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ABSTRACT 

One of the people who methodically criticizes hadith is Sayyid Morteza. In 

one of his works, "Al-Rad 'Ala hadith e al-'Add", he criticizes the 

companions of the number (the 30 days of Ramadan) and reviews hadiths 

that consider Ramadan to be complete for 30 days (without any 

shortcomings). By criticizing these hadiths, Al-Sayyid Murtaza considers the 

end of Ramadan correct with the sight of the crescent moon (whether 29 days 

or 30 days). In criticizing hadiths cited by the companions of the number 

using different methods such as: reasoning for consensus and citing verses 

(Baqara/189/ 189 and Yunus/5) proves that their speech is discredited, he 

considers the analogy which is cited by the companions of the number as 

lacking in ijjat and according to the word science, he criticizes the hadiths 

cited by them. Also, al-Sayyid Murtaza considers the hadiths cited by them 

to be against the famous news and historical traditions of Muslims. Seyed 

Morteza's methods and criteria in criticizing the views of the number are 

exclusive only in the form of textual criticism and do not deal with 

documentary criticism. The method of collecting materials in this research is 

library and the research method is descriptive-analytical. 
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 :نویسنده مسئول

 علیرضا طبیبی

 چکیده

پردازد؛ سیدمرتضی است. او در یکی از آثار خود یکی از افرادی که به صورت روشمند به نقد حدیث می

پردازد ( میروز بودن ماه رمضان ۳۰قائلین به )نقد اصحاب عدد « به الرد علی اصحاب العدد»رساله به نام 

سیدمرتضی  کند.بررسی و نقد میداند )بدون هیچ کم و کاست(، روز کامل می ۳۰و احادیثی که ماه رمضان را 

 او .داندروزه( صحیح می ۳۰روزه و چه  29با نقد این روایات، اتمام ماه رمضان را با رویت هالل ماه )چه 

از جمله: استدالل به اجماع و  های مختلفبا استفاده از روش عدددر نقد روایات مورد استناد اصحاب 

کند، او قیاس را که مورد میرا اثبات  سخن آنان بی اعتبار بودن (5یونس/و  189 /بقره) استناد به آیات

ها داند و بر اساس علم لغت به نقد روایات مورد استناد آناستناد اصحاب عدد است؛ فاقد حجیت می

ها را مخالف اخبار مشهور و سیره تاریخی مسلمانان پردازد. همچنین سیدمرتضی روایات مورد استناد آنمی

بوده و به متنی منحصر  نقدقالب در  تنهاهای عدد ها و معیارهای سیدمرتضی در نقد دیدگاهروش داند.می

تحقیق، توصیفی ای بوده و روشآوری مطالب در این پژوهش، کتابخانهپردازد. روش جمعنمی سندی نقد
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 بیان مسأله

های روایی مجموعهروایات معصومان به عنوان دومین منبع اساسی کشف و تبیین معارف اسالم پس از قرآن در 

 .انددر گذر زمان به دالیل گوناگون این روایات از تحریف و تغییر مصون نمانده . امااستبرای ما به یادگار مانده

هایی در مسئله خالفت، و مناقب سازی به ناحق جعل شد. پس از آن معاویه برای مثال پس از پیامبر)ص( روایت

با اهداف سیاسی به جعل حدیث پرداخت. سپس خوارج برای تحکیم آراء و نظرات خود به جعل حدیث پرداختند. 

 ه،یاشاعره، متصوفه، باطن ه،یجسمه، غالت، کرامم ه،یمعتزله، حنابله، ظاهر ه،یدیز لیاز قببا وجود انشعابات مذهبی 

زدند. ای افرادی برای حقانیت خود دست به جعل حدیث میها ایجاد شد و در هر فرقهموج جدیدی از جعل

خواندند؛ به جعل حدیث دست عباسیان نیز با اهداف سیاسی از جمله اینکه مهدی عباسی را مهدی موعود می

های حدیثی احادیث جعلی و اسرائیلی وارد شود. به همین دیگر سبب شد تا در کتابزدند. این عوامل و عواملی 

یکی از دانشمندان شیعی  سبب دانشمندان علوم اسالمی)شیعه و سنی( به فکر نقد حدیث و پاالیش احادیث افتادند

 و ارزیابی روایات ی نقدتالش بسیار در زمینه او است. سیدمرتضیکه به پاالیش و نقد احادیث جعلی پرداخته، 

رهنمودهای قرآن، ارشادهای معصومان علیه  او با استفاده از .استی مختلفی از او به جا ماندهآثاراست و کرده 

یکی از آثار  است.کوشش فراوانی کردهو غیره در زدودن ابهامات و آسیب شناسی روایات  السالم، براهین عقلی

های نقد سیدمرتضی در این رساله که در این نگارش به بررسی شیوه است «الرد علی اصحاب العدد»رساله او 

 های نقد حدیث سیدمرتضی است.پردازیم. به عبارت دیگر هدف ما در این نگارش نشان دادن روشمی

که آیا ماه مبارک رمضان بر است این بودههجری  5و  4قرن یکی از مسائل مورد بحث و جنجال برانگیز در 

با دیدن هالل  ؟روزه است 29ها روزه است یا اینکه برخی سال ۳۰همیشه کامل و  ،های قمریخالف سایر ماه

شود و در نتیجه ماه رمضان عید فطر ثابت می، روز گذشته باشد 29از آغاز ماه مبارک رمضان  ، گرچهماه شوال

و به طرفداران  «اصحاب عدد» ،اند که به قائالن قول اولهر دو نظریه طرفدارانی داشته !روزه خواهد بود؟ 29

 .گفتندمی «اصحاب الرویه» ،نظریه دوم

الرد علی »رساله ای با عنوان  ،و درتایید رویت و رد قول به عدد هسیدمرتضی از طرفداران نظریه دوم بود 

احتماالً )شخصی  که ت.به عدد نوش قولای در باب پاسخ به رسالهرا در  وی این رساله .نویسدمی «اصحاب العدد

در قالب  ،در این رساله . سیدمرتضیاستکرده دسید فرستاده و سید آن را نق ( آن را نزدشیخ ابوالفتح کراجکی

 .است نموده عددتالش بسیاری در نقد نظریه  ،های مختلفیروش
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 پیشینه. 1

مقاله یا کتابی به رشته  ،به طور خاص عددهای سیدمرتضی در نقد حدیث ی روشدربارهالزم به ذکر است که 

سیدمرتضی و بیان مشخصات کلی آثار و  شرح حالآثار نگاشته شده به معرفی  غالبااست و تحریر در نیامده

های مقاله به بررسی روشاما این  .انداکتفا نموده ،ترین آثار سیدمرتضیهای کلی در فهم حدیث با تکیه بر مهمروش

است و همین مسئله تفاوت این پردازد که تاکنون کسی به این مسئله نپرداختهسیدمرتضی در نقد حدیث عدد می

این تحقیق در  ،از این رو های پیرامون سیدمرتضی است درنتیجه این مقاله دارای نوآوری است.نگاش با نگارش

های وی در زمینه نقد و ای از تالشبه گوشه ،ینه ارزیابی روایاتهای سیدمرتضی در زمراستای معرفی تالش

های نقد حدیث روشتا میزان توجه وی را به این مباحث آشکار سازد و  .ارزیابی روایات عدد خواهد پرداخت

 سیدمرتضی در نقد حدیث عدد روشنتر شود.

 کتاب الرد علی اصحاب العدد. 1-1

« سیدمرتضی ضرورت دارد که به کتاب شیخ مفید با همین عنوان اصحاب العدد یالرد علقبل از معرفی کتاب »

 شود.اشاره شود بعد از معرفی کتاب شیخ مفید به معرفی کتاب سیدمرتضی پرداخته می

 الرد علی اصحاب العدد نوشته شیخ مفید. 2-1

جوابات أهل  الرد على أصحاب العدداستاد سیدمرتضی بود وکتابی با عنوان » هجرى( 41۳ -۳۳6) شیخ مفید

داند، که ممکن است ثابت مى ،ماه رمضان را با دیدن هاللپایان و در آن،  است.نوشته «الموصل فی العدد و الرؤیة

این کتاب  نگارش ۀزانگیدرباره  دانند.روز مى ۳۰به خالف برخى که آن را فقط  ؛روز باشد ۳۰یا  29هر ماه 

خواهد اى به یکى از شاگردان شیخ مفید نوشته، از او مىیك نفر از اهالى موصل نامه توسط شیخ مفید باید گفت که:

روز باشد یا نه؟  29شود و آیا امکان دارد که ماه رمضان تا از شیخ بپرسد که ماه رمضان از چه طریقى ثابت مى

سؤال نگاشته و در آن به بررسى فقهى و تحقیق در روایاتِ این مسئله  آنرا در پاسخ به  این نوشتهشیخ مفید 

است. شیخ مفید غیر از این کتاب دو تألیف دیگر در این موضوع دارد به نامهاى»مصباح النور فی عالمات پرداخته

هاى ثبوت ماه مبارک رمضان راه سىرر»جواب أهل الرقّة فی األهلّة و العدد«، که در آنها نیز به ب أوائل الشهور« و

 است. و ثبوت هالل پرداخته

 12کلمه است اما کتاب سیدمرتضی حدود  ۳6۰۰اما از لحاظ حجم کتاب باید گفت که کتاب شیخ مفید حدود 

های برابر کتاب شیخ مفید است و از لحاظ مقدار و پاسخ 4هزار کلمه است بنابر این، کتاب سیدمرتضی نزدیك به 

یلی از کتاب شیخ مفید شرایط بهتری دارد همچنین با توجه به این که سیدمرتضی شاگرد شیخ مفید بوده به تفص

 است.احتمال زیاد کتاب ایشان را مطالعه کرده و از مطالب آن نیز استفاده نموده 
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 الرد علی اصحاب العدد نوشته سیدمرتضی. 3-1

 ز کتاب مجموعه رسائل اوست.کتاب »الرد علی اصحاب العدد« سیدمرتضی بخشی ا 

آوری ها جمعاین رسالهبعدها  بود که هاى مستقل و جداگانهمرتضى در ابتدا به صورت رساله سیدکتاب رسائل 

 4های این جلد به چاپ رسید. هر جلد از این کتاب دارای مباحث مختلفی است و مجموع رساله 4شده و در 

به  ق ه 14۰5 و در دار القرآن الکریمانتشارات در  سید مهدى رجائىتوسط  باشد. این کتابرساله می 6۰جلد، 

 است.چاپ رسیده

 22باشد. این رساله شامل یك مقدمه و می «الرد على أصحاب العدد» این کتاب با نام 2های جلد یکی از رساله

 :مبحث عبارتند از 22مبحث است که این 

االستدالل باآلیات القرآنیة على »-۳؛  «االستدالل بالسیرۀ على الرؤیة»-2؛  «ةاالستدالل باإلجماع على الرؤی»-1

- 6 ،ثم نعود الى الکالم على ما ذکره صاحب الکتاب-5؛  یة«االستدالل باألخبار الواردۀ على الرؤ» -4؛  «الرؤیة

االستدالل بالقیاس » -8؛  «على التقیة و المناقشة فیه یةحمل أخبار الرؤ»-7 «المناقشة فی الخبر الدال على العدد»

االستدالل بالحصر »-1۰؛  «االستدالل بمعرفة العبادات فی أوقاتها و المناقشة فیه»-9؛  «على العدد و المناقشة فیه

الکالم فی صوم یوم »-12؛ «نقل کالم المستدل بالعدد و المناقشة فیه»-11؛ «على بطالن الرؤیة و المناقشة فیه

االستدالل بخبر»یوم صومکم یوم نحرکم« » -14؛  «ل به الخصم على العدد و الجواب عنهما استد»-1۳؛  «الشك

على  تهاالستدالل بخبر صوموا لرؤی»-16؛  «مناقشة الخصم فی آیة األهلة و الجواب عنها»-15؛  «و الجواب عنه

مخالفة أخبار الرؤیة للکتاب و »-18؛  «حول خبر صوموا لرؤیته و أفطروا لرؤیته»-17؛  «العدد و الجواب عنه

مناقشة القائلین بالعدد فی »-2۰؛  «التهافت فی استدالل القائلین بالرؤیة و الجواب عنه»-19؛  «الجواب عنه

کیفیة الحج »-22؛  «حول خبر: شهر رمضان یصیبه ما یصیب سائر الشهور»-21؛  «استدالل الرؤیة و الجواب عنها

 «.یقدر علیهاعلى القول بالرؤیة و هو ال 

های نقد او در باره نظریه عدد اشاره ترین روشپس از بیان ساختار کتاب سیدمرتضی، به چیستی نقد حدیث و مهم

  .شودمی

 نقد حدیث. 4-1

زبیدی، . )نقد در لغت به معنای جداسازی خوب از بد و آشکارسازی عیوب و نقاط ضعف اشیاء معیوب است

مطرح در علوم حدیث به  اصطالح عبارت است از به کارگیری اصول و قواعد کلیاما در ( 2۳۰، 9ق، ج1414

های احتمالی عارض بر سند یا متن حدیث، و در صورت اصالت حدیث، کشف سند و متن منظور شناسایی آسیب

 (۳۰ /ادلبی، بی تا. )ها عاری استاصیلی که از آن آسیب
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 ددنقد نظریه ع در های سیدمرتضیترین روشمهم. 2

 استدالل به اجماع .1-2

استنباط احکام شرعى به شمار  هاز منابع چهارگان است که یکی اتّفاق نظر فقیهان بر حکم شرعى به معنای اجماع

، عهیاجماع نزد شنویسد: میاصطالحات األصول اهلل مشکینی در کتاب آیت (.252 /1: ق1426شاهرودى، .)رودمى

از اتفاق علما و فقها به  یعنیالسالم داشته باشد،  هیامام معصوم عل یاست که داللت بر رأ یعبارت از اتفاق نظر

 نیبه هم زیاجماع ن تیحج عهیمعصوم باشد و بنابر مذهب ش یرأ رندهیاجماع کنندگان در بر گ یکه رأ دیدست آ

 (2۳ /1۳71)مشکینی،. تالسالم اس هیکاشف بودن از قول معصوم عل

اجماع : »گویدمی و نقد قول عدد به عنوان اولین دلیل به اجماع استناد کرده و رویتسیدمرتضی در تایید قول 

کسانی  و اندبا مسئله رویت مخالفت نکرده ،یك از علمای متقدمین در زمان گذشته و هیچ دلیل مورد اعتماد ماست

قولشان در اصول  ،زیرکی کمبودخاطر قصور فهم و  هستند که به یتعداد بسیار اندک ،که مخالف مسئله رویت اند

 .و در فروع حجت نبوده و مورد توجه نیست

داخل در این اجماع بوده  )ع(چون قول امام معصوم .مسئله اجماعی است ،گوید مسئله رویتوی در ادامه می

تا، الرد علی ، بیسیدمرتضی) .«امهایم صحت این طریق را تبیین نمودهدر بسیاری از کتاب و .و حجت است

( الزم به ذکر است که از زمان شیخ مفید تا به امروز نیز در تایید قول رویت، اجماع وجود دارد 1۰اصحاب العدد،

 (24۳2 /4 ،ه 1426 ..،مختارى، رضا و اند.)که برخی پژوهشگران به آن اشاره کرده

 استدالل به آیات قرآن. 2-2

مسلمانان بر عدم جعل و تحریف قرآن اعتقاد دارند اما وجود جعل و تحریف در احادیث بر کسی از مسلمانان 

عرضه حدیث بر اند؛ پوشیده نیست یکی از راهکارهایی که اهل بیت)ع( برای شناسایی احادیث جعلی ارائه کرده

  باشد.میم نقد حدیث های مهشیوهاز احادیث و روشن شدن صحت برایاست این کار  قرآن کریم

حدیث  12است و در آن « آوردهشیخ کلینی در کتاب کافی بابی با عنوان »بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَ شَوَاهِدِ الْکِتَاب

( برای مثال در حدیث 69 /1: ق 14۰7کند. )کلینى، که اشاره به نپذیرفتن احادیث مخالف قرآن دارد؛ ذکر می

ءٍ کُلُّ شَیْ است: »عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ )ع( یَقُولُسوم این باب اینگونه آمده

« )همان( یحیی حلبی از ایوب بن حر نقل هِ فَهُوَ زُخْرُفمَرْدُودٌ إِلَى الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّ

شود و هر حدیث فرمود هر چیزی به قرآن و سنت ارجاع داده می)ع( شنیدم که می کند که گفت: از امام صادقمی

 )و سخنی( که با کتاب خدا موافق نباشد باطل است.

باشد. به عبارت یافتن صحت وضعف حدیث میهای ترین روشبنابراین عرضه احادیث به قرآن یکی از مهم

. همچنین تعارض قطعی هستند هاآناه تایید کننده روایات و به عنوان شاهدی بر صحت گ ،آیات قرآن دیگر



 14۰۰پاییز، 1، شماره 1دوره                                                         پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

94 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 1  ،
ییز

پا
 

14
۰۰

 

 

روش  .استضروری آنها  دهنده ضعف روایات است و بنابر دستور معصومان رها کردناحادیث با قرآن نشان

جعفر ( 2۰2 :ق 14۰5محقّق داماد، ) محقّق داماداری از علما از جمله عرضه حدیث به قرآن مورد تایید بسی

ی، فخر رازی)فخر راز( 47۰-469 ،ق14۰5 ،یبغدادی)بغداد بیخط( 294 /1 ج: ق1426ی، عاملی)عامل یمرتض

 ( و غیره است.94، ۳ج ،ق1418

به دو آیه از  درویت و رد نظریه عدای تایید و تاکید دیدگاه خود مبنی بر ز بردر این رساله نینیز سیدمرتضی  

 :کندآیات قرآن استناد می

ماه  یهااز تو درباره هالل (189 /بقرهیَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ ...« ): »آیه اول -1

 .زمان مراسم[ حج است نیی[ مردم و ]تعیدگو نظام زن ییایامور دن یاوقات ]برا نییتع لهیپرسند، بگو: آنها وسیم

را به  تعیین اوقاتزیرا آیه شریفه  .ها معتبر استدر تعیین وقت و ماه هالل ماهاست در این که  صریحاین آیه 

را به عدد  تعیین اوقاتباید  ،موثر بود تعیین اوقاتها و است و اگر عدد در تعیین ماهکرده وابسته ،هالل ماه

 (9 ،تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضیهالل ماه. )داد نه رویت اختصاص می

دانند نه بر اساس برخی از مفسران نیز مانند طبرسی بنابراین آیه، پایان ماه رمضان را بر اساس رویت هالل می

 (5۰8 /2 :ش1۳72طبرسى،  باشد.)روز؛ که تایید کننده نظر سیدمرتضی می ۳۰عدد

( 5)یونس/ .«هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسابَ ..» :آیه دوم-2

و بزرگی هالل ماه بر  و کوچکیها و حساب آنها به حاالت ماه شناخت زمان سال بر اینکه نص است نیزاین آیه 

  (9 ،تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی) .ها کاربردی نداردها و ماهسال تعیینبرای  عددگردد و اینکه می

 استدالل به اخبار مشهور. 3-2

از نظر متن در مقابل آن  کهآن به اخبار و احادیث دیگری است  عرضه ،های نقد حدیثترین شیوهیکی از مهم

و وضوح  ویاناست و از نظر وضعیت سندی هم به دلیل عواملی مانند شهرت یا کثرت را ضمتعار و با آنبوده 

به عبارت دیگر احادیث ضعیف ابتدا به قرآن ( 68 /1۳89 ،خدایاری. )حدیث مورد نظر رجهان دارد بر طریق

هیچ یك از گفتار معصومان با گفتار دیگرشان تضاد ندارد. با شود. از آنجا که ت قطعی عرضه میسپس به سن

شود در تایید این عملکرد باید عرضه برخی از گفتار آنها بر برخی دیگر احادیث صحیح، از غیر آن مشخص می

اللَّهِ )ع( عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ روایت شده که شخصی از امام صادق)ع( پرسید: »سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ گفت که: 

( لَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ )صنَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ ال

از امام صادق علیه السالم درباره اختالف حدیث سوال ( 69 /1ج :14۰7 أَوْلَى بِهِ«. )کلینی، وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ

: کند فرمودکند و روایتی را کسی که مورد وثوق نیست نقل میکردم روایتی را فردی که مورد وثوق است نقل می

اگر نه ( آن را بپذیرید)اگر حدیثی بر شما رسید و شما شاهدی از کتاب خدا یا گفتار رسول خدا بر آن یافتید 
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: ما از دیفرمایامام رضا )ع( مهمچنین (. آن حدیث را نپذیرید. )کسی که آن را برای شما آورده سزاوارتر است

 نی. همانا سخن آخردیتا سخنانمان متناقض درآ مییگویاز فالن و فالن نم م،یکنیم ثیخدا و رسولش )ص( حد

 تیبر شما روا نیآمد که جز ا یماست. پس اگر کس نیکالم آخر دیما مؤ نیماست و کالم اوّل نیما مانند کالم اوّل

بنابراین احادیث معصومان چه از اهل بیت)ع(  (.249 /2 :14۰۳ ،ی)مجلس دیخودش بازگردان هکرد، سخنش را ب

 ثیحداند که باشد چه فقط از پیامبر)ص( باشد نباید متناقض و غیرقابل جمع با یکدیگر باشند. برخی هم گفته

 (.6۰-61 /14۰5 ،ی)سبحان خود متواتر باشد دیبا اریمع

نیستند؛ نسبت به احادیث مشهور و سنت قطعی ای بنابراین احادیث ضعیف یا آخبار آحادی که مقرون به قرینه

 اعتبار کمتری دارند.

کند که رویت هالل را در اثبات ماه می نقلرا  )ص(روایتی از پیامبر اکرم  ،در رد نظریه عدد نیز، سیدمرتضی

 هتِرویَلِ اروافطِ ه وتِرویَلِ اوومُصُ» :فرمایندمیآورد که پیامبر در آن میپیامبر اکرم او روایتی از .داندرمضان معتبر می

 «الثینَعدوا ثَلیکم فَم عَن غَفاِ

هرچند در  .آن اجماع دارندقبول بر  تاز اخبار واحد است ولی اماگرچه این روایت به عقیده سیدمرتضی  

 .است ننموده كآن با یکدیگر اختالف دارند و کسی از آنان این روایت را رد نکرده و در آن تشکی تاویل

اصل است و اعتبار عدد در صورتی است که رویت امکان نداشته  ،این روایت نص است بر اینکه رویت هالل 

 کردند و آن را بهپیامبر اکرم روزه را وابسته به رویت هالل نمی ،اعتبار ذاتی داشت ،اگر عدد در تعیین زمان. باشد

 تا، الرد علی اصحاب العدد،بی ،سیدمرتضی) «روا بالعددفطِو اَ ددِوموا بالعَصُ: »فرمودندمی و کردندمعلق می عدد

1۰) 

 به سیره تاریخی مسلمانان و عرف عرباستدالل . 4-2

ها برای تایید های نقد حدیث، نقد بر اساس سیره تاریخی مسلمانان است برای مثال برخی روایتیکی از روش

اند برای این نمونه ها پس از پیامبر به دنیا آمدهسالمذهب، جعل شده و به نفع یا ضرر افرادی سخن گفته شده که 

 جعلاکرم )ص(  امبریاز زبان پ فه،یاز ابوحن یو جانبدار یشافع سیبن ادر آنچه در نکوهش محمدتوان می

 یامت یف کونیو  س،یابل من یامت یاضر عل س،یله محمدبن ادر قالیرجل  یامتیف کونی: »را مثال زد استشده

در امت من مردی خواهد بود که به او  (.285: 1۳79صالح،  ی)صبح «یهو سراج امت فهیابو حن له قالیرجل 

گویند او از ابلیس زیانبارتر برای امت من است و در امت من مردی خواهد بود که به او محمد بن ادریس می
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گویند او چراغ امت من خواهد بود. اینگونه روایات با سیره پیامبر و حتی عرف جامعه اسالمی ابوحنیفه می

 1سازگاری ندارد. 

از زمان پیامبر اکرم  که شیوه مسلمانان نیز برای رد قول اصحاب عدد به سیره تاریخی مسلمانان و سیدمرتضی

شیوه شان  حاضر،مسلمانان از زمان پیامبر اکرم تا زمان  :گویداستناد کرده و می زمان خود سیدمرتضی،تا  )ص(

کردند و آشکارا به سوی ل استناد میهای قمری به رویت هالاول ماه بهکه برای علم پیدا کردن  استاین بوده

 .کردندشدند و خود را آماده نموده و آراسته میصحرا و مناطق وسیع و باز خارج می

است تا اینکه استهالل از را انکار نکرده سیرهمخالفت و تعارضی وجود ندارد و کسی این هیچ دراین موضوع 

 .شد نظر ظهور و انتشار مردم مانند اعیاد و روزهای جمعه

همه افعال مسلمانان که بیان شد از قبیل پناه بردن به رویت  (نه رویت)شد ها با عدد ثابت میماه تعییناگر 

 (9 ،تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی) .و اشتباه بود عبثکاری  ،هالل و غیره

میان دانشمندان علوم اسالمی بوده و ای معمول و مرسوم الزم به ذکر است که این شیوه نقد سیدمرتضی، شیوه

باشد. برای مثال اگر حدیثی مخالف سیره قطعی مسلمانان وجود داشته باشد آن حدیث به دلیل مخالفت با سیره می

 باشد.تاریخی مسلمانان قابل قبول نمی

در پاسخ به کسی که در آیه اهله مناقشه نموده و معتقد  رسالههمچنین سیدمرتضی در قسمت دیگری از این 

بر هیچ فردی پوشیده نیست که توصیف  :گویدمی ؛ها به وسیله عدد بهتر استو ماه یتاست که شناخت مواق

ها و رویت هالل نبود و چون اگر راه اثبات ماه ؛شودمانع از عددی بودن آنها می ،های عربی به قمری بودنماه

های قمری باشند ولی قمر چطور ممکن است که ماه .های قمریهای عددی نه ماهگفتند ماهقطعاً باید می ،عدد بود

 (۳1 /تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی) .هیچ دخالتی در تعیین آنها نداشته باشد

 نقد با استناد به عدم حجیت قیاس. 5-2

 است، طبقاز آنجا که روزه یکی از فرایض اسالم  :استاینگونه گفتهیکی از اصحاب عدد در تایید قول خود 

واجب است روزهای روزه  ،دارند ینمازهای پنجگانه و زکات که هر یك تعداد و مقدار مشخص برقیاس کردن 

 .در نتیجه ماه رمضان نباید قابل زیادت و نقصان باشد .نیز سالم از زیادت و نقصان بماند

: تا، بیمحمود عبدالرحمان)است  ریمساوات و تقدمعنای در لغت به گفت که این کلمه  باید اسیقدر توضیح 

گیری دوچیز با هم است. و منظور از آن ( به عبارت دیگر، قیاس در لغت به معنای سنجش و اندازه125 /۳

 
سئت   ا .  1 چئ) کما هه وااات  او یتاد  ال  ید) وااات  میتبمت ل سئت    ا سئت   اا ااا امم م سئلهه واااتی  هه یتاد  ال  ید)ع(  ل شئ   البته م جیه  نم  یت

 لمچ دا عالاه یم وااات  آاتی  ندز او یتاد  ال  ید)ع(  اجوا ااوا.
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)اصل( است  گرید یاواقعه ای)فرع( که در مورد آن نص وجود ندارد، از موضوع  یاواقعه ایاستنباط حکم موضوع 

شباهت و اشتراک آن دو اصل و فرع در علت  لیشده است، به دل انی»نص معتبر« حکم آن ب لهیکه به وس

 (65۰ /1ج :1۳89جمعى از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، )حکم

در نزد شما باطل است به وسیله  قیاسچگونه است که با اینکه  :گویدمی مسئلهسیدمرتضی در پاسخ به این 

کنید که چگونه احکام شرعی را با چیزی اثبات می ؟!حجت نیست قیاسکنید در حالیکه اصال می احتجاجآن 

 نصوصیموافق  چهقابل اعتماد نیست باطل بوده و  متاخرانچه در نزد متقدمان چه  قیاس ؟!شوددلیل محسوب نمی

 (19 /تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی) .باشد یا مخالف آن

قیاس در نزد شیعیان حجت نیست و روایاتی در رد قیاس در منابع روایی شیعه وجود دارد. سیدمرتضی در رد 

 شمارد.کند و آن را معتبر نمیمی)یعنی قیاس( اشکال وارد  اصحاب عدد به یکی از اصول فقهی اهل سنت

 تاریخی و قطعیات نقد با استناد به حقایق .6-2

های نقد حدیث، نقد بر اساس قطعیات و اتفاقات صحیح تاریخی است، در صورتی که یقین بر صحت یکی از روش

شود ه مییك مسئله تاریخی وجود داشته باشد در نقد حدیث از آن مسئله تاریخی در جهت نقد حدیث استفاد

 های سیدمرتضی در نقد حدیث عدد همین روش است. یکی از روش

« شباهت فراوانی دارد اما به مسلمانان و عرف عرب یخیتار رهیاستدالل به س» 4 هرچند این مورد با شماره

دلیل اینکه سیدمرتضی این بخش را جدا آورده همچنین منظور سیدمرتضی حقایق و قطعیات تاریخی، تاریخ 

های گذشته است اما استدالل به سیره تاریخی مسلمانان مربوط به اسالم است؛ درنتیجه این بخش به طور امت

 جدا گانه بحث می شود.

 .سوره بقره دلیلی بر اعتبار عدد است 184و  18۳آیه  که انداند گفتهباور داشته عدد کسانی که به حدیث

از دیدگاه  «...أَیَّاماً مَعْدُودات صِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونکُتِبَ عَلَیْکُمُ ال..» :فرمایدخداوند می

ه زشود و از آن جا که روآنچه که واجب است عبادت معدود است که با عدد حفظ می ،آیه شریفه طبق ها،آن

 ؛کردندکتاب روزه شان را با عدد و حساب محاسبه می مکتوب بر شما با روزه اهل کتاب شبیه دانسته شده و اهل

 .و نقصان در امان باشد زیادتبه روش عددی است که از  محصورروش ما نیز در ماه رمضان 

آنها  صفاتهمه  ،ه ما و روزه گذشتگانزشبه میان رو وجه» گوید:شخص میسیدمرتضی در پاسخ به این 

در همه احکام را  گاناگر آیه شریفه اقتضای شباهت بین روزه ما و روزه گذشته .است الزامو  ببلکه وجو ،نیست

در روزه شان بر  نصارییم که فرض یهود و ندانمی دقیقاچون ما  .نیست حجت داشته باشد آیه شریفه برای ما

پس  .استدهتکیه بر عدد بو ،و روش برخی تتکیه بر روی ،چون روش برخی از یهودیان .است یا رویتعدد بوده

دارای ضعف مبنای کالم اشکال کننده  ،استها چگونه بودهکه روش اهل کتاب در محاسبه ماه هچون ثابت نشد
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تیجه سیدمرتضی با استناد به این حقیقت تاریخی مبنی بر ثابت نبودن شیوه اهل ندر  .است و قابل قبول نیست

 (1۰ /تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی)دپذیردیدگاه اصحاب عدد را نمی ،هاکتاب در محاسبه ماه

های گذشته اشاره در بین مسلمانان و امت« واجب بودن روزه»بیشتر مفسران در ذیل آیه اشاره به شباهت 

؛ 1۰ /۳ ج: 14۰6صادقی تهرانی،.)های گذشته یکی استاند نه اینکه تمام اجزای روزه این امت با امتکرده

 (6 /2ج :1۳9۰طباطبایی،

 نقد با استناد به علم لغت .7-2

های علم لغت برای فهم متون عربی از جمله احادیث، ضروری است و بدون فهم دقیق علم لغت، احتمال برداشت

 دهد.میخطا از یك لغت وجود دارد. سیدمرتضی با استناد به علم لغت به برداشت اشتباه قائلین به عدد پاسخ 

که از زیادت  دانندمی عددی معنای به راسوره بقره  184در پاسخ به کسی که ایام معدودات در آیه شریفه  او

 معنای به »معدودات« یا از منظور گوید:می و کرده تبیین را معدود واژه دقیق نایمع، و نقصان در امان باشد

 )رویت( آن غیر واسطه به یا باشد عدد واسطه به یا تواندمی انحصار این که است شمارش قابل و معین محصور،

 (11 /الرد علی اصحاب العدد :تابی ،سیدمرتضی)اشد ب »کم« معنای به تواندمی معدودات چنینهم

 حدیث بودن تاویل قابل غیر و بودن موضوعه به استناد نقد با. 8-2

دلیل متقن است سیدمرتضی از این روش استفاده کرده و های نقد حدیث، اشاره به جعلی بودن آن با یکی از راه

 پردازد.به نقد گفتار قائالن به قول عدد می

 ۳۰کند این است که وی برای اثبات ول عدد مطرح میق به قائل که اشکاالتی از گوید: یکیسیدمرتضی می

 حمد بن یعقوب بن شعیب عن أبیهعن م: »کرده که فرمودند استناد )ع(بودن ماه رمضان به روایت امام صادق ه روز

 عشرین و تسعة رمضان شهر صام )ص( هعن أبی جعفر علیه السّالم قال: قلت له: ان الناس یروون ان رسول اللّ

 تعالى اللّه ان ناقصة، الفرائض یکون ال و تاما، اال )ص( اللّه رسول صام ما کذبوا: فقال .ثالثین صامه مما أکثر یوما

ثالثمائة و ستین یوما، و خلق السماوات و األرض فی ستة أیام یحجزها من ثالثمائة و ستین یوما، سنة ال خلق

 الکامل و الْعِدَّۀَ لِتُکْمِلُوا وَ تعالى هفالسنة ثالثمائة و أربعة و خمسون یوما.و هو: شهر رمضان ثالثون یوما لقول اللّ

 أَتْمَمْناها وَ لَیْلَةً ثَالثِینَ مُوسى واعَدْنا »وَ تعالى هیوما، لقول اللّ الثونث القعدۀ ذو و یوما، عشرون و تسعة شوال و تام،

 ال شعبان و أبدا، ینقص ال رمضان شهر و ناقص، شهر و تام شهر هکذا الشهر و لَیْلَةً« أَرْبَعِینَ رَبِّهِ مِیقاتُ فَتَمَّ بِعَشْرٍ

محمد . بر صحت مذهب عدد است نصمعتقد است این روایت  عددقائل به  (۳82 /ش1۳۳8، صدوق) «اأبد یتم

کند: به امام صادق )ع( گفتم مردم نقل السالم نقل میبن یعقوب بن شعیب از پدرش و او هم از امام صادق علیه

صادق)ع( روزه بود امام  ۳۰های ای که روزه گرفت بیشتر از ماه رمضانروزه 29کنند که پیامبر)ص( ماه رمضان می

باشد گویند رسول خدا جز به صورت کامل روزه نگرفت و واجبات به صورت ناقص )صحیح( نمیفرمود: دروغ می
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روز  دور کرد بنابر  ۳6۰روز خلق کرد و آن را از  6ها و زمین را در روز خلق کرد و آسمان ۳6۰خداوند سال را 

تعداد روزهاى ماه ارد به خاطر گفتار خداوند تا روز د ۳۰روز است و این ماه رمضان است که  ۳54این سال 

و با » روز به خاطر این گفتار خداوند ۳۰القعده روز است ذی 29و کامل یعنی تام. شوال  دیرمضان را کامل کن

 م،یو آن را با ]افزودن[ ده شب کامل کرد میشب وعده گذاشت یتورات[ س افتیو در ژهیو یعبادت ی]برا یموس

« و ماه، ماه کامل و ناقص هست و ماه رمضان هرگز ناقص گرفت انیردگارش به چهل شب پاپرو عادگاهیپس م

 شود.شود و شعبان هر گز کامل نمینمی

معنای  الفاظی در آن استفاده شده که احتمال دلیل اینکهاست به  جعلیاین خبر  :گویدسیدمرتضی در پاسخ می

آور علمچون خبر واحد  نداردحجیت  و امثال آنو این خبر  هم نیست قابل تاویل همچنین روددیگری در آن نمی

تا، بی ،سیدمرتضی) .باشند ثقه اشخاص عادل و راوی آنحتی اگر  ،قطعیتی بر صحت آن وجود نداردو هیچ نیست 

 (17 /الرد علی اصحاب العدد

 در اخبار عدد ظننقد با استناد به قوی بودن  .9-2

این کالم شما بر علیه کسی است  د:گویسیدمرتضی در پاسخ به قائل عدد که اخبار رویت را حمل بر تقیه کرده می

کنند ولی ما به هیچ خبر واحدی احتجاج نکرده و فقط به ادله که در اثبات رویت به خبرهای واحد احتجاج می

 چون نیست اعتماد قابل شما سوی از رویت اخبار به عدد اخبار دادن ترجیحاما  .کنیماستناد می یعلم آور و یقین

. الزم به شودعلم قطعی حاصل نمی ظن،ر رویت است و با وجود این اخبا در ظن از تر قوی عدد، اخبار در ظن

او اخبار عدد را خبر واحد  ندارد. تیمطلقا حج نه،یخبر واحد مجرد از قر معتقد است که یمرتضدیسذکر است که 

. همچنین او است مالک نقد سیدمرتضی، بودن و علم آور نبودن خبر کند. ظنیدانسته و به ظنی بودن آن حکم می

 ظنشود نه با قوه چون عمل فقط با قطعیت و علم انجام می ،جایز نیست ظنعمل با وجود بر این باور است که 

  (18 /تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی)

 نقد با استناد به مسلمات فقهی و بدیهیات عقلی .10-2

شناخت  هایاز راه یکی و عقل ،باشدنداشتن با عقل می، تعارض ثیمتن حدصحت سنجش های یکی از راه

مورد  نیصالح در ا یآن را قبول دارند. دکتر صبح یو سنّ عهیدرست از نادرست است و عموم محقّقان ش ثیحد

آنها پنج قاعده است که چنانچه  نیموضوع وجود دارد که مشهورتر ثیمعرفت احاد یبرا یاری: »قواعد بسدیگویم

(. 282 :ق1۳79صبحی صالح، )نامندیرا موضوع م ثیصدق کند، آن حد یثیها بر حدقاعده نیا زا یکیفقط 

: »قاعده سوم دیگویشمرده و م ثیبودن حد یجعل هایاز مالک یکیتعارض با عقل را به عنوان  ،یسپس و

 (284)همو:  باشد.« لیقابل تأو ریمشاهده باشد و غ ایحسّ و  ایمخالف عقل،  ث،یحد یمعن نکهیعبارتست از ا



 14۰۰پاییز، 1، شماره 1دوره                                                         پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

100 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 1  ،
ییز

پا
 

14
۰۰

 

 

است که ابتدا و انتها همه فرایض باید قبل از انجام شان مشخص باشد و چون روزه ماه کرده اشکال دقائل به عد 

شدن  قضاقبل از  ،قبل از داخل شدن تکلیف و آخر آن  آن،واجب است که اولِ ،رمضان یکی از فرائض است

 .آید نه رویتتکلیف مشخص باشد و این مشخص بودن فقط با عدد به وجود می

اگر منظور  :گویدبه واقعیات و اموری که نزدش مسلم است استناد کرده و می این نظریهاسخ به سیدمرتضی در پ

الجمله و اول و فیخود را قبل از داخل شدن شان بداند به صورت  فرائضشما این است که مکلف باید اوقات 

 اگر اما گوییدمی شماکه همین گونه است  رباشد ام شده مشخص ،هایی که در شریعت آمدهآخر آن با ویژگی

مکلف به اول او شخص باید علم داشته باشد به اینکه  ،داخل شدن در آن فریضه از قبل که است این شما منظور

 پایان یافتنو مکلف به  .است امر به خالف آن استآن عبادت و نیز آخر آن عبادت به عنوان یك تکلیف مستقل

 .آناتمام یافتن و  انتهای آن عبادتعبادت یا هر جزء از عبادت علم ندارد مگر بعد از 

مکلف قبل از داخل شدن ماه رمضان به  ،که طبق نظریه رویت شود اشکال اگر گوید:می ادامه در سیدمرتضی 

اه یا خبر دادن کسی اول ماه رمضان با مشاهده هالل در شب اول م :گوییمپاسخ می ، دراول و آخرش علم ندارد

اول این عبادت قبل از داخل شدن در آن  پسشود مشخص می ؛واجب است ت ماهنسبت به روی او ول خبربکه ق

شود یا به وسیله رویت هالل یا اخبار کسی که همچنین آخر آن نیز قبل از رسیدن به آن مشخص می .معلوم است

از اول و آخر  .شودرویت به صورت سی روز محاسبه میعمل به خبرش الزامی است و یا در صورت عدم امکان 

 .در نزد اصحاب روایت هم مشخص است ،باشدماه رمضان همانگونه که در نزد اصحاب عدد مشخص می

آنچه که مهم است تعیین زمان عبادت است حال چه به وسیله امر واحد و ثابتی باشد و یا به وسیله امری که 

شود مالک برای تعیین زمان عبادت می ،ود به این صورت که اگر آن امر واقع شودرانتظار حصول و وقوع آن می

که تعیین ماه رمضان  ،یعنی مثالً اگر رویت هالل امکان داشت .یابدو اگر واقع نشود امر به چیز دیگری انتقال می

رویم چنین چیزی در شریعت زیاد بودن می هروز ۳۰گرنه سراغ مالک دیگری مانند عدد و وشود میبا آن انجام 

 (21 /الرد علی اصحاب العدد :تابی ،سیدمرتضی) .افتداتفاق می

 نقد با استناد به عدم حجیت خبر واحد. 11-2

صحیح  به آن را عمل چه علم و چه ن،یخبر واحد در حوزه د یاعتبارشیخ مفید از جمله افرادی است که به بی 

کند سپس شاگرد او سیدمرتضی نیز با شیخ معرفی می عه«ی»مذهب جمهور شاعتقاد به عنوان داند و آن را نمی

عمل به آن در امر  ایاز التزام  ینه یمدع یو حتّشود امیخبر واحد  ینید تیحجمنبع منکر مفید هم عقیده شده و 

 (281- 28۰ /1 ج :1۳6۳عهیاصول الشر یال عةیالذر ،باشد. )سیدمرتضیمی نید

 مستمسك اخبار از برخی و است اعتماد غیرقابل و بوده شرعی حجیت فاقد واحد خبر سیدمرتضی، نگاه از 

 .پذیردبه جهت خبر واحد بودنشان نمی را عدد اصحاب
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»اذا اتاکم عنا  : فرمایندبه روایتی از امام صادق علیه السالم تمسك جسته که می عددبه عنوان نمونه قائل به 

 حدیثان فحدثوا بابعدهما من اقوال العامه«

در نتیجه این روایت داللت واضح دارد بر وجود نظریه  .اجماع دارند قول رویتبر  عامهوی معتقد است که  

 .عدد و اینکه اصل با عدد است

قرار دهیم و در  اصلاز کجا معلوم که این خبر صحیح باشد تا آن را به عنوان  :گویدپاسخ میسیدمرتضی در 

آیا این خبر از اخبار واحد نیست که نه موجب  .یکدیگر به آن تکیه کنیم برعمل به اخبار وارده و ترجیح آنها 

توان به اخبار واحد چگونه می پس گرچه بیشتر از یك نفر آن را روایت کرده باشد موجب یقین.اند و نه علم 

 (19 /تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی) ؟!تکیه کرد

»یومُ صومکم یومُ  :فرمایدروایت دیگری تمسك جسته که می د بهقائل به عد ،عالوه بر آن در جای دیگر

 یوایتر این چگونه دارید؟ هالل رویت به نیازی چه آن طبق بر که دارید روایتی چنین شما گویدنحرکم« وی می

روز  29ماه  ۳و یا  هروز ۳۰ماه  ۳چون شما آمدن  ؟کنید بر اساس اعتقاد شما به رویت صحیح استمی ذکررا که 

با روز  همیشه دانید در نتیجه چگونه بر اساس نظریه رویت اولین روز ماه رمضانپی در پی و متوالی را جایز می

عدد معتقد  اصحابزیرا  .باشدمی صحیحن روایت فقط از طریق نظریه عدد ای پس ؟!شوددهم ذیحجه موافق می

شود که  ، اینروز است تا نتیجه آن ۳۰ ذی قعدهروز و  29شوال  روز،۳۰به این هستند که ماه رمضان همیشه 

شنبه  یعنی با این حساب اگر اول ماه رمضان روز) .اولین روز ماه رمضان همیشه موافق با روز عید قربان باشد

روز اول ذیحجه پنجشنبه  ۳۰شنبه و بعد از روز اول ذیقعده سه 29دوشنبه و بعد از  شوالروز اول  ۳۰بعد از  ،باشد

 (.و دهم ذیحجه عید قربان شنبه خواهد بود که موافق اول ماه رمضان است

لفت این حدیث با مخا علی رغمآیا ؟ شما با وجود اشتهار به این روایت در مورد آن چه دیدگاهی دارید پس

سیدمرتضی در پاسخ  ؟!کنیدیا اینکه این روایت را انکار می ؟!کنیدرا قبول می آن (مبنی بر رویت هالل)اعتقاد شما 

 :گویدترین مبانی خود در نقد حدیث یعنی عدم حجیت خبر واحد استناد کرده و میبه یکی از اصلی ،به این اشکال

عمل به آن واجب نیست و هر که بر  ،را از اخبار واحدی است که در شریعتزی .این خبر علم آور و قطعی نیست

بنابراین بر ما نیز واجب نیست خبری را که علم به  .استکند در حقیقت به سراب تکیه کرده اعتمادخبر واحد 

 (۳۰ /الرد علی اصحاب العدد :تابی ،سیدمرتضی) تاویل ببریمصحت و قطعیت آن نداریم را به 

 و عدم استناد به ظاهر روایت با وجود قرینه تاویلبا استناد به  قدن. 12-2

سیدمرتضی  (77 /ق1418حسن، خالد رمضان، ) در تعریف تاویل گفته شده که عبور لفظ از ظاهر با دلیل است

دارد تاویل تا جایی که امکان که مخالف اعتقادات صحیح است را اخبار آحاد شیعه و سنی  از کسانی است که
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وجه . و کرد تاویلمکان االاست را باید حتی ات اعتقاد مخالفو معتقد است که اخباری که ظاهرشان کند امی

 (175 /1۳88 عباسی،.)باشدنکه با عقاید و اصول قطعی در تعارض  ارائه داد. وجهیبرای آنها ی صحیح

نحرکم«  ومُیصومکم  ومُی»: که در قسمت قبل بیان شدی تا سیدمرتضی در ادامه بررسی روایتدر همین راس

 علم چون) چنین روایتی برای ما واجب نیست تاویلهرچند  :گویدمیو کند را برای روایت فوق بیان میتاویالتی 

اند که این روایت کرده تاویلاین روایت را اینگونه  ،ولی برخی از اصحاب ما برای تبیین آن (آن نداریم صحت به

 برپس این روایت  .اولین ماه رمضان با روز عید قربان موافق شده بود سال، مربوط به سال خاصی بوده که در آن

موافقت اول آن را )ف خال ء،چرا که عمومیت در آن صحیح نیست و استقرا نه عموم؛شود خصوص حمل می

 .دهدگواهی می (عیدقربان رمضان یا

این باشد  ،کنند که ممکن است مراد از آندیگری را نیز ذکر میجه روایت فوق و تاویلهمچنین سیدمرتضی در 

در احکام مربوط به آن است و مراد  النحریومها جاری مجرای در وجود احکام شرعی و لزوم آن با یوم الصومکه 

 (۳۰ /الرد علی اصحاب العدد : تابی ،سیدمرتضی)است  مساواتمماثله و  از آن

 (العموم هظهور و اصاله القاعده اصال)با استناد به ظاهر روایت  نقد. 2-13

است که با سیره و  یاین اصل. تردید یکی از اصول و قواعد مسلم در فهم و نقد حدیث التزام به ظاهر متن استبی

جایز نیست  ؛ای که متن را از ظاهر خود منصرف سازدبدون قرینه ،گردد و عدول از آنمبنای عقال تعیین می

های خالف ظاهر از بوده و نسبت به برداشت ملتزمسیدمرتضی نیز به چنین اصلی  (2۳ /1۳94 ایزدی،مهدی )

 .استانتقاد کرده (که فاقد قرینه است)متون احادیث 

در توضیح قاعده اصاله الظهور باید گفت که: آن اصلی است که حمل کالم بر معنای ظاهرش را اقتضا 

 ییصالت ظهور، در جاا نویسد:آیت اهلل مشکینی در توضیح این قاعده می( 58، م 2۰۰7حسینى، محمد، کند)می

حمل لفظ  یعنی( 57 /1۳71مشکینی،). ظهور داشته باشد یخاص یکه لفظ استعمال شده، در معنا رودیبه کار م

مرجوح (  یکالم بر آن معنا در نظر عقال راجح باشد، هر چند در مقام استعمال، احتمال خالف آن )اراده معنا ای

 رندیگیم دهیخالف ظاهر را ناد یظاهر تمسك نموده و معنا یعقال به معنا یحالت نیدر چن شود؛یداده م

 (28 /ق142۰سبحانی،)

)ص( است که پیامبر اکرم استدالل کرده عددبه نفع نظریه )ص(  به روایت پیامبر اکرم گوید: قائلسیدمرتضی می

 صحت در که مشهور خبرِ این گویداو می «الثینَعدوا ثَلیکم فَم عَن غَفاِ هتِرویَلِ اروافطِ ه وتِرویَلِ اوومُصُ» :فرمودند

 کردند.می افطار و روزه رسول، حضرت افطار و روزه طبق مردم همه که است زمانی به مربوط نیست اختالفی آن

چگونه روزه )ص( رود مردم نگران شدند که در صورت نبود رسول خدا ب جنگ به داشت قصد پیامبر که هنگامی

پس این روایت اختصاص به  ...« هتِرویَلِ اروافطِ ه وتِرویَلِ اوومُصُ»: فرمودند)ص( بگیرند و حضرت رسول اکرم 
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 خاصحال که این روایت  پس .کنندها استفاده میمردم آن را برای همه سال ،است که به غلطسال خاصی داشته

 (۳2 /تا، الرد علی اصحاب العددبی ،سیدمرتضی)است استعمال آن صحیح نیست 

 ؛انداحتماالت خالف ظاهر را که فاقد قرینه و فهم مراد معصوم پرداخته بهسیدمرتضی با تمسك به ظاهر حدیث 

رسول  حضرت روایت گوید: ظاهرمی و کرده استناد العموم اصاله عدهقا بهسخ به این اشکال در پا . اوکندرد می

شود که دلیل قوی و خاص بودن خاص بودن آن روایت زمانی پذیرفته می . پسرساندرا می تعمومی)ص(  اکرم

 ندارد. همچنین وجود خاصی سال یك بر روایت این تخصیص بر دلیلی هیچ کهدرحالی  .آن وجود داشته باشد

روزه موثر کند که رویت هالل در می اقتضا خبر ظاهر گوید:می متن ظاهر التزام به و ظهور و اصالت مبنای بر وی

هر کس بدون توجه به عدم امکان  پس .باشد نه عدد و زمانی که رویت امکان نداشت عدد مالک برای روزه باشد

 (۳2/الرد علی اصحاب العدد :تابی ،سیدمرتضی) .استبا ظاهر خبر مخالفت کرده ،اصل را بر عدد قرار دهد ،رویت

 گیرینتیجه

  .است نظریه رویت را به اثبات رسانده ،در مقابل آنو  هبه نقد متنی حدیث عدد پرداخت سیدمرتضی

گوید مسئله رویت . او میاستاز مبانی و معیارهای مختلفی بهره گرفته عددسیدمرتضی در نقد متن محور حدیث  

او بر این باور است که نظریه اصحاب عدد با  است،بوده  اجماعمسئله اجماعی است و قول معصوم داخل در این 

 تِهیَ: »صُومُوا لِرو)ص( امبریپمانند روایت  اخبار مشهور همچنین در تضاد است، (5)یونس/و  (189 /بقره)آیات 

 عرب عرفو  ،سیره تاریخی مسلمانان در تضاد با حدیث عدد است، نَ«یفَعدوا ثَالث کمیفاِن غَم عَل تِهیَو افطِروا لِرو

همچنین سیدمرتضی یکی از دالیل اصحاب عدد که  ماه رمضان، روز کامل شمردن ۳۰نیز بر رویت ماه بوده و نه 

برداشت اصحاب عدد را صحیح  علم لغت و حقایق تاریخیاو بر اساس  داند،میحجیت  است را فاقدقیاس 

عدد است  بودن خبریکی دیگر از دالیل اصحاب عدد ظنی ، کندعدد حکم می بودن حدیث جعلی داند و بهنمی

بدیهیات همچنین سیدمرتضی حدیث عدد را در تضاد با  داند،عمل را قطعی بودن خبر میاما سیدمرتضی مالک 

برخی از اشکاالت دیگر  داند،میحجیت است را فاقد  و حدیث عدد که خبر واحد داند،می عقلی و مسلمات فقهی

ه ظاهر روایت و قاعده استناد ب ،رینهقو عدم استناد به ظاهر روایت با وجود  سیدمرتضی به حدیث عدد نیز تاویل

 بودند. ظهور و غیرهال هاصالة العموم و اصالی 

است و در نقد حدیث استفاده نموده یهای نقد متنترین روشاز مهم ،حدیث عدد نقدبنابراین سیدمرتضی در 

برخورد با احادیث و جداسازی  وی دردقت نظر  بیانگرکه  استیك یا چند مالک محدود بسنده نکردهبه متن 

  .کند. و در نهایت به صحیح نبودن حدیث عدد حکم میسره از ناسره است
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