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  دهيچک
ترین مباحـث ایـن دانـش در دو مهم. است به خود دیده یگوناگونفراز و فرودهاي ، طی بیش از ده قرن »نگاريصحابه«

مکتـب سـاختاري بـه دو ، نگاريشود. در سیر تطور صـحابهخالصه می »مکاتب محتوایی«و  »مکاتب ساختاري«بحث 
اجتمـاعی ، مسائل و نیازهاي سیاسیسبب به حدیثی نگاريشود. صحابهتقسیم می »يگارنحالشرح«و  »حدیثی«مکتب 

هاي متقـدم شـکل نگاريبخـش زیـادي از صـحابه سـببمقدم بوده است. به همین  نگاريحالشرحاختار و علمی بر س
 نگاريها در شمار کتب صـحابهگونه کتاببه خود گرفته است و همین امر سبب پوشیده بودن این» حدیثی نویسیمسند«

شـود می نگاريجدیدي در صحابه ر مرحلۀچنین ساختاري بوده سبب ظهوشده است. اهداف و مزایا و نقایصی که متوجه 
شـود. ایـن نوشـتار ضـمن تشـریح مکتـب می گفتـه» نویسـیحالشرح نگاريصـحابه«سـاختاري بـه آن  لحاظکه از 
  .را برشمرده استنقایص این ساختار  مزایا و، اي از اهدافگوشه، حدیثی نگاريصحابه

 .حالشرح، دیثح، محتوایی، مکتب ساختاري، نگاريصحابه :هاواژهکلید
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  مقدمه
  »يحديث ينگارصحابه«تعريف 

ـار و گزارش ییعنـ، ينگارتاریخ ةشود شیویبرداشت م »یحدیث ينگارصحابه«آنچه از عنوان  ـا نقـل اخب بـه ه
مکتـب «بلکـه منظـور از ، شـودی(مدینه) تعبیر مـ »حجاز ينگارمکتب تاریخ«نیست که از آن به  »معنعن« ةشیو
ـارت اسـت از »يرنگادر صـحابه یحدیث ـاص بـه صـحابه  :عب نگاري در شـکل و صـحابهنـوعی نگـرش خ

کـه کـرده اسـت لیف أتـ ياخود را به گونـه ينگارصحابهنگار کتاب ن معنا که صحابهیبد ساختاري و تدوین؛
ـان از رسـول خـدا، حال خود صحابه را بنویسدبیش از آنکه بخواهد شرح ـات آن . بـوده اسـت متوجـه روای

نویسـی هرچنـد حالشرحـ  دند اخبار مربوط به صحابه را نقل کنننگاري نیست که بخواهنان تاریخدید آ ۀزاوی
  نه خود صحابه.، است »بودن صحابه يراو« آناندید  ۀبلکه زاوی ـ الطبقات الکبريروایی مانند  ةبه شیو

از  یبرخـ، روازایـنج بـوده اسـت. یـرااز اهـل حـدیث و محـدثان  یاین نگرش بیشتر میـان بخشـ
، اسـت تبـدیل شـده» یسـینومسند« ـاصطالحبه ـو یبه صورت یک کتاب حدیث ها کامالًنگاريصحابه

چیـزي  ونمایـد مشـکل مـی، نخست در وهلۀ »نگاريصحابه«ها به گونه کتابگذاري ایننام کهايگونهبه
و اسـامی دیگـري کـه  مسـندالها با نام بیشتر این کتابکند. یبه ذهن تبادر نم حال صحابهعنوان شرحبه

، دیـد حـدیثی ۀگذاري شده. برخی دیگـر بـر اسـاس همـین زاویـنگر وجه حدیثی کتاب است نامانمای
بلکـه همـین ، نویسـیاند و نـه بـه صـورت مسندارائه کرده نگاريهاي خود را نه به صورت تاریخکتاب

روایـات را بـه صـورت ، ه نمایـدبـرآورد ـ که در ادامه بیان خواهد شـدـ مقدار که هدف اصلی آنان را 
آیـد. ینمـ هـم بـه کـار فقیـه و محـدثحتی  یهایچنین کتاب، روازایناند و مختصر و بریده بیان کرده

هـایی کـه مجموعـه کتاب« :ازاسـت در یک تعریف عام و کلی عبارت  »حدیثی نگاريصحابه«، بنابراین
، قـول :که عبارت است ازـ را پیامبر که سنت اند؛ اصحابیرا برشمرده فهرست اصحاب رسول خدا

  .»اندروایت کردهـ فعل و تقریر
به طور کامـل نقـل  روایات چنین اصحابی از رسول خدا تواند اعم از این باشد کهاین موضوع می

یـا بـه صـورت نـاقص و ، و ماننـد اینهـا طبرانی المعجم الکبیرو  حنبلبن احمد، مسندالمانند ، شده باشد
از هریـک  و یـا تنهـا بـه تعـداد روایـات، خلیفه الطبقاتو  بخاري تاریخ الکبیرالمانند ، دنباشاشاره آورده 

تمـام  .جـوزيابـن فحـوم االثـرتلقـیح و  حـزمابـن ةالروا ۀالصحاب اسماءمانند ، دنصحابه اشاره کرده باش
 اصـلی ۀطـقنگیـرد کـه قـرار مـی »حـدیثی نگاريصحابه«ها در مجموعه تعریف نگاريگونه صحابهاین

  است. »راوي بودن صحابی«هایی چنین کتاب مشترك
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 يحديث ينگارصحابه يهاانگيزه

نگـاران صـحابه چـونو ، گرددیبازم ينگارتدوین این مکتب صحابه یاین موضوع بیشتر به بستر تاریخ
ر نظمـد ث رسـول خـدایـاحاد ةکننـدتیـراوعنوان بـه صحابهآنان  يبرا، اندمحدث بوده غالباًپیشین 

ز یـق آنـان نیـبـه اثبـات توث يازیگر نید، صحابه ةژیگاه ویو با توجه به اصل عدالت صحابه و جا اندبوده
  نبوده است.

عام ماننـد  ينگارتراجم نهـ  اندکردهن یرا به صورت خاص آن تدو ينگارکه صحابه يان افرادیدر م
 یلیفـاتأت ينگارصـحابه ةکـه در حـوز یکسـان، ابونعیم معرفۀ الصحابهتا پیش از کتاب  - يالطبقات الکبر

 یحـدیث يهـابدین معنـا کـه در مجموعـه ند؛پرداختمیبه این موضوع  ينگارداشتند نوعاً با دید حدیث
کـه توضـیح چنـانـ  یند. چنین نگاهشتدا یروایت که از رسول خدا بردندمینام  یتنها از اصحاب، خود

طـرح متعریف و ضرورت شناخت صحابه  دربارةست که هایی امسائل و دیدگاه سبببه ـآن خواهد آمد
ایـن  يبـرا، سبببه همین  ).164- 163ص، 1ج، ق1412، حجر؛ ابن67ص، ق1406، بغدادي( شده است

 ق).1416، ويزر.ك: شهر( دشدنمی لیقا یعلم ارزش خاص
 ينگـارجمبـیش از ترا ينگارحدیث ۀرایج بود که به جنب یها بیشتر میان کسانينگاراین نوع صحابه

 ؛ن ارزش و اعتبـار داشـتشـابرای ينگارتوجه داشتند و تاریخ صحابه از منظر حدیث ینویسحالشرحو 
و در  »حجـاز«و  »مدینـه«ند. این روش بیشتر میان مکتـب دانستمی میان امت و پیامبر ۀواسط را آنانزیرا 

 يلـت روري حـدیثی و عنگابه مکتب صـحابه يرویکرد چنین قرن دوم و سوم و چهارم رواج داشت.
  توان در نکات ذیل دانست:یآوردن به این روش را م

انـد. هرچنـد گفته »صـحابی«ی بـراي گونـاگونعلماي اهـل سـنت تعـاریف  »:یصحاب«تعریف  .الف
که مسـلمان بـوده دیـدار کـرده و مسـلمان از را درحالی صحابی کسی است که پیامبر«اند مشهور گفته

ند کـه اهدانسـت یرا کس »یصحاب«اما گروهی نیز ، )158ص، 1ج، ق1412، حجرابنر.ك: ( »دنیا رفته باشد
؛ 159ص، همـان( از آن حضـرت شـنیده اسـت یو یا سـخن یمجالست داشته و حدیث رسول خدابا 
  .)10ص، 1ج، ق1415، عبدالبرابن

 شصـتغ بـر بـال صحابه در زمان وفات پیـامبر، اندگفته ابوزرعهو  یشافعو  خلیفهکه همچنان .ب
انـد و چـون ثبـت و هـزار نفـر بـوده صدهزار نفر در خارج مدینه) و یا  سیهزار در مدینه و  سی( هزار

برشـمردن و  يبـرا، روازایـن، قابـل اطمینـان بـودهآنان غیرممکن و یا بسـیار مشـکل و غیر یضبط اسام
اثبـات  يایـن روش بـرا، اراننگـگونه صحابهاین ياند. برانقل روایت را میزان قرار داده، شناخت صحابه

۹۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

تعـداد  حـاکم نیشـابوري، رويدینتـر بـوده اسـت. بـها متقنم و نشانهیبودن افراد از دیگر عال یصحاب
ج؛ - ص ب، 1ج، تـابی، ذهبـی( هـزار نفـر گفتـه اسـت چهـارروایت دارنـد  را که از پیامبر یاصحاب

نفـر  1500بـه  قریـبا آنـان رز دانسـته و آمیاین تعداد را اغراق ذهبیاما . )83ص، 9ج، ق1420، مقریزي
، انـدارقـامی را کـه دیگـران گفتـه. )ص ج، تـابی، ذهبی( دنرسبه دو هزار نفر نمی، وجههیچدانسته که به

، تـابی، ذهبـی( نفـر یک هـزار ابوزرعه، نفر 904تعداد  بن حنبلاحمدکند. یید میأرا بیشتر ت ذهبیسخن 
 جـوزيابنو ، نفـر 1472 بن مخلـدبقی، نفر 1608 حبانابن، )83ص، 9ج، ق1420، ج؛ مقریزي- ص ب
نظـر از اینکـه صـحابی صـرف، انـدی است که اینان ذکـر کردهاند. این ارقامنام برده يراو یصحاب 1858

 .)10ص، مقدمۀ مصحح، ق1412، حزم(ابن صحیح نیست از آنان بودن برخی
بـه شناسانه گفت نگاه جامعه ينگاربه صحابه یثیکرد حدیعلت رو ةدربارتوان که می یکته سومن .ج

ث و آثـار یـبـه ثبـت احاد یرغبتـیث و بـین حدیخ منع تدویاست. با توجه به تارعصر قرن اول و دوم 
کـه ، هعلماي اهل سنت آنچه را ضروري تشخیص دادند این بود که در کنار فقـه قدرتمنـد شـیع، صحابه
بـه  رن نخست هجري آغاز کرده و در زمـان صـادقینبود و حرکت خود را از ق بیتاهل بهمستند 

آوري احادیـث بـدون جمـعمهـم و ایـن  سـازندتر مدون چه سریعفقه خود را هر، بود هاوج خود رسید
کـه ، توان بـدون مسـتندات حـدیثی صـحابهنمیکه ضرورت به خوبی نشان داد ن یاصحابه ممکن نبود. 

نیـاز حیـاتی بـه روایـات  سـببر ایـن اسـاس و بهبـکرد. هی تدوین قف، ندبود میان امت و پیامبر ۀواسط
، هرگونه خدشه بر عدالت صحابه از سوي برخی علماي اهل سـنت ةگیري شدیدي دربارموضع، صحابه

میان مـا و قـرآن و  ۀصحابه واسطباور بودند که اهل حدیث و حنابله صورت گرفت. آنان بر این  ویژهبه
خواهـد یروا دارد مـ یجـویکه بـر صـحابه نقـص و عیـب یکسو ، آنان بر حقند .هستند رسول خدا

خـود ، انـدکه زنادقه، يرا ابطال کند و چنین افراد قرآن و رسول خدا، واسط و شهود ما را و در نتیجه
  .)164- 163ص، 1ج، ق1412، حجر؛ ابن67ص، ق1406، بغدادي( سزوار ابطالند

حـدیثی  نگاريبـه صـحابه نگاريحابهوین دانـش صـدحرکت و سیر ت، قرن چهارم هجريقریب تا 
 شد که چـارچوب آنهـا کـامالًارائه می نویسیبه صورت مسند نگاريلیفات صحابهأو ت اختصاص داشت

  بر محور صحابه و احادیث آنان قرار داشت.
را حـدیثی  ينگاربه مکتـب صـحابهدن آور يرو یاصل يهاتواند انگیزهیم نکتۀ مزبورسه هرچند  .د

نیـز بـه دسـت  يو جهـت دیگـر اسـت علـتباره بیان شده که در این یمطالب يالهاما از الب، توجیه کند
 یکه نسـبت بـه صـحابه تعصـب سـخت، اهل حدیث :دارد یتوجهرسد اهمیت قابلیآید که به نظر میم
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نگـاه «، دیگـر و بـه عبـارت» نویسـیحالشرح نگاريصـحابه«وارد  خواسـتندنمی، وجههیچبه، اندداشته
 بـه تـاریخی و کالمـی تقسـیم نگاريصـحابه، »محتـوایی«بـر اسـاس مکتـب  .شوند »یخی به صحابهتار
او توجـه دارد کـه  حالشرحبلکه به ، تاریخی الزامی به نقل احادیث صحابی ندارد نگاريشود. صحابهمی
ود چنـین رویکـردي ور ۀالزم اجتماعی و فکري اوست.، سیاسی گوناگونآن پرداختن به حوادث  ۀالزم

 و این همـان چیـزي اسـت کـه اندبه برخی مسائل و مشاجرات صحابه خواهد بود که مورخان نقل کرده
خـود را بـه  يهـاينگارصحابه، بر این اساس .آیدحدیثی را خوش نمی نگاريمکتب صحابه دارانطرف
و سـاختار  عبـدالبرابن، رويدینکردنـد. بـیخالصـه مـ هاي حدیثی و روایی آنان از رسول خداجنبه

 ؛انتقاد قرار گرفـت آماجي حدیثی رنگامکتب صحابه دارانطرف از سوي، االستیعاباو در  نگاريصحابه
ات در گونـه اخبـار و مشـاجربـه ایـن، »یسینوحالشرحمکتب «به  »یثیمکتب حد«کرد یر روییزیرا با تغ

 .)301ص، ق1416، ر.ك: شهرزوي( حال صحابه پرداخته استشرح

 يحديث يهاينگارهصحاب يمزايا

برخی آنها توان به طور خالصه داشته است که می یمثبت يو پیامدها هاتمزی یحدیث ينگارصحابه
  :برشمرد را

از احادیـث رسـول  ییاهبـه مجموعـهها ينگارصـحابه، »یثیحـد ينگارصحابه«. بر اساس مکتب 1
گـذاري آن بـه و نـام اسـت آمـدهدر یبه شـکل یـک کتـاب حـدیث که کامالًايگونهبه شدتبدیل  خدا

 معجم الصحابهتوان به یم، . از این مجموعهرسدگذاري ثانوي و عرضی به نظر مییک نام »ينگارصحابه«
  .مانند آن اشاره کرد و یطبران المعجم الکبیر، حنبل بناحمد المسند، عاصم یابابن یاآلحاد و المثان، قانعابن

نظـر از و صـرفدانست  وان امري حیاتی براي ثبت سنت نبويتحدیثی را می نگاريصحابه ةشیو
، هـاي بعـدي فقهـااما بـراي نسـل، به قلم فقها و محدثان بوده است هانگاريگونه صحابهاینکه غالب این

کـه رسـیدن بـه سـنت ، اهل سـنت يگذاشته که اینک اگر این منابع نبود فقهابهایی بر جاي میراث گران
  .ندنداشت بدان اهیر، دانندایات صحابه میرا منحصر به رونبوي 
ن یـااري شـود. ذگـارزش، اخبـار کـهدهد این امکان را می، »سنادا«سبب به حدیثی نگاريصحابه. 2
 ار مهم است.یبس، بودن افراد اقامه شده یاثبات صحاب يکه برا یدر رد و قبولِ مدرک يگذارارزش
کـه در ، را »بلـوغ«و  »روایـت«و  »رؤیـت« چـونهم گونـاگونینگاري حدیثی ارکان صحابه. 3

شـناخت و  يهـاهاما دیگر را، کندبه خوبی اثبات می، است لحاظ شده »یصحاب«تعریف حداکثري 

۹۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

ممکـن اسـت  يهمراه ندارد و در مـوارد زیـادبه همیشه این سه رکن را ، اثبات صحابی بودن افراد
 حداکثر تنها رؤیت به اثبات رسد.

 يحديث ينگاربهص صحاايها و نقيكاست

 یپوشـتوان از آن چشمینم یو به راحت، است داشتهحدیثی  ينگارکه صحابهو ضرورتی با تمام مزایایی 
بـوده  ينگاردر باب صحابه يداشته و منشأ توهمات زیاد یرا نیز در پ یص مهمایاما اشکاالت و نق .کرد

  است. ذیلبه شرح  یثیحد ينگارمکتب صحابهاشکاالت و نواقص ها و یکاستترین است. مهم
از  یکـه روایتـهسـتند  »صـحابی« یتنهـا کسـان، حدیثی ينگارصحابهبر اساس مکتب و ساختار  .1

 زیـرا ؛دیگـر از اصـحاب شـده اسـت يسبب اخراج بسـیار عمالًاند و این نکته نقل کرده رسول خدا
 »بـودن یصـحاب«د و غیر از نقـل روایـت ثابـت شـو يدیگر يهااز راه یبودن کس یممکن است صحاب

که در غزوات نخستین شـهید شـدند و یـا  از اصحاب پیامبر يمانند بسیار ؛نیست »بودن يراو«مالزم 
ولـی در صـحابی بـودن آنـان ، نقل کنند اند حدیثی از پیامبرنتوانسته گوناگون عللکه به  يافراد دیگر

اما بـه طـور ، ندارد از رسول خدا یکه هیچ روایت يبن عبدالعزحویطبمانند  ؛کسی تردید نکرده است
انـد کـه در است که در فتح مکه اسالم آورده است. حتی افـرادي را نـام بـرده يدر شمار افراد يو، قطع

و  بن ابـی وهـبشـجاعماننـد  ؛ندارنـد اما روایتی از رسـول خـدا، اندتمام غزوات هم شرکت داشته
، عبـدالبر(ابن شناسـممن بـراي ایـن دو روایتـی نمـیگوید: می عبدالبرابنکه  بن ابی وهبعقبهبرادرش 

را بـا  ينگارصـحابه، است که خـروج ایـن افـراد از اصـحاب پیـامبر روشن .)707ص، 2ج، ق1415
 کند.یم مواجه يص جداینق

یی کـه بـر ایـن هاينگارتمـام صـحابه، »حـدیثی نگاريصحابه«ست که بر اساس مکتب ین نیچن .2
آنـان اهمیـت داشـته  يآنچـه بـرا، نخست ۀدر مرحل باشد؛ زیرا شدهنیز  یثمنبع حدی گرفتهاساس شکل 
نیـاز بـه بیـان و نقـل  »اثبـات«بوده است و این  حدیث او از پیامبر نقل با شخصبودن  یاثبات صحاب

به طبقـات  یکرده است. نگاهیکفایت منیز بلکه نقل آنها با اشاره و اختصار و تقطیع ، تمام حدیث ندارد
  کند.یآشکار م یبه خوباین موضوع را ، خیاط نبۀخلیف

شـناخت و  يبـرا یتوانـد مرجـع و مسـتند کـاملینم، ضعف اسناد سببحدیثی به ينگارصحابه .3
روایـت او از رسـول  یشخصـبـودن  یی که تنها مسـتند صـحابجایدر  موضوعاین  .اثبات صحابه باشد

رد  موجـبتنهـا نـه يسـند آیـد و چنـینشـمار میبه يضعف جدن یقیبه ، شاذ)ت یروا( باشد خدا
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سـؤال خواهـد رفـت. در ایـن نیـز زیر یشخص چنین که اساساً وجودبل، مضمون آن حدیث خواهد شد
در دسـت راه دیگـري ، نظرمـورد شـخصنگار حدیثی چون براي اثبات صحابی بـودن صحابه، صورت

 ندارد باید نام این شخص را از فهرست صحابه حذف کند.
، یبر مسند بودن آن نـدارد و بـه اصـطالحِ حـدیث یداللت قطع شخص از پیامبر رف روایتصِ .4

از ث را یبه ظاهر حـدو گرچه  باشد یتابع حدیث از پیامبر يبسا راونخواهد بود. چه »حدیث مرفوع«
» سـماع« ـاصطالحبـه ـوـیسـت او ثابت نتوسط  اما شنیدن حدیث از رسول خدا، کردهنقل  پیامبر

که تنها زمـان ، از افراد یبرخ یحتنکه یجالب توجه ااست. » منقطع«و یا » مرسل«حدیث  حاصل نشده و
را کـه از آنـان حـدیث  ینـام اصـحاب، نشان دادن ایـن موضـوع يبرا، را درك کرده بودند رسول خدا

، مقدمـه، ق1418، قـانعابن( کردنـدینقل حدیث مـ انداختند و خود مستقیم از پیامبریم، شنیده بودند
، اسـتشـده دیگر ثابت و محـرز  يهابودن آنان از راه یکه تابع يافراد زیاد، سبببه همین  ).3ص، 1ج

، از ایـن بـاب .اندتصـور شـدهدر شـمار صـحابه ، انـدنقل کرده که از پیامبر یتنها به دلیل ظاهر حدیث
  د.ناهبود یصحاب تصور شده است، مرسل بودن احادیثشانسبب به را نام برد که يزیاد فرادتوان ایم

تصـور ، اختصاص یافته که منظور از آن افرادي است که به غلـط» توهمات«به  االصابهبخش چهارم 
، روایات بـه ظـاهر مسـند و در واقـع، رایج و مشهور چنین توهمی لو یکی از عل اندصحابی شده است

افـرادي را در فهرسـت نـام چنـین ، نگاران کهن بدون توجه بـه ایـن موضـوعمرسل آنان بوده و صحابه
 اند.صحابه آورده

نـام افـراد را بـه ، اسـناد ۀدانند که راویان اخبـار در سلسـلیم، که با روایت سر و کار دارند یکسان .5
گـاه بـه ، گاه افراد به اسـم ؛اندبیان کرده متفاوتی يهابه گونه، گریو علل و عوامل دتناسب ذوق و سلیقه 

 نگـاران را بـر آن داشـتهاز صـحابه یهمین امـر برخـ هابه قبایل و تیرهتساب با انگاه  و، گاه به جد، کنیه
درسـت کننـد. ایـن امـر نیـز  یخیال یاصحاب، از روایاتهریک  بر اساس، نگریسطح يتا با تصور است

در روایات نقـل  متفاوت يهابه صورت شاناست که نام یافزوده شدن اصحاب یدیگر از دالیل اصل ییک
اخـتالف در سـند و سـبب به تنها یک روایت دارد که این روایت يابوخزامه سعد، مثال رايب .شده است

همـین امـر سـبب ، سرانجاماست و اختصاص داده  به او نام در شمار صحابه پانزده، نیز تصحیف در آن
بـر  پیـامبر یو صـحاب یاصـل يشـتبه گردیـده کـه راونگاران شده و امر بر آنان مصحابه یگویتناقض
، يالسـعد ابوخزامـۀ، ابوحزامـۀ، ابوخزامـۀعبارتنـد از:  یایـن اسـام برخـی از .این روایت کیستاساس 

 بنعرابـۀ بنرفاعـۀ يالعـذر ابوخزامـۀ، عـرادة بنرفاعۀ يالعذر ابوخزامۀ، عرابۀ بنرفاعۀ يالعذر ابوخزامۀ
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 یعمـر، معمـر ،قـیس بنسـعد، هذیم بنسعد، هذیل بنسعد، حارث بنزید، هذیم سعد بنحارث، عرادة
  .)261ص، 1389، پناه(ر.ك: هدایت يالسعد

حجـر ابنچـون هم یدامن شخصـ ینگاران بوده و حتترین اشتباهات صحابهاز مهم یاین نقیصه یک
کـه شـرح ایـن  گرفتـه اسـت، داشـته یزدایکه بیشترین نقش را در پاالیش صحابه و توهم، را یعسقالن

  .طلبدمطلب مجال دیگري می
 به منظـور یحدیثی است ارائه نکردن اطالعات کاف نگاريصحابهمکتب که متوجه  يگراشکال دی .6

، در بعـد سـاختاريرا بر آن داشت تـا  ينگاران بعدکه صحابه يامر ؛است هصحابشناخت ابعاد زندگانی 
تغییــر جهــت دهنــد. » یســینوحالشرحو  ينگــارتراجم نگاريصــحابه«را بــه  یحــدیث ينگارصــحابه

یـا بیشـتر  یول، نوشته شده يزیاد يهاکتاب، صحابه ةگوید: دربارمی، به این نکته توجه داشته رعبدالبابن
کـه  يامـا از اخبـار دیگـر، شده است ياند و یا به روایات آنان توجه بیشتربه نسب و قبایل آنان پرداخته

 .)129ص، 1ج، ق1415، عبـدالبرابن( انـدنظـر کـردهصـرف، در شناخت شخصیت آنان مهم و الزم بوده
را مالحظـه کـردم و  ابـونعیمو  منـدهابن يهاگوید: من کتابمی، نیز به همین موضوع اشاره کرده اثیرابن

از اخبار و احـوال آنـان  یول، احادیث و روایات و سخن از آنهاست دربارةدیدم که مطالب آن دو بیشتر 
 المعجـمو نیز  يبخار التاریخ الکبیرا مطابقت ب ).111ص، 1ج، ق1415، اثیرابن( اندبه میان نیاورده یسخن
، هاي قرن پـنجم بـه بعـدنگاريصحابهبا  یطبران المعجم الکبیرو  عاصم یابابن یاآلحاد و المثانو  قانعابن

تـوان مـی یخـوبهـا بـهمیان این کتـاب ي راآشکارتفاوت ، االصابه ویژهو به اسدالغابهو  االستیعابمانند 
 مشاهده کرد.

نیـز بـا تکیـه بـر  ياما اشـکاالت دیگـر، بود ينگاربه صحابه ینگاه حدیث حیثتنها از  هاشکالاین ا
در ایـن حـوزه شـده  يزیـادهـاي پیشین است که موجب توهم يهاينگارمتوجه صحابه، متون حدیثی

  نخواهد بود.حدیثی  نگاريمکتب صحابهمختص  این علل و عواملهرچند ، است
 یکه گاه در اسـامدر اسناد  »تصحیفاتِ«از جمله  ؛مرتبط است يو علل دیگربه اسباب  هااین اشکال
چنانچـه کلمـه ، شـده اسـت. بنـابراین هاسبب توهم »بن«و  »عن«ف یتصحها مانند کلمه یو گاه در برخ

تبـدیل و  یبه راوي صحاب یتابع يراو، تصحیف شود دو نفر تبدیل به یک نفر و در نتیجه» بن«به » عن«
اعتبـار انتسـاب بـه  و، پدر و جدبا نام  یهمنام، ز صحابه حذف خواهد شد. همنام بودن دو نفرا ینیز یک

علـل نقـایص مکتـب  از جملـۀ، شـودتصـور تعـدد یـک نفـر تواند سبب که می، مانند آنقبیله و ، تیره
  .حدیثی است ينگارصحابه
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نـد و یلبسـیار قا یو منزلت ارج يبخار ياهل سنت هرچند برا يست که علماهابا توجه به این اشکال
سـبب به ،ينگارو صـحابه یشناسـاما در بخـش صـحابه، دانندیرا همرتبه او نم یکس، در بخش حدیث

انـد و ل نشدهیاو قا يبرا یچنین منزلت، حدیثی نگاريصحابهمکتب حاکم بر  نگاريص حدیثایهمین نق
بودنشـان  یکـه بـه صـحاب يافـراد ةدربار نگارانصحابه ياز سوتوان از رد نظرات او یاین موضوع را م

ص ، 1ج، ق1420، مغلطـاي( يبن نملـه انصـارابـوعمران حیـانماننـد  ؛دست آوردبه ، است اذعان کرده
بن مالـک بن األخـرمدهـر )؛400ص، 1ج، ق1415، اثیـر(ابن بن خزیمهبن صخربن الطفیلالحارث ؛)190
، 2ج، ق1415، عبــدالبر(ابن بجلــییــا  خعــیبن علقمــه نزهیــر )؛10ص، 2ج، (همــان األســلمی یأفصــ
  .)263ص، 2ج، ق1415، اثیر(ابن بن ربیعۀ الباهلیسلمان )؛522ص

گونـه ایـنتبیین  ي) برا520م( بن فتحونبن سلیمانبن خلفابوبکر محمد، یفَتْحون مالکابنهمچنین 
، الصـحابهمعجـم کتـاب  سـندةنوی، )351ــ265( بن قانعیقانع ابوالحسین عبدالباقابنو اشباهات ها توهم

  را نوشت. قانعاصالح اوهام المعجم البنکتاب 

  يحديث هايينگارفهرست صحابه
نوشـته  یثیحـد ينگـارو بر اساس مکتب صـحابه یکه با نگاه حدیث یهایينگاراز صحابه یبرخ یاسام

از ایـن  یبرخـ :استگفتنی شود. منابع موجود و مفقود را شامل می، شده به قرار ذیل است. این فهرست
 ۀپـس از ارائـ .اسـتن و راویـان دیگـر ااعم از صحابه و تابعـ، دیگر یها مخصوص صحابه و برخکتاب

 ها خواهد آمد:برخی از این کتاب ةبارتوضیح مختصري در، رست اسامی آنهافه
 :ازبـه نقـل ، 230ص، ق1414، (شـیبانی )207م ( بن عـديهیـثم، من روي عن النبـی مـن الصـحابه .1

  )؛112ص، تابی، ندیمابن
وي این کتاب را بـه ترتیـب صـحابه  ؛)213ـ120( یکوف یمختار عبسیبن ابیبن موسعبیداهللا، المسند. 2

نوشـت و آن را بـه ترتیـب صـحابه تنظـیم کـرد » مسـند«را کـه  ینخستین کسـ یذهبنوشته است. 
، 9ج، ق1410، ذهبــی( ) دانسـته اســت213ـــ120( یکـوف یمختــار عبســیبن ابـیبن موســعبیـداهللا

 ).554ص
 بن عبـداهللایعلـ یابوالحسـن مـدین، من اوالد العشرة و غیـرهم مـن اصـحابه یعن النب يتسمیۀ من رو. 3

 )؛80ص، ق1414، (شیبانی )234ـ161(
 ؛)257م ( یابوداود سجستان) و 234م ( یبن مدینیعل، الرواة من االخوة و االخوات. 4
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 ؛)240 م( بن خیاطخلیفۀ، الطبقات. 5
 ؛)241م ( بن حنبلاحمد، المسند. 6
 ؛)256م ( بن ابراهیماسماعیل، يبخار، اسماء الصحابه. 7
 ؛)256م ( بن ابراهیماسماعیل، يبخار، التاریخ الکبیر. 8
 ؛)256م ( بن ابراهیماسماعیل، يبخار، الوحدان. 9

  ؛)261 م( يبن حجاج نیشابورمسلم، المنفردات و الوحدان. 10
یصـحبه لصـغر  و لـم من روي عن رسول اهللا من الذین صحبوه و من روي عنه ۀفیه تسمی( اتالطبق. 11

 .)152ص، (همان )261م ( بن حجاج قشیري نیشابوريمسلم، )سنه او ناي داره
م ( یاندلسـ یبن یزیـد قرطبـدلَـخْبن مَیقِعبدالرحمن بَواب، اسماء الصحابه و عدد ما رووا من احادیث. 12

، آن گفته که در ایـن کتـاب ةدربار حزمابن. است المسندکتاب این همان  )؛44ص، ان(هم )276ـ201
، (کتـانی از هزار و سیصد و اندي صحابه روایت آورده و بر اساس ابواب فقهـی تنظـیم شـده اسـت

بیـان کـرده  از آنـان را از پیـامبرهریـک  تعداد روایـات، صحابه یاسامذیل  يو. )75ص، ق1414
  .)44ص، ق1414، (شیبانی است

  ؛)287ـ206( یبن عمرو شیبانعاصم احمد یابابن، یاآلحاد و المثان. 13
 ؛)279م ( یبن حرب نسائبن زهیراحمد، خیثمه یابابن، من الشعراء االسالمیین یعن النب يمن رو. 14
 ؛)289 (م بن محمدحسین یقبان، الوحدان من الصحابۀ. 15
  ؛)297 م( بن عثمانمحمد، یبهش یابابن، ین من الصحابۀالمقلّ. 16
ـاب بـه  ؛)301(م  یبن احمد مقـدمابوعبداهللا محمد یقاض، کتاب التاریخ و اسماء المحدثین و کناهم. 17 ایـن کت

  نام برده است. یصحابنفر  135اما مؤلف در ابتدا از ، اختصاص ندارد اصحاب رسول خدا
 يراز یبن هـارون رویـانابـوبکر محمـد ،یرویـان، )یویـانالرمسـند (معروف به  مسند الصحابه. 18

 ؛)307(م يطبر یآمل
  ؛)307(م  یموصل یبن هالل تمیمیبن عیسیبن یحییبن المثنیبن علاحمد، یموصل یابویعل، المسند. 19
  ؛)317(م بن عبدالعزیزبن محمدابوالقاسم عبداهللا، يبَغَو، معجم الصحابۀ. 20
 ؛)320یا  307 م( يبن جارود نیشابوریبن علبومحمد عبداهللا، الجارودابن، اآلحاد من الصحابۀ. 21
  ؛»قانعمعجم ابن«به معروف ، )351ـ265( بن قانعیابوالحسین عبدالباق، المعجم. 22
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 يراو 1608از ، در ایـن کتـاب يو ؛)354م ( بن حبانمحمد، عنهم االخبار يتاریخ الصحابۀ الذین رو. 23
  .)69ص، (همان نام برده است یصحاب

بن بن بـراءبن سـالمبن محمـدبن عمـرابـوبکر محمـد، یحافظ جِعـاب، یمن حدث هو و ابوه عن النب. 24
 ؛)355ـ284( يبغداد یبن سیار تمیمسبرة

  توضیح درباره این کتاب خواهد آمد. ؛)360م ( بن احمدابوالقاسم سلیمان، یطبران، المعجم الکبیر. 25
 ؛)367 م( یموصل يبن حسین ازدحافظ ابوالفتح محمد، واحد يمن لم یرو عنه من الصحابۀ سو. 26
ن ال اخ عن رسول اهللا امراً و نهیاً و من بعده من التابعین و غیرهم ممّـ يرو یکتاب ذکر اسم کل صحاب. 27

م ( یموصـل يبن حسـین ازدحافظ ابوالفتح محمد، له یوافق اسمه من نقلۀ الحدیث من جمیع االمصار
بـرده به صحابه اختصاص نـدارد. مجمـوع افـراد نـام، که از نامش پیداستمچنانه، این کتاب ؛)367
 يهـاشده که در معجـماصحاب یاد یاز برخ، . در این کتابهستندنفر از صحابه و غیر آن  629شده 

، تـابی، (ازدي نفـر ذکـر کـرده اسـت 12از آنان نیست. محقق کتاب این افـراد را  نامی، دیگر صحابه
  .)6ص، مقدمه محقق

 )395م ( بن اسـحاق اصـفهانیمنـده محمـدابن، مـن الحـدیث ۀذکر عدد ما لکل واحد من الصـحاب. 28
 )؛115ص، ق1414، (شیبانی

ایـن  يو ؛)456م. ( بن احمـدیعلـ، یحزم اندلسـابن، أسماء الصحابۀ الرواة و ما لکل واحد من العدد. 29
  )؛83ص، 9ج، ق1420، مقریزيبرگرفته است ( بن مخلدیبقکتاب را از کتاب 

، تـابی، ذهبـی) (436(م  یبن علـابـوبکر احمـد، يخطیب بغـداد، الصحابۀ عن التابعین يما رو. 30
 )؛1140ص، 3ج

بن ناابوالقاسـم عبـدالرحم، من الصحابۀ حدیث لیلۀ القدر يجملۀ من رو یکتاب المستخرج للتذکرة ف. 31
 ؛)470م ( بن مندهیبن یحیبن محمدبن اسحاقمحمد

، (شـیبانی )571م ( عسـاکرابن، المسـند یبن حنبل فترتیب اسماء الصحابۀ الذین اخرج حدیثهم احمد. 32
  نفر است. 1056تعداد اصحاب نام برده شده  )؛78ص، ق1414

  )؛42ص، (همان )597(م  بن علیناجوزي ابوالفرج عبدالرحمابن، عن الرسول ۀاسماء رواة الصحاب. 33
 بن سـعید االزديانتقـاء عبـدالغنی و بن احمد الـذهبیطاهر محمدابو، ت من الصحابهالمقلین و المقال. 34

  .)224ص، (همان
لیف شده و أهایی است که با نگاه حدیثی تينگارصحابهاین فهرست بخش کوچکی از مجموع 

۱۰۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

از ایـن هریـک  ةتوضـیح دربـار، دهد که عنایت خاصی به این نگاه بوده اسـت. بـه یقـیننشان می
د گزینشـی از آمـها از حوصله و هدف اصلی این نوشتار خارج است. آنچه در ادامه خواهـد کتاب

هـاي نگاري حـدیثی بـا ویژگـیکه عبارت باشد از صحابه نوشتارـهاست تا موضوع این این کتاب
  شود:بهتر تبیین  ـ خاص خود

  )۲۴۰م( خياط بنخلیفۀ، الطبقاتالف. 
بلکـه اعـم از ، نیست نگاريکتابی مخصوص صحابه، سعدابن اثر کبريطبقات الالنیز مانند  خلیفه طبقاتال

  صحابه و دیگران است.
صحابه را به یک یـا چنـد طبقـه تقسـیم کـرده و از ، هاي خاص خودنگاران بر اساس دیدگاهصحابه

هـاي مالكاسـاس بنـدي میـان خـود صـحابه بـر انـد. طبقـهسـاختهن متمایز اهاي دیگر مانند تابعگروه
صـحابه را بـه پـنج طبقـه ، الطبقـات الکبـريدر  سـعدابن، بوده است. براي مثال متفاوت آنهاندگان نویس

ن در اسـالم و بـه اکسـانی کـه از سـابق .دوم ۀاصـحاب بـدر؛ طبقـ .اول ۀتقسیم کرده که عبارتند از: طبق
 .اشـتندو در احد و غـزوات دیگـر شـرکت د نداالسالم بودند و هجرت کردقدیم سعدابناصطالح خود 

انی خنـدق تـا فـتح مکـه اسـالم و یا در فاصله زمـ ندخندق حضور داشت ةکسانی که در غزو .سوم ۀطبق
کسانی کـه در زمـان  .پنجم ۀطبق .کسانی که در فتح مکه و پس از آن مسلمان شدند .چهارم ۀطبق .دآوردن

  شوند.می نامیده »صغار صحابه« ـاصطالحبه ـ و نددر سنین پایین بود وفات رسول خدا
کسـانی کـه در  .اول ۀطبقـ :بندي کرده که عبارتنـد ازصحابه را به دوازده گروه طبقه نیشابوري حاکم

کسـانی کـه  .چهارم ۀطبق .ن به حبشهامهاجر .سوم ۀطبق .الندوهاصحاب دار .دوم ۀطبق .مکه اسالم آوردند
 .ششـم . طبقـۀدوم حضـور داشـتند ۀکسانی که در عقب .پنجم ۀطبق .بیعت کردند اول با پیامبر ۀدر عقب
 .زمـانی بـدر و حدیبیـه هجـرت کردنـد ۀکسانی که در فاصل .هشتم ها. طبقۀبدري .هفتم ۀطبق ان.مهاجر

 ۀطبقـ .کسانی که در زمان حدیبیه تا فـتح مکـه هجـرت کردنـد .دهم ۀطبق .اهل بیعت رضوان .نهم ۀطبق
را روز فـتح  کـه رسـول خـدا یکودکان .زدهمدوا ۀطبق .کسانی که روز فتح مکه اسالم آوردند .یازدهم

، ق1428، (الغـوري شـوندو در شمار صحابه شمرده مـی ندو پس از آن بود الوداعحجۀمکه دیدند و در 
  ).143ـ139ص 

، صحابه را به هفده طبقه تقسیم کرده که براي اختصـار، خود اصول الدیندر کتاب  بغدادي عبدالقاهر
  .(همان) شوداز ذکر آنها خودداري می
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ن جدا کرده و میان خود صحابه بـر اسـاس اخلیفه نیز از جمله افرادي است که تمام صحابه را از تابع
تقسیم کـرده اسـت. مقـدم بـر  آنها را، انساب و تقدم در اسالم بنا نهاده شده بود ۀکه بر پای، دواوین عمر

انـد. ي دیگـر قـرار گرفتههال و تیرهشم و سپس قبایهاابتدا بنی، قریش و از میان قریش، تمام قبایل عرب
سـاکن  و یا بعداً ندیعنی جاهایی که اصحاب در آنجا ساکن بود ؛بر اساس مکان است خلیفهتقسیم دیگر 

  شدند. در بیان این افراد نیز همان ترتیب قبایل رعایت شده است.
ـال یـک  یرالمـؤمنینام، روشن است که تقسیم دوم سبب تکرار اسامی اصحاب نیز خواهد شد. بـراي مث

ـاتهاشم آمده و بار دیگر از اصحاب ساکن کوفه. ایـن تکـرار در بار در فهرست بنی ـاق  سـعدابن طبق نیـز اتف
  بندي رجال آورده است.بخش زنان (صحابیات) را بر اساس همان تقسیم، در پایان کتاب خلیفهافتاده است. 

بودن آنان از طریـق  ینام برده که صحاب یز اصحابیابیم که او نیز تنها ایدرم، خلیفه طبقاتبا تأمل در 
قیـد الزم  یروایـت در تعریـف صـحاب، خلیفـهروایت ثابت شده است. این بدان معنا نیست که از منظر 

 خلیفـه طبقـاتدیگـر  جاهـاياز  زیـرا؛ نباشـداگر روایت نداشت صحابی  کهايگونهبه، باشد تلقی شده
را تنها قید الزم صـحابی بـودن افـراد شـمرده  »رؤیت«، نگارانصحابهنیز مانند بسیاري از آید که او برمی

نقـل  یاشـاره کنـد کـه روایتـ يافـراد یاو این بوده است که تنها بـه اسـام یکل ةشیو، ن حالیبا ااست. 
صحابی بودن چنین افرادي به اثبات رسیده است. او علت این امر را شـمار زیـاد ، اند و از این طریقکرده

اصـحاب آن حضـرت در  زیـرا پـس از پیـامبر ؛آنان دانسته است یم ثبت و ضبط اساماصحاب و عد
انـد. بـه اسـت کـه نقـل کـرده یآنان روایات یراه شناخت اسام، روو ازاین ندپراکنده شد هاشهرها و بادیه

 ،ی بـودنتـرین راه اثبـات صـحابآسـانترین راه و شاید هـم مطمئن، خلیفه و امثال او يبرا، سببهمین 
  بوده است. ص از پیامبراشخاروایت 

ممـن حفـظ عنـه الحـدیث مـن «مانند  ؛به دست آورد طبقاتعناوین  یتوان از برخیاین مطلب را م
عن رسـول اهللا مـن  يتسمیۀ من رو« ؛)29ص، ق1414، خیاطابن( »بالمدینۀاصحاب رسول اهللا ممن اقام 

 »یعـن النبـ يکلهـم رو یذکر ابو ایـوب الیمـامو  الیمامۀ یکل هؤالء من ساکن« ؛)116ص، همان( »ربیعۀ
مـن حفـظ عنـه  تسـمیۀ«؛ )557ص، همـان( »روایـۀمن حضرموت ثم من کنـده لـه «؛ )124ص، همان(

  .)619ص، همان( »الحدیث عن رسول اهللا من النساء

 )۲۵۶م ( بخاري، اسماء الصحابه / التاريخ الكبيرب. 

 ؛بـوده اسـت التاریخ الکبیر غیرکتابی  است و احتماالً صحابهتاریخ الیا  اسماء الصحابهاو  نگاريصحابهنام 
، بهـره بـردهایـن کتـاب از  االصـابهکه بارهـا در ، حجرابناند و بارها از آن نام برده يبغوو  مندهابنزیرا 

۱۰۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 التاریخ الکبیـرو اگر منظور او  هنوشت یصحابه کتاب ةاست که دربار ینخستین کس يبخاره که کردتصریح 
 نـام بـردهنیـز ن و راویان دیگـر ااز تابع، صحابهبر این کتاب و نیز افزون بر  افزون وي کهآنسبب به ،بود

به کتـاب ، »ابیض«ذیل ، الکبیر التاریخدر  بخاريهمچنین نین کتابی نبود. چچنین تعبیري منطبق بر ، است
نسـخه ، مزبورمطالب  . عالوه بر)60ص، 2ج، تابی، (بخاري تصریح کرده است اصحاب النبیخود به نام 

معرفـی شـده  الفهرس الشامل للتـراث العربـی المخطـوطدر کتاب  بخاري اسماء الصحابهخطی از کتاب 
  ).190- 189ص، 1ج، م1991، البیت(ر.ك: مؤسسه آل است

 التـاریخ الکبیـرکتـاب چـه هسـت هراینک موجود نیست و  بخاري الصحابه اسماء کتاب، به هرحال
ایـن کتـاب و  ةافته است. بحث و بررسی دربـاریاز آن به صحابه اختصاص  یتوجهکه بخش قابل است

 نگاريصـحابه«طلبد. آنچه در اینجا به تناسب بحث از مکتـب آن مجال دیگري می يهانقایص و اشکال
بـا اینکـه در  بخارياین است که  التاریخ الکبیرمهم بر هاي لیکی از اشکاقابل اشاره است اینکه  »حدیثی

امـا ، نقل کـرده اسـتبودن افراد  یاثبات صحاب برايآنان روایتی از ، ذیل اسامی صحابه، از مواردبسیاري 
حتـی ایـن  گـاهیبسـنده کـرده و  »ۀصحبله «تنها به عبارت ، بدون هیچ شاهد و دلیلی، جاهادر بسیاري 

  ندارد.هم جمله را 
بیان نکـردن سـند و  یعنیـ  این روشکه  ه شودخ دادسپاگونه ایناین اشکال  بهممکن است هرچند 

به کتب حدیثی بوده که در جاي دیگر آورده و تنها در اینجـا کـه به اعتماد و استناد  ـ بودنل صحابی یدل
  :اما، دهشبه نام آنان بسنده ، است نگاريکتاب تراجم

دیگـر  جاهـايبایست در میاي در پیش بود زیرا اگر چنین رویه ؛این توجیه کامل و تمام نیست، اوالً
  آورده است. صحبت)( اثبات موضوع يبراحدیثی ، که ذیل بسیاري از صحابهدرحالی، کردنیز چنین می

از تابعی تمییز دهد این روش قابـل قبـول نیسـت و آوردن را صحابی خواهد یمکتابی که  براي، ثانیاً
 بجـاـ  عمل کـرده جاهاگونه که در برخی آن، هرچند با اشارهـ روایت و شاهدي بر صحابی بودن افراد 

و یـا اینکـه  بخاريز اهمیت است که دیگران یا به تقلید از یرو حابوده است. این مطلب ازآن الزمو بلکه 
ف برخـی یدر توصـ بخاريکه ، »له صحبه«را ثابت کنند تنها به  بخاري مشارالیهاند صحابی بودن نتوانسته

  .اندنیاورده، را به اثبات برساند مشارالیهبودن و مطلبی که صحابی  انداعتماد کرده، افراد آورده

  )۲۸۷ـ۲۰۶( يعمرو شيبانبن عاصم احمد يابابن، ياآلحاد و المثانج. 
فضـایل  ؛فضـایل الصـحابه ؛اآلحاد والمثـانیدارد:  ذیـلچهار کتاب با عناوین ، نگاريوي در باب صحابه

  موجود است. اآلحاد و المثانیتنها ، . از این چهار کتابسفیانبن ابیمعاویۀ فضایلو  ؛االنصار
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بـه یـک یـا دو روایـت از آنـان ، هصـحاباز هریـک  از نام این کتاب آشکار است که ذیـل نـام
یـک و یـا دو روایـت روایات آنان بـه که ست ینمعنا ن بدان یا .نقل کرده استهاي گوناگون شیوه

 هـا روایـت از رسـول خـداده ،منحصر بوده است؛ زیرا برخی از صحابه را نام برده که بـه یقـین
 عاصمابیابنمحقق کتاب ارزش این کار را چنین بیان کرده که . يبن عبداهللا انصارجابردارند؛ مانند 

گونه تصنیفی انجام داده و منبعـی بـراي دیگـر نگاران نخستین است که دربارة صحابه ایناز صحابه
هـاي ). از گزارش37ص، 1ج، ق1411، صـمعاابینگاران پـس از او قـرار گرفتـه اسـت (ابنصحابه

به روایـت  شهاب زهريابن مغازيبخشی از ، آن را با سند خود روایت کرده عاصمابیابنکهنی که 
کنندگان در بدر را نام برده است. این رساله به نام است که فهرست اسامی شرکت بن عقبهموسیاز 

). وي تنهـا بخـش 266-261ص، مـاناسـت (ه تسمیه من شـهد بـدر مـن المهـاجرین و االنصـار
اآلحـاد و را حذف کرده است. کتاب » انصار«نام برده و متأسفانه بخش ، نفرند 86را که » مهاجرین«

  منبعی کهن براي حفظ این رساله است. المثانی
و از چنـد جملـۀ ، چنین بوده که ابتدا نام و نسب کامل صحابی را بیان کرده عاصمابیابنروش 

هاي گوناگون نقل نمـوده اسـت. چنـد یک یا دو روایت او را به شیوه، شخصیت او مختصر دربارة
هـاي صـحابه؛ مـثالً تـرین ویژگیآورده عبارت است از: مهماي که غالباً براي معرفی صحابی جمله

اینکه آیا او از مهاجران بوده است یا انصار؟ و آیا از مجاهدان بدر و یا دیگر غزوات بوده اسـت؟ و 
هـا. یا از مهاجران به حبشه بوده است؟ نیز تعیین سال وفات و مکان دفن و امثـال ایـن ویژگینیز آ

، که غالبـاً از مشـاهیر صـحابه هسـتند، براي برخی این مقدار هم بیان نکرده است. البته براي برخی
 دهـد کـهبـه خـوبی نشـان می اآلحاد و المثـانیمطالعۀ ، کلیطورحال بیشتري آورده است. بهشرح

  بهتر است. خلیفه طبقاتاز  عاصمابیابننگاري گرایش تاریخ

  )۳۰۷(م يطبر يآمل يراز يبن هارون رويانابوبكر محمد، يرويان، )ي(معروف به مسند الرويانمسند الصحابه د. 

در را آورده اسـت. هریـک  روایـاتبرخـی از را برشـمرده و  رسول خدانفر از اصحاب  114نام  يو
 وجـود نـدارد.از اصـحاب مشـهور  يو بسیار و امیرالمؤمنینگانه سه يخلفانام ، نیرویاموجود  مسند

، شـدهچاپ ۀزیرا نسخ ؛موجود است رویانی مسنداي است که از ناقص بودن نسخهسبب به این موضوع
از جزء شانزدهم شروع شده و به جزء سی و سوم خاتمه یافتـه ، ق)1414، رویانی( که در دو جلد است

، مسـندهاي اول تـا پـانزدهم در جزء، به احتمال زیاد، البته جزء سی و دوم را نیز ندارد. بنابرایناست که 

۱۰۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

 پـس از جـزء سـی و سـوم ادامـه داشـته رویانی مسندکه معلوم نیست آیا اند؛ چناناصحاب مشهور بوده
فاطمـه بنـت ( نفـریک  نام جز مسندِ صحابیات در زیرا ؛رسد چنین بوده استیا خیر. اما به نظر می است

، اندکـه روایـات زیـادي هـم داشـته، عایشهمانند ، هاي مشهوريبا توجه به شخصیت نیاورده ورا قیس) 
  نماید از آنان غفلت کرده باشد.بعید می

  )۳۵۱ـ۲۶۵( قانعبن يابوالحسين عبدالباق، معجم الصحابه . ه
پـنج سـال  قریـبیعنـی  347اب را در سال این کت قانعابن. استمعروف ز ین قانعمعجم ابنن کتاب به یا

مجموع اصـحاب برشـمرده در ایـن  .)3ص ، 1ج، ق1418، قانعابن( ستا	پیش از وفات خود امال کرده
از رسـول  نیـزیک یا چند روایـت ، که نام برده ياز افرادهریک  در ذیل يو .اندینفر صحاب 1226کتاب 

جـز در ، روازایـنبناي او بر نقد روایت نبـوده و . ندکتا صحابی بودن او را اثبات  نقل کرده است خدا
، توجه کـرده اسـت. البتـه صـحابی بـودن موضوعکمتر به این ، )کدیرو  بن عامرةعرونمونه (مانند: چند 

روایـت ، بـراي یـک شـخصتنها راه اثبات صـحابی بـودن  گاهیمطلبی جداي از نقد روایت است. اما 
کـه  ينگار از سـندن بدان معنا خواهد بود که دست صحابهید ات نقد شوین روایکه همیدرصورت .است
بـه ، میطور مستقت بهینقد و رد روا جۀینت، نجایشده و در ا ینظر را ثابت کند خالبودن فرد مورد یصحاب

  اصل موضوع ضربه خواهد زد.
ده بدان استناد شـ شخصنظر از محتوا و متون روایاتی است که براي صحابی بودن این مطلب صرف

تـوجهی را قابـل هاينمونهبررسی شود  قانعابن معجم الصحابهچراکه اگر بنا باشد از این ناحیه نیز  ؛است
مطلبـی کـه صـحابی ، محل بحثنشده است و در روایت  منظور لحاظاین در آنها توان نشان داد که می

شـرحبیل  :ثابـت اسـت ذیـلافـراد  ةن موضوع دربـاریا، مثال ايشود. بربودن فرد را ثابت کند دیده نمی
بن عبیـد، )133ص ، 2جهمـان، ( السـلمی ۀبن ربیعـعبـداهللا، )330ص ، 1ج، ق1418، قـانع(ابن ابوعمرو

، 3جهمـان، ( مـاعز التمیمـی، )80ص ، 3جهمـان، ( بن مقرنمعقل، )183ص ، 2جهمان، ( الزرقی ۀرفاع
بن هـزال نعـیمو ، )125ص ، 3جهمـان، ( مخلد الغفاري، )122ص ، 3جهمان، ( بن کثیفموله، )98ص 

  .)150ص ، 3جهمان، ( االسلمی
ایـن کتـاب ، کردیرا بر او قرائت م قانعمعجم ابنکه ، یصدف یابویعل، از استاد خودبه نقل  فتحونابن

االعـالم کتاب ، به سفارش استاد خود فتحونابن، روازاینو  کرده است را به کثرت اوهام و اشتباه وصف
 ).384ص، 3ج، ق1390، حجرابن( نوشت معجمه من االوهام و التصحیف یقانع فالبنو التعریف مما 
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  )۳۶۰ م( احمدبن ابوالقاسم سليمان، يطبران، المعجم الكبيرو. 
چراکـه در  ؛یتـاریخ ينگـاراسـت تـا معجم یبیشتر شبیه یک کتاب حدیث مسند احمداین کتاب همانند 
شود که روایات را بر اساس ترتیب صحابه یـا شـیوخ ق میاطال هاییاببه کت »معجم«، اصطالح محدثان

، (کتـانی دنشـوبر اساس حـروف هجـایی تنظـیم می و غالباً اندکردهآوري و یا شهرها و مانند اینها جمع
  .)135ص، ق1414

 یاتخاذ شده این است که مؤلف خواسته تـا جـای طبرانی المعجم الکبیردر که  ياشیوه، بر این اساس
بـر ، روازایـنکنـد.  يجمع آور، اندنقل کرده یروایات را که از رسول خدا یدارد تمام اصحابکه امکان 

، هاالصـابو  الغابۀ اسدو  االستیعابمانند ، هستند ينگارتراجم ۀکه به گون، صحابه يهاخالف دیگر معجم
  مربوط به آنان نپرداخته است. یبه حوادث تاریخ

بیات انفـر صـح 240، . از ایـن تعـدادندنفر 1500 معجم قریب در اینشده  برده مجموع اصحاب نام
بن ابوالخطـاب عمـر، دحیـهابن، روقریب شصت هزار حدیث ثبت شده که ازایـن، در این کتابهستند. 

(بـراي  محـدث و فقیـه ظـاهري مـذهب، ادیب، )633ـ548یا  544یا  546( بن علی سبتی اندلسیحسن
 - 278ص، 22ج، ق1420، ؛ صــفدي395- 389ص، 22ج، ق1410، ر.ك: ذهبــی، حال اوآگـاهی از شــرح

، روترین معجم دنیا [ي حـدیث] اسـت. ازایـنگفته: این کتاب بزرگ )44ص، 5ج، م1980، ؛ زرکلی280
  ).135ص، ق1414، است (کتانی طبرانی المعجم الکبیرشود منظور گفته می» معجم«، هرگاه به طور مطلق

آنان را جلو انداختـه اسـت.  یاسام، از نظر اهل سنت» شرهعشره مب«با توجه به جایگاه  یطبران
، ها اختصاص داده که ترتیبی در آن رعایت نشـده اسـت. پـس از آنبه کنیهرا یک بخش ، پایاندر 

و مسـند  با تقدم حضرت فاطمـه دختران رسول خدا، بخش نساء را قرار داده و در این بخش
است. در پایان  ذکر شدهیگر صحابیات به ترتیب د، و پس از آن او و سپس همسران رسول خدا

، که داراي سیزده روایـت اسـت، »مبهمات نساء«ها را قرار داده و کتاب با بخش کنیه، »نساء«بخش 
  خاتمه پیدا کرده است.

را برشـمرده و در  اصـحاب رسـول خـدا، که از مشایخ خود اخذ کرده یبا استناد به روایات طبرانی
 .اسـت ایشان سن وفاتو صفات ، پرداخته که شامل نسبآنان به معرفی اجمالی  ،ذیل مشهورین صحابه

  گاه مسند آنان را آورده است.آن
» مکثـرین«در شـمار  ـ در اصطالح ـ دارند و يکه روایات زیاد یتمام احادیث اصحاباز میان  یطبران

بـر  یسـع، اندروایت نقل کرده ید کمکه تعدا يافراد ةاما دربار، کندیاز آنها را نقل م يتنها تعداد، هستند

۱۰۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

تنظیمات دیگري در فهرست صحابه و احادیث آنان است کـه شـرح آن  آن دارد که تمام آنها را نقل کند.
 طلبد.مجال دیگري می

  )۴۵۶ م( احمدبن يعل، يحزم اندلسابن، حد من العدداو ما لكل و الصحابۀ الرواةسماء ز. ا
بن بقـی مسـنداین کتـاب نـاظر بـه کتـاب ، بیان شدي حدیثی هاگاريندر فهرست صحابهگونه که همان

ایـن کتاب مستقلی نیسـت. ، نظرآن را به شکل خاص خود مرتب کرده و از این  حزمابناست که مخلد 
سـید کسـروي ، اند. محقق کتابرا روایت کرده کتاب تنها اصحابی را نام برده که احادیث رسول خدا

نقعه الصـدیان فـیمن فـی صـحبتهم نظـر مـن کتاب ، شناسیر موضوع صحابهتر دپیش گوید:می، حسن
، ؛ اسـماعیل باشـا221ص ، ق1422، ) (مغلطـاي650(م بن حسن قرشیبن محمدحسن، صغانی الصحابۀ

 ۀ. وي در مقدمـاممنتشـر کـردهرا تحقیـق و  )251ص ، 1ج، ق1414، ؛ حاجی خلیفه281ص ، 1ج، تابی
کـه راوي ، تعـداد اصـحاب پیـامبر را حاکم نیشـابوريآورده است که  لعمرياکرم ضیاء ابه نقل از ، خود

بیان داشته که تعـداد  ذهبیاما  .چهارهزار نفر دانسته است، اعم از مرد و زن، انداحادیث آن حضرت بوده
اي کـه میـان گاه وي بـا مقایسـهرسد. آنبه دو هزار نفر هم نمی، وجههیچنفر بوده و به 1500 قریبآنان 

بـا ( بن برقـیابـوبکرصـحابی دیگـر) و  568با افزایش ( بن مخلدمسند بقیصحابی) و  904( مسند احمد
 1565 کـه جمعـاً، صحابی دیگـر) انجـام داده 6با افزایش ( جوزيتلقیح ابنصحابی دیگر) و  87افزایش 

  .)10ص، ق1412، حزم(ابن را صحیح دانسته است ذهبینظر ، شوندمی نفر
مسـند ، حـزمابن ۀاین است که بر اساس گفتـ، باره طرح کردهسؤال در اینعنوان به ققاي که محنکته

، (همـان نفـر اسـت 1013که آنچه در این کتاب آمده درحالی، نفر صحابی بوده 1300شامل  بن مخلدبقی
 مرتکـب شـده اسـت؛ زیـرااشـتباه قلمـی ، اصحاب رسد محقق کتاب در ذکر شمارةظر می. به ن)11ص

  است.، اعم از مرد و زن، نفر 1018، صحاب نام برده شده در این کتابمجموع ا
» وفلـاصـحاب اال«اسـت کـه از آنان بر اساس تعداد روایات صحابه ترتیب شمارگان ، در این کتاب

 تنظـیم شـده اسـت. بـاالترین تعـداد روایـت از آنِ )یک روایـت» (الواحداصحاب «) تا روایت هزاران(
ت و یـروا 2286بـا  بن مالکانست و یروا 2630با  بن عمرعبداهللاسپس  .است روایت 5374با  ابوهریره

روایـت) هـزار » (االلفاصحاب «، پس از این افراددر مراتب بعدي قرار دارند.  که تیروا 2210با  شهایع
 1660( بن عبـاسعبـداهللاحزم تنها از سـه نفـر نـام بـرده کـه عبارتنـد از: ابن، قرار دارند که در این طبقه

 ــ روایت). مراحـل بعـدي 1170با ( ابوسعید خدريروایت) و  1540( بن عبداهللا انصاريجابر، روایت)
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 ؛100تـا  188صد) از » (هأاصحاب الم« ؛220تا  848) از هاصد» (اصحاب المئین«ـ چنین است:  ترتیببه
روایـت) تـا  19» (عشـر اصحاب التسعه«از ، پس از این حزمابن. 20تا  95) از هاده» (اصحاب العشرات«
  ه است.ذکر کردافرادي را ، یک روایت) نام برده و در هر مرحله» (اصحاب الواحد«

  گيرينتيجه
هـاي شـد کـه بخـش زیـادي از کتاب نگاري بررسـیهاي صـحابهیکی از انواع و سبک، در این نوشتار

ایـن اصـطالح ». دیثیحـ نگاريصـحابه« :را به خود اختصاص داده و آن عبارت اسـت از نگاريصحابه
کـه  اند؛ اصـحابیرا برشـمرده هایی که فهرست اصحاب رسول خـداابمجموعه کت« عبارت است از:

  .»اندروایت کردهـ فعل و تقریر، که عبارت است از قولـ  را سنت پیامبر غالباً
 بـه، پردازنـدصـحابه ب حالشرحها بیش از آنکه بخواهند با نگاه تاریخی به گونه کتابنویسندگان این

بیشـتر ، انـد. بـه همـین سـببکرده نگاريصـحابه، راوي بودن صـحابه روایات آنان نظر کرده و از زاویۀ
 میان کسانی رایـج بـوده کـه در بیشتر نگارياین نوع صحابه .استشبیه  نویسیلیفات به مسندأگونه تاین

  اعتبار داشته است. زش وار نویسیحالشرحو  نگاريبیش از تراجم نگاريحدیث ۀجنب نزدشان
  توان معلول علل و عوامل ذیل دانست:حدیثی را می نگاريرویکرد صحابه

  در تعریف صحابه؛ لحاظ کردن نقل حدیث از رسول خدا .الف
  ي داشته است؛اتقان و اطمینان بیشتر هااثبات صحابی بودن افراد از طریق روایت از دیگر راه .ب
خـود را ، در قرن دوم و سوم »سیاست منع حدیث«که اثرات منفی ضرورت تدوین متون حدیثی  .ج

  نمایان کرد؛
عـدالت «اصـل ، نویسـیحالشرح نگاريحـدیثی بـیش از صـحابه نگاريسبک و سـیاق صـحابه .د

 نگاريآوري بـه ایـن سـبک صـحابهکرد و همین موضوع یکی از عواملی مهم رويرا حفظ می »صحابه
  بوده است.

تـرین مزایـاي آن عبارتنـد از: تــدوین داراي مزایـا و نقایصـی بــوده کـه مهم حـدیثی نگاريصـحابه
 چـونهمهـایی گذاري اخبار؛ لحاظ شدن مالكبراي ارزش» سنادا«از صحابه؛ وجود  اي حدیثیمجموعه

تـرین نواقصـی نیـز کـه متوجـه ایـن نـوع در تعریف حداکثري صحابه. مهم »بلوغ«و  »روایت«، »رؤیت«
ضـعف اسـناد  ؛عبارت است از: حذف افراد زیادي که صحابی بودن آنان محرز اسـت بوده نگاريصحابه

نگار تنها بـراي اثبـات موضـوع صـحابی صحابه ؛توانسته مرجع شناخت و اثبات صحابی بودن باشدنمی
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 .کـرده اسـتنیاز محدث و فقیـه را بـرآورده نمی این کرده وو تقطیع می مختصراحادیث را ، بودن افراد
اخـتالف در نقـل راوي  .نیست راوي و صحابی بودن حدیثدلیل مسند بودن  یت از پیامبرصرف روا

حـدیثی شـناخت کـم و نـاچیزي از  نگاريبه همراه داشـته و نهایـت اینکـه صـحابه يمشکالت متعدد
  داده است.زندگانی صحابه ارائه می

بن ۀخلیفـ الطبقـاتتنـد از: آنهـا عبار که برخی از است هایی که به این روش نوشته شده بسیارکتاب
 مسـند الصـحابه ؛)287م ( ابی عاصـمابن اآلحاد و المثانی ؛)256م ( بخاري التاریخ الکبیر ؛)240م ( خیاط

اسـماء الصـحابۀ و  ؛)360م ( طبرانـی المعجـم الکبیـر ؛)351م ( قانعابن معجم الصحابه؛ )307م ( رویانی
  ).456م ( حزم اندلسیابن الرواه

نگـاران و در سبب اعتراض و ایـراد برخـی از صـحابه، نواقص فراوانسبب به نگاريبهاین نوع صحا
سـاختار  را از ساختارحدیثی بـه نگاريشد و صحابه نگاريبازنگري و نگرش جدیدي در صحابه، نتیجه
  نویسی تغییر داد.حالشرح
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