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 لفؤم یاز از زندگ یادهیبرگز

در  ی،بیلکشور  تختیپا ،طرابلسشهر اح، در الرب  خلیفةمحمد بن  خیش یو
 ةآمد. دور ایم به دن 1974مطابق با ماه مارس سال  ت .قه1394ماه صفر سال 

قتدح واقتع در شتهر طترابلس ة در منطق« النور القرآنیة»ة  را در مدرس ییابتدا
 ییابتدا ورهجا حفظ قرآن را در طول شش سال د پشت سر گذاشت و در همان

   .رساند پایانبه 
م به دنبال فترا گترفتن علتوم 1990مطابق با سال  ت .قه 1411در سال  خیش

مند بود و عالوه بتر هعالق یو دروس ثبت شده و یلبانآرفت و به آثار عالمه  ینید
 . دیورزیمام ماهت یامت اسالم یعلما گریو د نیمیشروح عالمه ابن عث به نیا

و  هیبه سور یبیم از ل 1993مطابق با سال  ت .قه 1414سال  یهاانهیم در
 پتن ستفر  نیمهاجرت نمود و ا یجا به عربستان سعود سپس به اردن و از آن
  .دیسال به طول انجام

 یبزرگت یبتا علمتا دیسفر که پن  سال طول کش نیمحمد الرباح در ا خیش
او رفتت و  داریتنمتود و بارهتا بته د ارتیا در اردن زر یلبانآعالمه  ؛کرد دارید

  .در ارتباط بود یبا و ینگارو نامه یصورت تلفنه ب نیهمچن
 ینمود و مادام که در عربستان ستعود داریبن باز د زیبا عالمه عبدالعز نیهمچن

  .نمودیشرکت م شدیگانه ح  برگزار مکه در مواسم سه یبود در مجالس  و
 یو در مجتالس درس و دارید نیمیمه محمد بن صالح العثبا عال نیهمچن

در رمضان به مکه  نیمیابن العث خیکه ش یدر مواسم ح  شرکت نمود و هنگام
بتود  بیتترت نیخواند و به همیم یدروس احکام قرآن را نزد و مدآیمکرمه م
 . نمودیم ارتیمنوره ز نهیاز مد نیمیابن العث خیهر گاه ش
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اش در خانته یبا عالمه محد ث حماد االنصتار نیمچنمحمد الرباح ه خیش
و او  دیپرستیم ثیدرباره مسائل مربوط به علم حد یها از وکرد و باریم دارید
  .کردیم دارید زیعلما ن گریگونه که با د ، هماندادیجواب م زین

 :است محمد الرباح نزد آنان درس خوانده خیکه ش یدیاسات

، که در مسجد الحرام واقع در مکته یالتنبکت بحبی صالح بن محمد عالمه – 1
گرفتت  فرا یابن مالک در علم نحو را نزد و هیاز الف تیبه هفتصد ب کیمکرمه نزد

  .شد هیمانع کامل شدن درس الف یالتنبکت خیو به تبع آن مرگ ش یماریکه ب
مخصوص  کرسی یو که نیا یمحمد صالح التنبکت خینکات جالب درباره ش از
 ةدربار ی، اگر مردم از وداشت یهجر 1416نحو در مسجد الحرام به سال  سیتدر

اش نشستته یصندل یکردند و او پس از درس نحو بر رویسوال م یفقه یامساله
از  شیب یو که یدر حال تادفرسیرا به نزد شاگرد خود محمد الرباح م نی، مراجعبود
 د. کار را انجام دا نیبارها ا خیسال سن نداشت. ش 21

در عربستتان ث ارمیتاز بزرگتان علتم  یکی الکاتب، عبدالصمد عالمه – 2
عبدالصمد  خیخود ش فاتیمحمد الرباح کتاب الفرائض را که از تال خیش .یسعود

 گرفت. به شکل کامل فرا شانیمنوره در نزد اة نیبود، در مد

 خی. شتیمتدرس در مستجد النبت ،یلیمحمد بن حمود الوا هفقی ةعالم – 3
بدایةة »طهتارت و حت  را بته شتکل کامتل از کتتاب  یهتاالرباح باب محمد

 خیگرفتت. شت فترا نتهیواقتع در مد یو در مسجد نبو شانیدر نزد ا «المجتهد
 بختش سیئتو ر ی، مدرس دانشتگاه استالمنهیمد یعلما نیترهیاز فق یلیالوا
 بود.  یو استاد مسجد نبو یعلم قاتیو تحق یلیتکم التیصتح

محمتد الربتاح در دمشتق و در  خشتی کته ،وطؤاالرنا قادرعبدال عالمه – 4
در  ینوو تالیف امام «ارشاد طالب الحقائق»از کتاب  ییهافصل شانیمحضر ا
نمتود و از یستوال م یاز وداشت، بارها با او نشست  ،را فرا گرفت ثیعلم حد
 کرد.یاو استفاده م جلسات
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در به طور ناپیوستته باح محمد الر خشی .البدر العباد عبدالمحسن عالمه – 5
  .داود شرکت نمود ودر شرح سنن اب یجلسات درس و یبرخ

از ابتن  السنةاز شرح  ییهامحمد باب خیش .یهیناصر الفق علی عالمه – 6
 یعمدتا بتر رو خیآموخت و تمرکز ش ینزد و در یعاصم را در مسجد النب یاب

 بود. دعوت  یشناختمباحث روش

محمتد الربتاح   خیش .یمانیال یزبدان دسعی محمد ،ثارمی علوم دانشمند – 7
 فرا گرفت. ینزد و در یرا به طور کامل در مسجد النب« ةیشرح الرحب»

ة محمتد الربتاح در مکت خیش .ثیعلم حد یاز علما دیسعد الحم خشی – 8
شترح الباعتث »کامتل  در  یعلمتة دور کیت ث،یعلم حتدة طیمکرمه و در ح

، به استثناء قستمت آختر آن فرا گرفت دیالحمسعد  خیرا در محضر ش «ثیالحث
سعد در  خیشباشد. یو اجازه و مناوله و مانند آن م وخیکه مربوط به قراءت بر ش

 یعملت قیتو تحق  یمحمد الرباح شفاها اجازه داد که به تخر خیدوره به ش نیا
از  ییهاسعد بر نمونته خیامر بعد از آن اتفاق افتاد که ش نیبپردازد. و ا ثیاحاد
 م(. 1995مطابق با سال ت.ق ه 1416)در سال  افتیالرباح اطالع  خیآثار ش

محمد الرباح شرح کتتاب  خیش .عبداهلل الفوزان خیش ،اصولی و شناسزبان – 9
فترا  یدر مکته، نتزد و یعلمتة دور کیت یدر موضوع اصول فقه را ط «الورقات»

 نبود.  یکردن آن کاف لیتکم یمذکور براة آخر آن که زمان دور یاستثناه گرفت ب

از علتم فقته را در  ییهتامحمد باب خیش .عالمه عبداهلل البسام خشی – 10
 گرفت.  در مکه فرا «زاد المستنقع»خالل شرح عالمه البسام بر کتاب 

الباعتث »محمد شرح کامتل  خیش .یالدمشق یالعباس دیمحمد ع خیش -11
از  یقسمت نیزم و  1994 مطابق با ت .قه 1415را در دمشق به سال « ثیالحث

 آموخت.  یالعباس دیمحمد ع خیرا نزد ش« مذکرة اصول الفقه شنقیطی»کتاب 

سوم شترح کتتاب  کی کینزد .یمیالتم فهیدکتر محمد بن خل خشی – 12
فترا  ینتزد و هنیدر مد الجامعة االسالمیةالرباح در مسجد  خیرا ش «هیریالتدم»

دکتر چنین . همدیکامل نمودن آن گرد مانع یبیبه ل یگرفت، و بازگشت اجبار
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 سیتتدر یبر و ینبورا در مسجد « شرح الرسالة االصفهانیة» فهیمحمد بن خل
 آن را کامل ننمود.  یریفراگ خینمود و ش

از  وعیمحمد الرباح شرح کتاب ب خیش .یطیمحمد المختار الشنق خشی – 13
، و مبحتث تمختتص بته مبحتث معتامال یارا در دوره «زاد المستنقع»کتاب 

 فرا گرفت.  یطیالشنق خینزد ش یرا در مسجد النب «بلوغ المرام»طهارت کتاب 

از  ییهاالرباح باب خیش. شناس عبدالرحمن الکونیزبان ،عالمه ،خشی – 14
در  ،فرا گرفتت یالنب ةمدینمحقر او واقع در ة را در خان یابن مالک اندلسة یالف
در ستطح  یخصتص و جلستات درس ومت یشناسدر علوم زبان خیکه ش یحال
 نیبه ا زین خودکه چنان ،ها هزار شاهد مثال را از بر داشتاز ده شیبود، ب یعال

آوردن شواهد  ،یشروح و یهایژگیو نیتر، و از برجستهنکته اشاره کرده است
 ها بود. و درست خواندن آن

 ابةوخزةة نیمحمتد االمت خیشت ،یو ثیاهل حتد دیاز اسات نهمچنی – 15
نمود و پتژوهش ختود بتر  دارید یمحمد الرباح با و خی. شبود یالمغرب یالتطوان
نیپس از ا نیمحمد االم خیاهدا کرد و ش یرا به و« یالمبعث و المغاز»کتاب 
 یمحمد الرباح بترا خی، به شدیگرد آگاهاثر  یباال تیفیآن را مطالعه و بر ک که
 مکتوب داد. ةکتب اجاز گریکتب سته و د تیروا

در پتژوهش  یگونتاگون یهتامحمد الربتاح کتاب خیذکر است که ش انیاش
بزرگ  یامجموعه نیهمچن است. نموده فیتال دهیفقه و عق ،یمغاز ،ریَس ،اخبار

دعوت به استالم و  ،دهیعق ،ریتفس ،فقه ،ثیم حدوها در علاز دروس و کنفرانس
 .دارد اتیها و اخالقارزش
و خدمت به از او  طاعتجهت  درطول عمر  و قیتوف یو یخداوند متعال برا از

 گان است.شونددرخواست نیکه او بزرگوارتر رایز ،میکنیلت مأرا مس شنید
 



 مقدمه

و آمترزش  مییجتویماستتمداد  یو از و مییستتای، او را مخداوند را سپاس
، خود و از اعمال بد خودبر خداوند متعال از شر نفس  میبری، و پناه ممیطلبیم

، و هر کتس را نخواهد داشت یاگمراه کننده ،داینم تیرا خداوند هدا هر کس
، و شتهادت نخواهتد داشتت یتگریهتدا ،دایخداوند به سبب اعمالش گمراه نم

، و ندارد یکیاست و شر گانهیاو  ،ستین کتای یجز خدا ییخدا چیدهم که هیم
 . اوستة بنده و فرستاد  دهم که محمدیشهادت م
  :بعد اما
و بته  حیواضتح و صترة یها آدر ده میقرآن کرة با داللت و اشار« ینبوسنت »
 یو بر اساس داللت عقل بشر ،یامت اسالم یاتفاق نظر آشکار و قاطع علما لیدل

گرانقتدر و  یسرشار و اهداف واال و معتان یمتونش و اعجاز علم نیدر خالل مضام
و  یاز مصتادر وحت یدرو مص یامبریپرسالت  لیکه در آن وجود دارد، دل یدرخشان

 تیآن سنت مبارک و حج تیبر حقان ،ابدی آگاهباشد که هر کس بر آن یم عتیشر
 .دگاریاست از جانب خداوند آفر ییوحسنت  کهنیآن شک نخواهد کرد و بر ا

 هتانیتتمتام ا انبیت در –که خداوند آنان را پاداش دهتد  -اسالم   یعلما
اند و خداونتد متعتال نوشته یاریبس دیمف یهاآن( کتاب تی و حج  یسنت نبو)

و  حیصترة موضوع با ذکتر ادلت نیابیان مستقل در  یتا کتاب ادد قیتوف زیمرا ن
از در این زمینته را  شک هر گونه یاله قیتوف ابکه  ایبه گونه ،بنویسم روشن
 .نمایدجایگزین میرا  نیقیو برده  میان
 ثبتوتآشکار بتر  یعقل یلدالاذن خداوند متعال به شرح ه مبحث ب نیا در
 یهتاپردازم کته در کتابی، مامبریمنسوب به سنت پ ینبو ثیاز احاد یاریبس
 وجود دارد. رهیو غ دیمسان ،سنت مانند صحاح، سننة شدو کتب شناخته ثیحد
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و  یمصتدر وحتستنت،  کتهنیتو ا امبریسنت پ تی که اثبات حج  رایز
که آنچه در نیاثبات اکند با فرق می و ،دیآیشمار مه باشد گام اول بیم عیتشر

به  گام دوم که این موضوع باشدیخود سنت ماست آمده  ثیکتب و مصادر حد
 پژوهش، گام دوم است.  نیهدف ا وآید، شمار می

موضوع از  نیدر ا یکتاب مستقل یکسکه  امندیده، دانمتا آن جا که من می
ممکتن استت بلته  باشتد؛ وشتته، ناند تا به امتروزافتهیظهور  اتیکه روا یزمان
ند و بته داللتت شتابآن نوشته  تیسنت و در مورد حج نیدر مورد تدو یکسان

بر عقل  تدالل ام کسی در موضوعندیدهند، اما شاب عقل بر ثبوت سنت پرداخته
 است. ، و خداوند داناترکتابی نوشته باشدمستقل  یبه صورتثبوت سنت 

کتنم کته  انیخواننده ب یدوست دارم برا میکه مبحث را آغاز نمااز آن قبل
درستت از نادرستتش  صیاز روش مستند کردن سنت، حفظ آن و تشتخ یوقت

کته  میترو دار شیرا در پ ینبو ثیاز احاد یتعداد قتیدر حق میکنیصحبت م
 رسد. ینمتر بیش ثیبه پانصد حد هااحکام در آن یو اساس یاصل ثیاحاد

 یاحکتام، پانصتد و انتد ثیتاصول احاد»: تاهلل گفته اسرحمه یشافع امام
   «1.باشدیم

حتول محتور آن  ثیاصول احکام که پانصد حد»: دیگویم می عالمه ابن الق
  «.رسدیم ثیآن به حدود چهار هزار حد اتییجز حیو بسط و توض ،چرخدیم

انتد و را هزاران تن از صحابه مورد توجه خود قرار داده اتیمقدار از روا نیا
و مردان و زنانشان حضتور داشتتند. پتس  آنان بزرگان، حافظان، علما انیدر م

امتور نتزد  نیتردهد که حفظ سنت، از آستانیانسان عاقل شک به خود راه نم
 صحابه بوده است.

***

                                                                 
به آن استناد کرده، و نیة بیهقةی در  1/194« اإلرشاد فی معرفة علماء الحدیث». خلیلی در کتاب  1

؛ و از طریق دیگری از شافعی آمةده کةه عزةدالر مل القةافقی بةه 1/519« مناقب الشافعی»کتاب 
 «.التمهید»روایت کرده، و از طریق او ابل عزدالزر در  110ص « مسند الموطأ»سند خود در 



 تسنّ  فیتعر

 در لغت: سنت
 «رتیو ست قتیطر» یت به معناسن ة کلم یلغت زبان عرب یهافرهنگ در

 مده است. آبدون استثناء  یعرب یهافرهنگ لغت یتمام در یمعن نیباشد و ایم
ت آمده است و متناستب بتا کلمه سن  یکه برا یاریبس یلغو یمعانة خالص

ثابت و روشن و متورد  یروش»است:  نیچن نیباشد ایموضوع مورد بحث ما م
 .«1قرار گرفته تیتبع

 : در اصطالح سنت

در یش کاربردهتا نیترتهبرجستکه به کار برده شده است،  یمعن نیدر چند
 دو معناست: به  باب، نیا

تترک و  ،و آن عبارت استت از: اعتقتادات، گقتتار، فعتل یعیسنت تشر -1
  من باب تشریع انجامش داده است. امبریکه پ تقریراتی

   2سنت است.ة تعریف نزدیک به تعریف بسیاری از اصولیون از کلم نیا

  امبریتتمام آنچه که مربوط بته پست از: ا عام، عبارت یسنت در معنا -2

  .(خِلقتی ایشانداللت نداشته باشد )مانند صفات تشریع باشد هر چند بر یم
 3.است ترکینزد ،از سنت ثیاهل حد فیبه تعر فیتعر نیا

                                                                 
از عزةدالقنی   جیةة السةنة به کتاب نگاه کنید:شکل مفصل ه برای مطالعه ایل موضوع ب .1

 و بعد از آن.  45عزدالخالق ص 
 113از الزاجی ص ، الحدود فی االصول: ن.ک  .2
شةانةدم  از  در شمارهاز محمد ضیاء الر مل االعظمی،  ،دراسات فی السنة النزویةن.ک:  . 3

 . 62در مدینه ص  مجله الجامعة االسالمیة
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 از نبی امتست از: تمام آنچه ا عام عبارت ی، سنت در معناگرید یعبارت به

  .شده است تیروا محمد 

بته باشتد و یم امبریتو صتفات پ تقریتراتگفتار، کردار، : ملشا اتیروا نیا
  .داردمی انیرا ب حاصل شده شانیا برای ای شانیا ازعلم به آنچه شکل مستند، 

 .باشدیم  امبریاخبار پ شامل به این معنای آشکار، سنت

یعنتی حکایتت کتردن و  ،خبتار گرفتته شتدهاز مصتدر اِکه خبر )کته  رایز
کته  یدر حتال یحصول امتر انی)ب گفته شود: اشبارهدر ( ممکن استخبردادن

 .با واسطه( ای مینقل مستق ،آن، نقل باشد لیدل

 خبر: در مورد یعقل یهاهیپا نیتربرجسته

کته  میپتردازیدر متورد خبتر م یعقل یایقضا نیتربرجسته انیبه ب ریناگز
و آن  ،باشتد مقصتود یسوه ب یعقال بر آن اتفاق نظر دارند تا راه ورود یتمام

 :دیآیکه در ادامه م یبیبه ترت یعقلة یقض نیست از چندا عبارت
 1.حیصح به معرفت دنیرس یاست برا یمنبع، حیاول: خبر صح
 دو بُعد هستند: یو صفات خود دارا اتیها در خصوصدوم: انسان

 «ییدروغگوکذب: » ای «ییراستگوصدق: »( بُعد الف
واقتع و  دانتدیاز آنچته کته مت) که است راستگوفرد صادق و از آنان  پس

 (.تحریف و رییبدون قصد تغ ،دهدیخبر م حاصل شده است،
 دهداز چیزی خبر می) که گو استدروغاز میان آنان، فرد کاذب و در مقابل 

 ( واقع و حاصل نشده است.داند یکه م
 ضعف در حفظ کردن() ای( ( بُعد )قدرت حفظ کردنب

                                                                 
اند های مختلف از مسلمان و غیرمسلمان دربارة آن سخن گفته. همان گونه که علمای امت1

( آن جا که از 116 – 115در مقدمة کتاب التبصیر فی معالم الدین، ص ) از جمله امام طبری
منابع اصلی معرفت سخن گفته و خبر را به عنوان منبعی از منابع ذکر کرده است. همچنتین 

 .  24رجوع شود به کتاب تأریخ التاریخ از وجیه کوثرانی، ص 
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 کننتدیتمتام حفتظ م ةنوند با توجه و مالحظتشیها آنچه را ماز آن یبرخ
پتس از و  ،فهمتدیافتتد را میاتفاق م رامونشیآنچه پ یکه با دقت کاف ی)کس
آن را  جهیو در نت داده به خاطر آورد یدر گذشته روکه تواند آنچه را یم یمدت

 (.نقل کند گرانید یبرا یبدون کم و کاست قابل ذکر
کته آنچته در  ی)کست هستتند توجه کمو  فیضعة حافظ یدارا گرید یبرخ

 ( .آوردیداده را جز به شکل ناقص به خاطر نم یگذشته رو
 دو صتفت یداراشود که که توسط شخصی نقل می یسوم: اطالعات خبر

 یقتوة حافظت یراستگو و دارا یو انسان وده( بیو قدرت حفظ ذهن یی)راستگو
 .باشدیو درست م حیصح یخبر شاست که خبر نیباشد، اصل بر ا

فاقتد  ایتاز دو صفت ذکر شده  یکیآن فاقد  ةکنندکه نقل یخالف خبر بر
قابتل اعتمتاد و نادرستت و  ریتصتورت خبتر غ نیها باشد که در اآن یهر دو

  .باشدیم حیصحریغ
هتا اوهتام و دروغ ،خطاهتا بته دور ازدر حفتظ نمتودن اخبتار  کهنیا یبرا
را متد نظتر  گرید یذکر شد شرطکه  ی، عالوه بر شروطمیتر عمل کنصانهیحر

امتحان  ةدر بوت زیباشد، و خود خبر را نیخود خبر م مربوط بهکه  میدهیقرار م
و از ورود  میبرست بتراز صتحت خ یکتاف ینانیبه اطم گونه نیتا ا ددهیقرار م

 .شود یریخطاها و اشتباهات به اخبار جلوگ
 :است که نیما ا شرط
داللتت  ایتاشاره ش بر غلط بودن شد کهی شامل چیزی نبافالن راو تیروا
که در صدق کالم و قتدرت  یگرید یراو تیاو با روا تیروا کهمانند این، کند

  .را نقض کند ثابت و حیصح یقتیحق ایبرتر است مخالف باشد  یحافظه از و
است که: مشخص است که انسان از نظر قدرت  نیشرط ا نیافزودن ا علت
که  بیترت نیبه ا ؛ستیاز خطا ن ید اما عارباش قیهر چقدر هم دق تحفظ و دق

را داراستت و اگرچته اصتل در  یدو شرط صدق کالم و حفظ ذهن یراو یگاه
متورد  رد وضعیت ممکن استتو درست باشد، اما  حیاست که صح نیااو خبر 
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صتورت  نیبد ؛بر خالف اصل مذکور باشد یگاه شانیهاتیو روا انیراو یبرخ
کته  یگرید یراو تیصادق و حافظ نقل شده با روا یکه توسط راو یکه خبر

استت  یزیتشامل چ شتیروا یگاه یا صادق و حافظ است مخالف است! زیاو ن
  .دینمایاشاره م ایداللت  ،تیکه به غلط بودن روا

عتالوه  زیشرط سوم ن نیکند که ایاقتضا م یبشر میعقل سل ن،یهم یبرا
   1شود.مد نظر قرار داده  ،ولخبر منق یصحت و درست یبر دو شرط سابق برا

ما بر دقت نظر در قبول اخبار وصتول  اریشرط، رغبت بس نینمودن ا اضافه
و  وهیدر شت تتربیش ختاطر نتانیامر موجب اطم نیسازد که ایشده را آشکار م

 . شودمی روشمان
 نیتا یاست که تمتام یو قابل قبول آن خبر حیخبر درست و صح نیبنابرا

  .شدسه شرط را دارا با
 به طور مثال:

و هر  دیمتشکل از شش عضو باش یعلم یقاتیگروه تحق کیشما عضو  اگر
، دیاعضا از دو صفت صدق کالم و دقت مطمئن باشت یاز شما از برخوردار کی

سپس سه تن از شما )محمد، خالد، عمر(  ،دیشو میو به دو گروه الف و ب تقس
وسط شهر الجفره شوند تتا در  یو خال قیعم یکه گروه الف هستند داخل چاه

و بتاال  قاتشانیتحق یآن قرار دارد را کشف کنند، و پس از انتها نییآنچه در پا
 ،نیاز ستطح زمت یعمق چهتل متتر دربگویند: هر سه عضو گروه الف  آمدن،
 . افتندی یخال یفضا
 حیادراک صتح کیت یخال یبدان معناست که ادراک گروه الف از فضا نیا
متذکور  یختال یفضاادراک  زیگروه ب ن برای. باشدیم آن، حس لیو دل بوده
کته  رایز ،باشدیبر آمده از حس م حی، خبر صحآن لیاست و دل حیصح یادراک
 .باشدی)شناخت( م ادراک نابعاز م نبعیم ،خبر

                                                                 
از دیگةری نقةل  نانفر و مر یک از آن مثال سه یا چهار ،اگر خزری را بیش از یک نفر نقل کنند .1

 خزر را از باالدستی خود بدون واسطه و مستقی  گرفته باشد. ناکرده باشند، باید مر کدام از آن
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 :میباشیم وجهمثال مذکور شاهد سه  در
 40بته عمتق  یدر وسط شهر الجفره در چاه فالن»نص خبر(  ای: )متن اول

 «.شودیم افتی یخال یفضا ،نیاز سطح زم یمتر
  یعنی آن چیزی که در موردش نقل و حکایتی کردیم )مخبَر به( ؛این خبر است

 .دنباشی: )ناقل خبر( که گروه الف )محمد، خالد و عمر( مدوم
 :ست ازا عبارتکه حول خبر قرار دارند( و آن  ی)معلومات :سوم
 کاری هستند. ةنیزم یک که در یگرید اخباریا  خبر با خبر ییارتباط معنا -

 نقل خبرة قیطر -

 فتالن چتاه، ی)مانند وجتود واقعت گانخبردهنداخبار و  گریبا د شارتباط -
کته  یوجتود معلومتات دمگروه، و ع نیبه آن در زمان کار ا یامکان دسترس

  .مثل آن( یناقض خبر باشد، و معلومات
 : میکنیگانه تمرکز مجهات سهارکان و  نیبر ا یدر هر خبر گونه بدین
   1رنص خب -1
   2خبرناقل  -2
   3.ردخبر وجود داپیرامون که  یمعلومات و اطالعات -3
 : میهست زیما به دنبال دو چ یدر هر خبر و

 فراهم است؟ ، دو شرط امانت و حفظ در تمامی راویان ای( آالف
بتر  ایتکنتد یه نمدر نقل خبر اشار ی، به نقصرخب پیرامونمعلومات  ای( آب

 ؟ آندر بالفعل  و ی حقیقیوجود نقص

                                                                 
   .نامندسنت آن را متل می یعلما.  1
 .نامندسنت آن را سند می یعلما . 2
علوماتی است که از سند م نامند و شامل محتویات وسنت آن را )سزر و اعتزار( می یعلما . 3

آید و ممچنیل معلومات مرتزط به آن دو که در  صول اطمینان از مر دو به دست میو متل 
 صحت خزر موثر است.
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لزوما منت   ،حیاست: خبر صح نیکند ایم دیکه عقل بر آن تاک یاجهینت و
 که صحتش از راوی آن ثابت شد.بعد از آنشود یم حیصحمعرفت به 

منت  بته  یگاه ،راویصحت این نقل از با عنه، رحسب خبر و مخبَبر سپس
  .شودمین یو گاه شودیم گرید یادراک
  .گرددینم حیمنت  به ادراک صح ییبه تنها فیمقابل: خبر ضع در

از  یت نبنواخبار منقول از سننّ نسبت به حیصح یعقل موضع

 ؟ستیضعف چ ایثبوت  ثیح

 حیصح، رسول کریم ب از جان هاآنصحت بعد از اثبات  ،راخبا نیا ایآ

دیگتر و  ؟شتناخت باشتد یبترا حیصح یکه مصدر یابه گونه ،هستندو ثابت 
 ؟ند یا خیرنکافاده علم می دنکه در بردار یمعارف کهاین
است که  نیکند اینم دیکه انسان عاقل و منصف در آن ترد یشک جوابیب

 . شودیحکم م ها،ی آنو نقل ییروا معلوماتخبرها و  نیا واقعبر اساس 
 پس لزوما ،اشدب حیتمام شروط خبر صح یدارا ی، از نظر عقلنقل سنت اگر

 .گرددیم حیصح یمنت  به معرفت ،ت سنتوثب اب
  .آن یو کوتاه یو بلند یزمان ةنظر از دور صرف

منت  به  ، پس با ثبوت سنت،نباشد حیصح شروط خبر یدارا ،نقلآن اگر  و
 .گرددینم حیصح یمعرفت

منتت  بته  ،حی: خبر صحاساس عقل گفته شد ةدربار ترشیکه پ گونه همان
  .گرددینم حیمنت  به معرفت صح ،فیو خبر ضع شود،می حیصحمعرفت 

و احساستات  یاز رو دی، نباعدم قبول خبر ایباره و قبول و  نیدر ا قضاوت
  1.باشدعواطف 

                                                                 
. از جمله مواردی که نقل متواتر شتده و شتکی در صتحت و اثبتات آن نتزد تمتام متردم   1

 امروزی نیست:
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هتزار و  بتن عبتدالمطلب ن عبتداهلل هاشم به نام محمد بیبن ةلیاز قب یمردکه این  -

 571حتدودا ستال  یعنتی ،کترده استتمی یزنتدگ یکنون خیصد سال سال قبل از تار چهار

 یمیقتد اءیها و اشنقش قطری از – یحس ةاست که با ادل یعلم یتیآدرس سا نی. ایالدیم

ه بت) .کندیم دییاند را تاکرده یدر آن زندگ شانیا ابو اصح اکرم  امبریکه پ ایدوره –

                                                                                          قیتتر از طرتر و متنتوعکتاب و به صورت مستند کیمبحث امسال به عنوان  نینظر بنده ا
 (.شد مرکز نشر دالئل منتشر خواهد

 http ://muslims.res.com/768.html 

بته ختود و   متانیدر آن زمان مردم را بته ا  امبریکه ثابت شده است پ ستین یشک  -

نسالن خود ابالغ عصران و هماز نصوص خود را بر هم ی، و جمالتخواندیرسالت خود فرا م
ستخنان او  نیگفت که ایداد و به مردم مینمود و آنان را با آن جمالت مورد خطاب قرار م

 . متعال یخدا باست از جان ییوح
  است.ممکن ریباشد که ابطال آن عقال غیمتواتر و قاطع م یقدره ب زیاندازه از خبر ن نیهم
 یآوردند و آن وحت مانیعصرانش از آن نسل به او و به کالم او ااز هم یاریبس که نیو ا  -

  .منتقل نمودند ندآمد آنانکه بعد از  یو متون آن را به نسل دوم
  .وم نقل کردندنسل س ینسل دوم آن را برا و
تتا بته امتروز ادامته  بیتترت نیبه همنسل چهارم و  یآن را برا زینسل سوم ن نیهمچن و -

  .داشته است
 : عبارتند از (دارد یسنت نبو که اختصاص بهموارد نقل شده ) نیتمام ا و
  است.با تواتر قاطع وارد شده  آن، به عموم نسبت -
شتهرت  ه وسیلة آحاد روایت شده است، یتا احیانتا بتاب ،آن تیراو حاداافراد و نسبت به  و -
  .تواتر با یگاهیا و  یراو
  .باشدیروش م نیآن به ا نقلخبر و  نیهم( )سنت یت وحوثبعلم به  یبرا مستند جانیا در

و  هآن را آورد  امبریتکته پ ینوع از وح نیدر مقابل ا یامروز میموضع عقل سل نیبنابرا

ه است که ب یزیهمان چ نی؟ استیخبر از او نقل کردند چ نیا ةلیعصرانش آن را به وسهم
 شناخت. میمبحث خواه نیا ةاذن خداوند در ادام
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 :و غیره یت نبوسنّ ثبوتشناخت  یبرا یعمل یهاگام

 گترید ای یاز صحت متون سنت نبو نانیحصول اطم ندیکه فرا میبدان دیبا
 :دارد یاصلة مرحل ود ،متون

  هاآوری آنمتون و جمع صدور ةمرحل – 1

 بررسی و قضاوت در مورد متون  ةمرحل – 2

  هاآن یآورو جمعمتون  صدور ة: مرحلاول ةمرحل

و توجته بته  تیعنا ثی( از حاست که اخبار )که با آن خبر داده شده روشن
 : ها دو نوع هستندآن

و پختتش ختتود از جانتتب  تحتتت پوشتتش طیکتته در محتت ی( اخبتتارالتتف
 ستبببته  نیو ا ،رندیگیقرار م یادیز اریها مورد توجه بسکنندگان آنافتیدر

مقتدس بتودن  ایتمردم و مهم بتودن و ة مرتبط بودن اخبار مذکور با امور عام
  .باشدیها در نزد مردم مآن

بته  علتت کته نیبه ا، و شودینم یاها توجهکه به آن تیاهمی( اخبار بب
  یست.ن قابل توجهمردم  ةشوند نزد عامیخاص مربوط م یموضوع
بعد از پختش  یهستند که مدت اخباری ،توجهاعنتا و  قابلشک اخبارِ  بدون

از  هتابه شتناخت آنو  قرار داد قیتحق پیگیری ومورد ها را توان آنیم ،هاآن
 . دست یافتقبول  ایرد نظر 

بزرگ باشد  یاهتمام شخصبزرگ و مورد  یخبرها نیاة ندیکه گو یهنگام
که بعد از ایناست که  یعی( طبکندیصدق م یسنت نبوة گونه که دربار همان)

مردم منتشر شتده  نیب مدت زمانیدر ها صادر و پخش شد آنة از جانب گویند
و ، رقابت کننتد گریکدیآن با و ثبت و مردم بر حفظ  دهیو دست به دست چرخ

و  وصصتخم نتابعو م نیمعت ییهتاتاباخبتار در ک نیتا یبعد ةسپس در دور
 . شود یآورمشخص جمع
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 : میدر اخبار هست یزمان ةشاهد دو دور بیترت نیبد

 یخبر از صاحب آن و فرا گرفتن آن به دو شکل نوشتار افتدریة دور – 1
  .و حفظ نمودن

 نیمع ییهااخبار در کتاب نیاة هم آوریجمع و نمودنشخص مة دور – 2
اخبتار متذکور  قیتکته بته مطالعته و تحق یکستان یامشخص تا بتر راجعو م
  .باشندشناسایی و  صیمند هستند قابل تشخهعالق
  .باشدیم یحفظ سنت نبو ندیفرا ییابتداة مرحل نیا و

گر نهاینت ت کنه بینانهایی قوی و جالب از راویان سنّنمونه

 :ت نبوی استعنایت و ثبت آنان در جمع احادیث سنّ

سنت و حفتظ  تیها در رواو تالش آن نیصحابه و تابع واقعیت زندگی به چون
کته اهتمتام تتام و دقتت  میابییمرا در یاالعادهو فوق یقو قی، مصادمینگریآن م

 نایت از یستازد. برختیبر متا آشتکار م یسنت نبو ثیاحاد یآورصحابه را در جمع
 :ها عبارتند ازو نمونه قیمصاد
ش شتربن عامر در مصر، سوار بر  عقزةبا  دارید یبرا یاالنصار وبیابو ا  -
به او گفت: آنچته را از رستول  دیچون او را د ؛به مصر سفر کرد یالنب مدینةاز 

جز من و تتو که بگو  ن، به میادهیمسلمان شن بیپوشاندن عة دربار خدا 

بتدون  وبیتابوا ،بته او گفتت را امبریتپ ثیچون حد باشد. دهیآن را نشن یکس
در کتتاب  یدیبرگشت. حم نهیتر خود سوار شد و به سمت مدبر ش توقف، فورا
  .کرده است تیداستان را روا نیمسند خود ا
دانست یکه نم یثیحد دنیشن یمسافت را برا نیتمام ا وبیابوا ،دیکن دقت
 انیتکه سوار بر شتران و چهارپا یهم در عهد به مصر سفر نکرد )آن نهیاز مد

همه مسافت را ستوار بتر شتترش  نیا لیدل نیشدند( هرگز! بلکه فقط به ایم

مطمتئن  تترشیبود بت دهیشن که خود از رسول خدا  یثیسفر کرد تا از حد

 برگشت.  نهیشود! سپس در همان لحظه به مد
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 است!  انگیزیشگفت اقیچه اشت نیا
ستفر  سیبه شام و به نزد عبداهلل بن انت شترشجابر بن عبداهلل سوار بر   -
آن  سیجز ابن ان یبشنود که کس یرا از و یثیتا حد دیکشماه طول  کیکرد و 
 نیتداستان ا زین گرانیو د «االدب المفرد». بخاری در کتاب حفط نداشترا از 

  .اند.کرده تیسفر را روا
 ! ثیحد کی دنیخاطر شنه ماه فقط ب کیة اندازه ب یریتا شام، مس نهیمد از
از  ثیحتد کیت دنیشتن یبترا یبزرگ، ابوعثمان النهتد نیاز تابع یکی -

الر لة الی »را در کتاب  تیروا نیا یالبغداد بید. خطکربه مکه سفر  رهیهرواب
 آورده است. «اصحاب الحدیث

 ،ثیحد کیدر طلب  حاضرم»: ه استگفت ،بیبن مس دیسع، نیالتابع دیس -
را در کتتاب ختود  تیتروا نیتابن سعد ا «.کنم یرا ط مسافت ها و روزهاشب
  .اندکرده تیرا روا آن زین گرانیه و دآورد «الطبقات»

از شهرها سفر  یبه شهر حاضرم» :ه استگفت یبسر بن عبداهلل الخضرم -
 گترانیو د «الستنن»آن را در کتاب  یدارم «.را بشنوم ثیحد کیکنم تا تنها 

  .اندآن را نقل کرده زین
ال آن را بت» گفت: ینقل کرد و سپس به و یمرد یرا برا یثیحد یشعب -

« شتود.ترین از این به سوی مدینته ستفر میبرای کمعوض به تو عطا کردم، 
  .آورده است «االدب المفرد»را در کتاب  تیروا نیبخاری ا
از اصتحاب روایتت در بصتره  میداشتت» :ه استنقل شده که گفت یهالعالواز اب -

ستفر  نتهیختود بته مد کتهنیتا ا مینشد یراض نیاما به ا میدیشنیمرا رسول خدا 
را در کتتتاب  تیتتروا نیتتستتعد ا ابتتن «.میدیو از دهتتان ختتود صتتحابه شتتن میکتترد
  .اندنقل کرده «السنن»در  یو الدارم «الطبقات»

کته  یتیکند تا از روایسفر م نهیاهلل! بر پشت چهارپا از عراق به مد سبحان
 بشنود! تیاز صاحب روا مایمطمئن شود و آن را مستق دهیرا با واسطه شن آن
 ید!نیبیو حفظ آن را م امبریسنت پ یآورجمع هاهتمام و رغبت بحد  نیا
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 یعلمتاة اقرار کترده و دربتار زیمحارب با سنت ن یهودی، هریلد زگ کهیی جا تا
بارها شترق  ندیگوی)مراد مسلمانان( که م ینیمهاجر» :دیگویو سنت م ثیعلم حد

بته نقتل از  «.کننتدینه غلتو ماست و  تیاند نه دور از واقعدهیو غرب عالم را چرخ
  .حلالصا یاز صبح «ثیعلوم الحد»کتاب 
در عهد  کهنیتا ا افتو رونق ی یفزون ثیسفرها در طلب احاد بیترت نیبد
  .دیسفرها به اوج خود رس نیکتب سنت ا نیمولف
نمتود و بته یم یآوررا جمتع اتیسنت روا یاز علما یکیصورت که  نیبد
کرد یها سفر م، و به خاطر آندیورزیاهتمام م شانیصلها از مصادر اآن دنیشن

 بیترت یخوانتیرواتحدیث و  یرا برا ینمود سپس جلساتیها را مدون مو آن
 امور. لیقب نیو از ا دادیانجام م صنیفاتیمجالس ت نیداد و در ایم

 دادند.در هر عصری تعداد زیادی از علما این کار را انجام می
و ستنت بنگترد  ثیحتد انیکه هر کس در احوال راو ستا نیامر ا قتیحق

 یدر گتردآور یو بزرگت ادیتز اریمضاعف و بس یسنت تالش یداند که علمایم
  .اندسنت و حفظ آن نموده

 آن و فهم و حفظ آن  ةندیاز گواخبار  افتی: دراول ةدور

 :بوده است عمده ةبرای این دوره، دو وسیل
  .از مصدر آن پس از گرفتن و نقل خبر ،آنبرگ و مانند  ینوشتن بر رو - 1
 .از مصدر آن پس از گرفتن و نقل خبر، هنذحفظ اخبار در دل و  ای - 2

 خبر از مصدر آن  کتبی: نوشتن و مستند کردن اول ةلیوس

  .باشدینقل محفوظ مة لیوس نیترحیو صح نیترمطمئن وسیله، نیا
به کاتب خود امر  ای سدینویصاحب خبر کالم خود را م ایکه  صورت نیا به

شتاگردان و  کهنیا ای، و باشدیروش م ترینعالی نیو ا سدیبنو شیکند برایم
 .سندیاو بنو از گانشرندیگفرا



 / داللت عقل بر ثبوت سن ت نبوی 24

 قبتول دارد،آن  نبتعاز م یدر حفظ هر کالمتآن را  زیاول که عقل نة لیوس نیا
متتون مختالف  بتث در لهیوس نیاو اعتماد با اعتبار  یانسان عاقل امکان ندارد هیچ

 . باشدکننده کارشناس و ثبت مورد اعتماد یفرد سندهیکه نو یهم زمان آن ،باشد
 ،حفتظ کتالم یبرا حیصح یالهیعنوان وسه ( بجا که کتابت )نوشتن آن از

امتر  نیتا یمناستب بترا یروشت کتهنیاثبات ا ی، براباشدیمورد اتفاق عقال م
 .نداردبه ادله  ازیباشد نیم

 :حت هر حدیثی که در نهی کتابت حدیث آمده استبیان عدم ص

آن از صتدور ستنت از زمتان  نیتگفت کته ا دیبا محمدی نبوی سنت مورد در

و کتابتت  نی، مورد تدواریبس مصنفاتگرفتن آن در  یتا جا جانب رسول خدا 

ع طتالا هاخواهد بر آنبکه ی هر کس یبرااست  یمرجعو منبع و  قرار گرفته است
 دارد.  میبزرگ و ضخ یبه جلدها ازینموضوع به شکل مفصل  نید. شرح ایای

  امبریتاز پ یثیهر حتدباید گفت که موضوع روشن شود،  کهنیا یبرا

 حیکنند صتحیگمان م یکند، بر خالف آنچه برخیم ینه ثیکه از نوشتن حد
ی کته الختدر دیستعواز اب یکتی ،آمتده استت نتهیزم نیتدر ا ثی. دو حدستین

آن  دینوشته با یزیو هر کس چ دیسیاز قول من ننو یزیرآن چجز ق» :گویدمی

 حیصح  امبریبه پبه صورت مرفوع  ثیحد نیا دادننسبت  «.را پاک کند

 ثیحتد نیبلکه ا ،اندداشته انیبآن را  دیگرانو  یگونه که بخار همان ،ستین
 ثیاست و حتد دیسعونظر خود اب موقوف بر او است؛ بنابراینو  دیسعواز قول اب
به رستول  ثیحد نیا نستندا مرفوعبا  انیراواز  ی. برخستین امبریبه پمرفوع 

بن ثابتت آمتده استت کته از  دیاز ز گرید یتیاند. روابه اشتباه افتاده خدا 

 ،ستتین حیصتح و زیادی وجتود دارد تعل در این روایت، ،کندیم ینوشتن نه

اند به نوشتن داده اذن  امبریکه پ رایز ؛است حیبلکه بر عکس، نوشتن صح

 اتی. رواخواهد آمد انگریابن عمرو و د ثیکه در حداند، چنانو به آن امر کرده
  .ندارند یو متواتر هستند و مخالف حیصح ،باره نیدر ا



 25/  یت نبوعقلی بر ثبوت سن ت دالل

ابتن  ،ابتن عبتاس مانند ،آوردند یاز نوشتن رو یصحابه به نه ی، برخیآر
که در چنان ،نوشتندودشان خ یرا برا ثیاحاد حال نیمسعود و ابن عمر، اما با ا

شاگردانشان  مرادشان از نهی کتابت حدیث این بوده است که .آمدادامه خواهد 
شوند و از نغافل  رآنها از قآن نیو تدو یآورو گرد یثیحد اتیروا یروبا دنباله

 ثیتخواستند که شاگردانشان بته احادیم نینچهم .کنندن یآن کوتاه یریادگی
شان معطوف بته توجه ترشیاکتفا نموده و ب دندیشنیم ینب متداول که از سنت

کسانی  اختصاص دارد،صحاب ا نیا به ی است کهموضع نیباشد. ا میقرآن کر
ختود  یبترا را یستنت نبتو حتال نیتو با ا است ها نقل شدهنآاز  اتیکه روا

ه گونه کداشتند، به اینمخالف نظر از صحابه با آنان  یریو تعداد کث ،نوشتندیم
 بیتآن ترغ هرا بت گترانیو د نددانستت زیو نوشتن را جتا خود حدیث را نوشتند

 که در ادامه خواهد آمد. چنانکردند 

ختود بتر  نقتلدر  ،را نقتل نمتوده  امبریکه هر کس سنت پ کنمینم ادعا

 یسنت نوشتتن را بته عنتوان ابتزار انیاز راو یاریاما بس ،داشته است هینوشتن تک
ابتدا حفتظ  ای، دنیبردند، خواه نوشتن به محض شنیکار مه ن بحفظ و نقل آ یبرا

واقعیت بعد از خود برسانند.  انیوآن را به را که نیتا ا ،تیکردن و سپس نوشتن روا
 . این ادعاستشاهد  نیتربزرگ ،تیرواامر 

صندور ة صورت کتبی از لحظت بهات سنّبیان دالیل ثبت مرویّ

 :هاآن

 شود:زیر بیان می به شرح پن  مرحله طیی واقعیت ثبت کتبی سنت نبو
در  یوسط کاتبان پرشتمار وتخدا  لکه به امر رسو سنتموارد از جمله  -1
، هیتمشتروح در بتاب صتدقات، د یاحکام ،شدیگوناگون نوشته م یهاصورت

 یهاخطبه خیشامل بر نیزو  باشدمی، طهارت و نماز اتیمناسک، قصاص، جنا
  است.صلح  یهامانیو پ ائقوث ،ها، معاهداتنامه، شانیا
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کتابةة »د به آنچه که استاد احمد معبد در کتاب ختود کنی در این خصوص نگاه
  .آورده است «ثرما فی  فظ السنة النزویةأالحدیث فی عهد النزی و صحابته و 

کتتاب  نیتکه در ا یریاز حاکم المط «تاریخ تدویل السنة»کتاب  نیهمچن
ها را به و آندارند موضوع داللت  نیکه بر ادارد  وجود یاتیو شرح روا لیتفص
  .دهدیارجاع م شاندرامص

مرویات الوثةاقق »تحت عنوان  یمحمد الصبح یادکتر ةنامپایان نییهمچ

 یهانوشته یآوربه جمع نامهپایان نیدر دو جلد. در ا« المکتوبة مل النزی

، استو منبع پرداخته  با ذکر سند یو یهاینگارها و نامهفهیصح ،  امبریپ

کترده و  یستاز چهل و پتن  نوشتته و نامته را برر شیب اشخص زیو من خود ن
  .امافتهیمعتبر  ایو  کوین ای حیها را صحآن یهاسند

 ادیو سه تن از آنان را  یرا برشمرده و س  امبریکاتبان پ یالصبح دکتر

  .اندنستهاز چهل کاتب دا شیتعداد آنان را ب زین یاست و برخ کرده
تحتت  یکتتاب زیتن ت.قهت 880متولد ستال  ی،بن طولون دمشق محمد امام
دارد کته در آن اخبتار   «نیالمرستل دیعتن کتتب ست نیعالم الستائلإ»عنوان: 

 ها را ذکر نموده است. و سند آن یآوررا جمع  امبریپ یهانوشته

نتده مجموعه محفوظ ما کیبه صورت  شانیبعد از رحلت ا  امبریپ رسائل

دانسته شده  حیصح نیریبه نقل از ابن س یگونه که خبر آن در نزد دارم همان ،بود
آغتاز  یدر قرن دوم هجتر یتوان گفت که نوشتن سنت نبویم گونه. پس چاست

کترده بتود! ها آن تنها مناسبت اقدام به نوشدر ده  امبریپ کهی ! در حالدیگرد

  کردند.ها اقدام میبه نوشتن آنصحابه  غیر از مواردی که خود

در  رسول ختدا ة صحابه دربار یهاهتسنت، نوش قیمصاد گردی از - 2

 ل اهللوها به اذن خود رسنوشته نیاز ا ی، برخنداریباشد که بسیمحیات ایشان 
  .هجرت ادامه داشت ازدهمیسال  یامر تا ابتدا نیبوده و ا
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 داهللیتاز عب لیتقب واب از وبیبن ا ییحی تیروا قیعبداهلل بن عمرو از طر از

 -ستنت ثیاز احاد یکخود از یذکر به هنگام  – نقل شده است که اوبن عمر، 
 «.مشتتینویم بتودیم حتدیثنزد رسول ختدا  در آن هنگام کهما »است:  گفته
کترده  تیتروا ستتین یکه در صحت آن مشتکل یرا با سند ثیحد نیا یرماد

از مجاهتد و  یتی استتحین بت قااسح تیرواموید صحت آن، . (1/430) است
 و را ذکر کرده استت امبریاز صحابه پ یجمع یمجاهد از عبداهلل بن عمر که و

را  عبداهلل این قول آنانسپس  ؛آنان هستم نیتر: من کوچکه استعبداهلل گفت

  کهنیمگر ا میدیشنینم  امبریاز پ یکالم چیما ه»: کرده استنقل  نیچن

را نقتل  تیتروا نیا( 14278) ریکتاب خود الکبدر  یطبران  «.مینوشتیرا م آن
 هبه آن استناد کرد (1/97) کتاب خود الکامل ةدر مقدم یو ابن عد ه است،نمود
 شتود وتقویتت میخبترش گرچه ضعیف است لکن ق ااسحو  .دو نایاز  ریو غ
از  یجمع کهنیاست بر ا یآشکار لیدل نیا .داینمیم تیما سبق را تقو اتیروا

از جانب خود حضرت  ماًیرا مستق امبریسنت پ داشتندعادت   برامیپ ةصحاب

از  یکتمتورد ینوع نوشتن را در  نیکه عبداهلل بن عمر ا رایز ؛سندیگرفته و بنو
 است.  ترحیباره صر نیق در اااسح انیسنت ذکر کرده است و البته ب ثیاحاد
ختدا، متا از  رستول یگفتم ا»از عبداهلل بن عمرو  آمده است:  گرید یتیروا در

 امبری؟ پمیسیبنو اها رآن دینبا ایآ ،میکنیها را از بر نمکه آن میشنویم یثیشما احاد
 کرده است. تیروا (7018« )المسند»احمد آن را در « .دیسیبنو ها راآن یفرمود: آر

شتک یو ب ،نوشتتن ستنت یاش بترابته صتحابه رامبیبود از جانب پ یدستور نیا
 ثیتدارد کته در آن احا ایصتحیفهاند. عبداهلل بتن عمترو دادهصحابه آن را انجام 

در  یو رامهرمتز (2/373« )الطبقتات»ابتن ستعد در  استت. را نوشتته امبریپ

 «حیصح» در یو بخار (83« )العلم دییتق»در  بیو خط (366« )المحدث الفاصل»
اند. در هنمود تیرا روا( آن 113) خزر الکتابة عل عزداهلل بل عمروتحت عنوان خود 

ستت کته ا آن زو خبر آن مشتهورتر ا وجود دارد ثی)کتاب( صدها حد فهیصح نیا
را  ثیتاحاد نیتتعتداد ا «اسد الغابه»در کتاب خود  ریعالمه ابن االث یذکر شود، حت
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هر  لسا نیعبداهلل به مدت چند کهی در حال ،چرا که نه ؛داندیم ثیبالغ بر هزار حد
کته  نوشت. از عبداهلل ابن عمترو نقتل شتدهیم ،دینشیاز رسول خدا مرا که آنچه 

خواستم آن را ینوشتم و میم ،دمیشنیاز رسول خدا م ی را کهزیهرچ»: گفته است

قستم  ،سیبنو»فرمود: ذکر کردم،  خدا  امبریپ این کارم را برای...  میحفظ نما

 یعنتی «.شودینم جخار آناز  یزیکه جانم در دست اوست جز حق چ یکس به آن
 نیتا دیگرانیو ( 6510). احمد دیآینم رونیجز حرف حق ب شانیاز دهان مبارک ا

 نیتا ةدربتار انیتهتا تتن از علمتا و راو. دهاندکرده تیروا حید صحاسنارا با  تیروا
بته کتتاب  نگتاه کنیتد تر،توضیحات بیش یاند. برادهیعبداهلل بن عمرو شنة فیصح
 .شیعل نیالد فیاز محمد س «عزداهلل بل عمرو و صحیفته الصادقة»

گفت یم حدیثچون که او »نقل شده است: عنه اهللرضیانس ابن مالک  از
آورد و آن را می( سینو)چک سندهای نوشته ،شدندیجمع م او زیاد نزدمردم و 
 دمیاست که از رسول خدا شن یثیاحاد هانیگفت: امیو  نهادمیمردم  جلویرا 

بته: کتتاب  نگاه کنیتدمنبع  ةمشاهد یبرا« .نمودمعرضه  شانیو نوشتم و بر ا
، 95ص  بیاز خط «العلم دییتق»( و کتاب 1/427) یاز طبران «نییمسند الشام»

 مشهور انس که بعد از او نزد فرزندانش بود.ة فیو صح
 خود آن «السنن»در کتاب  یکه ترمزچنان هسعد بن عبادة فیصح نیهمچن

او نزد ة فیاز وفات رسول خدا فوت کرد و صح بعد ی. سعد کماست را ذکر کرده
به  تیدر جاهل هسعد بن عباد» :فرزندانش بود. از حافظ ابن حجر  نقل شده که

 «.داشت مهارت یراندازینوشت و در شنا و تیم یعرب
در دلیل قاطعی است بر انجام شدن کتابت ستنت  هاموارد یاد شده و غیر از این

چته و ، دندیشنیم شانیسنت را از ا مایه که مستقبه دست صحاب امبریپ اتیمدت ح
 نیاست آشکار بر دروغت یاجز ادله یزیچ ،مطالب نیتمام ا ای! آنیباالتر از ا سندی

 هتا،افتزون بتر ایندانند؟ یرا حاصل قرن دوم مسنت که کتابت  آنان یبودن ادعا

ا را در هتآن ایتآ میدانیباشد کته نمتیم سول خدا رة دربارصحابه  یهانوشته

 . هستند ادیز اریبه هر حال بسکه  ،ریخ ایاند نوشته شانیمبارک ا اتیزمان ح
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امتا  ،است شانیااز نقل  به پیامبر صحابا یهانوشته ی،سنت نبو جمله از - 3
هتا از آن یبعد از آن. برخ ایاند نوشته شده امبریپ اتیدر زمان ح هانیا ایآ میدانینم

 اند. نوشته ،بودند دهید ای دهیشن امبریبر آنچه از پ هیتکبا  امبریبعد از وفات پ
 نیبته دستت مجتهتد کته به بعد بتوده استت یهجر ازهمیموارد از سال  نیا

 نیهمنشت امبریتکته بتا پ نفرزندان آنتانیز و  یشانعلما و بزرگانجمله صحابه، از 
  صورت گرفته است. اندبوده

 یگذاشتت کته حتاو ید بتاقوبار شتر کتاب از خت کیة اندازه ابن عباس ب
 5ابتن ستعد )  «یالطبقات الکبر»در کتاب  که این مطلبچنان ،او بود اتیروا
 بیخط «العلم دییتق»( و در 421) ص یهقیب «السنن یالمدخل إل»( و در 293/
 یث را بر رویمخصوص داشت که احاد ییها( آمده است. ابن عباس لوحه136)
 ص «العلتم دییتق»( و 2/371« )یالطبقات الکبر» که در، چناننوشتیم هاآن
توسط ابن عبتاس را  ثیکتابت حد زین یبخار ( و غیر از این دو آمده است.92)

 . داندمی حیصح
بزرگ در باب صدقات نوشت کته  یانامه نیبحر نیساکن به قیصد ابوبکر
و ( 1454)ی بختار .باب در سنت آمده بود را در آن ذکر کرده بود نیآنچه در ا
  اند.کردهآن را نقل دیگران 
و  یرستم یهاسنت را بته صتورت نامته اتیاز روا یاریبن خطاب بس عمر
ماننتد شتروط  ،نمتود نیداد تتدویرا با آن خطاب قرار مت انیکه وال یماتیتصم
خاص  ییو در جز یآورآن را جمع اتیرواهت(  344)ت که ابن السماک  یعمر

چاپ  «لقاء العشر األواخر»البشائر آن را در ضمن کتاب مستند نمود که نشر دار
را  یو اتیتاستت. روا معتروف هیتصدقات و د ثیعمر در باب احادة نامنمود. 

 «مجموعة الوثاقق السیاسیة للعهد النزوی و الخالفة الراشدة»در کتاب  دیتوانیم
. عمتر بتن خطتاب دیتمشتاهده کن 205ص  یآبتاد دریاهلل الح دیاز محمد حم

تا سنت را به متردم  آمتوزش  ستادفریم اسالمینقاط بالد  یابه را به اقصصح
از  یزیتکته عمتر چ میبن فرقد بود عتزةبا » :دیگویم یدهند. ابوعثمان النهد
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و  ی( و بختار243احمتد آن را در کتتابش ) «.نوشتت یو هرا ب امبریپ ثیاحاد
 آن استریبه عمار بن  زیبار ن کیعمر  نیاند. همچنکرده تیرا روا آن زیمسلم ن

 آورده، نامه نوشته است. ( 24010) «المصنف»در  هبیش یگونه که ابن اب
  .نوشتندیرا م یسنت نبو ثیاحاد گریدیک ، بهصحابه
بتن  هیآورده است که: معاو یاز قول شعب حیصح یبا سند( 268) یدیالحم

 را از ستخنان رستول اهلل یزیتچ میبه عائشه نامه نوشتت کته بترا انیسف یاب
 نوشت.  یشبرا زین او ؛سیبنو

مقیةرة  کاتتب –اد ور  قیاز طر انگریو د «حیالصح»در کتاب خود  یبخار
 ،هیبه معاو اینامه در مقیرة بل شعزة: اند که او گفته استکرده نقل – بل شعزة

 .«...  فرمودیم  امبریپ»امال نمود:  نیمن چن یبرا
 (33ختود )  «حیالصتح»که مسلم در چنان ،نوشتیبن مالک از صحابه م انس

  .کرده است تیروا
 :که فرموده است کندیم روایت عنهاهللرضیطالب  یبن اب یاز عل مهیابوخث

درهتم  کیتشتود بته یآن علم نوشتته م یرا که بر رو یافهیصح یچه کس»
( آورده استت. 149) «العلتم»را در کتاب ختود  تیروا نیا مهیابوخث «؟خردیم
 ثیتاز احاد یاگرفتت جملتهیرا م فهیصحکه هر کس  یبرا عنهاهللرضی یعل
  .نمودیرا امال م  امبریپ

و   امبریتتپ ثیتتاحاد یبرختت عنهاهللی رضتتیانصتتار ریبتتن حضتت دیاستت
متروان بتن حکتم  یرا برا هاابوبکر و عثمان را نوشت و آن ،عمر هایقضاوت

 .کرده است تی( روا17986) «المسند»در آن را حمد اکه چنان ،ارسال نمود
 ،از ستنت را نوشتت یثیوقاص احاد یبه عامر بن سعد بن اب هبن سمر جابر
  روایت کرده است. (1822« )حیالصح»در آن را مسلم  کهچنان
انتس بتن مالتک  یرا نوشت و آن را برا ینبو ثیاحاد یابن ارقم برخ دیز
  .ستآمده ا (19299احمد ) «المسند »که در چنان ،فرستاد
 یدوستتة دربتار نیزو  آنو حکم  جد  راثیدرباره م هبه عبداهلل بن عتب ریالزب ابن
 آمده است.( 16170احمد ) مسند که درچنان ،نوشت  امبریابابکر با پ
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. ابتن ی بتوداریبست ثیتاحادکته در آن نوشت  یافهیبن جندب صح سمرة
 ن.ک:« .وجود دارد یاریعلم بس ،به فرزندانش هسمرة در نام»: دیگویم نیریس
( و 417 /6ابتن ستعد ) «الطبقتات»البر، و ( از ابتن عبتد2/653« )عابیاالست»

   .دنامنیم هسمر تیرا وص فهیصح نیعلما ا ،(1962) یمعجم ابن االعراب
متورد به عثمان در باب زکات و نظر ستنت در  عنهاهللرضی یعل ای ازنامه

  .کرده است تی( آن را روا3112)ی که بخاروجود دارد  آن
 یکته بختاراز ستنت نوشتته استت چنان یثیاحاد زین یاوف یبن اب عبداهلل

 اند.کرده تیرواو دیگران آن را  ( 3025)
 .ه استتمعروفش در باب قضاوت را نوشتتة نام عنهاهللرضی یعل نیهمچن
   ی.عبدالباق چاپ( 1/13« )مسلم حیصح» ن.ک:
که مسلم چنان ،نوشته استرا مناسک ح   ثیاحاد یصاربن عبداهلل ان جابر

 بن ستعد آمتده استت کته یعاز رب است. کرده تیرواخود  حیخبرش را در صح
 یابتن ابت «شتت.نویم یالواح یبر رو [ابن سابط]که نزد  دمیجابر را د»: گفته
روایت (، 2521) «خیالتار»در  نی(، و ابن مع26425) «المصنف»در آن را  هبیش
بتود و  یسنت نبو ثینوشت که در آن احاد یافهیجابر صح نیهمچناند. ردهک
 . ن.ک:بود هو قتاد یهمچون حسن بصر ن،ینزد شاگردانش از تابع فهیصح نیا
  .(1312) رقم «یسنن الترمذ»

: دیگویم یزهر .( نوشته استثمیراعلم ) «الفرائض»بن ثابت در باب  دیز
 یمتردم بتاق نیدر ب آناز  یزینوشت، چیرا نم ثیبن ثابت علم موار دیاگر ز»
 نیتبه ا ( 1/486) «المعرفة والتاریخ»در کتاب  زین یفسو نیهمچن «.ماندینم
 مانیبن ستل دیوفات نمود. سع ت .قه 45سال  در دیز .استناد کرده است تیروا

بن  خارجة همچنین ،کرده است تیروا دیز از پدرش و پدرش از جدش دیبن ز
  .نموده است تیز پدرش رواا دیز

 که پسرش آن را ذکتر کترده وجود دارد یهصفوان ابن امة فیصح نیهمچن
  .(3/395) عبدالرزاق «المصنف» است. ن.ک:
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در  بیتکته خط، چنان امبریتپة شدة آزادبرد ،رافع یکتاب ابهمچنین 

  .کرده است به آن استناد( 331 – 330ص ) «الکفایة»
السةنة قزةل »بته کتتاب  ن.ک:. عنهااهللرضتی سیبنت عم أسماء نوشتة و

  .بیاز محمد عجاج الخط( 1/346) «التدویل
: شده که او گفته استتمعن نقل از  .دارد عنه نیز کتابیاهللرضیابن مسعود 

و ستوگند ختورد  نشان دادمن  هب اینوشتهعبدالرحمن بن عبداهلل بن مسعود »
 .(26429آن را با سند نقل نمتوده ) هبیش یبابن ا «باشد.یکه آن خط پدرش م

  .است آورده «العلم انیجامع ب»در کتابش آن را ابن عبدالبر 
ذکر . نافع ای داشتنیز کتاب و نوشته عبداهلل بن عمر بن الخطاب نیهمچن

نگتاه  شیهارفتت بته نوشتتهیبتازار م یابن عمر هر گاه به ستو» :است کرده
 ثیحتدموضوع در  یو هاینوشته» :گفته است قیبن شق یعلراوی  «.کردیم

 خیالتتار»در  یو بختار( با همین لفتظ 2/14) «لکفایةا»آن را در  بیخط «.بود
  .اندنسبت داده ی( به و1/325)« ریالکب
ذکتر  یثیحد هریهرواب ینقل شده است: برا زین یحسن بن عمرو الضمر از

گفتت:  رهیابوهر .دمیرا از تو شن نیابه او گفتم: من  .نمود کردم که آن را انکار
آنگاه دستم را گرفت و  «.در نزد من مکتوب باشد دی، پس بایدیاگر از من شن»

را بته متن  رسول ختدا  ثیحاداز متون ا یسپس متن ،اش بردمرا به خانه

به تو گفته بودم »گفت:  وکرد،  دایخواندم پ یرا که بر و ثینشان داد و آن حد
 «.صتورت مکتتوب دارمه ام در نزد خود آن را بهنقل کرد تیبرا یثیکه اگر حد
  .کرده است تی( آن را روا3/584حاکم )

 دیشهة از آن در کتابخان یخطة نوشت که نسخ یافهیصح یاشعر یابوموس
تحقیق خود در آن را  یالسامرائ یاستاد  الصبح که، چنانپاشا موجود است یعل

  .ذکر کرده است 11ص  یبیاز ط «دیثخالصة فی اصول الحال»از کتاب 
نوشته است  یدر سنت نبو یافهیصح طیبن شر طینب هابوسلم یصحاب همپنین

دار »در  یخطتة صتورت نستخه ب یوة فیداشته که صح انیب یو دکتر اکرم العمر
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مکتزةة »در از آن  گترید یاو نستخهموجود است، ( 279) ثیحد «الکتب الظامریة
  .( وجود دارد4/259) «فیض اهلل
المحتدث »در  یرامهرمتزگونه که  آن یمحمد بن مسلمة انصار نیهمچن
  .داشت ینبو ثیاز احاد یافهی( ذکر کرده صح497) «الفاصل

زن ة عتد ة رسول خدا دربتار های خود ازشنیده مورددر  یانامه سزیعة االسلمیة
  .آورده است 337 ص «الکفایة»آن را در بیخط .آبستن به عبداهلل بن عتبه نوشت

، ندکتته وارد شتتام و مصتتر شتتد یصتتحابجملتته ااز  ی،االزد ریحانةةة ابتتو
 «اءیتاالول»با ذکر سند آن را در کتابش  دیابن جن کههایی داشت، چنانصحیفه

 . نقل کرده است (3/291) «الصابةا» آن را در کتاب زیآورده و حافظ ن
، کعب بن عمرو سریال یاب ( 3006) «حیالصح»مسلم در کتاب  تیروا طبق

 .کترده بتود یآورغالمش جمتع یبه همراه هاییهفیصح زین یبن عباد السلم
عصترنا  یو حتت یالقترن االول الهجتر یفت نیمنهاج المحتدث»صاحب کتاب 

 آمتده نتابعکه طبق آنچته در م داردیم انیب گونه نیا 48ة در صفح «الحاضر
  .بود یخط یهاداشت که پر از نسخه یبن عمرو  ظرف کعب است
 ی( نقل شده استت کته وبه نوشتن نداشت یکه اعتقاد) یخدر دیابوسع از
 بیتخط .از موراد سنت را همچون تشهد در نماز و مانند آن را نوشته بود یبرخ

 .نقل کرده است 93ص  «العلم دییتق»آن را در 
ن نوشت هصحابه و فرزندان آنان را ب ینقل شده که و  زیعمر بن خطاب ن از

 یدارمت «.دیعلم را با نوشتن بته بنتد بکشت»گفت: میکرد و یم قیسنت تشو
  .اندآن را نقل کرده دیگران( و 1/188حاکم ) ،(514)

شده است که  به دو گونه آورده زیطالب ن یبن اب یاز عل تیروا نیا مانندو 
  .ذکر کرده است 89ص  «العلم دییتق»را در  دوآن  بیخط

مقام امکان  قیکه به سبب ض اتیروا گریمنقول از صحابه و د اتیروا نیا تمام
دارنتد، و آن  اتفتاقمعنتا  کیت ( همه بتردوشیم تیها رواکه ده) ستیها نذکر آن
 مایاست که سنت را مستق یاتوسط صحابه یسنت نبو ینمودن خط ثبتکتابت و 
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بر  اتیه و رواادل نیاة . مجموعکردندیم افتیدر و بدون واسطه از رسول خدا 

استالم ة یتاولة در همتان دور هتانمتودن آن ثبتو  یکتابت سنت نبو یتواتر قطع
  .کندیجز انسان معاند انکار نم یرا کس تیتواتر و قطع نیو ا ،داللت دارد

ها اشاره شد و بر حصتول به آن ترپیشاست که  یتیها روااز ده ریغ هانیا

مستتند نمتودن ثبتت و و  نتهیزم نیتدر ا  امبریتدستتور ختود پ بهکتابت 

حضرت در  ثینوشتن احادة که صراحتا دربار یاتی، در کنار رواشانیا یهانوشته
  .داللت دارد یبدون امر وو  شانیا اتیطول ح
قترار  گریکتدید در کنتار رسیم تیصدها روابه را که  اتیروا نیتمام ا اگر

در  ینمودن سنت نبوها که همان حصول کتابت و مستند و بر مدلول آن میده
 . میبریم یپ ثیاحاد حصول کتابت، به تواتر قاطع مینظر کناست عهد صحابه 
ستنت در  انجام کتابت مبنی برشناسان شرق یبودن ادعا نیدروغ بنابراین

را از مکر اهل  نیو د یخداوند سنت نبو .گرددیآشکار م یقرن دوم هجرة مین
  !باطل در امان نگاه دارد

 نیتتابع یعنی ،شاگردان بزرگ صحابه یهانوشته ی،سنت نبوة جمل از - 4
 گرید اتیها با رواآنة سیو و مقا نآنا اتیحة رسول خدا در دورة از قول صحاب

  .باشدیدر عهد عمر و بعد از آن تا اواخر عهد صحابه م اصحاب رسول 

تتابعین و آن بته دستت  کتابتسنت و  شدن ثبت خصوص در یاریبس اتیروا
 اتیتاز روا ترشی( بنیتابع اتی)روا اتیروا نیکه ا ،دان صحابه نقل شده استشاگر

 یعهد خالفت عمر )سال چهاردهم هجتر باشد، و کتابت سنت دریخود صحابه م
آنان از صتحابه  یریفراگ( و نیشاگردان )تابع نیاة و دور افتی یو بعد از آن(  فزون

  .افتیامه بعد از آن اد یو کم یتا سال هفتاد و پنجم هجر

  .ندنوشتیم ،بودند دهیشن اینوشته  که صحابه از رسول خدا را آنچه  نیتابع

 کته شده آورده -از شاگردان صحابه  یکی - کیبن نه ریاز بش حینقل صح به
که قصتد تترک  ینوشتم و هنگامیم ،دمیشنیم رهیآنچه از ابوهر» :ه استگفت وی
از از تتو  هتانیتگفتم: ایداشتتم و متیمعرضته  یرا به و میهارا داشتم نوشته یو
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 «الطبقتات»ابتن ستعد در  ،(1914) «خیرالتا»در  همیخثگفت: بله. ابو زی. او ندمیشن
کتابتت  نیاند. اکرده تیآن را روا گرانی( و د274) «الکفایة»ب در ی( و خط7/223)
 یهانند نوشتهگردد مایبر م یهجر 58( به قبل از سال نیکتابت سنت توسط تابع)

  .کرده است تاییدو  افتهی عها اطالعرضه شده و بر آن یکه بر و هریابوهر
بن  دیما در نزد ز» :افلح آورده شده است و، به نقل از ابنیریمحمد بن س از
( و 775) «الستنن یالمتدخل الت»در کتتاب  یهقتیب تیتروا «.مینوشتیثابت م
 افتتیوفات  یهجر 50قبل از سال  دیز .(101ص ) «العلم دییتق» یف بیخط

  .است بودهسال  نیاز ا لکتابت سنت در قب کهنیاست بر ا یلیکه خود دل
را احادیث ابن عباس » :کند کهیاز شاگردان صحابه نقل م یکی ریبن جب دیسع

 نیهمچنت ،پر شدکه ایننوشتم تا یم یافهیصح یروو من بر نمود یبر من امال م
 یفت بیالخط تیروا «.جا نداشت گرید کهیی نوشتم تا جایم (کفشم) ی نعلمبر رو
 .(774) «السنن یالمدخل ال»در  یهقیو ب 102ص  «العلم دییتق»

در ابن عمتر و ابتن عبتاس  از» :نقل شده است ریبن جب دیاز سع نیهمچن
 کتهنیتنوشتم تتا امیپاالن شترم  یانهیرا در م هاآن شنیدم وشب حدیث می

(، ابن عبتدالبر 102) «العلم دییتق»در  بیاخط «برداری کنم.سخهند و وصبح ش
از ابتن  دی. ابن عبدالبر کتابت سعاندآورده ار ( آن1/316) «العلم انیجامع ب»در 

 .آورده است گرید یقیبه طر (1/281) «العلم انیجامع ب»عمر را در کتاب خود 
 . است کرده را ذکر ( آن44) «العلم دییتق»در  زین بیخط

ذکر کرده، کاتب و  «العلل»کتاب  یگونه که امام احمد ف آن ریبن جب دیسع

 بوده است.   امبریپ ی( عبداهلل بن عتبه از صحاببردارنسخهناسخ )

کته در نتزد بتراء  دمیتنتان را دآ» :استتعبداهلل بن حتنش نقتل شتده  از
( آن را 2/701) «تلتفؤلما» در یقطن ( و دار5/314) بهیشیابن اب «.نوشتندیم
  .اندکرده تیروا

کتتاب  کیترا در  شیهانوشتته و نوشتته یبن معدان از هفتاد صحاب خالد
  .(1/81) «تذکرة الحفاظ»نموده است. رجوع شود به  یآورجمع
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 ییهالوحته یدر نزد انس بن مالک بر رو اشیعینقل شده است که ابان ابن أب
( آن 1/31)« حیالصح»در  همی( و ابن خز6122)« العلل»احمد در کتاب  .نوشتیم

 .اندکرده تیرا روا
 یانتتد کتته او از علتتاز شتتاگردان صتتحابه آورده یکتتیختتالس بتتن عمتترو،  از
 ذکر کرده وموضوع را امام احمد  نینموده است. ا تیرا روا یافهیصح عنهاهللرضی
( و ابتن ستعد در 3/402) «لیالحترج و التعتد»در کتتاب آن را از او حتاتم  یابن اب
  .اند( نقل کرده3/277) «خیالتار»در  ی( و بخار109/ 7) «یالطبقات الکبر»

آمتده و  نتهیبته مد یگفتته شتده کته و زین نیاز تابع دیبن ز لیمجة دربار
  .71ص  «لیالمراس»حاتم در  یابن اب تیروا .ابن عمر را نوشته است ثیاحاد
از  بههمام بن منة فیکتابت به دست شاگردان صحابه، صح اخبار نیمشهورتر از
 معتروف یافهینوشته شده است که صح یهجر 58که قبل از سال  است هریهرابو

ة سه نستخ یوجود دارد و دارا ثیحد 104به  کیباشد که در آن نزدیو محفوظ م
 به: پتژوهش دکتتر رفعتت فتوزی نگاه کنید ،ترشیبمات ومعل یباشد. برایم یخط
در  ختود ستندبه امام احمد آن را به شکل کامل و  . 10ص  ،مذکورة فیصحة دربار
 .کرده است تیاز آن را روا یاریبس «حیالصح»در  یو بخار «المسند»کتاب 

از « یفتح البار»کتاب  :به نگاه کنید .رهیهرواالعرج از اب یبردارنسخه نیهمچن
 .159شهبه ص  واز اب «ثیعلوم الحد یف طیالوس»( و 346/  1ابن حجر )

از جابر که دکتر صالح رضتا در  یشکریال سیبن ق مانیسلتابعی ة فیصح و

 اتروای 40 – 39 ص «صحیفة ابل الةبیر المکیی عل جابر بل عزداهلل»کتاب  
  .کننده بر آن را استخراج نموده استداللت

آن  بیخط «.نوشتیرا( م اتی)روا یشکریال مانیسل» :ه استگفت انیابوسف
از  یاریرا بس یشکریموضوع کتابت  .آورده است 108ص  «العلم دییتق»را در 

  .اندعلما ذکر کرده
 ایفهیکه آن صتح رایباشد، زیاز خود جابر م ریالزب وابة فیاز صح ریغ نیا و
 «المکی از جابر بن عبداهلل ریالزب یاب فةیصح»به: کتاب  دیکن نگاه .ستا گرید
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بته  فهیدو صتح انیتکتاب تفاوت م نای در .42 – 41ص  رضا صالح دکتر اثر
 .آورده شده است لیتفص

  .باشدیم ثیصدها حد یاز جابر دارا ریالزب وابة فیصح
از  .شتدیانجتام منیز از شاگردانش  گریجابر توسط سه تن د اتیروا نوشتن

متن و محمتد بتن » طالب نقل شده است: یبن اب لیعبداهلل بن محمد بن عق
تا از  میرفتیبه نزد جابر بن عبداهلل م میداشت یه، و محمد بن الحنفابوجعفر یعل

را  او یهاو گفتته مینتستوال ک ایشتانو نمتاز  سنن رسول خدا ة او دربار
آمده است که عبداهلل بن محمد  زین گرید یو با لفظ «.میزامویو از او ب میسیبنو

 میکردی رفت و آمد ممن و ابوجعفر نزد جابر ابن عبداهلل»: ه استگفت لیبن عق
 «الکامل»در  یرا ابن عد تیروا نیا «.میسیالواح بنو یاو را بر رو یهاتا گفته

المتدخل »در کتتاب  یهقبی ،(104 – 103) «العلم دییتق»در  بیخط ،(5/206)
  .اند( آورده259/  32) «خیالتار»و ابن عساکر در کتاب  776ص  «السنن یال

که بر متردم  دمیرا د واقلة بل االسقع» :ه استگفت ،اطیالخ معروف ،ابو الخطاب
در  یابتن عتد «.نوشتتندیهتا را منمتود و متردم در نتزد او آنیرا امال م یثیاحاد
 «و آداب الستنن یاخالق التراو یالجامع ف»در  بی( و خط1/99) «مقدمة الکامل»
  .اندرا نقل نموده تیروا نی( ا768ص ) «المدخل» تابدر ک یهقی( و ب55/ 2)

 میت( دارییهانوشته) ییها: ما کتابگفته استاز اعمش نقل شده که حسن 
موضوع را با ذکر ستند در کتتاب  نیا همیابوخث «.میکنیم یدارکه از آنان نگه

 . اندنموده تی( روا100) «العلم دییتق»در  بی( و الخط66) «العلم»خود 
آن  دیشنیم یزیاو هر گاه چ» کند:یقل ماز عبدالرحمن بن عبداهلل ن یشعب

 کرده است. تیروا آن را( 26437) بةیش یابن اب «.نوشتیرا م
بته کتابتت اهتمتام  زیتن ی، و زهترسانیصالح بن کهمچنین نقل شده که 

علتم  یایتو جو با هم نشست داشتتیم یمن و زهر»: ه استگفتصالح  .داشتند
به متا  امبریپة ، پس آنچه دربارمیسیبنورا  ویکه سنن نب میو قرار گذاشت میبود
 بیت( و خط360 /3) «الحلیة» در می( و ابونع 1/637) یالفسو «.مینوشت ،دیرس
 اند. کرده تین را رواآ( 107) «العلم دییتق»در 
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 :کنتدینقتل م نی( چنتنی)از تابع حیو ابوالمل هابوقالبة دربار وبیا نیهمچن
 «المحدث الفاصل»آن را در  بیخط «.نوشتندیعلم را م حیالملو ابو هابو قالب»
  .کندی( نقل م371)

 نمتود: تیوصت نیچنت شیهاکتابة دربار ینقل شده که و هاز ابوقالب یحت
هتا را آن صتورت نیتا ریتو در غ ،اگر زنتده بتود ،دیده وبیرا به ا میهاکتاب»

 آورده است. 62ص  «العلم دییتق»آن را در  بیخط «.دیبسوزان
 شیهتاکتاب هدر جنتگ حتر  کته کنتدیم تیاز پدرش روا هبن عرو هشام
 مامتوالو اهتل کنتار  در میهتاکتابدوستت داشتتم » گفتت:یم و سوخته شد

 قیت( از طر1/326) «العلتم انیجامع ب»ابن عبدالبر آن را در کتاب  «.داشتممی
  کرده است. تیروا شعبدالرزاق با ذکر سند

 استت: نوشت. از منصور نقل شتدهیرا م ثیاحاد زین ،لجعدا یبن اب سالمتابعی، 
؟ تتری از تتو داردتر و بیشکامتل ثیالجعد حد یگفتم: چرا سالم بن اب میبه ابراه»

 .(1/99) «مقدمة الکامل»در  یابن عد تیروا «.نوشتیاو م رایگفت: ز
 یکیو  کردمح   زیعمر بن عبدالعز با» :ه استنقل شده که گفت یرقاش دیزیاز 
 نیتا یرامهرمتز «.او آن را نوشتت وخوانتدم،  یانس بن مالک را بتر و ثیاز احاد

 ستت.ا آن را نقل کرده 372ة شمارة صفح «المحدث الفاصل»موضوع را در کتاب 
 بود. نیاز تابع زیعبدالعزعمربن

( نقل نیاز شاگردان صحابه )تابع یاز جانب خودش و از جمع معاویة بل قرة
( 507) یدارمت «.میدانستیرا که مکتوب نشده بود علم نم یم کسعل» :کندیم

  .اند( آن را آورده108)« العلم دییتق»در  بیآن و خطهمانند 
کردنتد. از انتس بتن یم قیصحابه شاگردانشان را بر امر نوشتن تشتو خود

علم را با نوشتن بته » :گفتیم نیتابع گریمالک نقل شده که به فرزندانش و د
 «المستتدرک»و الحتاکم در  «العلتم»آن را در کتتاب  همتیابوخث «.دیکشبند ب
  .اندکرده تی( روا1/188)
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 «.دیعلم را با نوشتن به بند بکش» گفت :یم بیترت نیبه هم زیعباس ن ابن
العلل و معرفة الرجال روایةة »( و امام احمد در 148) «العلم»در کتاب  مةیابوخث

  .اندکرده تیآن را روا یانگری( و د232) «عزداهلل
 ی. دارماست دانسته رادیبه نوشتن علم فتوا داده و آن را بدون ا زین هابوامام
  .اندکرده تیروا 98ص  «العلم دییتق»در  بی( و خط510) «السنن»آن را در 
 فرزندان و یا» فرزندان خود و برادرش را فرا خواند و گفت: یبن عل حسن

 انگتریبزرگتان د یزوده کته بت دیهستت یما خردستاالن قتوم! شزادگانمبرادر
کند  تیتواند علم را روایاز شما که نم کیو هر  دیاموزیپس دانش ب ،دیشویم
آن  یهقیب «.کند یداراش نگهو در خانه سدیاش نگه دارد آن را بنودر حافظه ای

  .نموده است تیروا  772ص  «المدخل»را در 
 یهتاشتک گوشیب ،ختود یه شاگردان تتابعصحابه خطاب ب ینداها نیا
 یهانوشتته تتر نقتل آن ازپیش کتهچنان ها را دریافت کرده است،یی آنشنوا
شتاگردان ختود بتر امتر به  نیتابعتشویق  نیو همچن یاد شد،از صحابه  نیتابع

 یو» که: نقل شده است ید. از حسن بصرنکیموضوع داللت م نیبر ا ،کتابت
آن را با  بیخط «داشت.ینوشت و آن را بر آنان عرضه میمردم علم را م یبرا

  .نموده است تی( روا102) «العلم دییتق»ذکر سند در کتاب 
نوشتتن علتم را  او» :شده است کهنقل  یاز حسن بصر ییحیبن  یسر از

 «.نوشتنمود و سپس آن را ی)قرآن( را امال م ریدانست و ابتدا تفسیم رادیایب
ابن وهب با ذکر ستند آن  قی( از طر1/323) «العلم انیجامع ب»ابن عبدالبر در 

  .کرده است تیرا روا
ضحاک مناسک ح  را بتر متن امتال » نقل شده است: لیبن عق نیحس از
 نیاز تتابع یکتیضتحاک  .(26/431کترده ) تیتآن را روا هبیشیابن اب «.نمود

 .  نموده است یاز صحابه شاگرد یکه نزد جمعبود معروف 
، و میرباح بود ی: نزد عطاء بن ابدیگوینقل شده که م میحکیاببن  عتزةاز 

ه از شما نتواند ب کی، هر دیسیبنو دییاینوجوانان، ب یا» :گفتما نوجوان بودیم؛ 
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و انتزد ختود نتدارد بته  یو هر کتس کاغتذ منویسییاو م رایب سدیبنو یخوب
المعرفة »در  ی( و فسو7/185) «الطبقات»با ذکر سند در  دیعابن س «.میدهیم

  .اندکرده تی( آن را روا2/89) «و التاریخ
، دیسیآن را بنو دیدیاز من شن یزیهر زمان چ» نقل شده است: زین یشعب از
در  بیت( و خط3/237) «المعرفةة و التةاریخ»در  یفستو «.وارید یبه رو یحت
  .اندکرده تیآن را روا 99ص  «العلم دییتق»

از بتزرگ رحمهم اهلل ) نیکه تابع یمدانیم نیقعلم یتمام مطالب فوق به  زا
کته صتحابه  ی، همان کارنداز صحابه نوشتبه استناد را  ی( سنت نبوو کوچک

 و بعتد از آن نمودن آن، از زمان وفات رسول خدا  ثبتدر کتابت سنت و 

قبتل  ترشیب ایدهه  کی( تا یهجر 50، 40، 30، 20 یهادر دهه) انجام دادند
  .قرن اول انیاز پا
که در زمتان ابتوبکر  است یالمعارف داقرةجامع و به صورت  نیاز تدو ریها غنیا
را در  یصورت که اصول ستنت نبتو نیبد ،دیآغاز گرد یهجر 12در سال  قیصد

کته  حکمتیبر  نوشت، سپس بنا ییهافهیو در صح یآورجمع ثیخالل صدها حد
 نیتتاز ا» و گفتتت: منصتترف شتتد هتتااز توزیتتع و استتتفاده از آندر آن روزهتتا دیتتد 

اگتر  :گفتته شتودبعتد و  فته باشتمایرا ن ی بوده باشد و من آنثیکه حد دمیترسیم
م آن را با ذکر سند ذکتر حاک «.ماندیرا گفته بود بر ابوبکر پنهان نم نیرسول خدا ا

 کرده است.ل ( نق29460) «کنز العمال»آن را در  زین یهند یمتقکرده و 
نقاط  یکه در اقصبود از صحابه  یاریبستشویش  نسبت به یواقع نگران در

بته اما  ،بودند دهیشن یاز سنت نبو ییزهایچ بودند وشده پراکنده  نیبالد مسلم
آوری سنت توستط ابتوبکر حضتور نداشتتند، ممکتن بتود که در جمعسبب این

 جتهیدر نت ا حتق رد شتود وابوبکر، بنتة پس از اعتماد به مجموع نآنا ثیاحاد
 د. آیوجود ه اختالف ب

گرفت ستپس آن را کنتار  ثیاحا یآوربه جمع میتصم زیعمر بن الخطاب ن
 .گذاشت
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پتدر عمتر بتن  ،بن مروان زیعبدالعز ،بزرگ یتابع اتیدر زمان ح نیهمچن
 بیتحب یبن ابت دیزیبن سعد از  ثی، لیدوم قرن اول هجرة میدر ن ،زیعبدالعز
 یانامه یخضرم هبن مر ریبن مروان به کث زیعبدالعز» :که گفته کرده استنقل 

را  دردر جنتگ بت امبریپة در حمص هفتاد تن از صحاب ریکث کهی نوشت در حال
 امبریکه از اصحاب پرا  یثیبه او نوشت که احاد زیدرک کرده بود، پس عبدالعز

بتن ستعد ا «.سدیاو بنو یکه نزد ماست برا رهیابوهر ثیبه جز حد دهیشن 

  کرده است. تی( روا7/448) «الطبقات»آن را در 
 اتیدر زمان ح یتوسط ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم و زهر نیهمچن

عصرش که  یاز علما زی)در اواخر قرن اول(، عمر بن عبدالعز زیعمر بن عبدالعز
ختاص و مشتخص  ییهتارا در کتاب یبودند خواست که ستنت نبتو نیاز تابع
 کنند.  یآورجمع
به ابوبکر بن  یادر نامه زینقل شده است که عمر بن عبدالعز ناریعبداهلل بن د از

و  رستول ختدا  ثیتآنچته از احاد نیببت»محمد بن عمرو بن حزم دستور داد: 

سنت گذشته وجود دارد مکتوب کن، من از پنهان شدن علم و از دست رفتن اهتل 
  .کرده است تیروا 99ة مارش ثیحد زآن را بعد ا یبخار «.آن هراسانم

 نقتل شتده استت: یرا به انجام رساند. از زهتر ثیاحاد یآورجمع نیا یو
پس آن را دفتر به دفتر  ،سنن دستور داد یآورما را به جمع زیعمر بن عبدالعز»

 «.ارسال کترد یداشت دفتر یکه در آن حاکم یاریهر د یو آنگاه برا مینوشت
 «العلم انیجامع ب»عبدالبر در  ن( و اب2709)« ریلکبا خیالتار»آن را در  همیابوخث

  ند.اکرده تی( آن را روا1/331)
اهلل در این کار در قرن اول صورت گرفت، زیرا عمتر بتن عبتدالعزیز رحمته

آوری در حیتات او صتورت پایان صد سال اول وفات کرده استت و ایتن جمتع
 گرفته است.
اعتم از  ،دشمنان سنت یکذب بودن ادعا ادله، گرید نیزو یادشده  لیبا دال
قترن دوم ة متیکتابتت ستنت بعتد از ن کهنیبر ا یمبن سکوالرهاو  نیمستشرق
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دروغ محض استت،  کیادعا  نیکه ا رایگردد، زیمحقق شده آشکار م یهجر
بته  قتاتیتحق در ینیبها را از چتارچوب واقتعکه آن یسازد تعصبنابود خداوند 

  !دیخارج گردان ی از حقگردانیو رو یدام خودخواه یسو
( از کوچک گرفتته نیشاگردان صحابه )تابع یهاسنت، نوشته هاینمونه از - 5

دوم قبل از ستال ة اول سدة می( تا نت.قه 90اول )سال ة ، از اواخر سدنتا بزرگ آنا
بتر نوشتتن و  هیتکبا  اتشانیروا یتمامتقریبا ، انیگروه از راو نی. ات.ق استه 150
کته عالمته چنانکردنتد یرا نقل م ریایبس اتیاکه رو ن، مخصوصا آناستا نیتدو
 . را تایید کرده استموضوع  نیا یممعل 

هتای از آن چیتزی استت کته یتاد شتد؛ در کتاب ادتریتز موضوع، نیاة ادل
 رایتز یستت،هتا نآن انیتبته ب یازیتکه ن وجود دارد به وفور خیحال و تارشرح

 داشته باشد. ارائه دلیلبه  ازین ست کها تر از آنموضوع واضح
رو به شکوفا  ماداقرة المعارف فیبود که تال دهینرس انینسل هنوز به پا نیا

شتما ذکتر و مستتند نمتودم، قطعتا آشتکار  یشدن نهاد. با توجه به آنچه بترا

تا زمان استتقرار  آن از رسول خدا  صدوراز زمان  یگردد که سنت نبویم

مکتتوب  یمستندستازثبتت و  از ،متنظم صتنیفاتستنت و ت یهاآن در کتاب
 . قیالتوف هلل وحده ولی  ، فالحمداست برخوردار بوده

  هامنبع آناز  دنیکردن متون با شن حفظدوم: ة لیوس 

توانتد آن را در ذهتن یمتن مة کنندافتی، درزمان صدور متن از منبع آن از
کاتب فراهم شتود و  رساندن آن به ایفرصت نوشتن  کهنیخود حفظ نموده تا ا

  .ردیگ یسپس در مراجع محفوظ و مورد وثوق جا
 خبر از مصدر افتیروش دوم دردر سینه، اخبار خبر یا کردن  حفظ بنابراین

 آید.به شمار میمعرفت  ندگانیجو یو نقل آن برا آن
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 :کنندیداللت م کالم در سینهکردن و عقل بر امکان حفظ حس

. و بته آن راه نتدارد یشک چیاند که هثبات کردهرا ا یزی، تجربه و عقل چحس
شتنود یم سخنانی که یو حفظ ذهن افتیقدرت دراز  یطور کله که انسان بنیآن ا
دارد آن را چون بر آن تمرکز کرده و قصتد  برخوردار است، خواندجمالتی که می ای

این در ، که وتاه باشدک سخنکه  ی، مخصوصا مواقعدارد یسالمة حافظ و ندحفظ ک
خبتر ة کننتدافتیکوتتاه در قلتب در ةجمالت خوانده شد ایمسموع  صورت، سخن

 دوتکرار ش یو یجمالت برا ایکالم  نی، مخصوصا اگر اشودیم تیو تثب ندینشیم
 یدر قلتب و یاگونته هبت صتورت نیها تکرار کند که در اآن دنیخود بعد از شن ای
 آن ،، آن را نقل کندبعد یو مدت آورد دایه ببرای خود تواند آن را یشده که م تیتثب

از  یخوانتده و در ستطح ایت دهیمشابه به آنچه که شن و کیهم به شکل کامال نزد
قابل ت حسی رست که به ضروااین امری  .ستیدر آن وارد ن یخلل چیدقت که ه
 .کندیآن را انکار نم یانسان عاقل و سالم چیه وت شده است باث ،مشاهده

  :دینمایم دییرا تا یحس قتیحق نیا ییکایمرآ جدید پژوهش 

 . کرده استمنتشر  elifesciences ایرا پایگاه رایانهپژوهش  این
 مغتزمربتوط بته حافظته در  بختشکه  نشان داد ییکایآمرجدید پژوهش 

سابق خود  قاتیاست که دانشمندان با استناد به تحق یزی، ده برابر آن چانسان
 . کردندیگمان م
بر ایتن محققان  ه استآن را منتشر نمود «فیی الاِ» پایگاهکه  یپژوهش طبق
اطالعتات  تیتگابایگ ونیتلیم کیتاز  شیبتة ریتمغز انسان قادر بته ذخ باورند که

  .باشدیصفحه وب م ونیلیم 670 ایکتاب  اردیلیم 7.4اندازه ه مقدار ب نی، اباشدیم
  یکه نتتا داردیم انیب ،یب محاسباتاعصاعلوم  استاد ی،جنوفسکیس یریت

  .هستند تیحائز اهم اریدست آمده بسه ب
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تر از قیدق اریتعامل ما با حافظه بس یهاسمیمکان، دیجد قاتیتحق نیا طبق
  1.شدمی باورآن  هب ترپیشهستند که  یزیآن چ
 میمتدت تقستمدت و بلندحافظه را به کوتاه ،و محققان معاصر دانشمندان 
  است. ایشده امر ثابت ،یو حس ینیع امر از نظر نی، و انداکرده

( با استفاده از تکترار، ماندیدر ذهن م یطوالن یمدت یکه برامدت )بلندة حافظ
کته  رایتز ،کنتدیدر خود حفتظ م یطوالن یمدت یشده در ذهن را برا تیکالم تثب
  .کنندیمدت وجود دارند که با تکرار رشد مبلندة مخصوص حافظ ییهانیپروتئ
انسان متناسب  کیة حافظ دریافتند که قدرت اهداشت انیشمندان بدان نیا

صتورت  نیبتد ،است شیآن قابل افزا یهایژگیو یسازو فعال یریبا به کارگ
  .ابدییکه هر چه در حافظه اطالعات قرار داده شود وسعت م

  :شاهد نیرتبزرگ، محسوس تیواقع

که  دیریدر نظر بگ نقاط عالم از شرق و غرب یرا در اقص یمحصل کودکان
ها فرصت خوانتدن متتن بار به آن گریاند و دمتن را از بر کرده کیاز  یجمالت

بعضی از که  بینیدیم دندیرس یبه بزرگسال کهنیپس از ا ؛شودمیمذکور داده ن
گونه کته  همان دارندحفظ از  ها راآناز  خشیهمچنان ب زین یدر بزرگسالآنان 
 . هاآنبه  کینزد بایتقر ایبوده 

                                                                 
 : تحت عنوانمنتشر شده  «فیای ال» یتخصص تیوهش مذکور در ساژپ.  1

Nanoconnrectomic upper bound on the variability of synaptic plasticity                                                                               

 :نکیل
 https://elifesciences.org/articles/10778                                            

ماننتد  ،کننتدیم یساده و قابل فهم برابر هایاندازهدر  دیمعلومات جد نیابا آنچه که  انیاما ب
 است: اشاره کردهبه آن  ریتحت عنوان ز فگرایتل پایگاه، میره کرداشا که به آن یموارد

Human brain can store 4.7 bilion books . ten times more than originally thought. 

 لینک:
 http://www.telegraph.co.uk/news/science/science - news/ 12114150/ 

Humanbrain -can-story-4.7-billion-books-ten-times-more-than-originally-

thought.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science%20-%20news/%2012114150/
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بتن راشتد نقتل شتده وجود داشت. از معمر  زین تیدر عهد روا واقعیت نیا
 انیدر آن سال یزیچ چیو ه ،دمیاز قتاده شن یدر چهارده سالگ»: هاست که گفت

  1«.شده بود مکتوبام نهیدر س ییکه گومگر آن دمیشنینم
 انیتنایباز  یلتیرا حفظ هستند که خ یاز متون یاریکه بس یانینایبسا ناب چه
  .ستندیحفظ ن
و حفتظ  یریادگیاز  ینیمحسوس و ع تیواقع نیدرست است که ا ایآ پس

 ؟میمسموع را انکار کن ایکالم خوانده شده 
کند که در یم ادیاروپا را  از یاشخاص «تمدن خیتار»دورانت در کتاب  لیو

نتد و دنبو گریباز کهیکردند در حالیقدرت حافظه برجسته بودند و تئاتر نگاه م
و  دنیرا بته محتض شتن ویحال ستنار نی، اما با افقط تماشاگر و شنونده بودند

  .کردندیتئاتر از بر م یتماشا
 : دیگویم دورانت

آن را از  شنامهیتوانستند بعد از سه بار گوش دادن به نمایم اشخاص نیا»
  2«.حفظ بخوانند

، آمتده حافظتهة در عرصت یدانشمند جهتان ،نیلور یاز هر «حافظه»کتاب  در
منهتتن  التتیا یهتاتلفنة دفترچت ییابتداة صد صفح «یجر»است که دوست او 

  3.ها را از بر بودتلفن موجود در آن هکرد و هزاران اسم و شماریرا حفظ م کایمرآ
 نیت، بته اهاو نژاد انیرغم اختالفشان در ادی، علنیزم یرو یهاامت تمام

 خی، و تتارکننتدیداده و به آن اقرار م یگواهبشر  یحفظ ذهنقدرت و  تیظرف
، خوانتدیو به آن فرا م تصریح داردموضوع  نیابه چه در گذشته و چه در حال 

  .کندیرا انکار نم نو جز انسان معاند و لجوج آ ستین دهیپوش یکس چیو بر ه
                                                                 

 .2/141 المعرفة والتاریخ، یالفسو .1
. همانند اینتان در میتان بعضتی از روایتت ستنت نیتز وجتود دارد، 29/131، . تاریخ تمدن 2

 های تاریخ و شرح حال آمده است.کتابکه در چنان
 .119. حافظه، ص  3
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 ایتبته دن یالدیمت 40که بعد از سال  «وسفیبن  فایعک» انیهودیاز  یکی
  .را حفظ بود یر موس، أسفاه استآمد

کوتاه  یتوانست در زمان فایعک» :دیگویتمدن م خیدر کتاب تار دورانتویل 
  1«.را از بر بخواند السالمعلیه یتمام اسفار موس

 یجار نیقوان ینقل است که و یعبدالرحمن الدوسر ،عالمه معاصرة دربار
ة باررموضوع د نیو ا ،ها حفظ بودمواد آنة در بالد مسلمانان را با الفاظ و شمار

 . استمعروف و ثابت شده  یو
کتتاب  ی( محمتد محمتود الترکتزیتانیمور) طیدانشمند اهل شنق نیهمچن

شصتت  یو دارا یرا که متشکل از چهار جلد و به زبتان عربت طیقاموس المح
بته نستبت  ی( ویطلبمبتارزه) ی. داستتان تحتد هزار ماده بود، حفظ کرده بود

 . مشهور استازهر معروف و  یعلما
ة دربتار ،محمد ستالم بتن عبتدالودود ،یتانیاهل مور ،معاصررا عالمه  نیا مانند
 . را از بر بود طیتمام قاموس المح یدارد که ویم انیبنت الالعمه ب میمادرش مر

از تمتام آن  دیاکثر کتاب القاموس را و شتا یعالمه مرحوم ابوحاجب تونس
  2.حفظ بود
صاحب کتاب  یطیشنق نیامة عالمه محمد شد ضبط یصداها دیگر،ة نمون

اصوات ضبط شده تا بته امتروز محفتوظ  نیاز ا یاریبس است،« انیأضواء الب»
و مقاالت را از  اتیمدعاست که عالمه هزاران متون و اب نیبر ا یمانده و مدرک
 یالمعتارف داقةرةآن و به روش موارد را با تمام حروف و الفاظ  آن یبر بود و و
  .کردینقل م یزیانگشگفت

                                                                 
 .193/  11. تاریخ تمدن دورانت،  1

نین عالمه عبدالقادر بن محمد المبارک الحسنی، وی چ(. هم25/474. ن.ک: مجله المنار ) 2

 قاموس المحیط فیروزآبادی را از حفظ داشت و به قاموس متحرک لقب یافت.
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 کتةاب» :بته دیتکن نگتاه محفوظات اشخاص،ة دربار تربیش علوماتم یبرا
خزار مل اشتهروا بقةةارة الحفةظ و قةوة الةذاکرة فةی التةرا  أالرکزان الساقرة ب

  یبی: سلطان العتیآورگرد «اإلسالمی
کته  مینیبیاز مسلمانان را مت یاریو محسوس خود بس یواقع یدر زندگ امروزه

بلکته  ندیگویسخن نم یها به زبان عرباز آن یبرخرآن را کامال از حفظ هستند )ق
 یعنتی ،باشتدیاز کلمات م یادیز اریمقدار بس نی( و ااندحفظ نموده دنیآن را با شن

را  یشتاطبة دیکه قص مینیبیرا م گرید یبرخ .صد کلمه هفتاد و هفت هزار و چهار
ابن مالک را که متشتکل ة یالف یبرخ .بر هستند دارد از تیاز هزار و صد ب شیکه ب

را بتا  عمدة اال کامکتاب  گرید یبرخ اند.در علم نحو است حفظ کرده تیاز هزار ب
 کیتنزد یکتاب بلتوغ المترام کته دارا زین ی، و بعضدر آن ثیاز چهارصد حد شیب

 . اندباشد از بر کردهیمحدیث هزار و ششصد 
ه و بت کشتورهای استالمیبلکته در  ستتندین ی، حتاالت استتثنائموارد نیا

  دارد.وجود کسب علم  بانیو رق ندگانیجو نیخصوص در ب
، ، بلتوغ المترامهیت، الف: قترآندارندحفظ از را  هانیکه تمام ا هستند یکسان
  .رهیو غ العمدة
از را  یچه متون کهنیمحفوظاتش و اة آموز باهوش درباردانش کیاز  یروز
تمتام متتون موجتود در » :جملته داد کیتجتواب مترا بتا . دمیپرست داردحفظ 

  .مانیهاکتابخانه
بتا موضتوع حفتظ  یمشهورة مسابق یهر از چند گاه یعربستان سعود در
 نیتا ثیتشود و مجموع احادیبرگزار م یبخار حیمسلم و صح حیصح ثیاحاد

آمتوزان از دانش یمستابقه تعتداد نیت، در اباشتدیم ثیدو کتاب چند هزار حد
  .شوندیم موفقها از آن ییهاکت کرده و هر بار گروهشر

! را حفظ هستتند ثیحدة وجود دارند که کتب ششگان ی، افرادنیاز ا باالتر
  .رسدیم یتکرار ریغ ثیها به شش هزار حدآن ثیکه تعداد احاد ییهاکتاب
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ستنت توستط صتحابه و  ثیحفظ احاد بهتواند یچگونه انسان عاقل م پس
متا در عصتر حاضتر  کته ی؟ در حتالآن در ذهنشتان شتک کنتد تیامکان تثب
از صتحابه را بتر  یبرابر محفوظتات گروهت نیکه چند میرا سراغ دار یاشخاص

کته  رهیبرابتر ابتوهر نیچنتد نیتزها، حفظ کترده و از آن رسیده ثیحسب احاد
 اتیتروا کهیدر حال ،صحابه داشت حفظ نموده نیمحفوظات را در ب نیتربیش
گونه که استاد دکتتر  ، همانرسدیم ثیحد 1579فقط به  رهیابوهر یتکرارریغ

 نیتا یاستنت، در مقالتهة متخصص و محقق برجسته در مطالعت سیخالد الدر
 . را یاد کرده استموضوع 

 موجود در ثیتر از احادکم رهیابوهر ثین معناست که مجموع احاده آب نیا
  .م آن را از بر هستنداست که هزاران تن از مرد «بلوغ المرام» کتاب
، میراکند کلمه به کلمته بشتمیم تیها را رواآن رهیکه ابوهر یاگر کلمات و

 نیتترشیشخص ب نیکه ا ستیدر حال نیا ،از کلمات قرآن نخواهد بود شیب
 .صحابه دارد نیرا در ب اتیروا

 یدر حفظ ذهن نیاز جهت قدرت صحابه و تابع یدر سنت نبو کیتشک نیبنابرا
که انسان را  یحس ای یسند عقل چیکه ه رایز ،باشدیبا عقل و حس م ری، مغاتایروا
استت  حیصح یامر اتی، حفظ رواعکسربلکه ب ،وادارد وجود ندارد کیتشک نیا هب

داللتت  نیموضوع  در مورد صتحابه و تتابع نیو عقل و حس بر امکان و سهولت ا
 نیت، شتاهد اشتانحافظه هتا و قتدرتاخبتار آنة دارد و تواتر قاطع موجتود دربتار

 اند. را انجام داده اتیشکل حفظ روا نیتربه کامل نیمدعاست که صحابه و تابع

 کلیدر بشر را به شکل  یکه حصول حفظ ذهن طبیعیاسباب  

 :داردیم انیب

 مقدر ساخته یها را در جهان هستوجود دارد که خداوند آن یثابتطبیعی  اسباب
 نیتا .باشتدیمشتترک م نیرغم اختالفشان در دیلع تیتمام بشر نی، و در باست
  .دارد قلبآن در  حفظو  سخن افتیدر تیدر موفق یاثر شگرف ،اسباب
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 ی، و برخگرددیخوانده شده برم ای سخن شنیدهاسباب به خود  نیاز ا یبرخ
  .گرددیبر م است کرده افتیرا در سخنآن که ة خوانند ایبه شنونده  گرید

 :است یدو عامل اساس ،سبابا نیا نیتربرجسته

را داشتته  یو حفتظ ذهنت یافتتدر تیقابل سخن شنیده یا خوانده شده، -1
 الفتاظ نیتتربا کم، کوتاه و ، مختصر بودنآن یسبک بودن نسب سبببه  ،باشد

  .بودن یجامع معن
هتر  نداشتنحفظ و  ابزارخواننده از نظر حافظه و  ای شنونده بودن سالم - 2
  .آن هیشب یزیچ ای یعقل یماریمانند ب ،فظهدر حا شکلگونه م
  .باشندیم سخنحفظ  و از بر کردن هر  یبرا یو کاف یامل اساسدو، ع نیا

 :کمکیعوامل  گرید 

 د، حفظنفراهم باشهر زمان  کهد نوجود دار کردنحفظ  برای کمکی عوامل
 از جمله: ،در دل و ذهن بهتر انجام خواهد شد، سخن کردن
و  یشکل که بتا تتأن نیبه ا آن، بودن درپیپیو  سخن افتیدرة ( نحوالف
  .باشد عیوس یو در وقت رمکر  خواندنی ای، دباشتکرار 
ارزش و متورد و بتا میآن را حفظ کن میخواهیکه م سخنیخود  تی( اهمب

  سخن.ة کنندافتیاهتمام بودن آن نزد در
  سخن.ة کنندافتیاو نزد در گاهیمتکلم و جا تی( اهمج
  درخشان.و  یقو یااز حافظه سخنة کنندافتیدر ایشنونده  ی( برخوردارد
کننده به هنگام حفظ کردن، عادت داشته باشد که بر افتیدر ای( شنونده ته
، حفتظ  کتردن ابتزارو  لیوستا گتریکند نه بر د هیاش تک(یقلب) یذهنة حافظ

که در حفظ  یکس رایز که سواد خواندن و نوشتن ندارد؛ همچون عمل شخصی
 ابتزار گتریاش بتر دهیتکه تک یکند از کسیم هیتکخود  یقلبة کردن بر حافظ

  .دارد یتریقوة حافظ ،باشدینوشتن م ایضبط صوت و  همچونحفظ 
  .در آن گریکدیگرفتن از  یشیو پ یرقابت در امر حفظ کردن ذهن بودن( و
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 یبلند در پت یابهبه مرت یابیمانند توقع دست ،در حفظ کردن زهی( وجود انگز
 .شخص حافظ یبرا یتوقع محقق شدن هدف و منفعت ای ،حفظ کردن

  .مدت شدن طوالنی هنگام نمودن،بعد از حفظ کردن  مرور( ح
ها در ناقل اکثر آن ایگاه همه باشند که هریم کمکیاسباب و عوامل  هانیا
 .  دشخواهد  حاصل مرتبه نیدر باالتر نقلحفظ  ری، ناگزول فراهم باشندمنق ای

 از خناللبیان وجود قوی اسباب حفظ در نزد راوینان سننت، 

 :شانواقعیت زندگی

ذهنی حفظ  تحقق یبرا ،یو کمک یاعم از اسباب اصل طبیعیاسباب  یتمام
  :فراهم بوده است ینقل سنت نبو در جهت
از  یارینتزد بست استت ( آمتده)د بنتدب و عوامل و آنچته در اسبا نیا تمام
  است.نبوده  ناآنة اگر چه نزد هم ،فراهم بوده است شانروانیو پ نی، تابعصحابه

که از  یاو صحابه  امبریکالم پ؛ بنابراین است یسنت نبو تیواقع نیا

استباب و عوامتل  نیقطعا ا شانروانیو پ نی، سپس تابعکردندینقل قول م یو
 ناآنت قیفموضوع ما را از تو نی. افراهم بوده است هابرای حفظ سنت برای آن

 شتناخته نتابعآن در م یآورو جمع نیو نقل آن تا تدو یحفظ سنت نبو امردر 
  .سازدیشده مطمئن م

سنت در نقل  انیراو کهیها مطمئن نبود در حالآن قیتوان از توفیم چگونه
کردند و آن دسته از محفوظات یعمل م اطیاحت یخود بر مبنا یمحفوظات ذهن

 یهنگتام ،ستنت انیاز روا یاری. بسگذاشتندیکنار مرا  که در آن شک داشتند 
آن صترف  تیتکردند آن را رها کرده و از روایشک م یحرف ای یاکه در کلمه

  .کردندینظر م
را که  ییزهای، چدمیترسیاگر از اشتباه کردن نم» :دیگویابن مالک م انس

کتتاب ختود حمتد آن را در ا «.کتردمینقل م تانیبودم برا دهیاز رسول خدا شن
 .کرده است تیروا( 12764) «المسند»
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 میب ،مانند آن ایآنچه را که در آن به سبب شک  تیبن مالک رواانس  پس
 نیقتیبتودنش  حیرا کته از صتح یتیاشتباه کردن داشته کنار گذاشته و آن روا

  .نموده است تیداشته نقل و روا
 تیتطلب روا یز وکه در آخر عمرش ا یهنگاماست رقم نقل شده اابن  دیز از
از آنچته از  یو قسمت هو زمان بر من گذشت ماهشد ریپ ،به خدا سوگند» :گفتکردند 

قتبال بته شتما کته ، پس آنچه را حفظ کرده بودم فراموش کردم رسول خدا 

بته مترا وادار  یعنتی) دیننک مکلفام پس مرا به آن و آنچه را نگفته دیریام بپذگفته
  .کرده است تیروا( 2408) «حیالصح»سلم آن را در ( م.ندینکتکلیف و سختی 

 انیتراو ینقل شده است که وهت.ق(  104اهلل )ت رحمهمجاهد بن جبر  از
 :دیتگویاز آنتان م یکتیبه خطاب کرده و  حتینص اطیاحت رعایت را به ثیحد
آن را در  متهیخث یابتن ابت «.کن و بتر آن اضتافه نکتنبیان را کوتاه  ثیحد»
  .نسبت داده است ی( به و529)« خیالتار»

شتک  ثیاز حتد یمالک هرگاه در قستمت» :کندیم تیروا زین یشافع امام
( 6/322) «الحلیة»در کتاب آن را  میابونع «.گذاشتیآن را کنار م ة، همداشت
  .(46) «مسند الموطأ»در  یغافقو نموده است  تیروا

 کته یهنگام» :گفت یعل ،کردند ادی ینیمدبن  یعفان بن مسلم نزد عل از
آن را کنتتار اشتتتباه افتتتادن، کتترد از تتترس بتته یشتتک م یعفتتان در کالمتت

  .(15/172) یذهب «االسالم خیتار» «.گذاشتیم
 ،او ریتدعل  کتاب المسند الکببرای » :دیگویخود دعل  م شیخ از قطنی دار

 «.شتتگذایکترد  آن را کنتار میشتک م یثیهرگاه در حتد کردم،تصنیف می
   .نموده است تی( روا9/366) «بغداد خیتار»آن را در کتاب  بیخط

هر کس به هنگام نقتل »: ه استگفت( ت .قه 232ت ) نیبن مع ییحی امام
دستت : چگونته گشادهدست نباشد دروغگوست. بته او گفتته شتدگشاده ثیحد

آن را  بیخط «.شک کرد آن را کنار گذارد یثیکه در حد ی: هنگامباشد؟ گفت
 آورده است.( 233« )الکفایة»در 
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 (مشتخصبته عینته ) ثیحد کیدر  یچون راو» :دیگویم یبغداد بیخط
 اتیروا گریتواند دی، و مآن را کنار بگذارد دی، بااست دهیشک کند که آن را شن

متورد  ثی، و اگر حدنقل کند ثیاز آن حد ریرا غ ، بخش(موضوع) آن کتابدر 
در آن  یزیتاجتازه را نتدارد کته چ نیتاباشد(  دهیسد )نشننشنابه عینه شک را 
 .نقل کرده است( 234) «الکفایة»آن را در  بیخط «.ت کندیرا روا موضوع
 میهادر نوشتته» :( گفتته استت.ق ته 198ت ) یبن مهدعبدالرحمن  امام

پتس آن را کنتار  ،آشنا نبتود میکه برا دمیبه خط خود د هبه نقل از شعب یتیروا
 .نقل کرده است( 233) «لکفایةا»در آن را  بیخط «.منهاد

 ایتآ :دمیپرست یقیشقبن حسن  یاز عل» :دیگویم یمروز ثیبن حر نیحس
 ای کی. اما امدهیکتاب را شنآن : تمام ؟ گفتیادهیرا شن هحمزیکتاب نماز از اب

 کتابآن  ثی، سپس تمام احاده بوداندم دهیآن کتاب بر من پوشاز  ثیچند حد
  .(234) «کتاب را کنار گذاشتم کل و آنگاه مرا فراموش کرد
دو خصلت وجود دارد که حستن ظتن در » :گفتیم یبن مهد عبدالرحمن

  .(233) «ثیقضاوت( و حد: حُکم )ستین حیها صحآن
 اطیتاز احت یحتاک ،محفتوظ اتیتشتک در روامورد ترک  یعنی ،قاعده نیا

   .گرددیم انیوظات راومحف به نانیآشکار است و موجب اطم
 جتانی، در اها گذشت، که ذکر آندر امر حفظ کردن کمکیة اسباب دهگان

 : میکنیذکر مرا  یسنت نبو انیراو برایاسباب  نیوجود ا دالیل

 :سنت در حفظ کردنمؤثر  و عامل اول سبب

ک بتودن، بته ستبب ستب خوانتده شتده، ایت شنیدهکالم  کهنیاعبارت است از 
 ؛باشتد، قابل حفتظ کتردن الفاظ جامع معنا بودن نیتربا کم، کوتاه و نمختصر بود

عطیت  »: ه استتفرمتود  امبریتپ :استت گونه بوده نیا یسنت نبو تیواقع
ُ
أ

 ثیو حتد هبه من سخنان جامع داده شتد: جوامع اللکم واخترص احلدیث اختصارا

 ثیا از حتداول آن ر بختش( 523) «حیالصح»مسلم در  «ه است.دیمن کوتاه گرد
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در  بیتتخطو دوم آن را  بختتش( 10163) «المصتتنف»عبتتدالرزاق در و ، رهیابتتوهر
 خطتاببتن از عمر  قیدو طربخش را از  ( هر دو1488) «الجامع ألخالق الراوی»

  .دارد زین یترشیب ایسوم و ة قیاند و طرکرده تیروابه صورت مرفوع 
 یاریبس یاست که معان یکلمات یبه معنا فیشر ثیحد نیالکلم در ا جوامع
 . نداهکردالفاظ جمع  نیتررا در کم

متن  یبترا ثیحتد:  واخترص احلتدیث اختصتارا» :شانیا فرمایش نیا و

  .مراد از آن واضح است «دیمختصر گرد
کته  گترددیبرمت انیسخنان جامع( به قدرت بعبارت جوامع الکلم ) آوردن

  .است یوو زبان سنت نب یزبان عرب یهایژگیاز و یکی
کوتتاه  ینبو ثیکه اغلب احاد ابدییمنقول بنگرد در م ثیکس در احاد هر

کننتد و یاز سته ستطر تجتاوز نم یطتور کلته بت ثیاحاد نیا نیانگیم .ستنده

أفطر » :شانیا شیفرما نیا مانند، سطر هستند کیتا  مین نیها باز آن یاریبس
روزه ختود را افطتار  شتده هتر دوکننتده و حجامتحجامت: احلاجم واملحجوم

 یشما کس یبهتر: مهآن وعل  رم القخریکم من تعل  »و  «.شکاندند( یعنیکردند )

 حیت  حدکم حت   أال یؤمن »و  «.دهد ادیآن را و  اموزدیآن را بقراست که 
کته آنچته را  کتهنیتا تا ستیکس از شما مومن ن چیه: نلفسه خیه ما حی   أل

 . هانیمانند ا ثیاحاد گریو د «.بپسندد زیبرادرش ن یپسندد برایخود م یبرا
منتد و عالقه عالمتان سرشتناسخطاب کته از مثال: عبداهلل بن عمر بن  یبرا

شتنود یم را از رسول خدا  ثیحد نیکه ا یهنگام ،سنت بود تیروا هصحابه ب

بين اإلسالم یلع مخس: شتااة  أن ال   الال ا  و أن ممتدا رستو  » :که فرمودند
 پتذیردمی میعقل ستل قطعا« واحلج و صوم رمضان  الزاک ءالقام الصال  و الیتا ا  و

 یاریبس رای، زسخنان را حفظ کرده باشد نیکه عبداهلل بن عمر ابیند و مشکلی نمی
ستخنان  نیدر سطح ابن عمر نبودند ا تیو تثب حافظهدر قدرت  کهیاز مردم در حال
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 ثیتاحاد اغلتب بیترت نی. و بدکردندیتمرکز حفظ م یبا اندک دنیرا به محض شن
  .باشندیسطح م نیبه ا کینزد ،الفاظ یسبک سنت در اختصار و

ستطح  نیبه ا کینزد یسنت نبو ثیهفتاد درصد احاد میاگر بگو ستین مبالغه
 ترند هم کوتاه نیااز ها از آن یباشند بلکه بعضیاختصار الفاظ مو  یاز سبک
 یزحمتت چیها هکوتاه که حفظ کردن آن تیجمالها عبارتند از از آن یبرخ

 رأیته یصيل»: رسول خدا ة از صحابه دربار یکی این سخنهمچون  ،ندارد
کته در برابترش بتود نمتاز  یازهیسترن جلویکه  دمیاو را د: بنی یدیه  الیل عزن

او را رب قائمتا: ترأیتته ش ت» ای .نیرفته در زموفر یازهین سر یعنی «.خواندیم

او را در : یُری بیتا  البطیته ه ساجدارأیتُ » ای «.نوشیدتاده آب میایس کهدیدم 

بتر فاصتله  «.شتددیتده می دوبغلش یرز یدیسف کهیدر حال دمیحال سجده د

ه یمست  یلع رأیتُ » ای .کندیداللت مدر حال سجده از دو پهلو  دستدو داشتن 
یهوعمامته   «.کردیم مسح خود دو خُفعمامه و بر  کهیدر حال دمیاو را د: ُخف 

  .طلبدیرا نم یادیها در ذهن زحمت زآن تیکه حفظ و تثب ثیاحاد نیمانند ا و
 یعنتی، متوسط هستند در حد یثی، احاداز سنتدرصد  29.  9 و بقیه، تقریبا

« ...اإلسالم یلع مخس: بين»: که از ابن عمر نقل شد یثیتر از حدیطوالن یکم

 . سطر برسدها به سه تا پن  از آن یکی دیشا
 یاز ستو توجته، تمرکتز و اهتمتام معمتول یاندک ،ثیاحاد نیحفظ ا یبرا
 . است یند کافباش مندعالقه اتیحفظ روا هکه ب میبا عقل سل افرادی
ستنت  ثیتدرصد احاد کیکه  یا، به گونهاندک هستند اریبس یطوالن ثیاحاد
م ماننتتد فهتت آستتان ییهاو در واقتتع عبتتارت هستتتند از قصتته ستتتندیهتتم ن ینبتتو

صحابه مانند داستان سلمان و عبداهلل بن ستالم  یمسلمان شدن بعض یهاداستان
 ییماجراهتا ایت ،همچون اصحاب کهف نیشیپ یهاداستان امت ای، صحابه گریو د

، و او یطلحته و مهمتانیاب ثیماننتد حتد ه است،صحابه اتفاق افتاد یبرخ یکه برا
  .سازدیها را آسان مکه حفظ و فهم آنهست  ییهاها قصهکه در آن یاتیروا گرید
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، یطتوالن ثیتدر حفتظ احاد یادیتتتام و توجته زاهتمام  وجود علما نیا با
  .اندکار بردهه ها برغم کم بودن تعداد آنیعل

: دیپرست هریتمغبن  مانیاز سل یمرد» :دیگویم یعبدالرحمن بن مهد امام
که داشتم در گتل  یی: گوت؟ گفیارا حفظ نموده یطوالن ثیاحاد نیچگونه ا»

ة شتمار «العلةل و معرفةة الرجةال»احمتد آن را در   «.شدمیور مغوطه یو ال
   .کرده است تیروا (313)

مضاعف  یتالش یو کهنیو ا ثیاز شدت تالش در حفظ و درک احاد هیکنا
  .نموده است

 امکتان حفتظشدند که یمواجه م یطوالن یثیچون با حد ثیاز اهل حد یبرخ
 . ندیبر آآن حفظ ة کرده تا از عهد می، آن را به دو جلسه تقسودبجلسه ن کیآن در 

فورا ربود )یآن را م دیشنیمرا  یثیکه حد یقتاده هنگام» :دیگویم مطرف
بتود بته  یطتوالن ثی: و اگر حده استگفت آن جا که( ... تا کردیآن را حفظ م

در  ونمتود یصف آن را حفظ م، ننوبت نبود کیکه امکان حفظ آن در  یاگونه
الجامع الخالق »آن را در کتاب  بیخط «.کردیآن را حفظ م یباق گرید ینوبت

  .کرده است تیروا( 461) «الراوی
محتل جنتائز روز ابتن شتهاب را  کیت» :مالک بن انس نقل شده استت از

 ایمرآن را ب و ،دمیرا از او پرس یطوالن یثی، حددمیسوار بر قاطرش د (قبرستان)
 ،ابتابکر ی: ا. گفتتممکرده بودرا حفظ ن حدیث و مافسار قاطرش را گرفت. خواند

ث را یآن حتد یدوست ندار ایآ . خودداری کرد. گفتم:دوباره بخوان ایمآن را بر
 «.کترد و متن آن را حفتظ نمتودم تکترار می؟ آنگاه آن را بتراتکرار کنم تیبرا
( و 460) «الجتامع»در  بیتخط( و 1/621) «التاریخالمعرفة و»آن را در  یفسو

  .اندکرده تیاز مالک روا ی( به طرق55/327) «خیالتار»ابن عساکر در 
، آن را را حفتظ کنتد یطتوالن ثیتاحاد ستتتوانمیکته ن آنتاناز  کدامهر 

، یطتوالنة نوشتت نیتجتز ا» :نقتل استت کته یصنعاناز عبدالرزاق  شت.نویم
 «.ه بتودت( نوشتستندقبالته ) کیتآن را در  و او میاز معمر سراغ ندار اینوشته
  .آورده است( 475) «الجامع»آن را ر کتاب  بیخط
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را  یگترید زیتچ یطتوالن ثیحتد کیتجتز » :خالد الحذاء نقل است که از
 «خیالتتار»در  نیابتن معت تیروا «.ننوشتم و  بعد از نوشتن  آن را پاک نمودم

  .(59) «العلم دییتق» در بی( و خط2/237) «المعرفة»در  ی( و فسو4712)
طتوالنی  ثیتاحادکه به ثبت و ضبط  یاریتوجه بساهتمام و  خاطربه  علما
 یطتوالن ثی، احادطور عامه ب ثیاحاد هعالوه بر اهتمام بکه را  یکسان، داشتند

 ؛ بته عنتوان نمونته،دستنندایم زیمتما گرانیکردند از دیحفظ و ضبط منیز را 
کرده و سپس گفته  یادبود  انیکه از راورا  یاربمحعبدالرحمن  ،بن جراح عیوک

در کتتاب  یلتیعق «.را حفظ ننمتودم یطوالن ثیاحاد نیا]مثل او[  نم» :است
  .کرده است تیآن را روا ( 347 /2) «الضعفاء»

را  یطتوالن ثیاحاد نیا»: گفته است «العلل» امام احمد در کتاب نیهمچن
العلل و معرفةة »کتاب  مطلب را در نیا «.کندیحفظ م رهیبن مغ مانیفقط سل
  .آثار خود آورده است گری( و د5768) «الرجال
 نیتدر ا که یی، تا جااز علما بود یاریمورد توجه بسطوالنی  ثینوع از احاد نیا
ختاطر ه ب یبود که راو یبه مضمون بودند و آن هنگام )نقل( تیروا یدر پ ثیاحاد
ختود  تیتاز آن در روا یبخش اوردنینگران از دست دادن و ن ثیبودن حد یطوالن
عبتدالوهاب  یاز قاض «اإلحکام»در کتاب خود این مطلب را ابن حزم  کهچنان، بود
  .(6/278) یاز زرکش «طیالبحر المح»به کتاب  نگاه کنید .کرده استنقل 

 : یطوالن ثیاحادبنابراین 
 کیکه به  یابه گونه ،حیسنت صح در هارغم وجود تعداد اندک آنعلی  -
  ،رسدیهم نم یدرصد مجموع سنت نبو مین ایچهارم 
هتا ضبط و حفتظ آندارند  ییروا یقصص انیبکه معموال این سببو به  -
  ،آسان است اریبس

 ،طوالنی ثیاحاد نوع نیبه ا علماو خاص  اریتوجه بس سببو به  -
در  یطتوالن ثیتمتودن احاد، امر حفتظ نو غیره اسباب خاطر همه این به 

 . ه استانجام شد ثیحد انیتوسط راو تیبا موفق یسنت نبو
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 : کردن سنتدر حفظ  مؤثرسبب و عامل دوم 

 .یمتانع عقلت نبودن، و حفظ نمودن وسیلهحافظه و  سالمتعبارت است از 
ستنت  انیتراو از یاریدر نزد بست بدون هیچ اختالف نظریاین سبب و عامل 

هتا در آن زیبتر تمتا یشتماریو قترائن بت لی، بلکه دالسته افراهم بود ینبو
  .دارندداللت  برخوداری آنان از عامل یادشده

ه را متورد مطالعت انیتتمام احواالت راو جرح و تعدیل احادیث،علم  یعلما
هتر  اتی، روااندکرده یآوررا گرد شانیو زندگ ناقرار داده و اخبار مرتبط به آن

 زانیتمنمتوده و  ستهیمقا دیگتران اتیرا با روا هانرا مشخص و آ نااز آن کی
 . اندهنمود را بیان تیبو تثاز حفظ  نااز آن کیهر  یبرخوردار
قترار داشتت، از معتبتر ة درجت از تترنییپا یاکه در درجه انیکدام از آن راو هر

متورد قبتول  یو تیتدچار خلل بوده و روا ثیبود که در حفظ و ضبط احاد یانیراو
ها را به سبب وجود خلتل آن ثیعلم حد یکه علما یاتیروا اریچه بس .شدیواقع نم
از خلل بود  یعار اتیدر حفظ روا و تبرمقابل هر کس مع در ؛کردندیرد مها در آن
 لیعلم رجتال و جترح و تعتد یدر کتب علماموارد  نیتمام ا شد.یقبول م تشیروا

 . در ادامه خواهد آمد نهیزم نیدر ا یضوابط عقلبیان  بررسی و روشن شده است.
بنا بر  شان،روانیو پ نیاز تابع ییهاصحابه و گروه نیاشخاص مشهور از ب اما

روشتن و ة ادل .شتنداقرار د ثیاز حفظ و ضبط احاد ییواالة در درج یقطعة ادل
گویتای ، و علتل لیتعد ،جرح ،علوم رجال ،هاشرح حال و خیکتب تار ،ملموس

باشتد یم نهیزم نیادر  نانیبه دنبال حصول اطم که یکساین واقعیت هستند. 
  .کرد میرا ذکر خواه هااز آن یاندک ،بعد ی، که کمکندرجوع  هاتواند به آنمی

 :کردن سنتدر حفظ  مؤثرو عامل سوم  سبب

آن بتا تامتل و بته  دنیاز مصتدر آن و شتن ستنت افتتیدرعبارت است از 
و بتدون عجلته از  ینأمل و تأبا ترا  ثیصحابه احاد .و همراه با تکرار یآهستگ

بار آن را با تکترار  نیچند ایسه و  ایدو  ناآن حتی ،دندیشنیم رسول خدا 
  .شدیم دهیسنت د ثیاحاد درعموماً  ،امر نی. ادندیشنیم
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آن را  گفتسخن میگاه هر ایشان »: است کهشده انس بن مالک نقل  از

  .(95) «حیالصح»بخاری در  تیروا «.شود دهیکرد تا فهمیسه بار تکرار م

کرد تا یکالم خود را سه مرتبه تکرار م خدا  لرسو» :آمده است یتیروا در

  .انس ثیبه نقل از حد گرانی( و د3640) یترمذ تیروا «.در آن تعقل شود
 :شده استتنقل بود رسول خدا  در خدمتاز صحابه که  یکیسالم از یاباز 

 تیتروا «.کتردی، آن را سه بتار تکترار متگفیم یثیهرگاه حد  شانیا»

 و دیگران. (3653د )وداوابو
اگتر آن » :گفتته استت یثیحتدة دربار یوکه بن عبسه آمده است عمر  از
، هرگز آن دمیشنینم امبریهفت بار از پ یسه بار حت ایدو بار و  ای کیرا  ثیحد

مستلم  تیروا «.دمیشن امبریتعداد آن را از پ نیاز ا شیکردم اما بینم تیرا روا
  .(13) «الطهور»در  دی( و ابوعب154عبدالرزاق ) ،(17019احمد ) ،(832)

  امبریاز پ» :شده که گفتهطلحه از ابن عمر نقل  ةبرده آزاد شد، سعداز 

 شیبلکه ب -شمرد هفت بار تاو -دو بار نه  ،بار کیکه آن را نه  دمیشن یثیحد
 .(2496) یترمذ تیروا «.دمیشن ایشانآن را از  هانیاز ا

، اگر آن را دو» :گفته است یثیآن از ابوامامه نقل شده که در مورد حد مانند
 تیتشتما روا یآن را برا ،دمیشنینم -شمرد هفت بار و تا-، چهار بار ای، سه ای
  .(3000) یترمذ تیروا «.کردمینم

 :ته استگفتت نیچن هنمود تیکه آن را روا یثیدعثمان در مورد ح نیهمچن

 یآن را بترا ،دمیشتنینم سه مرتبه از رسول خدا  ایدو  ای کیاگر آن را »

 ( 100) «تعظی  قدر الصالة» «.کردمیشما نقل نم
و ستنت را بتر  ثیبتود کته حتد نیتبزرگوار ا امبریاز عادات آن پ نیا بنابر

  .کرد تا آن را حفظ کنندیشنوندگان تکرار م
، کنتد تیروارا  یثیاز شما خواست حد فردیهر گاه » :ل شده استابن عمر نق از

 .(633آورده است ) خود «نسن»آن را در  یدارم« .دیآن را سه مرتبه تکرار نما دیبا
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 ین أ، در آن تتثیهمراه بتا تکترار حتدبه هنگام حدیث گفتن،   امبریپ

. از عائشه نقل کردیم میتفهو  نیصحابه تلق هسنت را ب که حالآن کرد در یم

 تیتروا «.کردینم انیرا ب ثیمانند شما حد رسول خدا » :فرمودت که اس

  .(2493( و مسلم )3568) یبخار
واضح و همراه بتا  ،، بلکه کالم او کوتاهگفتیسخن نم اریو بس عیسر یعنی
  .بود یتان 

، گفتتیشتما ستخن نم ل خدا مانندو: رسآمده است شهیاز عا گرید یتیروا در
آن را حفتظ  دیشتنیبود و هتر کتس آن را م زیاب و متمابلکه کالم او فصل الخط

 /7) ختود« مستند»در  یموصل یعلی( و ابو 9/158) «یالکبر»در  یینسا «.نمودیم
  .اندنموده تیآن را روا شهیاز عا ه، از عرویزهراز  قیطردو  هر دو از ،(357

اگر گفت که یرا م یثیحد  امبریپ» :نقل شده است شهیاز عا نیهمچن

( 3567) یبختار تیروا «.دیفهمی، تعداد آن را مشمردیالفاظ آن را بر م یکس
 . ک بودن الفاظ و کوتاه بودن کالم، اندین أاشاره به ت

 ایت ثیهر گاه حتد او» :که نقل شده است همسر رسول اهلل  شهیعا از

 «.فهمدکرد تا آن را بیمراجعه م امبریست به پندایکه آن را نم شنیدمی یکالم
 . کردندعمل می گونه نیابعد از آنان نیز  انی( راو103) یبخار تیروا

 ی، آنگتاه ودمیپرست ثیدرباره دو حد ی: به نزد قتاده آمدم و از ودیگویم شعبه
دو  نیکه ا ی! تا زمان؟ گفتم: نهیخواهی: باز هم مسپس گفت، خواندبرایم آن دو را 
  .(449) «یالجامع الخالق الراو»: به یدنگاه کن «.و خوب بفهمم نمرا حفظ ک
خوانتد یم گترانید ایبر ثیاعمش هرگاه سه حد» :دیگویم اشیبن ع ابوبکر

 «.: من امروز مانند اعمش هستتمه استبر شما نازل شد. ابوبکر گفت لی: سگفتیم
 . ندانموده تیرواو دیگرانی نیز آن را ( 781) «المسند»ابن الجعد آن را در 

و این مقدار بته ، خواندیم انیاطراف ایبر ثیسه حدحداکثر  یکه و امعن نیا به
ان تر از آن، برایشبیشو دانست یم لیس همانند آنان، در اذهان اعتبار زیاد بودنشان

  .منوال بودند نیبر ا ،تیروا شگامانیاز پ یگروه .خواندینم ثیحد
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ما  ایبر ثیسه حد میترفیم دیهر گاه نزد ابوالول» :دیگویم یمثنبن  حسن
در کتتاب  یرامهرمتز تیترو «.افتزودیآن نم بتر یگترید ثیخواند و حتدیم
  .583ص  «المحدث الفاصل»

 یعنتیانتد )هشتدار داده مرتبتهیکصتورت ه علم ب یریاز علما بر فراگ یاریبس
  .شودیفراموش م عایعلم سر رایز ،(کوتاه یاز علم در زمان انبوهیحجم  فراگیری
، آن را از ردیفرا گ بارهکیهر کس بخواهد علم را به » :دیگویم یهرز امام

صتورت ه بت) ثیحتد به یتک یتا دو حتدیث. علم دهدیدست مبه یک باره از 
 «یالجتامع الختالق التراو»در کتتاب ختود  بیخط «.شودی( درک میجیتدر
  .اندآن را از قتاده و معمر نقل کرده گرید ی( و برخ450)

حفتظ  لیتسته یبترا یعنتوان راهته ، بتسنت میهدر تف یبر تان  زین اتیروا در
رسول خدا بته متا »: گفته استکه  شدهاز ابن عباس نقل است. شده  دینمودن تاک
 «حیصتح»مسلم در  تیروا «.آموختیکه قرآن را به ما مچنانداد یم ادیتشهد را 

  .استسنت  اتیروماز  تشهد. آمده است زیابن مسعود ن ثیدر حد .(403)
آموختت یتشهد نمتاز را بته متا م رسول خدا » :استعمر نقل شده ابن از
 .(2999) «المصنف»در  بهیشیابن اب« .دادیم ادی یکه به کودکان مکتبچنان
بتن وارد شده است. از جتابر  زی، در مورد احکام استخاره ندادن ادیة قیطر نیهم

، دادیمت ادیم امور را به ما استخاره در تما رسول خدا » :استشده عبداهلل نقل 
  .(6382) یبخار تیروا «.آموختیاز قرآن را به ما م یاگونه که سوره همان

 است. وارد شدهو تامل  یهمراه با تان روش  نیا زین هیادع میدر تعل نیهمچن
 ادیتکلمات را بته متا  نیا  امبریپ» :است وقاص نقل شده یبن اباز سعد 

 .« ... كأعتو  بت امهلل الين: آموختتیمبه متا وشتن را که ن گونه ، هماندادیم
  .کرده است تیآن را روا (6390) یبخار
، دادیمت ادیتدعا را بته متا  نیا  امبری: پنقل است که زیابن عباس ن از

م من عذاب جان   كعو  بأ: آموختیاز قرآن را به ما م یاکه سوره گونه همان
  و دیگران. (695) «االدب المفرد»در  یبخار تیروا « ...
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از  استت. روش وارد شتده نیا زیدر نمازها و سنن عبادات ن شکل نیهم به

 ادیتسنن متا را بته متا نماز و   امبریپ» :است نقل شده یاشعر یابو موس

( با را 19595) «المسند»( و احمد در 906) «یالسنن الکبر»در  ینسائ «.دادیم
 است. حیصحآن د اسنإ .اندکرده تیروا

رستول » :استت بن مسعود نقل شدهداهلل ، از عبدر مورد خطبه حاجت نیهمچن

( و عفتان 10253) «یالکبر»در  ینسائ «.آموختیحاجت مة به ما خطب خدا 

  ند.اآورده حید صحاسنا( آن را با 145) خود« ثیأحاد»بن مسلم در 
بتود. از  هگونت نیانیز فرزندانشان  با همیعل یصحابه رضوان اهلل تعال روش

را بته فرزنتدانش  یاز سنت نبو ییدعا یو» :که وقاص نقل است یبن ابسعد 
  .(2822) یبخار تیروا «.دهدیم میکه معلم به نوجوانان تعلچنانداد یم ادی

و نقل  یسنت نبوبود که در در حفظ  کمکیسبب سوم ة دربار آنچه یاد شد
 وجود داشت.آن 

  :سنتکردن ر حفظ د مؤثرچهارم و پنجم و عامل  بسب

ة نتدیگومهتم بتودن  نیزکالم منقول و داشتن  تیاهمو آن عبارت است از 
 . ناقل یکالم نزد راو

کته ستنت را نقتل  شانروانیو پ نی، تابعدو سبب قطعا در مورد صحابه نیا
تتر از تتر و بزرگمهم یانستان چیو در نزد آنان هت ه استکردند وجود داشتیم

در  .دیست که به شمار آا از آن شیب نهیزم نیدر ا نبود و ادله رسول خدا 

مشترک  اوکه در آن روز  میکنیاکتفا م یثقفبن مسعود  هعرو یبه گواه جانیا
صتحابه بتا رفتتار و  را در جنگ حدیبیه مالقات کردوی ة و صحاب امبریپو بود 
بته نتزد  وقتتیپس ست، دشتتندایم یرا گرامت ایشتانچگونته  که دیرا د امبریپ
 : اش برگشت به آنان گفتلهیقب

وارد  یو نجاشت یکسترو  صتریق ! به خدا سوگند بر پادشاهان ویقوم چه»
گونه که  آناو را بزرگ دارند  ارانشیکه  دمیرا ند یپادشاه چیاما هرگز هشدم 
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و  اطاعت کننتد،، چون دستور دهد ؛دارندیم یرا بزرگ و گرام یمحمد و ارانی
او بته کشتتن  یآب وضتو یابود خود را بر کینزد ردینماز وضو گ یچون برا
ختاطر ه ، و بتبرنتدیخود را باال نم یصدا ندی، و چون در نزد او سخن گودهند

  .کرده است تیآن را روا (2731) یبخار «.نددشینم رهیبه او خ یو بزرگداشت
 نیزمت یبتر رو کتس چیاو رسول خدا بود و هت» :دیگویابن مالک م انس

 .(12526احمد ) تیروا «.و نبودتر از اما محبوب یبرا
 انیاحساسات خود را ب گونهنیا است که عمرو بن عاص نااز آننمونه  یک

 چی، و در چشم من هتتر از رسول خدا نبودکس نزد من محبوب چیه» :داردیم
 رابیست یو دنیتگانم را از ددیتدتوانستم ی، و من نمبزرگوارتر از او نبود کس
اگر از  ؛یوو شکوه به سبب جالل  ،نگاه کنم( یو به یلیتوانستم خ ینمکنم )

 دنیتکه چشمانم را از د رایز ؛توانمی، نمرا وصف کنم یشود که و دهیمن پرس
  .(192مسلم ) تیروا« .امجمال او پر ننموده

 . بود روانشینزد پ یو گاهیو جا  امبریدر رابطه با شخص پ نیا

گفت نزد آنان بعد  دی، باشانیا روانیو پ ارانیسنن او نزد  گاهیجاة دربار اما

  .نبود تر از کالم رسول اهلل تر و بزرگمهم یکالم چیهاز کالم خدا، 

 یهاشتما ستنت امبریتپ یخداوند متعال بترا» :دیگویبن مسعود م عبداهلل
 مسلم. تیروا «.دیشو ی، گمراه مدیرا قرار داد ... اگر سنت او را ترک کن تیهدا

گفتنتد یمتا مگذشته  یعلما» :دیگوی، منیاز تابع یزهربن شهاب  محمد
 ت.نموده اس تیآن را روا یدارم «.راه نجات است امبریچنگ زدن به سنت پ

مردم وضع  یقانون را برا نیا یو» :که نقل شده است زیعمر بن عبدالعز از
 ینظتر استت که رسول خدا آن را قترار داده یسنت در برابر کس چیکرد که ه

  .کرده است تیروا «العلم انیجامع ب»ابن عبدالبر آن را در  «.نخواهد داشت
را بر  امبریپ یهاسنت» :کندینقل م ریزببن  عروةاز پدرش  عروةبن  هشام

 «السنة»محمد بن نصر آن را در  «.باشندیم نیکه موجب قوام د رای، زدیپا دار
  .گرانیدنیز کرده است و  تیروا
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به متن » :است مورد وثوق بوده نقل شده نیبعکه از تا یلمیدعبداهلل بن  از
ستنت بته با ترک  نید .باشدیم نیزوال د ی، ابتدااست که ترک سنت دهیرس

 یدارمت .رودیمت نیرشته رشته از ب ،گونه که طناب ، همانرودیم نیسنت از ب
  ه است.نمود تیآن را روا
، ن ستنترفتت نیکته از بت رایتز ،وجود ندارد زین ینی، دبدون سنت نیبنابرا
 . ستا نیرفتن د نیهمان از ب
است که آنچه از جانب رستول  ستهیما شا یبرا»: دیگویبن عبداهلل م لیاسماع

در  یعنی «.قرآن است تآن به منزل رای، زمیکن انتیآمده است حفظ و ص خدا 

  .کرده است تیروا «ذم الکالم»آن را در  یمسائل. هرو نییشرع و تب، احکام
متا در حکتم  یرسول ختدا بترا ثیاحاد» :گفتیم ی میت مانیسل نیهمچن
  «.ذم الکالم»در  یهرو تیروا «.قرآن است

اهتمام ورزد و  یبه صاحب کالم و کالم و نیچن نی، هر کس ابیترت نیبد
  به او کمک و یاری خواهد کرد.، قطعا در حفظ آن را بزرگ دارد

 یبته حفتظ ستنت نبتو حایرا صر ناآن امبریپ که یدر حال ،نباشد گونه نیا چرا
راستخ  مانیا یاصحاب به رسالت و نبوت و است، ومکلف کرده و به آن امر کرده 

در حضتور   امبریت. پکردنتدی، اطاعتت میفرمتانبردار تیداشتند و او را در نها

 :سخن گفت و به صحابه گفتنزد او آمدند  که سیفرستادگان عبدالق رایصحابه ب
کرده  تیآن را روا( 87) یبخار «خبر دهید. زین رانگید هو ب اییدآن را حفظ نم...  »

 .اندبر حفظ سنت کرده یرا استجابت و سع امبریفرمان پ زیشک آنان ناست. بدون
خداونتد » :دوفرمت آنانبن ثابت آمده است که رسول خدا به  دیز ثیحد در

تتا آن را  دیاز ما بشنود و آن را حفظ نما یثیرا که حد یدارد کس خر م و شاداب
ه را ب فقه )فهم دین( حامل فقهفرد  ممکن است ؛ابالغ کند دهیگونه که شن آن
 «باشتد.ن هیتامتا فق باشدفقه حامل  یکسممکن است ، و از خود برساند ترهیفق

ثابتت و  یثیحتد نیت، و اانتدکرده تی( آن را روا3660ابوداود ) ،(21590احمد )
  باشد.میحفظ  در تشویق به حیصر
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 شتما» :ه استتفرمتود رستول ختدا  آمده که از ابن عباس یثیحد در

، و از آنتان کته شتنوندی( مرا ثیاحادشما ) از گرانیو د دیشنویم ( را ثیاحاد)
  .(3659د )وابو داو تیروا «.شودیم دهی، شنانددهیرا از شما شن ثیاحاد

 قینمودن آن تشو تیاصحاب را بر حفظ سنت و روا گونه نیا  امبریپ

  .باشدیاما مراد از آن امر م ،آمده یخبرة غیدر ص شانیاة نمود هر چند جملیم
که شنیده چنانوجوب حفظ سنت و نقل آن ها، و غیر از این رهنمودها نیا
، بر اساس آن عمل نمودندنمود و  تیتثبترسیخ و صحابه  یهارا در جانبودند 

  .شتبر اهتمام صحابه در حفظ سنت دا ریتاث نیتربزرگ و

 :کردن سنت در حفظ مؤثرسبب ششم و هفتم 

و در حافظته و حفتظ  شانروانیصحابه و پ و برتری زیاتمو آن عبارت است 
 نیتکته بتر ا ی. اخبتاریبه حفظ ذهن نااز آن یاریعادت داشتن بس نیز، و ثبت

 :است کرانیب ییای، همچون درمورد داللت دارد
 ،ختود زیزبان متما لیه به دلاز امت عرب بودند ک شانصحابه و شاگردان -

. آن دستته از شیمخصوصا قترداشتند  انیبه کالم و ب یاریتوجه و اهتمام بس
و   رفتندیپذ ریاز طبع آنان تاث زیکه با آنان بودند ن ییهاعربریهمان غ ای یموال

 . رنگ آن را به خود گرفتند
  .انستنددینمرا سواد بودند که خواندن و نوشتن یب یدر اصل امت آنان -
 یخوب و عالجز حفظ  راهی ،و کالم انیب برای عنایت به بر این اساس، -
ستخنان و هتا و حفتظ آن تیتها و رواخطبه ،، مانند حفظ قصائدنداشتند هاآن

 .غیبل هایضرب المثل
هر کس در  یشده بود برا ی، عادتها و قصائدخطبه ،جمالت ،کالمحفظ  -
و  یختواه از متوالو  ،عترب باشتد اصتلختواه در  ،کتردیم یزنتدگ طیآن مح

  ند.ها بودباشد که با عرب ییهاعربریغ
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از  یکتیکته  یو عقل ثابت شده است که هر انستان هتجرب ،حسة به وسیل
حس و آلتت  نی، اردیکار بگه ها بانسان گریاز د ترشیبرا آالت خود  ایحواس  

 کهست نایکه ناب یکس، مانند شودیتر میاست قو گرانیاو معموال از آنچه در د
و  ییشتنوا جتهیدر نت ، وکنتدیم هیتختود تکة و المس ییشنوا بر نیروی کامالً
.  شتودیتر میندارند قتو هیو المسه تک ییکه فقط بر شنوا یانینایاو از بة المس

بر دستت چت   ی، در هر کارفل  است ایشده  قطعکه دست راستش  یکس ای
که فقتط بتر آن  گرانیاز دست چ  د دست چ  او عتایکند و طبیم هیخود تک

 هذا  یو قص عل، تر استیکنند قوینم هیتک
 هیتختود تکة شنود بر مغز و حافظیکه در حفظ آنچه م یکس ب،یترت نیبد

به کند )یمانند نوشتن استفاده نم یحفظ شفاه یهانیگزیجا گریکند و از دیم
عرب قبل از اسالم که چنان( کتابت لیفراهم نبودن وسا ایسواد بودن یب سبب

در حفتظ  یکه عادت و یکسة از حافظتر است یقو اوة حافظ ند،بود گونه نیا
 . استبر نوشتن  هیتکبا  ،کالم
بر حافظه و مغز بود که در حفظ کردن  نیاصحابه قبل از اسالم، عادات  از
  .تر بودندیقو گرانینظر از د نیاز ا نیهم یبرا ،کردندیم هیتکخود 

آنان تتازه بتا امتر نوشتتن  .آوردند یبه نوشتن رو نااز آن یبرخ، اسالم با ظهور
، کاتتب الةعیةعةة ابةو .بود یقو شانیهاهنوز حافظه نیهم یآشنا شده بودند و برا
را فراخواند و او را کنار تخت خود نشاند  هریمروان ابو هر» :دیگویمروان بن حکم م

ستال به هنگام  کهنیتا ا ،به نوشتن شروع کردم زیو من ن دنیو شروع کرد به پرس
آن مطالتب ة دربتار دنیپشت پرده نشاند و شروع به پرستنو او را دوباره فراخواند و 

و  میاز آن بکاهتد و تقتد ایتاضافه کنتد  یکه کالمآنیب رهی. آنگاه ابوهرنمود یقبل
تکترار گفته بتود  روانبه م را که قبالً یهمان کلمات قایکند دق جادیدر آن ا یریتاخ

  ه است.درک تیروا( 1164) «المتفق و المفترق»آن را در  یبغداد بیخطکرد. 
: اگتر بته متن گفتت ینخعت میابتراه» :بن قعقاع نقل شده استت عمارة از
 بتار کیت رایتز ،نقتل کتن ریتبن جر زرعةو، از ابیبخوان ایمبر یثیحد یخواست
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از آن  را حرف کی و او، دمیخواند و بعد از دو سال آن را از او پرس ایمبر یثیحد
 . کرده است تی( روا56) «العلم»بن حرب آن را در کتاب  ریزه «.نداختیجا ن
، همتن، شتعب :گفتتیکته م دمیاز معمرا شتن» :هعبدالرزاق نقل است که گفت از
بن عمرو نزد ما آمد و چهار هزار  طلحة، میجا جمع شده بود کی  یو ابن جر یثور
و  دیکتاب به انتها رس دی. چون شب فرا رسکرد ءامالما  بررا از حفظ )اسناد(  ثیحد

جتز در دو  ،میکردیم یکاتب شعبه بود و ما آن را بررس .میسرمان گذاشت ریآن را ز
 کی. کرده است تی( روا1/99) «الکامل»آن را در  یابن عد «.جا اشتباه نکرده بود

 . استد اسنإهمان  جا نیدر ا ثی، و مراد از حدباشدیسند م نیچند یدارا ثیحد
ستند ) ثیهتزار حتد ازدهیت هیتق بن راهوااسح» :دیگویداود الخفاف م ابو
 یکته حرفت، بدون آنسپس دوباره آن را خواند ،امال نمود ما از بر ی( براثیحد

  .(1/222) «الکامل»در  یابن عد تیروا« .شده باشد ادیکم و ز
د آن را شتیخوانتده م متن ایبترکه  یثیهر حد» نقل شده است: یشعب از
 هرا ب سخن نی، امن تکرار کنند یم که آن را براشت، و دوست ندامردکیحفظ م

: من گفت. ی: آر؟ گفتمکنیمی بجتع نیااز : گفت او ،گفتم هیاسحق بن راهو
 ایت ثیحتد هتزارهفتاد اآلن که من  یی، گوکردمیحفظ م دمیشنیهر چه را م

آن را در کتتاب  یابتن عتد «.دارم میهاوشتتهندر  ،از هفتاد هزار ترشیبگفت 
 . باشدیم ثی( منظور هفتاد هزار إسناد حد1/222) «الکامل»

از  یاریوجود دارد که بر قدرت و موهبت بست یاریبس اتیروا نهیزم نیا در
 .در امر حفظ کردن داللت دارند ثیحد انیراو

 :کردن سنت در حفظ مؤثر هشتمسبب 

. برانگیزانتددن کترحفظ  هو مهم که صاحب خود را ب واضح یازهیانگ وجود
 ثیشک حفظ احادبی .وجود دارد تسنت به قو  تیروا تیدر واقع زیسبب ن نیا

 داردوجود  یاجر و پاداش بزرگکه در آن عالوه بر این، آن تیو روا یسنت نبو
  .نیز به همراه دارد یبزرگ و افتخار شرفقبل از آخرت  ایدر دن راویان آن یبرا
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 یطور کله م بکران است، اجر علم و تعل یب ییایدر ییخود به تنهااین کار،  جرا
آن  ثبتوتو  تیت. اجر عمل بته روانوع است نیاز ا انیاست و اجر راو شناخته شده

. از انتواع اجتر استت گرید ی، نوعدهداداللت آن  رب تیکه در خالل روا یکس یبرا
 اتیتکته بته روا ، متادامشیاهتمام نسل با شیاز هزار سال پ شیاز ب یامت اسالم
 تتانیبرا زهیتانگ نی، همتشتودینوشته م زین ثیحد انیاور ی، اجر آن براعمل کنند

  د.یابییمدست  عیرف گاهیو جا فشرنیز بهو آخرت  ایدر دنکه غیر از این ،است کافی
 دقیقرا بر حفظ و ضبط  اتیآنچه حافظان روا ی یاد شده،هابرابر انگیزهدر 

: آمده است  امبریقول پاین که در  است یترس از عقوبت داردیوا م اتیروا

  «فراهم بیند.در آتش جهنم  جایگاه خود را، بندد یهر کس عمدا بر من دروغ»
 که، سنت حفظ نمودنامر  دراست  یمشوق و کمک ،یطور کله سبب ب نیا
  .آن وجود دارد واقعیتو  تیرواة نیت در زمو ق هب

 :کردن سنت در حفظ مؤثر نهمسبب 

 هدر حفظ کردن و اثرات و نقش آن بر وا داشتن شنونده ب رقابتعبارت است از 
 ستین دهیمطلع است پوش تیروا واقعیتکه نسبت به  ی. بر کسثبتضبط و  ،حفظ
امتر  نیو در ا» :اندعمل کرده مبارکة یآ نیبه ا یاز هر کس شیب ثیحد انیکه راو

 :دیتگوی، مامبریاز صحابه پ هریابوهر [26: نیففمط] «.ابت کنندکنندگان رقرقابت دیبا
او  کته د جز عبتداهلل بتن عمتروندار ثیاز من حد شیب یاز اصحاب نب کی چیه»
  .(113) یبخار تیروا .سمینوینوشت و من نمیم

را چته  یدر حفظ ستنت نبتو ی معمولهاوجود دارد که رقابت یاریبس آثار
 نیکه البته مجال ذکر ا سازدیآشکار م تیروا واقعیت امردر  یفیو چه ک یکم 

و  گرید یبشر یهاطیمحاز  یاریدر بس هانوع رقابت نی، استین جانیآثار در ا
 . شودینم دهید فیمخصوصا در رقابت دو حر

  .باشدیم اتیرواو ثبت کمک به حفظ  یسبب بزرگ برا کی نیا و
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 :کردن سنت در حفظ مؤثر همدسبب 

حفظ ة زمینکه در  یکسان گریبا د اتیو مرور کردن روا یآورادیرت است از عبا
 نیت. انرود ادیشود تا از یم تیکار آنچه حفظ شده تثب نی. با اکردن مشغول هستند

و  نیچه در نزد صحابه و چه در نزد تتابع تیبه شکل برجسته در عصر روا زیسبب ن
 . ندشماریدارند ب لتموضوع دال نیکه بر ا یاتی. رواها وجود داشتآن روانیپ

شده که فرموده نقل  رضی اهلل عنهطالب  یبن اب یاز عل هدیبن بر عبداهللاز 
هتا را و آن دیتبخوان  گریهمتد یرا برا ثیو احاد دیکن دارید گریکدیبا » :است
 ،(650) «ستنن»آن را در  یدارمت «.(فراموش شوندکه مندرس شوند ) دینگذار

   اند.کرده تیروا( 465) «الجامع الخالق الراوی»در  بیخط ( و545) یرامهرمز
آن  دیدیشتناز من  یثیهرگاه حد»: فرمودهابن عباس نقل شده است که  از

 و ،(631 – 624) «ستنن»آن را در  یدارمت «.دیتکن یادآوریت گریکدی یرا برا
  .اندکرده تیروا 547ص  «المحدث الفاضل»در  رامهرمزی

 میبن عبتداهلل بتودنزد جابر »: است که گفته نقل شده رباح یعطاء بن اب از
 یرا برا ثشیحد میاز نزد او خارج شو می، چون خواستگفت یثیما حد یکه برا
  .اندکرده تیآن را روا دیگران( و 253/  6) یترمذ «.کرد یآورادیما 

 گریکدی یرا برا ثیحد نیا»: است گفتهکه شده بن مسعود نقل عبداهلل  از
آن را در  یدارم «.آن دارد یادآوریبه  یآن بستگ اتیچرا که ح ،دیکن یآور ادی
  .اندکرده تی( روا546) ی( و رامهرمز643) «سنن»

 ادی، به ثیزنده داشتن حد»: است نقل شده که گفته یلیل یعبدالرحمن بن اب از
 سپس عبداهلل بن شداد بن الهاد بته او «.دیآر ادیرا به  ثیپس احاد ؛ست آوردن آن

ام مرده بتود و تتو آن را نهیکه در س یثیاحاد اری! چه بسرحمت خدا بر تو باد» :گفت

  .(546) رامهرمزی و( 634 – 626) «سنن»در  یدارم تیروا «.یزنده کرد
انجتام  اریرا بس ثیاحاد یآورادی»: که گفته است نقل شده یثیل هاز علقم و
  دیگران.و  (627) یدارم تیبه روا «.نرود ادیتا از  دیده
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موثر بر حفظ و درک کتالم مستموع تمامتا در ة دهگان باسبا نی، انیبنابرا
 نیتکه در ا یلیو دالاست بوده و معمول فراهم  یسنت نبو تیروا واقعیت امر

چترا کته بتر  هتا بتود،آناز  یبرخ تنها ،مقام قیبه سبب ض میارائه نمود نهیزم
  .ستین ریپذامکان زیجلد بزرگ ن کیدر  یحت لیدال یشمردن تمام

و فراهم بتودن  اریرغبت بسرغم یعل یو سنت نبو ثیحد انیراو نیهم اما
کردند آن را کال یشک م تیاز روا ی، هر گاه در قسمتهااسباب حفظ در نزد آن

 .شمارندبی امعن نیا دال بر اتیروا. حرف بود کیگذاشتند اگر چه فقط یکنار م
( را به ستبب ثیمجموعه حد)کامل ة فیحص کینقل شده که  انیراو یاز برخ

  .گذاشتندیکنار م ثیحد کیشک در تنها 
توسط صحابه و  یسنت نبوحفظ  ،میکه عقل سل میبدان دی، بااوصاف نیا با
  .داندیو بدون اشکال م زیجا ،مقبول یرا امر روانشانیو پ نیتابع

شده و  فتایدر یخط یهاها و مدارک و نسخهو مصادر آن اتیوجود روا با
گفت کته  دی، باهانیاتمام  تی، و با نظر به واقعاتیبا روا هاخبار موجود در رابط
 .  باشدیم رادیثابت شده و بدون ا یامر ،با داللت عقل اتیامر حفظ نمودن روا

 نیمشخص و مراجع مع بمتون در کت ی: گردآوردوم دورة

بتا از مصدرشان  متون به صورت پراکندهکه عمل کتابت و حفظ اینبعد از 
هتا کننتدگان و حافظتان آنافتیدر یمتون بترا نی، اگر اشدانجام می موفقیت

و  نیمعت یها را در مصادرکرد که آنی، عقل حکم مبزرگ و مهم بودند یمتون
جتای  ،مکتوبتات و محفوظتاتاین  یآورجمعة نتیجتا  ایندنم یآورمنظم جمع
  گردد.مشخص  ها و منابعکتاب مصنفات،در  اتیرواگرفتن 

 خود احترامو  اعتمادمورد  یاخبار و متون شخصکسانی که به است  طبیعی
و  نمتت هترناقالن آن ) یرا با ذکر سند و اسام ی، متون واعتنا و اهتمام دارند

را  هتاآنو حافظتان  ستندینویرا م هاکاتبان آن بنابراین، کنندحفظ  را( شسند
بته  اتیتروا حتاوی یهاآن نوشتته ،کیتنزد یدر زمان کهنی، تا اکنندیحفظ م
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کته آن اخبتار بتا متتون و  ابتدیی، ظهور ممرتب شده بو کت مصنفاتصورت 
 بیترت نیبد و دیریگیم یجا هادر آن)هر متن با سند خاص آن(  شانیسندها

 محققتانکته گردند یمتون م نیا یو مشخص برا نیمصادر مع مصنفات، نیا
  .ندکنها رجوع به آنتوانند می

 :ت و عصر تصنیف و مراجع جامعم سنّتدوین منظّ

باشد که به دست علمای ستنت بته انجتام این همان تدوین منظ مِ تصنیفی می
رسید، شامل تدوین منظم جزیی )خاص به احادیث یک صحابی معین یا خاص در 

ای )مجموعه احادیث، بستیاری از ( و تدوین جامع و دانشنامهیک باب معین از دین
ای از موضوعات دینی(. شروع این نوع تدوین در زمان ابوبکر در ابه یا مجموعهصح
هجری بود، بدین ترتیب که اصول سنت نبوی را در خالل صدها حتدیث  12سال 
دانستت هایی نوشت، سپس به دلیلی که خود میآوری کرد و آن را در صحیفهجمع

هتا را از بتین بترد و عبارتی آنها را کنار گذاشت و به توزیع و تکیه بر این صحیفه
ترسیدم که حدیثی را نیابم و گفته شود اگتر رستول ختدا ایتن را از این می»: گفت

م آن را با ذکتر ستند ذکتر کترده و متقتی حاک« ماند.گفته بود بر ابوبکر پنهان نمی
 ( نقل کرده است. 29460« )کنز العمال»هندی نیز آن را در 

به تشویش بسیاری از صحابه بود که در اقصی یعنی در واقع نگرانی نسبت 
نقاط بالد مسلمین پراکنده شده بودند و چیزهایی از سنت نبوی شنیده بودنتد، 

آوری سنت توسط ابوبکر حضور نداشتند، ممکن بود که در جمعبه سبب ایناما 
 جتهیدر نت پس از اعتماد به مجموعه ابوبکر، بنتا حتق رد شتود وها آن ثیاحاد

 د.آیوجود ه اختالف ب
 .نهادآوری احادیث گرفت و سپس آن را کنار عمر بن خطاب نیز تصمیم به جمع

همچنین در زمان حیات تتابعی بتزرگ عبتدالعزیز بتن متروان پتدر عمتر بتن 
عبدالعزیز در نیمه دوم قرن اول هجری، لیث بن سعد از یزید بن ابتی حبیتب نقتل 

کته ای نوشتت در حالیخضرمی نامه عبدالعزیز بن مروان به کثیر بن مره»: کندمی
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پیامبر در جنتگ بتدر را درک کترده بتود، کته ة کثیر در حمص هفتاد تن از صحاب

شنیده به جز احادیث ابوهریره که نزد ماستت  احادیثی را که از اصحاب پیامبر 

 ( روایت کرده است. 448/  7« )الطبقات»ابن سعد آن را در «  برای او بنویسد.
ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم و زهری در زمان حیات همچنین توسط 

عمر بن عبدالعزیز )در اواخر قرن اول(، عمر بن عبدالعزیز از علمای عصرش که 
هتایی ختاص و مشتخص از تابعین بودند خواست که ستنت نبتوی را در کتاب

 آوری کنند. جمع
بکر بن به ابو ایهاز عبداهلل بن دینار نقل شده است که عمر بن عبدالعزیز در نام

ببین آنچه را که از احادیث رستول ختدا »محمد بن عمرو بن حزم به او دستور داد: 

و سنت گذشته وجود دارد، مکتوب کن، من از پنهان شتدن علتم و از دستت  

 روایت کرده است.  99ة بخاری آن را بعد از حدیث شمار« رفتن اهل آن بیمناکم.
اهلل نقل شتده انجام رساند. از زهری رحمهآوری احادیث را به وی این جمع
آوری سنن دستور داد، پس آن عمر بن عبدالعزیز ما را به جمع»که گفته است: 

گاه بترای هتر دیتاری کته در آن حتاکمی داشتت را دفتر به دفتر نوشتیم و آن
( و ابن عبتدالبر 2709« )التاریخ الکبیر»ابوخثیمه آن را در « دفتری ارسال کرد.

 اند. ( روایت کرده1/331« )ع بیان العلمجام»در 
اهلل در پایتان این کار در قرن اول صورت گرفت، زیرا عمر بن عبدالعزیز رحمته 

 آوری در حیات او صورت گرفته است.قرن اول وفات کرده است و این جمع
اعتم از  ،دشمنان سنت یادله، کذب بودن ادعا گرید نیزو یادشده  لیبا دال
قترن دوم ة متیکتابتت ستنت بعتد از ن کهنیبر ا یمبن الرهاسکوو  نیمستشرق
دروغ محض استت،  کیادعا  نیکه ا رایگردد، زیمحقق شده آشکار م یهجر

بته  قتاتیتحق در ینیبها را از چتارچوب واقتعکه آن یسازد تعصبنابود خداوند 
  !دیخارج گردان ی از حقگردانیو رو یدام خودخواه یسو

که مشهور است فزونی یافت و پس از قرن اول چنانبعد از آن، کار تصنیف 
 .رونق یافت
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 یادوره ،گرفتن آن در مصادر و مراجتع یاز صدور متن تا جا یزمانة مرحل
  .استواضح و مشخص 

قابل بیان سه مرحله  درو  و روشن استواضح  در مورد سنت نبوب امر این
 :است

 ثبتت ی،اول هجتر در قبل از ستال نبوی سنت از زمان صدور اول: ةمرحل
شتکل بته نمودن  ثبت نیاما اشروع شده است، ) ی به صورت کتابتت نبونس
قرن اول  ةانیتا مو  در این زمینه(اقدام ابوبکر  نبود، به استثنایو منظم  صنیفت
 .افتیمرحله ادامه  نیبعد از آن ا یکم ای یهجر 50سال  یعنی

 صتنیفد از آن جنتبش تبعت یکم ای( یهجر 50زمان )سال  نای از دوم: ةمرحل
  .رفتیم شیپ ی، آغاز شد هر چند به کندیبندبیبا ترت داقرة المعارفیمنظم و 
 150از ستال بتای، تقرثدیتو مرتتب احا داقرة المعارفی تصنیف سوم: ةمرحل
 رونق  400سال  ةمیتا ن دیشا ایبعد از آن،  یو کم یهجر 400تا سال  یهجر
موضوع داللتت دارد چنتان  نیکه بر ا یاادله گریو د یکتب خط قوت یافت.و 

 دارند.  نبه آن اذعا زی، دشمنان سنت ننیپرشمارند که خود مستشرق
 یحتمتت ةجتتینت ی،ستتنت نبتتو ثیتتاحاد فصتتنیاستتت کتته عصتتر ت یهیبتتد
 نیتنمتودن و حفتظ ستنت انجتام شتد، و ا ثبتتبود که در جهت  ییهاتالش

بود که بته حفتظ  یصدها بلکه هزاران تن از کسان یهاکوشش ةثمر صنیفاتت
  .مشغول بودند یسنت نبو
متتون  هگذشته و ب به وقتیعصر،  نیعنوان محققان اه ما، ب کردیرو ةدربار
 یابی، ما با دستتمیابیتا صحت آن را در میکنیمرجوع آن  اتیاخبار و روا ،سنت
آن در قترن ستوم و چهتارم  یخطت یهاو نستخه «همستند ثیاحاد بکت»به 
از صتحت  نانیحصول اطم ایستگاه نیل، به اومسند( صنیفتاوج  )عصر یهجر
  .میاافتهیسنت دست ثبوت 
 بر عکس از آخر به اول است. ما  کردیکه رو رایز ،آن ایستگاه نیاول ی،آر
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از صتحت نستبت هتر کتتاب  نتانیتنها کار ما حصول اطم ایستگاه نیا در
از  راکت نیتباشتد، ایآن م صتنفبه م و موضوعش شده به همراه مادهتصنیف 
 نیتا کته خوشتبختانه پذیر است،امکان تصنیفاتشروط صحت کتب و  طریق
وجتود  یبه فضل الهت یکتب سنت نبومورد درجات خود در  نیباالتربا شروط 
 قتتیشتود. حقینم افتیها امت گریاز کتب د یکتاب چیدر ه هک ی، شروطدارد

 باشد.یم زمینه نیشاهد در ا نیتربزرگ آشکار،

  یصحت سنت نبوة دربار قیو تحق یبررسة حل: مردومة مرحل

 یآورصتدور متتون و جمتعة مرحلتقبل )ة مرحل یمرحله از نقطه انتها نیا
 . متون ةرندیآماده شده و در برگ صنیفاتاز ت یعنی، شودی( آغاز مهاآن
 : دارد ایستگاهمتون دو  یو بررس قیتحقاز  مرحله نیا
 : است گامدو  یکه خود دارا ،متون جامعمرجع  ایکتاب  ی: بررساول ایستگاه 
 متون و اخبار ة رندیاطالعات از کتاب جامع و در برگ گردآوری - 1
 و ثبوتشروط صحت  ازکتاب در مورد برخورداری این  بررسی - 2

 شتناختهتدف  هکتاب جامع باین ر موجود در خبهر  ی: بررسدوم ایستگاه
 آن  ثبوتعدم  ای ثبوت
 :باشدیگام مو د یدارا زین ایستگاه نیا
  هاکتاب نیموجود در امورد بررسی  از عین هر خبراطالعات  آوریجمع -1
  و ثبوت شروط صحت ازخبر  مورد برخورداری ایندر  رسیبر -2
به شتناخت  میتوانیم گونه نیو ا میرسیها به تمام اخبار سنت مگام نیا با

 . میابیعدم صحت اخبار دست  ایصحت 
بته ا ایتن ، بکردندیم ریسنت سابقا از آن تعب انیه خود راوگونه ک همان درست

متراد از  «بررستی کتن.ستپس  ،کن یابتدا گردآور: 1قَم  ش ثُم  فَت  ش»: که گریکدی

                                                                 
 .. ن.ک: پاورقی قبلی 1
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و منظتور از است، ( اتیروا یآورجمعهمان گام اول ) جانیدر ا یآورگردتقمیش و 
  .باشدی( مخبارو دقت نظر در شروط صحت ا یبررس، گام دوم )و بررسی شیتفت

 سنت متون جامعمرجع  ایکتاب  یاول: بررس ایستگاه

 : رعایت کندو گام مذکور را د دیتنها با محققدر این ایستگاه  
   کتاب اطالعات کردن جمع -1
هتر  انیت، راوهاو مصادر آنکتاب مذکور  یخط یهاکه نسخه بتیتر نیبد

 را تمامتا فترا هشتد تیرواة و نسخ یو اطالعات مربوط به راو هااز نسخه کی
  .دیفته و درک نمارگ

حکم نمودن  ی( برااطالعات با شروط قبول )شروط صحت نیاة سمقای -2
 . از صحت آن نانی( و اطمصنیفیاز کتب جامع گرفته تا تدر مورد کتاب )

، یاز نظتر عقالنت یبردن به صحت هر نوع کتتاب یپ یخالصه برا طوره ب
 :است یافدو شرط ک نیاز ا یکیوجود 
 ایتف صتنکه غالبا به عصتر م ،کتاب یمیو قد یخط هاینسخه بودن فراهم -1

به زمان شاگرد شتاگرد  انایاح ای گردد،بر می ،که به او اسناد داده یاز شاگردان و یکی
 . گرددبر می اسناد داده است استادش به صاحب کتاب قیکه کتاب را از طراو 

خط کته بته دستت ،استتدر دسترس کتاب  کی ینسخه برا چند معموالً 
و  حیبوده و کتاب را بتا استناد صتح یشاگردان شاگردان و ای صنفشاگردان م

، هانستخه نیتا نید در بتیو شتا ،دهنتدیاسناد م یاصل صنفمحکم خود به م
ختص او وجتود داشتته م سینونسخه ایف صنخط خود مبه دست زین یانسخه

  .باشد که البته نادر است
، که اصل کتتاب از شروح کتاب مذکور یخط هاینسخه بودن دسترس در -2

بته مولتف آن  یو متعتدد حی، صتحمل در خود داشته و با اسناد ثابترا به شکل کا
مربوط به کتاب، که با استناد  هایحاشیهها و دهیبرگز ،هاخالصه ای، إسناد داده شده

   .دینمایبه آن کمک م اعتماددادن به مؤلف به حفظ و ضبط کتاب و 
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باشد که به اصل کتاب یم یخط یهاهبر نسخ هیتک معموالً ،کتب شروح در
ها غالبا نسخه نی، و ادهندیها را ذکر کرده و اسناد مآن نیگردند و شارحیبرم

 . میباشد که سراغ داریم یشخص یاصل یهااز نسخه ریغ یگرید یهانسخه
استت  یکاف یکتاب بردن به صحت هر یپ یدو شرط برا نیاز ا یکی وجود

  .میهر دو شرط را با هم داشته باش کهنیچه رسد به ا

 :های بررسی کتاب و شروط صحت آنگام 

، میکنیمشتاهده مت یمصادر ستنت نبتو نیترگونه که در مورد مهم همان
. تمتام کتتب باشندیاز کتب سنت و مصادر آن واجد دو شرط مذکور م یاریبس

آورنتده و که به عصر گردباشد یم یمیقد یخطة چند نسخ یموثوق سنت دارا
هتا ا شتاگردان آنیت کاتبتانگردد که از یبر م یعصر شاگردان و ایآن  کاتب

تتا  قرون یکتاب در تمام شیدایها از زمان پنسخه نیگرفتند و ایکتاب( را م)
را ناستخ آن بتا ذکتر ستند  یااند و هر نسخهو منتشر  شده ریعصر حاضر تکث
  .به صاحب کتاب إسناد داده است مدو ن در نسخه

 یهاها نسخهاز آن یاریبلکه بس ،باشندیمنوال م نیسنت عموما بر ا کتب
ماننتد  زیتن یرستد و برختیصدها نستخه م یحت ایها شان به دهیمیقد یخط
  .رسدیآن به هزاران نسخه م یخط یهانسخه «یبخار حیصح»

در  زیتن یگتریل دیتدال ،یخط یهااز کتب سنت عالوه بر نسخه یاریبس 
 یل در ختالل متواردیدال نیکه ا دینمایم دییها را تاخود دارند که صحت آن

 : آورده شده است ریباشد که در زیم
، وجود دارد یمیقد یخطة هر نسخبرای که  ها()شنیدن ات( از خالل سماعالف
 ی، بر رورسدیاز آن م ترشیب ایهر کتاب به ده  برای این سماعاتتعداد  و معموالً

اند و دهیآن شن مذکور یراو ایکه کتاب را از مولف آن  ییعلما یاسام ها،نسخه نیا
ة دور رنستخه در هت نیت. ستپس اشودیدارند نوشته م اقرارآن  یبر صحت و درست

. گترددیتکترار م زین آن سماعشود و به همراه یگذرد مکررا خوانده میکه م یزمان
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بر صحت آن نسخه و  کهنوشته شده  اتسماعاین ر آن در آخ ایجلد کتاب  یبر رو
  .دینمایم دیمحفوظ و مصون بودن آن از خطا تاک

آن بتا ة ستیکه در نزد علما بوده و مقا یخط یهامراجعه به نسخه قی( از طرب
 ستانینوکه نزد ختود نسخه ییهامراجعه به نسخه نیتر و همچنیمیقد یهانسخه

از همتان کتتتاب، و  یمیقتد یهابتا نستتخه دتریتجد یهانستتخهة ستیاستت و مقا
اعتمتاد و  انتدن مراجعته نمودهه آکه ب ییهاو نسخه کورکتاب مذ رکنندگان برجوع

 کنند.استناد می
 ایتاز جانب مولف  ،مربوطهة نسخة کننددییتا ات و وجاداتاجاز قی( از طرج
را  یلکه ارتباط نسخه بتا مولتف اصت یگرانید ای یو سینونسخه ای یو یروا
  .، محفوظ و مصون بوده استکه نسخه دهدیان مشنموده و ن دییتا

شناخته  یا، از مدرسهشودیم یدارکه نسخه در آن نگه یمکان قیطر ( ازد
 معروف.  سلطان ای خیشفالن  کتابخانه ایمشهور  یشده گرفته تا مسجد

 گتریهتا بتا دآن اتیتو محتو یخطت یهاآن نستخهة ستیمقا قی( از طرهت
ماننتد  ،انتدرا بازنشتر داده موجود از همان کتاب که همتان محتتوا یهاخهنس

  .هاآن یمحتواة سیو مقا هادهیها و برگزبرداشت  ،هاخالصه
متورد نظتر بتا کتتب  یخطت یهانسخه یمحتواة سیمقا قیاز طر نی( همچنو
 یبه عصر و کانینزد ایعصران مولف ، از جانب همکه در باب همان کتاب یگرید
از  شیکته بت یهقتیب «یالسنن الکبر»مثال کتاب  ی، برانقل شده است گرانید و

، و یاز خود بخار قلبه ن یگاهو ، یهقیبا سند خود برا  یبخار حینصف کتاب صح
  .دینمایو با همان سند را نقل م ثیاز همان حد گرانیداز نقل به  یگاه
کتتب  گتریدبتا  متورد نظتر یخط یهانسخهة سیمقا قیاز طر نی( همچنز
و  روید پنیابا اس ای یکتاب اصل صنفرا با سند م ثیاحاد مسند که همان ثیحد
  .کندیم تیشاهد آن اسناد روا ای

هتا آن یمورد نظتر و استام یهاو کاتبان نسخه سانینونسخه قی( از طرح
بر صحت ارتباط بتا مولتف امر  نی( که اباشدیم زیو معروف ن حیصح که غالباً)
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از  یکتی ایتشتاگردان  ایتاز نوادگتان  سینوکته نستخه ییگتو ،داللت کترده
 . ندابوده اعتمادمورد  بوده که به شهادت علما یو نیوراق ای سانینونسخه

و  یستنت نبتو تصتنیفااز ت یاریدر بستکه ذکتر نمتودم  ینکات نیا تمام
 یبترا زیموارد ن نیاز ا یهر چند اندک ،ها وجود داردآن نیترمخصوصا در مهم

  .است یکتاب کاف صحت

 صحیح بخاری به عنوان نمونه:

 :میدهیقرار م یرا مورد بررس یبخار حینمونه کتاب صح یبرا
 نیتکته اچناناند دهیشن  یکتاب را تعداد نود هزار تن از امام بخار نیا -1

 خیتتار»آن را در  یبغتداد]ذکتر کترده استت  زین یربفر ش،موضوع را شاگرد
   .[کرده است تیا( رو2/322) «البغداد

، باشتند دهیکتاب را نشتن نیا ،از آن شیب یحت ایتعداد  نیشود ایم چگونه
و  یهجر 232سال از سال  25 کیخود را نزد حیکتاب صح یکه بخارحال آن

های امام بخاری تا مدت و ،کردمی تیروا یهجر 256، تا سال قبل از آن دیشا
نقل شده که  حتی، اشتقرار دمردم  استقبالبزرگداشت، احترام و مورد  طوالنی

  دندیرستیهتزار نفتر م ستتیب کیتجلسه بته نزد کی در از او نیتعداد مستمع
  از دو طریق[ «بغداد خیتار»در  یبغداد تیروا]

 یهتا و جاهتاخیدر تار یخطتة از دو هتزار نستخ شیب یبخار حیصح -2
ة کتابخان 2327  «الفهرس الشامل»که کتاب  یادارد به گونه ریمختلف و متغا

هتا کتاب در آن نیا یخط یهاف در سرتاسر عالم را ذکر کرده که نسخهلمخت
 یمالستاإل یالفهترس الشتامل للتتراث العربت» :شود. رجوع شود بتهیم افتی

کتتاب  نیکه در ا یخط هاینسخه از نظر صرف ،(565 – 1/493) «المخطوط
  .آورده نشده استالفهرس( )

 نیتاز ا یخطتة نستخ 226منوره تعتداد ة نیدر مد زیعزملک عبدالة کتابخان
از آن  ییهاقستمت  یهتا کامتل و برختاز آن یکه برختکتاب را در خود دارد 
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مشتهور و  یخط علمتاگتردد و دستتیمختلتف برم یهتاباشد که به دورهیم
  .ها نقش بسته استبر آن شاناتسماع
تاب خود را از ک یبخارامام خود که  یبخار حیکتاب صح یاصلة نسخ -3
 یشتده و بترا افتتی ،یربفر ،ینزد شاگرد و یاله فضلبه  ،کردمی تیآن روا
شتاگردان  یو حتت یو شاگردان شاگردان و یشاگردان بخار یمتماد یهادهه

 . نمودندیمراجعه م آنبه  یشاگردان شاگردان و
 : داللت دارد تیواقع نینص وجود دارد که بر ا سه
 لیالتعتد»در کتاب خود  یالباج دیابوالول )معتمد(، ثقه( عالمه معروف و الف
ابوذر عبد بتن » :دیگویم 310ص  «حیالصح یف یلمن خر ج البخار حیو التجر
بتن احمتد را  میابتراه یمستملسحاق اابو خبر داده کهما  هبحافظ  یهرواحمد 
نمودم که در نزد  یبردارنسخهآن  یاصلة را از نسخ یکتاب بخار» :ه استگفت
 «.بود یربفر وسفید بن محم
   روشن همچون خورشید. صحیح و است إسنادی نیا

که  خود راة کند نسخیم حی( تصریشاگرد شاگرد بخار) یمستمل ابواسحاق
 یبخار ةنسخ یز رواآن را  یربفرنموده،  تیروا یشاگرد بخار یربفرآن را از 

کترده  یداربرنموده، نسخه هیتک حیصحاصل کتاب بخاری بر آن به عنوان که 
 .باشدیشاگرش م یفربرنزد  یاصلة ، و آن نسخاست
موضتوع را در  نیا زی( نیهجر 721)ت  یسبت یفهر دی( عالمه ابن رشب

و گفتته نمتوده  دیتتاک یفربرو در هنگام سخن از  «إفادة النصیح»کتاب خود 
  «.کردندیاز او نقل م یفربر ارانیبود و  ینزد و یبخاراصل کتاب »: است
ة و مراجعت یبختار حیاز صح یربفرة نسخ ةدربار یصغاننظر  نیچن( همج

آن  یاز رو« النسخة الزقدادیةة»مشهور خود ة نوشتن نسخنسخه و  نیبه ا یو
ختود را « النسةخة الزقدادیةة» یصغانکه  بیترت نی. بدموضوع است نیموکد ا

بتر ختود  هکاست  یاهمان نسخه» :دیگویدانسته و م یفربرة منقول از نسخ
  «.ه استخوانده شد یبخار
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شترح  یالبار ضیف»در کتاب خود  یصغاناز  یحنف یریمطلب را کشم نیا
  .دینمای( نقل م1/33) «یالبخار حیصح

ة ( به مثابیشاگرد بخار) یفربر وسفیاز محمد بن  حیصح تی، روابنابراین
  .باشدیم یاز خود بخار تیروا

و این همان  ،تر استمشهور اریبس ،اتیروا گریاز د یفربر تیروا و به خاطر
 یهااز نستخه یاریکته بست تا جتایی، داردیم انیکه واقع امر را بچیزی است 

 یی، تا جاباشدیم ینقل از فربر قی، از طریبخار حیموجود از کتاب صح یخط
  .باشدیمتواتر معتبر م تیدر حد روا یاز فربر تیروا که

  .باشدیم یکاف یب بخارکتا ثبوتصحت و  یبرا ییمورد به تنها نیهم
 : یاز فربر ریغ یقی، به طریاز بخار اتیروا گرینظر از د صرف
 :، توسط حماد بن شاکریبخار حیکامل کتاب صح تیروا مانند
با عنتوان  یبخار حیدر شرح صحآن را در ضمن کتاب خود  یقسطالن امام

کترده  تیتروا یاز حماد از بختار حیاز ابن رمحاکم  قیاز طر «هدی الساری»
، بر تمرکز و یبخار حیدر شرح خود بر کتاب صح کهنیاضمن  یقسطالناست. 

در شترح  زیرا ن تیروا نی، ادارد هیتک یفربرو  خودة نسخ نیاهتمام بر فروق ب
 «یالسنن الکبتر»در کتاب  زین یهقیب بیترت نی. به همداده است یجا شیخو

  .نموده است تیروا حیمابن ر قیرا از طر یمنسوب به بخار اتیاز روا یتعداد
  :یبن معقل از بخار میکامل ابراه تیمانند روا نیهمچن

( در شترح بتر یهجتر 319متولتد ) یخطابتا به امروز در کتاب  تیروا نیا
آن را با ذکتر  یخطابموجود است و  «ثیاعالم الحد»با عنوان  یبخار حیصح

  .کرده است تیسند خود روا
بتن  نیحست یقاضتتوسط  یبخار حیصح اتیاز روا یتعداد تیمانند روا و
 : یمحامل لیاسماع
 یاز بخار یمحامل قیآن را از طر عیبن الب داهللیابومحمد عبداهلل بن عب امام

  .نموده است تی، رواو نه تمام آن حیاز صح یبا ذکر قسمت
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را در ضمن شترح ختود بتر  تیروا نی( ایهجر 786وفات ) یکرمان هعالم
  .قل کرده استن شده زیکه چاپ ن یبخار

هتا ذکز شده که من بر آن ثیدر کتب حد یبخار حیاز صح یگرید اتیروا
   .ستمیواقف ن

در تمام کتتب  یبخار حیموجود در کتاب صح ثیاحاد انتشارنظر از  صرف
 صنیفکه بعد از او ت یو چه کتب یاز بخار شیکه پ ییها، چه کتابمسند سنت

کترده مگتر  تیآن را روا یه بخارک یابیب یتوانیهم نم ثیحد کی یشد، حت
 ایت یبختار دخو قیو از طر شانیهاآن را در کتاب زیائمه و علما ن گریکه دآن
 . اندکرده تی، روااو ریغ

 تیتروا کته بته یبخار حیصح )برگزیده( از مستخرجکتب صرف نظر از  و
( یهابرگزیتدهاند و مستتخرجات )پرداخته یبخار ریغ قیاز طر یبخار ثیاحاد
وفتات ) یلیاسماع میمانند منتخب احمد بن ابراه ،اندشده دهینام یبخار حیصح
 مینع یاب تخب( و منهت 425وفات ) یبرقان( و منتخب احمد بن محمد ته 371
  .(ته 430وفات ) یاصبهان
 حیکتتاب صتح ریناپذو شتک قطعیکه بر صحت  یاطالعات قاطع گرید و
 .کندیحکم م یبخار
 . آن اتیو روا یبخار حیصح دربارة بود ایخالصه نیا
هتا ده یدارا کیتسنت هتر بزرگ و مهم  یهاکتاب گرید بیترت نیهم به
 یبعضکه ، دارند یخطة ها صدها نسخاز آن یبوده و برخ یمیقد یخطة نسخ
 یبه عصر شاگردان و یو بعض گرددیبر م صنفها به عصر خود مکتاب نیاز ا
بتر  دال یو شواهد اریبس لیدال حاوی هانیا ی، تمامیشاگردان شاگردان و ای

   .باشدیصحت نسبت آن به مولف م
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 :های مهم سنّتیکی از کتاب ثبوت گواهی موتسکی مبنی بر

و قابتل  حیاز کتب ستنت و صتح یریگجهینت نیکه صحت ا ییهانمونه از
( یلد موتسکاهار) ی، پژوهش استاد آلماندینمایم دییکتب را تا نیوثوق بودن ا

باشد ی( مته 211وفات ) یصنعاناز ابن همام  «ف عبدالرزاقمصنَّ»کتاب ة دربار
کتتاب ة بته مطالعت لتداهار. باشتدیماز استالم  گانتهیب یفرد یکه و یدر حال

 تیتپرداخت تتا بته واقع یاز سنت نبو یاعنوان نمونهه ب «مصنف عبدالرزاق»
 یاز برخت ریمست نیتدر اواقف گردد و  فینشانصنِّها به مقسم کتاب نیاارتباط 
از صحت کتاب  نانیحصول اطم یبرابیبلیوگرافی )کتابشناسی(  علم یهاجنبه

 انیراو یکتاب مورد نظر و اسام یخط یهاصورت که نسخه نیبد ،بهره جست
دستت هاز اخبار مربوط به آنتان و قترائن و اطالعتات ب یموجود در آن و تعداد

رتبط به آن را مورد مطالعه قترار داده و م یهاخیکتاب و تار یهاآمده از نسخه
موارد اثبات شده موجتود در مصتادر مختلتف  گریو د خیتار یهاآن را با کتاب

کتتاب را  یرا بر گرفته از محتوا گریقرائن و شواهد د یارینموده و بس سهیمقا
 . قرار داد یمورد مطالعه و بررس

که نسبت  دیباور رس نیا، به صحت کتاب حکم داد و بر مراحل نیاز تمام ا بعد
 : دیگویخود م دلاهار باشد یم حیصح یتبآن قطعا نسف صنکتاب مذکور  به م

برگتردد کته  یبه همان زمتان «ف عبدالرزاقمصن » توان اثبات کرد کهمی»
  «.مسلمانان ادعا دارند

بپندارند کته  :دشوار است که نیمستشرقبرای ، زمان نیدر ا» :ه استگفت و
 «.باشند جعل کرده یقرن دوم هجرة انیدر آغاز مرا ناد إسمسلمانان 
کته  دیت، مشتخص گرددستت آمتدهه د بنیسناطبق اَ» :دهدیشرح م نیهمچن
متدت و در منتاطق یطوالن یکته در بستتر زمتان دنیستنااَ نیتجعل تمتام ااحتمال 
! باشتدیممکن مریتغ یامرپرشمار،  پراکنده، آن هم به دست تعداد افراد ییایجغراف

بةدایات »: کتتاب نگاه کنید به «متصل باقی مانده است. باالییة درجلکه إسناد تا ب
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 از منشتورات «الفقه االسالمی و تطوره فی مکة  تی منتصف القرن الهجری الثانی
  ت .ق.ه 1430 سال - 8 قاتیمطالعات و تحق /عقوبیینظام  خصوصیة کتابخان
 یو برا ارندیبس زیموارد ن گریباشد و البته دیم یک غیرمسلمان یگواه نیا

  .است یمورد کاف نیهم گواهی
باشتد یکته در دستترس م یاریبست یقطعة شک و با ادلبدون ،محترمة خوانند

و   خاتیمشت ،معتاجم ،دیمستان ،ستنن ،، اعم از صحاحسنت و مصادر آن یهاکتاب
نمتوده و  یآوردمتا گترد یرا بترا یستنت نبتو اتیتروا ی، تمامثیکتب حد گرید

را چه از نظر سند و چته  ثیاداند احکرده تیدر آن زمان روا هامصنفان آنکه چنان
 یخبتر ای ثیبر صحت حد میخواهیاند و ما اگر منموده انتیمتن حفظ و ص نظراز 

بته آن عمتل  میختواهیکته م یتتیروا ایدر صحت آن خبر  دیتنها با میواقف گرد
 . میکن قیها تحقاخبار آن یمحتوا ها و مدلولآن انیراو شرح حال قی، از طرمیینما

هند   هموجود در کتاب جامع ب هر خبر ی: بررسدوم ایستگاه

 عدم صحت آن  ایشناخت صحت 

هتا و شتده در کتاب یآورجمتع اتیتروا یرستبرمحقق به  ایستگاه نیدر ا
بته طتور  یها از شروط قبول هر خبترآن یبرخوردار زانیم یو بررس فاتصنم

 . پردازدیمجزا م
اعتم از  تیتهتزاران روا ایتصدها  ی، حاومتناسب با حجم خود مصن فی هر

 . باشدیها منص و سند آن
 تیتکتتاب ختود بته روا انیت، در م(اتیروااخبار ) یهااز کتاب کیهر  صنفم
 . پردازدیم است را از آنان گرفته اتیکه روا یو از کسان شیوخشخود از  یهاسند

 یاز راو زیتن یو شتیخ، و بردینام م هدیشن یخبر را از وآن که  شیخشاز 
مقتدم بتر باالترند ) یاز و انیکه در سلسله راو یاز خود و سپس از کسان شیپ
خبتر و  یبه مصتدر اصتل کهنیتا ا بیترت نیبه همو برد ... ی( نام مهستند یو

  .آن برسد یانتها
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 ثیحتد نی، بته اولتمیآورده باشت یدر کتب سنت نبو یانمونه کهنیا یبرا
 .میکنیرجوع م یبخار حیتاب صحک

که  مینیبیآن را م ثیحد نیاول مییگشایرا م «یبخار حیصح»کتاب  چون
 :دیگویم در مورد آن چنین یبخار

حدثنا احلمیدي عبد ا  بن الزبری، قا : حدثنا سفیان، قا : حتدثنا حیت  
قمة بن بن سعید األنصاري، قا : أخربين ممد بن البراهیم اتلیيم، أنه سمع عل

وقاص اللیيث، یقو : سمع  عمر بن اخلطاب ريض ا  عنته یلع املنترب، قتا : 
متا ات، وإن  ی تالن ما األعما  بانل  »سمع : رسو  ا  صىل ا  علیه وسلم، یقو : 

للك امرئ ما نوى، فمن اكن  هجرته الیل ةنیتا یصتیباا، أو الیل امترأ  یناحاتا 
 «فاجرته الیل ما هاجر اليله.

 نقل یانصار دیبن سع ییحیاز  انیسف از ریبن زباز عبداهلل ما  یبرا یدیحم
از  اوکه  به من خبر داده یمیت میبن ابراهمحمد  گفته است:او کرده که  حدیث
منبتر  یخطتاب بتر روعمتر بتن گفت: از میکه  هدیشن یثیلبن وقاص  علقمة

ات، ی تالن متا األعمتا  بانل  »: فرمودمیکه  دمی: از رسول خدا شنگفتشنیدم که 
امرئ ما نوى، فمتن اكنت  هجرتته الیل ةنیتا یصتیباا، أو الیل امترأ   ما للك  وإن  

و هتر  وابستته استت، هاتیاعمال فقط به ن :یناحاا فاجرته الیل ما هاجر اليله

 یسوه ب کسی که هجرتش، پس کرده است تیکه ن رسدیبه آنچه م یشخص
، با او ازدواج کنتدتا شد با یزن یسوه ب ای )امر دنیوی( باشد که به آن برسد ایدن

ده کترآن هجترت  یهمان استت کته بترا یبه سو ی( وشیگراپس هجرت )
  .(1/6) «یالبخار حیصح»از کتاب  «.است
 : شده است لیخبر از دو قسمت تشک نیا 

 کیهر  ریند و تعباهرا نقل کرد که سخن رسول خدا  یانیراو یاسام -الف

از  کیتهستند کته هتر  یها پن  راو، و آنخود از ما قبل ثیحد افتیاز آنان از در
  .ندیگویإسناد م تیسلسله روا نی. علما به اکندیم تیقبل خود روا یراو
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. إسناد نقل شتده استت نیکه با ا ، سخن رسول خدا ب( قسمت دوم 

  .نامندیعلما آن را متن م
 :شده لیاز دو جزء تشک یهر خبر نیبنابرا
 متن  - 2إسناد  -  1

 اتیتاز روا یکی دیگردد و ما تنها بایآغاز م جانیاز ا یبررس یعنی ،ومد گام
 یتا پ میقرار ده بررسیرا برگرفته و إسناد و متن آن را مورد  یکتب سنت نبو

 ؟ ریخ ایشروط قبول خبر موجود هست  تیروا نیدر ا ایآ میببر

ها بنا آنة آوری اطالعات و مقارنبررسی )جمع عملدر دو گام 

 :قبول( شرایط

 :گرددیانجام م که قبالً یاد شددو گام  قیمهم تنها از طر نیا
که مرتبط با خبر منقول است )اعتم از متتن،  یزیهر چ یآور: جمعاول گام

  .و منابع آن تیمصادر و مراجع روا خالل( از اطالعات آن گرید و سند، ناقل
عدم  ایول خبر بردن به وجود شروط قب یپ یاطالعات برا نیا یرسبر: دوم گام
 آن؛عتدم  ایت یو یو امانتتدار ییراستتگو و شتناخت ناقل خبر ةدربار) هاوجود آن
و  آن، بته یعتدم اهتمتام و ایتاهتمام ناقل بر ضبط و ثبت خبتر  یبررس نیهمچن
    1(.که در آن موضوع وجود دارد یباراخ گریخود نقل و ارتباط آن با دة دربار
منتت   ،حیخبر صح ای: آندانجامیم جهینت نیهستند که به ا یدو گام هانیا
 ؟ ریخ ایگردد یماز صاحبش  ثبوت آن شناختبه 

 ریتصادق و امانتدار از غ یو شناخت راو گریکدیاز  انیراو صیتشخ ةدربار
بتر  نتهیزم نیت، در افیضتع انیتراو گریضابط و حافظ از د یشناخت راو ای، او

 .در آن ندارند یظراختالف ن که عقال میکنیاستناد م یقواعد عقل

                                                                 
در  ،(1/143« )تاریخ بغداد»(، و 2/220« )الجامع ألخالق الراوی وآداب السامع». ن.ک:  1

 ، دو اثر از امام ابن معین و امام ابی حاتم رازی در این معنا وجود دارد.کتاب این دو



 85/  یت نبوعقلی بر ثبوت سن ت دالل

از عندم  انینعندالت راو صیمهنم در تشنخ یعامل عقل سه

 عدالت آنان:

متصف به  یچه کس کهنیاتعیین  ؛ دروجود دارد یعوامل مهم نهیزم نیا در
 یطتیبه مح یبستگمسأله ، یستن یاست و چه کس یاوصاف صدق و امانتدار
 کته شتودمین داده و نتاقال انیتراو نیاجرح و تعدیل دارد که در آن حکم به 

 :ست ازا عبارت
 ،اختالق میموجب رشتد و تعظت طیمح نیا ای، آو نوع آن طی: محاول عامل
  خیر؟ ایاست  یصدق و امانتدار ،فطرت

 یامتر دی، شامهم یبا امر قیمرتبط بودن خبر مورد تحق زانی: مدوم عامل
( بته آن خبتر )و موضتوع آن طیافراد حاضر در آن محتة هم ای. آمقدس و عام
 ؟ریخ ایمرتبط هستند 

و  ،اهتمتام آن بته اخبتار زانیاخبار و م وضوعبا م طی: ارتباط محسوم عامل
 با آن .  تعامل ش دربه اخبار و مهارت طیمح یتو توجه و مشغول ازین کثرت
 :سه جنبه نیا
تمستک  میبه سرشتت ستل ،داردو پاس میکه اخالق را بزرگ  یطیمح -
 نیرا تحست صادقان و امانتداران دارد،میبزرگ را  یصدق و امانتدار ،دیجومی
 ،زدیتخمیبته مبتارزه بر کارانانتیو خ گویاندروغو  انتیبا دروغ و خ ،دینمامی

ختائن را  یانسان دروغگتو، داردمیو او را محترم  دیستامیانسان درستکار را 
فطترت و  یصتداکته  طی، در آن محتدانتدمیاعتبار یب اکند و آن رمیمذمت 

در  اگتر باشتد،میخاموش  لتیحق و رذ ریصوت انحراف از مس وبلند  لتیفض
مشهور گردد  ستودگیو  یامانتدار ،صدق ،عدالت ،یبه پاک یکس یطیمح نیچن

مسل ما تمام عقالء  در این صورت، نبینند اودر  مشکلیطعن و و علماء و عقالء 
 . اننددیم یکاف یو یاعتماد به عدالت و امانتدار یرا برا اوصاف نیا
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ة مربوط به تزکی ،یطیمح نیدر چن یاشتهار به پاک نیاگر ا ،طور خاصه ب و
حالت قابتل  نی، در ایابدارتباط می یعمومبه امر باشد که  اینهیدر زمشخص 
و متردم را بته اهتمتام  ،یعمتوم امترچرا که  خواهد بود،تر یرفتنیتر و پذقبول

، پتس بته کنتدیستند دعتوت مه امر نیکه حافظ و مراقب ا یکسان هبعنایت 
نزد تمتام اهتل آن مقدس  یانهیدر زم یبه پاکشخص اگر اشتهار  یاول قیطر
  گردد.میتر حالت قابل قبول نیباشد در ا طیمح

ه ورزد و بو عنایت اخبار اهتمام  وضوعبه م طیمح نیاگر ا کهنیمخصوصا ا
 زیها متماطیمح گریدکه از  یا، به گونهباشدو مشغول آن داشته  ازین ارین بسآ

 . آشکار گردد وضوعم نیکه مهارت آن در ا یید تا جاباش
در آن به عتدالت  ی، اگر کسکه هر سه عامل را در خود دارد یطیمح نیچن

از نظتر  یفرد نی، چنمنتشر شود طیآن مح یاهال نیمشهور گردد و عدالتش ب
در  یاختالل که جز آن یکس و، ستیدر آن ن یعادل است و شک قتایحق یعقالن

  .ستیموضوع مخالف ن نیعقلش وجود دارد با ا
بکتر یاحتواالت اب از نیبن مع ییحیاز امام  یسوال یغالم مضر کوف یروز
 هبیش یمشهور به عدالت همچون ابن اب یاز حال فرد چون. دکر هبیش یبن اب

 نیچنت یکست یادهیحال ده تا ب ای! آوانهید» :گفت نیبن مع ییحی، سوال کرد
  «؟!کند یلسوا

 او دال بر تضاد سوال یف کرد، تامل کن! کهصدیوانگی تو که او را بهاین در
  داشت. یعقلداللت با 

 ایت «.شتودیمثتل او ستوال نمة دربتار یفالن»: علماء مشهور است که نزد
 . به سبب شهرتش به عدالت «.شودیاو سوال نم ةدربار»

 یاهتال نیاز اول نیابه و تابعصح طیکه در مح ی، در مورد کسرا به خدا شما
 آن در خواهد بودموضوع چگونه  نیمشهور است ا ی، به صدق و امانتداراسالم

مراد کند )یم تیروا عموم مردم استمقدسات احادیث را که اصل  یحال که و
 !(ینبو یعیسنت تشر
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اهتمام و مشغله را در  نیترشی، بداستیگونه که پ آن مردم در آن زمان آن
 ؟ اندو مهارت در آن داشته تیها به باب روامام امتت نیب

 ، پیروانشاننیتابع ،صحابه طیهست که چون مح محیطی نیزم یبر رو ایآ
 !؟را بزرگ دارد لی، اخالق و فضانخستینو مسلمانان 

 خیتتار»مشتهور ، و صتاحب کتتاب هامتورخ تمتدنموصوف بته ، دورانت لیو
 شینقش را در افتزا نیترقطعا بزرگ ،میکرقرآن » :دیگویمدر این کتابش  «تمدن

وحتدت و قرآن بود کته نظتام  نیا .مسلمانان داشته است یو فرهنگ یسطح اخالق
 یاز اصتول پزشتک یرویتمسلمانان برپا داشت و آنتان را بتر پ انیرا در م یاجتماع
 انیت... و در م دیترهان یظلتم و ستنگدل دیتآنتان را از ق یهتا، و عقلنمود بیترغ

 چیآن در هت رینمود که نظ جادیاز شهوات را ا زیو پره یروانهیاز م یحد مسلمانان
قصةة الحاةارة ) «.شتودینم افتتی انییتمحل سکونت اروپا یهانیسرزماز  کی

13/69)  
 یغرب نیمورخ گری، و دمورخ تمدن فرانسه، گوستاو لوبون گواهی نیهمچن

 . باشدیم لیقب نیاز ا
: کنتد کتهیرسالت اسالم اعتتراف م ةدربار ییکایمستشرق آمر «سنکس»
 شرفتیموجب پ ،یبه عقول بشر فاضلهاخالق ة یبا القا کردن اصول اولاسالم »

  «.آن شده است
ة متحتد االتیتا نماینتدة تتام االختیتار «واشنطن إفرن »اعتراف  نیهمچن

 یزنتدگ ةکه دربتار کتابی در( 1846 – 1842) یهاسال نی، بدیدر مادر کایآمر

  ه است.نوشت  رسول خدا

ماند که ینم یباق یشک چیه یجا گریگروه از مورخان د نیاز شهادت ا بعد
ها و ارزش ،اتیجوامع از نظر اخالق واالترینمسلمانان در صدر اسالم از  ةجامع
 ،رذائتل ،یاز بتدخلق زیو پره یامانتدار ،چون صدق یبه فضائل اخالق یبندیپا

  .بوده است انتیدروغ و خ
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و بته  دارنتد حافظتم یانسان فطرتکه بر اخالق و  یطیمح یاهال شهادت ایآ
 ؟ باشدیم این گواهیقاطع بر صحت  یلی، جز دلدهندیم گواهینفر  کیعدالت 
یار ستبو  باشتد مرتبط طیمحیک وجود دارد که به تمام مردم  یموضوع ایآ

 باشد،ارتباط داشته متعلقات و مقدساتشان  نیترارزشمند هو ب بوده تیحائز اهم
از سایر  گواهی دادن به عدالت همچون موضوعی،ایجاب کند تا که  یابه گونه

 ؟اسالم نسبت به اهلسنت  مانند موضوع، تر باشدموثق موضوعات
 یکه کس رندیپذیمردم م مومگرفته تا ع یشانمسلمانان از علما و عقال ایآ
 نیچنتوجتود ؟ دنبترده باشت یااما از عدالت بهره آنان ورود کندمقدس  امردر 
 .ممکن استریدارد غیکه مقدساتش را همواره بزرگ م یطیدر مح یامر

آن و مهتارت در  تیتدر اخبار و روا محیطشان این گونه باشد و که یمردم
 هو بت دارنتدیعتدالت را بتزرگ میب یفترد ای، آباشندها متا نیترقیاز دق آن
  .ستین گونه نی؟ هرگز اکنندیباشد اعتماد میکه خائن م یگرید

 ةدربار «خیاسالم در گذر تار» در کتاب خود ،ییایتانیمورخ بر ،سییلو برنارد
هتا بته آن و و توجته آن تیاخبر و رو وضوعسالم به مااهتمام مسلمانان صدر 

 :دیگویم «ثیعلم حد» ةمهارتشان در نقل اخبار و مخصوصا دربار
 ،سندة علم به سلسل نیکه توجه ا میابییدر م ثیعلم حد قیدق یبا بررس»

 خصوص در ،موجود راتیآن در مقابل متغ قیو حفظ دق یآورجمع ،تینقل روا
 مهتارتیو  شترفتیچنتان پ ،یعترب در قترون وستط خیبه تار ،منقول روایت

  «.نداشته است نظیرگذشته  بخشد که دریم
 ،گانه متذکور را در ختود داردخصائص سته که یاجامعهچنین که در  یکس
عتادل و  ،، بدون شک نزد تمام عقالداده شود اوعدالت و موثق بودن حکم به 

  خواهد بود.ثقه 
و  یی: عدالت، راستتگوباشدیم که مورد اتفاق عقال قهیطر نیاستفاده از ا با
آنتان از  ةهمت رایتز ،شتودیاثبتات م زین نبوی سنت پیشوایانان سر یامانتدار
متردم زمانشتان  انیتبتودن در مامانت و مورد وثوق  ،ند که به عدالتا یکسان
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ستنت  تیکه روا ، کسانیگفتندیم تیروا اریکه بس ی، خواه کساناندشهره بوده
مصادر که  یسنت نبو اتفمصن صاحبان از  ای، چرخدیحول محور آنان م ینبو

از  ایت، بودنتد صتالح و عتدالت مشتهور ،یخواهریکه در خ ی، کسانسنت بودند
 بیانسخن گفتند و در  انیکه در احوال راو نیجرح و تعدیل کساعلم  وایانشیپ

 . ها نگاشتندکتاب جرح و تعدیل، ثیاز ح شاناحوال

 عادل و ثقه: یراو صیتشخ یبرا یعقل یهاروشة خالص

ما را به شتناخت هم  هاروش نیا از از یکیاست؛ البته از سه روش  عبارت
 گونه خواهد شد؟چ با همسه روش  ببینیم به، دهدیسوق معادل و ثقه  انیراو

 طیمردم کته در همتان محت مومعصران و عهم نیشخص در ب کهنیا -1
 ریتتعب چی، اگرچه هتمشهور باشد یراو امانتد اعتماد ،کنند به عدالتیم یزندگ
باشتد و فقتط بته عتدالت  امدهین یعدالت و ةدربار یعالم چیاز جانب ه ینیمع

بتدون  رام نیبدانند و ا تقاثوامانت و  ،را اهل عدالت یمشهور باشد و مردم و
  .باشد عیمردم شا نیوارد کند ب یدر عدالت و یخلل ،معتبر یکه عالمآن

و  انیتعلم و توجه به راو ،عدالتداشتن ، معروف به معتبر یامام کهنیا -2
  .دینماو تاکید  حیبر عادل بودن شخص تصر ،احوال آنان

شتخص و مواضتع موجتود  نیا یزندگدر رابطه با جزئیات اخبار  کهنی( ا3
 ،بتر عتدالت تیتطعاکه بتا ق یاگونهه ب ،باشد به او، گویای درستی وینسبت 
 . و ثقه بودن شخص داللت کند یامانتدار
 : دارد کهیاذعان م میو سل حیکه عقل صح رایز
 ،مذکور را داشته باشتد یهایژگیوکه  یطیمح هرگاه ،گانهسه یهاراه نیا
  .گرددیخبر منجر م یطور قطع به شناخت حال راوه ، بردیگ به کاررا ها آن
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گر دقت عمنل ای از ضوابط عملی علمای سنّت که بیانچکیده
 آنان دارد:

به طور  ،سنت یتوسط علما انیراو صیتشخ یبرا یقواعد عقل نیا اجرای
 :دهدیمجال م نیقطع خبر از صحت اصالت احکام آنان در ا

، و در آن اتفاق نظر دارنتد که عقال تسن یتوسط علما یقواعد عقل اجرای
بتودن  حیصحت عمتل آنتان و صتح گرید ی، به نحواجرا نیدر ا ناآن واقعیت

  .دینمایم دییاحکام آنان در آن امر را تا
دقتت  تی، نهانگردمیسنت  یتوسط علما یقواعد عقل اجرایکه در  یکس

گتر فرد پژوهش یآنان برا روشکه  ییتا جا ندیبیرا م انیآنان در حکم بر راو
  شود.ماهر و موفق از آن رها نمی فرداست که جز  یگازانبرة به مثاب
بهتره  ایتو جغراف خیاز تتار انیتاز مواضتع راو نانیحصول اطم یبرا آنان -

و شاگردانشتان بتا  دشتانی، اساتختودة ربتاردهتا آن سخنة سیجستند و به مقا
 یتا سفر و حضر آنان و اماکن هها گرفتها از والدت و وفات آنآن خیتار تیواقع

 . کردندیم سهیمقا داشتندبه آن سفر  ایو  یکه در آن سکن
از استلوب  متورد نظتر، یراوة قضاوت دربار یبراسنت  یعلما نیهمچن -
بتا را  ثیحتد کیتاز  او تیصورت که روا نیبد کردند؛فاده تاس اتیرواة سیمقا
 او و همتایانشتان شتیوخوایتت ربا  نیزو  او اندو شاگر راویان همتای او تیروا
و ادقت  زانیکردن و م تیدر روا یحال و قتیبه حق گونه نیتا ا کردند سهیمقا
در وصف او بته متناسب  جایگاهیبرده و او را در  یپ شاتیروا ثبت و ضبطدر 

   .قرار دهند آن نداشتن ای ضبط داشتن
 در متورد راق یبودند، اسلوب تحق یعصر راو( اگر همسنت یعلما) آنان -

عصتر بتر هم کتهنیا ای ،بردندیبه کار م کندمی تیروا ی که از آناصل مکتوب
صتورت کته  نیبتد ،کردندیم اعتمادمطلع بود  تیکه بر اصل روا یو کس یو
ضتبط،  حقیقتکردند تا بر یم سهیامق تیصل روااشاگردانش از او را با  تیروا

  .شناخت حاصل کنند ثبت اوحفظ و 
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 یو یهاپاسخة سیو مقا قیبه شکل دق یحال راو یبررس یبرا نیهمچن -
از استلوب  ،یمتناستب بتا جتواب راو یو سپس دادن حکم تیروا اتیبا محتو

  .کنندیاستفاده م یسوال از راو
ثبات، متانت  گونه نیکنند تا ایاستفاده م یراوبه  یاز اسلوب القا نیهمچن

  .ر دهندحفظ او را مورد آزمودن قرا تیتعادل( و واقع)
نقل  جماعت اهلرا که  تفرد تی، روایآنان به امانتدار اریاهتمام بس لیدل به

داشتتن  یو بترا اطیاحت یامر از رو نیو ا ،کنندیرد مشناسند یسنت آن را نم
 که یک به صورت تفرد تیهر گونه روا نی. بنابراباشدیدر نقل سنت م اطمینان

  .کنندیرد م را باشدکرده  فعال روایت انیراو میاندر آن را  یراو
کتاب بزرگ هتم  کی هاآن حیتوض یکه برا اتیروا یبررس بیاسال گرید و

  .کم است
  .دارد ناآن اریدقت بس نیزو  یکلطور هب ندال بر صحت احکام آنا هانیا تمام
طعتن و  یراو تیبه سبب آن در روا ثی( که اهل حدیعدالت راو) جرح اسباب
  .باشدیخود م یهایاز دقت آنان در احکام و بررس گرید یباب کنندیم ایراد وارد

 قبیتل ، ازداللت دارد نابر عدالت و انصاف آن زینقد آنان ن اسلوبهمچنین 
 به خاطر و جرح راوی راوی محکوم علیه،حال  تیمطابق با واقع ریتعاب انتخاب

 ،یراو جترح آشتکار آنتان در، و شترط ششیوخ یا شو شاگردان خاص شپدر
 . داشته باشنداختالف نظر  جرح شده یکه علما در مورد راو یخصوصا زمانم

 نقتد قابل قبول بترایصفات  داشتنبا  کنندهیا تعدیل کنندهجرحعالم  یحت
از  متذهب نیستتند،بتا آنتان هم کسانی کهو  متایانهجرح کردن  اینان، کردن

کته  یکست تعدیل کردن نیهمچن ؛کنندیرد م ن،آناحق ترس عدم انصاف در 
نظیتر  بیاستال گتریو د ،ندفتریپذیرا نم وجود دارد یو حق در یجانبدار املع

  .بستندبه کار میحکم کردن نقد و در  یاز خطا زیپره یبراها این
او  یتعارف چیبدون ه ،که باشد یهر کس ،آشکار شد یو یخطاکه هر کس 

  ردند.کیرا رد م
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که هر  یو روا ،کندیرا دنبال مشاذ و استثناء  اتیکه روا یاز راو نیهمچن
 ینقل کرده و آن کست یکند و آن کس که از هر کسیم تیروا دهیآنچه را شن
  بودند.بر حذر  خردسال یاز راو نیزو  مقابله نکرده،خود  شیخاش را با که نوشته
و صترف  ،مشتغول بودنتد لیکه به جرح و تعد کسانینظر از کثرت  صرف

مکتان و  ،طیمحت مختلتف بتودنرغم یعلت نادر آناجتهاد ة یروح ةاز غلب رنظ
چرا که  ن،اآن تیاست بر حقان یلیخود دل مختلف بودن، نیکه البته ا) شان،زمان
هتم  آن ندیدروغ بگو ،کسانی لیتفاصآن با  جدا از هم یممکن است افرادریغ

شود که احکام مورد یموضوع موجب م نیا (باشند دهیرا ند گریکدیکه  یدر حال
بتا  نااز آنت یدر احکتام برخت یاحتمتال یهاگردد و خلل تقویت زین ناناتفاق آ

  .آشکار گردد گرانیبا د سهیمقا
اسالم در بتاب  یشود که همچون علماینم افتی یکس چیه بشر خیتار در
 یاستفاده کرده باشتد ماننتد توجته علمتا یمعرفت حیاز مصادر صح ،خبارانقل 

جرح »و  «علم رجال» ،«ثیعلم حد» قیمهم از طر نیا ؛یاسالم به سنت نبو
از هزارم  کیکه  دشوینم افتی یامت چیه نیبنابرا ؛انجام شده است «لیو تعد

  .ارائه نموده باشدرا  و حفظ آن یسنت نبو بهاسالم  یعلما خدمات
 «کنتدیبه پتدرش افتختار مت یهر دختر»و از باب  یخال یادعا کیتنها  نیا
شتاهد و استتوار  ینتاطق و مثتال ،افتهیتجسم تیواقع کیموضوع  نیبلکه ا ،ستین

 روشتنو  ،آن را  انکتار کننتدتواننتد ینم زیاز دشمنان ن یاریکه بس یبه حد ،است
   گواهی دهند. آندشمنان به تر آن است که آشکار حقاست که 
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اعترافات دانشمندان غربی به موفقیت مسنلمانان در اجنرای 

 ضوابط علم حدیث:

قبتول  ضوابطسنت به  یدشمنان به توجه علما اتعترافاز ا یانمونهدر این جا 
 :میکنیذکر م، دانستیآن را نم یامت چیکه ه یبه عنوان موضوع ،خبر

چتاپ  ،إلبن حجتر اإلصابة»کتاب ة در مقدم «ر نجرپشا»دکتر  یآلمان دانشمند
العتالم موقتف العقتل والعلتم و»در کتتاب  یصتبر یمصطف خیمنقول از ش «کلکته

 یدر قبتول خبتر در نتزد علمتا بررستی و تحقیتقچگونگی به  عترافا در «4/59
 :دیگویمسلمان م

! به لطف علم رجال که دیو نخواهد د دهیچون مسلمانان را ند یجهان امت»
و مطالعته قترار  یپانصد هزار نفر مورد بررس یاز ابداعات مسلمانان است زندگ

  «.گرفته است
 نی، از ا( اهل هندهت .ق 1342وفات ) یمبارکفورمحدث عبدالسالم  عالمه
 کند: یر نقل مپاش یعنی مستشرق
استت کته از  یمیعظ یمسلمانان و انقالب علم یبزرگ برا یافتخار نیا»
 یهتابزرگ است که در آن گام یدانیشده و م یجمع آور ناآن انینیشیجانب پ
  یاز مبارکفور «سیرة الزخاری»از کتاب  «.دارند یاستوار
 یرغم دشتمنیعل «وثیلگراموئل مس دیوید» یسیشناس انگلشرق شیکش

عالمه  ةبه نقل از مقدم 234ص  «یمقاالت علم»مشهورش با اسالم در کتاب 
 : دیگویم «لیالجرح و التعد»بر کتاب  یالمعلم یمانی

  «.خود افتخار کنند ثیبه علم حد دیمسلمانان با»
 چیهت» :عتتراف کترده استتا بهیابن قتة گفت نیبه ا زین کلسونین پروفسور

  «.ما ندارد تهمچون سن یتسن یامت
به زبان اردو آمده و محمد لقمتان آن  «ثیحد نیتدو خیتار»که در کتاب چنان

 . نقل کرده است 448ص  «ثیبنقد الحد نیاهتمام المحدث»را در کتاب خود 
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المستشترقون و »خود تحت عنتوان  یعلمة در رسال نیالدمحمد بهاء استاد
 : دیگویم« یالنبو ثیالحد
 «لیتکارل»در دانشگاه آکسفورد و  ثیتثل ةعضو دانشکد «تیاسم ثباسور»
و  ینبتو ثیتاحاد یآورجمعة قی، از طر«کان رنکریس»و دکتر  «برنارد شاو»و 

 «.اندنموده یکار در نزد مسلمانان ابراز شگفت نیعلم مخصوص ا
 «خیلح التارمصط»چون کتاب خود  «اسد رستم» یحیمحقق مس نیهمچن

، از قواعد علتم بپردازد یخیحفظ اخبار تار خواست در آن به اصولرا نگاشت و 
 :ا همسو با اصول علم دانست و گفتو آن ر رفتیر پذیتاث اریبس ثیحدمصطلح 
 «.است اتیاخبار و روا حیتصح یبرا یروش علم کی نیا»
نقل خبتر  در یراو یاز عدالت و امانتدار نانیوجوب حصول اطم ذکراز  بعد
 :ه استگفت

از صتدها  ثیعلم حد یآور است دستاورد علماو شگفت ریآنچه قابل تقد»
هتا آمتده آن مصتنفاتاز آنچه در  یاباشد که نمونهیباب م نیدر ا شیسال پ

و بته  مییبستتارا  نآنتا یتا دقت علم میآوریمآن  اتییاست را با ذکر تمام جز
 «.میکن عترافا خیآنان بر تار یبرتر
 !  ...کندیم نهیزم نیمسلمانان در ا انیشوایاز پ یشروع به نقل متون پسس
 رکتزدر م خیتتاربختش  سیتیر ،«سییبرنتارد لتو»معتروف ة سندینو یحت

مطالعتات  بختشدر  یاستالم خیدر لندن و استاد تار ییقایآفر یمطالعات شرق
 ة، و صتاحب نقشتکتایمتحده آمر االتیدر ا نستونیدر دانشگاه بر کیخاور نزد

 – 104ص ) «خیاسالم در تار»، در کتاب خود یعالم اسالم تجزیة یبرا یغرب
 : کندیاعتراف م گونه نای م1993 سال( 105
و متذاهب  نیدروغت یهااسالم خطر شهادت یزود هنگام علما یدر زمان»

 یعنتی ،و تراث را وضتع نمودنتد ثیعلم نقد احاد نی، بنابرافاسد را درک کردند
. متفاوت است دیجد یخیاز علم نقد تار یاریبس لیعلم به دال نی. اثیعلم حد
صحت و دقت کالم  یابیرا در ارز یدائم یاختالفات دیکه مطالعات جد یدر حال
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در  ثیعلم حتد قیدق یکه بررس مینیبی، مرساندی( به اثبات ماز اسالم ریدر غ)
در  ریتآن از عوامتل متغ قیتو حفتظ دق یآورجمتع ، نقل،دتوجه به سلسله سن

را  شرفتیپمهارت و  ینوع یدر قرون وسط یعرب خی، به تارکالم منقولروایت 
در  زیتدر غرب ن ی! حتاست نداشته یرینظ میقد یهاداشته که در زمان یارزان

نزد مستلمانان  ثیعلم حد ةسیو با مقا میابییآن نم یبرا یرینظ یقرون وسط
در عتالم  ی! حتتدیتآیم نظتره ب فیو ضع ریفق ی، دومینیالت یحیمس خیبا تار
 فاتی، باز هم از نظر تالتر استدهیچیتر و پیمیآن قد خیکه تار یونانی یحیمس
از  «استت.تتر کم یآن از عتالم استالم لیو حجم و عمق تحل نوعو ت یخیتار

  .104ص  «خیاسالم در تار»کتاب 
مسلمانان به ستنت  کثرت اهتماماز اعترافات دشمنان اسالم به  بخشی نیا
 ییو مطابقت و همسو رسیدهآنان در قبول اخبار  قیدق یعلم ةویشو  امبرشانیپ

  .باشدیبا عقل م حیصح یعلم ةویش نیها در اآن
 نیتو د یسنت نبو تیحقان لیدال یکه در پ است ینیاز مستشرق اینان گذشته

که خود را  نویژ هینیر یکیو سابقا کاتول یفرانسو متفکرمسلمان شدند مانند  ،اسالم
و محمد استد کته نتامش لئوپلتد  هینید نیمستشرق ات نیزو  دینام ییحیعبدالواحد 

مطابق بتا  یاسالم به سنت نبو یو اهتمام علما تیعنا نیمستشرق نیا ؛بود سیفا
 . نداهستود اریعقال را بس یدر نزد تمامقواعد مورد وثوق قبول خبر 

 گترانید ایت نیرقدسته از مستشت نیاعترافات ا هامر فقط ب قتیچند حق هر
صتحت  زانیتکته م است یو معرفت یدالئل علم نا بهب بلکه، شودیخالصه نم

که با مصادر  یاگونهه ب است، داشته انیرا ب از رسول خدا  رسیده ثیاحاد

 کهو آنان  نیاز جانب دشمنان د لیدال نیکه ا یزمان ولی، مطابقت دارد یعلم
شاخص بتزرگ و واضتح بتر  کید خو نی، اشود انیبقبال دشمن اسالم بودند 

 . کنندیآن را انکار م است که دشمنان معموالً یقتیوجود حق
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 :ها در قبولآن ریثأها به ما و تآن دنیخبر به اعتبار رس اقسام

 :شوندیم یبندمیدر سه دسته تقس یطور کله منقول ب اخبار
بته متا  مشهور ایمتواتر  قیهستند که به طر یها اخباردسته از آن کی -1

گروه از  کیها را که هر کدام از آن میابییرا م یاریما اخبار بس یعنی ،رسندیم
تا برسد به صاحب خبر و  نداکرده تیروا گرید یاز گروهگروه و آن  گریگروه د

  .آن یمصدر اصل
، چرا و چه عمداً ممکن است، چه سهواًریخطا در نقل اخبار متواتر غ احتمال

بر آن خبر اتفاق نظر دارند که  گریکدیبا  یبدون هماهنگ نایاز راو یاریکه بس
  .بردیم نیرا از ب انتیخ ایخود احتمال اشتباه  نیا

و بدون  گرید یاز جمع انیاز راو یجمعکه است  یآن خبر زیمشهور ن خبر
  .به خبر متواتر است کیکنند که نزدیم تیتواتر روا
 نیتترکمدر آن را  یچند راو ایکه دو  ست، آن ااز اخبار گرید یادسته -2

  .کنندیم تیروا ،طبقه از طبقات ناقالن
 نیتترآن را در کم انیتتن از راو کیهستند که  یاخبار گرید یادسته -3
  .کندیم تیروا ،انیراوة طبق

قبول ة گانشروط سه ی، اگر تمام(یقوعزیز )مشهور و نیز خبر متواتر و  پس
 ،است یقطع ،هااز  آن نوعیصحت ثبوت و  ،التح نی، در اخبر را داشته باشند
 ،دباشیم یقطعدر حکم ها از آن گرید نوعیصحت ثبوت و و  ،مانند خبر متواتر
 . مانند خبر مشهور

ظتن و گمتان ة صتحتش بتا غلبت (یقتوعزیتز )مانند خبر  زیاخبار ن یبرخ
و ثبتوت  ثیتاستت و از ح یظن در آن بارز و قوة که غلب یاگونهه ، بباشدیم

  .است کینزد نیقیصحت به 
 ظتن ة، خبر او بنا بر غلبقبول خبر باشدة گانشروط سه یدارا خبر واحد که

  .است صحیح و ثابت ینظر عقلاز اتفاق عقال  هب ،آن ثبوت راجح به
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 :حالت ناقل خبر نیا در
  .و امانتدار است صادق -
  داری ثبت، ضبط و نظم است. -
در همتان لحظته یتا  کند که خود شنیده،میآنچه استناد به  شنقل خبر در

  .ه استردسپحفظ کرده و به ذهنش آن را  ایو  شتهنو
 تشیتروا نیهمچنت ؛ستتینمختالف او تتر از یاول انیراو تیبا روا شتیروا
  در روایتش اشاره داشته باشد.خلل چیزی نیست که به وجود شامل 
 نیدر بت اختالفی چیبدون هو راجح،  یقوظن  ةغلب لیبه دل یراو نیا خبر

  .است حیثابت و صح ی، از نظر عقلقالع

  :ضوابطی ارزشمند برای تشخیص خبر واحد در سنت

و  یواحد که شروط قبول خبر را دارا باشد جتار یامر در هر خبر از راو نیا
  .تر و سزاواتر استحی، صحتریقو یاست و در اخبار سنت نبو یسار

راجتح ظتن  ةبه اعتبار غلبتنها  بر واحد()خ نوع از اخبار نیا صحتبه  قول
و در اخبتار  ،امتا وارد استت فیمعنا که احتمال خطا اگر چه ضع نیبد ،باشدیم

ظتن بته  ةغلبت ،چرا که در اخبار سنت ؛تر استضعیفخطا ورود سنت احتمال 
  .انواع خبر است گریتر از دیقو آن، صحت
وضتع را حتد خبتر وا سخت مخصتوص یشروط ،سنت یعلما کهنیا یبرا
از ثبوت و  ییباال ةدرجخبر واحد با داشتن آن شروط از که  یاگونهه ب ،نداهکرد

  است.صحت برخوردار 
 خیشت راوی آن یتککته  اندگذاشتتهشترط واحتد، قبتول خبتر  یبرا علما
در نقل آن با  انیاز راو گرید یدارد و کس ارینباشد که شاگردان بس ثیحدکثیرال

  .دنباش مشارکت نداشته یو
متقدم باشتد، زمتانی کته خبتر در  ةطبق د مقبول درکه تفر  اندگذاشتهشرط 
 یراو ة. پس هتر چته طبقتناآن روانیپ ای نیتابعة مانند طبقتر بوده، امت بیش
  .گرددیتر م یباشد موجبات رد خبر قو ترکیبه زمان حال نزدمتأخر و 
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 بتو غرا نکارت سالمت سند و متن از ،قبول خبر واحد یاز شروط علما برا
آن همتت  تیتبته روا یادیتز انیتکته راو یاتیتفرد در نقل روا ؛باشدیکالم م

ممکن استت  ای. آستیست مقبول نا اریبس تیاهم یگمارند و آنچه که دارایم
 یراواخبتار تفترد ) ونتهگ نیدر ا !کند تینفر روا کیمهم را فقط  اریبس یخبر

و بزرگان مورد وثوق  ریخبر از مشاهناقل  کهنی( ناپسند است مگر اواحد داشتن
 .مورد قبول است یبه سخت ندیگویگونه که م و آن ،باشد
  .دشوار است یها در وقت کنونکه برشمردن آن یبرسد به سلسله شروط تا

و هشتت  هشتتاد نسبتامر به  قتیدر حق ،مقبول باشد که نزد عقال یخبر
بته امتر  قتتیدر حق ،ثیحتد یو خبر مقبول در نزد علمتا است، حیدرصد صح

  !است زیاد واقعااز میان آن دو و تفاوت  ،است حینسبت نود و هشت درصد صح
شتود عتالوه بتر یم یاخبار سنت نبو به نانیحصول اطم مؤکد از آنچه که
 ی، خبرآنان تیدر واقع ت که خبر مقبول نزد تمام عقالاس نی، اموارد ذکر شده

 شانروانیاو و پ بهکه خبر  یانت به کسالذکر را نسبفوقة گاناست که شروط سه
 گترانید کته ختصتاص داردا یافراد بهخبر  ی. گاهداشته باشد اختصاص دارد

جتز  لتیو ،خبتر عتام استت زین یو گاه باشند،آنان  رویدر آن خبر پتوانند نمی
 ،از آن نانیقابل ذکر به آن خبر و مصدر آن و حصول اطم ریاندک و غ یگروه

  .ورزنداهتمام نمی
 :یابدارتباط میاخبار  به رهیدو داعموماً  نیبنابرا
  خبر  انیناقالن و راو ةریدا -الف
  .گانه در خبر هستندشروط سه یجووکه در جستخبر کنندگاندنبال ةریدا -ب
انتواع اخبتار کوچتک و محتدود  گتری، در دبر خالف اخبار ستنت هریدو دا نیا

 ةریت. داباشتندیبتزرگ م یفتیو ک یظر کمدر اخبار سنت از ن رهیدو دا نی. اهستند
دهنتد یم لیرا تشک یبزرگ ةریدا ،به نقل اخبار سنت دهندهاهمیت انیناقالن و راو

   .بزرگ است زیهستند ن خبرة گانشروط سه یافتن یآنان که در پ ةریو دا
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مذکور در اخبتار ستنت از  ةریاصحاب دو دا نیب ینظر از تفاوت نوع صرف
 . گریاز جهت د گرید ، و در اخباریجهت

 یگتاه ،اخبتار گتریکته د یعام است در حتال رشانیسنت همواره تاث اخبار
و توجته بته آن و  یستنت نبتو تیتتوارد در روا بنابراین، ؛اثرشان خاص است

 . باشدیاخبار م گریاز د ترشیب اری، بسصحت آن
 رگتیتتر از دتر و مطمئنحیصح ،تریدر سنت قو ،گانهشروط سه یدارا خبر

  .دنباش زیشروط قبول ن یدارااین اخبار اگرچه  ،اخبار است
 دیبع نیمخبر ترشیدر اخبار سنت در مورد ب یعمد یعنصر خطا نیهمچن

 انیها راوآن نیاز مخاطبان سنت بوده است و در ب زیچرا که خود مخبر ن ،است
 یدعم یاحتمال خطا ،اخبار گریکه در د یوجود داشت در حال یاریامانتدار بس

  .رسدینظر نمه ب دیبع
کند از گناه یم یانگارکه در اخبار سنت سهل یگناه و عقوبت کس نیهمچن

 لیسنت به دل انیلذا راو ،تر استدیکند شدیاخبار تساهل م گریکه در د یکس
  .دورتر از خطا هستند انیراو گریاز د یاباز دارنده نیوجود چن
همته  نیبنتابرا ؛استت یعموم یضرر ،سنت تیحاصل از خطا در روا ضرر

 یچه بسا اخبار خاصکه اخبار  گریبر خالف د ،ندیآیجبران آن گرد هم م یبرا
  .کنندینم اقدامیآن  یجبران خطا یکه همگان برا باشد

 ،ثیدر علم حد نیمتخصص است که معموالً یخاص دانیم ،تیروا نیهمچن
بته  ثیدح یتنها علما ، بلکهشوند نه عموم مردمیدر آن وارد م خیو تار تریس

علتوم بته  نیتاشتتغال و تخصصشتان در ا لیتافراد به دل نیپردازند و ایآن م
بر خالف  ،ستنده انیراو گریتر از دکینزد یانضباط و آگاه ،یامانتدار ،عدالت

 . امکان جوالن دادن در آن هست یهر کس یاخبار که برا گرید
ار و احکتام در بتاب از اخبت یاشتامل منظومته یسنت نبتو اخبارهمچنین 

قابل کشف استت  یدر آن باشد به آسان ییلذا اگر خطا ؛باشدیم نیو د عتیشر
 .باشدیاخبار م گریبر خالف د نیو ا
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همة این شروط و عوامل تأکید بر نکته دارند که اخبار سنت دارای شتروط 
رتر تر و به دوتر، ثابتتر، قویشک به مراتب از دیگر اخبار صحیحگانه بدونسه

تر، صتحیح از خطاست؛ بنابراین خبر واحد از اخبار سنت نسبت به دیگر اخبتار،
 تر و به دورتر از خطاست.تر، ثابتقوی

 :واحددر اخبار  یو شرع طبیعی بُعد

شروط قبول باشد  یخبر واحد اگر دارا یعنی، همان است که گذشت طبیعی بُعد
از  قتدریو ایتن  ؛استت ثابتتو  حیصتح یخبر ،آن ثبوتبه راجح ظن  ةبنا بر غلب
 . ها وجود نداردامکان انکار آن عقالً برای اخبار است که طبیعیواقعیت 
دو نکته را  دی، باعامل با خبر واحد حائز شروط قبول، در تیشرع ثیاز ح اما
 :میبدان

باشتد و یاز جانتب شتارع م یفتیتکل یفیتوق ی، امریعبُعد شر کهنی: ااوال
 . مخالفت با آن ندارند یبرا یعقال مجال ،عتیشر نیبه ا نیمکلف
 هستی قتیاز حق یاست که بر بخش اعظم یشرع( امرموضوع ) نی: اایثان

  .ستیدر آن ن یو شک حیصح ،یبنا شده و از منظر عقل
  .ستیمخالفت با آن ن یبرا یمجال نیبنابرا

کند تا یم ریخود اجشخصی را با مال  بیگانه یکه خدمتکاران یکس همچون
و  کننتد عیتتوز نااز آنت یبعضت نیرا بت ییایکرده و هدا ییرایمهمانان او پذ از

شناسد تا آنتان را یدهد که مهمانان را میقرار م این خادمانرا همراه  یشخص
کنند  میتقد آنانرا به  ایکند تا هدا یهستند به خادمان معرف ایکه مستحق هدا

 . ندکخبر  منتقل و را به خادمان افتیصاحب ضو خواستة 
 خواستتةشناستد ممکتن استت در نقتل یشتخص کته مهمانتان را م نیا

خانه مکلتف به خادمان اشتباه کند امتا خادمتان از جانتب صتاحب خانهصاحب
خانه . ) صاحباگر چه احتمال خطا برود ،شخص را قبول کنند نیاند خبر اشده
 (.خواسته است گونه نیا
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که از خطا بتودن  ید مگر زمانشخص را رد کنن نیتوانند خبر ایخادمان نم
بته اصتل  ایحفتظ هتدا یحالتت بترا نیتآن به طور قطع مطمئن شوند و در ا

 کنند. ی( مراجعه مخانهصاحب)
 ،قبتول شتروطِ یدارا خبر واحدِ از جانب حاکم شرع به قبولِ زیبندگان ن ما

 زیاست اگرچه احتمال خطا بودن ن حیصح ،واحد یخبر راوغالبا . میامکلف شده
 .وجود دارد یفیبه صورت ضع

بتا آن  میتتوانیو متا نم ،طبیعتیاستت نته  یفتیتکل یشرع یبُعد ،بُعد نیا
  .میمخالفت کن
 :هینخواهد کرد از دو ناح دایپ فیتکل نیبا ا یتعارض میسل عقل
در امور مربوط به چگونگی تعامل با متون از جملته  که گذشت،چنان: اول 

 باشتد و بتهیم نیمکلفت یبترا شارعاز جانب  فیو تکل اریاختقبول خبر واحد، 
  .مطابقت دارد طبیعی تیبا واقع شکل غالب و راجح

تمتال وجتود حا ةگانه به بهانشروط سه یابطال خبر واحد دارا قول به رای: زدوم
  .شودیو درست م حیاز اخبار صح یاریمنت  به رد و هدر رفتن بس ،خطا در آن

  .داردمنافات  میامر با عقل سل نیاو 
 ثیما صد حتد یبرا (کارو درست راستگو)ثقه  یراو کیکه  میتصور کن اگر
در چنتد ممکن است که  ستا نیامر ا قتی، حقه استکرد تیخود روا وخیاز ش
 یوهمت ،ثیسته حتد ایتدر دو  دیشا ایباشد و  شدهوهم ها دچار ناچیز آنلفظ 
اگر  ؛باشدیم ضابط ثقه و یراو و معموال نیست،تماما وهم  وداشته باشد  ینسب

تعتداد  نمیتاحتمتال خطتا رد کة را بته بهانتاینان و امثالشان  ثیاحاد میبخواه
 . میاو درست را هدر داده و باطل کرده حیصح ثیاز احاد یاریبس

چنتدانی  ضتررکته حدیث را به سبب الفاظ ناچیز 100یا  99با این رویکرد 
 ایم!ندارند از دست داده

از سنت  یبزرگ بخش میرا باطل کن یاثقه یهر راو ثیاگر احاد گونه نیا و
  .ستینکار درستی  نیو ا میارا هدر داده حیصح
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اند دال بتر ایتن مقرر داشته ثیحد یعلما که آنچه و تیروا تیواقع کهنیا با
 . که گذشت شروط خاصی وجود داردچنان( واحد یراود )قبول تفر  یبرااست که 
 یخطتاب یبندگان و دارا فیمشتمل بر تکالاست  ییوح ،آن رو که سنت از
بتر وجتوب  یف امت همگلاز قرآن و سنت و اجماع س یوح ةادل .است یفیتکل

و گانه شتروط سته یدارا اومتادام کته خبتر  ،واحد داللت دارند یاعتماد بر راو
ظتن بته  ةهر سه شرط باشد بنا بتر غلبتد مجر  یو اگر دارا ،باشدملحقات آن 

  .یستصحت آن نثبوت و  بهتام  نیقی یو به معنا استنقل  صحت یمعنا
قبول کترده تلقی به از قرائن باشد و امت آن را  دهیپوش ی کهخبر واحد اما

 . است حیصح قطعاً انینیشیباشند، شرعا و به داللت اجماع پ
   



  خاتمه

  مطرح کنم. یکاشک هر خطاب به یالؤدوست دارم س ،مبحث انیاز پا قبل
، استاز هزار سال  شی( که مربوط به بیاز سنت نبو) یمیقد یخط مصادر

 یامتروز دیاست که در مصادر چاپ شده جد یثیهمان متون و احاد یرا داراچ
 ؟یتناقض و منافات چیآن هم بدون ه مینیبیم

 یخطت یهااز هزار سال قدمت دارد و نسخه شیکه ب یبخار حیصح کتاب
است که امروز چتاپ  خاریصحیح ب کتاب ندهمان ،آن همچنان موجود هستند

  !شده است
  اند.این گونه عموماً ،سنت هایباکتدیگر 
 ؟دنزمان حفظ شو نیکتب در تمام طول ا نیموجب شده ا یزیچ چه
باشتند و یو متعتدد م ادیتز اریوجود که مصادر سنت و مراجع آن بس نیا با
  .ستندیکتاب ن کیتنها 
 یو متعتدد ارینصتوص بست یوجود که مصادر و مراجع سنت حاو نیبا ا و

از هزار و چهارصد  شیپس چرا بعد از گذشت ب ،ستیکتاب تنها ن کیهستند و 
 نیا هیعل یاسهیدس نیترتواند کوچکینم کس چیه یسال از ظهور سنت نبو

 وکتذب ا کتهنیتآن با دروغ و جعل انجام دهد مگتر ا یهاو کتاب یسنت نبو
 ؟شودیکشف و رد م

از وسائل نشتر و  کی چیه باتواند ینم کس چیه ،دتهمه م نیبعد از ا چرا
  ؟شودیکشف و رد م کهنیببندد مگر ا امبریبر پ یدروغ ، یترو

  .ستیکتاب ن کیو متعدد است و تنها  ادیز اریکه مصادر سنت بسنیا با
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و  روش ،چتارههتر  او ،میطلبیرا بته مبتارزه مت یهر انستان ،امر نیدر ا ما
از  یاگر توانست دروغ د؛دهتروی   را شدروغبتواند تا  ردگیرا به کار  یالهیوس

، بعد از آن هتر که بر مال شودبدون آنتروی  دهد ت سن درجانب خود بسازد و 
  .دیسنت بگو نیچه خواست به ا

تروی   یدروغ یسنت نبو دراز هزار سال نتوانستند  شیب یمدت یمردم برا 
 یپس چگونه کست ؛دروغ کی یتدروغشان برمال و رد شد ح کهنیمگر ا دهند

 آنتانکته  یدر حال تروی  دهددروغ  رسول خدا  ةعهد صحاب درتواند یم

 !کردندیم افتیدر  امبریاز خود پ میطور مستقه سنت را ب

 یزمتان ةدور و رستول ختدا  ناآن نیدر عهد شاگردان صحابه که ب ای

 !بود یقابل ذکر ریکم و غ یهاکوتاه و واسطه اریبس
 !سازدیرا باطل نم کیاهل تشک یتمام ادعاها نیا ایآ
پتس عقتل شتکاکان  ؛ستیبا آن مخالف ن یعاقل چیاست که ه یزیچ نیا

 است! کجا رفته
 متعتال یاز ختدا .دمیخواستتم رستیمبحث بته آنچته م نیا با یاله قیتوف به
ف از انحتراخواهم که ما را از او میو  سودمند سازدو  کند قبولکه آن را  خواهممی

 .است وندهشدرخواست نیترگرامیاو  به راستی که دارد،در امان ها و لغزش
 حبه.صآهل و یلعو فیالرش میالار ب  د انل  مم   نای  نب م یلعسل  ا  و صىل  و


