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حدود  ۱سال) بوده و پیش از آن ،توسط پیامبر یا خلفا ممنوع و از آن نهدی شدده و
کسی از اصحاب و تابعین جرئت نگدارش نداشددند(ابن حجدر ،بدیتدا ،۱ ،ص۱۸۵؛
سیوطی۱1۱۸ ،ق ،ص۵؛ کدانی۱10۶ ،ق ،ص9؛ سدباعی۱10۱ ،ق ،۱ ،ص۱01دد۱0۵؛

عجا ۱99۱ ،م ،ص۱۸۱؛ ابوزهو ،بیتا ،ص ۱11 ،۱۱9و ۱)...و ایدن نرریده ندزد عمدوم

شیعیان نیز حقیقدی مطلق شمرده می شود؛ هرچند معموال عامل نهی آن را نه پیدامبر
بلکه خلفا بهخصوص دو خلیفۀ نخسدت ابدوبکر و عمر(بندا بدر ادلدهای) مدیشدمارند
(مدیرشانهچی۱1۸۸ ،ش ،ص۸۵؛ معارف۱1۸9 ،ش ،ص 9۱به بعد) امدا بدهرغدم آنکده
برخی از حدیثپژوهان مسلمان و غیرمسلمان ،بر وجود نگارش حددیث پدیش از ابدن
عبدالعزیز اذعان کردهاند(خواهد آمد) ،همچنان خود اخبار و نرریدا

مدرتبط بده آغداز

نگارش حدیث توسط ابن عبدالعزیز ،یکجا جمعبندی ،مقایسه و نقادی نشدهاند.
در این نوشدار تالش میشود در ابددا اخبار مربوط به فرمان ابدن عبددالعزیز بدرای
آغاز نگارش حدیث مورد نقد و بررسی قرار گرفده و سپس به نوشدهها و صحیفههدای
حدیثی صحابه و تابعین تا اوایل قرن دوم و پیش از عمر بن عبدالعزیز و نیدز نرریدا
برخی از دانشمندان سنی و شیعی در این خصوص اشاره میشود تا معلوم شود که این
نرریه تا چه اندازه قابل اعدماد است.
 .2اخبار فرمان عمر بن عبدالعزیز
اخبار مربوط به نقش ابن عبدالعزیز در آغاز نگارش حدیث ،به شکلهدای مخدلفدی از
حیث مخاطب و مدن نقل شده است که در ادامه بدر اسدام مخاطبدان ،ذکدر و نقدد و
بررسی میشوند:
2ـ .1ابن حزم(م 102ق)

وی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم مشهور به ابن حزم ،قاضی او و خلیفه پدیش از
او ،سلیمان بن عبدالملک(م 99ق) و از فقهای برجسدۀ مدینه [مرکدز علمدی آن زمدان
است(ابن حجر۱101 ،ق ،۱۱ ،ص19؛ رازی۱191 ،ق ،۱ ،ص )۱۱و اخباری ذیل بر
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نامهنگاری و فرمان عمر به او در خصوص نگارش حدیث داللت میکنند:

ب« .اکدب إلی بما ثبت عندک من الحدیث عن رسول ال صدل ال علیده وسدلم و
بحدیث عمر فانی قد خشیت درم العلم و ذهابه(».دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص)۱۱۶
« .انرر ما کان من حدیث رسدول ال أو سدنه ماضدیه(عمل شدده) أو حددیث

عمره(بنت عبدالرحمن ،م پیش از 99ق) ۱فأکدبده فدانی خفدت دروم العلدم و ذهداب
العلماء(».بیهقی ،بیتا ،۶ ،ص1۸9؛ ابن سعد ،بدیتدا ،۱ ،ص1۸9؛ خطیدب بدددادی،
۱991م)۱0۵ ،
د« .انرر ما کان من حدیث رسول ال صل ال علیه و سلم أو سنده أو حدیث عمدر
أو نحو هذا فاکدبه لی فإنی قد خفت دروم العلدم وذهداب العلمداء(».مالدک۱1۱1 ،ق،
 ،1ص)1۱۸
ه .به نقل از مالک بن أنس« :کدب إلیه [ابن حزم أن یکدب له العلم من عندد عمدر

بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد(بن ابی بکر19 ،د۱09ق) 1فکدبه له ولم یکدن علد

المدینة أنصاری امیرا غیر ابی بکر بن حزم وکان قاضدیا(».رازی۱191 ،ق ،۱ ،ص ۱۱و
119؛ بیهقی ،بیتا ،۶ ،ص1۸9؛ ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،۶۶ ،ص )1۵شایان ذکر اسدت
که این سخن هرچند که از مالک نقل شده ،در تألیفا او دیده نشد.
گفده شده که ابن حزم دست به کار شد و کدابی نوشت ولی خلیفده مدرده بدود(ابن
عبدالبر۱1۸9 ،ق ،۱ ،ص )۸۱و اینکه وی ،نخسدین فردی بود که پس از زهری ،فرمان
عمر بن عبد العزیز را جامۀ عمل پوشانید(.صبحی صالح۱9۵9 ،م ،ص19د)1۸
2ـ .2زهری(م 121ق)

وی عمر به محمد بن مسلم بن شهاب معروف به زهری ،دانشمند حجداز و شدام بدود.
(ابن حجر۱101 ،ق ،9 ،ص )1۵0از زهری نقل شده که عمر به ما دسدور داد که سنن
را جمع کنیم ،پس آنها را در دفدرهایی نگاشدیم و عمر ،هر دفددری را بده شدهری کده
تحت فرمانش بود ،فرسداد(ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )9۶و گفده شدده کده چندین
فرمانی ،ناپسند زهری بود؛ زیرا گفده است ما مکره نگارش علم بودیم تا اینکه امراء مدا
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را بر آن واداشدند ،پس تصمیم گرفدیم مسلمانان را نیز از این کدار بداز ندداریم و بدرای

شده که عمر به زهدری فرمدان داد تدا احادیدث را گدرد آورد(ابدن حجدر ،بدیتدا،۱ ،
ص )۱۸۵و او نخسدین نگارندۀ حدیث بود(.سباعی ۱10۱ ،ق ،۱ ،ص)۱0۵
2ـ .3فقها

نقل شده که عمر از فقها خواست سننی را برای او گرد آورند(که قاعدتا چندین کداری
بهصور نگارش بوده است) و سپس در آنها نرر کرد و اگر چیزی در آن مدییافدت
که به آن عمل نمیشد ،میگفت که این اضافه است و به آن عمدل نمدیشدود(.کعبدی،
۱000م ،ص )10ظاهرا این درجه از فقاهت ،اغراقآمیز است ،هرچند او را فردی زاهد،
محدث ،فقیه و مجهدد معرفی میکند(.ذهبی۱1۱1 ،ق ،۵ ،ص ۱۱1به بعد)
2ـ .1اهل مدینه
نقل شده که عمر در نامهای خطاب به اهل مدینه که قاعدتا بایدد علمدای آن باشدد نده

عامۀ مردم ،چنین نوشت« :انرروا حدیث رسول ال فاکدبوه فانی خفت دروم العلم
و ذهاب العلماء»(دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص )۱۱۶با این تفاو که بهجای العلماء ،أهلده
آورده است(رامهرمزی۱101 ،ق ،ص )191و چه بسا از آنجا که ابن حزم و زهری نیدز
مدنی بودهاند ،این نامه ،همان نامههای ادعایی به آنها باشد.
2ـ .5تمام کارگزاران

نقل شده که عمر به تمام کارگزارانش در تمدام منداطق تحدت امدرش چندین نوشدت:
«أنرروا حدیث رسول ال فأجمعوه و احفروا فدإنی أخداف دروم العلدم و ذهداب
العلماء(».ابونعیم۱1۱0 ،ق ،۱ ،ص)1۶۶
2ـ .6ارسال نماینده و اقدام عملی محدود
نقل شده که هنگامی که عمر به خالفت رسید ،به مدینه فردی فرسدداد تدا کداب(نامده)

پیامبر در صدقا و کداب(نامه) عمر بن خطاب را بیابند ،پس نزد آل عمرو بن حزم
کداب پیامبر به عمرو بن حزم صحابی(م پس از ۵0ق) در صدقا را و نزد آل عمر،
کداب عمر در صدقا

را یافدند که مانند کداب پیامبر بدود ،پدس بدرای او نسدخهای
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تهیه کردند(.حاکم ،بیتا ،۱ ،ص)191

در شهرها ،کشده شدن بسیاری از آنها در جنگ و ...و ضعف ضبط به جهدت ضدعف
ملکه حفظ ،نیاز به نگارش حدیث احسام شده بود(ابوزهو ،بیتدا ،ص )۱11و برخدی
فقط ترم از نابودی علم را علت این فرمان دانسدهاند(صبحی صدالح۱9۵9 ،م ،ص19؛
عجا ۱99۱ ،م ،ص )۱9۶که در عموم اخبار مذکور این علت نیدز ذکدر شدده و ظداهرا
سخن قبلی نیز ناظر بر همین معناست .هرچند برخی او را این فرمان ،منفرد دانسدهاندد
(صبحی صالح۱9۵9 ،م ،ص )19و برخی برآنند که او برای این فرمان ،با علمای زمدان
خود مشور کرده و تأیید آنها را گرفده است(.صبحی صالح۱9۵9 ،م ،ص1۶؛ عجا ،
۱99۱م ،ص۱9۶د)۱99
 .1جمعبندی همدالنۀ اخبار و اقوال باال
گروهی از سویی با قبول صحت تمام این اخبار و سویی دیگر بدا توجده بده اضدطراب
اخبار فوق ،به جمعبندی آنها به شرح ذیل پرداخدهاند:
1د .۱عمر هم به ابن حزم بهطور خاص ،و هم به تمام دانشمندان شهرهای اسدالمی
بهطور عام ،برای تدوین حدیث نامه نوشت و اولین شخص در زمان حیا عمدر ایدن
دسدور را جامۀ عمل پوشانید ،زهری و پدس از مدر ابدن حدزم بود(.ابوریده ،بدیتدا،
ص)۱۶0
1د .۱عمر ابددا به ابن حزم دسدور نگارش را داد و او نیز با گروهی مشدول نوشددن
شد .اما نامبرده پس از فو عمر و عزل او از منصب قضاو توسط جانشدینش یزیدد
بن عبدالملک(م ۱0۵ق) ،دست از کار کشید .سپس در زمدان هشدام بدن عبددالملک(م
۱۱۵ق) ،زهری طوعا یا اجبارا پیگیر کار نگارش حدیث شد و چه بسا حاکم اموی بده
اسدناد آرای تابعین مدمایل به نگارش حدیث ،چنین دسدوری را داده است(.همانجا)
1د .1عمر ابددا به تمام کارگزاران خود در تمام جهان اسالم و سپس بده ابدن حدزم
نوشت و نخسدین کسی که به فرمان او عمل کرد و کدابی برایش نوشدت ،زهدری بدود.
(صبحی صالح۱9۵9 ،م ،ص19د)1۸
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دربارۀ علل این فرمان گفده شده که با گسدرش اسالم ،شیوع بدعت ،پراکندگی اصحاب
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 .5نقد اخبار و نظرات فوق
نسبت به این اخبار و نرریا اندقاداتی وجود دارد که در اینجا ذکر میشود:
مالحره میشود این اخبار و نرریا  ،از جنبدههدای مخدلدف مدعدار

اندد ،مانندد .۱

مخاطبین فرمان .۱ ،احادیث افرادی که باید گردآوری میشد .1 ،نخسدین عملکننده بده
فرمان .1 ،نقش دیگر خلفا در سرانجام این فرمان(در ایدن بداره بیشددر سدخن خواهدد
رفت) .۶ ،مشور و عدم مشور ابن عبدالعزیز بدا علمدا .9 ،سدرانجام ایدن دسددور،
بهخصوص با توجه به عمر کوتاه خالفت عمر و مشخص نبودن تاریخ دقیق این فرمان
که برخی از تحقق این فرمان سخن گفدهاند و برخی از عدم تحقق ،البده برخی بر آناند
که کوتاهی عمر خالفت ،منافاتی با اسدجابت فرمان توسط برخی از علما ندارد(.عجا ،
۱99۱م ،ص۱۱0د )۱۱۱به هر حال ،اگر چنین فرمانی توسط علما عملدی شدده باشدد،
ظاهرا باید نوشدههایی بسیار و مشهور و مورد مراجعده از آنهدا بده ظهدور مدیرسدید،
درحالی که اثری از چنین مدونی نیست ،همچندان کده بددین امدر تصدریح شدده اسدت.
(مدیرشانهچی۱1۸۸ ،ش ،ص)1۵
ضمن اینکه بسیاری از نرریا ارائهشده در خصوص ماجرای فرمان ابن عبدالعزیز،
مبدنی بر حدسیا و بر اسام صحت اخبار مدعدار فدوقالدذکر بددون هدیق نقددی
دربارۀ آنهاست؛ گویی صاحبان این نرریا

بر خود مکلف دیدهاند به هر نحدوی کده

شده از آغاز عمر و صدور فرمان او دفاع کنندد؛ ازایدنرو ،نرریدا
تعارضا و ناهمگونی روبهرو شدهاند.

ارائدهشدده نیدز بدا

5ـ .2مشخص نبودن اصرار بر نگارش احادیث افرادی خاص

معلوم نیست که چرا در برخی از این اخبار(و فقط در خطاب به ابن حزم) اصرار شدده
که احادیث عمره(از عایشه) و قاسم گردآوری شوند ،درحالیکه هم اصدحاب برجسددۀ
دیگری وجود داشدند که حدیثشان میتوانست مدنرر باشد(همچنان کده کددب جوامدع
حدیثی لبریز از آنهاست) و هم تابعین برجسدۀ بسیار دیگر ،از جمله خود ابن حدزم و
زهری که طرقی مسدقل و معدبری به سنن نبوی داشدند(.نک :ابن حجدر۱101 ،ق،9 ،
ص 19۵به بعد و  ،۱۱ص 11به بعد)

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 20:20 +0330 on Sunday December 15th 2019

5ـ .1تعارضات شدید

نقد و بررسی ایبار آغاز نگارش حدیث به فرمان عمر ب عبدازیزیز

167

5ـ .3عدم اشاره به سابقۀ نامهنگاریها

در این اخبار ،اشارهای به سابقۀ نامهنگاریها یا فرمانها نشده است؛ اینکده خلیفده ،اول
فرمان داده و فرمانهای پیشین ،چه ندایجی در برداشده است؟ بلکده بدهگوندهای مطدرح
میشوند که گویی هر فرمانی برای اولین بار و تنها در همان مورد ،صادر شده است .از
سویی دیگر ،تعبیر «فأنی أخاف ،»...در سه فرمان نشانگر آن است که قصدد نویسدنده از
دادن فرمان در هر بار تأمین نشده است که امری مسدبعد میباشد.
5ـ .1موجه نبودن اهتمام حکام به نگارش حدیث

هرچند گزارش شده که عمر از اهل علم بوده است(خواهد آمد) ،امر نگدارش دغدغدۀ
نخسدین علماست نه خلفا و امرا .قاعدتا علمای بزرگی مانند ابن حدزم و زهدری بایدد
مدوجه اهمیت نگارش حدیث باشند نه اینکه خلفایی که چندان مشدله و دغدغۀ علمی
یا مبدال به مشکال اهل علم نبودند ،چنین توجهی ابراز دارند؟
5ـ .5عدم داللت نامهها بر رفع ممنوعیت نگارش حدیث

بر فر صحت فرمانهای عمر ،باز نمیتوان گفده که آنها بر رفع ممنوعیدت نگدارش
حدیث یا آغاز نگارش داللت صریح دارند .همچنان که در نامهها و فرمانهای منسوب
به او نیز تصریحی بر رفع این ممنوعیدت نیسدت ،بلکده ظداهر آنهدا داللدت بدر روا
نگارش حدیث در آن زمان دارند .چده بسدا ندامبرده مدیخواسدت صدرفا بدرای خدود
مجموعه حدیثی مدونی داشده باشد ،همچنان که از درخواست او از فقها برای نگدارش
سنن فهمیده میشود یا بر آن بوده که در خصوص نگارش حدیث اقدام جدی و عاجل
صور گیرد ،همچنان که از ظاهر نامه به اهل مدینه مشاهده میشود .امدا بعددها ایدن
فرمان ساده و مشخص به اشکال مخدلف گزارش و از عمر بهعندوان آغدازگر نگدارش
حدیث یاد شده است.
5ـ .6تقدم اسباب و زمینههای ظهور فرمان به نگارش بر زمان عمر

اسبابی که امثال ابوزهو برای توجیه ظهور این نامهها و فرمان ذکر کردهاند ،با توجده بده
طبیعت امر ،سالها پیش از عمر وجود داشدند؛ ازایدنرو ،هدیق تدوجیهی بدرای تدأخیر
نگارش حدیث تا فرمان عمر وجود نداشت.
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5ـ .7نویسنده بودن زهری

در اخبار مذکور زهری ،مکره نگارش حدیث معرفی شده است(ذکر شد) ،درحدالیکده
میرسید و ما آنها را نمیشناخدیم و انکار نمیکردیم ،حدیثی نمینوشدم و بده نوشددن
آن دسدور نمیدادم(».خطیب بدددادی۱991 ،م ،ص۱0۸؛ ابدن عسداکر۱1۱۵ ،ق،۵۵ ،
ص1۱9؛ مزی۱1۱1 ،ق ،۱۶ ،ص )111و از عکرمه(م ۱0۵ق) نقل شده که نزد أعدر
(عبدالرحمن ،م ۱۱9ق) میرفدیم و زهری نیدز مدیآمدد و مدا مدینوشددیم امدا زهدری
نمینوشت ولی وقدی حدیث طوالنی میشدد ،او نیدز برگدهای از أعدر مدیگرفدت و
حدیث را بر آن مینوشت ،سپس آن را خوانده (و حفدظ کدرده) ،سدپس آن نوشدده را
محو(در نقلی :پاره) میکرد(ابن عسداکر۱1۱۵ ،ق ، ،ص 1۱9و 1۱0؛ مدزی۱1۱1 ،ق،
 ،۱۶ص111د )111که این خبر خود ،بر وجود نگارش در زمان زهری و عدم قبح آن
میان دانشمندان بوده است.
و نیز گفده شده که زهری خود سخت به نگارش تمایل داشده و از گنجینههای ولید
بن عبدالملک(1۸د9۶ق ،رسیده به خالفت در سال ۸۶ق) پس از کشده شددنش ،دفداتر
بسیاری از علم زهری بار چهارپایان کردند(ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،۵۵ ،ص111؛ ذهبی،
بیتا [الف  ،۱ ،ص۱۱۱د۱۱1؛ ابن سعد ،بیتدا ،۱ ،ص1۸9؛ ابدن عبددالبر۱19۸ ،ق،
 ،۱ص )۱99که بنا بر این گزارش ،نگارش حدیث و نگارنده بودن زهری ،به حدداقل
 ۱۵سال قبل از عمر بن عبدالعزیز برمیگردد و نقل شدده کده وی نسدبت بده نگدارش
حدیث چنان مصر بود که حدی بدر پشدت نعلیدنش از تدرم از دسدت دادن آن ،آن را
مینوشت(خطیب بدددادی۱991 ،م ،ص )۱09و صدحیفهای مشددمل بدر نزدیدک 100
حدددیث داشددت(خطیب بددددادی۱1۱9 ،ق ،۱1 ،ص۸9؛ ذهبددی ،بددیتددا [ب ،1 ،
ص )10۸و هنگامی که در خانه مینشست ،کدابها را به گدرد خدود پراکندده کدرده و
سخت بدانها مشدول میشد ،بهگونهای که از همهچیز غفلت میکرد تا آنجا که زندش
میگفت که این کدابها بر من سختتر از سه هوو میباشد(ابن خلکدان ،بدیتدا،1 ،
ص )۱9۸و نزد مشایخ حدیث میرفت و الواحی همراهش بود کده بدر آنهدا حددیث
مینوشت و از آنها هرچه میشنید مینگاشت تا اینکه داناترین مردم زمان خود شدد و
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معاصرانش به او نیازمند شدند(.ابنکثیدر۱10۸ ،ق ،9 ،ص )191صدالح بدن کیسدان(م

هر آنچه را از اصحاب نقل شده بنویسیم ،اما من گفدم که آنها جزو سنت نیسدند و من
آنها را نمینویسم ،پس او نوشت و من ننوشدم ،پس او موفق شدد و مدن نشددم(.ابن
عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص9۶؛ ابن سعد ،بدیتدا ،۱ ،ص1۸9؛ ابدن عسداکر۱1۱۵ ،ق،
 ،۱1ص1۶۸؛ ذهبی۱1۱1 ،ق ،۵ ،ص1۵۵؛ خطیب بددادی۱101 ،ق ،۱ ،ص)۱90
از ابو زناد(عبدال بن ذکوان قرشی(م ۱1۱ق)) نقل شده :ما حالل و حرام را مینوشددیم
و ابن شهاب هرچه میشنید مینوشت ،پس هنگامی که به آن نیازمند شدیم ،دانسدم که
ابددن شددهاب داندداترین مددردم اسددت(.ابن عبددالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص91؛ ابددن عسدداکر،
۱1۱۵ق ،۵۵ ،ص1۱۸؛ ابدددن حجدددر۱101 ،ق ،9 ،ص199؛ ذهبدددی۱1۱1 ،ق،۵ ،
ص11۱؛ خطیب بددادی۱101 ،ق ،1 ،ص )... ،10۵و باز او نقل شده که من و زهری
بددا هددم مددیگشدددیم و بددا زهددری الددواح و صددحفی بددود و مددا بددر او بدده سددبب آنهددا
میخندیدم(.ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،۵۵ ،ص1۱9؛ مزی۱1۱1 ،ق ،۱۶ ،ص)111
برخی گفدهاند که تنها کدابی که زهری داشت ،کددابی در نسدب قدومش بدود(مزی،
۱1۱1ق ،۱۶ ،ص )111یا دیوانهدایی از شدعر(ابن عبددالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )99و
گفده شده که کداب موسی بن عقبه(م ۱1۱ق یا اندکی پس از آن) از زهدری در مددازی
از صحیحترین کدابها بود(.ابن حجدر۱101 ،ق ،۱0 ،ص1۱۱؛ ذهبدی۱1۱1 ،ق،۶ ،
ص۱۱۶؛ ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،۶0 ،ص )1۶۵البده از وجدود کدبدی حددیثی در زمدان
زهری که بدانها اجازه داده می شد ،نیز سخن رفدده اسدت(.خطیب بدددادی۱10۵ ،ق،
ص )1۵۵ازاینرو ،برخی گفدهاند که نخسدین کسی کده علدم را تددوین کدرد ،زهدری
بود(.ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص9۶ ،91؛ ابن کثیر۱10۸ ،ق ،9 ،ص199؛ سدیوطی،
۱1۱۸ق ،ص۵؛ ذهبی۱1۱1 ،ق ،۵ ،ص )111این ادعا از خود زهری نیدز نقدل شدده
است(.کدانی۱10۶ ،ق ،ص)1
این اخبار مدعار

 ،موجب پریشانی نرریا

شده تا آنجا که برخی مانندد صدبحی

صالح در جایی میگوید که علما در عصر زهری عموما مکره نگارش حددیث بدوده و

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 20:20 +0330 on Sunday December 15th 2019

پس از  ۱10یا ۱10ق) میگوید که من و زهری با هم در طلب علم بودیم ،پس گفددیم
که سنن را بنویسیم ،پس هر آنچه از پیامبر نقل شده بود ،نوشدیم ،سدپس گفدت کده

971

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال یازدهم ،شماره بۀستویکم ،بوار و تابستان 931۸

سپس توسط امرا مجبور بدان شدند(صبحی صدالح۱9۵9 ،م ،ص1۸دد )19و در جدایی

نگارش او به فرمان عمر را نیز زیر سؤال میبرد.
5ـ .8اختالف در نخستین فرماندهنده به نگارش

برخی بر آناند که نخسدین کسی که فرمان نگارش حدیث را داد ،هشام بن عبددالملک
(م ۱۱۵ق) است .نقل شده که زهری نمیگذاشت کسی حدیثی را بنویسد ،پس هشدام
او را وادار کرد تا بر فرزندانش امال کند و وقدی زهری از نزدش بیرون شد ،بده مسدجد
رفت و بر سدونی تکیه داد و فریاد زد :ای طالبان حدیث ،پس وقدی کده آنهدا گدرد او
جمع شدند ،گفت :من پیشتر از کاری شما را منع مدیکدردم ،امدا االن آن را بدهسدبب
امیرالمؤمنین انجام دادم ،پس بیایید و بنویسید .از آن روز مردم به نگارش حدیث اقددام
کردند(.ابونعیم۱10۵ ،ق ،1 ،ص1۶1؛ ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،۵۵ ،ص )111یا هشدام
از او میخواهد که بر یکدی از فرزنددانش احدادیثی را امدال کندد ،پدس او نویسدندهای
خواست و بر او  100حدیث امدال کرد(.رامهرمدزی۱101 ،ق ،ص199؛ ذهبدی ،بدیتدا
[الف  ،۱ ،ص۱۱0؛ ابن حجر۱101 ،ق ،9 ،ص )199یا هشام دو نویسنده خواسدت
تا از زهدری حددیث بنویسدند و آنهدا یدک سدال ندزد زهدری بدوده و از او حددیث
مینوشدند(.ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )99ذکر ایدن اخبدار ،فقدط بدرای اشداره بده
معار داشدن خبر فرمان عمر است و اال این اخبار نیز به همدان انددازه قابدل اعدمداد
نیسدند ،بهخصوص آنکه گفده شود که مردم پس از سخنان زهری بده نگدارش حددیث
روی آوردند؛ گویی زهری مرجعیت مطلق مردم زمان خود را داشده است .ضمن اینکه
هیق اثری از کدابی که یک سال نوشدن آن طول کشید ،نیست.
همچنین گفده شده که پیش از عمر ،پدرش عبددالعزیز بدن مدروان امدوی(م ۸۵ق)،
والی مصر(در سالهای ۶۵د۸۵ق) که فردی دوسددار علم و خادم دین بود ،تالش کدرد
حدیث پیامبر را گردآوری کند؛ زیرا نقل شده که او به کثیر بن مدره حضدرمی(م 90
تا۸0ق)؛ یکی از بزرگان تابعی ساکن حمص و معدروف بده «الجندد المقددم» ،نامدهای
نوشده و از او میخواهد که آنچه را که از پیامبر شنیده ،برایش بنویسد مگر حددیث
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ابوهریره که نزد او موجود بود(.ابن سعد ،بدیتدا ،9 ،ص11۸؛ ابدن عسداکر۱1۱۵ ،ق،

برای تدوین حدیث ،به چند دهه پیش از عمر بن عبدالعزیز ،چه بسا دهۀ هشدداد قدرن
اول میرسد ،هرچند از فرجدام ایدن درخواسدت ،خبدری در دسددرم نیسدت(.عجا ،
۱99۱م ،ص ۱9۶و ۱۱۸د )۱۱9این خبر با توجه به موجود بودن حدیث ابدوهریره ندزد
عبدالعزیز ،همچنین نشان میدهد که پیش از این درخواسدت نگدارش حددیث وجدود
داشده است.
5ـ .9نویسنده بودن عمر
سیوطی ،وی را در آخر گروهی از صحابه و تدابعین مجدوز و عامدل بده نگدارش ندام

میبرد(.سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۶۵از ابو قالبه(م ۱01ق یداپس از آن) نقدل شدده کده
روزی برای نماز ظهر ،عمر بر ما وارد شد و همراه او برگهای بدود ،سدپس بدرای نمداز
عصر بر ما وارد شد و آن برگه همچنان با او بدود ،پدس از او پرسدیدم کده ایدن کدداب
چیست؟ گفت :از عون بن عبدال(م پیش از ۱01ق) حدیثی را شدنیدم کده مدرا بسدیار
خوش آمد ،پس آن را نوشدم(.دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص )۱10و یدا اینکده وی از یزیدد
رقاشی(م پیش از  ۱۱0تا ۱10ق) ،هنگامی که با او حد مدیگدزارد ،احدادیثی از أندس
شنید ،پس آنها را نوشت و به او گفت که پولی همراه ندارد که به او بدهد ،اما بدرایش
در دیوان مقرری قرار میدهد و چنین نیز کرد(.رامهرمزی۱101 ،ق ،ص )19۱نویسدنده
بودن عمر ،در صور

صحت ،نشانگر روا نگارش حدیث در زمان او دارد ،لدذا اگدر

فرمانی نیز از او صادر شده باشد ،نمیتواند بهعنوان آغاز نگارش حدیث تلقی گردد.
5ـ .10مسموع نبودن حکم عمر

در برخی از اخبار آمده که حکم عمر چندان مسموع نبوده است .نقل شده که عبیددال
بن عبدال(م ۱0۶ق) بر عمر وارد شد و عمر گروهی را به نوشدن گفددههدای او مدأمور
ساخت .پس هنگامی که عبیدال برخاست که برود ،عمر به او گفت که من دسدور دادم
گفدههایت را بنویسند .عبیدال نیز نوشدهها را خواسدت و آنهدا را پداره کدرد(.خطیدب
بددادی۱991 ،م ،ص )1۵هرچند برخی گفدهاند که چه بسا عبیدال مکره نگارش بدوده؛
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ازاینرو ،تصریح شده که درخواست رسمی(دربارۀ این اصطالح سخن خواهد آمد)
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چون گزارش شده که او اتکا بر حافره را دوست میداشدت(عجا ۱99۱ ،م ،ص)۱99

این داسدان از سویی نشان میدهد که نگارش حدیث امری شدایع در دربدار امدوی
بود ،لذا نیازی به حکم حکومدی برای آغاز نگارش حدیث وجود نداشدت و از سدویی
دیگر ،نشان میدهد که عمر چندان قدر

عمل نداشده و حکم حکومدی او به افراد در

خصوص نگارش حدیث از سوی مکرهین نگارش مورد اعدرا

واقع میشود.

5ـ .11تأخیر آغاز نگارش حدیث نزد برخی

برخی با پذیرفدن دوران اکراه از نگارش حددیث از صددر اسدالم ،تصدریح دارندد کده
تألیفا پس از سال ۱۱0ق با ابن جریح(عبدالملک بن عبدالعزیز ،م ۱۵0ق) ،معمر بدن
راشد(م ۱۵1ق) و سفیان ثدوری(ابن سدعید ،م ۱۶۱ق)(مکدی۱1۱۶ ،ق ،۱ ،ص۱9۱دد
 )۱91یا از اواخر دورۀ تابعین و با پیشدازی ربیع بن صبیح بصری(م  ۱۵۱تدا ۱۶0ق) و
سعید بن ابی عروبه(مهران) بصری(م ۱۵۶ق) و(...ابن حجر۱10۸ ،ق ،ص )1یا پدس از
فروپاشی بنیامیه(سال ۱1۱ق)(صدر۱1۸۱ ،ش ،ص ،)1۱۸به ظهدور رسدید کده مدد
زمانی پس از عمر است و نشان میدهد که اتفاقی بر آغاز نگدارش حددیث بده فرمدان
عمر بن عبدالعزیز وجود ندارد.
5ـ .12تأخیر در ادعای آغازگری عمر در امر نگارش حدیث
اخبار مربوط به فرمان عمر بدن عبددالعزیز بده دیگدران بدرای نگدارش حددیث بسدیار

قدیمیاند و تا موطأ مالک(م ۱99ق) نیز میرسند ،اما ظاهرا نخسدین کسی کده تصدریح
کرده ک ه آغاز نگارش حدیث توسدط ابدن عبددالعزیز و بدا فرمدان او بدود ،ابدن حجدر
عسقالنی(م ۸۵۱ق)(بیتا ،۱ ،ص )۱۸۵و سپس سیوطی(م 9۱۱ق)(بیتا ،۱ ،ص)90
هسدند و پیش از آن کسی چنین ادعایی نکرده است ،ضمن اینکه این دو موارد بسیاری
از نگارش پیش از عمر را مدذکر میشوند(خواهد آمد).
 .6نگارش حدیث پیش از عمر بن عبدالعزیز
نگاهی به تاریخ حدیث پیش از ابن عبدالعزیز ،نشدان از اخبداری دارد کده بدر نگدارش
حدیث توسط صحابه و تابعین تا دوران معاصر این خلیفه دارند .البدده گداهی آنهدا را
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یا از آن ندیجه گرفده شده که برخی از دانشمندان مخالفت خود را با نگارش حدیث در
برابر عمر بن عبدالعزیز ،اظهار داشدهاند(.صبحی صالح۱9۵9 ،م ،ص1۶د)19
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مکره نگارش حدیث شمردهاند که این ادعدا ،اوال نشدانگر روا نگدارش حددیث ندزد

بوده است ،هرچند در بیشدر موارد اخبار نویسنده بودن فرد بیشدر از اخبار اکراه اوست.
6ـ .1صحابه
1

۶د۱د .۱علی(ع)(م 10ق) که از مجوزین نگارش حدیث شمرده شده(سیوطی ،بدیتدا،
 ،۱ص )۶۵و از ایشان نقل شده میفرمود« :چه کسی علمی را از من بده یدک درهدم
میخرد»(یعنی صحیفهای به یک درهم بخرد و از مدن ،علمدی در آن بنویسدد)(خطیب
بددددادی۱991 ،م ،۱ ،ص90؛ رامهرمددزی۱101 ،ق ،ص190؛ ابددو خیثمدده۱101 ،ق،
ص )11و «قیدوا العلم بالکداب»(خطیب بددادی۱991 ،م ،۱ ،ص )90و صحیفهای در
عقل ،فکاک أسیر و الیقدل کافر بمسلم داشت(ابن حنبل ،بدیتدا ،۱ ،ص99؛ ترمدذی،
۱101ق ،۱ ،ص111؛ بخاری ،الصحیح ،۱ ،ص ،1۶با تعابیر نزدیک به هدم) کده در
آن «المسلمون تدکافأ دماءهم» وجود داشت(.ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )9۱هرچند
برخی وی را از مکرهین حدیث ذکر کرده که گفده هرکس کدابی دارد ،پس آن را محدو
کند؛ چون مردم را روی آوردن آنها به کددابهدای علمایشدان و تدرک کدردن کدداب
پروردگارشان نابود کرد(.ابن ابیشیبه ،۶ ،ص)۱10
۶د۱د .۱حسن بن علی(ع)(م  19یدا ۵0ق) کده از مجدوزین نگدارش حددیث بدود
(سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۶۵و میفرمود«:تعلموا تعلموا! فانکم صدار قوم الیوم تکوندون
کبارهم غدا فمن لم یحفظ مدنکم فلیکدب(یدا :فلیکدبده و لیضدعه فدی بیدده)(».خطیدب
بددادی۱991 ،م ،۱ ،ص9۱؛ دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص)۱10
۶د۱د .1ابوبکر(م ۱1ق) .عایشه نقل می کند کده پددرش  ۵00حددیث از پیدامبر
جمع کرد(و نوشت) ،امّا شدبی ،بدا خدود بسدیار کلنجدار رفدت و صدبح هنگدام ،از او
میخواهد که آن احادیث را بیاورد .پس آنها را سوزاند و ندابود کدرد ،از تدرم اینکده
مبادا آنچه نوشده عین آنچه که شنیده ،نباشد(.ذهبی ،بیتا [الف  ،۱ ،ص )۵این داسدان
بر فر صحدش بر نگارش حدیث در زمان پیامبر و نوشدن حددیث داللدت دارد،
هرچند این خبر معار هایی دارد ،گفده شده که وی به انس بن مالک نامدهای کده در
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مسلمانان بوده است و اال اکراه از آن موضوعیت نمیداشدت ،ثانیدا مدعدار بدا اخبدار
نویسنده بودن آن فرد است که چه بسا بدوان گفت که این اکراه در دورهای از زندگی او
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آن فریضه صدقه ای که پیامبر آن را بدر مسدلمانان فدر

کدرده بدود ،نوشدت(بخاری،

هندی۱109 ،ق ،۱0 ،ص)۱۸1
۶د۱د .1سعد بن عباده انصاری(م ۱۵ق) کده یکدی از نویسدندگان جداهلی بدود(ابن
سعد ،بیتا ،1 ،ص۶۱1؛ ابدن عسداکر۱1۱۵ ،ق ،۱0 ،ص )۱1۱و در صدحیفهاش یدا
مجموعهای از صحیفههایش ،پارهای از احادیث و سدنن پیدامبر وجدود داشدت(.ابن
حنبل ،بیتا ،۵ ،ص۱۸۵؛ ترمذی۱101 ،ق ،۱ ،ص100د)199
۶د۱د .۵عبدال بن مسعود(م  1۱یا 11ق) که فرزندش عبدالرحمن ،کدابی داشت کده
سوگند میخورد آن ،به خط پدرش است(.ابن ابیشیبه ،۶ ،ص )۱۱9هرچند برخی او
را از مکرهین نگارش حدیث گفدهاند(سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۶۵و نقل کدردهاندد کده
صحیفه ای را از حدیث پاک و سپس آن را سوزانید؛ به این دلیل که پیشتدر ،نگدارش،
اهل کداب را به هالک انداخده است(ابن ابی شیبه ،۶ ،ص )۱1۱و از نگارش حددیث
خود ،جلوگیری میکرد(همدان ،۱ ،ص )۱۱۵و صدحیفهای کده در آن احادیدث اهدل
بیت بود با آب شست تا مردم فقط به قرآن که احسن الحدیث است مشدول باشند
نه به غیر آن(.ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص۶۶؛ ابن ابیشیبه ،9 ،ص )۱۶۵البده برخی
محدویا آن را سخنان ابودرداء و داسدانهدایش دانسددهاندد(خطیب بدددادی۱991 ،م،
ص۵1د )۵۵یا برگرفده از اهل کداب که عبدال از نگاه کردن بدان اکدراه داشدت(دارمی،
۱119ق ،۱ ،ص۱۱1د)۱۱1
۶د۱د .۶ابو رافع ابدراهیم قبطدی صدحابی و مدوالی پیدامبر(م 1۵دد10ق) کده از
مدقدمین شیعه بوده و دارای کددابی در السدنن و االحکدام و القضایا(نجاشدی۱1۱۶ ،ق،
ص )1و کدابی در اسدفداح نماز(خطیب بددادی۱10۵ ،ق ،ص )1۶9بود و گفده شده که
اگر این خبر ابو رافع صحیح باشد ،او از جمله کسانی خواهد بود که در زمدان صدحابه
حدیث نوشده و اگر صحیح باشد که کدابش در ابواب نماز ،روزه ،ح  ،زکا و قضدایا
بوده ،در این صور  ،او در تدألیف نده تددوین ،نخسددین فدرد اسدت(عجا ۱99۱ ،م،
ص۱۱۱د)۱۱1؛ هرچند مشخص نشد فرق تألیف با تدوین در اینجا چیست.
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۱10۱ق ،۱ ،ص ۱۱1 ،۱۱1و )...و از پیامبر نقل میکند کده هدرکس حددیثی را از
من بنویسد ،مادام که آن علم یا حدیث بداقی باشدد ،آن شدخص ثدواب مدیبرد(.مدقدی
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۶د۱د .9محمد بن مسلمه انصاری(م 1۱ق) که گفدهاند هنگام وفاتش در حلقۀ دسدۀ

رحمة تسعد بها صاحبها سعاد ال یخسر بعدها أبدا(».رامهرمزی۱101 ،ق ،ص)199
۶د۱د .۸زید بن ثابت(م  1۵تا ۵0ق) که در حضور او حدیث نوشده میشد(.خطیب
بددادی۱991 ،م ،ص )۱0۱هرچند مکره نگارش نیز شمرده شده است(سیوطی ،بدیتدا،
 ،۱ص )۶۵و به اسدناد نهی پیامبر ،مانع شد تدا معاویده از او چیدزی بنویسدد(.ابن
حنبل ،بیتا ،۵ ،ص)۱۸۱
۶د۱د .9مدیر بن شعبه(م ۵0ق) که نقدل شدده وّراد ثقفدی(م  ۸۱تدا90ق) ،مدولی و
کاتب او بود و مدیره بر او امال مدیکرد(ابوخیثمده۱101 ،ق ،ص )۱1و بده درخواسدت
معاویه ،برایش حدیث پیامبر را نوشت و به سویش ارسدال کرد(.بخداری۱10۱ ،ق،
 ،۱ص۱0۵؛ مسلم ،بیتا ،۱ ،ص)9۶
۶د۱د .۱0ابوهریره(م  ۵9تا ۵9ق)؛ نقل شده که در حضور احدادیثش نوشدده ،بدر او
عرضه و سپس تأییدیه گرفده میشد(دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱9؛ ابن ابی شیبه،۶ ،
ص۱۱9؛ رامهرمزی۱101 ،ق ،ص )... ،۵1۸و صحیفههایی از احادیث پیامبر داشدت
که هنگام تردید در حدیثهای خدود ،بده آنهدا مراجعده مدیکرد(حداکم ،بدیتدا،1 ،
ص )۵۱۱و بر هّمام بن منبه(م  ۱1۱یا ۱1۱ق) شاگرد تابعیاش ،بدال بدر  ۱10حددیث
امال کرد که بعدها از طریق شاگرد همام ،معمر بن راشد(م ۱۵1ق) ،سپس عبدالرزاق بن
۵
همّام(م ۱۱۱ق) روایت شد(.مزی۱1۱1 ،ق ،10 ،ص)۱99
البده برخی او را مکره نگارش حدیث دانسدهاند(سیوطی ،بیتدا ،۱ ،ص )۶۵کده از
مروان بن حکم(م ۶۵ق) هنگدامی کده والدی مدینده بدود و از او حددیث نوشدده بدود،
درخواست کرد آنها را محو کند و مدروان نیدز چندین کرد(خطیدب بدددادی۱991 ،م،
ص1۱؛ ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،۶9 ،ص )110و میگفت اظهار میداشت کده او هرگدز
چیزی نمینویسد(.خطیب بددادی۱991 ،م ،ص1۱؛ ابن سعد ،بیتا ،۱ ،ص 1۶۵و)...
۶د۱د .۱۱سمر بن جندب(م  ۵۸یا ۶0ق) کده او احادیدث بسدیاری را در نسدخهای
بزر

گرد آورد و فرزندش سلیمان ،آن را به ارث برد و از روی آن را روایدت کدرد و
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(ذؤابه) شمشیرش نوشدهای بود بددین مضدمون« :بسدم ال الدرحمن الدرحیم ،سدمعت
رسول ال یقول :إن لربّکم فی بقیة دهرکم نفحا فدعرضوا له لعل دعدو أن توافدق
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در حقیقت ،وصیتنامۀ سمره به فرزندش بود(ابن عبدالبر۱1۱۱ ،ق ،۱ ،ص۶۵1؛ ابدن

چون محمد بن سیرین بصری(م ۱۱0ق) ،از محدوای رسالۀ سدمره مطلدع بدوده و آن را
تعریم میکردند(.ابن حجر۱1۱۵ ،ق ،1 ،ص)۱۵0
۶د۱د .۱۱عبدال بن عمرو بن عاص( 9پ.ق د  ۶1تا 9۱ق) که از مجوزین نگدارش
شمرده شده(سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۶۵و در زمدان پیدامبر مدینوشدت ،بلکده اذن
نوشدن را از ایشان گرفدده بدود(رامهرمزی۱101 ،ق ،ص )1۶9و وقددی قدریش او را از
نگارش حدیث نهی کرد ،از آن رو که پیامبر در خشم و رضا سخن میگوید ،بده او
گفت که بنویسد؛ زیرا هر چه او میگوید حق است(.ابن حنبدل ،بدیتدا ،۱ ،ص۱9۱؛
دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱۵؛ حاکم ،بیتا ،۱ ،ص )۱0۶در صور صحت این خبر،
باید گفت که نگارش سنت از دوران مکه شروع و گفده شدده اسدت کده خبدر مدذکور
صحیحترین خبر است؛ زیرا سندش نزد اهل حدیث ،محکمتر از دیگدر اخبدار در ایدن
خصوص میباشدد(ابن عبددالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )91و از ابدوهریره نقدل گشدده کده
میگفت هیقیک از اصحاب بیش از من حدیث از پیامبر نمیداند ،مگر عبددال بدن
عمرو؛ زیرا او مینوشت و من نمینوشدم(حاکم ،بیتا ،۱ ،ص۱0۵؛ ابن حنبل ،بدیتدا،
 ،۱ص۱1۸؛ رامهرمزی۱101 ،ق ،ص 1۶۸و  )1۶9که با اخبداری دال بدر نویسدندگی
وی(ذکر شد) در تعار است.
به هر حال ،به ابن عمرو صحیفهای مشهور به صحیفه عبددال بدن عمدرو منسدوب
است و از او نقل شده که آن را از پیامبر نوشده و بسیار ار مینهد(دارمی۱119 ،ق،
 ،۱ص۱۱9؛ رامهرمزی۱101 ،ق ،ص )...1۶۶و مجاهد بن جبر(م۱0۱.تا۱01ق) آن را
نزد عبدال دیده که بهشد

از آن محافرت میکرد(خطیدب بدددادی۱991 ،م ،ص۸1؛

رامهرمزی۱101 ،ق ،ص1۶۶د )1۶9و آن را در صندوقچهای با چفدتوبسدت گذاشدده
بود(.ابن حنبل ،بیتا ،۱ ،ص )۶۱9بدان صحیفه ،صادقه نیدز گفددهاندد؛ زیدرا از زبدان
پیامبر آن را نوشده بود و دارای درستتدرین احادیدث منقدول از ایشدان اسدت.

(عجا ۱99۱ ،م ،ص )۱91ابن حنبل(م ۱1۱ق) بیشدرین بخش این صحیفه را در مسند
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االثیر ،بیتا ،۱ ،ص )1۵۵و بخاری بخش نخست این نامده را در ترجمدۀ محمدد بدن
ابراهیم بن خبیب(م ؟) آورده است(بخاری ،بدیتدا ،۱ ،ص ،)۱۶همچندان کده برخدی
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خود آورده است(ابن حنبل ،بیتا ،۱ ،ص ۱۵۸به بعد) که نزدیک  11۶حددیث اسدت

معدبرترین سند اثبا نگارش حدیث در زمان پیدامبر دانسدت؛ هرچندد برخدی نیدز
وجود داشدند مانند مدیر بن مقسم ضبی(م۱1۵.ق) این صحیفه را بیارزش میدانسدند.
(ذهبی ،بیتا [ب  ،1 ،ص)۱۶۶
عالوه بر آن ،دو کداب دیگر از او نقل کرده که در یکی آمده اسدت« :قضدی رسدول
ال ،قال رسول ال »و دیگدری دربدارۀ حدوادث تدا روز قیامدت اسدت(مقریزی،
۱1۱۸ق ،1 ،ص )۱19و نیز نقل شده که به سوی ابو راشد حبرانی(أخضر یا نعمان ،م
 ۸۱تا  )90صحیفهای دربارۀ نحوۀ دعای مؤمن در صبح و شب ارسال داشدت(.خطیدب
بددادی۱991 ،م ،ص)۸۵
۶د۱د .۱1براء بن عازب(م 9۱ق) که نقل شده تابعین ،حدیث وی را با نوک چدوب
بر دستهایشان مینوشدند(.دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱۸؛ ابن عبددالبر۱19۸ ،ق،۱ ،
ص91؛ خطیب بددادی۱991 ،م ،ص)۱0۵
۶د۱د .۱1ابوسعید خدری(سعید بن مالک ،م  ۶1تا 91ق) کده از وی روایدت شدده
است« :کنا ال نکدب إلا القدرآن و الدشدهد»(خطیدب بدددادی۱991 ،م ،ص)91؛ هرچندد
بیشدر اخبار ،در اکراه نگارش حدیث از سدوی اوسدت(.دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱۱؛
حاکم ،بیتا ،1 ،ص۵۶1؛ خطیب بددادی۱991 ،م ،ص1۶د1۸؛ ابن عبددالبر۱19۸ ،ق،
 ،۱ص ،۶ ،۶1ص)۶۱
۶د۱د .۱۵سلیم بن عدر(م 9۵ق) ،قاضی مصر از سال 10ق تا وفا معاویه که گفدده
شده وی کدابی دربارۀ قضاو هایش در مصر نوشت و گروهی از مشایخ را بر آن گواه
گرفت و نخسدین فرد ،در این کار بود(.ذهبی۱1۱1 ،ق ،1 ،ص)۱1۱
۶د۱د .۱۶عبدال بن عمر(م  91تا 9۸ق) که از مجوزین نگارش حدیث شمرده شده
(سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۶۵و میگفت که علم را مقید کنیدد و مقیدد کدردن علدم بده
نوشدن آن است(ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )91و کدابهایی از حدیث داشدت کده
آنها را مطالعه میکرد(خطیب بدددادی۱101 ،ق ،۱ ،ص )۱1و بدرای عبددالعزیز بدن
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(علیش ،بیتا ،ص ۶9۱به نقل از :عجا ۱99۱ ،م ،ص ،)۱91همچنان که محدوای آن در
سنن ابوداود ،نسائی ،ابن ماجه و ترمذی وجود دارد(هموان ،ص )۱9۵که میتوان آن را
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مروان(م ۸۵ق ،والی مصر و پدر عمر) حدیث «إن الید العلیا خیر من الید السفل و ابدأ

هرچند نقل شده که او از مکرهین نگارش بوده است(سیوطی ،بیتدا ،۱ ،ص )۶۵و از
ترم او ،کدابها را در حضورش پنهان میکردندد(.ابن عبددالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص۶۶؛
خطیب بددادی۱991 ،م ،ص)11
۶د۱د .۱9عبدال بن عبام(م  ۶۸یا ۸9ق) که از مجدوزین نگدارش حددیث دانسدده
شده(سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۵۶و هم خود بدان سدفارش مدیکرد(خطیدب بدددادی،
۱991م ،ص )9۱و هم به دیگران اجازه نگارش را مدیداد(ابدن عبددالبر۱19۸ ،ق،۱ ،
ص91؛ ابن ابیشیبه۱109 ،ق ،۶ ،ص )۱1۱و همراهش نویسدندهای بدود کده بدرایش
حدیث مینوشت(ابن حجر۱1۱۵ ،ق ،1 ،ص۱۱۵؛ خطیب بدددادی۱991 ،م ،ص)9۱
یا الواحی که بر آنها مینوشت(خطیب بددادی۱991 ،م ،ص9۱؛ ابن سعد ،بیتدا،۱ ،
ص )19۱و به حجا امیر عراق(م 9۵ق) ،در پاسخ پرسشی که کرده بود ،حددیثی را از
پیامبر نوشت(ابن حمزه ،بیتا ،۱ ،ص ۱۱1د )۱۱۵و بهصور نوشداری فدوا میداد
(ابن حنبل ،بیتا ،۱ ،ص )۱۱1و یک بار شدر نزد کریب(م 9۸ق) موالیش ،نهاده بدود
که عند اللدزوم ،فرزنددش علدی ،صدحیفهای بده اماندت مدیگرفدت و از آن نسدخهای
برمیداشت و برمیگردانید(ابن سعد ،بدیتدا ،۵ ،ص ،۱91خطیدب بدددادی۱991 ،م،
ص )۱1۶و ادعا شده که این صحیفهها در طول زمان مشهور و مددداول بودند(صدبحی
صالح۱9۵9 ،م ،ص )۱0و در آن بسیاری از سنن پیامبر نوشده شده بود و ابن عبام
آنها را مجالس علم با خود همراه میکرد(ابن سعد ،بیتا ،۱ ،ص )۱۱1و کدب تفسیر
و حدیث نیز لبریز از مرویا اوست که ادعا شده که آنها از روی صدحیفههدای ابدن
عبام نوشده شدهاند(.صبحی صالح۱9۵9 ،م ،ص)۱۱
همچنین نقل شده که کداب قضاء علی را نزد او آورده و او برخی احدادیثش را
محو کرد و نپذیرفت که از ایشان باشد(مسلم ،بیتا ،۱ ،ص ۱0و  )۱۱و بدر میدثم بدن
یحیی تمّار(مصلوب به سال ۶0ق) تفسیر امال کرد تا بنویسد که اصل از علی بدود.
(طوسی۱101 ،ق ،۱ ،ص)۱91
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بمن تعول» را نوشت تا به او بگوید که نیازی به کمک مالیاش ندارد(ابن حنبل ،بیتدا،
 ،۱ص )1و نزد او کداب آورده میشد تا تصحیح کند(.ابن حجر ،بیتا ،۱ ،ص)۱1۱
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با وجود این ،برخی او را از مکرهین نگارش حدیث دانسدهاند(سیوطی ،بیتدا،۱ ،

۶د۱د .۱۸جابر بن عبددال انصداری(م 9۸ق)؛ وی را از مجدوزین نگدارش حددیث
دانسدهاند(.سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۶۵او بر الواح مینوشت(ابن عبدالبر۱19۸ ،ق،۱ ،
ص )9۱و صحیفهای در حدیث به او منسوب است(ابن سعد ،بیتا ،۵ ،ص )1۶9کده
ظاهرا منسک صدیری در ح بود(ذهبی ،بیتا [الف  ،۱ ،ص )11و احدماال مسدلم در
باب ح خود ،از این صحیفه بهره جسده باشد(.مسلم ،بیتا ،1 ،ص ۱به بعدد) قدداد
بن دعامه سدوسی(م ۱۱۸ق) از بزرگان تابعی ،این کدداب را بسدیار بدزر داشدت(ابن
سعد ،بیتا ،9 ،ص )۱۱9و سلیمان بن قیس یشکری(م.پیش از ۸0ق) صحیفهای از او
نوشت(ابن حجر۱101 ،ق ،1 ،ص )۱۸۸که بر گروهی از تابعین ،چون ثابت ،قدداده و
ابوبشر خوانده شد(خطیب بددادی۱10۵ ،ق ،ص )19۱و بر شدعبی نیدز ،صدحیفهای از
جابر عرضه شد و او گفت که تمدام آن را از جدابر شدنیده اسدت(رامهرمزی۱101 ،ق،
ص )110و مجاهد از روی آن ،حدیث میگفت(ابن سعد ،بدیتدا ،۵ ،ص )۶91و در
حضور ،حدیث نوشده می شد(.ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،1۱ ،ص۱۵9؛ خطیدب بدددادی،
۱991م ،ص)۱01
۶د۱د .۱9عبدال بن ابی أوفی(م ۸9ق) نقل شده که او به سدالم ابوالنضدر(م  ۱۱۱تدا
۱10ق) نامهای نوشت که در آن آمده بود پیامبر در یکی از روزهایی کده بدا دشدمن
روبهرو شده بود ،مندرر شد تا خورشید مایل شود ،سپس برخاست و به مدردم فرمدود:
«أیها النام ال تدمنوا لقاء العدو و سلموا ال العافیه ،فإذا لقیدموهم فاصبروا و اعلمدوا أن
الجنة تحت ظالل السیوف ».سپس فرمود« :اللهم منزل الکداب ،مجری السحاب ،و هازم
االحزاب ،اهزمهم و انصرنا علیهم(».بخاری۱10۱ ،ق ،1 ،ص۱۱۱؛ مسلم ،بدیتدا،۵ ،
ص)۱11
۶د۱د .۱0أنس بدن مالدک(م  9۱یدا 91ق)؛ وی از مجدوزین نگدارش حددیث بدود
(سیوطی ،بیتا ،۱ ،ص )۶۵و به فرزندانش سفارش میکدرد کده حددیث را بنویسدند
(حاکم ،بیتا ،۱ ،ص )۱0۶و باری ،وقدی حدیثی را از پیامبر بسیار پسندید ،دسدور
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ص )۶۵و اقوالی از او در نهی از نگارش ،مگر قرآن و نامه نقل شده است(.ابن عبدالبر،
۱19۸ق ،۱ ،ص۶۵؛ خطیب بددادی۱991 ،م ،ص1۱د11؛ ابوخیثمه۱101 ،ق ،ص)۱9

9۸1
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نوشدن آن را داد(مسلم ،بیتا ،۱ ،ص )1۶و بر مردم حدیث امال میکدرد تدا بنویسدند

شنیده و نوشده و بر او عرضه داشده اسدت(.خطیدب بدددادی۱991 ،م ،ص9۵دد9۶؛
رامهرمزی۱101 ،ق ،ص)1۶9
۶د۱د .۱۱سبیعه بنت حارث أسلمیه(م ؟) ،همسر سعد بن خوله .روایت شده که وی
در نامددهای بدده عبدددال بددن عدبدده(م پددس از 90ق) ،از پیددامبر روایددت مددیکنددد کده
حضر  به او دسدور داده که اندکی پس از وفا شوهرش و پدس از وضدع حمدل
ازدوا کند(.خطیب بددادی۱10۵ ،ق ،ص)191
شایان ذکر است که برخی نسبت به نگارش بعضدی از صدحیفههدا ،مانندد صدحیفه
جابر ،سمره ،عبدال بن ابی أوفی توسط خود آنها تشکیک کرده و احدمال دادهاند کده
آنها توسط شنوندگانشان یا پس از عصر نبو نوشده شدهاند(عدر۱9۸۵ ،م ،ص )19که
بر فر صحت این احدمال ،باز این گزارشها بر پیشینۀ نگارش حدیث پیش از عمدر
بن عبدالعزیز داللت دارند.
6ـ .2تابعین

۶د۱د .۱عبید بن شریه جرهمی(م ۶9ق)؛ وی به دسدور معاویده کددابی بدرای او دربدارۀ
اخبار ملوک عرب و عجم بده ندام الملدوک و االخبدار الماضیین(الماضدیه)نگاشدت .او
کدابهای دیگری نیز دارد ،مانند :الدیجان و ملوک حمیر ،کداب األمثال(.ابن ندیم ،بیتا،
ص )۱0۱با توجه به آنچه دربارۀ این فرد و نیز خالد بن یزید(خواهد آمد) گفدده شدده،
ظاهرا مشدولیا فکری مسلمانان در این دوران مدنوع و شامل دیگر علوم بشری و چه
بسا به اقدبام از تمدنهای تحت سلطه و مجاور شده است و منطقی نیست در چندین
محیطی ،همهچیز مگر حدیث نوشده شود.
۶د۱د .۱سلیمان بن قیس یشکری(م قبل از ۸0ق)(در ترجمۀ جابر بدن عبددال ذکدر
شد).
1د۱د .1عرو بن زبیر(م  9۱تا 91ق) که حدیث عایشه را در حضورش مدینوشدت
(خطیب بددادی۱10۵ ،ق ،ص )۱10و کدابی در حدیث داشده و آن را پاک کرده بدود و
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(خطیددب بددددادی۱1۱9 ،ق ،۸ ،ص )۱۵1و یددک بددار در جددواب اعدددرا مددردم،
صحیفههایی را آورد و نزد آنان افکند و گفت اینهدا احدادیثی اسدت کده از پیدامبر

نقد و بررسی ایبار آغاز نگارش حدیث به فرمان عمر ب عبدازیزیز

181

پیوسده از این کارش اظهدار پیشدمانی مدیکرد(همدان۱991 ،م ،ص )۶0و کددابهدای

۱19۸ق ،۱ ،ص )9۵و داشدن کداب را بهدر از هر چیز دیگری میدانست(.رامهرمزی،
۱101ق ،ص)19۶
۶د۱د .1بشیر بن نهیک(م  9۱تا ۱00ق) که مسموعا خود از ابوهریره را مینوشدت.
(دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱9؛ ابن ابیشیبه ،۶ ،ص)۱۱9
۶د۱د .۵خالد بن یزید بن معاویه(م  ۸۱تا 90ق) که دارای کدابی در فلکیا

و کیمیا

و مدرجم کدابهای فالسفه ،نجوم ،کیمیا ،طب ،جنگها و ...از یوندانی بده عبدری و از
عبری به سریانی و از سریانی به عربی بود و ظاهرا نخسدین کسی است که کداب جمع
کرد و کدابخانهای داشت(.ابن ندیم ،بیتا ،ص)1۱9
۶د۱د .۶ابوالعالیه رفیع بن مهران(م  90یا 91ق)؛ او کدابی در باب نماز و باب طالق
داشت(خطیب بددادی۱101 ،ق ،۵ ،ص )۱۵1هرچند نقل شده که درخواسدت بدرای
نگارش حدیث رد کرده است(.همو۱991 ،م ،ص)19
۶د۱د .9سعید بن جبیر(م 9۵ق)؛ او را از مجوزین نگارش شمردهاند(سیوطی ،بیتدا،
 ،۱ص )۶۵و امالئا ابن عبام را حدی بر نعلین و کف دسدت خدود مدینوشدت و
سپس در خانده ،آنهدا را در صدحیفههدایی پداکنویس مدیکدرد(دارمدی۱119 ،ق،۱ ،
ص۱۱۸؛ خطیب بددادی۱991 ،م ،ص99د۱00؛ ابدن عبددالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )9۵و
خود را بهشد وقف نگارش احادیث ابن عمر و ابن عبام کرده بود حدی اگر ناچدار
میشد ،بر جهاز شدر سخنانشان را مینوشت و هنگامی که پیاده میشد ،آن را بر کاغدذ
مجددا مینگاشت(خطیب بددادی۱991 ،م ،ص )۱01و احادیثی را از ابن عمر در کوفه
نوشت(ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )۶۶و به افراد کمحافرده سدفارش مدیکدرد کده
بنویسند(.رامهرمزی۱101 ،ق ،ص )19۶برخی نیز او را مکره دانسدهاند(.ابن سعد ،بیتا،
 ،۶ص)۱۵۸
۶د۱د .۸عبیدال بن ابی رافع(م  9۱تا ۱00ق) نویسندۀ علدی .گفدده شدده دارای
کدابی به نام « تسمیه مدن شدهد مدع علدی ع حروبده الجمدل والصدفین والنهدروان مدن
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بسیاری در فقه گرد آورده بود که همه یا بخشی از آنها را در واقعدۀ حدره سدوزانید و
سپس سخت بر آنها انددوهگین شدد(ابن سدعد ،بدیتدا ،۵ ،ص۱99؛ ابدن عبددالبر،

9۸۱
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المهاجرین واالنصار» بود(.طوسی۱1۱9 ،ق ،ص )۱9۵هرچند که نزد اهل سنت حدیثی

به برخی از منسوبان به اهل بیت نسبت داده شده است بددون ذکدر عبیددال(.مدقی
هندی۱109 ،ق ،۱1 ،ص )19۶او همچنین دارای کدداب قضدایا امیرالمدؤمنین اسدت.
(طوسی۱1۱9 ،ق ،ص )۱9۵البده برادر وی ،علی بدن ابدی رافدع مصداحب و نویسدنده
علی نیز بنا بر نقل شیعه ،نوشدههایی در وضو ،نماز و دیگر ابدواب دارد کده مدورد
توجه و مراجع شیعیان بود(.نجاشی۱1۱۶ ،ق ،ص)۶
۶د۱د .9سالم بن ابی الجعدد(م  99تدا ۱00ق) کده نقدل شدده حددیث مدینوشدت
(رامهرمزی۱101 ،ق ،ص ،)191لذا احدادیثش کامدلتدر بودند(.ترمدذی۱101 ،ق،۵ ،
ص101؛ طبری۱1۱۵ ،ق ،۱ ،ص)90
۶د۱د .۱0جابر بن زید(م  91یا ۱01ق) که گفده شده وی احادیث را بدر لدوحهدایی
مینوشت(.طبری۱1۱۵ ،ق ،۱ ،ص9۱؛ خطیب بددادی۱991 ،م ،ص)۱09
۶د۱د .۱۱مجاهد بن جبر(یا جبیر)(م  ۱0۱تا ۱01ق) که امالئا

تفسیری ابن عبام

را بر الواحی می نوشت(طبری۱1۱۵ ،ق ،۱ ،ص )1۱و کدابهایش را بر مردم عرضده
میکرد و مردم نیز از آنها نسخه برمیداشدند(.دارمدی۱119 ،ق ،۱ ،ص )۱۱۸هرچندد
از این شخص اکراه نگارش نیز روایت شده است(.دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص)۱۱۱
۶د۱د .۱۱خالد بن معدان(م  ۱01یدا ۱01ق)؛ وی علدم خدود را در مصدحفی دارای
پوشش و بند و دسده نگاشده بود(ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،۱۶ ،ص۱9۵؛ مدزی۱1۱1 ،ق،
 ،۸ص )۱90و بحیر بن سعد(م ۱۵0ق) نسخهای از خالدد و نیدز مکحدول(م ۱۱۱ق)
داشت(.ذهبی ،بیتا [الف  ،۱ ،ص)۱9۵
۶د۱د .۱1سعید بن مسیب(م  9۱تا ۱0۵ق)؛ وی به افراد کمحافره سفارش مدیکدرد
بنویسند(ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص91؛ خطیب بددادی۱991 ،م ،ص )99امدا مدانع
نوشدن رأی و نرر همراه حدیث بود(.ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص)۱11
۶د۱د .۱1ضحاک بن مزاحم(م ۱0۵ق) که سفارش میکرد هرچده از او مدیشدنوند،
بنویسید ولو بر دیوار(همان ،۱ ،ص )9۱و مناسک ح را بر حسین بن عقیدل(م ۱۶۱
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وجهه» ،آمده است(ابن عبدالبر۱1۱۱ ،ق ،1 ،ص )۱9۱۱یا به طور کلی چنین حددیثی
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تا ۱90ق) امال کرد(.همانجا) در زمان او ،مکدبخانه در شهرهای اسالمی فراوان شدده

مکره نگارش حدیث نیز برشمردهاند(.خطیب بددادی۱991 ،م ،ص)19
۶د۱د .۱۵طاوم بن کیسان یمانی(م ۱0۶ق) که او بدر شداگردانش امدال مدیکدرد و
دیگران مینوشدند(.بخاری ،بیتا ،1 ،ص 109و )1۱0
۶د۱د .۱۶ابو قالبه عبدال بن زید جرمی(م  ۱01یا ۱09ق) که می گفت نوشدن برای
ما بهدر از فراموش کردن است(ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )9۱و کدابهدایش را بده
ایوب سخدیانی(م ۱1۱ق) وصیت میکند و آن کدابها در یک بار شدر ،بده ندزد ایدوب
آورده میشود و ایوب دهها درهم پول اجر حمل این بار را میدهد(.خطیب بددادی،
۱10۵ق ،ص1۸9؛ ابن سعد ،بیتا ،9 ،ص۱۵۱؛ خطیب بددادی۱991 ،م ،ص)۶۱
۶د۱د .۱9قاسم بن محمد بن ابیبکر(م  ۱0۵یا ۱09ق) که اجازۀ نگارش حدیثش را
مددیداد(رامهرمددزی۱101 ،ق ،ص )۵19هرچنددد برخددی او را مک دره نگددارش حدددیث
دانسدهاند(.خطیب بددادی۱991 ،م ،ص)1۶
۶د۱د .۱۸حسن بن یسار بصری(حسن بصری ،م ۱۱0ق)؛ او را از مجوزین نگدارش
شمردهاند(خطیب بددادی۱991 ،م ،ص۱0۱؛ ابن عبددالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )91و بدر
نوشدن سفارش میکرد(رامهرمزی۱101 ،ق ،ص ،)19۵کداب تفسیر امدال مدیکدرد(ابن
عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص )91و کدابهدایی از دیگدران در اخدیدار داشدت و اسددفاده
میکرد(ابو خیثمه۱101 ،ق ،ص )۱9و کدابهایش را نیز بده دیگدران بدرای تکثیدر بده
امانت میداد(ابن سعد ،بیتا ،9 ،ص۱91؛ ابدن عسداکر۱1۱۵ ،ق ،۱۵ ،ص )۱۶1کده
خود بر گسدرش کداب در آن دوران و پیش از او دارد.
۶د۱د .۱9عامر بن شراحیل شعبی(م  ۱0۱تدا ۱۱0ق)؛ او از پیدامبر« قیددوا العلدم
بالکداب» را بسیار نقل مدی کرد(رامهرمدزی۱101 ،ق ،ص )19۵و اصدرار مدیکدرد کده
شاگردانش احادیثش را بنویسدند ولدو بدر دیدوار(.خطیدب بدددادی۱991 ،م ،ص۱00؛
رامهرمزی۱101 ،ق ،ص )19۶وی میگفت که احادیثش را در کدابی نگاشده اسدت(ابن
عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص 91و  )9۵و پس از مر  ،کدابی از او در فرایض و جراحا
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بود و کودکان بسیاری به تعلیم و تعلم میپرداخدند و ضحاک معلم آنها سدوار بدر االغ
از شاگردان مکدبخانهاش بازدید میکرد(.ذهبی ،بیتا [ب  ،۱ ،ص )1۱۵هرچند او را

9۸1
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پیدا شد(.خطیب بددادی۱1۱9 ،ق ،۱۱ ،ص )۱۱۶هرچند از او نقل شده سخت مکره

و نیز محمد بن سیرین(م ۱۱0ق)(رامهرمدزی۱101 ،ق ،ص1۸۱؛ خطیدب بدددادی،
۱991م ،ص ،)۶0رجاء بن حیو (م ۱۱۱ق)(خطیب بددادی۱991 ،م ،ص ،)۱0۸ابوأمامه
اسعد بن سدهل(م ۱00ق)(ابدن عبددالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص ،)91عطداء بدن ابدی ربداح
(م ۱۱1ق)(سیوطی ،بدیتدا ،۱ ،ص۶۵؛ رامهرمدزی۱101 ،ق ،ص191 ،19۱؛ خطیدب
بددادی۱10۵ ،ق ،ص ،)100وهب بدن منبده(م ۱۱1ق)(همدو۱101 ،ق ،۱ ،ص،)۱11
مکحول شامی(م  ۱۱۱تا ۱۱۶ق)(ابن ندیم ،بیتدا ،ص۱۸1؛ خطیدب بدددادی۱10۵ ،ق،
ص ،)100عبدالرحمن بن هرمز االعر (م ۱۱9ق)(ابن سعد ،بیتا ،۵ ،ص ،)۱۸1ندافع
موالی ابن عمر(م  ۱۱۱تا ۱۱0ق)(خطیب بددادی۱10۵ ،ق ،ص ،)100قداد بدن دعامده
سدوسددی(م ۱۱۱تددا۱۱0ق)(خطیددب بددددادی۱991 ،م ،ص۱01؛ رامهرمددزی۱101 ،ق،
ص ،)19۱زیددد بددن علددی زیددن العابدددین(م  ۱۱0یددا ۱۱۱ق)(عجددا ۱99۱ ،م،
ص۱۱۵د ،)۱۱۶هّمام بن منبه(م  ۱1۱یا ۱1۱ق)(.خطیب بددادی۱101 ،ق ،۱ ،ص)۱۱
 .7شواهدی دیگر بر رواج نگارش حدیث در دوران معاصر یا پیش از عمـر
بن عبدالعزیز
9د .۱نقل شده که ابوموسی اشعری(م ۵0ق یا اندکی بیشدر) مانع از آن شد که فرزندش
از او چیزی بنویسد از ترم اینکه مبادا چیدزی را اضدافه یدا کدم کندد ،و نوشددههدای
فرزندش را با آب محو کرد(.ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،1۱ ،ص ،91رامهرمدزی۱101 ،ق،
ص1۸۱؛ دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱۱؛ هیثمی ،۱ ،ص )۱۵۱احادیثی را که مسدعمین
از او نوشده بودند ،با آب شسده و محو کرد(.ابن عبدالبر۱19۸ ،ق ،۱ ،ص)۶۶
9د .۱گویند عبدالحکم بن عمرو بن عبدال بن صفوان جمحی(ظاهرا معاصر فرزدق
و جریر و أحوص ،م ۱0۵ق) خاندهای داشدت کده در آن شدطرن و تخدده ندرد و نیدز
کدابخانه و اتاق مطالعه قرار داشت تا مراجعدهکننددگان بده بدازی یدا مطالعده بپردازندد.
(ابوالفر اصفهانی ،بیتا ،1 ،ص۱۵0؛ ابن عساکر۱1۱۵ ،ق ،1۱ ،ص)۱۱۱
9د .1از ابوالملیح بن أسامه(م  9۸یا ۱0۸قیاپس از آن) نقل شده کده گفدت« :بدر مدا
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نگارش حدیث بوده است(.دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱۵؛ ابن خیثمه۱101 ،ق ،ص۱۱؛
رازی۱191 ،ق ،۶ ،ص)1۱1
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عیب میگیرند که چرا علم را نوشده و تدوین میکنیم ،درحالیکه خداوند مدیفرمایدد:

9د .1از نرر شیعه ،نگارش حدیث نزد آنان از همان ابددای اسالم ،توسط ائمه و
یارانشان و پیروانشان ،بیوقفه وجود داشده است ،بلکه ادعای تقددم شدیعه در نگدارش
حدیث نسبت به اهل سنت میشود(.صدر ،۱1۸۱ ،ص1۱9؛ مدیرشدانهچدی۱1۸۸ ،ش،
ص ۸۵به بعد؛ معارف۱1۸9 ،ش ،ص ۱99به بعد؛ جاللدی ،سراسدر اثدر) ایدن نردر در
صور صحت ،خود بر روا نگارش نزد اهل سنت داللت مدیکندد؛ زیدرا نمدیتدوان
بهدقت ،میان تاریخ حدیث اهل سنت و شیعه تفکیک معناداری قائل بود؛ آن سدان کده
گویی در دو جزیرۀ کامال مجزا از هم زندگی میکردند؛ چون زندگی مدادی و معندوی
سخت مدداخل شیعیان و اهل سنت و کم بودن فاصلههدا و اخدالفدا مدذهبی ،یکدی
بودن سلطۀ حاکمان بر آنها(تحت فرمان سیاسی خلفا ،بعد بنیامیه و بنیعبدام بدودن
همه) ،مرجعیت اهل بیت برای تمام مسلمانان ،حضور و شاگردی و ارتباط بسیاری
از اهل سنت و بزرگان آنها با ائمه و تأثیرپدذیری آنهدا از ایدن خانددان ،موجدب
ایجاد فضایی مشدرک در خصوص بسیاری از مباحث علمی و نیز رفدارهدای عملدی از
جمله نگارش حدیث شده است .ازاینرو ،اثبا وجود نگدارش حددیث ندزد شدیعیان
پیش از ابن عبدالعزیز ،موجب اثبا

نگارش حدیث ندزد اهدل سدنت در همدان دوران

خواهد بود.
6

 .7نظر برخی از حدیثشناسان اهل سنت
در میان اهل سنت نیز برخی فصولی در جواز و روا نگارش در زمان پیامبر و پس
از ایشان نگاشده(خطیب بددادی۱991 ،م ،ص ۶1بده بعدد) و قدول بده جدواز نگدارش
حدیث و عمل بدان را به اکثدر صدحابه ،از جملده علدی ،عمدر ،أندس و ...نسدبت
داده(قاضی عیا

۱199 ،ق ،ص )۱19و یادآور شدهاند کده آثدار ،در عصدر صدحابه و

تابعین بزر و در دورۀ امویها به شکل مجموعههایی غیرمرتب در صحفی پراکنده و
مشدمل بر علومی چند چون حدیث ،فقه ،نحو ،لدت و خبر و ...بوده که تدوین آنها از
اواخر دورۀ بنیامیه شروع شد(.سیوطی ،بدیتدا ،۱ ،ص۶۶؛ صدبحی صدالح۱9۵9 ،م،
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علمها عند ربی فی کتاب ال یضل ربی وال ینسى(طه(».)۵۱ :دارمی۱119 ،ق ،۱ ،ص۱۱۶؛
ابن ابیشیبه۱109 ،ق ،۶ ،ص)۱10

9۸۶

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال یازدهم ،شماره بۀستویکم ،بوار و تابستان 931۸

ص۱۱؛ ابوریه ،بیتا ،ص ۱۵9و ۱۶۱د )۱۶1البده برخی چنین حرکدی را بسیار ضعیف و

نبوده است.
اما برخی از مدأخرین اهل سنت ،به سبب اعدمداد بسدیار بده اخبدار مربدوط بده ابدن
عبدالعزیز و نیز برای حل معضل وجود نگارش حدیث پیش از ابن عبددالعزیز ،ضدمن
پذیرفدن اسدمرار نگارش حدیث از زمان پیامبر(بنا بر اخبار دال بر نگارش صحابه و
تابعین) ،چنین نگارشهایی را تدوینی شخصی دانسدهاند که به فرمان ابدن عبددالعزیز و
چه بسا پیش از او ،پدرش ،تدوین رسمی حدیث به ظهور رسید و نگارندگان حددیث
شور و شوق بیشدری یافده و نگارش حددیث رونقدی بسدزایی یافت(.صدبحی صدالح،
۱9۵9م ،ص1۱ ،۱1د1۶؛ عجا ۱99۱ ،م ،ص۱۸۱د ۱۱0و ۱۵1د۱91؛ اعرمی۱100 ،ق،
 ،۱ص۸1د۱۶9؛ عدر۱9۸۵ ،م ،ص19د۵۸؛ سزگین۱999 ،م ،۱ ،ص۱۱۸د )۱۱۱بدون
آنکه توضیحی در خصوص تفاو تدوین رسمی با غیر آن بدهند .بده هدر حدال ،اگدر
مراد از تدوین رسمی حدیث ،تدوین حکومدی و مباشدر

حکومدت در امدر نگدارش

حدیث با نیروهای انسانی و مادی زیر اشراف خود باشد ،باید گفت چنین امری ،اساسا
و حداقل در قرون اولیۀ اسالم تحقق نپذیرفده است ،بلکه نویسندگان حدیث ،به اخدیار،
عالقه و هزینههای شخصی بدین کار دست یازیدهاند و تمام مدونا حدیثی بلکه غیر
حدیثی بهصور شخصی و فردی به ظهور رسیده است .لذا میتوان گفت که تددوین
رسمی اسمی بدون مسماست.
اما اگر مراد از آن ،پذیرفده شدن نگارش حدیث توسط حکومت باشد ،بایدد گفدت
که چنین پذیرشی ،معلول جریان نگارش حدیث و تحصیل حاصل و در نهایت اثبدا
نگارش حدیث پس از فرمان ابن عبدالعزیز است ،هرچندد از ظداهر اخبدار مربدوط بده
فرمان ابن عبدالعزیز ،چنین امری مشاهده نمیشود .ضدمنا کسدی از مدقددمین از تعبیدر
کدابت رسمی اسدفاده نکرده و همچنان که برخی نیدز اشداره کدردهاندد(نک :معدارف و
شفیعی۱191 ،ش ،ص ،)۵0آنچه از ظاهر داسدان ابن عبدالعزیز و اخبار منسدوب بده او
برمیآید ،آغاز نگارش حدیث به فرمان او پس از عدم نگارش مطلق آن است و از آنجا
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فقط کداب صدقا و اندکی غیر قابل اعدنا تا ابن عبدالعزیز میدانند(...هروی۱1۱۸ ،ق،
 ،1ص19د )1۱که با توجه به مسدندا ذکرشده ،نگارش حدیث محدود به این موارد
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که اخبار مربوط به فرمان نگارش ابن عبدالعزیز محل تردید جدی است ،توجیده آن بده

 .8نتیجهگیری
اخبار و اقوال داللتکننده بر آغاز نگارش حدیث به فرمان عمر بدن عبددالعزیز ،بسدیار
مدعار و مدناقضاند تا آنجدا کده نمدی تدوان بدر داسددانی منسدجم و قابدل قبدول از
جمعبندی این اخبار و اقوال دست یافت و ظاهرا اینگونه اخبار و اقوال اگدر جعلدی و
به هدف فضیلتسازی برای ابن عبدالعزیز و تقدیس حاکمیدت امدوی نبدوده ،حدداکثر
نشانگر عالقه و تشویق وی به نگارش حدیث ،نه مبدکر و آغازگر آن اسدت .از سدویی
دیگر ،اخبار و اقوال بسیاری موجود است که داللت بر وجود نگارش حدیث و عالقده
و توصیه به چنین کاری ،پیش از ابن عبدالعزیز تا زمان پیامبر ،نزد صحابه و تدابعین
دارد و این عالوه بر عقل و تجربۀ بشری که بهطور قطدع بدر حسدن ،اهمیدت و فایددۀ
نگارش دسدور میدهد ،همچنان که هیق تمدن بشدری حددی پدیش از اسدالم ،تهدی از
نگارش نبوده است.
حقیقت آن است که آنچه در تاریخ تدوین حدیث ،اتفاق افداده جریدان نگدارش از
روا اندک(بهسبب نبودن فرهنگ نگارش و عدم نیاز نسبی به نگارش و طبیعت بدوی
زندگی اعراب و مسلمانان صدر اسالم) ،بهسمت روا بسیار و فراگیر(بهدلیدل نیداز بده
حفظ آثار رهبران دینی ،ورود ملتهای دارای فرهنگ نگارش و ظهور پدیددۀ تعلدیم و
تعلم دینی) است و این تنها تصور معقول و منطقی در خصوص جریان پدیدهای اسدت
که وجودش مطلقا نزد تمام عقال بدرای حفدظ ،اندقدال ،توسدعه علدم و اسددفاده از آن،
پرفایده ،ثمربخش و ضروری است و در این میان ،اگدر نهدیای بدوده ،ایدن نهدی غیدر
مسموع بوده و اگر اکراهی بوده ،این اکراه جنبۀ شخصی داشده ،محدود و غیرقابل اعدندا
از سوی عموم مسلمانان بوده است؛ هرچند در کنار نگارش حدیث ،امکان آسیبدیدن
میراث حدیثی ،از حیث جعل ،نقل به معنا ،تحریف و ...نیز وجود داشده است.
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کدابت رسمی و سخن از تأثیر فرمان او در باانگیزهتر شدن نگارندگان حددیث وجهدی
ندارد.

9۸۸
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 .۱ابن ابی شیبة الکوفی ،المصنف ،تحقیدق سدعید اللحدام ،۱ ،بیدرو  :دار الفکدر للطباعده و النشدر و
الدوزیع۱109 ،ق.
 .۱ابن األثیر ،علی بن محمد ،أسد الدابة ،بیرو  :دار الکداب العربی ،بیتا.
 .1ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،االصدابة ،تحقیدق عدادل أحمدد عبدد الموجدود و علدی محمدد
معو  ،۱ ،بیرو  :دار الکدب العلمیه۱1۱۵ ،ق.
 .1ددددددددد  ،تهذیب الدهذیب ،۱ ،بیرو  :دار الفکر للطباعة والنشر والدوزیع۱101 ،ق.
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پینوشتها
 .۱برای بررسی و نقد اخبار نهی از نگارش حدیث توسط پیامبر یا دیگران ،نک :معدارف۱1۸9 ،ش،
ص ۵۱به بعد.
 .۱خالۀ عمر بن عبدالعزیز است که گفده نزد عایشه بزر شده و یکی از دانداترین تدابعین در حددیث
عایشه و شیخ ابن حزم است(.ابن حجر۱101 ،ق ،۱۱ ،ص)11۸
 .1گفده شده که او نیز از شداگردان عایشده و یکدی از فقهدای هفدگاندۀ مدینده و دانشدمند زماندۀ خدود
بود(.رازی۱191 ،ق ،۱ ،ص1۵؛ ذهبی۱1۱1 ،ق ،۵ ،ص ۵1به بعد)
 .1ذکر امام علی و امام حسن(خواهد آمد) .در اینجا صرفا بر اسام همراهی با اهدل سدنت در
تاریخ حدیثشان و صحابه شمردن ایشان توسط آنان است.
 .۵صحیفه همّام با  ۱1۸حدیث که بهتازگی توسط دکدر محمد حمیددال بدر اسدام دو نسدخۀ دمشدق و
برلین مندشر شده ،عینا بهمانند چیزی است که در مسند ابن حنبل(بیتا ،۱ ،ص1۱۱د )1۱9آمده ،همچندان
که بیشدر آن در صحیح بخاری در ابواب مخدلف ذکر شده است .گفدده شدده کده ایدن تعدداد حددیث،
نسبت این صحیفه را به همّام ثابت میکند و نیز نشان میدهد بدین مدردم مددداول بدوده است(صدبحی
صالح۱9۵9 ،م ،ص۱1؛ عجا ۱99۱ ،م ،ص۱0۱د )۱0۱و یکی از کهنترین تدوینها در حددیث نبدوی
است و بقای سالم آن ،نشانگر جایگاه ویژهاش در تاریخ تدوین حدیث است(.صدبحی صدالح۱9۵9 ،م،
ص)۱۱
 .۶اخدصاص این بحث به حدیثپژوهان اهل سنت از آن جهت است که این نرریه در اصل ،از حیدث
مسدندا و نیز نرریه ،سنی است ،لذا نقض یا تعدیل آن توسط آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.
با وجود این مدذکر میشود که برخی از حدیثشناسان شیعی چون جاللی(۱1۱۸ق ،ص۱1د ،)۱۵حسدنی
(۱19۸ق ،ص )۱1و پاکدچی(جزوۀ درسی ،جلسۀ اول تا جلسۀ چهارم) و مسدشرقین چون گلددزیهر و
شولر(نک :معارف و شفیعی ،فصل چهارم) ،نیز بر آناند که پیوسده روند نگارش حدیث از صدر اسالم
وجود داشده است و همه نیز بر آناند که چنین امری ،در ابددا کند و ضعیف ،اما به مرور زمدان تشددید
و بسیار نیرومند گشت.
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 .۵ددددددددد  ،فدح الباری ،۱ ،بیرو  :دارالمعرفة للطباعة و النشر ،بیتا.
 .۶ددددددددد  ،مقدمة فدح الباری ،۱ ،بیرو  :دار إحیاء الدراث العربی۱10۸ ،ق.
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عموم األوقاف والشؤون االسالمیه۱1۸9 ،ق.
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 .۱1ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق علدی شدیری ،بیدرو  :دار الفکدر للطباعدة
والنشر والدوزیع۱1۱۵ ،ق.
 .۱۵ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،تحقیق رضا تجدد ،بیجا :بینا ،بیتا.
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 .۱۱اعرمی ،محمد مصطفی ،دراسا فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینده ،بیدرو
االسالمی۱100 ،ق.

د دمشدق ،المکدبدة

 .۱1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الداریخ الکبیر ،دیار بکر(ترکیه) ،المکدبة االسالمیه ،بیتا.
 .۱1ددددد  ،الصحیح ،بیجا :دار الفکر للطباعة والنشر والدوزیع۱10۱ ،ق.
 .۱۵بیهقی ،احمد بن حسین ،معرفة السنن واآلثار ،تحقیق کسروی حسن ،بیدرو  :دار الکددب العلمیده،
بیتا.
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 .9ابن حمزه ،ابراهیم بن محمد ،البیان و الدعریف فی أسباب ورود الحدیث ،تحقیق سیفالدین کاتدب،
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 .۱9ترمذی ،محمد بن عیسی ،السنن ،تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف ،۱ ،بیرو  :دار الفکر للطباعدة و

االسالمی۱1۱۸ ،ق.
 .۱9حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدال ،المسدددرک ،تحقیدق یوسدف عبددالرحمن مرعشدلی ،بیدرو :
دارالمعرفة ،بیتا.
 .10حسنی ،هاشم معروف ،دراسا فی الحدیث و المحدثین ،۱ ،بیدرو  :دار الدعدارف للمطبوعدا ،
۱19۸ق.
 .1۱خطیب بددادی ،احمد بن علی ،الجامع ألخدالق الدراوی وآداب السدامع ،تحقیدق محمدود طحدان،
ریا  :مکدبة المعارف۱101 ،ق.
 .1۱ددددددددد  ،الکفایة فی علم الروایة ،تحقیق احمدد عمدر هاشدم ،۱ ،بیدرو  :دار الکدداب العربدی،
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۱1۱1ق.
 .1۸دددد  ،میزان االعددال ،تحقیق علی محمد بجاوی ،بیرو  :دار المعرفة للطباعة والنشر ،بیتا [ب .
 .19رازی ،عبدالرحمن بن محمد بن ابی حاتم ،الجرح والدعدیل ،۱ ،بیرو  :دار احیاء الدراث العربدی،
۱191ق.
 .10رامهرمزی ،حسن بن عبدالرحمن ،المحدث الفاصل بین الدراوی و الدواعی ،تحقیدق محمدد عجدا
الخطیب ،1 ،بیرو  :دار الفکر۱101 ،ق.
 .1۱سزگین ،فؤاد ،تاریخ الدراث العربی ،ترجمه به عربی :محمود فهمدی حجدازی و ابوالفضدل فهمدی،
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 .11دددددد  ،تنویر الحوالدک ،تحقیدق محمدد عبددالعزیز الخالددی ،۱ ،بیدرو  :دار الکددب العلمیده،
۱1۱۸ق.

 .19طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،تحقیق خلیل المدیس و صددقی جمیدل العطدار ،بیدرو  :دار
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 .۵۱علیش ،محمد سیفالدین ،مسند عبدال بن عمرو و صحیفده الصادقه ،پایاننامده کارشناسدی ارشدد،
دانشکده دار العلوم ،بیتا.
 .۵1قاضی عیا

 ،ابن موس یحصبی ،االلماع إل معرفة أصول الروایة وتقییدد السدماع ،تحقیدق سدید

احمد صقر ،۱ ،قاهره/تونس :دارالثرا /المکدبة العدیقة۱199 ،ق.
 .۵1کدانی ،محمد بن جعفر ،الرسالة المسدطرفة لبیان مشهور کدب السنة المصنفة ،تحقیق محمد المندصدر
محمد زمزمی کدانی ،1 ،بیرو  :دار البشائر االسالمیة۱10۶ ،ق.
 .۵۵کعبی ،عبدال ،قبول االخبار فی معرفة الرجال ،تحقیدق ابدوعمرو حسدینی بدن عمدرو ،بیدرو  :دار
الکدب العلمیه۱000 ،م.
 .۵۶مالک ،ابن أنس ،الموطأ(روایة محمد بن الحسن) ،تحقیق تقیالدین نددوی ،۱ ،دمشدق :دارالقلدم،
۱1۱1ق.
 .۵9مدقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمال ،تحقیق بکری حیانی و صفو السقا ،بیرو  :مؤسسدۀ
الرسالة۱109 ،ق.
 .۵۸مدیرشانهچی ،کاظم ،علم الحدیث ،۱۱ ،قم :دفدر اندشارا

اسالمی(وابسدده بده جامعدۀ مدرسدین

حوزۀ علمیۀ قم)۱1۸۸ ،ش.
 .۵9مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال ،تحقیق بشار عدواد معدروف ،۱ ،بیدرو  :مؤسسدة
الرسالة۱1۱1 ،ق.
 .۶0مسلم ،ابن حجا  ،الصحیح ،بیرو  :دار الفکر ،بیتا.
 .۶۱معارف ،مجید ،تاریخ عمومی حدیث ،9 ،تهران :اندشارا
 .۶۱معارف ،مجید و سعید شفیعی ،درآمدی بر مطالعا حددیثی در دوران معاصدر ،تهدران :اندشدارا
کویر۱1۸9 ،ش.
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 .1۵صبحی صالح ،علوم الحدیث و مصطلحه ،۵ ،دمشق :جامعۀ دمشق۱9۵9 ،م.
 .1۶صدر ،سید حسن ،شیعه و بنیانگذاران فرهنگ اسالم ،تهران :دار الکدب االسالمیه۱1۸۱ ،ش.

91۱

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال یازدهم ،شماره بۀستویکم ،بوار و تابستان 931۸

سمت۱191 ،ش.
 .۶1مقریزی ،احمد بن علی ،المواعظ واالعدبار بذکر الخطط واآلثدار(الخطط المقریدزی) ،۱ ،بیدرو :

تحقیق عاصم ابراهیم کیالی ،۱ ،بیرو  :دار الکدب العلمیه۱1۱۶ ،ق.
 .۶۵نجاشی ،احمد بن علی ،الرجدال ،۵ ،قدم :مؤسسدة النشدر االسدالمی الدابعدة لجماعدة المدرسدین،
۱1۱۶ق.
 .۶۶هروی ،عبدال بن محمد ،ذم الکالم وأهله ،تحقیق عبدالرحمن عبدالعزیز الشبل ،۱ ،مدینه مندوره:
مکدبة العلوم و الحکم۱1۱۸ ،ق.
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دار الکدب العلمیه۱1۱۸ ،ق.
 .۶1مکی ،محمد بن علی ،قو القلوب فی معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إل مقدام الدوحیدد،

