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اﻗﻮال ،اﻋﻤﺎل ،اﺣﻮال ،ﺗﻘﺎرﯾﺮ ،اﺧﻼق ،ﻋﺎدات ،ﺳﯿﺮت ،اﻓﮑﺎر و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﻧﻮن ـ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻤﻮل ﺟﺰﺋﯿﺎت و
ّ
ﻓﺮوع و ﺗﻔﻀﯿﻞ اﺣﮑﺎم ـ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﺳﻼم ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب
)ﻗﺮآن( و ﻣﺸﻌﻞ ھﺪاﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺗﻮﺿﯿﺢ
و ﮐﺸﻒ ﻣﻘﺎﺻﺪ آن ،در ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ دارای ﻗﺪاﺳﺖ و اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ ))وﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻠﻮ(( )وﺣﯽ ﺗﻼوت ﻧﺎ
ﺷﺪﻧﯽ( ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻓﺮﻗﻪای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﯿﻦ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮآن و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی ﻗﺎﻧﻮن
ً
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻓﺮاد و ﻓﺮﻗﯽ ﻣﻌﺪود ﮐﻪ ﺣﺴﺎبﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪا اﺳﺖ
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ))ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ(( ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و اﺛﺒﺎت اھﻤﯿﺖ و اﺻﺎﻟﺖ
ً
ﺟﺎوداﻧﻪی آن ،ھﺮ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﻏﯿﺮ
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ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻨﺖ از آن ﻧﻮع ﻣﻘﻮﻻت اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺑﺤﺚ
ً
ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ و اﺳﺎﺳﺎ اﺛﺒﺎت اﺻﺎﻟﺖ و ارزش ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در
ﮔﺮو ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﯿﺪهی راﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺪس و
اﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﻧﻘﺶ آن در وﺻﻮل ﺑﻪ ﻓﻼح و ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﯽ،
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﻣﻨﮑﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﺰد او ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﻓﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
))زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻨﺖ ﯾﮏ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻗﻮی داﺷﺖ و ﭼﻮن دارای ﺣﺮﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ و
ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ھﺪاﯾﺖ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﺣﺼﻪای از ﻋﮫﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺎﺧﺖ و
ﺗﺎز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﺮﺑﺎن ﺣﻮادث ﺳﺨﺖ روزﮔﺎر ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮش اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺣﺮﯾﻢ آن را ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕﺮ ))ﺳﻨﺖ((
آن ارزش ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ذاﺗﯽ اوﻟﯿﻪ را ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ آن را ﺣﺠﺖ
ً
داﻧﺴﺖ! اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻇﺎھﺮا ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ))ﺳﻨﺖ(( در ﻋﻘﯿﺪه و ﻧﮕﺮش ﭘﺎک و ﺳﺎدهی او ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد؟ و ﺑﺎز اﮔﺮ آن ﮔﻮﯾﻨﺪهی ﻓﺮﺿﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از آن
ً
ً
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب و ﺧﺪﺷﻪ ﭘﺬﯾﺮیھﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎرد ،دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﻟﺮزان ذھﻦ وی ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎورده و ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ روی ھﻢ ﻓﺮو ﺧﻮاھﻨﺪ رﯾﺨﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻣﺼﺪاقھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ،اﻣﺮوزه
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ و دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ ـ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﯾﻪی درد ﺳﺮ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ آراء و اھﺪاﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
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ھﺮزه زار اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی ﺷﺪه
اﺳﺖ _ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺟﺬب اﻓﮑﺎر و ﻗﻠﻮب
ﺳﺎده ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﺑﻌﺪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺳﺮو
ﮐﺎر دارﯾﻢ :ﯾﮑﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ اﺻﯿﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ))ﺳﻨﺖ(( در اﺳﻼم و دﯾﮕﺮ،
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز آن در ﺑﻌﺪ اول)) ،ﺳﻨﺖ(( را ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ اﺻﺎﻟﺖ و
ﺗﺎﺛﯿﺮ و اھﻤﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﻨﺒﻪی دوم ،آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ره آوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ ﮐﺮات و ﻧﺤﻮهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﻋﺮﺻﻪی ﮐﻨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ً
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﺧﻼف ))ﮐﺘﺎب(( ،ﮔﺎھﯽ ﺷﺪﯾﺪا ھﺪف ﺗﮫﺎﺟﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آﺛﺎر اﯾﻦ
ﻏﺎرﺗﮕﺮھﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اواﺧﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س و در ﺗﻤﺎم دوران
ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ س و ﻣﻘﺎﻃﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاغ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻇﺎھﺮی از ﺗﻠﻔﯿﻖ دو واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮق ،ﻋﯿﻨﺎ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی از آب در ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ و دﺷﻤﻨﺎن ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻘﯿﺪه و ﻓﻘﺪان ﺑﯿﻨﺶ دﻗﯿﻖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ آ ﮔﺎھﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ))ﺳﻨﺖ(( و روﻧﺪ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪوﯾﻦ آن ﻧﺪارد و
ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎرﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﮐﻤﺒﻮد ،از روﺣﯿﻪی ﮐﺎوﺷﮕﺮ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ! در ﺻﻔﺤﻪی ذھﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو،
ً
در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻮاﻧﻪھﺎی ﺑﺬر اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺳﺮ ﺑﺮ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ :ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻮد و در اﺛﺮ آن ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪﯾﺚ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪ؟ ﺗﺪاﺑﯿﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮادث ﭼﻪ ﺑﻮد و
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ً
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزیھﺎ
و دﺳﺘﺒﺮدھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان و دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﺨﻠﺺ و از ﺧﻮد
ﮔﺬﺷﺘﻪای ﭼﻮن ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﻋﻈﺎم ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻣﺨﺮب ﺑﻮد؟ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﮫﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ))ﺳﻨﺖ(( ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟
و ...و ....و....؟ اھﻤﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﻓﻮق ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺳﻨﺖ را
ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮫﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ
دارد ،ﺿﺮوری ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪوﯾﻦ آن ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﮫﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪی
ردی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر و اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺑﯽﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ً
آری ))ﺳﻨﺖ(( ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ .ﺷﺎﻟﻮدهھﺎی اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را رواﯾﺎت
ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ھﺮ
ﺣﯿﺚ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و در آن
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارک و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﮔﺬﺷﺘﻪی ))ﺳﻨﺖ(( ھﺮ ﭼﻪ ﺷﻔﺎفﺗﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ذھﻨﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهی ﻗﻄﻌﺎت دﻻﯾﻞ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ
ﺑﺮھﻪای از ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﭻ و ﻣﮫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج از ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺳﯿﻨﻪھﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺰرگ و ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ))ﺳﻨﺖ(( از
ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ،از آﻏﺎز ﻋﮫﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ )ﺳﺎل وﻓﺎت رﺳﻮل ج ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻧﯿﻤﻪی اول ﻗﺮن دوم )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در
ً
ﺷﺮف ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد( اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺒﻌﺎ ﺟﺴﺎرتھﺎی ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮای زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻮب و
اﺛﺒﺎت اﺻﺎﻟﺖ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪی ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص از زﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺳﯿﺮ ﺳﻨﺖ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪهی
ﺳﻮم ـ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ـ دﻧﺒﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻠﯽ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه )آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ( ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺎدهی ﭼﺎپ ﺑﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﮫﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺣﺬف و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺠﺰا در آﯾﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﺎ ﺣﺬف و
اﺿﺎﻓﺎت ﺿﺮوری ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی را ﺗﺤﺖ ردای ﺧﻮﯾﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ در رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺣﺠﺎب ﺑﯽﻗﺪ و ﻗﻮاره و ﭘﺮ
ﻟﮑﻪ اوراق ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﺷﺪه و دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎی
ﻃﺒﻊ ،راھﯽ ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ﺷﻮد .رھﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﻌﺎدت اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎدن در رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎرﮔﺎه رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎداش اﺧﺮوی ﮔﺮدد .ﺗﻮﻓﯿﻖ ،ﭘﯿﺸﻮازی ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﻓﺎل
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮور و ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎب
ﻃﺒﻊ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ،ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ،ﻃﻠﺒﻪ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
دوﺳﺘﺪاران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی داﻧﺴﺘﯽھﺎی دﯾﻨﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد.
اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاھﺎن
ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪھﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ ذھﻨﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮد ،از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺰﺟﺎت
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺑﺎزار ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ و
ﻣﺸﺎﻏﻞ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،او را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻟﻐﺰشھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ـ ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮان ﺑﺸﺮی ـ از ﻗﺒﻞ ،ﻣﻌﺘﺮف و ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
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وﯾﮋه ﻋﻠﻤﺎء و ارﺑﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺨﺖ دﻟﺒﺴﺘﻪ و اﻣﯿﺪوار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮐﺘﺎب ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﺗﺬﮐﺮات
ﺑﺠﺎ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎدان و ﺳﺮوراﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﭙﺎسھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻘﺪﯾﻢﺷﺎن ﻣﯽدارد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ آزاد
ﺳﺎل  ۱۴۲۱ھ .ق
)ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۱۳۷۶ھ .ش(.

ﻓﺼﻞ اول
ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن)) ،ﺳﻨﺖ(( دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ
اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل
دﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ،دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ،ﻣﻀﺒﻮط
و دارای ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪهای ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ،اﺻﻮل دﯾﻦ ،اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪھﺎی
ھﻤﯿﺸﮕﯽ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻘﻠﺐ در آﻧﮫﺎ ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺗﺰﻟﺰل و
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ دﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ))ﺳﻨﺖ(( را درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ))ﻗﺮآن(( ﻣﺤﻔﻮظ و
ﻣﺼﻮن از ﺗﺼﺮف دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( در ﻋﮫﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده ،در دورانھﺎی ﭘﺲ از او ﻧﯿﺰ ،از ﻋﮫﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ھﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﺼﻮن ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﺑﺤﺜﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ
))ﺳﻨﺖ(( ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﺑﺪ ،اراﺋﻪ داده و در ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ
ﮐﻨﮑﺎش ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺪﯾﮫﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ؟

دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم دادن ﺑﻪ دﻋﻮای ﺷﻮﻣﺸﺎن،
))ﺳﻨﺖ(( را در اذھﺎن ﻋﻤﻮم ،ﭘﺲ از دوران رﺳﺎﻟﺖ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﮫﯽ دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﺣﺎوی اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ))ﺳﻨﺖ(( ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻗﻮی ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داد و زورﮔﻮﯾﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﺪار
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از ﮔﻮھﺮھﺎی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺒﺮﻧﺪ و از
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺿﺮر اﺳﻼم،
ﺑﺮ اﻧﺪام ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ .و ﺑﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای
))ﺳﻨﺖ(( وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﺮ
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺟﮫﺎد و
ﺑﺴﻂ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ وﻏﯿﺮه _ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ـ ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ!.
ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﮔﻮﯾﯽھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ)) ،ﺳﻨﺖ(( را ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮﯾﺶ آن را ﭼﯿﺰی ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ،ھﯿﭽﮕﺎه از
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﮫﺮه ﻧﺒﺮده و رﻓﺘﻪ.
رﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﺎوه ﺳﺮاﯾﯽھﺎی ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ!.
 -١در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺣﺎدﯾﺚ
ﻧﺒﻮی ،در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺧﻮﯾﺶ ))آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(( ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
))ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ(( ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ً
و ﺟﻮاﺑﮫﺎی ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ را در رد آن ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻔﺼﻼ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ آﻧﮫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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وﻋﺪهی اﻟﻬﯽ در ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ((

ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺪﺑﺮ در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ و ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﻧﺼﻮص و ﻗﻀﺎﯾﺎی
ً
ﺑﺪﯾﮫﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻋﮑﺲ ادﻋﺎی ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ)) .ﺳﻨﺖ(( ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺴﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
))ﻗﺮآن(( در ﭘﺮده ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﮫﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دارای ﺻﺤﺖ و
اﻋﺘﺒﺎری ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ ))ﻗﺮآن(( ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻟﻐﺖ و ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل ،اﺳﻢ ))ﻧﻈﻢ(( و ))ﻣﻌﻨﺎ((  ،١ھﺮ
دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ))ﻧﻈﻢ(( )اﻟﻔﺎظ
ﻇﺎھﺮی( ﯾﺎ ))ﻣﻌﻨﺎ(( اﺳﺖ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ))ﻗﺮآن(( را ﺑﺮ ذﻣﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ
و ھﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﺑﻨﻤﺎﻧﺪ .در ﺳﻮرهی ))ﺣﺠﺮ((
درﺑﺎرهی ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ))ﻗﺮآن(( ،ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
�ۥ ل�ٰ ِفظون] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ» .[۹ :ھﺮ آﺋﯿﻨﻪ ،ﻣﺎ
﴿إِنا �ن نز�ا ٱ�ِكر �نا
))ذﮐﺮ(( را ﻧﺎزل ﮐﺮده اﯾﻦ و ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ھﻤﯿﺸﮕﯽ آن ھﺴﺘﯿﻢ«.
ﺣﺎﻓﻆ ))اﺑﻦ ﺣﺰم(( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺗﻤﺎم اھﻞ ﻟﻐﺖ از ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻊ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ وﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
َ
نز َل َّ ُ
اﻗﺴﺎم ﺧﻮﯾﺶ )ﻣﺘﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻠﻮ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در آﯾﻪی ﴿ َوأ َ
ٱ�
َ َۡ َ ۡ َٰ َ َ ۡ ۡ َ
حك َمة﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .[۱۱۳ :ذﮐﺮ ھﺮ دو ھﺴﺖ .ﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
عليك ٱلكِ�ب وٱلـ ِ
اﺳﺖ)) ،ذﮐﺮ(( ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه از ﻃﺮف اﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آن در ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ...آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺼﺪاق ))ذﮐﺮ(( در آﯾﻪی ))ﺣﻔﺎﻇﺖ(( آﯾﻪی

 -١ن ،ک)) :ﻧﻮر اﻻﻧﻮار((.
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ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

َّ َ ۡ َ ۡ
ّ ۡ
﴿إِنا � ُن ن َّز�َا ٱ�ِك َر ،﴾...ﻓﻘﻂ ))ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ(( اﺳﺖ و ﺑﺲ و آن ھﻢ در
ﻣﺤﺪودهی اﻟﻔﺎظ ،دﻋﻮاﯾﺸﺎن ﻏﻠﻂ و ﺑﯽدﻟﯿﻞ اﺳﺖ.١ «..
ﺑﺮ ھﯿﭻ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ))ﻗﺮآن(( ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
از ))ﺳﻨﺖ(( دارد؛ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺑﯿﺎن رﺳﻮل ،ﻣﺮاد اﻟﮫﯽ از آﯾﺎت و اﻟﻔﺎظ ﻇﺎھﺮی
ً
ھﺮﮔﺰ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻘﺎی ھﻤﯿﺸﮕﯽ ))ﻗﺮآن(( اﻧﺘﻔﺎع
اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻻ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪهی آن اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ))ﻗﺮآن(( در ﻧﻈﻢ و واژه ھﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ))ﺳﻨﺖ((
را ﻓﺎﻗﺪ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺮار داده اﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺧﻮد ))ﻗﺮآن(( ﻧﯿﺰ
ھﺪف اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﺳﺪان و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی ﺑﯿﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج )ﺳﻨﺖ( ،ھﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺠﺎل
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ،آراء زھﺮآﮔﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻋﻤﻮم ﺑﺪھﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻃﺮی آﺳﻮده ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ))ﻗﺮآن(( ،ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻣﺮدم در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ آن ،ﺑﻪ او روی ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ،ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور اﯾﺎم ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
و ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ))ﻗﺮآن(( روی آورد!!.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﻋﺪهی اﻟﮫﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ
))ﺳﻨﺖ(( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
))ﻗﺮآن(( و ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﻋﻘﻠﯽ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﮫﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ج را ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﻣﻌﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ً
ﺑﺮ اﻟﻔﺎظ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ذواﻟﻮﺟﻮه زﯾﺎد ،در دﺳﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﯽﺗﻮان
 -١ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد)) ،آﺛﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ج ،۱ :ص.۳۱۸ :

ﻓﺼﻞ اول :ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ

١٧

ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ذﻣﻪی اﻟﮫﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و
ﭼﯿﺰی از ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ))ﻗﺮآن((
را ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن واﻗﻊ ﺑﯿﻦ اﺳﺖ...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻋﺪهی ﺧﻮﯾﺶ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن در
ھﺮ زﻣﺎن ﺣﻔﺎظ و ﻣﻔﺴﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ((
ﻧﯿﺰ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺎم ))ﺷﺎﻓﻌﯽ(( در ﺑﻘﺎی ﺟﺎوﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ

اﻣﺎم ))ﺷﺎﻓﻌﯽ(( در رﺳﺎﻟﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ)) :ﺗﻤﺎم ذﺧﯿﺮه ﺳﻨﺖ ،در
ﻣﺠﻤﻮع ،ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن زﯾﺎد و ﻧﺰد ﻋﺪهای
دﯾﮕﺮ ﮐﻢ؛ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ را ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد آورﻧﺪ ،ھﻤﻪی ذﺧﯿﺮهی ﺳﻨﺖ
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه را از ھﻢ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﺰد
ھﺮ ﻣﺤﺪث ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد ﯾﮏ ﻣﺤﺪث وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺤﺪث دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(( .١
اﻣﺎم ))ﺷﺎﻓﻌﯽ(( ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺰﺑﻮر دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ:
ً
))ﺳﻨﺖ(( ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و اﺑﺪا ﻣﺤﻮر و ﻧﯿﺴﺘﯽ در آن راه ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻋﺪهی اﻟﻬﯽ

ﺑﯽ ﺷﮏ اوﻟﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ))ﺳﻨﺖ(( ،ﺻﺤﺎﺑﻪی اﮐﺮم ج ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ)) ،ﺳﻨﺖ(( را در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻗﺮار دھﻨﺪ و در اﯾﻦ راه اﻟﺤﻖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎن
)) -١رﺳﺎﻟﻪ(( ،ص ۴۳ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ))آﺛﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ج ،۱ :ص.۳۱۹-۳۲۰ :
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))ﺳﻨﺖ(( را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻪ در ﺣﯿﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
ﭼﻪ ﭘﺲ از وی ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﯿﻮهھﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﺎدداﺷﺖ
ذھﻨﯽ و ﮐﺘﺒﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺎﻣﻞ از ره آوردھﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی آن ﻋﻤﻼ،
دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس آن در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﭘﺬﯾﺮی ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﯿﻠﻪای دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ و دﻧﯿﻮی و ،...آن
را از ھﺮ ﻧﻮع ﻧﻘﺺ و ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﻋﺪهی اﻟﮫﯽ را در
ﺣﻔﻆ آن ،ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﻮﺷﺶھﺎی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و دﻗﯿﻖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ »ﺳﻨﺖ« ﺗﮑﯿﻪ داده و آن را ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در
دوران وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ.
ً
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در ﺣﻔﻆ »ﺳﻨﺖ« ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ارﺷﺎدات آن
ﺣﻀﺮت ﺑﻮد و در ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ از رای ﺛﺎﻗﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ
ﺑﺮای ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻧﺎن »ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ«
روﻧﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻧﺰد ﺻﺤﺎﺑﻪ

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺷﺨﺼﯿﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ او ،ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ج را ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ »ﺳﻨﺖ« او وا ﻣﯽداﺷﺖ .ﺷﺨﺼﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻃﻮری آﻧﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮل ﯾﺎ ﻓﻌﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺗﺤﻔﻪای
ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮد .ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ آن
ﺣﻀﺮت ج در ﻣﯿﺎن ﯾﺎراﻧﺶ و اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪی آﻧﺎن از وی را،
ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺨﻨﺎن ))ﻋﺮوه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد(( اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد .او ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای ))ﺻﻠﺢ
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ(( از ﻃﺮف ﮐﻔﺎر ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺻﺪ ،ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻت آﻧﮫﺎ را از
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮان ﻗﺮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻓﺼﻞ اول :ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ
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))ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺻﺪ ،ﺑﻪ درﺑﺎر ﺷﺎھﺎن ﺑﺰرگ رﻓﺘﻪ ام ،ﺷﺎھﺎن ﻓﺎرس ،روم
و ﺣﺒﺸﻪ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ام ،اﻣﺎ ھﯿﭻ ﺷﺎھﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﻪ درﺑﺎرﯾﺎﻧﺶ او را
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎران ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ را! ھﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ آب
دھﺎﻧﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰد ،آن را ﺑﺮ رﺧﺴﺎر و ﺑﺪن ﺧﻮد
ﻣﯽﻣﺎﻟﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻞ آن ﻣﯽرود.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ وﺿﻮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﺮات آب و ﻣﺎﻟﯿﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﺮ
ﺑﺪن ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽدوﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺘﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! ﭼﻮن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ھﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اش،
ﺟﺮات ﻧﺪارد او را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ((.
در ﺳﺨﻨﺎن ))ﻋﺮوه(( دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ! ،...وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﺮات آب وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰد و
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آب دھﺎﻧﺶ از ﺳﺮ و ﮐﻮل ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور
ﮐﺮد ،از ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( او ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
))ﺳﻨﺖ((ی ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن و ﺷﺎرح و ﻣﺒﯿﻦ اﺣﮑﺎم و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺧﺪﻣﺎت دﻟﺴﻮزاﻧﻪی ﺧﻠﻔﺎی
ﻓﺪاﮐﺎر و اﺻﺤﺎب اﻣﺎﻧﺖ دار ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺻﺤﺖ و ﻋﺪم ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺎزی در
ً
آن ،ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن و ﻣﺪﻟﻞ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ،
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن ))ﺳﻨﺖ(( ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮوی ـ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺬرا ـ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن در
ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻔﻆ آن،
ﻣﺎ را در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ورق زدن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﻨﺖ ،ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
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را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( و دﻓﺎع از آن واداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ

١

 -۱دوﺳﺘﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج:
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﻧﺰد ﻣﺎ ،از اﻣﻮال ﻣﺎ ،ﭘﺪران
و ﻣﺎدران ﻣﺎ و از آب ﺳﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﻪای ﺑﺪھﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ«.
در دوﺳﺘﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﮔﻔﺘﻪ ))ﻋﻠﯽ(( ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی
ﮐﻠﯿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درک ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺒﺖ آﻧﺎن ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮑﺎﯾﮏ
ﺟﻠﻮهھﺎی ﺣﺐ ﺻﺎدق ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﺷﻤﺮد .ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﻣﯿﺎن ھﯿﭻ ﭘﯿﺸﻮا و رھﺮواﻧﺶ ،ﺳﺮاغ
ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ» :ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺐ اﺻﺤﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«!.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﻔﺘﻪی ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺮ زﻧﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ:
او زﻧﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ،ھﻤﺴﺮ و ﺑﺮدارش را در ﺟﻨﮓ اﺣﺪ از دﺳﺖ داده
ﺑﻮد .از دﯾﮕﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪ)) :ﺑﺮ ﺳﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ،ﭼﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ((؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ)) :ﺑﻪ
ﺧﯿﺮ و ﻋﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ داری(( .ﮔﻔﺖ)) :ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪھﯿﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮدم او را ﺑﺒﯿﻨﻢ(( .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج را ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ)) :ھﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ((!.
ﻣﻈﺎھﺮ اﯾﻦ دوﺳﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ را ﻣﯽﺗﻮان در زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻗﻠﻢ از ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯿﺪن ھﻤﻪی آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ
ً
 -١در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻠﺨﯿﺼﺎ از ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻟﻄﯿﻒ ﺷﯿﺦ ))ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ زرﻗﺎﻧﯽ(( ـ ))ﻣﻨﺎھﻞ
اﻟﻌﺮﻓﺎن(( ـ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.
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و ﺟﻤﻼت از ﺑﯿﺎن آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ رﯾﺸﻪھﺎﯾﺶ را در ﻧﮫﺎن
ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻗﻠﺐ دواﻧﯿﺪ ،ﻣﺤﺐ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی از آﺛﺎر ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ادا و
اﻃﻮار او را در ﻣﯽآورد ،از ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ ﻟﺬﺗﯽ و ﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﭘﺮدازد .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ،
دوﺳﺘﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ج ﺑﻮده و
آﻧﺎن را در راه ﻧﮕﮫﺪاری و دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع
ﺧﻄﺮی آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.

 -۲اﻋﺠﺎز و ﺑﻼﻏﺖ ﮐﻼم رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج:
ﺑﻼﻏﺖ و وﺟﻮه اﻋﺠﺎز و اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻼم ﻧﺒﻮت از ﯾﮏ ﻃﺮف ،و ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻔﺮط
ﻋﺮب ﺑﻪ ادب و ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ در ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﮐﻼم ﺧﺪا ،ﮐﻼم ﻣﺤﻤﺪ ج در اﻋﺠﺎز و ﺑﻼﻏﺖ ،اﺷﺮاق و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﻨﺪی
ﻣﻌﺎﻧﯽ و ھﺪاﯾﺖ و ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺎظ ،ھﻤﺘﺎ ﻧﺪارد .و ﻋﺮب ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺎدت ،اﺷﺘﯿﺎق
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻠﯿﻎ و ﻓﺼﯿﺢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و اﯾﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ
از ﺑﺪﯾﮫﯿﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ ﻋﺮب ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺒﺎ،
ﻣﺨﺘﺼﺮ و آ ﮐﻨﺪه از ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪ واﻻ را دھﺎن ﺑﻪ دھﺎن ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

 -۳ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺳﻨﺖ:
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ،آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ،ﺣﺎوی ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ آن )ﻋﻠ ﹰﲈ وﻋﻤﻼﹰ ،ﺣﻔﻈ ﹰﺎ وﻓﻬ ﹰﲈ،
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ﺗﻌﻠﻴ ﹰﲈ وﻧﴩ ﹰا( ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.

َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ
ٱلر ُسول
ﺧﺪاوﻧﺪ درﺷﺎن ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﴿وما ءاتٮ�م
ُ َۡ َ َ ْ
َ ُ ُ
َ َ
فخذوهُ َوما � َهٮٰ� ۡم �ن ُه فٱنت ُهوا﴾ ]اﻟﺤﺸﺮ» .[۷ :و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﺑﺮاﯾﺘﺎن

ﻣﯽآورد ،ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،دوری ﺟﻮﯾﯿﺪ«.
ُ
ٞ
َّ
َّ َ َ َ َ ُ
در آﯾﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :لق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل ٱ�ِ أ ۡس َوةٌ َح َس َنة﴾

]اﻷﺣﺰاب» [۲۱ :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در رﺳﻮل اﻟﻠﻪ اﺳﻮهی ﺣﺴﻨﻪ وﺟﻮد دارد«.
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
اع َّ َ
ٱ�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» .[۸۰ :ھﺮ ﮐﻪ
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَّ ﴿ :من يُطِعِ ٱلرسول �قد أط
ً

رﺳﻮل را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﯾﺎت ﻣﻘﺪﺳﻪ.

رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﻧﺸﺮ
و ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﺷﺮﯾﻔﻪ ،ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ)) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮم و
ﺷﺎداب ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮد و آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ((.
در ﺧﻄﺒﻪی ))ﺣﺠﻪ اﻟﻮداع(( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ)) :ای ﻣﺮدم! ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﮑﻪ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﮔﻔﺘﻪھﺎی ﻣﺮا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ(( .١
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮫﺪﯾﺪ و ﺗﺮھﯿﺐ آﻧﺎن ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ او اﻋﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ)) :ھﺮ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ ﻣﻦ روی ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ((  .٢و ...و ...و..
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺤﻮن از ﺗﺸﻮﯾﻘﺎت ﺟﺎن
ﻓﺰا و ھﻤﺖ اﻓﺰا ،دارای اﺳﻠﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﮫﺎی ﺧﻔﺘﻪ را ﺑﯿﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ و
آدﻣﯽ را ھﻤﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ و دروﻧﯽ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﮐﻪ ﺧﻮد دارای
)) -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ((.
)) -٢ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ((.
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ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﻤﺖ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﻮاره اﯾﻦ ارﺷﺎدات را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﻗﺮار داده و ﺑﯽﺷﮏ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاﻗﮫﺎی آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ در ﻓﮫﺮﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز آﻧﺎن ﻗﺮار
داﺷﺖ.

 -۴ﺟﺎﯾﮕﺎه رﻓﯿﻊ ﺳﻨﺖ در دﯾﻦ:
ﺳﻨﺖ دوﻣﯿﻦ ﻣﺼﺪر ﺗﺸﺮﯾﻊ در دﯾﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎرح ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺑﺴﻂ
دھﻨﺪهی ﻣﺠﻤﻼت ،ﻣﺨﺼﺺ ﻋﺎم ،روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﮫﺎت و ﻣﻈﮫﺮ اﺳﺮار آن
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ٱ� ِۡك َر �ِ ُبَ ّ َ
� ل َِّلن ِ
اس
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأنز�ا إِ�ك
ِ
ُ َ َ
َ َّ
َ َّ َ
َما ن ّ ِزل إ ِ ۡ� ِه ۡم َول َعل ُه ۡم َ�تَفك ُرون﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۴۴ :
))ﺳﻨﺖ(( ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺰاﺋﻦ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون آن ،ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی آن ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ))ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﺳﻨﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﺪارد(( ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﻨﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮآن اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﻨﺖ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ش از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎهی
وﯾﮋهی ))ﺳﻨﺖ(( آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻟﺬا ،ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری
از ))ﺳﻨﺖ(( و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ.

 -۵وﺳﻌﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ:
ﻋﺮب در وﺳﻌﺖ ذھﻦ و ﻗﻮت ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در
ً
ذﮐﺎوت و وﺳﻌﺖ ذھﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ روزﮔﺎر ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ دروﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﻮﻟﻮد دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮد:
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 -۱ﻋﺮب آن روزﮔﺎر ،اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و دوری از ﺗﻤﺪن دو دوﻟﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﺑﺰرگ آن زﻣﺎن _ اﯾﺮان در ﺷﺮق
ً
و روم درﻏﺮب _ آﻧﺎن را ھﻤﭽﻨﺎن در وﺣﺸﺖ و ﺑﺪاوت ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻃﺒﻌﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ،ﺳﺨﺖ آﻧﮫﺎ را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ذھﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺎن
ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ،ﻣﻐﺰھﺎﯾﺸﺎن دﯾﻮاﻧﮫﺎی ﺷﻌﺮ و ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺳﺠﻞ ﻧﺴﺐ
ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن دﻓﺘﺮ ﺣﻮادث و اﯾﺎﻣﺸﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﻇﮫﻮر اﺳﻼم ،و ﮔﺮوﯾﺪن ﻋﺮب ﺑﻪ داﻣﺎن ﭘﺮورش دھﻨﺪهی آن ،ﻗﻮای
دروﻧﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .و در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ و ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮازھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﺸﺖ.
ً
 -۲دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ در ﭘﺮورش ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻋﺮب ،ﮐﻔﺎﯾﺖ واﻗﻌﺎ در ﺧﻮر
ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورﯾﺎت اوﻟﯿﻪی زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﺪم ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺑﻮد.
از ﻧﻌﻤﺘﮫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻗﻮت ﻻﯾﻤﻮت ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﯿﻮهی ﺧﺮﻣﺎ و آب ،ﮔﺬران ﺣﯿﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺳﺎده ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وﻗﺖ زﯾﺎد و ﻓﺮﺻﺖھﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و
آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺻﻔﺎی ﻓﮑﺮ و ﻗﻮهی ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺗﯿﺰ ذھﻦ،
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ش دارای ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ
و اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را در راه ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

 -۶اﻗﺘﺮان ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده:
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮫﻢ ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ،اﺗﺼﺎل ﺑﻌﻀﯽ از
ً
اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ،وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺎﻓﻮق ﻋﺎدت و
ﺧﺎرج از ﻧﺎﻣﻮس ﻃﺒﯿﻌﺖ ،در رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮای دروﻧﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﮫﻢ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ،آن را ﻣﺒﺪاء ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و اﯾﺎم و
ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﻪ آن ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ.
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در اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ج ،از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﻋﺠﺎب آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت وﺟﻮد
دارد و ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﺤﻨﻪھﺎی آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﯽﺷﮏ از آﻧﮫﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن آﻧﮫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻋﺒﺮت
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ...و ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه در ذھﻦ و ﺣﺎﻓﻈﻪی آﻧﮫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﺠﺎزھﺎ و ﺧﻮارق ﻋﺎدات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

 -۷ﺷﯿﻮه ھﺎی اﺳﺘﺎداﻧﻪی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ:
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻃﺮﯾﻘﻪھﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ارﺷﺎد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯿﯽ در ﺗﻘﺮر
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزﺷﮫﺎ در ذھﻦ آدﻣﯽ دارد .ﺑﺎ ﻧﻈﺮی ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ در ﺷﯿﻮهھﺎ و اﺳﺎﻟﯿﺐ
ً
ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ وی ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ دروﻧﯽ و
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﺮ ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ً
را درس ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و آﻣﺎدﮔﯽھﺎی آﻧﺎن در آن ﺑﺮھﻪی ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎﻣﻼ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺖ .و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ
ﺳﮫﻮﻟﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ،آﻣﻮزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ و درسھﺎی آن
ﺣﻀﺮت ج ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﻔﺤﻪی ذھﻨﺸﺎن ﺣﮏ ﮔﺮدد.

 -۸ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ:

ً
ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻗﺮآن ،دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ

ھﺪاﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﻧﻮر
ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﺟﻠﻮهھﺎی ﭘﺮ ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه واﻓﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
))ﻗﺮآن(( ﺿﺎﺑﻄﻪی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ))ﺳﻨﺖ(( ،ﻣﺠﺮی
ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺎرح ﻣﻘﺎﺻﺪ آن.
ً
ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎی ﻗﺮآن ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ
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ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻧﺠﺎم ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ دﯾﻨﯽ ،ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺑﻪ
))ﺳﻨﺖ(( ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وی در ﺑﮫﺮوزی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،ھﺮﮔﺰ از ﺳﻨﺖ او ﮐﻨﺎره
ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ،در ﺣﻔﻆ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.

 -۹ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن دروغ دورﻏﮕﻮﯾﺎن:
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﯾﮏ ذﺧﯿﺮهی ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن آن در ﺳﯿﻨﻪ
ھﺎﺳﺖ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ))ﺳﻨﺖ(( ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و
ﺳﺎزﻧﺪه دﯾﻦ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺑﻮدن
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﺗﺮس از ﯾﻮرش دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻔﯽ ﯾﺎ
ازدﯾﺎد و ﻧﻘﺼﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن وﺣﯽ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪھﺎی ﻣﮑﺎران و
ﺷﯿﺎدان ھﻮا ﭘﺮﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣﯽﮔﺸﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺒﺎرک آن
ﺣﻀﺮت ج ،ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن داﺷﺖ دروغ ﭘﺮدازان ،اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ در
ﭘﮫﻨﻪی ))ﺳﻨﺖ(( ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﮫﺮهی آن را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪهی دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮ اﻧﺪام ))ﺳﻨﺖ(( را ،ﺣﻔﻆ
ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎد آن داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮهی ﺧﺪادادی ای ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ دل
و ﺟﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﻤﻮاره آﻧﮫﺎ را در ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺎزه ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه در
ذھﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ را از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دروغھﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻔﺴﺪ ،ﺑﮑﺸﻨﺪ.
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 -۱۰وﺟﻮد رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﺳﺎﯾﻪی ﭘﺮ ﻓﯿﺾ رﺳﻮل اﮐﺮم ص ،ھﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻗﺮار داﺷﺖ و
آﻧﺎن از ﮐﺎﻧﻮن روﺣﺎﻧﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج را از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﺑﺮ ﻣﯽﭼﯿﺪ و در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ دﺳﺘﻮرات ))ﮐﺘﺎب(( و ))ﺳﻨﺖ(( و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد آﻧﮫﺎ واﻣﯽ داﺷﺖ و در
ﻓﮫﺮﺳﺖ داﻧﺴﺘﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽاﻓﺰود .ھﺮﮔﺎه از او ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﯽ
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و دﻟﮑﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،ﺧﻄﺎھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻔﺖ و راه درﺳﺖ را
ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ھﺮﮔﺎه در ﺷﮏ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ آ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽداد
و ...ﺑﺪون ﺷﮏ ،وﺟﻮد ﻣﻮﺛﺮ آن ﺣﻀﺮت در ﻣﯿﺎن ﯾﺎران ﺑﺎ آن ﺷﯿﻮهی ﺣﯿﺮت
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺣﻔﻆ اﺣﮑﺎم و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﯽ
ﺑﺮای ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دﻓﺎعھﺎ را از
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ))ﺳﻨﺖ(( در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
))ﺳﻨﺖ(( ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ))ﻗﺮآن(( دارد و در ﻃﻮل ﭼﮫﺎرده ﻗﺮﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻋﻤﺮش ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و واﮐﻨﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮف
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺎه دﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﻐﻤﺎﮔﺮان اﺳﻼم ،ﭼﻨﺎن
ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮهی ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی
راﺳﺨﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن و ﺗﺮﻣﯿﻢ ))ﺳﻨﺖ(( ﻧﻤﯽﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺟﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺸﮑﻮک وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از آن در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
از ﻣﯿﺎن ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ دورهھﺎی
))ﺳﻨﺖ(( ،ﺳﻪ ﻗﺮن اوﻟﯿﻪی اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)) .ﺳﻨﺖ(( در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭼﻨﺎن
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ھﯿﭻ ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﭼﭗ ﮐﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﺑﺤﺜﯽ ﻓﺸﺮده _ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻊ و
ﮐﺎﻣﻞ _ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺳﯿﺮ ))ﺳﻨﺖ(( در دورهھﺎی ﻣﮫﻢ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪی اﺳﻼم _
ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ و ﻋﮫﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ _ اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ دورهھﺎ را در
ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ))ﺳﻨﺖ(( ،در ﯾﺎﺑﺪ.
))ﺳﻨﺖ(( در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

دوران وﺣﯽ ،ﺳﺮآﻏﺎز ))ﺳﻨﺖ(( و ﻓﺎش ﺷﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر آن در
ﺑﺴﻂ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﺣﮑﺎم آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ،ﺟﺎی از
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را در ردﯾﻒ ﻣﺪارک و ﺣﺠﺞ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
اھﻤﯿﺖ واﻻی آن در اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ )ﺳﻨﺖ( در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ

٢٩

از ھﻤﺎن اول ﻧﺰول وﺣﯽ)) ،ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺮای آﯾﺎت ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﻧﻘﺶ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ اﻟﮫﯽ
را در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽھﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﺒﺎدات و ﻃﺎﻋﺎت ،ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ روﯾﺪادھﺎی روزھﺎی اول ﺑﻌﺜﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان آﺛﺎری ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ از
))ﺳﻨﺖ(( و ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﯿﻪ از آن ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺷﯿﻮهی ادای ﻧﻤﺎز ،از
ﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ))ﺳﻨﺖ((ھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج و ﺗﻘﻠﯿﺪ ))ﺧﺪﯾﺠﻪ(()) ،اﺑﻮﺑﮑﺮ((،
))ﻋﻠﯽ(()) ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ(( و ))ﺑﻼل(( از ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪی
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ)) ،ﺳﻨﺖ(( ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ درﯾﺎﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ،در ﺳﻄﺢ اﺳﻼم ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ اﺳﻼم و ازدﯾﺎد ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﯿﻤﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ در دوران وﺣﯽ

در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ھﺮ دو ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻢ )ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ( ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﮔﺮه
ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﭘﺲ از ))ﻗﺮآن(( ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺑﺎ اھﺘﻤﺎم ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ.
اﺳﻼم ،در اﻧﺪک ﻣﺪت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻣﺬاق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
آﻧﺎن را در ﺣﺮص و وﻟﻊ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪازد .و در دوران ﻧﺰول وﺣﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪی اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ
ھﻤﺎن اﺷﺘﯿﺎق را در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻌﺪھﺎ _ ﭘﺲ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج _ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻮد و ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در آن ﺗﻐﺬﯾﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن
ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم ))ﻋﻠﻢ(( ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﻓﻮاﯾﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن
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ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،آن روزھﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﻼم و ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﭼﻨﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪی ﻋﻠﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ)) ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی((
_ آن اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﻨﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ _ ھﻤﻮاره آﻧﮫﺎ را در ﺧﻮد
داﺷﺖ و در آن ﻣﮑﺎن از رھﻨﻤﻮدھﺎ و ﻧﺼﺎﯾﺢ آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
در ﺗﻤﺎم دوران وﺣﯽ ،ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ وﻗﻔﻪای در ﺳﯿﺮ
اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰ آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﺟﺎری ﺑﻮد و ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ:
 -۱ﺗﻌﻠﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش از رﺳﻮل اﮐﺮم ج.
 -۲ﺗﻌﻠﻢ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ و اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان

در ﻣﺴﯿﺮ اﻟﻘﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﮫﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻢ
اﻧﺴﺎﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ،اﻣﺖ او آﺧﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در

ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ،آن ﺣﻀﺮت ج ،اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ آﺧﺮ زﻣﺎن و اﺻﺤﺎب او،
اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ.
ً
ﺟﻠﺴﺎت درس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺪﯾﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼﺳﮫﺎی درس ﺑﻮد .ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم در اﻣﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل دﯾﮕﺮ ))ﺳﻨﻦ
اﺳﻼﻣﯽ(( ،اھﺘﻤﺎم ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ارﺷﺎدات آن ﺣﻀﺮت ج ،ﺣﻠﻘﻪ
وار دور او ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻟﭙﺬﯾﺮ وی ﮔﻮش ﻓﺮا
ً
ﻣﯽدادﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ دل و ﺟﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻼ در ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ و در ادا و ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻓﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﭼﻨﺎن ﻣﺤﺘﺎط و دﻗﯿﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ )ﺳﻨﺖ( در ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
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در ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن و ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺎن وی.
اﺻﺤﺎب ))ﺻﻔﻪ((
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در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ))اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ(( ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
و ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎداری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از دور و اﻃﺮاف ))ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮب(( و ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ورای آن ،ﺑﻪ ))ﻣﺪﯾﻨﻪ(( آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﭘﺮﺗﻮ
ﻋﻨﺎﯾﺎت رﺳﺎﻟﺖ ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺷﺪت ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﮫﺮ ))ﻣﺪﯾﻨﻪ(( ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در
ﺟﻮار ))ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی(( ،ﺳﺮ ﭘﻨﺎھﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ .و ﭼﻮن
ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻪای در ﺷﮫﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮآن و
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺨﺘﯽھﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﺳﺎﯾﺶ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه
در ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ و ﺷﻨﯿﺪن و ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ص ،ﻧﺸﺎط و وﻟﻊ وﺻﻒ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .و ﭼﻮن در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت روز در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت درس ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در
ﺣﻔﻆ و ﯾﺎدداﺷﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ،از ﺑﺴﯿﺎری ﺻﺤﺎﺑﻪی دﯾﮕﺮ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺻﺤﺎب را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.
))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ))ﺻﻔﻪ(( ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد و
ﭼﻮن ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ،ﺑﯽوﻗﻔﻪ در ﺣﻠﻘﺎت درس ،ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،رﺗﺒﻪ اول را از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
داراﺳﺖ  .٢او ،در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺜﺮت رواﯾﺎﺗﺶ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -١ﺑﺮ وزن ))ﺟﺒﻪ((.
 -٢اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺗﻌﺪاد ﻣﺮوﯾﺎت ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س را  ۵۳۷۴ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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))ھﻤﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ! واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ً
ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرت ﭘﯿﺸﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮ و ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺎزار ﺑﻮد ،و
ﺑﺮادران اﻧﺼﺎر ﻣﻦ ﮐﺸﺎورز ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺎورزی .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ از
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ )ﺻﻔﻪ( ﺑﻮدم و ﺑﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺧﻮراﮐﯽھﺎ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ داﺷﺘﻢ .ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ و اﻧﺼﺎر ھﯿﭻ ﮐﺪام
ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدم و از آن ﺣﻀﺮت ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ(( .١
ﺟﺎن ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ)) ،اﺻﺤﺎب ﺻﻔﻪ(( ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ((ھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
ﻧﻘﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﻣﻨﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ھﻤﺖ ﻋﺎﻟﯽ آﻧﮫﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ،ﺳﺘﺮگ و ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،در
ً
ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از ﺻﺤﺎﺑﻪی
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و آﻧﮫﺎ ھﻢ ﮐﻪ
ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ را در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻦ ﭼﯿﺰی و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ،ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ً
ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻓﻮرا ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ او ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ وی ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ
))ﺳﻨﺖ(( ،ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺑﯿﺦ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﮔﺎه در ﺑﺎرﮔﺎه رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺂب از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .٢
 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ))ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل(( ،ﺑﺨﺶ ))ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ((.
 -٢ﻗﺼﻪی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( س از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﻏﯿﺮ از
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ))ﻋﻤﺮ(( از آن ﺣﻀﺮت ج ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﺸﮫﻮر
اﺳﺖ.

راهﻫﺎی ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( در ﻋﻬﺪ رﺳﺎﻟﺖ

*

ً
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ(( و ﻧﮕﮫﺪاری آن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺎر ﺷﯿﻮهی زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
 -۱ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ
 -۲ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
 -۳ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺳﻨﺖ
 -۴ﮐﺘﺎﺑﺖ
 -۱ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺮب ،آﻧﺎن را ﭼﻨﺎن ﺑﺎر آورده ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻣﺮ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و داﻧﺶ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ھﯿﭻ
ﻣﻠﺘﯽ را ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻗﻮت و ﺗﯿﺰی ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﭘﺎی اﻋﺮاب زﻣﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ
ً
و دوراﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ دراز ﭘﺲ از اﺳﻼم ،ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻋﺮب در آن روزﮔﺎر ،دﻓﺘﺮ
و ﻣﺨﺰن ھﺰاران ﻧﮑﺎت و وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮد .ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﭘﺮورش ﺣﺎﻓﻈﻪ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ ،ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ھﺰاران ﺷﻌﺮ و ﻗﺼﯿﺪهی دراز ،ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ذھﻨﺸﺎن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و دﺳﺖ ﮐﻢ ھﺮ ﮐﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻧﺴﺐ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
* -در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،از ﮐﺘﺎب ))ﺣﺠﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،اﺛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ))ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ(( ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ) .ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ و اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺼﺮف(.
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ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و ﮔﺎھﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺷﺠﺮه
ﻧﺎﻣﻪی ﺷﺘﺮان و اﺳﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ﻃﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﭽﻪھﺎی آﻧﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻧﺴﺐ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ ،ﻋﺮب در ﺣﻔﻆ ﺷﻨﯿﺪهھﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهھﺎ )اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﮫﺎ را
ﺑﺨﻮاﻧﺪ!( ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،آﻧﮫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺞ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﯽﻧﮫﺎد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﮫﺎ را اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ،در ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺸﺖ و از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻓﻮق
اﻟﻌﺎدهی آﻧﺎن ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮد .و آﻧﺎن ھﻢ
ﭘﺲ از اﯾﻤﺎن آوردن ،ھﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﻄﻮف
داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿﺪن و ﺣﻔﻆ
اﺣﺎدﯾﺚ ،رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
رﺳﻮل اﮐﺮم ج ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد و
ً
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺮﻀ اﷲ ﻋﺒﺪا ﺳﻤﻊ ﻣﻘﺎﻟﻲﺘ ﻓﻮﺎﻋﻫﺎ ﺛﻢ أداﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻊ«» .ﺳﺮ ﺳﺒﺰ
و ﺧﺮم ﻧﮕﻪ دارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ،ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﻢ را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ

آﻧﮫﺎ را ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺮﺷﺎر از ﺑﺸﺎرت و ﻣﮋده و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺎﺑﻪی آن ،ﺻﺤﺎﺑﻪ را در
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺗﻮان و ﻋﻼﻗﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ،اﺣﺎدﯾﺚ در اذھﺎن آﻧﮫﺎ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ﭘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ و اﻋﺠﺎب
اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راھﮫﺎی ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( ﺗﻮﺳﻂ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

راهﻫﺎی ﺣﻔﻆ )ﺳﻨﺖ( در ﻋﻬﺪ رﺳﺎﻟﺖ
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ﻣﺬاﮐﺮه و ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣﯿﺎن ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﺷﯿﻮهی ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد .ھﺮ ﮐﺪام از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش اﮔﺮ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻣﻔﯿﺪ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺶھﺎی ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ج ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .زﯾﺮا از ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ج ﺑﻪ اﺻﺤﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺗﺪارس

اﻟﻌﻠﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ الﻠﻴﻞ ﺧ� ﻣﻦ إﺣﻴﺎﺋﻬﺎ« :ﺗﮑﺮار و ﻣﺬاﮐﺮهی ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ در
ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺐ ،ﺑﮫﺘﺮ از زﻧﺪه ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ.
و ﻧﯿﺰ از دﺳﺘﻮرات آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ» :ﻴﻟﺒﻠﻎ الﺸﺎﻫﺪ

اﻟﻐﺎﺋﺐ« :آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪی ﻣﻦ ﺣﻀﻮر دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ص
اﺋﺒﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج» :ﺑﻠﻐﻮا ﻋ� ولﻮ آﻳﺔ« :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ
ھﻢ از ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ وﺻﺎﯾﺎ ،آﻧﺎن را از
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر
ُ
ً
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻓﻜﺘﻤﻪ ،أﺠﻟﻢ ﺑﻠﺠﺎم ﻣﻦ ﻧﺎر«» :ھﺮ
ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺳﻮال ﺷﻮد ،اﻣﺎ از ﺟﻮاب دادن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ،

اﻓﺴﺎری از آﺗﺶ ﺑﺮ دھﺎﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد«.
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﺴﺠﺪ و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ ،و در آن ﺑﻪ ﺗﮑﺮار و
ﺗﺪارس اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در روﻧﺪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ص ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻋﺪهی ﺑﺴﯿﺎری رﺳﯿﺪ و داﯾﺮهی راوﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮔﺸﺎدهﺗﺮ ﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ
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ً
ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،رﻓﻊ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ،
آن ﻃﻮر ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﻢ و
ﺑﯿﺸﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
 -۳ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ ))ﺳﻨﺖ((

ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ))ﺳﻨﺖ((
ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از وﻇﺎﯾﻔﺶ را ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ش اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز زﺑﺎﻧﯽ اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ش ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺮار زﺑﺎﻧﯽ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺴﻨﺪه
ً
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر آن ،ﻋﻤﻼ ﺳﻨﺖھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را در ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻔﻆ ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﮑﺮار زﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﻪی ﺣﺴﻦ و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ دارد،
ﺑﺎز ھﻢ در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺎوز و دﺳﺘﺒﺮد ﻣﺘﺠﺎوزان ﻗﺮار دارد ،وﻟﯽ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺮ آن
ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد ،دژی ﻣﺤﮑﻢ دور ﺗﺎ دور آن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ،رﯾﺸﻪھﺎی آن را در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻓﺮو ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﮔﺮو آن ﻧﮫﺎدﻧﺪ.
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ ))ﺳﻨﺖ(( ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮای آن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ و از ﺣﻤﻼت ﻣﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪهی دﺷﻤﻨﺎن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ھﻤﺮاه
ً
ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺟﻮاب ﺳﺎﺋﻠﯿﻦ ،ﻋﻤﻼ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻋﯿﻦ
ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽﻓﮫﻤﺎﻧﺪﻧﺪ؛ ﻃﺮﯾﻘﻪای ﮐﻪ
ھﺮ ﺷﺒﮫﻪ و ﺳﻮاﻟﯽ را از ذھﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

راهﻫﺎی ﺣﻔﻆ )ﺳﻨﺖ( در ﻋﻬﺪ رﺳﺎﻟﺖ
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ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﺼﺎﺣﻒ ،ﻃﺮﯾﻘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( در

زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد .در اواﯾﻞ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را از
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻮد  ،١اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ھﻤﻮار ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری داد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﺻﺤﯿﻔﻪھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻧﺪازهای وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻣﯿﺎنﺷﺎن رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را از اﯾﻦ ﮐﺎر دور ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻋﺪهای از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل ﯾﮑﯽ
از ﻋﻠﺖھﺎی ذﯾﻞ داﻧﺴﺖ:
اﻟﻒ -رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻌﺜﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ))ﻗﺮآن(( از
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را
ﻣﻨﺴﻮخ ﻓﺮﻣﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﮐﻪ از ﻧﺴﺦ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
ب -ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در
ﻣﺼﺎﺣﻒ ،از ﻣﺤﻨﺖ ﭘﺮ ﺛﻤﺮهی ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺮار زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎ ،ﺑﯽﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ج -اﯾﻦ ﺣﻀﺮات از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ واھﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ،ھﺮ ﻧﺎاھﻞ و ﺟﺎھﻠﯽ
ً
 -١درﺑﺎرهی ﻋﻠﻞ ﻣﻨﻊ و ﺳﭙﺲ اﺟﺎزهی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﻔﺼﻼ در ﻓﺼﻞ دوم ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
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ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ادﻋﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺳﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن از ﺑﯿﺪاری و اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺒﺐ ﮔﻤﺮاھﯽ
ﻋﻮام ﻣﯽﮔﺮدد.
د -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮبھﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﻠﮑﻪی ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﻠﺒﯽ
ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن آن را از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﻘﺪم
ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ و ﻣﺤﻔﻮظ
ﮐﺮدن آن ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .١
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻋﺪهای ﮐﻢ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ در دوران
رﺳﺎﻟﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺎر ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺞ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺟﺎزه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻗﻴﺪو اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎلﻜﺘﺎل«.
»ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﮫﺎر ﮐﻨﯿﺪ«.

 -١ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ)) ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۳۷-۳۸ :

ﺧﻼﺻﻪ ای از ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺖ
ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ ،ﻣﺒﺮا از ھﺮ ﻧﻮع دﺳﯿﺴﻪ و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎن ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻟﺬا ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎ راﺣﺘﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎم را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در آﺗﯿﻪ ذﺧﯿﺮه ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی از آن در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
در ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،رﺳﻮل اﮐﺮم ج در ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺳﻨﻦ و ﺗﻮﺻﯿﻪی ﺣﻔﻆ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ
آن ،ﻟﺤﻈﻪای ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻃﯽ دوران رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد و دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﺎص ))ﺳﻨﺖ((
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﻓﺮا راه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -۱ﺑﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﺷﺪ» .ﺑﻠﻐﻮا ﻋ� ولﻮ آﻳﺔ« » :١ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ«» .ارﺟﻌﻮا إﻰﻟ أﻫﻠﻴ�ﻢ ﻓﻌﻠﻤﻮﻫﻢ« :٢
»ﺑﻪ اھﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و )ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﻢ( را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد ﺑﺪھﯿﺪ«.
)) -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.
)) -٢ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی(( ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻮﯾﺮث.
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 -۲ﻧﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ھﻤﻪ آﻧﺎن ذﻣﻪی ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺣﺎدﯾﺚ را ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ
ھﺮ ﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ص اﺋﺒﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪھﺎی وی را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
١

»أﻻ ﻴﻟﺒﻠﻎ الﺸﺎﻫﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ» : «...ھﺎن ای ﻣﺮدم! ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ص اﺋﺒﯿﻦ

ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ«.
 -۳درﺑﺎرهی ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن وی را ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻓﮫﻢ زﯾﺎد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻔﮫﻮم و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ »ﻧﺮﻀ اﷲ
ً
ً
امﺮءا اﺳﻤﻊ ﻣﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﺤﻔﻈﻪ ﺣﻰﺘ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻏ�ه ،ﻓﺮب ﺣﺎمﻞ ﻓﻘﻪ إﻰﻟ
ﻣﻦ ﻫﻮ أﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ ورب ﺣﺎمﻞ ﻓﻘﻪ ﻟيﺲ ﺑﻔﻘﻴﻪ« » :٢ﺷﺎداب ﮔﺮداﻧﺪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮد و آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ را ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮ از
ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
 -۴از دروغ ﭘﺮدازی ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ وی ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻨﻊ
ً
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻛﺬب َّ
ﻲﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴتﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻨﻟﺎر«» :ھﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ ﺳﺨﻦ دروﻏﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ را در ﺟﮫﻨﻢ ﺑﺴﺎزد.

ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ً
 -۵از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
آن ﺣﻀﺮت ج ﮐﺘﻤﺎن ﻋﻠﻢ را ﯾﮏ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﻓﺮﻣﻮد» .ﻣﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ
ُ
ﻋﻠﻢ ﺛﻢ ﻛﺘﻤﻪ أﺠﻟﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻠﺠﺎم ﻣﻦ ﻧﺎر« » :٣ھﺮ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
)) -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮه.
)) -٢ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی(( ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه.
)) -٣ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی(( ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد.

ﺧﻼﺻﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺖ
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ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺳﻮال ﺷﻮد و او ﺟﻮاب ﻧﺪھﺪ ،در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻟﮕﺎﻣﯽ از آﺗﺶ ﺑﺮ

دھﺎﻧﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ«.
 -۶ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﺷﺎن ،اﺟﺎزهی ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را
ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ.
»اﻛﺘﺒﻮا وﻻ ﺣﺮج«» :ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
 -۷ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺎری ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻠﺴﻠﻪی
ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎری ﮔﺮدد) .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ،ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
ﺣﻀﺮت ))ﻋﺎﯾﺸﻪ(( ب ،ﭼﻘﺪر رواﯾﺎت ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﺤﻨﺖھﺎﯾﯽ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮهی ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺳﭙﺮد( .١

 -١ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﻮد)) ،آﺛﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ج ،۱ص.۳۲۳-۳۲۴ :

))ﺳﻨﺖ(( در ﻋﻬﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﺻﺪﯾﻘﯽ
آﻏﺎز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س ،ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﺮوز
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم _ ﻓﺘﻨﻪی ارﺗﺪاد _ ﮔﺮدﯾﺪ .و اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﻇﮫﻮر ﺑﺴﯿﺎری از اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت در داﺧﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و اﮔﺮ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﻧﺒﻮد ،ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ھﺮ آن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﻤﺎم ارﮐﺎن
اﺳﻼم را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را در ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو
ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻮﺟﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯽﺷﺪ .و ﺑﯽﮔﻤﺎن ))ﺳﻨﺖ(( ھﻢ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رﻣﻮز ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﻼم ،دﺳﺘﺨﻮش ﺟﺰر و ﻣﺪھﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﻗﺪام ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ و ﭘﺮ ﺻﻼﺑﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪی اول ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی
ﻣﺮﮔﺒﺎر در آﻏﺎز ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰھﺎﯾﺶ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮد و داﻣﻨﻪاش ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ از
))ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮب(( ﺑﺮ ﭼﯿﺪه ﮔﺮدد .و آراﻣﺸﯽ ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و
ارﮐﺎن اﺳﻼم ،رو ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ،ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س ،از  ۲ﺳﺎل و ۳
ﻣﺎه  ١ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ دوران ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ
 -١ﺳﯿﻮﻃﯽ در ))ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( / ،ص ،۸۶ :ﻣﺪت ﺧﻼﻓﺖ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
))ﺣﺎﮐﻢ(( ۲ ،ﺳﺎل و ھﻔﺖ ﻣﺎه ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺤﺘﺮﯾﻦ ﻗﻮل را ھﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ.
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ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ درازای اﺑﺪ دارﻧﺪ و ﺗﺎ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ،
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪی آرام ﺑﺨﺶ آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﺣﻔﻆ و
ﺻﯿﺎﻧﺖ ))ﺳﻨﺖ(( از زﻣﺮهی ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهی او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ در ﺣﻔﻆ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻨﺖ

))ﺑﻨﺎی دﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ  ١اﺳﺖ .ﻧﻪ ﻋﻘﻞ(( .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﮫﻮر از ﺧﻠﯿﻔﻪ اول
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و از آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهی
))ﺳﻨﺖ(( در ﻧﺰد او ﭘﯽ ﺑﺮد و ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﻪی ﺑﺰرگ دﯾﻦ ﭼﻘﺪر دﻗﯿﻖ و ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ))ﻗﺮآن(( ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺠﺴﻢ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ و ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای
روﺑﺮو ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎص و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهاش
در ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اذھﺎن ﻣﺮدم ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮی داﺷﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻠﯿﻔﻪی اول ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ و اھﻤﯿﺖ آن را
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ج ﺑﻮد ،در ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و در
ﻗﻠﻮب آﻧﺎن ،ﺑﺮﻗﺮار دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ آن را در ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺘﺪا و اﺳﻮهی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ ،ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﯿﻮه ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س در ﺣﻞ درﮔﯿﺮیﻫﺎ

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﻤﺎﯾﺖ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س از ))ﺳﻨﺖ(( را ﻣﯽﺗﻮان از
ﺷﯿﻮهی ﺗﻤﺴﮏ او ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ(( در ﺣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﺧﺼﻮﻣﺎت ،اراﺋﻪ داد:
ً
ً
)) -١ﻧﻘﻞ(( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﯾﻪھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﺷﻔﺎﻋﺎ و ﮐﺘﺒﺎ ،ﻧﺴﻞ اﻧﺪر
ﻧﺴﻞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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))وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻤﯽ ﻧﺰد ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
)ﻗﺮآن( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در آن ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻃﺒﻖ آن ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن را در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ((
ﻣﯽﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﺧﻮدش در آن ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی
آن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،از ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه؛ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻗﻀﺎوﺗﯽ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﯾﺎد دارد؟ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( ﻣﯽﮔﻔﺖ:
))ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖھﺎ را از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.١ ((...
ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪهی ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ((

))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،در دوران ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﭘﺮ ﺛﻤﺮهی ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت را در راه ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﮕﮫﺒﺎﻧﯽ از ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ:
 -۱ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺶ در ﺻﺪد اﺗﻤﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ اھﺪاف
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ
رﺣﻠﺖ او ﻣﻌﻠﻖ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﺎﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ارﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮ ))اﺳﺎﻣﻪ(( س ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻌﯿﻦ
ﺷﺪهاش ﺑﻮد .رﺳﻮل اﮐﺮم ج در روزھﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯿﺶ ،اﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ را ﻓﺮاھﻢ

 -١ﺳﯿﻮﻃﯽ)) ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ص.۴۲ :
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آورده و ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ))اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ(( س ﺑﺮای ﮐﺎرزار ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ))ﺷﺎم((
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎﻣﻪھﺎی ﺣﺴﺎس ﻟﺤﻈﺎت واﭘﺴﯿﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﺻﺮار ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ رواﻧﻪ ﮐﺮدن آن داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﮔﺒﺎری ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج را در آﻏﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻓﺸﺮد ،ﻣﺮدد
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺸﮑﺮ ھﻢ ﺣﯿﺮان و ﭘﺮﯾﺸﺎن از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ،ﺗﮑﺎن
ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﻪ دﯾﺪار ﺣﻖ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﯾﺎراﻧﺶ را در
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﭘﺮ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺧﻠﯿﻔﻪی اول ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺴﺎر اوﺿﺎع را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﯿﺮت
ﺻﺤﺎﺑﻪ و رای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ارﺳﺎل ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺰﺑﻮر،
ﺑﻪ ))اﺳﺎﻣﻪ(( س دﺳﺘﻮر داد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺘﺎزد .ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪی رﺳﻮل اﮐﺮم ج ،ﭘﺲ از وﻓﺎت او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮف
ﺗﻌﻄﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
از ھﻤﯿﻦ ﺳﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫﺎی ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س اﺳﺖ ،ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
رﺳﻮل اﮐﺮم ص دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﮐﺎت ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ
و ﺑﻪ واﻟﯿﺎن وی در وﻻﯾﺎت اﻃﺮاف ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ،
رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد)) .اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،آن اﺣﮑﺎم را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺮر
ﻓﺮﺳﺘﺎد .١
 -۲ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮرای ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﮫﺖ ﻧﺠﺎت ))ﺳﻨﺖ(( از ﺑﯽﻧﻈﻤﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺎده ﻣﺮدن ھﺮ ﻧﻮع ﺗﺪﺑﯿﺮی ،ﻻزم آﻣﺪ
ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﻣﺮ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد و
 -١ن ،ک)) :درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ج ،۱ :ص.۹۹ :
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ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
در ﻣﻌﺮض وﻗﻮع آﻧﮫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﺻﯿﺎﻧﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ زد .وی
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ،ﻻﯾﺤﻪی ذﯾﻞ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق آراء ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ:
))در ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ و
ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮫﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،آن را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
راوی آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و از ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺿﺒﻂ ،راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ و اﺻﺎﺑﺖ رای او ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ از او ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای ﺻﺤﺖ رواﯾﺘﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻋﯿﻦ رواﯾﺖ او را رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،رواﯾﺖ را ﺗﻘﻠﯿﻞ
دھﻨﺪ ،زﯾﺮا در زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه وﺟﻮد دارد(( .١
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در ﻗﻮاﻋﺪ ))ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ(( و
ﺷﺮاﯾﻂ رواﯾﺖ ))ﺣﺪﯾﺚ(( دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪی ﻓﻮق ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
اﻧﺪازه دﻗﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﭼﻪ ﻧﮑﺎت و اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ دﻗﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از
ورای ﮐﻠﻤﺎت آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪی ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﻈﺮﯾﺎت دﻟﺴﻮزاﻧﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ً
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری و دﻓﺎع از ))ﺳﻨﺖ(( ﮔﻮش ﻓﺮا داد .و ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
وﺟﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از
 -١زرﻗﺎﻧﯽ)) ،ﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن(( ،ج ،۱ :ص.۳۲۶ :
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))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻮد ،ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( ھﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ را در
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم
دﯾﻮارهھﺎی ))ﺳﻨﺖ(( ﻓﺮاھﻢ آورد.

 -۳اﺣﺘﯿﺎط در ﻗﺒﻮل رواﯾﺎت
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط را ﻻزﻣﻪی ﻗﺒﻮل اﺧﺒﺎر ﻗﺮار
داد  .١از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻠﮑﺮد وی در واﻗﻌﻪی ذﯾﻞ اﺳﺖ:
))روزی ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺰد ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س آﻣﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﮫﻤﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﯾﺪ)) .اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ در ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ
ﭼﯿﺰی از ارث ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﺗﻮ
ﺳﮫﻤﯿﻪای ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺳﭙﺲ از ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﯿﺪ و ))ﻣﻐﯿﺮه(( ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :در ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮدم و او ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ ﺟﺪه داد.
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ات داری؟ ))ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻤﻪ(( ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ))ﻣﻐﯿﺮه(( ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﮫﺎدت داد .ﺑﻌﺪ از آن
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﯿﺮاث را ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮد(( .٢
ﻋﻼﻣﻪ)) ،ﻣﻨﺎﻇﺮ اﺣﺴﻦ ﮔﯿﻼﻧﯽ(( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ)) :اﺻﻮل ﺷﮫﺎدت را ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺪﯾﺚ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺑﻨﯿﺎد ﻧﮫﺎد(( .٣

 -١ذھﺒﯽ)) ،ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۲ :
 -٢ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ.
 -٣ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺣﺴﻦ)) ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۲۸۸ :
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 -۴ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻀﺎد
ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ دور ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ)) :ﺷﻤﺎ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ  .١ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ ،اﺧﺘﻼف در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ
را از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ،رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﺮ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻗﺮآن در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺣﻼل آن را ﺣﻼل و ﺣﺮاﻣﺶ را ﺣﺮام ﺑﺪاﻧﯿﺪ((.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺑﺎ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ _ اﻋﻢ از
ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ _ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دروازهی
رواﯾﺖ را ﻣﺴﺪود ﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی او ﺑﻪ
روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﻈﻢ دادن ﺑﻪ رواﯾﺖ آن ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻣﺼﻮﺑﻪی ﺳﺎﺑﻖ
ُ
ُ
اﻟﺬﮐﺮ او ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻮﺟﮫﯽ ﮐﻪ از آﯾﻨﺪهی ﻣﺘﺰﻟﺰل داﺷﺖ ،و ﻧﻈﺮ ﺷﻔﻘﺖ آﻣﯿﺰ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪی او
ً
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ))اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ(( ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ اﮔﺮ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌﺎرض
ً
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از آن دو ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﺮوک و ص ﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ )ﻣﻨﺴﻮخ(
ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ روﯾﻪ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺟﺎ ﺑﺮای ﻋﺮض اﻧﺪام ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ دﺷﻤﻨﺎن ))ﺳﻨﺖ(( از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺟﻌﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺧﯿﻤﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ آﻓﺮﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻗﺪام ﻣﺰﺑﻮر ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( دور اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻓﺮاﺳﺖ در ﺧﻮر ﺗﺤﺴﯿﻦ او را
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺮداﺷﺖ.

 -١ﻣﻨﻈﻮر آن ﺣﻀﺮت س اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺸﺘﺮک آﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد.
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 -۵از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮑﻮک
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرھﺎی ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،ﭘﯿﺮاﺳﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﺣﺎدﯾﺚ و
ﭘﺎﮐﺴﺎزی آن از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ آﻧﮫﺎ ﺷﮏ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ﻣﺒﻨﺎ  ۵۰۰ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺮ اوراﻗﯽ درج ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
ﺳﻮزاﻧﯿﺪ .١
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)) ،ﻋﺎﯾﺸﻪ(( ب ،ﻗﺼﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ)) :ﭘﺪرم
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺣﺪﯾﺚ از ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﺒﯽ در ﺑﺴﺘﺮش
دراز ﮐﺸﯿﺪ .و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ از ﭘﮫﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻏﻠﻄﺪ و ﺧﻮاب ﺑﺮ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ راه ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﯽﻗﺮاری او ﻣﺮا اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺰدش ﺷﺘﺎﻓﺘﻢ و
ﭘﺮﺳﯿﺪم :آﯾﺎ ﻋﺎرﺿﻪای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد آﻣﺪه ﯾﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﯾﻦ
ﻗﺪر ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ((؟.
ً
ﻇﺎھﺮا)) ،اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آن را ،در ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﻣﺮﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺪه و از ﻋﻠﺖ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽاش ﺳﻮال
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ھﺮ ﺻﻮرت ص ﻣﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه در آن ﺷﺐ در وﺟﻮد ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﻻﻧﻪ
ﮐﺮده و آرام و ﻗﺮار را از او رﺑﻮده ﺑﻮد ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ او را از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺟﻮاب دﺧﺘﺮش ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ.
))ﻋﺎﯾﺸﻪ(( ل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)) :ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :دﺧﺘﺮم!
اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮدداری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪه! ﻣﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ دادم .آﻧﮕﺎه
آﺗﺶ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آﻧﮫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪھﺎی ﻓﺮوزان آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ(( .و
ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ در ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺣﺪﯾﺜﯽ اش ،ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ
وﺟﺪاﻧﺶ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -١ن ،ک)) :ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۵ :
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ﻋﻠﺖ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺚ
اﻣﺎ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ او ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد؟ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ ارزش
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﺮ ﮐﺪام ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد؟ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻮاب
اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ)) .ﻋﺎﯾﺸﻪ(( ب از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺮد ،ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ:
))ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻤﯿﺮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و در آﻧﮫﺎ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را اﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ام ،اﻣﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ

ﻧﯿﺴﺖ(( .١
))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س در ﺟﻮاب ،دو ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺎن
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اوﻻ؛ در ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺻﻮف ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ او ﻧﻪ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ از اﻓﺮاد ص ﯾﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﻣﯽ
ھﺮ ﯾﮑﯽ را در ﮐﻨﺎر رواﯾﺖ او ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،آﻧﮫﺎ را در اوراق ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﮐﺮده
ً
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺪام ﺣﺪﯾﺚ راوی ﮐﺪام ﺷﺨﺺ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ؛ از
ً
اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖ آﻧﮫﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﻋﺘﻤﺎد
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪیﺷﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ،آﻧﺎن در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺴﻠﻢ در ﺻﺤﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن ﯾﮏ رواﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اوﻻ؛
ً
راوی آن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ؛ دﯾﺎﻧﺖ دار ﺑﺎﺷﺪ .ﺛﺎﻟﺜﺎ؛ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪاش اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده
ﺷﻮد .از ﺟﻮاب ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س آﺷﮑﺎرا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ص ﯾﺮ ﻣﻌﯿﻦ ،ﺷﺮط اول و دوم ،ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ  .٢ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
 -١ﻣﺎﺧﺬ ﺳﺎﺑﻖ.
 -٢ن ،ک)) :ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص ۱۲۱ :و .۱۲۲
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ﺟﺎی ھﯿﭻ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( را ﺿﺮر ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺮ
))ﺳﻨﺖ(( داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ھﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ً
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﭼﻮن ﺳﻮزاﻧﺪن ﺗﻌﺪادی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ))ﺷﮏ(( در ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯽ آﻧﮫﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،آن ھﻢ در دورهای ﮐﻪ ،ﻣﺮوجﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ و ﻧﺸﺮ آن ،از
ﺑﺮداﺷﺘﻦ و رواﯾﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،و ھﻨﻮز ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺟﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ اﺣﺮاز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻮﻟﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮری ﺑﺮ
ﭘﯿﮑﺮهی ﻋﻈﯿﻢ ))ﺳﻨﺖ(( ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﯾﺎی
ﺗﻌﻈﯿﻢ وی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی را ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان در ﺑﻪ ﺧﺮج دادن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ
در اﻣﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و اﻣﺤﺎی ﮐﺎﻣﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﮑﻮک و ص ﯾﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ.

 -۶ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ
روزﮔﺎر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪی را در داﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی
آﻧﺎن ﺑﺎزی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ھﺮ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ)) .ﺳﻨﺖ(( ﻣﻄﮫﺮ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﯾﮑﯽ از واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎﻧﯽ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ آن
ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﯿﺎدان ﺷﺐ ،در ﻟﺒﺎس اﺳﻼم و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ))ﻣﻦ در آوردی(( و ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮﯾﺶ ﭼﮫﺮهی واﻗﻌﯽ ))ﺳﻨﺖ(( را در
ھﺎﻟﻪای از اﺑﮫﺎم و اﺑﺎﻃﯿﻞ ﻗﺮار داده و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺸﺮﯾﻊ
ً
اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﺎﻣﻼ از ﺻﻔﺤﻪی روزﮔﺎر ﻣﺤﻮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر از اﺳﺘﻔﺎدهی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،در ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم درﯾﻎ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ً
ﺑﺎزار رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .و ھﺮ ﮐﺲ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺖ ،ﺑﺎ آزادی ﺧﺎﻃﺮ در ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ھﻢ
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ﺑﺎ ﺑﺎورھﺎی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻗﻠﻮﺑﯽ ﺻﺎف ،آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و اﯾﻦ درﺳﺖ
ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ،ﺗﺮاﺷﯿﺪهھﺎی ﻓﺎﺳﺪﺷﺎن را
ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺪھﻨﺪ.
اﻣﺎ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ راه ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و آ ﮔﺎھﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﻨﯽ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ))آﻧﺘﯽ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ(( اﯾﻦ ))دﻣﻞ ﭼﺮﮐﯿﻦ(( را ﮐﻪ ))ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ(( و ﺗﻨﺰل دادن ﻣﯿﺰان
آن ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺳﻄﺢ
ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س در اﯾﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﺣﺮﺑﻪھﺎی ﻣﻔﯿﺪ در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ))ﺳﻨﺖ(( ﺟﺎری داﺷﺘﻪ و آن را در ردﯾﻒ
ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﺟﺎی داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی اﺑﺘﮑﺎری ﻣﮫﻢ در دورهھﺎی ﭘﺲ از ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﺟﺮﯾﺎن رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ
از آن ﭘﺲ ،ﻣﺮدم از ﻋﺪهی ﻣﻌﺪود و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای رواﯾﺖ
ً
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ اﺻﻼ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

 -۷ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ))ﮐﺬب(( و آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ آن
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺬﮐﻮر)) ،اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س از ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮای
رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ واﻗﻌﯽ و ﺗﮫﺪﯾﺪ از ﮔﻔﺘﻦ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ ﺑﻮی
))ﮐﺬب(( ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻧﯿﺰ ص اﻓﻞ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻗﺪم اول ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ھﻤﺮاھﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮد و
دروﻧﯽ آ ﮔﺎه و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺮﺗﺐ
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ﻗﺒﺎﺣﺖ و ﻣﻀﺎر ))ﮐﺬب(( را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﻗﺪاﺳﺖ ))ﺳﻨﺖ(( را در ﻧﻈﺮﺷﺎن ھﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮه ﺗﺮ ،ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺳﭙﺮھﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺴﺎزد.
ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺎدی ﻧﻈﺮ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪی اول از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮم و ﭘﺮ
ﺧﻄﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺷﻌﻠﻪھﺎی اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺻﻠﯽاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ھﺮ
ﻧﻮع آﺛﺎر و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺎھﻠﯽ و ﺧﺎﺷﺎکھﺎی ﻣﻀﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻨﺪان
ﻣﻮﺟﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ او در ﻣﻘﺎم اﻣﺎرت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺎن ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﯿﺮ آ ﮔﺎه وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺧﻄﺮات
ﻣﻮﺟﻮد را از ﺟﺎن و ﻣﺎل و داراﯾﯽھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد ،ﺑﺮ
دوش اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮﯾﺶ دروازهھﺎی ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ وﻗﻮع آﻧﮫﺎ
در آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻣﮫﺮ و ﻣﻮم ﺳﺎزد .ﮐﺬب ﻋﻠﯿﻪ ))ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(( ج ،از
ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم ج در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﺮ اﻧﻮار ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ،ﺻﺪای ھﯿﺎھﻮی آن را از ﭘﺸﺖ
ﻗﺮون آﯾﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﺿﺮر آﻓﺮﯾﻨﯽ آن،
ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد)) :ھﺮ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ
ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺗﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ((.
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،اﻟﮫﺎم از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﻄﺎرھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺑﺎ ھﻤﺎن اﺳﻠﻮب
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﻪ ،در ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮدم را از دروغ ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر
آﻧﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ))اﺳﻼم(( را ھﺪف ﺧﻮﯾﺶ
ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﻣﯽﮐﺮد.
از ﺳﺨﻨﺎن اوﺳﺖ)) :از ﮐﺬب ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺬب ﮔﻨﺎه ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ﮔﻨﺎه
ﺑﻪ دوزخ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ(( .١
)) -١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۳ :
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ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

ً
ﯾﮏ روز ،ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮد ،و آن ﻣﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدد ،از ﺻﺤﺖ رواﯾﺖ ﺳﻮال ﻧﻤﻮد)) .اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﮔﻔﺖ)) :ﺣﺪﯾﺚ
درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ رواﯾﺖ ﮐﺮدم((! و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد)) :ﮐﺪام
زﻣﯿﻦ ﻣﺮا در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ام ،ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ(( ؟! .١
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮوﯾﺎت ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ش در ﺣﯿﻄﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س در
ﻣﺴﯿﺮ رواﯾﺎت ﺣﺪﯾﺚ ،وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ
رواﯾﺖ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ،ﺑﺮ دوش آﻧﮫﺎ
ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ آراﻣﯽ و اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ(( ،ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﻮادث ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ دوران ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻼﻓﺖ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،ﻋﻤﺮ وی را
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای او ﺟﮫﺖ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در
ﻋﺮﺻﻪی رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ او ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﮫﻢ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺒﻮی ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ھﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ،ﺗﺎ زﻧﺪه
اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎھﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ
اﻧﺪک ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻪ در ﻣﯿﺎن ذﺧﯿﺮهی ذی ﻗﯿﻤﺖ ))ﺳﻨﺖ(( ۱۵۰ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ
دﯾﮕﺮ  ۱۴۲ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺪﯾﻮن ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س اﺳﺖ .٢

)) -١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۳ :
 -٢ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی در ))ازاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ج ۱ :ص ،۲۴ :ﺷﻤﺎرهی ﻣﺮوﯾﺎت ))ﺻﺪﯾﻖ((
را  ۱۵۰ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﺑﻦ ﺟﻮزی آﻧﮫﺎ را  ۱۴۲ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ً
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ او ،ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺤﺎﺑﻪی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮﺳﻼ ﺑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﻓﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ)) .ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ(( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮﻋﻪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﻓﻮر از ﺻﺤﺎﺑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رواﯾﺖ ﺷﯿﺨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ(( و ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( و ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( آن را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ج رﻓﻊ
ﮐﺮده و ))اھﻞ ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ(( ﻇﺎھﺮ آن را اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮده ،در ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﯾﺸﺎن درج
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« .١

 -١دھﻠﻮی)) ،ﻗﺮه اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ(( ،ص.۵۵ :

))ﺳﻨﺖ(( در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺎروﻗﯽ
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( س ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻠﯿﻔﻪی اول را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و
ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ راه از ﻃﺒﻊ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﭘﺮ اﺑﮫﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮫﺮه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( در ﺣﻔﻆ و ﻧﻘﻞ و رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
وﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻧﻈﻢ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ))ﻓﺎروق(( در ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ((

))ﻋﻤﺮ(( س ،ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن

ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در اﻣﺮ رواﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و راھﮫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺑﺎ
ﻣﻼﯾﻤﺖ و ﻧﺮﻣﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺸﺪد ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ))ﻋﻤﺮ(( س ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
اﻟﻒ)) -اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ(( س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ)) :اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ(( س ﺑﻪ ))ﻋﻤﺮ(( س از
ﭘﺸﺖ دروازه ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻼم داد .اﻣﺎ از داﺧﻞ اﺟﺎزهای ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ)) .ﻋﻤﺮ(( ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺪ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
))ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ((؟ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد)) :ھﺮﮔﺎه
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺳﻼم داد و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد(()) .ﻋﻤﺮ((
ﮔﻔﺖ)) :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ات ﮔﻮاه ﺑﯿﺎوری و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﻢ((.
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))اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ))اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ(( ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﻧﺰد ﻣﺎ
آﻣﺪ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﻗﺼﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ)) :آﯾﺎ از ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟(( ﮔﻔﺘﻢ)) :ھﻤﻪی ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه
اﯾﻢ ((.آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ را ﻧﺰد ))ﻋﻤﺮ(( ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ))اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ((
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻮاه ﺷﺪ .١
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ)) ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ(( س ﻧﺰد ))ﻋﻤﺮ(( رﻓﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻼﯾﻪ ﺳﺮ
داد)) :ای ﭘﺴﺮ ﺧﻄﺎب! )ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را اﻣﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ( ،ﺑﺮ
اﺻﺤﺎب ﻧﺒﯽ ص ،ﻣﺎﯾﻪی ﻋﺬاب ﻧﺒﺎش!((.
))ﻋﻤﺮ(( از ﻃﺮز ﺑﺮداﺷﺖ ))اﺑﯽ(( ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ آﻣﺪ و دو ﺑﺎر ))ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ((
ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ)) :ﭼﯿﺰی ﺷﻨﯿﺪم و دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪی ﺛﺒﻮت
ﺑﺮﺳﺪ(( .٢
ب -ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ش ،در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ اﻗﺴﺎط ﺟﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪ ،ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﻮد)) .ﻣﻐﯿﺮه(( ﮐﻪ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ))ﻏﺮه((  ٣ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)) .ﻋﻤﺮ((
ﮔﻔﺖ)) :اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺖ را ﮔﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ!((
ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻨﺎم ))ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ(( ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ))ﻣﻐﯿﺮه(( ﺷﮫﺎدت
داد .٤

)) -١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۶ :
)) -٢ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ذﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪی .۲۹۱
)) -٣ﻏﺮه(( در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻏﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎد ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ً
ﯾﮑﯽ ﺟﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮی را ﻋﻤﺪا ﺳﻘﻂ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﻏﻼم ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد ،و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ.
)) -٤ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج.۱ :
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ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( س دوﺳﺖ داﺷﺖ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻤﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﮐﺪ ﮔﺮدد و در آن اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ،از رواﯾﺎن ﮔﻮاه )و در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ
ﺣﺪﯾﺚ)) ،ﻣﺘﺎﺑﻊ((ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮی ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﻪ آن
را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺧﺒﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻮﯾﺘﺮ و ارﺟﺢ اﺳﺖ  .١اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻃﻠﺐ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﺮوﯾﺎت ،ھﯿﭽﮑﺲ ﺟﺮات ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ از
ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻣﯿﺰان ﺣﻔﻆ راوی ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮔﺮدد .٢
ج)) -ﺣﺎﻓﻆ ذھﺒﯽ(( در ﮐﺘﺎﺑﺶ ))ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺤﻔﺎظ(( رواﯾﺘﯽ ﻣﯽآورد
ﺣﺎوی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ)) ،ﻋﻤﺮ(( ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪی ﻣﮑﺜﺮﯾﻦ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮدﻧﺪ از)) :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد(( و ))اﺑﻮ درداء(( و ))اﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺼﺎری(( س ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهی ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺒﺲ ﻧﻤﻮد .٣
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،٤ﭘﺲ درﺳﯽ اﺳﺖ از ﻓﺎروق ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺒﻪ ھﺎ ،درﺑﺎرهی اﺣﺘﯿﺎط در اﺻﻮل ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺑﯿﺪاری و دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ در
ً
)ﺗﺤﻤﻼ و ً
اداء( .٥
رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ،
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( س ،ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ روﺷﮫﺎی ﺟﺪی در ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻧﻘﻞ و
رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ))ﺣﺪﯾﺚ(( در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و از آزادﯾﮫﺎی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن در رواﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﺎﺳﺘﻪ
 -١ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ص.۶ :
)) -٢ﻣﺰﯾﻞ اﻟﻐﻮاﺷﯽ(( ،ص.۳۳۰ :
)) -٣ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۷ :
 -٤ﻋﻼﻣﻪ ))اﺑﻦ ﺣﺰم(( در ﮐﺘﺎب ))اﻻﺣﮑﺎم(( ﺑﺮ راوﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺟﺮح ﮐﺮده و
رواﯾﺎﺗﺸﺎن را ﻣﺸﮑﻮک و ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ) .ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ذﯾﻞ ﺻﻔﺤﻪی .(۳۳۹
 -٥زرﻗﺎﻧﯽ)) ،ﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن(( ،ج ،۱ :ص.۳۲۶ :
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ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدد .و در
ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،در دورهھﺎی ﺑﻌﺪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﺮای ﻣﺮدم رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻮرھﺎی ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﯾﺪ ))ﻋﻤﺮ((
ً
در اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ))ﺳﻨﺖ(( ،ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ژرف ﺑﯿﻨﯽ و دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ))ﻋﻤﺮ(( در ﮐﺎرھﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﯿﻨﺶ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ وی درﯾﻎ
ﻧﻤﯽورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﮑﺜﺮﯾﻦ در زﻣﺎن ))ﻋﻤﺮ(( از ﺗﮑﺜﯿﺮ رواﯾﺖ
دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﺟﺎزه داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ او ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
))ﺳﻨﺖ(( ﭘﯿﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س از ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺚ را رواﯾﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺎن ))ﻋﻤﺮ(( ،ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ))ﻋﻤﺮ(( ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه و زﯾﺎد
رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد)) .اﺑﻮﺳﻠﻤﻪ(( از او ﭘﺮﺳﯿﺪ)) :آﯾﺎ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ،ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ؟(( ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪاش ﻣﯽزد(( .١
ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﮑﺜﯿﺮ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ

))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺣﻀﺮت
))ﻋﻤﺮ(( س ﺑﻮد و در اﺟﺮای آن ﮐﻮﺷﺸﮫﺎی ﺑﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ((
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن)) ،ﺳﻨﺖ(( را در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ آرام ﻗﺮار
ً
دھﺪ و آن را ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮﯾﺶ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در آورد.
)) -١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۷ :
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ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ ))ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ(( ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮد:

 -۱ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ ﺳﺮ راه ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻮد و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،آﻧﺎن
اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
 -۲ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ زﯾﺎد رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﮔﻔﺘﺎرش اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف او ،آن ﮐﻪ ﮐﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﻣﺮ ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻦ ﻋﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﻗﻠﺖ رواﯾﺖ ،ﺻﺤﺖ
اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
 -۳ﮐﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ))ﻗﺮآن(( را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ
ً
ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻼ
ﺣﺪﯾﺚ ،ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎز آﻣﺪنﺷﺎن از ﻗﺮاﺋﺖ ))ﻗﺮآن(( ﮔﺮدد)) .ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ((
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﮫﻢ ﮐﻪ اﺳﺎس آن را ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﻧﮫﺎده ﺑﻮد و ))ﻋﻤﺮ(( س ﺑﻪ
آن ﻧﻈﻢ و روﻧﻘﯽ ﺧﺎص ﺑﺨﺸﯿﺪ ،آن ﻗﺪر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺒﻮل ﺻﺤﺎﺑﻪ ش واﻗﻊ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی رواﯾﺖ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪری ﭼﻮن ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎس(()) ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه(()) ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﺑﯿﺮ(()) ،ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ(( و ...ﺑﺎ
وﺟﻮد ﮐﺜﺮت ﺳﻤﺎع ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻗﻠﺖ رواﯾﺖ
))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س را ﻧﯿﺰ ،ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ)) .ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ(( س _ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺒﺸﺮﯾﻦ دھﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ )ﻋﺸﺮه ﻣﺒﺸﺮه( _ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺮواﯾﺖ ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ(( از ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ)) ،زﺑﯿﺮ(( س ،ﻋﻠﺖ ﮐﻤﯽ رواﯾﺘﺶ را
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺘﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪاش را در دوزخ ﺑﻨﺎ ﺳﺎزد(( .١
 -١اﺑﻮ زھﺮه)) ،اﻟﺤﺪﯾﺚ و اﻟﻤﺤﺪﺛﻮن((.
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ،ھﺮﮔﺎه از ))زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ(( س درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ)) :ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ از ﯾﺎدﻣﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﺎری ﺳﮫﻞ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ(( .١
اﻣﺎم ))ﺷﻌﺒﯽ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ھﻢ ﻧﺸﯿﻦ ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ((س
ﺑﻮدم ،اﻣﺎ از او ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪم(( .٢
))اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ زﯾﺪ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ھﻤﺴﻔﺮ
ﺑﻮدم .در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮد(( .٣
اﯾﻨﮫﺎ و دھﮫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎط و ﺣﺰم ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮس
ﺧﻄﺎ در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ،زﯾﺎده ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﻮچ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺒﺘﺪﻋﯿﻦ و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،ﺗﺸﺪد ))ﻋﻤﺮ(( س را ﮐﻮﺷﺸﯽ

ﺟﮫﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ ))ﺳﻨﺖ(( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ذﺧﯿﺮه ﻣﮫﻢ اﺳﻼم ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺪا
ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻘﺪر در اﯾﻦ ﺑﺎره داد ﺳﺨﻦ دادهاﻧﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( س آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ
در ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺸﺪد در ﮐﺎرھﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﺎﯾﻞ ذاﺗﯽ او ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ،ﺟﺰﯾﯽ ﻻﯾﻨﻔﮏ از ﻃﺒﻊ او ﺑﻮد .ﺷﺪت ﻋﻤﻞ
))ﻋﻤﺮ(( ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ آن را در ﺣﻖ او ))ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ(( ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،در ھﺮ ﺷﻌﺒﻪای
از ﺷﻌﺒﻪھﺎی دﯾﻨﯽ و دﻧﯿﻮی ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ در اﻣﺮ دﯾﻦ
ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن

 -١ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب.
 -٢ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب.
 -٣ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب.
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رﺳﻮل اﮐﺮم ص اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ وی را ﺳﺘﻮده و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آن ﺣﻀﺮت ج در ﺳﺘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺧﻼﻗﯽ
))ﻋﻤﺮ(( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)) :أﺷﺪھﻢ ﻓﯽ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮ((  .١ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﯿﺎن اﻣﺖ ﻣﻦ،
))ﻋﻤﺮ(( در اﺟﺮای اواﻣﺮ دﯾﻨﯽ از ھﻤﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
))ﺣﺪﯾﺚ(( ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی اﺳﻼم و دوﻣﯿﻦ ﻣﺼﺪر ﺗﺸﺮﯾﻊ
ً
ﭘﺲ از ))ﻗﺮآن(( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺲ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ ))ﻋﻤﺮ((
در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی آن ،آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارد ،ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻠﮑﺮد ))ﻋﻤﺮ(( را ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﯽ او ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد از ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
))ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزی(( ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎی ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و رﻋﺐ آﻣﯿﺰ ))ﻋﻤﺮ(( ،آﻧﺎن را از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻋﻠﯿﻪ او دھﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ ﮔﺸﺎدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺑﯽاﺳﺎس داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( از راوﯾﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ و ﻧﻔﻮذ او در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﻮب ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش
ً
رواﯾﺎت او را در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﻮدش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﮔﺮ ادﻋﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ))ﻋﻤﺮ(( ﻟﺐ ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر رﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ را ﭘﻨﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ!.
ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ))ﻋﻤﺮ(( در ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪن اھﺪاف ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س
اراﺋﻪ داده ﺑﻮد ،و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺗﺎزه و ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری
))ﺳﻨﺖ(( اﺑﺪاع ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

 -١ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س.
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اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( س
ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ از راه ﺣﻠﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ آن ﺣﻀﺮت س آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزم:

 -۱ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ))ﺗﺜﺒﺖ(( در ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ
))ﻋﻤﺮ(( س ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺜﺒﺖ در ﻧﻘﻞ را ﺑﺮای ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﺮد .١
ً
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ)) ،اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س در ﻗﺒﻮل اﺣﺎدﯾﺚ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎط و دﻗﺖ را ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻋﻤﺮ _ در ﻣﺪت
ﺧﻼﻓﺖ _ و دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهی ﻋﻈﯿﻢ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دھﺪ .اﻣﺎ ))ﻋﻤﺮ(( س آن را
وﻇﯿﻔﻪای ﺑﺮ دوش ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻧﮫﺎد و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ درﺳﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ
ﺷﺪ و در ﺳﺎﯾﻪی آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮاھﻢ
آورﻧﺪ.
))ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺣﺴﻦ ﮔﯿﻼﻧﯽ(( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ)) :ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
از ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺑﻮد و ))ﻋﻤﺮ(( س ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﺳﺘﻮاری
ﺑﺨﺸﯿﺪ(( .٢

 -۲ارﺳﺎل ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ آﻓﺎق ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ))ﺳﻨﺖ((
ﺑﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻓﺘﻮﺣﺎت ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻎ آﻣﻮزﺷﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﻣﺤﺪوده ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
)) -١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۶ :
)) -٢ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۳۲ :
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))ﻋﻤﺮ(( ﺑﺮای ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ،داﻣﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ را ﮔﺴﺘﺮش داد
و ﻋﺪهای از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ وﻓﻮد ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآن و ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺷﺎه ))وﻟﯽ اﻟﻠﻪ(( دھﻠﻮی ،اﯾﻦ اﻗﺪام را ﯾﮏ از ﮐﺎرھﺎی ﻣﺸﺘﺮک دو ﺧﻠﯿﻔﻪ
_ اول و دوم _ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ...)) :و ﺑﺮ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و
ﺻﺤﺎﺑﻪ را در آﻓﺎق ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻗﻮم را ﺑﺮ اﺧﺬ از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻌﮫﺪ
اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و رواﯾﺎت اﯾﺸﺎن را در ﻣﺤﮏ اﻣﺘﺤﺎن آوردهاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﭼﻮن :ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺎص ﺳﻨﺖ و ﺣﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪی
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﺳﻨﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ((  .١در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ در ﻣﻮرد وﺳﺎﻃﺖ ))ﻋﻤﺮ(( ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ)) :ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ در ﻣﯿﺎن آن ﺣﻀﺮت ج و اﻣﺖ او در ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺲ ﺑﻪ وﺟﮫﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺎده از آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ(( .٢
))ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ(( س)) ،ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ(( و ))اﺑﻮ درداء(( را ﺑﻪ ھﻤﺮاھﯽ
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺎم رواﻧﻪ ﮐﺮد .و ﻧﯿﺰ ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد(( را در راس ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﮐﻮﻓﻪ اﻋﺰام ﮐﺮد .دو ﺻﺤﺎﺑﻪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ(( و
))ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ(( را ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ))اﺑﻮ ﻣﻮﺳﯽ(( ﺑﻪ ﺑﺼﺮه رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ)) :ﻣﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﯽﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﺑﺪھﻢ و
راه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎف ﻧﻤﺎﯾﻢ(( .٣
)) -١ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ(( ،ص.۵۵ :
)) -٢ازاﻟﺔ اﻟﺨﻔﺎء(( ،ج ،۲ :ص.۲۱۴ :
)) -٣ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ(( ،ص.۵۹ :
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))ﻋﻤﺮ(( س ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺎﻣﻮران ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮﯾﺶ،
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ و اھﻤﯿﺖ ))ﺳﻨﺖ(( را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات آن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺎﻣﻪی او ﺑﻪ ))ﺷﺮﯾﺢ(( _ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻮﻓﻪ _
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.

 -۳ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ
دﺳﺘﻮر او ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪی ﻣﺨﺼﻮص او ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺖ
ﺑﻮد .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ش اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺮﯾﺮ در آوردﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ آن ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﺤﺪوده و ﻣﺮزی
ﻣﻌﯿﻦ و ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺮﺗﺐ
آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺟﻤﻠﻪی »ﻗﻴﺪوا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب«  ،١ﺗﺮﻏﯿﺐ و آﻣﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﺧﻠﯿﻔﻪی دوم ،ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ اﻓﺘﺎد .اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺼﺮف ﮔﺸﺖ) .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ و
ﻋﻠﺖ اﻧﺼﺮاف از آن را ،ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ(.

 -۴ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ))رای(( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ))ﺣﺪﯾﺚ((
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ))رای(( ،ﯾﮑﯽ از راھﮫﺎی ھﺠﻮم دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ
ً
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ))ﻋﻤﺮ(( ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﻀﺎر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﺷﻮم آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺖ و در ﻣﻮارد
ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽداﺷﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺪون دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺎت ))رای(( ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ)) ،ﻋﻤﺮ(( ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ))اﺻﺤﺎب رای(( ﻋﻠﯿﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺎﺧﺒﺮ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﻓﺸﺎی اھﺪاف ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺷﺎن ،ﻧﻘﺸﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب
ﻣﯽﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻔﺖ)) :ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب رای دﺷﻤﻦ
)) -١ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص)) + ۱۲۶ :ﻗﺮه اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ(( ،ص.۵۹ :
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ﺳﻨﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻪ رای ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﺎر ھﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ھﻢ دﯾﮕﺮان را در وادی ﻇﻼﻟﺖ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺘﺪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮده و آﻏﺎزﮔﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ھﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺘﺒﻊ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪع .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺎج ﺳﻨﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻤﺮاه
ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ(( .١

 -۵ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺒﮫﺎت ﻗﺮآﻧﯽ
در ))ﻗﺮآن(( آﯾﻪھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ))ﻣﺘﺸﺎﺑﮫﺎت(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﻔﮫﻮم و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آﻧﮫﺎ در ذھﻦ آدﻣﯽ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺴﯿﺎر در
آﻧﮫﺎ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ و ﺣﺘﯽ ﮐﻔﺮ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ
اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺘﻮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮض در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﯾﺎت ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،اﺳﺘﻨﺎد و ﺗﻮﺟﻪﻣﺎن ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ((
ﺑﺎﺷﺪ و از داﯾﺮهی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن ،ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﮕﺬارﯾﻢ.
))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( س)) ،ﺳﻨﺖ(( را در ﻋﺮﺻﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮔﺮان ﺑﻪ
ﺷﺒﮫﺎت ))ﻗﺮآن(( ﻗﺮار داد .او ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ))ﺳﻨﺖ(( در ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎز
داﺷﺘﻦ آﻧﺎن از ﺟﺴﺘﻦ ))ﺷﺒﮫﺎت ﻗﺮآﻧﯽ(( ،آ ﮔﺎه ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﻮهی اﻗﻨﺎع ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺳﺎزد و ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
آن ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺷﮕﺮف در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻋﻘﯿﺪه و ﺻﯿﺎﻧﺖ اﯾﻤﺎن در ﺧﻮد دارد.
او ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ،اﻋﻼم ﮐﺮد)) :ﺑﺰودی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺷﺒﮫﺎت ﻗﺮآن ،ﺑﻨﺎی ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺳﭙﺮ ﺳﻨﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞﺷﺎن ﭘﺎﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻮن داﻧﺎﯾﺎن ﺳﻨﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ(( .٢

 -١اﺑﻦ ﺟﻮزی)) ،ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب(( ،ص.۱۲۳ :
)) -٢ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ(( ،ص.۵۶ :
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ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ)) :ﻣﺮدی ﺑﻨﺎم ))ﺻﺒﯿﻎ(( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ
ً
ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻣﺮدم از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪی ﻗﺮآن)) .ﻋﻤﺮ(( او را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد و ﻗﺒﻼ ﭼﻮﺑﮫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎدﯾﺒﺶ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻨﺪهی
اﻟﻠﻪ ،ﺻﺒﯿﻎ ھﺴﺘﻢ)) .ﻋﻤﺮ(( ﭼﻮﺑﯽ از آن ﭼﻮﺑﮫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و او را زد و ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻨﺪهی اﻟﻠﻪ ،ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﻢ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺪری او را زد ﮐﻪ ﺳﺮش ﺧﻮن آﻟﻮد ﺷﺪ.
آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺲ اﺳﺖ ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ! آﻧﭽﻪ در ﺳﺮم ﻣﯽدﯾﺪم ،از ﺑﯿﻦ
رﻓﺖ((! .١

 -۶ﺟﺪاﺳﺎزی ))ﺳﻨﻦ زواﯾﺪ(( از ))ﺳﻨﻦ ھﺪی((
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﮫﻢ ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( س در دوران ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ،
ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ ))ﺳﻨﻦ زواﯾﺪ(( از ))ﺳﻨﻦ ھﺪی(( ﺑﻮد؛ ﮐﺎری ﮐﻪ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن
))ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ(( ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﺣﺎوی اﺻﻮل ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ و ﭼﺸﻤﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ))ﺳﻨﺖ
ھﺪی(( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و دﯾﮕﺮی آن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﺎدات و ﺧﺼﺎﯾﻞ رﺳﻮل
اﮐﺮم ج اﺳﺖ و ))ﺳﻨﺖ زاﯾﺪه(( ﻧﺎم دارد.
))ﻋﻤﺮ(( س ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻮع ))ﺳﻨﻦ(( ،اﺣﺎدﯾﺚ
ﺣﺎﻣﻞ رﻣﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﺳﻼم را ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ آن ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺎه ))وﻟﯽ اﻟﻠﻪ(( دھﻠﻮی ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
))ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاء ﺗﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ در ﺗﻔﺮﯾﻖ اﺣﺎدﯾﺚ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﺮاﯾﻊ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد ،از ص ﯾﺮ آن ﻣﺼﺮوف

 -١ھﻤﺎن ﻣﺎﺧﺬ ،ص.۵۷ :
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ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻟﮫﺬا اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻤﺎﯾﻞ آن ﺣﻀﺮت ))و اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻨﻦ زواﯾﺪ در ﻟﺒﺎس
و ﻋﺎدات ،ﮐﻤﺘﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد(( .١
آﻧﮕﺎه در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮدن ))ﺳﻨﻦ زواﯾﺪ(( ،دو ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
)) ...ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ؛ اﯾﻨﮫﺎ از ﻋﻠﻮم ﺗﮑﻠﯿﻔﯿﻪی ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻪ
ﭼﻮن اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ رواﯾﺖ آن ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎء از ﺳﻨﻦ زواﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ھﺪی
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮدد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻐﻞ ﻗﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻊ ﻣﺎﻧﻊ آﯾﺪ.
دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ؛ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮف ﺻﺤﺒﺖ آن ﺣﻀﺮت ج رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در زﻣﺎن
ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء واﻗﻊ ﻧﺸﺪ(( .٢

 -١دھﻠﻮی)) ،ازاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ج ،۲ :ص.۱۴۱ :
 -٢دھﻠﻮی)) ،ازاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ج ،۲:ص.۱۴۱ :
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ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( س ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﻘﻮل از رﺳﻮل اﮐﺮم ج اﻓﺘﺎد و
ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ارادهی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪاش را از ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻈﺮﺷﺎن را در
ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ.
ﮐﺎری ﺑﺲ ﻣﮫﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ،ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯽ ،اﻣﻼء ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪھﺎی ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽھﺎ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ))ﺳﻨﺖ(( در ﭘﯽ اﺟﺮای آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآﻣﺪ و درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ))ﻗﺮآن(( ﺣﺼﺎری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ دور ﺗﺎ دور آن ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ.
اﺻﺤﺎب س ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪهی ﺑﺰرگ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ رای ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ))ﻋﻤﺮ(( س را در ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎزش،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﻮار ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ و اﻋﻼم ھﻤﮑﺎری ﺻﺤﺎﺑﻪ ش)) ،ﻋﻤﺮ((
ً
ﻓﻮرا دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺰد .ﯾﮏ ﭼﯿﺰ وی را ﻣﯽآزرد و ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن
ارادهی ﺧﻄﯿﺮش ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻄﺮش رﺳﻮل اﮐﺮم ج را ﻧﯿﺰ در اواﯾﻞ از
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
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ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺪﺑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﻀﯿﻪ و اﺳﺘﺨﺎره ﮐﺮدن ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪ و ﻧﺰد ﺻﺤﺎﺑﻪ ش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .او دﻟﯿﻞ
اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
))ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻨﺘﮫﺎ را ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮد آورم و ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .اﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺷﻤﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آوردم .آﻧﮫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و
ﭼﻨﺎن در آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺨﻮاھﻢ آﻣﯿﺨﺖ(( .١
ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼط ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﺎ ))ﻗﺮآن(( ﺗﻨﮫﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ))ﻋﻤﺮ(( را ﻣﺮدد
ً
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در آﺧﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او از ﺧﯿﺮ ﺳﻨﻦ ﺑﮕﺬرد .ﻋﯿﻨﺎ ھﻤﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ
در راه ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺗﺎ زﻣﺎن ))ﻓﺎروق اﻋﻈﻢ(( ،ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ))ﻗﺮآن(( و
ﺟﻤﻊ آوری آن از ﻣﺼﺎﺣﻒ ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎزه داﺷﺖ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮدش را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﻞ از ))ﻗﺮآن(( ﮐﻪ در داﯾﺮهی ﻧﻈﺎرت
ﺣﮑﻮﻣﺖ در زﻣﺎن ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ
آن ،در ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ))ﻗﺮآن(( ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ)) .ﻋﻤﺮ((
ً
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﯿﺰ ﻣﺪون ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺎزه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻗﺪاﺳﺖ و رﺗﺒﻪای ھﻢ ﻃﺮاز ﺑﺎ ))ﻗﺮآن(( ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﻄﻌﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد  .٢از ﮔﻔﺘﻪاش _ )) ...ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﻢ آﻣﯿﺨﺖ(( _ ﺑﻮی ھﻤﯿﻦ ﺗﺮس ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ارادهاش را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﭙﺮد.
)) -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ(( ،ج ،۲ :ص.۶۴ :
 -٢ن ،ک)) :ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص ۱۲۶ :و .۱۲۷
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ﺗﻌﺪاد ﻣﺮوﯾﺎت ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( ش
ﺷﺎه ))وﻟﯽ اﻟﻠﻪ(( ،ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( س را از ﮔﺮوه ))ﻣﮑﺜﺮﯾﻦ(( ﻣﯽﺷﻤﺎرد
و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
))ﭘﺲ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان )ﮐﻪ از ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ( ،از ﻣﮑﺜﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺷﻮاھﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ(( .١
))ﻣﮑﺜﺮﯾﻦ(( ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺎر درﺟﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد ﻣﺮوﯾﺎت آﻧﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼق آن ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اﺻﺤﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮوﯾﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ھﺰار ﯾﺎ ﺑﯿﺶ
از آن ﺑﺮﺳﺪ(.
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( س را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ از ))ﻣﮑﺜﺮﯾﻦ(( ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از او رواﯾﺖ و ﯾﺎ اﺧﺬ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ھﺰار و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ً
آن ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺜﻼ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺤﺎﺑﻪ ش دﯾﮕﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ)) :اﺑﻮھﺮﯾﺮه(()) ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( و ...ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ))ﻋﻤﺮ(( س
ﺑﻮده و اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ارﺳﺎل )ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ))ﻋﻤﺮ(( ( ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮد آورﯾﻢ ،ﻣﺴﺎوی ﯾﺎ
ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ))ﻋﻤﺮ(( ﻣﺮوی اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ً
ﺑﺎره ﺳﺨﻦ ))وﻟﯽ اﻟﻠﻪ دھﻠﻮی(( را ﻗﺒﻼ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮوﯾﺎت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮوﯾﺎت ))ﻋﻤﺮ(( س ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﺳﺖ ۵۳۷ ،ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی ﻃﺮق )ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﺴﻠﻪی ﯾﮏ
رواﯾﺖ( داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﻓﻆ ))اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ(( ﺗﻌﺪاد آﻧﮫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از
ﻃﺮق ،ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ) .٢و اﯾﻦ در دﻧﯿﺎی ﺣﺪﯾﺚ رﻗﻢ
)) -١ازاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ج ،۲ :ص.۲۱۴ :
 -٢اﺑﻦ ﺟﻮزی)) ،ﺗﻠﻘﯿﺢ(( ،ص ۱۸۴ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۳۴ :
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ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ(!.
از ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮوﯾﻪی ))ﻋﻤﺮ(( س ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﺎس
))ﻋﻠﻢ(( و ))اﺳﻼم(( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

))ﺳﻨﺖ(( در ﻋﻬﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﺣﻀﺮت ))ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ(( س در دوران  ۱۲ﺳﺎﻟﻪی ﺧﻼﻓﺘﺶ ،ﺗﻤﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ اداﻣﻪ و اﺣﯿﺎء ﺿﻮاﺑﻂ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ))ﺷﯿﺨﯿﻦ(( ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ً
ﺳﺎﺧﺖ و ﭼﻮن ﻃﺒﻌﺎ آدم ﻣﻼﯾﻢ و ﻧﺮم ﺧﻮﯾﯽ ﺑﻮد ،در اﺟﺮای اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﺴﺎﻣﺤﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اواﺧﺮ ﻋﮫﺪ ﺧﻼﻓﺖ
))ﻋﺜﻤﺎن((س ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻮرشھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اوﺿﺎع
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ،ذﺧﯿﺮه ))ﺳﻨﺖ(( ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺳﻨﺖھﺎ را ﮐﻪ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( و
))ﻋﻤﺮ(( ﺑﺎ ﺗﻼﺷﮫﺎی دﻗﯿﻖ و ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،از دﺳﺘﺒﺮد
ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارد ،اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را در رواﯾﺖ و اﺑﻼغ آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮدم آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﯽروﯾﻪی رواﯾﺖ _ ﮐﻤﺎﮐﺎن _
ً
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .اﺳﺎﺳﺎ ))ﻋﺜﻤﺎن(( و ))ﻋﻠﯽ(( ب دو ﺧﻠﯿﻔﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﻋﺘﻘﺎدی ژرف ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﺷﯿﺨﯿﻦ )اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ( ب داﺷﺘﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺮ راھﮑﺎرھﺎی آن دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮده و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺟﺎﻧﺐ
ﺳﻮق ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﺣﻀﺮت ))ﻋﺜﻤﺎن(( س در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻣﺘﺒﻊ
ﺷﯿﺨﯿﻦ ﺑﻮد.
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ﻋﺜﻤﺎن ش و ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ

او از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ))ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ(( ﮐﻪ دو ﺧﻠﯿﻔﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ
در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن و ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮای ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪاش ﺳﻌﯽ واﻓﺮ ﻧﻤﻮده
ً
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ.
))ﻋﺜﻤﺎن(( س اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻣﮫﻢ در
ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و
ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ دﯾﮕﺮان از ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ و اﻣﯿﺮ و ﻣﻘﺘﺪاﺗﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را
داﺷﺖ ،در اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
))ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ(( ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ)) :ھﯿﭻ ﮐﺲ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﺣﺎدﯾﺚ را رواﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ او ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﮫﯿﺐ ﻣﯽآﻣﺪ .١
او در ﺟﻮاب اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﺮا از اﺷﺎﻋﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺎدﯾﺚ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزد،
ﻓﺮﻣﻮد)) :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ
اﺣﺎدﯾﺚ وی دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪی دﯾﮕﺮ دارم ،ﺑﻠﮑﻪ از آن ﺣﻀﺮت ج ﺷﻨﯿﺪه
ام ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ ام،
ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ را در دوزخ ﻣﮫﯿﺎ ﮔﺮداﻧﺪ(( .٢
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺪهای ﺟﻮاب ﻓﻮق ))ﻋﺜﻤﺎن(( ،ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺳﻮال ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ :وﻗﺘﯽ ﺧﻮد ))ﻋﺜﻤﺎن(( ادﻋﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﯿﺰی از دﯾﮕﺮان ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﮫﯽ از ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ج را ﺑﻪ ﯾﺎد دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور
 -١ﺳﯿﻮﻃﯽ)) ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ص.۱۴۸-۱۴۹ :
 -٢ھﯿﺜﻤﯽ)) ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ(( ،ج ،۱ :ص)) + ۱۴۸ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻧﯿﺪ و اﻟﺴﻨﻦ(()) ،اﺑﻦ
ﮐﺜﯿﺮ(( ،ج ،۱۷ :ص ،۲۰۰ :ﭼﺎپ داراﻟﮑﻔﺮ ﺑﯿﺮوت.

)ﺳﻨﺖ( در ﻋﻬﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
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ﮐﺮد او اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﺳﺨﻦ دروغ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد؟
))ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺣﺴﻦ ﮔﯿﻼﻧﯽ(( در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻮاب ))ﻋﺜﻤﺎن(( ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻘﺪس ﺧﻼﻓﺖ ،اﮔﺮ او روش اﺷﺎﻋﻪی ﻋﺎم
اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻼرﯾﺐ ھﺮ ﮐﺲ ﺟﺮات ﻣﯽﮐﺮد
ھﺮ ﻧﻮع ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ از او ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ((.
او در اداﻣﻪی ﺳﺨﻨﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن س ﺑﯽھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ،ﺑﺮ
ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻗﻮهی ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن رواﯾﺎت وی ،ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ) ،ﺑﺪون ﺗﻤﯿﯿﺰ
ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽ( ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺳﺨﻨﺎن ص ﻟﻄﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺪ ،از ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺴﺘﺮدهی
آن ﺧﻮدداری ورزﯾﺪ(( .[۳] ١
ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻤﻞ

در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( و ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ(( )ب( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ ))ﺳﻨﺖ(( ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و
ﺗﻌﺎدل ﺳﯿﺮ ))ﺳﻨﺖ(( ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
))ﻋﺜﻤﺎن(( س در اﺣﯿﺎء و ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻨﻦ از راه ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،از آﻧﺎن ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ ﺑﻮد،
واﻗﻌﯿﺘﯽ ص ﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ.
از ﻣﯿﺎن ﺳﻨﻦ ،اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ))ﺳﻨﺖ((ھﺎی
دﯾﮕﺮ ،وﻗﻮﻋﯽ ﻧﺎدر دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺟﺮاء ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
))ﺳﻨﺖ((ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ،ﻇﮫﻮرﺷﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن
 -١ﮔﯿﻼﻧﯽ)) ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۴۰۲ :
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ﻣﺘﻤﺎدی و ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ،از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ
از ﻃﯿﻒ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع ))ﺳﻨﺖ((ھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ))ﻋﺜﻤﺎن(( س در اﯾﻦ
ﺳﻨﻦ داﻧﺸﯽ وﺳﯿﻊ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ))اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ(( ،از ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺳﮏ از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .١
ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوران وﺣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺳﻨﻦ ﻧﺎدر اﻟﻮﻗﻮع ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
دوری از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺮدم ،در ﻣﻌﺮض ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ
))ﻋﺜﻤﺎن(( س ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد.
))ﺷﺎه وﻟﯽ اﻟﻠﻪ(( ﻣﯽﻧﮕﺎرد)) :و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻞ او در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ رواج ﯾﺎﻓﺖ((  .٢و آﻧﮕﺎه ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﻨﺖھﺎی ﻣﺮوﺟﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻞ ))ﻋﺜﻤﺎن(( را ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .٣
ﺑﯽ ﺷﮏ)) ،ﻋﺜﻤﺎن(( س ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،روﻧﻘﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ((
ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺎ در اﮐﺘﺸﺎف ﺣﮑﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ در آﻧﮫﺎ
اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﻨﻮن داﻧﺶ و ﻋﻤﻞ ))ﻋﺜﻤﺎن(( س
ھﺴﺘﯿﻢ.

)) -١اﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ(( ،ج ،۱ :ص.۱۸ :
)) -٢ازاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ج ،۲:ص.۲۳۱ :
 -٣ن ،ک)) :ازاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ج ،۲ :ﺻﻔﺤﺎت  ۲۲۹اﻟﯽ .۲۳۱

))ﺳﻨﺖ(( در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﯿﺪری
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ(( س ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ))ﻋﺜﻤﺎن(( س ،ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻗﯿﻮداﺗﯽ را ﮐﻪ دو ﺧﻠﯿﻔﻪ اول ،در راه ﺣﻔﻆ و رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺟﮫﺖ ﭘﺮﺑﺎر ﮐﺮدن آن ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺮدی از ))ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ(( س ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ﮔﮫﮕﺎه در ﺧﻄﺒﻪ
ھﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮدان ﻣﺎ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﮑﻮ ﮔﺮداﻧﯿﺪی ﺧﻠﻔﺎی
راﺷﺪﯾﻦ را .آﻧﮫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ؟ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﭼﺸﻤﺎن ))ﻋﻠﯽ(( س اﺷﮏ آﻟﻮد
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﻣﻦ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؛ دو ﭘﯿﺸﻮای ھﺪاﯾﺖ و دو
ﺷﯿﺦ اﻟﺴﻼم و دو ﻣﺮد ﻗﺮﯾﺶ! ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﻘﺘﺪاﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪاء ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ھﺮ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل
رو آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ھﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دو ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮد،
ً
از ﺣﺰب اﻟﻠﻪ  ١اﺳﺖ .او ﻣﮑﺮرا از ﺧﺪﻣﺎت ))ﺷﯿﺨﯿﻦ(( ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺷﺎﻋﺖ
))ﺳﻨﺖ(( ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﻤﻞ آﻧﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻋﻼم
ﻣﯽﻧﻤﻮد  .٢در ﺧﻄﺒﻪی )) ۲۱۹ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ(( ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺧﻮﺑﯿﮫﺎی ))ﻋﻤﺮ((،
)) -١ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ص .۱۷۸-۱۷۹ :ﻋﯿﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ن ،ک)) :ﺳﺮاغ ﺣﻘﯿﻘﺖ(( ،ص.۲۶-۳۵ :
)) -٢ﻗﺮه اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ(( ،ص)) + ۳۱ :ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ(( ،ج ۲ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﺑﺎزی
در ))ﺳﺮاغ ﺣﻘﯿﻘﺖ(( ،ص.۱۰ :
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ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪی ))و اﻗﺎم اﻟﺴﻨﻪ(( ،از ﮐﻮﺷﺶھﺎی او در راه اﻗﺎﻣﻪ ﺳﻨﺖ ،ﺗﻤﺠﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
))ﻋﻠﯽ(( س زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﺘﺮﯾﻦ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺣﺎﺳﺪﯾﻦ ﮐﻪ در
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی ﺧﻼﻓﺖ ))ﻋﺜﻤﺎن(( ﺷﺮوع ﺷﺪه و او را در ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻌﯿﺪه
ﺑﻮد ،در ﺣﺮﯾﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ))ﻋﻠﯽ(( س ﻧﯿﺰ ﺳﺮک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﭼﮫﺎرم ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﺢ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از
ﻋﮫﺪ ))ﻓﺎروق(( س آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ دوران ))ﻋﻠﯽ(( ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﯿﮫﺎی وی ﻣﯽاﻓﺰود .ﭼﻮن ﺑﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻌﮫﺪ وﺟﺪاﻧﯽ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ))ﻋﻠﯽ(( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺧﯿﺎﻧﺖ و
دﺳﺘﺒﺮد و ﺗﻘﻠﺐ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ))ﺳﻨﺖ(( ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ))ﻋﻠﯽ(( س ﻣﮑﺮرا ﻣﺮدم را از
ﺷﻮﻣﯽ ))ﮐﺬب(( ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮداﻧﺪ و از وﺟﺪان آﻧﺎن در اﺷﺎﻋﻪی ﺻﺪق و راﺳﺘﯽ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن)) ،ﺳﻨﺖ(( را از ﻧﮕﺎهھﺎی ﺣﺮﯾﺺ دﺷﻤﻨﺎن دور
ﻧﮕﻪ دارد .او ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای رﺳﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﺮدم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ:
))ھﺮﮔﺰ ﺳﺨﻨﺎن دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪھﯿﺪ؛ ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺘﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ،
در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺪ(( .٢
اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮﯾﺶ را از دروغ و اﻓﺘﺮاء ﺑﺮ رﺳﻮل ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت اﻇﮫﺎر
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
 -١ﻓﯿﺾ اﻟﺴﻼم)) ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ(( ،ﺟﺰء ﭼﮫﺎرم ،ص.۷۲۱ :
)) -٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ(( ،ج ،۱ :ص)) + ۸۱ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻧﯿﺪ و اﻟﺴﻨﻦ(( ،ج ،۱۷ :ص ۲۰۰ :و .۲۳۰

)ﺳﻨﺖ( در ﻋﻬﺪ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﯿﺪری
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))اﮔﺮ از آﺳﻤﺎن ﺑﯿﻔﺘﻢ )و ﺗﮑﻪ ﭘﺎره ﺷﻮم( ،اﯾﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻢ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﻓﺘﺮاء ﻧﻤﺎﯾﻢ(( .١
))ﻋﻠﯽ(( س و ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮان ))ﺳﻨﺖ((
ً
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ))ﻋﻠﯽ(( س ،از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺻﻼ ﺑﯿﮫﻮده ﻧﺒﻮد .دﺷﻤﻨﺎن ))ﺳﻨﺖ((
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺧﺰﯾﻨﻪی ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ))ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ(( ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،دﺧﻞ

و ﺗﺼﺮﻓﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ص ارﺗﮕﺮان ))ﻗﺮآن(( و
))ﺳﻨﺖ(( اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﺳﺨﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻓﺮو
ﺑﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮ و ص ارﺗﮕﺮ ،ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ اﺧﺘﻼف و
دو دﺳﺘﮕﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ داﻣﻦ زده ،آﻧﮕﺎه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
))ﻋﺜﻤﺎن(( س را از ﺳﺮا راه ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
))ﺳﻨﺖ(( دراز ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه از آب ﮔﻞ آﻟﻮد ﻣﺎھﯽ ﺑﮕﯿﺮد!.
ً
))ﻋﻠﯽ(( وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﻔﺎﺷﺎن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد و از
ﻣﻔﺴﺪهھﺎی آﻧﺎن ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺪف اﯾﻨﮫﺎ ،در ﻗﺎﻟﺐ ھﺮ ﻧﻮع
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺤﺎی ))ﺳﻨﺖ(( و در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ﺿﺮر رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم
اﺳﺖ .ﻟﺬا ،از دراﯾﺖ ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﻧﻮاع راھﮫﺎی ﺗﺪاﻓﻌﯽ،
ً
ﺳﻤﻮم و آﻓﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯿﺪادﮔﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ،ﻣﻔﺎﺳﺪ
ﮐﺎرھﺎﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﻧﯿﺎت ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن ،آﻧﺎن را
رﺳﻮ ﻣﯽﮐﺮد.
 -١ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب.

ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

٨٠

او در ﻃﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺷﺪت از اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺪف
دﻋﺎھﺎی ﺑﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮ ﻣﯽآورد:
»ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ اﷲ! أي ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺑﻴﻀﺎء ﺳﻮدوا وأي ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ
١

ﻏﺄﻓﺴﺪوا!« » .ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺪازد اﯾﻨﮫﺎ را! ﭼﻘﺪر دﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و روﺷﻦ

را ﺳﯿﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻘﺪر ﺣﺪﯾﺚ از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ«.
از ﻓﺤﻮای ﮐﻼم ﺷﮑﻮه آﻣﯿﺰ ))ﻋﻠﯽ(( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
اﻓﺮادی وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻓﺘﻨﻪ و دو دﺳﺘﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻓﺮاھﻢ آورده و در ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺼﺮف ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺾ ﺑﻨﺎی
اﺳﻼم و اﺿﻤﺤﻼل ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ))ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ(( س در
دوران ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻄﺮی ﺑﺲ ﺑﺰرگ روﺑﺮو ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد!.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ص ﻧﯽ ))ﻋﻠﯽ(( ،ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻮﺛﺮی ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎ ،دﺳﺖ ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ
را از ﭘﺸﺖ ﮔﺮه ﺑﺰﻧﺪ.
))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( ب ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ!

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎھﺪهی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی ))ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ(( س ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد
ﻣﻮﺟﺐ آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و رﻓﻌﻐﺎﺋﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺎ ﺧﻮاه
رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارده و ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﺎت زﯾﺎدی در اﻣﺮ
رواﯾﺖ راوﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.
)) -١ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۱۲ :
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در زﻣﺎن ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آراﻣﺶ و ﻋﺪم ﺑﺮوز ﻓﺘﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ً
))ﺳﻨﺖ(( را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ در اﻣﺮ رواﯾﺖ
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ج در ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻮدات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮوع ﻧﺎاﻣﻨﯽھﺎ و ﺳﺮ
ﺑﺮآوردن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﺪﯾﺚ ،در ﻣﺎھﮫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻼﻓﺖ ))ﻋﺜﻤﺎن(( س،
ً
ﻣﺤﯿﻂ آرام ﻗﺒﻠﯽ را ﮐﺎﻣﻼ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮده و وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ً
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺑﺰرﮔﻮار س ،اﺻﻼ رواﯾﺖ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ.
ً
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ واﻻی ))ﺳﻨﺖ(( _ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺰد ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﻨﮫﺎ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن ،اﺣﺎدﯾﺚ را از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻌﺮض
اﻓﺘﺮا و دروغ ﭘﺮدازیھﺎی ﺧﺎﺋﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﺠﺎت داد.
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( س ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻣﻮل ))ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ((ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را ﮐﻪ ﺧﻠﻔﺎی ﻗﺒﻞ از او از اﯾﻦ راه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
او ھﻢ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﺴﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ از
اﯾﻨﮑﻪ ))ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ(( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻧﻘﻞ و اﺷﺎﻋﻪی
اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( ب ﻋﻤﻮ زادهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﮫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،از زﻣﺮهی ھﻤﯿﻦ ﮐﺴﺎن ﺑﻮد.
او ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ زﯾﺎدی از آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ،ﻃﻮﻓﺎنھﺎی اﻓﺘﺮای
دروغ ﭘﺮدازان ﺑﺎﻻﺧﺮه او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد رواﯾﺖ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ و از ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﭙﺬﯾﺮد.
ﻗﺼﻪی ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( س ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﯿﻤﻮدن اﯾﻦ راه ،ﺑﺎ وی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﺘﯽ را ﮐﻪ او در ﺟﻮاب
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻋﻠﺖ
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ﻣﺸﺘﺮﮐﻪی ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم آﻧﮫﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﺑﺴﯿﺎر
ً
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ او ،ﮔﻠﻪی ھﻤﻪ ﺷﺮﮐﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ.
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم ))ﺑﺸﯿﺮ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﻋﺪوی(( ،ﻧﺰد ))اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( آﻣﺪ و ﺷﺮوع
ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن اﺣﺎدﯾﺜﯽ از رﺳﻮل اﮐﺮم ج .و ﭼﻮن ﺣﺮص و وﻟﻊ ))اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس(( را در ﺷﻨﯿﺪن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﻮﺟﮫﯽ
ﺷﺎﯾﺎن ﺑﻪ رواﯾﺎت او ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺣﯿﺮت ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ او ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ
ً
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚھﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
))ﺑﺸﯿﺮ(( ﺑﺎ ﻟﮫﺠﻪای آ ﮐﻨﺪه از ﻧﺎراﺣﺘﯽ _ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ً
ﺟﺎﻧﺐ ادب را ﻧﮕﻪ دارد _ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ)) :ﺳﺮور ﻣﻦ! اﺻﻼ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورم! ﻣﻦ
ً
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ
اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارﯾﺪ؟!((.
ﺣﻀﺮت ))اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( ب ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ))ﺑﺸﯿﺮ(( را ﺳﺮ در ﮔﻢ ﻧﮕﻪ
دارد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از رﻓﺘﺎرش ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺖ او را در ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﻠﺦ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ،ﻗﺒﻞ از اﻇﮫﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﺷﺘﯿﺎق و ﻋﻼﻗﻪای را
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج داﺷﺖ ،ﺑﻪ وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ)) :وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ را در ﺣﺎل ﺑﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﻧﮕﺎهھﺎﯾﻤﺎن
ﺑﻪ او دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﻮﺷﮫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ((.
ﺳﭙﺲ ،ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او را ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﺳﺨﻦ دروﻏﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺮدم ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ھﺮ ﮔﻔﺘﻪای را ﺑﺪون
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﺖ آن ،ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،از ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎز آﻣﺪﯾﻢ((.

)ﺳﻨﺖ( در ﻋﻬﺪ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﯿﺪری
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در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ))ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(( اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﮐﻪ)) :و ﺟﺰ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ((.
از اﺳﻠﻮب ﮔﻔﺘﻪی ))اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( ب ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ او
در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ روﯾﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻮن از ﺻﯿﻐﻪی ﺟﻤﻊ )ﻣﯽ دﯾﺪم ،ﻣﯽآورﯾﻢ ،ﺑﺎز آﻣﺪﯾﻢ و (...ﺑﺮای
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﻮﺿﻮع
را در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ))ﻋﻠﯽ(( س ،ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .١
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ))ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ(( س ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ))ﺳﻨﺖ((

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ))ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ(( س ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﻠﻔﺎی ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد را در ﻧﺠﺎت
))ﺳﻨﺖ(( از ﮔﯿﺮودارھﺎی ﺣﻮادث ﻣﺘﻨﻮع زﻣﺎن ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو در
ﭘﯿﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ،ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽھﺎی دوران ﺧﻼﻓﺖ ))ﻋﻠﯽ
ﻣﺮﺗﻀﯽ(( س را از ﻧﻈﺮ ﺳﺮ ﺑﺮ آوردن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪیﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دوران ﺧﻠﻔﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ .او از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ
ﯾﻐﻤﺎﮔﺮان ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج روﺑﺮو ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ
ﮐﻔﺎری ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﮫﺎی وﺳﯿﻊ ﻓﺘﺢ ﺷﺪه در زﻣﺎن ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( و
ً
))ﻋﺜﻤﺎن ﻏﻨﯽ(( س ،ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ھﺮ ﮐﺪام ﺣﺎﻣﻞ
ﻋﺎدات و ﻓﺮھﻨﮓھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ))ﺳﻨﺖ(( ھﻮﯾﺘﯽ
ً
ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎ ﻣﺮزھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﻄﺮ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آن را ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺧﻠﯿﻔﻪی ﭼﮫﺎرم ﺑﻌﺪھﺎ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی
ً
 -١ﺑﺮای اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ اﺛﺮ ﮔﺮان ﻣﺎﯾﻪی ))ﻣﻨﺎﻇﺮ
اﺣﺴﻦ ﮔﯿﻼﻧﯽ(( _ ))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ﺻﻔﺤﺎت  ۴۴۲ﺗﺎ  _ ۴۴۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮﯾﻘﻪھﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﻪی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎ
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ:

 -۱اﺷﺎﻋﻪی ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺜﺮت رواﯾﺖ
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( س در اواﯾﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎی ﻗﺒﻞ از
ﺧﻮدش ،از ﺗﮑﺜﯿﺮ رواﯾﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و در راﺿﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﻢ
ﮐﺮدن آن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻓﺘﻨﻪھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﯿﺎدھﺎی
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﻼم را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ از
))ﻣﺪﯾﻨﻪ(( ﺑﻪ ))ﮐﻮﻓﻪ(( ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را رھﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای ﺳﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻃﻮﻓﺎن ،ﺑﻪ ﺣﺮﺑﻪی ))ﺗﮑﺜﯿﺮ رواﯾﺖ(( ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺸﺖ.
او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺳﻨﻦ را در ﻣﺤﺪودهی وﺳﯿﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر
ً
دھﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد .او ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻤﺎل
ﻃﺮﯾﻘﻪی ))ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ(( ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺻﺤﯿﻔﻪای را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دھﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺗﺪاﺑﯿﺮ و روی آوردن ﺑﻪ ))ﺗﮑﺜﯿﺮ
رواﯾﺖ(( در ھﺮ ﺟﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ ،آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
و ﻣﺤﺤﻮای آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( س ﺧﻮدش اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽداﻧﺴﺖ،
ً
ً
ﺗﺤﺮﯾﺮا و ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﻔﺖ.
))اﺑﻦ ﺳﻌﺪ(( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

))ﯾﮏ روز ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ در ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ
ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﻋﻠﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﯾﮑﯽ ﺑﻨﺎم
))ﺣﺎرث اﻋﻮر(( ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺗﻌﺪادی ورق ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺰد ))ﻋﻠﯽ(( آورد .آن
ﺣﻀﺮت ﺑﺮای او در آن اوراق ﻋﻠﻢ زﯾﺎدی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮد  .١ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ
)) -١ﻃﺒﻘﺎت(( ،ج ،۶ :ص.۱۱۶ :
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))ﻋﻠﻢ(( در اﺻﻄﻼح آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺸﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ))ﻋﻠﯽ(( ،ﺗﮑﺜﯿﺮ رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﯽدﯾﺪ .درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﺎﻣﺤﯽ را ھﺮﮔﺰ
در اﻧﺘﺸﺎر اﺣﺎدﯾﺚ روا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در دوراﻧﯽ
ﮐﻪ ))ﻋﻠﯽ(( س ﺧﻼﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﺰ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
))ﺳﻨﺖ(( ))ﺗﮑﺜﯿﺮ رواﯾﺖ(( ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ در ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﻋﺎﯾﺪ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﯿﻮهی ))ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ(( در زﻣﺎن ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی اول ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ،اﮔﺮ ﻣﺤﺪودهی رواﯾﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺑﻮد و ﻓﻘﻂ
ﻋﺪهی ﻣﻌﺪودی ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﻣﺤﺪودی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ دروﻏﯿﻦ از ﻧﺎﺣﯿﻪی دروغ ﭘﺮدازان ،ﻋﻤﻮم در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﺎﻃﯿﻞ و اﮐﺎذﯾﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎذﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺮاﺷﯿﺪهھﺎی ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺮدم ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرﻓﺖ!.
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺑﺎھﻮش ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻟﺬا،
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺑﺮ ھﻤﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ ﮔﺎﻣﺰن ﺑﻮد ،ﺑﻪ ))ﺗﮑﺜﯿﺮ
رواﯾﺖ(( ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﮫﺎ ،اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد و در اﻋﻤﺎل آن
ﻓﺮﺻﺖھﺎ راﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮد.

 -۲ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﮑﺮار اﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﮑﺮار زﺑﺎﻧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از راھﮫﺎی ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ((
در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮده اﺳﺖ و درﺑﺎرهی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ.
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( س ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺬاﮐﺮهی ﺣﺪﯾﺚ را از ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او ﻋﺪم ﺗﮑﺮار اﺣﺎدﯾﺚ را ،آﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﺳﺒﺐ ﮐﮫﻨﻪ ﺷﺪن آن
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ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﺨﻨﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ:
١

»ﺗﺬاﻛﺮوا اﺤﻟﺪﻳﺚ؛ ﻓﺈﻧ�ﻢ إن لﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮا ذالﻚ ،اﻧﺪرس اﻟﻌﻠﻢ« » .ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ

ﻣﺬاﮐﺮهی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﭼﻮن درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻋﻠﻢ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود«.

 - ۳ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن راوی
اﺣﺘﯿﺎط در ﭘﺬﯾﺮش اﺧﺒﺎر ،ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﭼﮫﺎرم را ،ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺳﻔﺎرﺷﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺧﻮد
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﮑﺮد .ﭼﻮن ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن و ﻗﺒﻮل ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
ﻣﯿﺎن ﺑﻮد و او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
))ﻋﻠﯽ(( س ﺟﮫﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪاﻗﺖ راوی ،او را ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺜﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽداد و آﻧﮕﺎه رواﯾﺘﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ در ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهای از راوی ﻧﺪاﺷﺖ و اﮔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪی ﻣﺸﮫﻮر و اﻓﺮاد ﻋﺎدل ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ در ﺻﺤﺖ آن ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد راه دھﺪ ،ﮔﻔﺘﻪاش را ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﺮد.
او ﺧﻮدش در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﯾﻪاش ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻼﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وی ھﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
))ھﺮﮔﺎه از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﻧﻔﻊ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد ،از آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و ﭼﻮن از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،او را ﻗﺴﻢ ﻣﯽدادم و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد،
ﺗﺼﺪﯾﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدم(( .٢
)) -١آداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ(( ،ج ،۲ :ص.۱۲۸ :
)) -٢آداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ(( ،ج ،۲ :ص.۱۲۸ :

)ﺳﻨﺖ( در ﻋﻬﺪ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﯿﺪری
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ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺮط ،ﺣﺪﯾﺜﯽ از ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺑﺘﺪای
آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺖ ﺑﺮاﯾﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ و راﺳﺖ ﮔﻔﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮد
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ((...ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺻﺪاﻗﺖ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﯿﻘﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

 -۴ﻧﮫﯽ از ﺑﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﺴﯿﺮ اﻟﻔﮫﻢ
در ﻣﯿﺎن ذﺧﯿﺮهی ﻋﻈﯿﻢ ))ﺳﻨﺖ(( ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ
دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آﻧﮫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم
ﻇﺎھﺮﯾﺸﺎن ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﮫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﻄﻠﺐ ،ﺑﻪ اﺳﻠﻮب اﺧﺘﺼﺎر آﻣﯿﺰ ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﻠﻠﯽ وارد ﻧﻤﯽﺳﺎزد .و
آن اﯾﻨﮑﻪ:
ً
اﺻﻮﻻ در ﺷﺮع ،ﺑﯿﺎن آن ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در ﺟﻠﻮی
ﻋﻮام ،ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ؛ آﻧﮫﺎ از درک آن ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و
ﯾﺤﺘﻤﻞ ﮐﻪ آن را دروغ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن از ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﻠﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن را ﺑﺎور ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ،ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺮک اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺿﺮر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ورﻃﻪی ﺷﺒﮫﺎت ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ
اﻣﮑﺎن دارد ،ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺚ و ﯾﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻐﻤﺾ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺪاران زور و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻇﺎﻟﻢ ،دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای ﺟﺎری داﺷﺘﻦ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ً
رﺳﻮل اﮐﺮم ج ،ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس در اﻣﺮ ﻓﮫﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﺒﺘﻼی ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺘﻤﺎن آﻧﮫﺎ از ﻋﻮام ،دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺣﺪﯾﺜﯽ از ))ﻣﺸﮑﻮه(( )ﻣﺎﺧﻮذ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری
و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﻟﻔﺎظ ﻇﺎھﺮی آن اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮده ﺷﻮد،
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ﻣﻮﺟﺐ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎ و وﻇﺎﯾﻒ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮاھﯿﻢ
دﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج از ﺑﯿﺎن آن ﻧﺰد ﻋﻤﻮم ،ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
))روزی رﺳﻮل اﮐﺮم ج ﺑﺎ ﻣﻌﺎذ ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﺣﻀﺮت ﺳﻪ ﺑﺎر
ﻣﻌﺎذ را ﺻﺪا زد و او ھﺮ ﺑﺎر ))ﻟﺒﯿﮏ(( ﮔﻔﺖ .ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺻﺪق ﻗﻠﺒﺶ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ)) :ھﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺰ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺤﻤﺪ
رﺳﻮل اوﺳﺖ(( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ را ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﮋده را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪھﻢ؟ آﻧﮫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ً
ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ! در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﻪی ﺷﮫﺎدت اﮐﺘﻔﺎء )و از ﻣﺒﺎدرت
ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺧﻮدداری( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(( .١
)ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ)) ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ(( س ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪی ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،آن را ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺘﻤﺎن ))ﻋﻠﻢ(( ﻧﮕﺮدد(.
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( س اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع دﺳﺘﻮرات رﺳﻮل ﺧﺪا ج،
ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻣﺰﺑﻮر را ،راھﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ ))ﺳﻨﺖ(( از ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻋﻮام و
ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺮﺗﺐ راوﯾﺎن ﺳﻨﻦ را از ﻧﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
))ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ آن را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ .آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟(( .٢
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ))ذھﺒﯽ((،
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ))ﻋﻠﯽ(( س را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی اﺻﻠﯽ ﺑﺰرگ در ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺗﺮوﯾﺞ
)) -١ﻣﺸﮑﻮة(( ،ج.۱ :
)) -٢ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۱۳ :

)ﺳﻨﺖ( در ﻋﻬﺪ زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﯿﺪری
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و اﻧﺘﺸﺎر اﺣﺎدﯾﺚ واھﯽ و ﻣﺒﮫﻢ در ﺧﺼﻮص ﻓﻀﺎﯾﻞ و ﻋﻘﺎﯾﺪ و ...ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .١
ً
از ))اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( ب ﻧﯿﺰ ،ﻋﯿﻨﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪی ))ﻋﻠﯽ(( س ﻣﺮوﯾﺴﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد(( س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد)) :ﺑﺮای ھﺮ
ﻗﻮم اﮔﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﮫﻤﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،آن ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از
آﻧﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺘﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد(( .٢
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺸﮫﻮر ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س ﻧﯿﺰ ،ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮم را اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ:
))ﻣﻦ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دو ﻧﻮع ﺳﺨﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده ام .ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪ ام،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﮔﺮدﻧﻢ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻢ!(( .٣

 -١ن ،ک)) :ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺤﻔﺎظ(( ،ج ،۱ :ص.۱۳ :
 -٢ﻣﻘﺪﻣﻪی ))ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ((.
)) -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری((.
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در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺛﻤﺮات ﮐﻮﺷﺸﮫﺎی ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ در ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
))ﺳﻨﺖ(( را ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺣﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﯿﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺬرا و اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﮑﯿﺪهی
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ:
))ﺳﻨﺖ(( در ﭘﻨﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖھﺎی دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪی ﺧﻠﻔﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
ﺑﻪ ﯾﺎری ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب وی ،ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽاش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و
ﭘﺎﯾﻪھﺎی آن ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﺷﺪ)) .اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﯿﻮهھﺎی
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﻞ و ﻗﺒﻮل
اﺣﺎدﯾﺚ)) ،ﺳﻨﺖ(( را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮدﺑﺎدھﺎی ﺳﮫﻤﮕﯿﻦ ﺣﻮادث ،ھﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ
ﺑﺮﺟﺎ ﻧﮕﻪ دارد و ﻣﮫﻤﺘﺮ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪی ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
))ﺳﻨﺖ(( در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺖ.
))ﻋﻤﺮ(( س ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰش ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎھﺎ
را ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داری ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻨﯿﺎن ﻧﮫﺪ و دﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ را از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ذﺧﯿﺮهی ﭘﺮ ﺑﮫﺎی آن ،ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزد .او ﺑﺎ ﺗﻼﺷﮫﺎی ﭘﯽ ﮔﯿﺮ و ﺑﯽوﻗﻔﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺷﺎھﺮاھﯽ ﮔﺸﺎده و روﺷﻦ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ رھﻨﻤﻮن ﮔﺮدد؛ آن
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮدش در آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪی زﻧﺪﮔﯽاش ﻓﺮﻣﻮد:
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))ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! ﺷﻤﺎ را در راھﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ؛ راھﯽ ﮐﻪ داﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﮑﯽاش ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ روز و روﺷﻦ اﺳﺖ.١ ((...
ﺑﺎزﺗﺎب اﻗﺪاﻣﺎت ))ﻋﻤﺮ(( س در ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن راھﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻧﺪن
))ﺳﻨﺖ(( ،ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ،ص
ﯾﺮ از اﺣﺎدﯾﺚ زﻣﺎن ))ﻋﻤﺮ(( ،ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ)) .ﻣﻌﺎوﯾﻪ(( س در
زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﻔﺖ)) :ھﯿﭻ ﺣﺪﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻋﻤﺮ ﻣﺮدم را از ﺧﺪا
ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ((.
اھﻤﯿﺖ وﺟﻮد ))ﺷﯿﺨﯿﻦ(( را در اﺳﻼم و در راﺳﺘﺎی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
))ﺳﻨﺖ(( ،ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺨﻦ ))ﻋﻠﯽ(( س درک ﮐﺮد .او ﻓﺮﻣﻮد:
))ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺸﺎن در اﺳﻼم ﺑﺲ رﻓﯿﻊ اﺳﺖ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ
از ﻧﺒﻮدن آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﻼم وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ آن دو را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﻪ ارزش ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ،ﭘﺎداش ﻧﯿﮏ ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ(( .٢
ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺳﻮم)) ،ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦ(( س ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت
))ﺷﯿﺨﯿﻦ(( ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺪاوم ﺟﺮﯾﺎن آﻧﮫﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ
ً
ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺣﺎدﯾﺚ و اﻓﻌﺎل رﺳﻮل اﮐﺮم ج را ﻋﻤﻼ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
اﻧﺠﺎم داد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻨﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ رواج ﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( س ،در ﺿﻤﻦ ﮐﻮﺷﺶھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﻠﻔﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻃﺮﺣﮫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( و ﺑﻘﺎی
آن ،دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ﺟﻮاﻧﺐ و ﺷﻌﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ))ﺳﻨﺖ((
زﯾﺎدﺗﺮ و دﯾﻮارهھﺎی ﺑﻨﺎی ))ﺳﻨﺖ(( ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﮔﺸﺖ.
)) -١ازاﻟﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ج ،۲ :ص.۲۱۶ :
 -٢ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﺑﺎزی)) ،ﺳﺮاغ ﺣﻘﯿﻘﺖ(( ،ص.۱۳ :
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ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ زﺣﻤﺎت ﺑﯽدرﯾﻎ ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎرﯾﮫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪی دﯾﮕﺮ)) ،ﺳﻨﺖ(( ﻣﺴﯿﺮ آرام و ﻋﺎدی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و
ﻋﻈﻤﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻟﺒﺎس ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ،وﻋﺪهی اﻟﮫﯽ در ﺣﻔﻆ ﺟﺎوﯾﺪ آن ،ﺑﻪ
ﻧﮫﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ))ﺳﻨﺖ(( در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
))ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻪ ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻦ زﺣﻤﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ(( ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﯿﻢ.

ﺗﺪاﺑﯿﺮی دﯾﮕﺮ
در آﺧﺮ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻮهھﺎی دﻓﺎﻋﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺻﺪر اول ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ))ﺳﻨﺖ(( ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺴﺰا در
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن ))ﺳﻨﺖ(( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎرهای ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻟﻒ -ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﻦھﺎ در آن دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺘﻔﺮق اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهھﺎی ﻗﯿﺪ و ﺣﻔﻆ ﺳﻨﻦ،
ھﻤﺎره _ ﺧﺎﺻﻪ در اواﺧﺮ ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻋﮫﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ _ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮد .ھﻨﻮز ھﻢ از آن ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش اﺣﺎدﯾﺜﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻢ در ﮐﺘﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ وﺟﻮد دارد .١
ب -اﺣﺘﯿﺎط در رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ

ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط را از ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻔﺮق دﯾﺪﯾﻢ .از آن ﺟﻤﻠﻪ :ﮔﻮاه ﻃﻠﺒﯿﺪن از راوی ،ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن راوی ،ﺑﺎز
آﻣﺪن از رواﯾﺖ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ رواﯾﺖ و ...ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺛﺮات اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ
 -١در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﮑﺘﻮب ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ
ﺳﺨﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ.
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و روان ﺻﺤﺎﺑﻪ ش رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺮس و ﻟﺮز در ﺣﯿﻦ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد.
آن ﻋﺪه از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن رھﻨﻤﻮدھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،در ھﺮ ﺣﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ ھﻤﻮاره
ﺑﺮ دوش آﻧﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺒﺎدا در ادای ﻋﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺑﻼغ ﻣﻔﮫﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺪﯾﺚ دﭼﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ.
از ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد(( س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮔﻔﺖ و
ﭘﺲ از آن ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ آب ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﻋﺮق ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺪﻧﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻟﺮزﯾﺪن ﮐﺮد و رﮔﮫﺎی ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﯿﺮون زد و ﮔﻔﺖ)) :اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد! ...ﯾﺎ ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺶ! ...ﯾﺎ ﻗﺪری ﮐﻢﺗﺮ!(( .١
))ادرﯾﺲ ﺧﻮﻻﻧﯽ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :اﺑﻮ درداء س را دﯾﺪم وﻗﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﯽ ج
ﻓﺎرغ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد! ...ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ را! ...ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ را!(( .٢
ﺣﻀﺮت ))اﻧﺲ(( س ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت ،ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» :أو ﻛﻤـﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ج«  ٣ﯾﺎ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻈﺎھﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ،ﺳﻌﯽ در ﻧﻘﻞ ﻋﯿﻦ اﻟﻔﺎظ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد.
آﻧﺎن ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﯽرﻓﺖ ،ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
رواﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻮم ﺑﺎ دﯾﺪن
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهی ))ﺳﻨﺖ(( اﯾﻤﺎن ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آﻧﺎن در ﺣﻔﻆ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ.
 -١ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ))ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل((.
 -٢ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ھﯿﺜﻤﯽ)) ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﯾﺪ(( ،ج ،۱ :ص.۱۴۶ :
 -٣ﺳﻨﻦ ))اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ((.
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ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺣﺪﯾﺚ در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻧﮫﺎد ،را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ
ﮐﻪ داﻣﻨﻪای ﻣﺤﺪود داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ
ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺖ ﻣﺪدﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را از اﻓﺘﺎدن در ﺑﻮﺗﻪی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺠﺎت
ﻣﯽداد.
ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﺳﻔﺮھﺎی دور و دراز و ﭘﺮ رﻧﺞ ﻋﻠﻤﺎی آن زﻣﺎن
ً
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،واﻗﻌﺎ در وھﻠﻪی اول ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ درک ﻋﻼﻗﻪی
ﻣﻔﺮط و ﻋﺸﻖ آﺗﺸﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ،ﭘﺮدهھﺎی ﻧﺎﺑﺎوری از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ
ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻔﺮھﺎی ﻋﻠﻤﯽ در دﺳﺖ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻀﺮت ))ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ(( س از ﯾﮏ ﺻﺤﺎﺑﯽ )ﺑﻪ ﻃﻮرﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ اﮐﺘﻔﺎء ﻧﮑﺮد .ﺷﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﺻﺤﺎﺑﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ آن ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ او
ﮐﻪ ﻣﺼﺮ )ﯾﺎ ﺷﺎم( ﺑﻮد ،ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم راه ﭘﯿﻤﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺻﺤﺎﺑﯽ
او را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ)) :ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ؟(()) .ﺟﺎﺑﺮ(( س
ﮔﻔﺖ)) :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج درﺑﺎرهی ﻗﺼﺎص رواﯾﺖ ﮐﺮده
ای .و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .دوﺳﺖ
دارم آن را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﯽ(( .ﺻﺤﺎﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد و آن ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﻪ ))ﺟﺎﺑﺮ(( ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .١

 -١ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی)) ،اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ.
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))ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﯿﺐ(( ،ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻣﺸﮫﻮر ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ھﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺒﮫﺎ و روزھﺎ ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻪام« .١
))اﻣﺎم ﺑﺨﺎری(( ﮐﻪ از ھﻤﺎن دوران ﮐﻮدﮐﯽ )در ﺳﻦ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﺪاد ،ﻣﮑﻪ ،ﺑﺼﺮه ،ﮐﻮﻓﻪ ،ﺷﺎم،
ﻋﺴﻘﻼن ،ﺣﻤﺺ و دﻣﺸﻖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد .[۷] ٢
))دارﻗﻄﻨﯽ(( ،ﻣﺼﻨﻒ ﻣﺸﮫﻮر ،ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺼﺮه،
ﮐﻮﻓﻪ ،واﺳﻂ ،ﻣﺼﺮ و ﺷﺎم ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد)) .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک(( ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
اﺣﺎدﯾﺚ ،در ﻣﺤﻀﺮ ﭼﮫﺎر ھﺰار اﺳﺘﺎد زاﻧﻮ زده ﺑﻮد .٣
))اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﻪ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﺑﺼﺮه )ﺑﻪ ﻃﻮرﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( از اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و از دھﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ« .٤
د -اﻋﺪام ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان

ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ))ﺳﻨﺖ(( را ورق زده اﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ))ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزی(( ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آ ﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ)) ،ﺳﻨﺖ(( را از ھﺮ آﻓﺘﯽ
ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،اﺧﺘﺮاع ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ و ﺿﺪ ﺳﻨﺖ ،ﺗﺮس از
اﺧﺘﻼط اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﮐﺴﯽ ﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟ ﺷﯿﺨﯽ در ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻤﺎ ،ﺑﺎ ﻇﺎھﺮی از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ و دارای

 -١ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی)) ،اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ.
 -٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ))ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل((.
 -٣ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ))ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻋﻤﺎل((.
 -٤ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی)) ،اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ.
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ﻋﻠﻢ و ﻧﺒﻮﻏﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﻃﻠﺒﻪی ﺣﺪﯾﺚ دور او ﺣﻠﻘﻪ زده و از
وی ﺣﺪﯾﺚ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ))ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎز(( از آب در
آﯾﺪ؟! اﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﻤﺎش اﻓﺮاد ﮐﻪ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶھﺎی
ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ ،ﻣﺠﺴﻤﻪی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزی و دﺷﻤﻦ درﺟﻪی ﯾﮏ
ً
))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻋﻼﯾﻢ ﻇﺎھﺮی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ دروغ ﭘﺮدازان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،و ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒﻮغ و ﻣﮫﺎرت ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺰرگ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺚ واﻗﻌﯽ ،ھﺮاز ﭼﻨﺪ ﮔﺎه دﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه را از ﭘﺸﺖ ﮔﺮه ﻣﯽزد.
ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺠﺮب ،ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻧﻘﺸﻪی
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان از ھﻢ ﻣﯽﮔﺴﯿﺨﺖ ،و ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ از وﺟﻮد آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﺧﺎﺳﺖ،
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻄﺮ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎریﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن زدﻧﺪ)) :اﻋﺪام ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان((!.
ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ))ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان(( ،ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی آن ﺷﺮ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ را از ﺳﺮ اﺳﻼم ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزﻧﺪ .ﮐﺸﺘﻦ ))ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزان(( ﺗﺎ
ﻣﺪﺗﮫﺎ ﯾﮑﯽ از راهھﺎی دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ ))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻮد.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺮس آﻓﺮﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﻟﻮد
ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﺻﺪھﺎ و
ﺣﺘﯽ ھﺰاران ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﻮد و اﮔﺮ وﺿﻊ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽداﺷﺖ،
ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮود ﻣﯽآﻣﺪ!.
در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ)) :ﺧﻠﯿﻔﻪ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ زﻧﺪﯾﻘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺘﻮر داد او را اﻋﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻧﺪﯾﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻣﺮا
ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ ھﺎرون ﮔﻔﺖ :ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا از ﺷﺮ ﺗﻮ رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ آن ھﺰار ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻪ ﻣﻦ وﺿﻊ ﮐﺮده ام و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده ام،
ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺪان ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف از آﻧﮫﺎ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ! ھﺎرون
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ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش! اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ﻓﺰاری و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺒﺎرک آﻧﮫﺎ را ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ ﮐﺮده و ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ(( .١
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺪﯾﺚ را،
در اوراق ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.

 -١ﺳﯿﻮﻃﯽ)) ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎء(( ،ص.۲۹۳ :
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ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ))ﺳﻨﺖ(( و ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه ﻣﻮﺿﻮع
))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻄﺮ
ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ))ﻗﺮآن(( ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪی
داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﮐﺎردان ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب در ﻣﺼﺎﺣﻒ و ﮐﺘﺐ
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽﺷﺪ .و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻗﺮن اول
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﯾﺎدداﺷﺖ ذھﻨﯽ اﺣﺎدﯾﺚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ آﻧﺎن
را از ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﻮدﻣﻨﺪی
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
آﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؟

ﺳﻮال ﻓﻮق رﯾﺸﻪ در ﯾﮑﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺰرگ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ دارد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
دﺳﺘﺎوﯾﺰھﺎی ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ،
ﺗﺪوﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و
ً
دروغ ﭘﺮدازان ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎزی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺎ
ﺷﺮوع ﺗﺪوﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺑﺰرگ ))ﺳﻨﺖ(( آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ھﺰاران اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ روی ھﻢ رﻓﺘﻪ از اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ دور اﺳﺖ!.
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ً
از ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮫﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ را
ﺗﻨﮫﺎ راه ﺣﻔﺎﻇﺖ ))ﺳﻨﺖ(( ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در اواﯾﻞ اﺳﻼم
ً
)ﺑﻪ زﻋﻢ ﺧﻮﯾﺶ( ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی ﻣﮫﻠﮏ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ذﺧﯿﺮهی ﻣﮫﻢ ))ﺳﻨﺖ(( اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب
ﺑﺮای اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ،از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﮫﻢ و ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽﺳﺎزد.
ً
ﻣﺪارک و دﻻﯾﻞ روﺷﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺗﻨﻪی اﯾﻦ اﺷﮑﺎل را ﮐﺎﻣﻼ
ﺳﺴﺖ و ﻟﺮزان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ،آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ،در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮون ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ و
ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﻬﺪ رﺳﺎﻟﺖ

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﺣﻮال زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،درﺑﺎرهی ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﻪ دو ﻧﻮع
رواﯾﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ :رواﯾﺎت ﻣﻨﻊ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺎت اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ.
ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯿﮫﺎ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺮ در ﮔﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﺎن را در اﯾﻦ دام
ً
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ و ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ،رواﯾﺘﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ در ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﯿﺎت اﻣﻮر ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯽ
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯿﺖ و ﻣﺤﻤﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻮع رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ
ً
اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﻟﺬا،
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهای ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﻨﻊ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،در دورهای
ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻮاری و
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اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺜﺒﺖ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ رواﯾﺎت و ﺗﻌﯿﯿﻦ دورهھﺎی آن و ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو در ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ورود آﻧﮫﺎ.
رواﯾﺎت ﻧﻬﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورهھﺎی اوﻟﯿﻪی اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺳﺮﺣﺪھﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺎدر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﻼم وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ،ﺳﻠﺴﻠﻪی ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺎ رﺣﻠﺖ آن ﺣﻀﺮت اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﻗﻀﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ و اﺟﺎزهی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ
در اواﯾﻞ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺘﻮر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺼﺎﯾﺤﺶ ﺑﺮای ))اﺑﻮﺷﺎه(( س و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﺎل ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ در وﻻﯾﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﺳﻼم ،ﮐﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ))ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺪﻗﺔ(( ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،از ﺣﺎﻻت ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ))ﻣﮑﻪ((
ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ھﻨﻮز ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن در ﺑﻼد ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﺳﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ،در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺒﻞ از اﺟﺎزهی آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻊ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

 -۱از ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری(( س رواﯾﺖ اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻻﺗ�ﺘﺒﻮا ﻋ� إﻻ اﻟﻘﺮآن! ﻓﻤﻦ ﻛﺘﺐ ﻋ� ﻏ� اﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻴﻤﺤﻪ! ﺣﺪﺛﻮا

ﻋ� وﻻﺣﺮج» .١ «...از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﻗﺮآن ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ! و ھﺮ ﮐﻪ از ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ))ﻗﺮآن(( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻮش ﺳﺎزد! از ﻣﻦ ﺷﻔﺎھﯽ رواﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و در اﯾﻦ ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ.«...
)) -١ھﯿﺜﻤﯽ(()) ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ(( ،ج ،۱ :ص.۱۵۶ :
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 -۲ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری(( س ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻛﻨﺎ ﻗﻌﻮدا
ﻧ�ﺘﺐ ﻣﺎ �ﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻨﻟﻲﺒ ﻏﻔﺨﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﻫﺬا ﺗ�ﺘﺒﻮن؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ :ﻣﺎ
�ﺴﻤﻊ ﻣﻨﻚ .ﻓﻘﺎل :أ�ﺘﺎب ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﷲ؟ ا�ﻀﻮا ﻛﺘﺎب اﷲ وأﺧﻠﺼﻮه! ﻗﺎل

ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺘبﻨﺎه ﻲﻓ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ ﺛﻢ أﺣﺮﻗﻨﺎه ﺑﺎﻨﻟﺎر» .١ «...روزی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺑﺮ ﻣﺎ وارد ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺳﺨﻨﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ،ﻧﻮﺷﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؟!
ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﮑﻨﯿﺪ و آن را از اﺿﺎﻓﺎت ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ!
)راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ (:ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎﯾﻤﺎن را ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
ھﻤﻪ را آﺗﺶ زدﯾﻢ«.
ﻣﺠﻤﻮع اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرﺷﺎن
از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺘﮫﺎ ھﻢ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،دﻻﯾﻞ و اﺳﺒﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺪ اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﺑﺪﯾﮫﯽ و ﻣﺴﻠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎد و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻠﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ

ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺑﺎدی اﻣﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و
ً
ﻓﺮاﻣﯿﻦ رﺳﻮل اﮐﺮم ج ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ،از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒﺎب ﻣﻨﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ:
ﺧﻄﺮ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ! زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﻧﺰول وﺣﯽ ﺑﻮد؛ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺎزل
ﻣﯽﺷﺪ و ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ
)) -١ھﯿﺜﻤﯽ(()) ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ(( ،ج ،۱ :ص.۱۵۶ :

ً
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رواج ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺖ)) ،ﻗﺮآن(( و ))ﺣﺪﯾﺚ(( ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮق واﺿﺤﯽ در ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ)) .ﻗﺮآن(( اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺠﺰ اﺳﺖ ،و ﻟﯿﮑﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ))ﻗﺮآن(( ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،آن
ھﻢ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﻮاد ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وﺟﻮه اﻋﺠﺎز ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﻣﻌﺎرف ،دﻗﺎﯾﻖ
و اﺳﺮار ﻗﺮآﻧﯽ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﺎ ))ﻗﺮآن(( ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ،
))ﺣﺪﯾﺚ(( اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﻢ ،ﻣﻌﺠﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻔﮫﻮم آن ھﻤﻪ
وﺣﯽ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ﮐﻼم از آن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﯿﺤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺮب و
ﻣﺼﺪر ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﮑﻠﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ،ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼط در ﻣﯿﺎن
ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ))ﻗﺮآن(( و ))ﺣﺪﯾﺚ(( ﺣﺲ ﻣﯽﺷﺪ  .١و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،آن
ﺣﻀﺮت ج در آﻏﺎز ﮐﺎر ،از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد .٢
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺴﻮادی؛ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻘﺎم ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و دوری از ﺧﻂ و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻮد .ﻋﻠﻤﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ)) :در دوران ﻧﺰول ﻗﺮآن آﻧﺎن ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﮫﺎرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻦ
)ﻋﺮﺑﯽ( ﺑﯿﺪاری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج داده ﻧﺸﻮد ،ﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ،ﻣﻔﮫﻮم
ً
ﻣﻄﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ))ﻻ(( ﺑﺮای ﻧﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ھﺮ ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ
داﺧﻞ ﮔﺮدد ،آن را ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﻟﻒ ))ﻻ(( اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ
))ل(( ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
))ﻧﻔﯽ(()) ،اﺛﺒﺎت(( و در ﻋﻮض ﻣﻔﮫﻮم ﻣﻨﻔﯽ ،ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .٣
 -١ﺷﺒﯿﺮ اﺣﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ)) ،ﻓﻀﻞ اﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص.۵۶ :
 -٢اﻧﻮر ﺷﺎه ﮐﺸﻤﯿﺮی)) ،اﻧﻮار اﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص.۱۸ :
 -٣ﻣﺎﻧﻨﺪ ))ﻻﯾﻌﻠﻤﻮن(( :ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﻟﻒ ))ﻻ(( ﺣﺬف ﮔﺮدد ،ﻣﯽﺷﻮد:
ً
))ﻟﯿﻌﻠﻤﻮن(( ﯾﻌﻨﯽ)) :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ((.
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ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ،از ﺗﺮوﯾﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﮐﺘﺎﺑﺖ ،از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﭘﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺎﯾﺪ(( .١
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ))ﻗﺮآن(( ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻧﺒﻮد؛ زﯾﺮا
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪی ﻣﺎھﺮ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و
وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻮﺷﺘﻦ ))ﻗﺮآن(( ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد .از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ،
ﺣﺎﻓﻈﻪی ﻗﻮی اﺻﺤﺎب ش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ))ﺣﺪﯾﺚ(( ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﺗﺮک ﺣﻔﻆ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮫﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن اﺣﺎدﯾﺚ ،اﯾﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ  .٢و اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ دل ﺧﻮش
ﮐﺮده ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﯽﺷﻤﺎر آن
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ج را از ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ و اﺟﺎزه داد ﻓﻘﻂ ﺷﻔﺎھﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻋﻤﺎل؛ اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ھﺮﮔﺎه ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻗﻮاﻋﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ در ذھﻦ آدﻣﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرھﺎ و
آداب ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﻌﮑﺎس ﻇﺎھﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ از
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را
در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺰان ﺣﻔﻆ ))ﺳﻨﺖ(( ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .اﮔﺮ
)) -١ﻓﻀﻞ اﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص.۵۷ :
 -٢ﺳﯿﻮﻃﯽ)) ،ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی(( ،ج ،۲ :ص.۶۷ :
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ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ ،اﯾﻦ ارﺷﺎدات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﯿﻨﯽ ﺻﺎﻣﺖ
ً
و ﺑﯽﺗﺤﺮک ﺟﻠﻮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻠﻢ اﻋﻤﺎل و ﺗﺤﺮک آﻓﺮﯾﻦ .و ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
زودرس ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ
ً
اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج در ﺳﺎلھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻌﺜﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﻮﻗﺘﺎ اﺟﺎزهی
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮫﺘﺮ ارزش اﻋﻤﺎل و
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ وادارد.
 ﻋﻼﻣﻪ ))ﻧﻮوی(( درﺑﺎرهی ﻣﻨﻊ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ دﯾﮕﺮ دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:ً
))ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪهای از
اﺻﺤﺎب ش ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﻮﺷﺘﻦ آﯾﺎت ))ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ(( ،ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط را ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آﯾﻪھﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻮد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺪﯾﺸﻪی آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯿﺎن آﯾﺎت
ﻗﺮآﻧﯽ و اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آن
ﺣﻀﺮت از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺟﺪای از ))ﻗﺮآن(( ھﯿﭻ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ(( .١
ﺳﺨﻦ ))ﻧﻮوی(( ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻧﻮاع ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻠﻤﺎء در
ﻣﯿﺎن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻊ و ﺟﻮاز ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪی ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﻨﻊ و اﻧﻮاع ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ))ﻣﻨﻊ ﮐﺘﺎﺑﺖ(( در ﺻﺪر
ً
اﺳﻼم ،اﺻﻼ ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ھﻤﻮاره ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و ﻣﻮﻗﺖ و
دارای داﻣﻨﻪای ﻣﺤﺪود و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ)) ،ﮐﺘﺎﺑﺖ(( ﭘﺪﯾﺪهای
 -١ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ)) ،درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ج ،۱ :ص.۳۷ :
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ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺎﻧﻮس و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .و در واﻗﻊ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻮﺷﺘﻦ در اواﯾﻞ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ و
ﯾﮏ ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد.
وﺟﻮد ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ در ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ،ﺷﺎﯾﺪ
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﻨﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در آن ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﻪ دور از ﺧﻂ
و ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﻣﻌﻘﻮل داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ژرف ﻧﮕﺮی
و وﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ او ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺣﺎدﯾﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ھﻤﻮار ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺬﮐﻮر ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج دﺳﺘﻮر
ﻧﻮﺷﺘﻦ ))ﻋﻠﻢ((  ١را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ،
دﻟﯿﻠﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ روﺷﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از
ﺳﺎﻟﮫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ))ﻣﺪﯾﻨﻪ(( ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻣﺤﺪود ،ﻣﺮوج ﺑﻮده و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺼﻄﻠﺤﺘﺮ :اﺣﺎدﯾﺚ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻧﺎﺳﺦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
از زﻣﺎن ﺻﺪور اﺟﺎزهی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮑﻪ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎر رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
رواﯾﺎت ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺣﺎدﯾﺚ را ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ً
 -١ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﺲ از آن،
ﻟﻔﻆ ))ﻋﻠﻢ(( ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ.
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 -۱ﺣﻀﺮت ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص(( س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻠﻢ را ﻣﮫﺎر ﺳﺎزﯾﺪ! ﭘﺮﺳﯿﺪم :رﻣﺰ ﻣﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻮﺷﺘﻦ آن« .١
 -۲از ))اﻧﺲ(( س ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ،آن ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻗﻴﺪو اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎلﻜﺘﺎب!« »ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎزﯾﺪ!«.
» -۳راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ س« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻋﺮض داﺷﺘﻢ :ﯾﺎ

رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﮫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :اﻛﺘﺒﻮا وﻻ ﺣﺮج« » .٢ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﺣﺮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

 -۴ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻧﺼﺎری ﻧﺰد رﺳﻮل اﮐﺮم ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻣﻦ از
ﺷﻤﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻨﻮم و از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ .آن
ﺣﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﺳﺘﻌﻦ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ«!  ٣از دﺳﺖ راﺳﺘﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮ) .راوی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺶ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻓﺮﻣﻮد(.
 -۵در زﻣﺎن ﻓﺘﺢ ))ﻣﮑﻪ(( رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم
))اﺑﻮﺷﺎه ﯾﻤﻨﯽ(( س از آن ﺣﻀﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ارﺷﺎدات آن روز را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .آن ﺣﻀﺮت اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ش ﻓﺮﻣﻮد:
»اﻛﺘﺒﻮا ﻷﻲﺑ ﺷﺎه« » !٤ﺑﺮای اﺑﻮﺷﺎه )ﺧﻄﺒﻪام را( ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ«!.
 -١اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ)) ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ(( ،ج ،۱ :ص.۷۳ :
)) -٢ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی(( ،ج ،۲:ص.۲۸۶ :
)) -٣ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی(( ،ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮھﺮﯾﺮه.
)) -٤ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری((.
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)) -۶ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو(( ب ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﻋﺮض ﮐﺮد)) :ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﻤﺎ را رواﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﻮده ام ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﻠﺒﯽ ،از ﻧﻮﺷﺘﻦ ھﻢ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
)اﯾﺮادی ﻧﺪارد( ﭘﺲ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻗﻠﺐ ﺧﻮد از دﺳﺘﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد«.
ﻧﺘﯿﺠﻪی ارﺷﺎدات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪور ﺟﻮاز ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ،در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮد آﻣﺪن
ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﺮدﯾﺪ.
دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ،در اوان ﮐﺎر ھﻢ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ
ﺳﺨﻨﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج واﻗﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
))ﻗﺮآن(( ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آن ﺣﻀﺮت آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎزداﺷﺖ.
اﻋﻼم ﺟﻮاز ﮐﺘﺎﺑﺖ از ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ ،ﺳﺮ آﻏﺎزی ﮔﺸﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ))ﺳﻨﺖ(( .اﺻﺤﺎب ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪور اﺟﺎزهی آن ،ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻗﻠﻢ را در راه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ آن ،ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ رھﻨﻤﻮدھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻣﻮزشھﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ))ﺳﻨﺖ(( ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهی ))ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( در ﻧﻈﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و اﺻﺤﺎب
وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو(( س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﯾﮏ روز در
ﻣﺤﻀﺮ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ج ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ھﺮ ﭼﻪ ارﺷﺎد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﯿﻢ((.
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ً
اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﯽ از ﮔﺮوه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﮐﺘﺒﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻤﻮد ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻣﺸﻮرهی ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﻣﻦ ھﺮ ﭼﻪ را
ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﺎﯾﻢ.((...
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﻋﻤﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در ﻗﺒﺎل آن ،اﺛﺮ ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص(( ب،
ﻣﺪرک ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،روزﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دورﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
از آن ﭘﯿﺪاﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﺻﺤﺎب )ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻨﺸﺎن ﺑﻮدم (،ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :ھﺮ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ را از آﺗﺶ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد!
وﻗﺘﯽ از ﻣﺤﻀﺮش ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد؟ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ
ً
ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻐﻮل رواﯾﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ! از ﺳﻮال ﺗﻌﺠﺐ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ
و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای ﺑﺮادرزادهی! ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ،ﻧﺰد ﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ
اﺳﺖ« .١
ﻧﮑﺘﻪی ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ در
دوران رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ راﯾﺞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ؛ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺴﻠﯽ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

)) -١ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ((.
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از آﻧﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ))ﻋﻠﯽ((،
))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(()) ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو(()) ،اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ(()) ،اﻧﺲ(( و ...را ﻧﺎم
ﺑﺮد) .رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ(.
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ

در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪھﺎﯾﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ

اﺻﺤﺎب ش ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ وی اﻣﻼء ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ،ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -۱ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺪﻗﻪ :ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زﮐﺎت
ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ اداء و اﺧﺬ آن ،ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ))ﻣﮑﻪ(( ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رھﻨﻤﻮدی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ در اﻃﺮاف ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل
ﻓﺮﻣﻮد.
))ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺪاﻗﺔ(( از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج
ً
ﺷﺨﺼﺎ آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ،اﻣﻼء ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ،ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻘﺮر
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت ج ،ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺪﺳﺖ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ(( س و ﺑﻌﺪ از
وی ،ﺑﺪﺳﺖ ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( س اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ از ﺷﮫﺎدت ))ﻋﻤﺮ(( س ،ﻧﺰد دو
ﻓﺮزﻧﺪش)) ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ(( و ))ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ(( س ﻣﺎﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( رﺳﯿﺪ و او آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ))ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ((
)ﻧﻮهی ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و اﻣﺎم ))اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی(( از ))ﺳﺎﻟﻢ((
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد .١
)) -١درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ج ،۱ :ص.۳۹ :
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 وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( س ،ﺣﻀﺮت ))اﻧﺲ(( س را ﺑﻪ ))ﺑﺤﺮﯾﻦ((ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد .اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت و ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ آن
در ))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( وﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ھﻤﺎن
اﺣﮑﺎم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ))ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺪﻗﻪی(( آن ﺣﻀﺮت ج وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻤﺎن
ﻣﯽرود در اﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎن ))ﮐﺘﺎب اﻟﺼﺪﻗﻪی((
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ آن ،ﻣﮫﺮ آن ﺣﻀﺮت ج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .١
))ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ(( _ ﻣﺤﺪث و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻨﺎم _ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
))از ﺛﻤﺎﻣﻪ )ﻧﻮهی اﻧﺲ( ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﺑﻮﺑﮑﺮ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺲ را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ زﮐﺎت ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ
آن ﻣﮫﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد(( .٢
 -۲ﺻﺤﯿﻔﻪی ))ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم(( س :در ﺳﺎل دھﻢ ھﺠﺮی ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
آن ﺣﻀﺮت ج)) ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم(( س را واﻟﯽ ))ﻧﺠﺮان(( ﮐﺮد و ﺑﻪ آن دﯾﺎر
ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺖ ،ﺻﺤﯿﻔﻪای ﻣﺤﺘﻮی اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ))اﺑﯽ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ(( س ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ وی ﺳﭙﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت
))ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم(( س ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﭼﻨﺪی راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت ،ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،ﻋﺸﺮ ،ﺣﺞ ،ﻋﻤﺮه ،ﺟﮫﺎد ،ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت،
ﺧﻮﻧﺐھﺎ ،اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ...ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﺣﺰم(( س ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﻟﯽ در ﯾﻤﻦ ،در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺲ از وﻓﺎت او ،ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﻮهاش _ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ(( _ اﻓﺘﺎد)) .اﻣﺎم زھﺮی(( از وی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه و
)) -١ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۸۳ :
)) -٢ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود((.
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ﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺚ آن را ﯾﺎد ﻣﯽداد .١
 -۳ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ھﺎ :اﺑﻼغ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب،
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی دﯾﻨﯽ _ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮد .آن ﺣﻀﺮت ج ھﺮ ﺟﺎ
ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮرات و رھﻨﻤﻮدھﺎﯾﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﺎ در ﺳﺎﯾﻪی
آن ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻞ اﻣﻮر ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ھﺪاﯾﺎت و ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﺎه ھﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﯾﺎران ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن
ﻣﯽداد ،و ﮔﺎه ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺸﺎن اﺑﻼغ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﮔﺮد آﻣﺪن
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آﻧﮫﺎ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻗﺮار دارد.
آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س و ﺣﻀﺮت ))ﻋﻼء ﺑﻦ ﺣﻀﺮﻣﯽ(( س
را ،ﺳﻔﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮف زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ))ھﺠﺮ(( رواﻧﻪ
ً
ﮐﺮد ،ھﺪاﯾﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ از زﮐﺎت و ﻋﺸﺮ ﻣﻔﺼﻼ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .٢
ﺣﻀﺮت ))ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ(( س و ))ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﻣﺮاره(( س را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد .٣
ﻧﻮﺷﺘﻪای ﺑﺮای ))ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ(( س و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در آن
ﻋﺪم زﮐﺎت ﺑﺮ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .٤
 -۴ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ھﯿﺌﺖ ھﺎ :ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﭘﺲ از ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ
اﺳﻼم ،ھﯿﺌﺖھﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ))ﻣﺪﯾﻨﻪ(( ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ
 -١ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ)) ،ﺣﺠﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۳۴:
 -٢ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ)) ،ﺣﺠﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۳۴ :
 -٣ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ)) ،ﺣﺠﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۳۴ :
 -٤ن .ک)) :اﻧﻮار اﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص.۲۲ :

ﻓﺼﻞ دوم :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
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ﺗﺎ آﻣﻮزﺷﮫﺎی ﻻزم اﺳﻼﻣﯽ را در آﻧﺠﺎ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ وﻓﻮد ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ
در ))ﻣﺪﯾﻨﻪ(( ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻃﯽ اﯾﻦ دوران ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ را از ))ﻗﺮآن((
و ))ﺳﻨﺖ(( ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺻﺤﺎب ش ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ً
ھﯿﺌﺖھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮﯾﺶ ،از آن ﺣﻀﺮت ج
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ رھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .آن
ﺣﻀﺮت ج و ﺻﺤﯿﻔﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽداد.
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﻮرد
ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد:
دو وﻓﺪ از دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ))ﺳﻤﺎﻟﻪ(( و ))ﺣﺪان(( ،ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ
))ﻣﮑﻪ(( ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای
آﻧﮫﺎ ﺻﺤﯿﻔﻪای ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﮐﺎت در آن درج ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ))ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ(( س ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ))ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده(( س
و ))ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ(( س ،ﮔﻮاھﺎن آن ﺑﻮدﻧﺪ .١
وﻓﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪی ))ﺧﺜﻌﻢ(( ﻧﺰد آن ﺣﻀﺮت ج آﻣﺪ .اﻋﻀﺎی آن ﮔﻔﺘﻨﺪ)) :ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪا اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻔﺎدش ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ(( آن ﺣﻀﺮت ص ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺖ و ﺣﻀﺮت ))ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ(( س و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺮ آن ﮔﻮاه
ﺷﺪﻧﺪ .٢
 -۵ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ :ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد از ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﺜﺎل از اﺣﺎدﯾﺚ
)) -١ﺣﺠﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۳۷ :
 -٢ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ص.۱۳۶-۱۳۷ :
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اﻣﻼء ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،اراﺋﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
ﻃﯿﻒ ﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﻒ را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ
١
ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص دﻋﻮت ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن
ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺳﻼم ،راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ،اﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ھﺎ ،اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت و ...ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -١ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آن ﺣﻀﺮت ج ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ،روم ،ﻣﺼﺮ و ...در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﺸﮫﻮر
ھﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
))ﻋﮫﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ(( ﺑﻪ ﺣﺼﻪای ﻃﻮﯾﻞ از اوﻟﯿﻦ و ﻣﻤﺘﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮن اﺳﻼم *
ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل  ۱۱ھـ ق )ﺳﺎل وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص( ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۱۰ھﺠﺮی اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻮﺷﺸﮫﺎی ﺑﯽدرﯾﻎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت دراز ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
))ﺳﻨﺖ(( ،در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺷﻌﺒﻪای از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ اﺻﺤﺎب ش در ﺣﻖ ))ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(( ص ﺑﻮد .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوران ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺰول وﺣﯽ ،ﺑﯿﺶ از
ً
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،ﺷﻨﯿﺪهھﺎ را در ﻗﯿﺪ
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺻﺤﺎﺑﻪ ش
ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﺗﻤﺎم ﻣﺼﻨﻔﺎت اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ
درﺑﺎرهی ھﺮ ﮐﺪام ،ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﻣﺮز ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﭘﺲ آن
ً
ﺑﺮآﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه از اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ،ﻣﺸﺮوﺣﺎ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
* رﺳﻮل اﮐﺮم ج درﺑﺎرهی ﺳﻪ دورهی ﻣﻤﺘﺎز اﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)) :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮن ،ﻗﺮﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ(( )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻗﺮن ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ(.
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 -۱ﺻﺤﯿﻔﻪی ﺻﺎدﻗﻪ ﺣﻀﺮت ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص(( ب
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺿﺨﯿﻢ از اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻓﺮاھﻢ آورده و ﺑﺮ آن ))اﻟﺼﺤﯿﻔﻪ
ً
اﻟﺼﺎدﻗﻪ(( ﻧﺎم ﻧﮫﺎده ﺑﻮد .او ﯾﮑﯽ از آن ﮐﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ از آن ﺣﻀﺮت ص
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .از ﺧﻮدش رواﯾﺖ اﺳﺖ:
))ﻣﻦ ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﺑﺮای ﺣﻔﻈﺶ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻗﺮﯾﺶ ﻣﺮا از اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ .آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ ھﺮ ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ از
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و
ً
ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﮔﺮدد  .١اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﯾﺎدآور ﺷﺪم .آن
ﺣﻀﺮت ص ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺒﮫﺎی ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در
ﻗﺒﻈﻪی ﻗﺪرﺗﺶ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ دو ﻟﺐ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﻖ ،ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﭘﺲ
)ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ( ﺑﻨﻮﯾﺲ!(( .٢
ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
))ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻋﺎدت داﺷﺖ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺘﻢ(( .٣
ﺣﻀﺮت ))ﻣﺠﺎھﺪ(( _ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﺒﯿﺮ و اﻣﺎم اﻟﻤﻔﺴﺮﯾﻦ _ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد
))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو(( ب ،ﺻﺤﯿﻔﻪای دﯾﺪم ﮐﻪ آن را از اﻧﻈﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ ،از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ)) :اﯾﻦ

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎھﯽ در ﻋﯿﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
)) -٢ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود((.
)) -٣ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری((.
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)ﺻﺤﯿﻔﻪی( ﺻﺎدﻗﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺷﻨﯿﺪه
ام.١ ((...
اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﻧﺰد
))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو(( ب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و ﭘﺲ از او ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮادﮔﺎن وی
ﺑﻪ ﻧﺎم ))ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ(( )ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص(
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﮐﺘﺐ ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ .٢
اﮐﻨﻮن اﺣﺎدﯾﺚ ))ﺻﺤﯿﻔﻪی ﺻﺎدﻗﻪ(( را ﺑﻪ رواﯾﺖ ))ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ(( ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ﭘﺪرش از ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ(( س ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.
 -۲ﺻﺤﯿﻔﻪی ﺻﺤﯿﺤﻪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از  ۱۵۰ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را
ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻪ ﻧﺎم ))ھﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ((
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻠﺴﻠﻪی ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم
اﺣﺎدﯾﺚ آن را ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ))اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(()) ،اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری(()) ،اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ(()) ،اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی(( وﻏﯿﺮھﻢ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻌﯿﻨﻪ
ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .٣
))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺤﯿﻔﻪی ﻣﻮﺻﻮف ،ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ))ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ(( ،رواﯾﺘﯽ ﺣﺎﻣﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮوﯾﺎت او ) ۵۳۷۴ﺣﺪﯾﺚ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺨﻪای واﺣﺪ ،ﻧﺰد ))ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﻣﺮوان(( _ ﭘﺪر ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( و اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺼﺮ _ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .٤
)) -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻮم(( ،ج ،۱ :ص.۷۲ :
 -٢ن ،ک)) :آﺛﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ج ،۱ :ص.۳۵۱ :
)) -٣ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۳۵ :
 -٤ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب.
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﮔﺮدان ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( ﺑﻪ ﻧﺎم ))ﺑﺸﯿﺮﯾﻦ ﻧﮫﯿﮏ(( ﻧﯿﺰ ﻣﺮوﯾﺎت
وی را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ)) .ﺑﺸﯿﺮ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم،
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از او ﺟﺪا ﺷﻮم ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ از او ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮدم ﻧﺰدش آوردم و اﺣﺎدﯾﺜﺶ را ﺟﻠﻮی او ﺧﻮاﻧﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﮫﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ام .ﮔﻔﺖ :آری((.
ﺣﻀﺮت ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻮدات زﯾﺎدی از اﺣﺎدﯾﺚ داﺷﺖ.
))ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو(( _ ﺷﺎﮔﺮد ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( _ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ)) :ﺟﻠﻮی اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻇﮫﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻧﻤﻮد س .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ
ً
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪه ام .ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺰد
ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮد .در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺐ
زﯾﺎدی از ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد .او ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را
ً
ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم اﮔﺮ ﺧﻮدم ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ام ،ﺣﺘﻤﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪاش ﻧﺮد ﻣﻦ ھﺴﺖ(( .١
از ))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ او اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻤﯽﻧﻮﺷﺖ ،و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎن از
ﮐﺘﺐ و ﺻﺤﻒ اوﺳﺖ! در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ دو ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻗﻮل ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪھﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺣﺪﯾﺚ زده اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﻣﻼء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .٢
 -۳ﺻﺤﯿﻔﻪی ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( :ﺣﻀﺮت ))ﻋﻠﯽ(( س ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از
اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﮐﺮم ص را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و آن را داﺧﻞ ﻧﯿﺎم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ.
))اﻣﺎم ﺑﺨﺎری(( در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮدش ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎب از ))ﺻﺤﯿﻔﻪی
)) -١ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ(( ص.۷۴ :
 -٢ن ،ک)) :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص.۱۸۴ :
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ﻋﻠﯽ(( ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .از ))ﻋﻠﯽ(( س ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ)) :ﻣﺎ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﻗﺮآن و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﯾﻢ(( .١
و در رد ﮔﻤﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻪ او را دارای وﺻﺎﯾﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از آن ﺣﻀﺮت ص
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد)) :رﺳﻮل ﺧﺪا ص ھﯿﭻ
ً
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ و ﺟﺪای از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از وی ﺷﻨﯿﺪه ام و آﻧﮫﺎ در ﻏﻼف ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﺎی دارﻧﺪ(( .٢
و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد)) :ھﺮ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮآن و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ،
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ھﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ(( .٣
در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺟﻮد داﺷﺖ .رواﯾﺎﺗﯽ در
ﺧﺼﻮص زﮐﺎت ،ﺧﻮﻧﺒﮫﺎ ،ﻓﺪﯾﻪ ،وﻻء ،ﻗﺼﺎص و ﺣﻘﻮق اھﻞ ذﻣﻪ ﻧﯿﺰ در آن ﺑﻮد.
از ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ))ﻋﻠﯽ(( س)) ،ﺣﺠﺮ
ﺑﻦ ﻋﺪی(( و ))ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ(( ﻓﺮزﻧﺪ ))ﻋﻠﯽ(( روﻧﻮﺷﺖھﺎی اﯾﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ را ﻧﺰد
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و رواﯾﺖ آن ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .٤
 -۴ﮐﺘﺎب ))اﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( :ﺣﻀﺮت ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس(( ب ،ﻋﻤﻮ
زادهی آن ﺣﻀﺮت ص ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ص رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد،
ﺣﻀﺮت ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ(( ب ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد .او ﺟﮫﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺪﯾﺚ،
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ از ﻧﺒﯽ اﮐﺮم ص ﺷﻨﯿﺪه ﯾﺎ از
ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام س رواﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺮد .ھﺮﮔﺎه ﺧﺒﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از
ً
اﺻﺤﺎب ﺣﺪﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن آن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎز ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺑﺴﺖ
)) -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری((.
)) -٢ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ(( ،ج ،۱ :ص ۱۱۹ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ص.۴۰۸ :
)) -٣ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ((.
)) -٤آﺛﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ج ،۱ :ص.۳۵۷ :
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و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎری ﮔﺮد آورده ﺑﻮد .١
ً
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪھﺎ ﭼﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از
وی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدش – ))ﮐﺮﯾﺐ(( – ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺨﻦ ﻣﻮرخ
ﻣﺸﮫﻮر ))ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ(( اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ:
))ﮐﺮﯾﺐ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺘﺮ از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ))اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ب(،
ﮔﺬاﺷﺖ .ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد،
ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ :ﻓﻼن و ﻓﻼن ﺻﺤﯿﻔﻪ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮﺳﺖ .ﮐﺮﯾﺐ ﻧﺴﺨﻪای از آن
ﮐﺘﺎب ،روﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از آن دو را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد(( .٢
 -۵ﮐﺘﺎب ))ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده(( :ﺣﻀﺮت ))ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده(( س از ﺳﺮداران
اﻧﺼﺎر ﺑﻮد .او ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺪون
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده اﺳﺖ.
))رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ))ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده(( س،
ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﮐﺘﺎب ﭘﺪرش ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .٣
 -۶ﮐﺘﺎب ))ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ(()) :ﻣﻌﺎذ(( س ،ﺻﺤﺎﺑﯽ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﻧﺰد آن
ﺣﻀﺮت ص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮب و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮد؛ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ ،ﻣﻘﺎم
ﻣﺠﺘﮫﺪ را دارا ﺑﻮد .او ھﻢ اﺣﺎدﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
 -۷ﮐﺘﺎبھﺎی ))اﺑﻦ ﻋﻤﺮ(( :ﻧﺰد ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ(( ب ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺘﺎب از ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص وﺟﻮد داﺷﺖ)) .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ(( س ﮐﻪ ﻧﻮهی
))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ((ی ﺑﻮد ،از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از واﻗﻌﺎت
)) -١ﺣﺠﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۴۴ :
 -٢ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب :ص.۱۴۵ :
)) -٣آﺛﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ج ،۱ :ص.۳۶۹ :
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زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص را در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺷﺘﯿﺎق ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ(( ب ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺎﮔﺮدان
ً
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ،ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .او ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،اﺣﺎدﯾﺚ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻼ،
ﺑﻪ ))ﺑﺸﺮﯾﻦ ﻣﺮوان(( اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻓﺮﺳﺘﺎد :١
»إ� ﺳﻤﻌﺖ اﻨﻟﻰﺒ ج ﻳﻘﻮل :اﻴﻟﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧ� ﻣﻦ اﻴﻟﺪ الﺴﻔ�« .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎل دھﻨﺪه ﺑﮫﺘﺮ از ﻣﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ) .ﻣﻔﮫﻮﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ از
ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ(.
))ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ))ﻧﺎﻓﻊ(( ص ﻻم آزاد ﮐﺮدهی اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ب را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ))اﺑﻦ ﻋﻤﺮ(( ب ﻧﺸﺴﺘﻪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ او
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .٢
او ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﮫﺪارﯾﺪ.
))اﺑﻦ ﻋﻤﺮ(( ب ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺎن دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ھﺮ
روز ﺻﺒﺢ ﺗﺎ در آﻧﮫﺎ ﻧﻈﺮی ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،از ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺖ .٣
ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﮑﯿﺪهای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی وﺳﯿﻊ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻋﮫﺪ رﺳﺎﻟﺖ و ﻋﺼﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﺘﺐ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از ﻣﺼﺎﺣﻒ و ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ دوره
ھﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن اول اﺳﻼم از ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
 -١ن ،ک)) :ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۵۹ :
)) -٢ﺳﻨﻦ دارﻣﯽ(( ،ج ،۱ :ص ۱۰۶ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ))ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ((،
ص.۱۶۰ :
)) -٣اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪوﯾﻦ(( ،ص ۳۲۰ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﯿﻊ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ))ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ((،
ص.۱۶۰:

١٢٢

ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

ﭼﺮا در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺣﺎدﯾﺚ را ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮد ﻧﯿﺎوردﻧﺪ؟

در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص و ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ،ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﯿﻮع آن ،از

ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮐﺮام ش ھﺮ
ﮐﺪام ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در ﺻﺪد ﻧﻮﺷﺘﻦ ھﻤﻪی اﺣﺎدﯾﺚ و
ﺗﺪوﯾﻦ آﻧﮫﺎ در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻣﻮﻟﻮد
اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻂ آن دوره ﺑﻮد .ﻋﻠﻤﺎ ،اﺳﺒﺎب ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺣﺎدﯾﺚ را در اواﯾﻞ ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ:
 -۱ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺣﺎﻻت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی آن
ﺣﻀﺮتص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎوی اﻗﻮال ،اﻓﻌﺎل ،اﺣﻮال،
ً
ﺗﻘﺮﯾﺮات ،ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت ،ھﻤﻪ و ھﻤﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎھﺮ و ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺎدی ﮐﺎﻏﺬ ،در ﮐﺎر ھﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﮑﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺳﻨﮕﮫﺎ و ﭼﻮﺑﮫﺎ و ﺗﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﮫﺎ ،ﺑﻮد ،ﻓﺮاھﻢ آوردن آن
اﻧﺪازه از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﺣﺪﯾﺚ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎری ﺑﺲ ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ  .١ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ – ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ً
ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺮق – واﻗﻌﺎ در ﺧﻮر ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺖ.
 -۲در آن ﺑﺮھﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮب ،ﻣﺮوجﺗﺮﯾﻦ راه ﯾﺎدداﺷﺖ و ﺿﺒﻂ ،ﺣﻔﻆ
ذھﻨﯽ و ﺗﻨﮫﺎ وﺳﯿﻠﻪی اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم و ﻣﻄﺎﻟﺐ ،زﺑﺎن ﺑﻮد .ﻗﻮهی ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ
ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،اﺷﻌﺎر ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺴﺐھﺎ و ،...ﻣﺮدم را از ﻗﻠﻢ و ﮐﺘﺎﺑﺖ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص در ﺣﻔﻆ اﺣﺎدﯾﺚ از ھﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺮوی ﺷﮕﺮف ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
 -١ن ،ک)) :ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴﻨﻦ(( ،ج ،۱ :ص.۵۳ :

ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ش

١٢٣

ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزهی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ،
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راهھﺎی ﺣﻔﻆ
))ﺳﻨﺖ(( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ،ﻻزم ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ را از
ﺣﺎﻓﻈﻪھﺎ ﺑﻪ اوراق دﻓﺘﺮھﺎ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪ .ﺣﺎﻓﻆ ))اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ(( ﻣﺤﺪث
ﺗﻮاﻧﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﺪم ﺗﺪوﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
))آﺛﺎر ﻧﺒﯽ ص در ﻋﮫﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺪون و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺒﻮد -۱ :در اﺑﺘﺪا از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن
ﮐﻪ در ))ﻣﺴﻠﻢ(( آﻣﺪه؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﻮف اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮔﺮدد،
 -۲ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺳﻌﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻗﻮت ذھﻦﺷﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﺷﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ(( .١
)) -۳اﻧﻮرﺷﺎه ﮐﺸﻤﯿﺮی(( – ﻣﺤﺪث ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺷﮫﯿﺮ ھﻨﺪی – در ﺗﺒﯿﯿﻦ
اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻋﻠﺘﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
))ﺟﻤﻊ اﺣﺎدﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺤﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮب
ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻄﻠﻮب در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺮآن ﻣﺪون ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺴﺎن ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن در ﺣﻔﻆ آﻧﮫﺎ اﻗﺪام ﻧﺸﻮد و در ﻗﻄﻌﯿﺖ
و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ،ھﻤﻄﺮاز ﻗﺮآن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻟﻔﺎظ آن ﺑﻪ درﺟﻪی ﻗﺮآن،
اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺧﺮج داده ﻧﺸﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ،ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در رﺗﺒﻪای ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در آن ﻣﺠﺎل ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻋﻠﻤﺎ ،ﺗﻔﺤﺺ ﻓﻘﮫﺎ و
ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮ دﯾﻦ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﮫﻞ و ﮔﺸﺎده ﮔﺮدد و
از ھﺮ ﺟﺎﻧﺐ وﺳﻌﺖ ﯾﺎﺑﺪ(( .٢

 -١ﻋﺒﺪ اﻟﺤﯽ ﻟﮑﻨﻮی ،ﻣﻘﺪﻣﻪی ))ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻤﺠﺪ(( ،ص.۱۱ :
 -٢اﻧﻮرﺷﺎه ﮐﺸﻤﯿﺮی)) ،ﻓﯿﺾ اﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص ۲۰۸ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ((،
ص.۲۲۸-۲۲۹ :

ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﺷﺮوع ﺷﺪه و
در ﻋﮫﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺑﺎ ﺳﯿﺮی ﺗﺮﻗﯽ آﻣﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ در ))ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ(( ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارج ﺷﯿﻮع و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ
ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و در اواﺧﺮ ھﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺐ و
رﺳﺎﺋﻞ آﻏﺎز ﮔﺸﺖ.
ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ

ﻗﺮن اول ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺷﮑﻮه ﺧﻮﯾﺶ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ

رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص روز ﺑﻪ روز ﻣﺠﺴﻢﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻋﻠﻤﺎ و
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﺮ آوردن اﯾﻦ ﻧﯿﺎز دﯾﻨﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﺣﺎدﯾﺚ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ:
اﻟﻒ -اﮐﺜﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ ازدﯾﺎد
ﻓﺘﻮﺣﺎت ،ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی دور و دراز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و
ً
از اﯾﻦ ﻃﺮف ،در ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ ﺑﻪ آن ﻣﯿﺰان ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮ
آن اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ب -ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪھﺎ ﺑﻪ ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ
از ذھﻦ ﺑﺪر ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
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ﺷﺪه ،ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .١
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺪﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ
ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ،درﺳﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺪهی اول
ھﺠﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ((

در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( س ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺪد ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ص ﺑﺮ آﻣﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از
اﻓﺮاد ﺳﻼﻟﻪی ﭘﺎک وی رﻗﻢ زده ﺑﻮد .آن ﻓﺮد)) ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( )در
ﮔﺬﺷﺘﻪی  ۱۰۱ھ ق( ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ))ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق(( س
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد )) .٢ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( ،در ))اﻣﺎﻧﺖ(()) ،اﺟﺘﮫﺎد(( و ﺷﻨﺎﺧﺖ
اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ داﺷﺖ .او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ارﮐﺎن و ﻧﻈﺎم
آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﻼم ،زﻧﺪﮔﯽ و روﺣﯽ دوﺑﺎره ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ))ﻣﺠﺪد
ھﺰارهی اول اﺳﻼم(( ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ)) .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( در دادﮔﺴﺘﺮی
ً
و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﭘﺲ از ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ھﻤﺘﺎ ﻧﺪارد .وﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ او را ))ﻋﻤﺮ دوم(( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
))ﻋﻤﺮ(( ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ،در ﺳﺎل  ۹۹ھ ﺣﮑﻢ
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﮫﻮر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ واﻟﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم(( ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺎھﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺻﺎدر ﮐﺮد:

 -١اﻧﻮرﺷﺎه ﮐﺸﻤﯿﺮی)) ،اﻧﻮاراﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص.۲۳ :
 -٢زﻧﺠﯿﺮهی ﻧﺴﺐ ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ام ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻨﺖ
ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺨﻠﻔﺎی ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ص.(۲۳۸ :
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ّ
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»اﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺎﻛن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﻏﺄو ﺳنﺘﻪ أو ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ أو �ﻮ ﻫﺬا،
ﻓﺎﻛﺘﺒﻪ ﻲﻟ ﻓﺈ� ﻗﺪ ﺧﻔﺖ دروس اﻟﻌﻠﻢ وذﻫﺎب اﻟﻌﻠﻤـﺎء« » .١ﺑﺒﯿﻦ آﻧﭽﻪ از ﺣﺪﯾﺚ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن )آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪی دﯾﮕﺮ( وﺟﻮد

دارد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ؛ زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺪرس و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد و ﻋﻠﻤﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﻧﺪ«.
))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺰﻣﯽ(( در ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ،ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮد و ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی زﯾﺎدی
از اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ش ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .اﯾﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﺪﺳﺖ
))ﻋﻤﺮ(( ﻧﺮﺳﯿﺪ و او در ﺳﺎل  ۱۰۱ھﺠﺮی )ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺧﻼﻓﺖ( از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪی ﺑﺰرﮔﻮار ،در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ))اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺣﺰﻣﯽ(( ﺑﻪ ))ﺷﻌﺒﯽ(( و ))اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی(( دو ﺗﻦ از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی
زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر را داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،اﻣﺎم ))زھﺮی((
دﻓﺘﺮھﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺣﺎوی اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﺮد و ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ((
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ از آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮﯾﺶ ارﺳﺎل دارد .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
زﯾﺎد ،ﮐﺘﺐ ))زھﺮی(( اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺐ ﻣﺪوﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
رﺳﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﺮ آﻏﺎزی ﭘﺮ ﺷﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی

ﺳﺎلھﺎی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻗﺮن اول ،دوران ﺷﺮوع ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ رﺳﻤﯽ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪی ﻇﮫﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ھﺮ
ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪی دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ ))ﻋﻤﺮ دوم(( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن
ﮐﺘﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪی اﯾﻦ دوره را ،ﻓﮫﺮﺳﺖ وار ﻣﺮور ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -۱ﮐﺘﺐ اﺑﻮﺑﮑﺮ -ھﻤﺎن ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ

 -١اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ)) ،ﻣﻮﻃﺎ(( ،ص.۳۸۹ :
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ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻔﺖ .١
 -۲دﻓﺎﺗﺮ زھﺮی -اﻣﺎم ))زھﺮی(( )م  ۱۲۴ھـ( ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﻮر ﺧﻠﯿﻔﻪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮد و ﻧﺴﺨﻪھﺎی اﻣﻼء ﺷﺪهی دﻓﺘﺮھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﮐﻨﺎف ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 -۳اﺑﻮاب ﺷﻌﺒﯽ -ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪی ))ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﯿﻞ ﺷﻌﺒﯽ(( )م  ۱۰۳ھـ(
اﺳﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﺤﺖ ﺑﺎﺑﮫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ درج ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ))ﺷﻌﺒﯽ(( در زﻣﺎن
))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( از ﻃﺮف ﺧﻮد او ،ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺒﻮب وی در ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﺳﻨﻦ ﻣﮑﺤﻮل -اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﻣﺎم ))اﺑﻦ ﻣﮑﺤﻮل(( )م  ۱۰۱ھـ( ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛
ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ))ﻣﮑﺤﻮل(( در دوران ﺧﻼﻓﺖ وی ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۵رﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ )م  ۱۰۶ھـ( -اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺎدﯾﺜﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪﻗﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ)) .رﺳﺎﻟﻪی ﺳﺎﻟﻢ(( ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎن ))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﺻﺤﯿﻔﻪ ھﻤﺎم ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ -اﻣﺎم ))ھﻤﺎم(( )م  ۱۰۱ھـ( ﻧﯿﺰ ھﻢ ﻋﺼﺮ
))ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ(( ﺑﻮد .او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺣﺪﯾﺜﺶ را ﮐﻪ از اﺳﺘﺎدش ﺣﻀﺮت
))اﺑﻮھﺮﯾﺮه(( س ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدش – ))ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ
راﺷﺪ(( – رواﯾﺖ ﮐﺮد و آﺧﺮ ﮐﺎر ﻋﯿﻦ ﺻﺤﯿﻔﻪ را ﺑﻪ دو ﺳﭙﺮد .٢

ً
 -١در ﺗﺴﻤﯿﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب اول ﺗﻠﺨﯿﺼﺎ از ))درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺻﻔﺤﻪی
 ،۴۵ﻣﺪد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
 -٢ن ،ک)) :آﺛﺎر اﻟﺤﺪﯾﺚ(( ،ج ،۱ :ص.۳۷۳ :

ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی
ﺟﻤﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص و آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ ش در ﻗﺮن اول ھﺠﺮی ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﮐﺎرداﻧﯽ ﭼﻮن ))اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺰﻣﯽ(()) ،زھﺮی(()) ،ﺷﻌﺒﯽ(( و
))ﻣﮑﺤﻮل(( ،ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺑﺘﮑﺎر دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻗﺮن دوم ھﺠﺮی ﻧﯿﺰ دوران ﮐﻮﺷﺸﮫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺗﺒﺎع آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ
ھﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و رﯾﺰه ﮐﺎرﯾﮫﺎی ﺣﯿﺮت آوری ﮐﻪ دارد ،ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر
از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﯾﻦ رﻧﮓ درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﺎی اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی آن را،
ﺳﺎﻟﮫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮن اول و اواﯾﻞ ﻗﺮن دوم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی آن در اﯾﻦ
دوره ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن دوم اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻨﯿﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در داﯾﺮه ﻧﻈﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﺟﮫﻪی رﺳﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن دوم،
ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ھﯿﺌﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﺒﻮب
ﮔﺸﺘﻪ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﺖ اﺑﻮاب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﺎر آﺳﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ ،از
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ از ﺷﯿﻮهی ))ﺗﺒﻮﯾﺐ(( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
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ﻗﺮن دوم را اﺑﺘﺪای ﺗﺒﻮﯾﺐ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ،
ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﺮﻗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮن دوم

ً
در ﻗﺮن دوم اﺳﻼم ،ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎم
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ،ﻣﺼﻨﻔﯿﻦ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﮐﺒﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ
آوری و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎ را در اﯾﻦ
دوره ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻓﮫﺮﺳﺖ ذﯾﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﻣﺼﺮ ))ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ(( ،در ﻣﺪﯾﻨﻪی ﻃﯿﺒﻪ ))ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ(( )م
 ،(۱۷۹در ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ))ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ(( )م  ،(۱۵۴در ﺷﺎم ))ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﻋﺮوﺑﻪ(( )م  ،(۱۵۶در ﮐﻮﻓﻪ ))ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری(( )م  (۱۸۱و ))اﻣﺎم اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ((
)م  (۱۸۲و ))اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ(( )م  ،(۱۸۹در واﺳﻂ ))ھﺸﯿﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ(( )م
 ،(۱۸۳در ﻣﮑﻪ ))اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ(( )م  ،(۱۵۰در ﺑﺼﺮه ))رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ(( )م
 ،(۱۶۰در ری ))ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ(( )م  (۱۸۸و در ﺧﺮاﺳﺎن ))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﻣﺒﺎرک(( )م .(۱۸۱
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ھﻤﻪ در ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ در ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺳﻪ ﮐﺘﺎب از ﺳﻪ ﭼﮫﺮهی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم و ﺧﺎص ھﺴﺘﻨﺪ -۱ :ﮐﺘﺎب اﻵﺛﺎر از ))اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺞ(( -۲ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ از
))ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ(( -۳ ،ﻣﻮﻃﺎ از ))ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ(() .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ(.
ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻗﺮن دوم

ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮﻧﯽ دوم ،ﻣﺒﻮب ﺑﻮدن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ ھﺪف اﺻﻠﯽ از
ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺟﻤﻊ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ در ﮐﺘﺐ ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﺑﺮ
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ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﻗﺮن دوم ﻧﯿﺰ ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎری از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﯾﻦ
ﻗﺮن ،ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﻣﻮﻃﺎی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ -اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﭘﯿﺸﻮای ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ – اﻣﺎم ))ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﻦ اﻧﺲ(( – ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ؛ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺮای ))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ.
ﺗﺼﻨﯿﻒ ))ﻣﻮﻃﺎ(( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺑﻮاب ﻓﻘﮫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﮐﻮﺷﺶ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ)) .اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ(( در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺮاﺳﯿﻞ و ﻓﺘﺎوای ﺻﺤﺎﺑﻪ ش را ﻧﯿﺰ آورده اﺳﺖ  .١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺟﺎی دارد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ آن،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪرس رﺷﺘﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 -۲ﮐﺘﺎب اﻵﺛﺎر اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ -اﺣﺎدﯾﺚ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ،اﻣﺎم ))ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻮﻓﯽ(( ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ))اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ((  /ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺬھﺐ ﺑﺰرگ ﺣﻨﻔﯽ ،ﺑﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﯾﺶ اﻣﻼء ﮐﺮده اﺳﺖ .وی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﻣﯿﺎن  ۴۰۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
))ﮐﺘﺎب اﻵﺛﺎر(( ﭘﺲ از ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﻌﺒﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺜﺶ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﻮاب ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ))ﻣﻮﻃﺎ((ی اﻣﺎم
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ))اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ(( از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ))اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ(( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻠﻮب
ﺗﺪوﯾﻦ ،ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ))ﻣﻮﻃﺎ((ی اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ را دارا اﺳﺖ .٢

)) -١ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴﻨﻦ(( ،ج ،۱ :ص.۶۸ :
 -٢ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ)) ،درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ج ،۱ :ص.۴۶ :

ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی
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اﺣﺎدﯾﺚ ))ﮐﺘﺎب اﻵﺛﺎر(( را ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺘﻌﺪدی از اﻣﺎم اﻋﻈﻢ رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا دارای ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﮫﺎ ،رواﯾﺖ
))اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ(( ،رواﯾﺖ ))اﻣﺎم اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ(( و رواﯾﺖ ))اﻣﺎم زﻓﺮ(( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮ آن ﺷﺮح ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و در ارزﯾﺎﺑﯽ رﺟﺎل آن ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۳ﻣﻐﺎزی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ -ﺗﺎﻟﯿﻒ ))ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ(( )م  ۱۴۴ھـ( و
ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﺣﺎوی رواﯾﺎت و ﺑﯿﺎن ﻧﺒﺮدھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺤﯿﺢ
ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎم ))ﺷﺎﻓﻌﯽ(( در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ)) :در ﺑﯿﺎن و
ﺛﺒﺖ ﻏﺰوات ،ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب وﺟﻮد ﻧﺪارد(( .١
 -۴ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﻤﺮ -ﻧﻮﺷﺘﻪی ))ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ(( اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ))ﺟﺎﻣﻊ((
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  .٢ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﻣﺒﻮب و دوران ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه
در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﮐﺘﺎب اﻟﺴﯿﺮه -از ))اﺑﻦ ﺷﮫﺎب زھﺮی(( و اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﯿﺮت ﻧﺒﻮی )ﻋﺎدات و ﺧﺼﺎﯾﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .٣
 -۶ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری -اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻨﺎم و اﻣﺎم ﺣﺪﯾﺚ)) ،ﺳﻔﯿﺎن
ﺛﻮری(( )م  ۱۶۰ﯾﺎ ۱۶۱ھـ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در آن از ﺷﯿﻮهی ﺗﺒﻮﯾﺐ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ )) .٤اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ(( از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .٥

)) -١ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۷۹ :
)) -٢ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۷۹ :
 -٣ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ص.۱۷۸-۱۷۹ :
)) -٤ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۸۰ :
)) -٥درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ج ،۱ :ص.۴۶ :
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 -۷ﮐﺘﺎبﻏﺮاﺋﺐ -ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺸﮫﻮر ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﻀﺮت ))ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻦ
ﺣﺠﺎج(( )م  ۱۷۰ھـ( اﺳﺖ .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،اﺣﺎدﯾﺚ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺎدان
ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۸ﮐﺘﺎب اﻟﺠﮫﺎد -ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺸﮫﻮر اﻣﺎم ))اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ(( ﺣﻀﺮت
))ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک(( )م  ۱۸۱ﯾﺎ  ۱۸۲ھـ( – اﺳﺖ ،ﮐﻪ در آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .١
 -۹ﻣﺼﻨﻒ ﺣﻤﺎد -از ))ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ(( )م  ۱۶۷ھـ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺑﻮاب ﻓﻘﮫﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .٢
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ )م  ۱۹۸ھـ( -اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
-۱۰
٣
ﮐﺘﺎب وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ))ﻗﺮآن(( ھﺴﺘﻨﺪ .
ﮐﺘﺐ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻗﺮن دوم ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺻﺪد اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت اﯾﻦ دوره ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

)) -١ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۷۹ :
)) -٢ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺣﺪﯾﺚ(( ،ص.۱۷۹ :
 -٣ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ص.۱۸۱ :

ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی
در ﻗﺮن ﺳﻮم ،ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺷﮕﺮﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺖ .اﺳﺎﻧﯿﺪ ﻃﻮﯾﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
رواﯾﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻋﻠﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی رﺷﺘﻪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪی ﻇﮫﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﻗﺮن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ))اﺳﻤﺎء
اﻟﺮﺟﺎل(( ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اش ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ،در ﺑﺎزار ﭘﺮ
روﻧﻖ ﻋﻠﻢ اﻇﮫﺎر وﺟﻮد ﮐﺮده و در ﻣﻮرد آن ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .١
ﺷﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﺸﮫﻮر از ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ))ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ(( ﯾﺎ
))ﺻﺤﺎح ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ(( ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ از رھﺂوردهھﺎی ﻣﺎﯾﻪی اﻓﺘﺨﺎر ﻗﺮن
ﺳﻮم ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺘﺐ اﯾﻦ دوره

ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺳﻮم ،دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دو ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﮫﺎ
ﺗﺼﺎﻧﯿﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ ،در آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را درج ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ اﻟﺘﺰام ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و
 -١ن ،ک)) :درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ج ،۱ :ص.۴۷ :
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ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﻧﺒﻮدﻧﺪ ...ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺳﻞ،
ﻣﻨﻘﻄﻊ ،آﺛﺎر ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺣﺘﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻘﻄﻮع )اﻗﻮال ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ( را ﺑﺎ ﻣﺮﻓﻮع،
ﻣﺨﻠﻮط و ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ))اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ(( )در
ﻣﻮﻃﺎ( ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻇﺎھﺮﺳﺖ .١
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﺻﺪد ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻗﺮن ﺳﻮم ﮐﺎر
ﺗﺪوﯾﻦ را ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮدهھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﻪﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮی آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎر
اواﺧﺮ ﻧﯿﻤﻪی ﻗﺮن ﻣﺬﮐﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﺗﺮی از ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی
اﺳﻼم ﺗﻘﺪﯾﻢ دارﻧﺪ .در ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع را از ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع
اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ،اﺑﺘﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ))ﻣﺴﻨﺪ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ :ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﺎﺑﻪی
ﮐﺮام س ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ،
ﻣﻨﺰﻟﺖ ،ﯾﺎ ﺳﺒﻘﺖ در اﺳﻼم و ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﮫﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ :ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ))ﻣﺴﻨﺪ(( اﺳﺖ ﮐﻪ از
اﻣﺎم ﭼﮫﺎرم اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ – اﻣﺎم ))اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(( )م  ۲۴۱ھـ( –
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ))ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ(( ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ دوره ﻓﻘﻂ ))ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ(( ﺷﮫﺮت و
ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا ﯾﺎﻓﺘﻪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ))ﻣﺴﻨﺪ(( ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ً
ﻣﯽآﯾﺪ)) .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ(( در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴۰۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از
ﻣﯿﺎن ھﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .٢ﭘﺲ از وی ،ﭘﺴﺮش –
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ – ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ھﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺣﺪود  ۱۰۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد)) .ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﻋﻈﻢ(()) ،ﻣﺴﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ(()) ،ﻣﺴﻨﺪ اﺑﻮداود
)) -١ﻓﻀﻞ اﻟﺒﺎری(( ،ج ،۱ :ص.۵۹ :
)) -٢درس ﺗﺮﻣﺬی(( ،ج ،۱ :ص.۴۷ :
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ﻃﯿﺎﺳﯽ(()) ،ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻤﯿﺪی(()) ،ﻣﺴﻨﺪ دارﻣﯽ(( و ))ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺰار(( ﻧﯿﺰ از
ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﻣﮫﻢ و ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺮﺣﻠﻪی دوم ﺑﻪ رﺳﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻣﺸﮫﻮد در اﻧﺪام آن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﻋﺪم ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣﺎدﯾﺚ در ﺻﺤﺖ.
در دورهی ﻗﺒﻞ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع راﻏﯿﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺟﺪا
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺼﯽ ﺑﺰرگ در ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در ﺳﺎﻟﮫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺳﻮم ﻗﺪﻣﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺗﮫﺬﯾﺐ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ً
ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ را ﺑﺎ دو ﺣﺴﻦ دﯾﮕﺮ آراﺳﺘﻨﺪ :اوﻻ؛
ً
ً
اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ )ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ( از آن ﺣﻀﺮت ص رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف دورهی اول ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درج اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع ھﻤﺖ
ً
ً
ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ .ﺛﺎﻧﯿﺎ؛ در ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﻌﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺎﻣﻼ
ﺻﺤﯿﺢ را ،ﺳﺮﻟﻮﺣﻪی ﮐﺎرﺷﺎن ﻗﺮار داده و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻌﯿﺎرھﺎی دﻗﯿﻘﯽ وﺿﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در دورهی دوم ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد .ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ)) ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( را وارد درﺧﺸﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﺤﺎح ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ

در دورهی ﺳﻮم ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺐ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی
وﺟﻮد ﻧﮫﺎد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺶ ﮐﺘﺎب ﺷﮫﺮت و ﻗﺒﻮﻟﯿﺘﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ
ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اھﻤﯿﺖ
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و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ھﺮ ﯾﮏ از ))ﺻﺤﺎح ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ(( را
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
 -۱ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری :ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻣﺎم ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری
) ۱۹۴-۲۵۶ھـ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ و اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب)) ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ
اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ و ﺳﻨﻨﻪ و اﯾﺎﻣﻪ(( اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح آن را
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﺶ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ آن ))ﺟﺎﻣﻊ
ﺻﺤﯿﺢ(( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی ))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( ،ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﻗﺮآن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺘﺰام ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻓﻘﮫﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ
و ارﺗﺒﺎط ﺣﯿﺮت آور اﺑﻮاب ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻣﺎم
))ﺑﺨﺎری(( و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ))ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺤﯿﺢ(( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم ))ﺑﺨﺎری(( ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از ﺑﯿﻦ
 ۶۰۰۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع اﺣﺎدﯾﺚ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﮔﺮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪی ﺗﮑﺮار ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺷﻤﺎرﺷﺎن ﺑﻪ
 ۷۲۵۷ﻣﯽرﺳﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ از ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردن ﻣﮑﺮرات ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ،
ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻋﺪدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰۰۰را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ص ،آﺛﺎر زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ش و ﮐﺒﺎر ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ))ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری(( وﺟﻮد دارد.
 -۲ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :از اﻣﺎم ))ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری(( ) ۲۱۶،۲۰۶ﯾﺎ
 ۲۰۴ھـ( و از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری((
اﺳﺖ)) .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(( از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺣﺎدﯾﺚ و ﻣﺒﺎﺣﺚ درﻏﺎﻟﺐ
ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آن را از
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ً
))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﺳﻨﺎد و
ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ در درﺟﻪی دوم ﻗﺮار دارد.
ﺗﻌﺪاد روﯾﺎت ))ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(( ﺑﺎ ﺣﺬف اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﮑﺮاری۴۰۰۰ ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( و ))ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(( ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ،ھﻤﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻟﺬا در ﯾﮏ اﻃﻼق ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو
ﮐﺘﺎب)) ،ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﺻﺤﺖ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ
ھﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪی ))ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(( ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ ))ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(( ،رﺗﺒﻪی
اول در ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ارج ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭼﮫﺎر ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ – ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ – ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ
از وﯾﮋﮔﯿﮫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ھﻤﺘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات آﻧﮫﺎ را در
ﺟﺮﮔﻪی ))ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(( ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ در ﺗﺪوﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ از ﺷﯿﻮهی ﺗﺒﻮﯾﺐ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ))ﺳﻨﻦ((
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 -۳ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی -ﻧﻮﺷﺘﻪی اﻣﺎم ))ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮﻣﺬی(( )-۲۷۹
 ۲۰۹ھـ( اﺳﺖ و در آن ﮐﻠﯿﻪی ﺑﺎﺑﮫﺎی ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ))ﺟﺎﻣﻊ(( ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ.
))ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی(( )ﯾﺎ ))ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻣﺬی(( ( ،ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ از
اھﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ))ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ(( ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی اﺳﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺣﺪﯾﺚ را اﺧﺬ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،آورده ﺗﺎ ﻣﺸﮫﻮر ﯾﺎ ﻣﺘﻮاﻧﺮ ﯾﺎ آﺣﺎد ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ روﺷﻦ ﮔﺮدد .دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮھﺎ و ﻣﺬاھﺐ ﻋﻠﻤﺎی را درﺑﺎرهی ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ
از آن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺎن اﺣﻮال و ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺪﯾﺚ در
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ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ،ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺴﻦ ﺑﻮدن ،ﻏﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽھﺎی اﻣﺘﯿﺎز
دھﻨﺪهی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ارج ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﺳﻨﻦ اﺑﯽ داود -اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﻓﺮاوان و ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪی اﻣﺎم ))ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ اﺷﻌﺚ
ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ(( ) ۲۰۲-۲۷۵ھـ( ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ))اﺑﻮداود(( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه
ﻓﻘﻪ)) ،ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود(( ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ
))ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری(( در ﺻﺤﺖ ،دوﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ،دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮﺑﺴﺖ.
ﻣﻮﻟﻒ ﺣﺪود  ۱۶۰۰۰ﺣﺪﯾﺚ را از ﺑﯿﻦ  ۵۰۰۰۰۰اﺣﺎدﯾﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ،
))ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود(( اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮ آن ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 -۵ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﯾﯽ -از اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮار ))اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﺖ ﻋﻠﯽ(( )-۲۱۴
 ۳۰۳ھ( – اﺳﺖ و ﭼﻮن از ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ))ﻧﺴﺎ((
ﺑﻮدﻧﺪ ،او را ))ﻧﺴﺎﯾﯽ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
))ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﯾﯽ(( ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
))ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ(( ﻗﺮار دارد .ﻧﻈﺮ اﻣﺎم ))ﻧﺴﺎﯾﯽ(( در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﻨﺎد،
ﺑﺴﯽ ژرفﺗﺮ از ﻧﻈﺮ ))اﺑﻮداود(( و ﺗﺮﻣﺬی اﺳﺖ .اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺻﻮف ،دارای
ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ))ﺳﻨﻦ ﮐﺒﺮی((
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدهی درﺳﯽ در ﺣﻮزهھﺎ
ﺑﻨﺎم ))ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﯾﯽ(( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﺻﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ آن ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای آن زﻣﺎن ،آن را ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮ)) ،اﻟﻤﺠﺘﺒﯽ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﯾﯽ(( ﯾﺎ
))ﺳﻨﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ(( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 -۶ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ -ﺗﺎﻟﯿﻒ اﻣﺎم ))ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(( )-۲۷۳
 ۲۰۹ھـ( اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺐ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد)) .ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد در وﺳﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
رﺗﺒﻪای ﺑﻠﻨﺪ دارد و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻋﻤﻮم ﻓﻘﮫﺎء و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ،ﻓﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮫﺎر ﺧﻮد
رﺳﯿﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﮫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺘﺮگﺗﺮ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ))ﺳﻨﺖ(( ،ﺑﺠﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﺳﻤﺎی رﺟﺎل و ﺗﺨﺮﯾﺞ و ﺗﺸﺮﯾﺢ
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺤﺚ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﻼﺻﻪای از ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ،ﭘﯿﺶ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﺪور اﺟﺎزهی ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻓﺮوﮔﺬاری ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﺮدی و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،ﻣﻘﺪﻣﺎت ))ﺗﺪوﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ(( را ﻓﺮاھﻢ آورده و در اواﺧﺮ ﻗﺮن اول ،ﻗﺪمھﺎی اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ را در
اﯾﻦ راه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻈﻢ و روﻧﻘﯽ ﺧﺎص ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺳﻮم ،ﮐﺎر ))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﮐﻮﺷﺶھﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ و دﻗﺖ
ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدان ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﻪ ذروهی ﺷﮑﻮه و ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ و ﺟﻤﻠﻪی ﺳﻨﻦ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺮد آوری ﺷﺪ«.

ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم ھﺠﺮی ،ﮐﺎر ))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ﺑﻪ اوج
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ))ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ(( ﺗﺎ ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ)) .ﻣﻨﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ(( در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ ادﻋﺎھﺎی ﺑﯽاﺳﺎسﺷﺎن ،ﺑﯽﮔﺪار ﺑﻪ آب زدهاﻧﺪ .و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﺸﻪ از اﯾﻦ
ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﻏﺮض آﻟﻮد ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن ﻧﺸﺪه و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺻﻄﻼح آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ )اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ(
ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ دارد ،در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎی
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﻤﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ،در ردهی ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻧﻮاع
اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ
رواﯾﺖ ،ﯾﺎ درﺟﻪ ﺑﻨﺪی در ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺒﺪا ﺣﺪﯾﺚ و ...ﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﺣﺎدﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ذﯾﻼ از آﻧﮫﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اﻧﻮاع زﯾﺎد ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮫﺎ ،ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﻮرده اﯾﻢ و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﻞ اﺣﺎدﯾﺚ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ.
١

 -اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺪا ﺻﺪور :

 -۱ﻣﺮﻓﻮع :آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺒﯽ ص رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ
ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ .ﻣﺴﺎوﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ.
 -۲ﻣﻮﻗﻮف :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﯾﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﺎﺑﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ.
 -۳ﻣﻘﻄﻮع :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﯾﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﻓﻌﺎل ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
 -١ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهی ﺣﺪﯾﺚ ،از ﮐﺘﺎب ))ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ((
)ﺻﻔﺤﺎت  ۲۷و  (۲۸اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ّ
ﺳﻨﺖ در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ

١٤٢
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ آﻧﮫﺎﺳﺖ.

 -اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﯾﺖ) :در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ(.

ً
 -۱ﻣﺴﻨﺪ :رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ص
ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از واﺳﻄﻪھﺎ از
ﺳﻨﺪش ﺣﺬف ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
 -۲ﻣﺮﺳﻞ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ راوی ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺳﻄﻪ را از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮ ﻣﯽدارد ،آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ص ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ) .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﺗﻌﺪاد واﺳﻄﻪھﺎی ﻣﺤﺬوف و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺣﺬف ،ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد(.
 -اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ ازﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ:

 -۱ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺼﻞ :ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﻣﺘﺼﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاه ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -۲ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ :رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺳﻂ ﺳﻨﺪ آن ﯾﮏ راوی ﺣﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ) .از اﻧﻮاع ))ﻣﺮﺳﻞ(( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
 -۳ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻀﻞ :ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻨﺪش دو راوی ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻗﺴﻤﯽ دﯾﮕﺮ از ))ﻣﺮﺳﻞ(( اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن

