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  مقدمه .1

 اسـت.  تاکنون بـوده از صدر اس�م مورد توجه  ترین مفاهیم از مهم اهللا رسول سنت

سـنت  ، فهـم و نگـارش   ، پایبنـدي و تعلیم مسلمانان در تمامی اعصار اهتمام به تعلم

دهـی   سـامان مفهومی راهگشا در راستاي  عنوان بهتوجه به سنت داشتند.  اهللا رسول

. هاي نخستین اسـت  هاي این مفهوم در طول سده از ویژگیزندگی فردي و اجتماعی 

عصــر از کــه شــواهد تــاریخی حــاکی از آن اســت  )91ش، ص1394 ،گلدتســیهر(

در موضوع احکام فقهی و حـدود   سنتبراي اولین بار  ،مؤمنان علیحکومت امیر

  . استعمال شد 1الهی

یکی از  )11ص ش،1397 ،خواجوي(نک: سنت ي مختلف واژۀبا وجود کاربردها

 اسـت. احکام و احادیـث فقهـی   کاربردهاي مهم و ماندگار سنت، مربوط به موضوع 

 ۀاهمیت احکام فقهی ناظر به وظایف و تکالیف شخص مسلمان براي تعلق به جامعـ 

داري را در مـردم   دیـن  توانسـت انگـارۀ   در واقع پایبندي به احکام می اس�می است.

جانب گیري کمتري از ر جریان منع حدیث توسط خلفا، سختلذا حتی دد. تقویت کن

، 8ج ،ق1407 ،کثیـر  ابـن (2.دوم در نقل احادیـث فقهـی گـزارش شـده اسـت      خلیفۀ

انجام مناسک  ،یک مسلمان در گذشته و امروزهاي 	یکی از مشخصهکه چرا )107ص

در ایـن میـان صـحابیانی     انجام آن در فقه تبیین شده اسـت.  ۀو اعمالی است که نحو

در هـایی   ) گـام 73م (عمـر   بن  ) و عبداهللا68 م(عباس  بن  )، عبداهللا58 م(چون عایشه

 ۀدر اواخر سـد  ند.ا هبرداشت  اهللا ث فقهی تحت عنوان سنت رسولراستاي نقل احادی

 از بـین رفـتن   )101ــ 99 حـک: (بن عبدالعزیز مسلمانان و عمر ۀترین دغدغ اول مهم

مان کتابت رسـمی حـدیث پاسـخ    اس�می با فر این نیاز جامعۀ است.سنت و حدیث 

هـاي نگـارش    لذا محدثان اقدام به تدوین احادیث نمودنـد و انـواع سـبک    د.داده ش

نهایـت  ۀ دوم و در در سد نگاري مسندنگاري و  ، مصنفنگاري حدیث همچون جامع

  .ظهور نهادند پا به عرصۀسوم  در سدۀ 3نگاري صحیح و سنن

ي مهـم نگـارش حـدیث اسـت کـه بـر اسـاس        ها از سبک نگاري سننصحیح و 

 صـورت  به سدۀ سومنیازمندي جامعه براي دسترسی به احادیث صحیح فقهی از نیمه 

بـوده   سـدۀ سـوم  نگـاري در   در عین حال که ظهور تام سبک سنن .یافت ظهورکامل 
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هاي اجتماعی و سیاسی ایـن سـبک در    روشن است که زمینه این مسئله کام�ً ،است

معیارهایی چون تبویب احادیث فقهی، اهتمام به حدیث شکل گرفته است.  سدۀ دوم

صحیح، مرفوع و متصل بودن سند حدیث، تمیز آراي فقهی از احادیث نبوي، جرح و 

  د.کن گونه آثار خودنمایی می تعدیل راوي و علل الحدیث در نگارش این

سـبک   اجتمـاعی و سیاسـی  هـاي   و زمینـه  موضوع ایـن پـژوهش تبیـین عوامـل    

از نگارش کتب سـنن   هایی گزارش ،در منابع تاریخی. است سدۀ دومدر  نگاري سنن

تحـت عنـوان    وجود دارد. در صورتی که ظهور کتب سـنن اصـط�حی   سدۀ دومدر 

بوده است. لـذا یکـی از    سدۀ سوممربوط به  ،حدیث اهل سنت در گسترۀ سنن اربعه

  باشد. این آثار تحت عنوان سنن نیز می گذاري ناماهداف این پژوهش ارزیابی 

  نگاري هاي اجتماعی و سیاسی سنن زمینه .2

هاي حـدیثی اسـت. از اواخـر     گیري، تدوین و تصنیف مجموعه قرن دوم بستر شکل

اهتمام به نگارش حـدیث آغـاز    ،امويدر عصر  بن عبدالعزیز اول با فرمان عمر ۀسد

در عصـر   سـدۀ دوم هـاي حـدیثی از نیمـه     مجموعـه  ،اما در واقع طبق گزارشی شد.

هاي عصر عباسی در توجه  از ویژگی )261ص ق،1425 ،سیوطی(.عباسی تدوین شد

اساسی اشاره کرد کـه عباسـیان    ۀتوان به این مسئل می ،به حدیث، در مقایسه با امویان

براي قوام و مشروعیت حکومـت خـود دسـت بـه دامـن محـدثان و فقهـا شـدند و         

هاي دانش حـدیث و فقهـا را در دسـتور کـار      مندي از ظرفیت ه بهرهننهادی صورت به

هـاي   زمینـه  ،و تخصصی شـدن علـوم در عصـر عباسـی    ی ده سامانخود قرار دادند. 

هاي  اصلی محدثان در ده دغدغۀد. و فقهی را فراهم کرثار حدیثی آ پیشرفت و توسعۀ

گیري از  بندي احادیث در راستاي بهره ابت حدیث و طبقهمتوجه کت سدۀ دومنخستین 

اجتمـاعی و   هـاي  و نیازمنـدي  ، اخ�ق، سـیره ک�م احکام اس�می، ۀحدیث در عرص

بـراي   5و تصـانیف حدیثی  4جوامع هاي نگارش حدیث در فرهنگی بود. اولین سبک

ـ   دغدغههمچنین متجلی شد. دسترسی به احکام   سـدۀ دوم  ۀهاي اعتقادي کـه در میان

کـه بتوانـد بـه    را اهمیـت تـدوین آثـاري     ،تحت عنوان حرکت زنادقه شکل گرفـت 

تجلـی   در ایـن راسـتا انگـارۀ    دوچندان کـرد.  اعتقادات مسلمانان بپردازد پاسداري از

سـمت تهیـۀ آثـار     را بـه  و فقـه، جریـان نگـارش حـدیث     سنت و اسـ�م در احکـام  
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یـک   عنـوان  بـه  ي هدایت کرد که مشتمل بـر احادیـث فقهـی   ا حدیثی شدۀ بندي طبقه

در دو قـرن نخسـت، احکـام    راهنماي احکام قابل مراجعه براي مـردم عـادي باشـد.    

 خط قرمز انتساب به اس�م یا کفر قرار داشـت و قابـل تصـور نبـود     عنوان بهاس�می 

 ش،1390 منگابـادي، دهقـان  نـک:  (.دپایبنـد نباشـ  مسلمانی به احکام ظاهري اسـ�م  

مـردم   ،و کفرگري  هفقها و محدثان در قرن دوم براي مبارزه با بدعت، زندق )254ص

را در خـاطر   اهللا یـاد رسـول   اي کـه مسـتقیماً   . واژهنـد دکر مـی  را به سنت دعـوت 

 سـت توان در آن مستتر و در عین حال مـی   هقپیام مبارزه با زند ،کرد مسلمانان زنده می

  گیري از اعتقادات راستین اس�می را در اختیار همگان قرار دهد.  معیاري قابل اندازه

  نگاري سنننقش حکومت عباسی در . 1ـ2

 ۀدوم سد ۀرا باید در شرایط اجتماعی و سیاسی نیماحادیث فقهی نگارش کتب  زمینۀ

تـوان از رویکردهـاي امویـان در     ی که نمیصورت بهد. وجو کر جست سدۀ دوماول و 

مسائل اجتماعی و مذهبی و از نقـش حکومـت عباسـی در توسـعه، رواج و کتابـت      

  احادیث غفلت نمود. 

هـا   آن تحو�ت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر اموي نقش مهمی را در سقوط

ایرانـی و  هـاي   هاي شمالی، ولی بـا گـرایش   و برآمدن حکومت عباسیان از دل عرب

عـدم مشـروعیت امویـان و عـدم      ۀایفا نمود. اندیش منتسب به خاندان رسول خدا

 -به کتاب خدا و سنت در بین مردم رواج داشت. فساد خلفـاي امـوي  ها  آن پایبندي

 -دانستند و شیخین می اهللا سنت رسول ز عمربن عبدالعزیز که وي را احیاکنندۀغیر ا

  )117ش، ص1394 کرون،ک: ن(.براي مردم ثابت شده بود

باب هاي یمنـی اسـ   موالی ناراضی، مخالفان اموي، شیعیان و خوارج و حتی عرب

به قدرت رسیدن عباسـیان بـا    )ش1385 ترکمنی آذر،(.دندسقوط امویان را فراهم کر

ورود مـوالی بـه    و اهتمام به احیاي سنت نبوي همراه بـود. ها  آن دار بودن دین انگارۀ

بـا  عباسـیان   ، مبـارزۀ مسلمانان در حکومت عباسی بر خ�ف حکومت امـوي  جرگۀ

هـاي   با مشارکت ایرانیان و گـرایش که یس سسنباد و استاذهایی چون  غ�ت و زندیق

عباسیان را در  ،صدد نابودي کعبه، اس�م و خ�فت عباسی بودنددرتشتی و مزدکی زر

هـاي   هـا و رواج اندیشـه   شـورش  از خود یاري نمـود.  ،اي مدافع سنت نمایش چهره
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زنادقـه   جـوي و جسـت بـه تعقیـب و    )169ـ158 حک:(شد که مهديسبب  زرتشتی

 یعقـوبی، (.را کشـت ها  آن ) و تعداد زیادي از389، ص6ق، ج1387طبري، (پرداخت

، 6ج ق،1387 طبـري، (تشکی�تی تحت نظارت صاحب الزنادقـه  )400، ص2ج تا، بی

مبارزه با مانویان، پیروان ادیان ایرانی همچون مزدکیان و زردتشـتیان   ۀوظیف) 391ص

اسـتفاده از مفهـوم    .به عهـده گرفـت   ها و احیاي سنت در راستاي مبارزه با بدعترا 

در عصر عباسی همانند استفاده از مفهوم بدعت کارکردهاي سیاسی و اجتماعی  زندقه

گـی  ژاز یـک وی  گـذار  خاصی را پیدا کرد. کارکرد سیاسی زنـدیق نسـبت بـه بـدعت    

فرد برخوردار بود، مکافات زندیق فقط مرگ بـود؛ در صـورتی کـه جـزاي      منحصربه

توانسـت   هـم مـی   ،زنادقـه  توجه به مبارزه با 6توانست ه�کت نباشد. بدعت گذار می

د و ي به سنت و اس�م را برآورده کنهاي مذهبی فقها و اهل حدیث در پایبند دغدغه

 ش،1393 مطهري،(.هم ابزاري براي از سر راه برداشتن مخالفان سیاسی عباسیان باشد

طبیعی است که در این زمان محدثین هم احساس خطر خود از بـروز   )258ـ239ص

نمـاي اسـ�م و    متمـا  را با تدوین آثاري کـه بتوانـد آینـۀ   بدعت و از بین رفتن سنت 

    سنت باشد، به نمایش گذاشتند. ۀکننداحیا

  فقها و محدثان در حکومت عباسی. 1ـ1ـ2

گـردان آن فقهـا    که بازيتوجه عباسیان به سنت، تصویري از یک حکومت مقدس را 

هـاي نـژادي و    بنـدي  ۀ تقسـیم در ذهن مردم ترسیم کرد. حکومتی بر فراز همـ  ،بودند

هـا   آن د.را در بغداد جمع کنـ هاي مختلف علوم  دانشمندان رشتهاي که توانست  قبیله

را بنیـان نهادنـد کـه تمـامی مسـلمانان بـا هـر قومیـت و گرایشـی           حکومتی فراگیر

خ�ف امویان که سیاست خود را بر عصبیت عربی به آن باشند، بر توانستند متعلق می

عباسی بود حکومت وردهاي اترین دست این یکی از بزرگ .و قریشی بنیان نهاده بودند

 شد.ها  آن سالۀصدچندکه مقوم حکومت 

حکومـت اسـ�می    ۀدهی انگار که براي پیشبرد اهداف خود و شکل در عین حال

هاي  ها و گروه ، در هر زمانی دست به دامن یکی از فرقهمردم ۀحامی سنت در اندیش

هاي دینی، سـنت و ظـواهر دیـن،     عدم اهتمام امویان به مؤلفه ۀشدند. تجرب فکري می

ی براي کسـب مشـروعیت قـرار    سیاست عباسیان را در راستاي استفاده از مظاهر دین
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لیف بـراي تـأ   )179 م(انس  بن  ) دست به دامن مالک158 م(اي که منصور گونه داد؛ به

فقیـه   )182 م() دست بـه دامـن قاضـی ابویوسـف    193م(الرشید رونها  ،الموطأکتاب 

) سعی 218 م(، مأموندر مسائل فقهی خراج الخراجگرا براي تألیف کتاب  حنفی رأي

) بـه  203 م(الرضـا  موسـی   بـن   در کسب مشروعیت از طریق انتصـاب امـام علـی   

دست به  )247ـ206حک: (اهالی خراسان و متوکلو�یتعهدي و جلب نظر شیعیان و 

در عـین   .ند) براي جلب حمایت اصـحاب حـدیث شـد   241 م(حنبل  بن  دامن احمد

شخصی بعضی از خلفا در جانبداري از معتزلـه یـا اصـحاب     توان از عقاید نمیحال 

اسـتفاده از اخت�فـات فکـري، فرهنگـی و اعتقـادي      د. در هر حـال  حدیث غفلت کر

معتزلـه   و هایی چون اصحاب حدیث، شیعه، اهل رأي گیري از گروه بهره مسلمانان و

ایـن  حکومتشـان اسـت.    سدۀ اولخصوص در دو  هاي حکومت عباسی به از ویژگی

صـدد  انی با توجه بـه شـرایط اجتمـاعی در   دهد که خلفاي عباسی در هر زم نشان می

تفـاوتی وجـود   کسب مشروعیت هستند و برایشان بین مکتب فقهی مدینـه و عـراق   

  ندارد.

منـافع هـر دو طـرف را     ،ویژه فقها بـا عباسـیان   ري رابطۀ دوطرفۀ محدثان بهبرقرا

هـا کـه    کرد. عباسیان براي حکومت به کسب مشـروعیت، زدودن اخـت�ف   تأمین می

نیاز داشتند. هاي داخلی و اخت�ف صحابه بود،  در سقیفه، قتل عثمان، جنگ  آن ریشۀ

 اس�می و حکومـت بودنـد.   ۀصدد گسترش نفوذ خود در جامعمحدثان و فقها نیز در

توجه به سنت نبوي بودند و براي این امـر   ها و خواهان سرکوب و مهار بدعتها  آن

عباسیان از این فشار فقهـا،   )75، ص1ج، ش1392 پاکتچی،(.آوردند بر خلفا فشار می

اس�م در بـین مـردم   شان به دین  پایبندي ۀدر راستاي تقویت حکومت و ترویج انگار

یابی عباسیان گام مؤثري در توجه به فقهـا، افـزایش قـدرت      کردند. قدرت استفاده می

. داشـت آن حدیث  تبع و توسعه و شکوفایی دانش فقه و بهها، اهمیت یافتن سنت  آن

هـاي حـدیثی بـا     هـاي تـألیف مجوعـه    ها در عصر عباسی زمینه سرانجام این سیاست

 )82ص ش،1381 بدران،(.نمودمحوریت فقه را تسهیل 

 ویج مفهوم جماعت و نوعی از اندیشـۀ فقها به تر وسیلۀ از جهت دیگر عباسیان به

از  ی مذهبی پرداختند. گرایش به جماعـت و ارجـا  گارجا در راستاي اتحاد و یکپارچ
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اي مستحکم درآمـد. اصـل    نظریه صورت بهعباسی  عصر اموي شروع شد و در دورۀ

، عثمـان و معاویـه   ان علـی مؤمنـ خصوص امیر مورد صحابه بهدر نکردن قضاوت 

مفهـوم   ،بعـد  ترویج قرار گرفت. از این زمان بهانگیز بودن مورد تأکید و  دلیل تفرقه به

یابـد و تـ�ش    ارزشی بنیادین در نظام فکري اهل سنت حرمت مـی  عنوان بهجماعت 

 ۀف اندیشـ خ�کـرد، بـر   دار مـی  براي حکومت صالح هم، چـون وحـدت را خدشـه   

اي که حتی گروهایی  گونه ) به108ش، ص1394 ،کرون(.جماعت ممنوع و مذموم شد

هاي احمد بن حنبـل   زیدیان به مشروعیت شیخین تن دادند. ت�شهمانند از شیعیان 

اهل سنت و جماعت به فراگیري تمامی مسلمانان در مقابل  ۀگیري اندیش سبب شکل

 )65، ص8ج، ق1417 خطیب بغـدادي، (.شدهایی چون خوارج، جهمیه و شیعه  گروه

ـ  ،در راستاي اهتمام به سـنت  سیاسـی اسـ�م    در تبیـین اندیشـۀ   7خلفـا  تربیـع  ۀنظری

در واقـع عباسـیان وحـدت     )409، ص2ج ق،1410 خـ�ل، (.جایگاهی ویـژه یافـت  

ارجا بودند. از نظر اهل  دثان، فقها، توجه به سنت و اندیشۀآمده را مدیون محوجود به

ر ب اهللا تمسک مؤمنان به هدایت و ص�حی بود که رسول ،سنت آنچه اهمیت داشت

مذهبی در هـر عصـر بـه آن     جاي گذاشته است و پذیرش یا نپذیرفتن رهبران سیاسی

 از مالک 148خود به مدینه در سال اندازه مهم نیست. در همین راستا منصور در سفر 

و عقیـدتی را از   تألیف کتابی را کرد تا بتواند اخت�فـات مـذهبی   درخواستانس   بن 

ــ   ــراهم کن ــردم را ف ــاد م ــۀ اتح ــرد و زمین ــین بب ــانی(.دب  )62، ص1ج ق،1424 ،زرق

اسـ�می شـد.    هـاي  در سـرزمین  الموطـأ هاي مذهبی عباسـیان سـبب رواج    سیاست

شـافعی در مکـه بـه     160اي بود که در سال  گونه برداري و توزیع این کتاب به نسخه

 )60، ص2ج، ق1417خطیـب بغـدادي،   (.آموختن و برکردن آن اهتمام داشـته اسـت  

کـه امکانـات آن   توان نادیده گرفـت چرا  نقش حکومت عباسی در این ترویج را نمی

  راحتی در اختیار افراد قرار گیرد.  اي نبود که کتاب به گونه دوره به

بـه بحـران    ،منـافعی کـه در ایـن ارتبـاط نصـیب عباسـیان شـد       بخش دیگري از 

ه خاندان عباسی همت اي از محدثان به ارتقاي جایگا گردد. عده میبرها  آن مشروعیت

هـاي عبـاس عمـوي     اسحاق روایت ) در ویرایش سیرۀ ابن213 هشام(م گماشتند. ابن

کـرد،   را تضـعیف مـی   عبـاس هـایی کـه موقعیـت     را برگزیـد و روایـت   اهللا رسول
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اخشـنودي  ن المصـنف ) در 211 م(عبـدالرزاق ) 47ــ 33ص ش،1380 زمـان، (.وانهاد

) 352، ص5ش، ج1385موتسـکی،  (.کنـد  از اسارت عباس را مطرح مـی  اهللا  رسول

نسـبت بـه دیگـر     اهللا بیـت رسـول    اهـل  عنـوان  بـه عباسیان بر شایستگی خودشان 

تشکیل کردند و توانایی  خویشاوندان پیامبر همچون علویان و قریشیان دیگر تأکید می

 م(شیبه ابی  ابن )171ش، ص1394 ،کرون(.ددانستن دولت کریمه را مؤید این مسئله می

افکار اهل سنت بود. وي به دستور متوکل عباسی در محافل  ۀ) هم درصدد اشاع235

کـه خلفـاي راشـدین     بـود پرداخت و درصدد ترویج این اندیشـه   به نقل حدیث می

، باب ما ذکر شیبه نک: ابن ابی(همگی بر حق بودند و عثمان به ناحق کشته شده است

فی فضل عثمان بن عفان)، اما قتل وي شرافت و پاکی جامعه را زیر سـؤال نخواهـد   

را هـا   آن نبایـد دخیل بودند مرتکب اشتباه شـدند، امـا    8اول و کسانی که در فتنۀ ؛برد

هجــري  ســدۀ دوم یانــۀعباســیان از م )47ـــ33ص ش،1380 زمــان،(.شــماتت کــرد

امیـه و عثمـان را خلفـایی نامشـروع      مشروعیت ابوبکر و عمر را پذیرفتند ولکن بنـی 

سیان بـراي ایجـاد یـک حکومـت     دانستند. در نهایت تحو�ت اجتماعی و نیاز عبا می

 ،کـرون (سـوم کـرد   را مجبور به پـذیرش مشـروعیت خلیفـۀ    آنان ،فراقومی یکپارچۀ

ــر   )171 و 170ش، ص1394 ــوي دیگ ــلم   از س ــن مس ــاج ب ــون حج ــدثینی چ مح

عدم اطاعـت  ) در راستاي تئوریزه کردن مشروعیت خلفاي عباسی، 261 م(نیشابوري

ـ  معرفی مـی سبب بازگشت به جاهلیت را مسلمانان و عدم تمسک به جماعت   9.دکن

  )4177، ص3ج تا، بی ،مسلم(

  مفهوم اهل سنت و جماعت. 2ـ2

قابـل توجـه    نگـاري  سـنن اهل سنت و جماعت در جریان  اهمیت پایبندي به اندیشۀ

ی که تعلق به این گروه معیاري در جرح و تعدیل رجالی و معیارهـاي  صورت به ؛است

صحاح بود. تا آنجایی کـه اهـل سـنت بـودن     سنن و نزد صاحبان حدیث صحیح در 

 قرار گرفت. در واقع این سبک نگارش صـرفاً  نگاري سننشرط مقبولیت و رواج آثار 

ظهور گذاشت و حنفیان که تا  به عرصۀ در میان گروه اهل سنت و اصحاب حدیث پا

 ،نـک: پـاکتچی  (قرن چهارم در نگاه اصحاب حدیث تعلقی بـه اهـل سـنت نداشـتند    

  ) در این عرصه ظهوري ندارند.147ص ،1ج، ش1392
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هجـري   سدۀ اولمنشأ آن به و اهل سنت از مفاهیمی است که سر مفهوم جماعت

 ق،1387 طبـري، (.گردد برمی و شروع اخت�فات بین مسلمانان و پیروان رسول اهللا

 سدۀ دوماي که بعدها در طول  گونه به )126، ص5ج م،1968 سعد، ؛ ابن274، ص5ج

اس�می تبدیل شد. نخستین بـاري   ۀهاي مختلف جامع کننده در فرقه به مفهومی تعیین

هجري است که  41در سال  ،اند استفاده کرده »عام الجماعه« ۀکه منابع تاریخی از واژ

ظـاهر از شـر اخت�فـات     و معاویه منعقد شد و مسلمانان به صلح میان امام حسن

هاي اسـ�می   و کل سرزمین ؛)188، ص6ج ق،1409 ،شیبه ابی  ابن.(رها شدندداخلی 

آید که مفهوم اهل جماعت  میي قرار گرفت. از منابع تاریخی برتحت حاکمیت واحد

براي شـناخت موافقـان و مخالفـان معاویـه در عصـر حکومـت وي کـاربرد داشـته         

   )274، ص5ق، ج1387طبري، (.است

دوم  ۀمفهـوم در نیمـ  ترکیب مفهموم اهل جماعت با اهل سنت از تحـو�ت ایـن   

بن ذؤیب نزد عبدالملک مروان با این استد�ل کـه   إلطوري که قبیص است به سدۀ اول

اهل جماعت و سـنت اسـت، از وي دفـاع نمـوده      ق) در زمرۀ94 م(سعید بن مسیب

پیروي از دستورات شـرعی و فقهـی و    ) انگارۀ126، ص5م، ج1968سعد،   ابن.(است

ي مفهـوم اهـل سـنت و    گیـر  هـاي شـکل   از زمینـه  متعهد بودن به حکومت مسلمانان

 م(یابـراهیم نخعـ   سـدۀ دوم و اوایل  سدۀ اولاي که در اواخر  گونه جماعت است؛ به

، 2ج ق،1421 ،حنبل ابن(.دانسته است »صاحب السنه«بن قیس را  ) استادش علقمإل96

همـان،  (احمد بن حنبل به صاحب سنت بودن افرادي چون جریر بن حـازم  )425ص

، 2جهمـان،  (مطیع )، س�م ابن ابی320، ص2جهمان، ()، حجاج بن منهال38، ص2ج

سعد در مـدح افـرادي چـون اسـماعیل بـن       ) تصریح کرده است. همچنین ابن42ص

همـان،  ()156 م(ابا عماره )،358، ص7م، ج1968سعد،   ابن(ترجمانیابراهیم بن بسام 

 لیـث  ابراهیم بـن ابـی   )،347، ص7جهمان، ()235م (منصور بن بشیر)، 358، ص6ج

، 9جهمان، ()181 م(الملک بن ابجر کنانیعبدالرحمن بن عبد )،360، ص7جهمان، (

احمـد بـن عبـداهللا بـن      )،488، ص7جهمـان،  ()188 م(ابو اسحاق فزاري )،390ص

را صـاحب سـنت معرفـی کـرده اسـت؛      هـا   آن )،405، ص6ج)(همان، 227 م(یونس

 سـیر اعـ�م النـب�ء   عساکر،  ابن تاریخ دمشقسعد،  ناب طبقاتهاي  اي که کتاب گونه به
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  باشد.  می» صاحب السنه«مدح محدثین با وصف  خطیب مملو از تاریخ بغدادذهبی، 

در واقع صاحب سنه بودن نماد عدم انحراف از عقاید درست نزد اصحاب حدیث 

اهل سـنت در مقابـل مرجئـه و قدریـه      هم . در موارديبودو پایبندي به دین درست 

، 13ج ،ق1417 ،؛ خطیب بغـدادي 209، ص2ق، ج1421 ،حنبل ابن(.قرار گرفته است

 بر عـدم دریافـت حـدیث از قدریـه اهتمـام داشـت       )179م(مالک بن انس )491ص

اهـل سـنت را در    )196 م(و وکیع بن جـراح  )124ص ،تا[الف] بی ،خطیب بغدادي(

از اولــین  )96ص ق،1407 ،عـدنی (.ه اســتدتوصــیف کـر مقابـل جهمیــه و مرجئـه   

) که مفهوم اهل 110 توان به توصیف حسن بصري(م هاي تعریف اهل سنت می نمونه

اهـل سـنت کسـانی     ،سنت را در مقابل اهل بدعت قرار داده، اشاره کرد. در نظر وي

هستند که با مترفین و اهل بدعت همراه نیستند و تا زمان م�قات پروردگارشـان بـر   

سیرین هم بر دقـت   ز جانب دیگر ابنا )145ص ق،1412 دارمی،(.کنند سنت صبر می

قشـیري  (.در دریافت حدیث از اهل سنت و عدم اخذ آن از اهل بـدعت تأکیـد دارد  

، تعلق به سدۀ دومستاي تشخص اهل حدیث در طول در را )15ص تا، بی ،نیشابوري

. علی بن حرب دکریکی از معیارهاي صحت حدیث ظهور  عنوان بهاصحاب حدیث 

 سـت دان مجاز نمی حب سنت نیستکه صارا ق) کتابت حدیث از کسی 265م (طائی

و معیار پذیرش شاگرد براي آموزش حـدیث   )123ص ،تا[الف] بی ،خطیب بغدادي(

بـن   ) و معاذ332، ص1ج، تا[ب] ، بیهمو()160 بن قدامه ثقفی کوفی(م ةدر نزد زائد

اهل سنت بود. در این میان پاي این  ۀپایبندي به اندیش )جا همان()196 معاذ عنبري(م

شـد و بخـش زیـادي از جـرح و     حنبـل بـاز   بـن  مفهوم به نقـدهاي رجـالی احمـد    

، نـک: پـاکتچی  (.هاي رجالی وي وابسته بـه اهـل سـنت بـودن راویـان اسـت       تعدیل

 هاي احمد بن حنبل و وقوع حوادثی چون ماجراي با ت�ش )169، ص1ج، ش1392

هاي دیگر همچون  اي در مقابل گروه شکل فرقه محنه، جریان اهل سنت و جماعت به

تعلـق بـه اهـل     ۀدوستی احمد بن حنبل نشان. دکرخودنمایی  شیعه، مرجئه و جهمیه

)، سؤال از خلق قـرآن سـبب جـدایی از    308، ص1ق، ج1271 ،حاتم ابی  ابن(10سنت

) و تربیع خلفا جزء اصول اعتقادي 155، ص1ج ق،1406 ،شیبانی بغدادي(اهل سنت

) در واقع پایبندي به 409، ص2ج ق،1410 ،خ�ل(.اهل سنت و جماعت قرار گرفت
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در نـزد محـدثین شـد.     نگاري سنننگاري و  ن امور از اصول اساسی جریان صحیحای

هـاي   یش رجالی احادیث گروها�.. پ.ود وودابخاري، مسلم، ترمذي، ابوادي چون افر

، یش محتوایی مضامینی چون غدیرا�همچنین پ، چون معتزله، قدریه، شیعه و خوارج

 هایی چون مشروعیت عباسیان، فضائل صحابه، تربیع خلفـا،  و در نهایت رواج اندیشه

نک: معارف، (.د قرار دادنددر دستور کار خو ترویج اصول اصحاب حدیث و سنت را

  )34ـ7ص ش،1392 زاده و شفیعی، فقهی

  نگاري سننتخصصی شدن دانش فقه در  .3

هاي اجتماعی حکومـت نوبنیـاد عباسـی     تأثیر نیازمندي توجه و رواج دانش فقه تحت

و اهمیـت احادیـث فقهـی     مسـاعد کـرد   نگاري سننزمینه را براي اهتمام به سنت و 

ی جامعه و وضع قوانین در سـاختار اجتمـاعی جدیـد    ده سامانابزاري براي  عنوان به

در  نگـاري  سـنن هـاي   وجود آمدن زمینهه توان ب عباسیان خودنمایی نمود. در واقع می

  ثیر تخصصی شدن دانش فقه دانست.أت حکومت عباسی را تحت

گیـري علـوم و    هستیم که در راسـتاي شـکل   هایی  شاهد پدیده از اواخر قرن اول،

دهد که در طول قـرن اول   دارد. شواهد تاریخی نشان می ن آن قدم برمیتخصصی شد

اولـین   ،شـد، حـدیث بـود. در ایـن میـان      تنها دانشی که تحت عنوان علـم شـناخته   

  بـن   َهمام ۀصحیفعبداهللا بن عمروعاص و  صادقه صحیفۀهاي مکتوب چون  مجموعه

شـده   ي تدوینها اولین دانشتوان حدیث را جزء  منبه در قرن اول تدوین شد. لذا می

در اس�م دانست. حدیث در قرن اول شامل انواع علوم اسـ�می چـون فقـه، تفسـیر،     

 عقاید و مغازي نیز بود. در این دوره هرکسی با توجه به ع�یق خویش بـه بعضـی از  

 ،نـک: پـاکتچی  (.علمی وجود نداشـت  ۀاهتمام بیشتر داشت و چیزي به نام رشتها  آن

سـبب  ) این جریان در طـول قـرن دوم و بسـتر حکومـت عباسـی      92ص ،ش1391

هاي مختلف علمی در بافـت   . در این میان رشتهشد از یکدیگر تفکیک علوم اس�می

اسـ�می در عصـر    ی سیاسـی جامعـۀ گسـتردۀ   دهـ  سامانعلوم اس�می شکل گرفت. 

گیري و تثبیت فقه  شکل سدۀ دومهاي  عباسی در این جریان تأثیرگذار بود. از ویژگی

اي که درصدد جداسازي خـود از دیگـر    رشته ؛علمی مستقل است یک رشتۀ عنوان به

هاي علوم اس�می چون ک�م، تفسیر و حدیث حرکت کرد. بسیاري از محـدثان   رشته
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 م(لیث بن سعد)، 157 م()، اوزاعی157 عروبه(م ابی  بن )، سعید150 م(چون ابوحنیفه

 م(شـیبانی   حسـن   بن )، محمد182 م(ابویوسف  )، قاضی179 م(انس  بن  )، مالک175

ق) 204ق) و شافعی(م 198 م()، سفیان بن عیینَإل ه�لی196 م(جراح  بن  وکیع )، 189

فقیه شناخته شدند. این مهم نشان از گرم بودن بازار فقه و حکایـت از نفـوذ    عنوان به

هاي  فراوان فقهیان در جامعه داشت. حمایت حکومت عباسی از فقها در ترویج کتاب

قضاوت، امر به معـروف و نهـی از   ی مناسبات حکومت در خراج، ده ساماناحکام و 

گیـري رشـتۀ علمـی تحـت      و حدود از مواردي است که در شکل منکر، ارث، حسبه

قاضـی   الخراجتوان به تألیف کتاب  آفرینی کرده است. براي نمونه می عنوان فقه نقش

ی مسـائل اقتصـادي حکومـت عباسـی     ده سامانکتابی که براي  کرد؛ ابویوسف اشاره

ي حکومت عباسی نباید غفلـت  فقها برا ياز منافع اقتصادي فتوا تألیف شد. همچنین

نـس امـوال مرتـدان را    طوري که افرادي چون ابوحنیفه، اوزاعی و مالک بـن ا  کرد به

) 130، ص2ج ق،1415 ،جصـاص حنفـی  (.دانسـتند  المال مسلمانان می متعلق به بیت

مناسـبات و قواعـد زنـدگی     کاربرد دانش فقـه در طـول سـالیان متمـادي در انتظـام     

 نگـاري  سـنن گـذار در  قانون اساسی، از عوامـل تأثیر  عنوان بهاقتصادي مردم  اجتماعی

مورد توجه بود و در روایات به حفظ  اهللا است. اهمیت احکام فقهی از زمان رسول

 ،تـا[ج]  بی ،خطیب بغدادي(11.چهل حدیث مورد نیاز از ح�ل و حرام تأکید شده بود

احکـام   احادیـث یند این نوع روایات حاکی از این مهم است که توجه به برا )20ص

اي برخوردار بوده است. همچنین افرادي چون وکیع بن جراح  همیشه از جایگاه ویژه

 ،ذهبـی (.دانست بهتر از احادیث رایج بین شیوخ می ،احادیثی را که بین فقها رایج بود

  )567، ص7جق، 1427

گیـري و   شیعه در مدینه و تأثیر عمیقـی کـه در شـکل   ز حضور امامان در نهایت ا

تـوان غفلـت کـرد.     علمـی ایفـا کـرده نیـز نمـی      یک رشتۀ عنوان بهدانش فقه  توسعۀ

، مالـک بـن   )117، ص2ق، ج1386 ،طبرسـی (12ی که فقهایی چون ابوحنیفـه صورت به

)، سـفیان بـن   66، ص5ج ق،1407 ،کلینی(، سفیان ثوري)302صتا،  بی ،طوسى(انس

 ،طوسى(بن حجاج )، شعبإل451، ص5جهمان، (جریج )، ابن358، ص6ج همان،(عیینه

 ند. ا بهره برده )148م (از محضر امام صادق )224صتا،  بی
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  نگرش فرابومی به حدیث. 1ـ3

در  اي کننده اس�می نقش تعیین هاي مختلف جامعۀ مقبولیت روایت محدثین سرزمین

شاهد این واقعیت هسـتیم کـه    در واقع،ده است. ایفا کر نگاري سننتوجه محدثین به 

اهمیت رویکرد بومی به حدیث از بین رفته  سدۀ سومدر زمان نگارش سنن اربعه در 

 بتـوان  شایداند.  استهین شرقی جهان اس�م و خراسان برخو صاحبان صحاح از سرزم

 مدینـه  اهـالی  توسـط  حـدیث  نقـل  در را حـدیث  بـه  بـومی  نگـرش  اصلی سرمنشأ

توسـط مـدنیان   کرد. از افتخارات اهالی مدینه این بود که اولین احادیـث   جوو جست

گونه تصور  توان این و اولین محدثان اهالی مدینه بودند. در واقع می استماع و نقل شد

کرد که در زمان پیامبر اس�م و خلفا تمامی توجه مسلمانان به سمت اهالی مدینه بود 

فتوحـات هـم    شان بازگو کننـد. همچنـین در دورۀ  را برای اهللا سخنان رسولها  آن تا

 دیگـر هاي  به سرزمین تعدادي از اصحاب براي آموزش قرآن و سخنان رسول خدا

هاي مفتوحه براي آشـنایی   مهاجرت کردند. در این زمان هم، همچنان اهالی سرزمین

دارالسنه با معارف اس�می به محدثان شهر مدینه توجه داشتند تا آنجا که این شهر به 

در جریان به قـدرت رسـیدن امویـان و     )168، ص8ج ق،1422 بخاري،(.مشهور شد

انتقال مرکز حکومت به شام همچنان برتري و حجیت محدثان مدنی همچون عبـداهللا  

بن زبیر نسـبت بـه محـدثان دیگـر      عایشه، زهري، سعید بن مسیب و عروةبن عمر، 

امیه به  خۀ سفیانی بنیحکومت از شا با انتقال 64شهرهاي اس�می حفظ شد. در سال 

جدیدي در تقویت جریان حدیث مدینه در جهان اسـ�م شـکل    ، دورۀمروانی ۀشاخ

اهمیـت سیاسـی و   ، خ�فـت لذا حضور خلفاي مروانـی در مدینـه قبـل از     13گرفت.

برتري محدثان مدنی بر محدثان شـهرهاي  مذهبی شهر مدینه در حدیث و در نهایت، 

  دیگر را رقم زد. 

در ایـن  ابـان بـن عثمـان    و  )124 م(زهـري )، 94 بن زبیر(م عروة محدثینی مانند

را  خـدا  ز امویان و اهتمام به سخنان رسولرویکرد گرایشی مابین حمایت سیاسی ا

امـوي   تـا آخـر دورۀ   اتخاذ کردند. جریان اهمیت و برتري حدیث اهالی مدینه تقریباً

   14الگوي غالب نقل و دریافت حدیث بین راویان است.

هـاي ظهـور رفتارهـاي غیربـومی در حـدیث را در       تـوان نشـانه   از منظر دیگر می
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تـوان در دریافـت    هاي محدثین براي سـفر را مـی   انگیزه ها مشاهده کرد. عموماً رحله

سی احوال حدیث جدید، یادگیري حدیث، اطمینان از صحت حدیث، علو اسناد، برر

 ش،1388 ،رادبهـادري و مهـدوي   (.روات و مذاکره در فهـم حـدیث خ�صـه کـرد    

 سـعد،   ابـن (مبـارك  )، ابن4117، ص10، جتا[الف] بی ،پاکتچی(اوزاعی )244ـ224ص

 ماجـه  ابـن  )3596، ص9، جتـا[ب]  بیپاکتچی، (لیث بن سعد )،372، ص7ج م،1968

همان، (السننصاحب  سجستانیابوداود ) و 144ص، ش1393 معارف،(السننصاحب 

هاي مختلف اسـ�می   زیادي را براي طلب حدیث به سرزمین هاي مسافرت )145ص

هاي مساعد  همچنین توجه به مشایخ زیاد در تلقی احادیث از دیگر زمینهانجام دادند. 

محـدث   انگـارۀ  سـدۀ دوم طـوري کـه در    رشد اندیشۀ فرابومی به حدیث اسـت؛ بـه  

را درك کـرده و بـه   مشـایخ حـدیثی زیـادي    شد کـه   برجسته در شخصی متجلی می

ی که نَسایی صاحب صورت بههاي زیادي براي طلب حدیث سفر کرده است.  سرزمین

  )147صهمان، (.مشایخ زیادي را م�قات کرد و از آنان حدیث استماع نمود السنن

فرابومی بـه حـدیث ایفـا کـرده      در رویکرد  کننده از موارد دیگري که نقش تعیین

توان به تشکیل حکومت فرانژادي عباسیان به مرکزیت بغداد اشاره کرد. حکـومتی   می

به کسب حدیث و نقـل آن  توانستند  میدر آن که تمامی مردم با هر گرایش و قومیتی 

هـاي   حدیث اهل سنت متعلق به سرزمین گانۀ تا آنجا که صاحبان کتب شش بپردازند

عصـر امـوي اسـ�م آنـان پذیرفتـه      سـرزمینی کـه در    15؛هر و خراسان بودندالناءماور

همچنین از نقش تعصب عربـی در شـهرهایی    گردید. شد و از آنان جزیه اخذ می نمی

دل محـدثین  فرابومی از  ه نباید غفلت کرد. در واقع اندیشۀچون مدینه، دمشق و بصر

طلبـی   با تعصب عربـی و سـلطه  ستاي مقابله شهرهاي مکه، کوفه، مصر و بغداد در را

  )110، ص1ج، ش1392 ،نک: پاکتچی(.بیرون آمد در حدیث بوم مدینه

نبایـد   حـدیث در  گیري رویکـرد فرابـومی   هاي شکل زمینهاز نقش فقها در ایجاد 

از پیشگامان تدوین فقه و سنن در شـام  ) که 157 م(اوزاعیی که صورت به ،غفلت کرد

پـاکتچی،   (.دانسـت  طور مطلق حجت نمی ، عمل اهل مدینه را بهمالکبرخ�ف  ،بود

پیشینیان، از  آراي تفسیري ) در ارائۀ161 م(سفیان ثوري )4117، ص10ج، تا[الف] بی

از جملـه انتقادهـاي    )6015ص15، جتـا[ج]  بی ،همو(.کرد شهرهاي مختلف اقدام می
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 هـاي  له بود که فقهاي مدنی در سرزمین) به مالک بن انس این مسئ175م (لیث بن سعد

دانشـمندان  اند و برتر دانستن حدیث و راي علمـاي مدینـه بـر     مختلف پراکنده شده

هاي  ) رحله68، ص3ج، ق1411، قیم جوزیه  ابن.(پذیر نیست هاي دیگر توجیه سرزمین

اي عراق، ه براي طلب حدیث به سرزمینق) 181م (مبارك مروزيعبداهللا بن مختلف 

 .بـود گیري اندیشه فرابـومی وي   شکل ، از عوامل مهمشام، مصر، یمن و خراسان نیز

 بـن  مـدنیان در نـزد محمـد    نپذیرفتن حجیت سیرۀ )372، ص7جم، 1968 ،سعد  ابن(

انـس و   بـن    اي که توسط وي بـر مالـک   توان در ردیه ق) را می189 حسن شیبانی(م 

در  ؛نگـارش شـده، یافـت   » نـإل یالحجإل على أهل المد«مذهب اهل مدینه تحت عنوان 

شـاگرد ابوحنیفـه و یـک فقیـه      عنوان بهعین حال که از اخت�ف مبانی حسن شیبانی 

  گرا نیز نباید غفلت کرد. یک فقیه نقل عنوان بهگرا با مالک بن انس  يرأ

فقهـی مدینـه در شـهرهاي     مکتب حـدیثی ان آموختگ دانشهمچنین پراکنده شدن 

بیشتر شـاگردان مالـک   که ی صورت به ؛ثر دانسترویکرد مؤتوان در این  مختلف را می

از جمله این افراد  فقهی مالکی در آنجا اقدام کردند؛و به ترویج مکتب مغربی هستند 

و مروج مذهب مالکی  موطأاي ه راوي یکی از نسخه توان به یحیی بن یحیی لیثی می

  اندلس اشاره کرد.در 

ق) نیز با رویکردي جامع به جمع بین احادیث اهالی حجاز و 198 م(سفیان بن عیینه 

 )204 م(هاي شافعی با بررسی اندیشه )415، ص7ج، ق1427، ذهبی(.عراق اقدام کرد

توان سیر تحول نگرش وي از اصالت حدیث بومی به حدیث فرابومی را ردیـابی   می

 ،از حجـاز نبـود  هـا   آن منشـأ ه وي در ابتـدا احـادیثی را کـه سر   اي کـ  گونـه  کرد؛ بـه 

فرابـومی   تـأثیر اندیشـۀ   تحـت در نهایت شافعی  )242، ص8ج، همان(16.پذیرفت نمی

سعد و عبداهللا بن مبارك مروزي با پذیرش احادیـث    بن  محدثینی چون اوزاعی، لیث

هاي دیگر، معیارهایی را براي ارزیابی احادیث، استنباط احکام، خبر واحد، قیاس،  بوم

د. اوج تجلـی  ارائه کـر  الرسالهاجماع، استحسان، اجتهاد و اخت�ف احادیث در کتاب 

اي  گونـه  مشاهده کرد؛ بـه   توان در عدم پذیرش اجماع فقها یک بوم این اندیشه را می

توانـد یکـی از منـابع     بعد از قـرآن و سـنت مـی    »تمامی امت«که در نظر وي اجماع 

  )471و  400ق، 1358 ،شافعی(.دریافت حکم باشد
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  سدۀ دومکتب سنن در . 2ـ3

هاي سیاسی حکومت امویـان   رفع محدودیت، سدۀ دومتخصصی شدن دانش فقه در 

یث براي ایجاد وحـدت و  برداري از بستر دانش حد و توجه حکومت عباسی در بهره

د. ب حــدیثی را فــراهم کــرهــاي مســاعد نگــارش کتــ زمینــهاســ�می  ادارۀ جامعــۀ

ی و ادارۀ دهـ  سـامان اس�می بـه قـوانین و احکـام فقهـی بـراي       هاي جامعۀ نیازمندي

 ؛عباسی و نفوذ فقها سبب فراوانی نگارش کتب فقهی شد حکومت نوبنیاد و گستردۀ

فقهـی  ی ما را از نگارش تعداد زیادي کتاب حـدیث  ي تاریخها گزارش که یصورت به

رسد که  به نظر می نماید. مطلع می سدۀ دومدر  »سنن فی الفقه«یا  »سنن«تحت عنوان 

 چراکه با توجه به اشتمالسبیل تسامح باشد  بر »سنن«این آثار تحت عنوان  گذاري نام

هـا را   آن توان نمیاحادیث مرسل، آراء صحابه و تابعین سیره، اخبار تاریخی،  برها  آن

 17حـدیثی  فقهی مصنفات در گروهگونه آثار  این و؛ کردبندي  در گروه کتب سنن دسته

ـ (بندي خواهد شد طبقه کتـب   گـذاري  نـام واقـع  در  )23ص ،ش1395 ،ک: معـارف ن

 »سـنن «تحـت عنـوان    بر احادیث فقهـی ها  آن دلیل اشتمال به صرفاً سدۀ دومحدیثی 

به حسـاب   سدۀ سومن اربعه در سن گونه آثار را در ردۀ توان این لذا نمی ؛دقیق نیست

در بررسی  جوامع حدیثی و مصنفات قابل ارزیابی است. در ردۀ این آثار صرفاً. آورد

  رو هستیم. هدسته آثار روب دوبا  سدۀ دومحدیثی  آثار فقهی

  اند نشده گذاري نامآثاري که تحت عنوان سنن . 1ـ2ـ3

 زرکلـی، (المجموع فـی الفقـه  توان به کتاب  می سدۀ دوماز اولین آثار فقهی مدون در 

. ایـن کتـاب جـزو    اشاره کـرد  )145درگذشت پس از (زید بن علی) 59ص م،2002

چـون  فقهایی براي ترین آثار فقهی است که به دست ما رسیده است. همچنین  قدیمی

سـفیان  ) و 189 م()، محمد حسن شیبانی179 م(انس  بن  )، مالک161 م(سفیان ثَوري

)، 277ق، ص1417، النـدیم   ابـن (الکبیـر   الجـامع ) آثاري تحت عنوان 198م (بن عیینه

، 1ق، ج1419 خیر،  ابن(مصنف و )206، ص20ج، ق1427ذهبی، (الکبیر  الجامع، موطأ

روشن خواهد موجود و شواهد طوري که با ارزیابی آثار  ؛ بهذکر شده است )112ص

 سدۀ سـوم ی که از سنني کتب ها شد که این آثار در نگارش، محتوا و روش از م�ك

  .کنند پیروي نمی اند، بعد نگارش شده به
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   اند شده گذاري نامآثاري که تحت عنوان سنن . 1ـ2ـ3

 ۀاز واژها  گذاري آن ناماند و در  نگارش شده سدۀ دومدوم آثاري هستند که در  دستۀ

 هـا در نیمـۀ   آن سنن استفاده شده است. در یک بررسی کلی با توجه به زمان نگارش

تـوان تمـامی آثـار را جـزو گـروه       مـی  ،نگـاري اسـت   که عصر مصنف سدۀ دومدوم 

چراکـه ایـن آثـار مشـتمل بـر آرا و فتواهـاي        به حساب آورد حدیثی فقهی مصنفات

ادیث متصل و مسـند بـه رسـول    صحابه و تابعان بوده و در بسیاري از موارد سند اح

گـذاري   نـام : اول آنکـه  استاین آثار دو فرضیه محتمل  گذاري نامنیست. در  خدا

ـ  هـا تحـت   آن تحت عنوان سنن متقـدم باشـد و اعطـاي عنـوان سـنن بـه      ها  آن ثیر أت

و احکـام   در پایبنـدي سـنت رسـول خـدا     سـدۀ دوم سیاسی  ي اجتماعیها دغدغه

و از  خرمتأاین آثار تحت عنوان سنن  گذاري ناماس�می صورت گرفته باشد؛ یا اینکه 

 به آثاري چون سنن اربعه از جهـت اشـتمال بـر احادیـث فقهـی     ها  آن جهت شباهت

کـه سـنن    سـدۀ دوم فقهی  تمامی آثار حدیثی باشد. در عین حال که تقریباً انجام شده

نظـر   در کل بـه  18باشد. می الفهرستالندیم در  ش ابناربر مبناي گز ،نامیده شده است

و فرقـی بـین سـنن و مصـنفات      دقیـق نیسـت  النـدیم   گذاري ابن نامآید که روش  می

سنن را در معناي آثاري که مشتمل بر احادیـث فقهـی    معمو�ً . ويگذاشته است نمی

عبـدالرزاق   مصـنف صرف وجود احادیث فقهی در کتابی همانند و  به کار برده باشد

) 279ص ق،1417 النـدیم،   ابـن (صنعانی را براي سنن نامیدن آن کافی دانسـته اسـت  

همـان،  (.دانسـته اسـت   السـنن فـی الفقـه   شـیبه را نیـز    ابن ابی مصنفطور که  همان

 سنن ،اند نامیده جامعهایی را که دیگران  کتاب هم در عین حال در مواردي )281ص

السنن ، بعضی سننر نامیدن بعضی از کتب تحت عنوان اما معیار وي د 19؛استنامیده 

اي کـه کتـاب افـرادي     گونـه  ؛ بهبراي ما مشخص نیست المسائل فی الفقهو  فی الفقه

و اوزاعی  20و به فقهایی چون مکحول نامیده السننعروبه را  جریج و ابن ابی چون ابن

  داده است. تنسب المسائل فی الفقهو  السنن فی الفقهگونه آثار تحت عناوین  دو
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  سدۀ دومفهرست کتب سنن 

  عنوان کتاب  لف مؤ    عنوان کتاب  لف ؤم  

  مکحول دمشقی  1

  ق)116 م(

المسائل و السنن فی الفقه 

ــی ــه ف ــن( الفق ــدیم،  اب  الن

  )279ص ق،1417

عبـــداهللا بـــن مبـــارك   8

  ق)181 م(مروزي

   الفقهالسنن فی 

ــن( ــدیم،   ابــ ق، 1417النــ

  )280ص

  عبدالعزیز  بن  عبدالملک  2

  ق)150 م(جریج ابن 

یحیــی بــن زکریــا ابــن   9  )278(همان، صالسنن

ــی ــدانی اب ــده هم  م( زائ

  ق)183

  )278ص، (همانالسنن

  عروبه ابی  بن  سعید  3

  )157 م(

  

  بن  ابوعبدالرحمن محمد  10  )279همان، ص(السنن

  )195 م(ضبی  فضیل 

  )278ص همان،(السنن

ــدالرحمن  4 ــن  عب ــرو   ب عم

  )159 م(اوزاعی

 المسائلو السنن فی الفقه 

  )279 (همان، صفی الفقه

  ابوالعباس ولید بن مسلم   11

  ق)194 م( قرشی

  الفقهالسنن فی 

؛ ابن حجر، 279ص، (همان

  )272، ص1ج، ق1379

 ابراهیم بن طهمـان هـروي    5

  )163 م(

  السنن فی الفقه

  )288(همان، ص

  

 وکیع بن جراح رواسـی   12

  ق)196 م(

 ق،1417 ،النـدیم   (ابـن السنن

؛ )278ص

 ق،1421 حنبل، بن(االمصنف

ــن22، ص5ج ــر،  ؛ ابـ حجـ

  )50، ص1ج، ق1418

   بن قدامه ثقفی زائدة  6

  ) 160 م(

  )278همان، ص(السنن

  

عبدالوهاب بن عطاء خفاف   13

  ق)200م بعد (عجلی

  السنن فی الفقه

  )280الندیم،   ابن

 م( بن سلمه بن دینار حماد  7

165(  

  )279ص، همان(السنن

ـنف ــن( المصـ ــر،   اب حج

  )50، ص1ج، ق1418

      

)، 163 م(هـروي   طهمـان   بـن   آثار محدثانی چون ابراهیم در منابع دیگر، در عین حال

ق) تحـت عنـاوین   196 م(رواسـی   جـراح   بـن   و وکیـع  )165 م(دینار  بن سلمإل   بن حماد

ایـن   گذاري نامکه اند. با توجه به این شده گذاري نامهم  مصنفالو  الجامعدیگري همچون 

الندیم  ابن گذاري نامهمچنان باید  است،الندیم  ي ابنها طبق گزارش ننسآثار تحت عنوان 

 د.  بندي کر قهرا بر سبیل تسامح دانست و این آثار در در گروه مصنفات طب

  گیري نتیجه .4

نگـاري   در ظهور سبک سنناي  کننده نقش تعیین سدۀ دومتحو�ت فرهنگی و اجتماعی ـ 

 د.ایفا کر سدۀ سومدر 
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 با تأکید بر عوامل اجتماعی و سیاسی نگاري در سدۀ دوم سنن گیري شکل هايزمینه

ی و دهـ  سـامان بـراي  هـا   آن عوامل سیاسی چون به قدرت رسیدن عباسیان، تـ�ش ـ 

 ،جماعـت  اندیشـۀ کیـد بـر   شان، ظهور و مبارزه با زنادقه، تأگذاري حکومت نوبنیاد قانون

 د.  نگاري را فراهم کر هاي سیاسی ظهور سنن زمینه

بـا   سـدۀ دوم بومی فقها به حدیث، تخصصی شدن دانش حدیث در ـ رویکردهاي فرا

لیث بن سع، مالک بن انـس،   اوزاعی، ثوري، عروبه، ابی  جریج، ابن ابن ظهور فقهایی چون

هاي فرهنگـی   در زمینهنقش بسزایی وکیع بن جراح و سفیان بن عیینه  مبارك، شیبانی، ابن

   د.ایفا کر نگاري سننظهور 

دقیق نیست و ایـن رویکـرد    سننتحت عنوان  سدۀ دومفقهی  آثار حدیثی گذاري نامـ 

 .  داشته استاي  الندیم ظهور و بروز ویژه ي ابنها در گزاش

انـد از معیارهـاي کتبـی     شـده  گذاري نام سننکه تحت عنوان  سدۀ دومآثار حدیثی ـ 

در هـا   آن تـوان  مـی  کنند و صرفاً و روش پیروي نمیهمانند سنن اربعه در نگارش، محتوا 

 د.بندي کر حدیثی طبقه گروه مصنفات فقهی

  

  ها نوشت پی

اهمیـت در اواخـر   پر اجراي احکام و حدود شرعی از مسـائل  معناي توجه به زنده کردن سنت به .1

 ۀآیـد. حـدود الهـی بـراي همـ      به حساب می ان علیمؤمنهجري متقارن با حکومت امیر 30 دهۀ

شـد. ممنوعیـت نقـل سـخنان      عاد�نه برپـا نمـی   صورت به ،دستان ها چه فرودستان و چه قوي انسان

دسترسی به سنت اجراي احکام قرار داده بود؛ در عین حال حکومت  مردم را در مضیقۀ اهللا رسول

  گانه، تساهل و تسامح در اجراي حدود الهی داشتند. خلفاي سه

  فیما یعمل به. ا� أقلوا الروایإل عن رسولِ اهللا .2

است که بر اساس  سدۀ سوماي از تدوین احادیث در  در واقع سبک نگارشی پیشرفته نگاري سنن .3

قـدهاي  و نظریات صحابه، توجه بـه ن  دیث صحیح، پیراستن احادیث از آرامعیارهایی چون درج احا

در آثار سنن تبویب احادیث بر اساس موضـوعات فقهـی    رجالی و اتصال سند شکل گرفت. معمو�ً

هـا از سـیره و    گونـه کتـاب   در عین حـال کـه ایـن    ز، روزه، زکات، جهاد و خمس استهمچون نما

  روایات اعتقادي، اخ�قی و تاریخی خالی نیست.

دارد کـه مشـتمل بـر تمـامیِ موضـوعات       اي از تـدوین اشـاره   در اصط�ح دانش حدیث به گونه .4

  )6374، ص17تا، ج بی ،منوچهري حاج(.مختلف حدیثی است

 39ص ق،1401 ،کتانی(.ابواب فقهی دانسته است شده بر پایۀ کتانی مصنف را کتب حدیثی مرتب .5
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  ) 40 و

و  قدریهها همچون شیعه،  اي که غیر از پایبندان به آرمان اهل سنت و جماعت، مابقی فرقه گونه به .6

و  148، 63، 1ج، تـا[الف]  بینک: خطیب، (.شدند گذار تلقی می مرجئه و خوارج تحت عنوان بدعت

  )157ـ154

  .جانشینان رسول اهللا عنوان بهاعتقاد به خلفاي چهارگانه  .7

  قتل عثمان. واقعۀ .8

9. اتم إلَ، ثُماعمقَ الْجفَارإلِ، ونَ الطَّاعم نْ خَرَجیإلً ،ملاهیتَإلً جم اتم.  

  .یقول: إذا رأیت الرجل یحب أحمد بن حنبل فأعلم أنه صاحب سنإل وجماعإل بن سعیدقتیبإل  .10

11. فَق اللَّه هرَامِ، َتَبالْحلَالِ ونَ الْحم ونَ إِلَیهتَاجا یحمیثًا مدینَ حعبی أَرتلَى أُمظَ عفنْ حاممالا عیه.  

هـاي اسـتنباط فقهـی     با ابوحنیفه حول قیاس و روش امام صادق توان به مناظرۀ همچنین می .12

  اشاره کرد.

ینـه بـه محیطـی بـراي     مروان و تعدادي از خلفاي بعدي قبل از خ�فت حاکم مدینه بودنـد. مد  .13

ش، 1390 ،نـک: پـاکتچی  (.مروانی تبدیل شد مذهبی امویان و پرورش خلفاي شاخۀ حمایت فرهنگی

  )80ص

ق)، 109 م(ق)، عـامر شـعبی  95 م(اي همچون ابـراهیم نخعـی   شده محدثین شناخته ولکن ظهور .14

) در عراق جریان نقل حدیث را به 157م (مخنف ق) و ابی110 م(سیرین ق)، ابن110 م(حسن بصري

  برد.  نفع عراق پیش 

  .السننماجه قزوینی صاحب  جز ابن به .15

علَى یقُولُ: قَالَ الشَّافعی: کُلُّ حـدیث جـاء   ا�صبهانی: سمعت یونُس بنَ عبد ا�إِبرَاهیم بنُ متُّویه  .16

 ا أُرِیدیحاً محإِنْ کَانَ صو ،لْهازِ فَ�َ تَقْبجی الحلٌ فأَص لَه لَیسرَاقِ، ونَ العا�م تَکیحإِنَّ   .نَص ثُـم :قُلْـت

ع عجی رعـی       .نْ هذا وصحح ما ثبت إسناده لهمالشَّافـلٌ فأَص یثـدلْحل ـدیوج إِذَا لَـم :نْـهى عیرْوو

هنُخَاع بقَالَ: ذَه أَو ،فازِ ضُعجالح.  

 مصـنف تـوان بـه    مـی  شـده اسـت،   گذاري نامموجود که تحت عنوان مصنف  از مصنفات اولیۀ .17

  د.ق) اشاره کر235 م(شیبه ابی  ابن مصنفق) و 211 م(همام  بن  عبدالرزاق

) ابوالعبـاس ولیـد   412، ص2ج، ق1379حجر،  ؛ ابن279ص ق،1417 الندیم،  ابن(الفقهالسنن فی  .18

، 3ج، ق1326، حجـر  ؛ ابن279ق، ص1417الندیم،   ابن(روح بن عباده قیسی السننبن مسلم قرشی و 

  اند. شده گذاري نام سننالندیم هم تحت عنوان  ابن الفهرستجز  ) که در منابع دیگري به294ص

و بـه   »السنن فی الفقـه «الندیم  ) که به گزارش ابن163 م(همانند کتاب ابراهیم بن طهمان هروي .19

  نامیده شده است. الجامع الکبیر فی الفقه، فهرسهکتاب خیر اشبیلی در  گزارش ابن
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 گـذاري  نـام سـنن در   ۀدر ارزیابی کتاب محول دو احتمال وجود دارد: اول آنکه اسـتفاده از واژ  .20
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