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 زمینه فرهنگی و ادبی منع تدوین حدیث در دو سده نخست هجری

 27/7/1397  تاریخ دریافت:
 21/8/1398  تاریخ پذیرش:

 1محمدرضا عزیزی
 چکیده

کتابت حدیث به مثابه یک ارزش اجتماعی و تشریآ زمینهه ادبهی و فرهنگهی  بررسی منع 
و تبیین اصالت و مرجعیت زبان در جامعه آن روز عهرب   آن، مسرله پژوهش حاضر است

و پیونههد آن بهها منههع تههدوین حههدیث از اهههداف ایههن مقالههه اسههت. وقتههی اشههراف و بزرگههان، 
هها بهر دوش مهوالی بهود،   کردنهد و ایهن وظیفهه تها مهدت  یه شرمساری قلمداد مهیکتابت را ما

کتابهت نیهز اعتمهاد نکننهد و نقهل شهفاهی عهرب ههم طهوالنی  کتاب و  که به  طبیعی است 
کتابهت در فرهنهگ عهرب نشهان مههی دههد صهحابه و تهابعین بهه شهّدت در برابههر   گهردد. سهیر 

ههای بعهد بها فهراهم شهدن زمینهه   مها نسهلکردنهد، ا  گیهری مهی  ثبت و تهدوین حهدیث، جبههه
کتههاب گسههترده شههدن علههوم، در آ ههاز بههه نوشههتن  هههای أمههالی و سهه غ   اجتمههاعی، فنههی و 
یکههرِد تحلی _تصهنی  و تهرلی  پرداختنههد. روش تحقیه  در ایههن مقالهه، توصههیفی  لهی و رو

گفتمان خواهد بود.  کیفی، تحلیل 
 ارزش اجتماعی.منع تدوین حدیث، سنت روایی، شعر،  ها:  کلیدواژه

 . مقدمه1
گههردآوری و تههدوین شههد.  رحلههت پیههامبر  حههدیث در حههدود صههد و پنجههاه سههال پههغ از

گمههان از همههان آ ههاز بههرای آحههاد مسههلمانان، دلکهههش و   بههی اعمههال و سههخنان رسههول خههدا
داشههتند. « کراهههت»دلنشههین بههوده، امهها بههه ویههژه صههحابه و تههابعین بههه طههرز  ریبههی از تههدوین آن، 

هها در دو قهرن نخسهت پهغ از اسهالم، نقهل حهدیث را   کهه چهرا عهرب  بهه ایهن مسهرله گهران پهژوهش
کتابت آن، خوداری می گونی داده  کنند، پاسخ  دوست دارند، ولی از  گونها انهد؛ امها بهه نظهر،   های 

                                                   
 (.Mohammadrazizi@birjand.ac.ir. استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند ) 1



جری
ت ه

خس
ده ن

و س
در د

ث 
حدی

ین 
تدو

منع 
بی 

و اد
گی 

فرهن
مینه 

ز
 

 

 

151 

کمتر به مثابه دانشی در بستر فرهنگ و ادب عربی بررسی شده است.  علم حدیث، 
هها بهر  نظر ندارند. برخهی از آن های نخست، اتفا   دوره محدثان نسبت به تدوین حدیث در

کهههه در دو سهههده نخسهههت، احادیهههث، جمهههع آوری نشهههده و بههها اسهههتناد بهههه روایهههاتی از   ایهههن باورنهههد 
یهد بهن ثابهت معتقدنهد حتهی پیهامبر نیهز نظهر خوشهی بهه تهدوین حهدیث  ابوسعید خدری و ز

کهرده نداشته است و ابوبکر، عمر، عثمان و صحابه و تابعین هم انهد تها آن   از این سهنت پیهروی 
که عمر بن عبهدالعزیز دسهتور تهدوین حهدیث را داده اسهت. ایهن پهژوهش بها احتهرام بهه سهایر آرا، 

 زمینه فرهنگی و اجتماعی این دیدگاه را بررسی خواهد نمود.
کتابت در آن  که سخن از سیر نقل شفاهی به مکتوب ضرورتًا به معنای برتری  گفتنی است 

کههارکرد خههاص خههود را داشههته اسههت. مههراد مهها از نقههل دوره ن کههدام، سههازوکار و  یسههت، بلکههه هههر 
کتابهت بها  شفاهی، چون برخی مستشهرقان و مغرضهان، فهراهم شهدن زمینهه جعهل نیسهت؛ چهه 

کاستی های خط عربی، امکان مراجعه به ثقهات،   توجه به حجم اند  اطالعات در آن روزگار، 
کاتبههان و خواننههدگان و  کههم   یههره معلههوم نیسههت الگههوی بهتههری بههرای انتقههال دانههش بههوده شههمار 

 باشد؟و
گزیر در آن بسهتر  که علوم اسهالمی ههم بهه نها هدف، تشریآ سنت روایی فرهنگ عرب است 
تها فههراهم شههدن مقهدمات ثبههت و ضههبط جریهان یافتههه اسههت. سهنت روایههی عههرب بهر بنیههاد شههعر 

رهنههگ عربههی، تههرثیر سههاختارهای بهها عنایههت بههه اهّمّیههت زایههد الوصهه  آن در فاسههتوار اسههت و 
کاویدنی است. عهرب هها شهیفته شهعر بودنهد و بهتهرین انهواع سهخن نهزد   انتقال شعر در حدیث، 

کالم موزون بود؛ از این رو تا مدت آن  هها هیمنهه هها و ابعهاد زنهدگی آن  ها بهر سهایر دانهش  ها شعر و 
تقههال شههفاهی حههدیث )نههه داشههت. از ایههن منظههر، بررسههی زمینههه اجتمههاعی و ادبههی در جریههان ان

 مضامین آن( ضرورت دارد.
که تبیهین بافهت فرهنگهی و  تحلیلی _روش تحقی  در این جستار، توصیفی  است و از آنجا 

کیفهی و میهان گفتمهان   رشهته  اجتماعی عدم تدوین حدیث مقصهود اسهت، رویکهرد  ای تحلیهل 
(Discourse Analysis.با مقاله حاضر تناسب بیشتری دارد ) 

کههه خطیههب بغههدادی )مدر پیشهه  ( در سههده پههنجم هجههری 463ینه تحقیهه  نیههز بایههد افههزود 
گون، اخهتالف احادیهث دربهاره   نوشته و به نیکویی در فصلالعلم کتابی به نام تقیید  گونها های 

کتهاب  کشهیده اسهت. سهید محمهدکاظم طباطبهایی در  آشهنایی بها تهاریخ و کتابت را به تصهویر 
گون منابع حدیث، گونی در منهع تهدوین حهدیث در میهان اههلشواهد و دالیل  سهنت و رواج آن  ا

کنهد، امها ایهن مقالهه بهر تبیهین   و شیعیان را بهه خهوبی طهرح و بررسهی مهی در میان ائمه اطهار
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کیهد دارد.  زمینه فرهنگی و اجتماعی ایهن پدیهده و الگهوی روایهی دانهش در دو سهده نخسهت تر
کتاب گریگهور شهولر، الههامی اسهالمی هها  شهفاهی و مکتهوب در نخسهتین سهده مطالعه  بخهش   از 

این موضوع بود و شواهد خهوبی بهرای تقویهت موضهوع ایهن جسهتار در اختیهار مها قهرار داد، امها از 
کتهاب، چیهزی نیامهده اسهت. مقالهه  منع تدوین حدیث به عنوان یک ارزش اجتماعی در ایهن 

کیه بهر نقهد نظریهه منهع درآمدی بر تاریخ تدوین حدیث در یک و نیم سده نخست اسالمی با ت»
کاتی « کتابت حدیث از علی معموری، در طرح شرایط تاریخی و فرهنگی بها ایهن مقالهه، اشهترا
کهههاماًل متفهههاوت اسهههت. در واقهههع، نگهههاه  دارد، امههها مسهههرله ، رویکهههرد و پاسهههخ بهههه آن در دو مقالهههه 

 اجتماعی و ادبی به مسرله تحقی ، نقطه عزیمت این مقاله است.

 ع تدوین علوم عرب. عوامل و موان2
کهه   مجموعه گون در نقل شفاهی حدیث نقهش دارنهد  گونا ای به هم بافته از عوامل و عناصر 
ههای آن روزگهار، شههرایط اقلیمهی، تهاریخی، سهبک زنههدگی و  یهره هماهنهگ اسهت؛ بههه   بها دانهش

تهوان لههّذت   عنهوان مثهال، وقتهی شههعر تها ظههور اسهالم در بردارنههده تمهام دانهش عهرب اسههت، نمهی
تههرثیر دانسههت.   وانههدن شههعر، اهّمّیههت موسههیقی و در نتیجههه، سهههولت ثبههت در حافظههه را بههیخ

که هر ملتهی بهه شهکل و بهه شهیوه ای خهاص از آثهار مانهدگار و دسهتاوردهای خهود   جاحم نوشته 
کهردن آن، شهعر مهوزون و سهخن مقفهی را   کند. عرب  پاسداری می ها در جاهلیت بهرای جهاودان 
   2برگزیدند.
کتابهت مثهل بهر  درخهت خرمها، اسهتخوانکمبود ا گلهی،   ههای شهتر، لهوح  بهزار و ادوات  ههای 

کاستی های خط در فراهم آوردن زمینه نقهل شهفاهی البتهه موّجهه اسهت. خهط   پوست و  یره و 
گویا و رسا نبود؛ یعنی واژه  عربی در نخستین سده های پرشهمار عربهی بهدون ههیچ   های اسالم، 

هههای   )بههدون َنقههط و َشههکل( موجههب برداشههت   رکههت همههزه و اعرابههی، تشههکیل، تشههدید، ح  نقطههه
گون از متن می گهوی زنهده بهه دور از همهه ایهن سهو  تعبیرهها   گونا گفهت و  شد، اما نقل شفاهی و 

 بود. ابونواا در ستایش خل  أحمر سروده:
  ال َیِهههههههههههم  الحههههههههههاَ  ِفههههههههههی القههههههههههرا ِه بالههههههههههه

 
 خههههههههههههههاِ  و ال الَمههههههههههههههها مههههههههههههههع اَِلههههههههههههههِ   

َع    ّمهههههههههههههههی معَنهههههههههههههههی الکهههههههههههههههالِم و الَو ال ی 
 

   ِ ههههههههههههح  ه  عههههههههههههِن الّص    3یکههههههههههههون  َنشههههههههههههاد 
                                                    

 .72ص ، 1ج الحیوان،. 2

بهه روایهت أبهوبکر محمهد بهن یحیهی و  نهواا  دیوان أبِهی. این بیت در 181ص  ،مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه. 3
 تحقی  بهجت عبدالغفور الحدیِثی نبود.
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کنهد و معنها را   ترجمه: او در هنگام قرائت، حرف حها  را بها خها  و الم را بها أله  اشهتباه نمهی
ح »کند و از روی   پیچیده و مبهم نمی  خواند.  هم نمی« ص 

کهریم منطقهی ا گهردآوری قهرآن  سهت، امها مخالفهت بها ترا در هم آمیختن قرآن با حدیث تها 
کشههید. وانگهههی سههبک قههرآن از احادیههث بههرای ذو   تههدوین حههدیث، دسههت کههم دو قههرن، طههول 
گوش گفته شود جمهع  های تیز عرب  زبانی حساا و  گر  آوری، تهدوین و   ها قابل تشخیص بود. ا

شههد توجهه مهردم بهه آن، معطههوف شهود و در نتیجهه، قهرآن مغفههول   تصهنی  احادیهث موجهب مهی
کالم وحی بماند، پا که به هر روی،  که در دوره -سخ، این است  های بعد همچنین شهد   چنان 

گوسهههت. بههه همهههین دلیههل، مسهههلمانان در نقههل معنههها و   بهههدیل و قداسههت آن، بهههی  بههی - گفههت و 
مضهمون حهدیث مجهاز بودنههد، امها در مهورد نقههل دقیه ، اعهراب، لفههم و معنهای قهرآن در نهایههت 

 کردند.  گیری برخورد می  سخت
کههه نسههخه»سههوی دیگههر،  از هههایی از قههرآن را بههرای اسههتفاده   تنههها خلیفههه و خههانواده او نبودنههد 

که نسهخه کی از این است  ههایی دیگهر متعله    شخصی در اختیار داشتند. روایات اسالمی حا
ههای   ههای ابهوبکر/ عمهر وجهود داشهت. در اخبهار، نهام چههره  به افراد مختل  همزمهان بها نسهخه

که ن  برجسته کهه مشههورترین آن  سخهای  کعهب )م  ای شخصی داشهتند آمهده اسهت  بهی بهن  هها ا 
گفتههه مهی32 ( و عبهداَّلل بههن مسههعود )م21 کههه  کامههل از قههرآن در   شههود نسههخه   ( هسهتند  ههایی 

   4«.اختیار داشتند
گر فرمان خلیفه کتابت تا حدود صد سال بعد شد و س غ نیز ماجرا با فرمان  ا ای مانع روند 

توان به سادگی و تنها با  تاریخی مهمی را می  پایان یافت، آیا واقعا چنین حادثه ای دیگر خلیفه
نظههر بههه فرمههانی از خلیفههه وقههت، تحلیههل نمههود؟ از سههوی دیگههر، چههرا بالفاصههله پههغ از رفههع منههع، 

ایهههم و نخسههتین آثهههار شههناخته شههده بههها تههاخیر و پهههغ از   شههاهد پیههدایش نهضهههت تههدوین نبههوده
  5رسند؟ حادثه به ظهور میگذشت مدت زمانی از این 

تدوین حدیث، امری مقّید به زمهان اسهت؛ یعنهی در صهدر اسهالم و دوره امهوی نوشهته نشهد، 
کتابهت در یهک  کتابت آن پغ از تقریبا صد و پنجاه سهال رواج یافهت. وانگههی ممنوعیهت  اما 

َمهر بهن راشهد اسهت. َمع  ای دیگر، دلیلی بر فرهنگی بودن این مسهرله  منطقه و جواز آن در منطقه
کن شهههد. او  -کهههه از نخسهههتین مصهههنفان بهههود  - ( 154بصهههری )م بهههرای »مهههدتی در صهههنعا سههها

                                                   
 .250ص های اسالمی،  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 4

کتابت حدیثدرآمدی بر تاریخ تدوین حدیث در یک و نیم سده نخست اسال. »5  .126، ص«می با تکیه برنقد نظریه منع 
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کهرد؛ زیهرا در یمهن بهرای از بههر   هها مراجعهه مهی  شهد و بهدان  ای قائهل مهی  ههایش اهمیهت ویهژه  کتهاب
که به وطنش بصره داشت،  خواندن احادیث ارزش چندانی قائل نبودند، اما وی در سفرهایی 

گزی کوفههه و بصههره بههه عنههوان دو مرکههز  پههغ از ایههن»یهها  7«6گفههت.  ز احادیههث را از حفههم مههینهها کههه 
حههدیثی جههای خههود را بههه مرکههز جدیههد علههوم و مطالعههات حههدیثی، یعنههی بغههداِد پایتخههت، داد، 

  8«.شیوه نقل حدیث از حفم به تدریج مترو  شد
م ثبهت و ضهبط آن را شود تا یکسره عد  موانع تدوین حدیث همه مربوط به علم حدیث نمی

گر چنین باشد، باید علهم حهدیث، خیلهی دیرتهر   با دالیل و انگیزه های درونی بررسی نمود؛ چه ا
که شعر، لغت، انساب، تفسهیر و   های عربی و اسالمی تدوین می  از سایر دانش شد، در صورتی 

گههردآوری شههده اسههت. در واقههع، علههم حههدیث در زمههین و بسههتر  نقههل  یههره همزمههان بهها حههدیث 
گهزارش ذهبههی، در سهال  هجهری در تمهام شهههرها  143شهفاهی جریهان یافتهه اسهت. مههثاًل بنها بهه 

هههای حههدیث و فقههه و تفسههیر پرداختنههد و در   دانشههمندان بههه تههدوین معلومههات خههود در رشههته
 9نتیجه تصانی  فراوانی پدید آمد.

، بههههه عبههههارتی دیگههههر، شههههروع تههههدوین حههههدیث و سههههایر علههههوم در اواسههههط سههههده دوم هجههههری
خودانگیخته، درونی و برآمده از خواست طبیعهی جامعهه عهرب نبهود، بلکهه محهّر  آن، عوامهل 

هری )م  بیرونی و نیاز دارالخالفه بود. ابن  گوید:    ( می124شهاب ز 
که از شهر  بهه مها مهی گر احادیثی  شهناختیم، نبهود، حهدیثی   رسهید و مها آن را نمهی  ا

کتابت آن را هم ن  نمی   10دادیم.  مینوشتیم و اجازه 
 کند:   همو نقل می

کراهههت داشههتیم، تهها ایههن کردنههد.  مهها از نوشههتن علههم  کمههان، مهها را بههدان وادار  کههه حا
یم. که هیچ مسلمانی را از این امر بازندار یم  کنون بر این باور   11ا

                                                   
کتابنامه اشاره6 کتاب نه در پانویغ و نه در  گریگور شولر به عنوان  است )یا در جریان ترجمه حذف شده( تها بهه    ای نکرده  . 

گردد، بلکه آورده  .279، ص 6، ج 1985-1984حجر عسقالنی،   اند: ابن  اصل مراجعه 

 .196های اسالمی، ص  نخستین سده شفاهی و مکتوب در. 7

 .198. همان، ص8

 .112، ص 1، جتذکره الحفاظ. 9

 .139و  138العلم، ص . تقیید10

 .138. همان، ص11
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هههری را نههاظر بههه هشههام بههن  کههراه در سههخن ز  گریگههور شههولر، مستشههر  آلمههانی، ایههن اجبههار و ا
کهراه، نهاظر بهه 12داند نه عمر بن عبهدالعزیز  عبدالملک می گذشهت ایهن ا . بهه نظهر مها طبه  آنچهه 

ههههای فهههردی و زمینهههه اجتمهههاعی اسهههت تههها دارالخالفهههه؛ زیهههرا حکومهههت همهههواره بهههه دلیهههل   جنبهههه
کتابت ندارد. از طرفی نیز هشام بن عبدالملک، دیوانی پویها   های قدرت، چاره  مناسبت ای از 

کاتب( داشت.و سرزنده با دبیرانی چون ا  بوالعال  سالم بن عبدالعزیز )استاد عبدالحمید 

 . ُبعد روایی و شنیداری شعر عربی3
ای، مههوهبتی الهههی و مقههدا هسههتند. بهها نامیههدن هههر   هههای زبههان بنهها بههر باورهههای اسههطوره  واژه

که انسهان بها نگهارش، واژگهان زبهان را در نشهانه  شیئی، آن شئ به هستی در می  هها  آید؛ در حالی 
که می  زندانی می کند، نگارش را به نهوعی تخّطهی   کند. انسان از آنجا  تواند در خط، دستکاری 

گفتهار در اوسهتا، یکهی از انهواع درمهان   کرده  از سلطه خدایان تلقی می کهه قهدرت   است.  هاسهت 
کارد و با دارو صورت می -های پزشکی   بخشی آن از انواع دیگر درمان  درمان مؤثرتر  -گیرد   که با 

که اهوره مزدا اهریمن را بی کالم و با سخن است  کارآمدتر است. با   13کند.   هوش می و 
کهرده  در فرهنگ جاهلی نیز شعر را به جن نسبت داده گمان  انهد ههر شهاعری، شهیطانی   اند و 

که به او شعر الهام می در سراسهر جزیهره العهرب آن روز متهداول بهوده »اساسًا مجنون  14کند.  دارد 
که محمد  است. حتی از قرآن چنین بر می گزیر بهود بهه ایهن شهیوه بها دشهمنانش  آید  کهه  -نا

کنههد -خواسههتند او را مجنههون بنامنههد   مههی کاهنههان بههرای درمههان بیمههاران از سههخنان  15«.مبههارزه 
بردند. بنابراین سخن و به ویژه سخن موزون در جامعه عرب در صهدر   موزون و مسّجع بهره می

ّیههت دارد و الزم اسههت ایههن فضهها در سههیر تههدویِن )در دیههوان آوردن، منسههوب بههه دیههو( اسههالم اهّم 
گرفته شود.  دانش  16ها، در نظر 

کهه شهنیده مهی کهه خوانهده شهود.  شعر عربهی نیهز در اصهل، آوایهی بهوده  کالمهی  بهه  17شهده؛ نهه 
و سهرود  را در زبان عربی معاصهر بهه معنهای خوانهدن شهعر« أنشوده»و « َنشاد»همین دلیل، هنوز 

                                                   
 .239ص های اسالمی،  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 12
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 .168، ص«دیوان در صدر اسالم. »16
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کار می ها سمعی بهود؛ ذو  عهرب از راه شهنیدن از  زیباشناسی آن»برند. به قول هلموت ریتر   به 
گوش، پرشورتر برانگیخته می کالم زودتر مسحورشان می  راه  کهرد. زبهان مطهنطن و   شد و جادوی 

گوینده و شنونده بر می گرایشی را در  رهیبت عربی هم به نوبه خود چنین    18«.انگیزد  پ 
شده، شعر عربهی تها   ای، تاریخی و  یره در فرهنگ عربی موجب   شرایط ویژه اقلیمی، قبیله

کالسیک  گر آنچه درباره اهّمّیت شعر و شاعری در ادبیات  سده دوم هجری، نوشته نشود. اما ا
گنجینه علهوم،   عرب نوشته اند، صحت داشته باشد و به قول سیوطی شعر، شناسنامه عرب، 
گونی برای نگهداری  19ها باشد،  و پاسدار آداب و رسوم عربمنبع اخبار  گونا باید سازوکارهای 

گرفته باشد  و پاسداشت از شعر، شکل 
که وقتهی   از جمله سنت های عرب در خصوص روایت شعر در جاهلیت این بود 

کهه بهه روایهت   گشهت، مهردی همهراه و همهدم او مهی  قریحهه شهاعری شهکوفا مهی شهد 
خواند یا اشعار دیگر شاعران را به عنوان شهاهد و   و آن را می پرداخت  اشعارش می
گردی بود   مانند آن می آورد. راوی  البًا خود از ذو  شعری برخوردار بود؛ انگار شا

ههها در  گیههرد. وظیفههه اصههلی آن  بینههد و از او یههاد مههی  کههه بههه نههزد اسههتادش آمههوزش مههی
َثّیهر َعهزه، راوی   جاهلیت به حافظه س ردن اشعار بود؛ چون چیزی نمی ک  نوشتند. 

که عرب خواست  ثینه و جمیل، راوی هدبه بن خشرم بود... وقتی  اشعار جمیل ب 
گردآورند  این اشعار را جمع کند، راویان و  یادی پیدا شدند... در میان   آوری  گان ز

که بیست و چند هزار قصیده را با سند و معانی واژه آن کسانی بودند  ها روایت   ها 
  20کردند.   می

ای   ههای قهومی و قبیلهه  اهتمام به روایت شعر تنها برآمده از ذو  شخصی نبود، بلکهه انگیهزه
کار بود؛ زیرا این اشعار، سجل بزرگی  21رود.  ها به شمار می ها و دیوان افتخارات آن  نیز در 

کهه در دوره کهاری  در دوره ههای متهرخر اسهالمی بها دفتهر و دیهوان انجهام یافتهه،  در واقع همهان 
بوده است. این عادت به بعد از اسهالم ههم سهرایت نمهود و در قهرن اول « راویه»جاهلی بر عهده 

اسالمی به شدت در میان مسلمانان حکمفرما بود. هنوز در دوره جاحم اعراب ایهن را یکهی از 
که بین خطبای عهرب و ایرانهی و بال هت ایشهان  افتخارات خود می شمردند. جاحم در جایی 
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کرده است، از آنمقایس کهه اعهراب ههر چهه می ه  گوینهد از روی  رو خطبهای عهرب را تهرجیآ داده 
که اندوخته که ایرانیان علم و ادبی را  اند، از راه ترلی   حافظه و بدون سابقه است، در صورتی 

  22اند. و تدوین و با تکل  بوده، و از زمان قدیم تا حال پیوسته بر آن افزوده
که در اعرا که ایشان نسبت  ب سخت ریشهاین عادت  گردید  دار بوده، باعث آن 

کتهب و تهدوین علهوم و آن نیهز پایهه و بنیهاد  که مقدمه تهالی   به ثبت و ضبط آثار 
اعتنا شوند و بلکه بعضهی از اطرافیهان ایشهان بهه  پیشرفت علم و دانش است، بی

یهت این عمهل بهه نظهر بهدبینی بنگرنهد. ایهن شهعر و امثهال آن از چنهین دیهدی حکا
 : کند می

عها  اسههههتودَع العلههههَم قرطاسههههًا فضههههّیَ
 

 23،24القهراطیغ   فبئَغ مستودع  العلِم  
کرد و  کا ذ انباشته  کا ذها چهه نگهدارنهده بهدی بهرای   علم را در  ضایع ساخت. 

 دانش هستندو
که ایهن سهنت روایهی  گذشهت  -معقول نیست  کهه  بها ظههور اسهالم بهه یکبهاره تغییهر  -چنهان 

های الزم تا اواسط سده دوم هجری نه تنها ادامه یافهت،   اهم شدن زیرساختنماید، بلکه تا فر
های اسالمی مثل حهدیث، تفسهیر، سهیره پیهامبر، مغهازی و  یهره بهه صهورت   بلکه جریان دانش

گردیههد. وقتههی از ابههوبکر بههه عنههوان  شهفاهی موجههب اسههتوار شههدن و حتههی تقههّدا ایههن سههنت نیههز 
کههه احادیههث پیههامبر  نخسههتین خلیفههه مسههلمین، خواسههته مههی آوری و تههدوین   را جمههع شههود 

 :  دهد  نماید، پاسخ می
که رسول خدا کاری را بکنم   25انجام نداد؟ چطور 

گههذار مههی یههد بههن ثابههت وا گههردآوری قههرآن را بههه ز کههه ابههوبکر، مسههئولیت  یههد   زمههانی هههم  کنههد، ز
 گوید:   می

کوه از جمع کردن    26تر بود.  نآوری قرآن بر من آسا  به خدا سوگند، جابجا 
ههای جهاهلی تقویههت   روایهت شهفاهی شهعر عربههی در دوره امهوی بهه دلیههل بازگشهت بهه سههنت

                                                   
 .20: ص 3، جالبیان و التبیین. 22

فیان َثوری است )ر. : 23 گفتة س   (.62، صالعلم تقیید. مصراع دوم دقیقا 

 .131و  130، صفرهنگ ایرانی پیش از اسالم. 24

 .36، صالفهرست. 25

 . همانجا.26
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یهادی از شهعر عربهی  شد. راویان توانا و بسیاری در پرتو حمایت امویان پرورش یافتند و بخهش ز
اد راویهه )م154توان به ابوعمرو بن العال  )م  حفم شد. از آن جمله می  (، خله  155 (، حّمَ

هههل َضهههّبی )م180مهههر )مأح َفّضَ  (، 206، ابهههو عمهههرو َسهههحا  بهههن مهههرار شهههیبانی )م  (170 (، م 
کرد.213عبدالملک بن قریب أصمعی )م   ( اشاره 

گهزارش  باید نقل شفاهی در آن روزگار از ارزش اجتماعی واالیی برخوردار بوده باشد تا بنا به 
ت و هفت هزار قصیده )یعنی در هر جرجی زیدان، افرادی در آن روزگار چون حّماد راویه، بیس

که اسهم  حرف، هزار قصیده(، أصمعی، شانزده هزار أرجوزه، ابوضمضم، اشعاری از صد شاعر 
   27ها عمر بود، به خاطر س رده باشند. همه آن

که خلیفه اموی، ولید بن یزیهد، حّمهاد  شنیدن شعر حتما آن قدر برای عرب، شورانگیز بوده 
که از هیچ   ولی شگفت  28ای برایش بخواند،  خواند تا قصیده  راویه را از عرا  فرا می انگیز است 

کوفه، هیچ نوشهته  یک از این روایه کهرده   های نامبردار بصره و  کهه خهود پرداختهه یها ویراسهت  ای 
 29باشند، بر جای نمانده است.

کتها  گالیهه مهی طبقات فحول الشهعرا  ( در 232ابن سالم )م کهه مهردم، شهعر را از  بی بهه کنهد 
گیرند و بهر دانشهمندان، عرضهه   نشینان نمی  کنند و آن را از بادیه  کتاب دیگر دست به دست می

کهه شهعر از   نمی کغ قابل قبهول نیسهت  « صهحفی»گرفتهه شهود و از « صهحیفه»کنند. برای هیچ 
گردد.  30نقل 

مه، خطاب به او  در مقدمه دیوان ذو که ذوالّر  مه از عیسی بن عمر نقل شده  به ایهن »گفته:  الّر 
گیرد   داند؟ دستش را روی دهانش می  پرسد: مگر نوشتن می  وقتی از او می«. حرف، ضّمه بدهو

کتمان می»گوید:   و می کتهاب  31«.کنم؛ زیرا نزد مها عیهب اسهت  من آن را  هآالبتهه در  ایهن  الموشَّ
ز عالمههان و حکایههت بههه شههیوه دیگههری نیههز روایههت شههده اسههت. ذوالّرمههه، اشههعارش را بههر سههه تههن ا

یهههان؛ یعنههههی َشهههعبه حجههههاج )م یهههه )م 160راو  ( و عیسههههی بهههن عمههههر ثقفههههی 156 (، حّمههههاد راو
هایشههان راهنمههایی   ههها را در چگههونگی نوشههتن و اشههتباهات نوشههته کههرد و آن   ( امههال مههی149)م
که آیا نوشتن مهی  کرد. وقتی عالمان با تعجب از او می  می دههد   دانهد، ذوالرمهه پاسهخ مهی  پرسند 
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کاتبی از اهالی حیره، او را در بیابان دیدهک کتابت حروف را روی شهن بهه او آموختهه اسهت.   ه  و 
کههه دربههاره باسههوادی او چیههزی بههه دیگهههران  کههه ذوالرمههه از آن عالمههان خواسههته  در دو جهها آمههده 

 32نگویند.
گسهترده شهفاهی آن بهه  کنار نقل  کتابت را به عنوان یک هنجار اجتماعی در  این حکایت، 

گواهی مینیک کلهی مهی  ویی  گفهت تهدوین شهعر بهه عنهوان اصهیل  دهد. به طهور  تهرین هنهر و   تهوان 
توانهد   ههای ایهن مقاومهت مهی  های جدی رو به رو بهود؛ انگیهزه  ها با مقاومت  دانش عرب تا مدت

البته متنوع باشد، اما تدوین سایر علهوم مثهل پزشهکی، لغهت و  یهره ههم بهه همهین شهکل بهوده 
کتاب است. زمانی  کار آمد،  ناشکه عمر بن عبدالعزیز روی  کشهیش أههرون  ک  )حاوی( نوشته 
در  -کههه اصههل آن بهه زبههان سههریانی بههود و ماسهرجویه، آن را بههه عربههی برگردانههده بههود  -بهن أعههین را 

کتابخانه شام دیهد. از خلیفهه خواسهتند آن را بهرای مزیهد فایهده در اختیهار عمهوم مسهلمانان قهرار 
یههدان در ذیههل دههد. چهههل روز اسهه کههرد، سهه غ آن را در دسههترا مههردم قههرار داد. جرجههی ز تخاره 
 نویسد:   این حکایت می

کتههاب  کتههابی پزشههکی بههوده، نههه فلسههفی  -تردیههد خلیفههه در نشههر ایههن  کههه   -بهها آن 
  33برانگیز استو  ترمل

کتاب 291ابوالعباا ثعلب )م گفته: العین ( نیز در نقد   ، نوشته خلیل بن أحمد 
کردنهد. ایهن مطالهب را از راوی جمعی دانشم گون پهر  گونها کتاب را از مطالهب  ند، 
گزارش وراقان، ترلی  خود آن  خاصی نگرفته کتهاب  اند، بلکه بنا به  هاست. ایهن 

 34از این جهت، نقص دارد. 
بر این اساا، نباید همه موانع تدوین را یکسره از سر زههد و ورع دانسهت و در درون حهدیث 

کرد، بلکه  برخهی از ایهن موانهع بهه سهاختار انتقهال دانهش در فرهنهگ عربهی وابسهته جست و جو 
کهه در  که منع تدوین حدیث به دالیل دینهی و اهّمیتهی  گفتنی است  است. البته این نکته نیز 

 افکار و رفتار مسلمانان داشته و دارد، البته بیشتر از علوم لغوی مورد توجه بوده است.

                                                   
 .149و  148های اسالمی، ص  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 32

 .149،  3، ج تاریخ التمدن االسالمی. 33

 .180ص مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه،. 34
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کتابت4  . مقاومت در برابر 
کهه افهراد، نوشهتن   سده نخست پغ از اسالم با انبوهی از روایتدر دو  هایی رو به رو هسهتیم 

کههه دانههش را سههینه بههه سههینه فرانگرفتههه، بههه دیههده حرمههت و تکههریم  کسههی  را دوسههت ندارنههد و بههه 
 شود:  برای تبیین این پدیده به طور مصداقی به چند نمونه اشاره می 35نگریستند.  نمی

کشهد،   نویسهد. دراز مهی  کنهی، مهی  که سفیان آنچه را بیان مهیبه عمرو خبر دادند  -
کسی از من چیزی بنویسد. سفیان هم دیگهر   کند و می  گریه می گوید: من روا ندارم 

 36کند.   نویسد و فقط حفم می  از او چیزی نمی
گفهت: أحادیهث مشهابه )النظهائر( را بهرایم بنهویغو  - مسرو  به علقمهه بهن وقهاص 

کنم و   دانی نوشتن ناپسند است؟ جواب داد: فقط در آن، نگاه می  گفت: مگر نمی
  37سوزانم.  بعد آن را می

گفتهه: ههیچ چیهزی مگهر یهک حهدیث طهوالنی را ننوشهتم و آن را ههم  - خالد حّذا  
 38وقتی به خاطر س ردم، از بین بردم.

کتابههت بههه صههرف مالحظههات عقیههدتی نبههوده و بههه   بههه نظههر مههی همههین رسههد ایههن نههوع نگههاه بههه 
جهههت ههههم پههغ از مهههدتی از میههان رفتهههه اسهههت. در واقههع، ههههر چههه از ظههههور دیههن اسهههالم بیشهههتر 

گون اسههالمی مثههل تفسههیر، حههدیث، فقههه، تههاریخ،   گذشههت، آرام آرام دامنههه دانههش  مههی گونهها هههای 
گسترده شهد. اسهتادان از قهرن دوم   بنهدی آن نیهز بیشهتر مهی  تر و ضرورت ضبط و رده  لغت و  یره 

کتابهجری به بع گر چه هنوز از نوشتن و خواندن از روی  کالا خهوداری مهی  د، ا کردنهد   ها در 
کتهاب  و ارائه درا را با تکیه بر محفوظات خویش ارزش تلقی مهی هها و   نمودنهد، امها در خانهه از 

گزیر بهره می  یاداشت ههای درا دیگهر چهون صهحابه و   بردند. ایهن دانشهمندان در حلقهه  ها به نا
 کردند.   گیری نمی  برداری دانشجویان نیز سخت  یاداشتتابعین در 

 شولر معتقد است: 
دفهاتر شخصهی در   هها و  های مدیدی در بصره استفاده عالمان از یاداشت  تا مدت

ههها بههه عنههوان مسهتند نقلشههان امههری ناپسههند   میهان عمههوم و نشههان دادن ایههن نوشهته

                                                   
کت35 کتاب 463از خطیب بغدادی )م تقیید العلماب . ر. : دو فصل نخست   به بعد. 393از ص حجّیه السّنه ( و 

 .44، صتقیید العلم. 36

 .63. همان، ص37

 جا.  . همان 38
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  39شد.  شمرده می
گردش ثعلهب )م (، بنا به ن231اعرابی )م  ابن ههایش را بهدون   هها درا  سهال   (،291قهل شها

گزارشهی صهریآ  هرگونه یادداشتی ارائه می کهه او تعهداد معتنهابهی  40کرد. در عین حهال در  آمهده 
کرده تعدادی از بدویان )که وی نهزد آن»یا همو  41کتاب در خانه داشت. هها سهماع  یک بار ادعا 

گههرد آمههده  کههرده( در خانههه بعههدها مشههخص شههد حتههی یههک بههدوی هههم در خانههه او انههد. امهها   اش 
کتاب که در خانه نگه می  نیست و او به    42«.کند  دارد، مراجعه می  هایی 
کم»تکرار عباراتی مثل  نا َنحَفم  عن نبّیِ

ک  کما  وا َعّنا  هذ  عهن »، «ِاحَفظ  کنها نرخ  کمها  وا عّنها  خذ 
نا نسَمع  »و « رسول اَّلل ک  کما  وا  کتابهت و انتقهال سهینه بهه سهینه گی  به جبهه 43«ِاسَمع  ری در برابهر 

کتهَبکم؛ هرگهز بهه شهما »ههایی چهون   فعهل 44حدیث در صدر اسالم و دوره اموی اشاره دارد. لهن ن 
ثان  45«اجهازه نوشهتن نخهواهیم داد گردان و محههّدِ نیهز ههر چنهد بهر درخواسهت نوشهتن از سهوی شها

 د( اهل حدیث داللت دارد. ، حرف نفی تربی«لن»جوان دارد، اما بر مقاومت شدیِد )با 
کم کار آمدن این محدثان،  کم سنت امالنویسی رواج یافت. استاد از حافظهه، درا   با روی 

گردان امال می کتاب  کرد و از بار سرزنش نگارش نیز رها می  را به شا های أمهالی در   شد. در واقع، 
کتابهت بهه شهمار مهی گهزارش. »رود  این دوره، حلقه واسط سنت روایی و مرحله  ههای   بهر اسهاا 

عبه بن حجاج )م هفیان 197 (، وکیهع بهن جهّراح )م160موجود در منابع، راویانی چون ش   (، س 
 (، محمههد بهههن 110 - 103 (، محههدث و فقیههه، مورخههانی ماننهههد َشههعبی )م بههین 161َثههوری )م

کلبی )م  )م  اعرابهی    یا چند سهال بعهد( و لغویهانی چهون ابهن228و مدائنی )م   (146سائب 
  46«. ( مجالغ امال داشتند291 ( و ثعلب )م 231

شهد و   هها نوشهته و نگههداری مهی  احتمااًل تنها اسناد حقهوقی در دوره جهاهلی در میهان عهرب
کههه لفههم و حتههی َعههراب آن از سههوی خداونههد بههر  قههرآن هههم در صههدر اسههالم بههه عنههوان یههک سههند 

                                                   
 .196، صهای اسالمی  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 39

 .8، ص7. معجم اَدبا  )َرشاد اَریب(، ج40

 .152. همان، ص41

 .152صهای اسالمی،   دهشفاهی و مکتوب در نخستین س. 42

 .30، 29، 28، 27، صالعلم تقیید. ر. : 43

 .12و  11،  10، صآشنایی با تاریخ و منابع حدیث. ر. :  44

 .30و  29. ر. : همان، ص45

 .66، ص های اسالمی  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 46
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گرفته، باید )به پیامبر شهد.   عنوان یک اسهتثنا( نوشهته مهی نازل شده و در معرز خطر قرار 
که همراه هر نسخه خطی، قاری نیز فرستاده می شد. ثبت دخل و خرج   البته شایان ذکر است 

گزیر مهی  بیت نمایهد، امها   المال و امور دیوانی حکومت نوپای اسالمی در سطآ اقتصادی نیهز نها
این مقاومت حتی تا زمهان تدوین سایر علوم، اقتضای نقل شفاهی و سینه به سینه را داشت. 

َبیهر  کههه از وی  -کههه از بزرگههان تهابعین بههود  -تهابعین هههم ادامههه داشهت؛ مههثال سههعید بههن ج  همههین 
گفههت:  کتههابی در تفسههیر بنویسههد، خشههمنا  شههده  گههر بههدنم دو تکههه شههود، بیشههتر از »خواسهتند  ا

کار دوست دارم  47«.این 
کههم در میهان عمههوم مهردم بههه  دسهتاحتمهااًل ایهن الگههوی انتقهال دانههش تها سههده دوم بها قههوت، 
کارایی داشته است. نمونهه گون در ایهن   عنوان یک ارزش اجتماعی  گونها کهه منهابع  ههای عینهی 

َیینهه )م   زمینه به دست می کهه سهفیان بهن ع   ( در مقابهل 198دهنهد، فهراوان اسهت: نقهل شهده 
که  گفت: «هایت را نشان بده  کتاب»این درخواست  را  در ذههنم  من مطالهب »، با عصبانیت 

کتاب   49«.48کنم  هایم حفم می  بهتر از 

 . زمینه اجتماعی نقل و روایت شفاهی5
توان انتظار داشت جامعه با تمهام آداب و رسهومش بهه یکبهاره تغییهر   با ظهور دین جدید نمی

کههه پههغ از چهههل سههال دوبههاره حکومههت بنههی کههار آمههد و داعیههه  کنههد؛ بههه ویههژه آن  دار   امیههه بههر سههر 
ی اصیل عرب شد. اسالم، شهیوه و الگهوی نقهل دانهش در جامعهه آن روز عهرب را مثهل ها  سنت

گر سنت روایی عرب را   های عرب، امضا می  بسیاری دیگر از سنت که نوعًا  -کند، نه انشا. ما ا
به عنهوان یهک اصهل و سهنت در جامعهه آن روز عهرب قبهول  -امری اعتقادی و اخالقی هم نبود 

 آیند.  ها به راحتی در چنبره تغییر نمی  که سنت کنیم، خواهیم پذیرفت
کهه مهردی از عبهدالقیغ را   خالد بن عرفطه نقل می کنهد نهزد عمهر بهن الخطهاب نشسهته بهودم 

که از اسم و محل زندگی او مطمئن می   کهه در دسهت   آورند. عمر پغ از این  شود، او را با چهوبی 
کهه بنشهیند. سهه بهار، چههار آیهه   ، از او مهیپرسهد  زند. وقتی دلیل را از عمر می  داشته، می خواههد 

بهیِن زند:   خواند و سه بار او را می  نخست سوره یوس  را برای او می الر ِتلَک آیات  الکتاِب الم 
رانًا َعَربیًا َلَعلکم تعقلون نحن  نقّص  علیَک أحسَن الَقَصص... َلِمَن الغهاِفِلیَن  . مهرد َّنا أنَزلناه  ق 

                                                   
 .72، ص 3، جتاریخ التمدن االسالمی. 47

 .254، ص 3، ج 1985-1984حجر عسقالنی،   . همچنین: ابن48

 .197های اسالمی، ص  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 49
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کار را می از او دلیل کتاب دانیال  پرسد. عمر، نسخه  این  دانهد.   را عّلت این امهر مهی 50برداری از 
گهرم و پشهم سهفید بشهوید و از ایهن پهغ نهه خهود آن را   آنگاه از او می که برود و آن را بها آب  خواهد 

کرد.  گوشش برسد، او را به شدت، مجازات خواهد  گر به  که ا کسی بخواند    51بخواند و نه برای 
کتابهت چقهدر حساسهیت   حکایت باال نشان می دههد جامعهه و شهخص خلیفهه نسهبت بهه 

گر شخصی در عشیره که ا کتابت مشغول می  داشته  دادند. افزون   شده، به او خبر می  ای هم به 
کتههاب دانیههال را   بههرداری نمههی  بههر آن، ایههن شههخص، اصههاًل قههرآن یهها حههدیث را نسههخه کههرده، بلکههه 

 نوشته است.  می
کتابهت سهر بهاز زدنهد،  رب، روایی بود، اما وقتی صحابه نیز به ترسهی از پیهامبردانش ع از 

گمهان مهها ایهن ارزش اجتمههاعی در دوره خلفههای  سهنت روایههی عهرب، تقویههت و تثبیهت شههد. بههه 
که داشت بها دیهن پیونهد خهورد. عائشهه مهی گویهد: پهدرم پانصهد   راشدین به دلیل توجیه منطقی 

کههرد حهدیث از رسههول خهدا شههد. نگههران   . آن شهب، بسههیار از ایههن پهلهو بههه آن پهلههو مهیجمههع 
گفت: دخترمو   که شد،  گواری به تو دادند؟ صبآ    شدم، پرسیدم آیا از چیزی ناراحتی یا خبر نا

گفهتم: چهرا آن را سهوزاندی؟  که به تو دادم، بیاورو آتش خواست و آن را سوزاند. به او  احادیثی را 
کهه او  ترسم از دنیا بروم و  گفت: می کسی راه یابهد  این احادیث با من باشد و در آن، احادیثی از 

کههه از پیههامبر کههردم و او ایههن احادیههث را همههان طههور   را امههین خههود سههاختم و بههه او اعتمههاد 
   52شنیدم، نقل نکند.

کهه جمهع کهرده، دینهی نیسهت، بلکهه ناشهی از   د د ه ابوبکر در از میان بهردن احهادیثی  آوری 
ک کاتب است؛ وقتی این فن نزد افراد شری  و خوشنام جامعه نباشهد، عدم اعتماد به  تابت و 

کههه اشههراف و بزرگههان عههرب،  بههه هههر حههال نگرانههی آن یههادی قابههل در  اسههت؛ چههرا  ههها تهها حههدود ز
شهمردند و پهغ از اسهالم نیهز   نوشتن را از پیش از اسالم دون شرن و مایه سهرافکندگی خهود برمهی

بهه قهدری از نظهر اجتمهاعی بهرای   دانسهتند. ایهن مسهرله  وری میتنها عرب را الی  سیادت و سر
کتمان می آن گر سواد خواندن و نوشتن هم داشتند،  که حتی ا  کردند.  ها مهم بود 

گهر بیهان مهی کههه   ا کهه منهع تههدوین حهدیث، امهری فرهنگههی اسهت؛ بهه ایههن جههت اسهت  شههود 
کتابهت گر  در ایهران باسهتان، محصهور در  کتابت، بسته به شرن اجتماعی افراد شده بود؛ یعنی ا

                                                   
که دربردارندة زندگی دانیال نبی50  است. . بخش بیست و هفتم از عهد عتی  با دوازده فصل است 

 .52، صتقیید العلم. 51

 .5:  1، جتذکرة الحفاظ. 52
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رفتهه   اشراف و خاندان سلطنتی بوده، در میان اشراف عرب، ننگ و شهغل مهوالی بهه شهمار مهی
که به  یادگیری  زبان و آموزش مشغول است، بر او خهرده   وقتی عربی را می»ها  است. آن دیدند 

کار موالی مشغول شده. از جمله سخنان آ  گرفتند و می  می کهه: قریشهی بایهد گفتند: به  ن است 
 53«.از میان علوم فقط به علم تاریخ بپردازد و  یر از آن، محدود و استثنا بود

 . الگوهای شعری در نقل حدیث6
ای زور بازو و قدرت شمیرزنی بود و هر چه بهه تقویهت روحیهه سلحشهوری   مبنا در نظام قبیله

کمههک مههی کههه در تههرمین  کههرد، ارزش داشههت. از  افههراد بههرای دفههاع از قبیلههه،  آن جملههه، شههعر بههود 
یههدان در  منهافع و بهرانگیختن عواطهه  عهرب در صههلآ و جنهگ تههرثیر بسهزایی داشههت. جرجهی ز

رد آن در دوره مورد بحث ما می  نویسد:   اهّمّیت شعر و قدرت ب 

که یهک بیهت، باعهث مههاجرت یها اقامهت ایشهان مهی  گاه پیش می شهد. حتهی   آمد 
های ایشهان   جو شاعران واهمه داشتند و به مدحافرادی چون عمر بن خطاب از ه

کههه   مباهههات مههی کنههد. او  کردنههد. یههک بههار از او خواسههتند میههان دو شههاعر، داوری 
دوست نداشت متعّرز شاعران شود، از شاعرانی مثهل حسهان بهن ثابهت و  یهره 
کمههک خواسههت. عمههر، آبههروی مسههلمانان را از حطیئههه  شههاعر  بههه سههه هههزار درهههم 

ا از شههّدت تهههرا و هههراا از هجهههو، وقتههی شهههاعری را بههه اسهههارت هههه  خریههد. عههرب
گهاه حتهی زبهان   ههای مختله  بهرای اطمینهان مهی  گرفتند، از او پیمان  می گرفتنهد. 

ها را  بستند تا آن  شاعری مثل عبد یغوث بن وقاص محارِبی را در یوم الکالب می
 54هجو نگوید.

سهرودند تها چهه رسهد بهه   و دزدها هم شعر میها   ها فطری بود. حتی دیوانه  شعر در میان عرب
که شمار زیادی از آن که شاعر نبود، شنیدن و خوانهدن شهعر را از  زنان  کسی هم  ها شاعر بودند. 

کغ به جوانی می  دست نمی شهد، نقصهی بهرای او   رسید و قریحه شعری او شهکوفا نمهی  داد. هر 
مجههههالغ و بازارهایشههههان شههههعر در محافههههل،  55شههههد.  اش شههههمرده مههههی  و عیبههههی بههههرای خههههانواده

یههادی مههی 56خواندنههد.  مههی دادنههد؛   نههه تنههها شههعر برایشههان مهههم بههود، بلکههه بههه زبههان نیههز اهّمّیههت ز
                                                   

 .55، ص 3، جتاریخ التمدن االسالمی. 53

 .32، ص 3، جالسالمیتاریخ التمدن ا.  54

 .30. همان، ص55

 .144، صتاریخ اَدب العربی. 56
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فرسههتادند تهها شههعر و ادبیههات و لغههت بیاموزنههد و زبانشههان در میههان   فرزندانشههان را بههه بادیههه مههی
گر  بادیه کیزه  کهه پسهر عمهر نشینان، اصالت یابد و از اشتباهات زبانی و نحوی پا دد. نقل اسهت 

کتهک مهی  بن خطاب، فرزندش را به سبب بهی البهد آن قهدر،  57زد.  دقتهی در تلفهم و نهه اشهتباه، 
کسههی همسههرش را در آن دوره بههه  کههه  سههخن و مباحههث زبههانی از نظههر اجتمههاعی اهّمّیههت داشههته 

شهاید  58.دار به دنیا بیاورد، طهال  داده اسهت  که ممکن است فرزندی لکنت خاطر ترا از این
کههه روزگههار جههاهلی و سههده نخسههت اسههالم در نگههاه دانشههمندان لغههت،  بههه همههین سههبب باشههد 

شهههرت دارد و تمههام « عصههر االحتجههاج»هههای بعههد بههه   صههرف، نحههو و سههایر علههوم لغههوی در دوره
 شواهد و مصادی  َپسینیان، از شعر و لغت آن دوره است.

و فقهط از نظهر مضهامین بهه ویهژه مضهامین دههد   شعر در دیهن اسهالم نیهز بهه راه خهود ادامهه مهی
کیزه می گهوش فهرا   می گردد. در سیره شخص پیامبر  اعتقادی و اخالقی پا که بهه شهعر  بینیم 

کعهب بهن زهیهر را تحسهین مهی  سروده  دادند و  می کننهد و   های شهاعرانی مثهل حسهان بهن ثابهت و 
لی را بههه دلیهل مفهاد تربیتههی آن ای مثهل المیههه العهرب از دوره جهاه  حتهی بیتهی از لبیههد و قصهیده

گهاه بهه   ههای خهود اسهتفاده مهی  ههم از شهعر در خطابهه امهام علهی 59کننهد.  توصیه مهی کننهد و 
ابهوبکر و »یها  60گزیند.  عنوان یک منتقد ادبی، بهترین شاعر را از نظر سبک و ساختار شعر بر می

در تفسههیر قههرآن بههه شههعر  عبههاا  عمههر و سههایر صههحابه خههود از حافظههان شههعر جههاهلی بودنههد و ابههن
بنههابراین تههرثیر شههعر در سههایر علههوم متههداول آن روز مثههل حههدیث، طبیعههی   61؛«کههرد  استشهههاد مههی

کسهی بهه نهام عبهدالوّهاب بهن  بهه عنهوان مثهال، محهّدثی همچهون سهعید بهن أِبهی عروبهه  است.  ،
که همه جا همهراه او بهود و بهه همنشهینی بها او معهروف بهود  و مثهل ورّ  ا  و راویهه او عطا  داشت 

کتههاب  عمههل مههی ّیههت اصههل سههماع و   یهها ابههن 62نوشههت.  هههایش را بههرایش مههی  کههرد  و  قتیبههه در اهّمِ
 نویسد:   قرابت آن با شعر می

ههای   هر علمی به سماع محتاج است، امها شهعر و بهه ویهژه علهم دیهن بهه دلیهل نهام
گون، نوادر، نام  دشوار، واژه گونا گیاهان، مکا  های  هها، بهه   هها و آب  نهای درختان، 

                                                   
 .54، ص«های زبان عربی درنگی بر سیر دگرگونی. »57

 . 7،  4، ج عیون اَخبار. 58

 .18ص دیوان الشنفری،. 59

 .445، حکمت البال ه  نهج 60

 .113و  112، ص 1، جالمفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم. 61

 .335، ص 9، ج الطبقات الکبیر. 62
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تهوانی   میهان شهابه و سهایه در شهعر بنوههذیل نمهی  ترند. بدون سماع  سماع، محتاج
 63فر  قائل شوی.

که از شهاعران، نقهل مکتهوب شهعر را نمهی پسهندیدند، در سهایر علهوم چهون   عرب، همان طور 
کتابت پرهیز می  ( 103مجاههد )مالمثل از مراجعه بهه تفسهیر   کردند. فی  تفسیر و حدیث نیز از 

گرفتههه اسههت. کههه مجاهههد، آن را از صههحیفه جههابر  شههاعری در  64ابهها داشههتند؛ زیههرا معتقههد بودنههد 
کتهاب  که در تاریخ نیهز بهه  که او از قوم و تباری است  گفته  نکوهش ابوحاتم سجستانی به شعر 

 کنند:   استناد می
 َذا أسههههههههههههههنَد القههههههههههههههوم  أخبههههههههههههههاَرهم

 
ههههههح   و الهههههههاِجغ    ه  الص   65فإسههههههناد 

کهه وقتهی بهه تاریخشهان اسهتناد مهیم  هح »هها بهه  کننهد، اسهتناد آن  ردمی  و بها « ص 
 نگرانی است.

 . از پیامدهای نقل شفاهی در فرهنگ عربی و اسالمی7
کهرد. بهه ویهژه بها  کشاکش بها سهنت روایهی، راه خهود را بهاز  کتابت و تدوین علوم در  سرانجام 

کار آمدن عباسیان و ارتبهاط بها سهایر فرهنهگ کتهاب   روی  کتابهت و  کلهی برگشهت و  هها ور  بهه 
کتهابی بها خهودداری و تهو بهه آنچهه در آن آمههده   بهه ابهن 66ارجمنهد شهد. گفتنهد: چهرا همیشهه  دأب 

کتهاب بهها خهود داشههتن از آیهین جههوانمردی اسهت. امهها نقههل  67اسهت، عههالم هسهتی؟ پاسههخ داد: 
گون همواره اعتبار داشته و تا روزگار ما به  شفاهی در دوره گونا کتابهت پهیش آمهده  های  موازات 

 است.
گذشهت  -ههای آن     خط ناقص عربی و نارسایی کهه  گفتهار بهر  -چنهان  یکهی از عوامهل برتهری 

ههای بعهد، سهنت و محتهرم شهد، امها نگارنهده ایهن   نوشتار بهود. ههر چنهد قرائهت و سهماع در دوره
که زبان عربهی بهه  ها تدریغ در رشته زبان و ادبیات عربی اعتقاد راسخ دارد  سطور پغ از سال

هها تفههاوت دارد.   دلیهل ماهیهت شهنیداری، اشهتقا ، َعهراب، حلقهی بهودن و  یهره بها سهایر زبهان
فهم درست متن عربی به شّدت بها خوانهدن درسهت آن پیونهد دارد و قرائهت صهحیآ بهه ِصهرِف 

                                                   
 .19ص الشعر و الشعرا ،. 63

 .180ص مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه،. 64

 .181. همان، ص65

کتاب 66  .العلم تقیید. ر. : بخش چهارم 

 .179، صتقیید العلم. 67
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 شود.   کتاب و دفتر حاصل نمی
کهه سهنتشهاید بهه دلیهل همهین اهّمّیهت ذاتهی قرائهت و سهماع در زبهان ع اجهازه »   ربهی باشهد 

ههایی مثهل   تا به امروز در برخی از جوامهع اسهالمی پها برجها مانهده اسهت و دانهش« روایت حدیث
گذشهته تها بهه امهروز   صرف، نحو، لغت عرب و بال ت در صدر مواد درسی حوزه های علمیه از 

کیهد شهده  متهون عربهی همهواره در سرفصهل دروا دانشهگاه« قرائهت»گنجانده شده یا بر لفم  تر
 است. 

دار، از   ههههای سهههماع  ههههای خطهههی ههههم ضهههروری بهههود و نسهههخه  اجهههازه سهههماع حتهههی در نسهههخه
کههه صههرفًا بهها نقههل مکتههوب »هههای بههدون آن، معتبرتههر بههود. محههدثان   نسههخه در اعتبههار مطههالبی 

که از طری    دریافت می دریافت شهده بهود، معتبهر « سماع»شد، تردید داشتند و تنها مطالبی را 
کهه   زشمند میو ار دانستند )درست مشابه تعامل فقهای مسلمان با اسناد مکتوب در دادگهاه، 

کههه شههاهدان موثهه  بههه طههور شههفاهی   تنههها در صههورتی بههه عنههوان مههدر  معتبههر پذیرفتههه مههی شههود 
کنند( محتوای آن   68«.ها را تریید 

کتاب و دفتر آموخ که دانش خود را فقط از طری   کسی  تهه بهود، عنهوان عالمان آن روزگار، به 
ههحفی»تحقیرآمیههز  ف»دادنههد و « ص  َحههّرَ کههه دانشههش را دسههت« م  کسههی بههود  کههم از دو اسههتاد  نیههز 

کهه در محضهر مشهایخ  گردان و حتی عالمانی  برجسته فرا نگرفته بود. این نگاه تحقیرآمیز به شا
گههاه حاضههر نشههده بودنههد، بهها ایههن حقیقههت ترییههد مههی کتههاب  آ کههه مههردم از  کههه فاقههد  شههود   هههایی 

گرد در مجلغ درا وی باشد،   69کردند.  پرهیز می  یادداشت استاد مبنی بر حضور شا
گروهی به نام » صَحفیون»بعدها در حوزه قرائت قرآن  که مانند « م  فیون»پدیدار شدند  ح  « ص 

هح  ( رایهج بهر مهی گرفتنهد، نهه از طریه    در سایر علوم بودند. آنان علوم خود را صرفا از دفاتر )ص 
 ( مههردم را از 255نقههل مسههموع )الروایههه المسههموعه / سههماع(. ابوحههاتم سجسههتانی )مسههماع یهها 

کهه صهرفا   اعتماد به این افراد برحذر می صحفّیین. قهرآن را از آنهان  دارد: ال ترخذوا القرآَن عن الم 
   70«.اند برنگیرید  های مکتوب را خوانده  نسخه

َثنا فهالن»ههای تکهراری مثههل   جملهه سههمعت  »، «قهال...»، «حکههی لنها...»، ..«أخبرنها.»، «حهّدَ
توان از تبعات سنت نقهل شهفاهی   و  یره در آ از هر خبر، داستان و نقل قولی را می« فالنًا یقول

                                                   
 .90، صهای اسالمی  شفاهی و مکتوب در نخستین سده. 68

 .131و  130. ر. : همان، ص69

 .173. همان، ص70
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کتههاب کههه سلسههله روایههت تهها   ههها در دوره  دانسههت؛ زیههرا در بسههیاری از  هههای بعههد، ضههرورتی نههدارد 
ابوحیهان توحیهدی  المؤانسههو  اْلمتاعکتاب گوینده اصلی به توالی ذکر شود. به عنوان نمونه به 

کرد.  در قرن چهارم هجری می  توان مراجعه 
سهواد )سههیاهی »ههای بعهد، نگهاه تردیهدآمیز بهه   از دیگهر رسهوبات فرهنگهی ایهن سهنت در دوره

ههای نخسههت،   اسهت؛ ایههن دیهدگاه بههه ویهژه در تصههوف از همهان سههده« علههم اَورا »و « نوشهته(
گونههه گونی را در عرفهههان اسهههالمی بهههه خهههود اختصهههاص داد. ابهههنشهههایع شهههد و مضهههامین  جهههوزی   ا

کتاب 597)م کندی حکایت می َبلیغ تلبیغ ( در  کهه   از زبان ابوسعید  در خانقهاهی »کنهد 
کهه دیگهران پهی نبرنهد، مخفیانهه بهه دنبهال حهدیث بهودم. روزی دواتهم بهر  کن بودم. بهه طهوری  سا

سهههتْر عورَتههه گفهههت: ا  کسهههی از صهههوفیان  کهههنو(زمهههین افتهههاد.    یههها از 71«کو )مایهههه ننگهههت را پنههههان 
یهد و مبهادا سهخن صهوفیان شهما  گیری علم و دانش بپرداز ابوعبداَّلل بن خفی  نقل شده: به فرا

کا ذ کمربندم پنهان مهی  را بفریبدو من خود، مرّکب در آستین، خرقه و  کهردم و مخفیانهه بهه   در 
کارم مطلع شدند،   سراغ اهل علم می گفتنهد رسهتگار رفتم. وقتی هم از  کردنهد و  با من دشهمنی 

  72نخواهی شد، اما بعد از مدتی به من محتاج شدند.
یههادی بههه شههکل و شههیوه هههای   ایههن مفهههوم بههه ادبیههات فارسههی نیههز راه یافتههه اسههت و شههاعران ز

کرده کو   گونی از آن، تصویرها  اند؛ از آن جملهه، خواجهه حهافم شهیرازی در بیتهی معهروف   گونا
 گوید:  می

گهههههههههر همهههههههههدرا مهههههههههائیبشهههههههههوی   اورا  ا
 

 73کههههههههه علههههههههم عشهههههههه  در دفتههههههههر نباشههههههههد 
 اند:   در شرح آن آورده 

که می ای مهانع از اشهتغال بهه   گوید علم مدرسه  با توجه به این نظریه عرفانی است 
گر همهدرا مها هسهتی یعنهی علهم عشه  مهی  معرفت واقعی می خهوانی   گردد. پغ ا

کتههاب و دفتههر  هههایش را محههو  اورا  مدرسههه را بشههوی و نوشههته کههن. علههم درویشههی 
 74ندارد.

که  کار تظاهر به امر به معروف و نههی منکهر را »در همین روزگار حافم است  امیر مبارزالدین 
                                                   

 .318ص بیغ َبلیغ،تل. 71

 .319. همان، ص72

 .214، صدیوان حافم. 73

 .679، ص 1، جهای حافم شرح  زل 74
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کتابخانههه کهههه  داد و   هههای علمهههای شههیراز را مههورد تفتهههیش و بازرسههی قههرار مهههی  بههه جههایی رسههاند 
کشههید و دسههتور شسههت و شههو   ههها بیههرون مههی هههای فلسههفی و دیههوان اشههعار شههعرا را از آن  کتههاب
کتبی می  می کتب محرمة االنتفاع را امهر   در شیراز دارالسیاده  نویسد:  داد. محمود  کرد و  ای دایر 

کهه حتهی روزی مهی کار تا جهائی پهیش رفهت  خواسهت صهندو  مرقهد   فرمود تا بشویند و در این 
گنههاه ایههن عاشههقانه دارد هههای   کههه  ههزل متبههر  شههیخ مشههرف الههدین مصههلآ سههعدی را هههم بههه 

کار پشیمان شد. 75«.بسوزاند  که با وساطت و پایمردی فرزند بزرگش، شاه شجاع از این 
کتابت به عنوان یک ضد ارزش در دوره جاهلی و دو سده نخسهت ثابهت شهود،  گر نگاه به  ا

کشهورها مثهل ایهران و مصهر،   انگیزه کتابشویی فاتحان مسهلمان نیهز در برخهی  کتابسوزی و  های 
کینه  خوی انتقامسر  صرفًا از که  الظنون کش توزی نخواهد بود. در   جویی و  سعد بن ابی آمده 

کتاب ها به نفع مسلمانان  ها و مصادره آن  وقاص به عمر بن خّطاب نامه نوشت و از او در مورد 
کههرد. عمهر بههه او نوشههت: آن گههر ههدایت و رسههتگاری در آن کسهب اجههازه  ههها  هها را در آب بینههدازو ا

گمراهههی باشههد،  تههر و راهنمههاتر از آن  داونههد مهها را بهها روشههنباشههد، خ گههر مایههه  کههرده و ا ههها هههدایت 
عمهر بهن خطهاب  76یها آتهش بریزیهدو  هها را در آب نیهاز سهاخته اسهت. آن  ها بی خداوند ما را از آن

کتابخانه اسکندریه داده است. بهه ههر روی،  77مشابه همین پاسخ را به عمرو بن عاص درباره 
کتههاب ایههن رویکههرد کتابخانههه  نسههبت بههه سههوختن و شسههتن  گفتههه آمههد، بهها   ههها و  ههها، بنهها بههر آنچههه 
کینه  د د ه که در  الب جنگ  ای دینی و اجتماعی است، نه از سر خشم و  ها در طهول   توزی 

 تاریخ سراغ داریم.

 . نتیجه8
که آدمهی موجهودی اجتمهاعی اسهت و عهرف و پهای ر هها نیهز همهواره د  بنهدی بهه سهنت از آنجا 

کتابهت را بایهد در منههع   نظهام قبیلهه ای و سهنتی عهرب، قهانونی نانوشهته بهود، ضهد ارزش شهمردن 
که  تدوین حدیث، مهم و البته مؤثر دانست. صحابه رسول خدا و تابعین به عنوان افرادی 

کهالم مهوزون بهود،   در آن جامعه زندگی می کهه مبتنهی بهر شهعر و  کنند، الگهویی جهز نقهل شهفاهی 
که سنت روایهی تها فهراهم آمهدن بسهتر اجتمهاعی نداشتند. ب نابراین با تبعیت از این زیربناست 

کتابههت و  یههره( در دیهن اسههالم بهه راه خههود ادامههه  مناسهب و امکانههات فنهی )مثههل خهط، ادوات 
                                                   

 .448، ص 1، جخراباتی حافم. 75

 .50، ص 3ج تاریخ التمدن االسالمی،. 76

 .46همان، ص. 77
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کلههی از میههان نرفهههت و  داد، امهها بهها توجههه بهههه پیشههینه نیرومنههد و ویژگهههی خههاص زبههان عربههی بهههه 
گونی را در س گونا گذاشت.پیامدهای   احت فرهنگ اسالمی و حتی ایرانی بر جای 

کهه ایههن مقالهه، زمینهه منههع تهدوین حهدیث را در حههّد  کیههد شهود  در پایهان الزم اسهت دوبهاره تر
کهه پهژوهش  بضاعت نگارنده، بررسی می شهمردند، در ایهن   گهران برمهی کنهد و برخهی از دالیلهی را 

و بههرای دادن پاسههخی جههامع بههه نمایههد   بسههتر و فضههای فرهنگههی و اجتمههاعی جسههت و جههو مههی
گون دیگر نیاز است.  این تحقی ، پژوهش  مسرله گونا  های جدی فراوانی از زوایای 

کتابنامه9  . 
 ش.1385سید محمدکاظم طباطبایی، قم: نشر هاجر، آشنایی با تاریخ و منابع حدیث،  _
حمد هارون، ، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحم، تحقی  و شرح عبدالسالم مالبیان و التبیین _

  .1418،  قاهره: مکتبه الخانِجی، چا  هفتم

تاریخ اَدب العربی )العصر الجاهلی(، شوقی ضی ، القهاهره: دار المعهارف، چها  بیسهت  _
 تا .  و چهارم،  بی

 تا .  جرجی زیدان، بیروت: منشورات دار مکتبه الحیاه،  بی تاریخ التمدن االسالمی، _

عثمهههان الهههذهِبی، المحقههه  عبهههدالرحمن بهههن یحیهههی ، محمهههد بهههن أحمهههد بهههن تهههذکره الحفهههاظ _
  .1374جا : دائره المعارف العثمانیه،   المعلِمی،  بی

ابهوبکر احمهد بهن علهی بهن ثابهت الخطیهب البغهدادی، تحقیه  سهعد عبهدالَغّفار  تقیید العلهم، _
  .1429علی، القاهره: دار االستقامه، 

لجوزی البغهدادی، بیهروت: دار القلهم، الدین أبوالفرج عبدالرحمن ابن ا  ، جمالتلبیغ َبلیغ _
1403.  

 ش.1369،  تهران: اساطیر، چا  دوم  فرخ،  الدین همایون  ، رکنخراباتی حافم _

 م.1972، محمد أحمد الحوفی، بیروت: دار القلم، الحیاه العربیه من الشعر الجاهِلی _

ارون، مصهر: ، تحقی  و شهرح عبدالسهالم محمهد هه ، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحمالحیوان _
  .1384  مصطفی الباِبی الحلِبی،

عمههرو بههن مالههک، َجَمَعههه و َحَقَقههه و َشههَرَحه َمیههل بههدیع یعقههوب، بیههروت: دار دیههوان الَشههنفری،  _
  .1417  الکتاب العرِبی،

الههدین محمههد حههافم شههیرازی، تصههحیآ: عالمههه قزوینههی و دکتههر قاسههم   شههمغ دیههوان حههافم، _
کوشش عبدالکریم جریزه  ش.1371،  ار، تهران: انتشارات اساطیر، چا  چهارمد   نی، به 
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مههه، قهدم لههه و شهرحه أحمههد حسههن بسهج، بیههروت: دار الکتههب  الهدیوان، _ قبههه ذوالّر  َ ههیالن بهن ع 
  .1415العلمیه، 

کوشش زهرا شادمان،  تههران های حافم،  شرح  زل _ : مؤله  )چاپخانهه  حسینعلی هروی، به 
 .1369،  کیهانک(، چا  سوم

قتیبهه الهدینوری، صهححه و عله  حواشهیه: مصهطفی   عبهداَّلل بهن مسهلم ابهنشهعرا ، الشعر و ال _
  .1350  أفنِدی الصفا، قاهره: المعاهد،

سههاز،   گریگههور شههولر، متههرجم: نصههرت نیههل هههای اسههالمی،  شههفاهی و مکتههوب در نخسههتین سههده _
 ش.1391تهران: حکمت، 

راسهه فهی أصهولها و تطّورهها، علهی الصوره فی الشعر العربی حتی آخر القهرن الثهانی الهجهری: د _
 م.1983  البطل، بیروت: دار اَندلغ،

هههِرّی ابههن  ابههن الطبقههات الکبیههر، _ سههعد، تحقیهه : علههی محّمههد عمههر، القههاهره: مکتبههه   منیههع الّزَ
  .1421الخانجی، 

  .1343قتیبه الدینوری، قاهره: دار الکتب المصریه،   ، عبداَّلل بن مسلم ابنعیون اَخبار _

محّمهد محّمهدی،   یرانی پیش از اسالم و آثهار آن در تمهدن اسهالمی و ادبیهات عربهی،فرهنگ ا _
 ش.1374،  تهران: توا، چا  سوم

 تا .  الندیم، بیروت: دار المعرفه،  بی  ابن الفهرست، _

یشهههه _ کراچکوفسهههکی، ههههای تهههاریخی و اجتمهههاعی داسهههتان  لیلهههی و مجنهههون: پژوهشهههی در ر ، ا.ا. 
کامل احمدنژاد  ش.1378، تهران: انتشارات زوار، چا  سوم، ترجمه: دکتر 

عبهدالرحمن السهیوطی، الشهرح و الضهبط: محمهد أحمهد جهاد  المزهر فی علوم اللغه و أنواعها، _
 تا .   بی  المولی و  یره، قاهره: دار التراث،

ناصههرالدین اَسههد، بیههروت: دار الجیههل، چهها   مصههادر الشههعر الجههاهلی و قیمتههها التاریخیههه، _
 .م1988،  هفتم

  جههواد علههی، سههاعدت جامعههه بغههداد علههی نشههره، المفصههل فههی تههاریخ العههرب قبههل االسههالم، _
1413.  

، تعلیههه : صهههبِحی الصهههالآ، تحقیههه : فهههارا طالهههب ، اْلمهههام علهههی بهههن ابهههیالبال هههه  نههههج _
  .1425  تبریزیان، قم: دار الهجره،

 ش.1385، وممسکوب، تهران: انتشارات فرزان، چا  س هویت ایرانی و زبان فارسی، شاهرخ _

درآمدی بر تهاریخ تهدوین حهدیث در یهک و نهیم سهده نخسهت اسهالمی بها تکیهه بهر نقهد نظریهه » _
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کتابت حدیث ، بههار، ص  5شهماره ، 1385، پژوههان  مجله نامهه تهاریخ  معموری،، علی «منع 
136-125. 

مجلهه  ، عمهر موسهی باشها، ترجمهه: حسهن دادخهواه،«ههای زبهان عربهی درنگی بر سیر دگرگونی» _
 ، شماره دو، زمستان. ، دوره اول1369،  را علوم انسانیمد
، عبهدالعزیز الهدوِری، مترجمهان: منصهور مهؤمنی و عبهاا احمدونهد، «دیوان در صدر اسهالم» _

 .183 - 167، سال سوم، ص10، شماره 1381، تاریخ اسالممجله 
، تیهر و مهرداد،  53، شهماره  1385، مجله بخهارا، ژاله آموزگار، «سنت شفاهی در ایران باستان» _

 .151 - 140ص
 




