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 ِبسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

   

  مقدمه

   

  كفي وسالم علي عباده الذين اصطفي.  احلمد هللا و

رين اطالق بر مجموعـه ي بـزرگ احاديـث نبـوي، اعـم از      كه جامع ت((سنت)) 
–اقوال، اعمال، احوال، تقارير، اخالق، عادات، سيرت، افكار و گرايش هاي رسـول اهللا  

مي باشد، بزرگترين منبع قانون ـ به لحاظ شمول جزئيات و فروع  -صلي اهللا عليه وسلم
ـ     س از كتـاب (قـرآن) و   و تفضيل احكام ـ و برجسته ترين نشانه ي حّقانيـت اسـالم پ

مشعل هدايت مسلمين در تمام شعب زندگي به شمار مي رود و با توجه به منزلـت آن  
به عنوان اولين و مطمئن ترين ابزار تفسير قرآن و توضيح و كشف مقاصد آن، در عقيده 
ي مسلمين داراي قداست و اهميتي نزديك به قرآن مي باشد، آن چنان كـه بـه وصـف    

) (وحي تالوت نا شدني) توصيف مي شود. هيچ مسلمان و فرقـه اي  ((وحي غير متلو)
را به عنـوان مبـين فـرامين و     -صلي اهللا عليه وسلم–اسالمي نيست كه سنت رسول اهللا

قوانين قرآن و سرچشمه ي قانون قبول نداشته باشـد، مگـر افـراد و فرقـي معـدود كـه       
ريخي ((منكـرين سـنت))   حسابشان كامالً جدا است و مسـلمانان آنهـا را بـه لقـب تـا     

  شناسند.  مي

بايد پذيرفت كه براي حفظ ايمان به سنت و اثبات اهميت و اصالت جاودانـه ي  
آن، هر نوع اقدامي بدون بررسي جريان تاريخي آن، تقريباً غير سودمند تمام مي شـود.  
سنت از آن نوع مقوالت اسالمي است كه ارزش بحث تاريخي داشـته و اساسـاً اثبـات    

تشريعي آن نيز تا حد زيـادي در گـرو همـين بحـث مـي باشـد. ايـن         و ارزش  اصالت
  واقعيت در پرتو پيش فرض زير به خوبي روشن مي شود: 

فرد مسلماني را در نظر بگيريد كه با وجود عقيده ي راسخ به تقـدس و اصـالت   
و نقـش آن در وصـول بـه فـالح و سـعادت       -صلي اهللا عليه وسـلم –سنت رسول اهللا 

كوچكترين اطالعي از سرگذشت تاريخي آن ندارد. با اين حال تصور كنيد يك  واقعي،
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منكر سنت نزد او چنين قضيه به هم مي بافد و استدالل كند كـه: ((زمـاني سـنت يـك     
حيثيت قوي داشت و چون داراي حريم سالم و مستحكمي بود اهميـت و نقـش آن در   

صـلي اهللا عليـه   –سـول اهللا  قانون گذاري و هدايت جاي بحث نداشـت. امـا پـس از ر   
و حصه اي از عهد صحابه، عرصه ي تاخت و تاز عوامل بيگانه و مخرب قـرار   -وسلم

گرفت و ضربان حوادث سخت روزگار بر پيكرش اصابت نمود و حـريم آن را خدشـه   
دار كرد. بنابراين ديگر ((سنت)) آن ارزش تشريعي ذاتي اوليـه را نـدارد و نمـي تـوان     

حجت دانست! اين منطق ظاهراً عالمانه، به نظر شما چه آثار ناخوشايند  مانند قبل آن را
و وحشتناكي بر موقعيت ((سنت)) در عقيده و نگرش پاك و ساده ي او بـر جـاي مـي    
گذارد؟ و باز اگر آن گوينده ي فرضي نمونـه هـايي تـاريخي از آن عوامـل مخـرب و      

پشتوانه هاي مذهبي بي پايه و لرزان خدشه پذيري ها را مستنداً بر شمارد، ديگر مطمئناً 
  ذهن وي تاب مقاومت نياورده و به آساني روي هم فرو خواهند ريخت. 

متأسفانه، مصداقهاي خارجي و عيني اين مسلمانان تمثيلي، امروزه بيشترين تعداد 
مسلمانان را تشكيل مي دهند و اين در حالي است كه منكرين و دشـمنان سـنت ـ كـه     

تاريخ مايه ي درد سر مسلمين بوده اند و اكنون نيز آراء و اهدافشان به همواره در طول 
شكلهاي گوناگون در هرزه زار انديشه هاي غير اسالمي و مكاتب فكري مختلف قالب 

پيوسته مترصد چنين زمينه ي مساعدي براي جذب افكار و قلـوب   _گيري شده است 
  ساده هستند. 

رصه ما با دو بعد ((سنت)) سرو كار داريم: پيشاپيش بايد متذكر شد كه در اين ع
يكي، جايگاه و نقش اصيل مذهبي ((سنت)) در اسالم و ديگر، سرگذشت تـاريخي پـر   
نشيب و فراز آن در بعد اول، ((سنت)) را بر مسند قانون گذاري و موازي با قـرآن مـي   

ايـد. در  بينيم كه بايستي براي هميشه اصالت و تاثير و اهميت ذاتي خويش را حفـظ نم 
جنبه ي دوم، آن را مانند ساير ره آورد هاي تاريخي بينيم كـه در مـتن آن بـه كـرات و     
نحوه هاي گوناگون، عرصه ي كنش هاي مختلف بوده است. در همين ديـدگاه متوجـه   
اين واقعيت مي شويم كه ((سنت)) به خالف ((كتاب))، گـاهي شـديداً هـدف تهـاجم     
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اسـت و مـا نمونـه هـاي برجسـته ي آثـار ايـن         مخالفين و حديث سازان قـرار داشـته  
و در تمـام   -رضـي اهللا عنـه  –غارتگرها را مي توانيم در اواخر خالفت حضرت عثمان 

  و مقاطع ديگر تاريخ سراغ بگيريم.  -رضي اهللا عنه–دوران خالفت حضرت علي 

بنابراين، نتيجه گيري عجوالنه و ظاهري از تلفيق دو واقعيت فـوق، عينـاً همـان    
از آب در مي آيد كه منكرين و دشمنان ((سنت)) مي گوينـد، امـا كـامالً ظـاهر      چيزي

است كه اين نتيجه ي منفي فقط براي كسي قابل قبول است كه يا مبتال به ضعف عقيده 
و فقدان بينش دقيق اسالمي است و يا آگاهي چنداني نسبت به تاريخچه ي ((سنت)) و 

ارتر اينكه اگر عـالوه بـر ايـن دو كمبـود، از     روند حفظ و تدوين آن ندارد و مصيبت ب
روحيه ي كاوشگر و حقيقت جـويي هـم برخـوردار نباشـد! در صـفحه ي ذهـن يـك        
مسلمان كنجكاو، در قبال چنين واقعيتي تاريخي، حتماً جوانه هاي بذر اين سواالت سر 

ن بر مي آورد كه: عمق اين فاجعه تا چه حد بود و در اثر آن چـه مقـدار حـديث از بـي    
رفت و يا تحريف شد؟ تدابير دفاعي مسلمين در اين حوادث چه بود و به چـه ميزانـي   
توانست كاستي ها را جبران نمايد؟ اساساً اين حديث سازي ها و دسـتبردهاي حـديث   
سازان و دشمنان، با وجود محافظين مخلص و از خود گذشته اي چون صحابه ي پيامبر 

ن، تابعين و ساير محدثين عظام، تـا چـه حـد قابـل     و بعد از آنا -صلي اهللا عليه وسلم–
اعتنا و مخرب بود؟ تدوين نهايي و كامل ((سنت)) چـه زمـاني، تحـت چـه شـرايطي،      
چگونه و بر اساس چـه معيارهـايي صـورت گرفـت؟ و . . . و . . . . و . . . .؟ اهميـت      

مطالعـه   پاسخ يابي براي سواالت فوق، تاريخچه ي سنت را براي همه مسلمانان مهم و
ي آن را براي كسي كه عطش تحقيق دارد، ضروري مي سـازد، چـه مطالعـه ي تـاريخ     
سنت و بررسي عوامل حفظ و چگونگي تدوين آن، به تنهايي پاسخي بـراي تمـام ايـن    
  سواالت مهم و نتيجه ي ردي بر افكار و استدالالت بي بنياد منكرين سنت خواهد بود. 

ي تاريخي دارد، داستاني تقريباً مختصر اما آري ((سنت)) هم براي خود سرگذشت
بسيار متنوع و خواندني. شالوده هاي اين داستان را روايات مذهبي و تاريخي محكمـي  

  تشكيل مي دهد كه ما را در كشف حقيقت از هر حيث مطمئن مي سازد. 
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كتابي كه پيش رو داريد، حاصل مطالعاتي در همين زمينـه اسـت و در آن سـعي    
به مدارك و منابع مذهبي و تاريخي معتبر، چشم انداز گذشته ي ((سـنت))   شده با اتكا

هر چه شفاف تر در معرض ديد ذهني خوانندگان گذاشته شود. ناگفته نماند كه عمـده  
ي قطعات داليل منكرين سنت بر برهه اي از تاريخ اسالمي پيچ و مهر شده اسـت كـه   

از حافظه و سينه ها به كتـاب هـا    -سلمصلي اهللا عليه و–تا آن زمان احاديث رسول اهللا
منتقل نشده و تدوين نيافته و موقعيت براي دخـل و تصـرف در مجموعـه ي بـزرگ و     
پراكنده ي ((سنت)) از طرفي فراهم بود. اين زمان، از آغاز عهد صـحابه (سـال وفـات    

ـ شروع مي شود و تـا اواخـر نيمـه ي اول قـرن دوم     -صلي اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 
ماني كه تدوين حديث به تازگي در شرف تكوين قرار مي گيرد) امتـداد مـي يابـد و    (ز

تبعاً جسارتهاي ما در اين كتاب نيز، براي زير و رو كردن حقايق تاريخي به قصد كشف 
حقيقت مطلوب و اثبات اصالت و مصونيت بي شائبه ي ((سنت)) منعطـف بـه همـين    

ين مبنا سير سنت از آغاز تا پايـان سـده   مقطع به خصوص از زمان صورت گرفته و بر ا
  ي سوم ـ زماني كه تدوين حديث به اوج كمال خود مي رسد ـ دنبال شده است. 

الزم به يادآوري است كه كتاب حاضر، به عنوان بخشي از كتاب قبلـي نگارنـده   
(آشنايي با سنت پيامبر) سالها پيش آماده ي چـاپ بـود و لـيكن بـا توجـه بـه اهميـت        

هتر تشخيص داده شد كه از آنجا حذف و به صورت كتابي مجزا در آيد. حال موضوع، ب
كه پس از تجديد نظرهاي مكرر با حذف و اضافات ضروري، محتويات پيراسـته تـر و   
كامل تري را تحت رداي خويش گرفته است، تـوفيقي در رسـيد كـه بـيش از ايـن در      

سـت نوشـته هـا محجـوب     حجاب بي قد و قواره و پر لكه اوراق غلط گيري شده و د
نماند و با لباس زيباي طبع، راهي بازار كتاب شود. رهي موفقيت و سـعادت اگـر ايـن    
خدمت ناچيز همراه با موثر افتادن در رفع نياز موجود باشد، مقبول بارگاه رب العالمين 
قرار گرفته و موجب پاداش اخروي گردد. توفيق، پيشوازي براي قبوليت فال گرفته مي 

  اين اميد مضاعف مي بخشد. شود و 
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باعث سرور و خوشوقتي است؛ چنان چه مطالـب و مباحـث كتـاب، بـاب طبـع      
پژوهشگران، مدرسين مدارس ديني، طلبـه و مفيـد بـراي تمـام دوسـتداران مطالعـه ي       

  دانستي هاي ديني واقع شود. 

اهميت فوق العاده و علمي ـ تاريخي بودن موضوع كه خود خواهان پيش زمينـه   
سوابق ذهني قانع كننده اي بود، از يك سو و بضاعت مزجـات نويسـنده در بـازار     ها و

علم و معرفت توام با افسردگي هاي جسمي و روحي و مشاغل دست و پا گير از سوي 
ديگر، او را به وجود لغزشهاي احتمالي ـ به حكم محـدوديت تـوان بشـري ـ از قبـل،       

اء و ارباب مطالعه سخت دلبسته و اميدوار معترف و به يادآوري خوانندگان به ويژه علم
  ساخته است. 

از قلم نيفتد كه در راستاي تنقيح و پيرايش كتـاب، نگارنـده از تـذكرات بجـا و     
پيشنهادهاي سودمند استادان و سروراني نيز بهره برده است كه بدين طريـق بـي شـائبه    

  ترين سپاس هاي خويش را تقديم شان مي دارد. 

   محمد سليم آزاد  

  هـ . ق  1421سال 

  هـ . ش). 1376(پاييز 





  

  فصل اول

  حفظ سنت

همچنان كه مي دانيم، به اتفاق تمام مسلمانان، ((سنت)) دومين اصل اساسي دين مبـين  
اسالم محسوب مي گردد و در اين بحثي نيست. اما چنانكه تقاضاي عقـل نيـز هسـت،    

مساله است كه آن چيز بايد  پذيرفتن يك شي به عنوان اصلي از اصول دين مستلزم اين
صحيح، دست نخورده، مضبوط و داراي حريم محافظت شده اي باشد. زيرا كه، اصول 
دين، اساس و پايه هاي هميشگي دين به شـمار مـي رونـد و تغييـر و تقلـب در آنهـا،       
مساوي با تزلزل و بي ثباتي دين مـي باشـد. مـا ((سـنت)) را درسـت ماننـد ((قـرآن))        

ز تصرف دشمنان مي دانيم و قائليم همان گونه كه ((سنت)) در عهد محفوظ و مصون ا
صحيح و سالم بوده، در دوران هاي پس از او نيز، از عهد  -صلي اهللا عليه وسلم–پيامبر

گرفته تا قيام قيامت، هويت حقيقي و مصون خويش را حفظ  -رضي اهللا عنهم–صحابه 
ريقه هـاي گونـاگوني صـحنه پيـاده     كرده و خواهد كرد. خواهيم ديد كه ((سنت)) به ط

كردن تدابير حفاظتي شده است. در اين فصل، بحثي تحليلي در مورد حفظ ((سـنت))،  
قبل از اينكه در كتابها تدوين يابد، ارائه داده و در ضـمن آن بـه كنكـاش قضـايا بـراي      

  كشف حقايق بديهي در اين زمينه مي پردازيم. 
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 1؟منكرين سنت چه مي گويند

ان و منكرين سنت براي استحكام دادن به دعواي شومشان، ((سنت)) را در اذهان دشمن
عموم، پس از دوران رسالت، در مرحله اي تعريف نموده اند كـه بـه دور از هـر گونـه     

صلي اهللا –توجهي دلسوزانه و حاوي اهميت به خود بوده است. مي گويند بعد از پيامبر 
را از دسـت داد و زورگويـان و منـافقين    ((سـنت)) حيثيـت قـوي خـود      -عليه وسـلم 

توانستند با دخل و تصرف منافقانه، مقدار قابل مالحظه اي از گوهرهاي گرانبهاي ايـن  
مجموعه را به غارت ببرند و از سويي ديگر موفق شدند، آنچه را كه ساخته ي خودشان 

جـدي كـه    بود و به ضرر اسالم، بر اندام ((سنت)) بچسبانند. و با همه ي اين خطـرات 
براي ((سنت)) وجود داشت، صحابي بي آنكه حركت مدافعانه اي داشـته باشـند، سـر    
جاي خود نشسته و تمام توجه خود را به فعاليتهاي ديگري مانند، جهاد و بسط تعـاليم  

  كه به نظرشان حياتي تر مي آمد ـ معطوف داشته بودند!  _قرآني و غيره 

بي پايه، ((سنت)) را فاقـد اعتبـار مـي    منكرين سنت، با اين سفسطه گويي هاي 
دانند، چون به زعم خويش آن را چيزي تصور مي كنند كه، هيچگاه از تـدابير حفـاظتي   

  بهره نبرده و رفته 

رفته تبديل به مجموعه اي مشتمل بر ياوه سرايي هـاي منـافقين و شكسـتگيهاي    
  جبران ناپذير شده است! 

 وعده ي الهي در حفظ ((سنت)) 

ي تدبر در واقعيت امر و نگاهي كاوشگرانه در نصوص و قضاياي بديهي، متوجه با اندك 
مي شويم كه، كامالً عكس ادعاي منكرين سنت در جريان بـوده اسـت. ((سـنت)) كـه     

                                      
در خصوص عقايد منكرين سنت مبني بر غير قابل اعتماد بودن مجموعه ي احاديث نبوي، در  -1

كتاب ديگر خويش ((آشنايي با سنت پيامبر)) فصل مستقلي تحت عنوان ((منكرين سنت)) ترتيب 
داده ايم كه در آن به شبهات و اعتراضات منكرين پرداخته و جوابهاي علما و محققين را در رد آن 

ت و اعتراضات مفصالً ذكر نموده ايم. خوانندگان براي اطالع يافتن از اساس نظريات منكرين نظريا
  سنت و تحليل علمي آنها مي توانند به آن كتاب مراجعه نمايند.
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نيست، درست مثل ((قرآن)) در پـرده   -صلي اهللا عليه وسلم–چيزي جز احاديث پيامبر
  و اعتباري جاودانه است. حفاظت الهي قرار داشته و مانند آن داراي صحت 

براي درك اين حقيقت، دانستن اين نكته ضروريست كه ((قرآن)) بـه اتفـاق تمـام    

هر دو مـي باشـد و هرگـز     1دانشمندان لغت و علماي اصول، اسم ((نظم)) و ((معنا))،

  نمي توان گفت كه فقط منحصر در ((نظم)) (الفاظ ظاهري) يا ((معنا)) است. 

حفاظت ((قرآن)) را بر ذمه ي خـويش نهـاده اسـت و هـيچ      مي دانيم كه خداوند،
قدرتي نمي توانـد در آن دخـل و تصـرفي بنمانـد. در سـوره ي ((حجـر)) دربـاره ي        

  جاودانگي و صيانت ((قرآن))، چنين اعالم فرموده است: 

2 �نَوإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُ�
را نازل كـرده   هر آئينه، ما ((ذكر)). 

  اين و ماييم كه حافظ هميشگي آن هستيم. 

  حافظ ((ابن حزم)) مي نويسد: 

((تمام اهل لغت از تمام شرايع، بر اين امر اتفاق دارند كـه وحـي بـا تمـام اقسـام      

َأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتـاب  �خويش (متلو باشد يا غير متلو، همان طور كه در آيـه ي  
ذكر هر دو هست. كه نازل شده است، ((ذكر)) فرستاده شده از طـرف اهللا  . �والْحكْمة

است و تمام آن در حفاظت اهللا مي باشد. . . آنان كه مي گويند مصداق ((ذكر)) در آيـه  

فقط ((قرآن كـريم)) اسـت و    ،�إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر . . .�ي ((حفاظت)) (آيه ي 

   .3لفاظ، دعوايشان غلط و بي دليل است..))بس و آن هم در محدوده ي ا

بر هيچ عـاقلي پوشـيده نيسـت كـه، اسـتفاده از ((قـرآن))، بسـتگي بكـارگيري از         
((سنت)) دارد؛ زيرا بدون بيان رسول، مراد الهي از آيات و الفاظ ظاهري هرگز مفهـوم  

                                      
  ن، ك: ((نور االنوار)). -1
  .9حجر:  -2
  .318، ص: 1خالد محمود، ((آثار الحديث))، ج:  -3
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واال و نمي گردد و مسلماً، حكمت بقاي هميشگي ((قـرآن)) انتفـاع انسـانها از مفـاهيم     
  فرامين سازنده ي آن است. 

با پذيرفتن انحصار حقيقت ((قرآن)) در نظم و واژه ها، نه تنها ((سـنت)) را فاقـد   
ارزش اعتباري قرار داده ايم، بلكه در اين صورت، خود ((قـرآن)) نيـز هـدف انتقـاد و     
 نتيجه گيري هاي منفي حاسدان و منافقان قرار مي گيرد و با خط كشيدن بر صـفحه ي 

(سنت)، هر فرصت طلبي مجال مي يابد كـه در   -صلي اهللا عليه وسلم–بيان رسول اهللا 
تفسير آن، آراء زهرآگين خود را به خورد عموم بدهد و يا بـا خـاطري آسـوده بگويـد:     

بـود كـه،    -صلي اهللا عليـه وسـلم  –امكان بهره برداري از ((قرآن))، فقط در زمان پيامبر
او روي مي آورند. اما اكنون، كه احاديث و تفاسير به مرور مردم در يافتن مقاصد آن، به 

ايام فرسوده شده اند، نمي توان براي حل مشكالت و حصـول معرفـت، بـه ((قـرآن))     
  روي آورد!! 

با نظر به اين مطلب، بايد پذيرفت كه وعده ي الهي، شامل حفظ ((سنت)) نيز مـي  
(قرآن)) و ((سـنت)) بـر يـك    شود و فقط در اين صورت است كه بينش ما نسبت به (
  محور عقلي و موافق با بديهيات عمومي قرار مي گيرد. 

را كه همان تفسـير قـرآن و معـاني آن     -صلي اهللا عليه وسلم–اگر احاديث رسول 
است، غير محفوظ بپنداريم، چه چيز ديگري از كتاب آسماني، به جز تركيبي مشتمل بر 

خواهيم داشت؟ آيا اصالً مي توان چنين وانمود  الفاظ و تعابير ذوالوجوه زياد، در دست
كرد كه ذمه ي الهي فقط براي حفاظت از الفاظ قرآن است، و چيزي از معاني و مقاصد 
آن را شامل نمي گيرد؟ آيا غير از اين است كه، كسي كه داراي اين عقيده باشد، قبل از 

  هر چيز، در حقيقت خود ((قرآن)) را غير محفوظ دانسته است؟ 

  قضاوت منصفانه در اين باره به عهده ي خوانندگان واقع بين است. . . 

خداوند متعال مطابق وعده ي خويش، همان طور كه براي حفظ قرآن در هر زمان 
حفاظ و مفسر متعهد پيدا كرده و مي كند، براي حفظ ((سنت)) نيـز، محـدثين گماشـته    

  است. 
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 تعبير امام ((شافعي)) در بقاي جاويد حديث 

مام ((شافعي)) در رساله ي خويش مي نويسد: ((تمام ذخيره سـنت، در مجمـوع، نـزد    ا
محدثين وجود دارد. البته نزد برخي از آنان زياد و نزد عده اي ديگر كم؛ ليكن اگر همه 
ي آنها را يك جا گرد آورند، همه ي ذخيره ي سنت فراهم مي آيد. بديهي اسـت اگـر   

زند، نزد هر محدث تعدادي از آنها وجـود خواهـد   احاديث جمع شده را از هم جدا سا
داشت. اما واقعيت است، احاديثي كه نزد يك محدث وجود ندارند، نزد محـدث ديگـر   

   .1يافت مي شوند))
امام ((شافعي))، با اين سخن، اشاره به حقيقت مزبور دارد؛ به اينكه: ((سنت)) نيـز  

   محفوظ است و ابداً محور و نيستي در آن راه نيست.
   

 ي الهي  نمايندگان وعده

 -صـلي اهللا عليـه وسـلم   –بي شك اوليت حافظان و مدافعان ((سنت))، صحابه ي اكرم 
بوده اند كه با كوششهاي خود توانستند، ((سنت)) را در يك مسـير مسـتقيم و مطمـئن    
قرار دهند و در اين راه الحق كه سنگ تمام گذاشتند. آنان ((سنت)) را به چشم امـانتي  

و چـه پـس از وي،    -صلي اهللا عليه وسلم–مي نگريستند، و چه در حيات پيامبر بزرگ
با اعمال شيوه هاي حفاظتي مطمئني از قبيل يادداشت ذهني و كتبي احاديث، نگهداري 
كامل از ره آورد هاي سازنده ي آن عمال، دفاع از حريم مقدس آن در برابـر هـر گونـه    

سيله اي دسـت ظـالمين بـراي جلـب منـافع      خدشه پذيري، جلوگيري از قرار گرفتن و
شخصي و دنيوي و . . .، آن را از هر نوع نقص و تزلزل نجات دادنـد. و بـدين طريـق    

  وعده ي الهي را در حفظ آن، متحقق ساختند. 

                                      
  .319-320، ص: 1(آثار الحديث))، ج: به نقل از ( 43((رساله))، ص:  -1
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اسـت كـه،    -رضـي اهللا عـنهم  –در نتيجه ي كوششهاي همه جانبه و دقيق صحابه 
ده و آن را، همان گونه كه در دوران وجود مسلمين با اطمينان خاطر به ((سنت)) تكيه دا

  بوده است، مي پندارند.  -صلي اهللا عليه وسلم–مبارك آن حضرت
در حفـظ ((سـنت)) كـه بعضـاً الهـام گرفتـه از        -رضي اهللا عـنهم –تدابير صحابه 

ارشادات آن حضرت بود و در مواردي ديگر از راي ثاقـب خـويش بهـره مـي بردنـد،      
ماي بعدي گرديد كه به وسـيله ي آنـان ((علـم حـديث))     سرمشقي براي محدثين و عل

  رونقي چند برابر يافت. 
  

 ميزان محبوبيت پيامبر در نزد صحابه 

و شخصيت آسماني او، محركي بود كه صحابه  -صلي اهللا عليه وسلم–محبوبيت پيامبر 
را به حفظ ((سنت)) او وا مي داشت. شخصـيت رسـول خـدا،     -صلي اهللا عليه وسلم–

صـلي اهللا  –آنان را تحت تاثير قرار داده بود كه، جزيي ترين قول يا فعـل پيـامبر   طوري 
، در نظرشان تحفه اي ارزشمند و قابل تكرار و يا تقليـد بـود. ميـزان نفـوذ     -عليه وسلم

در ميان يارانش و اطاعـت و   -صلي اهللا عليه وسلم–شخصيت و محبوبيت آن حضرت 
مي توان از سخنان ((عروه بن مسـعود)) اسـتنباط    فرمانبري بي شائبه ي آنان از وي را،

نمود. او كه در ماجراي ((صلح حديبيه)) از طرف كفار بطور قاصد، به اردوگاه مسلمين 
رفته و حاالت آنها را از نزديك مطالعه كرده بود، در بازگشت، به سـران قـريش چنـين    

  مي گويد: 

شاهان فارس، روم و حبشه را  ((من به عنوان قاصد، به دربار شاهان بزرگ رفته ام،
مالقات كرده ام، اما هيچ شاهي را نديده ام كه درباريانش او را چنين تعظيم مي كنند كه 
ياران محمد، محمد را! هيچگاه نمي گذارند آب دهانش بر زمين بيفتد. اگـر بـر دسـت    

كـس   بريزد، آن را بر رخسار و بدن خود مي مالد. وقتي كه فرماني صادر مي نمايد، هر
براي تعميل آن مي رود. آنگاه كه وضو مي سازد، براي دست يـافتن بـه قطـرات آب و    
ماليدن آنها بر بدن، چنان مي دوند كه گويي نزديك است بـا هـم سـتيز نماينـد! چـون      
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سخن مي گويد، همه خاموش مي گردند. هيچ كـس، بنـابر عظمـت فـوق العـاده اش،      
  جرات ندارد او را نگاه كند.)) 

در  -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -((عروه)) دقت كنيد! . . .، وقتي كه پيامبر  در سخنان
نظر اصحاب خود چنان محبوب باشد، كه حاضر نيستند، قطرات آب وضويش بر زمين 
بريزد و براي گرفتن آب دهانش از سر و كول همديگر باال مي روند، چگونه مي تـوان  

نسـبت بـه آن بـي تفـاوت باشـند؟      باور كرد، از حفظ ((سنت)) او شانه خالي كننـد و  
  ((سنت)) ي كه تفسير قرآن و شارح و مبين احكام و مقاصد آن است.

واقعيت اين است كه ((سنت)) در چهارچوب خدمات دلسوزانه ي خلفاي فـداكار  
و اصحاب امانت دار قرار داشته است و در صـحت و عـدم تقلـب بـازي در آن، هـيچ      

نشان و مدلل ساختيم، محفوظ مانـدن ((سـنت))    شكي نيست. و همان طور كه قبالً نيز
  صورت گرفته است.  -رضي اهللا عنهم-نيز خواست خدا بوده كه بدست صحابه 

مروي ـ هر چند گذرا ـ بر عوامل حفظ ((سنت))، سرگذشـت آن در حساسـترين     
در نگهداري و حفـظ آن، مـا را    -رضي اهللا عنهم-مراحل تاريخي و شيوه هاي صحابه 

  به اين حقيقت كمك مي كند. در دستيابي 

رضـي اهللا  -قبل از ورق زدن سرگذشت سنت، الزمست به انگيزه هايي كه صحابه 
  را به حفظ ((سنت)) و دفاع از آن واداشته بود، بپردازيم.  -عنهم

1عوامل حفظ سنت
 

صـلي اهللا عليـه   -با پيـامبر   -رضي اهللا عنهم-دوستي راستين صحابه  -1 

  :-وسلم
در نزد ما، از اموال ما،  -صلي اهللا عليه وسلم-ي فرمايد: ((رسول اهللا حضرت ((علي)) م

  پدران و مادران ما و از آب سردي كه به تشنه اي بدهند، محبوبتر است.)) 

                                      
در اين قسمت تلخيصاً از تصنيف لطيف شيخ ((عبدالعظيم زرقاني)) ـ ((مناهل العرفان)) ـ استفاده    -1

  كرده ايم.
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، گفته -صلي اهللا عليه وسلم-نسبت به پيامبر  -رضي اهللا عنهم-در دوستي صحابه 
ن محبت آنان، كافيست. نمي توان ((علي))، به مثابه ي كليه اي است كه براي درك ميزا

صـلي اهللا  -را نسبت به پيامبر  -رضي اهللا عنهم-يكايك جلوه هاي حب صادق صحابه 
بر شمرد. همين قدر كافيست بدانيم كه تـاريخ نظيـر آن را در ميـان هـيچ      -عليه وسلم

  پيشوا و رهروانش، سراغ ندارد. 
ميزان حب اصحاب محمد به به قول يكي از صحابه: ((هيچ كس را نديده ام كه به 

  محمد، كسي را دوست داشته باشد!)) 
اين نكته را مي توان از گفته ي يكي از شير زنان صدر اسالم، نيز دريافت: او زنـي  
از انصار بود كه پدر، همسر و بردارش را در جنگ احد از دسـت داده بـود. از ديگـران    

ه آمده است؟)) گفتند: ((به خير و ، چ-صلي اهللا عليه وسلم-پرسيد: ((بر سر رسول اهللا 
عافيت است، همان طور كه تو دوست داري.)) گفت: ((نشـانم بدهيـد تـا خـودم او را     

را سالم يافت، گفت: ((هـر گونـه    -صلي اهللا عليه وسلم-ببينم.)) وقتي كه آن حضرت 
  مصيبتي در صورت وجود تو، كوچك و ناچيز است.))!  

-ي توان در زواياي مختلف زنـدگي صـحابه   مظاهر اين دوستي شگفت انگيز را م
يافت؛ به اندازه اي كه قلم از به حصار كشيدن همه ي آنها با الفـاظ و   -رضي اهللا عنهم

  جمالت از بيان آن عاجز است. 
همان گونه كه مي دانيم، آنگاه كه عشق و محبت ريشه هايش را در نهان خانه هاي 

ش بر مي آيد. ادا و اطوار او را در مي آورد، قلب دوانيد، محب به پيروزي از آثار محبوب
از گفته هايش لذتي و صف ناپذير مي يابد و به حفظ هر آنچه كه از محبـوبش صـادر   

صـلي اهللا  -مي گردد، مي پردازد. از اينجاست كه در مي يابيم، دوستي صحابه با پيـامبر  
بوده و آنـان   -صلي اهللا عليه وسلم-از موثرترين عوامل حفظ سنت رسول  -عليه وسلم

را در راه نگهداري و دفاع از سنت محبوبشان، براي مقابله با هر نوع خطري آماده كرده 
  است. 
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  :-صلي اهللا عليه وسلم-اعجاز و بالغت كالم رسول اهللا  -2 
بالغت و وجوه اعجاز و امتياز كالم نبوت از يك طرف، و عالقه ي مفرط عرب به ادب 

از طرف ديگر، موجب يكي ديگر از بزرگتـرين انگيـزه   و فصاحت و بالغت زبان عربي 
  شده بود.  -رضي اهللا عنهم-هاي حفظ سنت در صحابه 

در اعجاز و بالغت، اشراق و  -صلي اهللا عليه وسلم-پس از كالم خدا، كالم محمد 
زيبايي، بلندي معاني و هدايت و حسن ترتيب الفاظ، همتا ندارد. و عرب بنا بر عـادت،  

براي فراگيري و تقليد سخنان بليغ و فصيح داشته اند، و ايـن دو مطلـب    اشتياق عجيبي
  از بديهياتي هستند كه احتياجي به شرح و بيان ندارند. 

توجه خاصـي بـه    -رضي اهللا عنهم-با توجه به اين موضوع، طبيعي بود كه صحابه 
هنـد و  ، بزرگترين فصيح و بليغ عرب، نشان د-صلي اهللا عليه وسلم-حفظ سنت پيامبر 

سخنان زيبا، مختصر و آكنده از معـاني و مقاصـد واال را دهـان بـه دهـان، بـه ديگـران        
  برسانند. 

  ترغيب و تشويق به حفظ و فراگيري سنت:  -3 
در قرآن كريم و احاديث نبوي، آيات و احاديث بسياري، حـاوي تشـويق مسـلمين بـه     

هماً، تعليماً و نشراً)، بـه ميـان   حفظ ((سنت)) به معناي اعم آن (علماً و عمالً، حفظاً و ف
  آمده است. 

وما آتـاكُم   �:، مي فرمايـد -صلي اهللا عليه وسلم-خداوند در شان سنت پيامبر 
(و آنچه را كه رسـول برايتـان مـي آورد،     �1الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا

  جوييد!)  بگيريد و از هر چه كه شما را باز مي دارد، دوري
(به  .�2قَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌل� در آيه اي ديگر مي فرمايد:

  راستي براي شما در رسول اهللا اسوه ي حسنه وجود دارد.).
                                      

   .7حشر:  -1
  .21احزاب:  -2
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(هر كـه رسـول را اطاعـت     . �1من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه� و مي فرمايد:

   .ا اطاعت كرده است)كند، محققاً خدا ر
  و بسياري ديگر از اين گونه آيات مقدسه. 

سـخنان متعـددي بـراي تشـويق صـحابه بـه        -صلي اهللا عليه وسـلم -رسول اكرم 
فراگيري و نشر و حفظ سنت شريفه، ارشاد فرموده است. از آن جمله: ((خداوند خـرم  

نيده به ديگران مي و شاداب گرداند كسي را كه از من حديثي مي شنود و آن گونه كه ش
  رساند.)) 

در خطبه ي ((حجه الوداع)) فرمودند: ((اي مردم! باخبر باشيد، آنكه حاضـر اسـت   

  .2بايد به غايب گفته هاي مرا برساند))
و به عنوان تهديد و ترهيب آنان كه از سنت او اعراض نمايند، فرموده است: ((هر 

  . . و . . . و . . .و .  3كه از سنت من روي بگرداند، از من نيست.))
چنان كه مي بينيد، اين گونه آيات و احاديـث مشـحون از تشـويقات جـان فـزا و      
همت افزا، داراي اسلوبي هستند كه دلهاي خفته را بيدار ساخته و آدمي را همتي عـالي  

كه خود داراي بزرگتـرين همـت و    -رضي اهللا عنهم-و دروني آگاه مي بخشد. صحابه 
د، همواره اين ارشادات را مدنظر خود قرار داده و بي شك كاملترين قويترين ايمان بودن

مصداقهاي آيات و احاديث به شمار مي رفتند و بدين ترتيب، حفظ سنت در فهرسـت  
  وظايف خطير و سرنوشت ساز آنان قرار داشت.

  
  

  

                                      
  .80نساء:  -1
  ((متفق عليه)). -2
  ((صحيح مسلم)). -3
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  جايگاه رفيع سنت در دين:  -4
هنده ي مجمالت، سنت دومين مصدر تشريع در دين است و شارح قرآن كريم، بسط د

مخصص عام، روشن كننده مبهات و مظهر اسرار آن است. خداوند در قرآن كـريم مـي   

�1 وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ�فرمايد: 
.   

برداري از معـارف قـرآن و   ((سنت)) كليد خزائن قرآني مي باشد و بدون آن، بهره 
دستورالعملهاي سازنده ي آن، بسيار اندك و ناچيز مي گردد. به همين علت اسـت كـه   
((يحيي بن كثير)) مي گويد: ((سنت قاضي بر كتاب است، اما قرآن بر سـنت قضـاوت   
ندارد.)) يعني: سنت روشن كننده قرآن است اما خـود سـنت واضـح و روشـن اسـت،      

  آن موقوف به قرآن نيست.  بنابراين استفاده از
از هر كس ديگري بيشتر به منزلت و جايگـاه   -رضي اهللا عنهم-بي ترديد، صحابه 

ي ويژه ي ((سنت)) آگاهي داشتند؛ لـذا، بـي مناسـبت نيسـت كـه بـراي پاسـداري از        
  ((سنت)) و عمل كردن بر آن بيش از ديگران حريص بودند. 

  وسعت حافظه:  -5 
حافظه، نظير نداشت. به گونه اي كه در ذكاوت و وسعت  عرب در وسعت ذهن و قوت

  ذهن ضرب المثل روزگار بود. و اين كيفيت دروني غالباً مولود دو عامل بود: 

عرب آن روزگار، اكثريت قريب به اتفاق امي بودند و نوشتن و خواندن نمـي   -1 
و روم در  ايـران در شـرق   _دانستند و دوري از تمدن دو دولت متمدن بزرگ آن زمان 

آنان را همچنان در وحشت و بداوت نگهداشته بود. طبعاً اين وضعيت، سخت  _غرب 
آنها را متكي به ذهن و حافظه كرده بود. و در اين مورد چنـان پـيش رفتـه بودنـد كـه،      
مغزهايشان ديوانهاي شعر و سينه هايشان سجل نسب نامه ها و قلوبشان دفتر حوادث و 

  ايامشان بود. 

                                      
  .24نحل:  -1
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اسالم، و گرويدن عرب به دامان پرورش دهنده ي آن، قواي درونـي آنهـا   با ظهور 
با تعاليم جديد آسماني فزوني گرفت. و در مسـيري قـرار گرفـت كـه حامـل و حـافظ       

  گشت.  -صلي اهللا عليه وسلم-فرازهاي تعليم پيامبر 
دومين عامل مهم در پرورش حافظه ي عرب، كفايت واقعاً در خور توجه آنها  -2 
روريات اوليه ي زندگي و عدم گرايش به امكانات رفـاهي بـود. از نعمتهـاي بـي     بر ض

شمار زمين، به قوت اليموت بسنده مي كردند و مي توانستند با ميـوه ي خرمـا و آب،   
گذران حيات نمايند. ناگفته پيداست كه اين زندگي يكنواخت و ساده، بر ايشـان وقـت   

آنها را به موجود قانع مي ساخت. صفاي زياد و فرصت هاي وسيع باقي مي گذاشت و 
رضـي  -فكر و قوه ي حافظه و تيز ذهن، نتيجه ي طبيعي اين شرايط مي باشد. صـحابه  

صـلي  -داراي چنين امتيازي بودند و اين نعمت را در راه حفظ سنت پيـامبر   -اهللا عنهم
  صرف نمودند.  -اهللا عليه وسلم

  اقتران سنت به امور خارق العاده:  -6 
، اتصـال بعضـي از   -رضي اهللا عنهم-از عوامل مهم حفظ ((سنت)) توسط صحابه يكي 

احاديث نبوي به امور خارق العاده مي باشد و مسلماً، وقايع مافوق عـادت و خـارج از   
ناموس طبيعت، در رشد و تغيير قواي دروني و انديشه انساني سهم بسزايي دارد. چنان 

  ر مي دهد و ايام و سنين را به آن مي سنجد. كه گاهي، آن را مبداء تاريخ خويش قرا
، از اين نمونه هاي اعجاب آميز به كثرت -صلي اهللا عليه وسلم-در احاديث پيغمبر 

كه ناظرين مستقيم صحنه هاي آن بوده اند، بـي   -رضي اهللا عنهم-وجود دارد و صحابه 
اند، ترسيده اند، عبرت شك از آنها تاثير پذيرفته اند. به ديدن و شنيدن آنها تشويق يافته 

گرفته اند و . . . و همه آنها ناخودآگاه در ذهـن و حافظـه ي آنهـا نقـش بسـته اسـت.       
بنابراين، اين نمونه اعجازها و خوارق عادات به عنوان عاملي از عوامل حفظ ((سـنت))  

   به حساب مي آيد. 

  

  



                                      ﴾25﴿    سنت در گذرگاه هاي تاريخ
 

  شيوه هاي استادانه ي تعليم و تربيت:  -7
بـراي ارشـاد و تربيـت، نقـش اساسـيي در تقـرر تعـاليم و        بكارگيري طريقه هاي مفيد 

آموزشها در ذهن آدمي دارد. با نظري محققانه در شيوه ها و اساليب تربيت رسول خـدا  
، كامالً متوجه مي شويم كه وي تمام جوانب درونـي و بيرونـي   -صلي اهللا عليه وسلم-

 -رضي اهللا عنهم-ابه شخصيت انساني را در نظر داشته است و هر بار، به گونه اي صح
را درس مي داد كه با فطـرت و آمـادگي هـاي آنـان در آن برهـه ي بخصـوص كـامالً        

بـه   -رضي اهللا عـنهم -هماهنگي و مناسبت داشت. و اين امر باعث شده بود كه صحابه 
صـلي  -سهولت هر چه تمامتر، آموزشهاي اسالمي را فراگيرند و درسهاي آن حضـرت  

  تگي بيشتري در صفحه ي ذهنشان حك گردد. با برجس -اهللا عليه وسلم
  هدايت يابي صحابه به سنت:  -8

همان طوري كه قبالً نيز متذكر شديم، پـس از قـرآن، دومـين عامـل هـدايت مسـلمين       
همان طور كه از قرآن نـور هـدايت مـي     -رضي اهللا عنهم-((سنت)) مي باشد. صحابه 

وافر مي بردند. ((قـرآن)) ضـابطه ي   يافتند، از جلوه هاي پر نور هدايت سنت نيز بهره 
  زندگي اسالمي به شمار مي رفت و ((سنت))، مجري ضوابط و شارح مقاصد آن. 

به قوانين و دستورالعملهاي قرآن، كامالً متكي   ، در عمل-رضي اهللا عنهم-صحابه 
بودنـد و در انجـام كـوچكترين عمـل دينـي،       -صلي اهللا عليـه وسـلم  -به سنت پيامبر 

بنابر عظمت  -رضي اهللا عنهم-(سنت)) مي شدند. بديهي است كه صحابه متمسك به (
و تاثير مستقيم وي در بهروزي زنـدگاني دنيـا و آخـرت،     -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر 

هرگز از سنت او كناره نمي گرفتند و به آن به عنوان كليد دستيابي به هـدايت مطلـوب   
  آن مي كوشيدند. مي نگريستند. لذا با دقتي شايسته، در حفظ 

  براي خنثي كردن دروغ دورغگويان:  -9 
-براي دفاع از يك ذخيره ي علمي، بهترين راه، حفظ كردن آن در سينه هاست. صحابه 

مي دانستند ((سنت)) هم مانند ساير عناصر اصلي و سـازنده ديـن در    -رضي اهللا عنهم
صـلي اهللا عليـه   -ا معرض حمالت دشمنان دين قرار خواهد گرفت. با بودن رسول خد
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، ترس از يورش دشمنان عليه ((سنت)) به صورت نفي يا ازدياد و نقصان وجود -وسلم
نداشت. چون با جريان وحي، تمام نقشه هاي مكاران و شيادان هوا پرسـت، نقـش بـر    

، -صلي اهللا عليـه وسـلم  -آب مي گشت، اما در صورت عدم وجود مبارك آن حضرت 
داشت دروغ پردازان، اضافاتي در پهنه ي ((سنت)) پياده  خطر بسيار جدي بود و امكان

نمايند و چهره ي آن را دگرگون سازند. لذا بهترين راه جلوگيري از تزريقـات مسـموم   
كننده ي دشمنان بر اندام ((سنت)) را، حفظ تمام مفاد آن دانستند و با قوه ي خدادادي 

را حفـظ   -صلي اهللا عليه وسـلم - اي كه در حافظه داشتند، با دل و جان احاديث پيامبر
نمودند تا همواره آنها را در حضور داشته باشند و بتوانند با تطبيق احاديث تازه شـنيده  
شده با احاديث بايگاني شده در ذهن، صحيح را از غير صحيح تشخيص بدهند و بدين 

  وسيله سدي در مقابل دروغ هاي عناصر فاسد و مفسد، بكشند. 
رضي اهللا -در ميان صحابه  -صلي اهللا عليه وسلم- وجود رسول اهللا -10 

  -عنهم
رضـي اهللا  -، همواره بر سر صحابه -صلي اهللا عليه وسلم-سايه ي پر فيض رسول اكرم 

-قرار داشت و آنان از كانون روحاني رسالت پرورش مي يافتنـد. رسـول خـدا     -عنهم
يد و در تربيت اسالمي و بر مي چ -رضي اهللا عنهم-را از صحابه  -صلي اهللا عليه وسلم

آسماني آنان كوشش مي كرد. آنان را به حفظ دستورات ((كتاب)) و ((سنت)) و عمـل  
بر مفاد آنها وامي داشت و در فهرست دانسته هايشان مي افزود. هرگاه از او سوال مـي  
كردند، با اسلوبي حكيمانه و دلكش پاسخ مي داد، خطاهايشان را بـاز مـي گفـت و راه    

به آنان مي نماياند و هرگاه در شك مي افتادند، به حقيقت امر آگاهي مي داد  درست را
و. . . بدون شك، وجود موثر آن حضرت در ميان ياران بـا آن شـيوه ي حيـرت انگيـز     

-برخورد و تعليم، عامل مهمي جهت تسهيل حفظ احكام و تعاليم ديني بـراي صـحابه   
موثرترين دفاعهـا را   -رضي اهللا عنهم-به بود كه در نتيجه ي آن، صحا -رضي اهللا عنهم
  ، از خود نشان دادند.-صلي اهللا عليه وسلم-از سنت پيامبر 
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 سرگذشت ((سنت)) در حساسترين مراحل

((سنت)) قدمتي قريب به قدمت ((قرآن)) دارد و در طـول چهـارده قرنـي كـه از      
اتـب فكـري   عمرش مي گذرد، جوالنگاه انديشه ها و واكنشهاي مختلـف از طـرف مك  

مختلف بوده است و گاه دست متجاوز يغماگران اسالم، چنـان بـر پيكـره ي مقدسـش     
خورده است، كه اگر اقدامات به موقع مدافعين و علماي راسخين جهت مقابله با آنان و 
ترميم ((سنت)) نمي بود، اكنون جز مجموعه اي مشـكوك و غيـر قابـل اعتمـاد، چيـز      

  ديگري از آن در دست نداشتيم. 

از ميان ادوار مختلف تاريخي، بي ترديد، سرنوشت سازترين دوره هاي ((سنت))، 
سه قرن اوليه ي اسالم مي باشد. ((سنت)) در اين مدت چنان شكل گرفت كه از آن به 

  بعد هيچ غارتگري نمي توانست به آن نگاه چپ كند. 
كـه   _كامـل  و در عين حال جامع و  _اميدواريم، خواننده ي عزيز با بحثي فشرده 

عهـد رسـالت و عهـد     _درباره ي سير ((سنت)) در دوره هاي مهم پنج گانه ي اسالم 
ارائه مي دهيم، تاثير اين دوره ها را در حفظ و صـيانت ((سـنت))،    _خلفاي چهارگانه 

  در يابد. 
  

  -صلي اهللا عليه وسلم-((سنت)) در زمان پيامبر 

ر غير قابل انكار آن در بسط تعـاليم و  دوران وحي، سرآغاز ((سنت)) و فاش شدن تاثي 
احكام آسماني است. در اين زمان است كه ((سـنت))، جـاي از پـيش تعيـين شـده ي      
خويش را در رديف مدارك و حجج آسماني مـي گيـرد و اهميـت واالي آن در اسـالم     

  براي مومنين آشكار مي گردد. 

ت نازل شده، نقـش  از همان اول نزول وحي، ((سنت)) به عنوان تفسيري براي آيا
مي آفريند و به مومنين كمك مي كند تا طريق امتثال اوامر الهـي را در سـازندگي هـاي    

  فردي و جمعي و عبادات و طاعات، بدانند. 
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با نگاهي به رويداد هاي روزهاي اول بعثت، مي توان آثاري بر جسته از ((سـنت))  
نماز، از قديمترين ((سنت)) هاي و پيروي كنندگان اوليه از آن، پيدا كرد. شيوه ي اداي 

و تقليد ((خديجه))، ((ابوبكر))، ((علـي))، ((زيـد    -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر اسالم 
اولين نمونه ي متابعـت از   -صلي اهللا عليه وسلم-بن حارثه)) و ((بالل)) از نماز پيامبر 

  ((سنت)) به شمار مي رود. 

، به منزله ي - صلي اهللا عليه وسلم-اكرم  بدين ترتيب، ((سنت)) همزمان با بعثت رسول
دومين مرجع دريافت احكام شرع، در سطح اسالم خودنمايي داشته است و با گسترش 
سريع اسالم و ازدياد تعاليم و احكام ديني، تنها راه حصول معارف قرآني به شمار مي 

  رفته است.

  

 سيماي تعليم در دوران وحي 

، هر دو جانب علم (تعليم و تعلم) بـه ((سـنت))   -ليه وسلمصلي اهللا ع-در زمان پيامبر 
گره خورده بود و پس از ((قرآن)) مقدس ترين علم به حساب مي آمـد و مسـلمين بـا    

  اهتمام هر چه تمامتر به فراگيري آن اشتغال داشتند. 
اسالم، در اندك مدت توانست چاشني علم را به مذاق مسلمين برسـاند و آنـان را   

ع فراگيـري علـوم قرآنـي بينـدازد. و در دوران نـزول وحـي بـا وجـود         در حرص و ول
مشكالت و مسائل بزرگ كه متوجه ي اسالم و مسلمين بود، مومنين همان اشتياق را در 

 -صلي اهللا عليه وسلم-پس از پيامبر  _بدست آوردن معارف اسالمي داشتند كه، بعدها 
  از خود نشان دادند.  _

در آن تغذيـه ي علمـي مـي     -رضـي اهللا عـنهم  -صحابه مسجد، مركز تعليم بود و 
شدند. آنان كه تا ديروز، چيزي به نام ((علم)) نمي شناختند و از فوايد و تاثيرات مثبت 
آن در زندگي بي خبر بودند، آن روزها به بركت اسالم و شيوه هاي تبليغـاتي حكيمانـه   

 _ودند كه، ((مسجد نبوي)) ، چنان شيفته ي علم شده ب-صلي اهللا عليه وسلم-ي پيامبر 
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همواره آنها را در خود داشت و در آن  _آن اولين پايگاه ديني، علمي، سياسي و نظامي 
  بهره مي بردند.  -صلي اهللا عليه وسلم-مكان از رهنمودها و نصايح آن حضرت 

در تمام دوران وحي، سلسله ي تعليم، بدون اينكه وقفه اي در سير اعجـاب انگيـز   
  ود، جاري بود و به دو صورت انجام مي گرفت: آن ايجاد ش

   -صلي اهللا عليه وسلم-از رسول اكرم  -رضي اهللا عنهم-تعلم صحابه  -1 
  از يكديگر.  -رضي اهللا عنهم-تعلم صحابه  -2

 اولين معلم و اولين شاگردان 

آخرين  -صلي اهللا عليه وسلم-در مسير القاي تعليمات الهي به انسانها، حضرت محمد 
علم انسانهاست و به اين اعتبار، امت او آخرين امت بر روي زمين مـي باشـد. امـا در    م

، اولـين معلـم بشـريت آخـر زمـان و      -صلي اهللا عليه وسلم-مكتب اسالم، آن حضرت 
  اصحاب او، اولين شاگردان اسالم هستند. 

كه معموالً در مسجد برگزار مي شـد،   -صلي اهللا عليه وسلم-جلسات درس پيامبر 
 -رضي اهللا عنهم-ي پيرايه ترين و در عين حال، جديترين كالسهاي درس بود. صحابه ب

به جديت تمام در امر فراگيري تعليمات اسالمي، يا به قـول ديگـر ((سـنن اسـالمي))،     
، حلقـه  -صلي اهللا عليه وسلم-اهتمام مي ورزيدند و براي شنيدن ارشادات آن حضرت 

ام به سخنان دلپذير وي گوش فرا مي دادند، آنها را وار دور او مي نشستند و به دقت تم
  با دل و جان حفظ مي كردند و عمالً در سطح زندگي خويش بكار مي بستند. 

بـه طـور    -صلي اهللا عليه وسلم-به اقوال و افعال پيامبر  -رضي اهللا عنهم-صحابه 
، -ليـه وسـلم  صـلي اهللا ع -مساوي، توجه نشان مي دادند و در ادا و تقليد افعال پيـامبر  

  چنان محتاط و دقيق بودند كه در بازگو كردن و نقل سخنان وي. 
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 1اصحاب ((صفه))

كساني بودند كه به آنها ((اصحاب صفه)) مي گفتنـد   -رضي اهللا عنهم-در ميان صحابه 
و متشكل از افراد مسافر، غريب و ناداري بودند كه از دور و اطـراف ((شـبه جزيـره ي    

وراي آن، به ((مدينه)) آمده بودند و از پرتـو عنايـات رسـالت     عرب)) و سرزمين هاي
كسب فيض مي كردند. اين گروه در شدت فقر به سـر مـي بردنـد و چـون كـه جـايي       
مسكوني در شهر ((مدينه)) نداشتند، بر ايشان در جوار ((مسـجد نبـوي))، سـر پنـاهي     

هر نداشـتند، تمـام   ساخته بودند تا در آن به سر برند. و چون حرفـه و پيشـه اي در شـ   
  اوقات خود را صرف يادگيري قرآن و احاديث مي كردند. 

عليرغم سختي هاي معيشت و محروميت از امكانات و آسايش، اين گروه در طلب 
، نشاط و ولع وصف -صلي اهللا عليه وسلم-علم و شنيدن و حفظ احاديث رسول اكرم 

روز در مسـجد بـه سـر مـي      ناپذيري از خود نشان مي دادند. و چون در تمام سـاعات 
را در مي يافتند و بدين طريق  -صلي اهللا عليه وسلم-بردند، تمام جلسات درس پيامبر 

در حفظ و يادداشت احاديث، از بسياري صحابه ي ديگـر گـوي سـبقت بـرده بودنـد.      
  اصحاب را مي توان از ممتازترين شاگردان مكتب اسالم به حساب آورد. 

، يكي از كساني است كه در ((صفه)) به سر برده بود -عنهرضي اهللا -((ابوهريره)) 
و چون چهار سال تمام، بي وقفه در حلقات درس، حضور يافته بود، بيشترين احاديـث  

-روايت كرده و از اين نظر، رتبه اول را از صـحابه   -صلي اهللا عليه وسلم-را از پيامبر 

  ش، چنين مي گويد: . او، در توجيه كثرت روايات2داراست  -رضي اهللا عنهم

((همه مي گويند كه تو بسيار روايت مي كني! واقعيت اين است كه، برادران مهاجر 
من تجارت پيشه بودند و سر و كارشان معمـوالً در بـازار بـود، و بـرادران انصـار مـن       
كشاورز بودند و مشغول كشاورزي. اما من مسكيني از مساكين (صفه) بودم و به هر چه 

                                      
  بر وزن ((جبه)). -1
  حديث نوشته است. 5374را  -رضي اهللا عنه-داد مرويات ((ابوهريره)) ابن جوزي تع -2
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از خوراكي ها بدست مي آمد، قناعـت داشـتم.    -صلي اهللا عليه وسلم-مبر كه در نزد پيا
گاهي پيش مي آمد كه، مهاجرين و انصار هيچ كدام حضور نداشتند و تنها من بـودم و  

  .1از آن حضرت چيزهايي ياد مي كردم كه آنها نمي دانستند))

هللا عليـه  صـلي ا -جان كالم اينكه، ((اصحاب صفه)) با حفظ ((سنت)) هاي پيامبر 
و نقل آنها به ما، منت بزرگي بر ما نهاده اند و به يمن همت عالي آنهاسـت كـه    -وسلم

به حد مطلـوب، سـترگ و محكـم شـده      -صلي اهللا عليه وسلم-پايه هاي سنت پيامبر 
  است. 

صـلي اهللا عليـه   -، مسـتقيماً از رسـول خـدا    -رضي اهللا عنهم-عالوه بر اين كه صحابه 
د، در پاره اي موارد كه خود شخصاً در جلسـات مربوطـه حضـور    بهره مي بردن -وسلم

نداشتند، از صحابه ي ديگر كه حاضر بودند، احكام و مسائل را دريافت مـي كردنـد. و   
مي شنيدند، با اشتياق تمام به ديگران  -صلي اهللا عليه وسلم-آنها هم كه مطلبي از پيامبر 

يا انجام كاري، بر خالف آنچه كه از  مي رساندند و اگر كسي را در حال گفتن چيزي و
شنيده يا ديده بودند، مي يافتند، فوراً براي تفهيم او بر مي  -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر 

خاستند و حقيقت موضوع را به وي يادآور مي شدند. آنهايي هم كه در امر پايبندي بـه  
ي نمودند و گاه در ((سنت))، شدت بيشتري به خرج مي دادند، چنين كساني را توبيخ م

  .2بارگاه رسالت مĤب از او شكايت مي كردند

  

  

                                      
  مجموعه ي ((فضايل اعمال))، بخش ((حكايات صحابه)). -1
از يك صحابي كه قرآن را به روايتي غير  -رضي اهللا عنه-قصه ي شكايت كردن حضرت ((عمر))  -2

ه بود تـالوت مـي كـرد، در ايـن     نيدش -صلي اهللا عليه وسلم–از روايتي كه ((عمر)) از آن حضرت 
  باب مشهور است.
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*راههاي حفظ ((سنت)) در عهد رسالت 
 

صحابه ي بزرگوار، براي دستيابي به ((سنت)) و نگهداري آن، معموالً به يكـي از   
  چهار شيوه ي زير عمل مي كردند: 

  بكارگيري حافظه  -1 

  مذاكره با همديگر  -2 

  ر سنت عمل كردن ب -3 

  كتابت  -4 

   

   بكارگيري حافظه -1 

شرايط و محيط زندگي عرب، آنان را چنان بار آورده بود كه در امر يادگيري و دانـش،  
بيشترين اعتماد را بر حافظه ي خويش داشتند. شايد هيچ ملتي را نتـوان يافـت كـه در    

پـس از اسـالم،   قوت و تيزي حافظه به پاي اعراب زمان جاهليت و دوراني نسـبتاً دراز  
برسد. حافظه ي عـرب در آن روزگـار، دفتـر و مخـزن هـزاران نكـات و وقـايع بـود.         
ممارست تدريجي در پرورش حافظه، باعث شده بود كه در حفـظ شـنيده هـا، قـدرت     
فوق العاده اي پيدا نمايند. به طـوري كـه هـزاران شـعر و قصـيده ي دراز، بـر صـفحه        

دست كم هر كس سلسـله ي نسـب خـانوادگي     ذهنشان براي هميشه نقش بسته بود، و
خويش را به تفصيل مي دانست، و گاهي در اين مورد چنان پيش مي رفتند كه، شـجره  
نامه ي شتران و اسبان خويش را به صورت زنجيره طويلي به ياد داشتند. بچه هاي آنان 

  سلسله ي نسب قبايل مختلف را به خوبي مي دانستند.

                                      
در اين قسمت، از كتاب ((حجيت حديث))، اثر موالنا ((محمد تقي عثماني)) كمك گرفته ايم. (با  *

 تلخيص و اندكي تصرف).
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نيده ها و خوانده ها (اگر مي توانست آنها را بخواند!) في الجمله، عرب در حفظ ش
نظير نداشت و به جاي نوشتن مطالب، آنها را بيشتر در كـنج حافظـه مـي نهـاد. مـا بـا       

  شنيدن وقايع مربوط به اين مورد، ممكن است آنها را افسانه بپنداريم. 

عـاده ي  پيامبر اسالم، در ميان چنين قومي مبعوث گشت و از ايـن نيـروي فـوق ال   
آنان، حداكثر استفاده را در حفظ و بقاي احاديث برد. و آنان هم پـس از ايمـان آوردن،   
همت خويش را بيشتر از همه به حفظ احاديث معطوف داشته بودند، چنان كه گروهـي  
از آنان تمام كارها را به خاطر شنيدن و حفظ احاديث، رها ساخته و در مسجد بـه سـر   

  مي بردند. 

، آنان را به حفظ احاديث خويش تشـويق مـي   -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اكرم 

سـر سـبز و   « .))ها مث أداها كما مسـع نضر اهللا عبداً مسع مقاليت فوعا((كرد و مي فرمود: 
خرم نگه دارد خداوند كسي را كه، گفته هايم را مي شنود و حفظ مي كند، سـپس آنهـا   

  ». را همان طور كه شنيده است به ديگران مي رساند

اين حديث سرشار از بشارت و مژده و احاديث مشابه ي آن، صـحابه را در مسـير   
حفظ احاديث، توان و عالقه ي بيشتري مي بخشد و چنان شد كه به راحتـي، احاديـث   

  در اذهان آنها جاي مي گرفت و به ديگران مي رسيد. 

نـدني و  كتابها پر از مطالـب خوا  -رضي اهللا عنهم-در مورد حافظه عجيب صحابه 
اعجاب انگيز است. و به راستي اين يكي از موثرترين راههاي حفظ ((سـنت)) توسـط   

  صحابه بوده است. 

  مذاكره با همديگر  -2 

مذاكره و خواندن و شنيدن مطالب در ميان همديگر، شيوه ي مهم ديگري بود كه بـراي  
اگر حـديثي   -رضي اهللا عنهم-حفظ ((سنت)) مي توان تصور نمود. هر كدام از صحابه 

  مي دانست به ديگران مي رساند. 

صـلي اهللا عليـه   -در واقع اين شيوه ي مفيد از فرمـايش هـاي خـود آن حضـرت     
بـه   -صلي اهللا عليه وسـلم -سرچشمه مي گرفت. زيرا از فرموده هاي نبي اكرم  -وسلم
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	��� ����((اصحاب است كه:  ��
�  �� �� ���	
 تكرار و مذاكره ي :������������ 

  علم با همديگر در ساعتي از شب، بهتر از زنده نگهداشتن آن است. 

به صـحابه اسـت ايـن كـه:      -صلي اهللا عليه وسلم-و نيز از دستورات آن حضرت 

))����	
 ���	
آنان كه در جلسه ي من حضـور دارد، بايـد گفتـه هـايم را بـه       )):	�!�  

  غائبين برساند. 

�(( :-هللا عليه وسلمصلي ا-همچنين، اين توصيه ي پيامبر �"# $%� 
اگـر   )):)'��	�& &

يك حديث هم از من مي شنويد، به ديگران برسانيد. افزون بر ايـن وصـايا، آنـان را از    
مخفي نگهداشتن علم بر حذر مي داشت و با اين جمالت از عاقبت نكبت بار اين كـار  

ر كه درباره موضوعي كه ه :))�7 "�5�6 �� �4�, 12 '��-, 0/.-, �� �+� ��*( ((مي ترساند: 

مي داند سوال شود، اما از جواب دادن شانه خالي كنـد، افسـاري از آتـش بـر دهـانش      
  آويخته مي گردد. 

را بـر آن   -رضي اهللا عنهم-، صحابه -صلي اهللا عليه وسلم-اين فرموده هاي پيامبر 
در  داشته بود تا براي خود جلسات مذاكره در مسجد و جاهاي ديگر تشـكيل دهنـد، و  

  بپردازند.  -صلي اهللا عليه وسلم-آن به تكرار و تدارس احاديث پيامبر 

اين كار، تاثير مطلوبي در روند ((سنت)) بخشيد، به طوري كه احاديثي كه محدود 
بود و فقط عده ي كمي آنها را مي دانسـتند، بـه    -صلي اهللا عليه وسلم-به چند صحابه 

ه تدريج گشـاده تـر شـد. و نيـز بـا ايـن كـار        عده ي بسياري رسيد و دايره ي راويان ب
اشتباهاتي كه احتماالً يك نفر در روايت حديث مرتكب مي شـد، توسـط ديگـري كـه     
حديث را به خوبي مي دانست، رفع مي شد و در نتيجه احاديث، آن طور كه از رسـول  

ن شنيده شده بودند، بدون كوچكترين كم و بيشي بـه ديگـرا   -صلي اهللا عليه وسلم-اهللا 
  مي رسيد. 
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  عمل كردن بر ((سنت))  -3 

، سـومين طريقـه حفاظـت از    -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -عمل كردن بـر حـديث پيـامبر    
((سنت)) بود. مي دانيم كه پيامبر، قسمت عمـده اي از وظـايفش را بـه تربيـت عملـي      

اختصاص داده بود و هرگز به موعظه و پنـد و انـدرز زبـاني     -رضي اهللا عنهم-صحابه 
نيـز فقـط بـه حفـظ و تكـرار زبـاني        -رضـي اهللا عـنهم  -نداشت. صحابه ي كرام  اكتفا

صـلي اهللا عليـه   -((سنت)) بسنده نمي كردند، بلكه در كنار آن، عمـالً سـنتهاي پيـامبر    
  را در سطح زندگي خويش پياده مي كردند.  -وسلم

هم در حفظ فرامين و قواعد و تكرار زباني، با همه ي حسن و تاثيري كه دارد، باز 
معرض تجاوز و دستبرد متجاوزان قرار دارد، ولي آنگاه كه بر آن فرامين و قوانين، عمل 
گردد، دژي محكم دور تا دور آن كشيده مي شود و ضريب اطمينان نسـبت بـه مصـون    

با عمل به ((سنت))، ريشه هاي آن  -رضي اهللا عنهم-ماندن آن افزايش مي يابد. صحابه 
  و كردند و بدين طريق سرنوشت خويش را در گرو آن نهادند. را در بستر زندگيشان فر

عمل كردن بر ((سنت))، باعث شد كه يك شكل خارجي و عيني مشـخص بـراي   
  مسخ كننده ي دشمنان در امان بماند.   آن بوجود آيد و از حمالت

نيـز بـا    -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -اين شيوه ي صد در صد مطمئن، پس از پيـامبر  
همراه بود و چه بسا در جواب سائلين، عمالً اقدام مي نمودند  -هللا عنهمرضي ا-صحابه 

را در مسئله مورد نظر، به سائل  -صلي اهللا عليه وسلم-و بدين طريق، عين عمل پيامبر 
  مي فهماندند؛ طريقه اي كه هر شبهه و سوالي را از ذهن مخاطب بر مي كند. 

  كتابت  -4 

صلي -يگري براي حفظ ((سنت)) در زمان پيامبر نوشتن احاديث در مصاحف، طريقه د
بنـا بـه مصـالحي،     -صلي اهللا عليـه وسـلم  -بود. در اوايل، رسول خدا  -اهللا عليه وسلم
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، امـا بعـدها، بـه محـض     1را از نوشتن احاديث باز داشته بود -رضي اهللا عنهم-صحابه 

داد و بسياري از فراهم آمدن موقعيت و هموار شدن زمينه، به آنها اجازه ي چنين كاري 
  احاديث پيامبر را در صحيفه هايي نوشتند.  -رضي اهللا عنهم-صحابه 

چنـدان   -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -ناگفته نماند كه، كتابت حديث در زمـان پيـامبر   
-عموميت نداشت كه به دنبال آن مجموعه اي صحيح و تمام عيـار از احاديـث پيـامبر    

نيـز   -رضي اهللا عنهم-وضعيت در زمان صحابه  فراهم آيد و اين -صلي اهللا عليه وسلم
تا اندازه اي وجود داشت و با اينكه نوشتن احاديث در ميانشان رواج يافته بود، اما بـاز  

  هم بسياري از آنان بنا به داليلي خودشان را از اين كار دور نگهداشته بودند. 

مـي تـوان   را به كتابـت حـديث،    -رضي اهللا عنهم-كم توجهي عده اي از صحابه 
  معلول يكي از علتهاي ذيل دانست: 

در سـالهاي نخسـتين بعثـت، بـه جـز       -صلي اهللا عليه وسـلم -رسول خدا  _الف 
((قرآن)) از نوشتن چيزي ديگر منع فرمود و با وجود اينكـه بعـدها ايـن ممنوعيـت را     

ـ   -رضي اهللا عنهم-منسوخ فرمود، اما بسياري از صحابه  ا كه از نسخ آن خبر نداشـتند، ت
  لحظات آخر عمر خويش، به تحرير احاديث نظري محتاطانه داشتند. 

مي ترسيدند از اينكه با نوشتن احاديث  -رضي اهللا عنهم-بسياري از صحابه  _ب 
در مصاحف، از محنت پر ثمره ي حفظ و تكرار زباني محروم بماننـد و بـا اعتمـاد بـه     

  نوشته ها، بي كار شوند. 

واهمه داشتند كه، هر نااهـل و جـاهلي نوشـته هـاي     اين حضرات از اين نيز  _ج 
حديثي را بدست مي گيرد و ادعاي عالم بودن سر مي دهد و بـا صـرف نظـر كـردن از     

  بيداري و احتياط كامل در روايت حديث، سبب گمراهي عوام مي گردد. 

خداوند به عربها حافظه ي فـوق العـاده و ملكـه ي يادداشـت قلبـي حيـرت        _د 
بود و آنها بكار بردن آن را از كتابت مقدم مي پنداشتند و به آن عـادت   انگيزي بخشيده

                                      
درباره ي علل منع و سپس اجازه ي كتابت حديث، مفصـالً در فصـل دوم همـين كتـاب توضـيح       -1

  خواهيم داد.
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داشتند، بلكه نزد آنها نوشتن مطلبي و محفوظ كردن آن، نشانه ي ضعف حافظه بـود و  

  . 1اين يك عيب بزرگ به شمار مي رفت

گفتيم كه اين نحوه بينش به كتابت حديث، محدود به عده اي كم از صحابه بود و 
ظر از اين گروه مي توان گفـت نوشـتن حـديث در دوران رسـالت، يكـي از      يا صرف ن

نـه   -صلي اهللا عليه وسـلم -چهار طريق رايج براي حفظ سنت بوده است و خود پيامبر 


	���� "�	/.����8تنها اجازه، بلكه به آن چنين توصيه فرموده است:  #علـم را بـا    ;::�9

  نوشتن مهار كنيد.

                                      
  .37-38عثماني، ((كتابت حديث))، ص: محمد رفيع  -1



 در نشر سنت  - صلي اهللا عليه وسلم- مبر خالصه اي از كارهاي پيا

عهد رسالت، مبرا از هر نوع دسيسه و اغتشاش بـود و مطمئنتـرين و مناسـبترين بسـتر     
جريان ((سنت)) به شمار مي رفت. لذا مسلمين با راحتي كامل، مسائل و احكام را فـرا  

هـر چنـد    مي گرفتند و فقط براي اينكه آنها را فرامـوش نكننـد و نيـز در آتيـه ذخيـره     
آن مي كوشيدند. بنـابراين بـا     كاملتري از آن در دست داشته باشند، در حفظ و صيانت

  با آنها مواجه شدند، آشنا نبودند.  -صلي اهللا عليه وسلم-مشكالتي كه پس از پيامبر 

در تلقين سنن و توصيه ي حفظ و  -صلي اهللا عليه وسلم-با اين همه، رسول اكرم 
اموشي نداشت و در طي دوران رسالت خـويش، اقـداماتي بـه    عمل بر آن، لحظه اي خ

عمل آورد و دستوراتي صادر كرد، كه منجر به سازماندهي خـاص ((سـنت)) گرديـد و    
  اين اقدامات بدين قرار مي باشند: بعدها پرتويي فرا راه مسلمين شد. 

بر صحابه وظيفه نهاد كه سخنانش را به ديگران برسانند، اگر چه يـك سـخن    -1 


 �%$ #	& )((  باشد.&��"�'((
1
سخنان مرا به ديگران برسانيد، اگر چه يك جملـه باشـد.    :

)) 
&�<�
2 =���&-��0 �/���((
2
به اهل خويش باز گرديد و (گفته هايم) را به آنان ياد  :

  بدهيد.) 

نه بر چند صحابه كه بر همه آنان ذمه ي تبليغ احاديث را گذاشت تا هر كـس   -2 

�; ; 2(( ست به غـائبين گفتـه هـاي وي را برسـاند.    حاضر بوده ا����	
 ����	
  ��!�	 >

;((
3
  هان اي مردم! حاضرين به غائبين سخنانم را برسانند.)   :

درباره ي نقل و روايت به آنها سفارش فرمود كه سخنان وي را به واسـطه ي   -3 
سـيله مفهـوم و   اشخاصي به آيندگان تحويل دهند كه داراي فهم زياد باشند تـا بـدين و  


((  حقيقت سخن باقي بماند ?
 @4 )
AB�  ,CDE0 )�F'� �%� G-�
 HB�0 ,I�J ,��!' $.�

                                      
  ((صحيح بخاري))، به روايت عبداهللا بن عمر. -1
  ((سنن ترمذي))، به روايت مالك بن حويرث. -2
  ((صحيح بخاري))، به روايت ابوبكره. -3
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 ,K0 ����=� 2 &� ��,�KD" L�	 ,K0 ���� H�# ,%� ,K0((
: شاداب گرداند خداوند مردي 1

را كه حديثي از ما مي شنود و آن را حفظ مي كند تا به ديگران برسـاند. چـه بسـيارند    
منداني كه دانش را به دانشمندتر از خويش حمل مي كننـد و چـه بسـيارند حمـل     دانش

  كنندگان دانش كه دانشمند نيستند.)

��� ((از دروغ پردازي به عمد و نسبت دادن آن به وي، به شدت منع فرمـود:   -4 

2&!.��0 )
-�.� MN� HOP ��%	
 �� I�K�:((   هر كه به عمد سخن دروغي را به من نسـبت

  ، جايگاهش را در جهنم بسازد. يعني آن كار را براي به جهنم رفتن خود مي كند.) دهد

از اين نيز شديداً منع فرمود كه، سخنانش پوشيده نگهداشته شوند. آن حضرت  -5 

�� �+� �� ��� P �Q.-, ((كتمان علم را يك گناه بزرگ فرمود.  -صلي اهللا عليه وسلم-

 12����K	
 5&' �7 ��4 �� 5�6�"((
: هر كه درباره ي علمي كه مـي دانـد سـوال شـود و او     2

  جواب ندهد، در قيامت لگامي از آتش بر دهانش مي زنند.) 

به بعضي از صحابه بنا به درخواستشان، اجـازه ي نوشـتن احاديـث را صـادر      -6 


 #< �RB((فرمود تا آنها را ياد كنند و بتوانند به آيندگان تحويل دهند. &!.P
يد، بنويس: ))

  هيچ مانعي براي شما وجود ندارد). 

براي زنان، تعليم مستقل جاري فرمود تا در ميان آنـان نيـز سلسـله ي نقـل و      -7 
-روايت حديث جاري گردد. (تاريخ گواه است كه، ام المـومنين حضـرت ((عايشـه))    

، چقدر روايات به ياد داشته است و با چه محنت هايي ايـن ذخيـره ي   -رضي اهللا عنها

  .3م را به آينده سپرد)عل

  

                                      
  ((سنن ترمذي))، به روايت ابوهريره. -1
  ((سنن ترمذي))، به روايت ابن مسعود. -2
  .323-324، ص: 1حديث))، جخالد محمود، ((آثار ال -3
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 ((سنت)) در عهد خالفت صديقي

، مصـادف بـا بـروز    -رضي اهللا عنه-آغاز نخستين ايام خالفت ((ابوبكر صديق))  
گرديد. و اين پيشـامد، موجـب ظهـور    فتنه ي ارتداد _  _بزرگترين فتنه ي تاريخ اسالم 

حسين ((ابـوبكر))  بسياري از اغتشاشات در داخل مملكت گرديد و اگر قاطعيت قابل ت
نبود، خطري كه هر آن انتظار مي رفت، تمـام اركـان اسـالم را تحـت      -رضي اهللا عنه-

الشعاع خويش قرار دهد، مسلمين را در كام خويش فرو مي برد و موجد تشـنج شـديد   
در ميان آنان مي شد. و بي گمان ((سنت)) هم به عنوان يكي از رموز جاودانگي اسالم، 

  اي نامطلوبي قرار مي گرفت. دستخوش جزر و مده
اقدام جوانمردانه و پر صالبت خليفه ي اول موجب شد، اين پديـده ي مرگبـار در   
آغاز جست و خيزهايش، سركوب شود و دامنه اش براي هميشـه از ((شـبه جزيـره ي    

  عرب)) بر چيده گردد. و آرامشي قبلي در ميان مسلمين و اركان اسالم، رو نمايد. 
 3سال و  2، از -رضي اهللا عنه-ول مدت خالفت ((ابوبكر صديق)) مي دانيم كه، ط

نكرد؛ اما در اين دوران كوتاه با پشتكار حيرت انگيز، خدماتي به جامعه ي   تجاوز 1ماه

اسالم نمود كه طولي به درازاي ابد دارند و تا دنيا برقرار است، مسـلمين سـايه ي آرام   
و صـيانت ((سـنت)) از زمـره ي     بخش آن را بر سر خـويش خواهنـد داشـت. حفـظ    

  خدمات ارزنده ي او به شمار مي آيد.
  
  
  

  

                                      
سـال   2، مدت خالفت ((ابوبكر)) را به نقل از ((حاكم))، 86سيوطي در ((تاريخ الخلفاء))، / ص:  -1

  و هفت ماه ذكر كرده است، اما صحيحترين قول را همان گفته اند كه در متن نوشته ايم.
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 كوشش در حفظ اهميت سنت 

است. نه عقل)). اين سخن مشهور از خليفه اول مسلمين است و  1((بناي دين ما بر نقل

از آن به خوبي مي توان به جايگاه و اهميت ويـژه ي ((سـنت)) در نـزد او پـي بـرد و      
س زد كه در امر حفظ اين پايه ي بزرگ دين چقدر دقيق و كوشا ناخوانده مي توان حد

  بوده است. 
از آنجايي كه ((قرآن))، در ميان مسلمين يـك نـوع تجسـم مسـتحكم خـارجي و      
هويتي مشخص و بالمنازع يافته بود، بـا تهديـد قابـل مالحظـه اي روبـرو نبـود، ولـي        

ر مصـاحف مختلـف و   ((سنت)) بنابر ظرافت خاص و پراكنـدگي نگـران كننـده اش د   
اذهان مردم، وضعيت حساستري داشت و اين امر باعث شده بود، خليفه ي اول توجهي 

صـلي اهللا عليـه   -خاص به آن داشته و اهميت آن را همان گونه كه در زمان پيامبر اكرم 
بود، در سطح زندگي مردم و در قلوب آنان، برقرار دارد. براي اين كار، قبـل از   -وسلم

را در كارهاي خود كه به عنوان مقتدا و اسوه ي عملي مسـلمين انجـام مـي    هر چيز آن 
  داد، به همان كيفيت عهد رسالت، پياده مي كرد.

  

 در حل درگيري ها  -رضي اهللا عنه-شيوه ((ابوبكر)) 

از ((سنت)) را مي تـوان از   -رضي اهللا عنه-برجسته ترين نمونه ي حمايت ((ابوبكر)) 
  سنت)) در حل منازعات و خصومات، ارائه داد: شيوه ي تمسك او به ((

((وقتي كه خصمي نزد ((ابوبكر)) مي آمد، قبل از هر چيز به كتاب (قرآن) مراجعه 
مي كرد. اگر مساله را در آن مي يافت، طبق آن قضاوت مي كرد. در صـورتي كـه آن را   

حـديثي از   در كتاب اهللا نمي ديد، متوسل به ((سنت)) مي شد؛ اگر خودش در آن مورد
مي دانست، به مقتضاي آن فيصله مي كرد، اما اگر برايش  -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر 

                                      
كه شـفاعاً و كتبـاً،    -عليه وسلم صلي اهللا-((نقل)) عبارت است از آيه هاي قرآني و احاديث پيامبر  -1

  .نسل اندر نسل به ديگران منتقل مي شوند
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مشكل مي شد، از مسلمين سوال مي كرد و مي گفت: چنين مساله اي برايم پيش آمده؛ 
به يـاد دارد؟   -صلي اهللا عليه وسلم-آيا كسي از شما در اين باره قضاوتي از رسول اهللا 

صـلي اهللا عليـه   -فر با هم قضاوتي مربوط به آن موضـوع از رسـول اهللا   گاهي چندين ن
به او مي گفتند. آنگاه ((ابوبكر)) مي گفت: ((سپاس خدايي را كـه در ميـان مـا     -وسلم

  .1كساني را گماشته است كه سنتها را از پيامبرمان حفظ مي كنند. . .))

  

 حفظ ((سنت))  براي -رضي اهللا عنه-خدمات ارزنده ي ((ابوبكر صديق)) 

، در دوران كوتاه اما پر ثمره ي خالفت خـويش، مـوثرترين   -رضي اهللا عنه-((ابوبكر)) 
اقدامات را در راه حمايت و نگهباني از ((سنت)) به عمل آورد. در اينجا خواننـدگان را  

  با اين اقدامات، آشنا مي سازيم: 
    -صلي اهللا عليه وسلم-تكميل اقدامات پيامبر  -1 

، به مجرد روي كار آمـدنش در صـدد اتمـام و تكميـل     -رضي اهللا عنه-بكر)) ((ابو
-برآمد و بدين منظور، كارهايي را كه آن حضرت  -صلي اهللا عليه وسلم-اهداف پيامبر 

آغاز كرده و با رحلت او معلق و يا نيمه تمام مانده بود، بـه آخـر    -صلي اهللا عليه وسلم
  رساند. 

به مقصد معين شده  -رضي اهللا عنه-ل لشكر ((اسامه)) از جمله ي اين موارد، ارسا
در روزهاي آخر زنـدگيش، ايـن لشـكر را     -صلي اهللا عليه وسلم-اش بود. رسول اكرم 

بـراي كـارزار بـا كفـار      -رضي اهللا عنه-فراهم آورده و به سركردگي ((اسامه بن زيد)) 
لحظـات واپسـين   ((شام)) آماده ساخته بود. و در حالي كـه در هنگامـه هـاي حسـاس     

رضـي اهللا  -زندگي قرار داشت، اصرار عجيبي به روانه كـردن آن داشـت. امـا صـحابه     
را در آغوش خويش  -صلي اهللا عليه وسلم–با بيماري مرگباري كه آن حضرت  -عنهم

مي فشرد، مردد مانده بودند و لشكر هم حيران و پريشان از عاقبـت محبوبشـان، تكـان    

                                      
  .42سيوطي، ((تاريخ الخلفاء))، ص:  -1
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بـه ديـدار حـق شـتافت و      -صلي اهللا عليـه وسـلم  -ل اكرم نمي خوردند. تا اينكه رسو
  يارانش را در عالمي پر حزن و اندوه تنها گذاشت. 

خليفه ي اول، بالفاصله افسار اوضاع را در دست گرفت و عليرغم حيرت صـحابه  
-و راي مخالف بعضي مبني بر به تاخير انداختن ارسال لشـكر مزبـور، بـه ((اسـامه))     

ر داد حركت كند و به سوي مقصد بتـازد. فرمـان اجـرا گرديـد و     دستو -رضي اهللا عنه
، پس از وفات او در حالي كه در شـرف  -صلي اهللا عليه وسلم-خواسته ي رسول اكرم 

  تعطل قرار گرفته بود، جامه ي عمل پوشيد. 
است، ارسال نامه هاي پيـامبر   -رضي اهللا عنه-از همين سري فعاليتهاي ((ابوبكر)) 

دستور داده بودند احكـامي   -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اكرم  -ه وسلمصلي اهللا علي-
مربوط به زكات جانوران بنويسد و به واليان وي در واليات اطراف بفرستند. اما قبـل از  

، آن احكـام را مرتـب   -رضي اهللا عنـه -اينكه آنها را بفرستد، رحلت فرمود. ((ابوبكر)) 

  .1كرده و به مناطق مقرر فرستاد

    -رضي اهللا عنهم-شكيل انجمن شوراي صحابه ت -2 
براي يافتن راه حل اساسي جهت نجات ((سنت)) از بي نظمي هايي كه منجـر بـه   
فروپاشي آن مي گشت، قبل از پياده مردن هر نوع تدبيري، الزم آمد تـا يـك انجمـن از    

ن صحابه ي صاحبنظر و با تجربه در امر حديث، تشكيل گردد و بـا تبـادل نظـر پيرامـو    
مسائل و پيشامدهاي مختلفي كه ((سنت)) به نوعي در معرض وقوع آنها قـرار داشـت،   

  قوانيني وضع گردد كه ضامن سالمتي و صيانت آن باشد. 

((ابوبكر)) اولين كسي بود كه دست به اين اقدام اساسي زد. وي اصـحاب رسـول   
ور مشورت نمـود. در  را جمع كرد و با آنها در مورد امر مذك -صلي اهللا عليه وسلم-اهللا 

رضـي اهللا  -اين نشست تاريخي و سرنوشت ساز، اليحه ي ذيل بـا اتفـاق آراء صـحابه    
  به تصويب رسيد:  -عنهم

                                      
  .99، ص: 1ن، ك: ((درس ترمذي))، ج:  -1
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((در خبر واحد، نگاهي كاوشگرانه داشته باشند و آن را با كتاب اهللا و خبر متواتر و 
از آن مخـالف  مقايسه نمايند. اگر چيزي  -صلي اهللا عليه وسلم-احاديث مشهور پيامبر 

باشد، آن را جدا كرده و بيرون بيندازند و اگر مخالف نباشد، بار ديگر راوي آن را مورد 
بررسي قرار دهند، و از كسي حديثي قبول نكنند، مگر اينكه عدالت، ضبط، راسـتگويي  
و اصابت راي او نزد مردم معروف باشد. اگر چنين نباشد از او بخواهند شاهدي بـراي  

بيابد، به طوري كه عين روايت او را روايت نمايد، و عليرغم مخالفـت  صحت روايتش 
سايرين، روايت را تقليل دهنـد، زيـرا در زيـاده گـويي احتمـال خطـا و اشـتباه وجـود         

    .1دارد))
كساني كه سر رشته و يا حداقل مطالعه اي در قواعـد ((علـم حـديث)) و شـرايط     

مصوبه ي فـوق تـا چنـد انـدازه دقيـق      روايت ((حديث)) دارند، به خوبي مي دانند كه 
طراحي شده و حاوي چه نكات و اصول ايمني دقيقي مي باشد. از وراي كلمات آن مي 

بـراي   -رضـي اهللا عـنهم  -توان به زمزمه ي سـخنان و نظريـات دلسـوزانه ي صـحابه     
رضي اهللا -پاسداري و دفاع از ((سنت)) گوش فرا داد. و كامالً پيدا است كه ((ابوبكر)) 

با اتكاء به مطمئنترين و موثرترين اساليب مديريت، به بهترين وجه اين جلسـه را   -هعن
  به سوي مقصد كه همانا چاره جويي براي حمايت از ((سنت)) بود، هدايت كرده است. 
پس ((ابوبكر)) همچنين اولين كسي است كـه روايـت حـديث را در چهـارچوب     

ري براي استحكام ديواره هـاي ((سـنت))   ضوابطي قرار داد و با اين كار، وسيله ي موث
  فراهم آورد. 

  در قبول روايات  احتياط -3 

از نمونـه   .2او همچنين، نخستين كسي بود كه احتياط را الزمه ي قبول اخبـار قـرار داد  

  هاي اين احتياط عملكرد وي در واقعه ي ذيل است: 
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او خواست تا برايش آمد و از  -رضي اهللا عنه-((روزي مادر بزرگي نزد ((ابوبكر)) 
گفت: من براي تـو در كتـاب    -رضي اهللا عنه-سهمي از ميراث مقرر نمايد. ((ابوبكر)) 

بـراي   -صلي اهللا عليه وسلم-اهللا چيزي از ارث نمي بينم، و نمي دانم كه آيا رسول اهللا 
امثال تو سهميه اي مقرر كرده اند يا نه؟ سپس از مردم پرسيد و ((مغيـره)) بلنـد شـد و    

بودم و او يك ششـم ميـراث را بـه     -صلي اهللا عليه وسلم-ت: در محضر رسول اهللا گف
از او پرسـيد: شـاهدي بـر ايـن گفتـه ات داري؟       -رضي اهللا عنه-جده داد. ((ابوبكر)) 

((محمد بن مسلمه)) به مثل آنچـه كـه ((مغيـره)) گفتـه بـود، شـهادت داد. بعـد از آن        

  .1اث را براي مادربزرگ تجويز نمود.))يك ششم مير -رضي اهللا عنه-((ابوبكر)) 
عالمه، ((مناظر احسن گيالنـي)) مـي نويسـد: ((اصـول شـهادت را بـراي تحقيـق        

  .2بنياد نهاد)) -رضي اهللا عنه-حديث، اولين بار، حضرت ((ابوبكر)) 

  ممانعت از روايت احاديث متضاد -4 
ش جمع نمود و گفت: ، مردم را به دور خوي-صلي اهللا عليه وسلم-پس از وفات پيامبر 

روايت مي كنيد كه با هم اخـتالف   -صلي اهللا عليه وسلم-((شما احاديثي از رسول اهللا 

. بدانيد كه پس از شما، اختالف در ميان مردم شديدتر خواهد شد. لذا اين گونـه  3دارند

، روايت نكنيد و هر كـه از شـما سـوال    -صلي اهللا عليه وسلم-احاديث را از رسول اهللا 
  بگوييد قرآن در ميان ما و شماست، حالل آن را حالل و حرامش را حرام بدانيد)).  كند،

 _با اين سخن، با روايـت حـديث    -رضي اهللا عنه-نبايد تصور كرد كه ((ابوبكر)) 
مخالفت مي كـرد و يـا ايـن توصـيه مـي خواسـت دروازه ي        _اعم از ناسخ و منسوخ 

وجـه بـه خـدمات شايسـته ي او بـه رونـق       روايت را مسدود گرداند. اين طرز فكر با ت
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بخشيدن حديث و نظم دادن بـه روايـت آن، چنـان كـه از مصـوبه ي سـابق الـذكر او        
پيداست، كامالُ بي اساس است. بلكه اين توصيه مبني بـر بيـنش كـامالُ مـوجهي كـه از      
آينده ي متزلزل داشت، و نظر شفقت آميز و دلسوزانه ي او نسبت به ((امت اسـالمي))  

. عالوه بر اين، قاعدتاً اگر دو حديث متعـارض شـنيده شـود، يكـي از آن دو حتمـاً      بود
متروك و غير قابل عمل (منسوخ) مي گردد، اما اگر همين رويه ادامـه پيـدا كنـد و جـا     
براي عرض اندام هر حديث مخالفي وجود داشته باشد، بدون شك دشمنان ((سـنت))  

مخـالف، مشـكالت بـه مراتـب وخيمتـري      از فرصت استفاده كرده و با جعل احاديـث  
خواهند آفريد. بنابراين، اقدام مزبور ((ابوبكر)) دور انديشي و فراست در خور تحسـين  

  او را مي رساند و بي شك با اين عمل موانع بزرگي از مسير ((سنت)) برداشت. 
  ردن احاديث مشكوك  ب بين از -5 

پيراسـتن مجموعـه ي احاديـث و     ،-رضـي اهللا عنـه  -يكي ديگر از كارهاي ((ابوبكر)) 
 500پاكسازي آن از احاديثي بود كه در صحت آنها شك وجود داشت، و بر همين مبنـا  

  .1حديث را كه از ديگران شنيده و بر اوراقي درج نموده بود، سوزانيد
، قصه را چنين تعريف مـي كنـد: ((پـدرم    -رضي اهللا عنها-ام المومنين، ((عايشه)) 

جمع كرده بود. شبي در  -صلي اهللا عليه وسلم-ده هاي رسول اهللا پانصد حديث از فرمو
بسترش دراز كشيد. و ديدم كه مرتب از پهلويي به پهلوي ديگر مي غلطد و خواب بـر  
چشمانش راه نمي يابد. بي قراري او مرا اندوهگين ساخت. نزدش شـتافتم و پرسـيدم:   

موضوعي ايـن قـدر بيتـابي مـي     آيا عارضه اي جسماني بر شما وارد آمده يا از شنيدن 
  كنيد؟))  

بيشترين قسمت شب با تمام آن را، در ناراحتي  -رضي اهللا عنه-ظاهراً، ((ابوبكر)) 
مرموزش به سر برده بود كه دخترش پريشان شده و از علت بي خوابي اش سـوال مـي   

النـه   -رضي اهللا عنه-كند. در هر صورت غمي جانكاه در آن شب در وجود ((ابوبكر)) 
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كرده و آرام و قرار را از او ربوده بود، آن چنان كه او را از خود بي خود سـاخته بـود و   
  در جواب دخترش نيز چيزي نمي گفت. 

مي فرمايد: ((چون صبح شد، به مـن گفـت: دختـرم!     -رضي اهللا عنها–((عايشه)) 
خواسـت  احاديثي را كه نزد خودداري به من بده! من آنها را به دستش دادم. آنگاه آتش 

و تمام آنها را در ميان شعله هاي فروزان آتش سوزانيد)). و بدين طريق تصميمي را كه 
تمام شب در يافتن آن بيدار مانده بود، اكنون بـا سـوزانيدن مجموعـه ي حـديثي اش،     

  عملي ساخت و باالخره از پريشاني وجدانش آسوده خاطر گرديد.
   

  علت سوزانيدن احاديث  
-نين كاري انجام مي داد؟ سـوزانيدن احاديـث بـا ارزش رسـول اهللا     اما، چرا بايد او چ

بر كدام مصلحت و خير بيني استوار بود؟ بهتر است جـواب ايـن    -صلي اهللا عليه وسلم
از او مـي پرسـد، چـرا چنـين      -رضي اهللا عنها–سوال را از خودش بشنويم. ((عايشه)) 

  كرد، جواب مي دهد: 
احاديث نزد من باقي بماند، و در آنها احـاديثي از  ((ترسيدم بميرم در حالي كه اين 

چنين كسي باشد كه من او را امين و معتقد پنداشته ام، اما چنين نباشـد كـه او روايـت    

   .1كرده است و من آن را نوشته باشم. اين صحيح نيست))
در جواب، دو سبب بـراي سـوزانيدن احاديـث     -رضي اهللا عنه-((ابوبكر صديق)) 

بيان مي كند: اوالً؛ در ميان احاديث موصوف، احاديثي وجود داشت كه او نه مستقيماً از 
كه از افراد غير معيني شنيده و بدون اينكه اسامي هر يكي  -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر 

روايت او بنويسـد، آنهـا را در اوراق مخصـوص ثبـت كـرده بـود. بنـابراين         را در كنار
كدام شخص است. ثانياً؛ از اشخاصي احاديـث را   مشخص نبود كه كدام حديث راوي 

شنيده بود كه بر ديانت و امانت آنها كامالً اعتماد داشت، اما نسبت بـه حافظـه ي شـان    
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آنـان در روايـت حـديث مرتكـب     چنين اعتمادي نداشت و مـي ترسـيد از ايـن نظـر،     
  خطاهايي شده باشند. 

قاعده ي مسلم در صحت و مستند بودن يك روايت اين اسـت كـه: اوالً؛ راوي آن   
اعتمـاد كـرده شـود. از جـواب       معلوم باشد. ثانياً؛ ديانت دار باشد. ثالثا؛ بر حافظه اش

در بعضـي  آشكارا چنـين بـر مـي آيـد كـه       -رضي اهللا عنه-حضرت ((ابوبكر صديق)) 

بنـابراين، جـاي هـيچ سـوالي      .1احاديث غير معين، شرط اول و دوم، مفقود بوده است

نيست. برخي اين رفتار ((ابوبكر)) را ضرر طلبي بر ((سنت)) دانسته و بـر آن اعتـراض   
كرده اند. اما اين برداشت هم بر پايه ي منطقي قـرار نـدارد. چـون سـوزاندن تعـدادي      

شنيده نشده اند و ((شك))  -صلي اهللا عليه وسلم-از پيامبر حديث مكتوب كه مستقيماً 
در صحت كلي آنها انتشار يافته است، آن هم در دوره اي كـه، مـروج تـرين راه حفـظ     
حديث و نشر آن، از برداشتن و روايت زباني به ديگران اسـت، و هنـوز كتابـت جـاي     

چكترين ضـرري  اصلي خويش را در تدوين و حفظ سنت احراز نكرده است، مولد كـو 
جـز اينكـه    -رضي اهللا عنه-بر پيكره ي عظيم ((سنت)) نيست. و اين رفتار ((ابوبكر)) 

گوياي تعظيم وي در مقابل ((سنت)) باشد، هيچ مـورد ديگـري را تـداعي نمـي كنـد.      
عالوه بر اين، سرمشقي است براي ديگران در به خرج دادن احتياط كامل در امر نوشتن 

  احاديث مشكوك و غير معتبر.  احاديث و امحاي كامل
  روايت  تقليل -6 

روزگار پيوسته عناصر فاسدي را در دامان خويش مي پروراند و بوسيله ي آنـان بـازي   
صلي اهللا عليـه  -خويش را با هر واقعيتي به نمايش مي كشد. ((سنت)) مطهر رسول اهللا 

بـوده انـد. ايـن    يكي از واقعياتي بود كه چنين شكارچياني هميشـه مترصـد آن    -وسلم
صيادان شب، در لباس اسالم و محدثين سعي داشته اند با سخنان ((مـن در آوردي)) و  
مسموم خويش چهره ي واقعي ((سنت)) را در هاله اي از ابهـام و اباطيـل قـرار داده و    
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بدين وسيله يكي از دو منبع تشريع اسالمي را كامالً از صفحه ي روزگار محـو سـازند.   
استفاده ي كوچكترين فرصتي كه بر ايشان پيش مي آمد، در تزريـق ايـن    براي اينكار از

سموم دريغ نمي كردند. و مناسبترين فرصت، براي ضربه زدن را هنگامي مي ديدند كـه  
صـلي اهللا عليـه   -بازار روايت حديث كامالً باز مي شد. و هـر كـس حـديثي از پيـامبر     

ي از مردم بيان مي كرد و شـنوندگان  به ياد داشت، با آزادي خاطر در جمع كثير -وسلم
هم با باورهاي صميمانه و قلوبي صاف، آن را قبول مي كردنـد. و ايـن درسـت همـان     
موقع بود كه مي توانستند در لباس محدثين، تراشيده هاي فاسدشان را به خـورد مـردم   

  بدهند. 
ولين اما، خوشبختانه هرگز نتوانستند از اين راه كـاري از پـيش ببرنـد، چـون مسـئ     

حكومت و آگاهان به مسايل و مشكالت ديني، موثرترين ((آنتي بيوتيك)) ايـن ((دمـل   
چركين)) را كه ((تقليل روايت)) و تنـزل دادن ميـزان آن بـه قـدري كـه بتوانـد تحـت        

  حمايت كارشناسان متعهد فراگير بود، سطح مملكت اسالمي پخش كرده بودند. 
ام خالفت خـويش ايـن راه حـل را، بـه     در اي -رضي اهللا عنه-حضرت ((ابوبكر)) 

عنوان يكي از حربه هاي مفيد در حفظ و حمايت ((سـنت)) جـاري داشـته و آن را در    
  رديف يكي از قوانين مربوط به روايت حديث در اساسنامه ي حديثي، جاي داده بود. 

، بـه  -رضـي اهللا عنـه  -اين شيوه ي ابتكاري مهم در دوره هاي پس از ((ابـوبكر))  
مان نظم خاصي يافت و چنان تاثيري در جريان روايت حديث گذاشت كه از آن مرور ز

پس، مردم از عده ي معدود و معيني كه صالحيت علمـي شـان مـورد تاييـد حكومـت      
اسالمي بود، حديث مي شنيدند و آنان كه مجوزي براي روايت نداشـتند، يـا اصـالً بـه     

  عمومي برخوردار نبودند. روايت حديث نمي پرداختند و يا اينكه با استقبال 
  ي از شيوع ((كذب)) و آگاه نمودن مردم به مفاسد آن جلوگير -7 

از تشـويق مـردم بـراي     -رضي اهللا عنـه -عالوه بر فعاليتهاي اساسي مذكور، ((ابوبكر)) 
روايت احاديث واقعي و تهديد از گفتن و پذيرفتن احاديثي كه در آنها بوي ((كـذب))  

غافل نبود و مي دانست، قدم اول بـه سـوي موفقيـت در قالـب      به مشام مي خورد، نيز
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و مسئول بخشيدن بـه    مختلف، همراهي احساسات و افكار مردم با خود و دروني آگاه
آنها مي باشد. براي اين منظور، مرتب قباحت و مضار ((كذب)) را به آنان يـادآور مـي   

ر چه جلوه تر، بنماياند و از شد تا بتواند بدين وسيله قداست ((سنت)) را در نظرشان ه
  آنان سپرهايي براي ((سنت)) بسازد. 

شايد در بادي نظر، نگراني خليفه ي اول از بروز اين پديـده شـوم و پـر خطـر در     
زماني كه هنوز شعله هاي ايمان به حرارت اصـلي اش بـاقي مانـده و هـر نـوع آثـار و       

ان موجه پنداشته نشـود.  رسوبات جاهلي و خاشاك هاي مضر را نابود مي ساخت، چند
اما نبايد فراموش كرد كه او در مقام امارت مسلمين جهـان تكيـه زده بـود و بـه همـان      
صورت كه يك امير آگاه وظيفه دارد خطرات موجود را از جان و مـال و دارايـي هـاي    
ديني و فرهنگي ملت بر طرف سازد، بر دوش اوست كه تـا حـد تـوان خـويش دروازه     

ز كه وقوع آنها در آينده محتمل است، مهر و موم سازد. كـذب عليـه   هاي خطراتي را ني
، از خطـرات احتمـالي بسـيار بزرگـي بـود كـه       -صلي اهللا عليه وسـلم -((پيامبر اكرم)) 

در زمـان حيـات بـر     -صلي اهللا عليه وسلم-و پيامبر اكرم   ((سنت)) را تهديد مي كرد
آينده احساس مي كـرد و گـاه و   انوار خويش نيز، صداي هياهوي آن را از پشت قرون 

بي گاه مسلمين را از ضرر آفريني آن، خبر مي داد و مي فرمود: ((هر كه دانسته بر مـن  
  .دروغ بگويد، براي نشستن بر جايگاه آتشين خويش، آماده باشد))

صـلي اهللا عليـه   -، الهام از اين نـوع اخطارهـاي پيـامبر    -رضي اهللا عنه-((ابوبكر)) 
سلوب پيامبرانه، در فرصتهاي مناسب مردم را از دروغ باز مي داشت، ، با همان ا-وسلم

و با اينكار آنان را متوجه خطري كه ((سنت)) و به دنبال آن ((اسالم)) را هدف خويش 
  قرار داده بود، مي كرد. 

از سخنان اوست: ((از كذب بپرهيزيد، زيرا كذب گناه مي آفريند و گنـاه بـه دوزخ   

  .1مي انجامد))

                                      
  .3، ص: 1((تذكره الحفاظ))، ج:  -1
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ز، براي مردي حديثي روايت نمود، و آن مـرد بـراي اينكـه كـامالً مطمـئن      يك رو
گفـت: ((حـديث    -رضـي اهللا عنـه  -گردد، از صحت روايت سـوال نمـود. ((ابـوبكر))    

درست همان طور است كه برايت روايت كردم!)) و اضافه نمود: ((كدام زمـين مـرا در   

  .1، گفته باشم؟!))خود جاي مي دهد، آنگاه كه آنچه را كه خود ندانسته ام
  

  -رضي اهللا عنه-تعداد مرويات حضرت ((ابوبكر صديق)) 

رضـي  -در حيطه ي قوانين و تدابيري كه ((ابوبكر))  -رضي اهللا عنهم-صحابه ي كرام 
در مسير روايات حديث، وضع نموده بود، به نقـل احاديـث مـي پرداختنـد و      -اهللا عنه

-صلي اهللا عليه وسلم-مانتي كه از رسول اهللا سلسله روايت همچنان ادامه داشت و بار ا
، بر دوش آنها نهاده شده بود، بـه آرامـي و احتيـاط كامـل در موضـع مخصوصـش))،       

  گذاشته مي شد. 

، عمر وي را -رضي اهللا عنه-حوادث پر پيچ و خم دوران كوتاه خالفت ((ابوبكر)) 
ن در عرصـه ي  سخت به خود مشغول داشته بود و فرصتي براي او جهت قـدم گذاشـت  

روايت حديث باقي نگذاشته بود. اما با اين همه او نيز زير بـار سـنگين و مهـم امانـت     
نبوي قرار داشت و مجبور بود هر طور شده، تا زنده است آن را به ميعادگاهش برساند. 

  براي همين در موارد متعدد، با يافتن اندك مجالي به نقل حديث مي پرداخت. 

 142يـا بـه قـولي ديگـر      150خيره ي ذي قيمت ((سنت))، امت مسلمه در ميان ذ

  .2است -رضي اهللا عنه-حديث را مديون ((ابوبكر صديق)) 

-اضافه بر اين، بسياري از احاديث او، توسط صحابه ي ديگـر، مرسـالً بـه پيـامبر     
  رفع شده اند. ((شاه ولي اهللا)) مي نويسد:  -صلي اهللا عليه وسلم

                                      
  .3، ص: 1((تذكره الحفاظ))، ج:  -1
ذكـر   150، شماره ي مرويات ((صديق)) را 24ص:  1))، ج: ازالة الخلفاءشاه ولي اهللا دهلوي در (( -2

    نوشته است. 142كرده و ابن جوزي آنها را 
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ه كه در مسانيد به وفـور از صـحابه ذكـر شـده اسـت، بـه       ((بسياري از احاديث مرفوع
حقيقت روايت شـيخين اسـت كـه ((عبـداهللا بـن عمـر)) و ((عبـداهللا بـن عبـاس)) و          

رفع كـرده   -صلي اهللا عليه وسلم-((ابوهريره)) آن را ارسال نموده اند و به آن حضرت 

  . 1موده اند))و ((اهل مسانيد)) ظاهر آن را اعتبار كرده، در مسانيد ايشان درج ن

                                      
  .55دهلوي، ((قره العينين))، ص:  -1



 ((سنت)) در زمان خالفت فاروقي

، فعاليت هاي خليفه ي اول را با جـديت و شـدت   -رضي اهللا عنه-حضرت ((عمر فاروق))  
بيشتر دنبال نمود و در اين راه از طبع سرسخت و پر ابهت خويش بهره مي گرفت و به قـوانيني  

  ود، نظم و استحكام بخشيد.كه ((ابوبكر)) در حفظ و نقل و روايت حديث وضع نموده ب

 نمونه هايي از شدت عمل ((فاروق)) در حفظ ((سنت)) 

، براي حمايت از ((سنت)) محدوديت هاي بسـياري در ميـان   -رضي اهللا عنه-((عمر)) 
رضي -در امر روايت ايجاد نمود و راههايي را كه ((ابوبكر))  -رضي اهللا عنهم-صحابه 
رده بود، با سختگيري و تشدد هـر چـه بيشـتر دنبـال     با ماليمت و نرمي طي ك -اهللا عنه

با مسائلي مشابه آنچه كه براي  -رضي اهللا عنه-كرد. به نمونه هايي از برخورد ((عمر)) 
  پيش آمده بود، توجه كنيد:  -رضي اهللا عنه-((ابوبكر)) 

   

به  -رضي اهللا عنه-نقل مي كند: ((ابوموسي))  -رضي اهللا عنه-((ابوسعيد))  _الف 
از پشت دروازه سه مرتبه سـالم داد. امـا از داخـل اجـازه اي      -رضي اهللا عنه-(عمر)) (

برايش صادر نشد و برگشت. ((عمر)) يكي را به دنبالش فرستاد. وقتـي كـه آمـد، از او    
شنيده ام كـه   -صلي اهللا عليه وسلم-پرسيد: ((براي چه برگشتي؟)) گفت: از رسول اهللا 

ما سـه بـار سـالم داد و جـوابي نشـنيد، بايـد برگـردد.))        فرمود: ((هرگاه يك نفر از ش
((عمر)) گفت: ((بايد بـر ايـن گفتـه ات گـواه بيـاوري و گرنـه مجـازات مـي كـنم.))          
((ابوسعيد)) مي گويد: ما نشسته بوديم و ((ابوموسي)) با رنگ پريده نزد مـا آمـد. از او   

ميـان شـما كسـي ايـن     پرسيدم ماجرا چيست؟ او قصه را تعريف كرد و گفت: ((آيا از 
حديث را شنيده است؟)) گفتم: ((همه ي ما اين را شنيده ايم.)) آنگـاه يكـي از آنهـا را    

  . 1نزد ((عمر)) فرستادند و بر آنچه كه ((ابوموسي)) روايت كرده بود، گواه شد

                                      
  .6، ص: 1((تذكره الحفاظ))، ج:  -1
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نزد ((عمر)) رفت و چنين گاليه سر  -رضي اهللا عنه-مي گويند، ((ابي بن كعب)) 
-طاب! (خداوند تو را امير مسلمين قرار داده است)، بر اصحاب نبـي  داد: ((اي پسر خ

  ، مايه ي عذاب نباش!)) -صلي اهللا عليه وسلم

((عمر)) از طرز برداشت ((ابي)) به شگفت آمد و دو بار ((سـبحان اهللا)) بـر زبـان    

   .1))دوست داشتم به پايه ي ثبوت برسد راند و گفت: ((چيزي شنيدم و

، در مورد حكم اقساط جنين ديگري به -رضي اهللا عنهم-صحاب يك بار با ا _ب 
-طور عمد، مشاوره نمود. ((مغيره)) كه در آن جلسه حضور داشت، گفت: رسـول اهللا  

قضـاوت نمـوده اسـت.     2در اين گونه مـوارد، بـه يـك ((غـره))     -صلي اهللا عليه وسلم

((عمر)) گفت: ((اگر راست مي گويي، كسي را پيدا كن تا سخنت را گـواهي نمايـد!))   

  . 3يكي از اصحاب بنام ((محمد بن مسلمه))، به گفته ي ((مغيره)) شهادت داد

 عليـه  صـلي اهللا -دوست داشت، احاديث پيامبر  -رضي اهللا عنه-حضرت ((عمر)) 
به هر طريق ممكني كه باشد، موكد گردد و در آن احتمـال كـوچكترين خطـا و     -وسلم

اشتباهي نباشد. به همين دليل، هر از چنـد گـاه، از روايـان گـواه (و در اصـطالح علـم       
حديث، ((متابع))مي طلبيد. مسلم است، خبري كه دو نفـر معتمـد عليـه آن را روايـت     

. اضافه بر اين، با طلب گواه 4ه مراتب قويتر و ارجح استكرده باشند، از خبر يك نفر، ب

بر صحت مرويات، هيچكس جرات تراشيدن حديث از خود را نخواهد داشت و نيز بـا  

  .5اين عمل، ميزان حفظ راوي مشخص مي گردد

                                      
  .291((تدوين حديث))، ذيل صفحه ي  -1
((غره)) در اصطالح به غالمي مي گويند كه آن را به قيمت زياد مي فروشند. يعني اگر يكي جنين  -2

  ديگري را عمداً سقط كرد، يك غالم كه قيمت مناسب دارد، و يا معادل قيمت آن را به او بدهد.
  .1الحفاظ))، ج:  ((تذكره -3
  .6همان كتاب، ص:  -4
  .330((مزيل الغواشي))، ص:  -5
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((حافظ ذهبي)) در كتابش ((تذكره الحفاظ)) روايتـي مـي آورد حـاوي ايـن      _ج 
صحابه ي مكثرين را كه عبارت بودند از: ((ابن مسعود)) مطلب كه، ((عمر)) سه تن از 

و ((ابو درداء)) و ((ابو مسعود انصاري)) رضي اهللا عنهم، به خاطر روايت بيش از اندازه 

  .1ي حديث، حبس نمود

پس درسي است از فاروق براي تمـام شـعبه   ، 2اگر اين موضوع صحت داشته باشد

يـداري و دقـت كامـل در روايـت حـديث،      ها، درباره ي احتياط در اصـول تشـريع و ب  

(تحمالً و اداء)3  .  

، با بكار بستن روشهاي جدي در كم كردن نقـل  -رضي اهللا عنه-حضرت ((عمر)) 
و روايت حديث، موجب گرديد كه ((حديث)) در محـدوده مطمئنـي قـرار گيـرد و از     

و تبديل به آزاديهاي نگران كننده اي كه قبل از آن در روايت وجود داشت، كاسته شده 
پديده اي منظم و تا اندازه اي تدوين يافته گردد. و در نتيجه ي آن، در دوره هاي بعدي 

صـلي اهللا  -توانستند با اطمينان خاطر بيشتري احاديث پيـامبر   -رضي اهللا عنهم-صحابه 
  را براي مردم روايت نمايند.  -عليه وسلم

هر شـديد ((عمـر)) در امـر    ناگفته نماند كه زمينه براي اعمال دسـتورهاي بـه ظـا   
حفاظت از ((سنت))، كامالً فراهم بود و مسلمين بنابر اعتقاد راسخي كه به ژرف بيني و 
دور انديشي ((عمر)) در كارها داشتند، با جان و دل به فرامينش گوش مي كردنـد و در  
صورت لزوم از همكاري با وي دريغ نمي ورزيدند. بسياري از صحابه مكثرين در زمان 

(عمر)) از تكثير روايت دست برداشته و اجازه داده بودند تا او تـدابير مخصوصـش را   (
  در حمايت از ((سنت)) پياده نمايد. 

                                      
  .7، ص: 1((تذكره الحفاظ))، ج:  -1
عالمه ((ابن حزم)) در كتاب ((االحكام)) بر راويان اين گونه احاديث جرح كـرده و رواياتشـان را    -2

  ).339مشكوك و مشتبه قرار داده است. (تدوين حديث، ذيل صفحه ي 
  .326، ص: 1ني، ((مناهل العرفان))، ج: زرقا -3
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، بيشـترين تعـداد   -رضي اهللا عـنهم -از ميان صحابه  -رضي اهللا عنه-((ابوهريره)) 
و  احاديث را روايت كرده است اما در زمان ((عمر))، با افكار ((عمر)) هماهنـگ شـده  

زياد روايت نمي كرد. ((ابوسلمه)) از او پرسيد: ((آيا در زمان عمر، مثل امـروز حـديث   
مي گفتي؟)) گفت: اگر در زمان عمر مثل حاال كه به شما حديث مي گويم، روايت مـي  

  .1كردم، مرا با تازيانه اش مي زد))

  

 فوايد تقليل روايت 

ت مثبتي كـه در حفـظ ((سـنت)) بـه     ممانعت از تكثير روايت حديث، با توجه به تاثيرا
و باالخص حضرت ((عمـر))   -رضي اهللا عنهم-دنبال داشت، بسيار مورد توجه صحابه 

بود و در اجراي آن كوششهاي بليغ نمودند. حضرت ((عمر)) توانست  -رضي اهللا عنه-
با عمومي ساختن اين فرمان، ((سنت)) را در يك مسـير آرام قـرار دهـد و آن را كـامالً     

  در آورد.  -رضي اهللا عنهم-نظارت خويش و دانشمندان صحابه تحت 
  فوايدي كه ((تقليل روايت)) مرتب ساخت، به قرار زير بود: 

يكي ديگر از موانع بزرگ سـر راه منـافقين بـود و نگذاشـت، آنـان احاديـث        -1 
  دروغين را شامل احاديث صحيحه گردانند. 

گفتـارش احتمـال وجـود خطـا      طبيعي است آنكه زياد روايـت مـي كنـد، در    -2 
باقيست. بر خالف او، آن كه كم روايـت مـي كنـد، در امـر محفـوظ نگهداشـتن عـين        

  حديث، موفقتر است. بر اين مبنا، قلت روايت، صحت احاديث را به ارمغان آورد. 
كساني وجود داشتند كه قادر نبودند ((قرآن)) را به نحو احسن تالوت نماينـد   -3 

كه مشغول شدن آنها به چيزي ديگر، مثالً حديث، عاملي بـراي بـاز   و انديشه مي رفت 
  آمدنشان از قرائت ((قرآن)) گردد. ((تقليل روايت)) اين انديشه را برطرف ساخت. 

                                      
  .7، ص: 1((تذكره الحفاظ))، ج:  -1
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-نهاده بود و ((عمـر))   -رضي اهللا عنه-اين اقدام مهم كه اساس آن را ((ابوبكر)) 
-در مورد توجه و قبول صحابه به آن نظم و رونقي خاص بخشيد، آن ق -رضي اهللا عنه

واقع شد كه عده بسياري از آنان تا زنده بودند، جز در موارد معدودي  -رضي اهللا عنهم
  روايت نكردند. 

به همين خاطر است كه اصـحاب جليـل القـدري چـون ((عبـداهللا بـن عبـاس))،        
ت سـماع،  ((ابوعبيده))، ((عبداهللا بن زبير))، ((عمران بن حصين)) و . . . با وجـود كثـر  

را  -رضـي اهللا عنـه  -بسيار كم روايت نموده اند. يكي از داليل قلت روايت ((ابوبكر)) 
يكي از مبشرين دهگانـه   _ -رضي اهللا عنه-نيز، همين نكته گفته اند. ((سعيد بن زيد)) 

  نيز قليل الروايت بود.  _به بهشت (عشره مبشره) 
، علـت كمـي   -رضـي اهللا عنـه  -هنگامي كه ((عبداهللا)) از پـدر خـويش، ((زبيـر))    

روايتش را پرسيد، چنين فرمود: هر كه بر مـن افتـرا نمايـد، خانـه اش را در دوزخ بنـا      

  . 1سازد))
درخواسـت بيـان    -رضـي اهللا عنـه  -به همين صورت، هرگاه از ((زيد بن ارقـم))  

حديث مي شد، مي گفت: ((ما ديگر پير شده ايم و احاديث از يادمان رفته اسـت. بيـان   

  .2كاري سهل و معمولي نيست)) -صلي اهللا عليه وسلم-ث پيامبر حدي
رضي اهللا -امام ((شعبي)) مي گويد: ((يك سال تمام هم نشين ((عبداهللا بن عمر)) 

  . 3بودم، اما از او حديثي نشنيدم)) -عنهما
تا مدينه همسـفر   -رضي اهللا عنه-((اسامه بن زيد)) مي گويد: ((با سعيد بن مالك 

  . 4ول اين سفر يك حديث هم برايم روايت نكرد))بودم. در ط

                                      
  ابو زهره، ((الحديث و المحدثون)). -1
  همان كتاب. -2
  همان كتاب. -3
  همان كتاب. -4
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اينها و دهها نمونه ي ديگر از اين قبيل احتيـاط و حـزم، ناشـي از تـرس خطـا در      
  روايت حديث بود كه، زياده گويي مي توانست در پي داشته باشد. 

  

 يك استدالل پوچ

وششـي جهـت   را ك -رضي اهللا عنه-برخي از مبتدعين و دشمنان اسالم، تشدد ((عمر)) 
، ذخيره مهم اسالم، دانسـته انـد و   -صلي اهللا عليه وسلم-نابود ساختن ((سنت)) پيامبر 

  خدا مي داند چقدر در اين باره داد سخن داده اند. 
آشـنايي داشـته باشـد،     -رضـي اهللا عنـه  -كسي كه با شخصيت حضرت ((عمـر))  

ايل ذاتـي او بـه   بخوبي در خواهد يافت كه سختگيري و تشدد در كارها، يكي از خصـ 
شمار مي رفت و اين خصلت، جزيي الينفك از طبع او بود. شدت عمـل ((عمـر)) كـه    
بهتر است آن را در حق او ((قاطعيت)) بناميم، در هر شعبه اي از شـعبه هـاي دينـي و    
دنيوي با وي همراه بود. با اين فرق كه در امر دين ميزاني به مراتب باالتر مـي يافـت و   

اين خصـلت   -صلي اهللا عليه وسلم-ي بحث نيست، چون رسول اكرم در اين مورد جا
-وي را ستوده و وسيله اي براي پيشبرد اهداف اسالمي معرفي كرده است. آن حضرت 

((أشدهم في أمر در ستايش اين موارد اخالقي ((عمر)) مي فرمايد:  -صلي اهللا عليه وسلم

اهللا عمر))
1

  راي اوامر ديني از همه شديدتر است. يعني در ميان امت من، ((عمر)) در اج. 
((حديث)) يكي از بزرگترين سرمايه هاي اسالم و دومين مصـدر تشـريع پـس از    
((قرآن)) به شمار مي رفت. پس كامالً امري منتظره بود كه ((عمـر)) در حفـظ و بقـاي    

  آن، آنچه در توان دارد، بكار برد. 
-بر دشمني او با حديث پيـامبر  كساني كه اين شيوه ي عملكرد ((عمر)) را، مبني 

مي دانستند، خود از گروهي بودند كه دوست داشـتند دسـت بـه     -صلي اهللا عليه وسلم

                                      
  .-رضي اهللا عنه-سنن ترمذي، به روايت انس بن مالك  -1



                                      ﴾59﴿    سنت در گذرگاه هاي تاريخ
 

((حديث سازي)) بزنند، اما برخوردهاي قاطعانه و رعب آميز ((عمر))، آنـان را از ايـن   
  كار باز مي داشت و به ناچار عليه او دهان به انتقاد و عيب جويي گشادند. 

ما، براي بي اساس دانستن اين عقيده كافيسـت بـدانيم كـه خـود حضـرت      به نظر 
بـوده اسـت و ايـن در     -صلي اهللا عليه وسلم-((عمر فاروق)) از راويان احاديث پيامبر 

حالي بود كه مقام خالفت و نفوذ او در اعماق قلوب مسلمين، ميزان پذيرش روايات او 
خودش اين مطلب را مي دانسـت و اگـر    را در سطح بسيار بااليي كشيده بود. و مسلماً

ادعاي مزبور صحت داشته باشد، مي بايست ((عمر)) لب به حديث گـويي نگشـايد و   
  با اينكار رشته هايش را پنبه نكند! 

رضـي اهللا  -با خدماتي شاياني كه ((عمر)) در به اتمام رساندن اهداف ((ابـوبكر))  
كه خـود در حمايـت و حفـظ و نگهـداري     ارائه داده بود، و اقداماتي تازه و مفيد  -عنه

((سنت)) ابداع كرده بود، كوچكترين دستاويزي براي مطرح ساختن ايـن انتقـاد، بـاقي    
  نمي ماند. 

   

  -رضي اهللا عنه-اقدامات حضرت ((عمر)) 

رضي اهللا عنه، توانسـت  -خليفه ي دوم عالوه بر تكميل شيوه هاي حضرت ((ابوبكر)) 
راه حلهاي جديد اقدام نمايد. در اينجا خواننـدگان را بـا ايـن     به ايجاد پاره اي ديگر از

  آشنا مي سازم:  -رضي اهللا عنه-اقدامات در خور توجه آن حضرت 
  ه ريزي ((تثبت)) در نقل احاديث  پاي -1 

، اولين كسي است كه تثبـت در نقـل را بـراي محـدثين پايـه      -رضي اهللا عنه-((عمر)) 

   .1گذاري كرد
در قبـول احاديـث، اولـين     -رضـي اهللا عنـه  -كر شديم، ((ابوبكر)) چنانكه قبالً متذ

در مدت خالفت  _كسي بود كه احتياط و دقت را بكار بست، اما به سبب كوتاهي عمر 

                                      
  .6، ص: 1((تذكره الحفاظ))، ج:  -1
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و دچار شدن با مشكالت عديده ي عظيم و فراگير، نتوانست آن را تثبيت نمايد و در  _
آن را وظيفـه اي بـر دوش    -رضـي اهللا عنـه  -يك سطح عمومي قرار دهد. اما ((عمر)) 

محدثين نهاد و از آن به بعد درسي براي همه ي محدثين شد و در سايه ي آن توانستند 
  به راحتي مقدمات تدوين حديث را فراهم آورند. 

((مناظره احسن گيالنـي)) مـي نويسـد: ((پايـه گـذاري بنيـان تـدوين حـديث از         
به پايه هاي آن اسـتحكام و   -اهللا عنهرضي -بود و ((عمر))  -رضي اهللا عنه-((ابوبكر)) 

  . 1استواري بخشيد))

  به آفاق براي تعليم ((سنت))  -رضي اهللا عنهم-ارسال صحابه  -2 
با فراتر رفـتن قلمـرو اسـالمي در نتيجـه ي فتوحـات همـه جانبـه، احتيـاج بـه تبليـغ           

اي آموزشهاي اسالمي به اطراف و اكناف محدوده بزرگ اسالم پيـدا شـد. ((عمـر)) بـر    
-برآوردن اين نياز شديد، دامنه ي فعاليتهـايش را گسـترش داد و عـده اي از صـحابه     

را به همراهي وفود به هر جانب گسيل داشت تا در مناطق معين شده،  -رضي اهللا عنهم
  به ترويج تعاليم قرآن و ((سنت)) بپردازند.

اول و  _فـه  شاه ((ولي اهللا)) دهلوي، اين اقدام را يك از كارهـاي مشـترك دو خلي  
گفته است و مي نويسد: ((. . . و بر اين اكتفاء ننموده اند و صـحابه را در آفـاق    _دوم 

فرستاده اند و ايشان را طريق روايت آموخته اند و به روايت حديث تحريض نموده اند 
و قوم را بر اخذ از ايشان حمل كـرده انـد، آنگـاه تعهـد ايشـان نمـوده انـد و روايـات         

محك امتحان آورده اند، آنگاه ترتيب سنت بر كتاب چون: تخصيص عـام   را در  ايشان
كتاب به خاص سنت و حل متشابه ي كتاب به محكم سنت و مانند آن تعلـيم فرمـوده   

. در يكي ديگر از كتابهايش در مورد وساطت ((عمر)) ما بين پيامبر و امت، چنين 2اند))

                                      
  .32((تدوين حديث))، ص:  -1
  .55((قره العينين))، ص:  -2
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و امت او  -صلي اهللا عليه وسلم- مي نويسد: ((توسط فاروق اعظم در ميان آن حضرت

  . 1در تبليغ حديث پس به وجهي واقع شد كه زياده از آن متصور نباشد))
، ((عبـاده بـن صـامت)) و ((ابـو درداء)) را بـه      -رضي اهللا عنـه -((فاروق اعظم)) 

همراهي جمعي به شام روانه كرد. و نيز ((عبداهللا بن مسـعود)) را در راس گروهـي بـه    
م كرد. دو صحابه ي ديگر به نام هاي ((عبداهللا بن مغفـل)) و ((عمـران   سوي كوفه اعزا

  بن حصين)) را به بصره فرستاد. 
وقتي كه ((ابو موسى)) به بصره رسيد، به مردم گفت: ((مـرا عمـر بـه سـوي شـما      
فرستاده است، تا كتاب خدا و سنت نبي تان را به شما ياد بدهم و راه براي شما صـاف  

  . 2نمايم))
تا زنده بـود، پيوسـته بـه اسـتانداران و مـاموران تبليغـي        -رضي اهللا عنه-)) ((عمر

خويش، وصيت مي كرد تا مرتبه و اهميت ((سنت)) را پيش روي خود داشته باشـند و  
در ايـن   _قاضـي كوفـه    _مطابق با دستورات آن رفتار نمايند. نامه ي او به ((شـريح))  

  باب مشهور است. 
  ديث  تشويق به نوشتن احا -3 

دستور او به كتابت حديث، نمايانگر توجه ي مخصوص او به تدوين سنت بود. او مـي  
احاديث را به رشته ي تحرير در آوردند تا تضـمين   -رضي اهللا عنهم-خواست، صحابه 

سالمتي آن با كتابت افزايش يابد و مانند قرآن محدوده و مرزي معين و خدشـه ناپـذير   
((قيـدوا  ين به اين كار، مرتب آنها را با تكـرار جملـه ي   داشته باشد. براي تحريك مسلم

العلم بالكتاب))
3

  ترغيب و آماده مي نمود. ، 

                                      
  .214، ص: 2((ازاله الخفاء))، ج:  -1
  .59((قره العينين))، ص:  -2
  .59+ ((قره العينين))، ص:  126((كتابت حديث))، ص:  -3
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خليفه ي دوم، خودش نيز به فكر نوشتن تمام احاديث افتاد. اما بنـابر مصـلحتي از   
اين تصميم منصرف گشت. (اندكي بعد ماجراي اين تصميم و علت انصـراف از آن را،  

   يادآور مي شويم.)
  ((راي)) در مقابل ((حديث))  با مبارزه -4 

توسل به ((راي))، يكي از راههاي هجوم دشمنان به منابع اسالمي مي باشد و ((عمـر))  
كامالً از مضار اين پديـده ي شـوم آگـاهي داشـت و در مـوارد متعـدد، مسـلمين را از        

  نزديكي به آن بر حذر مي داشت. 
بل آفات ((راي)) ناقص مي مانـد. بنـابراين،   حمايت از ((سنت)) بدون دفاع در مقا

((عمر)) مردم را به دشمني ((اصحاب راي)) عليه ((سـنت)) بـاخبر مـي سـاخت و بـا      
افشاي اهداف شيطاني شان، نقشه هايشان را نقش بر آب مي كرد. او مـي گفـت: ((اي   
مسلمانان! مواظب باشيد كه اصحاب راي دشمن سنن هستند. حفظ احاديث بـر ايشـان   

شكل شد، به راي فتوا دادند و با اينكار هم خودشان گمراه شدند و هم ديگـران را در  م
بوده و آغازگر  -صلي اهللا عليه وسلم-وادي ظاللت افكندند. بدانيد كه ما مقتدي پيامبر 

هيچ چيزي نيستيم و هميشه متبع خواهيم ماند نه مبتدع. تا وقتي كـه بـر منهـاج سـنت     

  . 1))هستيم، گمراه نخواهيم شد

  دگان شبهات قرآني جوين با مبارزه -5 
در ((قرآن)) آيه هايي وجود دارند كه به آنها ((متشابهات)) مي گويند. مفهوم و معنـاي  
واقعي آنها در ذهن آدمي نمي گنجد و كنجكاوي بسيار در آنها، عاقبـت بـه ضـاللت و    

فتـوا بـر ايـن    حتي كفر منتهي مي گردد. بر اين اساس، متقدمين اهل سنت و جماعـت  
نهاده اند كه خوض در اين گونه آيات جايز نيست و بايد خاموش باشـيم، و در مقابـل   

  آن، استناد و توجه مان به ((سنت)) باشد و از دايره ي تعاليم آن، پا فراتر نگذاريم. 

                                      
  .123ابن جوزي، ((مناقب عمر بن الخطاب))، ص:  -1
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، ((سنت)) را در عرصه پيكار با مجادله گـران بـه   -رضي اهللا عنه-((عمر فاروق)) 
قرار داد. او به تاثير ((سنت)) در تعديل افكار مردم و باز داشتن آنـان  شبهات ((قرآن)) 

از جستن ((شبهات قرآني))، آگاه بود. او با اين كار سعي كرد مردم را به قـوه ي اقنـاع   
همه جانبه ي ((سنت)) معتقد سازد و بفهماند كـه آن، نيرويـي شـگرف در سـازندگي     

  عقيده و صيانت ايمان در خود دارد. 
طاب به مردم، اعالم كرد: ((بزودي كساني خواهند آمد كه با شما بـه شـبهات   او خ

قرآن، بناي مجادله مي گذارند. با سپر سنن در مقابلشان پايداري كنيد. چون دانايان سنن 

  . 1بيشتر از همه به كتاب اهللا آشنايي دارند))
ه پرسيدن مردم نقل مي كنند كه: ((مردي بنام ((صبيغ)) به مدينه آمد و شروع كرد ب

از متشابه ي قرآن. ((عمر)) او را احضار نمود و قبالً چوبهايي براي تاديبش آماده كـرده  
بود. از او پرسيد: تو كيستي؟ گفت: من بنده ي اهللا، صبيغ هستم. ((عمر)) چـوبي از آن  
چوبها برداشت و او را زد و گفت: من بنده ي اهللا، عمر هستم. آنگاه به قـدري او را زد  

ه سرش خون آلود شد. آن مرد گفت: بس است يا اميرالمـومنين! آنچـه در سـرم مـي     ك

  .2ديدم، از بين رفت!))

  جداسازي ((سنن زوايد)) از ((سنن هدي)) -6 
در دوران خالفت خـويش،   -رضي اهللا عنه-يكي ديگر از اقدامات مهم ((عمر فاروق)) 

كه، تا قبـل از زمـان ((فـاروق    جدا ساختن ((سنن زوايد)) از ((سنن هدي)) بود؛ كاري 
  اعظم)) سابقه نداشت. 

مي دانيم كه ((سنت)) به اعتبار تاثير تشريعي خويش بر دو قسم است: يكي آنكـه  
حاوي اصول تشريعي و چشمه ي قانون مي باشد و به آن ((سنت هدي)) مـي نامنـد و   

                                      
  .56((قره العينين))، ص:  -1
  .57همان ماخذ، ص:  -2
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است  -وسلمصلي اهللا عليه -ديگري آن كه مربوط به بيان عادات و خصايل رسول اكرم 
  و ((سنت زايده)) نام دارد. 

مي خواست با تفريق ميان اين دو نوع ((سنن))، احاديث  -رضي اهللا عنه-((عمر)) 
حامل رموز قانوني و تشريعي اسـالم را مشـخص گردانـد تـا بهتـر بتوانـد در حفـظ و        

  حمايت آن چاره جويي نمايد. 
  شاه ((ولي اهللا)) دهلوي، مي نويسد: 

تام معلوم شد كه فاروق اعظم نظر دقيق در تفريق احاديث كه به تبليغ ((با استقراء 
شرايع و تكميل افراد بشر تعلق دارد، از غير آن مصـروف مـي سـاخت. لهـذا احاديـث      
شمايل آن حضرت ((و احاديث سـنن زوايـد در لبـاس و عـادات، كمتـر روايـت مـي        

  .1كرد))
  علت بيان مي كند:  آنگاه در توجيه كم روايت كردن ((سنن زوايد))، دو

((. . . يكي آنكه؛ اينها از علوم تكليفيه ي تشريعيه نيست، احتماال كه چون اهتمـام  
گـردد و    به روايت آن بكار برند، بعضي اشياء از سنن زوايـد بـه سـنن هـدي متشـابه     

احتماال شغل قوم به اين احاديث از شغل به شرايع مانع آيد. ديگر آنكه؛ جمعي كـه بـه   
رسيده بودند، در زمان فاروق اعظـم   -صلي اهللا عليه وسلم-آن حضرت  شرف صحبت

  .2بسيار بودند، احتياج به تعليم اين اشياء واقع نشد))

  

                                      
  .141، ص: 2لخلفاء))، ج: دهلوي، ((ازاله ا -1
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 اولين كسي كه به فكر نوشتن تمام احاديث افتاد

، اولين كسي مي باشد كه به فكر تـاليف يـك   -رضي اهللا عنه-حضرت ((عمر فاروق)) 
صـلي اهللا عليـه   -م احاديث صحيح منقـول از رسـول اكـرم    كتاب بزرگ، مشتمل بر تما

افتاد و تا مدتها در اين بـاره تفكـر نمـود و اراده ي بـي سـابقه اش را از تمـام        -وسلم
در ميان گذاشـت   -رضي اهللا عنهم-جوانب مورد بررسي قرار داد. موضوع را با صحابه 

  و نظرشان را در مورد تصميمش جويا شد.

يكجـا   -صلي اهللا عليه وسـلم -بود. اگر تمام احاديث پيامبر كاري بس مهم و مفيد 
جمع مي شدند و رفته رفته، نسخه هاي متعددي از نسـخه ي اولـي، امـالء شـده و بـه      
گوشه هاي مملكت اسالمي فرستاده مي شـد، از بسـياري كارشـكني هـا كـه دشـمنان       

و درسـت   ((سنت)) در پي اجراي آن بودند، براي هميشه جلوگيري به عمـل مـي آمـد   
  مانند ((قرآن)) حصاري مستحكم دور تا دور آن كشيده مي شد. 

با نظر به اين فايده ي بزرگ، نه تنها راي موافـق نشـان    -رضي اهللا عنهم-اصحاب 
را در عملي كردن هر چه زودتر تصميم سرنوشت  -رضي اهللا عنه-دادند، بلكه ((عمر)) 

  سازش، تشويق نمودند. 

، -رضـي اهللا عـنهم  -زمينـه و اعـالم همكـاري صـحابه      اما، با وجود هموار شـدن 
((عمر)) فوراً دست به اين كار نزد. يك چيز وي را مي آزرد و مانع از پياده كردن اراده 

را نيـز در   -صلي اهللا عليـه وسـلم  -ي خطيرش مي شد. چيزي كه خطرش رسول اكرم 
  اوايل از كتابت حديث باز داشته بود. 

ن قضيه و استخاره كردن، باالخره به نتيجه رسيد و نـزد  يك ماه پس از تدبر پيرامو
آمد و گفت كه از تصميمش بازگشته است. او دليل انصـراف   -رضي اهللا عنهم-صحابه 

  خود را چنين توضيح داد: 

((مي خواستم سنتها را يكجا گرد آورم و بنويسم. اما قومي را كه قبل از شـما مـي   
ويش كتابهايي نوشتند و چنان در آنهـا مسـتغرق   زيستند، به خاطر آوردم. آنها بدست خ
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شدند كه، كتاب خداوند را رها ساختند. سوگند به خدا، من هرگز چيزي ديگر به كتاب 

  .1خدا نخواهم آميخت))

خطر اختالط ((سنت)) با ((قرآن)) تنها عاملي بود كه ((عمر)) را مـردد گذاشـته و   
همان مانعي كه در راه كتابت حـديث   در آخر باعث شد كه او از خير سنن بگذرد. عيناً

  سبز شده بود.  -صلي اهللا عليه وسلم-در زمان رسول اكرم 

الزمست بدانيم، تا زمان ((فاروق اعظم))، جريان تدوين ((قـرآن)) و جمـع آوري   
آن از مصاحف متعدد و پراكنده، به آخر نرسيده بـود و تـازه داشـت مراحـل مقـدماتي      

  خودش را طي مي كرد. 

موقع فقط يك نسخه ي كامل از ((قرآن)) كه در دايره ي نظـارت حكومـت    تا آن
تهيه شده بود، وجود داشت و به جز آن، در  -رضي اهللا عنه-در زمان ((ابوبكر صديق)) 

هيچ جايي ((قرآن)) كامل و مستند وجود نداشت. ((عمر)) مي ترسيد، اگر احاديـث را  
اً تازه مسلمانان، قداست و رتبه اي هـم  نيز مدون نمايد، به تدريج براي عموم، خصوص

((. . . سـوگند   _. از گفتـه اش  2طراز با ((قرآن)) پيدا كند و مانند آن قطعي تلقي گردد

بوي همين تـرس بـر    _ر به كتاب خدا بخواهم آميخت.)) به خدا، من هرگز چيزي ديگ
  مي خيزد. چنين شد كه اراده اش را فسخ نمود و اين كار را به آيندگان سپرد.

  

  -رضي اهللا عنه-تعداد مرويات حضرت ((عمر)) 

را از گروه ((مكثرين)) مي شـمارد   -رضي اهللا عنه-شاه ((ولي اهللا))، حضرت ((عمر)) 
  و مي نويسد: 

                                      
  .64، ص: 2((جامع بيان العلم))، ج:  -1
  .127و  126ن، ك: ((كتابت حديث))، ص:  -2
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س اين عزيزان (كه از عمر نيز نام برده است)، از مكثرين باشند و شـواهد ايـن   ((پ

  . 1مقدمه بسيار است))

بـه اعتبـار عـدد     -رضـي اهللا عـنهم  -يكي از چهار درجـه ي صـحابه    ((مكثرين))
مرويات آنان مي باشد و اطالق آن بر كساني از اصحاب است كه مروياتشان به هزار يا 

  بيش از آن برسد.) 

را به اين لحـاظ از ((مكثـرين)) مـي داننـد كـه       -رضي اهللا عنه-ت ((عمر)) حضر
مجموع رواياتي كه هر كدام به نوعي از او روايت و يا اخذ شده، به هزار و يا بـاالتر از  

ديگـري   -رضي اهللا عنهم-آن مي رسد. مثالً، بسياري از احاديث را كه ما به نام صحابه 
رضي -عباس)) و . . . مي خوانيم، در حقيقت از ((عمر)) از جمله: ((ابوهريره))، ((ابن 

بوده و ايشان براي اختصار، آنها را با ارسال (بدون ذكـر نـام ((عمـر)) ) نقـل      -اهللا عنه
كرده اند. و اگر بخواهيم همه ي اين احاديث را يكجا گرد آوريم، مسـاوي يـا بـيش از    

است. در اين باره سخن ((ولـي   تعداد احاديثي مي گردد كه به نام خود ((عمر)) مروي
  بيان نموديم. -رضي اهللا عنه-اهللا دهلوي)) را قبالً در موضوع مرويات ((ابوبكر)) 

حديث  537كه اكنون در دسترس ماست،  -رضي اهللا عنه-تعداد مرويات ((عمر)) 
البته برخي اين تعداد را به اضافه ي طـرق (تعـداد سلسـله ي يـك روايـت)       مي باشد.
 200د. حافظ ((ابونعيم اصفهاني)) تعداد آنها را قطـع نظـر از طـرق، بـيش از     دانسته ان

  . (و اين در دنياي حديث رقم بزرگيست!) 2حديث گفته است

، احاديثي وجود دارد كه اساس -رضي اهللا عنه-از ميان احاديث مرويه ي ((عمر)) 
لب اساسـي ديـن   ((علم)) و ((اسالم)) را تشكيل مي دهند و نيز احاديثي كه حاوي مطا

  مبين اسالم مي باشد.

                                      
  .214، ص: 2((ازاله الخلفاء))، ج:  -1
  .34به نقل از ((تدوين حديث))، ص:  184ابن جوزي، ((تلقيح))، ص:  -2



 ((سنت)) در عهد خالفت عثماني

ساله ي خالفـتش، تمـام    12در دوران  -رضي اهللا عنه-حضرت ((عثمان ذي النورين)) 
فعاليت هايش را بر ادامه و احياء ضوابط و اقدامات موثر ((شيخين)) متمركز ساخت و 

اي اهداف خـويش معمـوالً از عاطفـه و    چون طبعاً آدم ماليم و نرم خويي بود، در اجر
بـر اثـر    -رضـي اهللا عنـه  -مسامحت كار مي گرفت. در اواخر عهد خالفت ((عثمـان))  

شورشهاي داخلي كه منافقين به پا كرده بودند، اوضاع بسيار ناامن گشته و بالتبع، ذخيره 
ينه ي سـنتها  ((سنت)) نيز موقعيت نامناسبي پيدا كرده بود. خليفه براي اينكه بتواند گنج

را كه ((ابوبكر)) و ((عمر)) با تالشهاي دقيق و محتاطانه ترتيب داده بودنـد، از دسـتبرد   
را در روايت و  -صلي اهللا عليه وسلم-فرومايگان در امان نگه دارد، اصحاب رسول اهللا 

 _كماكـان   _ابالغ آنها به مردم آزاد گذاشته بود. البته او نيز با تكثير بي رويه ي روايت 
موافق نبود. اساساً ((عثمان)) و ((علي)) رضي اهللا عنهما دو خليفه اي بودند كه اعتقادي 
ژرف به اقدامات اصالحي شيخين (ابوبكر و عمـر) رضـي اهللا عنهمـا داشـتند و حتـي      
االمكان بر راهكارهاي آن دو عامل بوده و ديگران را نيز به همان جانب سوق مي دادند. 

  در اكثر كارهايش متبع شيخين بود.  -رضي اهللا عنه-ان)) بدين سبب، حضرت ((عثم
  

 و تقليل روايت  -رضي اهللا عنه-عثمان 

او از جمله ي كساني بود كه در ((تقليل روايت)) كه دو خليفه ي گذشته در اسـتحكام  
پايه هاي آن و پذيرش و اجراي همه جانبه اش سعي وافر نموده بودند، كامالً پذيرفته و 

  ن عقيده داشت. به مفاد آ

اگر چه نتوانست در به راه انداختن اين طريقه ي مهـم   -رضي اهللا عنه-((عثمان)) 
در يك سطح عمومي موفق شود، اما خويشتن در عمل به آن كوتـاهي نمـي كـرد و بـه     
تقليد ديگران از خويش كه عنوان خليفه و امير و مقتداتي مسلمين را داشت، در اين امر 

  اميد بسته بود. 
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صـلي  -(عبدالرحمن بن حاطب)) گفته است: ((هيچ كس از اصـحاب رسـول اهللا   (
را نديدم كه كاملتر و زيباتر از عثمان بن عفان احاديث را روايت نمايد.  -اهللا عليه وسلم

  . 1اما او مردي بود كه امر حديث برايش عظيم و مهيب مي آمد

مـي ورزد، فرمـود:    او در جواب اينكه، چرا از اشاعه ي عمومي احاديـث اجتنـاب  
روايت نمي كنم، اين نيسـت كـه در    -صلي اهللا عليه وسلم-((علت اينكه از رسول اهللا 

صـلي اهللا  -حفظ احاديث وي دست كمي از صحابه ي ديگر دارم، بلكه از آن حضرت 
شنيده ام كه فرمود: هر كه سخني به طرف من نسبت نمايد كـه مـن آن را    -عليه وسلم

  .2ا در دوزخ مهيا گرداند))نگفته ام، جايگاهش ر

شايد براي عده اي جواب فوق ((عثمان))، تا انـدازه اي سـوال بـر انگيـز باشـد و      
چنين فكر كنند كه: وقتي خود ((عثمان)) ادعا داشته باشد كـه از نظـر حفـظ احاديـث     

چيزي از ديگران كم نداشته و ماننـد سـايرين بـه مقـدار      -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر 
را به ياد دارد، چگونه مي تـوان   -صلي اهللا عليه وسلم-از سخنان آن حضرت  معتنابهي

باور كرد او انديشه انتساب سخن دروغ به پيغمبر داشت؟ آيا مگر به نيروي حافظه اش 
  چندان مطمئن نبود؟ 

((مناظره احسن گيالني)) در توجيه جواب ((عثمان))، مي گويـد: ((بـه نظـرم، بـا     
-مقدس خالفت، اگر او روش اشاعه ي عام احاديـث رسـول اهللا   توجه به مقام بلند و 
را در پيش مي گرفت، بالريب هر كس جرات مي كرد هـر نـوع    -صلي اهللا عليه وسلم

  نسبت دهد)).  -صلي اهللا عليه وسلم-سخني را كه از او مي شنيد، به آن حضرت 

چ بـي هـي   -رضـي اهللا عنـه  -او در ادامه ي سخنش مي گويـد: ((حضـرت عثمـان    
ترديدي، بر حافظه و قوه ي يادداشت خويش اعتماد كامل داشت، اما انديشـه ي اينكـه   

                                      
   .148-149ريخ الخلفاء))، ص: سيوطي، ((تا -1
، 17+ ((جامع المسانيد و السـنن))، ((ابـن كثيـر))، ج:     148، ص: 1هيثمي، ((مجمع الزوائد))، ج:  -2

  ، چاپ دارالكفر بيروت.200ص: 
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ممكن است شنوندگان روايات وي، هر آنچه را كه شنيده اند، (بدون تمييـز گفتارهـاي   
منسوب نمايند و بـدين ترتيـب،    -صلي اهللا عليه وسلم-شخصي) به جانب رسول اكرم 

به سمع عموم برسد، از ترويج گسترده  -عليه وسلم صلي اهللا-سخنان غلطي بنام پيامبر 

  .]٣[ 1ي آن خودداري ورزيد))

   

 ترويج سنت به وسيله ي عمل 

ودند كه بـا شـيوه   در اين كه حضرت ((ابوبكر)) و حضرت ((عمر)) (رضي اهللا عنهما) ب
هاي حمايتي كه براي صيانت ((سـنت)) پديـد آوردنـد، موجـب رشـد و تعـادل سـير        

 -رضـي اهللا عنـه  -((سنت)) شدند، سخني نيست. اما اين مطلب كه حضرت ((عثمان)) 
در احياء و ترويج سنن از راه عمل كردن، از آنان موفقتر بود، واقعيتي غيـر قابـل انكـار    

  است. 
مال و مناسكي وجود دارد كه بـر خـالف ((سـنت)) هـاي ديگـر،      از ميان سنن، اع

وقوعي نادر دارند و بعضي از آنها سالي يك بار اجـراء مـي گردنـد و حتـي ((سـنت))      
هايي وجود دارند كه براي برخي مردم، ظهورشان طي ساليان متمادي و بلكـه در تمـام   

نوع ((سنت)) ها مي  عمر، از يك بار بيشتر تجاوز نمي كند. مناسك حج از طيف همين
در اين سنن دانشي وسيع داشت و به گفتـه   -رضي اهللا عنه-باشند. حضرت ((عثمان)) 

درباره ي مناسك از همـه بيشـتر مـي     -رضي اهللا عنهم-((ابن سيرين))، از ميان صحابه 

  . 2دانست
با سپري شدن دوران وحي، بسياري از اين سنن نـادر الوقـوع بـه سـبب دوري از     

رضـي اهللا  -ره ي مردم، در معرض فراموشي قرار گرفتنـد امـا ((عثمـان))    زندگي روزم
-با عمل خويش در فرصتهاي مناسب، به آنها زندگي بخشيد و آنچه را كه پيامبر  -عنه

                                      
  .402گيالني، ((تدوين حديث))، ص:  -1
  .18، ص: 1((اعالم الموقعين))، ج:  -2
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رضـي اهللا  -در موارد مربوطه، كرده و يا فرموده بود، بـه صـحابه    -صلي اهللا عليه وسلم
  يادآوري مي كرد.  -عنهم

مي نگارد: ((و بسياري از سنن به سبب عمل او در ميان مسـلمين   ((شاه ولي اهللا))

. و آنگاه موارد متعددي از سنت هاي مروجه توسط عمـل ((عثمـان)) را   1رواج يافت))

  . 2بر مي شمارد
با بكـار بـردن ايـن شـيوه، رونقـي تـازه بـه         -رضي اهللا عنه-بي شك، ((عثمان)) 

سياري از مسايل كـه صـحابه در آنهـا    ((سنت)) بخشيد و ما در اكتشاف حكم حقيقي ب
 -رضي اهللا عنه-اختالف داشته و يا از آن خبر نداشتند، ممنون دانش و عمل ((عثمان)) 

  هستيم.
   

                                      
  .231، ص: 2((ازاله الخلفاء))، ج: -1
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 ((سنت)) در زمان خالفت حيدري

، -رضي اهللا عنـه -، مانند حضرت ((عثمان)) -رضي اهللا عنه-حضرت ((علي مرتضي)) 
، در راه حفظ و روايـت حـديث گذاشـته بودنـد،     شرايط و قيوداتي را كه دو خليفه اول

  پذيرفته بود و جهت پربار كردن آن سعي بليغ مي كرد. 
پرسيد: مي شنويم گهگاه در خطبـه   -رضي اهللا عنه-مردي از ((علي بن ابيطالب)) 

هايت مي گويد: خدايا نيكو گردان ما را به آنچه كه نكو گردانيدي خلفاي راشـدين را.  
اشـك آلـود شـد و     -رضي اهللا عنه-د؟ در اين وقت چشمان ((علي)) آنها چه كساني ان

گفت: آنها محبوبان من، ابوبكر و عمر هستند؛ دو پيشواي هدايت و دو شـيخ السـالم و   
مقتـدايان مسـلمين    -صلي اهللا عليه وسـلم -دو مرد قريش! كساني كه پس از رسول اهللا 

و هر كه دنبـال رو آنـان باشـد، بـه     بودند. هر كس به آنان اقتداء نمايد، نجات مي يابد 

اسـت. او   1صراط مستقيم راه مي يابد و هر كه بـه آن دو متمسـك شـود، از حـزب اهللا    

مكرراً از خدمات ((شيخين)) براي حمايت و اشاعت ((سـنت)) قـدرداني مـي كـرد و     

. در خطبه ي 2اعالم مي نمود -صلي اهللا عليه وسلم-عمل آنان را مطابق با سنت پيامبر 

از  ((و اقـام السـنه))،  ((نهج البالغه))، ضمن بيان خوبيهـاي ((عمـر))، بـا جملـه ي      219

  . 3كوششهاي او در راه اقامه سنت، تمجيد مي كند
زماني به خالفت نشست كه سـختترين دوران حكومـت    -رضي اهللا عنه-((علي)) 

اسالمي، نضج گرفته بود و شعله هاي آتش فتنه جويي هـاي حاسـدين كـه در آخـرين     
سالهاي خالفت ((عثمان)) شروع شده و او را در كام خـويش بلعيـده بـود، در حـريم     

نيز سرك مي كشيد و ناراحتي هايي براي خليفه ي  -رضي اهللا عنه-((علي))   حكومت

                                      
. عين اين روايت را شيعه نيز در كتابهايشان نقـل كـرده انـد. ن،    178-179((تاريخ الخلفاء))، ص:  -1

  .26-35ك: ((سراغ حقيقت))، ص: 
راغ به نقل موالنا محمـد عمـر سـربازي در ((سـ     2+ ((نهج البالغه))، ج:  31((قره العينين))، ص:  -2

  .10حقيقت))، ص: 
  .721فيض السالم، ((ترجمه و شرح نهج البالغه))، جزء چهارم، ص:  -3
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-چهارم مي آفريد. عالوه بر اين، گسترش سريح قلمرو اسالمي كه از عهد ((فـاروق))  
((علي)) نيز ادامه داشت، بـر نگرانيهـاي وي مـي      آغاز شده و تا دوران -رضي اهللا عنه

افزود. چون با گشايش سرزمينهاي جديد، بر تعداد مسلمانان افزوده مي شد و مسلماً نو 
را نداشــتند  -صــلي اهللا عليــه وســلم-مســلمانان پختگــي و تعهــد وجــداني صــحابه  

مجموعـه  ((علي)) نمي توانست از جانب آنان به عدم خيانت و دستبرد و تقلـب در    و
  ي ((سنت))، مطمئن باشد. 

مكرراً مردم را از  -رضي اهللا عنه-((علي))   اين وقايع جريانات، باعث شده بود كه
شومي ((كذب)) باخبر گرداند و از وجدان آنـان در اشـاعه ي صـدق و راسـتي كمـك      
بگيرد و در نتيجه ي آن، ((سنت)) را از نگاه هاي حريص دشمنان دور نگه دارد. او گاه 

مـردم را   -صلي اهللا عليه وسلم-و بي گاه بر باالي منبر با صداي رسا، با اين قول پيامبر 
  مخاطب مي ساخت: 

((هرگز سخنان دروغين به من نسبت ندهيد؛ هر كه بر من افتـراء نمايـد، در آتـش    

  .1جهنم مي افتد))
   انزجار خويش را از دروغ و افتراء بر رسول، با اين كلمات اظهار مي فرمود:

((اگر از آسمان بيفتم (و تكه پاره شوم)، اين را براي خودم بهتر مي دانـم از اينكـه   

  . 2افتراء نمايم)) -صلي اهللا عليه وسلم-بر رسول اهللا 
   

 و چپاولگران ((سنت))  -رضي اهللا عنه-((علي)) 

) ، از اين ناحيه اصالً بيهوده نبـود. دشـمنان ((سـنت)   -رضي اهللا عنه-((علي))   نگراني 
به يغما بردن اين خزينه ي گرانبها بودند و تا آن  پيوسته مترصد فرصتهاي مناسب براي 

((علي مرتضي)) بر مسند خالفت نشسته بود، دخـل و تصـرفات زيـادي در      هنگام كه

                                      
  .230و  200، ص: 17+ ((جامع المسانيد و السنن))، ج:  81، ص: 1((مسند احمد))، ج:  -1
  همان كتاب. -2
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رضـي اهللا  -اين گنجيه، از جانب غارتگران ((قرآن)) و ((سنت)) ايجاد شده و صـحابه  
  تن راه حل فرو برده بود. را سخت در انديشه ي ياف -عنهم

اين عناصر فتنه جو و غارتگر، همان كساني بودند كه آتش اخـتالف و دو دسـتگي   
رضـي اهللا  -را در ميان مسلمين دامن زده، آنگاه از موقعيت استفاده كـرده و ((عثمـان))   

را از سرا راه برداشتند و به دنبال آن دست به مجموعه ي ((سنت)) دراز كـرده و   -عنه
را از ميان برداشتند. درست ماننـد   -صلي اهللا عليه وسلم-بسياري از احاديث رسول اهللا 

  كسي كه موفق شده از آب گل آلود ماهي بگيرد! 

از مفسده هاي  ((علي)) وجود اين خفاشان را در ميان مردم كامالً حس كرده بود و
آنان خبر داشت. و مي دانست كه هدف اينها، در قالب هر نوع اعمالي كه باشد، امحاي 
((سنت)) و در نتيجه ي آن، ضرر رساني به اسالم است. لذا، از درايت سرشار خـويش  
بهره مي گرفت و با انواع راههاي تدافعي، سموم و آفـات ايـن موجـودات بيـدادگر را     

، مفاسد كارهايشان را در ميان عموم يادآور مي شد و با افشاي نيات خنثي مي كرد. مثالً
  پليدشان، آنان را رسو مي كرد. 

او در طي يكي از سخنانش، به شدت از اين گروه انتقاد مي كند و هدف دعاهـاي  
  بد خويش قرار مي دهد و بانگ بر مي آورد: 

))2# 
#S&� A�T�" �"�U� V2 !?
 �����9X'� �� X'� V  ?
 8&���− ?
 Z��[

���# ,���− !
#خداوند از بيخ بر بيندازد اينها را! چقدر دسته هاي بـا صـفا و    .02((1\

را از  -عليـه وسـلم  صـلي اهللا  -روشن را سياه كردند و چقدر حديث از احاديث پيامبر 
  بين بردند. 

((علي)) به خوبي بر مي آيـد كـه در مقـابلش افـرادي       از فحواي كالم شكوه آميز
وجود داشتند كه موجبات فتنه و دو دستگي در ميان مسلمين فراهم آورده و در خيانت 

  تا اندازه اي نتيجه گرفته بودند.  -صلي اهللا عليه وسلم-به احاديث رسول اكرم 

                                      
  .12، ص: 1((تذكره الحفاظ))، ج:  -1
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، بـه تنهـايي مـي توانـد     -صلي اهللا عليه وسـلم -ائنانه در احاديث پيامبر تصرف خ
((علـي    عوامل نقض بناي اسالم و اضـمحالل مسـلمين را بـا خـود بيـاورد. بنـابراين      

در دوران خالفت خويش با خطري بس بزرگ روبرو بود. و  -رضي اهللا عنه-مرتضي)) 
همه چيز اسـالم و مسـلمين را بـا     اگر براي سد اين حركت نابود كننده اقدام نمي كرد،

  خود مي برد! 

((علي))، موجب اقدامات موثري گرديد و به   خوشبختانه كارداني و تجربه ي غني
  سهم خويش توانست در بسياري از كارها، دست خائنين را از پشت گره بزند. 

   

 حديث نمي گويد!  -رضي اهللا عنهما–((عبداهللا ابن عباس)) 

بـه مقـدار زيـاد     -رضـي اهللا عنـه  -((علي مرتضي))   ي همه جانبه يبا اينكه مجاهده 
موجب آگاهي مسلمين و رفع غائله ي مذكور گرديده بود، امـا خوانـا خـواه رسـوبات     
نامطلوبي از خويش به جاي گذارده و شك و شـبهات زيـادي در امـر روايـت راويـان      

  بوجود آورده بود. 

بـروز فتنـه هـايي كـه ((سـنت)) را      در زمان سه خليفه ي گذشته، آرامش و عـدم  
مستقيماً نشانه بگيرند، اطميناني به مقياس وسيع در امر روايت ايجاد نموده و صحابه ي 

-در محدوده قيودات موضوعه، به راحتي احاديث پيـامبر   -صلي اهللا عليه وسلم-كرام 
آوردن را به ديگران مي رساندند. اما شروع نـاامني هـا و سـر بـر     -صلي اهللا عليه وسلم

، محـيط  -رضـي اهللا عنـه  -دشمنان مستقيم حديث، در ماههاي اخير خالفت ((عثمان)) 
آرام قبلي را كامالً دگرگون نموده و وضـعيتي پديـد آورده بـود كـه برخـي صـحابه ي       

  ، اصالً روايت را ترك گفتند. -رضي اهللا عنهم-بزرگوار 

 _ -ي اهللا عـنهم رضـ -خصوصاً نزد صـحابه   _با توجه به اهميت واالي ((سنت)) 
شايد اين تنها طريقي بود كه مي شد با بكار بستن آن، احاديث را از اينكـه در معـرض   

  افترا و دروغ پردازي هاي خائنين قرار گيرد، نجات داد. 
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همچنان در ترويج فرمول ((تقليل روايـت))مي   -رضي اهللا عنه-((علي))   حضرت
از او از اين راه گرفته بودند، او هم اخذ  كوشيد و اميدوار بود نتايجي را كه خلفاي قبل

كه موقعيـت را بسـي خطرنـاكتر از     -صلي اهللا عليه وسلم-نمايد. اما بسياري از صحابه 
اينكه ((تقليل روايت)) بتواند مانع آن باشد، مي ديدند، ميزان نقل و اشاعه ي احاديـث  

  را به صفر رسانده بودند. 

صـلي اهللا عليـه   -عمـو زاده ي پيـامبر    _ -مـا رضي اهللا عنه–((عبداهللا بن عباس)) 
به شمار مـي   -رضي اهللا عنهم-كه يكي از فقهاي برجسته از جمعيت صحابه  _ -وسلم

صـلي اهللا عليـه   -رود، از زمره ي همين كسان بود. او كه احاديث زيادي از آن حضرت 
اخته بـود  به ياد داشت، طوفانهاي افتراي دروغ پردازان باالخره او را مجبـور سـ   -وسلم

  روايت را ترك گويد و از هر كسي حديث نپذيرد. 

، حقيقت امر موضوع تمام كسـاني  -رضي اهللا عنهما–قصه ي ((عبداهللا بن عباس)) 
است كه در پيمودن اين راه، با وي مشاركت داشتند. علتي را كه او در جواب اينكه چرا 

كه ي ميـان تمـام   به روايت احاديث توجهي نشان نمي دهـد، مـي گويـد، علـت مشـتر     
آنهاست. بدين سبب ما، با وجود اينكه صحابه ي بسيار ديگري نيز روايت را ترك گفته 
بودند، او را مخصوصاً انتخاب كرده و مي خواهيم با سخن او، گله ي همه شركايش را 

  بشنويم. 

شخصي بنام ((بشير بن كعب عدوي))، نزد ((ابن عباس)) آمد و شروع كرد به بيان 
. و چـون حـرص و ولـع ((ابـن     -صلي اهللا عليـه وسـلم  -اديثي از رسول اكرم كردن اح

مي دانسـت، اميـدوار بـود     -صلي اهللا عليه وسلم-عباس)) را در شنيدن احاديث پيامبر 
توجهي شايان به روايات او نشان بدهد. اما با كمال حيرت مشاهده كرد كه او نه تنها به 

  به سويش نگاه هم نمي كند.  حديث هايش گوش فرا نمي دهد، بلكه اصالً

در حالي كه سعي مي كرد جانـب ادب را   _((بشير)) با لهجه اي آكنده از ناراحتي 
از او پرسيد: ((سرور من! اصالً سر در نمي آورم! مـن بـراي شـما احاديـث      _نگه دارد 
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من  را روايت مي كنم، اما مي بينم كه اصالً التفاتي به -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  نداريد؟!)) 

نمي خواست (( بشير)) را سـر در گـم    -رضي اهللا عنهما–حضرت ((ابن عباس)) 
نگه دارد تا اينكه از رفتارش برداشت منفي نمايد. لذا خواست او را در جريـان حقـايق   
تلخ قرار دهد و براي اين، قبل از اظهار حقيقت، اشتياق و عالقه اي را كه بـه احاديـث   

داشت، به وي يادآور شد و گفت: ((وقتي بود كه هرگـاه   -عليه وسلم صلي اهللا-پيامبر 
مـي ديـديم، بـي اختيـار      -صلي اهللا عليـه وسـلم  -يكي را در حال بيان احاديث پيامبر 

نگاههايمان به او دوخته مي شد و گوشهايمان را براي شـنيدن سـخنانش، بـه سـويش     
  متوجه مي كرديم.))

ن او را، چنين مي گويـد: ((مـا زمـاني از    سپس، علت عدم التفات خويش به سخنا
حديث بيان مي كرديم كه كسي به او سـخن دروغـي    -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

نسبت نمي كرد. اما وقتي كه ديديم مردم بـي محابـا هـر گفتـه اي را بـدون تشـخيص       
نسـبت مـي دهنـد، از نقـل حـديث بـاز        -صلي اهللا عليـه وسـلم  -صحت آن، به پيامبر 

)) در روايتي ديگر از ((صحيح مسلم)) اين جمله نيز آمده كه: ((و جـز حـديثي   آمديم.
  كه درباره ي آن شناخت كامل داريم، حديثي ديگر از كسي نمي پذيريم.)) 

به طور واضح ظاهر است كـه   -رضي اهللا عنهما–از اسلوب گفته ي ((ابن عباس)) 
يگر نيز با او هماهنگي داشته انـد.  او در اختيار اين رويه تنها نبوده است، بلكه كساني د

چون از صيغه ي جمع (مي ديدم، مي آوريم، باز آمديم و . . .) براي نسبت كردن آنچه 
((علي))   كه گفته است، استفاده كرده است. و اين وخامت موضوع را در زمان خالفت

  . 1، مي رساند-رضي اهللا عنه-

   

                                      
ه، حتماً به اثر گران مايه ي ((مناظر احسـن گيالنـي))   براي اطالع يافتن از حقايق ديگر در اين زمين -1

  مراجعه شود. _ 445تا  442((تدوين حديث))، صفحات  _
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 محافظت ((سنت)) براي  -رضي اهللا عنه-تدابير ((علي مرتضي)) 

، تدابير خلفاي پيش از خـود را در نجـات   -رضي اهللا عنه-((علي مرتضي))   گفتيم كه
((سنت)) از گيرودارهاي حوادث متنوع زمان، پذيرفتـه بـود و بـا تمـام نيـرو در پيـاده       

-((علـي مرتضـي))     ساختن آنها فعاليت مي كرد. اما، چاره جويي هاي دوران خالفت
ا از نظر سر بر آوردن مشكالت جدي تر و جديدتر، بايـد متفـاوت بـا    ر -رضي اهللا عنه

-دوران خلفاي سه گانه ي گذشته دانست. او از يك طرف با يغماگران حديث پيـامبر  
روبرو بود و از طرفي ديگر با مسلمانان جديد يـا كفـاري كـه در     -صلي اهللا عليه وسلم

، -رضي اهللا عنه-((عثمان غني))  سرزمينهاي وسيع فتح شده در زمان ((عمر فاروق)) و
تحت حكومت اسالم مي زيستند و طبعاً هـر كـدام حامـل عـادات و فرهنگهـاي ملـي       
مخصوص به خود بودند و اگر ((سنت)) هويتي ممتاز با مرزهايي معين پيدا نمي كـرد،  

  مسلماً خطر آميختگي و تداخل با فرهنگ بيگانه آن را هدف قرار مي داد. 
مسائل، خليفه ي چهارم بعدها شيوه هاي جديد ديگري جـايگزين  با توجه به اين 

برخي طريقه هاي موضوعه ي قبلي نمـود. در اينجـا خواننـدگان را بـا مهمتـرين ايـن       
  اقدامات، آشنا مي سازيم: 

  نت به طريق كثرت روايت س ي اشاعه -1 
در اوايـل خالفـت خـويش ماننـد خلفـاي قبـل از        -رضي اهللا عنه-((علي))   حضرت

خودش، از تكثير روايت منع مي فرمود و در راضي ساختن مردم به كـم كـردن آن مـي    
كوشيد. اما پس از بروز فتنه هاي بزرگ كه مي رفت تا بنيادهاي عقيدتي اسالم را تغيير 
دهد، به محض منتقل كردن مركز خالفت از ((مدينه)) به ((كوفه))، ايـن شـيوه را رهـا    

  ن، به حربه ي ((تكثير روايت)) متوسل گشت. ساخت و براي سد كردن اين طوفا
او مي خواست، سنن را در محدوده ي وسيعي در ميان مسلمين انتشار دهد و آنان 

آشنا سازد. او كه قبالً بنابر اعمال طريقـه ي   -صلي اهللا عليه وسلم-را با احاديث پيامبر 
ران نشـان دهـد،   ((تقليل روايت)) حاضر نبود صحيفه اي را كه با خود داشت، به ديگـ 
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پس از كنار گذاشتن آن تدابير و روي آوردن به ((تكثير روايت)) در هر جا حتي بـاالي  
  منبر، آن را به مردم نشان داده و به مضامين و مححواي آن با خبر مي ساخت. 

صلي اهللا عليه -خودش احاديثي را كه از پيامبر  -رضي اهللا عنه-((علي))   حضرت
  راً و تقريراً به ديگران مي گفت. مي دانست، تحري -وسلم

  ((ابن سعد)) مي نويسد: 
((يك روز علي بن ابيطالب در ميان خطبه خطاب به مردم گفت: چه كسي حاضـر  
است به يك درهم علم خريداري نمايد؟ از ميان مردم يكي بنام ((حارث اعور)) به يك 

در آن اوراق علـم  درهم تعدادي ورق خريد و نزد ((علي)) آورد. آن حضرت بـراي او  

. ناگفته نماند كـه لفـظ ((علـم)) در اصـطالح آن زمـان بيشـتر از       1زيادي تحرير فرمود

اطـالق مـي گشـت. بنـابراين، روشـن اسـت        -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -احاديث پيامبر 
((علي))، تكثير روايت را به چشم موثرترين شيوه براي حمايـت از ((سـنت)) مـي      كه

ين تسامحي را هرگز در انتشار احاديـث روا نمـي دانسـت.    ديد. در غير اين صورت چن
خالفـت مـي    -رضي اهللا عنـه -((علي))   شايد منصفانه باشد اگر بگوييم در دوراني كه

كرد، بهترين تز دفاعي براي مجموعه ي ((سـنت)) ((تكثيـر روايـت)) بـود و حتـي در      
ايـت)) در زمـان سـه    تاثيرات مثبتي كه از آن عايد مي شد، به پاي شيوه ي ((تقليـل رو 

خليفه ي اول مي رسيد. به دليل اينكه، اگر محدوده ي روايت به همان تنگي قبـل مـي   
بود و فقط عده ي معدودي براي قشر محدودي حديث بيان مي كردنـد، بـا توجـه بـه     
اشاعه احاديث دروغين از ناحيه ي دروغ پردازان، عموم در تشخيص احاديـث صـحيح   

مشكل مي افتادند و بـا اسـتقبالي نسـبي يـي كـه كـاذبين بـراي        از اباطيل و اكاذيب، به 
  تراشيده هاي خويش از مردم مي ديدند، ميانگين خطرات به مراتب باالتر مي رفت! 
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خليفه ي باهوش، به فراست اين مشكل قريب الوقوع را دريافته بـود. لـذا، بعـد از    
((تكثيـر روايـت)) بـراي     اينكه مدتها بر همان دستورالعمل تقليل روايت گامزن بود، به

  موفقيت در حل بحرانها، اعتقاد پيدا نمود و در اعمال آن فرصتها را غنيمت مي شمرد. 
  كره و تكرار احاديث  مذا به سفارش -2 

مذاكره و تكرار زباني احاديث با همديگر، يكي از راههـاي حفـظ ((سـنت)) در زمـان     
  ره ي آن بيشتر از اين سخن گفتيم. بوده است و دربا -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

، به مسلمين توصيه مي كرد كه دوباره جلسـات  -رضي اهللا عنه-((علي))   حضرت
مذاكره ي حديث را از سر بگيرند و از اين طريق نيز به ((سـنت)) خـدمت نماينـد. او    
عدم تكرار احاديث را، آفتي براي علم و سبب كهنه شدن آن ناميده اسـت. در يكـي از   

دستور مي  -صلي اهللا عليه وسلم-نش با اشاره به اين نكته، به تكرار سخنان پيامبر سخنا
  دهد: 

));X'^
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  ي حديث نماييد؛ چون در غير اين صورت، علم كم كم از بين مي رود.
  د دادن راوي سوگن - 3 

احتياط در پذيرش اخبار، چيزي بود كه خليفه ي چهارم را، با وجود سفارشات زيـادي  
كه در ترويج و توسيع عمومي احاديث مي كرد، از خود بي نياز نكـرد. چـون هـر چـه     

در ميان بود و او نمي  -صلي اهللا عليه وسلم-سخنان پيامبر  باشد ، موضوع بيان و قبول
  توانست به سادگي از هر كسي حديث قبول نمايد. 

جهت دريافت صداقت راوي، او را به صـحت حـديثش    -رضي اهللا عنه-((علي)) 
سوگند مي داد و آنگاه روايتش را مي پذيرفت. البته اين در مواردي بـود كـه، شـناخت    

ز راوي نداشت و اگر از صحابه ي مشهور و افـراد عـادل حـديثي مـي     قانع كننده اي ا
  شنيد، بي آنكه در صحت آن ترديدي به خود راه دهد، گفته اش را قبول مي كرد. 
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او خودش در مورد اين رويه اش، كه قبل از خالفت نيز با وي همراه بـوده اسـت،   
  مي فرمايد: 

ديثي مي شنيدم، خداونـد آنچـه از   ح -صلي اهللا عليه وسلم-((هرگاه از رسول اهللا 
نفع برايم مقدر كرده بود، از آن حديث به من عنايت مي فرمود و چون از كسـي ديگـر   
حديثي مي شنيدم، او را قسم مي دادم و پس از اينكه قسم مي خـورد، تصـديقش مـي    

  .1كردم))
نقـل مـي كنـد و در     -رضي اهللا عنـه -پس از بيان اين شرط، حديثي از ((ابوبكر)) 
و راست گفت ابـوبكر اينكـه فرمـود      ابتداي آن مي گويد: ((حديث گفت براين ابوبكر

. . .)) پيداست كه آن قاعده را بـراي كسـاني ترتيـب     -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  داده بود كه در صداقت آنها متيقن نبوده است. 

  نهي از بيان احاديث عسير الفهم   -4 
ت))، احاديثي به چشم مي خورد كه داراي معـاني دشـوار   در ميان ذخيره ي عظيم ((سن

مي باشند و گاهي پذيرفتن آنها، با توجه به مفهوم ظاهريشان، خيلي مشكل به نظر مـي  
رسد. بيان يك نكته ي مهم به طور مقدمه ي مطلب، به اسلوب اختصار آميز ما چنـدان  

  خللي وارد نمي سازد. و آن اينكه: 
نوع مطالب ديني كه قابل فهـم نباشـند، در جلـوي عـوام،      اصوالً در شرع، بيان آن

ممنوع مي باشد، چه؛ آنها از درك آن سخنان عاجز خواهنـد مانـد و يحتمـل كـه آن را     
دروغ بپندارند و اضافه بر اين، اعتقادشان از گوينده نيز سلب مي گردد. در صورتي كـه  

عمل مي كنند و هر چه را كـه  مردم آن را باور نمايند، بر آنچه كه از حديث مي فهمند، 
سر در نمي آورند، كنار مي گذارند كه در اين صورت مرتكب ترك احكام شـرعي مـي   
گردند. ضرر ديگر اين كار اين است كه مردم را دربـاره ي مسـايل دينـي بـه ورطـه ي      
شبهات مي افكند و گاهي امكان دارد، ظاهر حديث و يا حقايق مغمـض شـرعي بـراي    
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رمانروايان ظالم، دستاويزي براي جاري داشـتن ظلـم و تعـدي قـرار     سرمداران زور و ف
  گيرد. 

، شخصاً براي اينكه عوام الناس در امر فهميـدن  -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اكرم 
  اين گونه احاديث، مبتالي مشكل نگردند، به كتمان آنها از عوام، دستور مي دادند. 

)) (ماخوذ از صحيح بخاري و صحيح براي مثال در اين موارد، حديثي از ((مشكوه
مسلم) نقل مي كنيم، كه اگر الفاظ ظاهري آن اعتبار كرده شود، موجب سهل انگاري در 

صـلي اهللا  -بسياري از كارها و وظايف ديني مي گردد و خواهيم ديـد كـه آن حضـرت    
  از بيان آن نزد عموم، منع مي فرمايد:  -عليه وسلم

بـا معـاذ سـوار بـر شـتر بودنـد. آن        -يه وسـلم صلي اهللا عل-((روزي رسول اكرم 
حضرت سه بار معاذ را صدا زد و او هر بار ((لبيك)) گفت. بار سوم به او فرمـود: هـر   
كه با صدق قلبش گواهي بدهد به اينكه: ((هيچ خدايي جز اهللا نيست و محمـد رسـول   

مژده را بـه  اوست،)) خداوند بر وي آتش جهنم را حرام مي گرداند. معاذ گفت: آيا اين 
فرمـود:   -صلي اهللا عليه وسلم-مردم ندهم؟ آنها شنيده خوشحال مي گردند. رسول اهللا 

نه! در اين صورت صرفاً به گفتن كلمه ي شهادت اكتفاء (و از مبادرت به اعمـال نيـك   

  .1خودداري) مي كنند))
تـا سـاليان دراز ايـن حـديث را      -رضـي اهللا عنـه  -(مي گويند، ((معاذ بن جبـل))  

شيده نگه داشت. اما وقتي كه لحظه ي مـرگش فـرا رسـيد، آن را فـاش سـاخت تـا       پو
  مرتكب كتمان ((علم)) نگردد.) 

الهام گرفته از همين نوع دستورات رسول خـدا   -رضي اهللا عنه-حضرت ((علي)) 
، طريقه ي مزبور را، راهي بـراي محفـوظ داشـت ((سـنت)) از     -صلي اهللا عليه وسلم-

دشمنان دانسته بـود و مرتـب راويـان سـنن را از نقـل چنـين       تكذيب عوام و حمالت 
  احاديثي باز مي داشت و مي فرمود: 
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((براي مردم احاديثي را بگوييد كه آن را درك نمايند و آنچه را كـه ممكـن اسـت    
انكار نمايند، كنار بگذاريد. آيا دوسـت داريـد كـه مـردم خـدا و رسـولش را تكـذيب        

  .1نمايند؟))
اين يك ضابطه ي بسيار مفيد در نقل حديث مي باشد. عالمه ((ذهبي))، اين سخن 

را به منزله ي اصلي بـزرگ در بازداشـتن مـردم از تـرويج و      -رضي اهللا عنه-((علي)) 

  .2 خصوص فضايل و عقايد و . . . ناميده استانتشار احاديث واهي و مبهم در 
رضـي اهللا  -نيز، عيناً همين توصيه ي ((علي))  -رضي اهللا عنهما-از ((ابن عباس)) 

نقـل مـي كننـد كـه      -رضي اهللا عنه-مرويست. همچنين از ((عبداهللا بن مسعود))  -عنه
نان بـراي  فرمود: ((براي هر قوم اگر سخناني كه در فهمشان نيايد گفتـه شـود، آن سـخ   

  . 3بعضي از آنها موجب فتنه مي گردد))
نيز، همين مفهوم را افاده مي كنـد:   -رضي اهللا عنه-اين سخن مشهور ((ابوهريره)) 

دو نوع سخن ياد كرده ام. يكي را به ديگران  -صلي اهللا عليه وسلم–((من از رسول اهللا 

   .4ي دهم!))گفته ام، اما اگر نوع ديگر را هم بگويم، گردنم را از دست م
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 در يك نگاه  -رضي اهللا عنهم-نتيجه ي خدمات خلفاي راشدين 

تفصيل نتايج و ثمرات كوششهاي خلفاي راشدين در حفظ و حمايت ((سنت)) را، نمي 
توان در حصار چند صفحه به زنجير كلمات كشيد. با اين همه، مناسـب مـي دانـيم در    

  ي اين نتايج بيفكنيم:  اينجا نگاهي هر چند گذرا و اجمالي به چكيده

صـلي اهللا  -((سنت)) در پناه حمايت هاي دلسوزانه و صميمانه ي خلفـاي پيـامبر   
و به ياري ساير اصحاب وي، شكوه و عظمت آسماني اش را حفظ كرد و  -عليه وسلم

توانست با ابتكار شـيوه   -رضي اهللا عنه-پايه هاي آن محكم و محكمتر شد. ((ابوبكر)) 
ئن و وضع قواعد و شرايط بي سابقه در راستاي نقل و قبول احاديث، هاي حفاظتي مطم

((سنت)) را در مقابل گردبادهاي سهمگين حوادث، همچنان پا برجا نگه دارد و مهمتـر  
  از همه اينكه مسلمين را متوجه ي موقعيتي كه ((سنت)) در آن قرار گرفته بود، ساخت. 

نگيزش موفق شـد، مسـتحكم تـرين    با قاطعيت اعجاب ا -رضي اهللا عنه-((عمر)) 
بناها را براي نگه داري ((سنت)) بنيان نهد و دست متجاوزين را از تجاوز به ذخيـره ي  
پر بهاي آن، كوتاه سازد. او با تالشهاي پي گير و بـي وقفـه، توانسـت مسـلمانان را در     
شاهراهي گشاده و روشن، به سوي مقصد رهنمون گردد؛ آن چنانكه خودش در آخرين 

  طبه ي زندگي اش فرمود: خ

((اي مسلمانان! شما را در راهي واضح و روشن گذاشتم؛ راهي كه دامـن تـاريكي   

  . 1اش برچيده شده و مانند روز و روشن است. . .))

در برگزيدن راههايي براي صحيح ماندن  -رضي اهللا عنه-((عمر))  بازتاب اقدامات
((سنت))، چنان بود كه تا مدتها سران حكومت بـه مـردم اجـازه نمـي دادنـد، غيـر از       

در  -رضـي اهللا عنـه  -احاديث زمان ((عمر))، حديثي ديگر روايت نماينـد. ((معاويـه))   
روايت نكنيد، مگر حديثي زمان خالفت خويش به مردم مي گفت: ((هيچ حديثي ديگر 

  كه در زمان عمر شناخته شده است. زيرا عمر مردم را از خدا مي ترساند.)) 
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اهميت وجود ((شيخين)) را در اسالم و در راستاي خدمت به ((سنت))، مي تـوان  
  درك كرد. او فرمود:  -رضي اهللا عنه-از سخن ((علي)) 

است و زخمي شديد از نبودن  ((به خدا سوگند كه جايگاهشان در اسالم بس رفيع
آنها بر اسالم وارد شده است. خداوند آن دو را مشمول رحمت خويش قرار دهد و بـه  

  . 1ارزش بهترين كارشان، پاداش نيك ارزاني فرمايد))

، بـه پاسـداري از قـوانين و    -رضي اهللا عنه-خليفه ي سوم، ((عثمان ذي النورين)) 
تداوم جريان آنها را در ميان مسـلمين فـراهم   اقدامات ((شيخين)) پرداخت و موجبات 

را عمالً در  -صلي اهللا عليه وسلم-ساخت. مضاف بر اين، احاديث و افعال رسول اكرم 
  ميان مردم انجام داد و باعث شد، بسياري از سنن در ميان مومنين رواج يابد. 

ن ، در ضمن كوششهايي كه براي برقراري قـواني -رضي اهللا عنه-حضرت ((علي)) 
خلفاي گذشته نمود، به ايجاد طرحهايي جديد در حفظ ((سـنت)) و بقـاي آن، دسـت    
يازيد كه در نتيجه ي آن، جوانب و شعب حمايت از ((سنت)) زيـادتر و ديـواره هـاي    

  بناي ((سنت)) مستحكمتر گشت. 

به بركت زحمات بي دريغ خلفـاي راشـدين و بـا همكاريهـاي مسـتحق تحسـين       
مسير آرام و عادي خويش را با شـكوه و عظمـت هـر چـه      صحابه ي ديگر، ((سنت))

تمامتر طي كرد تا اينكه وارد مرحله اي شد كه جديدترين لباس مصـونيت را پوشـيد و   
بوسيله آن، وعده ي الهي در حفظ جاويد آن، به نهـايي تـرين صـورت ممكـن تحقـق      

  يافت. 

((مرحله ي آن را در اين مرحله ((سنت)) در قالب كتابهايي تدوين شد كه مي توان 

ناميد. فصل دوم كتـاب را بـه بحـث در خصـوص همـين      به باز نشستن زحمات صحابه)) 
  مطلب اختصاص مي دهيم. 
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 تدابيري ديگر 

در آخر بد نيست به سه مورد ديگر از شيوه هاي دفاعي و حفاظتي مسلمين صدر  
ـ   دن ((سـنت))  اول براي پاسداري از ((سنت)) كه هر كدام تاثيري بسزا در محفـوظ مان

  داشته است، اشاره اي هر چند كوتاه داشته باشيم. 

  تن احاديث نوش -الف 

صـلي اهللا عليـه   -، براي اينكه احاديـث رسـول اهللا   -رضي اهللا عنهم-بسياري از صحابه 
را محفوظ نگه دارند، آنها را مي نوشتند. با اينكه اين نوع نوشتن ها در آن دوره  -وسلم

مي گرفت، اما به عنوان يكي از شيوه هاي قيـد و حفـظ سـنن،    به صورت متفرق انجام 
مـورد توجـه مسـلمين     _خاصه در اواخر عهد رسالت و در تمام عهد صحابه  _هماره 

احـاديثي در قالـب كتابهـاي     -رضي اهللا عنهم-بود. هنوز هم از آن نوشته هاي صحابه، 

  .1مستقل و يا منظم در كتب بزرگتر وجود دارد

  روايت حديث ر د احتياط -ب 

پي آمدهاي اين احتياط را از عملكردهاي خلفاي راشدين، به طور متفرق ديـديم. از آن  
جمله: گواه طلبيدن از راوي، سوگند دادن راوي، باز آمدن از روايت، تقليل روايت و . . 

ريشـه   -رضـي اهللا عـنهم  -. يكي ديگر از اثرات اين احتياط كه در قلب و روان صحابه 
، ترس و لرز در حين روايت حديث بـود. آن عـده از صـحابه كـه خـود را      دوانيده بود

مي ديدنـد، در هـر حـال     -صلي اهللا عليه وسلم-موظف به رساندن رهنمودهاي پيامبر 
حديث مي گفتند. اما عظمت اين امانت بزرگ همواره بر دوش آنان سنگيني مي كرد و 

صـلي اهللا  -داي عين سخنان پيـامبر  آنگاه كه روايت مي كردند، از ترس اينكه مبادا در ا
  و ابالغ مفهوم حقيقي حديث دچار اشتباه شوند، بر خود مي لرزيدند.  -عليه وسلم

                                      
در اين مورد مفصـل   -رضي اهللا عنهم–در فصل بعد، با ذكر نمونه هايي از احاديث مكتوب صحابه -1

  سخن خواهيم گفت.تر 
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نقل مي كنند كه يك مرتبه حديثي گفـت   -رضي اهللا عنه-از ((عبداهللا بن مسعود)) 
و پس از آن چشمانش پر آب شد، بر پيشاني اش عرق نشست، بدنش شروع به لرزيدن 

گهاي گردنش بيرون زد و گفت: ((انشاء اهللا همين طور فرموده اسـت، يـا مثـل    كرد و ر

  .1اين بود! . . . يا كمي از اين بيش! . . . يا قدري كمتر!))
را ديدم وقتي از حديث  -رضي اهللا عنه-((ادريس خوالني)) مي گويد: ((ابو درداء 

يـا مثـل ايـن را! . . . يـا      فارغ شد، گفت: چنين فرمود! . . . -صلي اهللا عليه وسلم-نبي 

  .2شبيه اين را!))
بنا به عادت، هميشه پس از اتمام روايت حديث  -رضي اهللا عنه-حضرت ((انس)) 


?  #2((مي گفت:  8�9 ��&8 *P−���# ,��� ?
 Z�[−((3   يا همان گونه كه رسـول اهللا

  فرموده است.  -صلي اهللا عليه وسلم-
صـلي اهللا عليـه   -سعي در نقل عين الفاظ پيـامبر   يكي ديگر از مظاهر اين احتياط،

بود. آنان جز در مواردي كه احتمال فراموشي كلمات مي رفت، هرگز بـه معنـا    -وسلم
با اين كيفيت حديث مي گفتند و عموم با  -رضي اهللا عنهم-روايت نمي كردند. صحابه 

پيـدا مـي   ديدن اين وضعيت، خود به خود به عظمت فوق العـاده ي ((سـنت)) ايمـان    
  كردند و به پيروي از آنان در حفظ آن توجه بيشتر نشان مي دادند. 

  براي جستجوي حديث  سفر -ج 

تاثيرات مثبتي كه سفر طالبان حديث در حفظ و بقاي ((سنت)) به جاي نهـاد، را نبايـد   
ناديده گرفت. اين سفرها باعث شد، بسياري از احاديث كه دامنه اي محدود داشتند، در 

سترده اي انتشار يابد و گاهي هم تنها دست مددگري بود كه آنها را از افتادن در سطح گ
  بوته ي فراموشي نجات مي داد. 

                                      
  مجموعه ي ((فضايل اعمال)). -1
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حكاياتي كه امروز از سفرهاي دور و دراز و پر رنج علماي آن زمان مـي خـوانيم،   
واقعاً در وهله ي اول باور نكردني مي نمايد. اما با درك عالقه ي مفرط و عشق آتشين 

نان به علم، پرده هاي ناباوري از جلوي چشمان ما بر مي خيزد و به اين سخت كوشي آ
اعتقاد پيدا كرده و تحسين مي گوييم. نمونه هاي زيادي از اين قبيل سفرهاي علمـي در  

  دست هست، كه در اينجا براي نمونه فقط به ذكر چند مورد اكتفاء مي كنيم. 
از يك صحابي (به طور غير مستقيم)  -عنه رضي اهللا-حضرت ((جابر بن عبداهللا)) 

حديثي شنيد. به اين شنيدن با واسطه اكتفاء نكرد. شتري خريد و بـراي اينكـه از زبـان    
خود صحابي اين روايت را استماع نمايد، با آن شتر به موطن او كه مصر (يا شام) بـود،  

رسيد: ((براي چـه  شتافت. يك ماه تمام راه پيمود. وقتي كه آن صحابي او را شناخت، پ
گفت: (( به خاطر حديثي كـه تـو    -رضي اهللا عنه-كاري به اينجا آمده ايد؟)). ((جابر)) 

درباره ي قصاص روايت كرده اي. و كسي ديگر را  -صلي اهللا عليه وسلم-از رسول اهللا 
نمي شناسم كه اين حديث را حفظ كرده باشد. دوست دارم آن را برايم بازگو نمايي)). 

  . 1وضوع را تاييد نمود و آن حديث را به ((جابر)) باز گفتصحابي م
((سعيد بن مسيب))، تابعي مشهور، مي گويد: ((من براي شنيدن هر حديث شـبها  

  .2و روزها پياده رفته ام))
((امام بخاري)) كه از همان دوران كودكي (در سن يازده سالگي) به حفظ احاديث 

مكه، بصره، كوفه، شام، عسقالن، حمص و دمشـق   پرداخته بود، به شهرهاي بلخ، بغداد،

  . ]7[ 3سفر كرد و در هر كجا كه حديث يا احاديثي مي يافت، سفر مي كرد

                                      
  ))، با تلخيص.الرحلة في طلب الحديثخطيب بغدادي، (( -1

  ))، با تلخيص.الرحلة في طلب الحديثخطيب بغدادي، (( -2
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((دارقطني))، مصنف مشهور، براي بدست آوردن حديث به بغـداد، بصـره، كوفـه،    
شام سفر كرده بود. ((عبداهللا بن مبارك)) براي حفظ احاديث، در محضر واسط، مصر و 

  .1چهار هزار استاد زانو زده بود
((ابوالعاليه)) مي گويد: ((ما در بصره (به طور غير مستقيم) از اصـحاب رسـول اهللا   
روايت مي شنيديم، اما به اين راضي نمي شديم تا اينكه به مدينه مي رفتـيم و از دهـان   

  .2مي شنيديم)) خودشان

  حديث سازان  اعدام -د 

بر كسي كه صفحات تاريخ ((سنت)) را ورق زده است، پوشيده نيسـت كـه ((حـديث    
سازي)) همواره يكي از موانع بسيار بزرگ بر سر راه محـدثين و مسـئولين آگـاه بـوده     
است. اينان كه مي خواستند، ((سنت)) را از هر آفتي مصون نگه دارند، اختراع حـديث  
از جانب عناصر فاسد و ضد سنت، ترس از اختالط احاديث با سخنان غيـر صـحيح را   
برايشان به دنبال داشت. كسي چه مي دانست؟ شيخي در پوشش علما، با ظاهري از هر 
نظر مطمئن و داراي علم و نبوغي عالي، در حالي كـه صـدها طلبـه ي حـديث دور او     

ممكن است يك ((حـديث سـاز)) از   حلقه زده و از وي حديث ضبط مي كنند، چطور 
آب در آيد؟! اما وجود داشتند بسياري از اين قماش افراد كـه در زيـر ايـن پوششـهاي     
مردم فريب، مجسمه ي تمام عيار حـديث سـازي و دشـمن درجـه ي يـك ((سـنت))       
بودند. با اينكه از عاليم ظاهري شناخت اين دروغ پردازان تقريباً كاري ناممكن بـود، و  

غ و مهارت حيرت انگيز محدثين بزرگ در شناخت احاديث واقعي، هراز چند ليكن نبو
  گاه دست اين گروه را از پشت گره مي زد. 

بايد اذعان داشت كه اگر چه با وجود علماي متجرب، تار و پود نقشـه ي حـديث   
سازان از هم مي گسيخت، و ليكن خطري كه از وجود آنان بر مي خاست، براي هميشه 
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به همين علت براي خنثي كردن اين خطر، مسئولين دست به كاري ترين  وجود داشت.
  ))! حديث سازانحربه عليه آنان زدند: ((اعدام 

سر به نيست كردن ((حديث سازان))، شديدترين و در عين حال مفيدترين عكـس  
العملي بود كه مسلمين توانستند بوسيله ي آن شر اين منافقان فتنه انگيز را از سر اسالم 
كوتاه سازند. كشتن ((حديث سازان)) تا مدتها يكي از راههاي دفاع از حريم ((سنت)) 

  بود. 
پر واضح است كه اتخاذ اين تصميم ترس آفرين نمي توانست مولود تراشيدن يك 
يا چند حديث دروغين باشد. بلكه سخن از انتشار صدها و حتي هزاران حديث جعلـي  

ه مي داشت، خدا مي داند چه باليـي بـر سـر ايـن     در بين بود و اگر وضع همچنان ادام
  گنجينه ي آسماني فرود مي آمد! 

در اين واقعه دقت كنيد: ((خليفه هارون الرشيد زنديقي را گرفتار ساخت و دستور 
داد او را اعدام نمايند. زنديق پرسيد: چرا مي خواهيد مرا بكشيد؟ هارون گفـت: چـون   

يي يابند. گفت: پس آن هزار حديث را كه مـن  مي خواهم مخلوقات خدا از شر تو رها
وضع كرده ام و به پيامبر نسبت داده ام، چه مي كني؟ بدان كه يـك حـرف از آنهـا هـم     
گفته ي پيامبر نيست! هارون بالفاصله گفت: فكر اين چيز را نداشته باش! ابـو اسـحاق   

  . 1ي سازند))فزاري و عبداهللا بن مبارك آنها را موشكافي كرده و حرف به حرف جدا م
نمونه هاي برجسته تر اين طرز برخـورد بـا مخالفـان و سـازندگان حـديث را، در      

  اوراق كتب تاريخ به وفور مي توان يافت. 
 

                                      
  .293سيوطي، ((تاريخ الخلفاء))، ص:  -1



  

  فصل دوم

  تاريخچه ي تدوين حديث

گفتگو پيرامون ((سنت)) و سير تاريخي آن، خواه نا خواه موضوع ((تدوين حديث)) را 
با اشاره اي كوتاه خطر نشان سـاختيم كـه ((سـنت)) نيـز      به ميان مي آورد. پيش از اين

مانند ((قرآن))، عالوه بر اينكه در حافظه ي دانشمند و كاردان محفوظ مانـده بـود، بـه    
صورت مكتوب در مصاحف و كتب مخصوصـي نيـز جمـع آوري مـي شـد. و توجـه       

د نشان مفرطي كه مسلمين در قرن اول اسالم به حفظ و يادداشت ذهني احاديث از خو
مي دادند، هرگز آنان را از پي بردن به اهميت نوشتن احاديث و دست يازيدن به آن باز 
نداشت. در اين فصل سعي خواهيم كرد در اين مورد مطالب و حقايق سودمندي بـراي  

  خوانندگان بيان نماييم.
  

 آيا احاديث در قرن سوم تدوين يافته اند؟

منكــرين ســنت دارد. يكــي ديگــر از ســوال فــوق ريشــه در يكــي اشــكاالت بــزرگ  
دستاويزهاي منكرين مبني بر غير قابل اعتماد پنداشتن احاديث، اين اسـت كـه، تـدوين    
احاديث در قرن سوم صورت گرفته است و تا آن موقع براي منافقين و دروغ پردازان به 
اندازه ي كافي فرصت حديث سازي وجود داشته و مسلماً تا شروع تـدوين، مجموعـه   

زرگ ((سنت)) آميخته با هزاران احاديث ساختگي شده بود، و با اين وضع اعتمـاد  ي ب
  به حديث روي هم رفته از احتياط به دور است! 

از مفهوم كلي اين شبهه، كامالً آشكار مي گـردد كـه منكـرين، نوشـتن را تنهـا راه      
م خويش)، حفاظت ((سنت)) قلمداد كرده و فقدان اين پديده را در اوايل اسالم (به زع

يكي از كاستي هاي مهلك شمرده اند كه نتيجتاً به بي اعتباري ذخيره ي مهم ((سـنت))  
انجاميده است. به هر حال يافتن جواب براي اين اشكال، از عواملي است كه پـرداختن  

  به تاريخچه ي تدوين حديث را براي ما مهم و جالب مي سازد. 
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ه ي اين اشكال را كـامالً سسـت و   مدارك و داليل روشني كه در دست ماست، تن
لرزان نشان مي دهد. در پرتو اين داليل، آغاز مسير كتابت و تدوين حديث را، در زمان 

مي بينيم كه در طول قرون به تدريج مترقي تر و منظم تر  -صلي اهللا عليه وسلم-پيامبر 
  شده است. 

 كتابت حديث در عهد رسالت

، درباره ي نوشتن احاديث، به دو -صلي اهللا عليه وسلم-با مطالعه ي احوال زمان پيامبر 
  نوع روايت متضاد بر مي خوريم: روايات منع از نوشتن حديث و روايات امر به نوشتن. 
با اولين نگاه، ممكن است براي بعضيها، موضع سر در گـم كننـده نمايـد و شـايد     

م انداخته كه اصـالً نمـي   همين نكته بوده است كه بسياري از ساده انديشان را در اين دا
-صلي اهللا عليه وسلم-توان براي موجه و جايز بودن كتابت حديث در زمان رسول اهللا 

  ، روايتي محكم و بالمنازع يافت. 
براي اينكه خوانندگان عزيز در جريان واقعيات امور به اصل مطلب پي ببرند، قبـل  

به ظاهر متفاوت بـراي آنـان   از هر چيز بايد نوعيت و محمل اصلي اين دو نوع روايات 
مشخص شود. لذا، ابتداء بايد دانست كه هر كدام از اين دو نمونه احاديث، مربـوط بـه   
دوره اي معين و مستقل از عهد رسالت مي باشد و محال است بتـوانيم حـديثي را كـه    

بـه   -صلي اهللا عليه وسلم-حاكي از منع كتابت باشد، در دوره اي بيابيم كه آن حضرت 
تن دستور داده اند و اين خود استواري و استحكام احاديـث مثبـت را مـي سـازند.     نوش

حال مي پردازيم به بيان نمونه هايي از اين روايات و تعيين دوره هاي آن و كند و كـاو  
  در علل و اسباب ورود آنها. 

   

 روايات نهي از كتابت حديث

ي باشند؛ مربوط به سـالهايي كـه   اين گونه روايات، متعلق به دوره هاي اوليه ي اسالم م
هنوز سرحدهاي آنچناني ميان مصادر قانوني اسالم وجود نداشت. ايـن مطلـب از ايـن    
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ناحيه مستفاد مي گردد كه، سلسله ي نوشتن احاديث تا رحلت آن حضرت ادامه داشته 
است. بر اين اساس نمي توان گمان داشت كه ممكن است عكس قضيه جريان داشته و 

  وشتن حديث در اوايل بوده و بعدها ممنوع گشته است. اجازه ي ن

-به نوشتن نصايحش بـراي ((ابوشـاه))    -صلي اهللا عليه وسلم-دستور رسول اهللا 
و همچنين ارسال فراميني مكتوب بـه عـاملين در واليـات تحـت نفـوذ       -رضي اهللا عنه

ـ كتاب الصـدقه اسالم، كه در تاريخ به (( تح ((مكـه))  )) معروف است، از حاالت پس از ف
-هستند؛ حتي هنوز كتاب موصوف به گماشتگان در بالد نرسيده بود كـه آن حضـرت   

به سراي باقي شتافت. از جمله، در اينكه ممنوعيت كتابت حديث  -صلي اهللا عليه وسلم
  قبل از اجازه ي آن بوده است، كسي حرفي ندارد. 

  به نمونه هايي از احاديث منع كتابت توجه كنيد: 

-روايت اسـت، رسـول اهللا    -رضي اهللا عنه-حضرت ((ابو سعيد خدري)) از  -1 
  فرمود:  -صلي اهللا عليه وسلم
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شنيده بـوديم،   -صلي اهللا عليه وسلم-((روزي نشسته بوديم و آنچه را كه از پيامبر 
بر ما وارد شـد و پرسـيد:    -صلي اهللا عليه وسلم-در اين هنگام رسول خدا  مي نوشتيم.

اين چيست كه مي نويسيد؟ گفتيم: سخنانيست كه از شما مـي شـنويم. فرمـود: آيـا بـا      
سد؟! كتاب خداوند را با چيزي ديگر مخلوط يوجود كتاب خدا، نوشته اي ديگر مي نو

ي گويـد:) بـه دنبـال ايـن نهـي، نوشـته       نكنيد و آن را از اضافات پاك سازيد! (راوي م
  هايمان را يكجا جمع نموديم و همه را آتش زديم.))

مجموع احاديثي كه دال بر ممنوعيت كتابت حـديث هسـتند، شمارشـان از تعـداد     
انگشتان دستها هم تجاوز نمي كند. بعالوه، داليل و اسبابي كه موجد اين ممانعت بـوده  

ه راه را در مقابل هر گونـه انتقـاد و برداشـت منفـي     اند، چنان بديهي و مسلم هستند ك
  مسدود مي نمايند. 

   
   

 علل ممانعت از كتابت حديث 

از نوشتن احاديث در بادي امـر، ماننـد اقـدامات و     -رضي اهللا عنهم-بازداشتن صحابه 
، كامالً بر اساس حكمـت و مصـلحت بينـي    -صلي اهللا عليه وسلم-فرامين رسول اكرم 

مواردي كه در اين سطور به طور اختصار مي نويسيم، از مهمتـرين علـل و   استوار بود. 
  اسباب منع نوشتن احاديث به شمار مي رفتند: 

زمان، زمان نزول وحي بود؛ آيات قرآني به تدريج نازل مـي شـد و   خطر آميختگـي!  
كاتبان وحي آن را مي نوشتند. اگر در آن موقع نوشـتن حـديث نيـز رواج مـي يافـت،      

مي رفت، ((قرآن)) و ((حديث)) با همديگر مختلط گردند و فرق واضـحي در  احتمال 
ميان آن دو باقي نماند. ((قرآن)) اگر چه به نظم خويش معجز است، و ليكن زماني بود 
كه ((قرآن)) به تازگي نازل مي شد، آن هم بر قومي كه بي سواد بودند؛ بر ايشان وجـوه  

قرآني هنوز به طور كامل كشف نشده بود و نيـز   اعجاز، حقايق، معارف، دقايق و اسرار
تا آن زمان مسلمانان با ((قرآن)) به طريق احسن مناسبت و ممارست نداشتند. از طرف 
ديگر، ((حديث)) اگر چه به لحاظ نظم، معجز نيست، اما محتوا و مفهوم آن همه وحي 
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مع الكلـم  الهي است و كالم از آن شخصيت پاكيست كه فصيحترين عرب و مصدر جوا
بود. با توجه به اين وضع، خطر اختالط در ميان قسمتهايي از ((قـرآن)) و ((حـديث))   

در آغاز كار، از نوشتن  -صلي اهللا عليه وسلم-. و بر اين مبنا، آن حضرت 1حس مي شد

  .2احاديث منع فرمود
يكي از بزرگترين موانعي كه نمـي گذاشـت كتابـت حـديث مقـام      مشكل بيسوادي؛ 

كسب نمايد، امي بودن عموم مردم و دوري از خط و نوشـتن بـود. علمـاء     مطلوبش را
چنين گفته اند: ((در دوران نزول قرآن آنان كه مي توانستند با مهـارت كامـل بنويسـند،    
بسيار كم بودند و اگر در نوشتن (عربي) بيـداري كامـل بـه خـرج داده نشـود، گـاه بـا        

شود. مثالً ((ال)) براي نفي اسـت و   كوچكترين تغييري، مفهوم مطب به كلي عوض مي
بر هر جمله اي كه داخل گردد، آن را منفي مي كند. حال اگر الف ((ال)) انداخته شـود،  
فقط ((ل)) باقي بماند، مضمون جمله مـنعكس و منقلـب مـي گـردد. يعنـي بـه جـاي        

. بـه علـت   3((نفي))، ((اثبات)) و در عوض مفهوم منفي، مفهوم مثبت بدست مـي آيـد  

د همين مشكل بود كه آن حضرت، از ترويج عمومي كتابت حديث منع فرمـود تـا   وجو

  . 4به سبب نقص كتابت، از اين قبيل اشتباهات پديد نيايد))
ناگفته نماند كه در امر نوشتن ((قرآن))، اين مشكل دامنگير نبود؛ زيرا براي اين كار 

ي نوشـتن ((قـرآن))    از چندين صحابه ي ماهر در نوشتن كار گرفته مي شـد و وظيفـه  
رضـي اهللا  -فقط منحصر به همين گروه بود. از جانب ديگر، حافظه ي قـوي اصـحاب   

                                      
  .56، ص: 1شبير احمد عثماني، ((فضل الباري))، ج:  -1
  .18، ص: 1انور شاه كشميري، ((انوار الباري))، ج:  -2
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  ((حتماً مي دانند)).
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 -صلي اهللا عليه وسلم-به خوبي از پس حفاظت ((حديث)) بر مي آمد و پيامبر  -عنهم
  آنها را به روايت حديث آزاد گذاشته بود. 
را براي كساني ذكر كرده  برخي نهي از كتابتانديشه ي اعتماد نوشته ها و ترك حفظ؛ 

و اين شائبه وجود داشت كـه اگـر بـه      .1اند كه از فراموش شدن احاديث، ايمن بودند

نوشتن حديث روي مي آوردند، به نوشـته هـا دل خـوش كـرده، رفتـه رفتـه از حفـظ        
صلي اهللا عليه -احاديث دست برداشته و از فوايد بي شمار آن محروم مي ماندند. پيامبر 

را از نوشـتن احاديـث بـر     -صلي اهللا عليه وسلم-توجه به اين مورد، صحابه با  -وسلم
  حذر داشت و اجازه داد فقط شفاهي سخنانش را تكرار نموده و به ديگران برسانند. 

اصلي مسلم است اينكـه، هرگـاه سلسـله قواعـد و      انديشه ي فاصله گرفتن از اعمال؛
ربـوط بـه رفتارهـا و آداب خـارجي     دستوراتي در ذهن آدمي ذخيره شده باشـد، اگـر م  

شخص باشند، انعكاس ظاهري بيشتري خواهند داشـت از ضـوابط و فرامينـي كـه بـه      
  صورت مكتوب، كنار گذاشته شده اند. 

صلي اهللا عليـه  -مقام رسالت چنين تقاضا مي كرد كه مردم فرموده هاي رسول اهللا 
((سنت)) نيز باال برود. اگـر  را در قالب اعمال بريزيد و بدين طريق ميزان حفظ  -وسلم

تنها به نوشتن روي مي آوردند، اين ارشادات بيشتر به صورت فرامينـي صـامت و بـي    
تحرك جلوه مي شدند تا به شكل علم اعمال و تحرك آفرين. و قطعاً معارف و علومي 

  كه از زندگاني مردم فاصله داشته باشند، در معرض فرسايش زودرس قرار دارند. 
نيز به نوبه ي خود مي توانست از بزرگترين داليلي باشد بر ايـن امـر   اين موضوع 

در سالهاي نخستين بعثت خويش، موقتـاً اجـازه    -صلي اهللا عليه وسلم-كه آن حضرت 
ي نوشتن احاديث را به تعويق بيندازد و براي اينكه مردم بهتـر ارزش اعمـال و تعـاليم    

  ث وادارد.آسماني را درك نمايند، آنها را به حفظ احادي
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او مي گويد: ((نوشتن  عالمه ((نووي)) درباره ي منع مزبور، توجيهي ديگر دارد. -
رضـي اهللا  -حديث در هيچ زماني مطلقاً ممنوع نشده بـود. بلكـه عـده اي از اصـحاب     

عادت داشتند به همراه نوشتن آيات ((قرآن كريم))، تشريحات مربوط را نيز در  -عنهم
ايند. البته كه اين كار بسيار خطرناكي بود؛ زيرا در اين صـورت  كنار آيه ها يادداشت نم

صـلي اهللا عليـه   -انديشه ي آميختگي و تداخل ميان آيات قرآني و احاديث رسـول اهللا  
بسيار قوي بود. به همين دليل بود كه آن حضرت از نوشتن احاديث به شيوه ي  -وسلم

ز ((قـرآن)) هـيچ ممنـوعيتي    مذكور، ممانعت به عمل آورد. نوشـتن احاديـث، جـداي ا   

  .1نداشت))
سخن ((نووي))، نمونه اي از انـواع تطبيقـاتي اسـت كـه بعضـي علمـاء در ميـان        

  احاديث منع و جواز كتابت، قايل شده اند. 
با نظر به علل منع و انواع تطبيقاتي كه در اين مورد به عمل  خالصه ي كالم اينكه،

ابت)) در صدر اسـالم، اصـالً پايـه هـاي     آمده است، ثابت مي شود كه موضع ((منع كت
ثابت و دائم نداشته و همواره معلـول بـه علـل و موقـت و داراي دامنـه اي محـدود و       
منحصر بوده است و در مقابل، ((كتابت)) پديده اي مانوس و پذيرفته شـده بـود. و در   

ـ     ت واقع ممانعت از نوشتن در اوايل، مقدمه و يك نوع زمينه سـازي بـراي تـرويج كتاب
  حديث بود. 

وجود علل و اسباب سابق الذكر در محيطي از جهان كنوني ما نيز، شايد در مراحل 
اوليه مسئولين امر و كارشناسان را ناچار از منع نوشتن موضوع مطلوب سازد. بنـابراين،  

در آن محيط ابتدايي و به دور از خط و كتابـت، بـي    -صلي اهللا عليه وسلم-نهي پيامبر 
از ژرف نگري و وقـت شناسـي او     اي معقول داشت و به خوبي حكايتترديد جنبه ه

  مي كند. 
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 احاديث امر به نوشتن 

 -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -به محض هموار شدن زمينه و رفع موانع مذكور، رسول خدا 

را صادر فرمود. براي تعيين دقيق زماني كـه ممنوعيـت نوشـتن     1دستور نوشتن ((علم))

به جاي آن تشويق به نوشتن شروع شد، دليلي در دست نيست؛ احاديث مرتفع گشت و 
اما واقعيت روشن اين است كه در بيش از نيمي از سالهاي زندگي در ((مدينه))، كتابت 
حديث هر چند به طور پراكنده و محدود، مروج بوده و اين وضعيت تا آخرين لحظات 

  ادامه داشته است.  -صلي اهللا عليه وسلم-زندگي پيامبر 
احاديث امر به كتابت، ناسخ احاديث منع مي باشند و از زمـان   به تعبير مصطلحتر:

  صدور اجازه ي نوشتن به بعد، كتابت حديث سكه رايج در ميان مسلمين بوده است. 
شمار رواياتي كه مثبت نوشتن احاديث هستند، به مراتب بيشتر از روايات منع مـي  

  احاديث را ذكر مي كنيم:  باشند. در اينجا چند نمونه از اين نوع
روايـت مـي كنـد،     -رضي اهللا عنهما–حضرت ((عبداهللا بن عمرو بن عاص))  -1 

  فرمود:  -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
((علم را مهار سازيد! پرسيدم: رمز مهار كردنش چيست؟ فرمود: نوشتن آن))

2
.  

 -هللا عليه وسـلم صلي ا-منقول است، آن حضرت  -رضي اهللا عنه-از ((انس))  -2 
  فرمود: 

��H�./	�" ���	
 #  ! علم را به نوشتن مقيد سازيد! ::�9

صـلي اهللا عليـه   -مي گويد: به رسـول اهللا   -رضي اهللا عنه-((رافع بن خديج))  -3 
عرض داشتم: يا رسول اهللا! ما از شما سخنان زيادي مي شنويم. آيا مـي تـوانيم    -وسلم

  آنها را بنويسيم؟ فرمود: 

                                      
قبالً نيز متذكر شديم كه در زمان پيامبر و صحابه و همچنين چندين قرن پس از آن، لفظ ((علـم))   -1

  به حديث اطالق مي شد.
  .73، ص: 1ابن عبدالبر، ((جامع بيان العلم))، ج:  -2
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::.P
# 
&!> ��RB�1
  . بنويسيد، حرجي نيست.

آمد و گفت: يا رسول  -صلي اهللا عليه وسلم-يك نفر انصاري نزد رسول اكرم  -4 
اهللا! من از شما حديث مي شنوم و از آن بسيار خوشم مي آيد، اما فراموشش مـي كـنم.   

  فرمود:  -صلي اهللا عليه وسلم-آن حضرت 
��`%�-�" ��.�
::!

2
صلي -(راوي مي گويد رسول خدا بگير.  از دست راستت كمك 

  در اين هنگام با دست مباركش اشاره به نوشتن فرمود.)  -اهللا عليه وسلم
سـخناني پيرامـون    -صلي اهللا عليـه وسـلم  -در زمان فتح ((مكه)) رسول خدا  -5 

حقوق متقابل انسانها و ساير موارد مهم ايراد فرمودند. يكي از اصحاب به نام ((ابوشـاه  
از آن حضرت درخواست نمود تا ارشـادات آن روز را بـرايش    -رضي اهللا عنه-)) يمني

  فرمود:  -رضي اهللا عنهم-بنويسند. آن حضرت اجابت نمود و خطاب به اصحاب 
��I�h ij 
&!.P
::!

3
  براي ابوشاه (خطبه ام را) بنويسيد!  

صـلي  -اهللا يك مرتبه به محضر رسول  -رضي اهللا عنهما-((عبداهللا بن عمرو))  -6
شتافت و عرض كرد: ((يـا رسـول اهللا! مـي خـواهم احاديـث شـما را        -اهللا عليه وسلم

روايت نمايم. براي همين قصد نموده ام به همراه يادداشت قلبي، از نوشتن هـم كمـك   
اگر حديث من (( فرمود: -صلي اهللا عليه وسلم-بگيريم، تا نظر شما چه باشد؟ رسول اهللا 

  ) پس به همراه قلب خود از دستت نيز كمك بگيرد)).باشد، (ايرادي ندارد
   
  
  
  

  

                                      
  .286، ص: 2((تدريب الراوي))، ج: -1
  .((جامع ترمذي))، به روايت ابوهريره -2
  ((صحيح بخاري)). -3



  سنت در گذرگاه هاي تاريخ                                       ﴾100﴿
 

  -صلي اهللا عليه وسلم-نتيجه ي ارشادات پيامبر 

جنب و جوش براي كتابت احاديث، بازتابي بود كه صدور جواز نوشـتن احاديـث، در   
ايجاد كرد؛ فعاليتي كـه موجـب گـرد آمـدن بسـياري از       -رضي اهللا عنهم-ميان صحابه 

  گرديد.  -صلي اهللا عليه وسلم-امبر احاديث در زمان پي

، در اوان كار هم به اهميت و ضرورت ثبـت و  -رضي اهللا عنهم-ديديم كه صحابه 
واقف بودند و چـون شـرايط نوشـتن     -صلي اهللا عليه وسلم-ضبط سخنان رسول خدا 

چيز ديگري غير از ((قرآن)) تا آن زمان فراهم نشده بود، آن حضرت آنها را با نظـر بـه   
  حي كه ذكر گرديد، از نوشتن احاديث بازداشت. مصال

اعالم جواز كتابت از مقام رسالت، سر آغازي گشت براي پياده كردن يكي ديگر از 
تدابير حمايتي و حفاظتي ((سنت)). اصحاب كه تا آن موقع از اين كار منع شده بودنـد،  

عزيـز و حفـظ و    با صدور اجازه ي آن، مشتاقانه قلم را در راه خدمتي بزرگ به اسـالم 
صـلي اهللا عليـه   -نگهداري تعاليم آن، بدست گرفتند و تحت رهنمودهاي پيـامبر خـدا   

  ، به نوشتن آموزشهاي روشنايي بخش ((سنت)) پرداختند.-وسلم

نمونه هاي زيادي از كتابت حديث در عهد رسالت وجود دارد كه مجموعاً نشـان   
و  -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اهللا دهنده ي جايگاه ويژه ي ((كتابت حديث)) در نظر 

مـي گويـد:    -رضـي اهللا عنهمـا  -اصحاب وي مي باشد. حضرت ((عبداهللا بن عمـرو))  
نشسته بوديم و هر چه ارشاد مي  -صلي اهللا عليه وسلم-((يك روز در محضر نبي اكرم 

 فرمود، مي نوشتيم.)) اين صحابي از گروه كساني بود كه هميشه سخنان پيـامبر را كتبـاً  
نمـود،   -صلي اهللا عليه وسـلم -يادداشت مي كردند. از مشورتي كه در اين باره با پيامبر 

معلوم مي گردد كه كارش به مشوره ي خود پيامبر بوده است. خودش مي گويد: ((مـن  
مي شنيدم، مي نوشـتم تـا نـزد خـود      -صلي اهللا عليه وسلم-هر چه را كه از رسول اهللا 

  محفوظ نمايم. . .))

و  -صلي اهللا عليـه وسـلم  -يافت ميزان نفوذ كتابت حديث در زمان پيامبر براي در
در قبال آن، اثر ((عبداهللا بن عمرو بن العـاص))   -رضي اهللا عنهم-عمل عمومي صحابه 
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، مدرك خوبيست و مي توان گفت، روزنـه اي اسـت كـه دورنمـاي     -رضي اهللا عنهما-
  كلي اين پديده از آن پيداست. او مي گويد: 

حضـور   -صلي اهللا عليه وسلم-حاب (كه من كوچكترينشان بودم،) نزد پيامبر ((اص
داشتند. فرمود: هر كه دانسته بر من دروغ بگويد، جايگاهش را از آتش بنـا مـي سـازد!    

صـلي اهللا  -وقتي از محضرش بيرون آمدند، به آنها گفتم: چطور مي توانيد از رسول اهللا 
الي كه شنيديد آنچه را كه فرمود؟ شما را مي بينم حديث بيان نماييد، در ح -عليه وسلم

كه كامالً مشغول روايت حديث مي شويد! از سوال تعجب انگيز من خنديدند و گفتند: 

  . 1اي برادرزاده ي! هر چه را كه شنيده ايم، نزد ما در كتاب محفوظ است))

وران نكته ي مهم ديگري كه از اين روايت بر مي آيد، اين اسـت كـه نوشـتن در د   
صـلي اهللا عليـه   -رسالت نه تنها رايج، بلكه موثرترين وسيله براي حفظ احاديث پيامبر 

از موفقيت خويش در  -رضي اهللا عنهم-به حساب مي آمد؛ آن گونه كه صحابه  -وسلم
  اين زمينه، مي خندند و كلمات تسلي آفرين به ((عبداهللا بن عمرو)) مي گويند. 

احاديث را مي نوشتند، مي تـوان   -صلي اهللا عليه وسلم-از آنان كه در زمان پيامبر 
((علي))، ((ابوهريره))، ((عبداهللا بن عمرو))، ((ابي بن كعب))، ((انـس)) و . . . را نـام   

  برد. (رضي اهللا عنهم اجمعين).

   

 نوشته شده اند  ����احاديثي كه به دستور پيامبر 

هايي از احاديـث نوشـته شـده     ، دست مايه-صلي اهللا عليه وسلم-در زمان رسول خدا 
پديد آمد. بسياري از اين نوشته ها طبق فرمـان خـود    -رضي اهللا عنهم-توسط اصحاب 

پيامبر و تحت نظارت دقيق وي امالء شده است. مشهورترين اين مكتوبات، بدين قـرار  
  مي باشند: 

   

                                      
  د)).ئ((مجمع الزوا -1



  سنت در گذرگاه هاي تاريخ                                       ﴾102﴿
 

شـرايط  نامه اي بود مشتمل بر احكامي از قبيل زكات حيوانات و  :كتاب الصدقه -۱ 
پس از فتح ((مكـه)) بـه عنـوان     -صلي اهللا عليه وسلم-اداء و اخذ آن، كه آن حضرت 

  رهنمودي به سوي عاملين خويش در اطراف مملكت اسالمي ارسال فرمود. 

صـلي اهللا عليـه   -از مجموعه ي مكتوبي مي باشد كه پيامبر خدا  ((كتاب الصداقه))
نموده بود. امـا، هنـوز بـه مقصـد مقـرر       شخصاً آن را به يكي از اصحاب، امالء -وسلم

  وفات يافت.  -صلي اهللا عليه وسلم-نرسيده بود كه رسول اهللا 

، كتاب مزبور بدست ((ابوبكر صـديق))  -صلي اهللا عليه وسلم-پس از آن حضرت 
افتـاد. بعـد از    -رضـي اهللا عنـه  -و بعد از وي، بدست ((عمر فاروق))  -رضي اهللا عنه-

، نزد دو فرزندش، ((عبـداهللا)) و ((عبيـداهللا)) (رضـي    -هللا عنهرضي ا-شهادت ((عمر)) 
اهللا عنهما) ماند و از آنها به ((عمر بن عبدالعزيز)) رسيد و او آن را نقل نمود و سپس به 
((سالم بن عبداهللا)) (نوه ي ((عمر فاروق)) ) منتقل شد و امام ((ابن شهاب زهري)) از 

  . 1ائت كرد((سالم)) حفظ نمود و براي ديگران قر

رضـي اهللا  -، حضـرت ((انـس))   -رضـي اهللا عنـه  -وقتي كه حضرت ((ابوبكر))  -
را به ((بحرين)) فرستاد، يك كتـاب صـدقه نوشـت و بـه او سـپرد. اقتباسـات و        -عنه

مضامين مختصر آن در ((صحيح بخاري)) و غيره به تكرار مي آيد. در ايـن كتـاب هـم    
صلي اهللا عليـه  -كم و بيش همان احكام هستند كه در ((كتاب الصدقه ي)) آن حضرت 

وجود داشتند. گمان مي رود در اصل اين كتاب جداگانه اي نيست، بلكه همـان   -وسلم
مـي باشـد؛ زيـرا بـر آن، مهـر آن       -ليـه وسـلم  صلي اهللا ع-((كتاب الصدقه ي)) پيامبر 

  . 2ثبت شده بود -صلي اهللا عليه وسلم-حضرت 

  مي گويد:  _محدث و فقيه بنام  _((حماد بن سلمه)) 

                                      
  .39، ص: 1((درس ترمذي))، ج:  -1
  .83((كتابت حديث))، ص:  -2
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((از ثمامه (نوه ي انس) كتابي گرفتم كه مي گفت اين كتاب را ابوبكر، هنگامي كه 
-ر آن مهـر رسـول اهللا   انس را براي دريافت زكات مي فرستاد، برايش نوشته است و ب

  .1نقش بسته بود)) -صلي اهللا عليه وسلم

در سال دهم هجري، هنگامي كـه  : -رضي اهللا عنه- صحيفه ي ((عمرو بن حزم)) -۲ 
را والـي   -رضـي اهللا عنـه  -، ((عمـرو بـن حـزم))    -يه وسـلم صلي اهللا عل-آن حضرت 

((نجران)) كرد و به آن ديار گسيل داشت، صحيفه اي محتوي احاديث خويش را كه به 
ترتيب داده بود، به وي سپرد. بعدها اين صحيفه،  -رضي اهللا عنه-خط ((ابي بن كعب)) 

و توسـط محـدثين   معروف گرديـد   -رضي اهللا عنه-به نام حضرت ((عمرو بن حزم)) 
  ديگر انتشار يافت. 

در اين كتاب، عالوه بر چند نصايح عمومي، احكام شرعي چندي راجع به طهارت، 
نماز، زكات، عشر، حج، عمره، جهاد، مـال غنيمـت، ماليـات، خونبهـا، امـور نظـامي و       

بـه عنـوان    -رضـي اهللا عنـه  -آموزشي و . . . بيان شده بود. حضرت ((عمرو بن حزم)) 
ر يمن، در پرتو اين كتاب، وظايف خويش را به بهترين صورت ممكن انجام داد. والي د

افتاد. ((امام زهري)) از  _((ابوبكر))  _پس از وفات او، كتاب موصوف بدست نوه اش 
وي اين نوشته را خوانده و ضبط نمود و به شاگردان خويش نيز احاديث آن را ياد مـي  

  .2داد

ابالغ فرامين به سـوي اسـتانداران بـه صـورت مكتـوب، يكـي از        :بخشنامه ها -۳ 
هـر   -صلي اهللا عليـه وسـلم  -سياسي در امور مملكت بود. آن حضرت  _كارهاي ديني 
اجراي احكام اسالمي و كنترل اوضاع و احوال  را براي -رضي اهللا عنهم-جا كه صحابه 

مي فرستاد، بر ايشان دستورات و رهنمودهايي شرعي مـي نوشـت، تـا در سـايه ي آن     
  بهتر بتوانند در حل امور مردم تصميم گيري نمايند. 

                                      
  ((سنن ابي داود)). -1
  .134محمد تقي عثماني، ((حجيت حديث))، ص: -2
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حاصل اين هدايات و فرامين كه گاه هنگام ارسال ياران به دستشان مي داد، و گـاه  
رفشان ابالغ مي فرمود، گـرد آمـدن چنـدين صـحيفه اسـت كـه       پس از رفتن آنان به ط

  مضامين آنها اكنون در دسترس ما قرار دارد. 

و حضرت ((عالء بن حضرمي))  -رضي اهللا عنه-آن گاه كه حضرت ((ابوهريره)) 
را، سفير خويش تعيين فرمود و به طرف زرتشتيان سـرزمين ((هجـر))    -رضي اهللا عنه-

يشان نوشت كه در آنها از زكات و عشر مفصالً سـخن بـه ميـان    روانه كرد، هداياتي برا

  .1رفته بود

 -رضي اهللا عنـه -و ((مالك بن مراره))  -رضي اهللا عنه-حضرت ((معاذ بن جبل)) 

  .2ستاد و به آنها بخشنامه اي در مورد احكام شريعت، عنايت فرمودرا به يمن فر

و به يمن فرستاده شد كه در آن  -رضي اهللا عنه-نوشته اي براي ((معاذ بن جبل)) 

  .3عدم زكات بر سبزيجات نوشته شده بود

بسياري از قبايل عرب پس از گرويدن به اسالم، هيئت  :تعليماتي براي هيئت ها -۴  
فراد برجسته ي خـويش را بـه ((مدينـه)) مـي فرسـتادند تـا آموزشـهاي الزم        هايي از ا

اسالمي را در آنجا فرا بگيرند. اين وفود براي مدتي معين در ((مدينه)) مي ماندند و در 
صلي -طي اين دوران تعليمات اسالمي را از ((قرآن)) و ((سنت))، تحت نظارت پيامبر 

فرا مي گرفتنـد. ايـن هيئـت هـاي      -اهللا عنهمرضي -به كمك اصحاب  -اهللا عليه وسلم
 -صلي اهللا عليه وسلم-اعزامي معموالً، هنگام بازگشت به قبايل خويش، از آن حضرت 

-متقاضي مي شدند تا رهنمايي ها و احكامي ضروري بر ايشان بنويسـد. آن حضـرت   
بـه   و صحيفه اي متشكل از مهمترين مسائل را تنظيم مي كـرد و  -صلي اهللا عليه وسلم

  آنها مي داد. 

                                      
  .134محمد تقي عثماني، ((حجيت حديث))، ص:  -1
  .134محمد تقي عثماني، ((حجيت حديث))، ص:  -2
  .22، ص: 1((انوار الباري))، ج:  ن. ك: -3
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نمونه هاي زيادي از اين نوشته هاي باقي مانده است. در اينجا دو مورد ذكـر مـي   
  گردد: 

دو وفد از دو قبيله به نامهاي ((سماله)) و ((حدان))، پس از فتح ((مكـه)) حاضـر   
بـراي آنهـا    -صلي اهللا عليه وسلم-شدند و مشرف به قبول اسالم گرديدند. رسول خدا 

نوشت كه احكامي مربوط به زكات در آن درج شده بود. حضـرت ((ثابـت   صحيفه اي 
 -رضي اهللا عنه-نويسنده ي اين كتاب و ((سعد بن عباده))  -رضي اهللا عنه-بن قيس)) 

  . 1، گواهان آن بودند-رضي اهللا عنه-و ((محمد بن سلمه)) 

آمـد. اعضـاي آن    -صلي اهللا عليـه وسـلم  -)) نزد آن حضرت خثعموفد قبيله ي ((
گفتند: ((ما به خدا ايمان آورديم و نيز به رسولش و آنچه كه از طرف خدا آمده اسـت؛  

عليـه  صـلي اهللا  -پس براي ما كتابي بنويس تا بر مفادش عمـل نمـاييم.)) آن حضـرت    
و ديگـر   -رضي اهللا عنه-براي آنها كتابي نوشت و حضرت ((جابر بن عبداهللا))  -وسلم

  .2حاضرين بر آن گواه شدند

چهار مورد از مكتوبات ذكر شده، مهمترين نمونه ها از نوشته  :نوشته هاي ديگر -۵ 
لي صـ -هاي متعددي است كه اغلب براي بيان مثال از احاديث امالء شده به امر پيامبر 

، ارائه داده مي شود. نمونه هاي ديگري از اين طيف نامه ها و مصاحف -اهللا عليه وسلم
را مي توان در زمينه هاي ديگري نيز يافت. من جمله ي اين مكتوبات، احـاديثي اسـت   

بزرگ دنيا به اسالم، راهنمايي هاي نظامي و قضايي،  3كه در خصوص دعوت حكمرانان

  ها، انواع معامالت و . . . نوشته شده است. پيمان نامه ها، امان نامه 

 

                                      
  .137((حجيت حديث))، ص:  -1
  .136-137همان كتاب، ص:  -2
به پادشاه ايران، روم، مصر و . . . در اين بـاب   -صلي اهللا عليه وسلم-نامه هاي تبليغي آن حضرت  -3

  مشهور هستند.



 كتابت حديث در زمان صحابه رضي اهللا عنهم 

 11يعني از سـال   *((عهد صحابه)) به حصه اي طويل از اولين و ممتازترين قرن اسالم

هجري اطالق مي گردد.  110)، تا سال -صلي اهللا عليه وسلم-هـ ق (سال وفات پيامبر 
در طـي ايـن مـدت دراز، بـراي حفـظ       -رضي اهللا عـنهم -ابه كوششهاي بي دريغ صح

  ((سنت))، در فصل گذشته ذكر گرديد. 
در حـق   -رضي اهللا عنهم-نوشتن احاديث، شعبه اي از حمايت بي شائبه اصحاب 

بود. آنان با سپري شدن دوران پر بركـت نـزول    -صلي اهللا عليه وسلم-((سنت پيامبر)) 
ديث توجه نشان دادند و متعاقباً، شنيده هـا را در قيـد   وحي، بيش از پيش به نوشتن احا

  كتابت كشيدند. 
  

 نوشته هاي صحابه رضي اهللا عنهم 

بـا توضـيحات الزم و    -صلي اهللا عليه وسـلم –بر شمردن تمام مصنفات اصحاب پيامبر 
كافي درباره ي هر كدام، كاري نيست كه بتوان در مرز چند صـفحه از پـس آن برآمـد.    

  در اينجا براي مثال فقط چند فقره از اين كتابها، مشروحاً نام برده مي شود.  بنابراين،
 -رضي اهللا عنهما-  حضرت ((عبداهللا بن عمرو بن العاص))صحيفه ي صادقه  -۱  

فـراهم آورده و بـر آن    -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -كتابي ضخيم از احاديـث رسـول اهللا   
-كي از آن كسان بود كه عادتـاً از آن حضـرت   ((الصحيفه الصادقه)) نام نهاده بود. او ي

  مي نوشتند. از خودش روايت است:  -صلي اهللا عليه وسلم
مي شنيدم، بـراي حفظـش    -صلي اهللا عليه وسلم-((من هر چه را كه از رسول اهللا 

-مي نوشتم. قريش مرا از اينكار بازداشت. آنها گفتند: آيا هر سخني را كه از رسول اهللا 

                                      
فرمايد: ((بهترين قرن،  درباره ي سه دوره ي ممتاز اسالم مي -صلي اهللا عليه وسلم-رسول اكرم  *

قرني است كه من در آن زندگي مي كنم و بعد آنان كه به دنبال مي آيند و پس از آن كساني كه به 
  دنبالشان مي آيند)) (يعني قرن پيامبر و صحابه و قرن تابعين و تبع تابعين.)
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مي شنوي، مي نويسي؟ در حالي كه او يك انسان اسـت و طبعـاً    -ه وسلمصلي اهللا علي

يـادآور شـدم. آن    -صلي اهللا عليه وسـلم -. اين موضوع را به پيامبر 1ناراحت مي گردد

با اشاره به لبهاي مباركش فرمود: قسم به ذاتي كه جانم  -صلي اهللا عليه وسلم-حضرت 
ز حق، بيرون نخواهد آمـد. پـس (بـا    در قبظه ي قدرتش است، از اين دو لب چيزي ج

   .2اطمينان خاطر) بنويس!))
  مي گويد:  -رضي اهللا عنه-حضرت ((ابوهريره)) 

بيشتر از من حديث ياد ندارد،  -صلي اهللا عليه وسلم-((هيچ يك از اصحاب پيامبر 

  .3مگر عبداهللا بن عمر؛ چرا كه او عادت داشت احاديث را بنويسد و من نمي نوشتم))
مي گويد: نزد ((عبـداهللا بـن    _تابعي كبير و امام المفسرين  _(مجاهد)) حضرت (

، صحيفه اي ديدم كه آن را از انظار مخفي نگه داشـته بـود.    -رضي اهللا عنهما–عمرو)) 
همين كه خواستم آن را باز كنم، از دستم گرفت و گفـت: ((ايـن (صـحيفه ي) صـادقه     

  . 4شنيده ام. . .)) - عليه وسلمصلي اهللا-است، كه بدون واسطه از رسول اهللا 
حديث بوده اسـت و تـا سـاليان دراز نـزد ((عبـداهللا بـن        1000اين صحيفه شامل 

باقي بود و پس از او توسـط يكـي از نوادگـان وي بـه نـام       -رضي اهللا عنهما–عمرو)) 
((عمرو بن شعيب)) (بن محمد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص) انتشار عمومي يافت، و 

. اكنون احاديث ((صحيفه ي صادقه)) را 5فته در كتب مشهور حديثي جاي گرفترفته ر

                                      
نبايـد نوشـته    يعني: ممكن است گاهي در عين ناراحتي و افسردگي سخناني بـر زبـان بيـاورد كـه     -1

  شوند.
  ((سنن ابي داود)). -2
  ((صحيح بخاري)). -3
  .72، ص: 1((جامع بيان العلوم))، ج:  -4
  .351، ص: 1ن، ك: ((آثار الحديث))، ج:  -5
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مـي   -رضي اهللا عنـه -به روايت ((عمرو بن شعيب)) به واسطه ي پدرش از ((عبداهللا)) 
  خوانيم. 

حديث مي باشـد كـه آن را حضـرت     150مجموعه اي از  :صحيفه ي صحيحه -۲ 
اگردان به نام ((همـام بـن منبـه)) نوشـته     براي يكي از ش -رضي اهللا عنه-((ابوهريره)) 

  است. 
سلسله ي تدريس اين رساله تا چندين قرن ادامه داشته است؛ زيرا تمـام احاديـث   
آن را، نويسندگان بعدي از جمله ((احمد بن حنبل))، ((امام بخاري))، ((امـام مسـلم))،   

  .1((امام ترمذي)) و غيرهم در كتابهايشان بعينه نقل نموده اند
عالوه بر صحيفه ي موصوف، تاليفات متعدد ديگري  -رضي اهللا عنه-وهريره)) ((اب

نيز داشته است. در ((طبقات ابن سعد))، روايتي حامي از اين است كه تمام مرويات او 
پدر ((عمـر   _حديث) به صورت نسخه اي واحد، نزد ((عبدالعزيز بن مروان))  5374(

  .2داشته استوجود  _بن عبدالعزيز)) و استاندار مصر 
يكي ديگر از شاگردان ((ابوهريره)) به نام ((بشيرين نهيـك)) نيـز مرويـات وي را    
مي نوشت. ((بشير)) مي گويد: ((احاديثي را كه از ابوهريره مي شنيدم، مي نوشتم وقتي 

كرده بودم نزدش آوردم و احاديثش   كه خواستم از او جدا شوم، كتابي را كه از او تهيه
  واندم و گفتم: اينها احاديثي است كه از تو شنيده ام. گفت: آري)).را جلوي او خ

نيز مسـودات زيـادي از احاديـث      خودش -رضي اهللا عنه-حضرت ((ابوهريره)) 
-نقل مي كند: ((جلوي ابـوهريره   _شاگرد ((ابوهريره))  _داشت. ((حسن بن عمرو)) 

ي اطالعي نمود. گفتم: من حديثي روايت نمودم كه نسبت به آن اظهار ب -رضي اهللا عنه
اين حديث را از خود شما شنيده ام. گفت: اگر واقعاً چنين باشد، پس نـزد مـن نوشـته    
شده است. دست مرا گرفت و به خانه اش برد. در آنجا كتب زيادي از حـديث رسـول   

                                      
  .135((كتاب حديث))، ص:  -1
  همان كتاب. -2
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را به ما نشان داد. او حديث مورد بحث را يافت و گفت: به  -صلي اهللا عليه وسلم-اهللا 

  . 1ته بودم اگر خودم برايت نقل نموده ام، حتماً نوشته اش نرد من هست))تو گف
از ((ابوهريره)) نقل نموديم كه او احاديث را نمي نوشت، و حاال بيـان از كتـب و   
صحف اوست! در تطبيق اين دو مطلب گفته اند كه آن قول، مربـوط بـه عهـد رسـالت     

اينكـه ايـن مكتوبـات را توسـط     بوده و بعدها دست به تحرير حديث زده اسـت و يـا   

  .2شاگردانش امالء نموده است
نيـز بسـياري از    -رضي اهللا عنه-حضرت ((علي))  :صحيفه ي حضرت ((علي)) -۳  

را نوشته بود و آن را داخـل نيـام شمشـير     -صلي اهللا عليه وسلم-احاديث رسول اكرم 
  خود كرده هميشه با خود داشت. 

ر چندين باب از ((صحيفه ي علي)) نام برده ((امام بخاري)) در صحيح خودش، د
نقل كرده اند كه مي گفت: ((ما چيزي جـز قـرآن و    -رضي اهللا عنه-است. از ((علي)) 

  .3آنچه كه در اين صحيفه است ننوشته ايم))
صلي اهللا -و در رد گمان بعضي كه او را داراي وصاياي مخصوصي از آن حضرت 

صـلي  -شان نمي دهد، مي فرمود: ((رسول خـدا  مي دانستند كه به كسي ن -عليه وسلم
هيچ موضوعي را مخصوصاً و جداي از ديگران به من نگفته است، مگر  -اهللا عليه وسلم

  .  [4سخناني چند كه از وي شنيده ام و آنها در غالف شمشير من جاي دارند))
گـر  و نيز فرمود: ((هر كه گمان برد نزد ما به غير از قرآن و اين حديث، چيـزي دي 

  . 5هست كه آن را مي خوانيم، بي ترديد دروغ گفته است))

                                      
  .74((جامع بيان العلم)) ص:  -1
  .184، ص: 1ن، ك: ((فتح الباري))، ج:  -2
  بخاري)).((صحيح  -3
  .408به نقل از ((تدوين حديث)) ص:  119، ص: 1((مسند احمد))، ج:  -4
  ((متفق عليه)). -5
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در اين صحيفه بيشتر مسائلي درباره ي ماليات وجود داشت. رواياتي در خصـوص  
  زكات، خونبها، فديه، والء، قصاص و حقوق اهل ذمه نيز در آن بود. 
، -رضـي اهللا عنـه  -از بعضي روايات چنين بر مي آيد كه از ميان شاگردان ((علي)) 

رونوشتهاي اين صـحيفه را   –فرزند ((علي))  –((حجر بن عدي)) و ((محمد حنفيه)) 

  . 1نزد خود داشتند و روايت آن به آيندگان نيز، در جريان بوده است
، عمو زاده -رضي اهللا عنهما-حضرت ((عبداهللا بن عباس)) : كتاب ((ابن عباس)) -۴ 

صـلي اهللا عليـه   -كـه آن حضـرت    بود. هنگامي -صلي اهللا عليه وسلم-ي آن حضرت 
كـودكي بـيش نبـود. او     -رضي اهللا عنهمـا –رحلت فرمود، حضرت ((عبداهللا))  -وسلم

صـلي اهللا  -جهت حفاظت حديث، شروع به نوشتن احاديثي كه بي واسطه از نبي اكـرم  
ت شده بود، كرد. هرگاه يروا -رضي اهللا عنهم-شنيده يا از صحابه ي كرام  -عليه وسلم
افت كه نزد يكي از اصـحاب حـديثي وجـود دارد، خالصـاً بـراي شـنيدن آن       خبر مي ي

حديث باز سفر مي بست و به سويش مي شتافت. بدين گونه، تمام احاديث شـريف را  

  . 2در مجموعه هاي بي شماري گرد آورده بود
اين مجموعه ها چنان زياد بودند كه كامالً باريك شتر مي شدند. پـس از وي ايـن   

((موسى بـن   –منتقل شدند. سخن مورخ مشهور  –((كريب))  –شاگردش  نوشته ها به
  است اينكه:  –عقبه)) 

)، -رضي اهللا عنهما–((كريب نزد ما به اندازه ي باريك شتر از كتابهاي ((ابن عباس
گذاشت. هر زمان كه علي بن عبداهللا بن عباس به كتابي احتياج پيدا مي كرد، به كريـب  

صـحيفه را بـرايم بفرسـت. كريـب نسـخه اي از آن كتـاب،       مي نوشت: فـالن و فـالن   

  . 3رونويسي مي كرد و يكي از آن دو را برايش مي فرستاد))

                                      
  .357، ص: 1((آثار الحديث))، ج:  -1
  .144((حجيت حديث))، ص:  -2
  .145همان كتاب: ص:  -3
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از سرداران  -رضي اهللا عنه-حضرت ((سعد بن عباده))  :كتاب ((سعد بن عباده)) -۵ 
انصار بود. او قبل از اسالم نيز نوشتن بلد بود. با مطالعـه ي كتابهـاي مـدون احاديـث،     

علوم مي شود كه او نيز مجموعه اي از احاديث ترتيـب داده اسـت. ((ربيعـه بـن ابـي      م
، حـديثي  -رضي اهللا عنـه -عبدالرحمن)) مي گويد كه يكي از پسران ((سعد بن عباده)) 

  . 1از كتاب پدرش براي او خوانده است
ن ، صحابي انصاري كـه نـزد آ  -رضي اهللا عنه-((معاذ))  :كتاب ((معاذ بن جبل)) -۶  

بسيار مقرب و معتمد بود؛ كسي اسـت كـه در علـم و     -صلي اهللا عليه وسلم-حضرت 
را نوشته  -صلي اهللا عليه وسلم-فضل، مقام مجتهد را دارا بود. او هم احاديثي از پيامبر 

  بود. 
نيـز چنـدين    -رضـي اهللا عنهمـا  –نزد ((عبداهللا بن عمر))  :كتابهاي ((ابن عمر)) -۷  

رضي -وجود داشت. ((عبدالحميد))  -صلي اهللا عليه وسلم-هللا كتاب از حديث رسول ا
كه نوه ي ((عبداهللا بن عمر))ي بود، از پدربزرگش كتابي داشت كه بعضـي از   -اهللا عنه

  را در آن نوشته بود. -صلي اهللا عليه وسلم-واقعات زمان پيامبر 
ويق بـه نوشـتن احاديـث و تشـ     -رضـي اهللا عنهمـا  –اشتياق ((عبداهللا بـن عمـر))   

شاگردان به اينكار، معروف است. او حتي به نوشتن، احاديث را روايت مي كـرد. مـثالً،   

  : 2به ((بشرين مروان)) اين حديث را نوشته و فرستاد
::�k  $!%	
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مـال دهنـده بهتـر از مـال گيرنـده اسـت.        شنيدم كه فرمـود:  -صلی اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  (مفهوميست كه از حديث فوق بر مي آيد.) 

                                      
  .369، ص: 1((آثار الحديث))، ج:  -1
  .159ن، ك: ((كتاب الحديث))، ص:  -2
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رضـي  –غالم آزاد كرده ي ابن عمـر  –((سلمان بن موسى)) مي گويد كه ((نافع)) 
نشسته و آنچه را كه او مي  -رضي اهللا عنهما–را ديد كه جلوي ((ابن عمر))  -اهللا عنهما

  . 1گفت، مي نوشت
  دانش مي گفت: علم را به نوشتن محفوظ نگهداريد. او پيوسته به شاگر

به كتب حديث خويش چنان دلبستگي داشت كـه   -رضي اهللا عنهما–((ابن عمر)) 

  . 2 هر روز صبح تا در آنها نظري نمي انداخت، از خانه اش بيرون نمي رفت
همان طوري كه گفته شد، اين فقط چكيده اي از فعاليـت هـاي وسـيع مسـلمانان     

مـي باشـد و    -رضـي اهللا عـنهم  -تن احاديث در عهد رسالت و عصر صحابه براي نوش
كتب مذكور، نمونه هايي چند از مصاحف و كتب بسيار زياد اين دوره هستند. آيـا بـاز   

  هم مي توان پنداشت كه در قرن اول اسالم از كتابت احاديث خبري نبوده است؟ 
   

 دند؟احاديث را يكجا گرد نياور ����چرا در زمان پيامبر 

، نوشتن احاديث -رضي اهللا عنهم-و صحابه  -صلي اهللا عليه وسلم-در زمان رسول اهللا 
با وجود شيوع آن، از نظم و ترتيبي كه بعد ها برايش پيدا شد، برخوردار نبـود. صـحابه   

هر كدام مسموعات خويش را مي نوشتند و در صدد نوشتن  -رضي اهللا عنهم-ي كرام 
نها در يك كتاب، بر نمي آمدند. كه البته اين وضعيت خـود،  همه ي احاديث و تدوين آ

مولود احوال و شرايط آن دوره بود. علما، اسباب كم توجهي به جمع عمومي احاديـث  
  را در اوايل، به قرار زير مي دانند: 

مجموعه ي حاالت شـبانه روزي آن   -صلي اهللا عليه وسلم-حديث رسول اهللا  -1 
مي باشد و چنانكه مي دانـيم، حـديث حـاوي اقـوال،      -مصلي اهللا عليه وسل-حضرت 

افعال، احوال، تقريرات، حركات و سكنات، همه و همه است و مسلماً براي ضبط همـه  

                                      
  .160به نقل محمد رفيع عثماني در ((كتابت حديث))، ص:  106، ص: 1)، ج: ((سنن دارمي) -1
  .160به نقل محمد رفيع عثماني در ((كتابت حديث))، ص: 320((السنه قبل التدوين))، ص:  -2
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اين موارد، نويسندگان ماهر و به مقياس زيادي كاغذ، در كار هست و با توجه بـه ايـن   
ـ  ث بكـار مـي رفـت،    موضوع كه در آن زمان تنها وسيله اي كه براي ثبت آيات و احادي

سطح صاف سنگها و چوبها و تكه پوستها، بود، فراهم آوردن آن اندازه از اين امكانـات  
ابتدايي كه مي توانست ظرفيت ثبت تمام مجموعه ي حديث را داشته باشد، كاري بس 

. با وجـود ايـن مشـكل طبيعـي، احاديـث      1مشكل و حتي غير ممكن به شمار مي رفت

  واقعاً در خور تحسين است.  –ه طور متفرق هر چند ب –نوشتن صحابه 

در آن برهه از تاريخ عرب، مروج ترين راه يادداشت و ضبط، حفـظ ذهنـي و    -2 
تنها وسيله ي انتقال علوم و مطالب، زبان بود. قـوه ي حيـرت انگيـز حافظـه در حفـظ      

سـاخته بـود.   مسائل، اشعار، سلسله نسبها و . . .، مردم را از قلم و كتابت كامالً بي نياز 
در حفظ احاديث از همـين نيـروي شـگرف     -صلي اهللا عليه وسلم-اصحاب رسول اهللا 

كمك مي گرفتند و هيچ كمبودي احساس نمي شد كه بخواهند با نوشتن، آن را جبـران  
نمايند، لذا پس از اينكه اجازه ي نوشتن يافتند نيز، حافظه نقش خود را حفـظ نمـود و   

هاي حفظ ((سنت)) به شمار مي رفت. و با وجـود آن، الزم  همچنان يكي از بهترين راه
نيامد كه تمام احاديث را از حافظه ها به اوراق دفترها انتقال دهند. حافظ ((ابـن حجـر   

در توجيـه عـدم تـدوين عمـومي احاديـث در       –محدث تواناي شـافعي   –عسقالني)) 
  جوامع، مي گويد: 

امبر و صحابه و تابعين، به دو دليل در در عهد پي -صلي اهللا عليه وسلم-((آثار نبي 
در ابتدا از نوشتن احاديث منع شده بودند، چنان كـه در   -1جوامع مدون و مرتب نبود: 

به دليل وسعت  -2((مسلم)) آمده؛ بنابر خوف اينكه بعضي از آن با قرآن مختلط گردد، 

  .2))حافظه و قوت ذهنشان و نيز به اين سبب كه اكثرشان نوشتن بلد نبودند

                                      
  .53، ص: 1ن، ك: ((حقائق السنن))، ج:  -1
  .11عبد الحي لكنوي، مقدمه ي ((تعليق ممجد))، ص:  -2
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در تبيـين ايـن امـر،     –محدث معاصر و شهير هندي  –((انورشاه كشميري))  -3  
  علتي عالمانه ذكر مي كند. او مي گويد: 

، با يك نظر سطحي اگر چه -صلي اهللا عليه وسلم-((جمع احاديث در عصر پيامبر 
ن خوب جلوه مي نمود، اما نكته ي مطلوب در آن زمان اين بود كه احاديث ماننـد قـرآ  

مدون نشوند و بسان حفظ قرآن در حفظ آنها اقدام نشود و در قطعيت و يقينـي بـودن،   
همطراز قرآن نباشد و براي حفظ الفاظ آن به درجه ي قرآن، اهتمام به خرج داده نشود. 
بلكه، مقصد چنين بود كه در رتبه اي پايين تر از قرآن قـرار گيـرد. در آن مجـال بـراي     

امر ديـن    تفحص فقها و بحث محدثين وجود داشته باشد. تا اجتهاد و كنجكاوي علما،

  .1بر آنان سهل و گشاده گردد و از هر جانب وسعت يابد))

                                      
  .228-229به نقل از ((تدوين حديث))، ص:  208، ص: 1، ((فيض الباري))، ج: انورشاه كشميري -1



 تدوين حديث در عصر تابعين

شروع شده و  -صلي اهللا عليه وسلم-نستيم كه نوشتن حديث، در زمان پيامبر تا اينجا دا
  با سيري ترقي آميز ادامه داشته است.  -رضي اهللا عنهم-در عهد صحابه 

كتابت حديث در ((عصر تابعين)) به باالترين مدارج شيوع و عموميت خود رسـيد  
  رسائل آغاز گشت. و در اواخر همين عصر بود كه تدوين حديث، به صورت كتب و 

  
  

 ضرورت تدوين حديث

-قرن اول با همه شكوه خويش سپري مي شد و احتياج به تدوين احاديث رسـول اهللا  
روز به روز مجسـم تـر و بزرگتـر مـي شـد. از ايـن رو علمـا و         -صلي اهللا عليه وسلم

  محدثين تابعي براي بر آوردن اين نياز ديني، دست به كار شدند. 
ث، كـه تنهـا راه بـراي جلـوگيري از نـابود شـدن احاديـث        ضرورت تدوين حـدي 

  تشخيص داده شده بود، بيشتر از دو ناحيه شدت مي يافت: 
كه بيشترين اعتماد بر حافظه آنهـا بـود و بـا     -رضي اهللا عنهم-اكثر صحابه  -الف 

ازدياد فتوحات، به سرزمينهاي دور و دراز منتشر شده بودند، از دنيـا رفتـه بودنـد. و از    
ين طرف، در تابعين نيروي حفظ و ضبط به آن ميزان نبود كـه عمومـاً بـر آن اطمينـان     ا

  داشته شود. 
مطالبي كه در حافظه ها به حصار كشيده شده اند، به هر حال زماني از ذهـن   -ب 

بدر مي روند و يا كم و بيش مي گردند. آنها همسان با مطالـب نوشـته شـده، محفـوظ     

  . 1نخواهند ماند
به اين دو حالت، تابعين ناگزير از تدوين حـديث شـدند و اولـين فرمـان     با توجه 

  قانوني و رسمي براي اينكار، درست در آخرين سالهاي سده ي اول هجري صادر شد.
  

                                      
  .23، ص: 1انورشاه كشميري، ((انوارالباري))، ج:  -1
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 فرمان تاريخي ((عمر بن عبدالعزيز))

نخسـتين   -رضـي اهللا عنـه  -در صفحات پيشين گفته شد كه حضرت ((عمـر فـاروق))   
بر آمد و بنـابر   -صلي اهللا عليه وسلم-نوشتن تمام احاديث نبوي كسي بود كه در صدد 

مصالحي نتوانست به اين كار دست زند. خداوند اين افتخـار را بـه نـام يكـي از افـراد      
هــ   101سالله ي پاك وي رقم زده بود. آن فرد، ((عمر بن عبدالعزيز)) (در گذشـته ي  

. ((عمر بن 1مي پيوندد  -اهللا عنه رضي-ق) بود كه از جانب مادرش به ((عمر فاروق)) 

عبدالعزيز))، در ((امانت))، ((اجتهـاد)) و شـناخت احاديـث و آثـار شخصـيت مسـلم       
داشت. او به دليل اينكه در اركان و نظام آسماني اسالم، زندگي و روحي دوباره بخشيد، 
به لقـب پـر افتخـار ((مجـدد هـزاره ي اول اسـالم)) ملقـب شـده اسـت. ((عمـر بـن            

عزيز)) در دادگستري و خدمت به اسالم، پس از خلفاي راشـدين همتـا نـدارد. و    عبدال
  غالباً با توجه به همين خصوصيت بوده است كه او را ((عمر دوم)) مي نامند. 

حكـم اساسـي و   هــ   99در سـال  به محض روي كار آمدنش به خالفت،  ((عمر))
عالمي بزرگوار و مـاهر در   كه – ((ابوبكر بن حزم)) –مشهور خويش را به والي مدينه 

  شناخت احاديث و آثار بود، بدين مضمون صادر كرد: 
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يا سنت فعلي و يا حديث عمـر يـا    -لمصلی اهللا عليه وس-((ببين آنچه از حديث رسول اهللا 

مانند آن (آثار صحابه ي ديگر) وجود دارد، برايم بنويس؛ زيرا مي ترسم علم مندرس و نابود گردد 
  و علما از ميان بروند.))

((ابوبكر حزمي)) در تعميل فرمان مزبور، سـعي بليـغ نمـود و كتابهـاي زيـادي از      
ترتيـب داد.   -رضي اهللا عنهم-آثار صحابه  و -صلي اهللا عليه وسلم-احاديث رسول اهللا 

                                      
زنجيره ي نسب ((عمر بن عبدالعزيز)) بدين ترتيب است: عمر بن ام عاصم بنت عاصم بـن عمـر    -1

  ).238بن الخطاب. (تاريخ الخلفاي سيوطي، ص: 
  .389، ((موطا))، ص: امام محمد -2
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هجري (پس از دو سال خالفت) از  101اين كتب بدست ((عمر)) نرسيد و او در سال 
  دنيا رفت. 

اين خليفه ي بزرگوار، در مدت كوتاه خالفت خويش، عالوه بر ((ابوبكر حزمـي))  
ويش نيز اين به ((شعبي)) و ((ابن شهاب زهري)) دو تن از محدثان برجسته ي زمان خ

دستور را داده بود كه در نتيجه ي آن، امام ((زهـري)) دفترهـاي بسـيار زيـادي حـاوي      
احاديث تهيه كرد و ((عمر بن عبدالعزيز)) توانست نسخه هايي از آنهـا را بـر سرتاسـر    
قلمرو خويش ارسال دارد. به گمان زياد، كتب ((زهري)) اولين كتب مدونه هستند كـه  

رسيدند و اين موفقيتي بزرگ و سر آغـازي پـر شـور در تـاريخ      به دست امت اسالمي
  تدوين حديث به طور رسمي به شمار مي رود.

  

 تاليفات اواخر قرن اول هجري

سالهاي نهايي قرن اول، دوران شروع تدوين حديث به حيثيت رسمي بـه حسـاب مـي    
ـ   وعي نتيجـه ي  آيد. كتابهايي كه در اين سالها به منصه ي ظهور رسيدند، هر كدام بـه ن

دستور سابق الذكر ((عمر دوم)) مي باشد. اكنـون كتـب تـدوين يافتـه ي ايـن دوره را،      
  فهرست وار مرور مي نماييم. 

همان تاليفات متعددي است كه بنا به حكم ((عمر بن عبدالعزيز))  -كتب ابوبكر -۱ 

   .1نوشته شد و هنوز به خليفه نرسيده بود كه وي دار فاني را وداع گفت
هــ) بـه دنبـال دسـتور خليفـه، بيشـترين        124امام ((زهري)) (م  -دفاتر زهـري  -٢

احاديث را جمع آوري نمود و نسخه هاي امـالء شـده ي دفترهـاي متعـددش توسـط      
  خليفه به اكناف بالد اسالمي منتشر شد. 

                                      
، مـدد  45در تسميه و تعريف پنج كتاب اول تلخيصـاً از ((درس ترمـذي))، جلـد اول، صـفحه ي      -1

  گرفته ايم.
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هـ) اسـت و   103تدوين يافته ي ((عامر بن شراحيل شعبي)) (م  -ابواب شـعبي  -٣ 
وين حديث، نخسـتين كتابيسـت كـه در آن احاديـث بـر حسـب مضـامين        در تاريخ تد

خويش، تحـت بابهـاي مسـتقل درج شـدند. عالمـه ((شـعبي)) در زمـان ((عمـر بـن          
عبدالعزيز)) از طرف خود او، قاضي كوفه بود. از اين رو به گمان قريب به يقين، كتـاب  

  محبوب وي در تعميل فرمان خليفه نگاشته شده است. 
هـ) نوشته اسـت. بـه    101كتاب را امام ((ابن مكحول)) (م  اين -حولسنن مك -۴ 

ظاهر اين كتاب نيز طبق فرمان ((عمـر بـن عبـدالعزيز)) نوشـته شـده؛ چـون حضـرت        
  ((مكحول)) در دوران خالفت وي، قاضي بوده است. 

اين رساله شامل احاديثي مربوط به صـدقات   -هـ) ١٠٦(م  رساله سالم بن عبداهللا -٥ 
شد. ((رساله ي سالم)) نيز در تعميل فرمان ((عمر بـن عبـدالعزيز)) نوشـته شـده     مي با

  است. 
هــ) نيـز هـم عصـر ((عمـر بـن        101امام ((همام)) (م  -صحيفه همام بن منبه -٦ 

رضي -عبدالعزيز)) بود. او مجموعه ي حديثش را كه از استادش حضرت ((ابوهريره)) 
روايت كرد  –((معمر بن راشد))  –راي شاگردش گرفته بود، در همين سالها ب -اهللا عنه

  .1و آخر كار عين صحيفه را به دو سپرد

  

 تدوين حديث در قرن دوم هجري 

در قـرن   -رضـي اهللا عـنهم  -و آثار صحابه  -صلي اهللا عليه وسلم-جمع احاديث پيامبر 
اول هجري توسط محدثين برجسته و كـارداني چـون ((ابـوبكر حزمـي))، ((زهـري))،      

بي)) و ((مكحول))، سرمشقي قرار گرفت براي علما و محدثين ديگر، كه در پرتو ((شع
  آن توانستند كارشان را با جديت بيشتر و ابتكار دنبال نمايند. 

                                      
  .373، ص: 1ن، ك: ((آثار الحديث))، ج:  -1
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قرن دوم هجري نيز دوران كوششهاي تابعين و اتبـاع آنهـا بـراي تـدوين هـر چـه       
  كاملتر احاديث و آثار بود.

  

 مرحله ي اول تدوين حديث 

حديث، با نظم و ريزه كاريهاي حيرت آوري كه دارد، پـس از عبـور از مراحـل     تدوين
مختلفي بدين رنگ درآمده است. علماي اولين مرحله ي آن را، سالهاي آخر قرن اول و 
اوايل قرن دوم گفته اند كه شكل پذيري آن در اين دوره تا پايان قرن دوم ادامـه داشـته   

  است. 

و تدوين احاديـث در دايـره نظـم قـرار گرفتـه و      در اين مرحله هست كه تصنيف 
وجهه ي رسمي ترين براي خود پيدا مي كند. با شروع قرن دوم، كتب حديث نيز هيئت 
تربيتي پيشرفته تري به خود گرفتند؛ كتابها مبوب گشته و احاديث متناسـب بـا مفـاهيم    

آورد و بـا   خويش تحت ابواب مربوط به خود جاي گرفتند. اينكار آساني هايي بـه بـار  
مالحظه ي اين موفقيت مفيد، از آنگاه به بعد مصنفين از شـيوه ي ((تبويـب)) اسـتفاده    

  نمودند. 
قرن دوم را ابتداي تبويب كتابها گفته اند و زماني است كه كار تـدوين، سـرعت و   

  ترقي بيشتري يافت. 
  

 جامعين حديث در قرن دوم 

 جا افتـاده بـود و در تمـام سـرزمين     در قرن دوم اسالم، فريضه ي تدوين حديث كامالً
اسالمي، در گوشه و كنـار، مصـنفين و محـدثين كبـار مشـغول جمـع آوري و نوشـتن        
احاديث بودند. اگر بخواهيم معروفترين چهره ها را در اين دوره بدانيم، فهرسـت ذيـل   

  كفايت مي كند: 

، در مكـه  )179در مصر ((ليث بن سعد))، در مدينه ي طيبه ((مالك بن انـس)) (م  
)، در كوفـه  156)، در شام ((سـعيد بـن عروبـه)) (م    154معظمه ((معمر بن راشد)) (م 
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)، در 189) و ((امام محمد)) (م 182) و ((امام ابو يوسف)) (م 181((سفيان ثوري)) (م 
)، در بصره ((ربيع بن 150)، در مكه ((ابن جريج)) (م 183واسط ((هشيم بن بشير)) (م 

) و در خراسان ((عبداهللا بـن  188در ري ((جرير بن عبدالحميد)) (م )، 160صبيح)) (م 
  ).  181مبارك)) (م 

شخصيت هاي نامبرده، همه در يك عصر مي زيسته اند و براي همـين نمـي تـوان    
تشخيص داد كه كداميك در كار تدوين حديث به صورت نظم يافته، اولـين نفـر بـوده    

ه، در ايـن مـورد بيشـتر زبـانزد عـام و      است. معذلك، سه كتاب از سه چهره ي برجست
 -۳از ((معمـر بـن راشـد))،    الجـامع   -۲از ((ابن جريج))، كتاب اآلثار  -۱ خاص هستند:

  (واهللا اعلم).  از ((مالك بن انس)).موطا 
  

 تاليفات قرن دوم 

بارزترين خصوصيت مصـنفات حـديث در قرنـي دوم، مبـوب بـودن آنهـا بـه ترتيـب         
ل آنكه در قـرن نخسـت هـدف اصـلي از نوشـتن و جمـع       موضوعات فقهي است، حا

احاديث، فقط جمع كردن آنها در كتب بدون ترتيب دادن بر حسب موضوع بود. با ايـن  
حال در فهرست كتابهاي قرن دوم نيز، كتابهـايي بـه چشـم مـي خـورد كـه فاقـد ايـن         

  خصوصيت هستند. شماري از تاليفات اين قرن، به قرار زير است: 
 –امام ((مالك بن انس))  –اين كتاب از پيشواي فقه مالكي  -مام مالكموطاي ا -۱ 

مي باشد و در زمان خويش، صحيح ترين كتاب پس از كتاب اهللا به شـمار مـي رفـت؛    
  مرتبه اي كه بعدها براي ((صحيح بخاري)) حاصل گشت. 

تصنيف ((موطا)) به ترتيب، ابواب فقهي انجام گرفته و در آن كوشش شـده اسـت   
روايات صحيح ثبت گردند. ((امـام مالـك)) در كتـاب خـويش مراسـيل و فتـاواي       كه 

. اين كتاب تا حاال نيز در برنامه ي درسـي  1را نيز آورده است -رضي اهللا عنهم-صحابه 

                                      
  .68، ص: 1((حقائق السنن))، ج:  -1
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حوزه هاي علميه جاي دارد و موفق شدن به تـدريس آن، مـوفقيتي بـزرگ بـراي يـك      
  مدرس رشته ي حديث به شمار مي رود. 

احاديث اين كتاب را، امام ((نعمـان بـن ثابـت كـوفي))،      -اآلثار ابوحنيفـه  كتاب -۲ 
پيشواي مذهب بزرگ حنفي، به شاگردان خـويش   -رحمه اهللا–معروف به ((ابوحنيفه)) 

  حديث انتخاب فرموده است.  40000امالء كرده است. وي اين كتاب را از ميان 
ت كه احاديثش به ترتيب ابـواب  ((كتاب اآلثار)) پس از تاليف شعبي، اولين كتابيس

فقهي مرتب شده اند. اين كتاب از نظر زماني از ((موطا))ي امام مالـك مقـدم اسـت و    
همچنين ثابت شده كه ((امام مالك)) از تاليفات ((امام ابوحنيفه)) استفاده كرده است. بر 

الـك را  همين اساس، اين كتاب به اعتبار اسلوب تدوين، عنوان اصل ((موطا)) ي امام م

  .1دارا است
احاديث ((كتاب اآلثار)) را شاگردان متعددي از امام اعظم روايـت كـرده انـد. لـذا     
داراي نسخه هاي متعددي مي باشد. از جمله ي آنها، روايت ((امـام محمـد))، روايـت    
((امام ابو يوسف)) و روايت ((امام زفر)) مي باشـد. بسـياري از علمـاي بـر آن شـرح      

  ابي رجال آن كتابها تصنيف كرده اند. نگاشته و در ارزي
هــ) و كتابيسـت    144تاليف ((موسـى بـن عقبـه)) (م     -بن عقبه يموس ىمغاز -۳ 

كه همه مسـتند و صـحيح    -صلي اهللا عليه وسلم-حاوي روايات و بيان نبردهاي پيامبر 
هستند. امام ((شافعي)) در توصيف اين كتاب فرموده است: ((در بيان و ثبـت غـزوات،   

  . 2چ كتابي صحيح تر از اين كتاب وجود ندارد))هي

                                      
  .46، ص: 1محمد تقي عثماني، ((درس ترمذي))، ج:  -1
  .179 ((كتابت حديث))، ص: -2
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نوشته ي ((معمر بن راشد)) اسـت و چـون مشـتمل بـر احـاديثي       -جامع معمر -۴ 

. 1است كه در برگيرنده ي هر نوع مضاميني مـي باشـند، بـه آن ((جـامع)) مـي گوينـد      

  كتابيست مبوب و دوران مقبوليتي بالمنازع داشت، اما امروزه در دسترس نيست. 
از ((ابن شهاب زهري)) و اولين كتابي است كه در سيرت نبـوي   -كتاب السيره -۵ 

  . 2(عادات و خصايل پيامبر)) نگاشته شده است
اين كتاب از فقيه بنام و امام حديث، ((سـفيان ثـوري)) (م    -جامع سفيان ثوري -۶ 

مـام  . ((ا3هـ) مي باشد و در آن از شيوه ي تبويب كـار گرفتـه شـده اسـت    161يا  160

  . 4شافعي)) از همين كتاب استفاده كرده است
تاليف حافظ مشهور حديث، حضرت ((شـعبه بـن حجـاج)) (م     -كتاب غرائب -۷ 
هـ) است. او در اين كتاب، احاديث را به ترتيب استادان حـديث خـويش مرتـب     170

  كرده است. 
   
عبداهللا بن حضرت (( _نوشته ي شاگرد مشهور امام ((ابوحنيفه)) -كتاب الجهاد -٨ 

است، كه در آن احاديث مربوط به جهـاد مرتـب شـده     –هـ)  182يا  181مبارك)) (م 

  .5اند
هـ) مي باشد. ايـن كتـاب نيـز بـر      167از ((حماد بن سلمه)) (م  -مصنف حماد -٩ 

  .6حسب ابواب فقهي ترتيب يافته است

                                      
  .179((كتابت حديث))، ص:  -1
  .178-179همان كتاب، ص:  -2
  .180((كتابت حديث))، ص:  -3
  .46، ص: 1((درس ترمذي))، ج:  -4
  .179((كتابت حديث))، ص:  -5
  .179((كتابت حديث))، ص:  -6
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جـود دارنـد،   احاديثي كه در اين كتـاب و  -هـ) ۱۹۸تفسير سفيان بن عيينه (م  -۱۰  

  . 1فقط در رابطه با تفسير ((قرآن)) هستند
كتب ياد شده فقط چند عدد از كتابهاي بي شمار قرن دوم هستند. آنان كه در صدد 

  اطالع كاملتري از تاليفات اين دوره هستند، مي توان به منابع بزرگتر مراجعه نمايند. 
  

 تدوين حديث در قرن سوم هجري

حديث به جواني خود رسيد و در آن تغييرات شـگرفي ايجـاد   در قرن سوم، كار تدوين 
گشت. اسانيد طويل گشتند، هر حديثي به چندين طريق روايت شد و به سبب گسترش 
چشمگير علم، كتابهاي رشته ي حديث با ترتيب جديد به منصه ي ظهور رسـيدند. در  

وان علمي منظم و با همين قرن بود كه علم ((اسماء الرجال)) با قواعد پيچيده اش، به عن
قاعده، در بازار پر رونق علم اظهار وجود كرده و در مورد آن كتابهاي متعـددي نوشـته   

. شش كتاب مشهور از صحيح ترين كتابهاي حديثي، كـه بـه ((صـحاح سـته)) يـا      2شد

((صحاح ششگانه)) معروفيت دارند، نيز از رهĤورده هـاي مايـه ي افتخـار قـرن سـوم      
  هستند. 

   

 دوم و ويژگيهاي كتب اين دوره  مرحله ي

نيمه اول قرن سوم، دومين مرحله ي تدوين حديث به شمار مـي رود. تـا قبـل از ايـن     
مرحله، تصانيف اغلب به دو نوعيت بودند: قسمتي از آنها تصانيفي بودند كـه پايبنـدي   
در انتخاب اسناد صحيح، در آنها به چشم نمي خوردند، بلكه هر حديثي كه مي رسـيد،  
بالفاصله آن را درج مي كردند. قسمت دوم، كتابهايي بودند كه در آنهـا التـزام صـحت    

                                      
  .181همان كتاب، ص:  -1
  .47، ص: 1ن، ك: ((درس ترمذي))، ج:  -2
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اسناد شده بود و ليكن منحصر به مرفوع نبودند... بلكـه در ايـن نـوع كتابهـا، احاديـث      
مرسل، منقطع، آثار صحابه و حتي احاديث مقطوع (اقوال تابعين) را با مرفوع، مخلـوط  

ري كـه از عملكـرد ((امـام مالـك)) (در موطـا) بخـوبي       و كنار هم مي نوشتند؛ به طـو 

  . 1ظاهرست
محدثين در صدد ترميم اين نقص بر آمدند و با شروع قرن سوم كار تـدوين را بـر   
شالوده هاي مترقيانه تر و كاملتري آغاز نمودند، آن گونه كـه تـار اواخـر نيمـه ي قـرن      

ي اسـالم تقـديم دارنـد. در    مذكور، توانستند تاليفات پيراسته تـري از حـديث بـه دنيـا    
اين مرجله احاديث مرفوع را از ساير انواع احاديث و آثار پاكسازي نمودند و   تصانيف

افزون بر آن، ترتيب جديد ديگري براي نوشتن احاديث، ابتكار كردند كه به اين كتابهـا  
  ((مسند)) مي گويند. 

رضي -يب صحابه ي كرام به كتابهايي مي گويند كه در آنها احاديث، به ترتمسانيد: 
جمع شده اند. و اين ترتيب ممكن است به ترتيب حروف الفبا، منزلـت، يـا    -اهللا عنهم

  سبقت در اسالم و يا تقسيم بندي به گروه مهاجر و انصار باشد. 
معروفترين و جامعترين كتاب ((مسند)) اسـت كـه از امـام چهـارم      مسند امام احمد:

مي باشد. از ((مسانيد))  –هـ)  241د بن حنبل)) (م امام ((احم –اهل سنت و جماعت 
متعدد اين دوره فقط ((مسند احمد)) شهرت و مقبـوليتي بـه سـزا يافتـه و از آن زمـان      
تاكنون متداولترين ((مسند)) به حساب مي آيد. ((امـام احمـد)) در ايـن كتـاب تقريبـاً      

. پس از 2ث نوشته استحديث را با انتخاب از ميان هفتصد و پنجاه هزار احادي 40000

 10000بـراي ترتيـب آن همـت گذاشـت و حـدود       –عبداهللا بن احمد  –وي، پسرش 
حديث به آن اضافه كرد. ((مسـند امـام اعظـم))، ((مسـند شـافعي))، ((مسـند ابـوداود        

                                      
  .59: ، ص1((فضل الباري))، ج:  -1
  .47، ص: 1((درس ترمذي))، ج:  -2
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طياسي))، ((مسند حميدي))، ((مسند دارمي)) و ((مسند بـزار)) نيـز از مسـانيد مهـم و     
  مشهور هستند. 

   

 ي سوم  مرحله

با اينكه تدوين حديث در مرحله ي دوم به رسمي ترين صورت ممكن سازمان يافـت،  
اما هنوز يك عيب مشهود در اندام آن خودنمـايي مـي كـرد كـه عبـارت بـود از: عـدم        

  ارزيابي احاديث در صحت. 

در دوره ي قبل اگر چه در تصانيف، احاديث مرفوع را غير مرفوع جدا ساختند، اما 
مرفوعات بسياري از احاديث ضعيف وجود داشت كه به تنهايي نقصي بزرگ  در همين

در تاليفات حديثي به شمار مي رفت. با توجه به اين حالت، محدثين در سالهاي آغازين 
صـلي اهللا  -قرن سوم قدمي ديگر در تهذيب و پيرايش احاديث رسول اهللا   نيمه ي دوم
  برداشتند.  -عليه وسلم

ه، تصانيف را با دو حسن ديگر آراستند: اوالً؛ احـاديثي را كـه   محدثين در اين دور
روايـت نشـده بـود، كنـار      -صـلي اهللا عليـه وسـلم   -از آن حضرت   مستقيماً (مرفوعاً)

گذاشتند و بر خالف دوره ي اول، فقط به درج احاديث مرفوع همت گماشتند. ثانياً؛ در 
ح را، سـرلوحه ي كارشـان   ضبط و ثبت احاديث سعي در نوشتن احاديث كـامالً صـحي  

قرار داده و براي اينكار معيارهاي دقيقي وضع كردند. نـه آن گونـه كـه در دوره ي دوم    
تدوين معمول بود. علماي حديث بدين ترتيب، ((تدوين حديث)) را وارد درخشانترين 

  مرحله از مراحل پيشرفت و تكامل كردند. 
  

 صحاح ششگانه 

يادي با اسلوب مختلف پا بـه عرصـه ي وجـود نهـاد،     در دوره ي سوم، با اينكه كتب ز
ليكن شش كتاب شهرت و قبوليتي جاودانه يافتند و به بركت تدوين ايـن شـش كتـاب    
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بود كه مرحله ي سوم از مراحل تدوين حديث اهميت و برجستگي بيشتري يافته است. 
   در اينجا هر يك از ((صحاح ششگانه)) را به اختصار معرفي مي نماييم.

 194-256محمد بن اسـماعيل بخـاري (   –تاليف امام محدثين  -صحيح بخاري -۱ 
الجامع الصحيح المسند مـن حـديث رسـول اهللا و    ((هـ) مي باشد. اسم كامل و اصلي كتاب، 

است كه در اصطالح آن را منسـوب بـه مـولفش، بـه اختصـار ((صـحيح        ))سننه و ايامه
  ي گويند. بخاري)) مي نامند. به آن ((جامع صحيح)) نيز م

به اتفاق تمام علماي ((صحيح بخاري))، صحيح ترين كتاب پـس از قـرآن اسـت.    
اين كتاب از نظر صحت و اعتبار و مقبوليت به پايه اي اسـت كـه بـاالتر از آن متصـور     
نيست. التزام صحت اسناد احاديث، بهره برداري فقهي از احاديث و ارتباط حيـرت آور  

ي قابل تحسين امام ((بخاري)) و خصوصيات منحصر به ابواب با يكديگر از شاهكارها
  فرد ((جامع صحيح)) مي باشد. 

حـديث   600000امام ((بخاري))، چنان كه خودش مي گويد: اين كتاب را از بـين  
تدارك ديده است. مجموع احاديث انتخـابي كـه در ايـن كتـاب گـرد آورده اسـت، بـا        

مي رسد. حال اگر از بـه حسـاب    7257مالحظه ي تكرار برخي احاديث، شمارشان به 
را تشـكيل مـي    4000آوردن مكررات صرف نظر نماييم، تعدادشان عددي نزديـك بـه   

رضي -، آثار زيادي از صحابه -صلي اهللا عليه وسلم-دهد. عالوه بر احاديث رسول اهللا 
   و كبار تابعين نيز در ((صحيح بخاري)) وجود دارد.  -اهللا عنهم

هــ) و   204يـا   216،206م ((مسلم بن حجاج نيشابوري)) (از اما -صحيح مسلم -٢
از ميان كتب حديث صحيح ترين كتاب پس از ((صـحيح بخـاري)) اسـت. ((صـحيح     
مسلم)) از نظر ترتيب و تناسب احاديث و مباحث در غالب خوبي قرار دارد و بسـياري  

، اگر چـه  از صاحبنظران در اين خصوصيت آن را از ((صحيح بخاري)) برتر دانسته اند
  در كل خصوصاً در اسناد و قبوليت در درجه ي دوم قرار دارد. 
  مي باشد.  4000تعداد رويات ((صحيح مسلم)) با حذف احاديث تكراري، 
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احاديثي كه در ((صحيح بخاري)) و ((صحيح مسلم)) گـرد آمـده انـد، همـه از      -
تاب، ((صحيحين)) احاديث صحيح انتخاب شده اند، لذا در يك اطالق كلي به اين دو ك

ــه پايــه ي   مــي گوينــد. در صــحت، مقبوليــت، محبوبيــت و مرجعيــت هــيچ كتــابي ب
((صحيحين)) نيست. با تصنيف ((صحيحين))، رتبه ي اول در مصنفات حديثي، بـراي  

  هميشه مختص اين دو كتاب پر ارج گرديد. 
نيـز در بعضـي از    –كه به ترتيب جـاري معرفـي مـي شـوند      –چهار كتاب ديگر 

ژگيها و خصوصيات، همتا ندارند كه با نظر به همين امتيـازات آنهـا را در جرگـه ي    وي
((صحيحين)) جاي داده اند. و چون مولفين اين كتابها در تدوين احاديـث از شـيوه ي   

   تبويب به احكام فقهي كار گرفته اند، به آنها ((سنن)) مي گويند. 
هـ) اسـت   209-279رمذي)) (نوشته ي امام ((محمد بن عيسي ت -سنن ترمذي -٣ 

و در آن كليه ي بابهاي حديث روايت شده اند. بنابراين مانند ((صـحيح بخـاري)) مـي    
  توان به آن ((جامع)) نيز گفت. 

((سنن ترمذي)) (يا ((جامع ترمذي)) )، كتابيست كـه نـزد محـدثين از اهميـت و     
ه آن را از سـاير  جايگاه ويژه اي برخوردار است. اين كتاب داراي خصوصياتي است كـ 

كتابهاي ((صحاح سته)) ممتاز ساخته است. از آن جمله يكي اينكه امام ترمذي اسـامي  
تمام رواياتي را كه از آنها حديث را اخذ كرده است، آورده تا مشهور يا متوانر يا آحـاد  
بودن حديث روشن گردد. ديگر اينكه پس از نقل حـديث اخـتالف نظرهـا و مـذاهب     

ه ي مسئله اي كه از آن حديث استنتاج شده، نوشته است. بيان احوال و علماي را دربار
مراتب حديث در ضعف و قوت، صـحيح و حسـن بـودن، غريـب يـا منكـر بـودن از        

   ويژگيهاي امتياز دهنده ي ديگر اين كتاب پر ارج هستند. 
اين كتـاب حاصـل كوششـهاي فـراوان و نتيجـه ي سـالها قلـم         -سنن ابي داود -٤

هــ)،   202-275يق و محتاطانه ي امام ((سـليمان بـن اشـعث سجسـتاني)) (    فرسايي دق
مشهور به ((ابوداود)) مي باشد. از ديدگاه فقه، ((سـنن ابـوداود)) كتـابي بـس معتبـر و      



  سنت در گذرگاه هاي تاريخ                                       ﴾128﴿
 

مرجع فقها و محققين است. اگر ((صحيح بخاري)) در صحت، دومـين كتـاب پـس از    
  تاب بعد از كتاب اهللا محسوبست. كتاب اهللا است، اين كتاب در دقيق بودن، دقيقترين ك

و در كتاب   احاديث انتخاب كرده 500000حديث را از بين  16000مولف حدود 
خويش جاي داده است. ناگفته نماند كه از ميان كتابهاي حديث، ((سنن ابوداود)) اولين 

   كتابيست كه علماي بر آن شرح نوشته اند. 
هــ)   303-214د بن شعيب بت علي)) (((احم –از امام بزرگوار  -سنن نسـايي  -٥ 

است و چون از يكي از شهرهاي خراسان قديم به نام ((نسا)) بودند، او را ((نسايي))  –
  مي گويند. 

((سنن نسايي)) به اعتبار صحيح بودن اسناد، بالفاصله پس از ((صـحيحين)) قـرار   
از نظر ((ابـوداود))  دارد. نظر امام ((نسايي)) در شناخت و ارزيابي اسناد، بسي ژرف تر 

و ترمذي است. اصل كتـاب موصـوف، داراي حجمـي بـه مراتـب بزرگتـر و احاديـث        
بيشتري بوده كه بنام ((سنن كبري)) ناميده مي شد. كتابي كه هم اكنون بـه عنـوان يـك    
ماده ي درسي در حوزه ها بنام ((سنن نسايي)) تدريس مي شود، در واقع مختصـري از  

آن خـود بنـا بـه تقاضـاي يكـي از امـراي آن زمـان، آن را        اصل كتاب است كه مولف 
تلخيص كرده است. نام حقيقي اين كتاب مختصر، ((المجتبي مـن سـنن النسـايي)) يـا     

   ((سنن مجتبي)) مي باشد. 
هـ) است و  209-273تاليف امام ((محمد بن يزيد بن ماجه)) ( -سنن ابن ماجـه  -۶

محسوب مي گردد. ((سنن ابن ماجه)) نيز  از نظر ترتيب، آخرين كتاب از كتب ششگانه
به نوبه ي خود در وسعت و جامعيت رتبه اي بلند دارد و مـورد قبـول عمـوم فقهـاء و     

  محدثين قرار گرفته است. 
با ترتيب و تدوين شش كتاب مذكور، فن حديث به نصف النهار خـود رسـيد. در   

ه جوانب ايـن كـار را   مرحله ي چهارم و پنجم، محدثين فقط به كارهايي دست زدند ك
بيش از پيش سترگ تر و كاملتر مي ساخت. پس از آن براي خدمت به ((سنت))، بجـز  

  تحقيق در اسماي رجال و تخريج و تشريح احاديث، كاري ديگر باقي نماند. 



  

  

 خالصه و نتيجه ي بحث 

اگر بخواهيم خالصه اي از كل مطالب اين فصل را در چنـد جملـه، پـيش نظـر داشـته      
  م، مي توان چنين نوشت: باشي

(مسلمين به محض صدور اجـازه ي نوشـتن حـديث، انـدكي در ايـن كـار       (

فروگذاري نكردند و با فعاليتهاي فردي و پراكنده، مقدمات ((تـدوين حـديث)) را   

فراهم آورده و در اواخر قرن اول، قدمهاي اوليه و اساسي را در اين راه برداشـته و  

ي خاص بخشيدند. آنچنانكه تا پايان قـرن سـوم، كـار    رفته رفته به آن نظم و رونق

((تدوين حديث)) به يمن كوششهاي بي دريغ و دقت نظر بي نظير مردان حـديث،  

به ذروه ي شكوه و كمال رسيد و جمله ي سنن به شيوه هاي متنـوع در مجموعـه   

   هاي متعددي گرد آوري شد.

بـه اوج بالنـدگي و   مسلم است كه در قرن سوم هجري، كار ((تـدوين حـديث))    
كمال خود رسيد، اما گفتن اينكه ((تدوين حديث)) تا قرن سوم به تعويق افتاده اسـت،  
منصفانه نيست. ((منكرين سنت)) در اين مورد نيز مانند ساير ادعاهاي بـي اساسشـان،   
بي گدار به آب زده اند. و ماننـد هميشـه از ايـن نـوع انتقادهـاي غـرض آلـود چيـزي         

  نخواهد شد.  عايدشان نشده و



 با چند اصطالح آشنا شويم (اقسام حديث) 

هر حديث به سبب ويژگيهاي مخصوصي كه دارد، در اصطالح علماي حـديث مسـمي   
به اسميست كه به آن، در رده ي خويش جاي گرفته و از انواع احاديث ديگر ممتاز مي 

بنـدي در صـحت و   گردد. اين نامگذاري ممكن است به اعتبار كيفيت روايت، يا درجه 
سقم، يا به لحاظ مبدا حديث و . . . باشد. احاديثي را كه ذيالً از آنها نام مي بريم، فقـط  
چند نوع از انواع زياد حديث مي باشند. از ميان اينها، به اسامي برخي در مباحث كتاب 
برخورده ايم و برخي ديگر چون كاربرد بيشتري دارند يا قسمت بزرگي از كل احاديث 

   تشكيل مي دهند، انتخاب شده اند.  را

اقسام حديث به اعتبار مبدا صدور -
1
:  

روايت شده است. قول باشد  -صلي اهللا عليه وسلم-آن است كه از نبي مرفوع:  -۱
  يا فعل يا تقرير. مساويست كه سند متصل باشد يا منقطع. 

متصـل   حديثي است كه در آن نقل قول يا حكايت فعل صحابي باشد؛موقوف:  -۲ 
  باشد يا منقطع. 

حديثي است كه در آن نقـل قـول يـا حكايـت افعـال تـابعين باشـد و        مقطوع:  -۳ 
  موقوف بر آنهاست. 

  .اقسام حديث به لحاظ كيفيت روايت: (در تقسيم كلي بر دو نوع است) - 

صـلي اهللا عليـه   -روايتي است كه سندش كامل بوده و مرفوعـاً بـه نبـي    مسند:  -۱
د. به سخني ديگر: حديثي است كه هيچ كدام از واسطه ها از سـندش  مي پيوند -وسلم

  حذف نشده اند. 

   

                                      
و  27تعريف تمام اقسام نوشته شده ي حديث، از كتاب ((قواعد في علـوم الحـديث)) (صـفحات     -1

  ) اخذ شده است.28
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است كه راوي پس از اينكه يك يا چند واسـطه را از ميـان بـر مـي      آنمرسل:  -۲ 
نسبت مي دهد. (اين قسمت خود به اعتبار  -صلي اهللا عليه وسلم-دارد، آن را به پيامبر 

  حذف، به انواع متعددي منشعب مي گردد).تعداد واسطه هاي محذوف و مقاطع 

  اقسام حديث ازنظر كامل يا ناقص بودن سند:  - 

به حديثي مي گويند كه سندش متصل و كامل باشد. خواه مرفوع  حديث متصل: -۱
  باشد و خواه موقوف و مانند آن. 

روايتي است كه از وسط سند آن يك راوي حذف شده اسـت. (   حديث منقطع: -۲ 
  ((مرسل)) مي باشد). از انواع

به روايتي مي گويند كه از سندش دو راوي يا بيشتر حذف شـده   حديث معضل: -۳ 
  است. (قسمي ديگر از ((مرسل)) است. 

        پايانپايانپايانپايان  
  

 
 


