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 علمی ـ تخصصی ۀسالنام

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1نتکید بر کتب اهل سأبا ت تدوین حدیث نبوی
  ____________________ 2 محمدحسین مخبریان  ___________________ 

 چکیده
ان راویحدیث در طول تاریخ، دو شکل اصلی داشته است: حفظ در خاطر نقل 

ها. حفظ حدیث در ذهن، مخاطراتی دارد که حدیث و نوشتن در دفاتر و کتاب
تر باشد، مکتوب از آنها ایمن است؛ لذا هرچه دوران حفظ در خاطر کوتاه

تر نقل خواهد شد. در این نوشتار بعد از نقل و بررسی شواهد حدیث دقیق
با حفظ روایت بود،  هر چند غلبه شود که در زمان پیامبرتاریخی، روشن می

، نه گانهگذاری و آغاز شد. با روی کار آمدن خلفای سهاما کتابت حدیث پایه
رو هحدیث هم با موانع سخت حکومتی روببلکه نقل شفاهی  ،تنها کتابت حدیث

هم در دوران  شد و این رویه چنان استحکامی یافت که حتی امیرالمؤمنین
انه را با جعل گخالفتشان نتوانستند آن را اصالح نمایند. معاویه تبعیت خلفای سه

حدیث ممزوج کرد. بعد از او، هر دو گرایش حفظ و کتابت حدیث در جامعه 
وجود داشت؛ اما به تدریج میل به کتابت فزونی یافت تا در اوایل قرن دوم 

 آوریعالمانی چون زهری حدیث نبوی جمععبدالعزیز و بنهجری، با اقدام عمر
قرن دوم، مصنفات و جوامع حدیثی اهل سنت بر  ۀشد. در گام بعد، از حدود نیم

                                                             
 ۸۹/۰۱/۱۱ مقاله: تاریخ تأیید              ۸۹/۰۱/۱۰ . تاریخ دریافت مقاله:1
 mokhberian@chmail.ir.علمیۀ قمۀ حوز سۀو سطح  فقهی امام محمدباقر ۀخارج مدرسپژوه دانش. 2
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آوری شده، تدوین شدند؛ لذا مکتوب شدن حدیث نبوی را احادیث جمع ۀپای
 ۀتوان امری مستمر دانست که از قرن اول هجری شروع شده است. نوشتمی

ع را در بستر تاریخ با حجم قابل اعتمادی از شواهد نشان رو سیر منطقی وقایپیش
 شود.های مشابه دیده نمیای که در نوشتهدهد، دو نکتهمی

حفظ حدیث، کتابت حدیث، منع کتابت حدیث، تصنیف  :واژگان کلیدی
 جوامع حدیثی.

 مقدمه
ده ن خود کررا از آپلۀ نخست  است که در کاربرد، ۀ استنباطمنابع چهارگاناز  دومینحدیث 

بر خالف -احادیث  .کنددیث را دو چندان میحاعتبار این جایگاه، اهمیت توجه به  .است
های در طول تاریخ، فراز و نشیب ،به دست ما رسیدهعمومًا به صورت اخبار آحاد  -قرآن کریم

از این رو  رض خطاها و خطرات متعدد بوده است.زیادی را طی کرده و در هر مرحله در مع
به دقت  هاهای این چالشریشه روست که الزم استهایی روبهاستفاده از احادیث با چالش

 د.نمورد بررسی قرار گیر
ر که در ابتدا د حدیث .است« ظرف حفظ حدیث» تغییراتها، یکی از این فراز و نشیب

نتقال ا های حدیثی منتقل شد. زمانشد، به تدریج به دفاتر و کتاباذهان راویان نگهداری می
ها مهم است؛ زیرا محفوظات در معرض فراموشی، خلط و احادیث از خاطر راویان به کتاب

های هرچند کتابت نیز آسیب ند،نقل معنا هستند؛ در حالی که مکتوبات از این آسیب در امان
تر باشد، احتمال طوالنیاز خاطر و حافظه دوران نقل احادیث  قدرهر  را دارد. 1خاص خود

 ت.نیس و اصالح یریگیاین تغییر قابل پ ؛ عالوه بر آن کهدر آن بیشتر استتغییر 
های متعددی نوشته شده است؛ اما سیر تدوین حدیث نبوی، مقاالت و کتاب دربارۀ

یک  ۀها به خوبی نشان داده نشده است. این نوشتار در صدد است با ارائتاریخی وقایع در آن
ل بخش، سیر تحووقایع و شواهد متعدد و اطمینانتصویر واضح از چینش تاریخی صحیح 

نگهداری حدیث نبوی از حفظ به کتابت را در میان اهل سنت بررسی نماید و ابهاماتی که در 
های مشابه وجود دارد را تا حدودی برطرف نماید؛ از این رو این نوشته در حقیقت تنظیم نوشته

 های جدید.ه همراه با نکات و دقتبتجدیدی از مطالب ارائه شده توسط دیگران است، ال
در این نوشته، موضوع تدوین سنت نبوی در میان اهل سنت در پنج دوره بررسی خواهد 

                                                             
 .برداری اجتهادی یا حتی جابجایی اوراق کتابمثل تحریف و تصحیف، نسخه .1
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ۀ علیق، دورتۀ مقابله با تدوین و کتابت حدیث نبوی، دورۀ پیدایش حدیث نبوی، دورۀ شد: دور
 .حدیثی جوامعتصنیف ۀ آغاز تدوین حدیث نبوی و دور

 بویپیدایش حدیث ن. 1
ها و عناصری در این دوره بر گذاری دین مبین اسالم آغاز گردید. مؤلفهظهور حدیث با پایه

 بندی و تبیین نمود:توان آنها را چنین دستهحدیث اثرگذارند که می

 شرایط فرهنگی در آغاز پیدایش اسالم. 1/1

مری نوشتن حدیث ا اسالم،آغاز پیدایش در  ندکاقتضا میعرب ۀ اجتماعی جامع شرایط فرهنگی و
 افزار مناسبنوشت نبود   ،ترین عواملیکی از مهم امری رایج باشد. ش،به خاطر سپردنمحدود و 

یا بر  -ای پهن داردکه صفحه-در ابتدا بر روی استخوان کتف شتر احادیث ای که به گونه است؛
 د.رکا با سختی توأم مینوشتن رطبعًا شد که های دباغی شده نوشته میها یا پوستروی چوب

 ،ر انصارد گفته شده؛ مثاًل عربستان کم بودند ۀجزیر نوشتن در شبه و افراد قادر به خواندن
در سه شناخت که می «کامل» صفتعرب افرادی را به  یا 1کسی به خوبی قادر بر نوشتن نبود

و افرادی که به این  2باشند: کتابت، خوب شنا کردن و خوب تیرانداختن همهارت داشتامر 
تصریح کرده است که یکی  ق(364)معبدالبر ابن اند، چندان زیاد نیستند.وصف شناخته شده

 4ان بوده است.شستودند، قوت حفظترین خصوصیاتی که اعراب خود را بدان میاز مهم
 هتمامابتدا، به خواندن و نوشتن ادر چنین شرایطی اسالم دعوت خود را آغاز نمود و از همان 

نازل شد، سخن از تعلیم به انسان با قلم  . در اولین آیاتی که بر پیامبرنشان داد ایویژه
کند در زمان قرض گرفتن آن به صراحت به مسلمانان توصیه می 5قرآن ۀترین آیطوالنی 3.است

پیامبر پس از تأسیس مسجد در مدینه، از برخی مسلمانان مانند  .را مکتوب نمایند
                                                             

 .۰۰۸، ص۰، جإمتاع األسماعمقریزی،  .1
یخ مدینة دمشقعساکر، ابن چنینهم. 9۰۱و  9۱۸، ص3، جالطبقات الکبریسعد، ابن .2  .۱9۰، ص۱۱، جتار
 .۱۸2، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن .3
 .5تا  ۰ آیۀعلق، سورۀ .  4
 .۱۹۱ آیۀبقره، سورۀ . 5
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خواستند تا قرآن و کتابت را به اهل صّفه تعلیم  2عاصبنسعیدبنو عبدالله 1صامتبنعبادة
های آزادی مشرکان مکه را تعلیم خواندن و نوشتن به در جنگ بدر پیامبر یکی از فدیه ؛دهند

گروهی از مسلمانان صدر  .م استکتابت وحی در زمان پیامبر امری مسلّ  4مسلمانان قرار دادند.
 3.اندنفر برشمرده 9۱شدند که برخی تعداد آنها را تا شناخته می« کاتب وحی»به وصف اسالم 

کید زیادی بر فراگیری علوم دارد، هااینعالوه بر  . این امور و الزمه داردم نوشتنکه با  5اسالم تأ
خصوص پس از هجرت به هدر صدر اسالم و بنوشتن تا حدی  امکان دهدمشابهاتش نشان می

دهد شرایط آن زمان در ، نشان میاست «کتاب»اسالم، ۀ این که معجز ،ه استراهم بودفمدینه 
 وجود داشته است.ای ای بوده که صالحیت دریافت و حفظ چنین معجزهعربستان به گونه

 حفظ روایات هغلب. 2/1
انتظار این است که اکثر احادیث نبوی توسط صحابه  عرب ۀبا توجه به شرایط فرهنگی جامع

ادا نیز از خاطر یادآوری شود؛ انتظاری که شواهد متعددی ۀ سپرده شود و در مرحلبه خاطر 
 کند، از جمله:می تأییدصحابه آن را و پیامبر از گفتار و کردار 
روایت را حفظ عمومًا در زمان پیامبر، صحابه به صراحت بیان کرده که ابوسعید خدری 

ها پیامبر هرگاه طبق برخی گزارش 7ابوهریره هم سخنی مشابه دارد. 6.اندنوشتهاند و نمیکردهمی
به  ل درتسهیرسد برای اند که به نظر میکردهاند، آن را سه بار تکرار میکردهحدیثی را بیان می

 8خاطر سپردن باشد.

                                                             
  .۱۱2۹۸، ح323، ص33، جحنبلبنمسند اإلمام أحمدحنبل، بنأحمد .1
 .۰3۹۱، ش ۹۸، ص۱، جاإلصابة في تمييز الصحابةعسقالنی، حجر ابن .2
 .۰۰۸، ص۰، جإمتاع األسماعمقریزی،  .3
 .۰۱2، ص۰، جصبح األعشی في صناعة اإلنشاءقلقشندی، ؛ 3۹3و  3۹۱، ص۱، جعيون األثرسیدالناس، ابن .4
ه  » از جمله: .5

م   َو َقاَل َرُسوُل اللَّ یَضٌة َعَلی ُکلِّ ُمْسل  ْلم  َفر  نَّ َطَلَب اْلع  ین  َفإ  الصِّ ْلَم َو َلْو ب  فتال  .«اْطُلُبوا اْلع 
 .۰۰، ص۰، جروضة الواعظين و بصيرة المتعظيننیشابوری، 

 نقل شده است.  بغدادی ، در تقیید العلممتفاوتهای مشابه و اسناد این مطلب با مضمون .6
 .۱۹۱، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن «.یقول: نحن ال َنکتب وال ُنکتبهریرة سمعت أبا» .7
  .۱39، ص۰، جالجامع ألخالق الراوي، خطیب بغدادی .8
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در  -2که شیخ بهایی گفته است طورهمان- 1«حدیث 9۱حفظ »روایات ظاهر 
َر »با توجه به تعبیر روایت مشهور پیامبر در مسجد خیف هم  ست.خاطرسپاری روایت ابه َنضَّ

ي  َع َمَقاَلت  ُه َعْبدًا َسم  َظَهااللَّ َغَها َمْن َلْم َیْسَمْعَها َفَوَعاَها َو َحف  ناظر به حفظ حدیث و ظاهر « َو َبلَّ
غ  » 3حجة الوداع پیامبر درۀ خطب از عبارت 4است. خاطرسپاریبهدر 

ُیَبلِّ َب ل  ُد اْلَغائ  اه   نیز «الشَّ
ن اضراحۀ که خطاب به هم ه اینشود؛ چسپاری خطبه جهت تبلیغ آن استفاده میلزوم به حفظ
در  5مهیا نبوده است. -ویژه در سفرهب–افراد  ۀو امکانات نوشتن برای هم استدر آن واقعه 

 که کالم ایشان را حفظ پیامبر به کسانی که از راه دوری آمده بودند، امر کردند دیگریۀ واقع
ظاهر در به خاطر  -با توجه به وضعیت موجود-که  کنندخود منتقل  ۀنموده و به اهل قبیل

 مراحل تعلمۀ فردی از پیامبر دربار آمده است که در روایتی در کافی چنینهم 6سپردن است.
از  شد ظاهر را ذکر کردند )و چنان که گفتهو عمل حفظ انصات، استماع، پیامبر  7سؤال کرد،

ر ، به خاطو استعماالت در کلمات صحابه شرایط زمان صدور روایتۀ حفظ حدیث به قرین
اشد این بۀ تواند نشان دهندذکری به میان نیاوردند که می نسپردن روایت است(؛ اما از نوشت

 .شده استاز مراحل تعلم محسوب نمیکه نوشتن در زمان پیامبر 

                                                             
یخ شهای حدیثی شیعه و اهل سنت آمده است: مراجعه شود به: این روایت با سه تعبیر مختلف در مجموعه .1

، المحدث الفاصل، رامهرمزی؛ ۰3، ح3۱2، صاألمالیصدوق، شیخ ؛ 3، ح9۸، ص۰، جالکافی، کلینی
 .۰۸و  ۰۹، ۰3، ح۰33و  ۰3۱ص

 .22و  25، صاألربعون حدیثا  شیخ بهایی،  .2
شیخ ؛ 9۱، صتحف العقول، شعبة حرانیابن: چنینهم. ۱و۰، ح9۱3، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی .3

 .۰۹۱، ح۰9۸، ص۰، جالخصالصدوق، 
صحيح ، بخاری)های حرام وارد شده است حرمت حرم الهی و ماه ۀاین روایت در کتب اهل سنت دربار .4

سعید بنحسینپیامبر در روز فتح مکه ) ۀه در خطبو در روایات شیع (۰39۰، ح۰32، ص۱، جبخاری
، ۱، جالهالليقيس بنكتاب سليمقیس، بنسلیمروز غدیر ) ۀ( و در خطب۰5۱، ح52، صالزهد اهوازی،

( و در ۰۰2۹، ح592، صاألمالیشیخ طوسی، ؛ 9، ح۱۹۸، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی؛ ۱5، ح39۹ص
پیامبر  ۀ( یا با عنوان کلی خطب۱، ح9۱3، ص۰، جالکافی، شیخ کلینیمسجد خیف درحجة الوداع ) ۀخطب
 .( نقل شده است.39، صتحف العقول، شعبة حرانیابن)در 

 شد که آیا پیامبر نوشتن سخنشان را طلبتوان ادعا کرد که اگر آن موقع از حاضران پرسیده میی میبلکه حت .5
 کردند.اند، با نوعی استنکار با این سؤال برخورد میکرده

  .3۱3۰۱، ح۰53، ص2، جالکتاب المصنف في األحادیث واآلثار، شیبةیأببنبکرابو .6
 .9ح ،9۹، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی .7
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 یثگسترش تدریجی کتابت حد. 3/1
رغم شیوع به خاطرسپاری روایات، کتابت حدیث به تدریج در میان مسلمانان قوت علی

های پیامبر برای نوشتن روایات بود. از جمله در گرفت. یکی از مهمترین عوامل آن، تشویق
به یا در روایت دیگری مسلمانان را  1«ة  ابَ تَ الک  ب   لَم وا الع  ُد یِّ قَ »حدیث معروف پیامبر فرمودند: 

فرد و روشن است که  2و برای این کار ثواب فراوانی را بیان کردندکردند مینوشتن علم تشویق 
 .علوم دینی و از جمله حدیث است علم،بارز 

اًل نمودند؛ مثاحادیث پیامبر شروع به نوشتن  ،برخی از صحابهها بر اثر این تشویق
ا ، امنوشتهکه احادیث را میداند ر میبرتاین جهت عاص را از بنعمروبنابوهریره، عبدالله

عاص مسبوق به بنعمروبنکتابت عبدالله 4سپرده است.به خاطر می را خودش تنها روایات
 ضعف او در حفظ ،عبدالله به نوشتن روایاتاقدام  دلیلها طبق برخی نقل 3بود.از پیامبر  اذن

 6.چندان مورد رضایت قریش نبود اونوشتن ، به گزارش دیگریبا توجه  چنینهم 5.روایات بود
 ه درریش ،قریش برای ننوشتن روایات پیامبردلیل شود که این گزارش مشخص می متن   از

 هایش ارزش ضبطاند که گفتهدیدهداشته که پیامبر را چندان واال نمیعرب فرهنگ جاهلی 
و  7کاس داشتهانع پیامبر کامالً نسبت به که در رفتار برخی صحابه  تصوریکردن داشته باشد، 

                                                             
 أّنه قال قّیدوا العلم بالکتابة. به بعد، باب ذکر ما روي عن الّنبّي  2۹، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .1
 .33، صاألمالیشیخ صدوق،  .2
، ۰، جصحيح بخاری، بخاری؛ ۸۱3۰ ۀ، شمار۰۱3، ص۰5، جحنبلبنمسند اإلمام أحمدحنبل، بنأحمد .3

 .۹9تا  ۹۱، صالعلم تقييد، خطیب بغدادی؛ ۰۰3 ۀ، شمار39ص
 .322و  325صص، المحدث الفاصل، رامهرمزی؛ به بعد 39، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .4
 .3۰3، ح325، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .5
این . 3۱۰، شماره 322، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی چنینهم .۹۱، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .6

( که با 3۱۱، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابنگزارش شده است ) عمر همبنعبدالله ۀدربار معنا
 های حدیثی او معروف نیست، ممکن است خطا رخ داده باشد.توجه به این که نوشته

آیاتی از قرآن کریم در نقد چنین رفتاری از برخی مسلمانان نازل شده است؛ از جمله نهی از بلند کردن صدا  .7
(، نکوهش کسانی 53 آیۀاحزاب، سورۀ (، لعن اذیت کنندگان پیامبر )۱ آیۀحجرات، سورۀ )در محضر پیامبر

های متعددی از مخالفت برخی (. در تاریخ نیز نمونه2۰ آیۀتوبه، سورۀ دانستند )می «گوش»که پیامبر را 
ست. این ابینانه ناشی از نشناختن جایگاه آن حضرت صحابه با پیامبر ثبت شده است که به صورت خوش

ذو »شود: امر آنها اشاره می وار به برخی ازای مستقل هستند؛ اما در این جا اشارهموارد هرچند موضوع مقاله
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عاص میان بنعمروبنهای عبداللهنوشته 1امیرالمؤمنین با پیامبر قرار دارد. رفتار   مقابل  ۀ در نقط
بعدها گاهی که سؤالی پیش  2.مشهور بوده است «الصحیفة الصادقة»مسلمانان به اسم 

هایی از مفاد نمونه هادر برخی نقل 4.دادهای خود آن را پاسخ میآمد، عبدالله از نوشتهمی
 3.ذکر شده است هصادق ۀصحیف

گفت آنها را در زمان حیات پیامبر نوشته ای از احادیث داشت که میمالک مجموعهبنانس
و به  شنیدمالک سخنی از رسول خدا بنانس یطبق گزارش 5بر پیامبر عرضه کرده است.و 

 6.که آن را بنویسد کردفرزندش امر 
عباده کتابی داشته که روایات پیامبر را در آن نوشته بود بنکه سعد آمده است هابرخی نقل در

  7کرد.و فرزندش از آن کتاب روایت نقل می
پرسید که آیا آنچه را که از شما خدیج از پیامبر بنرافعآمده است دیگری  در گزارش

خدیج به این سخن پیامبر عمل کرده است بنرافع 8شنویم، بنویسیم؟ پیامبر اجازه دادند.می

                                                             
، ۱ج ،اإلصابة في تمييز الصحابة، حجرابنبه پیامبر برای رعایت عدالت در تقسیم غنائم )« الخویصرة

( ۰2۹، ص9، جالبدایة والنهایةکثیر، ابنیبیه )خطاب با پیامبر در انعقاد صلح حدبن(، مخالفت عمر393ص
اإلرشاد في معرفة حجج خطاب با پیامبر در همراهی لشکر اسامه )شیخ مفید، بنو مخالفت ابوبکر و عمر

ادبانه، نزدیک رحلت پیامبر و در ها همراه با عبارات بی(. اوج این مخالفت۰۹3، ص۰، جالله علی العباد
تفصیلی این  ۀ( برای مطالع5399، ح۰۱۰، ص3، جصحيح البخاري، بخاری) دوات و قلم رخ داد. ۀقضی

 .۰۹3تا  ۰9۱، صصثیالحد نیمنع تدو مطلب مراجعه شود به: شهرستانی، 
 به عنوان نمونه حضرت امیر در خطبۀاند؛ حضرت امیر در سخنانشان به تبعیت محض از پیامبر اشاره کرده .1

کند، از شتری که از مادرش پیروی میاند: مانند بچهقاصعه در توصیف رفتار خود نسبت به پیامبر فرموده
 .3۱۱، صنهج البالغهسید رضی،  .کردمپیامبر پیروی می

، رامهرمزیعمرو الصادقة؛ بناللهعبد، باب ذکر صحیفة ۹5و  ۹9و  3۸، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .2
 .۱92، ص3، جأسد الغابة في معرفة الصحابةثیر، األابن ؛3۱3و  3۱۱ ۀ، شمار322ص، المحدث الفاصل

 .2295 ۀ، شمار۱۱9، ص۰۰، جحنبلبنمسند اإلمام أحمدحنبل، بنأحمد .3
 عمرو الّصادقة.بنالّلهعبدبه بعد، باب ذکر صحیفة  ۹9، صتقييد العلم، خطیب بغدادیاز جمله  .4
 .۸2و  ۸5، صص العلمتقييد ، خطیب بغدادی .5
 . ۸9، صتقييد العلم، خطیب بغدادی«: قال أنس فأعجبني هذا الحدیث فقلت البني: اکتبه، فکتبه» .6
 .2۰۸، ص3، جسنن الترمذیالترمذی،  .7
 خطیب. این مطلب در تقیید العلم با اسناد مختلف نقل شده است: 32۸، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .8

 .33و  3۱، صتقييد العلم، بغدادی
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  1.کرده استها استناد میدر مواردی به این نوشته ،ها بعد از پیامبرطبق برخی نقلو 
 کتاب  ۀنویسند پیامبر در نوشتن احادیث ایشان است. ۀهایی از رفتار صحابنمونه هااین

یخ تدوینه مبر را نام برده است که در پیا ۀنفر از صحاب 5۱ دراسات فی الحدیث النبوی و تار
  2اند.به کتابت درآوردهکم و بیش زمان پیامبر روایات ایشان را 

ه وجود دارد کمواردی در کنار احادیثی که به این صورت در حیات پیامبر مکتوب شدند، 
خودشان امر به کتابت حدیث نمودند. از جمله جماعتی از قریش از پیامبر خواستند  ،حضرت

، دوات سخن گفت آنهاای قرار دهد که گمراه نشوند. پیامبر پس از آنکه برای نشانهکه برایشان 
پیامبر  ،یا در روز فتح مکه 4نوشته شود آنانو کاغذی طلب کردند و امر کردند مطالب برای 

ای خواندند و مطالبی را بیان کردند، مردی از اهل یمن به نام ابوشاة برخاست و از پیامبر خطبه
 3خواست که مطالب را برایش بنویسند. پیامبر هم امر کردند و مطالب برای او نوشته شد.

به امیرالمؤمنین است که آنچه امال  بارز امر پیامبر به کتابت حدیث، امر حضرتۀ نمون
بیین و ت پیامبر اکرم تفسیر ،دیگریطبق روایت  چنینهم 5کنند را برای جانشینانشان بنویسند.می
های حدیثی نوشته همین 6اند.علوم را بر امیرالمؤمنین امال کردهۀ آیات قرآن، بلکه همۀ هم

ۀ اربعدی مکرر دربۀ را تشکیل داده است که ائم «کتاب علی»امالی رسول خدا،  اامیرالمؤمنین ب
 داد. بود که علم نبوی را در اختیار ائمه قرار می هاییراهیکی از اند. در واقع این ن سخن گفتهآ

ط ای که پیامبر توسنامه مثلشد؛ گاهی دستورات پیامبر مکتوب می موارد فوق،در کنار 
مالک بنانس رایپیامبر در مورد زکات ب ای کههنامیا  7حزم برای مردم یمن فرستادبنعمرو

                                                             
 .33تا  3۰، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
یخ تدوینهاعظمی،  .2  .۰93تا  ۸۱کل فصل اول کتاب از صفحه  ،دراسات فی الحدیث النبوی و تار
 .95۱، صتفسير فرات الکوفيکوفی، فرات  .3
تقييد ، خطیب بغدادی؛ 323، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی؛ 33، ص۰، جصحيح بخاری، بخاری .4

 .۹۸، ص9، جسنن الدارقطنيدارقطنی، ؛ ۹2، صالعلم
شیخ ؛ 3۹، ح59، صاإلمامة و التبصرة من الحيرةبابویه، ابن؛ ۱۱، ح۰23، صبصائر الدرجاتصفار،  .5

 .۰، ح29، ص۰، جالکافی، نیکلی ؛۱۰، ح۱۱2، ص۰، جكمال الدین و تمام النعمةصدوق، 
، ۱، جقيس الهالليبنكتاب سليمقیس، بنبه طور مشابه در: سلیم؛ ۰، ح29، ص۰، جالکافی، شیخ کلینی .6

؛ ۰33، ح۱53، ص۰همان، ج؛ ۱، ح۰9، ص۰، جتفسير العّياشي، حدیث العاشر؛ عیاشی، 2۱2تا  2۱۱ص
، الالخصشیخ صدوق، ؛ ۰۸2تا  ۰۸3، صتحف العقول، حرانی هشعبابن؛ ۰۱، ح۹۰تا  35، صالغيبةنعمانی، ال
 ،شواهد التنزیل لقواعد التفضيلبه طور خالصه در: حسکانی، ؛ ۰3۰، بخشی از حدیث ۱53تا  ۱55، ص۰ج
 قیس.بن، به نقل از سلیم9۹و  93، ص۰ج
اند. بخاری و مسلم از آن . )البته برخی این روایت را معتبر ندانسته333، ص2، جالسنن الکبرینسائی،  .7
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های متعددی برای سران کشورها و قبایل فرستادند تا ایشان را به پیامبر نامه چنینهم 1.ندنوشت
ها منعقد و مکتوب کردند و نیز در هایی با افراد یا گروهنامهاسالم دعوت نمایند، عهد

ها ها، عهدنامهمتن برخی از این نامهچند هر 2موضوعات مختلف مطالبی را مکتوب کردند.
دهد که کتابت به تدریج های پیامبر نشان میدر دسترس نیست، اما کثرت نامهمانند آن  و

 4شد.شایع شد تا جایی که تقاضای نوشته از پیامبر امری عادی تلقی می
ته ود داشهای حدیثی قابل توجهی در زمان پیامبر وجدهد نوشتهشاهد دیگری که نشان می

م حاک .است احادیث مکتوب نبوی توسط ابوبکر و عمر سوزاندناست، اخبار مربوط به 
که نزد -را  روایت 5۱۱نیشابوری خبر داده است که ابوبکر پس از آن که به خالفت رسید، 

نگارش این تعداد حدیث مکتوب قاعدتًا در زمان پیامبر  3سوزانده است. -ستعایشه بوده ا
روایاتی  ،محتوای این کتباست.  ثبت شدهدر تاریخ عمر هم توسط  سوزاندن کتب .اندیافته
موضوع در  این. نداندکی پس از رحلت ایشان نگارش یافتۀ با فاصلیا  که در زمان پیامبر هبود

 های بعدی توضیح داده خواهد شد.قسمت
یات مبر در زمان حرسد که حجم قابل توجهی از کلمات پیابا توجه به مطالب فوق به نظر می

 ایشان مکتوب شد؛ هرچند این مقدار به نسبت روایات محفوظ در خاطر راویان اندک است. 

 پایه بودن ادعای نهی پیامبر از نوشتن احادیثبی. 4/1
بدان بر پیامبعد از ای که برای جلوگیری از شیوع کتابت حدیث در زمان ترین ادلهیکی از مهم

از کتابت حدیث منع کردند و حتی امر  ،ست که حضرت در آنهاشده است، روایاتی اتمسک 
ابوسعید ، محو شود. راوی اصلی این اخبار، اگر چیزی غیر از قرآن نوشته شده کردند که

                                                             
اند، به جز اند و دیدهآن را طلب کرده اند و در مصادر شیعی هم با این که امام صادقچیزی را نقل نکرده

یااند: مددی موسوی، در سه بخش از آن نقل نکرده  .(۹2و  ۹5، ص۰، جنگاهی به در
اند این نامه را ابوبکر نوشته است؛ اما مهر . )برخی پنداشته۸2، ص۱، جداودأبيسنن سجستانی، ابوداود  .1

 پیامبر بر آن بوده است.(
 .مکاتيب الرسولمراجعه شود به احمدی میانجی،  .2
 .3 ۀ، شمار332، ص3، جمکاتيب الرسولبه عنوان نمونه: احمدی میانجی،  .3
؛ البته ذهبی در انتها گفته است که این نقل صحیح نیست؛ لکن بر ۰۰و  ۰۱، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .4

« صالحبنعلی»امه نکرده است. برخی هم ناشناخته بودن یکی از راویان واقعه یعنی ادعای خود هیچ دلیلی اق
یخ تدوینهاعظمی،  اند:را دلیل ضعف روایت دانسته  .۸3، صدراسات فی الحدیث النبوی و تار
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ید خدری است ، خطیب بغدادی تقييد العلمدر  1د.یپیامبر فرمودند از من چیزی ننویس :که گو
 روایت دیگری هم از 2خدری نقل کرده است.این مطلب را با سندهای متعددی از ابوسعید 

ث را کتابت حدیۀ سعید در این زمینه وجود دارد که طبق آن، ابوسعید خدری از پیامبر اجازابو
 4.طلب کرد، اما پیامبر به او اجازه ندادند

این مطلب نیز با  3.نهی پیامبر از نوشتن حدیث را ابوهریره هم نقل نموده است
سندهای مختلف از ابوهریره نقل شده است. البته این نقل ابوهریره  های مشابه و بامضمون

 5عاص تعارض دارد.بنعمروبنعبدالله ۀبا نقل دیگر او دربار
ثابت بنموضع زیدۀ دربار 6.ثابت نیز نهی نبوی از کتابت احادیث را نقل نموده استبنزید

 7.نسبت به نگارش حدیث، خالف این مطلب هم نقل شده است
اهل سنت از طریق صحیح به دست ما خود باقی روایات طبق نظر غیر از روایت اول، 

 8نرسیده است و فاقد حجیت است.
ار رفت -سعید خدریابو حتی نقل-هاترین نکته در عدم حجیت این روایات و گزارشمهم

امحای  هپیامبر است. اگر پیامبر از کتابت حدیث نهی کرده بودند و بلکه باالتر امر ب ۀصحاب
کرد؟ احادیثی که عمر آنها را حدیث در نزد ابوبکر چه می 555احادیث نبوی کرده بودند، 

ن تدوی ۀمسلمانانی که عمر با آنها دربار هیچ یک ازکردند؟ چرا سوزاند، نزد مسلمانان چه می
ی عمر در زمانخود چرا  ساساً و ا 9حدیث مشورت کرد، متذکر این روایات و نهی پیامبر نشدند

ای وجود که تصمیم به منع کتابت حدیث گرفت، به این احادیث تمسک نکرد؟ اگر چنین نهی

                                                             
 .3۱۱9، ح۱۱۸۹، ص9، جصحيح مسلم، یابورشنیحجاج بنمسلم .1
 .3۱تا  ۱۸، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .2
 «استأذنت». این مطلب هم با سندهای متعدد در تقیید العلم ذکر شده است. در برخی از آنها 3۱، صهمان .3

 آمده است.« استأذنا»و در یکی 
 .33، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .4
شمارد، در حالی که اگر نهی پیامبر از کتابت زیرا در آنجا کتابت حدیث توسط عبدالله را مزیت وی می .5

 .داداو باید عدم کتابت حدیث توسط خودش را وجه برتریش بر عبدالله قرار می یث صحیح بود،حد
 .35، صتقييد العلم، خطیب بغدادی؛ ۰9۹، صاإللماعقاضی عیاض،  .6
 .۰۱۱و  ۰۱۰، صتقييد العلم، خطیب بغدادی«: ثابتبن، قال: کّنا نکتب عن زیدأفلح یعني کثیراً ابن عن»...  .7
یخ تدوینهاعظمی،  .8  .3۹تا  32، صدراسات فی الحدیث النبوی و تار
هایی به این اشکال داده شده است این که هیچ یک از صحابه و حتی عمر جالب اینجاست که یکی از پاسخ .9

یخ تدوینه! اعظمی، اندنداشتهخبر از نهی پیامبر از کتابت حدیث   .۰33ص ،دراسات فی الحدیث النبوی و تار
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 ،ترین صحابی پیامبر بود، بعد از رحلت پیامبرطالب که نزدیکابیبنداشت، چرا علیمی
ر هایی که پیامبر به ایشان آموخته بودند قراآوری قرآن به همراه ضبط تبییناولویتشان را جمع

پس از  بالفاصله ،تدوین قرآن ۀحاشیدر واقع بزرگترین کتابت و تدوین حدیث را در  و دادند
داشت، مسلمانان به چه حجتی در رحلت پیامبر انجام داد؟ و اگر نهی پیامبر وجود واقعی می

لقًا که مط -قرن دوم به طور گسترده به کتابت حدیث روی آوردند و سخن ابوسعید خدری را 
 زیر پا گذاشتند؟!! -کردکتابت احادیث نبوی را نهی می

پیامبر  که آمده استهای روایت ابوسعید خدری که در برخی از نقل آن جالبۀ نکت
از من چیزی ننویسید و هرکسی از من چیزی غیر از قرآن نوشته است را محو نماید؛  :فرمودند

این که عدم کتابت حدیث نبوی در  1شکالی ندارد.اما از بنی اسرائیل روایت نقل کنید که ا
 کنار جواز روایت از بنی اسرائیل آمده است، جای تعجب و تحقیق دارد.

 مقابله با تدوین و کتابت حدیث نبوی. 2
مقابله با تدوین و نهی از نشر ۀ پس از پیامبر، حدیث نبوی وارد دوران جدیدی شد: دور

ر، با کتابت، تدوین و حتی نقل شفاهی احادیث گانه و مخصوصًا عمحدیث. خلفای سه
 مخالف بودند؛ امری که باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از میراث نبوی شد.

 گذاری نهی تدوین در دوران ابوبکرپایه. 1/2
 . گزارش خاصی در امور مربوط به تدوینخالفت به دست ابوبکر افتادپس از رحلت پیامبر، 

 :که عبارتند از دو مورد مگرحکومت وی، به دست نرسیده است ۀ از دوران دو سال ،حدیث
  ؛حدیثی که نزد عایشه بوده است 555سوزاندن . 1
کنید در حالی که دچار اختالف سخنی از او که گفته است: شما از پیامبر حدیث نقل می. 2

امبر را پیهستید و مردم  بعد از شما اختالفشان از شما بیشترخواهد بود؛ پس نقل حدیث از 
رها کنید و اگر کسی سؤالی کرد، بگویید کتاب خدا بین ما و شما حاکم است، حاللش را 

توان رفتار ابوبکر صحیح باشد، می ۀاگر گزارش ذهبی دربار 2حالل و حرامش را حرام بدانید.

                                                             
 .3۰و  3۱، صتقييد العلم، طیب بغدادیخ .1
اند، در حالی . البته این روایت را اهل سنت بر شدت ورع ابوبکر حمل کرده۸، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .2

 به وضوح قابل مشاهده است.« حسبنا کتاب الله»که در این کالم مفاد 
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 گذار نهی از نقل حدیث دانست.او را بنیان

م و سنن پیامبر در باب زکات را برای احکا ،ها ابوبکرطبق برخی نقلناگفته نماند که 
  2متن نوشته را در کتابش آورده است.بخاری   1.نوشته است -عامل خود در بحرین-مالک بنانس

 خطاببنمنع کتابت و نقل حدیث نبوی در دوران عمر. 2/2
عمر در زمان خالفت خود دو  عطفی در کتابت و نقل حدیث است؛ دوران خالفت عمر نقطۀ

 حدیث نبوی انجام داد: ۀ در زمین کار مهم
دهد عمر بعد های متعددی وجود دارد که نشان میگزارشمنع كتابت حدیث نبوی: . 1

از آن که به خالفت رسید، با اصحاب پیامبر مشورت کرد و ظاهرًا همگی موافق بودند که 
کتابت حدیث در  ۀرا دربار -در حدود یک ماه-سپس مدتی  4احادیث پیامبر نگاشته شود.

اندیشه و استخاره گذراند؛ اما پس از این مدت، به ناگاه تصمیم گرفت روایات پیامبر را مکتوب 
نکند. دلیلی که برای کار خود آورد این بود که به یاد قومی از اقوام گذشته افتاده است که 

 کتاب هایی در کنار کتاب آسمانی خود نوشتند و به تدریج به آن خو گرفتند وکتاب
خواست کتابی را در کنار قرآن یا نمی -خودش ۀبه گفت-شان را رها نمودند. عمر آسمانی

مسلمانان خواست که روایات مکتوب نبوی را ۀ از هم او ،در گام بعد 3همسنگ آن قرار دهد.
به گوشه و کنار عالم اسالم  سپس 5سوزاند.جمع کرد و برایش آوردند، را آنچه  ؛نزد او آورند

 6نوشت و از حاکمان خواست که احادیث مکتوب نبوی را از بین ببرند. نامه
یامبر حدیث پ اصلی منع کتابت و تدوینۀ ریشعملکرد عمر  با توجه به شواهد تاریخی،

تاریخ نشان داده است که اهل سنت در مواردی، تبعیت  چنینهماست. در قرن اول هجری 
تا عماًل آنچه او بنیان نهاده بود،  در این مورد هم 7.ندداراز عمر را بر تبعیت از پیامبر مقدم می

                                                             
 .۹3، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
 نیز مشاهده شود. ۰955حدیث  چنینهم. ۰959، ح۰۰۹، ص۱، جصحيح بخاری، بخاری .2
 .5۱، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .3
 .5۰تا  9۸، صتقييد العلم، خطیب بغدادی :های این واقعه، رجوع کنید بهبرای مشاهده برخی از نقل .4
یخ اإلسالمذهبی،  ؛۰93، ص5، جالطبقات الکبریسعد، ابن .5 ، خطیب بغدادی چنینهم .۰9۰، ص3، جتار

 .5۱، صتقييد العلم
 .53و  5۱، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .6
 .23تا  5۹، ص۹، جالکافيشیخ کلینی، . شرعی اشاره کردۀ توان به نهی او از دو متعبه عنوان نمونه می .7
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 دوم مبتنی بر مقدماتی است ۀعملکرد خلیف در عالم اسالم استمرار داشت. ،بیش از یک قرن
 که الزم است توضیح داده شود:

ترین دلیلی که عمر برای جلوگیری از کتابت حدیث آورد، ترس از تکرار سرنوشت مهم
در  1گذشته بود. ظاهرًا مراد او قوم یهود است که او آشنایی طوالنی با آن داشت.برخی از اقوام 

 «گمارا»و  «میشناه»ۀ به مجموع 2آیین یهود در کنار کتاب مقدس، تلمود قرار دارد. تلمود
آید و گمارا اثری تکمیلی است که به اصلی تلمود به شمار میۀ شود. میشناه بدناطالق می

ت. متن شریعت شفاهی یهود اسدر واقع ناه نگاشته شده است. میشناه صورت تفسیر بر میش
قوقی درسی نظام حرود و کتاب قانونی یهود به شمار می ۀنامعبری است و آیینزبان این متن به 

نگارش  هکعلمای یهود است برخی میشناه مشتمل بر مباحث و تفاسیر  هیاتی آنان است.و اال
دینی عرضه  ۀدر میشناه نزدیک به چهار هزار مسألدانند. دی میمیال ۱۱۱نهایی آن را در حدود 

آن و فتواها و احکام علما و ۀ شده است که حاوی تفسیر متن کتاب مقّدس، تورات و ترجم
بخش گمارا، های گذشته همراه با شروح و حواشی علمای زنده در آن دوره است. رّبانّیون دوره

فراوانی در موضوعات مختلف دارد که در یک ت اطالعاالوه بر توضیح متن میشناه، ع
مباحث حقوقی و شرایع و روایات شفاهی غیرشرعی مشتمل  :اند ازبندی کلی عبارتتقسیم

بر مطالب ادبی و قصص. گفتنی است تدوین میشناه و نگارش گمارا حدود سه قرن و اندی 
 مکتوب شریعت   ۀمجموع به عنوانمیشناه و گمارا، ۀ طول کشیده است. از نظر یهود، مجموع

در مقابل « تورات شفاهی»ای که عنوان یهود، اهمیت و ارزشی خاص دارد، به گونه شفاهی  
« تورات مکتوب»زمان با وحی هم ،، در طور سینااناند. به اعتقاد آنبدان داده« تورات مکتوب»

« فاهیتورات ش»با این تفاوت که انتقال  ؛ات شفاهی نیز بر وی نازل شده استبر موسی، تور
ظر اهمیت از ن وجود، این و به صورت محفوظات بوده و بایعنی سینه به سینه  ؛به طریقی دیگر

ا است، ام «تکرار کردن»میشناه به معنای از جهت لغوی، است. « تورات مکتوب»همسان با 
« ناةَمثْ »میشناه )تکرار(، آن را است. با توجه به معنای لغوی  پیدا کردهنیز  «آموزش»معنای 

  .انددوم تورات نیز خواندهۀ یعنی نسخ

                                                             
تب خبار غیبی کاز اآن دو اطالع  وبا یهودیان اول و دوم ۀ خلیفمعاشرت  به« کمال الدین»در روایتی در کتاب  .1

، ةكمال الدین و تمام النعمشیخ صدوق، : اشاره شده است ظهور پیامبر و تسلط بر اعرابۀ دربار یهودآسمانی 
ار داشت؛ رجوع شود به آمد و شد عمر با یهود پس از اسالم و در مدینه هم استمر .۱۰، ح923، ص۱ج

، الجامع ألخالق الراوي، خطیب بغدادیبقره؛ سورۀ  ۸3 آیۀ، روایات ذیل ۸۱، ص۰، جالدر المنثورسیوطی، 
 .۰33۸و  ۰33۹های ، شماره۰۰3، ص۱ج
 .۰3۰تا  ۰۱3، ص۹، جدانشنامه جهان اسالم، «تلمود )دومین کتاب مهم دینی و مقدس یهودیان(»لیال هوشنگی،  .2
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یری گاز همان آغاز شکلبرخی اند و یکسانی نداشته ۀهای مختلف یهود با تلمود مواجهفرقه
اد کردند. به اعتقسّنت شفاهی مخالفت میاین شدت با نگارش هو گردآوری میشناه و گمارا، ب

تقدس دارد و باید در اعتقادات و اعمال تنها بدان استناد و اتکا کرد. « وبتورات مکت»ان فقط نای
به دست  را قدرت هآوری میشناحدودًا از قرن سیزدهم تا هجدهم میالدی که مخالفان جمع

 های تلمود و از بین بردن آن صادر شد.آوری تمام نسخه، دستور جمعگرفتند
َمْثَناٌة َکَمْثَناة  َأْهل  »گفت:  مانده از زمان پیامبرباقیهای حدیثی  در انتقاد از نوشتهعمر 

َتاب   یز نعبارت و این معنای  آشنایی او با یهود،ۀ ذکرشده و سابق با توجه به مقدمات 1«؟!اْلک 
پیامبر  حیات تأمل در رفتار وی در زمان چنینهم 2شود.های احتمالی اقدام او روشن میریشه

آنجا که در زمان رحلت  ؛دیشه از زمان پیامبر در ذهن او بوده استدهد که این اننشان می
البته این احتمال نیز  4.پیامبر شدۀ خواستمانع از کتابت  «ه  اللّ  اُب تَ نا ک  سبُ َح »با شعار پیامبر 

ز نی های حدیثی  پیامبر، اشخاصی از یهودمحو  نوشتهۀ اید در عملیاتی شدن  که  وجود دارد
ها اسالم آوردند و با مهاجرت به مدینه، او، برخی یهودی خالفتدر زمان ا اند؛ زیرمؤثر بوده

ای کعب األحبار بود که رابطهآنان ترین جایگاهی مهم یافتند. یکی از مهم ،در کنار خلیفه
 3خطاب برقرار کرد.بننزدیک با عمر

ضامن  هممصمم و خشونت او  کتابت حدیث بسیار عدمدر هر حال عمر در سیاست 
توان در گزارش مرگ وی نیز مشاهده بود. جدیت او در این مسأله را می تصمیمشاجرایی 

 «جد ارث   سهم  »ای را که در آن گیرد به دست خودش نوشتهنمود که در آن شرایط تصمیم می

                                                             
یخ اإلسالمذهبی، ؛ ۰93، ص5، جالطبقات الکبریسعد، ابن .1   .۰9۰، ص3، جتار
یامددی موسوی،  .2  به بعد. 9۹5، ص۰، جنگاهی به در
، ۰۰۰، ص۸؛ ج 522۸، ح۰۱۱، ص3؛ ج 993۱، ح۸، ص2؛ ج ۰۰9، ح39، ص۰، جصحيح بخاریبخاری،  .3

 .۱۱، ح۰۱5۸، ص3؛ ج ۱۱، ح۰۱5۹و  ۰۱53، ص3، جصحيح مسلم، یابورنیشحجاج بنمسلم؛ 3322ح
، 5، جحلية األولياء وطبقات األصفياء، یاناصفهابونعیم  :کردمیموعظه از جمله عمر از کعب در خواست  .4

های کعب از عمر مراجعه . برای تعریف99، ص2، جهمانبنگرید به  چنینهم. 33۰و نیز  3۸۱، 32۹ص
. برای سخن گفتن کعب از کتب سابق برای عمر مراجعه ۰3، ص2، جهمان؛ 3۹3، ص5، جهمانشود به 
، 2، جهمانو برای توصیه به عمر برای نرفتن به سمت عراق مراجعه شود به  3۸۰، ص5، جهمانشود به 

خطاب با کعب االحبار اختالف نداشته است؛ بلکه در بن. البته این موارد به این معنا نیست که عمر۱3ص
کرد، حرکت می -مثل نهی از نقل روایات پیامبر-مواردی که کعب االحبار خالف سیاست کلی عمر

یخ مدینة دمشقعساکر، ابنشد: ه تبعید میتهدید ب  . ۰3۱، ص5۱، جتار
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 1شود این کار را به فرزندش واگذارد.ثبت شده بود را از بین ببرد و راضی نمی
  2عمر در برخی از مکاتباتش به روایاتی از پیامبر اشاره کرده است.ها لطبق برخی نقالبته 

عمر بعد از نابود کردن مکتوبات حدیثی از مانع شدن از نقل شفاهی حدیث نبوی: . 2
که  پیامبر خواستۀ گیری کرد و از صحابپیامبر، نسبت به نقل شفاهی احادیث هم سخت

ه تهدید ب به خاطر نقل روایت پیامبرانند ابوهریره را مبرخی  4روایات نبوی را کمتر نقل کنند،
به تعبیر و  6و در گام بعد برخی از صحابه را در مدینه نگاه داشت کرد 5و ضرب و شتم 3تبعید

 حبس کرد تا روایات پیامبر در شهرها پخش نشود.  آنها را کتب تاریخی
توسط منع تدوین حدیث موجود از های گزارشۀ سند همدر اند با اشکال برخی خواسته

 و علمای بزرگ منابع اولیه، در حالی که 7دوم را انکار کنندۀ وقوع این عمل از خلیفعمر، 
ور عمر به دست ،کثیرابن برخی مانند اند؛ بلکهمتقدم، منکر چنین اقداماتی از سوی عمر نشده

نزد محققان از  لهو حتی این مسأ 8اندمشهور دانستهای مسألهروایت را نقل کردن  حداقلی  
علمای  9شاهد ندارد.ۀ نیازی به ذکر نصوص و ارائ کهبدیهیات تاریخی شمرده شده است 

 اع کنند. دف اواند با ذکر توجیهاتی از سعی کرده ،ضمن پذیرش اصل مسأله بزرگ اهل سنت نیز
 ن در منع از کتابت حدیث شد، چنانارفتار ابوبکر و عمر، مستمسک برخی از علمای تابع

 عونبنعبداللهکه خطیب بغدادی در ضمن اخبار کراهت کتابت حدیث نقل کرده است که 
 15(.نویسیمگفت: ابوبکر ننوشت، عمر هم ننوشت )پس ما هم نمیمی ق(۰5۰)م

 ۀبه پیکر ای بزرگدوم بنیان نهاد، ضربهۀ روشی که خلیف :تبعات منع از نقل و كتابت حدیث
                                                             

خواست رأی خودش اند که عمر می. برخی گمان کرده۱2۱و  ۱5۸، ص3، جالطبقات الکبریسعد، ابن .1
اما در واقع قصد داشت  ؛(3۰۰، صالسنة قبل التدوینخطیب، محمد عجاج جد را از بین ببرد ) ۀدرباره فریض

بیهقی، ه فسار کرده بود: مراجعه شود بای از مسلمانان استکه روایتی از پیامبر را از بین ببرد که قباًل در قضیه
 .۰۱93۱، ح9۱5، ص2، جالسنن الکبری

 .۱93، ح32۱، ص۰، جحنبلبنمسند اإلمام أحمدحنبل، بنأحمد .2
 .۰۱3، ص۹، جالبدایة و النهایةکثیر، ین سخن از ابوموسی اشعری: ابنار . نظی۰۱، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .3
 .۰3۱و  ۰3۰، ص5۱، جتاریخ مدینة دمشقعساکر، ابن .4
 .399، ص23، جهمان .5
یخ مدینة دمشقعساکر، ابن الدرداء و ابوذر:ابیمسعود، بناللهعبدمانند  .6  .۰9۱، ص93، جتار
یخ تدوینهدراسات فی الحدیث اعظمی،  .7  .۰35تا  ۰33، صالنبوی و تار
 .۰۱3، ص۹، جالبدایة و النهایةکثیر، ابن .8
 .2۱، ص۰، جالصحيح من سيرة النبي األعظم، عاملیجعفر مرتضی  .9

 .9۹، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .10
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 طورهمانزد. اگر سنت نبوی هم مثل قرآن در همان صدر اسالم، تدوین شده بود، نبوی حدیث 
 یزانشکمترین مکه امروز اختالفی بین مسلمانان در قرآن نیست، اختالف در سنت نبوی هم به 

یافت. تاریخ نشان داده است در مواردی که سنت تدوین شده، وحدت مسلمانان کاهش می
قا ثبت گفتار، عامل ب. امل اختالف امت گردیده استوین سنت، عفراهم شده و جلوگیری از تد

شود که مطالب، نسل به نسل و دست به دست منتقل شوند و به و ثبات آن است و موجب می
دارند  از ابوبکر در صدقات کتابیدست آیندگان برسد. برای مثال، اهل سنت در صحیح بخاری 

مخصوص و دقیق دارد، صدقات و احکام آن تعیین  های شتر که اسامیکه در آن بسته به ویژگی
شده است و به دلیل دقیق بودن این اوصاف و اسامی، در این زمینه بین ما و اهل سنت اختالف 

دوم این شد که عماًل بسیاری از احادیث نبوی از بین  ۀعملکرد خلیف ۀنتیج 1کمی وجود دارد.
 .داردفراوانی  مشکالت، باقی ماندو آنچه هم که  رفت

دیگری که باید بدان توجه کرد این است که مسدود کردن نقل حدیث، نیاز به حدیث  ۀمسأل
ل مسائ ،آیات قرآنمعنا و تفسیر برد. مسلمانان برای درک میاسالمی را از بین ن ۀدر جامع
حدیث از منابع صحیح، در اعمال فقهی خود، نیازمند سنت نبوی بودند و وقتی و  اعتقادی

اریخ در ت. شودتاقان قرار نگیرد، زمینه برای سوء استفاده و جعل حدیث فراهم میاختیار مش
بخاری از تا جایی که  شدهای علمی مسلمانان احادیث جعلی وارد آموزهبه تدریج  اسالم

این  2د.صحیح خود نقل نموحدیث را در کتاب  ۱3۱۱هزار حدیث، تنها حدود  میان ششصد
شک را برای طالبان ۀ را برای مسلمانان مشکل کرده، زمیناین مسأله عالوه بر این که کار 

گرچه اشکاالت مستشرقان  4حقیقت و اسباب طعن را برای مستشرقان فراهم کرده است.

                                                             
یامددی موسوی،  .1  .9۸3و  9۸۱، ص۰، جنگاهی به در
حجر آمده است که ابن در کشف الظنون از قول. 3، صمقدمة فتح الباریهدی الساری عسقالنی، حجر ابن .2

البته با احتساب مرفوعات  .حدیث است ۱2۱۱ها و با حذف تکراری 333۸تعداد روایات صحیح بخاری 
 ،كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنونو معلقات این اعداد اندکی افزایش پیدا خواهند کرد )حاجی خلیفة، 

هزار حدیث  3۱۱ن از مسلم هم نقل شده است که احادیث کتاب صحیح خود را از میا ،(599، ص۰ج
یب النواويسیوطی، برگزیده است:  یب الراوي في شرح تقر  .9۱، ص۰، جتدر

قرن بیستم، در آثار خود از این نظریه جانبداری کرد که هیچ  ۀاست که در نیم« شاخت»این افراد  ۀاز جمل .3
اب خود در این ب ۀاصیل نیستند. وی در نخستین مقال ههای رسیده از پیامبر و صحابوایتیك از مجموعه ر

ای اصیل و موّثق از اخبار وجود دلیل را کنار بگذاریم که اساسًا هستهما باید ... این تصورات بی»نویسد: می
معتنابه از روایات فقهی منسوب به پیامبر، از اواسط قرن دوم  ۀاولین مجموع»یا  «رسدداشته که به زمان پیامبر می

و  گر مراجع رسمی نقلیشتر از صحابه و دیهجری به این سو و در مقابله با روایاتی ساخته شدند که اندکی پ
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ۀ ؛ اما این کار زحمت زیادی را بر عهد2و قابل پاسخگویی است 1ت علمی نداردچندان قّو 
 دانشمندان اسالمی گذاشته است.

 دوران عثماناستمرار سیاست ابوبکر و عمر در . 3/2
سعد نقل کرده است ابن 4عثمان نیز راهی را که خلفای اول و دوم شروع کرده بودند ادامه داد.

گفت بر احدی روا نیست که حدیثی را که در زمان ابوبکر و عمر که عثمان بر فراز منبر می
 3نشنیده است را بازگو نماید.

 برای احیای سنت نبوی منینامیرالمؤ تالش. 4/2
امیرالمؤمنین خود کاتب پیامبر بودند و احادیث فراوانی را از پیامبر در زمان حیات ایشان 

                                                             
ر آنها تنها پس از عصر شافعی یثی و غین جوامع حدیات موجود در نخستیحجم فراوانی از روا»؛ «شدت مییروا

حدیث اسالمی، خاستگاه ها و ، موتسکی هارالدبه نقل از «. افتندیهجری( رواج و تداول  ی در قرن سومعنی)
 .۱۹و  ۱3، صمرتضی کریمی نیا یه، ترجمسير تطور

های گلدتسیهر درباب حدیث، بسیاری بدین نظر از زمان انتشار پژوهش»است: « گلدتسیهر»مستشرق دیگر
تا پایان قرن دوم هجری به طول انجامیده است. علت آن بود که از یك سو  رسیدند که دوران نقل شفاهی

گلدتسیهر حجم فراوانی از روایات اسالمی دایر بر مخالفت شدید مسلمانان با کتابت حدیث را گردآورده بود و 
 رالدها «:گذاری کرده بود.نخست قرن سوم هجری تاریخۀ از سوی دیگر، وی آغاز تدوین متون حدیثی را در نیم

یا، نمرتضی کریمی ۀ، ترجم«ای در باب خاستگاه و تطور حدیثپژوهی در غرب: مقدمهحدیث»، موتسکی
 .۰5ص  ،(۰3۹9) ۰۱، ش3۹-33 علوم حدیث

در  اند یا از درک حقیقت نقل حدیثموارد متعددی وجود دارد که ایشان با استقراهای ناقص نتایج کلی گرفته .1
های های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاهسّنت»فروغ پارسا، اند. ر.ک: ودهجامعه اسالمی عاجز ب

 .5۰تا  3۰(: ص ۰3۹3) 9، ش. 9۱ ها،مقاالت و بررسی، «خاورشناسان
دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ »سیدُمناظر احسن کیالنی،  تألیف« الحدیث تدوین»های کتاب .2

ق وثیالتدالئل »محمد عجاج خطیب،  ۀنوشت« السنة قبل التدوین»محمد مصطفی اعظمی،  تألیف« تدوینه
ر للسنة و الحدیث القرن الثانی الهجری: ُأسسه و توثیق السنة فی»دکتری  امتیاز احمد،  ۀرسال« المبکَّ

ة: تدوین السنةالنبوی» زهو،ابو ۀنوشت« والمحّدثون ثیالحد» رفعت فوزی عبدالمطلب، ۀنوشت« اتجاهاته
ّسنة تدوین ال»مطر زهرانی و بننوشته محمد« الهجری(القرن األّول الی نهایة القرن التاسعنشأته و تطوره )من

ر فی عهدالرسولالشریفة:   تألیف« و مصیره فی عهود الخلفاء الی نهایة القرن األول بدایته المبکَّ
هایی است که صراحتًا یا کنایتًا در رد نظرات مستشرقان و بسیدمحمدرضا حسینی جاللی تنها برخی از کتا

 برای اثبات اصالت حدیثی اسالم نوشته شده است.
 .۸3، صالسنة قبل التدوینخطیب، عجاج محمد  .3
یخ مدینة دمشقعساکر، ابن؛ ۱52، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن. 4  .۰۹۱، ص3۸، جتار
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و خود و فرزندانشان از  1مکتوب کرده بودند. روایات فراوانی را نیز از ایشان فرا گرفته بودند
ی بر مسند خالفت انتظار این است که وقتی چنین فرد 2طرفداران کتابت حدیث بودند.

 ای که از رفتار خلفای پیشین بر پیکر اسالم وارد شدهای از ضربهنشیند، بتواند بخش عمدهمی
دهد که حضرت میراث حدیث نبوی را در این ها نشان میبود را جبران نماید. برخی گزارش

دیث دیدند؛ چنان که در جنگ صفین فرمودند هر حدیثی که از احازمان از دست رفته می
شاید به همین دلیل است که امیرالمؤمنین برای قبول کردن روایات  4پیامبر بود را فاسد کردند.
دهد حضرت های متعددی وجود دارد که نشان میگزارش 3دادند.پیامبر، راوی را قسم می

سال خالفت  5؛ با این حال دوران کمتر از 5تالش کردند برای احیای احادیث نبوی
اسالمی نهادینه کرده  ۀسال در جامع 25پیشینیان در طول  توانست مسیری را کهامیرالمؤمنین ن

حدیث پیامبر تدوین یا  هم، زمان شهادت آن بزرگوار حتی تالذا  6بودند را اصالح نماید.
های طوالنی و مسائل البته ممکن است اشتغال حضرت به جنگنشد؛ مکتوب  کمدست

 حضرت به اصالحات فرهنگی شده باشد.امنیتی و اجتماعی مانع از اشتغال 

 هیبه دست معاو ثینهضت جعل حد یاندازراه. 5/2
ر پیش گرفت و بر سدر معاویه راه خلفای سابق را  ،بعد از دوران کوتاه خالفت امیرالمؤمنین

                                                             
 .۹۱۱، ص۱، جهالليالقيس بنمكتاب سليقیس، بنسلیمر ک:  .1
نادری وجود دارد نقل  ،البته در مقابل .۱۸۱، صالصالح(معرفة أنواع علوم الحدیث )مقدمة ابنصالح، ابن .2

قال:  ساریبنالّلهعبدعن شعبة، عن جابر عن »عمر را به امیرالمؤمنین نسبت داده است:  پایۀکه سخنان بی
یخطب یقول: أعزم علی کّل من کان عنده کتاب إاّل رجع فمحاه، فإّنما هلك الّناس حیث تتّبعوا  سمعت علّیاً 

این نقل  (۱3۱و  ۱3۰، صص ۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن) «أحادیث علمائهم وترکوا کتاب رّبهم
ز هر قادی داشتند، الزم بود پیش ابا گفتار و رفتار امیرالمؤمنین ناسازگار است و اگر واقعًا ایشان چنین اعت

 را از بین ببرد، درحالی که شیعه و سنی قبول دارند که چنین کتابی باقی مانده است.« کتاب علی»کاری، 
 .۰5، ص۰، جتذكرة الحفاظذهبی،  .3
 .۰9، صهمان .4
، همان ؛۰2۹، ص2، جالطبقات الکبریسعد، ابن؛ ۸9، صشرف أصحاب الحدیث، خطیب بغدادی: ر ک .5

یخ مدینة دمشقعساکر، ابن؛ ۱۱۸، ص2ج ؛ ۸۱، صتقييد العلم، خطیب بغدادی؛ 3۱۰، ص92، جتار
یخ بغداد، خطیب بغدادی  .3۱۰، ص۸، جتار

، در جامعه اسالمی نهادینه شده بود، شواهدی دارد که در زمان خلیفۀ دوماین که قباًل گفته شد کارهای  .6
دهد: مثاًل زمانی که حضرت خواستند از نماز تراویح نهی نمایند، فریاد حضرت امیر خودش را نشان می

 .۱۹3، ص۰۱، جالحدیدأبيشرح نهج البالغة البنالحدید، ابیابن .«واعمراه!!»نان در کوفه بلند شد مسلما
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ی نقل احادیث ۀی ایجاد کرد و به مردم تنها اجازراه کتابت حدیث و نقل صحیح حدیث، موانع
 1زمان عمر نقل شده بود. در را داد که

حدیث نبوی رخ دارد، رواج  ۀترین تحوالتی که در زمان معاویه در عرصیکی از مهم
مقابله با امیرالمؤمنین و فرزندان وی )و گاهی  جعل حدیث را برایاو  .بود «جعل حدیث»

س دیگری ک. او ناچار بود برای نفی امیرالمؤمنین به اثبات گذاری کردپایهعباس و فرزندان او( 
روایتی را نقل کرده  حدید از امام باقرابیابن گانه بودند.خلفای سه ،بپردازد که بهترین گزینه
امیه و قاضیان بنیدرگاه دروغگویان و منکران ما در هر شهری مقربان است که امام فرمودند: 

را که نگفته و ، آنها احادیث دروغین و ساختگی را روایت کردند و از ما چیزهایی شدندآنها 
انجام نداده بودیم، روایت کردند تا در مردم نسبت به ما بغض ایجاد نمایند و اوج این قضیه 

معاویه به عمالش در منع از  دستور 2بود. در زمان معاویه و پس از شهادت امام حسن
 یفضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت، دستور به لعن ایشان، دستور برای اکرام و اعطا روایت  

ثبت  دنلوث شاز  بعد-سپس جایزه به محبان عثمان و کسانی که از او فضیلتی نقل نمایند و 
فضائل  او برای جعل دستور   -به خاطر کثرت و سست بودن فضائل جعلی فضائل برای عثمان

تنها بخشی از اقدامات معاویه برای جعل حدیث است  ،اول و دومۀ امیرالمؤمنین برای خلیف
گفته است که اکثر  ق(3۱3)ماز قول نفطویه  و در نهایتده کرید آنها را گزارش حدابیابن که

 4هاشم جعل شده است.امیه بر ضد بنیاحادیث جعلی در فضائل صحابه در ایام بنی
 احتمال ۀخود معاویه با اعتراف به این که در زمان او حدیث جعلی زیاد شده است، از حرب

 3کرد.امیرالمؤمنین استفاده می برای رد روایات مدحجعلی بودن، 

 تعلیق تدوین. 3
رفتار صحابه و ۀ مطالعاستمرار داشت؛ ولی به همان شکل قبل وضعیت  بعد از معاویه،

کمی تح دهدحدیث را در اختیار داشتند، نشان میۀ تابعانی که تا پایان قرن اول هجری عرص
  د.کمرنگ ش به تدریجکه در ابتدا نسبت به منع تحدیث و کتابت حدیث وجود داشت، 

، ق(52حدود )م ، ابوموسی اشعریق(42)م مسعودبنعبدالله-از شش نفر از صحابه 
 سعید خدریابو و ق(74)معمربنعبدالله ،ق(68)م عباسبن، عبداللهق(59)م هابوهریر

                                                             
 .۸۰، صشرف أصحاب الحدیث، خطیب بغدادی .1
 .99و  93، ص۰۰ج ،الحدیدأبيشرح نهج البالغة البنالحدید، ابیابن .2
 .95و  99، ص۰۰همان،  .3
 .5، ح۱5تا  ۱3صص، األربعون حدیثا  رازی، منتجب الدین  .4
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محمد و بننخعی، أعمش، قاسمان ابراهیم آن ترینکه معروف-ن انفر از تابع 12و  -ق(73)م
نظرات این افراد نظرات  شده است. نقلنوشتن حدیث در کراهت  -سیرین هستندبنمحمد

اًل ؛ مثاندذکر شده که قابل تأمل دالیلیها شخصی ایشان بوده است و در برخی از گزارش
نشان  این 1.را در صفحاتی مانند صفحات قرآن ننویسیدضحاک گفته است که احادیث 

نه از  ،کراهت داشته است ،های حدیثی مثل قرآن باشداز این که ظاهر کتابکه او دهد می
هایی با کاغذهایی خاص )از جهت رنگ یا اندازه( ؛ لذا اگر کسی کتابکتابت حدیثاصل 
است. یا برخی دیگر مثل ابراهیم نخعی نوشته، اشکالی نداشته در آنها حدیث می کرده وتهیه 
 بهتر اشکالی ندارد؛ یعنی ثبت موقتی در کتب برای حفظ   ؛2کتابی از من باقی َنماَند اندگفته

 رده شود.اما در نهایت باید از بین بُ 
و تابعان مثل  4عباسبنمطلب هم مفید است که از برخی از صحابه مثل عبدالله اینتذکر 

رسیده است: برخی از کراهت ایشان از کتابت حکایت دارد و برخی  زهری دو دسته گزارش
این ظر نممکن است البته کند. نیز حکایت از نوشتن خود ایشان یا اجازه دادن برای نوشتن می

 3.کرده باشدافراد تغییر 
بندی نظرات مخالفان کتابت حدیث گفته است که نظرات آنها ناظر به اعظمی در جمع

شاهد این مسأله را وی  5نه نهی نبوی. ،ایشان یا شرایط خاصشان بوده استنظرات شخصی 
ود دهد خهایی از همین افراد به دست ما رسیده است که نشان میاین دانسته است که گزارش

  6اند.برخی احادیث را کتابت کرده ،یا شاگردانشان
 ؛شودای به آن نمیهو اشار شدهای که در کالم محققان اهل سنت مورد غفلت واقع نکته
 وقایع صدراگر تواند منشأ منع از نقل حدیث در مکتب خلفا باشد، این است که ولی می

 و ، رفتاراتاعتقاددر اختالفات صحابه تواند می ،و کامل نقل شود اسالم به طور صحیح
را  یک رجایگاه و فضل هاعتماد پیامبر به ایشان و در یک کالم  ،از پیامبرآنها اخالق، تبعیت 

                                                             
 .93، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
 همان. .2
همان، ؛ 93و  9۱، صتقييد العلمخطیب بغدادی، ؛ 339، ص5، جالسنن الکبرینسائی، مراجعه شود به:  .3

 .923، ش ۱33، ص۰، جالجامع ألخالق الراويخطیب بغدادی، ؛ ۰۱3همان، ص؛ ۸۰ص
 زهری در ادامه بیان خواهد شد.ۀ دربارشواهد این مطلب  .4
یخ تدوینه، اعظمی .5  .۹3، صدراسات فی الحدیث النبوی و تار
 .32، صهمان .6
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 1.رو می نمایدروبههای جدی خدشه بااساس خالفت را این مسأله ند و کروشن 
دهد در قرن اول هجری کم و بیش شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدر هر حال 

 کتابت حدیثشویم، شده است و هرچه به انتهای قرن اول نزدیک میاحادیث مکتوب می
 توجه کنید: هابه این گزارش یابد.افزایش می

از  و فرزندش بود ق( کتابی داشت که روایات پیامبر را در آن نوشته15عباده )مبنسعد. 1
 2کرد.آن کتاب روایت نقل می

از کتابت شست که نشان های احادیث را میق( صحیفه42)ممسعود بنعبدالله. 2
  4.حدیث دارد

 3نوشتند.می ق( احادیث استاد خود را35)م ثابتبنشاگردان زید. 4
ق( نوشته بود که ابوموسی آنها 55)مایات زیادی را از پدرش پسر ابوموسی اشعری رو. 3

 5را از بین برد.
رده کمصحفش امال  احادیث پیامبر در تفسیر قرآن را بر کاتب  از برخی ق( 58)معایشه . 5
 6.است
ق( را مکتوب کرد؛ 57)مروایات ابوهریره  ،حکم در زمان حکمرانی بر مدینهبنمروان. 6

                                                             
است که روایات زیادی از ق 2۰نخعی، مزید بنت از علقمه )مراد علقمةیکی از شواهد این ادعا گزارشی اس .1

امبر اهل بیت پی ۀای از مکه یا یمن آورد که در آن احادیثی دربارمسعود نقل کرده است( که نوشتهبنعبدالله
است اش خومسعود وارد شد و نوشته را بر او عرضه کرد، عبدالله از جاریهبنآورده شده بود. وقتی بر عبدالله

نیکویی  زیرا در آن احادیث ؛بشوید. به او گفته شد که نوشته را بررسی کندطشتی آب بیاورد تا آن احادیث را 
َما َأْوَحْیَنا  :گفتها را شست در حالی که میوجود دارد؛ اما او آن نوشته َنْحُن َنُقصُّ َعَلْیَك َأْحَسَن اْلَقَصص  ب 

َلْیَك َهَذا اْلُقْرآنَ  ، د العلمتقييکنید نه با غیر آن! خطیب بغدادی، ها مانند ظرف هستند؛ آنها را به قرآن پرقلب إ 
وین منع تدالبته بر شهادت این نقل بر مدعا، نقدهایی جدی وارد است؛ مراجعه شود به: شهرستانی،  .59ص

 .۰۱۱تا  ۰۱۱، صص الحدیث
 .2۰۸، ص3، جسنن الترمذیترمذی،  .2
 .53، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .3
 .۰۱۱و  ۰۱۰، صهمان .4
 .3۸، صهمان .5
 ۀ. همین مطلب دربار۱۱۸، صكتاب المصاحفداود، ابی؛ ابن9و  ۱، ح33۰، صمعاني األخبارشیخ صدوق،  .6

كتاب داود، ابیابن؛ 3، ح33۰، صمعاني األخبارشیخ صدوق، سلمه هم نقل شده است: حفصه و ام
 .۱۰۹تا  ۱۰2، صالمصاحف
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مکتوب کردن روایات دهد که میل به عمل مروان نشان می 1اما بعد ابوهریره آنها را از بین برد.
 قرن اول هجری وجود داشت. ۀپیامبر در نیم

از آن و بزرگی را در دست داشت  ۀق( نسخ59)مجندب از پدرش بنسمرةبنسلیمان. 7
که خود سمره برای فرزندانش این رساله را آید برمیسیرین ابن عبارتاز  2کرد.روایت می

 4.بودنگاشته 
 3زبیر سوخت.بنق( بسیاری از کتب عروة64حره )سال  ۀدر واقع. 8
ق(، روایات پیامبر 64)معاص بنعمروبنعبدالله های متعدد،طبق گزارشگفته شد که . 9

های بعد در زمان )صحیفۀ صادقه(او  مکتوب حدیثیۀ مجموع. نوشترا در زمان پیامبر می
خاندان او و به طور خاص بلکه  5؛کردباقی بود و نه تنها خود او از آن روایت نقل می

 6کرد.میاین صحیفه را روایت نیز عبدالله بنمحمدبنشعیببنعمرو
عالوه بر این که در زمان حیات خویش احادیث  ق(75یا  69)معباس بنعبدالله. 15

 8یک بار شتر، کتاب به ارث گذاشت. ۀبه انداز گدر زمان مر 7،نوشتپیامبر را می مربوط به
عمر در تردد بودم نبعباس و عبداللهبنپیوسته بین عبداللهگفته است جبیر، شاگرد او، بنسعید

 9نوشتم.می ،شنیدمو احادیثی را که از آنها می
این احادیث ۀ مجموع .کردمکتوب میق( احادیث را 78)معبدالله انصاری بنجابر. 11

 15.قرار گرفتبعد هم  هاینسلدر اختیار معروف بود و  «جابر ۀصحیف»نام  هب
این طور  ق(86)م 11اوفیابیابن در نقل یکی از روایاتبرخی از عبارت بخاری . 12

                                                             
 .9۰، صتقييد العلم، خطیب بغدادی. 1
 .۰۸۹، ص9، جتهذیب التهذیبعسقالنی، حجر ابن .2
 .۱32، صهمان .3
 .3۱2، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن .4
 .3۱9 ۀ، شمار322، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .5
 .9۸، ص۹، جتهذیب التهذیبعسقالنی، حجر ابن .6
 .۸۰، صالعلمتقييد ، خطیب بغدادی؛ ۱۹3، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن .7
 .۱۱5و  ۱۱9، ص5، جالطبقات الکبریسعد، ابن .8
نوشته . او حتی احادیث را در کف دست یا بر روی کفش خود می۰۱3، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .9

 .۰۱۱، صهماناصلی خود وارد نماید: رجوع شود به:  ۀاست تا نهایتًا بتواند آنها را در نسخ
 :جابر اشاره شده است، از جمله ۀهای مختلف به صحیف. در نقل۱۱، ص2، جالکبریالطبقات سعد، ابن .10

 .۱3۱، ص5، جسير أعالم النبالءذهبی، 
ه  ...» .11

یُتُموُهْم  :َأْوَفی، َکَتَب َفَقَرْأُتهُ َأب يبنَأنَّ َعْبَداللَّ َذا َلق  َم َقاَل: إ  ی اللُه َعَلْیه  َوَسلَّ ه  َصلَّ
نَّ َرُسوَل اللَّ ُروافَ إ  « اْصب 
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  1نوشته است.روایات پیامبر را می اوفیابیابن اند کهاستفاده کرده
عبدالله بننزد جابر طالب گفته است که همراه با امام باقرابیبنعقیلبنمحمد. 14

 2.نوشتندرفتند، در حالی که الواحی همراه داشتند که احادیث جابر را در آنها میانصاری می
نه ( 4انس مدت ده سال افتخار خادمی پیامبر را داشته است -ق ۸3)ممالک بنانس. 13

توب بلکه گفته است علمی که مک ،کرد که آثار رسول خدا را بنویسندمیبه فرزندانش امر تنها 
ها او از احادیث پیامبر چندین کتاب تدوین طبق برخی نقل 3کند.نباشد را علم محسوب نمی

  5خواند.کرد و از روی این کتب در موارد خاص روایت می
از او پرسیده است که آیا  ق(93زبیر، مبنعروه نقل کرده که پدرش )عروةبنهشام. ۰5

 کنی؟ وقتی هشام پاسخ منفی: بله، بعد از او پرسیده آیا مقابله هم میهنویسی؟ جواب دادمی
دهد نه تنها کتابت این مسأله نشان می 6داده است، عروه از او خواسته که بدون مقابله ننویسد.

قرن اول هجری مورد توجه هایی مثل مقابله هم در اواخر حدیث امری رایج بوده، بلکه سنت
 .قرار گرفته استعالمان 

ه رشد داشتقرن اول هجری طول در  و میل به آن کتابت حدیثشود که با این شواهد معلوم می
 است.

 آغاز تدوین رسمی حدیث نبوی. 4
عبدالعزیز به خالفت رسید. دوران حکومت او حدود دو سال بود؛ بنعمر ،هجری 99در سال 

او در این مدت کوتاه این بود که به عامل خود در مدینه  از جمله کارهای
ق( نوشت که احادیث پیامبر را فحص نماید و آنها را 117حزم، مبنعمروبنمحمدبن)ابوبکر

 طبق گزارشی دیگر، 7مکتوب کند؛ زیرا از پوسیدگی علم و از بین رفتن اهل آن بیمناک بود.
                                                             

 .۱5، ص9، جصحيح بخاری، بخاری
 .۱5، صعلم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسةصبحی صالح،  .1
، الکافی، شیخ کلینی: ن.کاز جابر  وجه تحمل حدیث امام باقر ۀ. دربار۰۱9، صتقييد العلمخطیب بغدادی،  .2

 .23و  2۱، صاالختصاصشیخ مفید، ؛ 9۱و  9۰، صرجال الکشیکشی، ؛ ۱، ح93۱و  92۸، ص۰ج
 .۰۱، ص3، جالطبقات الکبریسعد، ابن .3
 . این روایت در این کتاب به طرق مختلف نقل شده است.۸2، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .4
 این واقعه با سندهای مختلفی در این کتاب نقل شده است.. ۸5، صهمان .5
 .۰2۱، صاإللماعقاضی عیاض،  .6
تقييد ، خطیب بغدادیبنگرید به:  چنینهم؛ 35۱، ص۹ج ؛ ۱۸5، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن .7
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نها برای عامل خود در مدینه، بلکه برای سراسر حکومت ای را نه تعبدالعزیز چنین نامهبنعمر
 1اسالمی فرستاد.

ق( ۰۱5یا  ۰۱9شهاب زهری )مبنمسلمبنمحمد توسط مشهور است که احادیث پیامبر
به هجری  ۰۱۱حدود سال ابتدا از کتابت حدیث اکراه داشت، ولی در  اوظاهرًا  2.مکتوب شد

هایی رونوشت ،را در دفاتری جمع نمود، سپس سلطانکتابت حدیث پیامبر مشغول شد و آنها 
عبدالعزیز مبنی بر برگزار بنشاید دستور عمر 4دفاتر را به گوشه و کنار عالم اسالم فرستاد.از آن 

 3کردن جلسات علمی در مساجد، پس از ارسال این دفاتر حدیثی بوده باشد.
عمومی حدیث در زمان دهد کتابت هایی هم وجود دارد که نشان میالبته گزارش

ق( رخ داده است؛ زیرا از برخی 125تا  155های اموی در سال ۀلیفعبدالملک )خبنهشام
هری ز ،ما را سودای نوشتن حدیث نزد زهری نبود تا این که هشام»شاگردان زهری نقل شده که 

ت؛ نوش احادیث را ،و او نیز برای دو فرزند هشامتحت فشار قرار داد کتابت حدیث  ایرا بر
ما از کتابت »یا از زهری نقل شده است که  5«پس از این اتفاق مردم نیز حدیث را نوشتند.
 ؛ پس ما هم اکراه داشتیم کهتحت فشار قرار دادحدیث کراهت داشتیم تا این که سلطان ما را 

که احادیث  خواستهشام از زهری  هاطبق این گزارش 6«مردم را از کتابت حدیث منع کنیم.
مال نماید و ابر او تا احادیث را طلب کرد از هشام کاتبی ؛ او مبر را برای فرزندانش بنویسدپیا

و این دو در طول یک سال احادیث زهری را  فرستادبنویسد. هشام دو کاتب برای زهری 
های زهری برای کتابت حدیث و اذن در کتابت حدیث، یکی دیگر از انگیزه 7مکتوب کردند.

                                                             
 .3۰، ص۰، جصحيح بخاری، بخاری؛ ۰۱2و ۰۱5، صالعلم

 .322، ص۰، جتاریخ أصبهان )أخبار أصبهان(، یاناصفهنعیم ابو .1
یخ مدینة دمعساکر، ابن بود:شهاب زهری انس گفته اولین کسی که علم را تدوین کرد، ابنبنمالک .2 ، شقتار

بنگرید  چنینهم. 323، ص3، جحلية األولياء وطبقات األصفياء، یاناصفهنعیم ابو ؛339، ص55ج
 .339، ص5، جسير أعالم النبالءذهبی، ؛ 3۱۱، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابنبه: 

 .33۰، ص۰، ججامع بيان العلم وفضلهالبر، عبدابن .3
 .55، صأدب اإلمالء واإلستمالءسمعانی، چنین هم؛ 2۱3، صالمحدث الفاصل، رامهرمزی .4
، ۸، جالبدایة و النهایةکثیر، چنین ابنهم؛ 323، ص3، جحلية األولياء وطبقات األصفياء، یاناصفهنعیم ابو .5

 .339، ص5، جسير أعالم النبالءهبی، : ذو نیز بنگرید به نقل ذهبی در .395ص
 ،تقييد العلمبنگرید به: خطیب بغدادی،  نیز؛ 323، ص3، جحلية األولياء وطبقات األصفياء، یاناصفهابونعیم  .6

. این کالم زهری که کتابت حدیث را تحت تأثیر امر امرا دانسته است، مؤید این است که اصل منع ۰۱3و  ۰۱2ص
 نه نهی پیامبر و نه ترس از خلط با قرآن یا غیر آن. ،از کتابت حدیث هم تحت تأثیر حاکمان سابق بوده است

یخ اإلسالمذهبی،  .7  شعیب در همانجا. ۀدربار ی. و نیز بنگرید به گزارش9۸۸، ص3، جتار



 

وی
ث نب

حدی
ین 

دو
ت

 
نت

ل س
ب اه

 کت
 بر

کید
ا تا

ب
 

171 
 

 .جعلی بودند؛ یعنی 1شناختز مشرق عالم اسالم بود که آنها را نمیرسیدن احادیثی ا
بدالملک عبنیزیدبنبه تدریج حجم این مکتوبات زیاد شد تا جایی که در زمان قتل ولید

هایی که از حدیث زهری نوشته شده ق( برای حمل کتاب126پس از هشام، مقتول در  ۀ)خلیف
 2بود، چندین چهارپا نیاز بود.

 عبدالعزیز و پیگیری خلفای بعدیبناین ترتیب در آغاز قرن دوم هجری، با دستور عمربه 
اموی، کتابت حدیث نبوی به شکل رسمی و گسترده انجام شد و این است معنای این سخن 

 4.«تدوین حدیث از مستحدثات قرن دوم هجری بوده است»که 

 اهل سنت حدیثی جوامعتصنیف . 5
 در سه مرحله انجام گرفت: سنت نبویدوین ت ،به نظر برخی محققان

ای یعنی ثبت احادیث در زمان صحابه و قدمای تابعین در دفترهای ساده کتابت حدیث:. 1
 را بیان کردیم. از شواهد آن بخشی کهشد نامیده می «جزء»یا  «صحیفه»که 

های پراکنده در ربع آخر قرن نخست هجری و یعنی گردآوری نگاشته حدیث: تجمیع. 2
عبدالعزیز شروع شد و توسط خلفای بعدی بنعمردستور ربع نخست قرن دوم هجری که با 

 .به انجام رسیدو علمایی مثل زهری 
ز ابندی موضوعی که ها با تقسیمیعنی مرتب کردن احادیث در باب تصنیف حدیث:. 4

  3.دوم هجری شروع شد های قرننیمه
 الزم بود کهو  در واقع با کتابت حدیث نبوی و تجمیع آنها، تدوین حدیث کامل نشد

های های حدیثی  ابتدایی ایجاد شود. این کار در نیمهترتیب تخصصی و منظمی از مجموعه
های قرن دوم هجری را زمان تدوین کتب جامع اخبار ذهبی نیمهقرن دوم هجری شروع شد. 

توان علمای مشهوری که میالمحدث الفاصل های رامهرمزی در طبق گزارش 5نسته است.دا

                                                             
 .۰۱۹و  ۰۱3، صتقييد العلم، خطیب بغدادی .1
 .9۸۸، ص3، جاإلسالمتاریخ ذهبی،  :. نیز بنگرید به گزارش ذهبی۱۸3، ص۱، جالطبقات الکبریسعد، ابن .2
. ممکن است کالم شیخ بهایی ناظر به کالم غزالی 22و  25، صاألربعون حدیثا  شیخ بهایی،  .3

 .3۸، ص۰، جإحياء علوم الدینغزالی، محمد بنمحمدباشد: 
 .3۰، صقواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثقاسمی،  .4
و در این زمان علمای اسالم شروع به تدوین »فته است: هجری گ ۰93ذهبی در تاریخ اسالم در وقایع سال  .5

های حیفهخواندند یا از صحدیث و فقه و تفسیر کردند... قبل از این زمان بزرگان یا روایت را از حفظ می
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 1:کرد فهرستگونه را این ،دوم قرن دوم به کتابت جوامع حدیثی اقدام کردند ۀدر نیم
 عبدالرحمنبنمحمد ق( و151إسحاق )مبنق(، محمد179أنس )مبندر مدینه: مالک .1

 .ق(157)مذئب أبیبن
 .ق(198)م هعیینبنق( و سفیان155جریج )مابن در مکه: .2
 هسلمبنو حماد ق(156)م هعروبأبیبن، سعیدق(165)مصبیح بنربیعدر بصره:  .4

 .ق(168)م
 .ق(154)مراشد بندر یمن: معمر .3
 .ق(157)مدر شام: عبدالرحمن أوزاعی  .5
 .ق(161)م: سفیان ثوری هدر کوف .6
 .ق(181)ممبارک بندر خراسان: عبدالله .7
 .ق(184)مبشیر بندر واسط: هشیم .8
 .ق(188)معبدالحمید بندر ری: جریر .9

 .ق(197)موهب بناللهدر مصر: عبد .15
های حدیثی جدیدی تدوین کردند. برخی از آنها ان، کتابآناین افراد و برخی شاگردان 

یوسف ابو «اآلثار»، ق(189)م یشیبان حسنبنمحمد« اآلثار»انس، بنمالک« موطأ»مانند 
 ق(211)مصنعانی از عبدالرزاق  «األمالي في آثار الصحابة»و « المصنف»، ق(182)م یقاض

 اند.تا امروز باقی مانده ق(245)م شیبهابیابن «المصنف» و
طیالسی داود ابو «المسند»از جمله  -های مسندهجری کتاب اواخر قرن دوماز 

 - ق(231)محنبل بناحمد« المسند»و  ق(248)مویه راهبناسحاق« المسند»، ق(253)م
وم و در قرن س کردناقل آن مرتب می شکل گرفت که روایات پیامبر را به ترتیب صحابی  

 معروف به صحیح بخاری «الجامع المسند الصحیح»های جامع حدیثی مثل کتاب
 .شدنوشته  ق(261)م معروف به صحیح مسلم «الجامع الصحیح»یا  ق(256)م

 «سننال»دیگر کتب جامع حدیثی اهل سنت، دیرتر اما در همین مسیر تدوین شدند، مثل 
، ق(279)مترمذی « السنن»، ق(275)مسجستانی داود ابو «السنن»، ق(274)مماجه ابن

                                                             
یخ اإلسالمذهبی،  .«صحیح اما غیر مرتب  .335، ص3، جتار

هدی الساری عسقالنی، حجر ابن بنگرید به: چنینهم؛ 2۱۰تا  2۰۰صص، المحدث الفاصل، رامهرمزی .1
 .2، صمقدمة فتح الباری
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و  ق(453)محبان ابن «الصحیح»، ق(454)منسائی « السنن الصغری»و « السنن الکبری»
 .ق(485)مدارقطنی « السنن»

های اخیر است؛ لذا برخی دستهعمدتًا از است، هایی که اکنون در دسترس کتاب
وم و انتهای قرن د متعلق بهن اناکتب حدیثی مسلم ترینقدیمیاند که توهم کرده 1مستشرقان

اند، در هداشتنمکتوبی ۀ این کتب سابقکه  صوربا این ت . آنهاابتدای قرن سوم هجری است
اند؛ در حالی که توجه به شواهد تاریخی خطای ایشان تشکیک کرده مسلمانانمیراث حدیثی 

 2.کندرا روشن می

 در گسترش کتابت حدیث سایر عواملثیر أت
عوامل مؤثر بر کتابت و حفظ حدیث در میان اهل سنت تا پیدایش کتب جامع حدیثی ایشان، 

ی پوشوجود دارند که قابل چشم در باال بیان شد. عالوه بر آنها، برخی عوامل فرعی دیگر هم
 د شد:بررسی خواه -که اثر بیشتری دارند-عامل  سهنیستند. در ادامه 

توان نقش آن را در گسترش کتابت یکی از مسائلی که نمیافزار: نوشت ۀسهولت تهی. ۰
های کاغذ در نیمهۀ افزاری کتابت حدیث مثل تهیحدیث نادیده گرفت، حل مشکالت سخت

هر چند گفته شده که ساخت کاغذ از جمله ابداعات امیرالمؤمنین  4هجری است.قرن دوم 
ای بعد از درگیری مریق ۰39در سال قرن دوم رخ داده است. ۀ رواج آن ظاهرًا در نیماما  3؛بوده

ترکستان رخ داد، تعدادی از چینیان اسیر شدند که در میان آنها کسانی بودند که  ۀکه در منطق
ینی آشنا بودند. فرمانده مسلمانان، این افراد را به سمرقند آورد و در آنجا با با کاغذسازی چ

                                                             
 م( ۰۸۱۰ایگناز گلدتسیهر )م  و م( ۰۹۸۱م(، آلویس اشپرنگر )م  ۰۹۹۸مثل فون کریمر )م  .1
ن هم ابرخی از مستشرق اما. ۰۱۱و  ۰۰۸، ص۰، جزء ۰، جتاریخ التراث العربیمراجعه شود به: فؤاد سزگین،  .2

جه های نقل حدیث به این نتیسنت ۀاز جمله موتسکی در تحقیقات خود دربار :اندی مشابه رسیدهابه نتیجه
دوم قرن اول با سازمان یافتن نظام  ۀرسمی حدیث به صورت شفاهی، از نیمرغم نقل غیررسید که علی

 در بررسی های نقل حدیثسّنت»پارسا، آموزش، ضبط  مکتوب  احادیث نیز متعارف و معمول بوده است: 
 .9۰، ص«های خاورشناسانتطبیقی دیدگاه

رش ابزار کتابت را دلیل اساسی در عدم گست بودنکمشود که برخی طور استفاده میاز کالم صبحی صالح این .3
د ابزار کتابت در آن زمان آنقدر کم نبوده است گویمی ،این نظر را رد کرده واند؛ اما ابیان کردهحدیث کتابت 

، اند. رجوع شود به صبحی صالحکردهکه بتواند مانع کتابت شود و صحابه در همین زمان قرآن را کتابت می
 .۰۹، صعلم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة

 .۰52، ص3، جروضة المتقين فی شرح من ال یحضره الفقيهمجلسی،  .4
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ه ای که سمرقند بها رواج یافت به گونهکمک این افراد، صنعت کاغذسازی به اسلوب چینی
قرطاس )پاپیروس(های  ،ثعالبی نیشابوری، کاغذهایش ۀو به گفت 1ساخت کاغذ شهره شده

سازی در شهرهای دیگر عالم اسالم مثل بغداد، دمشق کاغذ آن،ز ارج کرد. بعد امصری را بی
 2د.شو بعدها در مصر رونق یافت تا جایی که کاغذ دمشقی و مصری به اروپا و روم صادر می

به خالفت رسید، دستور داد که دیگر بر روی  ق(۰۸3تا  ۰3۱)خالفت از وقتی هارون الرشید 
بر روی کاغذ نوشته شود. همین امر، باعث افزایش ( ننویسند و تنها های نازک )رّق پوست

 4گسترش کتابت در دنیای اسالم شد. ،به تبعتولید کاغذ و ارزان شدن آن و 
 اسناد   ۀبه تدریج و با گذشت زمان، افراد بیشتری در سلسل. طوالنی شدن اسناد روایات: 2

شدند و به خاطر سپردن سندهای طوالنی، حفظ حدیث را دشوار و دشوارتر روایات واقع می
  3ای نبود جز این که از کتابت کمک گرفته شود.کرد؛ لذا چارهمی

هر دو مورد ذکر شده با دوران تصنیف جوامع حدیثی مقارن شد و این تقارن، هرچند 
 گذاشت. علمی عالمان تأثیرۀ اتفاقی بود، ولی بر سیر

هرچند با آغاز قرن دوم هجری، کتابت حدیث : قل از حافظهر نبرخی علما ب اصرار. 3
چنان تا اواخر این قرن، در میان علما، کتابت حدیث مخالفانی داشت. رواج یافت، اما هم

مجلسی دعوت کرد که گروهی روایات  بهرا  5عبداللهبنعبدالعزیز، عبیداللهبنروزی عمر
-از اوزاعی  6آنها را از بین برد.ناراحت شد و ، عبیدالله مطلع شدشتند. وقتی نواو را می

یسندگان جوامع حدیثی قرن دوم نقل شده که علم حدیث در زمانی که بین افراد  -یکی از نو
 7اما از زمانی که علم در کتب وارد شد، نورش از بین رفت. ؛شد، شریف بودمذاکره می

 8نقل شده است. نظیر این نظر از دیگران هم
ود اما اثر خ ؛اسالمی تضعیف شدۀ مخالفت با کتابت حدیث، هرچند به تدریج در جامع

                                                             
 .3۹3، ص۱، جمعجم األدباء، یحمولله عبدابنیاقوت .1
 .۱۹و  ۱3، صهای خطیپردازی و تصحيح انتقادی نسخهتاریخ نسخه، یمایل هرو .2
، یمشوخچنین بنگرید به: هم؛ 5۰2و  5۰5صص، ۱، جصبح األعشی في صناعة اإلنشاء، یقلقشند .3

 .3۱، صأنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجري
 .29، صتقييد العلم، یخطیب بغدادر.ک به:  .4
 ق است. ۰۱2عمر، متوفای بنعبداللهبنظاهرًا مراد عبیدالله .5
 .95، صتقييد العلم، یخطیب بغداد .6
 .29، صهمان .7
 به بعد. 95صهمان،  .8
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 ،از اواخر قرن دومای که هرچند ها در رویکرد و رفتار علما به جا گذاشت؛ به گونهرا تا قرن
ای های حدیثی به وفور در دنیای اسالم وجود داشت و کتابت حدیث امر کاماًل جا افتادهنوشته

علما در این مورد این بود که ۀ . دغدغها استمرار داشتنقل حدیث از حافظه تا قرنولی  بود؛
 ،ردوجود دا -ای که صاحب کتاب متوجه آن نشودبه گونه-ها چون امکان تغییر در نوشته

 دانستند و معتقد بودند که باید راویرا امری مذموم می «نوشته»اتکای تام به  ،ی از علمابسیار
البته اگر از نوشته کمک بگیرد، اشکالی ندارد. حتی ؛ 1حدیث، آن را از حافظه خود نقل نماید

تر از خود را متقنۀ حافظ ق(223م) حرببنو سلیمان (ق161م ) مانند سفیان ثوری برخی
ها رواج داشت و حفظ حدیث تا قرن ،فکریۀ زمینبا همین پیش 2دانستند.می شانایهنوشته

ها جزء تا قرن -های رجالی اهل سنت راه یافتکه از قرن سوم به تدریج به کتاب-لقب حافظ 
حفظ حدیث به افرادی که در تاریخ به عنوان صاحبان  4.باقی ماندهای مدح محدثان لقب

 اختصاص ندارد و امری عمومی بود.  3اند،شناخته شدهالعاده های فوقحافظه
ن زیرا محفوظات انسا ؛ناپذیر استاز طرف دیگر کمک گرفتن از نوشته هم امری اجتناب

ا تواند از نوشته یلذا به تدریج این نظر پسندیده شد که انسان می ؛انددر معرض فراموشی
حتی با گسترش  5هیچ یک از این دو نیست.قابل اعتماد نقل نماید و الزامی در وجود ۀ حافظ

لمای دی )از عها نقل از حافظه بر نقل از کتاب ترجیح داشته است؛ مثاًل آم  تا قرناین نظر هم، 
 مربوطدر ترجیح روایات متعارض گفته است: یکی از مرجحات  ق(641اهل سنت و متوفی 

ل روایت آن را از حافظه خود متعارض، در حا یکی از دو روایت   به راوی این است که راوی  

                                                             
 .۱9۰، صالکفایة في علم الروایة، . هموبغدادی در این مورد خواندنی استگزارش خطیب  .1
 .۱9۰ص همان، .2
ظ حاف»شادی نفیسی، برای اطالع از خصوصیات لقب حافظ و گسترش آن در طول زمان مراجعه شود به:  .3

 .جهان اسالم ۀدانشنام، «)از القاب محّدثان و از الفاظ جرح و تعدیل در علم رجال(
د عالوه بر خو -نوان نمونهاند؛ به عالعاده شناخته شدهفوق ۀافراد متعددی به عنوان صاحب حافظدر تاریخ  .4

یرصحیح را حفظ هزار حدیث غ۱۱۱هزار حدیث صحیح و  ۰۱۱اش گفته شده است که بخاری که درباره
، حاکم نیشابوری نقل -(33، صالصالح(ابن )مقدمة معرفة أنواع علوم الحدیثصالح، ابنداشته است )

 کرده است یا همو ازحدیث را از حفظ امال میهزار 3۱ق(،  353ابراهیم راهویه )م بنکرده است که اسحاق
حدیث هزار 3۱۱گفته است  اوق( نقل کرده است که 33۱سعید الحافظ، مبنمحمدبنکوفی )احمد ۀعقدابن

 .32و  35، صالمدخل إلی كتاب اإلكليلنیشابوری، حاکم  .از اهل بیت را حفظ هستم
 .۰۰9و  ۰۰3صص، الدرایةشرح البدایة فی علم مراجعه شود به شهید ثانی،  .5
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 1گونه از سهو و غلط دورتر است.نقل نماید؛ زیرا اینمکتوب ۀ بدون اتکا بر نسخ

 تأثّر شیعیان از منع خلفا از کتابت حدیث نبوی
عیت دوم از کتابت حدیث نمود، تب ۀبه نظر برخی از محققان، شیعیان از ابتدا از منعی که خلیف

 عبدالله انصاری احادیثبنعباس و جابربنان، ابوذر، عبداللهنکردند و اشخاصی مانند سلم
بعد از امیرالمؤمنین اولین  شهر آشوب نیز گفته است سلمان و ابوذرابن 2پیامبر را نوشتند.

برخی محققان . اندهر دو قبل از خالفت امیرالمؤمنین از دنیا رفتهکه  4اندن اسالم بودهامصنف
و شاید تصنیف سلمان  3نوشتن دو حدیث طوالنی توسط این دو بوده ،اند ظاهرًا مرادگفته

که  باشدای مفصل و حدیث ابوذر هم خطبه 5همان حدیث جاثلیق رومی بوده باشد ،فارسی
مفصلی از احادیث پیامبر  ؛ نه این که کتاب6وقایع بعد از رحلت پیامبر را شرح داده است

ا ت دوم در منع کتابت تبعیت نکردند، نهی خلیفۀ که شیعیان از این مطلب 7نوشته شده باشد.
 صحیح است. توضیح این که از این جمله، دو معنا ممکن است اراده شود: حدودی

ر را روایات پیامب دوم، ۀاعتنا به نهی خلیفبی است که شیعیان آناگر مراد از این سخن . 1
مکتوب و تدوین کردند، سخن صحیحی نیست؛ زیرا اگر کسی به میراث حدیثی شیعه مراجعه 

 مکتوب شدن از پیامبر به دست ما رسیده باشد. ۀیابد که به واسطنماید، روایات چندانی را نمی
ی شک ،در این که روایات زیادی از رسول خدا در میراث حدیثی شیعه وجود دارد البته

اما سخن در این است که آیا این روایات به دلیل کتابت حدیث توسط شیعیان از پیامبر  ؛نیست
این روایات از طریق ائمه به ما  اکثر قریب به اتفاقزیرا  ؛به دست ما رسیده است؟ قطعًا نه

فرمودند که پیامبر چنین گفته است و این ناشی از کتابت  یعنی امام صادق ؛است رسیده
یا نقل ایشان از  بلکه ناشی از خبر غیبی و موثق امام صادق ؛حدیث در صدر اسالم نیست

                                                             
. البته عبارت نویسنده کژتابی دارد و ممکن است به ذهن ۱93، ص9، جاإلحکام في أصول األحکامآمدی،  .1

 کند.می تأییدخواننده عکس مطلب مدعا برسد؛ اما دقت در سیاق عبارت همین برداشت ما را 
یخ حدیث شيعهطباطبایی،  .2  .۱۸، ص۰، جتار
 .۱، صعالم العلماءمشهر آشوب، ابن .3
 .5۰و  5۱ صص، 5، شنور علم، «سیری اجمالی در تاریخ تدوین حدیث»رضا استادی،  .4
 .۱۱3، صالفهرستشیخ طوسی،  .5
یامراجعه شود به: مددی موسوی،  .6  .۹۱و  ۹۰ ۀ، پانویس صفحنگاهی به در
 اند.شود که این دو حدیثی از احادیث نبوی را مکتوب نمودهلذا ثابت نمی .7
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دوم از  ۀبرای این که نشان دهیم منع خلیف است. به عبارت دیگر کتابی مثل کتاب علی
دی از غیر د روایاتی از پیامبر بیابیم که سنکتابت حدیث، بر روی شیعیان اثر نداشته است، بای

آن شواهدی بر کتابت در صدر اسالم  در چنینهم 1،معصوم، ولی از راویان شیعه داشته باشد
 ۀقدر زیاد باشند که نشان دهند که شیعیان به نهی خلیفاین روایات آن و نیزوجود داشته باشد 

و آنها  دنح است که چنین روایاتی بسیار اندکواض. انددوم از کتابت حدیث پیامبر اعتنا نکرده
بر کتابت در صدر اسالم دارند، نزدیک صفرند. از طرف دیگر حجم و محتوای  یکه شاهد

رای ما ب -اندکه در تاریخ گزارش شده-های حدیثی برخی شیعیان مانند سلمان و ابوذر نوشته
رسد به نظر میده است. لذا مشخص نیست و از آنها هم میراث بسیار اندکی به دست ما رسی

مسلمانان مستولی شد و آنها را از نقل ۀ که بر هم طورهمانمنع از کتابت احادیث پیامبر، 
 روایات پیامبر بازداشت، شیعیان را هم بازداشت.

البته باید توجه نمود که روایات فراوانی از پیامبر از طریق اهل بیت به دست ما رسیده 
 تر از احادیث سنیان است. درفراواندیث شیعی که از ایشان نقل شده، ای که احااست به گونه

مستدرک »و  «وسائل الشیعه»که تنها احادیث فقهی پیامبر به نقل از -« سنن النبی»کتاب 
 وایاتتر از ربیش از بیست هزار روایت ذکر شده است که بسیار افزون -آمده است «الوسائل

 2در مصادر اهل سنت است. حضرتفقهی 
روایات جفر و جامعه روایاتی بودند که به صورت مکتوب از ممکن است اشکال شود که 

این دیگر از مصادیق خبر غیبی امام معصوم نیست و  ؛های بعدی منتقل شدندپیامبر به نسل
 وجود دارد. شیعهاین روایات در کتب حدیثی 

هند که امیرالمؤمنین به دتنها نشان می ،روایاتاین  در پاسخ به این سؤال هم باید گفت
کند که شیعیان هم به کتابت حدیث نبوی اشتغال دوم اعتنایی نکرد و ثابت نمی ۀمنع خلیف

                                                             
عقیل قال بناللهعبدعمر الثقفي عن بنعمیرة عن سلیمانبنعنه عن بعض أصحابنا عن سیف»مثل روایات  .1

ه   اللهعبدبنحدثني جابر
ْثمًا َأْن یَ  َعْن َرُسول  اللَّ اْلَمْرء  إ  هَقاَل: َقاَل َکَفی ب  ْخَوان  َلی إ  ُب إ  لَّ َما ُیَقرِّ « ...ْسَتق 

الحسن رضي الله عنهما قاال حدثنا بنحدثنا أبي و محمد»یا  (۰25، ح9۰9، ص۱، جالمحاسنبرقی، )
هاشم بنیزید و إبراهیمبنعیسی و یعقوببنعن محمد جعفر الحمیري جمیعاً بناللهعبدالله و عبدبنسعد

قیس الهاللي أنه سمع من بنعیاش عن سلیمأبيبنأذینة عن أبانبنعن عمرعیسی بنعن حماد جمیعاً 
یَتًة  ذر و من المقداد حدیثاً أبيسلمان و من  َماٌم َماَت م  ُه َقاَل: َمْن َماَت َو َلْیَس َلُه إ  ه  ص َأنَّ

َعْن َرُسول  اللَّ
ًة... یَّ ل   . (۰5، ح9۰3، ص۱، جكمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق، )« َجاه 

یخ حدیث شيعهطباطبایی،  .2  .۱3و  ۱2، صتار
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 255داشتند. از طرف دیگر، مجموع روایاتی که از آنها به دست ما رسیده است، از حدود 
دیثی در میان شیعیان متداول نشدند. و هرگز آنها به عنوان یک کتاب ح 1کندروایت تجاوز نمی

 نه میراث عمومی حدیثی شیعیان. ،در واقع آنها جزئی از میراث اوصیای حق هستند
 ،را مکتوب و تدوین کردند -نه پیامبرو - ائمهروایات  ،اگر مراد این است که شیعیان. 2

در همان زمان دوم نبوده است.  ۀنهی خلیف موردسخن صحیحی است؛ اما این مسأله از ابتدا 
رالمؤمنین نوشتن سخنان امی ،منعی نداشته است؛ به تبع دیگرانکتابت سخنان ابوبکر و عمر و 

 هم ممنوع نبوده است. ایشانو فرزندان بزرگوار 
بر رفتار حدیثی شیعیان اثری نداشته است؛ بلکه  دوم ۀتوان گفت که منع خلیفپس نمی

نماند و  تش باقیقابل اعتمادی از پیامبر برای امّ  حدیثی  باید گفت که در اثر منع او، میراث 
اند و باقی م مسیر صحیح. تنها یک زالل معارف نبوی کوتاه شد ۀدست مسلمانان از سرچشم

آن هم طریق خاندان عصمت و طهارت بود که میراث علم نبوی را از طریق علم لدنی و کتاب 
ند. شیعیان به این خاندان تمسک کردند و مصحف علی و سایر میراث نبوت در اختیار داشت

دان ها سرگرو در بیابان ندنبوی متصل کردند و دیگران روی برگرداند ۀو خود را به سرچشم
 2شدند و سرگردان ماندند.

 گیریو نتیجه بندیجمع
 هایبه صورت ،زمانهمان و روایات پیامبر در وجود داشت کتابت حدیث در زمان پیامبر 

ای که روند فرهنگی با این حال .خاطرسپاری روایات بودغلبه با بهاما  ؛شدمیمختلف نوشته 
ریف پیامبر هرچند عمر ش ،گذاری کردند، به طور طبیعی به گسترش کتابت انجامیدپیامبر پایه

                                                             
آوری کرده است که طبق شمارش ما ئمه این روایت را جمعیانجی در جلد دوم کتاب مکاتیب األاحمدی م .1

 روایت است. ۰25تعداد آنها حدود 
این مسأله از دیرباز مطرح بوده است و یکی از اشکاالت خوارج همین بوده است. فخرالدین رازی در  .2

اشکاالتی را بیان کرده است، که  –که منتقد اهل حدیث است –، از زبان ابراهیم نظام معتزلی المحصول
کتوب م نچه که بعدهااش این است که آچهارمین اشکال همین عدم کتابت حدیث پیامبر بوده است که نتیجه

( بعد خود فخر رازی سعی کرده است 39۸تا  3۱۹، ص9، جالمحصولرازی، شد، قابل اعتماد نباشد )
 «دق العدلص»پیامبر و اطالق  ۀصحاب ۀاشکاالت ایشان را پاسخ دهد که مبتنی بر حسن ظن به رفتار و حافظ

جواب نداده است؛ زیرا اشکال خوارج  .( اما در واقع فخر رازی اشکال را35۱و 39۸، ص9، جهماناست )
مبتنی بر حقایق خارجی بوده؛ ولی فخر رازی پاسخ تعبدی به آن داده است و عجیب اینجاست که خود فخر 

تر اشکاالت خوارج مبنی بر عدم انطباق روایات صحابه با سخنان پیامبر را به وجوهی رازی چند صفحه قبل
 .(3۱۱، ص9ج، همان)مراجعه شود به . پذیرفته است
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سد عامل رسازی را ببیند. در کنار این مسأله به نظر میفرهنگاین ۀ آنقدر طوالنی نشد که ثمر
 محقق نشودتدوین احادیث  -و بلکه در قرن اول- اعث شد در زمان پیامبرمهم دیگری که ب

باقی بماند، نبود  هاها و چوبها و پوستالی استخوانهالببه صورت پراکنده در احادیث  و
 افزار مناسب، ارزان و فراگیر بود. نهی پیامبر از کتابت حدیث هم اساس درستی نداردنوشت
 تواند ثابت نماید که در زمان پیامبر، نظر حضرت بر عدم کتابت بوده است.و نمی

دوین ای اساسی بر کتابت و تضربه -دوم ۀمخصوصًا خلیف-گانه پس از پیامبر خلفای سه
نه تنها از کتابت حدیث جلوگیری کرد، بلکه برای صحابه در نقل  خلیفۀ دومحدیث زدند. 

وی، ترس از ۀ بر اساس شواهد موجود، مهمترین بهان .اد نمودشفاهی احادیث هم مانع ایج
یهود  ۀای که از تعامالت وی با جامعگرفتار شدن مسلمانان به سرنوشت یهودیان بود، بهانه

 ؛گانه امیرالمؤمنین تالش کردند تا سنت نبوی را احیا نمایندنشأت گرفته بود. پس از خلفای سه
آوری نیاورند و تا زمان شهادتشان، سنت پیامبر مکتوب و جمعاما در این کار موفقیتی به دست 

 سازی و تشویق افراد به جعل حدیث ازنشد. معاویه راه خلفای سابق را پیش گرفت و با زمینه
 بزرگ جدیدی بر پیکر حدیث نبوی وارد آورد.ۀ پیامبر، ضرب

ئات ولی اقتضا، تراشی نکردندها برای تدوین احادیث، تشویق یا مانعحکومتپس از او 
کم میل به کتابت حدیث را فزونی بخشید تا این که در آغاز قرن دوم هجری با دستور جامعه کم

آوری احادیث آغاز و زهری، جمع مسلمبنعبدالعزیز و توسط علمایی چون محمدبنعمر
ز اسنت نبوی در دفاتر مکتوب گردید. این کار در زمان خلفای اموی بعد پیگیری و دفاتری 

 و کنار دنیای اسالم فرستاده شد. این احادیث به گوشه
همزمان با گسترش و ارزان شدن کاغذ -های قرن دوم چند دهه بعد از این عمل و در نیمه

مصنفات اولیه و منظمی از حدیث نبوی تدوین  -و نیز مشکل شدن حفظ اسانید طوالنی
سایر نویسندگان صحاح سته و  شدند. در گام آخر علمایی مانند بخاری، مسلم و بعدها

 ترازان آنها، جوامع حدیثی اهل سنت را نگاشتند که تا امروز هم موجودند.هم
بر این اساس مشخص است که حدیث نبوی متولد قرن سوم یا دوم هجری نیست و 

خر، اند جوامع حدیثی متأای متصل به حیات نبوی دارد و این که مستشرقان گمان کردهسابقه
 ای در صدر اسالم ندارند، خطایی محض است.ه وجود آمده و ریشهب ناگهان
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 :یة السعودیةالمملکة العرب ،األشبال الزهیريابي، جامع بيان العلم وفضله، الله عبدبنیوسف البر، عبدابن .14

 .ق۰9۰9 ،1چ  الجوزي،ابن دار
 .ق۰9۰5 ،1چ  دار الفکر،بیروت:  العمروی، عمرو، تاریخ مدینة دمشق، الحسنبنعلی عساکر،ابن .15
 .ق۰9۱3 ،1چ  دار الفکر،بیروت: ، البدایة و النهایة، عمربناسماعیل کثیر،ابن .16
 .ق۰9۱۸ ،1چ مکتبة الرشد،  :ریاض، الکتاب المصنف في األحادیث واآلثارشیبة، أبيبنأبو بکر .17
کتبة الم: صیدا ،محمد محیي الدین عبد الحمید، داودأبيسنن أشعث، بنسلیمان سجستانی، داود ابو .18

 .[تابی] العصریة،
دار یروت: ب سیدحسن کسروی،، تاریخ أصبهان )أخبار أصبهان(، الله عبدبنأحمد ،اصفهانی نعیم ابو .19

 .م۰۸۸۱ ،1چ  الکتب العلمیة،
 .ق۰3۸9 السعادة، :، مصرحلية األولياء وطبقات األصفياء، الله عبدبنأحمد ________، .20
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  مؤسللسللة الرسللالة،بیروت:  و دیگران، األرناؤوطشللعیب ، حنبلبنمسررند اإلمام أحمدحنبل، بنأحمد .21
 .ق1321

 .ق۰9۰۸دار الحدیث، قم:  ،مکاتيب الرسول صّلی الله عليه و آله و سّلم. علی میانجی، احمدی .22
  المکتب اإلسللالمي،بیروت: ، دراسرات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه، مصللطفی محمد اعظمی، .23
 .ق۰9۱۱ ،1چ
المکتب  :دمشللق -بیروت عبدالرزاق عفیفی،، اإلحکام في أصررول األحکام، عليأبيبنعلي آمدی، .24

 .[تابی] اإلسالمي،
 .ق۰9۱۱ ،1چ  دار طوق النجاة، ،الناصرمحمد زهیر ، صحيح البخاری، اسماعیلبنمحمد بخاری، .25
  ،2چ  دار الکتب اإلسللالمیة،قم:  جالل الدین محدث،، المحاسررن، خالدبناحمدبنمحمد برقی، .26

 .ق۰33۰
  ،4 چ دار الکتب العلمیة،بیروت:  ،محمد عبد القادر عطا، السررنن الکبریالحسللین، بن، أحمدبیهقی .27

 .ق۰9۱9
سیبنمحمد ترمذی، .28 شاکر و دیگران،، سنن الترمذی، عی صر احمد محمد  صطفی البابي  :م مطبعة م

 .م۰۸35الحلبي، 
شابوری، حاکم .29 سکندر ،فؤاد عبد المنعم أحمد، المدخل إلی كتاب اإلكليل، الله عبدبنمحمد نی  :یةاال

 .[تابی] دار الدعوة،
وزارة  :تهران محمودی،محمد باقر ، شررواهد التنزیل لقواعد التفضرريل، الله عبدبنالله عبید حسللکانی، .30

 .ق۰9۰۰ ،1چ  الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي، مؤسسة الطبع و النشر،
 .ق۰9۱۱ ،2چ  المطبعة العلمیة،قم:  زدی،رفانیان یغالمرضا ع، الزهد، اهوازی سعیدبنحسین .31
 .ق۰9۱۱ دار الفکر،بیروت: ، السنة قبل التدوین، محمد عجاج خطیب، .32
مکتبة  :ریاضطحان، محمود ، الجامع ألخالق الراوي وآداب السررامع، عليبنأحمد بغدادی، خطیب .33

 .[تابی]المعارف، 
بة المکت :مدینه عبدالله السللورقی و ابراهیم حمدی المدنی،ابو، الکفایة في علم الروایة، ________ .34

 .[تابی]العلمیة، 
 .ق۰9۱۱ ،1چ  اإلسالمي،دار الغرب بیروت:  ،بشار عواد معروف، تاریخ بغداد________،  .35
 .م۰۸39 ،2چ  دار إحیاء السنة النبویة، یوسف العش،، تقييد العلم، ________ .36
دار إحیاء السللنة النبویة، : أنقره ،محمد سللعید خطي اوغلي، شرررف أصررحاب الحدیث، ________ .37
 .[تابی]
 .ق۰9۱9 مؤسسة الرسالة،بیروت: و دیگران،  األرناؤوطشعیب ، سنن الدارقطني، عمربنعلی دارقطنی، .38
  ،بشللار عّواد معروف، تاریخ اإلسررالم و وفيات المشرراهير و األعالمعثمان، بنأحمدبنمحمد ذهبی، .39

 .م۱۱۱3 ،1چ دار الغرب اإلسالمي، بیروت: 
 .ق۰9۰۸ ،1چ  دار الکتب العلمیة،بیروت: ، تذكرة الحفاظ، ________ .40
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شعیب األرناؤوط، سير أعالم النبالء، ________ .41 شیخ  شراف ال سة ،مجموعة من المحققین بإ س  مؤ
 .م۰۸۹5 ،4چ الرسالة، 

 .ق۰9۰۹ ،4چ  مؤسسة الرسالة، ،طه جابر فیاض العلواني، المحصول، الدین فخر رازی، .42
  خطیب،محمد عجاج ، المحدث الفاصررل بين الراوی و الواعیعبدالرحمن، بنحسللنالهرمزی، رام .43

 .ق۰9۱9 ،4چ  الفکر،دار بیروت: 
دار ومکتبة بیروت:  لحام،سللعید محمد ، أدب اإلمالء واإلسررتمالء، محمدبنالکریم عبد سللمعانی، .44

 .ق۰9۱۸ الهالل،
کتبة مجا[: ]بی ،فاریابیمحمد نظر ، تدریب الراوي في شرررح تقریب النواوي، الدین جالل سللیوطی، .45

 .ق۰9۰5 ،2چ  الکوثر،
 .ق1353 ،1چ ، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفیقم: ، الدر المنثور ،________ .46
  ی،باغمحسن کوچه، بصائر الدرجات في فضائل آل محّمد صّلی الله عليهم، الحسنبنمحمد صفار، .47

 .ق۰9۱9 ،2چ  کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی،قم: 
  ،1 چ المطبعة العلمیة، :تهران هاشللم رسللولی محالتی،، تفسرير العّياشري، مسللعودبنمحمد عیاشللی، .48

 .ق۰3۹۱
 .[تابی] دار المعرفة،بیروت: ، إحياء علوم الدین، محمدبنمحمد غزالی، .49
  ،1چ  ،یمنشللورات الرضللقم: ، روضررة الواعظين و بصرريرة المتعظيناحمد، بننیشللابوری، محمد فتال .50

 .ش۰335
محمد بهجة ، مصطلح الحدیث قواعد التحدیث من فنون، سعید محمدبنالدین جمال محمد قاسمی، .51

 .م۰۸2۰ ،2چ  دار إحیاء الکتب العربیة،بیروت:  ،البیطار
دار : بیروت الدین،محمد حسین شمس، صبح األعشی في صناعة اإلنشاء، عبداللهبناحمد قلقشندی، .52

 .[تابی]الکتب العلمیة، 
شی، .53 شي )اختيار معرفة ، العزیز عبدبنعمربنمحمد ک سن ، (الرجالرجال الک صطفویح شهدم  :، م

 .ق۰9۱۸ ،1چ  ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد
سی، .54 صودعلی، بنمحمدتقی مجل ضره الفقيهمق شرح من ال یح ضة المتقين فی  سوی، رو سین مو  ح

 .ق۰9۱2 ،2چ  بنیاد فرهنگ اسالمی حاج محمدحسین کوشانپور،قم:  اشتهاردی،پناه کرمانی و علی
مکتبة  :، ریاضأنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسرع الهجري، عابد مشللوخي، سلللیمان .55

 .ق۰9۰9 الملك فهد الوطنیة،
محمد عبد ، إمتاع األسررماع بما للنبي من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع، علیبناحمد مقریزی،  .56

 .ق۰9۱۱ ،1چ  دار الکتب العلمیة،بیروت:  ،الحمید النمیسي
سائی، .57 سنن الکبری، شعیببنأحمد ن شلبي، ال سن عبدالمنعم  سالة،بیروت:  ،ح سة الر س   ،1چ  مؤ

 .ق۰9۱۰
 .ق۰3۸3 ،1چ  نشر صدوق، :تهران غفاری،، علی اکبر الغيبة ابراهیم،بنمحمد نعمانی، .58



 

وی
ث نب

حدی
ین 

دو
ت

 
نت

ل س
ب اه

 کت
 بر

کید
ا تا

ب
 

183 
 

  هایمقاالت و بررس، «خاورشناسان هایدیدگاه تطبیقی بررسی در حدیث نقل هایسّنت»، فروغ پارسا، .59
 .51تا  41(، ش۰3۹3) 3، ش، 35
 .م1931، مکتبة المثنی :، بغدادكشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ،، مصطفیفةیخل یحاج .60
 .ق۰9۱2 ،1چ  ،دار الحدیثقم: ، الصحيح من سيرة النبي األعظم، ی العاملیمرتض جعفر .61
 (.ش۰323) 5، ش، نور علم، «حدیث تدوین تاریخ در اجمالی سیری»، استادی رضا .62
 سللعودبنادارة الثقافة و النشللر بالجامعة اإلمام محمد: ، ریاضتاریخ التراث العربی، فؤاد سللزگین، .63

 .ق۰9۰۰ اإلسالمیة،
 .ق۰9۱5 ،1چ  نشر الهادی،قم:  زنجانی، انصاریمحمد ، قيس الهالليبنكتاب سليم، قیسبنسلیم .64
 .ق1313 ،1چ الهجرة، قم: صبحی الصالح، ، نهج البالغة، حسینالبنمحمدسید رضی،  .65
سید علی،  .66 ستانی،  سینی، ثیالحد نیمنع تدو شهر سید هادی ح  تیاهل ب یمجمع جهانقم: ، ترجمه 

 .ش1495،علیهم السالم
قم:  جاللی،حسللینی  محمدرضللا دیسلل، شرررح البدایة فی علم الدرایةعلی، بنالدین زین ثانی، شللهید .67

 .ش۰3۸۱ ،1چ  فیروزآبادی،
امعه دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جقم: ، االربعون حدیثاعبدالصمد، بنحسینبنمحمد بهایی، شیخ .68

 .ق۰9۰5 ،2چ قم: مدرسین حوزه علمیه 
 .ق۰9۰9 ،2چ  کنگره شیخ مفید،قم: ، إعتقادات اإلمامية، الحسینبنعلیبنمحمد صدوق، شیخ .69
 .ش۰332ششم،  کتابچی، :، تهراناألمالی، ________ .70
سته به جامعه مدرسین حوزه قم:  غفاری،علی اکبر ، الخصال، ________ .71 سالمی واب شارات ا دفتر انت

 .ش۰32۱ ،1چ قم: علمیه 
 .ق۰3۸5 ،2چ  دار الکتب اإلسالمیة، :تهران غفاری،علی اکبر ، كمال الدین و تمام النعمة، ________ .72
سین قم:  غفاری،علی اکبر ، معاني األخبار، ________ .73 سته به جامعه مدر سالمی واب شارات ا دفتر انت

 .ق ۰9۱3 ،1چ قم: حوزه علمیه 
 .ق۰9۰9 ،1چ ،دارالثقافةقم:  ،تحقیقات اسالمی مؤسسه بعثت، األمالیحسن، البنخ طوسی، محمدشی .74
 .ق 1325 ،1چ  ،مکتبة المحقق الطباطبائيقم:  عبد العزیز طباطبایی،، الفهرست، ________ .75
مد ،کلینی شللیخ  .76 کافی، یعقوببنمح مد ، ال فاری و مح ندی،علی اکبر غ تب  :تهران آخو دار الک

 .ق ۰9۱3، 3چ اإلسالمیة، 
صاصالنعمان، بنمحمدبنمدمح مفید، شیخ  .77 قم:  زرندی،علی اکبر غفاری و محمود محرمی ، االخت

 .ق ۰9۰3 ،1چ  الموتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید،
شاد في معرفة حجج الله علی العباد ،________ .78 سالم، اإلر سة آل البیت علیهم ال س الموتمر قم: ، مؤ

 .ق ۰9۰3 ،1چ  العالمی اللفیة الشیخ المفید،
 .م ۰۸۹9، 15چ  دار العلم،بیروت: ، علم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة، صالح صبحی .79
سید محمدکاظم، طباطبا .80 شيعهیی،  سانی  :، تهرانتاریخ حدیث  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ان
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 .ش ۰3۹۸ ،2چ  ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشکده علوم حدیث،دانشگاه
مؤسللسللة الطبع و النشللر في وزارة اإلرشللاد  :تهران کاظم،محمد ، تفسررير فرات الکوفي، کوفیفرات  .81

 .ق ۰9۰۱ ،1چ  ،اإلسالمي
د احمد سی، اإللماع إلی معرفة أصول الروایة وتقييد السماع (،عیاضبنموسیبنعیاض) عیاض، قاضی .82

 .م ۰۸3۱ دار التراث / المکتبة العتیقة، :القاهرة / تونس صقر،
سخه، نجیب هروی، مایل .83 سخهتاریخ ن صحيح انتقادی ن وزارت فرهنگ و  :، تهرانهای خطیپردازی و ت

 .ش ۰3۹۱ ارشاد اسالمی،
 .ش ۰3۸3 ،1چ  شناسی شیعه،مؤسسه کتابقم: ، نگاهی به دریا، مداح سید موسوی، مددی .84
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله ، یابورشنی الحجاجبنمسلم .85

 .[تابی]دار إحیاء التراث العربي، بیروت:  ی،محمد فؤاد عبدالباق، عليه وسلم
ی فضائل ف ربعين صحابيا  أمن  ربعين شيخا  أعن  ربعون حدیثا  األ ، الله عبیدبنعلی رازی، الدین منتجب .86

سة اإلمام المهدی، بی طالبأبنمير المؤمنين علیأمام اإل س سة اإلمام المهدیقم:  ،مؤ   ،مدر
 .ق ۰9۱۹ ،1چ 
  مرتضیۀ ترجم، «حدیث تطور و خاستگاه باب در ایمقدمه، غرب در پژوهیحدیث»، هارالد ،موتسکی .87

 .ش ۰3۹9 ، 41-4 صص،15، ش48-47 علوم حدیث، نیاکریمی
  دار الحدیث،قم: مرتضی کریمی نیا، ۀ ، ترجمحدیث اسالمی، خاستگاه ها و سير تطور، ________ .88

 .ش ۰3۸۱ ،1چ 
سی، .89 شنامه جهان ، «(رجال علم در تعدیل و جرح الفاظ از و محّدثان القاب از) حافظ»، شادی نفی دان

 .ش ۰3۸3بنیاد دایرة المعارف اسالمی،  :، تهراناسالم
نیاد ب: ، تهراندانشنامه جهان اسالم، «(یهودیان مقدس و دینی مهم کتاب دومین) تلمود»، لیال هوشنگی، .90

 .ش ۰3۹3دایرة المعارف اسالمی، 
 .ق ۰9۰9 ،1چ دار الغرب اإلسالمی،بیروت:  احسان عباس،، معجم األدباء، الحموي عبداللهبنیاقوت .91


