧٧ابن اثیر،  ( امرأته، ألرجمنکییا عدو اللَّه، قتلت امرأ مسلما، ثُمَّ نزوت عَلَ: فقال لَهُ عمر .١
ي مالکا  کر برد السبي، وود    أَبِي بکر یطلب بدم أخیه، وأن یرد علیهم سبیهم، فأمر أَبُو ب            یفقدم متمم عَلَ  . ٢

 .المال من بیت
ه ـ اإلِبْلَـاغُ فِـي الْمَوْعِظَـةِ ـ والِاجْتِهَـادُ فِـي النَّـصِیحَةِ ـ              یإِنَّه لَیْسَ عَلَ .٣  اإلِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّـلَ مِـنْ أَمْـرِ رَبـِّ

 . أَهْلِهَایعَلَوإِصْدَارُ السُّهْمَانِ  قِّیهَامُسْتَحِ یعَلَ الْحُدُودِ وإِقَامَةُ ـ لِلسُّنَّةِ واإلِحْیَاءُ
 .األُمَّةَ فَیُهْلِکَ لِلسُّنَّةِ ولَا الْمُعَطِّلُ. ٤
اش نماز  زناکاري را که همسر داشت سنگباران کرد، سپس بر مرده)ص(شما خوب مي دانید که پیامبر خدا   . ٥

انـه زد،  اش تقسیم نمود و دست دزد را قطع کرد و زناکار بـدون همـسر را تازی  خواند و اموالش را میان ورثه     
 .المال سهم آنان را داد و هر دو خطا کار با زنان مسلمان ازدواج کردند سپس از در آمد بیت

 .کرد نجاشی از کسانی بود که در جنگ صفین با خواندن شعر سپاهیان را بر علیه لشگر معاویه تحریض می.٦
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نشان از اهمیت اجرای ) ٣٤/٢٦٧مجلسی،  (١»افلح«از محبان و شیعیان خود به نام 
پوشی و تبعیض بین گونه چشمبه طوری که هیچ. ی ایشان امام داردحدود در اندیشه

حال که به هنگام برپایی حدود، در عین. شودیاران نزدیک خود با دیگران قائل نمی
من حدود تو را تعطیل ! خدایا«نماید که ره به خود و دیگران این مهم را یادآوری میهموا
کنم، بلکه من مطیع تو  کنم و با تو طلب ضدّیت نخواهم کرد، احکام تو را ضایع نمی نمی

  ).١٠/١٠طوسی، ( ٢»کنم پیامبرت را پیروی می سنت هستم و
وان احکام شرعی و فقهی است شروع توجه به سنت به عن )ع( علی نامیرمؤمناعصر 

زمانی . شودی حدود در کنار اجرای احکام به عنوان سنت مطرح میو در بیان امام اقامه
بستری و طالق را از آن خود خواهد با پرداخت مهریه در ازدواج حق همکه زنی می

 ).٧/٣٦٩همان،  (٣نمایدنماید، امام آن را خالف احکام فقهی و سنت معرفی می
های سنت متأثر از نیازمندی. ی تکوین مفهوم سنت دانستتوان دورهوره را میاین د

ی حدود اجتماعی و جهت دهی امیرمومنان در حال سیر به سمت مصادیقی چون اقامه
در واقع انگاره لزوم پایبندی حکام به . و احکام فقهی برای صاحبان قدرت و حکام است

 .ر این دوره کاربردهای آن توسعه پیدا کردسنت از عصر حکومت خلیفه سوم شروع و د
کردن موهای بدن تحت توان به زایلهای فقهی سنت میهای دیگر مصداقاز نمونه

ابن ( ٥»ما سن رسول هللا«و نماز وِتر به عنوان  )١/٤٣٦شیخ حر عاملی،  (٤عنوان سنت
 . اشاره کرد) ٢/٨١حنبل، 

                                                                                                                                            
وی را قطع کرد، یکـی از       بخاطر دزدی حد شرعی را بر وی جاری و چهار انگشت            ) ع(علی امیرمؤمنان .١

خوارج با سخن از بی رحمی امام سعی در شوراندن وی بر علیه امام داشت که افلح از جای برخاسـت و بـه                   
قَطَعَ یمینی اِمامُ التُّقی،وَ ابْنُ عَمِّ الْمُصْطَفی، شَقیقُ النَّبِی الْمجْتَبی، لَیـثُ            «: مدح امام با این جمالت پرداخت     

مبـارز بـدر و       دست مرا امامی قطع کرد که یکتا پرست و         :ی، حَتْفُ الْعِدی وَ مِصْباحُ الْهُدَی     الثُّری، غَیثُ الْوَر  
وقتی خبـر بـه     » .اُحُد است ودر مکه ومدینه وسرزمین ابطح معروف است، از قبیله بنی هاشم و قریش است               

 فرزند کوّا، ما را دوستانی ای«: آنگاه خطاب به ابن کوّا فرمودرسید از وی دلجویی کرد و ) ع(امیرمؤمنان علی
است که اگر آنان را قطعه، قطعه کنیم، جز بر دوستی آنان نیفزاید، و ما را دشمنانی است که اگر عـسل در                       

 ».افزاید گلوی آنان بریزیم، جز بر دشمنی و کینه توزی آنها نمی
 .ومتبع سنة نبیکاللهم واني غیر معطل حدودك وال طالب مضادتک وال مضیع الحکامک بل مطیع لک  .٢
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَهَا وَ اشْتَرَطَتْ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ الـسُّنَّةَ                 ) ع( عَلِيٌّ   ی قَضَ .٣

 . وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ الرَّجُلِ النَّفَقَةَی أَنَّ عَلَی الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَقَضَ وَ وَلَّتِ
  .نُطَفُ الْاَبْطِ یُنْفِی رَائِحَةَ الْمَکْرُوهَةَ وَ طَهُورٌ وَ سُنَّةٌ مِمَّا اَمَرَ بِهِ الطّیب .٤
 . هللاُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَیلَّالْوَتْرُ لَیْسَ بِحَتْمٍ مِثْلَ الصَّالةِ، وَلَکِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ هللاِ صَ .٥



  ٣١٥ ...تا پایان عصر خلفای راشدین با تاکید بر ) ص(سیر تحول مفهوم و کارکرد سنت از زمان پیامبر اسالم  

به عنوان احیا ایشان دهللا بن عباس عبیدر زبان ) ع(امیرمؤمنان علیبعد از شهادت 
دمعرفی می) ص(کننده سنت پیامبر از ). ٣/٢٧٩، انساب االشرافبالذری، ( ١شو

احیاگر «توان به معرفی یک شخص به عنوان مصداق خارجی های این توصیف می ویژگی
 ٢مطرح شد) ص(هللامفهوم احیای سنت اولین بار توسط رسول. اشاره کرد» سنت

بارها مورد تأکید قرار گرفت و در حدود  )ع( علینامیرمؤمنا، در زبان )٥/٤٦ترمذی، (
 .تطبیق داده شد )ع( علی نامیرمؤمنا هجری برای اولین بار با ٤٠سال 

 
 گیری جهنتی

ولکن . سنت در جاهلیت در معنای قانون و رسوم نانوشته پیشینیان به کار رفته است
به معنای امری فردی، مقدس و منتسب به و خلیفه اول ) ص(هللا سنت در زمان رسول

از زمان خلیفه دوم معنای .  و بر مسلمانان بود از آن پیروی کنند؛است) ص(رسول خدا 
 به سنت از شئون خلیفه و حاکم شد؛ و سنت با حکومت و خلیفه پیوند خورد و پایبندی

ان خلیفه سوم از زم. آرای خلیفه دوم که در ظاهر به نفع دین بود، جزو سنت قرار گرفت
سنت و روش شیخین هم، در گرایش به همسنگی کتاب خدا و سنت به وجود آمد و 

) ع( علی امیرمومناندر این جهت.  قرار گرفت)ص( رسول خدا کنار کتاب خدا و سنت
 وی.  را در دستور کار خود قرار دادسنت از بدعتدر عصر زمامداری خویش تمییز 

توان به اعتراض از مشکالت امام می. دانست میبدعت را ثمره روی گردانی از سنت
گاه امام شخصیت و سیره در ن. بعضی از مردم در عدم پیروی از سنت شیخین اشاره کرد

ها، هدایت  مبنا و مرجع سنت در راستای شناخت حق از باطل، رفع فتنه) ص(رسول هللا
 امام شروع همچنین عصر. امت، حل مشکالت اجتماعی، فهم دین و تفسیر قرآن بود

زنده کردن سنت در نظر ایشان  .در معنای احکام فقهی و اقامه حدود بودتوجه به سنت 
 .داشتو برپاکردن حدود تعطیل شده جزو وظایف حاکم قرار 

 
 منابع

 قرآن کریم
 .تا ، بیروت، دار الکتب العلمیه، بیالبالغهشرح نهجابن ابی الحدید، عزالدین، 

                                                                                                                                            
 .أمته في بالحق یقض و عمّه ابن و نبیّه سنّة أحیا مرضیا، عدال تقیا برّا توفي قد) ع(أمیرالمؤمنین إن. ١
 .من احیاء سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معی فی الجنه. ٢
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