
   



 

  قال اهللا عزّوجلّ:

 ﴾ إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً﴿

  از شما اهل بيت^ هر گونه پليدی را دور سازد و شما را پاك و پاكيزه بدارد  فقطخواهد خداوند می

 ۳۳احزاب/

نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين  تعداد بسيار زيادی از احاديث شريف
امر داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، 

 ،ی، عل|ويژه ايشان است و اينان: محمد » اهل بيت «و واژه 
  باشند. به عنوان مثال رجوع کنيد به: فاطمه، حسن و حسين^می

سنن ترمذی ؛ ۱۳۰: ۷ـه ):  ۲۶۱ح مسلم (صحي؛ ۳۰۴و  ۲۹۲: ۶، ۱۰۷: ۴، ۳۳۱: ۱هـ) ۲۴۱مسند احمد(
 الذرية الطاهرة النبوية؛ ۱۱۳و  ۱۰۸: ۵هـ ):  ۳۰۳نسائی ( یالسنن الکبر و...؛ ۳۶۱: ۵هـ ):  ۲۷۹(

 ۱۴۶و  ۱۳۳: ۳، ۴۱۶: ۲هـ):  ۴۰۵حاکم نيسابوری ( الصحيحين یالمستدرك عل؛ ۱۰۸هـ ):  ۳۱۰دوالبی (
هـ ):  ۸۵۲ابن حجر عسقالنی ( یشرح صحيح البخار یالبار فتح؛ ۱۹۷هـ):  ۷۹۴زرکشی ( البرهان؛ ۱۴۷و 
؛ ۲۹، ح ۴۷هـ ):  ۳۲۹ابن بابويه ( والتبصرة اإلمامة؛ ۲۸۷: ۱هـ ):  ۳۲۸كلينی ( یاصول الكاف؛ ۱۰۴: ۷

طوسی  یمال؛األ۵۵۰و  ۴۰۳هـ ):  ۳۸۱صدوق ( الخصال؛ ۳۷و  ۳۵هـ ):  ۳۶۳مغربی ( دعائم االسالم
 هـ )؛ ۳۱۰طبری ( جامع البيان و نيز به تفسير آيه در منابع زير ر. ک:. ۷۸۳ و ۴۸۲و  ۴۳۸هـ ): ح  ۴۶۰(

هـ )؛  ۵۹۷ابن جوزی ( زاد المسيرهـ )؛  ۴۶۸واحدی ( أسباب النزولهـ )؛  ۳۷۰جصّاص ( أحکام القرآن
الدر هـ )؛  ۸۲۵هـ )؛ تفسير ثعالبی ( ۷۷۴هـ )؛ تفسير ابن كثير ( ۶۷۱قرطبی ( الجامع ألحكام القرآن

هـ )؛ تفسير قمی  ۳۲۰هـ )؛ تفسير عياشی ( ۱۲۵۰شوکانی ( فتح القديرهـ )؛  ۹۱۱سيوطی (المنثور 
و  هـ ) ۵۶۰طبرسی ( مجمع البياناولوا األمر؛  ی هـ ) ذيل آيه ۳۵۲هـ )؛ تفسير فرات کوفی ( ۳۲۹(

  بسياری از منابع ديگر.



 

منع تدوین 
 حدیث

انگیزه ھا و 
  پیامدھا



 

  :|قال رسول اهللا
ما إن  يأهل بيت يي تارك فيكم الثقلين: كتاب اهللا وعترتإنّ

يردا علي  ىتمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً، وإنّهما لن يفترقا حتّ
  الحوض.

 
 فرمايند: یم |پيامبر اكرم

گذارم، كتاب خدا  یم یمن دو [چيز] گرانسنگ در ميان شما برجا
وئيد، هرگز گمراه كه به اين دو تمسك ج یوخاندانم، اهل بيتم، تا زمان

شوند تا  یكه اين دو هيچگاه از هم جدا نم ینخواهيد شد و به درست
  در كنار حوض [كوثر] بر من وارد شوند.

وج  ۲۶، ۱۷، ۱۴/ ۳* مسند أحمد ۴۳۲/ ۲* سنن الدارمي۱۲۲/ ۷صحيح مسلم/ 
 و غير آن. ۵۳۳، ۱۴۸، ۱۰۹/ ۳* مستدرك الحاكم ۱۸۹، ۱۸۲/ ۵و ج ۳۷۱/ ۴



 

 يثحدمنع تدوين 

 انگيزه ها و پيامدها

 مسلمين های دو مکتب حديثیِها و روشبررسی ريشه

 نويسنده:

  یشهرستان یسيد عل
 مترجم: سيد هادی حسينی

  ^اهل بيت یمجمع جهان
۱۳۹۰  



 

 

 

 

 
  

  

 
 انگيزه ها و پيامدها)( حديثمنع تدوين 

  ینشهرستا ینويسنده: سيد عل
 ^اهل بيت یجمع جهانمپژوهش كل اداره اداره ترجمه، تهيه كننده: 

 ترجمه: سيد هادی حسينی 

  تطبيق و بازنگری: مصطفی اسکندری
  مقابله: حسين رفعت صالحی

 سيد محسن سيدی كنترل نهايی:

 ^، مركز چاپ و نشراهل بيت یمجمع جهانناشر: 

  نوبت: اول
  .م۲۰۱۲.ش/  ـه ۱۳۹۰: تاريخ چاپ

  ۱۰۰۰۰تعداد: 
 مجابچاپخانه چاپ: 

  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۹-۶۶۴- ۱شابك: 
bayt.org-ul-www.ahl  

bayt.org-ul-info@ahl 



 

 فھرست
 ١٥ × مجمع سخن
 ١٧ × مترجم گفتار پیش

 ٢١ × مؤّلف مقدمة
 ٢٩ × |پیامبر سّنت تدوین  از یجلوگیر عوامل

 ٣٣ × ابوبكر دیدگاه ؛اول عامل
 ٣٧ × آن پاسخ و اشكال یك

  ٣٨× دوم سؤال پاسخ
 ٥٥ ×َاِرْیكَھ حدیث
 زودتر یک کدام حدیث؛ كتابت   منع و حدیث نقل منع  

 ٦٠ × است؟ افتاده اتفاق
 ٦٣ ×خطاب بن عمر رویكرد ؛دوم املع
 ٦٧ × اول توجیھ
 ٦٩ × دوم توجیھ
 ٧٧ × حَجَر ابن و ُقَتیْبَھ ابن دیدگاه ؛سوم عامل
 × عبدالغني شیخ و زھو ابو سخن ؛چھارم عامل

٨٥ 
 ٩٠ × اشكال
 ٩٠ × پاسخ
 عبد ابن و بغدادي خطیب دیدگاه ؛پنجم عامل

 ٩٧ × البَرّ 
 ١٠٧ × مستشرقان از بعضي دیدگاه ؛ششم عامل
 × شیعھ نویسندگان بیشتر دیدگاه ؛ھفتم عامل

١١١ 
 ١١٤ × بررسي و نقد

 ١٤٠ × سخن چكیده
 ١٤٠ × منع روایات و مسعود ابن



٨  

 ١٦١ × ما باور ؛اخیـر عامل
 × اجتھادي خود اندیشھ تكامل و رشد: اول محور
١٦٧ 
 × شیوه دو این برابر در عمر و ابوبكر یگیر موضع
١٧٨ 

 ٢٠٤ × گیري نتیجھ و تحلیل
 ٢١٥ × دیگر توجیھ دو

 ٢٢٠ × )اول محور در( سخن چكیده
 ٢٢١ × دّوم محور
 ٢٣٠ × صحابھ از بعضي دیدگاه از دوم خلیفھ

 ٢٣٠ × جبل بن ُمعاذ. ١
 ٢٣١ × ثابت بن زید. ٢
 ٢٣٣ × جّراح بن ُعبَیْده ابو. ٣
 ٢٣٤ × یمان بن حَُذیفة. ٤
 ٢٣٥ × مسعود بن عبد . ٥
 ٢٣٦ × كعب بن ُاَبي. ٦
 ٢٣٧ × كِالبي سُفیان بن ضحّاك. ٧
 ٢٣٨ × نعثما بن شَیْبَة. ٨
 ٢٣٨ × عبّاس بن عبد . ٩
  ٢٣٩ × × طالب ابي بن علي. ١٠
  ٢٤١ × عوف بن لرحمانعبدا. ١١
 فزوني جواز عدم در را عمر كھ زني ماجراي. ١٢
  ٢٤٢ × كرد تخطئھ زنان، مھر

 ھا بحران |پیامبر از پس مشي خط   دو جریان
  ٢٤٥ × ھا رفت رونب و

  ٢٧٦ × قیاس و رأي در نگرشي
  ٢٧٩ × | پیامبر از حدیث اخذ و صحابھ

 ٢٨٩ × » قلوبهم ةمؤلّف « سھم. ١
 ٢٩٢ × مجلس یك در طالق سھ. ٢

 ٣٠٥ × عمر خاصّ  اجتھاداتِ 
  ٣٢١ × مكتب دو گسترة از ھایي نمونھ

 ٣٣٦ × )ستیزان رأي( تدوین اصحابِ 
  ٣٣٦ × )ھـ٤٠م( × طالب ابي بن علي. ١
 ٣٣٧ × )ھـ٢٢م( َانصاري كعب بن ُاَبي. ٢
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 ٣٣٧ × )ھـ١٨م( جبل بن ُمعاذ. ٣
 ٣٣٨ × )ھـ٣٦م( یمان نب حُذیفة. ٤
 ٣٣٩ × )ھـ٣٢م( ُھَذلي مسعود بن عبد . ٥
 ٣٤١ × )ھـ٣١م( عوف بن عبدالرحمان. ٦
 ٣٤١ × )ھـ١٨م( جّراح بن ُعبَیدة ابو. ٧
 ٣٤١ × )ھـ٤٥م( ثابت بن زید. ٨
 ٣٤١ × )ھـ٦٨م( عبّاس بن عبد . ٩
 ٣٤٢ × كِالبي سفیان بن ضحّاك. ١٠
 ٣٤٣ × )ھـ٥٩ یا ٥٧م( عَبَْدري عثمان بن شیبھ. ١١
 ٣٤٣ × كرد تخطئھ را عمر كھ زني. ١٢
 ٣٤٤ × )شد شھید صّفین جنگ در( یاسر بن عّمار. ١٣
 ٣٤٤ × )ھـ٤٢م اشعري، موسي ابو( َقیْس بن عبد . ١٤
 ٣٤٥ × )ھـ٧٤م خُدري سعید ابو( مالك بن سعد. ١٥
 ٣٤٥ × )ھـ٦٦م( َارقم بن زید. ١٦
 ٣٤٦ × )ھـ٧٢م( عازب بن َبراء. ١٧
 ٣٤٦ × )ھـ٧٤م( خطّاب بن عمر بن عبد . ١٨
  ٣٤٧ × )ھـ٣٢م( فارسي سلمان. ١٩
  ٣٤٨ × )ھـ٥٩م( َدْوسي ُھَریره ابو. ٢٠
 ×) بود زنده عثمان قتل از پس( داري َتمیم. ٢١
٣٤٨ 
 ٣٤٨ ×) ھـ٣٣م( َاسود بن مقداد. ٢٢
 ٣٤٨ ×) ھـ٣٢م( غفاري ابوذر. ٢٣

 ٣٤٩ × گیري نتیجھ
 ٣٤٩ × كتاب داراي و تدوین اھل از) الف
 × ركابش در فشانان جان و × علي یاران از) ب

٣٥٠  
  ٣٥٢ × ُمحدِّثان حبس

 ٣٥٥ × )مختلف نظراتِ ( ناسازگار آراي
  ٣٦٢ × !!| پیامبر اجتھاد
 ٣٧٣ × صحابھ سوي از عمر بازپرسي
 ٣٧٧ × فقھ بر آرا تأثیر
 ٣٨٦ × تدوین منع تعلیل در عمر از یرو دنبالھ
 × محوري اجتھاد گسترش برابر در بیت اھل موضع
٣٩٦ 
 ٤٠٤ × تأویالت و آرا

 ٤٠٩ × یدستگ چند – ییکپارچگ
 ٤١٩ × جوزي قیّم ابن دیدگاه در درنگي



١٠  

 ٤٢٢ × !بس را ما خدا كتاب
 ٤٣٠ × رأي درباره ھایي نگرش

 ٤٤١ × تغییرات و ھا دگرگوني
 ٤٤٣ × آغاز بھ بازگشتي

  ٤٤٦ × × علي امام بیان
  ٤٥٦ × گذشت آنچھ بر تأكیدي
 ٤٦٢ × خالفت یبرا ینماد اجتھاد،

 ٤٦٨ × پدرش با او مخالفت و عمر بن عبد 
 ٤٧٩ × عمره و حج میان جمع
 ٤٨٤ × قرائت ترك
 ٤٨٤ × مفقود شخص   زوجھ

 ٤٨٤ × سُدس بھ ُثلث از مادر ارث سھمِ  برگشت  
 ٤٨٥ × اسب زكاتِ 
 ٤٨٧ × كاللھ
 ٤٨٨ × فدك
 ٤٩٠ × خمس

 در عمر و ابوبكر اجتھادِ  جریان استمرار
  ٤٩٣ × معاویھ دوران

 ٥٠٣ × نساء متعھ در قیّم ابن سخن
 ٥٠٥ × ردّ  و گري روشن

  ٥١١ × یحکومت فقھ یساز یعاد  درون و حاکمان
 × | پیامبر حدیث با مخالفت   بر گویا ھایي مثال
٥٢٩  
 ٥٤١ × بحث نتیجھ و خالصھ
 ٥٤٩ × مھم یا نکتھ
 ٥٥٤ × !عبدالعزیز؟ ابن عصر در حدیث کدام تدوین
 ٥٦٠ × سنجش و پرسش
  ٥٦٢ × ^ بیت اھل نگرش
 ٥٨٩ × تثبیت و بیم
 ٦٠٤ × امویان و ُعَمر

 ٦١١ × صحابي قول حجیّت انگاره
 × حدیث تدوین از یجلوگیر  گانھ سھ مراحل

٦٢٣ 
  ٦٢٥ × اول مرحلھ
  ٦٢٨ × دوم مرحلھ
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  ٦٣٨ × دوم متن
  ٦٤٤ × سوم مرحلھ
 ٦٥٣ × اخیر سبب چكیده

  ٦٦٧ × منع مراحل
  ٦٦٩ × حدیث كثرت پدیده شیوع. ١
 احادیث سوزاندنِ  و یگوی حدیث از ابوبكر منع. ٢

  ٦٧٠ × خود ُمدوَّن
 حدیث نقل از کاستن براي صحابھ بھ عمر دستور. ٣
× ٦٧٠  
  ٦٧٠ × آنھا سوزاندن و صحابھ مدوَّنات آوري جمع. ٤
 بر عمومي اعالمِ  و صحابھ از بعضي ساختن زنداني. ٥

  تدوین و نقل ترك
  ٦٧٢ × ثیحد 
  ٦٧٣ × قرآن بھ عمل انحصار. ٦
  ٦٧٤ × قیاس و اجتھاد اجازه. ٧
  ٦٧٤ × اجتھاد انحصار یبرا تالش. ٨

  ٦٧٦ × اول امر
  ٦٧٨ × )حدیث نھ( رأي كتابت   از صحابھ بیم
 مباني و اصول در كھ مكتب، دو پیدایش( دوم َامر
  ٦٨٤ × )ندناسازگار ھم با

  ٦٨٨ × × علي امام موضع
  ٦٩٥ × ھا شاخص و ھا دلیل
  ٧٠٢ × مشي خط دو میان

  ٧٠٥ × امویان ةدور در روش دو تثبیتِ 
  ٧٠٧ × حدیث تدوین و خلفا. ١
  ٧٢١ × تدوین و ^ بیت اھل. ٢

  ٧٣٥ × × طالب ابي بن علي امام

  ٧٤٣ × ÷ زھرا فاطمھ حضرت

  ٧٤٥ × × حسن امام

  ٧٤٦ × × حسین امام

  ٧٥٠ × × سجّاد امام

  ٧٥٥ × × باقر ّمدمح امام



١٢  

  ٧٦٤ × × صادق جعفر امام

  ٧٧٢ × × كاظم امام

  ٧٨٧ × × رضا امام

  ٧٩٤ × × جواد امام

  ٧٩٨ × × ھادي امام

  ٨٠٢ × × عسكري حسن امام

  ٨٠٦ × ×مھدي امام

  ٨١٣ × اصل صد چھار
  ٨١٥ × اصل صد چھار
  ٨٢٧ × اصول از گیري بھره و شیعھ

 اصول از آنھا استفاده و اربعھ كتب نویسندگان
  ٨٣٤ × صدگانھ چھار

  ٨٣٨—ادآوريی

  ٨٤٣ × مکتب دو فقھ یتطبیق ھاي نمونھ
  ٨٤٧ × ارث. ١
  ٨٥٢ × صید در اي مسئلھ. ٢
  ٨٥٥ × شرابخوار حد. ٣
  ٨٦٣ × ھا دندان دیھ. ٤

  ٨٧١ × انحراف و ریفتح ھاي انگیزه

  ٨٩٧ × نتیجھ

  ٩٠٦ × پایاني سخن

  ٩٠٩ × مآخذ و منابع

  
 



 

شگامان نگارش از میان پیشینیان یبھ پ
 شایستھ.

بھ آنانی کھ از جھت اندیشھ و روش و نظر، 
 آنان، پیروی می کنند. یاز راھنمای

بھ تمامی شخصیت ھای دینی؛ دانش آموختگان، 
 استادان و پژوھشگران.

بھ ھمة حقیقت جویان و آزاداندیشان رھیده 
 ی تقلید و جمود.از بندھا

بھ ھر اندیشة مستقل و فطرت سلیم و رأی 
 این پژوھش را تقدیم می دارم. استوار





 

 سخن مجمع
، كھ عصر نبرد فرھنگ ھاست، ھر یدر عصر كنون

 یاز شیوه ھا یكھ بتواند با بھره گیر یمكتب
خود بپردازد، در  یمؤثر تبلیغ، بھ نشر ایده ھا

 ی ندیشھا بر این عرصھ پیشتاز خواھد بود و
 جھانیان اثر خواھد گذاشت.

در ایران، نگاه  یانقالب اسالم یپس از پیروز
جھانیان یك بار دیگر بھ اسالم و فرھنگ تشیع و 

شكستن  یدشمنان برا .معطوف شد ^مكتب اھل بیت
و دوستان و ھواداران  ،و معنوي یاین قدرت فكر

حركت  یاز الگوھا یو پیرو یالھام گیر یبرا
این فرھنگ ناب  یھنگي، بھ ام القراو فر یانقالب

 و تاریخ ساز چشم دوختند.
و  یبا درك ضرورت ھمبستگ ^اھل بیت یمجمع جھان

پیروان خاندان عصمت و در  یو ھمكار یھمفكر
فعـّال با شیعیان جھان و  یایجاد رابطھ  یراستا

شیعیان  خّالقعظیم و كارآمد و  ینیرو یكارگیرھ ب
 گام ر این میداند یو اندیشمندان مذھب جعفر
ھمایش ھا و نشر كتب  ینھاد، تا از طریق برگزار

تفّكر  یدر حوزه  یآثار و اطالع رسانمھ و ترج
و اسالم ناب  ^بھ گسترش فرھنگ اھل بیت یشیع

 یبپردازد. خدا را سپاس كھ با ھدایت ھا یمحمـّد
 یحضرت آیت   خامنھ ا یویژه مقام معظم رھبر

ن حسـّاس و فرھنگ ساز، گام در این میداظلھ))  ((مد  
برداشتھ شده و امید است در آینده،  یمھمّـ  یھا

و اصیل، ھرچھ پویاتر وبالنده  یاین حركت نوران
تر شود و جھان امروز و بشریت تشنھ بھ معارف 
زالل قرآن وعترت، بیشتر از چشمھ سار این 

بھره  یواسالم والی یو مكتب عرفان یمعنویت مكتب
 مند وسیراب گردد.
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درست وكارشناسانھ و  یبراین باوریم كھ عرضھ 
تواند  یم ،^بیت و استوار فرھنگ اھل یمنطق

ماندگار میراث خاندان رسالت و  یجلوه ھا
و حركت و معنویت را در معرض  یپرچمداران بیدار

خستھ از جھالت  یدید جھانیان قراردھد و دنیا
ضد   یجھانخواران و فرھنگ ھا یمدرن وخودكامگ

، تشنھ عصر ظھور یانسانیت را درآستانھ  اخالق و
 بسازد.(عج) امام عصر یحكومت جھان ی

محّققان  یوتالش علم یاز این رو، از آثار تحقیق
كنیم و  یو نویسندگان در این مسیر استقبال م
دانیم  یم یخود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمان
 كنند. یكھ در نشر این فرھنگ متعالي، تالش م

* * *  
جای آن دارد، تا کمال تشکر خود را از  اکنون

 یشھرستان یاستاد ارجمند جناب آقای سید عل
برای تالیف و ترجمھ این کتاب ابزار داشتھ و 

کھ ما را در بھ ثمر رسیدن  یاز تمام ھمکاران
یژه دست اندرکاران کردند بھ و این اثر یاری

 ، سپاسگزاری نماییم.داره ترجمھا
 یمعاونت فرھنگ

 ^اھل بیت یمجمع جھان



 

 پیش گفتار مترجم

از  » منع تدوين حديث «جاي بسي خرسندي است كھ كتاب 
شور عالمان و  ھمان آغاز با استقباِل پر

پژوھشگران رو بھ رو شد و اندیشمندان مباحثِ 
اندیشاِن عرصھ علم و دانش، آن را  اسالمي و ژرف

ستودند و این كتاب براي بار چھارم با اضافات 
 . از سوي مؤّلف، آماده چاپ گردیدو اصالحاتي 

ھاي ِبكر و جدید،  جامعّیت مطالب، دیدگاه
ھاي اثر گذار و سودمند، محتواي غني،  نگرش

مستنداِت استوار و متعدد، قرائن و شواھد 
مختلف، پیوندھاي چند سویھ مباحث بھ مسائل 
گوناگون سیاسي، فقھي، اعتقادي، تاریخي، 

ث شد كھ اندكي شناسي، و... باع فرھنگي، روان
و  )١(پس از انتشار (و توّجھ نویسندگان داخل

كشور بھ آن) این كتاب مرزھا را در  )٢(خارج
نوردد و بھ مجامع علمي دیگر كشورھاي اسالمي 
راه یابد و در كانوِن توجھ محّققان قرار گیرد، 

تصمیم گرفتند آن را در  األزهرتا آنجا كھ علماي 
دھند و بھ نقد  ھاي پژوھشي خود قرار برنامھ

، و گزیده این )٣(وارسي مطالِب آن بپردازند و

                                                           
حجت »  آشنائي با علوم حدیث «. بنگرید بھ كتاب ١

االسالم  حجت»  تاریخ حدیث «االسالم علي نصیري و 
 سید رضا مؤّدب.

»  السنّة النبوية في كتابات أعداء اإلسالم «. بنگرید بھ كتاب ٢
»  كتاب و عتاب «چاپ مصر، و رّد آن  عماد سید شربیني،

 حجت االسالم شیخ قیس عّطار.

، اول الجمهورية اونالين. نگاه كنید بھ: روزنامھ مصري ٣
 .ميالدى ٢٠٠٢ژانویھ، 
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كتاب كھ در قم چاپ شده بود، بھ وسیلھ یكي از 
مؤسسة الفجر للدراسات  «مراكز علمي ـ پژوھشي مصر 

 بھ چاپ برسد. » والبحوث

این كتاب، بھ روشني (و با دالیل استوار و 
مكتب  «كند كھ  ھاي ارزشمند) اثبات مي تحلیل

ناگوار منع تدوین و نقل حدیث  ةثمر » یهاد و رأاجت
باشد، و تبلُور تعالیم نابِ  مي |از پیامبر

 «قرآني و حدیثي را در پایبندي بھ تدوین در 
 |توان یافت، كھ پیامبر مي » مكتب تعبُّد محض

نخستین ُمجري آن بود و در داماِن آن حضرت بالید 
پرورش یافت و ^و بھ وسیلھ امامان اھل بیت

پیرواِن آنھا ـ با وجود شرایط دشوار و ناھنجار 
ھا  ـ بر این رویھ استوار ماندند و جان فشاني

 . كردند
ھاي تاریخي منع تدوین نیز از نظر  ریشھ

نویسنده دور نمانده است، و در این عرصھ از 
دارد كھ سرآغاز بسیاري  حقایِق تلخي پرده برمي

اھي و ھا و اختالفات و انحرافات و گمر از فتنھ
سازي شد و بھ شكاِف عمیقي میاِن مسلمانان  گمراه

 انجامید كھ تا زمانِ حاضر ادامھ دارد.
ھاي راھگشا،  نكاتِ درس آموز فراوان، كلید واژه

پرده بسیاري از ماجراھا،  اھداف و مقاصِد پشت
اي كھ گرد و غبار َایام آنھا  ...و حقایِق نھفتھ

کم نظیر را پوشانیده است، بخشی از این اثر 
است کھ استاد شھرستاني با فراست و خالقّیت آنھا 

ھاي  كشد و گزاره را از البالي متون بیرون مي
 تكان دھنده و سودمندي را می نمایاند.

منع تدوین ھاي برجستھ و سودمنِد كتاب  ویژگي
 ×، بخش فرھنگي مؤسسھ حضرت امام ھاديحدیثال

مندي ھرچھ بیشتر  داشت تا براي بھره را وا



 ١٩  ش گفتار مترجمیپ

فارسي زبانان از مطالب كتاب، با كسب اجازه از 
 مؤلف محترم، بھ ترجمھ این اثر بپردازد.

شایان ذكر است كھ مؤسسھ انصاریاِن قم، در سال 
میالدي، كتاب را بھ زباِن انگلیسي ترجمھ و  ٢٠٠٤

 ^مجمع جھاني اھل بیتاكنون  چاپ كرد و ھم
ھاي زنده دنیا  ُمصّمم است این كتاب را بھ زبان

ترجمھ و منتشر سازد و در این راستا ترجمھ آن 
، اردو، تركي، ماالیو، ھفرانسرا بھ زباِن 

و... در دستور كاِر خود دارد، و با  یتاجیک
موافقت مؤلف، خواھان چاپ و انتشار ترجمھ 

 فارسي آن شد.
این اقداِم ارزشمند از سوي آن نھاد ارجمند، 

بر  ستودني است و امید كھ كارھایي این چنین،
ھاي نابِ  فرھنگ اسالمي بیفزاید و آموزه ۀگستر

و اھل  |بخش پیامبر وحیاني و تعالیم حیات
تشنگان ُزالِل معرفت را در دورترین نقاط  ^ بیت

 جھان، سیراب سازد.
دانم سپاس خود را از بخش  در اینجا الزم مي

ابراز دارم؛  ×فرھنگي مؤسسھ حضرت امام ھادي
ایھ، استاد سید احمد بھ ویژه از فرھیختة گرانم

رضا ُمعین شھیدي كھ امكاناتِ الزم را براي سامان 
یافتِن این اثِر ارزشمند فراھم آورد، و از فاضِل 

چیني و تایپ  ُمخِلص سید محّمد معّلم كھ زحمت حروف
 كتاب را پذیرا شد و بر آراستگي آن افزود.

توفیقاِت روزافزوِن نویسنده و  ،در پایان
را از ستاد سید علي شھرستاني ادانشمند محترم 

خداوند متعال مسئلت دارم، امید است تحقیقات و 
ھاي پویاي این عالم فرزانھ، اندیشوران  درنگ

روي  ھاي جدید را فرا را سودمند افتد و ُافق
 آنان قرار دھد.
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از خداي مّنان خواستارم كھ رھپویاِن صراِط حق و 
و  حقیقت را پایدار بدارد و سعادت و رستگاري

 توشھ ھمھ آنان گرداند.  فرجاِم نیك را ره
 سیّد ھادي حسیني

مشھد مقدس, 
 ١٣٨٨اردیبھشت 



 

 مؤّلف ةمقدم
سپاس خداي را كھ پروردگار جھانیان است، و 
درود و سالم بر خاتم پیامبران و اماِم رسوالن، 

اش و  پاك و پاكیزه اھل بیتو بر  ‘ محّمدحضرت 
 یامت.اش تا رستاخیز ق َاصحاب برگزیده

ھاي  پیداست كھ ھمھ َادیاِن آسماني از زیر ساخت
استواري در زمینھ و اصول فكري و مباني تشریعي 

 مسائل نظري و عملي دین و سعادِت آدمي
  برخوردارند.

دیِن حنیف اسالم در طلیعھ ادیاِن آسماني 
درخشد و بیش از ھمھ آنھا با حیاِت انساني  مي

ار رھبري د پیوند دارد و از آنجا كھ عھده
ھاست، در ساحتِ  ھاي مختلف در طول قرن اّمت

تر  مسائل عملي از نظر تطبیق اصول، كامیاب
 باشد. مي

نماید كھ این دین در عرصھ  از این رو منطقي مي
نگرش و روش خود، سرمایھ ھنگفتی از شالوده ھا 

را دارا باشد. قرآن و  و زیر ساخت ھا و اصول
ھایند كھ  شمھترین سرچ سّنت، نخستین و بزرگ

بیانات و احكام دین اسالم از آن دو الھام 
 گیرد. مي

از میان ادیان آسماني، تنھا دین بزرگ اسالم 
است كھ خدا حفظ كتابش را از تباھي و كھنگي و 

ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا  ﴿ دار شد و فرمود: تحریف عھده
) ؛ ما ذكر (قرآن)٤(﴾الذِّْكَر َو ِإنَّا َلُھ َلحاِفُظوَن 

 را فرو فرستادیم و خود نگھبانِ آنیم.

                                                           
  .٩حجر/. ٤
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از این رو، قرآن بھ سرنوشت تورات و انجیل و 
ھاي آسماني (كھ دست تحریف در آنھا  دیگر كتاب

 راه یافت و دچار َجعل و دگرگوني شدند) نپیمود.
لیكن سّنت پیامبر (مصدر دوِم تشریع) از عھِد آن 
 حضرت، بھ وضع و تحریف گرفتار آمد، و پیامبر

 من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتَبوأ مقْعده من النّار «ھشدار داد كھ:  |
؛ ھركھ بھ عمد بر من دروغ بندد، باید )٥(»

 گاه آتشین براي خود آماده بیند. نشیمن
بھ ھمین جھت (و نیز دیگر عوامل) است كھ 

 گویند: سّنت، ظّني الصدور است! مي
تال شد بر دیگر ھا مب اختالفاتي كھ سّنت بدان

اي بر اساس  مصادر تشریع تأثیر گذارد، ھر فرقھ
ھایش بھ تفسیر و تأویل آیات پرداخت و  نقل

ُمّدعي شد كھ مقصود از آنھا ھمان چیزي است كھ 
 .در روایات یافتھ استاو 

رویکردی منفی در پیش در این میان، بعضي 
با این نگرش كھ اصول و قواعد و كّلیاتي  گرفتند
كند، از روایات  ي براي خویش تصویب ميكھ آدم

 شود. گزین موارد اختالف ميیبسنده است و جا
ھاي مختلف  بھ این ترتیب اختالف در سّنت، شاخھ

یافت و در بسیاري از اصول و فروِع دین ریشھ 
ھاي  دوانید و اّمت اسالم بھ مذاھب و فرقھ
اند  گوناگون تقسیم گردید كھ ھر كدام مّدعي

باشند و سّنتِ  پیامبرند و بر حق ميپیرو قرآن و 
 پیراستھ ھمان است كھ آنان دارند!

ھا را  توان بر حق بودن ھمة این فرقھ آیا مي
ھاي فكري  تصدیق كرد و قائل شد كھ این جریان

اند و خدا و رسول آنھا را حجّیت  ھمھ صحیح
بخشیده است؟ یا اینكھ حق تنھا یك چیز است و 

                                                           
 مسلم صحیح؛ ١٠٨ـ  ١٠٧، حدیث ٥٢: ١ صحیح بخاري. ٥
 .٤ـ  ٢، حدیث ١٠: ١



 ٢٣  مقدمھ مؤلف

اي  سخن ھر فرقھ باید بھ آن دست یافت؟ آیا
 باشد یا نھ؟ درباره فرقة دیگر درست مي

نزاع فكري در این گرایشات مختلف، در دور 
چرخد و عقل سالم ـ  و َرّد) مي قبولباطلي (از 

اي  در برابر این جریانات فكري ـ چاره
بیند جز اینكھ یكي را ترجیح دھد یا سوي  نمي

یكي از آنھا گرایش یابد؛ زیرا درستي و یا 
باشد چرا كھ حق  درستي ھمھ آنھا معقول نمينا

یكي است و تنھا یك فرقھ اھل نجات بھ شمار 
رود. پس بر مسلمان واجب است كھ بحث و جست  مي

و جو كند تا بھ سّنتِ صحیحي دست یابد كھ او را 
 آورده است برساند. | بھ حقیقتي كھ پیامبر

زیرا  ؛شود از این رو دربارة حجّیت سّنت بحث نمي
، بحث در ُطُرق اثباتِ )٦(باشد تالفي در آن نمياخ

 اند؟ ھا حّجت سّنت است و اینكھ كدام یك از نقل
بسا گفتھ شود: باید احادیثي را برگرفت كھ طبق 

اند، و احادیث ناصحیح را  قواعد رجالي صحیح
 باید كنار گذاشت و از عمل بھ آنھا پرھیخت.

آید، ولي  نظر مي این سخن در آغاز درست بھ
دانند كھ صّحِت سند بھ  آگاھاِن فِن حدیث مي

تنھایي بسنده نیست، ضوابط و معیارھایي در متن 
 نیز باید رعایت شود.

ھاي  افزون بر این، بعضي از اصول و مقیاس
اي قرار دارند و  رجالي، بر موازین ویژه

معیارھاي علمي و اصول قرآني بر آنھا حاكم 
ك راوي یا باشد، بلكھ در توثیق و تضعیف ی نمي

                                                           
انند، د مي کافی. افراِد نادري كھ تنھا قرآن را ٦

 ھاي بھ ویژه آناني كھ در سال ؛قابل اعتنا نیستند
اند و آشكارا بھ انكار سّنت  اخیر شكل گرفتھ

 پردازند. مي
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در نقد پیشوایان مذھب، آراي گوناگون و 
 .)٧(اختالفاتِ آشكاري ھست

پیداست كھ با وجود این اختالفات، پژوھشگر با 
ھاي ھنگفت و  مقیاس حجم انبوھي از موازین و

شود كھ حس  آلودي رو بھ رو مي آور و ِمھ شگفت
بسا  ؛سیاسي بر آنھا غلبھ دارد مذھبي و

فتھ اند اما بر اساس راویانی کھ اعتبار یا
بسا مدارک دیگر، این گونھ معرفی نشده اند و 

اعتبار شوند، و بسا  راویاني كھ ناروا بي
روایتي كھ سندش صحیح بھ شمار آید و متنِ آن بر 
خالف واقع باشد و روایتي كھ از نظر سند ساقط 
گردد و بھ لحاِظ واقع، درجھ باالیي از صّحت را 

 دارا باشد.
اي جز  دوار گذشتھ، چارهبا مالحظھ اَ 

سازي سّنت، با روشي نوین و جّدي باقي  آراستھ
اي كھ خاستگاه آن اصول ثابت  ماند؛ شیوه نمي

اند و رویدادھاي  شریعت و تاریخ و عقل و فطرت
مرتبط با حدیث و فضاي حاكم بر آن و دیگر 

 شوند. اھداف در این راستا، واكاوي مي
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) ٣٨٠:  ٢٤ الكمال تهذيباند (نگاه كنید بھ حاشیھ  كرده
از سخن رازي در رسالھ ترجیح مذھب شافعي بھ دست 

شمرد  ید كھ بخاري ابو حنیفھ را جزو ُضَعفا ميآ مي
آَوْرد. سُبكي  در حالي كھ از شافعي سخني بھ میان نمي

گوید كھ ابو علي كرابیسي امام احمد  در طبقاتش مي
) عراقي (شیخ ابن ١١٨:  ٢ طبقات الشافعيهنكوھید ( را مي

كرد  حجر) درباره ابن حنبل و مسنِد او بدگویي مي
) خطیب در تاریخ بغداد از كساني ٣٤:  ١ فيض القدير(

 بغداد تاريخبرد كھ در امام مالك خدشھ دارند ( نام مي

) درباره امام بخاري و ٤١٥: ٢٤ الكمال تهذيب؛٢٣٩: ١
 اند. نسائي و دیگران نیز خدشھ كرده
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در شناخت حدیث  معناي این سخن، ِالغاي نقش سند
نیست، بلكھ بھ كارگیري دیگر شواھد و قرائن 
براي دریافِت مقصود َاخباري است كھ حّقشان از 

 سوي بعضي از مسلمانان َادا نشده است.
مسانید اي از  در ھر حال، ھم اكنون مجموعھ
 » صحاح سّتھ «حدیثي در اختیار داریم كھ 

 شود و گروه زیادي از مسلمانان بھ نامیده مي
كنند و سواي آنھا را ـ  احادیث آنھا عمل مي

و  ؛پسندند ھرچند اكسیر ُمَجرَّب باشد ـ نمي
 » كتب اربعھ «بینیم كھ  مسانید دیگري را مي

شود و گروه دیگر از مسلمانان بھ  نامیده مي
كنند و بر این باورند كھ  آنھا عمل مي

ھا از  ترین احادیث در آنھاست و این كتاب صحیح
یف بھ دورند و از تأثیر عوامل خارجي وضع و تحر
 اند. مصون مانده

حال این پرسش مطرح است كھ: روایِت صحیح كدام 
است و در كجاست؟ آیا بھ راستي ھمة احادیثِ 

اند؟ یا اینكھ میان آنھا ضعیف  صحاِح سّتھ صحیح
و ُمرسَل و دیگر احادیث نارسایي ھست كھ باید در 

ت چطور؟ آیا آنھا درنگ ورزید؟ احادیث اھل بی
اند یا اینكھ میانشان احادیث  شان صحیح ھمھ

 ساختگي و ضعیف وجود دارد؟
باید بھ این سؤاالت پاسخ گفت و این كار پس از 

ھاي این قضّیھ در نصوص تاریخي و  وارسي ریشھ
 حدیثي، شُدني است.

ترین و بارزترین رخدادي كھ در سّنت  شاید مھم
ر گذاشت، منع پیامبر ـ از نظر متن و معنا ـ اث

تدوین حدیث باشد و نقش نقل و ابوبكر و عمر از 
شیخین در تطبیق این نگرش و استمرار آن در عھد 
عثمان و معاویھ كھ پس از آن، خلفا آن را 
دستورالعمل خویش قرار دادند تا اینكھ عمر بن 
عبدالعزیز این كار را متوّقف ساخت و بھ تدوین 

 حدیث امر كرد.
وھي از بزرگان صحابھ و با وجود این، گر
 شیوه و روش خود برگزیدندتابعان، تدوین را 
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گیري و قساوت نسبت  حّتي در عھد عمر كھ بھ سخت
از آنھاست:  و اش معروف بود بھ مخالفاِن اندیشھ

علي بن ابي طالب، ُمعاذ بن جبل، ُاَبي بن كعب، 
عبد  بن مسعود، ُانس بن مالك، ابو سعید ُخدري، 

 ابوذر، و دیگران. فاطمھ زھرا،
پرداختند و  اینان بھ تدوین و نقل حدیث مي

دیدند و نظر ابوبكر و  براي منع توجیھي نمي
و پیروان آنھا ـ را مقدس و مناقشھ  عمر ـ

دانستند و چونان دیگران  ناپذیر نمي
جا بود كھ اختالف نگرش  ترسیدند. از این نمي

میان دو شیوه پدید آمد و اصول فكري دو طرف 
نوشت ودیگري  گفت و مي یكي حدیث مي ؛رسیم شدت

كرد یا قائل بود كھ  از تحدیث و تدوین منع مي
 در حد امكان این امر كاستي پذیرد.

باید در این دو مدرسھ حدیثي بھ دقت بیندیشیم 
تر و از  تا دریابیم كھ كدام یك بھ واقع نزدیك

 ھاي نادرست دورتر است. انگیزه
ھاي  سي و ارزیابي شیوهسزاوار نیست كھ این برر

دو مكتب، تخمیني و نااستوار بھ اندازه وارسي 
ظروف حاكم در آن روزگار و نموِد نفسانّیت رجال 

ھاي مختلف حیاتشان باشد چرا  مورد نظر در عرصھ
كھ ما تنھا اطالِق لفظ عدالت و وثاقت و... یا 

اشاره بھ متعّلقات آنھا در  بي عكس آنھا را ـ
زیرا بسیاري از  ؛دانیم ي نميـ كاف این زمینھ

آنكھ  كردند بي صحابھ حدیثي را روایت مي
نّصي را كھ  ,نھبدانند مفاد آن نسخ شده یا 

پیامبر بر زبان آورد، قرآن است یا سخنِ خود آن 
مخصوص خود پیامبر یا  ،حضرت؟ حكمي كھ وارد شد

باشد یا حكم عام براي ھمة  شخص معین مي
 مسلمانان است؟

فتواھاي آنان با تصریح خودشان بھ  و چنین است
اینكھ سخنشان مستند شرعي ندارد! اگر بھ واقع 
اصابت كند از خداست و اگر خطا باشد القاي 

 شیطان است.
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اینھا ـ ھمھ ـ ما را واداشت كھ بھ پژوھشي 
امور مجمل و مبھم را كھ سّنت  ؛جامع دست یازیم

پیامبر و احادیث آن حضرت را مشتبھ ساختھ، 
وارسي آنھا را سازیم و با روش علمي جدید روشن 

زیرا این گونھ  ؛كنیم تا واقع را دریابیم
تواند حقایق فراواني را روشن  ھا مي پژوھش
 سازد.

ھاي مانعان  در ضمن این پژوھش، ناسازگاري نقل
توان  را با روایاِت اھل تدوین و تحدیث، مي

و امور زیادي در تشریع، فقھ  ؛آشكارا دید
ھاي  ھاي فقھي آن روزگار، انگیزه ایشصحابھ، گر

یابد و در نتیجھ  نھفتھ وراي آنھا بروز مي
گردد كھ كدام دستھ از روایات صحاحِ  روشن مي

سّتھ و كتب اربعھ و دیگر مسانید حدیثي، 
 اند. حّجت

تا اثر منع تدوین را بر  می رویماكنون با ھم 
جلوگیری از نقل سّنت بنگریم و در ضمن آن، آثاِر 

گر باشیم و بھ فرجامي كھ امور  را نظاره یثحد
فقھي مسلمانان بدان گرفتار آمد، از خالِل سّنت 

 نبوي پي ببریم.





 

  عوامل جلوگیری از

|تدوین سّنت پیامبر 





 

و  |موضوع نھي شیخین از تدوین حدیث پیامبر 
دستور ُعَمر بھ صحابھ كھ حدیث از پیامبر را 

 ین كَعب انصارقَرظَة ببكاھند (چنان كھ در حدیث 
شایان بحث و بررسي است؛ زیرا این امر )٨(ھست)

بھ دومین مصدر از منابع تشریع اسالمي ارتباط 
یابد. پژوھش حاضر گرچھ بحث تخّصصي است و  مي

آید، لیكن ھمزمان  بیشتر محّققان را بھ كار مي
ترین رویداد را در تاریخ  صورتي روشن از مھم

 دھد. ننده قرار ميتشریع اسالمي، در اختیار خوا
واكاوي این مسئلھ گره بسیاري از قضایا و 
اموري را كھ در مسائل اختالفي میان شیعھ و سّني 

گشاید و ما را در فھِم واقِع این  اند، مي مطرح
 رساند. ھاي آن یاري مي اختالف و ریشھ

كھ در این راستا ذكر  عواملیترین  مھم
 ، موارد ذیل است:)٩(اند شده

 آنچھ از ابوبكر نقل شده است. اول: عامل
 دوم: آنچھ از عمر بن خطاب منقول است. عامل
 سوم: نظِر ابن ُقَتْیَبھ و ابن َحَجر. عامل

                                                           
 تذكرة الحفّاظ ؛١٢٠: ٢ جامع بيان العلم وفضله ؛٧: ۶ یالطبقات الكبر. ٨
، حدیث ٩٧ :١یسنن دارم ؛٤٠١٧حديث ، ٢٨٤: ٢ كنز العمال ؛٧: ١

 .٢/۵۶٧ یتاريخ طبرو نیز بنگرید بھ،  ؛٢٧٩
اند،  . مقصود از اسباب ـ در اینجا ـ اقوال مطرح٩

 نھ اسباب حقیقي با دّقت علمي.
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چھارم: آنچھ را استاد ابو زھو و شیخ  عامل
 اند. عبدالخالق عبدالغني نقل كرده

 پنجم: گرایش خطیب بغدادي و ابن عبدالَبّر. عامل
 ستشرقان.ششم: گرایش بعضي از م عامل
 ھفتم: دیدگاه بیشتر نویسندگان شیعھ. عامل
 ایم. اخیر: آنچھ ما بھ آن دست یافتھ عامل

، براي عواملشایان ذكر است كھ نقد ما بر این 
آن  شرایطفھم و دریافِت واقِع تشریع اسالمي و 

است، قصدمان كنایھ زدن بھ منزلِت كسي 
بحث و نقد و  میدانباشد؛ زیرا میدان،  نمي

 منطق و دلیل. زماني است و زمان، بررس
طرح نظر كسي بھ معناي تاختن بھ قلمرو اندیشة 

باشد، بلكھ ھمھ اقوال و   وي و ھتك كرامتش نمي
اند و حّتي قوِل   ھا نیازمند نقد و وارسي  دیدگاه

زیرا رسیدن بھ  ؛ما نیز از این اصل بھ دور نیست
حقایق ـ بھ ویژه حقایق دیني بھ شیوه خاص ـ ھدف 

یابي بھ معرفتِ   ایي وبلند انساني است كھ دستنھ
داري و آمادگي   شایستھ دغدغھ ذھني اوست و دین

براي لقاي خداي متعال (با بصیرت و یقین) آن را 
 طلبد.  مي

گاه خداي بزرگ ـ در آخرت ـ  عاَلِم حضور بھ پیش
شود، و از این رو  براساس حق و صدق بھ پا مي

شكوه و پر  ر بابر كسي كھ بھ راستي بھ این حضو
اندیشد، سزاوار است بكوشد از امور  ھیبت مي

آمیز خارج شود و بھ موازین فضل  وھمي و اشتباه
 و حق درآید.

در این راستا باید از خداي بزرگ یاري خواست، 
و اوست كھ بھ راه راست و درست ھدایتگر است.



 

 اول عامل

 دیدگاه ابوبكر

 





 

طرح ساخت نخست، سخناني است كھ ابوبكر م عامل
 آید: زیر بھ دست مي متناز دو  کھ

 نقل شده است كھ گفت: عایشھالف) از 
گرد آورد،  |پدرم پانصد حدیث از پیامبر 

رفت و از این پھلو بھ آن   ھا بھ خواب نمي  شب
شد. این كار مرا غمگین ساخت،   پھلو مي

پیچي   پرسیدم: آیا دردي داري كھ بھ خود مي
چون صبح شد، گفت: چیزي تو را رسیده است؟ یا 

ھست برایم بیاور! احادیثي كھ نزدت دختركم، 
، پس او آتشي خواست و آنھا من آنھا را آوردم

 را سوزاند.
 پرسیدم: چرا آتششان زدي؟

در  و گفت: ترسیدم بمیرم و آنھا نزدم باشد
بھ او من كھ  کسی باشدمیانشان احادیثي از 
آن گونھ  کرده باشم،ولیاطمینان و اعتماد 

آن مطلب من ( گفتھ، نباشد وبرایم  كھ
 .)١٠(را نقل كرده باشمنادرست) 

از روایاتِ آمده است کھ : یکی  تذكرة الحفّاظب) در 
 است:این ُمرسَل ابن أبي ُمَلْیَكھ، 

ِصدِّیق (ابوبكر) مردم را بعد از وفاتِ 
پیامبرشان گرد آورد، و گفت: شما از رسول 

آنھا  كنید كھ در احادیثي روایت مي|خدا 

                                                           
: ٢ الرياض النضرة ؛٣٠: ١ االعتصام بحبل اهللا المتين؛ ١: ۵ تذكرة الحفّاظ. ١٠
 .٣٩٤: حجية السنّة ؛١٤٤
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مردم پس از شما اختالفشان  اختالف دارید، و
خدا چیزي را  شود، پس از رسول شدیدتر مي

حدیث مكنید؛ ھر كھ از شما پرسید، بگویید: 
میان ما و شما كتابِ خدا ھست! حاللش را حالل 

 .)١١(بدانید و حرامش را حرام سازید
داریم کھ ، دو پرسش متنپیش از وارسي این دو 

 :ایش یافتباید پاسخی بر
. آیا خلیفھ اول، احادیثش را در زمان پیامبر ١

َاعظم و بھ امر آن حضرت گرد آورد یا اینكھ پس 
سیاسي و نیاز  شرایطاز آن حضرت ـ با نگاه بھ 
 اجتماعي ـ آنھا را جمع كرد؟

حدیث و نوشتن و تدوین سّنتِ نقل . آیا منع از ٢
رخ داد یا  |رپیامبر، در زمان پس از پیامب

كھ خود رسول خدا از كتابت حدیث نھي كرد؟ این
چنان كھ از ابو سعید ُخدري نقل شده است كھ آن 

 وَمن َكَتَب عّني غیَر القرآَن َفْلیَْمحُھ «حضرت فرمود: 
؛ ھركھ جز قرآن را از من نوشتھ است، محو )١٢(»

 و نابودش كند.
گوید: پدرم  اول (كھ عایشھ مي متناز تعبیر 

آید كھ تدوین حدیث ـ از  حدیث گرد آورد) برمي
سوي خلیفھ ـ پس از پیامبر بود، بھ ویژه 
ھنگامي كھ دریابیم كھ وي آن را از بعضي رجال 

ترسیدم بمیرم و آنھا  «گوید:  ستاند؛ زیرا مي
 کسی باشددر میانشان احادیثي از  و نزدم باشد

آن گونھ كھ  کرده باشم ولیبھ او اعتماد  من كھ
 ن آن را نقل كرده باشمم گفتھ، نباشد وبرایم 

«. 

                                                           
 .٣٩٤:السنّة حجية ؛٣ -٢: ١ ذكرة الحفّاظت. ١١
: ٣ احمد مسند ؛؛٣٠٠٤، حدیث ٢٢٩٨: ۴ مسلم صحیح. ١٢
 ؛٢٩: تقیید العلم ؛(با اندكي اختالف) ٣٩و ٢١و ١٢

 .١١٩: مقدمھ ابن الصالح



 ٣٧  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

 |ر ترس خلیفھ از نسبت این احادیث بھ پیامب
با فرض گردآوري آنھا در عھد آن حضرت سازگار 

باشد؛ زیرا اگر این گردآوري در زمان  نمي
توانست آنھا را بھ  بود، خلیفھ مي |پیامبر 

خاطر مشكوك  نسبت بھ مواردپیامبر عرضھ كند تا 
 .جمع شود

 آن یك اشكال و پاسخ

اگر گفتھ شود: ابوبكر فرصت نیافت آنچھ را با 
شنیده بود بر آن حضرت  |واسطھ از رسول خدا 

عرضھ كند تا بھ صّحت یا نادرستي آنھا آگاھي 
 یابد!

گوئیم: معقول نیست كھ این امر بر ابوبكر ـ با 
اش بھ پیامبر و رسوخ شك در جانِ  وجود نزدیكي

كھ او ـ پوشیده بماند و بسي بعید است 
بپنداریم وي این امر مھم را واگذاشت و امروز 

درگذشت؛ با  |و فردا كرد تا اینكھ پیامبر 
ترین مسائل ـ و آن  اینكھ صحابھ دربارة ساده

 |شدند ـ از پیامبر  گاه كھ اندكي ُمردَّد مي
كردند و ضرورِت این كار بر آنھا مخفي  سؤال مي

 ماْند. نمي
از انتساِب آنھا احادیث و بیم وي اّما سوزاندِن 

بھ جھت این سخن ابوبكر كھ  |خدا بھ رسول 
(پس من اینھا را نقل كرده  » فأكون قد نقلتُ ذلك «گفت: 

 :» خشيت أن أموت «باشم) و نزدیكي آن با مرگ خلیفھ 
سازد كھ خلیفھ در   ترسم بمیرم) روشن مي  (مي

آوري كرد و یك حدیث از   َاواخر عھدش آنھا را جمع
از پیامبر نشنیده بود وگرنھ ودش آنھا را ھم خ
داد كھ آنچھ را شفاھي   اجازه ميچگونھ بھ خود 

 خدا شنیده است بسوزاند!از رسول 
افزون بر این، اگر خلیفھ این روایات را در 

كرد، مؤّرخان و  آوري مي جمع |زمان رسول خدا 
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نوشتند و شب ھنگام بھ  سیره نویسان آن را مي
بودن تدوین و عدِم پیچید! و در جایز  خود نمي

كرد؛ و سخن  آن ـ بعد از پیامبر ـ شك نمي
پدرم در زمان  «شد  این گونھ بیان مي عایشھ

رسول  «یا  » رسول خدا بھ جمع آوري حدیث پرداخت
یا  » خدا بر پدرم حدیث امال كرد و پدرم نوشت

 مشابھ این سخنان.
آري، خلیفھ براي مالك بن انس ـ زماني كھ وي 

اي نوشت  بحرین بود ـ نامھ درفھ كارگزار خلی
، و )١٣(كھ در آن فرائض صدقھ (زكات) آمده بود

اي نیز (بھ ھمین مضمون) بھ عمروعاص  نامھ
 .)١٤(نوشت

اش   این امر با آنچھ از وي نقل شده ـ كھ صحیفھ
را سوزاند ـ منافات ندارد؛ زیرا آنچھ را براي 
َاَنس نوشت دربارة زكات و گردآوري اموال بود كھ 

توانست   خلیفھ نميساخت و   ولتش را پایدار ميد
آن را از یاد ببرد؛ از عمرو بن حزم رسیده است 

كھ در آن صدقات بھ نقل از  كھ وي كتابي نوشت
عمر بن خطّاب نیز در ، و خلیفھ )١٥(بود |پیامبر 

نگاشت كھ نزد حَْفَصھ بود اي   موضوع نوشتھ ھمین
 .)١٦(شد  داري مي نزد آل ابي خطّاب نگھسپس 

باري، نوشتن آنچھ امر دولت و حكومت را پایدار 
سازد، یك چیز است و آنچھ در توجیھ منع  مي

 شود، چیز دیگر. تدوین حدیث بیان مي
 پاسخ سؤال دوم

ل ابوبكر و عمر و سیرة مسلمانان، ماز خالِل ع
توان بھ روشني سؤال دوم را پاسخ داد؛  مي

                                                           
السنن  ؛٨٧: تقييد العلم؛ ١٣٨٦، حدیث ۵٢٧: ٢ یصحيح بخار. ١٣
 .٧٠٣٨، حدیث ٨۵: ۴ یالكبر
 ).١:٩۴(بنا بر نقل الدراسات  ٥ :١ ُمَوطّأ مالک. ١٤
 .٧٠٥٠، حدیث ٩١: ۴ الكبري السنن. ١٥
 .٢٠:١٣٩(ابن عبدالبر)  التمھید. ١٦



 ٣٩  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

خلیفة اول پانصد حدیث گرد آورد و این خود 
 |نھي از پیامبر  صدوردلیل كافي بر عدم 

دربارة تدوین حدیث است؛ زیرا اگر از آن حضرت 
نھي صادر شده بود، خلیفھ آن احادیث را 

 نگاشت. نمي
 قضیھ از ھمین قرارنسبت بھ خلیفھ دوم نیز 

است؛ زیرا اگر تدوین در گذشتھ ممنوع بود وي 
آورد و بھ مشورت با آنان  صحابھ را گرد نمي

پرداخت وآنان او را بھ تدوین حدیث  نمي
 .)١٧(كردند راھنمایي نمي

و قائل شویم كھ بھ طور عام  کوتاه بیاییماگر 
و تدوین منع شد و بھ طور خاص، نگارش  نگارش

معناي آنچھ كھ بھ طور صحیح پس سّنت منع گردید، 
روایت شده كھ وي مسلمانان را بھ |از پیامبر 

فتح مّكھ بر زبان نوشتنِ احكامي كھ آنھا را روز 
، دستور داد، چیست؟ یا اینكھ حضرت (پس )١٨(آورد

از ھجرت بھ مدینھ) بھ كتابت احكام زكات و 
مقادیر آن امر كرد و در دو صحیفھ نوشتھ شد 
(كھ در خانھ ابوبكر صّدیق و ابوبكر بن عمرو بن 

چھ معنایي دارد؟  )١٩(حزم محفوظ باقي ماند)
 » ْكُتبوا وال حرجاُ  «واین سخن پیامبر كھ فرمود 

(بنویسید و باكي بر نوشتن حدیث نیست) و 
عبارات دیگري كھ ھمسان آن است و بھ صراحت 
مسلمانان را بھ نوشتن و تدوین احكام و سّنت 

تواند داشتھ  كند، چھ معنایي مي نبوي تشویق مي
 باشد؟

                                                           
 ؛٢٠٤٨٤، حدیث ٢٥٧: ١١(معمر بن راشد)  الجامع. ١٧

 .٣٩٥: السنّة حجية ؛٤٩: العلم تقیید
، ٢٥٢٢، ص٦(و جلد  ١٢، حدیث ٥٣: ١ صحیح بخاري. ١٨

 ).٦٥٨٦حدیث 
 .١٧٣(دكتر محّمد یوسف):  سالميتاریخ الفقھ اال. ١٩



 منع تدوین حدیث  ٤٠

بھ این سخن، مي توان دریافت كھ كتابت و تدوین 
ممنوع نبود و شیخین  |حدیث، در عھد رسول خدا 

حدیث آن حضرت را در ایام حیاتش ننوشتند، بلكھ 
احادیث را  |خلیفھ اول پس از وفات پیامبر 

 .نوشت و ُمَدوَّن ساخت
كتابت و تدوین علم از چیزھایي است كھ قرآن 

 حكیم بر آن تأكید مي ورزد:
 ؛)٢٠( ﴾ن َو اْلَقَلِم َو ما َیسْطُُروَن  ﴿

 نویسند. آنچھ مي ن (نون) سوگند بھ قلم و
 ؛)٢١( ﴾الَِّذي َعلَّمَ ِباْلَقَلمِ  ﴿ 

 سوگند بھ كسي كھ بھ قلم آموخت.
... َو ال َتسَْئُموا َأْن َتكُْتبُوُه َصِغیرًا َأْو َكبِیراً  ﴿
 ؛)٢٢( ﴾

 و از نوشتن ریز و درشت آن، ملول نشوید.
 ؛)٢٣( ﴾َفاْكُتبُوُه  ﴿

 آن را بنویسید.
 ؛)٢٤( ﴾...ِفي ِكتابٍ ِعْلُمھا ِعْنَد َربِّي ... ﴿

 علم آن در كتابي نزد پروردگارم ھست.
داشتند  و بھ راستي، عرب نویسندگان را بزرگ مي

گرویدند. ابن حبیب بغدادي  و بھ نوشتن مي
ھاي َاشراِف دانش آموختگان و  فھرستي را از نام

                                                           
 .١قلم/. ٢٠
 .۴علق/. ٢١
  .٢٨٢بقره/ .٢٢
 .٢٨٢بقره/ .٢٣
  .٥٢طھ/. ٢٤



 ٤١  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

فقھاي آنان را در عصر جاھلي و صدر اسالم 
 .)٢٥(آورد مي

 نویسد: ابن سعد مي

زمان جاھلیت و آغاز اسالم، شخص كامل در 
نزد اعراب كسي بود كھ بھ زبان عربي 

 .)٢٦(توانست بنویسد مي

دومة ، و )٣١(حيره، )٣٠(اَنبار ،)٢٩(طائف، )٢٨(مدينه، )٢٧(مكّهدر 
پا  ھایي براي درس آموزي بھ مكتب خانھ )٣٢(الجنْدل

در رسیده كھ آن حضرت  |بود. از رسول خدا 
ھ عبد  بن سعید بن عاص در مسجدش ایواني ساخت ك

مشتاقان بھ كتابت و خط را آموزش  ،آن
 .)٣٣(داد مي

 گوید: دكتر احمد امین مي

                                                           
 .٤٧٧ـ  ٤٧٥: المحبر. نگاه كنید بھ: ٢٥
 .٥٤٢: ٣ الكبري الطبقات. ٢٦
(ابن  واألمم القصد ؛٥٢٢: ٣ الكبري الطبقات. ٢٧

 .٢٢عبدالبّر): 
نید نگاه ك ؛١١١٣، حدیث٥٨٣(بالذري):  فتوح البلدان. ٢٨

 .٤٦٥و  ٤٥٠: ٣ یالطبقات الكبربھ: 
 .١١٠٣، حدیث ٥٧٩: البلدان فتوح. ٢٩
أبجد  ؛٢٢: واألمم القصد ؛٤٣: ١ عیون األخبار. ٣٠

 .٢٦٥: ٢العلوم
: واألمم القصد ؛١١٠٣، حدیث ٥٧٩: البلدان فتوح. ٣١
 .١٥٨: ١أبجد العلوم؛ ٢٢
 .٤٧٥: المحبر. ٣٢
: ٣) (ابن عبدالبرّ  االستیعاب. نگاه كنید بھ: ٣٣
 .٤٧: ١المدينة الشريفة في تاريخ اللطيفة التحفة ؛١٥٥٦، ترجمھ ٩٢٠



 منع تدوین حدیث  ٤٢

سوادي، آن گونھ كھ بعضي از نویسندگان  بي
اند میان عرب فراگیر  و مستشرقان پنداشتھ

نبود، بھ ویژه عرب حیره و سرزمین شام؛ 
زیرا آنان روزگار درازي با ھمسایگان فارس 

كھ آنان  اقتضای شرایطیوم زیستند و بھ و ر
گرفت و مراحلي كھ با این ملل  را دربر مي

متمدن سپري ساختند، برایشان بعید نبود كھ 
نوشتن را بیاموزند و علوم و عاداتي را كھ 

و  زندگیھاي  شان نیاز داشت و راه زندگي
حیات آزادانھ و كریمانھ را برایشان آسان 

 .)٣٤(ن فرا گیرندساخت، از آنا و ھموار مي
ھنگامي كھ قرآن، كتابت و تدوین را تشریع 

كند و سّنت بھ این دو عنایت و توّجھ دارد  مي
بھای) ُاسراي مشركان  ◌  (تا آنجا كھ ِفدیھ (جان

را در جنگ بدر، آموزش ھر كدام از آنھا ده تن 
از فرزندان مسلمانان را خواندن و نوشتن قرار 

جانب رسول خدا  منع تدوین سّنت از )٣٥(دھد) مي
 معنا ندارد. |

در  |پیامبر روش فراگیراز سویي چرا بھ 
تشویق بر فرھنگ و اندیشھ و آموزش، 

نسبت بھ پیامبر  توبیخنگریم؟! از جملھ  نمي
 فرمود: گروھی کھ در باره شان

ما بالُ أقوام ال يفَقِّهون جيرانَهم وال يعلِّمونَهم وال يعظُونهم وال يأمرونهم وال 
ون وال يتَفَقَّهن جيرانهم وال يلَّمون متَعنَهم؟! وما بالُ أقوام ال يونْه

 ؟!)٣٦(يتَّعظون

شود كھ بر درك و بینش   اقوامي را چھ مي
افزایند و آنان را   ھمسایگانشان نمي

                                                           
 .١٤ـ١٣: فجر اإلسالم. ٣٤
مسند نگاه كنید بھ:  ؛٢٢: ٢ الطبقات الكبري. ٣٥

 .٢٤٧: ١ احمد
 .١٦٤: ١ الزوائد مجمع ؛٧١: ١والترھیب الترغیب. ٣٦



 ٤٣  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

دھند و امر و   موزند و اندرزشان نميآ  نمي
شود كھ از   كنند؟ و اقوامي را چھ مي  نھي نمي

گیرند و تفّقھ   ان علم فرا نميھمسایگانش
 شوند؟!  كنند و پندیاد نمي  نمي

از نمایندگان عبدالَقْیس پرسید:  |رسول خدا
نوازي آنان را نسبت  كرامتِ برادرانتان و مھمان

بھ خود چگونھ یافتید؟ پاسخ دادند: بھترین 
اند؛ بستر نرم برایمان گستراندند و  برادران

و شب كتاب  خوراك پاكیزه بھ ما دادند و روز
پروردگارمان و سّنِت پیامبرمان را بھ ما 

 آموختند.
از این سخن بھ شگفت آمد و از ما  |پیامبر

شادمان شد، آن گاه بھ فرد فرد ما روي آورد و 
 .)٣٧(...پرسید از آنچھ آموختیم و یاد دادیم مي

 «فرمود:  |از ُحَذْیَفھ روایت شده كھ رسول خدا
گشایند   م لب ميكساني از مردم را كھ بھ اسال

ما نام ھزار و پانصد مرد را  » برایم بنویسید
 .)٣٨(نوشتیم
 ٢٦ |اند كھ براي پیامبر نویسان نوشتھ  سیره
 .)٣٩(كاتب وحي وجود داشت ٤٥یا  ٤٢یا 

آن گاه كھ این تأكید بر آموزش و آموختن و 
خواندن و نوشتن را بھ آنچھ پیش از این آوردیم 

داد و ین دستور بھ كتابت و تدو |(كھ پیامبر
صحابھ در عصر آن حضرت و مدتي پس از او تا 
زماني كھ ابوبكر از آن نھي كرد، بھ این كار 

یابیم كھ نسبت   ) ضمیمھ كنیم، در ميدست یازیدند
                                                           

 .٢٠٦: ٤ مسند احمد. ٣٧
 .٢٨٩٥، حدیث ١١١٤: ٣ صحیح بخاري. ٣٨
 .٤٢٢: ٣ سیره حلبيه كنید بھ: . نگا٣٩



 منع تدوین حدیث  ٤٤

اي   مغالطھ |منع تدوین و نقل حدیث بھ رسول خدا
است كھ با ھدِف زشت نمایاندن اسالم صورت گرفت و 

م شد كھ بگویند اي براي دشمنان اسال  بھانھ
از پیامبر اند و تحدیث   مسلمانان با علم، مخالف

نگریم كھ   زیرا ميپسندند؛  و تدوین سّنت را نمي
كنند و بعدھا بھ تدوین   آنان موضعشان را نقض مي

پردازند! اگر تدوین جایز نبود، چرا از   سّنت مي
آن بازداشتند؟ و اگر ممنوع بود، چرا بھ تدوین 

 ؟!آن دست یازیدند

آري، قول بھ منع كتابت و تدوین در تناقض است 
 «رسیده است كھ فرمود:  |با آنچھ از پیامبر

(علم را  )٤١(» َقیِّدوا «(بنویسید)،  )٤٠(» اكتبوا
 یاكُتب فوالذي نفس «با نوشتن ماندگار سازید)، 
(بنویس! سوگند  )٤٢(» بیده ما خََرَج منھ إّال الحقّ 

حق از آن  بھ كسي كھ جانم بھ دسِت اوست جز
 )٤٣(» اسَتِعن علي حفظك بیمینك «بیرون نیاید)، 

ات یاري بخواه) مانند  (از دستت براي حافظھ

                                                           
: ٢ صحیح مسلم ؛١١٢، حدیث ٥٣: ١ صحیح بخاري. ٤٠
 .٢٦٦٧، حدیث ٣٩: ٥ سنن ترمذي ؛١٣٥٥، حدیث ٩٨٨
 .٣٦٢، حدیث ١٨٨: ١ المستدرک علي الصحیحین. ٤١
؛ ٣٥٩، حدیث ١٨٧: ١ المستدرك علي الصحیحین. ٤٢

سنن ؛ ١٦٢: ٣ مسند احمد؛ ٨١ـ  ٨٠: تقیید العلم
 .٧: ١ جامع بیان العلم؛ ٤٨٤، حدیث ١٣٦: ١ دارمي

: ١ المعجم األوسط؛ ٢٦٦٦، حدیث ٣٩: ٥ سنن ترمذي. ٤٣
 ).٢٨٢٥، حدیث ١٦٩، ص٣(و جلد  ٨٠١، حدیث ٢٤٥



 ٤٥  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

خواھیم در این  این سخنان بسیار است و ما نمي
 زمینھ سخن بھ درازا كشد.

 متن اول
اول  متنحال كھ این مطلب روشن شد، مناقشھ در 

 گیریم: ھا پي مي را با این پرسش
گرفت   م خلیفھ اول در بستر آرام نميچرا شب ھنگا

 شد؟  و پیوستھ از این پھلو بھ آن پھلو مي
نالید؟ یا چیز خطیري از امر  آیا از دردي مي

ساخت  قرار مي خالفت و شئون مسلمانان، او را بي
 ربود؟ و خواب را از چشمانش مي

آیا از  «گذشت كھ گفت:  عایشھپیش از این، سخن 
بھ جھتِ خبري كھ تو را پیچي یا  دردي بھ خود مي

را در این باره، و توجیھ خلیفھ  » رسیده است؟
 .دریافتیم

آن گونھ  «آیا این تعلیل كھ خلیفھ بیان داشت 
درست است؟ و آیا  »  ه، نباشدكھ برایم حدیث كرد

تواند مجوزي براي سوزاندن آنچھ را   تعلیل او مي
 گرد آورده بود، بھ شمار آید؟

سوزاند وآنھا را با آب احادیث را  چرا خلیفھ
 پاك نكرد یا در زمین مدفون نساخت؟

 سؤال اول
چون صبح شد، پدرم  «بھ قرینھ این سخن كھ: 

گفت: دخترم، بشتاب! احادیثي را كھ نزدت ھست 
در  » برایم بیاور، پس من آنھا را آوردم...

بیماري  ،رو شدن خلیفھو یابیم كھ سبب زیر  مي
بھ جنگ و نبردھا  جسمي نبود و نیز امور مربوط

، بلكھ بھ جھت نساختھ بوداو را ناآرام 
احادیثي كھ در این صحیفھ بر خالف اجتھاداِت وي 

یافت، بر  وجود داشت، شبانگاه آرام و قرار نمي
این اندیشھ و باور بود كھ نقل حدیث از پیامبر 

آنكھ میان سخناني كھ  اختالف برانگیز است بي
د و بدون تمیز برایش حدیث شده بود فرق گذار

میان آنچھ خودش از پیامبر شنیده بود یا با 
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شد؛ زیرا در مرسلھ ابن  واسطھ برایش نقل مي
 ال ُتحَدِّثوا شیئا «أبي ُمَلْیَكھ آمده است كھ گفت: 

(چیزي از پیامبر حدیث مكنید) در حالي كھ  »
دانیم كھ خلیفھ در آغاز، بھ این شیوه  مي

 گرایش نداشت.
براي سوزاندن احادیث، كھ  ھوجیو اّما این ت

ترسم بمیرم و در آن احادیثي از مردي  «گفت: 
باشد كھ بھ او اطمینان و اعتماد داشتم و آن 

من آنھا را  نباشد وگونھ كھ برایم حدیث كرده 
 داراي چند ایراد است: » نقل كرده باشم

. چگونھ شخص مطمئن و ثقھ، نامطمئن و غیر ١
ر ـ كھ در مدینھ آیا ابوبكوقابل اعتماد شد؟ 

نزد پیامبر بود ـ نیازمند آن بود كھ میان او 
 و پیامبر در نقل حدیث واسطھ باشد؟

اند ابوبكر در طول حیاتش مالزم  اینكھ گفتھ
پیامبر بود با احتیاج وي بھ واسطھ در نقل 

سازگاري ندارد؛ زیرا  |حدیث از پیامبر
ھمراھي با پیامبر نیاز بھ واسطھ را نفي 

شود   ھ ویژه براي كسي كھ گفتھ ميكند، ب مي
 اولین كسي بود كھ اسالم آورد!

. ھنگامي كھ ناقل خبر، ثقھ و مأمون باشد ٢
(زیرا ابوبكر گفت: بھ او اطمینان و اعتماد 

توانیم بھ صرِف احتماِل دروغ و  داشتم) آیا مي
سھو، مرویات او را از اعتبار ساقط سازیم و 

نكاِر حجّیِت خبر برنگیریم؟ آیا الزمھ این كار، ا
توانیم بر خبر  ثقھ نیست؟! و پس از آن، ما نمي

ھیچ ناقلي اعتماد كنیم؛ زیرا امكان احتمال 
 كذب در آن ھست!

 گوید: رافع بن َخِدیج مي
در حال گفتگو با یکدیگر بودیم کھ  روزي

می بر ما گذشت، فرمود: چھ  |رسول خدا
؟ گفتیم: آنچھ را از شما شنیدیم اي گویید
حدیث كنید، لیکن  «خدا. فرمود:  رسول

بدانید كسي كھ بر من دروغ بندد، باید 
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و  » جایگاھش را براي دوزخ آماده سازد!
 براي انجام كارش روانھ شد.
آن گاه کھ باز | قوم ساكت ماندند، پیامبر

فرمود: اینان را چھ شد كھ حدیث  آمد
كنند؟ گفتند: سخني كھ از شما شنیدیم  نمي

مقصودم این نبود!  «رمود: اي رسول خدا. ف
كساني را اراده كردم كھ بھ عمد بر من 

 .» دروغ بندند
گاه ما بھ نقل حدیث پرداختیم، من  آن

پرسیدم: اي رسول خدا، ما سخناني از شما 
 «شنویم آیا آنھا را بنویسیم؟ فرمود:  مي

 .)٤٤(» بنویسید، باكي نیست
این نصّ، در آنچھ ما گفتیم صراحت دارد كھ 

شان ـ در عھد  ث و كتابت و تدوین ـ ھمھتحدی
 «پیامبر امور جایز و مشروع بودند، جملھ 

(حدیث كنید) جواز نقل حدیث را ھمراه  » تحّدثوا
كند تا احدي در  با لزوم درنگ در آن تأكید مي

بر پیامبر واقع نشود، و  بستن قلمرو دروغ
گو بودن راوي یا ترس از كذب،  احتماِل دروغ

جّوزي براي اھماِل حدیث نزد خلیفھ تواند مُ  نمي
 باشد.

بھ درنگ در نقل روایت  |بلي، رسول خدا
فراخواند تا صحیح از سقیم شناختھ شود و سّد 
باب روایت و تحدیث را تشریع نكرد، پس بر عھدة 

اگر در آن  ؛خلیفھ بود كھ احادیث را تصحیح كند
دروغي ھست، حذف كند و اگر چیزي نیازمند توضیح 

را روشن سازد و اگر چیز دیگري  است، آن
باشد بھ آن اشاره كند، نھ اینكھ ھمھ را با  مي

 فرض شك و احتماِل دروغ، از بین ببرد.

                                                           
، حدیث ٢٧٦: ٤ المعجم الكبیر؛ ٧٣: تقیید العلم. ٤٤

 .٣٦: ١(ابن ُعَدي)  الكامل؛ ٤٤١٠
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طور عام ـ محِو آن  ِعلم از چیزھایي است كھ ـ بھ
باشد، چگونھ ممكن است نابود ساختن  جایز نمي

روا  ]كھ علم حقیقي است[سخن پیامبر گرامي 
، سوزاندن روایات در ھیچ باشد؟! بر این اساس

 حالي جایز نیست؛ بھ ویژه آنكھ در بیشتر آنھا
و احكاِم خداست كھ اھانت بھ آنھا  »   «اسم 

خواست  باشد. ابوبكر اگر مي ھرگز جایز نمي
ھاي دیگري ـ كھ پاك  آنھا را نابود سازد، راه

و تھي از ابھام است ـ پیش روي او وجود داشت؛ 
آب، یا دفنشان در زمین مانند محو آنھا با 

 یا...
اي میان تحدیث و  باري، مسلمانان رابطھ ریشھ

تدوین را احساس كردند (و این امر بر ھوشیاري 
درباره جواز  لذاكند)  و فرھنگ آنھا داللت مي
از او پرسیدند؛ زیرا |كتابت احادیِث پیامبر

احتمال دادند كھ آن حضرت، منع كند یا نوشتن 
سازد یا در كتابِت آن شروطي  را بھ قیودي مقّید

 «در پاسخ فرمود:  |را مطرح سازد. پیامبر
(بنویسید، باكي نیست) پس  » ُاكتبوا وال حرج

این دغدغھ را نفي كرد و  ،در نوشتن |پیامبر
رفع َحَرج فرمود؛ زیرا بر مسلمان است كھ در 

 ،كند نویسد و تدوین مي مي |آنچھ از پیامبر
را ننگارد. بیش از  درنگ ورزد و چیزھاي دروغ

 باشد. این، شرطي نمي
. اگر اعتقاد یابیم كھ احتمال كذب، راوي را ٣

سازد (چنان كھ خلیفھ گفت)  از اعتبار ساقط مي
الزم است آنچھ از پیامبر در صحاح و مسانید 
روایت شده دور افكنده شود؛ زیرا این احتمال 
در آنھا ھست، در حالي كھ احدي بھ آن قائل 

را مقتضاي این قول این است كھ اصلي نیست؛ زی
اعتبار شود و سّنتِ  از اصوِل تشریع اسالمي بي

نبوي ـ بھ طور كامل ـ پایان یابد و ھمھ احكام 
اند) الغا  فرعي (كھ از احادیث استنباط شده

 گردد.
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گوید؟ آیا بر وي  خلیفھ چگونھ این را مي
در رابطھ با آمادگي  |پوشیده ماند كھ پیامبر

ھا و نبردھا بھ اخبار  براي جنگ و تجھیز
 كرد؟! عمل مي صحابیان عادل،

و آیات دیگر دلیلي است بر  » نبأ «مفھوم آیھ 
حجّیت خبر واحد و اینكھ مسلمانان بھ خبر عادل 

كردند و ھنگام خبر فاسق باز  عمل مي
خبر  پذیرشعقالیي بر  ایستادند، بلكھ سیره مي

 احتمال كند و مجرد حكم مي عادل مورد اعتماد
یا سھو کرده  نموده یا خطاگفتھ دروغ  اینکھ

قانون عقالیی (بی اعتنایی بھ احتماالت یا... با 
 رود. از بین مي موھوم)

گوید  توان میان باور ابن حجر (كھ مي چگونھ مي
خدا از صحابھ، كذب و سھو و شك و فخر و... را 
نفي كرد) و شھادِت خلیفھ جمع كرد؛ زیراكھ 

ي از صحابھ بدگمان است ـ این خلیفھ بھ بعض
گیرد ـ و تا درجھ  احتماالت آنان را در بر مي

رود، و پیداست كھ بھ عقیده ھمان  كذب پیش مي
 تر است. ابن حجر، ابوبكر از حال صحابھ آگاه

اگر از باب َجَدل، بپذیریم كھ صرف شك و احتمال، 
سازد،  خبر را ـ نزد شاك ـ از حجّیت ساقط مي

ز حجّیت (نزد دیگراني كھ در سقوط خبر را ا
پذیریم؛ از این رو  مرویات شك ندارند) نمي

كرد و  بایستھ بود كھ خلیفھ مرویات را نقل مي
درباره كساني كھ بھ جھت عدم مطابقت اخبارشان 
با واقع (بھ ھر سببي كھ باشد) شك داشت، بھ شك 

كرد، و براي كسي كھ خبر بھ او  خویش اشاره مي
با آنچھ دین بر او واجب  رسید ـ سازگار مي
كرد یا از آن روي  ساخت ـ بھ آن خبر عمل مي مي

 تافت. برمي
این توجیھ اگر پذیرفتھ شود، موجب منع غیر 

خواست بھ  شود، پس خلیفھ با منع خود مي نمي
طور مطلق صحابھ را از نقل حدیث باز دارد؛ 

فال ُتحدِّثوا عن رسول  «گوید:  زیرا در نصّ دوم مي
 (از رسول خدا حدیث مكنید). »  
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اگر تدوین جایز باشد، معناي نھي چیست؟ و اگر 
این سخن صحیح باشد كھ پیامبر از حدیث نھي 

 ؟!)٤٥(كرد، چرا ابوبكر پانصد حدیث گرد آورد
 |بنابراین، منع خلیفھ از نقل حدیث رسول خدا

و سوزاندنش احادیثي را كھ از آن حضرت گرد 
 باشد. مستند نميآورده بود، بھ اصِل شرعي 

 دوم متن
 |اّمت را بعد از رسول خدا وضعیتدوم،  متن

اختالف مردم را  ،سازد و اینكھ خلیفھ  ُمجسَّم مي
بھ اختالف نقل از آن حضرت ارجاع داد؛ زیرا 

خدا احادیثي را بر زبان   شما از رسول «گفت: 
كھ در آنھا اختالف دارید، مردم بعد  دآوری  مي

 .» دتر استاز شما اختالفشان شدی
و حدیث ابن أبي ُمَلْیَكھ ـ گرچھ از مراسیل است 

در كالم بزرگاني آمده است كھ ُمتَعرِّض منع  ولیـ 
اند، و اشاره دارد بھ اینكھ   تدوین سّنت شده

اي   وسیلھ |حدیث از پیامبرنقل اعتماد بر 
فقدان پیامبر بھ  .)٤٦(براي ستیز با خلفا گشت

ذاشت و آنان سرعت در میاِن مسلمانان اثر گ
ضرورت حفظ سّنت و شناخِت احكام دین را كھ 

(بھ اّمت) رساند، احساس كردند؛ بھ  |پیامبر
كردند تا   حدیث مي |ھمین جھت از پیامبر

احكام دین نشر یابد و از تلف و نابودي حفظ 
 شود.

مسلمانان  نسل اول اینکھصحابھ بھ اعتباِر 
ان ، ُملزم بودند احكام را براي مردم بیبودند

اند   شنیده |دارند و آنچھ را از پیامبر
شدند ـ   براي نسل جدید ـ كھ تابعین نامیده مي

                                                           
 . این نص، در آغاِز سبب اول ذكر شد.٤٥
نده، این مطلب، با عدد و رقم روشن . در صفحات آی٤٦

 خواھد شد.
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روایت كنند؛ زیرا آنھا نیاز شدیدي بھ شناخت 
َاقوال و َافعال و ال بھ الی احكام دین از 

تقریراِت پیامبر، داشتند و این كار برایشان 
یاران آمد مگر با دریافِت حدیث از   فراھم نمي

كساني كھ بعد از قرآن بھ  |پیامبر صالح 
بھ شمار  |منزلھ حافظھ زنده رسول خدا

 آمدند.  مي
ابوبكر بھ این نیاز دیني ُمبرم از سوي تابعین و 

صحابھ، آگاھي داشت و  سویاز  پاسخگوییبھ وجوبِ 
دانست؛ این تعبیر در   نیز میزان ضرورتِ آن را مي

(ھركھ از  » ...فمن سألكم فقولوا «سخن وي كھ گفت: 
 شما پرسید، بگویید...) گویاي این امر است.

بھ ھر حال، نیاز بھ نقل حدیث از سویي و وجود 
اختالف در روایات از سوي دیگر، امر مھّمي بود كھ 

 ي حل شود.روشبایست بھ   ناگزیر مي
حدیث و اكتفا بھ نقل خلیفھ اول شیوه منع از 

یي ھا  قرآن را بھ عنوان راه حلي براي این بحران
 |در پیش گرفت كھ آشكارا پس از فقدان پیامبر

روایاتِ تا از  . این عمل برای آن بودپدید آمد
رسید خلیفھ از جمع میان  مختلفي كھ بھ نظر مي

آنھا یا پیراستنشان درماند، رھایي یابد و 
کنار استثنا ـ  ناچار شد ھمھ آنھا را ـ بي

بھ گسترش دامنھ اختالف  ؛ بھ ویژه آنكھبگذارد
ر حدیث از پیامبر ـ با گذشت زمان ـ آگاھي د

 داشت.
حدیث، جلوگیری از نقل دیدگاه ابوبكر در 

 اشكاالت چندي را پراكند.
بزرگان صحابھ را بھ عنوان  |پیامبر اول:

معّلمان و انذار كنندگان (بھ ویژه پس از نزول 
فرستاد و از مردم   آیھ انذار) سوي مردمان مي

ن گوش دھند و از خواست كھ بھ سخنان آنا  مي
 آنان دین بیاموزند.
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روایتي كھ نقل وعمل بھ بازداشتن صحابي از 
(از پیامبر) شنیده، بدان معناست كھ عالم 

اش نسبت بھ آموزش دین و   شرعي از وظیفھ
 روشنگري آنان، دست بكشد.

اّما اینكھ ممكن است افترا و بستن دروغ بھ 
پیامبر، از سوي بعضي از صحابھ بروز یابد، 

ھا و افتراھا گرفتھ   طلبید كھ جلو یاوه  مي
منع  گویی حدیث - بھ طور كلي - شود، نھ آنكھ

 گردد.
دیدگاه شد و بھ كھ حكمي دشوار ميو اّما زماني

 بود رجوع بھ پیامبر اشچاره،شدمیرھنمون ن صحیح
اما پس از وفات پیامبر، و ایشان در زمان حیات 
(كھ در  بود دیگر صحابھ ورت بامشرو آوردن بھ 

تا ه بودند) یداین راستا خبري از پیامبر شن
و  حاصل شود.اطمینان و تثبیت نسبت بھ صحت نقل،

این، امري است كھ ما نزد بعضي از صحابھ 
 نیم.یب مي

توانست صحابھ را در ضمن   خلیفھ مي دوم:
د و بھ منقوالت آنان گوش دھد و رَ انجمني گرد آوَ 

آنچھ  |مبرسازي روایاِت پیا  در راستاي یكدست
را صحیح است تثبیت كند و موارد مشكوك را حذف 

  )٤٧(سازد

این كار امر آساني بود؛ زیرا صحابھ ھنوز بھ 
نقاط مختلف براي جنگ و فتح مرزھا نرفتھ 
بودند (چنان كھ در زمان عمر این پراكندگي رخ 

 |داد) و زمان درازي از وفات پیامبر 

                                                           
ھاست وگرنھ حذفِ   . این سخن، بنا بر بدترین فرض٤٧

رسد ـ جایز نیست،   حدیث ـ حّتي آنچھ مشكوك بھ نظر مي
ھست؛ و این،  |زیرا احتمال صدور آن از پیامبر

ھمان چیزي است كھ باعث شده محّدثان سّني و شیعھ ـ در 
ي احادیث ضعیف را از یاد شان ـ حتّ   مصّنفات حدیثي

 نبرند.



 ٥٣  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

اندك بودن این، معنایش و  .نگذشتھ بود
فرصت طالیي  و وجود یک راموشي و ندرت خطاف

ترین راه   ھا ـ بھ آسان  براي یكدست سازي نقل
د؛ بھ ویژه آنكھ امكان شناسایي حال راوي بوـ 

از نزدیك (بي تعّدد واسطھ در نقل) وجود داشت، 
چراكھ بیشتر صحابھ در مدینھ در قیِد حیات 

 بودند.
ام حدیث ـ با گذشت زمان ـ احكنقل منع از  سوم:

ساخت   ناشناختھ را نزد مسلمانان دو چندان مي
مجھوالت را از مسّلمات چرا کھ آنان مجبور بودند 

منع از نقل و روایاِت عام، دریافت كنند و با 
شد، در   ھا مختلف مي  ، وجوه استنباط و نگرشحدیث

بود وتدوین جریان   حالي كھ اگر تحدیث استوار مي
 گردید.  ميیافت، ھمھ این اختالفات منتفي  مي

الناس  «نگرش بھ توجّھ خلیفھ بھ این نكتھ كھ با 
(مردماِن بعد از شما اختالفشان  » بعدكم أشد اختالفاً

شدیدتر است) بر او الزم بود كھ مردم را در آنچھ 
شود، سرگردان در جھالت   بھ احكام شرعي مربوط مي

رھا نسازد یا نگذارد آنان در اختالفي 
ر ـ بھ دلیِل حالتِ چند صدایي ت  آمیز و تلخ  فاجعھ

سار  وتعدُِّد نظرات شخصي استنباط گران ـ نگون
 شوند.

روایت  ١٤٢این منع، باعث شد كھ از ابوبكر جز 
 .)٤٨(نقل نگردد (چنان كھ ابن حزم گفتھ است)

اگر روایات گردآوري شده با آنچھ از بین رفتھ 
گردد كھ آنچھ از میان رفتھ  قیاس شود، روشن مي

 باشد. د شده است بسي بیشتر ميو نابو
با علم قطعي بھ اینكھ احادیث، مسائل  چھارم:

اصلي مورد نیاز مسلمانان را در حیاِت دیني و 
گویی حدیث از شان در بر دارند، منِع  دنیوي

                                                           
 ». أسماء الصحابة «. نگاه كنید بھ كتاب ٤٨



 منع تدوین حدیث  ٥٤

ناپذیر است؛ زیرا ضایع سازي احكام و  امكان
باشد چراكھ  نابود سازي آنھا، حرام و ممنوع مي

اِن دین و احكاِم آن بھ تباه سازي ارك
 انجامد. مي

پس موضِع مناسب این بود كھ طبق مقیاسي كھ 
شد و خلیفھ  گرفت، روایات یكدست مي خلیفھ برمي

زد و آنان را از  گویان لجام مي بر دھان دروغ
داشت و اختالف ظاھري روایات  حدیث باز مينقل 

را با عرضھ كردن آنھا بر قرآن یا منقوالتِ 
ھاي ضبط حدیث)  ابھ (و دیگر راهاستوار دیگر صح

اي را در پیش  ُبرد، و ھمان شیوه از میان مي
 كنند. مسلمانان پیروي مي هگرفت كھ امروز مي

در این دستور خلیفھ بھ صحابھ كھ: بھ عالوه،
 «اي پرسید، بگویند:  ھركھ از ایشان از مسئلھ

میان من و شما كتاب خدا ھست؛ حاللش را حالل 
اي آشكار  مسامحھ » ا حرامبدانید و حرامش ر

وجود دارد؛ زیرا شناخت احكام شرعي از قرآن ـ 
رجوع بھ سّنت، چگونھ  بھ تنھایي ـ بي

پذیر است؟! مگر نھ اینكھ قرآن چند وجھ  امكان
را در بر دارد (ُمْجَمل و ُمَبیَّن، ُمْحَكم و متشابھ، 

توان بر  عام و خاص، ناسخ و منسوخ) چگونھ مي
از قرآن ـ بھ تنھایي ـ دست  حالل و حرام خدا

گذارد و  یافت؟ چگونھ وي مردم را بھ قرآن وامي
درباره كاللھ نظر  «گوید:  خود درباره كاللھ مي

گویم، اگر درست باشد از جانبِ  خودم را مي
 !!)٤٩(» خداست و اگر خطا باشد از من است

 | كاش از پیامبر «كرد  چرا ابوبكر آرزو مي
كھ: آیا براي ایشان در  پرسید درباره انصار مي

امِر خالفت نصیبي ھست؟ میراث پسِر برادر و عّمھ 

                                                           
تأویل مختلف ؛ ٢٩٧٢، حدیث ٤٦٢: ٢ سنن دارمي. ٤٩

 .٢٠: ١ الحدیث



 ٥٥  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

 آن گاه پس از مرگ پیامبر » ...)٥٠(چگونھ است
حالل و حرامي كھ در قرآن آمده است، او را  |

 كند!؟ بسنده مي
ھاي  خلیفھ درست باشد، اجماع گروه اگر سخنِ 

مختلف مسلمانان را بر ضرورتِ رجوع بھ سّنت براي 
عرفتِ احكام دین، چگونھ تفسیر كنیم؟ بلكھ سخن م

را در حدیِث متواتر ثقلین ـ كھ دو  |پیامبر
اصل اساسي كتاب و عترت را براي شناخت اسالم 

 كند ـ چگونھ تفسیر كنیم؟ ترسیم مي
باشد كھ عترت و سّنت، عیان  آیا مقصود این نمي

میان مسلمانان حضور دارند و با  او آشكار
پیامبر، قرآن ناگزیر بھ تفسیِر  استناد بھ سخن

 عترت و سّنت نیازمند است؟!
و این خود، بار دیگر، بیانگر این است كھ فھم احكاِم 

ندارد؛ پس  خدا از قرآن ـ بھ تنھایي ـ امكان
ھنگامي كھ مسلمانان را  | بایست رسول خدا مي

دھد، بھ سّنِت روشن و  بھ سّنت و عترت ارجاع مي
 ده باشد.عترتِ شاخص، ارشاد كر

 حدیث َاِرْیكَھ

گوید: در میان ما و  این سخن ابوبكر (كھ مي
شما كتاب خداست؛ حاللش را حالل بدانید...) حدیث 

 | آورد كھ از رسول خدا َاریكھ را بھ یاد مي
، )٥١(در مسند احمد .بھ چند طریق روایت شده است

سنن دارمي،  )٥٣(، سنن ابي داود)٥٢(سنن ابن ماَجھ
                                                           

مجمع ؛ ٤٣٠: ٣٠ تاریخ دمشق. نگاه كنید بھ: ٥٠
كنز ؛ ٤٣، حدیث ٦٣: ١ المعجم الكبیر؛ ٢٠٣: الزوائد
 .٦٢٠: ٢ يتاریخ طبر؛ ١٤١١٣، حدیث ٦٣١: ٥ العّمال

 .١٧٢٣٣، حدیث ١٣٢: ٤ مسند احمد. ٥١
 | ، باب تعظیم حدیث رسول٦: ١ سنن ابن ماجھ. ٥٢

 .١٢حدیث 
 . ٤٦٠٤، حدیث ٢٠٠: ٤ سنن ابي داود. ٥٣



 منع تدوین حدیث  ٥٦

آمده است كھ  )٥٥(ھا و دیگر كتاب، )٥٤(سنن بیھقي
 فرمود: | پیامبر

علي أریكتھ، ُیحدُِّث  ُمّتكئُیوشَك الرجُل 
بحدیثي، فیقول: َبیَْننا وبینكم كتاُب  ؛ فما 
وجدناه فیھ ِمْن حالل أحَْلْلناه، وِمن حرام 

 حَرَّْمناه؛
آید كھ بر سریر قدرت  بھ زودي مردي مي

آورد  ن ميزند و حدیِث مرا بر زبا تكیھ مي
گوید: میان ما و شما كتاب خدا ھست؛  و مي

كنیم و  حاللي را كھ در آن یافتیم حالل مي
 سازیم. حرامش را (بر خود) حرام مي

أال و در ذیل بعضي از نصوص پیشین آمده است: 
ھان بدانید! ؛ )٥٦(وإّني قد ُأوتیُت القرآَن ومثَلھ
 قرآن و مثِل آن بھ من داده شد.

أال إّني ُأوتیُت الكتاَب ھست:  و در بعضي دیگر
ھان! كتاب خدا بھ من داده شد،  ؛)٥٧(ومثُلھ معھ

 و ھماننِد آن با اوست.
یأتیھ األمُر مّما َأَمْرُت بھ خوانیم:  و در برخي مي

أو َنَھیُْت عنھ، فیقول: ال أدري! ما وجدناه في 
امر و نھیي كھ كردم بھ  ؛)٥٨(كتاب   اّتبعناه

گوید: این چیزھا را  س ميرسد، پ این مرد مي

                                                           
 .١٩٢٥٢، حدیث ٣٣١: ٩ سنن بیھقي. ٥٤
(ابن حزم)  اإلحكام)؛ ٥٤٩، ص٦(وجلد  ٢٥: ١ دالئل النبوة. ٥٥
 .٢٣: الروايه في علم الكفاية؛ ٢١٠: ٢

 الكفایھ؛ ١٧٢١٣، حدیث ١٣٠: ٤ مسند احمد. ٥٦
 .٢٣(خطیب): 

، حدیث ٢٠٠: ٤ سنن ابي داود؛ ١٣٠: ٤ مسند احمد. ٥٧
٤٦٠٤. 
المستدرك علي ؛ ١٣، حدیث ٦: ١ سنن ابن ماجھ. ٥٨

 الفقیھ؛ ٢٤: الكفایھ؛ ٣٦٨، حدیث ١٩٠: ١ الصحیحین
 .٨٨: ١ والمتفّقھ



 ٥٧  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

دانم! آنچھ را در كتاب خدا یافتیم پیروي  نمي
 كنیم. مي

از جابر بن عبد   الكفايهخطیب بغدادي در كتاب 
 فرمود: |كند كھ پیامبر روایت مي

أريكته، فيقول: دعونا  ی، وهو متّكئ علَیلَعلَّ أحدكم أن يأتيه حديثٌ من حديث
 ي كتاب اهللا اتّبعناه؛من هذا! ما وجدنا ف

بسا حدیثي از من بھ یكي از شما عرضھ شود و 
او در حالي كھ بر اریكھ قدرت تكیھ زده است 
بگوید: این سخنان را واگذارید! آنچھ در 

 .)١(پیروی می کنیمكتاب خدا یافتیم 
ابن حزم بھ سندش از عرباض بن ساریھ آورده است 

حضرت  رسید در حالي كھ آن |كھ او نزد پیامبر
 فرمود: خواند و مي براي مردم خطبھ مي

لم يحرم شيئاً إالّ ما في  یأريكته، قد يظن أن اهللا تعال یأيحسب أحدكُم متَّكئاً عل
 .)٢(واهللا قد أمرتُ ووعظْتُ ونَهيتُ عن أشياء إنّها لَمثلُ القرآن یالقرآن؟! أال وإنّ

 .)٢(القرآن
تكیھ  از شما در حالي كھ بر تختش یکیآیا 

پندارد كھ خداي متعال چیزي جز   زده است، مي
آنچھ را در قرآن ھست حرام نكرده است؟! 
ھوشیار باشید! بھ خدا سوگند، من أمر كردم 
و اندرز دادم و از چیزھایي نھي كردم كھ 

 .اند آنھا ِمثل قرآن
گوید: راست گفت پیامبر، آنھا مثل  ابن حزم مي

ما ھیچ فرقي  اند و در وجوِب ھمھ آنھا بر قرآن
نیست؛ خداي متعال این را تصدیق فرمود، زیرا 

                                                           
 .٢٦: الكفایھ. ١
 .١٥٩: ٢ األحكام. ٢



 منع تدوین حدیث  ٥٨

؛ )١( ﴾َمْن ُیِطعِ الرَّسُوَل َفَقْد َأطاَع  ََّ  ﴿فرماید:  مي
ھركھ از پیامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده 

 است.
اند از این جھت كھ ھمھ  و نیز آنھا مثل قرآن

ا و م﴿فرماید:  وحي از نزد خدایند، خداي بزرگ مي
؛ پیامبر از سِر ھواي )٢( ﴾ ينطق عنِ الهوی،إن هو إالّ وحی يوحی

گوید  گوید، نیست آنچھ را كھ مي نفس سخن نمي
 .)٣(شود مگر وحیي كھ بھ او مي

پیش از آنكھ سخن درباره حدیث َاریكھ را بھ 
 پایان بریم، بجاست این متن را بخوانیم:

ت آن گونھ كھ اھل لغ » أریكھ « چنانچھ
گویند تخِت سامان یافتھ و تزیین شده در  مي

باشد   ؛ یا مطلق سریر مي)٤(ُقّبھ یا خانھ است
تفسیر  )٦(و حازمي )٥((چنان كھ شافعي

كسي كھ تخت برایش  سزاوارتریناند)   كرده
كھ بر  استاي   شود حاكم و خلیفھ  آماده مي

می كند و بھ امورشان فرمان   مردم حكومت مي
 .راند
را مالحظھ كنیم كھ  » ُیوشك « فعل چنانچھو 

در كالم پیامبر آمده است و از الفاظي است 
رود  كھ براي نزدیكي تحّقق عمل بھ كار مي

باشد) و در این  (چون از َافعاِل مقاربھ مي
باره میاِن خلفا بگردیم، از خلیفھ اول 

یابیم؛  یك عھدتر بھ زمان پیامبر نميدنز
شست، و او پس از پیامبر بر اریكھ حكومت ن

                                                           
  .٨٠اء/نس. ١
 .٤ـ  ٣نجم/. ٢
 .١٥٩: ٢ األحكام. نگاه كنید بھ: ٣
 ».أرك  «، ماده ٦: ١ مختار الصحاح. ٤

: ١(بیھقي)  مناقب الشافعي؛ ٩١(شافعي):  الرسالة. ٥
٣٣٠. 
 .٧: االعتبار. ٦



 ٥٩  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

درست ھمان  ،حدیث شدبازیگر نقش اول ھمین 
 .بود خبر دادهبھ آن  پیامبرگونھ کھ 

كند كھ: صّدیق ـ ابوبكر ـ  َذَھبي روایت مي
بعد از وفات پیامبر مردم را گرد آورد و 
گفت: شما از پیامبر احادیثي را باز 

گویید كھ در آن اختالف دارید، مردمان  مي
یدتر خواھد شد، پس بعد از شما اختالفشان شد

چیزي را از رسول خدا حدیث مكنید! ھركھ از 
شما چیزي پرسید، بگویید: میان ما و شما 
كتاب خداست، حاللش را حالل بدانید و حرامش 

 .)١(را حرام
ھنگامي كھ این سخن را دریابیم برایمان 

شود كھ ابوبكر ابا نداشت كھ وي  روشن مي
دنش بھ آم | ھمان شخصي باشد كھ پیامبر

زند و بھ  اش تكیھ مي خبر داد كھ بر اریكھ
پردازد با این سخن كھ:  مقابلھ با حدیث مي

 .» میان ما و شما كتاب خدا ھست... «
ترین دالیل نبّوت و  پس این امر، از بزرگ

 .)٢(ھاي آن است ترین نشانھ روشن
معارضھ با حدیث را از  ،شگفتا كھ تاریخ

و عمر ـ  مقتدر و شدیدتر از ابوبكر یحاكم
كھ عھدشان بھ وفات پیامبر نزدیك باشد ـ 
ضبط نكرده است. از این حافظة تاریخي 

فھمیم كھ جز این دو، مقصود از این  مي
احادیث نیست و آنان كھ پس از این دو آمدند 
و سّنت این دو را پي گرفتند بھ شّدت منع این 

 .)٣(دو، از حدیث منع نكردند
                                                           

 .٣ـ  ٢: ١ تذكرة الحفّاظ. ١
، ٦(و جلد  ٢٤: ١ دالئل النبّوه. نگاه كنید بھ: ٢
 ).٥٤٩ص

(با اندكي  ٣٥٧ـ  ٣٥٦: تدوين السنّة الشريفة. بنگرید بھ، ٣
 تصّرف).
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حدیث؛ کدام یک منع كتابت   ومنِع نقل حدیث 
 زودتر اتفاق افتاده است؟ 
آیا منع ابوبكر از نقل حدیث و كتابت و تدوین 
آن در یك زمان صورت گرفت یا یكي پس از دیگري 

 روي داد؟
عامل پایانی ظاھرًا خلیفھ اول (بھ دالیلي كھ در 

خواھیم آورد) بھ تدوین حدیث پرداخت، آن گاه 
و شاید در آغاز، نقِل حدیث را ممنوع ساخت؛ 

قصدش از این كار نفوذ در حوزه تشریع بود؛ 
خواست  یعني افزون بر سلطھ سیاسي و اداري مي

سلطھ تشریعي را نیز بھ دست گیرد تا راه را 
 .)١(براي تثبیت خالفتِ خویش ھموار سازد

پس از آنكھ نقل حدیث منع شد، نیاز بھ نوشتن و 
دو چندان گشت؛ زیرا  | تدوین آثار پیامبر

درگذشتھ بود و خلیفھ از نقل حدیث  | رپیامب
 گرایي و جوالِن آن در كرد و ُبروز رأي منع مي

(و آنجا كھ از شریعت حكمي  حوزه خالی از حکم
نرسیده بود) بعضي از صحابھ را ناگزیر ساخت كھ 

ھاي  را بنویسند و براي نسلشنیده ھایشان 
آینده حفظ كنند. بھ ھمین جھت، پس از منع نقِل 

ار دوم، خلیفھ كتابت و تدوین را ممنوع حدیث، ب
 ساخت.
منع ـ آن گاه كھ از نظر زماني  ةزنجیراین 

باشد؛  سنجیده شود ـ شایان اھمیِت زیادي نمي
از چھار سال حدیث نگاری و  یگویزیرا منع حدیث 

فراتر نرفت، و قدِم نخست در این راستا بود، 
سپس عمر ھمین طریق را در پیش گرفت و بھ وسیلھ 

ـ  × یگران این كار ـ بھ جز در خالفت عليد
استمرار یافت تا اینكھ در عھد اموي باب تدوین 

 گشوده شد.

                                                           
. این ادعا، بھ خواست خدا، در سبب اخیر روشن ١

 خواھد شد.



 ٦١  عامل اول: دیدگاه ابوبكر

واقع این است كھ ابوبكر و عمر و عثمان در منع 
تدوین حدیث، موفقیت زیادي كسب كردند، لیكن 

حدیث بھ دست از نقل این ظفرمندي در منع 
 ھنیامد. صحابھ و تابعین و پیرواِن تابعین ب

منع ملتزم نشدند، ھرچند بھ انصراف از  این
كردند تا اینكھ عمر بن  تدوین تظاھر مي

 عبدالعزیز باب تدوین را گشود.
زماني كھ تدوین حدیث از سوي حكومت ـ در زمان 
امویان ـ آزاد شد، مقدمھ شیوع آشكار احادیث 

از ھر جھت فراھم آمد و این فرصت را بھ  ساختگی
موي تعداد زیادي از دست داد كھ حاكمان ا

تدوینگران را گرد آورند تا برایشان احادیثي 
 پسندند. كھ آنان مي تدوین کنند را

حدیث از اوائل  جعلاین كار پس از فراگیر شدن 
بھ  وضوء النبياموي بود. ما در كتاب  ورهد

ایم، در آنجا  تفصیل در این باره سخن گفتھ
دستور ایم كھ: معاویھ بھ َكْعب االَحبار  آورده

داد كھ در مسجد بنشیند و براي مردم سخن بگوید 
احادیثي را كھ معاویھ بدین وسیلھ تا 

كند و بھ معارضھ احادیثي  لعجبرایش  ،خواھد مي
گونھ  پسند او نیست. بدین بپردازد كھ دل

 جعلاحادیث زیادي از زبان پیامبر بھ دست او 
 .)١(شد

ك توانیم بگوییم: نظر ابوبكر ی مي رو از این
و گویی خواست باب حدیث  چیز بیش نبود، او مي

نقل را ببندد، ھرچند براي منع از حدیث نویسی 
حدیث، ابتدا بھ این توجیھ دست یازید كھ از 

ترسد و این كار، او را  اختالف در روایات مي
واداشت كھ بھ اخذ از كتاب خدا ـ بھ تنھایي ـ 

 فراخواند.
حدیث نقل بھ سبب اختالفي ـ كھ براساس آن از 

بازداشت ـ شك در قلب ابوبكر رسوخ یافت، آن 
                                                           

 .٢٥٦(المدخل) ص وضوء النبي. نگاه كنید بھ: ١
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گاه سرایت پیدا كرد و اصحاب عدول را كھ مورد 
اعتماد بودند، دربرگرفت و در نتیجھ، ھمھ 

یات را از اعتبار ساقط ساخت حّتي آنھایي را ارو
كھ خود نوشتھ بود؛ بھ ھمین جھت بر شّدت و 

دد اش افزود و پس از منع حدیث، درص گیري تسخ
 برآمد كھ كتابت و تدوین را نیز ممنوع سازد.

آنجا كھ  نقدالحدیثدكتر حسین حاج حسن در كتاب 
 نویسد: گوید، مي درباره پیدایش حدیث سخن مي

اّما ھنگامي كھ بھ عصر صحابھ منتقل 
یابیم كھ غالِب ایشان تدوین  شویم، درمي مي

پسندند در حالي كھ بھ روایتِ  حدیث را نمي
رند. و این، چیز غریبي است؛ آن رغبت دا

روایت حدیث را دوست دارند و از تدوین آن 
آید! این سؤالي است كھ نیازمند  بدشان مي

 .)١(بحث و تفسیر است
توان از دو توجیھ ابوبكر  این چیزي است كھ مي

فھمید، گرچھ ممكن است واقع منع از تدوین بھ 
اسباِب دیگري ـ غیر آن چیزي كھ ابوبکر در این 

سازد ـ مستند باشد؛  تعلیل آن را آشكار مي دو
زیرا ما با اشكاالتي كھ گذشت آن دو را از 
اعتبار انداختیم، و اسباِب واقعي منع از 

 تدوین، در سبب اخیر، خواھد آمد.
ابوبكر براي  وجیھبھ این ترتیب، روشن شد كھ ت

ي قانع كننده نیست و وجیھمنع تدوین، ت
قد پایدار تواند در برابر بحث و ن نمي

.)٢(بماند

                                                           
 .١٤٢: ١ نقد الحدیث. ١
تاریخ  «. براي آگاھي بیشتر، بنگرید بھ كتاب ٢

ر (المؤثرات في عھد أبي بكر) د»  الحدیث النبوي
ھایي است كھ نگرش ما را با وضوح بیشتري  آنجا بحث
 سازد. نمایان مي



 

 دوم عامل

رویكرد عمر بن خطاب





 

نظري است كھ عمر بن خطاب آن را  عامل دوم،
توان  زیر مي متنمطرح ساخت. رأي ُعمر را از دو 

 بھ دست آورد:
 نقل شده است كھ: عروة بن زُبيرالف) از 

خواست سننِ پیامبر را بنویسد   عمر بن خطاب مي
مشورت  | مبردر این باره با اصحاب پیا

كرد، آنان بھ نگارش آن اشاره كردند. عمر، 
در كتابِت سّنت یك ماه از خدا خیر 

سپس یك روز صبح كھ خدا عزمش را  ،خواست مي
خواستم سنن را بنویسم،  جزم كرد، گفت: مي

قومي را بھ یاد آوردم كھ پیش از شما 
ھایي نوشتند و بھ آنھا مشغول  بودند كتاب

تعال را رھا كردند! بھ شدند و كتاب خداي م
خدا سوگند، من ھرگز كتاِب خدا را بھ چیزي 

 .)١(سازم) پوشانم (و مشتبھ نمي نمي
 و از یحیي بن َجْعَده روایت شده كھ:

خواست سنت را بنویسد سپس  عمر بن خطاب مي
برایش آشكار گشت كھ این كار را نكند، آن 
گاه بھ شھرھا نوشت: ھركس چیزي از سّنت 

 .)٢(آن را محو و نابود سازدنزدش ھست، 

                                                           
صنَّف ؛  ٢٥٧: ١١(معمر بن راشد)  الجامع. ١

؛ ٤٩: العلم تقیید؛ ٢٠٤٨٤، حدیث ٢٥٨: ١١ عبدالرزاق
 .٤٧: ١ المدخل إلي السنن الكبري

: تقیید العلم؛ ٢٨٤٧٦، حدیث ٢٩٢: ١٠ كنز العّمال. ٢
 .٣٩٥: حجية السنّة؛ ٥٣
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ب) از قاسم بن محّمد بن ابي بكر نقل شده است 
 كھ:

ھا  بھ عمر خبر رسید كھ در دست مردم كتاب
اطالعي  ھایي) ھست، وي اظھار بي (و نوشتھ

كرد و ناخوشایندش افتاد و گفت: اي مردم، 
ھایي  بھ من خبر رسیده كھ در دستتان كتاب

راست خدا نزد  ترین آنھا است، دوست داشتني
ترین آنھاست؛ ھیچ كس نزدش استوارو ترین

كتابي باقي نگذارد مگر اینكھ برایم 
 بیاورد تا در آن نظر دھم.

خواھد در آنھا  مردم گمان بردند كھ عمر مي
بنگرد و بر امري استوارشان سازد كھ 
اختالفي در آن نباشد، از این رو 

شان را آوردند، پس عمر آنھا را یھا كتاب
آتش سوزاند، سپس گفت: آرزوي (خامي) با 

 !)٣(اھل كتاب آرزویبود مانند 
مثناة كمثناة أهل (آمده است كھ گفت):  یطبقات الكبرالو در 

 .)٤(الكتاب

 » مشناة «تحریف شده  » مثناة« رود واژه  احتمال مي
باشد؛ روایات دھان بھ دھاني كھ یھود آنھا را 

دادند،  شان آن را شرحیتدوین كردند سپس علما
نامیده شد. آن گاه در دو  » گمارا«پس آن شرح 

 «آوري كردند كھ مجموع اصل و شرح آن  كتاب جمع
 .)٥(نامیده شد » مشناة

                                                           
 .٣٩٥: حجية السنّة. ٣
 .١٤٠: ١(ابن سعد)  الطبقات الكبري. ٤
؛ ٨١ـ  ٦٥: الفكر الدیني الیھودي. بنگرید بھ، ٥

الصحیح من ؛ ٤٢٨، ذیل رقم ٦٣٨(ابي ُنَعیم):  دالئل النبوة
؛ واژه ٥٤٣: الموسوعة العربية الميسرة؛ ٥٩: ١ النبي األعظم سيرة

 



 ٦٧  عامل دوم: رویكرد عمر بن خطاب

 گوید: دكتر حسن ظاظا مي
در كنار كتاب مقّدس یھود، با گذشت زمان، 
میان آنان نصوص مقّدس دیگري پدید آمد كھ 

 » گمارا «و  » انمش «مشھورترین آنھا 
ت. كتاب اول بھ زبان عبري است و دومي اس

باشد؛ از  تفسیر آن بھ زبان آرامي مي
مجموع این دو با ھم، كتاِب نامدار و 

 «معروفي در عاَلم تألیف یافت بھ اسم 
 .)٦(» تلمود

از این دو متن (كھ اندكي پیش ذكر شد) 
یابیم كھ توجیھ خلیفھ دوم براي منع  درمي

 شود: مي تدوین سّنت، در دو چیز منحصر
 . ترس از ترك قرآن و اشتغال بھ غیر آن.١
 . بیم از مخلوط شدن حدیث با قرآن.٢

 توجیھ اول

 بر این تعلیل ، اشكاالت زیر وارد است:
ھاي گذشتھ و براي  این توجیھ تحِت نقاب اوالً:

 «گوید:  اي صدور یافت؛ زیرا مي ویژه شرایط
(من قومي را بھ یاد  » وإّني ذكرُت قومًا...

(آرزوبافي!  » أھل الكتاب أُمنية كأُمنية «آوردم...) و 
 چون آرزوي اھل كتاب).

، ھنگامي كھ ماجرااین اسرار پشت پرده ما بھ 
 كنیم. بپردازیم اشاره ميعامل پایانی بھ 

توان گفت: این تصوُّر از سوي  افزون بر این، مي
خلیفھ، در ارتباط با صحابیان نخستین پذیرفتھ 

 گیرد. ن علت، آنان را در بر نمينیست؛ زیرا ای
این تعلیل، پیچیدگي و ابھام فراواني  ثانیًا:

انگیزاند  را در بر دارد. امري كھ شك را برمي
                                                                                                                                        

، ١٩٩: ٤ موسوعة المورد؛ ٣٤٠: السنّة الشريفـة؛ تدوین »تلمود  «
 ».الجماره  «واژه 

 .٨٣و ٦٥: الفكر الدیني الیھودي. ٦
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براي  اصلیاین است كھ ترس (از ترك قرآن) سبب 
باشد؛ زیرا ھیچ یك از مسلمانان  منع خلیفھ

منكر این نیست كھ ترك قرآن و پرداختن بھ غیر 
باشد، لیكن این ادعا  و حرام ميآن، منھي عنھ 

كھ اشتغال بھ غیر قرآن بھ ترِك قرآن 
انجامد، خلطي آشكار و سخني نادقیق است  مي

چراكھ آنچھ منافي قرآن باشد (مانند روي آوردن 
بھ تورات و انجیل و عقاید و نظراِت موجود در 

شود. اّما عنایت و  آنھا) بھ ترِك قرآن منجر مي
گِر آن ـ چنان كھ  رآن و تبیینتوّجھ بھ ُمَفسِّر ق

(ما این  )٧(﴾ِلُتبَیَِّن ِللنَّاِس  ﴿ خداي متعال فرمود:
قرآن را فرستادیم تا براي مردم تبیین كني) ـ 
و این كار را ترك و ھجران قرآن شمردن، خیال 
پردازي وخلط میاِن حق وباطل است... زیرا روي 
آوردن بھ حدیث، روي آوردن بھ قرآن در راستاي 

 باشد. فسیر و كشف مضامینِ آن ميت
خلیفھ، متھم ساختن  وجیھالزمھ این ت ثالثًا:

میان كالم خدا  جداسازیصحابھ بھ ناتواني در 
كردند) و سخن پیامبر  (كھ آن را حفظ و نقل مي

است (كھ در مقام تفسیر و شرح صادر شده بود) 
دانیم نّص قرآن با قالِب خاص و  در حالي كھ مي

ز و جذبھ روحي كھ دارد، بر احدي بالغِت متمای
ماند و امكان ندارد با حدیث خلط  پوشیده نمي

شود؛ زیرا آیاِت قرآني داراي وحدت موضوعي بھ 
آمیختھ شدنِ  کھ اند یكدست بافتی و ھم پیوستھ

 آنھا بھ سخنان دیگر محال است.
اي  در كلماتي از قرآن یا آیھو چنانچھ ابھامی 

آن قرآن است یا سخن  از آن رخ دھد و اینكھ آیا
باشد؛ خلیفھ  پذیر مي پیامبر، امري جزئي و عالج

دستور دھد كھ براي كسب اطمینان، این  تواند مي

                                                           
 .٤٤نحل/. ٧



 ٦٩  عامل دوم: رویكرد عمر بن خطاب

كار با وارسي بیشتر از صحابھ روشن گردد (چنان 
 .)٨(كھ ابوبكر ھنگام جمع قرآن این كار را كرد)

گسترده از نقل حدیث عالج این كار ساده، بھ منِع 
ن كھ ُعَمر بھ آن دست یازید) نیاز و تدوین (چنا

ابوبكر منع  بینیم ندارد؛ از این روست كھ مي
را بھ اختالط توجیھ نكرد، زیرا نگارش حدیث از 

این احتمال را حل كرد و او را نیازمند 
 گیري اسلوب ُعَمر نساخت. پي

آري، با فرض تنّزل از این سخن، این قول زماني 
مایز در یك ت صحیح است كھ قرآن و حدیث، بي

كتاب گردآوري شده باشند كھ جاي گماِن خلط و 
ھست، لیكن واقع این گونھ نیست و  شناساییعدم 

 َاَحدي از مسلمانان چنین كاري نكرده است.
، پیش روي قرآن بھ حدیثھاي تفسیر  كتاب

ھا گذشتھ و زمان  مسلمانان ھست با اینكھ قرن
 ثحدیبھ درازا كشیده است، خلطي میاِن قرآن و 

 نبوي پدید نیامده است.

 توجیھ دوم

ترسید حدیث با  توجیھ دوم عمر این بود كھ مي
من ھرگز كتاب  «گوید:  قرآن بیامیزد؛ زیرا مي

بر این توجیھ  » پوشانم خدا را با چیزي نمي
 اند: اشكاالت دیگري وارد است كھ چنین

روایي ـ از نظِر اسلوب و  متننصّ قرآني از  اوالً:
، ممتاز و جداست؛ زیرا قاطعزایایي بالغت ـ بھ م

نّص قرآن بھ نحو اعجاز صادر شده است و مشركان 
بھ را (كھ اھل نوآوري در بیان بودند) عرب

كھ مثِل آن را بیاورند. این  مبارزه فرا خوانده
ھاي مختلف و الفاظ  ادعا در قرآن بھ اسلوب

 كوبنده، تكرار شده است؛ مانند:
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﴿ّتابِ مإن کُنتُم صادقينقُل فَأتُوا بِک ما أتّبِعهنهأهدی م واِهللا ه ندن ع ﴾ 
 ؛)٩(

بگو: اگر راست گویید، كتابي از نزد خدا 
بیاورید كھ ھدایتگرتر از این دو باشد تا 

 .کنم یمن آن را پیرو
يأْتُون  أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال یقُلْ لَئنِ اجتَمعت اإلِْنْس و الْجِن عل ﴿

 ؛)١٠( ﴾بِمثْله و لَو كان بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً 

بگو: اگر انس و جن گرد آیند كھ مانند این 
توانند مثِل آن را  قرآن را بیاورند، نمي

بیاورند، ھرچند بعضي از آنان پشتیبان بعض 
 دیگر باشد.

﴿ وشْرِ سقُلْ فَأْتُوا بِع افْتَراه قُولُوني أَم تُمتَطَعنِ اسوا معاد و ياتفْتَرم هثْلرٍ م
ينقصاد كُنْتُم إِن اللَّه وند ن؛)١١( ﴾ م 

گویند محّمد این قرآن را ناروا بھ  آیا مي
دھد؟! بگو: غیر خدا ھركھ را  خدا نسبت مي

خواھید فراخوانید و ده سوره بربافتھ  مي
 د.در سخنتان صادقی مثل آن بیاورید اگر
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و إِن كُنْتُم في ريبٍ مما نَزَّلْنا علي عبدنا فَأْتُوا بِسورة من مثْله و ادعوا  ﴿
شُهداَءكُم من دون اللَّه إِن كُنْتُم صادقين * فَإِن لَم تَفْعلُوا و لَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا 

الَّت یالنَّار  ا النَّاسهقُودورِينلْكافتْ لدةُ أُعجارالْح ؛)١٢( ﴾ و 

مان نازل كردیم شك  اگر در آنچھ بر بنده
اي مثل آن را بیاورید و  دارید، سوره

شاھدانتان را از غیر خدا فراخوانید اگر 
گویانید؛ و اگر این كار را  از راست

نكردید ـ كھ ھرگز از پسِ آن برنیایید ـ پس 
اش مردم و  ھبترسید از آتشي كھ آتش زن

 اند و براي كافران آماده گشتھ است. سنگ

قرآن چنان از نظر بالغت و فصاحت و تأثیرگذاري، 
ِسْحر   ﴿كھ گفتند:  مبھوت ساختھ بودقریش را 

(جادویي است پایدار) بھ خالِف حدیث  )١٣( ﴾ُمسَْتِمرٌّ 
و اعجاز  چالش افکنیكھ در مقاِم  | رسول خدا

 نبود.
 آمده براي تبیین احكام | سخن پیامبر ثانیًا:

است و آن گونھ كھ بھ این امر عنایت دارد بھ 
ھا و جمالت) توّجھ ندارد؛  ساختار بالغي (واژه

                                                           
  .٢٤ـ  ٢٣بقره/ .١٢
  .٢قمر/. ١٣



 منع تدوین حدیث  ٧٢

بعضي نکتھ قابل توجھ این است کھ افزون بر این 
 نقل بھ معناست. | از روایات پیامبر

این در حالي است كھ مسلمانان قرآن را 
دادند و  مي شناختند و از دیگر سخنان تمیز مي

اي براي  كردند و منزلت ویژه آن را حفظ مي
قرآن قائل بودند؛ زیرا براي كسي كھ با قرآن 
در ارتباط بود منزلتي وجود داشت. آنان 

زدند بھ جھت این  طھارت، دست بھ قرآن نمي بي
(جز  )١٤( ﴾ال يمسه إِالَّ الْمطَهرون  ﴿سخن خداي متعال كھ 
كنند) و آیاتش را بھ ھم  ميپاكان آن را لمس ن

 خواندند. دادند و در روز و شب مي ھدیھ مي
ھنگامي كھ توّجھ مسلمانان بھ قرآن در این حد و 

توان گفت كھ بیِم  بیشتر از آن بود، آیا مي
رفت؟! چگونھ بر صحابھ  اختالط آن با حدیث مي

سخني كھ بھ نحو اعجاز بیان شده و آنچھ این 
مانْد تا بگوییم صحابي،  گونھ نیست، پوشیده مي
 داد؟! میان این دو تمیز نمي

 | آري، ممكن است گفتھ شود: سخن پیامبر
چونان سخن دیگر مردمان نیست، سخن سرآمِد 
سخنوران و اھل بالغت و فصاحت عرب است و از نظر 
شیوایي و عمق با قرآن ھمانندي دارد و از این 

ن میاِن آ جداسازیروست كھ براي ھمھ مردم توان 
باشد و بھ ھمین  و قرآن بھ آساني فراھم نمي

رفت كھ میاِن آن و قرآن خلط  خاطر بیم آن مي
 پدید آید.

واقع این است كھ این مقایسھ، آكنده از 
قول فعل و  | مجازگویي است؛ زیرا سّنت پیامبر

تقریِر آن حضرت است. اگر این سخن را بر صاحبانِ 
ز بر سّنت این دیدگاه جاري سازیم، انطباِق آن ج

باشد؛  قولي یا بعضي از سّنِت قولي درست نمي
زیرا میان سخناني كھ از آن حضرت صدور یافت، 
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سخناني كھ بھ طور معمول میان آدمیان جریان 
شد و افزون بر این، بسیاري از  دارد بیان مي

روایاتي كھ از آن حضرت بیان شده است نقل بھ 
 معناست، نھ نقل خود آن الفاظ.

را بپذیریم  نظریھ پیش گفتھاگر  ثالثًا:
اش وجوب ترك حدیث بھ جھت صیانِت از قرآن  الزمھ
 نگارشُمَفسِّر قرآن است و  ،باشد؛ زیرا حدیث نمي

آموزي و زیاد خواندن آن (میان  درس و تدوین و
كند و  مي یكدیگر) مسلمان را در فھِم قرآن خدمت

 تعارضي میانِ آن و قرآن نیست.
درنگ (و اندیشیدن  | امبربلي، در نقل از پی

در درستي آن) واجب است و باید بر آن تأكید 
ورزید و خود آن حضرت نیز این سخن را ھشدار 

 داد كھ:
َمن َكَذَب َعَلّي متعمِّدًا فلیتبّوأ َمْقَعده من 

 ؛)١٥(النار
ھركھ بر من ـ بھ عمد ـ دروغ بندد جایگاھش 

 در دوزخ است.
یابد كھ  رميھركھ در این جملھ نیك بیندیشد د

امكان ھمطرازي با سّنت پیامبر و بستن دروغ بر 
آن حضرت وجود داشت، بھ عكس قرآن كھ َاَحدي 

 تواند ماننِد آن را بیاورد. نمي
پرسیم:ناآگاھي بھ این حقایق روشن  اكنون مي

شود تا آنجا كھ  چگونھ بھ عمر نسبت داده مي
عدم فرق میان بالغِت قرآن ـ كھ معجزه است ـ و 

ان بالغِت سّنت نبوي (كھ الزمھ این سخن است) می
 ادعا شده است.
شود از اینكھ قول بھ اختالط، بھ  چگونھ غفلت مي

انجامد، و ھركھ بھ احتماِل اختالط قرآن  كفر مي
با سّنت بگرود تكذیب كننده این سخن خداي متعال 
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 ﴾ال َیْأِتیِھ اْلباِطُل  ﴿رود كھ فرمود:  بھ شمار مي
 كھ: آید) و این آیھ باطل درنمي (قرآن را )١٦(
 ﴾ِإنَّا َنحُْن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنَّا َلُھ َلحاِفظُوَن  ﴿
؛ ما قرآن را فرو فرستادیم و خودمان )١٧(

 پاسداِر آنیم.
آید  از چیزھایي كھ در اینجا بعید بھ نظر نمي

این است كھ عمر براي اصالت بخشي بھ دیدگاھش 
یازید؛ مانند ترس از بھ توجیھات مختلفي دست 

اختالط قرآن با سّنت، یا این یادآوري كھ 
ھاي َاحبارشان مشغول شدند و  پیشینیان بھ كتاب

كتاب خدا را واگذاردند، یا براي درنگ و بررسي 
زدگي در نقل آن) و با  سّنت (و خودداري از شتاب

ھا كساني را كھ از پیامبر حدیث نقل  این توجیھ
و بر آنان فشار وارد كردند محدود ساخت  مي

 آورد و در تنگنا قرارشان داد.
حدیث و نگارش و نقل در ھر حال، منع عمر از 

حجّیت خبر  ر، بر خالفِ اجماع اھل قبلھ بآن تدوین
واحد است و بر خالف اجماعي است كھ بیشتر اھل 

اند، بلكھ  سّنت نسبت بھ عدالِت ھمھ صحابھ قائل
كھ خبر ثقھ را  این منع بر خالف سیره عقالیي است

 داند. معتبر مي
ث پیامبر را یعمر با این كار، بسیاري از احاد

ضایع ساخت و در اصول مطرح شده در شریعت شك 
انداخت؛ زیرا بسیاري از صحابھ چیزھایي را (از 
پیامبر) شنیده بودند كھ غیرشان نشنیده بود؛ و 

ھا مگر بعد از  این، یعني عدم جواز نقل شنیدني
 و بّینھ بر صدور آن از پیامبر. آوردن شاھد

چكیده سخن این است كھ این دو توجیھ مطرح شده از 
نیست،  کافی | سوي عمر براي منع حدیث پیامبر
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باید توجیھ دیگري را وارسي كنیم تا در آن 
جواب قانع كننده بیابیم.





 

 عامل سوم

دیدگاه ابن ُقَتیْبَھ و ابن 

حَجَر





 

بر این  )٢٠(و دیگران )١٩(و ابن َحَجر )١٨(ابن ُقَتْیَبھ
بھ جھت جھل  نگارش حدیثاند كھ نھي از  عقیده

 صحابھ بھ كتابت، روي داد.
لیكن این دیدگاه در برابر نقد و بررسي دوام 

ھاي چندي  آورد و با اعتراضات و بر نتافتن نمي
محّمد عجاج خطیب در َرّد آن  .رو بھ روست

 نویسد: مي
از توانیم این سخن را بپذیریم پس  نمي

، نویسندهیم حدود سي و َاندي بین آنكھ مي
دار  عھده | كتابت وحي را براي پیامبر

بودند، و دیگراني بھ دیگر امور نوشتاري 
 پرداختند. آن حضرت مي

توانیم اندك بودن نویسندگان و درست  نمي
ننویسي آنان را باور كنیم. پس این عمومیت 

 .)٢١(باشد بخشي ابن قتیبھ، مستند نمي
 آمده است: السنّة قبل التدوينتاب و در ك
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 منع تدوین حدیث  ٨٠

 پذیرایتوانیم  ما در این پژوھشمان نمي
شویم كھ نویسندگان  نگیزه ھای ھمیشگیاین ا

عادت ـ براي توجیھ عدم تدوین از سر ـ 
توانیم با این سخن آنان  آورند، و نمي مي

موافقت كنیم كھ اندك بودن تدوین در عھد 
رت ـ پیش از ھر چیزي ـ بھ ند | پیامبر

بودن وسایل كتابت و كمي كاتبان و نوشتن 
 گردد...نادرستشان، بر مي

توانیم بھ كمي كاتبان و درست ننویسي  نمي
آنھا اعتنا كنیم در حالي كھ میانشان 

نوشتند؛  كساني بودند كھ خوب و استوار مي
مانند: زید بن ثابت و عبد  بن عمرو بن 

ایل و اگر از باب َجَدل ادعاي ندرت وس .عاص
كتابت و دشواري تأمین آنھا را بپذیریم، 

ھمین بس كھ مسلمانان قرآن را در رد آنان 
تدوین كردند و در این كار صعوبتي نیافتند؛ 

خواستند حدیث را تدوین كنند،   پس اگر مي
فراھم ساختن این وسایل برایشان دشوار نبود؛ 
چنان كھ بر كساني كھ حدیث را بھ خواست 

ین كار سخت نبود، پس نوشتند ا | پیامبر
 .)٢٢(باید اسباب دیگري را ُجست...

 گوید: دكتر مصطفي َاعظمي مي
اگر آشنایي آنان را بھ كتابت انكار كنیم، 
چگونھ بھ نوشتن خوِد قرآن حكم كنیم؟ آیا 

 نوشتند؟! صحابھ، بھ ترتیب قرآن را نمي
 توان نوشتن نداشتند، ھیچصحابھ و چنان چھ 

نبود،  ان از کتابتآن اي براي منع انگیزه
معناي این سخن پیامبر چیست كھ فرمود: پس 

؛ از من » وال َتكُْتبُوا َعّني شیئًا ِسوي القرآن «
 جز قرآن چیزي ننویسید.
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خوِد این حدیث، اشاره دارد بھ اینكھ آنان 
 نوشتند. قرآن و نیز غیر قرآن را مي

باري، وجود شمار زیادي از كاتباِن پیامبر 
بزرگ در عھد خلفاي راشدین،  و اداره دولتي

طلبید كھ بھ حساب و  وجود كاتباني را مي
 مانند آن آشنا باشند.

بنابراین، گریزي نیست جز این سخن كھ: در 
آن زمان شمار زیادي بودند كھ خواندن و 

دانستند ـ حّتي در عصر  نوشتن را خوب مي
 کھ | خود صحابھ ـ و سیاستِ آموزشي پیامبر

رت ثمر داد، بعد از وفات در عھد خود آن حض
 او باید دستاوردھایش دو چندان باشد.

گمان تعداد زیادي از صحابھ در عصر  بي
پیامبر سواد خواندن و نوشتن را داشتند، 
گرچھ اغلب مردم در آن زمان با كتابت آشنا 

دانستند  نبودند، لیكن ھمان كساني كھ مي
 .)٢٣(بسنده بود

اي  نع كنندهاستاد خطیب بر آن است تا سبِب قا
براي منع تدوین ارائھ دھد، از این رو بعضي از 

را ـ كھ در آنھا بر انگیزه ھای کلیشھ ای 
 نویسد: مي آورد و دیگران تاخت ـ دوباره مي

 | سبب منع تدوین رسمي سّنت در عھد پیامبر
جھل مسلماناِن آن زمان بھ كتابت و خواندن 
نبود ـ در میان آنان قاریان و كاتباني 

ند كھ قرآن را تدوین كردند ـ بلكھ بود
ترین آنھا  اسباب دیگري وجود داشت، مھم

ترس از مشتبھ شدن قرآن با سّنت بود، و نیز 
 تدوینبدان جھت كھ مسلمانان با اشتغال بھ 

                                                           
 .٧٣: ١ دراسات في الحديث النبوي. ٢٣



 منع تدوین حدیث  ٨٢

سّنت از كتابت قرآن و آموزش و حفظ آن باز 
 .)٢٤(نمانند...

شود  دكتر عبدالغني، ھمین خطا را مرتكب مي
 نویسد: ر رّد سخن ابن ُقَتْیَبھ ميھنگامي كھ د

دلیل عمده در ثبوت نھي، حدیث ابي سعید 
آید كھ  ُخدري است و از آن بھ دست مي

كساني را كھ از كتابِت سّنت  | پیامبر
بازداشت، اجازه نوشتِن قرآن داد. اگر عّلت 
نھي، بیِم خطا در كتابت بود، چگونھ پیامبر 

 ؟)٢٥(كتابتِ قرآن را برایشان اجازه داد
 گوید: سّید ھاشم معروف، مي

از مجموع این سخنان روشن گشت كھ كتابت 
میان مّكیان، آن گونھ كھ َبالِذري ـ در فتوح 

كند، نادر نبود؛ آنجا  البلدان ـ ادعا مي
ھنگام ظھور اسالم میان  «نویسد:  كھ مي

قریشیان تنھا ھفده نفر كتابت را خوب 
ن مدینھ، دانستند و در َاْوس و َخْزرج ساك مي

یازده نفر نوشتن را از ھمسایگان یھودشان 
 .» یاد گرفتند

اگر این سخن درست باشد و شمار نویسندگان 
از این تعداِد اندك فراتر نرود، باید در 
میاِن غیر آنان كمتر از این یا معدوم 

 .)٢٦(باشد...
در این راستا  فجر اإلسالمسخن احمد امین در 

 .)٢٧(گذشت
 علوم الحدیث ومصطلحھ دكتر صبحي صالح در

 گوید: مي
                                                           

 .٣٤٠: السنّة قبل التدوين. ٢٤
 .٤٤٤و ٤٣٠: حجية السنّة. ٢٥
دراسات في ؛ ١٤: دراسات في الكافي والصحیح. ٢٦

 .١٧: الحدیث والمحدثین
 .١٤ـ  ١٣: فجر اإلسالم. نگاه كنید بھ: ٢٧



 ٨٣  عامل سوم: دیدگاه ابن ُقَتیْبَھ و ابن حَجَر

ھنگامي كھ دریابیم تكیھ صحابھ در حفظ 
ھا  خاطر سپاري آن در سینھ تنھا برحدیث 

ھا، الزم  خط برنوشتن  بر نھ تکیھ می کردند
غیر نگیزه ھای است براي عّلِت آن، در پي ا

كھ  توجیھات دیرینھ ایباشیم نھ کلیشھ ای 
 گران ھرگاه كھ بھ این موضوعپژوھش

عادت ـ بھ آنھا اشاره  از سرپردازند ـ  مي
 كنند. مي

توانیم پیرو پندار آنان باشیم در  نمي
اینكھ كمي تدوین حدیث ـ در عھد پیامبر ـ 

وسایل كتابت بر  کمبوددر درجھ نخست، بھ 
، بھ این حد کمبودگردد؛ زیرا این  مي

 آمیز نبود. مبالغھ
یكي ابزار نگارش نسبي  بوددر ھر حال، كم

تواند باشد،  عوامِل ترك تدوین حدیث مي از
گمان تنھا عامل نیست. ندرِت این  لیكن بي

َادوات، صحابھ پیامبر را از این باز نداشت 
ھا را بر خود ھموار  ھا و دشواري كھ سختي

سازند و ھمھ قرآن را در پاالن شتران و 
ھاي خرما و استخوان شانھ و پشت و  شاخھ
 ھاي پوست بنویسند. قطعھ

تدوین حدیث، از  ایھاي نفسي بر ر انگیزهاگ
شان یھا ، بھ پایھ انگیزهوانو ت شورنظر 

رسید، وسایل آن را  كتابت قرآن مي ایبر
ساختند و ھر راھي را كھ الزم بود  فراھم مي

پیمودند، لیكن آنان از پیش خود و با  مي
رھنمود پیامبر، در گردآوري حدیث راھي را 

یادي با روش در پیش گرفتند كھ اختالف ز
 .)٢٨(شتآنھا در جمع قرآن دا

سّید محّمد رضا جاللي بر نظر ابن حجر این گونھ 
 :ه استحاشیھ زد

                                                           
 .٦: علوم الحدیث ومصطلحھ. ٢٨



 منع تدوین حدیث  ٨٤

از ُمحدِّث، رجالي و موّرخي چون حافظ ابن حجر 
عسقالني، جاي بسي شگفتي است كھ چگونھ این 

ماند  حقیقت روشن بر او پوشیده مي
زیرا آنان  ( » ألنّهم كانوا ال يعرفون الكتابة «گوید:  ومي

چنان كھ از سخن او و)  دانستند كتابت نمي
، یعني ھمھ صحابھ چنین برداشت می شود

 بودند.
شاید حافظ سیوطي این لغزش ابن حجر را 

كند و  دریافتھ كھ عبارتش را تعدیل مي
؛ بیشتر » إن أكثرهم كانوا ال يحسنون الكتابة «گوید:  مي

 .)٢٩(توانستند خوب بنویسند آنان نمي
تعمیم عدم آشنایی بھ این ترتیب، روشن شد كھ 

نادرست است؛ زیرا كسي  صحابھ نسبت بھ کتابت،
توان گفت:  كھ نوشتن را خوب نداند، بھ او نمي

از تدوین حدیث، خود بی پایھ نھي  .» ننویس! «
گویای وجود افرادی صالحیت دار از میان بھ خود، 

د آنان برای نگارش است یا بیانگر تحقق رخدا
گردد (بھ  مي بیھودهوگرنھ، نھي  کتابت است.

 ویژه وقتي كھ نھي شدید باشد).
ال  «ھنگام شرح حدیث  ثبت البلديمحقق كتاب 

 » تكتبوا عّني شیئًا سوي القرآن ومن كتب فلیمحھ
از من جز قرآن، چیزي را ننویسید و ھركھ  (

 گوید: ) مي نوشتھ، آن را محو كند
كھ در است ساني وجود ك بیانگر حدیث،عبارت 

حدیث را  | پیامبر دوران نخستین حیات
.)٣٠(كردند تدوین مي

                                                           
؛ قول سیوطي در ٣٩٣ـ  ٣٩٢: السنّة الشريفة. تدوین ٢٩
 آمده است.»  ٨٨: ١ تدریب الراوي «

 (مقّدمھ محّقق). ٧٧: ثبت البلدي. ٣٠
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سخن ابو زھو و شیخ 

عبدالغني





 

 گوید: استاد ابو زھو مي
را بھ نھي از  | چیز دیگري كھ پیامبر

كتابِت حدیث واداشت، صیانت از توانایي حفِظ 
مطالب بود كھ عرب بھ آن ممتاز بودند؛ اگر 

نوشتند، بھ ھمان  دیث را ميآنان احا
كردند و حفِظ حدیث را  ھا تكیھ مي نوشتھ
گذاشتند، و در نتیجھ بھ مروِر زمان،  وامي

 .)٣١(شد َمَلكاتِ حفظ آنھا ضایع مي
 گوید: و شیخ عبدالخالق عبدالغني مي

قول دوم این است كھ نھي از كتابت حدیث بھ 
جھت ترس از اعتماد آنھا بھ كتابت و اھماِل 

شان  صورت گرفت، حفظي كھ سرشت و سجیھحفظ 
شان ضعیف  بود؛ و با این كار ملكھ

شد... بھ ھمین جھت این نھي ویژه كساني  مي
است كھ در حفظ قوي و مصون از 

 .)٣٢(اند نسیان
 نویسد: پیش از این سخن، مي

نوبتی شرع، حفظ و كتابت پاسداری از در 
و غالبًا ھنگامي كھ یكي قوي  عمل می کنند

گردد. از این جاست كھ  یگري ضعیف ميشود د
یابیم كھ  دیگري را در مي عواملما یكي از 

صحابھ را واداشت شاگردانشان را بر حفظ 
حدیث برانگیزند و آنھا را از كتابت 

                                                           
 .١٢٣: الحدیث والمحّدثون. ٣١
 تدریب الراوي؛ و نگاه كنید بھ؛ ٤٢٨: ةحجية السنّ. ٣٢
٦٧: ٢. 



 منع تدوین حدیث  ٨٨

دیدند كھ اعتماد  بازدارند؛ زیرا آنان مي
ملكھ حفظ را در میانشان ضعیف  نوشتن،بر 
شان اي كھ جزو سرشت سازد ـ ھمان ملكھ مي

بود ـ و پیداست كھ نفس بھ طبیعِت خودش 
رغبت دارد و آنچھ را كھ بر خالِف سرشِت نفس 

 .)٣٣(باشد و تضعیفش سازد، خوش ندارد
 گوید: دكتر محّمد عجاج خطیب مي

و بر نتافتند كھ اھل حدیث در دفاترشان سر 
ھاي علمشان قرار  فرو برند و آنھا را گنجھ

بھ را در دھند، و نپسندیدند كھ شیوه صحا
حفظ حدیث و اعتماد بر حافظھ، مخالفت 

ھا  كنند؛ و سزامند بود كھ اعتماد بر كتاب
ناخوشایندشان باشد؛ زیرا در اعتماد بر 

ھا ـ بھ تنھایي ـ تضعیف حافظھ است  نوشتھ
 .)٣٤(و انصراف از عمل بھ حدیث

بر كالم شیخ عبدالغني،  تدوين السنّة الشريفةصاحب كتاب 
 زند: مياین گونھ حاشیھ 

یک سخنرانی زیبا، ھیچ وراي  کالم،این در 
و در آن بھ چیزي نکتھ عملی وجود ندارد 
بھ دور از واقعیت استدالل نشده است، بلكھ 

است؛ زیرا بحث از حرمت تدوین حدیث است و 
این كالم ربطي بھ آن ندارد! وي در بازار 

وآنچھ پسند یا ناپسند ھا  و سرشتگرایشات 
 می تازد. سرشتِ آدمی است،

                                                           
 .٤٠٥: حجية السنّة. ٣٣
؛ اشخاص زیر بھ این قول ٣٣٣: السنّة قبل التدوين. ٣٤

؛ قاضي » ١٤٦: أدب اإلمالء واالستمالء «اند: سمعاني در  قائل
جامع  «؛ ابن اثیر در » ١٤٩: اإللماع «عیاض در 

و در »  ٣٠١: المقّدمھ «، ابن صالح در »٤٠: ١ األصول
 ، و دیگران.» ١٩٢: علوم الحدیث «



 ٨٩  عامل چھارم: سخن ابو زھو و شیخ عبدالغني

شود كھ امر شرعي  آیا این كار، موجب مي
مھمي ـ چون حدیث ـ در معرض نسیان ـ و 
دیگر آفاِت حافظھ ـ قرار گیرد؟ و ضبط و 
استوار سازي آن با كتابت و تدوین، تحقق 

 ؟)٣٥(نپذیرد
ما درباره این دیدگاه، دو نكتھ را یادآور 

 شویم: مي
 امبراین توجیھ وقتي است كھ بپذیریم پی اول:

تدوین حدیث را ممنوع ساخت، لیكن خواھد  |
 آمد كھ این نھي شرعي نیست، و آنچھ از پیامبر

باشد،  در این زمینھ روایت شده صحیح نمي |
-در شرایط سیاسی و پیش فرضبلكھ احادیث نھي، 

از سوي اشخاص معیني صورت گرفت، كساني كھ ھایی 
بھ فضاي باز آن حدیث و تدوین نقل خواستند  مي

 و گسترده راه نیابد.
اگر درستي این نظریھ را بپذیریم،  دوم:
اش آن است كھ كتابت حدیث حرام باشد. این  الزمھ

در حالي است كھ مقصود از كراھِت اعتماد بر 
باشد، بلكھ گرایش نیافتن بھ  كتابت، حرمت نمي

بود، بعضي از صحابھ آن  آن است، و اگر حرام مي
ھنگامي كھ آن را  نوشتند؛ بھ ھمین جھت را نمي
ساختند (چنان كھ از  كردند محوش مي حفظ مي

 .)٣٦(قاضي عیاض این سخن نقل شده است)
قائل شدن بھ منِع تدوین حدیث با انگیزه محافظت 

توان  بر آن، نوعي تناقض گویي است. چگونھ مي
تصّور كرد كھ معّلم شاگردانش را بھ فراگیري علم 

انت  و دانش فراخواند و آنان را بھ صی

                                                           
 .٣٧٠: تدوين السنّة. ٣٥
. از آنھا است: عاصم بن ضمره (بنگرید بھ، ٣٦

(بنگرید بھ،  خالد الحّذاء) و ٣٨٢: ١ المحّدث الفاضل
جامع بیان ) و ُعَبیده (بنگرید بھ، ٥٩: تقیید العلم

 ).١٦٦: ١ العلم



 منع تدوین حدیث  ٩٠

محفوظاتشان از فراموشي برانگیزاند، آن گاه 
ھایشان را ننویسند و  سفارش كند كھ آموختھ

 تدریس نكنند؟!
داري آن بھ كتابت و  آیا صیانت علم و نگھ

تدوین، از حفظ و بھ خاطرسپاري آن بھتر و 
 باشد؟! سزاوارتر نمي

ھا  نوشتھ «اگر این سخن را بھ یاد آوریم كھ 
پس چرا  » غیر ماندگارھا  شدهماندگارند و حفظ 

حافظان بر حفظ حدیث و تجویز آن و بھ این قول 
كھ منع كتابتِ حدیث براي پاسداري از حافظھ است 

 تأكید مي ورزند؟!
قوه حافظھ بھ چھ كار آید آن گاه كھ صحابي 

تر و  حافظ بمیرد؟! آیا فرشتگان از انسان كامل
رگ توانمندتر در حفظ نیستند؟ پس چرا خداي بز

ِکَراًما فرماید: آنان را واداشت كھ بنویسند و مي
 ؛ نویسندگاني بس ارجمند.)٣٧(ِتبیَن اک

 اشكال
اي است كھ با  بسا گویند: قوه حافظھ، ملكھ

شود. از این  تمرین و پرورش، قوي و تیز مي
تر  بینیم كھ شنوایي كور بسیار قوي روست كھ مي

كمك از شنوایي بیناست؛ زیرا بھ جاي چشم از آن 
سواد داراي حافظھ  گیرد؛ و نیز تاجر بي مي

تري نسبت بھ تاجر باسواد است؛ چرا كھ  قوي
اش تكیھ  اولي ـ بر خالف دومي ـ بیشتر بر حافظھ

 گیرد. كند و آن را بھ كار مي مي
 پاسخ

 ھفظااگر این نوع رویكرد درباره ماجراي ح
صحابھ درست باشد و اینكھ عرب داراي حافظھ قوي 

ھ ویژه صحابھ (كساني كھ خدا آنان را بودند؛ ب
وپذیرش براي پاسداري از شریعت و صیانت از آن 

مسئولیت و تبلیغ آن برای آیندگان،آماده 
                                                           

 .١١انفطار: . ٣٧



 ٩١  عامل چھارم: سخن ابو زھو و شیخ عبدالغني

آنچھ را  توضیح دادتوان  چگونھ ميساخت). پس 
شعب كھ خطیب ـ در روایت مالك ـ و بیھقي (در 

) و قرطبي در تفسیرش بھ اسناد صحیح از اإلیمان
تَعلَّم عمر سورةَ البقرة  «مر آورده است كھ گفت: عبد  بن ع

؛ عمر سوره بقره )٣٨(» في اثنتي عشَرة سنة، فلما خَتَمها نَحر جزوراً
را در دوازده سال آموخت، چون بھ پایان برد، 

 شتري را قرباني كرد.
 بایدبگوییم؟ آیا می توانیم در این باره چھ 

ھر بو زھو (و بھ تخطئھ شیخ عبدالغني و استاد ا
بپردازیم یا  را انتخاب نموده كھ این دیدگاه

ابن جوزي و ذھبي و قرطبي را ـ براي این خبري 
 اند ـ تخطئھ كنیم؟ كھ آورده

ماند جز اینكھ چیز دیگري غیر از  اي نمي چاره
کھ بھ حافظھ و نازیدن بھ آن در میان باشد، 

 روشن خواھد شد.زودی 
 تقیید العلمتاب استاد یوسف العّش در مقدمھ ك

 نویسد: مي
تر از آن است كھ  حافظھ بیشتر مردم ناتوان

را در بر گیرد و آنھا را  مباحث دانشھمھ 
حفظ كند و از َپریدن مصون دارد؛  نابودیاز 

و آن گاه كھ نزد مردمي قوي شود ناگزیر 
باید نزد دیگران ضعیف باشد، پس آنان بھ 

اچیز كنند و معارفشان را ن اینان خیانت مي
 سازند. مي

اصحاب َجرح و تعدیل (عالمان رجال) نام 
بعضي از صحابھ و ُروات را كھ در 

اند، در  شان خلط كردهیھا نوشتھ
                                                           

؛ ٥٤: ١ الدّرالمنثور؛ ٦٦: ١٢ شرح نھج البالغھ. ٣٨
(در  ٤٠ :١ تفسیر قرطبي؛ ١٦٥(ابن جوزي):  سيرة عمر

 تاریخ اإلسالم)؛ في بضع عشرة سنةاین مأخذ آمده است: 
 .٢٦٧(ذھبي) عھد الخلفاء الراشدین: 



 منع تدوین حدیث  ٩٢

اند؛ َوْھم و غلط در  شان شمردهیھا كتاب
حدیث اینان از قسم اول كمتر است مگر 
كساني از ایشان كھ تساھل ورزند؛ مانند 

تابش كسي كھ از غیر كتابش حدیث كند یا ك
را بھ دیگري دھد و در آن زیادي و نقص 

 پدید آید و بر وي پوشیده ماند.
حدیث، درباره كساني  پیشوایانبھ ھمین جھت 
ھایي در احادیثشان ھست، سخن  كھ چنین نقص

 اند. گفتھ
با توجھ بھ این مطلب، ھرگاه كسي عادل 
باشد لیكن از حفظ حدیث نخواند و بر آنچھ 

رزد و حدیث بیاورد، در كتابش ھست اعتماد و
اش را انجام داده و حدیثِ وي در این  وظیفھ

 .)٣٩(خالف ـ صحیح است صورت ـ بي
اش بر اكنون سخنِ حافظ ابن حجر را در كتاب نكتھ

آوریم كھ در آن بھ توصیف راویان  ابن صالح، مي
 پردازد: صحیح ـ پس از صحابھ ـ مي

ھركھ در روایتش بر آنچھ در كتابش ھست 
، نباید بر او عیب گرفت، بلكھ تكیھ كند

وصف بیشتر راویان صحیح ـ بعد از صحابھ و 
بزرگان تابعین ـ ھمین است؛ زیرا راویانِ 

 اند: صحیح دو قسم
شان بر احادیثي كھ از َبر دارند  بعضي

حدیث حفظ  دراعتماد مي ورزند (ھر كدامشان 
نموده  ش، بارھا تكرارکوشاستخویش 

اتصال وکوتاه  وشناسانده است) کمی حلقات
شان، این كار را  بودن متون در نزد بعضي

براي آنھا آسان ساختھ است تا آنجا كھ 
كساني ھزار حدیث را حفظ داشتند و جا و 

گفتند؛ بھ ھمین جھت  نشاِن آنھا را باز مي
بعضي دچار وھم و غلط شدند؛ زیرا براي 

 آید. آدمي سھو و نسیان پیش مي

                                                           
 .٨: تقیید العلم. مقّدمھ ٣٩



 ٩٣  عامل چھارم: سخن ابو زھو و شیخ عبدالغني

نوشتند و  د ميشنیدن و بعضي آنچھ را كھ مي
كردند و بھ دست كسي  از آن محافظت مي

 خواندند. دادند و از روي آن، حدیث مي نمي
این امور بیانگر آن است كھ مسئلھ آن گونھ كھ 

، نیست. چیز دیگري در ترسیم کرده اندبعضي 
میان است كھ بجاست بھ آن اشاره شود؛ زیرا سّنت 

ا پیامبر تنھا براي عرب نبود تا بگوییم آنھ
شیخ عبدالغني  توجیھداراي حافظھ قوي بودند و 

و استاد ابو زھو بھ میان آید، بلكھ مسلمانان 
فارس و ترك و دیگران آنجا حضور داشتند كھ 

خواستند سّنت را تدوین كنند، در این حالت،  مي
 چھ باید گفت؟

فکر  واجب بود، آیا ]كتابتِ آن بي[اگر حفظ چیزي 
 ؟بودسزاوارتر ن نمی کنی کھ این کار در قرآ

اگر وسعت دامنھ حفظ و قوه حافظھ مانع كتابت 
چیزي باشد، چرا از كتابتِ قرآن ـ با وجود شمار 

 زیادي از حافظان ـ منع نشد؟
اگر حفظ، چنین جایگاھی را داراست، چرا درباره 
آن، یک صدم آیاتي كھ درباره كتابت و تشویق بھ 

 یابیم؟! آن و ستایش كتابت ھست، نمي
حدیث  نگارشحافظھ ـ كھ ادعا شده نھي از این 
آورد  مقصود را برنمي -ه ت از آن آمدحراسبراي 

 | و نیاز مسلمانان را بھ سّنِت رسول خدا
سازد؛ از این روست كھ ابوبكر تصریح  برطرف نمي

كند صحابھ از پیامبر احادیثي را باز  مي
شان اختالف داشتند و یھا گفتند كھ در نقل مي
عوامل آن، از  ناراستیحافظھ و  گمان ضعف بي

 این اختالف بود.مؤثر در 
شما از رسول خدا  «از سخن ابوبكر كھ گفت: 
آورید كھ در آنھا  احادیثي را بر زبان مي

یابیم كھ اختالف در مسائل  در مي » اختالف دارید
ھاي نقل  فرعي در آن زمان، بھ جھت اختالف شیوه



 منع تدوین حدیث  ٩٤

یا . معناي این سخن )٤٠(صحابھ پدید آمد
 گویي شماري از آنان است (چنان كھ پیامبر دروغ

؛ پس از من )٤١(» ستكثر بعدي القالة علَي «خبر داد:  |
شوند كھ بر من دروغ  كساِن زیادي یافت مي

 گویان از صحابھھاي راست  بندند) كھ با نقل مي
شد، و یا این اختالف بھ جھت فراموشي  متعارض مي

داد، و  ا روي ميیا سھو یا اشتباه بعضي از آنھ
این نقل با روایت حافظاني كھ احادیث صحیح را 

 یافت. بھ یاد داشتند، اختالف مي
ھا در ظاھر متعارض بھ نظر  و یا این نقل

آمدند و بر آنان كھ وجھ جمع میان آنھا را  مي
دانستند و بھ قرائن حالیھ یا مقالیھ ـ كھ  نمي

ساخت ـ آگاه  پذیر مي رفع اختالف را امكان
 ماند. بودند، پوشیده مين

خواھد در حدیث اطمینان  بنابر این، كسي كھ مي
بایست در اخذ آن احتیاط كند و ھركھ  یابد مي

كرد شایستھ بود درباره آن  در حدیثي شك مي
و  )٤٢(تحقیق كند تا حدیث صحیح برایش روشن شود

حدیث دروغ را بشناسد؛ و بھ صرف احتمالي كھ 
حدیث و سوزاندن آن داد جایز نبود بھ محو  مي
ستور دھد وگرنھ این كار، ضایع ساختن حدیث و د

 آن است. نگھداریكوتاھي در 

                                                           
ـ  ١١١: تاریخ الحدیث النبوي. بنگرید بھ كتاب ٤٠
 نجا ھست.، تفصیل این مطلب در آ١٢٤
: ١ صحیح بخاري؛ در ٢٩: ١ المعتبر. بنگرید بھ، ٤١
، بھ اسناد از علي بن ابي طالب آمده ١٦، حدیث ٥٢

 ال تكذبوا علَي فإنّه من كَذَب علَي فليلجِ النّار «است كھ پیامبر فرمود: 
؛ بر من دروغ مبندید كھ ھركس بر من دروغ بندد در »

 آتش درآید.

روایت  | ع بن خدیج از پیامبر. در خبري كھ راف٤٢
 كرد (و پیش از این ذكر شد) این مطلب آمده است.



 ٩٥  عامل چھارم: سخن ابو زھو و شیخ عبدالغني

نکتھ ای کھ اشاره بھ آن، ضروری است این است 
صحابھ در نقل اخبار و  قاطعیتكھ بر کھ: متونی 

قبوِل آنھا، تأكید دارند و بیم سعد بن ابي 
(و  حدیثنقل َوّقاص و عبد  بن مسعود و... از 

اینكھ مبادا در حدیث زیاده و كم شود) و سخن 
زید ـ كھ گفت: سالمند و پیر شدیم و احادیث 
پیامبر از یادمان رفت ـ ھمھ بر نادرستي مقولھ 

 .)٤٣(از حافظھ تأكید دارندحراست 

                                                           
؛ حدیث زید در مأخذ ٥٨ـ  ٥٥: السنّة المحمدية یاألضواء عل .٤٣

، حدیث ١١: ١ سنن ابن ماجةزیادي آمده است، از جملھ؛ 
 .١٩٣٢٤ـ  ١٩٣٢٣، حدیث ٣٧٠: ٤ مسند احمد؛ ٢٥





 

 پنجم عامل

دیدگاه خطیب بغدادي و 

ابن عبد البَرّ 





 

اي است كھ خطیب بغدادي و  پنجم، نظریھ عامل
اند، خطیب  بدالبّر بھ آن گرویدهابن ع

 نویسد: مي
اگر كسي بگوید: چرا ُعَمر بر نتافت كھ 

در این  صحابھ از پیامبر روایت كنند و
 بر آنان سخت گرفت؟ مورد

گوییم: ُعَمر این كار را براي احتیاط در 
دین و خیر اندیشي براي مسلمانان انجام 
داد؛ زیرا ترسید آنان از َاعمال دیني باز 

تند و بر ظاھر اخبار اعتماد كنند در ایس
حالي كھ حكِم ھمھ احادیث معناي ظاھري آنھا 

باشد و ھركھ حدیثي را بشنود فقھ آن  نمي
یابد؛ گاه حدیث مجمل است و  را در نمي

معنا و تفسیر آن از حدیث دیگر استنباط 
 شود. مي

پس ُعَمر بیم داشت كھ حدیث بر غیر وجھ خودش 
بسنده شود در لفِظ آن ظاھر  بھ حمل شود یا

 حكِم واقعي بر خالفِ آن باشد.حالي كھ 
گیري عمر بر صحابھ ـ  در این سخت ھمچنین و

شان ـ (ثمرات دیگری ھم بود، روایت امر در
است و  | حدیِث رسول خدا مثل)پاسداری از

ترساندن غیر صحابھ از اینكھ در سّنت 
پیامبر آنچھ را كھ سّنت نیست وارد 

 .)٤٤(سازند
عجاج خطیب ـ پس از نقل كالم خطیب محمد ر دكت

 گوید: بغدادي ـ مي
این نظري است كھ ابن عبدالبر و خطیب 

ن حدیث پیشوایابغدادي و دیگر 
 .)٤٥(ام اند، من نیز بھ آن قائل پسندیده

                                                           
 .٩٨ـ  ٩٧: شرف أصحاب الحدیث. ٤٤
 .١٠٦: السنّة قبل التدوين .٤٥



 منع تدوین حدیث  ١٠٠

دارد، چند سؤال بھ  درباره آنچھ خطیب اظھار مي
 آید؛ از جملھ: ذھن مي
نسبت  | عمر از پیامبرگمان داری کھ ـ آیا 

تر است؟ ترس و احتیاط  نگران بھ دین خدا دل
دھد وقتي كھ رسول خدا بھ سائل  عمر چھ معنا مي

(از من حدیث كن،  » حَدِّث عّني وال حََرج «گوید:  مي
اكتبوا  «فرماید:  باكي نیست) و در سخن دیگر مي

(احادیث مرا بنویسید، این كار مانعي  »وال حََرج
 ندارد)؟

اش  اري (كھ پیامبر دربارهـ چرا ابوذر غف
فرمود: آسمان سایھ نیفكند و زمین بھ خود ندید 

گوتر  اي را كھ از ابو ذر راست گوینده
و ابن مسعود و دیگران، احتیاط  )٤٦(باشد)

 نكردند و بھ نقِل حدیث پرداختند؟!
بازداشت  نگارش حدیثو  نقلباري، اینكھ عمر از 

مسعود و صحابھ محّدث را (مانند ابوذر و ابن 
و...) تا آخر عمرش در مقّر حكومتش گرد آورد و 
زیر نظر داشت، آشكارا ساختگي بودن نسبتِ 

گمان  نمایاند. بي احادیث منع را بھ آنان مي
ُعمر آنان را از نقل حدیث منع كرد و مجبورشان 
ساخت كھ در مدینھ بمانند بدان جھت كھ از 

 كردند. از این رو معقول نیست پیامبر حدیث مي
كھ آنان راویاِن احادیث منع باشند؛ زیرا اگر 
چنین بود بھ منعي كھ از پیامبر شنیده بودند 

ماندند و از آن حضرت چیزي را روایت  پایدار مي
 كردند. نمي

حدیث بودند، نقل اگر آنان از مانعاِن روایت و 
خلیفھ نیازی نداشت جمعشان کند واز حدیث گویی 

 .بود ؛ زیرا تحصیل حاصلبازشان دارد

                                                           
 سنن ابن ماجھ؛ ٦٥١٩، حدیث ١٦٣: ٢ مسند احمد. ٤٦
؛ ٣٨٠١، حدیث ٦٦٩: ٥ سنن ترمذي؛ ١٥٦، حدیث ٥٥: ١

(بخاري)  الكني؛ ٩٨٦، حدیث ٢٣١: ٢ اآلحاد والمثاني
 .١٨١، حدیث ٢٣: ١



 ١٠١  اه خطیب بغدادي و ابن عبد البَرّ عامل پنجم: دیدگ

تحقیر صحابھ نھفتھ نیست؟  دیدگاه،آیا در این 
باشد  و تكذیِب سخن ابن حجر درباره صحابھ نمي

كھ گفت: پیامبر از صحابھ دروغ و خطا و سھو و 
 شك و فخر فروشي را زدود؟!

اگر نقل صحابھ تدریجي و با اجتھاد آنھا صورت 
گرفتھ باشد، آیا رواست ُعمر عملكرد آنان را 

اگر چنین نباشد، چرا از آنان نقض كند؟ و 
شان را بیاورند؟ آیا ھمین خود یھا خواست نوشتھ

 دلیل بر جواز تدوین نیست؟
آیا معقول است كھ پیامبر از نقل حدیثش ـ كھ در 
آن رساندِن سّنت بھ مردمان است ـ بازدارد؟ در 

َرحَِم  ُ امرءًا سَِمَع مقالتي  «حالي كھ خود فرمود: 
خدا رحمت كند كسي را كھ  ؛)١(» ھا عَنّيَفَوعا، َفبَّلغ

سخن مرا بشنود و حفظ كند، و از من آن را بھ 
 دیگران برساند.

كنند احتیاط  جاي بسي شگفتي است كھ ادعا مي
است،و  جلوگیری از نقل حدیثدیني در 

یابند كھ احتیاط این است كھ از منعِ  درنمي
؛ زیرا با منع، احكاِم زیادي دست بردارندحدیث 

رسد و حكم خدا  شود و بھ مسلمانان نمي باه ميت
 ماند! پوشیده مي

تحدیث و تدوین گرچھ در معرض خطا و تصحیف 
 نادانیمسلمانان در ماندگاری است... لیكن از 

 باشد. و عدم شناخت احكام، سودمندتر مي
براي احتیاط  دومبپذیریم كھ خلیفھ وچنان چھ 
ن مشكل حدیث را منع كرد، با ای نگارشدر دین، 

 )١(شویم كھ وي در جاھلّیت در سیره عمر مواجھ مي

                                                           
المسند المستخرج ؛ ٢٦٥٨، حدیث ٣٤: ٥ سنن ترمذي. ١

: ١ سنن ابن ماجھ؛ ١٢، حدیث ٤١: ١ مسلم علي صحیح
، حدیث ٨٦؛ و ص٢٣١، حدیث ٨٥(و ص ٢٣٠، حدیث ٨٤
، حدیث ٨٢(ص ١٦٧٨٤، حدیث ٨٠: ٤ مسند احمد)؛ ٢٣٦

١٦٨٠٠.( 
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ھاي شتاب زده  گیري و صدر اسالم موضع )١(جاھلّیت
مردم  «داشت. این مسئلھ، با بیم وي از اینكھ 

از اعمال دیني دست بردارند و بھ ظاھر اخبار 
ناسازگار است چراكھ عمر اھل  » رو آورند

امور بلکھ در بسیاری از ُبردباري و صبر نبود، 
می  .شد سپس پشیمان مي تاب زده عمل می کرد وش

كاري كھ در صلح َحَدیبّیھ كرد دانیم کھ وی از 
 | ، واز رفتارش با پیامبر)٢(پشیمان گشت

ھنگامي كھ آن حضرت بر منافقي نماز خواند نادم 
 .)٣(بود

َحَكم بن  «و چنین است عجلھ وي در ماجراي 
آن گاه كھ او را بھ اسارت نزد  » َكْیسان

آوردند، آن حضرت او را بھ اسالم  | یامبرپ
كرد و این كار بھ طول انجامید. عمر  دعوت مي

سخن گونھ گفت: اي رسول خدا، چرا با او این 
گویي؟ بھ خدا سوگند، این شخص ھرگز اسالم  مي

آورد، بگذار گردنش را بزنم و او را بھ  نمي
بھ عمر توّجھي  | دوزخ روانھ سازم! پیامبر

 مسلمان شد. » حكم «كھ نكرد تا این
اسالم  » حكم«عمر گفت: دیري نگذشت كھ دیدم 

آورد و آنچھ جریان یافت یادم آمد، با خود 
گفتم: چگونھ بر پیامبر امري را برنتافتم كھ 
او از من بھ آن داناتر است! آن گاه بھ خود 

                                                           
 .١٣٠: المنّمق. نگاه كنید بھ: ١
، ١١٦٢: ٣(و جلد  ٢٥٨١، حدیث ٩٧٨: ٢ صحیح بخاري. ٢

 صحیح مسلم)؛ ١٧٨٥، حدیث ١٨٣٢: ٤؛ و جلد ٣٠١١حدیث 
 .١٧٨٥، حدیث ١٤١١: ٣
؛ بھ ِاسناد از ٣٧٢: ١(ابن شّبھ)  تاریخ المدینھ. ٣

شعبي، عمر گفت: در اسالم دچار لغزشي شدم كھ ھرگز 
مثل آن خطا نكردم! آن گاه داستان نماز پیامبر را 

آورد و اینكھ  بر عبد  بن ُابي ـ كھ منافق بود ـ مي
اش را گرفت  اعتراض كرد و جامھ | عمر بر پیامبر

 ).الدّر المنثوربازش دارد ( تا از نماز
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كردم كھ این كار را بھ قصد خیرخواھي  تلقین مي
 خدا و رسولش انجام دادم!

مسلمان شد واسالمش استوار  » َحَكم «گوید:  ر ميعم
بئر  «گشت، و در راه خدا جھاد كرد تا اینكھ در 

در حالي بھ شھادت رسید كھ رسول خدا  » َمعونھ
 .)١(از او راضي بود، و بھ بھشت درآمد

وی در دوران خالفت ابوبکر نیز چنین موضع گیری 
ابوبكر  پیش )٢(مؤلّفة المسلمينگروھي از ھایی داشت؛ 

آمدند و سھمشان را خواستند. ابوبكر سھم آنھا 
پیش عمر رفتند،  .را نوشت و بھ دستشان داد

نوشتھ ابوبكر را بھ او نشان دادند تا سھم 
آنھا را پرداخت كند، عمر خروشید و در آن ُتف 
انداخت و نامھ را سوي آنھا پرت كرد... آنان 

یا  اي نزد ابوبكر بازگشتند و گفتند: تو خلیفھ
عمر؟! ابوبكر پاسخ داد: اگر خدا بخواھد او 

 .)٣(خلیفھ است
عجوالنھ در دوراِن خالفتش بارھا در امور مختلف 

؛ نصر بن حّجاج را تبعید كرد تصمیم قطعی گرفت
، طالق سھ )٤(ه بودبدان جھت كھ زني او را صدا زد

                                                           
(و بھ نقل از آن در  ١٣٧: ٤ الكبري الطبقات. ١

 ).٢٠٩: ٣ المنتظم؛ و ٢٦: ٢ الخصائص الكبري

به آنان داده  یگرايششان به اسالم، از بيت المال سهم یاند كه برا یمقصود كافران. ٢
 شد(م). می

؛ ٢٩٢: ١(ابن حنبل)  فضائل الصحابھ. بنگرید بھ، ٣
رسول اهللا والثالثة  یمن مغاز االكتفاء بما تضمنه؛ ١٢٣: ١٠ عانيروح الم

تاریخ ؛ ٩١٥١، حدیث ٩١٤: ٣ كنز العّمال؛ ٩٠: ٣ الخلفاء
 .٧٩٧، ترجمھ ١٩٦: ٩ دمشق

؛ ٣٢٦: ١ االستیعاب؛ ٢٨٥: ٣ الطبقات الكبري. ٤
: ٩(سرخسي)  المبسوط؛ ٨٨٤٥، ترجمھ ٤٨٥: ٦ االصابھ

٥. 
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خواست  ، مي)١(كرد قانونیرا  ]در یك مجلس[بار 
گیرد اما بھ جھت اعتراض طالي خانھ خدا را بر

 ، و...)٢(صحابھ، از این كار منصرف شد
توان باور  ُعَمر، نمي روشبا وجود این نگرش در 

از تدوین حدیث منع  ،داشت كھ او براي احتیاط
 خودرأیی ھای ویزدگي و  كرد؛ زیرا وجود شتاب

 و احتیاط ھمخواني ندارد. حواس جمعیبا
ندانھ نیست صحابھ چھ بگوییم؟ خردم عملدرباره 

كردند،  كھ بگوئیم آنان در دین احتیاط نمي
بلكھ آنان احتیاط را در نگرشي مخالف با 

 دانستند. دیدگاه خلیفھ مي
توان گفت كھ كار عمر از روي احتیاط  چگونھ مي

بود با اینكھ صحابھ تدوین سّنت را یادآورش 
ھا را  شدند؟ ولي او با خودرأیي ھمھ كتاب

نگري كھ  دیث منع كرد! ميسوزاند و از تدوین ح
احتیاط  | چگونھ مخالفت با صحابھ پیامبر

 شود؟! مي
احتیاط در این بود كھ خلیفھ با نظر اكثر 

... َو ﴿فرماید:  صحابھ ھمسو شود؛ زیرا خدا مي
؛ مسلمانان واقعي )٣( ﴾أمرھم شُوری بیَنُھم

 كنند. اند كھ در كارھا با ھم مشورت مي آنان
زند،  مي ااز اصِل شوراز آنجا كھ عمر َدم 

مخالفتش با پیشنھاد صحابھ، احتیاط شكني و 
 رود. ویران سازي َاصل شورا بھ شمار مي

                                                           
المستدرك علي ؛ ١٤٧٢یث ، حد١٠٩٩: ٢ مسلم صحیح. ١

: ١ مسند احمد؛ ٢٧٩٣ـ  ٢٧٩٢، حدیث ٢١٤: ٢ الصحیحین
، ٣٣٦: ٧(بیھقي)  السنن الكبري؛ ٢٨٧٧، حدیث ٣١٤

 .١٤٧٥١ـ  ١٤٧٤٩حدیث 
)؛ ٢٤٩، ص٦(و جلد  ١٥٢: ٢(ابن حزم)  األحكام. ٢

، ٣١٥ :٢ سنن ابي داود؛ ٤٥٨ـ  ٤٥٦: ٣ فتح الباري
؛ ٣١١٦، حدیث ١٠٤٠: ٢ سنن ابن ماجھ؛ ٢٠٣١حدیث 

 .٩٥١١، حدیث ١٥٩: ٥(بیھقي)  السنن الكبري
 .٣٨شوري/. ٣
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گردد، و  روشن مي ظریھبا این حقایق، ضعف این ن
تواند دوام  در برابر نقد و واشكافي نمي

از این رو، بھ دنبال عاملی دیگر می بیاورد.
رویم، شاید کھ بھ چاره ای دست یابیم.





 

 ششم عامل

 دیدگاه بعضي از مستشرقان





 

 نویسد: مي » شبر نجر «خاور شناس آلماني 
ھدف ُعَمر تنھا تعلیم عرب بیاباني نبود، 

خواست آنان را بر شجاعت و ایمان  بلكھ مي
دیني قوي پایدار نگھ دارد تا فرمان 
روایان عاَلم بسازد، و كتابت و توسعھ 

 .)١(معرفت با این ھدف تناسب نداشت
 » شبر نجر «یابیم كھ  از این سخن در مي

خواھد از منع تدوین عمر سوء استفاده كند  مي
 لدریتا وانمود سازد كھ انتشار اسالم براساس ق

تھي از معرفت روي داد، و كتابت و گسترش معرفت 
ـ بھ نظر وي ـ با شجاعت عرب بیاباني و روحیھ 

 جنگي عمر تناسب نداشت.
ھاي مستشرقان  سازي اهبھ راستي این سخن از گمر

دلیل و برھان  بي و از ادعاھایي است كھ آنان ـ
 سازند. ـ در ھوا رھا مي

ادعا كرده است كھ  » ج، شاخت «خاور شناس دیگري 
میان احادیث مسلمانان حدیث فقھي صحیحي وجود 

 چارچوبندارد، بلكھ احادیث آنھا ـ بعدھا ـ در 
 ھلحت اندیشی ھای مذھبی ساختھ و پرداختمص
 .)٢(شد

                                                           
دالئل التوثیق (بھ نقل از  ٥٣٠: السنّة الشريفه. تدوین ١

 ).٢٣١ـ  ٢٣٠: المبكّر
دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ . نگاه كنید بھ: ٢

 The Origins of، اثر دكتر َاعظمي، و كتاب شاخت: تدوینھ
Muhammadan Jurisprudence 
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رود و ادعا  ازاین ھم فراتر مي » گلدزیھر «
اند و  ساختگی كند كھ ھمھ روایاتِ تدوین شده مي

 بی پایھھاي حدیثي منسوب بھ عصر اول،  كتاب
 .)٣(باشند مي

و دیگر نظرات پوچ و یاوه فراواني كھ ابراز 
 شده است.

بعضي از نویسندگان مسلمان (مانند اسماعیل 
ھجري چاپ  ١٣٥٣ي كھ در سال ا َادھم، در رسالھ

شده است) بر این باور است كھ َاحادیث صحاح اھل 
سّنت اصل و ریشھ ثابتي ندارند، بلكھ مشكوك 

بھ نظر  ساختگیباشند و بیشترشان  مي
 .)٤(رسند مي

خواننده براي آگاھي بیشتر از نظرات موھوم 
تواند بھ  ھاي آنھا مي خاور شناسان و پاسخ
دراسات في  «طفي َاعظمي كتاب دكتر محّمد مص

 «رجوع كند یا كتاب ابو زھو  » الحدیث النبوي
ھا را (كھ در  و دیگر كتاب » الحدیث والمحّدثون

ھاي دروغ مستشرقان نوشتھ  و نسبت نظریاترّد 
 شده است) بنگرد.
دانیم كھ بھ این افتراھاي واھي  ما شایستھ نمي

 دلیل، پاسخ گوییم. و بي

                                                           
بھ زبان  Muhammedanische studieeوي: ي ھا. از بحث٣

 م.١٨٩٠آلماني، نشر سال 
 ٢٧: ١ دراسات في الحدیث النبوي. نگاه كنید بھ: ٤

) و محّمد عبده و دكتر ٢١٣: السنّة ومكانتهااز (بھ نقل 
توفیق صدقي و سّید رشید رضا و دیگران، بھ بسندگي 

دراسات في الحدیث (اند  قرآن از سّنت، گرویده
 ).٢٦: ١ النبوي



 

 ھفتم عامل

یشتر نویسندگان دیدگاه ب

 شیعھ





 

چكیده سخن بیشتر نویسندگاِن شیعھ ـ درباره منع 
حدیث این است كھ نھي از آن براي محدود  تدوین

و ترس از شھرت  ^ ساختِن نشر فضائل اھل بیت
و  × درباره فضل علي |یافتن احادیث پیامبر 

و آنچھ کھ بر امامت آنھا داللت  )٥(فرزندانش
ین امر در زماِن معاویھ ، صورت گرفت. ا)٦(كند مي

ـ كسي كھ مردم را بھ لعن امام علي در 
ھاي نماز جمعھ بر منابر مسلمانان فرا  خطبھ

 .)٧(خواند ـ شّدت پیدا كرد مي
پس از پیامبر  ـ یاّمت اسالم وضعّیتاز  عاملاین 
خالفت بھ  ساختار سیاسی، اجتماعی سازمانـ و 

رکات فرھنگي از تح فعالّیت آید و اینكھ دست مي
باشد. از آنجا كھ خلیفھ  سیاسي جدا نمي

خواست در نظام جدید جایگاھي بھ اھل بیت  نمي
گاه آنھاست  كوشید آنچھ را تكیھ دھد ـ بلكھ مي

نماید كھ  از ایشان بگیرد ـ بنابراین بعید نمي
ھاي اخیر عمر بن خّطاب در منع تدوین  تصمیم

 حدیث، بدین منظور باشد.
یب بغدادي از عبدالرحمن بھ آنچھ خط ظریھاین ن

شود، وي  بن َاسود از پدرش نقل كرده استوار مي
 گوید: مي

                                                           
تاریخ الفقھ ؛٢٢: دراسات في الحدیث والمحدِّثین. ٥

 .١٣٤: الجعفري
الشيعة ؛ ٥٥٧و ٥٣٤و ٤٧٠و ٤٢١و ٤١٥: تدوين السنّة الشريفه. ٦

 .١٢٤ـ  ١٢٣(دكتر عالء قزویني):  االمامية ونشأة العلوم
عفر (سّید ج الصحيح من السيرة؛ ٥٧: ٢ معالم المدرستین. ٧

 شرح نھج البالغھ؛ نیز بنگرید بھ، ١٧٧: ١مرتضي) 
 .١٤٠: ١(ابن دمشقي)  جواھر المطالب؛ ١٧: ٢٠
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اي   جزوهد، ورز مكّھ یا یمن آرا ا علقمھ كتابي
وجود  | بیت پیامبر  كھ در آن احادیثي از اھل

اجازه خواستیم و  ]بن مسعود[داشت. از عبد  
را بھ او دادیم.  جزوهبر او درآمدیم و آن 

ا صدا زد، آن گاه طشتِ آبي خواست. وي كنیزش ر
گفتیم: اي ابا عبدالرحمان، در آنھا بنگر! 
چر اكھ َاحادیِث خوبي در میانشان ھست! پس 

نَحن  ﴿گفت:   كرد و مي  آنھا را در آب محو مي
آنهذَا الْقُر كنا إِلَييحالْقَصَصِ بِما أَو نسأَح كلَي(ما شیوا  )٨(﴾ نَقُصُّ ع

ین سخن را با وحي این قرآن، برایت و گویاتر
اند! آنھا را بھ   ھا ظرف  كنیم) قلب  حكایت مي

قرآن  غیرقرآن مشغول دارید و بھ 
 .)٩(مپردازید

اند نتیجھ  آنان كھ بھ این سبب گرویده
 اند كھ ابن مسعود از مسیر اھل بیت گرفتھ

از علي منحرف منحرف بود و گفتھ اند: وی 
داد و آن می ھمیتي نیا بھ این موضوع ا )١٠(بود

صحیفھ را نابود ساخت و درصدد برآمد این توّھم 
را زنده سازد كھ قرآن از آنچھ در آن صحیفھ 

 .)١١(كند است بسنده مي
بنابراین، ھدف اساسي در منع تدوین حدیث، محو 
ادلھ امامت بود و سببِ صحیح دیگري در اینجا بھ 

 .)١٢(آید نظر نمي
 نقد و بررسي

 اشكال وارد است: دو ظریھبر این ن

                                                           
  .٣یوسف/. ٨
 .٥٤: تقیید العلم. ٩
دراسات في ؛ ١٩: دراسات في الكافي والصحیح. ١٠

 .٢٢: الحدیث والمحّدثین
 .٤١٣: تدوين السنّه الشريفة. ١١
 .٤٧٠و ٤٢١: هتدوين السنّة الشريف. نگاه كنید بھ: ١٢
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توان بھ سخناني  با مراجعھ بھ منابع مي اول:
از ابن مسعود دست یافت كھ تأكید دارند وي بھ 

خواند و بھ خاطر ھمین  تحدیث و تدوین فرا مي
گیري در زمان ُعَمر بن خطاب بھ مدینھ  موضع

زنداني  دوران خالفت عمراحضار شد و تا پایاِن 
 اند: ینگردید. بعضي از این نصوص، چن

ó كند كھ: شامگاه   عمرو بن میمون روایت مي
 .)١٣(...اي نشد كھ نزد ابن مسعود نروم  پنجشنبھ

ó گوید: بھ پدرم گفتم چرا  عبد  بن زبیر مي
حدیث كني؛ چنان  | شنوم كھ از رسول خدا نمي

 .)١٤(شنوم كھ از ابن مسعود و فالني و... مي
ó فت: از َابي ِقالَبھ نقل شده است كھ ابن مسعود گ

بھ علم بچسبید پیش از آنكھ (از میانتان) 
گرفتھ شود! گرفتھ شدن علم بھ این است كھ 
اھِل آن از میان بروند، ھیچ كدامتان 

یابید! بھ زودي  دانید كي بدان نیاز مي نمي
یابید كھ شما را بھ كتابِ  ھایي را مي گروه

كنند در حالي كھ آن را پشت  خدا دعوت مي
 .)١٥(اند سرشان انداختھ

                                                           
: ١ سنن ابن ماجھ؛ ٢٧٠، حدیث ٩٥: ١ سنن دارمي. ١٣
؛ ٤٣٢١؛ حدیث ٤٥٢: ١ مسند احمد؛ ٢٣، حدیث ١٠

 .١٧٤(امام مسلم ُقشَیري):  التمییز
(ابن  المصّنف؛ ٣٦، حدیث ١٤: ١ سنن ابن ماجھ. ١٤

، ١٦٥: ١ مسند احمد؛ ٢٦٢٤٢، حدیث ٢٩٥: ٥ابي شیبھ) 
، حدیث ٥٢: ١ بخاري صحیح؛ و بنگرید بھ، ١٤١٣حدیث 

١٠٧. 
 الجامع؛ ١٢٦: ١ مجمع الزوائد؛ ١٦: ١ تذكرة الحفّاظ. ١٥

 اعتقاد اهل السنّة؛ ٢٠٤٢٦، حدیث ٢٥٢: ١١(معمر بن راشد) 
 .١٠٨، حدیث ٨٧: ١



 منع تدوین حدیث  ١١٦

ó گوید: عبدالرحمان بن عبد  بن مسعود  َمْعن مي
آن را  پدرش كتابي را آورد و سوگند خورد كھ

 .)١٦(با خِط خودش نوشتھ است
ó  صحیح بخاري بھ  فصل (قرائت) از کتابدر

اي اشاره شده كھ نزد بخاري بوده یا از  نسخھ
كند  روي آن نوشتھ است و از اصحابش حكایت مي

م و تدوین آن كھ آنان براي طلب عل
 .)١٧(كوچیدند مي
ó  از شَْعبي نقل شده است كھ گفت: در پھنھ گیتي

كوشا در طلبِ علم سراغ  » مسروق «كسي را چون 
ندارم؛ اصحاب عبد  بن مسعود (آنان كھ سّنت 

خواندند و آموزش می   را براي مردم مي
 ).١٨.(دادند) علقمھ بود و مسروق و..

ó گفت: حدیث   ره ميگوید: شنیدم ُمغی  ابن عّیاش مي
از  بھ جز کسانیكند   از علي را تصدیق نمي

َعْلَقَمھ، كھ  ھمچون() ١٩(عبد  بن مسعود طرافیانا
 بھ حّب علي معروف بودند).

ó  ِدر تاریخ َفسَوي آمده است: نوه ابن مسعود پیش
معن كتابي را آورد كھ بھ خط پدرش عبدالرحمان 

ای وپاره ای از آرابن مسعود  کھ روایاتبود 
 .)٢٠(فقھی وی را در برداشت

ó  مسعود روایت  بن عبد  بن عامرطََبراني از
وپاره  |پیامبر بعضي از احادیثِ كند كھ وي   مي

                                                           
 المصنّف؛ و بنگرید بھ، ٧٢: ١ جامع بین العلم. ١٦

 .٢٦٤٢٩، حدیث ٣١٣: ٥(ابن ابي شیبھ) 
 .١٢٧اعظمي): (دكتر  الدراسات. بھ نقل از ١٧
؛ ٤٥٤: ٢٧تهذيب الكمال؛ ٩٤: ١ (ابن عبدالبر) جامع بيان العلم وفضله. ١٨

 .٤:٦٥ سير أعالم النُبالء
المدخل الي السنن ؛ ٧، حدیث ١٣: ١ صحیح مسلم. ١٩

 .٨٢، حدیث ١٣٢: ١ الكبري
 .١٥٤: الدراسات؛ ٢١٥: ٣ تاریخ َفسَوي. ٢٠



 ١١٧  عامل ھفتم: دیدگاه بیشتر نویسندگان شیعھ

نوشت و پیش یحیي  راابن مسعود ای از فتاوای 
 .)٢١(بن َابي كثیر فرستاد

ó ،درباره ابن مسعود  عالوه بر این شواھد
ست اند: وي جزو شش نفر صحابھ نخستیني ا گفتھ

كھ سوي اسالم شتافتند، و رسول خدا بھ او 
(تو جواني و  )٢٢(» إّنك َلُغالم ُمَعّلم «فرمود: 

َمن أحبَّ أن یسمَع القرآن «آموزگار) و فرمود: 
(ھركھ دوست  )٢٣(» َغّضًا َفْلیَسَْمْعھ من ابن ُاّم عبد

دارد قرآن را تازه و شاداب بشنود، از ابن 
ابن مسعود  نیز، عمر بن خّطاب وُاّم عبد بشنود)

را بھ كوفھ فرستاد تا امور دین را بھ 
 بیاموزاند. کوفیان

یابیم كھ ابن مسعود در  در مي از این عبارات
فرھنگ اسالم چھره درخشاني دارد. او مردم را بھ 

شنیده | داشت كھ از رسوِل خدا  قرائتي وا مي
بود تا اینكھ از سوي خلیفھ عثمان پھلویش 

 .)٢٤(شكست
دارد باید در  وضعیتیكسي كھ چنین  بنابراین،

شود، درنگ ورزید و  ھایي كھ درباره او مي نقل
این سخن را كھ او بھ منع تحدیث و تدوین گرایش 

و با احتیاط و دّقت، بھ وارسي  باور نداشتداشت 
 ھا پرداخت. این گونھ نسبت

ذیل خبر علقمھ را ـ كھ خطیب آورده است ـ  دوم:
یابیم؛  ر ابن سالّم) نمي(اث » غریب الحدیث «در 

                                                           
 .٩٩٤٢، حدیث ٥٦: ١٠(طبراني)  المعجم الكبیر. ٢١
: ١ فتح الباري؛ ٤٩٥٧، ترجمھ ٢٣٤: ٤ االصابھ. ٢٢
: ١ االولياء حلية؛ ١٦٥٩، حدیث ٩٨٨: ٣ االستیعاب؛ ٢٥٢
؛ ٢٥٥: ٣ ُاسُد الغابھ؛ ٤٦٥: ١ سیر أعالم النبالء؛ ١٢٥

 .٣٠: ٥ المنتظم
 .١٦٥٩، حدیث ٩٩٠: ٣ االستیعاب. ٢٣
، بھ ٤٣: ٣(ابن ابي الحدید)  شرح نھج البالغھ. ٢٤

 ي.نقل از واقد



 منع تدوین حدیث  ١١٨

زیرا در آن نیامده است كھ احادیث درباره 
 .)٢٥(بود |خاندان پیامبر

افزون بر این، آنچھ در اینجا نقل شده بر خالف 
آن چیزي است كھ درباره ابن مسعود بیان شده 

باشد كھ خالفتِ  از دوازده نفري ميکھ وی است. 
 ت:ابوبكر را برنتافتند، از سخنانِ اوست كھ گف

دانید و برگزیدگانتان   اي قریشیان، شما مي
اند كھ اھل بیت پیامبر از شما بھ آن   آگاه

ترند. اگر شما بھ قرابت با   حضرت نزدیك
گویید ما   كنید و مي  پیامبر خالفت را ادعا مي

در ایمان سبقت گرفتیم، خاندانِ پیامبرتان از 
تر و با   شما بھ آن حضرت نزدیك

پیشین خود  یتجاھلترند... بھ   سابقھ
 .)٢٦(كاران خواھید شد  بازنگردید كھ از زیان

ó  مشھور است كھ ابن مسعود فضائل پنج تن
(اصحاب كسا) بھ ویژه حسن و حسین را نقل 

 .)٢٧(كرد مي
ó  موسي  وھا از اب و دیگر كتاب » اإلصابھ «در

حكایت شده است كھ گفت: من و برادرم از یمن 
عود یكي آمدیم، بر این باور بودیم كھ ابن مس

باشد؛ زیرا او و  مي | از خاندان پیامبر
آمد  |دیدیم كھ بھ خانھ پیامبر مادرش را مي

 .)٢٨(و شد دارد
                                                           

 .٣٩٦: حجية السنّة؛ ٤٨: ٤(ابن سالّم)  غریب الحدیث. ٢٥
 ، االبواب اإلثني عشر.٤٦٤: الخصال. ٢٦
، ٢٥: ٩. بھ این مآخذ بنگرید؛ مسند ابي یعلي ٢٧

: الزیارات كامل؛ ١٧٩: ٩ مجمع الزوائد؛ ٥٣٦٨حدیث 
 .٥) حدیث ١(باب  ١١٢
(باب مناقب عبد  بن  ١٣٧٣: ٣ صحیح بخاري. ٢٨

؛ ٤١٢٣، حدیث ١٥٩٣، ص٤؛ و جلد ٣٥٥٢دیث مسعود)، ح
، ٦٧٢: ٥ سنن ترمذي؛ ٢٤٦٠، حدیث ١٩١١: ٤ صحیح مسلم

 .٤٩٥٧، ترجمھ ٢٣٥: ٤ اإلصابھ؛ ٣٨٠٦حدیث 



 ١١٩  عامل ھفتم: دیدگاه بیشتر نویسندگان شیعھ

ó كرد كھ  روایت مي | ابن مسعود از پیامبر
خلفاي پس از آن حضرت، دوازده نفرند، بھ 

 .)٢٩(شمار ُنَقباي بني اسرائیل
ó  ابن مسعود  با ذکر سند از » كفاية األثر «َخّزاز در

 |كند كھ گفت: شنیدم پیامبر روایت مي
 فرمود: مي

 ؛)٣٠(األئمةُ بعدي اثنا عشَر، تسعةٌ من صُلب الحسين؛ والتاسع مهديهم

امامان پس از من دوازده نفرند، ُنھ نفر از 
 .نسِل حسین كھ نھمین آنھا مھدي آنھاست

ó  از مسروق روایت  بن حنبل بھ سند خوداحمد
ر مسجد با عبد  بن كند كھ گفت: ما د مي

مسعود نشستھ بودیم و او برایمان حدیث 
خواند. مردي درآمد و پرسید: اي ابن  مي

مسعود، آیا پیامبرتان برایتان حدیث كرد كھ 
اند؟ ابن مسعود  بعد از او چند نفر خلیفھ

پاسخ داد: آري، بھ شمار نقباي بني 
 .)٣١(اسرائیل

ó  روایت شده كھ از ابن مسعود  » البداية والنهاية «در
فرمود: خلفاي پس از من بھ شمار  | رسول خدا

 .)٣٢(اصحاب موسي است
ó از ابن مسعود روایت خود بھ سند  نیشابوری حاكم

رفتیم،   مي | كرده است كھ گفت: پیش پیامبر
ناگاه پیامبر شاداب بیرون آمد ـ آثار مسّرت و 

                                                           
 تنقیح المقال؛ ١١ـ  ٦، حدیث ٤٦٨: خصال صدوق. ٢٩
٢١٥: ٢. 

 .٢٣: كفاية االثر. ٣٠
: ١٣ فتح الباري؛ ٣٨٥٩، حدیث ٤٠٦: ١ مسند احمد. ٣١
٢١٢. 
 .٢٤٨: ٦ اية والنهايةالبد. ٣٢



 منع تدوین حدیث  ١٢٠

خوش حالي در سیمایش نمایان بود ـ از چیزي 
كھ آگاھمان ساخت و ساكت نپرسیدیم جز این

نماندیم مگر اینكھ او لب بھ سخن گشود، تا 
ھاشم گذشتند كھ در   اینكھ نوجواناني از بني

میانشان حسن و حسین بود. چون آنان را دید در 
آغوششان گرفت و از چشمانش اشك سرازیر شد! 

دیم: اي رسول خدا، چیزي ندیدیم كھ یپرس
 ناپسندت افتد!

ھستیم كھ خدا براي ما آخرت فرمود: ما خانداني 
بیتم ـ پس از  را برگزید. روزي بیاید كھ اھل

من ـ آواره و رانده شھرھا شوند تا اینكھ 
ھاي سیاھي از مشرق برافرازد و حق را  پرچم

بخواھند! بھ آنان ندھند، دوباره حق را 
بطلبند! بھ آنان داده نشود؛ پس بجنگند و ُنصرت 

 .)٣٣(یابند...
ó ت كرده است كھ رسول خداابن مسعود روای | 

 )٣٤(» النّار یإن فاطمة أحصَنَتْ فَرجها، فَحرم اُهللا ذُريتَها عل «فرمود: 
ذریھ او را بر  وند(فاطمھ پاك دامن است، خدا

(نگاه  )٣٥(» وجه علي عبادة یالنَظَر إل «آتش حرام ساخت) و 
 بھ صورتِ علي عبادت است).

                                                           
؛ ٨٤٣٤، حدیث ٥١١: ٤ المستدرك علي الصحیحین. ٣٣

؛ و بنگرید بھ، ٥٩٦٦، حدیث ٣٠: ٦ المعجم األوسط
 .٥٦ـ  ٥٥، حدیث ١٤٦: ١ طلب الحديث في الرحلة
؛ ٤٧٢٦، حدیث ١٦٥: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ٣٤

: ٣ تاریخ بغداد؛ ١٨٢٩، حدیث ٢٢٣: ٥ مسند َبّزار
 .١٣١٣، ترجمھ ٢٦٦
 المعجم الكبير؛ ٤٦٨٢، حدیث ١٥٢: ٣ الصحيحين یالمستدرك عل. ٣٥
(بھ  ٦٧٦٥، حدیث ٢٩٤: ٤ بمأثور الخطاب الفردوس؛ ٧٦: ١٠

 .٥٨: ٥ حلية األولياءنقل از معاذ بن جبل)؛ 



 ١٢١  عامل ھفتم: دیدگاه بیشتر نویسندگان شیعھ

ó مسعود روایت  را نیز ابن | این سخن پیامبر
كند كھ آن زمان كھ علي براي مبارزه در  مي

َبَرَز  «برابر ابن عبد َوّد ایستاد، فرمود: 
ھمھ ایمان  ( )٣٦(» اإلیماُن ُكلُّھ إلي الشرك ُكلِّھ

 ). در برابر ھمھ شرك نمایان شده است
ó  :من َزَعم أّنھ آَمَن بي وبما  «و نیز این سخن كھ

 ، فھو كاذب لیس بمؤمنجئُت بھ، وھو ُیبِغضُ علیّاً 
دارد و گمان  ؛ ھركھ علي را دشمن مي)٣٧(»

بھ آورده ھایم ایمان كند كھ بھ من و  مي
 باشد. گوست و مؤمن نمي دارد، دروغ

ó لواي مھاجران | كند كھ رسول خدا  و روایت مي
 .)٣٨(داد× را روز جنگ ُاحُد بھ علي

و روایات دیگری کھ ھمگی در ستایش حضرت علی 
و امام  ×وحضرت امام حسن  ÷ھوحضرت فاطم×

 می باشد، ھمچون: ×حسین 

ó  این سخن ابن مسعود كھ گفت: ما در زمان
بھ  شناختیم جز منافقان را نمي | پیامبر

 .)٣٩(با علي بن ابي طالب شانيتوز كینھ
ó  و اینكھ: حكمت ده جزء گشت، ُنھ جزء آن بھ

علي داده شد و یك جزء آن بھ مردم، و علي بھ 
 .)٤٠(مردم از خودشان داناتر استھمان یك جزء 

                                                           
 .٤٥١: ٢ تأویل اآلیات؛ ٢٨١: ١ ينابيع المودة. ٣٦
 .٢٨٠: ٤٢ تاريخ دمشق؛ ٣٥: مناقب خوارزمي. ٣٧
(ابن  الثقات؛ ٢٠: ٤ والنهاية البداية؛ ٦: ٢ ريطب تاریخ. ٣٨

(شیخ  اإلرشاد؛ ١١٤: ٦ مجمع الزوائد؛ ٢٢٤: ١حّبان) 
 .٨٠: ١مفید) 

: ١١ سُبُل الُھدي والرشاد؛ ٥٠٤: ٧ الدّر المنثور. ٣٩
 .٧٨: ٢٦ روح المعاني؛ ٢٩٠



 منع تدوین حدیث  ١٢٢

ó  در خبري آمده است كھ ابن مسعود گفت: قرآن بر
آن داراي ظاھر ھفت حرف نازل شده است، ھر حرِف 

و باطني است؛ علم ظاھر و باطن قرآن نزد علي 
 .)٤١(باشد  طالب مي  بن ابي

ó  و گفت: پیش پیامبر ھفتاد سوره را قرائت
م، علي قرآن را نزد بھترین مرد تمام كردم، و

 .)٤٢(بن َابي طالب، بھ پایان رساندم
ó  َاْعَمش از ابي عمرو شیباني از ابو موسي روایت

ابن [كرده است كھ گفت: بھ خدا سوگند، عبد  
را ندیدم مگر اینكھ بنده آل محّمد  ]مسعود

 .)٤٣(بود
ó  مشھور است كھ ابن مسعود بھ وجوِب صلوات بر

 «در كتاب محّمد و آل محّمد در تشھُّد قائل بود. 
(اثر قاضي عیاض) از ابن مسعود روایت  » الشفا

صالةً ولم يصَلِّ فيها  یمن صَلّ «فرمود:  | شده كھ پیامبر

                                                                                                                                        
: ٣ الفردوس بمأثور الخطاب؛ ٦٥: ١٠ حلية األولياء. ٤٠
: ٣ فیض القدیر؛ ٣٦٠ :٧ النهايةالبداية و؛ ٤٦٦٦، حدیث ٢٧
 .٣٨٤: ٤٢ تاریخ دمشق؛ ٦٩: الملك العلي فتح؛ ٤٦
: ٢(و بھ نقل از آن در اإلتقان  ٦٥: ١ حلية األولياء. ٤١
: ينابيع المودة؛ ٤٠٠: ٤٢ تاریخ دمشق)؛ ٦٣٧٠، حدیث ٤٩٣
 .١٣٥(وافي المھدي):  االجتهاد في الشريعة اإلسالميه؛ ٤٤٨
، ١٠١: ٥ المعجم األوسط؛ ٨٤٤٦، حدیث ٧٦: ٩ المعجم الكبير. ٤٢

سبل ؛ ٤٠١: ٤٢ تاريخ دمشق؛ ٢٧٨(طبري) المسترشد ؛ ٤٧٩٢حدیث 
 (بھ نقل از طبراني). ٤٠٣: ١١ والرشاد یالهد

؛ ٥٤٢ـ  ٥٤١: ٢(فسوي)  المعرفة والتاريخ؛ ٤٦٨: ١ سير أعالم النبالء. ٤٣
 .١٥١و ٨٤: ٣٣ تاريخ دمشق
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؛ ھركھ نماز بگزارد و )٤٤(» لَم تُقْبلْ منه یأهل بيت یوعلَ یعلَ
در آن بر من و بر اھل بیتم صلوات نفرستد، از 

 .شود  او پذیرفتھ نمي
خواھیم بھ  دیگري كھ ما نميو سخناِن فراوان 

 دقتدرازا بكشد، در آنچھ آوردیم براي اھل 
 كفایت است.

در وقایع  معروف است كھ ابن مسعود بارھا
با عثمان مخالفت كرد و آنچھ را از  گوناگون

شنیده بود ـ با وجود فشارھاي  | رسول خدا
 گفت. سیاسي ـ باز مي

 اگر این سخنان درباره ابن مسعود درست باشد،
آیا قلِب انسان بھ آنچھ خطیب ـ بھ نقل از 

 یابد؟ كند، اطمینان مي علقمھ ـ حكایت مي
و اگر حكایِت خطیب را درباره ابن مسعود 
بپذیریم، با این روایت چھ كنیم كھ او در نماز 

 و دفنِ او حضور یافت؟ ÷بر فاطمھ

آیا این، ھمان ویژگي ممتاز شیعیان خالص و 
 باشد؟ ُمحِبان برگزیده علي نمي

اگر ابن مسعود از محبان اھل بیت است، چگونھ 
ممكن است احادیثي را كھ درباره آنھاست محو 

 سازد؟
سند از  با » َامالي «و  » خصال «صدوق در كتاب 

زمین براي ھفت «علي روایت كرده است كھ فرمود: 
آنھاست كھ مردم روزي  ]بركت  [نفر خلق شد، بھ 

بارد و در  مي د و بر آنھا باراننشو داده مي
و عبد  بن مسعود را یكي  » یابند كارھا ظفر مي

اند كھ  از آنان شمرد و فرمود: و آنان كساني

                                                           
(بھ نقل  ٨٦: نّة المحمديهالس یأضواء عل. نگاه كنید بھ: ٤٤

 از شفاء).
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، بلكھ پس از این )٤٥(حضور یافتند ÷ بر فاطمھ
ماجرا، ابن مسعود در نماز بر ابوذر و غسل و 

 كفن و دفنِ او حضور یافت.
ھر آنچھ در شأن ابن مسعود نقل شده، امتیازي 

است  |اي اوست؛ زیرا روایتِ صحیح از پیامبربر
 تَشْهده عصابةٌ من المؤمنين «كھ درباره وفات ابوذر فرمود: 

(گروھي از مؤمنان بر جنازه ابوذر حاضر  )٤٦(»
رجاٌل ِمن  « شوند) و در روایت َكشّي ھست كھ: مي

 (مرداني صالح از امتم). )٤٧(» ُأّمتي صالحون
مندي ابن مسعود ھا آشكارا بھ ارج این جملھ

 » الشافي «اشاره دارد. سّید مرتضي در كتاب 
 گوید: مي

ابن مسعود و فضل و  پاکیمیاِن امت در 
 ایماِن او، اختالفي نیست و اینكھ رسول خدا

او را ستود و بر او درود فرستاد، و او |
 .)٤٨(نیك فرجام از دنیا رفت

                                                           
تنقیح ؛ ٢٨٠: روضة الواعظين؛ ٣٦١: خصال شیخ صدوق. ٤٥

. شایان ذكر است كھ ما پژوھش مفصلي ٢١٥: ٢ المقال
ایم كھ  درباره ابن مسعود داریم و در آن ثابت كرده

فقھ ابن مسعود بھ فقھ اھل بیت نزدیك است، نظر 
ین تحقیق، آنچھ بعضي از بزرگان نیز چنین است؛ و ا

 كند. آورد تضعیف مي را خطیب درباره ابن مسعود مي
؛ ٥٤٧٠، حدیث ٣٨٨: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ٤٦

گوید: رجال این  (ھیثمي مي ٣٣١: ٩ مجمع الزوائد
اند، و بزار آن را بھ اختصار آورده  روایت صحیح

ـ  ٢٣٣: ٤ الطبقات الكبري؛ ٢٥٤: ١ االستیعاباست)؛ 
٢٣٤. 
 ٢٥٢: الدرجات الرفيعه؛ ١١٧، حدیث ٢٨٣: ١ ار معرفة الرجالاختي. ٤٧

 (باب عّمار بن یاسر وأخباره).
الكني ؛ ٢١٥: ٢ تنقیح المقال. نگاه كنید بھ: ٤٨

 ).الشافي(بھ نقل از كتاب  ٢١٧: ١ واأللقاب
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نھي ابن مسعود ـ بر فرض صّحت صدور آن ـ احتمال 
ھایي باشد كھ در آن احادیث  ود براي قصھر مي

َفجََعل َیْمحوھا بیده  «گوید:  بود؛ زیرا راوي مي
؛ )٤٩( ﴾ ...◌  نحُن َنُقصُّ َعَلیَک َأحسَن الَقَصص﴿ویقول: 

ما  «گفت:  كرد و مي بھ دستش آنھا را محو مي
 كنیم ھا را برایت حكایت مي نیكوترین سرگذشت

«)٥٠(. 
كھ این نظر را  در خبر دیگر سخني آمده است

 كند: تأیید مي
مردي شامي پیش عبد  بن مسعود آمد، 

اي با خود داشت كھ در آن بعضي از  صحیفھ
ھاي او بود، گفت:  سخنان ابو درداء و قصھ

اي عبدالرحمان، آیا سخناِن برادرت ابو 
 نگري؟ درداء را در این صحیفھ نمي

ابن مسعود آن را گرفت و شروع بھ خواندن و 
ر آن كرد تا اینكھ بھ منزلش رسید، نظر د

پس گفت: اي كنیز، تشتي پر آب برایم 
ماالند  گاه احادیث را در آب مي بیاور! آن

الر ِتْلكَ آیاُت اْلِكتابِ اْلُمبِینِ  ﴿خواند:  و مي
 *ِإنَّا َأْنَزْلناُه ُقْرآنًا َعَرِبی ا َلَعلَّكُْم َتْعِقُلونَ  *

(الر، این  )٥١( ﴾ ...ن  َنحُْن َنُقصُّ َعَلیَْك َأحْسَ 
آیاِت كتاب ُمبین است، ما قرآن را بھ زبانِ 
عربي نازل كردیم تا شاید عقلتان را بھ 

ھا را  كار بندید، ما نیكوترین داستان
ھایي بھتر از  كنیم) آیا قصھ حكایت مي

خواھید؟ یا حدیثي  ھاي خدا مي داستان
 ؟!)٥٢(نیكوتر از سخن خدا را خواستارید

 سعود سھ احتمال ھست:در خبر ابن م

                                                           
 .٣یوسف/. ٤٩
 .٥٤: العلم تقیید. ٥٠
 .٣ـ١یوسف/. ٥١
 .٥٤: تقیید العلم. ٥٢
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محو روایات بھ جھت وجوِد فضائل خاندانِ  الف)
باشد؛ چنان كھ بعضي از بزرگان  | پیامبر

 ھفتم ـ بر این باورند. عاملشیعھ ـ در 
ھایي باشد كھ در  نابود كردن آنھا براي قصھ ب)

میاِن آنھا بود؛ زیرا ابو درداء و كعب َاحبار 
ین كھ با عقاید ھاي پیش اي اّمتھ در نقل داستان

ھا) تسامح  اسالمي مرتبط بود (و یا دیگر داستان
 داشتند.
َنحن  ابن مسعود بھ این آیھ كھ:  استشھادو نیز 

چرا كھ محققان،  )٥٣( َنُقصُّ َعَلیَک أحسََن الَقَصص...
ھا و اندرزھا را یكي از اسباب  داستان
اند كھ  اي دانستھ گانھ گانھ یا شانزده دوازده

 .)٥٤(حدیث واداشت ساختھ كساني را ب
كھ ما از آن [امور دیگري در میان بود  ج)
 .]خبریم بي

ھایي مانند   رود كھ ابن مسعود بھ قصھ  احتمال مي
این درباره اھل بیت آگاه شد كھ مورد پسندش 
نبود، از این رو آنھا را با آب پاك كرد. پس 

 علتمنحصر ساختن تعلیل بھ احتمال اول و آن را 
توان از آن   اي است كھ نمي  ، مسامحھاساسي شمردن

 .چشم پوشید
توجھ است كھ كساني در استقالل رأي ابن شایان

اند،  از صحابھ ـ خدشھ كردهمسعود ـ مانند بعضي
لیكن این كار نباید بعید بھ نظر آید زیرا وي 

داد امكان  مرجع مردمان بود و آنچھ را فتوا مي
او ھست داشت مستند بھ خبر صحیحي باشد كھ نزد 

 یا با ِاعمال نظر و استنباط فتوا دھد.

                                                           
 .٣یوسف/. ٥٣
الحدیث ؛٢١٠: السنّة قبل التدوينبھ:  . نگاه كنید٥٤

 .٢٦٥: والمحّدثون
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این نگرش را نزد بعضي از تابعین یا پیروانِ 
یابیم؛ مانند فتواھاي ابو  تابعین نیز مي

 حنیفھ، سُفیان َثوري، حسن َبصري و دیگران.
ھاي اینان و استقالل رأیشان بھ معناي   گیري  موضع
ي با دولت نیست، آنچھ را ابراز داشتند مھمگا
ه موافق نظر سلطان بود و گاه با اصولي كھ گا

 نزد آنھا وجود داشت ھمانند بود.
بنابراین، گرایشاِت اینان انفعالي یا براي 

با سالطین نبود. ما در كتاب  ]و ھمدستي[دوستي 
و بسط این سخن  حبھ شر وضوء النبي

 ایم. پرداختھ
آري، اینان چون مقداد و عّمار و ابوذر و ُحَذْیَفھ 

 كھ بھ فقھ علينبودند حابھ یا تابعین ـ ـ از ص
و روشِ او اعتقاد داشتند و آن را سّنت پیامبر  ×
دانستند (نھ چیز دیگر را)، بلكھ بھ اصولي   مي

اي گرویدند كھ بھ   معتقد بودند و بھ مباني
 شان انجامید.یھا  اختالف در نگرش

(و پذیرش ادعاي  کوتاه آمدناین سخن بر فرض 
نھ واقع این است كھ با مطرح شده) بود وگر

توان آن را   ارزیابي نگرش فقھي ابن مسعود نمي
در فھرست قائالن بھ رأي شمرد؛ گروھي درباره یك 
مسئلھ شرعي بارھا بھ او رجوع كردند و او پاسخ 

 داد كھ بدان آگاھي ندارد.  مي
بر ابن مسعود (بھ جھت  دادن اگر وجوب فتوا

در داد؛  شد، فتوا نمي نبود دیگران) عیني نمي
 می گوید: كھ بیندیشاحمد بن حنبل روایت 

گروھي نزد ابن مسعود آمدند و درباره زني 
كند و  پرسیدند كھ مردي با او ازدواج مي

برد و پیش از آمیزش با زن  ھر نام نمياز مَ 
میرد. نزدیك یك ماه نزد ابن مسعود  مي

گفتند باید نظرت  درآمد و رفت بودند و مي
 را بگویي!

عود گفت: مثِل صداق زنان ھم شأن او، ابن مس
َمھرش ھست (نھ مھر كم و ناچیز و نھ زیاد و 



 منع تدوین حدیث  ١٢٨

برد و  ھنگفت) و این زن از شوھر ارث مي
باید عده وفات نگھ دارد. این حكم اگر 
صواب و درست باشد از خداست و اگر خطا 
باشد از من است و از شیطان، و خداي بزرگ 

 اند. و رسولش از آن پاك
از قبیلھ َاشجع (كھ در میانشان پس گروھي 

َجّراح و ابو سنان بود) بلند شدند و گفتند: 
درباره زني | دھیم كھ رسول خدا گواھي مي

از طایفھ ما ـ كھ ِبْرَوع دختِر واِشق گفتھ 
 شد ـ مانند حكم تو قضاوت كرد. مي

ابن مسعود از این ھماھنگي سخنش با قضاوت 
 .)٥٥(بسیار شادمان شد | پیامبر

، )٥٦(الِف آنچھ از ابن شاذان نقل شده استبر خ
ابن مسعود كسي نبود كھ حق و ناحق را با ھم 

را دوست بدارد یا با  ]باطل[ي بیامیزد و خلفا
 آنان ھمسو شود.

اند  نقل كرده ×ھاي صحاح و سَُنن از علي كتاب
علم الكتاب والسنّة ثم  «كھ درباره ابن مسعود فرمود: 

(بھ كتاب و سّنت دانا بود و  )٥٧(» ماًبذلك عل ی، وكفیانته
از آن فراتر نرفت، و ھمین آگاھي براي آدمي بس 

وأحلَّ حاللَه قرَأ القرآَن : است) یا این سخن حضرت كھ
                                                           

 السنن الكبري؛ ٤٢٧٦، حدیث ٤٤٧: ١ مسند احمد. ٥٥
 النسائي سنن؛ ١٤١٩٥، حدیث ٢٤٦: ٧(بیھقي) 

 السنن الكبري؛ ٣٣٥٤، حدیث ١٢١: ٦(المجتبي) 
 .٥٥١٥، حدیث ٣١٦: ٣(نسائي) 

ـ  ٣٤٤: ١١ معجم رجال الحدیث. نگاه كنید بھ: ٥٦
 عبد  بن مسعود. ٧١٧٢ترجمھ ، ٣٤٥

؛ ٣٢٢٣٨، حدیث ٣٨٥: ٦(ابن َابي شیبھ)  المصنّف. ٥٧
 الصحيحين یالمستدرك عل؛ ٣٤٦ :٢ یالطبقات الكبر؛ ١٢٩: ١ حلية األولياء

 .٥٣٩٢، حدیث ٣٦٠: ٣
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ابن مسعود قرآن را  ؛)٥٨(وحرم حرامه، فقيه في الدين، عالم بالسنّة
كرد و حاللش را حالل و حرامش را حرام   قرائت مي

ت، در دین فقیھ (و آگاه) بود و سّنت دانس  مي
 دانست.  مي

ھاي دیگران  آري، فضائل ابن مسعود در كتاب
بیشتر است از آنچھ نزد شیعھ ھست و ھمھ آنھا 
بزرگواري و ارزشمندي و منزلِت واالي او را 

 نمایاند. مي
كند و آنچھ در استدالل  آنچھ را خطیب نقل مي

است، بزرگان شیعھ مورد توّجھ قرار گرفتھ 
آنان  نظریھتواند دلیل قانع كننده بر  نمي

 باشد؛ زیرا:
 أحادیث في أھل البیت، بیت النبي «جملھ  اوالً:

(در آن صحیفھ احادیثي درباره خاندان پیامبر  »
بود) صراحت ندارد كھ آن احادیث در فضائل اھل 

رود كھ آن احادیث در  بیت بود، بلكھ احتمال مي
نسبت بھ ایشان باشد؛ و  مذّمت اھل بیت یا ُغُلوّ 

این احتمال با آنچھ در سیره ابن مسعود ھست و 
كند،  فضائلي كھ وي درباره اھل بیت روایت مي

 ھماھنگي دارد.
منع از  «دارد كھ:   آنچھ ُمدَّعي اذعان مي ثانیًا:

امامت، تدوین براي محو فضائل اھل بیت و ادلھ 
با نھي عامي كھ از شیخین صادر گشت  » مطرح شد

از ُمدَّعاست؛ چراكھ  ھمخواني ندارد و دلیل اخص
ابوبكر بھ طور عمومي از نقل حدیث منع كرد و بھ 
بسنده كردن بر قرآن فراخواند و این كار را پس 

اش انجام داد، و   از سوزاندن احادیث پانصدگانھ
عمر از كساني كھ نزدشان احادیث بود خواست كھ 

و َاقوم پیش او بیاورند تا ببیند كدام َاعدل 
 است.

                                                           
 سير اعالم النبالء؛ ٥٣٨٠، حدیث ٣٥٧: ٣ الصحيحين یالمستدرك عل. ٥٨
 .٧٠: ١(سیوطي)  الجنّة مفتاح؛ ٤٩٢: ١
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اگر اینان تنھا خواستار محو فضائل و دالیل 
امامت بودند و ھدفي جز این نداشتند، اولي 

توانست از میان آن پانصد روایت، روایاتي  مي
را كھ در فضائل و خالفتِ اھل بیت است حذف كند و 

 –عمردیگر روایات را باقي گذارد؛ و ھمچنین 
 -ردند وقتی نوشتھ ھای حدیثی را پیش او آو

توانست احادیِث فضائل را نابود سازد و  مي
را در كتابي گرد آورد و دستور دھد  بازمانده

توانست  كھ فرائض از آنھا اخذ شود؛ و نیز مي
و  ]انسانی[فضیلت ھای احادیِث تفسیر و اخالق و 

و ارشاد و مانند آن را بھ كساني واگذارد  اندرز
بھ آنھا داِر وعظ و ارشادند و خلیفھ  كھ عھده

اعتماد دارد. با این كار، واقعیِت امر از دید 
ماند و حق با  مسلمانان پنھان و پوشیده مي

 گشت. باطل مشتبھ مي
باري از این توجیھ كھ منع از تدوین، بھ جھت 
نابود سازي فضائل اھل بیت صورت گرفت، الزم 

نقل آید كھ بپذیریم ُعَمر جرأت نداشت از  مي
 بھ طور ویژهاھل بیت فضائل علي و  روایاتِ 

نقل جلوگیري كند، دست بھ دامان منِع عام از 
حدیث شد تا در ضمن آن، مانع انتشار احادیثِ 

 فضائل شود!
اما کسی کھ پیگیر روش عمر باشد، آگاه است کھ 

 کسیوي ُتند مزاج و درشت خو بود و از 
ترسید و باك نداشت. در تاریخ آمده است كھ  نمي

فِت ابوبكر را برنتافتند و وي بر كساني كھ خال
در بیِت فاطمھ تحصُّن كرده بودند (علي، عّباس، 
َفضل بن عّباس، ُزَبیر، خالد بن سعید، مقداد، 
سلمان، ابوذر، عّمار، َبراء بن عازب، ُاَبي بن 

، سعد بن َابي َوّقاص و طلحھ بن ُعَبید ...) )٥٩(كعب
یورش آورد، و با شعلھ آتش پیش آمد تا خانھ را 

 ÷با فاطمھ رو بھ رو شد، فاطمھ کھ بھ آتش كشد

                                                           
 .١٢٤: ٢ تاریخ یعقوبي. نگاه كنید بھ: ٥٩
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مان  اي تا خانھ فرمود: اي فرزند خّطاب، آمده
را آتش زني؟! عمر پاسخ داد: آري، مگر اینكھ 

 !)٦٠(بھ آنچھ اّمت داخل شدند درآیید
 آمده است: كنز الُعّمالدر 

عمر بھ فاطمھ گفت: ھیچ كس ـ بعد از پدرت 
و نیست! بھ تر از ت داشتني ـ براي ما دوست

خدا سوگند، این محبت جلودارم از این نیست 
كھ دستور دھم اگر این افراد نزدت گرد 

 !)٦١(آیند، خانھ را بھ آتش كشم
 خوانیم: مي اإلمامة والسياسةو در نقل 

عمر آمد و آنان را كھ در خانھ علي بودند 
صدا زد (كھ بیرون آیند) آنان خودداري 

ت و گفت: ورزیدند. آن گاه وي ھیزم خواس
سوگند بھ كسي كھ جاِن عمر بھ دست اوست، 
خارج شوید وگرنھ ھركھ را در خانھ باشد 

سوزانم! بھ او گفتند: اي َابا حفص، در  مي
 .)٦٢(این خانھ فاطمھ ھست! گفت: باشد

 عبارت چنین است: أنساب األشرافو در 
ابوبكر سوي علي پیك فرستاد كھ براي بیعت 

ر سرباز زد. عمر بیاید، آن حضرت از این كا
بھ ھمراه مشعلي آمد وجلِو در، با فاطمھ رو 
بھ رو شد، فاطمھ گفت: اي پسر خّطاب، 

ام را آتش زني؟! عمر گفت:  خواھي خانھ مي
آري، این كار دستاورد پدرت را استوارتر 

 .)٦٣(سازد مي

                                                           
: ١ تاریخ أبي الفداء؛ ١٣: ٥ العقد الفرید. ٦٠
 ).٥٨٦(و در چاپي، ص ٢٧٨: ١ أنساب األشراف؛ ١٥٦

: ٢(ابن ابي الحدید)  شرح نهج البالغة ؛٦٥١: ٥ كنز العمال. ٦١
٤٥. 
 .٣٠: ١ اإلمامة والسياسة. ٦٢
 .١٣٣: ١ سبأعبد  بن ؛ ٥٨٦: ١ أنساب األشراف. ٦٣
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 وخویي عمر  ھا كھ درشت این متون و دیگر گزارش
ند، نمایان ينظراتش م بیاندر وی را گیري  سخت

و  روشداللت دارند بر اینكھ كسي كھ چنین 
رفتاري دارد بعید است كھ از تدویِن ھمھ احادیث 
ـ تنھا با انگیزه نابودي فضائل اھل بیت ـ 

 جلوگیري كند.
بود، از َاَحدي باك  اگر ُعَمر در پي این ھدف مي

ھراسید و در آنچھ  صحابھ نمي ردیدنداشت و از ت
ورزید و براي تدوین، خطوط  خواست درنگ نمي مي

 » ُمْتَعھ «كرد؛ چنان كھ درباره  قرمز تعیین مي
دو متعھ در عھد رسول  «با جرأت و قدرت گفت: 

سازم و ھركھ را  خدا بود، من آن دو را حرام مي
 .» كنم مرتكب آن دو شود مجازات مي

و  ÷ بنابراین، مسئلھ خالفت و گستاخي بر زھرا
براي  × علي دستگیری گرفتن فدك از آن حضرت و

بیعِت اجباري با ابوبكر و... یك چیز است، و 
 باشد. منع از تدوین براي غرضي، چیز دیگر مي

در تاریخ ثبت است كھ شیخین درباره  ثالثًا:
روایاتِ  |و اھل بیت پیامبر × فضائل علي

اند. محب الدین طبري بابي  زیادي را نقل كرده
ذكر ما  «ت: را با این عنوان منعقد ساختھ اس

آنچھ ابوبكر نقل  ( » رواه أبوبكر في فضائل عليّ 
در فضائل علي روایت كرده است)... از جملھ 

 احادیث این باب، روایات زیر است:
ó  علي. بھعبادت بودن نگاه 
ó .برابري كفِ دستِ علي با دستِ پیامبر 
ó اي زد و براي  اینكھ پیامبر براي علي خیمھ

 اي دیگر. فرزندانش خیمھ
ó حدیث كھ: علي نسبت بھ پیامبر، بھ منزلھ  این

 پیامبر است نسبت بھ پروردگار.
ó گذرد مگر با جوازي  اینكھ احدي بر صراط نمي

 نویسد. كھ علي آن را مي
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ó  این سخن پیامبر كھ فرمود: ھركھ مسرور
ترین خویشاوند بھ من   شود از اینكھ نزدیك مي

 را بنگرد، بھ علي نگاه كند.
ó را  |كھ توصیف پیامبر اینكھ ابوبكر كسي را

 .)٦٤(از او خواست، بھ علي حوالھ داد
از عمر نقل شده كھ  المستدرك علي الصحیحیندر 
 گفت:

علي بن ابي طالب سھ خصلت را داراست كھ 
اگر یكي از آنھا را داشتم برایم از شتران 

 تر بود! موي محبوب سرخ
 اند؟ گفتند: آنھا كدام

خدا ـ  گفت: ازدواج با فاطمھ ـ دختر رسول
کھ ھر آنچھ  |سكونت در مسجد با پیامبر

 روا می باشد در مسجد|برای رسول خدا 
برای او نیز رواست، و دادن پرچم روز جنگ 

 .)٦٥(خیبر بھ دست او
 گوید: حاكم مي

 .)٦٦(ِاسناد این حدیث صحیح است
عمر بن خّطاب ـ در زمان خالفتش ـ وآورده اند کھ 

گرفت،  یاد مي پرسید و َاحكام دین را از علي مي
 آمده است: مناقب خوارزميدر 

دو مرد پیش عمر آمدند و پرسیدند: طالق كنیز 
چگونھ است؟ عمر سوي گروھي از مردان رفت كھ 
در میانشان مردي َاصلع (موي جلو سر ریختھ) 
وجود داشت و از او سؤال كرد كھ حكم طالق 

                                                           
 .٢٣٢: ٣ الریاض النضره. ٦٤
(بھ  ٤٦٣٢؛ حدیث ١٣٥: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ٦٥

 المصنَّفھریره از عمر) و بنگرید بھ،  اسناد از ابي
(بھ اسناد از  ٣٢٠٩٩، حدیث ٣٦٩: ٦(ابن ابي شیبھ) 
 ابن عمر از عمر).

 . ھمان مصادر.٦٦
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كنیز چیست، وي پاسخ داد تا دو بار بھ دست 
 .شخص است

سوي آن دو نفر آمد و گفت: دو بار  عمر
 است.

اي و ما نزدت   یكي از آن دو گفت: تو خلیفھ
پرسیم، آن گاه   مي کنیزایم و از طالق   آمده

پرسي! بھ   روي و از او مي  تو پیش مردي مي
 ھم سخن نشوم!با تو خدا سوگند،

داني این شخص  عمر گفت: واي بر تو! آیا مي
! از رسول طالب است كیست؟! او علي بن ابي

ھا  فرمود: اگر آسمان شنیدم كھ مي | خدا
و زمین در یك كفھ ترازو نھاده شوند و 
ایمان علي را در كفھ دیگر بگذارند و 

ھا و زمین  بسنجند، ایمان علي بر آسمان
 .)٦٧(كند سنگیني مي

 علّي أقضانا «و نیز از عمر روایت شده كھ گفت: 
لي َلَھَلكَ لوال ع «ترین ما علي است)،  (قاضي )٦٨(»

ال  «شد)،  (اگر علي نبود عمر ھالك مي )٦٩(» ُعَمر

                                                           
، قـم ١٤١٤(در چاپ  ١٣، فصل ٧٧: مناقب خوارزمي. ٦٧
 مناقـب علـي؛ ٣٤: ٤٢ تاریخ دمشق)؛ ١٤٥، حدیث ١٣١ص

؛ ١٦٧: ٢ الريـاض النضـرة  ؛ ٣٣٠، رقـم ٢٨٩(ابن مغـازلي): 
(و بـھ  ٧٢٩٤، حـدیث ٣٦٣: ٣ الخطاب الفردوس بمأثور
 ).٣٢٩٩٢، حدیث ٦١٦: ١١ كنز العّمالنقل از آن در 

 مسند احمد؛ ٥٣٢٨، حدیث ٣٤٥: ٣ المستدرك علي الصحيحين. ٦٨
: ٦(ابن أبي شیبھ)  المصنّف؛ ٢١١٢٣ث ، حدی١١٣: ٥

 .٤٨٢: ١٦(ابن تیمّیھ)  یمجموع الفتاو؛ ٣٠١٢٩، حدیث ١٣٨
فتح  ؛١١٠٣: ٣االستیعاب؛ ٣٥٧: ٤فیض القدیر. ٦٩

 .١٦٢: ١تأویل مختلف الحدیث؛ ٧١:الملك العلي
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(خدا در مشكلي  )٧٠(» أبقاني اهللا لمعضلَة ليس لها أبوالحسن
 ام نگذارد كھ ابوالحسن نباشد). باقي

 | در تاریخ دمشق ھست كھ عمر از پیامبر
ی إنما علي ِمنّ  «روایت كرده است كھ فرمود: 

 » يّال َانَّھ ال نبّي بعدبمنزلھ ھارون من موسی اِ 
(علي نسبت بھ من چون ھارون است نسبت بھ موسي، 

 .)٧١(جز اینكھ بعِد من پیامبري نیست)
روایت شده  | ھمچنین از عمر این سخن پیامبر

أنت أّول الّناس اسالمًا وأّوُل الّناس  «كھ گفت: 
(اي علي، تو نخستین مسلماني و  )٧٢(» إیماناً 

 اولین مؤمن).
در باب مناقب علي، از عمر  صحیح بخاري در كتاب

نقل شده است كھ گفت: رسول خدا در حالي رحلت 
 .)٧٣(كرد كھ از علي راضي بود

آورد با این عنوان:   ُمحّب الدین طبري بابي را مي
آنچھ عمر درباره نقل   (در » یفي ذكر ما رواه عمر في عل  «

علي روایت كرده است) و در این باب احادیثي را 
 :آورد، از جملھ  مر مياز ع

حدیث رایِت روز خیبر، حدیث آرزوي یكي از سھ 
علي، حدیث منزلت، روایِت رجحان ایمان  ویژگی

ھا و زمین، حدیث غدیر، و این  علي بر آسمان
داشتم  امارت را دوست نمي «سخن عمر كھ گفت: 

 × بھ علي | آن گاه كھ پیامبر » مگر امروز

                                                           
؛ ١٨: ١ شرح نھج البالغھ؛ ١٠٦: ٦ الغدیر. ٧٠

بل س؛ ١٦٨٣، حدیث ٦٢٨: ١ المستدرك علي الصحیحین
 (در دو مأخذ اخیر با اندكي تفاوت). ٢٠٦: ٢ السالم

ـ  ١٦٦: ٤٢ تاریخ دمشق؛ ٤٦٣: ٧ تاریخ بغداد. ٧١
١٦٧. 
(بھ نقل از  ٣٦٣٩٥، حدیث ١٢٤: ١٣ كنز العّمال. ٧٢

 ابن نّجار).
 .٧٢: ٧ فتح الباري؛ ١٣٥٧: ٣ صحیح بخاري. ٧٣
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وگفتار وی (در ، فرمود: تو را برانگیزم سوي...
):تو سرور ھمھ زنان و ×تبریک بھ حضرت علی 

درباره علي مردان با ایمان گشتی . وکالم او کھ 
من است، حوالھ مسائل قضایي  سرورگفت: او 

بارھا بھ آن حضرت و این سخن وي كھ گفت: 
و رجوع  » علي استآشناترین ما بھ امر قضاوت  «

 .)٧٤(ئل آن حضرت دربسیاری از مسا نظرعمر بھ 
آنچھ بیان شد اندكي است از بسیار، كھ ابوبكر و 

 اند.  روایت كرده × عمر در فضائل علي

را در عھد شیخین  × گمان صحابھ فضائل علي  بي
 | گفتند و نقلشان بھ زماِن پیامبر  باز مي

 اختصاص نداشت.
از عقاب بن ثعلبھ روایت  سند خود حاكم بھ

ابو اّیوب  ،َمركند كھ گفت: در دوران خالفِت عُ  مي
بھ  | انصاري برایم حدیث كرد كھ: رسول خدا

علي بن َابي طالب دستور داد با ناكثین و 
 .)٧٦(پیكار كند )٧٥(قاسطین و مارقین

اگر این توجیھ درست باشد كھ شیخین تنھا براي 
تدوین  محو فضائل اھل بیت (یا دالیِل امامت) از

ل حدیث بازداشتند، و این سخن صحیح باشد كھ نق
بھ نظاِم حاكم آسیب  | فضائل خانداِن پیامبر

حكومت سازگاري جاری رساند و با سیاسِت  مي
نداشت، قول ابو اّیوب درست نبود و احادیثِ 

ھاي صحاح و سنن  فراواني كھ در كتاب

                                                           
 .٢٩٥: ٣ الرياض النضرة. ٧٤
یرند كھ پیمان طلحھ و زب» ناكثان  «. مقصود از ٧٥

معاویھ و پیروانش » قاسطان  «شكستند، و مراد از 
خوارج » مارقان  «باشند، و منظور از  مي

 اند (م). نھروان
 .١٥٠: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ٧٦
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بیت داللت دارند)  اند (و بر امامت اھل پراكنده
 | رسید، مانند این سخنان پیامبر بھ ما نمي
 كھ فرمود:

ó علي با  ؛)١(ليٌّ مع القرآن والقرآُن مع عليّ ع
 قرآن است و قرآن با علي.

ó ّاهللا وعترتي أهل بيتي یإن خلَّف فيكم الثقلين: كتابمن میانتان  ؛)٢(م
گذارم: كتاب خدا و عترتم،  دو چیز نفیس مي

 اھل بیتم.
ó بها نجا، ومن تَخَلَّف عنها هوكن رفينة نوح؛ مثَلُ أهل بيتي كَسو یمق؛)٣(غَر 

َمَثِل اھل بیت من چونان كشتي نوح است، ھركھ 
یابد و ھركھ از آن سر  بھ آن درآید نجات مي

 شود. كند و غرق مي باز زند سقوط مي
 او وبسياری ديگر... یاست موال یبه هركه موال منم، عل ؛)٤(مواله یمن كنتُ مواله فهذا عل

 ديگر...

                                                           
؛ ٤٦٢٨، حدیث ١٣٤: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ١

: ٤؛ فیض القدیر ٧٢٠، حدیث ٢٨: ٢المعجم الصغیر 
٣٥٦. 
، ٥٢٤: ٢ یسنن دارم؛ ١١١٤٧، حدیث ١٧ :٣ مسند احمد. ٢

؛ و ٣٥٤٢، حدیث ٣٣: ٤؛ المعجم االوسط ٣٣١٦حدیث 
 منابع دیگر.

 الجامع؛ ١٤٠١، حدیث ٧٨٥: ٢(ابن حنبل)  الصحابة فضائل. ٣
، حدیث ٣٧٣: ٢ مستدرک الحاکم ؛٨١٦٢، حدیث ٥٣٣: ٢ الصغير
 .٣٤٧٨،حدیث ١٠: ٤ المعجم االوسط؛ ٣٣١٢

، ٤٥: ١ سنن ابن ماجة؛ ٣٧١٢حدیث  ،٦٣٣: ٥ یسنن ترمذ. ٤
ـ  ٨٤٦٨ حيث، ١٣١: ٥(بیھقي)  یالكبر السنن؛ ١٢١حدیث 
 ؛ و دیگر مصادر.٨٤٧٢



 منع تدوین حدیث  ١٣٨

 لیكن انصاف این است كھ بگوییم ابوبكر و عمر
گرچھ فضائل اھل بیت و دالیِل امامِت آنھا را 

ھا و  گري كردند، لیكن از روشن روایت مي
را  × كھ موضوع جانشیني امام علي بگومگوھایی
پرھیختند و یا از ھر  ساخت بھ شّدت مي آشكار مي

آنچھ كھ صحابھ را مخالف با رأي و اجتھاد 
(كساني كھ مؤّیدان تعبُِّد محض بھ قرآن و سّنت 

 تافتند. نمایاند برنمي ند) ميبود
پس شیخین گرچھ عرصھ را براي نقل فضائل ـ بھ 

پسندیدند امور  تنھایي ـ تنگ نكردند، لیكن نمي
مربوط بھ خالفتشان میان مردم انتشار یابد. از 

ابوبكر بھ منصرف سازي  بینیم این روست كھ مي
دست یازید و  گفتگو درباره خالفتمسلمانان از 
 × ي شد كھ درباره برحق بودن عليمانِع احادیث

؛ زیرا بیان و تفسیر و كشف ابعاِد این گونھ بود
لرزاند نھ نقِل  ھاي حكومت را مي احادیث، پایھ
 صرف روایات.

شیخ عبدالرحمان بن یحیي معلمي یماني 
ُمَلْیكھ ابی نویسد: اگر براي مرسلھ ابن  مي

 | َاصلي باشد، وجوِد آن پس از وفات پیامبر
شد.   آن است كھ بھ امر خالفت مربوط مينشانھ 

گویا مردم پس از بیعت اختالف ورزیدند؛ بعضي 
گفتند ابوبكر اھلّیت دارد چراكھ پیامبر  مي

چنین و چنان فرمود، و برخي بدان جھت كھ 
فالن و بھمان را نام برده بود،  | پیامبر

دانستند. ابوبكر  دیگري را سزاواِر خالفت مي
دم را از فرو رفتن در داشت كھ مر  دوست مي

 .)١(این امر، روي گردان سازد
: عمر، عبد  بن عّباس را (كھ با اخالص بینیمو مي

داد   كرد) زیاد گوشھ مي دفاع مي ×از خالفت علي

                                                           
 .٥٤: الكاشفھ األنوار. ١
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كرد. پس از آنكھ با عمر درباره   و تھدید مي
برحق بودن و شایستگي امام علي بھ خالفت، مشاجره 

، از تو سخني بھ من كرد، عمر گفت: اي ابن عّباس
رسیده كھ دوست ندارم آن را باز گویم تا منزلتت 
نزدم از بین برود! ابن عّباس پرسید: چھ سخني؟ 

اند كھ تو پیوستھ   عمر گفت: بھ من رسانده
خالفت را از روي حسد و ظالمانھ از  «گویي:  مي

و آن گاه كھ ابن عّباس بھ دفاع از  » ما گرفتند!
برابر ُعمر كوتاه نیامد و  این سخن پرداخت و در

خواست برود، عمر بھ او گفت: من چونان گذشتھ  مي
 .)١(دارم  حق تو را پاس مي

در بگومگوي دیگري، عمر از سخن ابن عّباس 
گوید: سپس عمر از من  قرار شد، ابن عّباس مي بي

رو گرداند و بھ شتاب دور شد، من ھم 
 .)٢(بازگشتم

ِن موضوع خالفت در ماجراي دیگري منع عمر از بیا
و سزامند بودن اھل بیت بھ آن، وضوحي دو چندان 

یابد آنجا كھ ابن عّباس با احتجاج خود عمر  مي
نتوانست چیزي بگوید) بھ ابن  را مات كرد (و

عّباس گفت: این سخن را با دیگران مگوي، اگر آن 
را از غیر تو بشنوم ـ میان این دو كوه ـ خواب 

 .)٣(َپَرد از سرم مي
نسخھ ای دیگر آمده: اگر آن را از غیر تو در 

بشنوم، در این منطقھ نمی توانی راحت، سر بر 
 زمین بگذاری!
ترس عمر از شنیدن این حدیث از شخِص بھ ھر حال، 

ـ نمایان است؛ زیرا این  از این دو متنسومي ـ 
كار، یعني شوراندن مردم بر ضّد حكومت و 

 ی برمشروعیت حکومت مبتنھاي  فروپاشي ستون
 اجتھاد و رأي.

                                                           
: ١٢ شرح نھج البالغھ؛ ٥٧٨ـ  ٥٧٧: ٢ تاریخ طبري. ١
 .٥٥ـ  ٥٢
 .٤٦: ١٢ شرح نھج البالغھ. ٢
 .١٣٣: نظم درر السمطین. ٣
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گیري و از نقل فضائل بھ وسیلھ  از این سخت
یابیم كھ در این امر  ابوبكر و عمر و... درمي

سخن اي رخ داد؛ از سویي  زیرکانھچرخش سیاسي 
بعضي از آنھا تا خطوط  شنیدنو  از فضائل گفتن

اصلي سیاستشان ناآشكار بماند، و از دیگر سو 
نقل رش شده در جلوگیری از شکستن مرزھای سفا

  .توان حدیث كرد حدیث و چیزھایي كھ مي
شود كھ نابود سازي فضائل   با این سخن، روشن مي

اول  عاملـ در ماجراي منع تدوین ـ  ^ اھل بیت
نمی توانیم انکار کنیم و آخر نبود، ھرچند كھ 

؛ بھ کھ این عامل،تأثیری ولو جزئی داشتھ است
ارتباط ویژه منع احادیثي كھ بھ اصل خالفت 

، عاملی کھ خود زیر چتر منعی گسترده یابد مي
برای ھدفی وسیع تر و گسترده تر و پردامنھ تر 

 قرار گرفت. 

 چكیده سخن
 تقیید العلمق) در ٤٦٣آنچھ را خطیب بغدادي (م 

تواند دلیل تام و كاملي بر این  نمي هآورد
در روایتِ  » َاھل بیت «باشد؛ زیرا واژه  نظریھ

ق) وجود ندارد. افزون بر ٢٢٤(م  قاسم بن سالّم
این، اشكاالتي بر این دیدگاه وارد است. پس منع 

حدیث تنھا بھ این تعلیل منحصر نقل از تدوین و 
باشد تا سبب اساسي در این ماجرا، انتشار  نمي

نیافتن فضائل خاندان پیامبر و نابود سازي 
 آنھا عنوان گردد.

 ابن مسعود و روایات منع
تقیید باره منع از تدوین ـ در روایاتي كھ در

ـ از ابن مسعود وارد شده بھ آنچھ از  العلم
شود، بلكھ  اند منحصر نمي صحیفھ علقمھ آورده

اي از احادیث است كھ مجموع آنھا بھ ھفت  دستھ
 رسد: روایت مي

 حصَين بن عبدالرحمان بن مرة. بھ اسناد از ابن ُفَضیل، از ١
عبد  (بن مسعود)  نقل شده است كھ گفت: ما نزد
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این  «بودیم كھ ابن ُقرَّه كتابي را آورد و گفت: 
ام  كتاب را در شام یافتم، مطالب آن شگفت زده

عبد  در آن  » ساخت، آن را برایت آوردم
شان  پیشینیان شما بھ پیروي«نگریست، سپس گفت: 

ھاي دیگر و ترك كتاب خودشان، ھالك  از كتاب
ي خواست و مطالب كتاب شت آبتآن گاه  » شدند!

 .)١(را در آب شست و پس از آن، نابودش كرد
. بھ اسناد از عبدالرحمان بن َاسود، از پدرش ٢

اي دست  جزوهروایت شده كھ گفت: من و علقمھ بھ 
یافتیم و با آن پیش عبد  روانھ شدیم و دِر 

اش نشستیم. خورشید غروب كرد (یا نزدیك  خانھ
ز خواب برخاست و كنیزش بود غروب كند) كھ وي ا

را فرستاد كھ برو بنگر چھ كسي پشِت دِر منزل 
است؟ او آمد و برگشت و گفت: علقمھ و َاسود. 
عبد  گفت: دعوتشان كن بھ اندرون نزدم آیند. 
ما داخل شدیم، گفت: گویا زیاد پشت در ماندید؟ 
پاسخ دادیم: آري. پرسید: چرا در َنَزدید؟ پاسخ 

نكھ مبادا خواب باشي! گفت: دادیم: از بیم آ
ام چنین گماني كنید،  دارم درباره دوست نمي

 سنجیم. این ساعت را ما بھ نماز شب مي
گفتیم: این صحیفھ را یافتیم، در آن حدیث 
عجیبي ھست! ابن مسعود گفت: اي كنیز، بیا و 

شت بیاور و در آن آب بریز! آن گاه ابن مسعود ت
كرد و  آن صحیفھ را با دست خود محو مي

؛ )٢( ﴾ َعَلیَک أحسََن الَقَصص... َنُقصُّ َنحن  ﴿ خواند مي
ھا را برایت حكایت  ما نیكوترین سرگذشت

 كنیم. مي
گفتیم: بھ آن نگاه كن، حدیث خوب (نیز) در آن 

گفت:  كرد و مي ھست! ابن مسعود آن را محو مي

                                                           
 سنن دارميضمون این حدیث در ؛ م٥٣: تقیید العلم. ١
 آمده است. ٤٧٧، حدیث ١٣٤: ١
 .٣یوسف/. ٢
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ھا ظروفي ھستند! آنھا را بھ قرآن  این قلب
 .)٣(مشغول دارید نھ غیر آن

. بھ اسناد از عبدالرحمان بن َاسود، از پدرش ٣
از مّكھ یا  را روایت شده كھ گفت: علقمھ كتابي

اي كھ در آن احادیثي درباره  د، صحیفھورَیَمن آ
وجود داشت. ما از عبد  اذن  | اھل بیت پیامبر

خواستیم و بر او درآمدیم و آن صحیفھ را بھ او 
 شت آبي خواست!تدادیم. وي كنیزش را صدا زد و 

گفتیم: اي ابا عبدالرحمن، در آن بنگر! احادیثِ 
اي دارد! وي آنھا را در آب پاك  پسندیده

َنحن  ﴿خواند:  برد و مي كرد و از بین مي مي
(ما شیوا و  )٤( ﴾ َعَلیَک أحسََن الَقَصص... ◌  َنُقصُّ 

گویاترین سخنان را با وحي این قرآن، برایت 
اند، آن را  ھایي رفھا ظ باز گفتیم) این قلب

بھ قرآن مشغول دارید و بھ ماسواي قرآن سرگرم 
 .)٥(نسازید

. بھ اسناد از سلیم بن َاسود روایت شده كھ ٤
گفت: من بھ ھمراه عبد  بن ِمْرداس بودم، ناگھان 

اي دیدیم كھ در آن  با یك مرد نخعي صحیفھ
ھایي با آیات قرآن بود. با او در مسجد  قصھ

را بھ  جزوه، عبد  بن ِمْرداس گفت: وعده گذاشتیم
خرم! در مسجد منتظر آمدن آن شخص  یك درھم مي

بودیم كھ ناگھان مردي آمد و گفت: بیایید، 
 خواند. عبد  شما را فرا مي

گوید: حلقھ جمعّیت را شكستیم و خود را  سلیم مي
بھ عبد  بن مسعود رساندیم، دیدیم كھ آن صحیفھ 

 بھ دست اوست!

                                                           
؛ مانند این روایت در ٥٤ـ  ٥٣: العلم. تقیید ٣

 ، ھست.٦٦: ١ جامع بیان العلم وفضلھ
 .٣یوسف/. ٤
 .٥٥ـ  ٥٤: تقیید العلم. ٥
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  گفت: نیكوترین رھنمودھا ھدایت محّمد است عبد
و بھترین سخن كتاب خداست، و بدترین ُامور، 

شما حدیث  است کھھا)  نوپیداھایی (بدعت
شود، آن گاه كھ  كنید و برایتان حدیث مي مي

پیشینھ و ریشھ) دیدید بر شما  چیز نو (و بي
باد ھمان ھدایت نخست! چراكھ اھل كتاب پیش از 

ن صحیفھ و ماننِد آن ھالك ساخت؛ قرن شما را ای
اندر قرن آن را ارث بردند تا اینكھ كتاب خدا 
را چنان پشت سرشان انداختند كھ گویا از آن 

 خبرند. بي
دانست سوگند دادم كھ  مردي كھ جاي صحیفھ را مي

آن را برایم بیاورد، بھ خدا قسم اگر 
است سویش  )٦(» َدْیِر ھند «دانستم كھ بھ  مي

 .)٧(شدم ر ميرھسپا
. بھ اسناد از َاشعِث بن سلیم، از پدرش روایت ٥

نشین  شده كھ گفت: من با مردماني در مسجد ھم
بودم. روزي بر آنان در آمدم، دیدم نزدشان 

خوانند، در آن ذكر  آن را مي کھاي است  صحیفھ
و حمد و ثناي خدا بود و مرا شگفت آمد. بھ 

اي  ھ نسخھصاحب صحیفھ گفتم: آن را بھ من ده ك
از رویش بنویسم! گفت: آن را بھ مردي وعده 

ام، ُصُحفت را آماده ساز تا ھنگامي كھ او  داده
 فراغت یافت بھ تو دھم.

من ُصُحف خودم را آماده ساختم، یك روز بھ مسجد 
گذرد و   درآمدم، دیدم غالمي از میان مردم مي

گوید: بھ خانھ عبد  بن مسعود بشتابید! مردم  مي
آنجا روانھ شدند و من ھم با آنان رفتم، سوي 

ناگھان دیدم كھ آن صحیفھ در دست اوست و 
باشد   گوید: بدانید كھ آنچھ در این صحیفھ مي مي

فتنھ و گمراھي و بدعت است، مردمان اھل كتاب 
پیش از شما بدان جھت ھالك شدند كھ پیرو دیگر 

ھا شدند و كتاب خدا را واگذاشتند. من بر   كتاب
                                                           

 .١١٠. نگاه كنید بھ پانویس ص٦
 .٥٥: تقیید العلم. ٧
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دانست سخت گرفتم تا آن   ھ چیزي از آن ميمردي ك
را بھ من نمایاند. سوگند بھ كسي كھ جان عبد  

َدْیر  «بھ دست اوست، اگر بدانم از این صحیفھ بھ 
تا بھ چنگش آورم و [روم   است بھ آنجا مي » ھند

ھرچند ناگزیر شوم این مسیر را  ]نابود سازم
 پیاده بپیمایم.

ت و آن صحیفھ را در آن گاه ابن مسعود آبي خواس
 .)٨(آب شست

. از ابراھیم تیمي نقل شده است كھ گفت: ابن ٦
مسعود دریافت كھ نزد گروھي از مردمان كتابي 

خواست كھ آن را نزدش  ھست، پیوستھ از آنان مي
بیاورند تا اینكھ آوردند. چون آن را گرفت، 
محو كرد سپس گفت: اھل كتاب پیش از شما بدان 

ھاي علما و  ھ بھ كتابجھت ھالك شدند ك
شان روي آوردند و كتاب پروردگارشان یھا ُاسقف

را رھا ساختند، یا گفت: تورات و انجیل را 
واگذاشتند تا كھنھ و پوسیده شد و فرائض و 

 .)٩(احكامي كھ در آن بود از بین رفت
. از عبدالرحمان بن َاسود، از پدرش نقل شده ٧

 بن مسعود كھ گفت: مردي از اھل شام پیش عبد 
اي بود كھ از سخنان ابي درداء  جزوهآمد با او 

ھاي او در آن درج شده بود، بھ ابن  و قصھ
مسعود گفت: اي ابا عبدالرحمان، آیا بھ سخن 

نگري؟  نميبرادرت ـ ابي درداء ـ در این صحیفھ 
ابن مسعود آن صحیفھ را ستاند و بھ خواندن و 

منزلش نگاه كردن در آن پرداخت تا اینكھ بھ 
درآمد، بھ كنیزش گفت: تشتي پر از آب برایم 
بیاور! پس از آنكھ كنیز تشت آب را آورد، ابن 
مسعود صحیفھ را در آب فرو برد و آن را 

                                                           
ون این روایت بھ نقل ؛ مضم٥٦ـ  ٥٥: تقیید العلم. ٨

 اعتقاد اھل السنّھآمده است،  سنن دارمياز َاشعث در 
 .٦٥: ١ جامع بیان العلم؛؛ ٨٥، حدیث ٧٨ـ  ٧٧: ١
 .٥٦: تقیید العلم. ٩
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الر ِتْلَك آیاُت اْلِكتابِ  ﴿ خواند  ماالند و مي  مي
ِإنَّا َأْنَزْلناُه ُقْرآنًا َعَرِبی ا َلَعلَّكُمْ  * اْلُمبِینِ 
؛ الر، )١٠( ﴾ ...َنحُْن َنُقصُّ َعَلیْكَ َأحْسََن اْلَقَصصِ  * َتْعِقُلونَ 

متمایز از دیگر  و[گر  این آیات كتاب روشن
است، ما قرآن را بھ زباِن عربي نازل  ]ھا كتاب

كردیم تا عقلتان را (در آن) بھ كار برید؛ ما 
شیوا و گویاترین سخنان را برایت حكایت 

 كنیم. مي
ھاي خدا را  ھھایي نیكوتر از قص آیا قصھ

خواھید؟ آیا سخني بھتر از سخن خدا را  مي
 ؟!)١١(خواھانید

اگر بھ مجموعھ این احادیث بنگریم و بھ یك 
یابیم  دیگر پیوستشان دھیم بھ نتایجي دست مي

كھ بر خالف آن چیزي است كھ اصحاب دیدگاه 
 پیشین، بھ آن رسیدند.

توضیح این سخن را در ضمن چند نكتھ بیان 
 كنیم: مي
و دیگر احادیث بھ دست کتاب از روایاِت  لف)ا

ھا  ھا و كتاب آید كھ در بیشتِر این صحیفھ مي
ھاي حیرت آوري وجود داشت كھ پیش از آن،  نگرش

مسلمانان نشنیده بودند و با سرشتِ تشریع اسالمي 
یافت و بھ ھمین جھت، تعّجب برانگیز  پیوند نمي

 بود.
ي فكري و ھا ھا با بافتھ اگر محتواي این كتاب

بود، بھ نظرشان  مأنوسات ذھني آنان ھماھنگ مي
 آمد. عجیب نمي

وجدتُه  «در این روایات عباراتي چنین آمده است: 
(آن كتاب را در شام یافتم، حیرتم  » بالشام فَأَعجبني

                                                           
 .٣ـ١یوسف/. ١٠
 .٥٥ـ  ٥٤: تقیید العلم. ١١
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(این  » هذه صحيفة فيها حديثٌ عجيب «را برانگیخت)، 
عندهم  «كتابي است كھ در آن حدیث شگفتي ھست)، 

اي است كھ مرا بھ  (نزدشان صحیفھ » صحيفةٌ فأعجبتْني
(نزد  » إن عند ناس كتاباً يعجِبون به «تعّجب واداشت)، 

 نازند). مردمي كتابي ھست كھ بھ آن مي
ھا وجود داشت،  پیداست كھ آنچھ در این كتاب

نبود وگرنھ بھ  | كتاب خدا و سّنت پیامبر
شدند، و مانند  نميآمدند و شیفتھ  شگفت نمي

 | رفت كھ از پیامبر دیگر سخنان بھ شمار مي
 شد. روایت مي

ھا (بھ جز كالم َابي درداء و  این صحیفھ ب)
ھاي او) عیِن سخِن صحابي و كسي كھ از  داستان
یا صحابي نقل كند، نبود؛ زیرا در  | پیامبر

این روایات نام ُمحدِّثاِن این احادیث و كساني كھ 
ث شده، نیامده است و ھمین براي از آنھا حدی

باشد؛ چراكھ گوینده  مسند نبودنشان بسنده مي
معلوم نیست، بلكھ بھ تمام معنا مجھول است و 
بھ جھالت كاتبِ آنھا و كسي كھ از او این محتوا 

 روایت شده ـ بھ طور ضمني ـ تصریح شده است.
اند:  ھا) این گونھ تعبیر شده این ُصُحف (و كتاب

» تُهكتاباً ودأصبت... صحيفة «(كتابي را یافتم)،  » ج « 
جاء رجلٌ من أهل الشام... ومعه  «اي بھ دستم رسید)،  (صحیفھ

(مردي از اھل شام آمد... با او كتابي  )صحيفة
(ھمراه یك مرد  » فَرأَينا صَحيفةً مع رجل من النَخَع «بود)، 

فإذا عندهم  ناساً...  كنتُ أُجالس أُ «اي دیدیم)،  نخعي صحیفھ
نشین بودم... نزدشان  (با مردمي ھم » صحيفة

(نزد مردمي كتابي  » إن عند ناس كتاباً «كتابي دیدم)، 



 ١٤٧  عامل ھفتم: دیدگاه بیشتر نویسندگان شیعھ

(بھ ھمراه مردمي  » رأيتُ مع رجل صحيفةً «ھست)، 
 اي دیدم). صحیفھ

اینھا ھمھ داللت دارند بر اینكھ مصدر و مأخذ 
ھا مجھول (و ناشناختھ) بود، پس  این كتاب

 د بر آنھا در ھیچ حالي امكان نداشت.اعتما
و اّما صحیفھ َابي درداء چیزي جز سخنانِ خودش (و 
نھ كالم پیامبر) را در بر نداشت و نیز 

ھایي كھ از مصادر نامعتبر بھ دست  داستان
 آورده بود.

شان  ھا از شام و بعضي اي از این كتاب دستھ ج)
ا شان ر از مّكھ یا یمن آورده شده بودند و برخي

دانیم از كجا آمدند! پس این ُصُحف  نمي
شدند و از محل  ھاي صحابھ شمرده نمي نوشتھ
نبّوت و َمَقّر صحابھ نیامده  بیتوحي و  نزول

 » كتاباً وجدتُه بالشّام «: شان آمده است بودند. در بعضي
جاء رجلٌ من أهلِ الشام  «(كتابي را كھ در شام یافتم)، 

اھل شام آمد با او (مردي از  » ومعه صحيفة
 » من مكّة أو اليمن «اي بود)، و در بعضي ھست  صحیفھ

 (از مّكھ یا یمن).
ظاھر عبارت این است كھ تردید در آنھا از راوي 

باشد، بلكھ در واقع و نفس األمر، مطلب  نمي
 چنین است.

آید كھ عامل اجتماعي  و از دیگر سو بھ دست مي
بزرگي داشت  ھا نقش و جغرافیایي در این روایت

کھ و این بھ جھت نزدیكي شام بھ روم مسیحي بود 
سیطره داشت. بسا در آنجا در آن زمان مسیحّیت 

بودند و مسیحیان  » جزوات تبلیغی «این روایات 
خواستند بھ وسیلھ آنھا در فكر و اندیشھ  مي

 اسالمي نفوذ كنند.
، بھ راستي در بر دارنده سخنان منقوالتپس این 
 بود.ن | پیامبر
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و  منبعھا ـ كھ  جزوهاعتباري این  بھ جھت بي
بود  ناشناختھآنھا  -روایتگر– و امالگر نویسنده

بھ این نكتھ توجھ  ^یم كھ اھل بیتبین ـ مي
دانستند كھ ناشناختھ بودن ُمحدِّث،  داشتند و مي

اندازد؛ لذا آنان  آنھا را از درجھ اعتبار مي
دشان بود، ورزیدند كھ نزد خوبر ُصحفي تأكید مي

 كردند. و امالگر آن را بیان مي نویسندهو  منبع
 » ُصُحفي «ـ بھ كسي كھ آن حضرت را  ×امام صادق

أنا رجل  «ـ فرمود:  ه بودنامیدیعنی کتاب خوان 
؛ )١٢(» یصُحفي، وقد صَدق ـ أبو حنيفة ـ قَرأتُ صُحف آبائي إبراهيم وموس

ُصُحف  ام، ابو حنیفھ راست گفت، من مردي ُصُحفي
 ام. پدرانم ابراھیم و موسي را خوانده

 × در توصیف كتاب علي ^ امامان اھل بیت
اند كھ این كتاب، امالي علي است از میانِ  گفتھ

 .| دو لبِ رسول خدا

روشن ساختند كھ ُصُحفشان بھ صورت ارثِ  ^ آنان
 است و ائّمھ | پسر از پدر، از پیامبر

ین ُصُحف اند، و در ا حافظان و كاتباِن آن^
احكام خدا از زمان موسي و ابراھیم تا پیامبر 

 خاتم، ھست.
(ابن ُعَدي) آمده است: جعفر بن محّمد  الكاملدر 

احادیثِ زیادي را از پدرش، از جابر، و از پدرش 
بھ نقل از پدرانش آورده است، و آل البیت ُنسَخي 

                                                           
روضات ؛ و بنگرید بھ، ٨٩: ١ علل الشرائع. ١٢

   قاموس الرجال؛ ١٦٩: ٨ الجّنات
 .١٠٠: ١ السالكین ریاض؛٢٤٣: ٨
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دارند كھ جعفر بن محّمد آنھا را روایت 
 .)١٣(كند مي
ي از این ُصُحف دربر دارنده فرائض و بسیار د)

احكام نبود و تفسیر و شرح آیات در آنھا دیده 
بلکھ غیر این ھا را در برداشت. ظاھرًا شد؛  نمي

ھا و اخبار و احادیث و َاذكاري  در آنھا قصھ
وجود داشت كھ خدا آنھا را حّجت قرار نداده 

 است.
پردازان و  این نوع مطالب، زاییده ذھن قصھ

باشد كھ بر اساس جّو حاكم  زان ميخبرسا
(و دیگر  گروھی خود ھا و تعّصبات وخواستھ

کھ نقشی در اضافھ و حذف وتغییر وتبدیل  یعوامل
سازند و  مي بزرگرا  وقایع) بعضي امور دارند

این  نقل ھاپوشانند. در این  برخي دیگر را مي
 نگریم: ھا را مي عبارت

ó ن كالمِ أبي الم صَصهصحيفةٌ فيها كالمن قصَصٌ ماي  صحیفھ ؛درداء وق
ھاي ابي دردا و  است در آن بعضي از گفتھ

 ھاي او ھست. اي از قصھ پاره
ó اي را دیدیم كھ در  صحیفھ ؛فرأينا صحيفةً فيها قصصٌ وقرآن

 ھایي بود. آن بھ ھمراه قرآن، داستان
ó در آن ذكر است  فیھا ذكر وحمد وثناء علي  ؛

 و حمد و ثنا بر خدا.
ھاي ابي  داست كھ محتواي این ُصُحف (داستانپی

سند) از قبیل ھمان  درداء و احادیث بي
ھایي است كھ امروزه در تفاسیر و  پردازي قصھ

 کھبینیم  ھاي قرآني مي ھاي داستان دیگر كتاب
 اند: از تورات گرفتھ شده

                                                           
تھذیب (و بھ نقل از آن در  ١٣٤: ٢ الكامل. ١٣

 ).٣٥٨: التدوين السنّة قبل ؛١٥٦، ترجمھ ٨٨: ٢ التھذیب
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آمده است كھ: یوسف  × ـ در ماجراي حضرت یوسف
ي كھ ھر مردي میان دو ران زن عزیز مصر (جای

 .)١٤(نشیند) نشست ھنگام آمیزش با زنش مي
ـ داود یكي از فرماندھانش را بھ جنگ فرستاد تا 

 .)١٥(كشتھ شود، و او بتواند با زنش ازدواج كند
ـ پس از آنكھ ھمھ مردم (در پي عذاب الھي) ھالك 
شدند، دو دختر لوط ھمدست شدند كھ پدرشان را 

ان این كار را مست كنند و با او درآمیزند. آن
انجام دادند و از پدرشان حاملھ شدند و بدین 

 .)١٦(گونھ، نسل آدمي استمرار یافت
راضي  | ـ ُخَوْیلد بھ ازدواج خدیجھ با محّمد

شد. خدیجھ دسیسھ كرد و او را مست ساخت،  نمي
اش  آن گاه از پیامبر خواست كھ بھ خواستگاري

، بیاید. ُخَوْیلد ـ در حال مستي ـ رضایت داد
وقتي بھ ھوش آمد ماجرا را برایش باز گفتند، 

 .)١٧(در برابر كاري كھ رخ داده بود تسلیم شد
ھاي ساختگي جز از ناحیھ ابي  آیا این داستان

درداء و َكْعُب األَحبار و امثال آن دو ـ كساني كھ 
ھاي مسیحي و یھودي اثر پذیرفتھ  از آموزه

 بودند ـ پدید آمد؟!
ـ در برخورد با آنھا ـ  بھ ھمین جھت ابن مسعود

 َنُقصُّ  َنحن  ﴿فرماید:  این آیھ را خواند كھ خدا مي
(ما شیوا و گویاترین  )١٨( ﴾ َعَلیکَ أحسََن الَقَصص...

گفت:  كنیم) و مي سخنان را برایت حكایت مي
                                                           

 .٣٣، باب ١٥٤: ٥(ابن حزم)  االحكام. ١٤
؛ ٣١٨٩٤، حدیث ٣٤٣: ٦(ابن ابي شیبھ)  المصّنف. ١٥

 .١٨١ـ  ١٨٠، و١٦٨: ١٥ تفسیر قرطبي
: ١٠ المیزان؛ ٢٩ (عھد قدیم): الكتاب المقّدس. ١٦
 .٣٥٩ـ  ٣٥٨
(بھ نقل از سیره  ١٦٦: ٢ سبل الھدي والرشاد. ١٧

 .٣٢٥: ١ روض األنفُزْھري) و نگاه كنید بھ: 
 .٣یوسف/. ١٨
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ھاي خدا  ھایي بھتر از داستان آیا حكایت «
خواھید؟ آیا بھتر از سخن خدا را  مي

ھا،  بھترین ھدایت «گفت:  و مي » خواستارید؟
ھدایت محّمد است و نیكوترین سخن كتاب خدا 

پیداھا (و وباشد، و بدترین امور ن مي
 .» ھا)ست بدعت

إّن أحْسََن الھدي ھدي  «این سخن ابن مسعود كھ 
گري محّمد  (بھترین ھدایت، ھدایت » محّمد...

كند كھ آنچھ را او با آب  است...) اثبات مي
اخت، سّنِت محّمد (و از احادیث آن شُست و نابود س

ھایي) بود كھ  حضرت) نبود، از ُمحَدثات (و بدعت
تافت چراكھ ابن  ابن مسعود آنھا را برنمي

مسعود آنان را كھ از این ُصُحف دچار شگفتي 
شدند بھ سّنت پیامبر و ھدایت او و كتاب خدا  مي

عمر را  | داد؛ زیرا رسول خدا ارجاع مي
كھ وي از دریافِت ُصُحف اھل  توبیخ كرد آن گاه

 كتاب بھ شگفت آمد و حدیث پیامبر را واگذارد.
كند كھ عمر گفت: اي رسول خدا،  سیوطي نقل مي

كنند  اھل كتاب احادیثي را براي ما روایت مي
مان را ربوده است، قصد داریم آنھا یھا كھ قلب

فرمود: اي پسر خّطاب،  | را بنویسیم! پیامبر
نصاري سر در گم بھ ھر كاري  آیا چونان یھود و

یازید؟! سوگند بھ آن كھ جانم بھ دستِ  دست مي
اوست با این دین حنیف، آیین درخشان و 

حكمت آمیز و [اي را آوردم و ھمھ سخنان  پاكیزه
 .)١٩(بھ من داده شد ]درس آموز

 قد َأخََذْت ِبقلوبنا «در این سخن عمر ـ كھ گفت 
ك بیندیش و مان را ربوده است ـ نییھا ؛ قلب»

آن را مقایسھ كن با سخناني كھ درباره 
                                                           

 ٣٨: ٦ ارواء الغلیل؛ ١٤٨: ٥ الدّر المنثور. ١٩
گوید: حداقل این   (الباني در تعلیق بر این حدیث مي

بھ:  باشد) و نگاه كنید  است كھ حدیث، َحسَن مي
 .٧٢٠: ٢؛ فیض القدیر ١١٤: ٦المصنَّف (عبدالرّزاق) 
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آوردند،  ھایي كھ نزد ابن مسعود مي كتاب
نزد مردمي كتابي ھست كھ  «گفتند؛ مانند:  مي

در این صحیفھ، حدیث  «، » فروشند بھ آن فخر مي
نزدشان كتابي است... آنان را  «، » عجیبي ھست

 اي یافتم... مرا صحیفھ «، » بھ شگفتي واداشت
 و... » زده ساخت شگفت

بھ عمر ـ  | در مقابل بنگر بھ پاسخ پیامبر
(با دین حنیف  » لقد جِئْتُكم بها بيضاًء نقية «كھ فرمود: 

اسالم، آئین تابناك و خالصي را برایتان آوردم) 
ـ و آن را با جواب ابن مسعود مقایسھ كن كھ بھ 

اش ساختھ بود، گفت:  كسي كھ آن صحیفھ شگفت زده
، بھترین » أحسن الُھدي ُھدي محّمد إنّ  «

 ھا، ھدایت محّمد است. ھدایت
این نكتھ را نیز افزون ساز كھ ما بھ روایتي 
كھ بھ این ِاعجاب و آن تھدید از رسول خدا گویا 
باشد، دست نیافتیم مگر ھمین روایاتي كھ از 

 ُعمر و شیفتگي او بھ مكتوباتِ یھود ھست.
ود (براي محو آن ھنگامي كھ: در تعلیل ابن مسع

یابیم كھ راه  ھا) بھ دّقت بنگریم، درمي كتاب
كند ـ بھ ویژه آنكھ مطالب  شریعت را دنبال مي
سوزاند ـ  سازد و با آتش نمي را با آب پاك مي

ھا را محّمد  با تأكید بر اینكھ نیكوترین ھدایت
باشد، و  آورد و بھترین سخن كتاب خدا مي

 ھاست. بدترین امور بدعت
سازد  اش را بیشتر آشكار مي سعود انگیزهابن م

محتواي این صحیفھ فتنھ و  «با این سخن كھ: 
اھل كتاب پیش از شما  «، » گمراھي و بدعت است

ھاي علما و  بدان جھت ھالك شدند كھ بھ كتاب
شان روي آوردند و تورات و انجیل را یھا ُاسقف

واگذاردند تا اینكھ كھنھ شد و فرائض و احكامي 
 .» آن بود، از بین رفتكھ در 

ھایي كھ نزد ابن مسعود آورده  پیداست كھ كتاب
یافت؛ تنھا  شد، بھ فرائض و احكام ربط نمي مي

ھا و بعضي از َاذكار وابستھ  ھا و حكایت داستان
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ھا در  گویي ھا وزیاده ھا و خرافھ بھ افسانھ
 آنھا تدوین شده بود.

 رود كھ در این صحیفھ، از این رو، احتمال مي
ھاي تمیم داري باشد (راھب نصراني كھ از  قصھ

سرایي كند و عمر بھ  عمر خواست اجازه دھد قصھ
ھایي مشابھ  و ممكن است كتاب )٢٠(داد) رخصتاو 

 آن باشد.
 وآشکاری در این سخن ابن مسعود مطلب وضوح

مردي را سوگند  «یابد كھ گفت:  بیشتري مي
اي را یافت برایم  ام كھ ھرجا صحیفھ داده

اگر بدانم چنین كتابي  ،بھ خدا سوگند .یاوردب
، » شوم است، رھسپار آنجا مي » َدْیر ھند «در 

سوگند بھ آن كھ جان عبد  بھ دست اوست، اگر  «
است، آنجا  » َدْیر ھند «بدانم از این كتاب در 

و در نقل دیگر ، » روم، ھرچند با پاي پیاده مي
ر بھ خدا قسم، اگر آن بھ دا « می گوید:

 ـ  )٢١(الھند

                                                           
؛ ٦٣(ابن ابي عاصم):  المذّكر والتذكیر والذكر. ٢٠

 .٢٩٤٤٦ـ  ٢٩٤٤٥، حدیث ٢٨٠: ١٠ كنز العّمال
ھاي دمشق است و دیر ھند  . دیر الھند، از آبادي٢١

باشد كھ ھند ـ دختر نعمان بن  ُصغري در حیره مي
د؛ و دیگر ھند ُكبري نیز در آم ُمنذر ـ آنجا فرود مي

حیره است، آن را ھند جگر خوار (دختر حارث بن عمرو 
). و گاه ٥٤٣ـ  ٥٤٢: ٢ معجم البلدانبن ُحجر) ساخت (

 األغاني، دیر ھند ُصغري است (»دیر ھند  «مقصود از 
دار  «). بنا بر ھمھ تقدیرھا، مراد از ١٣١: ٢

منظور رسد  است. بھ نظر مي» دیر ھند  «، »الھند 
باشد كھ در شام بود؛  ابن مسعود ھمان َدْیري مي

شد، و از سویي  ھا از شام آورده مي چراكھ این كتاب
شام از نظر بیاِن دوري مسافت، رساتر است؛ زیرا 
ظاھر این است كھ این سخنان از ابن مسعود در كوفھ 

 اند. برون تراوید، بدان جھت كھ ُروات كوفي
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روم،  مكاني دور در كوفھ ـ باشد، آنجا مي
 .)٢٢(» اگرچھ پیاده

این جدّیت و اصرار ابن مسعود بر محو این 
آمیختگی و بر اي دارد و آن،  ھا، نكتھ كتاب

این احادیث از احادیث اھل كتاب  گرفتھ شدن
 است.

گویا ابن مسعود دریافتھ بود كھ اینھا ساختة 
ھاي اھل كتاب  ھا و افسانھ قصھصاحبان َدْیرھا و 

است كھ بدین وسیلھ مسلمانان ضعیف و ناآگاه و 
 كنند. فكرانشان را تغذیھ مي ھم

ھا و  افزون بر این، نفس آدمي بھ نقِل اسطوره
شنیدن چیزھاي عجیب و غریب، گرایش دارد، و بسا 

ھا بھ عمد از سوي نصارا آموزش و نشر  این قصھ
ابن مسعود گاه بھ  شد. بھ ھمین جھت، داده مي
نگاه  دونآنھا، و یا حتي ب مشاھدةصرف 

ھا اقدام  ، بھ نابودي این صحیفھجستجوگرانھ
 دانست. كرد؛ زیرا محتواي آنھا را مي مي

ھا، موضعي  موضع ابن مسعود در برابر این كتاب
 تھاجمیاستوار است كھ بھ سبب معاصر بودنش با 

 نگاریحدیث و  گویی كھ عمر آن را بر ضّد حدیث
آید، لیكن  بھ نظر مي منفیكرد،  رھبري مي

دانند كھ این دو َمنع با ھم  خردمندان آگاه مي
 .)٢٣(فرق دارند

ھمھ  نگرشی پس از رسیدن بھ این نتیجھ (كھ از
جانبھ بھ روایاِت منِع منسوب بھ ابن مسعود بھ 

 » داِرمي «توانیم بگوییم: روایِت  دست آمد) مي
سبحان  « آن جزوه ھا ايكھ در آن بیان شده محتو

                                                           
(ابن ابي  المصّنف؛ ٤٧٩ث ، حدی١٣٠: ١ سنن دارمي. ٢٢

 .٢٦٤٤٧، حدیث ٣١٥: ٥شیبھ) 
ھاي   . عَُمر با منع تدوین، اھداِف سیاسي و انگیزه٢٣

از این كرد، و غرض ابن مسعود   ویژه خود را دنبال مي
كار این بود كھ قرآن و سّنت پیامبر از سخنانِ 

ھا   ھا و خرافھ  باطل مصون ماند و با افسانھ
 .(م) نیامیزد
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بود، بسنده  »   والحمد هللاّ وال إلھ إالّ   و  أكبر
نیست؛ زیرا تنھا این جملھ محتواي كتاب نبود، 
بلكھ چیزھاي دیگر نیز در آن وجود داشت بھ 
قرینھ این سخن ابن مسعود در روایت دیگر كھ 

این  ؛ در» إن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضاللة «گفت: 
، بدعت و فتنھ است و نوشتھ ھا، بھ یقین

 گمراھي!
زیرا اگر تنھا تسبیح و تحمید و تھلیل و تكبیر 

بود، این سخن از ابن مسعود  جزوه ھادر آن 
رفت (با اینكھ خودش آن را  معقول بھ شمار نمي

آَوْرد)؛ بازداشتن از   در نمازھایش بر زبان مي
ي معقول این كلماِت پاكیزه از یك مسلماِن عاد

 نیست، چھ رسد بھ یك صحابي بزرگ.
تنھا در كالم ابن مسعود  ممانعتكھ  سخنو این 

نوشتن است  اینکھ گردد (و برمي ثبتو  نگارشبھ 
رود با چشم پوشي از  كھ گمراھي بھ شمار مي

) با عبارِت ذكر شده سازگاري مطلب نوشتھ شده
ندارد و عبارت بر آن داللت ندارد؛ زیرا اینكھ 

 » إّن ما في ھذا الكتاب «گوید:  مسعود ميابن 
اینكھ اشاره دارد بھ (آنچھ در این كتاب ھست) 

وثبت  مقصود محتواي كتاب است نھ صرِف تدوین
، بدعت نگارشبدانید كھ  «گفت:  ، وگرنھ ميمطلب

 .» و فتنھ است و گمراھي
 بن عبدالرحمن «روایِت تک ھمین سخن را درباره 

كند در آن صحیفھ،   دعا ميگوییم كھ ا  مي » َاسود
بود؛ زیرا بھ فرض این  | فضائل اھل بیت پیامبر

مطلب ھمھ قرائن بر وجود  ،روایت صحیح باشد
كند، بسا   داللت مي دروغین و ساختگی در آن جزوه

شود چیزي جزو سیره اھل بیت و فضائل   ادعا مي
یا  کھ ھیچ ارتباطی با حقیقت نداردآنھاست 

 مبالغھ است.
كھ ابن مسعود پذیرش این مطلب ، ھر حال بھ

؛ بھ ختھ محال استفضائل اھل بیت را نابود سا
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ترین محّدثان فضائل و   ویژه آنكھ وي از بزرگ
 آنھاست. فرھنگناشرانِ 

افزون بر این، ابن مسعود در شیوه محو 
بھ مكتوبات، چونان ابوبكر و عمر نبود؛ زیرا 
ا ھشیوه سوزاندن ونابودی گسترده ھمھ دستنوشتھ

با آب سازی بلكھ از روش پاك  رونیاورد،
ھاي  استفاده كرد كھ راھي شرعي براي محو كتاب

ھاي خدا و  نامنامی از كھ در آنھا است  یمنحرف
 ؛ چرا کھھست ^ پیامبران و اوصیا و ائّمھ

از بین بردن آنھا تنھا سوزاندنشان حرام است و 
 .منحصر بھ شستن در آب یا دفن در خاک است

نامداران سخن بعضي از  اشِت ما بھھمین برد
 گوید: ، ابو ُعَبید ميشودتأیید مي

ھا را برگرفتھ شده از  ابن مسعود این كتاب
دانست و از این رو، نظر در  اھل كتاب مي

 .)٢٤(آنھا را خوش نداشت
 گوید: و ُمّره مي

ساخت،  اگر از قرآن یا سّنت بود محوشان نمي
 .)٢٥(بودھاي اھل كتاب  لیكن آنھا از نوشتھ

تري نیز در اینجا ھست و آن  احتمال نزدیك
اي یا  اینكھ این كار از ابن مسعود تقیھ

؛ سرزدمصلحتي یا بھ جھت ترس از تازیانھ عمر 
ھا نابود  دانست عمر خواستھ كھ كتاب چراكھ مي

گردد و نقل حدیث از پیامبر كاستي پذیرد، 
بعضي از صحابھ براي سرپیچي از این دستور كتك و

دند و برخي دیگر زنداني شدند ـ كھ ابن خور
                                                           

: ١ سنن دارمي؛ ٦٦: ١ان العلم وفضلھجامع بی. ٢٤
) آمده ٣٤١: تدوين السنّة(چنان كھ در  ٤٧٧، حدیث ١٣٤

 است.
: ١ سنن دارمي؛ ٦٦: ١ جامع بیان العلم وفضلھ. ٢٥
) آمده ٣٤١: تدوين السنّة(چنان كھ در  ٤٧٧، حدیث ١٣٤

 است.
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مسعود یكي از آنھا بود ـ پس بعید نیست كھ 
برخورد ابن مسعود در آن برھھ زماني در راستاي 

عمومي دولت اسالمي صورت گرفتھ  جو  كنار آمدن با 
كھ از دستوِر عمر سرباز بود باشد و بدان جھت 

نزند (از بیم ضرب شسِت او یا براي مدارا و 
 ).مصلحت

 از حارث بن سَُوید نقل شده كھ گفت:
 صاحب قدرتيھیچ گفت:  شنیدم عبد  بن مسعود مي 

دارد تا مرا بھ سخني وا نبود کھ می خواست
 را از من بازداردیك یا دو تازیانھ  براثر آن،

 مگر اینكھ آن را بر زبان آوردم.
گوید: در این  ابن حزم در پي این سخن مي

بھ با او شناختھ زمینھ، مخالفي از صحا
 .)٢٦(نشده است

پشت سر ولید  وی آمده است كھدرباره ابن مسعود 
بن َعَقبھ بن َابي ُمَعْیط (والي عثمان بر كوفھ) 

ولید نماز صبح را واینکھ اي نماز گزارد،  تقیھ
چھار ركعت گزارد و سپس گفت: برایتان 
بیفزایم؟! ابن مسعود بھ او گفت: از امروز بھ 

 !)٢٧(ایم تو در زیاده بعد، پیوستھ با
پس بر فرض صّحت نھي ابن مسعود از تدوین، این 

تواند براي ترس از تازیانھ عمر و حفِظ  كار مي
كیاِن اسالم باشد؛ زیرا مشھور است كھ وي در 

با عثمان نماز را چھار ركعت خواند تا  » ِمني «
از فتنھ و شر بپرھیزد با اینكھ بر خالِف آن 

 معتقد بود.
سعود گفتند: مگر تو برایمان حدیث بھ ابن م

نماز ظھر  » ِمني «كردي كھ پیامبر در  نمي

                                                           
 .١٤٠٩، مسئلھ ٣٣٦: ٨(ابن حزم)  الُمحَّلي. ٢٦
(چنان كھ  ٥٣٢: ٢(قاضي دمشقي)  شرح العقيدة الطحاويه. ٢٧

: التقیّھ عند المذاھب والفرق اإلسالمیّھدر كتابِ واقع 
 ، آمده است).١٠٦
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را دو ركعت گزارد و ابوبكر آن را دو ركعت 
 خواند؟

كنم،  پاسخ داد: آري، اكنون ھم حدیث مي
است با او (جلودار) لیكن عثمان امام 

برانگیز  مخالفت نمي ورزم! مخالفت، شر
 .)٢٨(است

ھنگاِم اعتراض بھ عثمان ازابن عوف رسیده كھ ـ 
ِمني ـ بھ ابن مسعود برخورد.  در در اتماِم نماز

ابن مسعود بھ او گفت: مخالفت، شر است! 
دریافتم كھ عثمان نماز ظھر را چھار ركعت 
گزارد، من ھم با اصحابم آن را چھار ركعت 

 خواندم!
ابن عوف گفت: بھ من خبر رسید كھ عثمان چھار 

نم دو ركعت خواندیم. ركعت گزارد، من با یارا
گویي،  پذیرم كھ تو مي اما اكنون ھمین را مي

 .)٢٩(گزاریم نماز را با او چھار ركعت مي
توان بھ خِط مشي صحابھ در  با این شواھد، مي

صدر اسالم پي برد. آنان با اینكھ در باطن، 
خواستند كیانِ  كردند، مي عقایدشان را حفظ مي

 اسالم آسیب نبیند.
منافات ندارد كھ ابن مسعود  ظر ماناین سخن با 

بود و از راویان مرّوجان نقل و نگارش حدیث از 
اش را ـ  فضائل اھل بیت؛ زیرا انسان گاه عقیده

کھ این سازد،  بھ جھت مصلحت یا ترس ـ كتمان مي
 .در سیره ابن مسعود نمایان استروند 

از وي روایاتي درباره فضائل علي و زھرا و حسن 
شده است، او در زمره ھفت نفري نقل  ^ و حسین

                                                           
البداية ؛ ٥٢٢١، حدیث ١٤٤: ٣(بیھقي)  السنن الكبري. ٢٨

 .٢١٨: ٧ والنهاية
ھـ؛ و نگاه ٢٩، حوادث سنھ ٦٠٦: ٢ تاریخ طبري. ٢٩

 .١٥٤ :٧ والنهاية البداية؛ ٤٩٤: ٣ الكاملكنید بھ: 



 ١٥٩  عامل ھفتم: دیدگاه بیشتر نویسندگان شیعھ

حضور یافتند،  ÷ باشد كھ در دفن حضرت زھرا مي
و از دوازده نفري است كھ خالفتِ غاصبانھ ابوبكر 
را برنتافتند، و فقھ او نزدیك بھ فقھ اھل 

 باشد. مي ^بیت

است كھ بیشتر  وجیھیاینھا ھمھ، بر خالف ت
 اند. نویسندگانِ شیعھ درباره ابن مسعود آورده

اري، شخصي كھ بھ جھت آمد و رفت زیاد با اھل ب
آید (تا آنجا كھ  بیت از آنان بھ شمار مي

؛ او را » ما نراه إالّ عبَد آل محّمد «اند:  گفتھ
دانیم) و بر لزوم صلوات  جز بنده آل محّمد نمي

و شواھد دیگر  بر آل محّمد در نماز معتقد است
 اند، ھماھنگي اش گفتھ با تحلیلي كھ درباره

ندارد، پس باید خبر رسیده از او بر تقیھ و 
 مصلحت و... حمل شود.

بنابر این، ما قول ھفتم را بھ كلي انكار 
كنیم و در عین حال، آن را بھ طور مطلق  نمي

دانیم و سبب اساسي را منحصر در آن  صحیح نمي
نزدیک بھ صواب انگاریم، بلكھ آن را  نمي

 یم.شمار ميوبیانگر بخشی از انگیزه منع 
شیخین جلوگیری اكنون زماِن بحث از سبِب واقعي 

باید  ]در این راستا[ می رسد از تدوین حدیث فرا
دریابیم چرا خلفا مردم را بھ قرآن ارجاع 

 دادند؟ مي
 )٣٠(» بیننا وبینكم كتاُب   «گفت:  ابوبكر مي

گفت:  (میاِن ما و شما كتاب خدا ھست) و عمر مي
(قرآن ما را بسنده است)  )٣١(» حَسْبُنا كتاُب   «

(وراي كتاب خدا  » لیس بعَد كتاب   شيءٌ  «و 
 چیزي نیست) و...

                                                           
 .٣٩٤: حجية السنّة؛٣ـ  ٢: ١ تذكرة الحفّاظ. ٣٠

 المصنّف؛ ٢٩٩٢، حدیث ٣٣٤: ١ مسند احمد. ٣١
، ٧(و جلد ١٣٨: ٥ بخاري صحیح؛ ٤٣٨: ٥(عبدالرّزاق) 

 .٧٦: ٥ صحیح مسلم)؛ ٩ص



 منع تدوین حدیث  ١٦٠

اند كھ ابوبكر و  كھ گذشت، توجیھاتي عواملی
عمر و بعضي از نویسندگان، خاورشناسان، 

ھاي دور تا  مسلمانان شیعھ و سّني ـ از گذشتھ
 آخرین عاملاند، اآلن بھ  زمان حاضر ـ آورده

ازیم، امید است كھ بھ دلیِل واقعي این پرد مي
 كار دست یابیم.



 

 اخیـر عامل

 باور ما





 

، خلـق جلوگیری از نقـل و نگـارش حدیث

  توان آن را   الساعھ پدید نیامد و نمي

ـ تنھا ـ بھ یك عامل نسبت داد، بلكھ چندین 

عوامل در پیدایش آن نقش داشتند و با 

ده منع پشتیباني یك دیگر مقّدماِت گسترش ای

رسد چھار   تدوین را فراھم آوردند. بھ نظر مي

 اند:  عامل در این راستا اساسي

. جلوگیري از تفسیر و بیاِن احادیثي كھ ١

درباره اھل بیت رسیده بود و روایاتي كھ 

 رفت.  كانونِ مكتب خلفا را نشانھ مي

آگاه   دوناّما نقل فضائل ـ بھ تنھایي ـ ب

تھ است، در سازي بھ پیامي كھ در آنھا نھف

منِع عام آنھا ـ كھ ھمھ احادیث را دربر 

 گرفت ـ چندان مد نظر نبود.  مي
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ھا و   از نشر عیب جلوگیری در این چارچوب،

شد؛   نقایص بزرگان قریش و گروه حاكم داخل مي

زیرا قرآن كریم و رسول خدا اشخاصي را 

 .)١(ندو دیگراني را نكوھید ندستود
تفسیر قرآن و بنابر این، آنان صحابھ را از 

و بازگویي فضائل و مثالب  )٢(شأن نزول َاحكام
یا با ادعاي اختالط با  )٣(ھا) بازداشتند (كاستي

                                                           
. ھمین امر بھ تنھایي كافي بود كھ آنان بھ منع ١

ھاي خویش سرپوش نھند و   دست یازند تا بر رسوایي
كري جامعھ را بھ سمت و سویي كھ خود فضاي ف

 پسندند سوق دھند (م).  خواھند و مي  مي

کھ ) ٢٣٨: بقره( ﴾یالصَّلَوات والصَّالَة الوسط یحافظُوا علَ﴿. آیھ ٢
قرائتشان درباره در مصحف عایشھ و حفصھ و ُاّم سلمھ 

 ]صرالع الةوصَ[ یالصَّلَوات والصَّالَة الوسط یحافظُوا علَ﴿است: بوده چنین 
ينقَانِت لّهوا لقُوم؛ بر نمازھا محافظت كنید (و اھمّیت  ﴾و

دھید) بھ ویژه نماز ظھر و نماز عصر و در برابر 
 خدا فروتن باشید.

و ابن عّباس و ُاَبي بن كعب و ابن مسعود و علي بن 
سوره نساء را این گونھ قرائت  ٢٤ابي طالب آیھ 

اسَتمَتعُتم بِِھ ِمنُھنَّ َفَاُتوُھنَّ َفَما ﴿... اند:  كرده
؛ زناني را كھ تا مّدتي ]ُمسَم ي ِإلي َأَجلٍ [ ﴾ ....ُاجوَرُھنَّ 

معّین بھ ازدواِج موّقت خویش درآوردید، ُاجور 
  شان را بپردازید (مھرھا)

بھ اسناد از ابن مسعود  ٢٩٨: ٢ الدّر المنثوردر . ٣
این گونھ  | آمده است كھ گفت: ما در زمان پیامبر

َیا َأیَُّھا الرَّسُوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ﴿كردیم:  قرائت مي
َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما ـ َأنَّ َعِلّیًا َمْوَلي اْلُمْؤِمِنیَن ـ ِإَلیْكَ 

) اي پیامبر، آنچھ را سویت ٦٧مائده/( ﴾َبلَّْغَت ِرسَاَلَتھُ 
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با قرآن و احتیاط در نقل، این كار را محدود 
 ساختند.

 . احاطھ نداشتن حاكمان بھ ھمھ احكام شریعت.٢
اي  این امر آنان را واداشت كھ اندك اندك شیوه

آن ند كھ مردماِن بسیاري را در شریعت ترسیم كن
 .شیوه را نداشتند

در آغاز، خلفا َاحكامي را كھ در قرآن و سّنت 
آمده بود و بھ آنھا آگاھي نداشتند، از صحابھ 

مشكلي پدید آشکارا آنكھ و بدون پرسیدند  مي
، لیكن بھ پاسخ ھای آنان را می پذیرفتند آید

مناقشھ و در پوششی از ھا  مرور زمان این پاسخ
 .فرو رفتئھ تخط

 ١٠٠) را در آیھ األَْنَصارِ از عمر رسیده كھ واژه (
والسّابقوَن األوَُّلوَن ِمَن الُمھاجِِریَن  ﴿سوره توبھ 

مرفوع  ﴾ َواألنصاِر والَّذیَن اتَّبَُعوُھم بِ◌ِإحسان...
) نیاورد. الَِّذینَ را قبل از ( » واو «خواند و 

كرد زید بن ثابت آیھ را برایش این گونھ قرائت 
) عمر گفت: ِمَن اْلُمَھاجِِریَن َواألَْنَصاِر َوالَِّذیَن...(

(الذین اتبعوھم بإحسان) زید گفت: 
امیرالمؤمنین داناتر است. عمر گفت: ُاَبي بن 
كعب را بیاورید! او را آوردند، در این باره 

                                                                                                                                        
نازل شده ـ كھ علي موالي مؤمنان است ـ بھ مردمان 

 اي. رسان، وگرنھ رسالتت را نرساندهب
 نیز بنگرید بھ آنچھ در تفسیر آیات زیر آمده است: 

ó ﴿اگر فاسقي خبر ٦: حجرات( ﴾ِإْن جَاَءُكْم َفاِسٌق ِبنَبَإ (
 آورد، تحقیق كنید.

ó ﴿ ِّ٢: حجرات( ﴾َال َتْرَفُعوا َأصَْواَتكُْم َفْوَق صَْوِت النَّبِي (
 .یدپیش پیامبر صداھاتان را بلند مكن

ó ﴿ ِاگر شما دو تا ٤: تحریم( ﴾َوِإْن َتظَاَھَرا عََلیْھ (
 دیگر را پشتیباني كنید.  (عایشھ و حفصھ) ھم

ó ﴿آني الْقُرونَةَ فلْعةَ الْمردرخت نفرین شده ٦٠: اسراء( ﴾الشَّج (
 و... در قرآن.
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از او پرسید، پاسخ داد: بھ خدا سوگند، من بر 
َوالَِّذیَن رسول خدا این گونھ قرائت كردم: (

بقیع  «در) و تو در آن روز اتَّبَُعوُھْم ِبِإحْسَان
ساكن بودي. عمر گفت: شما قرآن را حفظ  » َغْرَقد

كردید و ما از یاد ُبردیم، فراغت داشتید و ما 
 )١(گرفتار شدیم، حاضر بودید و ما غایب...

در این تنگنا منع از تحدیث و تدوین، بھترین و 
اعتراضات وبھترین شیوه  بستن دروازهراه براي 

بھ ھمین  برای ایستادگی در برابر فشارھا بود.
جھت، خلفا پس از فرماِن كاستن از حدیث (و روي 
نیاوردن بھ آن در حد امكان) بھ تھدید و 

 زنداني ساختنِ محّدثان دست یازیدند.
منبع تشریع  . خلفا، بعدھا، براي خودشان نوعي٣

تا آنجا كھ قائل شدند  (= حق قانون گزاری)
نخست سیره شیخین در كناِر قرآن و سّنت مطرح شد 
و سپس تشریعات دیگري پدید آمد، وھمھ اینھا 
براي تثبیت حاكمّیت تشریعي خلفا ـ در كنار 

 آنھا ـ صورت گرفت. سیاسیحاكمّیت 
نعمة البدعة  «این سخن عمر درباره نماز تراویح كھ 

باره (بدعتي بجا و پسندیده است) و در )٢(» یه
متعھ نساء و حج در زمان  «متعھ كھ گفت: 

 )٣(» دارم پیامبر بودند و من از آن دو باز مي
ھایي از این حاكمّیت  و دیگر رفتارھا، نمونھ

 ،اند كھ بعدھا آن را اجتھاد نامیدند تشریعي
                                                           

: ٣ المستدرك علي الصحیحین؛ ٧: ١١ جامع البیان. ١
 ١٨٣: ٥ الكشف والبیان؛ ٢٩٦: ٣ الدّر المنثور؛ ٣٠٥

(در این مأخذ، ذیل خبر مذكور آمده است)؛ و بنگرید 
 .٣٠٠: ١(ابن جِنِّي) المحتسببھ، 

 صحیح ابن خزیمھ؛ ١٩٠٦، حدیث ٧٠٧: ٢ صحیح بخاري. ٢
 .٤٩٣: ٢(بیھقي)  الكبري السنن؛ ١١٠٠، حدیث ١٥٥: ٢
(ابن  التمھید؛ ١٤٦: ٢ شرح معاني اآلثار. ٣

 القرآن احكام؛ ١٠٧: ٧ المحّلي ؛٣٥٥: ٨عبدالبر) 
 .١٥٢: ٢(جّصاص) 
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ھمراه با این رویكرد كھ شأِن خلفا را بھ سطح 
را در  |پیامبر باال آوردند و منزلِت پیامبر

داد،  سطِح مجتھدي كھ طبق ظن فتوا مي
 فروكاستند.

این پروژه آنان را بھ بستن باب نقل و تدوین 
حدیث واداشت وگرنھ میان فتواھاي خلیفھ و بیان 

اختالف رخ  | تشریعات آسماني بھ وسیلھ پیامبر
 داد. مي
ھا و  و جامعھ و تأثیر آن بر اندیشھ محیط. ٤

چراكھ مانعان ھا نیز یكي از عوامل است؛  فرھنگ
در محیطي پرورش یافتھ بودند كھ كتابت و تدوین 

فخر عرب و روزھای تاریخی بھ اندازه شعر و 
(و چیزھاي مشابھ آن) در  فروشی ھا بر یکدیگر

كانوِن توّجھ قرار نداشت و پیداست كھ 
نمایي این امور ـ بھ حكم ضرورت تاریخي ـ  بزرگ

  افتاد. با فرھنگ اسالمي در تضاد مي
اینجا بھ خواننده محترم یادآور می شویم کھ  در

ما عامل دوم وسوم را بیش از دو عامل دیگر مرکز 
توجھ خود قرار می دھیم؛ چرا کھ پرداختن بھ 
بیانات تفسیری صحابھ و تأثیر محیط وجامعھ بر 
منع از تدوین، پژوھشی مستقل می طلبد کھ آن را 
ه بھ زمانی دیگر موکول می کنیم وتنھا بھ اشار

ای گذرا بھ این دو عامل در ضمن بحث اصلی خود 
 بسنده می کنیم.

اكنون تفصیل دیدگاھمان را در ضمن دو محور 
 كنیم. تبیین مي

 محور اول: رشد و تكامل اندیشھ خود اجتھادي

اگر پژوھشگر تاریخ اسالم نسبت بھ موضع گیری 
ھای صحابھ در دوران رسالت وتشریع، درنگی 

از نظر حابھ در صدر اسالم صنماید؛ می یابد کھ 
دو  | با روایاِت پیامبر چگونگی برخوردشان

 :شدند مي دستھ



 منع تدوین حدیث  ١٦٨

روِش طاعت و امتثاِل مطلِق احكام خدا  اول، دستھ
 و رسول را در پیش گرفتند؛ زیرا:

 | این احكام، افزون بر قداسِت پیامبر الف)
بدان اعتبار كھ از سوي ذاِت باري تعالي صادر 

 شد. نستھ ميشده بود، مقدس دا
طاعت شارع واجب ومخالفت با او جایز نبود؛  ب)

 فرماید: چراكھ خداي متعال مي
ó ﴿ ....؛ از خدا و ١﴾ ...َاطیُعوا   َ َو َرسُوَلُھ

 پیامبرش فرمان برید.
ó ﴿  ُئکَ ُھمُ ل  وَوَمن ُیِطعِ  َ وَرسُوَلُھ َوَیخشَ  َ ویتَّقِھ َفأ

اند كھ از خدا  ؛ رستگاران آنان)٢( ﴾الفاِئُزون
َبَرند، و از خدا بترسند و  و پیامبر فرمان

 پروا كنند.
ó ﴿ َوَمآ ءاَتاُکُم الرَّسوُل َفخُُذوُه َوَما َنھاُکم ...

؛ آنچھ را رسول برایتان )٣( ﴾ َعنُھ َفانَتھوا....
آورد برگیرید و از آنچھ بازتان داشت 

 بپرھیزید.
ó ﴿ فَال کبال ور نُونیحتّ يؤم کّمحييما وکف رم شَجينَهب جِدوا ال ثُمهِم في يأنفُس 

؛ بھ پروردگارت سوگند، )٤( ﴾تَسليماً ويسلِّموا قَضَيتَ مما حرجاً
نخواھند  ]درست و كامل و یقیني[ایمان  آنھاكھ 

آورد مگر اینكھ در اختالفات خود تو را بھ 
داوری طلبند، و سپس از داوری تو، در دل خود 

 .س ناراحتی نکنند و کامالً تسلیم باشنداحسا

                                                           
 .۴۶و  ٢٠/انفال.  ١
 .٥٢نور/. ٢
 .٧حشر/. ٣
 .٦٥نساء/. ٤



 ١٦٩  اخیـر: باور ما عامل

ó ﴿  عنا وأطَعنَامقولُوا سم أن يينَهب سولهر اِهللا و وا إلیعإذا د نينقَولَ المؤم إنَّما کان
اند كھ چون   ؛ مؤمنان این گونھ)٥( ﴾وأولئک هم المفلحون

سوي خدا و رسول فراخوانده شوند كھ پیامبر 
گویند: گوش بفرمانیم؛ میانشان حكم كند، ب

 .اند كھ رستگارند  اینان
ó ﴿  نةُ مريالخ ملَه کُونأمراً أن ي ولُهسرإذا قَضَی اُهللا و نَةالَ مؤمنٍ ومؤمل ا کانمو

؛ ھنگامي كھ )٦( ﴾◌  أمرِهم ومن يعصِ اَهللا ورسولَه فَقَد ضلَّ ضَالالً مبينا
كند، مؤمن را  خدا و رسول درباره َامري حكم

نسزد كھ از پیش خود نظر دھد؛ و ھركھ خدا و 
پیامبرش را عصیان ورزد در گمراھي آشكار است 

 و دیگر آیات.
در تنظیم آداب فردي و اجتماعي جایي براي  ج)

باشد؛ زیرا شریعت اسالم   اعماِل آراي شخصي نمي
كامل است و ھمھ احكام در قرآن ھست، نیاز و 

شریعت احتیاج باشد، كّمل نقصاني نیست تا بھ مُ 
خداي متعال شریعت، خودش، کامل و تاّم است؛

؛ )٧( ﴾ ...ونَزَّلنَا علَيک الکتاب تبياناً لکُلِّ شَیء...﴿ فرماید:  مي
ما این كتاب را كھ بیانگر ھر چیزي است بر تو 

 فرو فرستادیم.
فرمان بری کامل آنان است ، دستھاین  ویژگی
صدور یافتھ و در  | امبربھ آنچھ از پینسبت 

 ھیچ برابر بیاِن الھي، رأي و نظر نزدشان
اعتباري ندارد. افزون بر این، آدمیان معصوم 
نیستند، امكان دارد خطا كنند، سھو در كالمشان 

 رخ دھد، و دچار فراموشي شوند.
را یك  | اند كھ پیامبر كساني دّوم، دستھ

و گوید  دانند كھ گاه صواب مي انسان عادي مي
                                                           

 .٥١نور/. ٥
 .٣٦احزاب/. ٦
 .٨٩نحل/. ٧



 منع تدوین حدیث  ١٧٠

گوید و َلعن  كند، ناسزا مي زماني خطا مي
 .)٨(طلبد فرستد، سپس برایشان آمرزش مي مي

را كھ خدا بھ  منزلتیھ، قداست و دستاین 
آن گونھ کھ تابند و  پیامبر داده است برنمي

خداوند فرمان داده است، با پیامبرش رفتار نمی 
کنند، واین حقیقتی است کھ قرآن وحدیث گویای 

 .آن است
 قرآن، آیاتِ فراواني درباره این گروه ھست: در

ó ﴿  َیأیَُّھا الَّذیَن ءاَمُنوا الَ َترَفُعوا أصواَتکُم َفوَق
َصوِت النَّبیِّ َوال َتجَھروا َلُھ ِبالَقوِل َکجَھِر َبعِضکُم 

؛ )٩( ﴾ِلبَعٍض أن َتحبََط أعماَلکُم وأنُتم َال َتشُعرون
امبر تان را بر پییاي ایمان آورندگان، صداھا

دیگر صدا  بلند مكنید و او را چونان ھم
مزنید كھ این كار، ناخودآگاه اعمالتان را 

 سازد. ھیچ مي

نزد بعضي  | این اشاره دارد بھ اینكھ پیامبر
از صحابھ قداست نداشت، با اینكھ خداي متعال 

 .شتآن حضرت تأكید دا ضرورت پاسداشت منزلتبر 

ó ﴿هايأي نوا الَّذينا ءاميلَ إذا ملَکُ میإل اثّاقَلتُم اِهللا سبيل يف إنفروا لَکُم ق 
اید،   اي كساني كھ ایمان آورده؛ )١٠( ﴾ ...األرضِ

چرا وقتي بھ شما گفتھ مي شود در راه جھاد با 

                                                           
؛ ٦٠٠٠، حدیث ٢٣٣٩: ٥ صحیح بخاري. نگاه كنید بھ: ٨

، ٣٩٠: ٢ مسند احمد؛ ٢٦٠٠، حدیث ٢٠٠٧: ٤ صحیح مسلم
 .٢٧٦٥، حدیث ٤٠٦: ٢ سنن دارمي؛ ٩٠٦٢حدیث 

 .٢حجرات/. ٩
 .٣٨توبھ/. ١٠



 ١٧١  اخیـر: باور ما عامل

دشمنان خدا كوچ كنید، این كار، برایتان سنگین 
 .چسبید  نماید و بھ زمین مي  مي

 این آیھ، بر اطاعت نكردن و عدم امتثال امر
كند و اینكھ بعضي از  خدا و پیامبر داللت مي

صحابھ ھنگام فرمان جھاد، از آن روي 
 تافتند. برمي

ó ﴿...  ﴾ إنَّ الَّذیَن ُیؤذوَن  َ وَرسوَلُھ، َلَعَنُھُم  ُ
زارند، می آ؛ آنان كھ خدا و پیامبرش را )١١(

 فرستد و.... خدا بر آنھا َلعن مي

ó ﴿ ؛ بعضي )١٢( ﴾ نَّبیَّ...َوِمنُھم الَّذیَن ُیؤُذوَن ال
 رسانند. از آنان پیامبر را آزار مي

این دو آیھ صراحت دارد كھ بعضي از صحابھ 
 كردند. پیامبر را اذیت مي

ó ﴿ أَلم َتَر إَلی الَّذیَن ُنُھوا عَنِ النَّجوی ُثّم َیعودوَن
ِلما ُنُھوا عنُھ ویتناجوَن باإلثِم والُعدوانِ 

َک حَیّْوَك بِما َلم ُیحیکَ وَمعصیَِت الرَّسوِل وإذا جاءو
... ؛ آیا كساني را ندیدي كھ از در )١٣( ﴾ بِِھ  ُ

نھي شدند، با  ]در حضور دیگران[گوشي حرفي زدن 
وجود این، بھ آن دست یازیدند؟! نجواي آنان 
گناه، سركشي و نافرمانی از پیامبر است! آن 

                                                           
 .٥٧احزاب/. ١١
 .٦١توبھ/. ١٢
 .٨مجادلھ: . ١٣
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گاه كھ براي گفتِن تحّیت و سالم پیش تو آیند، 
 آورند...  كھ خدا نگفتھ بر زبان ميسالمي را 

ھا آیھ دیگر داللت دارند بر  این آیات و ده
اینكھ بعضي از صحابھ حقیقت نبّوت را درك 

كردند و جایگاه پیامبر در تشریع اسالمي  نمي
 |براي آنھا معنایي نداشت؛ در مقابل پیامبر

، از جھاد در راه خدا )١٤(صدا بلند می کردند
بھ كارھاي پیامبر اعتراض  ،)١٥(روي گردان بودند

 پیرو ]قرآن و حدیث[و با وجود نّص  )١٦(كردند مي
و در  )١٧(بودند وسوسھ ھای سودجویانھ خیآلی خود

 .)١٨(دادند حضور پیامبر بھ رأي خودشان فتوا مي
خواستند كھ  مي | بعضي از اینان از پیامبر
اندیشي آنھا تغییر  احكام خدا را طبق مصلحت

لی  ما يکون...﴿گفت:  ر جواب ميد | دھد، و پیامبر
؛ مرا چھ )١٩( ﴾ ...نَفسی إن أتّبِع إالّ ما يوحی إلَي أن أُبد لَه من تلقاء

بھ اینكھ از پیش خود چیزي را تغییر دھم! 
كنم مگر آنچھ را كھ بھ من وحي  پیروي نمي

 شود. مي

                                                           
تفسیر ؛ ١٨٣٣: ٤ صحیح بخاري. نگاه كنید بھ: ١٤

 .٣٠٣: ١٦ تفسیر قرطبي؛ ١١٩ـ  ١١٧: ٢٦ طبري
تفسیر ؛ ٣٥٨: ٢ تفسیر ابن كثیر. نگاه كنید بھ: ١٥

 .٢٩٢: ٢ بغوي
(ابن  حكاماال؛ ٣٤١٤، حدیث ١٣٢١: ٣ صحیح بخاري. ١٦

 .٨٩: ١حزم) 
؛ ١٢٢٢، حدیث ٨٩٦: ٢ صحیح مسلم. نگاه كنید بھ: ١٧

 .٣٥١، حدیث ٥٠: ١ مسند احمد
؛ نگاه كنید بھ: ٥٣: ٥ سُبُل الھدي والرشاد. ١٨

(و  ٧٢: ١ المعجم الكبیر؛ ٣٢٥: ١ األحادیث المختاره
 ).٨٨، ص٦جلد 
 .١٥یونس: . ١٩



 ١٧٣  اخیـر: باور ما عامل

خداي سبحان، بارھا در قرآن، مانند این سخن را 
ثُم جعلناک علی شَريعة من األمرِ فاتَّبِعها والَ تَتَّبِع ﴿ د كھ:كن تأكید مي

علَمونالَ ي ؛ تو را صاحِب شریعت قرار )٢٠( ﴾أهواَء الَّذين
دادیم، پیرو آن باش! و از ھواھاي نفساني نا 

 آگاھان پیروي مكن!

 » المؤلّفة قلوبهم «این صحابیان محدود بھ منافقان و 
 ن) نبودند. (منفعت طلبا

ھایي كھ در شرح حال  حقایق تاریخي و كتاب
سازند كھ  اند، روشن مي صحابھ نگارش یافتھ

از صحابھ در تعامل با نصوص الھي و دیگرشماري 
سخناِن پیامبر ـ بھ ویژه َافعال آن حضرت ـ 

این تفکر بھ جھت پس  .رستي داشتنددپندارھاي نا
کھ مانده ھا و باور داشت ھای عرفی ای بود 

ھنوز با خود داشتند. با وجود چنین رسوبات 
اي  را رھبِر كار آزموده |پیامبرفکری، آنان 
كھ امكان خطا و صواب در  ندآورد بھ شمار مي

 كارھاي او ھست.

ھایي  از این رو، آنان بھ پیامبر اعتراض
كردند كھ بھ یك شخص عادي متوجھ است! با  مي

ن افكاري اینكھ خداي سبحان و سّنت نبوي، از چنی
دارد و احادیث زیادي از پیامبر در این  باز مي

 ثابت است؛ مانند: قالب
                                                           

 .١٨جاثیھ/. ٢٠
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ó لَكمن كان قَبم لَكاهللا بعضَه ببعض؟ بهذا ه ؟!)٢١(ما لكم تَضْرِبون كتاب 
دیگر با دستاویز آیات چرا بعضي از آیات را 

با  نادیده می گیرید؟)( ؟بھ دور می اندازید
 شدند؟! این شیوه پیشینیانتان ھالك

ó آیا در  ؟!)٢٢(َأُیَتَلعَّب بكتاب   وأنا بیَن َأظُْھِركم
در میانتان ھستم كتاب  ﴾ھنوز﴿حالي كھ من 

 ؟! یچة خود قرار داده ایدخدا را باز
ó  أبھذا ُأِمْرُتم أو بھذا ُبِعثُْتم أن َتْضِربوا كتاَب

  بعَضھ ببعض؟! إّنما َضلَِّت األَُمم قبَلكم في مثل 
َلسُْتم مّما ھھنا في شيء! ُأنظروا  ھذا! إّنكم

الذي ُأِمرتم بھ فاعملوا بھ، والذي ُنھیُْتم عنھ 
ید (یا بر ه اآیا بھ این امر شد ؛)٢٣(َفاْنَتھوا

آیات ) كھ بعضي از وادار گشتھ ایداین كار 
کتاب خدا را با دستاویز ایات دیگر نادیده 

این  نظیرھاي پیش از شما در  ؟! اّمتبگیرید
ه شدند! شما را چھ بھ این! بنگرید كار گمرا

بھ چھ امر شدید تا بھ آن عمل كنید، و از چھ 
 چیز نھي شدید تا بھ آن دست نیازید.

احادیث زیادي را براي زدودن این  | پیامبر
گزیني بینش دیگري نسبت بھ پیامبر و  فھم و جاي

، پي افكند؛ چراكھ جامعھ آن روزگار شعصمتمقام 
نگریستند، بلكھ او  نھ نميبینا بھ پیامبر واقع
كند  شمردند كھ خطا و صواب مي را شخص عادي مي

                                                           
، حدیث ١٨٥(و ص ٦٦٦٨، حدیث ١٧٨: ٢ مسند احمد. ٢١

: ٢ المعجم األوسط؛ ١٠١ـ  ١٠٠: ٩ فتح الباري)؛ ٦٧٤١
 ).٢٩٩٥، حدیث ٢٢٧، ص٣(و جلد  ١٣٠٨، حدیث ٧٩
(ابن حجر در  ٣٤٠١، حدیث ١٤٢: ٦ سنن نسائي. ٢٢
آورده است كھ راویان این »  ٣٦٢: ٩ فتح الباري «

 .٢٦٢: ٧ المبدعاند)؛  احادیث ثقھ
(ابن ابي  السُّنھ؛ ٦٨٤٥، حدیث ١٩٥: ٢ مسند احمد. ٢٣

: ٤ السّنھ اعتقاد أھل؛ ٤٠٦، حدیث ١٧٧: ١عاصم) 
 .١٣٠٨، حدیث ٧٩: ٢ األوسط المعجم؛ ١١١٩، حدیث ٦٢٧



 ١٧٥  اخیـر: باور ما عامل

شود... بھ ھمین جھت در  و دچار سھو و نسیان مي
كردند؛  اعتراض مي | وقایع زیادي بھ پیامبر

مانند اعتراض بر آن حضرت ھنگام نماز بر عبد  
ُابي منافق، و ماجراي صلح ُحَدیبّیھ و... كھ 

حقیقت درسِت نازل گشتھ از ان برایش | پیامبر
 جانب خداوند متعال را تبیین می فرمود.

این حالت، این حقیقتِ تلخ را آشكار کامل وارسي 
شان  سازد كھ كساِن بسیاري از اینان از شیوه مي

را  | ھاي پیامبر گري دست برنداشتند و روشن
برنتافتند، بلكھ كوشیدند پس از پیامبر، نگرش 

ھاي شارع مقّدس  ند و سفارشخود را استوار ساز
یا وانمود کردند کھ آن را  نددرا از یاد بر

 .فراموش نموده اند
با اینكھ مصون بودنِ خونِ كسي كھ شھادتین را بر 

در آغاز  |زبان آورد، بدیھي بود و پیامبر
ُاسامھ بن می بینیم اسالم بر آن تأكید داشت، 

بر قومي شبیخون  شآوران زید آن گاه كھ جنگ
د ـ كھ در میانشان مرداس بود ـ ِمْرداس بن زدن

َنِھیك را بھ قتل رساند. وي اسالم آورده بود و 
چون بلکھ ، ھ بودنگریخت دست سپاھیاناز 

سپاھیان را دید گوسفندانش را بھ شكاف كوه 
راند. لشكریان بھ او رسیدند و تكبیر گفتند، 
مرداس ھم تكبیر گفت و از كوه فرود آمد و 

السالم  «ر زبان آورد و گفت: شھادتین را ب
ُاسامھ وي را كشت و گوسفندانش را  ولی » علیكم

 در اختیار گرفت.
از این ماجرا با خبر شد و بھ  | رسول خدا

شّدت بھ خشم آمد و گفت: براي بھ دست آوردن 
گوسفندانش او را كشتید! آن گاه این آیھ را 

السَّالمَ  ... َوَال َتُقولوا ِلَمن ألَقی إَلیکُمُ ﴿خواند: 
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؛ بھ كسي كھ برایتان اسالم )٢٤( ﴾ َلست  ُمؤِمنًا...
 .)٢٥(كند نگویید تو مؤمن نیستي را اظھار مي

رفتار خالد بن ولید با بني  ،تر از این روشن
ھشتم ھجري  سالَجِذیَمھ است، طبري در حوادث 

 نویسد: مي
در این سال َغْزَوه خالد بن ولید با بني َجِذیَمھ 

ـ پس از فتح مّكھ ـ  | خدارخ داد. رسول 
فرستاد تا مردم  ھایي را بھ اطراف مّكھ مي گروه

را بھ اسالم دعوت كنند و آنان را از كشتار باز 
از جملھ اینان، خالدبن ولید بود کھ داشت.  مي

ونھ  –وی را بھ عنوان دعوتگر  |پیامبر
خالد چون بھ قرارگاه بنو  فرستاد. -جنگجو

ح برگرفتند. خالد گفت: َجِذیَمھ رسید، آنان سال
ھا را بر زمین گذارید، مردم مسلمان شدند!  سالح

ھا دست كشیدند، آن گاه خالد  آنان از سالح
شان را ببندند و بسیاري از یھا دستور داد شانھ

 آنھا را از َدِم تیغ گذراند.
رسید، دستانش را   | چون این خبر بھ پیامبر

ي أبرُأ اللھّم إنّ بھ آسمان بلند كرد وفرمود: 
بارالھا، من از كاري كھ  إلیك مّما َصَنَع خالد؛

را  ×جویم! سپس علي خالد انجام داد بیزاري مي
با اموالي فرستاد تا بھ امور آنان رسیدگي كند 

 .)٢٦(بھا و اموالشان را بپردازد.. و خون

                                                           
 .٩٤نساء/. ٢٤
؛ ٢١٩: ٢ تفسیر ابي السعود. نگاه كنید بھ: ٢٥

تفسیر ؛ ٣: ١١ تفسیر فخر رازي؛ ٢٢٤: ٢ تفسیر طبري
 .٨٥٢ـ  ٨٥١: ١ تفسیر ابن كثیر؛ ٥٥٢: ١ كشّاف
: ٤والنهاية البداية؛ ١٦٤: ٢ تاریخ طبرينگاه كنید بھ: . ٢٦
 .٣٣١: ٣(ابن جوزي)  المنتظم ؛٣١٤ـ  ٣١٣
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این روش ادامھ یافت واین طرز تفّكر در رخدادھا 
ند و اثرگذار را و امور، تا زماِن شیخین حكم مي
 گوید: بود. ابن حجر درباره خالد مي

ُجست وكارھایي  خالد بر ابوبكر پیشي مي
 .)٢٧(داد برخالفِ نظر ابوبكر انجام مي

 بلکھ ُاسامھ و خالد در این عرصھ تنھا نبودند
این روش، خط مشي بسیاري از صحابھ بود؛ آنان 

بر خالف كتاب و سّنت،  | كھ در زمان پیامبر
تراشیدند و نظراتشان را  یدگاه ميبراي خود د

آوردند. نسبت این اصحاب رأي و  بھ اجرا درمي
اجتھاد در میان مھاجران، بسي بیشتر از َانصار 

 بود كھ غالبشان پیرو تعّبد محض بودند.
این دستھ از صحابھ، بذر اولیھ اجتھاد و رأي 
را پاشیدند و در پي آن سنگِ بناي منع تحدیث و 

 د.تدوین را گذاشتن
َامثال اینان بودند كھ عبد  بن عمرو بن آری،

بازداشتند،  | عاص را از تدوین حدیث رسول خدا
وَافكار و آرائي را منتشر ساختند كھ بعدھا جزو 

 .)٢٨(سّنتِ پیامبر شمرده شد

                                                           
، ترجمھ خالد بن ولید، رقم ٢٥٥: ٢ اإلصابھ. ٢٧

٢٢٠٣. 
. از جملھ اینكھ گفتند: بر رسول خدا امر وحي ٢٨

 او را باخبر ساخت. ورقَة بن نَوفَلپوشیده ماند تا اینكھ 
← 
است و  | ھاي پیامبر ن برخالف ویژگياین سخ ←

اینكھ خاتم نبّوت بر شانھ آن حضرت حك شده بود و 
نیازي بھ شھادت ابن نوفل و دیگران نداشت (نگاه 

: ٣؛ و جلد ٣، حدیث ٤: ١ صحیح بخاريكنید بھ: 
؛ و ٤٦٧٠، حدیث ١٨٩٤: ٤؛ و جلد ٣٢١٢، حدیث ١٢٤١
 ).٦٥٨١، حدیث ٢٦٥١: ٦جلد 
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در برابر این دو  ابوبكر و عمر موضع گیری
 شیوه

در راستاي بحِث منع تدوین، شناخت دیدگاه 
ر مھم است (اینكھ آیا شیخین از ابوبكر و عم

ھواداران روش تعبد محض بودند یا از اصحاب رأي 
و اجتھاد) تا بتوانیم ایده خود را در پرتو آن 

چنین  پرداختن بھ ترسیم كنیم. ھرچند ما
داریم چراكھ بیم  ھایي را دوست نمي بحث

، لیكن فرقھ گرایی وجود داردبرانگیختھ شدن 
بر این موضوع  این بررسي و پژوھش ما را

دارد؛ زیرا ترك آن بھ منزلھ كتمان بعضي  وامي
افكني بر آنھاست و دست  از حقایق و پرده

اي كھ در وراي منع تحدیث  نیافتن بر سببِ حقیقي
باشد، بلكھ حجم انبوھي از  و تدوین نھفتھ مي

آید و آزاداندیشي در  ھا و عقاید پدید مي نگرش
 رود. مي ھا و َاسباب از بین ابراز نظریھ

بنابراین، گرچھ این بحث با موقعیت ابوبكر و 
یابد، لیكن  عمر و بعضي از صحابھ ارتباط مي

اي جز مطرح كردن آن نیست بعضي از متون  چاره
 اند: در این زمینھ چنین

ó داستان مرد عابد 
این قصھ را ابو سعید ُخدري و َانس بن مالك و 

ابھ جابر بن عبد  َانصاري و دیگر بزرگان صح
 اند. روایت كرده

از مردي سخن بھ  | َانس گوید: پیش پیامبر
 میان آمد كھ در عبادت بسیار كوشا و موفق است.

 شناسم! فرمود: این شخص را نمي | پیامبر

 گفتند: وصفِ او چنین و چنان است!
 شناسم! فرمود: نمي

در این ھنگام مردي آشكار شد، گفتھ شد: اي 
 ت!رسول خدا، این ھمان شخص اس



 ١٧٩  اخیـر: باور ما عامل

شناختم! این نخستین پیرو  فرمود: او را نمي
بھ یقین، بخشی بینم،  شیطان است كھ در اّمتم مي

 از شیطان در او ھست!
وقتي آن مرد نزدیك شد سالم كرد و جواب سالمش 

پیامبر فرمود: تو را بھ خدا قسم  سپسداده شد، 
آیا ھنگامي كھ بر ما درآمدي در  ]راست بگوي[

در میان این قوم َاَحدي برتر جانت خطور نكرد كھ 
 از تو نیست؟

 گفت: چرا! سپس بھ مسجد رفت و مشغول نماز شد.
بھ ابوبكر گفت: برو و او را بكش!  | پیامبر

گزارد، با خودش گفت:  دید نماز مي ،ابوبكر رفت
نماز حرمت وحقي دارد! بھتر است بروم با 

 پیامبر مشورت كنم، و آمد.
ي؟ گفت: نھ، دیدم پرسید: او را كشت | پیامبر

گزارد و نماز را حرمت و حّقي است!  نماز مي
توانستم او را بھ قتل  خواستم مي البتھ اگر مي

 رسانم!
فرمود: تو اھلش نیستي! ُعَمر، تو برو و او را 
بكش! ُعَمر بھ مسجد داخل شد، دید در حال سجده 
است، مدتي طوالني در انتظار ماند، با خود گفت: 

ت، اگر با رسول خدا مشورت كنم سجده را حقي اس
 بھتر است، و آمد.

پرسید: او را كشتي؟ گفت: نھ، دیدم  | پیامبر
در سجده است و سجده را حقي است، اگر 

 توانستم او را بكشم. خواستم مي مي
فرمود: تو اھلش نیستي، برخیز اي علي، تو اگر 

 او را بیابي اھل این كاري!
ون رفتھ وقتي بھ مسجد درآمد او بیر × علي

 بازگشت. | بود، پیش پیامبر

پرسید: آیا او را بھ قتل رساندي؟ | پیامبر
پاسخ داد: نھ. فرمود: اگر او امروز كشتھ 
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شد، تا خروج دّجال، دو نفر از اّمتم با ھم  مي
 كردند!! اختالف نمي

ھا سخن گفت و  از اّمت| آن گاه پیامبر
فرمود:اّمت موسي ھفتاد و یك مّلت شدند، ھفتاد 

شان در بھشت؛ و  اند و یكي تاي آنھا در آتش
اّمت عیسي ھفتاد و دو مّلت شدند، ھفتاد و یكي 

شان در بھشت؛ و  اند و یكي از آنھا در دوزخ
اّمتِ من یك فرقھ بر این افزون شود، ھفتاد و دو 

شان اھل  اند و یك فرقھ فرقھ از آنھا در دوزخ
 .)٢٩(بھشت است

كر ـ در حضور حقیقت این است كھ دیدگاه ابوب
نگري  ـ برخاستھ از اجتھاد و مصلحت| پیامبر

خودش بود؛ كشتن آن مرد را نپسندید چراكھ نماز 
 و خشوع او را دید! و در برابر فرمان پیامبر

 خاضع و متعبِّد نگردید. |

و چنین است عمر، او مصلحتي را كھ خود تشخیص 
داد، در نظر آورد و با وجود تأكید پیامبر 

ن مرد و شنیدِن توجیھ ابوبكر، كشتن بر قتِل آ
 او را نپسندید.

آید كھ چرا عمر   اكنون این سؤال بھ ذھن مي
سر باز زد؟ آیا | از اجراي امر پیامبر

بھ قتل مرد زاھدي | رواست كھ رسول خدا
با اینکھ توجیھ ابوبکر را شنید و  فرمان دھد

عامل رویگردانی اش از اجرای فرمان پیامبر 
 |آیا سزاست کھ پیامبر خدا را متوجھ شد. 

دستور بھ قتل نمازگزاری فروتن دھد در 
                                                           

: ٣ حلية االولياء؛ ٣٦٦٨، حدیث ٣٤١: ٦ مسند ابي یعلي. ٢٩
: ٣ مسند احمد؛ ١٥٧: ١٠ سبل الھدي والرشاد؛ ٢٢٧
(در دو مأخذ  ٢٩٩: ٧والنهاية البداية؛ ١١١٣٣، حدیث ١٥

 اخیر، روایت از ابو سعید ُخدري نقل شده است).
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او مستحق قتل نباشد؟ چگونھ تصّور  شرایطی کھ
ممكن است در حالي كھ  | خطا درباره پیامبر

 مسئلھ جان (مرگ و زندگي) مطرح است؟
اگر قتل این شخص جایز یا واجب بود، چرا 

ر ابوبكر و عمر در این كار سستي ورزیدند؟ مگ
 فرماید: دانستند كھ خداي سبحان مي نمي

 ؛)٣٠( ﴾ ....وما ءاتآکُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاکُم عنه فَانتَهوا...﴿

آنچھ را پیامبر آورد برگیرید و از آنچھ نھي 
 كرد باز ایستید.

وما  *م أمينٍطاعٍ ثَذی قُوة عند ذی العرشِ مکينٍ * م *إنّه لَقَولُ رسولٍ کَريمٍ ﴿
 ؛)٣١( ﴾صاحبکُم بِمجنون

این قرآن، سخن رسولي با كرامت است كھ در نزد 
صاحب عرش، مقام و منزلت واال و باال دارد، 

برداِر امین است؛ و این صاحب شما مجنون  فرمانْ 
 نیست. 

﴿  نُونميالً ما تُؤرٍ قَللِ شاعبِقَو وما ه ؛)٣٢( ﴾ا تذکّرونالً ميو ال بِقولِ کاهن قل* و 

 ]ھاي خیالي و بافتھ[این قرآن، سخِن شاعر 
توانند باور كنند كھ قرآن  باشد، اندكي مي نمي

سخن حق و راستین است؛ این قرآن سخِن كاھن 
اند كساني كھ بھ خود  گویي) نیست، كم (پیش

 آیند و این حقیقت را دریابند.

                                                           
 .٧حشر/. ٣٠
 .٢٢ـ١٩تكویر/. ٣١
 . ٤٢ـ٤١الحاّقھ/. ٣٢
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َعن   َو ما َیْنِطقُ  *ما َضلَّ صاِحُبكُْم َو ما َغوي ﴿
 ؛)٣٣( ﴾ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوحي *اْلَھوي

صاحب شما گمراه نیست و بھ كژراھھ نیفتاد؛ 
جز سخِن وحي بر  سخن نمی گوید.از روي ھوا 

 .شود  زبانش جاري نمي
تعبُّدناپذیري شیخین در امتثال امر پیامبر و 

شان در حضور  نگري اجتھاد بھ رأي آنھا و مصلحت
ل برانگیز است وسزامند َامر تأمّ  | پیامبر

 وارسي وتحلیل.
ó عمر در جریان صلح حدیبّیھ بر پیامبر | 

اعتراض كرد و گفت: مگر تو ـ بھ راستي ـ 
 پیامبر نیستي؟

 فرمود: بلي.
ایم و  پرسید: مگر نھ این است كھ ما برحق

 اند؟ دشمنانِ ما بر باطل
 فرمود: آري.

بھ خواری تن دینمان  بھ خاطر پرسید: پس چرا
 یم؟ دھ

كنم،  فرمود: من رسوِل خدایم و او را عصیان نمي
 و خدا یاوِر من است.

گفت: مگر نگفتي كھ ما بھ بیت الحرام 
 كنیم؟ آییم و كعبھ را طواف مي درمي

فرمود: بلي، ولي آیا گفتم كھ امسال این كار 
كنیم؟ گفت: نھ. فرمود: سال بعد خواھي  را مي

 كني. آمد و طواف مي
یش ابوبكر رفتم و گفتم: اي گوید: پ  عمر مي

ابوبكر، آیا این شخص ـ بھ حق ـ پیامبر خدا 
نیست؟ پاسخ داد: آري. پرسیدم: پس چرا در 

؟ گفت: اي مرد، او بھ خواری تن دادیمدینمان 

                                                           
  .٤ـ٢نجم/. ٣٣
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رسول خداست! نافرماني خدا نكند و خدا یاور 
اوست، پا در ركاِب او باش! بھ خدا سوگند، او 

مان نگفت كھ ما بھ برحق است. گفتم: مگر برای
كنیم؟   آییم و آن را طواف مي  خانھ خدا درمي

گفت: آیا بھ تو گفت كھ امسال این كار را 
كني؟ گفتم: نھ. گفت: سال آینده خواھي   مي

 .)٣٤(كني  آمد و كعبھ را طواف مي
وعدم اطمینان بھ سخنِ  |شك در صّحت قول پیامبر

آن حضرت، در كالم عمر چنان ھویداست كھ جاي 
؛ زیرا گذارد دي براي ھیچ كس باقي نميتردی

پرسیدن دوباره این ماجرا از ابوبكر، یعني نا 
ابوبكر كھ وپاسخ ، | اطمیناني بھ سخن پیامبر

اي مرد، او رسول خداست! خدایش  «بھ عمر گفت: 
و از عمر خواست كھ پا در  » كند را عصیان نمي

 كند. ركاب پیامبر باشد، این امر را تأكید مي
سخن ابوبكر،  شنیدنیم كھ عمر با بین ميباري، 

ِاصرار در سؤال دارد و براي بار سوم بھ شك 
آیا او نگفت كھ ما بھ  «پرسد:  افتد و مي مي

 .» كنیم... آییم و آن را طواف مي كعبھ درمي
سازد كھ عمر از پیروان مسلك   این روایت، روشن مي

را امتثال  | تعبُّد محض نبود وگرنھ سخن پیامبر
ابوبكر یا دیگر صحابھ  سخنكرد و نیازمند  مي

                                                           
متواتر است. بیشتر . این خبر مشھور، بلكھ ٣٤

اند؛ نگاه كنید بھ:  مفسران و مورخان آن را آورده
(از طریق ِمسَْور بن  ٢٥٨١، حدیث ٩٧٨: ٢ صحیح بخاري

، حدیث ١١٦٢: ٣َمخَْرَمھ و مروان بن حكم) و در جلد 
: ٣ صحیح مسلم(بھ نقل از سھل بن حنیف)؛  ٣٠١١
(بھ اسناد از سھل بن حنیف)؛  ١٧٨٥، حدیث ١٤١١

: ١(بیھقي)  المدخل؛ ٨٢، حدیث ٧٢: ١ الكبیرالمعجم 
مسند (در ھر دو مأخذ با اختصار)؛  ٢١٧، حدیث ١٩٢
(بھ نقل از ابن عمر از  ١٤٨، حدیث ٢٥٤: ١ بّزار

عمر)؛ نیز بنگرید بھ، تاریخ عمر بن خّطاب (ابن 
 .٥٨جوزي): 
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و ، از زماني  «كند كھ  شد؛ زیرا تصریح مي نمي
 .)٣٥(» كھ مسلمان شدم، شك نكردم مگر امروز

ó ھاي دیگري نیز از عمر بروز یافت  گیري موضع
خواست نظراِت خاص  آید عمر مي كھ از آنھا برمي

و صحابھ را (علي رغم کند  تثبیتخودش را 
ھاي پیامبر) بھ آنھا  ش بھ دیدگاها آگاھي

 وادارد.
تافت و ُاّم َفْرَوه   ـ عمر گریھ بر مرده را برنمي

، و )٣٦((دختر ابوبكر) را براي گریھ بر پدرش
كنندگان بر رقّیھ (دختر   بعضي از گریھ

و ابراھیم (پسر پیامبر) را در  )٣٧(پیامبر)
 د.كتك ز | حضور پیامبر

نداد كھ فرمود: اھمیت  | وي بھ این سخن پیامبر
(قلب محزون  )٣٨(» َلَتْدَمع   إّن الَقْلَب َلیَحَْزُن والَعینَ  «
ریزد) اشاره بھ اینكھ   شود و چشم اشك مي  مي

جایز نیست انسان فرد آسیب دیده و مصیبت زده را 
سوز و   بایست نسبت بھ آنھا دل  بزند، بلكھ مي

 مھربان باشد.
ـ ھاي فاطمھ را  رسیده كھ اشك | از پیامبر

آن گاه كھ براي فراق خواھرش رقّیھ گریست ـ پاك 
                                                           

: ١١صحیح ابن حبّان ؛ ٣٣٩: ٥مصّنف عبدالرزاق . ٣٥
؛ ١٢٩: ٢٦تفسیر طبري ؛ ١٤ :٢٠ المعجم الكبیر؛ ٢٢٧

سبل ؛ ٢٢٩: ٥٧تاریخ دمشق ؛ ٧٧: ٦الدّر المنثور 
 .٥٣: ٥الھدي والرشاد 

 ٢٠٩: ٣ الطبقات؛ ٩١: ١ اخبار اصفهان؛ ١٥٨: ١ منحة المعبود. ٣٦
 .٢٤٥الحدیث:  مختلف تأويل؛ ٣٦٢و ٣٤٦و
)؛ ٣١٠٣، حدیث ٣٣٥(وص ٢١٢٧، حدیث ٢٣٧: ١ مسند احمد. ٣٧

 .٢٦٩٤، حدیث ٣٥١: ١ مسند طيالسي؛ ٣٩٨: ٣ طبقات ابن سعد
؛ ١٣٩: ١ سعد طبقات ابن؛ ١٢٤١، حدیث ٤٣٩: ١ صحيح بخاري. ٣٨

 .١٧٥: ١ اإلصابة
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كرد، و از زنان َانصار خواست كھ بر حمزه 
حمزه گریھ  «بگریند و خود گریست و فرمود: 

 .)٣٩(» كننده ندارد
در بعضي اخبار ھست كھ عمر ـ علي رغم اینكھ 

تافت ـ دستور داد بر  گریھ بر مرده را برنمي
ش بر مرگ ُنعمان ، و خود)٤٠(خالد بن ولید بگریند

 .)٤١(بن ُمْقِرن (و جز او) گریست
پیداست كھ گریھ بر مرده، یك حالت فطري و 

اختیار، براي صاحب عزا پیش  طبیعي است كھ بي
آید و شرع مقّدس از آن نھي نكرده است. آري،  مي

دین اسالم از داد و فریاد و خراشیدِن صورت و 
 كند. كندنِ مو و اموري مانند آن، نھي مي

بر مرگ ابراھیم  عایشھر تاریخ آمده است كھ د
ُھَریره بر  ، و ابو)٤٢((فرزند پیامبر) گریست

، و )٤٣(عثمان و َحّجاج براي فرزندش گریھ كرد
 .)٤٤(ُصَھْیب در مرگ عمر اشك ریخت

اند: عمر در این كار از اھل كتاب پیروي  گفتھ
 كرد؛ چراكھ در تورات آمده است:

                                                           
، حدیث ٢١٥، ص٣(و جلد  ٥٣٧: ١ الصحيحين یالمستدرك عل. ٣٩

 المصنّف؛ ٦٩٤٦، حدیث ٧٠: ٤(بیھقي)  یالكبر السنن)؛ ٤٨٨٣
 .١٢١٢٧، حدیث ٦٣: ٣(ابن ابي شیبھ) 

: ١ صفوة الصفوة؛ ٤١٥: ١ اإلصابة؛ ٣٧٥: ٢ ب اإلداريةالتراتي. ٤٠
: ٣ مصنّف عبدالرزّاق؛ ٤٦٥: ١ حياة الصحابة؛ ٩٦: ٢ اُسد الغابة؛ ٦٥٥
 .٨٨: تاريخ الخلفا؛ ٧٩: ٧ فتح الباري؛ ٥٥٨
، ترجمھ نعمان بن ٢٦٢٦، حدیث ١٥٠٥: ٤االستیعاب . ٤١

 .٣٧٨: ٢ الرياض النضرةمقرن؛ 
 .١٥٩: ١ منحة المعبود. ٤٢
 .٥٨٦: ٢ ربیع االبرار؛ ٨١: ٣ الطبقات. ٤٣
 .١٥٩: ١ منحة المعبود؛ ٣٦٢: ٣ الطبقات. ٤٤



 منع تدوین حدیث  ١٨٦

ت را بھ ا اي فرزند آدم، شھوِت دیده
گیرم، پس نوحھ و گریھ مكن و  اي مي ضربھ

 !)٤٥(اشك مریز، و بر مردگان شیون نكن
(آن گاه كھ  | ـ از عمر رسیده كھ بر پیامبر

خواست بر منافقي نماز گزارد) برآشفت و  مي
اش را كشید و گفت: آیا با اینكھ (عبد   جامھ

بن ُاَبي ابي سَّلول) منافق است بر او نماز 
 ؟ سپس عمر بر این كارش پشیمان شد.)٤٦(يگزار مي

شود، بلكھ  ھاي عمر در اینھا منحصر نمي دیدگاه
 فراتر از اینھا است:

 عمر گرفتن فداء را از ُاسراي بدر، بر پیامبر
 دحمزه بای معتقد بودچراكھ  ،انكار كرد|

برادرش عّباس را بكشد و علي برادرش عقیل را بھ 
مسلماني کھ در  قتل برساند و بھ ھمین ترتیب ھر

بایست او  میاِن اسیران بدر خویشاوندي داشت مي
را بھ دست خویش بكشد تا َاَحدي از آنان باقي 

 .)٤٧(َنماَند
وحي ـ كھ با رحمت و  اطاعت ازبا | پیامبر

 حكمت ھمسو بود ـ از این رأي روي برگرداند.
از آنجا كھ بعضي از مكاتب فقھي و تاریخي را 

اند (پس از آنكھ اصول آن   ھچاپلوساِن دربار نوشت
در زماِن شیخین ترسیم شد) بعضي از موّرخان و 

اند تا در  كاستھ | محّدثان از منزلِت پیامبر
مقابل بتوانند كارھاي ابوبكر و عمر را توجیھ 

سازند كھ  كنند. از این رو این سخن را مطرح مي
اي  آنچھ را آن دو بر زبان آوردند تفسیر آیھ

 اقعھ نازل شد.است كھ در این و

                                                           
 .١٨ـ  ١٦، فقره ٢٤ االصحاح، حزقیال. ٤٥
 .٤٣٩٥، حدیث ١٧١٦: ٤ صحیح بخاري. ٤٦
مسند أبي ؛ ١٧٦٣، حدیث ١٣٨٥: ٣ صحیح مسلم. ٤٧

(بیھقي)  الكبري السنن؛ ٦٦٩٢، حدیث ٢٥٥: ٤ عوانھ
 .١٢٦٢٢، حدیث ٣٢٠: ٦
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فرماید:  بر اساس پندار اینان، این آیھ كھ مي
 في ما كاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َیُكوَن َلُھ َأسْري حّتی یثخن ﴿

(شایستة ھیچ پیامبري نیست كھ  )٤٨( ﴾االرض 
اسیراني بگیرد  ]براي فدیھ گرفتن از دشمنان [

مگر اینكھ شمار زیادي از آنان را بكشد) در 
بھ گمان  – حابش فرود آمد كھتھدید پیامبر و اص

متاع دنیا را بر آخرت برگزیدند (اسیر  -اینان
گرفتند و پیش از آنكھ در زمین كشتار كنند، از 

در آن ادعا نمودند کھ آنان فدیھ ستاندند) و 
 روز جز ُعَمر كسي دیگر از خطا مصون نماند.

را خواھیم درباره تفسیر این آیھ سخن  ما نمي
این رو بھ آنچھ سّید شرف  ، ازیمبھ درازا كش

كنیم، ایشان می  الدین گفتھ است بسنده مي
 گوید:

اسیر گرفت  | این پنداري دروغ است كھ پیامبر
و پیش از كشتِن شمار زیادي از كافران، فدیھ 
ستاند. آن حضرت زماني بھ این كار دست یازید 

ھاي َقَدِر آنھا را  كھ مھتران قریش و طاغوت
َبھ، شَْیَبھ، ولید، َحْنَظَلھ) از (مانند ابوجھل، ُعتْ 

پادرآورد و تا ھفتاد تن از رؤساي كفر و 
 را بھ قتل رساند.گمراھی پیشوایان 

این امر براي ھمگان معلوم و آشكار است، چگونھ 
ممكن است پس از این كار، آن حضرت سرزنش شود؟! 
خدا بسي برتر است از آنچھ ظالمان بر زبان 

 آورند. مي
كھ این آیھ در تھدید كساني نازل  صواب این است

شده كھ تاختن بھ قافلھ تجارتي قریش را دوست 
داشتند (نھ جھاد را) خداي متعال حكایت را  مي

 گوید: چنین باز مي

                                                           
  .٦٧انفال/ .٤٨
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﴿ دإِح اللَّه كُمدعإِذْ ي یو  ذات رغَي أَن وندتَو و نِ أَنَّها لَكُمفَتَيالطَّائ
 تَكُون كَةالشَّو دابِر قْطَعي و هماتبِكَل قالْح قحي أَن اللَّه رِيدي و لَكُم

رِين؛)٤٩( ﴾الْكاف 

ھنگامي كھ خدا یكي از دو  ]بھ یاد آورید[
كاروان تجارتي قریش یا سپاھیان ابو [دستھ 
را برایتان وعده داد، و شما دستھ  ]سفیان

داشتید؛ و خدا  سالح را دوست مي بي
ست ـ با كلمات خود ـ حق را استوار خوا مي

 كن سازد. سازد و كافران را ریشھ
از َاصحاب نظر خواست و گفت: قریش  | پیامبر

یورش [اند! نظرتان چیست؟  باكانھ بیرون آمده بي
 پسندید یا جھاد را؟ كاروان را مي ]بر

كاروان براي ما از نبرد با  ]غارت[گفتند: 
گاه كھ دیدند  تر است! و آن دشمن، دوست داشتني

شان گفتند:  پیامبر بر جنگ اصرار دارد، بعضي
چرا ھنگام خروج از جنگ سخن نگفتي تا براي آن 

ایم  كاروان آمده ]چپاول[آماده شویم؟ ما براي 
 نھ كارزار!

و خدا این  برافروختبا این سخن چھره پیامبر 
 آیھ را فرستاد:

حق و إِن فَرِيقاً من الْمؤمنِين كَما أَخْرجك ربك من بيتك بِالْ ﴿
ونإِلَ *لَكارِه ساقُونكَأَنَّما ي نيما تَب دعب قي الْحف لُونَكجادیي  و توالْم

وننْظُري م؛)٥٠( ﴾ه 

ات  چنان كھ پروردگارت ـ بھ حق ـ از خانھ
 بیرون آورد، در حالي كھ ناخوشاینِد

بود. پس از روشن شدن  اي از مؤمنان دستھ

                                                           
  .٧انفال/ .٤٩
  .٦ـ٥انفال/ .٥٠
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كنند،  حق، با تو درباره آن مجادلھ مي
 شوند! نگرند كھ سوي مرگ رانده مي گویا مي

 با ذکر عذرو آن گاه كھ خداي بزرگ خواست 
اش بھ  توجھي پیامبر ـ در اصرارش بر قتال و بي

 قافلھ و اصحاب آن ـ قانعشان سازد، فرمود:
 ؛)٥١( ﴾…يثْخن في األَْرضِ یحتَّ یه أَسرما كان لنَبِي أَن يكُون لَ  ﴿

سزامند ھیچ یك از انبیاي الھي نیست كھ 
اسیر بگیرد مگر  ]براي فدیھ ستاني از دشمن[

 اینكھ شمار زیادي از آنان را بكشد.
پیامبر شما ـ مانند دیگر انبیاي الھي ـ اسیر 
نگرفت مگر پس از كشتاِر شماري از دشمنان! و بھ 

وقتي اسارت ابو سفیان و یارانش را ھمین جھت 
 )٥٢( ﴾... تُرِيدون عرضَ الدنْيا و اللَّه يرِيد اْآلخرةَ...﴿ از دست داد

خواستید و خدا آخرت را  (شما متاع دنیا را مي
خواست) باكي نداشت؛ زیرا شوكت دشمنانش را  مي

از بین برد (و جنگاوران آنھا را از پا 
(و خدا عزیز  )٥٣( ﴾ َعِزیٌز َحِكیمٌ َو  َُّ ...﴿درآورد) 

و حكیم است) و عّزت و حكمت در آن روز اقتضا 
كرد كھ شكوِه دشمن فرو ریزد و  مي

 اش خاموش گردد. افروزي آتش
َلْو ال ِكتاٌب ِمَن  ﴿كند كھ:  آن گاه خدا تھدید مي

اگر در علم َاَزلي خدا نگذشتھ  )٥٤( ﴾  َِّ سَبََق ...
گیري و اسارِت یاراِن آن  ھبود كھ از قافل

بازتان دارد، شما آن قوم را بھ اسارت 
گرفتید، و اگر  شان را مي آوردید و قافلھ درمي

پیش از آنكھ شمار زیادي از آنھا را بكشید بھ 

                                                           
 . ٦٧انفال/ .٥١
 .٦٧انفال/ .٥٢
 .انفالسوره  ٦٧. ادامھ آیھ ٥٣
 ﴾ لَو ال كتاب من اللَّه سبق لَمسكُم فيما أَخَذْتُم عذاب عظيم ﴿ .٦٨انفال/ .٥٤
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...َلَمسَّكُْم ِفیما َأخَْذُتمْ ﴿یازیدید  این كار دست مي
عذاب بزرگي شما را دربر  )٥٥( ﴾ َعذاٌب َعِظیمٌ 

 .گرفت مي
این است معناي آیھ، حاشا كھ خدا سخن این 

 .)٥٦(نادانان را اراده كرده باشد
كھ شاھِد سخنِ اوضاعی پیش آمد و در جنگ ُاُحد 

در این جنگ مدینھ را  | ماست؛ زیرا رسول خدا
پیشاپیش خود قرار داد و ُاُحد را در پشت سر، و 
تیراندازاني را ـ كھ پنجاه نفر بودند ـ باالي 

و عبد  بن ُجَبْیر را امیرشان ساخت و آن گمارد 
اند)  (بنا بر آنچھ ھمھ مورِّخان و محدِّثان آورده

سواره نظام را از ما دور گفت: با تیراندازي 
کنید تا از پشت سر بھ ما حملھ نکنند و سنگر 

ـ چھ غلبھ با ما باشد خود را ھرگز رھا نسازید 
و  یا با دشمن ـ و بر این كار، زیاد سفارش كرد

َبري از امیرشان (عبد  بن ُجَبْیر)  در فرمان
 بسیار تأكید نمود.

 ازبا كمال تأسّف ـ در آن روز ـ آنان ولی 
و نظراتِ  اطاعت نکردنداوامر و نواھي پیامبر 

خودشان را ترجیح دادند. ھنگامي كھ نبرد سخت 
ھاي سپاه  درگرفت و تاخِت مسلمانان بر گردان

آنھا شّدت یافت، دشمن و صاحبان پرچماِن 
آنان را ـ یكي پس از دیگري ـ  ×امیرالمؤمنین

شان روي زمین افتاد و یھا بھ قتل رساند و پرچم
شد و در این ھنگام،  ھیچ كس بھ آن نزدیك نمي

كافران از مسلمانان شكست خوردند و بھ ھر سو 
آوري اسلحھ  گریختند، سپاه مسلمانان بھ جمع مي

 ھا برآمدند. و كاالھا و ذخایر و خوراكي

                                                           
 .انفالسوره  ٦٨. ادامھ آیھ ٥٥
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 ١٩١  اخیـر: باور ما عامل

کھ سپاه  تیراندازان چون این صحنھ را دیدند
طمع در  مسلمانان بھ جمع غنایم ھجوم آوردند،

غارتِ اموال آنان را بھ ترك پایگاھشان واداشت. 
امیرشان ـ عبد  بن ُجَبیر ـ آنان را از این كار 
نھي كرد، ولي آنھا بازنایستادند و گفتند: جاي 

 كست خوردند!ما اینجا نیست! مشركان ش
 عبد  گفت: بھ خدا سوگند، از فرمان رسول خدا

سرنپیچم! و در جاي خود با كمتر از ده نفر  |
 استوار ماند.

خالد بن ولید مخزومي نگریست و دریافت كھ 
پس اند،  اندكمستقر در شکاف کوه  تیراندازانِ 

 جهل یعكرمة بن اببھ آنان یورش آورد ـ  باسواره نظام
ود ـ آنھا شمار كِم تیراندازان را نیز با او ب

كشتند و عبد  بن جبیر را ُمثَلھ كردند و 
ھایش را از شكمش درآوردند و بر مسلمانان  روده
انداز  گیرانھ تاختند و شعارشان را طنین غافل

مان  یاري » ُھَبل «اي  » عّزي «ساختند كھ: اي 
 )٥٧(كنید!...

داران ـ در اینجا ـ این است كھ ھوا جالبنكتھ 
 » اجتھاد صحابھ «و  » اجتھاد نبي «مدرسھ 

رأي مجتھد اگر بھ واقع اصابت  «گویند:  مي
كند، دو َاجر دارد و اگر بھ خطا رود، یك اجر 

 .» از آنِ اوست
اند، عقیده  اینان با اینكھ بھ این اصل قائل

دارند كھ خدا پیامبرش را در گرفتن فدیھ از 
حسب پندار آنان  ُاسراي بدر عتاب كرد! اگر ـ بھ

در این مسئلھ اجتھاد كرد و  | ـ رسول خدا
مجتھد مأجور است، معناي گریھ آن حضرت و 

چھ معنا  سخنش چیست؟ و ایننزدیكي عذاب بھ او 

                                                           
 .١١٦: الفصول المهمة. ٥٧



 منع تدوین حدیث  ١٩٢

؛ )١(» إن العذاب قَرب نزوله، لو نَزَلَ لما نجا منه إالّ عمر «كھ:  دارد
آمد جز  نزوِل عذاب نزدیك شد، و اگر فرود مي

 !یافت جات نميعمر ن
یابیم كھ: میاِن صحابھ   بھ این ترتیب، درمي

پیامبر ـ بھ  رفتارو  گفتاركساني ـ در برابر 
دادند و براي تصحیح   رأي خودشان اھمیت مي

 كوشیدند! خطاي پیامبر  مي ، سختعملكرد پیامبر
شدند و ـ العیاذ باهللاّ ـ   را یادآورش مي |

دین خالِف آن حضرت بر  گوشزد می کردند کھ رفتار
 !خداست

در مقابل، گروه دیگر بھ لزوم امتثال دستوراتِ 
گفتار و پیامبر و جایز نبودن مخالفت با 

آن حضرت،  )  قول و فعل و تقریررفتار و تأیید (
معتقد بودند؛ چراكھ این سخن خداي متعال را 

عما  یما كان لَهم الْخيرةُ سبحان اللَّه و تَعال ﴿باور داشتند كھ: 
شْرِكُونآنجا كھ خدا و پیامبر [؛ براي آنان )٢( ﴾ ي

 حّق انتخابي نیست. ]حكم دارد

در قرآن آیات زیادي ھست كھ این معنا را روشن 
 سازد:  مي

﴿سر و نُوا بِاللَّهآم ينالَّذ نُونمؤا الْملإِنَّمع هعإِذا كانُوا م و هیول عٍ أَمرٍ جام
ذْهي تَّلَموا حیب نُونمؤي ينالَّذ كأُولئ نُونَكتَأْذسي ينالَّذ إِن نُوهتَأْذسي 

؛)٣( ﴾…بِاللَّه 

                                                           
: ٤(آمدي)  اإلحكام؛ ٣٤٧و ١٧٠(غزالي):  المستصفي. ١
؛ و دیگر ٤٧٥: ٥(سرخسي)  المبسوط؛ ٢٢١و ١٧٣: ٤

 مصادر.
  .٦٨قصص/. ٢
  .٦٢نور/. ٣



 ١٩٣  اخیـر: باور ما عامل

اند كھ بھ خدا و   مؤمنان ـ تنھا ـ كساني
پیامبرش گرویدند، و ھنگامي كھ با او بر 
كاري گرد آمدند تا اجازه نگیرند 

اند ایمان آورندگانِ   روند؛ اینان  نمي
 تین بھ خدا و پیامبر.راس

﴿  و يِيكُمحما يل عاكُمولِ إِذا دسلرل و لَّهوا لتَجِيبنُوا اسآم ينا الَّذهيا أَي
 ونشَرتُح هإِلَي أَنَّه و قَلْبِه ِء ورالْم نيولُ بحي اللَّه وا أَنلَماتَّقُوا  *اع و

ذين ظَلَموا منْكُم خَاصَّةً و اعلَموا أَن اللَّه شَديد فتْنَةً ال تُصيبن الَّ
 ؛)١( ﴾ الْعقابِ

اي كساني كھ ایمان آوردید، ھنگامي كھ خدا 
خواند كھ  و پیامبر شما را بھ چیزي فرا مي

سازد، او را اجابت كنید! و  تان مي زنده
بدانید كھ خدا میان انسان و قلب او حائل 

 گردید. وي خدا بازميشود و بھ س مي

اي بترسید كھ تنھا بھ  از فتنھ
رسد! و بدانید كھ كیفرِ  گرانتان نمي ستم

 خدا سخت و شدید است.

گوید: ما  در تفسیر این آیھ، ُزَبیر بن َعّوام مي
ھمراه رسوِل خدا بودیم و گمانمان این نبود كھ 

 .)٢(بھ طور ویژه، مخصوص بھ این آیھ شویم
فت: زماني این آیھ را و نیز از اوست كھ گ

خواندیم و خود را از اھِل این آیھ  مي

                                                           
  .٢٥ـ٢٤انفال/ .١
 .٣١١: ٢ تفسیر ابن كثیر. ٢



 منع تدوین حدیث  ١٩٤

دیدیم، ناگھان دریافتیم كھ مقصود از آن  نمي
 !)١(ما ھستیم
گوید: این آیھ ـ بھ طور خاص ـ درباره  سُدِّي مي

بھ آنان  ]فتنھ[اھل بدر نازل شد. روز جنگ جمل 
 .)٢(بھ نبرد پرداختنداصابت كرد، پس 

و عمر آن  فتر ھ شمار مياز اموري كھ مصلحت ب
را در محضر پیامبر نمایاند، ماجرایي است كھ 

فرمود:  | . پیامبرھنگام وفات آن حضرت رخ داد
استخوان شانھ و دواتي برایم آورید تا  «

اي برایتان بنویسم كھ پس از من ھرگز  نوشتھ
گمراه نشوید! عمر گفت: این مرد، یاوه 

 !)٣(» گوید! كتاب خدا ما را بس است مي
 | نكتھ شایان توجھ اینجاست كھ: پیامبر

دھد كھ دوات و كتف بیاروند تا چیزي  دستور مي
بنویسد كھ امتش ـ پس از او ـ گمراه نشوند، 

كند! عكس ھمین  عمر با این كار مخالفت ميولی 
کھ دھد. وي  امر، ھنگام مرگ ابوبكر رخ مي

وصّیت كند، سخناني بر ھنگام مرگش می خواست 
شود، عثمان اسم عمر  آورد و بیھوش مي زبان مي

بھ آن  وجانشین ابوبکر را بھ عنوان خلیفھ
آید، آنچھ را  افزاید و ابوبكر چون بھوش مي مي

 !)٤(كند عثمان نوشتھ امضا مي
 است!یاوه (براي ھدایتِ اّمت) بھ زعم آنان،  

 نماید: ھا رخ مي در اینجا، این پرسش
شده (در گویي متھم ن ـ چرا ابوبكر بھ یاوه

تر از حاِل  حالي كھ حاِل او ھنگام احتضار، وخیم
                                                           

 . ھمان.١
 . ھمان.٢
 مسند ابي عوانھ؛ ١٦٣٧، حدیث ١٢٥٩: ٣ صحیح مسلم. ٣
 .٥٧٦٢، حدیث ٤٧٨: ٣
: ١ مآثر اإلنافة؛ ٣٥٣: ٢ تاریخ طبري. نگاه كنید بھ: ٤
 .١٢٦: ٤ المنتظم؛ ٤٩



 ١٩٥  اخیـر: باور ما عامل

پیامبر بود)؟ و این اتھام تنھا بھ پیامبر زده 
 شد؟

ـ چگونھ است كھ سخن عمر را در حال بیماري در 
پذیرند، و كالم رسول خدا  تعیین اعضاي شورا مي

 گیرند؟ را كھ از روي ھوا نیست برنمي
ستھ شدند چند د | ـ چرا افراد پیش رسول خدا

 و پیش عمر این كار صورت نگرفت؟
ـ چرا با اینكھ منزلت عمر از منزلت پیامبر 

گوید: عمر در  تر است، احدي نمي بسي پایین
كاري كھ انجام داد و قراري كھ گذاشت، یاوه 

 گفت؟
ـ آیا از حقوق مسلمان این نیست كھ وصّیت كند؟ 
چرا عمر در برابر وصّیت رسول خدا ایستاد؟ آیا 

ـ العیاذ باهللاّ ـ شأنش كمتر از یك مسلمان  او
 عادي است؟

ـ اگر رسول خدا وصّیت نكرد و اّمت را بي رھبر 
، چرا تا خودشان دست بھ انتخاب بزنند رھا ساخت

ابوبكر براي خود خلیفھ گماشت؟ آیا این كار 
 مخالفت با سّنتِ رسول خدا نیست؟

ُاّمتش را  | توان پذیرفت كھ پیامبر ـ آیا مي
ھ حال خود واگذاشت؟ با اینكھ آن حضرت سیره ب

گفت كھ پس از خودشان  انبیاي سلف را باز مي
ھا و شرایعشان  اوصیا را بر جاي نھادند تا اّمت
 از انحراف و دگرگوني مصون ماَند.

سیره پیامبران پیشین، بر لزوم وصایت داللت 
كند و سیره پیامبر گرامي ما نیز از آنان  مي

مدینھ را ترك  | پیامبر جدا نیست؛ زیرا
كرد جز اینكھ قائم مقامي را جانشین خود  نمي
(چنان كھ موسي بھ میقات پروردگارش  )١(ساخت مي

                                                           
 ٣٢٩٤، حدیث ٣٦٧: ٢ المستدرك علي الصحیحین. ١

گوید: این حدیث صحیح است و بخاري و مسلم  (حاكم مي
 اند). آن را نیاورده



 منع تدوین حدیث  ١٩٦

نرفت مگر اینكھ برادرش ھارون را میانشان 
 .)١(گذاشت)

آیا معقول است كھ  پس از ھمھ این حرفھا، ـ
؟ بھ ویژه با رھا سازدپیامبر اّمتش را بي رھبر 

خواست  دارند آن حضرت مي بیان ميتصریحاتي كھ 
اي  درباره امر خالفت ـ پس از خود ـ نامھ

 .)٢(بنویسد تا در آن اختالفي روي ندھد
شود كھ شیخین بھ ھر  از ھمھ اینھا روشن مي

فرمود متعبِّد نبودند، بلكھ  مي | آنچھ پیامبر
آمدند  برمي سنجی در حضور آن حضرت در پي مصلحت

 فشارھای آناني پشتوانھ اي قریش و گرایش قبیلھ
 بود.

در این بحث، ما خط مشیي را كھ در پي سخن 
برد و امتثال  پیامبر است و آن را فرمان مي

كند و شك و چون و چراندارد و از عّلت و  مي
 نامیم. مي » محض تعبُّد «پرسد، روش  مصلحت نمي

و شیوه كساني را كھ بھ آراي خودشان اھمّیت 
حّق دخالت در َاحكام را  دھند و براي خودشان مي

نام  » اجتھاد و رأي «اند، خط مشي  قائل
 .)٣(نھیم مي

ھر دو خط مشي در عھد پیامبر و پس از آن حضرت 
وجود داشتند. بھ عنواِن مثال اگر بھ مسئلھ 

(روزه مادام العمر) بنگریم،  » صیام دھر «
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یابیم كھ بعضي از صحابھ بھ این كار دست  درمي
دھد  اھمّیتي نمي | ي پیامبریازد و بھ نھ مي

الشھر َوَوسَطَھ وآخَِره َمن صاَم أّوَل كھ فرمود: 
ھركھ اول و میانھ و آخر  ؛)١(كأّنما صاَم الدَّْھرَ 

ھر ماه را روزه بگیرد گویا ھمھ روزگار را 
   دار بوده است.  روزه

 –البتھ برخی از صحابھ بودند کھ ھمین سھ روز 
عت از فرمان را (بھ عنوان اطا –از ھر ماه 

) روزه می داشتند تا فضیلت روزه ھمھ |پیامبر
با وجود  –روزگار را درک کنند وبرخی دیگر 

اینکھ نھی پیامبر را از روزه گیری تمام روزھا 
باز تمام روزھا را روزه می  - شنیده بودند

 گرفتند!
پیامبر اجازه داد كھ  » تبوك «و نیز در جنگ 

ا بخورند. با شتران را نحر كنند و گوشتشان ر
این حال، كساني از صحابھ یافت شدند كھ نحر 

 .)٢(شتران را برنتافتند
ودر جنگ ُاُحد، پنج نفر از مشركان بر آن حضرت 

اش را مجروح ساخت و   یكي پیشاني ؛یورش آوردند
اش را آسیب  دیگري دندانش را شكست و سومي گونھ

ندانند كھ او  خواست كھ مشركان | زد و.پیامبر
است تا بار دیگر بر مسلمانان حملھ زنده 

نكنند! َكْعب بن مالك چون دریافت پیامبر زنده 
تان باد! این   است ندا داد: اي مسلمانان، مژده

بھ او  | رسول خداست! بھ قتل نرسیده! پیامبر
اشاره كرد كھ خاموش شود، مبادا دشمن بفھمد و 

 بر آن حضرت بتازد، سپس آن مرد ساكت شد.

                                                           
: ٢ صحیح مسلم؛ ١٨٧٤، حدیث ٦٩٧: ٢ صحیح بخاري. ١

 .٣٥٢، حدیث ٦٥: ٢ حبّان صحیح ابن؛ ١١٥٩، حدیث ٨١٢
، ١١: ٣ مسند احمد؛ ٢٧، حدیث ٥٦: ١ صحیح مسلم. ٢

 مسند َابي یعلي؛ ٧: ١ مسند ابي عوانھ؛ ١١٠٩٥حدیث 
 .١١٩٩دیث ، ح٤١٢: ٢



 منع تدوین حدیث  ١٩٨

یافت،  سیطرهو سفیان بر مسلمانان ھنگامي كھ اب
 در میانتان ھست؟محّمدپرسید: آیا 

دو بار فرمود: پاسخش را ندھید  | رسول خدا
(از بیم آنكھ اگر بداند آن حضرت زنده است 

 –کھ دشمنان خدا و رسولش بودند  –توسط یارانش 
 بر او سخت می گرفتند.)

بار دیگر ابو سفیان ندا داد: اي عمر، تو را 
 دا سوگند، آیا محّمد را كشتیم؟بھ خ

عمر گفت: نھ و ، بھ خدا سوگند، او اكنون سخن 
 شنود!  تو را مي

گوتر   راست )١(ابو سفیان گفت: تو از ابن قمیئھ
 .)٢(مردتري  و نیك

تأكید كرد كھ جواب ابو  | با اینكھ پیامبر
سفیان را ندھند و از این كار بازداشت، عمر 

 ]گویند ميیقین بھ [وابو سفیان را پاسخ داد 
برداشت وتحلیل اینكھ  جزنبود چیزی عمر  کار

 و خطا کرد! نادرستی از سخن رسول خدا نمود!
صدقات را تقسیم  | و آن گاه كھ پیامبر

كرد، عمر آمد و گفت: اي رسول خدا، غیر  مي
 | اینان ـ اھل ُصّفھ ـ سزاوارترند! رسول خدا

قسیم خواھید کھ من یا چنان ت فرمود: شما مي
اي با درشتي و نارواگویي از من  كنم كھ عده

چیزي تقاضا كنند و یا اینكھ بخل بورزم، من 
 !)٣(بخیل نیستم

                                                           
ضبط شده است. این »  ابن قمأة «. در بعضي از مآخذ ١

 شخص ھمان كسي است كھ خبر داد محّمد كشتھ شد (م).
؛ ٧١: ٢ تاریخ طبري؛ ٥١٣: ٣ سیره ابن اسحاق. ٢

 .٢٣٢: ١ ثقات ابن حبّان
: ١ مسند احمد؛ ١٠٥٦، حدیث ٧٣٠: ٢ صحیح مسلم. ٣
 .١٢٧، حدیث ٢٠



 ١٩٩  اخیـر: باور ما عامل

 |آمده است: عبد  گفت: پیامبر صحیح بخاريدر 
َاموال را ھمانند بعضي اوقات، چنان قسمت نمود 
کھ مردي از انصار گفت: بھ خدا سوگند، این 

تم: این سخن را بھ تقسیم خداپسندانھ نیست! گف
گویم، آمدم و او را با اصحاب یافتم  پیامبر مي

گفتم. بر آن حضرت سخت  درگوشیو آن خبر را 
حّدی اش دگرگون شد و بھ  گران آمد و چھره

كھ آرزو كردم كاش آن خبر را  خشمناک شد
 نرسانده بودم.

سپس آن حضرت فرمود: موسي بیشتر از این اذیت 
 .)١(شد، و ُبردبار ماند

از طلحھ و یك صحابي دیگر (بنا بر تحقیق، و 
روایت سُدِّي وي عثمان است) رسیده است كھ گفتند: 
آیا وقتي ما بمیریم محّمد زنان ما را نكاح 

كند و ما نباید پس از مرگ او زنانش را  مي
 بھ قرعھبگیریم؟! اگر ُمرد زنانش را 

! (در نّص دیگري سخن طلحھ آمده است )٢(ستانیم مي
 عایشھت: اگر بعد از محّمد زنده ماندم، كھ گف
خواست و  را مي عایشھطلحھ  )٣(گیرم!) را مي

خواستند  با این كار، ميو عثمان ُاّم سلمھ را. 
 آیات زیر نازل شد:کھ  را بیازارند | پیامبر

...َو ما كاَن َلكُمْ َأْن ُتْؤُذوا َرسُوَل  َِّ َو ال َأْن  ﴿
َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ ذِلكُْم كاَن  َتْنِكحُوا َأْزواجَُھ ِمنْ 

 ؛)٤( ﴾ِعْنَد  َِّ َعِظیماً 

                                                           
: ١ مسند احمد؛ ٥٧٤٩دیث ، ح٢٢٦٣: ٥ صحیح بخاري. ١

 .٣٩٠٢، حدیث ٤١١
 .٧٤: ٢٢ روح المعاني؛ ٢٢٩: ١٤ تفسیر قرطبي. ٢
: ٣ تفسیر ابن كثیر؛ ٢٢٥: ٢٥ تفسیر فخر رازي. ٣

(ومنابع دیگر) سُدِّي  ٦٣٩: ٦ الدر المنثور؛ ٥٠٦
روایت كرده است كھ عثمان این سخن را گفت (نگاه 

 پ قدیم).، چا٣٣٩ـ  ٣٣٧: ٣ دالئل الصدقكنید بھ: 
  .٥٣احزاب/. ٤
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شما را نسزد كھ رسول خدا را بیازارید، و 
زنان پیامبر [پس از او زنانش را بگیرید! 

پس از آن حضرت ـ براي ھمیشھ ـ حّق ازدواج 
 این كار نزد خدا، بس بزرگ است. ]ندارند

ُفوُه َفِإنَّ  ََّ كاَن ِبكُلِّ ِإْن ُتبُْدوا شَیْئًا َأْو ُتخْ  ﴿
 ؛)١( ﴾ٍء َعِلیمًا شَي  

چیزي را بیان دارید و چھ مخفي  اچھ آشكار
 ، خدا بھ ھر چیزي داناست.شسازید

إِن الَّذين يؤذُون اللَّه و رسولَه لَعنَهم اللَّه في الدنْيا و اْآلخرة و أَعد لَهم عذاباً ﴿
 ؛)٢( ﴾اًمهِين

آزارند،  كساني كھ خدا و پیامبرش را مي
و  کندخدا ـ در دنیا وآخرت ـ آنان را َلعن 

 آور آماده كرده است. برایشان عذابي ذّلت
 ؛)٣( ﴾... بِالْمؤمنِين من أَنْفُسهِم و أَزْواجه أُمهاتُهم یالنَّبِي أَول﴿

پیامبر نسبت بھ مؤمنان از خودشان 
است، و ھمسراِن او مادران آنھا  ترسزاوار

 بھ شمار می آیند.
در  |آورد كھ: پیامبر بخاري در صحیح خود مي

امري رخصت داد، مردم از آن خودداري كردند، 
 رسید، بھ خشم آمد و گفت:|خبر بھ پیامبر

 ؛)٤(خَشيةًما بالُ أقوام يتَنَزَّهون عنِ الشَّيء أَصْنَعه! فَواهللا، إنّي ألعلمهم وأَشَدهم 

از كاري كھ من بھ آن  جمعی چھ شده است كھ
كنند! بھ خدا   یازم خودداري مي  دست مي

                                                           
  .٥٤احزاب/. ١
  .٥٧احزاب/. ٢
  .٦احزاب/. ٣
، باب من لم األدب، كتاب ٢٢٦٣: ٥ صحیح بخاري. ٤

، ٢٦٦٢، ص٦(وجلد ٥٧٥٠یواجھ الناس بالعقاب، حدیث 
 ).٦٧٦٩حدیث 



 ٢٠١  اخیـر: باور ما عامل

شان داناترم و ترسم از   سوگند، من از ھمھ
 .خدا شدیدتر است

یابیم كھ قرآن بھ  بھ این ترتیب، درمي
 ]تقسیم[كند كھ درباره  صحابیاني اشاره مي

 و در، )١(زدند صدقات، بھ آن حضرت گوشھ مي
تا تجارت یا  بودند کھكساني میانشان 

شتافتند وآن  مي آن یدیدند سو اي را مي سرگرمي
، و )٢(گذاشتند  حضرت را در نماز تنھا مي

از و برخی ، )٣(آزردند را مي| شان پیامبر بعضي
کسانی از آنان صدایشان ، )٤(زدند جھاد سرباز مي

كردند و  ميرا نسبت بھ صدای پیامبر بلندتر 
و بعضي تھمت دروغ بھ  )٥(مان وی نبودندشنواي فر

، و برخي ـ در شب َعَقبھ ـ )٦(زدند پیامبر ناموس
 .)٧(را ترور كنندآن حضرت ھمدست شدند تا 

مؤمنانی بودند کھ بھ شکلی و در این میان، 
بردار آن  فرمانْ گسترده پیروی اش می کردند؛ 

كرد باز  حضرت بودند و اگر از چیزي نھي مي
و بر خالِف حكم پیامبر قدمي ایستادند  مي

 داشتند. برنمي
میدان جنگ  در َحْنَظلھ (غسیل المالئكھ) از حضور

تخّلف نكرد مگر اینكھ از پیامبر اجازه گرفت شب 
، در حالي كھ شمار )٨(زفاف را نزد ھمسرش بماند

                                                           
 .٥٨توبھ/. ١
 .١١جمعھ/. ٢
 .٥٧ـ٥٣احزاب/. ٣
 .٨٦ـ٣٨توبھ/. ٤
: ٤ یح بخاريصح(و نیز بنگرید بھ،  ٦ـ١حجرات: . ٥

 ).٦٨٧٢، حدیث ٢٦٦٢ص، ٦، و جلد ٤١٠٩، حدیث ١٥٨٧
 .١١نور/. ٦
 شرح النووي علي مسلم(و بنگرید بھ،  ٧٤توبھ/. ٧
األحادیث ؛ ٣٨٣١، حدیث ١٤٦: ٤ األوسط المعجم؛ ١٢: ١٧

 ).٢٦٠، حدیث ٢٢١: ٨ المختارة

المستدرك علي ؛ ٧٠٢٥، حدیث ١٥: ٤ صحیح ابن حبّان. ٨
؛ السنن الكبري ٤٩١٧حدیث  ،٢٢٥: ٣ الصحیحین
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اجازه، از جھاد رو  زیادي از صحابھ، بي
 برتافتند.

ھ وی از نمی رساند ک حنظلھآیا ھمین عملکرد 
تعبُّد محض بود؛ و دیگران از پیروانِ  انپیرو

 خودرأیی ومصلحت سنجی؟
با پیگیری پاره ای  | رسد پیامبر بھ نظر مي

از کارھای جداگانھ می خواست افراد انگشت 
آن  ةثديالداستان ذي  نمایی از اّمتش را بیازماید.

اي ھنگام  تدوین نامھ ، درخواستِ )١(مرد زاھدنما
 ١٨ُاسامھ بن زید (جوان  نمودن دهمرگ، فرمان

مرداني چون ابوبكر وعمر و ابو بر سالھ) 
 سزاوار درنگ اند. یُعَبْیَده، ھمھ نقاطِ 

دیگران، عنوانِ ر عملکرد ما بدین جھت ب
كنیم،  را اطالق مي » سنجی و مصلحتخودرأیی  «

شان چنین تعابیری یھا كھ آنان در توجیھ مخالفت
 :شود د؛ وقتي گفتھ ميندبر کلمات را بھ كار مي

گویند: مصلحت  ؟چرا فالني از جھاد تخّلف ورزید
را دریافت، بھ ھمین جھت تخّلف كرد یا تأویل 

یا اجتھاد نمود و برای ھر نمود و بھ خطا رفت؛ 
است واگر  پاداشاگر بھ واقع برسد دو  یمجتھد

 و.... پاداشبھ خطا رود یك 
ن الھي بیشتر مسائلي كھ در پیش مطرح شد، امتحا

براي این دستھ از اصحاب بود و اینكھ مؤمن 
ُمتعّبد از دیگران متمایز شود؛ چراكھ اساسِ 
شریعت، اطاعت از اوامر و نواھي پیامبر است و 
 براي مؤمنان در این عرصھ جاي اختیار نیست

وفرمان بری و لزوم اطاعت از رسول خدا ویژه 
، بلكھ حكم دستورات تبلیغی واحکام شرعی نبوده

                                                                                                                                        
: ٢ سیره حلبیّھ؛ ٦٩: ٢ تاریخ طبري؛ ١٥: ٤(بیھقي) 

، ترجمھ رقم ٣١٠: ١ التحفة اللطيفة؛ ٦٠٢: ١ المحتاج تحفة؛ ٥٢٥
 ).حنظلة بن أبي عمر( ١٠٨٠

ھاي   . ذي ثدّیھ، لقب مردي است كھ ماھیچھ١
 بازوانش چون سینھ زنان بزرگ و آویختھ بود (م).



 ٢٠٣  اخیـر: باور ما عامل

آیھ (یا آیات) در این زمینھ مطلق و عام است و 
باشد؛  نميدر آنھا تبلیغ و تبیین احكام  قید

آنچھ را پیامبر حكم كند مؤمن باید گردن نھد و 
 از فرمانِ او سر نپیچد:

اللَّه و رسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم  یو ما كان لمؤمنٍ و ال مؤمنَة إِذا قَضَ ﴿
 ؛)١( ﴾ ...خيرةُ من أَمرِهمالْ

زن و مرد مؤمن را نسزد كھ در برابر حكم 
 خدا و رسول، خود را مختار بدانند.

كھ حادثھ  گمانھ بھ ذھن می زندبنابراین، این 
روز پنجشنبھ كھ پیامبر قلم و دوات ناگوار 

خواست و عمر مانع شد و پیامبر را بھ 
دایت امت كھ افزون بر ھ ،گویي متھم ساخت یاوه

دیگران، نوع براي آن بود كھ  بود،محتواي نامھ 
این دستھ از صحابھ را نسبت بھ رسول  برخورد

 خدا، بشناسند.
 ١٨جوان  ھمانمسئلھ امیر ساختِن ُاسامھ (نیز و 

سالھ) بر مردان بزرگسالي چون ابوبكر و عمر، 
بردار از  نیز در ھمین راستاست كھ فرمان

 شناختھ شود. نافرمان
 رسیده كھ فرمود: | از پیامبر

أيها الناس، ما مقالةٌ بلَغَتْني عن بعضكم في تأميري أُسامة؟! ولئن طَعنْتُم في 
 ؛)٢(تأميري أُسامة، فقد طَعنْتُم في تأميري أباه من قبل

اي مردم، این چھ سخني است كھ از بعضتان 
! اگر رسیدهُاسامھ بھ من  فرماندھیدرباره 

جاي شگفتي [ عتراض می کنیدااین كارم بھ 
نیز اعطای پیش از این  ]نیست، چرا کھ

 فرماندھی بھ پدرش را زیر سؤال بردید.
                                                           

  .٣٦احزاب/. ١
: ٤ صحيح مسلم؛ ٤٠٠٤، حدیث ١٥٥١: ٤ صحیح بخاري. ٢

 .٤٧٠١، حدیث ٢٠: ٢ مسند احمد؛ ٢٤٢٦، حدیث ١٨٨٤
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وجود  رویکرد پس روشن شد كھ در عصر پیامبر دو
 داشت:

و سنجی را روا می شمرد . یك خط مشي، مصلحت ١
، بھ رای و نظر خود |در برابر سخِن پیامبر

ن حضرت نبود، آ تسلیم فرمایشاتو  عمل می کرد
وبا وجود  كرد بر فعِل پیامبر اعتراض ميوحتی 

راھکار صریح شرعی، باز در پی شناسایی مصلحت 
خویش بود کھ در بسیاری از وقایع پیش گفتھ، 

 مالحظھ کردید.
در این میان، مردانی بودند کھ تسلیم . ٢

فرمایشات پیامبر بودند وبھ خوابیدن در بستر 
با ایثار جانِ  تاتن می دادند  |رسول خدا 

والبتھ د. نرا از خطر برھان | خود، پیامبر
معلوم گردید کھ عمر و ابوبکر از روندگان طریق 

 خودرأیی و اجتھاد[در مقابل نص] بودند.

 گیري تحلیل و نتیجھ
(كھ حدیث عمر، سبِب نھي خود را از تدوین 

برخاستھ از گرایش عدم تعّبد محض بود) دو چیز 
 عنوان كرد:

 ثر پذیري از یھود و نصاري؛الف) ا
 ب) بیم ترك قرآن و برگرفتن َاقواِل پیامبر.

داند كھ نھي عمر بھ سّنت  لیكن ابن َحْزم بعید مي
نبوي تعلُّق یابد و نھي او را بر َاخباري حمل 

شد، وي  ھاي پیشین نقل مي كند كھ از اّمت مي
 گوید: مي

ـ  نقل گفتار و سنت رسول خدانھي عمر از 
باشد ـ معنایش ھمان است كھ در  اگر درست

. ھمانا عمر از نقِل )١(حدیث َقَرَظھ بیان شد
                                                           

از را با گروھي عمر قَرظَة بن كعب. مفاد حدیث این است: ١
ـ بھ عنوان نمایندگان خود ـ بھ كوفھ فرستاد صحابھ

گویي امر كرد و گفت: از  و آنان را بھ كمتر حدیث
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ھاي پیشین (ومانند آن) َنھي  اخباِر اّمت
 كرد.

گیرد.  نھي عمر، سّنِت پیامبر را در برنمي
انسان نباید درباره یك مسلمان عادي چنین 
گماني كند، چھ رسد بھ عمر؛ زیرا عمر ـ 

باز  | ز پیامبرخود ـ احادیث زیادي را ا
گفت! اگر حدیث از آن حضرت مكروه باشد، 
سھم عمر از ھمھ بیشتر است! شایستھ نیست 
مسلمان گمان برد كھ عمر از چیزي نھي كرد 

 .)١(و خود مرتكب آن شد
حدیث، بعید نقل دیگران نیز نھي عمر را از 

اند. دكتر محّمد عجاج خطیب (بھ پیروي از  شمرده
نقل كھ عمر صحابھ را از تابد  ابن حزم) برنمي

حدیث نھي كرده باشد یا ابن مسعود و دیگران را 
؛ زیرا ختھ باشدـ براي این كار ـ زنداني سا

 .)٢(پذیرد عقل، صدور این امر را از عمر نمي
صدر اسالم، ضعف و  روند حوادثلیكن آگاھان بھ 

 پیرو یھا نادرستي كالم ابن حزم و دیگر شخصیت
فھمند كھ این سخن،  شناسند و مي ميوی را 

بینانھ نیست؛ زیرا روایاتي كھ درباره  واقع
منع از عمر وارد شده، انكارناپذیر یا غیر 

اند و ویژه  این روایات مطلق و قابل دفاع است
باشند و بھ نوع خاّصي از  بعضي از َاصحاب نمي
 حدیث اختصاص ندارند.

بلكھ ثابت شده كھ عمر بر محّدثان و كاتبانِ 
جز گرفت و این واقعّیت را  مي حدیث سخت
د و بھ ھمین جھت است نكن انكار نمي خصومتگران

                                                                                                                                        
حدیث كنید، من در این كار با شما رسول خدا كمتر 

 شریكم.
(دكتر امتیاز  ٢٦٦: ٢ اإلحكام في ُاصول األحكام. ١

معتقد است »  ٢٣٠: دالئل التوثیق المبكّر «احمد در 
 باشد). كھ َاخبار حبس صحیح مي

 .١٠٧ـ  ١٠٦: السنّة قبل التدوين. ٢
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خلیفھ عذر  عملکردكھ ابن حزم و پیروانش براي 
یازند و در  تراشند و بھ توجیھاتي دست مي مي

توانند این كار را بعید  این زمینھ تنھا مي
بشمارند و غریب بدانند! پیداست كھ صرِف بعید 

 علمي ندارد. شمردن و... ارزشِ 
و اینكھ عمر بھ َقَرَظھ و یارانش دستور داد از 
پیامبر كمتر روایت كنند، از دو حال بیرون 

 نیست:
عمر ھمھ آنھا را بھ بستن دروغ بر پیامبر  اول:

 متھم كرد.
خلیفھ بھ آنان دستور داد كھ آنچھ را خدا  دوم:

 بر زبان پیامبر جاري ساختھ كتمان كنند.
این دو یا بھ یكي از آنھا، بھ ھیچ كدام از 

د، ند ملتزم شونتوان ابن حزم و پیروانش نمي
 با اضافھ ای بھ آن، گرچھ ما بھ احتمال اول

گرایش داریم با این قرینھ كھ ُعَمر، كارگزارانش 
كرد؛  ساخت و اموالشان را تقسیم مي را متھم مي

و با مالحظھ سیره عمر، كھ بر صحابھ سخت 
 زد. زیانھ ميگرفت و آنان را تا مي

سازد كھ وي بھ  سیره عمر با صحابھ، روشن مي
اي با   آنھا اعتماد نداشت و با سخناِن گزنده

در  یعلن شان رایھا كرد و عیب آنان برخورد مي
 گفت. باز مي مقابل مسلمین

روانِ او، این دو  در ھر حال، ابن َحْزم و دنبالھ
پسندند بھ ھمین جھت، ناچارند نھي  وجھ را نمي

ھاي پیشین  ر را بر نھي از تحدیِث َاخبار اّمتعم
است كھ حمل غیر قابل توجیھ این و ،حمل كنند

روایات منِع نقل حدیث بر آن داللت ھیچ یک از 
ھمھ آنھا مطلق است و نیز سیره ندارد؛ چراكھ 

جلوگیری از نقل حدیث، بی قید وشرط عمر در 
عمر بھ حّدي بود كھ میان  خشونتو از سویي بود 

سّنت و نقل َاخبار امِم پیشین فرق  لنق
گذاشت تا آنجا كھ عّمار را از نقِل واقعھ   نمي
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 | (یعني تیمُّم) كھ در زمان پیامبر قطعي
 برایش رخ داد و عمر خود شاھد آن بود بازداشت.

ھیچ ارتباطی با اخبار بر این اساس، خبر َقَرَظھ 
جور دیگری بھ مگر اینكھ  نداردُامم پیشین  ضعیف
یكي وما معتقدیم کھ ھمین مطلب، شود. نگاه آن 

ھاي تأثیرگذار در منع خلیفھ از  از انگیزه
و این امر، بھ ذھنّیتِ رواني  بودتحدیث و تدوین 

گردد؛ زیرا  گذشتھ عمر برمي ]ھاي دروني و عقده[
 | پس از آنكھ در آغاز اسالم، پیامبر

 نقلمسلمانان را از جست و جوي َاخبار یھود و 
ي كرد و ُعَمر از ُكُتب اھل كتاب چیزي را آنھا نھ

 | اي از طرف پیامبر نوشت، با منع كوبنده
 مواجھ شد.

این احتمال ھست كھ نھي امروز عمر، بازتابِ 
 |منفي عملكردي باشد كھ در عھد پیامبر 

 نگارش حدیثو  نقلشد و در نتیجھ، از  دامنگیرش
بدش آمد؛ خواه از سّنت باشد یا غیر آن، و خواه 

ھاي گذشتھ باشد یا از  از َاخباِر صحیح اّمت
 َاخبار ضعیفِ آنھا.
 گوید كھ عمر گفت: خالد بن ُعْرُفَطھ مي

اي از اھل كتاب را در  من رفتم و نوشتھ
 پوستي رونویسي كردم و آن را آوردم.

رسول خدا فرمود: این چیست كھ در دست داري 
 اي عمر؟

ي بردار كتابي را نسخھ ،گفتم: اي رسول خدا
 كردم تا بھ علممان بیفزاییم!

تا بدانجا کھ بھ خشم آمد  | پیامبر
ھایش سرخ شد! سپس نداي فراخوانِ  گونھ

عمومي بھ مسجد داد. انصار گفتند: پیامبر 
! سالح بردارید! مردم آمدند و شدهغضبناك 

 بر گرد منبر حلقھ زدند.
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سخنانی فرمود: اي مردم، بھ من  | پیامبر
چكیده برایم و  هده شدداپربار و حرف آخر 

 سخنانی روشن و پاکیزه! برایتان ھگشت
مایگاِن متحّیر  و دون تردید نکنید آوردم!

عمر می گوید: در اینجا  شما را نفریبند
برخاستم و گفتم: خدای را بھ عنوان 
پروردگار واسالم را بھ عنوان دین و تو را 
بھ عنوان پیامبر، با خشنودی برگزیدم. سپس 

 )١(منبر پایین آمد.پیامبر از 
در خبر دیگر، از عبد  بن ثابت نقل شده است 

 كھ:
ُعمر آمد و گفت: اي رسول خدا، بھ برادِر 

از تورات  سخنانی پربارام گذشتم،  یھودي
خواھید آن را بر شما  را برایم نوشت، نمي

 عرضھ كنم؟
 رنگ چھره پیامبر دگرگون شد!

تم: گوید، بھ عمر گف مي ]بن ثابت[عبد  
سازد! رنگ چھره را دگرگون عقلت  خدا

 بیني؟! پیامبر را نمي
پرورگارم باشد و  »   «عمر گفت: راضي شدم 

 .)٢(پیامبرم » محّمد «دینم و  » اسالم «
ثابت شده كھ ُعَمر با یھود آمد و رفت داشت و از 

خواند و َاخبار  نوشت و مي شان ميیھا روي كتاب
ینكھ رد كند یا آنان را دوست داشت. براي ا

خواند،  دروغین بودن آنھا را بنمایاند، نمي
خواست  آمد و مي بلكھ از آن َاخبار بھ شگفت مي

 دانایي كسب كند!

                                                           
 .٥٢: تقیید العلم. ١
(و جلد  ١٠١٦٤، حدیث ١١٣: ٦(عبدالرّزاق)  المصّنف. ٢
؛ در ١٧٤: ١ مجمع الزوائد)؛ ١٩٢١٣، حدیث ٣١٣: ١٠

این مأخذ آمده است كھ عمر گفت: جوامعي از تورات 
 را از یكي از برادران بني زریِق خود، گرفتم...



 ٢٠٩  اخیـر: باور ما عامل

بھ شّدت غضبناك شد؛  | بھ ھمین جھت، رسول خدا
چراكھ آن حضرت مسلمانان را از یھود برَحَذر 

داشت و قرآن كریم بارھا از ُخدعھ و مكر  مي
 است:آنان سخن گفتھ 

یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَّخُِذوا اْلیَُھوَد َو  ﴿
النَّصاري َأْوِلیاَء َبْعُضُھْم َأْوِلیاُء َبْعٍض َو َمْن 
َیَتَولَُّھْم ِمْنكُْم َفِإنَُّھ ِمْنُھْم ِإنَّ  ََّ ال َیْھِدي اْلَقْومَ 

 ؛)٣( ﴾الظَّاِلِمینَ 
اري اي كساني كھ ایمان آوردید، یھود و نص

بعضي از آنھا  ]چراكھ[را دوسِت خود نگیرید 
دوستان بعض دیگرند! ھركھ با آنان دوستي 
كند از ایشان است! بھ راستي كھ خدا قوم 

 كند. كار را ھدایت نمي ستم
﴿ودهنُوا الْيآم ينلَّذةً لداوالنَّاسِ ع أَشَد ن؛)٤( ﴾... لَتَجِد 

مؤمنان ترین دشمناِن  اي پیامبر، سرسخت
 یھودند...

این واقعھ، شوك شدیدي بر روانِ عمر وارد پس از 
و نوعي واكنش منفي را در او برانگیخت كھ  شد

، حدیث گویان و حدیث نگارانباعث شد در برابر 
مواضِع سختي در پیش گیرد و بھ َحبس و ضرب و شتم 
آنھا دست یازد و در توجیھ منِع خود بگوید: 

(این احادیث آرزوھاي  » لكتابأُمنية كأُمنية أهل ا «
ھاي اھل كتاب)  بافي اند چونان خیال خیالي
 و...

مؤّید این سخن، آغاِز خبر خالد بن ُعْرُفَطھ است، 
 گوید: وي مي

نزد عمر بودم كھ مردي از عبد قیس آمد، 
بود. عمر بھ او گفت: تو  » سوس «ساكن 

                                                           
  .٥١مائده/. ٣
  .٨٢مائده/. ٤
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فالني فرزند فالن عبدي ھستي؟ پاسخ داد: 
 آري.

 ساكني؟ پاسخ داد: آري. » سوس «بھ پرسید: 
كھ داشت بھ او زد، مرد  چوبدستی ایعمر با 

 ام اي امیرمؤمنان؟ گفت: چھ خطایي كرده
عمر گفت: بنشین! آن گاه آیات آغازین سوره 

) سھ بار برایش خواند ٣ـ  ١یوسف را (آیھ 
 زد. ]بھ او چوبدستیبا [و سھ بار 

 مرد گفت: خطایم چیست؟
ھماني كھ از روي كتاب عمر پرسید: تو 

 دانیال یك نسخھ نوشتي؟
 مرد گفت: امر كن، گوش بھ فرمانم.

عمر گفت: برو و آن را با آب داغ و پشم 
سفید پاك كن و براي خود و َاَحدي از مردم 
مخوان. اگر بشنوم كھ آن را خواندي یا 

مجازاتت ، بھ سختی براي دیگران قرائت كردي
 .كنم

، و سرگذشت خود آن گاه بھ او گفت: بنشین
را در این باره نقل كرد كھ: من در زمان 

اي  ھاي یھودیان نسخھ پیامبر از روي كتاب
 )٥(را نوشتم و...

اگر آن کھ از روی کتب امم پیشین رونویسی کرده، 
در پی تبیین نادرستی متن مورد نظر یا پاسخ بھ 

 - کھ در روایت آمده  –آن نبوده، چنین منعی 
و اگر بھ ھمین بسنده می شد  كاري خوب و بجابود

اي درست بود، لیكن آنچھ مایھ تأسّف است   شیوه
مسئلھ تدوین، اجتھاد و رأي بھ  این است كھ در

قدري دخالت داشت كھ مسیر و محتواي آن را آشفتھ 
 .ساخت

                                                           
: ١ األحادیث المختاره؛ ٤٦٨: ٢ تفسیر ابن كثیر. ٥

 .١١٥، حدیث ٢١٦
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نیز رخ داد  اُسامة بن زيدگرایي براي  این گونھ منفي
آن گاه كھ وي مسلماني را (بھ گمان اینكھ از 
ترس شمشیر اسالم آورده) ُكشت و ھنگامي كھ 

إِلَيكُم السالم  یو ال تَقُولُوا لمن أَلْق...﴿بازگشت این آیھ نازل شد: 
؛ بھ ھركھ اظھار )٦( ﴾...لَستَ مؤمناً تَبتَغُون عرضَ الْحياة الدنْيا

كند نگویید تو مؤمن نیستي! آیا در پي  سالم مي
خواھید او را بكشید تا  مي[ َاموال دنیایید

 .]اموالش را غارت كنید
از آن پس، ُاسامھ ھراسان و ترسان بود تا آنجا 

بر ضّد ناكثان  نبرددر  × عليبا كھ از ھمراھي 
، خودداري ورزید با این )٧(و قاسطان و مارقان

 ُكشي نیست!  دستاویز كھ اھِل مسلمانْ 
ویش گیري بھ اجتھاد و رأي خ ُاسامھ در این موضع

عمل كرد و اھمیتي نداد كھ این اجتھاد بر خالف 
كتاب و سّنت است؛ آیات و سیره نبوي و احادیث و 
اجماع صحابھ بر این است كھ اگر مسلماني زناي 
محصنھ كند یا ضروري دین را منكر شود یا یاغي 

 گردد و... باید بھ قتل رسد.
حال اگر این امر را كنار این رفتار عمر 

حابھ را بھ خیانت و دروغ متھم بگذاریم كھ ص
ساخت، و گروھي از محّدثان را زنداني كرد و  مي

كساني را تازیانھ زد و بھ تھدید آنھا پرداخت 
و... و از اینكھ چرا عمر نقِل حدیث را براي 

دانست و دیگران را از آن باز  خود مباح مي
یابیم او خود را شایستھ این  داشت، در مي مي

ي خویش حقِّ مطلق قائل بود؛ دید و برا كار مي
پنداشت خلیفھ مسلمانان است و ھر كار  چراكھ مي

باشد. اّما دیگران  و رفتاِر او حق و درست مي

                                                           
 .٩٤نساء/. ٦
 بیان شد. ١١٧ عناي این سھ اصطالح، در صفحھ. م٧
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نباید حدیث كنند، چون اعتمادي بر آنھا نیست و 
 اند. یا در معرض خطا و لغزش

ابن َحْزم توجیھ و چنین است كھ سیره عملي عمر، 
شیفتھ حكایات اھل  كند؛ چراكھ عمر را تكذیب مي

كتاب و یھودیاني بود كھ بھ اسالم درآمدند؛ بھ 
ویژه َكْعب األْحبار نزد او محترم بود. وي نزد 

ھایش پاره شده  عمر آمد و كتابي آورد كھ كناره
بود و آیات تورات را دربر داشت. َكْعب از عمر 

، عمر اجاه )٨(اجازه خواست كھ آنھا را بخواند
ي خاص از شب و روز آنھا را داد و كعب در اوقات

و عمر دستور محو و سوزاندنِ  )٩(كرد قرائت مي
 از این کار داد و كعب را آنھا را نمي

 بازنداشت.
و آن گاه كھ عمر بیت المقدس را فتح كرد، كعب 

 بھ او گفت:
كاري را كھ تو امروز كردي، پیامبري، 
پانصد سال پیش خبر داد و فرمود: اي 

فاروق  کھارت باد ُاورشلیم، تو را بش
 .)١٠(سازد ات را پاك مي آلودگي

 و در روایت دیگر ھست كھ گفت:
ھاي  در تورات نوشتھ شده كھ این سرزمین

بني اسرائیل بھ دست مردي از صالحان فتح 
 شود! مي

 .)١١(عمر با شنیدن این سخن، خداي را ستود
 روزي كعب بھ عمر گفت:

                                                           
شود كھ كعب پس از آنكھ   . از این عبارت استفاده مي٨

 اسالم آورد، در زمان خالفت عمر، نزد او آمد.
؛ ٢٦٢: ٤(ابن سالم)  الحدیث غریب. نگاه كنید بھ: ٩

: ٢(ابن اثیر)  النھایھ؛ ٩٥: ٣(حربي)  غریب الحدیث
٤٦٨. 
(و در چاپي جلد  ١٦٠: ٤ يتاریخ طبر. بنگرید بھ ١٠
١٠٧: ٣.( 

 .١٦٢: ٥٠ تاریخ دمشق. بنگرید بھ، ١١
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 واي بر پادشاه زمین  «خوانیم  در تورات مي
عمر  » فرماي آسمان فرمان ]رسي حساب[از 

 » مگر كسي كھ بھ حساب خود برسد «گفت: 
َكْعب گفت: سوگند بھ كسي كھ جانم بھ دست 
اوست، در تورات ھمین گونھ ھست! در این 

 .)١٢(ھنگام، عمر تكبیر گفت و بھ سجده افتاد
در  آبنیز آمده است كھ: مردي كھ براي یافتن 

ھار روز ناپیدا شد و شكاف كوھي رفتھ بود، چ
ادعا كرد كھ بھ سرزمیني ناشناختھ (بھشت) او 

اند، عمر كعب األحبار را فراخواند و  را برده
 پرسید:

تان ھست كھ مردي از اّمتِ یھا آیا در كتاب
آید؟  شود سپس بیرون مي ما وارد بھشت مي

گفت: آري، و اگر در میان این قوم باشد تو 
گفت: او در  سازم! عمر را بھ آن آگاه مي

اي درنگ  میان ھمین كسان است! كعب لحظھ
 .)١٣(باشد كرد و گفت: این، ھمان شخص مي

 ھمچنین آمده است كھ:
عمر قاصدي را فرستاد و كعب را خواست و بھ 

 او گفت: اي كعب، وصفِ مرا چگونھ یافتي؟
 اي از آھن. كعب گفت: پاره

 عمر پرسید: سپس چھ؟
ید كھ گروه اي آ كعب گفت: پس از تو خلیفھ

 كشند! ظالم او را مي
 شود؟ عمر پرسید: پس از آن چھ مي

 .)١٤(كعب گفت: سپس بال (گرفتاري و محنت) است

                                                           
 .٣٥٧٩٧، حدیث ٥٧٥: ١٢ كنز العّمال. ١٢
 .٣٨٦: ٤ معجم البلدان. نگاه كنید بھ: ١٣
مجمع  «؛ ھیثمي در ٨٤: ١ المعجم الكبیر. ١٤

گوید:  آورد و مي این روایت را مي»  ٦٥: ٩ الزوائد
 ».اند  رجال آن ثقھ طبراني آن را روایت كرده و «
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عمر در خطیرترین امور (یعني خالفت) با كعب 
 پرسید و گفت: ×كرد، از خالفتِ علي مشورت مي

گویي؟ نظرت را برایم  درباره علي چھ مي
 بگوي!

پسندد  را نميكعب گفت: او اجتھاد بھ رأي 
كند؛ مردي است كھ دیني  و بھ آن عمل نمي
پوشد و  ناموسي چشم نمي متین دارد، از بي

 .)١٥(گذرد از لغزش نمي
كعب پیش عمر آمد تا او را از مرگش ـ براساس 

 ھاي تورات ـ باخبر سازد، بھ او گفت:  آموزه
اي امیر مؤمنان، وصیت كن كھ تو در سھ روز 

 آینده خواھي ُمرد!
 داني؟ پرسید: از كجا ميعمر 

این  » تورات «كعب پاسخ داد: در كتاب خدا 
 .)١٦(گونھ یافتم

آورد كھ  افزون بر اینھا، بخاري روایتي را مي
شده (از سوي ابن حزم و  توجیھ ارائھبھ 

نقل زند؛ زیرا جواز  پیروانش) ُمھر بطالن مي
 كند: حدیث از بني اسرائیل را روایت مي

 كھ گفت: می کنداز ابو ھریره روایت 
 » عبراني «اھل كتاب، تورات را بھ 

خواندند و براي مسلمانان بھ عربي  مي
 كردند. تفسیر مي

فرمود: اھل كتاب را نھ تصدیق  | پیامبر
آَمنَّا ِباهللاَِّ و ما  ﴿ كنید و نھ تكذیب، بگویید:

؛ ما )١٧( ﴾ ]کم...ِإَلیْ  [َو ما ُأْنِزلَ  ناِزَل إَلیْ أنْ 
                                                           

 .٨١: ١٢(ابن ابي الحدید)  شرح نھج البالغھ. ١٥
 .٢٦٤: ٣ تاریخ طبري. ١٦
این عبارت بھ عنوان  صحیح بخاري. در ١٣٦بقره/ .١٧

اي وجود  آیھ مطرح شده است، لیكن در قرآن چنین آیھ
 ﴿در سوره بقره آمده است:  ١٣٦ندارد، بلكھ آیھ 
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وي ما و شما نازل شده، بھ خدا و آنچھ س
 .)١٨(ایمان داریم

 نویسد: ابن كثیر مي
آن گاه كھ كعب األحبار ـ در زمان ُعَمر ـ 
اسالم آورد، پیشِ عمر از علوم اھل كتاب سخن 

ھایش  شد و حرف گفت. عمر با او ھمدم مي مي
شنید و از آن علوم در شگفت  را مي

 ماند... مي
نچھ بھ ھمین جھت، بسیاري را اجازه داد آ

گوید نقل كنند و نیز بدان دلیل  را كعب مي
حدیث از بني اسرائیل نقل كھ پیامبر در 

اجازه داده بود، لیكن در روایاِت كعب غلِط 
 .)١٩(داد فراوان و خطاھاي زیادي رخ مي

بھ این ترتیب، براي ابن حزم در بھانھ آوري و 
عذر تراشي و توجیھ عملكرد ُعمر، عذري باقي 

 ماند. نمي
كار خلیفھ را روشن  رای پژوھشگران، سرّ بما 

پس از ثبوت بدون تردید عملکرد ساختیم، و 
عمل خلیفھ با  مسئول تناقضخلیفھ، ما دیگر، 

 باشیم. نميگفتارش 
 دو توجیھ دیگر

ó  حدیث، این نقل و تدوین بعضي نھي عمر را از
 اند: گونھ توجیھ كرده

                                                                                                                                        
ِإَلیْنا َو ما ُأْنِزَل ِإلي ِإْبراِھیَم  آَمنَّا بِاهللاَِّ َو ما ُأْنِزلَ 

َو ِإسْماِعیَل َو ِإسْحاَق َو َیْعُقوَب َو األَْ◌سْباِط َو ما ُأوِتَي 
ُموسي َو ِعیسي َو ما ُأوِتَي النَّبِیُّوَن ِمْن َربِِّھْم ال ُنَفرُِّق 

و ھمین مضمون نیز  ﴾َبیَْن َأحٍَد ِمْنُھْم َو َنحُْن َلُھ ُمسِْلُمونَ 
شود، و نیز آیاتِ  سوره آل عمران دیده مي ٨٤ھ را آی

 دیگري در این راستا ھست.
 .١٦٠: ٨ صحیح بخاري. ١٨
 .١٩: ١والنهاية البداية. ١٩
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خواست روایت از پیامبر  اینکھ عمر مي
بیم و بھ خاطر احتیاط  سراز  ،محدود شود

بود تا سّنت در  از انتشاِر روایات نادرست
عمر كساني را كھ  فرمان امان بماند.

بر پایھ ای محکم، استوار گشتھ حدیثشان 
 وفھم دقیقی نسبت بھ حدیث و حکم آن دارد،

 .)٢٠(گیرد در برنمي
چنین سخنانی، ھر ھوشمندی را بھ شگفتی وا می 

 جاي احتیاط نیست. ُمحدِّث اگر، چراكھ اینجا دارد
گو باشد، منع وي از تحدیث  و راست مورد اعتماد
معنا ندارد؛ بھ ویژه اینكھ در آن و احتیاط 

سخناني  | درباره بعضي از راویان از پیامبر
شان  گویي رسیده باشد كھ بر ارجمندي و راست

 داللت كند.
احتیاط در این بود كھ عمر َامثال اینان را بر 

اند و  (و نقل آنچھ از پیامبر شنیده گویی حدیث
كرد تا بخشي از  اند) تشویق مي دریافت كرده

براي مردم ناشناختھ نماند و پیامبر سّنت 
مسلمانان در گرداب جھل بھ احكام گرفتار 

 نشوند.
اّما احتیاط بھ معناي احتمال خطاي راوي یا سھو 
یا نسیاِن او... در خوِد كالم خلیفھ نیز جریان 

تواند دیگران را بھ كاري ملزم  رد، و نميدا
 سازد و خود را استثنا كند.

پندارند نھي عمر  در شگفتیم از كساني كھ مي
بر پایھ ای محکم، استوار كساني را كھ حدیثشان 

گشتھ وفھم دقیقی نسبت بھ حدیث وحکم آن دارد 
د با اینكھ عمر ابوذر و ابن مسعود وش شامل نمي

ابو درداء را زنداني  مسعود انصاري و و ابو
ساخت، و َعّمار و ابو موسي اشعري و امثال آنان 
را از تحدیث بازداشت در حالي كھ بیشترشان از 

                                                           
 .١٠٥: قبل التدوين السنّة. ٢٠
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 برجستگان صحابھ و گروه طراز اول در اسالم
 بودند.

ó  بعیدتر از این توجیھ، این سخن است كھ گفتھ
شود: نھي و حبس و ضرب و منع، با شخصّیِت عمر 

 از آن جھت کھ ویي ندارد. ھمخواني و سازگار
 بایدخلیفھ مسلمانان و از صحابیان ِكبار بود،

كھ  بدانیمشأن او باالتر و واالتر از این 
 چنین اعمالي را مرتكب شود!

این است كھ خلیفھ از حقیقت غیر قابل انکار 
، )١(بود شھرهخویي  و درشتسخت گیری دیرباز بھ 

 )٢(ي بودو در زمان خالفت ابوبكر نیز بر ھمین خو
و چون ھنگام خالفت میدان را گشاده یافت،  )٢(بود

یافت، تازیانھ را بھ دست گرفت؛ یكي را زد و 
و سّومي را بھ زندان  )٣(دیگري را كیفر داد

. در آغاز )٥(و چھارمي را تبعید كرد )٤(افكند

                                                           
حياة ؛ ١٣٥٢، حدیث ١٧١: ٣(ابن ابي شیبھ)  المصّنف. ١

 .٧١: ١(دمیري)  حياة الحيوان
 المصنّف؛ ٩٤٢، حدیث ١٣٢: ٥ سنن سعید بن منصور. ٢

، ٧؛ و جلد ٣٢٠١٣، حدیث ٣٥٨: ٦(ابن ابي شیبھ) 
 .٣٣٧، حدیث ٢٧٥: ١(خالل)  السنّة؛ ٣٧٠٥٦، حدیث ٤٣٤ص
، ١٢(و جلد ١٨١: ١ شرح نهج البالغه؛ ٢٧٠: ٢ یتاريخ طبر. ٣
، ترجمھ رقم ١٤: ٣ وفيات األعيان؛ ٣٣٩: ٣ مآثر االنافة)؛ ٧٥ص

٣١٧. 
مستدرك علي ال؛ ٢٩٤: ٥(ابن ابي شیبھ)  المصّنف. ٤

؛ ٥٠١: ٤٠ دمشق تاریخ؛ ٣٧٤، حدیث ١٩٣: ١ الصحیحین
 .٣٨٠: ٢ معتصر المختصر

: ٣ الكبري الطبقات؛ ٤٨٩: ١ مسائل اإلمام احمد. ٥
، ترجمھ رقم ٤٨٥: ٦ اإلصابھ؛ ٣٢٦: ١ االستیعاب؛ ٢٨٥

 التمھید؛ ٤: ٧ فتح الباري؛ ٦٠٩: ٢ تذكرة الحفّاظ؛ ٨٨٤٥
 .٢٧٥٤، ترجمھ ٥٢١: ٢ ھاإلصاب؛ ٨٩: ٩(ابن عبدالبر) 
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تا  )١(خالفتش از خدا خواست كھ قلبش را نرم سازد
ا مردم را با تھذیب و ارشاد راھنمایي كند نھ ب

 تازیانھ و زور!
خلیفھ را  عملکرداز اشکال گونانگونی موّرخان 

در شرح نھج البالغھ ابن  تا آنجا کھ اند آورده
سخنان الحدید آمده است كھ در اخالق عمر و  ابي

، او بسیار )٢(زد موج مي وی، زشتی وقلدری
با چھره ای ھماره در ، بد برُخوْرد، سرکشتندخو، 

چنین خوي و ُخلقي  بود و اعتقاد داشت كھ ھم
 .)٣(رود فضیلت است و خالفِ آن نقص بھ شمار مي

اي نبود ھنگامي كھ  پس تعّجبي نداشت و چیز تازه
خلیفھ این موضع كوبنده و سخت را نسبت بھ 
مخالفانش در نقل حدیث اتخاذ كند؛ بھ ویژه پس 
از آنكھ از سوي پیامبر ـ بدان جھت كھ از 

 ود ـ منع شد.ھاي یھود استنساخ كرده ب كتاب
بود اي  روح قبیلھ با در نظر گرفتنھمھ اینھا 

بھ عالوه كھ در تار و پود وجودش جریان داشت، 
در ارتباط تحدیث با اصِل مشروعیِت خالفِت او  کھ

 .بود
اینكھ: ُعمر ابو درداء از ھمھ اینھا تر   عجیب

را بدان جھت كھ در چند مسئلھ فقھي با او 
ند و ابوذر و ابن مخالفت كرد، بھ زندان افك

مسعود را كھ با او در تحریم متعھ ھم رأي 
نبودند، زنداني كرد؛ و نیز بھ شمار دیگري از 

 .)٤(صحابھ اجازه نداد از مدینھ خارج شوند

                                                           
الطبقات ؛ ٢٩٥١١، حدیث ٥٦: ٦شیبھ)  ابي (ابن المصنّف. ١

 .٢٨٠: ١ الصفوه صفوة؛ ٢٧٤: ٣ یالكبر
 .١٨٣: ١ شرح نھج البالغھ. ٢
 .٣٢٧، ص٦. ھمان، جلد ٣
، باب ذكر بعض سیر عثمان بن ٦٧٩: ٢ تاریخ طبري. ٤

 عّفان.
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، عمر بر اینان سخت گرفت چون معلوم می شود کھ
كردند كھ براي خلیفھ   احادیثي را نقل مي

نداني شیرین و خوشایند نبود وگرنھ آنھا را ز
حدیث  ٥٣٧٤ساخت و ابو ُھَریره را كھ صاحب   نمي

زندانی آنكھ او را   گذاشت بي  است آزاد نمي
و تعزیر كند، بلكھ بھ تھدید و تبعیدش  وشکنجھ

بسنده كرد و آن گاه بھ او (و نھ بھ دیگران) 
 اجازه نقل حدیث داد.

این خط مشي ُعمر، ھنگامي كھ گروھي از انصار را 
و تاجایي در نزدیكي مدینھ بھ كوفھ فرستاد (

 شود: آنان را مشایعت كرد) بیشتر نمایان مي
دانید چرا شما را  عمر بھ آنان گفت: مي

مشایعت كردم یا ھمراھتان آمدم؟ گفتند: 
و از  |آري، بدان جھت كھ از اصحاب پیامبر

 ]آن جاي خود را دارد[َانصاریم! عمر گفت: 
من با شما آمدم تا سخني را برایتان 

گویم... از رسول خدا كم حدیث كنید و باز
 .)١(من ھم شریك شمایم
حدیث منع كرد یا  نقل ُعمر اینان را از

محدودشان ساخت؛ زیرا از َانصار و پیروان 
مشي تعّبد بودند و احادیثي را باز   خط
گفتند كھ دل پسند خلیفھ نبود و انتشار   مي

داشت تا عجز   آنھا را میان مسلمانان دوست نمي
 .)٢(اش آشكار نگردد  علمي

                                                           
یث ، حد٩٧: ١ سنن دارمي؛ ٧: ٦ الطبقات الكبري. ١

كنز ؛ ٧: ١ الحفّاظ تذكرة؛ ١٣٠: ٢ جامع بیان العلم؛ ٢٧٩
 .٤٠١٧، حدیث ٢٨٤: ٢ العّمال

(اثر نگارنده) »  وضوء النبي «. در كتاب ٢
گرفت و   وضوي دوگانھ مسحي مي» ُقْرظَھ  «ایم كھ   آورده

پسندید. وي بھ حسب آنچھ مجلسي   شستن دو پا را نمي
الكافيه في ابطال  «ل از بھ نق»  ٣٥٤: ٧٢ بحار االنوار «(در 

 بود. × كند از شیعیان علي  حكایت مي»)  توبة الخاطئه
 



 منع تدوین حدیث  ٢٢٠

توجیھات ساختگي كھ در دفاع از عمر گفتھ و 
ماند و  دار نميیشود، در برابر نقد پا مطرح مي

 تواند در مقابل تحقیق علمي ایستادگي كند. نمي
از این رو، می بینی کھ محور استبعاد فرمان 

مبتني بر  عمر در جلوگیری از نقل حدیث، ھمگی
ھ در نفوسشان اي از شخصیت عمر است ك ھالھ

اند؛ چنان كھ در سخن ابن حزم  ترسیم كرده
شایستھ نیست انسان بھ یك  «شود:  مالحظھ مي

 مسلمان عادي این گمان را كند، چھ رسد بھ عمر!
« 

كھ باعث شد  )١(در اینجا عوامل دیگري نیز ھست
حدیث منع كند و دائره نقل عمر از تدوین و 

ایي مشابھ اجتھاد و رأي و مصلحت شناسي (و چیزھ
اینھا) را توسعھ دھد، دالیلي كھ در ذھن 

نقش  | اي از صحابھ از زمان پیامبر دستھ
بستھ بود و در رأس آنان عمر قرار داشت. عمر 

ھا، در استوار سازي این  با تأكید بر این پایھ
 خط مشي كوشید.

 اول) رچكیده سخن (در محو
. صحابھ در زمان پیامبر دو گرایش داشتند: ١

مشي تعّبد محض بودند و بعضي  شان بر خط بعضي
 دیگر بر مسلك اجتھاد بھ رأي.

 . ابوبكر و عمر از پیروان گرایش دوم بودند.٢

                                                                                                                                        
 یاز بصره سو× روايت شده كه چون اميرالمؤمنين × جعفر  یاز عمرو بن شمر، از جابر، از اَب

كوفه آمد و به آن نزديك شد، مردم به همراه قُرظَة بن كعب به پيشبازش آمدند (به جز نَضر بن زياد) و 
كرد) قرظة بن كعب به   یاش پاك م  یرا بر آن حضرت تبريك گفتند (آن حضرت عرق از پيشان یپيروز

خود را عزيز گردانيد و دشمنش را خوار  یرا كه ول یاميرالمؤمنين، سپاس خدا یآن حضرت گفت: ا
 رساند (تا آخر خبر). یگر يار  ساخت، و تو را در جنگ با ياغيان ستم

 این، خواھد آمد.. این عوامل، پس از ١
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ھاي بزرگي را  . عمر ـ در دوران حكومتش ـ گام٣
مشي خود  ھاي خط براي استوار سازي، پایھ

 برداشت.
حدیث و تدوین، واكنش نقل . از عوامل منع از ٤

 رونویسی ازعمر بھ جھِت اي بود كھ  منفي
 ھاي یھود، گرفتار آن شد. كتاب

نقل عمر از  جلوگیریابن َحزم براي  توجیھ. ٥
حدیث و تدوین، در برابر واقعیت دوام 

آورد؛ زیرا نھي عمر عام و مطلق بود، بلكھ  نمي
و َكْعب االحبار ـ حّتي در  اھل کتابسیره عمر با 

 كند. يزمان خالفتش ـ سخن ابن حزم را تكذیب م
و چنین است دو توجیھ دیگري كھ در این زمینھ 

اند: ادعاي احتیاط (براي حفِظ سّنت) و  گفتھ
حدیث با شخصیِت عمر و نقل ناھمخواني منع از 

 شأن او.

 محور دّوم
خلیفھ مسلمانان باید از دو قدرت (و توانمندي) 

 برخوردار باشد:
و كارداني در اداره جامعھ در  ـ قدرت سیاسي ١

ن جنگ و صلح و خبرگي در پاسداري از مرزھاي زما
ھاي اسالمي و مبارزه با دشمنان دین تا   سرزمین

آنجا كھ بھ فراخواِن اسالم و احكاِم آن تن در 
مندي در دیگر امور دولتي؛ مانند  دھند، و لیاقت

» صدقات  «(اموال عمومي) و » َفيء   «آوري   جمع
ھا، و   (زكاِت اموال) و تعیین درآمدھا و ھزینھ

رسیدگي بھ نیازمندان و دیگر چیزھا كھ الزمھ 
 اداره جامعھ و از شئون دولت است.

و مرجعّیت براي فتوا بر اساس  ـ قدرت علمي ٢
 | قرآن و سّنت، چراكھ مردم در عھد پیامبر

پرسیدند و در  احكام دین را از آن حضرت مي
آمد بھ حضرتش رجوع  اي كھ پدید مي امور تازه

 كردند. مي
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مردم نزد خلیفھ  | از رحلت پیامبر پس
رفتند تا احكام شرعي و امور جدیدي را كھ  مي

دھد، دریابند و بر شرح و بسط  برایشان رخ مي
َاحكام آگاه شوند (زیرا بسیاري از آنھا ساكن 
مكھ و مدینھ نبودند) و نیز تابعان ـ كھ 

خواستند معالم  پیامبر را ندیده بودند ـ مي
 ریافت كنند.دین را از صحابھ د

ھمھ اینھا، در درجھ نخست، اخذ احكام از خلیفھ 
طلبید، كسي كھ شخص دوم پس از پیامبر  را مي

و  | است (با لحاظ فرق بارز میان پیامبر
 خلیفھ).

احكام  قانونگذاررا  | توده مردم رسول خدا
 )١( ﴾َو ما َیْنِطُق َعنِ اْلَھوي ﴿دانستند، كسي كھ  مي

زند، از این رو حكمش نافذ  از روي ھوا حرف نمي
باشد  است و مخالفت و تردید در آن جایز نمي

 چراكھ سخن وحي است.
را نداشت و مردم  | اّما خلیفھ، سمِت پیامبر

، بلكھ )٢(شمردند گر احكام نمي او را تشریع
 | انگاشتند كھ از پیامبر چونان ُمحدِّثي مي

 كند (و نھ چیز دیگر). روایت مي
حقیقت را دریافتند و در  ابوبكر و عمر این

آغاز كارشان بھ نقل احكام شرعي از قرآن یا 
سّنت پرداختند و آن گاه كھ امري بر آنھا 

كردند و  پوشیده بود بھ بزرگان صحابھ رجوع مي
در مثل چنان  |پرسیدند كھ پیامبر از آن مي

 امري چگونھ حكم كرد.
یافتند  احكام را درمي ،با این شیوه آنان خود

كردند بر حكم  ي را كھ از آنھا سؤال ميو كسان
 ساختند. خدا و پیامبرش آگاه مي

                                                           
  .٣نجم/. ١
 .١١: ١ اإلحكام في ُاصول األحكام. نگاه كنید بھ: ٢
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 كند كھ: میمون بن مھران روایت مي الف)
ھنگامي كھ شاكي (و دو طرف دعوا) نزد 

نگریست  آمد، وي در كتاب خدا مي ابوبكر مي
یافت حكم  واگر در آن براي قضاوت چیزي نمي

ُجست و اگر بھ چیزي پي  را از سّنت مي
گفت:  پرسید و مي ُبرد از مسلمانان مي مين

فالن مسئلھ پیش آمده است! من در كتاب و 
سّنت نگاه كردم و چیزي را نیافتم! آیا شما 

دانید كھ پیامبر در این قضّیھ چھ حكمي  مي
 كرد؟

دادند: آري، چنین و  بسا گروھي پاسخ مي
چنان حكم كرد. آن گاه ابوبكر بھ ھمان حكم 

 كرد. قضاوت مي
یافت، سردمداران و علما  اگر پاسخي نميو 

شد  خواند و نظرشان را جویا مي را فرا مي
و آن گاه كھ رأي ھمھ بر امري اجتماع 

 .)٣(كرد یافت، بھ آن حكم مي مي
مالك و ابي داود و ابن ماجھ و دارمي و  ب)

 اند كھ: دیگران، آورده
َجّده (مادر بزرگي) نزد ابوبكر آمد و 

ابوبكر گفت: در كتاب میراثش را خواست. 
بینم!  خدا و سّنت رسول ارثي براي تو نمي

 برگرد، تا از مردم بپرسم.
ابوبكر از مردم در این باره سؤال كرد، ُمِغیَره 

 آمد، حضرت میراث |اي پیش پیامبر گفت: جَّده
 را بھ او داد. یك ششم 

ابوبكر پرسید: شخِص دیگري ھست كھ سخن تو 
 را بگوید؟

ھ انصاري، آنچھ را ُمِغیره محّمد بن مسلم
 گفت، بر زبان آورد.

                                                           
؛ و نگاه كنید ١١٤: ١٠(بیھقي)  السُنن الكبري. ٣

 .٦٢: ١(ابن قّیم)  أعالم الموّقعینبھ: 
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در این ھنگام، ابوبكر یک ششم میراث را 
 .)٤(براي آن زن تنفیذ كرد

سیره عمر نیز چونان سیره ابوبكر بود، آنچھ را 
پرسید تا اطمینان الزم  دانست از صحابھ مي نمي

 را براي ِاجراي حكم بھ دست آورد.
كند كھ  روایت ميَبیھقي بھ اسناد از سَُلمي  ج)

 گفت:
نزد عمر زني را آوردند كھ عطش جانش را بھ 
لب آورد، بر چوپاني گذشت و آب خواست. 

دھم كھ  چوپان گفت: در صورتي بھ تو آب مي
 خویشتن را در اختیارم گذاري! زن پذیرفت.

عمر در سنگسار كردن آن زن با مردم مشورت 
 كرد.
فرمود: این زن ناچار شده است!  ×علي
 یش كن.رھا

 .)٥(عمر آن زن را آزاد ساخت
 حكایت شده است كھ: د)

ها را  پرسيد: رسول خدا در روز عيد فطر و قربان كدام سوره یعمر از ابو واقد لَيث
 ؟خواند یم

 )٧) (٦(﴾اْقَتَرَبتِ ﴿ و ﴾ق ﴿ ابو واقد گفت
 حاكم از سعید بن ُمسیَّب روایت كرده است كھ: ھـ)

                                                           
، ١٢١: ٣ سنن ابي داود؛ ٤، حدیث ٥١٣: ٢ الموطّأ. ٤

سنن ؛ ٢٧٢٤، حدیث ٩٠٩: ٢ سنن ابن ماجھ؛ ٢٨٩٤حدیث 
 (با اندكي تفاوت). ٣٥٩: ٢ ارميد
: ذخائر العقبي؛ ٢٣٦: ٨(بیھقي)  السنن الكبري. ٥
 .٨٠: ١(ابن قّیم جوزي)  الطرق الحكمیّھ؛ ٨١
 است (م).» قمر «و سوره »  ق «. مقصود سوره ٦
، ٦٠٧: ٢ صحیح مسلم؛ ٨، حدیث ١٨٠: ١ الموطّا. ٧

؛ سنن ١١٥٤؛ حدیث ٣٠٠: ١ سنن ابي داود؛ ٨٩١حدیث 
، ٤٠٨: ١؛ سنن ابن ماجھ ٥٣٣، حدیث ٤١٣: ٢ي ترمذ

 .١٥٦٧، حدیث ١٨٣: ٣؛ سنن نسائي ١٢٨٢حدیث 
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الَِّذیَن  ﴿: دنددرباره این آیھ از عمر پرسی
 )٨( ﴾ ...آَمنُوا َو َلْم َیْلبِسُوا ِإیماَنُھْم بِظُْلمٍ 

د و ایمانشان را بھ (كساني كھ ایمان آوردن
ظلم آلوده نساختند) عمر پیش ُاَبي بن كعب 
رفت و پرسید: كدام یك از ما ظلم نكرده 

 است؟
وي پاسخ داد: اي امیر مؤمنان، مقصود از 

ست، مگر اندرز لقمان در اینجا شرك ا » ظلم «
یا ُبَنيَّ ال ﴿: اي كھ گفت را بھ فرزندش نشنیده

فرزندم، ؛ )٩( ﴾ُتشِْركْ ِباهللاَِّ ِإنَّ الشِّْركَ َلظُْلمٌ َعِظیمٌ 
 .)١٠(بھ خدا شرك َمَورز كھ شرك ظلمي است بزرگ

روایت شده است كھ مردي از نخستین مھاجران  و)
، عمر را كھ شراب آشامیده بود، نزد عمر آوردند

 دستور داد او را تازیانھ (حد) زنند.
زني؟ میان من و  آن مرد گفت: چرا مرا مي
 تو كتاب خداي بزرگ ھست!

عمر پرسید: در كجاي قرآن آمده كھ تو را 
 حد نزنم؟

َلیْسَ َعَلي الَِّذیَن آَمُنوا  ﴿پاسخ داد: این آیھ: 
 ﴾... طَِعُموا   اِلحاتِ جُناحٌ ِفیما َو َعِمُلوا الصَّ 

(بر كساني كھ ایمان آوردند و عمل صالح  )١١(
اند  انجام دادند، باكي درآنچھ خورده

ام كھ ایمان آوردم  نیست) من از كساني
… ُثمَّ اتََّقْوا َو آَمُنوا  ...﴿وكارھاي نیك كردم

(سپس پرھیزكار شدند و ایمان آوردند)  )١٢( ﴾
                                                           

  .٨٢انعام/. ٨
  .١٣لقمان/. ٩

؛ ٥٣٣٠، حدیث ٣٤٥: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ١٠
 .٢٥٧: ٧ تفسیر طبرينگاه كنید بھ: 

  .٩٣مائده/. ١١
 .٩٣. ادامھ آیھ ١٢
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(پس از آن  )١٣( ﴾...ُثمَّ اتََّقْوا َو َأحْسَُنوا...﴿
اه تقوا در پیش گرفتند و بھ كارھاي نیك ر

دست یازیدند) من با رسول خدا در َبْدر 
 وُحَدیبّیھ وخندق حضوریافتم!

توانید  عمر گفت: آیا پاسخ این مرد را مي
 بدھید؟

ابن عّباس گفت: این آیات، براي گذشتھ عذر 
است و براي دیگران ُحجّت؛ زیرا خدا 

آَمنُوا ِإنََّما  یا َأیَُّھا الَِّذینَ ﴿فرماید:  مي
اْلخَْمُر َو اْلَمیِْسُر َو األَْ◌ْنصاُب َو األَْ◌ْزالُم ِرجْسٌ ِمْن 

(اي ایمان آورندگان،  )١٤( ﴾عََمِل الشَّیْطانِ .. 
بدانید كھ شراب و قمار و َانصاب و َازالم، از 
اعمال پلید شیطان است) آن گاه ادامھ داد 

اي است   كھ ادامھ آیھ[تا بھ این آیھ رسید 
 ])ِفیَما طَِعُمواكھ آن مرد خواند، پس از (

...ِإذا َما اتََّقْوا َو آَمنُوا َو عَِمُلوا ﴿
الصَّاِلحاِت ُثمَّ اتََّقْوا َو آَمنُوا ُثمَّ اتََّقْوا َو 

(بر َاشخاص باایمان و  )١٥( ﴾َأحْسَنُوا... 
نیكوكار، حرجي نیست ھنگامي كھ با تقوا 
باشند و ایمان و كارھاي صالح را 

گیرند، سپس پرھیزگار باشند و باایمان؛   پي
پس از آن، تقوا پیشھ كنند و كارھاي نیك 

 انجام دھند).
 شراب نھي كرده است.نوشیدن خداي بزرگ از 

 عمر گفت: راست گفتي، نظرتان چیست؟
فرمود: این مرد شراب آشامید و مست  × علي

شد و در حال مستي ھذیان گفت، و در 

                                                           
 .٩٣. ادامھ آیھ ١٣
 .٩٠مائده/. ١٤
 .٩٣مائده/. ١٥
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و حد كسي كھ تھمتِ  گویي افترا بست؛  ھذیان
 دروغ بندد، ھشتاد تازیانھ است.

 .)١٦(تازیانھ زدند ٨٠عمر دستور داد او را 

از این روایات (و دیگر احادیثي كھ ما براي 
شود كھ  دوري از درازگویي نیاوردیم) روشن مي

ابوبكر و عمر در آغاز، ادعا نكردند كھ ھمھ 
دانند یا نقل احادیث  را مي | احكام پیامبر

امبر بھ آن دو اختصاص دارد. آنان چونان پی
شمار زیادي از صحابھ بودند كھ بسیاري از 

 دانستند. مسائل تشریع را نمي

مبالغھ در این زمینھ و اینكھ آن دو بر تمامي 
احكام و علوم احاطھ داشتند و از دیگران نسبت 

تر بودند، نگرشي عاطفي  خصوصي | بھ پیامبر
واقعیت تاریخي بھ دور ِافراطي و ُتند است كھ از 

ھا در این راستا،  باشد؛ چراكھ بیشتر نقل مي
 برانگیزند! موارد زیر از آن جملھ است: شك

ó اند كھ فرمود: برایمان  نسبت داده × بھ علي
اي بر زبان عمر سخن  حدیث شد كھ فرشتھ

 .)١٧(گوید مي
                                                           

المستدرك علي ؛ ٢٤٥، حدیث ١٦٦: ٣ سنن دارقطني. ١٦
، ٢٥٢: ٣ سنن نسائي؛ ٨١٣٢، حدیث ٤١٧: ٤ الصحیحین

 .٥٢٨٨حدیث 
؛ ٣٧٦: ١ الریاض النضره؛ ١٦٧: ١ تاریخ واسط. ١٧

»)  ٦٧٢٦، حدیث ١٨: ٧ األوسط المعجم «طبراني (در 
 ‘ كند كھ پیامبر  طریق ابو سعید ُخدري روایت مياز 

نشد مگر اینكھ در اّمتش شخص مبري مبعوث : پیافرمود
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ó  از ابن مسعود روایت شده كھ گفت: اگر علم
د و علم ھمھ اھل عمر را در كفھ ترازویي نھن

زمین را در كفھ دیگر گذارند، علِم ُعَمر 
 .)١٨(كند سنگیني مي

ó  بھ پیامبر نسبت داده شده كھ فرمود: اگر پس
داشت، البتھ كھ عمر  از من پیامبري وجود مي

 .)١٩(بن خّطاب بود
ھاي پیشین كساني ُمحدَّث  یا فرمود: در ُاّمت

، عمر بودند، در ُاّمتِ من اگر از آنھا شخصي باشد
 .)٢٠(بن خّطاب است

ھا و عوامل  ھا كھ انگیزه گویي و دیگر مبالغھ
 زیادي در وراي آنھاست.

بسي روشن است كھ اگر ابوبكر و عمر بھ چیزي 
اختصاص یافتھ بودند بھ بیاِن احكام دست 

پرداختند  یازیدند و بھ پرسش از صحابھ نمي مي
داد  و میان منقوالت و آراي آنھا اختالف رخ نمي

                                                                                                                                        
بود! اگر در اّمتم كسي از آنھا باشد او » ُمحَدَّث   «

» ُمحَدَّث   «عمر است! گفتند: اي رسول خدا، چگونھ او 
 گوید.  است! فرمود: مالئكھ بر زبانِ او سخن مي

؛ ٧٠؛ حدیث ١٢٦: ١ المدخل إلي السنن الكبري. ١٨
المستدرك علي ؛ ١٩٨: ٣(ابن عبدالبر)  التمھید

: ٢١؛ تھذیب الكمال ٤٤٩٧، حدیث ٩٢: ٣الصحیحین 
(و  ١٦: ١؛ اعالم الموّقعین ٤٢٢٥، ترجمھ رقم ٣٢٥

 ).٢٧٢، ص٢جلد 
المستدرك علي ؛ ٣٦٨٦، حدیث ٦١٩: ٥ سنن ترمذي. ١٩

؛ ١٥٤: ٤ مسند احمد؛ ٤٤٩٥، حدیث ٩٢: ٣ الصحیحین
 .٥١: ٧ فتح الباري

، ٣(و جلد  ٣٢٨٢، حدیث ١٢٧٩: ٣ صحیح بخاري. ٢٠
، حدیث ١٨٦٤: ٤ صحیح مسلم)؛ ٣٤٨٦، حدیث ١٣٤٩ص

یعني الھام » ُمَحدَّثون  «(ابن َوْھب گوید:  ٢٣٩٨
(سفیان بن  ٣٦٩٣، حدیث ٦٢٢ :٥ سنن ترمذيشدگان)؛ 
یعني افھام شدگان)؛ » ُمحدَّثون  «گوید:  ُعَیْینھ مي
 .٨١١٩، حدیث ٣٩: ٥(نسائي)  سنن كبري



 ٢٢٩  اخیـر: باور ما عامل

ھاي دیگران و آراي صحابھ از  در برابر نقل و
رسید  گشتند و امر بدانجا نمي فتوایشان برنمي
 )٢١(» ُكلُّ الّناس َأْعَلم ِمن ُعَمر «كھ عمر بگوید: 

(ھمھ مردم از عمر داناترند) و در نقل دیگر 
 (حّتي )٢٢(» حّتي َرّباِت الحِجال «ھست كھ گفت: 

 ھا). دوشیزگان در سراپرده
، در آغاز، تعّبد بھ حكِم خدا و بنابراین

پیامبر، ضابط اصلي در شناخت احكام دانستھ 
دانستند و در این  شد. ھمھ، این را مي مي

فاصلھ از تاریخ اسالم این امر بر ھیچ كس 
پوشیده نبود و ابوبكر و عمر و دیگران 

دانستند كھ در برابر نّص نباید اجتھاد كرد،  مي
یامبر روي ھرچند بعضي جاھا از اوامر پ

 ورزیدند. یم تافتند ودر برابر نص اجتھاد برمي
 دانیم كھ: ما بھ ضرورت مي

می داد و برای حاضران از فتوا  | پیامبر
یارانش حکم صادر می کرد و تنھا زمانی 
برای کسانی کھ حضور نداشتند، حجت استوار 

از  –و یا شماری  –می شد کھ یک یا دو نفر 
وغ، محال نیست؛ کسانی کھ تبانی آنا بر در

 .)٢٣(آن را نقل کنند
 افزاید: ابن َحْزم، پس از این سخن، مي
یابیم كھ بھ حدیثي  بعضي از صحابھ را مي

كند  یابد و آن را چنان تأویل مي دست مي
یابیم كھ  شود، و مي كھ از ظاھرش خارج مي

كنند كھ بسیاري  آنان اقرار و اعتراف مي
مشھور  حدیثه است.از سنن بھ دستشان نرسید

برادرانِ  «گوید:  مي ھمین را از َابي ُھَریره
مھاجرم را خرید و فروش بازار بھ خود 

                                                           
؛ ١٨٢: ١ شرح نھج البالغھ؛ ٢٥٨: ١ تفسیر كشّاف. ٢١

 و دیگر منابع. ٢٧٧: ١٤ تفسیر ُقرطبي
 .١٨٢: ١ شرح نھج البالغھ. ٢٢
 .١٠٨: ١ اإلحكام في ُاصول األحكام. ٢٣



 منع تدوین حدیث  ٢٣٠

مشغول ساخت و برادراِن انصارم را 
 دھي اموالشان بھ خود سرگرم كرد سامان

«)٢٤(. 
سیمایي براي  سیمشود كھ تر از اینجا روشن مي

(بلند وبرتر از ویژه  جایگاھیعمر كھ بھ او 
 عالقھ افراطی بھ ویشي از نوعي بخشد، نا ھمھ)

پسندد و از آن  است كھ شخص خلیفھ آن را نمي
 جوید. بیزاري مي

 خلیفھ دوم از دیدگاه بعضي از صحابھ
آید، این  بعضي از صحابھ كھ در ذیل مي تصریحات

 سازد. تر مي مطلب را روشن
 . ُمعاذ بن جبل١
ó  مردي پیش عمر آمد و گفت: من دو سال پیشِ زنم

 ام او آبستن است! م، اكنون كھ آمدها نبوده
عمر در سنگسار كردن آن زن با مردم مشورت كرد، 
ُمعاذ بن جبل گفت: اگر او باید سنگسار شود، 

گناه است! او را واگذار تا  جنین شكمش كھ بي
 زایمان كند.

عمر زن را رھا كرد تا اینكھ پسري زایید كھ 
 ]با این نشانھ[بود نمایان ھاي پیشینش  دندان

آن مرد، شباھت كودك را بھ خود شناخت و گفت: 
 سوگند بھ پروردگار كعبھ كھ او پسِر من است.

عمر گفت: مادر روزگار عاجز است كھ مثل ُمعاذ را 
 .)٢٥(شد  بزاید! اگر ُمعاذ نبود عمر ھالك مي

                                                           
(حدیث ابو  ١٥١: ٢ اإلحكام في ُاصول األحكام. ٢٤

صحیح ھریره در منابع دیگر نیز آمده است؛ مانند 
اصبھاني ( دالئل النبّوه؛ ٢٤٩٢، حدیث ١٩٤٠: ٤ مسلم

 ).٥٩٥: ٢ النبالء سیر أعالم؛ ٧٨، حدیث ٨٦: ١
: ٧ سُنَن بیھقي؛ ٢٨١، حدیث ٢٢٢: ٣ سنن دارقطني. ٢٥
، ٣٥٤: ٧(عبدالرّزاق)  الُمصَنَّف؛ ١٥٣٣٥، حدیث ٤٤٣

، ٥٤٣: ٥؛ المصّنف (ابن ابي شیبھ) ١٣٤٥٤حدیث 
 



 ٢٣١  اخیـر: باور ما عامل

ó  ،مرد مسلماني سَر مردي از اھل ذمھ را شكست
عمر خواست او را قصاص كند، ُمعاذ گفت: 

ني كھ این كار بایستھ او نیست! در این دا مي
 ھست. | باره، روایتي از پیامبر

عمر براي شكستگي سر، یك دینار بھ آن ذمي داد 
 .)٢٦(و او راضي شد

 . زید بن ثابت٢
ó :از مجاھد نقل شده كھ گفت 

عمر بھ شام آمد، دریافت كھ مسلماني مردي ذّمي 
را بھ قتل رسانده است، خواست او را قصاص كند. 

ات را  ید بن ثابت بھ او گفت: آیا برادر دینيز
كني؟! عمر براي آن ذّمي  ات قصاص مي براي بنده

 .)٢٧(دیھ قرار داد
ó :از مكحول نقل شده كھ 

را صدا زد كھ حیوانش را ـ كھ  )٢٨(یا یعبادة بن صامت نَبط
گریخت ـ نگھ دارد، آن مرد  سوي بیت المقدس مي

شكست. وي  خودداري كرد. عباده او را زد، سرش
بھ عمر شكایت كرد. عمر عباده را فراخواند و 

 پرسید چرا این كار را كردي؟
عباده پاسخ داد: بھ او گفتم حیوانم را نگھ 
 دارد، سرباز زد! من مردي تندخویم، او را زدم!

 .خود را آماده کنعمر گفت: براي قصاص 
ات، برادرت  زید بن ثابت گفت: آیا براي بنده

 ؟!كني را قصاص مي

                                                                                                                                        
؛ تھذیب ٤٥٢: ١؛ سیر اعالم النبالء ٢٨٨١٢حدیث 

 .١١١: ٢٨الكمال 
كنز ؛ ١٨٥١١، حدیث ١٠٠: ١٠(عبدالرّزاق)  مصّنفال. ٢٦

 .٤٠٢٤٣، حدیث ٩٧: ١٥ العّمال
كنز ؛ ١٨٥٠٩، حدیث ١٠٠: ١٠(عبدالرّزاق)  المصّنف. ٢٧

 .٤٠٢٤٢، حدیث ٩٧: ١٥ العّمال
اي از عجم كھ بین عراقین فرود  . َنَبط: طائفھ٢٨

 آمدند؛ َنَبطي: یك تن از طائفھ َنَبط.
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عمر از قصاص او دست برداشت و بھ دیھ حكم 
 .)٢٩(كرد
ó :از زید بن ثابت حكایت شده كھ 

 ،روزي عمر خواست بر او درآید و اجازه خواست
زید اجازه داد در حالي كھ سرش در دست 

كرد و  اش بود كھ آن را شانھ مي جاریھ
 آراست. مي

زید (تا عمر را دید) سرش را از دست كنیزش 
: او را واگذار سرت را مرّتب كشید. عمر گفت

 سازد.

زید گفت: اي امیر مؤمنان، كاش پیغام 
 آمدم. فرستادي، نزدت مي مي

عمر گفت: من نیاز بھ تو داشتم، آمدم كھ نظرت 
 را درباره ارث جّد بدانم.

سھم [زید گفت: نھ، بھ خدا سوگند، ما درباره جّد 
 قائل نیستیم! ]ارث پدر را

نیست تا زیاده و كم  عمر گفت: این سخن، َوحي
نتوانیم؛ چیزي است كھ بھ نظرمان آمد، اگر 

گیرم وگرنھ بر  نظرت با نظرم ھمسو بود پي مي
 تو باكي نیست.

                                                           
كنز ؛ ١٦، ترجمھ شماره ٣١: ١ الحفّاظ تذكرة؛ ٣٢: ٨ یسنن بيهق. ٢٩

 .٤٠٢٣٢، حدیث ٩٤: ١٥ العمال
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زید خودداري كرد و عمر خشمناك خارج شد و گفت: 
با این گمان آمدم كھ مرا از این نیاز 

 رھاني! مي

پس از آن، بار دیگر ـ در ھمان ساعتي كھ بار 
بود ـ نزد زید آمد و دست بردارش نشد  اول آمده

نویسم.  اي مي تا اینكھ زید گفت: برایت نوشتھ
 ]براي سھم جدّ [برایش نوشت و )٣٠(اي ِقْتب در قطعھ

 این گونھ َمَثل زد:
مانند درختي است كھ یك تنھ داشت و بر  َمَثل جد  
اي دیگر  اي رویید و از آن شاخھ، شاخھ آن شاخھ

رساند، اگر شاخھ  آب مي پدید آمد. تنھ بھ شاخھ
گردد و اگر  اول قطع شود آب بھ شاخھ دوم برمي

 رود. شاخھ دوم بریده شود آب بھ شاخھ اول مي
عمر خطبھ خواند آن گاه نوشتھ را برایشان 
قرائت كرد و گفت: زید بن ثابت درباره جّد سخني 

 دارد و من آن را امضا كردم.
در اسالم گوید: عمر نخستین جّدي بود كھ  راوي مي

اش را برگیرد  خواست ھمھ ماِل نوه ارث برد، مي
و چیزي بھ برادران مّیت ندھد، پس از آن، عمر 

 .)٣١(مال را تقسیم كرد

 . ابو ُعبَیْده بن جّراح٣
 از عمر بن عبدالعزیز روایت شده است كھ:

مردي از اھل ذّمھ ـ بھ عمد ـ در شام كشتھ شد 
، بھ وي (در آن زمان عمر آنجا بود) خبر قتل

                                                           
بھ معناي روده یا روانداز پاالن شتر » ِقْتب  . «٣٠

است، شاید مقصود پوستي باشد كھ بھ جھت استفاده 
 (بر روي پاالن) براي نوشتن مناسب گردیده است (م).

: ٦ سنن بیھقي؛ ٨٠، حدیث ٩٣: ٤ سنن دارقطني. ٣١
 .٢١: ١٢ ح الباريفت؛ ٢٤٧
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تازید؟ قاتل او را  رسید، گفت: بھ اھل ذّمھ مي
 كشم! مي

گفت: چنین حّقي نداري! عمر نماز  ابو عبيدة بن جراح
گزارد و ابو عبیده را خواست و پرسید: چرا 

 كني من حّق قصاص او را ندارم؟ گمان مي
اش را بكشد،  ابو عبیده گفت: اگر مسلماني بنده

 كني؟ آیا قصاصش مي
موش ماند، سپس ھزار دینار دیھ ُبرید و عمر، خا

 .)٣٢(بر او سخت گرفت

 حذَيفة بن يمان. ٤

كند كھ او عمر را مالقات كرد،  ُحَذیفھ نقل مي
عمر پرسید: اي ابن یمان، چگونھ روزگار 

 گذراني؟ مي
خواھي باشم؟! سوگند بھ  ُحذیفھ گفت: چطور مي

سازم كھ حق  خدا، روزگار را در حالي سپري مي
ام و بھ ندیده  ش ندارم و شیفتھ فتنھرا خو

 یكنم و ب آفریده را حفظ مي دھم و نا شھادت مي
گزارم، و در زمین چیزھایي دارم  وضو نماز مي

 كھ خدا در آسمان ندارد!
عمر از سخن حذیفھ بھ خشم آمد و چون عجلھ داشت 
زود رفت و براي این سخن، در پي آزاِر ُحَذیفھ 

گذشت، آن حضرت  × يبرآمد. در میان راه بھ عل
دید غضب در چھره عمر نمایان است، پرسید: اي 

 عمر، چرا خشمناكي؟
اي؟  چگونھ :پاسخ داد: حذیفھ را دیدم، پرسیدم

 گفت: در حالي ھستم كھ حق را خوش ندارم!
فرمود: راست گفتھ است! مرگ را خوش  ×علي

 ندارد و آن، حق است.

                                                           
، حدیث ١٤: ١٥ كنز العّمال؛ ٣٢: ٨ سنن بیھقي. ٣٢

٤٠٢٣٤. 



 ٢٣٥  اخیـر: باور ما عامل

 دارم! گوید: فتنھ را دوست مي گفت: مي
ت فرمود: درست است! مال و فرزند را دوست حضر
و اعلَموا أَنَّما أَموالُكُم و  ﴿فرماید:  دارد، و خدا مي مي

 اند. ؛ اموال و اوالدتان فتنھ)٣٣( ﴾..أَوالدكُم فتْنَةٌ.

گوید: بھ آنچھ ندیده شھادت  گفت: یا علي، مي
 دھد! مي

 مرگ «و  » وحدانّیت خدا «فرمود: راست است! بھ 
 دوزخ «و  » بھشت «و  » قیامت «و  » بعث «و  »
دھد و ھیچ یك از آنھا  ، شھادت مي» صراط «و  »

 را ندیده است.
 كنم! گوید: من غیر مخلوق را حفظ مي گفت: مي

كند كھ  گوید! قرآن را حفظ مي فرمود: راست مي
 غیر مخلوق است.

 خوانم! گوید: بي وضو نماز مي گفت: مي
 بر پسر عمویم ـ رسول خدافرمود: راست است! 

ـ بي وضو نماز گزارد! و نماز (بر مّیت) بي  |
 وضو جایز است.

تر از این را  پرسید: اي َابا الحسن، سخن بزرگ
گوید: برایم در زمین  آورد! مي بر زبان مي

 چیزھایي است كھ در آسمان براي خدا نیست!
فرمود: درست است! او زن و فرزند دارد، و خداي 

 این است كھ داراي زن و فرزند باشد.برتر از 
عمر گفت: اگر علي بن ابي طالب نبود، نزدیك 

 .)٣٤(بود عمر ھالك شود
 . عبد  بن مسعود٥

 از ابراھیم َنخَعي روایت شده كھ:

                                                           
 .٢٨/انفال؛ ١٥/تغابن. ٣٣
ـ  ٢١٨: كفاية الطالب؛ ٣٥(ابن صّباغ):  المهمه الفصول. ٣٤
٢١٩. 



 منع تدوین حدیث  ٢٣٦

عمر فتوا بھ قتل مردي داد كھ مرتكب قتل عمدي 
با [شده بود. بعضي از اولیاي دم او را بخشیدند 

 داد او را بكشند.عمر دستور  ]وجود این

ابن مسعود گفت: جاِن این شخص مال آنھاست، چون 
این ولي عفو كرد جانش را زنده ساخت؛ ھیچ كدام 

 ]ھم[تواند حقش را بگیرد مگر اینكھ دیگري  نمي
 بستاند!

 عمر پرسید: چاره چیست؟

ابن مسعود گفت: نظر من این است كھ در مالش 
از وي دیھ قرار دھي و حصھ كسي را كھ بخشیده 

 كسر كني.

 .)٣٥(عمر گفت: نظر من ھم ھمین است

 . ُاَبي بن كعب٦

 از حسن نقل شده است كھ:

گرفتیم  عمر گفت: كاش آنچھ را در كعبھ ھست، مي
 كردیم! و تقسیم مي

 ُاَبي بن كعب گفت: و ، این كار را نباید بكني!

 عمر پرسید: چرا؟

                                                           
 الحجة؛ ٦٠: ٨ بيهقي سنن؛ ٣٢٩: ٧(شافعي)  اُألم. ٣٥

(ماجراي دیگري ابن مسعود دارد،  ٣٨٥: ٤(شیباني) 
)؛ ابن ٣٠٥١٣، حدیث ٣٣: ١١ العمال كنزد بھ نگاه كنی

  الموقّعين اعالمقّیم ـ در 
ابن مسعود در بیش از صد  ھك گوید ـ مي ٢٣٧: ٢ 

 قضیھ با عمر مخالفت كرده است.



 ٢٣٧  اخیـر: باور ما عامل

گفت: زیرا خدا جاي ھرمالي را روشن ساختھ است، 
 آن را واگذارد. | خدا  رسول

 .)٣٦(گویي عمر گفت: راست مي
خواست مال كعبھ را  گوید: عمر مي ابن قّیم مي

برگیرد و بر این نظر بود كھ كعبھ از آن مال 
نیاز است، او اراده داشت اھل یمن را از  بي

ھا با بول شتر باز دارد، و  رنگ كردن پارچھ
 خواست از متعھ حج نھي كند. مي

كعب گفت: رسول خدا و اصحابش این مال  ُاَبي بن
و اصحاب نیازمند بودند، ولي آن را  ندرا دید

 نگرفت! پس تو ھم مگیر.
ھاي  دید كھ اصحاب آن حضرت لباس رسول خدا مي
پوشند، از آنھا نھي نكرد در حالي  یماني را مي

 اند. دانست با بول شتر رنگ شده كھ مي
ن حضرت ُمتعھ حج گزاردیم، آ | ما با پیامبر

نھي از آن نكرد و خدا در این باره نھیي 
 .)٣٧(نفرستاد

 . ضحّاك بن سُفیان ِكالبي٧
 گوید: سعید بن ُمسَیَّب مي

دیھ ماِل عاقلھ  «عمر بن خّطاب قائل بود كھ: 
تا  » برد است و زن از دیھ شوھرش ارث نمي

 اینكھ ضّحاك بن سُفیان، عمر را بھ نامھ پیامبر
وشت زِن َاشْیم ضبابي را خبر داد كھ بھ او ن |

 از دیھ شوھرش ارث دھد.
در این ھنگام، عمر از عقیده پیشین خود 

 .)٣٨(برگشت

                                                           
؛ و نیز بنگرید ٩٠٨٤، حدیث ٨٨: ٥ عبدالرزّاق مصنّف. ٣٦

 .٣٨٠٥٢، حدیث ١٠٠: ١٤ العمال كنزبھ، 
 .٢٠٨: ٢ زاد المعاد. ٣٧



 منع تدوین حدیث  ٢٣٨

 شَيبة بن عثمان. ٨

 روایت شده كھ گفت: شَيبة بن عثماناز شقیق، از 

اي نشستھ  عمر در ھمین مكان كھ تو تكیھ زده
بود و گفت: بیرون نشوم مگر اینكھ مال كعبھ را 

یعنی دست بھ ھیچ کاری نمی زنم تا (تقسیم كنم!
 وقتی کھ اموال کعبھ را تقسیم نکرده ام.)

 گفتم: این كار را نخواھي كرد!
 گفت: البتھ این كار را خواھم كرد.

 كني! گفتم: نمي
 گفت: چرا؟

گفتم: چون پیامبر و ابوبكر آن را دیدند و از 
تو نیازمندتر بھ مال بودند و اموال كعبھ را 

 د.بیرون نیاوردن
 .)٣٩(پس عمر برخاست و بیرون رفت

 . عبد  بن عبّاس٩
از نافع بن ُجَبیر حكایت شده كھ ابن عّباس بھ او 

 خبر داد:
من آنجا حاضر بودم كھ نزد عمر زني را آوردند 
كھ شش ماھھ زاییده بود و مردم آن را باور 

كردند، بھ عمر گفتم: چرا ستم كني؟ گفت:  نمي
َو حَْمُلُھ  ...﴿ا بخوان: چطور؟ گفتم: این آیات ر

                                                                                                                                        
، ١٢٩: ٣ سنن ابي داود؛ ٨٨: ٦ ّم للشافعیاالُ . ٣٨

، ٤(و جلد  ١٤١٥، حدیث ٢٧: ٤ سنن ترمذي؛ ٢٩٢٧حدیث 
، حدیث ٨٨٣: ٢ سنن ابن ماجھ؛ ٢١١٠، حدیث ٤٢٥ص

 .٦٣٦٤ ـ ٦٣٦٣، حدیث ٧٨: ٤ سنن نسائي؛ ٢٦٤٢
سنن ابن ؛ ٢٠٣١، حدیث ٢١٥: ٢ سنن ابي داود. ٣٩

، ٣٠٠: ٧ المعجم الكبیر؛ ٣١١٦، حدیث ١٠٤٠: ٢ ماجھ
(و نگاه كنید بھ:  ٤٥٦: ٣ فتح الباري؛ ٧١٩٥حدیث 

، ٢٦٥٥: ٦، و جلد ١٥١٧، حدیث ٥٧٨: ٢ صحیح بخاري
 مصّنف؛ ٩٥١١، حدیث ١٥٩: ٥ سنن بیھقي)؛ ٦٨٤٧حدیث 

 .٤١٠: ٣ مسند؛ ٣٢٩٧٦، حدیث ٤٦٦: ٦ ابن ابي شیبھ



 ٢٣٩  اخیـر: باور ما عامل

(زمان بارداري و  )١( ﴾ ... َو ِفصاُلُھ َثالُثوَن شَْھراً 
َو اْلواِلداُت ُیْرِضْعَن  ...﴿ماه است)  شیردھي، سي

(مادران تا دو  )٢( ﴾ ... َأْوالَدُھنَّ حَْوَلیِْن كاِمَلیْنِ 
 دھند). سال كامل اوالدشان را شیر مي

 است؟ ]سال[پرسیدم: َحْول چند 
 گفت: یك سال.

 است؟ ]ماه[پرسیدم: سال چند 
 گفت: دوازده ماه.

ماه، دو سال كامل است، خدا چنان كھ  ٢٤گفتم: 
اندازد یا ُمقّدم  خواھد بارداري را بھ تأخیر مي

 دارد. مي
 .)٣(خاطر) شد عمر با این سخن من راحت (و آسوده

 .)٣(شد
 × . علي بن ابي طالب١٠

ó :از ابن عّباس نقل شده است كھ گفت 
اي را آوردند كھ زنا داده  نزد عمر زن دیوانھ

بود. عمر درباره آن زن با مردم مشورت كرد و 
 دستور داد او را سنگسار كنند.

ذشت، فرمود: این زن بر آن زن گ (رضی   عنھ)علي
 چھ كار كرده است؟

است كھ  خاندان اي از فالن گفتند: زن دیوانھ
 زنا داده و عمر امر كرده سنگسار شود!

فرمود: برش گردانید! سپس نزد عمر رفت و گفت: 
 فرمود: | داني كھ پیامبر مگر نمي

                                                           
  .١٥احقاف/. ١
 .٢٣٣بقره/ .٢
الدّر ؛ ١٣٤٤٩، حدیث ٣٥٢: ٧ مصّنف عبدالرّزاق. ٣

 .١٩: ٥ فتح القدیر؛ ٤٤٢: ٧ المنثور



 منع تدوین حدیث  ٢٤٠

ُرِفَع الَقَلُم عن َثالث: َعِن الصَّبّي حَّتي َیبُْلغَ، 
 َوالّنائِم حَّتي َیسَْتیِْقظَ، َوالَمْعُتوه حّتي َیبَْرَأ؛

برداشتھ شد: از كودك  کسقلم تكلیف از سھ 
ا بیدار گردد، تا بالغ شود، از شخِص خواب ت

 از بی ھوش تا بھبود یابد.
كند، شاید كسي كھ با او آمیزش  این زن غش مي

كرده در حال غش و بیھوشي، این كار را با او 
 انجام داده است! رھایش كن!

 .)١(عمر (با شنیدن این سخن) تكبیر گفت
ó  زني را نزد عمر آوردند كھ دل بستھ جواني از

ي ورزید. چون انصار شده بود و بھ او عشـق م
جوان بھ خواستھ او تن نداد، دست بھ حیلھ 

اش را درآورد  زد، تخم مرغي را گرفت و زردي
ھاي خود  و میان ران لباساش را بھ  و سفیدي

مالید، سپس فریاد زنان پیش عمر آمد و گفت: 
این مرد بھ زور با من درآویخت و رسوایم كرد 

 ھا اثِر كار اوست! و این مني
خواست این ادعا را وارسي كنند،  عمر از زنان

 آنان گفتند: در بدن و لباس وي اثر مني است.
عمر خواست جوان انصار را كیفر دھد، وي 

گفت: دست نگھ دار، بھ  كرد و مي استغاثھ مي
ام و بھ آن زن  خدا سوگند مرتكب فحشا نشده

ام، او مرا بھ خود فراخواند، خویشتن  نیاویختھ
 را بازداشتم.

اي ابا الحسن، در امر این دو چھ  عمر گفت:
 نظري داري؟

بر آنچھ در جامھ ریختھ بود نگریست و  × علي
خواست و بر لباس  در حال جوششآن گاه آب داِغ 

                                                           
؛ ٤٣٩٩و  ٤٤٠٢، حدیث ١٤٠: ٤ سنن ابي داود. ١

سنن ؛ ٢٣٥١، حدیث ٦٨: ٢ المستدرك علي الصحیحین
: ٣ سنن دارقطني)؛ ٢٦٤، ص٨(و جلد  ٢٦٩: ٤ بیھقي
 .٧٣٤٧، حدیث ٣٢٤: ٤ نسائي سنن؛ ١٧٣، حدیث ١٣٨



 ٢٤١  اخیـر: باور ما عامل

ھا جامد شد، سپس حضرت از آنھا  ریخت، سفیدي
گرفت و بویید و چشید و مزه تخم مرغ را شناخت 

 .)١(تا اینكھ اعتراف كرد سرزنش کردو آن زن را 

 . عبدالرحمان بن عوف١١
ó  از ابن عّباس نقل شده كھ عمر بھ او گفت: اي

یا یكي از صحابھ  | ، آیا از رسول خداجوان
اي كھ ھنگام شك در نماز چھ باید كرد؟  شنیده

در این بین، عبدالرحمان بن عوف رسید، گفت: 
 بحثتان درباره چھ بود؟ عمر ماجرا را گفت.

شنیدم كھ  | عبدالرحمان گفت: از رسول خدا
فرمود: ھرگاه َاَحدي از شما شك كند... (تا آخر 

 .)٢(حدیث)
ó  عمر درباره مردي پرسش شد  از كھ گفتقتاده

كھ زنش را در جاھلّیت دو بار و در اسالم یك 
 ؟]چھ كند[بار طالق داده است 

كنم و نھ بازت  عمر گفت: نھ تو را امر مي
م گوی  گویم او زنت ھست و نھ مي نھ مي[دارم  مي

 .]زنت نیست
كھ [كنم  عبدالرحمان گفت: لیكن من تو را امر مي

طالقت در زمان شرك، طالق بھ  ]زنت را نگھ داري
 .)٣(آید شمار نمي

                                                           
 الغديربھ نقل از  ؛٧٠ھ): ی(ابن قّیم جوز الحكمية الطرق. ١
١٢٦: ٦. 
 ٩٧: ٣ المختاره األحاديث؛ ١٦٥٥، حدیث ١٩٠: ١ احمد مسند. ٢
 .٨٩٩، حدیث ٩٨ـ 
 .١٦٢٨٩، حدیث ١٨١: ٧ مصّنف عبدالرّزاق. ٣



 منع تدوین حدیث  ٢٤٢

. ماجراي زني كھ عمر را در عدم جواز ١٢
 .)١(فزوني مھر زنان، تخطئھ كرد

اند كھ ما از بیش از ده صحابھ و  اینھا نصوصي
از صحابھ  یبزرگانتابعین آوردیم و در میانشان 

 ھستند، َامثاِل:
 . معاذ بن جبل.١

 . زيد بن ثابت.٢

 . ابو عبيدة بن جراح.٣

 . حذَيفة بن يمان.٤

 . عبداهللا بن مسعود.٥

٦بن كعب. ی. اُب 

 . ضحاك بن سفيان كالبي.٧

 . شَيبة بن عثمان.٨

 . عبداهللا بن عباس.٩

 ×. طالب یبن اب ی. عل١٠

 مان بن عوف.. عبدالرح١١

 .. زني از زنان مسلمان١٢

آنچھ گذشت صراحت دارد در اینكھ راه درست، 
َبري حكم خدا و رسول  ھمان تسلیم شدن و فرمان

است، و خلیفھ باید در تبیین احكام بھ كتاب و 
كرد و این نگرش، آمیزه جان صحابھ  سّنت رجوع مي

بود؛ زیرا دیدیم كھ آراي عمر را با استدالل بھ 
 كردند. و سّنت، تصحیح مي قرآن

كرد  كند كھ عمر اّدعا نمي این ماجرا اثبات مي
داند  كھ او ـ بھ طور ویژه ـ ھمھ احكام را مي

                                                           
: ١ تفسیر القرآن العظیم؛ ٢٥٨: ١ تفسیر كشّاف. ١

 .٤٦٦: ٢ رالدّر المنثو؛ ٩٩: ٥ تفسیر قرطبي؛ ٤٦٧



 ٢٤٣  اخیـر: باور ما عامل

اي برخوردار  یا ( اینکھ او از عقالنّیِت ویژه
وحي با سخن او، و  ھماھنگیاست و بھ دلیل 

 است؛ با عمر ، ھمیشھشھادت پیامبر بھ اینكھ حق
یا  )١(حّد نبوغ رسیده است.در رشد عقلی بھ سر

حامِل ھمھ علم پیامبر  نھ دیگران اینكھ او
 باشد.) مي

تسلیم عمر در برابر قول صحابھ و پذیرش استدالل 
كند كھ عمر با  آنھا از قرآن و سّنت، اثبات مي

آنھا در این فھم، اختالف نداشت، و تأكیدي است 
بر اینكھ الزم است احكام از كتاب و سّنت (و نھ 

ز دیگر) برگرفتھ شود و خلیفھ حاكم در این چی
 زمینھ حّقي ندارد.

لیكن بھ مرور زمان، عمر خّط مشي خود را تغییر 
كرد و  داد و بھ رأي و نظر خود تأكید مي

اي را بنیان نھاد كھ براي خلفا سمتي  شیوه
داد و منصب ِافتا (فتوا  ممتاز (از دیگران) مي

 ورد.آ دادن) را در انحصار ُاَمرا درمي
 آید: از مجموع نصوص پیشین، سھ امر بھ دست مي

. عمر بھ سّنت پیامبر احاطھ علمي نداشت، چھ ١
رسد بھ قرآن، و صحابھ بھ آراي او تن 

 دادند. نمي
طبق اند و  . قرآن و سّنت، سرچشمھ شریعِت اسالم٢

گزین  چیز دیگر جاينظر صحابھ و حتی عمر، ھیچ 
 شود. آن دو نمي

ت بھ دست مي آید كھ عمر در . از این روایا٣
آغاِز خالفت بھ شّدت در تنگنا افتاد؛ زیرا بر 
حاكِم مطلق دولت اسالمي آسان نبود كھ پیوستھ بر 
نیاِز علمي خویش اقرار كند، بھ ویژه آنكھ 

كھ عمر از احاطھ آنھا  بسیاري از این كسان ـ
نیاز نبودـ با وي در مبنا و  بھ قرآن و سّنت بي

 و... جدا بودند. ھا فكر و ارزش
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ھاي آینده، این امر، با روشني بیشتري  در بحث
 بیان خواھد شد.

 



 

جریان دو خطّ مشي پس از 

 |پیامبر

 بحران ھا و برون رفت ھا





 

بھ  تداوم پدیده تخطئھ خلیفھطبیعي است كھ 
 جایگاهشد و از  تضعیف مركِز خالفت منجر مي
، كاست و در نتیجھ اجتماعي او نزد مسلمانان مي
گذاشت؛ زیرا خلیفھ  بر قوام خالفت اسالمي اثر مي

دید كھ صحابھ ـ بھ ویژه محّدثان آنھاـ  مي
ھا  كوشند و این دیدگاه پیوستھ در تخطئھ او مي

ساخت و گاه شك  (كھ گاه خطاي عمر را نمایان مي
یافت، گستاخي  برانگیز بود) اگر ادامھ مي

آنھا صحابھ را در برابر شخصّیتِ عمر و ایستادگي 
 را در مقابل آراي او در پي داشت.

خود الزم دید كھ خط مشي  راز این رو، عمر ب
جدیدي را طرح كند تا این خطاگیري و تصحیح 

از اند ـ  نظرات را ـ كھ صحابھ در پیش گرفتھ
در برابر راه ھای پیشروی این و  سر راه بردارد

تا بعدھا توجیھي براي پدیده، سّدی ایجاد کند 
 اجتھاداتش باشد. تصحیح گركل گیرد و كارھایش ش

زیرا مقایسھ فتواھاي عمر با قرآن و احادیث 
و سپس بیاِن وجوه اختالف میان آن دو و | پیامبر

عمر سوق  رودررویی بااصول تشریع، مردم را بھ 
ساخت كھ در برابر نظرات  داد و وادارشان مي مي
او بایستند و این امر،  آرای خود ساختھو 

رفت  گاه او در نزد مردم بھ شمار ميتضعیف جای
و او را در موضع انفعالي براي پذیرش آنچھ 

 داد. كردند، قرار مي مخالفان مطرح مي
اینجا بود كھ عمر ضروري دید كھ دیدگاه 

 | را (كھ در زمان پیامبر » شناسي مصلحت «
داشت) تقویت كند، و نظریھ اجتھاد را زنده 
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در فتواھایش  دھد تا شسازد و بھ صحابھ تعمیم
 معذور باشد.

از اینجا بود كھ دو نگرش بھ نظر خلیفھ آمد، و 
 سپس نزد بعضي از مسلمانان جریان یافت:

 . پذیرش مصلحت.١
 . حجّیتِ اجتھاد صحابي.٢

پیش از آنكھ بھ سیر تاریخي این دو نگرش (و بھ 
میزان ُقرب و ُبعدشان از واقع) بپردازیم، سخن 

ه مصلحت نزد صحابھ محّمد َعْبُده را دربار
 گوید: آوریم. وي مي مي

دیدند در چیزي مصلحت  صحابھ ھنگامي كھ مي
كردند، ھرچند بر خالفِ  است بھ آن حكم مي

را  » اصل «شد؛ گویا آنان  سّنت دانستھ مي
دیدند كھ داراي  در بر گرفتن چیزي مي

مصلحت است، نھ در جزئّیات احكام و فروع 
 .)١(آنھا

 نویسد: مي ّالفخ   شیخ عبدالوّھاب
صحابھ آن گاه كھ در قرآن و سّنت َنّصي را 

یافتند كھ داللت بر حكِم رویدادي كند  نمي
آمد، حكِم آن را  كھ برایشان پیش مي

كردند؛ و در اجتھاد خود، بر  استنباط مي
ـ كھ از ھمدمي با  شانقانون گذاریملكھ 

شان بر  پیامبر پدید آمده بود ـ و آگاھي
و مباني عاِم آن، تكیھ اسرار تشریع 

 كردند. مي
گاه آنچھ را كھ نص نداشت بھ آنچھ داراي 

زماني آنچھ را  كردند، و نص بود قیاس مي
مصلحت یا دفع مفسده اقتضا داشت تشریع 

كردند و در مصلحت بھ قیدي كھ مراعاتِ  مي
بند نبودند، و بھ ھمین  آن واجب باشد پاي

دم جھت قلمرو اجتھادات آنھا در موارد ع

                                                           
 .٣١: ٤ تفسیر المنار. ١
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این كار مجال وسیعي را  نص، گسترده است، و
براي نیازھاي مردم و مصالح آنھا در 

 .)٢(نھد اختیار مي
، فتاوي شخِص عمر داللت خّالفبر صّحِت سخن عبده و 
اجتھاد  درصدتواند میزان  دارد و خواننده مي

خلیفھ را ـ كھ با واقع تشریع برخورد داشت ـ 
 دریابد.

 ن رویکردھای چالش افکنکھ ھمیجاي شگفتي نیست 
یكي از عوامل  برای خلیفھ،ازسوي صحابھ 

 پیامبر حدیث و تدوین سّنتنقل عمر از جلوگیری 
 باشد.

در ھر حال، شّكي در این نیست كھ دو خط مشي در 
شریعت اسالمي ـ حّتي بعد از وفات پیامبر ـ 

 امتداد یافت:
آنھا  تسلیمگرفت و  نصوص را برمي خط مشي اول،

 نامیم. مي » تعبّد  محض «ھ ما آن را بود، ك
بند بود و بھ  بھ سخِن رجال پاي خط مشي دوم،

روح  بر اساس ادعا، حجّیت اجتھادات صحابھ (كھ
قائل بود تا اینكھ  تشریع را درك كرده بودند)

دائره آن گسترده شد و پس از وفات پیامبر ـ 
كرد ـ  مي سرکشی این خط مشی را بھ شدت مھار

، و اجتھادات آنھا بھ مرزی نشناختوبرای خود 
اختصاص نیافت، بلكھ بھ آنچھ نص موارد نبود نص 

 صریح دارد سرایت كرد.
 » نگرش اجتھاد و رأي «ما این خط مشي را 

 نامیم. مي
 گوید: مدكور مي سّالمدكتر محّمد 

صحابھ و در  اقدامات...و چنین است ھركھ 
كھ در  ھمورأس آنھا ُعَمر را وارسي كند، 

وارد بسیاري احكام را با مصلحْت بیني م
با  ھماھنگتفسیري  ،تغییر داد، و از نصوص
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مصلحت ارائھ داد، و تابعان ھمین مسیر را 
گذاري كاالھا فتوا  پیمودند و بھ جواز نرخ

دادند با اینكھ پیامبر از آن نھي كرد، 
: مردم با حرص و آزي كھ بھانھ آوردند کھو

 .)٣(آفرینند دارند تباھي مي
 نگارد: مي خّالفشیخ عبدالوّھاب 

در عھد صحابھ، از آنجا كھ بر شمار 
گذاران افزوده شد، در بعضي احكام  قانون

میانشان اختالف پدید آمد و در یك واقعھ، 
 فتواھاي مختلف از آنان صدور یافت.

آمد؛  این اختالف ناگزیر میانشان پدید مي
زیرا فھم مراد از نصوص با گوناگوني 

شود و از  ھا، مختلف مي نگرش ھا و عقل
سویي آنان بھ طور مساوي آگاه بھ سّنت 
نبودند و یكسان آن را حفظ نكرده بودند؛ 

یافت كھ دیگري  شان چیزي را درمي بسا بعضي
خبر بود، زیرا مصالحي كھ احكام  از آن بي

بھ اختالف  -شد  بر اساس آن استنباط مي
در آن  قانون گذاربسترھایي كھ رجال 

 گشت. میزانشان مختلف مي -یستندز مي
و احكام  ابھ جھت این عوامل بود كھ فتاو

 آنان در بعضي رویدادھا اختالف داشت.
در قرن دوم  مسئولیت قانون گذاریو چون 

مجتھد رسید، فاصلھ  پیشوایانھجري بھ طبقھ 
اختالف میان رجاِل تشریع گسترش یافت و 

اي كھ  گانھ سھ عواملھاي آن در  انگیزه
اي اختالف صحابھ بود بازنایستاد، بلكھ بن

سرایت كرد كھ بھ مصادر تشریع و  عواملیبھ 
گرایش تشریعي و اصول لغوي ـ كھ در فھم 

 یافت. شد ـ ارتباط مي نصوص تطبیق مي
و  ااختالف تنھا در فتاو ،بھ این ترتیب

مبانی وچارچوب قانون فروع نبود، بلكھ در
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ھر فرقھ  د و برايمآ اختالف پدیدگذاری نیز 
ای مذھبي خاص شكل گرفت كھ داراي احكام 

 .)٤(فرعي ویژه خود بود
نمایاند كھ تعّدد مراكز افتا بھ  این مطلب مي

انجامد، این اختالف  اختالف در رأي و اجتھاد مي
میان صحابھ و  وگاهداد  گاه میان صحابھ روي مي

 خلیفھ.
دكتر مدكور این حقیقت را بھ عبارت دیگر، روشن 

 نویسد: زد و ميسا مي
بلکھ اجتھاد صحابھ در قیاس باز نایستاد، 

دربر گرفت. نظریھ پردازی را  تمام وجوه
گاھشان در این عرصھ، بدیھت و فطرت و  تكیھ

ھمراه با  ،روح تشریع بوددریافتشان از 
حفظ كامل اساس عقلي كھ رأي بر آن استوار 
است و نقشي كھ در اظھار احكام شرعي ادا 

 كند. مي
این اساس، آنان با روشن بیني اجتھاد بر 
كردند و اجتھاداتشان گوناگون بود؛  مي

بعضي تكیھ بر قیاس داشت و بعضي بر مصلحت، 
و ھمین طور نسبت بھ مصادر عقلي كھ بعدھا 

 .)٥(ھاي اصطالحي شناختھ شد بھ نام
 گوید: وي سپس مي

ھا و تفاوت در  طبیعي است كھ اختالِف نگرش
اجتھاد بھ رأي مترّتب  و احكام، بر افتاو

باشد و چون ھمراه با این امر، فقھا در  مي
ھا پراكنده شدند، سرآغاِز  سرزمین

ھاي مختلفي شدند كھ مكتب حدیث و  مشي خط
 .)٦(مدرسھ رأي از آن پدید آمد
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در مقام بیان دالیل دكتر مصطفی دیب البغا، 
 گوید: حجّیت قول صحابي مي منکران

كردند و ھر كدامشان  صحابھ در مسائلي اختالف
مخالف با دیگري در پیش گرفت؛ چنان  یمذھب

ھمراه  میراث جدّ   «كھ این اختالف در مسائل 
مردي كھ بھ زنش  سخنو » با برادران مّیت 

 ،و جز آن» تو بر من حرامي   «گوید  مي
 مشھود است.

بود،  اگر مذھب صحابھ بر تابعان حّجت مي
شد و  ھاي خدا متناقض و مختلف مي حجّیت

پیروي تابعي از بعضي [از صحابھ] َاْولي از 
 .)٧(بعض دیگر نبود

گرایش بھ مشروعّیت اجتھاد، یعني شرعّیِت آراي 
 گوناگون و ھمچنین اختالف آنھا!

عمر ھنگامي كھ اجتھاد را ـ بھ عنوان یك 
دیدگاه و توجیھي در فھِم شریعت ـ بھ خدمت 

این بایست بھ دیگران نیز بر فتوادھي  گرفت، مي
داد تا اجتھاد خودش صّحت یابد و  گونھ اجازه مي

در كالم دیگران آنچھ كھ سخن او را تأیید و 
تفسیر كند، بیابد یا دست كم رأي او پاس داشتھ 

 شود و مورد اعتراض قرار نگیرد.
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اینكھ عمر از ُقرظھ خواست كھ كمتر حدیث كند و 
سپس بھ صحابھ اجازه داد اجتھاد ورزند، ثابت 

محور قانون گذاری خواست  كھ خلیفھ مي كند مي
را از نصوص شرعي بھ برگرفتِن آراي رجال منتقل 
سازد. بعضي از صحابھ این خطاي فكري را یادآور 

 رسیده است كھ فرمود: × اند، از امام علي شده

إّنك َلملبوٌس علیك، إنَّ الحقَّ والباطَل ال 
ِرْف ُیْعَرفان بأقداِر الرجال، اْعِرِف الحَقَّ َتعْ 

 ؛)٨(أھَلھ
اي حارث، امر بر تو مشتبھ شده است! حق و 

مردان شناختھ  میزان ارزشباطل با 
شود! حق را بشناس، اھل آن را خواھي  نمي

 شناخت.
عمر ـ با توسعھ و تحكیم دائره اجتھاد ـ 

خواست بھ خودش (از طریق اجازه اجتھاد بھ  مي
را بدھد [و خود را  حق قانون گذاریدیگران) 

 ع قلمداد كند].شار
(پس از شرح حدیث  شرح الشفامّال علي قاري در 

 گوید: ) مي» اْیُتوني ِبِكتاب «
گفتند:  اینكھ عمر در حزبي بود كھ ميخالصھ 

 .)٩(نیازي بھ كتابت نیست، و  اعلم
اب را خط  فرزند سخن  نسیم الریاضشھاب خفاجي در 

كند،  آورد و آنچھ را ما گفتیم تأكید مي مي
 وید:گ مي

                                                           
(و جلد  ٢٢: ١ فیض القدیر؛ ٢١٠: ٢ یخ یعقوبيتار. ٨
 .١٢٦: ١ أبجد العلوم)؛ ١٧ص ،٤
(اثر قاضي عیاض كھ در حاشیھ آن  نسیم الریاض. ٩

 .٢٨٠: ٤شرح الشفا ھست) 



 منع تدوین حدیث  ٢٥٤

عمر بدان جھت این سخن را بر زبان آورد كھ 
چیزي یا چیزھایي را  | اگر پیامبر

گذشت، اقوال علما و  نوشت و در مي مي
 .)١٠(شد اجتھاد آنھا باطل مي

دانند كھ  آگاھاِن سیاسي عھد خلفاي راشدین مي
شد،  گذاري جدا مي اگر عمر از نقش قانون

او ـ  ھایش را عملي سازد. توانست خواستھ نمي
بایست براي خویشتن حق بیشتر  خواه ناخواه ـ مي

داِر منصب خالفت بود و خود  قرار دھد؛ زیرا عھده
 دانست. گذاري مي را سزامنِد تشریع

عمر از نردبان فتوا باال رفت و پس از مدتي 
شناسي را  زمام فتوا بھ رأي و اجتھاد و مصلحت

بھ تنھایي بھ دست گرفت و در انحصار خویش 
رد، و دیگر مسلمانان را از آن بازداشت یا درآو

محدودشان ساخت یا رأي و نظر خویش را برتر 
ِطرازي  دانست كھ ھم برتریمطلق شمرد یا نظر 

 ندارد.
از این خاستگاه، عمر بر آن شد كھ اركان 
اجتھادي را كھ در گذشتھ ترسیم كرده بود، مشخص 
سازد تا نصیب بیشتر را براي خویش قرار دھد. 

ھا بھ  نگریم او بھ مسئلھ این روست كھ مياز 
آنكھ با َاَحدي از صحابھ  دھد بي تنھایي پاسخ مي

مشورت كند و رأي دیگري را كھ با نظر او معارض 
تابد و بھ پیروي رأي و سیره خودش  باشد برنمي

خواند (با اینكھ در آغاز پیگیر سّنت  فرامي
جا جست) و بر  رسول خدا بود و آن را مي

رأي خود ِاصرار مي ورزد، ھرچند بر خالف  نانداخت
سّنت و قرآن باشد؛ چراكھ او بھ احكام خدا و 
سّنت رسول داناتر است تا آنجا كھ گروھي از 

 گوید: آورد و بھ آنان مي صحابھ را گرد مي

                                                           
 .٢٧٨: ٤ نسیم الریاض. ١٠



 ٢٥٥ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

ام از من جدا نشوید! من بھ َاخذ و  تا زنده
 .)١١(َرد بر شما داناترم

كند، بلكھ بھ  عمر بھ ھمین اندازه بسنده نمي
دھد كھ  عّمار بن یاسر و دیگر صحابھ اجازه نمي

 یادآورش شوند. |فعل او را در زمان پیامبر

 در صحیح مسلم آمده است:
ام و  مردي نزد عمر آمد و گفت: ُجُنب شده

 یابم، چھ كنم؟ آبي نمي
 عمر گفت: نماز نگزار!

عّمار گفت: اي امیر مؤمنان! آیا بھ یاد 
اي بودیم و  تو در سریھ آوري كھ من و نمي

جنب شدیم و آب نیافتیم، تو نماز نخواندي 
 | و من تیمُّم كردم و نماز گزاردم! پیامبر

گفت: [در این حالت] بسنده است كھ دو دستت 
را بر زمین زني و فوت كني، سپس صورت و دو 

 كّف خودت را بھ آن دو مسح كني!
 عمر گفت: اي عّمار، از خدا بترس.

ات چنین است، این  اگر خواستھعّمار گفت: 
 .)١٢(گویم حدیث را باز نمي

 در روایت دیگر ھست كھ عّمار گفت:
نزد عمر بودیم كھ مردي آمد و گفت: اي 
امیر مؤمنان، یك ماه و دو ماه در جایي 

 یابیم. شویم] و آب نمي مانیم [جنب مي مي
 خوانم. عمر گفت: من تا آب نیابم نماز نمي

                                                           
 ،٢٩٣: ١٠ كنز العّمال؛ ٥٠٠: ٤٠ تاریخ دمشق. ١١

 .٢٩٤٧٩حدیث 
: ١ نسائيسنن ؛ ٣٦٨حدیث  ،٢٨٠: ١ صحیح مسلم. ١٢
؛ ٥٦٩حدیث  ،١٨٨: ١ سنن ابن ماجــھ؛ ٣١٢حدیث  ،١٦٥

(ابن  المنتقي؛ ١٠٢٨حدیث  ،٤٢٥: ٢ مسند شاشي
 .١٢٥حدیث  ،٤١: ١جارود) 



 منع تدوین حدیث  ٢٥٦

آید  مؤمنان، یادت ميعّمار گفت: اي امیر 
چراندیم و  كھ در فالن جا بودیم و شتر مي

 ایم؟ دریافتي كھ ما جنب شده
 عمر گفت: آري.

عّمار گفت: من تیمُّم كردم [و نماز گزاردم] 
نزد پیامبر آمدم و ماجرا گفتم، آن حضرت 
خندید و گفت: صعید [زمین خالص] كفایتت 

كند، و دو كف دستش را بر زمین زد سپس  مي
بھ آنھا فوت كرد، آن گاه با دو دستش، 
 صورت و بعضي از دو ذراع خویش را مسح كرد.

 عمر گفت: اي عّمار، از خدا بترس!

عّمار گفت: اي امیر مؤمنان، اگر بخواھي تا 
 ام، آن را باز نگویم. اي یا زنده زنده

عمر گفت: نھ، بھ خدا. لیكن در این زمینھ 
و فتوا) اي (تبلیغ  دار شده آنچھ را عھده

 .)١٣(سپاریم بھ تو مي

سازد كھ خلیفھ براي شخص ُجُنب  این حدیث روشن مي
رسي نباشد ـ معتقد بھ  ـ آن گاه كھ بھ آب دست

داد كھ او نماز  تیّمم نبود، بلكھ اجازه مي
 نخواند.

 نویسد: َعْیني مي
                                                           

حدیث  ،٨٨: ١ سنن ابي داود؛ ٣١٩: ٤ مسند احمد. ١٣
 السنن الكبري؛ ١٦٨: ١(المجتبي)  سنن نسائي؛ ٣٢٢

(ابن عبدالبر)  التمھید؛ ٣٠٢حدیث  ،١٣٣: ١(نسائي) 
 .١١٣: ٥ تفسیر طبـري؛ ٢٧٣: ١٩
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این حدیث بیانگر آن است كھ ُعَمر براي شخص 
عّمار بھ او ُجُنب، قائل بھ تیّمم نبود؛ زیرا 

عمر آیھ  » اّما تو نماز نگزاردي «گفت: 
دانست واجتھادش  تیّمم را ویژه حدِث َاصغر مي

 .)١٤(این بود كھ شخص ُجُنب نباید تیّمم كند

 نویسد: ابن حجر مي

 .)١٥(این مذھب (و دیدگاه) از عمر مشھور است
 كند كھ گفت: بخاري، از َاْعَمش، از شقیق نقل مي

موسي اشعري نشستھ بودم، با عبد  و ابو 
ابو موسي گفت: اگر مردي ُجنب شود و یك ماه 
آب نیابد، آیا نباید تیّمم كند و نماز 
بگزارد؟ بھ این آیھ در سوره مائده چھ 

َفَلْم َتجُِدوا ماًء َفَتیَمَُّموا ...﴿ كنید كھ مي
؛ اگر آب نیافتید بر )١٦( ﴾ ...َصِعیدًا طَیِّباً 

 زمین پاك تیّمم كنید.
د  گفت: اگر در این حال بھ مردم اجازه عب

داده شود، آنان ھنگامي كھ آب سرد باشد بھ 
 آورند. تیّمم روي مي

پرسیدم: تنھا بدین جھت تیّمم را 
 پسندید؟ نمي

 گفت: آري.

                                                           
 .١٩: ٤ یعمدة القار. ١٤
 .٣٣١حدیث  ،٤٤٣: ١ فتح الباري. ١٥
 .٦مائده/. ١٦



 منع تدوین حدیث  ٢٥٨

ابو موسي گفت: آیا سخِن عّمار را نشنیدي كھ 
 )١٧(بھ عمر گفت: رسول خدا مرا فرستاد...

این  پشت پردةكھ عمر  كند این روایات، ثابت مي
اي كھ  حكم شرعي (و دیگر احكام) بود و با آیھ

در این زمینھ نازل شد و پیامبر آن را تبیین 
كرد، بھ مخالفت برخاست. بھ ھمین جھت، عّمار و 
ابو موسي احتجاج كردند و فقھاي مسلمان این 
حكم را ـ كھ عمر بنیان نھاده بود ـ غریب 

 دانستند.
ھ چنین فتواھا و توان گفت ك پس نمي

اظھارنظرھایي شرعّیت دارند و صحابھ از حقّ 
توانند براساس  اجتھاد مطلق برخوردارند و مي

دریافِت روح تشریع فتوا دھند، و معتبر دانستنِ 
 آنھا دین است نھ چیز دیگر.

اگر این فرض درست باشد، براي عمر شایستھ نبود 
 كھ عّمار را بھ سكوت وادارد و با لحني او را

مخاطب سازد كھ در آن زورگویي و تھدید نھفتھ 
است؛ زیرا بھ حسب این سخن، عّمار صحابي بود و 
حكم شرعي را از نّص و روح تشریع دریافت و 
افزون بر این، نظیر آن را از پیامبر شنیده 
بود. پس روا نبود كھ عمر بر او اعتراض كند، 

بایست احترام صحابي را كھ روح تشریع  بلكھ مي
 درك كرده بود، پاس دارد.را 

ھمین سخن درباره صحابھ نیز جاري است. اگر 
اجتھاد ھمھ آنھا جایز بود نباید عّمار بر ُعَمر 

كرد و نیز ابو موسي و  این حكم را انكار مي
دیگر صحابھ ـ كھ با عمر در این فتوا ھمسو 

 پرداختند. نبودند ـ نباید بھ انكار آن مي
صحابي جلیل، ِعمران شگفتا، چگونھ بر عمر سخِن 
 بن ُحَصین، مخفي ماند كھ گفت:

                                                           
: ١ مسلم صحیح؛ ٣٤٠حدیث  ،١٣٣: ١ صحیح بخاري. ١٧
؛ ٣٢١حدیث  ،٨٧: ١ سنن ابي داود؛ ٣٦٨حدیث  ،٢٨٠

 .١٥حدیث  ،١٧٩: ١ سنن دارقطني؛ ٢٦٤: ٤ مسند احمد
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مردي را دید كھ بھ كناري  | رسول خدا
گزارد، گفت:  خزیده و با مردم نماز نمي

 خواني؟ فالني، چرا با قوم نماز نمي
 ام و آبي نیست. گفت: ُجُنب شده

فرمود: بھ زمین روي آور، كفایتت 
 .)١٨(كند مي

 .)١٩(خاك و در سخن دیگر فرمود: بر تو باد
و در حدیث سّوم ھست كھ فرمود: تیّمم را بھ شما 

آموزم آن گونھ كھ جبرئیل بھ من  مي
 .)٢٠(آموخت...

آیا بر ُعَمر آنچھ ابوُھَریره و ابوذر و دیگران 
اند، پوشیده ماند؟ و  درباره تیّمم روایت كرده

ھمچنین َاخباري كھ درباره محافظت بر نماز 
الي نماز ترك رسیده است و اینكھ در ھیچ ح

 شود. نمي
ھا عقیده خطا و نادرست خلیفھ  ھمھ این گزارش

نمایاند و اینكھ او بھ احكام شرعي از  را مي
دیگران داناتر نبود (چنان كھ بعدھا ادعا كرد) 
و عقالنّیت متمایز از دیگران نداشت (آن گونھ كھ 

 اند). دكتر نادیھ عمري و دیگران ادعا كرده
َمر در شخص جنبي كھ آب افزون بر این، رأي عُ 

نیابد محدود نماند (تا قول بھ استثنا و پذیرش 
توجیھات دیگران ممكن باشد)، بلكھ این امر 
پرورش یافت و از حد گذشت؛ زیرا عمر بر لزوم 

                                                           
: ١ سُنن دارمي؛ ٣٤١حدیث  ،١٣٤: ١ حیح بخاريص. ١٨
سُنن ؛ ٣حدیث  ،٢٠٢: ١ سنن دارقطـني؛ ٧٤٣حدیث  ،٢٠٧

 .١١٥: ٣ تیسیر الوصول؛ ٣٢١حدیث  ،١٧١: ١ نسائي
حدیث  ،٣٥٢(و ص ٧٧٣٣حدیث  ،٢٧٨: ٢ مسند احمد. ١٩

 .٩٧٩حدیث  ،٢١٦: ١ سُنن بیھقي)؛ ٨٦١١
حدیث  ،٥٨٩: ٩ الكنز العمّ ؛ ٢٧٣: ٨ تاریخ بغداد. ٢٠

٢٧٥٨٢. 
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پیروي از آرایش تأكید مي ورزید، ھرچند در یك 
 واقعھ آراي مختلفي ارائھ شود.

 گفت: از َحَكم بن مسعود ثقفي روایت شده كھ
من شاھد بودم كھ ُعَمر، برادراِن پدر و 
مادري را با برادراِن مادري، در ثلثِ 

 میراث، شریك ساخت.
مردي گفت: در سال اول [خالفت] در این باره 

 حكم دیگري كردي!
 عمر پرسید: چگونھ حكم كردم؟

گفت: ثلث ارث را براي برادر مادري قرار 
دادي، و بھ برادران پدر و مادري چیزي 

 ندادي!
عمر گفت: آن قضیھ، ھمان بود كھ قضاوت 
كردیم، و این ماجرا براساِس ھمین حكم 

 .)٢١(ماست
 در لفظ دیگر آمده است كھ ُعَمر گفت:

آن روز، آن گونھ حكم كردیم و امروز این 
 .)٢٢(چنین

این روایات، تأكیدي است بر اینكھ ُعَمر 
كوشید اصول فقھ خویش را ترسیم كند و آن را  مي
اول و آخر بھ شمار آورد، و این دیدگاھي  رعیام

و شرایط بر وي دیكتھ كرد و سوي  اوضاعبود كھ 
آن فرا خواند، سپس بعد از عمر امتداد یافت و 
تا بدانجا پیش رفت كھ بعضي از مسلمانان 

صحابي وفعل او، كالم   را تخصیص  سخنبگویند: 
 زند! مي

 گوید: دكتر مدكور مي

                                                           
 ،١٠(و جلد  ١٢٢٤٧حدیث  ،٢٥٥: ٦ سنن بیھقي. ٢١
 ).١٢٠ص

: ٦ بیھقي سنن؛ ٦٦حدیث  ،٨٨: ٤ سنن دارقطني. ٢٢
 .١٢٢٤٩حدیث  ،٢٥٥
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ت كھ حكم تشریعي در در ھر حال، ثابت اس
شود مگر با مصدر  عھد پیامبر یافت نمي

وحیاني؛ و َاَحدي جز این را نگفتھ است سواي 
كساني كھ براي پیامبر اجتھاد را جایز 

 .)٢٣(دانند مي
(اثر  المدخل إلي علم ُأصول الفقھوي سپس از 

 كند كھ گفتھ است: دوالیبي) نقل مي
ـ  پیامبر اجتھاد را ـ بھ عنوان اصل سوم

 .)٢٤(براي احكام، در زمان خودش قرار داد
كند و  آن گاه دكتر سالّم این نظریھ را نفي مي

  | بر این باور است كھ اجتھاد در عھد پیامبر
 .)٢٥(مصدِر تشریع نبود

آري، پیروان مدرسھ خلفا و یارانشان، اجتھاداتِ 
كنند و در  بر خالفِ قرآن و سّنتِ عمر را توجیھ مي

 دارند. ي را بیان مياین راستا وجوھ
 نویسد: دكتر سالّم مي

براي نقِص پنھاني  عیب جونزد اشكال كننده 
نشد، تا  مدرکی ارائھپنداشت  كھ در ُعَمر مي

اینكھ حدیث در طبقھ دوم از ُطُرِق زیادي نقل 
شد و پندار نقص از میان رفت و آن را 

 .)٢٦(برگرفتند
ك نظراتش، یمسلمین از  فراخوان ُعَمر بھ پیروي

آن را بر  ،نیاز سیاسي بود كھ واقعیِت اجتماعي
(و ھمچنین منع ُعَمر از  تحمیل کرده بودوي 

حدیث) زیرا نص شرعي از پیامبر در نقل تدوین و 
این باره وجود نداشت وگرنھ ُعَمر آن را یادآور 

حدیث و تدوین آن را ذكر نقل شد، و در منع  مي
                                                           

 .٣٥٦: مناھج االجتھاد في اإلسالم. ٢٣
(بھ نقل از  ٣٥٦مناھج االجتھاد في اإلسالم: . ٢٤

 ).١١: المدخل إلي علم اصول الفقھ
 مان.. ھ٢٥
 .١٥٤ص . ھمان،٢٦
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نسبت  كرد و منع را بھ خودش ـ بھ تنھایي ـ مي
 گرفت. داد و َوبال آن را بھ گردن نمي نمي

كھ عمر را واداشت فتوا بھ رأي دھد  شرایطی
(ھرچند بر خالف نص باشد) در بسترھاي پیشیني 

 ریشھ دارد كھ بعضي از آنھا را آوردیم.
 پیشینھاي  گیري توان موضع بر این اساس، مي

از این باب بھ  | عمر را در مقابل پیامبر
بخشی از ھمین زیرا وي در جاھلّیت شمار آورد؛ 

قلمرو اختیاراتش خواست  و مي رویکرد را داشت
اي گسترده   در حوزه را کھ برای خود باور داشت

بھ اجرا درآورد،  | در اسالم و با پیامبر
 لیكن میان این دو عصر فرق روشني وجود داشت.

اد خلیفھ از ھاند كھ اجت آري، بعضي برنتافتھ
یرا او را از كساني این قبیل باشد؛ ز

متعّبد بود و  | اند كھ بھ سّنت پیامبر دانستھ
اند، از جملھ  ھا مثال زده بھ بعضي از نقل

 اینكھ عمر در برابر ركن ایستاد و گفت:
دانم كھ تو سنگي ھستي كھ سود و زیاني  مي

دیدم كھ رسول خدا  رساني! و اگر نمي نمي
 بوسیدم. بر تو بوسھ زد، تو را نمي

ر بھ َحَجر نزدیك شد و آن را سپس عم
 .)٢٧(بوسید

 گوید: َیْعَلي بن ُاَمّیھ مي
كردم، چون نزد ركني رسیدم  با ُعَمر طواف مي

كھ پس از در كعبھ است و َحَجر األسود در پي 
آید، آن را بھ دست گرفتم تا لمس  آن مي
 كنم.

                                                           
: ١ مسند ابن جعد؛ ٣٢٥حدیث  ،٤٦: ١ مسند احمد. ٢٧
  سنن نسائي؛ ٢١٥٢حدیث  ،٣١٦
حدیث  ،٣٩٥: ٢ الشامیین مسند؛ ٣٩١٨حدیث  ،٤٠٠: ٢ 

 .٤٠٩: ٣ القدیر فیض؛ ١٥٦٧
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 اي؟ ُعَمر گفت: با رسول خدا طواف نكرده
 گفتم: چرا.

 او آن را لمس كند؟ پرسید: آیا دیدي
 گفتم: نھ.

گفت: فعل پیامبر را پیش گیر، چراكھ آن 
 .)٢٨(حضرت الگوي شایستھ ونیك است

، ُمّدعا را بسنده اما متونی از این دست
ُعَمر حجم  عملیكند؛ زیرا اجتھادات فكري و  نمي

 .)٢٩(دھد انبوھي را تشكیل مي
بھ این قضیھ توجھ کنی و سخنان عمر ھنگامي كھ 

اعتنایي  ضرورتِ تمسّك بھ احادیث و بي ارهرا درب
                                                           

حدیث  ،٤٥(و ص ٢٥٣حدیث  ،٣٧: ١ مسند احمد. ٢٨
 دیثاألحا؛ ١٨٤حدیث  ،١٥٠: ١ اخبار مكّھ)؛ ٣١٣

 .٢٩٧حدیث  ،٤١٨: ١ المختاره
حجر األسود  «بر فرض تسلیم داللتِ حدیثِ  . این سخن،٢٩
بوسیدن  «گرچھ در واقع ھمین حدیثِ  بر تعّبد است،» 

اي است كھ جھل عمر را بھ احكام  از ادلھ» حجر 
درباره حجر فرمود:  × نمایاند. امام علي مي

ز قیامت براي رو سودمند است. این سنگ، بوسیدن حجر،
 دھد. اند شھادت مي كساني كھ او را لمس كرده

خبر داد كھ: حجر األسود  | پیامبر افزون بر این،
اشتیاق بھ بھشت  ھاي بھشت است و بوسیدنِ آن، از سنگ

باشد؛ حجر دست راستِ خدا در زمین است  و آثار آن مي
و ھركھ بیعت  كند، كھ با آن با بندگانش مصافحھ مي

را درك نكند وحجر را لمس كند  | خدا با رسول
 بیعت كرده است. | گویا با پیامبر

فتح ؛ ٤٤٩: ٢ شرح فتح القدیر؛ ٤٣٦: ٣ شرح العمده
مصنّف ؛ ٢٢٩: ٥ عون المعبود؛ ٤٣٦: ٣ الباري

 .٨٩٢٠حدیث  ،٣٩: ٥ عبدالرّزاق
؛ ١٩٠: ٣ یالسار ارشاد؛ ٢٤٠: ٩ یعمدة القار و نگاه كنید بھ:

 .١٧٦: ١ والرشاد یالهد سبل؛ ١١٦: ٣ الرايه نصب
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و سپس اجتھادات عمر بھ خاطر آوری بھ اجتھاد، 
روي او در استنباط ـ حّتي با وجود نص  و زیاده

در می یابی کھ این شرایط و ، دھیـ مدنظر قرار 
را وادار ساخت كھ سرانجام عمر  اوضاع بود

(آگاھانھ یا ناخودآگاه) موضع و دیدگاھي تا
 سّنتِ پیامبر در پیش گیرد. برخالف

زیرا استمرار پدیده تخطئھ ـ نزد مسلمانان ـ 
ناگزیر بھ جدایي رھبري سیاسي از رھبري علمي 

انجامید واین، یعني خروج مسلمانان از  مي
داشتند (كھ  |عادتي كھ در عھد پیامبر

موقعیت شان بھ یك شخص بود) و خدشھ در  مراجعھ
 عمر. معنوی

با نظر بھ مصلحت عمومي بھ  طبق ادعای آنان، و
مصلحت اندیشي و حجّیت رأي و اجتھادات صحابھ ـ 
بھ ویژه اجتھادات ابوبكر و عمر ـ گرویدند؛ 

گراِن آراي شیخین، آنان  زیرا در نگاه توجیھ
شناختند و  مالكات احكام و روح تشریع را مي

اجتھاداِت امثاِل آنان شایستھ امتثال بود؛ سپس 
روایت  |دیثي را از پیامبردر این زمینھ، احا

 كردند.
باري، مسلمانان دریافتھ بودند كھ الزم است 
احكام جدید را از نصوص شرعي و آنچھ از رسول 

رسیده است، دریافت كنند و براي احدي  | خدا
جایز نیست در آنھا بھ رأي و اجتھاد فتوا دھد 
و از آنجا كھ ُعَمر ھمھ نصوص صادر از پیامبر را 

دانست،  ت یا تفسیر آنھا را نميبھ یاد نداش
قیاس را بنیان نھاد تا توجیھي براي نظراتش 
باشد و گفتھ شود كھ سخن او برگرفتھ از فالن 

 اصل یا فالن آیھ است.
ـ نزد  عادی یو این چنین، اجتھاد بھ صورت امر

 مسلمانان ـ درآمد و ھمھ صحابھ را دربرگرفت.
یابیم  با وجود این، اگر بھ دّقت بنگریم درمي

كھ بعضي از صحابھ، طبق رأي و اجتھاد فتوا 
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دادند و بعضي دیگر پاي بنِد نص بودند و جز  مي
دادند، و شیوه  بھ تحدیث از قرآن و سّنن تن نمي

گویي بھ مسائل در چارچوب  اینان براي پاسخ
استنباط صحیح و متین از كتاب و سّنت صورت 

گرفت و خواستھ خدا و پیامبر را ضمانت  مي
 كرد و اجتھاد بھ رأي در آن نقشي نداشت. مي

آري، عمر این خط مشي سیاسي را در پیش گرفت تا 
ھیچ كس جرأت نكند با فتواھاي او مخالفت ورزد، 

 بلكھ ھمھ در برابر آراي او تسلیم باشند.
از ابو موسي اشعري نقل شده است كھ وي بھ متعھ 

داد. مردي بھ او گفت: در بعضي از  فتوا مي
داني بعد  یت درنگ كن و باز ایست! نميفتواھا

از تو عمر در مناسك چھ فتوا داد! ابو موسي آن 
گاه كھ ُعَمر را دیدار كرد از او پرسید، عمر 

 گفت:
دانم كھ پیامبر و اصحاب او این كار را  مي

 َاراك «كردند، لیكن خوش ندارم در [میان] 
(نوعي درخت در عرفات) با زنان  »

حالي كھ قطراِت آب غسل بیامیزند، سپس در 
چكد [راھي عرفات شوند و] بھ  از سرشان مي

 .)٣٠([ادامھ اعمال] حج بپردازند
كند كھ ُعَمر  و امثال آن، اثبات ميمتن این 

ابو  احكام شرعي را تحِت رأي خود درآورد؛ زیرا
شد)  موسي اشعري (كھ از بزرگان صحابھ شمرده مي

دانست  ميتوانست بھ متعھ فتوا دھد؛ زیرا ن نمي
كھ رأي جدید ُعَمر در مناسك حج چیست، بلكھ 

بایست صبر كند تا امر خلیفھ و نظر جدید او  مي
 در این باره بھ او برسد!

                                                           
: ٢ سنن بیھقي؛ ١٢٢٢حدیث  ،٨٩٦: ٢ مسلم صحیح. ٣٠
؛ ٢٢٦حدیث  ،٣٤٦: ١ مســــند بّزار؛ ٣٧١٥حدیث  ،٣٤٨

حدیث  ،٩٩٢: ٢ سنن ابن ماجَھ؛ ٤١٨: ٣ فتح الباري
 .٣٥١حدیث  ،٥٠: ١ مسند احمد؛ ٢٩٧٩
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تافت بعضي از  این در حالي است كھ ُعَمر برنمي
پیِش خود فتوا دھند، و بھ كسي كھ چنین كرده 

 بود گفت:
چگونھ با آنكھ امیر نیستي براي مردم فتوا 

حرارت وسختی اش را برای کسی بگذار ي؟ داد
 .)٣١(کھ سردی وراحتی اش را چشیده

تشریع،  شرایط واوضاعپس از آگاھي بر 
توانیم بگوییم كھ اعتقاد بھ حجّیِت كالم  مي

صحابي، و بھ كارگیري مفھوم اجتھاد پیامبر (و 
اینكھ آن حضرت در فدیھ ستاني از اسیران بدر و 

این سخن كھ پیامبر نماز بر منافق خطا كرد) و 
من، بشرم! ھنگامي بھ چیزي از دینتان  «فرمود: 

امر كردم، آن را برگیرید؛ و آن گاه كھ بھ رأي 
كنم و  خود فتوا دادم، انساني ھستم كھ خطا مي

و غیر آن... ھمھ نگرشي  )٣٢(» گویم بھ صواب مي
است كھ براي تصحیح اجتھاداِت ُعَمر ترسیم شد تا 

 وي باشد. توجیھي براي نظراتِ 
سؤال صحابي از خلیفھ درباره حكم شرعي (و بھ 
عكس) یعني اینکھ ھمھ،خواھان آگاھی بھ حكم خدا 
و رسول بودند، اگر اجتھاد عمر نزدشان حجّت 

گرفتند و آنچھ را پیامبر  بود آن را برمي مي
ساختند،  گفتھ و انجام داده بود خاطرنشان نمي

ش باز و ُعَمر در مواضع بسیاري از فتواھای
 گشت. نمي

و این دلیلي است بر اینكھ سیره ابوبكر و عمر 
نزد مسلمانان، در آغاز صدر اسالم (پیش از 
تأسیس شورا) حّجت نبود؛ چراكھ صحابھ عمر را 

و نیز اصحاب بھ تخطئھ یكدیگر  ندكرد تخطئھ مي
 پرداختند. مي

                                                           
 مصنّف؛ ٣٢٩: ١١(معمر بن راشد)  الجامع. ٣١

 النبالء سیر أعالم؛ ١٥٢٩٣حدیث  ،٣٠١: ٨ لرّزاقعبدا
 ).٦١٢ص ،٢(و جلد  ٤٩٥: ٢

 .٣٤٩: مناھج االجتھاد في اإلسالم. ٣٢
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درست باشد كھ  | اگر نسبت این سخن بھ پیامبر
ھ دو نفري كھ پس از من ب «آن حضرت فرمود: 

چرا  » آیند ـ ابوبكر و عمر ـ اقتدا كنید مي
صحابھ بھ امر پیامبر امتثال نكردند و پس از 

 آن حضرت با رأي شیخین مخالفت كردند؟!
دكتر دیب البغا ـ در راستاي بیاِن دالیل كساني 

كنند ـ  كھ حجّیِت مذھب صحابي را نفي مي
 نویسد: مي

ھریك از صحابھ  صحابھ بر جواِز مخالفتِ 
مجتھد با دیگري، اجماع دارند و ابوبكر و 
عمر (رضی الھ عنھما)، سخن مخالفانِ 

، بلكھ در )٣٣(اجتھادگر را انكار نكردند
مسائل اجتھادي بر ھر مجتھدي الزم دانستند 

 كھ از اجتھاد خویش پیروي كند.
اگر مذھب صحابي حّجت بود، این كار درست 

از آنھا از  بایست ھر كدام نبود و مي
 .)٣٤(دیگري پیروي كند و این، امري است محال

 | خواستند بر سّنِت رسول خدا توده مردم مي
آگاه شوند (نھ سّنِت شیخین) و عمر ھمھ سّنت را 

دانست. از اینجا بود كھ عمر با یك مشكل  نمي
اي براي آن  بایست چاره جّدي مواجھ شد كھ مي

 یث پیامبربیندیشد؛ چراكھ صحابھ با نقِل احاد
مردم را بر سستي رأي عمر و دوري آن از |

 آگاھی بخشساختند، و این پدیده  شریعت آگاه مي
ـ بھ طور طبیعي و بر اساس بینش عمر ـ بھ كیانِ 

ساخت و  خالفت و دولت اسالمي نوپا، آسیب وارد مي
بھ جدایي رھبري سیاسي از زعامِت علمي 

                                                           
پس از آنكھ اعالن كرد تنھا مرجع  . بلكھ عمر،٣٣

نظر بسیاري از صحابھ را برنتافت  شناختِ احكام است،
 و تھدیدشان كرد و كیفرشان داد.

 .٣٤٧: یالفقه اإلسالم في هاأثر األدلّة المختلف في. ٣٤
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و  اوضاع عمومي جامعھ ھ نفعانجامید و ب مي
 تثبیت جایگاِه خلیفھ نبود.

پس ناگزیر در این حال، باید ُعَمر برنامھ و 
در  » ُبن بست «روشي براي برون آمدن از این 

 گرفت. پیش مي
در آغاز، وي بھ حجّیتِ رأي و قیاس گروید (پس از 
آنكھ در ظاھر خود را معارض با آن دو 

نمایاند) زیرا دریافت كھ این دو بھ جاْن  مي
 سازد. د و پرسنده را قانع مينشین مي

پیش از این، بعضي از سخناِن صحابھ آمد كھ در 
را بھ عنوان روشي  » تشبیھ «و  » تمثیل «آنھا 

براي قانع ساختِن ُعَمر ـ ھمسو با رأي و فھم او 
ـ در پیش گرفتند؛ ابو عبیده جّراح درباره حكم 
خلیفھ بھ قصاص مسلمان در برابر قتل ذّمي، گفت: 

اش رابكشد، او را بھ  اگر مسلمان بندهآیا  «
عمر خاموش ماند، یا زید بن  » كشي؟! قصاص مي

 ثابت در ارث جّد، درخت را مثال زد و...
اي بود كھ  قیاس و تمثیل، ھمان كاناِل عقالني

بعضي بھ عنوان روش در شناخِت احكام بھ كار 
گرفتند و صحابھ از آن براي ِاقناِع ُعَمر استفاده 

عمر نیز آن را براي قانع ساختن مردم كردند و 
بھ كار برد در حالي كھ بھ قیاس ـ بھ شكل خاص 

 ـ توّجھ داشت.
 در نامھ ُعَمر بھ شَُرْیح آمده است:

اگر در كتابِ خدا چیزي را یافتي بھ آن حكم 
كن و سخنان رجال نباید تو را از آن منحرف 

اي پیش آمد كھ در كتاب  سازد، و اگر مسئلھ
بھ سنتِّ رسول خدا بنگر و بھ آن  خدا نیست

اي رخ داد كھ در  قضاوت نما، و اگر حادثھ
كتاب و سّنت وجود ندارد بھ اجماع مردم در 

 آن رجوع كن و آن را برگیر.
و اگر موضوعي بود كھ در كتاب و سّنت 

باشد و احدي پیش از تو در آن سخني  نمي
نگفتھ است، یكي از دو امر را برگزین؛ 
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أیت اجتھاد كن و پیش گام در خواستي بھ ر
آن باش، و اگر خواستي حكم را بھ تأخیر 
انداز؛ و من تأخُّر را برایت بھتر 

 .)٣٥(دانم مي
 و در نامھ ُعَمر بھ ابو موسي اشعري آمده است:

َاشباه و َامثال را بشناس، سپس امور را با 
ترین  آنھا قیاس كن؛ و بھ دوست داشتني

نھا بھ حق، ترین آ آنھا نزد خدا و شبیھ
 .)٣٦(روي آور

اش  ابن َحْزم در صدور این نامھ از ُعَمر بھ والي
كند، لیكن نامھ بھ شَُریح را  ابو موسي شك مي

 .)٣٧(ھایي در آن دارد پذیرد، ھرچند خدشھ مي
 نویسد: دكتر نادیھ شریف عمري، مي

اش بھ ابو  ُعَمر اصطالح قیاس را در نامھ
اصطالحات موسي بھ كار برده است، لیكن این 

ھا ـ در آن زمان  و قواعد ـ با این عنوان
 .)٣٨(شایع نبود

این سخني است درست؛ زیرا قیاس ـ بھ مفھوم 
اش ـ پس از دوره خلفاي راشدین پدید  اصطالحي

اش  ھاي اولیھ آمد، لیكن دستاورد بذرھا و ریشھ
نزد ابوبكر و عمر ـ و بھ شكل خاص نزد ُعَمر ـ 

 آشكار شد.
تواند انكار كند،  نمي ومتگرخصو این را جز 

خواه استعمال واژه قیاس صحیح باشد یا نباشد؛ 
زیرا ثابت است كھ ُعَمر در فقھ خود از قیاس 

                                                           
 یسنن بيهق؛ ٢٢٩٩٠حديث  ،٥٤٣: ٤ شيبه یمصنّف ابن اب؛ ١٧٧حديث  ،٧١: ١ یدارم سنن. ٣٥
١١٥: ١٠. 

 .٩١: ١٢ شرح نهج البالغه؛ ١٥٠: ١٠ یسنن بيهق؛ ١٦ـ  ١٥حديث  ،٢٠٧ـ  ٢٠٦: ٤ یسنن دارقطن. ٣٦

 ).٤٤٣: ٧(به نقل از اإلحكام  ٣٩٨: یاُصول الشريعة بين ابن حزم والباج في مناظرات. ٣٧

 .٣٢٦: اجتهاد الرسول. ٣٨



 منع تدوین حدیث  ٢٧٠

استفاده كــرد و آن ـ و دیگر قواعد ـ را بھ 
 كار گرفت.

این اشكال در روش ابوبكر و عمر و پیروان فكري 
صحابي آنھا، بر گروه زیادي از صحابھ مخفي 

یاري از آنان در موارد چندي در برابر نبود؛ بس
ھا و مصالحي كھ براساس آنھا  اجتھادات و قیاس

یافت، ایستادگي  شد و تغییر مي َاحكام عوض مي
كردند یا از تطبیق بعضي از آنھا یا افزون 

 سازي احكام دیگري در آن، مانع شدند.
بزرگاني از صحابھ تنھا بھ مخالفت 

مورد یا بیشتر، گیري و تصحیح در یك  واشتباه
بسنده نكردند، بلكھ قاعده عامي را كھ كتاب بر 
آن نص دارد و در سّنت آمده است، باز گفتند. 
مفاد این قاعده، عدم جواز اعمال رأي در احكام 
است، زیرا آوردِن حكِم جدیدي كھ برگرفتھ از 
قرآن و سّنت نباشد؛ یعني نقص شریعت و عدم 

كھ ھیچ مسلماني تبلیغ رسالت! و این، چیزي است 
 پذیرد. آن را نمي

آید كھ صحابھ، حكم  و نیز از این سخن الزم مي
عامي را دریابند كھ بر شارع وجھ آن پوشیده 

اي از احكام بھ  است! و این، یعني اختصاص دستھ
بعضي از صحابھ كھ از دیگران پنھان ساختند! و 

ـ العیاذ باهللاّ  | معناي آن این است كھ پیامبر
را بھ بعضي نرساند یا برخي از صحابھ ـ احكام 

بر وجھ تشریع حكم و غایتِ آن ـ از جانب خدا ـ 
گر  آگاه شدند در حالي كھ رسول خدا (كھ تبیین

 احكاِم خداست) آن را برایشان بیان نكرد.
قائل شدن بھ اینكھ صحابھ، غایاِت احكام و 

یافتند،  مصالح و مفاسد مبتني بر آنھا را درمي
ت كھ براي تصحیح رأي و اجتھاد از نكاتي اس

تواند بھ  ترسیم شد؛ زیرا عقل ناقص آدمي نمي
ھمھ مصالح و مفاسد احكام احاطھ یابد، و بھ 
ھمین جھت خداي متعال براي ھیچ كس حق جعل و 
تشریع قرار نداد و آن را ویژه ذاِت مقّدس خویش 
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ساخت؛ زیرا اوست كھ بھ مصالح و مفاسد داناست 
 و احاطھ دارد.

نابراین، شریعت محّمدي داراي احكاِم دقیق و ب
كامل است، حكمي در آن نیست مگر اینكھ پیامبر 

اي آن را براي برگزیدگاِن علمي ویژه  بھ گونھ
روشن ساختھ و سوي آن رھنمون شده است؛ بر عھده 
راسخان در علم است كھ آن را براي مردم بیان 
دارند و از كتاب و سّنت ـ براساس آنچھ خدا 

واستھ ـ آن را استنباط كنند، نھ بھ وسیلھ خ
آید و عقوِل ناكامل  مصالحي كھ بھ نظرشان مي

 گردد. خواھانِ آن مي
ھاي درخشاني از صحابھ  این حقیقتي است كھ چھره

بھ آن تصریح دارند، بھ عنوان نمونھ، علي بن 
و ابن مسعود این واقعیت را روشن  × ابي طالب

اینكھ فھم آدمي  اند و اشاره دارند بھ ساختھ
از درِك حكم الھي و غایِت آن ناتوان است، نھ 

 باشد. اینكھ حكِم آن در قرآن موجود نمي
 فرماید: مي × امام علي

 ؛)٣٩(ما من شيء إالّ وعلمه في القرآن، ولكن رأي الرجال يعجزُ عنه

ھیچ چیزي نیست مگر اینكھ علم آن در قرآن 
رك آن ھست، لیكن نظر (وفكر) رجال از د

 عاجز است.
                                                           

: ٣ ینابیع الموّده؛ ٣٢٩: حجية السنّة . بنگرید بھ،٣٩
(در این مأخذ آمده است: عقول الرجال تعجز  ٢١٨

 ھاي رجال از درك آن عاجزند). عنھ؛ عقل
 × از امام صادق»  ٦حدیث  ،٦٠: ١ كافي اصول «در 

مِن أمر یختلُف فیھ اثنان  ما «روایت شده كھ فرمود: 
؛ »إالّ ولھ أصٌل في كتابِ   ولكن ال تبلغھ عُقول الرجال 

ھیچ چیزي نیست كھ دو نفر در آن اختالف یابند مگر 
لیكن عقوِل رجال  اینكھ براي آن اصلي در كتاب خداست،

 .رسد  بھ آن نمي
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 از عبد  بن مسعود رسیده است كھ گفت:
ھیچ چیزي نیست جز اینكھ حكم آن در قرآن 
براي ما بیان شده است، لیكن فھم ما قاصر 

باشد، از این روست كھ  از ادراك آن مي
ِلُتبَیَِّن ِللنَّاِس ما  ...﴿خداي متعال فرمود: 

آنچھ را ؛تا براي مردم )٤٠( ﴾ ...ُنزَِّل ِإَلیِْھمْ 
 .)٤١(سویشان نازل شده، تبیین كني

اند در اینكھ احكاِم خدا در  این دو سخن، صریح
مكّلف است آن را براي  | قرآن ھست و پیامبر

مردم تبیین كند، و خداي سبحان مؤمنان را بھ 
 خواند: فرامي | رجوع سوي پیامبر

 َو ٍء َفُردُّوُه ِإَلي  َِّ ... َفِإْن َتناَزْعُتْم ِفي شَيْ ﴿
 ؛)٤٢( ﴾الرَّسُوِل... 

اگر در چیزي نزاع (و اختالف) كردید، آن را 
 سوي خدا و رسولش بازگردانید.

آري، این آیھ ـ بھ صراحت و روشني ـ تأكید 
نزاع كنند،  در آن مؤمنان کھ كند ھر حكمي مي

در كتاب و سّنت ھست. اگر چنین نبود، خدا مردم 
زیرا از كرد؛  را بھ رجوع سوي آن دو امر نمي

نظر عقلي ممتنع است كھ خدا ھنگام نزاع مردم 
را سوي كسي ارجاع دھد كھ فصِل نزاع نزدش نیست 

 تواند بھ دعوا خاتمھ دھد). (و نمي
خواھیم گرایش فكري اسماعیل َاْدَھم  لیكن ما نمي

و احمد توفیق شوقي و دیگر كساني را درست جلوه 
دھیم كھ تنھا بھ قرآن و پیروي آن، 

خواھیم  اند، بلكھ مي خوانند و منكر سّنت فرامي
                                                           

 .٤٤نحل/. ٤٠
: ١٤ يتفسیر طبر ؛ و نگاه كنید بھ:٣٢٩: السنّةحجية . ٤١
 .٥٨٣: ٢ تفسیر ابن كثیر؛ ١٦٢
 .٥٩نساء/. ٤٢
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این مطلب را بیاگاھانیم كھ صحابي تیزھوشي كھ 
تواند حكم خدا را در  با پیامبر زیستھ است، مي

قرآن دریابد و بھ نظر درست و صواب رھنمون 
شود، و اگر راه بھ جایي نبرد بھ سّنت مراجعھ 
كند (آن گاه كھ ھمھ جوانب سّنت و جزئّیات آن را 

داند) و حكمي نیست كھ نتوان آن را از كتاب و ب
سّنت استنباط كرد تا نوبت بھ قیاس و حجّیتِ رأي، 

 برسد.
عدم آگاھي صحابي بر دلیل، نشانھ نبوِد دلیل 
نیست؛ زیرا ممكن است حكمي كھ در آن نزاع شده، 

ھایي از این موارد  نزد دیگران باشد. نمونھ
مراجعھ ذكر شد كھ عمر و دیگران بھ َاصحاب 

را برایشان  | كردند تا سّنِت رسول خدا مي
 بازگوید.

آورد كھ  پس ُعَمر چگونھ این سخن را بر زبان مي
 » ولم یسّن رسوُل   َفاْقِض بما أجمَع علیھ الناس «

(اگر در سّنت پیامبر نبود، بھ آنچھ مردم بر آن 
 اجماع دارند قضاوت كن)؟!

افتیم، از آیا آنچھ راما از قرآن و سّنت درنی
سّنت پیامبر نیست تا این سخن ُعَمر درست باشد 
كھ: اگر خواستي بھ رأي خود اجتھاد كن و پیش 
قدم شو، و اگر خواستي درنگ ورز و بھ تأخیر 

 انداز؟!
آیا این، ھمان رأیي نیست كھ در روایات از آن 

 نھي شده است؟
آیا این سخن، بر خالِف نص دیگري نیست كھ ُعَمر 

 گوید: مي
ي مردم، در دین، رأي را متھم سازید! من ا

فرماِن رسول خدا را بھ رأي خود برنتافتم ـ 
و بھ خدا سوگند از حق بازنگشتم ـ در روز 
ابي َجْنَدل، كاتبان پیش رسول خدا و اھل مّكھ 

ِبسِْم  َِّ ﴿بودند، پیامبر فرمود: بنویسید 
آید كھ  گفتند: بھ نظرت مي ﴾الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 
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گویي تصدیق  ا تو را در آنچھ ميم
 » باسْمك اللھمّ  «كنیم؟! لیكن بنویس:  مي

 (بارالھا، بھ نام تو).
رسول خدا بھ این كار راضي شد و من ابا 
ورزیدم تا اینكھ رسول خدا بھ من گفت: 

پس راضي  » كني! ام و تو ِابا مي من راضي «
 .)٤٣(شدم

 آیا قائل بھ رأي از كساني نیست كھ آشنایي با
 گوید: انگارد؛ چراكھ ُعَمر مي سّنت را ناچیز مي

بپرھیزید از اصحاب رأي! زیرا آنان دشمنانِ 
اند؛ از اینكھ احادیث را حفظ كنند  سّنت

ناتوانند؛ بھ ھمین جھت، بھ رأي [خود] سخن 
 .)٤٤(سازند اند و گمراه مي گویند، گمراه مي

ھا ـ میان سخنان عمر ـ براي  گویي این تناقض
كند و  بینیم كھ از رأي حمایت مي اه ميچیست؟ گ

كند  در برابر نص سخِن پیامبر، آن را تشریع مي
گیرد كھ براي پیامبر دوات  و جلو صحابھ را مي

و  » بافد او ھذیان مي «گوید:  بیاورند و مي
 شنویم! در زمان دیگر سخنِ ضِد این را از او مي

گر دو مرحلھ در سیره عمر  آیا این نصوص بیان
چسبد و گاھي با آن  ت؛ گاھي بھ رأي مينیس

 مخالفت مي ورزد؟
گر آن گاه كھ وجوه بر وي مشتبھ گردد و  قیاس

 تر است، چھ كند؟ نداند كدام یك پیش خدا محبوب
اگر قیاس در شریعت آسماني صحیح است، چرا شرع 

واجب  » حد «براي نسبت دادن زنا بھ مسلمان 
 نكرد؟! واجب » حد «ساخت و براي قذف بھ كفر 

                                                           
المدخل الي ؛ ٨٢حدیث  ،٧٢: ١ الكبیر المعجم. ٤٣

 ؛ و نگاه كنید بھ:٢١٧حدیث  ،١٩٢: ١ السنن الكبري
 .٢٨٩: ١٣ فتح الباري

اعتقاد اھل ؛ ١٢حدیث  ،١٤٦: ٤ سنن دارقطني. ٤٤
؛ ٢٨٩: ١٣ فتح الباري؛ ٢٠١حدیث  ،١٢٣: ١ السّنھ
 .٢١٣حدیث  ،١٩٠: ١ إلي السنن الكبري المدخل
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چرا میاِن حكِم خروج مني و خون حیض، در اعاده 
گذارند در حالي كھ در ھر دو غسل  نماز، فرق مي

 واجب است؟!
در  » مني «و  » َبول «و  » َمذي «نیز چرا میان 

گذارند و حال آنكھ ھر سھ از یك  غسل فرق مي
 آیند؟! مجرا بیرون مي

 حرام است و نگاهم چرا نگاه بھ موي زن نامحر
 بھ صورتش مباح؟

چرا صید در حرم، عمدي باشد یاخطایي، حكِم آن 
مساوي است، و میان قتِل عمدي و سھوي انسان فرق 

 ؟)٤٥(باشد مي
شارع در حالی کھ  آیا قیاس، مبتني بر ظّن نیست؟
 از پیروي گمان نھي كرده است:

 ؛)٤٦( ﴾َو ال َتْقُف ما َلیْسَ َلكَ ِبِھ ِعْلمٌ ...  ﴿

 علم نداري، پیروي مكن!آنچھ را بھ آن 
... ِإْن َیتَّبُِعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َو ِإنَّ الظَّنَّ ال ُیْغِني ﴿

 ؛)٤٧( ﴾ ِمَن اْلحَقِّ شَیْئاً 

(كساني كھ بھ معاد ایمان ندارند و مالئكھ 
نامند) جز از ظن پیروي  را ماَده مي

كنند، و ظن و گمان چیزي را از حق  نمي
 كند. بسنده نمي
ھا در تعلیل احكام،  اختالف نگرشآیا قیاس بر 

باشد؟ در حالي كھ بین احكاِم شریعت  مبتني نمي
 تناقضي وجود ندارد.

 نویسد: وافي مھدي مي

                                                           
(بھ نقل  ٤١٦: مناظرات في الشريعة اإلسالمية بين ابن حزم و الباجي. ٤٥

 اثر ابن حزم). از األحكام،
  .٣٦. اسراء/٤٦
  .٢٨نجم/. ٤٧
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صحابھ قیاس را بھ كار گرفتند، خالفت 
ابوبكر را براي پیامبر (پس از وفات آن 
حضرت) بر نیابِت از پیامبر در نماز ـ در 

: رسول مرِض اخیرش ـ قیاس كردند و گفتند
خدا او را براي امر دینمان پسندید، آیا 

 نباید براي دنیامان بھ او خشنود باشیم؟!
ابوبكر زكات را بر نماز قیاس كرد و گفت: 
ھركھ میان نماز و زكات فرق گذارد با او 

 جنگم! مي
قیاس  » عقد «را َبر  » عھد «نیز ابوبكر 

كرد آن گاه بھ خالفِت عمر ـ پس از خود ـ 
  )٤٨(..عھد كرد.

بررسی ھمھ جانبھ این امور، درنگ بیشتری  *
را می طلبد ولی بھ ھمین مقدار بسنده می 
کنیم تا خواننده گرامی تصویری از 
رویکردھای فکری رایج درصدر اسالم داشتھ 
باشد و با ریشھ ھای قواعد دو رویکرد آشنا 

 باشد.
 نگرشي در رأي و قیاس

عمر (و  سببِ روی آوردن ابوبكر و × امام صادق
دنبالھ روان آن دو را) بھ رأي و قیاس بیان 

اند، و در این راستا روایاِت چندي از آن  كرده
 حضرت رسیده است.

ó  (محّمد بن منصور تمیمي مغربي) قاضي نعمان
كند كھ: شخصي از امام  قاضي مصر، حكایت مي

صادق پرسید: اي فرزند رسول خدا، اختالف در 
ھا] از كجا در  قضایا و احكام [حالل و حرام

میاِن این اّمت پدید آمد، در حالي كھ دین و 
 پیامبرشان یكي است؟

                                                           
 .٦٣: الشريعة اإلسالميه في االجتهاد. ٤٨
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 فرمود: آیا آنان در زمان حیات پیامبر × امام
 با ھم اختالف داشتند؟ |

گفت: نھ، چگونھ اختالف امكان داشت در حالي كھ 
دانستند و در آن اختالف  آنچھ را نمي

 د!داشتن یافتند، بھ آن حضرت عرضھ مي مي
 فرمود: × امام

داشتند كسي را كھ  و ھمچنین اگر بھ پا مي
امرشان كرد كھ بعد از آن حضرت  |پیامبر

كردند!  احكام را بگیرند، اختالف پیدا نمي
لیكن كسي را َعَلم كردند كھ ھمھ آنچھ را بر 

دانست و آن را از  شد نمي او وارد مي
پرسید، پاسخ صحابھ مختلف بود و  صحابھ مي
 ر، سببِ اختالف شد.ھمین ام

شد و مرجع شخص  اگر سؤال از یك نفر مي
 بود ـ چنان كھ در زمان پیامبر واحدي مي

 .)٤٩(داد این گونھ بود ـ اختالف رخ نمي |

ó طوالني ـ آمده  یدر تفسیر عّیاشي ـ در حدیث
 است:

اند،  این ُمدَّعیان پنداشتند كھ فقیھ و عالم
ز و ھمھ علم و فقھ در دین (آنچھ را نیا

باشد)  اّمت است و بھ درستي از رسول خدا مي
دانند! در حالي كھ چنین نیست؛ آنچھ  را مي

دانند  دانست، اینان نمي مي | را پیامبر
[احكام بھ گونھ درست] از رسول خدا بھ 

 شناسند. آنان نرسیده است و آن را نمي
زیرا آنچھ از حالل وحرام و َاحكام بر ایشان 

شدند، َاثر (و   مي آمد و از آن سؤال  درمي
خدا ـ در آن زمینھ ـ نزدشان  حدیثي) از رسول

نبود و شرم داشتند كھ مردم نسبت جھل بھ 
                                                           

 .٩٠: ١ شرح األخبار. ٤٩
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آنان دھند و خوش نداشتند كھ سؤال شوند و 
نتوانند پاسخ دھند و در نتیجھ مردم علم را 
از معدن آن بجویند، بھ ھمین جھت رأي و قیاس 
و را در دین خدا بھ كار گرفتند و آثار (

احادیثِ پیامبر) را واگذاشتند و بدعت در دین 
 |خدا را بنیان نھادند، در حالي كھ پیامبر

 فرماید: ھر بدعتي، ضاللت است.  مي
اگر ایشان ھنگامي كھ از دیِن خدا سؤال 

شدند و نزدشان َاَثري از رسوِل خدا نبود،  مي
آن را بھ خدا و رسول و اولي األمر ایشان 

ین كرده است] باز [كھ خدا و پیامبر تعی
گرداندند، كساني از آل محّمد كھ اھل  مي

 )٥٠(یافتند... اند، آن را درمي استنباط
ó  قاضي نعمان بھ سندش از محّمد بن َقْیس، از

پدرش، آورده است كھ گفت: نزد َاْعَمش بودیم از 
اختالف [مردم در احكام] سخن بھ میان آمد، 

 رخ داد!دانم از كجا اختالف  َاْعَمش گفت: من مي
 پرسیدم: از كجا؟

 گفت: جاي ذكرش اینجا نیست.
پس از آن در جایي خلوت، این ماجرا را برایش 

 بازگفتم و خواستم كھ مرا از واقعّیت آگاه سازد.
گفت: آري، كسي ولي امِر این اّمت شد كھ عالم [و 
آگاه بھ احكام دین] نبود، سؤال شد [پاسخ را 

و] از مردم دانست و بھ صحابھ روي آورد  نمي
دادند [بھ  ھاي مختلف مي پرسید، آنان جواب مي

                                                           
ز آن در ؛ و بھ نقل ا٣٣٢ـ  ٣٣١: ٢. تفسیر عّیاشي ٥٠

: ٢ تفسیر برھان؛ ٣٣١٩٩حدیث  ،٦١: ٢٧ وسائل الشیعھ
؛ و در ٣١حدیث  ،٣٠٤: ١٣ بحار األنوار؛ ٦حدیث  ،٤٧٦

چاپ  (اثر قاضي نعمان،»  المذھب اختالف ُاصول «كتاب 
م) آمده است: ... ابو ١٩٧٣بیروت  دار األندلس،

ل از علِت اختالف ـ پس از رسو جعفر بن محّمد، عبد ،
خدا ـ سؤال شد كھ چگونھ مردم (بعِد آن حضرت) اختالف 

 كردند.
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این ترتیب آراي گوناگون رواج یافت و میان 
 .)٥١(مردم اختالف در احكام پدید آمد]

 | صحابھ و اخذ حدیث از پیامبر

اند كھ  ابن َحزم و دیگر بزرگان اشاره كرده
داد  زندگي و سختي روزگار، بھ صحابھ فرصت نمي

بر بیشتر استفاده كنند، ابن كھ از علم پیام
 نویسد: َحْزم مي

رسول خدا  گرداگردداند كھ: صحابھ  ھركس مي
در مدینھ گرد آمده بودند و در تنگناي 
شدید قرار داشتند و در پي تأمین نیازھاي 

 آمدند. شان برمي زندگي
گرسنگي، پیامبر و ابوبكر و عمر را از 

 خانھ درآورد.
بودند و بعضي  بعضي مشغوِل معاملھ در بازار

 شان.یھا در حال رسیدگي بھ نخل
اي  یافتند، طائفھ ھر وقت كمترین فرصتي مي

 یافتند. نزد رسول خدا حضور مي
اینھا حقایقي انكارناپذیرند، ابو ُھَرْیَره 

 گوید: مي
برادران مھاجرم را تجارت مشغول ساخت و 
برادران انصارم را باغباني و زراعت؛ و من 

كھ در بحراِن گرسنگي بھ مردي مسكین بودم 
قوتي بسنده كردم و با رسول خدا ھمدم 

 .)٥٢(شدم

                                                           
: ٢ سلیم بن قیس؛ در كتاب ١٩٦: ١ شرح االخبار. ٥١
 آمده است. حدیثي نزیك بھ این، ،١٠٥
 ،٨٢٧ص ،٢؛ و جلد ١١٨حدیث  ،٥٥: ١ صحیح بخاري. ٥٢

 صحیح مسلم(لفظ حدیث از این مأخذ است)؛  ٢٢٢٣حدیث 
حدیث  ،٢٤٠: ٢ مسند احمد؛ ٢٤٩٢حدیث  ،١٩٣٩: ٤

٧٢٧٣. 
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عمر بھ این امر اعتراف دارد، آنجا كھ 
گوید: مثِل این حدیث را از رسول خدا  مي

برایم بیاورید، معاملھ در بازار مرا 
 سرگرم ساخت...

از ابو ُھَریره رسیده كھ روز در میان، پیش 
بیشتري را یاد رفت تا احكاِم  رسول خدا مي

بگیرد؛ یك روز شخصي ِنزاري نزد پیامبر 
شد و روز دیگر نوبت ابو ُھَریره  حاضر مي

 .)٥٣(بود
توان دریافت كھ ابوبكر و ُعَمر،  از این سخن مي

گیري  بیشتر بھ امر تجارت مشغول بودند تا بھره
كساني از صحابھ  ،از علم پیامبر! و در مقابل

ن را بھ علم و آنا | نگریم كھ پیامبر را مي
شناساند؛ چنان كھ بھ ابن مسعود  فھم مي

دانش  جوان(تو  )٥٤(» إّنك غالم ُمَعلَّم «گوید:  مي
كند كھ:  اي) و براي ابن عّباس دعا مي آموختھ

؛ بارالھا، او را )٥٥(» اللھّم فقِّْھُھ في الدِّین «
 در دین فقیھ گردان.

افزون بر این كسان ـ كھ بھ دانش دیني ستایش 
ھست  ×اند ـ فردي از صحابھ ھمچون علي   هشد

كھ بھ ھمھ قرآن و سّنت آگاه است. بارھا 
 |ھمھ علم پیامبر فرمود كھ او  |پیامبر 

داند و بھ آن ویژه شده است، او ھر روز   را مي

                                                           
 .٢٤٥: ٢ اإلحكام في ُاصول األحكام. ٥٣
 ،١٥(و جلد  ٦٥٠٤حدیث  ،٤٣٣: ١٤ صحیح ابن حبّان. ٥٤
 ،٣٢٧: ٦ ابي شیبھ مصّنف ابن)؛ ٧٠٦١حدیث  ،٥٣٦ص

 .٣١٨٠١حدیث 
: ٤ صحیح مسلم؛ ١٤٣حدیث  ،٦٦: ١ صحیح بخاري. ٥٥

 ،٦١٥: ٣ لصحیحینا المستدرك علي؛ ٢٤٧٧حدیث  ،١٩٢٧
 .٦٢٨٠حدیث 
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كرد و   دو بار در صبح و شام با پیامبر خلوت مي
 .)٥٦(كرد  آن حضرت َاسراري را برایش نجوا مي

 روایت شده كھ فرمود: × از امام علي

سلُوني عن كتاب اهللا! فواهللا ما من آية إالّ وأَنَا أَعلَم بليل نزلت أم بنهار، في 
 ؛)٥٧(سهل أم في جبل

درباره كتاب خدا، از من بپرسید! بھ خدا 
دانم در  اي نیست جز اینكھ مي سوگند، آیھ

شب نازل شد یا در روز، در دشت فرود آمد 
 یا در كوه.

 آوریم: تأكید موضوع نصوص دیگري را مي براي
ó كند كھ: ابو   بخاري از ُعَبید بن ُعَمیر نقل مي

موسي سھ بار اجازه خواست كھ نزد ُعَمر بیاید 
(گویا او را مشغول یافت) بازگشت. عمر گفت: 
مگر صداي عبد  بن َقیس (ابو موسي) را 

اش دھید! پس او را صدا زد   شنوید، اجازه نمي
چھ چیز تو را بھ این كار (بازگشتن و پرسید: 

 پس از اجازه نیافتن) واداشت؟
ابو موسي گفت: ما بھ این كار امر شدیم (اجازه 
خواستن تا سھ دفعھ است، اگر شخص اجازه نداد 

 باید برگشت).
عمر گفت: باید براي سخنت بّینھ آوري وگرنھ تو 

 كنم. را تعزیر مي

                                                           
 .٤٨: ١ شواهد التنزيل؛ ٣٨٦: ٤٢ تاريخ مدينه دمشق. ٥٦
؛ ٣٣٨: ٢ یالطبقات الكبر؛ ٢٤١: ٣ یتفسیر صنعان. ٥٧

و ديگر ؛ ٣٧٥: ٢ ةالمحرق الصواعق؛ ٣٩٨: ٤٢ تاریخ دمشق
 .مصادر
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نان ابو موسي سوي مجلس انصار روانھ شد، آ
ترین ما بر این امر برایت شھادت  گفتند: كوچك

 دھد! مي
ابو سعید برخاست و گفت: ما بھ ھمین شیوه، امر 

 شدیم.
بر من پوشیده  | ُعَمر گفت: امر رسول خدا

 .)٥٨(ماند، داد و ستد مرا بھ خود مشغول ساخت
 زند: َنووي بر سخن ابو سعید این گونھ تعلیق مي

میاِن ما مشھور  معنایش این است كھ این سخن
شناسد،  باشد كوچك و بزرگمان آن را مي مي

ترین ما آن را از رسول خدا   حّتي كوچك
 .)٥٩(شنیده و حفظ كرده است

 در این باره، خداي سبحان آیاتي را نازل كرد:
 ؛)٦٠( ﴾َفال َتْدخُُلوھا حَتَّي ُیْؤَذَن َلكُمْ... ...﴿

ھاي  اند، بھ خانھ تان نداده تااجازه
 اخل نشوید.دیگران د

 ؛)٦١( ﴾ ... ِإالَّ َأْن ُیْؤَذَن َلكُمْ  ...﴿
ھاي دیگران درنیایید مگر اینكھ  بھ خانھ

 تان دھند. اجازه
اجازه خواستن براي ورود بر دیگران، پیش از 
آنكھ امر الھي باشد از َاخالق و آداب انساني 

 است.

                                                           
: ٣ صحیح مسلم ؛٦٩٢٠حدیث  ،٢٦٧٦: ٦ صحیح بخاري. ٥٨

 مسند احمداست) ین مأخذ (نص از ا ٢١٥٣حدیث  ،١٦٩٤
؛ ٣٧٠٦حدیث  ،١٢٢١: ٢ سنن ابن ماجھ؛ ٤٠٣ ،٤٠٠: ٤

 .٢٥٩٦٨حدیث  ،٢٦٨: ٥ مصّنف ابن ابي شیبھ
عون ؛ ١٣١: ١٤ شرح النووي علي صحیح مسلم. ٥٩

 .٥٧: ١٤ المعبود
 .٢٨نور/. ٦٠
 .٥٣احزاب/. ٦١
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بھ راستي، سبب تھدید ابو موسي بھ كتك چھ بود؟ 
یث موجب این دب اطمینان از حآیا بررسي و كس

 امر شد؟
شھادت  | اگر ابو سعید ُخدري بھ نھي پیامبر

داد و اینكھ نباید بر كسي وارد شد مگر پس  نمي
 توانست بكند؟ از اذن، ابو موسي چھ مي

گیري خلیفھ، انسان را درباره  آیا این موضع
شان ـ  اند صحابھ ـ ھمھ عدالت صحابھ (كھ گفتھ

 اندازد؟ نمياند) بھ شك  عادل
اگر ابو موسي صحابي عادل است، وارسي سخن او 

 چھ معنایي دارد؟
چرا ُعَمر در صدور احكام بر صحابھ، درنگ نمي 

گوید،  ورزد و در پي تحقیق و اثباِت آنچھ مي
 آید؟! برنمي

اگر از سخِن خود دست كشیم و بپذیریم كھ ُعَمر 
خواست درباره این خبر تحقیق كند، معناي  مي

 آوریم چیست؟ كھ اكنون مي خبري
ó  از  المدخل إلي علم ُأصول الفقھدوالیبي در

ابو ُعَبید، قاسم بن سَالّم (در كتاب األموال) 
 كند كھ: نقل مي

یك َاعرابي نزد عمر آمد و گفت: در 
مان ھنگاِم جاھلّیت جنگیدیم؛ و یھا سرزمین

در زمان اسالم، مسلمان شدیم! چرا آنھا را 
 كني؟ ُقُرق مي

درنگي كرد و بھ فوت كردن و تابیدنِ  عمر
اي برایش  سبیلش پرداخت (وي ھرگاه گرفتاري

 .)٦٢(یازید) آمد بھ این كار دست مي پیش مي

                                                           
: ٥ المغني؛ ٣٢٦: ٣ الطبقات الكبري . بنگرید بھ،٦٢
: ٢ الرجال العلل ومعرفة «؛ و در ١٧٧: ٦ فتح الباري؛ ٣٣٨
؛ بھ سندش از زید بن اسلم از عامر بن عبد  بن ٧٣

شد  آمده است كھ: عمر ھنگامي كھ خشمگین مي زبیر،
 



 منع تدوین حدیث  ٢٨٤

چون اعرابي این كار را دید، سؤالش را 
 تكرار كرد.

آنكھ بھ  اندیشي فردي، بي عمر [با مصلحت
قرآن استناد كند یا از سّنت نبوي دلیل 

خداست و مردم،  آورد] گفت: مال، مالِ 
بندگاِن خدایند؛ بھ خدا سوگند، اگر آنھا 
را براي جھاد در راه خدا بھ كار 

 )٦٣(بستم،... نمي
ó  از ابن عّباس، و بیھقي در  المستدركحاكم در

، و ُقرطبي در تفسیرش، از بجالھ، این السَُّنن
 آورند: گونھ حدیث مي

عمر بھ غالمي گذشت كھ آیھ شش سورة احزاب 
النَّبِيُّ َأْولي ِباْلُمْؤِمِنیَن  ﴿خواند:  يرا چنین م

وھو أٌب  ﴾ ... َأْنُفِسِھْم َو َأْزواجُُھ ُأمَّھاُتُھمْ  ِمن  
لھم؛ پیامبر از جاِن مؤمنان بھ آنھا 
سزاوارتر است وزنانش (بھ منزلھ) مادران 
آنھایند، و خود پیامبر (بھ منزلھ) پدِر 

 آنھاست.
 عمر گفت: اي غالم، آن را بزداي!

 باشد! غالم گفت: این ُمْصَحف ُاَبي مي
 عمر پیش ُاَبي رفت و از او پرسید.

ُاَبي بھ او گفت: مرا قرآن بھ خود مشغول داشت 
 .)٦٤(و تو را تجارت! و بر عمر تندي كرد

                                                                                                                                        
كرد (و بھ نقل از  داد و فوت مي سبیلش را تاب مي

 ).٦٦: ١ المعجم الكبیرآن در 

المدخل إلي ز (بھ نقل ا ٧٤: االجتهاد في الشريعة اإلسالميه. ٦٣
 .٤٢٧: ١ المھّذب)؛ ١٠٠: علم اصول الفقھ

(در  ٢٥٥٦حدیث  ،٤٥٠: ٢ المستدرك علي الصحیحین. ٦٤
حدیث بھ اختصار آمده است و عبارت چنین  این مأخذ،

 سنن بیھقيباشد: وھو أب لھم وأزواجھ ُأّمھاتھم)؛  مي
(متن  ١٢٦: ١٤ تفسیر قرطبي؛ ١٣١٩٧حدیث  ،٦٩: ٧

 اب است).حدیث از این كت
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ó  المنثوردر ٣٢آمده است كھ ُاَبي بن كعب آیھ  الدر 
 سوره اسراء را این گونھ خواند:

 )٦٥( ﴾ و ساَء سبِيالً ﴿ و مقتاً ﴾ ه كان فاحشَةًو ال تقربوا الزِّنا إِنَّ ﴿
؛ بھ زنا )٦٦( ﴾ فَإِن اللَّه كان غَفُوراً رحيماً﴿ إالّ من تاب اهللا

دست میازید كھ كار زشتي و مایھ نفرت است 
و راھي نادرست و بد مگر آن كھ توبھ كند؛ 

 زیرا كھ خدا آمرزنده و مھربان است.
رسید، او را حاضر ساخت و  این قرائت بھ ُعَمر

از او در این باره پرسید. گفت: من از دھان 
رسول خدا آن را شنیدم در حالي كھ تو كاري 

 !)٦٧(جز داد و ستد در بقیع نداشتي
ó :در حدیث دیگري آمده است 

َو الَِّذیَن اتَّبَُعوُھمْ  ...﴿ عمر شنید مردي آیھ
خواند   مي » واو «را با  )٦٨( ﴾ ... بِِإحْسانٍ 

خواند] پرسید: چھ   [عمر آن را بي واو مي
 كسي این را برایت قرائت كرد؟

 گفت: ُاَبي.
ُاَبي را خواست، او گفت: رسول خدا برایم آن 
را این گونھ خواند در حالي كھ تو در بقیع 
برگ درخِت سََلم (براي دباغي پوست) 

 فروختي! مي
عمر گفت: راست گفتي! اگر خواھي گویم: 

 .)٦٩(سخن)شاھدیم (بر این 

                                                           
 .٣٢. اسراء/٦٥
 .١٢٩. نساء/٦٦
 ،٥٦٨: ٢ كنز العّمال؛ ٢٨٠: ٥ الدّر المنثور. ٦٧

 .٢٢٥: ٣ فتح القدیر؛ ٤٧٤٤حدیث 
 .١٠٠. توبھ/٦٨
 الدرّ ؛ ١٠٢: ١٨ قرطبي تفسیر . نگاه كنید بھ:٦٩

 .٢٦٩: ٤ المنثور
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ó  ابو ادریس َخْوالني از ُاَبي بن كعب روایت
 كرد: كند كھ وي چنین قرائت مي مي
﴿  ةيلةَ الْجاهيمةَ حيمالْح ي قُلُوبِهِموا فكَفَر ينلَ الَّذعولو حميتم کما حموا إِذْ ج

؛ آن گاه )٧٠( ﴾ رسوله... یفَأَنْزَلَ اللَّه سكينَتَه عل لفسد المسجد الحرام
كھ كافران در دل ِعرق جاھلّیت داشتند، و 
شما اگر مانند آنان عصبّیت بورزید مسجد 

اش را  شود، پس خدا سكینھ الحرام تباه مي
 بر رسولش فرود آورد.

این ماجرا بھ عمر رسید، بر او گران آمد، 
كسي را در پي ُابي فرستاد و در حالي كھ وي 

مالید،  ري مياش را روغن [درمانِ] گ ناقھ
بر او درآمد. پس گروھي از اصحاب را ـ كھ 
در میانشان زید بن ثابت بود فراخواند و 

سوره فتح را  از شما گفت: كدام یك
 خواند؟ مي

 زید با ھمین قرائت امروزین آن را خواند.
عمر بر ُاَبي درشتي كرد. ُابي گفت: سخن 

داني كھ بر  بگویم؟ گفت: بگوي. گفت: مي
كرد  آمدم و برایم قرائت مي يپیامبر درم

در حالي كھ شما [پشت] درِب خانھ بودید! 
اگر دوست داري بر ھمین قرائتم براي مردم 

ام حرفي  خوانم وگرنھ تا زنده قرآن را مي
 آورم! از آن را بر زبان نمي

 .)٧١(عمر گفت: نھ، براي مردم بخوان
 در عبارت دیگر آمده است كھ بھ ُاَبي گفت:

داني كھ من نزد پیامبر  ، ميبھ خدا سوگند
حاضر بودم و شما غیبت داشتید! مرا صدا 

                                                           
 .٢٦فتح: . ٧٠
؛ ٢٨٩١حدیث  ،٢٤٥: ٢ المستدرك علي الصحیحین. ٧١

حدیث  ،٥٦٨: ٢ كنز العّمال؛ ٥٣٥: ٧ الدّر المنثور
٤٧٤٥. 
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داشت! با من بھ   زد و شما را باز مي مي
 كرد. نیكي رفتار مي

شوم  نشین مي داري، خانھ و ، اگر دوست مي
 .)٧٢(و با َاَحدي سخن نگویم

بھ ذھن آید كھ ُاَبي بن كعب بھ بسا این مطلب 
قرائت وي بر خالف  تحریف قرآن قائل بود؛ زیرا

قرائت امروزیِن ماست، و عمر خواست قرائت او 
را اصالح كند! لیكن حقیقت امر این چنین نیست؛ 
زیرا در صحیح بخاري در باب مناقب ُاَبي بن كعب 

قرآن را بر او قرائت  | آمده است كھ: پیامبر
 كرد.

ُاَبي  بھ|از َاَنس بن مالك روایت شده كھ پیامبر
 گفت:

َلم   ﴿مر كرد كھ بر تو قرائت كنم خدا مرا ا
؛ آنان كھ كفر )٧٣( ﴾َیكُِن الَِّذیَن َكَفُروا ...

 ورزیدند...
 ُاَبي پرسید: خدا مرا بھ اسم نامید؟

 فرمود: آري.
 .)٧٤(ُاَبي بھ گریھ افتاد
ھا ما را از بحث خارج   توضیِح َامثال این نمونھ

سازد. مورد استشھاد این بود كھ علم ُعَمر آن   مي
اند   نھ كھ بعضي آن را بھ تصویر كشیدهگو
باشد؛ زیرا بیشتر اوقات او در بازار و   نمي

ماند، بلكھ یك   بقیع بود و در كنار پیامبر نمي
                                                           

(بھ نقل از ابي  ٤٨١٦حدیث  ،٥٩٥: ٢ كنز العّمال. ٧٢
 داود).

 .١بیّنھ/. ٧٣
 ،٤(و جلد  ٣٥٩٨حدیث  ،١٣٨٥: ٣ صحیح بخاري. ٧٤
حدیث  ،٥٥٠: ١ صحیح مسلم)؛ ٤٦٧٦حدیث  ،١٨٩٦ص

: ٣ مسند احمد ؛ ٣٧٩٢حدیث  ،٦٦٥: ٥ سنن ترمذي؛ ٧٩٩
 ).١٢٢ص ،٥د (و جل ١٣٠
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آمد و این سخن از   روز در میان نزد آن حضرت مي
داد و ستد مرا بھ خود  «گفت:   عَُمر است كھ مي

تو را تجارت  «یا ُاَبي بھ او گفت:  » سرگرم ساخت
تو در بقیع برگ درختِ  «یا  » بھ خود مشغول داشت

 .» فروختي  سََلم مي
مقصود از این سخن، تحقیر خلیفھ نیست، بلكھ بیان 
فضایي است كھ عَُمر و مسلمانان در صدر اّول اسالم 

اي كھ متأخّران براي آنان   زیستند و از ھالھ  مي
 باشد.  اند بھ دور مي  ترسیم كرده

و قرائتِ او، مجال دیگر را  اّما سخن درباره ُاَبي
 طلبد. مي

اند: پختگي در فتوحات و  درباره عمر گفتھ
ھاي نظامي ُعَمر، یك چیز است و بیانِ  شایستگي

نقش آن در منع تدوین حدیث پیامبر و اینكھ 
دستور داد احادیث را بسوزانند، چیز دیگر 

 .)٧٥(است
ما با اینكھ فتوحاِت اسالمي را از یاد 

وراِت ُعَمر در كاستن از حدیث یا بریم، دست نمي
 تابیم. منع تدوینِ آن را برنمي

آري، بسیاري از بزرگان میان این دو ناحیھ خلط 
اند. آن گاه كھ بر نقش ُعَمر در ِافتا  كرده

دھند!  شود بھ فتوحاِت او پاسخ مي اعتراض مي
آلود است  اي مھ گر اندیشھ این شیوه، نمایان

 باشد. رخوردار نميكھ از دقت و تمایز الزم ب
لیاقت در اداره لشكر، بھ معناي توانمندي بر 

 سُّكان ِافتا نیست.
دفاع از قلمرو دولت اسالمي و توسعھ گستره خالفت 
كھ خواسِت ُعَمر بود، نفِع آن عاید خودش و 

شد. این امر ارتباطي با شخصّیتِ  مسلمانان مي
بھ  » ُمْعَتِصم «فرھنگي عمر ندارد. تاریخ از 

كند آن گاه كھ زن مسلماني بھ  گي یاد ميبزر
                                                           

(اثر جرجي  تاریخ تمدن اسالمي . نگاه كنید بھ:٧٥
 بخش سوزاندنِ كتابخانھ اسكندریھ. زیدان)،
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فریادرسي خواست، لیكن این امر  » نام او «
دارد از اینكھ بھ سطِح پایین  تاریخ را باز نمي

 آگاھي علمي و فقھي او شھادت دھد. فرھنگ و نا
ھاي كسان دیگري بارز شد كھ با  تا اینجا، نام

ھاي او ـ در صدر اول اسالم ـ  فقھ ُعَمر و نگرش
 اند از: الفت كردند، و اینان عبارتمخ
 . عّمار بن یاسر.١٣
 . ابو سعید خُدري و َانصار.١٤
وارسي بعضي . عبد  بن َقیس (ابو موسي اشعري).١٥

 از اجتھادات عمر
 » مؤّلفھ قلوبھم «. سھم ١

 نویسد: استاد خالد محّمد خالد مي
كرد، قرآن  عمر آن گاه كھ مصلحت اقتضا مي

نھاد. در حالي كھ قرآن  مي و سّنت را كنار
اي در زكات قرار  بھره » مؤلّفة قلوبهم «براي 

پرداخت و  آن را مي | داد و پیامبر
ابوبكر بدان ملتزم بود، عمر كھ آمد گفت: 
ما براي اینكھ كسي بھ اسالم گرایش یابد 

پردازیم، ھركھ خواھد ایمان آورد  چیزي نمي
 و ھركھ خواھد كفر ورزد.

فروش ُاّم ولد  ،مبر و ابوبكربا اینكھ پیاو
شان حاملھ یا یرا (كنیزاني كھ از موال

دانستند، عمر  داراي فرزند بودند) جایز مي
 بیِع آنھا را حرام ساخت.

سھ طالق در یك مجلس، بھ حكم سّنت و اجماع، و
شد. عمر كھ آمد، سّنت را  یك طالق شمرده مي

 .)٧٦(ترك گفت و اجماع را درھم شكست
 گوید: يابن ُقدامھ م

                                                           
 دمشق. طبعِ المطبعة العمومية، ،١٥٥: قراطية أبداًالديم. ٧٦
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 ،پیش روي ماست| كتاب خدا و سّنت پیامبر
را در َاصنافي »  المؤلّفة قلوبهم «خداي متعال، 

باشد، و   آورده كھ برایشان سھمي از زكات مي
خدا درباره آنھا حكم  «فرمود:  | پیامبر

 .» كرد، از این رو زكات را ھشت قسمت ساخت
، | است كھ پیامبر آمدهو در اخبار مشھور 

 بر این روشداد و  سھم آنان را مي، فراوان
 تا زماني كھ از دنیا رفت.بود 

ترك قرآن و سّنت، جایز نیست مگر با َنسخ، و 
 شود. َنسْخ با احتمال، ثابت نمي

است؛  | َنسْخ تنھا در زمان حیاِت پیامبر
زیرا َنسْخ تنھا با نص است و پس از درگذشت 

 باشد. پیامبر و پایان یافتن وحي، َنصّ نمي
شود و در  ھمچنین قرآن جز با قرآن َنسْخ نمي

قرآن و سّنت َنسْخي در این زمینھ نیست، 
 یتوان كتاب و سّنت را بھ صرِف آرا چگونھ مي

خودسرانھ یا بھ سخن صحابي یا جز آن، رھا 
 كرد؟

افزون بر این، علما قول صحابي را در 
توان  دانند، چگونھ مي برابر قیاس حّجت نمي

 ؟)٧٧(سّنت را بھ كنار نھادبا آن كتاب و 
 نویسد: مي المنارصاحب 
طمع ھاي استعمارگر ـ كھ  كھ دولت بینیم مي

و آنان  برده خود کنندمسلمانان را  دارند
را از دینشان برگردانند ـ سھمي از اموال 

ھاي  شان را براي ربودن دلیھا دولت
دھند؛ برخي این كار  مسلمانان اختصاص مي

ا نصراني سازند و از كنند تا آنھا ر را مي
شان این  قلمرو اسالم بیرون آورند، بعضي

                                                           
 ).٥٢٧ص ،٢جلد  (و در چاپي، ٢٨٠: ٢ المغني. ٧٧
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كنند تا در حمایت آنان درآیند  كار را مي
ھاي اسالمي  گرایي را میان دولت و فرقھ

رونق بخشند و از وحدت مسلمانان جلوگیري 
 كنند.

آیا مسلمانان، از آنھا َاولي ـ بھ این كار 
 ؟!)٧٨(ـ نیستند

رشوه  » مؤلّفة قلوبهم «ھم منطق ُعَمر این است كھ س
دادن براي مسلماني است و بھ عبارت دیگر منطق 
مبشِّران مسیحي است كھ با سیاستِ دادنِ غذا و دوا 

خواستند آنان را نصراني سازند!  بھ مردم مي
خواست آنان را  نمي | غافل از اینكھ پیامبر

خواست  بھ اسالم دعوت كند، بلكھ مي » مال «با 
آماده سازد تا پذیراي دعوت  شان رایھا قلب

اسالم شوند و با ایمان و عقیده بھ اسالم 
 بگروند.
دل آنان را بھ دست می آورد بھ این  | پیامبر

ساخت،  صورت كھ: گاه آنان را فرمانده گروھي مي
و گاه در بعضي امور بھ مشورت با آنان 

 داد و... پرداخت، و گاه مال بھ آنھا مي مي
ان ضعف اسالم و نیرومندي این مسئلھ، ویژه دور

خواست كھ ایماِن آنھا  آن نبود، بلكھ پیامبر مي
 زباني نباشد و با دل و جان اسالم را بپذیرند.

سھم  بارهپرسیم: اگر توجیھ عمر در اكنون مي
درست باشد و اسالم كھ قوي شد  » مؤلفھ قلوبھم «

، معناي سخني كھ دكتر باشدنیازي بھ این كار ن
كند،  نقل مي مسند احمداز  » طیبمحّمد عجاج خ «

 آورد: چیست؟ وي مي

                                                           
 معالم الفتن؛ ٣٥: نبويهتاريخ السنّة ال ؛ نيز نگاه كنيد به:٤٩٥: ١٠ المنار. ٧٨
 .٣٨٩: ١ فقھ السنّھ؛ ٣٥٠: ١
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صحابھ و كساني را كھ ھمراھش  | رسول خدا
ھا  بودند، روز فتح مّكھ دستور داد كھ شانھ

را برھنھ سازند و در طواف َھْرَوَلھ كنند تا 
و شوكتِ  آنان مشركان نیرومندي و چابكي

دولِت اسالم را ببینند! عمر ـ در عھد خودش 
رش آمد كھ دیگر دلیلي براي این ـ بھ نظ

 كار وجود ندارد، بھ ھمین جھت گفت:
اكنون چرا دویدن و بازو نمایاندن! خدا 
اسالم را ثابت و استوار ساخت و كفر و اھلش 

 را از بین ُبرد!
با وجود این، چیزي را كھ در عھد پیامبر 

 .)٧٩(گذاریم دادیم وانمي انجام مي
ن كھ از این حدیث ُعَمر یا از متعّبدان است (چنا

آید) یا از مجتھدانی كھ در پي مصلحت  برمي
اند (ھمان گونھ كھ از وي ثابت است) اگر  شناسي

 عملبھ  » مؤلفة قلوبهم «سھم  دراز متعّبدان است چرا 
كند؟ و اگر از مجتھدان است،  پیامبر اقتدا نمي
نظر خود را بر عمل پیامبر چرا در اجتھادش 

 دھد؟ ترجیح مي

 طالق در یك مجلس. سھ ٢
ـ در بحثِ  اجتھاد الرسولدر كتاب  ینادية عمردكتر 
ھایي از اختالِف علما در اجتھاد بھ رأي ـ  نمونھ

اي را  براي سھ طالق [در یك مجلس] بحث جداگانھ
 نویسد: دھد و مي سامان مي

اصل در طالق این است كھ بھ طور متفرق ـ 
 خداي متعالیكي پس از دیگري ـ صورت گیرد. 

الطَّالُق َمرَّتاِن َفِإْمساٌك ِبَمْعُروفٍ ﴿ فرماید:  مي

                                                           
(به اسناد صحيح) و به نقل  ٣١٧حديث  ،٤٥: ١ مسند احمد؛؛ به نقل از ٨٦: السنّة قبل التدوين. ٧٩

 .١٨٨٧ حديث ،١٧٨: ٢ سنن ابي داوداز آن در 
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؛ طالق دو بار است )٨٠( ﴾ َأْو َتسِْریٌح ِبِإحْسانٍ...
(پس از آن) یا نگھ داشتِن زن بھ خوبي و 

 نیكي یا آزاد و رھا ساختنِ او بھ احسان.
حكمت اجراي دفعاِت طالق با فاصلھ، این است 

بھ زندگي  كھ براي مرد فرصتي فراھم آید كھ
مشترك و زناشویي ـ كھ شارع بر استمرار آن 
تأكید دارد ـ نیك بیندیشد، و پس از دو 

َفِإْن طَلََّقھا ﴿فرماید:   بار طالق خداي متعال مي
 ﴾َفال َتحِلُّ َلُھ ِمْن َبْعُد حَتَّي َتْنِكحَ َزْوجًا َغیَْرُه... 

؛ اگر براي بار سوم زن را طالق داد، )٨١(
ا دوباره بگیرد مگر اینكھ تواند او ر نمي

آن زن با مرد دیگري ازدواج كند [و سپس 
 طالق بگیرد].

است كھ قرآن تشریع كرده است، ھر  این طالقي
 دفعھ جدا از دفعھ دیگر.

لیكن اگر مرد این فرصت تكرار (و بھ خود 
ساخت و در  تلفخود  ایباز آمدن) را بر

جدایي نھایي، شتاب ورزید و ھر سھ طالق را 
 یك لفظ آورد، حكم آن چیست؟در 

در قرآن، در جمع سھ طالق در یك لفظ یا در 
یابیم، لیكن در سّنت  ميدستوری نیك مجلس 

 آمده است كھ:
، زنش را در یك مجلس سھ بار طالق ركَانة بن عبد يزيد

 بھ شّدت اندوھگین شد. ، سپسداد
پیامبر از او پرسید: چگونھ او را طالق 

 دادي؟
 گفت: سھ بار.

 فرمود: در یك مجلس؟

                                                           
 .٢٢٩بقره/ .٨٠
 .٢٣٠بقره/ .٨١
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 گفت: آري.
فرمود: این سھ طالق، یك طالق بھ شمار 

 آید، اگر خواھي بھ او رجوع كن. مي
 .)٨٢(اش بازگشت وي بھ زندگي زناشویي

لیكن مردم در عھد عمر، طالق را ناچیز 
انگاشتند و انجام سھ طالق در یک مجلس 

شد. عمر مصلحت را  میانشان زیاد واقع مي
آنان را كیفر دھد و آن را در این دید كھ 

 .)٨٣(امضا كند
 گوید: تا اینكھ مي

علما بر طبق روش  ھا، لیكن آیا در طول قرن
فتوا دادند؟ بسیاري از علما با او عمر 

 .)٨٤(ھمراه شدند و دیگراني مخالفت كردند
وی در ادامھ می گوید: بھ عقیده من، حكم 
در این زمینھ، وابستھ بھ مصالح مردم است. 

تشخیص دھد كھ امضاي سھ  » ولي األمراُ  «اگر 
سازد آن را  بار آن، مصلحت را محّقق مي

كند (چنان كھ عمر انجام داد) و  امضا مي
اگر مصلحت عمومي در این بود كھ این سھ 
بار، یك بار بھ حساب آید، ھمان یك بار 
است؛ چنان كھ در دو سال از خالفتِ عمر چنین 

 بود.
ن باور است كھ با از این رو ابن َقّیم بر ای

ایقاِع آن یك بار ـ در عصرھاي اخیر ـ 
بیشتر مراعاِت مصلحت و جلوگیري از فساد 

شود، كھ ھمان انتشاِر تحلُّـل  اجتماعي مي

                                                           
 :٧ سنن بیھقي؛ ٢٣٨٧حدیث  ،٢٦٥: ١ مسند احمد. ٨٢

 بداية المجتهد؛ ١٧: ٧ نیل األوطــار؛ ١٤٧٦٤حدیث  ،٣٣٩
٥٠: ٢. 
 .٢٤٠: اجتھاد الرسول. ٨٣
 .١٢٩: ٣ تفسیر قرطبي . نگاه كنید بھ:٨٤
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است آن گاه كھ بھ وقوِع سھ بار فتوا داده 
 شود.

پس زن و شوھر بھ آنچھ در زمان پیامبر و 
اش بوده، یعنی فتوا بھ چیزي كھ  خلیفھ

بندد یا از رونق آن  ُمَحلِّل را ميبازار 
 آورند كاھد یا شّرش را كم كند پناه مي مي

)٨٥(. 
سنجد و  ابن قّیم، عصور مختلف را با ھم مي

 متغّیرمردمان،  شرایطمصلحت را بھ اختالِف 
 گوید: داند و مي مي

سھ بار طالق در یك لفظ یا مجلس، در عھد 
شد و  پیامبر و ابوبكر یك بار دانستھ مي

حرام و ممنوع بود [زیرا سھ طالق در  ،حلیلت
شد]. در  یك مجلس، یك بار طالق شمرده مي

بقّیھ خالفت ُعَمر [سھ طالق در یك مجلس] سھ 
بار شمرده شد و تحلیل ممنوع گردید، سپس 
تحلیل زیاد انتشار یافت و مشھور گشت و سھ 
طالق ھمان سھ دفعھ شد. پس ھنگامي كھ 

ي گذارد كھ بیشتر اي را برجا مفسده ،عقوبت
شود،  از فعلي باشد كھ بر آن عقاب واقع مي

 .)٨٦(تركِ آن واجب است
 یاجتھاد عمر در فقھ مسلمانان اثر گذاشت. مالك

اند كھ فاعل این  بر این عقیده اھ یو حنبل اھ
كار است،  كار (سھ بار طالق در یک مجلس) گنھ

تشریع  » طالق تعدُّد «غرضي را كھ بھ جھِت آن 
برد؛ شافعي و ابن َحْزم  از بین ميشده، 

گویند كھ این كار، خالف َاْولي است لیکن بھ  مي
بر  اھ یباشد و حنف دلیِل عموِم نّص ممنوع نمي

كھ این طالق، ھرگاه با یك لفظ یا  نداین باور

                                                           
 .٤٨: ٣ الموّقعین أعالم. ٨٥
 .٢٤٢: الرسول اجتھاد. ٨٦
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با الفاظ جدا در یك ُطھر (زمان پاكیزگي پس از 
 .)٨٧(حیض) رخ دھد، طالق ِبْدعي است

ـ پس از آنكھ نظر عمر را  دكتر مصطفي بغا
 نویسد: كند ـ مي درباره طالق نقل مي

این، از چیزھایي است كھ فتوا بھ آن بھ 
شود. صحابھ ُحسن  جھِت تغییر زمان، عوض مي

سیاست عمر و تأدیب او را ـ در این راستا 
ـ دریافتند و با الزامش موافقت كردند و 

خواست، بھ این  ھركھ را از آنان فتوا مي
 .)٨٨(ساختند آگاه ميامر 
 پرسیم: اكنون مي

چگونھ ُعَمر مصلحت را شناخت و بر روح تشریع در 
ھاي  آگاھي یافت؟ در حالي كھ پاسخ » قلوبهم مؤلفة «

 ابن ُقدامھ و صاحب المنار پیش روي ماست!
آیا این درست است كھ خلیفھ مصلحت را بشناسد، 

 و پیامبر و ابوبكر آن را ندانند؟!
بر و ابوبكر بھ مصالح، معقول آیا جھل پیام

باشد؟ بھ ویژه پس از مالحظھ اتصال پیامبر  مي
 بھ وحي!

آن گاه كھ براي آدمي (یعني غیر معصوم) فتوا 
بر اساس تغییر زمان و مكان جایز باشد، 

 انجامد؟ فتواھایش بھ كجا مي
كنیم كھ در بعضي از احكام جزئي،  آري، نفي نمي

تغییر روي  ،ترمھمبا امري  تزاحمھنگام 
دھد؛ و نیز ـ بھ طور مطلق ـ تبدُّل احكام را  مي

كنیم، لیكن  با تبدُّل موضوعاتشان انكار نمي
 پرسیم: مي

                                                           
 .١٧٧(دكتر مدكور):  مناھج االجتھاد في اإلسالم. ٨٧
 ؛ بھ این سخن،٢٧٧: یاإلسالمالفقه  في اثر األدلّة المختلف فيها. ٨٨

 اند. قائل اغلبِ علماي اھل سّنت قدیم و جدید،
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توان اطمینان كرد بھ قول كسي كھ  چگونھ مي
كند این حكم بھ خاطر تبدُّل موضوعش  ادعا مي

دانیم مبادي َاحكام و  تغییر یافت؟ با اینكھ مي
است و جز معصوم آن را خد سویغایاِت آن، از 

 شناسد؟ نمي
تبدُّل موضوع حكمي را براي  × بلي، اگر معصوم

باشد  اي جز گرفتِن آن نمي ما بشناساند، چاره
بھ این اعتبار كھ صادر از خداست و معصوم جز 

 مبّلغ امین نیست.
س و تخمین و داّما احتمال تبدُّل موضوع از روي ح

كند)  گمان (كھ از حق چیزي را بسنده نمي
 باشد. آور نمي اطمینان

نسبت بھ دریافتِ علتِ احكام، نیز امر چنین است؛ 
زیرا در بسیاري از موارد حكمِت حكم براي ما 

بھ عنوان مثال، اینكھ  .شود نھ عّلتِ آن بیان مي
جلوگیری از زنا حرام است بھ جھت  «اند:  گفتھ

باشد،  این سخن، عّلت حكم نمي )١(» ھا اختالط مني
حكمِت آن است چنان کھ عدم باشد، بلكھ  نمي
در مسئلة عده نیز حكمت است  ختگی منی ھاآمی

(نھ عّلِت حكم) و در این زمینھ روایاِت زیادي 
 ھست.

حال اگر با عمِل جّراحي، رحم زني برداشتھ شود 
یا بھ یقین بدانیم كھ وي نازاست، آیا عده بر 
وي واجب است یا نھ؟ پاسخ مثبت است؛ زیرا خدا 

لوح  «ت مصلحتي واجب كرده كھ در آن را بھ جھ
خبر است و  ثبت است و آدمي از آن بي » محفوظ

در این فرض، قائل شدن بھ عدم لزوم عّده (با 

                                                           
. شایان توجھ است كھ اختالِط میاه (در واقع و عمل) ١

عمل) در ھیچ فرضي وجود ندارد و لقاح و بارداري ـ 
بھ جز در دو قلوھاي ناھمسان ـ تنھا با یك اسپرم 

 ،گیرد و براساس علوم جدید و مسائل ژنتیك صورت مي
 تشخیص ھویت بھ آساني ممكن است (م).
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این پندار كھ اختالط میاه وجود ندارد) تساھل و 
 مباالتي بھ احكاِم خداست. بي

جداست، لیكن آنھا  » علل منصوص «البتھ، حكم 
ِت آشامیدن شراب، اند؛ چنان كھ عّلت حرم اندك

مستي است؛ پس ھر چیزي كھ مستي آَوَرد حرام 
 باشد. مي

لیكن این كجا و آنچھ را ابوبكر و عمر دست 
برای احکامی کھ اصالً یازیدند كجا! آنان 

نداشت، اطالق و توسعھ قائل بودند یا  «وجود
با احكاِم ثابت قرآني  احکامی صادر می کردند کھ

با تصّوِر وجوِد مصلحت د. از این رو رك تعارض مي
در فالن حكم یا مفسده در الغاي حكِم فالن، دائره 

 ساختند. دادند یا محدود مي آن را توسعھ مي
دانیم این كار، عملي نیست مگر  در حالي كھ مي

از ناحیھ كسي كھ احاطھ كامل بھ ھمھ مبادي 
احكام و غایات آنھا دارد و كسي كھ از 

ر از این كسان برگزیدگاِن علمي خداست، و عم
نبود؛ وي با تشریع سھ بار طالق با یك لفظ (یا 

یا  » مؤلفة قلوبهم «در یك مجلس) یا برداشتن سھم 
خواست براي ھمیشھ آنھا را  منع از ُمْتَعھ، مي

ممنوع سازد چراكھ بھ نظرش مصلحِت وقت آن را 
منع وي، موقتي نبود تا ولی كرد.  اقتضا مي

ي منع كرد و این گفتھ شود وي بھ عنوان ثانو
 امر، از اختیاراتِ خلیفھ است.
 » تغییِر مصالح «اگر بپذیریم كھ احكام با 

كند، در مثل این احكام، مصلحت  تغییر مي
كند؟ آیا احكام  كجاست؟ چھ كسي آن را مشخص مي

و نظر اشخاص است یا بر اساسِ  بر اساس تمایل
تعّبد و دلیل؟ و اگر نص و دلیل دارد، كدام 

 است؟
ـ ھنگام ذكر شروط  علم اصول الفقھدر  خّالفیخ ش

 گوید: مصالح مرسلھ ـ مي
 مصالح مرسلھ، سھ شرط دارد:

 . مصلحت حقیقي باشد، نھ وھمي.١
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تشریع حكم بر  ثابت شود مقصود این است كھ
اساِس مصلحت ـ بھ راستي و واقع ـ سودي را 

 عاید سازد یا ضرري را دفع كند.
ریِع حكم سودمند اّما صرِف توّھم اینكھ تش

اي میاِن سود و  آنكھ موازنھ باشد بي مي
 ضرر صورت گیرد، بر پایھ مصلحتِ وھمي است.

 . مصلحت عمومي باشد، نھ شخصي.٢
یعني تشریع حكم در آن واقعھ، براي بیشتر 
مردم سودمند باشد یا از شمار زیادي از 

 آنھا دفِع ضرر كند.
مي پس مصلحت نباید براي یك شخص یا تعداد ك

از مردم باشد. پس مصلحتي كھ براي َامیر یا 
شخص بزرگي [سودمند] است با صرف نظر از 

 مصالح مردم، مالك نیست.
. حكم یا اصل ثابت در شریعت (بھ نص یا ٣

 .)١(اجماع) با آن مصلحت، تعارض نكند
آیا حكِم عمر [در طالق] براي بیشتر مردم سودمند 

ا اینكھ ما كرد؟ ب بود یا از آنان دفِع ضرر مي
دانیم  زندگي و مشكالت آن آگاھیم و مي اوضاعبھ 

فشارھایي وجود دارد كھ امكان كژروي انسان را 
 آورد. از مأنوساتش فراھم مي

اگر مرد، فرصت مذكور را ضایع سازد و در جدایی 
نھایي، شتاب ورزد و با یك لفظ ـ طبق سخن دكتر 
 نادیھ ـ سھ بار طالق را َادا كند، آیا بر او

واجب است كھ بھ حكم عمر تن دھد و زنش از او 
جدا گردد؟ با اینكھ دریافتیم این خانم دكتر 

 تصریح دارد كھ:
حكمت در جدا بودن ھر بار طالق، این است كھ 
مرد بھ خود آید... این، ھمان طالقي است كھ 

                                                           
 .٨٩ـ  ٨٦): خّالف(عبدالوّھاب  علم اصول الفقھ. ١
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خدا درقرآن تشریع كرد; ھر بار جدا از 
 .)٢(دیگري

ند حكمت در این دان چھ بگوییم با كساني كھ مي
است كھ ھر بار طالق از دیگري جدا باشد و این 
فاصلھ براي بھ خوْد آمدِن مرد است، سپس 

تشریع سھ بار طالق [با یك لفظ یا  «گویند:  مي
 .» در یك مجلس] از روي مصلحت صادر شد!

گمان این سخن، از روي تعّصب است؛ زیرا  بي
اشد و چگونھ ممكن است كھ حكمت، در تفریق طالق ب

در عین حال شخص قائل شود كھ سخن عمر بھ جھتِ 
 مصلحت صادر شد.

گوید در   آري، این خانم دكتر این سخن را مي
گردد   بھ عَُمر برمي» حُكم   «این داند   حالي كھ مي

(کھ عمر می (نھ بھ قرآن و سّنت) و كیفر این كار 
دامن گیِر زن و خواست مردان را تنبیھ کند) 

شوھران  محدودشود، و   گناه مي كودكاِن پاك و بي
 باشد.  ـ بھ تنھایي ـ نمي

تواند بگوید  با توجھ بھ این سخنان، آیا كسي مي
كھ حكم خلیفھ از قرآن برگرفتھ شده؟ یا تشریع 
او با نص مخالفت ندارد؟ با اینكھ مصلحت مورد 

 پسنِد ُعَمر بر خالف قرآن است.
(سھ بار) موجب جدایي زن از  » ثالثا   «واژه 

شود؛ زیرا با شرع و عقل مخالف است.  شوھر نمي
باشد كھ گفتھ  این واژه، بھ منزلھ این سخن مي

 » سبعا   «(پنج بار) یا  » خمسا   «شود كلمھ 
در نماز عید  »   اكبر «(ھفت بار) بعد از 

   اكبر «آنكھ  كند بي قربان و فطر، كفایت مي
 پیاپي ادا شود!! »

سبحان  ،  «شخص بگوید:  و چنین است این سخن كھ
و بپنداریم كھ گوینده با این سخن  » صد بار

 كند. را دریافت مي » سبحان   «پاداش صد بار 

                                                           
 .٢٤٠: اجتھاد الرسول. ٢



 ٣٠١ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

أشھد أن ال إلھ إّال  ، دو  «یا بگوییم: گفتِن 
بسنده است و الزم نیست شخص، دو بار، ھمھ  » بار

 جملھ را بر زبان آورد.
زدن  » یك بار «یا در رمي جمرات، ھفت ریگ را 

 كند! كفایت مي
یا در لعان، بھ جاي چھار بار شھادت، واژه 

 كافي است و... » اربعھ «
الطَّالَُق اند كھ ( بسیاري از بزرگان تصریح كرده

كند كھ ھر بار طالق، جدا ادا  ) اقتضا ميَمرَّتانِ 
 گوید: شود. َجّصاص در شرح این آیھ مي

اقتضا  این آیھ ـ خواه ناخواه ـ تفریق را
دارد؛ زیرا اگر دو بار با ھم (یك جا) زن 

 َطلََّقھا مّرتین «توان گفت:  را طالق دھد، نمي
(دو بار زن را طالق داد) و ھمچنین اگر  »

بھ كسي دو درھم دھد، جایز نیست گفتھ شود: 
مگر اینكھ ھر  » دو بار بھ او درھم داد «

 بار درھم دادن از بار دیگر جدا باشد.
مقصود بھ این لفظ ـ كھ بھ دو  پس اگر حكم

گیرد ـ بقاي رجوع باشد،  بار طالق تعّلق مي
 » دو بار«این كار، بھ اسقاط فائده ذكِر 

انجامد؛ زیرا این حكم در بار اّول كھ  مي
 زن را دو بار طالق دھد، استوار است.

، امر بھ » دو بار «پس ثابت شد كھ ذكر 
جمع  طالق در دو مرتبھ است، و نھي از ایقاع

 .)٣(میانِ آن دو در یك دفعھ
فقھ ُعَمر در احكام اثِر خود را گذاشت. ھمھ 

دانند كھ عمر حكم را تابع مصلحتي قرار داد  مي
كھ بھ نظرش آمد یا پنداشت آن مصلحت، عّلتِ 

باشد و بر آن  اي است كھ حكم تابع آن مي تاّمھ
مترّتب است. وي حكم را بر اساس مصلحتي كھ 

داد؛ نھ  آمد، تغییر مي مي مناسب بھ نظرش
                                                           

 ).٤٥٨ص ،١جلد  (و در چاپي، ٧٣: ٢ احكام القرآن. ٣



 منع تدوین حدیث  ٣٠٢

مصالح واقعي كھ جز خدا كسي بر آنھا احاطھ 
 ندارد.

 نویسد: دكتر مصطفي بغا مي
صحابھ براي این حوادث بر اساس دركِ 

شان، احكامي را تشریع كردند كھ  عقل
دیدند در آن مصلحت ھست (نفعي را جلب  مي
سازد) و این را  كند یا ضرري را دفع مي مي

كام و تشریع كافي شمردند؛ براي بناي اح
آنان در این راستا، فراوان و ماجراھای 
 .)٤(مشھور است
 گوید: وافي مھدي مي

چون فتوحات اسالمي در عصر خلفا (بھ ویژه 
روزگار ُعَمر) پیاپي رخ داد، و مردمان 

ھاي مختلف ـ تحت  با فرھنگگوناگوني ـ 
با مشكالت  ،آنان رافرمانشان درآمد

نظامي یا مالي یا شخصي اي (خواه  پیچیده
كھ سابقھ  ساختیا جنایي و...) مواجھ 

آنان را در جایي كھ نصي از این رو نداشت، 
از كتاب و سّنت نبود، بر استعمال قیاس 

 ناچار ساخت.
شیوه آنان در اجتھاد، پناه آوردن بھ كتابِ 

یافتند بھ  خدا بود، اگر در آن نّصي نمي
اگر اثري  شدند، و سّنِت پیامبر پناھنده مي

گرفت با  رس آنھا قرار نمي از رسول در دست
كردند كھ آیا در  حافظاِن صحابھ مشورت مي

ماجراي پدید آمده، چیزي از رسول خدا را 
بھ یاد دارند؟ آن گاه اگر چیزي یافت 

آوردند. خواھد  شد، بھ رأي پناه مي نمي
پرسید: آیا در آن قضیھ،  آمد كھ ُعَمر مي

 ؟)٥(ت نشده استچیزي از ابوبكر ثاب
                                                           

 .٥٤: أثر األدلة المختلف فيها. ٤

از  . بلكھ عمر فعل ابوبكر را ھمتاي عمل پیامبر،٥
بھ كسي كھ او را از َاخذ  ت،دانس مصادر تشریع مي

 



 ٣٠٣ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

گرفتند، از قیاس  رأیي كھ آنان بھ كار مي
و استحسان و مصلحت مرسلھ و سّد ذرائع، 

یافت و در این دوره، مصدر جدیدي  سامان مي
از مصادر تشریع اسالمي ظھور یافت كھ در 
عھد تأسیسي تشریع، ناشناختھ بود و آن 

 .بود » اجماع «
ت ابوبكر در آنجا كھ نّصي از كتاب و سنّ 

 قانون گذاران وجود نداشت، بھ وسیلھ گروه
یازید (آغاز خالفِت عمر  بھ تشریع دست مي

نیز چنین بود) و احكامي كھ از این گروه 
شد، احكاِم صادره از ھمھ مسلمانان  صادر مي

 .)٦(آمد بھ شمار مي
 گوید: وافي مھدي ـ در جاي دیگر ـ مي

چكیده سخن این است كھ صحابھ، ھنگامي كھ 
ر زنده بود، در بیشتر امور بھ آن پیامب

كردند، اّما آن گاه كھ  حضرت مراجعھ مي
پیوست، این مرجع  » رفیِق اعلي «پیامبر بھ 

اجتھاد آنان را  ،از دست رفت، و این امر
پس از مرگ آن حضرت، وارد مرحلھ بزرگ و 

 خطیري ساخت.
 گوید: استاد مصطفي زرقا مي

                                                                                                                                        
با احتجاج بھ فعل پیامبر و  اموال كعبھ نھي كرد،

 ».مقتدایند  این دو مرد، «گفت:  ابوبكر،
؛ ٦٨٤٧حدیث  ،٢٦٥٥: ٦ صحیح بخاري نگاه كنید بھ:

 .٨: ٣؛ ُاسُد الغابھ ٤١٠: ٣ مسند احمد
آید ُعَمر نخستین كسي است كھ پس از مرگ  بھ نظر مي

براي رأي او ارزش قائل شد و آن را گام  ابوبكر،
اولي گرفت كھ پس از مرگ او نیز آرا و نظراتش قیمت 
یابد. از این حركت و نظائر آن سیره شیخین پدید 

گزین  جاي|كھ پس از نھي ُعَمر از سّنت پیامبر آمد،
 آن شد.

 .٤٦: االجتهاد في الشريعة اإلسالمية. ٦



 منع تدوین حدیث  ٣٠٤

یدن و شأن اصحاب در زمان حیات پیامبر، شن
پیروي كردن بود و استفتا از آن حضرت، در 

آمد. بھ تعبیر  مشكالتي كھ برایشان پیش مي
دیگر، اعتماد بر پیامبر در فھم و توجیھ 

 ھر چیزي.
 هاّما پس از وفاِت آن حضرت، ناگھان از دور

اعتماد بھ مرحلھ اجتھاد انتقال یافتند؛ 
میراث زیرا این مرجع از دست رفت و 

آن حضرت (قرآن و سّنت) از  قانونمند
 اش شد. گزین بیاناتِ شفاھي جاي

از این زمان بود كھ اجتھاد در برابر 
آمد (و حّد و مرزي  دادھایي كھ پدید مي رخ

 .)٧(نداشت) ضرورتي گریزناپذیر، شد
پوششي بود كھ سََلف بھ آن  » اجتھاد «بنابراین 

زمان توجیھي براي َخَلف شد  پناه ُجست و ھم
 ھ سََلف كردند!آنچ درباره

یابیم  اگر بھ َابواب مصالح مرسلھ بنگریم درمي
كھ آنھا براي تصحیح افعال صحابھ تدوین 

اند. درباره جانشین كردن ابوبكر عمر را  یافتھ
گویند پیامبر كسي را  بھ جاي خود (با اینكھ مي

براي جانشیني تعیین نكرد) بھ این توجیھ دست 
 یازند كھ: مي

مانان و حفظ وحدِت كلمھ وي براي مصلحت مسل
 .)٨(آنھا، این كار را كرد

 گویند: نیز درباره قرآن سوزي عثمان مي

                                                           
الفقه اإلسالمي (سخن دكتر زرقا از اين كتاب است:  ٧٠ـ  ٦٩: يهاالجتهاد في الشريعة اإلسالم. ٧

 ).١٦٧: ١ في ثوبه الجديد

 .١٢٦: ٤ المنتظم؛ ٢٠٠: ٣ یالطبقات الكبر؛ ٣٥٣: ٢ تاريخ طبري. ٨



 ٣٠٥ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

خواست اختالفات از میان برود و مردم  مي
 .)٩(پیرو یك قرآن باشند

پس قائل شدن بھ مصالح مرسلھ، براي تصحیح 
ي صحابھ بود. با نگاه بھ اصول اافعال و فتاو

مصالح  «كھ توان دریافت  فقھ اھل سّنت، مي
از اصول ذاتي در فقھ آنھا نیست و  » مرسلھ
است كھ آن را بھ عنوان اصلي  » مالك «تنھا 

 شمارد. مستقل مي

و اعتبار)  آنان مصالح را بھ ُملغا (باطل و بي
و ُمرسَل و ُمعتبر؛ و مصالِح معتبر را، بھ ضروري، 

 و مورد پسند –اما غیر ضروری  -مورد نیاز
بر ھریك فروع و احكامي را كنند، و  تقسیم مي
 سازند. مترّتب مي

 اجتھاداتِ خاصّ عمر

گردیم تا  ھاي خلیفھ باز مي اكنون بھ دیدگاه
ببینیم آیا اجتھادات عمر ھمین اندازه بود یا 

 اینكھ آراي دیگري بیش از اینھا دارد.

واقع این است كھ ما از تفصیل در این موضوع 
مان در نیازیم جز اینكھ روشن سازي نگرش بي

مسئلھ منع تدوین حدیث، ناچار ما را بھ بیانِ 
كشاند و مقدار مفرداتي كھ او   ُبعد فقھي ُعَمر مي

آَوْرد و مسائل فقھي مھّمي كھ در آنھا از رأي محض 
 .و اجتھاد استفاده كرد

 اجتھاداتِ زیر از آنھاست:

                                                           
 .٢١٨: ٧والنهاية البداية؛ ٦٢-٦٣: ١ التمهيد والبيان؛  ٧-٨: ٣الكامل في التاريخ . ٩



 منع تدوین حدیث  ٣٠٦

ó  عمر نماز تراویح را تشریع كرد و درباره آن
است خوب بدعتی ؛ َوه! چھ » !هة هذنِعمت البِدع «گفت: 

 .)١٠(این

ó  من النوم «در اذان صبح، بنِد نماز بھتر  » الصالة خير)
از خواب است) را افزود تنھا بدان جھت كھ 

شنید، خوشش  از یكي از صحابھ آن را وقتی
 آمد.

(بشتابید بھ سوي  » حي علي خير العمل «در مقابل، بنِد 
این  ھف كرد ببھترین اعمال) را از اذان حذ

كھ این جملھ، مسلمانان را از جھاد  بھانھ
  .)١١(دارد باز مي

                                                           
؛ موّطأ مالك ١٩٠٦حدیث  ،٧٠٧: ٢. صحیح بخاري ١٠
؛ ٧١٣ :٢؛ تاریخ المدینھ ٢٥٠حدیث  ،١١٤: ١

 .١٤٠: ٢ تاریخ یعقوبي؛ ٥٩: ٥ الطبقات الكبري
ھاي دیگري براي این اضافھ و   . اسباب و انگیزه١١

كھ ما آن را در پژوھشي جداگانھ با  حذف وجود دارد،
ایم كھ تاكنون دو  آورده»  األذان بين األصالة والتحريف  «عنواِن 

حي   «د آن سامان یافتھ است و جلد اول با عنوان جل
بارھا در بیروت و قم چاپ شده؛ »  علي خير العمل الشرعية والشعارية

بھ » پژوھشي در اذان   «و نیز این كتاب با عنوان 
 فارسي ترجمھ و چاپ گردید.



 ٣٠٧ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

 .)١٢(از گریھ بر ُمرده نھي كرد •

ó یعني قِد  )١٣(نشانھ بلوغ را شش َوَجب قرار داد]
سانتي متر)  ١٣٠وجب (حدود  ٦نوجوان بھ 

روایت شده كھ  | برسد] با اینكھ از پیامبر
؛ نوجوان )١٤(»والغالُم حّتي َیحَْتِلم «فرمود: 

 تكلیفي ندارد تا اینكھ محتلم شود.

ó برند مگر اینكھ  ھا ارث نمي قائل شد كھ عجم
؛ با اینكھ )١٥(زاده شوندھا عرب میان در 

                                                           
 .١٢٢٦حدیث  ،٤٣٢: ١ صحیح بخاري. ١٢

 پیامبر گوید: كند و مي عایشھ این روایت را َرد مي
نگفتھ است كھ خدا مرده مؤمن را بھ گریھ  |

لیكن فرمود: خدا بر  كند، بستگانش بر او عذاب مي
افزاید؛ و  عذاِب كافر ـ بھ گریھ اھلش بر او ـ مي

والَ تَزِر فرماید: ( در این زمینھ قرآن بسنده است كھ مي
)؛ گناه ھیچ كس را دیگري بر دوش یوازِرةٌ وِزْر أُخْر

 كشد. نمي
سنن ؛ ٩٢٩حدیث  ،٦٤٢: ٢ صحیح مسلم نگاه كنید بھ:

: ١ مسند احمد؛ ١٨٥٨حدیث  ،١٨: ٤(المجتبي)  نسائي
بھ اسناد از  ٣١٠٣حدیث  ،٣٣٥و در ص ،٢١٢٧حدیث  ،٢٣٧

و نیز آمده است كھ: عمر  ابن عّباس نقل شده است،
 گریستند،  زناني را كھ بر رقّیھ (دختر پیامبر) مي

المستدرك علي پیامبر او را نھي كرد؛  كتك زد،
 .٤٨٦٩حدیث  ،٢١٠: ٣ الصحیحین

 ٥ مصنّف ابن ابي شیبھ؛ ١٧٨: ١٠ مصّنف عبدالرّزاق. ١٣
 .٢٨١٦٢حدیث  ،٤٨١: 
؛ سنن ابي داود ٢٢٩٦حدیث  ،٢٢٥: ٢. سنن دارمي ١٤
حدیث  ،١٣٨ :٣؛ سنن دارقطني ٤٤٠١حدیث  ،١٤٠: ٤

١٧٣. 
 ٣٣٨: ٨ یالمدونة الكبر؛ ١٠٨٦حدیث  ،٥٢٠: ٢ موطّأ مالك. ١٥
 .٣٨٣و
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ال فضَل لعربّي َعَلي َأْعجَميّ  «فرمود:  | پیامبر
؛ عرب بر عجم برتري ندارد )١٦(» إّال بالتَّقوي
 .امگر بھ تقو

 فرماید: و خداي متعال مي
 ؛)١٧( ﴾َأْكَرَمكُمْ ِعْنَد  َِّ َأْتقاُكمْ... ِإنَّ  ﴿

ترین شما نزد خدا،  ھمانا گرامي
 پرھیزكارترین شماست.

ó  حكم شرابخوار، نزد او مختلف بود؛ گاه
و گاھي شصت  )١٨(داد  ھشتاد تازیانھ قرار مي

تازیانھ! بھ ُمطیع َاسود گفت: بیست تازیانھ 
 .)١٩(دیگر را واگذار؛ چراكھ سخت او را زدي

ó قرائت  روایت شده كھ عمر نماز مغرب را بي
گزارد، پس از پایاِن نماز بھ او گفتھ شد: 

 قرائت را ترك كردي!

 گفت: ركوع و سجود چگونھ بود؟

 گفتند: خوب و نیكو.

                                                           
 ،٨٦: ٥المعجم األوسط ؛ ٢٣٥٣٦حدیث  ،٤١١: ٥ مسند احمد. ١٦

 .٨٤: ٨مجمع الزوائد ؛ ٤٧٤٩حدیث 
: ٣ مجمع الزوائد ؛ نیز بنگرید بھ،١٣: حجرات. ١٧
٢٧٢. 
: ٨ سنن بیھقي؛ ٢٢٣حدیث  ،١٥٧: ٣ سنن دارقطني. ١٨
مسئلھ  ،١٥٧: ١١ ـيالمحّلـ ؛ بنگرید بھ،٣١٩و  ٣١٨

٢١٨٤. 
خطبھ  ،١٣٧: ١٢ شرح نهج البالغه؛ ٣١٨و  ٣١٧: ٨ یسنن بيهق. ١٩
 .٧٣: ١٢ یفتح البار؛ ١١٩: ٤ الفائق؛ ٢٢٣



 ٣٠٩ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

 .)٢٠(گفت: اشكالي ندارد

 | در حالي كھ ـ بھ روایت صحیح ـ از پیامبر
ازي را نخواَند، نم فاتحة الكتابرسیده است: كسي كھ 

 .)٢١(براي او نیست

ó  از عمر رسیده كھ او پسرش عبید  را بدان جھت
كھ كنیھ ابو عیسي بر خود نھاد، كتك زد با 

پدر  » یحیي «و  » عیسي «این توجیھ كھ 
 .)٢٢(نداشتند

ó كند كھ: عمر؛  ِھشام بن ُعرَوه از پدرش نقل مي
روز جمعھ ـ بر فراز منبر ـ آیھ سجده را 

ن آمد و سجده كرد و خواند، از منبر پایی
 مردم با او سجده كردند.

                                                           
 .٣٦٧٨حدیث  ،٣٤٧: ٢ سنن بیھقي. ٢٠
: ١ صحیح مسلم؛ ٧٢٣حدیث  ،٢٦٣: ١ صحیح بخاري. ٢١

؛ ١٢٤٢حدیث  ،٣١٢ :١ سنن دارمــي؛ ٣٩٥حدیث  ،٢٩٧
 سنن ترمذي؛ ٨٢٣ـ  ٨٢٢حدیث  ،٢١٧: ١ داود سنن ابي

 ٧٢٨٩حدیث  ،٢٤١: ٢ مسند احمد؛ ٢٦و  ٢٥: ٢
 .١٠٢٠١و
 ،٢٩١: ٤ سنن ابي داود؛ ٤٢: ١١ مصنّف عبدالرّزاق. ٢٢

؛ ٤٧: ١ الوصول تیسیر؛ ٣١٠: ٩ سنن بیھقي؛ ٤٩٦٣حدیث 
(عبارت متن از این كتاب  ٤٤: ١٢ شرح نھج البالغھ

  است).
از عَُمر نقل شده است »  ٦٩: ٥ الكبريالطبقات   «در  

اسمش [اي را كھ نام پیامبر را داشت   كھ وي ھر بچھ
اي واردشان ساخت تا   گرد آورد و در خانھ ]محّمد بود

ھاشان را تغییر دھد! پدرانشان آمدند و شاھد   نام
ھمھ آنھا را نام گذارده  | آوردند كھ رسول خدا

 آن گاه عمر رھاشان كرد... است،
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جمعھ دیگر ھمان آیھ را قرائت كرد، مردم براي 
سجده آماده شدند، گفت: بھ من توّجھ كنید! خدا 
سجده را بر ما ننوشت مگر اینكھ خود بخواھیم! 
عمر ـ خود ـ سجده نكرد، و نگذاشت مردم سجده 

 .)١(كنند

 پسماندھ بتوان   ھاي فقھي مي  با مطالعھ كتاب
 فقھ اسالمي پي برد. آن در گسترهاین حكم و 

اند كھ آیا  در حكِم سجده تالوت، اختالف كرده
و  )٢(باشد؟ مالك واجب است یا سّنت مي

واجب نمی شمرند، آن را  )٤(و احمد )٣(شافعي
منتھا شافعی واحمد، آن را سنت می دانند و 

 مالک، آن را فضیلت.

است و سجده  ابو حنیفھ با آنان مخالفولی 
 .)٥(داند را واجب مي

گوید: در   خود بر الُموطَّأ مي حُزرقاني در شر
اینكھ این سجده واجب است یا سّنت، دو قول 

؛ و در این زمینھ از ابو ُھَریره )٦(مشھور ھست
كند كھ رسول خدا سوره نجم   ُھَریره روایت مي

                                                           
 ،٣٢١: ٢ بیھقي سنن؛ ٤٨٤حدیث  ،٢٠٦: ١ الموطّأ. ١

 .١٢٨: ١٩(ابن عبدالبر)  التمھید؛ ٣٥٧٤حدیث 
 .٣٠٦: ١ الكبیر الشرح؛ ١٣٢: ١٩ التمھید. ٢
؛ ١٢٢: ٢ حلیھ العلماء؛ ١٣٩و  ١٣٣: ١ األُمّ . ٣

 .٦٩: ٤ المجموع
 .٣٦١: ١ المغني. ٤
: ١ الھدایھ في شرح البدایھ؛ ٨٠: ١ نور االیضاح. ٥
٧٨. 
 .٢٧: ٢ شرح الزرقاني. ٦



 ٣١١ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

را خواند، سجده كرد و مردم ـ جز دو نفر ـ 
 .)١(با او سجده كردند

سوره  | ز زید بن ثابت رسیده كھ رسول خداا
 .)٢(را خواند و سجده نكرد » نجم «

و در حدیث دیگر از آن حضرت روایت شده كھ سجده 
بر كسي كھ سوره نجم را بشنود و بر كسي كھ آن 

 .)٣(را تالوت كند، واجب است
 موضعو دیگر احادیثي كھ بعدھا براي تصحیح 

 آمد، وضع شد.خلیفھ و گرایشات مذھبي كھ پدید 
اگر خواننده بھ اثر قوِل صحابي در احكام رجوع 

كھ از  )٤(یابد كند، موارد بسیار فراواني را مي
                                                           

 .١٠١٧حدیث  ،٣٦٣: ١ صحیح بخاري. ١
در این مأخذ از عبد  روایت شده كھ گفت: پیامبر 

خود و كساني كھ ھمراھش  سوره نجم را در مّكھ خواند،
بود سجده كردند جز شیخي كھ كفي از ریگ یا خاك 

اش باال آورد و گفت: ھمین مرا  برداشت و سوي پیشاني
 كند. مي كفایت

گوید: بعدھا دیدم كھ آن مرد در حال كفر  عبد  مي
 بھ قتل رسید.

: ١ صحیح مسلمو مانند آن در منابع زیر آمده است: 
 األُمّ ؛ ١٤٦٥حدیث  ،٤٠٧: ١ سنن دارمي؛ ٥٧٦حدیث  ،٤٠٥
 .٣٥٧٢حدیث  ،٣٢١: ٢ سنن بیھقي؛ ١٣٥: ١
: ١؛ سنن دارمي ١٠٢٢حدیث  ،٣٦٤: ١. صحیح بخاري ٢

حدیث  ،٥٨: ٢؛ سنن ابي داود ١٤٧٢حدیث  ،٤٠٩
١٤٠٤. 

؛ ١٨٠: ١ بدائع الصنائع؛ ٤: ٢(سرخسي)  المبسوط. ٣
أثر األدلّة المختلف  ؛ و نگاه كنید بھ:١٧٨: ٢ نصب الرایھ

 .٣٥٥: فيها
اثر األدلّة المختلف فيها في  :. بھ عنوان نمونھ نگاه كنید بھ٤

 .٤٣٣ـ  ٣٥٣: الفقه اإلسالمي
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نظر ماست؛ زیرا  مسئلھ مدّ  ھمین جملھ آنھا حكم
است بر سّنت نبودن سجده، این ،  شمالك استدالل

كھ عمر در حضور صحابھ سوره نجم را خواند و 
ھ اعتراض نگشود و سجده نكرد و ھیچ كس زبان ب

از احدي از صحابھ خالِف آن نقل نشده است در 
فھمیدند و  حالي كھ آنان مقصود شرع را بھتر مي

 .)١(بھ اوامر شریعت بیشتر آشنا بودند
دكتر محّمد سالّم مدكور (پس از آنكھ روایاتي را 

آورد كھ بیانگر جواز اجتھاد در عصر پیامبر  مي
 نویسد: است) مي

كند  كھ این چیزھا داللت نمي واقع این است
ـ از آنجا كھ بھ او  | كھ كسي جز پیامبر

حق قانون گذاری شد ـ در آن عھد  وحي مي
از این جزئّیات در  خشیباشد؛ زیرا ب داشتھ

حاالت خاّصي صادر شده است كھ بھ جھت دوري 
مسافت یا ترِس از دست رفتِن فرصت، رجوع بھ 

ین آن حضرت امكان نداشت؛ و بعضي از ا
ھا یا فتواھا، صرف تطبیق است نھ  قضاوت

 تشریع.

توانیم بگوییم: براساس این نظریھ،  مي
 پیامبر نیازمند اجتھاد بھ این معنا نبود.

 گوید: وی در ادامھ مي

و در عصر  | اّما پس از درگذشت پیامبر
صحابھ كھ تا پایاِن قرِن اول ھجري ادامھ 

یابد، بھ سبب توسعھ و فتح و گسترش  مي
ھاي دولت اسالمي، مسائل جدیدي رخ  رزمینس

                                                           
بداية )؛ ٣٦١: ١ المغني(بھ نقل از  ٣٥٥ص ان،. ھم١

 یشرح زرقاني عل(متن از این مأخذ است)؛  ١٦٢: ١ المجتهد
 .٢٧: ٢ الموطّأ



 ٣١٣ |جریان دو خطّ مشي پس از پیامبر

داد كھ پیشینھ نداشت و وحي پایان یافتھ 
اي نماند جز صدور  بود از این رو چاره

احكامي فقھي براي حوادث و پیشامدھا در 
یافت  اي كھ بھ سرعت رشد مي دولت نوخاستھ

ھا و مردماِن مختلفي را دربر  و سرزمین
 .)١(گرفت مي

كھ عمر در فتواھایش، تنھا بنابراین، دریافتیم 
بر رأي خود (نھ نص قرآن یا فعل پیامبر) تكیھ 

كرد، بلكھ گاه فتواھاي او ـ بھ جھت  مي
اش ـ خالِف صریح قرآن بود (چنان كھ  نگري مصلحت

و بر خالِف امر پیامبر  )٢(در آیھ طالق ھست)
و  )٣(باشد؛ چنان كھ در ماجراي مرِد عابد مي

 شود. دیده مي ،)٤(روز پنجشنبھ مصیبتِ 

                                                           
 .٤٤ـ  ٤٣: مناهج االجتهاد في اإلسالم. ١
 .١٤٧١حدیث  ،١٣٠: ٣ صحیح مسلم. ٢

از ابن عّباس روایت شده كھ: طالق در عھد پیامبر و 
چنین بود كھ سھ  ِت عمر،ابوبكر و دو سال نخست خالف

مردم  «شد. عمر گفت:  بار اداي آن یك طالق شمرده مي
 كنند كھ بر ایشان فرصت ھست، در امري شتاب مي

پس آن را امضا » بجاست این كارشان را امضا كنیم 
 ).٦٦٨: ١ الدّر المنثوركرد (

: ٣ مسند احمد؛ ٢٢٧: ٣ حلية األولياء؛ ٤٨٤: ١ اإلصابھ. ٣
١٥. 
 ،٢٦٨٠: ٦(و جلد  ١١٤حدیث  ،٥٤: ١ ح بخاريصحی. ٤

؛ ١٦٣٧حدیث  ،١٢٥٩: ٣ صحیح مسلــــم)؛ ٦٩٣٢حدیث 
 ،٣٣٦ص ،١(و جلد  ٢٩٩٢حدیث  ،٣٢٤: ١ مسند احمد

 ).٣١١١حدیث 
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بھ فرض بپذیریم كھ نظر صحابي حّجت است و صحابھ 
عادل بوده اند، نتیجھ اش این نیست کھ ـ ھمھ ـ 

ھرچند بر خالِف نّص صریح  باید بھ نظرات آنان ،
نھایت این است كھ ھر كدام از  عمل کرد. باشد

آید ملتزم باشد  آنھا باید بھ آنچھ بھ نظرش مي
ز و ُمَعذِّر است، ج  ص منو این بینش براي خود شخ

ولی بر دیگران واجب نیست كھ بھ آراي او تن 
 دھند.

شایان توجھ است كھ عمر، پیش از آنكھ كتابِ خدا 
را وارسي كند و بھ سّنت مراجعھ نماید، فتوا 

داد! چھ رسد بھ اینكھ ھمھ توانش را بھ كار  مي
گیرد و نھایِت سعي را در تحصیل حكم شرعي از 

 بھ كار َبَرد.كتاب و سّنت 
عمر خواست زني را سنگسار كند كھ شش ماھھ 

ـ اگر کمی در فرزند زایید با اینكھ دو آیھ ـ 
 كند. بر شرعّیت حمل و والدتِ او داللت مي

كعبھ، و  قصد وی برای برداشتن پردهچنین است و
و ُاَبي بن كعب با او، و این  شيبة بن عثمانمخالفت  

از تو بھ پرده  سخنشان كھ: پیامبر و ابوبكر،
 كعبھ نیازمندتر بودند (و این كار را نكردند).

و نیز جھل عمر بھ حكم ازدواج با زن در عّده، و 
اي را كھ زنا داده بود  اینكھ خواست زِن دیوانھ

رجم كند، و نیز درماندگی وی در ماجراي زني كھ 
بھ جواني تھمت زد کھ بھ زور با او درآویختھ 

پیش از این گذشت و... است، و دیگر نصوصي كھ 
آنكھ آیات  ھمھ تأكید دارند بر اینكھ عمر بي

داد سپس  قرآن و سّنت را بھ خاطر آورد، فتوا مي
خواست (بر خالِف آنچھ ثابت و صحیح  از صحابھ مي

 است نزدشان) بھ فتواي او متعّبد باشند.
درست  » رأي صحابھ حجّت است «اگر این نظر كھ: 

نیز بھ مروّیات دیگران تن باشد الزم است كھ عمر 
دھد (بھ ویژه در مسائلي كھ َاَثري از رسول خدا 

یابد) چنان كھ باید فتوا  در آنھا پیش خود نمي
و نظرات دیگران را برگیرد، چراكھ بھ َحسَِب فرِض 
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اند، و سزاوار نیست كھ تنھا آنان را  او حّجت
 بھ رأي خود ملزم سازد.

جایز است كھ  اكنون باید پرسید: چگونھ بر عمر
عّمار یا ُاَبي یا ابو موسي اشعري و دیگران را 

 تھدید كند؟
ó و ، باید بر این  «گوید:  بھ ابو موسي مي

بر آن بّینھ بیاور  «یا  )١(» سخن بّینھ بیاوري
 .)٢(» زنم وگرنھ تو را مي

ó از آنچھ گفتي دست بردار «گوید:  بھ ُاَبي مي 
د كشاند تا اینكھ بھ مسج او را مي »

 )٣(آورد... درمي
ó گوید: این حدیث چیست كھ از  بھ ابن مسعود مي

 ؟!)٤(آورید رسول خدا زیاد بر زبان مي
ó گوید: حدیث از پیامبر را  بھ ابي ھریره مي

 » دوس «رھا كن! وگرنھ تو را بھ سرزمین 
 .)٥(سازم روانھ مي

ó ٦(زند تمیم داري را با تازیانھ مي(. 
                                                           

 .٥٨٩١حدیث  ،٢٣٠٥: ٥ صحیح بخاري . نگاه كنید بھ:١
. تفصیل این خبر در منابع ذیل آمده است: صحیح مسلم ٢
الوقوف علي ؛ ٣٣٩ :٨؛ سنن بیھقي ١٢٠٣حدیث  ،١٦٩٤: ٣

 .١٤٨حدیث  ،١١٤: ١(ابن حجر)  الموقوف
؛ ٣٧١: ٢٦ تاریخ دمشق؛ ٢١: ٤ الطبقات الكبري. ٣

 .٢٣١: ٥ الدّر المنثور
 مجمع الزوائد؛ ٣٤٤٩حدیث  ،٣٧٨: ٣ المعجم األوسط. ٤
 ،١١(و جلد  ٢٠٦: ٧ سیر أعالم النبالء؛ ١٤٩: ١
 ).٥٥٥ص
سیر ؛ ٥٥٤: ١ المحّدث الفاصل؛ ٣٤١: ١ یسرخس اصول. ٥

؛ و نگاه كنید ١٠٦: ٨والنهاية البداية؛ ٦٠١: ٢ أعالم النبالء
 .٨٠٠: ٣ تاريخ المدينة بھ:
(بھ نقل  ٢١٤حدیث  ،٣٢٨: ١ الباحث عن زوائد مسند الحارث بغية. ٦

: ٢ سير أعالم النبالء)؛ ٢١٨١٠حدیث  ،٤٩: ٨از كنز العّمال 
٢٤٨. 
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وم پیروي بعضي آري، علماي اھل سّنت بھ عدم لز
تا  )٧(از صحابیان نخست از بعض دیگر قائل شدند

براي ُعَمر عذر بتراشند و برخوْرد عمر را با 
ھاي  آنان توجیھ نمایند، و از تأثیِر مخالفت

 صحابھ ـ در برابر ُعَمر ـ جلوگیري كنند.
آید كھ عدم لزوم  از نصوص پیشین بھ دست مي

است كھ  پیروي از صحابھ، تنھا شامل صحابیاني
اند. اّما كساني كھ با او موافقت  با عمر مخالف
اي از قداست و عظمت را بر آنھا  داشتند ھالھ

خطاي احدي از خلفا یا کھ اي  افكندند بھ گونھ
پذیرند، حّتي آنان سیره  پیرواِن آنھا را نمي

غیر قابل شیخین را بھ عنوان مصدِر تشریعي 
عصمت  قرار دادند؛ با اینكھ بھ عدم مناقشھ 

 آنان معتقدند.
خواست اجتھادات  ُعَمر با تأكید بر قیاس، مي

و با اصرارش بر رأي،  صحیح بداندخویش را 
خواست از موقعیِت برتري در دولت اسالمي  مي

نگریم  برخوردار باشد. از این روست كھ مي
دھد كھ از فتوایش  چونان ُمشّرعي فتوا مي

قوي گردد مگر اینكھ با جریاِن فكري  برنمي
مواجھ شود و كالمش با آیھ قرآن یا حدیثي از 
پیامبر (كھ ھمھ مسلمانان بر آن اتفاق نظر 
دارند) نقد شود. در این ھنگام است كھ در 

آید و از رأي خود  برابر سخن وحي كوتاه مي
 گردد. بازمي

رسد از این خاستگاه، قول بھ  بھ نظر مي
در احكام شرعي ـ در مدرسھ خلفا ـ  » تصویب «

 پدید آمد.
چكیده ھمھ اینھا این است كھ: حجّیِت سخن صحابي 

تواند طبق آنچھ مصلحت  و اینكھ خلیفھ مي
داند فتوا دھد، در مكتب خلفا، حرِف اول و  مي

این نگرش ـ در عھد پیامبر  ،آخر است؛ در آغاز
                                                           

 .٣٣٩: األدلّة المختلف فيهاأثر  اه كنید بھ:. نگ٧
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ـ با اعتراضاِت ُعَمر بر آن حضرت شروع شد، سپس 
ام داد در این تصّرفات و آنچھ عمر بعدھا انج

 نمود یافت. » اجتھاد و مصلحت «چارچوب 
بھ این ترتیب، میان این سخن كھ عمر، در عھد 
پیامبر بھ اجتھاداتي دست یازید ـ سخناني كھ 

ترند تا اجتھاد  جویي) نزدیك بھ تحّدي (مبارزه
ـ و این سخن كھ جھل ُعَمر بھ روایات پیامبر، 

از آن اندیشھ اجتھاد را بھ ذھنش آورد و اینكھ 
بھ عنوان یك گام سیاسي استفاده كند، 

و  بی قیدی یھناسازگاري وجود ندارد؛ زیرا روح
بھ نصّ، عامل اساسي در این  عمر عدم تعّبد

 مشي اوست. خط
بر این اساس، تاكنون امور زیر برایمان روشن 

 شد:
. عدم اختصاص ابوبكر و عمر بھ شاخصي كھ آن ١

 را از دیگران ممتاز سازد.
یم مسلمانان پس از پیامبر بھ دو گرایش . تقس٢

 فكري.
. كوشش عمر براي اینكھ دیگران را تابع رأي ٣

 خود سازد.
. عدم حجّیِت قول صحابھ (بدان جھت كھ عمر با ٤

آراي آنھا مخالفت مي ورزید و نیز در موارد 
 شماري آنان با رأي عمر مخالفت كردند). بي
كھ چرا » عدالت صحابھ «. خدشھ در نظریھ ٥

كرد و بھ سخناِن آنھا  خلیفھ آنان را تكذیب مي
 اطمینان نداشت، و بھ عكس.

. امكان مناقشھ صحابھ با یكدیگر (قول بھ عدم ٦
ي صدر اجواز رّد صحابھ، براي تصحیح اختالف فتاو
 اّول، پدید آمد، و رأي ممدوح شمرده شد).

. بطالِن اموري كھ براي اجتھاد بنیان نھادند ٧
، استحسان، مصلحت) زیرا اینھا (مانند: قیاس

گذاري  بعدھا بھ جھت ضرورِت وقت و زمان، پایھ
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شدند و نّصي از كتاب و سّنت بر آنھا وجود 
 .)٨(ندارد

در این حال، طبیعي است كھ موج اعتراض از سوي 
مشي رأي و اجتھاد  صحابیان متعّبد، علیھ خط

 | حدیث از رسول خدانقل برخیزد و بھ 
نقل احادیِث فراوان از آن بپردازند؛ زیرا 

احكام و نظراِت شرعي  بھ معنای تقابلحضرت، 
مكتِب نبوي با جریاِن رأي و اجتھاد است؛ چراكھ 

ھاي وحیاني است  در مدرسھ نبوي، حقایق، دریافت
و با نقطھ نظرات پیرواِن شیوه اجتھاد و رأي 

 باشد. آنھا) ھمسو نمي غیر(حاكمان و 
راجعھ كند، آشكارا حدیثي و تاریخي م ھھركس ب

 یابد. این حقیقت را مي
تن ندادند  » رأي و اجتھاد «بعضي از صحابھ بھ 

و بھ لزوم گرفتِن احكام از قرآن و سّنِت نبوي 
(نھ غیر آن) فراخواندند و اجتھادات صحابھ و 

 فعل شیخین را نپسندیدند.
بعضي دیگر بھ مشروعّیِت قول ُعَمر گرویدند و آن 

 كھ تعّبد بھ آن واجب است.را حّجتي شمردند 
از  تدوینگران حدیثچكیده سخن این است كھ: 

بودند، و از ھمگامان با  » تعّبد محض «پیروان 
بھ دانش تشویق می کند و در بر روح شریعت، كھ 

 ھا و اھتمام پیامبر بھ تدوین وصّیتدارنده 
 حدیث پرداختند.نقل ؛ اینان بھ تدوین و است

، پیروان اجتھاد و رأي و اّما مانعان از تدوین
(دنبال روان خلفا) بودند، و در عھد خلفا 
مدّونان را تحقیر و اھانت كردند تا اینكھ نوبت 
بھ حجّاج بن یوسف ثقفي رسید. وي در دست جابر بن 
عبد  انصاري و در گردن سھل بن سعد ساعدي و انس 
بن مالك، ُمھر نھاد؛ خواست آنان را ذلیل گرداند 

                                                           
 .شان مردود است  همه اند، شرعيت قياس و استحسان... آورده یكه بعدها برا يیها استدالل. ٨
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آنان دوري گزینند و حدیث از آنھا و مردم از 
 .)٩(نشنوند

                                                           
تهذيب ؛ ٣٦٦: ٢ اُسد الغابة؛ ١٠٨٩رقم  ،٦٦٤: ٢ االستيعاب .٩

 .١٨٩: ١٢ الكمال





 

دو  رةگستھایي از  نمونھ
 مكتب





 

این دو خط مشي (تعّبد محض و  ۀگستربراي اینكھ 
 متوناجتھاد) بیشتر روشن شود، بھ ذكر بعضي از 

 پردازیم. مي
ó  كند  از عبد  بن عال نقل مي طبقاتابن سعد در

 كھ گفت:
كرد ـ  مي از قاسم ـ كھ بر من حدیث امال

عمر احادیث زیاد  زمانپرسیدم، گفت: در 
شد، بھ مردم اعالم كرد كھ احادیثشان را 
نزد او بیاورند! چون آوردند دستور داد 

أهل )١٠(ةمثناة كمثنا «آنھا را بسوزانند، وسپس گفت: 
ھایي است، مانند  نوشتھاینھا  ؛» الكتاب

 .)١٢(یھود و نصاري )١١(میشناي
ا در ذھن خواننده در برابر این رویدادھ

ھاي دقیق و  آید كھ پاسخ ھایي پدید مي پرسش
 طلبد: قانع كننده مي

ـ چرا احادیث در دوراِن خالفِت عمر ـ بھ ویژه ـ 
فزوني یافت؟ این پدیده بر چھ چیزي داللت 

 كند؟ مي

                                                           
 . چنانچھ بعضي از نویسندگان یادآور شده اند،١٠

 ح چنین است: مشناه كمشنات...(م).ضبط صحی
اند كھ در  ھایي مجموعھ» گمارا  «و » میشنا  . «١١

» تلمود  «شرح كتابِ مقدس فراھم آمد و مجموعھ آنھا 
 شود (م). نامیده مي

: ٥ سیر أعالم النبالء؛ ١٨٨: ٥ الطبقات الكبري. ١٢
٥٩. 
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ـ چرا عمر دستور داد احادیث را بسوزانند؟ و 
آنھا را با آب از بین نبرد یا در زمین دفن 

 رد؟نك
تحقیق و وارسي ـ در این كار  ـ چرا عمر ـ بي

 شتاب ورزید؟
ـ چگونھ است كھ ابوبكر و عمر در برخورد با 

گیري واحد و ھماھنگي دارند؟ ھر  احادیث، موضع
زنند، نھ اینكھ مانند  دو احادیث را آتش مي

ابن مسعود و دیگران، آنھا را در آب محو سازند 
 یا در زمین دفن كنند؟

حالي است كھ جریان فكري اكثر صحابھ، این، در 
کھ  -، لیكن مكتب اجتھادبودضد اتالِف احادیث 

جز اجراي آنچھ را  -بر اریكھ قدرت بود اینک 
 تافت. انگاشت برنمي مصلحت مي

 و ـ چرا باید این اھانت روي دھد و بھ آرا
كھ با احادیث پیامبر و با این نظرات صحابھ ـ 

 بود ھمسو و ھماھنگسیره آن حضرت و روح شریعت 
 ـ اعتنا نشود؟

ھا را از  تواند پاسخ این پرسش خواننده مي
نصوصي كھ پیش از این گذشت و در آینده خواھد 

 آمد، دریافت دارد.
ó آوریم كھ سعید  در اینجا حدیث دیگري را مي

بن ُجَبْیر از ابن عّباس درباره ُمتعھ نقل 
عروة بن متعھ كرد.  | كند و اینكھ پیامبر مي
گفت: ابوبكر و عمر  -در مجلس ابن عباس  – زُبير

 از ُمتعھ بازداشتند.
 گوید؟ ابن عّباس پرسید: این مردك چھ مي

گوید: ابوبكر و عمر از متعھ نھي  گفتم: مي
 كردند!
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نگرم كھ ھالك خواھید شد!  ابن عّباس گفت: مي
گویید:  گویم: پیامبر فرمود، شما مي من مي

 !)١٣(ابوبكر و ُعَمر نھي كردند
ó اند كھ  ابن َحْزم و ابن عبدالَبّر روایت كرده

 ابن عّباس گفت:
بینم! من  و ، فرجاِم شما را عذاِب الھي مي

گویم و شما از  برایتان از پیامبر مي
 !)١٤(آورید ابوبكر و ُعَمر حدیث مي

ó :در حدیثِ سومي آمده است كھ ابن عّباس گفت 
خوانم،  حدیث مي | من برایتان از پیامبر

 آورید. ما سخن ابوبكر و ُعَمر را برایم ميش
ó :از ابن عّباس نقل شده كھ گفت 

بھ عقیده من، اینان، ھدِف سنگِ آسماني قرار 
 .)١٥(گیرند مي

بھ  «این سخِن عروه كھ [بھ ابن عّباس] گفت:  بر
خدا سوگند، ابوبكر و عمر بھ سّنت رسوِل خدا از 

 ترند و بیشتر از تو پیرو پیامبرند تو آگاه
 زند: خطیب بغدادي این گونھ تعلیق مي )١٦(»

اند كھ ُعروه  ابوبكر و عمر ھمان گونھ
توصیف كرد، جز اینكھ سزاوار نیست كسي در 

                                                           
: ٢ زاد المعاد؛ ٣١٢١حدیث  ،٣٣٧: ١ مسند احمد. ١٣
إرشاد النّقاد وایت از این كتاب است)؛ (متن ر ٢٠٦

 .٢٥ـ  ٢٤: إلي تیسیر االجتھاد
 .٢٠٦: ٢ زاد المعاد؛ ٢٠٨: ٨ التمهيد؛ ٣٥٣: ١(ابن حزم)  حجة الوداع. ١٤
از ابن عمر روایت شده »  ١٤١: ٥والنهاية البداية «. در ١٥

كھ ھنگامي كھ بر او در ترخیص متعھ (و مخالفت با 
ترسم سنگي از آسمان بر  مي گفت: پدرش) اعتراض شد،

 شما فروید آید!

 .٢٠٦: ٢ زاد المعاد؛ ٣٥٤ـ  ٣٥٣: ١ حجة الوداع. ١٦



 منع تدوین حدیث  ٣٢٦

 بھ عنوان سّنت| ترِك آنچھ كھ از پیامبر 
 .)١٧(ثابت است [از دیگران]تقلید كند

ó  از عبد  بن ُعَمر نقل شده كھ بھ جواز ُمتعھ
ت پیامبر است) فتوا (كھ خدا نازل كرده و سنّ 

داد، كسي بھ او اعتراض كرد و گفت: چگونھ  مي
او از در شرایطی با پدرت مخالفت مي ورزي؟ 

 این كار نھي كرد! عبد  پاسخ داد:
سزامندتر است كھ  | آیا سّنِت رسول خد ا

 ؟!)١٨(پیروي شود یا سّنت عمر
ó :و در حدیث دیگر آمده است كھ گفت 

كنم یا امر  آیا دستور پدرم را پیروي
پیامبر را؟ رسول خدا این كار را انجام 

 .)١٩(داد
ó كند  احمد در مسندش، از عبد األعلي روایت مي

 كھ گفت:
اي نماز  پشِت سر زید بن َارقم بر جنازه

 گزاردم، او پنج تكبیر گفت.
ابو عیسي، عبدالرحمان بن ابي لیال (فقیھ 
دولت در زمان خودش) برخاست و دست او را 

 فت: فراموش كردي؟گرفت و گ
پاسخ داد: نھ، لیكن پشت سر خلیلم 
ابوالقاسم نماز گزاردم، او پنج تكبیر 

 .)٢٠(گفت! من ھرگز آن را ترك نخواھم كرد
ó  طحاوي، بھ سندش از یحیي بن عبد  تیمي ـ

 كند كھ گفت: روایت مي

                                                           
 .١٤٥: ١ تقبید العلم. ١٧
: ٥ سنن بیھقي؛ ٥٧٠٠حدیث  ،٩٥: ٢ مسند احمد. ١٨
 .١٤١: ٥والنهاية البداية؛ ٨٦٥٨حدیث  ،٢١
: ٣ سنن ترمذي؛ ٢٥(صنعاني):  إرشاد النّقاد. ١٩
 .٢٩٧٨؛ حدیث ٢١٤: ١ سنن ابن ماجھ؛ ٨٢٣حدیث  ،١٨٥
 .٤٩٤: ١ شرح معاني اآلثار؛ ٣٧٠: ٤ مسند احمد. ٢٠



 ٣٢٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

) بر حذَيفة بن يمانبا عیسي (غالم آزاد شده 
تكبیر گفت،  اي نماز گزاردم، او پنج جنازه

سپس رو بھ ما كرد و گفت: بھ وھم نیفتادم 
و فراموش نكردم، لیكن ھمان گونھ تكبیر 

ـ بر  حذَيفة بن اليمانگفتم كھ موال و ولي نعمتم ـ 
اي نماز گزارد و بر آن پنج تكبیر  جنازه

گفت، آن گاه رو بھ ما كرد و گفت: این 
كار، توّھم و فراموشي نبود، لیكن چنان 

 .)٢١(تكبیر گفت |فتم كھ رسول خدا تكبیر گ

ó  بن عبدالرحمان روایت شده كھ گفت: وبرةاز 

مردي نزد ابن عمر آمد و گفت: آیا در حالي 
 كھ ُمحِرم ھستم، خانھ خدا را طواف كنم؟

 پرسید: چراكھ نھ؟
دارد  گفت: فالني ما را از این كار باز مي

گوید باید صبر كرد] تا مردم از  [و مي
آید كھ او  ردند! بھ نظرم ميبازگ » موقف «

تر از او ـ  اھل دنیاست و تو واال منزلت
 پیش ما ـ ھستي!

خانھ كعبھ را  |ابن عمر گفت: رسول خدا 
طواف كرد و میان صفا و َمْرَوه سعي نمود. 
سّنت خداي تعالي و رسولش سزاوارتر است كھ 
پیروي شود از سّنِت ابن فالن، اگر تو صادق 

 .)٢٢(باشي

                                                           
شرح معاني ؛ ،٢٣٤٩٥حدیث  ،٤٠٦: ٥ مسند احمد. ٢١

؛ ٥٨٤٠رقم  ،١٤٢: ١١ تاریخ بغداد؛ ٤٩٤: ١ اآلثار
 .٣٤: ٣ مجمع الزوائد

؛ در این مأخذ بھ ١٢٣٢حدیث  ،٩٠٥: ٢ صحیح مسلم. ٢٢
مسند آمده است؛ » ابن عّباس  « ،»ن ابن فال «جاي 
(متن حدیث از این كتاب  ٥١٩٤حدیث  ،٥٦: ٢ احمد

: ٣ فتح الباري؛ ٩٠٢٨حدیث  ،٧٥: ٥ سنن بیھقياست)؛ 
٤٧٨. 
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ó ر نقل شده كھ گفت:از ابن عم 
فرمود: كنیزان خود را از نماز  | پیامبر

 در مسجد باز ندارید!
پسِر ابن عمر گفت: ما آنھا را منع 

 كنیم. مي
ابن عمر بھ شّدت خشمناك شد و گفت: از رسول 

گویي: ما  كنم و تو مي خدا برایت حدیث مي
 !)٢٣(داریم آنان را باز مي
 در روایت دیگر ھست:

گفت: ُتف  پس زد. در حالي كھ ميعبد  او را 
گویم: رسول خدا فرمود،  بر تو! مي

 !)٢٤(كنم گویي: این كار را نمي مي
ó :در مجمع الزوائد آمده است 

 تمیمُعَمر از نماز بعد از عصر،  نھیاز پس 
دو ركعت نماز گزارد، ُعَمر آمد و او را 
تازیانھ زد. تمیم در حال نماز بھ او 

 َمر نشست.اشاره كرد كھ بنشیند، عُ 
تمیم وقتي از نماز فارغ شد، گفت: چرا مرا 

 زدي؟
ُعَمر گفت: چون دو ركعت نماز گزاردي، در 

 حالي كھ من از آن نھي كردم.
تمیم گفت: من آن را با كسي گزاردم كھ 

 .| بھتر از تو بود! رسول خدا

ترسم  ُعَمر گفت: روي سخنم با شما نیست! مي
عصر و  پس از من گروھي بیایند كھ میان

                                                           
: ١ سنن ابن ماجھ؛ ٤٤٢حدیث  ،٣٢٧: ١ صحیح مسلم. ٢٣
مصّنف (متن حدیث از این كتاب است)؛  ١٦حدیث  ،٨

 ،٧٦: ٢ مسند احمد؛ ٥١٠٧حدیث  ،١٤٧: ٣ عبدالرّزاق
 .٥٤٦٨حدیث 

؛ و نگاه كنید ٦١٠١حدیث  ،١٢٧: ٢ مسند احمد. ٢٤
 .١٥٩: ٢ جامع بیان العلم وفضلھ بھ:



 ٣٢٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

مغرب نماز گزارند تا آنجا كھ بھ ساعتي كھ 
پیامبر از نماز در آن نھي كرد [ھنگام 
غروب] درآیند؛ چنان كھ ظھر و عصر را بھ 

 .)٢٥(ھم وصل كردند
ó  از ابو اّیوب انصاري روایت شده كھ وي پیش از

خالفت عمر، بعد از عصر، دو ركعت نماز 
گزارد؛ و چون عمر خلیفھ شد آن را ترك  مي

كرد، و آن گاه كھ عمر درگذشت، دوباره آن 
 نماز را بھ جا آورد!

 اي است؟ بھ او گفتند: این چھ َرویھ
خواند،  گفت: عمر ھركس آن دو ركعت را مي

 .)٢٦(زد مي
ó  بھ نقل از زید بن ثابت ھست كھ  سنن بیھقيدر

 گفت:
ھنگامي كھ ابوبكر اھل َیمامھ را كشت، بھ 

گان ارث من دستور داد كھ زندگان از مرد
برند، و بعضي از اموات از بعِض دیگر ارث 

 .)٢٧(نبرند
 در حدیث دیگر آمده است كھ گفت:

ھاي طاعوني، در قبیلھ عمواس (كھ  در شب
قبیلھ ـ ھمھ ـ ُمردند و قوم دیگري 
اموالشان را ارث بردند) ُعَمر بھ من دستور 

ھا ارث دھم، و  داد كھ زندگاني را از مرده

                                                           
مجمع ؛ ٨٦٨٤حدیث  ،٢٩٦: ٨ المعجم األوسط. ٢٥

 .٢٢٣و  ٢٢٢: ٢ الزوائد
(و بھ نقل از  ١٢٠٣٠حدیث  ،٢٢٢: ٦ سنن بیھقي. ٢٦

؛ و بنگرید ٣٠٤٦٨حدیث  ،٢٣: ١١ كنز العّمالآن در 
 المحّلي؛ ٣٩٧٧حدیث  ،٤٣٣: ٢ مصّنف عبدالرّزاق بھ،

 .٣٧: ١٣(ابن عبدالبر)  التمھید؛ ٣: ٣(ابن حزم) 
؛ و بھ نقل از آن در ٢٩٨: ١٠ مصّنف عبدالرّزاق. ٢٧

 .٣٠٤٦٧حدیث  ،٢٣: ١١ كنز العّمال
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وارِث بعض دیگر  ھا را بعضي از مرده
 .)٢٨(ندانم

این حقایق تاریخي ـ بھ روشني تمام ـ 
نمایاند و  ھاي اختالف را میاِن صحابھ مي نشانھ

ھا در فقھ و احكاِم  اینكھ بیشتر این اختالف
شرعي جزئي است، و عمر با تطبیق سیاسِت جدیدش 

خواست صحابھ را وادارد كھ بھ رأي او تن  مي
شدند؛ چراكھ  كار نميدھند و آنان راضي بھ این 

[پیش از آن در زمان پیامبر و بھ ھمراه آن 
گفتند، و میان  حضرت] بر مّیت پنج تكبیر مي

طلوع فجر و طلوع خورشید و ھنگام غروب، نماز 
ُمتعھ  | گزاردند و در عھد پیامبر مي
 كردند و... مي

چون ُعَمر دید ِالزام نظراتش بر آنان سخت است، 
 قصودم شما نیستید!بھ تمیم داري گفت: م

آري، از اصول سیاست جدید ُعَمر این بود كھ 
فتوایش را بھ اجرا درآورد؛ و از این روست كھ 

اگر بخواھي این حدیث  «گوید:  عّمار بھ او مي
و از اینجاست دل آزردگي  » گویم را باز نمي

و ، اگر دوست  «ُاَبي بن كعب و این سخن او كھ: 
و براي َاَحدي چیزي را  شوم، نشین مي داري خانھ
 .» كنم حدیث نمي

ھمھ این احادیث، از وجود فشار و تھدید خبر 
دھد. پیش از این، سخن ُعَمر بھ عّمار گذشت كھ  مي

آنچھ را بر عھده داري، بھ تو  «گفت: 
و ابو موسي اشعري را بھ زدن  » سپاریم مي

تھدید كرد و تمیم داري و ابو ھریره را زد ـ و 
ھا ـ كھ ھمھ  و تھدیدھا و ترساندن دیگر فشارھا

                                                           
(و بھ نقل از  ١٢٠٣١حدیث  ،٢٢٢: ٦ سنن بیھقي. ٢٨

)؛ و نگاه ٣٠٤٧٩حدیث  ،٢٥: ١١ كنز العّمالآن در 
 .٢٨٨: ١٠ مصّنف عبدالرّزاق كنید بھ:



 ٣٣١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

بیانگر آن است كھ در آن عصر، میان این دو 
 در اندیشھ و روش، برخورد وجود داشت. )٢٩(مكتب

ھا، ھیچ كس   این واقعیّت ازپس از آگاھي 
 |تواند نھي عَُمر را از تدوین سنّت پیامبر   نمي

ھاي آنان را (براي  انكار كند؛ زیرا كوشش
ز تدوین و زنداني ساختن تضعیف اخبار نھي ا

صحابھ) نصوص تاریخي و اخباري كھ از ُعَمر در 
سازد؛  ثمر مي قضایاي علمي و عملي رسیده، بي

چراكھ این نصوص، اخبار نھي را تأیید و تقویت 
كند و آنچھ را ابن حزم و ذھبي و دیگران  مي

اند (كھ نھي از تدوین و َحبس ُمَدوِّنان، با  گفتھ
آید)  و رواِن او جور درنمي مكانِت عمر و روح

 سازد. تضعیف مي
ھاي فقھي عمر  واقع این است كھ وارسي دیدگاه

كند،  ما را از اصل پژوھش مد نظرمان دور مي
لیكن اشاره بھ مباني ُعَمر ـ كھ مبتني بر رأي 
است ـ نظریھ ما را در منع تدوین، یاري 

 رساند. مي
ماجراي تقسیم « اكنون نص دیگري را درباره 

در عراق و مصر، در روزگار  مفتوح العنْوةھاي  زمین
 آوریم. در این راستا مي » عمر

در قرآن آمده است كھ خمس این غنایم ماِل بیت 
المال است تا در مواردي كھ آیھ معّین ساختھ، 

 بھ مصرف برسد:
ٍء َفَأنَّ هللاَِِّ خُُمسَُھ َو َأنَّما َغِنْمُتْم ِمْن شَيْ ...﴿

 ؛)٣٠( ﴾ِلِذي اْلُقْربي...  ِللرَّسُوِل وَ 

                                                           
و مكتب  . مقصود مكتب تعّبد بھ كتاب و سّنت،٢٩

 اجتھاد و رأي است (م).
  .٤١انفال/. ٣٠
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ھر غنیمتي را كھ بھ چنگ آورید، خمس آن از 
آِن خدا و رسول و ذي القربي (خویشاوندان 

 پیامبر) است...
و چھار قسمت باقي مانده، میان مجاھدان ـ از 

در  | باِب عمل بھ مفھوم آیھ و فعل پیامبر
 گردد. خیبر ـ تقسیم مي

ُعَمر آمدند و مجاھدان ـ طبق ھمین عادت ـ نزد 
اموال را براي خدا  خمس (یک پنجم)خواستند كھ 

(و كساني كھ در آیھ نام برده شده) بیرون آورد 
 و بقیھ آن را میان آنان تقسیم كند.

آیند چھ  ُعَمر گفت: مسلماناني كھ بعدھا مي
یابند كھ زمین با كارگرانش تقسیم  كنند؟ در مي

شده شده و از پدران بھ ارث رسیده و حیازت 
 است! این نظر درستي نیست!

عبدالرحمن بن عوف گفت: پس حكم در این باره 
باشد  مي » فيء «چیست؟ زمین و كارگر آن جزو 

كھ [بر اساس قرآن] خدا بھ مسلمانان 
 بازگردانده است.

من این  لیگویي، و ُعَمر گفت: چنین است كھ مي
 عقیده را ندارم!

آنچھ را  مجاھدان بر ُعَمر گرد آمدند و گفتند:
مان بھ ما بازگردانده، براي یخدا بھ شمشیرھا
داري كھ ھنوز بھ دنیا  قومي نگھ مي

 اند؟! نیامده
 گفت كھ: این نظِر من است! ُعَمر بیش از این نمي

 .)٣١(آنان ھمھ گفتند: رأي، رأي توست
ترین مفردات فقھي)  (در ساده داغاین اختالف 

چرخش  و عدم میان صحابھ، پس از درگذشت پیامبر
آنھا حول یك مرجع، پدید آمد. از این رو آراء 

                                                           
: علم اصول الفقه یالمدخل إلاز (بھ نقل  ٢٨٦: ٢ معالم المدرستين. ٣١
 .١١١: سالميةاالجتهاد في الشريعة اإل ) و نگاه كنید بھ:٩١ـ  ٩٠
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و اجتھادات زیاد شد و درگیري و جدال فزوني 
 یافت.

،پر پس از وفات پیامبر کھاین پیامدھاي منفي 
 | ھایند كھ پیامبر  ھمان شتاب، نمایان شد؛

و احادیث نھي از رأي،  » َاریكھ «در حدیِث 
بود كھ ھا  مسلمانان را از آنھا بیم داد! ھمین

و خواِص صحابھ را بھ درد آورد!  × قلب علي
تأسِف آنان براي از دست دادن خالفت وحاكمیت 
سیاسي نبود، بلكھ درِد اختالف و تفرقھ و از بین 

تر از آن بھ  رفتن وحدِت و رھبري دیني، جانكاه
 رفت. شمار مي

و انس و عّمار (و دیگر صحابھ) را  × نالھ علي
نجا كھ ُحَذیفھ ـ كھ ھمین امر در آورد تا آ

دانست و بھ امر پیامبر  اسامي منافقان را مي
آورد و رازدار بود ـ با تلخي  بر زبان نمي
داد كھ اختالف و تضارب در آرا و  شدید بیم مي

اجتھادات، دستاورِد تضییِع خالفت و رھاسازي 
ھاي ناسالم  اش بر بنیان افسار آن و استواري

 است.
زیز جوھري در كتاب ابوبكر، احمد بن عبدالع

كند كھ وي   از َبراء بن عازب نقل مي السقیفھ
ـ در میاِن جمعّیتي  | ـ بعد از وفات پیامبر

 عبادة بن صامت و سلمان و ابوذر و حذيفه و ابوالهيثَم بن تيهان كه مقداد وبود 
 حضور داشتند، حذیفھ برایشان گفت:

وغ و ، آنچھ را خبر دادم خواھد شد! و ، در
گویم و بھ من دروغ خبر داده نشده  نمي

 است!
خواستند  این سخن را ھنگامي گفت كھ مي

 خالفت را میانِ شوراي مھاجران بازگردانند.
سپس گفت: ُاَبي بن كعب را بیاورید! آنچھ را 

 داند. دانم، او مي مي



 منع تدوین حدیث  ٣٣٤

اش را  سوي ُابي روانھ شدند، در خانھ
 كوفتند، پشت در آمد و گفت: كیستید؟

 اد با او سخن گفت.مقد
 ُابي پرسید: چھ كار دارید؟

تر از  مقداد گفت: در را باز كن! امر بزرگ
 این است كھ از پشتِ در سخن گوییم!

دانم َپي  كنم! مي ُاَبي گفت: در را باز نمي
خواھید درباره این عقد  چھ آمدید! مي

 [پیمان خالفت] نظرم را بدانید؟
 گفتیم: آري.

 ن ُحَذیفھ ھست؟پرسید: آیا در میانتا
 گفتیم: آري.

گفت: سخن ھمان است كھ او گوید! بھ خدا در 
تا بر من آنچھ  مكن ام را باز نمي خانھ

جاري است، جاري باشد؛ و البتھ پس از آن 
ام  [خالفت ابوبكر] بدتر از آن است، و شكوه

 .)٣٢(سوي خداست
 نیز از ُاَبي بن كعب رسیده است كھ گفت:

ھل عقد [بیعت بر سوگند بھ خداي كعبھ، ا
خالفت] ھالك شدند! براي آنان اندوھگین 
نیستیم، لیكن تأسفم براي مسلماناني است 

 .)٣٣(شوند كھ ھالك مي
 و در روایت دیگر آمده است كھ گفت:

                                                           
شرح نھج ؛ و بھ نقل از آن در ٤٩: السقیفھ وفدك. ٣٢

 .٥٢و  ٥١: ٢ البالغھ
 مسند ابن جعد؛ ٥٥٥حدیث  ،٧٥: ١ مسند طیالسي. ٣٣
: ٧ شیبھ مصّنف ابن ابـــي؛ ١٢٩١حدیث  ،١٩٧: ١

حدیث  ،١٤٠: ٥ مسند احمد؛ ٣٧٢٩٥حدیث  ،٤٦٨
)؛ ١١١ص ،٣(و جلد  ٣٥٢: ١ حليـة األولياء؛ ٢١٣٠١

(بھ اسناد از  ٣٢٢: ١١(معمر بن راشد)  الجامع
 ).حذيفة بن يمان



 ٣٣٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

در این باره، سخني خواھم گفت! باكي ندارم 
 .)٣٤(ام بدارید یا مرا بكشید كھ زنده

رده ھـ) آو٤٤٧ابو صالح، تقي الدین حلبي (م 
است كھ ُاَبي و ابن مسعود، در عھد اول ـ پس از 
درگذشت پیامبر ـ بر والي آل البیت استوار 

 .)٣٥(ماندند و بھ آنان اختصاص داشتند
افزاید: ُابي در پایان عمر ـ اگر مرگش  وي مي

رسید ـ قصد داشت آنچھ را در ضمیرش ھست  نمي
 .)٣٦(آشكار سازد

ابوبكر ـ وي از جملھ دوازده نفري است كھ با 
دار والیت امر شد و امام  بدان جھت كھ عھده

را پس زد ـ دشمني  × امیرالمؤمنین
 .)٣٧(ورزیدند

ُاَبي با رنج و تلخ كامي این حادثھ بزرگ را 
 وإلي   المشتكي «تحّمل كرد و با این سخن كھ: 

 ام سوي خداست ِشكوه بھ سوي خدا داشت! ؛ نالھ»
)٣٨( 

ھ را كھ والیت امام از سعد بن ُعباده شنید آنچ
 .)٣٩(ساخت را واجب مي × علي

بھ این ترتیب، بھ فھرسِت مخالفاِن نگرش فقھي 
 شود: ھاي دیگري افزوده مي ُعَمر نام

 . زید بن َارقم.١٦
 . َبراء بن عازب.١٧

                                                           
: ٧ تاریخ دمشق؛ ٥٠٠: ٣ الكبري الطبقات. ٣٤
: ١ سیر أعالم النبالء؛ ٢٧٠: ٢ تھذیب الكمال؛٣٤٠
٣٩٩. 
 سفينة البحار ؛ نگاه كنید بھ:١٦٨: تقریب المعارف. ٣٥
٨: ١. 

 .٢٣٧: ١ قاموس الرجال. ٣٦
 .٤٦١: ٢ خصال صدوق. ٣٧
 .٥٢: ٢ شرح نھج البالغھ. ٣٨
 .٤٤: ٦ شرح نھج البالغھ. ٣٩



 منع تدوین حدیث  ٣٣٦

 . عبد  بن عمر.١٨
 . سلمان فارسي.١٩
 . ابو ُھَریره.٢٠
 . َتمیم داري.٢١
 . مقداد بن َاسود.٢٢
 وذر غفاري.. اب٢٣
شان  را ارزاني » فيء «. مجاھداني كھ خدا ٢٤

 (از صحابھ و دیگران). داشت

 اصحابِ تدوین (رأي ستیزان)
مان و آنچھ را یدر راستاي تأكید بر صّحِت مّدعا

ھاي این  تاكنون آوردیم، الزم است در دیدگاه
دستھ از صحابھ ـ كھ یادآور شدیم ـ بیشتر دّقت 

بر نقل یك واقعھ یا  كنیم و در این پژوھش،
حادثھ از آنھا خرسند نباشیم، بلكھ نگرش فقھي 

 آنان را ـ بھ نحو غالب ـ وارسي كنیم.
در ضمِن بررسي شخصیت اینان، دریافتیم كھ بیشتر 
اینھا از اصحاب تدوین بودند و این كار، بھ 

مشي فكري، میاِن خلیفھ (عمر) و  خط ضادّ معناي ت
 این دستھ از صحابھ است.

ھاي كساني كھ تاكنون بر آنھا دست  نام
 ایم، چنین است: یافتھ

 ھـ)٤٠(م ×. علي بن ابي طالب ١

در عھد پیامبر  ×كند كھ علي  احدي انكار نمي
ان بود. ُاّم سََلمھ (ھمسر پیامبر) تدوین گراز |
 |گوید: علي بن ابي طالب نزد پیامبر  مي

كرد و علي  بود. آن حضرت پوستي خواست و امال مي
ھاي  نوشت تا اینكھ پشت و روي پوست و پاچھ مي

 .)٤٠(آن آكنده از نوشتھ شد
                                                           

 .١٢: أدب اإلمالء واالستمالء؛ ٦٠١: الُمحَّدث الفاضل. ٤٠



 ٣٣٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

بود، آن را در  |صحیفھ رسول خدا  × نزد علي
 كرد. غالفِ شمشیرش حفظ مي

این  × بیش از ده نفر از شاگردان امام علي
 .)٤١(اند صحیفھ را ذكر كرده

ـ  ×ھاي امام علي  از این، بعضي از دیدگاهپیش
 اتِ ُعَمر بود ـ بیان شد.كھ برخالفِ نظر

 ھـ)٢٢. ُاَبي بن كعب َانصاري (م٢
كند كھ  ابو العالیھ از ُاَبي بن كعب روایت مي

 .)٤٢(ھاي بزرگي در تفسیر داشت وي نسخھ
پیش از این آگاه شدیم كھ رأي ُابي بر خالف نظر 

خلیفھ تصریح  برتری علمیِ خلیفھ بود، و بر عدم 
ث و قرائتِ حدینقل كرد و منِع او را از  مي

 قرآن، نپسندید.

 ھـ)١٨. ُمعاذ بن جبل (م٣
ُمعاذ را بھ یمن فرستاد و ھم  |رسول خدا 
اي درباره صدقات برایش نوشت كھ در  زمان نامھ

 .)٤٣(آن احادیثي بود
بھ ُمعاذ درباره صدقات، نزد  |نامھ پیامبر 

ھاي ُمعاذ پیش ابن  و كتاب )٤٤(موسي بن طلحھ بود
 .)٤٥(عائذ

                                                           
 .٢٠٧: معرفة النسخ . نگاه كنید بھ:٤١
(اعظمي):  الدراسات؛ ١١٥: ١التفسیر والمفسّرون . ٤٢
١٠٠. 
ي (اب األموال ؛٢٤٠: ١ األولياء حلية؛ ١٠١٠: ٤ هشام ابن سيره. ٤٣

 .٣٧و ٢٧عبید): 
(متن حدیث از  ٢٢٠٤١حدیث  ،٢٢٨: ٥ مسند احمد. ٤٤

 .٨حدیث  ،٩٦: ٢ سنـن دارقطــنياین مأخذ است)؛ 
: المحّدث الفاضل؛ ٤١٨: دالئل التوثیق المبكّر. ٤٥
٤٩٨. 
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ھمگي با ھم ـ بر تدوین معاذ و  این نصوص ـ
كند، با آنكھ  ُمدوِّنات او و بقاي آنھا داللت مي

خلیفھ احادیث را سوزاند و از تدوین منع كرد و 
 تھدید نمود.

در صفحات پیشین، موضع ُمعاذ نسبت بھ عمر 
درباره قصاِص مسلمان براي قتل ذّمي و رجم زني 

یان كھ دو سال پس از غیبت شوھر فرزند زایید، ب
 شد.

 )ھـ٣٦(م حذيفة بن يمان. ٤
گفت: وي، حق را  سخن ُحَذیفھ با ُعَمر گذشت كھ مي

پسندد و بھ آنچھ  خوش ندارد و فتنھ را مي
گزارد و  دھد و بي وضو نماز مي ندیده شھادت مي

در زمین برایش چیزھایي است كھ براي خدا در 
 آسمان نیست!

را  خرماصدقات  |ُحذیفھ براي پیامبر 
، و مقدار خرماي حجاز را ـ كھ از )٤٦(وشتن مي

زد و   آمد ـ تخمین مي رطب بھ دست مي
كرد و  ، و خرماي نخل را برآورد مي)٤٧(نوشت مي
 .)٤٨(نگاشت مي

در صدقات، ُزبیر بن عّوام  |كاتب رسول خدا 
جهم خواست،  شد یا عذر مي بود. اگر وي غایب مي

                                                           
 .٣٩٨: ١ التراتیب االداریھ. ٤٦
 .١٤٧: ٤ العقد الفرید؛ ٢٤٥: التنبیھ واإلشراف. ٤٧
 .١٢٥: ١ صبح االعشي؛ ١٢٤: ١ ھالتراتیب االداری. ٤٨



 ٣٣٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

 |و پیامبر  )٤٩(نوشت ، آن را ميبن صلت و حذيفة بن يمان
 .)٥٠(كرد دیكتھ مي

 ھـ)٣٢. عبد  بن مسعود ُھَذلي (م٥

ُجَویبر، از ضّحاك، از عبد  بن مسعود روایت 

چیزي از |كند كھ گفت: ما در عھد پیامبر   مي

نوشتیم مگر تشّھد و استخاره  احادیث را نمي

 .)٥١(را

از َمْعن روایت شده كھ گفت: عبدالرحمان بن 

رایم كتابي را آورد و سوگند عبد  بن مسعود ب

 .)٥٢(باشد یاد كرد كھ آن كتاب، دست خط پدرش مي

از ابن مسعود روایت شده كھ وي از تدوین حدیث 

 منع كرد!

                                                           
(بھ نقل از كتاب جوامع  ١٧٧: ١ مكاتیب الرسول. ٤٩

 السیر).
؛ از تركیب اداري ٣٨١: ١١ سُبُل الھدي والرشاد. ٥٠

ھا  یابیم نخستین كسي كھ دیوان درمي |رسول خدا 
 را تدوین كرد پیامبر بود نھ عمر.

 العلل؛ ٣٠٠٦حدیث  ،٢٦٢: ١ مصنَّف ابن ابي شیبھ. ٥١
(متن از این  ٢١٨٤حدیث  ،٢٥٩: ٢(احمد بن حنبل) 

 مأخذ است).
 .٧٢: ١ جامع بیان العلم وفضلھ. ٥٢



 منع تدوین حدیث  ٣٤٠

لیكن این سخن را دو خبري كھ پیش از این گذشت، 

و حبس او توسِط عمر ـ و دیگر شواھد ـ تكذیب 

 كند. مي

لھ ھا بھ وسی رود كھ محو آن صحیفھ احتمال مي

ابن مسعود (بھ فرض صحیح باشد) بدان جھت صورت 

ھاي اھل كتاب  گرفت كھ در بردارنده افسانھ

 .)٥٣(بودند

از ابن مسعود روایت شده كھ وي در چندین مسئلھ 

كند كھ  با عمر مخالفت كرد. ابن قّیم ذكر مي

ابن مسعود در حدود صد مسئلھ، بر خالِف عمر نظر 

 .)٥٤(داشت
ثي است كھ از ابن مسعود این سخن بر خالِف حدی

اگر مردم بھ یك وادي و دره «نقل شده كھ گفت: 
روند و ُعَمر بھ وادي دیگر رود، من وادي ُعَمر را 

 .)٥٥(» پیمایم! مي
اینھا ھمھ، تأكیدي است بر اینكھ: ابن مسعود 

 از گروه تعّبد و تدوین بود.

                                                           
را » صحیفھ یمنّیھ  «. بھ نظر مي رسد ابن مسعود ٥٣

بھ جھت تقّیھ محو كرد و بھ نظرش آمد كھ این كار 
شربرانگیز است؛ عین ھمان رفتاري كھ در نماز بھ 

 انجام داد.» مني  «
 .٢٣٧: ٢ لموّقعینأعالم ا. ٥٤
أعالم ؛ ٦٩٨٤حدیث  ،١٠٣: ٢ مصّنف ابن ابي شیبھ. ٥٥

 .٢٠: ١ الموّقعین



 ٣٤١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

 ھـ)٣١. عبدالرحمان بن عوف (م٦
دوین، چیزي از این شخص درباره كتابت و ت

نرسیده است. بھ زودي نقش او را در طرِح سیره 
شیخین خواھیم شناخت و جایگاه او را نزد عمر 

 یابیم. درمي

 ھـ)١٨(م ابو عبيدة بن جراح. ٧

وي پیش از خالفِت ُعَمر درگذشت، و نّصي نرسیده كھ 
اي، براي او  یا نسخھ دست نوشتھ ایكتابي یا 

 باشد.
 ـ)ھ٤٥. زید بن ثابت (م٨

اند: وي نخستین كسي بود كھ درباره فرائض  گفتھ
 كتاب نوشت.

 گفت: گوید: شنیدم ُزْھري مي جعفر بن َبْرقان مي
نوشت، از  اگر زید بن ثابت فرائض را نمي

 .)٥٦(رفت مي دست مردم
وي با عمر در ارث جّده، وقصاص مسلمان بھ ذّمي ـ 

 كرد. و دیگر مسائل ـ مخالفت مي
 ھـ)٦٨س (م. عبد  بن عبّا٩

 گوید: سَُلمي مي

عبد  بن عّباس را دیدم كھ بھ ھمراھش 
َالواحي بود، بر آنھا قسمتی از کارھای 
رسول خدا را بنقل از ابو رافع نوشتھ 

 .)٥٧(بود

                                                           
: ١٩ تاریخ دمشق؛ ١١٩٦٦حدیث  ،٢١: ٦ سنن بیھقي. ٥٦
 .٤٣٦: ٢ سیر اعالم النبالء؛ ٣٢٢
؛ چنان كھ در ٣٧١: ٢ الطبقات الكبري. ٥٧
 آمده است.»  ١١٦: الدراسات «



 منع تدوین حدیث  ٣٤٢

كرد.  ابن عّباس این الواح را با خود حمل مي
مشھور است كھ وي ھنگام وفات، یك بار شتر كتاب 

 .)٥٨(بر جاي گذاشت

كند  اس، نصوصي رسیده است كھ ثابت مياز ابن عبّ 
وي ماندگار ساختِن علم را بھ وسیلھ كتابت الزم 

نقل  ابن عباسآنچھ طاووس از اما . )٥٩(دانست مي
قابل ده كھ وي كتابِت علم را خوش نداشت، کر

؛ زیرا این روایت بر خالِف روایات تأمل است
 باشد كھ از ابن عّباس رسیده است. دیگري مي

ین آمد كھ وي با ُعَمر درباره زني كھ پیش از ا
شش ماھھ فرزند زایید (و دیگر موارد) مخالفت 

 ورزید.

 . ضحّاك بن سفیان ِكالبي١٠

بھ ضّحاك نوشت كھ زِن َاشیم ضبابي  |رسول خدا 
اي بھ  . وي نامھ)٦٠(را از دیھ شوھرش ارث دھد

                                                           
؛ ١٣٦: د العلمتقیی؛ ٢٩٣: ٥ الطبقات الكبري. ٥٨

 .٧٧٣حدیث  ،٤٢١: ١ المدخل إلي السنن الكبري
: ١(احمد بن حنبل)  العلل؛ ٣٤: كتاب العلم. ٥٩
 .٩٢: تقیید العلم؛ ٢٣٢حدیث  ،٢١٣
(متن  ٤٥٢: ٣ مسند احمد؛ ٤٢٦(شافعي):  الرسالھ. ٦٠

؛ كتاب ٧٦: ٤ سنن دارقطــــنيازاین مأخذ است)؛ 
(ابن عبدالبر)  یدالتمھ؛ ٢٧حدیث  ،الفرائض والسیر

١٢٠: ١٢. 



 ٣٤٣  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

زنِ  |ُعَمر نوشتھ كھ در آن آمده است: پیامبر 
 .)٦١(از دیھ شوھرش ارث دادَاشیم ضبابي را 

 ھـ)٥٩یا  ٥٧. شیبھ بن عثمان َعبَْدري (م١١
داري كعبھ را بھ او داد. سخنِ  پرده |پیامبر 

وي با ُعَمر گذشت كھ وي عمر را از گرفتن ماِل 
 كعبھ و تقسیم آن منع كرد.

اي ذكر نشده  از شیبھ، كتاب یا صحیفھ یا نسخھ
 است.
 . زني كھ عمر را تخطئھ كرد١٢
تمال دارد كھ این زن، فاطمھ دختر َقْیس باشد اح

تر بود ـ  ـ خواھر ضّحاك كھ ده سال از او بزرگ
از  نقلابو سلمھ بعضي احادیث این زن را (بھ 

گوید: براي ما  او) نوشت. محّمد بن عمرو مي
حدیث كرد ابو سلمھ، از فاطمھ بنِت قیس، گفت: 

از از دھانِ فاطمھ نوشتم كھ گفت: من ھمسِر مردي 
 .)٦٢(بني مخزوم بودم، طالقم داد

از ُعَمر رسیده كھ وي درباره حدیث سكني كھ این 
 زن روایت كرد، گفت:

كتاب خدا و سنِت پیامبرمان را براي سخنِ 
دانیم راست  كنیم كھ نمي زني رھا نمي

 .)٦٣(گوید یا دروغ مي

                                                           
(متن از این  ٢٦٤٢حدیث  ،٨٨٣: ٢ سنن ابن ماجھ. ٦١

سنن ؛ ٢٩٢٧حدیث  ،١٢٩: ٣ سنن ابي داودكتاب است)؛ 
 .١٤١٥حدیث  ،٢٧: ٤ ترمذي

حدیث  ،٤١٣: ٦ مسند احمد؛ ١١١٦: ٢ صحیح مسلم. ٦٢
 .٢٧٤: ٨ الطبقات الكبري؛ ٢٧٣٧٤

 ،٢٨٨: ٢ سنن ابي داود؛ ١١١٨: ٢ صحیح مسلم. ٦٣
نصب ؛ ١١٨٠حدیث  ،٤٨٤: ٣ سنن ترمذي؛ ٢٢٩١حدیث 
 (متن از این مأخذ است). ٢٧٣: ٣ الرایھ



 منع تدوین حدیث  ٣٤٤

 جنگ صّفین شھید شد) در. عّمار بن یاسر (١٣
ت، از پیروان امام اس عّمار از صحابیان جلیل

كھ در واقعھ صّفین بھ شھادت رسید. رسول  ×علي 
مقتل او خبر داد و اینكھ وي را  از | خدا

 رساند. گروه باغي بھ قتل مي

از عّمار دست نیافتیم، لیكن وي از  تدوینیبر 
اصحاب مدرسھ تدوین بود؛ زیرا فقھ وي، فقھ 
تعّبِد محض است؛ و نیز بدان جھت كھ در 

مشي خلفا را بر خطا  ھایش خط يگیر موضع
پیروي  × دانست و از فقھ و مكتب علي مي
 كرد. مي

 ھـ)٤٢. عبد  بن َقیْس (ابو موسي اشعري، م١٤
اي  در مسند احمد آمده است كھ ابو موسي نامھ

 در پاسخ نامھ ابن عّباس نوشت:

 )٦٤(رفت... در حالي كھ راه مي | رسول خدا

 وید:گ بكر بن عبد  ابو زید مي

در  دارد کھ اي مخطوط ابو موسي صحیفھ
نگھداری می  كتابخانھ شھید علي در تركیھ

 .)٦٥(شود

از ابو موسي رسیده است كھ وي از تدوین سّنت 
 كرد. دفاع مي

                                                           
حدیث  ،١: ١ سنن ابي داود؛ ٣٩٦: ٤ مسند احمد. ٦٤
 .٤٧: ٨ األُصول جامع؛ ٤٠٥حدیث  ،٩٣: ١ سنن بیھقي؛ ٣

 .١٨٢: معرفة النسخ. ٦٥



 ٣٤٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

ما در بحث فقھي آینده، بھ مكتب فقھي وي اشاره 
خواھیم كرد واینكھ آیا وي موافق تعبُّد است یا 

 اجتھاد.
 ھـ)٧٤بو سعید خُدري م. سعد بن مالك (ا١٥

 از ابو سعید ُخدري رسیده است كھ گفت:

 .)٦٦(نوشتیم ما جز قرآن و تشھُّد را نمي
دھد كھ وي بعضي از احادیث  َاعظمي احتمال مي

 .)٦٧(عبد  بن عّباس نوشتبرای نبوي را 
این نصوص بر خالفِ سخني است كھ از وي مشھور شده 

 :روایت کرده کھ |كھ از رسول خدا 
من چیزي ننویسید! ھركھ جز قرآن چیزي  از

 .)٦٨((از من) نوشتھ است آن را محو كند
 ھـ)٦٦. زید بن َارقم (م١٦

زید بعضي احادیث نبوي را نوشت و آنھا را براي 
َانس بن مالك فرستاد. از آنھاست آنچھ را در 

(حالل ساختن اھل مدینھ براي  » َحّره «زمان 
نوشت و درباره سپاھیان در دوران یزید) بھ َانس 

قتل فرزندان و خویشانش او را تسلیت گفت. در 
 این نامھ آمده است:

دھم.  تو را بھ بشارِت الھي، بشارت مي
گفت: پروردگارا، َانصار  شنیدم رسول خدا مي

 .)٦٩(و فرزندانِ آنھا را بیامرز
زید، ُعَمر را در بعضي از فتواھایش تخطئھ كرد، 

 از گفت.در فضائل علي روایات فراواني ب

                                                           
د تقیی؛ ٢٩٩١حدیث  ،٢٦٠: ١ مصّنف ابن ابي شیبھ. ٦٦

 .٢٢٣٤٣حدیث  ،١٥٢: ٨ كنز العّمال؛ ٩٣: ١ العلم
 (اعظمي). الدراسات. نگاه كنید بھ: ٦٧
: ٣ مسند احمد؛ ٣٠٠٤حدیث  ،٢٢٩٨: ٤ صحیح مسلم. ٦٨
 .١١١٠٠حدیث  ،١٢
حدیث  ،٧١٣: ٥ سنن ترمذي؛ ٣٧٠: ٤ مسند احمد. ٦٩

 .٦٥١: ٨ فتح الباري؛ ٣٩٠٣



 منع تدوین حدیث  ٣٤٦

 ھـ)٧٢. َبراء بن عازب (م١٧
 گوید: محّمد عجاج خطیب مي

َبراء بن عازب ـ صحابي رسول خدا ـ حدیث 
 .)٧٠(نوشتند گفت، و اطرافیانش آن را مي مي

گوید: پدرم از عبد  بن حنش براي ما  وكیع مي
 حدیث كرد ، كھ گفت:

دیدم مرداني را قلم ني بھ دست ـ نزد َبراء 
 .)٧١(نوشتند ـ كھ مي

از َبراء ھست.  ×روایاِت زیادي در فضائل علي 
اش در ماجراي بیعت  گیري پیش از این با موضع

 آشنا شدیم.

 ھـ)٧٤. عبد  بن عمر بن خطّاب (م١٨

 نوشت. از وي روایت شده كھ احادیث نبوي را مي
آورد  ابراھیم صائغ از نافع درباره ابن ُعَمر مي

 كھ:
در آنھا ھایي بود كھ  وي داراي كتاب

نگریست؛ یعني علم [و دانشي كھ در آن  مي
 .)٧٢(ھا بود] كتاب

گیري ابن عمر را در برابر پدرش  بھ زودي موضع
اش را بھ مكتب تعبد محض، درخواھي  و مدد رساني

زیر پا می یافت، ھر چند گاھي این خط مشي را 
 .گذاشت

                                                           
 .٣٢٠: السنّة قبل التدوين. ٧٠
(احمد بن  العلل؛ ٢٦٤٣٨حدیث  ،٣١٤: ٥ ن ابي شيبهمصنّف اب. ٧١

 .١٠٥: العلم تقييد؛ ٣٤: العلم؛ كتاب ٢١٣: ١حنبل) 
: ٣ النبالء أعالم سير؛ ٧٧٧، ترجمھ ٨٠٣: ٢ والتجريح التعديل. ٧٢
 ، ھست).١٢٠: الدراسات(چنان كھ در  ٢٣٨



 ٣٤٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

 ھـ)٣٢. سلمان فارسي (م١٩

 گوید: ابن شھر آشوب مي
اند مشھور ـ این است  و گفتھقول صحیح ـ 

كھ نخستین كسي كھ بھ تصنیف دست یافت، 
است؛ سپس سلمان  × امیرالمؤمنین، علي

 .)٧٣(فارسي
 گوید: سّید حسن صدر درباره سلمان مي
پادشاه روم  ۀفرستادوي حدیثِ جاثلیق رومي ـ 
نوشت، شیخ طوسي را پس از درگذشتِ پیامبر ـ 

 .)٧٤(آورده است الفھرستآن را در 
 نویسد: َاعظمي مي

رسد وي بعضي از احادیثِ نبوي را  بھ نظر مي
 .)٧٥(ابي درداء نوشت رایب

شماري از احادیث در مسند احمد از سلمان نقل 
كند وي از پیروان مكتب تعبُّد  شده كھ داللت مي

محض بود، بلكھ با مطالعھ سیره عمومي او جزم 
شود كھ سلمان از بزرگاِن این خط مشي  حاصل مي

قّدس است؛ و جاي شگفتي نیست، چراكھ در شرافت م
اش  درباره | اي رسید كھ پیامبر بھ درجھ

 فرمود: سلمان از ما اھل بیت است.

                                                           
، ٤١٢: المراجعات؛ و بھ نقل از آن در ٣٨: العلماء معالم. ٧٣

 .١١٠رقم 
تأسیس الشیعھ لعلوم ؛ ٣٣٨رقم  ،١٤٢: الفھرست. ٧٤

 .٢٨٠: اإلسالم
 المعجم الكبیر؛ ٢٥٤٦حدیث  ،٥٠٦: ٦ مسند بّزار. ٧٥
حدیث  ،١٣٩ :٢ التاریخ الصغیر؛ ٦١٤٣حدیث  ،٢٥٤: ٦

؛ ٧٤: ١ جامع بیان العلم وفضلھ؛ ٢٠٧٩ـ  ٢٠٧٨
 .٩٦: ١ الدراسات



 منع تدوین حدیث  ٣٤٨

 ھـ)٥٩. ابو ُھَریره َدْوسي (م٢٠
فضل بن حسن بن عمر بن ُامّیھ ضمیري، از پدرش 

 كند كھ گفت: نقل مي
نزد ابو ھریره حدیثي را خواندم، او انكار 

این حدیث را از خودت شنیدم!  كرد. گفتم:
 .)٧٦(گفت: اگر چنین باشد، نزِد من مكتوب است

در احادیث ابو ھریره، شواھدي است كھ مكتب 
كند و شواھد دیگري بر خالف  تعّبد را تأیید مي

 آن ھست.

 . َتمیم داري (پس از قتل عثمان زنده بود)٢١
اعتراض تمیم داري بر ُعَمر ـ پیش از این ـ 

ي كھ او را از نماز بعد از عصر گذشت، ھنگام
 منع كرد.

 ھـ)٣٣. مقداد بن َاسود (م٢٢
وارد نشده كھ او از مصّنفان یا از ُمدوِّنان 

و ترسیم  × باشد، لیكن مقداد بھ پیروي علي
مشي او ممتاز است. وي جزو افراِد مكتب تعّبد  خط

باشد، گرچھ تدویني ندارد یا  محض مي
 .ھایش بھ ما نرسیده است نوشتھ

 ھـ)٣٢. ابوذر غفاري (م٢٣
ابن شھر آشوب ـ در ضمن كساني كھ در اسالم 
تصنیف كردند ـ پس از سلمان، ابوذر را 

 .)٧٧(افزاید مي
خط مشي وفقھ و اصول فكري ابوذر، پیروان مكتب 

ھاي او  تافت. مخالفت اجتھاد و رأي را برنمي
 با حاكمان ـ و بھ ویژه عثمان ـ مشھور است.

                                                           
ي المستدرك عل؛ ٣٨٠٧حدیث  ،٥٩١: ٢ العلل. ٧٦

(متن از این مأخذ  ٦١٦٩حدیث  ،٥٨٤: ٣ الصحیحین
 .٢١٥: ١ فتح البارياست)؛ 

 .٣٨: معالم العلما. ٧٧



 ٣٤٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

ابوذر از یاراِن خاص پیشواي افزون بر این، 
 باشد. مي × مكتب تعّبد محض، امام علي

 گیري نتیجھ
یابیم  با نگاه بھ این فھرستِ آماري ساده، درمي

كھ صحابي مخالف با روش فقھي ُعَمر، غالبًا یكي 
 از دو گروه زیر بود:

 الف) از اھل تدوین و داراي كتاب
 بھ این معنا كھ از ُمدوِّنان، نھي از تدوین

روایت نشده است، بلكھ آنان با تدوین موافق 
شان  بودند. بر خالف مجتھدان كھ خط مشي عمومي

بود؛ آن حدیث و كتابت و تدوین نقل منع از 
منع از تدوین  «و  » تدوین و تعّبد «یعني میانِ 

 مالزمھ ھست. » و اجتھاد
بھ عنوان مثال: عّمار از گروه تعّبد محض است 

وشن خواھیم ساخت) ھرچند (چنان كھ در آینده ر
ُمدّوني ندارد، و عمر و زید بن ثابت (و دیگران) 
 از گروه اجتھاد

باشند؛  اند، ھرچند داراي مدّوناتي مي و رأي
ھاشان  یابیم كھ نوشتھ زیرا با استقراء درمي

فراتر از آراي شخصي آنھا نیست و مرویات آنھا 
 گنجد. در ھمین قالب مي

اند؛ و  دوین، متعّبدانبنابراین مقصود از اھل ت
اینان در رأس مخالفاِن مكتب اجتھاد و رأي قرار 

 دارند.



 منع تدوین حدیث  ٣٥٠

فشانان در  و جان × ب) از یاران علي
 )٧٨(ركابش

از وارسي این بحث نیز حقایق مھم دیگري ـ در 
 این راستا ـ بھ دست آمد:

 | خدا گویند رسول . ضعِف سخن كساني كھ مي١
 ازتدوین حدیثش نھي فرمود.

تدوین علم بھ امر آن  |ھد پیامبر . در ع٢
گرفت، و این امر ـ بعد از  حضرت صورت مي

پیامبر ـ بھ وسیلھ صحابیاني كھ متعّبد بھ نصوص 
 بودند، ادامھ یافت.

. در دوران عمر ـ ُمدّوناتي نزد صحابھ وجود ٣
داشت و بھ ھمین جھت، وي احضار آنھا را 

 خواستار شد.
بھ امر ابوبكر . نھي از تدوین سّنت، بعدھا و ٤

و عمر صورت گرفت، و شرعّیِت خود را از نص 
 پیامبر بھ دست نیاورد.

 گوید: معّلمي مي
بھ طور مطلق از نوشتنِ  |اگر پیامبر 

كرد، ابوبكر آنھا را  احادیث نھي مي
 .)٧٩(شد نوشت و عمر دلواپسِ آنھا نمي نمي

گوییم: اگر نصوص سّنت، ُمدّون و  بنابراین، مي
چرا عمر نشر آنھا را برنتافت؟  موجود بودند،
 كتاب خدا ما را كافي است «گوید:  چگونھ وي مي

 ؟!»

                                                           
. گرچھ در آینده ما فقھ انصار را بھ این دو ٧٨
افزاییم تا صحابھ داعیاِن تعّبد محض را بشناسیم  مي

غالبًا حول این سھ محور » تعّبد محض  «و اینكھ مكتب 
 چرخد. مي

(بھ  ٢٧٣و ٢٦٤: السنّة الشريفهتدوین  بھ: . نگاه كنید٧٩
 ).٣٨: األنوار الكاشفھنقل از 



 ٣٥١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

اگر آنچھ را كھ گفتیم درست باشد، چرا ابن حزم 
دانند كھ عمر بھ حبس صحابھ  و دیگران، بعید مي

 امر كرده باشد؟
 |از پیامبر  حدیث حدیث و تدویننقل آري، 

و ُعَمر مانع اساسي در برابر اجتھادات ابوبكر 
بود. و ارشاد آن دو، مردم را سوي عمل بھ قرآن 

حدیث و منِع تدوین، نخستین گام نقل و كاستن از 
رفت. این چنین، میان  در این راه بھ شمار مي
افتاد، و زمینھ مناسب  مردم و حدیث فاصلھ مي

براي شكوفایي جایگزیِن آن ـ اجتھاد صحابي ـ 
بود براي  شد. و این بدیل، گام بعدي آماده مي

 آنكھ تحدیث و تدوین منع گردد.
بھ وقوع سریع این امر با فعل  |رسول خدا 

مردم را آگاه ساخت، با تأكید  » یوشك «مقاربھ 
پسندد؛ زیرا  بر اینكھ این رخداد را نمي

؛ و تأكید مي » أللفینّ  «، » ألعرفن   «گوید:  مي
ورزد كھ سخِن او از كالم الھي است و میانشان 

 أال وإّن كالمي، كالم   «ري وجود ندارد: ناسازگا
 ؛ آگاه باشید! سخنِ من، كالِم خداست.»

حدیث ـ نسبت بھ ُعَمر ـ یك ضرورتِ نقل منع از 
اجتماعي بود كھ شرایط زماني خلیفھ را بر آن 
واداشت، و بھ منزلھ واكنش منفي و عكس العملي 

شد در مقابل ناآگاھي بھ سخنانِ  شمرده مي
بلكھ در برابر شناختي كھ از نھي  |پیامبر 

پیامبر داشت (آن گاه كھ وي سخناني از تورات 
 را نوشت).

خواست اجتھاد  ُعَمر با نھي از تدوین حدیث، مي
را از تأثُّر بھ  |ورزد. نھي پیامبر 

ھاي اھل كتاب، دستاویز خود قرار داد و  نوشتھ
حدیث و تدوین سّنت، سرایت نقل آن را بھ منع از 

در حالي كھ فرق میان این دو آشكار است؛ داد! 
نھي پیامبر از نوشتن ُصُحف اھل كتاب، بدان جھت 
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اند و این امر، ربطي  بود كھ آنھا تحریف شده
 بھ نھي ُعَمر از تدوینِ سّنت ندارد.

 حبس ُمحدِّثان
براي توضیح این امر، نّصي در این زمینھ 

 آوریم. مي
ورده است ذھبي، از سعد بن ابراھیم، از پدرش آ

 كھ:
ُعَمر سھ نفر را زنداني كرد: ابن مسعود، 
ابو درداء، و ابو مسعود انصاري، بھ آنھا 
گفت: شما از رسول خدا زیاد حدیث 

 !)٨٠(كنید مي
(اثر خطیب) آمده  شرف أصحاب الحدیثدر كتاب 

 است:
ُعَمر پیكي را سوي عبد  بن مسعود و ابو 

فت: درداء و ابو مسعود فرستاد، بھ آنان گ
از نقل این ھمھ احادیث از پیامبر چھ 
منظوري دارید؟! آنان را در مدینھ حبس كرد 

 .)٨١(تا اینكھ خودش درگذشت
حاكم از سعد بن ابراھیم، از پدرش، روایت كرده 

 است كھ:
ُعَمر بھ ابن مسعود و ابو درداء و ابو ذر 
گفت: قصدتان از نقِل حدیث از پیامبر 

 چیست؟!
در مدینھ ـ زنداني  بھ گمانم آنان را ـ

 .)٨٢(كرد تا اینكھ ُمرد
 آمده است: مختصر تاریخ دمشقدر 

                                                           
: حجية السنّة؛ ٧: ١ تذكرة الحفّاظ؛ ٥٥٣: ١ المحدث الفاضل. ٨٠
٣٩٥. 
 .١٤٩: ١ مجمع الزوائد؛ ٣٧٨: ٣ المعجم األوسط. ٨١
حدیث  ،٢٩٤: ٥ مصّنف ابن ابي شیبھ. ٨٢

بنگرید ؛نیز ١١٠: ١ المستدرك علي الصحیحین؛٢٦٢٢٩
 .٣٤٥: ٢ سیر أعالم النبالءتلخیص الذھبي؛  بھ،
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عبدالرحمان بن عوف گفت: ُعَمر َنُمرد مگر 
اینكھ سوي اصحاب پیامبر پیك فرستاد، آنان 

عقْبة بن را (عبد ، ُحذیفھ، ابو درداء، ابوذر، 
گرد آورد و گفت: این  گوشھ و کنار) از عامر

ھا  رسول خدا در سرزمیناحادیثي كھ از 
 افشا كردید، بھ چھ منظور است؟!

 داري! گفتند: ما را از نقل حدیث باز مي
ام  گفت: نھ، ھمین جا بمانید! و ، تا زنده

گذارم از نزدم دور شوید! من از شما  نمي
شنوم و پاسخ  داناترم؛ سخنتان را مي

 گویم. مي
آنان از مدینھ بیرون نرفتند تا اینكھ عمر 

 .)٨٣(ردم  
(از پیامبر زیاد  » أكثرتم عن رسول   «جملھ 
 أْفشَیُْتم عن رسول   في اآلفاق «كنید) و  نقل مي

(در ھر ناحیھ و سرزمین، سخن پیامبر را  »
دھید) تأكید بر این است كھ در نقل  انتشار مي

احادیث از پیامبر آگاھي و بیداري مسلمانان 
خاص، در  شرایطنھفتھ بود و عمر را در آن 

ساخت؛ زیرا مؤاخذه عمر بر  تنگنا واقع مي
 است نھ كذب و بھتان! » افشا «و  » ِاكثار «

ِافشا، با تخطئھ خلیفھ مساوي است؛ بھ ویژه 
 ھنگامي كھ حدیث از پیامبر، ظاھر و صریح باشد.

یابد آن گاه كھ  تري مي این حقیقت، وضوِح فزون
 دّقت كنیم:در جواب ُعَمر بھ ُاَبي بن كعب، بیشتر 

ُاَبي گفت: اي ُعَمر، آیا در حدیث از پیامبر 
 زني؟! بھ من تھمت مي

عمر گفت: اي ابا منذر، و ، بر این كار تو 
سازم، لیكن خوش ندارم حدیث  را مّتھم نمي

 !)٨٤(رسول خدا َبرَمال شود
                                                           

كنز ؛١٠١: ١٧(ابن منظور)  تاریخ دمشق. مختصر ٨٣
 .٢٩٤٧٩حدیث  ،٢٩٣: ١٠ العّمال
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أقلّوا الرواية عن رسول اهللا إالّ  «گوید:  و این سخن عمر كھ مي
(از رسول خدا كم روایت كنید مگر  )٨٥(» به فيما يعملُ

 در اعماِل [عبادي]).
ِسّر منع در نّص اول، مانند خورشید آشكار است; 

كَرِهتُ  «خواست حدیِث پیامبر َبرَمال شود ـ  عمر نمي
(دوست ندارم حدیث  » أن يكون الحديثُ عن رسول اهللا ظاهراً

پیامبر آشكار گردد) ـ تا در دولِت وي یا در 
 خِص او، خلل و َخأل فقھي بروز نكند.ش

؛ یعني جواز نقل » ما ُیعمل بھ «چنین است قید 
احادیِث مشھوِر معمول میان مسلمانان كھ در 
احكام و جز آن، جریان دارد و خلیفھ (چون دیگر 

 مسلمانان) بدان آشناست.
دانند (یا بسا  اّما احادیثي را كھ مردم نمي

دھد  جازه نميعمر شناختي از آنھا ندارد) ا
كنند؛ چراكھ امكان دارد میان نقلش محّدثان 

پدید آید و براي  ضادّ آنھا و اجتھاداِت ُعَمر ت
بایست مرجع فقھي براي  دستگاه حكومت ـ كھ مي

اّمت اسالم باشد و كارھا را سامان بخشد ـ مشكل 
 ایجاد كند.

گوید:  و از این روست كھ ُعَمر بھ صحابھ مي
و ، ال ُتفاِرقوني ما ِعشُت؛ نحن  َأقیموا عندي، ال «

نزدم بمانید!  ؛» أعلم، َنْأخُذ منكم وَنُردُّ علیكم
گذارم از من  ام نمي بھ خدا سوگند، تا زنده

دور شوید؛ من از شما داناترم، حرفتان را 
 گویم. شنوم و پاسخ مي مي

                                                                                                                                        
 .٢٢ـ  ٢١: ٤ الطبقات الكبري. ٨٤
: ٨والنهاية البداية؛ ٢٦٢: ١١(معمر بن راشد)  الجامع. ٨٥
١٠٧. 
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پسندید؛  روایت را نمينقل پس واضح شد كھ عمر، 
ھ، َرویھ ُعَمر را چنان كھ بسیاري از صحاب

 پسندیدند. نمي
و این سخن، مغایر است با آنچھ بعضي شایع 

حدیث نھي  نگارشاند كھ ُعَمر ـ تنھا ـ از  ساختھ
 كرد.

و از اینجا، بر فھرسِت اسامي كساني كھ مخالفِ 
 شود: آراي عمر بودند، اشخاِص زیر افزوده مي

 . ابو درداء.٢٥
 . ابو مسعود انصاري.٢٦

 .بن عامر عقْبة. ٢٧

ھا  خواھیم ـ در اینجا ـ در این نام ما نمي
كنیم كھ صحابیان  تفصیل دھیم. تنھا اشاره مي

زیاي بودند كھ فقھشان با فقھ اھل بیت، ُمتَّحِد 
بود؛ و شمار اینان آن گونھ كھ ابن حجر 

گونھ كھ  نفر (آن ٧نفر یا  ١٣پنداشتھ، بھ 
 شود. موسي جار   گمان كرده) منحصر نمي

 آراي ناسازگار (نظراتِ مختلف)
از ابن عّباس درباره مردي سؤال شد كھ 

گذرد و یك دختر و خواھِر َتني، بر جاي  درمي
 نھد. مي

ابن عّباس پاسخ داد: نصِف میراث بھ دختر 
 برد. رسد، و خواھرش ارث نمي مي

 سائل گفت: عمر بھ غیر این قضاوت كرد!
دانید یا  ابن عّباس گفت: شما بھتر مي

 خدا؟!
تا  مقصودش را نفھمیدمگوید:  سائل مي

اینكھ از ابن طاووس [یماني] پرسیدم و سخن 
 ابن عّباس را برایش گفتم.

او گفت: پدرم بھ من خبر داد كھ شنید ابن 
...ِإنِ ﴿ فرماید:  گفت: خداي بزرگ مي عّباس مي

اْمُرٌؤ َھَلكَ َلیْسَ َلُھ َوَلٌد َو َلُھ ُأخٌْت َفَلھا ِنْصُف ما 
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فرزند بمیرد و یك  (اگر كسي بي )٨٦( ﴾َركَ... ت  
خواھر داشتھ باشد، نصِف میراث، مال خواھرش 

 است).
گویید: نصِف میراث  ابن عّباس گفت: شما مي

 اگر داراي فرزند بودحّتی  ماِل خواھر اوست
)٨٧(. 

عمر ـ در میراث ـ میان دختِر میت و خواھِر تني 
بر دختر گذاشت؛ زیرا بھ نظر وي  او، فرق نمي

(چنان كھ از قبل در فرھنگ عرب معروف بود) 
 كند! صدق نمي ، بھ طور حقیقیفرزند عنوان

پیداست كھ این نگرش بر خالف صریح قرآن است كھ 
ُیوِصیكُُم  َُّ ِفي َأْوالِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل  ﴿ فرماید: مي

؛ خدا درباره فرزندانتان )٨٨( ﴾ حَظِّ األُْ◌ْنثَیَیْنِ 
كند كھ براي پسر دو برابر دختر، سھم  يسفارش م

 االرث ھست.
(دختر)  » بنت «كند كھ بر  این آیھ، داللت مي

بھ مفھوم قرآني و عرفي و حقیقي، فرزند گفتھ 
شود؛ و با وجود فرزند، نوبت بھ برادر و  مي

رسد؛ زیرا خداي متعال  خواھر ـ در ارث ـ نمي
 فرماید: مي

﴿...ي لَم رِثُها إِني وه و كا تَرمم ا الثُّلُثانمنِ فَلَهكانَتَا اثْنَتَي فَإِن لَدلَها و كُن
إِن كانُوا إِخْوةً رِجاالً و نِساًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُْنْثَيينِ يبين اللَّه لَكُم أَن تَضلُّوا 

بِكُلِّ شَي اللَّه ويمل؛)٨٩( ﴾ ٍء ع 

برد اگر خواھر  ز خواھر ارث ميو برادر ا
فرزند نداشتھ باشد؛ و اگر شخصي بمیرد و 

                                                           
 .١٧٦نساء/. ٨٦
؛ ٧٩٧٩حدیث  ،٣٧٦: ٤ المستدرك علي الصحیحین. ٨٧

: ١١ العّمال كنز؛ ١٢١١٣حدیث  ،٢٣٣: ٦ سنن بیھقي
 .٣٠٥٥٨حدیث  ،٤٤
 .١١نساء/. ٨٨
 .١٧٦نساء/. ٨٩
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تنھا دو خواھر بر جاي گذارد، دو سوم 
میراث از آنھاست؛ و اگر خواھر و برادر بر 
جاي گذارد، برادر، دو برابر خواھر ارث 

برد؛ خدا احكام ارث را برایتان تبیین  مي
ي كند تا گمراه نشوید، و خدا بر ھر چیز مي

 آگاه است.
) یعني ھمچنین برادران و خواھران ـ با َوُھوَ (

 وجود فرزند ـ حقي در ارث ندارند.
ó  زیادی سھام در ارث[ » عول فرائض «عمر در[ 

 رأي دیگري دارد كھ ابن عّباس با او مخالف است.
دانم كدامتان را خدا  عمر گفت: و ، نمي

مقّدم داشت و كدام یك را مؤّخر! بھترین 
رسد این است كھ این  كھ بھ نظرم مي كاري

میانتان تقسیم  قسمت ھای مساویمال را بھ 
 كنم.

ابن عّباس گفت: بھ خدا سوگند، اگر آن كھ 
خدا مقّدم داشت مقّدم بداري، و آن كھ خدا 
مؤّخر داشت مؤّخر بداري، سھمي اضافھ 

 .)٩٠(انجامد] آید [و بھ عول نمي نمي
ó  و مادر و دو عمر درباره زني كھ ُمرد و شوھر

برادر مادري و دو برادر تني بر جاي گذاشت، بھ 
 دو گونھ مختلف حكم كرد:

بار اول حكم كرد كھ شوھر سھم خود را ـ نصف 
(كھ سھم اوست)  ، یک ششمارث ـ ببرد و بھ مادرش

باقي  ، یک سوماش داده شود، و دو برادر مادري
 را ارث برند، و دو برادر تني سھمي نبرند.

خواست چونان گذشتھ حكم  م، ُعَمر ميدر بار دو
كند. دو برادر تني احتجاج كردند و گفتند: ما، 

با آنان مشتركیم، پدر داریم و  » مادر «در 
آنھا پدر ندارند؛ اگر ما را بدان جھت كھ پدر 

كني، از ناحیھ مادر بھ ما ارث  داریم محروم مي
                                                           

 ؛ و بنگرید بھ،١٢٢٣٧حدیث  ،٢٥٣: ٦ بیھقي سنن. ٩٠
 .٧٩٨٥حدیث  ،٣٧٨: ٤ المستدرك علي الصحیحین
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بده (چنان كھ آنان را بھ خاطر مادرشان ارث 
است! مگر جز  » َخر «رض كن پدِر ما دھي) ف مي

 ایم؟ این است كھ ما از یك رحم بیرون آمده
گویید! ودر ثلث، آنان را با  ُعَمر گفت: راست مي

 .)٩١(برادران مادري شریك ساخت
در حدیث دیگر آمده است كھ آنان گفتند: فرض كن 
پدر ما سنگي است كھ در دریا پرت شده است! ما 

 ریك ساز!را بھ جھت خویشاوندي ش
ُعَمر آنان را شریك ساخت و ثلث را میان چھار 

 برادر ـ بھ طور مساوي ـ توزیع كرد.
مردي گفت: در فالن سال، برادراِن تني را شریك 

 نساختي!
عمر گفت: آن حكمي بود كھ در آن زمان كردیم، 

 !)٩٢(اكنون حكم ما این است
ó  و ابو داود و بیھقي از  المسندشافعي در

اند كھ ُعَمر پرسید: آیا كسي از  هطاووس نقل كرد
 چیزي شنیده است؟ » جنین «رسول خدا درباره 

برخاست و گفت: من دو زن  ھحمل بن مالك بن نابغ
داشتم، یكي از آنان با چوبكي دیگري را زد، وي 
جنیِن ُمرده انداخت! رسول خدا در این باره حكم 

 اش [قیمت] یك كنیز یا غالم است. كرد كھ دیھ
شنیدیم، بھ گونھ  فت: اگر این را نميُعَمر گ

كردیم؛ نزدیك بود در مانند این  دیگر حكم مي
 .)٩٣(ماجرا بھ رأي خود فتوا دھیم

                                                           
 باب المشتركھ. ،٢٤: ٣(جّصاص)  احكام القرآن. ٩١

 ،٨٨: ٤ یسنن دارقطن؛ ٦٤٥حدیث  ،١٦٢ :١ یسنن دارم. ٩٢
 ،١٠(و جلد  ١٢٢٤٧حدیث  ،٢٥٥: ٦ یسنن بيهق ؛٦٦حدیث 

 ).١٢٠ص

 االحكام؛ باب الدية ،١١٤: ٨ یسنن بيهق؛ ٢٤١: ١ یمسند شافع. ٩٣
 .٧٦: ٢(آمدي) 



 ٣٥٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

گوید: از ُعَمر درباره میراثِ  ُعبیده سلماني مي
 .)٩٤(جد، صد قضیھ مختلف بھ خاطر دارم

دكتر محّمد سالّم مدكور درباره امر ُعَمر در 
 زند: علیق ميگونھ ت (میراث) جّده، این
جز بھ اولوّیت جد نسبت بھ لیكن عمر 

گفت: اگر امروز  وميبرادران، تن نمی داد 
بھ آن حكم كنم، بھ ھمھ میراث براي جّد حكم 
خواھم كرد! لیكن وي بھ عدول از رأي خودش 
گرایید و بھ علي گفت: ھیچ كدامشان را 

شان صاحب حق  سازم! شاید ھمھ محروم نمي
یِم ارث رو آَوْرد با این باشند. سپس بھ تقس

كمتر نشود، و بار دیگر  یک ششمشرط كھ از 
 یک سومبھ تقسیم گرایید بھ شرط اینكھ از 

 كمتر نگردد.
این اختالف و ناپایداري در رأي نبود مگر 
بدان جھت كھ این مسئلھ، صرِف اجتھاد بود، 
نّصي در آن وارد نشده كھ حكم را بھ روشني 

 تبیین كند.
ز گفت و شنودي كھ میان زید بن توانیم ا مي

ثابت و ُعَمر روي داد، روشن سازیم كھ زید 
اسلوبي را در تشبیِھ بلیغ (بالغت در تشبیھ) 
بھ كار گرفت كھ رأیش را بھ عقل و امتناع 

 .)٩٥(سازد نزدیك مي
سوره نساء را  ١١دكتر محّمد رّواس قلعھ چي، آیھ 

 فرماید: كند كھ مي ذكر مي
ْیِھ ِلكُلِّ واحٍِد ِمْنُھَما السُُّدسُ ِممَّا َتَركَ ... َو ِألَ◌َبوَ  ﴿

ِإْن كاَن َلُھ َوَلٌد َفِإْن َلْم َیكُْن َلُھ َوَلٌد َو َوِرَثُھ 
                                                           

: ٦ یسنن بيهقباب فرض الجد؛  ،٢٦١: ١٠ مصنّف عبدالرزّاق. ٩٤
 تغليق التعليق؛ ٢١: ١٢ یالبارفتح (متن از این مأخذ است)  ٢٤٥

 .٥٣: موسوعة فقه عمر بن الخطّاب؛ ١٤٢: ٣ یشرح الزرقان؛ ٢١٩: ٥
 .١٧٢: مناھج االجتھاد في اإلسالم. ٩٥
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براي ھریك از پدر  )٩٦( ﴾َأَبواُه َفِألُ◌مِِّھ الثُُّلُث ...
ارث است اگر فرزندي داشتھ  یک ششمو مادر میّت، 

پدر و باشد؛ وگرنھ (در صورتي كھ وارث تنھا 
 برد. مال را ارث مي یک سوم مادر باشد) مادرش

 گوید: آورد كھ مي و سخن عبیده سلماني را مي
شود كھ باقي مانده  از این آیھ، فھمیده مي

 .)٩٧(میراث براي جّد است
 نویسد: سپس خود مي

برادران، ھمراه ُعَمر در ماجراي میراِث جد 
اضطراب داشت. با صحابھ ـ در این باره ـ 

مشورت كرد، لیكن بھ نظِر قطعي دست  بارھا
نیافت. پیش از وفاتش دوست داشت كھ این 
امر بھ شكلي استقرار یابد تا ھرج و مرج 

اي درباره جد و كاللھ  در آن نباشد؛ نوشتھ
خواست و  نگاشت و مكث كرد و از خدا خیر مي

گفت: خدایا، اگر در آن خیري دانستي،  مي
شتھ، طعنش امضایش كن! تا اینكھ بھ این نو

زدند؛ وي آن را خواست و محوش كرد و ھیچ 
 كس ندانست در آن چھ بود.

اي  ُعَمر گفت: من درباره جد و كاللھ، نوشتھ
را نگاشتم و از خدا خیر را طلبیدم! بھ 
نظرم آمد كھ شما را بر آنچھ ھستید 

 .)٩٨(واگذارم
بر اجتھادات عمر  األشباه والنظائرسُُیوطي در 

 زند: تعلیق مي درباره جّده چنین

                                                           
 .١١نساء/  .٢

 .٥٣: موسوعة فقه عمر بن خطّاب. ٩٧
؛ روایت در این مآخذ ھست: ٥٤: موسوعة فقه عمر بن خطّاب. ٩٨

 اإلحكام؛ ٤٣: ٦ ريتفسیر طب؛ ٤٣: ٦ مصّنف عبدالرّزاق
 .٢٧٩: ٦(ابن حزم) 



 ٣٦١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

از اجتھاِد  یبدان عّلت، كھ اجتھاِد دوم َاقو
باشد؛ چراكھ بھ عدم استقرار حكم  اول نمي

انجامد و در این كار، مشّقتي شدید است؛  مي
زیرا وقتي این حكم نقض شود، آن نقض نیز 

توان ادامھ  شود، و ھمین طور مي نقض مي
 .)٩٩(داد

در برابر آنچھ داللِت قطعي دارد بر اینكھ عمر 
كتاب و سّنت، اجتھاد مي ورزید این است كھ 

او را آگاه ساخت كھ وي ھرگز حكم  |پیامبر 
! با بمیردمیراثِ جد را نخواھد دانست تا اینكھ 

وجود این، وي زیر بار نرفت و بھ اعماِل نظراتش 
 پرداخت.

 از سعید بن ُمسَیَّب روایت شده كھ گفت:
چگونھ  پرسید كھ سھم جدّ  |عمر از پیامبر 

فرمود: این چھ  |شود؟ پیامبر  تقسیم مي
كنم پیش از  سؤالي است اي عمر! گمان مي

 آنكھ آن را بداني، بمیري!
باري، ُعمر پیش از دانستن حكِم آن، 

 .)١٠٠(درگذشت
 نویسد: مي سُبُل الُھدي والرشادصالحي دمشقي در 

اند  ابن راْھَویھ و ابن َمردَوْیھ روایت كرده
صحیح از ابن ُمسَیَّب ـ گفت:  دسنكھ شیخ ـ بھ 

ُعمر از رسول خدا درباره چگونگي ارِث كاللھ 
 پرسید.

                                                           
األشباه (بھ نقل از  ٤٥٢: االجتهاد في الشريعة اإلسالميه. ٩٩

 ).١٠١: والنظائر
حدیث  ،٢٩٥: ٤ المعجم األوسط . نگاه كنید بھ:١٠٠
باشد و طریق آن صحیح  (متن از این مأخذ مي ٤٢٤٥

مجمع ؛ ٥٦٤: ٣ طبقات المحّدثین باصبھاناست)؛ 
حدیث  ،٥٨: ١١ كنز العّمال؛ ٢٢٧: ٤ الزوائد

 و ابو الشیخ في الفرائض). ھق، ؛عن (عب،،٣٠٦١١
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فرمود: مگر خدا آن را بیان  |پیامبر 
سوره نساء را  ١٢نكرده است! سپس آیھ 
 خواند؛ گویا ُعَمر نفھمید.

سوره نساء  ١٧٦از این رو، خداي متعال آیھ 
 ﴾ ...ه يفْتيكُم في الْكَاللَةيستَفْتُونَك قُلِ اللَّ ﴿را نازل كرد: 

(تا آخر آیھ) باز گویا ُعَمر نفھمید، بھ 
حفصھ گفت: ھرگاه رسول خدا را شاداب یافتي 

 |در این باره سؤال كن. َحْفَصھ از پیامبر 
پرسید، فرمود: پدرت این را برایت گفتھ؟ 

 او ھرگز آن را نخواھد دانست.
 .)١٠١(ھمان شد كھ پیامبر فرمود

كھ فرمود:  ×بسا سخن امام علي  چھ ،واینک
(ھركھ  )١٠٢(» من سره أن يقْتَحم جراثيم جهنّم، فَلْيقْضِ بين الجد واإلخوة «

ور شود (و  ھاي دوزخ غوطھ خوش دارد در جرثومھ
 )١٠٣( خود را بھ عذاب شدید دوزخ گرفتار سازد)

میان جد و برادران حكم دھد) ناظر بھ اجتھاداتِ 
ر و عمر باشد؛ زیرا دریافت كھ آن دو ـ ابوبك

بھ ویژه عمر ـ در ارث جد، فتواھاي گوناگون 
 دھند كھ بر خالفِ كتاب خداست. مي

 !!| اجتھاد پیامبر

پیشین بھ دست آمد كھ اضطراِر حاكمان  متوناز 
بھ اجتھاد، چونان پایگاھي بود كھ در پرتِو آن، 

یفھ و ھا میان صحابھ (بلكھ میاِن خل اختالف نگرش
                                                           

 أحكام القرآن؛ ٢٨٧: ٩ سبل الھدي والرشاد. ١٠١
 الدرّ ؛ ٥٩٥: ١ تفسیر ابن كثیر؛ ١٨: ٣(جصاص) 
 .٧٥٤: ٢ المنثور

(متن از این  ٢٩٠٢حدیث  ،٤٥٠: ٢ سنن دارمي. ١٠٢
مصّنف ؛ ١٢١٩٦ حدیث ،٢٤٥: ٦ سنن بیھقيمأخذ است)؛ 

 .٢٦٨: ٦ مصّنف ابن ابي شیبھ؛ ٢٦٢: ١٠ عبدالرّزاق
 ».قھم « ماّده  ٤٦٣: ١٢ لسان العرب. ١٠٣



 ٣٦٣  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

توانست توجیھ شود؛ زیرا پوششي  یك صحابي) مي
بھ مدرسھ خلفا و اجتھاد ـ و  عوتگرانبود كھ د

توانستند  عامالن بھ آن در عھد پیامبر ـ مي
براي رفع تضاد و تناقِض موجود میان فقھ صحابھ، 

 بھ آن پناه جویند.
 یدیدگاھ ریشھ و با بجاست این قضّیھ را از
في كنیم تا ببینیم كھ عقالني و واقعي، واشكا

آیا پیامبر ـ بھ راستي ـ اجتھاد مي ورزید یا 
اینكھ این نسبت را براي تصحیح اجتھادات صحابھ 

 اند؟ بھ پیامبر داده
اجتھاد را ـ بھ  | آیا معقول است كھ پیامبر

اي ـ براي آگاھي از حكم آسماني  عنوان وسیلھ
بھ كار گیرد در حالي كھ مأمور بھ تبیین احكام 

ادره از سوي خدا براي مردم است و فرستاده ص
 باشد؟! پروردگار جھانیان مي

اجازه اجتھاد داده شد، چرا  |اگر بھ پیامبر 
و میراثِ عّمھ و خالھ توقف  )١٠٤(در بیان حكم لعان

 ؟)١٠٥(كرد تا وحي بر او نازل شود
مگر نھ این است كھ در اجتھاد، احتمال خطا ھست 

 كند؟ و جز ظّن را افاده نمي
تواند یقین بھ دست  مي |ھنگامي كھ پیامبر 

اش  آورد، چگونھ رواست كھ بھ ظن ـ كھ درجھ
 كمتر از یقین است ـ عمل كند؟

                                                           
 مسند احمد؛ ٨٣: ١٨ تفسیر طبري . نگاه كنید بھ:١٠٤

حدیث  ،٢٧٧: ٢ سنن ابـي داود؛ ٢١٣١حدیث  ،٢٣٨: ١
: لباب النقول؛ ٢١٣(واحدي):  اسباب النزول؛ ٢٢٥٦
١٥٣. 
 ،٩٩ـ  ٩٨و ٨٠: ٤ سنن دارقطنيبھ:  . نگاه كنید١٠٥

، ٣٨١: ٤ الصحیحین المستدرك علي؛ ٩٨و ٩٠و ٤٢حدیث 
: ٢ الدّر المنثور؛ ٦٠: ٨ تفسیر قرطبي؛ ٧٩٩٧حدیث 

 .٢٦٣: ١ المراسیـل؛؛٤٥٠
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افزون بر این، با آیات دیگر كھ بھ لزوم پیروي 
 كند چھ كنیم؟ مانند: امر مي |سخن پیامبر 

َو ما آتاُكُم الرَّسُوُل َفخُُذوُه َو ما َنھاُكْم َعْنُھ ﴿
 ؛)١٠٦( ﴾ُھوا َفاْنت  

آنچھ را پیامبر برایتان آورد برگیرید، و 
 .ترک کنیدآنچھ را نھي كرد 

َفال َو َربَِّك ال ُیْؤِمُنوَن حَتَّي ُیحَكُِّموَك ِفیما شَجََر  ﴿
َبیَْنُھْم ُثمَّ ال َیجُِدوا ِفي َأْنُفِسِھْم حََرجًا ِممَّا َقَضیَْت 

 ؛)١٠٧( ﴾ َو ُیسَلُِّموا َتسِْلیما
روردگارت كھ آنان ایمان سوگند بھ پ

[واقعي] ندارند مگر اینكھ در مشاجراتشان 
داوري كني و آنھا در آنچھ حكم كردي چیز 
ناروایي در جانشان نیابند و تسلیم محض 

 باشند.
اگر اجتھاد را معتبر بدانیم و دریابیم كھ 
اجتھاد بر ظن مبتني است و در آن احتمال خطا 

داي سبحان توان پذیرفت كھ خ ھست، چگونھ مي
پیروي ظن و خطا را در احكامش واجب ساختھ است 

كند و  در حالي كھ از پیروي ظن نھي مي
 ﴾ ِإنَّ الظَّنَّ ال ُیْغِني ِمَن اْلحَقِّ شَیْئاً ﴿ فرماید: مي

 كند. ؛ ظّن از حق چیزي را بسنده نمي)١٠٨(
 |پیداست كھ اصرار بر اجتھاد پیامبر 

صحابھ و رویكردي است براي تصحیح اجتھادات 
ي امشروعّیت بخشیدن بھ آنھا؛ بھ ویژه فتاو

 ابوبكر و عمر.
باورھا و  پیش ھركس تاریخ و حدیث را (بي

ھاي شكل یافتھ) بخواند، بر آنچھ گفتیم  ذھنّیت
 شود. آگاه مي

                                                           
 .٧حشر: . ١٠٦
 .٦٥نساء/. ١٠٧
 .٢٨نجم/؛ ٣٦یونس/. ١٠٨
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اگر در استدالِل عالماِن اصوِل پیرواِن مدرسھ رأي، 
و دالیل  ینیك بیندیش|درباره اجتھاد پیامبر 

كھ راز این  ییاب درمي ،یوارسي كنآنھا را 
كار، اشاره بھ خطاھایي است كھ بعضي ـ در مقام 

اند! اینان  نسبت داده |تشریع ـ بھ پیامبر 
اند از كاناِل اجتھاد و رأي، این مشكل  خواستھ

 را حل كنند.
از  |وانگھي اگر اقوال و افعال پیامبر 

گویند پیامبر  اجتھاداِت آن حضرت باشد، چرا مي
در ماجراي نماز بر منافق ـ از اوامر خدا ـ 

تخّلف كرد و (ھنگامي كھ عبد  بن مكتوم نابینا 
نزدش آمد) ضوابط انساني را پاس نداشت و دیگر 

 اند. نسبت داده |چیزھا كھ بھ پیامبر 

َعَفا  َُّ  ﴿حّتي زمخشري جرأت یافتھ كھ در تفسیر 
این  (خدا از تو درگذرد) بگوید كھ )١٠٩( ﴾َعْنك  

در پي  » عفو «سخن كنایھ از جنایت است؛ زیرا 
آید و معنایش این است كھ: خطا  مي » جنایت «

 !)١١٠(كردي و بد كاري را مرتكب شدي
بنگرید کھ زمخشري چگونھ بر ساحِت مقّدس پیامبر 

 كند! دست درازي مي |

 حدیث پیروان مكتب اجتھاد ـ آنان كھ از تدوین
ن را در ارتباط با كنند ـ مانند این سخ منع مي

آورند در حالي كھ تأكید مي  مي |پیامبر 
ورزند در ھمھ قضایایي كھ پیامبر در آنھا خطا 

بھ  | كرد، وحي موافق نظر ُعَمر بود، و پیامبر
 این ھمسویي شھادت داد.

                                                           
 .٤٣توبھ/. ١٠٩
 .١٥٣: ٢ كشّاف. تفسیر ١١٠



 منع تدوین حدیث  ٣٦٦

گویي  تواند جوھره این تناقض خواننده، خود مي
و سالمِت رأي عمر (و |و راز تخطئھ پیامبر 

حي با نظر عمر، نھ پیامبر) را موافقت و
 دریابد.

بشري است كھ داراي  |اگر بپذیریم كھ پیامبر 
اش  باشد و بیشتر امور دنیوي َمَلكات رّباني مي

از شخِص خوِد اوست و ارتباطي بھ وحي ندارد بھ 
 این معنا كھ:

گوید: حالت چطور  ـ وقتي پیامبر بھ شخصي مي
فالني برو!  خوري؟ براي فالن كار نزد است؟ چھ مي

ام و... بھ عنوان  برایم آب بیاور، تشنھ
گوید؛ مزاح  امتثال امر خدا، این سخنان را نمي

پیامبر با زنانش و مؤمنان و دیگر امور زندگي، 
 چنین است.

ھا نیز ھمین امر جاري است؛ با  ـ نسبت بھ جنگ
اصحاب بھ مشورت پرداخت (چنان كھ در مصالحھ با 

و بیرون آمدن از مدینھ  )١١١(غطفان روز جنگ خندق
، روي داد) و نظر سلمان فارسي را )١١٢(سوي ُاُحد

،در حفر خندق اطراف مدینھ در جنگ 
و در ُاطراق كنار آب ـ در  )١١٣( احزاب،پذیرفت

جنگ بدر ـ نظر حّباب را برگرفت، و در بناي 
، و )١١٤(بان بھ رأي سعد بن ُمعاذ تن داد سایھ

 دیگر موارد.
یریم (و دست برداریم از اگر ھمھ اینھا را بپذ
ھمھ اینھا را بھ امر |این اعتقاد كھ پیامبر 

                                                           
در  نقل از آن، (بھ ١٠٤: ٤ سیره ابن ھشام. ١١١

 ).٩٥: اجتھاد الرسول
مسند و  مسلمو  صحیح بخاري . نگاه كنید بھ:١١٢
 .٦٤: ٣ نسائي و سیره ابن ھشامو  احمد
 .٢٣٥: ٣ سیره ابن ھشام. ١١٣
 اجتھاد الرسول ؛ نیز بنگرید بھ،٢٧١ص ،٢. ھمان ١١٤

 .١٤٦ـ  ٨٣(نادیھ شریف عمري): 



 ٣٦٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

داد و در پي  گفت و انجام مي خداي متعال مي
مراِد خدا بود، و مشورت با َاصحاب بدان جھت 

گرفت كھ دلشان را بھ دست آورد و كار  صورت مي
آزمودگي و تدبیر را بھ آنان بیاموزد و پس از 

صالح مسلمانان بھ او مشورت، بھ آنچھ خدا در 
نمایاند ـ و مقصود خدا بود ـ عزم جزم  مي
 گوییم: كرد) مي مي

ھایي در امور جنگ و  گیري این ماجراھا، موضع
اند و ھمانند اجتھادات عمر  موضوعات خارجي

باشند، كھ بیشترش در احكام شرعي است (و  نمي
 نھ در موضوعاتِ خارجي).

فرض صّحت  گذشتھ از این، اجتھاد پیامبر ـ بر
باشد  این سخن ـ مساوي اجتھاد دیگران نمي

چراكھ عقِل پیامبر باالترین عقل است و واقع را 
كند و اجتھادش (بعد از آگاھي بھ مصالح  درك مي

و مفاسد و مقّدمات و نتایج) موافق با حكِم 
باشد. این اجتھاد كجا، و اجتھاد  واقعي خدا مي
 دیگران كجا!

خواھند  نظریھ، ميآري، آنان با طرح این 
را با صحابھ ھم سطح سازند تا امر | پیامبر

را بر آنھا سرایت دھند و اختالف موجود میانِ 
اقوالشان را بردارند و بھ این نتیجھ برسند 
كھ: سخناِن آنھا اجتھاداتي است مانند اجتھادات 

 پیامبر!
گمان (چنان كھ ھمھ عالمان گواه اند)  بي

تھاد صحابھ است؛ غیر از اج| اجتھاد پیامبر
اگر بپذیریم كھ آن حضرت مجتھد بود، این كار 
جز در موضوعاِت خارجي و امور جنگي صورت نگرفت 

 و معناي آن اجتھاد در احكام نیست.
در عمل بھ وظیفھ ظاھري، اجتھاد بھ معناي  §

باشد. اینكھ   اصالحی و معروف آن مقصود نمي
 فرمود: | پیامبر



 منع تدوین حدیث  ٣٦٨

كم تَخْتَصمون إلَي، ولَعلَّ أَحدكم أَلْحن بِحجته من إنّما أحكُم بالظاهر! وإنّ
بعض؛ فَمن قَضَيتُ له بشيء من مال أخيه فال يأْخُذْه، فإنّما أَقْطَع له قطعةً من 

 ؛)١١٥(النار

كنم! شما بھ شكایت  من بھ ظاھر حكم مي
تان از دیگري حرفش  آیید، بسا یكي نزدم مي

؛ پس اگر در مرافعھ زند را بھتر مي
مالي(بر أساس ادّلة ظاھری بھ نفع کسی) 

داند کھ ماِل برادر  حكمي كردم و شخص مي
باشد، آن را نستاند! چراكھ  دیني اش مي

 !ه شده استاي آتش برایش ُبرید پاره
بدان معناست كھ حاكم  |این سخن پیامبر 

اي كھ ھست)  وظیفھ دارد بر طبق ظاھر (و ادلھ
باطن و واقع ـ ھرچند واقع براي حكم كند، نھ 

بھ طور كامل نمایان بود ـ زیرا  |پیامبر 
انبیا و پیامبران و اوصیا، مأمورند كھ بھ 
ظاھر حكم كنند مگر كساني كھ خدا آنان را بھ 

 .×حكِم واقعي مكّلف ساختھ است؛ مانند خضر 

در مدینھ، میان  |دانیم كھ رسول خدا  مي
كرد.  زین ـ حكم ميمردم ـ بر اساس ادّلھ و موا

گذاري  قانون بدون تردید،مقصود از این كار، 
بر طبِق ظاھر ادّلھ بود تا نوامیس شریعت و 

 قوانین بشري (كھ سّنتِ آفرینش است) فرو نپاشد.
لوح  «با اتصال بھ وحي و احاطھ بر  |پیامبر 

دانست؛ زیرا ثابت است  حكم شرع را مي » محفوظ
ك بار بھ طور كامل كھ قرآن دو بار نازل شد: ی

در شب قدر، و بار دیگر بھ تدریج در وقایع و 
 رخدادھاي مختلف.

                                                           
 ح بخاريصحی؛ ٢٠٣: ٦ مسند احمد . نگاه كنید بھ:١١٥

 .٧٧٧: ٢ ماجھ سنن ابن؛ ١٢٩: ٥ صحیح مسلم؛ ١٦٢: ٣



 ٣٦٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

شد براساس  صادر مي |آنچھ از پیامبر 
داشت،  » لوح محفوظ «اي بود كھ از  آگاھي

اي در آن  ھرچند براي بار دوم، بھ صراحت، آیھ
 .ه بودباره فرود نیامد

 | وچنین است مسئلھ قبلھ و تمّناي پیامبر
 اي تحویل قبلھ سوي مسجد الحرام.بر

درنگ آن را  بود بي اگر این كار، بھ اجتھاد مي
داد و شش یا ھفت ماه سوي مسجد االقصي  انجام مي
َقد   ﴿گزارد تا این آیھ نازل شود:  نماز نمي

نگریم كھ رو سوي  (ما مي )١١٦( ﴾َنري َتَقلَُّب َوجِْھَك 
براي  |]كني[این تمّنای پیامبر  آسمان مي

نتظار وحي و تعّبد بھ امر آسماني بود، نھ ا
 آوردن حكمي از خود كھ مخالف شریعت الھي باشد.

و اّما استدالل بھ اجتھاد پیامبر بھ این آیھ  §
 كھ:

ِإنَّا َأْنَزْلنا ِإَلیْكَ اْلِكتاَب ِباْلحَقِّ ِلَتحْكُمَ َبیَْن  ﴿
 ؛)١١٧( ﴾النَّاسِ ِبما َأراكَ  َُّ 

ا ـ بھ حق ـ ما سوي تو كتاِب خود ر
فرستادیم تا میان مردم بھ آنچھ خدا بھ تو 

 نمایاند، حكم كني. مي
بھ نظر و اجتھاد در  ﴾ بِما َأراكَ  ﴿تفسیر جملھ 

ادّلھ احكام، تفسیري خطا و بر خالِف ظاھر آیھ 
باشد؛ زیرا منطوق آیھ ـ بھ قرینھ سیاق آن  مي

ـ صریح است در لزوم ُجستِن حكم از كتاب، نھ 
 ز پیش خود!اجتھاد ا

خواستند اجتھاداتشان را   اصحاب مدرسھ رأي، مي
بر احكام شرعي نیز تعمیم دھند. طبیعي است كھ 

                                                           
 .١٤٤بقره/ .١١٦
 .١٠٥نساء/. ١١٧



 منع تدوین حدیث  ٣٧٠

رخ داد؛ زیرا  |این امر، بعد از عصر پیامبر 
دادند احكام را از نص   در عصر آن حضرت ترجیح مي

آن بلکھ دارند (دریافت  |و از كالم پیامبر 
ازداشت؛ چراكھ حضرت آنان را از اجتھاد بھ رأي ب

مرجع تصحیح خطاھایي بود كھ گاه برایشان پیش 
موارد در  |وفات پیامبر پس از آمد) لیكن  مي

 .اجتھاد ورزیدند منصوص و غیر منصوص
عمر استحكام یافت؛  دورانبناي این گرایش در 

و متعّبدان  |زیرا مجتھدان عصر پیامبر 
 لوح، بعدھا از آن متأّثر شدند. ساده

بھ او و عمل  |در عھد پیامبر  ارجاع امور
طبق قول آن حضرت، یعني امضاي حكم از سوي شارع 

شد؛ از این رو  كھ بھ امضاي پیامبر حّجت مي
بود، نھ فعل و قول  |حّجت، امضاي پیامبر 

 صحابي!
ـ  |اگر اجتھاد بھ رأي در دوراِن پیامبر 
بود،  آنچنان كھ امروزه مصطلح است ـ حّجت مي

شد دیھ مردي را كھ با اجتھاِد  چرا ُاسامھ ملزم
 | ؟! و چرا پیامبر)١١٨(خویش كشت، بپردازد

فرمود: پروردگارا، من از كاري كھ خالد كرد، 
 .)١١٩(بیزارم

 پیش از این سخن دكتر مدكور آمد، كھ گفت:
بر اساِس این نظریھ، پیامبر نیازي بھ این 
معنا از اجتھاد نداشت... اّما پس از 

دنیا و در عصر انتقال پیامبر از این 

                                                           
 .٢٢٣: ٣(َجّصاص)  احكام القرآن . نگاه كنید بھ:١١٨
: ٢ مسند احمد؛ ٤٠٨٤حدیث  ،١٥٧٧: ٤ صحیح بخاري. ١١٩
 االستیعاب؛ ١٤٨ :٢ الطبقات الكبري؛ ٦٣٨٢حدیث  ،١٥٠
٤٢٨: ٢. 



 ٣٧١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

صحابھ ـ كھ با پایان قرن اول بھ آخر 
 رسد ـ پدیدار شد كھ... مي

 نویسد: دكتر معروف دوالیبي مي
رخدادھاي نامأنوس و وقایعي كھ احكامشان 
از حكم و ارشاِد كتاب و سّنت بھ دست نیاید 
و امر جدیدي باشد ـ بھ طور غالب ـ وجود 

ات نداشت و این، یعني این کھ در اثناي حی
اجتھاد، نقش مھمي را ایفا | پیامبر 

كرد، بلكھ در چارچوب قضایاي محدود  نمي
 .)١٢٠(شد شماري اعمال مي وانگشت

 گوید: دكتر نادیھ عمري مي
آمد با  عمر تشریعاتي را كھ بھ نظرش مي

 دورانفضیلت و حق و مصلحت ھماھنگ است، در 
 .)١٢١(كرد پیامبر، پیشنھاد مي

بھ آن دست یافتیم  این سخنان، آنچھ را كھ ما
كند؛ اینكھ اجتھاد ـ بھ معناي  تقویت مي

حّجت نبود، و  |اش ـ در زمان پیامبر  امروزي
بعدھا بھ دسِت ابوبكر و عمر و كساني كھ مسیر 
آن دو را پیمودند، تكامل اصطالحي یافت؛ و این 
كار بدان جھت روي داد كھ نیازمند احكام بودند 

ل در آنھا، احاطھ و بر ھمھ احكام و وجوه استدال
 نداشتند.

* * * 
گردیم تا موضع عمر را  اكنون بھ اصل بحث بازمي

نسبت بھ صحابھ و موضع صحابھ را نسبت بھ عمر، 
 بشناسیم.

                                                           
علم  یالمدخل إل(بھ نقل از  ٣٢ :ة اإلسالميةاالجتهاد في الشريع. ١٢٠

 ).١٩٦٥ ،٥ط ٧٨: اُصول الفقه

 .٢٥٩: اجتھاد الرسول. ١٢١



 منع تدوین حدیث  ٣٧٢

پیش از این، برخورد عمر را با ابن مسعود 
اي كھ عمر او را با  دریافتیم؛ ھمان صحابي

عّمار سوي كوفھ فرستاد تا امور دین را بھ 
 اموزاند و بھ كوفیان نوشت كھ:ایشان بی

ابن مسعود و عّمار از اھل بدرند و از 
، بھ آنان اقتدا |اصحاب شرافتمند پیامبر 

كنید و سخنشان را بشنوید، من عبد  بن 
 .)١(مسعود را بھ جاي خویش برایتان برگزیدم

 .)١(برگزیدم
 نگرش او با دیگر صحابھ نیز چنین بود.

ا ر آري، عمر صحابي بزرگي چون ابن مسعود
بدان جھت كھ بھ زندانی ساخت وبازخواست نمود 

پرداخت و سخناِن آن  مي |نشر احادیث پیامبر 
 .آورد حضرت را زیاد بر زبان مي

ھمین برخورد عمر بود كھ عثمان را جري ساخت 
موضع شدیدتري در برابر ابن مسعود بگیرد؛ او 

مصحفش و از قرائت  شتحدیث باز دانقل را از 
كرد:  كھ رسول خدا تأكید مي د (در حاليرنھي ك

بھ قرائِت ابن ُاّم عبد ـ یعني ابن مسعود ـ 
 )٢(قرائت كنید) و ابن مسعود را چھل تازیانھ زد

شکست و کار بھ ھایش را  و بعضي از دنده )٢(زد
 جایی رسید کھ وی فوت کرد و غریبانھ دفن شد.

برخورد خشِن عمر در برابر صحابھ، بدان جھت بود 
ن را نسبت بھ فقھ خود ھاي آنا كھ وي نگرش

دریافت و دانست كھ آنان اجتھاداِت برخالِف سّنت 
تابند و اعتراضاتشان  را برنمي |پیامبر 

 یابد. پیوستھ ادامھ مي

                                                           
معتصر ؛ ١٤: ١ تذكرة الحفّاظ؛ ٨: ٦ الطبقات الكبري. ١

 .٣١٤: ٢(اثر ابي المحاسن)  المختصر
 .٤٤: ٣ شرح نھج البالغھ. ٢



 ٣٧٣  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

گیري، صحابھ بر آنچھ از  با وجود این سخت
دریافتند اصرار داشتند حّتي  |پیامبر 

شان بر آن شدند كھ فھم خلیفھ را پیش  بعضي
ایند تا اعالم دارند كھ مسلمانان بیازم

 اجتھادات عمر، نادرست و بھ دور از سّنت است.
 بازپرسي عمر از سوي صحابھ

 آوریم: در این زمینھ، دو رویداد را مي
ó :از حارث، از عبد  بن َاوس نقل شده كھ گفت 

نزد عمر رفتم، پرسیدم: زني خانھ كعبھ را 
 شود، چھ كند؟ كند سپس حیض مي طواف مي

او، طوافِ ین کار داد: باید آخرعمر پاسخ 
 بیت باشد.
[بر خالف  |گوید: گفتم: رسول خدا  حارث مي

 سخن تو] چنین مرا فتوا داد.
عمر گفت: دستت بشكند! آنچھ را از پیامبر 

كني تا مخالفِت مرا  پرسیدي از من سؤال مي
 !)١(دریابي

ó :از ِھشام بن یحیي مخزومي نقل شده است كھ 
ش عمر آمد و درباره پی » ثقیف «مردي از 

زني پرسید كھ خانھ خدا را روز عید قربان 
تواند  زیارت كرده و حیض شده است، آیا مي

 پیش از آنكھ پاك شود، بھ عرفات برود؟
 عمر گفت: نھ.

                                                           
حدیث  ،٢٠٨: ٢ سنن ابي داود؛ ٤١٦: ٣ مسند احمد. ١

: ٣ والمثاني اآلحاد(متن از این مأخذ است)؛  ٢٠٠٤
حدیث  ،٢٦٢: ٣ المعجم الكبیر؛ ١٥٨٩حدیث  ،٢٢٨
٣٣٥٣. 
بھ نقل از سنن ابي  این حدیث، ،١١٢: ٦ الغدیردر 

دو دستت «داود آمده است و در آن ھست كھ عمر گفت: 
چیزي » مادرت بھ عزایت بنشیند  «یا » بریده باد 
 پرسي... را از من مي
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در باره این  |مرد ثقفي گفت: رسول خدا 
 زن بھ غیر آنچھ تو فتوا دادي، فتوا داد!

و  زد عمر برخاست، او را با تازیانھ مي
گفت: چرا درباره چیزي از من فتوا  مي

 .)١(خواستي كھ رسول خدا در آن فتوا داد
در  » ِافتاء «مطلب شایان توّجھ، كارُبرد واژه 

این عھد است و عمر درباره پیامبر نیز این لفظ 
 دانیم: برد، در حالي كھ مي را بھ كار مي

میان رسالت و فتوا فرق ھست؛ فتوا ـ خواه 
شد و خواه انشایي ـ در ھر گزاره خبري با

 رسالت «پذیرد، اّما  دو جنس خودش ـ نسخ مي
تابد و خبِر محض  نسخ را برنمي »

 .)٢(باشد مي
گویا عمر قصد داشت اندیشھ اجتھاد را ـ كھ در 

كھ دید ـ تا جایي  آن عالج ھر چیزي را مي
تواند توسعھ دھد؛ زیرا مشروعّیِت نظِر او و   مي

امكان   | وِل پیامبرارتقاي آن بھ مرتبھ ق
نداشت مگر بعد از گذشتن از چند مرحلھ، از 
جملھ قائل شدن بھ اینكھ پیامبر از مجتھدان 

 بود یا بعضي از احكامش از روي رأي صادر شد.
بھ مرتبھ دیگر  |با این سخن، اقوال پیامبر 

و  قبولآمد و از نظر امكاِن  مجتھدان پایین مي
ن شد، و ای طراز آنھا مي ، ھمرد

 ھاست. برانگیزترین شگفتي تعّجب
ھا  ھاي صحابھ با عمر در برنامھ اگر در مخالفت

یابیم كھ شك در  و نظراتش نیك بیندیشیم، درمي
 سالمتِ فقھ عمر، نزد صحابھ، امري مطرح است.

                                                           
مفتاح ؛ ٢٤حدیث ،١٠٤: ١ المدخل إلي السنن الكبري. ١

 .٨: ١ إیقاظ الھمم؛ ٤٤: ١(سیوطي)  الجنّة
 .٣٥٣ـ  ٣٥٢: اجتھاد الرسول . نگاه كنید بھ:٢
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مقصود از ارائھ این نصوص، مشروع بودن آزمایشِ 
نیست؛ زیرا احادیث  و دست اندازی وی مسلمان

 مذّمت این كار داللت دارد: فراواني بر
ó نقل شده است كھ فرمود: × از امام علي 

سَْل َتفقُّھًا وال َتسَْأل تَعنُّتًا! فإّن الجاھَل 
المتعلِّم شبیٌھ بالعالم؛ وإّن العالم 

 ؛)١(الُمتعسِّف، شبیھ بالجاھل الُمَتَعنِّت
بپرس براي درك و فھم، و نھ براي آزاِر 

آنان؛ چرا كھ دیگران و نمایاندِن اشتباه 
ناداِن جویاي علم چونان داناست، و عالم 

گرا، چونان جاھِل ُپر  انصاف و انحراف بي
 چانھ و مشكل ساز است.

ó :نیز این سخن كھ فرمود 
الناُس َمنُقوصون َمدخولون إّال َمن َعَصَم  ؛ 

 ؛)٢(سائلھم ُمَتَعنِّت، وُمجیبُھم ُمتكلِّف
اند  یشمردم آكنده از نقص و عیب و روان پر

شان  مگر آن را كھ خدا نگھ دارد؛ پرسنده
شان با تكلُّف،  مردم آزار است و پاسخ دھنده

 كند. اظھار دانایي مي
آنچھ کھ ما در صدد آن ھستیم پی بردن بھ حقایق 
است، زیرا صحابھ با اینكھ بر زشتي سؤال 
آزمایشي، آگاه بودند، لیکن در تعامل با عمر 

این کار، تند؛ چراكھ این رویكرد را در پیش گرف
از بحراِن شدیدي كھ  روشی بود برای برون رفتِ 

، و نیز بدان جھت كھ تكرار این گرفتارش بودند
ھا دیگران را روشن سازد بھ اینكھ  گیري موضع

فقھ عمر در موارد بسیاري با آنچھ از رسول 
رسیده است مطابقت ندارد؛ خواه خلیفھ بھ |خدا

                                                           
 .٧٦: ٤ نھج البالغھ. ١
 ،٦٥: ٢ األنوار بحار؛ ٢٩٠: ٩ حلية األولياء؛ ٨٠: ٤ البالغه نهج. ٢

 .٣٢١حدیث 
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اوست آگاه باشد و نص دیگري كھ بر خالف فتواي 
خواه نداند كھ روایتي از پیامبر در آن زمینھ 

 ھست.
خواستند مسلمانان را آگاه سازند كھ  صحابھ مي

تواند  عمر نقشي در تشریع اسالمي ندارد و نمي
از قرآن و سّنت، احكام شرعي را استنباط كند و 

طراز كتاب و سّنت  اھلّیت ندارد كھ رأي او ھم
 باشد.

تاویزي صحابھ بھ این ماجراھا و پیداست كھ دس
آن قدرھا ھم بھ قصد شکستن ھاشان، تكرار پرسش

در راستاي دفاع  شخصیت خلیفھ نبود، بلکھ بیشتر
از كیان تشریع اسالمي بود و اینكھ دیگران را 

 از داخل كردن آراي شخصي در شریعت بازدارند. 
توان دریافت كھ میان عمر و  باري، آشكارا مي

ابھ در احكام، نقطھ نظرات مخالف بسیاري از صح
وجود داشت و این تخالف گاه در یك واقعھ میان 

شد و طبیعي بود كھ  ي عمر نمایان ميافتاو
 بعدھا در احكام شرعي اثر گذارد.

از این روست كھ بسیاري از بزرگان ـ براي 
شان با احكام  پرھیز از اختالِط احكام اجتھادي

میان آنھا  نبوي ـ بھ ضرورت جدایي و تمایز
اند تا مسلمانان ھنگام عمل در  مبادرت كرده

تنگنا نیفتند؛ زیرا خبري كھ از اجتھاد صادر 
شود غیر آن چیزي است كھ صدورش وحیاني  مي
باشد. احكام آنان اجتھاد نامیده شد ـ و  مي

سپس َاَثر نام گرفت ـ و احكام صادر از پیامبر 
 بھ سّنت.

اینكھ آنچھ را بعضي از صحابھ تصریح دارند بھ 
گویند نظر خودشان است و مأثور از سّنتِ  مي

 نیست. | پیامبر

 نویسد: دكتر مدكور مي
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اختالف  ،» اجتھاد بھ رأي «طبیعي از نتایج 
 .)١(است و احكام اھا و تفاوت فتاو نگرش
 نگارد: و نیز مي

بلکھ قیاس نایستاد،  مرز اجتھاد صحابھ در
گاه  ھھمھ وجوه رأي را در بر گرفت. تكی

آنان در این راستا، بدیھت و فطرت بود و 
كردند ھمراه  آنچھ را از روح تشریع لمس مي

اساس عقلي ـ كھ رأي بر  از با آگاھي كامل
آن استوار است ـ و نقشي كھ عقل در اظھار 

 .)٢(درك احكام شرعي َادا مي

 تأثیر آرا بر فقھ
گران، اختالف نظر  بعضي از نویسندگان و پژوھش

ا ـ افزون بر آنچھ گذشت ـ بھ تفاوت صحابھ ر
اند و  آنھا در عقل و درك و روش، توجیھ كرده

نظراِت عمر (و انصار عمر كھ در  نسبت بھ نقطھ
نیازھای عھد پیامبر از پیرواِن رأي بودند) و

عمومي در دولت اسالمي، خود را بھ شرایط 
دانند كھ اختالف  زنند؛ زیرا ھمھ مي فراموشي مي

ن در حجّیِت كتاب یا سّنت رخ نداد، میان مسلمانا
چیزھایي است كھ بھ پیامبر سخن بر سر بلكھ 
اند؛ اینكھ آیا بھ راستي آنھا سّنت است  منسوب

تا پیروي آن واجب باشد یا نھ؟ آیا آن سخنان 
خلیفھ است یا ھیچ فالن مذھب و  فالن براي تأیید

 باشد؟ ارتباطي بھ آن ندارد، بلكھ بیانِ محض مي
ھا از صحابھ در  رسد كھ اختالف نقل مي بھ نظر

اند  احكام، داراي مفھوِم دیگري (غیر آنچھ گفتھ
كھ این اختالف نتیجھ طبیعي اجتھاد است) باشد؛ 

ھا در آن زمان  زیرا این اختالف بھ تفاوت نگرش
توان بھ  اشاره دارد و ھر اختالفي را نمي

 اجتھاد و رأي توجیھ كرد.

                                                           
 .٨٠: الممناھج االجتھاد في اإلس. ١
 . ھمان.٢
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نگریم. ھنگام  مي » ھبسمل «بھ عنوان مثال بھ 
یابیم  ھاي صحاح و سَُنن در مي مراجعھ بھ كتاب

كھ از یك صحابي درباره آن َاقوال مختلف نقل 
كنند كھ وي  شده است، گاه از َانس روایت مي

اند  گفت؛ و گاه آورده را آشكار مي » بسملھ «
كھ وي گفت: بسملھ را بھ َجْھر نگویید! من 

زاردم، آن دو، آن سر ابوبكر و عمر نماز گ پشت
كردند; و بار سوم حكم دیگري را  را آشكار نمي

 آورند كھ بر خالفِ دو حكم پیشین است و... مي
اي كھ بھ َاَنس  بھ آراي چھارگانھ فخر رازي

 نویسد: كند، سپس مي منسوب است اشاره مي
این روایاِت سھ گانھ، قول حنفّیھ را تقویت 

ایشان كند و سھ روایِت دیگر، با قوِل  مي
 متناقض است:

اینكھ ذكر كردیم كھ َانس روایت  اول:
) ِبسِْم  َِّ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ كند چون معاویھ ( مي

را در نماز ترك كرد، مھاجران و انصار این 
 كارش را برنتافتند.

كند  ما روشن ساختیم كھ این كار، داللت مي
كھ جھر بھ این كلمات، چونان َامر متواتري 

 نھاست.میانِ آ
ابو َقالبھ از انس روایت كرده است كھ  دوم:

ِبسِْم  َِّ الرَّحْمنِ رسول خدا و ابوبكر و عمر (
 گفتند. ) را آشكار ميالرَّحِیمِ 

ِبسِْم  َِّ الرَّحْمنِ از َانس درباره جھر بھ ( سوم:
) و ِاخفاِت آن سؤال شد، گفت: این الرَّحِیمِ 

 دانم. مسئلھ را نمي
كھ روایت از انس در این  پس ثابت شد

مسئلھ، آكنده از آشفتگي و اضطراب است و 
باشد. از این رو باید بھ دیگر  متعارض مي

 ادلھ رجوع كرد.
 و نیز در آن تھمتِ دیگري است و آن اینكھ:

كوشید، لیکن  در جھر بھ تسمیھ مي ×علي 
وقتی حکومت بھ بني امیھ رسید ـ براي 
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نع از جھر علي ـ در م پاکسازی نشانھ ھای
 كوشیدند.

شاید َانس از ایشان ترسید! بھ ھمین سبب، 
 َاقوالش در بسملھ مضطرب است.

شك نداریم  در اینشك كنیم، ھر چھو ما در 
میان قول َانس و ابن  کھ بھ ھنگام تعارض

ُمَغفَّل و بین قول علي بن ابي طالب ـ كھ در 
قول  پذیرشطول عمرش بر جھر پایدار ماند ـ 

 است. علي َاْولي
 .)١(این، جوابِ قاطعي است در مسئلھ

نقش حكومت را در  کھ این، كالِم فخر رازي استو
 سازد.  اختالف َاحكام شرعي روشن مي

 از ابن عّباس نقل شده است كھ گفت:
اي را از كتاب خداي متعال غافل  مردم آیھ

شدند كھ بر َاحدي جز پیامبر (و سلیمان بن 
ِم  َِّ الرَّحْمنِ ِبس  داود) فرود نیامد و آن (

 .)٢()استالرَّحِیمِ 
 گفت: گوید: شنیدم جعفر مي محّمد بن منصور مي

ِبسِْم  َِّ مردم از اسِم بزرگي غفلت كردند (
 .)٣()الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

از قاسم بن محّمد رسیده است كھ درباره قرائت 
 گفت: » بسملھ «

اگر آن را ترك كنم، مردماني آن را 
اند كھ مقتدایند؛ و اگر بخوانم،  واگذاشتھ

اند كھ بھ ایشان  كساني آن را قرائت كرده
 .)٤(شود اقتدا مي

                                                           
 .٢٠٦: ١ تفسیر فخر رازي. ١
شعب ؛ ٢١١و ١١٦: ١ اإلتقان؛ ٢٠: ١ الدّر المنثور. ٢

 .٢٣٢٨حدیث  ،٤٣٨: ٢ اإلیمان
 .٣٥٣رقم  ،٢٥٥: ١ رأب الصدع. ٣
 .١١٩: ١(شیباني)  الحجّھ. ٤



 منع تدوین حدیث  ٣٨٠

ھر دو روش و وجود ھر دو خّط  گسترهاین سخن، 
نمایاند؛  مشي را میان صحابھ و تابعان، مي

 شان از ُمقتدایان بودند! ھمھ
ھاي صحابھ،  بنابراین، روشن شد كھ اختالف نقل

ویژه در مسائلي كھ با اھل  با این وسعت (بھ
بیت مخالفت شده است) الھام بخش وجود دو گرایش 

 در شریعت است:
اي از صحابھ كھ بر جزِو  . اھل بیت و دستھ١

تأكید دارند و بھ لزوم  » بسملھ «سوره بودن 
 اند. جھر آن قائل

اي ندارند؛ چونان  . دیگران كھ چنین عقیده٢
 ت انداخت.معاویھ كھ بھ كّلي آن را از قرائ

 دست باز «و  » دست بستھ «و چنین است نسبت بھ 
نماز خواندن، كھ نصوصي در ھر كدام از آنھا  »

 .)١(ھست
 سائر احكام شرعي نیز ھمین گونھ است.
ھاي عمیق و  پس اختالف نظر میان صحابھ بھ ریشھ

اصول پذیرفتھ شده نزد بعضي از آنھا 
 | گردد؛ یكي استناد بھ حدیث پیامبر برمي

كند كھ بھ نظرش صحیح است، و دیگري بھ  مي
قوم و اجتھادش در قول و فعل  انفتواي بزرگ

و شناختي كھ وي از مالكات احكام  | رسول خدا
 كند. دارد، استناد مي

گفتن ـ بعد از حمد  » آمین «این سخن، درباره 
ـ و اینكھ آیا این كار سّنت است یا بدعت، نیز 

داند، از روي  نميجاري است. ھركھ آن را جایز 
گوید، بلكھ اصل و  اجتھاد این مسئلھ را نمي

                                                           
. از نظر مالك (پیشواي مذھب مالكي و یكي از ١

رھا  كھ سّنت، امامان چھارگانھ اھل سّنت) قطعي است
: ١ بدائع الصنائع ھاست؛ نگاه كنید بھ: كردن دست

٢٠١. 
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بھ آن تمسك  » آمین «روایتي دارد و در نفي 
 كند. مي

حی  علی  «و چنین است سخن كساني كھ بھ جزئّیت 
اند، آنان از  در اذان، قائل » خیر العمل

 برخوردارند. مدرکی
با اھل  در آنھا و ھمچنین دیگر احكام شرعي كھ

 خالفت شده است.بیت م
بر این اساس، بازگشِت بعضي از اختالفاِت صحابھ 

ھاست و بھ  ھا و خط و مشي در احكام، بھ گرایش
آنچھ آن را َاصل دانستند و دلیل قرار دادند. 

باشد؛ بھ ویژه در  ھمھ آنھا اجتھادات محض نمي
 اند. مسائلي كھ با مكتب اھل بیت ھماھنگ

كند كھ  ثبات مياي را ا این مطلب، وجوِد صحابھ
اي داشتنــد كــھ ـ علي رغم ھمھ  اصول و ادلھ

 شرایط نامناسب ـ بھ آنھا ملتزم بودند.
با وجود این حقایق، چگونھ ممكن است كسي ادعا 

اند و از سوي  كند كھ این روایات، ضعیف
اند! و دیگر َاقوالي  دینان در فقھ داخل شده بي

یلي كند و بر دل كھ حّجتي آن را تقویت نمي
 باشد. استوار نمي

بزرگاِن صحابھ، ضمن استداللشان بھ قرآن و سّنت 
خواستند دیگران را   پیامبر (نھ چیز دیگر) مي

روشن سازند كھ در اینجا خط مشیي ھست كھ 
ھنگام نبوِد نص و عدم دست رسي بھ آن و حّتي با 

ھركھ پس اینک آویزد!   وجود نص، بھ رأي دست مي
ث تعبُّد ورزد، و ھركھ خواھد بھ قرآن و حدی  مي
 خواھد بھ رأي بچسبد و نص را قرباني كند!  مي

كنیم كھ بعد  براي تطبیق، حكم زني را وارسي مي
از طواف كعبھ حیض شده است؛ آیا پیش از آنكھ 

تواند كوچ كند (و از مني بھ مدینھ  پاك شود مي
 رود) یا نھ باید منتظر بماند؟
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منتظر عمر دستور داد زني كھ حیض شد باید 
بماند تا پاك شود، آن گاه طواف وداع كند؛ و 

 .)١(پیش از پاكي، رفتن را بھ او اجازه نداد
از زید بن ثابت و ابن عمر معروف است كھ این 
دو نفر از رأي عمر متأثر شدند و بھ آنچھ وي 

 در این مسئلھ گفت فتوا دادند.
 ، از رأیشان برگشتند.)٣(و ابن عمر )٢(لیكن زید
: عمر، كار نخسِت خویش را اند گفتھ

واگذارد. شاید سبِب آن حدیثي بود كھ از 
 بھ وي رسید. عایشھ

روایت  عایشھبخاري و مسلم و دیگران از  «
 اند كھ گفت: كرده

صفّیھ پس از آنكھ طواِف ِافاضھ را انجام 
داد، حیض شد. این ماجرا را بھ پیامبر 
گفتم، فرمود: آیا او ما را از توّجھ بھ 

 طواف وداع] باز داشت؟كعبھ [
گفتم: اي رسول خدا، صفّیھ بعد از طوافِ 

 زیارت حیض شد!
فرمود: پس باید (با شما) كوچ  | پیامبر

 .» كند
 .)٤(یا سببِ ترك عمر، حدیث دیگري باشد

 اّما در نامھ زید بھ ابن عّباس، آمده است:
 آنچھ را گفتي، ھمان گونھ یافتم.

                                                           
: ٣ المغني(بھ نقل از  ١٠٧: موسوعة فقه زيد بن ثابت. ١

 .٢٢٩: ٨ المجموع)؛ ٤٦١
 .١٠٧: موسوعة زيد بن ثابت. ٢
 .٢٨٥: موسوعة عبداهللا بن عمر. ٣
(بھ نقل از  ٣٣٣موسوعة عمر بن خطاب . نگاه كنید بھ:٤

 ).١٧٠: ٧ يالمحلّ
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را درباره  ابن عّباس گفت: من سخن رسول خدا
دانم، لیكن دوست دارم آنچھ را در  زنان مي

بگویم، سپس این آیھ را كتاب خدا ھست 
ُثمَّ ْلیَْقُضوا َتَفثَُھمْ َو ْلیُوُفوا ُنُذوَرُھمْ  ﴿ خواند:

؛ آن گاه )١( ﴾ َو ْلیَطَّوَُّفوا ِباْلبَیِْت اْلَعِتیقِ 
باید آلودگي را برطرف سازند و نذرشان را 

 كعبھ را طواف كنند. برآورند و خانھ
از حیض پاك شد، بھ نذر وفا كرد وخانھ را 

 ؟)٢(طواف نمود، چھ باقي ماند
در سخن ابن عّباس معنایي نھفتھ است كھ تأكید 

كند منقول از پیامبر در كتاب خدا اصل (و  مي
كتابي كھ عمر مردم را بھ ھمان ریشھ) دارد، 

گوید:  خواند و مي بسنده كردن بر آن فرا مي
 (كتاب خدا ما را بس است). » حسبنا كتاب   «

موضع ابن عّباس در این قضّیھ، الزام عمر بھ سخن 
دھد كھ  باشد و زید بن ثابت خبر مي خودش مي

 قوِل عمر بر خالف قرآن است.
و ابن عّباس (در  ×گمان استدالل امام علي  بي

بسیاري از احكام اختالفي) بھ منطوق یا مفھوم 
ھا بر  یا بھ یكي از انواع داللتیا كنِھ قرآن 
 كند: اموري داللت مي

ارشاد عملي مسلمانان بھ امكان استنباط  الف)
احكام شرعي (یا بسیاري از آنھا) از كتاب خدا 

گیري و عقالنّیِت فقھي  با تأّمل و تفّكر و نتیجھ
 سالم.

و این خود برھاني است بر اینكھ نیازي بھ 
بنیاد   د قواعد بيھاي جدید و ایجا  اختراع مقیاس

                                                           
 .٢٩حج/. ١
: الدراسات(چنان كھ در  ٩٥٤٣حدیث  ،١٦٣: ٥ سنن بيهقي. ٢

 ھست). ،١٣٦
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باشد؛ زیرا   نمي» اجتھاد و رأي   «و اطالِق عناِن 
 توان در خالِل آیات، احكام را دریافت.  مي
وقوع اختالِف فاحش میان روایات صحابھ (بلكھ  ب)

میان مروّیات یك صحابھ در یك ماجرا) افزون بر 
ناقصي كھ با یك واسطھ یا بیشتر شنیده ھای 

رت ـ ھمراه با مالحظھ دریافت شده ـ نھ بھ مباش
ناآگاھي راویان بر وجھ حكم مروي یا مسموع در 

از سوي ُحّكام و ترسِ حدیث و تدوین نقل كنار منِع 
صحابھ... ھمھ اینھا، احتجاج بھ سّنت را امري 

ساخت  دشوار، كم فایده و ناتوان در اقناع مي
ھا با ھم تطابق  (مگر در موارد اندكي كھ نقل

داشت كھ بھ قرآن  وامي داشت) و خردمند را
احتجاج ورزد تا َاَحدي نتواند استداللش را رد 

 كند.
ج) الزام پیرواِن مكتب اجتھاد بھ باورھاي 

گفتند: كتابِ خدا ما را بس است)   خودشان (كھ مي
گویي آشكاري را میاِن این   در حّل معضالت، تناقض

شان در بستر علمي و عملي   سخنِ كّلي و بین ناكامي
این كلّیت و استنتاج بعضي از مفردات آن، تطبیِق 

 نمایاند. مي
بھ عكِس ملتزمان بھ مكتب تعّبد كھ براي بیان 

دیدند؛   احكام، سّنت را در كنار قرآن ضروري مي
اي در استخراج   افزون بر این، توانایي ویژه

 احكام و استنباط آنھا از آیات داشتند.
ت در ھر حال، بي گمان فقھ اسالمي از اجتھادا

ھاي اختالفي او بر  عمر اثر پذیرفت و نگرش
كوشید فتواھایش  ؛ زیرا ميبازتاب داشتاحكام 

را بھ منزلھ سّنتي جلوه دھد كھ پیامبر بر آن 
تأكید كرد و بر لزوم تطبیق آنھا ِاصرار مي 

 ورزید.
بعضي از صحابھ تحت تأثیر این نگرش قرار 

ي گرفتند و خود را ملزم بھ پیروي سّنِت شیخین م
 دانستند.
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و چنین شد كھ اختالف در قلمرو تشریع اسالمي راه 
پیدا كرد و در احكام شرعي متداول میاِن مذاھب 

 اسالمي، اثر نھاد.
بھ عنوان مثال: ابو حنیفھ و دو ھمراھش [ابو 
یوسف و محّمد] و ابن حنبل و زفر و ابن ابي 

اند بھ حرمان برادران تني از ارث؛  لیلي، قائل
ھ عمر در واقعھ نخست، بھ آن حكم بدان جھت ك

 كرد.
اّما مالك و شافعي، برادران تني را با برادران 

دانند؛ زیرا عمر  مادري در ثلِث مال، شریك مي
 داد. حکمدر واقعھ دوم، این گونھ 

عجیب است كھ اھل سّنت ھر دو فتوا را صحیح 
دانند بدان جھت كھ از عمر صادر شده است،  مي

اق دارند كھ وي معصوم در حالي كھ ھمھ اتف
 باشد. نمي

ھاشان بھ رأي عمر ـ بھ  آري، اینان در استدالل
كنند و قصد دارند آن را  تنھایي ـ بسنده نمي

بھ قرائِن دیگري تقویت كنند كھ یكي از دو قول 
 را ترجیح دھد!

در چنین حالتي انسان حق دارد بپرسد كھ در 
 تواند حكم خدا را كدام یك از این دو نظر مي

 بیابد؟
آیا حكِم خدا با رأي اول ُعَمر مطابق است یا با 
رأي دوم او؟ اگر مطابق رأي اول باشد و حكِم 
حق، حرمان دو برابر تني از ارث باشد، چرا در 

دھد؟ با علم بھ  واقعھ دوم بھ آنھا ارث مي
اینكھ ارث حق مالي است و عمر بھ مقدار مالي 

 ش مشغولا دھد، ذّمھ گیرد و بھ آنان مي كھ مي
 خواھد بود!

و اگر گفتھ شود كھ اعطاي مال بھ ھر دو، حق 
 است، چرا در واقعھ نخست آن دو را محروم ساخت؟

با رویكرد شدید بر پیروي سیره شیخین، سّنت 
در مانند این قضایا، بھ فراموشي  |رسول خدا 

 سپرده شد و جز اھلش بھ سراغ آن نرفت.
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بھ حیاتِ  این رنگ از اجتھاِد جدا شده از نص،
مسلمانان راه یافت و فقھ شیخین در این دوره ـ 
از تاریخ اسالم ـ حاكم گردید و روایات منع از 

 كتابتِ حدیث، پیشتاز میدان شد.
آري، سیره ابوبكر و عمر در شریعت اجرا شد و 

اي گشت كھ صحابھ در تعامل  بازپرسي خلفا پدیده
س با آنان در پیش گرفتند. خلفا این ترفند را ح

 كردند و بھ تھدید این گونھ كسان پرداختند.
 آمده است: حياة الصحابةو  تاريخ دمشقدر 

اي را از عثمان  سعید بن سفیان مسئلھ
پرسید، عثمان گفت: آیا از كس دیگر ـ پیش 

 اي؟ از من ـ آن را پرسیده
 گفت: نھ.

عثمان گفت: اگر از َاَحدي پیش از من آن را 
او بر خالف استفتا كرده باشي و فتواي 

 .)١(زنم فتواي من باشد، گردنت را مي
آنكھ تعلیقي بر  خواننده را با این سخن ـ بي

 گذاریم. آن بزنیم ـ وامي
 عمر در تعلیل منع تدویندنبالھ روی از 

دوستداران خلیفھ ـ بھ طور گسترده ـ بھ نقل 
ھاي عمر در منع از تدوین، پرداختند.  تعلیل
ي كھ از تدوین نھي ھاي دیگران (صحابیان تعلیل

ھاي ُعَمر ھماھنگ گشت. این  كردند) با تعلیل مي
گر آن است كھ خلیفھ و یاراِن وي،  امر، نمایان

 پشت پرده این حقیقتِ سیاسي قرار داشتند.
عمر ـ از بیم اختالط سّنت با قرآن ـ بھ ترك 
تدوین فراخواند یا این توجیھ را مطرح ساخت كھ 

بند و قرآن را یا مردم بھ حدیث گرایش مي
گذارند! عین ھمین تعلیل را در حدیث ابو  وامي

                                                           
 ٥٤: ١ تھذیب تاریخ دمشق؛ ٢٤٨: ١ تاریخ دمشق. ١

 .٣٩١ـ  ٣٩٠: ٢ حياة الصحابـه(متن از این مأخذ است)؛ 
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یابیم و در آنچھ از ابن مسعود و ابو  ُھَریره مي
 سعید و ابو موسي اشعري، حكایت شده است.

ó  عبدالرحمان بن زید بن َاسلم، از پدرش، از
كند كھ  عطاء بن َیسار، از ابو ُھَرْیَره روایت مي

 گفت:
ر حالي كھ احادیث را رسول خدا بر ما درآمد د

 نویسید؟  نوشتیم، فرمود: چھ مي  مي
 ایم! گفتیم: احادیثي را كھ از تو شنیده

فرمود: آیا كتابي جز كتاب خدا را 
ھاي پیش از شما گمراه  خواھید؟ اّمت مي

نشدند مگر اینكھ با و جود كتاب خدا، 
 ھایي را نوشتند! كتاب

ابو ُھَریره گفت: اي رسول خدا، آیا از شما 
 حدیث نقل كنیم؟

پیامبر فرمود: آري، از من حدیث كنید، 
باكي نیست؛ ھركھ بھ عمد بر من دروغ 

گاھش را براي آتش  ببندد، باید نشیمن
 .)١((دوزخ) آماده سازد

ó :از ابراھیم َتْیمي نقل شده است كھ گفت 
بھ ابن مسعود خبر رسید كھ نزد مردمي 

آور است. وي  كتابي ھست كھ برایشان شگفت
ستھ با آنان در ارتباط بود تا اینكھ پیو

 كتاب را برایش آوردند.
ابن مسعود آن كتاب را از بین برد و گفت: 
اھل كتاب پیش از شما بدان جھت ھالك شدند كھ 

شان روي آوردند و كتاب یكتاب ھاي علما ھب
 .)٢(خدا را واگذاشتند

 در نقل دیگر از وي، آمده است:
                                                           

: تقیید العلم؛ ١١١٠٧حدیث  ،١٢: ٣ مسند احمد. ١
: ١ مجمع الزوائد(متن از این كتاب است)؛  ٣٣

 .باب كتابة العلم ،١٥١
 ٥٣: تقیید العلم؛ ٤٦٩حدیث  ،١٣٣: ١ سنن دارمي. ٢
 .٥٦ـ  ٥٥و
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ان روي شیھا ھاي علما و ُاسقف كتاب ھب
آوردند و تورات و انجیل را رھاكردند تا 
اینكھ كھنھ شد و فرائض و احكام آنھا از 

 .)١(بین رفت
ó :از ابي َنْضَره روایت شده است كھ گفت 

بھ ابو سعید ُخدري گفتم: آیا برایمان حدیث 
 نویسي؟! مي

گفت: ھرگز نخواھم نوشت، لیكن از ما حدیث 
فرا  | فرا گیرید چنان كھ ما از پیامبر

 .)٢(گرفتیم
 و نیز از وي روایت شده كھ گفت:

بھ ابو سعید ُخدري گفتم: آیا آنچھ از تو 
 شنویم ننویسیم؟ مي

ھایي بسازید؟!  خواھید ُمْصَحف گفت: آیا مي
كرد و ما بھ  پیامبرتان برایمان حدیث مي

 .)٣(سپردیم خاطر مي
 گوید: و ھمچنین مي

را بھ ابو سعید ُخدري گفتم: تو حدیث شگفتي 
تر سیم  از رسول خدا برایمان باز گفتي! مي

كھ در آن زیاد و كم كنیم! [اجازه ده آن 
 را بنگاریم]

خواھید آن را قرآني قرار دھید؟!  گفت: مي
نھ، از ما حدیث بگیرید آن گونھ كھ ما از 

 .)٤(رسول خدا گرفتیم
ó :از ابو موسي اشعري نقل شده كھ گفت 

                                                           
 .٥٦: تقييد العلم؛ ١٠٢: ١٢ شرح نهج البالغه. ١
 .٣٧: تقیید العلم. ٢
 . ھمان.٣
المستدرك علي  ؛ و بنگرید بھ،٣٨: تقیید العلم. ٤

 .٦٣٩٣حدیث  ،٦٥١: ٣ الصحیحین
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ز آن بني اسرائیل كتابي را نوشتند و ا
 .)١(پیروي كردند و تورات را واگذاشتند

شود كھ تعلیل در ھمھ این نصوص مشترك  مالحظھ مي
باشد و نھي منحصر است در  (و یك چیز) مي

ھاي علماشان  ھمانندي با بني اسرائیل كھ كتاب
 را پیروي كردند و تورات را واگذاشتند.

 آورد! عین ھمین سخن را عمر بر زبان مي
و ابن عّباس  × ا، بھ امام عليو ھمین تعلیل ر

 اند. نسبت داده
اینھا تأكیدي است بر اینكھ: در آن دوران، 

گرفت و  گرایشي وجود داشت كھ رأي عمر را مي
 ساخت. استوار مي
ھاي پیشین، تعلیل عمر را آوردیم و  ما در بحث

 نارسایي و ضعف آن را اثبات كردیم.
ھي از بنابراین، میان احادیث ِاذن بر تدوین و ن

آن، تعارضي وجود ندارد تا بھ موازنھ میان 
، ھرچند در سخن آنان [قرائن و )٢(آنھا بپردازیم

شواھدي بر] اثبات نگرش ماست؛ زیرا قول آنھا ـ 
بھ فرض صحیح باشد ـ این است كھ: تدوین براي 
صحابیان بزرگ و تیزھوش تشریع شد و منع از 

با  تدوین براي عموم آنان فعل عمر و تعامل وي
صحابھ ـ در قضیھ تدوین و غیر آن ـ بر  بزرگان

خالفِ این سخن است؛ چراكھ عمر دستور داد كھ ھمھ 
شان را بیاورند و ھیچ كس را یھا صحابھ، نوشتھ

                                                           
: ٩ المعجم األوسط؛ ٤٨٠حدیث  ،١٣٥: ١ یرمسنن دا. ١

 .٥٦: تقیید العلم؛ ٥٥٤٨حدیث  ،٣٥٩ـ  ٣٥٨
 ١١: علوم الحدیث «. چنان كھ دكتر صبحي صالح در ٢

السنّة قبل  «و دكتر عجاج خطیب در  انجام داده است،» 
؛ و سّید محّمد رضا جاللي » ٣١٦و ٣٠٩ـ  ٣٠٦»:  التدوين
 و دیگران.»  ٣١٤ـ  ٣٠٢: تدوين السنّة الشريفه «در 
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ایم كھ وي  استثنا نكرد، و نشنیده و نخوانده
 نوشتھ یكي از بزرگانِ صحابھ را پذیرفتھ باشد!

ین در عصر ھمچنین این سخنشان كھ: منع از تدوو 
 |اول ـ ھنگام نزول قرآن ـ رخ داد. پیامبر 

آنان را از نوشتِن حدیث باز داشت تا قرآن با 
سّنت نیامیزد، لیكن ھنگامي كھ ھمھ قرآن نازل شد 

، پیامبر بھ ندو شناخت ندو صحابھ آن را دانست
 .كتابتِ حدیثش اجازه داد

سازد كھ منع از تدوین در  این ُمّدعا روشن مي
برداشتھ شد، و در دوران  |عھد پیامبر  َاواخر

آن حضرت تدوین حدیث مشروعّیت یافت، و اثبات 
كند كھ منع عمر از تدوین شرعي نبود، بلكھ  مي
 رفت.  شخصي از سوي خلیفھ بھ شمار مي تصمیمیك 

 |زیرا اگر این حدیث صحیح باشد كھ پیامبر 
(سخناِن مرا ننویسید)  » ال تكتبوا عّني «فرمود: 

(ھركھ  )١(» َوَمن َكَتَب عّني غیر القرآن َفْلَیْمُحھ «یا 
از من جز قرآن چیزي را نوشتھ، محو كند) و این 
سخنان در عھد پیامبر صدور یافتھ بود، اصحاب آن 

دانستند و الزم بود كھ اّوْل دلیِل ابوبكر و   را مي
عمر ـ در منع از تدوین حدیث ـ سخن پیامبر 

 باشد!
از تدوین  |منِع پیامبر  در حالي كھ شیخین بھ

احتجاج نكردند، و ھمین براي بطالن ادعاي نھي 
 كند. پیامبر از تدوین، كفایت مي

اگر حدیث سابق صحیح باشد، چرا ابوبكر ـ بر 
ـ پانصد حدیث نوشت؟ و  |خالِف امر پیامبر 

چگونھ عمر در امر تدوین حدیث با صحابھ مشورت 
تافت در كرد؟ چگونھ عمر از رأي صحابھ روي بر

حالي كھ آنان بھ تدوین نظر دادند؟ و چگونھ 
                                                           

: ٣ مسند احمد؛ ٣٠٠٤حدیث  ،٢٢٩٨: ٤ صحیح مسلم. ١
 .٤٥٠حدیث  ،١٣٠: ١ سنن دارمي؛ ١١١٠٠حدیث  ،١٢
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صحابھ بھ تدوین نظر دادند با اینكھ منع از 
 شنیده بودند؟!|تدوین را از پیامبر 

اي  ھركس نوشتھ «گوید:  آیا این سخن عمر كھ مي
ھركس نزدش  «یا  » نزدش ھست آن را محو كند

كتابي ھست آن را بیاورد و پیش خود چیزي 
ھایي داللت ندارد كھ  ر وجود مصحفب » نگذارد

 پیش از وي تدوین یافتھ بود؟!
افزون بر این، تعلیل ایشان، دلیلي بر مّدعاشان 

ھاي پیشین،  باشد؛ زیرا عامِل گمراھي اّمت نمي
ھاي دانشمندان و راھبانشان  روي آوري بھ كتاب

و ترك تورات و انجیل بود، نھ تكیھ بر سخنان و 
 ھاي انبیائشان! نوشتھ

ھاي دانشمندان یھود و رھبانان و  میان كتاب
ھایي كھ از  ھاي مسیحي و سخنان و سّنت ُاسقف

شد، تفاوِت بسیاري وجود  پیامبر اسالم نوشتھ مي
دارد؛ زیرا آنچھ تدوین یافت یا تدوین آن 

و سّنِت آن حضرت  |خواستھ شد، احادیث پیامبر 
ھاي پیشین انحراف  بود در حالي كھ علماي اّمت

شان را تغییر یھا فتند و نصوص و مفاھیم كتابیا
كھ محافِظ  |دادند، بھ عكس علماي اّمت محّمد 

گر آثار و  دین و ُمفسِّر قرآن بودند و تدوین
 احكام آن حضرت.

آري، این تعلیل براي منع از تدوین نظرات خاص 
و فتواھاي شخصي اصحاب و اجتھاداتِ مختلِف آنھا، 

لیف کتابھایی كھ درست است؛ زیرا منع از تأ
شان تنھا سّنِت پیامبر نبود، بلكھ آراي یمحتوا

شخصي را در بر داشت گاه توجیھ معقول دارد بھ 
ھا درست و  این اعتبار كھ در مانند این كتاب

اند و  نادرست و سخن معتبر و گزاف در كنار ھم
بسا از شخِص منحرفي مطالبي آمده است كھ با 

ي آینده، آشفتھ و ھا تدوین آنھا، احكام بر نسل
 .شود نامشخص مي
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اّما منع عمر از تدوین مسموعاِت پیامبر و آثار 
مبارك آن حضرت، با تعلیل مذكور، سازگاري 

 ندارد.
اند كھ منع از   شاید این نكتھ را بعضي درنیافتھ

ھاي علما را، بھ منع از كتابتِ سّنت،   تدوینِ كتاب
افي اند غافل از اینكھ این دلیل، و تفسیر كرده

 .كند  نیست و ُمّدعا را اثبات نمي
جاي این نھي، منع عمر بھ ذھنشان آمد ودر  بھ

ھاي بعد سرایت یافت  شان نشست وبھ نسلیھا جان
تا اینكھ در زمان عمر بن عبدالعزیز، منع از 

 تدوین حدیث برداشتھ شد.

در ھر حال، ادلھ از مشروعیِت تدویِن حدیث در 
آگاھاند كھ  يدھد و م خبر مي |عھد پیامبر 

خاصي  شرایطمنع از تدوین پس از آن حضرت و تحتِ 
 پدید آمد.

كند كھ بعضي از صحابھ و  ھمچنین ادلھ اثبات مي
خواستند نھي  تابعان (و كسان بعد از آنھا) مي

ھا نھادینھ سازند تا آنجا كھ  عمر را در قلب
تدوین نزد آنان (بدان جھت كھ عمر آن را 

شد، سپس این كراھت ـ  نپسندید) مكروه دانستھ
بدان جھت كھ عمر بن عبدالعزیز تدوین را 
بایستھ دانست ـ َحسَن (كاري نیك و پسندیده) 

 گشت!

 گوید: ُزْھري مي

دانستیم تا  ما كتابت علم را مكروه مي
اینكھ این ُامرا ما را بھ آن واداشتند، پس 
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نظرمان این شد كھ َاَحدي از مسلمانان را 
 .)١(منع نكنیم

 آمده است: ننِ داِرميسدر 

تا اینكھ سلطان ما را بر تدوین مجبور 
 .)٢(ساخت

 در جاي دیگر آمده است:

پادشاھان از من خواستند كھ برایشان حدیث 
بنویسم، این كار را كردم؛ از خدا شرمم 

روایان حدیث بنویسم و  آمد كھ براي فرمان
 .)٣(از دیگران دریغ دارم

 گوید: ابو ملیح مي
امید نداشتیم تا اینكھ ِھشام،  ما بھ نگارش

ُزھري را ملزم ساخت براي فرزندانش حدیث 
بنویسد؛ در پي آن، مردم بھ نوشتن حدیث 

 .)٤(پرداختند
این مسئلھ  » وضوء النبي، المدخل «ما در كتاب 
ایم و نقش حاكمان را در تدوین  را شرح داده

ایم و راز توّجھ و عنایِت آنھا  سّنت روشن ساختھ
ایم با تأكید بر  ین رویكرد، بیان كردهرا بھ ا

بردند،   اي كھ از آن رنج مي اینكھ فقر علمي
                                                           

المدخل ؛ ٣٨٩: ٢ یالطبقات الكبر؛ ٢٥٨: ١١(معمر بن راشد)  الجامع. ١
 .٧٣٩ حدیث ،٤٠٩: ١ یالسنن الكبر یال
 .٤٠٤حدیث  ،١٢٢: ١ سنن دارمي. ٢
 .٧٧: ١(ابن عبدالبّر)  بيان العلم وفضله جامع. ٣
الرواية (چنان كھ در  ٣٤٥: ٩والنهاية البداية؛ ٣٦٣: ٣ حلية األولياء. ٤

 ھست). ،١٠٧: التاريخيه
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آنان را بھ منع تدوینِ حدیث و سپس بھ تدوینِ آن 
واداشت؛ زیرا صحابھ بھ وسیلھ احادیث، بھ 

پرداختند! براي پر كردن  معارضھ با آنھا مي
آن حدیث و تدوین نقل اي جز منع  این خأل، چاره

شان در برابر این  تا اینكھ ضعف علمينیافتند 
جریان فكري قوي (كھ بھ وسیلھ روایاِت پیامبر 

 .)١(ستیزیدند) بر َمال نشود با آراي حكومتي مي
این امر توسعھ و تكامل یافت تا اینكھ مكتب 
اجتھاد، حجّیتِ اجماع را بنیان نھاد تا مردم را 
بھ آنچھ اّمت (بھ امر خلیفھ) بر آن اجماع 

ند، ملزم سازند؛ و ُمقّرر داشتند كھ ا كرده
فتواي گروه خاّصي ـ كھ خلفا آنان را منصوب 

سازد ـ قائم مقاِم ھمھ صحابھ است، و این  مي
آن جایز  نقضكار را اجماعي دانستند كھ تخّطي و 

 باشد. نمي
دكتر وافي مھدي درباره عصر صحابھ، چنین 

 نگارد: مي
شریع در این دوره، مصدر جدیدي از مصادِر ت

اسالمي ظھور یافت كھ در عھد تأسیس وجود 
 بود. » اجماع «نداشت، و آن 

ابوبكر ـ درباره آنچھ از كتاب و سّنت نّصي 
، ھیئت قانون گذارانیافت ـ از طریِق  نمي

گذاري پرداخت؛ و در آغاِز خالفتِ  بھ قانون
 عمر نیز امر چنین بود.

گذار  احكامي كھ از سوي این گروه قانون
شد، صادر از ھمھ اّمت بھ شمار  يصادر م

 .)٢(آمد مي

                                                           
 .٢١١ـ  ٢٠٧: المدخل وضوء النبي،. ١
تاريخ التشريع (بھ نقل از خالصة  ٤٦: االجتهاد في الشريعة اإلسالمية. ٢

 ).٤١: اإلسالمي
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را ـ براي اداره شئون علمي ھیئتُعَمر یك 
شان  شرعي ھایخواستھمسلمانان و رفع نیازھا و 

ـ تشكیل داد، و منصِب افتا را بھ كساِن مورد 
اعتماد خود سپرد تا خود براي امور دیگر فراغ 

 یابد.
 كھ گفت: كند علي بن ِرباح َلخْمي از پدرش نقل مي

عمر براي مردم خطبھ خواند و گفت: ھركھ 
درباره قرآن سؤال دارد، نزد ُاَبي بن كعب 
برود؛ ھركھ جویاي حالل و حرام است از ُمعاذ 

خواھد  بن جبل بپرسد؛ ھركھ از فرائض مي
سؤال كند پیش زید بن ثابت برود، و ھركھ 
درباره مال پرسش دارد نزِد من بیاید، كھ 

 .)١(اش ھستم يداِر مال خزینھ
كند كھ عمر بھ تأسیس مركزي  این نص، اثبات مي

نیازمند شد كھ خطر را از جان خود دور سازد، و 
اش بود)  رأي و استحسان را (كھ گرایش ذھني

 گذاري كند. پایھ
رأي  «گذاِر نخسِت  شایان ذكر است كھ بنیان

ـ بھ عنوان روشي در استنباط احكام ـ  » گرایي
ابوبكر (پیش از عمر) بھ آن عمر نبود، بلكھ 

دست یازید؛ از كشتن مردي عابد نما ـ بدان جھت 
كھ او را خاشع دید ـ روي برتافت، و در آغاز 

را اعالن  » رأي و اجتھاد «حكومت خویش، اصل 
 كرد و گفت:

بر شما والي شدم و بھتر از شما نیستم؛ 
اگر بھ راه راست بودم كمكم كنید، و اگر 

 .)٢(یدكج رفتم راستم كن

                                                           
گوید: این  ؛ حاكم مي٣٠٦: ٣ الصحيحين یمستدرك علال. ١

صحیح است و آن دو  حدیث بر اساس شرط بخاري و مسلم،
 اند. نیاورده

 ١٢٧: ٢ تاریخ یعقوبي؛ ١٥٧: ٢ ثقات ابن حبّان. ٢
: ٢ رسول اهللا یاالكتفاء بما تضمنه من مغاز(متن از این مأخذ است) 
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 ابوبكر درباره خالد گفت:نیزو 
 .)١(برداشت غلط و تحلیل نادرستی داشتخالد 

 و ھمچنین پوزش خالد از ابوبكر كھ گفت:
 ل كردمحلیاي خلیفھ رسول خدا، من ت

ھم کار درستی کردم وھم ؛ وبرداشتی داشتم
 .)٢(اشتباه

 موضع اھل بیت در برابر گسترش اجتھاد محوري
كند كھ  یگر ـ اثبات مياین نصوص ـ از سوي د

میاِن اقواِل صحابھ و  » رأي و تأویل «اصطالح 
افعال آنان راه یافت. از این روست كھ امام 

در دوران خالفتش بھ معالجھ و بستن این  × علي
شكاف ـ كھ در فقھ و تاریخ و دین اسالم گشوده 
شده بود ـ پرداخت و سبب آن را تبیین كرد و 

احكام  ]بیانِ [كھ در  بندي نمود مردم را دستھ
اند و بر بطالن روش و دعاوي عنان  مختلف

 شان، برھان آورد. گسیختھ
اكنون بعضي از سخناِن آن حضرت را در مذّمِت رأي 

 آوریم تا مسئلھ، وضوح بیشتري یابد.  مي
در نكوھش اختالف علما در فتوا،  × امام علي

 فرماید: مي
كم مةُ في حهم القضيدعلي أَح تلك تَرِد ترِد أْيه، ثُمفيها بر كُمحاألحكام فَي ن

 القُضاةُ بذلك عند عتَمجي الفه، ثُمكُم فيها بِخحلَي غيره فَيةُ بعينها عالقَضي
 ،هم واحدونبي ،م واحدهب آراَءهم جميعاً، وإلهصَوم فَيتَقْضاهاإلمام الذي اس

باالختالف فأطاعوه؟ أَم نَهاهم عنه فَعصَوه؟  یاُهللا تعالوكتابهم واحد. أَفَأَمرهم 
                                                                                                                                        

تخريج الدالالت )؛ ٣٠١ص ،٦(و جلد  ٢٤٨: ٥ البداية والنهاية؛ ٤٤٦
 .٤٨٣: ٣ السيرة الحلبية؛ ٤٢: ١ السمعية

 .٧٥٥: ٥ اإلصابھ؛ ٢٧٣: ٢ تاریخ طبري. ١
 .١٣٢: ٢ تاریخ یعقوبي. ٢
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إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فَلَهم أن  یأَم أَنْزَلَ اُهللا ديناً ناقصاً فَاستَعان بهم علَ
عن  |؟ أَم أَنْزَلَ اُهللا سبحانه ديناً تاماً فَقَصَّر الرسولُ یيقولوا وعليه أن يرض

 )١( ﴾ ... ٍءما فَرطْنا في الْكتابِ من شَي ﴿اهللا سبحانه يقول: تَبليغه وأدائه؟ و
وذَكَر أن الكتاب يصدق بعضُه بعضاً وأنّه ال  )٢(﴾وقال: ﴿ تبياناً لكُلِّ شيء 

و لَو كان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتالفاً ﴿اختالف فيه فقال سبحانه: 
وإن القرآن ظاهره أَنيق وباطنه عميق، ال تَفْني عجائبه وال تَنْقَضي  )٣( كَثيرا ﴾

 غرائبه، وال تُكْشَف الظُّلماتُ إالّ به؛

نزِد یكي از  دعوایی نسبت بھ حکمی از احکام
آن  بارهآنان َبرند، او رأي خود را در

را بر دیگري عرضھ  اگوید؛ ھمان دعو مي
پس س. حکم می دھداّولی كنند او بھ خالف  مي

 منصب قاضیان نزد امامي كھ آنان راھمھ 
روند، او رأي ھمھ را صواب  قضاوت داده مي

حالي كھ خداي آنان یكي است،  درشمارد،  مي
پیامبرشان یكي است، و كتابشان یكي است ـ 

خدا گفتھ است آیا این اختالف براي چیست ـ 
بھ خالف یكدیگر روند و آنان فرمان خدا 

اختالف پرھیز ؟ یا آنان را از اند برده
اند؟ یا  نافرماني كردهداده ولی آنان 

فرستاد، و در سبحان دین ناقصی  یھ خداکآن
آن از ایشان یاري خواستھ؟ یا آنان  تکمیل
ھر چھ می  حق دارند کھاویند  انشریك

یا  رضایت دھد؟بگویند، و خدا باید  خواھند
 بوده و پیامبر کاملدیني كھ خدا فرستاده 

در رساندن آن كوتاھي نموده؟ در حالي  |
فرو نگذاشتیم در  «كھ خداي سبحان گوید: 

و گوید: در آن بیان ھر  » كتاب چیزي را
                                                           

 .٣٨انعام/. ١
 .٨٩نحل/  .٢
 .٨٢نساء/. ٣
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چیزي است. و یادآور شده است كھ بعض قرآن 
گواه بعض دیگر است، و اختالفي در آن نیست؛ 

اگر از سوي خداي یكتا نیامده  «و فرمود: 
 » یافتند ميبود، در آن اختالف فراوان 

باطن آن ژرف وظاھر قرآن زیباست، 
اسرار ناپیداست. عجایب آن سپري نگردد، و

ھا جز  آن بھ پایان نرسد؛ و تاریكي نھفتھ
 .)١(بدان زدوده نشود

و در وصف كساني كھ داوري میاِن مردم را 
شوند و اھِل آن نیستند،  دار مي عھده

 فرماید: مي
ي جهال اُألمة، عاد في أَغباشِ الفتنة، عم بما في و رجلٌ قَمشَ جهالً، موضع ف

عقْد الهدنَة، قد سماه أَشْباه النّاس عالماً ولَيس به، بكَّر فَاستَكْثَر من جمعِ ما قَلَّ 
من آجِن، واكْتَنَزَ من غير طائل، جلَس بين  یإذا ارتَو یمنه خير مما كَثُر، حتّ

 یغيره، فَإن نَزَلَتْ به إحد یاً، ضامناً لتَخْليص ما الْتَبس علالنّاس قاضي
المبهمات هيأَ لها حشْواً رثّاً من رأْيه، ثُم قَطَع به، فهو من لَبسِ الشُّبهات في مثل 

يدري أَصاب أَم أَخْطَأَ، فَإن أَصاب خاف أن يكون قد نَسجِ العنكبوت، ال 
، وإن أَخْطَأَ رجا أن يكون قد أَصاب، جاهلٌ خَباطٌ جهاالت، عاش أَخْطَأَ

العلْمِ بضرس قاطع، يذْرِي الروايات إذْراَء  یركَّاب عشَوات لم يعضَّ عل
الريحِ الهشيم، ال ملئٌ واهللا بِإِصدارِ ما ورد عليه، وال هو أهلٌ لما فُوضَ إليه، ال 

العلم بسحي ره وال يا أَنْكَرلَغَ مذهباً لغيره،  یفي شيء ممن وراء ما بم أَن
جور قضائه الدماُء، وإن أَظْلَم أمر اكْتَتَم به لما يعلَم من جهلِ نَفْسه، تَصْرخُ من 

 ؛الّالًاهللا أشكو من معشَر يعيشُون جهاالً ويموتون ضُ یوتَعج منه المواريثُ. إل

                                                           
شرح نھج البالغھ ؛ ١٨خطبھ  (شھیدي)،نھج البالغھ . ١
٢٨٨: ١. 

یدی استفاده شھ سید جعفردر ترجمھ از ترجمھ استاد 
 شده است ، با اندکی تغییر (م).
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اي از ناداني فراھم  و مردي كھ پشتواره
جایگاھی  ،میان مردم ناداندر ساختھ، و 

شتابان در تاریكي فتنھ پیدا کرده است، 
در بستن پیماِن سازش ـ میان و ، فرو رفتھ
آدم نمایان او را فاقد بینش است.مردمان ـ 

اند و او نھ چنان است، چیزي  دانا نامیده
ده كھ اندكش بھتر از را بسیار فراھم آور
 گندیده گاه كھ از آبِ  بسیار آن است، تا آن

پس  ،شود، و دانش بیھوده اندوزد ابسیر
میان مردم بھ داوري نشیند و خود را 

دار گشودن مشكل دیگري بیند، و اگر  عھده
اي نزد او ببرند ُترَّھاتي چند  كار سربستھ

سپس ھمان را از رأي خود آماده گرداند، 
كارھا بر او مشتبھ گردیده،  ند،باور می ک

ھاي تار خود  عنكبوتي را ماند كھ در بافتھ
خزیده، نداند كھ بر خطاست یا بھ حقیقت 
رسیده، اگر بھ صواب رفتھ باشد، ترسد كھ 
راه خطا پیموده، و اگر بھ خطا رفتھ، امید 
دارد آنچھ گفتھ صواب بوده، ناداني است كھ 

در راه جھالت را پوید، كوري است كھ 
تاریكي گمشده خود جوید، آنچھ گوید نھ از 

ھا  روي قطع و یقین گوید، بھ گفتن روایت
پردازد، و چنان كھ كاه بر باد دھند آن را 

بھ خدا سوگند، نھ راه  .زیر و رو سازد
صدور حكم را دانستھ است، و نھ منصبي را 
كھ بھ عھده اوست، شایستھ است، آنچھ را 

ارد، و جز مذھب خود نپذیرد علم بھ حساب نی
خویش مذھبي را حق نشمارد، اگر حكمي را 

اش نھفتھ  نداند آن را بپوشاند تا ناداني
كارانھ  گناھان از حكِم ستم بماند، خون بي

او در خروش است، و فریاد میراث بر باد 
رفتگان ھمھ جا در گوش. گلھ خود را با خدا 

م از مردمي كھ عمر خود را بھ گوی مي
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برند، و با گمراھي رخت  يناداني بھ سر م
 .)١(برند از این جھان بھ َدر مي
 و سخن آن حضرت كھ فرمود:

 یإنّما بدُء وقوعِ الفتَنِ أهواٌء تُتَّبع، وأَحكام تُبتَدع، يخالَف فيها كتاب اهللا، ويتَولَّ
اجِ الحق لم غير دينِ اهللا، فَلَو أَن الباطلَ خَلَصَ من مز یعليها رجالٌ رجاالً عل

المرتادين، ولو أن الحق خَلَصَ من لَبسِ الباطل انْقَطَعتْ عنه أَلْسن  یيخْف علَ
المعاندين، ولكن يؤخَذْ من هذا ضغْثٌ ومن هذا ضغْثٌ فيمزَجان، فهنالك 

 ؛یسنأوليائه وينْجو الّذين سبقَت لَهم من اهللا الح یيستَولي الشيطان علَ

ھا، پیروي  فتنھیدایش ھمانا آغاز پ
ھاي نفساني است و نوآوري در  خواھش

ھایي كھ كتاب خدا  ھاي آسماني. نوآوري حكم
پذیرد و گروھي از گروه دیگر  آن را نمي

یاري خواھد تا بر خالف دین خدا، اجراي آن 
را بر عھده گیرد. پس اگر باطل با حق در 

و داند؛ و نیامیزد، حقیقت جو آن را شناسد 
اگر حق بھ باطل پوشیده نگردد، دشمنان را 
مجال طعنھ زدن نماند، لیكن اندكي از این 
و آن گیرند، تا بھ ھم درآمیزد و شیطان 
فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان 
خود چیره شود و از ـ راھشان بھ در َبَرد ـ 
اّما آن را كھ لطف حق دریافتھ باشد، نجات 

 .)٢(حق را بھ سر َبَردیابد و راه 
ھایي  آري، رأي و تأویل، از نخستین مفھوم

بودند كھ در شریعت داخل شدند و میانشان خلط 
تأویل بود و از  » رأي «روي داد؛ مقصودشان از 

 اجتھاد. » رأي تأویل «
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مصالح  «و  » استحسان «و  » قیاس «اّما اصطالح 
 و غیر آن، ا ز مصطلحات جدیدند كھ جز » مرسلھ

اند و كاربرد امروزي  در عباراتي نادر نیامده
را نداشتند، ھرچند بذرھاي عملي و اجرایي آنھا 

 در آن عصر موجود بود.
تفسیر » تغییر   «را بھ » تأویل   «تابعان، لفظ 

كردند و از مفھوم و معناي آن نپرھیختند و تا 
آنجا این تفسیر مقبولّیت یافت كھ با اصرار از 

تند كھ قضاي الھي را تأویل خواس × امام حسین
دھد؛ مقصودشان این بود كھ با انصراف از رفتن 

 بھ عراق، قضاي خدا را تغییر دھد.
 × از عمر بن علي رسیده است كھ بھ امام حسین

؛ یعني چرا بھ وسیلھ )١(»؟!فلوال تأولْتَ وبايعتَ  «گفت: 
تأویل  را كشتھ شدنت بربیعت با یزید، قضاي خدا 

 دھي؟!  مين ]و تغییر[
شد و  » تأویل «معادل با  » اجتھاد «پس مصطلح 

این مفھوم، روز بھ روز تغییر یافت تا اینكھ 
ترین قلمرو  در عھد امویان و عّباسیان، بھ وسیع

 خود رسید.
ابن عوف ـ در روز شورا ـ با طرِح شرِط عمل بھ 
سیره شیخین براي عثمان و مسلمانان، نتوانست از 

گذاري از سوي   (كھ پس از پایھرشِد رأي و تأویل 
ابوبكر و عمر، انتشار و گسترش یافتھ بود) 
جلوگیري كند. تالش او براي اینكھ اجتھاد را در 
فعل ابوبكر و عمر منحصر سازد و از دیگر صحابھ 
باز دارد، گوش شنوا نداشت؛ زیرا باِب رأي و 
تأویل، دو لنگھ گشوده شده بود و بر كسي كھ 

بندد، بستِن آن دشوار بود... خواست آن را ب  مي
خواست رأي و اجتھادش مقبول افتد؛ چنان   ھركس مي

كھ ابوبكر و عمر ـ از پیش ـ این رویھ را 
 داشتند.

                                                           
 .٢٠ـ  ١٩: اللھوف في قتلي الطفوف. ١
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خواست حق تشریع و  ابن عوف با این شرط، مي
اجتھاد بھ رأي را از عثمان (علي رغم سابقھ 
عثمان در اسالم و داماد پیامبر بودن و خلیفھ 

ان) بگیرد، از وي ـ جلو مسلمانان آینده مسلمان
ـ عھد گرفت كھ بھ كتاب و سّنت و سیره شیخین، 

یعني ھر سھ در عرض ھم و بھ یك [بھ طور مساوي 
 ملتزم باشد. ]اندازه

ریزي سیاسي ـ دیني است كھ ابوبكر  مھم برنامھ
گذاري بھ خودشان  و عمر در حصر دائره قانون

ود كھ (نھ دیگران) ترسیم كردند. ھدف این ب
اقوال آن دو (از نظر شرعّیت) در شماِر سّنت 
درآید، لیكن این حصر و تخصیص ـ در واقع ـ وجھ 
مقبولي نداشت و در نتیجھ این خواستھ عملي 

 نشد.

از كساني بود كھ سیاسِت ابوبكر و  × امام علي
عمر و ابن عوف را ـ در شریعت ـ دریافتند و 

یدشان بر دانستند كھ آنان با این كارشان و تأك
ي عمر و اانگاري فتاو رأي ـ كھ در حوزه صحت

خواھند. آن حضرت،  زد ـ چھ مي ابوبكر دور مي
پذیرِش خالفت را با شرط مذكور (براي آنكھ بھ 
اجتھادات بر خالف كتاب و سّنت ابوبكر و عمر ـ 
در مواردي ـ با فعِل خود ُمھر صّحت نزند) 

وعّیت برنتافت؛ زیرا قبوِل این شرط، یعني مشر
كھ در كتاب و سّنت [بخشیدن بھ این فكر نوپیدا 

آن را  × چیزي كھ حضرت علي ]ریشھ نداشت
 پسندید. خواست و نمي نمي

شرط مذكور را رد كرد و ابن  × اینكھ امام علي
عوف از تسلیم خالفت بھ آن حضرت خودداري ورزید، 
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بر مخالفِت سیره ابوبكر و عمر و اجتھاد آن دو 
 اب و سّنت ـ تأكید دارد.ـ در مقابل كت

و فھم و فقھ آن  × چراكھ در ایمان حضرت علي
بھ  | حضرت، احدي شك ندارد. از رسول خدا

َاعلم و َافقھ  × تواتر رسیده كھ امام علي
، و حق )١(صحابھ است و در قضاوت سرآمِد آنھاست

 .)٢(بر گرد او می چرخد
ھاي دو  ظھور نشانھ » شورا «گیري  این موضع

نمایاند؛ آنان علي (یا  ا ـ آشكارا ـ مينگرش ر
خلیفھ جدید) را بھ التزام و تمسُّك بھ مكتب 

و  × خواندند، و حضرت علي  اجتھاد و رأي فرا مي
كساني كھ بر سیره آن حضرت بودند، مردم را سوي 

                                                           
 تفسير؛ ٢٤٤: ٤ اإلحكام؛ ١٧٤: ١(ماوردي)  النبوه إعالم. ١

: خلدون ابن مقدمه؛ ٥٢٤: الحنفيه طبقات؛ ١٦٤و ١٦٢: ١٥ قرطبي
 .١٨٤: ١ الخفا كشف؛ ١٩٧

ـ  ٣٦٨: ٢(ابو حسین بصري)  المعتمد . نگاه كنید بھ:٢
فرمود: | (در این مأخذ آمده است كھ پیامبر ٣٦٩
»  أدرِ اللهم مع الحق حق را با  ؛ پروردگارا،» دار ما حيث علي

 یالمستصفزند)؛   دور مي علي بگردان ھركجا كھ او
(غزنوي  العزّة المنيفه؛ ١٨١: ٦(رازي)  المحصول؛ ١٧٠(غزالي): 

   .٢٣٥: ٧ الزوائد مجمع؛ ٥١حنفي): 
بھ اسناد از اّم سلمھ »  ٣٢٠: ١٤تاریخ بغداد   «در 

علي مع گفت:   مي ‘ خدا است كھ گفت: شنیدم رسولآمده 
با حق است و حق با  یعل ؛دا علَي الحوضَ يوم القيامةيرِ یولن يفترقا حتّ الحق والحق مع علي،

 بر من وارد شوند. در حوض كوثر، و اين دو از هم جدا نشوند تا روز قيامت، است، لیع



 منع تدوین حدیث  ٤٠٤

تعّبد محض (تمسّك بھ كتاب و سّنت) دعوت  ]مكتب[
اش بھ از دست  گیري كرد، ھرچند این موضع مي
 دنِ خالفتِ فعلي بر مسلمانان بینجامد.دا

 آرا و تأویالت
» كاللھ  «ابوبكر تصریح كرد كھ در تفسیر معناي 

كند (با اینكھ قرآن   بر رأي و تأویل اعتماد مي
سازد) وي آن گاه كھ از   حكم را در كاللھ روشن مي

 پرسیده شد، گفت:» كاللھ   «
گویم؛ اگر صواب بود  رأي و نظر خودم را مي

ھمتاست، و اگر خطا  داي یگانھ و بياز خ
بود از من و از شیطان است و خدا از آن 

 باشد. َبري مي
و  » ولد «سواي  » كاللھ «در نگرش من 

 .)١(است » والد «
پیداست كھ این رأي بر خالِف صریح قرآن است كھ 

 فرماید: مي
مرؤ هلَك لَيس لَه ولَد و لَه أُخْتٌ يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتيكُم في الْكَاللَة إِن ا﴿

فَلَها نِصْف ما تَرك و هو يرِثُها إِن لَم يكُن لَها ولَد فَإِن كانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهما 
ثَيينِ يبين الثُّلُثان مما تَرك و إِن كانُوا إِخْوةً رِجاالً و نِساًء فَللذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُْنْ

بِكُلِّ شَي اللَّه لُّوا وتَض أَن لَكُم اللَّهيمل؛)٢( ﴾ ٍء ع 

درباره ارث خواھر و برادر از تو 
پرسند، بگو: خدا حكم كاللھ (خواھر و  مي

كند. اگر مردي  برادر) را برایتان بیان مي
بمیرد و فرزندي نداشتھ باشد و داراي یك 

                                                           
؛ ٤٣: ٦ تفسیر طبري؛ ٣٠٤: ١٠ مصَنَّف عبدالرّزاق. ١

(ابن  التمھید؛ ٢٠٤٣حدیث  ،٢٢٣: ٦ سنن بیھقي
: ٢ تحفة المحتاج؛ ٤٠٣: ١ تفسیر بغوي؛ ١٩٦: ٥عبدالبر ) 

الدّر ؛ ٨٩: ٣ الحبیر تلخیص؛ ١٣٥٠حدیث  ،٣٢٣
 (متن از این مأخذ است). ٧٥٦: ٢ المنثور

 .١٧٦نساء/. ٢



 ٤٠٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

راث از آِن اوست (و اگر خواھر باشد، نصف می
خواھر بمیرد وارث او تنھا یك برادر باشد، 

رسد) و اگر شخص بمیرد  ھمھ میراث بھ او مي
و تنھا دو خواھر داشتھ باشد، دو سوم ارث 
از آنھاست، و اگر وارث برادر و خواھر 

برد.  باشد، برادر، دو برابر خواھر ارث مي
د كن  خدا برایتان [احكام ارث را] تبیین مي

تا گمراه نشوید، و خدا بر ھر چیزي 
 داناست.

 ؛)١( ﴾ و إِن كان رجلٌ يورثُ كَاللَةً ﴿

و اگر مردي بھ كاللھ [خواھر برادري] ارث 
 َبَرد... مي

آري آنان استعمال رأي از سوي صحابھ را، توجیھ 
 كردند بھ اینكھ این كار، تفسیِر نصوص است.

ھ بھ مراحل دكتر مدكور ـ بر سخن پیشین خود ك
 افزاید: اشاره دارد ـ مي » رأي «گیري  شكل

چیزی اطالق گردید کھ بر  » رأي «سپس كلمھ 
در برابر نصوص بود؛ نصوصی کھ بھ نام 

پس از آن،  ، ویژه گشتھ بود.» علم «
را بھ  » رأي «یابیم كھ  اصولیاني را مي

كنند، و  ـ بھ تنھایي ـ تفسیر مي » قیاس «
مھ چیزھایي قرار بعضي آن را شامل ھ

دھند كھ با كتاب وسّنت واجماع، برابري  مي
 كند. مي

رأي، بھ مفھوم اخیر، َاَخّص از اجتھاد است؛ 
رود، و آن را  زیرا نوعي از آن بھ شمار مي

اند (در مقابل  نامیده » اجتھاد بھ رأي «
 ).» اجتھاد در دائره تفسیِر نصّ  «

تعقُّل و تفكُّر بھ  ،» رأي « از مراد
اي از وسائلي است كھ شرع ـ در  یلھوس

                                                           
 .١٢نساء/. ١



 منع تدوین حدیث  ٤٠٦

استنباط حكِم چیزي كھ نص ندارد ـ سوي آن 
 رھنمون كرده است.

شامل استنباط حكم از نصّ  » اجتھاد «اّما 
شود؛ چنان كھ جمع میاِن نصوص بھ  ظّني مي

گیرد، و شامل  ظاھر متعارض را در بر مي
 اجتھاد بھ رأیي كھ گفتیم، ھست.

یھ دارد بر اینكھ تك » رأي «از آنجا كھ 
شریعت معناي معقولي دارد، قلمرِو غالِب آن 

باشد كھ مقصود از آنھا   اي مي  در امور عادي
 بھ دست آوردنِ مصالح دنیوي است.

اّما آنجا كھ براي شریعت معناي خاصي درك 
شود (مانند اصول عبادات) باید از نص  نمي

 .)١(پیروي كرد، نھ ِاعماِل رأي
 گوید: مي مناھج األُصولیّھالو دكتر ردیني در 

نگریم كھ صحابي بزرگ، امام اھل رأي ـ  مي
عمر بن خّطاب ـ عموم آیھ را در َانفال، 

زند؛ این سخن خداي متعال كھ  تخصیص مي
 فرمود:

ٍء َفَأنَّ هللاَِِّ خُُمسَُھ َو َو اْعَلُموا َأنَّما َغِنْمُتمْ ِمْن شَيْ ﴿
یَتامي َو ِللرَّسُوِل َو ِلِذي اْلُقْربي َو الْ 

 ؛)٢( ﴾اْلَمساِكینِ َو اْبنِ السَّبِیل 
بدانید ھرگونھ غنیمتي كھ بھ دست آورید، 
ُخمس آن براي خداست و پیامبر خویشاوندان 
(پیامبر) و یتیمان و مسكینان و 

 ماندگان. راه
 خمس غنایم «سازد كھ  آیھ كریمھ، مشخص مي

اند؛  براي كساني است كھ در آیھ ذكر شده »
پنجم باقیمانده براي كساني است كھ و چھار 

 آورند. غنیمت را بھ دست مي

                                                           
 .٣٤٣: مناھج االجتھاد في اإلسالم. ١
 .٤١انفال/ .٢



 ٤٠٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

این آیھ را  » خیبر «در جنگ  | رسول خدا
غنیمت (امواِل  چھار پنجمتأیید كرد؛ زیرا 

گیران  منقول و غیر منقول) را میاِن غنیمت
 تقسیم كرد.

و بدین گونھ، حقِّ غنیمت گیران ـ در آنچھ 
رآن و سّنتِ شود ـ بھ ق بھ غنیمت گرفتھ مي

 عملي پیامبر ثابت است.
لیكن عمر بھ رأي خویش در آیھ اجتھاد كرد، 
و با آنچھ آیھ بھ ظاھر و عمومش افاده 

كند (كھ در بردارنده حق غانمین در  مي
امواِل منقول و غیر منقول است) مخالفت 
ورزید؛ عموم آیھ را تخصیص زد و بر َاموال 

 منقول منحصر ساخت.
است؛ چنان كھ  » لحت  عموميمص «دلیل تخصیص 

وي با مخالفان از  گویاستدالل عمر و گفت
 دھد. صحابھ، بھ آن شھادت مي

آري، عمر مخالفانش را وادار كرد كھ ھمھ 
 » مصلحت  عمومي «نصوص شریعت را در پرتو 

 بفھمند.
دلیل عمر ـ در این اجتھاد بھ رأي ـ كھ 
عموم آیھ را با استناد بھ آن، تخصیص داد 

 » روح شریعت «یا  » مصلحت عاّمھ «جز 
نبود؛ زیرا ثابت نشده است كھ وي بھ دلیل 

 خاصي در این مسئلھ استناد كند.
تحت نص،  پیاده نمودنواقع این است كھ 

 بودهداللت و مصلحت عمومي آن زمان،  تأثیر
و اوضاع و شرایط در چگونگي این تطبیق ـ 
 كھ از فھم آیھ ناشي شده ـ اثر داشتھ است.

محدود ساختن مراد شارع از آن، در پرتو  و
آن ظرف (و موقعّیت) بھ این جھت است كھ 
بازگشتِ این تطبیق ـ در چنین شرایطي ـ اثر 

 دارد. » مصلحت عمومي «زیادي بر 
پس واجب است مراد شارع از نّص آیھ، بر 

اش و نیز بر پایھ آنچھ  اساِس منطق لغوي



 منع تدوین حدیث  ٤٠٨

شود؛  اصول عمومي تشریع اقتضا دارد، محدود
وگرنھ قول عمر كھ بر این فھم اصرار مي 

چھ  » این، رأي من است «گوید:  ورزد و مي
معنایي دارد؟! سپس این رأي را با اسناد 
بھ مقصد اساسي در شریعت ـ كھ ھمان مصلحتِ 

گوید: بھ  كند و مي عمومي است ـ تعلیل مي
ھا را با كارگرانشان بھ  نظرم آمد كھ زمین
آن خِراج وضع كنم،  » يءف «كسي ندھم و بر 

شان جزیھ قرار دھم كھ بھ عنوان  و در ذّمھ
ھاي  جویان و ذرّیھ و نسل بھ جنگ » فيء «

 بعدشان بپردازند.
 نویسد: وي سپس مي

نزد صحابھ، جزو رأي  » تأویل «بنابراین 
آیھ  برگرداندنِ استوار است؛ زیرا عمر در 

(كھ از ذاِت صیغھ ھویداست)  شاز عموِم واضح
اموال منقول، نھ ِعقار  مورد خاص، یعنی بھ

 » مصلحت عمومي «(زمین، خانھ و..) بھ 
 .)١(استناد كرده است

بر این اساس، روشن شد كھ رأي محوري خلفا تابع 
خاِص سیاسي یا اجتماعي بود. موضع ابوبكر  شرایط

در اجرا نكردِن َحّد بر خالد، و نظرش نسبت بھ 
فدك، و باز  ، و سھم ذي القربي، و» كاللھ «

، و سوزاندِن احادیث، و نگارش سّنتداشتن از 
سرپیچي از حضور در لشكر ُاسامھ و غیر آن ـ ھمھ 

 دھد. ـ از این معنا خبر مي
بنابراین، بایستھ است كھ پژوھنده در نصوصي كھ 

دھد، درنگ ورزد؛ اگر  رأي خلیفھ را ترجیح مي
با قرآن توافق داشت و حكِم آن از سّنت برگرفتھ 
شده بود، آن را اخذ كند؛ و اگر مبتني بر رأي 
بود بھ دور افكند؛ زیرا با امكاِن آگاھي بر 

از قرآن و سّنت، اخذ بھ رأي جایز  یحكم
 باشد. نمي

                                                           
 .١٧١: المناهج اُألصولية. ١



 ٤٠٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

در اینجا امور زیادي است كھ سزامند بحث است؛ 
اند كھ  از جملھ آنچھ را بھ پیامبر نسبت داده

ا آن حضرت از تدویِن حدیِث خود منع كرد، ی
فرمود: براي مجتھد اگر بھ خطا رود یك َاجر است 
و اگر بھ واقع برسد دو َاجر و پاداش؛ و دیگر 
روایاتي كھ درباره مشروع بودن اجتھاد، از 

 ُمعاذ و دیگران نقل شده است.
این امور سیطره دارد، استوار سازي  برآنچھ 

رأي خلیفھ حاكم است؛ و منع از تدوین حدیث 
ابوبكر و عمر در آن) روشن  (پس از شناخِت نقش

سازد كھ یك َقرار حكومتي است؛ زیرا   مي
دانیم كھ پیامبر تدویِن حدیثش را اجازه   مي

ُمَدوَّناتي  | داد، و نزد صحابھ از پیامبر
 وجود داشت و...

پس ضرورتي براي وارسي احادیِث منع (كھ اّدعا 
اند) و جمع میان   شده از پیامبر صادر شده

کھ بر نقل و كتابت و تدوین  آنھا و احادیثي
 انگیزند، وجود ندارد.  حدیث برمي

 چند دستگی –یکپارچگی 
گیري در برابر احادیث (اجتھاد) سزاوار   موضع
تالش خلفا در باشد بعد از اینكھ  یکساناست 

زمینھ سازی برای اجتھاد و گسترش آن و 
پافشاری بر آن روشن شد و معلوم شد کھ این 

بھ  –بخشی بھ آنان  کار بھ جھت مشروعیت
عنوان مجتھدانی کھ اعتراض بر فتاوا و نظرات 

 بوده است. - آنان نارواست
طلبد كھ در احادیِث روایت شده در  این امر مي

این سیاق درنگ ورزیم تا بھ صدور و عدم صدور 
 اطمینان پیدا كنیم. | آنھا از پیامبر

آیا ھمھ تأویالِت مطرح شده ـ در فقھ ـ صحیح 
 است؟



 منع تدوین حدیث  ٤١٠

فرمود:  | بھ این حدیث کھ پیامبر آیا
بھ معنایي كھ از  )١(» اختالِف اّمتم رحمت است «

 كنند، درست است؟ این حدیث برداشت مي
 | اگر این سخن درست باشد، این قول پیامبر

 :فرماید را چگونھ تفسیر كنیم كھ مي
 ؛)٢(ال تَخْتَلفوا، فإن من كان قبلكم اخْتَلَفوا فَهلَكُوا

كنید كھ پیش از شما اختالف كردند و اختالف م
 ھالك شدند.

 فرماید: و اینكھ مي
 ؛)٣(نَيف وسبعين فرقةً؛ فرقةٌ ناجيةٌ والباقي في النّار یستَفْتَرِق أُمتي إل

بھ زودي ُاّمتم بھ ھفتاد و اندي فرقھ، 
شوند؛ یك فرقھ اھل نجات است و  پراكنده مي

 اند. دیگران در دوزخ
اختالف در احكام ـ میان  چرا تا این حدو

مسلمانان ـ ھست، در حالي كھ كتاب و پیامبرشان 
 یكي است؟

                                                           
؛ ٩١: ١١ شرح النووي؛ ٣١٤: ٢ احكام القرآن. ١

كشف  «؛ عجلوني در ٢٨٨حدیث  ،٤٨: ١ لصغیرالجامع ا
نویسد: بسیاري از  مي»  ١٥٣حدیث  ،٦٦: ١ الخفاء

اند كھ این حدیث اصلي  امامان اھل سّنت پنداشتھ
 ندارد.

 ،١٢٨٢: ٣(و جلد  ٢٢٧٩حدیث  ،٣٤٩: ٢ صحیح بخاري. ٢
 ،٤١١: ١ مسند احمد(متن از اینجاست)؛  ٣٢٨٩حدیث 
؛ ٤٦٤حدیث  ،٨٣: ١ د ابن جعدمسن؛ ٣٩٠٨ـ  ٣٩٠٧حدیث 

 .٥٣٤١حدیث  ،٢٣٤: ٩ یعلي مسند ابي
؛ ١٢٥٠١حدیث  ،١٤٥: ٣ مسند احمد؛ ١٥٦: ١٠ مصنّف عبدالرزّاق. ٣

حدیث  ،١٩٨: ٤ داود یسنن اب؛ ٢٥١٨،؛ حدیث ٣١٤: ٢یسنن دارم
 .٣٩٩٣حدیث  ،١٣٢٢: ٢ سنن ابن ماجه؛ ٤٥٩٧



 ٤١١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

خواند،  یكي دست باز و دیگري دست بستھ نماز مي
اندازد و دیگري آن  یكي میان پاھایش فاصلھ مي

چسباند، یكي دستش را باالي ناف  دو را بھ ھم مي
گذارد و دیگري در زیر آن، یكي بسملھ را بھ  مي

گوید و دیگري بھ اخفات، یكي بعد از  مي جھر
 گوید و دیگري نھ. سوره حمد آمین مي

شگفت اینجاست كھ ھمھ افعالشان را ـ با وجود 
 سازند! منسوب مي|تضاد آشكار ـ بھ رسول خدا

آیا ھمھ اینھا را رسول خدا گفت و انجام داد و 
گویند) صحیح است؟! یا  این نسبت (چنان كھ مي

ھمھ این حاالت، فعِل واحدي  اینكھ پیامبر در
داشت؟ اگر چنین باشد،این اختالفات انكارناپذیر 

 از كجا آمده است؟
ایم كھ بر یك رأي  آیا در شریعِت خدا مكّلف

 ایم؟ بایستیم یا بھ اختالف امر شده
توجیھ شود، آیا  » رحمت «ھنگامي كھ اختالف بھ 

آید كھ ھمھ  عكِس سخِن پیامبر از آن الزم نمي
 اند و یك فرقھ در دوزخ است؟! ھا ناجي فرقھ

چرا دو نگرش در شریعت بروز یافت؟ یكي بھ چند 
 خواَند و دیگري منادي وحدت است؟ رأیي فرا مي

اگر متعدد بودن و اختالف، مطلوب شارع بود، چرا 
پیامبر فرقھ ناجیھ را بھ یك فرقھ از ھفتاد و 
سھ فرقھ منحصر ساخت و دیگران را اھل دوزخ 

 دانست؟
و اگر وحدت (و اّمت یگانھ) مطلوب شارع بود، 

شود و التزام  چرا متعّدد بودن صحیح انگاشتھ مي
 بھ آن ھست؟!

اند ـ بھ  آیا آنچھ درباره اختالف اّمت گفتھ
اعتباِر رحمت بودِن آن ـ درست است؟ پس معناي 

چیست؟ آیا خدا ما  » وحدت كلمھ «تأكید خدا بر 
ایي از یكدیگر؟ را بھ وحدت امر كرد یا بھ جد

اگر جدایي مطلوب شارع است معناي این آیھ چیست 
 فرماید: كھ مي



 منع تدوین حدیث  ٤١٢

َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغیِْر  َِّ َلَوجَُدوا ِفیھِ  ﴿
 ؛)٤( ﴾ اخِْتالفًا َكِثیراً 

اگر قرآن از نزد غیر خدا بود، در آن 
 یافتند. اختالف فراواني مي

 و این سخن خدا كھ:
اِطي ُمسَْتِقیمًا َفاتَّبُِعوُه َو ال َو َأنَّ ھذا ِصر ﴿

َتتَّبُِعوا السُّبَُل َفَتَفرََّق ِبكُْم َعْن سَبِیِلِھ ذِلكُمْ 
 ؛)٥( ﴾ َوصَّاُكمْ ِبِھ َلَعلَّكُمْ َتتَُّقونَ 

این، راه مستقیم من است، آن را بپیمایید! 
ھاي انحرافي مروید كھ شما را از  از راه

ا را بھ سازد؛ خدا شم راه حق پراكنده مي
كند تا شاید  این رھنمودھا سفارش مي

 پرھیزگاري پیشھ كنید.
براي توضیح ھمھ اینھا، گفت و گویي را كھ میان 

 كنیم. عمر و ابن عّباس روي داد، نقل مي
كند كھ  ُمّتقي ھندي از ابراھیم تیمي روایت مي

 گفت:
گفت.  ُعَمر روزي در خلوت، با خویش سخن مي

اد [كھ بھ نزدش سوي ابن عّباس پیك فرست
برود، ابن عّباس آمد] پرسید: چگونھ این 

با اینكھ كتاب و  اختالف می ورزنداّمت 
 شان یكي است؟! پیامبر و قبلھ

ابن عّباس گفت: اي امیر مؤمنان، بر ما 
قرآن نازل شد آن را خواندیم و دریافتیم 

 درباره چھ نازل شد.
آیند كھ قرآن را  ما اقوامي مي از بعد

كنند و شأِن نزوِل آن را  قرائت مي
دانند، پس براي ھر قومي رأیي در آن  نمي

                                                           
 .٨٢نساء/. ٤
 .١٥٣انعام/. ٥



 ٤١٣  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

یابند و  است و در نتیجھ با ھم اختالف مي
 ستیزند. با ھم مي

 عمر او را سرزنش كرد و از پیش خود راند.
 ابن عّباس بازگشت.

بعد از این ماجرا، ُعَمر آنچھ را ابن عّباس 
گفت، دریافت. او را خواست و گفت: بسیار 

 .)٦(خوب، سخنت را بازگوي
اي را براي پاك  این حدیث (و نظائر آن) قاعده

سازي بسیاري از نصوص و افكار موروثي سامان 
 اختالف دھد، بھ ویژه در ارتباط با احادیث مي

گر  امري كھ راه را پیش پژوھش ،میان مسلمانان
احادیث ـ  این شرایط وفضایـ براي وارسي 

از تسلیم بھ آنھا ـ  شود كھ گشاید و سبب مي مي
ھیچ احتیاط و تنگنایي  شان ـ بي علي رغِم ضعف

تشریع و شرایط در دین، بپرھیزد؛ زیرا وارسي 
آنچھ كھ بھ زمان صدور نص تعّلق دارد و شناخت 
پیشینھ این مسائل (و چگونگي پذیرش آنھا بھ 

كند كھ صحیح را از  وسیلھ خلفا) بھ ما كمك مي
حقایق تاریخي را ـ  ناصحیح بیشتر تمیز دھیم و

اش در  ھاي شرعي كھ مسلمان در بناي دیدگاه
 تر كشف كنیم. كند ـ قوي موضوع استفاده مي

دھد كھ بھ  این گام، ما را از كساني قرار مي
 تعّبد ورزیم كھ فرمود: | قول پیامبر

َرحَِم  ُ عبدًا سَِمَع َمقالتي َفَوعاھا وَبلََّغھا َمن 
 َلمْ َیسَْمْعھا؛

اي را كھ سخِن مرا  حمت كند بندهخدا ر
بشنود و بھ یاد سپارد و آن را بھ كسي كھ 

 نشنیده برساند.

                                                           
 .٤١٦٧حدیث  ،٣٣٣: ٢ الالعمّ  كنز. ٦



 منع تدوین حدیث  ٤١٤

در اینجا رأي دیگري است كھ مكتب اجتھاد آن را 
پذیرفتھ است. از عمر بن عبدالعزیز نقل شده كھ 

 گفت:
دارم كھ اصحاب رسول خدا اختالف  دوست نمي

نظر نداشتھ باشند؛ زیرا اگر یك قول 
 .)٧(افتند ] باشد، مردم در تنگنا مي[حاكم

نزدیك بھ این سخن، از قاسم بن محّمد روایت 
 شده است.

این رأي ـ چنان كھ پیداست ـ بھ راحت طلبي و 
آسایش میل دارد (ھرچند بھ حساب سبك شمردِن دین 
خدا) وگرنھ بدیھي است كھ خواسِت خدا تناقض و 

 باشد. تضاد نمي
درست باشد، خداي  اگر توجیھ عمر بن عبدالعزیز

توانست ھمھ احكام را بھ نحو تخییر،  متعال مي
جعل كند یا بگوید: احكاِم آسان را برگیرید و 

 احكاِم سخت را واگذارید.
آیا التزام بھ قوِل خدا ـ كھ واحد است ـ 

 تنگناست؟!
اگر چنین باشد، باید درباره حكِم واحد ـ در 

 گوید: فقھ ـ بحث شود؛ چنان كھ شاطبي مي
الزم است فروِع شریعت بھ یك قول بازگردد ـ 
ھرچند اختالف زیاد باشد ـ چنان كھ شریعت 

گردد بھ این  در اصولش بھ یك قول برمي
توان یافت كھ ا ز آن  معنا كھ چیزي را نمي

دو قول متناقض فھمیده شود؛ ادّلھ شریعت ـ 
با وجود تعارض ـ در ذاِت خویش ازتعارض 

 .)٨(مصون است
اتي را كھ بھ عرضھ سّنت بر كتاب ھرگاه روای

رھنمون است بھ دّقت بنگریم و ضرورِت پیروي 

                                                           
 .١٤٣ـ  ١٤٢: مناھج االجتھاد في اإلسالم. ٧
(بھ نقل از  ١٤١: مناھج االجتھاد في اإلسالم. ٨

 اثر شاطبي). الموافقات،



 ٤١٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

ضوابط خاص را براي شناخت حدیث صحیح از سقیم، 
در نظر آوریم و نصوصي را كھ در وجوب درنگ در 
صدِق آورنده خبر و وثاقِت اوست، مالحظھ كنیم 

روایات و موازیني كھ میان و... ھمھ این 
اي را كھ بھ وحدت  ست، نظریھمسلمانان اتفاقي ا

كند  حكم شرعي و فقھ اسالمي قائل است تأیید مي
و نگرشي ر ا كھ سوي اجتھاد بھ رأي و تعّدد و 

 كند. گرایش دارد، رد مي )٩(اختالف
رأي عمر بن عبدالعزیز، گامي است در اصالت 
بخشي بھ رأي و عذر تراشي براي حاكماني كھ 

 د.اجتھاد بھ رأي را در پیش گرفتن
و ھمچنین گریزي نیست از ضرورت بررسي نصوصي كھ 

كھ  بھانھاین  ھدر صدر اول اسالم صادر شدند و ب
یا ُعَمر این نظر را داشت یا این حدیث را  عایشھ

ابوُھَریره روایت كرده و بخاري و مسلم بر صّحت 
آن اتفاق دارند یا... نباید از وارسي آن دست 

 بكشیم و ساكت شویم.
مسلمان و حرِص وي بر دینداري سالم و غیرتِ دیني 

اي  آنكھ در آن سستي راه یابد و شبھھ قوي بي
 ﴿ھمراھش باشد ـ آنچھ خدا در قرآن می فرماید: 

ةبِقُو ناكُم(آنچھ را دادیم با قّوت  )١٠( ﴾ خُذُوا ما آتَي
                                                           

. ابن عبدالبّر ـ پس از نقل حدیِث عرضھ سّنت بر ٩
نزد اھل  | گوید: این الفاظ از پیامبر قرآن ـ مي

خت حدیث درست از علم ـ بھ عنوان معیاري براي شنا
 جامع بیان العلم وفضلھباشد ( نادرست ـ صحیح نمي

 )١٣٢: ١٠ عارضة األحوذي ؛ و نگاه كنید بھ:١٩١: ٢
گوید: این حدیث را زنادقھ و  و در جاي دیگر مي

 اند. وضع كرده خوارج،
بحثي درباره تضعیف »  ٤٧٤: حجية السنّة «در كتاب 

تواند  واننده ميخ احادیث عرضھ سّنت بر قرآن ھست،
 بھ آن مراجعھ كند.

 .٦٣بقره/ .١٠



 منع تدوین حدیث  ٤١٦

برگیرید) ـ و خصلت تقوا و صدق و انصاف و تمسّك 
سلمان را بھ حقایق واقعي... ھمھ اینھا م

اي  انگیزد كھ در جست و جوي مصادر پاكیزه برمي
اش را از آن برگیرد ـ تساھل  ـ كھ معرفِت دیني

نورزد؛ و بعضي از قضایاي موروثي را امور مسّلم 
 ناپذیر نداند. و خدشھ

بلكھ باید میزاِن مسلمان در این عرصھ ـ بعد از 
سّنِت نبوي اصیل ـ كتاب خدا باشد كھ فارق حق و 

شناساند و  مي ناخالصل است و اصیل را از باط
تمیز دھنده دین خالص الھي از چیزھایي است كھ 

 اند. تاریخي بھ دین بستھ شده موقعیت ھایدر 
طلبد و  پیداست كھ این كار، شجاعت دیني مي

جرأتي كھ انسان جز معاني اصیل و ُزالل حق را 
نجوید و در پي معارف استواري باشد كھ او را 

 و عذاب خدا دور سازد.از خشم 
اي از  خواھند ھالھ شایان ذكر است كھ بعضي مي

قداست بر سََلف اندازند و لزوم ترك مناقشھ در 
اقوال و افعال آنان را پیش كشند؛ چراكھ آنان 

اند كھ در گذشتند، خوب و بدشان بھ  كساني
خودشان مربوط است و ما نباید در كارھاشان 

 دخالت كنیم!
رتي درست است كھ ما آنان را این سخن، در صو

مرداني عادي فرض كنیم كھ در شریعت نقشي 
نداشتند، لیكن حقیقت حال غیر این است؛ زیرا 
غالب قضایا [و احكام] شرعي از ایشان گرفتھ 

 اند. شده و آنھا نقشِ فعالي در شریعت داشتھ
ماند جز درنگ در نصوص آنھا و  اي نمي پس چاره

ن امر بھ حیات علمي و سیره و سلوكشان؛ زیرا ای
 یابد. مان ارتباط مي عملي شرعي

ھا را بر اصول  تأكید ما بر این است كھ بررسي
ثابت علمي (مانند قرآن و سّنت و اجماع ُمَحصَّل و 

 حكم عقِل قطعي) استوار سازیم.
نگریم در نصوص وارده از اھل  از اینجاست كھ مي

بر كتاب خدا (بھ عنوان میزاني  |بیت پیامبر



 ٤١٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

براي شناسایي مسائل اختالفي) تأكید شده است، و 
اند كھ از خاضع  از مسلمانان خواستھ ^اھل بیت

سازي ھر چیزي در برابر قرآن، نترسند؛ چراكھ 
بر حاكمّیِت فراگستر سخن آخر وکالم حق قرآن با 

بایست ھر آنچھ مخالفِ  خویش گویاست... و مي
قرآن است و با آن انسجام ندارد، بھ دور 

 كنده شود.اف
ـ كھ براي تعلیم مسلمانان  ^ احادیث اھل بیت

مدد رسانی بھ آنان در فھم دینی روشن بینانھ و 
اند در اینكھ: ھر آنچھ  بیان شده ـ صریح شان

 باشد. با كتاب خدا مخالف است، باطل و دروغ مي
این سخن، با آنچھ درباره ابوبكر و عمر گفتھ 

و براي  ھا دست كشیدند شده (اینكھ از خوشي
گسترش دولت اسالمي و انتشار آوازه آن در آفاق، 

ندارد و در جاي خود امري  تضادیخدمت كردند) 
 است محفوظ...
بایست دریافت این است كھ: سختي  آنچھ را مي

زندگي و فتوحات و تحّمل بار جنگ و صلح چیزي 
ھا و  است و قضایاي شرعي الھي ـ با ویژگي

 .متفاوت از ھممصادر نابشان ـ چیز دیگر و 
دھد  این حقیقت، براي كسي كھ امور را تمیز مي

و داراي ذھنّیت دقیقي است كھ فرع را با اصل 
شرایط اجتماعي و تاریخي را  حواشیآمیزد و  نمي

سازد، امري روشن  در متِن مضامین دین وارد نمي
 است.

با وجود اصرار  | منع از نقل حدیث پیامبر
 عروة بن زبيرنچھ در خبر صحابھ بر ضرورت تدوین (چنا

و سپس مخالفت خلیفھ با نظر صحابھ،  )١١( گذشت)

                                                           
؛ ٥٠: تقیید العلم؛ ٢٨٧: ٣ الطبقات الكبري. ١١

: ١٠ كنز العّمال؛ ٦٤: ١ جامع بیان العلم وفضلھ
 .٢٩٤٨٠حدیث  ،٢٩٣



 منع تدوین حدیث  ٤١٨

با مالحظھ اینكھ عمر براي خالفت بعد از خود، 
اصول شورا را ترسیم كرد... امري است بزرگ كھ 

 ن سازامري فرھنگي و تمد » تدوین «دھد  خبر مي
یافت و امكان تجاھل  بود و با سیاست ارتباط مي

 یفھ ـ وجود نداشت.آن ـ براي خل
بنابراین، قضیھ منع تدوین سّنت، تنھا یك قضیھ 
فرھنگي نبود (چنان كھ عمر توجیھ كرد بھ اینكھ 
این كار بھ جھت ترس از اختالِط سّنت با قرآن و 

ھاي پیشین صورت  بیم تأّثر مسلمانان از اّمت
یافت  گرفت) مسئلھ در اینجا بھ علم ارتباط مي

شماري این  ان شواھد بيـ ھمان گونھ كھ از می
شود ـ و عمر درباره احكام، فاقد  امر روشن مي

یك نگرش عمومي بود و احاطھ كامل بر بیاناتِ 
 نداشت.| رسول خدا 

شان در جوانب یھا و اّما آنچھ درباره توانایي
اند، تنھا بھ توانایي نظامي و  دیگر گفتھ

شود، و پیداست كھ شخص  مداري مربوط مي سیاست
تواند كرسي علم را بھ خدمت گیرد  از ميب سیاست

ھاي پر پیچ و خم، آن  و از میان بعضي از كانال
 را بھ تصرف خود درآورد (بھ عكس اول).

دارد كھ درباره نصوص  این مسئلھ، ما را وامي
صادر از ابوبكر و عمر (یا روایات كساني كھ در 
پي آن دو گام برداشتند) بھ قرائت جدیدي 

قرائت، باید برخاستھ از بپردازیم و این 
ھاي دیني محض باشد و رسیدن بھ حق را  انگیزه

بجوید... در ضمن پژوھش واقع بینانھ كھ با 
 تأّني صورت گیرد، نھ با شتاب و نتایج ناتمام.

اي از قداست بر اقوال و افعاِل  احاطھ ھالھ
اي كھ مسلمان  صادر از ابوبكر و عمر، بھ گونھ

(و بسا این حالت، از وارسي آنھا وحشت كند 
براي شخص پدید آورد  ناپسندفكري  تروریسمنوعي 

كھ راه ھر نوع گفت و شنود یا مناقشھ را 
ببندد، چھ رسد بھ اعتراض) ابوبكر و عمر را در 
طراز انبیاي الھي یا فراتر از آنھا قرار 
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داري  دھد، و این را ھیچ اندیشمند و دین مي
 پسندد. نمي

سازد كھ  یخي روشن ميبھ ویژه آنكھ وقایع تار
صحابھ از نظر علم و ایمان و قدر و منزلت، 
متفاوت بودند و در موارد بسیاري مالحظھ 

شان بعض دیگر را تخطئھ  كنیم كھ بعضي مي
كردند و بھ نقد مواضع یكدیگر  مي
پرداختند... و در این كار، نقص و عیبي  مي

 نیست.
آگاھان بھ اخبار و احادیث و تاریخ صدر اسالم 

دانند كھ ابوبكر و عمر، معصوم نبودند،  مي
بلكھ بیشتر اجتھادات آنھا بر رأي محض استوار 

و برگرفتھ از قرآن یا سّنت (كھ شناختي  بود
 .بودنسبت بھ این دو نداشتند) ن

 درنگي در دیدگاه ابن قیّم جوزي
ي ابوبكر و عمر، بھ آنچھ ابن َقّیم جوزي افتاو

این باور است كھ گفتھ است، منحصر نیست، وي بر 
 در صدور این فتواھا، شش وجھ تصّور دارد:

 شنیده است. | . آن را از پیامبر١

 . از كسي دریافتھ كھ او آن را از پیامبر٢
 ه است.یدشن |

اي از قرآن فھمیده باشد، فھمي  . از آیھ٣
 كھ بر ما مخفي است.

اند و تنھا قوِل  . ھمھ، بر آن ُمّتفق بوده٤
 ل شده است.ُمفتي براي ما نق

داني و داللِت ویژه  . فتو ا بھ جھِت لغت٥
دانیم یا  كھ ما نمي باشد، بھ گونھ ایلفظ 

بھ یا  ،قرائن حالي ھمراه با خطاببھ کمک 
اي از امور كھ در طول زمان  مجموعھمدد 

اند (مانند مشاھده افعال و َاحوال  فھمیده
ِن كالِم آن حضرت و یدو سیره پیامبر و شن

قاصد او و شھود تنزیل وحي و آگاھي بھ م
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او چیزی را مشاھده تأویل فعلي پیامبر) 
 كنیم. ما آن را درك نمي درک کرده کھ

بر اساس این تقدیرھاي پنج گانھ، فتوایش 
 حّجت است و باید از آن پیروي كرد.

مقصود  چیزی را فھمیده کھ. اینكھ وي ٦
 ش نا بجا باشد، یعنیپیامبر نیست، و فھم

چیزي باشد كھ او دریافتھ  مراد، غیر آن
 است.

 بر این تقدیر، قولش حّجت نیست.
از  یبھ قطع، معلوم است كھ وقوع احتمال

یك احتمال  رود تا پنج وجھ، بیشتر گمان مي
ُمعیَّن؛ و در این، ھیچ عاقلي شك 

 .)١٢(كند... نمي
واقع این است كھ ماجرا آن گونھ كھ ابن قّیم 

ز این گمان پنداشتھ نیست، بلكھ بسي دورتر ا
 است؛ زیرا:

ó  بعضي از این فتواھا، بر خالف صریح كتاب و
سّنت است (با آگاھي صاحب فتوا بھ وجود نص بر 
غیر آن و روشن بودن ظھور نص در آن) و اگر حمل 
[فعل] بر صّحت و عذرتراشي براي سََلف [در میان] 

با کتاب وسنت  نباشد، این فتواھا بھ ھماوردي
بعضي از آنھا  جتھاد.نزدیکتر است تا بھ ا

مخالف نصوص است، لیكن بھ جھت عدم آگاھي صاحب 
اند و پس  صادر شده | فتوا بھ احادیث پیامبر

 از آگاھي، فتوا بھ نصّ بازگشتھ است.
باشد و مؤاخذه كمتري  این قسم، سبك بارتر مي

 دارد.
اگر اجتھاد بر اساس قواعدي كھ نزد بزرگان 

است شخص ساز و برگ ُمقرَّر شده جاري باشد، الزم 
آن را كامل كند و فحص از دلیل اّولي را بھ 

                                                           
 .١٤٨: ٤ إعالم الموقعین. ١٢
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یابي بھ آن مأیوس گردد،  پایان رساند و از دست
 آن گاه (پس از یأس) فتوا یا حكم صادر كند.

ھا و احكام ـ  و دیدگاه اجز این كھ این فتاو
در مكتب ُعَمر و بسیاري از سََلف اول ـ بر این 

بخش نبود؛ بھ جھت  تشیوه از استنباط دقیق امنی
آنكھ پیش از بھ كارگیري ھمھ توان براي فحص 

شد، یا  كافي، بھ سرعت فتوا و حكم صادر مي
ھاي  فتوا بھ سبب كوتاھي در استفاده از ظرفیت

سؤال از  آنان درسزامند در موضوع مد نظر بود، 
رس عالمان بھ قرآن و تشریع (كساني كھ در دست

آن گاه  ی کردند وکوتاھی م آنھا قرار داشتند)
داد كھ جست و جو و سؤال را  اي رخ مي كھ واقعھ

طلبید و آنان بھ این عالمان مراجعھ  مي
كردند... البتھ جاي مؤاخذه و تقصیر است؛  نمي

زیرا با وجود این عالمان، حّجت بر آنھا تمام 
 بود.

بنابراین، در اینجا احتماالت دیگري ھست كھ 
 قّیم افزوده شود: شایستھ است بھ احتماالت ابن

 فتواي ابوبكر و عمر، مخالف كالم رسول خدا اّول:
بود و صحابھ، سخن پیامبر را یادآورشان  |
 گشتند. شدند و آنان از فتواشان بازمي مي

ھاي بعد این نگرش را در  طبیعي است كھ در زمان
 بینیم؛ زیرا وي از آن دست كشید. موضع ُعَمر نمي

یا  | ف حدیث پیامبرفتواي آن دو بر خال دّوم:
آیھ قرآن بود و صحابھ تذّكر مي دادند، لیكن 

 كردند. آنھا از فتواشان رجوع نمي
از اینجاست كھ وجود احكام این چنیني را در 
فقھ اسالمي شاھدیم با ترجیح نظر خلفا ـ بھ 
وسیلھ فقھاي اھل سّنت ـ و قائل شدن بھ اینكھ: 
رأي این دستھ از صحابھ، از روي اجتھاد 

توان آن را نقض كرد؛ بھ جھت  باشد، و نمي مي
 حجّیت اجتھاداتِ صحابھ در صدر اول اسالم!

اي بر خالف قرآن و سّنت  خلیفھ در مسئلھ سّوم:
فتوا دھد و صحابھ در آن واقعھ حاضر نباشند تا 
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اند یا از سخن  او را بھ آنچھ از پیامبر شنیده
 وحي كھ در آن مسئلھ آمده، آگاه سازند.

خط خلیفھ، از گستره بینیم كھ  نجا ميدر ای
كنند،  روایاتي كھ صحابھ در این مسائل نقل مي

 تر است. قوي
خلیفھ بر خالف قرآن و حدیث فتوا دھد،  چھارم:

لیكن صحابھ از ترس تازیانھ یا ھیبت خلیفھ یا 
مالي نظرشان بھ وسیلھ عموم مسلمانان و یپا

 .پذیرفتن رأي خلیفھ توسط عموم، سخني نگویند
مشي خلیفھ در این قسم، از موارد پیشین  خط

تر است؛ زیرا مسلمانان بھ آنان عمل  قوي
 اند. كرده

یابیم  گاھي از صحابھ یا تابعان نصوصي را درمي
تر از  كھ بر خالف رأي خلیفھ است، لیكن ضعیف

 باشد. موارد گذشتھ، مي
فتواي خلیفھ اجتھادي از روي مصلحت باشد  پنجم:

ن یا موضوعي است كھ خلیفھ (این مصلحت، سخ
پسندد و یا عموِم مردم بھ آن گرایش دارند)  مي

چراكھ خلیفھ از دیگر صحابھ، داناتر است؛ با 
اي كھ خلیفھ تصّور  اینکھ، مصلحت، در مرتبھ

كرده نباشد در نتیجھ، حكم ـ بھ تبِع خطا در 
تشخیص مصلحت ـ نادرست باشد و در عین حال، كسي 

اورد یا آگاه نسازد، و این خلیفھ را بھ یاد نی
حكم (بھ عنوان یك حكم عام و فراگیر) در ھمھ 

 عصرھا سریان یابد.
این احتماالت كھ ابن قّیم آنھا را از یاد برده 
یا خود را بھ فراموشي زده است، داراي شواھد 
تاریخي بسیاري است، و بعضي از آنھا ـ پیش از 

 این ـ گذشت.

 كتاب خدا ما را بس!
 | در برابر نص، در عصر پیامبر بھ اجتھاد

(علي رغم نھي آن حضرت) دست یازیده شد و در 
دوره اول اسالم، این كار بھ اجرا درآمد. در 

(كتاب خدا  » َحسُْبنا كتاب   «ھمین زمان بود كھ 
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 » بیننا وبینكم كتاب   «ما را بس است) و 
ھا  (میان ما و شما قرآن ھست) بر سر زبان

 افتاد.
این  × یان صحابھ، كساني مانند امام عليدر م

پیشینھ را برنتافتند.  آماِس ناشناختھ و بي
ـ ھنگام احتجاج با خوارج ـ بھ ابن  ×امام

 عّباس، چنین سفارش كرد:
تُخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمالٌ ذو وجوه تَقُولُ ويقُولون، ولكن ال 

 دوا عنها محيصاً؛حاجِجهم بالسنَّة فإنَّهم لن يجِ

بھ قرآن بر آنان حّجت میاور، كھ قرآن تاب 
ھاي گوناگون دارد. تو چیزي ـ از  معني
گویي، و خصم تو چیزي ـ از  اي ـ مي آیھ

آیھ دیگر ـ لیكن بھ سّنت با آنان گفت وگو 
كن، كھ ایشان را راھي َنُبَود جز پذیرفتن 

 .)١٣(آن
وارج بدان جھت این سفارش را كرد كھ خ × امام

كردند و  كوركورانھ بھ ظاھر آیاتِ قرآن تمسّك مي
ھاي فراواني را براي  شان، محنت این شیوه

 مسلمانان بھ بار آورد.
عقل و تدبیر در این بود كھ بھ سیره پیامبر و 
افعال آن حضرت (كھ مورد اختالف نبود) احتجاج 
شود، نھ در آنچھ اختالفي است تا در مشكل فھم 

 آن، نیفتند.نادرستشان از قر
گاه كھ آن  آن - | خود نیز بھ عمل پیامبر

حضرت ناچار شد در صلح نامھ حدیبّیھ، وصفِ 
با خوارج  -را از نام خود حذف كند » رسول   «

احتیاج کرد و براي آنھا مجالي براي اعتراض 

                                                           
 .٧٧نامھ  ،٣٥٨(شھیدي):  ھنھج البالغ. ١٣
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نگذاشت كھ چرا در ُصلح با معاویھ، وصف 
 .)١٤(را از نام خود زدود » امیرالمؤمنین «
تر و  ین شیوه، در تعامل با خوارج، مناسبا

 مدتر بود.آكار
توان بھ  اند؛ نمي آري، قرآن و سّنت مكمِّل ھم

سّنت اكتفا كرد و چنین است عكس آن.  قرآِن بي
كمترین تعارضي میان این دو اصل وجود ندارد، و 

 باشد. گرایش بھ یكي (دون دیگري) صحیح نمي
 نویسد: مي اإلحكامابن َحْزم در 

یان ھیچ یك از آیات قرآن و سخنان م
(و افعالي كھ از آن حضرت  | پیامبر

نقل شده) تعارضي نیست، خدا درباره 
 دھد: رسولش چنین خبر مي

ِإْن ُھَو ِإالَّ َوحْيٌ  * َو ما َیْنِطُق َعِن اْلَھوي ﴿
 ؛)١٥ ﴾ ُیوحي

گوید، حرف  پیامبر از روي ھوا سخن نمي
 .شود نیست او جز وحیي كھ بھ او مي

 فرماید: و در آیھ دیگر مي
 ؛)١٦( ﴾ ةلَقَد كان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَ ﴿

اي نیك براي  البتھ كھ رسول خدا ُاسوه
 شماست.

                                                           
: ٥ئي ؛ سنن نسا١٥٨: ١٠ مصنَّف عبــدالرّزاق. ١٤

 ،٢٥٧ :١٠ المعجم الكبیـــر؛ ٨٥٧٥حدیث  ،١٦٦
حدیث  ،١٦٤: ٢ المستدرك علي الصحیحین؛ ١٠٥٩٨حدیث 
گوید: این حدیث براساس شرط شیخین  (حاكم مي ٢٦٥٦

؛ ٣١٩: ١ حلية األوليـاءاند)  صحیح است و آن دو نیاورده
 .٤١٤: ١٠ األحادیث المختاره

 .٤ـ  ٣نجم/. ١٥
 .٢١احزاب/. ١٦
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َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغیِْر  َِّ َلَوجَُدوا ِفیِھ  ﴿
 ؛)١٧( ﴾ اخِْتالفًا َكِثیراً 

اگر قرآن از نزد غیر خدا بود، در آن 
 یافتند. اختالف فراواني مي

سازد كھ كالم  پس خداي بزرگ با خبر مي
پیامبرش ـ ھمانند قرآن ـ وحیي است از 

 .)١٨(نزد او
 | ابوبكر، آن گاه كھ پس از وفات رسول خدا

از این  » میان ما و شما كتاب خداست «گفت: 
سخن، اكتفا بھ قرآن را اراده كرد، پیش از او، 

آن گاه كھ نزد بالین ُعَمر بھ آن پیشي جست، 
حسبنا كتاب  «پیامبر ـ در بستر بیماري ـ گفت: 

 (كتاب خدا ما را بسنده است). »  
در نزاع با ابوبكر درباره فدك كھ بھ  ÷ فاطمھ

قرآن ـ بھ تنھایي ـ احتجاج كرد، از این باب 
بود كھ او را بھ آنچھ اعتقاد دارد ُملزم سازد. 

خویش بھ عموم براي حقانّیت  | ُدخت پیامبر
آیات ارث و آیاتي كھ داللت دارد بر اینکھ 

 برند گذارند و ارث مي انبیا ارث بر جاي مي «
استدالل كرد، در حالی کھ ابوبكر این سخن  »

نحن معاشر  «پیامبر را دلیل آورد كھ فرمود: 
(ما گروه انبیا از خود ارث  » األنبیاء ال ُنورِّث

 گذاریم). برجاي نمي
ابوبكر پس از آنكھ كتاب خدا را  بدین ترتیب

استدالل كرد؛ و  اّدعاییدانست، بھ سّنت  کافی مي
 گویي است. این، آشكارا تناقض

اینان بھ این سخنشان چھ قصدي دارند، در حالي 
كھ از نظر زماني ـ از ھمھ مسلمانان ـ بھ 

 ترند؟ تشریع نزدیك
                                                           

 .٨٢اء/نس. ١٧
 .١٧٠: ٢ اإلحكام في ُأصول األحكام. ١٨



 منع تدوین حدیث  ٤٢٦

آیا خواستھ خوارج را كھ بعدھا آمدند (و در 
ور استعانت بھ قرآن را خواستار فھم ھمھ ام

كردند،  بودند و از سّنت دست كشیدند) اراده مي
 جستند؟ یا جز آن را مي

دعوت بھ اخذ قرآن و واگذاري سّنت بھ كناري (با 
تصریح پیامبر ـ در حدیث اریكھ ـ بھ اینكھ سخن 
وي كالم خداست و او بیانگر احكام الھي 

در محّل  گزیني اجتھاداتشان باشد) سپس جاي مي
سیاسي بود كھ براي تصحیح عقاید  تصمیمسّنت، یك 

ابوبكر و عمر اتخاذ شد؛ زیرا بر ابوبكر و عمر 
پوشیده نبود كھ امكان ندارد انسان بتواند ھمھ 
 احكام را از قرآن ـ بھ تنھایي ـ بھ دست آورد.

گوید: بھ  عمران بن حصین ـ در پاسخ كسي كھ مي
 گوید: كن ـ ميقرآن سخن گوي و سّنت را رھا 

اگر تو و اصحابت را بھ قرآن واگذارند، 
یابي كھ نماز عصر چھار ركعت  آیا در آن مي

است و نماز ظھر چھار ركعت و نماز مغرب سھ 
ركعت و نماز صبح دو ركعت؟ آیا آمده است 

باشد و سعي  كھ طواف كعبھ ھفت مرتبھ مي
 .)١٩(میان صفا و مروه [ھفت بار است]

نیست كھ مانند این قضایا بر بنابراین، معقول 
ابوبكر و ُعَمر مخفي باشد؛ و اگر پوشیده نبود 
چرا بر اكتفا بھ قرآن فراخواندند و گفتند: 

 (كتاب خدا ما را بس است)؟! » حسبنا كتاب   «
شود كھ مانع، روایاتي  بھ این ترتیب ثابت مي

ھا آگاھي نداشت و او را در  بود كھ خلیفھ بدان
داد. اّما احادیثِ  ر قرار ميتنگنایي دشوا

                                                           
»  ٢٨٦: ١ اصول كافي «؛ در ١٥: ١ الكفاية في علم الدرايه. ١٩

نقل شده كھ فرمود: بر پیامبر  × از امام صادق
 ٤یا  ٣نماز نازل شد و نامي بھ میان نیامد كھ 

ركعت است تا اینكھ رسول خدا آن را براي مردم 
 تفسیر كند.



 ٤٢٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

كردند و  معروفي را كھ مسلمانان نقل مي
شناختند و بر خلیفھ ـ چون دیگران ـ مخفي  مي

نبود، ترسي نداشت و اگر اصل مشروعّیِت خالفت را 
 شد. كشید از آنھا، نھي نمي بھ چالش نمي

ھاي بعد اختالف  نسل «از سخن ابوبكر كھ گفت: 
ھاي  آید كھ گرایش برمي » شدیدتري خواھند یافت

شود؛ چراكھ ھر كدام  مسلماناِن آینده مختلف مي
 گیرد. از آنھا رأي یك صحابي را برمي

اّمتش بعد از  «رسیده كھ:  | آنچھ از پیامبر
سخن ابوبكر  » آن حضرت دچار اختالف خواھند شد

 كند. را تقویت مي
ھاي این دستھ  شكي در این نیست كھ اختالف نقل

با اجتھاداِت ابوبكر و عمر، معارضھ از اصحاب، 
 كرد. مي

شیخین در قباِل سّنِت رسول خدا (یا  تشریع سّنت ِ
ارتقاي آن در حّد سّنت پیامبر) سپس تعّبد خلفاي 
بعد بھ آن و قرار دادنش بھ عنوان روش زندگي 
پیامبر و قانون دولت... ھمان مصلحتي است كھ 

كلید توان آن را  زد، و مي ُعَمر از آن دم مي
 ھمھ مشكالت دانست.

دانیم عمر از محدِّثان بیم داشت و  زیرا مي
فعالّیت آنھا را محدود ساخت و دستور داد كمتر 
حدیث كنند، و با این توجیھ، آنان را حبس كرد 

، » گویید! زیاد از رسول خدا حدیث مي «كھ 
 .» كنید! حدیث پیامبر را ِافشا مي «

گویي احادیث  ونِافشا و نشر احادیث پیامبر و فز
آُزرد؛ بدان جھت  آن حضرت، ابوبكر و عمر را مي

كھ این احادیث با نقل ھاي آن دو و 
 افتاد. اجتھاداتشان ناسازگار مي

آنكھ  در چنین حالتي، طبیعي بود كھ شیخین ـ بي
معتقد باشند قرآن براي شناخت احكام كافي است 
ـ قرآْن محوري را شعار خود قرار دھند. در ھمان 

دادند، مي  ین كھ مردم را بھ قرآن ارجاع ميح
دانستند كھ قرآن نیازمند سّنت است و پیامبر 



 منع تدوین حدیث  ٤٢٨

 موّظف بود كھ احكام را براي مردم تبیین كند؛
؛ تا )٢٠( ﴾ ... ِلُتبَیَِّن ِللنَّاِس ما ُنزَِّل ِإَلیِْھمْ  ...﴿

براي مردم آنچھ را سویشان نازل شده روشن 
 سازي.

ز سّنت و دعوت بھ قرآْن باري، دور ساختن مردم ا
داد كھ اجتھاداتشان  بسندگي، بھ آن دو فرصت مي

گزین سّنت سازند و این اعتقاد را پدید  را جاي
اند؛ و در  آورند كھ آن دو از دیگران َاعلم

 باشند. و َرّد مرجع مي پذیرش
یابیم كھ عمل بھ  در میان صحابھ كساني را مي

تند، زیرا تاف اجتھادات ابوبكر و عمر را برنمي
دانستند كھ در تشریع، كتاب و سّنت دو اصل  مي

 اساسي است نھ اجتھاد بھ رأي.
رسید آن  اگر درباره اجتھاد شیخین نّص خاّصي مي

گفتند:  پذیرفتند، و نمي شنیدند و مي را مي
یا سّنت رسول خدا  پیروی کنیمآیا سّنِت عمر را 

؟! یا این سخن كھ: شما را در ھالكت )٢١(را
گویید:  گویم: رسول خدا فرمود، مي نم! ميبی مي

 !!)٢٢(ندابوبكر و عمر نھي كرد
نكتھ ظریف اینجاست كھ ھنگام بررسي حوادث صدر 
اسالم، در دفتر اصحاب رأي و اجتھاد (براي 
تاریك ساختن فضا و ایجاد سر در گمي) نام 
كساني چون ابن مسعود و معاذ و ابن عّباس ـ و 

مره پیروان مكتب دیگر اصحاب تدوین كھ در ز

                                                           
 .٤٤نحل/. ٢٠
سنن  ؛ بنگرید بھ،٧٥٠٠حدیث  ،٤٢٠: ١ سند احمدم. ٢١

 ٢٣١: ٢ معاني اآلثار شرح؛ ٨٢٤حدیث  ،١٨٥: ٣ ترمذي
سخن عایشھ است كھ گفت: اخذ سّنت  (در این مأخذ،

شرح ؛ ٢٢٤: ٣ الفروعپیامبر َاْولي است از سّنت عمر)؛ 
 .٢٩٧٨حدیث  ،٢١٤: سنن ابن ماجھ

؛ ٢٤٣: ١٥ ر أعالم النبالءسي؛ ٣٩٢حدیث  ،٣٥٣: حجة الوداع. ٢٢
 .٣٥٧حدیث  ،٣٣١: ١٠ المختاره األحاديث؛ ٨٣٧: ٣ تذكرة الحفّاظ



 ٤٢٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

نگریم كھ نصوصي بھ آنھا نسبت  تعبُّدند ـ را مي
داده شده است. با چشم پوشي از سند این نصوص 

و  اوضاع و شرایط آن دوران(با شناختي كھ از 
وقوع  داریم ھا) نیاز انصار خلیفھ بھ این نسبت

 رسد. لي آنھا در تاریخ، بعید بھ نظر ميمع
را وارسي كنیم بھ اگر بھ شیوه علمي این قضایا 

 بریم. ھاي زیادي پي مي و اضطراب اشکاالت
ابن حزم ـ و دیگر بزرگاِن اھل سّنت ـ اثبات 

اند كھ حدیث ُمعاذ درباره اجتھاد، ساختگي  كرده
 گوید: است. ابن حزم مي

برھاِن ساختگي بودن این خبر و بطالن آن، 
باشد كھ  این است كھ: باطل و ممتنع مي

 رسول خدا بگوید:
اگر در كتاب خدا و سّنت پیامبرش، حكمي  «

 !» را نیافتید
شنود سخن پروردگار را كھ  در حالي كھ مي

 فرماید: مي
 ﴾ َو اتَّبُِعوا َأحْسََن ما ُأْنِزَل ِإَلیْكُْم ِمْن َربِّكُمْ  ﴿
 ؛)٢٣(

نیكوترین چیزھا را كھ از پروردگارتان سوي 
 شما نازل شده، پیروي كنید.

 ؛)٢٤( ﴾ْلُت َلكُمْ ِدیَنكُمْ اْلیَْومَ َأْكمَ  ﴿
 امروز دینتان را براي شما كامل كردم.

 ؛)٢٥( ﴾ َو َمْن َیَتَعدَّ حُُدوَد  َِّ َفَقْد ظََلمَ َنْفسَھُ  ﴿
ھركھ از حدود خدا تجاوز كند، بھ خویش ستم 

 كرده است.

                                                           
 .٥٥زمر/ .٢٣
 .٣مائده/. ٢٤
 .١طالق/. ٢٥



 منع تدوین حدیث  ٤٣٠

 رأي گرایي «تحریم  | با اینكھ از پیامبر
 .)٢٦(در دین، ثابت است »

ضایایي در شریعت، این امكان را واكاوي چنین ق
آورد كھ از ُاُفق  گر فراھم مي براي پژوھش

تر در امور  تر و از زاویھ علمي شایستھ وسیع
بایست در  شریعت بنگرد، با تأكید بر اینكھ مي

این عرصھ بھ دور از عواطف و احساسات نگریست و 
آزاد اندیش بود و نصوص را بھ ھمراه شرائط 

ھا و عواطف را در آن  گرایش آنھا وارسي نمود و
 دخیل نداد.

نماید در حالي  باري، باید دید آیا شایستھ مي
كھ پیامبر ـ خود ـ در میان اّمت است، قول بھ 
رأي را اجازه دھد؟ یا اینكھ مقصود آن حضرت، 
عمل طبق نصوص صحیح كتاب و سّنت است (كھ نزد 
 اصحاب موجودند) نھ اجتھاد بر وفق ظن و تخمین!

 ھایي درباره رأي نگرش
(خاور شناس) نقل شده كھ وي » ھیر گلدز  «از 

، نبود | پیامبر صردر ع» رأي   «عقیده داشت كھ 
 بلكھ پس از پیامبر، بر شریعت عارض شد.

این نظر را دكتر محّمد یوسف، این گونھ بیان 
 كند: مي

آري، این مستشرق جست و جوگر و شیفتھ 
ت كھ ھاي اسالمي، بر این باور اس پژوھش

در نسل اول ـ از تاریخ اسالم ـ  » رأي «
پدید آمد، لیكن در این مرحلھ، پیچیده و 
تھي از توجیھ مثبت و دور از مذھب و شیوه 

 رفت. مذھبي بھ شمار مي
سپس در عصر بعد، تعریف معّیني بھ دست 
آورد، و در سمت و سوي ثابتي بھ حركت 

                                                           
 .٣٥باب  ،٢٠٨: ٦ اإلحكام في اصول األحكام. ٢٦



 ٤٣١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

 » قیاس «درآمد؛ و در این ھنگام بود كھ 
 .)٢٧(رفتشكل گ

كند و در  حملھ مي » گلدزھیر «دكتر موسي بر 
ارزش رأي او وشاگردان خاورشناسش، تردید 

افكند بدان جھت كھ آنان از فھم روح اسالم  مي
بھ دورند و بھ این دلیل كھ روایاتي را كھ ابن 

 اند. قّیم ذكر كرده، در این زمینھ كافي
گردد و  با وجود این، وي از سخن خویش بازمي

نزدیك  » لدگ «آورد كھ بھ نظر  ني را ميسخ
 گوید: است؛ مي

در این فاصلھ از  » رأي «حق این است كھ 
تاریخ فقھ اسالمي، ھمان قیاسي نیست كھ 
بعدھا در عصر فقھاي مذاھب اربعھ شناختھ 
شد. رأیي كھ بعضي از صحابھ بھ كار بردند، 
اگر خود قیاس نبود، خیلي دور از آن بھ 

ھا و  ھرچند در عّلت و روشرفت،  شمار نمي
ھایي كھ در استعمال قیاس  بحث

گریزناپذیرند، چیزي (از آنچھ در عصر این 
 .)٢٨(شناسیم) بر جاي نمانده است فقھا مي

میزان ارزش شك این دكتر چندان مھم نیست. این 
موضوع اھمیت دارد كھ موضع ابوبكر و عمر را 

بشناسیم، و اینكھ آیا بھ  » رأي «نسبت بھ 
ستي آن دو ھنگاِم عدِم علم بھ حكم خدا و را

دادند یا حتی با وجود  رسول، بھ رأي فتوا مي
نّص از قرآن و اثری از سّنت، رأی و اجتھاد 

 خودشان را نیز حّجت می دانستند؟
كند كھ آنان با وجود نص،  نصوص پیشین اثبات مي

پذیرد كھ  بھ رأي قائل بودند؛ زیرا عقل نمي
و الَّذين يتَوفَّون منْكُم و  ﴿ كھ فرمود: این سخن خداي متعال

                                                           
(محّمد یوسف  محاضرات في تاریخ الفقھ اإلسالمي. ٢٧

 :واالجتھاد النصّ  «(چنان كھ در مقدمھ  ٢٤موسي): 
 آمده است).» اثر سّید محّمد تقي حكیم  ،٥٢
 .٢٤: محاضرات في تاریخ الفقھ اإلسالمي. ٢٨



 منع تدوین حدیث  ٤٣٢

(كساني  )٢٩( ﴾ ...يذَرون أَزْواجاً يتَربصْن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ و عشْراً
گذارند،  میرند و زناني برجاي مي كھ مي

بایست چھار ماه و ده روز عده نگھ  زنانشان مي
ي خالد كھ در عده دارند) بر ابوبكر ـ در ماجرا

با ھمسر مالك بن ُنَویره آمیزش كرد ـ پوشیده 
 باشد!

كشم؛  گوید: او را نمي چگونھ ابوبكر بھ عمر مي
زیرا تأویل كرد و بھ خطا رفت (با اینكھ آیھ 

داند)؟ آیا این كار،  قرآن را در این باره مي
 باشد؟ مصداق بارز اجتھاد در برابر نصّ نمي

یده ماند یا او مصلحت را آیا آیھ بر خلیفھ پوش
 در این حكم دید؟

ھنگاِم فقدان نص، بھ مصلحت و قیاس عمل  فقط آیا
 شود یا با وجود نص نیز آن دو جریان دارد؟ مي

اكنون چكیده ماجراي خالد را بھ روایت طبري 
 گوید: آوریم، مي مي

چون خالد بھ مسجد درآمد، عمر برخاست، 
و گفت:  تیرھا را از سر او كشید و خرد كرد

كشي و بر  كني؟ مسلمان را مي ریاكاري مي
َجِھي! و  با سنگ ھاي خودت رجمت  زنش مي

 كنم. مي
كرد  گفت و گمان مي خالد با او سخني نمي

كھ نظر ابوبكر مانند رأي عمر است تا 
 )٣٠(اینكھ بر ابوبكر وارد شد، چون...

 كند كھ: طبري روایت مي
داراي  عمر در خالفتش بھ مردي برخورد كھ

طالب در آن  ماجرایي بود و علي بن ابي
 قضّیھ نظر داد، عمر از او پرسید: چھ كردي؟

 گفت: علي، بھ فالن چیز حكم كرد.

                                                           
 .٢٣٤بقره/ .٢٩
؛ ١٦٩: ٢ ثقات ابن حبّان؛ ٢٧٣: ٢ تاریخ طبري. ٣٠

؛ ٣٧٨: ١ سیر اعالم النبــــالء؛ ٢٥٥: ٢ اإلصابھ
 .١٥: ١ شذرات الذھب



 ٤٣٣  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

عمر گفت: اگر من بودم، بھ فالن چیز حكم 
 كردم! مي

كني،  آن مرد گفت: چرا این كار را نمي
 قدرت بھ دست توست؟

عمر گفت: اگر بخواھم بھ كتاب خدا یا سّنت 
كنم، لیكن  رسول اسناد دھم، این كار را مي

كنم، و رأي مشترك  بھ رأي خویش استناد مي
دانم كدام یك از دو رأي  است و نمي
 .)٣١(باشد سزاوارتر مي

 ابن حزم آمده است: اإلحكامدر 
گوید: ثابت شد كھ صحابھ بر  ابو محّمد مي

دادند و  سبیل الزام، فتوا بھ رأي نمي
فتواشان حق است،  باورشان این نبود كھ

دادند و براي  فتوا مي » گمان «لیكن بھ 
 كردند. شان، استغفار مي این فتواي ظّني

یا براي ُصلح میان دو خصم، این كار را 
كردند، پس براي مسلمان روا نیست كھ بھ  مي

فتواھاي آنان (كھ بر این منوال است) 
 .)٣٢(احتجاج كند

 گوید: ابن حزم مي
ر منبر بھ مردم تشّھد در تعلیم عمر ـ كھ ب

داد ـ چیزي كھ داللت كند آن از  را یاد مي
است، نیست. عمر (بر منبر) از  |پیامبر

فزوني مھر زنان نھي كرد و آن را بھ مردم 
آموخت، در حالي كھ احدي شك ندارد كھ این 

نبود و تنھا از اجتھاد  |نھي، از پیامبر
خاست؛ زیرا ھنگامي كھ یادآوري  ُعَمر برمي

                                                           
» رأي  «شي ؛ مشروعّیت بخ٤٧: االجتهاد في الشريعة اإلسالمية. ٣١

ـ كھ از  ×را براي ھمھ صحابھ و درج نام علي
 نیك بنگر. متعّبدان بود ـ در زمره آنھا،

 .٢٢٢: ٦ اإلحكام في اُصول األحكام. ٣٢



 منع تدوین حدیث  ٤٣٤

درنگ از آن  نھي وي مخالِف قرآن است، بيشد 
 دست كشید.

و  عایشھو اّما تشّھدھایي كھ از ابن عّباس و 
ابو مسعود و ابي موسي، روایت شده است، بھ 

نباید  | جھت صّحت سندشان بھ پیامبر
 اعتنایي شود. بي

با تشھُّد عمر (كھ بر منبر آن را بھ مردم 
بن عّباس آموخت) پسرش عبد  و ابن مسعود و ا

اند  و دیگر صحابھ، مخالفت كرده عایشھو 
در حالي كھ شاھد بودند عمر آن را در منبر 

 )٣٣(گفت...
دكتر نادیھ عمري در صدد نفي آنچھ کھ درباره 

مبنی بر اینكھ عمر وقتي  -عمر گفتھ شد
ماند حكمي را در قرآن و سّنت بیابد،  درمي

 نگریست كھ آیا ابوبكر در آن باره قضاوتي مي
یافت  دارد یا نھ؛ اگر حكمي را از ابوبكر مي

 :نگارد مي -كرد پیروي مي
اش  ُعَمر بھ رأي ابوبكر (علي رغم واال قدري

پیش او) التزام مطلق نداشت مگر زماني كھ 
كرد و او در  بھ نّص كتاب یا سّنت استناد مي

پیروی این التزام، در حقیقت، ھمان نص را 
 | پیامبر (چنان كھ بعد از وفات می کرد

اي از قرآن را بھ  ھنگامي كھ ابوبكر آیھ
 یادش آورد؛ این كار رخ داد).

با  –تنھا  –بنا بود قضایا اّما ھنگامي كھ 
، رأي، مشترك بود حل گرددشورا و رأي 

 (ھمان گونھ كھ ُعَمر بر زبان آورد).
مخالفت  اقطاع المؤلّفة قلوبهمُعَمر با ابوبكر در مسئلھ 

ھ رأي ُعَمر تن داد، ونیز در كرد و ابوبكر ب

                                                           
 .١٨٤ـ  ١٨٣: ٢ اُصول األحكام ياإلحكام ف. ٣٣



 ٤٣٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

مسئلھ جانشیني ـ كھ امر رابھ شورا 
 واگذارد ـ بر خالف ابوبكر گام نھاد.

بر این اساس، ُعَمر بھ رأي ابوبكر مأنوس 
بود، لیكن او را براي الزام (ھمچون نصوص 

گرفت؛ بھ دلیل  قرآني و نبوي) برنمي
مخالفت ُعَمر با ابوبكر در بسیاري از قضایا 

 .)٣٤(و جاھا
پرسیم: چگونھ سیره شیخین را برگیریم  اكنون مي

ھاي آنان و  در حالي كھ اختالف میان نقل
 نگریم؟ اجتھاداتشان را مي

تواند   مي | چگونھ نسبت این حدیث بھ پیامبر
بھ دو كس كھ بعد از  «صحیح باشد كھ بفرماید: 

با چنگ و  «، )٣٥(» آیند اقتدا كنید  من مي
در  )٣٦(» راشدین بچسبیددندان بھ سّنِت خلفاي 

حالي كھ اختالف آشكاري را میان آنھا در 
 نگریم؟  ماجراھا و جاھاي فراواني مي

ـ آیا در قضیھ خالد، رأي ابوبكر حّجت است یا 
 رأي ُعَمر؟

رأي شخص غیر  | ـ آیا معقول است كھ پیامبر
معصوم را بر ما واجب سازد در حالي كھ در زمانِ 

 ات او آگاه است؟حیاتش بر نظرات و اجتھاد
توانیم بگوییم؟   ـ درباره اجتھاد عمر چھ مي

 » قلوبھم المؤلفة «اند او سھم   چنان كھ گفتھ
                                                           

 .٣٠٠ـ  ٢٩٩: اجتهاد الرسول. ٣٤
؛ المعجم األوسط ٤٤٩حدیث  ،٢١٤: ١. مسند حمیدي ٣٥
؛ و دیگر ١٥٣ :٨؛ سنن بیھقي ٣٨١٦دیث ح ،١٤٠: ٤

 مصادر.
؛ ٩٥حدیث  ،٥٧: ١ سنن دارمي؛ ١٢٦: ٤ مسند احمد. ٣٦

: ٤ ابي داود سنن؛ ٢٦٧٦حدیث  ،٤٤: ٥ سنن ترمذي
حدیث  ،١٦ـ  ١٥: ١ سنن ابن ماجھ؛ ٤٦٠٧حدیث  ،٢٠٠
 .٤٣ـ  ٤٢



 منع تدوین حدیث  ٤٣٦

، در حالي كھ صریح قرآن آن را )٣٧(را برنتافت
إِنَّما الصَّدقاتُ للْفُقَراِء و الْمساكينِ و  ﴿سازد:   واجب مي

 )٣٩(.)٣٨( ﴾ بهم...الْعاملين علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُو

توان رأي عمر را در میراث جد با   ـ چگونھ مي
، فروش )٤١(مجلس طالق سھ بار در یك، )٤٠(برادران

، عدم وجوب )٤٣(زیادی سھام ارث، )٤٢(ُاّم ولدھا
، نھي از )٤٤(تیّمم براي نماز در صورت فقدان آب

، چھار تكبیر در نماز )٤٥(نماز بعد از نماز عصر
در حالي كھ در ھمھ اینھا  تفسیر كرد، ،)٤٦(مّیت

                                                           
 .٣٧٣: ٢ فتح القدیر . نگاه كنید بھ:٣٧
 .٦٠توبھ/. ٣٨
؛ ٢٥٩: ٢ شرح فتح القدیر؛ ١٦٣: ١٠ تفسیر طبري. ٣٩

 .٣٩٤: ٢ نصب الرایھ
(بھ اسناد از  ١٢١٩٢حدیث  ،٢٤٥: ٦ سنن بیھقي. ٤٠

ابن سیرین از عبیده روایت شده كھ گفت: من از عمر 
درباره جد صد قضیھ بھ خاطر دارم كھ ھر كدام دیگري 

: ١٢ فتح الباري كند)؛ و نگاه كنید بھ: را نقض مي
 باب میراث الجد. ،١٤٢ :٣ شرح زرقاني؛ ٢١
المستدرك علي ؛ ١٤٧٢حدیث  ،١٠٩٩: ٢ صحیح مسلم. ٤١

 ،٣١٤: ١ مسند احمد؛ ٢٧٩٣حدیث  ،٢١٤: ٢ الصحیحین
 .٢٨٧٧حدیث 

سنن ؛ ١٣٢٢٥حدیث  ،٢٩٢: ٧ مصّنف عبدالرّزاق. ٤٢
(سرخسي)  المبسوط؛ ٣٤ـ  ٣٣حدیث  ،١٣٤: ٤ دارقطني

 .١٢: ٣ سبل السالم؛ ٥: ١٣
؛ ٧٩٨٥حدیث  ،٣٧٨: ٤ ك علي الصحیحینالمستدر. ٤٣

؛ ١٧٥: ٦ المغني؛ ١٢٢٣٧حدیث  ،٢٥٣: ٦ سنن بیھقي
 .٧٦: ٢ منار السبیل

 مسند احمد؛ ٩١٥حدیث  ،٢٣٨: ١ مصنّف عبدالرّزاق. ٤٤
 .٣٠٢حدیث  ،١٣٣: ١ سنن نسائي؛ ٣١٩: ٤

مصنّف ؛ ٧٣٤٢حدیث  ،١٣٣: ٢ مصّنف ابن ابي شیبھ. ٤٥
المسند المستخرج ؛ ٣٩٧٤یث حد ،٤٣٣: ٢ عبدالرّزاق

 .١٨٨٥حدیث  ،٤٢٨: ٢ علي صحیح مسلم
: ١ مسند ابي حنیفھ؛ ٤٩٩: ١ شرح معاني اآلثار. ٤٦
 .١٢٤: ٥ المحّلي؛ ٨٢



 ٤٣٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

روایاتي از پیامبر ھست كھ بر خالف نظِر عمر 
 باشد؟! مي

جاي شگفتي است كھ چگونھ ابوبكر و عمر را 
 » َحسَن «اند  دارند و آنچھ را گفتھ معذور مي

تصریح اینکھ عمر، خود، شود، با  (و نیك) مي
البتھ بدعت است و  » نماز تراویح «نموده کھ 

 !بدعتي نیكوست!
سپس علما بدعت را بھ معناي لغوي (نھ شرعي) 

كنند و خبري را درباره شرعّیت نماز  تفسیر مي
آورند كھ گزیده آن چنین است:  تراویح مي

پیامبر شب ھنگام، براي نماز در مسجد بیرون 
آمد، مردم بھ آن حضرت اقتدا كردند؛ در روز 
دوم، شمار افراد فزوني یافت، و در روز سوم 

 شدند كھ بھ خارج مسجد رسید! پیامبر چنان زیاد
دیگر بھ مسجد نیامد و از این كار نھي  |

 نكرد.
اش ـ  آن گاه بھ تفسیر بدعت ـ بھ معناي لغوي

 یازند. دست مي
از آن  | اگر نماز تراویح شرعي است و پیامبر

نھي نكرد، معناي حمل [بدعت در] كالم ُعَمر بر 
 اش ـ نزد بزرگان ـ چیست؟ معناي لغوي

و اگر مقصود ُعَمر بدعت شرعي است، تأویل فعل او 
 چھ معنایي دارد؟

ھا براي اشخاص،  ھا و عذرتراشي گویي این تناقض
 باشد. گران مخفي نمي از نگاه پژوھش

بایست نصوص و آنچھ را در میراث دیني  آیا مي
پیشین آمده، تصدیق كرد یا توجیھات اساتید را 

 درباره ابوبكر و عمر پذیرفت؟
خدا شیخین را از خطا مصون داشت و بھ دلیل  آیا

اجتھادشان را اجازه داد و تعّبد بھ  ،ویژه
اند  رأیشان را واجب ساخت (چنان كھ روایت كرده



 منع تدوین حدیث  ٤٣٨

فرمود: بر شما باد سّنِت من و  | كھ پیامبر
 )؟)٤٧(سّنتِ خلفاي راشدین و ھدایت یافتھ

صحیح است یا از  | آیا این نقل از پیامبر
 مكتب دیگري در قبال سّنت پیامبر آن، بوي وجوِد

 رسد؟ بھ مشام مي |

سّنتش را ِعدل  | خدا آیامعقول است كھ رسول
(وھمتاي) سّنت خلفاي راشدین بعد از خود قرار 
دھد؟ در حالي كھ بھ اختالف اّمت آگاه است و 

 گوید: قرآن مي
 ﴾ َأ َفِإْن ماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلبُْتمْ َعلي َأْعقاِبكُمْ  ﴿
 ؛)٤٨(

(بھ آیا اگر محّمد بمیرد یا كشتھ شود، شما 
 دوران جاھلیت) عقب گرد می کنید؟!

ھاي آن ـ  رغم نقص اگر این حدیث را ـ علي
شویم و آن  بپذیریم با مشكل دیگري مواجھ مي

کدام تناقض و تخالف آراي خلفاست؛ ما مأموریم 
را برگیریم و بدان ملتزم شویم؟ كدام یك از یک 

چھار خلیفھ اول یا ھركس كھ خلفا مقصودند، 
یكھ قدرت ارزمام خالفت را بھ دست گیرد و بر 

 نشیند؟
اگر این حدیث درست است، چرا بر خلفاي 

 شود كھ از سّنت پیامبر اي حمل نمي گانھ دوازده
اند؛  كنند و ناشران حدیث آن حضرت دفاع مي|

 روایت شده كھ فرمود: × چراكھ از امام علي

                                                           
 ،١٥: ١؛ سنن ابن ماجھ ١٢٦: ٤ مسند احمد. ٤٧

ـ  ١٧٤ :١ المستدرك علي الصحیحین؛ ٤٣ـ  ٤٢حدیث 
 .٣٣٣ـ  ٣٢٩حدیث  ،١٧٧
 .١٤٤/آل عمران. ٤٨



 ٤٣٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

فائي، اّلذین یأتوَن ِمن بعدي، اللُھمَّ اْرحَم خُلَ 
َیرُووَن أحادیثي و سُّنتي، َوُیعلُِّموَنھا 

 ؛)١(الّناسَ 
پروردگارا، بر خلفاي من رحمت فرست؛ كساني 

آیند و احادیث و سّنتم را  كھ بعد از من مي
 آموزند. كنند و بھ مردم مي روایت مي

 شان فرمود: و در حدیث دیگر، درباره
موهم فَتَهفال تُقد لَمكوا؛ وال تُعلِّموهم فإنّهم أعلكُوا، وال تُقصِّروا عنهم فَتَهل

 ؛)٢(منكم

شوید و باز  از آنان پیش نیفتید كھ ھالك مي
افتید؛ و (چیزي)  نمانید كھ بھ ھالكت مي

 یادشان مدھید كھ آنھا داناتر از شمایند.
 و فرمود:

 ؛)٣(ما إن َتَمسَّكُْتم بھما لن َتِضلُّوا بعدي أبداً 
تا زماني كھ بھ قرآن و عترت دست 

اید، ھرگز (بعد از من) گمراه  آویختھ
 نشوید.
 و فرمود:

 ؛)٤(وأھل بیتي أماٌن ألُّمتي ِمَن االختالف

                                                           
كنز ؛ ١٩٦٠حدیث  ،٤٧٩: ١ فردوس بمأثور الخطابال. ١

: ٢ فیض القدیر؛ ٢٩١٦٧حدیث  ،٢٢١: ١٠ كنز العّمال
١٤٩. 
؛ (و بھ نقل از ٤٩٧حدیث  ،١٦٦: ٥ المعجم الكبیر. ٢

)؛ ٦٥٤ـ  ٦٥٣و ٤٣٩: ٢از آن در الصواعق المحرقھ 
 .٣٧٤ـ  ٣٧٣و ٣٧: ٤ مسند احمد

) (سرخسي المبسوط؛ ٣٦٩(فیروزآبادي):  التبصره. ٣
کنز ؛ ١٣٥: ١المعجم الصغیر الطبرانی .؛ ٦٩: ١٦

 ٩٤٥، حدیث ١٨٦: ١ العّمال
؛ (و ٣٦٧٦حدیث  ،٤٨٦: ٢ المستدرك علي الصحیحین. ٤

 )؛ و نگاه كنید بھ:٥٩٢٦و ٤٧١٥حدیث  ،١٦٢: ٣جلد 
 .١٥٢حدیث  ،٢٥٣: ٢ مسند رویاني



 منع تدوین حدیث  ٤٤٠

اھل بیت من، براي ُاّمتم مایھ امان از 
 اند. اختالف

 و دیگر احادیث متواتر، كھ در این زمینھ ھست.
 ـ در حدیث حوض ـ ما را | آري، رسول خدا

آگاه ساخت كھ كساني از اصحابش از حوض رانده و 
 د!نشو طرد مي

بسنده نكرد  | جاي شگفتي است كھ چرا پیامبر
بھ این سخن (كھ بر حسب نقل اھل سّنت) فرمود: 

(بر شما باد كتاب  » علیكم بكتاب   وسّنتي «
خدا و سّنِت من) تا اینكھ بھ آن دو، چیز دیگري 

كھ سّنت ناقص باشد تا را افزود؟ آیا معقول است 
 ِاكمال آن بھ سیره شیخین الزم آید؟!

(سّنِت خلفاي پس  » سنّة الخلفاء من بعدي «آیا وضع قید 
(بھ دو  » ِاْقتدوا بالََّذین ِمن بعدي «از من) یا 

آیند اقتدا كنید) در كنار  نفر كھ پس از من مي
گر اجتھادات جدیدي نیست كھ  سّنت، نمایان

لمان پدیدآمد وبرخالف سّنت مطّھر درحیاِت علمي مس
اند با وضع این قید بر زبان  بود؟ و خواستھ

 پیامبر، ھر دو نگرش را تصحیح كنند؟
آیا عقًال و شرعًا این سخن درست است؟ چگونھ 

جمع  | توان میان قول عمر و سخن پیامبر  مي
 كرد؟

بھ عنوان مثال، ُمتعھ (ازدواج موّقت) یا بھ جھت 
 » كانتا علي عھد رسول   «قول عمر كھ گفت: 

(دو متعھ در عھد پیامبر بود) مشروع است، یا 
(من  » أنا ُأحّرمھما «باشد؛ زیرا گفت:  حرام مي

 سازم)! آن دو را حرام مي
 َامثال این مفردات در شریعت فراوان است.

احتمال راجح در این نصوص (احادیثي كھ در آن 
ـ  » بعديالذین من  «نام خلفا آمده است یا بر 

طبق ترتیب زماني خالفت؛ ابوبكر، عمر، عثمان، 
ـ تأكید شده است) این است كھ  × امام علي
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اند یا پس  شان تحریف شده یاصلمعنای اینھا از 
براي تصحیح رویكرد ابوبكر و  | از پیامبر

شان) ساختھ  عمر (و پیروان مكتب اجتھادي
 اند. شده

كھ در زمانِ ما در این عرصھ، دالیل مفّصلي داریم 
 خودش خواھیم گفت.

 ھا و تغییرات دگرگوني
در اینجا الزم است بھ آنچھ در عصرھاي بعد بر 

 سر ُاّمت آمد، اشاره شود.
 االجتھاد في اإلسالمدكتر نادیھ عمري در كتابش ـ 

 نویسد: ـ مي
ثابت است كھ فقھاي متأخّر، احكام بسیاري 

شان نقل شده بود ـ  را ـ كھ از ائّمھ
نیاز، تغییر دادند؛ چنان كھ  ھنگام

شافعي آن گاه كھ عراق و حجاز را ترك 
كرد وبھ مصر آمد، مذھب قدیمش رابھ جدید 

 » الرسالھ «و  » األم «تغییرداد وكتاب 
را ِامال كرد، و ھمان گونھ كھ ابن قّیم بھ 

 .)١(این كار دست یازید
 نگارد: دكتر تركي مي

شود  ميمربوط  » استحسان «اّما در آنچھ بھ 
(ھمان كھ راھي است براي فرار از قیاس بھ 
جھت تقدیر شخصي) بنا بر آنچھ ابن حزم 

 .)٢(آورده، در قرن سّوم ھجري پدید آمد
 گوید: وافي مھدي مي

در زمان تأسیس مذاھب چھارگانھ، تشریع 
اسالمي از عرف اثر پذیرفت، بیشتر فقھا 

 را مخصِّص نص شمردند. » عرف «

                                                           
مؤسسة  (چاپ اول، ١٠٤: االجتھاد في اإلسالم. ١

 ).١٤٠١ الرسالھ،

 .٣٣٣: مناظرات في الشريعة اإلسالميه بين ابن حزم والباجي. ٢
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منع خرید و فروش چیزي كھ از این دست است، 
در نزد انسان نیست (كھ حدیث از آن منع 

برخی از فقھا این منع را در مورد كند)  مي
یعني شخصي  تخصیص زده اند؛ » سفارش ساخت «

اش را  با دیگري بر ساخت چیزي كھ ویژگي
سازد،  كند و بھایش را مشخص مي بیان مي

 توافق كند.
ند؛ با این عقد، را بعضي مجاز دانستھ ا

اینكھ از قبیل فروش چیزي است كھ انسان در 
 .)١(اختیار ندارد

 گوید: استاد رشید رضا مي
گویي در قیاس و جسارت بر خدا،  از گزافھ

قائل شدن بھ نسخ صدھا آیھ، و باطل ساختن 
 یقین بھ ظّن، و ترجیح اجتھاد بر نص است.

كند كھ بسا با  سپس وي كالم شافعي را ذكر مي
 گفت: خویشتن مي

توان دست یازید مگر ھنگام  بھ قیاس نمي
 ضرورت (چونان خوردنِ ُمردار).

 گوید: گر مصري، شفیق شحاتھ، مي پژوھش
اي كھ مصدري براي  ارتقاي قیاس بھ درجھ

شریعت باشد، باید بھ اسباِب تاریخي محض، 
 .)٢(نسبت داده شود

(كھ از  » صاويvبا كمال تأسّف، سخن را با نص 
برم. وي در  ب است) بھ پایان ميتندروان متعصّ 

 نویسد: اش بر تفسیر جاللین مي حاشیھ
تقلید سواي مذاھب چھارگانھ جایز 

باشد، ھرچند موافِق قوِل صحابھ و حدیث  نمي
 صحیح و آیھ باشد.

بیرون از مذاھب اربعھ، گمراه است و 
ساز؛ و بسا این كار، او را بھ كفر  گمراه

                                                           
 .٢٠٨: في الشريعة اإلسالميهاالجتھاد . ١
 ).Logig ue.P.23(بھ نقل از  ٣٣٠: مناظرات في اُصول الشريعة. ٢
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اب و سّنت، بكشاند؛ زیرا اخذ بھ ظواھر كت
 .)١(از اصول كفر است

رؤساي مذاھب چھارگانھ است نظر این سخن بر خالف 
اند كھ اقوال بر خالف  كھ بھ مردم اجازه نداده

آیھ و حدیث صحیح را از آنان بپذیرند؛ و عمل 
بھ ھریك از مذاھبي را كھ مردم در پیش 

 اند. اند، معتبر دانستھ گرفتھ
یع اسالمي و اي از تاریخ تشر این بود خالصھ

مالبسات فقھ. آن را بدان جھت آوردیم كھ 
خواننده بصیرت یابد و بر بعضي از اصولي كھ در 

ھاي اختالف میان  صدر اّول اسالم پدید آمد و ریشھ
مسلمانان آگاه شود، و اینكھ چگونھ فقھاي اھل 
رأي، تعّدد در رأي را جایز شمردند؛ با اینكھ 

یكي است، و خدا دانیم خدا و پیامبر و قرآن  مي
خواند و  ما را بھ وحدت در فقھ و عقیده فرا مي

 دارد، و رسول خدا از اختالف و جدایي برحذر مي
تأكید و نص دارد بر اینكھ فرقھ ناجیھ از  |

 اّمتش تنھا یك فرقھ است.
 بازگشتي بھ آغاز

امور شریعت و دولت  | ثابت است كھ رسول خدا
و البتھ (ھر دو را با ھم) بر عھده داشت، 

بایست اھلیت براي تصّدي ھر دو را  جانشین او مي
 دارا باشد.

                                                           
(دار  ١٠: ٣ الصاوي علي تفسیر الجاللین. حاشیة ١

 احیاء التراث العربي).
ـ قاضي عالي دیوان  شیخ احمد بن حجر آل بوطامي

السنّة  «كالم صاوي را در كتابش  شرعي ـ در دولت قطر،
كند (بھ نقل از  رد مي»  والقرآن عن كونهما مصدر الضالل والكفران

عالّمھ خلیلي مفتي كشور سلطان نشین عمان در كتاب 
 »). ١٠: الحق الدامغ «
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از سویي پیداست كھ ابوبكر و عمر، تنھا حاكم 
بودند و آگاھي كامل بھ شریعت نداشتند؛ و از 
آنجا كھ حكومت در اسالم نیازمند علم است، 

اي جز تصرف در بعضي اصول ندیدند تا  چاره
آید و از دائره امكان تشریع اقوال آنھا فراھم 

اجتھادات شخصي (كھ امكان تخطئھ آنھا در 
 عصرھاي بعد ھست) خارج شود.

پیش از این دریافتیم كھ ابوبكر و عمر، در 
آغاز خالفتشان، ادعا نكردند كھ ھمھ علم رسول 

دانستند  خدا را دارایند، بلكھ آنچھ را نمي
پرسیدند،  (مانند مسائل جّده و...) از صحابھ مي

 | كھ میان رأي آنھا و قول پیامبر و آن گاه
گشتند و  داد، از فتواشان برمي تخالف روي مي

 این امر در موارد بسیاري رخ داد.
لیكن عمر در دوره پایاني خالفتش، رجوع از رأي 
خود را برنتافت، بلكھ بھ زنداني ساختن صحابھ 
دست یازید تا اینكھ اجلش بھ سر آمد، و ادعا 

و رّد، خوِد  پذیرشآخر در داشت كھ میزان اول و 
 اوست.

دانستند  ابوبكر و عمر (بلكھ ھمھ مسلمانان) مي
كھ ُمشرِّع تنھا خدا و رسوِل اوست، و ھیچ كس در 

نھایت برابر قرآن و سّنت حّق تشریع ندارد، و 
کاری کھ حق داشتند این بود کھ احکام را از 

رجوع از فتواشان و  قرآن و سنت استنباط کنند.
از پیامبر، خبر  ناقالن حدیثم صحابھ و َاخِذ كال

دھد كھ اصل ـ در نزد شیخین ـ سّنت بود نھ  مي
 اجتھاداتشان.

لیكن با گذشِت زمان، بر حجّیِت آرا و 
اجتھاداتشان پاي فشردند، ھرچند بر خالف قول 
پیامبر یا مخالف با اجتھادات پیشین آنھا 

 تلك علي «گفت:  باشد. بھ عنوان نمونھ، ُعَمر مي
؛ آن ماجرا » ما قضینا، وھذه علي ما َقَضْینا

ھمان گونھ بود كھ حكم كردیم؛ و این، ھمین است 
 كھ گفتیم.
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ھاي  دانست كھ ناسازگاري میان نقل آري، عمر مي
صحابھ از پیامبر و اجتھاداِت او اگر ادامھ 
یابد، بھ جدایي زمامداري سیاسي از رھبري علمي 

جھ ـ خلیفھ انجامد و این را ـ بھ ھیچ و مي
 تافت. برنمي

مردم را بر سّنت  | اجازه نقل حدیث پیامبر
شان را   بیني  ساخت و سطح درك و روشن  آگاه مي
آورد، و از آنجا كھ عمر ھمھ احادیث  باال مي
دانست، خواه ناخواه برخي از  را نمي | پیامبر

آمد و این   اجتھاداتش بر خالف قول پیامبر در مي
شكلي با صحابھ قرار كار، او را در برابر م

داد و بھ تخالف آراي آنان در احكام منجر  مي
 .شد مي

براي ھمین جھات بود كھ عمر صحابھ را گرد آورد 
 » إّنكم أفشیتم الحدیث عن رسول   «و گفت: 

َپراكنید) و  جا مي (شما حدیث پیامبر را در ھمھ
أكثرتم  «در نقل دیگري آمده است كھ گفت: 

؛ زیاد از پیامبر حدیث » الحدیث عن رسول  
 كنید. مي

دید كھ با افشا و اكثار، مواجھھ،  زیرا مي
 شود. سنگین مي

آري، عمر بر قیاس و اخذ بھ رأي تأكید مي 
اش بھ ابو موسي اشعري  ورزید (چنان كھ در نامھ

و شُریح قاضي آمده است) و احادیثي كھ درباره 
 اجتھاد بھ رأي از ُمعاذ و عمرو بن عاص ـ و

دیگران ـ از پیامبر نقل شده، براي تصحیح نگرش 
 اوست.

این كھ گفتیم ُعَمر، اجتھاد را بھ كار برد و 
بیش از ابوبكر بھ آن دست یازید، با آنچھ 

ھاي  اند كھ قیاس در عصرھاي متأّخر و زمان گفتھ
بعد پدید آمد (و دستاورد ضرورِت زماني دولت و 

را اصل فقھاي آن زمان بود) تنافي ندارد؛ زی
فكر اجتھاد و ھستھ اولیھ آن از مبتكراِت عمر 
است، لیكن ھمھ جوانب و مباني این موجود نوپا، 
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لغزید و بھ  ھایش مي كامل نبود، بلكھ در گام
خورد و بسیاري از صحابھ و تابعان بر  زمین مي

كردند تا اینكھ اصولش كامل شد و  آن اعتراض مي
از دیگر ساختاري تام و ویژه یافت كھ او را 

اصولي كھ در اوائل قرن دوم ھجري ترسیم كردند، 
 متمایز كرد.

ھا و  از این روست كھ در كنار آن، بروز اسم
بینیم؛ مانند  اصطالحات جدید دیگري را مي

 استحسان، مصالح مرسلھ و...
 این مطلب، روشن است و ابھامي ندارد.

 × بیان امام علي

فتھ و این چنین، فتواھا از رأي و قیاس گر
ھمین شان از نص و روایت نبود. بھ  شد و ھمھ مي

جھت، بعضي از صحابھ، بھ اجتھاد در جایي كھ نصي 
وجود ندارد، تن ندادند؛ زیرا بھ زمان تشریع 

شناختند كھ در   نزدیك بودند و كساني را مي
نصوصي را بھ یاد  | قضایاي جدید، از پیامبر

داشتند و خفاي آنھا بر خلیفھ، ُعذري براي 
آمد؛  گشودن باب وسیع اجتھاد بھ حساب نمي

چراكھ فقھ وعقاید اسالمي با این كار بھ خطر 
 افتاد. مي

 » ِشْقشقّیھ «ھایي از خطبھ  در بخش × امام علي
این فاصلھ زماني حسّاس از تاریخ اسالم را بیان 

 فرماید: كند، مي مي
ها كَراكبمنها، فَصاح ثار فيها، واإلعتذارالع كْثري ،ملها خَر إن أَشْنَق ةببِ الصَّع

وإن أسلَس لها تَقَحم، فمنِي النّاس لَعمر اهللا بخَبط وشماس، وتَلَون واعتراض، 
 طول المدة وشدة المحنَة؛ یفصَبرتُ عل

سپس آن را بھ راھي درآورد ناھموار، پر 
آسیب و جان آزار، كھ رونده در آن ھر دم 

درآید، و پي در پي پوزش خواھد، و بھ سر 
از ورطھ بھ در نیاید، سواري را ماِنست كھ 
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بر بارگیِر توسن نشیند، اگر مھارش بكشد، 
بیني آن آسیب بیند، و اگر رھا كند سرنگون 
افتد و بمیرد. بھ خدا كھ مردم چونان 
گرفتار شدند كھ كسي بر اسب سركش نشیند، و 

ِه راست را آن چارپا بھ پھناي راه رود و را
نبیند. من آن مّدت دراز را با شكیبایي بھ 

 .)١(سر بردم، رنج دیدم و خون دل خوردم
ابن ابي الحدید در شرح این سخن امام كھ 

 » ویكثُُر الِعثاُر فیھا واإلعتذار منھا «فرمود: 
 گوید: مي

منظور امام این است کھ: راه صاف و ھموار 
ت كھ نیست، بلكھ چونان طریق پر از سنگ اس

لغزد (و بھ زمین  پیوستھ رونده مي
 خورد). مي

در قول امام کھ  » منھا «و اّما کلمھ 
امكان دارد  » واالعتذاُر منھا «فرمود: 

بر اصل خودش باشد؛ یعني ُعَمر  » ِمن «
كرد سپس آن  بسیاري اوقات بھ امري حكم مي

داد و از آن  شكست، فتوایي مي را مي
خود پوزش  گشت و از فتواي نخست بازمي

 خواست. مي
در اینجا براي تعلیل و  » ِمن «و ممكن است 

سببّیت باشد؛ یعني اعتذار مردم از كارھا و 
حركاتشان بھ خاطر فتواھاي عمر، زیاد شد. 

 گوید: شاعر مي
َلَعیَْنیْكَ ِمن       َأِمن رسِم دار َمْرَبٌع وَمِصیُف 

 ماء الشُُّؤن وِكیفُ 
بھار و یعني آیا بدان جھت كھ (گذشت) 

تابستان این خانھ را نابود ساخت و اثرش 
 ھایت جاري است؟! را بر زمین نھاد، اشك

                                                           
 ،١٠(ترجمھ دكتر سّید جعفر شھیدي):  نھج البالغھ. ١

 .٣ خطبھ
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شتري است كھ بھ سواري تن  » الصَّعبة من النُوق «و 
اش  ندھد؛ اگر راكب افسارش را بكشد بیني

را بَدَرد و اگر شُل و رھا سازد، بھ جاھاي 
ھالكت كننده درآید و سوار را در دره یا آب 

آتشي افكند، یا بگریزد و باز نایستد  یا
 تا سوارش را بیندازد و او ھالك شود.

زماني است كھ شخص  » َأشَْنَق الّرُجل ناَقَتھ «و
اش سوار است، َافسارش  در حالي كھ بر ناقھ

 را بكشد...
َفُمِني  «كھ فرمود:  × این سخن امام علي

؛ یعني مردم، مبتال و گرفتار شدند، » الناس
 گوید: شاعر مي

 منيتُ بِزَمردة كالعصَا

 بھ زني َمْردخوي، چون عصا، گرفتار آمدم.
 ِشماس «راھھ است و  حركت در بي » َخْبط «و 
تبدُّل و  » َتَلوُّن  «رمیدن و فرار و  »

حركت بر خطي كھ  » اعتراض «دگرگوني و 
ھاي سیر  باشد؛ گویا در شاخھ مستقیم نمي

كند (و بھ  يحركت م » عرض «اش، در  طولي
رود) شتر نر سركش  این سو و آن سوي مي

 .)٢(رود رو، این گونھ راه مي كج
تجسیم مراحل تغیُّر و تبدُّلي  × از این سخن امام

كھ بر اّمت در زمان حكومت ُعَمر پدید آمد، آشكار 
شود و اینكھ چگونھ مردم بھ این درد ناعالجي  مي

یست در با مبتال شدند كھ آنان را از راھي كھ مي
شان بپیمایند،  حیات دیني و سیاسي و اجتماعي

 دور ساخت.
َفُمني  «فرماید:  مي × در مرحلھ نخست امام
(بھ خدا سوگند، مردم  » الناس َلَعْمُر   بخَبْط
                                                           

 .١٧٣ـ  ١٧١: ١ شرح نھج البالغھ. ٢
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راھھ گرفتار آمدند)  ھدایت نایافتھ، بھ بي
ناتواني كسي كھ  |زیرا بعد از وفات پیامبر

(دیني، فرھنگي و  بر جایش نشست در ھمھ قلمروھا
ارشادي و حّتي سیاسي) روشن شد چراكھ براي 

خلیفھ اول، سیاست آن  رھایي از دشمنان سیاسي
روزگار، مرتدان و مخالفان سیاسی حکومت را یک 

مالك بن ُنَوْیَره جبھھ حساب نمود. لذا می بینی 
اي  آنكھ اقداِم بازدارنده بھ ستم كشتھ شد بي

 از سوي خلیفھ بھ عمل آید.
لیكن كوتاھي زمان خالفت ابوبكر بسیاري از 

ھا نمایان نشد، بھ  ھا را پوشاند و كژروي شكاف
عكس خالفِت طوالني ُعَمر كھ در آن امور و 

 ھایي رخ نمود كھ پیش از آن ھویدا نبود. پدیده
بر دوران خالفت ُعَمر  × و این است كھ امام علي

تأكید مي ورزد، چراكھ بخش بزرگي از تغیُّر و 
 تبدُّل در آن، روي داد.

از آنجا كھ ُعَمر بسیاري از چیزھا را 
دانست، مردم را در جھل و ناآگاھي افكند؛  نمي

یرا قوام رعّیت بھ حاكم است، زماني كھ حاكم ز
نیازمند كسي باشد كھ او را استوار سازد و بھ 
عجز خویش اعتراف كند، جامعھ در بیراھھ 

مسیري  ھاي زندگي در غیر افتد و شیوه مي
براي مسلمانان ترسیم  | شود كھ پیامبر مي

 كرد.
در این فضا، آرا و اجتھادات، چند گونھ شد و 

كرد كھ بر صواب است و دیگران بھ  ھركس ادعا مي
روند، بلكھ شخص خلیفھ بھ چیزي فتوا   خطا مي

داد سپس بھ ضد یا مخالفِ آن فتواي دیگر صار  مي
آنھا صحیح كرد و آن گاه ادعا داشت كھ ھمھ  مي

 باشد. است و ھمھ نظراتش حّجت و الزام آور مي
بھ این ترتیب، راه گم شد و جاده وسیع و آماده 
و باز، باقي نماند. مردم ـ پس از آنكھ جاده 
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ھاي  اصلي حركتشان را گم كردند ـ حركت در دّره
 پر پیچ و خم را در پیش گرفتند.

در سخن  × واین ھمان چیزي است كھ امام علي
 فرماید: كند و مي ر اشاره ميدیگ

ال يدري أَصاب أَم أَخْطَأَ، فإن أَصاب خاف أن يكون قد أَخْطَأَ، وإن أَخْطَأَ 
رجا أن يكون قد أَصاب، جاهلٌ خَباطٌ جهاالت، عاش ركَّاب عشَوات لم 

 ؛العلْمِ بضرس قاطع، يذْرِي الروايات إذْراَء الريحِ الهشيم یيعضَّ عل

نداند كھ بر خطاست یا بھ حقیقت رسیده، 
اگر بھ صواب رفتھ باشد، ترسد كھ راه خطا 
پیموده، و اگر بھ خطا رفتھ، امید دارد 
آنچھ گفتھ صواب بوده، ناداني است كھ راه 
جھالت را پوید، كوري است كھ در تاریخي 
گمشده خود جوید، آنچھ گوید نھ از روي قطع 

ھا پردازد،  یتو یقین گوید، بھ گفتن روا
وچنانكھ كاه بر باد دھند، آن را زیر و رو 

 .)٣(سازد
فرماید:  مي × پس از ذكر مرحلھ اول، امام

راھھ  ، زیرا نتیجھ طبیعي حركت بر بي» وشماس «
راھنما این است كھ این حركت، بھ رمیدن و  و بي

 .ھاي نسنجیده بینجامد انواِع واكنش
(بدان جھت از این روست كھ در میان مسلمانان 

كھ راه دیني درست را ترك كردند و ضایع 
ھا و رفتارھاي غیر طبیعي  ساختند) بروز پدیده

نگریم كھ پیش از آن سابقھ نداشت؛ فزوني  را مي
ھا بھ وسیلھ مالكانشان از آن جملھ  قتل برده

 است كھ باعث شد عمر ـ بر خالف سخن پیامبر
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شخص آزاد  ؛)٤(» ال ُیقَتل حُرٌّ ِبَعبْد «كھ فرمود: |
قتل ُحر   «شود ـ قانون  در برابر عبد كشتھ نمي

 را بنیان گذارد. )٥(» در برابر عبد
رمیدن و تصّرف غیر طبیعي را از ھر دو طرف 

كھ جاده  » خلیفھ «توان دید؛ نخست از  مي
 » مردم «(درست) را بر مردم ضایع ساخت و از 

 كھ از این قانون اسالمي، سوء استفاده كردند. و
این امر، نتیجھ عدم حضور خودآگاھي دیني 
برگرفتھ از نصوص بود كھ قتل نفس و رفتار 

 دانست. ناشایست با دیگران را حرام مي
(رمیدن) است، ھمان  » نفار «این امر، عیِن 

ھا و  حالت خطرناكي در جامعھ كھ در آن، عقده
آزادی ھای غیر ھا و  ھا و مشاجره جویي انتقام
 .دھند دست بھ دست ھم میاجتماعي،  قانونی

مانند این است، بروز پدیده عاشق شدن زنان بھ 
مردان (چنان كھ در داستان منسوب بھ نضر بن 

نگریم) و پدیده تنّفر جامعھ از بعضي   حّجاج مي
فقھي كھ با ذوقشان سازگار  تبصره ھایاز 

آید و حرمت شارع مقّدس را نادیده   درنمي
در پایداري  انگاشتن (مانند تحریم متعھ، كھ

جامعھ ـ بھ ویژه در زمان جنگ و كمبود مردان 
 ـ اثر بسیار زیادي دارد) و...

عمر و مخالفت بعضي از  اقداماتھنگامي كھ بھ 
صحابھ با او و تأیید وي توسِط دیگران و پدید 
آمدِن شكاف [میان آنھا] و بروز حاالتِ نادري (كھ 
 در زمان پیامبر وجود نداشت) نیك بنگریم، در

                                                           
 ؛ سنن بیھقي١٦٠و ١٥٨حدیث  ،١٣٣: ٣ سنن دارقطني. ٤
: ٥ ابي شیبھ مصّنف ابن ؛ و نگاه كنید بھ:٣٥: ٨

 .٨٧٣: ٢ الموطّا؛ ٢٧٤٧٧حدیث  ،٤٠٩
ناد از عمرو بن ؛ بھ اس٥٤: ١(شیباني)  الدیات. ٥

ابوبكر و  كند كھ، شعیب از پدرش از جدش روایت مي
گفتند: الُحّر ُیْقَتل بالعبد؛ آزاد در برابر  عمر مي
 رسد. بھ قتل مي بنده،
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یابیم كھ عمر در برابر آنھا ناتوان بود یا  مي
موضِع استواِر منفي داشت؛ مانند ماجراي تقسیم 

 اموال كارگزاران.
خائن بودند؟  | كارگزاران پیامبر چھ زمانی

 كرد؟ تقسیمكدام وقت پیامبر امواِل آنان را 
اگر بعضي از كارگزاران اموالي را بدزدند، 

 اند.خلیفھ باید ھمان مقدار را بست
یا  » شماس «بر ھر تقدیر، مھم پدید آمدن حالت 

در جامعھ اسالمي است بعد از حركت در  » نفار «
 غیر جاده (و راه انحرافي).

بھ مرحلھ سّوم تغّیر اشاره  × سپس امام علي
 » تبدُّل «یعني  » َتَلوُّن «كند و آن  مي

(دگرگوني) است؛ زیرا تبدُّل احكام در زمان ُعَمر 
یك امر طبیعي درآمد بھ اعتبار اینكھ: بھ صورت 
تواند حكمي را تأسیس یا لغو كند، و  خلیفھ مي

تواند آن را مطلق یا مقّید سازد، آیاتِ قرآن  مي
را نسخ كند، كساني را بھ  | و عمل پیامبر

تبعید فرستد، ُمجرمي را كیفر دھد یا او را 
 ببخشد.

ھمھ اینھا بدان جھت است كھ خلیفھ مجتھد 
اي است كھ  د و داراي حق رأي ویژهباش مي
بایست بدان احترام گذاشت، و او مصلحت را  مي

 شناسد. از دیگران بھتر مي
این نگرش جا افتاد و در جاِن بسیاري از كساني 

شان در سطح مطلوبي قرار نداشت   كھ آگاھي دیني
اي قرار   یا از كساني بودند كھ تحت تأثیر صحابھ

بھ رأي گرایش  | گرفتند كھ در عھد پیامبر
 داشتند، رشد كرد و توسعھ یافت.

با این روند، ھر چیزي از واقعّیِت خود فاصلھ 
گرفت و دگرگون شد؛ صحابي امري را راجح 

ساخت بھ اعتبار تأدیب منحرفان! تحریم حالل  مي
و تحلیل حرام، حّقي طبیعي براي خلیفھ گشت بدان 
اعتبار كھ مصلحت مسلمانان در آن است! تعدُّد 
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(و غیر آن) بھ صورت امر  » َجّده «فتوا در 
مألوفي درآمد بھ اعتبار اینكھ ھر آنچھ را 
مجتھد فتوا دھد حكم خداست! و در زماِن عمر ھر 
حكمي صحیح دانستھ شد (چنان كھ خلیفھ گفت: آن 
سال، آن حكم را دادیم، و اكنون این حكم را) و 

اسالم،  لغو شد بھ اعتبار اینكھ » مؤلّفة قلوبهم «سھم 
 عزیز است و...

ھایي است كھ بر  اینھا ـ ھمھ ـ تبدیل و تبدُّل
مسلمانان عارض شد، و فقھ نادرستي نزدشان شكل 

پسندید  گرفت و عقایدي كھ پیامبر آن را نمي
(چنان كھ در گریھ بر مّیت و جز آن، باورھاي 

پیشینھ  ي بيیھا نادرستي پدید آمد) و برداشت
 بود.

لھ چھارم تغیُّر فرود آمد و مصیبت بزرگ در مرح
است؛ یعني حركت بر خط  » اعتراض «آن مرحلھ 

اش،  نامستقیم، كھ رونده در اثناي مسیر طولي
تر برود،  حركت عرضي دارد و ھر اندازه سریع

 شود. بیشتر از راه مستقیم دور مي
باشد و  بسیار دقیق مي × این تعبیر امام علي

ره و معاني سزامند است در آن درنگ شود و جوھ
 فراوانِ آن، در كانون توّجھ باشد.

در مراحل پیشین، سیر در بیراھھ بود و امید 
فرش  رفت كھ اگر براي مردم دلیل بر راه سنگ مي

و آماده، فراھم آید، سوي آن بازگردند، لیكن 
فقدان دلیل استوار منجر بھ این شد كھ از دو 
مرحلھ اخیر بگذرند و حركتشان بھ صورت 

درآید كھ راست كردِن آن امكان  » ضياعترا «
ندارد؛ چراكھ اصول (مطرح شده) َاصالت یافت و 

اي  سیر در مجراي غیر طبیعي بھ عنوان قاعده
درآمد و مانند یك حالت نادر در زماِن ُمعّین 

 نبود كھ عالج آن ممكن باشد.
را در نظر آوریم،  » اعتراض «ھنگامي كھ معناي 

سیر ادامھ یابد،  یابیم كھ ھر اندازه در مي
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شود و ھر قدر مّدت  تر مي شكاف انحراف وسیع
 یابد. بگذرد، دوري از راه اول فزوني مي

زماني كھ جاده را بھ صورت خط مستقیمي بكشیم و 
اعتراض را بھ صورت خط مایلي رسم كنیم، سپس ھر 

بینیم كھ اولي ھر  دو خط را امتداد دھیم، مي
كھ آن اصل  قدر امتداد یابد در یك مسیر است

باشد؛ اّما خط مایل را ھر اندازه بیشتر  مي
 گیرد. ادامھ دھیم، از خط اول بیشتر فاصلھ مي

در حالي كھ رونده معتقد است بر جاده مستقیم 
 كند. حركت مي

كنیم،  این ھمان چیزي است كھ امروزه مالحظھ مي
شكاف اختالف میان مسلمانان بھ قدري وسیع است 

دو فرقھ از آنان دشوار  كھ امكان تألیف میان
باشد، بلكھ وحدت نظر آن در یك مسئلھ  مي

 اختالفي، سخت است.
دیگري  » قیاس حّجت است « گوید: یكي مي

 نخستین كسي كھ قیاس كرد ابلیس بود «گوید:  مي
ُمتعھ براي ھمیشھ  «گوید:  ، این فرقھ مي»

متعھ بھ قول  «گوید:  آن فرقھ مي » مشروع است
امامت بھ  «گوید:  ، این طایفھ مي» ُعَمر نسخ شد

بھ  «گوید:  ، آن طایفھ مي» نص و تعیین است
بھ بیعتِ اھل حّل  «گوید:  ، دیگري مي» شورا است

، و این چنین در اغلبِ امور واحد شرعي » و عقد
 كنیم. را مشاھده مي » اعتراض «الھي و نبوي 

در توصیف این دوران و آرایي را  × امام علي
مطرح شد، سخِن مناسب و بجایي را كھ در آن 
 آورده است.

اجتھاد و رأیي را كھ فراخواِن عمر بود، چنان 
انعطاف پذیري و جزر و مد دارد كھ احدي 

تواند حریف آن شود؛ چونان راكب شتر سركش  نمي
اش را  است كھ اگر افسارش را بكشد، بیني

درد و اگر رھایش كند، سوارش را ھالك  مي
 سازد. مي



 ٤٥٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

رغم  بینیم ابن عوف (علي روست كھ مي از این
اینكھ از عثمان پیمان گرفت كھ بر سیره شیخین 
حركت كند) نتوانست در اجتھاداتِ عثمان ـ مانند 
اتمام نماز در ِمني ـ بر او فشار آورد؛ زیرا 

ي را در پیش گرفت كھ عمر آن دوي رأي و اجتھا
را مشروع ساخت، پس براي ابن عوف و دیگران 

محدود  اقداماتشارد كھ عثمان را در امكان ند
سازند؛ چراكھ وي در حكم خود اجتھاد ورزید بھ 

دانست پیامبر و ابوبكر و عمر،  رغم آنكھ مي
 نماز را در ِمني تمام خواندند.

توان دیگر صحابھ و خلفا  و با این نگرش، نمي
را (مانند معاویھ، یزید، عبدالملك بن مروان) 

محدود كرد؛ زیرا  | بھ نصوص صادر از پیامبر
آورند،  آنان نیز آنچھ را بر زبان مي

 اجتھادشان است!
 رسیده است كھ فرمود: × از امام علي

واعلَموا عباد اهللا أَن المؤمن يستَحلُّ العام ما استَحلَّ عاماً أولَ، ويحرم العام ما 
يحلُّ لكم شيئاً مما حرم عليكم، ولكن  حرم عاماً أولَ. وأَن ما أَحدثَ النّاس ال
 ؛الحاللَ ما أَحلَّ اُهللا والحرام ما حرم اُهللا

این سال  ،بدانید كھ مؤمن ،و بندگان خدا
شمارد، كھ سال نخست حالل  چیزي را حالل مي

داند كھ  دانستھ؛ و این سال آن را حرام مي
م سال نخست حرام شمرده، و بدعتي را كھ مرد

پدید آوردند، چیزي را كھ بر شما حرام است 
كند. حالل چیزي است كھ خدا آن را  حالل نمي

روا كرده، و حرام چیزي است كھ خدا آن را 
 .)٦(ناروا شمرده

 فرماید: و در سخن دیگر، آن حضرت مي

                                                           
 ،١٨٤(ترجمھ دكتر سّید جعفر شھیدي):  البالغھ نھج. ٦

 .١٧٦ضمن خطبھ 
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له  أَكْملَ یوأَنْزَلَ عليكم الكتاب تبياناً لكلِّ شيء وعمر فيكم نبيه أزماناً حتّ
لسانه  یإليكم علَ یولكم فيما أنزلَ من كتابه دينَه الَّذي رضي لنفسه، وأَنْه

إليكم المعذرةَ واتَّخَذَ  یمحابةُ من األعمال ومكارِهه ونواهيه وأوامره، وألْق
 د؛علَيكم الحجةَ، وقَدم إليكم بالوعيد، وأَنْذَركُم بين يدي عذاب شدي

و قرآن را كھ بیان دارنده ھر چیز است بر 
شما فرو فرستاد، و پیامبر خویش را 
روزگاري میان شما زندگاني داد، تا با 

ھا كھ در كتاب خود نازل فرمود دیني  آیھ
را كھ پسندید، براي او و شما كامل نمود، 
و بھ زبان او بھ شما خبر داد كھ چھ را 

از چھ پسندد و چھ او را خوش نیاید،  مي
و كردِن چھ كار را فرماید، دارد  باز مي

چندان كھ راه عذر را بر شما ببست، و حجّتي 
گرفت كھ ـ از آن نتانید رست ـ پیك تھدید را 
بھ سوي شما پیش راند، و از كیفِر سختي كھ در 

 .)٧(پیش رو دارید بترساند

 تأكیدي بر آنچھ گذشت
 كند كھ چون بیھقي ـ بھ سند صحیح ـ روایت مي

ابوبكر خلیفھ شد، اندوھگین در خانھ نشست! ُعَمر 
بر او درآمد، وي بھ نكوھش عمر پرداخت و گفت: 
تو مرا بھ این امر واداشتي! و از حكومت میان 

داني كھ  مردم شكوه كرد. عمر گفت: مگر نمي
رسول خدا فرمود: ھر گاه والي اجتھاد ورزد و 

دش بھ حق اصابت كند دو َاجر دارد، و اگر اجتھا
 ؟!)٨(بھ خطا رود یك پاداش نصیب اوست

                                                           
 .٨٦ضمن خطبھ  ،٦٨ص . ھمان،٧
 الصحابھ فضائل؛ ٣٢٨ :٢(معمر بن راشد)  الجامع. ٨

: ٦ شعب اإلیمان؛ ١٨٥حدیث  ،١٨٠: ١(احمد بن حنبل) 
 (متن از این مأخذ است). ٧٥٣٠حدیث  ،٧٣



 ٤٥٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

كرد  از ابوبكر نقل شده است كھ وي قضاوت مي
كوچكان صحابھ (چونان بالل و ُصَھْیب و مانند آن و

 .)٩(گفتند دو) نقِض احكام او را باز مي
آنكھ تعلیقي بر  ـ بي متنخواننده را با این 
گذاریم تا آنچھ را گفتیم  آن بزنیم ـ تنھا مي

اي كھ ابوبكر و عمر با آن رو  ِت علميمشكال با
شدند (و در موارد بسیاري ناشي از  بھ رو مي

كفایِت علمي] بود) مقایسھ  تنگناي نفسي [و بي
 كند.

من چي، در مقدمھ كتابش ـ  دكتر محّمد رواس قلعھ
 نویسد: موسوعة فقھ السلف ـ مي

عمر بن خطاب است؛  » مكتب رأي «استاِد 
ر نیازمنِد تشریع رو زیرا وي چنان با امو

اي قبل و بعد از او،  بھ رو شد كھ خلیفھ
با آنھا مواجھ نگشت؛ بھ دسِت او فتوحات 
صورت گرفت و شھرھا بھ تصّرف درآمد و 

ھاي متمّدن فارس و روم بھ حكم اسالم  مّلت
 .)١٠(گردن نھادند

 نگارد: مي فجر اإلسالماستاد احمد َامین در 
را در  » رأي  «برایم روشن شد كھ عمر 

تر از معنایي كھ ذكر كردیم بھ كار  وسیع
گرفت؛ زیرا آنچھ را ما آوردیم استعمال 
رأي در جایي است كھ نّصي از كتاب و سّنت 
نباشد، لیكن عمر فراتر از این رفت، در 
شناخت مصلحتي كھ آیھ یا حدیث داشت كوشید، 
سپس بھ وسیلھ آن مصلحت احكام را 

ھ آن چیزي است یافت. این كار نزدیك ب درمي
دریافِت روح قانون، نھ بھ الفاظ  «كھ اآلن 

 شود... تعبیر مي » و كلمھ كلمھ آن
در ھر حال، عمل بھ رأي پدید آمد و از 
بزرگان صحابھ (مانند ابوبكر و عمر و زید 

                                                           
 .٢٧: ٢٠ دید)شرح نھج البالغھ (ابن الح. ٩
 . نگاه كنید بھ مقّدمھ موسوعة فقھ ابراھیم نخعي.١٠



 منع تدوین حدیث  ٤٥٨

بن ثابت و ُاَبي بن كعب و ُمعاذ بن جبل) 
قضایایي نقل شد كھ در آنھا بھ رأیشان 

 فتوا دادند.
دار این مدرسھ یا این مذھب، عمر بن و پرچم

 .)١١(خطاب است
 اجتھاد الرسولدكتر نادیھ شریف عمري در 

 نویسد: مي
مقاصد  کشفاجتھاد بھ رأي و عمل بھ قیاس و 

كھ تابعان ُمقیم در عراق  نبودشریعت، بدعتي 
آن، نمونة رشد یافتة پدید آوردند، بلكھ 

در عراق ـ كھ شماري از صحابھ  رویکردی بود
از آنان، بھ آن ھ عمر از آنھاست ـ در پیش ك

 .)١٢(دست یازیده بودند
 مناھج االجتھاددكتر محّمد سالّم مدكور در 

 گوید: مي
ھاي پي در پي اسالمي ـ در عصر  پیروزي

صحابھ ـ رویارویي با مسائل جدیدي را 
شان از طبیعت  كرد كھ بعضي اقتضا مي

خاست و بعضي  ھاي فتح شده برمي سرزمین
آنان  ،ده شرایط جنگ بود، و این مسائلزایی

را بھ سوي اجتھاد بھ رأي سوق داد؛ زیرا 
؛ بی شمار ،و وقایع معدود بودندنصوص، 

افزون بر این، در آن زمان سّنت تدوین نشده 
 .)١٣(بود

 آورد: و در سخن دیگري مي
در مواردی کھ قابلیت فھم  آن گاه كھ صحابي

، سخنی عقلی آنھا ھست، از سر رأی و اجتھاد
در میان صحابھ در آن اختالف  بگوید کھ

بعضي بر  ؛باشد، این قول محّل خالف فقھاست
این باورند كھ حّجت است، ھرچند بر خالف 

                                                           
 .٢٤٠: فجر اإلسالم. ١١
 .٣٢١: اجتھاد الرسول. ١٢
 .٧٧: في اإلسالم مناھج االجتھاد. ١٣



 ٤٥٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

تنھا در قیاس باشد؛ و بعضي حجّیت آن را 
ابوبكر و عمر (نھ غیر آن دو)  مورد آرای

 اند. پذیرفتھ
شیعھ و شافعي ـ در یكي از دو قولش ـ و احمد 

یكي از دو روایت از او) و كرخي ـ از (در 
حنفیان ـ بھ عدم حجّیت آن معتقدند؛ و مالك و 

) و قول دیگرشبعضي از حنفیان و شافعي (در 
احمد (در روایتي از او) آن را حجّت و ُمقدَّم 

 دانند.  بر قیاس مي
نظر آُمدي عدم حجّیِت آن است. و غّزالي ـ در 

ّجت گوید: ح ـ در تعلیل آن مي المستصفي
نیست؛ چون دلیل و عصمت منتفي است و میان 
صحابھ در آن اختالف ھست و بھ جواز 

 مخالفتشان تصریح دارند.
گوید: حق  چنان كھ شوكاني در تعلیلش مي

باشد؛ زیرا خدا  این است كھ آن حّجت نمي
 سوي این اّمت نفرستاد مگر پیامبرمان محّمد

را و ھمھ اّمت مأمورند كھ از كتاب خدا  |
سّنت پیامبرش پیروي كنند، و در این و 

راستا فرقي میان صحابھ و كساِن بعد از 
 .)١٤(آنھا وجود ندارد

 گوید: امام كرخي مي
اي كھ بر خالف قوِل  اصل این است كھ ھر آیھ

اصحاب ما باشد بر نسخ یا بر ترجیح حمل 
شود، و بھتر است كھ براي سازگاري میان  مي

 آن دو، تأویل گردد.
ست كھ ھر خبري كھ بر خالف قول اصل این ا

اصحاب بھ ما برسد، بر نسخ حمل شود یا بر 
اینكھ معارض بھ مثل خود است و باید دلیل 
دیگري ُجست یا بر اساس وجوه ترجیحي كھ 

                                                           
؛ نیز رجوع كنید ٢٤٤: مناھج االجتھاد في اإلسالم. ١٤

 .٣٤٧بھ سخن دیگري در صفحھ 



 منع تدوین حدیث  ٤٦٠

كنند، ترجیح  اصحاب ما بھ آن احتجاج مي
داده شود یا سازگاري میان آنھا پدید 

 .)١٥(آید
 گوید: شیخ خالّف مي

وقایعي روي داد و حوادثي پدید در عھد صحابھ 
آمد كھ مسلمانان با آنھا مواجھ نشده بودند 
و در عھد پیامبر سابقھ نداشت. صحابھ اھل 

پیشینھ، اجتھاد   اجتھاد در این رخدادھاي بي
ورزیدند و قضاوت كردند و فتوا دادند و بھ 
تشریِع حكم پرداختند و شماري از احكام 

ي احكام شان را بھ مجموعھ اول  استنباطي
افزودند؛ از این رو در دور دوم، مجموعھ 
احكام فقھي، تشكیل شده بود از احكام خدا و 

ھاي آنھا،   پیامبر و فتواھاي صحابھ و قضاوت
و مصادرشان قرآن بود و سّنت و اجتھاد 

 )١٦(...صحابھ
توان دریافت كھ  با توّجھ بھ این سخنان، مي

تا  نزد حنفّیھ یا دیگران پدید نیامد » رأي «
گرایي بھ آنان نسبت داده شود، بلكھ اصول  رأي

این مكتب را ُعَمر ترسیم كرد. نصوص پیشین این 
سخن را كھ عمر با رأي مخالف بود، مردود 

كند كھ نخستین  شمارد، بلكھ اثبات مي مي
 باشد. گذاِر رأي، عمر مي بنیان

 » رأي «اّما نصوصي از ُعَمر كھ درباره نھي از 
رود در آغاز خالفتش باشد یا در  است،احتمال مي

آخر آن بھ زبان آورده باشد؛ یعني ھنگامي كھ 
ھایي  گرایي نزد صحابھ و دگرگوني با شیوع رأي

كھ پس از اجتھاداتِ اخیر ُعَمر پدید آمد، دریافت 
كھ تعیین حد و مرز براي آن دشوار است یا شاید 

دانست و  ُعَمر براي دیگران تعّبد را الزم مي
شمرد و  و رأي را براي خویشتن جایز مياجتھاد 

                                                           
 ھـ).١٤٠٢چاپ دوم  ،مؤسسة الرسالة( ٤: الكرخي ُاصول. ١٥

 .١٥(خالّف):  علم ُاصول الفقھ. ١٦



 ٤٦١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

اینكھ دیگران باید بھ قول او ملتزم باشند بھ 
این اعتبار كھ او َاعَلم از آنھاست (و ھمین شقّ 

 آید). اخیر بھ نظر راجح مي
از ُعَمر رسیده است كھ چون اختالف صحابھ را 

 شنید، بر منبر رفت و گفت:
دو نفر از اصحاب رسول خدا با ھم اختالف 

كنند، مسلمانان فتواي كدام یك از شما  مي
را برگیرند؟! پس از این، اگر بشنوم دو 

دانم با او چھ  نفر با ھم اختالف كنند، مي
 !)١٧(كنم

بھ این ترتیب، اصول دو مكتب روشن شد و 
دریافتیم كھ بعضي بھ مشروعیِت رأي و قیاس 

تابند و  اند و بعضي آن را برنمي قائل
كھ قرآن و سّنت ما را از استداللشان این است 

رأي و قیاس بسنده است و شریعت، ناقص نیست تا 
 با قیاس كامل شود.

این دو مكتب [اعتقادي ـ فقھي] پیوستھ با ھم 
می  ؛ كساني كھ بھ اخذ سّنت فرادر تقابل بودند

داشتند و بھ لزوم می  خواندند، از رأي باز
كردند با تأكید بر اینكھ می تدوین سّنت تصریح 

باشد و بیان ھر چیزي در آن  ناقص نمي » قرآن «
، ھرچند را نقل می کردند » سّنت «اینان  .ھست

 .)١٨(می شدھاشان نھاده  شمشیر ُبّران بر گردن
خواندند، می  اّما آنان كھ بھ اجتھاد و رأي فرا

ورزیدند و بابِ رأي را می با تدوینِ سّنت مخالفت 
 گشودند.می در ھر چیزي 

                                                           
(و  ١٣: ٤(آمــدي)  اإلحكـام؛ ٢٩٦: ١ المستصفي. ١٧

شرح نھج ؛ ٢٦٠: ١ إعـالم الموقعیـن)؛ ٩در چـاپي ص
 .٢٨: ٢٠ البالغھ

: ١ صحیح بخاري . مانند ابوذر؛ نگاه كنید بھ:١٨
 حجية السنّة؛ ٥٤٥حدیث  ،١٤٦: ١ سنن دارمي؛ ٦٧حدیث  ،٣٧
٤٦٤: ٣. 



 منع تدوین حدیث  ٤٦٢

 خالفتبرای  ، نمادیاجتھاد
ابوبكر  پذیرش آرایاز سوي دیگر، كساني كھ بھ 

مخالفت آنھا با نصوص)  در صورتو عمر (حّتي 
، آوردن حدیث زیاد از پیامبر را بودند معتقد

ند. با را بر نمی تافتند و تدوین یدپسند نمي
 جناحھاي روز شورا و سبب ترجیح قرارمراجعھ بھ 

ھ تن دادن الزام ھمگان بو  توسط عمرعوف  ابن
توان دریافت كھ این وقایع از  مي بھ تصمیم وی،

دھد كھ درباره آن،  یك حقیقت سیاسي خبر مي
 گوید: دكتر ابراھیم بیضون چنین مي

ناگھاني  مطرح شدندیگر،  سویاز 
 عمر عبدالرحمان بن عوف بعد از حادثھ ترور

در وقت مناسب در كنار  بھ صحنھ آمدنشو 
آنكھ كارد بھ شكمش  ُعَمر (چراكھ عمر پس از

خورد، از عبدالرحمان خواست كھ امام جماعت 
؛ این صحابي داردشود) نیز جاي مناقشھ 

اشراف زاده ـ بعد از آنكھ در حاشیھ 
ناگھان در متن حوادث قرار بھ زیست ـ  مي

گرفت تا نقش اول را در تعیین خلیفھ بازي 
 .)١٩(كند

 شود كھ در پشت پرده بعضي از اصول پس روشن مي
(مثل اجرایی کردن قانون ھای دوران ابوبکر و 

كھ امروزه جزو شریعت شده است مسائل عمر) 
سیاسي قرار دارد؛ زیرا محور آن شورایي است كھ 

؛ بودآن  عدم پذیرشاین شرط یا  پذیرشمبتني بر 
می اگر خلیفھ جدید عمل بھ سیره شیخین را 

وگرنھ، خالفت بھ وي  بود، خالفت از آن پذیرفت
 شد. ه نميسپرد

 در روز شورا گفت: ×ابن عوف بھ امام علي
اي علي، آیا بر كتاب خدا و سّنت پیامبرش و 

 كني؟ ابوبكر و عمر، بیعت مي سیره
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 ٤٦٣  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

 .)٢٠(فرمود: نھ × علي

 دانِ منصف بپرسد: در اینجا سزامند است حقوق
ó توان این خالفت را شورایي نام نھاد  چگونھ مي

لیفھ را با اینكھ خودشان خط مشي آینده خ
خواھند  كنند و الزاماتي را كھ مي ترسیم مي
 گذارند؟ برایش مي

ó  آیا شورا با كشتن اعضاي آن اگر بیش از سھ
روز بیعت را بھ تأخیر اندازند سازگاري 
دارد؟ یا با دستور ُعَمر بر قتل كسي كھ با 
رأي چھار نفر مخالفت ورزد یا سھ نفري كھ 

د، عبدالرحمان بن عوف در میانشان نباش
 ھماھنگي دارد؟

ó  آیا این گروه دل نگران كھ بھ زور و تھدید
اند، شورایي منسجم با روح اسالم   شده محاصره

شود؟ آیا براساس دمكراسي جدید   نامیده مي
 توان این دستھ را شورا نامید؟  مي
ó توان صحابي را بھ این شرط مقّید  چگونھ مي

گانھ  ساخت در حالي كھ او یكي از اعضاي شش
و از اصحاب حل و عقد و از بزرگان  شوراست
 صحابھ؟

ó  چگونھ اینان از اصحاب حل و عقدند در حالي
حل نمی توانند بینیم جز طبق مقّررات،  كھ مي

 و عقد كنند؟
ó توان انتخاب آزاد  آیا چنین انتخابي را مي

 نامید؟
ó  تصّور آزادي انتخاب چگونھ ممكن است در زماني

اند، و  ھبینیم شمشیر بر سرشان برآخت كھ مي
اند كھ قضّیھ را در سھ روز  آنان مكّلف شده
شیخین (در  نظراتبا  ھمسوییتمام كنند و 

 ؟)٢١(برابر كتاب و سّنت) در آن حتمي است
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 منع تدوین حدیث  ٤٦٤

آري، شورا (بھ معناي معروف امروزي این كلمھ) 
نبود، بلكھ روح دمكراسي و آزادي را نداشت؛ 

در  » سیره شیخین « بلکھ در مفسده قانونی شدن
فرض این  گرفتار شده بود ل سّنت رسول خداقبا
كند كھ  د ـ در كنار كتاب و سّنت ـ القا ميبن

مقصود از ھمھ این كارھا، گنجاندن ھمین تبصره 
است (ھرچند با قھر و غلبھ) زیرا در كتاب و 
سّنت اختالفي نیست و بھ این ھمھ اصرار و تھدید 

بھ آنھا نیازي  پیاده کردنبزرگان صحابھ، براي 
 باشد. مين

تبصره این  × ابن عوف چون دریافت امام علي
کھ بنا بود در عرصھ  –الحاقی بھ شریعت را 

بھ  ،پذیرد نمي -احکام دینی گنجانده شود 
عثمان رو كرد و گفت: آیا تو با من بر كتاب 

ابوبكر و عمر بیعت سیره خدا و سّنت پیامبرش و 
 كني؟ مي

یش اشاره ھا  عثمان گفت: آري، و با دست بھ شانھ
 !كرد و گفت: ھنگامي كھ شما خواستید

پس ھر دو برخاستند و بھ مسجد درآمدند، و 
(ھمھ بھ مسجد گرد  الصالة جامعةفریاد برآمد كھ: 

 )٢٢(آیند)...
این شرط اخیر و تأكید ابن عوف بر آن (دست كم 

و پیروانش یعني اھل مكتب  × از نظر امام علي
پیامبر و سیره تعّبد) بر وجود تخالف میان سّنت 

كند؛ زیرا اگر سیره پیامبر و   شیخین داللت مي
سیره شیخین یكي باشند، تأكید ابن عوف بر لزوم 

 .دومي معنا ندارد پذیرش
اگر میان آن دو تنافي وجود ندارد و یك چیزند 

را ملزم بھ  ×چرا وقتي ابن عوف، امام علي
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 ٤٦٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

بر  «پاسخ داد:  × سیره شیخین ساخت و امام
ابن عوف  » سّنت پیامبرش، آري كتاب خدا و

 نپذیرفت و خالفت را بھ آن حضرت نسپرد؟
از قبول این شرط و تسلیم  × خودداري امام علي

خالفت را بھ آن حضرت، از  » ابن عوف «نكردن 
 دارد. تباینِ آشكاِر دو نگرش پرده برمي

آري، خط مشي تعّبد محض با مكتب اجتھاد و رأي 
ھادند) در تضاد بود. (كھ ابوبكر و عمر بنیان ن

خواست   ابن عوف با تأكید بر سیره شیخین، مي
ابوبكر و عمر سّنت شده  دورانآرایي را كھ در 

بود بھ اجرا درآورد و مشروعّیت بخشد و خلیفھ 
جدید با اجتھادات دو خلیفھ پیشین مخالفت 

 نورزد.
ھاي مكتب تعّبد محض، آن قضایا را  لیكن شخصیت
یرا برگرفتھ از وحي دانستند (ز مشروع نمي

نبود) و با آنھا مخالفت مي ورزیدند و در نقل 
ـ كھ در تضاد با احكام  |حدیث از پیامبر
 كوشیدند. شیخین بود ـ مي

خلفا بر زبان پیامبر احادیثي را  یاران جناح
كردند تا رأي خلیفھ را یاري رسانند،  وضع مي

پشت پرده اختالف آشكاري را كھ در نقل احادیث 
 یابیم، ھمین امر نھفتھ است. دستھ مي ھر دو

ھمانا أحادیث مخالف ھم، و وجود احادیثي نزد 
كند،  اھل سّنت كھ مكتب اھل بیت را تأیید مي

معانیش آن نیست کھ آنھا از سوی شیعیان یا 
، بلكھ شاخصي است بر )٢٣(زنادقھ وضع شده باشد 

وجوِد نگرشي اصیل، نزد صحابھ؛ كساني كھ از 
كردند، ھرچند شمشیر  روایت ميپیامبر حدیث 

 آختھ بر گردنشان نھند.
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 منع تدوین حدیث  ٤٦٦

ترسید كھ بعد از او، این دستھ از  ُعَمر مي
صحابھ بر مصدر خالفت و فتوا نشینند؛ چراكھ 

تضاد تصّدي امر خالفت بھ وسیلھ این متعبِّدان، 
ساخت و بھ تضعیف  را برمال ميوعمر آنان  بین

 انجامید. وي مي نکوھشجایگاه ُعَمر و 
بھ ین دل مشغولي ُعَمر، كھ او را واداشت ا

و بھ  اقدام ورزدباب رأي و اجتھاد  بازگشایی
قانوني كردن آن دست یازد و آن را مشروعّیت 

كھ حافظ موّفق بن احمد ـ  متنیمطلق بخشد، از 
كند،  بھ اسنادش از محّمد بن خالد ضّبي ـ نقل مي

 گوید: گردد، وي مي آشكار مي
خواند و گفت: اگر شما  عمر براي مردم خطبھ

شناسید بھ آنچھ آشنا نیستید   را از آنچھ مي
كنید؟ ھمھ ساكت ماندند!   برگردانیم، چھ مي

 .عمر این جملھ را سھ بار بر زبان آورد
فت: اي ُعَمر، برخاست و گ (رضی   عنھ)علي 

داریم،  در آن صورت، تو را بھ توبھ وامي
  پذیریم. اگر توبھ كردي، مي

 د: اگر توبھ نكردم، چھ؟عمر پرسی
 كنیم. فرمود: سرت را جدا مي × علي

عمر گفت: سپاس خداي را كھ در این اّمت كسي 
را قرار داد كھ ھنگام كجروي، ما را بھ 

 .)٢٤(راه راست درآورد
 توانیم دریابیم: از این نقل، چند نكتھ را مي

شناسید بھ آنچھ  از آنچھ مي «. عمر گفت: ١
شناسیم  از آنچھ مي «ت: و نگف » آشنا نیستید

در این تعبیر، براي  » كنیم بھ آنچھ انكار مي
 اي است؛ پس نیك بیندیش. ، اشارهتحلیل گرشخص 

. اینكھ مسلمانان خاموش ماندند با اینكھ عمر ٢
سھ بار سخنش را تكرار كرد، آشكارا بر سیاست 

اي داللت دارد كھ عمر در حقّ  زور و فشار فكري
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 ٤٦٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

و این، با آنچھ ما در پیش  صحابھ بھ كار بست؛
آوردیم (حبس صحابھ در مدینھ ـ پیـش خود ـ و 

 ) ھمسوست.نقل و نگارش حدیثمنع آنھا از 
. روشن شدن موضع صریح پیروان مكتب تعبُّد، و ٣

اینكھ آنان ھرگز بھ آوردِن احكامي كھ مبناشان 
بھ  «شدند؛ و  اجتھاد و رأي است، راضي نمي

تاب خدا وسّنت پیامبرش، از ك » شناختند آنچھ مي
كردند، نھ بھ رأي و اجتھادي كھ  تمسّك مي

 شناختند. نمي
(بھ توبھ واداشتن) در  » استتابھ «. مفھوم ٤

انحراف از دین (و سپس كشتن منحرف در  صورت
اش) در مكتب سّنت و تعّبد، یك  صورت عدم توبھ

تأویل را  . این مکتبمفھوم اسالمي است
تأویل كرد و بھ خطا  : «گوید پذیرد و نمي نمي
ھاي دیگران عذر  و براي اشتباھات و لغزش » رفت
 تراشد. نمي

این، ھمان مفھومي است كھ مسلمانان، بعدھا بر 
عثمان اجرا كردند؛ آن گاه كھ وي اعالنِ توبھ از 

ھایش در دین كرد، او را واگذاشتند، سپس  بدعت
ھایش اصرار ورزید و بھ قتل  ھنگامي كھ بر بدعت

روان مكتب تعّبد فرمان داد، سویش بازگشتند و پی
 او را بھ قتل رساندند.

در اینجا الزم است سخن بعضي از نویسندگان را 
ُعَمر بھ  دورانگوید كھ اگر  یادآور شویم كھ مي

انجامید، مسلمانان او را ھمچون عثمان  طول مي
 كشتند. مي

عمر براي آنكھ خالفت بھ دسِت پیروان سّنت و 
حرف آخر یفتد، سخن ابن عوف را میزان و تعّبد، ن

اعضاي شش نفري شورا) قرار داد  (ھنگام اختالف
تا بتواند رأي خود را بر ابن عوف دیكتھ كند، 
و او بتواند با امنّیت، كشتي را بھ ساحل 

 آرزویش برساند.
شود كھ در  این حقیقت، آن گاه بیشتر روشن مي

اه كھ از ھاي ُعَمر، تدّبر كنیم؛ آن گ آه و حسرت



 منع تدوین حدیث  ٤٦٨

) ھمفکرش و زیر دستشفقدان ابو عبیده و سالم (
خورد كھ كاش آنھا (در آن زمان) حاضر  افسوس مي

 سپرد. بودند و امر خالفت را بھ آنھا مي
، )١(از موالي بود » سالم «دانیم  با اینكھ مي

و معروف است كھ عمر بر انصار ـ روز سقیفھ ـ 
خلیفھ  اعتراض كرد و اصرار ورزید كھ الزم است

 » سالم «، لیكن اكنون در غیاب )٢(از قریش باشد
ـ در حالي كھ او از موالي است ـ افسوس  »

 !)٣(خورد مي
مقصود از این موضع عمر چیست؟! پاسخ روشن است، 

خواست خالفت بھ دست كساني كھ او را دوست  او مي
ندارند و از نظر فكري بھ وي گرایش ندارند، 

 نیفتد.
دعوتگران بھ خالفت را بھ  شد كھ عمر راضي نمي

، × (َامثال حضرت علي | از پیامبر نقل حدیث
ابوذر، ابن عّباس، ابن مسعود، عّمار...) تسلیم 
كند؛ زیرا اینان عمر را در سلوك و روشي كھ در 

دانستند و مكتب  پیش گرفتھ بود بر خطا مي
 كردند. مخالف او را تقویت مي

 عبد  بن عمر و مخالفت او با پدرش
تا بدینجا معلوم شد کھ چرا در گردھمایی شورا 

و  گرفت.انتخاب آخر در اختیار ابن عوف قرار 
اگر اندكي تأمُّل كنیم بھ سّر این كار نیز آگاه 

شویم كھ چرا عمر فرزندش عبد  را جانشیِن خود   مي
نساخت و او را یكي از اعضاي شش نفري شورا قرار 

ین كار، با شخصیتِ نداد؛ چراكھ تعلیل ُعَمر براي ا
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 ٤٦٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

یابد و اینكھ وي فقھ و   علمي عبد  ارتباط مي
داند؛ زیرا بھ كسي كھ بھ ُعَمر   احكام نمي

 پیشنھاد كرد عبد  را جانشین خود سازد، گفت:
ات خدایي نبود؛ واي  خدا مرگت دھد! انگیزه

بر تو! چگونھ كسي را خلیفھ گردانم كھ از 
 ؟!)١(طالق زنش عاجز است

ین است كھ ماجرا آن گونھ كھ عمر آورد واقع ا
نبود، بلكھ بھ جھت اختالف فكري و بینشي ـ كھ 
میان آن دو وجود داشت ـ از این كار خودداري 

 مي ورزید.
بایست در پاسخ   اگر این تعلیل درست باشد، مي

گفت: واي بر تو! چگونھ عبد    پیشنھاد آن شخص مي
ن صحابھ را جانشین خود سازم در حالي كھ بزرگا

، ابن عوف، ابن مسعود، سعد × (امثال حضرت علي
 اند؟! بن ابي َوّقاص) میانِ مردم

این سخن را بدان جھت عمر درباره فرزندش عبد  
گفت كھ وي عمر را در ماجراھا و جاھاي زیادي 
تخطئھ كرد؛ درباره متعھ گفت: آیا سّنت عمر 
شایان پیروي است یا سّنت رسول خدا؟ و در جاي 

پذیرم و درایتش را  یگر گفت: روایتش را ميد
 گذارم. وامي

موسوعھ عبد  در كتاب  » رّواس قلعھ چي «استاد 
، جاھایي را كھ عبد  با پدرش مخالفت بن عمر

 ورزید، شمرده است:
، سایھ گرفتن را براي ه. عمر در حج یا عمر١
داند، و ابن عمر آن را جایز  جایز مي » ُمْحِرم «

 رد.شما نمي
داند  ـ عمر غناي حالل را براي ُمْحِرم جایز مي ٢

 و ابن عمر بھ عدِم جواِز آن قائل است.

                                                           
: ٣(ابن شبّھ نمیـري)  تاريـخ المدينة؛ ٥٨٠: ٢ ی. تاريخ طبــر١

 .١٩٠: ١ البالغه شرح نهـج؛ ٩٢٣
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. بھ نظر عمر، ُمْحِرم (ھنگامي كھ بھ صید امر ٣
تواند  نكند یا شخِص ُمحِّل براي او صید نكند) مي

از صیِد فردي كھ از ِاحرام خارج شده است بخورد، 
بھ جواز ا كل  پرھیزد و اّما ابن عمر از آن مي

 دھد. آن فتوا نمي
ھایي كھ  (زمین » زمین خراجي «. عمر از فروش ٤

با جنگ فتح شده و در دست صاحبانشان واگذاشتھ 
كرد و ابن عمر آن را جایز  اند) منع مي شده
 دانست. مي
فروختھ شده را از سوي  )١(. عمر استبراء كنیز٥

ن دانست، اّما اب فروشنده و سپس مشتري، واجب مي
عمر استبراء را تنھا از طرف مشتري واجب 

 شمرد. مي
دید، و ابن عمر  . عمر قتل اسیران را جایز مي٦

 دانست. كشتن آنان را جایز نمي
. بھ نظر عمر ھركس در سفر، سھ روز قصد اقامت ٧

كند، باید نمازش را تمام بخواند؛ و ابن عمر 
(براي تمام خواندن نماز) نّیت دوازده روز 

 دانست. الزم مي اقامت را
كوب شده  . عمر آشامیدن آب از ظرفي كھ نقره٨

است و شخص لبش را در جایي كھ نقره ندارد 
داند؛ و ابن عمر چنین ظرفي  گذارد، جایز مي مي

 شكست. را مي
اند و  . عمر فروش چیزھایي را كھ نجس شده٩

دانست،  وري از آنھا ھست جایز نمي امكان بھره
 معتقد بود. و ابن عمر بھ جواز آن

                                                           
این نظر، کسی کھ می خواھد کنیزش را بفروشد . طبق ١

باید قبل از فروش با او مقاربت نکند تا خون حیض 
ببیند و پاک شود و در صورتی کھ حیض نمی بیند باید 

روز با او مقاربت نکند و کسی کھ مالک کنیزی می  ۴۵
شود نباید قبل از دیدن خون حیض و پاک شدن با او 

ربت نماید و ھمچنین اگر کنیز خون نمی بیند مقا
 روز صبر نماید. ۴۵باید 
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. عمر مساوات در بخشش را میان اوالد واجب ١٠
دانست، و ابن عمر بھ جواز برتري دادن میان  مي

 آنان قائل بود.
ثابت  تسّری. عمر حرمت مصاھره را بھ ١١
 )١( دانست بھ خالف ابن عمر. مي
. عمر نماز سّنت طواف را در اوقات كراھت، ١٢

 دانست بھ خالف ابن عمر. مكروه مي
. عمر در قرباني حّج تمتُّع و ِقران، ذبح ١٣

شمرد، و ابن عمر جز گاو و  گوسفند را جایز مي
 دانست. شتر را جایز نمي

. عمر در زیور آالت زنان زكات را واجب ١٤
شمرد، و ابن عمر زكات زیور آالت را، عاریھ  مي

 دانست. دادن آنھا مي
بھ شمار  » باین «را طالق  » خلع «. عمر ١٥
دانست (نھ  د، و ابن عمر آن را فسخ ميآور مي

 طالق).
گرفتھ،  » ُخلع «. عمر عّده زني را كھ طالق ١٦

دانست، و ابن عمر بر این  ھمان عده طالق مي
 باور بود كھ در ُخلع استبراء واجب است نھ عّده.

بر روسري را ـ در وضو ـ جایز  » مسح «. عمر ١٧
 .دانست دید، و ابن عمر آن را مباح نمي مي
(مثل جنین  » جنین «عمر  ابن . بھ نظر١٨

خارج  وی، از شكم مادرش پس از ذبح اگر گوسفند)
شود (در حالي كھ خلقِت آن تمام و مویش روییده 

) باید [جداگانھ] ذبح گردد؛ اّما عمر بر باشد
این باور بود كھ اگر جنین ھنگام خروج، مرده و 

ت، حركتش چون حركت مذبوح باشد، خوردنش حالل اس

                                                           
ولو  -در فقھ بھ معنای آمیزش با کنیز» تسّری  «. ٢

است. این اختالف بھ این معناست کھ آیا  -بدون انزال
بر اثر آمیزش با کنیز، مادر آن کنیــز، بر مرد 
حــــــرام می شود یا نھ؟ ُام الزوجة وی حساب می 

 یا خیر؟  شود
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و اگر زنده بیرون آید خوردِن آن حالل نیست مگر 
 پس از ذبح.

با یك بار و  » رضاع «. عمر اعتقاد داشت كھ ١٩
شود، اّما ابن عمر  دو بار شیر دادن ثابت نمي

قائل بود كھ با یك بار شیر دھي، رضاع پدید 
 آید. مي
بھ  از اصل مال » ُمَدبَّر «گفت: عبد  . عمر مي٢٠

آزاد  ت (ونھ از ثلث ماترک)جا مانده از میّ 
گفت از ثلث مال باید  شود، و ابن عمر مي مي

 آزاد گردد و او وصّیتي است چون دیگر وصایا.
ندارد، و  شرعی حد » ُمَحلِّل «. بھ نظر عمر ٢١

 دانست. ابن عمر این كار را زنا مي
 عصیانیش، موالیاذن  . عمر نكاح عبد را بي٢٢
ندارد، و ابن  یشرع شمرد كھ حد[تازیانھ] مي

آورد و بھ حّد زاني  عمر آن را زنا بھ حساب مي
 در این زمینھ قائل بود.

دانست كھ  . عمر سجده تالوت را زماني الزم مي٢٣
شخص آیھ سجده را با قصد بخواند یا بشنود، و 

اي  ابن عمر سجده را بر ھر شنونده و خواننده
كھ آیھ سجده را بشنود یا قرائت كند، واجب 

 نست.دا مي
آن را با شروطي جایز  شنیدن. عمر موسیقي و ٢٤
دانست، و ابن عمر آن را در ھیچ حالي مباح  مي

 شمرد. نمي
نبود، و  ١» یوم الشك «. عمر قائل بھ روزه ٢٥

ابن عمر (آن گاه كھ آسمان غبارآلود باشد) بھ 
 روزه این روز عقیده داشت.

را  » ِوتر «. بھ نظر عمر مسافر باید نماز ٢٦
ر زمین گزارد (نھ سوار بر مركب) و ابن عمر ب

 دانست. گزاردنِ آن را بر پشت مركب جایز مي

                                                           
روزی کھ انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول  - ١

 رمضان.
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خواند، و ابن  . عمر در نماز صبح قنوت مي٢٧
 شمرد. عمر این كار را بدعت مي

. بھ نظر عمر در نماز جماعت، ركعتي را كھ ٢٨
شود [ھرچند  شخص درك كند، ركعت اول او حساب مي

باشد] و ابن عمر بر این  ركعت آخر نماز امام
باور است كھ آن ركعت، ركعت آخر نماز اوست [و 

 دیگر ركعات را باید قضا كند].
. عمر بر این باور بود كھ سزاوارترین مردم ٢٩

بھ نماز بر مّیت، ولي اوست؛ و عبد  بن عمر 
 حاکمترین كس بھ نماز بر او  گفت: شایستھ مي

 است.
جز بھ دو شاھد  . بھ عقیده عمر ماه رمضان٣٠

شود، و ابن عمر قائل بود كھ بھ یك  اثبات نمي
 شود. شاھد ثابت مي

(پیوستھ روزه گرفتن) را  » صیام دھر «. عمر ٣١
دانست، و ابن عمر این كار را  مكروه مي

 كرد. مي
. بھ نظر عمر طالق با الفاظ كنایي، ھنگامي ٣٢

شود؛  كھ نّیت طالق باشد، تنھا یك طالق واقع مي
ا ابن عمر قائل بود كھ اگر كنایات ظاھر در امّ 

دھد، و اگر ظاھر  طالق باشد سھ طالق رخ مي
نباشد، بھ حسب آنچھ طالق دھنده نّیت كرده طالق 

 شود. واقع مي
. بھ نظر عمر، زني كھ طالق بائن داده شده، ٣٣

در زمان عّده، حق نفقھ دارد، اّما ابن عمر قائل 
 اي براي او نیست. است كھ نفقھ

. عمر بھ ثبوت آمیزش موال با كنیزش، نسب ٣٤
دانست، اّما ابن عمر  فرزند را بھ او ثابت مي

دانست مگر اینكھ موال ادعا  آن را ثابت نمي
 كند.

. عمر بر این باور بود كھ زِن شخص مفقود را ٣٥
با پایان یافتن زمان انتظار، باید ولي او طالق 

الِق ولي دھد، اّما ابن عمر عقیده داشت كھ بھ ط
 نیازي نیست.
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. عمر قائل بود كھ مّیت را باید در سھ پارچھ ٣٦
گفت باید در پنج  كفن كرد، اّما ابن عمر مي

 پارچھ كفن شود.
واجب . بھ نظر عمر واجب در كّفاره نذر، ھمان ٣٧

كّفاره قسم است؛ اّما ابن عمر عقیده داشت كھ در 
 باشد. واجب در آن، كّفاره قسم مؤّكد مي

 نوع یك » َقسَم «مر بر این باور بود كھ . ع٣٨
گفت  است و كّفاره آن ھم یكي؛ اّما ابن عمر مي

دو نوع است: مؤّكد و غیر مؤّكد، و  » َقسَم «
 كّفاره ھر كدام با دیگري فرق دارد.

. عمر براي صّحت عقد نكاح، شاھد گرفتن را ٣٩
كرد؛ اّما ابن عمر ِاشھاد بر آن را شرط  شرط مي

 .)١(دانست نمي
از میان این نقاط اختالفي در فقھ (میان عمر و 

[و نكات] خشم عمر  بندھافرزندش عبد ) و دیگر 
بر پسرش و نسبت عجز فقھي و قصور ذھني ـ 

 ترین احكام شرعي ـ ھویداست. درباره ساده
انگیزه حقیقي این كار این است كھ عمر 

تافت، و ابن عمر  ھاي فرزندش را برنمي مخالفت
یاري از مواقع (بھ ویژه در مسئلھ سھ بار در بس

طالق در یك مجلس و اینكھ آیا سھ طالق واقع 
شود یا یكي) با رأي پدرش ھمسو نبود؛ عمر  مي

فشرد  بر وقوع سھ بار طالق در یك مجلس، پاي مي
طالق باز دارد، بھ خالف شیوع تا مسلمانان را از 

 ابن عمر كھ بھ اولویت پیروي كتاب و سّنت عقیده
 داشت.

از این روست كھ عمر، فرزندش را یكي از اعضاي 
او  «گوید:  دھد و با خشم مي شورا قرار نمي

. این، » تواند بھ خوبي زنش را طالق دھد! نمي
الفي است كھ آوردیم؛ ُتندي كالم عمر تخابھ جھت 

را بنگرید آن گاه كھ بھ پیشنھاد دھنده 

                                                           
 .٣٩ـ  ٣٣: موسوعة فقه ابن عمر . نگاه كنید بھ:١
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ري! خدا تو را بكشد، قصد خدایي ندا «گوید:  مي
واي بر تو! چگونھ مردي را جانشین سازم كھ از 

 .» آید عھده طالِق زنش برنمي
مخالفت ابن عمر را با پدرش آنجا بیشتر 

 توان دریافت كھ عمر بھ وي گفت: مي
(تا اي عبد ، آن استخواِن كتف را بھ من ده

خواست  اگر خدا مي نوشتھ اش را محو سازم)،
 كرد! آن را امضا مي

توانم آن را محو  فت: خودم ميابن عمر گ
 كنم!

عمر گفت: نھ بھ خدا، احدي جز من آن را 
سازد؛ آن گاه عمر بھ دست خود آن  محو نمي

(میراث  » فریضھ جدّ  «را محو كرد، و در آن 
 .)٢(جّد) نوشتھ شده بود

چي فھرست بعضي از مسائلي را  استاد رّواس قلعھ
 آورد كھ در آنھا عبد  از فقھ پدرش اثر

 کمتر ازپذیرفت، لیكن پیداست كھ اینھا 
ومجموع این ھاي عبد  با پدرش ھست؛ مخالفت

شواھد این نظر را تقویت می کند کھ عمر بھ جھت 
اختالف بـا پسـرش در رأی و استنبـاط، وی را از 

 (امکان دستیـابی بـھ) خـالفـت دور نگھ داشت.
خواھیم عبد  را از پیروان  با این سخن، نمي

مكتب تعّبد محض بھ شمار آوریم یا او را در 
تخطئھ عمر بر حق بدانیم؛ چراكھ بعضي از 
احكامي را كھ عمر قائل بود و عبد  با آنھا 

ند و مستندشان قرآن بودمخالفت مي ورزید، اصیل 
مخالفت ما با عمر در مانند این بود کھ یا سّنت 

 مسائل نیست.

                                                           
: ٤ حلية األولياء؛ ٤٠: ١ اإلمامة والسياسة؛ ٣٤١: ٣ یالطبقات الكبر. ٢

١٥١. 
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با احكام  ت ویاز مخالفُعَمر،  ربلكھ اشكال ما ب
قرآن و سّنت و گرایش ُعَمر بھ لزوم  و حتمی ثابت

 ناشی می شود. رأي با وجود نصّ  پذیرش
باشد  عبد  در تجویز اجتھاد، مانند پدرش مي

تر از دائره عمر)  (لیكن در دائره بسیار تنگ
مسائل بسیاري است كھ ابن عمر در آنھا بھ رأي 

رسول خدا فتوا  خود اجتھاد ورزید و بر خالفِ سّنت
باشد كھ تزھُّد (زھد  داد، و مسائل دیگري مي

گرایي) در آنھا غلبھ یافت و ابن عمر را از 
 تعّبد خارج ساخت.

ابن  غالبی توان منكر شد كھ رویكرد لیكن نمي
عمر ـ در قیاس با پدرش ـ جست و جوي آثار 
پیامبر و پیروي سّنتِ آن حضرت است، نھ اجتھاد و 

 رأي.
 اند كھ: كان و دیگران آوردهابن َخلِّ 

رسول خدا  سنت بھ جا مانده ازابن عمر از 
پیروي زیادي داشت، صحابھ بر این كار 

است  عایشھد، از جملھ ایشان ندھ گواھي مي
پیامبر را  سنت بھ جا ماندهآنجا كھ گفت: 

ـ چونان ابن عمر  موارد اصلی خودشـ در 
 .)٣(كسي پي َنُجست
 كند: نافع روایت مي

ُجست و در  رسول خدا را مي نشانھ ھایِ  ، عبد
گزارد، بدان حد كھ  ھا نماز مي آن مكان

پیامبر زیر درختي فرود آمد، ابن عمر آن 
 .)٤(داد تا نخشكد درخت را آب مي

مالك از كسي كھ براي او حدیث كرد، روایت 
 كند كھ: مي

                                                           
 .٢٩: ٣ وفیات األعیان؛ ١٤٥: ٤ الطبقات الكبري. ٣
اُسد ؛ ٢١٣: ٣ أعالم النبالءسیر ؛ ٢٤٥: ٥ سنن بیھقي. ٤

 .٢٢٧: ٣ الغابة



 ٤٧٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

ابن عمر، امر رسول خدا و آثار آن حضرت و 
كرد و بدان اھتمام مي  حاِل او را پیروي مي

ورزید، تا آنجا كھ بھ جھِت این اھتمام 
 .)٥(رفت زیاد، بیم از دست دادنِ عقلش مي

سخن  وضوء النبيما درباره ابن عمر در كتاب 
گفتیم و بیان داشتیم كھ او َنُمرد مگر اینكھ با 

خالفت ھمسو گردید و بر  رویکرد عمومیاكثریت و 
شد، گردن نھاد.  ریزي رأیي كھ در عھد پدرش پي

عبد  بر مسح دو پا قائل بود و با مسح بر روی 
کفش مخالفت مي ورزید، لیكن نمرد مگر پس از 
آنكھ با عموم مردم در شستن پاھا، موافقت كرد؛ 

 كند كھ گفت: زیرا فخر رازي از عطا نقل مي
ابن ُعَمر در مسح بر کفش با مردم مخالفت مي 

ر اینكھ با ورزید، لیكن از دنیا نرفت مگ
 .)٦(آنان ھمسو شد

بعضي از ُمَورِّخان بر این باورند كھ ابن عمر قبل 
 شھاب نقل شده كھ:  از پدرش اسالم آورد. از ابن

حفصھ و ابن ُعَمر، پیش از ُعَمر مسلمان 
 .)٧(شدند

آورد كھ  این نّص (و َامثال آن) گاه بھ ذھن مي
خواھد ترجیح رأي عبد  را بر رأي  گوینده مي

درش بنمایاند، بھ اعتبار ترجیح رأي كسي كھ پ
تر است؛ چراكھ وي  گام در اسالم آوردن پیش

از دیگران  | باشد و بھ پیامبر باتقواتر مي
 تر است. نزدیك

                                                           
المستدرك علي ؛ ١٤٤: ٤ الطبقات الكبري. ٥

؛ ٣١٠ :١ حلية األولياء؛ ٦٣٧٦حدیث  ،٢٤٧: ٣ الصحیحین
 .٢١٣: ٣سیر أعالم النبالء 

 .١٦٤: ١١التفسیر الكبیر . ٦
ـ  ١٧٣: ٤والنهاية البداية؛ ٢٠٩: ٣سیر أعالم النبالء . ٧

١٧٤. 



 منع تدوین حدیث  ٤٧٨

بنابراین، روشن شد كھ بسیاري از اجتھاداِت عمر 
اندكي از آنھا با باشد و   بر خالف سّنت پیامبر مي

كھ  ×علي  امام سّنِت آن حضرت ھمسوست، بھ عكس
نزدش وجود داشت و با این  | ھمھ سّنت پیامبر

ویژگي از دیگر صحابھ ممتاز بود. ُعَمر و بزرگان 
 اند. صحابھ بر این امر، شھادت داده

 كند كھ: روایت مي فتح الباريابن حجر در 
(یعني علي بن ابي  )٨(عمر گفت: اگر َاْجَلح

طالب) خالفت را بھ دست گیرد، مردم را بر 
طریق [راه راست و درست یعني سّنت] سیر 

 دھد. مي
فرزندش بھ او گفت: پس چرا والیت را بھ او 

 سپاري؟! نمي
(عالوه بر) حیاتم، (وزر و خواھم  گفت: نمي

وبال) خالفت را پس از مرگم نیز بر دوش 
 .)٩(کشم

 ھر دو مكتب بعد از ُعَمر ۀگستر
 دارمي بھ سندش از مروان بن حكم آورده است كھ:

چون بھ عمر درباره میراث جد طعن زدند، در 
این باره بھ مشورت پرداخت وگفت: من در 

پسندید پیروي   ارث جّد رایي دارم، اگرمي
 كنید.

عثمان گفت: اگر رأي تو را پیروي كنیم، 
رشد است و اگر رأي شیخ قبل از تو را 

 .)١٠(پیروي کنیم، صاحب نظر نیكي بود

                                                           
 مرد موی سر از دو سو ریختھ.. أْجَلْح: ٣
؛ این سخن را اشخاص زیر در ٦٨: ٧فتح الباري . ٩

؛ ٣٤٢ص ،٣ابن سعد درطبقاتش، جلد اند،  كتابشان آورده
؛ ابن عبدالَبّر در ١٥٢ص ،٤جلد  ،حلية األولياءابو نعیم در 

 .١١٥٤ص ،٣ج ،االستیعاب



 ٤٧٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

محمود بن لبید  آمده است كھ الطبقات الكبريدر 
 گفت:  گفت: شنیدم عثمان بر منبر مي

براي احدي حالل نیست حدیثي را از رسول خدا 
ابوبكر و عمر  دورهروایت كند كھ در | 

 .)١١(شنیده نشده است
 از معاویھ رسیده كھ گفت:

اي مردم، از رسول خدا كمتر روایت كنید! 
اگر ناگزیر از حدیث ھستید بھ آنچھ در 

 .)١٢(ده، حدیث كنیدش نقلعمر  دوره
و در روایِت مسلم و احمد، سخن معاویھ چنین 

 است:
مگر  |بپرھیزید از آوردِن حدیث از پیامبر 

 .)١٣(ُعَمر ذكر شده است دورانحدیثي كھ در 
 جمع میان حج و عمره

احمد در مسندش از عبد  بن زبیر آورده است كھ 
 گفت:

با عثمان  » ُجْحَفھ «بھ خدا سوگند، ما در 
مراه بودیم، گروھي شامي (كھ در میانشان ھ

 حبیب بن مسلمھ َفْھري بود) با او بودند.

                                                                                                                                        
 ،١٥٩: ١سنن دارمي ؛ ٢٦٣: ١٠ عبدالرّزاق مصّنف. ١٠
(متن از  ٢٩١٦حدیث  ،٤٥٢ص ،٢؛ و جلد ٦٣١یث حد

 .١٢٢٠١حدیث  ،٢٤٦: ٦سنن بیھقي اینجاست)؛ 
؛ ١٨٠: ٣٩ تاریخ دمشق؛ ٣٣٦: ٢ الطبقات الكبري. ١١

(بھ نقل از ابن  ٢٩٤٩٠حدیث  ،٢٩٥: ١٠ كنز العّمال
 سعد).

 ،نشر مؤسسة الرسالھ( ٢٥١: ٣ مسند الشامیین. ١٢
 ،٢٩١: ١٠ ز العّمالكن؛ ٣٨٢: ٢٦ تاریخ دمشق)؛ ٢ط

 .٢٩٤٧٣حدیث 
المعجم ؛ ٩٩: ٤ مسند احمد؛ ١٠٣٧حدیث  ،٧١٨: ٢ صحيح مسلم. ١٣

 .٨٦٩حدیث  ،٣٧٠: ١٩ الكبير



 منع تدوین حدیث  ٤٨٠

براي حج،  » ُعمره «عثمان درباره تمّتع بھ 
 چنین گفت:
تر [و بھتر] براي حج و ُعْمَره این  وجھ تمام

ھاي حج  در ماه -با ھم  – است كھ ھر دو
نباشند؛ اگر این ُعمره را بھ تأخیر 

ھ را دو بار زیارت كنید اندازید تا كعب
باشد، خداي متعال در خیر، وسعت  َافضل مي

 داده است.
در بیابان براي شترش کھ علي بن ابي طالب 

چید، این سخن عثمان بھ وي رسید،   علف مي
پیش آمد و در برابر عثمان ایستاد و گفت: 

 –و گشایشی کھ خداوند  |برای سنت پیامبر 
بندگانش در برای  –در جمع میان حج و عمره 

کتاب خود مقرر فرموده، نقشھ می ریزی؟! 
افكني و از سّنت باز   را در تنگنا مي مردم
است و براي  حاجتمندداري؛ سّنتي كھ براي  مي

 باشد؟!  اش دور مي  كسي كھ خانھ
بھ حج و عمره ـ با ھم ـ  × آن گاه علي

 ندا داد.
عثمان رو بھ مردم كرد و گفت: آیا من از 

من از آن باز نداشتم، تنھا آن نھي كردم؟! 
بھ رأي خود اشاره كردم؛ ھركھ خواھد 

 .)١٤(برگیرد، و ھركھ خواست وانھد
مالك، بھ نقل از جعفر بن محّمد، از  ُمَوطّأدر 

 پدرش آمده است كھ فرمود:
مقداد بن اسود بر علي بن ابي طالب در 

اي در راه مّكھ یا منزلي  (آبادي » سُقیا «
وارد شد در حالي كھ آن میان مّكھ و مدینھ) 

حضرت نوعي برگ علف را با آرد مخلوط 
خوراند، گفت:  كرد و بھ بچھ شترانش مي مي

                                                           
: ٦(ابن حزم)  االحكام؛ ٧٠٧حدیث  ،٩٢: ١ مسند احمد. ١٤
٢١٩. 



 ٤٨١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

عثمان بن عّفان از ِقران میان حج و عمره 
 كند! نھي مي
در حالي كھ اثر آرد و علف در  ×علي 

دستانش نمایان بود (و این صحنھ را من از 
 برم) بھ راه افتاد تا اینكھ بر یاد نمي

عثمان درآمد و پرسید: آیا تو از جمع میان 
 كني؟ حج و عمره نھي مي

 عثمان گفت: این یك رأي (و نظر) است!
علي خشمگین شد در حالي كھ براي حج و عمره 

 .)١٥(گفت ـ با ھم ـ لّبیك مي
از قول سعید بن مسّیب چنین  سنن نسائيو در 

 آمده است:
و عثمان سوي حج روانھ شدند، چون  ×علي 
راه بھ جایي رسیدیم عثمان از تمّتع نھي در 
 كرد.

علي گفت: ھنگامي كھ عثمان رھسپار شد، 
روانھ شوید. سپس علي و اصحاب او براي 

لّبیك گفتند، و عثمان آنان را  » ُعمره «
 بازنداشت.

علي گفت: آیا این خبر درست است كھ تو از 
 كني؟ نھي مي » تمّتع «

 عثمان پاسخ داد: آري.
مگر نشنیدي كھ رسول خدا  علي فرمود:

 كرد؟ مي » تمّتع «
 .)١٦(عثمان پاسخ داد: چرا

 نویسد: سندي در حاشیھ سنن نسائي مي

                                                           
 .٧٤٢حدیث  ،٣٣٦: ١ الموطّأ. ١٥
: ٢ سنن دارقطني؛ ٢٧٣٣حدیث  ،١٥٢: ٥ سنن نسائي. ١٦
 ،٦٤٤: ١ الصحیحین المستدرك علي؛ ٢٣١حدیث  ،٢٨٧

گوید این حدیث صحیح است بر  (حاكم مي ١٧٣٥حدیث 
 اند). شرط بخاري و مسلم و آن دو نیاورده



 منع تدوین حدیث  ٤٨٢

إذا رأیتموه قد ارتحل  «اینكھ علي فرمود: 
در حالي كھ بکوچید یعني با او  ؛» فارتحلوا

گویید، تا بداند شما سّنت  براي ُعْمَره لّبیك مي
، و در مقابل سّنت، دارید را بر قوِل او مقّدم مي
 .)١٧(از او اطاعت نمی کنید

 و در خبر دیگر آمده است:
دید كھ عثمان از متعھ و جمع میان  چون علي

انجام حج  بھ خاطركند،  حج و عمره نھي مي
 و عمره ـ با ھم ـ ندا داد.

عثمان گفت: آیا با اینكھ من از آن نھي 
 كني؟ كردم، این كار را مي

ا را بھ خاطر احدي علي گفت: سّنت رسول خد
 .)١٨(گذارم از مردم وانمي

 نگارد: سندي در حاشیھ بر این حدیث مي
دارم  یعني ھمھ مردم را از این كار باز مي

(چنان كھ عمر آنان را نھي كرد) تو چگونھ 
كني و با امر خلیفھ مخالفت  این كار را مي

 ورزي؟مي
علي اشاره كرد بھ اینكھ در آنچھ بر خالف 

براي دانایان بھ سّنت) طاعتي سّنت باشد (
براي احدي نیست؛ و  أعلم (و داناي حقیقي 

 .)١٩(خداست)
 سّومي ھست: متنو در 

خواھي از كاري كھ رسول خدا  فرمود: مي علي
 انجام داده، نھي كني؟!

 عثمان گفت: مرا بھ حال خود واگذار!
توانم [بر این رویھ] رھایت  فرمود: نمي علي

 سازم.

                                                           
 .١٥٢: ٥ سندي بر نسائي. حاشیھ ١٧
 .٢٧٢٣حدیث  ،١٤٨: ٥ سنن نسائي. ١٨
 .١٤٩: ٥ حاشیھ سندي. ١٩



 ٤٨٣  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

حركت عثمان را دید، بھ حج و چون علي این 
 .)٢٠(عمره ـ با ھم ـ ندا داد

آنچھ شیخین ـ و بھ  گسترهھاي پیشین،  در مثال
ویژه ُعَمر ـ بنیان نھادند، ھویداست. نكتھ 
شایان توّجھ این است كھ عثمان و معاویھ و عمرو 
عاص، افزون بر عمل بھ سیره ُعَمر، بر آن تأكید 

اي سیره ابوبكر بر جریانداشتند و این، بھ یك 
و عمر اشاره دارد و آن گاه كھ مخالفِت خط مشي 

گرایان در عھد پیامبر) را با فقھ  خلفا (و رأي
و پیروان نص محور او (مانند ابن  × امام علي

نگریم، این امر بیشتر خود را  عّباس) مي
 نمایاند. مي

، )٢١(معاویھ بھ َلعن علي و ابن عّباس فرا خواند
قول ابن عمر را  «ھ مالك گفت: و منصور عّباسي ب

 برگیر، ھرچند بر خالِف علي و ابن عّباس باشد
، و حّجاج بر گردن سھل بن سعد ساعدي (و )٢٢(»

 .)٢٣() ُمھر نھاددارندگان متون حدیثیدیگر 
اینھا ـ ھمھ ـ بر استمرار سیره ُعَمر داللت 

كند و تأكیدي است بر اینكھ ھركھ بعد از او  مي

                                                           
 :٢ صحیح مسلم؛ ١٤٩٤، حدیث ٥٦٩ ٢ صحیح بخاري. ٢٠
 .١١٣: ٢ زاد المعاد؛ ١٢٢٣حدیـث  ،٨٩٧
: ٢(عمرو بن عاصم)  السنّةكتاب  . نگاه كنید بھ:٢١
شرح نھج ؛ ٢٢٣: ٢ تاریخ یعقوبي؛ ١٣٥٠حدیث  ،٦٠٢

 .٢٢٧: ٢ جواھر المطالب؛ ٥٦: ٤ البالغھ
 .١٤٧: ٤ الطبقات الكبري. ٢٢
. در تاریخ آمده است كھ حّجاج ـ ھنگامي كھ بھ ٢٣

حاِب رسول خدا را كوچك شمرد؛ در مدینھ درآمد ـ اص
دسِت جابر بن عبد  و گردن انس بن مالك و سھل بن 

 سعد با سُرب (براي تحقیرشان) ُمھر زد.
)؛ ٧٤(حوادث سنھ  ٥٤٣: ٣ تاریخ طبري نگاه كنید بھ:

؛ ٣٦٦: ٢ الغابھ ُاسُد؛ ١٠٨٩ترجمھ  ،٦٦٤: ٢ االستیعاب
 .١٨٩: ١٢ تھذیب الكمال



 منع تدوین حدیث  ٤٨٤

اي بود كھ از سوي  سیرهبند بھ  آمد، پاي
 ریزي شد. ابوبكر و ُعَمر پي

 آوریم: دیگري را در این زمینھ مي شواھداكنون 

 ترك قرائت
 آمده است: بدائع الصنائعدر 

ُعَمر، در نماز مغرب، در یكي از دو ركعت 
و در ركعت سوم آن ترک کرد اول، قرائت را 

را قضا كرد و بھ َجْھر خواند؛ و عثمان در 
اوِل نماز عشا قرائت را ترك كرد و دو ركعت 

در دو ركعِت پایاني آن، قضایش را بھ جا 
 .)٢٤(آورد و با صداي بلند خواند

 زوجھ شخِص مفقود
ابن شھاب، از سعید بن ُمسَیَّب، از عمر، درباره 

 كند كھ گفت: زني كھ شوھرش ناپیداست روایت مي
اگر شوھرش زماني بیاید كھ زن ازدواج كرده 

ر است میان آن زن و َمھِر او؛ اگر باشد، ُمخیَّ 
َمھر را برگزید، شوھر دیگر باید آن را 
بپردازد؛ و اگر زنش را خواست، وي باید 
عّده نگھ دارد تا حالل شود، سپس بھ خانھ 
شوھر اول بازگردد؛ و مھر زن را باید آن 
شوھر دیگر ـ بدان جھت كھ با او زناشویي 

 كرده ـ بپردازد.
: عثمان بعد از عمر، بھ گوید ابن شھاب مي

 .)٢٥(ھمین قضاوت كرد
 برگشتِ سھِم ارث مادر از ُثلث بھ سُدس

طبري ـ در تفسیرش ـ از طریق شُعبھ، از ابن 
 عّباس آورده است كھ:

                                                           
(سرخسي)  المبسوط؛ ١٧٢و ١١١: ١ بدائع الصنائع. ٢٤
 .٢٢١و ١٨: ١

 .١٥٣٤٨حدیث  ،٤٤٦: ٧ السنن الكبري. ٢٥



 ٤٨٥  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

وي بر عثمان درآمد و گفت: چرا دو برادر، 
مادر را از ارث بھ یك ششم  یک سومسھم 
ن فَإِ ﴿ فرماید: گرداند، خداي متعال مي برمي

(دو برادر) در زبانِ  » َاَخوان «)٢٦( ﴾ كان لَه إِخْوةٌ
(برادران)  » ِاْخوه «عرب، بھ معناي 

 باشد؟ نمي
توانم امر شخِص پیش از خود  عثمان گفت: نمي

را نقض كنم؛ مردم بدین گونھ ارث ُبردند و 
 .)٢٧(اند در شھرھا پراكنده شده

 و در روایت حاكم و بیھقي، عبارت چنین است:
توانم آنچھ را پیش از من بوده و در  مين

اند،  شھرھا گشتھ و مردم بھ آن ارث برده
 .)٢٨(بازگردانم

 زكاتِ اسب
بھ اسناد از ُزْھري، آورده است  األنساببالذري در 

 كھ:
ستاند، این كاِر  عثمان از اسبان زكات مي

او انكار شد و گفتند كھ رسول خدا فرمود: 
 .)٢٩(زكاتِ اسب و بنده را بخشیدم

رود كھ عثمان در این مسئلھ، پیرو  احتمال مي
از ابن الُمحَّلي عمر باشد؛ زیرا ابن حزم در 

 شھاب روایت كرده است كھ:
 سائب (فرزند خواھر نمر) بھ او خبر داد كھ:

 آورد. وي زكاتِ اسبان را براي عمر مي

                                                           
 .١١نساء/. ٢٦
 .٢٧٨: ٤ تفسیر طبري. ٢٧
؛ ٧٩٦٠حدیث  ،٣٧٢: ٤ المستدرك علي الصحیحین. ٢٨
 .١٢٠٧٧حدیث  ،بیھقي سنن
 الُمحَّلي ؛ و نگاه كنید بھ:٢٦: ٥ األشراف أنساب. ٢٩
 .٢٢٩ـ  ٢٢٧: ٥



 منع تدوین حدیث  ٤٨٦

گوید: عثمان بر اسبان زكات  ابن شھاب مي
 .)٣٠(نھاد

 ت كھ گفت:از حارثھ نقل شده اس
گروھي از شامیان پیش عمر آمدند، گفتند: 
اموال و اسبان و بردگاني بھ دست 
آوردیم، دوست داریم زكات آنھا را 

 بپردازیم واموالمان پاك گردد!
عمر گفت: دو یار پیش از من این كار را 

یازم!  نكردند، من نیز بھ آن دست نمي
 [باید مشورت كنم].

ھ در (ك |گاه با اصحاب محّمد  آن
مشورت بود)  -رضی   عنھ-میانشان علي

كرد. علي گفت: كار نیكي است اگربھ 
ثابت ـ بعد از تو ـ  مالیاتعنواِن 
 .)٣١(درنیاید

آگاھاند كھ منع   در اینجا مي ×امام علي 
مسلمانان از تطھیر اموالشان (در صورتي كھ 

باشد،  اند) از نظر شرعي جایز نمي خودشان راغب
، لیكن از تالي فاسِد آن بیم بلكھ مستحب است

دھد كھ مبادا این كار، سّنت و شریعت شود كھ  مي
 باشد. آن نیز از نظر شرعي حرام مي

شود كھ جواز گرفتن  یادآور مي × امام علي
توان مسلمان  باشد و نمي زكاتِ اسبان، واجب نمي

را بھ پرداخِت آن اجبار كرد. از این رو امام 
بیھ بر توھُّم وجوب، میان حكم بھ جواز و تن ×

كند كھ شیوه راست و درستي است و  جمع مي
آن را انجام  » ِمني «در نماز بھ  |پیامبر 

                                                           
 .٢٢٧: ٥ يالُمحلّ . ٣٠
: ٢ سنن دارقطني؛ ٨٢حدیث  ،١٤: ١ مسند احمد. ٣١
 ،٥٥٧: ١ الصحیحین المستدرك علي؛ ٣و ٢حدیث  ،١٢٦

 .١٤٥٦حدیث 



 ٤٨٧  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

داد، و بھ مردم آگاھانید كھ مسافران نماز را 
شكستھ گزارند و اھل بلد آن را تمام بھ جا 

 آورند.
باري، عثمان سیره ابوبكر و عمر را ـ در بعضي 

ھاي دیگري  ر زماناحكام ـ پي گرفت، ھرچند د
آراي ویژه خود را بیان داشت كھ خالِف رأي 

گرایي اگر باز شد  دیگران بود؛ چراكھ رأي
توان آن را َبست و چنان است كھ امام علي  نمي
چونان شتر سركش است كھ اگر  «فرمود:  ×

َدَرد و اگر زمام  اش را مي افسارش را بكشد بیني
 .» سازد را رھا كند صاحبش را ھالك مي

آري، در مكتب خلفا، روال چنین بود كھ خلیفھ 
سیره خلیفھ پیش از خود را بپیماید و  ،حاكم

رأي و نظر او را تصحیح كند، ھرچند بر خالِف نص 
 باشد.
 كاللھ

 از شَْعبي نقل شده كھ گفت:
سؤال شد، گفت:  » كاللھ «ابوبكر درباره 
گویم؛ اگر صواب بود از  نظر خودم را مي
ا باشد از سوي من و شیطان خداست واگر خط

است! بھ نظر من [ارِث كاللھ] آنجاست كھ 
 َوَلد (فرزند) و والد (پدر) وجود ندارد.

چون عمر جانشین ابوبكر شد، گفت: از خدا 
 !)٣٢(شرم دارم كھ سخن ابوبكر را رد كنم

از استادش ابراھیم بن  الفتیاجاحظ در كتاب 
ر نقل اي را بر این سخن عم سّیار نّظام، حاشیھ

 گوید: كند كھ مي مي
من از این سخن عمر درشگفتم؛ اگر عمر از 

كرد بدان جھت كھ مخالفت  ابوبكر پیروي مي
باشد [یا اعتقاد داشت كھ  با او جایز نمي
                                                           

: ٦ سنن بیھقي؛ ٢٩٧٢حدیث  ،٤٦٢: ٢ سنن دارمي. ٣٢
 .١٢٠٤٣حدیث  ،٢٢٣



 منع تدوین حدیث  ٤٨٨

حق با ابوبكر است، پس چرا] درباره ارث 
جّد، صد بار با او مخالفت كرد، و نیز 

ر ] و در اموو مؤلّفة قلوبهمدرباره اھل رّده [
 .)٣٣(فراوانِ دیگر

 فدك
اموال را ـ از  » ُخمس «و  » فدك «اگر ماجراي 

یابیم كھ چگونھ  باب مثال ـ مالحظھ كنیم، درمي
احكام شرعي دست خوِش عوامل خارجي و سیاسي وقت 
شد و سپس قلمرو آن گسترش یافت تا بھ عنوان یك 

د و خلفاي بعد آن را بھ مسیاست عمومي درآ
 ند.رفتدر پیش گ عنوان یك اصل حیاتي

حِق اّمت بود (چنان كھ ابوبكر بر  » فدك «اگر 
زبان آورد) چرا عثمان آن را بھ ھمراه خمسِ 
آفریقا را بھ مروان بن حكم بخشید؟! و اگر حقّ 

فرمود) چرا  ÷شخصي بود (چنان كھ حضرت فاطمھ 
 آن را بھ وي ندادند؟!

 » فدك «بیھقي از طریق ُمغیره حدیثي را درباره 
 آورد، در آن آمده است: مي

چون عمر درگذشت، عثمان فدك را بھ مروان 
 واگذارد.
گوید: جز این نیست كھ در ایام  شیخ مي

عثمان، فدك بھ مروان داده شد. گویا عثمان 
در این زمینھ روایت رسول خدا را تأویل 
كرد كھ فرمود: آن گاه كھ خدا پیامبري را 

اوست، اي دھد، این طعمھ براي جانشین  ُطعمھ
نیاز باشد آن را بھ عنوان  پس اگر وي بي

 .)٣٤(بخشد صلھ رحم، بھ خویشاوندانش مي

                                                           
(بھ نقل از كتاب  ٢٠٧(شیخ مفید):  . الفصول المختارة٣٣
 »). الفتیا «

 .١٢٥١٦حدیث  ،٣٠١: ٦ ريالسنن الكب. ٣٤



 ٤٨٩  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

این، تناقِض عجیب و تضاربِ آشكار است، بھ راستي 
صواب كدام است؟! آیا ادعاي ابوبكر درست است 

ھاست؟ یا ادعاي  ملك مسلمان » فدك «كھ گفت 
باشد كھ گفت براي تجھیز لشكر و  عمر صحیح مي

ھاي اسالمي بھ اموال مسلمانان  سرزمین توسعھ
نیاز دارد؟ یا ادعاي عثمان راست كھ آن را ملك 

دانست بھ اعتبار اینكھ نماینده پیامبر  خود مي
 است؟!

پاسخ ھرچھ باشد، این ادعاھا بر منع حضرت 
از فدك (با اجتھادات و توجیھاتِ  ÷ فاطمھ

مختلف) تطبیق شد و استمرار یافت و حاكِم بعد 
ي حاكِم پیشین پا گذاشت؛ و این امر، در پ

آموزي پیاپي را براي رشد مكتب اجتھاد و  ھم
رأي ـ در برابر مكتب تعّبد محض بھ سّنت ـ اثبات 

 .)٣٥(كند مي
منع تدوین تا دوران خالفت عمر بن عبدالعزیز ـ 
كھ باب تدوین را گشود ـ ادامھ یافت. این 

 ÷ خلیفھ، فدك را بھ اوالد حضرت فاطمھ
. شاید این كار براي مالزمھ و )٣٦(رداندبازگ

ارتباط میاِن آن دو بود؛ زیرا تدویِن حاصل ـ 
ھایي كھ داشت ـ براي مسلمانان  علي رغم نقص

                                                           
 ^ . در كالم حضرت زھرا و امام علي و اھل بیت٣٥

ھاي روشني بر این امر ھست؛ مانند این سخن  داللت
ـ خطاب بھ زنان مھاجر و انصار:  ÷ حضرت زھرا

و »...  ویعرف التالون ِغبَّ ما أسّس األّولون «
مسلمانان آینده خواھند دانست کھ سرانجام اعمال 

در  «؟ و این سخن كھصدر اسالم چھ بوده استمسلمانان 
تترّبصون بنا الدوائر  «فرمود:  »خطبھ فدک 

... و منتظر فرصت بودید تا مگر »وتتوّكفون األخبار 
روزگار بر ضد ما دگرگون شود گوش بھ زنگ اخبار 

 بودید.
: ١٦ شرح نھج البالغھ؛ ٣٨: ١ فتـــوح البلـدان. ٣٦

 .١٠٥ـ١٠٤: ٢كامـلال؛ ٢٣٩: ٤ معجم البلدان؛ ٢٧٨



 منع تدوین حدیث  ٤٩٠

ساخت؛  سودمند بود و حقایق بسیاري را روشن مي
ھرچند از سوي دیگر، ھدف، تثبیت اصول مكتب 

نقل بود تا در مقابل مكتب تدوین و  داجتھا
 دفاع كند. حدیث، از خود

سازي این حقایق ھمراه با اقداماتي كھ  روشن
عمر بن عبدالعزیز انجام داد، نتایج خوشایندي 

اِق تفرا در پي داشت؛ زیرا از خالِل تدوین و اِ 
 اّدعاي حضرت فاطمھمورخان و اصحاب سنن بر نقل 

(و اینكھ فدك در اختیار آن حضرت بود و  ÷
اي خلیفھ، بر )٣٧(آن را بھ او بخشید) | پیامبر
بیني در عقل   روشن گشت. و این روشن » فدك «امر 

عمر بن عبدالعزیز جایگاه خود را پیدا كرد، وي 
بازگرداند و  ÷ را بھ اوالد حضرت فاطمھ » فدك «

بر كّفھ  » تعّبد محض «با این كار، كفھ مكتب 
 .رجحان یافت » اجتھاد و رأي «مكتب 
 خمس

 از ابن عّباس نقل شده كھ گفت:
ن خدا پیامبرش را قبض روح كرد، ابوبكر چو

سھم خویشاوندان پیامبر را بھ اموال 
مسلمانان بازگرداند، و آن را در سبیل   

 .)٣٨(بھ مصرف رساند
نیز از وي نقل شده كھ در پاسخ نجده حروري ـ 

 كھ از سھم ذوي القربي پرسید ـ گفت:
گفتیم: خویشاوندان پیامبر ما  ما مي

ین را برنتافتند و ھستیم. قوم ما، ا
شان ـ ذوي  گفتند: قریش ـ ھمھ

 .)٣٩(اند القربي

                                                           
شرح ؛ ١٤٠٩و ١٠٧٥حدیث  ،٣٣٤: ٢ مسند ابي یعلي. ٣٧

 .٢٧٤ـ  ٢٧٣: ٥ الدّر المنثور؛ ٢٦٨: ١٦ نھج البالغھ
احكام  ؛ نیز بنگرید بھ،٧: ١٠ تفسیر طبري. ٣٨

 .٢٤٥ـ  ٢٤٣: ٤(جّصاص)  القرآن
: ٧ سنن نسائي؛ ٢٦٨٥حدیث  ،٢٩٤: ١ مسند احمد. ٣٩
(متن از این  ٦: ١٠ بريتفسیـر ط؛ ٤١٣٤حدیث  ،١٢٩

 



 ٤٩١  ھایي از گسترة دو مكتب نمونھ

شافعي از عبدالرحمان بن ابي لیلي روایت كرده 
 است كھ گفت:

دیدار كردم،  )٤٠(علي را در َاحجار الزیت
پرسیدم: پدر و مادرم فدایت، ابوبكر و عمر 

 ؟...نددر حقِّ خمس شما اھل بیت چھ كرد
حّقي دارید، و  فرمود: عمر گفت: شما × علي

ھم باشد برای آید اگر زیاد  بھ نظرم نمي
اگر خواستید بھ  ھمھ تان بس باشد.

اي كھ ما مصلحت بدانیم از آن بھ  اندازه
 شما دھیم!

ما از گرفتِن جز ھمھ آن ابا ورزیدیم، او 
ھم از اینكھ ھمھ آن را بھ ما دھد خودداري 

 .)٤١(كرد
و او نیز مثل این سخن را عمر بھ ابن عّباس گفت 

 .)٤٢(پاسخ داد × مانند امام علي

اگر خمس حقِّ مسلمانان است، چرا  :باید پرسید
كند و گاه بھ عبد  بن  مي برداشت دیگریعثمان 

َابي سرح و زمان دیگر بھ مروان بن َحَكم 
 ؟!)٤٣(دھد مي

                                                                                                                                        
 ٦٨: ٤ الدّر المنثور؛ ٣٦٠: ٣ زاد المسیرمأخذ است) 

. 
ھایش چنان است كھ  . نام مكاني در مدینھ كھ سنگ٤٠

 اند. گویا بر آنھا روغن زیتون مالیده
: ٦ سنن بیھقي؛ ٣٢٥: ١ مسند شافعي؛ ١٤٨: ٤ األُم. ٤١
 .١٢٧٤٢حدیث  ،٣٤٤
 ٧ نسائــي ننس؛٢٩٤٣حدیث  ،٣٢٠: ١ مسند احمد. ٤٢
حدیث  ،٣٣٤ ١٠ المعجم الكبیر؛٤١٣٢حدیث  ،١٢٨

١٠٨٢٩. 
 الكامل؛ ١٥٢: ٧والنهاية البداية؛ ٥٩٧: ٢ تاریخ طبري. ٤٣
٤٨١: ٢. 



 منع تدوین حدیث  ٤٩٢

پذیرند،  اگر این تأویل عثمان را مسلمانان نمي
حّقي از خمس  چرا بیشتر امامان اھِل سّنت، امروز

 ؟)٤٤(دھند را براي ذوي القربي قرار نمي
رسد واقعیت، جز آن چیزي است كھ  بھ نظر مي

اند؛  َاذھان تندروان را در تقدیس سََلف، پر كرده
دانند و از  را حرام مي ھرگونھ گفتگوكساني كھ 

ترسند و بسا این  ھا مي وارسي مواضع و دیدگاه
 آورند. ميدیني بھ شمار  گونھ مناقشات را بي

                                                           
 .٥٣: النصّ واالجتھاد . نگاه كنید بھ:٤٤



 

اجتھاِد  استمرار جریان

 ابوبكر و عمر

 معاویھ دوراندر 





 

اینک بھ استمرار جریان اجتھادات و خودرأیی 
ھای ابوبکر و عمر در دوران معاویھ و پس از 

 نگارد: ابن عساكر مي آن، می پردازیم

گفت: بپرھیزید از  معاویھ بر منبر دمشق مي
ثي اینكھ از رسول خدا حدیث كنید مگر حدی

 .)٤٥(ُعَمر ذكر شده است دورانكھ در 
 در صحیح مسلم از َیْحُصبي روایت شده كھ گفت:

گفت: برحذر باشید از نقل  شنیدم معاویھ مي
ُعَمر بر زبان  دورانحدیث مگر حدیثي كھ در 

مخالفت [آمده است؛ چراكھ عمر مردم را در 
 .)٤٦(داد با امر و نھي] خداي بزرگ بیم مي

 كند كھ: ل بن عبید  نقل ميابن عدي از اسماعی

معاویھ از نقل حدیث از رسول خدا نھي 
ُعَمر ذكر شده  زمانكرد مگر حدیثي كھ در  مي

 .)٤٧(و عمر آن را امضا كرده است
 آورد كھ گفت: مي رجاء بن حيوةابن عساكر از 

گفت:  كرد ومي مي حدیث نھينقل معاویھ از 
 .)٤٨(از رسول خدا حدیث مكنید

                                                           
 .٢٧٤: ٢٩ تاریخ دمشق. ٤٥
، باب النھي عن المسألھ، ٧١٨: ٢ صحیح مسلم. ٤٦

؛ ٨٦٩، حدیث ٣٧٠: ١٩ المعجم الكبیر؛ ١٠٣٧حدیث 
إّیاكم  «(با لفظ  ١٩٣٣، حدیث ١٢٩: ٣ الشامیین مسند

 »).وأحادیث رسول   
 .١٤، باب ١٩: ١ الكامل. ٤٧
 .١٦٧: ٥٩ تاریخ دمشق. ٤٨
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مذاكره سعد بن  شده كھ وي عبد  نقلاز محّمد بن 
را (سالي كھ معاویھ )٤٩(وّقاص وضّحاِك بن قیس َابي

حج گزارد) درباره تمّتع بھ ُعْمَره براي حج، 
 شنید.

 كند! ضّحاك گفت: این كار را جز نادان نمي
 سعد گفت: بد حرفي را بر زبان آوردي.
 ضحاك گفت: عمر از این كار نھي كرد.

دا آن را انجام داد و ما سعد گفت: رسول خ
 .)٥٠(با او آن را انجام دادیم

 آمده است كھ سعد گفت: سنن دارميدر 
ُعَمر بھتر از من است، و این كار را پیامبر 

قدرتر از ُعَمر  انجام داد كھ بسي گران|
 .)٥١(باشد مي

ضّحاك در نھي از متعھ حج، از عثمان پیروي كرد 
اصرار ع، و عثمان از ُعَمر؛ معاویھ بر این من

دید كھ فقھ مستقلي را  ؛ زیرا ضروري ميورزید
بنیان نھد كھ داراي ابعاد و چارچوب جداگانھ 
باشد و از فقھ علویان و گروھي از اصحاب 

 پیامبر كھ پیرو علویان بودند، متمایز گردد.

                                                           
. ضّحاك بن قیس َفْھري قریشي، فرمانده سربازان ستم ٤٩

پیشھ معاویھ بود. وي ھفت سال پیش از وفات پیامبر 
ھاي معاویھ  دھي شُرطھبھ دنیا آمد و بھ فرمان
جنگید. بر مردم عراق  گماشتھ شد و ھمراه با او مي
شان را یزد و كاالھا و بر حاجیان شبیخون مي

ستاند. متولي دفنِ معاویھ گردید و بعد از یزید،  مي
با ابن زبیر بیعت نمود و با مروان كارزار كرد و 

 ھجري كشتھ شد. ٦٥سال » مرج راھط  «در جنگ 
: ٣ سنن ترمذي؛ ١٥٠٣، حدیث ١٧٤: ١ دمسند احم. ٥٠
؛ گوید: این حدیث صحیح است) (وي مي ٨٢٣، حدیث ١٨٥

(لفظ از این مأخذ  ٢٧٣٤، حدیث ١٥٢: ٥ سنن نسائي
 است).

 .١٨١٤، حدیث ٥٥: ٢ سنن دارمي. ٥١
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توانست بر شالوده  فقھ شیخین، محوري بود كھ مي
 ریزي شود. آن، این بناي بلند پایھ

حدیث نقل با زیركي دریافت كھ باید باب  معاویھ
او تقویت  تصمیماترا ببندد تا اجتھادات ُعَمر و 

گردد و از این رھگذر، بتواند بناي دیگري را 
 گزین سازد.یجا

ایم بر اینكھ   تأكید كرده وضوء النبيما در كتاب 
خلفاي اموي یا عّباسي از طالبّیون (فرزندان حضرت 

ترسیدند و   حضرت) ميو پیروان مكتب آن  ×علي 
كردند. ُمقّرر   ریزي مي  براي شناسایي آنھا برنامھ

 كردند كھ مردم بر فقھي مناقض با فقھ حضرت علي
تا از این طریق، پیروان حضرت علي  گرد آیند×
را بشناسند و تمیز دھند؛ از این روست كھ  ×
بینیم در احكام گاه قوِل ُعَمر را در پیش  مي
و زماني قول ابو  ایشھعگیرند و گاه قول  مي

 اي قول عثمان و... ھریره و دفعھ

بود، سپس اّمت  ×مھم مخالفت با قول حضرت علي 
آوردند، و ھر  خواستند گرد مي را بر آنچھ مي

گاه قصد داشتند بھ یكي از طالبّیون دست یابند 
ساختند كھ او از جمع اّمت خارج شده  شایع مي

انان است؛ زیرا فقھ او بر خالف فقھ مسلم
باشد، بھ وضویش بنگرید، َمسْحي است! بھ  مي

خواند! قرائتش  باز مي نمازش نگاه كنید، دستْ 
ھا و  را بنگرید، بھ َجھر است! و دیگر دام

 ھا. حیلھ
از سوي عمر، فرصتي حدیث و تدوین نقل بستن باب 

گزیني را یبراي معاویھ فراھم آورد كھ بناي جا
یان و گو پي ریزد. ھمچنین وي كوشید قصھ

كند تا احادیثي را در  حمایتپردازان را  دروغ
مخالفانش،  شکستن موقعیتراستاي نظراِت او و 

بسازند، از چیزھایي كھ اركاِن حكومتِ معاویھ را 
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استوار ساخت، تمركز بر فضائل عثمان و شیخین 
 بود.

 از عمرو عاص رسیده كھ گفت:
فرمود:  خوب بھ یاد دارم كھ رسول خدا مي

خواند بخوانید و  عمر برایتان ميآنچھ را 
 .)٥٢(كند فرمان َبرید ھر امري كھ مي

ھاي معاویھ بھ كارگزارانش در  و نیز در نامھ
 شھرھا آمده است:

بھ پیروان عثمان و دوستداران او ـ و 
كساني كھ فضائل و مناقب عثمان را 

شان یھا شمارند ـ توّجھ كنید، بھ مجلس برمي
زدیك سازید و درآیید و آنان را بھ خود ن

گرامي بدارید؛ و آنچھ را ھریك از آنھا 
كنند برایم بنویسید، و نام ،  روایت مي

 .)٥٣(اش را یادداشت كنید نام پدر و عشیره
آنان  بھو چون فضائل عثمان انتشار یافت، 

 نوشت:
حدیث درباره عثمان فزوني یافت و در ھر 
شھر و سمت و ناحیھ شایع است. آن گاه كھ 

شما رسید، مردم را بھ نقل  ام بھ نامھ
فضائل صحابھ و خلفاي نخست فرا خوانید. 
ھیچ خبري را كھ یكي از مسلمانان درباره 

كنند وانگذارید مگر  ابو تراب روایت مي
اینكھ خبري مناقض با آن را درباره صحابھ 

 .)٥٤(بیاورید
سازد و   این سخن، سیاسِت معاویھ را روشن مي

 × جز امام علي اینكھ وي از ھمھ صحابھ ـ بھ
شایع  سازی و در دوران او] حدیث[خشنود بود  ـ

 شد و در فقھ راه یافت.

                                                           
 تاریخ دمشق؛ ٣٥٨٤٤، حدیث ٥٩٣: ١٢ كنز العّمال. ٥٢
٢٣٤: ٤٤. 
 .٤٤: ١١ شرح نھج البالغھ. ٥٣
 .٤٥: ١١ البالغھ شرح نھج. ٥٤
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 كند كھ: بیھقي روایت مي
معاویھ بھ گروھي از اصحاب رسول خدا گفت: 
رسول خدا از استفاده کردن پوست پلنگ برای 

 زین مرکب نھي كرد؟
 گفتند: آري.

دانید كھ  گفت: من ھم گواھم. آیا مي
اي از آن  پوشیدن طال ـ مگر قطعھپیامبر از 
 ـ بازداشت؟

 گفتند: بلي.
دانید كھ پیامبر از جمع ِ  گفت: آیا مي

 میان حج و عمره نھي كرد؟
 گفتند: نھ، بھ خدا.

 .)٥٥(اند گفت: بھ خدا سوگند، اینھا با ھم
بھ معاویھ، نیك بنگرید كھ چگونھ بھ روش گام 

ا یازد ت بھ گام (و گذر از امور ثابت) دست مي
براي ایھام و گمراه سازي دیگران آنچھ را 

 خواھد بھ آن بچسباند. مي
 گوید: ابن قّیم ـ بعد از آوردن این حدیث ـ مي

گیریم كھ این سخن،  خدا را شاھد مي
باشد  از معاویھ است یا دروغي مي اشتباھی

اند؛ چراكھ رسول خدا ھرگز  كھ بر او بستھ
 .)٥٦(از آن نھي نكرد
بن قّیم ـ در نسبِت وھم بھ واقع این است كھ ا

معاویھ ـ دچار توّھم شده است؛ چراكھ مانند 
گمان بود.  بسیاري از مسلمانان، بھ معاویھ خوش

در چنین حكم واضحي ـ كھ پیامبر و مسلمانان آن 
وجود ندارد؛  » َوْھم «را انجام دادند ـ امكان 

در زمان ُعَمر در آن اختالف شد و عمر از ِقران 

                                                           
، ١٥٧: مسند عبد بن حمید؛ ٩٩: ٤ مسند احمد. ٥٥

متنی کھ ( ٨٦٥١، حدیث ١٩: ٥ سنن بیھقي؛ ٤١٩حدیث 
 از این مأخذ است).آوردیم 

 .١٣٨: ٢ زاد المعاد. ٥٦
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حج نھي كرد. آیا اینھا ھمھ بر  میان عمره و
 معاویھ پوشیده ماند و بھ وھم افتاد؟!

تواند نسبت دروغ بر معاویھ  چرا این سخن مي
باشد؟! چرا  نمي |باشد و دروغ بر پیامبر 

 قانونطرح از پیش تعیین شده و اصرار بر تأسیس 
جدید (در مقابل مشروعّیِت كتاب خدا و سّنت 

 پیامبرش) بھ شمار نرود؟!
عاویھ این نقشھ را براي احیاي سّنِت عمر وضع م

دانست كھ روزگار دروغش را برمال  كرد، لیكن نمي
 نمایاند. د و نیرنگ او را ميزسا مي

بخاري و مسلم و احمد از ابن عّباس روایت 
 اند كھ معاویھ گفت: كرده

با تیغ  » َمْرَوه «داني كھ من در   آیا مي
 تاه كردم؟بلندي، بخشي از موي پیامبر را كو

ابن عّباس گفت: این كار را جز حّجتي علیھ 
 .)٥٧(دانم تو نمي

یعني این كار دلیلي علیھ توست نھ بھ نفع 
خواست كھ  ؛ زیرا معاویھ در سخن پیشین مي)٥٨(تو

و  هرسول خدا بود از نزدیکاناشاره كند كھ او 
، لیكن از یاد هبرد در خدمت آن حضرت بھ سر مي

را پیش از این فتوا داد برد كھ این سخن، آنچھ 
(و بھ گمان خود از پیامبر نقل كرد) نقض 

 كند. مي
از سعد بن ابي وّقاص رسیده كھ از او درباره 

 سؤال شد، گفت: » متعھ «

                                                           
: ٢ صحیح مسلم؛ ١٦٤٣، حدیث ٦١٧: ٢ صحیح بخاري. ٥٧
 (متن حدیث از این مأخذ است). ١٢٤٦، حدیث ٩١٣

حج و عمره را  |عناست كھ پیامبر. زیرا بدان م٥٨
با ھم بھ جا آورد و معاویھ برخالِف آن، معتقد بود 

 (م).
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كردیم، در حالي كھ این  ما این كار را مي
اشاره بھ معاویھ] در آن زمان بھ [شخص 

 كافر بود. » عرش «
ھاي  خانھیعني  » ُعُرش «گوید:  راوي مي

 .)٥٩(مّكھ
 .)٦٠(و در روایت دیگر است كھ: یعني معاویھ

قرار دادند تا جمع  » ُعُرش «را  » َعْرش «لفظ 
باشد (مانند قلیب ـ ُقُلب) و بھ معناي  » َعریش «

 .)٦١(بیوتِ مّكھ
تلفظ كرده و مرادش  » َعْرش «شاید سعد آن را 

 » پروردگاِر عرش «این است كھ وي در آن روز بھ 
 ر بود.كاف

این چنین سعد بن ابي وّقاص در بسیاري از جاھا 
با معاویھ معارضھ كرد. وي از بزرگان صحابھ و 

كھ  است فاتح عراق است و یكي از اعضاي شورایي
ُعَمر براي خالفت پس از خود تعیین كرد. امثاِل او 

توانستند با  ـ بھ جھت جایگاھي كھ داشتند ـ مي
گر صحابھ معاویھ مخالفت كنند، اّما دی

توانستند در برابر اجتھادات معاویھ  نمي
 بایستند.

(و دیگر  حصَين و عبادة بن صامتآري، سعد و عمران بن 
توانستند در برابر آراي  صحابھ مشھور) مي

معاویھ ـ و بسا عثمان و ُعَمر ـ ایستادگي كنند، 
ترسیدند؛  لیكن در ھمان حین، از قدرِت آنھا مي

                                                           
 .١٢٢٥، حدیث ٨٩٧: ٢ صحیح مسلم. ٥٩
المسند ؛ ١٥٦٨، حدیث ١٨١: ١ مسند احمد. ٦٠

فتح ؛ ٢٨٤١، حدیث ٣٢٤: ٣ المستخرج علي صحیح مسلم
 .٥٦٦: ٣ الباري

اصطالح غلط . از این كسان است خّطابي در ٦١
؛ ٣١: سیوطي در التطریف في التصحیف؛ ١٢١: لمحدِّثینا

: ٢٠-٢١(ابي عبید)  غریب الحدیثو نگاه كنید بھ: 
غریب ابن ؛ ٢٠٤: ٨ نووي شرح؛ ٧٩: ٢ المشارق؛ ٤

 .٨١: ٢ جوزي
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ھ كھ بھ مكر و نیرنگ مشھور بھ ویژه قدرتِ معاوی
 بود...

از ِعمران بن ُحَصین روایت شده كھ وي رازي را 
آشكار ساخت كھ در زمان شیخین و عثمان آن را 
در دل داشت. چون زماِن مرگش فرارسید، آنچھ را 

سپرد. مسلم و دیگران از  » ُمَطرِّف «نزدش بود بھ 
 اند كھ گفت: ُمَطرِّف حكایت كرده
بیماری منجر بھ مرگش ین ـ در عمران بن ُحصَ 

كھ نزدش بروم، پیش [ـ برایم پیغام فرستاد 
او حاضر شدم] گفت: من احادیثي را برایت 

گویم بدان امید كھ پس از من برایت  باز مي
سودمند باشد. اگر زنده ماندم، دم فرو بند 

 تواني آنھا را حدیث كني. و اگر ُمردم، مي

عمره جمع  میان حج و | بدان كھ پیامبر خدا
اي در این باره نازل   كرد. پس از آن، آیھ

نشد و پیامبر از آن نھي نكرد. مردي بھ 
 .)٦٢(خودش آنچھ را خواست، گفت سلیقھ

 در حدیث دیگر از ُمَطرِّف نقل شده كھ گفت:
عمران بن ُحَصین برایم گفت: امروز حدیثي را 

گویم كھ بعدھا خدا تو را بھ آن  برایت مي
كھ رسول خدا گروھي از اھل  نفع بخشد. بدان

خود را در دھھ ذي حجھ، رھسپار ُعمره كرد، 
اي كھ آن را نسخ كند نازل نشد و  آیھ

پیامبر از آن نھي نكرد تا اینكھ درگذشت و 
ھركسي آنچھ را بھ نظرش آمد، بر زبان 

 .)٦٣(آورد

                                                           
شرح نووي علي ؛ ١٢٢٦، حدیث ٨٩٩: ٢ صحیح مسلم. ٦٢

معجم ؛ ٤٢٨: ٤ مسند احمـد؛ ٢٠٦: ٨ صحیح مسلم
المسند المستخرج علـي ؛ ٣٤٥(صیداوي):  الشیوخ

 .٢٨٤٥ ، حدیث٣٢٥: ٣ صحیـح مسلـم
، حدیث ٣٣٤: ٤ سنن بیھقي؛ ٨٩٨: ٢ صحیح مسلم. ٦٣

 .٢١٤-٢١١، حدیث ١١١-١١٢: ٨المعجم الكبیر ؛ ٨٥١٣
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كند و از  آري، عمران بن ُحَصین حدیث را نقل مي
خواھد كھ  ُمَطرِّف ميعاقبِت كار ھراسان است. از 

آن را نزد خود حفظ كند تا شاید در آینده 
سودمند افتد و اگر خدا او را شفا داد، حدیث 

 را كتمان كند.
آیا پس از این ترس و بیم، شكي در این باقي 

خود ماند كھ بسیاري از صحابھ از عملكرد و  مي
معاویھ سپس ابوبكر و عمر و عثمان و  رأیی ھای

 .ناخشنود بودند
 سخن ابن قیّم در متعھ نساء

ابن قّیم در جمع میان احادیِث نھي از ُمتعھ و 
 :گوید  شمارند، مي  احادیثي كھ آن را جایز مي

اگر گفتھ شود: بھ آنچھ مسلم در صحیح خود 
كنید  از جابر بن عبد  روایت كرده چھ مي

 گوید: كھ مي
ما در عھد رسول خدا و ابوبكر، با ُمشتي از 

بردیم تا  د، از زنان بھره ميخرما و آر
اینكھ ُعَمر در ماجراي عمرو بن ُحَرْیث از آن 

 نھي كرد.
و از ُعَمر ثابت است كھ گفت: دو ُمتعھ در 
عھد رسول خدا بودند و من از ھر دو نھي 

 كنم؛ متعھ زنان و متعھ حج. مي
اند كھ مردم در این زمینھ، دو  پاسخ داده

 اند: دستھ
َمر آن را حرام ساخت گویند: عُ  اي مي طائفھ

و از آن نھي كرد و رسول خدا بھ پیروي سّنتِ 
 خلفاي راشدین امر كرده است.

را در تحریم ُمتعھ  سبرة بن معبداین طائفھ، حدیث 
 چرا کھدانند.  ـ سال فتح مّكھ ـ صحیح نمي
از پدرش  ربيع بن سبرةاین روایت را عبدالملك بن 

بن َمعین در ثقھ كند و ا از جّدش روایت مي
 بودن وي مناقشھ دارد.
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بخاري با اینكھ بھ شّدت نیازمند این حدیث و
است و این یكي از اصول اسالم بھ شمار 

آورد. اگر  رود، آن را در صحیح خود نمي مي
این روایت نزد بخاري صحیح بود، از آوردن 

 كرد. و احتجاج بھ آن خودداري نمي

درست  رةسبگویند: اگر حدیث  مي این دستھ
ماند تا  بود، بر ابن مسعود پوشیده نمي

كردند و بھ  اینكھ روایت كند آنان متعھ مي
 آیھ احتجاج آورد.

گفت:  نیز اگر این حدیث صحیح بود، عمر نمي
این دو متعھ در عھد پیامبر بودند، من از 

دارم و ھركھ را اقدام بھ این  آن باز مي
گفت:  دھم! بلكھ مي كار كند كیفر مي

 یامبر آن را حرام ساخت و از آن نھي كرد.پ
گویند: اگر این حدیث درست بود، در  مي

ابوبكر ـ كھ بھ حق دوران خالفتِ نبّوت  دوران
 شد. بود ـ این كار انجام نمي

شمارند  طائفھ دوم، حدیث سَْبَره را صحیح مي
گویند] اگر این حدیث درست نباشد،  مي[

خدا  صحیح است كھ گفت: رسول × حدیث علي
 متعھ زنان را حرام ساخت.

حدیث جابر حمل شود بر اینكھ:  باید کھپس 
ُمتعھ خبر داده، حدیث  انجامكسي كھ بھ 

تحریم بھ او نرسیده است. این حدیث مشھور 
 در زمان عمر درباره حکم آن نبود تا اینكھ

پس از آن، تحریمش آشکار نزاع روي داد و 
 اشتھار یافت.شد و

دیث وارده در این این چنین میان احا
شود؛ و توفیق از  موضوع، ائتالف حاصل مي

 .)٦٤(جانب خداست

                                                           
 .٤٦٢: ٣ زاد المعاد. ٦٤
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 گري و ردّ  روشن

آید؛ زیرا از  سخن ابن قّیم بھ نظر درست نمي
حرمِت متعھ زنان ثابت نشده تا  × امام علي

بتوان آن را در این راستا دلیل قرار داد. 
و پسر عمویش عبد  بن عّباس از  × امام
اند و امامان از  ن مجّوزاِن متعھدارا طالیھ

نســِل آن حضرت ـ در طول تاریخ ـ از مدافعان 
 باشند. جواز متعھ زنان مي

 ×توان تحریم متعھ را بھ حضرت علي   چگونھ مي
نسبت داد در حالي كھ خلفا جلسات مناظره را با 

كردند،  ) برگزار مي×ائّمھ (از نسل حضرت علي 
ست سؤاالت این و سؤال از متعھ، در رأِس فھر

مناظرات (كھ تاریخ آنھا را براي ما حفظ كرده 
 .)٦٥(است) قرار داشت

بود،  ثابت مي ×از حضرت علي  تحریم متعھاگر 
آن حضرت در  نسل معناي این ھمھ پافشاري از سوي

دفاع از حالل بودن متعھ، چیست؟ چرا پیروان 
بھ جھت قائل شدن بھ مشروعّیت این  ×امام علي 

 ستیزه جوییعرض تیرھاي انتقاد و متعھ، در م
معرض  قرار گرفتند؟ و چرا بھ خاطر آن شیعھ در

 گرفت؟ھجوم و شبیخون قرار

بھ ُطُرق  ×آري، صدور حلّیت متعھ از حضرت علي 
متعدد ـ نزد ھر دو فرقھ ـ ثابت است و امامان 

بر آن اجماع دارند. حدیث  » تعّبد محض «مكتب 
و  × ز امام عليمنع از متعھ را كھ ادعا شده ا

                                                           
عیون اخبار . بھ عنوان نمونھ، نگاه كنید بھ: ٦٥

 .١٣٢: ١ ×الرضا
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مدرسھ اجتھاد و  ھواداراندیگران است، تنھا 
 كنند. رأي نقل مي

بارھا تأكید كردیم كھ حكومت و ھوادارانش، 
شان را بر بزرگان صحابھ ـ یھا كوشند خواستھ مي

اند ـ نسبت دھند تا  خلیفھ مخالف نظراتكھ با 
و ابن مسعود  ×كھ حضرت علي (از خالِل این سخن 
وّقاص و دیگران نیز بر ھمان  و سعد بن ابي

، عمل خلفا را پاك جلوه )عقیده خلیفھ بودند
 دھند.

پدیده از ظواھر اختالف منقوالت  نکتھ، یکاین و
از یك صحابي  مكتب اجتھاد و رأي را ـ ھواداران

نمایاند؛ بھ ویژه ھنگامي كھ وي از جناحِ  ـ مي
خشک مقابل فقھ شیخین باشد تا با این شیوه، 

بھ ھم  م بسوزد و سخن یاوه با متینوتر با ھ
 آمیزد.

مكتب   گسترش دامنھاختالف نقل از یك صحابي، از 
دھد و از این روست كھ  دیگري در شریعت خبر مي

فضای ابھام ما ھر از گاھي بر ضرورت بررسي 
بدین احادیث و َاخبار، تأكید مي ورزیم تا  آلود

كھ نقش وسیلھ، آن خلیفھ یا کسی ھمچون عایشھ 
نظر اند؛ كھ این  داده بھ او زرگي در شریعتب

آیا  معلوم شود کھشناسایي شود و  از آن اوست،
با آنان در این مسئلھ، کسی صحابھ رسول خدا از 

 یا نھ؟ هدیمخالفت ورز

ھاي ناپیدا  توان بر سرنخ با این شیوه مي
درباره احكام شرعي آگاھي یافت و نیز بر مكان 

 ي و آراء.اوفتا جو  و زمان صدور خبر و 

اگر بھ عنوان نمونھ، قضّیھ متعھ را پي گیریم، 
ھر دو جریان را ـ بھ طور آشكار ـ در آن  گستره

 یابیم. مي

و ابن عّباس و ابن عمر و سعد بن  × امام علي
ابي وّقاص و ابو موسي اشعري (ودیگران) بر متعھ 
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شمارند كھ  تأكید دارند و آن را كاري شرعي مي
 تصریح كرد و ھرگز نسخ نشد.بر آن  |رسول خدا

اّما عثمان و معاویھ و امامان فقھ حاكم، این 
كار را برنتافتند؛ زیرا ُعَمر آن را اجازه نداد 

 و حرام ساخت.

طبیعي است كھ بھ خاطر تقویت جناح حاكم، نھي 
و ابن عّباس ـ و  × از این كار را بھ امام علي

یفھ حّتي بھ ابن ُعَمر ـ نسبت دھند تا خط مشي خل
 تقویت شود.

بر اندیشمندان است كھ ـ پس از آگاھي بر نھي 
عمر در متعھ ـ در حكمي كھ درباره تمّتع 

اند درنگ ورزند، آیا بھ راستي آن نسخ شده   گفتھ
و ابن عّباس از آن منع  ×یا اینكھ امام علي

كردند؟! (و دیگر افتراھایي كھ فتواي حاكم و 
 نشاند).  او را بھ كرسي مي سلیقھ

تاریخي و حدیثي سّني و شیعھ، ضعف این  اھدشو
 سازد. اخبار را روشن مي

ó  آورده است كھ: مجمع الزوائدھیثمي در 

نزد ابن عّباس آمد و گفت: اي ابن  بن زُبير ةعرو
 سازي! عّباس چندي است كھ مردم را گمراه مي

 ؟!ای چموش ابن عّباس گفت: كدام گمراھي
احرام ُعروه گفت: شخصي براي حج یا عمره 

پنداري  بندد، آن گاه كھ طواف كرد مي مي
آید! ابوبكر و عمر از  كھ از احرام درمي
 این كار نھي كردند!

ابن عّباس گفت: واي بر تو! آیا آن دو نزدت 
برترند یا آنچھ در كتاب خداست، و رسول 

 خدا در میان اصحاب و اّمتش سّنت نھاد؟!
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 ُعروه گفت: ابوبكر و عمر، از من و تو، بھ
 .)٦٦(كتاب و سّنت داناتر بودند

ó :از اّیوب نقل شده كھ ُعروه بھ ابن عّباس گفت 
ترسي، بھ متعھ رخصت  آیا از خدا نمي

 دھي؟! مي
 ابن عّباس گفت: َمْرَدك، از مادرت بپرس!

ُعروه گفت: ابوبكر و عمر این كار را 
 نكردند!

ابن عّباس گفت: و  پایاِن كار شما را عذاب 
برایتان حدیث  | یامبربینم! از پ مي
كنیم و شما از ابوبكر و عمر  مي
 .)٦٧(گویید مي

اینكھ ابن عّباس عروه را بھ ُاّم عروه (َاسماء 
دختر ابوبكر) حوالھ داد بدان جھت است كھ ُزبیر 
او را صیغھ كرد و عبد  فرزند این ازدواج 

 .)٦٨(است
ó :از ابو َنْضَره روایت شده كھ گفت 

كسي آمد و گفت: ابن ما نزد جابر بودیم، 
عّباس و ابن ُزَبیر درباره متعھ زنان و حج 
اختالف كردند. جابر گفت: با رسول خدا این 

                                                           
ل از طبراني در ؛ بھ نق٢٣٤: ٣ مجمع الزوائد. ٦٦

 .٢١، حدیث ١١: ١ المعجم األوسط
 التمھید؛ ٣٩١، حدیث ٣٥٣(ابن حزم):  حجة الوداع. ٦٧

زاد (متن از این كتاب است)؛  ٢٠٨: ٨(ابن عبدالبر) 
 .٢٠٦: ٢ المعاد

 جمهرة خطب العرب؛ ١٣٩: ٢ العقد الفريد؛ ٢١٤: ٣ محاضرات اُألدباء. ٦٨
الفرید ابن عبد  در این مأخذ ـ بھ نقل از عقد ١٢٧: ٢

رّبھ ـ آمده است: اول مشعلي كھ در متعھ روشن شد، 
 مشعل آل زبیر است.
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كار را كردیم، پس از آن ُعَمر ما را از آن 
 .)٦٩(دو بازداشت و ما مرتكب نشدیم

ھدف از بازگویي بعضي از نصوص از ابن عّباس این 
ایي ھ است كھ خواننده را آگاه سازیم كھ نسبت

كھ بھ ابن عّباس (و َامثال او) در متعھ داده 
باشد؛ زیرا چنین رأي ھایي  شود، درست نمي مي

شود و بر خالف  در مجراي فقھ حاكم ریختھ مي
نصوص صریحي است كھ از مخالفاِن حكومت ثابت 

 باشد. مي
مشھور است كھ معاویھ نخستین كسي است كھ (با 

بر منابر) لعن علي و خاندانش و لعن ابن عّباس 
توزي نسبت بھ اھل بیت را بھ  روح دشمني و كینھ

 اي كھ با حضرت علي مردم خوراند و از سر كینھ
اش  داشت، در تحریف شریعت از مجراي اصلي ×

 كوشید.

و ابن  × در چنین شرایطي آیا فقھ حضرت علي
توانست چونان فقھ گروه حاكم باقي  عّباس مي

اموي و  دانیم خلفاي بماند؟! با اینكھ مي
را در پیش  عایشھ وعّباسي فقھ شیخین و عثمان 

گرفتند، بلكھ بھ جھت وجود طالبیون و معارضھ 
ابراز  × با آنھا، آنچھ ر ا بر خالِف امام علي

گرفتند و آن را بر فقھ دیگران  شد برمي مي
 دادند. ترجیح مي

 

                                                           
، حدیث ١٠٢٣(و ص ١٢٤٩، حدیث ٩١٤: ٢ صحیح مسلم. ٦٩

 فتح الباري؛ ١٣٩٤٧، حدیث ٢٠٦: ٧ سنن بیھقي)؛ ١٤٠٥
١٧٤: ٩. 





 

  حاکمان و روند

 عادی سازی فقھ حکومتی 
 
 





 

از طریق ُعَبید بن ِرفاعھ از  األُمّ شافعي در كتاب 
 كند كھ: پدرش روایت مي

معاویھ بھ مدینھ آمد و با مردم نماز 
را نخواند  ﴾ِبسِْم  َِّ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ﴿گزارد و 

و ھنگامي كھ بھ ركوع رفت و بلند شد، 
 تكبیر نگفت!

پس از سالم، مھاجران و انصار ندا دادند 
 كجا رفت؟ كھ: از نمازت ُدزدیدي! بسم  

 از ركوع را چھ كردي؟ پستكبیر پیش و 
معاویھ نماز دیگري را با آنان خواند، و 

 .)٧٠(آنچھ را جا انداختھ بود آورد
شافعي ـ پیش از این حدیث ـ از انس بن مالك 

 كند كھ گفت: روایت مي
معاویھ در مدینھ نماز گزارد، قرائت را بھ 

گفت جھر آورد، بسم   را براي سوره فاتحھ 
و براي سوره بعد از آن نخواند، و آن گاه 

براي سجده] خم شد، تكبیر نگفت تا [كھ 
 اینكھ نماز را تمام كرد.

چون سالم داد، مھاجراني كھ آن را شنیدند 
از ھر سو نداد دادند: اي معاویھ، از نماز 

 دزدیدي یا فراموش كردي؟

                                                           
؛ ٣٤، حدیث ٣١١: ١ سنن دارقطني؛ ١٠٨: ١ األُمّ . ٧٠

اخبار  التدوین في؛ ٢٣٣٩؛ حدیث ٤٩: ٢ سنن بیھقي
 .١٥٤: ١ قزوین
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پس از آن، چون نماز گزارد، بسم   را براي 
آورد و ھنگامي كھ براي سجده خم  سوره بعد

 .)٧١(شد، تكبیر گفت
 از ُزْھري نقل شده كھ:

اول كسي كھ بسم   را در مدینھ بھ اخفات 
 .)٧٢(خواند، عَْمرو بن سعید بن عاص است

بر كالم ُزْھري، این گونھ  ةاحكام البسملفخر رازي در 
 زند: تعلیق مي

گویم: َعْمرو در زمان یزید بن معاویھ  مي
ي مدینھ شد، و كساني در این راستا از وال

او پیروي كردند. از این روست كھ یحیي بن 
آیھ پیشوایان، گوید: شیطان، از  َجْعَده مي

، » پیشوایان «بسملھ را ربود. مقصودش از 
 عالمان درباری می باشد.

اي از كتاب  گوید: بسملھ، آیھ ُزْھري مي
 خداست كھ مردم واگذاشتند.

مردم آنچھ را پیش از آن گوید:  مجاھد مي
بعد از دورانی کھ بود، از یاد بردند. 

صحابھ، ترک بسملھ را از معاویھ 
برنتافتند، ھر چیز نو پیدایی، پسند نیست 

چیزي مشھور و شایع گشت، نقِل علما  واگر
 .کارھای حاکمانحّجت است، نھ 

اگر بگویي: اگر حق نبود، علما آن را 
 كردند! انكار مي

                                                           
؛ ٢٢٣٧، حدیث ٤٩: ٢ سنن بیھقي؛ ١٠٨: ١ األُم. ٧١

 الباري فتح؛ و در ١٥٤: ١ التدوین في اخبار قزوین
 نیل األوطارو  ٤٥: ٣ عون المعبود(و نیز در  ٢٧٠: ٢
) از سعید بن مسیَّب آمده است كھ گفت: نخستین ٢٦٦: ٢

 ست.كسي كھ تكبیر را ترك كرد معاویھ ا

 ٤٣٤: ٥ سير أعالم النبالء؛ ٥٠: ٢ سنن بيهقی. ٧٢
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معاویھ انكار كردند و او از  گویم: بر مي
عمل خویش بازگشت. چون امر بھ دیگر والیان 

گر مدینھ رسید (مانند َأشَْدق و حّجاج و  ستم
ُحَبیش بن دلجھ و نظائر آنھا) از ترس قدرتِ 

شان   آنان، بھ انكار دست نیازیدند یا بعضي
 انكار كردند و پذیرفتھ نشد.

و پس باقي ماندگان از انكار دست كشیدند 
آمد و ھر دو صورت  راحتبھ نظرشان  قضیھ

جایز دانستھ شد، ھرچند در آن ترِك سّنت 
 بود.

بھ این  پرداختنعلما از خوِف فتنھ، از 
 .)٧٣(مسئلھ چشم پوشیدند

 آورد كھ گفت: سپس كالم ابن زبیر را مي
باز نداشت  » بسملھ «ُامرا را از جھر بھ 

 مگر ِكبر.
 نویسد: گاه مي و آن

بن سعید َاشَْدق (كھ نخستین كسي شاید عمرو 
است كھ بسملھ را در مدینھ بھ اخفات 
خواند) این كار را براي مخالفت با ابن 
زبیر انجام داد؛ زیرا مذھب ابن ُزبیر جھر 

 بسملھ در نماز بود.
مرواني كھ پس از َاشَْدق والي مدینھ  بني

شدند، بھ او اقتدا كردند. بعید نیست كھ 
كرده باشد. او كسي است كھ َاشَْدق آن را قصد 

سوي ابن زبیر لشكر گسیل داشت و او را در 
مّكھ محاصره كرد. حّجاج بھ وي اقتدا نمود و 
براي بار دوم ابن زبیر را محاصره كرد و 

 » حجر «پیش از آن كعبھ را ویران ساخت و 
را از آن درآورد و كارھایي را كھ ابن 

 زبیر در آن كرده بود، تغییر داد.

                                                           
 .٧٦: احكام البسملة. ٧٣
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خواستند از ھر طریق ممكن، با  مي اینان
ابن زبیر مخالفت كنند. مداومت بر اخفاتِ 
بسملھ، بعید نیست از آن جملھ باشد، بلكھ 

 اي است اختالفي. َاْقرب است؛ زیرا مسئلھ
گوید: پشت سر عبد   بكر بن عبد  ُمزني مي

بن ُزبیر نماز گزاردم، وي بسملھ را بھ جھر 
 آورد.

ست كھ: وي قرائت را در در روایت دیگر ھ
گفت: شما  كرد و مي نماز بھ بسم   آغاز مي

 .)٧٤(دارد را جز ِكبر از این كار باز نمي
فخر رازي ـ پیش از این ـ سخني را از محّمد بن 

 آورد كھ گفت: اسحاق ُمسّیبي مي
پدرم حدیث كرد كھ چون در مدینھ با مردم 

را بھ  ﴾رَّحِیمِ ِبسِْم  َِّ الرَّحْمِن ال﴿نماز گزارد 
 جھر خواند.

گفت: َاعشي ـ ابوبكر پسر خواھر مالك بن 
انس ـ نزدم آمد و گفت: مالك بن انس تو را 

گوید: در مخالفت با  رساند و مي سالم مي
اھل مدینھ، بر جاِن كساني بیم داشتم، تو 
از آنان نیستي، چیزي از تو بروز یافت كھ 

 از دیگران ندیدم!
 پرسیدم: چھ چیزي؟

 فت: جھر بھ بسم  .گ
گفتم: از طرِف من بھ مالك سالم برسان و 

از  «گفتي:  بگو: از تو بسیار شنیدم كھ مي
اھل عراق حدیث برمگیرید! احدي از 

 » اصحابمان را ندیدم كھ از آنان حدیث كند
 » حمید طویل «از را حدیث ترك بسملھ 

. اگر فراگیري حدیث از اھل عراق را گرفتم
این حدیث و جز آن را از آنھا دوست داري، 

                                                           
، ٣٦٢: ١مصّنف ابن ابی شیبھ ، ٧٦: . احکام البسملھ١

 .٢٢٣٥، حدیث ٤٩: ٢ ؛ سنن بیھقی١٤٥٦حدیث 
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بستانیم وگرنھ، حمید را با دیگران رھا 
 كنیم.

و بر این كار، بر من حّجتي نداري؛ زیرا 
گفتي: ھر علمي را از  بسیار شنیدم كھ مي

اھلش برگیرید و علم قرآن را در مدینھ از 
ابو ُنَعیم! درباره قرائت ِبسم   از او 

فت: شھادت پرسیدم، مرا بھ آن فراخواند وگ
سوره حمد] [دھم كھ آن جزو سبع المثاني  مي

 است و خدا آن را نازل كرد.
ابن عمر ـ از ابن عمر  از اطرافیاننافع ـ 

اي را بھ  برایم حدیث كرد كھ وي ھر سوره
كرد و ابتدا آن را  آن آغاز مي

 .)١(خواند مي
تأثیر این دو خط مشي بر فقھا بعدھا آشكار شد. 

الك (فقیھ دربار) سوره را با از این روست كھ م
كند، اّما اسحاق مسّیبي بھ ثبوتِ  بسملھ شروع نمي

 آن از پیامبر و بعضي از اصحاب معتقد است.
شایان ذكر است كھ غالب فقھ اھل مدینھ بر خالف 
اھل بیت بود. اّما فقھ اھل كوفھ، موافق اھل 

را بھ  موطّأبیت بود. معروف است كھ مالك 
 ّباسي نوشت، منصور بھ او گفت:درخواستِ منصور ع

اي ابا عبد ، این علم را ُمدوَّن ساز و از 
نظرات خاص ھایي فراھم آور، و  آن كتاب

سخت ابن عّباس و  تجویزھایعبد  بن مسعود و 
ابن عمر را در آن میاور، راه  گیری ھای

میانھ را برگزین و آنچھ را ائّمھ و صحابھ 
ع دارند گرد آور، (رضی   عنھم) بر آن اجما

تا ما ـ ان شاء   ـ مردم را بر علم و 
ھاي تو واداریم و آنھا را در شھرھا  كتاب

شان عھدنامھ فرستیم كھ  منتشر کنیم و سوي

                                                           
 .٢٢٣٣، حدیث ٤٨: ٢ سنن بیھقی؛ ٧٥-٧٤: احكام البسملة. ١

٢٢٣٣. 
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با آن مخالفت نورزند و بھ سواي آن قضاوت 
 نكنند.

مالك گفت: خدا امیر را بھ سالمت دارد، اھل 
ر ما پسندند و براي نظ عراق علم ما را نمي
 ارزشي قائل نیستند!

 در حدیث دیگر آمده است كھ منصور بھ مالك گفت:
اي ابا عبد ، ھمھ علم را یكي كن! مالك 

اند،  پراكنده شھرھاگفت: اصحاب پیامبر در 
دھد; اھل مّكھ بر  ھركس در شھر خود نظري مي

اند و اھل مدینھ قول دیگري دارند،  یك قول
 ت!و اھل عراق نظرشان متفاوت اس

منصور گفت: ھیچ حدیثي از اھل عراق را 
قبول ندارم، علم نزد اھل مدینھ است، این 

 .)١(علم را براي مردم بنویس
فقھ اھل مدینھ، بھ طور غالب، بر خالف فقھ اھل 
بیت بود، سخناِن آِل پیامبر این مطلب را روشن 

سازد. اّما فقھ اھل عراق ـ ھرچند با رأي و  مي
تھ بود ـ در بیشتر موارد احادیِث درباري آمیخ

با مدرسھ اھل بیت ھماھنگي داشت. سخنان منصور 
از اھل عراق، خوب و بدي را  «گوید:  كھ مي

ھاي  مردم را بر علم و كتاب «، » پذیریم نمي
داریم و در شھرھا آنھا را منتشر  تو وامي

این حقیقت را ـ بي ھیچ شّكي ـ  » سازیم... مي
 سازد. روشن مي

                                                           
قل (بھ ن ٣٥٤(المدخل):  وضوء النبي. بنگرید بھ، ١

) و ٣٣-٣٠: ترتیب المداركو  ١٣٣: امام مالكاز 
؛ در این ١٤٢: ٢ اإلمامھ والسیاسھنگاه كنید بھ: 

مأخذ از مالك روایت شده كھ گفت: بھ منصور گفتم: 
پسندند! ابو جعفر منصور  اھل عراق علم ما را نمي

داریم و  گفت: با شمشیر آنان را بر این كار وامي
ستا ـ با تازیانھ پاره شان را ـ در این راھای پشت

 ).٢٥: المذّھب دیباجسازیم ( پاره مي
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ك بھ لیث بن سعد (فقیھ اھل مصر) در نامھ مال
 آمده است:

دھي  بھ من خبر رسیده كھ تو فتواھایي مي
كھ بر خالف نظِر مردم و بلد ماست! در حالي 

داري و فضل تو بر كسي پوشیده  كھ امانت
 )١(نیست...

سیاست حكومت ـ خواه ُاموي و خواه عّباسي ـ بر 
این بود كھ توانش را در مخالفت با فقھ اھل 

بھ كار گیرد. این حقیقتي است كھ (براي)  بیت
اھل صدق و انصاف، جاي شك و انكار نیست. نصوصي 
را كھ آوردیم ـ بھ خودي خود ـ بر این امر 

 داللت دارد.
خواھیم قطعي اعالم داریم كھ موضع امویان و  نمي

عّباسیان در بسملھ، برگرفتھ از سیره شیخین 
اي ھ بود! بعضي از آنھا براي تأیید نگرش

شان معاویھ یا  ابوبكر و عمر است، و بعضي
عبدالملك بن مروان یا منصور یا دیگران را 

كند. بر عالمان و محّققان است كھ این  تأیید مي
 امور را شناسایي كنند و در آنھا درنگ ورزند.

بیھقي، از جعفر  الخالفياترازي، از  احكام البسملةدر 
 نقل شده است كھ فرمود: × بن محّمد

 ﴾ِبسِْم  َِّ الرَّحْمِن الرَّحِیمِ ﴿ل محّمد بر جھر آ
 موافقت دارند.

گوید: نماز  و ابو جعفر محّمد بن علي مي
بسملھ را] بھ جھر [پشت سر كسي كھ 

 .)٢(خواند، بایستھ نیست نمي
 روایت شده كھ فرمود: × از امام رضا

                                                           
، باب رسالة مالك إلي ٤٤٩: ٤تاریخ ابن َمعین . ١

 اللیث بن سعد.

 .٤٠: احكام البسملة. ٢
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 ﴾ِبسِْم  َِّ الرَّحْمِن الرَّحِیمِ ﴿آل محّمد، بر جھر 
 .)١(اند ماھنگھ
نقل شده كھ  × از امام سّجاد دعائم اإلسالمدر 

 فرمود:
جھر بسملھ] نظِر [ما فرزندان فاطمھ بر آن 

 .)٢(یكسان داریم
 در روایت دیگر آمده است كھ:

از رسول خدا و از حضرت علي و امام حسن و 
حسین و علي بن الحسین و محّمد بن علي و 

ه كھ آنان جعفر بن محّمد، برایمان روایت شد
در قرائِت حمد و سوره در نمازھاي جھري، 

بھ جھر  را ﴾ِبسِْم  َِّ الرَّحْمِن الرَّحِیمِ ﴿
 .)٣(خواندند مي

 روایت شده كھ فرمود: × از امام صادق

تقیھ، دین من و دین پدراِن من است؛ در سھ 
ِبسِْم  َِّ ﴿كنم کھ ترك جھر بھ  چیز تقّیھ نمي
 .)٤(از جملھ آن سھ چیز است ﴾الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

 از ابو ھریره روایت شده كھ فرمود:

را بھ جھر  ﴾ِبسِْم  َِّ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ ﴿رسول خدا 
 .)٥(خواند، سپس مردم آن را ترك كردند

                                                           
(نووي)  المجموع؛ ٢٠: ١تفسیر ابوالفتوح رازي . ١
 (بھ نقل از كتاب الخالفّیات بیھقي). ٢٨٩: ٣
مستدرك نقل از آن در  (و بھ ١٦٠: ١دعائم اإلسالم . ٢

 ).٤٤٥٥، حدیث ١٨٩: ٤وسائل الشیعھ 
 .١٦٠: ١دعائم اإلسالم . ٣
)؛ و نیز ١٣٢، ص٢(و جلد  ١١٠: ١دعائم اإلسالم . ٤

 ٤١٠: ٢ ُاصول األحكام في الحالل والحرامبنگرید بھ، 
 (اثر یحیي بن حسین زیدي).

، ٣٠٧: ١ سنن دارقطني؛ بھ نقل از ٤٥: احكام البسملة. ٥
؛ در ٨٥٠، حدیث ٣٥٧: ١ مستـــدرك حاكم؛ و ٢٠ث حدی
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یابیم كھ معاویھ، بھ تحریف  و این چنین درمي
متعھ و ترك بسملھ و ترك تكبیر در ھر َخم و 

بسنده نكرد، بلكھ در راست شدن در نماز، 
 قلمروھاي زیادي بھ محو سّنتِ پیامبر دست یازید.

و  ×بینیم امام علي  از این روست كھ مي
 فرزندانش بر این حقایِق تلخ تأكید مي ورزند.

احمد بن حنبل بھ اسناد از عّباد بن عبد  بن 
 زبیر آورده است كھ گفت:

چون معاویھ براي حج آمد، در مّكھ ھمراھش 
یم... نماز ظھر را با ما دو ركعت بود

 خواند، سپس بھ دار الندوه رفت.
گوید: روزگاري عثمان نماز را  ابن زبیر مي

آمد، ظھر  خواند. وقتي بھ مّكھ مي تمام مي
گزارد  و عصر و عشاي آخر را چھار ركعتي مي

رفت، نماز   كھ سوي ِمني و عرفات ميو آن گاه 
ه كھ از آورد. پس آن گا  را شكستھ بھ جا مي

گزید،   شد و در مِني اقامت مي  حج فارغ مي
خواند تا از مّكھ بیرون   نماز را تمام مي

 .رفت  مي
چون معاویھ ظھر را دو ركعت گزارد، مروان 
بن حكم و َعْمرو بن عثمان برخاستند و بھ او 
گفتند: ھیچ كس چون تو بر پسر عمویت، بھ 

 !این زشتي عیب نگرفت
 معاویھ پرسید: چھ عیبي؟

داني كھ عثمان در مّكھ  گفتند: مگر نمي
 خواند؟! نماز را تمام مي

معاویھ گفت: واي بر شما! مگر كاري غیر از 
و |داد! با رسول خدا   انجام مي کار من

                                                                                                                                        
این دو مصدر، جملھ پایاني (ثّم تركھ الناس) نیامده 

، حدیث ٤٧: ٢ السنن الكبرياست. بیھقي آن را در 
 آورد. ، مي٢٢٢٦
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را دو ابوبكر و عمر(رضی   عنھما) نماز 
 رکعتی خوانده ام.

گفتند: پسر عمویت ظھر را (در مّكھ) تمام 
او در این كار خواند، مخالفت تو با  مي

 عیب است!
گوید: در این ھنگام معاویھ  ابن زبیر مي

سوي نماز عصر روانھ شد، و آن را با ما 
 .)١(چھار ركعت گزارد

وجود  سیاست ُحّكام پیوستھ چنین بود. آنان با
فرا گرفتھ از رسول خدا را احكامي این کھ 

گشتند. بھ سخن  از حرفشان برميباز ، بودند
آیا او كاري جز این كرد؟!  «معاویھ بنگرید: 

 دورکعتی با رسول خدا و ابوبكر و عمر نماز
اي و تعّصب فامیلي،  بھ جھت عرق قبیلھ » گزاردم

پسر  «كنند:  شان را پیروي مي ھواھاي نفساني
عمویت آن را تمام خواند، مخالفتت با او عیب 

 .» است!
ó  ابن عساكر در تاریخ خود از طریق حسن بصري

 گفت:آورده است كھ 

در شام بود، دید ظروف نقره بھ دو  عبادة بن صامت
شود. سوي مردم  برابر مظروفشان فروختھ مي

روانھ شد و گفت: اي مردم، ھركھ مرا 
ھستم. آگاه باشید  عبادة بن صامتشناسد، من  نمي

كھ من در شب پنجشنبھ آخرین رمضاني كھ 
پیامبر زنده بود، در مجلسي از مجالس 

فرمود: طال در  ھ پیامبر ميانصار، شنیدم ك
برابر طال، مثل بھ مثل با وزن مساوي جایز 

 است اّما ، افزون بر این رباست.

                                                           
و ؛ ١٥٦: ٢ مجمع الزوائد؛ ٩٤: ٤ مسند احمد. ١

: ٣ نیل األوطار؛ ٤٥٧: ٢ بنگرید بھ، فتح الباري
٢٥٩. 



 ٥٢٣  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

گوید: مردم متفرق شدند، این خبر بھ  مي
را احضار كرد و گفت: اگر  عبادةمعاویھ رسید، 

تو صحابي پیامبري و از آن حضرت حدیث 
اي، ما ھم از اصحاب اوییم و از او  شنیده
 ایم! دریافتھ حدیث

گفت: تو صحابي پیامبري و از او حدیث  عبادة
 اي؟!! شنیده

معاویھ گفت: از این سخن دست بردار، و آن 
 را باز مگوي!

گفت: آري، ھرچند بیني معاویھ را بھ  عبادة
 خاك مالد! سپس از نزد او برخاست.

معاویھ گفت: میان خودم و اصحاب محّمد، 
 !)١(یابم چیزي را رساتر از گذشت نمي

توان بھ نظِر  با تأّمل در این نقل تاریخي، مي
داشت پي ُبرد؛ زیرا وي با مكتب  عبادةفراتري كھ 

اجتھاد ھم عصر بود و توجیھات و ادعاي نسخ 
خواستند بر خالف  آنھا را (در ھر حكمي كھ مي

شناخت. از این روست  كتاب و سّنت فتوا دھند) مي
دش از پیامبر شنیده تأكید مي ورزد كھ خو عبادةكھ 

كند كھ این معاملھ ربوي در آخرین  و تأكید مي
رمضان پیامبر روي داد تا آنان نتوانند نسخ آن 
را ادعا كنند؛ چراكھ پس از استقرار احكام در 

مجالي براي ادعاي نسخ  | پایان حیات پیامبر
 ماند. نمي

سازد  روِز آن را مشخص مي عبادةنگریم كھ  نیز مي
 یبش نپردازند.تا بھ تكذ

ó :در روایتِ مسلم و بیھقي آمده است 

                                                           
 .١٩٩: ٢٦ تاریخ دمشقید بھ: . نگاه كن١
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 یكه از پيامبر احاديث یدارند كسان یاين خبر به معاويه رسيد، منبر رفت و گفت: چه غرض
 !ايم  مصاحبت با پيامبر و حضور در نزدش، آنها را نشنيده آورند كه ما با وجود  یرا م

برخاست... سپس گفت: آنچھ را از پیامبر  عبادة
گوییم، ھرچند ناخوشایند  ایم مي هشنید

معاویھ باشد... مرا چھ باك از اینكھ در 
تاریكي شب، در لشكرش او را ھمراھي 

 .)١(نكردم
تكذیب درجا را  عبادة خودشتوانست  معاویھ نمي

كند؛ زیرا وي تاریخ و مكاني كھ این حدیث را 
شنیده بود مشخص ساخت (در یكي از مجالس انصار، 

) تنھا ادعا كرد كھ وي این حدیث شب پنجم رمضان
و امثاِل آن را نشنیده است، پس از آنكھ از 

را تكذیب  عبادةادعاي نسخ درماند و جرأت نكرد 
 كند، بھ نوعي تجاُھل دست یازید.

ó  از این جملھ است آنچھ را وافي مھدي درباره
 گوید كھ وي درباره كسي كھ زنش را مروان مي

باین) داده، حكم طالق طالقی بی برگشت (یعنی 
شود (چنان كھ در  كرد كھ سھ طالق واقع مي

الموّطأ آمده است) و ُزرقاني از موازیھ نقل 
كند كھ پیامبر كسي را كھ زنش را طالِق  مي

داد، ملزم بھ سھ طالق ساخت،  قطعی و بی برگشت
 .)٢(و عمر در این زمینھ حكم بھ سھ طالق كرد

ا خواست و از مروان نقل شده كھ وي ابن عّباس ر
 گفت:

                                                           
(متن از این  ١٥٨٧، حدیث ١٢١٠: ٣ صحیح مسلم. ١

 .١٠٢٦٠، حدیث ٢٢٧: ٥ سنن بیھقيمأخذ است)؛ 
، ٥٥١: ٢ المــوطّأ؛ ١٩١: الشريعة اإلسالمية في االجتهاد. ٢

الفواكھ ؛ ٢١٨: ٣ شـرح زرقاني؛ ١١٤٩حــدیث 
 .٣٤: ٢ للدواني
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دھي كھ دیھ ده انگشت، ده شتر  آیا فتوا مي
داني عمر در انگشت  است؟ در حالي كھ مي

یا سیزده شتر فتوا داد و  انزدهابھام بھ پ
در انگشت بعد از آن بھ دوازده یا ده شتر 
و در انگشت میانھ ده شتر و در انگشت بعد 

 از آن، ُنھ شتر و در انگشت كوچك شش شتر.
اس گفت: خدا ُعَمر را بیامرزد! قول ابن عبّ 

رسول خدا سزاوارتر است كھ پیروي شود تا 
 .)١(قول عمر

سھ بار طالق در یك مجلس] و [مروان در طالق ثالث 
 .كند  دیھ انگشتان، از عمر پیروي مي

ó یھ درباره ومانند این است سخني كھ از معا
 نماز بعد از عصر روایت شده است؛

 ّیاح روایت شده كھ گفت:در مسند احمد از ابو تَ 
شنیدم ُحمراِن بن َابان از معاویھ حدیث 

كرد كھ او كساني را دید كھ پس از نماز  مي
خوانند، گفت: شما نمازي را  عصر، نماز مي

گزارید كھ ما در مصاحبت پیامبر ندیدیم  مي
آن را بخواند و از آن نھي كرده است 
(مقصود دو ركعت نماز، پس از نماز عصر 

 .)٢(است)
آري، فقھ درباري ـ و بیشتر روایاتشان از 
پیامبر ـ در خدمِت درست انگاري نگرش خلفا (بھ 

ابوبكر و عمر) مخصوصا  ویژه سھ خلیفھ نخست و 
درآمد، و بھ سھ بار طالق در یك مجلس و نھي از 
نماز بعد از عصر و... بسنده نكرد، بلكھ یك 

ت سیاست كلي در حیات اجتماعي و نظام اداري خالف
رفت كھ از نماز تراویح آغاز  اسالمي بھ شمار مي

 شد تا دیگر اجتھادات.
                                                           

 مسند احمد؛ ٦: ٧٥-٧٦: ٦األُّم  ؛٩٣: ٨ سنن بیھقي. ١
؛ ٢٣٦٩، حدیث ٢٥٤: ٢ سنن دارمي؛ ٦٧٧٢، حدیث ١٨٩: ٢

 .٤٥٥٦، حدیث ١٨٧: ٤ سنن ابي داود
 .٧٣٢٦، حدیث ١١٣: ٢ شيبة یمصنّف ابن اب؛ ٩٩: ٤ مسند احمد. ٢



 منع تدوین حدیث  ٥٢٦

دكتر نادیھ شریف عمري ـ آنجا كھ بھ وارسي 
 نویسد: پردازد ـ مي حدیث نماز تراویح مي

ھجري  ١٤بر اساس روایات این كار در سال 
روي داد. عمر بھ شھرھا نامھ نوشت و 
مسلمانان را بر این نماز فراخواند، و 

راي مردم دو امام قرار داد؛ یكي براي ب
 .)١(مردان و دیگري براي زنان

دكتر اعظمي، سخن بعضي از منكران سّنت را در 
 :كند، در آن آمده است  پاكستان نقل مي

گویند: خطاي اساسي كھ بعد از خلفاي  مي
راشدین تاكنون در میان مسلمانان رخ داده 

؛ این است كھ آنان روح اسالم را درنیافتند
چراكھ اسالم نظامي مبتني بر شوراست، قرآن 

خواند و تفصیل  ما را بھ امور كلي فرامي
گذارد  آن را بھ مجلس شوراي مسلمانان وامي

تا طریقھ نماز و نسبت زكات را ـ بر حسب 
 زمان و مكان ـ مشخص سازند.

این، ھمان چیزي است كھ ابوبكر و عمر و 
بھ  خلفاي راشدین فھمیدند. آنان با صحابھ

كردند   پرداختند، و آنجا كھ حس مي  مشورت مي
اضافھ چیزي ھست، آن را  نیازمند » سّنت «
افزودند، و اگر ضرورتي براي تغییر  مي

 .گذارند  یافتند، باقي مي  نمي
امري دائمي بود،  |اگر سّنت پیامبر 

پیامبر آن را براي ما بھ صورت كتاب آماده 
 ساخت. مي

                                                           
مصنّف ابن ؛ و نگاه كنید بھ: ٢٨٥: اجتھاد الرسول. ١

: ٣ الكبري الطبقات؛ ٦١٤٩، حدیث ٣٤: ٢ ابي شیبھ
تنویر ؛ ٢٥٣: ٤ فتح الباري؛ ٥٧٠: ٢ تاریخ طبري ؛٢٨١

 .١٠٥: ١ الحوالك



 ٥٢٧  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

 ﴾ َو َأِطیُعوا الرَّسُوَل... ...َأِطیُعوا  ََّ  ﴿معناي 
این نیست كھ سّنت پیامبر را پس از  )١(

وفاتش پیروي كنید؛ چراكھ سّنت آن حضرت در 
درون خود، عنصر دوام و بقا را در بر 

یعني  ) َأِطیُعوا الرَّسُولَ  (ندارد، بلكھ 
بري از نظامي كھ قرآن بھ آن ارشاد  فرمان

ش ـ نمونھ كند و پیامبر ـ در زمان حیات مي
اساس خالفت بر  برپاییآن را آورد؛ یعني 

 نبّوت. آموزه ھای
خلفاي  دورانو از آنجا كھ این نظام تا 

راشدین استمرار یافت، آن گاه پس از آمدن 
 اوضاع بھ ھم ریختامویان بھ میدان سیاست، 

و میاِن دین و سیاست فاصلھ افتاد، مردم 
ھ معناي طاعت رسول را نفھمیدند و در نتیج

بھ احادیث روي آوردند؛ زیرا احكام در 
قرآن، اندك است و ضرورت حیات بسي بیش از 

 آنھاست.
 اساس آموزه ھایخالفت ـ بر  ظایفاز ویکی 

 در پیشامدھای نوپیدا نبّوت ـ این بود كھ
نیازھاي ضروري جامعھ را برطرف سازد. لیكن 
فقدان چنین دولتي مردم را بھ اخذ حدیث 

ن جایی کھ متون حدیثی، از آبرانگیخت، و 
حدیث  جعل ۀبرای این مھم، بسنده نبود؛ پدید

 .)٢(فزوني یافت
این سخن از امثال این كسان، در پي منع تدوین 
حدیث از سوي شیخین (و سپس دعوت بھ اجتھاد و 

خواھیم  اكتفا بھ قرآن) بیان شده است. ما نمي
؛ چراكھ ما را باره، سخن بھ درازا گوییماین در

سازد. اگر خلفاي حاكم  بحث خارج مي از اصل
شدند و امر تشریع را  پذیراي حق مي

گذاردند، این كار آنان را از اختالف در  وامي
                                                           

 .٥٩نساء/. ١
 .٣٣-٣٤: ١دراسات في الحدیث النبوي . ٢
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گیر مسلمانان شد ـ  حدیث و احكام ـ كھ گریبان
 قانونمند ساختنساخت و نیازمنِد  نیاز مي بي

رأي و قیاس و نظایر این دو (كھ گاه بھ تحریم 
شدند و دین  انجامد) نمي ميحالل و تحلیل حرام 

یافت و آراي گوناگون در آن پدید  استقرار مي
 آمد. نمي

خواستند اھل بیت مصدر امر  آري، آنان نمي
تشریع و تبیین احكام خدا باشند؛ زیرا این كار 

كرد. اگر بعضي در  موقعیت آنان را تضعیف مي
وصّیت، خود را بھ ناداني  زمینھ احادیث خالفت و

را درباره حضرت  |ین سخن پیامبر زدند، ا مي
 توانستند تجاھل كنند كھ فرمود: نمي × علي

 )؛١أنا مدينةُ العلم وعلي بابها(

 من شھر علمم و علي دروازه آن است.

 ×كھ جایگاه حضرت علي  برایشان امکان نداشت
انكار كنند و علم انبوه  |را نسبت بھ پیامبر 

را در  اش  گویي و گسترده آن حضرت را و راست
 :حدیث برنتابند؛ چراكھ فرمود

عَلََّمني رسوُل   ألَف باب ِمَن العلم، َیْنَفِتُح لي من 
 كّل باب ألُف باب؛

رسول خدا ھزار باب از علم بھ من آموخت، كھ 
 شود.  از ھر بابي ھزار باب برایم گشوده مي

و  ×بایست بھ امام علي  بلي، مسلمانان مي
ان مكتب تعّبدي آن ش بزرگان صحابھ كھ خط مشي

كردند؛ كساني كھ سّنت  حضرت بود، رجوع مي
شان  پیامبر را نگھ داشتند و در جوامع حدیثي

                                                           
المستدرك ؛ ١١٠٦١، حدیث ٦٥: ١١ المعجم الكبیر. ١

الفردوس بمأثور ؛ ٤٦٣٧، حدیث ١٣٧: ٣ علي الصحیحین
فیض (بھ نقل از َانس)؛  ١٠٦، حدیث ٤٤: ١ الخطاب
 .٣٦: ١ القدیر



 ٥٢٩  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

آن را تدوین كردند تا دینشان را از آن 
 برگیرند.

آن گاه كھ  ×نزد ھمگان ثابت است كھ حضرت علي 
آوري قرآن  از منصِب خویش كنار زده شد، بھ جمع

تدوین كرد، نزد آن  و حدیث پرداخت و آن دو را
حضرت َاْلواحي بود كھ در آن، آنچھ را بر رسول 

و آنچھ را پیامبر در  ه بودنازل شد |خدا 
 نوشت. ، ميه بودآورد شأن نزول آن بر زبان

 حدیث پیامبربا ھایي گویا بر مخالفِت  مثال
| 

دكتر عبدالكریم بن علي بن محّمد نملھ، پس از 
نظر لغوي بررسي را از  » مخالفت «آنكھ معناي 

بھ  » مخالفت «دارد كھ  كند (و بیان مي مي
و مقصود  )١(معناي ضدّیت، عصیان، عدم اتفاق است)

، )٢(سازد از صحابي را در لغت و اصطالح، روشن مي
ھاي تطبیقي را در این راستا  بعضي از مثال

 نویسد: آورد و مي مي
علماي اسالم در این زمینھ بھ دو مذھب 

 :شوند تقسیم مي
معتقد است كھ: حدیث بر حجّیت خود  مذھب اول،

باقي است. مخالفت صحابي را (خواه نزدیك 
باشد و خواه دور) نباید بر حدیث مقّدم 
داشت و عمل بھ حدیث، بھ جھت مخالفت 

 ...)٣(شود صحابي، ترك نمي

                                                           
للحديث النبوي الشريف دراسة نظرية  مخالفة الصحابي. نگاه كنید بھ: ١

 .٢٩-٢٢) صمكتبة الرشدھجري،  ١٤١٥(چاپ ریاض، سال  تطبيقية
 .٨٦-٣٠. ھمان، ٢
 .١٠٥-٨٧. ھمان: ٣
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در صورت [بر این باور است كھ:  مذھب دوم،
مخالفت] باید قول صحابي اخذ شود، و حدیث 

 .)١(افتد نبوي از اعتبار مي
آورد   ھایي از مخالفت صحابي را مي  وي سپس مثال

كھ بھ طور كلي با حدیثي كھ خودش روایت كرده، 
مخالفت نموده است و اثر این اختالف را نیز بیان 

 كند، و چنین می گوید: مي
پس از آنكھ مذھب علما را در این مسئلھ 

دو از اصولي شناختیم و ادلھ اصحاب ھریك 
مذھب را بیان كردیم، جاي آن است كھ بعضي از 

ھاي تطبیقي را بیاوریم كھ در آن   مثال
صحابي، مخالفِت كلي با حدیثي كھ خود روایت 

 كرده، نموده است.
گري بیشتر است تا  این كار، براي روشن

خواننده تصویر گویایي از این مسئلھ را در 
 ذھن خود مجسّم سازد.

 گویم: خدا، مي بنابراین، با توفیق از
 مثال اول

بخاري و مسلم در صحیحشان، و ابو داود و 
ترمذي و نسائي و ابن ماَجھ و داِرمي در سَُنن 

و امام احمد  الموطّأخود، و امام مالك در 
اند كھ  از ابو ھریره روایت كرده المسنددر 

 فرمود: | پیامبر

ا  إذا َوَلَغ الكلُب في إناِء أحِدكم، َفْلیَْغِسْلُھ سبع
ظرفِ یكي از شما  ،ھرگاه سگ ؛)٢(ُأوالُھنَّ بالتُّراب

                                                           
 .١٢٣-١٠٦. ھمان، ١
: ١ صحیح مسـلم؛ ١٧٠، حدیث ٧٥: ١ صحیح بخاري. ٢

 ٧١، حدیث ١٩: ١ سنن ابي داود؛ ٢٧٩، حدیث ٢٣٤
، حدیث ١٥١: ١ سنن ترمذي(متـن از این مأخذ است)؛ 

 سنن ابن ماجھ؛ ٦٤ـ٦٣، حدیث ٥٢: ١ سنن نسائي؛ ٩١
؛ ٦٥، حدیث ٥٢: ١ الموطّأ؛ ٣٦٤ـ٣٦٣، حدیث ١٣٠: ١

 .٩٩٣١، حدیث ٤٦٠: ٢ احمد مسند
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مالي  را لیس بزند، باید اول آن را خاك
 كند، سپس ھفت مرتبھ با آب بشوید.

 |این حدیث را ابو ُھریره از پیامبر 
كند، بلكھ   كند و بھ آن عمل نمي  روایت مي

مخالفت مي ورزد و ظرفي را كھ در آن سگ دھن 
 .شوید  زده است، سھ بار مي

و دارقطني در سَُنن  شرح معاني اآلثارطحاوي در 
اند كھ:  آورده العلل المتناهيةخود و ابن جوزي در 

ابو ھریره، چنین ظرفي را سھ بار 
 .)١(شست مي

در اینجا، صحابي ـ ابو ُھریره ـ با حدیثي كھ 
 .ورزد  خودش روایت كرده مخالفت مي

اصحاب مذھب اول ـ كھ جمھور علمایند ـ بر 
اند كھ باید ظرفي را كھ در آن  این عقیده

سگ آب دھان ریختھ، ھفت بار شست. آنان بھ 
كنند و بر اساس  این حدیث احتجاج مي

شان، بھ مخالفت ابو ُھریره التفات  قاعده
 كنند. نمي

نگرند  اّما اصحاب مذھب دوم، آن گاه كھ مي
ابو ُھریره با آنچھ روایت كرده مخالفت 

كنند و آن  ان تمسك ميش ورزیده، بھ قاعده
ھرگاه صحابي بر خالف روایتش  «این است كھ: 

 )٢(» عمل كرد، مخالفتِ او مالك است، نھ حدیث

                                                           
، ٦٦: ١ سنن دارقطني؛ ٢٣: ١ شرح معاني اآلثار. ١

 .٥٤٤، حدیث ٣٣٣: ١ العلل المتناھیھ؛ ١٧حدیث 
: ٢ یتحفة األحوذ. بھ عنوان نمونھ، نگاه كنید بھ: ٢
گوید: از اصول علما این است كھ  ، آنجا كھ مي٧٨
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گویند: ظرفي را كھ سگ در آن  از این رو مي
كند،  َدَھن زده است، سھ بار شستن كفایت مي

و بھ حدیثي كھ ابو ُھریره روایت كرده عمل 
 كنند. نمي

اب مذھب دوم اختالف در اینجا بعضي از اصح
دارند كھ آیا چنین حدیثي منسوخ است یا 

 شود؟ مي » استحباب «ھفت بار شستن حمل بر 
 سھ قول است:

باشد. نظر كمال   این حدیث منسوخ مي قول اول:
چنین است، و امیر بادشاه  التحريربن ھمام در 

، با التقرير والتحبيرو ابن َامیر حاج در  تيسير التحريردر 
 اند.  فقوي موا

حدیث نسخ نشده است، لیكن حمل بر  قول دوم:
شود؛ یعني سھ بار شستن واجب  استحباب مي

 است و ھفت بار شستن مستحب.
این  المیزانو در  بذل النظرسمرقندي در 

 عقیده را دارد.
رود كھ حدیث منسوخ  احتمال مي قول سوم:

باشد، و احتمال آن است كھ بر استحباب حمل 
 شود.

، كشف األسرارُاصوِل خود و َنسَفي در سرخسي در 
 اند. بھ این قول گراییده

گوید كھ: نظر راجح،  سپس دكتر عبدالكریم مي
عقیده اصحاب مذھب اول است؛ یعني ظرفي را كھ 
سگ لیسیده باید ھفت مرتبھ شست. دلیِل آن چند 

 وجھ است:
ثبوت حدیث ابو ُھریره ـ كھ پیش از  وجھ اول:

آن، و عدم اثبات چیزي این گذشت ـ و صّحِت 
 كھ براي معارضھ با آن صالحیت داشتھ باشد.

                                                                                                                                        
ھرگاه صحابي با روایت خودش مخالفت ورزد، این كار 

 كند. بر َنسْخ آن داللت مي
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ھفت بار شستِن چنین ظرفي، از طریق  وجھ دوم:
 روایت شده است. |دیگر از پیامبر 

د، ابو داود و نسائي و ومسلم در صحیح خ
ابن ماَجھ و داِرمي در سننشان، احمد در 

اند  ، از عبد  بن ُمَغفَّل روایت كردهالمسند
 فرمود: |كھ، رسول خدا 

لَغَ الكلبفِّروه بالتُّراب في إذا وات، والثامنةَ عمر لوه سبعآن گاه  ؛اإلناء، فَاغْس
ھفت بار آن را كھ سگ ظرفی را لیسید، 

 مالي كنید. بشویید، و بار ھشتم آن را خاك
)١( 

اگر با فرض محال، فرض كنیم كھ مخالفتِ 
كند اثر   ميصحابي در حدیثي كھ خودش روایت 

كند،   گذارد، در روایتي كھ دیگري نقل مي مي
 .تواند اثرگذار باشد  نمي

سخن اصحاب مذھب دوم یا بعضي از  وجھ سوم:
آنان است؛ یعني باید ظرف سھ بار شستھ 
شود. مستنِد آن این است كھ ابو ُھریره چنین 

شست، و این كار بر خالفِ  ظرفي را سھ بار مي
 كند. حدیثي است كھ روایت مي

این حدیث وي شایستھ استناد و اعتماد 
نیست؛ زیرا روایت از ابو ُھریره مختلف 
است: از وي روایت شده كھ بھ شستن ھفت بار 
فتوا داد، و روایت شده كھ بھ شستن سھ بار 

 فتوا داد...

                                                           
, حدیث ١٩: ١ سنن ابوداود؛ ٢٨٠، حدیث ٢٣٥: ١ صحيح مسلم. ١
، حدیث ٢٠٤: ١ سنن دارمی؛ ٣٣٧حدیث , ١٧٧: ١ سنن نسايی, ٧٤
روایت  |؛ ابن عمر نیز این حدیث را از پیامبر٧٣٧

 ١٨٣١،حدیث ٥٩: ١ مصنف ابن ابی شيبةکرده است. چنان کھ در 
 ، آمده است.٣٦٦،حدیث ١٣٠: ١سنن ابن ماجه و 
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 مثال دوم
ابو داود و ِترِمذي و داِرمي و دارُقْطني در 

حمد در و امام ا المستدركسننشان و حاكم در 
، از شرح معاني اآلثارو طحاوي در  المسند
 | اند كھ پیامبر روایت كرده عایشھ

 فرمود:

ھرگاه  ؛)١(أيما امرأةً نَكَحتْ نفسها بغير إذن وليها، فنِكاحها باطل
اذن ولي خود، ازدواج كند، عقد  زني بي

 ازدواج او باطل است.
از پیامبر روایت  عایشھاین حدیث را 

لیكن خود بھ آن عمل نكرد، بلكھ كند،  مي
دختر  عایشھبا آن مخالفت ورزید؛ زیرا 

را بھ ھمسري  بكر یحفصة بن عبدالرحمان بن اببرادرش، 
پسر خواھرش درآورد، در حالي كھ برادرش ـ 

 عبدالرحمان ـ غائب و در شام بود.
 اند: در برابر این حدیث علما اختالف كرده

مل اصحاب مذھب اول (كھ بھ روایت ع
اند  كنند، نھ بھ مخالفِت صحابي) قائل مي

كھ باید بھ مقتضاي حدیث عمل كرد و جایز 
نیست كھ زن، خود را بھ عقد كسي درآورد، و 

كنند.اینان،  اعتنا نمي عایشھبھ مخالفت 
 جمھور علمایند.

اصحاب مذھب دوم، بر این باورند كھ مخالفت 
مالك است باید بدان عمل كرد و  عایشھ

؛ بھ ھمین جھت شتھ حدیث را واگذااحتجاج ب

                                                           
، ٤٠٧: ٣ یسنن ترمذ؛ ٢٠٨٣، حدیث ٢٢٩: ٢ داود یسنن اب .١

: ٣ یسنن دارقطن؛ ٢١٨٤، حدیث ١٨٥: ٢ یسنن دارم؛ ١١٠٢حدیث 
، حدیث ١٨٢: ٢ المستدرك علــی الصحيحين؛ ١٠، حدیث ٢٢١
 .٧: ٣ اآلثار یشرح معان؛ ٢٤٢٥١، حدیث ٤٧: ٦ مسند احمد؛ ٢٧٠٦
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گویند جایز است كھ زن، خود را شوھر  مي
 دھد.

ـ با تبیین  كشف األسرارعبدالعزیز بخاري در 
گوید: چون   نگرش حنفیھ در این زمینھ ـ مي

عایشھ(رضی   عنھا) قائل بود كھ تزویج دختر 
وي جایز است و آن را عقِد  اذنبرادرش بي 
 تمکین جنسیآنجا كھ  دانست تا استواري مي

را ـ كھ جز با صحت عقد نكاح و ثبوِت آن 
اش   عملي نیست ـ اجازه داد، محال است عقیده

این باشد و ھمراه با آن آنچھ را روایت 
 كرده صحیح بداند.

سپس وجھ داللت دیگري را در این راستا 
گوید: چون عایشھ او را شوھر   آورد، مي مي

وِد زن را جایز كند كھ نكاِح خ  داد، داللت مي
داند؛ زیرا ھنگامي كھ عقد با عبارِت زنِ  مي

دیگري منعقد شود، با عبارِت خودش َاولي است 
كھ انعقاد یابد، پس این كار عایشھ، عمل بر 

 باشد. خالفِ روایتش مي
: چون گوید  آورد، و مي  وجھ سومي را مي

، پس معتقد بود كھ عایشھ او را شوھر داد
ذِن ولي ـ بھ اولویت ا  جواِز نكاح وي ـ بي

جایز است چراكھ ھركھ حق نكاح خودش را 
ندارد، بھ طریق َاولي دیگري را نیز 

تواند بھ عقد كسي درآورد؛ و ھركس حق   نمي
دارد دیگري را بھ عقد كسي درآورد، بھ طریِق 

 اولي حق ازدواجِ خود را دارد.
بعضي از حنفیان (مانند سرخسي در اصولش و 

اند كھ  ) یادآور شدهسراركشف األَنسَفي در 
بر خالفِ  عایشھاین حدیث منسوخ است؛ زیرا 
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روایِت خود (بنا بر قاعده آنھا) عمل 
 .)١(كرد

امام احمد ـ در روایِت حرب بن اسماعیل ـ 
گوید: این  ، ميتصریح نمودهبر این امر 

باشد؛ زیرا وي  صحیح نمي عایشھحدیث از 
كھ دختراِن خواھرش را شوھر داد، در حالي 

 این حدیث از او روایت شده است.
گوید: در روایِت َمْرَوزي ھست كھ:  و نیز مي

بر خالفِ  عایشھاین حدیث صحیح نیست؛ زیرا 
 آن عمل كرد.

پس از این سخنان، دكتر عبدالكریم، بر سخن 
 زند: پیشین، این گونھ تعلیق مي

نظر راجح ھمان است كھ جمھور بھ آن 
 اند، بھ جھت دو امر: قائل

بخاري در صحیح خود و ابو داود و  مر اول:ا
ِترِمذي و ابن ماَجھ در سننشان و امام احمد 

اند كھ  روایت كرده عایشھاز  المسنددر 
 ؛)٢(ال ِنكاَح إّال بوليّ فرمود:  | پیامبر

 یابد. تحّقق نمي » ولي «اذنِ  ازدواج بي
و نیز این حدیث را ابن عّباس و ابو موسي 

ایت صحیحي است؛ َمرَوزي اند و رو روایت كرده
گوید: از احمد و یحیي درباره این حدیث  مي

این گفتھ، و )٣(پرسیدم، گفتند: صحیح است
 در مسئلھ است.صریح 

                                                           
؛ سرخسي ٦: ٢ اصول سرخسي. نگاه كنید بھ: ١
كند  گوید: اینكھ عایشھ بر خالفِ حدیثِ خود عمل مي مي

 گر نسخ آن است. بیان
، ٢٢٩: ٢ سنن ابي داود؛ ١٩٧٠: ٥ بخاريصحیح . ٢

سنن ابن ؛ ١١٠٢، حدیث ٣٠٧: ٣ سنن ترمذي؛ ٢٠٨٥حدیث 
، حدیث ٢٥٠: ١ مسند احمد؛ ١٨٨٠، حدیث ٦٠٥: ١ ماجة

٢٢٦١. 
   .٤٨: ٥ كشف القناع؛ ٧: ٦ یالمغن. ٣
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با این حدیث، صریح  عایشھمخالفت  امر دوم:
 عملنیست. بھ فرض بپذیریم صراحت دارد، 

تواند حدیث ثابتي را  یا دیگران نمي عایشھ
مورد اعتماد حدیث در كھ ھیچ یك از ائّمھ 

آن شك ندارد، از اعتبار ساقط سازد (و 
 داناي حقیقي خداست).

 مثال سوم
د وبخاري و مسلم در صحیح خودشان و ابو دا

و ِترِمذي و نسائي و ابن ماَجھ در سننشان، و 
و امام احمد در  الموطّأامام مالك در 

، از ُزْھري از سالم از پدرش ـ عبد  المسند
 روایت كرده كھ گفت:بن عمر ـ 

يحاذي منكَبيه، وإذا  یرأيتُ رسول اهللا | إذا استَفْتَح الصالةَ رفع يديه حتّ
 ؛)١(أراد أن يركَع وبعد ما يرفَع رأسه من الركوع، وال يفْعلُ ذلك في السجود

كھ نماز را آغاز  رگاهرسول خدا را دیدم ھ
رفت و می ركوع  آن گاه كھ بھنیز كرد و می 

ھا را تا مقابل  داشت، دستمی  از آن سر بر
برد؛ و این كار را در می ھا باال  شانھ

 داد.می سجده انجام ن
این حدیث را عبد  بن عمر از رسول خدا 

كرد، می بھ آن عمل ن لیكند و روایت مي|
و  ھ بودبلكھ خالِف آن را در پیش گرفت

 دستانش را جز ھنگام شروع نماز باال
 برد. نمي

آورده كھ مجاھد  الُمصَنَّفابن ابي شَْیَبھ در 
 گفت:

                                                           
: ١ صحیح مسلم؛ ٧٠٢، حدیث ٢٥٧: ١ صحیح بخاري. ١

؛ ٧٢١یث ، حد١٩١: ١ سنن َابي داود؛ ٣٩٠، حدیث ٢٩٢
، ١٨٢: ٢ سنن نسائي؛ ٢٥٥، حدیث ٣٥: ٢ سنن ترمذي

: ١ الموطّأ ؛٨٥٨، حدیث ٢٧٩: ١ ابن ماجة سنن؛ ١٠٢٥حدیث 
  .٤٥٤٠، حدیث ٨: ٢ مسند احمد؛ ١٦٣، حدیث ٧٥



 منع تدوین حدیث  ٥٣٨

ندیدم كھ ابن ُعَمر جز در آغاز نماز 
 ھایش را باال َبَرد. دست

روایت را  این شرح معاني اآلثارطحاوي در 
 .)١(كند مي سند صحیح نقل بھ

در اینجا ابن ُعَمر ـ كھ یك صحابي است ـ با 
ورزد! لفت ميحدیثي كھ خود روایت كرده، مخا
 از این رو علما اختالف دارند:

اند مخالفت  اصحاب مذھب اول ـ كھ قائل
صحابي با روایِت خودش حدیث را از احتجاج 

كنند  اندازد ـ بھ مقتضاي حدیث عمل مي نمي
ھاست ھنگاِم افتتاح نماز  كھ باال بردن دست

، و ھنگاِم ركوع و ھنگاِم برخاستن از ركوع
 ست.این، مذھب جمھور او

اند مخالفت  اّما اصحاب مذھب دوم ـ كھ قائل
صحابي با روایت خودش آن را از اعتبار 

عبد  بن ُعَمر را مالك قرار  عملاندازد ـ  مي
ھا فقط در  دھند كھ ھمان بلند كردن دست مي

ھنگام شروع نماز است، و عمل بھ حدیث را 
 اند. اینان اكثر حنفیھو كنند رھا مي

 گوید: مي الفصولَجّصاص در 
این کھ ابن عمر دست ھا را در نماز باال 
نمی برد، با این کھ خودش از پیامبر نقل 

نسخ حدیث را نموده، گویای این است کھ وی 
كرد؛ چراكھ  دریافت وگرنھ آن را ترك نمي

اي مثل او، روا نیست این گمان  بر صحابي
بھ ذھن آید كھ با سّنت پیامبر ـ كھ خود 

أویل در آن نیست ـ روایت كرد و جاي ت
 مخالفت ورزد.

اكثر حنفیان بھ مثل آنچھ ابوبكر َجّصاص 
گفتھ است، جزم دارند و بر این باورند كھ: 

                                                           
: ١ اآلثار یشرح معان ؛٢٤٥٢، حدیث ٢١٤: ١ شيبة یمصنّف ابن اب. ١

 .١٤٩: ١ احاديث الهداية تخريج الدراية في؛ ٢٢٧



 ٥٣٩  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

با مخالفت ابن عمر با این حدیث (كھ خودش 
توان دریافت كھ  كند) مي آن را روایت مي

 نسخِ آن ثابت شده است.
األسرار في از آنان است ابو زید َدُبوسي در 

، الغنية في اُألصول، ِسجِسْتاني در ل والفروعاألُصو
، التحریرسرخسي در اصولش، كمال بن ھمام در 

، َامیر كشف األسرارعبدالعزیز بخاري در 
، ابن َامیر الحاج تیسیر التحریربادشاه در 

و  كشف األسرار، َنسَفي در التقریر والتحبیردر 
 .نور األنوار شرح المنارمالجیون در 

اند: چون ابن ُعَمر  فیھ گفتھو بعضي از حن
با حدیثي كھ خودش روایت كرده، مخالفت 
ورزیده است، این حدیث اعتبار ندارد و 

اند  توان بھ آن احتجاج كرد (و نگفتھ نمي
كھ آن منسوخ است)؛ مانند َبْزَدوي در اصولش، 

 .المغنيو خبازي در 
 گوید: گاه دكتر عبدالكریم مي آن

ر علماست؛ یعني نظر راجح ھمان عقیده جمھو
، و ھنگام تكبيرة اإلحرامھا ھنگام  باال بردن دست

 ركوع، و ھنگام بلند شدن از ركوع.
 بھ چند دلیل:

پیامبر است نھ فعل یكي از صحابھ؛  عمل اول:
 خواه ابن ُعَمر باشد یا كس دیگر.

بھ مقتضاي این حدیث، اصحاب پیامبر  دوم:
ر گوید: اصحاب پیامب اند؛ حسن مي عمل كرده

و ھنگام ركوع آن  تكبيرة اإلحرامرا دیدم كھ ھنگام 
داشتند،  گاه كھ سر از ركوع برمي



 منع تدوین حدیث  ٥٤٠

ھا، بلند  شان را چونان بادبزنیھا دست
 .)١(كردند مي

گوید: ابن َمِدیني ـ كھ اعلم اھِل   بخاري مي
گفت: بھ دلیل این حدیث،  زمان خود بود ـ مي

ھنگام تكبیر] [شایستھ است مسلمانان 
 .)٢(ن را بلند كنندشایھا  دست
سخن مجاھد مبنی بر این کھ: وي ندید  سوم:

كھ ابن عمر دستانش را بلند كند مگر در 
آنچھ طاووس ذكر كرده،  اتكبیِر آغاز نماز، ب

گوید: ابن عمر را   معارض است. طاووس مي
دیده كھ موافق با آنچھ وي از پیامبر روایت 

 .كرد  كند، عمل مي مي
ن امام احمد كھ در و نیز معارض است با سخ

این باره از وي سؤال شد، گفت: آري، باید 
ھا را بلند كرد، چھ كسي  ھنگام تكبیر دست

كند؟! ابن ُعَمر ھنگامي كھ  در آن شك مي
كند، او را بھ  دید كسي این كار را نمي مي

 .)٣(خواند آن فرا مي
ما روایت طاووس و امام احمد را بر روایت 

یرا با حدیثي كھ دھیم؛ ز مجاھد، ترجیح مي
ابن عمر روایت كرده، موافق است و ھمین را 

 كند (و داناي حقیقي خداست). عقل تأیید مي
قابل  كشف األسرارسخن عبدالعزیز بخاري در 

ھایش  گوید ابن عمر دست اعتنا نیست كھ مي
را (در آغاز نماز و ھنگام ركوع و پس از 
آن) پیش از علم بھ َنسْخ حدیثي كھ روایت 

ُبرد. چون َنسْخ حدیث را  ، باال ميكرده

                                                           
: ١ المغني ؛٢١٧: ٩(ابن عبدالبر)  التمھید .١

 :١ الدرایھ في تخــریج احـادیث الھـدایھ؛ ٢٩٥
 .٤١٦: ١ نصب الرایھ؛ ١٥٥

؛ ٤١٩، حدیث ٣٣١: ١ التحقیق في احادیث الخالف. ٢
 .٨٨: ٢ تحفـھ األحــوذي؛ ٢٩٥: ١ المغني

 .٢٢٠: ١ تلخیص الحبیر؛ ٢٢٤: ٩ التمھید. ٣



 ٥٤١  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

نقل شده  –عمل بھ مضمون حدیث دانست، دیگر 
و تنھا در تكبیر  را رھا نمود –توسط خودش 

 داد. آغاز نماز این كار را انجام مي
چراكھ این سخن عبدالعزیز بخاري ُمَجرِّد 

خواھد، و  احتمال است و دلیل و برھان مي
كنیم  ف ميمادامي كھ دلیلي بر آن نیست توق

 و بھ آنچھ تھي از احتمال است و از پیامبر
بھ ثبوت رسیده و بزرگاِن صحابھ بھ آن  |

كنیم، كھ ھمان بلند   اند، عمل مي عمل كرده
ھا ـ در ھمھ موارد ـ است (و   كردن دست

 اعلم).
ھاي تطبیقي بر این  اینھا بعضي از مثال

اند، ھركھ خواھان زیاده و  قاعده اصولي
ھاي دیگر  ھا و مثال ر این نمونھتفصیل د

 .)١(ھاي فقھي مراجعھ كند است، بھ كتاب
 خالصھ و نتیجھ بحث

ھا را بدان جھت آوردیم كھ اثبات  این نمونھ
كنیم حاكمان بیش از آنكھ مقید بھ سخن خدا و 

كوشیدند كھ  متعھد بھ تعالیم وحي باشند، مي
نظر و رأي خودشان را شرعیَّت بخشند. اگر بھ فقھ 

آنھا  خط درعثمان و معاویھ ـ و كساني كھ 
یابیم كھ آراي جدید  بودند ـ بنگریم، درمي

عثمان امتداد ھمان روش ُعَمر است و اگر گاھي 
آید  اوقات از سّنِت شیخین سخن بر زبان مي

(مانند تمام خواندن نماز ظھر در ِمني و مقّدم 
آوردن خطبھ كھ از سوي عثمان بروز یافت و 

در نماز عید فطر و قربان از سوي  تقدیم خطبھ
معاویھ) مقصود این نیست كھ نظر آنان در ھمھ 
چیزھا بر خالف رأي ابوبكر و عمر است، بلكھ 

كند بر اینكھ آنان ـ بر اساس این  داللت مي
قاعده كھ خلیفھ بنا بر مصلحت و رجحان حق 

                                                           
 .١٤٥ـ١٢٤: الصحابي للحديث النبويمخالفة . نگاه كنید بھ: ١



 منع تدوین حدیث  ٥٤٢

گذاري دارد ـ رأي جدیدي را اختیار  قانون
كھ باورشان این باشد اند، و طبیعي است  كرده

 كھ نظرشان بر كسان پیش از ایشان رجحان دارد.
سیره عثمان و معاویھ، ھمان روش خلفاي پیشین 
بود، رأي و اجتھادشان در امتداد ھمان رأیي 

گرفت كھ شیخین در شریعت بنیان  صورت مي
 نھادند.

و این چنین بود كھ در میان مسلمانان دو خط 
 مشي پدید آمد:

بند بھ نصوص شرعي بود و رأي  ھ پاي. مكتبي ك١
كرد،  گزین حكم خدا و رسول نميیھیچ كس را جا
بھ رأي و قیاس، احكام را  | چراكھ پیامبر

داشت، بلكھ بھ آنچھ كھ خدا برایش  بیان نمي
 كرد. نمایاند حكم مي مي

ِإنَّا َأْنَزْلنا ِإَلیْكَ اْلِكتاَب ِباْلحَقِّ ِلَتحْكُمَ َبیَْن  ﴿
 ؛)١( ﴾ ... ما َأراكَ  َُّ النَّاسِ بِ 

ما این كتاب را سویت فرستادیم تا بھ آنچھ 
نمایاند، میان مردم حكم  خدا برایت مي

 كني.

 ِإْن ُھَو ِإالَّ َوحٌْي ُیوحي * َو ما َیْنِطُق َعنِ اْلَھوي ﴿
 ؛)٢( ﴾

گوید، حرف او  پیامبر از روي ھوا سخن نمي
 شود نیست. جز وحیي كھ بھ او مي

بھ وحیي  | ین آیھ این است كھ پیامبرمعناي ا
بھ رأي و شود متعّبد است  كھ بر وي نازل مي

 دھد. خویش فتوا نمي
این مفھوم تعّبدي در سخنان امامان از نسل آن 

- شان بر این تأكید مي حضرت نیز آمده است، ھمھ

                                                           
 .١٠٥نساء/. ١
 .٤ـ٣/نجم. ٢



 ٥٤٣  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

ورزند كھ قولشان رأي و فتوایي از سوي آنھا 
ل از نیست، بلكھ حكمي است كھ نسل اندر نس

 اند. پیامبر بھ ارث برده
. در مقابل این مكتب، خط مشي دیگري بروز ٢

یا  » مكتب اجتھاد و رأي «یافت كھ آن را 
نامیم، و در عصرھاي بعد  نگري مي مصلحت

 استحكام یافت.
این خط مشي را بعضي از صحابھ در دوران رسول 
خدا در پیش گرفتند؛ ابوبكر و ُعَمر در ماجراي 

ما موضع گرفتند و بدان جھت كھ او را مرِد عابْدن
نمازگزار و خاشع یافتند، بھ قتل نرساندند، 
كساني دیگر از صحابھ، روزه دھر گرفتند با 

 اینكھ رسول خدا از آن نھي كرد.
خواندند. عمر آن  اینان بھ مشروعیت رأي فرامي

روست، بھ  گاه كھ حس كرد با كمبود نص روبھ
س بر منبر رفت و قیاس و اجتھاد اجازه داد، سپ

بھ سرزنش اختالف نظِر صحابھ پرداخت؛ یعني وي و 
خواستند حجّیِت رأي منحصر بھ آن دو  ابوبكر مي

باشد (نھ دیگران) و صحابھ را بر تعّبد بھ آنچھ 
ساختند، جز اینكھ در این  گفتند ُمْلَزم مي مي

زمینھ موفق نشدند؛ زیرا مشروعیت بخشیدن بھ 
پذیر و  رده و انعطافرأي و اجتھاد چنان گست

تواند آن را در  سَّیال است كھ ھیچ كس نمي
 انحصار خویش درآورد.

مشروعیت بخشي بھ چند رأیي، اّمِت اسالمي را در 
اختالف فرو برد، ابوبكر این حقیقت را بر زبان 

، شّدِت اختالفشان آیندگان «آورد، آنجا كھ گفت: 
ر مثِل این سخن را بھ ُعمَ  » بیشتر خواھد بود

 گفت، آنجا كھ از حكومتِ میان مردم شكوه كرد.

این امر را در خطبھ شقشقّیھ، بھ  × امام علي
نمایاند، آنجا كھ   ترین صورت، مي  روشن
 :فرماید مي



 منع تدوین حدیث  ٥٤٤

 ،ملها خَر إن أشنَق ةببِ الصَّعها كراكبمنها، فصاح ثار فيها، واالعتذارالع يكثر
 نِيفم ،ملها تقح لَسماس؛وإن أسط وشاهللا بخَب رملَع الناس 

سپس آن را بھ راھي درآورد ناھموار، پر 
آسیب و جان آزار، كھ رونده در آن ھر دم 
بھ سر درآید، و پي در پي پوزش خواھد، و 

كھ  داز ورطھ بھ در نیاید، سواري را مان
بر بارگیِر توسن نشیند، اگر مھارش بكشد، 

ند سرنگون بیني آن آسیب بیند، و اگر رھا ك
افتد و بمیرد. بھ خدا كھ مردم چونان 
گرفتار شدند كھ كسي بر اسب سركش نشیند، و 
آن چارپا بھ پھناي راه رود و راِه راست را 

 .)١(نبیند
نیك بیندیشیم كھ  |اگر در این سخن رسول خدا

قلم و كاغذ برایم بیاورید كھ  «فرمود: 
اي برایتان بنویسم كھ بعد از آن ھرگز   نوشتھ

تا  «و در حدیث َثَقلین فرمود:  » گمراه نشوید
زماني كھ بھ قرآن و عترت چنگ آویزید، ھیچ گاه 

ھمراه با احادیثي كھ از  » بھ كژراھھ نیفتید
عمل بھ رأي نھي سوي اھل بیت وارد شده و از 

اند،  اند و آن را دوري از سّنت دانستھ  كرده
ت یابیم كھ اباحھ تدوین و منع آن، با شریع  درمي

ارتباط تنگاتنگي دارند، لیكن خلفا این دو امر 
را در راستاي مصالح و آراي خودشان بھ كار 

؛ ھرگاه ضرورت در منع دیدند، از تدوین و گرفتند
حدیث بازداشتند و آنجا كھ خودشان خواستند نقل 

 باب آن را گشودند.
ھنگامي كھ اّمت اسالمي در معرض آزمون واقع شد، 

اھل بیت فاصلھ گرفت، از  بھ ھر اندازه كھ از
حق و جاده صواب دور ماند و در سرگرداني 

 افتاد.

                                                           
، ١٠(ترجمھ دكتر سّید جعفر شھیدي):  نھج البالغھ. ١

 .٣خطبھ 



 ٥٤٥  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

 ایبر | اي بود كھ پیامبر این ھمان دغدغھ
ترسید، چرا كھ فاصلھ  اّمتش داشت و از آن مي

وعدم اطاعت آنان در مسئلھ والیت و سیاسي اّمت 
ساخت و  آنان را از سّنت رسول خدا دور مي خالفت،

انجامید؛ زیرا نامزد  ه ميبھ انحراف از جاد
براي خالفت و نگماردن آن  × نكردن امام علي

و  | حضرت را بر مسند امور، امر پیامبر
ساخت كھ فرمود:  ِاخبار آن حضرت را ساقط نمي

بھا بر جاي  میانتان دو چیز گران «
 .»گذارم... مي

بر اساس این حدیث، اّمت امر بھ اخذ از اھل بیت 
ریعت اقوال امامان از نسِل شدند؛ یعني اگر در ش

روند و  پیامبر را برنگیرند، از راه بیرون مي
 افتند. از سّنت بھ دور مي

بر این امر تأكید مي ورزیدند كھ  | رسول خدا
اند، و اختالفات مردم را ـ  ھادیان اّمت ^ ائّمھ

توانند روشن سازند و از  پس از آن حضرت ـ مي
راستا ھاي زیر در این  بین ببرند؛ نمونھ

 گویاست:

ó فرمود: | پیامبر 

 ؛)١(الُمھتدون من بعديأنا الُمنذر وعليٌّ الھادي، وبِك یا علي َیْھَتدي 
ام و علي ھدایتگر است. اي  من بیم دھنده

یافتگان بھ وسیلھ  علي، پس از من، ھدایت
 شوند. تو ھدایت مي

ó :نیز آن حضرت فرمود 

                                                           
، حدیث ١٤٠: ٣ الصحيحين یالمستدرك عل؛ ٣٥٩: ٤٢ تاريخ دمشق. ١

: ٤ الدر المنثور؛ ٥٠٣: ٢ تفسير ابن كثير؛ ١٠٨: ١٣ یتفسير طبر؛ ٤٦٤٦
 .٣٧٦: ٨ یفتح البار؛ ٧٠ :٣ فتح القدير؛ ٦٠٨



 منع تدوین حدیث  ٥٤٦

وعدني ربي، سكُن جنّةَ الخلد الّتي ويموت ميتَتي ويمن أراد أن يحيا حياتي 
 ؛)١(، ولن يدخلكم في ضاللةیفليتولَّ علي بن أبي طالب؛ فإنّه لَن يخْرِجكم من هد

خواھد چونان من زندگي كند و  ھركھ مي
بمیرد و بھ بھشت جاوداني درآید كھ 
پروردگارم بھ من وعده داده است، باید 

نھد؛ زیرا  طالب را گردن والیت علي بن ابي
او ھرگز شما را از صراط ھدایت خارج 

 برد. سازد و در ضاللت فرو نمي نمي

ó ھست كھ بر لزوم  | احادیث دیگري از پیامبر
(نھ از غیر ایشان)  ^ اخذ احكام از امامان

 تأكید دارد.
 روایت شده كھ آن حضرت فرمود:

بعض؛ وإنّما نزل كتاب إنّما هلَك من كان قبلَكم بهذا، ضَربوا كتاب اهللا بعضه ب
اهللا يصدق بعضه بعضاً، فال تُكذِّبوا بعضَه ببعض؛ فما علمتم منه فقولوا، وما 

 ؛)٢(عالمه یجهِلْتم فَكلُوه إل
ھمانا كساِن قبل از شما بدان جھت ھالك شدند 

دیگر زدند؛  خشي از قرآن را بھ بخشكھ ب
 ،يخشكتاِب نازل شده الھي چنان است كھ ب

كند! بنابراین شما  را تصدیق مي شدیگر شخب
با بعضي از قرآن، بعِض دیگر را تكذیب 

دانید بگویید، و آنچھ  نكنید؛ آنچھ را مي
و كسي كھ آگاه بھ [دانید، بھ عاِلم  را نمي

 معنا و تفسیر آن است] واگذارید.

                                                           
، حدیث ١٩٤: ٥ المعجم الكبير؛ ٥، حدیث ٢٠٩: ١ یاصول كاف. ١

 .٤٦٤٢، حدیث ١٣٩: ٣ الصحيحين یالمستدرك عل؛ ٥٠٦٧
(متن از این مأخذ  ٦٧٤١، حدیث ١٨٥: ٢ مسند احمد. ٢

 المدخل؛ ٢٩٩٥، حدیث ٢٢٧: ٣ المعجم األوسطاست)؛ 
 علي الصحیحینالمستدرك ؛ ٧٩٠، حدیث ٤٢٩: ١(بیھقي) 

 .٥٣٢١، حدیث ٣٤٣: ٣



 ٥٤٧  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

ó :در خبر دیگر آمده است كھ فرمود 
كم باختالفھم َمْھالً یا قوم، بِھذا ُأھلكت األُمم قبلِ 

 علي أنبیائھم وضَْربھم الكُُتَب َبْعضَھا ببعض!
إّن القرآن لم َیْنِزل ُیكذُِّب بعُضھ بعضًا، بل ُیصَدِّق 
بعُضھ بعضًا؛ فما عرفتم فاعملوا بھ، وما جَِھْلُتم 

 ؛)١(منھ َفُردُّوه إلي عالمھ
ھاي پیشین بھ  اي قوم، شتاب َمورزید! اّمت

زدنِ (کنار)ان و انبیاش ادلیل اختالفشان ب
ھا را بھ بعض دیگر، ھالك  بعضي از كتاب

 شدند و از میان رفتند.
 خشآن ب خشی ازچنان] نازل نشد كھ ب[قرآن 

دیگر را تكذیب كند، بلكھ بعضي از آن بعض 
كند. پس آنچھ را  دیگر را تصدیق مي

آگاھید،  دانستید، عمل كنید و از آنچھ نا
 ردانید.داند] بازگ و كسي كھ مي[بھ عالم 

ó  از ُاَبي بن كعب رسیده كھ چون سؤال شد: راه
 ؟برون رفت از غائلھ قتِل عثمان چیست

ُاَبي پاسخ داد: كتاب خدا و سّنت پیامبرش؛ 
آنچھ را برایتان روشن است عمل كنید، و 
آنچھ را بر شما مشكل است بھ عالمش 

 .)٢(واگذارید
ó نقل شده كھ فرمود: × از امام صادق 

ذا سُِئلوا عن الشيء من دین   َفَلم ...فلو أّنھم إ
َردُّوُه ِإَلي ...﴿یكن عندھم منھ أثٌر عن رسول   

                                                           
؛ و بنگرید بھ، ٦٧٠٢، حدیث ١٨١: ٢ مسند احمد. ١

؛ ٢٧٥: ١ حبّان صحیح ابن؛ و ٧٩٧٦، حدیث ٣٠٠: ٢جلد 
؛ ٨٧١٥، حدیث ٣٠٧: ٨ المعجم االوسط و نزدیك بھ آن در

 .١٨٣، حدیث ١١٧ :١ اعتقاد اَهل السنّةو 
 یعلالمستدرك ؛ ٦٣(بخاري):  خلق أفعال العباد. ٢

(متن از این مأخذ  ٥٣٢١، حدیث ٣٤٣: ٣ الصحیحین
 .٣٥٨: حجية السنّة؛ ٧٠(سیوطي)  مفتاح الجّنھاست)؛ 



 منع تدوین حدیث  ٥٤٨

الرَّسُوِل َو ِإلي ُأوِلي األَْ◌ْمِر ِمنُْھْم َلَعِلَمُھ الَِّذیَن 
 ؛)٢(من آل محّمد )١( ﴾ ...َیسَْتنْبِطُوَنُھ ِمنُْھمْ 

اگر اینان ھنگامي كھ از دین خدا سؤال 
دشان حدیثي از پیامبر نبود شدند، و نز مي
آن را بھ خدا و رسول و اولي األمر از  «

گرداندند، كساني از ایشان  خودشان باز مي
یعني كساني از آل  » یافتند آن را درمي

 محّمد.
پیش پیامبر، و  دوات و قلماز آوردِن  جلوگیری

حدیث، و شعار نقل سپس منع از تدوین سّنت و 
، و بھ دنبال آن » كتاب خدا ما را بس است «

مشروعیت بخشي بھ رأي و قیاس، و چند رأیي را 
در شریعت جایز شمردن، و اینكھ كالم صحابي قرآن 

زند... ھمھ اینھا  و سّنت را تخصیص مي
اند كھ اّمت اسالمي بھ خود دید و از راه  مراحلي

مستقیم و آنچھ در شریعت ترسیم شده بود، دور 
  افتاد.

الیی کھ بر سر حدیث نبوی این چکیده ای بود از ب
بر  » رأی «آمد و گوشھ ای بود از چنگ انداختن 

(پیکره) شریعت و اگر بخواھیم در این زمینھ بھ 
طور گسترده سخن بگوییم، از موضوع بحث خارج می 

 شویم.
حكومتي كھ بر سر كار آمد، نظرات ھمھ را صحیح 

انگاشت و اقوال جمیع صحابھ را نافذ  مي
و پیروانش را  × قھ امام عليدانست مگر ف مي

كھ اھِل تعّبد و تدوین بودند. این بینش، در 
فقھ از پندار حاكمان، پیوندي با اسالم نداشت و 

 !بھ دور بودمسلمانان 
مان، چیرگی  با نگاه بھ میراث فقھي ـ حدیثي

احادیث  -كنیم  روح عصبّیت را در آن احساس مي

                                                           
 .٨٣/نساء. ١
 .٣٣١-٣٣٢: ٢تفسیر عیّاشي . ٢



 ٥٤٩  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

ز چند در مجامع حدیثي اھل سّنت، ا × امام علي
احكام فقھي بر اساس  رود و ده تا فراتر نمي

شان بھ آن،  باشد مگر ھنگام ناچاري آنھا نمي
ترسند كھ  آنان از نقل روایات و احكامي مي

 |دھان بھ دھان با امالي پیامبر × امام علي
نوشت (و بھ نقلي اندك از آنھا بسنده 

 كنند). مي
، ھعایشاّما احادیث ابو ُھریره و ابن ُعَمر و 

برایشان محور و سنگ آسیاي شریعت است و بھ 
 رسد! ھزاران حدیث مي

و تبعیض] براي چیست؟ آیا بدان جھت [این اختالل 
، سبقت در عایشھاست كھ ابو ُھَریره و ابن ُعَمر و 

اسالم و فزوني در علم و خویشاوندي بیشتر بھ 
داشتند؟! یا  × نسبت بھ امام علي |پیامبر

 ؟مسئلھ چیز دیگري است
بھ میزاني كھ از ابو ھریره  الموطّأچرا مالك در 

 ؟)١(آورد حدیث نمي كند، از حضرت علي حدیث مي
اي بھ احكام اھل  چرا در فقھ اھل سّنت اشاره

شود، در حالي كھ این فقھا  نمي ^ بیت
نادرترین آراي فقھي گذشتھ را (كھ پیروانشان 

 كنند؟! اند) ذكر مي منقرض شده
دھد؟ چرا بقایاي تفّكر   ایي مياین خط مشي چھ معن

تعصّبي در میراثي دیني ما ھست و بھ ھمین خاطر 
پژوھشگران از آگاھي بر اموري كھ حقایق را روشن 

شوند، و اگر كسي در این   سازند، منع مي  مي
راستا اقدام كند، بھ تفرقھ پراكني میان 

 شود؟!  مسلمانان متھم مي

                                                           
در  × . شمار احادیثي را كھ مالك از امام علي١

آورد، تنھا ھشت حدیث است، در حالي كھ  مي الموطّأ
ھفتاد حدیث روایت از ابو ھریره نزدیك بھ صد و 

 كند. مي



 منع تدوین حدیث  ٥٥٠

م كھ دھی ما بسیار در شگفتیم و بھ خود حق مي
تبیین حقایق و روشن  از چھ ھنگام،بپرسیم: 

، تفرقھ افکنی و فتنھ انگیزی سازي مجھوالت
 ؟شمرده شده است 

 مھم نکتھ ای
براي آنكھ بھ خط مشي حاكمان در احكام پي 

 ببریم، كافي است بھ روایت زیر توجّھ كنیم:
از شَُعْیب بن َجریر روایت شده تذكرة الحفّاظ در مقّدمھ 
سُفیان َثوري خواست عقاید اھل سّنت را كھ وي از 

 برایش بازگوید، سفیان گفت:
قرآن، كالم خدا،  ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿بنویس: 

 باشد... مخلوق نمي
اي شعیب، آنچھ را نوشتي تو را سودي 

 ١بخشد مگر اینكھ بھ مسح بر روی کفش نمي
معتقد باشي، ِاخفاي بسملھ را از جھِر آن 

ایمان بیاوري، و  » َقَدر «تر بداني، بھ بر
و  پشِت سر نیكوكار و بدكار نماز بخواني.

ات این باشد كھ جھاد تا روز قیامت  عقیده
كار  باقي است، و باید در حكومتِ سلطان ستم

 یا عادل، ُبردبار ماند.
 پرسیدم: اي ابا عبد ، ھمھ نمازھا؟

 گفت: نھ، نماز جمعھ و عید فطر و قربان را
پشِت سر ھركس كھ بود بخوان، اّما در دیگر 
نمازھا اختیارت با خودت؛ پشت سر كسي نماز 

داني كھ  گزار كھ بھ او اعتماد داري و مي
 .)٢(از اھل سّنت است

                                                           
نرم از پوست است کھ مانند چکمھ  یمراد پاپوش. ٢

 ).واژه موزج-النهاية ابن اثيرساق است ( یدارا

(ھمھ خبر  ١٥٢-١٥٤: ١ اعتقاد اهل السنّة. نگاه كنید بھ: ٢
در این مأخذ ھست، و در آن آمده است كھ: قرآن، 

 



 ٥٥١  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

آیا نھ چنین است كھ ِاخفاي بسم  ، و مسح بر 
روی کفش و نماز پشت سر ھر صالح و فاسق... از 

 ھاي سیاسي حكومت است؟! ساختھ

جھِر بسم   را از عالمات مؤمن  ^ مكتب اھل بیت
این نگرش را داند، بسیاري از بزرگان صحابھ  مي

آمد   اند، اگر خروج از بحث الزم نمي  تأیید كرده
كردیم، لیكن  مي بھ اسم آنھا و احادیثشان اشاره

مھم این است كھ بدانیم مفرداِت مذكور بر خالف 
عیان صحابھ و ابن عّباس و اَ  × فقھ امام علي

است و با فقھ فقھاي دربار ھمسوست، و ھمین 
 كافي است كھ دلیل و شاخص باشد.

آنچھ گذشت بعضي از اصوِل سیاست بود. اكنون سّر 
سازیم، و اینكھ  تأكید بر سیره عمر را روشن مي
 ترساند. چرا وي مردم را از نقل حدیث مي

در بعضي از روایات منسوب بھ پیامبر آمده است 
 حضرت فرموده: كھ آن

 ؛)١(ِاقتدوا بالََّذْینِ ِمن بعدي: أبابكر وعمر
آیند، اقتدا  بھ دو كس كھ بعد از من مي

 كنید: ابوبكر و عمر.
كند این حدیث در  ھایي ھست كھ داللت مي شاخص

اوائل خالفت عثمان جعل شد؛ چراكھ عمر و 
 عبدالرحمان بن عوف از دو چیز بیم داشتند:

ت نشیند كھ اجتھاد ابوبكر . كسي بر مسند خالف١
 و عمر را برنتابد.

حد و مرز، سریان  . اجتھاد افسار گسیختھ و بي٢
 یابد.

                                                                                                                                        
از این  (متن ٢٠٦: ١ تذكرة الحفّاظكالمي است مخلوق)؛ 

 (با اختصار). ٤٨: ٢ تحفة األحوذيمأخذ است)؛ 

: ١؛ سنن ابن ماجھ ٢٣٢٩٣، حدیث ٣٨٢: ٥. مسند احمد ١
ـ  ٣٦٦٢، حدیث ٦٠٩-٦١٠ :٥؛ سنــن ترمذي ٩٧، حدیث ٣٧

 .٤٤٥٥، حدیث ٨٠: ٣ المستدرك علي الصحیحین؛ ٣٦٦٣



 منع تدوین حدیث  ٥٥٢

زیرا تعدُّد مراكز فتوا و حّجت دانستن رأي ھمھ، 
شد ـ بھ ویژه در آن برھھ  اگر میدان داده مي

توانست در مقابل  از تاریخ اسالم ـ ھیچ كس نمي
وف بھ عثمان آن بایستد. از این روست كھ ابن ع

آورد كھ در عھد  تازد كھ چرا اموري را مي مي
خواھد كھ بر  شیخین سابقھ ندارد، و از او مي

اجتھادات ابوبكر و ُعَمر بازایستد و از آنھا 
 فراتر نرود.

لیكن عثمان خواستھ ابن عوف را برنیاورد و قول 
او را نپذیرفت؛ چراكھ خود را كمتر از ابوبكر 

رو آثار آنھا ـ در  نبالھدید تا د و عمر نمي
اجتھاد ـ باشد، و دلیلي بر ترجیح رأي آن دو 

. اگر ابوبكر و عمر از دیخودش نمی دبر رأي 
با او خویشاوند  | طریق دادِن دختر بھ پیامبر

بودند، عثمان ـ بھ تنھایي ـ دو دختر پیامبر 
را (بھ نقل بعضي از اخبار) گرفت و از دو طریق 

 !!بھ پیامبر پیوند یافت

گفت: اگر اجتھاد مشروع  آري، عثمان با خود مي
است، چرا من در احكام اجتھاد نورزم؟ چگونھ 

دھند كھ مرا ملزم بھ  اینان بھ خود حق مي
پیروي رأي شیخین سازند و اینكھ آثار آن دو را 

بینم آن دو بھ قول  پي گیرم، در حالي كھ مي
پیامبر متعّبد نبودند، و از پیِش خود دست بھ 

زدند؟! اگر اجتھاد جایز نیست، چرا  تھاد مياج
دانند و مرا از آن باز  براي آنان مباح مي

 دارند؟ مي

مختلف بود. ابن  معادلھھا درباره این  نگرش
اش، محدود ساختن دائره  طرازان فكري عوف و ھم

اجتھاد و رأي را بھ سیره شیخین، مد نظر 
كردند و از  داشتند و عثمان را بھ آن ملزم مي

خواستند كھ بھ عھدي كھ ملتزم شده، وفا  او مي
 كند.

بر خالف این نگرش  ×در حالي كھ موضع امام علي 
بود. آن حضرت خطاي موازنھ مورد نظر را دریافت 



 ٥٥٣  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

و اینكھ طریق اجتھاد باز است و ویژه کسی 
 نیست؛ از این رو بھ ابن عوف فرمود:

 ؛)١(َدقَّ   بینكما ِعطَْر َمْنِشم
 بپاشاند. )٢(ن عطر َمْنِشمخدا میانتا

با این جملھ، بھ اختالف آن دو خبر داد  × امام
و با جملھ دعائي این سخن را گفت، زیرا با 

دید كھ خالفت بھ او  دیده تیزبین خویش مي
 بازخواھد گشت، و این امر رخ داد.

امویان، نام عثمان را بھ فھرست خلفایي 
واجب شان  افزودند كھ طاعت آنھا و پیروي سیره

گانھ  ھاي خلفاي سھ ھاي زیادي نام است. در نقل
و اسم  » ابوبكر، عمر و عثمان «آمده است: 

بھ عنواِن خلیفھ چھارم، درج نشد  × حضرت علي
مگر در اواخر عھد عّباسي اول، كھ اسم آن حضرت 
را در فھرست خلفا آوردند؛ چراكھ در اوایل 

و  )٣(اي جز این نیافتند چاره حكومت عّباسیان
خواستند با ھر آنچھ رنگ و بوي اموي دارد  مي

از بني ھاشم بود،  × معارضھ كنند، و امام علي
 از این رو دستاویز آنھا شد.

                                                           
 ).٥٥، ص٩(و جلد  ١٨٨: ١ شرح نهج البالغه. ١

عطر فروش در مّكھ بود كھ قبایل  َمْنِشم، نام زني. ٢
خواستند بجنگند،   ھرگاه مي» جُْرُھم  «و » خُزاعھ  «

زدند و با این كار جنگ   از عطر او بھ خود مي
یافت، و این سخن ضرب المثل شد؛   میانشان شّدت مي

تر از عطر َمْنِشم (نگاه   ؛ شوم»أشْأَم من عطر منْشم  «گویند: 
 (م). ٢٠٤١ :٥ یجوهر صحاحكنید بھ: 

. تا آنجا كھ نگارنده بھ خاطر دارد، تربیع خالفت ٣
(اینكھ خلفا چھار نفرند) در زمان احمد بن حنبل و 

 متوّكل عّباسي رخ داد.
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خلفاي راشدین پس از من چھار  «صدور روایات 
از آثار این بخش از تاریخ اسالم  » نفرند...

است. اختصاص خلفا بھ سھ نفر (ابوبكر، عمر، 
ُاموي است. اّما روایات  عصر ھاي عثمان) از بدعت

آیند اقتدا  بھ دو نفري كھ بعد از من مي «
و امثال آن، پس از ماجراي شورا و  » كنید...

 در زمان تأكید بر سیره شیخین، صادر شد.

 ؟!حدیث در عصر ابن عبدالعزیز کدام تدوین

زرگی در صدور این احادیث و غیر آن سیاست نقش ب
(ده نفري كھ  » العشرةُ المبشّرة «. احادیثي چون دارد

 » عدالت ھمھ صحابھ «وعده بھشت داده شدند)، 
و... این احادیث مسلك تعّدد آرا را كھ بذر آن 
بھ وسیلھ ابوبكر و عمر (ھنگام منعشان از حدیث 

 سازند. و تدوین) پاشیده شد، روشن مي

شیوع پدیده حدیث محوري نزد بعضي از صحابھ، و 
دیگر، و اختالط ھر دو نزد  رأي محوري نزد بعض

را با آثار صحابھ  | فرقھ سّوم... سّنت پیامبر
خشک و تر با ھم سوخت درھم و برھم شد،  آمیخت و

سّنت با سیره و درست و نادرست بھ ھم آمیخت و 
 عمومي مردم، مخلوط گشت.

عمر بن عبدالعزیز خواست سیره شیخین را استوار 
د. وي بھ سازد تا شریعِت عملي مسلمانان باش

 نویسد: ابوبكر بن َعْمرو بن َحْزم مي

حدیث پیامبر یا سّنت آن حضرت یا حدیث َعْمَره 
را مد نظر قرار داده و آن را بنویس، 



 ٥٥٥  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

چراكھ بیم دارم علم و ُعَلما از میان 
 .)١(بروند

، و )٢(» و حدیث ُعَمر «در نقل دیگر آمده است: 
در نقل سومي ھست كھ ابن عبدالعزیز خواست 

ادیثي كھ نزد َعْمَره (دختر عبدالرحمان) و اح
قاسم بن محّمد وجود دارد برایش نوشتھ شود، او 

 .)٣(نیز این كار را كرد
بھ نقل از حاطب بن خالیف ُبرُجمي  حلية األولياءدر كتاب 
 آمده است:

اش گفت: آنچھ  عمر بن عبدالعزیز در خطبھ
ابوبكر و عمر] [را رسول خدا و دو صاحب او 

اند، دین ماست كھ بھ آن پاي  ردهسّنت ك
 .)٤(گذاریم  سّنت دیگران را واميوبندیم، 

 خوانیم: مي تقیید العلمدر 
والي] مدینھ نامھ [عمر بن عبدالعزیز بھ 

عّفان آمده كھ براي اھل  نقلنوشت (و در 
مدینھ نوشت) كھ: احادیِث رسول خدا را جست 

از [ترسم  و جو كنید و بنویسید، چراكھ مي
 بروند]. میان

                                                           
سنن ؛ ٤٨٠: ٨ طبقات ابن سعد؛ ٤٩: ١ صحیح بخاري. ١

(ابن عبدالبر)  التمھید؛ ٤٨٨، حدیث ١٣٧: ١ دارمي
از این مأخذ (متن  ١٠٦ـ١٠٥: تقیید العلم؛ ٢٥١: ١٧

 است).
 .٤٨٧، حدیث ١٣٧: ١ سنن دارمي. ٢
 ٢١: ١ الجرح والتعدیل؛ ٣٨٧: ٢ الطبقات الكبري. ٣

تھذیب ) (متن از این مأخذ است)؛ ٣٣٧، ص٩(و جلد 
 .١٤٠: ٣٣ الكمال

تاریخ ؛ ٣٨٥: ١١ تاریخ دمشق؛ ٢٩٨: ٥ حلية األولياء. ٤
 .٢٤١: ١ الخلفاء



 منع تدوین حدیث  ٥٥٦

عّفان آمده است: بیم دارم كھ علم و  نقلدر 
 .)١(عالمان از بین بروند

ھاي ابن عبدالعزیز بھ بعضي از  در یكي از نامھ
 كارگزارانش آمده است:

دانست در خالفِ   سّنت را كسي بنیان نھاد كھ مي
ھاي نابجاست.   آن خطا و لغزش و حماقت و درنگ

پسند! آنان اند، ب  آنچھ را سلف صالح برگزیده
وبا بینش تمام، با آگاھي این كار را كردند، 

، بر كشف امور دین بھ ھمان، بسنده کردند
و در ترجیح (ودست زدن بھ توانمندتر بودند، 

. اگر انتخاب بخشی از سنت) اولویت داشتند
گزاران]   بدعت[ھدایت ھمین روشي باشد كھ شما 

و این سخني [دارید، پس شما پیش از آنھایید 
ت باطل چراكھ پس از آنھا آمدید] و اگر اس

، این »بعد ایشان حوادثي رخ داد   «بگویید: 
حوادث را پدید نیاوردند مگر كساني كھ غیر 
راه ایشان را پي گرفتند و خود را از ایشان 

اند؛ زیرا]   اینان بر باطل[برتر دانستند 
سلف صالح پیشتاز ھدایت اند؛ آنان 

در حّدي كھ ھاي دین را گفتند و   بایستھ
را بیان دین  ،باشد کارسازرا  آیندگان

جا مانده از آنان، کم کاری نموده و داشتند، 
جلو زننده از آنان، خود را بھ زحمت فکنده 

 است!
آنان كھ تفریط كردند، جفاكار شدند و آنان 
كھ بھ افراط گراییدند، بھ غلو افتادند؛ 
سلف صالح راھي میانھ را برگزیدند و 

 .)٢(ت و استوار یافتندھدایتي درس
 گوید: در سخن دیگري مي

                                                           
 .١٠٦: تقیید العلم. ١
(و بھ نقل از  ٤٦١٢، حدیث ٢٠٣: ٤ داودسنن ابي . ٢

)؛ مانند این سخن در ٧٤: ١ البدعة وأحكامها حقيقةآن در 
 ، آمده است.٣٠(ابن وّضاح):  البدع
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ھایي را  رسول خدا و والیان پس از او، سّنت
گذاردند كھ پیروي از آنھا تصدیِق كتاب 

كس حق   وتكمیِل طاعت وقّوِت دیِن خداست! ھیچ
تغییر و تبدیل و گرایش بھ نظري بر خالفِ 
آنھا را ندارد؛ ھركھ بھ آنھا ھدایت جوید، 

و ھركھ بھ آنھا یاري خواھد  راه را یافتھ
پیروزمند است، و ھركھ با آنھا مخالفت كند 

 )١(و راھي جز راِه مؤمنان را در پیش گیرد
خدا او را بھ خودش وانھد ودوزخ را بھ او [

 .)٢(چشاند كھ بد فرجامي براي اوست] مي
باري، عمر بن عبدالعزیز، آنچھ را ابوبكر بن 

ھا سّنت قرار  ینَحْزم تدوین كرد، براي ھمھ سرزم
داد، در حالي كھ كتاب وي اجتھاداتِ خلفا را در 

و  عایشھو  عمرة و قاسم بن محمدبر داشت و آنچھ را 
شد؛  دیگران روایت كرده بودند، در آن بازگو مي

تحکیم فقھ خلفا ھمان چیزی بود کھ نظام این 
 حاکم، آن را می خواست.

 :گوید ابن شھاب ُزْھري در این زمینھ مي
عمر بن عبدالعزیز از ما خواست كھ سُنن را 
گرد آوریم، آنھا را در چند دفتر نوشتیم. 

اش یك دفتر از  او بر ھر سرزمیِن تحت سلطھ
 .)٣(آن را فرستاد

و مسائل [بر اساس گزارشات تاریخي، تدوین علم 
حکومت در دین] بھ خواسِت حاكمان صورت گرفت، و 

رگانھ اھل مذاھب چھاعصر عباسیان در مرجعیت 
داشت. بنابراین، اقدام عمر بسزایی سّنت، نقش 

                                                           
؛ ٩٣: ١ ؛ اعتقاد أهل السنّة٣٥٧: ١(عبد  بن احمد)  السنّة. ١

جامع (متن از این مأخذ است)؛  ٣٢٤: ٦ حلية األولياء
 .٢٦٤: العلوم والحكم

خش پایاني این سخن ـ كھ در متن نیامده است و . ب٢
 است (م). نساءسوره  ١١٥ترجمھ شد ـ مضمونِ آیھ 

 .٧٦: ١ جامع بیان العلم وفضلھ. ٣
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بن عبدالعزیز تنھا گردآوري سّنت پیامبر نبود، 
خواست آنچھ را از خلفا صادر شده  بلكھ مي

اصالت بخشد و مكتب خلفا (اجتھاد و رأي) را 
گرفت كھ  زنده سازد، و این در حالي صورت مي

از یك فقھ از منابع و اصول خویش جدا شد و بیش 
احادیث پیامبر و سّنتِ [گذشت كھ علم دین  قرن مي

 آن حضرت] از میان اّمت اسالم رخت بر بستھ بود.
توانست  آور نمي پیداست كھ چنین سّنتي اطمینان

حدیث  جعلباشد؛ زیرا در فضایي تدوین شد كھ 
 شیوع داشت و تعّصباتِ قومي بر آن حاكم بود.

دیثي كھ خط پوشیده نماند كھ وجود بعضي از احا
مشي عمومي حاكم، آنھا را خوش نداشت، بیانگر 
خلوص نّیت تدوینگران و تالش آنھا براي حفظ شریعت 

باشد، بلكھ شاخص امتداد دو مكتب در عھد   نمي
 آنھا و وجود كساني است كھ مدافع سّنت رسول خدا

 بودند. |

توانست در برابر جریان   زیرا تحریف حكومتي نمي
مقاومت كند؛ چراكھ قرآن و  فكري بزرگ و اصیل

روایات دیگر، جاھایي را كھ گروه حاكم دچاِر 
ساخت؛ و   كردند، روشن مي  شدند و خلط مي  لغزش مي

صحابیان پرھیزگار و اھل منطق سلیم، در برابر 
 ایستادند.  خلِط آنھا مي

را در » مكتب تعّبد   «از این روست كھ احادیث 
مكتب رأي  « یابیم كھ پیروانِ  صحاح و مسانیدي مي

تدوین كردند. علي رغم ھمھ شرایط » و اجتھاد 
كھ وجود داشت، این  فضای ابھام آلودیدشوار و 

روایت ھا در فقھ مسلمانان راه یافت. شمول و 
گسترش آنھا در بیشتر ابواب فقھ، از دو خط مشي 

خواند و   دھد: یكي بھ رأي فرا مي  فكري خبر مي
د، و دیگري بھ دھ  بر طبق اجتھاد صحابھ فتوا مي

كند   نصوص و آنچھ در كتاب و سّنت آمده، عمل مي
 (نھ چیز دیگر).

 آمده است: تقیید العلمدر كتاب 
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بھ ما خبر داد صالح بن كیسان، گفت: من و 
دین] را بھ دست [ُزْھري ھمراه شدیم تا علم 
نویسیم! آنچھ را  آوریم، گفتیم: سَُنن را مي

 از پیامبر رسیده بود نوشتیم.

چراكه آنها جزو سنّت ، نويسيم  یمرسيده  اصحاب پيامبر او گفت: آنچه را از سپس
 !است

باشد، نباید  من گفتم: آنھا جزو سّنت نمي
 بنویسیم!

باري، او نوشت، و من ننوشتم، او موفق شد 
 .)١(و من ضایع ساختم

 گوید: ابو زھره مي
ستاند،  مالك را دیدم كھ فتواي آنان را مي

 .)٢(ا جزو سّنت استچنان كھ گویا آنھ
 گوید: موسي جار   مي

دانيم   یمعتبر م یاهل سنّت و جماعت، سيره شيخين (صديق و فاروق) را اصول یما فقها
 ی(در حيات امت و اداره دولت) با سنّت پيامبر شارع برابر یكه در اثبات احكام شرع

 .)٣(اند  الت، معصومراشدين، چونان عصمت رس یكند؛ و بر اين باوريم كه خلفا  یم
چگونھ چنین نباشد در حالي كھ حكومت، پشتیبان 

كنند،  خواھند ثبت مي مكتب خلفاست؛ آنچھ را مي
 گذارند! پسندند وامي ھایي را كھ نمي و جنبھ

 كند: ابوبكر صنعاني نقل مي

ـ كھ  یربيعة الرأنزد مالك بن انس رفتیم، از 
استاد و معلم مالك بود ـ برایمان حدیث 

                                                           
تقييد ؛ ٣: ٣٦٠-٣٦١: ٣ حلية األولياء؛ ٣٨٩: ٢ یالطبقات الكبر. ١

 (متن از این مأخذ است). ١٠٧-١٠٦: العلم

مالك كتاب ؛ ٢٥٥-٢٥١: ابن حنبل البن زھره. كتاب ٢
 .٩٠: البن زھره

 .٧٧: الوشیعھ. ٣
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تري شدیم،  د. ما خواستار حدیث فزونكر
روید  روزي بھ ما گفت: چرا پیش ربیعھ نمي

 كھ در آن طاق خفتھ است؟
ما پیش ربیعھ رفتیم و گفتیم: چگونھ است 

كند و خودت این  كھ مالك از تو حدیث مي
 كني؟ كار را نمي

 دولت «دانید كھ مثقالي از  گفت: مگر نمي
 !)١(است » علم «بھتر از باري از  »

این سخن، مواضع ھر دو مكتب و امتداد آن دو را 
نمایاند و اختالط  در عصر اموي و عّباسي مي

اي كھ تمیز  سازد بھ گونھ احادیث را برمال مي
حدیث صحیح از ضعیف دشوار است. این، ھمان چیزي 

 خواستند. است كھ خلفا براي عصرھاي آینده مي

 پرسش و سنجش

، )٢(اند ھ كھ بھشتيتصریح بھ نام ده تن از صحاب
توان طلحھ  بر خالِف سیره عملي آنھاست. چگونھ مي

جنگیدند ـ و آن  × و زبیر را كھ با امام علي
حضرت در آن زمان خلیفھ شرعي بود ـ ھمھ را اھل 

دانیم حق یكي  بھشت دانست؟! در حالي كھ مي
بر حق باشد طلحھ و زبیر  × است؛ اگر حضرت علي

 اند و بھ عكس. بر باطل

                                                           
(ابي  طبقات الفقھاء؛ ٤٢٤: ٨ تاریخ بغداد. ١

 .١٥١: ٢ ؛ صفوة الصفوه٥٤اسحاق): 
سنـن ابـن ، ٦٢٩، حدیث ؛١٨٧: ١ مسند احمد. ٢

، حدیث ٦٤٧: ٥ سنـن ترمذي؛ ١٣٣، حدیث ٤٨: ١ ماجھ
٣٧٤٧. 
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كند كه   یچه كنيم كه از پيامبر نقل م یدر برابر حديث بخار )١(»عشره مبشّره  « با خبر
 :فرمود

ھر گاه دو مسلمان با ھم بجنگند، ھر دو 
 دوزخي اند.

پرسد: اي رسول خدا، قاتل دوزخي  راوي مي
 است... مقتول چرا دوزخي باشد؟

فرمود: بدان جھت كھ او قصد كشتن حریفش را 
 .)٢(داشت

سازد و  حدیث، انسان را دچار حیرت مي این
ماند كھ طلحھ و زبیر را بھشتي بداند یا  درمي

 دوزخي؟
وظیفھ صحابي چیست؟ آیا با گروه یاغي مبارزه 
كند تا بھ امر خدا تن دھد یا چنان كھ ابن ُعَمر 

 گوید، از ھركس غلبھ یافت پیروي كند؟! مي
 ھرگاه ھر كدام از این ده نفر بھ اعتبار اینكھ

توانستند بھ ھر كاري كھ دلشان  اند مي بھشتي
خواست دست یازند، چرا خودشان بھ این حقیقت پي 
نبردند و بعضي از آنھا بعضي دیگر را 

 واگذاشتند؟!
اگر این منطق، صحیح است، چرا با آنارشیسم 

 ستیزیم؟ فكري مي
آیا این سخن، چیزي جز ناچیز انگاري خون و مال 

 و آبروي مسلمانان است؟!
چرا عمر بن عبدالعزیز بر ابوبكر بن حزم تأكید 

كند كھ حدیث رسول خدا و سّنت ابوبكر و ُعَمر  مي
                                                           

این ده نفر صحابي بھشتي، بر اساس احادیث اھل . ١
 ی، طلحه، زبير، سعد بن اب×یابوبكر، عمر، عثمان، حضرت علّنت، عبارتند از: س

 (م). وقّاص، عبدالرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، ابو عبيدة بن جراح

 ٢٥٢٠: ٦(و جلد  ٣١، حدیث ٢٠: ١ صحیح بخاري. ٢
، ٢٢١٣: ٤ مسلم صحیح)؛ ٦٦٧٢و ٦٨٤١، حدیث ٢٥٩٤و

 .٢٨٨٨حدیث 
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(و بنا بر نقلي حدیث َعْمَره، و بر اساس نقل 
 دیگر حدیث ُعَمر) را بنویسد؟!

اش ـ كھ  از این سخن ابن عبدالعزیز ـ در خطبھ
آنچھ را كھ رسول خدا و دو صاحبش  «گوید:  مي

اند، این سّنت، دین ماست؛ اّما آنچھ  هسّنت كرد
چھ  » وا می نھیماند،  را دیگران پي نھاده

 شود؟! چیزي استنباط مي
 چرا عمر بن عبدالعزیز سّنت عثمان و حضرت علي

داند؟ مگر آنان جزو خلفاي  را الزامي نمي ×
شان  درباره | راشدین نیستند كھ پیامبر

خلفاي  سّنت من وسّنتبھ بر شما باد  «فرمود: 
؟! آیا سّنت متداول در آن » راشدین پس از من

 روز سّنت پیامبر بود یا سّنت صحابھ؟
ھایي است كھ  ھا، بلكھ تناقض اینھا پرسش

نصوص  ایننیازمند وارسي فقھي و تاریخي است و 
 پذیرفت. نباید ھاشان كاستي بھ جھترا 

ھاي اعتبار راوي و ضعف  اصول َجْرح و تعدیل (مالك
باشد؛ چراكھ  ر این عرصھ كارساز نميروایت) د

از سوي حّكام و تحت  | این اصول پس از پیامبر
ریزي شد و بر این  نظارت و اشراِف آنان پي

دارد. نسبت گمراھي و  چیرگیاصول، روح عصبّیت 
فساد عقیده و كذب (و چیزھایي مانند آن) بھ 

بدان جھت داده شد كھ روایات  × شیعیان علي
فكار آنان بود. این اصول در اینان بر خالف ا

-سیر و سلوك ما آثاري را بر جاي نھاد كھ بي
توان از آنھا رھایي یافت و  وارسي و تحقیق نمي

ھاي تاریخي و فقھي  اي جز بررسي ریشھ چاره
 باشد. آنھا نمي

ما بر این باوریم كھ بررسي چنین قضایایي 
گشاید كھ مزه  ھاي جدیدي از معرفت را مي افق

تیزبیني آنھا پیش از این، ھرگز حس راستي و 
شد و سزامند است كھ پژوھشگران بھ این  نمي
ھا بپردازند. از البالي ھمین بحث و نیز از  بحث
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، كھ ما درباره سّنت تاریخ الحدیث النبويكتاب 
ایم، نتایجي بھ  قلم زده | بعد از پیامبر

كند سّنت متداول  آید كھ ثابت مي دست مي
بخش پر باشد؛ بلكھ  مبر نميپیا تامروزین، سنّ 

 حجمی از ابواب وعناوینش، سّنت کسان دیگر است.

 ^ نگرش اھل بیت

آشكارا و پنھان بھ این  ^ امامان اھل بیت
حقیقت اشاره دارند. اكنون بعضي از روایات 

آوریم تا نگرش متمایز آنھا از  آنھا را مي
 مدرسھ اھل رأي، روشن گردد.

ó بھ جابر فرمود: × امام باقر 

یا جابر، لو كّنا ُنفتي الناَس برأینا وَھوانا 
َلكُّنا مَن الھالكین! ولكّنا ُنْفتیھم بآثار من 

وُأصول عنھ نتوارثھا كابر عن كابر؛  | رسول  
 ؛)١(نكِنزھا كما َیكِْنُز ھؤالء َذَھبَھم وِفضََّتُھم

اي جابر، اگر ما مردم را بھ رأي و ھواي 
گانیم! ما بھ خویش فتوا دھیم از ھالك شوند

آثاري از رسول خدا و اصولي از آن حضرت ـ 
ایم ـ  كھ نسل اندر نسل آن را بھ ارث برده

دھیم؛ و این ذخایر علمي را  فتوا مي
نگھداری می کنیم ھمان گونھ کھ مردم از طال 

 و نقره شان نگھداری می کنند.

ó اي را پرسید،  مسئلھ × مردي از امام صادق
رد گفت: بھ نظرتان آن حضرت پاسخ داد. آن م

 اگر این امر چنین و چنان بود، حكمش چھ بود؟

 فرمود: × امام

                                                           
 .٣٢٠: بصائر الدرجات. ١
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َمھ! ما أجَبُْتك فیھ شيء فھو عن رسول  ، َلسْنا ِمن 
 ؛)١(في شيء » َأَرَأْیتَ «

ساكت باش! پاسخي كھ دادم از رسول خدا برایت 
 !باز گفتم. ما را با اھل رأي چكار

ó م صادقگوید: بھ اما سعید َاْعَرج مي × 
گویند   : نزد ما فقیھاني ھستند كھ ميفتم «گ

آنچھ را در كتاب خدا و سّنت رسول نیابیم، بھ 
 فرمود: ×دھیم! امام  رأي خویش نظر مي

 ؛)٢(كَذَبوا، ليس شيٌء إال قد جاء في الكتاب وجائت به السنّة
گویند، چیزي كھ در كتاب و سّنت  دروغ مي

 نباشد، وجود ندارد.
ó اي سؤال شد،  درباره مسئلھ ×قراز امام با

آن حضرت پاسخ داد. شخص پرسنده گفت: فقھا 
 فرمود: × گویند! امام این سخن را نمي

ويحك! وهل رأيتَ فقيهاً قطّ؟! إن الفقيه حق الفقيه الزّاهد في الدنيا، الراغب 
نّة النبيك بسستَم؛)٣(في اآلخرة، الم 

اي؟!  یدهواي بر تو! مگر فقیھي ھرگز د
فقیھ راستین، در دنیا زاھد و راغِب آخرت 

 آویزد. چنگ مي | است و بھ سّنت پیامبر

ó نقل شده كھ  × در روایت دیگري از امام باقر
 فرمود:

                                                           
 .٢١، حدیث ٥٨: ١ اصول كافي. ١
: اختصاص مفید؛ ٢، حدیث٣٢٢-٣٢١: بصائر الدرجات. ٢

 وسائل الشیعھ مستدرك؛ ٢٣٠: اوائل المقاالت؛ ٢٨١
 .٢١٢٧٩، حدیث ٢٥٨: ١٧
 .٨، حدیث ٧٠: ١ اصول كافي. ٣
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رسوله ممن كَذَّبنا أهل البيت أو كَذَب علينا؛  یاهللا وعل یما أَحد أكْذَب عل
فإذا كُذِّبنا فقد كُذِّب اُهللا  ألنّا إنّما نُحدث عن رسول اهللا وعن اهللا،

؛)١(ورسولُه 
ھیچ كس از كسي كھ ما خاندان را تكذیب كند 

گوتر بر خدا و  یا بر ما دروغ بندد، دروغ
رسول نیست؛ چراكھ ما از رسول خدا و از 

كنیم، ھنگامي كھ تكذیب شویم،  خدا حدیث مي
 اند. خدا و رسول او تكذیب شده

ó كھ فرمود:روایت شده  × از امام باقر 

 .)٢(لو أنّا حدثْنا برأينا ضَلَلْنا كما ضَلَّ من كان قَبلَنا

ولكنّا حدثْنا ببينة من ربنا  )٣()وفي آخر: فلوال ذلك كنّا كهؤالء الناس(
 ؛)٤(بينهالنبيه فَبينَها لَنا

اگر ما بھ رأي خویش حدیث كنیم، گمراه 
گمراه شویم؛ چنان كھ كساِن پیش از ما  مي

شدند (در حدیث دیگر آمده: اگر آن امر 
نبود ما شبیھ این مردم بودیم) لیكن با 
دلیل روشني از پروردگارمان ـ كھ براي 
پیامبرش تبیین كرد و پیامبر آن را براي 

 كنیم. ما باز گفت ـ حدیث مي
ó  در حدیث دیگري از آن حضرت رسیده است كھ

 فرمود:
والتأویل، َفَعلََّمھ رسوُل  إّن   عَلََّم َنبیّھ التنزیل

 ؛)١(  عَلیًّا وعَلَّمنا و 
                                                           

مستدرك وسائل ؛ ٣٥٠: قرب االسناد. نگاه كنید بھ: ١
این مأخذ (لفظ از  ١٠٣٠٩، حدیث  ٩١ـ٩٢: ٩الشیعھ 

 است).
 .٢، حدیث ١٤، باب ٣١٩: بصائر الدرجات. ٢
 .٩، حدیث ١٤، باب ٣٢١: بصائر الدرجات. ٣
 .٢، حدیث ١٤، باب ٣١٩: بصائر الدرجات. ٤
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خداي بزرگ، علم تنزیل و تأویل را بھ 
پیامبرش آموخت، بھ خدا سوگند، پیامبر آن 

 علم را بھ علي و ما تعلیم داد.
ó  ابن حزم بھ سند خویش از ابن شُْبُرَمھ روایت

كند كھ جعفر بن محّمد بن علي بن حسین،  مي
 بھ ابو حنیفھ گفت: × قامام صاد

اتَِّق   وال َتِقس! فإّنا َنِقُف غدًا نحن وَمن خاَلَفنا 
َبیَْن َیَدي  ، فنقول: قال رسول  ، قال   تبارك 

 وتعالي...
وتقول أنت وأصحابك: سَِمعنا وَرَأْینا، فیفَعُل  ُ 

 ؛)٢(بنا وبكم ما َیشاء
ما  از خدا بترس و قیاس مكن! فرداي قیامت

ایستیم، ما  و مخالفانمان پیش خدا مي
گوئیم: رسول خدا فرمود كھ، خداي متعال  مي

 فرمود...
سخن خدا و پیامبر [گویید:  تو و اصحابت مي
با وجود این] بھ رأي خویش [را] شنیدیم و 

 نظر دادیم!
در آن ھنگام، خدا درباره ما و شما، آن 

 ُكَند كھ خواھد.

ó بھ سندش از ابن شُْبُرَمھ  اءحلية األولي ابو ُنَعیم در
آورده كھ گفت: بھ ھمراه ابو حنیفھ بر جعفر بن 
محّمد درآمدیم، آن حضرت بھ ابن ابي لیلي 

 فرمود: این شخص كھ با توست، كیست؟
ابن ابي لیلي گفت: مردي است كھ در امر دین 

 دارد!بینشی قوی وتیزبین 

                                                                                                                                        
: ٢٣ وسائل الشیعھ؛ ١٥، حدیث ٤٤٢: ٧ فروع كافي. ١

 .٢٩٤٢٦، حدیث ٢٢٤
، فصل في ابطال ٣٨، ب ٥١٣: ٨ (إبن حزم) اإلحكام. ٢

 القیاس.
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مقصودت این است [فرمود: گویا  × امام صادق
 !كند دین را بھ رأي خود قیاس مي كھ] امر

 گفت: آري.

فرمود: اي نعمان، آیا تاكنون سََرت را  × امام
 اي؟ قیاس كرده

 گفت: چگونھ سََرم را قیاس كنم؟!

بینم كھ از  فرمود: تو را شخصي نمي × امام
اي را كھ اولش كفر  عھده چیزي برآیي! آیا كلمھ

 داني؟ و آخرش ایمان است، مي
اي را برایم باز  چنین كلمھ ابو حنیفھ گفت:

 گوي!

 » ال إلھ «گوید:  فرمود: وقتي بنده مي × امام
 » إّال   «شود، و چون  (خدایي نیست) كافر مي

 (مگر  ) گوید، ایمان است.

رو بھ ابو حنیفھ كرد و فرمود:  × آن گاه امام
 | اي نعمان، براي من پدرم از جدم رسول خدا

نخستین كسي كھ در امر  روایت كرد كھ فرمود:...
دین قیاس كرد، ابلیس بود. خداي متعال بھ او 

من از  «فرمود كھ بھ آدم سجده كن! او گفت: 
 آدم بھترم، مرا از آتش آفریدي و او را از ِگل

از این رو ھركس دین را بھ رأي خویش قیاس  )١(»
كند، خداي متعال روز قیامت او را با ابلیس 

ابلیس بھ قیاس بیناتر  سازد؛ چرا كھ ھمنشین مي
 است.

از ابو حنیفھ پرسید: آدم كشي  × سپس امام
 تر است یا زنا؟ گناھش بزرگ

 ابو حنیفھ گفت: آدم كشتن.

                                                           
 ) َأَنا خَیٌْر ِمْنُھ خََلْقَتِني ِمن َنار َوخََلْقَتُھ ِمن ِطین . (١

 ).١٢) آیھ ٧( اعراف(سوره 



 منع تدوین حدیث  ٥٦٨

فرمود: پس چرا خدا در اثبات قتل نفس،  × امام
پذیرد و در زنا شھادت كمتر  سخن دو شاھد را مي

 تابد؟! از چھار نفر را برنمي

ظمت بیشتري دارد یا پرسید: نماز ع × باز امام
 روزه؟

 ابو حنیفھ گفت: نماز.

فرمود: پس چرا زن حائض، قضاي روزه را  × امام
 باید بھ جا آورد و نمازش قضا ندارد؟
داني؟! از   واي بر تو! چگونھ قیاس را حّجت مي

 .)١(خدا بترس، و دین را با رأي خویش قیاس مكن
ó گوید: شنیدم امام صادق َابي شیبھ مي × 

 :فرمود مي
 بيده؛ إن ة! عندنا الجامعة، إمالء رسول اهللا وخطّ عليمرابن شُب لْمضَلَّ ع

 الجامعة لم تدع ألحد كالماً فيها علم الحالل والحرام.

 عداً، إنإال ب أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إن
 ؛)٢(دين اهللا ال يصاب بالقياس

باھي است! نزد ما صحیفھ علم ابن شُْبُرَمھ ت
باشد كھ با امالي رسول خدا و دسْت  جامعھ مي

خِط علي است. جامعھ براي احدي جاي سخن 
باقي نگذاشتھ است، علم حالل و حرام در آن 

 ھست.
خواھند با قیاس علم دین  اصحاب قیاس، مي

شان از  را بھ دست آورند، این كار بر دوري

                                                           
 .١٩٧ـ١٩٦: ٣ حلية األولياء. ١
اصول ؛ ٢٣، حدیث ١١، باب ١٦٦: بصائر الدرجات. ٢

یس، حدیث ی، باب البدع والرأي والمقا٥٧: ١ كافي
١٤. 



 ٥٦٩  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

ھ دست افزاید؛ دین خدا با قیاس ب حق مي
 آید. نمي

ó روایت شده كھ فرمود: × از امام صادق 

خدا محّمد را بھ عنوان پیامبر خاتم 
باشد؛ خدا  فرستاد، پیامبري بعد از او نمي
كتاب  آخرینكتابي بر او نازل كرد كھ 

آسماني است، و كتاب آسماني بعد از آن 
 وجود ندارد...

را بھ َاوصیاي خود  ماندگاریعلم  | پیامبر
 ي مردم آنھا را واگذاشتند.سپرد ول

ما این اوصیا بر اھل ھر زماني شاھدند ا
كھ والیت آنھا را آشكار  ھرمردم با  این

سازند و علومشان را جویا شوند، 
ي خشستیزند؛ و این بدان جھت است كھ ب مي

و خاطر بخش دیگر کنار زدند از قرآن را بھ 
منسوخ را ناسخ پنداشتند و خاص را عام 

آنھا احتجاج كردند، بھ اوِل  گرفتند و بھ
آیھ چسبیدند و سّنت را در تأویل آن 
واگذاشتند. بھ آغاز و پایاِن كالم نگاه 
نكردند و ورود و خروج آن را در 
نیافتند؛چراكھ آن را از اھلش نستاندند، 
بھ ھمین جھت خود گمراه شدند و دیگران را 

 .)١(گمراه ساختند
ó رسیده است كھ فرمود: | از پیامبر 

َمن أفتي الناس بغیر علم وھو ال یعَلم الناسخ من 
المنسوخ والمحكم من المتشابھ، فقد َھَلكَ 

 ؛)٢(وأْھَلكَ 

                                                           
ھ نقل (ب ٣٣٥٩٣، حدیث ٢٠١- ٢٠٠: ٧٢وسائل الشیعھ . ١

 از رسالھ محكم و متشابھ سّید مرتضي).
 اصول كافي؛ ٦١، باب عقل، حدیث ٢٠٥: ١ المحاسن. ٢
 .٩، باب النھي عن القول بغیر علم، حدیث ٤٣: ١



 منع تدوین حدیث  ٥٧٠

كسي كھ ناسخ را از منسوخ و محكم را از 
متشابھ باز نشناسد و ناعالمانھ براي مردم 

شود ودیگران را  فتوا دھد، خودش ھالك مي
 سازد. ھالك مي

ó مام صادقگوید: بھ ا محّمد بن حكیم مي× 
ورزند و   یمگفتم: گروھي از اصحاِب ما تفقُّھ 

آورند و احادیثي را   علمي را بھ دست مي
اي از آنان پرسیده   كنند، مسئلھ  روایت مي

شود، رأي و نظرشان را درباره آن   مي
 × امام آیا این كار درست است؟][گویند   مي

 فرمود:
 ال، وھل َھَلكَ َمن مضي إالّ بھذا وأشباھھ!؛

كساِن پیش از آنھا جز با ھمین شیوه و  نھ،
 .)١(نظایر آن ھالك نشدند

ó  روایت شده كھ  | از رسول خدا كنز الُعّمالدر
 فرمود:

تَعملُ هذه اُألمة برهةً بكتاب اهللا، ثم تعملُ برهةً بسنّة رسول اهللا، ثُم تعملُ 
 ؛)٢(برهةً بالرأي؛ فإذا عملوا بالرأي فقد ضَلّوا وأضَلُّوا

اي از زمان بھ كتاب خدا  این اّمت در ُبرھھ
اي دیگر سّنت رسول  كنند، و در برھھ عمل مي

گیرند، سپس رأي و نظر  خدا را در پیش مي
دھند؛ ھنگامي كھ بھ  خود را مالك قرار مي

شوند و  رأي خود عمل كنند، خود گمراه مي
 افكنند. دیگران را در گمراھي مي

ó  نفر، از امام صادقاز ابن َابي ُعَمیر، از چند 
 روایت شده كھ فرمود: ×

                                                           
 .٨٨، باب العقل، حدیث ٢١٢: ١ المحاسن. ١
الفردوس ؛ ٥٨٥٦، حدیث ٢٤٠: ١٠ مسند ابي یعلي. ٢

(ابن  حكاماإل؛ ٢٣٥٥، حدیث ٦٣: ٢ بمأثور الخطاب
 .٢٢٠: ٦حزم) 



 ٥٧١  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

لَعن اُهللا أصحاب القياس! فإنّهم غَيروا كالم اهللا وسنّة رسوله، واتّهموا 
 ؛)١(الصادقين  في دين اهللا

نفرین بر اصحاب قیاس! آنان كالم خدا و سّنت 
پیشوایان] [پیامبرش را تغییر دادند، و بھ 

 راستین دین خدا اتھام زدند.

ó   گوید: از حضرت علي بیده سلماني ميع × 
شد كھ آن حضرت بیع ُاّم ولد (كنیزاني  روایت مي

كھ از موالشان صاحب فرزندند) را جایز دانستھ 
 فرمود: × است! امام باقر

اند (یا فرمود: عُبیده   بر عَُبیده دروغ بستھ
بھ دروغ این نسبت را داده  ×بر حضرت علي 
قیاس را بھ آن  خواھند حكم بھ  است) اینان مي

حضرت نسبت دھند، این كار را نخواھند 
توانست! ما فرزندزادگانِ علي ھستیم، آنچھ را 

كنیم، سخن آن حضرت   از علي برایتان حدیث مي
 را انكاركنیم افترائي بر اوست؛ است و آنچھ

دانیم كھ قیاس جزو دین علي نیست، كسي   ما مي
حرف داند!  كند كھ كتاب و سّنت را نمي  قیاس مي

آنان از گمراه  ھای آنان گمراھتان نسازد،
 )٢(دارند...  سازي دست برنمي

ó گفتم:  × گوید بھ امام صادق  ابو بصیر مي
شود كھ در كتاب و سّنت   چیزھایي بر ما وارد مي

یابیم، آیا نظر خودمان را   پاسخ آنھا را نمي
 فرمود: × درباره آنھا ابراز داریم؟ امام

                                                           
، حدیث ٥٩: ٢٧ وسائل الشیعھ؛ ٥٢: أمالي مفید. ١

٣٣١٩٤. 
: ١٧ مستدرك وسائل الشيعه؛ ١٩٠٢، حدیث ٥٣٦: ٢ دعائم اإلسالم. ٢

 .٢١٢٦٧، حدیث ٢٥٤



 منع تدوین حدیث  ٥٧٢

لم ُتْؤجر، وإن أخْطَْأَت َكَذْبَت  ال، أما أّنك إن أصَبْتَ 
 ؛)١(علي   عّز وجلّ 

داني اگر درست بگویي پاداشي  خیر، مگر نمي
نداري و اگر خطا كني بر خداي بزرگ دروغ 

 !)٢(اي بستھ
 روایت شده كھ فرمود: × از امام علي بن حسین

لفاسدة، وال إن دين اِهللا ال يصاب بالعقول الناقصة واآلراء الباطلة والمقاييس ا
بنا هدي، ومن كان يعملُ  یيصاب إالّ بالتسليم؛ فَمن سلَّم لنا سلم، ومن اقتد

بالقياس والرأي هلَك؛ ومن وجد في نفسه شيئاً مما نقوله أو نقضي به حرجاً؛ 
 ؛)٣(كَفَر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو ال يعلَم

ھاي ناقص و آراي باطل و  عقلدین خدا با 
آید و جز با  ھاي فاسد بھ دست نمي قیاس

توان بھ آن رسید! ھركھ تسلیم  تسلیم نمي
ماند و ھركھ بھ ما اقتدا  ما شود، سالم مي
شود و ھركھ بھ قیاس عمل  كند، ھدایت مي

 گردد! كند، ھالك مي
گوییم یا  و ھركھ درباره چیزھایي كھ ما مي

 برایش سخت باشد، قبولشكنیم،  حكم مي
ندانستھ بھ كسي كفر مي ورزد كھ سبع 

 المثاني و قرآن عظیم را نازل كرد.

ó رسیده است كھ فرمود: | از رسول خدا 

                                                           
، باب ٥٦: ١ یاصول كاف؛ ٩٠، حدیث ٢١٣: ١ المحاسن. ١

 .١١البدع والرأي...، حدیث 
زدن بھ خطاي  گوشھ × . بعید نیست كھ مقصود امام٢

ملتزمان بھ اجتھاد و رأي باشد كھ ھمان صحیح 
امرا و حّكام است. بھ دلیل سخني كھ  یدانستِن فتوا

 از عبد  بن عمرو بن عاص و دیگران روایت شده است.

، حدیث ٢٦٢: ١٧ مستدرك الوسائل؛ ٣٢٤: كمال الدين وتمام النعمة. ٣
٢١٢٨٩. 



 ٥٧٣  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

إياكم وأصحاب الرأي! فإنّهم أعيتْهم السنَن أن يحفظوها، فقالوا في الحالل 
 ؛)١(اُهللا، فَضَلُّوا وأضَلّواوالحرام بِرأْيهم؛ فأحلّوا ما حرم اُهللا وحرموا ما أحلّه 

بپرھیزید از اصحاب رأي! اینان در حفظ سّنت 
درماندند، از این رو در حالل و حرام، رأي 
خویش را بازگفتند؛ حرام خدا را حالل و حالِل 
او را حرام كردند، خود گمراه شدند و 

 دیگران را گمراه ساختند.

ó رسیده كھ فرمود: × از امام علي 

نا المنْتَحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي! فإنّهم أعداُء السنَن! يا معشر شيعت
 تَفَلَّتَتْ منهم األحاديثُ أن يحفظوها وأعيتْهم السنَّةُ أن يعوها...

 لَمون! فعارضوا الدينعتَرِفُوا بأنّهم ال يعلَمون، فأَنَفُوا أن يعا ال يملوا عئفس
 ؛)٢(وا وأَضَلُّوابآرائهم، فَضَلُّ

اي گروه شیعیاِن ما كھ منتسب بھ َمَوّدتِ 
مایید، از اصحاب رأي برحذر باشید! آنان 

اند! احادیث از دستشان در  دشمناِن سّنت
اند آنھا را حفظ  رفتھ است و نتوانستھ

 اند... كنند و سّنت را بھ جان درنیافتھ
شوند،  دانند سؤال مي از چیزھایي كھ نمي

شان اعتراف  د از اینكھ بھ نادانيِابا دارن
كنند! با آرایشان بر ضّد دین سخن 

شوند و گمراه  گویند، گمراه مي مي
 سازند. مي

ó بھ  × از حبیب نقل شده كھ گفت: امام صادق
 ما فرمود:

                                                           
، ٢٥٦-٢٥٧: ١٧ ل الشيعةمستدرك وسائ؛ ٦٥: ٤ الآللي یعوال. ١

 .٢١٢٧٢حدیث 
 .٢١٤٢٩، حدیث ٣٠٩: ١٧ مستدرك وسائل الشيعة. ٢



 منع تدوین حدیث  ٥٧٤

؛ منهم من أخَذَ بهواه، ومنهم من یمنكم! إن الناس سلَكوا سبالً شَتّ یما أَحد أحب إل
 ؛)١(برأيه، وإنّكم أَخَذْتُم بأمر له أَصْلٌأَخَذَ 

 - ھیچ کس نزد من دوست داشتنی تر از شما
ھاي   ! مردم راهنیست -پیروان مکتب اھل بیت

مختلفي را در پیش گرفتند؛ بعضي ھواپرست 
شدند و بعضي رأي محور گردیدند، شما بھ 

 امري دست آویختید كھ اصالت دارد.
ó ھ گفت: شنیدم از ابي اسحاق سَبیعي نقل شده ك

 فرمود: مي × امیرالمؤمنین

اهللا، قد  نم یهد یعالم عل یإن الناس آلُوا بعد رسول اهللا إلي ثالثة: آلُوا إل
أغناه اُهللا بما علم من علْم، عن علْم غيره؛ وجاهلٌ مدع للعلم، ال علم له، 

غيره؛ وم الدنيا وفَتَن بما عنده قد فَتَنَتْه جِبعن عالم علملِّم مد یتَعیسبيل ه 
 ؛)٢(یوخاب من افتر یمن اهللا ونجاة؛ ثُم هلَك من ادع

 مردم، بعد از رسول خدا، سھ دستھ شدند:
عالمي كھ ھدایِت الھي داشت، خدا او را بھ 

نیاز  علمي كھ نزدش بود از علِم دیگران بي
 ساخت.

م جاھلي كھ ُمّدعي علم و دانایي بود و از عل
اي نداشت، از اندك علم خود بھ شگفت  بھره

بین شد، دنیا او را فریفت  آمد و خود بزرگ
 و او دیگران را فریب داد.

پژوھي كھ از عالمي علم آموخت كھ در  دانش
 صراط ھدایت خدا و نجات است.

                                                           
 . ٨٧، حدیث ١٥٦: ١ المحاسن. ١
؛ ١، باب َاصناف الناس، حدیث ٣٣: ١ اصول كافي. ٢

 .٣٣٠٩٣، حدیث ١٨: ٢٧ وسائل الشيعة



 ٥٧٥  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

پس از اینھا، ھركھ ادعایي كرد و چیزي را 
از پیش خود بافت ھالك شد و امیدي بھ او 

 نیست.

ó فرماید: مي × مام صادقا 

الناس، وإن الناس لَيحتاجون إلينا؛ وإن عندنا  یإن عندنا ما ال نَحتاج معه إل
كُتُباً إمالُء رسول اهللا وخَطُّ علي، صحيفةً فيها كلُّ حالل وحرام! وإنّكم لَتَأْتُونا 

وهكْتُمإذا تَر رِفبه ونَع إذا أَخَذْتُم رِف؛)١(باألمر فَنَع 
نزد ما چیزھایي است كھ با وجود آنھا 
نیازي بھ مردم نداریم، بلكھ مردم بھ ما 

ھایي است با امالي  نیازمندند؛ نزد ما كتاب
اي كھ ھر حالل و  رسول خدا و خط علي، صحیفھ

 حرامي در آن ھست!
آیید، ما  ھنگامي كھ شما پیش ما مي

كنید و بھ چھ  دانیم چھ كارھایي را مي مي
 یازید. نمي كارھایي دست

احادیث موجود در دست مردم را سھ  × امام علي
كند، و سبب اختالف آنھا را باز  دستھ مي

 فرماید: گوید، مي مي

إن في أيدي الناس حقّاً وباطالً، وصدقاً وكَذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصّاً، 
اهللا عليه وآله  یهللا صلّرسول ا یومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً، ولقد كُذب عل

من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتَبوأْ مقعده من  «قام خطيباً فقال:  یعهده حتّ یوسلّم عل
 .» النار

:وإنّما أتاك بالحديث أربعةُ رجال ليس لهم خامس 

رسول  یذب علرجلٌ منافق مظهر لإليمان، متَصَنِّع باإلسالم، ال يتأَثَّم وال يتَحرج، يكْ
اهللا عليه وآله متعمداً، فَلَو علم الناس أنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم  یاهللا صلّ

                                                           
؛ و نگاه كنید ٦، حدیث ٢٤٣-٢٤٢: ١اصول كافي . ١

 .٧دیث ، ح١٧٤: بصائر الدرجاتبھ: 
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اهللا عليه وآله رآه وسمع منه  یيصَدقوا قولَه، ولكنّهم قالوا: صاحب رسول اهللا صلّ
بما أخبرك، ووصَفَهم بما  ولَقف عنه فيأخذون بقوله، وقد أخْبرك اهللا عن المنافقين
 یأئمة الضاللة والدعاة إل یوصفهم به لَك، ثُم بقُوا بعده عليه وآله السالم فتقربوا إل

رقابِ الناس، فأكلوا  یالنار بالزورِ والبهتان، فَولَّوهم األعمالَ وجعلوهم حكّاماً عل
 الدنيا إال من عصَم اُهللا، فَهو أحد األربعة.بهم الدنيا، وإنّما الناس مع الملوك و

وجهه فَوهم فيه ولم يتعمد كَذباً فهو  یورجلٌ سمع من رسول اهللا شيئاً لم يحفَظْه عل
اهللا عليه وآله، فَلَو  یفي يديه ويرويه ويعملُ به ويقولُ أنا سمعته من رسول اهللا صلّ

 ه لم يقبلوه منه، ولو علم هو أنّه كذلك لرفضه.علم المسلمون أنّه وهم في

عنه وهو ال  یاهللا عليه وآله شيئاً يأمر به ثُم نَه یورجلٌ ثالثٌ سمع من رسول اهللا صلّ
نْهي أو سمعه ،لَمعظَ المنسوخ ولم يحفظ  یيففَح ،أمر به وهو ال يعلم عن شيء ثم

فضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنّه منسوخٌ الناسخ، فَلَو علم أنّه منسوخٌ لر
 لَرفَضُوه؛

در دست مردم حق است و باطل، راست و دروغ، 
ناسخ و منسوخ، عام و خاص، ُمحكم و متشابھ 
و آنچھ در خاطر سپرده شده است و آنچھ 

گو بدان گمان برده است، و بر رسول  حدیث
در زمان او دروغ بستند تا آنكھ  | خدا

ھركھ بھ  «رخاست و خطبھ خواند و فرمود: ب
عمد بر من دروغ بندد جایي در آتش براي 

 .» خود آماده سازد
و حدیث را چھار كس نزد تو آرند كھ پنجمي 

 ندارند:
مردي دورو كھ ایمان آشكار كند، و بھ ظاھر 

از گناه نترسد و بیمي بھ  ،چون مسلمان ُبَود
دروغ  | دل نیارد، و بھ َعْمد بر رسول خدا

بندد و باك ندارد، و اگر مردم بدانند او 
گو، از او حدیث نپذیرند  منافق است و دروغ

اش را بھ راست نگیرند، لیكن گویند  و گفتھ
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است،او را دید و از او  |یار رسول خدا
شنید و در ضبط آورد، پس گفتھ او را قبول 

  .باید كرد
و خدا تو را از منافقان خبر داد چنان كھ 

سان  آنان را براي تو وصف فرمود آن باید و
كھ شاید، اینان پس از رسول خدا، كھ بر او 
و كسان او درود باد، بر جاي ماندند، و با 
دروغ و تھمت بھ پیشوایان گمراھي و دعوت 
كنندگان بھ آتش ـ غضب الھي ـ نزدیكي 
جستند، و آنان این منافقان را بھ كار 
گماردند و كار مردم را بھ دستشان 

پاردند، و بھ دست ایشان دنیا را خوردند، س
و مردم آنجا روند كھ پادشاه و دنیا روي 
آرد، جز كھ خدا نگھ دارد، و این ـ منافق 

 ـ یكي از چھار تن است.

شنید و آن  | و مردي كھ چیزي از رسول خدا
را چنان كھ باید در گوش نكشید، و بھ خطا 
شنفتھ و بھ عمد دروغي نگفتھ، آن حدیث نزد 

كند،  گوید و بدان كار مي اوست؛ آن را مي
 | من این را از رسول خدا «و گوید: 

دانستند وي در  و اگر مسلمانان مي » شنیدم
پذیرفتند،  آن حدیث بھ خطا رفتھ از او نمي

دانست حدیث خطاست از سَِر  و او ھم اگر مي
 خاست. گفتن آن برمي

 | و سومین، مردي است كھ شنید رسول خدا
امر فرمود، سپس آن را نھي فرمود  بھ چیزي

داند. یا شنید چیزي را نھي كرد  و او نمي
سپس بدان امر فرمود، و او از آن آگاھي 
ندارد. پس آن را كھ نسخ شده بھ خاطر دارد 

آرد، و اگر  و نسخ كننده را بھ خاطر نمي
دانست ـ آنچھ در خاطر دارد ـ نسخ شده  مي

ھنگامي  گفت و اگر مسلمانان آن را ترك مي
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دانستند نسخ  كھ حدیث را از وي شنیدند مي
 .)١(گفتند شده ترك آن حدیث مي

 چنین است: اصول كافيادامھ این سخن در 

رسول اهللا، مبغض للكذبِ خوفاً من اهللا وتعظيماً لرسول  یو آخر رابع لم يكْذب عل
سمع لم يزِد فيه ولم ينْقُص  وجهه فجاَء به كما یاهللا، لَم ينْسه بل حفظَ ما سمع عل

 منه، وعلم الناسخَ من المنْسوخ فَعملَ بالناسخِ ورفَضَ المنسوخ.

 فإن أمر النبي مثلُ القرآن ناسخٌ ومنسوخٌ وخاصٌّ وعام ومحكم ومتشابه.

 .قد كان يكون من رسول اهللا الكالم لَه وجهان كالم عام وكالم خاصّ مثلُ القرآن

ما آتاكُم الرسولُ فَخُذُوه و ما نَهاكُم عنْه  ﴿ وقال اهللا عزّ وجلّ في كتابه:
اُهللا به و رسولُه وليس كُلُّ  یمن لم يعرِف ولَم يدرِ ما عنَ یفَيشْتَبِه عل )٢( ﴾...فَانْتَهوا

ه وال يستَفهِمه أصحاب رسول اهللا كان يسأَلُه عن الشيء فيفهم وكان منهم من يسألُ
 يسمعوا. یإن كان لَيحبون أن يجِيَء األعرابي والطارِئ فيسألَ رسول اهللا حتّ یحتّ

رسول اهللا كُلَّ يوم دخْلَةً وكلَّ لَيلَة دخلَةً فيخَلِّيني فيها أدور  یوقد كنتُ أدخُلُ عل
لك بأحد من الناس غيري معه حيثُ دار وقد علم أصحاب رسول اهللا أنّه لم يصنَع ذ

 فربما كان في بيتي يأتيني رسول اهللا أكثر ذلك في بيتي.

عنده غَيري؛  یوكنتُ إذا دخلتُ عليه بعضَ منازله أخْالني وأقام عنّي نساَءه فال يبق
.نين بم عنّي فاطمة، وال أحد إذا أتاني للْخَلْوة معي في منزلي، لم تَقُمو 

تْ مسائلي ابتدأني. وكنتُ إذا سألتُهكَتُّ عنه فَنِيأجابني وإذا س 

رسول اهللا آيةٌ من القرآن إالّ أقرأنيها وأمالها علَي فكتَبتُها بِخَطّي  یفما نَزَلَت عل
وعلَّمني تأويلها وتفسيرها وناسخَها ومنسوخها ومحكَمها ومتَشابهها وخاصّها 

 وعامها...

                                                           
، ٢٤٣ـ٢٤٢(دكتر سّید جعفر شھیدي):  نھج البالغھ. ١

 .٢١٠خطبھ 
 .٧/حشر. ٢
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بتَه منذ دعا اهللا لي بما دعا وما تَرك شيئاً علَّمه اُهللا من حالل وال علماً أماله علَي وكَتَ
أَحد قبلَه من طاعة أو  یوال حرام وال أمر وال نَهي كان أو يكون وال كتاب منزَل عل

اهللا صدري ودعا  یمعصية إالّ علَّمنيه وحفظْتُه فلم أَنْس حرفاً واحداً، ثم وضَع يده عل
 ؛)١(لي أن يمَأل قلبي علماً وفَهماً وحكماً ونُوراً

چھارمین نفر، كسي است كھ بر رسول خدا 
بندد و از بیم خدا و احترام بھ  دروغ نمي

دارد، حدیث  پیامبر، دروغ را دشمن مي
پیامبر را از یاد نبرده، بلكھ آنچھ را 
شنیده درست حفظ كرده است (فزوني و كاستي 

گونھ نقل  یاورده است) و ھماندر آن پدید ن
شناسد و  كند، ناسخ را از منسوخ باز مي مي

كند و منسوخ را  بھ ناسخ عمل مي
مثل  | گذارد؛ چراكھ امر پیامبر وامي

قرآن، ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و 
 متشابھ دارد.

چونان قرآن، داراي دو  | گاه سخن پیامبر
قرآن وجھ عام و خاص است، خداي بزرگ در 

آنچھ را پیامبر برایتان  «فرماید:  مي
آورد برگیرید و از آنچھ نھیتان كرد باز 

 .» ایستید
كساني كھ مقصود خدا و پیامبر را 

شدند و ھمھ  یافتند، دچار تردید مي درنمي
اصحاب پیامبر این گونھ نبودند كھ از آن 
حضرت بپرسند تا مقصود را بفھمند و بعضي 

كردند، در َصَدِد فھم  كھ از پیامبر سؤال مي
داشتند كھ یك  آمدند و دوست مي برنمي

َاعرابي و مسافر بیاید و آن مسئلھ را 
 بپرسد تا آنھا بشنوند.

                                                           
سلیم بن ؛ كتاب ١، حدیث ١: ٦٢-٦٤اصول كافي . ١

 ، باب علّة الفرق بين أحاديث الشيعة وأحاديث مخالفيهم.١٨٢: َقیْس
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اّما من در ھر روز، یك بار و در ھر شب، یك 
شدم او با من  نوبت بر رسول خدا وارد مي

كرد و (در این زمان) در ھر حالي  خلوت مي
دانند  ل خدا ميھمراه او بودم. اصحاب رسو

با ھیچ كس جز من، چنین  | كھ پیامبر
شد كھ من در  رفتاري را نداشت، بسا مي

آمد و این  ام بودم و پیامبر نزدم مي خانھ
 داد. كار بیشتر رخ مي

رفتم با من  آن گاه كھ من پیش پیامبر مي
شد و زنانش را از نزد ما  تنھا مي

خیزاند، لیكن آن گاه كھ بھ خانھ ما  برمي
آمد فاطمھ و فرزندانم در كنار ما  يم

 ماندند. مي
پرسیدم، پاسخ  چون از پیامبر چیزي را مي

ماندم آن  داد و آن گاه كھ ساكت مي مي
 كرد. حضرت آغاِز سخن مي

اي از قرآن بر پیامبر نازل نشد  ھیچ آیھ
مگر اینكھ آن را بر من قرائت و امال كرد، 
من بھ خِط خود آن را نوشتم، و پیامبر 
تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محكم و 
 متشابھ و خاص و عاِم آن را بھ من آموخت...

از آن زمان كھ پیامبر برایم دعا كرد كھ 
فھم و حفظ یابم، ھر علمي را كھ برایم امال 

ھا  ھمھ حالل | كرد از یاد نبردم. پیامبر
ھاي گذشتھ و آینده  ھا و امر و نھي و حرام

زاند، بھ من تعلیم را كھ خدا بھ او آمو
فرمود، و ھر طاعت و معصیتي را كھ بر 
پیامبران گذشتھ ـ در قالِب كتاب ـ نازل 
شده بود، بھ من یاد داد و من آن را حفظ 

 كردم، و یك حرف آن را ھم از دست ندادم.
ام گذاشت  آن گاه پیامبر دستش را بر سینھ

و دعا كرد كھ خدا قلبم را آكنده از علم و 
 و نور سازد. فھم و ُحكم
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 طرفانھ)، امام علي با این تقسیِم واقعي (و بي
نظر مدرسھ اھل بیت را درباره برخورد صحابھ  ×

با پیامبر و روایِت آنھا از آن حضرت و 
جایگاھشان نسبت بھ پیامبر و نقش قریش در 

 نھج البالغھكند، سخن دیگري از   شریعت، بیان مي
خطبھ  در × در این زمینھ رھگشاست، امام علي

 فرماید: قاصعھ مي

مواقعِ نِعمِ اِهللا علَيهِم حين بعثَ إِلَيهِم رسوالً، فَعقَد بِملَّته طَاعتَهم، وجمع  یفَانْظُروا إِلَ
لَهم جداوِلَ دعوته أُلْفَتَهم، كَيف نَشَرت النِّعمةُ علَيهِم جنَاح كَرامتها، وأَسالَتْ  یعلَ

 ةي خُضْرفو ،ينا غَرِقهتمي نِعوا فحا، فَأَصْبهكَترب دائوي عف لَّةُ بِهِمالْم الْتَفَّتا، وهيمنَع
الُ إِلَي كَنَفالْح متْهآور ولْطَان قَاهلِّ سي ظف ،بِهِم وراالُْم تعبتَر قَد ،هينا فَكهشيع 

الْعالَمين،  یعزٍّ غَالب، وتَعطَّفَت االُْمور علَيهِم في ذُري ملْك ثَابت، فَهم حكَّام علَ
من كَان يملكُها علَيهِم، ويمضُون  یوملُوك في أَطْراف االَْرضين، يملكُون االُْمور علَ

ي كَان نيمف كَامصَفَاةٌ.االَْح ملَه عالَ تُقْرقَنَاةٌ، و مزُ لَهالَ تُغْم ،يهِما فيهضم 

 كُملَيع وبضْراِهللا الْم صْنح تُمثَلَمو ،ةلِ الطَّاعبح نم كُميدأَي نَفَضْتُم قَد إِنَّكُمأَالَ و
قَد انَهحباَهللا س فَإن ،ةيلاهكَامِ الْجلَ بِأَحع تَنیام  نم منَهيب قَدا عيمف ةاالُْم ههذ ةاعمج

كَنَفها، بِنِعمة الَ يعرِف أَحد من  یحبلِ هذه االُلْفَة الَّتي ينْتَقلُون في ظلِّها، ويأْوون إِلَ
 ثَمن وأَجلُّ من كُلِّ خَطَر. الْمخْلُوقين لَها قيمةً الَنَّها أَرجح من كُلِّ

االْس نم لَّقُونا تَتَعزَاباً، مأَح االَةوالْم دعباباً، ورأَع ةرالْهِج دبع تُمرص وا أَنَّكُماعلَمالَمِ و
.همسإِالَّ ر اناالْيم نم رِفُونالَ تَعو ،همإِال بِاس 

و النَّار :لَتَقُولونع الَمئُوا االْستُكْف أَن ونتُرِيد كَأَنَّكُم ،اراكاً  یالَ الْعهانْت ،هِهجو
إِنَّكُمو ،هخَلْق نينَاً بأَمو هضي أَرماً فرح اُهللا لَكُم هضَعالَّذي و هيثَاقمنَقْضاً لو ،ةرِيمحل 

كُم أَهلُ الْكُفْرِ، ثُم الَ جبرائيلُ والَ ميكَائيلُ والَ مهاجِرون والَ غَيرِه حارب یإِن لَجأْتُم إِلَ
 يحكُم اُهللا بينَكُم. یأَنْصَار ينْصُرونَكُم إِالَّ الْمقَارعةَ بِالسيف حتَّ
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مه ووقَائعه، فَالَ تَستَبطئُوا وعيده جهالً وإِن عنْدكُم االَْمثَالَ من بأْسِ اِهللا وقَوارِعه، وأَيا
يي باضالْم ننِ الْقَرلْعي لَم انَهحباَهللا س فَإن ،هأْسب نأْساً ميو ،هطْشبناً باوتَهو ،هبِأَخْذ ن

ي عالنَّهو وفرعبِالْم راالَْم هِمكتَرإِالَّ ل يكُمدكُوبِ أَيراِء لفَهاُهللا الس ننْكَرِ، فَلَعنِ الْم
 الْمعاصي، والْحلَماَء لتَرك التَّنَاهي.

الِ أَالَ وقَد قَطَعتُم قَيد اإلسالَمِ وعطَّلْتُم حدوده وأَمتُّم أَحكَامه أَالَ وقَد أَمرنِي اللّه بِقتَ
كْث والْفَساد في االَْرضِ فَأَما النَّاكثُون فَقَد قَاتَلْتُ، وأَما الْقَاسطُون فَقَد أَهلِ الْبغْي والنَّ

جاهدتُ، وأَما الْمارِقَةُ فَقَد دوخْتُ، وأَما شَيطَان الردهة فَقَد كُفيتُه بِصَعقَة سمعتْ لَها 
 صَدرِه،وجبةُ قَلْبِه ورجةُ 

ا يإِالَّ م منْهم يلَنالَُد هِملَيع ةي الْكَراُهللا ف نأَذ نلَئغْي، ولِ الْبأَه نةٌ ميقتْ بيقبو تَشَذَّر
 في أَطْراف الْبِالَد تشذّراً.

قُر اجِمتُ نَوركَسبِ، ورلِ الْعي الصِّغَرِ بِكَالَكتُ فضَعأَنَا و قَدو ،ضَرمةَ وبِيعر ون
اُهللا علَيه وآله بِالْقَرابة الْقَرِيبة، والْمنْزِلَةَ الْخَصيصَة،  یعلمتُم موضعي من رسولِ اِهللا صَلَّ

يمسنِي جسده صَدرِه، ويكْنُفُنِي في فراشه، و یوضَعنِي في حجرِه وأَنَا ولَد يضُمنِي إِلَ
ويشمنِي عرفَه، وكَان يمضُغُ الشَّيَء ثُم يلْقمنِيه، وما وجد لي كَذْبةً في قَول، والَ 

اُهللا علَيه وآله من لَدن أَن كَان فَطيماً أَعظَم  یخَطْلَةً في فعل، ولَقَد قَرن اُهللا بِه صَلَّ
 ك من مالَئكَته يسلُك بِه طَرِيق الْمكَارِمِ، ومحاسن أَخْالَقِ الْعالَمِ لَيلَه ونَهاره.ملَ

ولَقَد كُنْتُ أَتَّبِعه الْفَصيلِ أَثَر أُمه يرفَع لي في كُلِّ يوم من أَخْالَقه علَماً ويأْمرنِي 
 ،اِء بِهدقْتبِاال عمجي لَمرِي، وغَي اهرالَ يو اهاَء فَأَررنَة بِحي كُلِّ سف اوِرجي كَان لَقَدو

اُهللا علَيه وآله وخَديجةَ وأَنَا  یبيتٌ واحد يومئذ في االْسالَمِ غَير رسولِ اِهللا صَلَّ
ا، أَرمثُهیثَال سالري وحالْو نُور.ةوالنُّب رِيح أَشُمو ،الَة 

اُهللا علَيه وآله، فَقُلْتُ: يا رسولَ  یولَقَد سمعتُ رنَّةَ الشَّيطَان حين نَزَلَ الْوحي علَيه صَلَّ
 عمتَس إِنَّك ،هتادبع نم أَيِس طَاننَّةُ؟ فَقَالَ: هذَا الشّيالر ها هذاِهللا متَرو عما أَسا  یمم

لَ یأَرلَع إِنَّكو زِيرو نَّكلكتَ بِنَبِي، ولَس ر. یإِالَّ أَنَّكخَي 
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اُهللا علَيه وآله لَما أَتَاه الْمالَُ من قُريش، فَقَالُوا لَه: يا محمد إِنَّك  یولَقَد كُنْتُ معه صَلَّ
ظتَ عيعاد قَد هتَنَا إِلَيبأَج راً إِنأَم أَلُكن نَسنَحو ،كتيب نم دالَ أَحو كاؤآب هعدي يماً لَم

 یوأَريتَنَاه علمنَا أَنَّك نَبِي ورسولٌ، وإِن لَم تَفْعلْ علمنَا أَنَّك ساحر كَذَّاب، فَقَالَ صَلَّ
 :هآلو هلَيتَّاهللا عةَ حرالشَّج هو لَنَا هذع؟ قَالُوا: تَدأَلُونا تَسمیو  فتَقا وهوقربِع عتَنْقَل

كُلِّ شَيء قَدير، فَإن فَعلَ اُهللا لَكُم  یاُهللا علَيه وآله: إِن اَهللا علَ یبين يديك، فَقَالَ صَلَّ
الْحق؟ قَالُوا: نَعم، قَالَ: فَإنِّي سأُرِيكُم ما تَطْلُبون، وإِنِّي ذلك أَتُومنُون وتَشْهدون بِ
خَير، وإِن فيكُم من يطْرح في الْقَليبِ، ومن يحزِّب  یالََعلَم أَنَّكُم الَ تَفيئُون إِلَ

تُها الشَّجرةُ إِن كُنْت تُؤمنِين بِاللَّه والْيومِ اُهللا علَيه وآله: يا أَي یاالَْحزَاب. ثُم قَالَ صَلَّ
تَقفي بين يدي بِإذْن اِهللا، فَو  یاالْخرِ وتَعلَمين أَنِّي رسولُ اِهللا فَانْقَلعي بِعروقك حتَّ

دوِي شَديد وقَصْف كَقَصْف أَجنِحة الَّذي بعثَه بِالْحق الَنْقَلَعتْ بِعروقها وجاَءتْ ولَها 
اُهللا علَيه وآله مرفْرِفَةً، وأَلْقَتْ بِغُصْنِها  یوقَفَتْ بين يدي رسولِ اِهللا صَلَّ یالطَّيرِ حتَّ

نْكبِي، وكُنْتُ عن م یصَانِها علَغْاُهللا علَيه وآله، وبِبعضِ أَ یرسولِ اِهللا صَلَّ یعلَ یاالَْعلَ
ذلك قَالُوا ـ علُواً واستكْباراً ـ: فَمرها  یاُهللا علَيه وآله فَلَما نَظَر الْقَوم إِلَ یيمينِه صَلَّ

قْبال وأَشَده نِصْفُها فَأَمرها بِذلك، فَأَقْبلَ إِلَيه نِصْفُها كَأَعجبِ إِ یفَلْيأْتك نِصْفُها ويبقَ
اُهللا علَيه وآله فَقَالُوا كُفْراً وعتْواً: فَمر هذَا  یدوِياً، فَكَادتْ تَلْتَف بِرسولِ اِهللا صَلَّ

 اُهللا علَيه وآله فَرجع. فَقُلْتُ أَنَا: الَ ینِصْفه كَما كَان، فَأَمره صَلَّ یالنِّصْف فَلْيرجِع إِلَ
إِله إِالَّ اُهللا فَإنِّي أَولُ مؤمن بِك يا رسولَ اِهللا، وأَولُ من أَقَر بِأَن الشَّجرةَ فَعلَتْ ما 

 تَصْديقاً بِنُبوتك وإِجالَالً لكَلمتك. یفَعلَتْ بِأَمرِ اِهللا تَعالَ

اب، عجِيب السحرِ خَفيف فيه، وهلْ يصَدقُك في فَقَالَ الْقَوم كُلُّهم: بلْ ساحر كَذَّ
 ماهيمم، سةُ الَئمي اِهللا لَوف مم الَ تَأْخُذُهقَو نإِنِّي لَمو (نُونِيعي) ثْلُ هذَاإِالَّ م رِكأَم

ومنَار النَّهارِ، متَمسكُون بِحبلِ  سيما الصِّديقين وكَالَمهم كَالَم االَْبرارِ، عمار اللَّيلِ
الْقُرآن، يحيون سنَن اِهللا وسنَن رسوله، الَ يستَكْبِرون والَ يعلُون، والَ يغُلُّون والَ 

 يفْسدون، قُلُوبهم في الْجِنَان وأَجسادهم في الْعملِ؛

دا چگونھ بر آنان ھاي خ پس بنگرید كھ نعمت
فرو ریخت، ھنگامي كھ پیامبري برایشان 
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برانگیخت، آنان را بھ طاعت خدا درآَورد و 
با خواندنشان بھ سوي او با یكدیگر 
سازوارشان كرد، و چسان نعمت، شھپِر خود را 
بر سر آنان گسترد و جویبارھایي از آسایش 
و رفاه براي ایشان روان نمود، و مّلت 

ھاي خود آنان را فراھم  اسالم، با بركت
فرمود. پس در نعمت شریعت غرقھ گردیدند، و 
لّذت زندگي خّرم و فراخ آن را چشیدند. 

شان بھ سامان، در سایھ دولتي  زندگي
ن؛ و نیكویي حال آنان را بھ عّزتي أش قوي

رساند ارجمند، و كارھاشان استوار گردید و 
دولتشان نیرومند؛ چنان كھ حاكم شدند بر 

ان، و پادشاھان زمین در این كرانھ و جھانی
آن كران. كار كساني را بھ دست گرفتند كھ 

نمودند، و بر كساني  بر آنان حكومت مي
فرمان راندند كھ فرمانبر آنان بودند. نھ 

رسید و نھ سنگشان سبك  تیرشان بر سنگ مي
 گردید. مي

ھمانا شما رشتھ فرمانبرداري را از گردن 
دوراِن جاھلّیت رضا  ھاي گشادید و بھ داوري

دادید، در دژ خدایي كھ پیرامونتان بود 
رخنھ نھادید، ھمانا خداي سبحان بر جماعت 
این اّمت ـ مسلمان ـ مّنت نھاد و بھ الفت 
آنان را با یكدیگر پیوند داد؛ پیوندي كھ 
در سایھ آن بچمند، و در پناه آن بیارمند. 
در نعمتي كھ ھیچ یك از آفریدگان بھایي 

د براي آن، چھ آن نعمت از ھر بھایي ندان
برتر است و از ھر رتبت و منزلتي 

 گرانقدرتر.
و بدانید كھ شما پس از ھجرت ـ و ادب 

شریعت ـ بھ ـ خوي ـ بادیھ آموختن از 
نشیني بازگشتید و پس از پیوند دوستي دستھ 
دستھ شدید، با اسالم جز بھ نام آن بستگي 
 ندارید و از ایمان جز نشان آن را

 شناسید. نمي
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سوزیم ـ و ننگ را ـ  گویید بھ آتش ـ مي مي
ھید اسالم را خوا ُتوزیم ـ گویا مي نمي

واژگون كنید با پرده حرمتش را دریدن، و 
رشتھ برادري دیني را بریدن، پیماني كھ 
خدایش براي شما در زمین خود پناھگاه و 

ھایش  جاي امن فرمود، و موجب ایمني آفریده
ا بھ چیزي جز اسالم پناه نمود؛ و اگر شم

بردید، كافران با شما پیكار خواھند كرد، 
گاه نھ جبرئیل و نھ میكائیل، و نھ  آن

مھاجران و نھ انصار كھ شما را یاري كند، 
جز تیغ بر یكدیگر زدن َنُبود تا خدا میان 

 شما داوري كند.
ھا در دسترس  ھا و داستان و ھمانا نمونھ

اب خدا و شماست ـ از گذشتگان ـ و عذ
ھاي او ـ كھ رسید بھ آنان ـ و  سختي

ھاي  روزھایي ـ كھ عذابشان كرد ـ و آسیب
سختِ او ـ كھ بھ آنان فرود آورد ـ پس وعده 
عذاب او را دیر میانگارید، بھ عذر آنكھ 

دانید در چنگ او گرفتارید، و با  نمي
انتقاِم او را سبك شمردن، و از كیفر او 

سبحان ـ مردم ـ  ایمن بودن كھ ھمانا خداي
دوران گذشتھ را كھ پیش از شمایند از رحمت 
خود دور نفرمود، جز براي آنكھ امر بھ 
معروف را واگذاشتند، و مردمان را از منكر 

بیخرداِن ـ آنان را ـ  ،بازنداشتند، پس خدا
لعنت كرد بھ خاطر نافرماني كردن، و 
خردمندان را بھ گناه دیگران از نافرماني 

 .مانع نبودن
ھان! بدانید كھ شما رشتھ ـ پیوند با ـ 
اسالم را گسستید، و حدود آن را شكستید، و 
احكام آن را كار نبستید، بدانید كھ خدا 
مرا امر فرموده است با تجاوزكاران و 
پیمان گسالن و تبھكاران در زمین پیكار 

جنگیدم شكن  پیمان ناكثانان  كنم، اّما با 
ین مارق دم، وستیزی قاسطین تجاوزكارو با 
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زبون ساختم،  از دین را خوار وه شد خارج
، بانگ صاعقھ ای قلبش را )١(اّما شیطان َرْدَھھ

بھ تپش درآورد و سینھ اش را لرزاند و 
کارش را ساخت؛ حال تنھا اندكي از 
تجاوزكاران مانده و اگر خدا مرا رخصت داد 
بر ایشان بتازم و آنان را براندازم، دولت 

ازگردانم و از آِن خود سازم، را از آنھا ب
جز تني چند كھ در این سوي و آن سوي شھرھا 

 .بمانند ـ و مردم را بترسانند ـ.
بزرگاِن عرب را بھ خاك  ،من در ُخردي

ربیعھ و  -دو قبیلة -انداختم و سركردگان
دانید مرا نزد  مضر را ھالك ساختم، شما مي

رسول خدا چھ رتبت است، و خویشاوندیم با 
گاه كھ كودك بودم  چھ نسبت است، آن او در

مرا در كنار خود نھاد و بر سینھ خویش 
خوابانید  جایم داد، و مرا در بستر خود مي
سود و بوي  چنان كھ تنم را بھ تن خویش مي

بویانید، و گاه بودي  خوشِ خود را بھ من مي
َجوید، سپس آن را بھ من  كھ چیزي را مي

تار نشنید، خورانید، از من دروغي در گف مي
و خطایي در كردار ندید، ھنگامي كھ از شیر 
گرفتھ شد خدا بزرگترین فرشتھ از فرشتگانش 
را شب و روز ھمنشین او فرمود تا راھھاي 

ھاي نیكوي جھان  بزرگواري را پیمود، و خوي
 را فراھم نمود.

و من در پي او بودم ـ در سفر و حضر ـ 
براي چنان كھ شتر بّچھ در پي مادر، ھر روز 

داشت و  اي برپا مي من از اخالِق خود نشانھ
گماشت، ھر سال در  مرا بھ پیروي آن مي

دیدم و  گزید، من او را مي حراء خلوت مي
دید، آن ھنگام جز  جز من كسي وي را نمي

                                                           
ردھھ: گودالي است كـھ رھبـر خـوارج معـروف بـھ . ١
اد. (شــرح نھــج اش در آن افتــجنــازه» ذوالثدیــھ  «

 )١٨٣/  ١٣البالغھ ابن ابي الحدید 
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و خدیجھ در آن  | اي كھ رسول خدا خانھ
اي مسلماني راه نیافتھ  بود، در ھیچ خانھ

، روشنایي وحي و بود، من سّومین آنان بودم
دیدم و بوي نبّوت را  پیامبري را مي

 شنودم. مي
فرود آمد، صدای  من ھنگامي كھ وحي بر او

نالة شیطان را شنیدم، گفتم: اي فرستاده 
این  «خدا این صدای نالھ چیست؟ گفت: 

شیطان است كھ از آن كھ او را نپرستند 
شنوي  نومید و نگران است، ھمانا تو مي

بیني آنچھ را  شنوم، و مي آنچھ را من مي
بینم، جز اینكھ تو پیامبر نیستي و  من مي

روي ـ و مؤمنان را  وزیري و بر راه خیر مي
 .» امیري ـ

و من با او بودم، ھنگامي كھ مھتران قریش 
اي محّمد! تو  «نزد وي آمدند، و گفتند: 

كني كھ نھ پدرانت چنان  مي یادعاي  بزرگ
ندانت، ما دعویي داشتند، نھ كسي از خا

خواھیم اگر آن را  چیزي را از تو مي
دانیم تو   ميپذیرفتي و بھ ما نمایاندي، 

دانیم   اي وگرنھ مي  پیامبر و فرستاده
: گفت|  . پیامبر» گویي  جادوگري و دروغ

این درخت را  «گفتند:  » پرسید؟ چھ مي «
براي ما بخوان تا با رگ و ریشھ برآید و 

خدا بر ھر  « :| . گفت» پیش روي تو درآید
چیز تواناست، اگر خدا براي شما چنین كرد، 

 » دھید؟ گروید، و بھ حق گواھي مي مي
من آنچھ را  «. گفت: » آري «گفتند: 

خواھید بھ شما نشان خواھم داد، و من  مي
گردید، و   دانم شما بھ راه خیر باز نمي مي

در میان شما كسي است كھ در چاه افكنده شود 
ھا را بھ ھم پیوندد و   وهو كسي است كھ گر
اي  «: |. سپس گفت » لشكر فراھم آورد

اي  درخت اگر بھ خدا و روز رستاخیز گرویده
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داني من فرستاده خدایم با رگ و ریشھ  و مي
از جاي برآي، و پیش روي من درآي بھ فرمان 

. پس بھ خدایي كھ او را بھ راستي » خداي
برانگیخت، رگ و ریشھ درخت از ھم گسیخت و 
از جاي برآمد، بانگي سخت كنان و چون 

 |پرندگان پر زنان تا پیش روي رسول خدا
 بیامد، و شاخھ فرازین خود را بر رسول خدا

ھایش را بر دوش  گسترد، و یكي از شاخھ |
بودم، پس  من آورد، و من در سوي راست او

ي وچون آنان این ـ معجزه ـ را دیدند، از ر
بگو تا  « كشي گفتند: برتري جویي و گردن

نیم آن نزد تو آید و نیم دیگر بر جاي 
. پس او درخت را چنین فرمان داد و » ماند

نیم آن رو سوي او نھاد، پیش آمدني سخت 
تر،  آور، و با بانگي ھرچھ سخت شگفت

 | خواست خود را بھ رسول خدا چنانكھ مي
بپیچد، پس آنان از روي ناسپاسي و سركشي 

تا نزد نیم  این نیم را بفرما «گفتند: 
و او درخت را  » خود باز رود چنان كھ بود

چنان فرمود، پس درخت باز گردید و من 
گفتم: ال الھ اّال  ، اي فرستاده خدا! من 
نخستین َكسَم كھ بھ تو گروید، و نخستین َكس 
كھ اقرار كرد كھ درخت آنچھ را فرمودي بھ 
فرمان خدا بھ جا آورد، تا پیامبري تو را 

 ھد و گفتھ تو را بزرگ دارد.گواھي د
نھ كھ ساحري است  «پس آنان گفتند: 

گو، شگفت جادوگر، و كار او، و چھ  دروغ
ـ  » كسي تو را در كارت تصدیق كند جز او!

و قصدشان من بودم ـ من از مردمي ھستم كھ 
در راه خدا از سرزنش مالمت كنندگان باز 

ھاي آنان، نشانھ  ایستند، نشانھ نمي
و سخنشان، گفتار درست كرداران.  راستكاران

اند ـ بھ عبادت ـ و  داران شب زنده
ھاي روزند ـ براي ھدایت ـ چنگ در  نشانھ
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اند، و سّنت خدا و  ریسمان قرآن زده
اند، نھ بزرگي  فرستاده او را زنده كرده

فروشند، و نھ برتري جویي دارند، نھ  مي
ھاشان  كنند و نھ تبھكارند، دل خیانت مي
ھاشان را بھ كار ـ   است و تن در بھشت

 .)١(دارند عبادت ـ وامي
آري، امر اّمت تا بدین پایھ رسید؛ چنان كھ 

 گوید: اش مي دھلوي در رسالھ
چون عھد خلفاي راشدین سپري شد، خالفت بھ 
قومي رسید كھ شایستگي آن را نداشتند و از 

ي و احكام برخوردار ااستقالل علمي در فتاو
دند دست بھ دامِن فقھا نبودند. پس ناچار ش

 شوند و در ھمھ حال ھمراه آنان باشند.
تني چند از علماي طراِز اّول باقي بودند، 

گریختند و روي  شدند مي آنان ھرگاه طلب مي
گرداندند. مردم آن زمان دیدند كھ با  مي

وجود اقبال اّمت بھ علماي طراز اول، آنان 
گردانند؛ از این رو  از آنھا روي برمي

و بھ [دستیابي بھ عّزت، علم آموختند  براي
درباِر خلفا روي آوردند] و در نتیجھ، فقھا 
پس از آنكھ مطلوب مردم بودند، طالب شدند 

گرداني از سالطین، یو بعد از آنكھ با رو
عزیز بودند خواِر درباِر آنھا گشتند مگر 

و در دام این [كساني كھ خدا توفیقشان داد 
 .)٢(زبوني نیفتادند]

                                                           
(ترجمھ دكتر سّید جعفر شھیدي):  نھج البالغھ. ١

 .١٩٢، خطبھ ٢٢٤ـ٢٢٠
دائرة دھلوي، این سخن در  رسالة اإلنصاف. بنگرید بھ، ٢

آمده است. فیض كاشاني » جھد  «ماده  یالمعارف فريد وجد
 آورد. مي ١٨٣: االصول االصیلھآن را در 
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 و تثبیت بیم

شریعت  نسبت بھاي  از سلطھ قبیلھ | پیامبر
 ،ھمان کھ قرآن ھم ھشدار داده بود.بیمناك بود

تنھا كسي است كھ  × و تأكید داشت كھ حضرت علي
داند  تفسیر و تأویل ھمھ آیات و احادیث را مي

از پیش [اي و آراي ِارتجالي  و از روح قبیلھ
 خود ساختھ] بھ دور است.

نقل شده است كھ پس از تعیین از ابو سفیان 
 گفت: × ابوبكر براي خالفت، بھ امام علي

شأِن خالفت این نیست كھ در كمترین قبیلھ 
قریش باشد... دستت را بده تا با تو بیعت 

براي جنگ  ،كنم! بھ خدا سوگند اگر بخواھي
با ابي بكر مدینھ را آكنده از سوارگان و 

از بیعت با او  × پیادگان سازم! امام
 .)١(خودداري ورزید
 × ھا آمده است كھ امام علي در بعضي از نقل

 بھ ابو سفیان گفت:
اي ابو سفیان، دیر زماني است كھ با اسالم 
و مسلمانان دشمني مي ورزي! با این كارت، 

 .)٢(اي بھ اسالم آسیب بزني نتوانستھ
 كند كھ فرمود: نقل مي × ِرْبعي از امام علي

وھي از مشركان نزد در ماجراي ُحَدیبّیھ، گر
ما آمدند (سُھیل بن عمرو و چند تن از سرانِ 
مشركان میان آنھا بود) گفتند: اي رسول 
خدا، گروھي از فرزندان و برادران و 

                                                           
مصّنف ؛ و بنگرید بھ، ٢٢١: ١ رح نھج البالغھش. ١

؛ ٢٣٧: ٢ تاریخ طبري؛ ٩٧٦٧، حدیث ٤٥١: ٥ عبدالرّزاق
؛ ٤٤٦٢، حدیث ٨٣: ٣المستدرك علي الصحیحین 

 .٩٧٤: ٣ االستیعاب
 .٤٤٩: ٢تاریخ طبري . ٢
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بندگاِن ما كھ درك و فھمي از دین ندارند 
براي فرار از اموال و كاالھاي ما، پیش تو 

 اند، آنان را بھ ما بازگردان! آمده

ود: اگر آنان فھِم درست در فرم | پیامبر
سازیم! اي  دین ندارند، ما آگاھشان مي

قریشیان، بس كنید (و ایمان بیاورید) 
وگرنھ خدا كسي را كھ قلبش را بھ ایمان 

انگیزاند تا در راه  آزموده بر شما برمي
 دین گردنتان را بزند!

پرسیدند: او كیست؟ ابوبكر گفت: اي رسول 
گفت: او چھ كسي  خدا، او چھ كسي است؟ ُعَمر

 باشد؟ مي

 دوِز كفش است! فرمود: او وصلھ | پیامبر

داده  × كفش خود را بھ علي | پیامبر
اش كند و آن حضرت كفش پیامبر  بود كھ پینھ
 .)١(دوخت را پینھ مي

 ھاي حدیثي و تاریخي حاكي است كھ پیامبر گزارش
دانست كھ خواه ناخواه، پس از او میان  مي |

دھد، از آن حضرت نقل شده  روي ميُاّمتش اختالف 
 است كھ فرمود:

جبرئیل نزدم آمد و گفت: اي محّمد، اّمتت 
 .)٢(شوند بعد از تو، مختلف مي

 ِترمذي از عمر روایت كرده است كھ گفت:
اش را   رسول خدا پیش من آمد، چھره

 ﴿اندوھگین دیدم، ریشم را گرفت و گفت: 

                                                           
گوید:  ؛ ابو عیسي مي٣٧١٥، حدیث ٦٣٤: ٥ یسنن ترمذ. ١

 این حدیث حسن و صحیح و غریب است.

: یذخائر العقب؛ ٢٩٨: ٥ یسنن ترمذ؛ ٢٦: ٤ اُسد الغابة. ٢
 .١: الفتح الرباني ؛٧٦
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، فرمود: )١( ﴾ ُعونَ ِإنَّا هللاَِِّ َو ِإنَّا ِإَلیِْھ راجِ 
ِإنَّا هللاَِِّ َو ِإنَّا  ﴿جبرئیل نزدم آمد و گفت: 

، گفتم: آري، ما از خداییم  ﴾ ِإَلیِْھ راجُِعونَ 
گردیم! از چھ روي، این  و سوي او باز مي

 كلمھ را بر زبان آوردي؟
جبرئیل پاسخ داد: اّمتت اندكي پس از تو، 

 شوند! دچار فتنھ مي
 گمراھي؟ پرسیدم: فتنھ كفر یا

 گفت: ھر دو فتنھ روي خواھد داد.
آید، در  گفتم: از كجا این فتنھ پدید مي

حالي كھ من در میانشان كتاب خدا را بر 
 گذارم! جاي مي

شوند! و نخست  گفت: بھ كتاب خدا گمراه مي
این كار از سوي قاریان و ُاَمرا اتفاق 

روایان حقوِق مردم را  افتد؛ فرمان مي
ن رو میانشان جنگ (و دھند، از ای نمي
دھد، و قاریان ھوادار  ریزي) رخ مي خون

شوند و مردم را در گمراھي فرو  امیرشان مي
 كنند. برند و از آن جلوگیري نمي مي

پرسیدم: اي جبرئیل، چگونھ كساني از این 
 رھند؟ فتنھ بھ سالمت مي

گفت: با خودداري و صبر؛ اگر حّقشان بھ 
منع شدند، آنھا داده شد بگیرند، و اگر 

 .)٢(رھا كنند

                                                           
 .١٥٦بقره/ .١
، حدیث ٥٧، باب ١٣٢: ١(ابن ابي عاصم)  كتاب السنّة. ٢

(متن از این  ٢٤٨- ٢: ٢٤٩ نوادر اُألصول في أحاديث الرسول؛ ٣٠٣
؛ ١٤٢٤، حدیث ٨٥١- ٢: ٨٥٢ المتناهيةالعلل مأخذ است) 
 .٦٣٤ :٣ ورالدّر المنث
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ابتال و امتحان اّمت، دائر مدار این است كھ 
اقوال اھل بیِت پیامبر را بگیرند یا نستانند، 

 | از خالد بن ُعْرُفَطھ نقل شده است كھ پیامبر
 فرمود:

 ؛)١(إّنكم سَُتبَتُلوَن في أھل بیتي ِمن بعدي
بھ زودي شما ـ پس از من ـ درباره اھل 

 شوید! بیتم آزموده مي
 و در حدیث َثَقلین است كھ آن حضرت فرمود:

أَيها الناس، فإنّما أَنَا بشر يوشك أن يأتي رسو لٌ إلي فأُجيب! وأنا تارك فيكم ثَقَلَين: 
 یوالنُّور، فَخُذُوا بكتاب اهللا واستَمسكوا به (فَحثّ علَ یأَولُهما كتاب اهللا، فيه الهد

ب فيه، ثم قال:) وأهلُ بيتي! أُذَكِّركُم اَهللا في أهل بيتي، أُذكِّركُم اهللا في كتاب اهللا ورغَّ
 ؛)٢(أهل بيتي، أُذَكِّركُم اَهللا في أهل بيتي

فرشتھ [اي مردم، من َبشَرم، بھ زودي پیكي 
مرگ] سویم خواھد آمد و او را اجابت 

 كنم! مي

من در میانتان دو چیز نفیس بر جاي 
ب خدا كھ در آن ھدایت و نور گذارم: كتا مي

است؛ كتاب خدا را بگیرید و بھ آن تمسك 
جویید (آن گاه پیامبر مردم را بھ كتاب 
خدا برانگیخت و تشویق كرد، سپس فرمود:) و 

آورم  اھل بیتم! خدا را بھ یاد شما مي
درباره اھل بیتم، بترسید از خدا در رفتار 

                                                           
الجامع ؛ ٤١١١، حدیث ١٩٢: ٤ المعجم الكبیر. ١

 .٢٥٣٥، حدیث ٣٨٨: ١ الصغیر
، حدیث ١٨٧٣: ٤ صحیح مسلم؛ ٣٦٦: ٤ مسند احمد. ٢

 .٥٠٢٨، حدیث ١٨٣: ٥ المعجم الكبیر؛ ٢٤٠٨
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با خاندانم، حقوِق اھل بیتم را پس از من 
 پاس دارید!

 روایت شده كھ فرمود: | و نیز از پیامبر

ال ُیؤمن أحُدكم حَّتي َأكوَن َأحَبَّ إلیھ ِمن نفسھ، 
َوَأھلي أحَبَّ إلیھ مِن َأْھِلھ، َوِعترتي َأحَبَّ إلیھ ِمن 

 ؛)١(ِعْتَرِتھ، وذاتي أحَبَّ إلیھ ِمن ذاتھ
كامل] ندارد مگر [ھیچ یك از شما ایمان 

تر باشم،  پیش او محبوباینكھ من از جانش 
و خاندانم از خانداِن خودش نزدش دوست 

تر، و عترتم از عترِت خودش  داشتني
تر، و ذاِت من از ذات خودش دوست  محبوب

 تر باشد. داشتني

روایت شده است كھ  | و ھمچنین از پیامبر
 فرمود:

... وعترتي أھُل بیتي، َلن َیْفتَرقا حتّي َیرِدا عَليّ 
 ؛)٢(ظُُروا كَیْفَ َتخُْلُفوني فیھماالحوضَ، َفانْ 

گذارم؛  دو چیز گرانقدر در میان شما مي
كتاب خدا و عترتم (اھل بیت من) این دو 
ھرگز از ھم جدا نشوند تا اینكھ در حوض بر 
من وارد آیند! پس نیك بنگرید كھ چگونھ حق 

 دارید. آن دو را ـ پس از من ـ پاس مي

                                                           
الفردوس ؛ ٥٧٩٠، حدیث ٥٩: ٦ المعجم األوسط. ١

: ١ العّمال كنز؛ ٧٧٩٦، حدیث ١٥٤: ٥ بمأثور الخطاب
(بھ نقل از معجم األوسط) در این منبع  ٩٣، حدیث ٤١

 آمده است.» ُذّرّیتي  «، »ذاتي  «بھ جاي كلمھ 
، ٦٦٣: ٥ سنن ترمذي؛ ١١١٤٧، ١٧: ٣ مسند احمد. ٢

، حدیث ٤٥: ٥(نسائي)  السنن الكبري؛ ٣٧٨٨حدیث 
 .٢٦٧٩، حدیث ٦٥: ٣ المعجم الكبیر؛ ٨١٤٨
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یث پیشین این بر حد الفتح الرّبانيصاحب كتاب 
 زند: گونھ تعلیق مي

یعني اگر اوامر و نواھي كتاب خدا را گردن 
نھید و بھ رھنموِد عترت ھدایت بجویید و 

یابید و  سیره عترت را بپیمایید، ھدایت مي
 .)١(شوید گمراه نمي

فانظروا  «در شرح این سخن كھ:  تحفة األحوذي و در
 آمده است: » كیفَ تخلفوني فیھما
عناي تأّمل و تفكُّر است؛ یعني نظر، بھ م

تان  تأّمل كنید و اندیشھ را در جانشیني
براي من بھ كار برید، كھ آیا َخَلِف راستین 

 ؟!)٢(ھستید یا َخَلف ناشایست
 گوید: مي شرح المواھبُزرقاني در 

بھ قرآن و اھمیت دادن بھ  | سفارش پیامبر
معدن  » قرآن «باشد كھ  آن، بدان جھت مي

و َاسرار و حَِكِم شرعي و گنجینھ  علوم دیني
 حقایق و دقایق ناپیداست.

از آن روست كھ پاكي  » عترت «و گرانقدري 
رساند. عنصر پاك  عنصر در فھم دین مدد مي

بھ ُحسِن اخالق مي انجامد، و اخالق نیك بھ 
شود؛ بھ  صفاي قلب و پاكیزگي آن منجر مي

در چند جا بھ لزوم  | ھمین جھت پیامبر
از اھل بیِت خود تأكید كرده است و پیروي 

ترین مردمان بھ رعایت  اینكھ آنان َاولي
اند؛ بھ ھمین دلیل َمَثِل آنان را  شئون اّمت

َمَثِل كشتي نوح قرار داد، كھ ھركھ در آن 

                                                           
 .١٠٤: ٢٢ احمد الفتح الرّباني في ترتیب مسند. ١
 .١٩٧: ١٠ تحفة األحوذي في شرح جامع الترمذي. ٢
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سوار شد نجات یافت و ھركھ از آن تخّلف 
 .)١(ورزید غرق گشت

در شرح حدیث سابق  التاج الجامع لألُصولصاحب 
 ویسد:ن مي

 گوید: مي | پیامبر

جانشین نیكي براي من نسبت بھ قرآن و عترت 
باشید با احترام بھ آن دو، و عمل بھ كتاب 
خدا و آنچھ بھ نظر اھل علم از آل البیت 

 .)٢(آید، بیش از دیگران مي
 نویسد: َنووي در تعلیق بر حدیث َثَقلین مي

كتاب و عترت، َثَقَلْین نامیده شدند بھ جھت 
اند بھ  و بزرگي شأنشان؛ و برخی گفتھعظمت 

عّلت سنگیني عمل بھ آنھا ثقلین نامیده 
 .)٣(شدند

الكاشف عن حقائق السنّة  حسین بن محّمد بن عبد  ِطْیبي در
 گوید: مي النبوية

(من  إّني تارك فیكمفرمود:  | اینكھ پیامبر
گذارم) اشاره است بھ  در میانتان برجاي مي
َلف (و بر جاي مانده) منزلِت توأمان دو خَ 

 .)٤(پیامبر
 گوید: مي جواھر العقدیننور الدین سَْمُھودي در 

از آنجا كھ ھم قرآِن عظیم و ھم عترتِ 
طاھره، معِدن علوم دیني و َاسرار و حَِكِم 

ھاي دقایق و استخراج  نفیس شرعي و گنجینھ
                                                           

: ٢ المستدرك علي الصحیحین؛ ٨: ٢ شرح المواھب. ١
، حدیث ٨٤ :٢ المعجم الكبیر؛ ٣٣١٢، حدیث ٣٧٣
 .١٣٤٣ـ١٣٤٢، حدیث ٢٧٣: ٢ مسند الشھاب؛ ٨٢٥
 .٤٨: ١ التاج الجامع لألُصول. ٢
 ، كتاب١٨٠: ١٥ شرح النووي علي صحیح ُمسلم. ٣

 الفضائل، فضائِل علي.

 (بھ نقل از طیبي). ١٩٧: ١٠ تحفة األحوذي. ٤
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اطالق  ثقلینبر آن دو  |اند، پیامبر حقایق
دیگر كھ در آنھا كرد، بعضي از احادیِث 

مردم را] بر اقتدا و تمسّك و تعلُّم [پیامبر 
انگیزاند، ارشاد بھ آن  از اھل بیت برمي

 .)١(است
 نویسد: مي الصواعق المحرقة ابن َحَجر در

نامید؛ زیرا  ثقلینخدا قرآن و عترت را 
ھر نفیس خطیر مصون است، و قرآن و  » ثقل «

ا اند، چراكھ ھر كدام از آنھ عترت چنین
معدن علوم َلُدّني و َاسرار و حَِكم آسماني و 

 | اند؛ بھ ھمین جھت، پیامبر احكام شرعي
بر اقتدا و تمسّك بھ آنان و تعّلم از ایشان 

الحمد للّه الذي جعلَ فينا الحكمة أهلَ برانگیخت و فرمود: 
سپاس خداي را كھ حكمت را در ما  ؛البيت

 خاندان قرار داد.
و عترت، َثَقلین نامیده اند: قرآن  و گفتھ

اند بھ جھِت سنگیني رعایِت حقوِق آن  شده
 .)٢(دو

لسان و ابن منظور در  غریب الحدیثَخّطابي در 
و ابن اثیر در  تاج العروسو َزبیدي در  العرب

و َنووي در شرح خود بر صحیح مسلم و دیگران  النهاية
 اند: در شرح حدیث ثقلین گفتھ

اند؛ بدان  ه شدهنامید ثقلینقرآن و عترت، 
جھت كھ این دو را گرفتن و عمل بھ آنھا 

 .)١(كردن، ثقیل است

                                                           
 .٤٤٢:  ٢ الصواعق المحرقھ. ١
 . ھمان.٢
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در تفسیر  نسیم الریاضشھاب الدین َخفاجي در 
 گوید: شمارد و مي حدیث ثقلین، اقوال را مي

تثنیھ ثقل است. ثقل ھر چیز سنگین  َثَقَلیْن،
، انس و جّن َثَقَلیْنباشد و ضد سبكي است.  مي

 د.(آدمي و پري)ان
نامید بھ جھت  َثَقَلیْنپیامبر قرآن و عترت را 

عظمِت شأن آن دو، و اینكھ آباداني دین بھ 
آن دوست (چنان كھ دنیا بھ انس و جن آباد 

شود) و بھ دلیل رجحان قدرشان، چراكھ  مي
اي است كھ در آن  رجحان در ترازو بھ وزنھ

ھست؛ یا بدان عّلت كھ رعایِت حقوِق قرآن و 
 است.عترت سنگین 

قول ھفتم: بودن ھریك از قرآن و عترت، 
و  ،مصون از خطا و یاوه و سھو و لغزش

طھارت آنھا از آلودگي و پلیدي و از باطل 
 و دروغ.

بعضي از فقراِت حدیث این تفسیر را تأیید 
كند و با معناي لغوي نیز جور در  مي
آید؛ زیرا ثقل ـ در لغت ـ شيء نفیس  مي

 مصون است.
تاب مبین و صیانت آن از آنچھ اّما طھارِت ك

گفتھ شد، معلوم است؛ چراكھ قرآن از نزد 
خداي داناست و در نزد او َعلي و حكیم است 

آسماني است و آكنده از حكمت] باطل از [
 ھیچ سو در آن راه ندارد.

و اّما طھارِت عترِت طّیبھ، از آن روست كھ 
خدا پلیدي را از آنان زدود و پاك و 

ت، نھ باطل را بر زبان شان ساخ پاكیزه
یازند و نھ  آورند و نھ بھ آن دست مي مي

خوانند؛ اینان ھمان  بھ آن فرا مي
                                                                                                                                        

تاج ؛ ١٩٢: ٢ لسان العرب؛ ١٩٢: ٢ غریب الحدیث. ١
شرح ؛ ٢١٦: ١ الحديث النهاية في غريب؛ ٢٤٥: ٧ العروس

 .١٨٠: ١٥ النووي علي صحیح مسلم
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اند كھ خدا بھ مؤمنان فرمان داد  صادقان
، اگر چنین نبود آنان را )١(با آنان باشند

داد؛ زیرا قرآن را  ھمتاي قرآن قرار نمي
 .)٢(كند جز پاكان َمس نمي

 دعائي از امام سجّاد ابن حجر مّكي، پس از نقل
 گوید:  سخني دارد، مي الصواعقدر  ×

برند؟ َاعالِم این   َخَلِف این ُاّمت بھ كجا پناه مي
مّلت از میان رفت و ُاّمت دچار تفرقھ و اختالف شد، 

كنند، در حالي كھ   بعضي بعض دیگر را تكفیر مي
 فرماید:  خدا مي
اخَْتَلُفوا ِمْن َو ال َتكُوُنوا َكالَِّذیَن َتَفرَُّقوا َو  ﴿

 ؛)٣( ﴾َبْعِد ما جاَءُھمُ اْلبَیِّناُت ...
چونان كساني نباشید كھ پس از آمدِن دالیِل روشن، 

 در وادي تفرقھ و اختالف افتادند.
كیست كھ بر ابالِغ حّجت و تأویل حكم، كانون 
رجوع باشد مگر ھمتایاِن كتاب و فرزندان 

ر؛ ھاي تا  ھاي فروزاِن شب  ائّمھ ھدي و چراغ
كساني كھ خدا بر بندگانش بھ آنان احتجاج 

 حّجت وانگذاشت؟!  كرد و خلق را رھا و بي
توان یافت و شناخت كھ آنان در غیر   آیا مي

ھاي شجره مباركھ و بقایاي برگزیدگاني   شاخھ
باشند كھ خدا پلیدي را از آنان زدود و پاك 

ھا آنھا را   شان كرد، و از آفت و پاكیزه
تشان را در قرآن واجب مصون داشت و مودّ 

 ؟!)٤(ساخت

                                                           
 و کونوا مع یا ایھا الذین آمنوا اتقو  .١

 )١١٩/توبھ( الصادقین
نسیم (بھ نقل از  ٨٣: ١ جامع أحادیث الشیعھ. ٢

 ).٤٠٩: ٣ الریاض
 .١٠٥/آل عمران. ٣
، صواعق(بھ نقل از  ٨٤: ١ جامع احادیث الشیعھ. ٤
) بھ جاي ٤٤٤، ص٢(جلد  صواعق) در چاپ جدید ١٥٠ص
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بھ این ترتیب، روشن شد كھ قصِد رسول خدا از 
تأكید بر عترت، این است كھ مردم در مسائل 

ھاي حیات، بھ   اعتقادي و فقھي و در دیگر عرصھ
ذرّیھ او آنان رجوع كنند؛ زیرا آل پیامبر و 

از عاقبتِ  | ند. پیامبربھ سّنتِ آن حضرت آگاھ
آنھا از طریق و سّنتش بیم داشت؛ اّمت و انحراف 

اي آن   و قبیلھ تعّصباتچراكھ خالفت و پیامدھاي 
گذاشت و   ـ خواه ناخواه ـ بر احكام تأثیر مي

ساخت و در نتیجھ،   مردم را از اھل بیت دور مي
گذاري اسالمي ـ كھ   آنان از مصدر صحیح قانون

ماندند؛ چنان كھ   ھمان سّنت نبوي است ـ دور مي
 ھِد آن ھستیم.امروزه شا

بھ دّقت  ^ و ائّمھ | اگر در احادیث پیامبر
(كھ  » ضالل «یابیم كھ بر جملھ  بنگریم، درمي

مقصود دور شدن از صراط مستقیم است) تأكید شده 
 است.

ó  :بدواة أكتب  یائتوندر رزّیھ یوم الخمیس، پیامبر فرمود
؛ دواتي برایم )١(بعدي أبداً َلْن َتضِلُّوا  لكم كتاباً

ورید تا كتابي برایتان بنویسم كھ بعد از من بیا
 نشوید.گمراه ھرگز 

ó  ة الوداعدرلن فرمود: ما إن أخذُتم بھما  حج
مادامي كھ بھ قرآن و عترت دست  ؛)٢(تضّلوا

 نخواھید شد. گمراهآویزید، ھرگز 

                                                                                                                                        
آمده » إلي أھل الكتاب  «، »ِاال أعدال الكتاب  «

 است.
، باب مرض النبي ووفاتھ، ١٦١٢: ٤ صحیح بخاري .١

، حدیث ترك الوصيةباب ، ١٢٥٩: ٣ صحیح مسلم؛ ٤١٦٨حدیث 
١٦٣٧. 

: ٥ سنن ترمذي؛ ١١٥٧٨، حدیث ٥٩: ٣ مسند احمد. ٢
؛ ٤٧٥٧، حدیث ٨٩: ٥ المعجم األوسط؛ ٣٧٨٦، حدیث ٦٦٢

 .٤٥٧٧، حدیث ١١٨: ٣ المستدرك علي الصحیحین
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ó  آن گاه كھ ُعَمر جوامعي از تورات را پیش
آورد، فرمود: والذي نفسي بیده، لو  | پیامبر

ّن موسي أصبح فیكم ثّم اّتَبْعُتموه وتركتموني أ
سوگند بھ آن كھ جانم بھ دست اوست،  ؛)١(َلضََلْلُتم

اگر موسي ھم اكنون زنده شود و بھ میانتان آید 
و شما او را بپیروید و مرا واگذارید، البتھ 

 شد. یدخواھ گمراه

نیز آمده است و  ^ این مفھوم، در سخن اھل بیت
و كلمات آن حضرت  ÷ مھ زھرادر خطبھ حضرت فاط

 شود. ـ بھ صراحت ـ دیده مي

و در  )٢(شرح الجامع الصغیرشیخ محّمد حنفي در 
 نویسد: ) مي٤١٧: ٢( شرح العزیزيحاشیھ 

یعني ظرِف علم من و نگھ  )یحديث العيبة (عيبة علم
دارنده آن، علي است؛ چراكھ آن حضرت شھرِ 

 علم بود.

الت نیازمند بھ ھمین جھت صحابھ در حّل مشك
شدند، و معاویھ ھنگام جنگ، مشكالتي  او مي

را از آن حضرت پرسید، علي آنھا را پاسخ 
شود!  داد. گروھي گفتند: تو را چھ مي

 دھي؟ سؤاالتِ دشمنِ ما را پاسخ مي

فرمود: ھمین شما را بس نیست كھ او 
 نیازمند ماست!

ھاي دشواري را كھ ُعَمر بھ  آن حضرت، گره
آمد، گشود؛ ُعَمر گفت: خدا مرا آنھا گرفتار 

                                                           
؛ ٤٧٠: ٣ مسند احمد؛ ١٠١٦٤، حدیث ١١٣: ٦ مصنّف عبدالرزّاق. ١

 .٤٣٥، حدیث ١٢٦: ١ یسنن دارم
 .٤٥٨: ٢ شرح الجامع الصغير یحاشية الحنفي عل. ٢
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زنده در قومي نگذارد كھ در آن ابوالحسن 
 نباشد!

ُعَمر از خدا خواست كھ بعد از علي زندگي 
 نكند.

كند كھ  وي آن گاه ماجراھایي را ذكر مي
از آنھاست و طبري آنھا را  » حدیِث َلطم «

 .)١(آورده است الرياض النضرةدر 
 » حدیثِ عیبھ «درباره  فیض القدیرمناوي در 

 :)٢(نویسد مي
گوید: عیبھ، چیزي است كھ  ابن ُدَرید مي

انسان چیزھاي نفیس خود را در آن نگھداري 
 .)٣(كند مي

این سخن، از كلماِت قصار آن حضرت است (كھ 
ضرب المثلي بر آن سبقت نگرفت) در اراده 

اي كھ احدي  بھ امور باطنیھ × اختصاِص علي
نیافت؛ و این،  غیر از او بر آنھا اطالع

 .)٤(است× نھایتِ مدح در حّق علي
تاكنون بعضي از اصول اختالفي میان مدرسھ اھل 

ودانستید کھ و مدرسھ خلفا روشن شد،  ^ بیت
بزرگ ترین ماده نزاع بین این دو جناح، ھمان 

. عترت پیامبر بنیادھای فکری این دو جناح است
ت  خالفت را براي تحّقق اھداف شریعت و اجراي سنّ 

                                                           
، ٢(و در چاپ دیگر، جلد  ١٤٢-١٤٥: ٢ الرياض النضرة. ١
 ).١٩٧-١٩٦ص
 .٣٥٧: ٤ فیض القدیر. ٢
ھاي   (و در چاپ جدید بنیاد پژوھش ٣٦٩: ١ جمهرة اللغة. ٣

 ).٦٢٦، ص٢س رضوي، جآستان قد
، ٦(و در چاپ جدید، جلد  ٨١-٨٠: ٦ الغدیر. ٤
 ).١١٦ص
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خواستند؛ چراكھ خالفت ـ بھ خودي  مي | پیامبر
خود ـ ارزشي براي آنان نداشت و كمترین گرایشي 

 سوي آن نداشتند.

 × بر حضرت علي ذي قارگوید: در  ابن عّباس مي
زد،  وارد شدم در حالي كھ كفش خود را پینھ مي

از من پرسید: قیمت این كفش چقدر است؟ گفتم: 
 ارزشي ندارد! فرمود:

 ِ َلِھيَ أحَبُّ إليَّ مِن إمرتكم، إالّ أن ُأقیم حّقًا أو و
 ؛)١(أْدَفُع باطالً 

ارزش،  بھ خدا سوگند، این لنگھ كفش بي
تر است  براي من از امارت بر شما محبوب

مگر اینكھ حقي را بھ پا دارم و باطلي را 
 دفع كنم!

با وجود این، اھل بیت عمل بھ آنچھ را از 
پسندند مگر پس از عرضھ  نمي شود ایشان نقل مي

اند كھ اگر  آنھا بر كتاب خدا؛ آنان گفتھ
سخنشان با قرآن سازگار بود و تطابق آن با 
كتاب الھي احراز شد، اخذ شود و اگر بر خالفِ 
تعالیم قرآن بود، باید آن را دور افكند و بھ 

 دیوار زد.
ھا براي این بود كھ  گیري ھمھ این سخت

معیارھایي را ارائھ دھند  خواستند ضوابط و مي
یا رّد شود.  پذیرفتھ » حدیث «كھ بر اساس آنھا 
توان  اي كھ بیان كردیم مي با امور و ادلھ

دریافت كھ حسن ظن بھ صحابھ (و مانند آن) از 
اموري نیست كھ بتوان بر آن اعتماد كرد و 

 شریعت و فقھ را بر آن بنا نھاد.
وحدتِ [ در اندیشھ و مباني وحدت روّیھمعناي 

فكري و اصولي] ھمین است. كالم عترت، قرآن، را 
كند و قرآن بھ طھارِت عترت استوار  تفسیر مي

عليٌّ مع القرآن والقرآن مع  «گردد. بنابراین  مي
                                                           

 .٣٣، خطبھ ٨٠: ١ نھج البالغھ. ١
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(علي با قرآن است و قرآن با علي است)  )١(» علي  
اي را یافت كھ  توان آموزه و در سخِن عترت، نمي

 عكس. بر خالفِ قرآن باشد، و بھ
این مطلب در فقھ خلفا ـ كھ فقھ اشخاص را بر 

ـ بھ عكس است، و بسا این  عرضھ نمی کنندقرآن 
؛ )٢(دینان بھ شمار آورند كار را از اعمال بي

اند كھ در موارد بسیاري میانِ  زیرا دریافتھ
قرآن و اجتھادات صحابھ تباُین ھست، بلكھ فقھ 

دھند  ار ميصحابھ و عمل آنھا را ُمخَصِِّص قرآن قر
و این بدان جھت است كھ كوردلي را دوست 

دارند؛ چراكھ در كتاِب الھي شك و باطل راه  مي
 ندارد.

 گوید: شیخ محّمد ابو ُزْھَره مي
عمل صحابي را ُمخصِّص قرآن  حنفیان و حنبلیان

شمارند با این تعلیل كھ صحابي آگاه،  مي
ُموجَّھ] [عمل بھ عموم كتاب را جز با دلیل 

گذارد از این رو عمل صحابي بر خالف  يوانم
عموِم قرآن، دلیل بر تخصیص آن است؛ و قول 

 .)٣(صحابي بھ منزلھ عمِل اوست
پیش از این، سخن صاوي گذشت كھ از این گفتھ 

تر بود؛ زیرا شخص خارج از مذاھب  بسي عجیب
گر بھ شمار  َاربعھ را گمراه و گمراه

 .)٤(آورد مي
 ُعَمر و امویان

ر را در تحكیم فقھ امویان نباید نادیده نقش ُعم  
انگاشت؛ زیرا وي جا پاھاي آنان را استوار 
ساخت؛ امارِت شام را پس از یزید (برادر 

                                                           
المستدرك علي ؛ ٧٢٠، حدیث ٨٢: ٢ المعجم الصغیر. ١

 .٤٦٢٨، حدیث ١٣٤: ٣ الصحیحین
 .المصّنف ابن أبي شیبھ. رجوع كنید بھ، مقدمھ ٢
 .٣٠٤. ابو حنیفھ (َابي زھره): ٣
 الصاوي علي تفسیر الجاللینه كنید بھ: حاشیة . نگا٤
 (چاپ دار احیاء التراث العربي). ١٠: ٣
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، و بھ ابوبكر )١(معاویھ) بھ معاویھ سپرد
پیشنھاد كرد صدقات (و حقوق مالي) را كھ در 
دسِت ابو سفیان است واگذارد تا وي با آنھا بھ 

، و یزید بن ابي )٢(بپردازدضماِن والي خویش 
 سفیان را فرمانده لشكر شام كند.

 و درباره معاویھ گفت:
گویید در حالي كھ معاویھ  از كسري سخن مي

 )٣(نزد شماست!
یا آن گاه كھ سخن از معاویھ و قیصر و زیركي 

 آن دو بھ میان آمد، گفت:
جواْن مرد قریش را نزد ما سرزنش مكنید! او 

خندد  است، ھنگام خشم، ميفرزند ساالِر قریش 
رسد و آنچھ را در باالي  و جز بھ رضا نمي

 )٤(گیرد مگر از كف پاھایش. سر دارد نمي
در تاریخ آمده است كھ چون معاویھ از سوي عمر 

اي از  اي از پدر و نامھ والیت یافت، نامھ
 مادرش بھ او رسید؛

                                                           
، حدیث غزوة ذات السالسل، ٤٥٦: ٥ مصّنف عبدالرّزاق. ١

(سعید بن  ٩٨٨ شماره، ٦٢٥: ٢ االستیعاب؛ ٩٧٧٠
، ترجمھ ١٥٢: ٦ اإلصابھ؛ ٢١: ٨والنهاية البدايةعامر)؛ 

٨٠٧٤. 
(بھ نقل از كتاب  ٤٤: ٢ شرح نھج البالغھ. ٢

 ، اثر جوھري).السقیفھ
 االستیعاب؛ و نگاه كنید بھ: ٢٦٤: ٣ تاریخ طبري. ٣
؛ در این مأخذ آمده است كھ ٢٤٣٥، ترجمھ ١٤١٧: ٣

چون عمر بھ شام درآمد و معاویھ را دید كھ با خدم 
و حشم فراواني بھ استقبالش آمده، گفت: این كسراي 

 عرب است!

 البدايةو نیز بنگرید بھ،  ؛١١٢: ٥٩ تاریخ دمشق. ٤
 االستیعاب؛ ١)٣٣ھجري، ص ١٤٠٨(در چاپ  ١٢٤: ٨والنهاية

 .٢٤٣٥٠، ترجمھ ٤١٨: ٣
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پدرش در آن نامھ گفتھ بود: اي فرزندم، 
بر ما پیشي گرفتند و  این گروه مھاجران،

ما را عقب انداختند. این سبقت، آنان را 
سرافراز كرد و تأخیرمان، دست ما را از 
خالفت كوتاه ساخت؛ آنان رھبر و آقا شدند و 

ھاي  ما رعیت و پیرو شدیم! یكي از پست
مھمشان را بھ تو سپردند، پس با آنان 
مخالفت َمورز، تا زماني این امر در دستِ 

این میدان مسابقھ بشتاب، اگر بھ توست، در 
خالفت رسیدي آن را بھ نسِل پس از خود 

 بسپار.

اش نوشتھ بود: و ، اي  و مادرش در نامھ
اي مثل تو را  فرزندم، كمتر مادر آزاده

زاید! این مرد (یعني ُعَمر) تو را بر  مي
این امر برانگیخت، پس در آنچھ دوست داري 

 )١(.بردار او باش و نداري، فرمان

 آن گاه كھ ُعَمر بھ شام آمد، معاویھ بھ او گفت:

 اي امیرالمؤمنین، بھ ھر چھ خواھي امر كن!

 .)٢(كنم ُعَمر گفت: تو را امر و نھي نمي
با این سیاست، معاویھ توانست دل عمر را بھ 
چنگ آورد. عمر گروھي از بني امّیھ و دوست 

ھا گماشت؛ والیت   دارانش را بر بعضي از سرزمین
، و )٣(لسطین و اردن را بھ عمرو بن عاص سپردف

                                                           
 .١١٨: ٨والنهاية البداية؛ ١٨٦: ٧٠ تاریخ دمشق. ١
 البداية؛ ١١٢: ٥٩ تاریخ دمشق؛ ١٤١٧: ٣ االستیعاب .٢

؛ و نگاه كنید ١٣٣: ٣ سیر اعالم النبالء؛ ١٢٥: ٨والنهاية
 .٢٦٥: ٣ یخ طبريتاربھ: 

؛ ١٤٥: ١ فتوح البلدان؛ ١٥٥: ١ تاریخ خلیفھ. ٣
 ).١١١، ص٥٩(و جلد  ١٥٧: ٤٦ تاریخ دمشق



 ٦٠٧  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

ولید بن ُعْقَبھ را ـ كھ از نزدیكانش بود ـ بر 
، َیْعَلي بن ُامّیھ را بر )١(صدقات بني تغلب گمارد

را امیر  مغيرة بن شعبه، )٢(بعضي بالد یمن والي كرد
، عبد  بن َابي سَْرح (برادر رضاعي )٣(كوفھ ساخت

، كھ در عھد )٤(والیت داد عثمان) را بر خاك مصر
 .)٥(عثمان، ھمھ مصر بھ آن ضمیمھ شد

ُعَمر در سرپرستي والیات و كارھا، آشكارا بر 
امویان و ھمدستان آنھا اعتماد داشت، در عین 

گرداند. آن  حال از تولیِت بني ھاشم روي برمي
ابن عّباس خواست  »حمص«گاه كھ پس از مرگ والي 

 ، ُعَمر بھ او گفت:دار شود امور آنجا را عھده
ترسم مرگم فرا رسد و  اي فرزند عّباس، مي

تو پایدار باشي و بھ مردم بگویي: سوي ما 
کسی خودتان  از بشتابید! و پیداست كھ جز

 )٦(آورد. بھ شما رو نمي
سیاست ابوبكر و ُعَمر است كھ  اجرایدر راستاي 

 گفت: × ابن عوف بھ امام علي

                                                           
 البداية؛ ٥٤: ١٣١ تھذیب الكمال؛ ٥: ٦ المنتظم. ١

 .١٤: ٨والنهاية
(و  ٢٥٦: ٣ اإلصابھ؛ ٣٨٠و ٣٦١: ٢تاریخ طبـري . ٢

 ٧٠٣، ترجمھ ٤٥٩: ٢ تھـذیب األسـماء)؛ ٣٩٠، ص٥جلد 
 .ھي بن امیّ یعل
؛ ٢٩٧: ١ فتوح البلـدان؛ ١٥٤: ١ تاریخ خلیفھ. ٣

؛ ١٣٣: ١ تــاریخ الخلفـاء؛ ٤٩٩: ٢ تاریخ طبري
 .٥٦: ١ الذھب شذرات

 .١١٠: ٤ اإلصابة؛ ٤٣: ٣سیر أعالم النبالء . ٤
؛ ٢٤٤: ١ فتوح البلدان؛ ١٧٨: ١ تاریخ خلیفھ. ٥

 .٣٥١ـ٣٥٠ :٥ والنهاية البداية ؛٥١٦: ٢ تاریخ طبري
 .٣٣٠: ٢مروج الذھب . ٦
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م كھ احدي از كن با تو بھ این شرط بیعت مي
 )١(بني ھاشم را بر مردم نگماري!

 ھا بر ُعَمر باال گرفت كھ: و آن گاه اعتراض
عزل كردي و  حَْمصُعَمیر بن سعد را از حكومِت 

معاویھ را جاي آن گماشتي؟! ُعَمر گفت: از 
معاویھ جز بھ نیكي یاد مكنید، از رسول 

گفت: خدایا او را ھدایت  خدا شنیدم كھ مي
 )٢(كن!

ان روشن نیست كھ آیا این حدیث را امویان چند
کارھھایی را کھ معاویھ در دوران تا  ساختند

یا اینكھ عمر  سلطنتش انجام داد، آبرو بخشند؟
خواست اعتراض مردم را  با این سخن مي

 فرونشاند؟
آیا طلب ھدایت از خدا براي معاویھ، با این 
سخن پیامبر سازگار است كھ او و پدر و برادرش 

 عن و نفرین كرد؟!را ل
در ھر حال، معاویھ از پشتوانھ ُعَمر براي تقویتِ 
جایگاه خود استفاده كرد، مؤّید این مطلب، سخن 

 است كھ گفت: صَعصَعة بن صُوحانمعاویھ بھ 

                                                           
الطبقات ؛ و نگاه كنید بھ: ٣١: ١ اإلمامة والسياسة. ١

 عبدالرّزاق مصنّف؛ ٥٦٠: ٢تاریخ طبري ؛ ٣٤٤: ٣الكبري 
، ٤٣٩: ٧مصنّف ابن َابي شیبھ ؛ ٩٧٧٦، حدیث ٤٨١: ٥

(در این منابع آمده  ١٥١: ٨سنن بیھقي ؛ ٣٧٠٧١حدیث 
دیگر  و × است كھ عمر این سخن را بھ حضرت علي

 اصحاب شورا ـ روزي كھ آنان را تعیین كرد ـ گفت).

) ٨٥، ص٥٩(جلد  تاریخ دمشق. در ١٢٢: ٨والنهاية البداية. ٢
از ابي سائب نقل شده كھ گفت: از پدرم شنیدم كھ 
چون عمر معاویھ را والي ساخت، مردم گفتند: جواني 

كنید!  را بھ والیت گمارد! عمر گفت: مرا سرزنش مي
گفت: خدایا، معاویھ را ھدایت  ل خدا ميشنیدم رسو

گر قرار ده؛ او را ھدایت كن و بھ  اي ھدایت یافتھ
 وسیلھ او دیگران را ھدایت ساز.



 ٦٠٩  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

خوش ، گرچھ سابقھ ای دارمو ، من در اسالم 
اند، لیكن در این  از من ھم بوده سابقھ تر

ري كھ دارم زمان ھیچ كس از من بھ كا
توانمندتر نیست، ُعَمر این را دریافت. اگر 

یافت، بھ من و غیر من  توانمندتر از من مي
كرد. وانگھي كار بدعت و  اعتنا نمي

ام كھ كناره گیرم! اگر  ناصوابي نكرده
عثمان] و جماعِت مسلمانان [امیرالمؤمنین 

داند بھ من نامھ بنویسد  عزِل مرا صالح مي
 )١(...تا آن را واگذارم

و نیز نامھ معاویھ در پاسخ بھ محّمد بن ابي 
 بكر كھ بھ معاویھ نامھ نوشت و فضائل حضرت علي

را برشمرد و در آن یادآور شد كھ: واي بر  ×
طراز  تو اي معاویھ، خود را با علي ھم

داني! در حالي كھ علي وارث و وصي رسول و  مي
پدر فرزنداِن اوست، و نخستین پیرو پیامبر و 

 رین كس كھ با او تجدید عھد كرد...آخ
 معاویھ در جواب نوشت:

ات از حق پسر ابوطالب و سابقھ او  در نامھ
اش و... یاد كرده و بر من  و خویشاوندي
اي، و با فضل دیگري بر من  احتجاج كرده

فروشي! خدا را سپاس كھ این  فخر مي
ھا را بھ تو نداد و نصیب دیگري  فضیلت
 ساخت.

درت در زمان حیات پیامبر حّق من بھ ھمراه پ
دیدیم، فضل او بر  علي را بر خود الزم مي

ما آشكار بود. چون خدا براي پیامبر آنچھ 
اش را برآورد و  خواست برگزید؛ وعده  را مي

دعوتش را آشكار ساخت و حّجتش را پیروز 
گردانید و او را سوي خود ُبرد، پدرت و ُعَمر 

برنتافتند نخستین كسان بودند كھ حق او را 
                                                           

؛ ١٣٣: ٢شرح نھج البالغھ ؛ ٦٣٨: ٢تاریخ طبري . ١
 .٣٥: ٣ الكامل
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و بھ مخالفت با او برخاستند و در این كار 
 با ھم ھمدست شدند...

پدرت این سفره را برایم آماده كرد و 
ام را استوار ساخت. اگر این كار  پادشاھي

صواب و بھ حق باشد، پدرت پیشگام آن است و 
اگر ستم باشد دستاورد استبداد پدرت 

 باشد و ما شركاي او ھستیم؛ راه او را مي
در پیش گرفتیم و بھ فعل او اقتدا كردیم. 

یازید، ما  اگر پدرت بھ این كار دست نمي
كردیم و خالفت را در  با علي مخالفت نمي

گذاشتیم، لیكن رفتار پدرت را  اختیارش مي
ـ پیش از این ـ دیدیم و گام بر جاي پاي 
او نھادیم. اگر انتقادي داري، بر پدرت 

 وارد ساز یا وایش گذار!
م بر كسي كھ از گمراھي خویش توبھ كند و سال

 .)١(بھ حق برگردد
در نامھ یزید بن معاویھ بھ ابن عمر ـ آن گاه 

اعتراض كرد ـ  × كھ بر او در قتل امام حسین
 آمده است:

اي پا  ھاي آراستھ اي احمق، ما در خانھ
ھایش پھن و متكاھایش چیده  گذاشتیم كھ فرش

اگر خالفت  شده بود! در این راستا جنگیدیم؛
مان مبارزه كردیم،  حّق ماست، براي حفظ حقّ 

باشد، پدرت اول كسي  و اگر حق دیگري مي

                                                           
؛ ١١٩(منقري):  وقعة صفّين؛ ١٠٩٣-١٠٩٢: ٣ اَنساب األشراف. ١

: ٢ھ نقل از مروج الذھب (ب ٤٧٧: ١ رسائل عرب جمهرة
(این ھمان  ٦٨: ٣ یتاريخ طبر؛ ١٩٠: ٣ شرح نهج البالغه) ٦٠٠
گوید: دوست نداشتم آن را  اي است كھ طبري مي نامھ

بیاورم؛ چراكھ گوش عاّمھ مردم تحّمل شنیدن آن را 
 .١٥٧: ٣ندارد) الكامل 



 ٦١١  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

است كھ این سّنت را گذارد و حق را از اھلش 
 .)١(ستاند و ویژه خود ساخت

ھمھ اینھا نقش عمر را در تقویت فقھ امویان 
نمایاند، او بھ عثمان و معاویھ (و دیگر  مي

مخالف بودند)  » تعّبد محض «كساني كھ با مكتب 
ھاي نوي را در  میدان داد تا فقھ جدید و بنیان

. در مقابل، پی ریزی کنندتشریع اسالمي 
كوشند فقھ ابوبكر و ُعَمر و  نگریم امویان مي مي

 عثمان را استوار سازند.

 انگاره حجیّت قول صحابي

درباره حجّیت قول صحابي ـ پس  المستصفيغزالي در 
 گوید: باره ـ مي ي در اینازطرح نظرات

، قول صحابي است؛ گروھي بر مصادر خیالیاز 
این باورند كھ مذھب صحابي ـ بھ طور مطلق 

دانند  ـ حّجت است، و قومي آن را حّجت مي
اي  ھرچند مخالف با قیاس باشد، و دستھ

دانند  تنھا قول ابوبكر و ُعَمر را حجّت مي
بھ  «بھ دلیل این حدیث پیامبر كھ فرمود: 

اي  و طائفھ » دو نفر پس از من اقتدا كنید
بھ حجّیت قول خلفاي راشدین ـ آن گاه كھ با 

ھمھ اینھا نزد ، اند ھم متفق باشند ـ قائل
 .)٢(ما باطل است

پردازد و  سپس غزالي بھ رّد ھمھ این اقوال مي
 گوید: مي

كسي كھ اشتباه و سھو بر او جایز است و 
جّیت ندارد؛ باشد، قولش ح عصمتش ثابت نمي

توان بھ قوِل ایشان  با جواز خطا چگونھ مي
حّجت متواتر،  احتجاج ورزید؟! چگونھ بي

توان  شود؟ چگونھ مي عصمِت آنان ادعا مي

                                                           
(بھ نقل از بالذري)؛  ٥٣: ١ األنوار النعمانیھ. ١

 .٣٢٨: ٤٥ بحار األنوار
 .١٦٨: المستصفي. ٢
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عصمِت قومي را تصُّور كرد كھ اختالفشان جایز 
 است؟

چگونھ دو معصوم با ھم اختالف مي ورزند؟ 
چگونھ است كھ صحابھ بر جواز مخالفِت رأي 

ھ اتفاق دارند؟! ابوبكر و ُعَمر كساني صحاب
را كھ با اجتھاد در برابر رأي آن دو 
مخالفت ورزیدند، تخطئھ نكردند، بلكھ در 
مسائل اجتھادي واجب ساختند كھ ھر مجتھدي 

 از اجتھاد خویش پیروي كند.
بنابراین، نبود ادلھ بر عصمت، وقوع اختالف 
میان صحابھ، تصریح صحابھ بھ جواز مخالفت 

ا ایشان، سھ دلیل قاطع براي عدم حجّیت ب
 )١(قول صحابي است.
 گوید: استاد ابو ُزھره مي

باشد.  حق این است كھ قول صحابي حّجت نمي
خداي سبحان جز محّمد را سوي این اّمت 
برنینگیخت و ما جز یك پیامبر نداریم، 
صحابھ بعد آن حضرت ـ بھ طور مساوي ـ بھ 

و سّنت،  پیروي شریعت آن حضرت در كتاب
اند؛ ھركس قائل باشد كھ در دین خدا  مكّلف

جز كتاب و سّنت، چیز دیگر حّجت دارد، چیزي 
را بر زبان آورده كھ در دین ثابت نیست و 
از شریعتي سخن گفتھ كھ خدا بھ آن امر 

 .)٢(نكرده است
دكتر حسین حاج حسن، در این زمینھ، سخن ظریفي 

 گوید: دارد، مي
دیگر مردم، بشرند، صحابھ پیامبر مانند 

فریبد و  ھاي آن بعضي را مي دنیا و شادي
ھاي اجتماعي اثر  در سلوكشان ارزش

                                                           
 . ھمان.١

: بحوث مع اهل السنّةبھ نقل از ( ١٠٢ تاريخ المذاهب اإلسالمية:. ٢
 ).١٣٢: الشيعة هم أهل السنّة؛ ٢٣٥
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اند صحابھ  گذارد؛ كساني كھ قائل مي
 اند،... فرشتگاني معصوم از گناه

از بدشانسي ابوجھل این بود كھ در معركھ 
در صِف مشركان كشتھ شد. اگر زمان  » بدر «

دیگران این  شد ـ چنان كھ با او یار مي
فرصت را یافتند ـ و از این معركھ جان بھ 

ماند  ُبرد و تا روز فتح مّكھ باقي مي در مي
آورد، در شمار صحابھ یا رھبراني  واسالم مي

آمد كھ ادعا دارند پرچم اسالم را  درمي
 برافراشتند.

این مسئلھ، تصادفي است. ُصدفھ (اتفاق 
ي ناگھاني) نقش بزرگي در زندگي انسان باز

كند و امري است كھ ھر روز شاھد آنیم؛  مي
ھا را رویدادھاي  چراكھ بسیاري از ابوجھل

تصادفي بھ باالترین مراتب رساند، و محّدثان 
اي  اطراف آنھا، آنان را در ھالھ راویانو 

 .)١(كنند از عظمت یاد مي
کھ  -ابن حزم، پس از نقِل آیاتي از سوره نور

 -نموده و استخداوند مؤمن راستین را توصیف 
 گوید: چنین مي

فَرِيق منْهم من بعد ذلك  یو يقُولُون آمنَّا بِاللَّه و بِالرسولِ و أَطَعنا ثُم يتَولَّ ﴿
نِينمؤبِالْم كما أُولئ وا إِلَ * وعإِذا د یو  إِذا فَرِيق منَهيب كُمحيل هولسر و اللَّه

أَ في قُلُوبِهِم مرضٌ  * و إِن يكُن لَهم الْحق يأْتُوا إِلَيه مذْعنِين * هم معرِضُونمنْ
ونمالظَّال مه كلْ أُولئب ولُهسر و هِملَيع اللَّه يفحي أَن خافُوني وا أَمتابأَمِ ار * 

اللَّه و رسوله ليحكُم بينَهم أَن يقُولُوا  یا دعوا إِلَإِنَّما كان قَولَ الْمؤمنِين إِذ
ونحفْلالْم مه كأُولئ نا وأَطَع نا وعمس *  خْشَ اللَّهي و ولَهسر و عِ اللَّهطي نم و

                                                           
(این سخن از كتاب  ٣٥١ـ  ٣٥٠: ١ نقد الحدیث. ١

، اثر دكتر علي وردي، گرفتھ شده ١١٨: وّعاظ السالطین
 است).
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زُونالْفائ مه كفَأُولئ تَّقْهي و * دهج وا بِاللَّهمأَقْس و  متَهرأَم نلَئ مانِهِمأَي
لُونمبِما تَع خَبِير اللَّه وفَةٌ إِنرعةٌ موا طاعمقُلْ ال تُقْس نجخْروا  * لَييعقُلْ أَط

ن اللَّه و أَطيعوا الرسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما علَيه ما حملَ و علَيكُم ما حملْتُم و إِ
 ؛)١( ﴾ الرسولِ إِالَّ الْبالغُ الْمبِين یتُطيعوه تَهتَدوا و ما علَ

گویند: بھ خدا و پیامبرش ایمان آوردیم  مي
بریم، سپس گروھي از ایشان ـ بعد  و فرمانْ 

گردانند، اینان  از این اقرار ـ روي بر مي
مؤمن نیستند. و ھنگامي كھ سوي خدا و 

وند كھ میان آنھا حكم خوانده ش رسولش فرا
تابند، و  اي از ایشان روي برمي كند، دستھ

اگر حق بھ جانب آنھا باشد، گوش بھ فرمان 
 سوي پیامبر آیند.

اند؟ یا شك دارند؟ یا  آیا ایشان بیمار دل
اش بر آنان  ترسند كھ خدا و فرستاده مي

چنین نیست] بلكھ خودشان [ستم ورزد؟! 
 كارند. ستم

اند كھ چون سوي خدا   آنانمؤمنان (راستین) 
و رسولش دعوت شوند كھ میاِن آنھا داوري 

َبریم.   كند، گویند: شنیدیم و فرمان
 اند كھ رستگارند. اینان

و ھركھ مطیع خدا و پیامبرش باشد و از خدا 
 بترسد و پروا كند، كامیاب است.

كنند كھ اگر فرمان  سوگندھاي سخت یاد مي
آیند.  براي جھاد] بیرون مي[صادر كني 

بگو: سوگند مخورید! طاعتي نیك داشتھ 
 باشید، خدا بھ كارھاتان آگاه است.

بگو: خدا و پیامبر را اطاعت كنید! اگر 
(از فرمان خدا و پیامبر) روي گردانید 
پیامبرمسئوِل وظیفھ خود است وشما مسئوِل 
تكلیفي كھ دارید؛ و اگر شما پیامبر را 

                                                           
 .٥٤-٤٧/نور. ١



 ٦١٥  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

امبر جز یابید؛ و پی  فرمان برید، ھدایت مي
 اي ندارد. گري وظیفھ روشن

این آیات محكم، براي احدي دستاویز 
گذارد، خدا در آنھا توصیف كارھاي اھل  نمي

گویند:  كند؛ چراكھ مي زماِن ما را بیان مي
ما بھ خدا و رسول ایمان داریم و مطیع 

اي از ایشان ـ  آنھا ھستیم، آن گاه دستھ
و  گردانند بعد از این اقرار ـ روي برمي

با آنچھ از سوي خدا و رسول آمده مخالفت 
مي ورزند! اینان بھ نِص حكم خدا مؤمن 

 نیستند.
ھنگامي كھ بھ آیاتي از قرآن یا حدیثي 
فراخوانده شوند كھ بر خالف تقلید ملعون 

تابند با این  آنھاست، از آن روي برمي
توجیھات كھ: این مورد عمل نیست، این آیھ 

باشد، فالني  ك ميخاص است، این حدیث مترو
از عمل بھ آن ابا ورزید، قیاس برخالف این 

 است.
و زماني كھ در حدیث یا قرآن چیزي بیابند 
كھ با تقلیدشان ھمسوست با آن ھر نوع 
ھماھنگي را دارند و حرف بھ حرِف آن را 

 آورند. معترفانھ مي
اي در سر دارند؟  واي بر ایشان، چھ اندیشھ

؟ یا از ستم خدا اند آیا بیماردل و اھل شك
ترسند؟ اینان ھمان  و پیامبر مي

اند كھ پروردگار جھانیان بھ این  ستمگران
 )١(نام، نامیدشان. پس مرگ بر ستمگران باد!

پس از این سخن، ابن َحْزم درصدد توجیھ كارھاي 
كبار صحابھ ـ در مخالفتشان با حدیث پیامبر ـ 

ع آید و شبھھ ِادخال در دین را از آنھا دف برمي
اي از قداست براي  كند (چون پیش خود ھالھ مي

زمان با  این اشخاص ترسیم كرده است) لیكن ھم
                                                           

 . ٩٩ـ  ٩٨: ١في اصول األحكام اإلحكام. ١
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آن، حجّیت فعل صحابي و سخني را كھ بر خالف سّنت 
صحابي بر زبان آورده، نفي  | ثابت از پیامبر

 گوید: كند و مي مي
اند: تردیدي نیست كھ گروھي از  بعضي گفتھ

احادیث پیامبر  صحابھ و تابعان، بسیاري از
را كھ دریافتند، ترك كردند. این ترك آنھا 
یا بھ جھِت ناچیز انگاري و تحقیر احادیث 
پیامبر روي داد كھ نشانگِر كفر فاعل آن 

تري بود كھ  است و یا بھ دلیل علِم فزون
وھمین گمان نسبت بھ آنان نزد خود داشتند؛

 بھتر است.
 این سخن، بھ چند وجھ، باطل است: یكي از

آنھا این است كھ اگر كسي بگوید: شاید آن 
كسي كھ حدیث را ترك كرده، آن حدیث از 

 بوده است! وساختگی َاخبار دخیلھ
پاسخ این است كھ: شاید روایتي كھ گفتھ 

، حدیث كذائي را ترك صحابی فالن «است: 
باشد! چھ وجھ اولویتي میان  جعلی » كرده

ث راویاِن حدیمیان در  جاعالن حدیثوجوِد 
پیامبر، ووجود آنھا در میان ناقالني است 

اند چھ كساني فالن احادیث  كھ روایت كرده
 اند؟! را واگذاشتھ

نیز گروھي از آنھا بعضي از احادیث را ترك 
اند، و گروه دیگر ھمان احادیث را  كرده

 اند. برگرفتھ
پس فرقي میان این نیست كھ كسي بگوید: البد 

از این  نستھچیزی می داكسي كھ ترك كرده، 
رو آن را ترك كرده است؛ و اینكھ شخصي 
بگوید البد كسي كھ عمل بھ این حدیث كرده، 

و بھ جھت آن، عمل كرده  چیزی می دانستھ
 است.

ای کھ فاقد برھان باشد، ساقط و و ھر نظریھ
 بی ارزش است.
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حق (کھ مؤّید بھ پیش از این گفتیم كھ قول 
حق را  كسي كھ عمل بھ برھان است) بھ خاطر

باشد  عذرترك كند (خواه ترك شخص بھ خطا و 
یا از روي عصیان، حق را ترك كند و وباِل 

احساس وحشت (وتنھایی) آن بھ گردنش افتد) 
را بھ كار برد ـ نمی کند و بھ کسی کھ آن 

(بھ ھر  توجھی نمی نماید.ھركس كھ باشد ـ 
واگذاشتھ و چھ  شودحال) چھ بھ آن عمل 

حق را شنید، واجب است ـ بر ھر كس كھ  شود،
 در ھر حالي ـ بھ آن عمل كند.

شده بعضي از  گفتھو نیز احادیثي كھ 
اند، در بیشتر  كرده پیشینیان، ترکش

احادیثي نیست كھ این احتجاج ھمان مواقع، 
نیز بھ خاطر رویگردانی گذشتگان، آن گران 

را ترك كرده باشند، بلكھ اینان آنچھ را 
اند و بھ آنچھ  دهاند ترك كر آنان گرفتھ

اند. از این رو  اند چسبیده آنان رھا كرده
بر ایشان در ترك بعضي از احادیث توسط 
برخي از سََلف، حجتي نیست؛ چراكھ خودشان 
نخستین مخالفان در این راستایند و اول 

 سازند. اند كھ آن ترك را باطل مي كساني
احتجاجي بدتر از این نیست كھ انسان بھ 

است بر كسي احتجاج ورزد ـ  چیزي كھ باطل
داند ـ  كھ آن احتجاج را ثابت و درست نمي

سازد؛ چونان ابطال  بلكھ آن را باطل مي
 گر براي او یا شدیدتر از آن. احتجاج

و نیز اگر افتراي آنان درست باشد كھ نزد 
تارك بعضي از احادیث علمي بوده كھ بدان 

اند (از این سخن بھ  جھت آن را ترك كرده
بریم و در پناه او  بزرگ پناه مي خداي

دھیم ھمھ كساني را كھ خیري در  قرار مي
ھا كھ  رود از مثل این نسبت حّقشان گمان مي

اند) الزم  بھ بزرگاِن این اّمت مقّدس داده
آید كھ فاعِل آن، ملعون بھ لعنت خدا  مي

 فرماید: باشد، خداي متعال مي
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ْلنا ِمَن اْلبَیِّناتِ َو ِإنَّ الَِّذیَن َیكُْتُموَن ما َأْنزَ  ﴿
اْلُھدي ِمْن َبْعِد ما َبیَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي اْلِكتابِ 

 ؛)١( ﴾ ُأولِئكَ َیْلَعُنُھمُ  َُّ َو َیْلَعُنُھمُ الالَِّعُنونَ 
كساني دالیل روشنگر و ھدایتي را كھ نازل 

ھاي  كردیم (بعد از آنكھ آن را در كتاب
كنند.  آسماني تبیین كردیم) كتمان مي

كند و ھمھ  گونھ كسان را خدا لعنت مي این
 كنند. لعن كنندگان نفرینشان مي

گوییم: خدا لعنت كند ھركسي را كھ از  مي
خدا و رسول علمي را بداند و آن را از 
مردم كتمان سازد (ھركھ باشد) و ھركھ این 

 بدعترا بھ صحابھ نسبت دھد، آنان را بھ 
ه، كھ از فریبي نسبت داد در دین و شریعت
 كفر شدیدتر است.

من با این سخن (در مجلس قاضي عبدالرحمان 
بن احمد بن بشر و در انجمني بزرگ از 
فقھاي مالكي) با لیث بن حرفش عبدي معارضھ 

اي معارض  كردم، ھیچ یك از آنھا بھ كلمھ
پاسخ نداد، بلكھ ھمھ خاموش ماندند مگر 
اندكي از آنھا كھ قول مرا تصدیق كردند؛ 

 ھ من بھ لیث گفتم:چراك
درست نسبت تو بھ مالك نسبتي دادي كھ اگر 

ترین مردمان خواھد بود؛  باشد او فاسق
و  مشکل دارزیرا توصیف كردي كھ روایات 

متروك و منسوخ خود را براي مردم بیان 
و سالم و ناسخ  ورد عملداشت، و روایات م

را كتمان كرد تا اینكھ درگذشت و براي 
 !احدي آشكار نساخت

واین، ویژگی کسی است کھ قصد ایجاد تباھی 
در اسالم و دغل کاری برای مسلمانان دارد 

                                                           
 .١٥٩بقره/ .١
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کھ خدا وی را از این در امان نگاه داشتھ 
 است.

در حالي كھ مالك نزد ما از امامان 
و خیرخواه این مّلت است، لیكن بھ صواب رفت 

خطا كرد. اجتھاد ورزید، گاه توفیق یافت و 
 نند دیگر عالمان).گاه ناكام ماند (ما

خداي متعال، تبلیغ دین را بر ھر عالمي واجب 
ساخت و فرمود: ھركھ پرسش شود و علمي را ـ 
كھ نزد اوست ـ كتمان كند، روز قیامت لگامي 

 )١(از آتش بر او زنند...
كند ـ  چند رأیي ـ كھ ابن حزم از آن دفاع مي

بر خالف وحدت عقیدتي است. گرچھ ما در عدم حجّیت 
و فعل صحابي با ابن حزم موافقیم، بلكھ  قول

گوییم كھ قائل شدن بھ عدالتِ  افزون بر آن مي
صحابي (بھ طور مطلق) بر خالفِ رفتار عمر با سعد 

سعد را  «بن ُعباده است و این سخنش كھ گفت: 
، و نیز اینكھ ُعَمر )٢(» بكشید، خدا سعد را بكشد

ص را ، و عمرو بن عا)٣(تمیم داري را تازیانھ زد
، و در )٤(در دزدي از امواِل عمومي خائن دانست

 .)٥(دین خالد طعنھ زد و رجم او را خواستار شد
اند كھ مسئلھ  اینھا ـ ھمھ ـ حاكي از آن

در عھد ابوبكر و عمر (و حّتي  » عدالت صحابي «
عثمان) مطرح نبود، بلكھ بعدھا پدید آمد و 

 رریشھ در سّنت ندارد؛ زیرا ھر آنچھ از پیامب

                                                           
 .٢٤٣-٢٤١: ٢(إبن حزم) اإلحكام. ١
مسند ؛ ٩٧٥٨، حدیث ٤٤٤: ٥مصّنف عبدالرّزاق . ٢

؛ ٢٣٥: ٢تاریخ طبري ؛ ٣٩١، حدیث ٥٥: ١احمد 
 .٦١٦: ٣طبقات ابن سعد 

: ٢ المحّلي؛ ١٢٨١، حدیث ٥٨: ٢المعجم الكبیر . ٣
٢٧٤. 
 .٢١: ٢٠ شرح نھج البالغھ. ٤
: ٦والنهاية البداية؛ ٢٧٤: ٢ تاریخ طبري. نگاه كنید بھ: ٥

 .١٦٩: ٢ ثقات ابن حبّان؛ ٣٢٣
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در این زمینھ نقل شده، جاي تردید و رد |
 است.

اي از قداست كھ براي صحابھ  و چنین است ھالھ
گیرند و آنان را بھ منزلھ معصوم  در نظر مي

 دانند. شمارند و سخن آنھا را مخّصص قرآن مي مي
آري، شیوه مدرسھ خلفا و داعیان بھ رأي گرایي 

راي و مصلحت محوري (و یاران آنھا) چنین است. ب
 شرح المقاصدتوضیح بیشتر، كالم تفتازاني را در 

 گوید: آوریم، آنجا كھ مي مي
ھا و مشاجراتي كھ میان صحابھ  ظاھِر درگیري

رخ داد ـ و در تواریخ مسطور است ـ داللت 
كند كھ بعضي از آنھا از راه حق منحرف  مي

شدند و بھ حد ظلم و فسق رسیدند. عامل این 
سد و دشمني و ریاست كجروي، حقد و عناد و ح
ھا و شھوات بود كھ  طلبي و گرایش بھ لّذت

در وجود بعضي از آنھا ریشھ داشت؛ زیرا ھر 
اي معصوم نیست و ھركھ پیامبر را  صحابي

 باشد. نام نمي دیده نیك
با وجود این، علما از باب حسن ظن بھ 
اصحاب پیامبر، براي آنان وجوه و تأویالتي 

است و بر این اند كھ شایستھ آنھ آورده
باورند كھ آنان از گمراھي و فسق 

 اند. مصون
این كار براي حفظ عقائد مسلمانان از 
انحراف و گمراھي در حق بزرگان صحابھ ـ بھ 
ویژه مھاجران و انصار و آنان كھ بھ بھشت 

 اند ـ صورت گرفتھ است. بشارت داده شده
و اّما ظلمي كھ بعد از صحابھ بر اھل بیت 

ان یافت، چنان آشكار است كھ جری |پیامبر 
گذارد و  جایي براي سرپوش گذاشتن باقي نمي

انگیز است كھ احتمال  چنان زشت و نفرت
اشتباه در آن منتفي است؛ چراكھ جمادات و 

دھند و  ھا ھم بھ آن شھادت مي زبان بستھ
موجودات زمین و آسمان برایش گریستند، 



 ٦٢١  حاکمان وروند عادی سازی فقھ حکومتی

ھا شكافت  ھا از آن فرو پاشید و صخره كوه
این كردار زشت در طوِل زمان و گذشتِ  و

روزگاران ھمچنان باقي است. لعنت خدا بر 
كسي كھ بھ این كار دست یازید یا بھ آن 
رضایت داد یا در این راستا كوشید؛ و عذاب 
 آخرت در حقِّ اینان شدیدتر و پایدارتر است.

اگر گفتھ شود: بعضي از علماي مذھب، لعن 
با اینكھ  دانند بر یزید را جایز نمي

 دانند وي مستحق فراتر از لعن است! مي
گوییم: این كار براي آن است كھ این  مي

تر از یزید  كسوت لعن بھ باالتر و پیش
كشانده نشود؛ چنان كھ شعار روافض 

 )١(است...
ترین عوامل این مباني اختراعي و اصول  از مھم

باشد. این امر  ميحدیث و تدوین  نقلمنع نادرست، 
فرما  بھ رأي میدان داد تا بر نصوص حكم بود كھ

 شود.
شرح ھـ) در ٧١٦سلیمان بن عبدالقوي حنبلي (م 

 نویسد: مي األربعین
تعارض روایات و نصوص، سبب اختالفي است كھ 
علما با ھم دارند. بعضي از مردم گمان 

كنند كھ عامل اصلي این اختالف ُعَمر است؛  مي
دھد  زیرا صحابھ از او خواستند كھ اجازه
دانست  سّنت را تدوین كنند، وي با اینكھ مي

، » بنویسید ابو شاةبراي  «پیامبر فرمود: 
، آنان » علم را با كتابت ماندگار سازید «

 را از تدوین سّنت منع كرد.
گذاشت كھ ھریك از صحابھ آنچھ را  اگر مي

نوشت، سّنت ضبط  از پیامبر شنیده بود مي
و پیامبر جز  شد، و میان آخرین نفر اّمت مي

اي كھ روایتش تدوین شده بود، واسطھ  صحابي

                                                           
 .٣١٠: ٥ شرح المقاصد. ١
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ھا از آنان بھ  نبود؛ چراكھ این دیوان
شد؛ چنان كھ از بخاري بھ  تواتر نقل مي
 .)١(شود تواتر روایت مي

 گوید: شیخ محّمد ابو زھره مي
خودداري بعضي از صحابھ از كتابت حدیث و 
منع آنان از این كار، بھ سبب نھي پیامبر 

نوشتن حدیث نبود؛ زیرا آثاري كھ از  از
آنان در منع یا خودداري از این كار وجود 
دارد، این تعلیل در آنھا نیست؛ آنان ترس 

گرداني مردم از كتاب، پرداختن بھ یاز رو
كتابِت حدیث یا دیگر اغراض را، دلیِل این 

 .)٢(كردند كار عنوان مي
از  | و چنین بود كھ بسیاري از سّنت پیامبر

یان رفت، و حجم انبوھي از روایات را ـ كھ از م
آن حضرت نبود ـ بھ وي نسبت دادند، و مباني و 
اصول زیادي در شریعت تراشیده شد و اثر نبوي 
بھ طور كامل با رأي و اجتھاد آمیختھ شد تا 
آنجا كھ بخاري خود را ملزم ساخت كھ روایات 

ھزار حدیث برگزیند، و  ٦٠٠كتابش را از میان 
ك بھ این كار را مسلم و نسائي و دیگران نزدی

 انجام دادند.
خالصھ سخن درباره محنِت حدیث پیامبر ـ سپس 
اختراع حجّیت قول و فعل صحابي ـ و پیامدي كھ 
این كار بر شریعت گذاشت، این است. ما سخن را 

فضای در این زمینھ بسط دادیم تا خواننده بر 
الف میان تشریع و بعضي از اسباب اخت ابھام آلود

 مسلمانان پي ببرد.
قصدمان جز بیان حقیقتي نبود كھ سالیان طوالني 

قرن در  ١٤بر مسلمانان پوشیده بود و نزدیك بھ 
 حصار قرار داشت.

                                                           
االمام . این سخن را استاد َاسَد حیدر در كتاب ١

 آورد. مي الصادق والمذاھب األربعھ
 .٢٣٤: الحدیث والمحّدثون. ٢
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بحث و بررسي منع تدوین حدیث،  البھ الیاز 
 توان سھ مرحلھ را دریافت: مي
 و عمر.. دوران ابوبكر ١
 روان شیخین (عثمان و معاویھ). . دنبالھ٢
حدیث توسط  . بعد از معاویھ تا عصر تدوین٣

 .حکومت
 مرحلھ اول

منع تدوین در عھد ابوبكر و عمر (افزون بر تالش 
آنھا براي اخفاي فضایل اھل بیت كھ سزاوارتر 

و آشكار  .نمایاند بودن آنھا را براي خالفت مي
امنِد رأي و اجتھاد ساخت كھ عقل آنان سز مي

است) از عدم حفظ و احاطھ آن دو بھ ھمھ احادیث 
شد. از آنجا كھ مقام خالفت  ناشي مي | پیامبر

كرد كھ خلیفھ بھ احكام پیامبر آگاه  اقتضا مي
نبود  | باشد و از سویي وي از خاصان پیامبر

تا ھمھ احكام صادر از آن حضرت را بداند و 
و تأویل در قرآن شناخت خلیفھ بھ وجوه تفسیر 

ي او او... ثابت نیست، طبیعي بود كھ میان فتاو
و اقوال پیامبر و حكم قرآن ناسازگاري پدید 

 آید.
یافت تا براي مردم روشن  این امر اگر مجال مي

شود (آن گونھ كھ امروزه پیداست) مشكل بزرگي 
ھاي  داد؛ بھ ویژه آنكھ خلیفھ در پي جنگ رخ مي

جوار با بالد  ھم ھاي مرزي و فتح سرزمین
 مسلمانان بود.

نھایی از این رو الزم دید كھ رأي خود را حكِم 
بداند (ھرچند بر خالف نص قرآن یا وحرف آخر 
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پسندد  حدیث پیامبر درآید) تا در مصالحي كھ مي
ذلك عََلي ما گوید:  معذور باشد؛ چنین است كھ مي

آن سخن آن روزمان  ؛)١(قضینا وھذا عََلي ما َقضَیْنا
 گوییم! بود، و این حكم را اكنون مي

ھاي دولت اسالمي ـ كھ در پي  با گسترش سرزمین
با بر اثر ارتباط آمد ـ و  فتوحات پدید مي

آمدند، قضایا و  َاقوام مختلفي كھ بھ اسالم درمي
رخدادھایي كھ نیازمند بیاِن حكم بود، فزوني 
یافت و خلیفھ (عمر) آمادگي علمي براي پاسخ بھ 

دید؛ چراكھ بھ  جدید در خود نمي نیازھاي
ِاشراف نداشت و از جایگاه  | احادیث پیامبر

اي كھ آن حضرت نمایاند تھي بود؛ زیرا ـ  شرعي
گوید ـ پیوستھ در كنار  چنان كھ خودش مي

پیامبر نبود تا از آن حضرت مسائل علمي را 
اش بھ  دریابد؛ او و یكي از دوستان انصاري

 د.بودن |تناوب نزد پیامبر 

 كند كھ ُعَمر گفت: بخاري روایت مي

(كھ  عشيره اُمية بن زيدام در  من و ھمسایھ انصاري
در حوالي مدینھ بود) بھ تناوب نزد پیامبر 

یك روز من ـ روزي  ،رفتیم ـ یك روز او مي
رفتم، خبر وحي و دیگر اخبار در  كھ من مي

گفتم و روزي كھ  آن روز را براي وي باز مي
 .)٢(كرد شد نیز چنین مي او شرفیاب مي

                                                           
: ٢ صحیح مسلم؛ ٨٩، حدیث ٤٦: ١ صحیح بخاري. ١

: ٥ سنن ترمذي؛ ٢٢٢، حدیث ٣٣: ١ مسند احمد؛ ١١١٢
 .٤٢٠، حدیث ٤٢٠
، ٨٧١، ص٢(و جلد  ٨٩، حدیث ٤٦: ١ صحیح البخاري. ٢

، بـاب في اإلیالء ١١١٢: ٢ صحیح مسلم)؛ ٢٣٣٥حدیث 
؛ ٢٢٢، حدیث ٣٣: ١ مسند احمدواعتزال النساء...؛ 

، حدیث التحریم؛ باب ومن سوره ٤٢٠: ٥ سنـن ترمـذي
٤٢٠. 



 ٦٢٧  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

داد و ستد در بازارھا، عمر را از مالزمت با 
و دین فھمي از آن حضرت باز  | پیامبر

معاملھ در  «گوید:  داشت؛ چراكھ خود مي مي
و ُاَبي بھ او )٣(» بازار مرا بھ خود مشغول ساخت

و  )٤(» تو سرگرم خرید و فروش بودي! «گفت: 
ُعَمر از محضر  این، یكي از اسباب دریافت اندک

 پیامبر بود.
ھاي فوري از قرآن و  باري، وقایع جدید، جواب

خواست و از آنجا كھ عمر با ھمھ سّنت و  سّنت مي
وجوه تأویل آشنا نبود، با مشكل دشواري رو بھ 
رو شد؛ چراكھ اگر بر خالف قرآن و سّنت فتوا 

داد، در تنگناي رویارویي با صحابھ  مي
موضِع شرعي در آن واقعھ افتاد كھ او را از  مي

ـ آن گونھ كھ از پیامبر شنیده بودند ـ آگاه 
 كردند. مي

را  | از این رو، وي در آغاز، حكم پیامبر
چون و  نیفتد یا بي تنگناپرسید تا بعد در  مي

چرا، آنچھ را صحابھ از سخناِن پیامبر یادآور 
 پذیرفت. شدند، مي مي

ایع و لیكن استمرار سؤال از صحابھ در حكم وق
آمد و این فرض كھ احكام  حوادثي كھ پیاپي مي
شوند... ناگزیر ُعَمر را در  از نصوص دریافت مي

انداخت كھ در ھر موضع گیري شرعي  این تنگنا مي
در پي حكِم خدا برآید و طبیعي بود كھ این كار، 

ربود. بھ ھمین  ھاي زیادي را از دستش مي فرصت
از كتابت و  منعجھت ضروري یافت كھ در چارچوب 

عمل بھ رأي رو  وبھ اجتھاد  تدوین و نقل حدیث،

                                                           
 ١٩٥٦، حدیث ٧٢٧: ٢ صحیح بخاري. نگاه كنید بھ: ٣

، ١٦٩٥: ٣ صحیح مسلم) ٦٩٢٠، حدیث ٢٦٧٦، ص٦(و جلد 
 باب االستئذان.

، باب ما خّص بھ من أّن ٦٩: ٧ سنن بیھقي. ٤
 .١٣١٩٧أزواجھ...، حدیث 
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آورد و خود و كساني كھ این سیره را در پیش 
 گیرند معذور دارد.

در این راستا، مسلمانان دو خط مشي را در پیش 
 گرفتند:

كساني كھ حكم و استنباِط حكم را جز در  اول:
 پرتو قرآن و سّنت برنتافتند.

خواه نص باشد یا نباشد ـ در ھمھ موارد ـ  دوم:
بھ اجتھاد تن دادند و مالك را مصلحت قرار 

 دادند.
ترین ابزاري كھ حاكمان در پیش   بنابراین، قوي

گرفتند مصلحت شد. در ھر امر و نھیي ادعاي 
كردند. اّما آیا مشروعیِت مصلحت،  مصلحت مي

 برگرفتھ از نص (قرآن و حدیث) بود یا خیر؟
اگر بھ احكام ثانویھ  پیروان مكتب تعّبد محض

یازیدند، در پرتو نصوص و براي زماني  دست مي
محدود، بھ مقدار ضرورت بود، نھ اجتھاد 
خودشان. اّما مصلحت در مكتب خلفا (افزون بر 
اینكھ مصلحت تخّیلي بود) از فعِل خلیفھ و 

آمد، بھ عنوان حكم  مصلحتي كھ او بھ نظرش مي
میان این  شد، و پیداست كھ دائمي برگرفتھ مي

 دو نگرش فرق بزرگي است.
پذیر و سّیال است و حد و  انعطافآري، اجتھاد، 

توان براي آن در نظر گرفت. كسي كھ  مرزي نمي
شود، چنان است كھ  بر َاّرابھ اجتھاد سوار مي

 » ...كَراكب الصَّعبة «توصیف كرد:  × امام علي
مانند راكب حیواِن رام نشده و وحشي است كھ نھ 

 توان بر آن لگام زد و نھ زماِم او را كشید. مي

 مرحلھ دوم

گیري سّنت ابوبكر و عمر میل داشت،  عثمان بھ پي
در عین حال ـ ھمانند آنان ـ خود را شایستھ 

دانست؛  نگري مي افتا و اجتھاد بر اساس مصلحت
چراكھ محدود ساختِن فتوا و حدیث بھ آنچھ در 

ھ عثمان در زمان شیخین عمل شده است (آن گونھ ك
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خطبھ آغاز خالفتش تصریح كرد) بعدھا او را 
داشت و داماد ای  آُزْرد؛ چون در اسالم سابقھ مي

رفت و شأن خود را كمتر از  پیامبر بھ شمار مي
 دانست. ابوبكر و عمر نمي
توانست اعتراض مردم را بر خود  چگونھ عثمان مي

بھ جھت مخالفت با بعضي از اجتھاداِت شیخین 
ند با آنكھ خود شاھد بود كھ آنان در تحّمل ك

كردند،  برابر اجتھاداِت سّنت ستیز ُعَمر سكوت مي
بلكھ این اجتھادھا را پسندیدند و آنھا را روش 
زندگي قرار دادند كھ با سّنت پیامبر برابري 

كرد، بلكھ در موارد بسیاري بر خالف سّنت  مي
بسي  » ُعَمر «بود؛ و در تشریع بعضي از آنھا 

 گام نھاد. » عثمان «تر از  باك رتر و بيجسو
گفت: چرا عمر حق داشتھ باشد  عثمان با خود مي

كھ چیزي را با مصلحت اندیشي تشریع یا نھي كند 
(مانند نماز تراویح، متعھ زنان و...) و من حق 
نداشتھ باشم؟! چرا من تابع سیاسِت ابوبكر و 
عمر باشم و خودم اجتھاد نورزم كھ دیگران تابع 

 من شوند؟!
عثمان آشكارا این سخن را بر زبان آورد، آنجا 

 كھ بھ معترضان گفت:
گیرید كھ در  و ، چیزي را بر من عیب مي

 برابر فرزند خّطاب بھ مثِل آن، تن دادید!
بھ خدا سوگند، من یاراِن نیرومندي دارم كھ 

ترند و اگر فرایشان  شمارشان بیشتر و الیق
ماورداني بیش از شتابند! ھ خوانم سویم مي

ام، و اكنون  شما برایتان آماده ساختھ
 )٥(زمان چنگ و دندان نشان دادن است...

پیش از این، دیدیم كھ ابن عوف نتوانست عثمان 
را بھ عھد و میثاقش (كھ بھ سیره ابوبكر و عمر 

                                                           
 البداية؛ ٦٤٥: ٢ تاریخ طبري؛ ٤٦: ١ اإلمامة والسياسة. ٥
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سیر كند) ُملزم سازد. در گفت و گویي كھ میان 
گرفت، عثمان و او ـ درباره نماز در ِمني ـ در

 سرانجام خاموش ماند و چیزي نگفت.
عوف گفت:آیا در این مكان با  ابن

 خدا، دو ركعت نماز نگزاردي؟ رسول
 عثمان گفت: چرا.

پرسید: آیا با ابوبكر، دو ركعت نماز 
 نگزاردي؟

 پاسخ داد: چرا.
پرسید: آیا با عمر، دو ركعت نماز 

 نگزاردي؟
 پاسخ داد: چرا.

ت، دو ركعت نماز پرسید: آیا در آغاز خالفت
 نگزاردي؟

 پاسخ داد: چرا.
ابن عوف گفت: چگونھ امروز نماز را چھار 

 خواني؟ ركعت مي
 .)٦(عثمان گفت: رأیي است كھ بھ نظرم رسید

عثمان این كار را جز بھ اجتھاد خویش انجام 
 نداد.

در پي اجتھاد در برابر نص (كھ در شریعت 
 عبور از خطاز آن نھي شده است)  | پیامبر
تواند افساِر  آید و ھیچ كس نمي پیش مي قرمزھا

آن را بكشد و بر اجتھاداتِ دیگران اعتراض كند؛ 
چراكھ خلیفھ مسلمانان این كار را كرده است. 
اگر اعتراضي بر اجتھاد دیگران وارد شود، پیش 
از آن بر خلیفھ مسلمانان وارد است؛ زیرا او 

، بھ آن دست یازید. پس اگر اجتھاد شرعي است
باشد و  شرعي مي نیز اوغیر اجتھاد عثمان و 

                                                           
، َاحداث سنھ ٦٠٦: ٢ تاریخ طبري: . نگاه كنید بھ٦
 ھـ.٢٩
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اگر شرعي نیست، چرا ابوبكر و عمر مرتكِب آن 
 شدند؟!

از سویي، منع از تدوین سّنت و گرایش بھ 
اجتھاد نزد شیخین را  | گویي از پیامبر كم

پدید آورد، و اجتھاد آن دو باعث شد كھ عثمان 
بیند  نیز اجتھاد ورزد و طبق آنچھ مصلحت مي

م ایجاد كند، و خلفاي پس از اینان (بھ جز حك
را در اجتھاد و  آرزوھایشان) × امام علي

مصلحت یافتند و دیدند كھ این كار، بھترین 
توانند آراي  اي است كھ در پناه آن مي پرده

 خود را تصحیح سازند.

با این خط مشي بھ ستیز  × اّما امام علي
دیگر  پرداخت، سخناِن آن حضرت در نھج البالغھ و

سازد كھ جایي  جاھا این امر را چنان روشن مي
در اینجا دو متن از گذارد،  براي شك باقي نمي

بھ  خویش در اّیام خالفتآن حضرت می آوریم کھ 
 فرماید: پردازد، مي یابي اختالفات مي ریشھ

ھا پیروي ھواھاي  گیري فتنھ سرآغاز شكل
گذاري در احكام است. در  نفساني و بدعت

شود و كساني  د كتابِ خدا مخالفت مياین رون
گردند. اگر  بھ ناحق بر كساِن دیگر حاكم مي
آمد، بر حق  باطل از آمیختگي با حق درمي

ماند و اگر حق از پوشش  جویان پوشیده نمي
درازي  شد، ُمعاندان زبانْ  باطل جدا مي

كردند؛ لیكن ُمشتي از این و ُمشتي از  نمي
م مخلوط شود، سپس بھ ھ آن برداشتھ مي

شوند. اینجاست كھ شیطان بر اولیاي خود  مي
یابند كھ  گردد، و كساني نجات مي مسّلط مي

از سوي خدا فرجامي نیك برایشان رقم خورده 
 .)٧(است

                                                           
 .٥٠، خطبھ نھج البالغھ. ٧
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فرمود: چگونھ  از رسول خدا شنیدم كھ مي
اي شما را  خواھید بود زماني كھ فتنھ

بپوشاند كھ در آن خردساْل قامت افرازد و 
پیر شود، مردم در آن فتنھ جاري بزرگساْل 

شوند و آن را بھ عنوان سّنت برگیرند؛ چنان 
كھ اگر تغییري در آن داده شود، بگویند: 

سّنت دگرگون شد، و مردم كار ناپسندي  «
 .» كردند!

پس از آن، بال شّدت یابد و نسل مسلمانان را 
بھ اسارت خود درآَوَرد و آنان را درھم 

گونھ كھ آتش ھیزم  بشكند و ُخرد سازد؛ آن
ھا را  خاكستراند، و آسیا دانھ را مي

 لھاند. مي
در این دوران، مردم براي غیر خدا تفقُّھ 

كنند (و درك و فھمشان را بھ كار  مي
آموزند  بندند) و علم را براي عمل نمي مي

 طلبند. و با اعماِل آخرت دنیا را مي
آن گاه امام بھ كساني از اھل بیت و خواص 

آن حضرت بودند ـ  پیراموننش ـ كھ و شیعیا
 رو كرد و فرمود:

والیان پیش از من با انگیزه مخالفت با 
پیامبر بھ اعمالي دست یازیدند، عھدش را 
شكستند و سّنتش را تغییر دادند! اگر مردم 
را بر ترِك آنھا وادارم و سّنت پیامبر را 
بھ جایگاه خودش (آن گونھ كھ در زماِن آن 

دانم، سربازانم پراكنده حضرت بود) برگر
مانم یا اندكي از  شوند و تنھا مي مي

شناسند و از وجوبِ  شیعیانم كھ فضل مرا مي
امامِت من ـ بر اساِس قرآن و سّنت ـ 

 باخبرند، در كنارم خواھند ماند.
چھ خواھید گفت اگر این كارھا را انجام 

 دھم:
ó  دستور دھم مقام ابراھیم را بھ جایي

 ِل خدا گذارد!برگردانند كھ رسو
ó .فدك را بھ وارثان فاطمھ بازگردانم 
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ó  ِرسول خدا را آن گونھ كھ بود رایج  )٨(صاع
 .)٩(سازم

ó ھایي را كھ پیامبر بھ اقوامي  و زمین
واگذارد و حكِم آن حضرت امضا و اجرا نشد، در 

 اختیاِر آنان قرار دھم.
ó اش بازگردانم و بخشي از   خانھ جعفر را بھ ورثھ

 اند، ویران سازم.  سجد كردهآن را كھ جزو م
ó وت ھای ستمگرانھ ای کھ شده، باطل سازم و قضا

)١٠(. 
ó كھ بھ ناحق در اختیار مردانيزنانی را  و-

، و بدین )١١(اند، بھ شوھرانشان باز گردانم
وسیلھ بھ پیشباز حكم خدا درباره زنان و 

 م.واحكام ازدواج ر
ó ١٢(دانِ بني َتْغِلب را بھ اسارت درآورمو فرزن(. 

                                                           
. صاع: شش رطل آب كھ پیامبر با این میزان آب غسل ٨
كرد، و پس از آن حضرت، آن را كم دانستند؛ و  مي

ِق مالي واي در كیل كھ بر اساِس آن حق نیز پیمانھ
 شد (م). و... باید پرداخت مي

، ١٢٩: ١(شیخ طوسي)  الفكتاب الخ. نگاه كنید بھ: ٩
 .٧٣مسئلھ 

 . مانند حكم عمر بھ َعْول و َتْعصیب در ارث و...١٠
حضور دو شاھد عادل و یا در حال   . مثل كسي كھ بي١١

 حیض زنش را طالق دھد.
اشاره بھ فرمایش آن حضرت بعد  × بسا این سخن امام

از بیعت باشد كھ فرمود: آگاه باشید! ھر زمیني كھ 
رده [و بھ ناحق در اختیار خویشانش عثمان اقطاع ك

قرار داده] و ھر مالي را كھ او [بھ كسانش] بخشیده، 
گردانم؛ چراكھ حق از بین رفتني   بھ بیت المال برمي

كند! اگر دریابم كھ این   نیست و چیزي آن را باطل نمي
گیرم و...   اموال كابین زنان شده آنھا را بازپس مي

شرح نھج ؛ و ١٥خطبھ ، نھج البالغھ(نگاه كنید بھ: 
 ).٢٦٩: ١ البالغھ

. زیرا ُعَمر جزیھ را از آنان برداشت [و بر ایشان ١٢
دو برابر زكات مقّرر كرد] آنان اھل ذّمھ نبودند، از 
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ó  از زمین خیبر آنچھ را تقسیم شده، و
 .)١٣(بازگردانم

ó رسول  ، و چونان)١٤(و دیوان عطایا را برچینم
خدا بیت المال را بھ ھمھ یكسان بپردازم، نھ 

ھاي خاصي اموال عمومي  كسان و گروه[اینكھ 

                                                                                                                                        
این رو اسیر ساختن فرزنداِن آنھا حالل و شایستھ 

 بود.
گوید: روایت شده  مي شرح السنّةھـ) در ٥١٠(م محيي السنّة، بغَوي

خواست از نصاراي عرب جزیھ بگیرد، گفتند:  كھ ُعَمر
دھیم، لیكن  پردازد نمي ما عربیم! آنچھ را عجم مي

مانند صدقھ معمول در میان مسلمانان را از ما 
بستان! گفت: حكم خدا جزیھ گرفتن از شماست! گفتند: 

جزیھ  «بھ اسم صدقھ ھرچھ خواھي بیفزا و بھ عنوان 
ا توافق كرد كھ دو چیزي از ما مگیر. ُعَمر با آنھ» 

: ٣١ بحار األنواربرابر صدقھ را از آنھا بگیرد (
٣٤.( 
. در زمان عمر، پسرش عبد  براي بازدید امواِل ١٣

خود بھ خیبر رفت و شبانھ بھ او حملھ شد. جریان بھ 
عمر رسید. عمر یھود خیبر را (كھ بھ دستور پیامبر 

ي ھا در آنجا ساكن بودند و آن حضرت بخشي از زمین
خیبر را بھ آنھا واگذارد و مقّرر داشت كھ سھمي از 
محصول را بپردازند) از آنجا بیرون كرد و امالك 
آنھا را میان گروھي از خواِص خود ـ مانند عبد  بن 
عمر، عثمان، زبیر، عبدالرحمان و... ـ تقسیم نمود 

بھ بعد)  ٣٥٦: ٢ سیره ابن ھشام(نگاه كنید بھ: 
 (م).
ھ این اقدام عمر كھ براي تأمین . اشاره است ب١٤

ھاي عالمان و والیان و لشكریان، بھ منزلھ  ھزینھ
گران و تاجران، خراج  زكات واجب، بر زارعان و صنعت

ھاي   (مالیات) نھاد و دفترھایي مشخص كرد كھ اسم
 اینان و آنان در آنھا بود.
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را بچاپند و امكانات جامعھ] در میان اغنیا 
 .)١٥(دست بھ دست گردد

ó  ھا، محاسبھ]  در گرفتن مالیات بر زمین[و
 .)١٦(مساحت را لغو كنم

ó ١٧(ھا مساوات را برقرار سازم و میان ازدواج(. 
ó  و ُخمس پیامبر را آن گونھ كھ خداي بزرگ نازل

 .)١٨(كرده و واجب ساختھ است، بھ اجرا درآورم
ó ١٩(و مسجد پیامبر را بھ جاي خودش برگردانم( ،

و درھاي گشوده بر آن را ببندم و درھاي بستھ 
 .)٢٠(كنم شده را باز

                                                           
ما أَفاَء اللَّه علي  ﴿؛ حشرسوره  ٧اشاره است بھ آیھ . ١٥
سنِ راب ينِ وساكالْم تامی والْي بی وي الْقُرذل ولِ وسلرل و لَّهلِ الْقُري فَلأَه نم هول

نْكُماألَْغْنِياِء م نيولَةً بد كُونال ي بِيلِ كَي(م). ﴾ الس 

(اثر سّید  الشافي. تفصیل این ماجرا در كتاب ١٦
 مرتضي) آمده است. 

دستور داد مالیات بر  | خدا اند: رسول  گفتھ
ھا را از روي درآمِد آن قرار دھند، لیكن عَُمر   زمین

ھاي شام و عراق،   بر خالف امر پیامبر، در سرزمین
 مالیات را براساس مساحتِ زمین مقّرر كرد (م).

غیر قریشي را از  ،. بسا اشاره است بھ اینكھ ُعَمر١٧
م با ازدواج با قریشي بازداشت، و منع كرد كھ عج

 عرب ازدواج كند.

بھ  ^ . اشاره است بھ منع حقِّ خمس اھل بیت١٨
 وسیلھ عمر.

. یعني آنچھ را بھ غصب بر مسجد افزوده شده، ١٩
 خارج سازم.

. اشاره بھ نزول جبرئیل از سوي خدا بر پیامبر ٢٠
است كھ بھ آن حضرت وحي شد ھمھ درھایي را كھ بھ 

 .× علي شود ببند مگر دِر خانھ حضرت مسجد باز مي
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ó ٢١(و مسح بر روی کفش را حرام سازم(. 
ó بیاشامد حد زنم. )٢٢(و ھركھ را نبیذ 
ó  و دستور دھم كھ متعھ حج و متعھ زنان ـ ھر

 .)٢٣(دو ـ حالل است
ó  و امر كنم كھ در نماز بر مّیت پنج تكبیر

 .)٢٤(بگویند
ó  ِبسِْم  َِّ الرَّحْمنِ  ﴿و مردم را ملزم سازم كھ

 .)٢٥(ھر قرائت كنندرا بھ ج ﴾ الرَّحِیمِ 
ó  كساني را كھ رسول خدا از مسجدش بیرون كرده

و بعد از آن حضرت بھ آن درآمده، از مسجد 
بیرون كنم؛ و آنان را كھ پیامبر بھ مسجدش 

اند، بھ  درآورده و پس از آن حضرت ِاخراج شده
 .)٢٦(مسجد درآورم

                                                           
. ُعَمر مسح بر كفش را اجازه داد؛ با اینكھ حضرت ٢١
و ابن عّباس و عایشھ و دیگران در این حكم  × علي

 با او مخالفت ورزیدند.

آن را  | . نبیذ، شرابِ خرماست كھ پس از پیامبر٢٢
 حالل دانستند (م).

. ُعَمر ھر دو متعھ را حرام ساخت و اعالن كرد كھ ٢٣
 كند (م). او را مجازات ميھركس مرتكب آنھا شود 

. بر اساس روایتِ ُحَذْیَفھ و زید بن َاْرَقم و دیگران، ٢٤
 گفت. ھا پنج بار تكبیر مي بر جنازه | پیامبر

. با اینكھ قرائت بسم   با صداي بلند، توسط ٢٥
(در نماز) امري قطعي است و احادیثِ  | پیامبر

 مبرمعتبري در این زمینھ ھست، برخالف این سّنت پیا
پس از آن حضرت، حاكمان بر اخفاِت آن پاي  |

 فشردند (م).
اي باشد كھ با  رود اشاره بھ صحابھ . احتمال مي٢٦

حاكمان بھ مخالفت برخاستند و با آنكھ از مقّربان 
پیامبر بودند از مسجد اخراج شدند؛ و از سوي دیگر 

 



 ٦٣٧  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

ó  مردم را بھ حكم قرآن و طالق بر اساس سّنت
 .)٢٧(وادارم

ó  (زكات) را بر اساس اصناف (نھ گانھ) و صدقات
 بستانم. بر اساس ضوابط شرعی اش )٢٨(آن

ó  و وضو و غسل و نماز را بھ اوقات و شرایع و
 .)٢٩(جایگاھشان بازگردانم

ó ٣٠(و اھل نجران را بھ جاي خودشان برگردانم(. 
ó ھا را بھ كتاب  و اسیران فارس و دیگر اّمت

 خدا و سّنت پیامبر بازگردانم.
كارھا دست یازم، از اطراِف من  اگر بھ این
 شوید. پراكنده مي

بھ خدا سوگند، مردم را فراخواندم كھ در 
ماه رمضان جز براي نماز واجب بھ نماز 

ھا  نایستند، و اعالم كردم كھ خواندن نافلھ
بھ جماعت بدعت است! ناگھان بعضي از 

جنگیدند ـ ندا  لشكریانم ـ كھ ھمراھم مي
، سّنت عمر از میان دادند كھ: اي اھل اسالم

رفت! ما را از نماز نافلھ در ماه رمضان 
اي از  دارد! و ترسیدم در ناحیھ باز مي

 لشكرم شورش كنند.

                                                                                                                                        
اخراج كرد،  | كساني چن حكم بن عاص را كھ پیامبر

 دند.اجازه ورود دا

بھ اجتھاداتي نظر دارد  × . در این سخن، امام٢٧
كھ بر خالِف قرآن انجام شد؛ مانند سھ طالق در یك 
مجلس (و یا دو شاھد براي ازدواج، و اجراي طالق 

 بدون شاھد).
گانھ: دینار و درھم، گندم و   . یعني از اجناس نھ٢٨

 جو و خرما و كشمش، و شتر و گوسفند و گاو.
خالف احكام راستین وضو و... . زیرا آنان بر ٢٩

گزین ساختند، ما حكم وضو را در  احكامي را جاي
 روشن ساختیم.»  وضو النبي «كتاب 

 . عمر اینان را از وطنشان كوچ داد.٣٠
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چھ كشیدم از دست این اّمت! از اختالفشان و 
شان از پیشوایان گمراه و داعیاِن بھ  پیروي
 دوزخ!

ó دادم، كھ  اگر از خمس سھم ذوي القربي را مي
ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم ِباهللاَِّ  ﴿اید: فرم خداي بزرگ مي

َو ما َأْنَزْلنا َعلي َعبِْدنا َیْوَم اْلُفْرقاِن َیْوَم 
؛ اگر بھ خدا ایمان )٣١( ﴾ اْلَتَقي اْلجَْمعانِ 

دارید و آنچھ را بر بنده خود روز فرقان، 
 روزي كھ دو گروه بھ ھم رسیدند، نازل كردیم.

ما  بھ خدا سوگند، مقصود بھ ذي القربي
ھستیم كھ خدا آن را ھمتاي خود و پیامبرش 

آنچھ را از اھل [: )٣٢(ساخت و فرمود
ھا كھ خدا بھ پیامبرش بازگرداند]  آبادي

براي ذي القربي و و از آِن خداست ورسول او 
یتیمان و مسكینان است (مقصود از اینھا 
مائیم) تا اینكھ اموال میان ثروتمندان بھ 

کھ رسول خدا گردش درنیاید. و آنچھ را 
برای شما آورد بگیرید و از آنچھ نھي كرد 
بازایستید، و پرواي خدا را داشتھ باشید 
(در ظلِم آل محّمد) بھ راستي كھ كیفر خدا 
(بر كساني كھ بر آل محّمد ستم ورزند) بس 

 .)٣٣(شدید است
 دوم متن

بھ روایت از امام  تھذیب األحكامشیخ طوسي در 
 × امیرالمؤمنین كند كھ چون نقل مي × صادق

دستور داد كھ  × بھ كوفھ درآمد و بھ امام حسن
نافلھ] در [در ماه رمضان نماز  «ندا كند كھ: 

                                                           
 .٤١/انفال. ٣١
 .٧، آیھ حشر. نگاه كنید بھ: سوره ٣٢
ھایي از این  ؛ بخش٢١، حدیث ٥٩: ٨ روضھ كافي. ٣٣

، احتجاج طبرسي، كافياصول ، نھج البالغھحدیث در 
 و دیگر منابع آمده است. سلیم بن قیسكتاب 
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 امام حسن » باشد مسجد بھ جماعت جایز نمي
این كار را كرد. مردم چون سخن آن حضرت را ×

وا ُعَمراه،  «شنیدند، فریاد برآوردند كھ: 
ان رفت!) چون (واي! سّنت عمر از می » واُعَمراه!

پرسید: این  × امام حسن بازگشت، امیرالمؤمنین
چیست؟ آن حضرت پاسخ داد: مردم بانگ صدا 

امام  » وا عمراه! وا عمراه! « زنند كھ:  مي
 .)٣٤(فرمود: بگو نماز گزارند × علي

 آید: از این دو حدیث، چند نكتھ بھ دست مي
ھایي از سوي خلفا تشریع شده كھ حضرت  سّنت یك:
تافت؛ چراكھ بر خالف سّنت  آنھا را برنمي × علي

 بود. | رسول خدا

ھا را برچیند،  كوشید این سّنت × امام دو:
لیكن نتوانست بسیاري از آنھا را از میان 
بردارد؛ زیرا جریاِن قدرتمندي از ُعَمر حمایت 

 كرد و پیرو اجتھادات و نظرات او بود. مي

موضوع و عمر، در  × اختالف میان حضرت علي سھ:
خالفت ـ بھ تنھایي ـ منحصر نشد، بلكھ فقھ و 

 گرفت. شریعت را نیز دربر مي
نقل قائالن بھ حجّیِت رأي و اجتھادات صحابھ، با 

حدیث از پیامبر و تدوین سّنت آن حضرت مخالف 
بودند و اجتھادات ابوبكر و عمر را بر ھر چیزي 

پنداشتند كھ  دادند؛ زیرا چنین مي ترجیح مي
اند و روح تشریع  احكام را دریافتھ اراسرآنان 
 شناسند. را مي

مكتب تعّبد محض، در برابر  ھوادارانو اّما 
رسول خدا را  ایستادند، فقھ تھدیداِت اینان مي

ساختند و حدیث آن حضرت را براي مردم  روشن مي

                                                           
 .٢٢٧، حدیث ٧١: ٣ تھذیب األحكام. ٣٤
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گفتند، ھرچند شمشیر آختھ بر  باز مي
 ھاشان نھند. گردن

گاه كھ طعن زده رسیده است آن  × از حضرت علي
 شد، فرمود:

أما وصیّتي إّیاكم، فاهللاّ ـ عّز وجّل ـ ال ُتشِْرُكوا بھ 
شیئًا، ومحّمد ال ُتضیِّعوا سُنََّتھ، َأِقیموا ھذین 

 ؛)٣٥(الَعُموَدْین
وصّیِت من بھ شما این است كھ بھ خداي بزرگ 

را  |چیزي را شرك َمورزید، و سّنت محّمد 
را بھ پا  ستونضایع مسازید؛ و این دو 

 دارید.
 كند كھ گفت: ابن كثیر از پدرش نقل مي

بر ابوذر درآمدم در حالي كھ در جمره وسطي 
نشستھ بود و مردم بر او گرد آمده بودند و 

كردند. مردي آمد و جلو ابوذر  استفتا مي
ایستاد و گفت: مگر تو از فتوا نھي 

 اي؟! نشده
ابوذر سر برداشت و گفت: مگر تو مراقبِ 

اگر شمشیر تیز بر گردنم نھید و  مني؟!
اي را كھ از رسول خدا  گمان كنم باید كلمھ

ام بیان كنم، پیش از آنكھ گردنم را  شنیده
 .)٣٦(آورم ِبُبرید، آن را بر زبان مي

                                                           
 .١٩٧، حدیث ٩٦: ١ المعجم الكبیر. ٣٥
، حدیث ١٤٦: ١ سنن دارمي؛ ١٩٤: ٦٦ تاریخ دمشق. ٣٦
 ١٦٠: ١ األولیاءحلية ؛ ٦٤: ٢ سیر أعالم النبالء؛ ٥٤٥

جواني از قریش  (در این مأخذ ھست كھ بر سر ابوذر
بود، گفت: مگر امیرالمؤمنین تو را از فتوا باز 

، ١٦١: ١ فتح البارينداشت؟!) ابن حجر در 
نویسد: كسي كھ ابوذر را مخاطب ساخت، مردي از  مي

آمد و آن كھ او را نھي كرد،  قریش بھ شمار مي
عثمان بود. ابوذر طاعت عثمان را آن گاه كھ او را 

دید؛ چراكھ  د الزم نمياز فتوا نھي كرد بر خو
 



 ٦٤١  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

نگریم كھ ابوذر بھ تبلیغ آنچھ  در این سخن، مي
فشارد، ھرچند  شنیده پاي مي | از پیامبر

! سائل واژه شمشیر ُبّران بر گردنش گذارند
آورد، و ابوذر بھ لفظِ  (فتوا) را مي » ُفتیا «
كند. این امر بھ  عدول مي » سَِمْعُتھا ِمن رسول   «

 نمایاند. روشني تفاوت میان دو خط مشي را مي
آري، ابوذر و دیگر پیروان مكتب تعّبد محض، این 
مسئولّیت را حس كردند و تا آخرین نفس در تبلیغ 

 كوشیدند. سّنتِ رسول خدا
چگونھ ابوذر این سخن را نگوید با آنكھ در 

شنیده بود كھ آن  | جاھاي زیادي از پیامبر
حضرت بیم داشت از اینكھ اّمتش بھ جھت 

بھ گمراھي افتند و  ×توزي با حضرت علي كینھ
ھاي دیگران چنگ  از صراط حق دور شوند و بھ سّنت

 زنند.
 از َحَنش كناني نقل شده است كھ گفت:

كعبھ  درابوذر، در حالي كھ دست بھ از 
گفت: اي مردم،  آویختھ بود، شنیدم كھ مي

داند؛ و  شناسد، منزلِت مرا مي ھركھ مرا مي
ام، بداند كھ من  ھركھ من برایش ناشناختھ

فرمود: َمَثل  ابوذرم! شنیدم رسول خدا مي
اھل بیِت من، َمَثل كشتي نوح است؛ ھركھ بر 

و ھركھ تخلُّف یابد  آن سوار شود نجات مي
 .)٣٧(شود ورزد غرق مي

 از ابوذر نقل شده كھ گفت:
اي اّمتي كھ پس از پیامبر سر در گم شدید! 
بدانید كھ اگر آن را كھ خدا مقّدم داشت، 

انداختید و آن را كھ خدا مؤّخر  پیش مي
                                                                                                                                        

اعتقاد داشت امر پیامبر بھ تبلیغ حدیث از آن 
 باشد. حضرت، بر او واجب مي

، ٣٥٥: ٥ المعجم األوسط؛ ٣٧٣: ٢ مستدرك الحاكم. ٣٧
 .٥٥٣٤حدیث 



 منع تدوین حدیث  ٦٤٢

زدید و والیت و وراثت را در  داشت، پس مي
كردید، از  اھل بیت پیامبرتان اقرار مي

شدید و ولي  و پایین غرق در نعمت ميباال 
ماند و سھمي  یاور) نمي خدا ُتھي دست (و بي

رفت و ھیچ كس در  از فرائض خدا بھ خطا نمي
كرد مگر اینكھ علم آن  حكم خدا اختالف نمي

را نزد ایشان از كتاب خدا و سّنت پیامبرش 
 یافت. مي

اّما حال كھ چنین كردید، َوباِل امرتان را 
زودي ستمگران دریابند كھ بھ  بچشید! و بھ
 ؟!)٣٨(گردند گاھي برمي كدام بازداشت

 بھ ابوذر فرمود: × امام امیرالمؤمنین

إّن القوَم خافوك علي دنیاھم، وخِْفَتھم علي 
 ؛)٣٩(دینك

ترسند، و تو  مردم براي دنیاشان از تو مي
 بھ جھت دینت از ایشان بیم داري!

د محض) ابوذر و َامثال او (از پیروان روش تعبّ 
كھ نزد  |بندي بھ سّنت پیامبر بر لزوم پاي

اھل بیت آن حضرت بود، تأكید داشتند؛ چراكھ 
 × احادیث فراواني درباره مكانت حضرت علي

در زماِن حیاتِ  × شنیده بودند. امام علي
حضرت را تدوین كرد و سخنان آن  | پیامبر
بود كھ در آنھا  جفرو  جامعھو كتاب  صحیفھداراي 
شنید گردآوري  | نچھ را كھ از پیامبرھمھ آ

 | كرد، ھر روز دو بار، صبح و شام، با پیامبر
كند بھ  نشست، و خود تصریح مي در خلوت مي

                                                           
 ٣٢٠: ٢٧ بحار األنوار؛ ١٧١: ٢ تاریخ یعقوبي. ٣٨

 (بھ نقل از تفسیر فرات كوفي با اندكي اختالف).
؛ نیز ٢٠٧: ٨ روضھ كافي؛ ١٣٠طبھ ، خنھج البالغھ. ٣٩

 .٤٥، حدیث ١٢، باب ٣٥٤: ٢ المحاسنبنگرید بھ، 



 ٦٤٣  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

اي كجا و درباره چھ  اینكھ: دریافت، ھر آیھ
 كسي نازل شد و...

بعضي از صحابھ، بھ كالم ُعَمر چسبیدند و تدوین 
ر را برنتافتند، بلكھ د | احادیث پیامبر

برابر سخِن آن حضرت اجتھاد ورزیدند با این 
 شناسند. توجیھ كھ روح تشریع را مي

 پیش از این، سخن ابن عّباس گذشت كھ گفت:
 شنوم؟! چرا لّبیك اینان را نمي

گوید) گفتم: از معاویھ مي  (راوي مي
 ترسند!

اش بیرون آمد و گفت:  ابن عّباس از خیمھ
عاویھ بھ لّبیك اللھّم لّبیك، ھرچند بیني م

 خاك مالیده شود!
پروردگارا، لعن و نفرینت بر اینان باد! 
بھ جھت دشمني با علي، سّنت را رھا 

 .)٤٠(كردند
 از ِعْكِرمھ نقل شده كھ گفت:

در [پشت سر شیخي در مّكھ نماز گزاردم 
تكبیر گفت. بھ ابن  ٢٢مجموع اعمال نماز] 

 عّباس گفتم: این مرد احمق است!
درت بھ عزایت بنشیند، ابن عّباس گفت: ما

 .)٤١(این سّنت ابوالقاسم است
، ظرفي از )٤٢(معاویھ، بسملھ را از سوره دزدید

طال ـ یا ورقي از طال ـ را بھ بیشتر از وزِن او 
فروخت (كھ ابو درداء بھ وي اعتراض كرد و حدیث 
پیامبر را بر جایز نبودن این معاملھ باز گفت) 

بینم! ابو  و معاویھ گفت: اشكالي در این نمي
 درداء گفت:

                                                           
المستدرك علي ؛ ٣٠٠٦، حدیث ٢٥٣: ٥ سنن نسائي. ٤٠

، ١١٣: ٥ بیھقي سنن؛ ١٧٠٦، حدیث ٦٣٦: ١ الصحیحین
 (متن از این مأخذ است). ٩٢٣٠حدیث 

 .٧٥٥، حدیث ٢٧٢: ١ صحیح بخاري. ٤١
: ١؛ األُم ٢٦١٨، حدیث ٩٢: ٢ مصّنف عبدالرّزاق. ٤٢
١٠٨. 



 منع تدوین حدیث  ٦٤٤

دارد  چھ كسي مرا نسبت بھ معاویھ معذور مي
كند)؟! من از رسول خدا  ام مي (و یاري
گویم، و او رأي خودش را بھ رخِ  برایش مي

كشد! من در سرزمیني كھ تو ھستي  من مي
 !)٤٣(شوم ساكن نمي

ھمھ این سخنان، اختالف دو مكتب را در اصول و 
 نمایاند. مفاھیم مي

 ھ سوممرحل
این مرحلھ، دوره خلفایي است كھ بعد از معاویھ 

روا بودند.  تا عصر تدوین از سوي حكومت، فرمان
ھدف اینان با اھداِف خلفاي پیشین و كساني كھ 
پس از آنھا آمدند، مشابھ است. اینان افكار 
حاكم در عصر اول و گرایش جانشیناِن آنھا را ـ 

ھ خدمت درباره مشروعّیت رأي براي صحابھ ـ ب
(كھ  پیروان اھل بیتگرفتند تا مانع فعالّیت 

ھمواره در زمره مخالفان حكومت بودند) شوند و 
 آنھا را شناسایي كنند.

عمر بن عبدالعزیز، ابن شھاب ُزْھري را بھ تدوین 
سّنت فراخواند با تأكید بر اینكھ سّنت ابوبكر و 

 گوید: عمر را بنگارد. ابن شھاب مي
ھ سّنت را تدوین كنیم تا ما كراھت داشتیم ك

اینكھ سلطان ما را بر این كار مجبور 
 .)٤٤(ساخت

پوشیده نماند كھ این فرمان روایان، فرزندان 
ابو سفیان و حكم بن عاص و كساني بودند كھ با 

 زور بھ اسالم درآمدند.
 مگر ابو سفیان نگفت:

سوگند بھ كسي كھ ابو سفیان بھ او قسم 
 !)٤٥(كار نیستخورد، بھشت و دوزخي در  مي

                                                           
، ٢٨٠: ٥سنن بیھقي؛ ١٣٠٢، حدیث٦٣٤: ٢ الموطّأ. ٤٣

 .٤٤٦(شافعي):  الرسالھ؛ ١٠٢٧٤حدیث
 .٤٠٤، حدیث ١٢٢: ١ سنن دارمي. ٤٤



 ٦٤٥  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

 این معاویھ بود كھ با ناچیز انگاري پیامبر
 زبان دراز كرد كھ: |

ھر روز پنج بار  )٤٦(بھ نام ابن َابي كبشھ
أشھد أّن محّمدًا رسول  «زنند كھ:  بانگ مي

ماند، كدام یاد  پس كدام عمل باقي مي »  
آورد؟! و ،  شھادت] دوام مي[بعد از این 

نداریم جز اینكھ آنان اي  پدر! چاره  اي بي
را یكي پس از دیگري بكشیم و دفن كنیم و 

 .)٤٧(فضائِل آنھا را نابود سازیم
مگر جز این است كھ یزید شعر ابن َزَبْعري را در 

 كرد: انكار نبّوت پیامبر، زمزمھ مي
خبٌر جاَء وال َوحيٌ       َلِعبَْت ھاشمُ بالُملك َفال 

 )٤٨(َنَزل
شم شد! نھ خبري حكومت بازیچھ دست بني ھا
ھمھ اینھا بھانھ [آمد و نھ وحیي نازل شد 

بود تا مردم را بفریبند و قدرت را در دست 
 گیرند].

توان آنچھ را كھ از ابو سعید ُخدري  چگونھ مي
رسیده پنھان ساخت؛ اینكھ او ھنگامي كھ مروان 

خواست براي خطبھ بھ منبر  پیش از نماز عید مي
 :اش راكشید و گفت رود، جامھ

 و  [شریعت را] دگرگون ساختید!
مروان پاسخ داد: اي ابو سعید، علِم تو از 

 میان رفت!

                                                                                                                                        
 مروج؛ ١٦٧٩: ٤ االستیعاب؛ ٦٢٢: ٥ تاریخ طبري. ٤٥

 .٣٤٣: ٢ الذھب
است، ابو كبشھ نام جّد  | . مقصود پیامبر اسالم٤٦

 ضرت بود (م).مادري آن ح
؛ ٥٧٧-٥٧٦(زبیر بن بّكار):  األخبار الموّفقیّات. ٤٧

 شرح نھج البالغھ؛ ١٢٤: ؛ النصائح الكافية٤٥٤: ٣ مروج الذھب
 .٤٤٣ذیل حدیث  ١٧٠: ٣٣ بحار األنوار؛ ١٣٠: ٥

 .٣٤: ٢احتجاج طبرسي ؛ ٢٣٠: ٢كشف الغّمھ . ٤٨



 منع تدوین حدیث  ٦٤٦

ابو سعید گفت: بھ خدا سوگند، آنچھ را من 
 داني بھتر است! دانم از آنچھ تو مي مي

ایستند،  مروان گفت: مردم بعد از نماز نمي
از این رو خطبھ را پیش از نماز 

 !)٤٩(خوانم مي
 نویسد: ده ميامام محّمد عب

ابتالي عموم مردم بھ دروغ پردازي در دولت 
امویان، سخن درستي است؛ ناقالن زیاد بودند 
و صادقان اندك. بسیاري از بزرگان صحابھ 

كردند مگر براي  از نقل حدیث خودداري مي
داري آنھا اعتماد  كساني كھ بھ امانت

داشتند، از بیم اینكھ مبادا بھ تحریف 
شنوند، دست  نان مياحادیثي كھ از آ

 .)٥٠(یازند
خلفاي عّباسي در لگدمالي شریعت، كمتر از 
امویان نبودند، دین را در راستاي مصلحتِ حكومت 
و نظام بھ خدمت گرفتند. منصور مالك را بھ 

تا مردم را تدوین سّنت ابوبكر و ُعَمر فرا خواند 
بر آن گرد آورد، و از ابو حنیفھ خواست كھ بھ 

 )٥١(بپردازد... × ادق آل محّمدستیز فكري با ص

اي براي  اینان اختالف فقھي را بھ عنوان وسیلھ
برگرفتند بھ ھمین  پیروان اھل بیتشناسایي 

جھت، احادیث متناقض و روایاتي كھ بعضي از 
نمایاند، فزوني  مذاھب اسالمي را برتر مي

 .)٥٢(یافت
 گوید: استاد احمد امین مي

                                                           
: ٣سنن بیھقي ؛ ٩١٣، حدیث ٣٢٦: ١صحیح بخاري . ٤٩
 .٥٩٢٩یث ، حد٢٨٠
(بھ نقل از تاریخ اإلمام  ٣٨٩: السنّة المحمدية یأضواء عل. ٥٠

 ).٣٤٧: ٢محّمد عبده 

 .٣٥٣-٣٤٩: وضوء النبي . بنگرید بھ كتاب٥١
 . تفصیل این سخن در كتاب وضوء النبي آمده است.٥٢



 ٦٤٧  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

دیث ترسیم عجیب است اگر ما نموداري براي ح
كنیم، بھ شكل ِھرمي است كھ رأس آن عھد 

باشد و با گذشت زمان گسترش  پیامبر مي
رسد (كھ  یابد تا بھ قاعده ھرم مي مي

دورترین زمان بھ عھد پیامبر است) در حالي 
كھ بھ لحاظ عقلي باید عكس این حالت باشد! 
صحابھ پیامبر بیش از ھمھ با احادیث آن 

تدریج با مرگ آنھا  حضرت آشنا بودند، و بھ
و عدم راوي از آنھا، حدیث باید كاستي 
پذیرد؛ و این رونِد نزولي ھمچنان ادامھ 

 یابد.
بینیم كھ احادیث عھد اموي بیش از  لیكن مي

احادیث عصر خلفاي راشدین است، و احادیث 
تر  عصر عّباسي از احادیث عھد اموي فزون

 !)٥٣(باشد مي
ت براي دستیابي وي سپس این امر را بھ جنبش ھجر

در مسخ شریعت،  ابھ حدیث و نقش یھود و نصار
ھا را]  ذھن[كند و با خود فراموشي  توجیھ مي

از توّجھ بھ نقش نظام سلطھ و اھداف سیاسي آن ـ 
 دارد. در این زمینھ ـ باز مي

دادند) بي   لیكن آیا یھود (كھ با ذّلت جزیھ مي
ھیچ پشتیباني یا اغماِض از سوي حكومت، 

وانستند بھ نقش ویرانگرشان بپردازند؟ بھ ت  مي
رسد عوامل سیاسي و قائل شدن بھ   نظر مي

مشروعّیت رأي ھمھ صحابھ، از عوامل مھم در این 
بھ وقوع این ماجرا خبر  |راستایند. پیامبر

داد و نگراني خود را از روزگار آینده ابراز 
داشت و ضرورت التزام بھ سّنت و تمسّك بھ عترت 

گردید (چنان كھ در حدیث ثقلین و  را خواستار
دیگر احادیث ھست) ابوبكر نیز وقوع این ماجرا 

حل او دعوت مردم   را پیش بیني كرد، ولي راه
 بھ بسنده كردن بھ قرآن بود!

                                                           
 . ١٢٩ـ  ١٢٨: ٢ ضحي اإلسالم. ٥٣



 منع تدوین حدیث  ٦٤٨

آید كھ این افكار  از ھمھ آنچھ گذشت بھ دست مي
 التزامو غیر آن، بھ دلیل منع از تدوین سّنت و 

ر عوامل سیاسي، پدید بھ حجّیت رأي صحابھ و دیگ
 آمد.

اند كھ از یك  دانان گفتھ درباره اختالف، ریاضي
شود و بھ یك كیلومتر  متر شروع مي میلي

انجامد. ما  نھایت مي رسد، بلكھ بھ بي مي
امروزه این حقیقت را آشكارا در احادیث پیامبر 
(و بالیي كھ شریعت بھ آن گرفتار آمد) شاھدیم. 

است كھ جز بھ فعل  كار سّنت بھ جایي رسیده
صحابھ پذیرفتني نیست، بلكھ كالم صحابي و فعل 

 گیرد! او مخّصص قرآن قرار مي

را  ^ در اینجا بعضي از سخنان اھل بیت
آوریم كھ دربر دارنده پاسخ بھ بسیاري از  مي

 » رأي گرایي «ھاست و بر نامشروع بودِن  شبھھ
 تأكید دارد.

اصحابش نامھ مفّصلي بھ یكي از  × امام صادق
 دارد، در آن آمده است:

اي كساني كھ امید رحمت و رستگاري برایتان 
ھست! خدا خیري را كھ برایتان آورد كامل 
ساخت. بدانید كھ خواست خدا این نیست كھ 
آدمي در دینش ھواي نفس و رأي و قیاس را 

 برگزیند.
خدا قرآن را فرستاد و بیاِن ھر چیزي را 

و قرآن  در آن قرار داد و براي قرآن
آموزي كساني را شایستھ دانست كھ علِم 
خدایي دارند و در دینشان بھ ھوا و رأي و 

گرَوند؛ آنان ھمان اھل ذكراند   قیاس نمي
كھ خدا اّمت را بھ سؤال از آنھا 

 فراخواند...
رسول خدا پیش از رحلت، آنان را بر این 
كار ملزم ساخت! آنھا پس از درگذشت آن 

توانیم اجماع مردم را  حضرت، گفتند: ما مي
مالك قرار دھیم! بر خالِف فرمان خدا و 



 ٦٤٩  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

پیامبر، این رویھ را در پیش گرفتند، این 
اند! چھ  گونھ كسان چقدر جسور و گمراه

 مقدورپندار خامي دارند كھ این كار را 
دانند! و ، وظیفھ خلق این است كھ  خود مي

| مطیع فرمان خدا باشند و در حیات محّمد 
 از مرگ او از امِر خدا پیروي كنند. و بعد

پندارند كھ در  آیا این دشمنان خدا مي
توانست بھ رأي و قیاس  زماِن پیامبر كسي مي

عمل كند؟ اگر بگویند: آري، دروغ بر خدا 
اند و بسیار در گمراھي بھ سر  بستھ

برند؛ و اگر بگویند: نھ، بھ حّجت علیھ  مي
ان اند؛ چنان كھ در زم خود اقرار كرده

پیامبر ھیچ كس حق نداشت از ھوا و رأي و 
قیاس پیروي كند، پس از آن حضرت نیز چنین 

 است...
از آثار رسول خدا و سّنت او پیروي كنید و 
این روند را در پیش گیرید، از ھوا و رأي 

شوید؛ چراكھ  تبعّیت نکنید كھ گمراه مي
ترین مردمان ـ نزد خدا ـ كسي است  گمراه
از سوي خدا، پیرو ھوا و ھدایتي  بدونكھ 

 رأي خود باشد...
اي یاران، بچسبید بھ آثار رسول خدا و سّنت 
او و آثار ائّمھ اھل بیت و سّنتشان! ھركھ 
این طریق را پیمود ھدایت یافت، و ھركھ آن 
را رھا ساخت و روي گرداند، گمراه شد؛ 

اند كھ خدا بھ طاعت و  زیرا اینان كساني
 .)٥٤(والیتشان امر كرد

                                                           
، حدیث ٣٧: ٢٧ وسائل الشيعة؛ ٦ـ  ٥: ٨ روضھ كافي. ٥٤

در سخني طوالني، آنچھ را  × . امام صادق٣٣١٥٢
مكتب اجتھاد ـ درباره اجتھاد پیامبر و این سخن او 
كھ اختالف اّمتم رحمت است و... مطرح كردند، رد كرده 
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 × از پدرانش از امیرالمؤمنین × مام صادقا
 كند كھ فرمود: نقل مي

إّن المؤمن أخََذ دینَھ عن ربِّھ، ولم یأخُذه عن 
 ؛)٥٥(رأیھ

ستاند، نھ  مؤمن دینش را از پروردگارش مي
 از رأي خود.

كند كھ خداي  روایت مي | و نیز از پیامبر
 بزرگ فرمود:

 ؛)٥٦(ما عرفَني من شَبهني بِخَلْقي، ويآمن بي من فَسر برأيه كالمما 
ھركس بھ رأي خود كالم مرا تفسیر كند، بھ 
من ایمان نیاورده است، و ھركھ مرا شبیھ 

 مخلوقاتم بداند، من را نشناختھ است.

گوید: در مسجد خیف بھ  بن شُریح مي معاوية بن ميسرة
شرفیاب شدم، او  ]×امام صادق[محضر ابا عبد  

نفر قرار داشت كھ یكي  ٢٠٠جمعي حدود در میان 
از آنھا عبد  بن شُْبُرَمھ بود، پرسید: اي ابا 
عبد ، ما در عراق بر اساس كتاب و سّنت حكم 

آید، بھ رأي خود در  اي پیش مي كنیم، مسئلھ مي
 آن اجتھاد مي ورزیم...

                                                                                                                                        
وسائل ؛ ٩١: والمتشابھ المحكماست (نگاه كنید بھ: 

 ).٣٣١٨٨، حدیث  ٥٣ـ  ٥٢: ٧٢ الشيعة

باب  ٨٥،١: ألخبارمعاني ا؛ ٥٧٠، حدیث ٣٤٢: صدوق یامال. ٥٥
، حدیث ٤٥ـ  ٤٤: ٢٧ الشيعة وسائل؛ ١معني السالم، حدیث 

٣٣١٧١. 
 × ، باب ما جاء عن الرضا١٠٧: ٢ ×عيون اخبار الرضا . ٥٦

، حدیث ٤٥: ٢٧ وسائل الشيعة؛ ٤حدیث   ، التوحيد من األخبار في
٣٣١٧٢. 
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فرمود: علي بن ابي طالب چگونھ  × امام صادق
َمھ بسیار او را ستود و شخصیتي بود؟ (ابن شُْبرُ 

 فرمود: × بھ عظمت از او یاد كرد) امام

ابا داشت از اینكھ رأي خویش را در  × علي
دین خدا دخالت دھد و در چیزي از دین خدا 

 بھ رأي و قیاس نظر دھد...
سپس آن حضرت در ادامھ فرمود: اگر ابن 

دانست مردم از كجا ھالك شدند، بھ  شُْبُرَمھ مي
شد و بھ آن عمل  نميقیاس نزدیك 

 .)٥٧(كرد نمي
 روایت شده كھ فرمود: × از امام باقر

يا زرارة، إياك وأصحاب القياس في الدين؛ فَإنَّهم تَركُوا علْم ما وكِّلوا به وتَكَلَّفُوا ما 
لرجل منهم ـ وكَأنّي با )٥٨(اهللا ـ عزّ وجلّ یقَد كُفُوه، يتَأولُون اَألخبار، ويكْذبون علَ

ينادي من بينِ يديه، فيجِيب من خَلْفه، وينادي من خَلْفه، فيجيب من بينِ يديه؛ قد 
 ؛)٥٩(تاهوا وتَحيروا في اَألرضِ والدين

اي زراره، از اصحاب قیاس ـ در دین ـ 
بپرھیز؛ چراكھ آنان علمي را كھ از آنان 

را در چیزي كھ  خواستھ شد واگذاردند و خود
بسنده بودند، بھ زحمت انداختند؛ اخبار را 

بندند!  كنند و بر خدا دروغ مي تأویل مي
                                                           

، ٥١: ٢٧ وسائل الشيعة؛ ٧٧، حدیث ٢١٠: ١ المحاسن. ٥٧
 .٣٣١٨٣حدیث 

گویند، خداي متعال  . زیرا بھ ظن و تخمین سخن مي٥٨
فرماید: بگو آیا خدا بھ شما اجازه داده كھ بھ  مي

ظن حرف بزنید یا [از پیش خود] بر خدا دروغ 
 ﴾ ُقْل آهللاَُّ َأِذَن َلكُْم َأْم َعَلي  َِّ َتْفَتُرونَ  ﴿بندید؛  مي

  ).٥٩، آیھ یونس(سوره 
  .٣٣١٩٣، حدیث ٥٩: ٢٧وسائل الشيعة . ٥٩
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نگرم كھ] از  مي[گویا من با یكي از آنانم 
دھند، او از پشت سر  پیشاپیش او را ندا مي

گوید و بھ عكس؛ اینان در زمین و  جواب مي
 دین سر در گم شدند و در حیرت فرو رفتند.

 روایت شده كھ فرمود: × ام صادقاز ام

 ؛)٦٠(ِاحَْتِفظُوا بِكُُتبِكُم، فإّنكُم سوفَ َتحْتاجُوَن إلیھا
تان را نگھ دارید؛ چراكھ بھ زودي یھا كتاب

 شوید. نیازمند آنھا مي
 و نیز فرمود:

 ؛)٦١(ُاْكُتبُوا، َفإنَّكم ال َتحَْفظُوَن حتَّي َتكُْتبُوا
افكار و [كنید  بنویسید! چون شما حفظ نمي

آنھا [ماند] مگر اینكھ  و عقایدتان نمي
و با ثبت نوشتاري از آسیب [را] بنگارید 
 مصون دارید].
 و ھمچنین فرمود:

ُاْكُتب وُبثَّ ِعْلَمك في إخْوانك، فإن ِمتَّ فَأْوِرْث ُكُتبَكَ 
َبنیكَ؛ فإّنھ َیْأتي عََلي الّناس زماُن َھْرج ال َیْأَنسُوَن 

 ؛)٦٢(فیھ إالّ بِكُُتبھم
ات  بنویس و علمت را در میان برادران دیني

ھایت را  بپراكن! اگر مرگت فرا رسید، كتاب
اي  میراث فرزندانت ساز؛ زیرا زماِن آشتفتھ

در پیش است كھ در آن، مردم جز با 
 گیرند. ھاشان ُانس نمي كتاب

و اخبار فراوان دیگر ـ كھ از ترس طوالني شدن ـ 
نھا ضرورتِ آنھا را نیاوردیم و مفاد ھمھ آ

تدوین حدیث و پیروي از مدّونات اصحاب با اخالص 
باشد و لزوم تعّبد محض و دور  مي | پیامبر

افكندن رأي و اجتھاد و فتوا بر اساس اصولي كھ 
                                                           

وسائل ؛ ١١و ٩و ١٠، حدیث ٥٢: ١ اصول كافي. ٦٠
 .٣٣٢٦٣-٣٣٢٦١، حدیث ٨٢ـ  ٨١: ٢٧الشیعھ 

 . ھمان.٦١
 . ھمان.٦٢
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آنھا را نیاورد و پس از آن حضرت  | پیامبر
 اي پدید آمد. در شرایط ویژه

 چكیده سبب اخیر

قیقي منِع توان دریافت سبِب ح از آنچھ گذشت مي
باشد)  تدوین حدیث (كھ در وراي آن نھفتھ مي

 ھاي چندي است، از جملھ: داراي عوامل و انگیزه

كھ از شایستگي  ^. نابود سازي فضائل اھل بیت١
دارند، و ھمگان را  ھمھ جانبھ آنھا پرده برمي

 خوانند. بھ امامت و خالفت آنھا فرامي
 . احاطھ نداشتن حاكمان بھ احكام.٢
ھاي فكري خلفا  بات فرھنگي ارثي و گرایش. رسو٣

شان كھ با اجتھاد تناسب  ھاي ذھني و توانایي
ھمھ اینھا خواستند فضاي فقھي  بھ خاطرداشت. 

جدیدي را پدید آورند تا از خالِل آن، خلیفھ 
یافت  اي را كھ در خود مي بتواند عجز فقھي

بپوشاند و ِھَرم ِفقھي ـ سیاسي نوي را بنیان 
 گذارد.

ن نتیجھ با مالحظھ مقّدمات زیر بھ دست ای
 آید: مي
اي كھ بھ شكل عملي براي منع   نخستین جرقھ )الف

بر زبان  | تدوین زده شد، پیش از وفات پیامبر
ُعَمر جاري گشت؛ چراكھ آن حضرت قلم و دوات 
خواست تا كتابي بنویسد كھ اّمت پس از او ھرگز 

ر، گمراه نشوند، و ُعَمر با رد خواستھ پیامب
گوید! كتاب خدا ما را  گفت: این مرد، ھذیان مي

 كافي است.
 ،این منع از تدوین، گرچھ در آن لحظھ

اي بود كھ ُعَمر ناچار بھ آن  گیري ویژه موضع
دست یازید تا امر خالفت را پس از پیامبر آن 

خواھد بچرخاند، لیكن با ضربھ  گونھ كھ خود مي
دار  بھ قداست پیامبر و جاللِت قدر و جریحھ

صورت گرفت؛ بھ ھمین  | ساختن عصمِت پیامبر
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جھت، عرصھ را براي تاخت و تاز ُعَمر آماده ساخت 
تا بتواند رأي خود را بر صحابھ و بر ھمھ 
كساني كھ در آنجا حضور داشتند، تحمیل كند تا 
آنجا كھ در پاسخ زناِن پیامبر كھ گفتند: 

 ، گفت:» حاجتِ پیامبر را برآورید «
! فإّنكم صَواحِبَھ؛ إذا َمِرَض عَصَْرُتنَّ َأعینَكُّن، ُاسْكُْتنَ 

 وإذا صَحَّ َأخَْذُتّن بُِعُنقھ؛
شوید! شما ھمان زنانید كھ ھنگام  ساكت

كردید و  بیماري پیامبر بر او َاخم مي
 چسبیدید. ھنگام تندرستي بھ گردنش مي

آنان از  ُھنَّ خَیٌْر منكم؛فرمود:  | پیامبر
 .)٦٣(شما بھترند

 کار | سازد كھ پیامبر حدیث، روشن مياین 
خواست بر ھمان سخن  ُعَمر را نپذیرفت، بلكھ مي

تأكید ورزد و دو ثقل  حجة الوداعپیشین خود در 
اكبر و اصغر (قرآن و عترت) را میان اّمت، 

 جانشین خود سازد.

بر این امر، بیم  | ُعَمر از تأكید پیامبر
ویي را گ یاوه | داشت و بھ مقام قدسي پیامبر

نسبت داد تا سخِن آن حضرت را ناچیز جلوه دھد 
یا اگر پیامبر فرصت كتابت یابد، از اھمّیت این 
نوشتھ بكاھد؛ زیرا پس از طرح احتمال ھذیان 
گویي، احتجاج بھ نوشتھ آن حضرت از اعتبار 
افتاد. ھمین امر باعث شد كھ پیامبر از این 

د من برخیزید و نز «كار انصراف یابد و بگوید: 

                                                           
: ٥ المعجم األوسط؛ ٢٤٤: ٢ الطبقات الكبري. ٦٣

 :٥ كنز العّمال؛ و بنگرید بھ، ٥٣٣٨، حدیث ٢٨٨
 .١٤١٣٣، حدیث ٦٤٤
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با ھم درگیر مشوید؛ چراكھ مشاجره در حضور من 
 .)٦٤(» شایستھ نباشد

بنابراین، منع از تدوین ـ در اینجا ـ براي 
منع از تصریح بھ خالفتِ عترت رخ داد و ضربھ زدن 
بھ پایھ و فائده كتابت و تدوین؛ یعني این منع 

 ي دو ُبعد سیاسي و تشریعي بود.ادار
اند، سبب منع  ھافزون بر آنچھ بزرگان گفت

(رأیي است كھ بھ  » رأٌي رأیُتھ «تأسیِس نظریھ 
اصالِت رأي] و اجازه تعدُِّد آرا بود [نظرم آمد) 

اش را ـ كھ او را  تا خلیفھ بتواند عجز فقھي
 در تنگناي شدید انداختھ بود ـ پوشش دھد.

دانستند كھ خدا و رسولش ُمشَرِّع  مردم مي
ستند احكام را خوا و نمي ھستندگذار)  (قانون

بگیرند بھ جز از كساني كھ از خواص پیامبر بھ 
روند و بر ھمھ اسرار تنزیل و تأویل  شمار مي

 اند. آگاه
آمد، خلیفھ را  از سویي، قضایایي كھ پیش مي

ساخت كھ بر طبق رأي خود ـ بھ دور از   ملزم مي
احادیث و سّنت ـ فتوا دھد. این كار او را 

رزد و سپس بھ دیگران ساخت اجتھاد و ناگزیر مي
اجازه اجتھاد دھد تا خودش در اجتھاد معذور 
باشد و در بدعتي كھ دست یازیده، تنھا نماند 

پس از آنكھ عمر توانست اجتھاد بھ رأي را [
امري مشروع جلوه دھد] كوشید تا اجازه فتوا را 
بھ خود و ابوبكر منحصر سازد، لیكن عثمان آن 

 را برنتافت.
ادعا نكردند كھ ھمھ مسائل  ابوبكر و عمر ب)

شناسند، بلكھ آن دو  را مي | صادر از پیامبر
دادند؛ از ابوبكر درباره  طبق رأي فتوا مي

اگر بھ صواب  «رسیده است كھ گفت:  » َكالَلھ «
                                                           

: ٧ األحكام؛ ١١٤، حدیث كتابة العلمباب ، ٥٤: ١ یصحيح بخار. ٦٤
 .١٦٩: ١ االستيعاب؛ ٤٢٥
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گفتم از سوي خداست، و اگر خطا كردم از من است 
 .» و از شیطان

دانستند از  نیز ھر دو تن، احكامي را كھ نمي
گرفتند  پرسیدند، و سخن صحابھ را مي ھ ميصحاب

كردند، حّتي عمر بھ زني كھ او را در  و اجرا مي
تر از عمر  فتوایش تخطئھ كرد، گفت كھ: او فقیھ

 .)٦٥(است
احكامي كھ بر ابوبكر و عمر پوشیده بود، اندك 

شود  باشد و در یك یا دو مسئلھ منحصر نمي نمي
كرد و از تا با تأویلي بتوان آن را حل و فصل 

 سویي حكم این مسائل را دیگران ھمچون امام علي
 دانستند. ، ُمعاذ، ُحَذیفھ، ابن مسعود و... مي×

توان دریافت كھ قول ُعَمر كھ بھ  از اینجا مي
منكم  ،نأُخذ   ،نحن أعلم «گروھي از صحابھ گفت: 

(ما داناي اموریم! آنچھ را از  » وَنرّد علیكم
عروة بن گوییم) و سخن  رسد پاسخ مي شما بھ ما مي

و ، ابوبكر و عمر  «كھ بھ ابن عّباس گفت:  زبير
بھ سّنت پیامبر از تو داناترند و بھتر از تو 

و دیگر سخنان، تنھا  » سازند آن را منتشر مي
براي تثبیت موقعّیت علمي ابوبكر و ُعَمر در 

گرفت كھ  ریكھ قدرت بود و بدان جھت صورت ميا
آنان با رأي و اجتھاد حكم  دیگران را بھ آنچھ

كنند، ملزم سازند با این اّدعا كھ آن دو بھ  مي
 ترند. مصالح مسلمانان از دیگران آگاه

ھاشان را پیش ُعَمر  ھنگامي كھ مردم صحیفھ
آوردند، امید داشتند كھ ُعَمر استوارترین و 

ترین آنھا را برگزیند، قصدشان از این راست 
از آنِ خلیفھ است و كار این نبود كھ نظر نھایي 

 گوید. رأي صواب ھمان چیزي است كھ او مي

                                                           
، حدیث ٥٣٧: ١٦ كنز العّمال؛ ٢٣٣: ٧ سنن بیھقي. ٦٥

٤٥٧٩٧. 



 ٦٥٧  گانھ جلوگیری از تدوین حدیث مراحل سھ

پس از آنكھ امور استقرار یافت و منع تدوین 
آمیزي را طي كرد، اندیشھ  ھاي موفق حدیث گام

 َاعلم بودن خلیفھ، مطرح شد.
این دو كانال، بھ خلیفھ اجازه داد كھ با اھرم 
ترساندن صحابھ و بھ سكوت واداشتن آنھا، براي 

د ھر علمي را ادعا كند. اینكھ در آغاز، بھ خو
صحابھ اجازه داد اجتھاد ورزند و در برابر 
اجتھادات و نظراِت شرعي آنھا نرمش نشان 

داد، نخستین گام خلیفھ براي نزدیك شدن بھ  مي
ھدف بود؛ چراكھ میان این دستھ از صحابھ كساني 

شان كمتر  وجود داشتند كھ شأن و علم و سابقھ
 سمرة بن جنْدببود (مانند ابوُھَریره،  از خلیفھ

و...) ازاین رو صحیح انگاشتن رویھ آنھا بھ 
طریق اولي مستلزم صحیح دانستن نظر خلیفھ بھ 

رفت؛ زیرا اگر خلیفھ برتر از آنھا  شمار مي
 شد كمتر از آنھا كھ نبود! دانستھ نمي

افزون بر این، در مجالس فقھي ـ كھ خلیفھ 
ـ سود اول و آخر از آِن خلیفھ كرد  برگزار مي

شد؛ زیرا روي دیگر گشودن باب اجتھاد براي  مي
صحابھ، خطاي آنھا بود و تخطئھ بعضي از آنھا 
بھ وسیلھ بعض دیگر. این كار براي حكومت بسیار 

ترین توجیھات عقلي  افتاد چراكھ قوي سودمند مي
آورد و آنان  را براي خطاھاي ُعَمر پدید مي

بر خطاي ُعَمر ایراد گیرند؛ زیرا توانستند  نمي
شاھد دیگر خطاھاي ناشي از اجتھاد و رأي بودند 

 و خود در آنھا شركت داشتند.
سانسور در اینجا نباید نقش منع از تدوین و 

ُصُحف را نزد صحابھ، از یاد ُبرد؛ چراكھ  شدید
این كار منطقھ فراغي را در تشریع پدید آورد 

، ھمان اجتھادي كھ شد كھ جز با اجتھاد ُپر نمي
خواست و در وراي برنامھ منع تدوین  خلیفھ مي

 در پي آن بود.
ھایي ُعَمر را امتحان  بعضي از صحابھ با پرسش ج)
كردند و با یادآور شدن خطاھاي وي  مي

ساختند. حكم یك مسئلھ را در  اش مي سراسیمھ
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پرسیدند تا او را بر  ھاي مختلف از او مي زمان
 ھایش واقف سازند. ابگویي در جو تناقض

ھاي آنان آزرده خاطر  اندازي ُعَمر از دست
اي را از او پرسید كھ  شد، بھ كسي كھ مسئلھ مي

قبًال از پیامبر پرسیده بود و جواب آن را 
دانست، گفت: دستت بشكند! چیزي را كھ از  مي

كني تا مرا  پیامبر پرسیدي از من سؤال مي
 ؟!)٦٦(مخالف با پیامبر نشان دھي

یده تخطئھ خلیفھ كھ آشكارا در عھد ُعَمر ـ نھ پد
گرفت، بیانگر این است كھ  دیگر خلفا ـ صورت مي

(رأي و فتواي من چنین  » رأي رأیُتھ «فتح باِب 
است) بھ حدي رسید كھ جلوگیري از آن ممكن 

 نبود.
عالم بھ احكام از سؤال بیم ندارد، بلكھ دوست 

 ام عليدارد پرسش شود تا پاسخ دھد. از ام مي
سَلوني قبل أن  «روایت شده كھ فرمود:  ×

(پیش از آنكھ مرا از دست بدھید، از  » ٦٧َتْفِقدوني
 من بپرسید) اّما كسي كھ از آثار علمي پیامبر

ترسد، َصِبیِغ بن ِعسْل  تھي است، از سؤال مي |
بندد و او  را براي سؤاالتِ زیادش بھ تازیانھ مي

 .)٦٨(سازد دیني) متھم مي را بھ زندقھ (بي

                                                           
المعجم ؛ ١٥٨٩، حدیث ٢٢٨: ٣ اآلحاد والمثاني. ٦٦

؛ نیز نگاه كنید بھ: ٣٣٥٣، حدیث ٢٦٢: ٣ الكبیر
شرح معاني  ؛١٣١٨١، حدیث ١٧٤: ٣ مصّنف ابن َابي شیبھ

 .٢٣٢: ٢ اآلثار
المستدرک  ؛١٠۶- ١٠١: ١٣ البالغه( ابن ابی الحديد)شرح نهج  .١
 ٣۵٢: ٢ )یحاکم نيشابور(

سنن ؛ ٤١٢٧، ترجمھ ٤٥٩: ٣ اإلصابھ. بنگرید بھ، ٦٨
تفسیر ؛ ٣٢٤: ٣ نصـب الراية ؛١٤٤، حدیث ٦٦: ١ دارمي
 فتح القدیر؛ ١٥٢: ٢ الدّر المنثور؛ ٢٩: ١٧ قرطبي

 .٣٣٤: ٢العّمال  كنز؛ ٤١١: ٢٣ تـاریخ دمشق؛ ٣١٩: ١
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) ٨١، حدیث ٤٧٨، ص١(جلد  كتاب مسائلامام احمد در 

 گوید:  مي
كند كھ مردي (از بني  ابو عثمان نھدي روایت مي

)،  الذَّاِرَیاتْ  یربوع یا بني تمیم) از عمر درباره (
) یا بعضي از آنھا  َوالنَّاِزعَاتِ  )، ( َواْلُمْرسَالتِ  (

ر این پرسید. عمر بھ او گفت: سرت را برھنھ ساز! د
ھنگام موي زیادي بر سرش نمایان شد. عمر گفت: 

دیدم، بھ خدا تو را  بدان! اگر سرت تراشیده مي
كشتم. سپس بھ اھل بصره نوشت كھ با آن مرد رفت  مي

 و آمد نكنند و ھم سخن نشوند.
گوید: اگر ما صد نفر در یك جا جمع بودیم  راوي مي

سم او شدیم. ا آمد، پراكنده مي و او بھ طرفمان مي
 صبیغ بن عسل بود...

در مقابل، حاكم نیشابوري بھ اسناد از ابو طفیل 
كند كھ گفت: علي را بر منبر دیدم كھ  روایت مي

پیش از آنكھ مرا براي سؤال نیابید از  «فرمود:  مي
من بپرسید، و پس از من، ھرگز مانند مرا براي سؤال 
نخواھید یافت! ابن كّواء برخاست و گفت: اي 

)چیست؟  الذَّاِرَیاِت َذْرواً  لمؤمنین معناي (امیرا
 فرمود: بادھا.

 ) چھ؟ فرمود: ابرھا.  اْلحَاِمالَتِ ِوْقراً  پرسید: (
 ھا. ) چیست؟ فرمود: كشتي َفاْلجَاِرَیاتِ ُیسْراً  پرسید: (

اند؟ فرمود:  ) كیان اْلُمَقسَِّماِت َأْمراً  پرسید: (
 مالئكھ.

ِنْعَمَت  َِّ ُكْفرًا َوَأحَلُّوا َقْوَمُھْم  الَِّذیَن َبدَُّلوا پرسید: (
اند؟ فرمود: منافقان  ) چھ كساني َداَر اْلبََواِر؛ جََھنَّمَ 

 قریش.
گوید: اسناد این حدیث صحیح است و بخاري و  حاكم مي

 اند. مسلم آن را نیاورده
ھاي  در بعضي مآخذ، این حدیث طوالني است و سؤال

بھ آنھا  ×مام عليزیادي در آن مطرح شده كھ ا
توان بھ  پاسخ داده است. براي آگاھي بیشتر مي

: ٢ نهج السعادة؛ ٣٨٦: ١االحتجاجمنابع زیر مراجعھ كرد: 
؛ ١٩: ١٠ عمدة القاري ؛٣٠٠: ١ جواھر المطالب؛ ٦٣١

ـ  ١٥٩: ١٣كنز العّمال؛ ٣١٩-٣١٨: التعلیق تغلیق
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ھاي دولتِ اسالمي و  با توّجھ بھ توسعھ سرزمین د)
ھا  فراواني مسائل جدید و لزوم ارائھ راه حل

در پرتو كتاب و سّنت، و قصور ُعَمر از احاطھ بھ 
احادیث پیامبر [در ابعاد و زوایاي گوناگون] و 
امكان ناسازگاري میان روایاِت ُعَمر و دیگران 

ان نگرش پیشین خود و... وي ضروري دید كھ ھم
(یعني رأي محوري) را تقویت كند و آن را بر 

ترجیح دھد و شرعّیت اجتھاد را  | سّنت پیامبر
حدیث جلوگیري كند؛ زیرا نقل استوار سازد و از 

شد و  باعث آگاھي مردم مي حدیث و تدوین نقل
 ساخت. اشتباھات ُعَمر را نمایان مي

تش ـ بھ اینكھ ُعَمر ـ در بخشي از دوران حكوم
حدیث) داد براي نقل صحابھ اجازه اجتھاد (نھ 

توجیھ كار خودش بود. دستور او بھ صحابھ براي 
گویي نیز در این راستا صادر شد. این  كم حدیث

داد  امر اشاره بھ این است كھ خلیفھ اجازه نمي
داند دیگران بشنوند. بھ  مسائلي را كھ او نمي

بیرون  این ترتیب، منع تدوین از قلمرو خاص
اش  آید و بسي دور است از آنچھ درباره مي

اند، و حاكي از آن است كھ تنھا بھ امر  گفتھ
 شود. خالفت و امامت مربوط نمي

و  × مشھور است كھ ُعَمر فضائل حضرت علي ھـ)
آورد، لیكن از  را بر زبان مي ^ اھل بیت

تفسیر آنھا بیم داشت. سپس براي دور ساختن اھل 
این توجیھ دست یازید كھ قریش  بیت از خالفت بھ

اجتماع نبّوت و خالفت را در یك خاندان خوش 
 ندارند.

                                                                                                                                        
 مسند؛ ٤٩٤، حدیث ١٢٦: ٢ األحادیث المختاره؛ ١٦٢
المعيار ؛ ٩٩: ٢٧ تاریخ دمشق؛ ٦٢٠، حدیث ٩٦: ٢ شاشي
 .١٢٦: السمطین نظم درر؛ ٢٩٨: والموازنة
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دیث فضائل احذکر اپیداست كھ پس از قبضھ خالفت، 
، آسیبي را كھ نشِر فقِھ فضائل و × حضرت علي

ساخت،  [بر نگرش عمر] وارد مي | نصوص پیامبر
در بر نداشت؛ زیرا این فقھ، مخالفِت اجتھادات 

نمایاند و در نتیجھ  ا با قرآن و سّنت ميعمر ر
بھ نقض امور عمر و شورش مسلمانان بر وي 

انجامید. تضعیف در كیان دولت از ھمین مجرا  مي
 عملي است.

آري، عمر بعد از قبضھ خالفت، شرح و تفصیل و 
را  ^ و اھل بیت ×تفسیر فضائل حضرت علي

 موقعیتتافت؛ زیرا انتشار و شیوع آنھا،  برنمي
اش را فرو  رھبري مسندلرزاند و  یفھ را ميخل
داران اھل بیت را قوي  پاشاند، و موضع طرف مي
كرد كھ خالفِت شرعي، حِق  ساخت و كشف مي مي

 خاندان پیامبر است.
ھمچنین منع عمر از تدوین در آن پنجشنبھ شوم، 
ناظر بھ ھمین معناست. افزون بر این، سببي مھم 

ود كھ عمر در مقام ر در كنار مشكلي بھ شمار مي
فتوا با آن رو بھ رو شد و او را بھ سیاستِ منع 
عام از تدوین واداشت تا از پیامدھاي ناگواِر 

 سیاسي و فقھي در امان بماند.

از امامتِ فقھي و سیاسي  × دور ساختن امام علي
از اھداِف اساسي در دولِت خلفاست. در كالم ابن 

قُدم من قَدم اهللا... ما  لو «عّباس آشكارا این سخن ھست كھ: 
؛ اگر كسي را كھ خدا مقّدم داشت )٦٩(» عالَت فريضة
 آمد. در فرائض پیش نمي ٧٠انداختید، َعْول جلو مي

                                                           
، باب العول في الفرائض، ٢٥٣: ٦ سنن بیھقي. ٦٩

 .١٢٢٣٧حدیث 
اصطالحی است در مسئلھ ارث. در کیفّیت تقسیم ترکھ  .٢

بر وارثان مّیت کھ در صورت زیادی سھام بر ترکھ، 
ثان بھ طور مساوی تقسیم می نقصان ترکھ بر جمیع وار
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زیرا شأن آگاھي فقھي كمتر از شأن آگاھي سیاسي 
در  × امام علي توانایینیست. شناخت مردم بر 

زمینھ احكام و ضعِف ُعَمر در این عرصھ، توان 
ساخت ودر  مي خلیفھ را تردید برانگیز ميعل

نتیجھ یكي از دوبال خالفت ـ كھ ھمان توانمندي 
 افتاد. علمي است ـ از كار مي

نقل بنابراین، منع عمومي از تدوین و تقلیل در 
حدیث و سپس گشودنِ باب اجتھاد (بھ وسیلھ رأي و 
قیاس و...) بیانگر آن است كھ منع از تدوین 

آنچھ بزرگان در  ھي داشت و بھاي متعدد انگیزه
 شود. اند، منحصر نمي سبب ھفتم گفتھ

بر روایات آن دستھ از صحابھ كھ با فقھ ُعَمر  و)
ستیزیدند، نگرش فقھي غلبھ دارد؛ یعني  مي

احادیث آنھا بیشتر احكام شرعي را بیان 
 دارد، نھ اینكھ بھ امامت و فضائل اھل بیت مي
 زد.و مسائل اداري و حكومتي بپردا ^

سخن ابن عّباس ـ در این راستا ـ شنیدني است كھ 
گویم: رسول خدا چنین گفت!  مي «گفت:  مي
و نیز قول  » گویند: ابوبكر و عمر گفت... مي

آیا سّنت عمر باید پیروي  «ابن عمر كھ گفت: 
بھ خاطر ھیچ كس  «، )١(» شود یا سّنتِ رسول خدا؟!

این  «، )٢(» كنم! كس سّنتِ ابوالقاسم را ترك نمي
                                                                                                                                        

 ^شود. این قول اھل سّنت است و نزد مکتب اھل بیت 
 این قول باطل است( مراجعھ شود بھ کتب فقھی ارث).

: ٢ مسند احمد؛ و نگاه كنید بھ ١٤١: ٥والنهاية البداية. ١
؛ در این مأخذ آمده است كھ: گروھي ٥٧٠٠، حدیث ٩٥

پدرت مخالفت از مردم بھ ابن عمر گفتند: چگونھ با 
مي ورزي؟ او از متعھ حج نھي كرد! ابن عمر گفت: 
آیا شایستھ است كھ سّنت پیامبر را پیروي كنید یا 

 .٨٦٥٨، حدیث ٢١: ٥ سنن بیھقيسّنت عمر را؟!؛ 
: ١ مسند احمد؛ ١٤٨٨، حدیث ٥٦٧: ٢ صحیح بخاري. ٢

 .١١٣٩، حدیث ١٣٥
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این كار را پیامبر انجام داد، او بھتر از  «
 .)١(» عمر است

كند كھ نقطھ اوج اختالف،  این روایات، ثابت مي
در بیاِن احكام بود و اصولي كھ گروه حاكم 
بنیان گذاردند؛ مانند اصل اجتھاد در شریعت، 

 قیاس و...
منع از نقِل تفسیري فضائل اھل بیت و ادلھ 

ل فقھ و احادیث نبوي امامت بھ ھمراه منع از نق
(و ھر آنچھ كھ مكتب اھل بیت را استوار 

ھاي اساسي خلفا بھ شمار  ساخت) از برنامھ مي
 رفت. ماجراي زیر بیانگر این موضوع است. مي

 از عبدالرحمان بن یزید حكایت شده كھ گفت:
سلیمان بن عبدالملك ـ در زمان والیت 

ھجري عازم حج شد و بھ  ٨٢اش ـ سال  عھدي
نھ درآمد. مردم نزدش رفتند و او را مدی

خوشامد گفتند. وي بھ دیدِن جاھایي رفت كھ 
در آن نماز گزارده بود و آنجا  | پیامبر

كھ یاران ُاُحد صدمھ دیدند. در این سیر، 
َابان بن عثمان و َعمرو بن عثمان و ابوبكر 
بن عبد ، با او ھمراه بودند. او را بھ 

بھ ُاّم ابراھیم و ُقبا و مسجد َفضیخ و َمشر
ُاُحد بردند. وي از ماجراھایي كھ در این 

پرسید و آنان  ھا رخ داده بود مي مكان
 دادند. پاسخ مي

سپس وي بھ َابان بن عثمان دستور داد كھ 
ھایش را براي او   سیره پیامبر و جنگ

ام و آن را  بنویسد. ابان گفت: نوشتھ
تصحیح شده از كسي كھ اعتماد دارم 

 م!ا برگرفتھ
سلیمان آن را بھ ده نفر از كاتبان داد تا 
از رویش بنویسند. آنان در پوست نازكي آن 

                                                           
 .٣٦: ٢ سنن دارمي. ١
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را نوشتند و بھ سلیمان دادند. در آن ذكر 
و ذكر انصار  » َعَقَبھ «نام] انصار در دو [

 بود. » بدر «در 
سلیمان گفت: باور ندارم كھ این قوم داراي 

و ذكري از فضائل اھل [این فضایل باشند 
بیت من بھ میان نیاید] خانداِن من یا از 

اند (و آنھا را ناچیز  نظر انداختھ شده
اند) و یا اینكھ داراي چنین  انگاشتھ

 اند. ھایي نبوده فضیلت
َابان بن عثمان گفت: اي امیر، كاري را كھ 
در حّق شھید مظلوم كردند و او را خوار و 

گویي باز  ذلیل ساختند ما را از حق
اند كھ ما در  نان ھمین گونھدارد! آ نمي

 این كتاب وصف كردیم.
سلیمان گفت: نیازي بھ نسخ این كتاب ندارم 
تا اینكھ آن را نزد امیرالمؤمنین یادآور 
شوم، شاید او مخالفت ورزد! آن گاه امر 
كرد كھ آن كتاب را پاره كنند و از بین 
ببرند و گفت: ھنگام مراجعت از 

وافقت كرد، پرسم، اگر م امیرالمؤمنین مي
 استنساخ آن آسان است.

سلیمان نزد عبدالملك بازگشت و ماجرا را 
باز گفت. عبدالملك گفت: چھ حّجتي داري كھ 
كتابي بیاوري كھ فضلي در آن براي ما 

سازي  نیست؟! اھل شام را بھ اموري آگاه مي
 خواھیم آنھا را بفھمند. كھ ما نمي

سلیمان گفت: بھ ھمین جھت من دستور دادم 
آن نوشتھ استنساخ شده را نابود سازند تا 

 اینكھ رأي امیرالمؤمنین را جویا شوم.
 .)١(پس نظر او را بھ صواب دانست

اكنون در ادامھ بحث، مراحل منع و سیر پلكاني 
كنیم و اینكھ چگونھ بھ تدریج  آن را بیان مي

                                                           
 .٣٣٣-٣٣٢ار): (زبیر بن بكّ  الموّفقیّات. ١
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منع، این مواضع را سپري ساخت تا آنجا كھ 
باب اجتھاد، بھ  نظریھ منع تدوین حدیث و فتح

 نھادینھ در صدر اسالم درآمد. قانونیعنوان 
این حقیقت، از میاِن ھمھ مالبساتي كھ تاكنون 
دریافتیم و از این پس خواھیم شناخت، بھ دست 

 آید. مي





 

 مراحل منع





 

تاكنون دریافتیم كھ منع تدوین حدیث ـ كھ بھ 
فتح باب اجتھاد و رأي انجامید ـ مراحل اساسي 

اي معّیني را سپري ساخت و امري تعّبدي ھ و دوره
ترین  نبود. مھم | و برگرفتھ شده از پیامبر

 اند: مراحل منع تدوین حدیث، موارد ذیل

 . شیوع پدیده كثرت حدیث١

فكران  آن گاه كھ اجتھادات ابوبكر و ُعَمر (و ھم
آن دو) فزوني یافت و میان اقوال مجتھدان و 

آمد، بدیھي  ناسازگاري پدید | سّنت رسول خدا
بھ عنوان یك  | حدیث از پیامبرنقل بود كھ 

امر ضروري براي رسیدن بھ حكم شرعي صحیح، بھ 
 ، زیاد گردد.شترین صورت پاكیزه

بدان جھت كھ این اجتھادات، آشكارا از روند 
نقل یافت (چراكھ صحابھ با  حدیث، تمایز مينقل 

اي  نزدشان مسئلھ این امرحدیث مأنوس بودند و 
رود كھ قول خلیفھ اول  ي بود) احتمال ميطبیع

شما احادیثي را از پیامبر بر زبان  «كھ گفت: 
آورید كھ در آنھا اختالف دارید، و مردمان  مي

، بھ » بعد از شما اختالف شدیدتري خواھند یافت
ھا در عھد او اشاره داشتھ باشد و  تعّدد نگرش

اي را  اینكھ ھریك از صحابھ رویكرد ویژه
د، و این امر بھ گسترش آتش اختالف میان پذیرفتن

 زد. مسلمانان ـ بعدھا ـ دامن مي
حدیث در زمان ابوبكر یك جریان نقل در ھر حال، 

نیرومند بود و وجود آن بعد از ابوبكر، در 
برابر جریان اجتھادي از ھم گسیختھ، استوار 
شد. این ھمان چیزي است كھ عمر بر زبان آورد و 
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و  » گویید زیاد حدیث مي از رسول خدا «گفت: 
احادیث در عھد  «آمده است:  الطبقات الكبريدر 

 تقیید العلم، و در » ُعَمر فزوني یافت
بھ عمر خبر رسید كھ در دست مردم  «خوانیم:  مي

 و... » ھایي است كتاب

و سوزاندنِ  ث گویییحد. منع ابوبكر از ٢
 احادیث ُمدوَّن خود

فزوني  | حدیث از پیامبرنقل پس از آنكھ 
یافت و جریاني خروشان گشت، ابوبكر صحابھ را 

از رسول خدا  «از نقل حدیث بازداشت و گفت: 
حدیث نكنید، ھركس از شما چیزي پرسید، بگویید: 

و در پي آن،  » میان ما و شما كتاِب خدا ھست
اش را سوزاند، بھ عایشھ  مجموعھ مدوَّن حدیثي

رایم دخترم، احادیثي كھ نزدت ھست ب «گفت: 
 و سپس آتشي خواست و آنھا را سوزاند. » بیاور!

 کاستن از نقل. دستور عمر بھ صحابھ براي ٣
 حدیث

حدیث و رشد فزاینده نقل با توّجھ بھ استمرار 
آن در عھد ُعَمر و تن ندادن صحابھ محدِّث بھ 
خواستھ ابوبكر، عمر درَصَدد برآمد كھ سیره 

كند.  گیري ابوبكر را با پافشاري بیشتري پي
(جایي  » صرار «نمایندگان خود را بھ كوفھ تا 

در نزدیكي مدینھ) مشایعت كرد تا بھ آنان 
از رسول خدا كمتر روایت بخوانید، من  «بگوید: 

روایت  «و این سخن كھ گفت:  » ھم با شما شریكم
از پیامبر را بكاھید مگر روایاتي كھ عمل شده 

وع خوش ندارم حدیث رسول خدا شی «یا  » است
 .» یابد

 . جمع آوري مدوَّنات صحابھ و سوزاندن آنھا٤

سوزاندن ابوبكر كتاب سپس حدیث و نقل نھي از 
اش را، از سوي صحابھ آن قدر استقبال  حدیثي

نشد كھ شیخین را شادمان سازد، بلكھ مدّوناتي 
نزد بسیاري از صحابھ باقي ماند و با وجود 
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آنھا (و نیز كساني كھ بھ تدوین حدیث 
توانست بھ مقصود خویش  پرداختند) خلیفھ نمي مي

دست یابد. از این رو ُعَمر تصمیم گرفت ھمھ 
احدي نزد خود  «آوري كند، گفت:  مدّونات را جمع

كتابي باقي نگذارد مگر اینكھ آن را نزد من 
خواھد  صحابھ گمان كردند كھ ُعَمر مي » بیاورد!

ر آنھا را بررسي كند و در مدّوني كھ اختالفي د
آن نباشد، سامان بخشد، لیكن با سوزاندن آنھا 

گوید:  گیر شدند؛ چراكھ راوي مي غافل
شان را آوردند، ُعَمر آنھا را با آتش یھا كتاب «

 .» سوزاند
این سوزاندن بدان جھت صورت گرفت كھ احادیث 
تدوین شده بھ منزلھ سند رسمي در دست صحابھ ـ 

است این خو براي تخطئھ خلیفھ ـ بود. ُعَمر نمي
اسناد در دست آنان باشد تا علیھ او اموري را 

 فاش سازند كھ فرجام خوشي برایش نداشت.
و نیز بدان سبب كھ مكتوبات در صدر اسالم ـ آن 
ھم بھ قلم صحابي ـ چنان ارزشمند بود كھ 

نقل توانست رأي خلیفھ را نقض كند بھ خالف  مي
با آن، در ھمان حدیث كھ امكان معارضھ شفاھی 

وجود  حظھ و فورًا، با ساختن یک حدیث دیگرل
بینیم اجازه نقل  داشت. از این روست كھ مي

 كردند! دادند و از تدوین آن منع مي حدیث مي
اند كھ اجازه  بعضي از نویسندگان احتمال داده

حدیث و منع از تدوین، بھ جھت اعتقاد نقل 
اي از یھود بھ كتابت صورت گرفت؛ برخالفِ  فرقھ
 پرداختند از یھود كھ بھ كتابت نمياي  فرقھ

 خواندند. وبھ حفظ تورات فرا مي
از آنجا كھ عمر با َكْعب األحبار و َوْھب بن ُمنبَّھ 

نقل رود كھ در اجازه  كرد، احتمال مي مشورت مي
، تحت تأثیر رأي آن دو آن حدیث و منع از تدوین

قرار گرفتھ باشد؛ زیرا ُعَمر نیاز داشت كھ بعضي 
نقل ث را محدود سازد، و تفكیك بین از احادی

، بھترین راه حل براي این آن حدیث و تدوین
 مسئلھ بود.
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از كعب  » شعر «از ُعَمر رسیده كھ درباره 
 األحبار پرسید، او پاسخ داد:

َاناجیل گروھي از فرزندان اسماعیل در 
ھاشان است و سخن حكیمانھ بر زبان  سینھ

 .)١(آورند مي
 ب نقل شده كھ گفت:در خبر دیگر از َوھْ 

موسي گفت: پروردگارا، در تورات، اّمتي را 
شان یھا ر سینھدشان یھا یافتم كھ انجیل
خوانند (كسان پیش از آنھا  ھست و آن را مي

خواندند و آن را  شان ميیھا از روي كتاب
كردند) خدایا، آنھا را اّمت من  حفظ نمي

 ساز!
پروردگار متعال] فرمود: آنان اّمتِ [

 .)٢(نداحمد
اثر دكتر حسن  الفكر الدیني اإلسرائیليدر كتاب 

ب ـ تمورا  ٦٠(از تلمود حیطین،  ٧٩ظأظأ، صفحھ 
 ب) آمده است: ١٤ـ 

كند، حق  ُاّمتي كھ دھان بھ دھان روایت مي
نداري روایاِت شفاھي و زباني آنھا را با 

 .)٣(كتابت ثبت كني
. زنداني ساختن بعضي از صحابھ و اعالِم ٥

 ثیحد تدوین و نقلبر ترك عمومي 
با وجود اقداماِت پي در پي و تدابیر فراوان، 

 | بعضي از بزرگان صحابھ آنچھ را از پیامبر

                                                           
 .٢٥: ١(ابن رشیق)  العمدة في معرفة صناعة الشعر. ١
سبل الُھدي ؛ ٦٢: ٦والنهاية البداية؛ ٣٩٥: ٣ تاریخ دمشق. ٢

 .٣٥٩: ١٠ والرشاد
؛ ٩٧(روحاني):  بحوث مع أهل السنّة والسلفيه. نگاه كنید بھ: ٣

 .٤٠(فضلي):  تاریخ التشریع اإلسالمي
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كردند و بھ رأي خلیفھ  شنیده بودند روایت مي
 اعتنایي نداشتند.

در برابر این حالت، عمر دست بستھ نماند، بلكھ 
و نقل ھاي تند وسختي صادر كرد كھ از  فرمان
داشت. در  ـ بھ طور قاطع ـ باز ميحدیث ن تدوی
 اي گفت: خطبھ

حدیث شما بدترین حدیث است و كالم شما 
خواھد حرفي بزند  شَرترین كالم! ھركس مي

باید بھ كتاب   سخن بگوید وگرنھ سر جایش 
 .)٤(بنشیند

ـ مانند عّمار، ابو  | ناقالن حدیث پیامبر
تا موسي و... ـ را تھدید كرد و در این راس

محّدثان صحابھ را در مدینھ نگھ داشت تا تحت 
نظرش باشند و بر خالِف رأي او حدیث نقل نكنند. 
در گزارشاِت تاریخي آمده است كھ عمر بعضي از 
اصحاب پیامبر را زنداني ساخت، عبدالرحمان بن 

 گوید: عوف مي
عمر َنُمرد تا اینكھ سوي اصحاب رسول خدا در 

گفت: نزدم  ھا پیك فرستاد... و سرزمین
ام نباید  بمانید! بھ خدا سوگند، تا زنده

 از من جدا شوید!
آنان در كنار عمر ماندند تا اینكھ 

 .)٥(درگذشت
 عمل بھ قرآن انحصار. ٦

بھ عنوان جایگزین حدیث پیامبر یا توجیھ منع 
از تدوین، ابوبكر و عمر این سخن را مطرح 

، » میان ما و شما كتاب خدا ھست! «ساختند كھ 
كتاب خدا را  «، » كتاب خدا ما را كافي است «

؛ چراكھ با این » پوشانم ھرگز بھ چیزي نمي
                                                           

 .٨٠٠: ٣ اخبار المدينة المنوره. ٤
تاریخ مدینھ ؛ ٢٩٤٨٠، حدیث ٢٩٣: ١٠ كنز العّمال. ٥

 .٥٠٠: ٤٠ دمشق
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توانستند از تعّبد بھ نصوص سّنت،  نقشھ مي
 بگریزند و آزادي عمِل بیشتري بھ دست آورند.

 . اجازه اجتھاد و قیاس٧

از آنجا كھ عمر دریافت درباره مسائل بسیاري، 
دید كھ بھ خود و  احادیثي سراغ ندارد، ضروري

صحابھ اجازه دھد كھ بھ اجتھاد بپردازند و 
قیاس و مصلحت و... مباني اساسي در 

 گذاري اسالمي باشد. قانون

 اجتھاد تالش برای انحصار. ٨

اجتھاد ـ با این وسعت ـ در میان صحابھ رواج 
یافت، آرا و نظرات گوناگون و مختلفي پدید آمد 

ار شد. ھمین امر و ترجیح رأیي بر رأي دیگر دشو
خلیفھ را برانگیخت كھ بھ منبر رود و صحابھ را 
از اختالف برحذر دارد، نیز بھ كساني كھ نزدش 

ما داناي شماییم! از  «گرد آمده بودند گفت: 
 .)٦(» گردانیم گیریم و بر شما بازمي شما مي

و  » شورا «تأكید بر سیره ابوبكر و عمر در 
ا بھ احادیثي كھ اجازه عثمان و معاویھ در اكتف

در عھد ُعَمر بھ آن عمل شده است، و فرمان عمر 
بن عبدالعزیز بھ حصر تدوین بھ سّنت ابوبكر و 

كند بر  و... داللت مي )٧(عمر (نھ غیر آن دو)
اینكھ نظرات ابوبكر و ُعَمر بھ صورت سّنت عملي 
درآمد، و اجتھاد آن دو، اصل سومي در تشریع 

 دعاي آن را نداشتند.اسالمي شد كھ خود شیخین ا

                                                           
 . ھمان.٦
گوید: عمر بن  . حاجب بن خلیفھ ُبرُجمي مي٧

عبدالعزیز را دیدم كھ در زمان خالفتش براي مردم 
بدانید! آنچھ را  «گفت:  خواند و مي خطبھ مي

ن پیامبر و دو صاحبش [ابوبكر و عمر] سّنت كردند، دی
كنیم؛ و آنچھ را دیگران   ماست. بھ ھمان بسنده مي

؛ ٢٩٨ :٥ حلية األولياء» (نھیم!   گفتند، بھ كناري مي
 ).٢٤١: ١ تاریخ الخلفاء



 ٦٧٥  مراحل منع 

شود كھ سخنان اسماعیل  با این سخن، روشن مي
(و منكرانِ  )٨(ادھم، توفیق صدقي و رشید رضا

گرایي در پاكستان كھ قرآن را بسنده  سّنت
دانند) نتیجھ حتمي منع ابوبكر و ُعَمر از  مي

 كتابت و تدوین حدیث رسول خداست.
و  نیز روشن گشت كھ توجیھ شیخین در منع تدوین

دیگر توجیھاتي كھ دیگران (نویسندگان شیعھ و 
اند، درست  سّني، خاورشناسان و...) بافتھ

باشد؛ زیرا منع از تدوین در بستر خاصي  نمي
گردد و در  شكل گرفت كھ بھ رموز خالفت برمي

ھاي شخصي ُعَمر  راستاي باورھاي پیشین و انگیزه
پدید آمد و قبل از او در ذھن ابوبكر خلجان 

رد و بعد از ُعَمر، عثمان و امویان پي ك مي
 جستند. مي

                                                           
 .٣٢(اعظمي):  دراسات في الحديث النبوي. نگاه كنید بھ: ٨



 منع تدوین حدیث  ٦٧٦

 چكیده آنچھ گذشت

 امر اول

نھي از كتابِت حدیث نھي شرعي نبود، و روایاتي 
اند ـ كھ آن حضرت  نسبت داده | كھ بھ پیامبر

باشد. دستور نھي  از تدوین نھي كرد ـ صحیح نمي
خاست كھ  و منع از یك موضع سیاسي ـ فقھي برمي

خلفا آن را در پیش گرفتند، و عمر و دیگر 
طبیعي است كھ باید روایاتي از پیامبر نقل 

 شد تا مواضع خلیفھ را تصحیح كند. مي

داشت و  وجود مي | اگر منع از پیامبر
شدند، ابوبكر پانصد  مسلمانان بھ آن آگاه مي

نوشت، و از شخص مطمئن و معَتَمد آنھا  حدیث نمي
بن عاص و انس كرد، و براي عمرو  را دریافت نمي

بن مالك، احادیث رسول خدا را درباره زكات ـ و 
نوشت، وعمر صحابھ را گرد  جز آن ـ نمي

آورد تا درباره تدوین با آنھا بھ مشورت  نمي
بپردازد، و صحابھ او را بھ این امر خاطرنشان 

ھیچ كس نزد خود  «گفت:  ساختند، و ُعَمر نمي نمي
 من بیاورد كتابي نگذارد مگر اینكھ آن را پیش

«. 
این سخنان، بھ مشروعّیت تدوین اشاره دارد. ما 

یك، پژوھش داي نز ـ بھ خواست خدا ـ در آینده
اي كھ سّنت را  مفصلي را درباره فقھ صحابھ
اي كھ در كنار  تدوین كردند و انصار و صحابھ

ھایش بودند، خواھیم داشت  در جنگ × امام علي
فقھ گروه  تا روشن شود كھ فقھ اینان بر خالف

منع حدیث و تدوین  نقلحاكم بود كھ از 
كردند؛ و این دستھ، گروه زیادي از انصار  مي

 » تعّبد محض «دادند كھ پیرو مكتب  را تشكیل مي
 بودند.

عمر پس از آنكھ دریافت مكتوبات و مدوَّناتي از 
پیامبر نزد بعضي از صحابھ ھست، از آنان خواست 

پنداشتند  دم ميكھ آنھا را نزدش بیاورند. مر



 ٦٧٧  مراحل منع 

خواھد استوارترین آنھا را برگیرد  كھ عمر مي
(چنان كھ خود عمر این سخن را بر زبان آورد) 
چون مكتوبات را آوردند، عمر دستور داد آنھا 

گیر  را بسوزانند! بھ این فرمان، آنان غافل
 شدند.

با تدّبر در احادیثي كھ ادعا شده كھ منع از 
وان دریافت كھ این ت سوي پیامبر صورت گرفت، مي

منع پس از مشروعّیتِ تدوین رخ داد؛ یعني پیامبر 
نخست اجازه تدوین را داد، سپس از آن ـ طبق 

ھركس  «اّدعاي آنھا ـ منع كرد؛ چراكھ فرمود: 
 .)٩(» چیزي نوشتھ آن را محو كند

صبحي صالح و دیگران  را کھ ، آنچھمطلباین 
 :گوید كند؛ چراكھ وي مي اند نقض مي گفتھ

رسول خدا در آغاز دعوت بھ اسالم، از بیِم 
اختالط حدیث با قرآن، تدوین رانھي كرد. 
اّما چون قرآن تدوین شد، بھ تدویِن حدیث 

 .)١٠(اجازه داد
از سویي، دستور منع یك فرمان حكومتي بود كھ 
شرعّیِت خود را از سّنت بھ دست نیاورده بود؛ 

 بھ صراحت، مردم را بھ علم | زیرا پیامبر
حدیث و كتابت و تدوین نقل آموزي و 

خواند. آن حضرت بھاي آزادي ھریك از  فرامي
اسیران بدر را تعلیم كتابت بھ ده نفر از 
مسلمانان قرار داد، و بر نشر احادیث خود 

ورزید. سخن صبحي صالح و دیگران، ثابت تأكید مي
كند كھ تدوین پس از منع پدید آمد، لیكن  مي

را ـ بھ روشني ـ اثبات خبر گذشتھ، عكس آن 
 سازد. مي

                                                           
: ١ سنن دارمي؛ ٣٠٠٤، حدیث ٢٢٩٨: ٤ صحیـح مسلم. ٩

 .١١١٠٠یث ، حد١٢: ٣ مسند احمد؛ ٤٥٠، حدیث ١٣٠
 ٣٠٦: ٥٣ السنّة قبل التدوين؛ ٩-٧: علوم الحدیث ومصطلحھ. ١٠
 .٣٠٧ـ 



 منع تدوین حدیث  ٦٧٨

رسیدیم بھ اینكھ منع دو ُبعد سیاسي و فقھي 
داشت، و اختالف در حدیث پیامبر (افزون بر 
عوامل مذھبي) از پیامدھاي این حكم حكومتي است 

 و...
درست  » گلدزیھر «ھمچنین روشن شد كھ نظر 

 گوید: باشد؛ چراكھ مي نمي
 جعل اھل رأي، احادیث نھي از كتابت را

احادیثي  ساختكردند و اھل حدیث، بھ 
 .)١١(خواند پرداختند كھ بھ ثبت حدیث فرامي

گرچھ نقش داعیاِن رأي (در زمان پیامبر بھ طور 
علني) در پنھاني و در زمان حكومت خلفا بھ طور 

احادیث نھي، انكار ناشدني است؛ اّما پدیده  جعل
ھاي اسالم بھ شمار   ، از پایھحدیث و تدویننقل 

اند و   رود، بزرگان صحابھ بھ آن عمل كرده  مي
آن را تشریع كرد، و از چیزھایي  | رسول خدا

نیست كھ اھل حدیث آن را وضع كرده باشند. آري 
اگر مقصود، كاتبان سالطین باشد، سخن بجاست 

 پرداختند). حدیث مي جعل(زیرا آنان بھ 
از این نظر، ضرورتي نبود كھ بعضي از كاتبان 

ن احادیث منع و اباحھ بپردازند؛ بھ جمع میا
باشد.  چراكھ امر از آنچھ آوردیم، فراتر نمي

تر است از آنچھ در وجوه جمع میان  این مھم
اند؛ مانند اینكھ: بعضي احادیث  آنھا گفتھ

اند، باید مرفوع را بر  مرفوع و برخي موقوف
 موقوف ترجیح داد...

 بیم صحابھ از كتابتِ رأي (نھ حدیث)

رغبتـي  و تابعان از كتابت و بي نھي صحابھ
آنھـا نسبت بـھ آن، بھ نھي حكومتي ـ كھ در 

گردد و اینكھ  جانشان نقش بستھ بود ـ باز مي
این رو باشد. از  اقوالشان برخاستھ از رأي مي

شدند آنھا را با كتابت تثبیت كنند؛  راضي نمي
                                                           

 .٨٢: دراسات في الحدیث النبوي. نگاه كنید بھ: ١١



 ٦٧٩  مراحل منع 

 | چراكھ از اختالط آنھا با روایات پیامبر
پسندیدند كھ تناقضات  نميبیم داشتند،بلكھ 

ي میان نظراتشان آشكار گردد و در تعارض داجتھا
 با سّنت واقع شود.

آري، آنان آرایشان را براي خودشان ثبت 
كردند تا میان سخن امروزشان با سخني كھ  مي

اند، اختالف پدید نیاید. با وجود  دیروز گفتھ
تافتند و در  ھا را برنمي این، نشر این كتاب

 كوشیدند. دن و نابود ساختن آنھا ميپاره كر
 كند: شَْعبي نقل مي

مروان براي زید بن ثابت ـ پشت پرده ـ 
مردي را نشاند، سپس زید را فراخواند، از 

نوشتند. زید  اي مي كرد و عده او سؤال مي
سوي آنان نگریست و گفت: اي مروان، پوزش 

گویم، رأي خود من  خواھم! آنچھ را مي مي
 .)١٢(است
 گوید: محّمد عجاج خطیب ميدكتر 

آن گاه كھ آراي شخصي تابعان شھرت یافت، 
كراھت آنھا از كتابت فزوني یافت؛ چراكھ 
ترسیدند شاگردانشان آنھا را با حدیث 
تدوین كنند، و دیگران بھ نقل آنھا 
بپردازند و با حدیث اشتباه گردد. 

توانیم دریابیم كھ ھركس از كتابت  مي
اصرار ورزیده است، كراھت داشتھ و بر آن 

 .)١٣(كراھت از تدوینِ رأي خود داشتھ است
 نویسد: استاد دكتر یوسف عش، در این زمینھ مي

خودداري از كتابت كھ در میان این گروه 
اي كھ ما بھ آن دست  ھست، برخالف نتیجھ

باشد. آنان ھمھ فقیھ بودند و  یافتیم، نمي
در میانشان محّدثي كھ فقیھ نباشد، وجود 

                                                           
 .٣٦١: ٢ الطبقات الكبري. ١٢
 .٣٢٤-٣٢٣: السنّة قبل التدوين. ١٣
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كند،  . فقیھ میان حدیث و رأي جمع مينداشت
ترسد از اینكھ رأي و اجتھادش در  و مي

 كنار احادیث پیامبر ثبت گردد.
اش را  آورد كھ نظریھ ھایي مي وي سپس مثال

 گوید: سازد، آن گاه مي روشن مي
اخباري داریم كھ حاكي از كراھت كتابتِ رأي 
است؛ مانند عذرخواھي زید بن ثابت از 

 ن سخنانِ او را ثبت كند.اینكھ مروا
 كند كھ: یحیي بن سعید روایت مي

مردي پیش سعید بن ُمسَیَّب (كھ از فقھاي 
مخالِف كتابت است) آمد، چیزي را از او 
پرسید، سعید آن را بر وي امال كرد. سپس 
نظر خود سعید را جویا شد، وي پاسخ داد و 
آن مرد آن را نوشت. مردي از ھمدمان سعید 

ا محّمد، آیا باید رأي تو نوشتھ گفت: اي اب
شود؟ سعید بھ آن مرد گفت: آن را بھ من 
بده! نوشتھ را از دست او گرفت و پاره 

 .)١٤(كرد
 در حدیث َعْمرو بن دینار از جابر آمده است:

بھ جابر گفتھ شد: اینان رأي تو را 
نگارند كھ  نویسند! گفت: چیزي را مي مي

وض بسا فردا از آن بازگردم (و نظرم ع
 .)١٥(شود)

 گوید: دكتر صبحي صالح مي
از عواملي كھ باعث شد كراھتِ قوم از كتابت 
فزوني یابد، رو بھ اشتھار نھادن آراي 

شان بود. بیم داشتند ھنگامي كھ مردم  شخصي
نویسند، در  احادیث را از زبان آنھا مي

 كنار آن نظراتِ آنان را نیز بنگارند.

                                                           
 .١٤٤: ٢ جامع بیان العلم وفضلھ. ١٤
 .٣١. ھمان، ص١٥
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كید و اخباري داریم كھ این مطلب را تأ
ترین آنھا ـ در عصر  كند. روشن اثبات مي

تابعان بزرگ ـ شاید این خبر باشد كھ بھ 
جابر گفتند: افراد رأي تو را 

 )١٦(نویسند... مي
 از ابن عوف روایت شده كھ گفت:

ھا  اي ابا اسماعیل، بھ زودي این كتاب
 .)١٧(مردم را گمراه خواھد ساخت

اره میراثِ رود رجوع ُعَمر از آنچھ درب احتمال مي
نوشت، از این باب باشد (یعني از ترس  » َجّده «

ظھور برخورد آرا با یكدیگر و تعارض آنھا با 
سّنت) و ھمچنین آنچھ از صحابھ و تابعان رسیده 

دادند كھ  است كھ بھ فرزندانشان دستور مي
شان را محو كنند و با آب بشویند (تا یھا كتاب

كھ نگارش ھا پاك گردد) بدان جھت بود  نوشتھ
شد، نھ احادیِث صحیح از  رأي آنھا شمرده مي

 .|رسول خدا
 نویسد: دكتر محّمد عجاج خطیب مي

ھمھ این اقوال از علما روایت شده است. 
اند كھ آنان خوش نداشتند مردم   موّرخان نوشتھ

سخنان آنھا را بنویسند. این مطلب، آشكارا 
داللت دارد كھ در نگارش حدیث، كراھت وجود 

پسندیدند. و   ت، بلكھ كتابت رأي را نمينداش
اخباري كھ در نھي كتابت بھ طور مطلق آمده 

 باشد...  است، مقصود نھي از كتابتِ رأي مي
شود كھ  این نظریھ آن گاه بیشتر تقویت مي

بینیم اخباري از این تابعان رسیده كھ  مي
كنند و بھ شاگردانشان  بر كتابت تشویق مي

                                                           
 .٣٤(صبحي صالح):  علوم الحدیث. ١٦
 .٢١(یوسف عش):  التصدیر؛ ٥٧: تقیید العلم. ١٧
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را از زبان آنھا دھند كھ حدیث  اجازه مي
 .)١٨(بنویسند

توان دریافت كھ  با توّجھ بھ این سخنان، مي
اش  شد، آراي شخصي آنچھ از زبان زید نوشتھ مي

بود؛ لذا از كتابتِ آن كراھت داشت. كراھتِ سعید 
ھاي  بن ُمسَیَّب و دیگران نیز چنین است. در كتاب

ھاي زیادي را در این زمینھ  رجال و حدیث، نقل
 .)١٩(یافتتوان  مي

بنابراین، عمل این دستھ از صحابھ، دلیل بر 
باشد.  نمي |كراھیتِ تدوین سّنت از سوي پیامبر

صحابھ حدیث  «آمده است كھ  تقیید العلمدر كتاب 
نوشتند تا آن را حفظ كنند! پس  پیامبر را مي

اگر این سخن  » بردند از حفظ، آن را از بین مي
خیلي از  « را در كنار این مطلب بگذاریم كھ:

، بھ » دادند ھا صحابھ بھ رأي خود فتوا مي وقت
رسیم كھ در این كشاكش، اختالط  این نتیجھ مي

توان  اي كھ نمي رأي با حدیث پیش آمد بھ گونھ
آنھا را از یكدیگر تمیز داد. از این روست كھ 
بسیاري از مأثوراِت نبوي، جز كالم صحابي و فھم 

 .)٢٠(باشد او نمي
باور ما این است كھ پشت پرده  بھ ویژه آنكھ

منع تدوین، ابوبكر و ُعَمر قرار داشتند، و منع 
رود. شرایط  تدوین یك موضع شخصي بھ شمار مي

حكومت باعث شد كھ شیخین بھ این كار دست یازند 
 وگرنھ این كار، وجھھ شرعي نداشت.

درباره  الحدیث والمحّدثونشیخ محّمد ابو زھو در 
 سد:نوی نھي از تدوین مي

                                                           
 .٣٢٤: السنّة قبل التدوين .١٨
جامع بیان العلم . بھ عنوان نمونھ بنگرید بھ، ١٩

 .٦٤: تقیید العلم؛ ٧٤: ١ وفضلھ
وارسي و  وضوء النبي. این مطلب را ما در كتاب ٢٠

 ایم. تطبیق كرده
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 .)٢١(نھي از تدوین، رأي ُعَمر بود
 گوید: یحیي بن َجْعَده مي
خواست سّنت را بنویسد، سپس  ُعَمر مي

دریافت كھ نباید این كار را كند، 
گاه بھ شھرھا نوشت: ھركس حدیثي نزد  آن

 او ھست آن را از بین ببرد.
 » َبدا َلھ «، » (خواست » أراد «تعبیرھایي چون 

(سپس  » ثّم كتب في األمصار «(برایش آشكار شد)، 
كند كھ  بھ شھرھا نوشت) بھ وضوح، داللت مي

اقدام عمر بھ محو حدیث با انگیزه شخصي و رغبتِ 
ویژه او بھ این كار، صورت گرفت. در كتاب 

 خوانیم: مي التوثیق المبكّر
اینان كھ در برابر كتابِت حدیث بھ معارضھ 

 ھاي شخصي داشتند. حّتي برخاستند، انگیزه
ترین معارضان كتابت حدیث  عمر كھ از سرسخت

رود، نقل یا استشھاد بھ ھیچ  بھ شمار مي
حدیثي نكرده تا نگرش او را تأیید و 

 .)٢٢(استوار سازد
 گوید: نیز قاسم بن محّمد بن ابوبكر مي

بھ ُعَمر خبر رسید كھ در دست مردم 
خورد! وي آن را قبیح  ھایي بھ چشم مي كتاب

 دانست و بدش آمد.
این سخن، داللت دارد كھ كراھت از سوي ُعَمر رخ 

و خلیفھ پیش از آنكھ  | نمود، نھ از پیامبر
آنھا را ببیند، بھ انكار پرداخت و محكوم كرد! 

 و برخوردي این چنین، بسي جاي تأّمل است.
بنابراین، سیاست ُعَمر، منع ھمگان از حدیث بود 
(چراكھ حدیث دربر دارنده فضایل اھل بیت و 

كام بود) و این كار ُعَمر با رأي شخصي او اح
                                                           

 .١٢٦: الحدیث والمحّدثون. ٢١
: تدوين السنّة(چنان كھ در  ٢٣٩: التوثیق المبكّر. ٢٢
 ، آمده است).٢٨٨



 منع تدوین حدیث  ٦٨٤

صورت گرفت و وجھ شرعي نداشت. بھ ھمین جھت ما 
بھ جمع میاِن روایاِت نھي از كتابت و روایاتي 

 خواند، نپرداختیم. كھ بھ كتابت فرامي

َامر دوم (پیدایش دو مكتب، كھ در اصول و 
 مباني با ھم ناسازگارند)

ظّن را پذیرفتند بعضي از صحابھ، مشروعّیت رأي و 
ـ ھرچند در برابر آن دلیل قطعي باشد ـ و بھ 

(و دیگر  قلوبھم المؤلفةحجّیتِ اجتھاداتِ ُعَمر در سھم 
 قضایا و احكام) قائل شدند.

بعضي دیگر از صحابھ این گونھ اجتھادات را 
تافتند مگر آن گاه كھ از قرآن و سّنت  برنمي

 یامبراستنباط شود. اینان اعتقاد داشتند كھ پ
بھ نصوص متعبِّد بود و بھ رأي و ظن سخن  |
ماند تا وقایع را  گفت، بلكھ منتظر وحي مي نمي

َفیَصلھ دھد و نظر قطعي در احكام نازل شود. 
 فرماید: مي | خداي سبحان درباره پیامبر

 ِإْن ُھَو ِإالَّ َوحْيٌ ُیوحي ∗ َو ما َیْنِطُق َعنِ اْلَھوي ﴿
 ؛)٢٣( ﴾

گوید، آنچھ را  سخن نمي پیامبر از روي ھوا
آورد وحیي است كھ بھ او  بر زبان مي

 شود. مي

 ؛)٢٤( ﴾ ِلَتحْكُمَ َبیَْن النَّاسِ ِبما َأراكَ  َُّ  ﴿
تا میان مردم با آنچھ خدا بھ تو نمایاند، 

 حكم كني.

و ما كان لمؤمنٍ و ال مؤمنَة  ﴿اّما این سخن خدا كھ فرمود: 
(مرد  )٢٥( ﴾ ...و رسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم اللَّه یإِذا قَضَ

                                                           
 . ٤-٣/نجم. ٢٣
 .١٠٥/نساء. ٢٤



 ٦٨٥  مراحل منع 

و زن مؤمني را نشاید كھ ھنگام حكِم خدا و رسول 
در امري، خود در امرشان بھ انتخاب دست یازند) 
سخني است در ابطال مكتب اجتھاد و رأي؛ و چنین 

لُق ما يشاُء و يخْتار ما كان و ربك يخْ ﴿است این آیھ كھ فرمود: 
(و پروردگارت آنچھ را بخواھد  )٢٦( ﴾ ... لَهم الْخيرةُ

آفریند و مختار است، براي ایشان اختیاري  مي
 نیست).

این دستھ از مجتھدان را  عملاین آیھ، آشكارا 
خواھان  | ـ كھ در محضر پیامبر

سازد. خداي متعال  اند ـ باطل مي شناسي مصلحت
خواھد بھ جایز نبودن این كار تصریح كند؛  مي

چراكھ شریعِت خود را در كتابش كامل آورد و 
پیامبرش را واداشت تا احكامش را براي مردم 

 تبیین سازد.
بھ آیھ اخیر، عبد  بن عّباس در َرّد ُعَمر براي 

 .)٢٧(امامت نیز استدالل كرد
اجتھاد و حكم بر اساس ظن در امور، دلیل قطعي 

یاني ندارد، بلكھ تجاوز بھ حریم شریعت بھ وح
رود و فتوا بھ غیر آن چیزي است كھ  شمار مي

 فرماید: خدا نازل كرد؛ زیرا خدا مي

 ؛)٢٨( ﴾ ُقْل آهللاَُّ َأِذَن َلكُمْ َأمْ َعَلي  َِّ َتْفَتُرونَ  ﴿
بگو: آیا خدا بھ شما ِاذن داده یا بر خدا 

 زنید. تھمت مي
خذ بھ رأي را جایز ا ،آري، صحابھ متعّبد

دانستند؛ زیرا در میاِن خود كسي را  نمي
شناختند كھ خدا او را بھ فھم و علم ویژه  مي

ساخت و از تنزیل و تأویل آگاه بود؛ و بدان 
                                                                                                                                        

  .٣٦/احزاب. ٢٥
 .٦٨/قصص. ٢٦
 .٥٣: ١٢ شرح نھج البالغھ. ٢٧
 .٥٩/یونس. ٢٨



 منع تدوین حدیث  ٦٨٦

جھت كھ دریافتند برگرفتن اجتھاِد صحابي الزامي 
نیست؛ چراكھ سخن وي یك نظر شخصي است و بدان 

حرمت را پدید رسد كھ بتواند وجوب و  پایھ نمي
 آورد.

ترجیح رأي ابوبكر و ُعَمر بر كالم رسول خدا، یا 
آنكھ با قرآن و سّنت  قول آن دو (بي پذیرش

تواند در برابر حقایق تاب  ارزیابي گردد) نمي
خلیفھ بھ  این نظر کھبیاورد؛ و چنین است 

 مقصوِد شارع از دیگران داناتر است!
براي  خواست یك امر ضروري را بلي، ُعَمر مي

حكومتش استوار سازد و آن عدم تخطئھ اجتھادات 
خواست آنچھ را  او بعد از مرگش بود، بلكھ مي

گفتھ جزو شریعت بھ شمار آید. ھمین امر بود كھ 
ابن عوف را برانگیخت تا از عثمان تعّھد گیرد 
كھ براساس كتاب خدا و سّنت پیامبر و سیره 

ن را شیخین عمل كند و بھ عبارِت دیگر مسلمانا
بھ آنچھ در عھد شیخین سّنت شده، محدود ساخت؛ 
زیرا مخالفت با اجتھادات آنھا بھ معناي تقویتِ 

 جناحِ مخالف خلیفھ بود.
خواست  عثمان آن گاه كھ این شرط را پذیرفت مي

بھ مقتضاي آن عمل كند، لیكن در شش سال آخر 
حكومتش از آن تخّطي كرد؛ چراكھ خود را شایستھ 

 دانست. اي شیخین مياجتھاد و ھمت

بھ اجتھاد در برابر نّص تن  × اّما امام علي
نداد و شرط پیشنھادي ابن عوف را نپذیرفت و بھ 

بسنده  | قبوِل دو اصِل كتاب خدا و سّنت پیامبر
 كرد.

و این چنین، در شریعت دو مكتب متباین شكل 
 گرفت:

و پیروانِ  × گروھي كھ نماینده آنھا امام علي
عبد  بن عّباس، عّمار بن یاسر،  اویند؛ مانند

 ھاي بعد، امام حسن  ابوذر، سلمان و... و در دوره
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و دیگر  × ، امام سجّاد× ، امام حسین×
 .^ امامان اھل بیت

شان ابوبكر و عمر و  و گروه دیگر كھ نماینده
عثمان و معاویھ و پیروان آنھاست؛ مانند عمرو 

ُھَریره، بن عاص و فرزندش، عبد  بن عمر، ابو 
، ِھشام بن عبدالملك، ابو جعفر منصور، سمرة بن جندب

بني و امّیھ ھارون رشید... ودیگر حاكمان بني
 عّباس.

آنان كھ بھ رأي قائل شدند، اجتھاد و تأویل 
باطل را براي بیرون آمدن از تنگناھاي سخت، بھ 

 كار گرفتند:
ó  بھ اجتھاد و تأویل دست یازیدند تا براي ابن

ـ عذر بتراشند و  × قاتل امام عليملجم ـ 
اي بیابند، با اینكھ وي از صحابھ  راه چاره

 نیست!

ó معذور دارند. × یزید را در قتِل امام حسین 

ó .براي ابو العادیھ در كشتنِ عّمار عذر آورند 

ó را  × معاویھ را معذور دارند كھ امام حسن
 سّم خوراند.

ó ھا را بھ آتش  عثمان را معذور دارند كھ قرآن
 كشید.

ó ھاي حدیث را  ُعَمر را معذور دارند كھ كتاب
 سوزاند.

ó  براي ابوبكر عذر بتراشند بھ جھت تأویالتي كھ
با زنِ  خالدبن ولید یدرباره قتل مالك و زنا

 او، بر زبان آورد.
گذاري كردند، نظریھ  در نتیجھ، چون خلفا قانون

جواز تقدیم مفضول با وجود فاضل پدید آمد. 
مروان و پسران او ھمھ معاویھ، یزید، 

كرد كھ مفضول  اند، لیكن مصلحت اقتضا مي مفضول
 بر فاضل مقّدم شود.
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اي داریم بھ بخشي از ستمي كھ اھل  اكنون اشاره
فشاري بر  بیت بھ خاطر استواري و پاي

شان (و ابقاي دین بھ دور از آمیختگي و  عقیده
 بدعت) متحّمل شدند.

 × موضع امام علي

ó رِد قریشیان را روشن برخو × امام علي
سازد و اینكھ چگونھ آنان دین خدا را  مي

 فرماید: تغییر دادند، مي

 نبه م قأَح نحن ن حقتْنا عفَعدلَينا قريشٌ باَألمر، وتْ عه، استَأْثَرضَ نبيا قَباَهللا لم إن
تَفْريقِ كلمة المسلمين وسفْك ذلك أَفْضَلُ من  یالنّاس كافّةً؛ فَرأَيتُ أَن الصَّبر علَ

 یدمائهم، والنّاس حديثُو عهد باإلسالم، والدين يمخَضُ مخْضَ الوطْب، يفسده أدن
 ؛)٢٩(وهن ويعكسه أَقَلّ خُلْف

چون خداوند پیامبرش را از این دنیا برد، 
قریش خالفت را ویژه خود ساخت و ما را از 

ھمھ مردم بھ آن حّقي بازداشت كھ از 
سزامندتر بودیم. دریافتم كھ صبر بر این 

كشي، برتر از ایجاد تفرقھ میان  حق
مسلمانان و ریختن خون آنھاست؛ چراكھ مردم 
تازه مسلمان بودند و دین، چونان َمشگ 
آكنده از شیر بود كھ اندك غفلتي آن را 

ساخت و كمترین تخّلف آن را واژگون  تباه مي
 كرد. مي

ó فرماید: اي بھ عقیل مي ھو در نام 

                                                           
، ٦٢: ٣٢ بحار األنوار؛ ٣٠٨: ١ شرح نھج البالغھ. ٢٩

 .٤٣حدیث 



 ٦٨٩  مراحل منع 

حربِ رسول اهللا  یحربِ أَخيك اليوم إجماعها علَ یأال وإن العرب قد أَجمعت علَ
 ؛)٣٠(قَبلَ اليوم

آگاه باش كھ امروزه عرب چونان كھ پیش از 
كردند،  آرایي مي این در برابر پیامبر صف

 اند. براي جنگ با برادرت ھمدست شده
ó فرماید: يدر سخن دیگري م 

قُريش ومن أعانَهم فإِنَّهم قَد قَطَعوا رحمي، وأَكْفَأُوا إِنائي،  یاَللَّهم إنّي أَستَعديك علَ
به من غيري، وقالوا: أَال إِن في الحق أَن  یحقّاً كُنتُ أَول یمنازَعت یوأَجمعوا علَ

اصْبِر مغموماً أو متْ متَأَسفاً، فَنَظَرتُ فَإذا لَيس لي رافد تَأْخُذَه وفي الحق أَن تُمنَعه، فَ
 ؛وال ذاب وال مساعد إالّ أَهلَ بيتي

خواھم  بار خدایا از تو بر قریش یاري مي
كھ پیوند خویشاوندیم را بریدند و كار را 
بر من واژگون گردانیدند و براي ستیز با 

از آِن من  من فراھم گردیدند در حّقي ـ كھ
بود نھ آنان ـ و بدان سزاوارتر بودم از 
دیگران، و گفتند: حق را تواني بھ دست 
آورد، و توانند تو را از آن منع كرد. پس 
كنون شكیبا باش افسرده یا بمیر بھ حسرت 
ُمرده، و نگریستم و دیدم نھ مرا یاري است، 

 .)٣١(نھ مدافعي و مددكاري جز كسانم
ó فرماید: و مي 

اَألعقاب، وغَالتْهم السبل، واتَّكَلوا  یذا قَبضَ اُهللا رسوله | رجع قوم علَإ یحتّ
الوالئج ووصَلُوا غَير الرحم، وهجروا السبب الَّذي أُمروا بِمودته، ونَقَلُوا البِناَء  یعلَ

 عن رصِّ أَساسه، فبنَوه في غَيرِ موضعه؛

                                                           
؛ ٥٤: ١ اإلمامة والسياسة؛ ١١٩: ٢ شرح نھج البالغھ. ٣٠

 .٣٦٥: ١ جواھر المطالب
(ترجمھ دكتر سّید جعفر شھیدي):  نھج البالغھ. ٣١
 .٢١٧، خطبھ ٢٥١-٢٥٠



 منع تدوین حدیث  ٦٩٠

ا فرستاده خود را نزد خویش برد، و چون خد
گروھي بھ گذشتھ جاھلی خود بازگشتند، و با 

ھاي گوناگون بھ گمراھي  پیمودن راه
رسیدند، و بھ دوستاني كھ خود گزیدند 
پیوستند؛ و از خویشاوند گسستند. از 
وسیلتي كھ بھ دوستي آن مأمور بودند جدا 
افتادند، و بنیان را از ُبن برافكندند، 

 .)٣٢(ي دیگر بنا نھادنددر جا و
ó نقل شده كھ بھ بعضي از  × از امام باقر

 اصحابش فرمود:
داني كھ ما از ظلم قریش و  اي فالني، نمي

ھا كھ ندیدیم! و  ھمدستي آنھا علیھ خود چھ
شیعیان و دوستداران ما از دست این مردم 

 ھا كھ نكشیدند! چھ
رسول خدا رحلت كرد وخبر داد كھ ما بھ 

م َاولي ھستیم. اّما قریش علیھ حكومت بر مرد
ما متحد شدند تا اینكھ خالفت را از معدنِ 
آن بیرون آوردند. بھ حق ما و ُحّجتِ ما علیھ 

تا آنكھ بر حكومت [انصار احتجاج كردند 
سیطره یافتند] آن گاه یكي پس از دیگري آن 
را میان خود گرداندند تا اینكھ خالفت بھ 

ا ما شكستند و بیعت خود را بما برگشت. سپس 
در برابر ما جنگ برپا شد! صاحب این امر 

] پیوستھ در حال گذر از × امام علي[
ھاي سخت بود تا  ھاي دشوار و گردنھ راه

 اینكھ بھ قتل رسید.

بیعت شد و  × پس از او با فرزندش حسن
پیمان بستند، لیكن وي بھ مكر و فریب 
گرفتار آمد و بھ سازش وادار شد؛ اھل عراق 

و شوریدند تا آنجا كھ خنجري در بر ا
پھلویش زده شد و لشكرش بھ غارت رفت و 

                                                           
 .١٥٠، ذیل خطبھ ١٤٧. ھمان، ص٣٢
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ھاي كنیزانش تاراج گردید. آن حضرت  خلخال
حكومت را بھ معاویھ واگذارد و خون خود و 
اھل بیت خویش را ـ كھ بھ راستي گروھي 

 اندك بودند ـ حفظ كرد.
پس از او بیست ھزار نفر از اھل عراق با 

، لیكن وفادار نماندند بیعت كردند ×حسین
و در حالي كھ بیعت آن حضرت بر گردنشان 

 بود، علیھ او قیام كردند و او را كشتند.
پس از آن، ما اھل بیت، ھمواره بھ خواري و 
ستم گرفتار آمدیم، ناچیز انگاشتھ شدیم و 
تحقیر گردیدیم، محروم ماندیم و بھ قتل 
رسیدیم، بھ ھراس افتادیم و بر جاِن خود و 

 مان ایمن نبودیم.یلیااو
پردازان و انكارگرانِ  در این میان، دروغ

حّق ما فرصت یافتند تا خود را بھ حاكمان و 
قاضیان و كارگزاراِن بدكردار در ھر شھر و 
دیار نزدیك سازند، احادیث ساختگي و دروغ 
را روایت كنند و آنچھ را ما نگفتھ 

ایم بازگویند تا مردم را با ما  ونكرده
 ازند.دشمن س

ـ  × در زمان معاویھ ـ پس از وفات حسن
این كار شّدت یافت. شیعیان ما در ھر شھري 

ھا و پاھا با گمان  بھ قتل رسید و دست
شیعھ بودن] بریده شد. ھركس دوستي و [

آورد، بھ  گرایش بھ ما را بر زبان مي
گشت یا   ميافتاد یا مالش غارت  زندان مي

ا زمانِ شد. این بال ت  اش ویران مي  خانھ
) ھمچنان شّدت × عبید  بن زیاد (قاتل حسین

 داشت و روزافزون بود.
سپس حّجاج آمد و شیعیان را قتل عام كرد. 

ساخت وشیعیان  ھر ظن و تھمتي را بھانھ مي
كشید تا آنجا كھ اگر بھ  را بھ بند مي

شد،  گفتھ مي » كافر «یا  » زندیق «شخصي 
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خطاب  » شیعھ علي «بھتر بود از اینكھ 
 شود.

كار بدانجا رسید كھ مرداني خوش نام ـ و 
شاید پارسا و راستگو ـ احادیث عجیبي را 
در برتري والیان سََلف بر زبان آوردند؛ 
ماجراھا و احادیثي كھ ھرگز وجود خارجي 
نداشت ورخ نداده بود! شنونده آنھا را حق 

انگاشت؛ زیرا بسیاري از كساني كھ آنھا  مي
در [مباالت  دروغگو و بي كردند، را نقل مي

 .)٣٣(شدند دین] شناختھ نمي
ó كند كھ اّمت  در سخني اشاره مي × امام علي

عمل نكردند و  |بھ كتاِب خدا و سّنت پیامبر
 ھاي دیگري بر آنان چیره گشت: گرایش

اخْتالف حججِها في دينها.  یفيا عجباً ـ ومالي ال أَعجب ـ من خَطَأ هذه الفرق علَ
 يقْتَصُّون أَثَر نبي، وال يقْتَدون بِعملِ وصي، وال يؤمنون بِغَيب، وال يعفُّون عن ال

عيب، يعملُون في الشُّبهات ويسيرون في الشَّهوات، المعروف عندهم ما عرفُوا، 
أَنْفُسهِم وتَعويلُهم في  یوالمنكر عندهم ما أَنْكَروا، مفْزَعهم في الْمعضالت إل

 یبِعر یآرائهم، كَأَن كُلَّ امرئ منهم إمام نَفْسه قد أَخَذَ منها فيما ير یالمهمات علَ
 ثقات وأَسباب محكَمات؛

در شگفتم! و چرا شگفتي نكنم از خطاي 
ھاشان  ھاي چنین، با گونھ گونھ حّجت فرقھ

د، و نھ گیرن در دین. نھ َپي پیامبري را مي
اند، نھ غیب را باور  پذیراي كردار جانشین

گذارند، بھ شبھھ  دارند، و نھ عیب را وامي
ھا  كنند، و بھ راه شھوت ھا عمل مي

روند، معروف نزدشان چیزي است كھ  مي
شناسند و بدان خرسندند، و منَكر آن است كھ 
آن را نپسندند، در مشكالت خود را پناه 

مھّمات بھ رأي  جاي، شمارند، و در گشودنِ 
                                                           

 .٤٤ـ  ٤٣: ١١شرح نھج البالغھ. ٣٣
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خویش تكیھ دارند، گویي ھریك از آنان امام 
دھد ـ  خویش است كھ در حكمي كھ مي

تشویش است ـ چنان بیند كھ بھ  بي
استوارترین دستاویزھا چنگ زده و 

 .)٣٤(ترین وسیلتھا را بھ كار برده محكم
ó فرماید: در جاي دیگر مي 

 ،بتُهذ صَحقْتُه معي ما فارالكتاب لَم إن وردالقَتْلَ لَي إنرسول اهللا | و عفَلَقَد كُنّا م
كُلّ مصيبة وشدة إالّ إيماناً،  یاآلباء واألبناء واإلخْوان والقَرابات، فما نَزْداد علَ یعلَ

مضَض الجِراح، ولكنّا إنَّما أَصْبحنا  یالحق، وتَسليماً لَألمر، وصَبراً علَ یومضياً علَ
 ما دخَلَ فيه من الزَّيغ واِإلعوِجاج والشُّبهة والتَّأْويل؛ یقاتلُ إخواننا في اإلسالم علَنُ

چھ قرآن با من است، از آن ھنگام كھ یاِر 
آن گشتم، از آن جدا نبودم. ھمانا، با 

بودیم، و بھ خوِن پدران، و  | رسول خدا
فرزندان و برادران، و خویشاوندانمان دست 

لودیم، و ھر مصیبت و سختي بر آ مي
افزود، و رفتنمان در راِه حّق  ایمانمان مي

بود، و گردن نھادن بھ فرمان، و شكیبائي 
ھاي سوزان. لیكن امروز  بر درد جراحت

پیكار ما با برادران مسلماني است كھ دو 
دلي و كجبازي در اسالمشان راه یافتھ است، 
و شبھھ و تأویل با اعتقاد در یقین 

 .)٣٥(افتھ استدرب
ó گشت،  از صّفین باز مي × و آن گاه كھ امام

 اي خواند كھ در آن آمده است: خطبھ

 رالنَّج اخْتَلَفقين، ووارِي اليتْ سزَعتَزَعين، ولُ الدبفيها ح ذَمتَن انْجفي ف النَّاسو ...
شاملٌ، عصي  یخاملٌ، والعم یالهدوتَشَتَّتَ اَألمر، وضاق المخْرج، وعمي المصْدر، فَ

                                                           
 .٨٨، خطبھ ٧١(شھیدي):  البالغھ نھج. ٣٤
 .١٢٢، ضمن خطبھ ١٢٠-١٢٠(شھیدی)، ص نھج البالغھ .٣٥
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الرحمن، ونُصر الشَّيطان، وخُذلَ اإليمان، فَانْهارت دعائمه، وتَنَكَّرتْ معالمه، ودرستْ 
 سبلُه، وعفَتْ شُركُه؛

و این ھنگامي بود كھ مردم بھ بالھا گرفتار 
بود، و رشتھ دین سست و نااستوار، و 

ي ایمان ناپایدار، پندار با حقیقت ھا پایھ
بھ ھم آمیختھ، ھمھ كارھا در ھم ریختھ، 
ُبروْنشِو كار دشوار، درآمد نگاھش ناپدیدار، 

نور، دیده حقیقت بیني كور،  چراغ ھدایت بي
ھمگي بھ خدا نافرمان، فرمانبر و یاور 

ھاي دین  شیطان، از ایمان رو گردان، پایھ
ھایش  راهنام و نشان،  ویران، شریعت بي
 .)٣٦(پوشیده و ناآبادان

ó فرماید: در خطبھ دیگر مي 

 نْكم جِلبابنِي عتَرين، سغتَرالم ةلْيكُم بِحمسأَتَورِ، والغَد بواقما زِلْتُ أَنْتَظر بِكُم ع
لَّة، حيثُ سنَنِ الحق في جواد المضَ یالدين، وبصَّرنِيكم صدق النِية، أَقَمتُ لكم علَ

 تَلْتَقُون وال دليلَ، وتَحتَفرون وال تُميهون؛

پاییدم، و  پیوستھ پیمان شكني شما را مي
دیدم،  تان مي نشان فریفتگي را در چھره

پیمودید، و آن نبودید  راه دینداران را مي
نمودید، بھ صفاي باطن درون شما را  كھ مي

ندم، را خواندم، و بر شما حكم ظاھر مي مي
ھاي  بر راه حق ایستادم، و آن را از راه

گمراھي جدا كردم، و بھ شما نشان دادم، 
پوییدید، و راھنمایي  حالي كھ مي

كندید و بھ آبي  دیدید، چاه مي نمي
 .)٣٧(رسیدید نمي

                                                           
 .٢، ضمن خطبھ ٨(شھیدي)، ص البالغھ نھج. ٣٦
 .٤، ضمن خطبھ ١٢. ھمان، ص٣٧



 ٦٩٥  مراحل منع 

 ھا ھا و شاخص دلیل

قریش در آغاز دعوت بھ اسالم، در تحریم 
ھاشم كوشید، لیكن  اقتصادي و اجتماعي] بني[
اشمیان سھ سال در ِشْعب ابوطالب پایدار ماندند ھ

 و محاصره عرب را تحّمل كردند.
پس از آن، عرب ھمدست شدند كھ پیامبر را بھ 

خواھي  قتل برسانند تا ھاشمیان نتوانند بھ خون
او برخیزند. ازاین روست كھ رسول خدا در ستایش 

 فرماید: ھاشمیان مي
نشدند  اینان در جاھلّیت و اسالم از من جدا

و ما و ایشان با ھم ھستیم (و انگشتان دو 
 .)٣٨(دست را در ھم فرو برد)

ھاشمیان رسول خدا را وانگذاردند و او را 
تسلیم دشمن نكردند، بلكھ سپر حفاظتي او بودند 

از آن حضرت  | و تا آخرین لحظھ حیات پیامبر
 دفاع كردند.

 چنان كھ عرب (با انسجام و اتحاد) علیھ پیامبر
ھا را سامان دادند، قریش ـ پس از  گجن |

جویي و نابود سازي اھل  ـ بر ستیزه | پیامبر
بیت آن حضرت، با ھم ھمدست شدند. آنچھ را در 

 اعالن كردند، بعد از پیامبر | عھد پیامبر
توسعھ یافت و استوار گردید؛ چراكھ آنان  |

ھاي  شناسي، درك مالك بھ مشروعیِت رأي، مصلحت
دوین ـ و دیگر معیارھاي احكام، نھي از ت

 نوپیدا ـ قائل بودند.
دانیم كھ ھمھ اینھا بعدھا عملي گردید با  مي

رسول خدا ھیچ كس را جانشین  «گفتند:  اینكھ مي
والیت عھدي، با استناد بھ فعل  » خود نگمارد

                                                           
 سنن نسائي؛ ٢٩٨٠، حدیث ١٤٦: ٣ سنن ابي داود. ٣٨

(متن از این مأخذ  ٤١٣٧، حدیث ١٣٠: ٧(المجتبي) 
 .٧٣٩٩ـ  ٧٣٩٦: ١٣مسند ابي یعلي است)؛ 
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ابوبكر در جانشین ساختن ُعَمر مشروعیت یافت. 
د و تدوین بھ جھت كراھتِ عمر، مكروه و منفور بو

چون ابن عبدالعزیز بھ آن اقدام كرد، جایز 
 گردید.

با پیروي از عملكرد ابوبكر و ُعَمر، بھ عدم 
اجتماع نبّوت و امامت قائل شدند و اینكھ رسول 

 خدا ارث بر جاي نگذاْرد.

را  × بجاست ـ در اینجا ـ سخن امام علي
ھنگامي كھ با عثمان بیعت شد، نقل كنیم. عّباس 

ـ گفت: آیا نگفتم كھ بھ شورا  ـ عموي آن حضرت
 فرمود: × داخل مشو؟ امام علي

داني! مگر  عموي من، حقیقِت ماجرا را نمي
گفت: خدا براي  نشنیدي كھ ُعَمر بر منبر مي

این خاندان خالفت و نبّوت را ( کنار ھم) 
خواستم بھ زبانِ  قرار نداده است؟! من مي

خودش، خود را تكذیب كند تا مردم بدانند 
سخِن پیشین او دروغ و باطل بود و ما كھ 

 شایستھ خالفتیم!
 .)٣٩(عّباس، ساكت ماند

نھد،  ارث برجاي نمي | اگر بھ راستي پیامبر
عصا و مركب و كفش پیامبر  «چرا ابوبكر گفت: 

؟ چرا زنان پیامبر ارثشان )٤٠(» را بھ علي دادم
ھایي است  را از ابوبكر خواستند؟ اینھا پرسش

رسد كھ تصّورات  ، و بھ نظر ميطلبد كھ پاسخ مي
ناصواب در این زمینھ، بھ اعتقادات نادرستي 
انجامید كھ امروزه در تاریخ و زندگي مسلمانان 

 جاري است.
سؤال اینجاست كھ دادِن كتاب و حكمت و 

آفریند،  روایي بھ آل ابراھیم شگفتي نمي فرمان
                                                           

بحار ؛ ٢، حدیث ١٣٣، باب ١٧١: علل الشرائع. ٣٩
 .٣٥٦ـ  ٣٥٥: ٣١األنوار 

 .٢١٤: ١٦ شرح نھج البالغھ(ابن ابی الحدید). ٤٠
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مندي آل  بھره | لیكن از اینكھ آل محّمد
شود؟!  ابند، اظھاِر تعّجب ميرا ی × ابراھیم

 فرماید: خداي سبحان مي

ما آتاهم اللَّه من فَضْله فَقَد آتَينا آلَ إِبراهيم  یأَم يحسدون النَّاس عل ﴿
 ؛)٤١( ﴾ الْكتاب و الْحكْمةَ و آتَيناهم ملْكاً عظيماً

آیا مردم بر آنچھ كھ خدا از فضل خویش بھ 
اد، حسادت مي ورزند؟! ما بھ آل آنان د

ابراھیم، كتاب و حكمت دادیم، و 
روایي بزرگي را در اختیارشان  فرمان

 نھادیم.

 فرماید: مي × امام علي

 ؛)٤٢(واهللا، ما تنقم منّا قريش إالّ أن اهللا اختارنا عليهم؛ فأدخلْناهم في حيزِنا
انتقام قریش از ما بدان جھت است كھ خدا 

ھا برگزید! ما آنھا را در ما را بر آن
 زمره خودمان درآوردیم.

پیش از این، نامھ معاویھ بھ محّمد بن ابي بكر 
 گذشت كھ نوشت:

پدرت و ُعَمر، اولین كساني بودند كھ حّق علي 
را ُربودند و با امر پیامبر مخالفت 
ورزیدند، و در این كار با ھم متحد و ھمسو 

 .)٤٣(شدند
ھاي سیاسي و  نگیزهباري، بالي اثر پذیري از ا

یني دگیِر فقھ شد، و احكام  مواضع حكومتي دامن
اي كھ صاحبان  ھاي ویژه زمینھواقعي، بھ جھت 

                                                           
 .٥٤/نساء. ٤١
 .٣٣، ضمن خطبھ نھج البالغھ. ٤٢
شرح ؛ ٤٧٧: ١ جمهرة رسائل العرب؛ ٦٠: ٢ مروج الذھب. ٤٣

 .١٩٠: ٣ نھج البالغھ
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كردند،  مي دیکتھسلطھ و خلفاي اھِل رأي 
 ناشناختھ ماند.

آوریم كھ  مي االعتصامدر اینجا سخني را از كتاب 
كند و از آنچھ گفتیم  ابن عربي آن را نقل مي

 گوید: ارد، ابن عربي ميد پرده برمي
شیخ ما ـ ابوبكر فھري ـ ھنگام ركوع و آن 

ھایش  افراشت، دست گاه كھ سر از آن برمي
كرد (مذھب مالك و شافعي ھمین  را بلند مي

 كند). است و شیعھ ھمین كار را مي
 ثغر «در  )٤٤(وي روزي در اقامتگاه ابن شواء

ـ محل تدریس من ـ ھنگام نماز ظھر،  )٤٥(»
مد. بھ مسجد آنجا داخل شد و در صف نزدم آ

 کنار پنجره رو بھ دریااول ایستاد. من در 
پشتِ سر او نشستم و از شّدت گرما خود را با 

كردم. در ھمان صِف من،  نسیم دریا خنك مي
ده نیروی و فرمان دریا دارـ  ابو ثمنھ
ـ با گروھي از اصحابش، منتظر نماز دریایی 

 رگاهلنگزیر ھای ھ کشتیبود و بـ
 نگریست. مي

چون شیخ فھري دستانش را ھنگام ركوع و پس 
از آن برافراشت، ابو ثمنھ و یارانش 

بینید كھ چگونھ  گفتند: این مشرقي را نمي
بھ مسجد ما درآمده است؟ برخیزید و او را 
بكشید و بھ دریا افكنید، احدي شما را 

 و مؤاخذه نخواھید شد].[بیند  نمي
شد، گفتم: سبحان  ميقلبم داشت از جا كنده 

 ! این شخص ُطرُطوشي، فقیھ عصر است! 
پرسیدند: چرا دستانش را بلند كرد؟ گفتم: 

كرد، مذھب مالك  این كار را مي | پیامبر
 ـ در روایت اھل مدینھ از او ـ ھمین است!

                                                           
 . لقب یكي از فقھاي حنبلي است (م).٤٤
. ثغر، سرحدات مرزھا، كھ محل اقامت بعضي از ٤٥

 شیوخ مسلمان بود (م).



 ٦٩٩  مراحل منع 

آنان را ساكت و آرام ساختم تا اینكھ شیخ 
از نماز فارغ شد. بھ جاي سكونت او در آن 

گاه رفتم، از اینكھ رنگ رخسارم اقامت
پریده بود تعّجب كرد و عّلت را جویا شد. من 
ماجرا گفتم، خندید و گفت: آیا من لیاقت 
ندارم كھ براي اقامھ سّنت پیامبر كشتھ 

 شوم؟!
باشد!  عدم تقّیھ] جایز نمي[گفتم: این كار 

میان كساني ھستي كھ اگر سّنت را بھ پا 
و بسا خونت را خیزند  داري، علیھ تو برمي

 بریزند!
گفت: این سخن را واگذار، و بھ سخِن دیگري 

 .)٤٦(بپرداز
ابن عربي استادش ـ شیخ فھري ـ را بھ تقیھ 

دارد كھ  كند، لیكن استاد وي دوست مي دعوت مي
 براي اقامھ سّنت پیامبر فدا شود.

موضع بخاري و مسلم در گزینش روایات و راویان، 
ھاي سیاسي در  انگیزه ھاي روشِن تأثیرِ  از مثال

رفتار اشخاص است. این دو تن از مروان بن حكم 
مغيرة بن و ابو سفیان و معاویھ و عمرو بن عاص و 

و عبد  بن عمرو بن عاص و ُنعمان بن بشیر،  شعبه
كنند، لیكن از امام حسن  فراوان روایت نقل مي

ـ  | خدا رسول ۀدو نوـ  × و امام حسین
ند، و بخاري ھرگز بھ سخن آور روایتي را نمي

 احتجاج نمي ورزد. × امام صادق

كند،  بیشتر كساني كھ بخاري از آنھا روایت مي
، ُعَمر، عبد  عایشھاند از: ابو ُھَریره،  عبارت

حدیث  ٤٤٦بن عمر، عبد  بن عمرو بن عاص، بخاري 
 ٤٤٢حدیث از عبد  بن ُعَمر و  ٢٧٠از ابو ُھَریره، 

                                                           
: ١ عتصاماال؛ ٣٧١: ٤(ابن عربي)  احكام القرآن. ٤٦
 .٢٨١: ١٩ قرطبي تفسیر؛ ٣٥٨
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كند. در حالي كھ از  روایت مي عایشھحدیث از 
فاطمھ ـ دختر پیامبر ـ یك حدیث ، و از حضرت 

 كند. حدیث نقل مي ٢٩تنھا  × علي

چرا چنین است؟ آیا ابو ُھَریره و عبد  بن َعْمرو 
بن عاص، بیشتر از علي بھ رسول خدا نزدیك 

اي  از صحابھ × بودند؟! یا اینكھ حضرت علي
گوید:  او مياست كھ ابوھریره در توصیف 

 | پرداختن بھ تجارت او را از دیداِر پیامبر
 بازداشت!

حقیقت این است كھ این نگرش بھ استوار ساختنِ 
 گردد. روح ُقَریشي در شریعت، بازمي

از مقداد روایت شده كھ روز شورا بھ 
 عبدالرحمان بن عوف گفت:

اي عبدالرحمان، بھ خدا سوگند، علي را رھا 
از كساني است كھ بھ  كردي، در حالي كھ او

 چرخد. كند و بر محوِر حق مي حق حكم مي
عبدالرحمان گفت: اي مقداد، و ، بھ خاطر 

 مسلمانان اجتھاد ورزیدم!
مقداد گفت: مانند آنچھ بر سر این خاندان 
پس از پیامبرشان آمد، ندیدم! در شگفتم از 
قریش! مردي را واگذاردند كھ داناتر و 

اغ ندارم، اي كاش تر از او را سر عادل
 یافتم! برایش یاراني مي

عبدالرحمان گفت: اي مقداد، از خدا بترس، 
 بیم فتنھ را بر تو دارم!

مردي بھ مقداد گفت: خدا تو را رحمت كند، 
 اند؟ و آن مرد كیست؟ این اھل بیت كیان

مقداد گفت: اھل بیت، فرزندان 
طالب  اند، و آن مرد علي بن ابي عبدالمّطلب

 .)٤٧(است
                                                           

 .٣٧: ٣ الكامل في التاریخ؛ ٣٨: ٥ تاریخ طبري. ٤٧



 ٧٠١  مراحل منع 

شایان ذكر است كھ ُعَمر، عبدالرحمان بن عوف را 
در ضمن شش نفر اصحاب شورا قرار داد، در حالي 

تر از او آنجا ھست. بخاري  دانست شایستھ كھ مي
 بن مسعود، عتْبةعبيداهللا بن عبداهللا بن بھ سندش از ابن شھاب، از 

 كند كھ گفت: از ابن عّباس نقل مي
مھاجران قرائت  من قرآن را براي مرداني از

كردم، یكي از آنھا عبدالرحمان بن عوف  مي
 .)٤٨(بود

بھ اسناد از مالك بن انس، از  تاریخ دمشقدر 
 آمده است: عبيداهللا بن عبداهللا بن عتْبة بن مسعودُزْھري، از 

عبد  بن عّباس بھ وي خبر داد كھ وي در 
خالفت عمر، براي عبدالرحمان قرآن را قرائت 

 .)٤٩(كرد مي
بھ نقل از ابن عّباس آمده است  ذخائر العقبيدر 

 كھ گفت:
من براي مرداني از مھاجران قرآن 

خواندم، یكي از آنھا عبدالرحمان بن  مي
عوف بود. از ابو رافع روایت شده كھ گفت: 
ابن عّباس چنان ھمدم ُعَمر بود كھ از اھل او 

رفت، وي قرآن را برایش قرائت  بھ شمار مي
وایت را ابو حاتم آورده كرد. این ر مي

 .)٥٠(است
آري، دستاورد این شوراي ظالمانھ این شد كھ 
امر خالفت، بھ عثمان و پس از او بھ معاویھ و 
آن گاه بھ یزید سپرده شد. و چون معاویھ صغیر 
بر مسند خالفت پا گذاشت، ستمي را كھ در این 

بر اھل بیت شده بود، حس كرد، خطبھ  » شورا «
خود را از خالفت عزل كرد. راوي  معروفي خواند و

 گوید: مي

                                                           
 .١٥٢: ٨ صحیح بخاري. ٤٨
 .٢٨٠: ٣٠ تاریخ مدینھ دمشق. ٤٩
 .٢٤٣: العقبي ذخائر. ٥٠
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مروان بن حكم ـ كھ پاي منبر بود ـ بھ او 
گفت: اي ابا لیال، آیا مقصودت سُّنِت ُعَمري 

 است؟
معاویھ صغیر گفت: از من دور شو، آیا دین 

كني... ُعَمر ھنگامي كھ خالفت را  فریبي مي
وانھاد و آن را از كسي كھ در  » شورا «بھ 

دیدي نبود بازداشت، نھایِت ستم عدالتش تر
 .)٥١(را بھ كار بست

در خطبھ وداع روایت شده كھ  | از پیامبر
 فرمود:

اي مردم، عطاي سلطان را تا زماني كھ غرض 
دنیوي در میان نیست و براي رضاي خداست، 
بستانید! اّما آن گاه كھ قریش براي فرمان 
روایي بھ جان ھم افتادند و با عطا 

ما را بخرند (و شما را بھ خواستند دین ش
خواھند وادارند) آن را  كارھایي كھ مي

 .)٥٢(واگذارید
 میان دو خط مشي

افتراق دو خط مشي را در  مرزتوانیم  اكنون مي
 كنیم: بیانامور زیر 

ó  ترك حدیث و فقط اخذ بھ قرآن؛ چراكھ ُعَمر
گفت: از رسول خدا حدیث مكنید! ھركھ از شما 

ما و شما كتاب خدا سؤال كرد، بگویید: میان 
 ھست.

ó  مدرسھ اجتھاد بھ مشروعّیت اجتھاد پیامبر
آن را  » تعّبد محض «قائل بود. اّما مدرسھ 

كرد؛ زیرا مبتني بر ظن و گمان است  انكار مي
و میان فرض و تخمین و جزم و یقین، فاصلھ 

 بسیاري وجود دارد.

                                                           
 .٢١٣: ٣(عاصمي شافعي)  سمط النجوم العوالي. ٥١
 .٢٩٥٨، حدیث ١٣٧: ٣ سنن ابي داود. ٥٢



 ٧٠٣  مراحل منع 

ó براي  | گفت كھ پیامبر مكتب اجتھادي مي
، وصّیت نكرد. اّما مكتب جانشیني پس از خود

بھ  | اھل بیت، عقیده داشت كھ رسول خدا
ـ بعد از آن  ^ جانشیني حضرت علي و اھل بیت

 حضرت ـ نصّ دارد.
ó قریش و مدرسھ اجتھاد از تدوین سّنت پیامبر 

جلوگیري كردند. اّما مدرسھ اھل بیت بھ  |
تدوین سّنتِ پیامبر پرداختند و علي رغم شرایط 

 ن، بھ تدوین فراخواندند.دشوار آن دورا
ó  كتاب خدا ما را  «مدرسھ اجتھاد قائل بود كھ

كتاب خدا را با چیزي  «و  » بس است
اّما مدرسھ اھل بیت درباره  » پوشانم نمي

قرآن در بر  «قرآن بر این باور بود كھ: 
و فھم حقایق قرآن و  )٥٣(» دارنده چند وجھ است

یر تفصیل آیاِت آن، جز از طریق سّنت و تفس
كساني كھ از سوي خدا طالیھ داراِن علِم 

 اند، امكان ندارد. قرآن
ó  مدرسھ اجتھاد بھ اینكھ سخن صحابي بر قرآن

داد، بلكھ قول و عمل  عرضھ شود، تن نمي
دانست. اّما مدرسھ  صحابي را مخصِّص قرآن مي

اھل بیت بھ لزوم عرضھ كالم آنھا بھ قرآن و 
خواند. از طرح آنچھ بر خالِف قرآن باشد، فرا

ھرگاه  «روایت شده كھ فرمود:  × امام صادق
برایتان حدیثي را گفتم، خواستگاِه قرآني آن 

سخن مرا  «یا فرمود:  )٥٤(» را از من بپرسید
بر كتاب خدا عرضھ بدارید، آنچھ را موافق با 

                                                           
 .٧٧، خطبھ نھج البالغھ. ٥٣
 كافي اصول؛ ٣٥٨، حدیث ٣٧، باب ٢٦٩: ١ المحاسن. ٥٤
 .٥، باب الرّد إلي الكتاب والسّنھ، حدیث ٥٩: ١
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قرآن بود برگیرید، و آنچھ را بر خالِف قرآن 
 .)٥٥(» بود دور افكنید

ó كام شرعي قائل بھ تصویب مدرسھ اجتھاد در اح
بود؛ زیرا بھ عدالت صحابھ اعتقاد داشت. اّما 

 بود. )٥٦(مدرسھ اھل بیت، ُمخَّطئھ
ó  مكتب اجتھاد بھ صّحت روایاتي كھ در كتاب

بخاري و مسلم آمده، قائل است. اّما مكتب 
ھاي اربعھ ھست،  تعّبد، ھمھ آنچھ را در كتاب

 داند. صحیح نمي
ó  از احكام شرعي مدرسھ اجتھاد در بسیاري

داند  (مانند قضاوت و...) عدالت را شرط نمي
و نماز پشت سر ھر نیكوكار و بدكار را جایز 

شمارد. اّما مدرسھ اھل بیت، این را  مي
 تابد. برنمي

 

                                                           
 .٩٦٦٨، حدیث ١١٢، باب ١٩٠: ١ االستبصار. ٥٥
. ُمخَطِّئھ: یعني حكم واقعي خدا تابع آنچھ صحابي ٥٦

شود. ممكن است حكم  دھد، جعل نمي یا مجتھد فتوا مي
مطابق باشد و ممكن است بر مجتھد با حكم واقعي خدا 

 خالفِ حكم واقعي یا ناسازگار با آن درآید (م).



 

 ةدورتثبیتِ دو روش در 
 امویان





 

آن گاه كھ تدوین حدیث، نزد اصحاب تعّبد محض ـ 
از بین برد ھایي كھ اركانِ آن را  علي رغم كوشش

ـ استقرار یافت، مكتب اجتھاد ضروري دید كھ 
اش را حركت دھد و چیزي در  دوشادوشِ آنھا قافلھ

قانون این عرصھ تقدیم دارد تا در آینده در 
با مشكل رو بھ رو نشود؛ زیرا تأخیر گذاری 

تدوین بھ معناي ضایع شدن و نابودي حدیث بود. 
تا  از این رو ھواداران این مكتب كوشیدند

بدیلي را براي تدوین پدید آورند كھ بتواند با 
مقابلھ كند؛ بھ ھمین جھت،  » تعّبد محض «مكتب 

ھشام بن عبدالملك ـ و در نقل دیگر عمر بن 
ھـ) ١٢٤عبدالعزیز ـ بھ ابن شھاب ُزْھري (م 

 دستور داد كھ بھ تدوینِ سّنت بپردازد.

 . خلفا و تدوین حدیث١
 ده كھ گفت:از معّمر، از ُزْھري نقل ش

دانستیم تا  ما كتابِت علِم را ناپسند مي
اینكھ این ُاَمرا ما را بر آن واداشتند، و 
بر آن شدیم كھ ھیچ كس را از آن منع 

 .)٥٧(نكنیم
 در نقل دیگر آمده است:

                                                           
؛ و ٣٨٩: ٢ الكبري الطبقات؛ ١٠٧: تقیید العلم. ٥٧

 .٣٤١: ٩والنهاية البدايةبنگرید بھ، 
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روایان از من كتابت را خواستند،  فرمان
برایشان نوشتم؛ از خدا شرمم آمد كھ براي 

 .)٥٨(غیر ملوك، حدیث ننویسم
 از ابو الَمِلیح حكایت شده كھ گفت:

ما امید نداشتیم كھ نزد ُزْھري حدیث 
بنویسیم تا اینكھ ھشام او را مجبور ساخت 
كھ براي فرزندانش بنویسد. در پي آن مردم 

 .)٥٩(حدیث را نوشتند
 آمده است: ةالسنّة المحمدي یأضواء علدر كتاب 

 ابن شھاب از مخالفاِن ِھشام بود، لیكن دیري
نپایید كھ از مالزماِن او شد، با وي حج 
گزارد و ھشام او را معّلم فرزندانش 

 .)٦٠(ساخت
آنچھ ما را در سالمت و خودجوشي این امر و صدق 

اندازد این است كھ نھي  نّیت خلفا بھ شك مي
قریشي  | كنندگان از تدوین در عھد پیامبر

بودند. آنان عبد  بن عمرو بن عاص را از تدوین 
ث بازداشتند. افزون بر این، موضع آنھا را حدی

نسبت بھ حدیث در زمان ُعَمر و عثمان و معاویھ 
دانیم كھ بھ تأیید این خلفا و پیروي از  مي

ھاي ابو سفیان  آنھا پرداختند، و بر موضع گیري
و معاویھ و یزید نسبت بھ پیامبر و رسالت، 

 آگاھیم.
وي اگر در رفتار ابو سفیان با قبر حمزه ـ عم

ـ درنگ ورزیم و در سخِن معاویھ بھ  | پیامبر
ُمِغیره، آن گاه كھ بھ كوفھ درآمد، نیك 

 یابیم. بیندیشیم، حقایق بیشتري را درمي

                                                           
 .٧٧: ١ جامع بیان العلم وفضلھ. ٥٨
 .٣٦٣: ٣ حلية األولياء. ٥٩
 .٢٦٠: السنّة المحمدية یأضواء عل. ٦٠
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ابو سفیان در حالي كھ لگد بھ قبر حمزه 
گفت: اي ابا عماره، امري را كھ  زد، مي مي

برایش با شمشیر بھ جان ھم افتادیم 
ما درآمده و [اكنون] در دست نوجواناِن 

 .)٦١(بازیچھ آنان گشتھ است
از ُمِغیره نقل شده كھ از معاویھ خواست كھ از 
آزاِر بني ھاشم دست بردارد؛ چراكھ این كار 
نامش را پایدارتر خواھد ساخت، معاویھ در پاسخ 

 گفت:
چھ خیال خامي! بھ بقاي كدام نام دل خوش 

قدرت را بھ دست  » تیم «سازم؟! قبیلھ 
را در توان داشت انجام داد،  گرفت و آنچھ

ولي ھنوز نمرده بود كھ نامش از میان رفت 
مگر اینكھ كسي نامي از ابوبكر بھ میان 

 آورد.
روا شد، ده  فرمان » َعدي «پس از او قبیلھ 

سال رنج برد و تالش كرد، ولي پیش از مرگ، 
نامش از میان رفت مگر كسي اسمي از ُعَمر 

 ببرد.
ھر روزه پنج بار  )٦٢(براي ابن ابي كبشھ

أشھد أّن محّمدًا  «شود كھ:  بانگ زده مي
؛ گواھم بر اینكھ محّمد رسول » رسول  
 خداست.
پدر، بعد از این ندا، كدام عمل  اي بي

آورد؟  ماند؟ و چھ نامي دوام مي باقي مي
اي نداریم جز اینكھ  بھ خدا سوگند، چاره

                                                           
 .١٣٦: ١٦ البالغھشرح نھج . ٦١
معاویھ براي کھ  | . نام جّد مادري پیامبر٦٢

 این لقب را آورد (م). | تحقیِر پیامبر
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آنان را یكي پس از دیگري زنده بھ گور 
 .)١(سازیم

 و آن گاه كھ معاویھ بھ كوفھ درآمد، گفت:
بھ خدا سوگند، با شما نجنگیدم كھ نماز و 

دانم  روزه و حج گزارید و زكات دھید، مي
دھید، با شما  كھ این كارھا را انجام مي

روایي كنم، خدا  كارزار كردم تا فرمان
امارت را بھ من داده بود و شما خوش 

 .)٢(نداشتید
توان احكام را از مصدري  ميبنابراین، چگونھ 

گرفت كھ قدر و منزلِت آن ـ نزد پیامبر ـ این 
است و از مردي ستاْند كھ موضعشان نسبت بھ 

دانیم بعضي از  رسالت چنین است؟ با اینكھ مي
 آنھا بر زبان پیامبر َلعن شدند.

چگونھ بھ مرویات آنھا دل آرام گیرد و آنان را 
ا اینكھ مكر و بر ذخایِر سّنت َامین بدانیم، ب

شناسیم و آگاھیم بر اینكھ  شان را مي خدعھ
چگونھ روح عصبّیت و تفرقھ را میان مسلمانان 

 پراكندند؟!
چگونھ سّنت با ِاجبار (واعماِل فشار) تدوین 

گشت وخوب وبد آن بر ھمھ الزامي گردید، در  مي
حالي كھ پیش از آن [در عھد خلفا] بھ شدت از 

 د؟!ش تدوینِ آن جلوگیري مي
 آمده است: شرح صحیح مسلم َنوويدر 

َبشیر عدوي نزد ابن عّباس آمد، حدیث 
قال رسول  ، قال  «گفت:  خواند و مي مي

ابن عّباس بھ حدیث او گوش  » رسول  
 نگریست. داد و بھ او نمي نمي

                                                           
(متن از این مأخذ است)  ١٣٠: ٥ شرح نھج البالغھ. ١

 .٦٨٠(طبري):  المسترشد
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گفت: اي ابن عّباس، چرا حدیثم را 
شنوي؟ از رسول خدا برایت حدیث  نمي
 كني!! گوش نميخوانم و تو  مي

شنیدیم مردي  ابن عّباس گفت: زماني تا مي
ھا  چشم » قال رسول   «گفت  مي

شد، اّما زماني  ھایمان سوي او تیز مي وگوش
اي دست  كھ مردم بھ ھر سره ونا سره

شناسیم ازمردم  یازیدند، ما جز آنچھ را مي
 .)١(پذیریم نمي

 بنا نھاده تھدیدآري، سیاست اموي بر تحریف و 
 حامالنشد در حین اینكھ حقایق نزد محّدثان و 

قدرِت نمایاندِن آنھا را ولی آثار واضح بود، 
 نداشتند.

 آمده است: فتح الباريدر 
از زھری خواست کھ روایتی  ِھشام بن عبدالملك

كبره منْهم لَه  ی...و الَّذي تَولَّ﴿آیھ  بسازد مبنی بر اینکھ
يمظع ذاباي از   آن كھ بخش عمده  (و) ٢( ﴾ ع

سازي را بر عھده داشت، برایش عذابي   دروغ
 .)٣(بزرگ است) درباره علي نازل شده است، 

بینیم ُزھري بھ ُمَعّمر درباره  در حالي كھ مي
كند و بھ او  حدیثي را روایت مي × حضرت علي

 گوید: مي
این حدیث را كتمان كن و از غیِر من پنھان 

یان] احدي را در ساز، چراكھ اینان [امو
 دارند. ستایش علي و ذكر نام او معذور نمي

گوید: پرسیدم: اي ابابكر، چرا با  ُمَعمر مي
آنان ھمراه شدي، با اینكھ این سخن را 

 شنیدي؟!
                                                           

: ٤ تھذیب الكمال؛ ٧، حدیث ١٣: ١ صحیح مسلم. ١
١٨٦. 
 .١١/نور. ٢
 .٧: ٣٣٦-٣٣٧ الباري فتح. ٣



 منع تدوین حدیث  ٧١٢

گفت: اي شخص، بس كن! آنان در اموال (و 
خوش گذراني ھا)شان ما را شریك ساختند، ما 

 .)١(ھایشان تن دادیم ھم بھ خواستھ
بھ ُزھري، ترسیم حال وي  × امھ امام سجّاددر ن

و تنگنایي كھ حكومت آن زمان گرفتارش ساخت، 
 آمده است:

ھا مصون دارد و از آتش  خدا ما را از فتنھ
دوزخ بر تو رحم كند، در حالي ھستي كھ 

ھاي فراواني بر  سزامند ترحُّمي! خدا نعمت
تو ارزاني داشت، تني سالم بھ تو داد و 

ني ساخت و با آگاه ساختن بھ عمرت را طوال
قرآن وفقاھت در دین و شناخِت سّنت پیامبر، 

 ھایش را بر تو تمام كرد... حّجت
بنگر كھ فرداي قیامت چھ پاسخي خواھي داشت 
آن گاه كھ در حضور خدا بایستي و از تو 

ھایش را چگونھ پاس داشتي و  بپرسد كھ نعمت
ھایش را چگونھ ادا كردي؟! مپندار كھ  حّجت

پذیرد و از تقصیرت  خدا عذرت را مي
گذرد! این خیالي است خام، چنین  درمي

نیست، خدا در قرآن از عالمان پیمان گرفت 
آنچھ  -لنبیننھ للناس و ال تکتمونھ «كھ: 

دانند براي مردم تبیین كنند و  را مي
 .)٢(» كتمان نسازند

ترین گناه تو  بدان كھ كمترین كتمان و سبك
دیكي بھ ظالم و این است كھ با نز

گزاري بھ او، وحشت وھراس را از دلش  خدمت
زدودي و راه تجاوز و ستم را برایش ھموار 

 ساختي!

                                                           
 ٢٤٢: ١ المطالب جواهر؛ ١٨٧، حدیث ١٤٢: یمناقب ابن مغازل. ١
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چقدر بیمناكم از اینكھ فرداي قیامت، بھ 
گناِه خیانت بازداشت شوي، و بھ جرم اعانت 

 بر ظلم گرفتار آیي!
تو مال از دسِت كسي گرفتي كھ حق عطا و 

دار باز  حقبخشش نداشت و حق را بھ 
نگرداند! آن گاه كھ تو را بھ خود نزدیك 
ساخت باطلي را رد نكردي و دوستدار كسي 

 ورزد!شدي كھ با خدا دشمني مي
آنھا تو را براي این خواستند كھ با 

شان را یھا محوریِت تو سنگ آسیاي ستمگري
بچرخانند و تو را پل عبور از بالھا سازند 

ویي براي و نردباني براي گمراھي و بلندگ
شان و پیروي براي راھي كھ در پیش  ستمكاري

 اند! گرفتھ
بھ وسیلھ تو مردم را نسبت بھ علما بھ شك 

ھاي نابخردان را سوي خود  اندازند و دل مي
 كشند! مي

ترین  ترین وزیران و قوي هزبدعملكرد 
یاران آنھا بھ پاي كاري كھ تو در اصالح 

ام نمایي فساد آنھا و رفت و آمد خاص و ع
 رسد. كني، نمي بھ دربارشان مي

دھند در برابر  چقدر آنچھ را بھ تو مي
گیرند، اندك است! كمترین  آنچھ از تو مي

ھا را برایت داشتند و بیشترین  بھره
 ھا را نصیبت ساختند! ویراني

خوار  بھ فكر خود باش كھ كسي جز خودت غم
رسي كن، بنگر شكر  تو نیست! خود را حساب

ي كھ تو را در ُخرد و كالنِ تو نسبت بھ كس
 ھایش غرق ساخت، چگونھ است؟! نعمت

چقدر بیم دارم از اینكھ چنان باشي كھ خدا 
پس از آنان کسانی  «در كتابش فرمود: 

ناشایست روی کار آمدند کھ نماز را تباه 
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 کردند و از شھوات پیروی نمودند...
«)٢(...)١(. 

داد تا  بسمرة بن جندمعاویھ چھار ھزار درھم بھ 
َو  ﴿كھ مفاد آن این باشد كھ آیھ  بسازدروایتي 

اللَّه ضاترغاَء متاب هشْرِي نَفْسي نالنَّاسِ م ن(و كساني از  )٣( ﴾ ...م
سازند)  ھا براي رضاي خدا خود را فدا مي انسان

ـ نازل  × درباره ابن ملجم ـ قاتل امام علي
 .)٤(شده است، و سَُمَره این كار را كرد

حدیث در عھد معاویھ كاري زشت بھ شمار  جعل
آنكھ از خدا بترسند و  ن بيجاعالآمد،  نمي

احادیثي ساخت تقواي او را پیشھ كنند، بھ 
پرداختند كھ براي حكومت سودمند باشد  مي

واحادیثي را كھ ناخوشایند صاحبان قدرت بود 
 كردند. تكذیب ومنع مي

 گوید: مدائني مي
اواني ُرخ نمود و بھتان و فر ساختگیاحادیث 

 قاضیاندروغ منتشر شد و محوِر كار فقھا و 
قرار گرفت. بالي بزرگ مردم،  والیانو 

مایگاِن عابد نما بود  قاریاِن ریاكار و كم
ساختند تا نزد والیان منزلت  كھ حدیث مي

یابند و در شمار نزدیكان آنھا درآیند و 
 .مند شوند از اموال و امالك و منازل بھره

این اخبار و احادیث، بھ دست دینداراني 
افتاد كھ اھل دروغ و بھتان نبودند، آنھا 
را بھ گمان اینكھ حق است پذیرفتند و نقل 

دانستند كھ آنھا باطل  كردند، و اگر مي

                                                           
 .٥٩/مریم. ١
 .٢٧٧: العقول تحف. ٢
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كردند و متدیِّن بھ آنھا  است روایت نمي
 .)٥(شدند نمي

 نویسد: مي اإلنصافدھلوي در رسالھ 
دین پایان یافت، خالفت خلفاي راش ۀدورچون 

استقالل  بھ كساني رسید كھ بھ ناحق و بي
و احكام، آن را بھ دست  اعلمي در فتاو

گرفتند. از این رو بھ استعانت از فقھا و 
ھمراھي با آنھا ـ در ھمھ احوالشان ـ 

 ناچار شدند.
شماري از علماي طراز اول باقي بودند، 

شد  لیكن تا درخواستي از آنھا مي
 جستند. تند و دوري ميگریخ مي

اھل این دوران [و آنان كھ عالماِن راستین 
نبودند] با اعراِض عالماِن واقعي، دیدند كھ 
اّمت بھ آنھا روي آوردند، از این رو براي 
رسیدن بھ عّزت (جاه و مقام) بھ كسِب علم 
دست یازیدند [و بھ خلفا روآوردند] در 

کھ تا پیش از این، بھ  – نتیجھ، فقھا
خود، دنبالھ رو  –الشان می آمدند دنب

گرداني از  و پس از آنكھ با روي گشتند
سالطین عزیز بودند، با روي آوردن بھ آنھا 
ذلیل شدند مگر كسي را كھ خدا توفیق 

 .)٦(داد
 آمده است: مناقب امام ابي حنیفھدر 

ھنگامي كھ از سوي یكي از حاكمان اموي ابو 
احضار  حنیفھ براي پاسخ بھ یك مسئلھ فقھي

شد، گفت: كلمھ استرجاع را بر زبان 
 مسئلھ، نظرم مطابق؛ چراكھ در آن )٧(آوردم

                                                           
 .٤٦: ١١ شرح نھج البالغھ. ٥
 یفريد وجد دائرة المعارفدر  رسالھ اإلنصاف. نگاه كنید بھ: ٦

 ».جھد  « ماده

 . یعني با خود گفتم: كارم تمام است! (م)٧
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ام بھ آن  داري قوِل علي رضی   عنھ و دین
 [با خود اندیشیدم كھ] چھ كار كنم؟ بود

سپس تصمیم گرفتم سخن راست را بگویم و فتوا بھ 
 پرستم.  دیني دھم كھ با آن خدا را مي

ود كھ بني امیھ بھ قول این امر بدان جھت ب
دادند و اعتنایي بھ آن  علي فتوا نمي

كردند... در این عصر، ناِم علي برده  نمي
شد، بین مشایخ، عالمِت نام علي واژه  نمي

گوید...  گفتند: شیخ مي بود، مي » شیخ «
بني امّیھ مردم را منع كردند از اینكھ 

بنامند، و ھركس  » علي «فرزندانشان را 
گذارد، در معرض بال  ش را علي مينام فرزند

 .)٨(گرفت قرار مي
نزدیك بھ این سخن از حسن بصري نقل شده است. از 

 یونس بن ُعَبْید حكایت شده كھ گفت:
بھ حسن بصري گفتم: اي ابا سعید، تو با 

گویي:  اي، مي آنكھ رسول خدا را درك نكرده
 (رسول خدا فرمود)! » قال رسول   «

پسر برادر، چیزي را از  حسن پاسخ داد: اي
من پرسیدي كھ احدي قبل از تو نپرسید! اگر 

گفتم.  نزدم قدر و منزلت نداشتي پاسخت نمي
بریم كھ شاھدي! (وي  ما در زماني بھ سر مي

گویم:  كارگزار حجاج بود) ھرچھ شنیدي مي
(رسول خدا فرمود) مقصود  » قال رسول   «

 علي بن ابي طالب است جز اینكھ شرایط
توانم نام  اي است كھ نمي زماني بھ گونھ

 .)٩(علي را بر زبان آورم
 از شَْعبي نقل شده است كھ گفت:

                                                           
(بھ نقل  ٣٩٦: ١ اإلمام الصادق والمذاھب األربعھ. ٨

 ).١١٧: ١فھ أبي حنی مناقب اإلماماز 
 .٢٠٤: ١ تدریب الراوي؛ ١٢٤: ٦ تھذیب الكمال. ٩
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با آل ابي طالب چھ كنیم؟! اگر آنان را 
شویم، و اگر دشمن  دوست بداریم كشتھ مي
 .)١٠(آییم بداریم بھ دوزخ درمي
 گوید: شیخ ابو جعفر اسكافي مي

را گماشت معاویھ گروھي از صحابھ و تابعین 
تا اخبار قبیحي را درباره علي روایت كنند 
كھ دربردارنده طعن و نفرت از علي باشد، و 
كارُمزد شایان توّجھي براي آن تعیین كرد كھ 

 داشت. ھركسي را بھ رغبت وامي
مغيرة بن كساني چون ابو ُھَریره، عمرو بن عاص، 

) اخباري كھ عروة بن زبير(و از تابعین،  شعبه
ساخت برایش جعل  یھ را خشنود ميمعاو

 .)١١(كردند
 گوید: ابن َعَرَفھ ـ معروف بھ َنْفَطَوْیھ ـ مي

در فضائل صحابھ،  دروغینبیشترین احادیث 
در روزگار بني ُامّیھ پدید آمد. مردم براي 

ساختند: چراكھ گمان   تقّرب بھ آنان حدیث مي
ھاشم را  كردند آنان با این كار بني مي

 .)١٢(سازند يخوار و زبون م
را  × ھا بود كھ امام باقر  گیري  آري، این موضع

 برانگیخت تا بھ صراحت بر زبان آورد كھ:
كْناهم لَمتَجيبوا لنا، وإن تَرسي ناهم لَموعةُ النّاسِ علينا عظيمة؛ إن دليوا  بتَدهي

 ؛)١٣(بغيرنا

                                                           
اإلمام جعفر ؛ ١١٢: ٢(ابن قتیبھ)  عیون األخبار. ١٠

 .١٠٧: الصادق
 .٦٣: ٤ شرح نھج البالغھ. ١١
؛ ٤٦: ١١ شرح نھج البالغھ؛ ٨٩: النصائح الكافیھ. ١٢

 .٢١٣: فجر اإلسالم
: ٤ مناقب ابن شھر آشوب؛ ١٦٨: ٢ ارشاد مفید. ١٣
 .٥٠٨: ١ اعالم الوري؛ ٢٠٦
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ما گرفتاري بزرگي با این مردم داریم؛ اگر 
ن حق] دعوت كنیم، آنان را [بھ آیی

پذیرند؛ و اگر رھاشان سازیم، بھ غیر  نمي
گوییم و دین  ما [و حقایقي را كھ ما مي

 یابند. داریم] ھدایت نمي درست را عرضھ مي
 روایت شده كھ فرمود: × از امام علي بن حسین

 ؛)١٤(النّاس یبغَّضْتُمونا إل یما زِلْتُم تقولون فينا حتّ
كردید تا اینكھ پیوستھ درباره ما بدگویي 

توزي  ما را پیش مردم دشمن ساختید (و كینھ
 ھا نشاندید). نسبت بھ ما را در دل

 آمده است: × و در دعاي امام سّجاد

عاد صفْوتُك وخُلَفَاؤك  یاللَّهم إِن هذَا الْمقَام لخُلَفَائك وأَصْفيائك... حتَّ
بم ورِينقْهم غْلُوبِينم ضَكائفَروذاً، ونْبم كتَابكالً، ودبم ككْمح نوري ،تَزِّين

 ؛)١٥(محرفَةً عن جِهات أَشْراعك، وسنَن نَبِيك متْروكَةً

پروردگارا، این مقام، از آن ُخلفا و 
برگزیدگاِن توست... تا اینكھ برگزیدگان و 

ھر و غلبھ جانشینان تو [در روي زمین] بھ ق
گرفتار آمدند و حّقشان ربوده شد؛ دیدند كھ 
(حاكمان جور) ُحكم تو را تغییر دادند و 
كتابت را دور افكندند و فرائض [و احكام] 

ھاي   شریعِت تو را تحریف كردند و سّنت
 پیامبرت را وانھادند...

 فرماید: و نیز در تبیین اختالف ُاّمت مي
داِم  چھ حالي خواھند داشت آنان كھ در

افراط و تفریط گرفتار آمدند و بھ خود 
ھا و  واگذاشتھ شدند تا در گمراھي

 ھا فرو روند... تاریكي
                                                           

 .٣٩٢: ٤١ تاریخ دمشق؛ ٢١٤: ٥ الطبقات الكبري. ١٤
 يفة السجاديةالصح. ٢
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اي از این اّمت بھ بھانھ اخالص در  دستھ
دیانت، از امامان دین و خاندان نبّوت جدا 
شدند و خود را در چنگال رھبانّیت انداختند 

ند؛ اسالم را بسیار تروي پرداخ و بھ زیاده
ھاي  یك توصیف كردند و خود را با سّنتن

نیكو آراستند تا اینكھ زماني طوالني گذشت 
(و آرزوھاشان برآورده نشد) و مقصد و 

ھایي  مسافت بھ نظرشان دور آمد و بھ محنت
 سخت آزموده شدند.

نجات  نشانھدر این ھنگام، از راه ھدایت و 
روي برتافتند و بھ شیوه نیاكانشان 

 برگشتند.
گر درباره ما كوتاھي ورزیدند، بھ گروه دی

متشابھات قرآن احتجاج كردند و قرآن را با 
آراي خود بھ تأویل بردند و بھ اخباِر 
مأثور تھمت زدند؛ با ترفنِد تْن آسایان ـ 

فروغي از كتاب و دستاویزي از علِم  بي
ھا گام  ھا و ظلمت راستین ـ در شبھھ

 اند. نھادند و پنداشتند كھ رشد یافتھ
ھاي  ِل این اّمت بھ كجا پناه َبَرند؟ شاخصنس

مّلت و دین با اختالف و چند دستگي از میان 
كنند، در  رفت، بعضي بعِض دیگر را تكفیر مي

و ال تَكُونُوا  ﴿ فرماید: حالي كھ خداي متعال مي
 چونان « ﴾كَالَّذين تَفَرقُوا و اخْتَلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبيناتُ 

كساني نباشید كھ دچار تفرقھ شدند و با 
 .)١٦(» وجود دالیل روشن، اختالف كردند

آیا براي ابالغ حّجت و تأویل حكمت، جز ائّمھ 
ھا ـ كساني كھ خدا  ُھدي و نور افكن تاریكي

بھ آنھا بر بندگان احتجاج كرد و خلق را 
حّجت بھ حال خود وانگذاشت ـ كسي مورد  بي

 اعتماد ھست؟

                                                           
 .١٠٥/آل عمران. ١٦
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شاخساِر درخت مبارك نبّوت و  آیا جز از
بقایاي برگزیدگاني كھ خدا پلیدي را از 

شان ساخت و از  آنان زدود و پاك و پاكیزه
آفات آنھا را مصون داشت و َمَودَّتشان را در 

شناسید و  قرآن واجب ساخت، كسي را مي
 ؟!)١٧(یابید مي

و نیز آن حضرت بھ شخصي كھ با او در یك مسئلھ 
 كرد، فرمود: ميشرعي فقھي مشاجره 

منازِلنا، الََريناك آثار جبرئيل في رِحالنا؛ أَفَيكون أحد  یيا هذا، لو صرتَ إل
 ؟!)١٨(أَعلَم بالسنَّة منّا

اي مرد، اگر بھ منازل ما آمد و شد داشتي، 
رد پاي جبرئیل را در آنجا بھ تو نشان 

دادیم! آیا كسي ھست كھ بھ سّنت پیامبر  مي
 اتر باشد؟!از ما دان

 فرماید: و نیز مي
إن دين اهللا ال يصاب بالعقُول النّاقصَة واآلراِء الباطلة والمقاييسِ الفاسدة، ال 

بنا هدي؛ ومن كان يعملُ  یيصاب إالّ بالتَّسليم؛ فَمن سلَّم لنا سلم، ومنِ اقْتَد
لَكأي هالر؛)١٩(بالقياس و 

ھاي  آراي باطل و قیاس ھاي ناقص و با عقل
آید، بھ دین  فاسد، دیِن خدا بھ دست نمي

توان رسید؛ ھركس  خدا جز با تسلیم نمي
ماند، ھركھ بھ ما  تسلیم ما شود سالم مي
شود؛ و ھركس شیوه  اقتدا كند ھدایت مي

قیاس و رأي را در پیش گیرد، بھ ھالكت 
 افتد. مي

 آري، اّمت اسالم بھ تحریف گرفتار شد.

                                                           
 .٩٩ـ  ٩٨: ٢كشف الغّمھ. ١٧
 .٩٤(حلواني):  نزهة الناظر. ١٨
 .٩، حدیث ٣١، باب ٣٢٤: كمال الدین. ١٩
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 نویسد: ھره ميابن ز
 علي «گمان در اختفاي بسیاري از آثاِر  بي
در قضاوت و فتوا، حكومت اموي دست داشت  »

را باالي  » علي «وگرنھ معقول نیست كھ 
منبرھا لعن كنند و علما را واگذارند كھ 

و اقوالش را  اعلم او را حدیث كنند و فتاو
بازگویند؛ بھ ویژه در آنچھ بھ اصل حكومت 

 .)٢٠(یابد تباط مياسالمي ار
تفصیل سخن در این باره، فرصت دیگري را 

كند  طلبد. از آنچھ ابن اثیر نقل مي مي
حّجاج  ۀدورتوان دریافت كھ اصحاب تدوین در  مي

 گوید: چھ روزگاري داشتند، وي مي
حّجاج بن یوسف از سوي امویان والي عراق 
شد. وي بھ دست جابر و گردن سھل بن سعد 

مالك ُمھر زد. با این كار،  ساعدي و َانس بن
خواست تحقیرشان كند تا مردم از آنھا  مي

دوري گزینند و بھ حرف و حدیثشان گوش 
 .)٢١(ندھند

 و تدوین ^ . اھل بیت٢

تدوین را  ^ بھ تواتر ثابت است كھ اھل بیت
با خط خودش و  × دانستند. امام علي مي جایز

اي را نوشت كھ طول آن  صحیفھ |امالي رسول خدا
 .)٢٢(رسید ھ ھفتاد ذرع ميب

                                                           
 .٢٨٦ـ٢٨٥: . تاریخ المذاھب اإلسالمیّھ٢٠
: ٢ الغابھ ُاسُد؛ ١٠٨٩ترجمھ ، ٦٦٤: ٢ االستیعاب. ٢١
 ، ترجمھ سھل بن سعد.٣٦٦
 .٣٣٠: ١ َاعیان الشیعھ. نگاه كنید بھ: ٢٢

از »  ٥٩١٤، حدیث ٤١٨: ٤ من ال یحضره الفقیھ «در 
روایت  ×حسن بن فّضال از امام علي بن موسي الرضا

ھایي دارد؛ او  شده كھ فرمود: امام نشانھ
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دكتر رفعت فوزي عبدالمّطلب، روایات این صحیفھ 
اند ـ در كتابي  را ـ كھ در ابواب فقھ پراكنده

صحيفة علي بن أبي طالب عن رسول اهللا، دراسة گرد آورده و آن را 
ةتوثيقي نامیده است. )٢٣(ةفقهي 

وجود داشت، آن را از  ^ این صحیفھ نزد ائّمھ
بردند و در حفظ و نگھداري آن  مي یكدیگر ارث

روایت شده كھ  × كوشا بودند. از امام حسن
 فرمود:

إن العلم فينا ونَحن أَهلُه، وهو عندنا مجموع كُلُّه بِحذافيرِه، وإنّه ال يحدثُ 
أَرشُ الْخَدشِ إالّ وهو عندنا مكْتُوب بِإِمالِء  یيومِ القيامة حتّ یشَيٌء إل

سه  ولِردبِي خَطِّ علي؛)٢٤(اهللا و 

علم در میان ماست و ما اھل آنیم. ھمھ علم 
نزد ما گرد آمده است و تا روز قیامت چیزي 

دھد ـ حّتي تاواِن مالي یك خراش ـ  رخ نمي

                                                                                                                                        
بردبارترین،  ترین، پرھیزكارترین، داناترین، حاكم

ترین، عابدترین... مردمان بھ  ترین، بخشنده شجاع
ھاي  اي است كھ نام رود. نزد او صحیفھ شمار مي

باشد و  شیعیانش ـ تا روز قیامت ـ در آن ثبت مي
ھاي دشمنانش تا روز قیامت در  اي كھ اسم نیز صحیفھ

 آن نوشتھ شده است.
ھفتاد اي كھ طول آن بھ  ھست، صحیفھ جامعھنزد امام 

رسد و آنچھ را آدمیان نیاز دارند در آن  ذرع مي
 گرد آمده است.

باشد، كھ پوست  مي جفر اصغرو  جفر اكبرنزد امام 
بز و قوچي است و در آن ھمھ علوم حّتي بھاي یك خراش 
و یك تازیانھ یا نیم و ثلث تازیانھ، در آن ھست؛ و 

 × عیون اخبار الرضااست ( ÷مصحف فاطمھنزد امام 
 ).١، حدیث ١٩، باب ١٩٣: ١

 ھـ در َحَلب چاپ شد.١٤٠٦. این كتاب در سال ٢٣
 .١٠٠: ٤٤ بحار األنوار؛ ٦: ٢طبرسي  احتجاج. ٢٤
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جز اینكھ با امالي پیامبر و دست خط علي، 
 نزد ما مكتوب است.

 » ٢٥خیار «و آن گاه كھ از رأي پدر آن حضرت در 
ھا را  ؤال شد، دستور داد صندوق كتابس

بیاورند. از آن، صحیفھ زرد رنگي را بیرون 
درباره خیار در آن نوشتھ  × آورد كھ قول علي

 .)٢٦(شده بود
 ] نزد امام حسین× این كتاب [بعد از امام حسن

و بعد  × قرار گرفت، و سپس نزد امام سّجاد ×
 )٢٧(و... × از او نزد امام باقر

بھ این  × فرزندان امام عليروشن است كھ 
ھاي  نظیري داشتند، حّتي مصیبت صحیفھ اھتمام بي

را بازنداشت از اینكھ  × سھمگین امام حسین
این صحیفھ را نزد دختر بزرگش فاطمھ بھ امانت 

بدھد و این  × سپارد تا آن را بھ امام سّجاد
ھا بھ عنوان ذخایري از گنجینھ آل محّمد و  كتاب

 .)٢٨(نزد آنان پایدار بماند | امانت پیامبر

اھمیتِ این صحیفھ بدان پایھ است كھ حضرت فاطمھ 
بھ كنیزش فّضھ (آن گاه كھ صحیفھ را  ÷ زھرا

 نیافت) فرمود:

                                                           
. اصطالحی است در فقھ بھ معنای حق فسخ یا امضاء ٢

 در معامالت.
 .٣٤٦: ١(ابن حنبل)  العلل. ٢٦
باب في األئمة أن ، ١٦٤: بصائر الدرجات. نگاه كنید بھ: ٢٧
 ...م الصحيفة الجامعةعنده

: بصائر الدرجات؛ ١، حدیث ٣٠٣: ١ اصول كافي. ٢٨
 .٩، حدیث ١٣، باب ١٦٨
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 ؛)٢٩(ويحك! أُطْلُبِيها، فإنّها تَعدلُ عندي حسناً وحسيناً

واي بر تو! آن را بیاب، چراكھ [ارزش آن] 
 كند! بري مينزد من با حسن و حسینم برا

بی حساب و کتاب و ناشی از این اھتمام، 
نبود، زیرا وابستگی ھا و عالقھ ھای شخصی 

 | طرازي این صحیفھ با دو ریحانھ پیامبر ھم
طلبد؛  امري است كھ درنگ و تأمُّل فراواني را مي

كرد  چراكھ علم نھفتھ در این صحیفھ برابري مي
ول از رس ×با علمي كھ امام حسن و امام حسین

داشتند، و این صحیفھ براي مسلمانان،  | خدا
كرد كھ امام حسن و امام  ھمان نقشي را ایفا مي

 دار بودند. عھده | براي اّمت پیامبر ^حسین

این رعایِت فزاینده مكتب تعّبد را از مدّونات ـ 
بھ طور  ×بھ طور كّلي ـ و از كتاب امام علي

. یابیم نمي » مكتب رأي و اجتھاد «ویژه نزد 
ھاي دیگران  ابوبكر كتابش را سوزاند، عمر كتاب

ھا را بھ آتش كشید،  را آتش زد، عثمان قرآن
معاویھ دستور داد كھ حدیث كم بر زبان آید مگر 
حدیثي كھ در عھد ُعَمر روایت شده باشد، دیگر 
 خلفا نیز بر ھمین َرویَّھ بودند. بر خالف اھل بیت

حي تا كھ از آغاز تشریع اسالمي و نزول و ^
ھاي متأّخر، از تدوین بازنایستادند و در  زمان

 حفظ مدّوناتِ خود كوشیدند.
را بھ تدوین فرا  × حضرت علي | رسول خدا

 خواند و بھ او فرمود:
 كنم بنویس! آنچھ را امال مي

                                                           
 .ما أسندت فاطمةباب ، ٤١٣: ٢٢ المعجم الكبیر. ٢٩



 ٧٢٥  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

ترسي  پرسید: اي رسول خدا، مي × حضرت علي
 از یاد ببرم؟!

ام  فرمود: نھ، از خدا خواستھ | پیامبر
مھ چیز را بھ خاطرت بسپارد و از یادت كھ ھ

 نبرد، لیكن براي شریكانت تدوین كن!
پرسید: اي رسول خدا، شركاي  × حضرت علي

 من كیانند؟
 .)٣٠(فرمود: امامان از نسل تو | پیامبر

 | یم كھ پیامبرکن بھ این ترتیب یقین مي
 خواست شریعتش را بھ وسیلھ تدوین نزد اھل بیت

تا ُمدوَّنات بھ عنوان و دیگران، حفظ كند  ^
ھاي آینده مسلمانان ـ در  ذخایر علمي براي نسل

 عصرھاي بعد ـ باقي بماند.
 × روي آوري امامان اھل بیت بھ كتاب امام علي

و نگریستن در آن و دیگران را بر آن شاھد 
ھا و  گرفتن، در راستاي استوار سازي حرف

گرفت و اینكھ آنان گزاف و  ھاشان صورت مي نقل
گویند، بلكھ بیاناتشان  رأي خویش سخن نمي از

ریشھ دارد و از خاستگاه  | در گفتار پیامبر
 خیزد. وحي برمي

 فرمود: روایت شده كھ مي × از امام صادق

را  × علي بن حسین ھنگامي كھ كتاب علي
فرمود: چھ  نگریست، مي گرفت و در آن مي مي

 ؟!)٣١(ھا] را دارد كسي طاقتِ این [سختي

                                                           
؛ ٢٢، حدیث ١٨٧: بصائر الدرجات. نگاه كنید بھ: ٣٠

 .٣٨، حدیث ٥٤: اإلمامة والتبصره
 .١٧٢، حدیث ١٦٣: ٨ روضھ كافي. ٣١
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بھ  ×خوانیم كھ امام سّجاد مفید مي دارشاو در 
 فرمود: × فرزندش امام باقر

ھا را كھ  فرزندم، بعضي از این صحیفھ
 در آن است بھ من ده! × عبادت علي

فرماید: آنھا را در  مي × امام باقر
اختیارش نھادم، اندكي را خواند، سپس رھا 
كرد و آھي كشید و فرمود: چھ كس را یاراي 

 !)٣٢(عبادتِ علي است
مطلب شایان توّجھ در این دو حدیث این است كھ 

تنھا بھ بیان فرائض  × آیا كتاب امام علي
شرعي و احكام فقھي اختصاص داشت یا اینكھ علوم 

 شد؟ دیگري را شامل مي
اصول عبادات و  × پیداست كھ كتاب امام علي
شد و ھمھ اصول و  َاعماِل مستحبي را شامل مي

 مجموعةعنوان یك مباني دین اسالم را ـ بھ 
منسجم و متكامل ـ در بر داشت، و تمامي آنچھ 
را مسلمانان نیاز دارند در آن گرد آمده بود. 

بر مستحّبات و  × آن گاه كھ امام زین العابدین
نوافل و سَُنني كھ در آن بود آگاھي یافت (با 
اینكھ بدن خودش پینھ بستھ بود و بھ كثرت 

اشتن معروف داري و روزه د عبادت و شب زنده
 بود) فرمود: چھ كسي طاقتِ این را دارد؟!

ھا رسم و راه  باري، تدوین و پاسداري از كتاب
و پیروان آنھا بھ شمار  ^ امامان اھل بیت

مدرسھ  ھوادارانآمد و در مقابل، عادِت  مي
سازي و جلوگیري  اجتھاد و رأي سوزاندن و نابود

 بود. این امر جاي شكي حدیث و تدوین نقلاز 

                                                           
: ٣ مناقب آل ابي طالب؛ ١٢٦ :٢ ارشاد مفید. ٣٢
 .٤٨٧: ١ اعالم الوري؛ ٢٩٠



 ٧٢٧  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

نزد اھل  » آنچھ حّجت است «گذارد كھ  باقي نمي
و مكتب تعّبد، از استواري و ضبط باالیي  ^ بیت

برخوردار است، برخالف آنچھ نزد مكتب اجتھاد و 
اي متأّثر از عوامل  باشد كھ آمیزه رأي مي

مختلف و آراي گوناگون است؛ از تشریع اجتھاد و 
ھ شود و بھ مرور ب رأي در برابر نص آغاز مي

انجامد و دست بھ دامان اصوِل  تثبیت قیاس مي
آید و  گردد كھ بعدھا بھ عرصھ مي اي مي تازه

 مشي ھا در این راستا پایاني ندارد. آراء و خط
و فرزندش  × با مراجعھ بھ سخنان امام باقر

صحیفھ امام بھ تمركز آنان بر  × امام صادق
 یابیم. و اھتمام فراوان بر آن را درمي × علي

 ُعذاِفر صیرفي روایت شده كھ گفت:از 
 × من با َحَكم بن ُعَتْیَبھ نزد امام باقر

بودیم، وي نزد امام منزلتي داشت و از آن 
پاسخ  × كرد [و امام  ھایي مي  حضرت پرسش

اي اختالف   داد] تا اینكھ در مسئلھ مي
فرمود: فرزندم، برخیز  × كردند، امام باقر

 و كتاب علي را بیاور!
كتاب بزرگي را كھ در صندوقچھ  × امام صادق

شد، آورد. امام   اشیاي نفیس نگھداري مي
آن را گشود و بھ جست و جو در آن  × باقر

پرداخت تا اینكھ مسئلھ را درآورد، فرمود: 
این خط علي و امالي رسول خداست! بھ َحَكم رو 
كرد و فرمود: اي ابا محّمد، تو و سََلمھ و 

واستید بروید، ابو ِمقدام، ھر چپ و راستي خ
یابید   را نمي یبھ خدا سوگند، علم مطئمن
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مگر نزد قومي كھ جبرئیل بر آنان فرود 
 .)٣٣(آمد مي

در حدیث دیگر آمده است كھ َحَكم بن ُعَتْیَبھ از 
 × ھا از آن حضرت پرسید، و امام  دیھ دندان

 پاسخ داد و فرمود:
؛)٣٤(هكذا وجدناه في كتاب علي 

 یافتیم. در كتاب علي، آن را چنین
 × نقل شده است كھ از امام باقر زرارة بن اَعيناز 

 گوید:  درباره ارث جّد پرسیدم... تا اینكھ مي
صحيفة امام بھ فرزندش جعفر رو كرد و گفت: 

بخوان... آن  هزرار[كتاب میراث] را براي  فرائض
حضرت كتابي را بیرون آورد كھ چونان ران 

فھ شتر [بزرگ] بود... چون بھ آن صحی
برخوردم كتاِب ضخیمي را دیدم كھ پیدا بود 

ھاي پیشینیان است. در آن نگاه  از كتاب
كردم، دیدم در آن خالِف چیزي است كھ بھ دستِ 

 مردم است...
را دیدم، بھ من  × فردا صبح امام باقر

فرمود: آیا كتاب میراث را خواندي؟... و ، 
آنچھ را دیدي، حق است؛ امالي پیامبر و خط 

باشد... پدرم از جدم برایم حدیث  ي ميعل

                                                           
 .٩٦٦، ترجمھ ٣٦٠: رجال نجاشي. ٣٣
، باب الخلقھ، ٣٢٩: ٧ فروع كافي. نگاه كنید بھ: ٣٤

بارھا و در  ^ ؛ این سخن بر زبان ائّمھ١حدیث 
جاھاي مختلف آمده است. نگاه كنید بھ: مختلف 

 البارعالمھّذب (در باِب دیھ چشم)؛  ٣٦٧: ٩الشیعھ 
، در ٥٢٤: ١١ مجمع الفائدة والبرهان(در باب دیھ)؛  ٢٢٨: ٥

 باب میراث.



 ٧٢٩  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

كرد كھ امیرالمؤمنین آن را برایش 
 )١(گفت...

روایت شده  × از ابو َاّیوب َخّزاز، از امام صادق
 كھ فرمود:

 )٢(...إن كُلَّ ذي رحم بِمنْزَلَة الرحم الَّذي يجر به

ھر داراي خویشاوندي، بھ منزلھ خویشاوندي 
شاند [و در نبوِد ك است كھ او را مي

تر و عدم مانع دیگر، ارث  خویشاونِد نزدیك
 رسد]. بھ او مي

روایت  × از سلیمان بن خالد، از امام صادق
 شده كھ فرمود:

در كتاب علي آمده است كھ یكي از پیامبران 
سوي پروردگارش درباره قضاوت شكوه 

 )٣(كرد...
این گونھ روایات، تأكیدي است بر اینكھ كتاب 

بود كھ علوم دیني و  یدائرة المعارف × ليحضرت ع
از جانب خدا آورد،  | اي را كھ پیامبر دنیوي

ھاي   در بر داشت؛ چراكھ اخبار انبیا و اّمت
، و آن )٤(وجود داشت × پیشین در كتاب حضرت علي

                                                           
(باب میراث الولد مع  ٣، حدیث ٩٥: ٧ فروع كافي. ١

 األبوین).
(باب أّن القضاء  ٤و ٣، حدیث ٤١٤: ٧ فروع كافي. ٢

 بالبّینات).
 . ھمان.٣
كند كھ گفت از   . ابن ُاَذینھ از ُبَرید عجلي نقل مي٤

ِإنَّ  ََّ َیْأُمُرُكمْ ﴿درباره این آیھ پرسیدم:  × قرامام با
َأْن ُتَؤدُّوا األَْ◌ماناتِ ِإلي َأْھِلھا َو ِإذا حَكَْمتُمْ َبیَْن النَّاسِ 

] (خدا شما را فرا ٥٨[نساء/ ﴾ َأْن َتحْكُُموا بِاْلَعْدلِ 
ھا را بھ اھلش بسپارید و   خواند بھ اینكھ امانت  مي

 × م عدالت ورزید)، امامھنگام داوري میان مرد
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 | آن حضرت آنھا را از میان دو لِب پیامبر
 تدوین كرد.

ب اخبار ادیان سابق و كساني كھ مسخ شدند و عذا
بھ ما  × گردیدند و... از كتاب امام علي

 رسیده است...
بعضي از معارف این كتاب بزرگ، موارد ذیل 

 است:

                                                                                                                                        
إّیانا عَنَي، أن ُیَؤدِّي األّول إلي اإلمام اّلذي فرمود: 

طرِف خطاب آیھ ما ھستیم!  بعَده الكُتُب والعلم والسِّالح؛
ھا و علم و   باید اماِم اول بھ امام بعد از خود، كتاب

 سالح را تقدیم دارد.
) ٨٤، ص٦(جلد  شرح اصول كافيعالّمھ مازندراني در 

 نویسد:   مي
 ، كتابي است كھ علي بن ابي طالب»ُكُتب  «مقصود از 

كھ در آن  »جَْفر َاْبیَض  «آن را گرد آورد؛ و  ×
زبوِر داود و توراِت موسي و انجیل عیسي و صحف 

كھ ھنگام نزول  » ÷مصحف فاطمھ «ابراھیم ھست؛ و 
آن را نوشت و  × جبرئیل سوي آن حضرت، حضرت علي

روز قیامت رخ دھد خبر داد و جبرئیل از آنچھ تا 
باشد؛ و  ھمھ آنچھ مردم نیاز دارند در آن مي

، | كھ كتابي است با امالي رسول خدا »جامعھ  «
كھ  »جَْفر  «بھ خط خود آن را نوشت؛ و  × حضرت علي

در بر دارنده علم انبیا و اوصیا و عمل علماي 
اي كھ جبرئیل امین درباره  پیشین است؛ و صحیفھ

و مراد از نزد پروردگار جھانیان آورد.  وصّیت از
علم مختص بھ امام است؛ یعني علِم گذشتھ و  ،»علم  «

، سالح »سالح  «حال و آینده تا روز قیامت. منظور از 
باشد؛ مانند كاله خود، سپر، پرچم،   مي | پیامبر

 پیراھن، شمشیر، انگشتر و جز آن...



 ٧٣١  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

حكم باقي مانده خوراكي كھ گربھ بھ آن دھن زده 
، احكام )٢(، كفایت كردن غسل جنابت از وضو)١(است

ھا، وقتِ فضیلتِ نماز ظھر و عصر  مربوط بھ جنازه
كسي كھ در حال ِاحرام  ، حكم)٣(و تشّھد در نماز

، حكم نماز )٤(مرده است و چگونگي ساماِن كار او
در لباسي كھ از پشم حیوان حرام گوشت ساختھ 

، اینكھ خدا بر )٦(، تشّھد در نماز)٥(شده است
، عدالتِ )٧(دھد  زیادي نماز و روزه پاداش مي

، مسائل )١٠(، منع زكات)٩(، آداب دعا)٨(امام جماعت
یوع زنا و قطِع ارتباط با امر بھ معروف و ش

، وجوِب روزه بھ محض دیدِن ھالل )١١(خویشاوندان
، حكِم پوشیدن پارچھ زربافت براي )١٢(ماه رمضان

                                                           
بنگرید ؛ و نیز ٦٥٥، حدیث ٢٢٧: ١ تھذیب األحكام. ١

 .٤، حدیث ٩: ٣ فروع كافيبھ، 
 .٣٩٨، حدیث ١٣٩: ١ تھذیب األحكام. ٢
: ١ االستبصار؛ ٦٤، حدیث ٢٣: ٢ تھذیب األحكام. ٣

 .٩٠٠، حدیث ٢٥١
. در این زمینھ چھار روایت ھست؛ نگاه كنید بھ: ٤

فروع ؛ ١٣٣٨ـ  ١٣٣٧، حدیث ٣٨٣: ٥ تھذیب األحكام
 .٣، حدیث ٣٦٨: ٤ كافي

: ٢ تھذیب األحكام؛ ١، حدیث ٣٩٧: ٣ فروع كافي. ٥
 .٨١٨، حدیث ٢٠٩
 .١٤، حدیث ١٦٥: بصائر الدرجات. ٦
: ٤ الشیعھ وسایل؛ ١١، حدیث ١٨٥: بصائر الدرجات. ٧

 .٤٦٣٠، حدیث ١٠٣
 . ٩٦، حدیث ٢٨: ٣ تھذیب األحكام. ٨
وسایل ؛ ٧و ٢، حدیث ٤٨٥ـ  ٤٨٤: ٢اصول كافي . ٩

 .٨٧٨٥، حدیث ٨٠: ٧ الشیعھ
: ٩ وسائل الشیعھ؛ ١٧، حدیث ٥٠٥: ٣ افيفروع ك. ١٠
 .١١٤٣١، حدیث ٢٦
امالي ؛ ٢٦، حدیث ٣٨٥، باب ٥٨٤: ٢ علل الشرایع. ١١

 .٤٩٣، حدیث ٣٨٥: صدوق
 وسائل الشیعھ؛ ٤٤١، حدیث ١٥٨: ٤ تھذیب األحكام. ١٢
 .١٣٣٤٩، حدیث ٢٥٥: ١٠
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، و )٢(ستاحرام ا ، صید كسي كھ در حال)١(ُمْحِرم
، و امان نامھ )٣(كعبھ شك در شماِر طواِف بر

، و )٤(كسي كھ بھ مسلمانان بپیوندددادن بھ 
در » شيء   « ، معناي)٥(فرزندتصّرف در ماِل 

و ) ٨(و سوگندھا )٧(، مسائلي در ازدواج)٦(وصّیت
، و مسائلي )٩(خوردن باز و پرنده شكاري از صید

و آنچھ از دنبھ  )١٠(در صید و تذكیھ حیوان
، و حرام بودن )١١(گوسفند زنده بریده شود

وطحال و  )١٣(و زمیر )١٢(مارماھي و ماھي مرده

                                                           
 من ال یحضره الفقیھ؛ ٧، حدیث ٣٤٠: ٤ فروع كافي. ١
 .٢١، حدیث ٢١٧: ٢
، ٣٩٠، ص٤(و جلد  ٥، حدیث ٣٨٩: ٤ فروع كافي. ٢

 . ١١٩١ـ١١٩٠، حدیث ٣٤٤: ٥ تھذیب األحكام)؛ ٩حدیث 
وسائل الشیعھ ؛ ٥٠٢، حدیث ١٥٢: ٥ تھذیب األحكام. ٣
 .١٧٩٧٢و ١٧٩٦٦، حدیث ٣٦٧ـ  ٣٦٦: ١٣
 .٥، حدیث ٣١: ٥ فروع كافي. ٤
 .٩٦١، حدیث ٣٤٣: ٦ تھذیب األحكام. ٥
 من ال یحضره الفقیھ؛ ١حدیث ، ٤٠: ٧ فروع كافي. ٦
 .١، حدیث ٢١٧: معاني األخبار؛ ١، حدیث ١٥١: ٤
)؛ ١، حدیث ٤٥٢(و ص ٥، حدیث ١٣٥: ٥ فروع كافي. ٧

، حدیث ٤٨١(و ص ١٧٢٣، حدیث ٤٣٢: ٧ تھذیب األحكام
١٩٣٢. 

، ١٢٤: ١ خصال صدوق؛ ٤، حدیث ٣٤٧: ٢ اصول كافي. ٨
 .١١٩حدیث 

، حدیث ٢٩٥(و ص ٢٨، حدیث ٢٩٤: ١ تفسیر عیّاشي. ٩
 ).١، حدیث ٢٠٧(و ص ١، حدیث ٢٠٢: ٦ فروع كافي)؛ ٣٠
من ال یحضره ؛ ٣و ١، حدیث ٢٣٢: ٦ فروع كافي. ١٠

، ٥٧ :٩ تھذیب األحكام؛ ٦١، حدیث ٢١٠: ٣ الفقیھ
 .٢٣٧حدیث 

 من ال یحضره الفقیھ؛ ١، حدیث ٢٥٤: ٦ فروع كافي. ١١
 .٥٧، حدیث ٢٠٩: ٣

: ٤ االستبصار؛ ١٢، حدیث ٥: ٩ تھذیب األحكام. ١٢
 .٥، حدیث ٥٩٠
: ٩ تھذیب األحكام؛ ١، حدیث ٢١٩: ٦ كافي فروع. ١٣
 .١، حدیث ٢
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و  )٢(و اژدر ماھي )١(زدآنچھ دریا بھ ساحل اندا
و  )٥(و ارث )٤(ھا  زمین و حكم )٣(گوشت خر

و گناھان  )٩(و زنا )٨(و دیات )٧(و حدود )٦(قضاوت
و كیفر  )١١(و خوردِن مال یتیم )١٠(كبیره
، و ابتالي )١٣(و كوشش در عبادت )١٢(معاصي

                                                           
: ٢٤ وسائل الشیعھ؛ ١٨، حدیث ٩: ٩ تھذیب األحكام. ١

 .٣٠١٧٠، حدیث ١٣٤
، ٥٨: ٤ االستبصار؛ ١٠ـ٩، حدیث ٤: ٩ تھذیب األحكام. ٢

 ).٣، حدیث ٥٩(و ص ٢٠١حدیث 
 .١٦٩یث ، حد٤٠: ٩ تھذیب األحكام. ٣
: ٧ تھذیب األحكام؛ ١، حدیث ٤٠٧: ١ اصول كافي. ٤

، حدیث ٤١٤: ٢٥ وسائل الشیعھ؛ ٦٧٤، حدیث ١٥٢
٣٢٢٤٦. 

تھذیب ؛ ١، حدیث ٧٧: ٧ فروع كافي. نگاه كنید بھ: ٥
: ٤ یحضره الفقیھ من ال؛ ٩٧٦، حدیث ٢٦٩: ٩ األحكام

 .١٣، حدیث ٣٠٦
 تھذیب؛ ٧و ٣، حدیث ٤١٥ـ  ٤١٤: ٧ فروع كافي. ٦

 .٥٥١ـ٥٥٠، حدیث ٢٢٨: ٦ األحكام
، ٤، حدیث ٢١٤(و ص ١٢، حدیث ٢٠٠: ٧ فروع كافي. ٧
؛ ٥٧٩، حدیث ١٤٦: ١٠ األحكام تھذیب)؛ ١١، حدیث ٢١٦ص

 . ١٤، حدیث ٥٣: ٤ من ال یحضره الفقیھ

، ٣١٦: ٧ فروع كافي( ١، حدیث ٢٣٨: ١ اصول كافي. ٨
، ٢٥١: ١٠ تھذیب األحكام)؛ ١، حدیث٣٢٩و ص ١حدیث 

 .٩، حدیث ٥٣٩: خصال صدوق؛ ٩٩٦، حدیث ٢٥١دیث ح
، ١٠٧: ١ المحاسن؛ ٤، حدیث ٥٤١: ٥ فروع كافي. ٩

 .٩٣حدیث 
: ١٥ وسائل الشیعھ؛ ٨، حدیث ٢٧٨: ٢ اصول كافي. ١٠
 .٢٠٦٣١، حدیث ٣٢١
، ٢٤٧: ١٧ وسائل الشیعھ؛ ٢٣٣: ثواب األعمال. ١١

 .٢٢٤٤٣حدیث 
 .٣٨٥: امالي صدوق؛ ٢٥٤: ثواب األعمال. ١٢
)؛ ١٧٢، حدیث ١٦٣(وص ١٠٠، حدیث ١٣٥: ٨ روضھ كافي. ١٣

 .٢١٥، حدیث ٩١: ١ وسائل الشیعھ
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 )٣(و خوش گماني بھ خدا )٢(و َمَثِل دنیا )١(مؤمن
و  )٦(شنبھو َاصحاب )٥(و خلق )٤(و حرمت ھمسایھ

و موارد بسیار  )٨(ھا  و دیھ دندان )٧(طلب  علم
 دیگر.

ھایي اندك از تعالیم و معارفي  اینھا نمونھ
آمده است، قصد ما  × است كھ در كتاب امام علي

آوردن فھرستِ دقیقي از مطالب این كتاب در میانِ 
خواستیم  مصّنفات شیعھ و احادیث نبود، بلكھ مي

مكتب فقھي را بنمایانیم و میان دو  ضادت
اختالفي كھ پس از ماجراي خالفت، میان مسلمانان 

 پدید آمد.
با اشاره بھ این نكتھ كھ مدرسھ تعّبد محض بھ 

كرد تا بر اصالتِ  تمسّك مي × كتاب امام علي
ھایش  خویش برھان آورد و بیان دارد كھ آموزه

گیرد. بھ ھمین  و وحي سرچشمھ مي |از پیامبر
كھ این كتاب از سوي مانعاِن تدوین جھت بود 
شد تا آنجا كھ [بعدھا] بعضي احكام  سانسور مي

                                                           
: ١ علل الشرائع؛ ٢٩، حدیث ٢٥٩: ٢ اصول كافي. ١
 .١، حدیث ٤٤
: ٢ تنبیھ الخواطر؛ ٢٢، حدیث ١٣٦: ٢ اصول كافي. ٢

١٩٤. 
 .٢٢٧: االختصاص؛ ٢، حدیث ٧١: ٢ اصول كافي. ٣
 .٢، حدیث ٦٦٦: ٢ اصول كافي. ٤
؛ ٢، حدیث ٢٦: ١ تفسیر عیّاشي؛ ٣٦: ١ تفسیر قمي. ٥

 .٥٥، حدیث ١٢٧: ١١ بحار األنوار
، حدیث ٣٣: ٢ تفسیر عیّاشي؛ ٢٤٤: ١ تفسیر قمي. ٦
 .٥، حدیث ٥٢: ١٤ األنوار بحار؛ ٩٣
، ١٠٦: ١ األنوار بحار؛ ١، حدیث ٤١: ١ اصول كافي. ٧

 .٣٤٦: ٢ الغّمھ كشف؛ ٢حدیث 
من ال ؛ ١، حدیث ٣٢٩: ٧ وع كافيفر. نگاه كنید بھ: ٨

: ١٠ تھذیب األحكام؛ ١٢، حدیث ١٠٤: ٤ یحضره الفقیھ
 .١٠٠٥، حدیث ٢٥٤
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آن را ناآشنا و عجیب دانستند؛ چراكھ تا آن 
 زمان بھ گوششان نخورده بود.

 × امام علي بن ابي طالب

 تنھا در آنچھ رسول خدا × كتابِت امام علي
ھاي  شود. آن حضرت كتاب امال كرد، منحصر نمي|

مایھ  | نیز نوشت كھ از علم پیامبردیگري 
المحكم ) كتاب  ھـ٤٣٦گرفت. سّید مرتضي (م مي

)  ھـ١٠٣و َاشعري قمي (م )١(والمتشابھ في القرآن
 را بھ امام علي )٢(ناسخ القرآن ومنسوخھكتاب 

 سازند. منسوب مي ×

نوع از  ٦٠ھـ) حدود٣٣٣ظ ابن ُعقده كوفي (م حاف
ذكر  ×ليانواع علوم قرآن را براي امام ع

 .)٣(كند مي
و اصحاب آن حضرت،  × ھمچنین فرزندان امام علي

ھا  ھایي را در ھمھ عرصھ با اقتدا بھ او، كتاب
 (و قلمروھاي علمي) نگاشتند.

l  حارث َاعور ھمداني، كتاب كاملي را از
 .)٤(گفت باز مي × امیرالمؤمنین

l  از َابي رافع نقل شده كھ كتابي را از امام
 .)٥(كرد ميروایت  × علي

                                                           
 .١٥٥ـ  ١٥٤: ٢٠ الذریعھ. نگاه كنید بھ: ١
؛ ٢٧٦: ٤ الذریعھ؛ ٤٦٧، رقم ١٧٧: رجال نجاشي. ٢

، ٩٢، و جلد ٣٨٢، ص٨٤(و جلد  ١: ١٥و٣٢ بحار األنوار
 ).٦٦و ٤٠ص
 .٣: ٩٣ بحار األنوار؛ ٣٢١: ١ َاعیان الشیعھ. ٣
، رقم ٦٢: الفھرست؛ ٢، ذیل رقم ٧: رجال نجاشي. ٤

١١٩. 
 .٢٨٠: تأسیس الشیعھ؛ ١، رقم ٦: رجال نجاشي. ٥
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l عيمبيعة بن ساي را از آن حضرت حكایت  نامھ ر
ھنگام فرستادِن او جھِت جمع  × كند كھ امام مي

 .)١(آوري صدقات، برایش نوشت
l  كتاب میثم بن یحیي تّمار، تا قرن ھفتم ھجري

متداول بود. طبري بي واسطھ از وي آن را 
 .)٢(ستاند

l  ِقضاء را از حضرت َاصبغ بن ُنباتھ ُمجاشِعي، كتاب
أقضية كتاب با عنوان  كرد. این  روایت مي ×علي 

بھ چاپ رسیده  )٤(عجائب أحكام أميرالمؤمنينیا  )٣(أميرالمؤمنين
 است.
l  سَُلیم بن َقْیس كتابي دارد كھ َابانِ بن َعّیاش از

 كند. او روایت مي
ھاي دیگري نیز براي دیگر صحابھ و تابعین  كتاب

اند  نقل كرده × حضرت عليھست كھ آنھا را از 
 اند. یا از علِم آن حضرت برگرفتھ

l  (اثر سُیوطي) از ابن عساكر  األشباه والنظائردر
نقل شده است كھ بعضي از عالمان نحو یادآور 

ابو األَسَْود ھست كھ امام  نوشتارشد كھ نزدش   مي
 .)٥(آن را بھ وي القا كرد × علي
l آن را رسیده كھ  × اي از امام علي نامھ

براي مالك اشتر َنخَعي (آن گاه كھ او را بر 
                                                           

(تفرشي)  نقد الرجال؛ ٣، رقم ٨ـ٧: رجال نجاشي. ١
 .١٩٥٧، ترجمھ ٢٣٨: ٢
 .٢٨٣: تأسیس الشیعھ. ٢
 گوید: (آقا بزرگ مي ١١٠٥، رقم ٢٧٣: ٢ الذریعھ. ٣

 اند). بعضي از اصحاب آن را نوشتھ
 .٧٩٤، رقم ١٥٢: ١٧ الذریعھ. نگاه كنید بھ: ٤
: ٧ تاريخ دمشق(بھ نقل از  ١٤ـ  ١٢: ١ األشباه والنظائر. ٥
 .٨٤: ٤ سير أعالم النبالء؛ ٣٩: ١(قفطي)  اَنباء الرواة)؛ ٥٥
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نھج والیِت مصر گماشت) نوشت. این نامھ در ضمِن 
آمده است و نیز بھ طور جداگانھ چاپ  البالغھ

ھاي فراوان بر این  شده است. عالماِن بزرگ شرح
اند؛ چراكھ این نامھ ـ افزون بر  نامھ نوشتھ
 دیشھ امامروا و رعّیت ـ جامعیِت ان حقوق فرمان

را در امور سیاسي و اداري و اجتماعي  ×
 نمایاند و بسیار بااھمیت است. مي
l كند كھ  َاعمش، از ابراھیم، از پدرش نقل مي

 گفت: علي برایمان خطبھ خواند و گفت:
پندارد كھ ما چیزي را بر زبان  ھركھ مي

  )١(آوریم كھ در كتاِب خدا و این صحیفھ مي
 .)٢(گوید نیست، دروغ مي

l  از طاِرق روایت شده كھ گفت: علي را بر منبر
 فرمود: دیدم در حالي كھ مي

نزد ما كتابي كھ برایتان بخوانیم نیست 
 .)٣(مگر كتابِ خدا و این صحیفھ

این دو نقل ـ و دیگر گزارشات مشابھ آن ـ از 
و موضوع  × نكاِت مھّمي درباره كتاِب حضرت علي

شود  اھده ميدارد؛ چراكھ مش تدوین، پرده برمي
بعضي از مسلمانان بر اثر جھل بھ تدوین و 

حدیث و آثار آن و نقل فوائد آن (و نیز جھل بھ 
جھل بھ تنزیل و تأویل و...) بھ نظرشان عجیب 

ھایي در  كتاب یا كتاب × آمد كھ نزد امام علي
 زمینھ علوم اسالمي باشد. بسا آنان بھ حضرت علي

                                                           
اي بر غالف شمشیر آن حضرت آویزان بود كھ  صحیفھ .١

باید در زكات گرفتھ شود و دیھ در آن عمر شتري كھ 
 جراحات وجود داشت.

: ١ جامع بیان العلم وفضلھ؛ ٨٨: تقیید العلم. ٢
، حدیث ٢٦٦٢: ٦ صحیح بخاري؛ و نگاه كنید بھ: ٧١

 .١٣٧٠، حدیث ٩٩٥: ٢ صحیح مسلم؛ ٦٨٧٠
 .٨٩: تقیید العلم. ٣
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خواند  را مي زدند كھ غیر كتابِ خدا تھمت مي ×
یا قرآن دیگري در دسِت اوست! چنان كھ امروزه 
بعضي از نویسندگان مسلمان ـ كھ آگاھي دقیقي 
از امور تدوین و مدّونات موجود صدر اسالم 

 ندارند ـ بر ھمین پندارند.
خواست حقیقِت ماجرا را روشن  مي × امام علي

سازد و اینكھ علوم آن حضرت بر گرفتھ از قرآن 
 | اي است كھ از زبان رسول خدا یفھو نیز صح

باشد و  نوشتھ و بھ منزلھ تفسیر جامِع قرآن مي
آنچھ بھ وسیلھ وحي نازل شده ـ در ھمھ ابعادش 

آورد  ـ در آن ھست، آنچھ را او بر زبان مي
 بیرون از این دو مصدر اساسي نیست.

ناظر بھ دفع شبھھ یا این  × سخن امام علي
كتاب دیگري ھمسنگ  دروغ است كھ نزد آن حضرت،

یا مغایر با كتابِ خدا وجود دارد. از این روست 
كھ راوي بعضي از اوصاِف كتاب را بھ تفصیل 

ھا)  ھا (و زخم شمارد؛ اینكھ دیھ جراحت برمي
در آن ھست، و عمر شتري كھ باید بھ عنوان زكات 
گرفتھ شود و...؛ چراكھ (مردم) آن را بھ خاطر 

ا احكاِم آن آشنا داشتند و در عھد پیامبر ب
بودند، نھ اینكھ احكام این كتاب ھرگز بھ 
گوششان نخورده باشد (گرچھ محتویات آن را بھ 

 دانستند). تفصیل نمي
بھ  × كرد كھ امام گویا مناسبتِ مقام اقتضا مي

طور ویژه از این صحیفھ نام ببرد؛ زیرا سیاق 
كالم براي نفي دیگر ُمَدوَّنات نزد آن حضرت نیست، 

ھاي دیگر از آن حضرت نزد  دانیم كتاب ميچون 
 اھل بیت وجود داشت.

كتاب اهللا وهذه  «فرماید:  بنابراین، سخن امام كھ مي
است بھ (قرآن و این صحیفھ) اشاره  » الصحيفة
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آورد مگر   چیزي را بر زبان نمي × اینكھ امام
 دارد. | اینكھ ریشھ در سخنِ رسول خدا

اساسِ  × عليكتاب حضرت باید اذعان داشت كھ 
 ھا نزد اھل بیت ھمھ علوم و ارزشمندترین كتاب

شد. از این روست كھ امام علي و  دانستھ مي^
بھ شّدت بر آن تأكید دارند. حّتي  ^ فرزندانش

ابن سیرین آرزو داشت این كتاب را ببیند یا بر 
 گوید: آن دست یابد؛ چراكھ مي

یافتم، علِم  اگر بھ این كتاب دست مي
 .)١(شد یبم ميفراواني نص

در تدوین علم، بھ ویژه علم  × امام علي
ورزید. با تأكید فراوان، ِاصرار مي | پیامبر

 فرمود: × از حارث نقل شده كھ امام علي

 كیست كھ علمي را بھ درھمي از من بخرد؟
گوید: من پیش آ ن حضرت رفتم و  حارث مي

ُصُحفي را بھ یك درھم خریدم و آنھا را [با 
 .)٢(خود] آوردم

احادیِث فراوان دیگري نیز ھست كھ مسلمانان را 
 انگیزاند، مانند: بر تدوین برمي

 ؛)٣(َقیُِّدوا الِعلمَ 
 علم را بنویسید.

 ؛)٤(الخَطّ عالمةٌ، فكلُّ ما كان أَبين كان أَحسن

                                                           
 .١٩٩(عبدالحلیم جندي):  االمام جعفر الصادق. ١
؛ ٩٠: تقیید العلم؛ ١٦٨: ٦ الطبقات الكبري. ٢

 .٣٥٥: ٨ تاریخ بغداد
 .٩٠ـ٨٩: تقیید العلم. ٣
 .٢٩٥٦٢، حدیث ٣١٢: ١٠ كنز العّمال. ٤
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خط نشانھ است، ھرچھ گویاتر باشد بھتر 
 است.

بن و این سخن آن حضرت كھ بھ كاتبش ـ ُعَبْید  
 َابي رافع ـ فرمود:

 ؛)٥(أَلْقِ دواتَك، اَطلْ جِلْفَة قَلَمك، وفَرج بين السطور، وقَرمط بين الحروف

دواتت را لیقھ كن، و نوك قلم را بتراش، و 
میان سطرھا فاصلھ بگذار، و حروف را بھ ھم 

 نزدیك ساز و دقیق بنویس.
 و نیز این سخن كھ فرمود:

ةَ قَلَمك وأسمنها، وأيمن قطتك، وأسمعني طنين النون، وحور الحاء، اَطلْ جِلْفَ
وأَسمنِ الصاد، وعرجِ العين، وأشققِ الكاف، وعظِّم الفاء، ورتِّل الالم، وأَسلسِ 
 أُذنك يكون خَلْف كل قَلَمعاجلِّ ذنبها؛ وعمِ الزاي والباء والتاء والثاء، وأَق

 ؛)٦(أذكُر لك

ھا درباره علم خط ـ كھ یكي از  این سفارش
اند كھ خطاطان  اركان مھم تدوین است ـ اصولي

برند و در  تا بھ امروز در نگارش بھ كار مي
 برند. نویسي از آن بھره مي خوش

آري، اھل بیت نھایِت اھتمامشان را در امر 
تدوین بھ كار گرفتند، و َاصحاب و نویسندگان را 

 دقیق رھنمون شدند. بھ مراعات نكاتِ 
این نصوص، بھترین دلیل بر نفي نسبتي است كھ 

آن  «اند:  اند و گفتھ داده × بھ امام علي
ھا و نگھداري آنھا نھي  حضرت از تدوین كتاب

و شاھدي گویا است بر این سخن كھ:  » كرد مي
اي  حدیث و دروغ بافي نقش عمده جعلحاكمان در 

 داشتند.

                                                           
كنز ؛ نیز بنگرید بھ، ٣١٥، حكمت نھج البالغھ. ٥

 .٢٩٥٦٣، حدیث ٣١٢: ١٠ العّمال
 .٢٩٥٦٤، حدیث ٣١٣: ١٠ كنز العّمال. ٦
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 الغاراتھـ) در ٢٨٣(م ابراھیم بن محّمد ثقفي
را  × آورد كھ عظمت كتاب حضرت علي سخني را مي

نمایاند و اینكھ در آن علم فراواني وجود  مي
بر × داشت و امویان بھ تحریف آنچھ امام علي

 زبان آورده بود، دست یازیدند.
را بھ محّمد  × وي پس از آنكھ نامھ امام علي

 ید:گو آورد، مي بن ابي بكر براي اھل مصر مي
برایم حدیث كرد عبد  بن محّمد بن عثمان، 
از علي بن محّمد بن َابي سیف، از اصحابش كھ 
چون علي این جواب را براي محّمد بن ابي 

نگریست و آن را  در آن ميمحمد بكر نوشت، 
كرد.  آموخت و بر اساِس آن حكم مي مي

ھنگامي كھ عمرو بن عاص بر او چیره شد و 
ھایش را گرفت و براي  او را كشت ھمھ كتاب

معاویھ فرستاد. معاویھ در این نامھ نگاه 
 آمد. كرد و بھ شگفت مي مي

َولید بن ُعْقَبھ چون دید این نامھ اعجاب 
انگیزد، بھ او گفت: امر  معاویھ را برمي

 كن این احادیث را بسوزانند.
معاویھ بھ او گفت: خاموش اي ابن ابي 

 ُمَعیط، ھوشیار نیستي!
این تو ھستي كھ غافلي! آیا این  ولید گفت:

ھوشیاري است كھ مردم بدانند احادیث ابو 
آموزي و بر  تراب نزد توست؟ آنھا را مي

كني؟! پس چرا با او  اساِس آنھا حكم مي
 جنگي؟ مي

خواھي  معاویھ گفت: واي بر تو! از من مي
كھ علمي این چنین را آتش زنم؟ و ، چنین 

 ام. نشنیده علمي جامع و استوار و روشن
ولید گفت: اگر علم و حكم علي را تحسین 

 كني؟ كني، چرا با او نبرد مي مي
معاویھ گفت: اگر ابو تراب عثمان را 

داد، از او  كشت و فتوا مي نمي
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پذیرفتیم. سپس اندكي درنگ كرد و رو بھ  مي
ھمدمانش كرد و گفت: ما باور نداریم كھ 

الب ھاي علي بن َابي ط این نامھ، از نوشتھ
گوییم: این نامھ از  است، لیكن مي

باشد كھ نزد  ھاي ابوبكر صّدیق مي نوشتھ
كنیم و  فرزندش محّمد بود. ما بھ آن حكم مي

 .)٧(دھیم فتوا مي
ھا در خزائن بني امّیھ بود تا  این كتاب

اینكھ خالفت بھ ُعَمر بن عبدالعزیز رسید، وي 
آشكار ساخت كھ آنھا احادیث علي بن 

 اند... طالب َابي
دریافت كھ این نامھ بھ دست  × چون علي

 .)٨(معاویھ رسیده است، رنجیده خاطر شد
گوید: براي ما حدیث كرد َبْكر  ابو اسحاق مي

، از ميسرة بن حبيببن َبْكر، از َقْیس بن َربیع، از 
، گفت: علي با ما نماز عبداهللا بن سلَمة، از عمرو بن مرة

ز فارغ شد این َابیات را گزارد، چون از نما
 خواند:

 سوف أكيس بعدها وأَستَمر         لَقَد عثرتُ عثرةً ال أَعتَذر 

 وأجمع األمر الشَّتيتَ والمنْتَشر

لغزشي كردم كھ جاي جبران نماند! بعد از 
این ھوشیاري مي ورزم، و امور پراكنده 

 آورم.می  انتشار یافتھ را گرد

                                                           
نقضي  «) بھ جاي ٧٢، ص٦(جلد  شرح نھج البالغھ. در ٧

؛ »ننظر فیھا ونأخذ منھا  «آمده است: » بھا ونفتي 
نگریم و از آن [حكمي را كھ نیاز داریم]  در آن مي

 گیریم. برمي
اشتّد  «) بھ جاي ٧٣، ص٦(جلد  شرح نھج البالغھ. در ٨

؛ در »اشتّد علیھ حزنًا   «آمده است، »  ذلك علیھ
 اندوه فرو رفت.
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ؤمنین، چرا این چنین گفتیم: اي امیرالم
 گویي؟ سخن مي

بكر را بر مصر  فرمود: محّمد بن ابي
گماشتم، برایم نامھ نوشت كھ سّنت را 

اي برایش نوشتم و سّنت را  داند. نامھ نمي
در آن بیان كردم، او كشتھ شد و این نامھ 

 .)٩(را گرفتند
 سازد كھ امام علي این نقل تاریخي، روشن مي

یف سّنِت نبوي بھ وسیلھ تا چھ اندازه از تحر×
معاویھ، بیمناك بود. آن گاه كھ باخبر شد نامھ 
بھ دست معاویھ افتاده است، بھ شّدت اندوھگین 

 گردید و تأسّف خورد.

 ÷ حضرت فاطمھ زھرا

كتابي وجود داشت كھ آن را ÷ نزد حضرت فاطمھ
 از پدرش گرفتھ بود.

 ھاي اھل سّنت آمده است كھ: در كتاب
ر فاطمھ ـ دختر محّمد ـ ُاَبي بن كعب ب

اي را بیرون آورد كھ  درآمد. آن حضرت بقچھ
 در آن كتابي بود.

َمن كان ُیؤِمُن باهللاّ والیَْوِم اآلخر، َفْلیُحِْسن إلي 
 جاِره؛

ھركھ بھ خدا و روز آخرت ایمان دارد، بھ 
 .)١٠(اش نیكي كند ھمسایھ

 گوید: قاسم بن ُفَضیل مي
ر بن محّمد بن علي برایمان گفت: عم

اي از وصّیتِ  عبدالعزیز برایم نوشت كھ نسخھ
فاطمھ را بنویس. در وصّیِت آن حضرت 

اي بود كھ مردم  [ماجراي] پرده
                                                           

 .٢٥٤ـ  ٢٥١: ١ الغارات. ٩
، چاپ ٣١٧، رقم ٤٣(خرائطي):  م األخالقمكار. ١٠

 .مكتبة اإلسالمقاھره، 
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پنداشتند فاطمھ خود آن را درست كرد، و  مي
اینكھ رسول خدا بر او درآمد، چون آن پرده 

 )١١(را دید، بازگشت...
 × ابن بابویھ قمي، با اسناد از امام صادق

 كند كھ آن حضرت فرمود: ينقل م
نگرم، ھیچ پادشاھي  مي÷ من در كتاب فاطمھ

رسد مگر اینكھ نام او  روایي نمي بھ فرمان
 .)١٢(و نام پدرش در آن ثبت است

 × روایت شده كھ امام صادق كافيدر كتاب 
 ÷ اي را با تكیھ بر كتاب حضرت فاطمھ مسئلھ

 » ُمْصَحف «بھ  ÷ پاسخ گفت. كتاب حضرت فاطمھ
ھور است. ھمان كھ ُمغرضان براي نارواگویي بر مش

دستاویزشان  ^ پیرواِن مكتب اھل بیت
و  » مصحف «اند، با اینكھ پیداست واژه  ساختھ

از صدر اسالم بر ھر كتابي اطالق  » صحیفھ «
اختصاص نداشت تا صحّتِ  » كتاب   «شد، و بھ  مي

 ھاي آنان الزم آید. گفتھ
 :گوید شیخ طاھر جزائري مي

درگذشت، صحابھ بھ گردآوري  | چون پیامبر
آنچھ در عھد آن حضرت نوشتھ شده بود، در 

 » ُمْصَحف «یك جا، مبادرت ورزیدند و آن را 
 .)١٣(نامیدند

                                                           
 مكارم األخالق؛ ٢٦٤٦٤، حدیث ٢٨٣: ٦ مسند احمد. ١١

 .٣٧(خرائطي): 
 .٨، حدیث ٢٤٢: ١ اصول كافي. ١٢
؛ مضمون این ٦: توجیھ النظر؛ ١٤٥و ٣١: معرفة النسخ. ١٣

» مصحف  «نقل حقیقت ندارد، لیكن شاھد مثال كلمھ 
 شد. غیر قرآن اطالق مياست كھ بر 
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 × امام حسن

بود.  × صحیفھ پدرش امام علي × نزد امام حسن
را از | كرد و علوم پیامبر آن را نگھداري مي

ابي لیال گفت. عبدالرحمان بن  آن باز مي
 گوید: مي

از حسن بن علي درباره قول علي درباره 
اي را خواست و  پرسیدم. صندوقچھ » خیار «

اي زردرنگ از آن بیرون آورد كھ در  صحیفھ
 .)١٤(آن قول علي درباره خیار نوشتھ شده بود

 در این حدیث دو نكتھ نھفتھ است:
كھ » خیار  «. وجود اختالف میاِن صحابھ درباره ١

را در  × ي لیال را واداشت قول حضرت عليابن اب
 این زمینھ جویا شود.

میانِ  × . اشتھار اصالِت فقھ حضرت علي٢
مسلمانان، كھ ابن ابي لیال را برانگیخت نظِر 

بپرسد؛ زیرا  ×را از امام حسن  ×امام علي 
نزد آن  × اعتقاد داشت كھ كتاِب حضرت علي

 حضرت است.
اھمّیت نشر علم  بارھا بر × از سویي، امام حسن

ورزید و ضرورت حفِظ شریعت را با اصیل تأكید مي
شد و از مسئولّیت  حدیث یادآور مينقل تدوین و 

اھل بیت و فرزنداِن آنھا در این راستا سخن 
 گفت. مي

 از شَُرْحبیل بن سعید روایت شده كھ گفت:
حسن بن علي فرزنداِن خود و فرزنداِن برادرش 

اي فرزندان، شما را فراخواند و فرمود: 
ُخردساالِن قومي ھستي كھ اندك زماني بعد 
بزرگاِن قوم دیگر خواھید شد. علم (حدیث) 

                                                           
 .٣٤٦: ١(احمد بن حنبل)  العلل. ١٤
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را بیاموزید. ھر كدام از شما كھ 
تواند روایت كند، آن را بنویسد و در  نمي

 .)١٥(اش گذارد خانھ
كند كھ  اش سفارش مي امام بھ فرزنداِن خانواده

ز شوند تا از آن از كودكي بھ علم [و حدیث] ُمجھَّ 
مند سازند؛  نفع برند و بعدھا دیگران را بھره

چراكھ علم بر لبھ پرتگاه واقع شده و خطر سقوط 
 و نابودي آن ھست.

 از ابي َعْمرو بن عالء نقل شده كھ گفت:
سال  ٨٠پرسیده شد، مردي  × از حسن بن علي

 دارد، آیا حدیث بنویسد؟
خواھد بھ نیكي  فرمود: اگر مي

 .)١٦(دانھ] زندگي كند، آري[آبرومن
اگر این مدّونات براي ما تا امروز باقي 

ماند، معلوم نبود تشریع اسالمي چھ سرنوشتي  نمي
یافت؛ زیرا با وجود مدّوناتي كھ با تأخیر  مي

نگارش یافت، اختالف و نابودي بعضي از احكام 
مشھود است، چھ رسد بھ اینكھ اصًال تدویني وجود 

 داشت. نمي

 × نامام حسی
نزد اھل بیت و شیعیان آنھا ثابت است كھ كتاب 

در  × پس از وفات امام حسن × امام علي
قرار گرفت و آن حضرت چون  × اختیار امام حسین

وقایع پیش روي خود را دید، دخترش فاطمھ كبرا 

                                                           
(متن از این مأخذ  ٥١١، حدیث ١٤٠: ١ سنن دارمي. ١٥

جامع ؛ ٣٥٠١، ترجمھ ٤٠٨: ٨ التاریخ الكبیراست)؛ 
 .٨٢: ١ بیان لعلم وفضلھ

 .١٤٦، رقم ٦٩: شرف أصحاب الحدیث. ١٦



 ٧٤٧  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

را فراخواند و كتابي را كھ چون طومار پیچیده 
 )١٧(بود، بھ او سپرد...

 :و در خبر دیگر آمده است
بود. چون رھسپار عراق  × ھا نزد علي كتاب

نھاد، شد، آنھا را پیش ُاّم سََلمھ بھ امانت 
 × ، آنھا نزد حسن× پس از شھادتِ امام علي
و پس از آن نزد  × بود، و سپس نزد حسین

 )١٨(علي بن حسین...
 | این كتاب غیر از كتابي است كھ رسول خدا

و سفارش نزد ُاّم سََلمھ بھ امانت گذاشت و بھ ا
كرد كھ آن را بھ جانشیِن آن حضرت بدھد با این 
نشاني كھ وي آن را از ُام سلمھ بطلبد. ُام سلمھ 

كرد تا اینكھ مردم با  از آن كتاب نگھداري مي
بیعت كردند. آن حضرت نزد ُاّم سََلمھ  × امام علي

آمد و آن كتاب را خواست و ُاّم سََلمھ آن را بھ 
 .)١٩(حضرت داد

 كھ فرمود: نقل شده × حسین از علي بن

آمد و  × محّمد بن حنفّیھ نزد حسین بن علي
گفت: سھِم میراِث مرا از پدرم بده! امام 

درھم ـ كھ از  ٧٠٠فرمود: پدرت جز  × حسین
عطاھایش زیاده مانده بود ـ باقي نگذاشت 

پندارند و از من  (گفت: مردم چنین مي
 پرسند و من ناگزیرم پاسخ دھم). مي

                                                           
 مناقب آل َابي طالب؛ ٣، حدیث ٢٩٠: ١ اصول كافي. ١٧
 .٩، حدیث١٦٨: بصائر الدرجات؛ ٣٠٨: ٣

؛ و ١، الجزء الرابع، حدیث ١٨٢: بصائر الدرجات. ١٨
 .٢٠، حدیث ١٨٧ص

: بصائر الدرجات؛ ٣١٧: ١ مناقب آل ابي طالب. ١٩
 .٢٣و ١٦، جزء رابع، حدیث ١٨٦



 منع تدوین حدیث  ٧٤٨

 ز علِم پدرم مرا عطا كن!گفت: ا
اي   او را فراخواند، صحیفھ × امام حسین

آورد كھ كمتر از یك وجب یا بیشتر از چھار 
 انگشت بود.

گفت: بھ اندازه درختي (و مانند آن) آكنده 
 .)٢٠(از علم شدم

نزد ُاّم سََلَمھ  |كتابي كھ از سوي پیامبر 
امانت نھاده شد، آن كتابي نبود كھ بر امام 

امال كرد؛ چراكھ آن كتاب در حكومت بھ  × علي
آمد و این كتاب درباره تشریع و َاخباِر  كار مي

 ھا بود. اّمت
ـ  × بھ جھتِ اھمیت این كتاب بود كھ امام حسین

ترین شرایط قرار داشت ـ  با اینكھ در سخت
كھ این علم بھ جانشین بعد  اشتیاق شدیدی داشت

 از او برسد.
قي ُاّم المؤمنین ـ ُاّم و از اینجاست كھ چھره حقی

نماید. او از نخستین زناني است  سََلَمھ ـ ُرخ مي
كھ تدوین را پاس داشت و خطِر منع آن را درك 
 كرد. این زن نیكوكار مورد تقدیر ھمھ امامان

است، نزد او مدّونات نفیس شریعت را بھ امانت ^
 سپردند. مي

بھ تدوین و نقل حدیث فرا  × آري، امام حسین
ایراد » مِني   «اي كھ در   اند، در خطبھخو  مي

 كرد، فرمود:
دانید و شاھدید كھ این دیو طغیانگر با  مي

مان چھ كرد! تقاضایي از شما  ما و شیعیانِ 
دارم؛ اگر راست گفتم تصدیقیم كنید و اگر 

 دروغ گفتم مرا تكذیب كنید.
                                                           

، حدیث ١٤، جزء سوم، باب ١٧٩: بصائر الدرجات. ٢٠
٢٩. 



 ٧٤٩  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

سخنم را بشنوید و كتمان دارید و آن گاه 
ان بازگشتید، بھ تیھا كھ بھ شھرھا و قبیلھ

كساني كھ اطمینان دارید و مورد اعتمادند، 
ترسم این سخناِن حق  بیاموزانید؛ چراكھ مي

 .)٢١(كھنھ شود و از میان برود
 از عبد  بن ِسنان رسیده است كھ گفت:

درباره شخصي پرسیدم كھ  × از امام صادق
 در حال احرام بمیرد، با او چھ كنند؟

سن بن علي در حال فرمود: عبدالرحمان بن ح
از دنیا رفت. امام  » َابواء «احرام در 

بھ ھمراه عبد  بن عّباس و عبد  بن  × حسین
جعفر در كنارش بودند. ھمان گونھ كھ مّیت 

كنند او را تجھیز كرد، صورتِ  را تجھیز مي
او را پوشاند و بوي خوش بھ كار نبرد [و 

 او را حنوط نكرد].
 .)٢٢(ھست × كتاب عليفرمود: این دستور در 

و درباره محّمد بن حنفّیھ نیز این ماجرا حكایت 
 .)٢٣(شده است

از × اینھا داللت دارد بر اینكھ اوالد امام علي
اصحاب تدوین بودند و در راستاي حفظ سّنت 

شان از آن  و استوار سازي نقل | پیامبر
 حضرت، بر كتابت اھتمام مي ورزیدند.

                                                           
 ؛ كتاب سلیم بن قیس با١٩: ٢ احتجاج طبرسي. ٢١

 اندكي اختالف.
 .١٣٣٧، حدیث ٣٨٣: ٥ تھذیب األحكام. ٢٢
 .٥٥٠: ١ اإلمام الصادق والمذاهب األربعة. ٢٣



 منع تدوین حدیث  ٧٥٠

 × امام سجّاد

چند رسالھ بر جاي ماند كھ  × داز امام سّجا
و صحیفھ  )٢٤(مشھورترین آنھا رسالھ حقوق

 باشد. مي )٢٥(سجادّیھ
 گوید: ابو حمزه ُثمالي مي

اي از علي بن حسین را درباره ُزھد  صحیفھ
خواندم، و آنچھ را در آن بود نوشتم و سپس 

آن را  × بھ آن حضرت عرضھ داشتم. امام
 .)٢٦(شناخت و تصحیح كرد

ي از صحیفھ كاملھ سجادّیھ بھ دست ابو شاید بخش
حمزه رسید و او آن را خواند و...؛ زیرا آنچھ 

شود،  در صحیفھ آمده است در زھد منحصر نمي
 بلكھ امور دیگري نیز در آن ھست.

نیز این احتمال وجود دارد كھ این ماجرا بھ 
مربوط باشد كھ بھ  × جزئي از كتاِب امام علي

شده بود؛ چراكھ كتاب روایت  × سند امام سّجاد
 نزد آن حضرت بود. × امام علي

درباره مردي  × روایت شده كھ از امام سجّاد
كرده است  » شيء «سؤال شد كھ در مالش وصیّت بھ 

[یعني گفتھ است: چیزي از مالم را بدھید 

                                                           
ھاي   . بارھا این رسالھ چاپ شده و بر آن شرح٢٤

 اند. زیادي نگاشتھ
ھاي  شود و شرح . این كتاب نیز ھمواره چاپ مي٢٥

 فراواني دارد.
(طوسي):  الفھرست؛ ٢، حدیث ١٤: ٨ روضھ كافي. ٢٦
 .١٣٨، رقم ٦٨



 ٧٥١  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

در  » شيء «فرمود: مقصود از  × بھ...] امام
 .)٢٧(مال است یک ششم × كتاب علي

كند  روایت مي× ندش از امام صادقُكَلْیني بھ س
 كھ فرمود:

را  × ھنگامي كھ كتاب علي × علي بن حسین
فرمود: چھ  نگریست، مي گرفت و در آن مي مي

كسي طاقِت این [ھمھ عبادت را با این 
 كیفّیت] دارد؟!

 .)٢٨(كرد سپس بھ آن عمل مي
از ابن ُاَذْیَنھ، از َابان بن َابي َعّیاش روایت شده 

 كھ گفت:
ن نسخھ كتاب سُلیم بن َقْیس عامري ھاللي ای

است كھ بھ َابان بن َابي َعّیاش داد و آن را 
پندارد كھ آن را بر علي  قرائت كرد، و مي

 بن حسین قرائت كرده است.
گوید: این حدیث را ما  گفت: سَُلیم راست مي

 .)٢٩(شناسیم مي
و زید بن علي و حسین اصغر ـ  × امام باقر

اي را درباره  ـ رسالھ× دفرزندان امام سّجا
 .)٣٠(اند َاحكام حج از پدرشان روایت كرده

                                                           
من ال یحضره ؛ ٢و ١، حدیث ٤٠: ٧ فروع كافي. ٢٧

 .٥٤٧٣، حدیث ٢٠٤: ٤ الفقیھ
 .١٧٢، حدیث ١٦٣: ٨ روضھ كافي. ٢٨
 .١٠١: ٢٧ وسائل الشيعة؛ ١٦٧/٣٢١: ١ یرجال كشّ. ٢٩
چاپ  یاين رساله را چاپخانه فرات ـ در بغداد ـ با مقدمه عالّمه سيد هبة الدين شهرستان. ٣٠

 .كرده است



 منع تدوین حدیث  ٧٥٢

بھ امر  » زید «و  × مشھور است كھ امام باقر
مفاتيح كنوز تدوین اھتمام داشتند. در مقدمھ كتاب 

یا  المجموع، شیخ احمد محّمد شاكر، كتاب السنّة
(بھ فرض صّحت این انتساب) را  مسند اإلمام زید

ھاي ائّمھ  ِب موجود از كتابترین كتا قدیمي
 .)٣١(شمارد پیشین، مي

 گوید: استاد محّمد عجاج خطیب نیز مي
ترین اسناِد تاریخي است  از مھم المجموع...

كھ از آغاز تصنیف و تألیف در اوائل قرن 
دھد. این نكتھ را ما با  دوم ھجري، خبر مي

بررسي مصّنفات و مجامیع بھ دست آوردیم 
ستین نمونھ ملموس آنھا آنكھ بتوانیم نخ بي

مالك كھ تألیف آن  ُموطَّأرا دریابیم مگر 
پیش از پایان نیمھ قرن دوم ھجري پایان 

سي سال  المجموعیافت. بر این اساس، نگارش 
 باشد. پیش از آن مي
چاپ شده، فقھ و حدیث  المجموعروشن است كھ 

را با ھم گرد آورده است و در بر دارنده 
باشد، لیكن  ثي ميدو مجموعھ فقھي و حدی

 .)٣٢(اند این دو بھ ھم پیوستھ
تمهيد لتاريخ الفلسفة استاد َاسَد حیدر بھ نقل از كتاب 

 نویسد: مي اإلسالمية

زید بن علي داراي یك كتاب فقھي است كھ از 
انھ خھاي خطي قدیمي در كتاب میان نسخھ

بھ دست آمد و بھ  )٣٣(شھر میالنو در ُامپروز
 اختصاص دارد. ھاي جنوبي عرب سرزمین

                                                           
 ، مقّدمھ شیخ احمد شاكر (غ).مفاتيح كنوز السنّة. ٣١

 .٣٧١: السنّة قبل التدوين. ٣٢
 . شھري در شمال ایتالیا.٣٣



 ٧٥٣  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

ترین مجموعھ در فقھ  این نسخھ خطي، قدیمي
آید و در ارتباط با  اسالمي بھ شمار مي

تاریخ تألیف در فقھ اسالمي، شایستھ است 
 .)٣٤(مورد توّجھ قرار گیرد

بھ  مسند اإلمام زید بن علياین كتاب بھ نام 
 چاپ رسیده است.

 | لیكن حق این است كھ از عصر رسول خدا
تي ھست كھ از كتاِب مجموِع امام زید ُمَدوَّنا
ترند. نمونھ ملموس آن، بھ قرن اول ھجري  قدیمي

نمود  سجاديه هصحيفحقوق و رساله گردد و در  باز مي
یافتھ كھ ابو حمزه ثمالي و دیگران، آنھا را 
تدوین كردند. این دو نمونھ زنده، تا بھ امروز 

 نمایان است.
سنگِ امام  شایان ذكر است كھ مدّوناِت گران

شیوه جدیدي را در فرھنگ ُمَدّون مسلمانان  ×سّجاد
ارائھ داد و قلمروي را گشود كھ پیوستھ میراث 

 اندیشھ مسلمان را افزون ساخت.
ترین و   از مھم » حقوق «و  » دعا «

ھاي فرھنگي مسلمانان است.   دارترین مایھ  ریشھ
پرداختن بھ این دو را ـ در عصر × امام سّجاد
وري یافت؛ چراكھ اخالق اسالمي و حقوق خود ـ ضر

فردي و اجتماعي در دورانِ یزید و پس از آن، در 
آستانھ نابودي قرار گر فت. تدوین این دو 

این  بیماری ھایبھ منزلھ تدوین  × رسالھ امام
ھاي عالِج آن است، و سندي  مرحلھ از تاریخ و راه

اي مھم از تعالیم اسالمي و  تاریخي براي مرحلھ
اي ـ از علوم اسالمي ـ بھ شمار  تازه علم  
 آید. مي

                                                           
تمهيد ؛ ٥٥٠: ١ األربعة الصادق والمذاهباإلمام نگاه كنید بھ: . ٣٤

 .٢٠٠: لتاريخ الفلسفة اإلسالمية



 منع تدوین حدیث  ٧٥٤

و این امر بر توثیق ُمَدوَّنات امام زید بن علي 
(اگر انتساب بھ او درست باشد) و امام محّمد 

افزاید؛ زیرا در موارد بسیاري نقل  مي × باقر
كنند كھ از پدرشان و از اجدادشان روایت  مي

 شده است.
 كند كھ: ابن صفوان ذكر مي

داشت كھ آن را در  القلّة والجماعةتابي در زید ك
گرفت و بھ آن  احتجاج با دشمنان بھ كار مي

 .)٣٥(آورد پناه مي
ناجي حسن در مقّدمھ كتاب تحقیِق خود بر كتاب 

 نویسد: (اثر امام زید) مي الصفوة
ده و اندي رسالھ در موضوعات مختلف بھ 
امام زید منسوب است؛ مانند علم كالم، 

 .)٣٦(و َاخبارتفسیر، فقھ 
 الُتحَف شرح الُزَلفمؤّیدي حسني در كتاب 

برد كھ در  ھایي را براي امام زید نام مي كتاب
 .)٣٧(توان یافت جاي دیگر آنھا را نمي

 گوید: استاد عبدالحلیم جندي مي
َعْمرو بن َابي مقدام، جامعي را در فقھ نوشت 

 .)٣٨(كرد كھ از امام زین العابدین روایت مي
امام  غریب القرآنجواد جاللي كتاب  سّید محّمد

 توسطزید بن علي را تحقیق كرده است. این كتاب 
در ایران، بھ  سازمان تبلیغات اسالميانتشاراِت 
 چاپ رسید.

                                                           
 ثورة زيد بن ؛٣٠(سّید مجدالدین مؤّیدي):  التحف شرح الزُلَف. ٣٥
 .٣٥(ناجي حسن):  علي
 .٩(مقّدمھ محّقق):  الصفوه. ٣٦
 .٣٠: التحف شرح الُزَلف. نگاه كنید بھ: ٣٧
 .٢٠٢(عبدالحلیم جندي):  امام جعفر الصادق. ٣٨



 ٧٥٥  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

 ^ نگریم كھ ائّمھ اھل بیت بھ این ترتیب مي
حدیث را در كانون توّجھ نقل ھمواره تدوین و 
نوشتند و  دادند؛ خود مي خود قرار مي

داشتند و  انشان را بھ تدوین واميفرزند
 كردند. َاصحابشان را بر آن ترغیب مي

بھ ویژه اگر بھ دیده عبرت بنگریم عصر امام 
 ترین دوران براي علماي آل محّمد سخت × سّجاد

شد؛ زیرا پس از واقعھ كربال بود.  شمرده مي^
بروز ُمدوَّنات ارزشمند در این عصر ـ با عنایتِ 

از معجزاِت تاریخ فرھنگ مكتب تدوین ـ یكي 
 باشد. اسالمي مي

 × امام محّمد باقر

دوران طالیي نشر  × عصر امام باقر و صادق
آید. در این  احكام مكتب تدوین بھ شمار مي

ھا را بھ خود  حكومت ،دوران، شرایط سیاسي
مشغول ساخت؛ سقوط امویان و بھ قدرت رسیدن 

ین عّباسیان این فرصت را براي َاصحاب مكتب تدو
فراھم آورد كھ بي واھمھ آنچھ را نزدشان ھست 

 حدیث كنند و بنویسند و ابراز دارند.
طبیعي است كھ در این ُبرھھ، سھم بیشتر و مرجِع 

و دیگر ُمدوَّنات  ×نخست و اصلي كتاِب امام علي
ترین   اھل بیت باشد بھ این اعتبار كھ آنھا مھم

ھا در علوم  ترین و استوارترین كتاب  و قدیمي
اند؛ چراكھ در عھد پیامبر و بھ امِر او   اسالمي

 ،بود وكاتب| پیامبر ،نگارش شدند، امال كننده
وحافظ (و نگھبان) آن دو نوه  × امام علي

پیامبرـ كھ خدا پلیدي را از آنھا زدود ـ و این 
ھا پس از كتاب خدا، در ھیچ ُمَدوَِّن دیگري   ویژگي

 .فراھم نیامد



 منع تدوین حدیث  ٧٥٦

بھ آنچھ آوردیم ـ  بر این اساس ـ و با توّجھ
 ×توانیم دریابیم كھ چرا امام باقر و صادق مي

گران و براي پیروان   براي اصحابشان و عموم پرسش
را نشان  × مكتب منع تدوین، كتاِب امام علي

دادند. این كتاب، بیشتر ھنگام مناقشھ شدید  مي
شد. با وجود این،  در مسائل اختالفي ابراز مي

نیز آن را براي تثبیت  در حاالِت عادي ^ ائّمھ
ساختند؛ چراكھ وقتي   آشكار ميایمان َاصحابشان 

 وامالي پیامبر ×آنان با چشم خویش بھ خّط امام علي 
اي  نگریستند، ایمانشان بر خط مشي فكري مي |

كھ در پیش گرفتھ بودند (و از سّنت پیامبر 
 یافت. خاست) فزوني مي برمي

ام، دوران نكتھ مھم این است كھ عصر این دو ام
نشاط علمي و فراواني علما و اھل نظر و فتوا 
است. روایت شده كھ در یك زمان چھار ھزار راوي 

گفتند: جعفر بن  وجود داشتند كھ ھر كدام مي
 محّمد برایم حدیث كرد...

گیري مذاھب  این زمان ُمصادف بود با شكل
ضروري دید كھ مكتب  × چھارگانھ اھل سّنت، امام

طئھ كند و كفھ ترازوي مكتب تعّبد اھل رأي را تخ
محض را سنگین سازد. این كار با ابراز كتابي 

گرفت كھ از عھد پیامبر باقي مانده  صورت مي
 بود و در وثاقتِ آن ھیچ مسلماني اختالف نداشت.

كتاب امام  ×بھ ھمین جھت، امام باقر و صادق
كشیدند تا نظر اھل  را زیاد بھ ُرخ مي × علي

ازند و ثابت كنند كھ سخنانشان رأي را باطل س
تغییر و تبدیل ـ  بازگویي روایاِت پیامبر ـ بي

 باشد. است و تحتِ تأثیر جریانات سیاسي نمي
 نقل شده كھ بھ زراره گفت: × از امام باقر

اي ُزراره، از َاصحاب قیاس در دین برحذر 
دار بودند  باش! آنان علمي را كھ عھده



 ٧٥٧  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

نان مربوط واگذاشتند و در علمي كھ بھ آ
شد، خود را بھ زحمت انداختند؛ اخبار  نمي

كنند، و بر خدا دروغ  را تأویل مي
نگرم  بندند. گویا یكي از آنھا را مي مي

كھ از پیش صدایش زنند و او از پس جواب 
زنند از پیش جواب  دھد، از پس صدایش مي مي
 دھد! مي

اند و در زندگي و دینداري  اینان سردر گم
 .)٣٩(دمانن حیران مي

 در خبر ُعذاِفر َصْیرفي آمده است:
گوید: من با َحَكم بن ُعَتْیَبھ نزد ابي  مي

داشت.  بودم. امام او را گرامي مي × جعفر
او بھ پرسش از امام پرداخت تا اینكھ در 

 اي اختالف كردند. مسئلھ
فرمود: پسرم، برخیز و كتابِ  × ابو جعفر

ر علي را بیاور! [آن حضرت برخاست] و طوما
آن را × نوشتھ بزرگي را آورد. امام باقر

گشود و بھ وارسي در آن پرداخت تا اینكھ 
 آن مسئلھ را یافت، فرمود:

 .» این، خط علي و امالي رسول خداست! «
رو بھ حكم كرد و فرمود: اي ابا محّمد، تو 
و سََلمھ و ابو ِمْقدام بھ ھر چپ و راستي 

ي خواستید بروید، بھ خدا سوگند، ھیچ علم
تر از علِم قومي  یابید كھ مطمئن را نمي

 .)٤٠(باشد كھ جبرئیل بر آنھا نازل شد
پیداست كھ َحَكم از عالماِن صاحب كرسي تدریس بود 

داشت) و  (و بھ ھمین جھت امام او را گرامي مي
نیز  » ابو مقدام «و  » بن كُهيل سلَمة «ھمراھانش 

 ھاي رجال شناسان درباره چنین بودند (نوشتھ
                                                           

 .٥٢: َامالي مفید. ٣٩
 .٩٦٦، رقم ٣٦٠: رجال نجاشي. ٤٠



 منع تدوین حدیث  ٧٥٨

كتاب حضرت  × آنھا مؤّید این سخن است) امام
را در آن  | را آورد تا سخِن پیامبر × علي

 مسئلة اختالفي، نشان دھد.
فأْخَرَج كتابًا  «اینكھ در روایت آمده است: 

صندوق (كتاب بزرگي را ـ كھ در  » َمْدروجًا عظیماً 
شد ـ بیرون آورد) نمایانگر   اي نگھداري مي  ویژه

دائرة المعارف بھ منزلھ  × ابِ امام علياین است كھ كت
بھ آن  ^آمد، و اھل بیت بھ شمار مي یعلوم اسالم

اھتمام داشتند و مانند گوھري نفیس آن را در 
كردند تا آسیبي بھ  صندوقچھ مخصوص نگھداري مي

 آن نرسد.
در حدیث دیگر از محّمد بن مسلم روایت شده كھ 

 گفت:
خستین اي را باز كرد، ن ابو جعفر صحیفھ

چیزي كھ در آن بھ چشِم من خورد این مطلب 
فرزند برادر و  ،تنھا ،ھرگاه وارث «بود: 

جد باشد، ھر كدام نیمي از مال را ارث 
 .» برند مي

پرسیدم: فدایت شوم، قاضیاِن حكومت 
اند كھ با وجود جّد، فرزنِد برادر ارث  قائل
 برد! نمي

فرمود: این كتاب، بھ خط علي و امالي رسول 
 .)٤١(داستخ

آن گاه كھ چشم محّمد بن مسلم بھ این كتاب افتاد 
و در آن نگریست و دریافت كھ قاضیاِن حكومت 

كنند، پرسید: راز این صحیفھ  براساسِ آن حكم نمي
پاسخ داد كھ مطالب این صحیفھ  × چیست؟ امام

ھاي سالیان اخیر نیست كھ دستِ تحریف و   از نوشتھ
فتھ باشد و بازیچھ نسیان و اشتباه در آن راه یا

                                                           
، باب ابن األخ والجد، حدیث ١١٢: ٧ فروع كافي. ٤١
١. 



 ٧٥٩  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

اي است با  ھاي اشخاص گردد، بلكھ صحیفھ  ھوس
كھ از تحریف  × و خط امام علي | امالي پیامبر

 و غلط مصون ماند.
در روایت دیگري از ابن ُعَییَنھ بصري آمده است 

 كھ گفت:
من شاھد بودم كھ ابن ابي لیال درباره مردي 
كھ براي بعضي از خویشانش غّلھ زمیني را 

آنكھ از نظر زماني  داده بود بيقرار 
پایاني براي آن معّین كند و آن مرد از 
دنیا رفتھ بود، وارثاِن آن مرد را حاضر 
ساخت و آن خویشاوندي را نیز كھ برایش 
محصوِل آن زمین قرار داده شده بود 

 فراخواند، سپس چنین قضاوت كرد:
نظر من این است كھ بھ ھمان شیوه صاحب 

ھمچنان غّلھ در اختیارش  زمین رفتار شود و
 قرار گیرد.

محّمد بن مسلم گفت: علي بن َابي طالب بر 
 خالفِ آنچھ تو حكم كردي قضاوت كرد!

 گویي؟ پرسید: این سخن را از كجا مي
گفت: علي بن  پاسخ داد: شنیدم ابو جعفر مي

ابي طالب بھ َرّد حبیس (فوایدي را كھ شخص 
آنكھ  براي فرد یا گروھي قرار داده است بي

زماِن پایاِن آن را مشخص سازد) و اجراي 
 احكام میراث، حكم كرد.

ابن ابي لیال پرسید: آیا این سخن در كتابي 
 نزد تو ھست؟

 پاسخ داد: آري.
گفت: بفرست آن را بیاورند و بھ من نشان 

 ده.
محّمد بن مسلم گفت: بھ شرط آنكھ در آن 

 كتاب فقط بھ ھمین حدیث نگاه كني!
 گفت: باشد.



 منع تدوین حدیث  ٧٦٠

محّمد بن مسلم كتاب را آورد و حدیث ابو 
جعفر را بھ او نشان داد و ابي لیال در آن 

 .)٤٢(قضّیھ از حكم خود برگشت
توان دریافت كھ ابن   با توّجھ بھ این حدیث، مي

 × ابي لیال دوست داشت بر كتاِب امام علي
دانست قول محّمد بن مسلم  آگاھي یابد؛ چراكھ مي

چون ابي لیال ھمو او  ـ بھ تنھایي ـ حّجت نیست
یكي از فقھاست و رأي و نظري دارد. بھ ھمین 

 جھت پرسید: دلیل تو بر این سخن چیست؟
و پس از آنكھ محّمد بن مسلم در پاسخ او گفت كھ 

باشد، بھ  مي × این سخن، قول امام محّمد باقر
آن بسنده نكرد، بلكھ از او خواست كھ آن را در 

 كتاب بھ او بنمایاند؛ زیرا:
دانست كھ ُمدوَّنات اھمیت دارند [و  مي اوالً:

 توان بھ آنھا اعتماد كرد]. مي
آن  × دریافت كھ بھ طور قطع امام باقر ثانیًا:

باز گفتھ است، از این  × را از كتاب امام علي
رو خواست ثابت شود كھ آن سخن از كتاب امام 

 است و او بھ چشم خود آن را ببیند. × علي

است كھ محّمد بن مسلم بر ابن  و نكتھ دیگر این
ابي لیال شرط كرد كھ بھ جز محّل اختالف جاي دیگر 
كتاب را نگاه نكند؛ چراكھ اصحاب اھل 

 × حریص بودند بر اینكھ كتاب امام علي^بیت
یا بسیاري از مطالب و احادیث آن، بھ دسِت نا 
اھالن نیفتد تا با اجتھادات و آراي خود مطالبِ 

سپس آنھا را بھ كتاِب امام آن را بیامیزند و 
نسبت دھند و با این شیوه، روایاتِ اصیِل  × علي

 آن را ضایع سازند.
                                                           

 من ال یحضره الفقیھ؛ ٢٧، حدیث ٣٥: ٧ فروع كافي. ٤٢
 .٥٥٨١، حدیث ٢٤٥: ٤



 ٧٦١  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

باري، ابن ابي لیال بھ حق اذعان كرد و حكم 
 × خودش را پس گرفت و بر اساسِ كتاب امام علي

 قضاوت كرد.
این ماجرا، یك نمونھ زنده است كھ بر اھمیتِ 

گر ھمھ احادیث تدوین و فائده آن داللت دارد. ا
شد، اختالفي باقي  و احكام بھ این شكل تدوین مي

توان آن  ماند مگر در موارد اندكي كھ مي نمي
 را نادیده انگاشت.

از عبدالملك روایت شده  بصائر الدرجاتدر كتاب 
 كھ گفت:

را خواست. امام  × كتابِ علي × امام باقر
ھاي] رانِ  صادق آن را آورد ـ مثل [ماھیچھ

درھم پیچیده بود ـ در آن آمده بود انسان 
 برند. كھ زن از خانھ و زمین شوھر ارث نمي

فرمود: و ، این را علي بھ  × ابو جعفر
دست خود نوشت و رسول خدا آن را امال 

 .)٤٣(كرد
از ابو بصیر روایت شده كھ  اصول كافيدر كتاب 

پرسیدم: آیا شھادتِ  × گفت: از امام باقر
رمود: نھ. گفتم: حكم بن زنازاده جایز است؟ ف

 پندارد كھ جایز است! فرمود: ُعَتْیَبھ مي
خدایا، او را میامرز! [گویا] خداي متعال 

َو ِإنَُّھ َلِذْكٌر َلَك َو  ﴿براي َحَكم نفرموده 
(این قرآن ذكري براي توست  )٤٤( ﴾ِلَقْوِمكَ... 

 و براي قومت).
خواھد برود. بھ  َحَكم بھ ھر چپ و راستي مي

توان ستاند  وگند، علِم دین را نميخدا س

                                                           
 .١٤، حدیث ١٨٥: بصائر الدرجات. ٤٣
 .٤٤/زخرف. ٤٤



 منع تدوین حدیث  ٧٦٢

مگر از خانداني كھ جبرئیل بر آنھا فرود 
 .)٤٥(آمد

كند  روایت مي × محّمد بن مسلم از امام باقر
 كھ فرمود:

نزد ھیچ كدام از مردمان حق و صوابي نیست 
اند، و ھیچ  مگر اینكھ از ما خاندان گرفتھ

كند مگر اینكھ  كس بھ حق و عدل قضاوت نمي
در و آغاز و سبِب آن َامیرالمؤمنین كلید و 

است؛ ھرگاه امور بر آنھا مشتبھ  × علي
شود و بھ خطا روند، خطا از خود آنھاست و 
 اگر سخن درست بر زبان آورند، از امام علي

 .)٤٦(است ×

 × افزون بر این، نزد امام محّمد باقر
ھاي زیاد دیگري وجود داشت كھ آنھا را از  كتاب

 ز صحابھ خالص پیامبرآبا و َاجدادش و ا
ستاند؛ چنان كھ علِم فراواني را ـ كھ ارث |

ھایي از زباِن آن  ُبرده بود ـ امال كرد و كتاب
 حضرت تدوین شد.

 نویسد: محّمد عجاج خطیب مي
ھـ) ١١٤ـ  ٥٦نزد[امام] محّمد باقر (

ھاي فراواني بود كھ بعضي از آنھا را  كتاب
را فرزندش جعفر صادق از او شنید و بعضي 

 .)٤٧(خواند
 گوید: عبد  بن محّمد بن عقیل بن َابي طالب، مي

                                                           
: بصائر الدرجات؛ ٥، حدیث ٤٠٠: ١ اصول كافي. ٤٥
 .٣، حدیث ٢٩
، مجلس ٩٦: َامالي مفید؛ ٥٣، حدیث ١٤٦: المحاسن. ٤٦
 .٦، حدیث ١١
 .٣٥٥ـ٣٥٤: السنّة قبل التدوين. ٤٧



 ٧٦٣  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

من و ابو جعفر نزد جابر بن عبد  آمد و شُد 
ھایي ھمراه ما بود كھ در  داشتیم، لوح

 .)٤٨(نوشتیم آنھا مي
سفارش  | روشن است كھ جابر از سوي پیامبر

 شده بود كھ بعضي از وصایا را بھ امام باقر
 برساند.×

كتابي  × جارود َعْبدي از امام باقراز ابو 
و نزد )٤٩(درباره تفسیر قرآن روایت شده است

ھاي  ھا و نسخھ شماري از اصحاِب امام، كتاب
. بسیاري از اصحاب )٥٠(دیگري از آن حضرت ھست

كرد و  آنچھ را آن حضرت حدیث مي × امام باقر
 بر زبان آورد، تدوین كردند.

                                                           
 .١٠٤: تقیید العلم. ٤٨
نقل شده كھ:  × ر روایت طوالني از امام صادقد

كرد. اھل  حدیث مي | از رسول خدا × امام باقر
گفتند: مردي دروغگوتر از این شخص  مدینھ مي

 كند! ندیدیم! از كسي كھ ندیده حدیث مي
این وضع را دید، برایشان از  × چون امام باقر

جابر حدیث كرد تا مردم حرفش را راست بدانند. در 
آمد و  كھ بھ خدا سوگند، جابر نزد آن حضرت مي حالي

: ١آموخت (نگاه كنید بھ رجال كشّي  از او علم مي
 ).٢، حدیث ٤٧٠ـ  ٤٦٩: ١اصول كافي ؛ ٢٢٢

را از  × رسد كساني كھ حدیث امام باقر بھ نظر مي
كردند، میزاِن اھمیِت ُمَدوَّنات  ریشخند مي | پیامبر

را  × ھاي علم امام و كتاب علي و راه
 شناختند. نمي
؛ ٣٢٧: تأسیس الشیعھ؛ ٣٦(ابن ندیم):  الفھرست. ٤٩

 .٥٥٢: ١ اإلمام الصادق
ـ  ٣٩٦، رقم ١٥١: رجال نجاشينگاه كنید بھ: . ٥٠
 .٢٨٥: تأسیس الشیعھ)؛ ٤٦٨رقم  ١٧٨(و ص ٣٩٧



 منع تدوین حدیث  ٧٦٤

 × امام جعفر صادق

تدوین تأكید داشت و ھراز  بر × امام صادق
را ـ بھ ویژه در  × گاھي كتاب امام علي
شد ـ براي َاصحاِب خود و  مسائلي كھ اختالف مي

 نمایاند. آورد و مي سؤال كنندگان بیرون مي
 از ابو بصیر ُمرادي نقل شده است كھ گفت:

اي در ارث  درباره مسئلھ × از امام صادق
كتاب  خواھي سؤال كردم، بھ من فرمود: مي

علي را برایت بیاورم؟ گفتم: مگر كتاب علي 
نابود نشد؟! فرمود: كتاب علي از بین 

 رود. نمي
را آورد، كتاب  × كتاب امام علي × امام

گران قدر و ارزشمندي بود، در آن آمده 
بود: اگر مردي بمیرد و عمو و دایي بر جاي 
گذارد، دو ثلث میراث براي عمو است و یك 

 .)٥١(يثلث آن براي دای
و از كساني است  ^ ابو بصیر از ُمَقرَّبان ائّمھ

ستاند، لیكن بر اثر منع  كھ از آنان حدیث مي
ھاي صحابھ  از تدوین ابوبكر یا سوزاندن كتاب

توسط ُعَمر (یا اینكھ معاویھ پس از شھادت امام 
در پي كتاب آن حضرت بود تا آن را  × علي

یان پندارد كھ كتاب علي از م نابود كند) مي
گوید كھ  با قاطعّیت مي × رفتھ است. اّما امام

 .» رود از بین نمي × كتاب علي «

                                                           
، باب میراث ذوي األرحام، ١١٩: ٧ فروع كافي. ٥١

 .٢ ، حدیث٣٠، باب ٣٢٤: ٩ تھذیب األحكام؛ ١حدیث 



 ٧٦٥  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

این حقیقت را آشكار  × با این بیان، امام
ترین  گران قیمت × سازد كھ كتاب امام علي مي

باشد و محال است كھ از  مي ^ اشیا نزد ائّمھ
بین برود یا تلف شود، بلكھ ھمواره محفوظ 

س از دیگري آن را ارث ماند و یكي پ مي
 برند. مي

 خود از كتاب حضرت علي × افزون بر این، امام
نام ُبرد و خواست آن را بھ سائل بنمایاند،  ×

و این بدان معناست كھ آن حضرت تأكید شدید 
موقعّیِت الزم  × داشت بر اینكھ كتاب حضرت علي

را در فقھ مسلمانان و در میان آنھا بیاید. از 
راوان بھ آن عنایت مي ورزید و این روست كھ ف

 ساخت. آشكارش مي
بھ مدوَّنات و  × بھ جھت اھمّیت زیاد امام صادق

(كسي كھ دانش خود  » ُصُحفي «ھا، آن حضرت  كتاب
ھا فرا گرفتھ است) نامیده شد.  را از كتاب

 بھ این نسبت افتخار كرد و فرمود: × امام

إبراھیم  َنَعم، َأنا ُصحُفيّ؛ َقَرْأُت ُصحُِف آبائي
 ؛)٥٢(وموسي

ام؛ ُصُحِف َاجدادم ابراھیم و  آري، من ُصُحفي
 موسي را خواندم.

 از ابو بصیر روایت شده كھ گفت:
درآمدم، فرمود: بعضي از  × بر امام صادق

اھل َبْصَره نزدم آمدند و درباره احادیثي كھ 
نوشتھ بودند نظِر مرا جویا شدند، شما چرا 

                                                           
، حدیث ٨١، باب ٨٩: ١ علل الشرائع. نگاه كنید بھ: ٥٢
روایت شده كھ آنان علم انبیا را  ^. از اھل بیت٥
ھاي آنان نزد ایشان بود (نگاه   دانستند و كتاب  مي

 ).١٥٨: بصائر الدرجاتكنید بھ: 



 منع تدوین حدیث  ٧٦٦

توانید  نمينویسید؟ مطالب را ھرگز  نمي
حفظ كنید (و باقي نگھ دارید) مگر اینكھ 

 .)٥٣(آنھا را ثبت كنید
 گوید: مي كافيكلیني در 

اي از اصحاب ما، از سَْھل بن زیاد، از   عده
حسن بن ظَریف، از پدرش ظریف، از مردي كھ 

شد، گفت: برایم   عبد  بن َاّیوب نامیده مي
كتاب حدیث كرد ابو عَْمرو ُمَتطَبِّب، گفت این 

 [یعني كتاب ظریف در دیات] را بھ امام صادق
 نشان دادم. ×

و علي بن َفّضال از حسن بن َجْھم روایت كرده 
عرضھ × است كھ گفت: آن را بر امام رضا

كردم، فرمود: آن را روایت كنید، كتاب 
 .)٥٤(صحیحي است

بر مسائل ارث و قضاوت و شھادت  ^ تأكید ائّمھ
 نیز در این راستاست.

 كند كھ از امام بن مسلم روایت مي محّمد
پرسیدم: از میراِث علم چھ رسیده است؟ ×

آیا جوامع (و امور كلي) است یا تفسیر ھر 
چیزي كھ مردم بھ آن نیاز دارند (مانند 

 طالق و میراث) در آن ھست؟
ھمھ علم را نوشت؛  × فرمود: علي × امام

 )٥٥(قضاوت، میراث و...
حّمد بن مسلم] بھ عدول امام از طالق [در سخن م

قضاوت (پس از بیان وجود ھمھ علم) اشاره بھ 
                                                           

 .٤٧، حدیث ١٥٣: ٢ بحار االنوار. ٥٣
؛ نیز بنگرید ٩، ذیل حدیث ٣٢٤: ٧ فروع كافي. ٥٤
 .٣٣٢٧٧، حدیث ٨٥: ٢٧ وسائل الشیعھ بھ،
في األئمة أن عندهم الصحيفة  ١٢، باب ١٦٣: بصائر الدرجات. ٥٥

 ).٥٤٧(شماره مسلسل  ٧...، حدیث الجامعة



 ٧٦٧  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

كثرتِ تحریف و تبدیل در این دو باب است و این، 
 باشد. ھمان نكتھ ذكر خاص بعد از عام مي

دانیم كھ عمر بسیاري از احكام قضا را  مي
دانست و از حكم ارث جّده و كاللھ و...  نمي

اوت آگاھي نداشت و در موارد بسیاري بر قض
و اشخاص دیگر)  × دیگران (مانند حضرت علي

كرد. از آنجا كھ مسلمانان در باب  اعتماد مي
قضا و ارث دچار دگرگوني و اختالط شده بودند، 

را  × تأكید داشتند كھ كتابِ حضرت علي ^ ائّمھ
 در این دو باب بنمایانند.

و  × صحیفھ امام عليبھ وجود  × امام صادق
و بیان  )٥٦(كند مباھات مي نزد خویش جَْفركتاِب 

                                                           
علم الجفر »  ٥٩١: ١ كشف الظنون «. مال كاتب چلبي در ٥٦

... را عنوان زده است و در این باره مطالبي والجامعة
گوید: این علم را اھل بیت  آورد تا اینكھ مي را مي

اند و از آنھا علم  و كساني كھ بھ آنان منتسب
آموزند (مشایخ كامل) بھ ارث بردند و با ھمھ  مي

 كردند. توان آن را از دیگران كتمان مي
اند: بھ حقیقتِ این كتاب جز مھدي ـ كھ در آخر  گفتھ

برد و این  الزمان باید منتظر ظھورش ماند ـ پي نمي
ھاي انبیاي پیشین ھست؛ چنان كھ از  تابمطلب در ك

نقل شده كھ: ما گروه انبیا تنزیل را  × عیسي
آوریم و اّما تأویل را بارقلیط [یعني  برایتان مي

 آید، خواھد آورد... ] كھ پس از من مي× حضرت علي

اند  دو كتاب ارزشمندي جفْر و جامعةگوید:  ابن طلحھ مي
كھ بر منبر كوفھ ـ در حالي  × كھ یكي را امام علي

خواند ـ ذكر كرد و دیگري را رسول خدا   خطابھ مي
آموخت و دستور داد آن را  × پنھاني بھ حضرت علي

 تدوین كند.
 



 منع تدوین حدیث  ٧٦٨

دارد كھ این دو از علوِم پوشیده [و ِسّري]  مي
 باشد. مي | پیامبر

روایت  × عبد  بن سنان، از امام صادق
گوید: نزد آن حضرت از  كند و مي مي

ھاي فرزندان حسن سخن بھ میان آمد و  نوشتھ
 ، فرمود: را یادآور شدیمجَْفر ما كتاب 

پوسِت ُبز و میشي با  بھ خدا سوگند، نزد ما
امالي پیامبر و خط علي است، و نزد ما 

ذرع ھست كھ پیامبر آن  ٧٠اي بھ طول  صحیفھ
بھ دست خویش آن را نگاشت  ×را امال و علي

و در آن ھمھ آنچھ نیاز است ـ حّتي دیھ 
 .)٥٧(خراش ـ وجود دارد
 × یابیم كھ امام صادق بھ این ترتیب درمي

در رأس بناي ھرِم ) ^ (نزد امامان اھل بیت
تدوین قرار دارد و بیشترین اعتمادش بھ كتاب 

ھاي پدرانش ـ و آنچھ  و دیگر كتاب × حضرت علي
 باشد. را كھ از ُصُحف انبیا ارث بردند ـ مي

جاي شگفتي است كھ پیروان مكتب منع تدوین، بھ 
سرزنش اصــحاب تدویــن ـ حّتي در عصرھاي متأخّر 

                                                                                                                                        
بھ روش آن را در حروفي پراكنده  × امام علي

اي از  یعني در ورقھ نوشت در جفر »کتاب پوستی  «
پوست شتر رنگ شده، نوشت و بھ آن در میان مردم 

؛ زیرا ماجراي اولین و آخرین را در آن مشھور شد
 توان یافت. مي

اند؛ بعضي مانند  مردم در وضع و تكسیر آن مختلف
جعفر صادق بھ تكسیر صغیر آن را كسر كرد و در 
خافیھ باب كبیر قرار داد: ا ب ت ث... و باب صغیر 

 َاْبَجد تا َقَرشَْت و...

م أُعطوا الجفر في األئمة أنّه ١٤، باب ١٧٤: بصائر الدرجات. ٥٧
 .١٠، حدیث والجامعة



 ٧٦٩  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

كتوبات را عیب پردازند و نقل از م ـ مي
دانند. اّما شیوه خود را كھ بازگویي سخن  مي

 شمارند. شفاھي از دھانِ اشخاص است، علِم دین مي
زند كھ او  طعنھ مي × ابو حنیفھ بھ امام صادق

سخنانش را از كتاب یعنی ( است » ُصُحفي «
درباره او و  × گوید) ، لیكن امام صادق مي

 گوید: اند مي دیگراني كھ با او ھم مسلك
شما را بھ اینان چھ كار؟! از شما چھ 

تان تخواھند و بر چھ چیز مالم مي
كنند؟!... بھ خدا سوگند، نزد ما  مي

چیزھایي است كھ بھ ھیچ كس نیاز نداریم و 
اند؛ نزد ما كتابي با  مردم بھ ما محتاج

بھ خط خود  × است كھ علي | امالي پیامبر
رع ذ ٧٠اي كھ طول آن  آن را نوشت، صحیفھ

 .)٥٨(باشد و ھر حالل و حرامي در آن ھست مي
از پدران و اجدادش  × ھایي كھ امام صادق كتاب

ھایي را كھ بر  ستاند (و بھ ارث ُبرد) و كتاب
اصحابش امال كرد، نزد شیعھ و اھل سّنت مشھور 

 است.
 گوید: ابن ُعَدي مي

ھایي داشت و از  احادیث و نسخھ،جعفر
ود (چنان كھ مردمان ثقھ (قابل اعتماد) ب

یحیي بن َمعین گفتھ است) و َعْمرو بن ابي 
گوید: ھر گاه بھ جعفر بن محّمد  مقدام مي

یابم كھ او از ساللھ  نگرم، درمي مي
 .)٥٩(پیامبران است

                                                           
 جامع احاديث الشيعة؛ ١٤، حدیث ١٣، باب ١٦٩: بصائر الدرجات. ٥٨
 .١٣٦و ١٠: ١

 .١٥٦، ترجمھ ٨٨: ٢ تهذيب التهذيب. ٥٩



 منع تدوین حدیث  ٧٧٠

را این گونھ  تھذیبمحّمد عجاج خطیب سخن صاحب 
 كند: بیان مي

ھا و  ھـ) رسالھ١٤٨ـ  ٨٠نزد جعفر صادق (
جود داشت و او از ھایي و احادیث و نسخھ

 .)١(محّدثانِ ثقھ (راستگو) بود
اي بود كھ  ترین شخصیتِ فقھي بزرگ × امام صادق

شناختند. آن حضرت با  در آن زمان مردم مي
تیزبیني خطري را كھ در آینده از ناحیھ عدم 

كرد، دریافت، بھ  تدوین، مسلمانان را تھدید مي
 ُمَفضَّل بن عمر ُجْعفي فرمود:

ت را میان برادرانت منتشر بنویس و علم
ھایت را براي  ساز، ھنگاِم مرگ كتاب

فرزندانت ارث گذار؛ چراكھ زمان آشوبي در 
ھاشان ُانس  پیش است كھ مردم جز بھ كتاب

 .)٢(گیرند نمي
این سخن، ھمان تداوِم تدوین و فزوني آن را 

وجود داشت.  ^ رساند كھ نزد علماي اھل بیت مي
ھنگامي كھ بھ جھت  یارانش را ـ × امام حسن

تروِر فكري [و ارعاب و تھدید] امویان از روایت 
خواند، و نیز  باز ایستادند ـ بھ كتابت فرامي

بھ ھمین جھت، اصحاب را بر تدوین  × امام صادق
كرد؛ زیرا ھمین  انگیزاند و تشویق مي برمي

تراژدي در عصر عّباسي بھ شكل دیگري و در قلمرو 
انھ وقوع بود [و نوي پدید آمد یا در آست

خواست فضاي فكري را تسخیر كند] ھرچند منع  مي
تدوین در این دوره تقریبًا وجود نداشت، لیكن 
مشكالت و معضالت از آنجا رخ نمود كھ حاكمانِ 

                                                           
 .٣٥٨: السنّة قبل التدوين. ١
، رواية الكتب، باب فضل العلم، كتاب ٥٢: ١ اصول كافي. ٢

 .١١، حدیث الكتب



 ٧٧١  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

عّباسي مرزھا را بھ روي كشورھاي مجاور فارس، 
ھایي كھ در  گذراني ترك و دیگران گشودند و خوش
مانِ ھارون الرشید بھ عصر منصور آغاز شد و در ز

گردان ساختن مردم از علم یاوج خود رسید، در رو
الھي و گرایش آنھا بھ لھو و ھرزگي یا دیگر 
علوم، بھ شّدت تأثیر نھاد، بلكھ ارتباط نفسي و 
عقایدي [تعّھدات اخالقي و اعتقادي] امري دشوار 
گشت و دست یافتن بر علم حقیقي در چنین َامواج 

 نمود. ممكن ميخروشاني، امري نا
بر ضرورت حفظ  × از این روست كھ امام صادق

ورزد تا در فضاي ظلماني اختالف ُمَدوَّنات تأكید مي
ھا  ھاي حاكم، مردم بھ نور این كتاب و سیاست

 ُانس بگیرند.
نقل شده كھ آن حضرت و اصحابش  × از امام صادق
ھاي ممكن را براي پرداختن بھ  كمترین فرصت

دادند. آن حضرت بھ یكي از  ميتدوین از دست ن
 یارانش فرمود:

سپاري، رفیقت  تو مطلب را بھ خاطر نمي
 كجاست كھ برایت بنویسد؟

وي پاسخ داد: بھ گمانم مشغول كاري است، و 
من دوست نداشتم در وقِت نیازم [بھ این 

 مسئلھ] تأخیر كنم.
بھ شخصي كھ در مجلس بود، فرمود:  × امام

 .)١(براي او بنویس
آنچھ را آن حضرت بر زبان  × ب اماماصحا

ھایي تدوین كردند؛  آورد، در ُاصول و كتاب مي
، و بعضي )٢(باشد بعضي از آنھا در رّد ملحدان مي

                                                           
 .٥٥٥: دالئل اإلمامھ. ١
: ١بحار األنوار ؛ ٤٨٤: ٢ الذریعھنگاه كنید بھ . ٢
١٥/٣٢/٥٥. 
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و  )١(ھاي عبد  نجاشي (والي اھواز) جواب سؤال
یا اشعثّیات ـ  » جعفرّیات «بعضي احكام شرعي كھ 

از باب نسبت بھ راوي آن ابن َاشعث ـ نامیده 
 .)٢(شده است

 گوید: یحیي بن سعید مي
] حدیث طوالني را درباره × جعفر[امام صادق

 .)٣(حج بر من امال كرد

 × امام كاظم

ھمان روش آبا و اجدادش  × امام موسي بن جعفر
را در تدوین و حفظ مدّونات آنھا ـ بھ ویژه 

ـ پیمود، لیكن تدوین در عصر  × كتاب حضرت علي
اي سّري درآمد كھ بھ ھ آن حضرت بھ صورت نامھ

نوشت و مسائل دیني آنان را از پشت  اصحاب مي
 گفت. ھاي آھنین ھارون، پاسخ مي نرده

بر اساس بعضي از روایات ھفت سال  × امام كاظم
سال در زندان ماند.  ٢٥و بر اساس بعِض دیگر 

این زمان طوالني حبس، بھ طور طبیعي شیوه 
بھ × امطلبید. بھ ھمین جھت، ام مكاتبھ را مي

مكاتبھ با اصحاب پرداخت و بھ آمدن سّري بعضي 
ھاي  از اصحاب نزد آن حضرت و پاسخ بھ پرسش

شان بسنده نكرد، علي رغم اینكھ خطر  دیني
ھا  احتماِل دستیابي مأموران حكومت بھ نامھ

 وجود داشت.
گذراني  از سوي دیگر، فزوني لھو و فساد و خوش
سیاري از مادي و فكري ـ در حكومت ھارون ـ ب

صالحان و پرھیزكاران را بر آن داشت كھ بھ 
انزوا پناه آورند و شیوه تصوُّف و بركناري از 

                                                           
 .٦، حدیث ٤٦(ابن زھره حلبي):  األربعین. ١
 . این كتاب بارھا بھ چاپ رسیده است.٢
 .٨٨: ٢ تھذیب التھذیب. نگاه كنید بھ: ٣



 ٧٧٣  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

ھاي علمي  مردم را در پیش گیرند كھ این كژراھھ
بھ سرعت بھ انحرافات فكري كشیده شد و افكار 
خطرناكي را میان مسلمانان پراكند. این 

را واداشت تا اھتمام  × رویكرد، امام كاظم
خویش را در این قلمرو متمركز كند و معناي زھد 
حقیقي و شیوه صحیح آن را در مكتب اسالم، روشن 

 × ھاي امام سازد. در پرتو این گونھ روشنگري
بود كھ ُبشر حافي از شادخواري و فساد دست كشید 

 و بھ مدارج واالیي از زھد و تقوا رسید.
اموري چون درنگ طوالني در زندان، تصحیح 

جویي براي مذاھب  فات فكري و چارهانحرا
نوپیدا، اندكي، فقھ كاظمي را در ور اي 
پرتوھایي كھ بر جوانب مذكور تمركز یافت، 

یابیم  پنھان ساخت. با وجود این جریانات، درمي
 × ھاي برجستھ تدوین از امام كاظم كھ نمونھ

درخشد جز اینكھ از دو امام پیشین كمتر  مي
 است.

بو عمران َمْرَوزي بغدادي موسي بن ابراھیم، ا
كند كھ از  نقل مي × مسائلي را از امام كاظم

در زندان ھارون شنفت. آن حضرت آنھا را از  × امام
گفت. این ُمسند را  | آبا و اجدادش، از پیامبر

 اند. آورده )٢(و نجاشي )١(شیخ طوسي
برد  ھمچنین چلبي در كشف الظنون آن را نام مي

 نویسد: و مي
م اصفھاني آن را روایت كرده است، ابو ُنَعی

و این مسند را از موسي بن جعفر، موسي بن 
 .)٣(كند ابراھیم روایت مي

                                                           
 .٧٢٢، ترجمھ ٢٤٤: الفھرست. نگاه كنید بھ: ١
 .١٠٨٢، رقم ٤٠٧: رجال نجاشي. ٢
 .١٦٨٢: ٢ كشف الظنون. ٣
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 این كتاب بارھا چاپ شده است.
نزد امام  × افزون بر این، كتاب حضرت علي

آن حضرت را بھ  × بود. امام صادق × كاظم
بھ ُمَفضَّل بن عمر  » صاحب كتاب علي «عنوان 

 معرفي كرد.
از عبُدالواحد، از احمد بن محّمد  الغيبةعماني در ن

بن َرباح، از احمد بن علي حِْمَیري، از حسن بن 
َایُّوب، از عبدالكریم بن َعْمرو َخْثَعمي، از َحّماِد 

 كند كھ گفت: صائغ روایت مي
 × شنیدم ُمفّضل بن عمر از امام صادق
اي را  پرسید: آیا ممكن است خدا طاعتِ بنده

د، سپس خبر آسمان را از او مكتوم واجب ساز
 دارد؟
تر و  تر و كریم فرمود:   بزرگ × امام
تر از  تر است بھ بندگانش و مھربان رئوف

اي را واجب كند، آن گاه  اینكھ طاعت بنده
در صبح و شام خبر آسمان را از او پوشیده 

 دارد!
وارد شد،  × در این ھنگام ابوالحسن موسي

شوي  حال نمي آیا خوشفرمود:  × امام صادق
 كھ بھ صاحب كتابِ علي بنگري؟!

تواند مرا بیش از  ُمَفضَّل گفت: چھ چیزي مي
 آن مسرور سازد؟!

فرمود: این، ھمان صاحب كتاب علي  × امام
 .)١(است

 آمده است: نوادر احمد بن عیسيدر 
                                                           

(با اندكي اختالف)؛  ٤، حدیث ٣٢٧(نعماني):  الغيبة .١
 .١١٣: ٤ خاتمة المستدرك
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شنیدم ابن َابي ُعَمیر از علي بن یقطین نقل 
درباره  ×كرد كھ گفت: از امام كاظم مي

فرمود: تو را چھ بھ  × ُمتعھ پرسیدم، امام
 نیازت ساخت. این كار! خدا از آن بي

 گفتم: خواستم حكمش را بدانم.
 فرمود: ُمتعھ در كتاب علي ھست. × امام

افزاید  [گفتم:] گاه زن [در میزان مھر] مي
یابد [یعني بي  [و زمان متعھ] افزایش مي

 شود]؟ عده دوباره زن متعھ مي
د: مگر گوارایي آن جز بھ ھمین كار فرمو

خواھي  نیست [كھ ادامھ زناشویي در آن دل
 .)١(است]

علي بن جعفر علوم دین را از برادرش موسي بن 
فراگرفت و در كتابي آنھا را نگاشت كھ  × جعفر

ھا  است. این كتاب مسائل علي بن جعفرنام آن 
بارھا بھ چاپ رسیده است و در سالیان اخیر 

 البیت آن را بھ چاپ رساند.مؤسسھ آل 
ھاي دیگري را اصحاب  ھا و كتاب و ھمچنین رسالھ

 اند. از آن حضرت روایت كرده × امام

با اصول نوپیدایي چون قیاس و  × امام كاظم
عمل بھ رأي، بھ معارضھ پرداخت. سخِن حضرت بھ 

 و محّمد بن حكیم در این راستاست: )٢(سماعة بن مهران

                                                           
؛ ١٩٩، حدیث ٧٨(احمد بن عیسي َاشعري):  النوادر. ١

(در این مأخذ بھ جاي  ١، حدیث ٤٥٢: ٥ فروع كافي
 »).نزیدھا وتزداد  «آمده است » تزیدھا وتزداد  «
بصائر ؛ ٢٨١: اختصاص مفید. نگاه كنید بھ: ٢

 الوسائل مستدرك؛ ١، حدیث ١٥، باب ٣٢١: الدرجات
 .٢١٢٨٢، حدیث ٢٥٩: ١٧
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 × ید: بھ امام كاظمگو محّمد بن حكیم مي
گفتم: فدایت شوم، دانِش دین را دریافتیم، 
خدا بھ وسیلھ شما ما را از مردم [و 

نیاز ساخت. گروھي  مراجعھ بھ اھل سّنت] بي
از ما كھ در مجلسي ھست، كسي چیزي را 

پرسد مگر اینكھ پاسخ خود را دریافت  نمي
كند و این بھ راستي لطفي است كھ خدا  مي

ر ما ارزاني داشتھ است [با وجودتان را ب
اي برایمان پیش  وجود این] گاه مسئلھ

آید كھ در آن باره از شما و اجدادتان  مي
چیزي نرسیده است، ما بھترین حكمي را كھ 

آید و بیشترین سازگاري را  بھ نظرمان مي
گیریم [آیا این  با احادیث شما دارد، برمي

 كار جایز است؟]
ار را بكنید! فرمود: مبادا این ك × امام

اي فرزنِد َحكیم، بھ خدا سوگند، آنان كھ 
ھالك شدند، با ھمین شیوه، ھالك 

 )١(گردیدند...
 خوانیم: در روایت دیگر مي

پرسید: آیا شخص  × ابو یوسف از امام كاظم
 تواند زیر سایھ برود؟ ُمحِرم مي

 فرمود: نھ. × امام

تواند  گفت: از سایھ دیوار یا محمل مي
 خانھ یا چادر درآید؟بگذرد و بھ 

 فرمود: آري. × امام

گوید: وقتي امام این سخن را  راوي مي
 اي كرد. فرمود، ابو یوسف، خنده ریشخندانھ

                                                           
، ٥٦: ١ اصول كافي؛ ٨٩، حدیث ٢١٢: ١ المحاسن. ١

 .٣٣٢٨٠، حدیث ٨٦: ٢٧ وسائل الشیعھ؛ ٩حدیث 



 ٧٧٧  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

فرمود: اي ابا یوسف، با قیاس تو  × امام
توان دین را بھ دست آورد.  و یارانت نمي

خداي بزرگ در قرآن بھ طالق فرمان داد و بر 
أكید كرد، و حضور دو شاھد عادل در آن ت

امر ازدواج را بدون شاھد نافذ دانست؛ شما 
آنجا كھ خدا دو شاھد را شرط كرده، باطل 

خواھد، شاھد  ساختید و آنجا كھ شاھد نمي
آورید، و طالق شخص دیوانھ و مست را  مي

 شمارید. جایز مي
رسول خدا حج گزارد و ِاحرام بست و سایبان 
برنگرفت [لیكن] بھ خانھ و خیمھ داخل 

آمد!  شد و بھ سایھ محمل و دیوار درمي مي
 آوریم. رسول خدا را بھ جا مي عملما ھمان 

 .)١(در این ھنگام ابو یوسف خاموش ماند
محفوظ  × نزد امام كاظم × كتاب حضرت علي

كرد و آن را بھ  بود. امام بھ آن كتاب عمل مي
اصحابش و دیگران ـ بھ ویژه در مسائل اختالفي ـ 

 داد. نشان مي
 × گوید: از امام كاظم ّماد بن عثمان ميح  

درباره مردي پرسیدم كھ از دنیا رفتھ است 
 اند. و مادر و برادرش برجاي مانده

خواھي حكم را از كتاب  فرمود: اي شیخ، مي
 [علي] بداني؟

 گفتم: آري.
مال را بھ خویشاوند نزدیك  × فرمود: علي

 داد. تر مي و نزدیك
 برد؟ ث نميگفتم: پس برادر چیزي را ار
مال را بھ  × فرمود: بھ تو گفتم كھ علي

 .)١(داد تر مي نزدیك و نزدیك

                                                           
 .١٥، حدیث ٣٥٣: ٤ فروع كافي. ١
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آنكھ  بیاِن قاعده كلي است، بي × پاسخ امام
تفصیل ماجرا را بازگوید؛ زیرا شنونده مقصود 
را دریافت. امام حكم را بھ صراحت نگفت، چراكھ 
حاكمان و پیروان آنھا در كمین بودند كھ آن 

چھ نقل  | و اجدادش، از پیامبرحضرت از آبا 
 كند. مي

جواب  × شود كھ امام در این حدیث مالحظھ مي
دھد و  خود را بھ عرضھ كتاب بر سائل، ارجاع مي

بخشد تا اطمینان سؤال كننده فزوني  استحكام مي
مانند دیگران از پیِش خود پاسخ  × یابد. امام

 گوید. نمي
 ائّمھرا نزد  » × كتاب حضرت علي «اگر تاریخ 

یابیم كھ اندك اندك این  وارسي كنیم، درمي^ 
بھ شكل  ×كتاب در فقھ امام باقر و امام صادق

شود و سپس نزد امام  اي، بارز مي قابل مالحظھ
نماید و پس از آن بھ تدریج  رخ مي × كاظم

گردد؛ بھ ھمین جھت فقھ صحیح و روایات  مطرح مي
مھ نبوي، ھمان است كھ آل محّمد نقل كردند و ھ
 × مسلمانان را آگاه ساختند كھ كتاب حضرت علي

نزد آنان است و علم دین را از آن ـ و دیگر 
ھا كھ با آن ھمانندي دارد ـ نقل  كتاب

 كنند. مي
این امور تكامل یافت و بھ شكل مكتبي كھ 
 چارچوب آن روشن است در دوران این سھ امام

توسّط  × درآمد. ابراز فراوان كتاب حضرت علي×
ن براي استوار سازي و نشر علوم دیني صورت آنا

                                                                                                                                        
: ٩ تھذیب األحكام؛ ٢، حدیث ٩١: ٧ فروع كافي. ١

 .٩٨١، حدیث ٢٧٠
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 ^ گرفت كھ بیشتر آن در عصر این سھ ائّمھ مي
 حاصل شد.

 یادآوري الزم
را بھ شكل شایان  × كتاب امام علي ^ ائّمھ

توّجھي بیشتر در باب ارث و قضا و شھادات، بارز 
 ساختند، سّر این اختصاص چیست؟ مي

م وارسي این امر ما را بر این حقیقت مھ
رساند كھ نیاز خلفا بھ زعامِت دیني ھمراه  مي

ھاشان در این عرصھ، از عوامل  با كاستي
و تدوین  نقلاي ھست كھ آنان را بھ منع  اساسي
واداشت. افزون بر این، انعطاف موجود در حدیث 

رأي و اجتھاد، ھنگام واقع شدن در تنگنا بھ 
رسید. تراكِم منقوالت از كتاب حضرت  فریادشان مي

در باب ارث و قضا و شھادات، این حقیقت  × ليع
 كند. را اثبات مي

 زیرا نخستین اختالف فقھي پس از درگذشت پیامبر
بكر روي داد.  و ابي ÷ میان حضرت فاطمھ |

این اختالف ھیاھوي بزرگي را برانگیخت كھ تا 
 امروزه آثارش باقي است.
بود و ابوبكر آن را  ÷ فدك در دست حضرت زھرا

 درآورد. حضرت زھرا ÷ وكیل حضرت زھرااز دست 
آمد تا آن را از ابوبكر بازستاند و در حضور ÷ 

در | مسلمانان ادعا كرد كھ فدك را پیامبر
زمان حیات بھ وی حضرت بخشید. ابوبكر شاھد 

امام علي و امام حسن و  ÷ خواست، حضرت زھرا
و ُاّم َاْیَمن و ُاّم سََلمھ را بھ عنوان  ^ حسین

 .شاھد آورد
ابوبكر در این مجلس ناچار شد با توجیھاتي ـ 

پذیرفتني نبود و با كتاب  ÷ كھ نزد حضرت زھرا
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و سّنت مطابقت نداشت ـ شھادِت این افراد را َرّد 
با وي احتجاج كرد كھ بھ  ÷ كند. حضرت زھرا

نحلھ (عطّیھ) نباشد، ارث است و بھ  » فدك «فرض 
مشھور و عموم آیات ارث استدالل آورد و در خطبھ 

 انگیز خویش فرمود: شگفت
پندارید كھ ما [فرزندان انبیا]  اكنون مي
أَ فَحكْم الْجاهلية يبغُون و من أَحسن من  ﴿ «بریم!  ارث نمي

نُونوقمٍ يقَوكْماً لح آیا حكم جاھلیت را  ﴾ اللَّه
کھ بھ آیات خدا  یمردم یجویند؟! برا مي

از حکم خدا نیکوتر  یھ کسیقین دارند حکم چ
 ...)١(» است.

اي پسر َابي ُقحافھ، آیا در كتابِ خدا تو از 
بري و من نھ؟! دروغي از پیش  پدرت ارث مي
 خود بافتي!

آیا بھ عمد كتاب خدا را واگذاشتید و پشت 
و ورِثَ ﴿ «فرماید  سر انداختید؟! چراكھ مي

دداو مانلَيو از  )٢(» سلیمان از داود ارث برد ﴾ س
 كند كھ گفت: یحیي بن زكرّیا حكایت مي

﴿ قُوبعآلِ ي نرِثُ مي رِثُنِي وا ييلو نْكلَد ني مل بفَه﴾ 

اي بر من پروردگارا، از نزد خود ولي «
 .)٣(» ببخش كھ از من و آل یعقوب ارث َبَرد

أَولى بِبعضٍ في  منْكُم و أُولُوا األَْرحامِ بعضُهم ﴿ فرماید: و مي
تابِ اللَّهك ﴾ 

[در ارث بردن] بعضي از خویشاوندان بر  «
 .)٤(» بعض دیگر در كتاب خدا مقدم ھستند

                                                           
 .٥٠/دهمائ. ١
 .١٦/نمل. ٢
 .٦/مریم. ٣
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 يوصيكُم اللَّه في أَوالدكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُْنْثَيينِ ﴿ فرماید: و مي
﴾ 
كند كھ سھم ھر پسر  خدا بھ شما سفارش مي «

 .)٥(» باشد ـ دو برابر دختر ميـ در ارث 
إِن تَرك خَيراً الْوصيةُ للْوالدينِ و األَْقْربِين  ﴿ فرماید: و مي

ينتَّقلَى الْما عقح وفرعبِالْم ﴾ 

اگرشخصي در حال مرگ است ومالي دارد،  «
براي پدر ومادر و نزدیكان بھ معروف 

ر بر [خداپسندانھ] وصّیت كند، این كا
 .)٦(» پرھیزكاران حق است

پندارید  [با این ھمھ دلیل و شاھد] شما مي
 )٧(اي از ِارث براي من نیست... كھ بھره

در اینجا ابوبكر ناگزیر شد ادعا كند او بھ 
نحن  « شنیده كھ فرمود: | تنھایي از پیامبر

ما گروه انبیا درھم  « » معاشر النبياء ال نورث درهماً و ال دينارا
 .» گذاریم دینار ـ بھ ارث ـ برجاي نمي و

بھ  ÷ این اختالف دومي بود؛ زیرا حضرت زھرا
عمومات ارث در قرآن و اینكھ داود براي سلیمان 
ارث برجاي گذاشت و... با ابوبكر بھ معارضھ 

 برخاست.
در اثباِت بطالن ادعاي ابوبكر ھمین بس كھ او 

، خود بھ ُزبیر بن عّوام (داماد دخترش َاسماء
مادر عبد  بن زبیر)، محّمد بن َمسَْلَمھ و دیگران 

                                                                                                                                        
 .٧٥/انفال. ٤
 .١١/نساء. ٥
 .١٨٠بقره/ .٦
شرح نهج البالغه (ابن ابي ؛ نیز بنگرید بھ ١٣٨: ١ یاحتجاج طبرس. ٧

 .٢٥٣ـ  ٢٠٩: ١٦ الحديد)
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، ارث |از اموال برجاي مانده از پیامبر
 .)٨(داد

توانیم دریابیم كھ این دو  از اینجاست كھ مي
ھا) گاه دچار  (بیشتر از دیگر باب یباب فقھ

اند و زماني بھ جھل  تبدیل و دگرگوني شده
 اند. گرفتار آمده

ین دو باب نیز مؤکد حقیقت امتداد تغییرات در ا
فوق است. از این رو ماجراي قتل مالك بن ُنَوْیره 
و زنا با زن وي توسط خالد ابن ولید، امتداِد 

و گشودن باب  » خود را بھ ناداني زدن «سیاسِت 
آید. و ساخت و  رأي در نظام قضایي بھ شمار مي

 » خالد تأویل كرد و خطا نمود «پرداخِت قضیھ 
كر براي بیرون آمدن از این تنگناي از سوی ابوب

توانست آمیزش با  قضایي است؛ چرا كھ خالد نمي
زن مالك را انكار كند، زیرا لشكریان ـ كھ در 
میانشان افراد ثقھ وجود داشتند ـ بر این كار 

 دادند. شھادت مي
نظیر این ماجرا در زماِن خالفِت ُعَمر نیز روي 

و بنا بر و عّباس نزد عمر ( × داد. حضرت علي
نقل دیگر نزد ابوبكر) درباره میراث رسول خدا 

. وي حكم كرد كھ مركب و اختالفی (صوری) داشتند
 × براي حضرت علي | سالح و انگشتر پیامبر

 ،باشد. بر ُعَمر اعتراض شد كھ وي پیش از این
روایت ابوبكر را در عدم توریث انبیا تأیید 

از و عّباس را  × كرد، چرا اكنون حضرت علي
دھد؟ از این رو ُعَمر ناچار شد  پیامبر ارث مي

آن دو را از خود براند و در حل این ماجرا 
 دخالت نكند.

                                                           
، سال ٥١٨، شماره الرسالة المصرية. نگاه كنید بھ: مجلھ ٨

 .١٢٤: النصّ واالجتهاد؛ ٤٥٧یازدھم، ص
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است از سوی خلیفھ در باب ارث  یاین كار، فرار
 و قضا و شھادات تا آنجا كھ حدود ُمَعطَّل ماند.

و شھادِت شھود بر آن، نیز  مغيرة بن شعبهمسئلھ زناي 
َمر رخ داد، كھ وي با شاھد در زمان حكومت عُ 

از ُمغیره ھمدستي  » حد «چھارم براي برداشتِن 
كرد. با اینكھ شھادت سھ نفر بر زنا اگر آن را 
اثبات نكند، دست كم تعزیر را بھ اثبات 

رساند؛ چراكھ ُمغیره با زِن شوھردار خلوت  مي
كرد و شھود او را روي شكم زن دیدند و صداي 

شنیدند و در میانِ ران دو  ميَنَفسْ زدنِ آن دو را 
 زن آلتِ ُمغیره را مشاھده كردند و...

لیكن ھیچ یك از اینھا عمر را ُمجاب نساخت، 
ھا را دور افكند، و این اجتھادي  بلكھ این حرف

بود كھ در باب قضا و شھادات صورت گرفت و 
 آمد. تعطیل اقامھ حدود بھ شمار مي

افتاد. مثل این در زمان خالفِت عثمان اتفاق 
ولید شراب آشامید و در حال مستي با مردم نماز 
گزارد. شھود بھ طور كامل بر آن شھادت دادند، 

و مسلمانان بر  × ولي اگر اصرار امام علي
خواست حد را از او  اقامھ حد نبود، عثمان مي
توان از وارسي دالیل  بردارد. این مطلب را مي

وسیلھ عثمان براي تبرئھ ولید و تھدید شھود بھ 
گفت:  عایشھاو، بھ دست آورد تا آنجا كھ 

عثمان حدود را باطل ساخت و شاھدان را  «
 .)٩(» ترساند

ادامھ یافت، حّتي  نیز ھمچنان ، تحریف در ارثقضیھ
خیز اطراف مدینھ را   ھاي حاصل  عثمان فدك و زمین

بھ مروان بن حََكم بخشید و با این كار با ادعاي 
ا ارث بودن فدك ـ و ـ در نحلھ ی ÷ حضرت زھرا

دانست،  سخن ابوبكر كھ آن را از مسلمانان مي
 مخالفت كرد.

                                                           
 .٢٧٦: ٤ تاریخ طبري؛ ٣٤: ٥ شرافَانساب األ. ٩
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این حالت استمرار یافت و بحراني شد تا اینكھ 
خواھانھ محرمات را  َامر بھ یزید رسید و او دل

آشامید  گشت و جلو مردم شراب مي مرتكب مي
را اقامھ كند یا  »حد «آنكھ معاویھ بر او  بي

ز تظاھر بھ فسق و فجور باز كم او را ا دست
 دارد.

افزون بر این، امویان ـ بھ ویژه معاویھ ـ با 
ُحّجِت ارث و اینكھ او وارث عثمان است (چون در 

 × اند) با امام علي جّد اعال با ھم مشترك
جنگید با اینكھ فرزنِد عثمان زنده بود و او 

 رفت نھ معاویھ! بھ شمار مي » ولي دم «
را تحریف كرد و ادعاھایش معاویھ حقایق ارث 

مسلمانان شام را فریفت تا آنجا كھ براي این 
تحریف رسوا ـ در ارث ـ بھ ھمراه او قتال 

 كردند و كشتھ شدند.
توان در سقیفھ دید.  نظیر این تحریف را مي

قریش خالفت را با ادعاي نزدیک بودن بھ پیامبر 
 (در مقابل انصار) بھ دست گرفتند و حضرت علي

ھ این دلیل كنار نھادند كھ آنھا نیز را ب ×
اداره اموال از امام عشیره پیامبرند و بر 

باشند، آنھا پیر تجربھ   تر مي  قوي × علي
 جواني است بی تجربھ!× اند و حضرت علي  دیده

با روي كار آمدنِ عّباسیان مصیبتِ بزرگ در ارث و 
قضا و شھادات شروع شد؛ چراكھ منازعان عّباسیان 

تري با   یان ـ قرابت نسبي نزدیكـ یعني علو
پیامبر داشتند و این امر ادعاي عّباسیان را بر 
احق بودن آنان بر خالفت و وراثِت نبي (از 

سازد. بھ ھمین جھت آنان در   دیگران) باطل مي
تحریف قوانین ارث كوشیدند و مفاھیم و نصوص 

را تغییر دادند تا  | كتاب خدا و سّنت پیامبر
ن َابي َحفصھ را واداشتند كھ آنجا كھ مروان ب

 بسراید:
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 )١٠(لبني البنَات وِراثةُ اَألعمامِ       أَنّي يكون وليس ذاك بِكائن

چگونھ ممكن است و این شدني نیست كھ پسرانِ 
 دختر وارث عموھا شوند.

و امام  × طبق برخی ار مصادر شیعھ امام كاظم
این تحریف در ارث را با رواج این  × رضا

 پاسخ گفتند:اشعار 
  لبني البنات وِراثةُ األعمام      لم ال يكون وإن ذاك لكائن
  والعم متروك بغير سهام      للبنت نصف كامل من إرثه

 )١١(سجد الطليق مخافةَ الصَمصام      ما للطَّليق وللتُّراث وإنّما
چرا فرزنداِن دختر وارث عموھا نباشند؟ این 

 افتھ است.امر كاري است كھ تحقق ی
نیمي از ارث پدر (بر اساسِ كتاب خدا) براي 

 دختر است و عمو ھیچ سھمي در آ ن ندارد.
بنده آزاد شده را چھ بھ ارث! او [عّباس] 

 از بیم شمشیر و كشتھ شدن اسالم آورد.
 ھمچنین روایت شده است كھ:

 | ھارون در مدینھ بھ زیارت قبر رسول خدا
 عمو!رفت، گفت: سالم بر تو اي پسر 

 فرمود: سالم بر تو اي پدر! × امام كاظم

 .)١٢(از این سخن، ھارون خشمگین شد
 خوانیم: در مجلس دیگري مي

                                                           
 .٣٩١: ١٠ بحار األنوار؛ ٩٦: الفصول المختارة. ١٠
؛ ٢، حدیث ٤٣، باب ١٨٩: ١ ×عیون اخبار الرضا. ١١

، این ابیات از زبان موسي ١٦٧: ٢ احتجاج طبرسيدر 
 بازگو شده است. ×بن جعفر

 .٣٦: ؛ الفصول المختاره٢١٦: روضة الواعظين. نگاه كنید بھ: ١٢
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پرسید: بھ  × ھارون از امام موسي بن جعفر
كنید كھ شما اوالد پیامبر  چھ سبب ادعا مي

و وارثاِن اویید، نھ ما؟! در حالي كھ ھمھ 
 ما با ھم پسر عموییم؟

و ببینم اگر رسول خدا فرمود: بگ × امام
 دھي؟ دخترت را خواستگاري كند، بھ او مي

رشید پاسخ داد: آري، و ! و بر این كار، 
 كنم. بر عرب و عجم افتخار مي

فرمود: لیكن اگر دختر مرا  × امام
توانم او را بھ  خواستگاري كند نمي

زناشویي پیامبر درآورم؛ زیرا آن حضرت پدر 
 من است!

ده، ھارون ساكت شد و مات با این سخن كوبن
 .)١٣(و مبھوت ماند

ماجراي یحیي بن عبد  بن حسن با ھارون، نیز 
ھایي است  و اینھا از انگیزه )١٤(ھمین گونھ است

كھ رشید را واداشت بھ دشمني و آسیب رساني بھ 
 و یحیي و دیگر خانداِن پیامبر × امام كاظم

 دست یازد.|
دات، بھ این تحریف پیاپي در ارث وقضا وشھا

راستـي شایاِن توّجھ است. امیــن ـ كھ نامزد 
والیت عھدي و امارت بر مسلمانان پس از ھارون 

آشامد. ھارون و بعضي از  باشد ـ شراب مي مي
كساني كھ در قصرند، او را در حال مستي 

بینند. رشید در تنگناي محذور اخالقي مقابل  مي
شد، افتد؛ اگر از اجراي حد چشم پو مسلمانان مي

                                                           
؛ ٨٠: ٢ ×عیون َاخبار الرضاگاه كنید بھ: . ن١٣

، ٣٦٣: ٢٠ وسایـل الشیعھ؛ ١٦٤: ٢ احتجاج طبـرسي
 .٢٥٨٣٧حدیث 

 .٣١٣ـ٣١٠: مقاتل الطالبيين. ١٤
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شود و ادعاي او بھ عنوان  این امر شایع مي
گردد، از سویي  امیرالمؤمنین تباه مي

را  » حد «خواھد بر ولي عھِد پس از خود  نمي
 جاري سازد!

فرستد و  از این رو براي ابو یوسف قاضي پیك مي
كند و راه چاره  او را براي امر مھمي احضار مي

ي را ھاي ضعیف جوید. ابو یوسف ُبرون رفت مي
خنداند  كند كھ مادر داغدیده را مي پیشنھاد مي

آورد  [با وجود این] ھارون سجده شكر بھ جاي مي
 .)١٥(بخشد و بھ ابو یوسف مال ھنگفتي را مي

آیا در باب قضا و شھادات، باالتر از این 
 تحریفي ھست؟!

 توان راز تأكید ائّمھ از ھمین نگاه گذرا، مي
 را بر این دو باب دریافت.^

خواستند بھ  ھاي اخیر ـ مي كمان ـ در دورهحا
تصرفاتي (مانند ربودِن اموال مردم) دست یازند 
و این كار جز با بازیچھ ساختِن قوانین ارث و 
َاموال، شدني نبود؛ نیز شرابخواري و مجالس لھو 

گذراني نیازمنِد احكامي بود  و غنا و رقص و خوش
جیھ كھ با ابطاِل شھود و تغییر قانون قضا، تو

 الزم را براي كارھاشان فراھم آورد.
ھا و ادعاھا ُمھر  فقھ صحیح بر ھمھ این فرضیھ

اند خدا  ھایي را كھ قائل زند، و نگرش بطالن مي
ھمھ كردارھاي خطاي خلیفھ خود را ـ در روي 

شود  آمرزد و خلیفھ حسابرسي نمي زمین ـ مي
 شمارد. مردود مي

 × امام رضا

محفوظ  ^ اماماننزد  ^ ھاي اھل بیت كتاب
و  × ترین آنھا كتاب حضرت علي  ماند. مھم

                                                           
 .٢٥٢: ١ نشوار المحاضرة. بنگرید بھ، ١٥
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آمد. كتاب  بھ شمار مي جامعةو كتاب  جَْفركتاب 
 از پدرانش رسید. × بھ امام رضا جَْفر

كند كھ وي در  كشّي از َنصر بن قابوس نقل مي
فرزندش امام  ×بود. امام × خانھ امام كاظم

یست، نگر مي جَْفررا در حالي كھ در كتاب  × رضا
 بھ او نشان داد و فرمود:

این، فرزندم علي است، و كتابي را كھ در 
 .)١٦(كند َجفر است آن نگاه مي

علي بن ابراھیم، از محّمد بن عیسي، از یونس، 
و از پدرش از ابن فّضال روایت  × از ابوالحسن

 كند كھ گفت: مي
، )١٧(نشان دادم × ابوالحسن بھكتاب علي را 

ست، امیرالمؤمنین در فرمود: كتاِب صحیحي ا
 .)١٨(دیھ جراحتِ َاعضا، حكم كرده است

علي بن ابراھیم، از پدرش، از ابن فّضال و محّمد 
 بن عیسي، ھر دو بھ نقل از یونس گفتند:

كتاِب فرائض (میراث) را بھ نقل از 
عرضھ  × بر ابوالحسن رضا × امیرالمؤمنین

 .)١٩(كردیم، فرمود: كتاب صحیحي است
و پس از آن، دوره جدیدي  × ضادر زمان حضرت ر

آغاز شد كھ ھمان عصر تصنیف و استوار سازي و 
شد آنھا  توثیق ُمدوَّناتي است كھ ادعا یا فرض مي

و احكام دین را كھ اھل  × عليمطالب كتاب حضرت 
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 ٧٨٩  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

اند. اصحاب   اند نقل كرده  بیان داشتھ ^ بیت
 آوردند و بر امامان  آنھا را گرد مي ^ ائّمھ

دند تا درستي آن منقوالت ِاحراز كر عرضھ مي ^
 شود.

 از عبد  ُجْعفي روایت شده كھ گفت:
درآمدم و صحیفھ یا برگھ  × بر امام رضا

كاغذي را بھ ھمراه داشتم كھ در آن بھ نقل 
دنیا  «از جعفر بن محّمد نوشتھ شده بود: 

براي صاحب این امر چونان نیمھ گردو 
ه بر ھمھ چیز آگا× نمایان است [و امام

 باشد]. مي
فرمود: اي حمزه، و  این سخن × امام رضا

حق است، آن را بر پوستي منتقل كن [یعني 
 .)٢٠(بر پوست بنویس تا ماندگار بماند]

 شود كھ مروي از امام صادق در اینجا مالحظھ مي
گردد تا از صّحتِ آن  عرضھ مي × بر امام رضا ×

آن را بر  × اطمینان بھ دست آید، یا امام
بي كھ نزدش محفوظ است عرضھ كند (چنان كھ كتا

در حدیث اول مالحظھ شد) یا شیوه دیگري فراتر 
مطابقِت روایت × از اینھا باشد بھ اینكھ امام

 را با آنچھ از آباي خویش بھ یاد دارد بنگرد.
ھر روشي كھ باشد، مقصود و ھدف، توثیق مرویات 

 گانھ (امام باقر و صادق و كاظم  از امامان سھ
 × باشد و منتھي شدن حدیث بھ حضرت علي  مي )^

                                                           
، ٢٩٩: ٤ االستبصار؛ ١، حدیث ٣٣٠: ٧ فروع كافي. ٢٠

 .٣، حدیث ١٧٩باب 
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این شیوه، طبیعِت مسلك  و | و سپس بھ پیامبر
 است. ^ اھل بیت

 گوید: حمزه بن عبد  جعفري مي
در پشت برگ كاغذي [این حدیث را] نوشتم: 
(دنیا براي امام، مانند گردوي شكستھ (و 

آن را بھ امام  » دو نیم شده) نمایان است
دم و گفتم: فدایت شوم! نشان دا × رضا

كنند كھ من  َاصحاب ما حدیثي را روایت مي
كنم، لیكن دوست دارم از شما  انكارش نمي

 بشنوم.
در آن نگریست، سپس آن را چنان  × امام

پیچید كھ پنداشتم بر وي گران آمد، آن گاه 
 فرمود:

این سخن، حق است! آن را در پوستي منتقل 
 .)٢١(ساز

ین بسیار اھتمام داشت بھ امر تدو × امام رضا
تا آنجا كھ پیشِ خادمانِ تدوین علم و دین، دوات 

 گذاشت. مي
 × گوید: شنیدم امام رضا علي بن َاسباط مي

 فرمود: مي
َو كاَن َتْحَتُھ  ﴿ «فرماید:  در كنزي كھ خدا مي

آن دیوار گنجي براي آن دو  رزی ﴾ َكْنٌز َلُھما
 ...)٢٢(» غالم بود

خواھم این سخن را  گفتم: فدایت شویم! مي
دوات را بھ دست گرفت تا  × بنویسم. امام

پیِش من نھد، من دست امام را گرفتم و 
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 ٧٩١  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

بوسیدم و دوات را ستاندم و آن سخن را 
 .)٢٣(نوشتم
تأكید مي ورزد كھ آنچھ را بر  × امام رضا
آورد، سخناِن حق بھ ارث رسیده از  زبان مي
 نزد | است و میراِث صحیح پیامبر | پیامبر

 باشد. آن حضرت مي
 گوید: در ركابِ امام رضا یعقوب بن جعفر مي

در مّكھ بودم، مردي بھ آن حضرت گفت:  ×
كنید  اي تفسیر مي شما كتاِب خدا را گونھ

 ایم! كھ تاكنون نشنیده
فرمود: قرآن، پیش از آنكھ بر  × امام

مردم فرود آید و براي آنان تفسیر شود، بر 
ما حالل و حراِم ما نازل شد و تفسیر گشت؛ 

 شناسیم... آن را مي
این علمي است كھ آگاھت ساختم و آنچھ را 
الزم دانستم بھ تو رساندم، اگر پذیرفتي 
شاكر باش؛ و اگر رھا كردي [بدان كھ] خدا 

 .)٢٤(بر ھر چیزي گواه است
 گوید: عبدالسالم بن صالح َھَروي مي

فرمود: خدا رحمت  مي × شنیدم امام رضا
 را كھ امر ما را ِاحیا كند!اي  كند بنده

 پرسیدم: چگونھ امر شما را زنده سازد؟
فرمود: علوم ما را بیاموزد و بھ مردم 
بیاموزاند؛ چراكھ اگر مردم محاسِن كالم ما 

 .)٢٥(كنند را بدانند، از ما پیروي مي
 از ابن َابي نصر رسیده است كھ:
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گفتم: فدایت شوم! بعضي از  × بھ امام رضا
اند اثري را كھ از تو از  لاصحاب ما قائ

شنویم و بر آن  شود، مي پدرانت حكایت مي
 كنیم. قیاس مي ورزیم و عمل مي

فرمود: سبحان  ! و ، این شیوه از دین 
اند كھ بھ  باشد. اینان گروھي نمي × جعفر

اند  ما نیاز ندارند؛ از طاعتِ ما خارج شده
اند [یعني ادعاي  و در موضع ما قرار گرفتھ

مامت دارند] پس كجاست تقلیدي كھ از جعفر ا
 كردند؟ و ابا جعفر مي

جعفر فرمود: بر قیاس حمل نكنید، ھیچ چیزي 
نیست كھ قیاس بھ عدل (و صدق) آن حكم كند 
مگر اینكھ قیاِس [دیگر كھ با قیاس نخست 

 .)٢٦(شكند تعارض دارد] آن را درھم مي
درباره كساني كھ در شبھھ  × ھمچنین امام رضا

گردد،  افتند و امِر دین بر آنان مشتبھ مي مي
 فرماید: مي

شان  اند كھ شیطان در اندیشھ اینان قومي
فریبد  راه یافتھ است؛ آنان را با شُبھھ مي
 سازد. و امر دینشان را بر آنھا مشتبھ مي

خواھند از پیش خود ھدایت شوند،  اینھا مي
گویند: براي چھ؟ چھ وقت؟ چگونھ؟ ھالكت  مي

آید  مأواي احتیاط بھ سراغشان مي از ھمین
پروردگارت  «و این دستاورد خودشان است 

 .» ورزدھرگز بھ بندگان ستم نمي
شایستھ نیست آنان چنین روندي را در پیش 
گیرند، بلكھ بر آنھا واجب است ھنگام تحیُّر 

دانند بھ داناي  بازایستند و آنچھ را نمي
كار و كسي كھ استنباِط درست دارد، 

 ﴿ فرماید: ردانند؛ زیرا خداي متعال ميبازگ
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 ٧٩٣  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

ُأوِلي األَْ◌ْمِر ِمْنُھمْ  یالرَّسُوِل َو ِإل یَو َلْو َردُّوُه ِإلَ 
 ﴾ َلَعِلَمُھ الَِّذیَن َیسَْتْنبِطُوَنُھ ِمْنُھمْ 

اگر آن را بھ خدا و رسولش و اولیاي امِر  «
گرداندند، البتھ كساني از  خود باز مي
استنباط كنند، توانند آن را  آنان كھ مي

 .)٢٧(» فھمیدند مي
اند كھ از  ایشان كساني | یعني آل محّمد

كنند و حالل و حرام آن را  قرآن استنباط مي
اند حّجت خدا بر  شناسند، و اینان مي

 .)٢٨(خلق
اي دارد كھ آن را از  صحیفھ × امام رضا

نامیده  » صحيفة الرضا «كند و  پدرانش روایت مي
 پ رسیده است.شود، و بارھا بھ چا مي

باشد كھ آن را  مي × از امام رضا رسالة الذهبيهنیز 
براي مأمون عّباسي نوشت و مأمون دستور داد آن 
را با آب طال بنویسند و از این رو ذھبّیھ 
(طالیي) نامیده شد (وجھ دیگري نیز براي 

اند) و این رسالھ بارھا  گذاري آن گفتھ نام
 چاپ شده است.

بر  × بي است كھ امامھمھ اینھا غیر مطال
آموزاِن آن زمان،  َاصحاب خود و بر فقھا و فقھ

مجالس تدریس و امالي  × امال كرد؛ زیرا امام
 حدیث داشت.

علي بن علي ُخزاعي ـ برادِر دعبل شاعر ـ 
 گوید: مي
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در طوس،  × ابوالحسن، علي بن موسي الرضا
براي ما ِامالي حدیث كرد،  ١٩٨در رجب سال 
 .)٢٩(سي بن جعفر مرا حدیث كردگفت: پدرم، مو

این سخن، بھ وجود مجالسي صراحت دارد كھ امام 
در آن علوم اسالمي را بر علما و حافظانِ  × رضا

كرد، و اینكھ آن حضرت بھ تدوین  مسلمان امال مي
 و ُمدوَّنات اھتمام داشت.

 × امام جواد

مسیرتدوین وحفظ مدوَّنات (وسعي  ×امام جواد
ماندگاري آنھا) را ادامھ  فراوان براي ضبط و

اي را سامان  داد. مأمون عّباسي مجالس مناظره
داد تا آن حضرت را با دلیل و برھان بھ زانو 

اش از شأِن علمي  درآورد یا بھ لحاظ ُخردسالي
امام بكاھد، لیكن در این كار ناكام ماند و 

با علم و  × نتیجھ عكس داد؛ چراكھ امام
ھا وعموم مسلمانان دانایي [خداداِد] خویش، فق

را مات ومبھوت ساخت. اھتماِم آن حضرت بھ مسائِل 
اعتقادي در كنار توّجھ بھ فقھ و تدوین حدیث 

زیست) مشھور  كھ امام در آن مي شرایطی(بھ جھت 
 است.

ھاي خود را بر اداره مجالس   تالش × جوادامام 
مناظره و رد و بدل مطالِب علمي منحصر نساخت، 

منقوالت را ادامھ داد. آن حضرت  بلكھ مسیر توثیق
و آنچھ از امام باقر و  × بھ كتاب امام علي

 شد، اطالع كامل داشت. نقل مي × صادق

 گوید: محّمد بن حسن بن َابي خالد مي
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 ٧٩٥  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

گفتم:  دوم (یعنی امام جواد)جعفر  وبھ اب
 فدایت شوم! مشایخ ما از امام باقر و صادق

ن چوروایات زیادی اخذ کرده اند، ولی  ×
ھاشان را پنھان  تقیھ شدید بود كتاب

(یعنی داشتند و از ایشان روایت نشده است، 
واسطة بین ما و آنھا از بین رفتھ 

ھا بھ  اند، كتاب ھنگامي كھ درگذشتھاست)
 دست ما رسیده است [چھ كنیم]؟

فرمود: آنھا را حدیث كنید، آنھا  × امام
 .)٣٠(حق [و درست] است

بھ ویژه ظلم در حّق ستم بھ فكر و اندیشھ ـ و 
تدوین ـ از سوي خلفاي بني امّیھ و بني عّباس، 

رسد كھ یكي از نزدیكان امام  اي مي بھ درجھ
خواھد بھ صّحت  افتد و مي بھ شك مي × جواد

مروّیاتي كھ بر اثر فشار فكري و اعتقادي بازگو 
 اند، یقین یابد. نشده

بھ عنوان میزانِ  × و اینجاست كھ نقِش امام
صحیح از ناصحیح و حق از باطل (در میانِ  شناخت

رود  شود. و گمان مي ُمَدوَّنات و مرویات) روشن مي
 مطابقت آنھا را با كتاب امام علي × كھ امام

ھاي پدرانش دریافت و از این رو بھ  وكتاب ×
آنھا را حدیث كنید، آنھا  «سؤال كننده فرمود: 

 .» حق است
 » َحدِّثوا «ع سائل یك نفر است و امام بھ لفظ جم

دھد كھ این بال  دھد. این امر نشان مي پاسخ مي
و مصیبت، عمومي بود و ھمھ َاصحاب آن حضرت با 
آن مواجھ بودند، و بسیاري از مرویات و ُمدّونات 
ـ بھ جھت سركوب و فشار و ارعاب ـ ناموثَّق بھ 

 آمد. نظر مي
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 منع تدوین حدیث  ٧٩٦

صورت و محتواي مدوَّنات پدرانش را  × امام
گذاشت و  آنھا را بھ دیدگانش مي شناخت، خط مي
كرد كھ آن خط پدرش  گریست و سوگند یاد مي مي

ھست تا این احتمال را كھ آن كتابي ساختگي بر 
 باشد، دفع كند. × امام رضا

 گوید: ابراھیم بن ابي محمود مي
وارد شدم و  × جعفر [امام جواد] وبر َاب
ھایي از پدرش ھمراھم بود. آن حضرت  كتاب

ِن آنھا پرداخت و كتاب بزرگي را بھ خواند
بر چشمانش گذاشت و گفت: و ، خط پدرم 

باشد و بھ گریھ افتاد تا آنجا كھ  مي
 .)٣١(ھایش سرازیر شد اشك

 كند: و احمد بن َابي َخَلف روایت مي
بھ عیادتم آمد،  × بیمار بودم، ابو جعفر

بود. از آغاز تا  كتاب يوم و ليلةكنار بالینم 
فرمود:  ورق زد و [سھ بار]پایان آن را 

 )٣٢(خدا یونس را رحمت كند...
 و از آن حضرت روایت شده كھ فرمود:

ترین  ، شبیھآمده کھ انسان × كتاب عليدر 
باشد؛ یا راجح  چیزھا بھ معیار (ترازو) مي

(و سنگین) است بھ علم ـ و یك بار فرمود 
بھ عقل ـ و یا ناقص (و سبك) است بھ 

 .)٣٣(جھل
بر اھمیِت تدوین تأكید مي ورزید  × امام جواد

زیرا تدوین سبب ماندگاری بیشتری در اذھان می 

                                                           
 .٤٧٥: رجال كشّي. ٣١
: ٢٧ وسایل الشیعھ؛ ٩١٣، رقم ٤٨٤: ٢ رجال كشّي. ٣٢
١٠٠. 
 .٣٤٦: ٢ كشف الغّمھ. ٣٣



 ٧٩٧  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

شود تا نقل تنھا، بلكھ در ذھن كسي كھ برایش 
ماند؛ بھ ویژه  گیرد پایدارتر مي نقل صورت مي

را  × آنكھ در میاِن خوانندگان كساني خط امام
 شناختند. مي

م از عبدالعزیز ُمْھَتِدي حكایت شده كھ از اما
درباره یونس بن عبدالرحمان پرسید،  × جواد
 بھ خط خود نوشت: × امام

دارم و برایش رحمت  او را دوست مي
 .)٣٤(اند طلبم، ھرچند ھمشھریانِ تو مخالف مي
بھ  × ھایي از امام جواد ھا و نامھ رسالھ

 اصحاب رسیده است:
گوید: ابو جعفر  احمد بن محّمد بن عیسي مي

اي سویم فرستاد،  ھغالمش را بھ ھمراه نام
از من خواست كھ نزد آن حضرت بروم... 

ام را نزد او ببر و بخواه كھ  فرمود: نامھ
مال را برایم بفرستد. من نامھ امام را 
پیش زكرّیا بن آدم ُبردم، وي مال را براي 

 .)٣٥(آن حضرت فرستاد
 گوید: حسن بن شمعون مي

رسالھ ابو جعفر ثاني را ـ بھ خط خود آن 
بر علي بن مھزیار خواندم: بسم   حضرت ـ 

الرحمن الرحیم؛ یا علي، خدا بھ تو پاداش 
 )٣٦(نیك دھد...

                                                           
بصره است ـ » بلد  «؛ مقصود از ٤١٣: رجال كشّي. ٣٤

ھست ـ  ٦: ٧مازندراني  شرح اصول كافيچنان كھ در 
ثماني و پیرو رأي و اجتھاد اھل بصره در آن زمان ع

بودند و از دشمناِن مكتب تعّبد و تدوین بھ شمار 
 آمدند. مي
 .٤٧٩: رجال كشّي؛ ٨٧: االختصاص. ٣٥
 .٣٤٩(شیخ طوسي):  الغیبھ. ٣٦



 منع تدوین حدیث  ٧٩٨

نامھ دیگري بھ علي بن مھزیار دارد،  × امام
اي كھ  ، و نیز نامھ)٣٧(كھ در بغداد بھ او نوشت

 .)٣٨(از مدینھ سویش نگاشت
و از عبدالعزیز ـ یا كسي كھ از او روایت 

 فت:كند ـ نقل شده كھ گ مي
نامھ نوشتم كھ نزد من  × بھ امام جواد

براي شما چیزي [از اموال] است، امر 
فرمایید بھ كھ بدھم؟ آن حضرت برایم  مي

 نوشت:
 )٣٩(آنچھ در این نامھ بود من ستاندم...

 از محّمد بن احمد بن حّماد َمْرَوزي رسیده است كھ:
 )٤٠(ابو جعفر بھ پدرم نوشت...

ر خبري طوالني ـ آمده از عبدالجّبار نھاوندي ـ د
 است:

اي بیرون آمد كھ  ھایم نامھ از میاِن نامھ
در آن نوشتھ شده بود: بسم   الرحمن 

اي است از محّمد بن علي  الرحیم، این نامھ
 )٤١(ھاشمي علوي، بھ عبد  بن مبارك...

را  × شیخ عزیز   ُعطاِردي احادیث امام جواد
آن × مام الجوادمسند اإلگرد آورده و با عنوانِ 
 را بھ چاپ رسانده است.

 × امام ھادي

نزد این امام ُھمام وجود  × كتاب امام علي
و سّنتِ مبارك آن حضرت  | داشت. آثار رسول خدا

                                                           
 .٤٦١ـ٤٦٠: رجال كشّي. ٣٧
 . ھمان.٣٨
 .٤٢٧. ھمان: ٣٩
 .٤٦٨. ھمان: ٤٠
 .٤٧٦: رجال كشّي. ٤١



 ٧٩٩  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

براي مسلمانان نقل  × را از كتاب حضرت علي
اي بھ تبلیغ احكام و  كرد و بھ اندازه مي

عنایت داشت كھ در  × روایاِت كتاب حضرت علي
ام بیماري ُمشرف بھ مرگ (و مسموم شدن با ھنگ

 كوشید. زھر) در نقل از این كتاب مي
گوید: بھ عیادتِ علي بن محّمد  ابو ِدعامھ مي

بن علي بن موسي رفتم در ھمان مرضي كھ بھ 
سبب آن، در ھمان سال درگذشت. چون خواستم 
بازگردم، فرمود: اي َابا ِدعامھ، [اداي] حِق 

یا حدیثي برایت نخوانم تو بر من الزم شد، آ
 كھ شادت سازم؟

 گفتم: اي فرزند رسول خدا، بسي مشتاقم.
فرمود: برایم حدیث كرد پدرم محّمد بن علي، 
گفت: برایم حدیث كرد پدرم علي بن موسي، 
گفت: برایم حدیث كرد پدرم موسي بن جعفر، 
گفت: برایم حدیث كرد پدرم جعفر بن محّمد، 

محّمد بن علي، گفت: برایم حدیث كرد پدرم 
گفت: برایم حدیث كرد پدرم علي بن حسین، 
گفت: برایم حدیث كرد پدرم حسین بن علي، 
گفت: برایم حدیث كرد پدرم علي بن َابي 
طالب، گفت: رسول خدا برایم فرمود: یا 

 علي، بنویس!
 پرسیدم: چھ بنویسم؟

القُلوب، بسم اهللا الرحمن الرحيم؛ اإليمان ما وقَرتْه فرمود: بنویس: 
 به اللسان وحلَّتْ به المناكحة؛ یوصَدقَتْه األعمالُ، واإلسالم ما جر

بھ نام خداوند ھستي بخش مھربان؛ ایمان آن 
ھا جا گرفتھ و اعمال آن را  است كھ در قلب

تصدیق كند، و اسالم چیزي است كھ بر زبان 
شود و بدین وسیلھ زناشویي حالل  جاري مي

 گردد. مي
گوید، گفتم: اي فرزند رسول  عامھ ميابو ِد

خدا، بھ خدا سوگند، میاِن نیكویي این حدیث 



 منع تدوین حدیث  ٨٠٠

و سندي این چنین آراستھ و استوار، در 
 ام كھ كدام یك زیباتر است؟! شگفت مانده

اي است بھ  فرمود: آن، در صحیفھ × امام
 و امالي رسول خدا × خط علي بن ابي طالب

 .)١(ایم كھ ما نسل اندر نسل بھ ارث برده|

 .)١(ایم برده
این روایت ِالھام بخش این حقیقت است كھ ھمھ یا 

اند از كتاب  روایت كرده ^ بیشتر آنچھ امامان
است، ھرچند جدا جدا (در ھر  × امام علي

روایت) بھ آن تصریح ندارند، بلكھ بھ صورتِ 
 اند. عمومي بیان داشتھ

این امر بر بعضي از نادانان پوشیده مانده است 
 ُصُحفي «اند كھ  ا ُمتَّھم ساختھر × و امام صادق

گوید، و  است و از كتاب چیزي را مي »
ھایي  اند كھ مستند آن حضرت نوشتھ درنیافتھ

 ×با خط امام علي | است كھ از رسول خدا
 دریافت كرده است.

استوار سازي مرویات و مدّونات را  × امام ھادي
از آبا و اجدادش استمرار بخشید تا احادیث 

 ھاي آینده برسد. ف بھ نسلخالص و شفا
 گوید: محّمد بن عیسي مي

اي بھ ابوالحسن  داود بن َفْرَقد فارسي نامھ
ثالث نوشت و آن حضرت بھ خط خویش پاسخ آن 

 را نگاشت، گفت:
پرسش من درباره علمي است كھ از آبا و 
اجدادت براي ما نقل شده و احادیثي كھ بھ 

                                                           
: ٢ ن الشیعھاعیا؛  ٨٦ـ  ٨٥: ٤ ُمروج الذََّھب. ١

 :٥٠ بحار األنوار؛ نیز بنگرید بھ، ١٨٢١، رقم ٣٤٩
٢٠٨. 



 ٨٠١  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

 اند، با وجود این صورت مختلف روایت شده
اختالف چگونھ بھ آنھا عمل شود؟ آیا احادیثِ 

 اختالفي را بھ شما بازگردانیم؟
 بھ او نوشت (و من آن را خواندم):× امام

دانید سخِن ماست، بدان ُملَزم  آنچھ را مي
دانید قوِل ما  باشید، و آنچھ را كھ نمي

دھید كھ سخِن ما  باشد [و احتمال مي
 .)١(نباشد]، بھ خودمان برگردانید

دارد كھ  اصحابش را وا مي × ر اینجا امامد
روایاتِ اختالفي و مدّوناتي را كھ صّحت نسبت آنھا 

مشكوك است، بھ آن حضرت ارجاع  ^ بھ اھل بیت
ھاي صحیح را توثیق كند و و  دھند تا نقل

ا آنھا كھ غلط و یاحادیث ساختگی و دروغین 
 اشتباه در آنھا راه یافتھ است، ترك شود.

تفسیري بھ نام  × اب امام ھاديبعضي از اصح
را از آن حضرت روایت  األمالي في تفسیر القرآن

اند كھ چاپ شده و در دسترس است، گرچھ  كرده
 بعضي از بزرگان در نسبت این كتاب بھ امام

 تردید دارند.×

عالّمھ سّید محسن امین كتابي را درباره احكام 
اي را در رد بر اھل جبر و تفویض  دین و رسالھ

 .)٢(كند ذكر مي ×راي امام ھاديب

 )٤(و عیسي بن احمد بن عیسي )٣(ھریك از ابو طاھر
 × اي را از امام ھادي ، نسخھ)١(و علي بن َرّیان

 اند. روایت كرده
                                                           

 .٢٦، حدیث ٥٤٤: بصائر الدرجات. ١
 الذریعھ؛ نیز بنگرید بھ، ٣٨٠: ١ َاعیان الشیعھ. ٢
 .٣١٢، مورد ٨٠: ٥
 .١٢٥٦، رقم ٤٦٠: رجال نجاشي. ٣
 .٨٠٦، رقم ٢٩٧. ھمان: ٤



 منع تدوین حدیث  ٨٠٢

شیخ عزیز   ُعطاِردي احادیث امام ھادي را در 
 مسند اإلمام الھاديكتابي گرد آورده و بھ نام 

 بھ چاپ رسانده است.

 × عسكريامام حسن 

در دو جھت اصلي جریان  × ھاي امام عسكري تالش
 یافت:
آگاه ساختِن اصحاِب خاص خود را بھ آنچھ  اول:

شود و اینكھ  مي × مربوط بھ فرزندش امام زمان
پس از آن حضرت، وي قائم بھ امر امامت و تبلیغ 

 است.
تدوین و توثیق مدوَّنات، بھ وسیلھ عرضھ  دوم:

چھ را از آبا و اجداِد یا آن × كتاب امام علي
 خود دریافت.

 در بحث ما بیشتر جھت دوم مد نظر است.
 از سعد بن عبد  َاشعري روایت شده كھ گفت:

احمد بن عبد  بن خاِنَبھ كتابي را بر 
موالیمان ابو محّمد ـ حسن بن علي بن محّمد ـ 

آن را  × عرضھ داشت، امام × صاحب العسكر
، بدان عمل خواند و فرمود: صحیح است

 .)٢(كنید

                                                                                                                                        
 .٧٣١، رقم ٢٧٨. ھمان: ١
 الحدائق الناضرة؛ شیخ یوسف بحراني در ١٨٣: فالح السائل. ٢

نویسد: روایت شده كھ كتاب عبید   ) مي٩، ص١(جلد 
آن × عرضھ شد، امام × بن علي حلبي بر امام صادق

را پسندید و صحیح دانست؛ و كتاب یونس بن 
 × عبدالرحمن و كتاب فضل بن شاذان بر امام عسكري

 این دو كتاب را ستود. × عرضھ شد، امام



 ٨٠٣  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

صّحتِ آن را تأیید كرد،  × این كتاب را كھ امام
مرجِع عالمان براي تصحیح و توثیق مرویات قرار 
گرفت و بھ مقابلھ مدّونات خود با این كتاب 

 پرداختند.
از حسن بن محّمد بن َوْجناء (ابو محّمد َنصیبي) 

 نقل شده است كھ گفت:
آن حضرت بھ ابو محّمد نامھ نوشتیم و از 

خواستیم كھ كتابي برایمان بفرستد یا چیزي 
كتابِ  × بنویسد، كھ بھ آن عمل كنیم. امام

 عمل را برایمان فرستاد.
گوید: من از روي آن یك نسخھ  صفواني مي

نوشتم، در مقابلھ با كتاب ابن خاِنَبھ، 
 حروف اندكي از آن زیاده یا كم بود.

براي آنان كتاب عمل را  × امام عسكري
رسد مسائل اصلي و  فرستد كھ بھ نظر مي يم

اساسي را در بر داشتھ است، و این بدان معناست 
بھ تدوین اھتمام فراواني داشت؛  × كھ امام

چراكھ با وجود خود آن حضرت در میان آنھا، 
اھمّیتِ تدوین گستردگي و فائده عمومي آن را ارج 

 نھاد، و براي آنان كتاب عمل را فرستاد.
اب امام بھ تدوین و توثیق ُمدّونات، اھتمام اصح

با توّجھ بھ استنساِخ صفواني از روي كتاب و سپس 
آید؛  مقابلھ آن با كتاب ابن خاِنَبھ، بھ دست مي

كھ پیش از آن، از سوي امام  است ھمان كتابي
 توثیق شد.

جایگاه  ^بنابراین، روند توثیق نزد اھل بیت
ن كار را مھمي داشت، آنان براي حفظ ُمدوَّنات ای

 بھ َاصحاب و پیروانشان آموختند.
 گوید: ُمَلقَّب ِبُقوراء [بخوراء] مي

فضل بن شاذان او را رھسپار عراق ساخت، بھ 
جایي كھ ابو محّمد حسن بن علي عسكري آنجا 

شود كھ بر ابو محّمد  بود. وي یادآور مي



 منع تدوین حدیث  ٨٠٤

خواست بیرون آید كتابي را  درآمد چون مي
و در بغل داشت،  كھ درون عبایي پیچیده بود

آن را برداشت و نگریست.  ×افتاد. امام
برایش  ×ھاي فضل بود. امام كتاب از نوشتھ

رحمت طلبید و فرمود: بھ اھل خراسان غبطھ 
خورم، بھ جھت منزلِت فضِل بن شاذان و  مي

 .)١(بودنِ وي در میانِ ایشان
ھاي بني فّضال  درباره كتاب ×از امام عسكري

ھاي ما آكنده از آن  نھسؤال شد، گفتند: خا
ھاي آن عمل كنیم؟  ھاست، چگونھ بھ كتاب كتاب
 فرمود: ×امام

 ؛)٢(خُذُوا بِما رووا، وذَروا ما رأَوا

كنند برگیرید، و آنچھ را   آنچھ را روایت مي
 سخن و عقیده خود آنھاست واگذارید.

را تدوین كردند،  ^دان َفّضال احادیث ائّمھخان
دي در امامت یافتند، ھمین لیكن انحراِف اعتقا

امر باعث شد كھ در مرویات پیشین آنھا كھ 
 نوشتھ بودند، تردید پیش آید.

بھ  ^كند كھ پیروان اھل بیت این سخن داللت مي
ُمَدوَّنات و استفاده از آنھا محافظت داشتند و 

 حریصانھ در پي تحّقِق صّحتِ آنھا بودند.
 گوید: داود بن قاسم جعفري مي

كتاب يوم و ليلة  ّمد ـ صاحب العسكر ـبر ابو مح
یونس را عرضھ داشتم، فرمود: چھ كسي این 

 را نوشتھ است؟
 گفتم: تصنیف یونس موالي آل یقطین است.

                                                           
: ٢٧ وسائل الشیعھ؛ ١٠٢٧، رقم ٨٢٠: ٢ رجال كشّي. ١

١٠١. 
 .٣٥٥، حدیث ٣٩٠(شیخ طوسي):  الغيبة. ٢



 ٨٠٥  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

فرمود: خدا، براي ھر حرفي از آن ـ روز 
 .)٣(كند قیامت ـ نوري را بھ او عطا مي

 و در خبر دیگر چنین است:
از در آن نگاه كرد و ھمھ آن را  ×امام

اش  نظر گذراند، سپس فـــرمود: این ـ ھمھ
ـ دیِن من و دیِن پدران من است، و ھمھ آن 

 .)٤(باشد حق مي
 گوید: ُبوَرق ُبوشْجاني مي

ھمراھم بود. بر  كتاب يوم و ليلةبھ سامرا رفتم و 
ابو محّمد درآمدم و آن كتاب را نشانش دادم 

دانید، در آن نظري  و گفتم: اگر صالح مي
 .بیفكنید

ھمھ صفحاِت آن را وارسي نمود و  ×امام
باشد و شایستھ  فرمود: این كتاب صحیح مي

 .)٥(است بھ آن عمل شود
روایت شده كھ  ×افزون بر این، تفسیري از امام

چاپ  ×تفسیر اإلمام العسكريبارھا با عنوان 
 شده است.

از ُمعاذ جویمي نقل  ×اي منسوب بھ امام نسخھ
اري ـ جّد َابي غالب ـ و . ابو طاھر زر)٦(شده است

محّمد بن َرّیان بن َصلت و محّمد بن عیسي قمي، 
 .)٧(اند مسائلي را از آن حضرت حكایت كرده

                                                           
: ٢٧ وسائل الشیعھ؛ ١٢٠٨، رقم ٤٤٧: رجال نجاشي. ٣

 .٣٣٣٢٤، حدیث ١٠٢
 .١٠٠: ٢٧ وسائل الشیعھ؛ ٤٨٤/٩١٥: ٢ رجال كشّي. ٤
 .٥٣٧/١٠٢٣: ٢ رجال كشّي. ٥
، ١٥٢: ٢٤ ریعھالذ؛ ٨٣١، رقم ٣٠٤: رجال نجاشي. ٦

 .٧٧٧رقم 
، و ٩٣٧، رقم ٣٤٧: رجال نجاشي. نگاه كنید بھ: ٧
 .٧٤٠رقم  ٢٨٠، و ص١٠١٠رقم  ٣٧١، و ص١٠٠٩رقم  ٣٧٠ص



 منع تدوین حدیث  ٨٠٦

در زمینھ مسائل احكام و عقاید،  ×امام عسكري
ھاي زیر، از آن جملھ  مكاتباتي داشت، كھ نامھ

 است:
، عبد  بن )١(پاسخ نامھ محّمد بن حسن َصّفار

، )٤(، علي بن محّمد)٣(اھیم بن مھزیار، ابر)٢(جعفر
، رّیان بن )٥(، ُحَصْیني، محّمد بن َرّیان)٤(محّمد
، محّمد بنِ )٨(حمزة بن محمد، )٧(، علي بن بالل)٦(َصْلت

 .)٩(عبدالَجّبار
 ×امام مھدي

علوم آبا و اجدادش را بھ ارث ُبرد  ×امام مھدي
و دیگر  ×(چنان كھ وارِث كتاب امام علي

وجود داشت)  ^د ائّمھھایي است كھ نز كتاب
كتاب اند كھ ھمھ آنچھ در  تصریح كرده ^امامان

یا دیگر مدوَّناتِ  ÷مصحف فاطمھیا  ×امام علي
عصر رسالت وجود داشت، نزد امام مھدي عّجل   
فرجھ است و آن حضرت در دوراِن حكومتش، جز بھ 

 كند. ھاست حكم نمي قرآن و آنچھ در این صحیفھ

                                                           
؛ ٥٠٨و ٤٩٩: ٣ من ال یحضره الفقیھ. نگاه كنید بھ: ١

 .١٥٠: ٧ تھذیب األحكام
؛ ٤٨٨: ٣ من ال یحضـره الفقیھ؛ ٣٥: ٦ فروع كافـي. ٢

 .٤٤٧: ٥ فروع كافي؛ ٢٦٣: مكارم األخالق
 .٤٤٤: ٢ من ال یحضره الفقیھ؛ ٣١٠: ٤ فروع كافي. ٣
 .٤٤٥: ٢ من ال یحضره الفقیھ؛ ٣١٠: ٤ فروع كافي. ٤
 .٤٠٩: ١ اصول كافي. ٥
 .١٣٩: ٤ تھذیب األحكام. ٦
 .١٧٩: ٤ من ال یحضره الفقیھ. ٧
 .١٨١: ٤ فروع كافي. ٨
 تھذیب؛ ٣٨٥: ١ االستبصار؛ ٣٩٩: ٣ فروع كافي. ٩

 .٢٠٧: ٢ األحكام



 ٨٠٧  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

روایت  ×از امام باقرُحمران بن َاْعَین، 
 كند كھ بھ اتاقِ بزرگي اشاره كرد و فرمود:  مي

اي ھست كھ  اي ُحمران، در این خانھ صحیفھ
بھ خط علي و امالي رسول خداست! اگر ما بر 
مردم والیت یابیم، میانشان بھ آنچھ خدا 

كنیم؛ از آنچھ در این  نازل كرده حكم مي
 .)١(رویم صحیفھ است فراتر نمي

و  ×اند كھ كتاب امام علي یان كردهب ^ائّمھ
صحیفھ آن حضرت، نزدشان باقي است آن كتاب از 

یكي پس از دیگري آن  ^رود و امامان بین نمي
 برند. را ارث مي

 گوید: ابو بصیر مي
اي را بھ من نشان داد كھ  ابو جعفر صحیفھ

در آن حالل و حرام و سھام میراث بود، 
 گفتم: این چھ كتابي است؟

و دست خط  |این امالي رسول خدافرمود: 
 است. ×علي

 پرسیدم: كھنھ و پوسیده نشده است؟
 ؟!)٢(پوساند فرمود: چھ چیزي آن را مي

 پرسیدم: از بین نرفتھ است؟
 .)٣(برد فرمود: چھ چیزي آن را از میان مي

                                                           
 .٥، حدیث ١٢، باب ١٦٣: بصائر الدرجات. ١
گوید: مقصود  . عالّمھ مجلسي در شرح این جملھ، مي٢

تواند آن را بفرساید در  این است كھ چھ چیزي مي
كند؟! یا زیاد  حالي كھ خدا آن را براي ما حفظ مي

در دسترس اشخاص نیست تا پوسیده و كھنھ شود و از 
 ) (م).٢٤: ٢٦ األنوار بحارمیان برود (

 .٩، حدیث ١٢، باب ١٦٤: بصائر الدرجات. ٣



 منع تدوین حدیث  ٨٠٨

حسن بن َوْجناء َنصیبي ـ در حدیثي طوالني ـ آنجا 
مّراء دید، كھ حضرت حّجت عّجل   فرجھ را در سا

 گوید: مي
سپس دفتري را بھ من داد كھ در آن دعاي 
فرج و صلوات بر آن حضرت نوشتھ بود، 
فرمود: این دعا را بخوان، و این چنین بر 
من صلوات بفرست، و آن را جز بھ اولیاي 

 .)١(ام مده شایستھ
در حدیث دیگر آمده است كھ امام از یكي از 

ود ـ خواست اصحابش ـ كھ از اصحاب پدرش نیز ب
بھ او داده  ×تا انگشتري را كھ امام عسكري

 گوید: است، بھ وي نشان دھد، مي
انگشتر را براي آن حضرت آوردم، چون آن را 

ھایش فرو ریخت، آن را بوسید سپس  دید، اشك
نوشتھ حك شده بر آن را خواند كھ چنین 

آن گاه  » یا   یا محّمد یا علي «بود: 
انم بھ فداي دستي كھ فرمود: اي انگشتر، ج
 !)٢(زماني تو در آن بودي

بدان جھت كھ حدود  ×افزون بر این، امام مھدي
ھفتاد سال از نظرھا پنھان ماند و نتوانست 
احكام دین و تدوین حدیث را بھ صورِت علني نشر 
دھد، بھ مكاتبھ با َاصحاب پرداخت. آنان مسائل 

پرسیدند، و دست نوشتھ  مي ×اساسي را از امام
آن حضرت (با نشان مخصوص) برایشان فرستاده 

ھا مخلوط نشود یا كسي  شد تا با دیگر نامھ مي
 بھ تزویر دست نیازد.

اند و تني  توقیعات) نامیده شده «ھا  این پاسخ
اند.  آوري آنھا پرداختھ چند از بزرگان بھ جمع
ھـ) كھ از اصحاب امام ٢٩٩ابو عّباس حِْمَیري (م 

                                                           
، ٤٣، باب ٤٤٤ـ٤٤٣: كمال الدین و تمام النعمھ. ١

 .١٧حدیث 
 .١٩، حدیث ٤٣، باب ٤٤٥: ھمان. ٢



 ٨٠٩  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

آنھا را گرد آورده است.  رود مھدي بھ شمار مي
شیخ محّمد غروي  جناب آقای در سالیان اخیر نیز

را كھ از طریق  ×بیشتر مدوَّنات امام مھدي
توقیعات و مكاتبات بھ دست ما رسیده است، جمع 

المختار من كلمات اإلمام كرده و با عنوان 
 بھ چاپ رسانده است. المھدي

* * * 
ین نزد اھل بدین ترتیب روشن شد كھ استمرار تدو

آغاز شد و نسل اندر  ×با كتاب امام علي ^بیت
رسید. بھ  ×نسل ادامھ یافت تا بھ امام مھدي

و علماي شیعھ بھ  ^ھمین جھت اصحاب ائّمھ
 گردآوري ُمدوَّنات پرداختند.

باري، آنان بر مسئلھ توثیق مدّونات ـ بھ ویژه 
ـ اصرار و تأكید  ×پس از امامِت امام كاظم

اي  د این كار از قدیم داراي ریشھداشتند، ھرچن
بر آن تأكید  ^استوار بود و در طول زمان ائّمھ

كردند و بھ توثیق آنچھ را اصحاب برایشان  مي
پرداختند، لیكن مركز ثقِل  داشت، مي عرضھ مي

توثیق كھ در نسبت باالیي مد نظر قرار گرفت، در 
و امامان بعد از آن حضرت روي  ×عصر امام رضا

 داد.
از پایاِن این بحث، بجاست یادآور شویم كھ پیش 

عامل مھم در تأخیر مدّونات نزد پیروان مكتب 
اجتھاد و رأي این بود كھ بعضي از اطرافیان 

با آن حضرت چونان یك انسان عادي ـ  |پیامبر
كھ ھیچ فرقي با دیگران ندارد ـ برخورد 

زدند، با  ھا صدایش مي كردند، از پشت خانھ مي
ساختند  اش مي خستھ |زد پیامبرزیاد ماندن ن

كند و  خطا مي |و اعتقاد داشتند كھ پیامبر
رود، در حاِل خشم چیزي را بر زبان  بھ صواب مي



 منع تدوین حدیث  ٨١٠

آورد كھ در حالِت خشنودي لب بر آن  مي
 گشاید، و... نمي

 گوید: عبد  بن َعمرو بن عاص مي
شنیدم  من ھر چیزي را كھ از رسول خدا مي

آن را حفظ كنم [و خواستم  نوشتم، مي مي
ماندگار سازم] قریشیان مرا از این كار 
بازداشتند، گفتند: ھر چیزي را كھ از 

نویسي؟! رسول خدا،  شنوي مي پیامبر مي
بشري است كھ در حال رضا و خشم سخن 

 گوید! مي
من از این كار باز ایستادم، و جریان را 

 براي پیامبر گفتم.
م در فرمود: بنویس، سوگند بھ كسي كھ جان

دسِت اوست، از زباِن من جز سخِن حق 
 .)١(تراود نمي

این روایت بیانگر آن است كھ قریش با این حجّت 
كردند كھ پیامبر در حال َغَضب،  از تدوین نھي مي

 آورد. سخن ناصواب بر زبان مي
كند كھ  عمرو بن شُعیب، از پدرش، از جّدش نقل مي

 گفت:
 پرسیدم: اي رسول خدا، آنچھ را از تو

 شنوم بنویسم؟ مي
 فرمود: آري.

 پرسیدم: در رضا و غضب.
فرمود: آري، در ھمھ این حاالت، من جز حق 

 .)٢(گویم نمي
ھمین اندیشھ، رواج یافت و شایع شد و مؤّثر 

بعضي از اصحاب  ^واقع گردید حّتي در عصر ائّمھ
                                                           

: ١ سنـن دارمـي؛ ٦٥١٠، حدیث ١٦٢: ٢ مسند احمد. ١
 .٣٦٤٦، حدیث ٣١٨: ٣ سنن ابي داود؛ ٤٨٤، حدیث ١٣٦
سنن ابي ؛ ١٢٥: ١ سنن دارمي؛ ٢٠٧ :٢ مسند احمد. ٢

 .١٢٦: ٢ داود



 ٨١١  امویان  ةتثبیتِ دو روش در دور

پنداشتند كھ امام در حاِل خشم چیزي را نقل  مي
اِل رضا بر خالِف آن گوید كھ در ح كند و مي مي

 ^كردند كھ ائّمھ معتقد است! اینان گمان مي
مانند دیگر فقھا و اصحاب فتوا و اجتھادند كھ 

و شرایط و اختالف  اوضاعآراي آنھا بر اساِس 
 شود. شان از ادّلھ، دگرگون مي آگاھي

را در پاسخ  |ھمانند سخن رسول خدا ^امامان
اھل  آوردند، چیزي كھ جز ائّمھ بر زبان مي

ھیچ پیشواي دیگري جرئت ندارد آن را  ^بیت
اّدعا كند. آنان بھ درستي مرویات و احكامشان 
اطمینان و یقین داشتند و اصحابشان را بھ 

خواندند؛ زیرا جز سخِن حق  تدوین فرا مي
 گفتند. نمي

 كند كھ گفت: از عبد  ُجعفي نقل مي حمزة بن عبدالمطّلب

وارد شده كھ و  ^روایاِت فراواني از اھل بیت
جز حق  ^مفاد ھمھ آنھا این است كھ امامان

 دادند. گفتند و بھ رأي و اجتھاد فتوا نمي نمي
كند كھ  روایت مي ×ُفَضیل بن َیسار از امام باقر

 فرمود:
ما اگر بھ رأي خودمان حدیث كنیم، گمراه 

شویم ـ چنان كھ كساِن پیش از ما گمراه  مي
ِس شاھدي روشن شدند ـ لیكن حدیث ما بر اسا

از پروردگارمان است كھ آن را براي 
پیامبرش باز گفت و پیامبر آن را براي ما 

 .)١(بیان داشت
نقل  ×داود بن َابي زید َاحول، از امام صادق

 كند كھ فرمود: مي
                                                           

حدیث  في األئمة عندهم اُصول العلم،باب ، ٣١٩: بصائر الدرجات. ١
٢. 



 منع تدوین حدیث  ٨١٢

ما اگر بھ رأي و ھواي نفس خودمان فتوا 
دھیم از ھالك شدگانیم، لیكن آنچھ را ما بر 

ي از رسول خداست! آوریم، آثار زبان مي
اصوِل علم كھ نسل اندر نسل آن را بھ ارث 

ایم، و آن گونھ كھ مردم، طال و  برده
كنند (و در جایي مخفي  شان را كنز مي نقره

دارند) ما آن را نگھداري  و محفوظ مي
 .)١(كنیم مي

 از ُقَتیبھ رسیده است كھ گفت:
اي را پرسید،  مسئلھ ×مردي از امام صادق

ن را داد. آن مرد گفت: اگر بھ امام پاسخ آ
 گفتي؟ آمد، چھ مي نظرت چنین و چنان مي

فرمود: َدم فرو بند! پاسخي را كھ  ×امام
من بھ تو دادم، از رسوِل خدا بود. ما از 

رأیي  ،(و از خود )٢(اھل رأی و نظر نیستیم
 نداریم).

این استمرار در تدوین و اعتماد مطلق بھ اینكھ 
 |ناني است كھ رسول خدامنقوالت، عین ھمان سخ

گفتھ است، جز مكتب اھل بیت در ھیچ جاي دیگر 
شود. مكتبي كھ بر اساِس تدوین و  یافت نمي

باشد. پس از  شالوده بناي مكتِب تعّبد محض مي
توانند مرویاتِ  این روشنگري، اھل انصاف مي

 خواه خویش را برگزینند. دل
ره اكنون زماِن نقل كالم دكتر مصطفي اعظمي دربا

 گوید: شیعھ است، مي
اي كھ در حال حاضر در جھان ھست،  شیعھ

بیشتر دوازده امامي است. اینان بھ پیروي 
اند، و اختالِف میان ما  قائل |سّنِت پیامبر

                                                           
 .٣، حدیث ٢٩٩. ھمان، ص١
باب البدع والرأي...، حدیث  ٥٨: ١ اصول كافي. ٢
٢١. 
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باشد، نھ  و آنھا در طریِق اثباِت سّنت مي
 .)١(خوِد آن

                                                           
 .٢٥: ١ دراسات في الحدیث النبوي. ١
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 چھار صد اصل
در  را ^رسم شیعھ این بود كھ سخناِن امامان

ھایي بنویسد. آنان با این كار از نخستین  كتاب
روند كھ بھ تدوین فقھ اسالم  كساني بھ شمار مي

 گوید: پرداختند. استاد مصطفي عبدالرّزاق مي
دلیل نیست كھ شیعھ بھ تدوین فقھ شتافت  بي

گام شد] چراكھ بھ  [و در این زمینھ پیش
عصمِت امامانشان ـ یا چیزي در حّد عصمت ـ 

د داشتند، و این كار آنان را واداشت اعتقا
ھا و فتواھاي آنان را تدوین  كھ قضاوت

 .)١(كنند
واقع امر ھمین گونھ است؛ بھ ویژه در عھد امام 

یعني در اواخِر خالفِت امویان و  ^باقر و صادق 
آغاز حكومِت عّباسیان كھ بھ ترویج یا اّدعاي 

 تدوین، پرداخت. فضای باز برایسیاستِ 
از این فرصت استفاده كردند،  ^مام این دو ا

آوري قبائل بني اسد،  روي بھ ویژه آن زمان کھ
ُمخارق، طي، سلیم، َغْطفان، غّفار، ازد، ُخزاعھ، 

بني حارث، و بني  ،ضَبة یبنَخْثَعم، َمخزوم، 
ھاشان را براي  جگرگوشھکھ  عبدالمطَِّلب را دیدند

 .)٢(فرستادندمی سوي آنھا  دانش آموختن

                                                           
: تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية؛ ٤٩٧: ٣اإلمام الصادق والمذاهب األربعه . ١

٢٥٢. 
 . نگاه كنید بھ: جعفر بن محّمد، سّید األھل.٢
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ـ سُفیان بن ُعَیْیَنھ،  تھذیب الكمالي ـ در ُمز  
مالك بن َاَنس، سُفیان ثوري، ُنعماِن بن ثابت (ابو 

، عبد  بن شُعبة بن حجاجحنیفھ)، سلیمان بن بالل، 
میمون َقّداح، عبدالملك بن عبدالعزیز بن ُجَرْیح و 

 ×كساِن دیگر را از جملھ شاگردان اماِم صادق
 .)١(شمارد مي

و العّباس بن ُعْقَده، بھ اسناد از حسن وي از اب
 كند كھ گفت: بن زیاد نقل مي

ترین كسي كھ  از ابو حنیفھ درباره فقیھ
دیده است سؤال شد، وي پاسخ داد: داناتر 
از جعفر بن محّمد كسي را ندیدم! چون منصور 
بھ حیره آمد، مرا خواست و گفت: اي ابو 

اند، از  حنیفھ، مردم فریفتھ جعفر شده
شماري را براي او آماده ساز!  ،ائل  سختمس

 مسئلھ را آماده كردم... ٤٠من 
ھنگامي كھ بر منصور درآمدم، دیدم جعفر در 
سمت راست او نشستھ است و چون نگاھشان 
كردم، بیش از منصور، ھیبت جعفر مرا 

 )٢(فراگرفت، سالم كردم، بھ من اجازه داد...
اإلمام  شیخ محّمد ابو ُزْھَره، در مقدمھ كتابش

(كھ آن را پس از نگارش ھفت كتاب  الصادق
اند  درباره ائّمھ مسلمین نوشتھ است كھ عبارت

از: ابو حنیفھ، مالك، شافعي، ابن َحْنبل، ابن 
 نگارد: َتیمّیھ، ابن َحْزم، و زید) مي

ما تصمیم گرفتیم ـ بھ یاري خدا و توفیق 
او ـ درباره امام صادق كتابي بنویسیم. 

رباره ھفت تن از امامان پیش از آن د
ارجمند كتاب نوشتیم. تأخیر این كتاب بدان 

در مرتبھ  ×معنا نیست كھ امام صادق
                                                           

 .٧٥: ٥ تھذیب الكمال. نگاه كنید بھ: ١
؛ براي آگاھي بیشتر بنگرید ٧٩: ٥ تھذیب الكمال. ٢

 .٣٥٢ـ٣٤٩: وضوء النبيبھ، 



 ٨١٩  چھار صد اصل 

تر از آنھاست، بلكھ بر بیشتر آنان  پایین
اي بر  برتري دارد و آن حضرت را فضل ویژه

بزرگاِن آنھاست؛ ابو حنیفھ از امام صادق 
كرد و او را داناترین مردم بھ  روایت مي

و داراي احاطھ  )١(اختالفي میان مردم  مسائل
دانست و  تر از ھمھ فقھا؛ مي علمي وسیع

امام مالك براي درس و روایت، نزد آن حضرت 
 رفت. مي

فضیلتِ مقاِم استادي بر ابو حنیفھ و مالك ـ 
نظیر است ـ براي  كھ فضیلتي ممتاز و كم

شناخِت جایگاه علمي برتر امام صادق كافي 
أخیِر كتاِب مربوط بھ آن است. از این رو ت

حضرت ـ پس از ھفت كتاب درباره ائّمھ ـ 
ھرگز بھ جھِت نقص و كاستي او نیست و تقّدم 

ھا بر او بھ معناي برتري آن  دیگر كتاب
 باشد. ائّمھ بر امام صادق نمي

افزون بر این، امام صادق، نوه زین 
العابدین است كھ در عصر خود از نظر فضل و 

لم، سرآمد اھل مدینھ بود. شََرف و دین و ع
ابن شھاب ُزْھري و بسیاري از تابعان نزد آن 

 كردند. حضرت شاگردي مي
ھا و  او فرزند محّمد باقر است كھ [الیھ

ھاي] علم را شكافت و بھ مغز علم [و  پوستھ
 جوھره اصلي آن] دست یافت.

امام صادق كسي است كھ خدا شرف ذاتي و 
ّزت محّمدي را كرامت نسبي و قرابت ھاشمي و ع

 .)٢(یكجا برایش گرد آورد
 خوانیم: مي حلية األولياءدر 

                                                           
: تاریخ المذاھب االسالمیّھ. شیخ ابو زھره در كتاب ١

بر گفت و گوي ابو حنیفھ با حضرت  اي ، حاشیھ٦٩٣
 دارد. ×صادق

 .٣ـ٢: اإلمام الصادق. ٢
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از تابعان از امام صادق حدیث اخذ  یگروھ
بن سعید  ییاند، از جملھ آنھاست: یح كرده

َانصاري، َاّیوب سَخْتیاني، ابو َعمرو بن عالء، 
، مالك بن شُعبة بن حجاجیزید بن عبد  بن الھاد، 

 )١(ُعَیینھ، و دیگران...َانس، سُفیان بن 
پیش از این دانستیم كھ این علِم انبوه و 

دریافت شد،  ^احادیثي كھ از امامان اھل بیت
ھایي تدوین گشت و  بھ وسیلھ اصحابشان در صحیفھ

بیش از ھمھ بود. بھ  ^سھم امام باقر و صادق
را اطالق  » نسخھ «این جوامع حدیثي گاه اسِم 

و  » اصل «و زماني  » كتاب «اند، و گاه  كرده
 و جز آن. » رسالھ «ھنگامي 

 مھج الدعواتسّید رضي الدین علي بن طاووس در 
بھ اسنادش از ابو َوّضاح، محّمد بن عبد  بن زید 

 كند كھ گفت: َنْھشَلي، از پدرش، روایت مي
ـ از اھل  ×گروھي از اصحاب امام كاظم

بیعت و شیعھ آن حضرت ـ در مجلس امام حاضر 
دند در حالي كھ با خود َالواح آبنوسِ ش مي

ھایي] بھ ھمراه  ھا [و قلم نازك و میل
اي را بر  كلمھ ×داشتند و ھنگامي كھ امام

اي فتوایي  آورد یا در واقعھ زبان مي
داد، آنچھ را كھ از او در این زمینھ  مي
 .)٢(كردند شنیدند، ثبت مي مي

 نگارد: مي مشرق الشمسینشیخ بھائي در 
ما (كھ خدا تربتشان را پاكیزه  از مشایخ

گرداند) بھ ما رسیده است كھ رسم و شیوه 

                                                           
 .٢٤٢، رقم ١٩٩ـ  ١٩٨: ٣ حلية األولياء. ١
: ١٧ مستدرك الوسایل؛ ٢٢٠ـ٢١٩: مھج الدعوات. ٢

(در این َمأخذ بھ جاي واژه  ٢١٣٨٢، حدیث ٢٩٢
 آمده است).» خاّصھ  «واژه » اصحاب  «



 ٨٢١  چھار صد اصل 

اصحاِب اصول چنین بود كھ ھرگاه از یكي از 
شنیدند آن را در  ائّمھ حدیثي را مي

كردند تا با گذشت اّیام  اصولشان ثبت مي
 .)١(بعضي یا ھمھ آن از یاد نرود

 نویسد: محّقق داماد مي
این بود كھ ھرگاه عادت و خوي َاصحاب اصول 

شنیدند،  حدیثي را مي ^از یكي از ائّمھ
درنگ آن را در اصولشان ضبط  بي
 .)٢(كردند مي

 گوید: استاد عبدالحلیم الُجْندي مي
نخستین كساني كھ در تدوین سبقت جستند، 

اند، آنان  ^آوران بھ ائّمھ اھل بیت پناه
آموختند. از این  شفاھي یا َكْتبي حدیث مي

ھاي شیعھ، میراث  حدیثي كتاب ھاي رو نقل
 ناب و خالص نبوي است.

این در حالي است كھ علماي اھل سّنت حدود 
یك قرن و نیم كوشیدند تا نخستین ُمَدوَّنات 
را ـ در این عرصھ ـ پدید آورند، سپس 

ھا را  ھا سپري شد، صحراھا و بیابان قرن
 ي را گشتند...ددر نوردیدند، ھر شھر و آبا

نگریم در میان راویان  ھنگامي كھ مي
ھا ھزار  شود وي ده اند كھ گفتھ مي كساني

حدیث از امام نقل كرده است، كفایت میراثِ 
بخش شیعھ، براي نیازھاي اّمت،  اطمینان

 گردد. آشكار مي
زماني كھ مالحظھ كنیم شافعي و مالك و ابو 
حنیفھ و یحیي بن َمعین و ابو حاتم و ذھبي 

ن و قواعد قبوِل (كھ واضعاِن شروِط محّدثا
روایت و صّحِت سنداند) امام صادق را توثیق 

                                                           
 .٢٧٤: حبل المتین. ١
 .٢٩، راشحھ ٩٨: اشح السماوّیھالرو. ٢
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اند، بسنده است كھ راویان را تا  كرده
 امام صادق وارسي كنیم.

ھمین كھ حدیث بھ امام برسد، شیعھ را كفایت 
كند، اسناد قبل از امام صادق ـ بلكھ بھ   مي

 طلبند؛ زیرا  طور كّلي قبل از ائّمھ ـ را نمي
پیش از خود كھ بھ او وصّیت امام یا از امام 

ھاي   كند یا حدیث را در كتاب  كرده روایت مي
آنچھ را امام بر زبان  خواند،...  پدرانش مي

آورد، نزد شیعھ سّنت است و از ھر نظر 
كند،   پاكیزه؛ اینكھ امام حدیث را روایت مي

صرف شھادت بھ آن نیست، بلكھ اعالِن صحِّت آن 
 باشد.  مي

یتِ امام باقر و روایت وقتي امام صادق، روا
امام سّجاد را ا ز حسین از حسن یا از علي 

كند، این كار ـ از  روایت مي |از پیامبر
ھر نظر ـ تصحیح سند است. سھ نفر اخیر، از 

اند، از صاحب رسالت روایت  پیشگامان صحابھ
از  ×كنند، زیرا حسن و حسین از علي مي

 آورند. روایت بر زبان مي |پیامبر

و كساني كھ از آن  ×روّیة عليگمان  بي
حضرت در تدوین پیروي كردند، براي 

ھایي را كھ  مسلمانان خیر بزرگي بود. زشتي
منسوب بھ بعضي روایات بود بازداشت و باب 

نِ جاعالافترا و تھمت را براي زندیقان و 
 حدیث َبست.

دستي در تدوین، از امتیازاِت شیعھ  پیش
اني طوالني است. آن گاه كھ علما ـ پس از زم

ـ بر پناه آوردن بھ آن اجماع كردند، ھمھ 
پذیرفتند كھ این فضیلت براي علي و 

 فرزندانِ اوست.
باشد و با امالي صاحب  سّنت، شارِح قرآن مي

رسالت بھ نگارش درآمد. از این رو، مثل 
 آن، شایستة كتابت است.
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ُمحّدثان اھل سّنت در قرون نخست، ناگزیر 
ز بزرگان بشنوند یا بودند لفظ حدیث را ا

بر آنان عرضھ دارند؛ زیرا سّنت تدوین نشده 
بود، بھ ھمین جھت بر سفر بھ نقاط مختلف 
عالم براي دریافِت حدیث از علما، تأكید 

 .)١(داشتند
 گوید: مي اإلرشادشیخ مفید در 

ھاي راویان ثقھ را از  اصحاب حدیث، نام
ـ علي رغم اختالفشان در آرا و  ×امام صادق

الت ـ گرد آوردند، آنان چھار ھزار مقا
 .)٢(َمردند

 نویسد: مي إعالم الوريشیخ طبرسي در 
 ×از ھیچ كس مانند آنچھ از امام صادق

درباره علوم مختلف حدیث نقل شده، روایت 
ھاي راویان ثقھ  نشده است. اصحاب حدیث اسم
اند، آنان چھار  را از آن حضرت جمع كرده

 .)٣(ھزار نفرند
 گوید: ل ميو در قسم او

روایت  ×چھار ھزار انسان از امام صادق
ھایش بھ مسائل  اند، و در پاسخ كرده

گوناگون چھارصد كتاب نوشتھ شد كھ بھ 
اند؛ َاصحاِب آن  معروف » اصل «ھاي  كتاب

حضرت و پیش از او اصحاب پدرش و َاصحاب 
آنھا را روایت  ×فرزندش امام كاظم

 .)٤(اند كرده
 گوید: ال، ميشیخ محّمد بن علي فتّ 

                                                           
 .٢٠٤ـ٢٠٣(عبدالحلیم جندي):  اإلمام جعفر الصادق. ١
 .٢٣٧: ٣ مناقب آل َابي طالب؛ ١٧٩: ٢ اإلرشاد. ٢
 .٤، فصل ٥، باب ٥٣٥: ١ اعالم الوري. ٣
 ، قسم اول.٣، فصل ٢٠٠: ٢ اعالم الوري. ٤
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اصحاب حدیث َاسماي ُرواِت مورد اعتماد را ـ 
با وجود اختالفشان در آرا و مقاالت ـ گرد 

اند، آنھا چھار ھزار نفر  آورده
 .)١(باشند مي

 گوید: مي المناقبابن شھر آشوب در 
علومي نقل شده كھ از احدي  ×از امام صادق

نقل نشده است، اصحاب حدیث َاسامي افراد ثقھ 
ـ علي رغم اختالف نظرھاشان ـ گرد را 
 .)٢(اند، آنان چھار ھزار نفرند  آورده

 نگارد: مي المعتبرمحّقق حّلي در 
علوم فراواني انتشار یافت  ×از امام صادق

ھا را بھ حیرت و شگفتي واداشت تا  كھ عقل
آنجا كھ گروھي بھ افراط گراییدند و او را 
تا حد خدایي باال بردند، راویان از آن 

 رسد... ضرت نزدیك بھ چھار ھزار نفر ميح
چھارصد ُمَصنَّف،  ×در پاسخ مسائلي از امام

اثِر چھارصد ُمَصنِّف نگاشتھ شده كھ آنھا را 
 .)٣(نامند ُاصول مي

 نویسد: مي الذكريشھید در 
ابو عبد ، جعفر بن محّمد صادق، در پاسخ 

اثِر  ،مسائلي از آن حضرت، چھارصد كتاب
ه، بھ نگارش درآمد و چھار چھارصد نویسند

ھزار نفر از شاگرداِن معروِف آن حضرت ـ از 
اھل عراق و شام و حجاز و خراسان ـ بھ 

 .)٤(تدوین پرداختند
 گوید: شیخ حسین، پدر شیخ بھائي مي

                                                           
 .٢٠٧: روضة الواعظين. ١
 .٢٣٧: ٣ مناقب آل ابي طالب. ٢
 .األئمة یباب في حجية فتو، ١٦: ١ لمعتبرا. ٣
 .٦: الذكري. ٤
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فقھا و علماي برجستھ شیعھ و سّني كھ بھ 
تدوین پرداختند، چھار ھزار نفرند... تنھا 

شد  یم ×صادق ھایي، امام پاسخ ھای سؤال
چھار صد کتاب اثِر چھار صد ُمَصنِّف نگاشتھ شد 

نامیده  األُصول في أنواع العلومكھ 
 .)١(شود مي

 نویسد: محّقق داماد، مي
(اثر  چھارصدگانھمشھور این است كھ اصول 

چھار صد نفر) از سوي رجال [شاگردان] امام 
تألیف شده، بلكھ در مجالِس سماع و  ×صادق

 ضرت بھ نگارش درآمده است،.روایت از آن ح
كساني از عاّمھ و خاّصھ كھ از آن حضرت 

اند، نزدیك بھ چھار ھزار  روایت كرده
ھا و ُمَصّنفاِت آنھا زیاد است  نفرند، كتاب

جز اینكھ آنچھ معتبر دانستھ شده و بر آن 
شود و اصول نام گرفتھ است، ھمین  تكیھ مي

 .)٢(باشد چھار صد اصل مي
 گوید: مي رح الدرايةشدر شھید ثاني 

امِر متقّدمان بر چھار صد ُمَصنَّف مربوط بھ 
چھار صد ُمَصنِّف استقرار یافت، آنھا را ُاصول 
نامیدند و اعتمادشان بر آنھا بود، سپس 
روزگار چنین اقتضاء كرد كھ بخش بزرگي از 
این اصول از بین برود. گروھي آنھا را ـ 

در  براي آنكھ بھ آساني در دسترس باشد ـ
اي خالصھ كردند كھ بھترین  ھاي ویژه كتاب

گردآوري از آنھا در این چھار كتاب است: 

                                                           
: ٢ الذریعھ؛ ٦٠: وصول األخیار إلي ُاصول األخبار. ١

١٢٩. 
 .٩٨: الرواشح السماوّیھ. ٢
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كافي، تھذیب، استبصار، َمن ال َیْحُضُرُه 
 .)١(الفقیھ

اسامی بعضي از اصحاب این ُمَدوَّنات در این 
اند: رجاِل عبد  بن َجَبلھ كناني  ھا آمده كتاب

ھـ)، رجاِل ٢٢٤ھـ)، مشیخھ حسن بن محبوب (م٢١٩(م
بن ھـ)، رجاِل علي بن حسن ٢٢٤حسن بن َفّضال (م

َفّضال، رجال محّمد بن خالد َبْرقي، رجاِل احمد بن 
ھـ)، رجاِل احمد عقیقي ٢٧٤محّمد بن خالد برقي (م

 ھـ) و دیگران.٢٨٠(م
ـ كھ شرحي بر  روضة المتقينشیخ محّمد تقي مجلسي در 

ام شرح كتاب َمن ال َیْحُضرُه الفقیھ است ـ ھنگ
 نگارد: َمشیخھ صدوق مي

احمد بن حسین بن عبدالملك َاْودي، بیشتر در 
آید كھ از وي روایت  طریِق حسن بن محبوب مي

كند و اگر نام جد آن را نیاورد بھ  مي
 شود... دیگري مشتبھ مي

ظاھر این است كھ ھرگز نیازي بھ این طریق 
ھا ـ  تردید َامثاِل این كتاب نیست؛ زیرا بي

ار شیعھ بر آنھا بود ـ بیشتر از كھ مد
شھرتِ كتب اربعھ نزد ما، میاِن آنان اشتھار 

 داشت.
شّكي در این نیست كھ آوردِن طریق براي صّحتِ 
انتساب كتاب بھ صاحِب آن است. زماني كھ 
كتاب متواتر باشد، تمسّك بھ اخبار آحاد 
صحیح [براي صحِّت انتساب] مانند شناساندن 

 ...)٢(خورشید است بھ چراغ
 گوید: سپس مي

                                                           
: نهاية الدراية؛ ٢٠١: ٣٠ وسائل الشيعه؛ ١٨: ١ الحدائق الناضرة. ١

١٢٢. 
 .٣٢٨ـ  ٣٢٧: ١ روضة المتّقين. ٢
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مقصود از كتاِب مشیخھ، كتابي است كھ حسن 
بن محبوب آن را گرد آورد و اخبار شیوخ ـ 

 ^اصحابِ ابو جعفر و ابو عبد  و ابو الحسن
نفر  ٦٠ھاي  ـ را تألیف كرد. وي از كتاب
كند كھ آنان  از اصحاب ابو عبد  روایت مي

ان نوشتند و عادتش شنیدند مي آنچھ را مي
شنوند ھر  این بود كھ ھر خبري را كھ مي

شان بنویسند. اخبار در یھا روز در كتاب
اند؛ زیرا آنان در  ھا پراكنده این كتاب

ھر روز، احكام طھارت، نماز، حج، تجارت، 
شنیدند،  نكاح، طالق، دیات وجز آن را كھ مي

 نوشتند. شان ميیھا در كتاب
 حسن بن محبوب، اخبار شیوخ را بر ترتیب

 ، ھمان اخباری کھابواب فقھ مرتب ساخت
ھایي كھ در  مثل این كتاب و پراكنده بود

 دستِ ماست نبود.
سپس این شیخ آنھا را بر اساِس ترتیب 

ھاي شیوخ گرد آورد؛ مثالً بر ترتیب اسم  نام
آوري كرد و نخست اخبار  زراره آنھا را جمع

او را مرّتب آورد، پس از آن اخبار محّمد بن 
 ا مرّتب آورد و ھمین طور ادامھ داد.مسلم ر

فائده این ترتیب بیشتر بود؛ زیرا اگر خبر 
خواستند، ھمھ در یك جا جمع  زراره را مي

بود و امكان مقابلھ آن با اصِل زراره وجود 
داشت، گرچھ ترتیب اول نزد ما بھتر است؛ 

ھر كتابي را  )١(بھ ھمین جھت مشایخ ثالثھ ما
ھاي  افتند در كتاببا آنچھ در اصول دیگر ی

 آوردند. )٢(شان چھارگانھ

                                                           
ثھ، شیخ كلیني، شیخ صدوق، و . مقصود از مشایخ ثال١

 اند (م). شیخ طوسي
(اثر  من ال یحضره الفقیھ(اثر كلیني)  كافي. یعني ٢

 (اثر شیخ طوسي) (م). تھذیب و استبصارشیخ صدوق) و 
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و چون این ترتیب بھتر بود و آن را با 
اصول مقابلھ كردند و جمع را موافق 
یافتند، آن اصول را واگذاشتند و بر این 

 .)١(ھا اعتماد ورزیدند كتاب
 گوید: نیز مجلسي مي

این اصول نزد اصحاب ما وجود داشت و با 
زیستند  ن آنھا مياي كھ در زما تقریر ائّمھ

ـ بر عمل بھ این اصول ـ بر آن، عمل 
(كلیني) و  ثقة اإلسالمكردند. این اصول نزد  مي

رئیس المحّدثین (شیخ صدوق) و شیخ الطائفھ 
(شیخ طوسي) وجود داشت، و از آنھا این 

 ھاي چھارگانھ را گردآوردند. كتاب
ھاي شیخ طوسي و شیخ  و آن گاه كھ كتاب
بیشتر آنھا از بین رفت  مفید آتش زده شد،

و بعضي از آنھا نزدشان باقي ماند، حّتي 
نزد ابن ادریس بخشي از آنھا بود و بعضي 

 از آن اصول تاكنون باقي مانده است.
لیكن چون كتب اربعھ موافق با این اصول 
بودند و با ترتیب بھتري مرّتب گشتند، بھ 

 .)٢(نقِل اصول چندان اھتمامي نشد
از عواملي را كھ رجال شناسان، سپس مجلسي بعضي 

شان  ھاي رجالي اصحاب اصول را در كتاب
 گوید: كند، آن گاه مي اند، ذكر مي نیاورده

و یا (نیاوردن اسامي صاحبان اصول 
بھ جھت فاصلھ زماني میانِ  چھارصدگانھ

ارباب رجال واصحاب اصول ودیگراصحاب كتب 
باشد  است كھ افزون بر ھشتاد ھزار كتاب مي

 آید). ن كھ با وارسي بھ دست مي(چنا

                                                           
 .٣٣٠ـ  ٣٢٩: ١٤ روضة المتقين. ١
 .٨٧ـ  ٨٦: ١ روضة المتقين. ٢



 ٨٢٩  چھار صد اصل 

نقل شده كھ نزد سّید مرتضي ھشتاد ھزار 
مجّلد از مصنَّفات و محفوظات و َمقُرّوات 
(چیزھایي را كھ بر اساتیدش خواند و آنان 

 تأیید كردند) وجود داشت.
كند كھ وي تنھا در مسجد كوفھ  ذكر مي اءَوشّ 

از ُنھصد شیخ حدیث شنفت كھ ھر كدام 
برایم حدیث كرد جعفر بن گفتند:  مي

 .)١(محّمد
 گوید: مي الفھرستشیخ طوسي در مقدمھ 
ھا را  كنم كھ نام ھمھ كتاب من تضمین نمي

ام؛ چراكھ تصانیف اصحاب ما و  گرد آورده
اصوِل آنھا ـ بھ جھِت كثرت پراكندگي آنان 

 .)٢(آید ھا ـ بھ ضبط درنمي در سرزمین
افظ احمد از ح اعیان الشیعھسّید محسن امین در 

كند كھ وي كتاب  بن ُعْقَده زیدي كوفي، نقل مي
اي را درباره كساني كھ از آنھا روایت  جداگانھ

كرد، سامان داد. در آن نام چھار ھزار نفر  مي
را گرد آورد و ُمصّنفات آنان را ذكر كرد، و ھمھ 

 راویان خود را نیاورد.
چنین امتیازاتي است كھ شیعھ را برانگیخت بھ 

ویش (از نظر قرائت بر استاد و حفظ و اصول خ
تصحیح) اھتمام ورزد؛ زیرا فقھ و حدیث شیعھ از 

 گرفت. آن مایھ مي
 گیري از اصول شیعھ و بھره

 نویسد: مي من ال يحضُره الفقيه كتابشیخ صدوق در مقدمھ 

چونان ُمَصنِّفان قصد نكردم ھمھ آنچھ را 
اند گرد آورم، بلكھ بھ   راویان باز گفتھ

قِل احادیثي پرداختم كھ طبِق آنھا فتوا ن
دانم و معتقدم كھ  شان مي  دھم و صحیح مي

اند. آنچھ   آنھا میاِن من و پروردگارم حّجت
                                                           

 .٨٧: ١ روضھ المتقین. ١
 .١٢٨: ٢ الذریعھ؛ ٢: الفھرست. ٢
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ھاي مشھوري   در این كتاب ھست، از كتاب
استخراج شده كھ مورد اعتماد و مرجع است؛ 
مانند كتاب حریز بن عبد  ِسجِستاني، ُعَبید  

ھاي َعلي بن َمھزیار   اببن علي حلبي، كت
َاھوازي، حسین بن سعید، نوادر احمد بن محّمد 
بن عیسي، نوادر الحكمھ محّمد بن احمد بن 
یحیي بن عمران َاشعري، كتاب الرحمھ سعد بن 
عبد ، جامِع شیخ ما محّمد بن حسن بن ولید، 
نوادر محّمد بن َابي ُعَمیر، كتاب المحاسن 

، رسالھ پدرم بھ من، احمد بن ابي عبد  َبرقي
و دیگر اصول و ُمَصنَّفاتي كھ ُطُرق من بھ آنھا 

ھایي كھ از مشایخ و   در فھرسِت كتاب
 پیشینیانم برایم روایت شده، معروف است.

و نھایت توانم را در این راستا بھ كار 
خواھم و بر او توكُّل  بردم، از خدا یاري مي

 .)١(طلبم دارم و از تقصیِر خویش آمرزش مي
 نگارد: مي المعتبرمحّقق حّلي در 

نزدیك بھ چھار ھزار نفر  ×از امام صادق
اند، و با تعلیماِت آن حضرت  روایت كرده

فقھاي اندیشمند بسیاري پدید آمدند؛ مانند 
و دو برادرش ـ ُبَكْیر و ُحْمران ـ  زُرارة بن اَعين

جمیل بن ُدّراج، محّمد ابن مسلم، ُبَرید بن 
ام، ابو بصیر، عبید ، محّمد معاویھ، دو ِھش

و ِعمران َحَلبي، عبد  بن ِسنان، ابو صباح 
ھاي برجستھ، حّتي از  ِكناني و دیگر شخصیت

ھایي كھ آن حضرت داد چھار صد  پاسخ پرسش
 » ُاُصول «کتاب نگاشتھ شد كھ آنھا را 

 نامند. مي
 گوید: سپس مي

بودند؛  ×فاضالني جزو شاگرداِن امام جواد
حسین بن سعید و برادرش حسن و [احمد  مانند

                                                           
 .٤ـ  ٢: ١ من ال یحضره الفقیھ. ١



 ٨٣١  چھار صد اصل 

بن] محّمد بن ابي نصر َبَزنطي، و احمد بن 
محّمد بن خالد برقي، شاذاِن بن فضل قمي، 
َاّیوب بن نوح بن ُدّراج، احمد بن محّمد بن 
عیسي، و دیگران كھ تعدادشان زیاد است و 

ھاشان  سازد، و كتاب سخن را طوالني مي
شود و بر علم  ياكنون میان َاصحاب نقل م ھم

 .)١(فراواني داللت دارد
 نویسد: آن گاه مي

ھایي  ھاي این بزرگان بر نقل از كتاب
بسنده كردم كھ در آن، كوشش آنھا آشكار 

شد و محِل  بود و اھتمامشان دریافت مي
 رفت. اعتمادشان بھ شمار مي

از كساني كھ نقل آنھا را برگزیدم، 
بن] اند: حسن بن محبوب، و [َاحمد   اینان

محّمد بن ابي نصر َبَزنطي، حسین بن سعید، فضل 
 .بن شاذان، یونس بن عبدالرحمن

و از متأّخران: ابو جعفر محّمد بن علي بن 
 )٢(بابویھ، محّمد بن یعقوبِ كلیني...

، باب زیادات، مستَطْرفات السرائرابن ادریس حّلي در 
ھاي مشیخھ  درباره روایاِت ظریفي كھ از كتاب

ناقالِن كوشاي حدیث بھ دست آورده،  اھل قلم و
 نگارد: مي

از آن جملھ است احادیِث ظریفي كھ ما آنھا 
 را استفاده كردیم از:

l  كتاب نوادر احمد بن محّمد بن َابي نصر
 ).×َبَزنطي (صحابي امام رضا

l  آنچھ را َابان بن َتغلب (صحابي امام باقر
 آورد. ) در كتابش مي× و صادق

                                                           
 وسائل الشیعھ؛ بنگرید بھ، ٢٧ـ  ٢٦: ١ المعتبر. ١
١٠٩: ٣٠. 
 .٣٣: ١ المعتبر. ٢
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l  ُدّراج.كتاب جمیل بن 
l  ،كتاب سیاري، كھ نامش ابو عبد  است

 .×صحابي امام رضا

l  مسائل الرجال و مكاتبھ آنھا با امام
 ھاي آن حضرت. ھادي و پاسخ

l  كتاب مشیخھ، اثر حسن بن محبوب، سَّراد
) كھ از اصحاب ثقھ ما و ×(صحابي امام رضا

جلیل القدر است، روایات زیادي را نقل 
اركاِن چھارگانھ عصر خود كند و یكي از  مي

 رود. بھ شمار مي
l  كتاب نوادر الُمَصّنف، تصنیف محّمد بن علي

 بن محبوب.
این كتاب بھ خط شیخ طوسي است، احادیث را 

 از خط او نقل كردم.
l .كتاب َمن ال َیْحَضُرُه الفقیھ، شیخ صدوق 
l   كتاب ُقرب اإلسناد، تصنیف محّمد بن عبد

 بن جعفر حِْمَیري.
l .كتاب جعفر بن محّمد بن ِسنان، دھقان 
l .كتاب تھذیب األحكام 
l .كتاب عبد  بن ُبَكْیر بن َاْعَین 
l .روایتِ ابوالقاسم بن قوَلَویھ 
l  تصنیف صفواني. » ُانس العالم «كتاب 
l  تصنیف احمد بن ابي  » المحاسن «كتاب

 عبد ، َبرقي.
l  تصنیف شیخ » العیون والمحاسن «كتاب 

 .)١(مفید
 گوید: مي الوجيزهشیخ بھائي در 

ھمھ احادیِث ما ـ بھ جز اندكي ـ بھ ائّمھ 
رسد، و نقل آنھا بھ  مي ^گانھ دوازده

                                                           
؛ این اثر جداگانھ نیز بھ ٦٤٨ـ  ٥٦٣: ٣ السرائر. ١

 بھ چاپ رسیده است.»  السرائر مستطرفات «نام 



 ٨٣٣  چھار صد اصل 

شود؛ چراكھ علوم  منتھي مي |پیامبر
برگرفتھ شده  منبع نوراز این  ^امامان

 است.
ھاي شیعھ بھ نقل از  روایاتي را كھ كتاب

تر از در بر دارند، بسیار بیش ^ائّمھ
روایاتي است كھ اھل سّنت در صحاح سّتھ گرد 

ھاي ھر دو فرقھ را  اند؛ ھركھ كتاب آورده
 شود. بررسي كند، این امر برایش آشكار مي

تنھا یك راوي، َابان بن تغلب، از یك امام 
) سھ ھزار حدیث روایت ×(یعني حضرت صادق

 كند. مي
ائّمھ بھ  کلماتُمحدِّثان قدیِم ما آنچھ را از 

آوري  ستشان رسید، در چھارصد كتاب جمعد
شد. سپس  نامیده مي » ُاصول «كردند كھ 

گروھي از متأّخران ـ كھ سعیشان مشكور باد 
ھا و  دار گردآوري این كتاب ـ عھده

سازي آنھا شدند تا از پراكندگي آنھا  مرّتب
بكاھند و این اخبار بھ آساني در دسترس 
جویندگان قرار گیرد. در این عرصھ 

بندي كردند و  ھاي مبسوطي را باب كتاب
اصولي را ضبط نمودند و پیراستند كھ 

 ^دربردارنده اسانید متصل بھ معصومین
بود؛ مانند كافي، َمن ال َیْحُضُرُه الفقیھ، 

، خِصال، َامالي، مدينة العلمتھذیب، استبصار، 
 .)١(ھا عیون اخبار الرضا، و دیگر كتاب

                                                           
مشرق ؛ ٢٠٠: ٣٠ وسائل الشیعھ؛ ٦: الحبل المتین. ١

 .٢٧٠ـ٢٦٩: الشمسین



 منع تدوین حدیث  ٨٣٤

كند  تصریح مي مالمعالو  المنتقيشیخ حسن در 
 بھ این سخن كھ:

(و مانند آن) در  ُكُتب َاربعھاحادیث 
بردارنده قرائن [صّحت] است و آنھا ـ بي 

ھایي نقل  ھیچ تغییري ـ از اصول و كتاب
اند كھ ھمھ بر صّحِت آنھا اتفاق نظر  شده

 .)١(دارند
 گوید: مي الجنّة الواقيهدر َكْفَعمي 

ھا و  تسبیحاین كتاب محتوي عوذات، دعاھا، 
ھایي كھ صّحِت آنھا  زیارات است... از كتاب

باشد و با امنّیِت خاطر  مورد اعتماد مي
توان بھ آنھا چنگ آویخت، برگرفتھ  مي

 .)٢(اند شده
علي بن ابراھیم قمي، بھ ثبوتِ احادیثِ تفسیرش و 

روایت  ^اینكھ آنھا از َافراد ثقھ از ائّمھ
 .)٣(دھد اند، شھادت مي شده

ھاي خویش  ضي الدین بن طاووس در كتابسّید ر
آورد كھ داللت دارند بر اینكھ  سخناني را مي

ھاي  ھاي مذكور و دیگر كتاب بسیاري از كتاب
مانند آنھا، ھمچون اصوِل َاصحاِب ائّمھ نزدش 
بوده، و چیزھاي فراواني را از آنھا نقل 

 .)٤(كند مي
 تصریح المصباحو َكْفَعمي در  الذكرينیز شھید در 

ھاي  اند كھ بسیاري از اصول قدما و كتاب كرده
 .)٥(ایشان، نزد آنھا موجود بوده است

                                                           
 .٢٧: ١ الجمان یمنتق. ١
 .٤ـ٣: الجنّة الواقية. ٢
 .٢٠٢: ٣٠ وسائل الشیعھ؛ ٤: ١ تفسیر القمي. ٣
 .٢١٣: ٣٠ وسائل الشیعھ. ٤
 . ھمان.٥



 ٨٣٥  چھار صد اصل 

رسد، وي در  تا اینكھ نوبت بھ شیخ ُحّر عاملي مي
، از فواید پایاني كتابش ـ وسائل چھارمفائدة 

الشیعھ ـ كھ درصدد شمارش مصادر كتاب است ـ 
 نویسد: مي

 ھا؛ اّما آنچھ را از كتابي و دیگر كتاب
اند و ناِم آن را بھ صراحت  نقل كرده

اند، بھ راستي زیاد است. در  نیاورده
اند، براساِس آنچھ  ھاي رجال ذكر شده كتاب

ما ضبط كردیم، از شش ھزار و ششصد كتاب 
 .)١(باشد تر مي فزون

ـ بھ  ^در ھر حال، گروھي از شاگردان ائّمھ
ـ در انواع ^ویژه در زمان امام باقر و صادق 

دریافتھ  ^رخشیدند و آنچھ را از ائّمھعلوم د
ھایي تدوین كردند. عالمان رجال  بودند در كتاب

و شرح حال نگاران (مانند ابن َندیم، َكشّي، 
نجاشي و دیگران) بھ ُمَصنَّفاِت آنھا اشاره 

 اند. كرده
l  ،ِھشام بن حكم درباره الفاظ، َرّد بر زندیقان

نوّیھ توحید، امامت، جبر و َقَدر، َرّد بر ث
(دوگانھ پرستان)، رد بر َاَرسْطاطالیس و دیگر 
فالسفھ یونان، كتاب نوشت؛ و در فقھ و اصول 

 ھاي زیادي را بھ نگارش درآورد. رسالھ
l نيآن كتاب  غیردر استطاعت، جبر و  زُرارة بن اَع

 نوشت.
l  محّمد بن عمر، در توحید و امامت و فقھ، بھ

 نگارش پرداخت.
l ِسّكیت اصالح المنطق، و درباره  یعقوب بن اسحاق

ھایي كھ معناي متضاد  الفاظ و َاضداد (واژه
چند معنا  دارند) والفاظي كھ میان

 اند،كتاب نوشت. مشترك

                                                           
 .١٦٥: ٣٠ وسائل الشیعھ. ١



 منع تدوین حدیث  ٨٣٦

l  محّمد بن ُنعمان َبَجّلي ـ مؤمن طاق ـ در زمینھ
امامت و معرفت، اثبات الوصّیھ، اوامر و نواھي، 

 ھایي تألیف كرد. مناظرات و جز آن، كتاب
l ھاشان، كھ بھ  و دیگر اصحاب مؤّلف و كتاب

رسد.  صدھا تألیف ـ اگر نگوییم ھزاران ـ مي
ُمحمَّدون ثالثھ (ُكَلْیني، صدوق، طوسي) ُكُتب اربعھ 

را از آنھا  )كافي، من ال يحضُره الفقيه، تهذيب االحكام، استبصار(
ھاي  ، ھریك از این سھ نفر، كتابندگرفتھ ا

یر، تاریخ و حدیث و... دیگري نیز در تفس
 دارند.

اند، از  روایت كرده ^ھمھ كساني كھ از ائّمھ
اند، طوایِف مختلف  نظِر عدالت و وثاقت در اوج

باشند، حّتي صاحبان صحاحِ  آنھا محترم مي
گانھ اھل سّنت، از بسیاري از آنھا روایت  شش

اند و بعضي از رجال شناساِن سُّني بر وثاقت  كرده
آنان اذعان دارند، گرچھ  علمي جایگاهو 
، » گرایش شیعي شدیدي دارد «گویند:  مي
، » راستگوست، لیكن مذھب تشّیع را دارد «
 .)١(و عباراتي مانند اینھا » شیعي مذھب است «

كتب اربعھ و استفاده آنھا از  نویسندگان
 اصول چھار صدگانھ

گرد آورنده این روایات و ُمدوِّنان آنھا نیز 
اي دارند. محّمد بن یعقوب كلیني  جایگاه شایستھ

(صاحب كافي) را بسیاري از َاصحاب تراجم (شرح 
، )٣(، ابن أثیر)٢(حال نگاران) مانند: ابن مأكوال

و دیگر محّدثان و لغویان ـ  )٥(، ابن حجر)٤(صفدي

                                                           
ھاي صد نفر از  . سّید عبدالحسین شرف الدین نام١

 آورده است. المراجعاتآنھا را در 
 .٥٧٥: ٤ اإلكمال. ٢
 .١٥٠: ٧ كاملال. ٣
 .٢٢٦: ٥ الوافي بالوفیات. ٤
 .١١٠٧، ترجمھ ٢٦٥: ٥ لسان المیزان. ٥



 ٨٣٧  چھار صد اصل 

و... ـ در  )٢(، َزبیدي)١(يآبادمانند فیروز
 اند. ھاشان، آورده كتاب

وجود خدشھ از سوي استاد ثامر عمیدي بر عدِم 
 نویسد: بزرگان درباره كلیني، مي

بھ ھیچ عالم رجالي سّني دست نیافتم كھ 
درباره كلیني خدشھ كند، نھ َجْرح ُمَفسَّر و نھ 

 .)٣(غیر ُمَفسَّر
ھیچ یك از آنھا ـ تا آنجا كھ من آگاھي 

اند،  دارم ـ درباره كلیني بدگویي نكرده
جال با اینكھ آنان ـ با كمال تأسّف ـ ر

اعتبار  شیعھ را بھ صرف شیعھ بودنشان بي
 دانند، و این حقیقتي انكارناپذیر است. مي

این مطلب داللت دارد بر اتفاق آنان بر 
میان علماي اسالم جایگاه  یثقة اإلسالم كليناینكھ 
اي دارد، ھیچ كس درباره او سخن  ارزنده

زشت بر زبان نیاورد مگر اینكھ دروِغ او 
 .)٤(نِ علما رسوا گشتبرمال شد و میا

ابن اثیر، كلیني را از ُمجدِّدان امامیھ در رأس 
 .)٥(شمارد قرن سوم مي

اّما محّمد بن علي بن حسین بن موسي بن باَبَوْیھ 
ـ داراي  » من ال يحضُره الفقيه «قمي ـ صاحب كتاب 

اش ضرب المثل  تألیفات فراواني است، حافظھ
و بافضیلت بھ  . وي از خانداني عالي قدر)٦(شد

                                                           
 .٣٦٣: ٤ قاموس المحیط. ١
 .٣٢٢: ٩ تاج العروس. ٢
. جَْرح ُمَفسَّر و غیر ُمَفسَّر از اصطالحات علم رجال است. ٣

جَْرح غیر ُمَفسَّر، صرِف نسبت خدشھ، بھ شخصي است؛ مثل 
د نیست. اّما جرح ُمَفسَّر، جَرح اینكھ فالني مورد اعتما

باشد؛ مثل اینكھ گویند: بھ سخن   ھمراه با تعلیل مي
 كند (م).  فالني اعتمادي نیست چون از ضعفا روایت مي

 .٣٨: ١ دفاع عن الكافي. ٤
 .٢٢٠: ١٢ جامع األصول. ٥
 .٣٠٣: ١٦ سیر اعالم النبالء. ٦



 منع تدوین حدیث  ٨٣٨

آید. ابن َابي طي درباره خانداِن او  شمار مي
، پدرش از )١(» بیِت علم و جاللت «گوید:  مي

عالماِن بزرگ شیعھ و در زمره مصنِّفاِن آنھا بھ 
 .)٢(رفت شمار مي

وي بلند مرتبھ، حافظ َاحادیث، رجال شناس و 
ھا چونان او در  ناقد َاخبار بود، در میان قمي

 ٣٠٠ي علم دیده نشده است؛ حدود حفظ و فزون
، وي فتنھ حسین بن منصور حالّج را )٣(كتاب دارد

اش  شیعھ در جواني بزرگان، )٤(در قم از بین ُبرد
، گروھي ـ از )٥(كردند از او حدیث دریافت مي

 اند. جملھ شیخ مفید ـ از او روایت كرده
شیخ مفید، شاگرِد شیخ صدوق و استاد شیخ طوسي، 

لِّم لقب یافت. وي صاحب تصانیف بھ ابن المع
. )٦(رسد اثر مي ٢٠٠بدیعي است كھ بھ حدود 

كالم  علمریاسِت متكلمان شیعھ بھ او رسید، در 
بر مذھب اصحابش، پیشگام گشت، تیزبین و حاضر 

، وي در )٧(اي نیرومند داشت جواب بود و حافظھ
اي بھ  مناظره مجلسی)٨(» َدْرب ریاح «اش در  خانھ

 )٩(شدند ھمھ عالمان در آن حاضر مي پاي كرد كھ
اي با شكوه و عظمت ـ در  و با اھل ھر عقیده

 .)١٠(كرد دولت آل بویھ ـ مناظره مي
شیخ مفید در انواع مباحث كالمي، در [مذھب] 
اعتزال و ادبیات چیره دست بود. ابن َابي 

                                                           
 .٢: ٢لسان المیزان . ١
 .٢١٢، ترجمھ ٣٠٤: ١٦سیر اعالم النبالء . ٢
 .٧١٠، ترجمھ ٢٣٧(طوسي): الفھرست . ٣
 .٢٢: المقنع والهداية. نگاه كنید بھ مقدمھ ٤
 .٣٨٩: رجال نجاشي. ٥
 .٣٦٨: ٥لسان المیزان . ٦
 .٢٥٢(ابن ندیم): الفھرست . ٧
 . نام یكي از محالّت قدیم بغداد (م).٨
 .١١: ٨المنتظم . ٩
 .٢٠٠: ٢ الذهبشذرات ؛ ٢٨: ٣(یافعي)  مرآة الجنان. ١٠



 ٨٣٩  چھار صد اصل 

شرح حال او را بھ تفصیل  » تاريخ اإلمامية «َطي در 
 گوید: آورد و مي مي

وي در ھمھ فنون یگانھ روزگار خویش بھ 
آمد: در اصول دین و اصول فقھ، در  شمار مي

 فقھ، اخبار، رجال، تفسیر، نحو و شعر.
نفس قوي، كارھاي نیك فراوان، افتادگي 

ھاي  زیاد، نماز و روزه فراوان از ویژگي
 )١(پوشید... اي خشن مي اوست. وي جامھ

طائفھ شیعھ  گبزرو اّما شیخ محّمد بن حسن طوسي، 
در زمان خود بود. داراي تصانیفي است. دو تا 

ھاي او، جزو كتب اربعھ شیعھ امامیھ  از كتاب
 باشد: مي
 . تھذیب األحكام١
 . االستبصار فیما اختلف ِمَن األخبار٢

شیخ طوسي كالم و ُاصول دین شیعھ را از شیخ مفید 
ـ رئیس امامیھ ـ فرا گرفت و ھمواره در نزد او 

وخت تا بھ كمال رسید و مھارت و علم آم
دستي الزم را یافت. وي در تفسیر كتابي را  چیره

سامان داد و احادیث و نوادر را در دو مجّلد 
 .)٢(امال كرد، كھ ھمھ آنھا از شیخ او مفید است

، )٥(» كشف الظنون «وچلبي در  )٤(وسُُیوطي )٣(سُبكي
اند. بدان  شیخ طوسي را از علماي شافعي شمرده

ت كھ شیخ اقواِل اھل سّنت را در فقھ و تفسیر جھ
اند و او را  آورده، آنان بھ اشتباه افتاده

 اند. سّني شافعي پنداشتھ
شیخ محّمد ابو زھره، درباره شیخ طوسي 

 نویسد: مي

                                                           
 .٣٤٤: ١٧سیر اعالم النبالء . ١
 .٣٣٤: ١٨سیر اعالم النبالء . ٢
 .١٢٦: ٤طبقات الشافعیھ . ٣
 .٩٣: طبقات المفسّرین. ٤
 .٤٥٢: ١الظنون  كشف. ٥



 منع تدوین حدیث  ٨٤٠

وي بر دو مذھب شیعھ و سّني تسلط داشت. 
گوید: در مذھب  استاد عبدالحلیم جندي مي

طوسي حّجت  امامیھ و در مذاھب اھل سّنت،
 .)١(است

كتب اربعھ  زندگی نویسندگاناي از  این، چكیده
 چھارصدگانھاصول است. آنان مرویاِت خود را از 

تدوین  ^كردند كھ بھ نقل از ائّمھ نقل مي
كتاب امام َاخبار را از  ^یافت، و امامان

گفتند، كتابي كھ با امالي رسول  باز مي ×علي
 رآمد.بھ نگارش د ×و خط امام علي |خدا

حدیث، نزد نقل بر این اساس، شیوه تدوین و 
ناپذیر است و  شیعھ، امري بھ ھم پیوستھ و خدشھ
 كند. آنچھ گذشت، اصالتِ آن را اثبات مي

 یادآوري
شامِل ھمھ  چھارصدگانھاصول شایان ذكر است كھ 

ھا ـ  در فقھ و دیگر زمینھ ^روایاتي كھ ائّمھ
بخشي از باشد.  در جاھاي مختلف ـ گفتند، نمي

این روایات در سینھ حافظاِن ُرواِت احادیِث اھل 
باقي ماند. ھمچنین ُكُتب اربعھ ـ كھ  ^بیت

كلیني و صدوق و طوسي آنھا را نوشتند ـ ھمھ 
احادیثي را كھ اصحاب ائّمھ روایت كردند، در بر 
ندارد و اینان از آنھا جز احادیثي ـ از اصول 

صحیح بود،  و جز آن ـ را كھ نزدشان چھارصدگانھ
نیاوردند و ثابت نشده كھ آنان بھ ھمھ اصول 

 دست یافتند. چھارصدگانھ
 نگارد: سّید امین در َاعیان الشیعھ مي

تا عصرھاي  چھارصدگانھبعضي از اصول 
ھاي كتاب نزد علماي شیعھ  متأخِّر، در گنجھ

(مانند حّر عاملي، مجلسي، میر لوحي معاصر 
                                                           

 .٢٥٨: اإلمام جعفر الصادق. ١



 ٨٤١  چھار صد اصل 

ران) باقي میرزا حسین نوري و دیگ)١(مجلسي
ماند و بیشتر آنھا تلف شد، لیكن مضامین 
آنھا در مجامیع كتب حدیثي محفوظ است؛ 
زیرا علماي ما از اوائل سده چھارم تا 

شان را از یھا نیمھ اول قرن پنجم، كتاب
ھاي حدیثي صحیح، سامان  آنھا و دیگر كتاب

 .)٢(دادند
در اینجا كالم استاد عبدالحلیم را در كتابِ 

كنیم. وي ھنگاِم  نقل مي » جعفر الصادق اإلمام «
 گوید: سخن درباره تدوین مي

 ۀشیوبھ تدوین پرداخت و  » علي «لیكن 
تدوین را میاِن پیروانش باقي گذاشت. وي بھ 
روش خویش اطمینان و اعتماد داشت. او ھمان 

گوید:  اش مي كسي است كھ پیامبر درباره
علي با قرآن و قرآن با علي است و ھرگز 

شوند تا در حوض بر  ین دو از ھم جدا نميا
 من درآیند...

مذھب شیعھ در سینھ حافظان و ناقالِن حدیث 
بھ وسیلھ تدوین فقھي استقرار یافت با امال 
بھ فرزندان و آنان بھ فرزندانشان؛ وبھ 

                                                           
نویسد: میر  ، مي٣٢: ١ مستدرك الوسائل. محّدث نوري در ١

ت و با او در لوحي معاصر مجلسي اول و دوم اس
ھاي نفیس و  اصفھان ساكن بود. نزد وي كتاب

ارزشمندي وجود داشت؛ مانند كتاب الرجعھ (اثر فضل 
محّمد بن (اثر ابو عبد ،  الفرج الكبير في الغيبةبن شاذان)، 

(اثر حسن بن  كتاب الغيبةجعفر وراق طرابلسي)،  هبة اهللا بن
یاز شدید ھا كھ با وجود ن حمزه مرعشي) و دیگر كتاب

 مجلسي بھ آنھا، بھ وي اطالع نداد.
یابي بھ روایت، سواي فحص،  بنابراین، عدم دست

داراي اسباِب زیادي است؛ از جملھ آنھا بخِل صاحب 
باشد (چنان كھ در مورد مذكور مالحظھ شد)  كتاب مي

 و...
 .١٤٠: ١ اعیان الشیعھ. ٢
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ویژه زین العابدین و زید و باقر و صادق. 
سپس مجالس امام صادق در نشر مذھب، ھمان 

ین را در استقرار مذھب كاركرد تدو
دار شد و پیشوایاني كھ نزد آن حضرت  عھده

شاگردي كردند و شاگردانشان اموري را 
دریافتند كھ مجلس درس امام صادق را سرآمد 
ھمھ مجالس (خواه مجالس اھل سّنت یا اھل 

 .)١(بیت) ساخت
شمارد. وي پیش از  آن گاه استاد مواردي را مي

 نویسد: این مطلب، مي
شاگردي نزد امام صادق مایھ افتخار  دوران

فقھ مذاھب چھارگانھ اھل سّنت شد. اّما عظمت 
پذیرد، آن حضرت علم  امام زیاده و كم نمي
 رساند. جّدش را بھ ھمھ مردم مي

امامت مرتبھ [بلندي] است، و شاگردي 
امامان اھل سّنت نزد آن حضرت، اشتیاق آنان 

 .)٢(بود براي نزدیك شدن بھ صاحب این مرتبھ
 نویسد: و در جاي دیگر مي

مالك، بوي پیامبر را در مجلس فرزنِد دختر 
كرد  یافت و حس یا گویا لمس مي او مي
اش انتقال  اي را كھ از جد بھ نوه ماده

یابد یا اشیاي غیر مادي كھ عقل و دل  مي
 ُرباید. را مي

نگاه بھ آن حضرت لذت بخش بود و شنیدن از 
نشیني با او او نعمتي [بزرگ] و صرف ھم

اینھا راه ھایی  تأدیب و تربیت، و در ھمھ
 .بود » بھشت «سوي 

صاحب مجلس از ھر نظر پاك و پاكیزه بود، 
از جدش جز بھ پاكیزگي حدیث بر زبان 

 )٣(آَوْرد... نمي
                                                           

 .١٨٦: جعفر الصادق اإلمام. ١
 .١٦٣. ھمان: ٢
 .١٦٠ن: . ھما٣



 ٨٤٣  چھار صد اصل 

 نگارد: و در جاي دیگر مي
در این مجلس ـ آن گونھ كھ آمارگران 

گویند ـ چھار ھزار راوي نزد امام  مي
كردند، و چھارصد كاتب  ي و روایت ميشاگرد

گفتند: جعفر بن  شان مي نوشتند و ھمھ مي
 محّمد فرمود.

بھ راستي مجلس امام، چھ مجلس ارجمند و 
در  |نظیري بود؛ چیزھایي از رسول خدا بي

شان مادي بودند  شد كھ بعضي آن مشاھده مي
و نسل اندر نسل بھ آن حضرت رسیده بود، و 

در معاني و فحواي كالم شان معنوي كھ  بعضي
 آن حضرت نمود داشت.

این مجلس درس، جاي لجاجت و كشمكشِ 
نتیجھ نبود، آن حضرت بھ شاگردان  بي
فرمود: ھركھ چیزي را بشناسد سخنش در  مي

شود، ھمانا بلیغ بدان  آن باره اندك مي
جھت بلیغ نامیده شده كھ با كمترین سعي بھ 

 )١(رسد... اش مي خواستھ
جایگاه جوامع حدیثي را نزد شیعھ  سخن درباره

امامي و نظراتشان را در زمینھ آنھا بھ پایان 
بھ عنوان وحي  كتب اربعھبریم؛ آنان بھ  مي

نگرند، و باورشان این  ُمْنَزل یا مانند وحي نمي
نیست كھ ھركس كلیني یا طوسي یا صدوق از او 
روایت كند از پل گذشتھ است [و از ھر نظر سالم 

باشد] و عقیده ندارند كھ ھمھ آنچھ  و درست مي
 ھست صحیح است.كتب اربعھ در 

ـ نزد شیعھ ـ چون دیگر  كتب اربعھروایات 
اند و نقد و  مرویات پذیراي اصول َجْرح و تعدیل

نمایي آنھا را در  شوند و ھالھ بزرگ استدالل مي
بر نگرفتھ است؛ چنان كھ صحاح شش گانھ نزد اھل 

 اند. شده سّنت، بھ این ھالھ احاطھ

                                                           
 . ھمان.١
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بنابراین، حدیث اگر در بر دارنده ھمھ شرایط 
معتبر نباشد، ارزشي ندارد ـ ھرچند مشایخ 
محّدثان مانند كلیني و طوسي آن را آورده باشند 
ـ بلكھ باید ھمراه با قرائن حالي یا مقالي 
باشد كھ صدور آن را از معصوم بھ اثبات رساند 

حدیث  و موجب اعتماد بھ آن شود؛ مانند اینكھ
یا دست كم در یك یا  چھارصدگانھدر بسیاري از 

دو اصل از آنھا با اسناد متعدد و معتبر آمده 
ھایي یافت شود كھ بر  باشد، یا در یكي از كتاب

 اند. عرضھ شده ^ائّمھ

 ×مانند كتاب عبید  حلبي كھ بر امام صادق
عرضھ داشت و آن حضرت فرمود: براي اینان [اھل 

 .)١(جود نداردسّنت] مثل آن و
و مانند كتاب یونس بن عبدالرحمان و فضل بن 

 .)٢(عرضھ كردند ×شاذان كھ بر امام حسن عسكري

یا اینكھ حدیث در اصول مورد اعتمادي باشد كھ 
اند؛  در نزد سََلِف معاصر با ائّمھ وجود داشتھ

ھاي   حریز بن عبد ، كتاب » كتاب الصالة « مانند
 ار و دیگران.ابن سعید و علي بن مھزی
ھا غیر امامي باشند؛  ھرچند صاحباِن این كتاب

ھاي حسین  مانند كتاب جعفر بن غیاث قاضي، كتاب
علي بن حسن  » كتاب القبلة «بن عبد  سَْعدي، و 

 .)٣(طاَطِري

                                                           
 .٩٢٢، ترجمھ ١٢٥: رجال ابن داود. ١
 .٤٤٢: الكلیني والكافي. نگاه كنید بھ: ٢
 .الفائدة الرابعه، ٤٨٢: ٣ خاتمة المستدرك. نگاه كنید بھ ٣



 

تطبیقی فقھ دو ھاي  نمونھ
 مکتب





 

باِب تدوین  گشایش فوریپس از ھمھ آنچھ درباره 
و منع آن از سوي مكتب  » تعّبد محض «در مكتب 

ھاي  آوردیم، اكنون نمونھ » رأي و اجتھاد «
آوریم.  اي را از فقھ دو مكتب مي تطبیقي زنده

قصدمان در این راستا ملموس ساختن این حقیقت 
است كھ اختالف در فقھ، پس از اختالف در خالفت، 

 پدید آمد.
این امر،آنچھ را در عوامل منع تدوین از سوي 

سازد، و اینكھ  مر گفتیم، روشن ميابوبكر و ع
آثاِر آن ھم اكنون در میان مسلمانان بازتاب 
دارد؛ چراكھ اختالف در فقھ بھ اختالف در اصول و 

گردد كھ نزد دو طرف گردآوري  روایاتي باز مي
اوضاع و اند و آن گاه كھ تاریخ سّنت و  شده

 گردد. آن را بشناسیم، ھمھ چیز روشن مي احوال
آوریم كھ میانِ   ھار مسئلھ فقھي را ميدر اینجا چ

این دو خط مشي اختالفي است آنھا را از ابواب 
فقھي مختلف (ارث، َاطعمھ و َاشرب، حدود، دیات) 

ترین   گوییم بھ روشن  برگزیدیم تا آنچھ را مي
صورت، گویا باشد و تبیین گردد كھ منع صادر از 
سوي ابوبكر و عمر (و پیروان آن دو) تأثیر 

را بر ھمھ ابواب فقھ اسالمي ـ اگر نگوییم كاملي 
؛ زیرا از آثار منع گذاشتھمھ آن ـ بر جاي 

تدوین، قائل شدن بھ مشروعّیت چند رأیي نزد 
 صحابھ بود.

بھ دیگر سخن، منع تدوین باب اجتھاد را ـ بھ 
ناچار ـ گشود؛ زیرا مردم در قضایاي 

شان ـ بھ ویژه در مسائل جدید و نوپیدا  روزمره
حل بودند. و با اجتھاِد صحابھ  پي راه ـ در
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(خواه بر طبق نص یا غیر آن) این نیاز برطرف 
 شد. مي
دانیم كھ طبیعت اجتھاد این است كھ شخص را  مي

سازد، و از  بھ ایستادن بر یك رأي ملزم نمي
اینجا بود كھ در اظھار نظرھا و مسائل فقھي، 
میان صحابھ اختالف روي داد و حّتي یك صحابي 

 داشت. واِل گوناگوني را ابراز مياق
این اختالف آرا میان صحابھ ـ بعد از آنھا ـ بر 
تابعان اثر گذاشت؛ چراكھ خلفا با تدوین اقوال 

این اختالفات  |صحابھ در كنار حدیث رسول خدا
را اصل قرار دادند. حسن بن كیسان با ُزھري 
درباره سخن یك صحابي با ھم اختالف كردند؛ ابن 

باشد، لیكن  گفت كھ آن سخن، سّنت نمي كیسان مي
ُزْھري بر تدوین آن اصرار داشت؛ زیرا معتقد بود 

گوید:  كھ اقوال صحابي سّنت است. ابن كیسان مي
 او تدوین كرد و من ضایع ساختم.

 گوید: شیخ محّمد ابو زھره مي
فتواي صحابھ را بھ عنوان سّنت،  ،مالك
 .)١(گرفت برمي

ي صحابھ بھ اصوِل حدیثي و این چنین، اختالف آرا
گشت كھ مخالفت با آن  قانون شرعیراه یافت و 

بینیم اختالِف نقل از  ناممكن شد تا آنجا کھ می
یك صحابي چنین حالي یافت کھ شخصي نظِر نخست او 

 را برگرفت و شخِص دیگر بھ رأي دوم او گرایید.
سازد كھ سّنت نبوي ـ در نزد  ھمھ اینھا روشن مي

 و مرحلھ را پیمود:اھل سّنت ـ د
 الف) مرحلھ منع؛
 ب) مرحلھ تدوین.

                                                           
(ابي  مالك؛ ٢٥٥ـ٢٥٢(ابي زھره):  ابن حنبل. ١

 .٢٩٠زھره): 



 ٨٤٩  فقھ دو مکتب نمونھ ھاي تطبیقي

در مرحلھ منع، آراي صحابھ شرعّیت یافت و سّنت 
با سّنِت صحابھ درآمیخت؛ و در  |رسول خدا

مرحلھ تدوین، این آراي مختلف نوشتھ شد و بھ 
 عنوان قانونِ الزامي شریعت مطرح گشت.

 تنھا داراي یك مرحلھ » تعبُّد محض «اّما مدرسھ 
باشد و  مي |است و آن، تمسّك بھ سخن رسول خدا

بھ دست خویش از زبانِ آن حضرت  ×آنچھ امام علي
نگاشت؛ و از این روست كھ در مسائل فقھي مكتب 

 نگریم. تعّبد محض، اختالفِ اساسي نمي
 ھایي از این مطلب: و اینك نمونھ

 . ارث١
 از محّمد بن مسلم روایت شده كھ گفت:

اي را باز كرد، تا در آن  ھابو عبد  صحیف
آن گاه [  «نگریستم دیدم كھ نوشتھ است: 

فرزند برادر و جد باشد]  ،تنھا ،كھ وارث
میراث میاِن فرزند برادر و جد بھ نصف 

 .» شود تقسیم مي
گفتم: فدایت شوم، قاضیانِ  ×بھ امام صادق

شھر ما با وجود جد، بھ فرزنِد برادر ارث 
 دھند! نمي

ین كتاب بھ خط علي و امالي فرمود: ا ×امام
 .)١(رسول خداست

 گوید: در روایتِ دیگر مي
اي نگاه كردم كھ ابو جعفر در آن  بھ صحیفھ

ماِل  «نگریست، دیدم نوشتھ بود:  مي
(میراث) میاِن فرزند برادر و جد بھ طور 

 .» شود مساوي تقسیم مي

                                                           
؛ ١، باب ابن أخ و جد، حدیث ١١٢: ٧ فروع كافي .١

 .٣٢٧١٤، حدیث ١٥٩: ٢٦ یعھوسائل الش
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گفتم: نزد ما  ×بھ امام باقر
وا اند كھ) بھ این حكم فت (قاضیاني

دھند و براي پسر برادر با وجود جّد  نمي
 دھند! چیزي قرار نمي

فرمود: بدان كھ این امالي رسول خدا  ×امام
بھ دست  |و خط علي است (از زباِن پیامبر

 .)١(نگارش یافت) ×امام علي

اي در ارث ـ در فقھ  این دو حدیث، بھ مسئلھ
پردازند كھ اختالف و كشمكش در آن  اسالمي ـ مي

دارد كھ  است. محّمد بن مسلم اذعان مي فراوان
ھست حكم  كتاِب عليقاضیاِن شھر او بھ آنچھ در 

سخِن او را تصدیق  ×كنند، امام باقر نمي
فرماید: قاضیان مدینھ نیز بر  كند و مي مي

كنند. از  حكم نمي ^اساِس قضاوت ائّمھ اھل بیت
تأكید دارد بھ اینكھ حكِم  ×رو امام باقر این

از دھاِن پیامبر و دست خط علي با  او برگرفتھ
 .امالي پیامبر است
بر موثق بودن مصدر این حكم  ×تأكید امام باقر

و اھمیت تدوین ـ بھ طور عام ـ و بھ ویژه این 
نوشتھ، براي تأكید بر اختالف دو مكتب مذكور در 
اصول است. با مراجعھ بھ مصادر فقھ شیعھ امامي 

م میراث، پسر توان دریافت كھ آنان در تقسی مي
برادر را جانشین برادر در ارْث َبري ـ ھمراه جد 

 .)٢(آورند ـ بھ شمار مي

                                                           
تھذیب ؛ ٥، باب أخ و جد، حدیث ١١٣: ٧ فروع كافي. ١

، ١٦٠: ٢٦ وسائل الشیعھ؛ ١١٠٤، حدیث ٣٠٩: ٩ األحكام
 .٣٢٧١٨حدیث 

 .١٠٠، مسئلھ ٩٠: ٤ الخالف. نگاه كنید بھ: كتاب ٢
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كنند؛  اّما فقھاي اھل سّنت، این گونھ حكم نمي
و ابن عّباس  ×دانند كھ حضرت علي با اینكھ مي

حكم كردند كھ سھم ارِث پسر برادر با سھم جد 
[آن گاه كھ وارث منحصر بھ آنھا باشد] مساوي 

 .است
طحاوي از طریق اسماعیل بن َابي خالد، از شَْعبي 

 كند كھ گفت: روایت مي
برایم حدیث شد كھ علي بن َابي طالب پسران 
برادر را بھ منزلھ پدرانشان در كنار جد 

آورد، و جز او ھیچ یك از  بھ حساب مي
 .)١(كرد صحابھ این كار را نمي

ن عبدالرّزاق بھ سند خویش از شَْعبي، مثل ھمین سخ
 .)٢(آورد را مي

 اجتھاد و رأي «رسد كھ اصراِر مكتب  بھ نظر مي
وابن عّباس، بدان  ×بر پس زدن قول امام علي »

جھت بود كھ بھ نظر خلفا امِر جّد مھم انگاشتھ 
شد؛ چراكھ اختالف و آراي گوناگوني از آنھا  مي

در این زمینھ ھست و آنان آنچھ را كھ در این 
آمد،  شان بھ شمار ميخالف اجتھادات مسئلھ بر

شدند. حّتي  كردند و مانِع آن مي محو و نابود مي
حكِم خود درباره جّد بیم  انتشاراز  ×حضرت علي

داشت. از ابن عّباس خواست كھ آنچھ را در این 
 باره نوشتھ از بین ببرد.

كند  ابن شیبھ بھ سند صحیح از شعبي روایت مي
 كھ گفت:

 ×علياي بھ حضرت  ابن عّباس در نامھ
درباره میراث شش برادر بھ ھمراه یك جد 

در پاسخ وي نگاشت: جد را  ×پرسید، امام

                                                           
 .٢١: ١٢ فتح الباري. ١
، باب فرض الجد، حدیث ٢٦٩: ١٠ ُمصّنف عبدالرّزاق. ٢

١٩٠٦٦. 
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مانند یكي از آنان قرار ده و این نوشتھ 
 .)١(مرا محو كن

بھ ابن عّباس  ×و در نقل دیگري است كھ امام
 فرمود:

ام را نابود ساز و آن را باقي  این نوشتھ
 .)٢(مگذار

از  ×حضرت علي این سخن صراحت دارد در اینكھ
بیاِن حكم خویش در این مسئلھ و افتادِن نوشتھ 

 وي بھ دستِ نا اھالن، بیم داشت.
از عبد  بن مسعود مانند این روایت نقل شده 

 است.
 روایت شده كھ گفت: یبن توأم ضب شعبةاز 

برادري داشتم كھ در عھد عَُمر درگذشت و 
. برادراني بھ ھمراه جدش از او بر جاي ماندند

ارث را با  یک ششمنزد ابن مسعود آمدیم، او 
 وجود برادران بھ جد داد.

پس از آن، برادر دیگرم در عھد عثمان از دنیا 
رفت و برادران و جدش بر جاي ماندند، نزد ابن 

میراث را با وجود  یک سوممسعود آمدیم، 
 برادران بھ جد داد.

یک اّولمان  گفتیم: بھ جّد ما از میراث برادر
را  یک سوم ارث را دادي و اكنونششم 

 دھي؟! مي
گفت: ما بھ قضاوت رھبرانمان حكم 

 .)٣(كنیم مي
در اینجا ابن مسعود اشاره دارد بھ اینكھ 

تواند آنچھ را از پیامبر شنیده یا آنچھ  نمي
                                                           

فتح ؛ ٣١٢٢٢، حدیث ٢٦٠: ٦ مصّنف ابن ابي شَیبھ. ١
 .٢١: ١٢ الباري

 .٢١: ١٢ فتح الباري. ٢
 .٢٨٦ـ  ٢٨٥: ٩ المحّلي. ٣
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رسد، آشكارا بیان دارد؛ چراكھ  را بھ نظرش مي
اقوال ُعَمر در این باره مختلف است، و بھ آنچھ 

 كند. حكم دادند بسنده ميخلفا 
این پاسخ ابن مسعود تا حد زیادي شبیھ بھ 
جوابي است كھ وي در پاسِخ كسي ابراز داشت كھ 
از او پرسید: در مني با پیامبر دو ركعت نماز 
گزاردي، سپس با عثمان چھار ركعت؟ ابن مسعود 

 گفت:
لیكن عثمان امام است، بر خالِف او رفتار 

 .)١(انگیزد شَر برمي كنم، مخالفت با او نمي
اختالف َاقوال عمر درباره جد، سپس آراي گوناگون 
صحابھ در این زمینھ، بعضي از فقھا را بھ ظّن 

 اند: اي گفتھ اشتباه آمیزي افكنده است، دستھ
براي جد با وجود برادران، چیزي معلوم (و 
معیني) از ارث نیست، برحسب آنچھ خلیفھ 

 .)٢(شود حكم كند چیزي بھ او داده مي
خواستند نظر خلفاي گذشتھ  آري، گروه حاكم، مي

و  ×را تثبیت كنند و بر مخالفت روش امام علي
 ابن عّباس اصرار ورزند.

از حجّاج رسیده كھ پیكي نزد شعبي فرستاد تا 
 درباره مسئلھ (ارث) جد از او بپرسد.

شعبي گفت: ابن مسعود، علي، عثمان، ابن 
 اند. گفتھ عّباس و... در این باره سخن

حّجاج گفت: آنچھ را ابن عّباس بر زبان 
 آورده گرچھ سخن استواري است...

بھ قاضي دستور دھید كھ بر اساِس حكِم 
 .)٣(عثمان، فتوا دھد

                                                           
 .٢٢٨: ٧والنهاية البداية؛ ١٤٤: ٣ سنن بیھقي. ١
 .٢٨٣: ٩ المحّلي. ٢
 .٢٨٩: ٩ المحّلي. ٣



 منع تدوین حدیث  ٨٥٤

آید كھ نگرش روشن و  بھ دست مي شواھداز این 
 ^یك نواختي كھ نزد امام علي و اھل بیت

باشد، برگرفتھ از كتابي است كھ با امالي  مي
بھ نگارش درآمد، و نگرش تیره و مھ  |یامبرپ

 آلود بھ منع كنندگانِ تدوین تعّلق دارد.

 اي در صید . مسئلھ٢
  كند كھ فرمود: روایت مي ×حلبي از امام صادق

داد و ما  پدرم با ترس و بیم فتوا مي
بازھا و  بیان حکم حیوانی کھ توسطدرباره 

بیم داشتیم. اّما اكنون صید شود، ھا  شاھین
دانیم  ترسیم و صید آنھا را حالل نمي نمي

مگر اینكھ شخص بتواند صید را زنده بیابد 
علي آمده است كھ و سر بُبرد؛ چراكھ در كتاب 

 ؛)١( ﴾…و ما علَّمتُم من الْجوارِحِ مكَلِّبِين﴿خداي بزرگ فرمود: 
ھا بھ  (و آنچھ را درندگان آموزش دیده، سگ

ن آیھ پرندگانِ آورند) خدا در ای چنگ مي
 .)٢((سگان) نامید » كالب «شكاري را 

داد كھ  بدان جھت با ترس فتوا مي ×امام باقر
زیست؛ زیرا  تحت فشارھاي ترور فكري اموي مي

امویان بھ صید با پرندگان شكاري مشھور بودند 
(چنان كھ یزید و غیر او بھ این كار دست 

یازید) و آن گاه كھ در آغاز حكومتِ  مي
بھ  ×یان، این ترس برطرف شد، امام صادقعّباس

 تبیینِ حكِم آن پرداخت و فرمود:

                                                           
 .٤مائده/. ١
؛ ١ ، حدیثباب صيد البزاة والصقور، ٢٠٧: ٦ كافي فروع. ٢

(متن از این  ١٣٠، حدیث ٣٣- ٣٢: ٩ تھذیب األحكام
 .٢٦٦، حدیث ٦٤، باب ٧٣: ٤ االستبصارمأخذ است)؛ 



 ٨٥٥  فقھ دو مکتب نمونھ ھاي تطبیقي

 )١(...أما اآلن فإنّا ال نخاف وال نُحلُّ صيدها إالّ أن تُدرك ذكاته فإنّه

اّما اآلن ما بیم نداریم و شكار پرندگانِ 
شكاري (باز، شاھین، عقاب، و...) را حالل 

ست آیند و شماریم مگر اینكھ زنده بھ د نمي
 تذكیھ شوند.

اي  یابیم ادلھ با بررسي این گزاره فقھي درمي
كھ در این زمینھ ھست منحصر بھ حلّیت صیدي است 
كھ تازي (سگ آموزش دیده) شكار كند، نّص آیھ 

 ھمین است.
از ابي ثعلبھ خشني و عدي بن حاتم طائي، حلیتِ 
خصوص آنچھ را كھ كلِب ُمَعلَّم صید كند، وارد شده 

 .)٢(است
 از ابن عمر و مجاھد حكایت شده است كھ:

؛ چراكھ خدا )٣(باشد شكار، جز با سگ تازي جایز نمي
 .﴾ ...وما علَّمتُم  ﴿فرماید:  مي

ابن حزم اندلسي تصریح دارد بھ اینكھ سّنت نبوي 
در خصوِص سگاِن تازي نص دارد و جز آنھا را ذكر 

 .)٤(نكرده است
ّباس را ضعیف آنان روایت منسوب بھ ابن ع

گوید:  اند كھ در تفسیر آیھ مي دانستھ
اي  مقصود، سگان تازي و باز و ھر پرنده «

 )٥(» باشد كھ براي صید آموزش دیده است مي
چراكھ این روایت از طریق علي بن َابي طلحھ 

                                                           
 . ھمان.١
 ، كتاب الصید والذبائح.٢٩٢: ٩ المغني. ٢
 .٢٩٦. ھمان: ٣
 .٤٧٣: ٧ المحّلي. ٤
 .٨٨: ٩ المجموع. ٥
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وارد شده كھ ابن عّباس را درك نكرد. افزون بر 
 .)١(اند این، بیشتر رجالیان او را ضعیف شمرده

 ^ھرگاه ھمھ اینھا را بر آنچھ از اھل بیت
حرمت صید  درباره حالل بودن شكاِر سگ تازي (و

دیگر درندگان) وارد شده بیفزاییم، بھ میزان 
بریم؛ و اینكھ حاكمان  وضوح این حكم پي مي

آنچھ را خواستشان بود بر بعضي از مسلمانان 
امال كردند و آنان از خوف و ترس آن را بر زبان 

ھاي بعد بھ اشتباه  د تا اینكھ نسلآوردن
 افتادند و نظر صواب بر آنھا پوشیده ماند.

از این روست كھ بیشتر فقھاي اھل سّنت با این 
اند و بھ حالل بودن صید  حكِم واضح مخالف

. با اینكھ در )٢(دھند پرندگان شكاري فتوا مي
این زمینھ از سّنت نبوي نصي بھ دست نیامده 

 باشد. خالفِ آن مي است، بلكھ سّنت بر
دلیل و برھان (از كتاب و سّنت) موضوِع  آنان بي

آیھ را توسعھ دادند؛ چراكھ كتاب و سّنت تنھا 
داند، ابن حزم بھ این  شكار سگ تازي را حالل مي

و ظاھر سخن ابن قدامھ نیز )٣(مطلب تصریح دارد
 .)٤(ھمین است

ھا، یقین پیدا  با توجھ بھ این روشنگري
اگر مسلمانان بھ تدوین سّنت ـ كھ كنیم كھ  مي

یازیدند،  آغازید ـ دست مي اآن ر ×امام علي
براي ھمگان خیر فراواني دربر داشت، لیكن 

این گزاره را تحتِ خواستِ  احوال سیاسی،و  اوضاع

                                                           
 . ھمان.١
 .٢٩٣: ٩ المغني. نگاه كنید بھ: ٢
 .٤٧٢: ٧ المحّلي. ٣
 .٢٩٣: ٩ المغني. ٤
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حاكمان درآورد، نھ آنچھ در قرآن وجود داشت و 
 بر آن تأكید مي ورزید. |سّنت رسول خدا

 . حد شرابخوار٣
ُبرید بن معاویھ روایت شده كھ گفت: شنیدم از 

 فرمود: مي ×امام صادق

 ؛)١(يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين

آشامنده خمر و شارب نبیذ (شرابي كھ از 
تازیانھ زده  ٨٠آید) باید  كشمش بھ دست مي

 شود.
 این خبر، دربر دارنده دو مطلب است:

 تازیانھ است؛ ٨٠تعیین حد شارب خمر كھ  الف)
اي و  توسعھ موضوع خمر براي ھر مست كننده ب)

آنچھ كھ طبیعِت آن مستي آور است؛ مانند نبیذ 
 (شراب كشمش).

 مطلب اول
درباره مطلب نخست، از اماماِن چھارگانھ مذاھب 

تازیانھ  ٨٠ » َمست «اھل سّنت ثابت است كھ حِد 
است مگر شافعي كھ در یكي از دو فتوایش حد او 

داند و مستند وي روایتي از  تازیانھ مي ٤٠ را
خوار را بھ نعلین (یا بھ  پیامبر است كھ شراب

 .)٢(بار زد ٤٠چیزي كھ دو زبانھ داشت) 
تازیانھ از مشورت ُعَمر با صحابھ  ٨٠مستند 

درباره حّد خمر برگرفتھ شده است. در روایت 
ـ در این مشورت ـ آمده  ×صحیحي از امام علي

ھنگامي كھ شخص مست گردد ھذیان است كھ گفت: 
زند، پس  بافد و در ھذیان گویي افترا مي مي

                                                           
: ٧ فروع كافي؛ ٣٤٨، حدیث ٩٠: ١٠ تھذیب األحكام. ١

 .٤، باب ما یجب فیھ الحد، حدیث٢١٤
(در چاپ دار الكتاب العربي، جلد  ١٣٧: ٩ المغني. ٢
 ٣٢-٣١: ٥ مذاهب االربعةالالفقه علی )؛ ٣٢٩، ص١٠
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شرابخوار را حد افترا (نسبت ناشایست بھ كسي) 
 .)١(بزنید

 ٨٠ترین حد كھ  ابن عوف گفت: او را سبك
 .)٢(تازیانھ است بزنید

 تازیانھ انجامید. ٨٠رأي صحابھ بھ ھمین 
ریعت را جاي شگفتي از این گماِن ناحق است كھ ش

 اند. لد (تازیانھ) دانستھتھي از حكم جَ 
بھ نقل از بعضي تصریح كرده  المحّليابن حزم در 

 .)٣(كھ شارع حدي براي شرابخوار قرار نداده است
خواھیم بھ وارسي سخن ابن حزم  در اینجا ما نمي

شویم كھ از  و رّد آن بپردازیم، لیكن یادآور مي
ِن آن الزم این ادعا، نقصان شریعت و لغو بود

...  ﴿آید در حالي كھ خداي متعال قرآن را  مي
كُلِّ شَيياناً لب(بیانگر ھر چیزي) معرفي  )٤( ﴾ ... ٍءت

كند، و ھیچ یك از مسلمانان قائل بھ نقص  مي
 د.نباش شریعت نمي

 ر اساس عملضربھ ب ٤٠اّما استداللي كھ بھ 
پیامبر شده ـ كھ آن حضرت با چیزي كھ دو طرف 

بار زد ـ با فرض صّحت این  ٤٠ت یا با نعلین داش
تازیانھ سازگار است؛ چرا كھ عرف  ٨٠سخن، با 

داند بلكھ آن  زدن با دو كفش را یك ضربھ نمي
 ٨٠شمارد و این خود دلیل بر  را دو ضرب مي
 تازیانھ است.

مشھور است كھ عمر ـ پیش از مشورت با صحابھ ـ 
ھ حد تازیان ٦٠تازیانھ و  ٤٠شارب خمر را 

زد تا اینكھ پس از مشورت با صحابھ، رأیش  مي
 تازیانھ استوار گردید. ٨٠بر 

                                                           
(و در چاپ دار الكتاب العربي ـ  ١٣٧: ٩ المغني. ١

 ).٣٢٩، ص١٠بیروت ـ جلد 
 . ھمان.٢
 .٢٢٨٧، مسئلھ ٣٦٤: ١١ المحّلي. ٣
 .٨٩نحل/. ٤
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نیز از عمر رسیده است كھ شراب خوار را تبعید 
كرد، و بعد از آن گفت: از این پس احدي را 

 .)١(كنم تبعید نمي
 ٨٠مكتب تعّبد محض قطع دارد بھ اینكھ حكم 

ل نیست، بلكھ از رسو ×تازیانھ، رأي حضرت علي
این امر ثابت است بھ این قرینھ كھ آن  |خدا

خوار را با نعلین حد زد و بھ دلیل  حضرت شراب
 باشد. كھ با امالي پیامبر مي ×كتاب امام علي

ادعا  المبسوطجاي شگفتي است كھ سرخسي در 
تازیانھ استنباطي از سوي حضرت  ٨٠كند كھ  مي
غافل از اینكھ آن حضرت این  )٢(باشد  مي ×علي

ستاند و تعلیِل مذكور را  |را از رسول خداحكم 
 |براي ُانس ذھني و استوار سازي حكم پیامبر

 آورد.
 مطلب دوم

اجماع دارد بر اینكھ موضوع  » تعّبد محض «مكتب 
خمر توسعھ دارد و آنچھ را كھ طبیعِت آن سُكر 
آور است (و انسان را از حاِل عادي خارج 

دن اندكِ گیرد، ھرچند نوشی سازد) در بر مي مي
 آن شخص را مست نسازد.

در این مسئلھ بھ  » رأي و اجتھاد «اّما مكتب 
و  انو مالكی اناند؛ شافعی اختالف شدیدي افتاده

بعضي دیگر با مكتب تعّبد محض ھمسویند و بر این 
 » ُمسكر «باورند كھ ھر ُمسكري حرام است؛ چراكھ 

اسم جامع براي ھر چیزي است كھ طبیعِت آن 
باشد، ھرچند اندكي از آن مستي  آور مستي

 نیاورد.
 نویسد: مي سبل السالمابن حجر در 

                                                           
 .٣٦٥: ١١ المحّلي. ١
 .٣٢: ٢٤ المبسوط. ٢
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و دیگران بھ حرمت ھر  انو مالكی انشافعی
ُمسكري معتقدند؛ خواه از آب انگور باشد یا 
از كشمش بھ دست آید. خوردن چیزي كھ طبیعت 

آور دارد، بھ طور مطلق جایز  مستي
باشد، ھرچند اندك باشد و مستي  نمي
 .)١(اوردنی

و بعضي از ایشان شرب نبیذ را ـ كھ اندك آن 
دانند، و  سازد ـ جایز مي انسان را مست نمي

كساني چون ابراھیم نخعي، سُفیان َثوري، ابن َابي 
لیلي، شریك، ابن شُْبُرَمھ، ابو حنیفھ و دیگر 
فقھاي كوفي و بیشتر علماي بصري، آشامیدِن زیاد 

 گویند: ھ ميشمارند؛ چراك نبیذ را حرام نمي
آنچھ در دیگر نبیذھاي مست كننده حرام 
است، خوِد سُكر (مستي) است نھ عیِن آن [و آبِ 

 .)٢( كشمشي كھ در خارج ھست]
 گوید: ابن قدامھ مي

اي مانند ابو وائل، نخعي، بسیاري از  دستھ
اھل كوفھ و اصحاب رأي بر این نظرند كھ 

شود  شخص (براي خوردِن نبیذ) حد زده نمي
 .)٣(اینكھ مست شود مگر

توان دریافت كھ اینان فعلیتِ  از این سخن مي
دانند، بر خالف  ِاسكار را شرِط حرمت و َحّد مي

مكتب تعّبد محض (و شافعّیھ و مالكّیھ) كھ بھ 
اند كھ طبیعِت مست كنندگي  حرمت ھر شرابي قائل

دارد و از آنجا كھ نبیذ این ویژگي را داراست، 
 باشد. آن حرام مي آشامیدنِ كم و زیاِد

این دیدگاه شیعھ، از آنجا كھ سازگار با فطرت 
و عقل است، حّتي از طرِف دشمناِن آنان، حكم 

 اي دانستھ شده است. پسندیده

                                                           
 .٣٣: ٤ سبل السالم. ١
 .٣٤٥:١بداية المجتهد. ١

 .١٣٦: ٩ المغني. ٣
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 نویسد: موسي جار   مي
دین شیعھ در حرمت ھر شرابي كھ اندِك آن 

آورد. حّتي  آور است، مرا بھ شگفت مي مستي
شراب شخص مضطر در حال ناچاري، 

اي  آشامد... شیعھ نشستن بر سر سفره نمي
 داند. را كھ در آن شراب باشد حرام مي

سخناِن شیعھ امامّیھ در مسائل طالق و بعضي 
اند، بسیار  از آنچھ را در میراث آورده

 .)١(نیكو و زیباست
اند  ابن حزم از كساني كھ بھ رأي نخست قائل

 تازد، سپس بھ جوید و بر آنان مي بیزاري مي
یابد؛ زیرا  گرایش مي » تعّبد محض «عقیده مكتب 

 گوید: مي
این احادیِث آشكار ـ كھ صّحِت آن بھ تواتر 

، ابو ُھَریره، ابو عایشھثابت است ـ از 
موسي، ابن عمر، سعد بن َابي َوّقاص، جابر بن 
عبد ، ُنعمان بن بشیر، دیلم بن ھوشع (ھمھ 

ي ) نقل شده است، و جای|اینھا از پیامبر
ماند، بلكھ  براي تأویل و توجیھ باقي نمي

نص در تحریِم شراِب مست كننده است، و حرمتِ 
شراِب عسل، شراب جو، شراب گندم، شراِب ذّرت 
بھ شرط آنكھ مست كننده باشد، و تحریم 

آور است،  شرابي كھ آشامیدِن زیاِد آن مستي
اي كھ خدا  بر خالِف باوِر َاشخاِص دون مایھ

 د...توفیقشان ندا
بعضي از آنان درباره برخي از این احادیث 

اند و این سخن پیامبر  پرده حیا را دریده
 اي حرام است ھر مست كننده «را كھ فرمود: 

اند كھ: مقصود،  این گونھ توجیھ كرده »

                                                           
 .١٤٠و ١١٩و  ١١٨: الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. ١



 منع تدوین حدیث  ٨٦٢

آخرین جام است كھ در پي آن مستي 
 .)١(آید مي

بخالف ما یقول َمن  «مقصود ابن حزم از جملھ: 
(بر خالف آنچھ  »  تعالي وحرمھ التوفیقَخَذَلھ  

آورند) ابو  دون مایگاِن ناكام بر زبان مي
ُدرده حنیفھ و پیرواِن اوست؛ زیرا آنان خوردِن 

گویند ھركھ  دانند و مي شراب را مكروه مي یھا
آن را بیاشامد َحّد ندارد مگر اینكھ شخص را مست 

 .)٢(كند
جواز  » حرمِت جاِم آخر «پیداست كھ مقصود از 

آشامیدِن اندك مشروبات یا نبیذ است؛ چراكھ 
سازد با جاِم  درنگ مست نمي نوشیدن شراب، بي

آید، پس تازیانھ  آخر است كھ مستي پدید مي
 ھاي پیش از آن. براي جاِم آخر است نھ جام

گذاري اسالم،  ھاي تاریخ قانون با وارسي گزاره
ه، آید كھ دلیِل صاحب این قول و عقید بھ دست مي

باشد و رأیي كھ او در این زمینھ  ل ُعَمر ميمع
 ابراز داشت. روایت شده است:

نشیني از شراِب ُعَمر نوشید. عمر  عرب بادیھ
او را حد زد. َاعرابي گفت: من از شراِب تو 
آشامیدم! عمر آن شراب را خواست و با آب 
آن را رقیق ساخت، سپس نوشید و آن گاه 

یظ شد، آن را با گفت: ھركس شرابش َبست و غل
 .)٣(آب رقیق سازد

 و از عمر وارد شده كھ گفت:
آشامیم تا گوشت شتر را  ما این شراب را مي

در شكِم ما ھضم كند و ما را آزار ندھد. 

                                                           
 .٥٠٠: ٧ المحّلي. ١
 .٤٩٢. ھمان: ٢
(و در چاپ دار  ١٢٦: ٤(جّصاص)  احكام القرآن. ٣

 ).٥٨١، ص٢ھـ، ج١٤١٥الكتب، 
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ھركس شرابش غلیظ شد آن را با آب مخلوط 
 .)١(سازد

 و نیز گفت:
ام، در آشامیدِن این  من مردي شكم ُگنده

ر نوشیدن این مرا سرزنش نكنید و د شربت
شیر مرا معاف دارید، و این نبیذ را 

 .)٢(آشامم تا لینتِ مزاج یابم مي
از ابو حنیفھ نقل شده كھ در حالل بودن اندكي 
از شرابي كھ زیاِد آن مست كننده است، بھ سیره 

كرد. آن گاه كھ عبید  ـ بن عمر  عمر احتجاج مي
ن بن حفص بن عاصم ابن عمر بن خّطاب ـ در آشامید

 نبیذ بر ابو حنیفھ اعتراض كرد، او گفت:
ایم!  این حلّیت را از پدرت فرا گرفتھ

پرسید: كدام پدر؟ ابو حنیفھ گفت: (از 
پدرت حدیث رسیده كھ گفت:) ھرگاه غلیظ بود 

 با آب آن را رقیق سازید.
گفت: اگر بھ مست كنندگي آن  عبید  عمر مي

 كني؟ ابو یقین داشتي و غلیظ نبود، چھ مي
 .)٣(حنیفھ ساكت ماند

ھاي دوري چنگ  شود كھ اینان بھ داللت مشاھده مي
اي ـ ھرچند ضعیف ـ در  آویزند تا بھ نتیجھ مي

این فرع فقھي برسند؛ از این روست كھ در 
افتند و بھ نتایج گوناگوني  اختالفاِت شدید مي

یابند؛ چراكھ نصوص صحیحي را كھ در  دست مي
وارد  ^ھل بیتھست و از ا ×كتاب امام علي
 شده، رھا كردند.

آري، حاكمان اموي و عّباسي بر این حكم تأكید 
داشتند ـ كھ در حرمت، اسكار فعلي شرط است ـ 
تا مردم را از انتقاد منصرف سازند و زمینھ 

                                                           
 .٢٣٨٧٥، حدیث ٧٩: ٥ ابن َابي شیبھ مصّنف. ١
 .٢٣٨٧٩، حدیث ٨٠. ھمان: ٢
(عبارت  ٢٦١: ٤ سنن دارقطني؛ ٣٠٦: ٨ سنن بیھقي. ٣

 داخل پرانتز از این كتاب است).
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براي آشامیدن مسكرات ونبیذ برایشان آن گونھ 
اي  ھیچ مانع و بازدارنده دارند بي كھ دوست مي

این راستا جایز بودن آشامیدن  فراھم آید، و در
نبیذ شرعي را (یعني افكندن مقداري خرما در آب 

اش از بین برود)  گندیده، تا شوري [و بدمزگي]
بھ خدمتِ خویش درآورند، و این حكم را بھ نبیذي 
كھ جوش آید سرایت دادند، سپس در حرمت، ِاسكاِر 

 فعلي را شرط كردند.
دانستند  مي بھ این حكم قائل شدند در حالي كھ

 فرمود: |رسول خدا

 لَتَستَحلَن طائفةٌ من أُمتي الخمر باسم يسمونَها إياه؛

اي از ُاّمتم شراب را با  بھ زودي طائفھ
گذارند، حالل  اسم [جدیدي] كھ بر آن مي

شمارند (این روایت را احمد و ابن  مي
 .)١(اند) ماجھ آورده

 ود:و نیز از آن حضرت روایت شده كھ فرم
رسد تا اینكھ  ھا و روزھا بھ پایان نمي شب

اي از اّمِت من خمر را با ناِم دیگري،  دستھ
آشامند (ابن ماجھ این روایت را آورده  مي

 .)٢(است)
را با واقِع  |ھنگامي كھ این اخبار پیامبر

یابیم كھ بزرگان  خارجي تطبیق كنیم، درمي
ت  آشامیدند (مگر عمر كھ در حلیّ  صحابھ نبیذ نمي

آن اجتھاد ورزید و پیش از مرگ، خواست برایش 
 ^و امامان اھل بیت )٣(نبیذ آورند تا بیاشامد)

 دانستند. آن را حرام قطعي مي
                                                           

 .٢١: ٥ الفقھ علي المذاھب األربعھ. ١
 . ھمان.٢
، آمده است كھ عمرو بن ١١٣: ٣ ھقيبی سنن. در ٣

میمون َاودي گفت: ھنگامي كھ ُعمر خنجر زده شد، بھ 
حضورش رفتم... طبیب آمد، پرسید: چھ نوشیدني را 
بیشتر دوست داري؟ گفت: نبیذ. آن را آوردند، عمر 
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را اشاره بھ  |توان سخن پیامبر بنابراین، مي
ُحّكام ُاَموي و عّباسي دانست كھ بھ آشامیدن نبیذ 
دست یازیدند و از آن فراتر رفتند و شرابِ خالص 

 وشیدند.را ن
در ھر حال، اگر تدوین نزد مسلمانان استوار 

گذاشتند كھ مسلمانان  ماند و اگر خلفا مي مي
معالم دینشان را از ُمَدوَّنات ـ از جملھ كتاب 

ـ فرا گیرند، این آمیختگي میانِ  ×امام علي
آمد، و این كار براي  اصول و مفاھیم پدید نمي

اد و افت اسالم و مسلمانان بسیار سودمند مي
اختالف در مسائل فقھي (میان اّمت اسالم) بھ این 

 رسید. حد نمي

 ھا . دیھ دندان٤
گفتم:  ×گوید بھ امام باقر حكم بن ُعَیْیَنھ مي

دندان است و در دھان  ٣٢در دھان بعضي از مردم 
ھا چگونھ تقسیم  دندان، دیھ دندان ٢٨بعضي 

 شود؟ فرمود: مي
ن در دندا ١٢دندان است؛  ٢٨خلقت طبیعي 

دندان در عقِب آن. دیھ  ١٦جلِو دھان و 
شود.  ھا بر ھمین تعداد تقسیم مي دندان

ھاي پیشین ـ ھرگاه  دیھ ھریك از دندان
باشد و دیھ ھمھ  درھم مي ٥٠٠شكستھ شود ـ 

 آنھا شش ھزار درھم.
ھاي پسین ـ ھرگاه  و دیھ ھریك از دندان

درھم  ٢٥٠شكستھ شود و [از بیخ] بیفتد، 
دندان، چھار ھزار  ١٦ھمھ این  است و دیھ

 درھم.
ھاي پیشین و  بنابراین، دیھ ھمھ دندان

شود، پس افزون بر  پسین، ده ھزار درھم مي
                                                                                                                                        

ھا  از آن آشامید و اندكي بعد از جاي بعضي از زخم
 ھاي كارد بر شكم] بیرون آمد. [شكاف
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دندان، دیھ ندارد و نیز براي كمتر  ٢٨این 
 اي نیست. دندان، دیھ ٢٨از 

در كتاب علي، حكم دیھ را این چنین 
 .)١(یافتیم

این شیخ صدوق بھ اسنادش از ابن محبوب مثل 
، و نیز شیخ طوسي بھ اسناد )٢(آورد روایت را مي

 .)٣(كند از حسن بن محبوب، مانند آن را نقل مي
فقھاي امامّیھ بھ این حكم عمل كردند؛ زیرا در 

آمده است، و بھ ھمین جھت در  ×كتاب امام علي
 این تقسیِم دیھ اختالفي ندارند.

 خوانیم: در جواھر الكالم مي
ھیچ  بین برود، بي ھا از اگر ھمھ دندان

گیرد...  اختالفي، دیھ كامل بھ آن تعّلق مي
این است  المبسوطظاھر عبارت شیخ طوسي در 

كھ این حكم اجماعي است، بلكھ بھ صراحت در 
 حكایت شده است... التحریر
 الخالفشود، از  دندان تقسیم مي ٢٨دیھ بر 

 نقل شده كھ اجماع شیعھ
ھاي  ندانو َاخباِر آنھا ھمین است... در د

دینار [شش ھزار درھم]، حصھ ھر  ٦٠٠جلو 
ھاي  دینار [پانصد درھم] و دندان ٥٠دندان 
دینار [چھار ھزار درھم]، حصھ ھر  ٤٠٠عقب 

دینار [دویست و پنجاه  ٢٥دندان كرسي 
 )٤(درھم]... و این تمام دیھ است...

 ٢٨اند كھ بر بیشتر از  امامیھ اجماع كرده
دیھ یا  یک سومنیست؛  دندان، دیھ دنداِن كامل

باشد. این است  َارش یا مصالحھ یا... جاري مي
                                                           

: ٤ االستبصار؛ ١٠٠٥، حدیث ٢٥٤: ١٠ ھذیب األحكامت. ١
 .١٠٨٩، حدیث ٢٨٨
 .٥٣٠٤، حدیث ١٣٧: ٤ من ال یحضره الفقیھ. ٢
: ٤ االستبصار؛ ١٠٠٦، حدیث ٢٥٥: ١٠ تھذیب األحكام. ٣

 .١٠٩٠، حدیث ٢٨٨
 .٢٣١ـ  ٢٢٩: ٤٣جواھر الكالم . ٤



 ٨٦٧  فقھ دو مکتب نمونھ ھاي تطبیقي

دارد  معنا و مؤّداي روایتي كھ آشكارا بیان مي
 است. ×كھ این حكم از كتاب امام علي

دست نیافتند  ×اّما آنان كھ بھ كتاب حضرت علي
یا حكم را از آن برنگرفتند، بسیار با ھم 

آرائشان، ھا و  اختالف دارند و بر اساس نقل
 اند. مذاھب گوناگوني را در پیش گرفتھ

 از عطا روایت شده كھ گفت:
در دو دندان پیشین و دو ُرباعي و دو نیش 

 ٥پنج شتر پنج شتر [یعني در ھر كدام 
شتر] در باقي دو شتر، دو شتر (این 

 ...)١(روایتِ دوم از عمر است)
دارد بر  تصریحاّما روایِت اول عمر، 

ھاي  ھا (دندان گر دنداناینكھ دیھ در دی
 .)٢(كرسي) یك شتر است، نھ دو شتر

تسـاوي دیـھ در  مغنياز سـوي دیگر صاحــب 
ھاي  ھـا را بـھ طـور مطلــق ـ دندان دنـدان

پیشین و پسین ـ بھ عطا نسبت داده است؛ یعني 
 .)٣(شتر ٥در ھر كدام 

 ٢٨ھا ـ كھ  بر اساِس این قول، دیھ ھمھ دندان
شود، كھ از  ـ صد و چھل شتر مي باشد دندان مي

 تر است. شتر فزون ٤٠دیھ كامل انسان 
از ابن عّباس و عمر روایت شده كھ در ھریك از 

دینار دیھ است و در ناجذ  ٥٠ھاي ثنایا،  دندان
 .)٤(دینار ٢٥دینار، و در ھر دندان آسیا  ٤٠

                                                           
مصنّف ؛ ٢٦٩٧٨، حدیث ٣٦٦: ٥ مصّنف ابن َابي شیبھ. ١

 ، باب األسنان.٣٤٥: ٩ اقعبدالرزّ 
 الموطّأ؛ ٢٦٩٨٨، حدیث ٣٦٧: ٥ مصّنف ابن َابي شیبھ. ٢
مصّنف . نیز بنگرید بھ، ١٥٥٤، حدیث ٨٦١: ٢

 .٣٥٣: ٨ المغني؛ ٣٤٧: ٩ عبدالرّزاق
 ، باب األسنان.٣٥٣: ٨ المغني. ٣
 .٢١٧: ٧ نیل األوطار. ٤



 منع تدوین حدیث  ٨٦٨

ھا، رأي سومي  بنابراین نقل، عمر در دیھ دندان
ھارمي براي عمر ھست كھ دارد. ھمچنین رأي چ

كند؛ یعني تساوي دیھ  صاحب مغني آن را نقل مي
، این رأي را بھ ابن عّباس )١(ھا میان ھمھ دندان

 .)٢(اند و عطا نیز نسبت داده
این اختالف رأی در دیھ برآشفتگي نقل از صحابھ 
ـ یا ناقالن از صحابھ ـ داللت دارد وگرنھ بدیھي 

توان  یابد و نمي است كھ دیھ ھر روز تغییر نمي
گفت دیھ در ھر زماني مقداري است كھ مغایر با 

باشد كھ شارع مقّدس مشخص كرده  اي مي اندازه
 است.

در حالی این اختالف رأی را در میان پیروان 
شان بر  یابیم؛ چراكھ تكیھ مكتب تعّبد محض نمي

باشد، كتاب اصیلي كھ از  مي ×كتاب امام علي
 .تدوین یافت |زبان پیامبر

اگر پیروان مكتب رأي و اجتھاد، بھ آنچھ در 
كردند، این  آمده، عمل مي ×كتاب امام علي

تغایر عجیب را از یك صحابي ـ آن ھم در یك 
 یافتیم. مسئلھ ـ نمي

و امامان اھل  ×با اینكھ نقل از امام علي
ھا، ثابت و صحیح   در مقدار دیھ دندان ^بیت

طبق رأي  گیرد و است، مكتب منع تدوین آن را مي
كند. دلیل عمده  و اجتھاد خود آن را تأویل مي

اند  ھا قائل اینان كھ بھ تساوي دیھ دندان
 باشد: اي است كھ در كتابِ عمرو بن حزم مي جملھ

 ؛)٣(في السن خمس من اإلبل

 شتر است. ٥دیھ دندان 

                                                           
 .٣٥٣: ٨ المغني. ١
 . ھمان.٢
 .٤١٢/  ١٠ المحّلي. ٣



 ٨٦٩  فقھ دو مکتب نمونھ ھاي تطبیقي

كنند داللت  این سخن بر عمومي كھ آنان ادعا مي
(دندان) با وجود  » سن   «ندارد؛ زیرا تعبیر بھ 

 » َاضراس «تعبیري كھ در احادیث دیگر بھ 
ھاي  (دندان » ثنایا «ھاي آسیا)،  (دندان

پیشین) و... آمده، عموم و اطالق ادعا شــده در 
ھاي  اي كھ شامل دندان ایــن نص را ـ بھ گونھ

 سازد. كرسي و... بشود ـ باطل مي
د عمرو بن حزم را سوي اھل یمن فرستا |پیامبر

با كتابي كھ در آن فرائض و سنن و دیات وجود 
ھا از او  . این مقدار، در دیھ دندان)١(داشت

 ^نقل شده است كھ با نقل ائّمھ اھل بیت
دنبالھ  ھمسوست، لیكن این نقل، ُبریده و بي

بینیم. دخالتِ رأي  است، شرح و تفصیل آن را نمي
و اجتھاد در این نقل، پیروان آنھا را در این 

 فتوایي انداختھ است. خطاي
  روایت شده كھ فرمود: ×از امام صادق

في السن خمس من اإلبل (أدناها وأقصاها) وهو نصف عشر الدية؛ إن كانت 
دنانير فدنانير، وإن كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقراً فبقراً، وإن كانت 

 ؛)٢(.غنماً فغنماً، وإن كانت إبالً فإبالً..

ھاي  (شتري كھ دندان شتر است ٥دیھ دندان 
 یک دھمپیشین و نیش او درآمده باشد) كھ نصفِ 

دیھ كامل انسان است؛ اگر دینار دارد، دینار 
دھد؛ اگر درھم دارد درھم؛ و اگر گاو  مي

دھد؛ و اگر گوسفند دارد،  دارد، گاو مي
  گوسفند؛ و اگر شتر دارد، شتر...

                                                           
؛ ٤٨٥٣، حدیث ٥٧: ٨(المجتبي)  نن نسائيس. ١

 .١٤٤٦، حدیث ٥٥٣: ١ المستدرك علي الصحیحین
 االستبصار؛ ١٠٣٠، حدیث ٢٦١: ١٠ تھذیب األحكام. ٢
، حدیث ٣٤٤: ٢٩ وسایل الشیعھ؛ ١٠٩٣، حدیث ٢٨٩: ٤

٣٥٧٤٤. 



 منع تدوین حدیث  ٨٧٠

شتر  ٥در این روایت، دیھ دوازده دندان پیشین، 
دیھ كامل یک دھم دانستھ شده، كھ مساوي با نصف 

ھا، در  باشد. اّما دیھ دیگر دندان انسان مي
 روایاتِ دیگر بیان شده است.

بنابراین، آنچھ در كتاب عمرو بن حزم ھست، با 
آنچھ از اھل بیت رسیده ھمسوست و این ھماھنگي 

باشد. تأویل سخِن ابن حزم و  از فواید تدوین مي
نكاِت دیگر ـ و تفاصیلي كھ در  عدم توّجھ بھ

روایات دیگر آمده ـ و تعمیِم نابجا، پیروان 
مكتب اجتھاد و رأي را در این غلط و اختالف در 

 ھا، انداختھ است. مقدار دیھ دندان
اّما استدالِل آنان بھ روایت ابن عّباس، كھ 

 فرمود: |پیامبر

 ؛)١(ه وهذه سواءاألصابع سواء واألسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذ

دیھ انگشتان با ھم مساوي است، دیھ 
باشد، دیھ  ھا با ھم برابر مي دندان
اند، دیھ  ھاي پیشین و كرسي مساوي دندان

 این و این با ھم برابرند.
باشد  این روایت بر فرض صّحِت نقل آن، ُمَدوَّن نمي

ھا از صحابھ و تابعان و فقھا  و با دیگر نقل
 باشد. معارض مي

ن بر این، احمد بن حنبل ـ كھ بھ اجماع افزو
مسلمانان بیش از آنكھ فقیھ باشد راوي و ُمحدِّث 
است ـ رأیي دارد كھ با ھمھ نظر فقھاي اھل سّنت 

باشد و با آنچھ از  و منقوالت آنھا مخالف مي
و پیروان مكتب تعّبد محض رسیده  ^اھل بیت

 موافق است.
 احمد بن حنبل بر این عقیده است كھ دیھ

ھاي  ھزار درھم و دیھ دندان ٦ھاي پیشین  دندان

                                                           
 .٣٥٥ـ  ٣٥٣: ٨ المغني. ١



 ٨٧١  فقھ دو مکتب نمونھ ھاي تطبیقي

باشد، كھ در مجموع مساوي  ھزار درھم مي ٤پسین 
 شود. دیھ كامل انسان مي

بھ صراحت این فتوا را از او  المجموعَنووي در 
 .)٢(ھمین استالمغني ، و ظاھر عبارتِ )١(آورده

ھاي اندك، اھمّیت تدوین  با توّجھ بھ ھمین نمونھ
شود و  روشن مي ×ب ُمدوَِّن امام عليو ارزش كتا

اینكھ اصحاب تدوین (پیروان مكتب تعّبد محض) از 
مانعان تدوین (پیروان مكتب اجتھاد و رأي) بھ 

 |ترند و منقوالت آنھا از پیامبر صواب نزدیك
 باشد. تر مي صحیح

اصحاب مكتب اجتھاد و رأي از تدوین و مدّونات 
اختالف و چند  اند و دچار حیرت و بھ دور افتاده

رأیي شدند. اگر چیزي از احكام بھ وسیلھ بعضي 
از مدوَّنات بھ آنھا رسیده، تنھا نقل ناقصي است 
كھ آرا و اجتھادات در آن دخالت ورزیده و بھ 
نوبھ خود آنان را از جاده صواب دورتر 

 سازد. مي
در روندي این چنین، فقھ اسالمي در نزد مكتب 

تني بر آرا گشت و از فقھي مب » رأي و اجتھاد «
آنجا كھ طبیعِت رأي اختالف نظر است، آراي 

 گوناگون پدید آمد.
و تدوینگران  » تعّبد محض «و بھ عكس فقھ مكتب 

در عھد آن حضرت و محافظت بر  |سّنت پیامبر
از خطا و تغییر و  |تدوین پس از پیامبر

نقصان بھ دور ماند، شرح و تفصیل و ارتباط 
اي كھ از آنھا  شد، بھ گونھ منقوالت با ھم حفظ

 آید. شبھھ و شائبھ بیرون مي حكم بي
بایستھ است پژوھشگران آنچھ را از كتاب امام 

در فقھ اسالمي نقل شده، با تیزبیني  ×علي
                                                           

 .٩٩: ١٩ المجموع. ١
 .٣٥٥ـ  ٣٥٣: ٨المغني . ٢



 منع تدوین حدیث  ٨٧٢

وارسي كنند تا اھمّیت تدوین ـ بھ طور عام ـ 
برایشان روشن شود و جایگاه نفیس این كتاب را 

 دریابند.



 

 ھاي تحریف و انگیزه
 انحراف





 

از آنچھ گذشت، اصول اختالفي میان دو مكتب ـ كھ 
جوشید و گسترش  حدیث و تدوین نقلدر پي منع از 

یافت ـ روشن گردید و بھ نتایج پربار و درستي 
و  » اجتھاد و رأي «درباره بناي دو مدرسھ 

رسیدیم و بر اثر مثبتي كھ  » تعّبد محض «
اشت و اثر بر فقھ ُمَدوِّنان برجاي گذ » تدوین «

بر فقھ مانعان پدید  » منع از تدوین «سلبي كھ 
آورد، آگاه شدیم و ارزش میراث فقھي را در ھر 

 دو مدرسھ دریافتیم.
مان را بھ یھا خواھیم اعتبار دریافت اكنون مي

میزان دیگري عرضھ داریم تا مقدار سازگاري 
ھریك از این دو خّط مشي را با سیر طبیعي 

شناسي و اخالق  قواعد جامعھھاي تاریخي و  سّنت
بشناسیم و اندازه ھمراھي و سازگاري آنھا را 

مختلفي كھ ھر دو مكتب را در بر  شرایطبا 
گرفتھ بود، بھ دست آوریم تا دریابیم كھ كدام 
یك از این دو مكتب از تحریف و انحراف بھ 

 ترند. دورند و كدام یك بھ آن نزدیك
 فرماید: اي مي در خطبھ ×امام علي

 بافد علي دروغ مي «گویید  ریافتم كھ ميد
خدا شما را بكشد! بر چھ كسي دروغ  »

بندم؟! بر خدا؟ من نخستین كسي ھستم كھ  مي
بھ او ایمان آوردم. آیا بر پیامبر خدا 

ام؟! من نخستین کسی ھستم کھ او  دروغ بستھ
 .)١(را تصدیق كردم

                                                           
 .٧١، خطبھ غھنھج البال. ١



 منع تدوین حدیث  ٨٧٦

ترین معاني  ترین و باشكوه در این سخن، دقیق
و مناظره نھفتھ است و اشاره دارد بھ احتجاج 

بحراِن بیماري اخالقي ـ اجتماعي كھ ھمھ یا بخش 
بزرگي از جامعھ بھ آن گرفتار آمد؛ چراكھ جاِم 

اش را بر شخصي فرو  كینھ و دروغ پردازي
 ریخت كھ در اوجِ پاكي و صافي قرار داشت. مي

براي بطالن پندار این  ×از این روست كھ امام
كند بھ اینكھ دروغ  مان، استدالل ميگروه از مرد

ھاي ذاتي یا خارجي است  پردازي نیازمند انگیزه
ھا و اھدافش  كھ شخص آنھا را در راستاي خواستھ

 بھ كار گیرد؛ چراكھ دروغگو:
ـ یا كوردل است و بھ قدري در محّرمات و عصیان 

برد  و سركشي فرو رفتھ كھ از دروغگویي لّذت مي
 چ پروایي ندارد.و از این خوي زشت ھی

ھاي دنیایي  ـ یا در پي دست یابي بھ خواستھ
تواند بھ آنھا برسد،  است و از راه راستي نمي

 آورد. از این رو بھ ناچار بھ دروغ رو مي
ـ یا ترسوست، از فرجام كارش بیم دارد و از 

ھراسد،  اینكھ مجازاِت قانوني دامنگیرش شود مي
غگو پناه و براي رھایي از این تنگنا بھ درو

 آورد. مي
ـ یا براي خالصي از سؤال دشواري است كھ پاسخ 

پردازي، عجز و  داند، و با دروغ آن را نمي
 پوشاند. اش را مي درماندگي

 ـ و...
توان دریافت كھ بیشتر  با وارسي تاریخ اسالم مي

ھاي  گرایش|تكذیب كنندگان خدا و پیامبر
ري ھاي نفساني یا ناتواني فك جاھلي یا خواستھ

رسوا كننده داشتند و اینان از ترس شمشیر 
مسلمان شدند (مانند كساني كھ پس از فتح مّكھ 
اسالم را پذیرفتند) یا در صفوف مسلمانان رخنھ 

 كردند (چونان منافقان).



 ٨٧٧  انگیزه ھاي تحریف و انحراف

منتفي  ×ھایي این چنین در حّق امام علي انگیزه
است؛ چراكھ آن حضرت صحابي مخلصي بھ شمار 

ترین  لمانان، پسندیدهرود كھ بھ اجماع مس مي
ھا و واالترین صفات را دارا  گیري موضع

بي، جایگاه بلندي س  باشد؛ چنان كھ از نظر نَ  مي
نیاز از توصیف است، و ھیچ گونھ  دارد كھ بي

توان یافت كھ براي سرپوش  كمبودي در او نمي
 گذاري بر آن، بھ دروغ دست یازد.

 فرماید: بھ ھمین جھت است كھ مي
نَبيه؟ فَأنَا اولُ من  یاهللا؟ فَأَنَا أولُ من آمن بِه. أم عل یأكْذب؛ أَعلَ من یفَعل

 صَدقَه؟

بندم؟ بر خدا؟ و من نخستین  بر كھ دروغ مي
كس ھستم كھ بدو ایمان آوردم، یا بر 
پیامبر او؟ و اّولین كس منم كھ وي را 

 .)١(تصدیق كردم
آورد،  راستي را بر زبان نميجز  ×امام علي

اي براي دروغگویي  چراكھ چون اویي انگیزه
ندارد؛ او كسي است كھ در شأن او و خاندانش 
خداي بزرگ، آیاتي را فرود آورد؛ مانند آیھ 
تطھیر، مباھلھ، آیھ مّودت، سوره دھر، و این 

 آیات:
l }قُواال تَفَر يعاً ومج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاع بھ ریسمان الھي چنگ }و 

 .)٢(آویزید و پراكنده مشوید
l } ينقالصَّاد عكُونُوا م ٣(با راستگویان باشید }و(. 

                                                           
، خطبھ ٧٢(ترجمھ سّید جعفر شھیدي):  نھج البالغھ. ١
٧١. 
 .١٠٣/آل عمران. ٢
 .١١٩توبھ/. ٣
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l }هبِيلس نع بِكُم قلَ فَتَفَربوا السال تَتَّبِع و وهيماً فَاتَّبِعتَقسي مراطهذا ص أَن و{ 
این صراِط من، راه راست است؛ آن را بپیمایید و  

ا را نروید كھ از راه خدا ھ دیگر راه
 .)١(سازد تان مي پراكنده

 l} ً نْكُمرِ مي األَْمأُول ولَ وسوا الريعأَط و وا اللَّهيعنُوا أَطآم ينا الَّذهاي  }يا أَي
كساني كھ ایمان آوردید، خدا و پیامبر و ُاولي 

 .)٢(األمر خود را پیروي كنید
 l}ِّلَ الذئَلُوا أَهفَسونلَمال تَع كُنْتُم دانید، از اھل  گر نميا }كْرِ إِن

 .)٣(ذكر (دانایان) بپرسید
 l} لِّهنُو نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي تَّبِعي دى والْه لَه نيما تَب دعب نولَ مسقِ الرشاقي نم و

ھركھ بعد از روشن شدن  }ما تَولَّى و نُصْله جهنَّم و ساَءتْ مصيراً
ھدایت، با پیامبر بستیزد و راه غیر مؤمنان را 
در پیش گیرد، آنچھ را پذیرفتھ بر دوشش 

 .)٤(چشانیم اندازیم و دوزخ را بھ او مي مي
l } مٍ هادكُلِّ قَول و رنْذ(اي پیامبر) تو  } إِنَّما أَنْتَ م

 .)٥(اي و براي ھر قومي ھدایتگري ھست دھنده بیم
l } الزَّكاةَ و تُونؤي الصَّالةَ و ونيمقي يننُوا الَّذآم ينالَّذ و ولُهسر و اللَّه كُميلإِنَّما و

ونعراك مه  مه اللَّه زْبح نُوا فَإِنآم ينالَّذ و ولَهسر و لَّ اللَّهتَوي نم و *
ونبسرپرستِ) شما خدا و پیامبرش  ھمانا ولي (و }الْغال

اند كھ ایمان آوردند و نماز را بھ پا  و كساني
داشتند و در حاِل ركوع زكات دادند؛ و ھركھ 
والیت خدا و رسولش و كساني را كھ ایمان 

                                                           
 .١٥٣انعام/. ١
 .٥٩نساء/. ٢
 .٤٣نحل/. ٣
 .١١٥نساء/. ٤
 .٧رعد/. ٥



 ٨٧٩  انگیزه ھاي تحریف و انحراف

آوردند، بپذیرد [جزِو حزب   است و باید دانست 
كھ] چیرگي [و پیروزي نھایي] از آِن حزب 

 .)١(خداست
تعالیم ـ و نیز آیاتِ فراوان دیگر ـ پس از این 

بر خدا  ×چھ توجیھي براي دروغ بستِن امام علي
 رد؟!توان آو مي

خوي چاپلوسان و  |و اّما دروغ بستن بر پیامبر
كاران و روّیة دشمنان اسالم و  ھواپرستان و طمع

كساني است كھ در صفوف مسلمانان خود را جا 
را  |كارھاشان پیامبر زدند و از بیم كشف

آزار دادند و تكذیب كردند؛ آنان كھ بر سر 
زبالھ ریختند و در راھش خار قرار |پیامبر

 دادند و...
است كھ با جان  |پسر عموي پیامبر ×حضرت علي

و خونش از آن حضرت دفاع كرد؛ نخستین كسي است 
كھ نبّوت و رسالتِ آن حضرت را تصدیق كرد و براي 

 بید.دفع خطر از پیامبر بر بستِر او خوا
آیا معقول است كھ شخصي این چنین بر پیامبر 

در احادیث |دروغ بندد؟! در حالي كھ پیامبر
 ستاید، از جملھ: فراواني آن حضرت را مي

l  علي امام پرھیزكاران است و رھبر روسفیدان
 .)٢((و نوراني چھرگان)

l  ُشنده این علي، امیر نیكوكاران است و ك
یابد  ، نصرت ميفاسقان؛ ھركھ او را یاري رساند

 .)١(افتد و ھركھ او را خوار سازد بھ ذّلت مي

                                                           
 .٥٦ـ٥٥مائده/. ١
 الصحیحین علي المستدرك؛ ٨٨: ٢ المعجم الكبیر. ٢
، حدیث ٤٧٦: امالي صدوق(نیز بنگرید بھ  ١٣٨: ٣
١٧.( 
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l  من شھر علمم و علي دروازه آن است، ھركھ علم
 .)٢(خواھد باید از دِر آن درآید مي
l  اي علي، تو براي ُاّمتم آنچھ را اختالف كنند ـ

 .)٣(كني بعد از من ـ تبیین مي
l  !اي علي، بعد از من، اّمت بھ تو خیانت كنند

تو بر مّلِت من خواھي زیست و بر سّنِت من كشتھ 
شوي؛ ھركھ تو را دوست بدارد مرا دوست  مي

داشتھ، و ھركھ تو را دشمن بدارد مرا دشمن 
اي نھ چندان دور، این  داشتھ است. در آینده

 .)٤(محاسن تو بھ خونِ سرت رنگین خواھد شد
l  احمد بھ سند صحیح از ابن ُعَمر، و حاكم از

 كند كھ گفت: ن سخن را نقل ميُعَمر ای
بھ علي بن َابي طالب سھ ویژگي داده شد كھ 
اگر یكي از آنھا را داشتم برایم از شتران 

 تر بود! سرخ موي محبوب
 پرسیدند: آنھا كدام است؟

گفت: ازدواج با فاطمھ دختر رسول خدا، 
سكونت در مسجد با پیامبر و حالل بودن آنچھ 

و پرچمداري  بر پیامبر حالل است بر او،
 .)١(در روز جنگ خیبر )٥(سپاه

                                                                                                                                        
؛ ٤٦٤٤، حدیث ١٤٠: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ١

 .١٩١٥، رقم ٢١٨: ٤ تاریخ بغداد
المستدرك ؛ ١١٠٦١، حدیث ٦٥: ١١ المعجم الكبیر. ٢

 .٤٦٣٨ـ٤٦٣٧، حدیث ١٣٨ـ  ١٣٧: ٣ علي الصحیحین
 .٤٦٢٠، حدیث ١٣٢: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ٣
؛ ٣٧٦: ٨ فتح الباري؛ ١٠٨: ١٣ تفسیر الطبري. ٤

 .٦٠٨: ٤ الدّر المنثور
است كھ پیش از  ×. مقصود جملھ معروف پیامبر٥

بر زبان آورد و  ×دادن پرچم بھ دست امام علي
سپارم كھ خدا  فرمود: فردا پرچم را بھ دست كسي مي

دارد و آنان نیز او را دوست  و رسولش را دوست مي
 گریزد و... (م). تازد و نمي دارند، بھ پیش مي مي



 ٨٨١  انگیزه ھاي تحریف و انحراف

 )٣(و ابن عّباس )٢(مسلم از سعد بن َابي َوّقاص
 كند. مانند این سخن را نقل مي

l روایت شده كھ فرمود: از  ×از امام علي
با من در میان نھاد این  |چیزھایي كھ پیامبر

بود كھ این اّمت ـ بعد از آن حضرت ـ نسبت بھ 
 .)٤(ند كردشكني خواھ  من، پیمان

l بھ  |از ابن عّباس نقل شده كھ گفت رسول خدا
فرمود: بدان كھ تو ـ بعِد من ـ با  ×حضرت علي

فرمود:  ×شوي! حضرت علي زورگویي مواجھ مي
فرمود: [آري]  |ماند؟ پیامبر دینم سالمت مي
 .)٥(با سالمت در دین

كسي كھ جایگاھي این چنین نسبت بھ خدا و 
اي براي دروغ  یزهدارد، آیا انگ |پیامبر

توان تصور  بستن بر خدا و رسولش براي او مي
كرد؟! اگر متن سخن ذھبي را ـ كھ آگاھانھ یا 
ناخودآگاه آورده ـ مرور كنیم، بھ این حقیقت 

بریم، وي درباره امام محّمد بن  بیشتر پي مي
 گوید: ، مي×حسن، مھدي منتظر

گانھ،آقایی  آخرین بازمانده امامان دوازده
ھ امامیھ ادعاي عصمِت آنھا را دارند است ك

                                                                                                                                        
 مجمع؛ ٣٢٠٩٩، حدیث ٣٦٩: ٦ ُمصَّنف ابن َابي شیبھ. ١

 .١٢٠: ٩ الزوائد
: ٥ سنن ترمذي؛ ٢٤٠٤، حدیث ١٨٧١: ٤ صحیح مسلم. ٢

 .٣٧٢٤، حدیث ٦٣٨
 تاریخ دمشق؛ ٨٤٣٢، حدیث ٢١٢: ٨ المعجم األوسط. ٣
٧٢: ٤٢. 
: ٣ مسند البّزار؛ ٩٨٤، حدیث ٩٥٢: ٢ مسند الحارث. ٤
 .٨٦٩، حدیث ٩٢
مسند ؛ ٣٢١١٧، حدیث ٣٧٢: ٦ ن َابي شیبھُمصَّنف اب. ٥

 .٥٦٥، حدیث ٤٢٦: ١ َابي یعلي
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پندارند  او ھمان كسي است كھ آنان مي
باشد... او  آخرین حجّت و صاحب الزمان مي

میرد تا اینكھ  ماند و نمي زنده باقي مي
قیام كند و زمین را كھ پر از ظلم و جور 

 شده، آكنده از عدل و داد سازد.
 داریم... و ، ما آن را دوست مي

 علي، از خلفاي راشدین است... موالیمان
دو فرزندش، حسن و حسین ـ و نوه پیامبر ـ 

اند و اگر خالفت را  آقاي جوانان اھل بھشت
 گرفتند، سزامنِد آن بودند. بھ دست مي

زین العابدین، بلند مرتبھ و از بزرگان 
آمد و براي امامت  علماي عامل بھ شمار مي

 صالحیّت داشت...
فر باقر، بزرگ، ھمچنین فرزندش ابو جع

 امامي فقیھ، شایستھ خالفت بود.
قدر و از  فرزند او، جعفر صادق، فردي گران

پیشوایان علمي، از ابو جعفر منصور بھ 
 تر بود. خالفت الیق

نیز فرزندش موسي، جایگاه ارزشمندي داشت، 
آمد و َاْولي بھ خالفت  مرد علم بھ شمار مي

 از ھارون...
لرضا، از شأن و فرزند او علي بن موسي ا

واال و علم و بیان برخوردار بود، عظمت او 
ھا نفوذ یافت و بھ ھمین جھت مأمون  در جان

 عھد خویش ساخت... او را ولي
فرزند وي، محّمد الجواد از بزرگان قوم 

 شد... دانستھ مي
ھمچنین فرزند جواد ـ ُمَلقَّب بھ ھادي ـ مردي 

 شریف و ارجمند بود.



 ٨٨٣  انگیزه ھاي تحریف و انحراف

ن بن علي عسكري و نیز فرزند ھادي، حس
 .)١((خداي تعالي ھمھ آنان را رحمت كند)

چگونھ امامان این گونھ نباشند در حالي كھ 
آنان (چنان كھ در حدیث ثقلین ھست) ھمتاي 

اند و َامان براي مردم از غرق ـ ھمان  قرآن
گونھ كھ در حدیث سفینھ بیان شده است ـ و باعث 

 .)٢(مصونّیتِ اّمت از اختالف
بھ پیشوایان مكتب تعّبد محض ـ كھ  نسبِت تحریف

اند ـ آن گاه كھ با دیگران  ھمان ائّمھ اھل بیت
 ^باشد؛ چراكھ ائّمھ مقایسھ شوند، معدوم مي

امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین و... بھ 
از ھر آلودگي  |نّص قرآن و سّنت پیامبر

اند، و در ستایش پیروان و رھرواِن راِه  پاك
عّباس، ابن مسعود، ابوذر،  آنان (مانند ابن

وارد شده  |عّمار و...) احادیثي از رسول خدا
ھاي نفساني و  اند كھ گرایش است. اینان كساني

جریانات [انحرافي] را برنتافتند و ھیچ یك از 
حدیث (كھ درباره  دروغ بافی و ساختِ آنان بھ 

و كعب األحبار و...  ابو هريره و سمرة بن جندبكساني چون 
اري است) متھم نشدند، و این فارق، میاِن دو ج

 مكتب شایانِ مالحظھ است.
رسد كھ اشاره  در اینجا امور دیگري بھ نظر مي

 بھ آن الزم است:
. پیروان مكتب تعّبد محض بر نقل آنچھ ١

كردند ـ ھرچند شمشیر  یافتند، پافشاري مي درمي
آختھ بر گردنشان نھاده شود ـ و در امر دین 

ورزیدند (چنان كھ در موضع امام يمداھنھ نم
شود، آن حضرت عمل  در روز شورا مالحظھ مي ×علي

                                                           
، ذیل واژه ١٢١ـ  ١٢٠: ١٣ سیر أعالم النبالء. ١
 ».المنتظر  «
 .٤٧١٥، حدیث ١٦٢: ٣ المستدرك علي الصحیحین. ٢
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بھ سیره ابوبكر و عمر را نپذیرفت چون با سّنت 
، یا مانند موضع امام )١(پیامبر ناسازگاري داشت

ھا  گیري نسبت بھ یزید، یا دیگر موضع  ×حسین
كھ از آنان ثابت است) بھ عكس پیروان مكتب 

 ×رأي؛ كساني كھ بھ امام علياجتھاد و 
خاطرنشان ساختند كھ در دوران خالفتش تسامح و 

زباني و فریبكاري را در پیش  تساھل ورزد و چرب
گیرد؛ چراكھ صالح و مصلحت مسلمانان در مداھنھ 

اشاره كردند  ×با آنان است، و بھ امام حسین
كھ با یزید بیعت كند و مانند دیگران ساكت 

كھ مخالفت با او شر  بماند بھ این دلیل
انگیزد و قضاي الھي تأویل پذیر است،  برمي
 و...

 ،تاریخي روشو  آمار. شرایع آسماني ـ طبق ٢
قرآني ـ تنھا در میاِن فقرا و مستضعفان جوانھ 
زد و در آغوش آنان رشد یافت و شكوفا شد. خداي 

 فرماید: سبحان مي

 ؛)٢( ﴾ ْرَذُلونَ قاُلوا َأ ُنْؤِمُن َلكَ َو اتَّبََعكَ األْ◌َ  ﴿

گفتند: آیا در حالي كھ فرومایھ ترین مردم 
 از تو پیروی کرده اند، بھ تو ایمان آوریم؟!

                                                           
. از این نمونھ است سخن قیس بن سعد بن عباده، ١

ط كھ در آن تعریض بھ شر ×ھنگام بیعت با امام حسن
اي است كھ روز شوراي براي بیعت گرفتن  اضافي

گفت: با تو بیعت  ×گنجاندند. وي بھ امام حسن
كنم بر كتاب خدا و سّنت پیامبر، چراكھ آن ھر  مي

آورد (نگاه كنید بھ:  شرطي را با خود بھ ھمراه مي
 ).١٩٦: تذكرة الخواص

 .١١١. شعرا/٢



 ٨٨٥  انگیزه ھاي تحریف و انحراف

... َو ما َنراَك اتَّبََعَك ِإالَّ الَِّذیَن ُھمْ  ﴿
 ؛)١( ﴾َأراِذُلنا باِديَ الرَّْأيِ ...

بینیم كسي را کھ از تو پیروي كند مگر  نمي
با یک نظر فرومایگان کھ فرومایگی آنان 

 شود. معلوم می

... َلْو ال ُأْنِزَل َعَلیِْھ َكْنٌز َأْو جاَء َمَعُھ ﴿
 ؛)٢( ﴾َمَلكٌ...

 |(كافران در اعتراض بھ بعثت پیامبر
گفتند:) چرا گنجي بر او نازل نشد و 

 اي ھمراھش نیامد؟! فرشتھ
)  األَْرَذُلونَ  نمایاند كھ ( این آیات، آشكارا مي

چیز  آنان خوار وبي نظر كھ بھ (مستضعفاني
آمدند) سوي اعتقاد بھ شریعِت آسماني  مي
شتافتند و پیامبران نیز از میاِن ھمین فقرا  مي

بودند، و براي مردم طال و نقره و چیزي كھ مردم 
را غرق در خوش گذراني و لّذت و شھوت سازد، با 
خود نیاوردند؛ متاِع آنان ُزھد بود و تواضع و 

 نداشتنِ تكّبر و غرور.
و از آن سوي، مشركان و كافران از طبقھ اغنیا 
و َاشراف بودند، با روح شریعت و مفاھیِم آن ـ 

ساخت ـ سازگاري  كھ آنان را محدود مي
یافتند، و شریعت براي آنان ھیچ برتري  نمي

وامتیازي را قرار نداد وھمین امر، شگفتي 
 انگیخت. واعجاب آنھا را برمي

                                                           
 .٢٧ھود/. ١
 .١٢ھود/. ٢
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 فرماید: خداي متعال مي
ين للنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّساِء و الْبنِين و الْقَناطيرِ الْمقَنْطَرة من زُ ﴿

ضَّةالْف بِ و؛)١( ﴾ ... الذَّه 

براي مردم شھوات (داشتِن زنان و فرزندان و 
 ھاي آكنده از طال و نقره) آراستھ شد. كیسھ

 ؛)٢( ﴾ من ذَهبٍ أَو جاَء معه الْمالئكَةُ مقْتَرِنِين فَلَو ال أُلْقي علَيه أَسوِرةٌ ﴿

شود   چرا بر او دست بندھاي طال افكنده نمي
 كنند؟!  اش نمي یا فرشتگان ھمراھي

پس از آنكھ حال اّمت را چنین یافت،  |پیامبر
كرد و آنان را در آغوش  بھ فقرا افتخار مي

بودند گرفت. فقیراني كھ از دنیا روگردان  مي
(مانند عّمار، مقداد، سلمان، ابوذر، بالل حبشي، 

 ُصَھیب رومي و...) آن حضرت را پیروي كردند.
و اّما اغنیا (مانند ابولھب، ابوجھل و ابو 
سفیان و...) از كساني بودند كھ در راه 

 اینھا حقایقی استافكندند.  خار مي |پیامبر
 كھ ھیچ كس در آن اختالف ندارد.

سّنتِ قرآني را مّد نظر قرار دھیم  ھنگامي كھ این
اجتھاد  «و  » تعّبد محض «و آن را بر دو مدرسھ 

یابیم كھ اكثرّیت  تطبیق كنیم، درمي » و رأي
فراگیر پیرواِن مكتب تعّبد محض، فقرایند؛ ابوذر 
فقیرانھ زیست و در تبعید غریبانھ جان سپرد، 
عّمار شھید شد و چیزي برجاي نگذاشت، و چنین 

ال دیگر پیشوایان این مكتب و پیروان است ح
 آنھا.

در مقابل، شادخواري و گردن افرازي را نزد 
عثمان و مروان بن حكم و معاویھ و عمرو بن عاص 

                                                           
 .١٤. آل عمران/١
 .٥٣ف/زخر. ٢
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یابیم. موّرخان اموال و امالكي را كھ اینان  مي
 اند. اند، آورده بر جاي گذاشتھ

این دنیاگرایي روزافزون، با منطق دین و احكاِم 
نداشت. خلفا و حّكام، آن را آن سازگاري 

 دریافتند.
باري، سُفیان َثوري در اسراف و تبذیر (تباه 

ھا) بر منصور عّباسي اعتراض كرد،  ساختن نعمت
 منصور بھ او گفت:

 خواھي مثل تو باشم؟! مي
َثوري گفت: نھ، لیكن كمتر از آنچھ ھستي 

 باش وباالتر از آنچھ من ھستم.
 .)١(منصور گفت: بیرون شو

توان دریافت كھ  مراجعھ بھ تاریخ ميبا 
معاویھ، یزید، مروان، عبدالملك، ولید، ھشام 
بن عبدالملك، منصور، مھدي، رشید و دیگران بھ 

ھا و  بارگي ھا و شكم اسراف و تبذیر در خوراك
تحریف  درمجالس عیش و نوش و... دست یازیدند، 

مواالت بودند، و اینان  حدیث، بي جعلكتاب و 
در آغاز مانع تدویِن سّنت پیامبر شدند بودند كھ 

سپس بھ تدویِن سّنِت حكومتي (سّنتي كھ خواستِ 
حكومت بود و با دنیا تازي و َامیال حاكمان 
تضادي نداشت) فراخواندند، و براي مسلمانان 

 چھار مذھب سامان دادند.
اند كھ رأي را در آغوش گرفتند و  اینان كساني

د، از این روست بھ مصلحت و اجتھاد دعوت كردن
كھ احتمال تحریف و انحراف در این گونھ كسان، 
در مقایسھ با پیروان مكتب ابو تراب (گروھي كھ 
بھ حكومت دسترسي نداشتند، دین خدا را بسنده 

                                                           
 .٤٣: ٧ حلية األولياء؛ ١٩٤(احمد بن حنبل):  الورع. ١
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دانستند و بھ تبدیل و تغییر احكام و  مي
تأویالِت ساختگي این چنین نگراییدند) بھ راستي 

 زیاد است.
شدن بھ سالطین، ھمواره در . چاپلوسي و نزدیك ٣

درمان از سرشتِ  جوامع بشري بوده و این درد بي
ھاي  بعضي از آدمیان زدوده نشده است. در حكومت

مستبد، رشوه و ھواداري، در تقرُّبِ َافراد و نفرت 
راَند و این خود اثر زیادي در  از آنھا، ُحكم مي

جذب دون مایگاني دارد كھ در پي ارضاي 
چند این كار خالق را بھ خشم اند، ھر مخلوق
 آَوَرد.

 این معنا در این حدیث شریف آمده است كھ:

أَخْسر الناس من باع آخرتَه بدنياه، وأَخْسر من ذلك منه من باع آخرتَه بدنيا 
 ؛)١(غيرِه

كارترین مردم كسي است كھ آخرتش را  زیان
كارتر از او  بھ دنیاي خود بفروشد، و زیان

ش را براي دنیاي دیگران كسي است كھ آخرت
 از كف بدھد.

عثمان بارز  ۀدوراین پدیده بھ صورت خطرناكي در 
ابوبكر و عمر بھ صورت  ۀدورشد ـ گرچھ در 

محدودي وجود داشت ـ زیرا عثمان زمینھ را چنان 
آماده ساخت كھ خالفِت اسالمي، چونان حكومت كسرا 

ھا و  و قیصر شود و در این راستا مسئولیت
را بھ خویشاوندانش سپرد و ُتیولي را  ھا والیت

ھا) را بھ  بھ آنھا واگذارد و َاموال (و دارایي
                                                           

؛ در مآخذ روایي شیعھ آمده ٤١: ١ مواھب الجلیل. ١
(شرترین مردم...) نگاه كنید » شّر الناس...  «است: 
شیخ  اختصـاص؛ ٣٥٣: ٣ من ال یحضره الفقیھبھ: 

، ذیل حدیث ٣٤: ١٦ وسائـل الشیعھ؛ ٢٤٣مفیـد: 
٢٠٩٠٢. 
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آنان داد تا آنجا كھ نقل شده ھنگام مرگِ بعضي 
از آنھا، طالي میراثشان با تبر قطعھ قطعھ 

 .)١(شد مي
در تاریخ ثبت است كھ عثمان خمس [درآمد] 

 و )٢(آفریقا و فدك را بھ عبد  بن َابي سرح
 بخشید. )٣(مروان بن حكم

ھا بھ خویشاوندان، براي آن بود  این گونھ بخشش
ھا و آراي عثمان حمایت و  كھ آنان از نگرش

ھایي كھ  ھا و منش گیري دفاع كنند، ھمان موضع
منجر شد میاِن مسلمانان شكاف افتد و سپس بر 

 عثمان یورش آورند و او را بكشند.
از خالفت ھا در آغ آري، بعضي از این نشانھ

ابوبكر ظاھر شد؛ آن گاه كھ خالد بن ولید جامھ 
اي كھ با تیرھا آن را  خز پوشید و عمامھ

آراستھ بود ـ از روي غرور ـ بر سر نھاد. تا 
اش را از سر او كشید و  آنجا كھ عمر عمامھ

تیرھاي آن را ُخرد ساخت و خالد را بھ رجم 
(سنگسار) تھدید كرد؛ چرا كھ با ھمسر مالك بن 

 ُنَویره، در حال عده، ھمبستر شد.
نامید و بھ او  » كسراي عرب «عمر معاویھ را 
ھاي باشكوه بپوشد، بدان جھت  اجازه داد لباس

 كھ در نزدیكي سرزمین روم قرار داشت.
نگریم  را مي ×در مقابِل ھمھ اینھا، امام علي

او را  |كند بھ اینكھ رسول خدا كھ افتخار مي
 ین) نامید.(خاك نش » ابو تراب «

 گوید: درباره ردایش مي ×امام

 ؛استَحييتُ من راقعها یواهللا لَقَد رقَعتُ مدرعتي هذه حتّ

                                                           
 .١٣٦: ٣ الكبري الطبقات. ١
 .٦٥١: ٢ تاریخ طبري. ٢
 .٦٤: ٣ الطبقات الكبري. ٣
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بھ خدا كھ این جامھ پشمیِن خود را چندان 
پینھ كردم كھ از پینھ كننده شرمساري 

 .)١(بردم
خورد، و  آن حضرت نان خشك را با نمك یا شیر مي

خواست  كرد؛ چراكھ مي ميآن دو را با ھم مصرف ن
 .)٢(با شكم گرسنھ خدا را مالقات كند

آن گاه كھ حكومت را بھ دست گرفت،  ×امام
ھاي عثمان بھ چاپلوسان (و نور  كوشید بخشش

 بھ بیت المال بازگرداند.را ھا)  چشمي
اي در صراط حق و عدل  بھ اندازه ×[امام

استوار بود و اھتمام داشت كھ] وقتي برادرش 
ز او مالي را بیش از حِق خودش خواست، عقیل ا

آھني را داغ كرد و آن را بھ دسِت عقیل نزدیك 
ساخت تا حرارتش را بچشد [و عذاب دوزخ را بھ 
خاطر آورد و نادرستي این كار و كیفر آن را حس 

 .)٣(كند]
اّما معاویھ ـ و ھم نوعانش ـ قّصھ سرایان و 
دروغ پردازان را بھ خدمت گرفت و بھ آنان 

 ×مواِل فراواني را بخشید تا علیھ امام عليا
حدیث جعل كنند و بھ بدگویي و طعن درباره حضرت 

 دامن زنند. ×علي

l  ة بن جندببھرمچھل ھزار دینار داد تا روایت س ،
و من النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في  ﴿كند این سخن خداي متعال: 

ھر سخن بعضي از مردم تو را (ظا )٤( ﴾ ... الْحياة الدنْيا

                                                           
 .١٦٠، ذیل خطبھ ١٦٣(شھیدي):  البالغھ نھج. ١
 .١٨٧: ١٩ شرح نھج البالغھ. ٢
 .٢٤٥: ١١. ھمان ٣
 .٢٠٤بقره/ .٤
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نازل  ×دارد) درباره حضرت علي بھ شگفتي وامي
 .)١(شد
l  عمرو بن عاص را در طمع والیتِ مصر انداخت تا

ھمراھي و  ×او را در جنگ با حضرت علي
 پشتیباني كند.

l را كھ فرمود:  |این حدیث مشھور پیامبر
 كشند اي عّمار، تو را گروھي یاغي و ستمگر مي «
، حضرت |ویل كرد بھ اینكھ مقصود پیامبرتأ »

ھا و  است؛ چراكھ او عّمار را میاِن نیزه ×علي
 تیرھا افكند.

توانیم بگوییم كھ: سردمداران  بر این اساس، مي
مكتب اجتھاد، متكّبراِن شادخوار بودند، و سرانِ 
مكتب تعّبد محض، فقراي ستم دیده؛ از این رو 

ستم ـ در حالي  تصّور تحریف از سوي مظلومان تحت
 كھ زمام امور بھ دست خلفا بود ـ امكان ندارد.

محّمد بن وزیر یماني در پژوھشي بھ بررسي 
پردازد  ميمغيرة بن شعبه احادیث معاویھ و عمرو عاص و 

رسد كھ  و ضمن این تحقیق بھ این نتیجھ مي
 .)٢(احادیثِ روایت شده از این سھ نفر، یكي است

كند؛ اینكھ  ا اثبات مياین پژوھش، مدعاي ما ر
فقھ آنفین (گردن فرازان) فقھ واحدي است كھ در 

ریزد و وحدت نگرش میان آنان را  یك كانال مي
 نمایاند. مي

بینیم خلفاي اموي و  بدین جھت است كھ مي
عّباسي، منصب قضاوت را چونان ابزاري براي ُخرد 

برند و  كردن شخصّیِت مخالفاِن خود بھ كار مي

                                                           
 .٧٦: النصائح الكافية؛ ٧٣: ٤ شرح نهج البالغه. ١
؛ ٤٦٤ـ  ٤٥٣: ٢ توضیح األفكار. نگاه كنید بھ: ٢

 .١٢٩ـ  ١١٣: ٢ الروض الباسم
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شان استثمار  ا را براي مصالح شخصيفقھ یافتاو
 كنند. مي

حكایت شده است كھ شبي ھارون الرشید، قاضي 
القضات، ابو یوسف را ا حضار كرد. وي سراسیمھ 
سوي ھارون شتافت. چون بھ قصر درآمد او را دید 
كھ بر تخت نشستھ است و در طرِف راسِت او عیسي 

 بن جعفر قرار دارد.
گمان داریم تو ھارون گفت: اي ابا یوسف، 

 ایم! را ترسانده
ام  پاسخ داد: آري، و ! ھمچنین خانواده

 اند]. [بھ شّدت ترسیده
چون ابو یوسف آرامش یافت، رشید گفت: تو 

ام تا بر عیسي بن جعفر شاھد  را خواستھ
بگیرم؛ چراكھ او كنیزي دارد، خواستم كھ 
او را بر من ببخشد یا بفروشد، او ِابا 

اگر این كار را نكند، او را  كند. و ، مي
 كشم! مي

عیسي بن جعفر گفت: من بھ طالق زنانم و 
ام  آزاد كردن بردگانم و صدقھ دارایي

ام كھ نھ این كنیز را  سوگند یاد كرده
 بفروشم و نھ آن را بھ كسي ھبھ كنم.

ھارون از ابو یوسف خواست كھ براي این 
 اي بیابد. مشكل، چاره

آن را برایت ببخشد  ابو یوسف گفت: نیمي از
 و نیم دیگر را بفروشد.

توانم صبر كنم تا كنیز  رشید گفت: من نمي
یك بار حیض ببیند (چراكھ او كنیز است و 
براي حالل شدن ھمبستري با او این كار الزم 

باشد) اگر من امشب با او آمیزش نكنم،  مي
 ترسم جانم را از كف بدھم. مي

امر ابو یوسف گفت: اي امیر مؤمنان، 
ھاست! او را آزاد ساز  تر از این حرف ساده

 و سپس ھم اكنون با او ازدواج كن.
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با این حیلھ، رشید كنیز را از دسِت موالیش 
بیرون كشید و در ھمان شب با او ھمبستر 

 .)١(شد
نگریم كھ این مسئلھ طّراحي  در اینجا ما مي

گردد تا طاعت ابو  شود و این معّما آماده مي مي
اش و  برداري لطان و میزان فرمانیوسف از س

استعداد او براي تبدیل احكام و تغییر آرا ـ 
 در راستاي خشنودي ھارون ـ آزمایش شود.

رشید گرچھ بھ این چیزھا پایبند نبود و بھ 
ھاي فقھي عجیب نیاز  مانند این چاره جویي

دانست، لیكن  نداشت و بطالن آنھا را مي
رپوش شرعي بھ خواست فقھا را بھ عنوان یك س مي

خواھد  كار گیرد و از این طریق آنچھ را مي
 عملي سازد.
 نویسد: مسعودي مي

ُزَبْیده ـ ھمسر رشید ـ بھ ابو یوسف نامھ 
نوشت كھ: درباره این امر فتوایت چیست؟ 

 دوست دارم كھ فالن گونھ باشد.
ابو یوسف موافق با خواستھ زبیده فتوا 

وسف داد، وي نیز ھدایایي را براي ابو ی
فرستاد كھ شامل طال و نقره و غالّت و 

ھا و دیگر چیزھاي نفیس  چھارپایان و لباس
 بود.

یكي از كساني كھ در مجلس ابو یوسف حاضر 
من أُهديت إليه هديةٌ، فَجلَساؤه بود، گفت پیامبر فرمود: 

اي برسد، ھمنشینانش ـ  براي ھركس ھدیھ شُركاؤه؛
 .اند در آن ھدیھ ـ با وي شریك

ابو یوسف گفت: این سخن در جایي است كھ 
 .)١(ھدیھ مردم خرما و شیر باشد

                                                           
؛ ١٦٨(محّمد یوسف):  تاریخ فقھ اسالمي. بنگرید بھ، ١

: ١٤ بغداد تاریخاین ماجرا ـ بھ طور كامل ـ در 
 .٣٨٥: ٦ وفیات األعیان، آمده است؛ و نیز در ٢٥٣
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تصّرف در معاني را بنگرید! چگونھ سخن را از 
آنچھ در حدیث نبوي اراده شده (و داللت واضح 

 گرداند. دارد) برمي
ھاست كھ براي استشھاد  اینھا بعضي از مثال

ھا  آوردیم. غرض، استقصا نبود وگرنھ این نمونھ
اي از  اند. حّتي گروه عمده بسیار فراوان

نویسندگان و اندیشمندان مسلماِن قدیم و جدید، 
اند كھ سبب اساسي انقراض بعضي از  یادآور شده

، َاوزاعي، سُفیان یربيعة الرأمذاھب (مانند مذھب 
ھا ـ بھ جھتي ـ از  گرداني حكومتیَثوري) رو
باشد؛ و یا اینكھ ھنگام مواجھھ با  آنھا مي

واِج دیگر مذاھب اسالمي (مانند مذاھب اربعھ) ر
كھ سلطان بھ آنھا روي آورد و مردم را سوي 
آنھا برانگیخت و بھ ھواداري از سردمداران 
آنھا یا تشویق شاگردانشان پرداخت، از میان 

 رفتند.
 نویسد: ابن َحْزم مي

دو مذھب، در آغاز امر، بھ وسیلھ ریاست و 
ز آن دو مذھب سلطان انتشار یافتند؛ یكي ا

ابو حنیفھ است. آن گاه كھ ابو یوسف 
دار امر قضاوت شد تنھا قاضیاني را  عھده

گماشت كھ از اصحاب او یا از  بھ كار مي
منتسبان بھ مذھب او بودند؛ مذھب دوم، 

 )٢(مذھب مالك است...
 نگارد: دھلوي مي

ھر مذھبي كھ اصحاِب آن شھرت یافتند و بر 
ھاشان  زدند، كتابكرسي قضاوت و فتوا تكیھ 

در میان مردم آوازه یافت و تدریس شد و در 
نقاط مختلف زمین انتشار پیدا كرد و این 

 روند در زمانِ بعد ادامھ یافت.
                                                                                                                                        

 .٣٨٦: ٦ وفیات األعیان؛ ٢٥٤: ١٤ تاریخ بغداد. ١
 الطیبنفح ؛ ١٤٤: ٦ وفیات األعیان؛ ١٦٤: المغرب. ٢
٤٨٢/٦: ٢. 
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و ھر مذھبي كھ اصحابِ آن گمنام بودند و بھ 
قضاوت و فتوا گماشتھ نشدند و مردم بھ 
آنان رغبت نكردند، پس از مدتي از میان 

 .)١(رفت
 ×د كھ خلفا با مكتب امام علي. ثابت ش٤

ھمسویي نداشتند، بلكھ با آن حضرت مخالف بودند 
 ×شان با امام و اختالفاِت پیشین را در سیره

ساختند. تدوین حكومتي، با تأخیر،  استوار مي
یك قرن بعد (در زمان عمر بن عبدالعزیز یا 
ھشام بن عبدالملك) روي داد، و این تدوین در 

یافت و از ُمَدوَّنات گرفتھ  پرتو محفوظات سامان
 نشد.

بنابراین، امكان تحریف در ُمدوَّنات اینان بیش 
ھاي قومي  از دیگران ُمتصّور است؛ چراكھ گرایش

دستشان بود و  درزد، قدرت  در میانشان موج مي
 فاصلھ داشتند. |با زمان پیامبر

 ^اّما تصّور امكان تحریف در مدرسھ اھل بیت
این عوامل در آن جاري  منتفي است؛ چراكھ عكس

 باشد. مي
. پذیرش مشروعّیت رأي و چند رأیي، ھواداران ٥

آنان را بھ تحریف واداشت؛ یعني آنان در 
راستاي یاري امامانشان خود را ملزم ساختند كھ 

اند  حدیث بسازند یا احادیث را طبق آنچھ قائل
نگریم آنان  تأویل كنند. از این روست كھ مي

 شمارند. مي جعلَاقسام مذھبي را از  جعل
اّما پیروان مكتب تعّبد محض، بھ این چیزھا 
نیازي نداشتند؛ چراكھ حدیثشان از اصول ُمَدوَّن 

شد و در نتیجھ تصّور تحریف در َاقواِل  نقل مي
آنھا وجود نداشت؛ زیرا نصوصشان بر خالف ھم 

یافتند، و نیز  نبودند و از یك مصدر تراوش مي
                                                           

 .١١: ٢ اإلمام الصادق والمذاهب األربعة؛ ١٥١: ١ حجة اهللا البالغة. ١
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ار دادند كھ ھر آنچھ آنان قرآن را اصل قر
 رسد بر آن عرضھ گردد. مشكوك بھ نظر مي

. فرق دیگر این است كھ: در مكتب تعّبد محض، ٦
اصول مباني فقھي منسجم است، بر خالف مدرسھ 

 اجتھاد و رأي.
بر لزوم گرفتن احكام از كتاب و سّنت  ^اھل بیت

(نھ چیز دیگر) تأكید داشتند، اّما مكتب اجتھاد 
ابل كتاب و سّنت، رأي و اجتھاد را و رأي، در مق

مشروع دانستند و این امر بھ اختالف در اصول 
زد؛ بعضي بر  پذیرفتھ شده نزد آنھا دامن مي

كردند و بعضي دیگر از آن  قیاس اعتماد مي
داشتند؛ برخي قائل بھ مصالح مرسلھ  برحذر مي

 تافتند و... بودند و برخي دیگر آن را برنمي
آمد و  ظ منافع خویش برميھر مذھبي در پي حف

ھا و تأویالتي بود  ھا، فزوني نتیجھ این كشمكش
نمود. بعضي بھ بعض  كھ در ھر یك از آنھا رخ مي

دادند كھ از او بھ دور بود  ھایي مي دیگر نسبت
 یا مقصوِد او نبود.

مذاھب چھارگانھ امروزه و مذاھبي كھ منقرض 
ج اند با ھم برخوردھاي فكري دارند و اموا شده

زند، حّتي بعضي بعض  اختالف، میانشان موج مي
 شمارند. دیگر را فاسق مي

ھاي تحریف و  ترین انگیزه ھمین امر از قوي
آید  باشد؛ چراكھ ھركس درصدد برمي انحراف مي

 مسلك و مذھب خویش را یاري كند.
. نگاھي بھ عملكرد كساني كھ بھ توثیق و ٧

دازند، پر تضعیِف راویان ـ در ھر دو مكتب ـ مي
دارد كھ بر خردمندان  از حقیقتي پرده برمي

 پوشیده نیست.
رجال شناسان مدرسھ رأي و اجتھاد (بھ جھت 

شان) در توثیق یا خدشھ در یھا گوناگوني خط مشي
یك راوي، اختالف دارند، حّتي در وثاقت شخص عالِم 
رجالي و عدالت وي و میزان حجّیت آراي او، 

 كنند. نظراتِ مختلفي را ابراز مي
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بھ عنوان نمونھ، در وثاقت و حجّیت توثیقاتِ ابن 
َمعین (امام جرح و تعدیل) اختالف شده است؛ 

 ،بیشتر موارددر چراكھ وي ـ مانند دیگران ـ 
بدان جھت در شخصي خدشھ كرده است كھ با او ھم 
مذھب نبوده یا در رأي و نظري با وي اختالف 

توثیق داشتھ است؛ و در موارد بسیاري شخصي را 
كرده چون با او در مذھب و مسلك ھمسو بوده 

كند و او  است، حّتي وي در امام شافعي خدشھ مي
 شمارد. را غیر ثقھ مي

اند و او را ثقھ  بسیاري ابن َمعین را َجرح كرده
شمارند؛ دیگراني نیز بر او اعتماد مطلق  نمي

اي كھ ھیچ َجرح و تعدیلي را  دارند بھ گونھ
دانند، و ھمھ اینھا  یل او نميھمتاي َجرح و تعد

 اند. بھ مدرسھ رأي و اجتھاد منسوب
حال دیگران نیز چنین است؛ عبدالعزیز ماجشون، 
ابن َابي حازم، محّمد بن اسحاق و... در امام 

 .)١(اند مالك خدشھ كرده
دارُقطني بخشي از احادیثي را كھ در آن با مالك 

ھ فراتر از مخالفت شده گرد آورده است ك الموطَّأدر 
ھاي خطي ظاھریھ در  حدیث است و از نسخھ ٢٠

 .)٢(باشد كتابخانھ دمشق مي
تاریخ نفر را در  ٣٥خطیب بغدادي، نام بیش از 

آورد كھ در ابو حنیفھ خدشھ  مي بغداد
 .)٣(اند كرده

مانند این سخن درباره احمد بن حنبل نیز گفتھ 
 شده است.

یق شخصي ھمچنین بعضي از علماي رجال گاه بھ توث
اند و مرتبھ او را بھ آسمان باال  پرداختھ

                                                           
، ترجمھ ٤١٥: ٢٤ تھذیب الكمال. نگاه كنید بھ: ١

 محّمد بن اسحاق.

 .٢٩٩: السنّة المحمدية یأضواء عل. ٢
 ، ابو حنیفھ.٧٢٩٦، ترجمھ ٣٢٣: ١٣ تاریخ بغداد. ٣
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اند، سپس بھ سببِ اختالفِ شخصي ـ نھ دیني و  برده
اند و از مرتبھ قبل  مذھبي ـ در او خدشھ كرده

 اند. او را بھ زیر كشیده
از این اختالف در توثیق و میزان عدالِت راوي و 

آید. چگونھ  حجّیِت قول او، دور صریح الزم مي
ن با اعتماد بر جرح و تعدیل شخصي كھ توا مي

وثاقِت او ثابت نشده است، روایتي را برگرفت، 
 یا رد كرد و نپذیرفت.

ذكر من يؤتمن قولُه في الجرح اي با نام  ذھبي رسالھ
سامان داده است و در آن بھ شرح ُاصول  )١(والتعديل

پردازد و طبقات ناقدان و چگونگي َاخذ  نقد مي
 آورد. مياقواِل آنان را 

نیك  ^لیكن اگر بھ رجال شناسان مكتب اھل بیت
یابیم كھ بر تعدیل و َمدح و خدشھ  بنگریم، درمي

توان بھ خاطر  اتفاق نظر دارند. كسي را نمي
آورد كھ در نجاشي، كشّي، طوسي یا دیگر علماي 
بزرگ شیعھ، خدشھ كند. این امر، بیانگر وحدت 

 فكر و اتحاد مسلك آنان است.
ھاي انحراف و تحریف در  عضي از انگیزهاینھا ب

اند. بحث كامل در این زمینھ  این دو مكتب
نیازمند چند جلد كتاب است. و اگر ھمھ این 

ھا بھ طور كامل وارسي شود، نتایج خیره  انگیزه
 كننده و شگفت انگیزي بھ دست خواھد آمد.

 

                                                           
توان در آیاصوفیا  اي از این كتاب را مي . نسخھ١

 ، یافت.٢٩٥٣بھ شماره 



 

 نتیجھ





 

پس از آنكھ بطالن آراي شش گانھ ـ براي منع 
ھویدا شد و عدم تمامّیِت سبب ھفتم (بھ تدوین ـ 

عنوان عّلت تاّمھ منِع تدوین) روشن گشت، و عوامِل 
اصلي حقیقي منِع تدوین را نمایان ساختیم، بھ 

یابیم كھ بر این امر  نتایج مھّمي دست مي
اند و در تشریع اسالمي اثر گذاردند،  مترّتب

 ترین آنھا چنین است: مھم
و جناح فكري، پس از . تقسیِم مسلمانان بھ د١

شكل گیري دو مكتِب مستقل، كھ ھر كدام افكار و 
 ُاصول و مباني ویژه خود را داشتند.

. استوار سازي مفاھیم پیرواِن منع تدوین در ٢
ھا و توجیھات  فرھنگ اسالمي، و بروز تعلیل
 مختلف براي این منِع نامیمون.

و  » كتاب خدا ما را بس است «. طرح مقولھ ٣
بھ عنوان  » ما و شما كتاب خدا ھست میان «

نخستین گام براي دور ساختن عترت و سرپوش 
سپس  |گذاري بر ناآگاھي نسبت بھ سّنِت پیامبر

تن ندادن بھ این خط مشي (چنان كھ در نزاع 
در خطبھ فدك مشاھده  ÷ابوبكر با حضرت زھرا

بھ قرآن استشھاد كرد و  ÷شود، حضرت زھرا مي
ت) و تخّطي ُعَمر از متن ابوبكر آن را برنتاف

 قلوبھم المؤلفةصریِح قرآن درباره سھ بار طالق و 
ھاي كافران بھ اسالم) و... و در  (جذب دل

سالیان اخیر استفاده بعضي از َغَرض ورزان، از 
 این مقولھ، براي انكاِر [حجّیتِ] ماسواي قرآن.
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گیري از  . منع خلفا از تدویِن حدیث، جھت پیش٤
كھ سزامندي اھل  |پیامبر انتشار احادیث

ساخت ھمراه با  را بھ خالفت روشن مي ^بیت
جلوگیري از تفسیر بیاني مراد از آیات (كھ در 

 ھاي واھي و سست. ھمین راستا بود) با بھانھ
. گشودِن باب اجتھاد براي ُپر سازي شكاف پدید ٥

 آمده از منع تدوین در ضمنِ مراحل گوناگون ذیل:
 |اولیھ در زمان پیامبر ھاي وجود نشانھ الف)

نزد كساني كھ پس از بھ قدرت رسیدِن اسالم، آن 
را پذیرفتند. اینان با پیامبر بھ مخالفت 

یازیدند و  خاستند و بھ اجتھاد دست مي برمي
 گذاشتند. آورده بود، وامي |آنچھ را پیامبر

نظریھ اجتھاد، بھ وسیلھ  پیاده نمودن ب)
 ابوبكر.

ا توسط عمر، براي ترین درھ گشایش وسیع ج)
 اجتھادات و آراي خودش. پیاده نمودن

(رأیي است كھ  » رأي َرَأیُتھ «. ظھور مفھوِم ٦
برداشتی داشت ( » َتَأوََّل َفَأْخَطأَ  «ابراز داشتم) و 

بھ خطا رفت) در سپیده دِم حكومِت منع از  ولی
ریزي اصول جدیدي  تدوین، و منجر شدِن آن بھ پي

 ن و مصالح مرسلھ و...ھمچون قیاس و استحسا
. تأثیر منع تدوین و فتح باب اجتھاد ـ بھ ٧

طور جّدي ـ در پیدایش رویارویي و اختالف در 
و آراي صحابھ ـ بلكھ گوناگوني فتواھا و  افتاو

 آراي یك صحابي ـ كھ بھ نتایج زیر انجامید:
مشروع شدِن اختالف و تعدُّد آرا نزد صحابھ،  الف)

 قائل شدن بھ عدالت صحابھ.و حجّیتِ ھمھ آنھا و 
پذیرش تصویب در احكام شرعي بھ این معنا كھ  ب)

خدا احكامش را ـ در لوح محفوظ ـ طبِق فتواھاي 
 كند. مجتھدان ثبت مي
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و اینكھ آن  |قائل شدن بھ اجتھاد پیامبر ج)
رود  ھاست، بھ خطا مي حضرت مانند دیگر انسان

بان گوید (ھنگام خشنودي سخني را بر ز وصواب مي
گشاید)  آورد كھ در زمان خشم بھ آن لب نمي مي

شان یتا ابوبكر و عمر را در رفتارھا و كارھا
 معذور بدارند.

بھ آنچھ  |تفسیر احادیث رسول خدا د)
 » رحمة یاختالف أُمت «خرسندشان سازد؛ چنان كھ در 

 شود. (اختالف اّمتم رحمت است) مشاھده مي
بودنِ خودش را ـ  ُعَمر نظریھ َاعلم مطرح ساختن. ٨

در حالي كھ در آغاز این ادعا را براي خود 
نداشت ـ و تحوُّل این نظریھ بھ اندیشھ َاعلم 
بودِن خلفا بھ احكام خدا و اینكھ آنان 

 ترین كسان بھ صدور فتوایند. َاْولي
 بر این اساس، جایز است:

خلیفھ ھركھ را بر خالفِ نظرش سخن گوید (یا  الف)
خلیفھ از او چیزي را بپرسد) بر خالِف خواسِت 
 تازیانھ بزند.

بزرگان صحابھ را بھ سبب ُپرچانگي در حدیث  ب)
 بھ زندان افكند.

صحابھ در احكام و جز آن، منتظر امر خلیفھ  ج)
 باشند.

. ظھور افكار جدید در زندگي مسلمانان، از ٩
 جملھ:

l  والیان «لزوم پیروي از دستور حاكم؛ چراكھ 
از  «، » مخالفت، شَر است « ،» اند چنین گفتھ

حاكم فرماْن َبر باش، ھرچند بر پشتت تازیانھ 
 .» زند
l  عدم اشتراط عدالت در بسیاري از امور (مانند

قضاوت و غیر آن) و حّتي در عبادات؛ چراكھ نماز 
 پشت سر ھر نیكوكار و بدكاري جایز است.

. برگرفتن اجتھاد صحابي یا سیره ابوبكر و ١٠
ثابھ یك اصل سوم در تشریع و آن را عمر را بھ م
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دانستن، كھ این  |ھمتاي قرآن و سّنِت پیامبر
 امر بھ روشني در روز شورا بروز یافت.

. شكستِ حصِر اجتھاد بھ شیخین و عمل بھ فتواي ١١
و شرایطي كھ  بسترھاآن دو، بھ جھِت تدارِك 

اجتھاد را عمومي سازد و دیگر خلفا را نیز در 
 برگیرد.
بنیم آراي عثمان و معاویھ  روست كھ مياز این 

(و كساِن بعد از آنھا) توسعھ یافت تا آنجا كھ 
ھاي عثمان بھ تنگ آمدند، و  مسلمانان از بدعت

ھاي انقالب علیھ خود را  آن گاه كھ عثمان نشانھ
 جعلرا براي  )١(حس كرد، سعید بن زید بن ُنَفیل

(ده نفري كھ وعده بھشت  » عشره مبشّره «حدیث 
بھ آنھا داده شد) بھ كار گرفت تا اینكھ 

 اعتراضاتِ مسلمانان را از خود دور سازد.
این كار، ھیچ سودي نبخشید، لیكن پس از آن، 
شتابان بھ خدمت گرفتھ شد و در عقائد و فقھ 

 مسلمانان تأثیر گذاشت.
. اختصاص ُمَدوَّنات ـ كھ با تأخیر زماني نگارش ١٢

سردمداران مكتبِ  یافت ـ بھ بخش بزرگي از آراي
                                                           

: الكافئھ؛ ٢٣٧: ١ احتجاج طبرسي. نگاه كنید بھ: ١
٢٥. 

(كتاب الذبائح، باب ما ذبح  ٢٠٩٥: ٥ صحیح بخاريدر 
) از سالم روایت شده ٥١٨٠علي النصب واألصنام، حدیث 

حدیث  |كھ وي از عبد  شنید كھ از رسول خدا
مر بن نفیل را در زید بن ع |كرد كھ: پیامبر مي

ـ پیش از آنكھ وحي بر پیامبر فرود » َبْلَدح  «پایین 
اي را پھن كرد كھ  آید ـ مالقات كرد. رسول خدا سفره

در آن گوشت بود (و زید را بھ آن دعوت نمود) زید 
از خوردن امتناع ورزید و گفت: من از آنچھ بر 

خورم و از آنچھ اسم خدا  كنید نمي َانصابتان ذبح مي
اي از  این ھالھ كنم! ر آن برده نشده مصرف نميب

» َعشَره ُمَبشَّره  «حدیث  ةپدر سازندقداست را كھ بر 
 افكنده شده نیك مالحظھ كنید.
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اجتھاد (و بھ ویژه تمركز فراوان بر تدوین 
سیره ابوبكر و عمر) بھ آراي آن دو امتیاز 

آنھا را بر آراي دیگران  برتریخاصي بخشید و 
 نمایاند.

، یعني حصر اجتھاد در ابوبكر و کار اینبا و 
عمر، گرچھ حصر كامل درھم شكستھ شد جز اینكھ 

از قداست و اولوّیت،  اي در پرتو این كار، ھالھ
 سیره ابوبكر و عمر را در بر گرفت.

ھا بھ فقھ مخالفانِ  . معطوف ساختن نگاه١٣
تدوین و تعبُّد و از صحنھ راندن فقھ ُمدوِّنان 

، و تقویِت جایگاه |متعّبد بھ سّنت پیامبر
ُقَرشیان و صحابیان متأّخر ـ كساني كھ جزو 
برگزیدگان صحابھ نبودند ـ و واگذاري 

قانون ھاي مھم سیاسي و  ھا و نقش سئولیتم
 بھ آنان. گذاری

. دور نگھ داشتن اّمت از اھل تدوین و ١٤
و ُمَدوَّنات آنان، سرآمِد  ^ُمَدوَّنات، كھ اھل بیت
 آمد. این قافلھ بھ شمار مي

 در این محور، چند گام اساسي برداشتھ شد:
پذیراندِن این نظریھ كھ نباید نبّوت و  الف)

 با ھم ـ در بني ھاشم اجتماع یابد.خالفت ـ 
، و تدوین احادیث در فضائل مانعان ساخت ب)

ھاي ساختگي براي ُمَدوِّنان و در  تراشیدن لغزش
 نتیجھ، پیروي از مسلكِ فقھي مانعانِ تدوین.

اختراع نظریھ َافضلیت شیخین بر سایر مردم و  ج)
اینكھ عثمان بعد از ابوبكر و عمر، بر ھمھ 

دارد، و نگھ داشتن علي بن َابي مردم برتري 
در جایگاھي كھ دیگر مردمان با او  ×طالب

 اند. مساوي و ھمسطح
نسبت دادن ھمھ آراي فقھي برآمده از منع  د)

ھاي ثابت و صحیح  تدوین را بھ مدوِّناني كھ نقل
دیگري از آنھا وجود داشت و برخاستھ از مكتبِ 

 تدوین بود.
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ن و از میان . پوشیده ماندِن احكام فراوا١٥
رفتن بخشي از آنھا، از پیامدھاي نھي از تدوین 

باشد، تا آنجا كھ سّنتِ  ـ بھ مّدت یك قرن ـ مي
بھ صورت امري فراموش شده درآمد؛ و  |پیامبر

روزگار منع تدوین حدیث طول كشید تا اینكھ باب 
تدوین گشوده شد، لیكن تدوین حكومتي و ناقص و 

 تھادات و آراء.آمیختھ با حجِم انبوھي از اج
توجیھ تراشي براي تشریِع آنچھ خوشایندشان .١۶

بود براي آیندگان، و برگرفتِن آن و واجب ساختن 
آن بر مسلمانان، و ترك كردِن آنچھ مورد 
پسندشان نبود؛ و بازگذاشتن میدان براي فرصت 

اندیشي كنند و  طلبان تا در این راستا چاره
 ورند.آنچھ را حاكمان انتظار دارند، برآ

 این امر، بھ پیامدھاي زیر منجر شد:
اجازه اجتھاد مطلق، خواه نّصي در میان  الف)

 باشد یا نباشد.
شد ـ نھ  استوار ساختِن مصلحتي كھ ادعا مي ب)

 مصلحت واقعي ـ و مقّدم داشتن آن بر نصوص.
عدم لزوم عرضھ اقوال صحابھ بر قرآن، بلكھ  ج)

ـ بھ طور  بعضي آنچھ را صحابي بر زبان آَوَرد
شمارند و فعل صحابي را مخصِّص  مطلق ـ حّجت مي

 انگارند. كتابِ خدا مي
. منِع تدوین حدیث، بھ جھت گوناگوني ١٧

ھا، موجب اختالف حدیث از  رویكردھا و رأي
 شد. |پیامبر

در فقھ و  ^. دور ساختن اّمت از اھل بیت١٨
را واداشت تا بر  ^سیاست، امامان اھل بیت

نچھ را از پدرانشان ارث بردند ـ تدوین و حفظ آ
 و بیم از میانِ رفتن آنھا بود ـ اصرار ورزند.

این امر، میراِث حدیثي شیعھ را گرانبارتر از 
روایاتي ساخت كھ نزد اھل سّنت ھست؛ زیرا 

در بر داشتنِ  بھ جھت سنن نسائيدانیم كھ  مي
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ھاي اھل سّنت ممتاز است؛  احكام، بر دیگر كتاب
اي بھ اھل مّكھ  ن در نامھچراكھ مؤّلف آ

 نویسد: مي
ھمھ این احادیث درباره احكام است، احادیث 
فراواني را كھ در زھد و فضایل و دیگر 

 مكارم است، در این كتاب نیاوردم.
حدیث است كھ اگر  ٥٢٧٤احادیث این كتاب، حدود 

آن را با احادیث احكام در وسائل الشیعھ 
حدیث)  ٢٣٠٠٠ل (ئحدیث) و مستدرك الوسا ٣٥٨٥٠(

آید. محّققان  مقایسھ كنیم، چیزي بھ حساب نمي
بر این باورند كھ روایات شیعھ معادل دو برابر 
روایاتي است كھ در صحاح و سنن اھل سّنت آمده 

 است.
در نفوس  |. از بین رفتن قداست پیامبر١٩

ھاي متفاوت؛ در آغاز از پشت  خلفا با نوسان
باسش را زدند و ل خانھ آن حضرت را صدا مي

كشیدند، و با گذشِت زمان كار بدانجا رسید  مي
(این مرد  » إّن الرجَل َلَیْھُجر «كھ عمر گفت: 

دو متعھ در عھد رسول خدا  «گوید)،  ھذیان مي
سازم و ھركھ  وجود داشت، من آن دو را حرام مي

 .» كنم را بھ آن دست یازد كیفر مي
 » ربا «معاویھ بھ كسي كھ نھي پیامبر را از 

من اشكالي در ربا  «بھ او یادآور شد، گفت: 
 .» بینم نمي

و در نھایت، یزید بھ َابیاِت ابن زبعرا تمثُّل 
 جست و ولید بن یزید قرآن را پاره پاره كرد.

وردھاي فقھي و نتایج اعتقادي حاصل از تا. دس٢٠
اینھا، در تاریخ تشریع اسالمي انكار ناشدني 

گرفت، نتوانست است. تدویني كھ با تأخیر صورت 
شكاف پدید آمده را پر سازد، بلكھ با تدوین 
آراي مختلف و اجتھاداتي كھ با احادیث صحیح 

آمیختھ بود، پیچیدگي و حیرت را  |پیامبر
افزون ساخت. از این رو ایجاد سازگاري میان 
 مذاھب اسالمي در بیشتر مسائل فقھي، دشوار گشت.
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تبرئھ براي  |. نسبت منِع تدوین بھ پیامبر٢١
ساحِت مانعاِن حقیقي تدوین و افكندن پیامدھاي 

و دست یازي بھ موازنھ و  |منع بر دوش پیامبر
مقایسھ میان روایات منع و احادیث تدوین، صورت 
گرفت؛ با آنكھ ھمھ روایاِت منع تدوین، 

توانند در برابِر روایات تدوین  اند و نمي ضعیف
بعد، ھاي  ایستادگي كنند. این روایات در زمان

روان  براي توجیھ منع ابوبكر و عمر (و دنبالھ
 حدیث ساختھ شدند.نقل آن دو) از تدوین و 

. منع تدوین حدیث، دستاویزي براي ٢٢
خاورشناسان شد كھ در آیین اسالم خدشھ كنند و 
بر اندیشھ اسالمي و فرھنگ اصیل آن طعن زنند بھ 
اینكھ: دین اسالم، باعث واپس گرایي است و 

 دارد. را از پیشرفتِ تمّدني بازمي ھا مّلت
. چاره اندیشي نویسندگان و سخن پردازاني كھ ٢٣

شدند و تالش پیوستھ  از سوي مكتب خلفا تأیید مي
آنھا براي تراشیدن توجیھات مختلف در راستاي 
تبرئھ عمر، از پیامدھاي منِع تدوین بھ شمار 

رود. اینان شجاعت الزم را ندارند كھ بھ  مي
فھ تصریح كنند و حقایق را در این خطاي خلی

 عرصھ بیان دارند.
 سخن پایاني

در این پژوھش، سعي نگارنده بر این بود كھ بحثي 
 |احادیث پیامبر جلوگیری از نگارشرا در قضّیة 

پیش روي خوانندگاِن گرامي قرار دھد و این 
بررسي، با نقد و تأّمل و درنگ ھمراه باشد و 

ظر بپردازد و پرس و جو و و تباُدل نگُمدام بھ گفت
 كند و نتیجھ بگیرد.

خواننده گرامي را در این سفر تاریخي حدیثي، 
گام بھ گام، ھمراھي كردیم. اگر وي با ما در 
این سفر ضروري مھم پایدار مانده باشد، امید 
داریم كھ با جانش خطوط اصلي بحث را لمس كرده 
باشد و در ضمن این وارسي، حقایقي برایش روشن 
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اش بیفزاید و در  كھ بر تیزبیني باشد شده
یابي بھ نظر درست و صواب او را مدد  دست

 رساند.
از عالمان و استاداِن ارجمند و كساني كھ دست 

اند،  اندركار فقھ و حدیث و میراث علمي
خواھیم كھ در پذیرش یا َرد آنچھ نگاشتیم و  مي

 تعصبعلمي ـ بھ دور از  حّیةادعا كردیم، با رو
گرایي ـ بنگرند تا با ھم بھ راه برتر  و طائفھ
تر برسیم، در پي صواب برآییم نھ  موفقو شیوه 

 خطا، و حقیقت را بجوییم نھ غیر آن را.
روي سخن، بیشتر با مشایخ األزھر است و دانشگاه 
اسالمي مدینھ، و انجمن جھاني اسالم ـ در مّكھ ـ 

(در تونس)؛ و نیز بزرگانِ  ھزیتوندانشگاه و 
جف و قم و اندیشمنداِن عراق و لبنان و حوزه ن

 ھاي اسالمي. سوریھ و ھمھ سرزمین
را كھ فرمود:  ×این سخِن امام صادق

اند كھ  ترین برادراِن ایماني من كساني محبوب «
بھ ھمھ  )١(» ھایم را بھ من ھدیھ كنند عیب

شوم و  مراكز علمي و دانشگاھي اسالمي یادآور مي
یر مّنت گذارند و ھر خواھم كھ بر حق از آنان مي

انتقادي درباره این پژوھش، كھ بھ نظرشان 
آید برایم ارسال دارند. این كار، براي  مي

رسیدن بھ دّقت و صواب بیشتر مرا یاري 
رساند. نگارنده پیوستھ در پي سخِن حق بوده  مي

كند ـ ھرچند برایش  و ھست و از آن دفاع مي
بیین گران تمام شود ـ چراكھ ما ھمھ در صدد ت

مان ارتباط  اي ھستیم كھ با معارف اسالمي قضیھ
مان  تر از آن بھ حیات ابدي دارد و مھم

                                                           
 .١٥، حدیث ٢٤٩: ٧٥ بحار األنوار. ١
l خیر  «نیز نقل شده كھ فرمود:  |از پیامبر

 الخواطر تنبیھ» ( إخوانكم َمن أھدي إلیكم عیوبكم
١٢٣: ٢.( 
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گاه كھ درپیشگاه خداي بزرگ، براي  (آن
 رسي بایستیم) مربوط است. حساب

از خداي متعال خواستاریم كھ حق را ـ چنان كھ 
، و پیروی کنیمھست ـ بھ ما بنمایاند تا آن را 

اند تا از آن اجتناب باطل را باطل بنمای
 ورزیم.

بریم با ستایش خدا  این پژوھش را بھ پایان مي
اش و  و صلوات بر محّمد و خاندان پاك و پاكیزه

 گوییم: مي
الحمُد هللاّ رّب العالمین، وَصلَّي   علي محّمد 

 وآلھ الطیِّبین الطاھرین.



 

 منابع و مآخذ





 

l .قرآن كریم 
l .نھج البالغھ 
l  ّھصحیفھ سجادی. 
جلد)  ٦( قديم الدهر وحديثه فيأَخبار مكّة هـ) ٢٧٥، محمد بن اسحاق (میفاكه. ١

 هـ.١٤١٤تحقيق: دكتر عبدالملك عبداهللا دهيش، دار خضر، بيروت 

رئاسة  ،یعان یمكّ ی، تحقيق: دكتر ساماألخبار الموفقياتهـ) ٢٥٦(م زبير بن بكار. ٢
 م.١٩٧٢، بغداد األوقاف

تحقيق: شيخ  ،یرجال الكشّ=  اختيار معرفة الرجالهـ) ٤٦٠سن (ممحمد بن ح ،یطوس. ٣
 هـ.١٣٤٨چاپ دانشكده ادبيات، مشهد  ،یحسن مصطفو

، تحقيق: استاد محمد احمد اختالف الحديثهـ) ٢٠٤محمد بن ادريس (م ،یشافع. ٤
 هـ.١٤٠٦عبدالعزيز، دار الباز، مكّه، چاپ دوم، 

جامعه  ،یاكبر غفار ی، تحقيق: علختصاصاإلهـ) ٤١٣(م ی، محمد بن نعمان عكبرمفيد. ٥
 مدرسين، قم.

، حقوق اُألخوة فياألربعون حديثاً هـ) ٦٣٩محمد بن عبداهللا (م ،یابن زُهره حلب. ٦
 هـ.١٤٠٥تحقيق: نبيل رضا علوان، چاپ خانه مهر، قم 

ن الكريم مزايا القرآ یإرشاد العقل السليم إلهـ) ٩٥١، محمد بن محمد (مالسعود یاَب. ٧
 جلد) احياء التراث، بيروت. ٩( السعود یتفسير أب= 

جلد)  ٢( العباد یمعرفة حجج اهللا عل فياإلرشاد هـ) ٤١٣، محمد بن نُعمان (ممفيد. ٨
 تحقيق و نشر: مؤسسه آل البيت، قم.
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(جلد)  یلشرح صحيح البخار یإرشاد السارهـ) ٩٢٣احمد بن محمد (م ،ی. قَسطالن٩
 بيروت. ،یراث العربدار احياء الت

، مكتبة تيسير االجتهاد یإرشاد النقّاد إلهـ) ١١٨٢محمد بن اسماعيل (م ،یصنعان. ١٠
 م.١٩٩٠بغداد  ،یالتراث العرب

١١ .رتحقيق:  معرفة األصحاب فياالستيعاب هـ) ٤٦٣، يوسف بن عبداهللا (مابن عبدالب
 هـ.١٤١٢دار الجيل، بيروت  ،یمحمد بجاو یعل

تحقيق: سيد  االستبصار فيما اختلف من األخبارهـ) ٤٦٠محمد بن حسن (م ،یطوس. ١٢
 هـ.١٣٩١حسن خرسان، دار الكتب اإلسالميه، چاپ چهارم، قم 

أسماء الصحابة الرواة وما لكلّ واحد منهم من هـ) ٤٥٦بن احمد (م ی، علابن حزْم. ١٣
 م.١٩٩١مكتبة القرآن، قاهره  ،ی، تحقيق: عبدالحميد سعدنالعدد

، گرد األسماء المبهمة من األنباء المحكمةهـ) ٤٦٣(م یاحمد بن عل ،یخطيب بغداد. ١٤
 هـ.١٤٠٥مصر  ،یالسيد، مكتبة الخانج یآورنده: عزّ الدين عل

 انتشارات اسماعيليان، تهران.اُسد الغابههـ) ٦٣٠، محمد بن محمد (مابن اَثير. ١٥

 ،ی، مؤسسة الحلبأسباب نزول اآلياتهـ) ٤٦٩بن احمد (م یعل ،ینيشابور یواحد. ١٦
 هـ.١٣٨٨قاهره 

، تحقيق: عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة األشباه والنظائرهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ١٧
 هـ.١٤٠٦الرساله، 

 یتحقيق: عل تمييز الصحابة یاإلصابة فهـ) ٨٥٢(م یاحمد بن عل ،یابن حجر عسقالن. ١٨
 هـ.١٤١٢ل، بيروت دار الجي ،یمحمد بجاو

، دار المعارف، چاپ إصالح الحديث وعلومه ومصطلحه؛ محمد عجاج خطيب. ١٩
 هـ.١٤٠٨دهم، مصر 

 .الحالل والحرام في أُصول األحكامهـ) ٥٦٦(م یبن حسن زيد یيحي. ٢٠
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جلد) تحقيق: ابو الوفاء  ٢( یأُصول السرخسهـ) ٤٩٠محمد بن احمد (م ،یسرخس. ٢١
المعارف النعمانيه، حيدر آباد هند، افست دار الكتب العلميه، بيروت  لجنة احياء ،یافغان

 هـ.١٤١٤

 چاپ پنجم. ،ی، دار الكتاب اإلسالمالسنّة النبويه یأضواء عل، محمود؛ ابو ريه. ٢٢

بيان أحوال  في المرقوم یأبجد العلوم الوشهـ) ١٣٠٧صديق بن حسن (م ،یقَنُّوج. ٢٣
 م.١٩٧٨زركار، دار الكتب العلميه، بيروت،  تحقيق: عبدالجبار العلوم

األلسن  یإتقان ما يحسن من األخبار الدائرة علهـ) ١٠٦١محمد بن محمد (م ،یغَزِّ. ٢٤
 هـ.١٤١٥دار الفاروق الحديثه، چاپ دوم، قاهره  ،یتحقيق: خليل محمد عرب

 .یدار اإلمام بخار ،یالفقه اإلسالم في أثر األدلّة المختلف فيها ؛ی، مصطفلبغاديب ا. ٢٥

أحكام البسملة وما يتعلَّق بها من األحكام هـ) ٦٠٦محمد بن عمر (م ،یفخر راز. ٢٦
 السيد ابراهيم، مكتبة القرآن، قاهره. ی، تحقيق: مجدواختالف العلماء یوالمعان

 یاإلجابة إليراد ما استدركته السيدة عائشة علهـ) ٧٩٤محمد بن عبداهللا (م ،یزَركَش. ٢٧
 هـ.١٤٠٥چاپ چهارم، بيروت  ،یمكتب اإلسالم ،ی، تحقيق: سعيد افغانالصحابة

(نشأته وتطوره والتعريف به) دار  الشريعة اإلسالمية في االجتهاد ؛یالمهد یواف. ٢٨
 الثقافة المغرب.

 هـ.١٤٠٨، مؤسسة الرسالة، چاپ چهارم، بيروت اجتهاد الرسولنادية؛  ،ی. شريف عمر٢٩

جلد) تحقيق: محمد صادق  ٥( أحكام القرآنهـ) ٣٧٠(م یاحمد بن عل، جصّاص. ٣٠
 هـ.١٤٠٥بيروت  ،یدار احياء التراث العرب ،یقمحاو

جلد) تحقيق: باسم فيصل احمد  ٦( یاآلحاد والمثانهـ) ٢٨٧احمد بن عمرو (م ،یشيبان. ٣١
 هـ.١٤١١الجوابرة، دار الراية، رياض 

جلد) تحقيق:  ١٠( األحاديث المختارةهـ) ٦٤٣محمد بن عبدالواحد (م ،یمقدس. ٣٢
 هـ.١٤١٠عبدالملك بن عبداهللا بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثه، مكّه 
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تعليق سيد محمد باقر خرسان، دار  االحتجاجهـ) ٥٦٠(م یاحمد بن عل ،یطبرس. ٣٣
 هـ.١٣٨٦النعمان، نجف 

دار  ،یحقيق: سيد جميلت أُصول األحكام في اإلحكامهـ) ٦٣١بن محمد (م یعل ،یآمد. ٣٤
 هـ.١٤٠٤بيروت  ،یالكتاب العرب

دار الحديث، قاهره  أُصول األحكام في اإلحكامهـ) ٤٥٦بن احمد (م ی، علابن حزْم. ٣٥
 هـ.١٤٠٤

تحقيق: طه  إعالم الموقّعين عن رب العالمينهـ) ٧٥١بكر (م یمحمد بن اب ،یزُرع. ٣٦
 .م١٩٧٣عبدالرئوف سعيد، دار الجيل، بيروت 

شرح أُصول اعتقاد أهل =  اعتقاد أهل السنّة)  هـ٤١٨هبة اهللا بن حسن (م ،یاللكائ. ٣٧
تحقيق: احمد سعد حمدان،  السنّة والجماعة من الكتب والسنّة وإجماع الصحابة

 هـ.١٤٠٢دار طيبه، رياض 

 ، مطبعةالناسخ والمنسوخ من اآلثار في االعتبارهـ) ٨٤(م یمحمد بن موس ،یحازم. ٣٨
 هـ.١٣٨٦اندلس، حمص 

 هـ.١٤٠٣عمان  االعتصام بحبل اهللا المتينهـ) ١٠٢٩(م قاسم بن محمد. ٣٩

تحقيق ونشر: مؤسسة  یبأعالم الهد یإعالم الورهـ) ٥٤٨فضل بن حسن (م ،یطبرس. ٤٠
 هـ.١٤١٧آل البيت، قم 

 هـ.١٣٧٠چاپ سوم، دمشق  أعيان الشيعةهـ) ١٣٧١سيد محسن (م ،یامين عامل. ٤١

 ،ی، تحقيق: محمد المعتصم باللّه بغدادأعالم النبوةهـ) ٤٢٩بن محمد (م یعل ،یماورد. ٤٢
 م.١٩٨٧بيروت  ،یدار الكتاب العرب

تحقيق: طه محمد اإلمامة والسياسة هـ) ٢٧٦عبداهللا بن مسلم (م ،یابن قُتَيبه دينَور. ٤٣
 قاهره. ،یمؤسسه حلب ،یزين

 بيروت. والمذاهب األربعةاإلمام الصادق ؛ اَسد حيدر. ٤٤

 هـ.١٣٩٧، نشر: محمد توفيق عويضة، اإلمام جعفر الصادق ؛یعبدالحليم جند. ٤٥
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 م.١٩٨٠جلد) دار العلم، چاپ پنجم،  ٨( األعالمخير الدين؛  ،ی. زِرِكل٤٦

 هـ.١٤١٧تحقيق و نشر: مؤسسه بعثت، قم  ،یاألمالهـ) ٣٨١(م ی، محمد بن علصدوق. ٤٧

 ،یاكبر غفار یو عل یتحقيق: حسين استاد ول ،یاألمالهـ) ٤١٣بن محمد (م ، محمدمفيد. ٤٨
 هـ.١٤٠٣جامعه مدرسين، قم 

تحقيق: قسم الدراسات اإلسالمية (گروه  ،یاألمالهـ) ٤٦٠محمد بن حسن (م ،یطوس. ٤٩
 هـ.١٤١٤، دار الثقافة، قم )یاسالم یها  پژوهش

، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الكتب والاألمهـ) ٢٢٤، قاسم بن سالم (معبيد یاب. ٥٠
 هـ.١٤٠٦العلميه، بيروت 

رفع االرتياب عن المؤتلف  في اإلكمالهـ) ٤٧٥بن هبة اهللا (م ی، علابن ماكوال. ٥١
 هـ.١٤١١دار الكتب العلميه، بيروت  یاألسماء والكن في والمختلف

رسول اهللا  یه من مغازاالكتفاء بما تَضَمنَهـ) ٦٣٤(م یسليمان بن موس ،یكالع. ٥٢
عالم الكتب، بيروت  ،ی، تحقيق: محمد كمال الدين عزّ الدين علوالثالثة الخلفاء

 م.١٩٩٧

، عالَم األضواء من المجازفة في األنوار الكاشفة لما ؛یعبدالرحمن بن يحي ،یمعلم. ٥٣
 هـ.١٤٠٢الكتب، بيروت 

دار  ،یزنجان ی، تحقيق: ابراهيم انصارأوائل المقاالتهـ) ٤١٣، محمد بن نُعمان (ممفيد. ٥٤
 هـ.١٤١٤المفيد، چاپ دوم، بيروت 

السنَن واإلجماع  في األوسطهـ) ٣١٨محمد بن ابراهيم (م ،یابن منذر نيشابور. ٥٥
 هـ.١٤٠٥تحقيق: صغير احمد محمد خلف، دار طيبه، رياض  واالختالف

چاپ  ،یارمو یالدين حسين ، تحقيق: سيد جاللاإليضاحهـ) ٢٦٠(م فضل بن شاذان. ٥٦
 شده در ايران.

، دار المعرفة، بيروت األبصار یإيقاظ همم أُولهـ) ١٢١٨صالح بن محمد (م ،یعمر. ٥٧
 هـ.١٣٩٨
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(وابسته به  ی، مؤسسه انتشارات اسالمتاريخ القرآن في بحوثمير محمد؛  ،یزَرند. ٥٨
 هـ.١٤٢٠جامعه مدرسين) قم 

 هـ.١٣٩٩، بيروت مع أهل السنّة وسلفيهبحوث  ؛یسيد مهد ،یروحان. ٥٩

، دار الفكر، بداية المجتهد ونهاية المقتصدهـ) ٥٩٥، محمد بن احمد (مابن رشد. ٦٠
 بيروت.

 مكتبة المعارف، بيروت.البداية والنهايةهـ) ٧٧٤، اسماعيل بن عمر (مابن كثير. ٦١

 ،یدار الكتاب العرب ئعترتيب الشرا في بدائع الصنائعهـ) ٥٨٧عالء الدين (م ،یكاشان. ٦٢
 م.١٩٨٢چاپ دوم، بيروت 

 ، چاپ دوم.تفسير القرآن في البرهانهـ) ١١٠٧سيد هاشم (م ،یبحران. ٦٣

، تحقيق: ميرزا كوچه بصائر الدرجاتهـ) ٢٩٠، محمد بن حسن (مابن فَروخ صفّار. ٦٤
 هـ.١٤٠٤تهران  ،یمؤسسه اعلم ،یباغ

تحقيق: حسين احمد  لباحث عن زوائد مسند الحارثبغية احافظ نور الدين؛  ،یهيثَم. ٦٥
 هـ.١٤١٣مركز خدمة السنّة والسيرة النبويه، مدينه  ،یصالح با كر

أسباب ورود الحديث  في البيان والتعريفهـ) ١١٢٠ابراهيم بن محمد (م ،یحسين. ٦٦
 هـ.١٤٠١بيروت  ،ی، تحقيق: سيف الدين كاتب، دار الكتاب العربالشريف

 ،ی، دار الفكر العربالسياسة والعقائد في تاريخ المذاهب اإلسالمية؛ زهره یبمحمد ا. ٦٧
 م.١٩٨٩بيروت 

 دار صادر، بيروت. ،یتاريخ يعقوبهـ) ٢٩٢(م يعقوب یاحمد بن اَب. ٦٨

، تحقيق: كوركيس عواد، عالم الكتب، تاريخ واسطهـ) ٢٩٢اسلم بن سهل (م ،یواسط. ٦٩
 هـ.١٤٠٦بيروت 

الدين عبدالحميد،  ی، تحقيق: محمد محتاريخ الخلفاهـ) ٩١١رحمن (معبدال ،یسيوط. ٧٠
 هـ.١٣٧١مطبعة السعاده، مصر 
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(األوسط) تحقيق: محمود ابراهيم  التاريخ الصغيرهـ) ٢٥٦محمد بن ابراهيم (م ،یبخار. ٧١
 هـ.١٣٩٧حلب  ،یزايد، دار الوع

، تحقيق: محمد تلف الحديثتأويل مخهـ) ٢٧٦عبداهللا بن مسلم (م ،یابن قتيبه دينَور. ٧٢
 هـ.١٣٩٣النحار، دار الجيل، بيروت  یزهر

دار الكتب  یتاريخ الطبر=  تاريخ اُألمم والملوكهـ) ٣١٠محمد بن جرير (م ،یطَبر. ٧٣
 هـ.١٤٠٧العلميه، بيروت 

تحقيق: فهيم محمد شلتوت،  تاريخ المدينة المنورةهـ) ٢٦٢عمر (م ،یابن شُبه نمير. ٧٤
 الفكر، قم.دار 

 هـ.١٤١٥دار الفكر، بيروت  ،یشير یتحقيق: عل تاريخ دمشقهـ) ٥٧١(م ابن عساكر. ٧٥

 ،ی، تحقيق: دكتر عمر عبدالسالم تدمرتاريخ اإلسالمهـ) ٧٤٨محمد بن احمد (م ،یذهب. ٧٦
 هـ.١٤١٠چاپ دوم،  ،یدار الكتاب العرب

 هـ.١٤٠٧بيروت  ،یب العربدار الكتا ،یتاريخ الفقه الجعفر ؛یهاشم معروف حسين. ٧٧

از مجموعه آثار مؤلّف، دار  ١٢و ١١جلد  ،یتاريخ التمدن اإلسالم؛ زيدان یجرج. ٧٨
 هـ.١٤٠٢الجيل، بيروت 

 تاج العروس من جواهر القاموسهـ) ١٢٠٥(م یحسين یسيد محمد مرتض ،یزَبيد. ٧٩
 مكتبة الحياة، بيروت.

فضائل  في تأويل اآلياتهـ) ٩٦٥(م یسيد شرف الدين حسين ،ینجف یاسترآباد. ٨٠
 هـ.١٤٠٧نشر امير، قم  ×تحقيق: مدرسه امام هادي العترة الطاهرة

 ، بغداد.تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالمهـ) ١٣٥٤(م یسيد حسن كاظم صدر،. ٨١

 هـ.١٣٧١بيروت  ،یدار احياء التراث العرب التاج الجامع لُألصول؛ ناصف یمنصور عل. ٨٢

تحقيق: عبداهللا  أدلّة المنهاج یتحفة المحتاج إلهـ) ٨٠٤(م یعمر بن عل ،یاَنْدلُس. ٨٣
 هـ.١٤٠٦دار حراء، مكّه  ،یسعاف لحيان
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تحقيق:  أحاديث الخالف في التحقيقهـ) ٥٩٧(م یعبدالرحمن بن عل ،ی. ابن جوز٨٤
 هـ.١٤١٥دار الكتب العلميه، بيروت  ،یمسعد عبدالحميد، محمد السعدن

 یبشرح جامع الترمذ یتحفة األحوذهـ) ١٣٥٣حمد عبدالرحمن (مم ،یمباركفور. ٨٥
 دار الكتب العلميه، بيروت.

دار  تاريخ المدينة الشريفة في التحفة اللطيفةهـ) ٩٠٢شمس الدين (م ،یسخاو. ٨٦
 م.١٩٩٣الكتب العلميه، بيروت 

ل تحف العقول عن آ(از بزرگان قرن چهارم)  یحسن بن عل ،ی. ابن شعبه حران٨٧
چاپ دوم، قم  ،یمؤسسة انتشارات اسالم ،یاكبر غفار ی، تصحيح: علالرسول
 هـ.١٤٠٤

 هـ.١٣٨٩، چاپ اول التحف شرح الزلفمجدالدين بن محمد؛  ،یحسن یمؤيد. ٨٨

عهد  في ما كان یتخريج الدالالت السمعية علهـ) ٧٨٩(م بن محمود یعل ،یخُزاع. ٨٩
 هـ.١٤٠٥بيروت  ،یاس، دار الغرب اإلسالم، تحقيق: احسان عبرسول اهللا من الحرف

تصحيح وزرات معارف حكومت  تذكرة الحفّاظهـ) ٧٤٨محمد بن احمد (م ،یذَهب. ٩٠
 .یهند، اُفست دار احياء التراث العرب

عبدالمجيد، دار  یتحقيق: حمد تذكرة الحفّاظهـ) ٥٠٧محمد بن طاهر (م ،ی. قيسران٩١
 هـ.١٤١٥رياض  ،یالصميع

تحقيق:  أخبار قزوين في التدوينهـ) ٦٢٣عبدالكريم بن محمد (م ،یقزوين یرافع. ٩٢
طارده، بيروت  ،یعزيز اهللا عهـ.١٩٨٧دار الكتب العلمي 

تحقيق:  یشرح تقريب النواو في یتدريب الراوهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ٩٣
 عبدالوهاب عبداللطيف، مكتبة الرياض الحديثه، رياض.

 هـ.١٤١٣قم  ،ی، دفتر تبليغات السالمتدوين السنّة الشريفةد محمد رضا؛ سي ،ی. جالل٩٤

تحقيق:  ترتيب المدارك وتقريب المسالكهـ) ٥٤٤(م ی، عياضِ موسعياض یقاض. ٩٥
 احمد بكير محمود، دار الحياة، بيروت.
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 الترغيب والترهيب من الحديث الشريفهـ) ٦٥٦(م یعبدالعظيم بن عبدالقو ،یمنذر. ٩٦
 هـ.١٤١٧ق: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلميه، بيروت تحقي

تحقيق: محمود احمد ميره،  تصحيفات المحدثينهـ) ٣٨٢حسن بن عبداهللا (م ،یعسكر. ٩٧
 هـ.١٤٠٢المطبعة العربية الحديثه، قاهره 

 هـ.١٤٠٩، دار الفائز، سعوديه التصحيف في التطريفهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ٩٨

 .یتفسير النسفهـ) ٥٣٧محمد بن عمر (م ،ینسف .٩٩

، دار التفسير الكبير=  یتفسير الفخر الرازهـ) ٦٠٦محمد بن عمر (م ،یفخر راز. ١٠٠
 چاپ سوم، بيروت. ،یالتراث العرب

، دار الفكر، بيروت تفسير القرآن العظيمهـ) ٧٧٤، اسماعيل بن عمر (مابن كثير. ١٠١
 هـ.١٤٠١

مؤسسه  ،یتصحيح: سيد طيب جزائر یتفسير القمهـ) ٣٢٩راهيم (مبن اب یعل ،یقم. ١٠٢
 هـ.١٤٠٤دار الكتاب، قم 

تحقيق: سيد هاشم  ،یتفسير عياشنضر بن مسعود بن عياش؛  ،یسمرقند یسلم. ١٠٣
 هـ.١٣٨٠المكتبة العلمية اإلسالميه، تهران  ،یمحالّت یرسول

 روض الجنان وروح الجنانقرن ششم)  (از اَعالم یحسين بن عل ،ینيشابور یخُزاع. ١٠٤
و محمد  یتصحيح: محمد جعفر ياحق ،یتفسير ابوالفتوح راز=  تفسير القرآن في
 هـ.١٤٠٨مشهد  ،یآستان قدس رضو یاسالم یها ناصح، مركز پژوهش یمهد

 یتفسير القرآن العظيم والسبع المثان في یروح المعانهـ) ١٢٧٠(م محمود ،یآلوس. ١٠٥
 بيروت. ،یدار احياء التراث العرب یستفسير آلو= 

و فهرست: شيخ احمد  یمنبع ياب التفسير والمفسرونمحمد حسين (معاصر)  ،یذهب. ١٠٦
 دار األرقم، بيروت. ،یزغب
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علم اُألصول الجامع  في التقرير والتحبيرهـ) ٨٧٩محمد بن محمد (م ابن سليمان،. ١٠٧
مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر،  ، تحقيق:الحنفية والشافعية یبين اصطالح

 م.١٩٩٦بيروت 

، مقتل الشهيد عثمان في التمهيد والبيانهـ) ٧٤١(م یمحمد بن يحي ،یاندلس یمالق. ١٠٨
 هـ.١٤٠٥تحقيق: محمود يوسف زايد، دار الثقافة، قطر 

 یالموطّأ من المعان في التمهيد لماهـ) ٤٦٣، يوسف بن عبداهللا (مابن عبدالبر. ١٠٩
ومحمد عبدالبكير بكر، وزراة األوقاف  یبن احمد علو ی، تحقيق: مصطفألسانيدوا

 هـ.١٣٨٧والشؤون اإلسالمية، مغرب 

التمييز لمسلم المطبوع مع كتاب منهج النقد عند  ؛یمحمد مصطف ،یاَعظم. ١١٠
 هـ.١٤١٠چاپ سوم  ،ی، مكتبة الكوثر، سعودالمحدثين

 یأحاديث الرافع في تلخيص الحبيرهـ) ٨٥٢(م یلاحمد بن ع ،یابن حجر عسقالن. ١١١
 هـ.١٣٨٤مدينه  ،یمدن یتحقيق: سيد عبداهللا هاشم يمان الكبير

مكتبة التجارية تنوير الحوالك شرح موطّأ مالك هـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ١١٢
 هـ.١٣٨٩مصر  ،یالكبر

 بيروت. ، دار صعب،التنبيه والشرافهـ) ٣٤٦بن حسين (م یعل ،یمسعود. ١١٣

، تنقيح األنظار یتوضيح األفكار لمعانهـ) ١١٨٢محمد بن اسماعيل (م ،یصَنعان. ١١٤
 هـ.١٤١٧تعليق: صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلميه، بيروت 

هـ ١٣٢٨، چاپ مصر علوم الحديث واألثر في توجيه النظرشيخ طاهر؛  ،ی. جزائر١١٥
 (تجديد چاپ، دار المعرفة، بيروت).

دار الفكر، بيروت  تهذيب التهذيبهـ) ٨٥٢(م یاحمد بن عل ،یابن حجر عسقالن. ١١٦
 هـ.١٤٠٤

تحقيق: دكتر بشّار عواد، دار  تهذيب الكمالهـ) ٧٤٢(م یيوسف بن زك ،یمز. ١١٧
 هـ.١٤٠٠الرسالة، بيروت 
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تحقيق: سيد  شرح المقنعة في تهذيب األحكامهـ) ٤٦٠محمد بن حسن (م ،یطوس. ١١٨
 خرسان، دار الكتب اإلسالميه، چاپ چهارم، قم. حسن

 هـ.١٣٩٩دار المسير، چاپ دوم، بيروت  تهذيب تاريخ دمشق، شيخ عبدالقادر؛ بدران. ١١٩

، جامع اُألصول یتيسير الوصول إلهـ) ٩٤٤(م یعبدالرحمن بن عل ،یابن ربيع شيبان. ١٢٠
 هـ.١٣٤٦مصر  ،یالمكتبة التجارية الكبر ،یتصحيح: محمد حامد فق

تحقيق: سيد شرف الدين احمد، دار  الثقات البن حبانهـ) ٣٥٦، محمد (مابن حبان. ١٢١
 هـ.١٣٩٥الفكر، بيروت 

چاپ دوم،  ،ی، انتشارات سيد رضثواب األعمالهـ) ٣٨١(م ی، محمد بن علصدوق. ١٢٢
 هـ.١٤٠٥قم 

پ مطبعة اآلداب، مكتبة النهضة، بغداد (و نيز چا ،یثورة زيد بن عل، حسن یناج. ١٢٣
 م).١٩٦٦نجف 

گردآورنده: شيخ  جامع أحاديث الشيعةهـ) ١٣٨٠سيد محمد حسين (م ،ی. بروجرد١٢٤
 هـ.١٤١٤چاپ دوم، قم  ،یمالير یاسماعيل معزّ

 ، چاپ المنيرية، قم.جامع بيان العلم وفضلههـ) ٤٦٣(م ابن عبدالبر. ١٢٥

تفسير =  القرآن یان عن تأويل آجامع البيهـ) ٣١٠محمد بن جرير (م ،یطبر. ١٢٦
 هـ.١٤٠٥دار الفكر، بيروت  یالطبر

شرح  في جامع العلوم والحكمهـ) ٧٥٠عبدالرحمن بن احمد (م ،یابن رجب حنبل. ١٢٧
 هـ.١٤٠٨، دار المعرفة، بيروت خمسين حديثاً مع جوامع الكلم

 یمصطف تحقيق:الجامع الصحيح المختصرهـ) ٢٥٦محمد بن اسماعيل (م ،یبخار. ١٢٨
 هـ.١٤٠٧ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت 

تحقيق: احمد  یسنن الترمذ=  الجامع الصحيحهـ) ٢٧٩(م یمحمد بن عيس ،یترمذ. ١٢٩
 بيروت. ،یمحمد شاكر و ديگران، دار احياء التراث العرب



 منع تدوین حدیث  ٩٢٤

 ،یالمكتب اإلسالم ،یتحقيق: حبيب األعظم الجامعهـ) ١٥١معمر بن راشد (م ،یاَزد. ١٣٠
 هـ.١٤٠٣اپ دوم، بيروت چ

تحقيق:  یتفسير القرطب=  الجامع ألحكام القرآنهـ) ٦٧١محمد بن احمد (م ،یقُرطُب. ١٣١
 هـ.١٣٧٢دار الشعب، چاپ دوم، قاهره  ،یاحمد عبدالحليم بردون

دار  أحاديث البشير النذير في الجامع الصغيرهـ) ٩١١جالل الدين (م ،یسيوط. ١٣٢
 هـ.١٤٠١الفكر، بيروت 

 ،یدار احياء التراث العرب الجرح والتعديلهـ) ٣٢٧حاتم (م یعبدالرحمن بن اَب ،یراز. ١٣٣
 هـ.١٢٧١بيروت 

المكتبة العلمية،  عصر العربية الزاهرة في جمهرة رسائل العرب؛ صفوة یاحمد زك. ١٣٤
 بيروت.

طبقات =  يةطبقات الحنف في الجواهر المضيئةهـ) ٧٧٥، عبدالقادر (مالوفاء یابن اَب. ١٣٥
 .ی، مير محمد، كتاب خانه كراچالحنفية

 یمناقب اإلمام الجليل عل في جواهر المطالبهـ) ٨٧١محمد بن احمد (م ،یباعون. ١٣٦
قم  ،یفرهنگ اسالم یمركز احيا ،یتحقيق: شيخ محمد باقر محمود طالب یابن أب
 هـ.١٤١٥

(چاپ با سنَن  یالنسائ یلع یحاشية السندهـ) ١١٣٨(م یحنف یمحمد عبدالهاد. ١٣٧
 هـ.١٤٠٦جلد) تحقيق: عبدالفتّاح، دار الكتب العلميه، چاپ دوم بيروت  ٨در  ینسائ

حسن  ی، تحقيق: مهدأهل المدينة یالحجة علهـ) ١٨٩محمد بن حسن (م ،یشيبان. ١٣٨
 هـ.١٤٠٣عالم الكتب، چاپ سوم، بيروت  ،یقادر یگيالن

بيت  ،ی، تحقيق: ابو صُهيب كرمحجة الوداعهـ) ٤٥٦بن احمد (م ی، علابن حزم. ١٣٩
 م.١٩٩٨األفكار الدوليه، رياض 

، عناية اُألمة اإلسالمية بالسنّة النبويةأو  الحديث والمحدثون؛ محمد ابو زهو. ١٤٠
 هـ).١٤٠٤بيروت  ،یهـ (تجديد چاپ، دار الكتاب العرب١٣٧٨چاپ قاهره 
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دار الفكر،  ،یللفكر اإلسالم ی، المعهد العالملسنّةحجية ا؛ عبدالخالق یعبدالغن. ١٤١
 هـ.١٤٠٧بيروت 

، تحقيق: معرفة مذاهب الفقهاء في حلية العلماءهـ) ٥٠٧محمد بن احمد (م ،ی. شاش١٤٢
 هـ.١٤٠٠ياسين احمد ابراهيم درادكه، مؤسسة الرساله، بيروت 

 ١٠( ولياء وطبقات األصفياءحلية األهـ) ٤٣٠احمد بن عبداهللا (م ،یاَصبهان ابو نُعيم. ١٤٣
 هـ.١٤٠٥چاپ چهارم، بيروت  ،یجلد) دار الكتاب العرب

با  ،یانتشارات سيد رض ،یحياة الحيوان الكبرهـ) ٦٨٢(م یمحمد بن موس ،یدمير. ١٤٤
 هـ.١٤٠١مصر  ،یحلب یاُفست از مكتبة مصطف

شرح: شيخ هشام ، مراجعه و حياة الصحابههـ) ١٢٤٥محمد يوسف (م ،یلكاندهلَو. ١٤٥
 هـ.١٤١٧المكتبة العصريه، چاپ دوم، بيروت  ،یبخار

، تحقيق و نشر: مؤسسه آل البيت، خاتمة المستدركهـ) ١٣٢٠ميرزا حسين (م ،ینور. ١٤٦
 هـ.١٤١٥قم

جامعه  ،یاكبر غفار ی، تصحيح وتعليق: علالخصالهـ) ٣٨١(م ی، محمد بن علصدوق. ١٤٧
 هـ.١٤٠٣مدرسين، چاپ دوم، قم 

 في كفاية الطالب اللبيب=  یالخصائص الكبرهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ١٤٨
 م.١٩٨٥، دار الكتب العلميه، بيروت خصائص الحبيب

 یو سيد عل ی، تحقيق: سيد جواد شهرستانالخالفهـ) ٤٦٠محمد بن حسن (م ،یطوس. ١٤٩
 هـ.١٤١٧قم  ،ینجف، انتشارات اسالم یو شيخ محمد مهد یخراسان

، تحقيق: عبدالرحمن عميره، خلق اَفعال العبادهـ) ٢٥٦محمد بن ابراهيم (م ،یبخار .١٥٠
 هـ.١٣٩٨دار المعارف السعوديه، رياض 

، دار التعارف، چاپ الحديث والمحدثين في دراسات ؛یهاشم معروف حسين. ١٥١
 هـ.١٣٩٨دوم، بيروت 



 منع تدوین حدیث  ٩٢٦

دانشگاه ملك  ،یدعربستان سعو ،یالحديث النبو في دراسات ؛یمصطف ،ی. اعظم١٥٢
 فيصل.

، تخريج أحاديث الهداية في الدرايةهـ) ٨٥٢(م یاحمد بن عل ،ی. ابن حجر عسقالن١٥٣
 دار المعرفة، بيروت. ،یمدن یتحقيق: سيد عبدالهاشم يمان

 م.١٩٩٣، دار الفكر، بيروت الدر المنثورهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ١٥٤

 ی، تحقيق: آصف بن علدعائم اإلسالمهـ) ٣٦٣د (منعمان بن محم ،یابو حنيفه مغرب. ١٥٥
 هـ.١٣٨٣دار المعارف، قاهره  ،یاصغر فيض

، تحقيق ونشر: مؤسسه بعثت، دالئل اإلمامةهـ) ٤٠٠محمد بن جرير بن رستم (م ،یطبر. ١٥٦
 هـ.١٤١٣قم 

 )یب، ترجمه (به زبان عردالئل التوثيق المبكّر للسنّة والحديث؛ )١(دكتر امتياز احمد. ١٥٧
چاپ شده در ضمن سلسله انتشارات دانشگاه  ،یامين قلعه چ یدكتر عبدالمعط

 .یكراچ یاسالم یها  پژوهش

، تحقيق: محمد محمد دالئل النبوةهـ) ٤٣٠احمد بن عبداهللا (م ،یابو نُعيم اَصبهان. ١٥٨
 هـ.١٤٠٩حداد، دار طيبه، رياض 

 هـ.١٣٩٦دار المعلم، چاپ دوم قاهره  ،دالئل الصدقهـ) ١٢٧٥(م مظَفَّر، محمد حسن. ١٥٩

 ،ی، اداره قرآن و علوم اسالمالدياتهـ) ٢٨٧احمد بن عمرو (م ،یابو عاصم شيبان. ١٦٠
 هـ.١٤٠٧ یكراچ

معرفة أعيان  في الديباج المذهبهـ) ٧٩٩(م یابراهيم بن عل ،یابن فرحون يعمر. ١٦١
 ، دار الكتب العلميه، بيروت.علماء المذهب

، تحقيق: ابو اسحاق صحيح مسلم یالديباج علهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ١٦٢
 هـ.١٤١٦ یدار ابن عفّان، عربستان سعود ،یاثير یجوين

                                                           
 ھاي اسالمي كراچي پاكستان. دانشكده پژوھشرئیس . ١



 ٩٢٧  منابع و مآخذ

 یمناقب ذو في یذخائر العقبهـ) ٦٩٤احمد بن عبداهللا (م ،یمحب الدين طبر. ١٦٣
 دار الكتب المصريه. ،یالقرب

، دار األضواء، چاپ انيف الشيعةتص یالذريعة إلهـ) ١٣٨٩(م یآقا بزرگ تهران. ١٦٤
 هـ.١٤٠٣سوم، بيروت 

 هـ.١٣٩٢، مطبعة الحيدريه، نجف رجال ابن داودهـ) ٧٠٧(م یابن داود حلّ. ١٦٥

 ،یزنجان یشُبير یتحقيق: سيد موس ،یرجال نجاشهـ) ٤٥٠( م یاحمد بن عل ،ی. نجاش١٦٦
 هـ.١٤١٦چاپ پنجم، قم  ،یمؤسسه انتشارات اسالم

، تحقيق: نور طلب الحديث في الرحلةهـ) ٤٦٣(م یاحمد بن عل ،یداد. خطيب بغ١٦٧
 هـ.١٣٩٥الدين عتر، دار الكتب العلميه، بيروت 

، تحقيق: احمد محمد شا كر، قاهره الرسالةهـ) ١٥٠محمد بن ادريس (م ،ی. شافع١٦٨
 هـ.١٣٥٨

األحاديث  شرح في الرواشح السماويةهـ) ١٠٤١مير محمد باقر (م ،یحسين یمرعش. ١٦٩
 هـ.١٤٠٥قم  ،ینجف ی، انتشارت كتاب خانه آية اهللا مرعشاإلمامية

 م.١٩٨٦، دار الجيل، بالد الشام في الرواية التاريخية؛ حسين عطوان. ١٧٠

تفسير السيرة النبوية  في الروض األنفهـ) ٥٨١عبدالرحمن بن عبداهللا (م ،یسهيل. ١٧١
 هـ.١٤١٨دار الكتب العلميه، بيروت  ،یمنصور الشور ی،تحقيق: مجد البن هشام

، تحقيق: اسد اهللا اسماعيليان، روضات الجنّاتهـ) ١٣٠٦محمد باقر (م ،یخوانسار. ١٧٢
 قم.

، تحقيق: محمد المعجم الصغير=  یالروض الدانهـ) ٣٦٠احمد بن ايوب (م ،یطبران. ١٧٣
 هـ.١٤٠٥بيروت  ،یشكور محمود العاج، المكتب اإلسالم

و  ی، تحقيق: سيد محمد مهدروضة الواعظينهـ) ٥٠٨محمد (م ،یال نيشابورابن فتّ. ١٧٤
 قم. ،یسيد حسن خرسان، منشورات الرض



 منع تدوین حدیث  ٩٢٨

 ی، تحقيق: عيسمناقب العشرة في الرياض النضرةهـ) ٦٩٤احمد بن عبداهللا (م ،ی. طبر١٧٥
 م.١٩٩٦بيروت  ،یدار الغرب اإلسالم ،یعبداهللا محمد مانع حمير

 هـ.١٤١٥، جامعه مدرسين، قم رياض السالكينهـ) ١١٢٠(م یخان مدن یسيد عل. ١٧٦

، المكتب علم التفسير في زاد المسيرهـ) ٥٩٧(م یعبدالرحمن بن عل ،یابن جوز. ١٧٧
 هـ.١٤٠٤چاپ سوم، بيروت  ،یاإلسالم

، تحقيق: شعيب خير العباد یهد في زاد المعادهـ) ٧٥١بكر (م یمحمد بن اب ،یزرع. ١٧٨
 هـ.١٤٠٧عبدالقادر اَرنائوط، مؤسسة الرساله، چاپ دوازدهم، بيروت اَرنائوط و

سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلّة هـ) ٨٥٢محمد بن اسماعيل (م ،یصنعان. ١٧٩
چاپ چهارم،  ،یدار احياء التراث العرب ،ی، تحقيق: محمد عبدالعزيز خولاألحكام
 هـ.١٣٧٩بيروت 

سيرة خير  في والرشاد یسبل الهدهـ) ٩٤٢(ممحمد بن يوسف  ،یشام یصالح. ١٨٠
 هـ.١٤١٤، تحقيق: عادل احمد عبدالموجود، دار الكتب العلميه، بيروت العباد

 ،یلتحرير الفتاو یالسرائر الحاوهـ) ٥٩٨محمد بن منصور (م ،یابن ادريس حلّ. ١٨١
 هـ.١٤١٠گران، جامعه مدرسين، چاپ دوم، قم  از پژوهش یتحقيق: گروه

 هـ.١٣٩١، دار الفكر، چاپ دوم، بيروت السنّة قبل التدوين؛ مد عجاج خطيبمح. ١٨٢

دار  ،ی، تحقيق: حبيب الرحمن اعظمالسننهـ) ٢٢٧سعيد بن منصور (م ،یخراسان. ١٨٣
 م.١٩٨٢السلفيه، هند 

دار الراية،  ،یجلد) تحقيق: عطيه زهران ٣( السنّةهـ) ٣١١، احمد بن محمد (مابن يزيد. ١٨٤
 هـ.١٤١٠رياض 

المكتب  ،ی، تحقيق: محمد ناصر الدين اَلبانالسنّةهـ) ٢٨٧(م یعاصم شيبان یابن اب. ١٨٥
 هـ.١٤٠٠بيروت  ،یاإلسالم

، تحقيق: محمد سعيد سالم السنّةهـ) ٢٩٠عبداهللا بن احمد (م ،یابن حنبل شيبان. ١٨٦
 هـ.١٤٠٦دار ابن القيم، دمام  ،یقحطان



 ٩٢٩  منابع و مآخذ

 ،یتحقيق: عبدالغفّار سليمان بندار ،یالسنن الكبرهـ) ٣٠٣احمد بن شعيب (م ،ینسائ. ١٨٧
 هـ.١٤١١حسن، دار الكتب العلميه، بيروت  یسيد كسرو

، تحقيق: سعد بن عبداهللا آل سنن سعيد بن منصورهـ) ٢٢٧(م سعيد بن منصور. ١٨٨
 هـ.١٤١٤رياض  ،یحميد، دار العيصم

جلد) تحقيق: سيد عبداهللا هاشم  ٤( یسنن دارقطنهـ) ٣٨٥بن عمر (م یعل ،یدارقُطن. ١٨٩
 هـ.١٣٨٦دار المعرفه، بيروت  ،یمدن یيمان

، تحقيق: محمد داود یسنن أبهـ) ٢٧٥سليمان بن اَشعث (م ،یداود سجِستان یاب. ١٩٠
 الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت. یمح

د فؤاد ، تحقيق: محمسنن ابن ماجههـ) ٢٧٥محمد بن يزيد (م ،یابن ماجه قزوين. ١٩١
 دارالفكر، بيروت. ،یعبدالباق

تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار  ،یالسنن الكبرهـ) ٤٥٨احمد بن حسين (م ،یبيهق. ١٩٢
 هـ.١٤١٤الباز، مكّه 

و  یتحقيق: فواز احمد زمرل ،یسنن الدارمهـ) ٢٥٥عبداهللا بن عبدالرحمن (م ،ی. دارِم١٩٣
 هـ.١٤٠٧روت بي ،یدار الكتب العرب ،یخالد السبع العلم

سيرة ابن اسحاق، المسماة بكتاب المبتدأ هـ) ١٥١(م ابن اسحاق بن يسار. ١٩٤
 تحقيق: محمد حميد اهللا، معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. ،یوالمبعث والمغاز

، تحقيق شعيب اَرنائوط و محمد سير أعالم النُبالءهـ) ٧٤٨محمد بن احمد (م ،یذهب. ١٩٥
 هـ.١٤١٣سسة الرساله، چاپ نهم، بيروت مؤ ،ینعيم عرقسوس

سيرة  في إنسان العيون=  السيرة الحلبيههـ) ٩٧٥بن برهان الدين (م یعل ،یحلب. ١٩٦
 هـ.١٤٠٠، دار المعرفة، بيروت األمين والمأمون

، دار احياء العلوم، تاريخ عمر بن الخطّاب=  سيرة عمر بن الخطّاب ،یابن جوز. ١٩٧
 بيروت.
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= سيرة ابن هشام، تحقيق:  السيرة النبويةهـ) ٢١٨عبدالملك (م ،یحميرابن هشام . ١٩٨
 بيروت. ،یالسقّا و ديگران، دار احياء التراث العرب یمصطف

شواهد التنزيل لقواعد قرن پنجم)  یعبيداهللا بن احمد (متوفا ،یحاكم حسكان. ١٩٩
تهران  ،یسالمفرهنگ ا یمركز احيا ،ی، تحقيق: شيخ محمد باقر محمودالتفضيل
 هـ.١٤١١

 ی، تحقيق: محمد سعيد بسيونشعب اإليمانهـ) ٤٥٨احمد بن حسين (م ،یبيهق. ٢٠٠
 هـ.١٤١٠زغلول، دار الكتب العلميه، بيروت 

، تحقيق: محمد سعيد خطيب شرف أصحاب الحديثهـ) ٤٦٣(م یخطيب بغداد. ٢٠١
 م.١٩٧١دانشگاه انقره  ،یاوغل

أخبار من  في شذرات الذَهبهـ) ١٠٨٩بن احمد (م یعبدالح ،یابن عماد حنبل. ٢٠٢
 جلد) دار الكتب العلميه، بيروت. ٤( ذَهب

 .یشرح أُصول الكافهـ) ١٠٨١محمد صالح (م یمول ،یمازندران. ٢٠٣

، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، دار شرح نهج البالغةهـ) ٦٥٦(م الحديد یابن اَب. ٢٠٤
 ت.احياء الكتب العربيه، بيرو

 یالشرح الكبير علهـ) ٦٨٢هـ) و محمد بن احمد (٦٢٠، عبداهللا بن احمد (مابن قُدامه. ٢٠٥
 .المقنع

، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، الشرح الكبيرهـ) ١٢٠١، احمد بن محمد (مدردير. ٢٠٦
 بيروت.

اهللا ، تحقيق: عبدشرح العقيدة الطحاويةهـ) ٧٩٢(م یبن عل ی، علالعز یابن اَب. ٢٠٧
 هـ.١٤١٨و شعيب ارنائوط، مؤسسة الرساله، چاپ يازدهم، بيروت  یعبدالمحسن ترك

، دار الفكر، چاپ دوم، شرح فتح القديرهـ) ٦٨١محمد بن عبدالواحد (م ،یسيواس. ٢٠٨
 بيروت.



 ٩٣١  منابع و مآخذ

تحقيق:  ،یسنن النسائ یعل یشرح السيوطهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ٢٠٩
 هـ.١٤٠٦مطبوعات اإلسالميه، چاپ دوم، حلب عبدالفتّاح اَبو غده، مكتب ال

، دار موطّأ اإلمام مالك یعل یشرح الزرقانهـ) ١١٢٢(م یمحمد بن عبدالباق ،یزُرقان. ٢١٠
 هـ.١٤١١الكتب العلميه، بيروت 

، تحقيق: الفقه في شرح العمدةهـ) ٧٢٧احمد بن عبدالحليم (م ،یابن تيميه حران. ٢١١
 هـ.١٤١٣العبيكان، رياض  سعود صالح عطيشان، مكتبة

النجار،  ی، تحقيق: محمد زهراآلثار یشرح معانهـ) ٣٢١احمد بن محمد (م ،یطحاو. ٢١٢
 هـ.١٣٩٩دار الكتب العلميه، بيروت 

 .یكتب خانه، كراچ ی، قديمشرح سنن ابن ماجههـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ٢١٣

، تحقيق: صناعة اإلنشاء في یاألعش صبحهـ) ٨٢١احمد بن عبداهللا (م ،یقَلْقَشَنْد. ٢١٤
 هـ.١٩٨٧طويل، دار الفكر، دمشق  یدكتر يوسف عل

، تحقيق: شعيب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانهـ) ٣٥٤، محمد (مابن حبان. ٢١٥
 هـ.١٤١٤ارنائوط، مؤسسة الرساله، چاپ دوم، بيروت 

دار احياء التراث  ، یصحيح مسلم بشرح النووهـ) ٦٧٦بن شرف (م یيحي ،ینَوو. ٢١٦
 هـ.١٣٩٢چاپ دوم، بيروت  ،یالعرب

، تحقيق: محمد فؤاد صحيح مسلمهـ) ٢٦١(م ینيشابور یمسلم بن حجاج قُشَير. ٢١٧
 بيروت. ،یدار احياء التراث العرب ،یعبدالباق

، تحقيق: الجامع الصحيح=  یصحيح بخارهـ) ٢٥٦محمد بن اسماعيل (م ،یبخار. ٢١٨
 هـ.١٤٠٧دار ابن كثير، چاپ سوم، بيروت  ديب البغا، یمصطف

، تحقيق: التقديم یمستحقّ یالصراط المستقيم إلهـ) ٨٧٧بن يونس (م یعل ،یعامل. ٢١٩
 هـ.١٣٨٤المكتبة الرضويه،  ،یمحمد باقر بهبود

 ی، تحقيق: محمود فاخورصفوة الصفوةهـ) ٥٩٧(م یعبدالرحمن بن عل ،یابن جوز. ٢٢٠
 هـ.١٣٩٩دار المعرفة، چاپ دوم، بيروت  ،یو محمد رواس قلعه چ
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أهل الرفض  یالصواعق المحرقة علهـ) ٩٧٣احمد بن محمد (م ،یابن حجر هيثم. ٢٢١
و كامل محمد خراط،  ی، تحقيق: عبدالرحمن بن عبداهللا تركوالضالل والزندقة

 م.١٩٩٧مؤسسة الرساله، بيروت 

تحقيق: عبدالفتّاح ،یفعية الكبرطبقات الشاهـ) ٧٧١(م یعبدالوهاب بن عل ،یسبك. ٢٢٢
 م.١٩٩٢دار هجر، چاپ دوم، قاهره  ،یمحمد الحلو ومحمود محمد الطناح

 دار صادر، بيروت. ،یالطبقات الكبرهـ) ٢٣٠محمد بن سعد (م ،یبصر یزُهر. ٢٢٣

، تحقيق: خليل طبقات الفقهاءهـ) ٤٧٦(م یابراهيم بن عل ،یابو اسحاق شيراز. ٢٢٤
 قلم، بيروت.الميس، دار ال

، تحقيق: السياسة الشرعية في الطرق الحكميةهـ) ٧٥١بكر (م یمحمد بن اَب ،یزرع. ٢٢٥
 قاهره. ،یمطبعة المدن ،یمحمد جميل غاز

 .ی، چاپ دهم، دار الكتاب العرباإلسالم یضح؛ احمد امين. ٢٢٦

يح بشرح صح یعارضة األحوذهـ) ٥٤٣محمد بن عبداهللا (م ،یمالك یابن عرب. ٢٢٧
 هـ.١٤١٨دار الكتب العلميه، بيروت ،یالترمذ

چاپ ششم، قم ،یعبداهللا بن سبأ وأساطير أُخرش) ١٣٨٦(م یسيد مرتض ،یعسكر. ٢٢٨
 هـ.١٤١٣

 ،ی، تحقيق: محمد ناصر الدين اَلبانالعلمهـ) ٢٣٤زهير بن حرب (م ،یابو خثيمه نسائ. ٢٢٩
 هـ.١٤٠٣چاپ دوم، بيروت  ،یالمكتب اإلسالم

 هـ.١٣٩٢دار القلم، چاپ دهم، كويت  علم اُصول الفقه،؛ دالوهاب خالفعب. ٢٣٠

بيروت  ،یالمكتب اإلسالم ،یاَعظم ی، تحقيق: محمد مصطفالعلل ؛یابن مدين. ٢٣١
 هـ.١٣٩٢

 ٢( األحاديث الواهية في العلل المتناهيةهـ) ٥٩٧(م یعبدالرحمن بن عل ،یابن جوز. ٢٣٢
 هـ.١٤٠٣كتب العلميه، بيروت جلد) تحقيق: خليل الميس، دار ال
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اهللا بن محمد عباس،  ی، تحقيق: وصالعلل ومعرفة الرجالهـ) ٢٤١(م احمد بن حنبل. ٢٣٣
 هـ.١٤٠٨(رياض)  ی(بيروت) دار الخان یالمكتب اإلسالم

 هـ.١٣٨٦، المكتبة الحيدريه، نجف علل الشرايعهـ) ٣٨١(م ی، محمد بن علصدوق. ٢٣٤

هـ ١٣٧٩، دانشگاه دمشق، چاپ پنجم، الحديث ومصطلحهعلوم ؛ صالح یصبح. ٢٣٥
 قم). ،ی(اُفست منشورات رض

 ،ی، دار احياء التراث العرب العقد الفريدهـ) ٣٢٨، احمد بن محمد (مابن عبد ربه. ٢٣٦
 هـ.١٤٠٩بيروت 

دار  ،یشرح صحيح البخار في یعمدة القارهـ) ٨٥٥محمد بن احمد (م ،یعين. ٢٣٧
 الفكر، بيروت.

 في العزيزية یاللئال یعوالهـ) ٨٨٠( م یمحمد بن عل ،یجمهور اَحسائ یابن اب. ٢٣٨
چاپ خانه  ،یعراق یو شيخ مجتب ی، تحقيق: آية اهللا مرعشاألحاديث الدينية

 هـ.١٤٠٣سيدالشهداء، قم 

 یعون المعبود شرح سنن أبهـ) ١٣١٠محمد شمس الحق (م بعد از  ،یعظيم آباد. ٢٣٩
 هـ.١٤١٥كتب العلميه، چاپ دوم، بيروت ، دار ال داود

و ابراهيم  یمخزوم ی، تحقيق: مهدالعينهـ) ١٧٠خليل بن احمد (م ،یفراهيد. ٢٤٠
 .یسامرائ

 ،ی، تصحيح: حسين اعلم×عيون أخبار الرضاهـ) ٣٨١(م ی، محمد بن علصدوق. ٢٤١
 هـ.١٤٠٤بيروت  ،یمؤسسه اعلم

 ی،تحقيق: يوسف عل عيون األخبارهـ) ٢٧٦سلم (معبداهللا بن م ،یابن قُتَيبه دينور. ٢٤٢
 هـ.١٤٠٦طويل، دار الكتب العلميه، بيروت 

، تحقيق: سيد جالل الدين محدث، الغاراتهـ) ٢٨٣(م ابراهيم بن محمد ،یثَقَف. ٢٤٣
 انتشارات بهمن.
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، حنيفة یتحقيق بعض مسائل اإلمام أب في الغرة المنيفةهـ) ٧٧٣(م یحنف یغزنو. ٢٤٤
حنيفه، چاپ دوم، بيروت  یمكتبة اإلمام اَب ،یيق: محمد زاهد بن حسن كوثرتحق

 م.١٩٨٨

، تحقيق: سيرة الرسول في غاية السؤلهـ) ٩٢٠، عبدالباسط بن خليل (مابن شاهين. ٢٤٥
 م.١٩٨٨محمد كمال الدين، عالم الكتب، بيروت 

، تحقيق: عبداهللا لحديثغريب اهـ) ٢٧٦عبداهللا بن مسلم (م ،یابن قُتَيبه دينَور. ٢٤٦
 هـ.١٣٩٧بغداد  ،یمطبعة العان ،یجبور

، محمد عبدالمعيد خان، دار الكتاب غريب الحديثهـ) ٢٢٤قاسم بن سالم (م ،یهرو. ٢٤٧
 هـ.١٣٩٦بيروت  ،یالعرب

 ی، منبع يابي: عبدالمعطغريب الحديثهـ) ٥٩٧(م یعبدالرحمن بن عل ،یابن جوز. ٢٤٨
 هـ.١٤٠٥لميه، بيروت دار الكتب الع ،یچ قلعه

 في غوامض األسماء المبهمة الواقعةهـ) ٢٧٨، خلف بن عبدالملك (مابن بشْكُوال. ٢٤٩
سيد و محمد كمال الدين، عالم  ی، تحقيق: عزّ الدين علمتون األحاديث المسندة

 هـ.١٤٠٧الكتب، بيروت 

و احمد ناصح،  یان، تحقيق: عباد اهللا تهرالغيبةهـ) ٤٦٠محمد بن حسن (م ،یطوس. ٢٥٠
 هـ.١٤١١قم  ،یمؤسسه معارف اسالم

مكتبة الصدوق،  ،یاكبر غفار ی، تحقيق: علالغيبةهـ) ٣٨٠محمد بن ابراهيم (م ،ینُعمان. ٢٥١
 تهران.

محمد  ی،تحقيق: علغريب الحديث في الفائقهـ) ٥٣٨محمود بن عمر (م ،یزمخشر. ٢٥٢
 ة، چاپ دوم، لبنان.و محمد ابوالفضل ابراهيم، دار المعرف یبجاو

الرواية والدراية  یفتح القدير الجامع بين فنَّهـ) ١٢٥٠(م یمحمد بن عل ،یشوكان. ٢٥٣
 ، دار الفكر، بيروت.من علم التفسير
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 ،یشرح صحيح البخار یفتح البارهـ) ٨٥٢(م یاحمد بن عل ،یابن حجر عسقالن. ٢٥٤
 ر المعرفة، بيروت.ومحب الدين الخطيب، دا یتحقيق: محمد فؤاد عبدالباق

، دار احياء التراث، ترتيب مسند أحمد في یالفتح الربان، احمد بن عبدالرحمن؛ . بنا٢٥٥
 بيروت.

بصحة حديث باب مدينة  یفتح الملك العلهـ) ١٣٨٠احمد بن الصديق (م ،یمغرب. ٢٥٦
 هـ.١٣٨٨، اصفهان ×مكتبة اميرالمؤمنين ،یامين یتحقيق: محمد هاد ،یالعلم عل

 هـ.١٩٧٥چاپ يازدهم، بيروت  ،ی، دار الكتاب العربفجر اإلسالم؛ احمد اَمين. ٢٥٧

، الفردوس بمأثور الخطابهـ) ٥٠٩شيرويه بن شهردار (م ،یابن شيرويه ديلم. ٢٥٨
 هـ.١٩٨٦زغلول، دار الكتب العلميه، بيروت  یتحقيق: سعيد بن بسيون

، تحقيق: ابو زهراء حازم حيح الفروعالفروع وتصهـ) ٧٦٢محمد بن مفلح (م ،یمقْدس. ٢٥٩
 هـ.١٤١٨دار الكتب العلميه، بيروت  ،یقاض

 ،یشريف ی، تحقيق: سيد مير علالفصول المختارةهـ) ٤١٣، محمد بن محمد (ممفيد. ٢٦٠
 هـ.١٤١٤دار المفيد، چاپ دوم، بيروت 

س، مؤسسة اهللا محمد عبا ی، تحقيق: وصفضائل الصحابةهـ) ٢٤١(م احمد بن حنبل. ٢٦١
 هـ.١٤٠٣الرساله، بيروت 

 هـ.١٤٠٦، دار الفكر بيروت المذاهب األربعة یالفقه علعبدالرحمن؛  ،یجزير. ٢٦٢

، دار الكتب العلمية، چاپ دوم، الفقه والمتفقّههـ) ٤٦٢(م یاحمد بن عل ،یبغداد. ٢٦٣
 هـ.١٤٠٠بيروت 

 قم. ،یبليغات اسالم، دفتر تفالح السائلهـ) ٦٦٤(م یبن موس ی، علابن طاووس. ٢٦٤

رسالة ابن  یعل یالفواكه الدوانهـ) ١١٢٥احمد بن غنيم بن سالم (م ،یمالك ینفراو. ٢٦٥
 .١٤١٥جلد) دار الفكر، بيروت  ٢( یزيد القيروان

، المكتبة التجارية فيض القدير شرح الجامع الصغيرهـ) ١٠٣٥عبدالرئوف (م ،یمناو. ٢٦٦
 هـ.١٣٥٦مصر  ،یالكبر
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 ی، تحقيق: سيد محمد علقادتنا كيف نعرفهمهـ) ١٣٩٥(م یسيد محمد هاد ،یميالن. ٢٦٧
 هـ.١٤٠٦مؤسسة الوفاء، بيروت  ،یميالن

 .القاموس المحيطهـ) ٨١٧محمد بن يعقوب (م ،یفيروزآباد. ٢٦٨

، تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت، قرب اإلسنادهـ) ٣٠٠عبداهللا بن جعفر (م ،یحمير. ٢٦٩
 هـ.١٤١٣قم 

دار  ،یاكبر غفار یجلد) تحقيق: عل ٨( یالكافهـ) ٣٢٩محمد بن يعقوب (م ،یلينك. ٢٧٠
 هـ.١٣٨٨الكتب اإلسالميه، چاپ سوم، تهران 

دار  ،ی، تحقيق: عبداهللا قاضالتاريخ في الكاملهـ) ٦٣٠، محمد بن محمد (مابن اَثير. ٢٧١
 هـ.١٤١٥الكتب العلميه، چاپ دوم، بيروت 

 ی، تحقيق: يحيضعفاء الرجال في الكاملهـ) ٣٦٥عبداهللا (م ،یجرجان یابن عد. ٢٧٢
 هـ.١٤٠٩دار الفكر، چاپ سوم، بيروت  ،یمختار غزاو

 .یتحقيق: محمد باقر انصار ،یكتاب سليم بن قيس هاللهـ) ٧٦(م سليم بن قيس. ٢٧٣

 ، دار المعرفه، بيروت.الكشّافهـ) ٥٣٨محمود بن عمر (م ،یزمخشر. ٢٧٤

، تحقيق: هالل كشّاف القناع عن متنِ اإلقناعهـ) ١٠٥١ر بن يونس (ممنصو ،یبهوت. ٢٧٥
 هـ.١٤٠٢دار الفكر، بيروت  ،یمصطف یمصيلح

كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر هـ) ١١٦٢اسماعيل بن محمد (م ،یعجلون. ٢٧٦
، تحقيق: احمد قالش، مؤسسة الرساله، چاپ ألسنة الناس یمن األحاديث عل

 هـ.١٤٠٥چهارم، بيروت 

 یاألئمة اإلثن یالنصّ عل في كفاية األثرهـ) ٤٠٠بن محمد (م یعل ،یخزاز قم. ٢٧٧
 هـ.١٤٠١انتشارات بيدار، قم  ،یخوت ی، تحقيق: سيد عبداللطيف حسينعشر

 ی، تصحيح و تعليق: علكمال الدين وتمام النعمةهـ) ٣٨١(م ی، محمد بن علصدوق. ٢٧٨
 هـ.١٤٠٥قم  ،یمؤسسه نشر اسالم ،یاكبر غفار

 م.١٩٧٠ ،یامين ی، مقدمه: محمد هادواأللقاب یالكنهـ) ١٣٥٩(م یشيخ عباس قم. ٢٧٩
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و صفوت السقا، مؤسسة  یحيان ی، تحقيق: بكركنز العمالهـ) ٩٧٥(م یهند یمتق. ٢٨٠
 الرساله، بيروت.

فكر، دار ال ،یتحقيق: سيد هاشم ندو ،یالكنهـ) ٢٥٦محمد بن اسماعيل (م ،یبخار. ٢٨١
 بيروت.

، دار احياء العلوم، أسباب النزول في لباب النقولهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ٢٨٢
 بيروت.

 هـ.١٤١٧، قم الطفوف یقتل یاللهوف علهـ) ٦٦٤(م یبن موس ی، علابن طاووس. ٢٨٣

، تحقيق: معالم الخالفة في مآثر اإلنافةهـ) ٨٢١احمد بن عبداهللا (م ،یقَلْقَشَنْد. ٢٨٤
 م.١٩٨٥ستّار احمد فراج، مطبعة حكومت كويت، چاپ دوم، عبدال

 ،ی، المكتب اإلسالمشرح المقنع في المبدعهـ) ٨٨٤ابراهيم بن محمد (م ،یحنبل. ٢٨٥
 هـ.١٤٠٠بيروت 

 هـ.١٤٠٦، دار المعرفة، بيروت المبسوطهـ) ٤٨٣سهل (م یمحمد بن اَب ،یسرخس. ٢٨٦

تحقيق:  ،یسنن النسائ=  من السنن یبالمجتهـ) ٣٠٣احمد بن شعيب (م ،ینسائ. ٢٨٧
 هـ.١٤٠٦عبدالفتّاح ابو غده، مكتبة المطبوعات اإلسالميه، چاپ دوم، حلب 

 ،ی، دار الكتاب العربمجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ) ٨٠٧بكر (م یبن اَب یعل ،یهيثم. ٢٨٨
 هـ.١٤٠٧بيروت 

، تحقيق: محمود ذّبالمجموع شرح المههـ) ٢٧٦الدين بن شرف (م یمحي ،ینَوو. ٢٨٩
 هـ.١٤١٧دار الفكر، بيروت  ،یمطرح

 جلد). ٦( یمجموع الفتاوهـ) ٧٢٨احمد بن عبدالحليم (م ،یابن تيميه حران. ٢٩٠

دار  ،ی، تحقيق سيد جالل الدين حسينالمحاسنهـ) ٢٧٤احمد بن محمد (م ،یبرق. ٢٩١
 الكتب اإلسالميه، قم.

 یالمحدث الفاضل بين الراوهـ) ٣٦٠حسن بن عبدالرحمن (م ،یرام هرمز. ٢٩٢
 هـ.١٤٠٤تحقيق: محمد عجاج خطيب، دار الفكر، چاپ سوم، بيروت  ،یوالواع



 منع تدوین حدیث  ٩٣٨

، تحقيق: طه جابر فياض علم اُألصول في المحصولهـ) ٦٠٦محمد بن عمر (م ،یراز. ٢٩٣
 هـ.١٤٠٠جامعة اإلمام محمد بن سعود، رياض  ،یعلوان

، انتشارات حيدريه، محاضرات اُألدباءهـ) ٤٢٥مد (محسين بن مح ،یراغب اصفهان. ٢٩٤
 قم.

 .المحبرهـ) ٢٤٥محمد بن حبيب (م ،یبغداد. ٢٩٥

تحقيق: لجنة احياء التراث  ،یالمحلّهـ) ٤٥٦بن احمد (م یعل ،یابن حزم اندلس. ٢٩٦
 دار اآلفاق الجديد، بيروت. ،یالعرب

، مكتبة الرشد، الشريف یث النبومخالفة الصحابة للحدي ؛ی، عبدالكريم بن علنمله. ٢٩٧
 هـ.١٤١٦رياض 

، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنا مختار الصحاحهـ) ٧٢١بكر (م یمحمد بن اب ،یراز. ٢٩٨
 هـ.١٤١٥ن ناشرون، بيروت 

، مطبعة مختصر بصائر الدرجات )یقرن نهم هجر یحسن بن سليمان (متوفا ،یحل. ٢٩٩
 هـ.١٣٧٠الحيدريه، نجف 

، تحقيق: احمد راتب مختصر تاريخ دمشقهـ) ٧١١، محمد بن مكَرم (مورابن منظ. ٣٠٠
 هـ.١٤٠٥عمر، دار الفكر، بيروت  یحموس، محمد ناج

تحقيق: محمد ضياء  ،یالسنن الكبر یالمدخل إلهـ) ٤٥٨احمد بن حسين (م ،یبيهق. ٣٠١
 دار الخلفاء، كويت. ،یالرحمن اَعظم

 دار صادر، بيروت. ،ینة الكبرالمدوهـ) ١٧٩(م مالك بن انس. ٣٠٢

، تحقيق: خالد المذكّر والتذكير والذكرهـ) ٢٨٧، احمد بن عمرو (معاصم یابن اَب. ٣٠٣
 هـ.١٤١٣دار المنار، رياض  ،یبن قاسم رداد

الجمعية اإلسالميه،  ،یتحقيق: حسين راض المراجعات، سيد عبدالحسين؛ شرف الدين. ٣٠٤
 هـ.١٤٠٢چاپ دوم، 



 ٩٣٩  منابع و مآخذ

، تحقيق: شعيب اَرنائوط، مؤسسة المراسيلهـ) ٢٧٥سليمان بن اَشعث (م ،یتانسجِس. ٣٠٥
 هـ.١٤٠٨الرساله، بيروت 

 هـ.١٣٨٥، دار الهجره، قم مروج الذهبهـ) ٤٣٦بن حسين (م یعل ،یمسعود. ٣٠٦

، تحقيق: فضل الرحمن مسائل اإلمام أحمدهـ) ٢٦٦، احمد بن محمد (مابن حنبل. ٣٠٧
 م.١٩٨٨ یلميه، دهلدين محمد، الدار الع

، تحقيق: الصحيحين یالمستدرك علهـ) ٤٠٥محمد بن عبداهللا (م ،یحاكم نيشابور. ٣٠٨
 هـ.١٤١١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلميه، بيروت  یمصطف

، تحقيق ونشر: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلهـ) ١٣٢٠ميرزا حسين (م ،ینور. ٣٠٩
 هـ.١٤٠٨مؤسسة آل البيت، قم 

، تحقيق: محمد علم اُألصول في یالمستصفهـ) ٥٠٥محمد بن محمد (م ،یغزال. ٣١٠
 هـ.١٤١٣دار الكتب العلميه، بيروت  ،یعبدالسالم عبدالشاف

، ×إمامة أميرالمؤمنين في المسترشدهـ) ٤٠٠محمد بن جرير بن رستم (م ،یطبر. ٣١١
 مؤسسة الثقافه، قم. ،یتحقيق: احمد محمود

 ، دار المعرفة، بيروت.المسندهـ) ٢٠٤مان بن داود (مسلي ،یطيالس. ٣١٢

، تحقيق: عامر احمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت المسندهـ) ٢٣٠(م یعل ابن جعد،. ٣١٣
 هـ.١٤١٠

، تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة المسندهـ) ٣٣٥هيثم بن كليب (م ،یشاش. ٣١٤
 هـ.١٤١٠العلوم والحكم، مكّه 

دار الكتب  ،ی، تحقيق: حبيب الرحمن اَعظمالمسندهـ) ٢١٩داهللا (معب ،یحميد. ٣١٥
 العلميه، بيروت.

صحيح  یالمسند المستخرج علهـ) ٤٣٠احمد بن عبداهللا (م ،یابو نُعيم اَصبهان. ٣١٦
دار الكتب العلميه، بيروت  ،ی، تحقيق: محمد حسن اسماعيل شافعاإلمام مسلم

 م.١٩٩٦



 منع تدوین حدیث  ٩٤٠

 ، مؤسسة قرطبه، مصر.مسند اإلمام أحمد بن حنبل هـ)٢٤١(م احمد بن حنبل. ٣١٧

، تحقيق: محمد حنيفة یمسند اإلمام أبهـ) ٤٣٠احمد بن عبداهللا (م ،یابو نُعيم اَصبهان. ٣١٨
 هـ.١٤١٥مكتبة الكوثر، رياض  ،ینظر الفارياب

، تحقيق: ايمن بن عوانة یمسند أبهـ) ٣١٦يعقوب بن اسحاق (م ،یابو عوانه اسفراين. ٣١٩
 م.١٩٩٨دار المعرفة، بيروت  ،یف دمشقعار

 دار الكتب العلميه، بيروت. ،یمسند الشافعهـ) ٢٠٦محمد بن ادريس (م ،یشافع. ٣٢٠

عبدالمجيد  ی، تحقيق: حمدمسند الشاميينهـ) ٣٦٠سليمان بن احمد (م ،یطبران. ٣٢١
 هـ.١٤١٧مؤسسة الرساله، چاپ دوم، بيروت  ،یسلف

عبدالمجيد  ی، تحقيق: حمدمسند الشهابهـ) ٤٥٤(م محمد بن سالمه ،یقضاع. ٣٢٢
 هـ.١٤٠٧مؤسسة الرساله، چاپ دوم، بيروت  ،یسلف

تحقيق: حسين سليم  ،یيعل یمسند أبهـ) ٣٠٧(م یاحمد بن عل ،یموصل یابو يعل. ٣٢٣
 هـ.١٤٠٤اَسد، دار المأمون، دمشق 

به همراه كتاب  ی، چاپ سنگمشرق الشمسينهـ) ١٠٣٠محمد بن حسين (م ،یبهائ. ٣٢٤
 قم. ،ی، تجديد چاپ مكتبه بصيرتالحبل المتين

 ،ی، مؤسسه اعلمالجنّة الواقية=  المصباحقرن نهم)  ی(متوفا یابراهيم بن عل ،یكَفْعم. ٣٢٥
 هـ.١٤٠٣بيروت 

، تحقيق: مروان عك و مروان سوار، معالم التنزيلهـ) ٥١٦حسين بن مسعود (م ،یبغَو. ٣٢٦
 هـ.١٤٠٧وم، بيروت دار المعرفه، چاپ د

، مؤسسة النعمان، بيروت معالم المدرستينش) ١٣٨٦(م یسيد مرتض ،یعسكر. ٣٢٧
 هـ.١٤١٠

، مقدمه: سيد محمد صادق آل بحر العلوم، معالم العلماءهـ) ٥٨٨(م ابن شهر آشوب. ٣٢٨
 قم.



 ٩٤١  منابع و مآخذ

 جماعة ،یاكبر غفار ی، تصحيح: علاألخبار یمعانهـ) ٣٨١(م ی، محمد بن علصدوق. ٣٢٩
 المدرسين، قم.

، تحقيق: تفسير النحاس=  القرآن الكريم یمعانهـ) ٣٣٨احمد بن محمد (م نحاس،. ٣٣٠
 هـ.١٤٠٩مكّه  ،یجامعة أُم القر ،یصابون یمحمد عل

، تحقيق: گروه محقّقان با اشراف آية شرح المختصر في المعتبرهـ) ٦٧٦(م یمحقّق حلّ. ٣٣١
 .قم، ×يدالشهداء، چاپ مدرسه امام اميرالمؤمنين، مؤسسه سیاهللا ناصر مكارم شيراز

 ٢( المعتصر من المختصر من مشكل اآلثارهـ) ٨٠٣(م یيوسف بن موس ،یحنف. ٣٣٢
قاهره. ،یجلد) دار النشر، مكتبة المتنب 

، تحقيق: خليل ميس، دار أُصول الفقه في المعتمدهـ) ٤٣٦(م یمحمد بن عل ،یبصر. ٣٣٣
 هـ.١٤٠٣الكتب العلميه، بيروت 

 ، دار الفكر، بيروت.معجم البلدانهـ) ٦٢٦ياقوت بن عبداهللا (م ،یحمو. ٣٣٤

 ،ی، تحقيق: صالح بن سالم مصراتمعجم الصحابةهـ) ٣٥١(م ی، عبدالباقابن قانع. ٣٣٥
 هـ.١٤١٨مكتبة الغرباء األثرية، مدينه 

 ،یالسالم تدمر، تحقيق: عمر عبدمعجم الشيوخهـ) ٤٠٢محمد بن احمد (م ،یصَيداو. ٣٣٦
 هـ.١٤٠٥مؤسسة الرساله، بيروت 

، تحقيق: طارق بن عوض اهللا و المعجم األوسطهـ) ٣٦٠سليمان بن احمد (م ،یطَبران. ٣٣٧
 هـ.١٤١٥عبدالمحسن، دار الحرمين، قاهره 

عبدالمجيد  ی، تحقيق: حمدالمعجم الكبيرهـ) ٣٦٠سليمان بن احمد (م ،یطَبران. ٣٣٨
 هـ.١٤٠٤م والحكم الموصل، چاپ دوم، مكتبة العلو ،یالسلف

مكتبة بريل،  ،یالمعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبو؛ از مستشرقان یگروه. ٣٣٩
 م.١٩٣٦ليدن 

 هـ.١٤١٢، دار الدراية، رياض معرفة النسخ والصحف والحديث؛ ابوبكر بن عبداهللا. ٣٤٠



 منع تدوین حدیث  ٩٤٢

، تحقيق: شيخ باقر موازنةالمعيار والهـ) ٢٢٠محمد بن عبداهللا (م ،یابو جعفر اسكاف. ٣٤١
 .یمحمود

فقه اإلمام أحمد بن حنبل  في یالمغنهـ) ٦٢٠، عبداهللا بن احمد (مابن قُدامه. ٣٤٢
 هـ.١٤٠٥جلد) دار الفكر، بيروت  ١٠( یالشيبان

، چاپ سوم، االحتجاج بالسنّة في مفتاح الجنّةهـ) ٩١١عبدالرحمن (م ،یسيوط. ٣٤٣
 هـ.١٣٩٩مدينه 

، تحقيق: كاظم مظفّر، مؤسسة دار مقاتل الطالبيينهـ) ٣٥٦(م یصفهانابوالفرج اال. ٣٤٤
 هـ.١٣٨٥الكتاب، چاپ دوم، قم 

، دار القلم، چاپ مقدمة ابن خلدونهـ) ٨٠٨عبدالرحمن بن محمد (م ابن خلدون. ٣٤٥
 م.١٩٨٤پنجم، بيروت 

، لحديثعلوم ا في مقدمة ابن الصالحهـ) ٦٤٣عثمان بن عبدالرحمن (م ،یشَهروز. ٣٤٦
 هـ.١٤١٦تحقيق: صالح بن محمد بن عويضه، دار الكتب العلميه، بيروت 

، دار الحديث، قم مكاتيب الرسولبن حسين (معاصر)  یعل ،یميانج یاحمد. ٣٤٧
 هـ.١٣٩٢

چاپ  ،ی، منشورات شريف رضمكارم األخالقهـ) ٥٤٨حسن بن فضل (م ،یطَبرس. ٣٤٨
 هـ.١٣٩٢ششم، قم 

دار النهضة  ،یالقرن األول الهجر في مالمح التيارات السياسية ابراهيم بيضون؛. ٣٤٩
 م.١٩٧٩العربية، بيروت 

 یمن حديث خيثمة بن سليمان قرشهـ) ٣٤٣خيثمة بن سليمان (م ،یقرش. ٣٥٠
 هـ.١٤٠٠بيروت  ،یتحقيق: عمر عبدالسالم، دار الكتاب العرب ،یأطرابلس

 ،یاكبر غفار ی، تعليق: علضُره الفقيهمن ال يحهـ) ٣٨١(م یمحمد بن عل صدوق،. ٣٥١
 هـ.١٤٠٤جامعه مدرسين، چاپ دوم، قم 



 ٩٤٣  منابع و مآخذ

 ،یأُصول الشريعة اإلسالمية بين ابن حزم والباج في مناظراتعبدالمجيد؛  ،یترك. ٣٥٢
 بيروت. یترجمه وتحقيق: عبدالصبور شاهين، دار الغرب اإلسالم

مؤسسه  ،یيق: شيخ مالك محمود، تحقالمناقبهـ) ٥٦٨موفق بن احمد (م ،ی. خوارزم٣٥٣
 هـ.١٤١١چاپ دوم، قم  ،ینشر اسالم

از  ی، تحقيق: گروهطالب یمناقب آل اَبهـ) ٥٨٨(م ی، محمد بن علابن شهر آشوب. ٣٥٤
 هـ.١٣٧٦اساتيد نجف، 

تحقيق: سيد احمد صقر، دار  ،یمناقب الشافعهـ) ٤٥٨احمد بن حسين (م ،یبيهق. ٣٥٥
 هـ.١٣٩١قاهره  ،یالتراث العرب

 هـ.١٤٠٥، شركة متّحده سوريا، چاپ دوم، المناهج اُألصولية ،یردين ،ی. فتح٣٥٦

 هـ.١٣٩٣، دانشگاه كويت، اإلسالم في مناهج االجتهاد؛ محمد سالم مدكور. ٣٥٧

، تحقيق: المنتخب من مسند عبد بن حميدهـ) ٢٤٩(م عبد بن حميد بن نصر. ٣٥٨
 هـ.١٤٠٨لسنّة، قاهره و محمود محمد خليل، مكتبة ا یبدر یصبح

، تحقيق: عبداهللا عمر من السنن المسندة یالمنتقهـ) ٣٠٧(م یابن جارود نيشابور. ٣٥٩
 هـ.١٤٠٨مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت  ،یبارود

، دار صادر، تاريخ الملوك واُألمم في المنتظمهـ) ٥٦٧عبدالرحمن (م ،یابن جوز. ٣٦٠
 هـ.١٣٥٨بيروت 

 هـ.١٣٣٣، حاج احمد، تبريز المطلب یمنتههـ) ٧٦٢ن بن يوسف (محس ،یعالّمه حلّ. ٣٦١

، تصحيح وتعليق: أخبار قريش في المنمقهـ) ٢٤٥احمد بن حبيب (م ،یبغداد. ٣٦٢
 هـ.١٤٠٥خورشيد احمد فاروق، عالم الكتب، بيروت 

 هـ.١٩٧٢، دار الشعب، چاپ دوم، قاهره الموسوعة العربية الميسرة. ٣٦٣

دار النفائس، چاپ دوم،  ،یموسوعة فقه ابراهيم نخعحمد رواس؛ م ،یقلعه ج. ٣٦٤
 هـ.١٤٠٦بيروت 



 منع تدوین حدیث  ٩٤٤

، دار النفائس، هريرة یموسوعة فقه زيد بن ثابت وأبمحمد رواس؛  ،یقلعه ج. ٣٦٥
 هـ.١٤١٣بيروت 

، دار النفائس، چاپ دوم، موسوعة فقه عبداهللا بن مسعودمحمد رواس؛  ،یقلعه ج. ٣٦٦
 هـ.١٤١٢بيروت 

، دار النفائس، چاپ چهارم، موسوعة فقه عمر بن خطّابمحمد رواس؛  ،یقلعه ج .٣٦٧
 هـ.١٤٠٩بيروت 

 م.١٩٨٠، دار العلم، بيروت موسوعة المورد(معاصر)  یمنير بعلبك. ٣٦٨

، دار مواهب الجليل لشرح مختصر خليلهـ) ٩٥٤محمد بن عبدالرحمن (م ،یمغرب. ٣٦٩
 هـ.١٣٩٨الفكر، چاپ دوم، بيروت 

دار احياء  ،ی، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقموطّأ اإلمام مالكهـ) ١٧٩(م مالك بن انس. ٣٧٠
 مصر. ،یالتراث العرب

، تحقيق: ابو النصّ واالجتهادهـ) ١٣٧٧(م ی، سيد عبدالحسين موسوشرف الدين. ٣٧١
 هـ.١٤٠٤سيدالشهداء، قم  ،یمجتب

، دار الثقافه، معاوية یة لمن يتولّالنصائح الكافيهـ) ١٣٥٠محمد بن عقيل (م ،یعلو. ٣٧٢
 هـ.١٤١٢قم 

، تحقيق: محمد نصب الراية ألحاديث الهدايةهـ) ٧٦٢عبداهللا بن يوسف (م ،یزَيلع. ٣٧٣
 .١٣٥٧دار الحديث، مصر  ،یيوسف بنور

كتاب  یخط یها ، از نسخهنظم درر السمطينهـ) ٧٥٠محمد بن يوسف (م ،یزَرند. ٣٧٤
 هـ.١٣٧٧، ×يناميرالمؤمن یخانه عموم

التراتيب  ینظام الحكومة النبوية المسمهـ) ١٠٣٨(م یعبدالح ،یادريس یكتان. ٣٧٥
 بيروت. ،ی، دار الكتاب العرباإلدارية

 هـ.١٤٠٥، مؤسسة الوفاء، نقد الحديث؛ حسين حاج حسن. ٣٧٦



 ٩٤٥  منابع و مآخذ

، تحقيق: غريب الحديث في النهايةهـ) ٦٠٦مبارك بن محمد (م ،یابن اثير جزَر. ٣٧٧
 هـ.١٣٩٩المكتبة العلميه، بيروت  ،یو محمود محمد طناح یطاهر احمد زاو

تحقيق: سيد احمد  نهج اإليمان )یقرن هفتم هجر یبن يوسف (متوفا ی، علابن جبر. ٣٧٨
 هـ.١٤١٨، مشهد ×مجتمع امام هادي ،یحسين

، دار مستدرك نهج البالغة في نهج السعادةمحمد باقر (معاصر)  ،یمحمود. ٣٧٩
 هـ.١٣٩٦لتعارف، بيروت ا

، تحقيق و النوادر )یاحمد (از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هاد ،یقم یاشعر. ٣٨٠
 هـ.١٤٠٨، قم ×نشر: مدرسه امام مهدي

، دار الحكمه، دمشق نور اإليضاح ونجاة األرواحهـ) ١٠٦٩حسن (م ،یشرنبالل. ٣٨١
 م.١٩٨٥

(شرح  ل األوطار من أحاديث سيد األخيارنيهـ) ١٢٥٥(م یمحمد بن عل ،یشوكان. ٣٨٢
 م.١٩٧٣جلد، دار الجيل، بيروت  ٩األخبار)  یمنتق

المكتبة  ،یالهداية شرح بداية المبتدهـ) ٥٩٣بكر (م یبن اب یعل ،یمرغينان. ٣٨٣
 اإلسالمية، بيروت.

تحقيق ابراهيم عطوه  ،یالسار یهدهـ) ٨٥٢(م یاحمد بن عل ،یابن حجر عسقالن. ٣٨٤
 هـ.١٣٨٣مصر  ،یشركة الحلبعوض، 

، تحقيق ونشر: مؤسسه آل وسائل الشيعههـ) ١١٠٤محمد بن حسن (م ،یحر عامل. ٣٨٥
  هـ.١٤١٤البيت، چاپ دوم، قم 

، تحقيق: أُصول األخبار یوصول األخيار إلهـ) ٩٨٤حسين بن عبدالصمد (م ،یعامل. ٣٨٦
 هـ.١٤٠١مجمع الذخائر اإلسالميه، قم  ،یسيد عبداللطيف كوه كمر

 .١٤١٥قم  ،یوضوء النب(مؤلّف كتاب حاضر)  یسيد عل ،یشهرستان. ٣٨٧

، تحقيق: احسان وفيات األعيان وأنباء الزمانهـ) ٦٨١، احمد بن محمد (مابن خلّكان. ٣٨٨
 هـ.١٩٦٨عباس، دار الثقافه، بيروت 



 منع تدوین حدیث  ٩٤٦

د هارون، ، تحقيق: عبدالسالم محموقعة صفّينهـ) ٢١٢نصر بن مزاحم (م ،یمنْقُر. ٣٨٩
 هـ.١٣٨٢مؤسسة العربية الحديثه، چاپ دوم، 

صحيح مسلم  في ما یالوقوف علهـ) ٨٥٢(م یاحمد بن عل ،یابن حجر عسقالن. ٣٩٠
 هـ.١٤٠٦مؤسسة الثقافه، بيروت  ،یانصار ی، تحقيق: عبداهللا ليثمن الموقوف

تحقيق: سيد  ،یالقرب یينابيع المودة لذوهـ) ١٢٩٤سليمان بن ابراهيم (م ،یقُنْدوز. ٣٩١
  هـ١٤١٦دار اُألسوه،  ،یجمال اشرف حسين یعل

  
  
  
  
  
  
  
  

  


