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  نگاري صحابه مکتب تاریخی و کالمی
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  يدهكچ

و مکتــب » حــدیثی«مکتــب  کــه بــه دو ،هــاى خــود لیف کتــابأنگــاران افــزون بــر اخــتالف ســاختارى در تــ صــحابه

اند نیز  نوشته هصحابآنچه در ارتباط با یعنى چگونگى و کیفیت ـ از نظر محتوا و متن   شوند، تقسیم می» نویسی حال شرح«

    .اند را پدید آورده »محتوایى«مکتب روي،  . بدیناند به یک شکل عمل نکرده

دو مکتب فعال در ایـن زمینـه    ،ز نظر محتواا ،طورکلی بهه کدهد  ینشان م ينگار صحابه هاي باتکق یدق ۀمطالع ،بررسی

 يهـا  تعـارض و  هـا  تفـاوت  ،از سوى دیگـر. ایـن دو دیـدگاه    »کالمی«و مکتب  سو یکاز  »تاریخی«مکتب  وجود دارد:

ه دسـت آن  حالِ در بیان شرح ویژه حال صحابه به وجود آورده است. به ها از حیث محتوا و شرح نگاري آشکارى را در صحابه

 ،یک فقیهکه فارغ از ایننگار  حابه، ص»تاریخی«اند. در مکتب  دهشهمیشه نقد سیاسی و فکري،  از صحابه که از نظر رفتار

به اخبـاري از   ،یعنی ذیل معرفی صحابهکند؛  عمل میمکتب مورخان منطبق بر  ،محتوابررسی  در و متکلم است،محدث 

 رد یـا توجیـه   گونه اخبار سانسور و یا نقد و غالبـاً  این ،»کالمی«در مکتب لی وکند که خوشایند برخی نیست،  او اشاره می

  هاي آن دو با هم است. این نوشتار در پی تبیین این دو مکتب و تفاوت شود. می

  نگاري، مکتب تاریخی، مکتب کالمی، عدالت صحابه. مکاتب صحابه، نگاري هاي صحابه کتاب :ها واژهکلید
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  »نگاري حابهص«مكتب كالمي و تاريخي 

نگاران بـه عملکـرد    موضوع نگاه صحابه ،نگارى کالمی و تاریخی در نوع مکاتب صحابهمسئله  ترین مهم

نماینـدگان  نـزد   »عدالت صحابه«است. نوع توجه به موضوع و اخبار مربوط به آنان  و مشاجرات صحابه

وجـود   بـه نگـارى را   ابهمکاتب صـح ي متفاوت این رویکردهااست.  متفاوتبا یکدیگر دو مکتب مزبور 

  کند. از یکدیگر جدا و متمایز مىآورد و آنها را  می

با اعتقاد آنان به ؛ زیرا باشدمردود به این دو مکتب  سنت اهلنگاران  تقسیم صحابه ،نخست ۀشاید در وهل

حـال صـحابه    نگار سنی بخواهد اخباري را در شـرح  ه صحابهکاست چگونه قابل پذیرش  ،»عدالت صحابه«

از خطوط قرمز عبور نماید؟ ایـن تصـور بـه    ـ به اصطالح  ـ ند وک ه این اصل را نقض میکنماید؛ چرازگو با

  ار خواهد گشت.کتب داده خواهد شد تفاوت آشکهر دو م ةه دربارکظاهر صحیح است، ولی با توضیحی 

 رينگـا  رویکرد ارزشی و اعتقـادي نـاظر بـر ایـن بحـث، در بـاب مکاتـب صـحابه        گونه  فارغ از هر

هـاي موجـود میـان آنـان بـه       ها و روش و شیوه نگاري آنچه با مطالعات میدانی در کتب صحابه ،محتوایی

بـراي   ،صـحابه  ةبـار ند دریب و اخبار ناخوشـا یورود به معا ،در مکتب کالمیاین است که  ،آید دست می

پـرداختن   ن نیست وراحتی ممک بهاین خطوط قرمز عبور از  رود. یشمار م بهنگار از خطوط قرمز  صحابه

ـ  هاي اعتقادي را  بنیان لکشبه حوادثی که به هر  عـدالت  « دیگـر،  عبـارت ه نسبت به صحابه متزلـزل و ب

به صورت یـک  که به شدت به تقدس صحابه  ،بسیاري از اهل حدیث ، در نظرکند را مخدوش می» آنان

  ست.اخوشایند ناهستند، اعتقادي پایبند ـ  اصل کالمی

ماننـد ضـبط   ـ با ضوابط دقیق اهل حـدیث    ش اخباریان در گزارش حوادث تاریخیگذشته از این، رو

اخبار حـوادث   ،هکه معهود آنان بود و چنان هنداشت همخوانیـ   »منازل رجال« صحیح کلمات خبر و اطالع از

ـ  تنها از شاهدان عینی برمـی  ،هنقل حدیث معمول بود هایی که در توجه به چنان دقت بی را غالباً و  نـد، ا هگرفت

هـاي   عتاً نامی از آنان در کتابیو طباند  آمده شمار نمی شاهدان از گروه محدثان به یک از آن چون معموالً هیچ

؛ ندا هشد  با جعل اخبار متهم »مجاهیل« اخباریان به روایت ازـ   آید و اگر هست به کاري نمیـ   نیست رجالی

و جز او  ابومخنفعمده براي طعن بر  دستاویزي یمیهت ابنیا  جاحظکه همین معانی را کسانی همچون  چنان

  .)6، ج»ابومخنف«مدخل تا،  بیبهرامیان،  :ك.رد(ان قرار دادهکنند،  می و کسانی که بر اخبار منقول از آنان اعتماد

بـر اسـاس ایـن    نگـار   صـحابه  اي دیگـر اسـت.   به گونه ،مکتب تاریخیبر اساس  نگاري صحابهولی 

ـ اگرا بـه   عقلگرا و یا توجیه ،اعتدالی، تاریخیاهی نگاینکه  سبب به ،مکتب اشـکالی در   ،موضـوع دارد ن ی

بیند و البته چنین عملکـردي   نمی کننده تقدس صحابه به ظاهر و یا به واقع مخدوش يها نقل آن گزارش

ـ  نگار مکتب تـاریخی نیسـت.   نزد صحابه »عدالت صحابه«ي نفی موضوع ابه معن ن اسـت آن  کـ مم یحت



   ۱۳۳ نگاري مكتب تاريخي و كالمي صحابه

ردن آنهـا  کـ وارد شده به بازگو  ين اخباریچنکه سبب  اینات مقبول او نباشد و تنها به یرواها و  گزارش

  نگار ممنوع است. صحابه يز براین مقدار نیهم ،یالمکتب کاما از منظر م. رده استکاقدام 

 »عـدالت صـحابه  «بندى به تعریف خـاص  یپاموردانتظار است.  ينگار آنچه از مکتب کالمی در صحابه

در مقدمه  حجر ابن(یعنی همان تعریفی که سو یکاز  ،خود ۀیافت با آن نگاه توسعه »صحابه«عنى تعریف ی ؛است

حجـر   ر.ك: ابـن ( »من لقى النبى فى حیاته مؤمنـاً بـه و مـات علـى االسـالم     «بیان کرده است:  االصابهکتاب 

دار کند  آن را خدشهکه نباید هیچ موضوع و گزارشى  »صحابهعدالت «و  )158، ص1، جق1412عسقالنی، 

صحابه واسطه میان امت و پیامبرند و نـاموس امـت    ،سنت اهلبه تعبیر برخى از علماى ؛ زیرا از سوي دیگر

  .)164- 163ص  ،1ج، ق1412عسقالنی، حجر  ابن؛ 67ص ،ق1406خطیب بغدادي، شوند( محسوب مى

خـدوش شـود تـا    مصـحابه  وسویى حرکت نکند کـه عـدالت    نگارى صحابه باید به سمت حال شرح

حـال   نگاران نباید در شرح صحابه ،صالح ابنچون هممعتبر آید. از منظر محدث و فقیهى صحابی حدیث 

، طبیعـی طـور   بهبرانگیز صحابه شوند. این انتقاد  رفتارهاى سؤال وارد مشاجرات تاریخى و احیاناً ،صحابه

  نگاران مکتب تاریخی است. صحابهمتوجه 

نویسـی اسـت و    حال و شرح نگاري به صورت تراجم نگاري اي از تاریخ هشعب »نگاري صحابه«چند هر

عـدالت  «براي حفظ قـانون   صالح ابنچون هماما کسانی  ،آید تاریخی به میان می يها پاي گزارشدر آن 

سـلف رعایـت   نگـاران   و غالب صحابههمان مشرب محدثان  ،نگاري اصرار دارند که در صحابه ،»صحابه

و محتـوایى  حیـث  سـتاید، ولـى از    که مـى  را درحالى اندلسیابن عبدالبر  ستیعابالاب کتا، رو ازاینشود. 

نکـوهش   ؛اسـت ــ   کالمـی  نگـاري  صـحابه ـ نگاران پیشـین    که مخالف صحابه نگاري رویکرد به صحابه

 يهـا  گزارشآنان در ثبت و نقل عموم، شیوة  طور بهه کمکتب مورخان عمل کرده ر اساس ب ازیر ؛کند مى

  .)147، صق1416(شهرزوي،  اص استاشخ یخیتار

پنـدارد،   دینـی مـی  غیرگرایـی   تعرض به صحابه را افراطتنها  نه ،پیرو آن است صالح ابنچنین مکتبی که 

بـاره   داند. او در ایـن  را منطبق بر قواعد شریعت میمکتب نیز همین  یزیدچون همبلکه حتی درباره شخصی 

و  ،کننـد  ، لعـنش مـی  اي بدگویی کـرده  و دسته ،ورزند ه او عشق میب ،عالقه داشته یزیدگوید: گروهی به  می

کنند. ایـن گـروه بـه حقنـد و مرامشـان       ورزند و نه لعنش می نه به او عشق می ؛روي دارند سومی میانه ۀدست

الشـباب،  ر.ك: ابو( سزاوار اسـت! داند،  ی دارد و قواعد شریعت را میگذشتگان آگاه ةبراي کسی که از سیر

از  صـالح  ابـن معلوم نیسـت منظـور   به هر روي، اما ). جاي نقد این سخن اینجا نیست. 148- 147صتا،  بی

و ایـن کـدام قواعـد شـریعت اسـت کـه        ن؟اکیست؟ آیا صحابه منظور است یا تابعسیرة  »سیره گذشتگان«

سـنت از آن خبـر    رخـی دیگـر از بزرگـان اهـل    بجوزي و  احمدبن حنبل و ابویعلی موصلی و ابوالفرج ابن

  .)292- 287، صتا بیجوزي،  ر.ك: سبط ابن(اند؟!  اند که در تجویز لعن یزید سخن گفته نداشته
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کالمـی اسـت کـه بـراي دوري جسـتن از نقـل        نگـاري  با توجه به ایـن دیـدگاه و مکتـب صـحابه    

سـاختار   نگـاري  شود صـحابه  ترجیخ داده می هایی که به تعبیر برخی، خوشایند عامه نیست، غالباً گزارش

  .»نگاري  حال شرح«نه مکتب  ،داشته باشد» حدیثی«ب مکت

یعنـى وقتـى کتـب     ؛اسـت  »نویسـى  تاریخ« ،از منظر نوع کارکردتاریخی مکتب بر اساس  نگاري صحابه

و هـم از  هـا   کیفیت اخذ گـزارش لحاظ هم از  ،محدثان و مورخان را کنار هم بگذاریم نوع کار این دو گروه

مواظـب اسـت    سـنت  اهـل در فضاى کالمى و اعتقادى هرچند  مورخ سنىکند.  متن و محتوا فرق مىلحاظ 

نـوع  بـر حسـب    ،اما به هر حـال  ،کند میسانسورى دخو ،دیگرعبارت ا را نیاورد و به ه که برخى از گزارش

اى از اخبـار بپـردازد کـه     به دسـته اینکه از  ،استکه به ثبت حوادث اجتماعى و سیاسى گره خورده  ،شکار

مشاجرات و دعواهاى صـحابه بـا هـم و عملکـرد آنـان در عصـر        .گریزى ندارد ،نیست خوشایند محدثان

کشاند که در فضاى حدیثى و افکـار سـلفى و    مورخ را خواه ناخواه به نوشتن مطالبى مى ،رسالت و خالفت

 ۀتـرس شـیخین در جلسـ   ناشـی از  سخنان ضـعیف و   ،مثالبراي شوند.  خطوط قرمز شمرده مى ،یا کالمى

و مخالفـت   »افـک «احـد و عملکـرد برخـى در مـاجراى     جنـگ  صحابه در تعدادي از در و فرار مشورتى ب

از احـرام و نیـز فـرار آنـان در     خارج نشـدن  گیرى برخى از صحابه در صلح حدیبیه و  بلکه جبههو  صریح

 ،رو همـین یند مکتـب حـدیثى و کالمـى باشـد. از    موضـوعاتى نیسـت کـه خوشـا     ،ها خبر دیگر حنین و ده

برخـى از علمـاى مکتـب    به پـاي   »کالمی نگاري صحابه«مکتب پیروان ن به مغازى گناهى است که پرداخت

امـا   یق او،ثپس از توالبرقى محمدبن عبداهللا  ابنباره در معین ابن، مثالبراي  . اند نوشته »نویس مورخان مغازي«

  .)569، ص2ج، تا بی ذهبی،ر.ك: ( »حدث بالمغازى«گوید:  میعیب و ایرادي بر او  عنوان به

، بسـته  سـنت  اهلتاریخی داشته و چشم بر تمام منابع را به واکنش شدید وا عربى ابناین امرى است که 

، 1جتـا،   بیعربی،  ابن( مراجعه شود طبرىهاى آنان جز  گوید: مورخان قابل اعتماد نیستند و نباید به کتاب می

بـه   م مـن القواصـم  العواص عمل نکرده و در به این سخن خود عربی ابننظر از اینکه  . صرف)261- 260ص

اي بسـیاري روشـن   روایات زیادي است که بطالن آنها بـر هم  تاریخ طبري روایات مورخان استناد کرده، در

حجر  ابنر.ك: ( این روایات را اباطیلی بیش ندانسته است عربی ابن که خود» افسانه غرانیق«مانند شده است؛ 

یعنـی   ـمطالـب   گونه  حتی ذهبی بر آن است که کتب و دفاتري که این !)333ص، 8 جق، 1408عسقالنی، 

باید محو و نابود است، را نقل کرده و البته بیشتر آنها اخباري ضعیف و دروغ یکدیگرـ مشاجرات صحابه با 

گونه  کدورت نسبت به آنان پاك شود و محبت و خشنودي به صحابه زیاد گردد. اینگونه  ها از هر د تا دلکر

از نگاه عامه مردم، بلکه از علما نیز باید مخفی بماند و تنها براي برخی از علمـاي منصـف و بـه    تنها  نهبار اخ

  .)92، ص10جق، 1410(ذهبی،  جایز است مطالعه شود!ـ هم در خلوت  آنـ  دور از هواهاي نفسانی



   ۱۳۵ نگاري مكتب تاريخي و كالمي صحابه

 ،اعتقاد هر دو مکتـب  اساسی را از نظر دور داشت که بر اساس ۀنباید این نکت ،با تمام این توضیحات

انـد؛ زیـرا نماینـده     خـارج نشـده  » عدالت صحابه«نمایندگان دو مکتب از اصل  ،به اجتهاد خطئی صحابه

اسـت و  نسـاخته  صـحابه، آلـوده    ةبارهاي ناپسند در د را با نقل گزارشمکتب کالمی احتیاط کرده و خو

ـ  یئنماینده مکتب تاریخی ترك چنین احتیاطی را با وجود اجتهاد خَطَ خْطدر مقابـل مجتهـد   ئ (مجتهد م

ایـن  توجـه  بـا   .هم قایلندثواب این اجتهاد حتی براي داند؛ زیرا  مصیب) براي صحابه عملی خالف نمی

معلـوم   ،با این حال شود. توجیه می، گردد میي که به عملکرد ناصواب صحابه بازاصل، پرداختن به اخبار

شوند و احکـام   شدت ناراحت و برآشفته می اخبار بهگونه  این مکتب کالمی از بیاننمایندگان نیست چرا 

و  هـا چنـین رفتار : کننـد؟! حـداکثر آن اسـت کـه بگوینـد      آنها صادر مـی  ةبراي گوینده و نویسند یسخت

  قابل دفاع و توجیه است.هایی از برخی صحابه  عملکرد

چـون  همو فقیـه بزرگـی   حتی محـدث  ه کنماید  معقول میغیرالمی چنان کتب کمشیوة رد و کاین روی

و در دانسـته  مـردود  ـ آن را   ظاهر است شهای ها و اندیشه که تمایالت سلفی در نوشتهـ   عسقالنیحجر  ابن

 ،از این ناحیه بر او ایراد وارد کرده فضل تیمیبن  محمدبن  اسماعیلکه ، طبرانی نگاري رد صحابهکعملدفاع از 

بلکه محدثان قرن دوم و پس از آن چنین روایاتی را با  ،نیست طبرانیاین رویه مختص  :دهد پاسخ میچنین 

حجر عسقالنی،  ابن( نیستآنان مسئولیتی متوجه  بر این باور بودند که، گویند نها را با سند میآاین توجیه که 

بسیاري از محدثان قرن دوم و سوم ، گوید که اوالً این دفاعیه را در حالی می حجر ابن. )73، ص3ج ق، 1390

در ، آنان بیان داشته ةبه راحتی دربار حجر ابنکه گونه  آناند و  کننده (قدح) امتناع کرده ز نقل روایات مخدوشا

و در صورت ورزد ی امتناع های سعی دارد از چنین گزارش االصابهدر  حجر ابنخود ، . ثانیاًنیستعمل مشهود 

 .ر انتها نیز توجیه نمایددحتی سانسور کند، و بیان نماید به اختصار ، آنها را ضرورت

  نگاران كالمي و تاريخي تفاوت عملكرد صحابه

را از حیـث شـدت و    »تـاریخی «و  »کالمـی «ان دو مکتـب  نگار صحابه توان میبا توجه به آنچه ذکر شد، 

  :به سه گروه ذیل تقسیم کردعملکرد،  ضعف

اخبـاري  گونه  و از هراست پایبند به همان اصول کالمی مربوط به صحابه سخت  کامالًاین گروه : گروه اول

. این اند اکتفا کردهاز او و روایاتی راوي (صحابی) و تنها به نام کنند  میپرهیز نماید دار  که این اصول را خدشه

گروهی کـه مشـرب مورخـان را    : گروه دومدانست؛  »المیکتب کگراي م نگاران افراط صحابه«گروه را باید 

هاي  ابایی از نقل گزارشبر اساس همان توجیه اجتهاد خطئی  ،ساس و خاصو جز در موارد بسیار حدارند 

اندیشـی بایـد گـروه اعتـدالی     و آزاد نگـري  از نگاه واقعهرچند  ند. این گروه رارصحابه نداناپسند مربوط به 

۱۳۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

 عـدالت ه کـ هسـتند   »نگاران افراطی صحابه«این گروه  ،زعم مکتب کالمی بهدانست، اما از منظر گروه اول و 

سـعی  که گروهی : گروه سوماند؛  ردهکعمل صحابه را به چالش برده و خالف رویه محدثان و فقهاي سلف 

توجیه و کنند اخبار پرهیز گونه  از اینتا آنجا که ممکن است  ،سلفشیوة بندي خود به  تا ضمن پاياند  داشته

هـاي سـندي و محتـوایی     ه توجیهدر صورت ضرورت بیان، دست ب ،ایناند. بنابر ز مجوز ندانستهخطئی را نی

هـر دو مکتـب    آن اصـول دور نشـوند.  نند و از ک کالمی نزدیکتب کخود را به متوانند  قدر میتا هراند  زده

آل از مجمـوع   نبایـد انتظـاري ایـده   هرچند  که ندنمایندگانی دار ،نگاران در میان صحابه »تاریخی«و  »کالمی«

اصـل  کند؛ زیرا به هر حال،  نگاري چون یک عالم شیعی صحابههمکه در این زمینه داشت  سنت اهلعلماي 

بـا نگـاهی   ولـی  . اسـت  »نگـاري  تاریخ«آزاد بر اساس مکتب  نگاري مانع اصلی در صحابه» عدالت صحابه«

تمایز از و  قابل تشخیص استهستیم که هاي موجود  نگاري صحابهشاهد دو عملکرد در  ،گرا میان آنان درون

 در مـواردي قابـل قیـاس نیسـت.    هاي آنان مشهود است و حتی گاه  نگاري ین صحابهعملکرد در تدولحاظ 

اد خطئی) چنانچـه اخبـار بـدي هـم     هر دو گروه بر اساس دو اصل یادشده (عدالت صحابه و اجتههرچند 

باید متهم کند. آنچه  ،تواند آنان را با این عمل به انکار آن دو اصل باره صحابه بیاورند معذورند و کسی نمیدر

هرچند ، نه اعتقادي و نظري ،گرایی است تفاوت این دو مکتب از حیث عملکه است  اینبدان توجه داشت 

اعتقاد و نظریه ندارد. در ادامه، وضـعیت   گرایی از نگاه بیرونی معنایی جز به چالش کشاندن آن عملگونه  این

  شود: میذکر شده به اختصار ه گروه یادعنوان نمایندگان س بهو اثر برجستۀ آنان نگاران  سه تن از صحابه

  نگاري هاي مكاتب كالمي و تاريخي صحابه نمايندگان گروه

  )گروه اول ةنمايند(بخاري » التاريخ الكبير. «۱

گرایـان   حـدیث بیشـتر  و  حنبـل بن  احمد ،مسلم ،بخاريچون همان کالمی نگار صحابه ،که بیان شد چنان

 ،ض مشاجرات صحابه شد و هر کس چنین کند باید او را توبـه داد نباید متعرکه بر این باورند  سنت اهل

ایـن  ( )138ص ق، 1419 وردانى،( ر حبس بمیردو یا دکند تا توبه گردد دیب أمحبوس و یا توگرنه باید 

اعـم از  ، سـنت  برخـی از مورخـان و علمـاى اهـل    ـ   چنان که گذشتکه بلـ   تنها عقالنى نیست نظریه نه

و نبایـد در خـوردن و آشـامیدن او    ، انـد)  عمـل کـرده  ان خـالف آن  نگار صحابه ونگاران  محدثان و سیره

این حکم مبتنی بـر روایتـی   ( 187، ص1، ج ق1393حبان،  (ابن رد!گزانماز  اش هد و بر جنازکرمشارکت 

  .حبان آن را از اساس دروغ و ساختگی دانسته است) منسوب به رسول خداست که ابن

ل ئفضـا و  بخـاري  التـاریخ الکبیـر  چون همهایی  کتابچنین دیدگاهی  مبتنی بر نگاري حاصل صحابه

  ست.و مانند آنها حنبلبن  احمد الصحابه



   ۱۳۷ نگاري مكتب تاريخي و كالمي صحابه

 ـ مکتب ساختاري و محتوایی داراي مشرب حـدیثی لحاظ انی که از نگار صحابه آن دسته از ،اساس براین

 ،یعنـی اوالً امل شـود؛  شـ را بعـد  اي تدوین شده است کـه هـر دو    به گونهشان  نگاري کالمی هستند صحابه

و نیز از راه اثبات صحابی بـودن از   »صحابه«تعریف اند بر اساس  نقل نکرده ه حدیثی از پیامبرشخاصی کا

اند موضوعاتی نیست که حریم صحابه  روایتی هم اگر نقل کرده ،ثانیاً، از موضوع خارجندطریق نقل روایت، 

کالمی از نقل ـ  حدیثینگار  صحابه تی نیز داشته باشند به یقینباره روایا و اگر در این ،را مخدوش کرده باشد

است که ایـن خواسـته و   منظور اثبات صحابی بودن فرد  ،زیرا هدف او از نقل روایتاست؛ کرده آن پرهیز 

منحصـر   ،و چنانچه اثبات موضوع. قابل اثبات است هستند،جنبه که فاقد این  ،فردهدف با روایات دیگر آن 

افـزون بـر   . دهد با اشاره و اختصار آن را نقل کند ترجیح مینگار  صحابه مخدوشگر (مثالب) باشدبه روایتی 

معجـم  ، عاصـم  ابـن ابـی   اآلحاد و المثـانی کتاب باید  ،حنبلبن  احمدفضائل الصحابه و  بخاري التاریخ الکبیر

  شمار آورد. هدسته ب از ایننیز را  بغوي الصحابه معجم، منده ابن معجم الصحابه، قانع ابن الصحابه

  )گروه دوم ةنمايند( عبدالبر ابن »االستيعاب«. ۲

اقتضـاي  امري که بر خـالف   ؛برشمرد »تاریخی«ان مکتب نگار صحابه را باید از جمله ابن عبدالبر اندلسی

که برخاسته از فضاى سیاسى امـوى حـاکم    ،وي نگاري القاعده مکتب صحابه یعنی على؛ ستخاستگاه او

آزاد و  نسـبتاً دربـاره صـحابه نگـاهی    اش  کالمـى  ـ هاى تاریخى ، اما وى در اندیشهبود یم ،استو تشیع  

  دارد. سنت اهلگرا در مقایسه با دیگر علماي  اعتدالی و عقل

صـحابه و احادیـث    ةبـار در االسـتیعاب و  التمهیـد و  العلـم و تقییـده   بیان جامعدر  عبدالبر ابنمطالب 

گویاى این واقعیت است که وى کوشـیده تـا نگـاهى    مانند آن و  ...»اصحابى کالنجوم«چون هممشهورى 

 تنـد برخـی از  صحابه داشته باشد و موضع  ةباردر سنت اهلکالمى  ـ به مباحث تاریخى عقالنى و منطقى

  عراقى را تعدیل کند. یشامى و گاه حجازى وان نگار صحابه

دهـد و ایـن    از خود شدت عمل نشان نمـى  ،تفضیل صحابهدر اختالف  ةبار، وى درنمونهبراي 

ــ بـراي    وى .سـخت گرفـت  آنها بر نظر داند که نباید از این  اختالف را امرى طبیعى میان علما می

روایتـى از  ، کـرده  شـیع و تسـنن یـاد   عنوان نمایندگان ت به شعبىو  ابراهیم نخعىاز اختالف ـ مثال  

ها  سخن به میان آمد. او گفت: این کور شب ابراهیماز  شعبى دکند که نز بازگو مىگونه  بدین اعمش

گفـت و او   ابراهیماین مطلب را به  اعمش .	دهد... کند و روزها براى مردم فتوا مى از من استفتا مى

براى توجیه این سخن  ابن عبدالبرنشنیده است.  مسروقکذابى است که روایتى از  شعبى: پاسخ داد

افـرادى امـام و   ) شـعبی و  ابـراهیم (زیـرا هـر دو    ؛کذاب باشـد  شعبىکه  گوید: معاذاهللا میابراهیم 

۱۳۸      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

که است بوده سبب  اینبه  شعبىبه  ابراهیمالقدر و عالم و متدین هستند و به نظرم این تندى  جلیل

و او را بـر ابـوبکر و عمـر برتـرى      ،کرد افراط مى ىمحبت علحضرت که در  را، حارث اعوراو 

  کرده است. عکس او فکر مى شعبىزیرا  ؛کذاب نامیده ،داد مى

توسـط  بـه تکـذیب برخـى صـحابه     ، چنین اختالفاتى مهم نیسـت اینکه براى نشان دادن  عبدالبر ابن

مالـک  بـن   انسنکه ایمبنى بر  عایشهمانند سخن  :اشاره کرده است اصحاب رسول خدابرخی دیگر از 

و یـا تکـذیب    ،دارنـد  کوچکى سنشان آگـاهى کمـى بـه احادیـث پیـامبر     سبب  به ابوسعید خدرىو 

گونـه   صـحابه ایـن  : افزایـد  مـى  ابن عبـدالبر گاه  آنو دیگران.  جندببن  سمرةنسبت به  حصینبن  عمران

هـایى   فهم به چنـین تنـدي  اند که اهل علم و  تندتر میان خود داشته یبلکه سخنان و مشاجرات ،ها تکذیب

زیرا آنان بشرند و انسان خشم و خشنودى دارد که مطالب در زمان خشم و غضـب بیـان    ؛کنند اعتنا نمى

هاى دیگـرى از صـحابه بـا     به ردیهگاه  آناست. وى با هم متفاوت در خشنودى مطالب او حالت شده و 

 .)155- 154ص، 2 ج، ق1398ابن عبدالبر، است(ن و بالعکس آورده ایکدیگر و تابع

افراد حساس و بحث  ةباردر ویژه به ،عبدالبر ابن نگاري با چنین نگاهی به عملکرد صحابه، تفاوت صحابه

تـا   ،اوالً ذیل امیرالمـؤمنین علـی  وى  ،مثالبراي ان مکتب کالمی آشکار است. نگار صحابه انگیز با نگاه بر

گویا یک شیعی قلم به دست گرفته و از  که اي گونه به است، به ذکر فضایل آن حضرت پرداخته ،امکان داشته

مثالب و منازعات و سخنان تنـد آنـان بـه یکـدیگر     گوید، و در ذیل برخی از صحابه به  امام خود سخن می

، 7جق، 1406تیمیـه،   ابن( او را به تشیع متهم کند!حتی  تیمیه ابنتا است سبب شده این امور پرداخته است. 

این در حالی است که . دهد میقرار شدید مورد انتقاد نظر  او را از این االستیعابب کتا ابن صالح) و 373ص

گاهی هاي اعتقادي بر صحابه را دارد و حتی  اصول حاکم بر اندیشهگونه  آن ابن عبدالبرـ چنان که گفته شد ـ 

او  :انـد  رخـان گفتـه  دارد کـه مو  بیان می ثابتبن  حسان ةباروي در ،نمونهبراي به سانسور روي آورده است. 

اند که بسیار شنیع است و من خوش ندارم آنها را بازگو  باره مطالب زیادي گفته ترین مردم بود و در این ترسو

اینکه نیز با  )360(همان، صابی العاصبن  حکمو  ابوسفیان. درباره )348ص، 1 جق، 1398، ابن عبدالبر( کنم

و  »ابوذر غفاري«زیاده از آن را ترجیح داده سانسور کند. مدخل  امااست، آن دو نقل کرده  ةباررمطالب بدي د

  دهد. را نشان می ابن عبدالبرخودسانسوري  ،دیگرجاهاي با توجه به روش وي در  »عایشه«نیز 

و اسـت  سانسور کرده بسیار بد بوده که جامعه تحمل شـنیدن آنهـا را نداشـته    او اخباري که  ،یقین به

ه کـ  ید بر اساس همان روشیم نبود شاکحا یین فضایاگر چن که اي گونه به ،ودهساز بدردسر او يد برایشا

اسـت کـه وي   آن ن مطلـب  یرد. شاهد اک یز بازگو میآن اخبار را ناست، رده کگر اعمال ید یباره برخدر

مانند شرب خمر آنـان و   ؛و دیگر صحابه بیان کرده است حکمو پدرش  مروانو  ابوسفیاناخبار بدي از 



   ۱۳۹ نگاري مكتب تاريخي و كالمي صحابه

ماننـد   ؛تنـد  سـخنان  ؛)77، ص1(همان، جهاي زشـت  فحش؛ )1279، ص3(همان، ج آنانحد بر اجراي 

شـکن   پیمـان بـاغی و  ة اصـحاب جمـل فرمودنـد و آنـان را بـه صـراحت،       بـار در آنچه از امـام علـی  

حتـی روایـت لعـن     و )1446، ص4(همـان، ج نـافی عفت و نیـز اعمـال م   ،)767، ص2(همان، جندنامید

  .حکم ةباراز جمله در ،ی صحابهبرخدربارة  اهللا رسول

  )نمايندگان گروه سوم(حجر  ابن »االصابه«اثير و  ابن »اسدالغابه«. ۳

االصـابه  و  ابـن اثیـر   ۀاسدالغابتاب کتوان از  گرا نیز می المی، اما توجیهکان نگار صحابه یعنی ،براي گروه سوم

را ذکـر   ییهـا  به ناچار گـزارش  ،توجهی د قابلمواردر  االصابهدر  حجر ابنویژه  به ،نام برد حجر عسقالنی ابن

  زهر آن اخبار را گرفته است.ـ اصطالح  بهـ ه کرده کتوجیه آنها را  رده، اما بالفاصله با عباراتی چنانک

  نگاري هاي مكاتب كالمي و تاريخي صحابه مصاديق عملكرد گروه

ایـن دو مکتـب و    نگاري حابهحال برخی از صحابه به خوبی تفاوت ص ذیل شرح ،ن سه گروهیرد اکعمل

  توجه کنید:باره  هایی در این نمونهبه دهد. اینک  نمایندگان آنان را نشان می

  ابوسفيان. ۱

آنند کـه   زندیق بود و برخی بر ،چنین آورده که در زمان جاهلیت ابوسفیانحال  در شرح البر عبد ابن

ه سخن او در انجمن امویـان اشـاره   . وي سپس ببود ناوي مسلمان نشد، بلکه همیشه پناهگاه منافق

پـس از   ابن عبدالبررد. کبه کفر خود اقرار کرد و نبوت و بهشت و جهنم را رد  ابوسفیانکند که  می

مـن خـوش   دارد کـه   می بیاناما کند؛  می اشارهنیز مزبور بدتر از روایات  يبیان این مثالب، به اخبار

سـنت   کـه برخـى از فقهـا و محـدثان اهـل     الب اینج). 241ص  ،4 ج، همان( ندارم آنها را نقل کنم

ابـن   بـر هـم  همـین مقـدار را    ــ   ابن حجر عسقالنىاستاد  ـ الدین عراقى زین و ابن صالح چونهم

  .)229ص، 2009عراقى، (ندا ایراد گرفته عبدالبر

همـین   اجازه ورود به آنها را نیافته است! امـا  ابن عبدالبرمعلوم نیست بدتر از کفر چه چیزي بوده که 

در یرمـوك و   يمجاهـد ة اند، بلکـه از او چهـر   بیان نکردهتنها  نه حجر ابنو  اثیر ابنو  بخاريهم مقدار را 

کـه در جنـگ یرمـوك بـر نفـاق او داللـت داشـته        هم و روایتی را  اند، مسلمانی خوب به تصویر کشیده

، ج ق1415اثیـر،   (ابناسـت رسیده گفته شده، اما به اثبات ن يخبرچنین گویند:  میو اند  بالفاصله رد کرده

  .)335–332، ص3جق، 1412حجر عسقالنی،  ابن؛ 148، ص5ج؛ 393–392، ص2

۱۴۰      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

» لـه صـحبه  «و تنهـا بـه عبـارت    کـرده  اند نیز دریغ  گفته حجر ابنو  اثیر ابنحتی از بیان آنچه  بخاري

  .)310، ص4 جتا،  بی(بخاري، بسنده کرده است

اش کـه بـدان مشـهور     ذیل نام و کنیه ابوسفیان ةبارنسوري را درخودسا ،طورکلی بهان نگار صحابه نیا

  اند. به خوبی رعایت کرده ،است

او گـواه   الکامـل و کتـاب  است  نگار وي تاریخزیرا تعجب است؛ قابل بیشتر  ابن اثیراین عملکرد از 

در کتـاب   ابوسـفیان مربـوط بـه    يهـا  علـت عـدم ارائـه گـزارش    کـرد  این مطلب اسـت. نبایـد تصـور    

تکرار کند؛ زیـرا اگـر چنـین بـود بـه ایـن       است او بوده و نخواسته کتاب تاریخی بعد ش، ا نگاري ابهصح

چنـین کـرده   تـاریخی نیـاز داشـته،     یتفصیل يها که به گزارشجاهایی که در  چنان ؛ردک میاشاره مطلب 

  .)624و  489و  435، ص4ج ؛ 722، ص3جم، 1978 اثیر، (ر.ك: ابن است

  سر ابوسفيانهند بنت عتبه هم. ۲

و تصـمیم او   هنـد به دستور  عبدالمطلببن  حمزهحضرت به جریان مثله کردن پیکر  ،با شفافیت ابن عبدالبر

 ابـن عبـدالبر  نیز ماننـد   ابن اثیر .)1923، ص4جق، 1415 ابن عبدالبر،( استاشاره  هبراي خوردن قلب حمز

کلمـات تنـد او را   اینکـه  بـا   ،و تصـریح کـرده  با این تفاوت که به نیکو بودن اسـالم ا  ،آوردهاین موضوع را 

: زنـان نبایـد دزدي و زنـا کننـد،     ندفرمود هنگام بیعت نساء در فتح مکه آورده است که وقتی رسول خدا

گفـت: مـا    ،: نباید فرزنـدان خـود را بکشـند   ندو چون فرمود کند؟! گفت: مگر زن آزاده زنا و دزدي می هند

  .)293ص، 6ج ق، 1415ابن اثیر، ( و تو آنان را در بزرگی کشتی! آنان را که کوچک بودند بزرگ کردیم

فعلـت  «عبارت به حمزه حضرت ماجراي او با در عمل کرده و  يبیشترکاري  با محافظه حجر ابناما 

ـ ا .)346، ص8جق، 1412عسـقالنی،  حجـر   ابـن ((کرد آنچه کرد) اکتفـا کـرده اسـت   » ما فعلت ن نـوع  ی

در زمان مسلمان شـدنش انجـام    ییک صحاب ةباردر یالمکتب کمنگار  صحابهآنچه یک از  يارک محافظه

فـر یـک نفـر    کعمل بد در زمـان  یک را نقل گزارش یبدتر است؛ زو گزارش بومی از او ارائه کرده داده 

ـ با توجانجام داده است، آن هم  یدر زمان مسلمانکه  ياز گزارش عمل بداست تر  ار آسانیبس ه اجتهـاد  ی

را مثلـه   حمـزه حضـرت  چگونه  هنده کرد ک ینقل م یحت حجر ابناگر  ،نی. بنابراشدـ با یخطئهرچند ـ 

  است.که کافر بوده  یدر زمان ،آورده هندماجرایی را از زیرا  ؛بر او ایرادي نبوداست، رده ک

  العاص ابيبن  حكم. ۳

 اساسـاً  برانـی طاینکه  با .)214–213، ص3جتا،  بی(طبرانی،  استچند روایت در ذم حکم آورده  طبرانی

 عبـدالبر  ابـن وي از نظر ساختاري حدیثی است.  المعجم الکبیرنه یک مورخ، و کتاب  ،یک محدث است



   ۱۴۱ نگاري مكتب تاريخي و كالمي صحابه

آورده کردنـد،  را لعـن   حکمرا که  اهللا از رسول عاصبن  عمروبن  عبداهللاو  عایشهروایت  حکم  بارهدر

به اداهاي زشـت او   ،به طائفباره علت تبعید شدن او . وي در)360، ص1، جق1415عبدالبر،  ابن( است

ولـی در   ،دارد خوش ندارد آنهـا را بـازگو کنـد    بیان میاینکه و با است اشاره کرده  در اهانت به پیامبر

  .)360، ص1(همان، ج آورده استحکم  رب را درباره لعن پیامبر ثابتبن  حسانادامه، اشعار 

اي بـه روایـت    اشـاره اینکه عالوه بر  به سانسور و بیان خالف مشهور عمل کرده است. وي سعد ابن

او را بـه مدینـه    عثمـان لعن نکرده، با این بیان که وي در سال فتح مکه مسلمان شـد و در آنجـا بـود تـا     

  ).6- 5ص، 6 ، جق1410سعد،  ابن(استپاك کرده  را کامالًمسئله  صورت ،خواندفرا

گر هیچ مطلب دیگري بیـان  یرده و دکاد ی» الحکمبن  و هو والد مروان ۀصحبله «تنها از او با  حبان ابن

عمـل کـرده و    ابـن عبـدالبر  ماننـد   ،حکـم دربـاره   اثیر ابن .)84ص، 3 ، جق1393حبان،  (ابناستنکرده 

باره لعن و تبعید او روایات زیادي نقل شـده کـه   در :دیگو در پایان میهرچند  ،قضایاي او را آورده است

 با توجه به حلم و شـکیبایی پیـامبر   ،بوده به یقینهرچه افزاید:  ؛ اما مینیازي به بازگو کردن آنها نیست

اعمـال زشـت   اسـت  امر بزرگی بوده باشد[که دیگـر نتوانسـته    سبب بهدر برابر برخوردهاي زشت، باید 

  .)515ص، 1، ج ق1415 ،اثیر ابن(است]را نادیده بگیرد و او را لعن و تبعید کرده  حکم

آورده است، ولی بالفاصله اشـکال  کرده، حکم بیان  ةباردر ابن عبدالبر ی را کههای نمونههرچند  حجر ابن

سندي را پسوند این اخبار کرده و برخی از راویان آنها را تضعیف نموده که تنها اتهام برخـی از آنـان تشـیع    

 بخـاري اصل این خبـر نـزد   زند:  را چنین حاشیه می حکم رب بوده است. همچنین وي گزارش لعن پیامبر

  .)91ص، 2 ، جق1412حجر عسقالنی،  ابن()! از سوي رسول خدا حکمولی بدون ذیل آن (لعن  است،

 عثمان) از حکمبه مدینه ( نسب به بازگرداندن تبعیدي رسول خدا عثمانباره اعتراض مردم به وي در

عـده  به من و چنین درخواستی داشتم و آن حضرت تر، از پیامبر که گفت: من پیشاست چنین نقل کرده 

چنین  عثمانباز از  ،حکمسبب چادر زدن باالي قبر  به عثمانباره اعتراض مردم به در حجر ابنآن را داده بود! 

  کس به او اعتراضی نکرد. چنین کرد، ولی هیچ زینب بنت حجشنیز بر سر قبر  عمرپاسخی را آورده که 

 عثمـان و  حکـم عی دفـاع از  نـو  ،هاي مزبـور  هایی در ارتباط با گزارش آشکار است که چنین حاشیه

تنهـا بـه    حجر ابناز دفاع  امینی علّامهست که رو همینشود. از تلقی می دو صحابی رسول خدا عنوان به

  .)393، ص9، جق1397(امینی،  استکرده انتقاد  حکمبهانه صحابی بودن 

 حكمبن  مروان. ۴

بـاره  در مـروان بـه   عثمـان وصـیت   ۀشـایع  ةبارتنها یک خبر در» له صحبه«تعبیر  با مروان ةباردر بخاري

بـاره  نیز به مطالـب کلـی در   حبان ابن .)368، ص7جتا،  بخاري، بی(استاز خود آورده  پس زبیرخالفت 

۱۴۲      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

 (ابـن به روایاتی که بـر فضـایل او داللـت دارد    ابن ابی عاصمو  )315، ص2، جق1393حبان،  ابن(مروان

گوید: چنانچه صـحابى   میباره او نیز در حجر ناباند.  بسنده کرده )396ـ393، ص1، جق1411عاصم،  ابی

  .)443ص، ق1408حجر عسقالنی،  ابن( !اثرى نداردها در او  ثابت شود دیگر طعن شبودن

گوید: گویا صحابى بودن همان نبوت است و یـا صـحابى    می ،حجر ابناین سخن نقل پس از  ابوریه

  .)349، صتا بیریه، ابوگوید( چنین مىوي معصوم است که 

ـ  اهللا به لعـن رسـول  ـ که گفته شد و چناناست بهتر عمل کرده  عبدالبر ناب و فرزنـدان او   حکـم  رب

نیاورده، بلکه وي ابتـدا تولـد مـروان در سـال      »مروان«ت لعن را ذیل مدخل یرده است، اما رواکتصریح 

ف و طائف پرداخته و داستان تبعیـد شـدن او همـراه پـدرش بـه طـائ       دوم هجرت یا احد و یا خندق و

: واي بـر او و بـر   ندآورده که فرمودرا و حکومت مروانیان  مروان ةباردر  علیحضرت سپس فرمایش 

وي سـپس   !از روزگار سخت و بدي که امت از ناحیه فرزندان او گرفتارش خواهند شـد  امت محمد

و  نالرحمعبـدا بـرادرش  گونـه   و اشـعار هجـو  کرده اشاره  ،داده شده مروانکه به  ،»خیاط باطل«به لقب 

ابـن   .)1389- 1388، ص3، جق1415ابن عبـدالبر،  ( و حکومت او آورده است مرواندیگران را در حق 

  .)370- 368، ص4، جق1415اثیر، 	ابن( استرا آورده  عبدالبر ابنتقریبا همان مطالب  اثیر

 اهللا ب رسـول در ارتباط با آنچه با اصحا مروانبه اخبار  که درحالیعملکردي میانه دارد. او  سعد ابن

مربوط بـه تبعیـد بـودن او    بر خالف تواتر اخبار  ،مروانحال  اشاره کرده، ولی در ابتداي شرح ،انجام داده

هشـت سـال    مـروان نویسـد:   ، مـی آنان را به مدینه بازگردانـد  عثمانزمانی تا  ،به همراه پدرش در طائف

پس از بیـان   سعد ابندر مدینه بودند!  عثماناز دنیا رفت و همراه پدرش تا زمان  داشت که رسول خدا

بـه کیفیـت    ،مـروان و ماجراهاي دیگر تا پایان خالفت  عثمان ۀخان ةدفاع و جنگیدن او به هنگام محاصر

چنـین آورده  ، مـروان بـاره  را در  فرمـایش امیرالمـؤمنین   ،توسط زنش پرداخته و در انتها کشته شدن او

هد کشید و این پـس از سـپید شـدن موهـاى زلفـش      راهى را بر دوش خوا گمپرچم این شخص است: 

، 5 جق، 1410سـعد،   (ابنلیسد خواهد بود و او را حکومتى است به همان اندازه که سگ بینى خود را مى

طفلـی بـیش نبـوده و     کـه  درحـالی با این بیان کـه وي   سعد ابن و اثیر ابن و عبدالبر ابن . البته شاید)32ص

اسـت  و با این توضیح قلم آنـان آزاد شـده    ،اند را انکار کرده مروان نرا ندیده، صحابی بود  رسول خدا

 و حکـم  در باره ابن سعد گانهیاورند. شاهد این مطلب عملکرد دوحال او ب گونه مطالب را در شرح تا این

مثالـب او را  سـبب  ، در شمار صـحابه اسـت و بـه همـین     »صحابه«بر اساس تعریف حکم مروان است. 

در صحابی نیست باید از اینان پرسید: چـرا او  مروان  چنانچه ،. به هر حالمروان خالفبه  ،سانسور کرده

  کنید؟! اید و یا چرا به صحابی نبودن او تصریح نمی را در فهرست صحابه آورده



   ۱۴۳ نگاري مكتب تاريخي و كالمي صحابه

  شعبهبن  ةمغیر. ۵

نـی  را کـه حـاکی از شـهوت    ،با سیصد زن در زمان مسلمانی و بلکه هـزار زن مغیره به ازدواج  عبدالبر ابن

مغیـره  به ماجراي زناي  ،او به تفصیل )1446ص، 4 ، جق1415عبدالبر،  ابن( تصریح کرده است! ،اوست

بر این موضـوع پرداختـه و ایـن مطلـب را عـالوه بـر ذیـل مـدخل         ابوبکره و اقامه شهادت جمیل 		امبا 

بن حـارث   (نافعطرب ذيهاي  در چند جاي دیگر نیز ذیل مدخل» مسروحبن  نفیع«و نام او یعنی  »ابوبکره«

آمیـز   مبالغـه هرچند  آمدهابن عبدالبر رقمی که در گزارش  آورده است. بن معبد و زیادبن ابیه) ثقفی، شبل

، خـود  الغه بودن رقم گـزارش مزبـور نکـرده   اي به مب گونه اشاره هیچابن عبدالبر اینکه است، اما عالوه بر 

بدون اشـاره بـه تعـداد    اثیر  ابن .)55ص، 1997، (عبدالکریم بار اعتراف کرده است 99به کم  دستمغیره 

ین کسی بود کـه  وي نخستاینکه ، تنها به شهادت بر عمل زناي او بسنده کرده و البته به مغیرههاي  ازدواج

، ق1410سعد،  ابن( سعد ابن ).472ص، ق1415اثیر جزرى،   ابن(تصریح کرده استدر اسالم رشوه داد، 

 عمـر اینکـه  و با بیان اند  ا اشاره، از موضوع زناي مغیره در بصره گذشتهب حجر ابنو  ذیل مدخل ابوبکره)

سر بسته از کنـار مـاجرا    ،شهادت دادندعلیه وي او را حاکم بصره کرد تا زمانی که ابوبکره و همراهان او 

اي بـه ایـن    تـرین اشـاره   حتی کوچک بخاري. )157ص ،6 ج ،ق1412حجر عسقالنى،  ابن( اند عبور کرده

  .)112، ص8، ج تا بخاري، بی(ر.ك:  »!ابوبکره«کرده و نه ذیل  »مغیره«نه ذیل نکرده است، موضوع 

  ةارطابن  بسر. ۶

او  يات او را شرح داده و سخنان بزرگـان را در بـد  یل جنایبه تفص ،»ارطاهبن  بسر«در مدخل ابن عبدالبر 

کـس نبایـد    هـیچ اینکـه  حاکی از  آورده است از رسول خدا اوارتداد  ةبارو حتی روایاتی درذکر کرده 

  ).1، ج ق1415ابن عبدالبر، ر.ك: ( رود می به بهشتاو که ئن باشد ممط

دربـاره چنـین    ابن عبدالبراعالن نظر از سوي  بسراز جنایات هریک  روایات پس از شرحگونه  بیان این

  .را روا دانست »رضی اهللا عنه« شان بارهدر »عدالت صحابه«اصل توان به صرف  اصحابی است که نمی

صـحابی  اینکه با بیان  ،صحابهتمام به آمیز  تقدیسرا براي حفظ نگاه  معینبن  یحییحتی تالش  ابن عبدالبر

 ،دارقطنـی چون همبزرگانی  نظربا نقل و نیز  از رسول خدابسر با نقل روایات مسند ، صحت نداردبسر بودن 

  .)242-241، ص1، ج ق1415بدالبر، ابن ع( را ناکام گذاشته استمعین بن  یحییاین تالش 

 قـرار نگرفتـه و برخـی از   عربـی   ابـن و صالح  ابنو تیمیه  ابنند یه خوشاکاست  يردکن همان عملیا

، ج ق1393 حبـان، 		ابنر.ك: (ابن حبانو  )123، ص2ج تا،  بخاري، بی(بخاريامثال  نان پیشینگار صحابه

حجـر   ابـن ر.ك: ( انـد  ردهکرا سانسور بسر ت جنایا ابن حجرچون همخر أان متنگار صحابه و )63، ص3

  .)422، ص1، ج ق1412عسقالنى، 

۱۴۴      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  

؛ یعنـی اخبـار   »له اخبار شهیره فی الفتن الینبغـی التشـاغل بهـا   «دارد که  بیان می ،حتاصر بهحبان  ابن

  ه پرداختن به آنها سزاوار نیست!کوجود دارد  ها در فتنهبسر باره مشهوري در

حـاتم،   ابـی   ابـن ( که گفته است: بسر مـرد بـدي بـوده    معینبن  یحییسخن تنها به این  ابن ابی حاتم

، 7، ج ق1410 ســعد،		ابــن( وي عثمــانی مــذهب بــودهاینکــه بــه  ســعد ابــنو  )422، ص2ج ق، 1371

  .ندا بسنده کرده )287ص

بـا   ،بسـر باره درتالش کرده، اما  اثبات صحابی بودن افراد يبا اندك مناسبتی برااینکه نیز با  ابن حجر

گر بـراي گریـز از تنزیـه    یاي د نشان داده که او و عده ،ه صحابی بودن او اختالفی استکن مطلب یبیان ا

انـد حتـی    کامـل اصـل عـدالت صـحابه را مخـدوش کـرده       طور بهافرادي که چنین سابقه بدي دارند و 

را پـاك  مسئله  ، نادیده انگارند و صورتبسرباره صحابی بودن رند روایات و تصریحات علما را درحاض

 را در دست دارند! »اجتهاد صحابه«کنند. این خودسانسوري در حالی است که ابزار توجیهی 

  بكر ابيبن  محمد. ۷

هسـتیم. آنـان ذیـل     یالمـ کان مکتب نگار صحابه شاهد یک نوع تفاوت، بلکه تضاد رفتاري محمد ةباردر

اسـت تنهـا   مربـوط  ات و مثالب صحابه چه را به مشاجرهر ،و حوادث مربوط به قتل اوعثمان حال  شرح

 ،محمـد حـال   انـد، ولـی ذیـل شـرح     مظلومانه کشته شـده بـدون سانسـور آورده    عثمانبه این منظور که 

بـن   محمـد «مدخلی بـه   نیاورده و یا اساساً ،است محمدکه در ارتباط با  ،را عثمانهاي مربوط به  گزارش

 سـعد  ابـن با ایـن تفـاوت کـه    ، اند چنین کرده حبان ابنو  سعد ابن ،مثالبراي اند.  اختصاص نداده »بکر ابی

 عثمـان در قتـل   بکـر  ابـی بن  محمدباره نقش چند گزارش در حبان ابنرا حذف کرده و  محمدحال  شرح

 حبـان،  ابـن ( اي نکـرده اسـت   به این امور اشـاره  محمدحال  آورده، ولی ذیل شرح 35ذیل حوادث سال 

  .)368، ص3ج ؛ 264ـ252، ص2، جق1393

ـاد  سبب  کرده و البته شاید این موضوع بهاین مدخل را حذف  اساساً ابن اثیر ـتن  اعتق وي بـه صـحابی   نداش

به دنیا آمد و از صغار  الوداعۀحجدر سال  محمد ،رسد؛ زیرا اوالً البته صحیح نمیکه باشد  بکر ابیبن  محمدبودن 

ـته   ابن اثیـر  ،ثانیاًاند.  نکردهان در صحابی بودن او تشکیک نگار صحابه یک از و هیچبود صحابه  ـا  اسـت  خواس ت

  .)112، ص1ج، ق1415 اثیر جزرى، ابن(کند نقد و بررسی آنها را و  ردباند نام ب پیشینیان آوردهرا چه هر

در  ،توجهى را که خود منکر صحابى بودن آنان اسـت  افراد قابلوي  ،با توجه به این رویکردروي،  بدین

  .»)اسلم آخر«مدخل ذیل ر.ك: نیز ؛ 113، ص1ج، ق1415 اثیر جزرى، ناب (ر.ك:استکتاب خود آورده 



   ۱۴۵ نگاري مكتب تاريخي و كالمي صحابه

تـرین   این باره سانسور کرده و کوچـک را در محمدو نقش  عثمانخبار مربوط به ا حجر ابنو  بخاري

  .)124، ص1، جتا بخاري، بی(ندا دهکراي به این موضوع ن اشاره

  بهقْعبن  وليد. ۸

و دیگـر   يخـوار  اببه شر يا هیچ اشاره سعد ابنو  )429ص، 3 ج، ق1393 حبان، ابن(حبان ابنو  بخاري

و  عبـدالبر  ابنو  ،اثیر ابن، )218ص، 63 ، جق1415عساکر،  (ابنابن عساکراند.  نکرده عقبهبن  ولیدمنکرات 

و  ابـن عبـدالبر  کـدام بـه تفصـیل     امـا هـیچ   ،اند شرب خمر و اجراي حد بر او را آوردهگزارش  حجر ابن

بـه   ابن اثیـر و  ابن عبدالبر ،اینبر اند. عالوه  سخن نگفتهربط  ذيباره اسناد روایات دراو نظر صریح اظهار

 فَعلْـتُم  مـا   علـى  فَتُصـبِحوا  بِجهالَۀٍ قَوماً تُصیبوا أَنْ فَتَبینُوا بِنَبإٍ فاسقٌ جاءکُم إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« نزول آیه

بـه   ولیـد در حـق   )18(سـجده:  »یستَوونَ ال فاسقاً کانَ کَمنْ مؤْمناً کانَ أَفَمنْ«آیه و  )6(حجرات: »نادمینَ

  اند. نکردهنیز اي به این دو آیه  اما دیگران هیچ اشاره ،تفصیل سخن گفته

اوسـت و   نگـاري  برگرفته از روح تاریخ ،داشته بیان ابن اثیرباید توجه داشت که این مطالب اندك را که 

محـدث و فقیـه    کـه صـرفاً   ،ابن حجررا با ابن اثیر نباید  الکامل فی التاریخچون هموجه به داشتن کتابی با ت

: دارد بیـان مـی  ابن عبـدالبر  قدر بوده که حتی  و اخبار شنیع او آنولید اوضاع  ،با این حالمقایسه کرد.  ،است

اخبـار مربـوط   ویژه  به ،دارد ولیدافعال  حال و قبح ءسوایت از کارا حکروشنی و آش به ،این اخبار شنیع و بد

حجـر عسـقالنی،    ابـن ؛ 100، ص5، ج ق1415(ر.ك: ابـوالفرج اصـفهانی،   طائی ابوزبیدبه او و منادمت او با 

اي از ایـن   اما خوش ندارم آنها را اینجا بیان کنم و تنها بـه گوشـه   ،که مشهور است )136، ص7، جق1412

  .)115- 114، ص4، جق1415عبدالبر،  ابن( کند ران براي او میسپس طلب غف . ويکنم اخبار اشاره می

  يانصار يرافع زرقبن  ۀرفاع. 9

بـاره بطـالن دیگـران در    را در یرالمـؤمنین به تفصیل سـخنان روشـنگرانه ام  ذیل این مدخل عبدالبر  ابن

و مطالـب آن  نیـز ایـن موضـوع    رفاعـه  موضوع خالفت و اصحاب جمل و حقانیت خود بیان کـرده و  

بـا اشـاره بـه     حجـر  ابـن و  ،مقداري از سخنان امـام را سانسـور   اثیر ابناما . ه استیید نمودأترت را حض

موضـوع خالفـت    ةرا در باررفاعه و سخنان  تمام سخنان امیرالمؤمنین ،در جمل رفاعهداستان حضور 

  .)406، ص2، ج ق1412، نىحجر عسقال ابن( نظر کرده است و از آن صرفسانسور  پس از پیامبر

۱۴۶      ، ۱۳۹۴ ، بهار و تابستان۳۸سال دوازدهم، شماره اول، پياپي  
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