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 پژوهشی تاريخ اسالمـ  فصلنامه علمی

 ، شماره چهارمپانزدهمسال 

  06، شماره مسلسل 3131زمستان 

 

 

 بن زبیر ۀعرونگاری از دیدگاه  بر جایگاه حدیثتاریخی درآمدی 

 با تکیه بر اندیشه پویانگری

 

 

 51/0/99تاریخ تأیید:    02/9/99تاریخ دریافت:  

 **مهدی ایزدی               

 †**ن شیرزادمحمد حس

 †***محمد حسین شیرزاد         

یکی از مباحث بسیار مهم در تاریخ حدیث اهل سنت و جماعت، بحث 

به نگارش یا عدم نگارش احادیث در قرن اول هجری  بعانگرایش صحابه و تا

های موجود در  شگزارمیان حدیث از  نگارشآنان نسبت به بیشتر . دیدگاه است

، برخی از ها است. براساس این گزارشدر دسترس خی رجالی و تاری های کتاب

گرایشی به مکتوب ساختن  ،و برخی دیگرکردند به نوشتن حدیث اقدام ایشان 

کند وجود برخی  چه جلب توجه می آن ،. در این میانندنداشت ها تروای

نسبت به این  ،متعارض درباره گرایش تعداد بسیار اندکی از ایشان های گزارش

                                           
 ن و حدیث دانشگاه امام صادقدانشیار علوم قرآ *

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق **

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق ***
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بن زبیر  عروۀ، تابعی مشهور در میان اهل سنت، یکی از این افراد موضوع است.

این مقاله، پس از بررسی  آید. شمار میبه فقهای سبعه مدینه از است که 

های  یابی به تحلیلی جامع از گزارش بن زبیر، به منظور دست عروۀشخصیت 

بهره  متعارض درباره دیدگاه وی نسبت به نوشتن حدیث، از اندیشه پویا نگری

ها، نشان دهنده  دهد که هر یک از این گزارش برد. نتیجه مقاله نشان می می

 ای از زندگانی وی هستند و باید در امتداد یکدیگر ارزیابی شوند. مرحله

 بن زبیر، تاریخ حدیث، نگارش حدیث، پویا نگری، ایستا نگری. عروۀ هایکلیدی:واژه

 مقدمه

ها در حوزه مطالعات تاریخ حدیث اهل سنت که  بحث دارترین ترین و دامنه یکی از مهم

است، بررسی دیددگاه  کرده گران مسلمان را به خود جلب  توجه پژوهش ،های اخیر در دهه

. اسدت احادیدث نودوی در ندرن اوج ه دری نمدری      نوشدتن  در رابطه با  عانصحابه و تاب

در  ور اسدم  فراوانی درباره عقیده ایشان نسوت به نگارش احادیث پیام های گزارش

ثوت گردیده است، اما بررسی این موضوع بده شدکل    مانتاریخی و رجالی متقد های کتاب

 گران معاصر ان ا  پذیرفته است. پژوهشوسیله  بهویژه و تخصصی تنها 

گردد که در جهدت   می پژوهان معاصر به این مواحث به این نکته باز دلیل توجه حدیث

های حدیثی و جوامع رواییِ خویش بر این نکتده   کتاب های موجود در اثوات درستی روایت

را در پایان نرن های پیامور اسم  شدن روایت فشردند که نواید تاریخ مکتوب پای می

زمان با آغاز تدوین سنت نووی نلمداد نمدود، بلکده بسدیاری از سدخنان      اوج ه ری و هم

  1اند. در همین دوره زمانی به کتابت درآمده حضرت

ت عد  پذیرش این نظر، تنها ندرت حافظه صحابه و تابعان به عندوان عامدل   در صور

رود و به دلیل فاصدله زمدانی    در حدود صد ساج به شمار میهای پیامور حفظ روایت

طوالنی میان صدور احادیث و تدوین آنها، درستی دومین منوع تشریع احکا  دچار تشکیک 

گردد که نظدر مشدهور میدان     ن حقیقت بازمیچرایی این تشکیک به ای 2گردد. و تزلزج می
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تا زمان خمفت عمر بدن عوددالعزیز و    پژوهان آن است که تدوین سنت نووی تاریخ

با دستور خلیفه بر تدوین سنت نووی  3دستور وی درباره ان ا  این مهم به تأخیر افتاده بود.

دوره تددوین سدنت   که ریشه در نگرانی او نسوت به حفظ و انتقاج آن به آیندگان داشدت،  

  4نووی، پس از گذشت حدود صد ساج از زمان صدور آن، به صورت رسمی آغاز گردید.

هایی بود که  آوری روایت بدون شک تنها مرجع اصلی برای رسیدن به این هدف، جمع

ها در طوج صد ساج، تنها به  در اختیار تک تک صحابه و تابعان نرار داشت. اگر این روایت

هدا و   شدند، احتماج وجود لغدزش  با تکیه بر ندرت حافظه نگاه داشته میصورت شفاهی و 

یافت اما اثوات این وانعیت که عموه بر حفظ  شمار، هرچند سهوی افزایش می خطاهای بی

وسدیله برخدی از صدحابه و تابعدان ان دا        ها، حفظ آنها به صورت کتوی بده  شفاهی روایت

کدرده   مدی تدوین سنت نووی، نقشی به سدزا ایفدا   تردید در  گرفته است که این امر، بی می

داده  ای کداهش مدی   است و درصد احتماج بروز نقصان در سنت نووی را به طدور فزایندده  

 است.
و بدا   پرداختنددر این حوزه مهمی پژوهان مسلمان به مطالعات  حدیث بر همین اساس،

شده بودند، بده بررسدی   نوشته  انمتقدموسیله  بهرجالی و تاریخی که های  کتابمراجعه به 

ها تدمش  . آنباره اندا  نمودند ایندر  انموجود میان صحابه و تابع های ها و گرایش دیدگاه

بده  را برخدی از صدحابه و تابعدان    فدراوان  ، گرایش و عمنده  ها میان این گزارشکردند از 

ن، ایشدا وسدیله   بهگرفته  احادیث نووی در همین دوره نشان دهند. مطالعات صورتنوشتن 

 . استله ان درباره این مسئوجود دو رویکرد کلی در میان صحابه و تابع دهنده نشان

ترین ابزار حفظ و انتقداج احادیدث بده     ای از ایشان، حافظه را اصلی بر این اساس، عده

شمردند و در نتی ه، فاند هرگونه، گدرایش بده کتابدت روایدت بودندد.       های بعدی می نسل

هدا   ها، جمعی از این گروه، خود، انددا  بده کتابدت روایدت     گزارشچنین بنا بر برخی از  هم

در مقابل، برخی دیگر از صحابه  5نمودند. کردند و دیگران را از نوشتن احادیث نهی می نمی

و تابعان به کتابت احادیث نووی گرایش داشتند و دیگران را بر ان دا  ایدن مهدم تشدوی      
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 6نمودند. می

بیشدتر  گردید، آن بود که برخمف وجود موضع صدریِِ  چه نقطه شروع این تحقی   آن

 هدای  باره، افراد بسیار انددکی از ایشدان وجدود دارندد کده گدزارش       در این انصحابه و تابع

متعارضی نسوت به دیدگاهشان در رابطه با کتابت احادیث نقل گردیدده اسدت. از سدویی،    

و از سوی دیگدر   نمایند ی میاحادیث معرفنگارش آنان را از طرفداران  ها، برخی از گزارش

 ها به کتابت حدیث نووی هستیم. اهد عد  گرایش آنش ها، در برخی از گزارش

بن زبیر است که از رجاج برجسته حدیث نزد اهدل سدنت بده     عروۀ ،یکی از این افراد

گران در این زمینده، کوششدی در جهدت     های فراوان پژوهش آید. با وجود تمش شمار می

های متعارض درباره او صورت نگرفتده اسدت و در برخدی از مدوارد،      رشتوضیِ وجود گزا

مندان به کتابت احادیث  ها، وی از عمنه بدون در نظر گرفتن تعارض موجود میان گزارش

بدن  عروۀ جویی دیدگاه وانعی  شود. به این ترتیب، مسئله اساسی این مقاله، پی معرفی می

درباره آرای او موجود است. تمش این مقاله،  های متعارضی است که زبیر از میان گزارش

هدای   در میان اهل سنت، بررسدی گدزارش   عروۀپس از معرفی شخصیت و جایگاه علمی 

رسیده درباره موضع وی نسوت به کتابدت حددیث و سداس اراتده تحلیلدی جدیدد از آنهدا        

 این پرسش است. براساس اندیشه پویا نگری در جهت پاسخ به

 بیربن ز ۀ. شخصیت عرو1

 ۀ. نگاهی به زندگانی عرو1-1

بن زبیر بن عوا  بن خویلد بن اسد بدن عوددالعزی بدن نصدی  بدن       عروۀنا  کامل او، 

کنیده او،   7او یکی از تابعان مشهور نزد اهل سنت اسدت.  .کمب اسدی نرشی مدنی است

اسدت. مدادرش نیدز،     و پدرش زبیر، یکی از صحابه مشهور پیامور اکدر   8ابوعوداهلل

 9ء فرزندِ خلیفه اوج است.اسما
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ای معتقدند کده وی در اواخدر    اختمف نظر وجود دارد. عده ،عروۀدرباره تاریخ والدت 

ولی بیشترِ صاحوان تراجم براین باورندد کده او    10خمفت عمر بن خطاب به دنیا آمده است

 11پس از مرگ خلیفه دو  و در اوایل خمفت عثمان بن عفان به دنیا آمده است.

های تاریخی، وی پس از گذران مقدداری از عمدرش در مدینده، رهسداار      گزارش بنابر

جا ازدواج کرد و به مدت هفت ساج  او پس از مدتی راهی مصر شد، در آن 12بصره گردید.

اش  پس از ان ا  این سفرها، دوباره به مدینه بازگشت و سران ا  در نریده  13جا ماند. در آن

  15نا  داشت از دنیا رفت. 14که فُرع

جا کده بده    چون زمان والدتش، اختمفِ نظر وجود دارد تا آن تاریخ وفات او، همدربارة 

 99اما نظر مشهورِ صاحوان تراجم این است که وی در ساج  16هشت نظر هم رسیده است.

این همان سالی است که بده دلیدل وفدات بسدیاری از      17ه ری نمری از دنیا رفته است.

 18ء مشهور گردید.الفقها سنۀفقیهان در آن به 

 ۀ. جایگاه علمی عرو1-2

 19آیدد  شمار می ای دارد. او از فقهای سوعه مدینه به نزد اهل سنت جایگاهی ویژه عروۀ

های  وی در کتاب 20که عموه بر مرجعیت در حدیث، دارای مقا  نضاوت و فتوا بوده است.

، جملدت و  22راوان، علم و فضدل فد  21تراجم، مورد مدحِ بسیار نرار گرفته است و به وثانت

 و مانند آن ستوده شده است. 23علو مقا 

 عرروۀ شناسان نامی اهدل سدنت، نسدوت بده      هایی که از سوی رجاج عموه بر تعریف

های معروف و مشهور اهل سدنت نیدز بده مددح او      صورت گرفته است، برخی از شخصیت

و زُهدری، او را   24کندد  مدی اند. ابوالزناد، او را یکی از چهار فقیهِ برتر مدینه معرفدی   پرداخته

و هشدا  بدن    26شناسد تر از او نمی کسی را عالم ،عمر بن عودالعزیز 25یابد. چون دریا می هم

و در  27را در مقایسه با پدرش، یک در برابر هدزار  تسلطش بر احادیث پیامور ،عروۀ
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دارای نکته جالب توجه آن است که این تابعی  28داند. نقلی دیگر، یک در برابر دو هزار می

 .29گرفته است چنان جملتِ مقامی در نزد اصحاب بوده که مورد ارجاعِ آنان نرار می

بدون شک، هنگا  سخن گفتن از یک راوی، توجه به مشایخ و شداگردان او، اهمیدت   

م السدت  چون دیگر تابعان سرشدناس، بدا اصدحابِ پیدامور     هم عروۀای دارد.  ویژه

تدوان عایشده، خالده او را     کند. در این میان می ث میفراوان داشته است و از آنها نقل حدی

های عایشه، بدان  تسلط وی بر روایت 30عنه او معرفی کرد. ترین و مشهورترین مرویٌّ مهم

ترینِ مردمان به احادیث عایشه  اندازه است که افرادی چون سفیان بن عیینه، او را از عالم

که میزان ایدن   32کند هایی را نقل می ایتچنین، او از پدر خویش، زبیر رو هم 31شناسند. می

توان بده افدرادی مانندد     از دیگر مشایخ او می 33ها به دلیلِ کمی سنِ او ناچیز است. روایت

، زیدد بدن ثابدت، عودداهلل بدن      34حمید ساعدی، حکیم بدن حدزا    ، ابیابوهریرۀعواس،  ابن

 اشاره کرد. 36و حتی حضرت امیرالمؤمنین اما  علی 35عمروالعاص

اند، فرزندانش هشا ، محمد، عثمدان،   نقلِ روایت کرده ۀعروترین کسانی که از مشهور

هستند. به عنوان نمونه از  40و ابوالزناد 39، زهری38اش عمر بن عوداهلل ، نوه37یحیی، عوداهلل

الوتده   41یزید اشاره کدرد.  و یزید بن ابی سوادۀتوان به بکر بن  در مصر می ۀعروشاگردان 

کرد و بنا بر نقل زهری، مدرد    در میان شاگردان خویش اکتفا نمی وی تنها به نقل روایت

 42پرداخت. نمود و برای ایشان به نقل حدیث می را به دور خود جمع می

 ۀوسیله عرو بهمتعارض در رابطه با کتابت حدیث  های . بررسی گزارش2

بدرای  از آغاز بحث تاکنون به بیان سه نکته عمده پرداخته شد که همگی حکمِ مقدمه 

بنددی   هدای نابدل توجده در طوقده     که یکی از ممک بحث پیش روی را دارند. نخست آن

احادیث نودوی   نوشتندر نرن اوج ه ری، بررسی گرایش آنان نسوت به  انصحابه و تابع

در میدان  نودوی   های تاین افراد نسوت به کتابت روایبیشتر که دیدگاه  . نکته دو  آناست
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 هدای  . این در حالی است که شاهد وجود گدزارش وجود دارد تاریخی و رجالی های گزارش

 متعارض نسوت به تعداد اندکی از این افراد در این رابطه هستیم. 

هدای متعدارض بده بیدان عقیدده برخدی از افدراِد         ای از گزارش که پاره آخرین نکته آن

چدون او  پردازند. بدون شک دیدگاه شخصیتی  بن زبیر می عروۀبرجسته و تأثیرگذار چون 

گیدریِ   گران تاریخ حدیث بسیار مهم است. بر این اساس، بدا پدی   باره برای پژوهش در این

آوری اطمعدات گونداگون    های رجاج، تراجم و تاریخ به جمع مسئله در کتاب همین صورت

 کنیم. پردازیم و ساس آنها را تحلیل می درباره دیدگاه وی می

 شتن احادیثون به ۀگرایش عرو :اه . گروه اول گزارش2-1

را به عندوان نخسدتین فدردی     ۀعروهای رجالی،  برخی از کتاب :. گزارش اول2-1-1

پرداختده   هدای رسدوج اکدر     کنند که به نگارش مصنَّفی دربداره جند    معرفی می

دهند. براساس این گزارش، وی  باره اراته نمی ، هرچند که توضیحات بیشتری در این43است

نوشته است که از زبان صدحابه شدنیده    های حضرت جن هایی را که درباره  روایت

 دهد. ها نشان می بود. این امر به روشنی، عمنه فراوان وی را بر حفظ کتوی روایات

پدس از فراگددرفتن احادیددث از   ۀعررروبراسداس ایددن گدزارش،    :. گززارش وو  2-1-2

گر عمنه و اهتما   این گزارش نه تنها بیان 44پرداخته است. اش، عایشه به کتابت آنها  خاله

چنین گویای این وانعیت است که به دلیل عدد    بر نوشتن احادیث است، هم ۀعروفراوان 

توان او را در زمره اصحابی به شمار آورد که گرایش به کتابت  می ۀ،عرومخالفت عایشه با 

 45اند. احادیث داشته

عرضده  فرزنددش هشدا  را بده     ۀعررو براساس ایدن گدزارش،    :. گزارش سو 2-1-3

به این ترتیب او نه تنها در هنگا   46خوانده است. ها پس از سَماع و کتابتِ آنها فرامی روایت

نمود، بلکه بدرای اطمیندان از درسدتی     تحدیث، شاگردانش را به کتابتِ احادیث تشوی  می
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 انتقاج و تحمل حدیث، به عرضه آن بر شیخ حدیث تأکید داشته است.

هم در دوران جوانی خویش کده   ۀعروشود که  ص میها مشخ از م موعه این گزارش

پرداخت و هم در زمانی که  به فراگیری احادیث نووی می در محضر اصحاب پیامور

به عنوان یکی از فقهای سوعه مدینه به تحدیث مشغوج بوده اسدت، بده نوشدتن احادیدث     

 نووی توجهی ویژه داشته است.

 احادیث نگارشه ب ۀگرایش عروعدم  :اه گزارش. گروه دوم 2-2

های دیگری در منابع تاریخی هسدتیم کده    های پیشین، شاهد گزارش برخمفِ گزارش

 اند. دهند که گرایشی به کتابت احادیث نداشته را در میان کسانی نرار می ۀعرو

راوی آن است، وی  ،ۀعروبراساس این گزارش که هشا  فرزند  :. گزارش اول2-2-1

دیثی خود را که شاملِ مواحث فقهی بوده، سوزانده اسدت. وی  های ح در وانعه حرّه، نوشته

این گزارش  47کرد و از کار خویش ناخرسند بود. پس از آن وانعه، همیشه اظهار تأسف می

سدعد نقدل    وسیله ابدن  گوید، تنها به که از سوزاندن مکتوبات فقهی در وانعه حرّه سخن می

گونه ارتواطی میدان   چنین، هیچ شود. هم یای نم اشاره ،عرض به آن گردد و در منابع هم می

رسد، فهم ایدن گدزارش در    شود. به نظر می وانعه حرّه با سوزاندن احادیث فقهی بیان نمی

 های دو  و سو  میسر خواهد شد. پرتو توجه به گزارش

کند کده   ای به وانعه حرّه بیان می این گزارش، بدون هیچ اشاره :. گززارش وو  2-2-2

فقهی خود را سوزانده است. وی پس از مرور زمان، از ان ا  این کار بسیار مکتوباتِ  ۀعرو

 48دست آورد. گردد و حتی حاضر است که آنها را با فدیه نمودن ماج و اهلش به پشیمان می

 ۀعررو کندد   بنا بر گزارشی که خطیب بغدادی، آن را نقدل مدی   :. گزارش سو 2-2-3

کند که آنهدا را   مکتوبات حدیثی خویش یاد می های خود، از بدون اشاره به محتوای نوشته

پس از مدتی از بین برده است. وی پس از بیان این ماجرا، تأسف خویش را از ایدن عمدل   
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 49نماید. ابراز می

ای کافی برای سدوزاندن   نماید، عد  بیان انگیزه ها جلب توجه می چه در این گزارش آن

رسد، تنهدا دلیدلِ عدد  بیدان ایدن       یاست. به نظر م ۀعروسیله  به های نووی روایت

هدای   فکرانش نسوت به کتابت روایدت  انگیزه، آشنایی کامل مخاطوان وی با آرای او و هم

ساخته  فایده می در آن دوره از زندگی او است که اراته هرگونه توضیحی را بی نووی

ش بعدی بده  دارد که در گزار میبراست. الوته او در دیگر سخنانش، پرده از اعتقاد خویش 

 شود. روشنی مشاهده می

 ۀعروکند،  الزناد آن را نقل می أبی براساس این گزارش که ابن :. گزارش چهار 2-2-4

پردازد. بدر اسداس ایدن     به بیان اعتقاد خود و همگنان خویش نسوت به کتابت احادیث می

مکتوبدات و  گزارش، آنها بر این عقیده پافشاری داشتند که نواید همدراهِ بدا ندرآن کدریم،     

های دیگری وجود داشته باشد. دلیل اصرار ایشان بر این اعتقاد، اهتما  بسیار آنها بر  نوشته

های نرآن و رساندن آن به آیندگان به دور از هرگونه آسیب بوده است. از همدین   حفظ آیه

چدون   بردند. الوته در این گزارش، هدم  های حدیثی خویش را از بین می روی، ایشان نوشته

توانسدت   دارد که نرآن کدریم مدی   کند و بیان می های پیشین، وی اظهار تأسف می زارشگ

 50.صیانت شودبدون از بین بردن مکتوبات روایی 

دهد، سوزاندن و  ها را به یکدیگر پیوند می به این ترتیب، نقطه اشتراکی که این گزارش

ی عد  عمنه بده کتابدت   ها است که از نشانه ۀعرووسیله  از بین بردن مکتوبات حدیثی به

کند کده   احادیث در میان صحابه و تابعان بوده است. خطیب بغدادی به این نکته اشاره می

ای برای حفظ کتوی  انگیزه برخی از صحابه و تابعان از نگارش روایت، فراهم آوردن زمینه

فدظ  هدا و ح  خاطرسدااری روایدت   آنها نووده است، بلکه تنها از این شیوه برای تسدهیل بده  

بده ندابودی آنهدا انددا       ،جستند. از همین روی پس از حفدظ نمدودن   شفاهی آنها مدد می

ای بدرای حفدظ    نگارش احادیث به عنوان مقدمده به به بیان دیگر، کسانی که  51کردند. می
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نمودند، از مخالفانِ حفظ کتودیِ   نگریستند و ساس به نابودی آنها اندا  می شفاهی آنها می

 گردند. ها محسوب می روایت

 له. روش پیشنهادی در حلّ مسئ3

، شدیوه خدویش در   بداال  هدای  ضروری است که پیش از اراته تحلیلی جامع از گدزارش 

را تویدین نمداییم. بددین منظدور نیداز اسدت کده بده یکدی از           هدا  با این گزارشرویارویی 

و سداس بدا کمدک    کندیم  پژوهان در سنت مطالعات اسممی اشاره  های تاریخ آگاهی پیش

 آگاهی را فراهم آوریم. ، امکان رهایی از آن پیشنظریفتن از دو چارچوب گر

 . ایدئولوژی ایستا نگری3-1

پیش از پرداختن به مفهو  ایستا نگری، بسیار مفید خواهد بود که مقصدود خدویش از   

در این اصطمح به یکی از موانع مهم شناخت گفتده   52ایدتولوژی را بیان داریم. ایدتولوژی

دهند و  ها جهت می ها که به آگاهی آگاهی ای از پیش در این اصطمح، به م موعه شود. می 

شود. به بیان دیگر، ایددتولوژی بدر    سازند، ایدتولوژی گفته می مسیر شناخت را منحرف می

شود که از پیش پذیرفته شدده و نده    ها گفته می ذهنی ت ها و پیش فرض ای از پیش م موعه

ها  ذهنی ت بیند، بلکه گاه خود از وجود آن پیش   به اثوات آنها نمیتنها یک فرد، خود را ملز

 53در تفکر خویش آگاه نیست.

تدرین   تدوانیم بده یکدی از مهدم     حاج بدا توجده بده تویدین اصدطمح ایددتولوژی، مدی       

پژوهی در سنت مطالعدات اسدممی اشداره کندیم. بده نظدر        های حاکم بر تاریخ ایدتولوژی

اسدت. مدراد از    54ها، ایدتولوژی ایسدتا نگدری   نِ این ایدتولوژیتری رسد که یکی از مهم می

پژوهان برآن هستند که ونایع و رویدادها را فقط به عندوان   ایستا نگری آن است که تاریخ

های تاریخی، به صورت  ونایع و رویداد مطالعه کنند. به بیان دیگر در این رویکرد، گزارش

ود و تمشی برای کنار هم ندرار دادنِ آنهدا و   ش نطعه نطعه و جدای از یکدیگر بررسی می

 گیرد. یابی به روندی روایی صورت نمی دست

یاد کرد و آن را بده   55توان از نگرش دیگری چون پویا نگری این درحالی است که می

گزینِ رویکرد ایستانگری پیشنهاد نمود. نگرش پویا نگری بر آن است که این  عنوان جای



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 65، شماره مسلسل 2931شماره چهارم، زمستان  هم،چهاردسال           

 

 

 

 

 

66 

وه فراهم آورد که وی بتواند ونایع و رویدادها را به عنوان بخشی از پژ امکان را برای تاریخ

مندد خواهدد سداخت تدا      پدژوه را تدوان   یک روایتِ پیوسته مطالعه کند. این رویکرد، تداریخ 

 رویدادها را به شکل روندی و فرآیندی و نه به شکل پاره پاره بررسی کند.

ز این دو رویکرد، نتایج متفاوتی را ان ا  پژوهش تاریخی بر پایه هر یک ا ،بدون تردید

پدژوه   به همراه خواهد داشت. یکی از نتایج مهم ایدتولوژی ایستا نگری آن است که تاریخ

صددد  سوژه مورد مطالعده خدویش، در   خوان درباره ناهمهای  به محض رویارویی با گزارش

فقط و هستند د ، غیرنابل اعتماها آید با اصرار نشان دهد که یک دسته از آن گزارش برمی

 خارجی دارند.  ی، حکایت از وانعیتها دسته دیگر گزارش

. درست بداندتواند احتماج تحلیل دیگری را  این درحالی است که نگرش پویا نگری می

، ها هر دو دسته گزارششاید آن است که  ،دهد تحلیل جدیدی که این نگرش به دست می

سوژه مورد ممکن است  ،باشند. به بیان دیگر جی های خار وانعی تدربردارنده نابل اعتماد و 

های گونداگونی را از خدویش بدروز و ظهدور داده      پژوه در طوج زمان، ویژگی مطالعه تاریخ

 .باشد

که در دو رشدته علمدی گونداگون    نظری در ادامه بر آن خواهیم بود که از دو چارچوب 

و ایدن  بررسدی کندیم   نگری را  رویکرد پویا ،هابه کمک آنو استفاده کنیم اند،  شکل گرفته

 پژوه فراهم آوریم که بتواند خود را از ایدتولوژی ایستا نگری برهاند. م اج را برای تاریخ

 شناسی . تیلر و علم مردم3-2

چراکده وی بدرای    ؛شدود  معرفی مدی  57شناسی گذار علم مرد  به عنوان بنیان 56اِ.ب.تیلر

شناسی را از  بر آن شد که علم مرد  58فرهنگ باستانیاولین بار در کتاب معروف خویش، 

شدگیِ خویش خارج سازد و وارد مرحله جدیدی نماید. وی در این کتاب، به  دوران پیشاعلم

را مطرح ساخت. چندی بعدد، ایدن    60گرایی ، نظریه پیشرفت59منظور مطالعه علمی فرهن 

 61ناخته شد.شناسی جدید ش شناسان به عنوان آغازی برای مرد  نظریه از سوی برخی مرد 

گرایدی بارهدا بدر آن     یکی از مفاهیم بسیار کلیدی که تیلر جهت تویین نظریه پیشرفت



 

 

 

 
 

 

 

 

  بن زبیر ۀبر جایگاه حدیث نگاری از دیدگاه عرو تاریخی درآمدی

 

 

 

 

66 

است. وی برای توضیِ و تویین این مفهدو ، بدر    62کند، مفهو  پیشرفت تاریخی تأکید می

و  63«تدداریخ»کنددد و در ایددن راسددتا سددعی دارد تددا دو مفهددو   نیددد تدداریخی تأکیددد مددی

نگارانه را نفی  ابل یکدیگر نرار دهد. تیلر در این اثر، رویکرد وانعهرا در مق 64«نگاری وانعه»

تدوان در دو مفهدو     چرایی این مسئله را می 65ورزد. کند و بر رویکرد تاریخی تأکید می می

 وجو کرد. پیشرفت در ترکیبِ پیشرفت تاریخی و مفهو  علیت طویعی جست

تاریخ معنادار است اما به هیچ وجه،  نشینی مفهو  پیشرفت با مفهو  از دیدگاه تیلر، هم

تواند معنادار باشد. دلیل این نکته بده   نگاری نمی نشینی مفهو  پیشرفت با مفهو  وانعه هم

گیری مفهومی چون پیشرفت، فقط در سایه رویکرد تداریخی   گردد که پی این مسئله بازمی

در تفکر تیلدر، مفهدومی    پذیر است؛ چراکه مفهو  پیشرفت نگارانه امکان و نه رویکرد وانعه

گاه که سدخن از پیشدرفت بده     دهد. به بیان دیگر، آن است که خود را در حرکت نشان می

آیدد کده طود  آن، وضدع پسدین در       آید، در وانع سخن از دو وضع به میان مدی  میان می

حاج باید توجه داشدت کده جدنس     66تر از وضع پیشین نرار گرفته است. ای متکامل مرحله

گر در  ریخی با چنین نگرشی سازگاری دارد؛ چرا که در مطالعه تاریخی، پژوهشمطالعات تا

ای فرهنگی است از زمان  پی اختمف مونعیت و جایگاه یک پدیده که در نگاه تیلر، پدیده

  67الف به زمان ب است.

گیری جایگاه یک پدیده در این دو  است که توجه به زمان الف و زمان ب و پیروشن 

گرایانده، مطالعده      نگرشی پویا نگرانه است. درمقابل، موتنی بدر نگداه وانعده   زمان، مستلز

و این اجازه را به متفکر است نگر گرایانه، ایستا  اکه رویکرد وانعهپیشرفت منتفی است؛ چر

و وضدعیت یدک پدیدده را در    کند ها نظر  دهد که روایتی، فرآیندی و روندی به پدیده نمی

 .نماید زمان الف و زمان ب مطالعه

، یکدی دیگدر از مفداهیم    «پیشرفت تاریخی»در کنار مفهو   68«علیت طویعی»مفهو  

توان انتظدار داشدت کده اعتقداد بده       می 69ورزد. بسیار کلیدی است که تیلر بر آن تأکید می

علیت، متفکری چون تیلر را به پذیرش رویکرد تاریخی سوق داده است و او را از پدذیرش  
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تواند در توضیِ هرچه بهتدر ایدن    منصرف ساخته است. یک مثاج مینگارانه  رویکرد وانعه

 رسان باشد.  نکته یاری

آتش   آموزد که باید هر یک از دو وانعه نگارانه یا ایستا نگرانه به آدمی می رویکرد وانعه

از جددا  و به شدکل پداره پداره و    کند دو وانعه و رخداد نلمداد فقط به عنوان و بخار آب را 

نگرانه به آدمی لی است که رویکرد تاریخی یا پویا. این درحانمایدلعه و بررسی یکدیگر مطا

بخشدی از یدک روایدتِ    عنوان هر یک از دو وانعه آتش و بخار آب را به  دآموزد که بای می

بده  روشدنی  سدت کده بده    ا جدا  همینبه طور دنی ،  .کندمطالعه  -روایت علیت  -پیوسته 

کده نگدرش علّدی     . نتی ده آن یدابیم  میدست ورزید،  می مفهو  علیت که تیلر بر آن تأکید

، فرآیندی، روندی و در یک کلمه پویانگرچون نگرش تاریخی، در ذات خویش نگرشی  هم

 روایی است.

 شناسی . علم روایت3-3

تواندد   رشته علمی دیگری که در خود، اندیشه پویانگری را پدرورش داده اسدت و مدی   

 70شناسدی  رسان باشد، علم روایدت  پژوهی یاری ای کردن این اندیشه در تاریخ جهت نظریه

شناسدان، از سدویی خدود را در بحدث از چگدونگی       است. اندیشده پویدانگری ندزد روایدت    

 دهد. در بحث از الگوی مراحل داستان نشان میگیری ساختار روایی و از سوی دیگر  شکل

را محصدوج ترکیدب    72یدا پیرند    71شناسی، ساختار روایی گران عرصه روایت پژوهش

ای کده سدازنده    شود، دو مؤلفده  چه مشاهده می چنان 75دانند. می 74و علیت 73رفت زمانی پی

ی، به این نکتده  رفت زمان ساختار روایی هستند، در ذاتِ خویش، پویایی دارند. در مؤلفه پی

شود که مؤلفه روندی بودن و در زمانی بودن، جدزء جدانشددنی و ضدروری یدک      توجه می

 توان روایتِ ایستا را فرض کرد.  روایت است و نمی

ناسدازگار اسدت.    76براساس این مؤلفه، ایستایی در ذات خویش با روایت ،به بیان دیگر

 77ه فقط یک وانعه و تصویرِ ساکن است.درنتی ه، روایتِ ایستا در اصل، روایت نیست. بلک

سدازد،   روایت را از غیدر روایدت متمدایز مدی    که ترین ویژگی  شناسان، اصلی از منظر روایت
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گونه، تسلسدل   ای از زمان، بدون هیچ لحظه ،روندی بودن است. درنتی ه تا زمانی که فقط

نیستیم، اگرچه با ها ثوت شود، هنوز با یک روایت روبرو  چون تابلوهای نقاشی و عکس هم

از سوی دیگدر، مؤلفده علیدت در     78ها و نطعاتی جداگانه از یک روایت روبرو باشیم. بخش

 79ذات و طویعت خویش، پارامتر پویایی را دارد.

شناسی به منظور  گران حوزه روایت وسیله پژوهش اکنون به الگوی مراحل داستان که به

نماییم. براساس این الگدو، هدر    ای کوتاه می ها تولید شده است، اشاره تحلیل علمی داستان

گویند. ایدن   می 80شود که به آن مرحله آغازین داستانی با یک وضع آرا  و پایدار شروع می

و آشدفتگی،   81گردد. مرحله بحدران  وضع پایدار به آرامی وارد مرحله بحران و آشفتگی می

شود و وارد وضع ملتهب  یای است که نهرمانانِ داستان از وضع آرا  پیشین خارج م مرحله

 گردد.  پسین می

ها  ها و درگیری دانست کشمکش 82توان اوج بحران ای از داستان که آن را می در نقطه

 83رفت شود و برون رسد. در پایان نیز، هر داستان به وضع آرا  دیگری منتقل می به اوج می

ود که براساس آن، هر اراته کرده ب ،نرن ها پیش، ارسطو الگویی مشابه 84گردد. حاصل می

نمدودار زیدر بده     88شود. تشکیل می 87و مخرج 86، حادثه میانی85روایت از سه بخشِ مدخل

 گذارد. خوبی این مراحل را به نمایش می

 

 

 

 

 

گدران   با رویکردی پویا نگرانه تولید شده است؛ چراکه پدژوهش به طور دنی  این الگو 

چدون داسدتان کده     تحلیل امدوری هدم  اند که جهت  شناسی به خوبی پی برده حوزه روایت

وانع این الگدو، ایدن امکدان را بدرای      از الگوهای پویا بهره برد. در دماهیتی پویا دارند، بای
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سازد که بتواند رویدادهای یک داستان را به  شناسی فراهم می گر در عرصه روایت پژوهش

. در کندد لعده  شکل روندی و فرآیندی و نه به شکل نطعه نطعه و جددای از یکددیگر مطا  

ها صادق است. درنتی ه  که این الگو بر زندگی عادی و معمولی انسانباید اشاره کرد پایان 

یک روایت کده  عنوان ها و گفتارهای انسانی را به  تمامی کنش ،الگوبراساس این توان  می

 .کردذاتی پویا دارد، مطالعه 

 دیشه پویا نگرینسبت به کتابت حدیث با تکیه بر ان ۀ. تحلیل عملکرد عرو4

گردیم کده   اکنون با توجه به رویکرد پویا نگری، به مسئله محوری این پژوهش باز می

چه تاکنون در تحلیل  بن زبیر نسوت به نگارش احادیث نووی است. آن ۀعرویافتن گرایش 

گدران صدورت گرفتده، براسداس      وسدیله پدژوهش   نسوت به کتابت حدیث به ۀعرودیدگاه 

پوشی از گدروه   گری بوده است. از همین روی، شاهد هستیم که با چشمایدتولوژی ایستا ن

  89گیرد. مندان به کتابت حدیث نرار می ها، وی در جمع عمنه دو  گزارش

رسد نگرش پویا نگری بتواند در تحلیل دیدگاه عدروه   این در حالی است که به نظر می

رح کدرد کده تمدامی ایدن     توان این فرضدیه را مطد   کارآمد باشد. بر اساس این نگرش می

صحیِ و نشان دهنده یک وانعیتِ در حاجِ تحوج و تغیر باشند. به این ترتیدب   ،ها گزارش

هدای مربدوب بده     توان گدزارش  های تاریخی، می در صورت یافتن شواهد کافی در گزارش

 را در نالب یک روند روایی و نه به شکل نطعه نطعه مطالعه کرد. ۀعرو

در دوران  ۀعررو نمایدد.   شود، فرضیه بداال را تأییدد مدی    میده میها فه چه از گزارش آن

کند که همگدا  بدا    جوانی گرایشی به کتابت حدیث نداشته است. او به روشنی اعتراف می

های دیگری وجدود   همگنانش معتقد بود که نواید در عرض نرآن کریم، مکتوبات و نوشته

دادند. دلیل این  نرآن کریم را به خود میداشته باشد. از همین روی، آنها فقط اجازه کتابت 

فکر آن بود که در صورت وجود دیگر مکتوبات، امکان بروز هرگونده اشدتواه در مصداحف    

یافت )گزارش چهار  از گروه دو (. به همین دلیل وی بده از بدین بدردن     نرآنی فزونی می
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 نگریسته است.  حافظت از نرآن کریم میمحلی برای  احادیث مکتوب خویش، به عنوان راه

چنین اهتما ِ فراوان او به نرآن موجب گردیده بود که هر روز، ربع نرآن را تدموت   هم

کند و جز در شوی که پزشکان به علت بیماری، پایش را نطع کدرده بودندد، از ایدن کدار،     

چنینیِ نرآن از سوی یک فقیه برجسته، صرف نظر  بدون شک، تموت این 90دست برندارد.

ای معنددوی، راه دیگددری بددرای حفددظ و پاسددداری از کتدداب آسددمانی پیددامور هدد از پدداداش

توان نتی ه گرفت که اگرچده او در ندزد عایشده احدادیثی را      بود. بنابراین می اسم 

نوشته است )گزارش دو  از گروه اوج(، به نیت حفظ کتوی آنها بدرای آینددگان نودوده     می

هدا اسدتفاده    شیوه برای حفظ شفاهی روایدت  گونه که گفته شد، او از این است. بلکه همان

  91کرده است. می

کرد. با مرور زمان، نرآن کدریم بده عندوان     او سالیان متمادی بر همین سیره عمل می

ای رسدید   وسیله همگان شناخته شد و حفظ شفاهی و کتوی آن به انددازه  کتابی آسمانی به

 ۀعرو. در چنین ایامی است که بخشید که این کتاب شریف را از هرگونه آسیب، ایمنی می

کند؛ زیدرا اوج   گردد و از نابودی مکتوبات روایی خویش اظهار تأسف می دچار پشیمانی می

که هدفِ فرضی او از نابود کردن مکتوبات حدیثی که حفظ نمودن نرآن از هر اختمب  این

کده   ؛ دو  اینگردیده است )گزارش چهار  از گروه دو ( بود، بدون ان ا  این کار تأمین می

تر شدده بدود. از ایدن     های نووی روزافزون پس از گذشت زمان، احتیاج مسلمانان به روایت

 نماید.  دهد و برای جورانِ گذشته تمش می پس، او مسیر خویش را تغییر می

خوانَدد   از همین روی است که فرزندش هشا  را به کتابت حدیث و عرضه آن فرا مدی 

مند برای آیندگان بانی بماند. تأکید مسدتمر   تا این تراث ارزش )گزارش سو  از گروه اوج(

بر هشا  درباره کتابت احادیث، بدان اندازه بود کده در برخدی از مندابع، هشدا  را از      ۀعرو

این در حالی است که در همین منابع، نامی  92کنند. نراوالن کتابتِ حدیث معرفی می پیش

 تِ حدیث نیامده است. به عنوان یکی از متولیان کتاب ۀعرواز 
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هددای مددرتوط بددا مغددازی  گفتدده، مکتددوب سدداختن روایددت هددای پددیش بنددابر تحلیددل

)گزارش اوج از گروه اوج( باید مربوب به اواخر عمر او بوده باشد. از این  اکر  پیامور

 وسدیله دکتدر اعظمدی     بده  «مغازی رسول اهلل لعروۀۀ نرا الین رو   »گذشته، کتابی که با عنوان 

هدای   دربداره جند    ۀعررو های پراکنده  است، چیزی جز جمع کردنِ روایت چاپ گردیده

 93نیست. از منابع گوناگون حضرت رسوج

را به خوبی بشناسدیم، بایدد بدا نگرشدی      ۀعروبه این ترتیب اگر بخواهیم تحوجِ آرای 

پویانگرانه به زندگانی وی نگاه کنیم. بر همدین اسداس، اتخداذ رویکدردی تداریخی و نده       

تواندد پیشدرفت نگداه وی نسدوت بده ایدن        می ۀعروهای پیرامون  ارانه به گزارشنگ وانعه

تأثیر  ۀعروچنین با توجه به روابط علّی و معلولی که بر عملکرد  موضوع را روشن سازد. هم

 توان به چراییِ تغییر و تحوج دیدگاه وی پی برد.  گذاشته است می

فکدرانش از   ، بده تدرس او و هدم   ۀعروها در دوره نخست  علت عد  حفظ کتویِ روایت

گشت ولی بده دلیدل نیازهدای     رسیدن هرگونه آسیب به خلوص و اعتوار نرآن کریم بازمی

های بعددی و عدد  اطمیندان بداال بده حفدظ شدفاهی         های نووی در دوره فراوان به روایت

هدر یدک از    ،ها، اهمیت مکتوب ساختن آنها بدیش از پدیش نمدودار شدد. بندابراین      روایت

کنند. در آغداز کده او    اشاره می ۀعروهای به ظاهر متعارض، به بخشی از زندگانی  گزارش

های نووی و نه کتودی   عصرانش معتقد به حفظ شفاهی روایت چون بسیاری دیگر از هم هم

های نرآنی از  بود، در وضعی آرا  نرار داشت. ساس با مرور زمان و نطعی شدن اصالت آیه

و  ۀعررو های متقن و اصیل نووی، اشکاالت اندیشه  روایت سویی و نیاز جامعه اسممی به

گیدرد. راه   گردد. در این مرحله، او در وضع بحران و اوج آن نرار می فکرانش روشن می هم

ها و نگارش آنها بوده اسدت.   رفت او از این مشکل، روی آوردن به حفظ کتوی روایت برون

 در حاجِ تحوج و تغیر بدانیم و تحلیل کنیم. را درباره کتابت حدیث عروۀدرنتی ه باید دیدگاه 
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 نتیجه

های تاریخی،  در تحلیل گزارش« ایستانگری»بینی  در این پژوهش، پس از نفی جهان

از سدویی، و نظریده   « شناسدی  مدرد  »با استفاده از نظریه پیشرفتِ تاریخیِ تیلر در حدوزه  

ایم  را مطرح ساخته« نگریپویا»از سوی دیگر، نگرش « شناسی روایت»ساختار رواییِ علم 

های متعارض پیرامون دیدگاه  کارگیری آن به شکل موردی در تحلیل گزارش و در صدد به

 ایم. بن زبیر نسوت به کتابت احادیث نووی برآمده عروۀ

یدک از   انگاشدتن هدیچ   ، موجدب گردیدد کده بددون نادیدده     «پویدانگری »اتخاذ نگرش 

 عروۀن آنها را فراهم نمود. بر این اساس، اندیشه ها، بتوان امکان ای اد اتصاج میا گزارش

بن زبیر نسوت به نگارش احادیث نووی موتنی بر نظریده پیشدرفت تداریخی، بده صدورت      

انگارانه د مورد تحلیدل ندرار گرفدت. از      تاریخی و در حاج تطور د و نه ثابت، ایستا و وانعه 

بدن زبیدر، بده     عرروۀ رد های گوناگون نسوت به عملک سوی دیگر، سعی گردید تا گزارش

صورت یک روند رواییِ واحد و پیاپی د و نه نطعات پراکنده از یکدیگر د مورد بررسی نرار   

 گیرد. 

بر این مونا، به این نتی ه دست یافتیم که دیدگاه عدروه نسدوت بده نگدارش احادیدث      

ا های موجدود ر  نووی، در طوج زمان دستخوش تغییر و تحوج شده است. بنابراین، گزارش

باید بیانگر دو برهه گوناگون از زنددگانی وی تلقدی نمدود؛ وی در دوره نخسدتِ زنددگانی      

خویش، همراه با همفکرانش به دلیل خوف از رسیدن هرگونه آسدیب بده اتقدان و اعتودار     

گزیدد؛ امدا    نرآن کریم و بروز هرنوع خلط و اشتواه در متن آن، از کتابت روایات دوری می

ناپذیر متن نرآن در جامعه اسممی از یک سو،  تثویت جایگاه خلل پس از گذشت زمان و با

های بعدی از سدوی دیگدر،    گیری نیازهای جدید و فراوان به روایات نووی در دوره و شکل

سداختن روایدات در ندزد او، بدیش از پدیش هویددا گشدت. در نتی ده، در          اهمیت مکتدوب 

و از فقدان مکتوبات حدیثی هسدتیم.  های فراوان ا های گوناگون، شاهد ابراز تأسف گزارش
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های او را در راستای تربیت نسدلی جدیدد از محددثان، همچدون      توان تمش همچنین، می

فرزندش هشا  و ابن شهاب زهری، با توجه به حفظ کتوی روایات نووی، به عندوان تغییدر   

 اش محسوب نمود. نگرش او در برهه دو  زندگانی



 

 

 

 
 

 

 

 

  بن زبیر ۀبر جایگاه حدیث نگاری از دیدگاه عرو تاریخی درآمدی

 

 

 

 

67 

 ها پی نوشت

                                           

؛ 218،224صق، 1425، بیروت: دارالفکر، السنۀ قبل التدوین. محمد عجاج خطیب، 1
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