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 73-63ق به عنوان اولین واقعۀ موسوم به فتنه ،خاستگاه بهکارگیری
استتناد را دهه هفتاد ام ستتده نتستتت هبری در ن ر میگیرد .در این
جستار ،با نقد دیدگاههای ینحل به وسیله بررسی اخحار و گزارشهای
مستتتند و معتحر در منابح حدی ی و تاریتی ک ن ،شتتورش ابنمبیر در
مقابل امویان به عنوان اولین فتنه ،نادرستتتت دانستتتته شتتتد .بهعالوه،
روشتتتن گرد ید که من ور ابن ستتتیرین ام فت نه با دوران ق یام مت تار
ثقفی( 67-66ق) در کو فه انط حاق بیشتتتتری دارد؛ ب نابراین می توان
تاریخگذاری خاستتتگاه رستتمی و ن ام یافته استتناد را مربوط به این
دوران قلمداد نمود.
واژههای کلیدی :تاریخگذاری ،اِستتناد ،ابنستتیرین ،فتنه ،خوتیر
ینحل.
مقدمه و طرح مسئله
اِسناد به عنوان یکی ام دو رکن اصلی حدیث عالوه بر دانشمندان مسلمان ،در عصر حاضر
مورد توجه حدیثپژوهان غربی نیز واقح شتتده استتت .در این بین ،یکی ام مستتائل مطرک که
محل بحث میان حدیثپژوهان اهل ستتنت و محققان غربی به خصتتود در یکی دو ستتده
اخیر گشته است ،پیجویی محدأ ممانی برای شکلگیری ن ام اسناد است.
باور غالب محدّثان اهلستتنت(برای نمونه ،ر.ک :ابوریه ،بیتا ،د )57و برخی غربیان
سنتگرا ( )see: Muir, 1861, Vol .1, pp. 36-37, 53چنین است که ام دهههای آغامین
سده نت ست هبری ،نقل حدیث تو سو صحابه ،به و سیله ا سناد صورت پذیرفته ا ست .اما
این انگاره محدّثان اهل ستتنت و برخی ستتنتگرایان غربی ،ام ن رگاه دیگر حدیثپژوهان
غربی با چالشهایی جدی مواجه بوده و آن را دیدگاهی جانحدارانه برای م سلمانان ن سحت به
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وثاقت حد یث پنداشتتتته اند ،چراکه آن را با واقع یت های تاریتی ناستتتامگار تلقی می
نمایند(.)Motzki, 2004, p. 34; see: Donner, 1998, p. 121
محور اصتتلی محاحث اک ر محدّثان اهل ستتنت معاصتتر و محققان غربی در این ممینه،
غتتالح تاً پیرامون گفتتته ای منتستتتتب بتته تتتابعی معروف «محمتتد بن ستتتیرین»(110-33ق)
استتت( .)Motzki, 2004, p. 36این خحر ،بیانگر آن استتت که استتناددهی برای محدّثان و
راویان پس ام رویدادن «فتنه»ای ،ضتتروری و در نتیبه فراگیر گشتتته استتت .نقل کامل این
ت ِ
ِ
اإلسناد ،فملمما وقمع ِ
الفتنمهُ قالوا مَسّوا
روایت چنین است« :عن ابنسریین ،قال « :مَل یمکونوا یمسألو من معن
ّ مم
الس ن ِه فمُُُ م ُأ مِ ِیَُ ُ ُ ،و یُنلمُ لل لس ِِ الِ مِ ِ فم یُُ م ُأ مِ ِیَُ ُ ُ»؛
لمن ا ِاَ الم ُکُ فمُُنلمُ لل لس ِِ ه
مستتلمانان ام استتناد پرستتش و جستتتبو نمیکردند تا اینکه آن فتنه روی داد [ام آن پس]
گفتند ،رجال خود را نام بحرید ،پس اگر ام اهل سنت بودند ،حدی شان پذیرفته میشد و اگر
ام اهل بدعت بودند ،حدی شتتان مورد پذیرش واقح نمیگردید (مستتلم ،1412 ،ج ،1د15؛
ترمذی ،1998 ،ج ،6د234؛ دارمی ،1407 ،ج ،1د.)112
الحته در این باره که مصداق درست این فتنه کدام یک ام فتنههای روی داده دستکم
تا ممان درگذشتتت ابنستتیرین میباشتتد ،آرای گوناگونی ارائه گشتتته استتت و در این باره
مواردی چون :قتل ع مان ،تعیین امام علی(ع) به عنوان خلیفه ،نحرد صتتفین ،شتتکلگیری دو
گروه شتتتی عه و خوارج ،و به حکومت رستتت یدن معاو یه(حکتتتتتت 60-41 :ق) ب یان گرد یده
است(.)see: Gardet, 1991, Vol. II, pp. 931
در م یان غرب یان ،خوتیر ینحل در طی ح یات خود آثار تاریتی -انتقادی متعدد و قابل
توج ی را در ممینه حدیث و تاریخ آن ام قحیل خا ستگاه حدیث ا سالمی و ا سناد آن سامان
داده است( Buskens, 2011, p. 40; Van de velde, 2015, p. 2; Juynboll, 2011, pp.

 .)4-5وی ،آخرین پژوهشگر ام خانواده مش ور مستشرق و اسالمشناس هلندی ،یعنی ینحلها
است که سابقهای نسحتاً درام و پردامنهای را در ممینه خاورشناسی و اسالم شناسی داشتهاند
(.)Buskens, 2011, p. 40; Witkam, 2012, p. 22
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در جستتتار حاضتتر ،به بررستی دیدگاه دانشتتمندان و محدّثان اهل ستتنت ام نگاه خوتیر
ینحل در تعیین مصداق اولین فتنه و نقد ن رگاه او با کاوش در منابح تاریتی و روایی پرداخته
خواهد شد .همچنین در ادامه ،به بحث و بررسی آرا و دیدگاههای خوتیر ینحل درباره تعیین
م صداق صحیح فتنه در روایت ابن سیرین و آغام رواج ر سمی ا سناد مورد برر سی و تحلیل
واقح میشود تا میزان استواری استداللها و صحت نتایج وی ارمیابی گردد.
 .1مروری بر دیدگاه خوتیر ینبل درباره آغاز بهکارگیری اِسناد
علیرغم آن که برخی محققان غربی ،خوتیر ینحل را ام طرفداران و متأثران مکتب شتتتاخت
بر شمردهاند( ،)see: Cook, 1992, p. 39با این وجود ،وی دیدگاه یومف شاخت در مورد
قتل ولیدبنیزید در ستتال 126ق به عنوان مصتتداق فتنه()see: Schacht, 1950, pp. 36-37
در روایت مزبور را نا موجه میداند()see: Juynboll, 1973, pp. 142-144; 159؛ الحته ام
طرف دیگر ،او فرض مورد قحول اک ریت دان شمندان سنتگرا و م سلمان را که آ شوبهای
پس ام قتل ع مان در ستتال  35هبری را مصتتداق فتنه لحام میکنند نیز ،قابل پذیرش نمی
داند(.)Ibid
ینحل با استناد به همان گفته منتسب به «محمد بن سیرین»( ;Juynboll, 1973, p. 158

 ،)Idem, 1983, p. 17فتنه مورد پذیرش در نقل مزبور را به نزاع م یان ابنمبیر و خلفای
اموی بام میگرداند( .)see: Juynboll, 1983, pp. 17-18در واقح وی ،منامعه داخلیای را
که ام ستتتال  63تا  73هبری م یان عحداله ابن مبیر و بنی ام یه واقح گرد ید ،فتنه اصتتتلی در
ممی نه ستتتتامی رواج استتت ناد م یان مستتتل ما نان در ن ر میگیرد( )Idem., 1973, p. 159و
بهکارگیری ستتند را نیز در حدود این دوره قلمداد مینماید( see: Ibid., p. 156; Idem.,

 .)1983, p. 19; Idem., 1993(b), p. 210او در این باره پی شن اد میدهد که پیدایش ن اد
ا سناد ،میتواند طی دورانی در اواخر دهه ش صت و اوایل دهه هفتاد هبری صورت گرفته
باشد(.)Idem., 1983, p. 19
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الحته د ید گاه ینحل مورد پذیرش برخی دیگر ام حد یث پژوهان غربی نیز قرار گرفته
ا ست؛ ام جمله ای شان گریگور شولر بر این ن رگاه ینحل صحه گذا شته ا ست و در این باره
میگوید« :اکنون به لطف مطالعات ینحل میدانیم که استفاده ام سند احتماالً در ممان دومین
جنگ داخلی مسلمانان(سالهای  73-61ق) آغام گردید.)Shoeler, 2006, p. 113(»... .
همچنین ،فِرِد دانر نیز این تاریخگذاری ینحل را میپذیرد .وی ظ ور استتتناد را عالمت
و ن شانه انتقال و گذار ام مرحله واب سته به پرهیزگاری سل سلهوار و م شروعیت خدا ساالرانه
اجتماع مؤمنان اولیه که استاستاً غیر تاریتی بود ،به مرحله تاریتی نمودن این مشتروعیت به
وست تیله ارجاع به وقایح و مراجح (اشتتتتاد) در ممان گذشتتتته ،در ن ر میگیرد( Donner,

 .)1998, pp. 120-121استتکات لوکاس نیز با وجود آنکه آرای ینحل را درباره تاریخ علم
حدیث رد میکند ،اما با این دیدگاه وی هم سو ا ست که ا سناد تو سو اولین ن سل ام تابعیان
بهکار برده شده است و بر اساس خحر ابن سیرین ،شکلگیری اسانید را اواخر سده نتست و
در حدود سال  100ق بر میشمارد (.)Lucas, 2004, pp. 347-348
 .2دیدگاه خوتیر ینبل درباره نادرستی قتل خلیفه سوم به عنوان مصداق فتنه
خوتیر ینحل با استتتناد به شتتماری ام نقلهایی که واژه «فتنه» مربوط به قتل ع مان بیان شتتده
است ،به بررسی و نقد هر یک ام آنها پرداخته و ارتحاط شان با قتل ع مان و حوادث پس ام
آن را مورد خدشتتته قرار میدهد .در این رابطه ،وی توصت تیف جنگ داخلی پیآمد ام قتل
ع مان به عنوان «فتنه» در این اخحار را  -با دالیلی که به آنها ا شاره می شود -مودتر ام نیمه
دوم قرن دوم هبری یعنی حدود سال  150ق تتمین نمیمند(.)Juynboll, 1973, p. 152
 .1-2نابهنجاری تاریخی برخی اخبار راجع به قتل خلیفه سوم
ناب نباری تاریتی/ممانپریشتتتی ،به معنای توجه به رویدادها و من ومه فکری یک دوره ام
من ر باورها و ارمشهای دوران دیگر است( )Motzki, 2005, p. 210که به نوعی به خطای
تاریتی بر میگردد .ینحل در مورد یکی ام این اخحار که ام طحقات ابن سعد(230ق) نقل می
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کند ،آن را به ماجرایی پیش ام ممان قتل خلیفه ستتوم مرتحو میداند( Juynboll, 1983, p.

.)146
درباره خحر دیگری ام صتتحیح بتاری(256ق) که در آن نیز قتل ع مان ،به عنوان «فتنه
اول» معرفی گردیده و در ذیل آن آمده ا ست که در هنگام این فتنه ک سی ام ا صحاب نحرد
بدر منده نمانده بود؛ ینحل با توجه به آنکه در آن ممان چندین تن ام حاضتران در غزوه بدر
ام جمله امام علی(ع) ،سعد بن ابیوقاد(55ق) و مبیر بن العوام(36ق) منده بودند ،گزارش
مزبور را با این قضتتیه مستتلم تاریتی متناقض دانستتته و آن را جعلی آشتتکار بر میشتتمارد
( Juynboll, 1973, p. 150; see also: Idem., 1984, p. 305; Idem., 1973, p. 148,

.)151, 152
 .2-2عدم بهکارگیری واژه فتنه توسططب برخی مورّخان و محدّثان در مورد
قتل خلیفه سوم
ینحل اظ ار میکند که واژه فتنه به معنای متاصتتمه و آشتتوب ،حتی در برخی آثار مؤلفان و
محدّثان متقدّم اهل سنت بهکار نرفته است؛ ام جمله ابنقتیحه(270ق) ،فتنه را در هیچ یک ام
تألی فات خود یعنی ،کتاب های المعارف ،عیون االخحار و تأو یل متتلف االحاد یث ،به این
معنا بهکار نحرده ا ست( .)Juynboll, 1973, p. 150م سعودی (346ق) نیز در مروج الذهب
آن را به معنای قتل خلیفه ستتوم بیان نکرده استتت ( .)Ibid., p. 152بهعالوه ،محدّث متقدم،
طیالِ سی(203ق) نیز متذکر این کلمه در م سند خود ن شده ا ست( Ibid., p. 153; see also:

.)Ibid., pp. 153-157
 .3-2اصطالح فتنه در خصوص قتل عثمان ساخته شده در دوران عباسیان
ینحل ،با بررستتی واژه فتنه در رابطه با قتل ع مان در گزارشهای گوناگون منابح ک ن ،چنین
استنتاج مینماید که «اخحار در ممانی که منابح آنها ،تاریخهایی را که در موردشان بیان می
کن ند ،وجود نداشتتت ته ا ند؛ بل که ه مه این گزارش ها در م مان های تقریحیای که به عنوان

س

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا( الماهلل ها) ،سال ،16پیاپی43

39

تاریخهای درگذ شت مؤلفان این منابح اظ ار شدهاند ،به وجود آمدهاند؛  ...این مطلب بدان
مف وم استتت که معنای ضتتمنی «نحرد داخلی به وجود آمده ام پی کشتتته شتتدن خلیفه ستوم»
نسحت به کلمه «فتنه» ،مودتر ام نیمه دوم قرن دوم هبری به وجود نیامده است.
با توجه به اغلب اخحار نقلشتتتده در منابح متتلف ،بدون هیچ تردیدی میتوان گفت
که اصتتتطالک فتنه [برای قتل خلی فه ستتتوم] ،پس ام به قدرترستتت یدن عحاستتت یان به وجود
آمدهاند»( .)Juynboll, 1973, p. 152; see also: Ibid., p. 146, 148, 149, 151بنابراین،
با توجه به دالیلی که ام سوی ینحل ارائه گردید ،برخالف ن ر محدّثان اهل سنت ،قتل خلیفه
سوم نمیتواند مصداق فتنهای باشد که خاستگاه اسناد بوده است.
 .3دیدگاه ینبل در تاریخگذاری شططورا ابز زبیر به عنوان فتنه و خاس طتگاه
اسناد
همانگونه که اشتتتاره شتتتد خوتیر ینحل معتقد استتتت ،شتتتورش عحداله بن مبیر علیه امویان،
مصداق فتنهای میباشد که ابن سیرین آن را خاستگاه اسناد حدیث در ن ر گرفته است؛ لذا
در این مبال با توجه به ن رگاه ینحل ،استتتتنادات و استتتتدالل های وی در این ممی نه مورد
بررسی قرار میگیرد.
 .1-3کاربرد واژه فتنه توسططب محدّثان و مورّخان متقدّم درباره آشططوب ابز
زبیر
ینحل بر این باور استتت که محدّثان واژه فتنه را برای قیام ابنمبیر بهکار بردهاند .وی در مورد
الموطأ مالک بن انس(179ق) معتقد ا ست ،اگرچه او م ستقیماً واژه فتنه را به معنای آ شوب
ابنمبیر بهکار نحسته؛ اما با استناد به شارک کتاب وی ،مُرقانی ،اظ ار میکند که من ور مالک
ام فتنه ،همان شتتورش ابنمبیر بوده استتت .همچنین به معم وی ،بتاری نیز در صتتحیح خود
آن را به همین مصداق برگردانده است(.)Juynboll, 1973, p. 155

40

مقاله علمی ـ پژوهشی« :بررسی دیدگاه خوتیر ینبل درباره تاریخگذاری خاستگاه اسناد حدیث»

بهعالوه ،ینحل در مورد مورّخان ،با اشتتتاره به دینوری ب یان میکند ،دینوری در نقل
اخحار راجح به وقایح متتلف ستتده نتستتت هبری در کتاب األخحار الطوال ،تن ا ام آشتتوب
ابنمبیر به عنوان «فتنه ابن الزبیر» یاد مینماید و برای دیگر وقایح ن یر آن ،این کلمه را بهکار
نمیبندد( .)Juynboll, 1973, pp. 155-156به عقیده او ،بالذری نیز در انستتاب االشتتراف،
فتنه را برای قیام ابنمبیر بهکار برده ا ست و با ا ستناد به جملهای ام عحداهلل بن عمر(73ق) که
حبام ،یعنی مرکز حکومت عحداله بن مبیر را مرکز فتنه ها معرفی کرده ،د یدگاه خود را
ت حیت مینماید(.)Juynboll, 1973, p. 156
 .2-3تحلیل کاربرد واژه فتنه در گفته ابزسیریز
ینحل معتقد استتتت ،به ج ت وجود «ال تعریف» در ابتدای کلمه «الفتنه» ،این واژه به معنای
یک «جنگ داخلی» یا د ستکم بر یک « شورش و آ شوب بزرگ» داللت دارد .با پذیرش
درگذشت ابنسیرین در سال  110هبری و با لحام واقعی و تاریتی بودن این گفته ام وی،
محتملتر استتت که بهکارگیری آن ،نه در هنگام حوادث پیآمد ام قتل ع مان(35ق) ،بلکه
ممانی نسحتاً دیرهنگام و در اواخر حیات ابنسیرین(110ق) روی داده باشد؛ بنابراین ،احتماالً
او با استفاده ام واژه فتنه ،به ماجرایی غیر ام قتل ع مان اشاره داشته است( Juynboll, 1973,

.)pp. 158-159
ینحل ام گفته ابنستتیرین این استتتنتاج را مینماید که در آن دوره ،استتناد احادیث در
مرحله اولیه خود بوده و تن ا به این اکتفا میشتتده استتت که روایات صتترفاً ام راویان موثقی
که ام اهل سنت بودهاند ،پذیرفته شود و اخذ روایت ام کسانی جزء بدعتگذاران بر شمرده
میشدهاند ،پرهیز میگردیده است(.)Ibid., p. 159
او با نقد دیدگاه اع می در برگرداندن قول ابنسیرین به ماجرای حوادث وقوعیافته ام
پی قتل ع مان ،آن را ن رگاهی ناموجه برشمرده و معتقد است ،ستن ابنسیرین نمیتواند به
واقعهای که در اوان کودکی او روی داده ،داللت داشتته باشتد؛ بلکه وی به ماجرایی که در
هنگام بزرگ سالیاش واقح شده ا ست ،ا شاره دارد .همچنین ینحل ،تاریخ یاد شده برای طول
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حیات ابنستتتیرین(110-33ق) را ام نوع گزارشهای بیان اغراقآمیز ستتتن راویان در منابح
استتالمی و تاریتی( )see: Juynboll, 1993(a), Vol. 7, pp. 258-259برشتتمرده و آن را
قابل خدشه میداند(.)Juynboll, 1984, p. 305
 .3-3بیان مصداق تعبیر «اهل بدعت» در روایت ابز سیریز
ینحل با بررستتی تعحیر «اهل الحدعه» و رابطه آن با شتتورش ابنمبیر ،بر این باور استتت که در
ممان قتل ع مان یا اندکی پس ام آن ،هیچ یک ام گروه های بدعت گذار به طور رستتتمی
شتتکل نگرفته بودند( .)see: Juynboll, 1984, pp. 308-311او معتقد استتت ،اگرچه واژه
«بدعت» ریشتتته در دوره جاهلیت دارد و به معنای ستتتنتشتتتکنی بهکار میرفته استتتت ،اما
معنایابی آن نسحت به فِرَق نوظ ور ،احتماالً به میانه نیمه دوم سده نتست هبری بر میگردد
(.)Ibid., p. 308
او ،من ور ابنسیرین ام اهل بدعت را نیز فرقههای بدعتآمیز قدریه ،خوارج و روافض
(شتتیعه) قلمداد مینماید که در رومگار ابنستتیرین ت دیدی برای اهل ستتنت به شتتمار می
آمدهاند( .)Ibid., p. 310ینحل ،ترتیب ذکر این گروهها را هدفمند و بر استتتاس بیان کتاب
الکفایه ،اثر خطیب بغدادی(463ق) مورد بحث قرار میدهد(.)Ibid., p. 310
 .4-3تحلیل نقش ابز شِهاب زُهری در بهکارگیری اسناد
ینحل برای ت حیت دیدگاه خود ،محدّثانی را که نقش مؤثری در بهکارگیری استتناد حدیث و
رواج آن داشتتتتند ،مورد بررستتتی قرار میدهد .وی درباره ابنشتتتِ اب مُهری(124ق) به
گزارشی ام نوع منابح اوائل اشاره میکند که در آن ،ابن ابیحاتم رامی با سند خود ام خالد
الِ بن نزاا م ِ
عت مالكاً یقولّ « :لوُل ممن امس من مِ
بن نزار(222ق) اینگونه نقل میکندُ « :
قال :مَس ُ
ابن ِش ا »؛ شتتنیدم که مالک بن انس(179ق) میگوید« :اوّلین کستی که حدیث را
م
احلِیث ُ
اسناد داد ،ابنش اب مهری بود (ابن ابیحاتم ،1373 ،ج ،1د20؛ همان ،ج ،8د.)74
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ین حل ،ف عل «أستتت ند» در این خحر را به دو مع نا بر میگردا ند :اول ،این که ما لک بن
انس(179ق) ،ابنشت اب مُهری(124-50ق) را به عنوان اولین کستی که استتتفاده ن اممند و
منسبم ام اسناد را در نقل حدیث صورت بتشیده است ،معرفی مینماید؛ و دومین معنا نیز
به ن ر او ،میتواند به جستبوی ن امیافته و منسبم ابنش اب مهری نسحت به احادیث مسند
و مرفوع ،تلقی گردد(.)Juynboll, 1983, p. 18
وی ،معنای دوم را با ستن ابوداود سبستانی(275ق) که توسو شاگردش آجری نقل
شده ،نا سامگار دان سته ا ست؛ میرا در بیان شیوه ابن ش اب مُهری که «مهری  2200روایت
جمح آوری کرده بود که تن ا نیمی ام آنها مستتتند بودند»(ابن حبر ،1404 ،ج ،9د،)448
پذیرش آن را دشوار میداند .بر اساس این گزارش ،وی تن ا توانسته  1100روایت مسند را
بیابد .اینکه او در جستتتبوی روایات غیرمستتند بوده استتت ،برگرفته ام ستتتن صتتالح بن
کیستتان(د .پس ام 140ق) به نقل ام مَعمَر بن راشتتد(154ق) استتت .در این خحر ،جستتتبوی
مُهری نستتحت به ستتتنان منستتوب به صتتحابه ،صتتراحتاً تصتتدیق ش تده استتت(همان) .او در
نتیبهگیری ام بررستتتیهای خود ،تعحیر نتستتتت را مناستتتحتتر دانستتتته و با توجه به طول
م ند گانی مهری ،فت نه من ور ابن ستتتیرین را م نام عه م یان ابن مبیر و بنی ام یه در ن ر می
گیرد(.)Juynboll, 1983, p. 19; see also: Ibid., pp. 19-20
 .4نقد دیدگاه خوتیر ینبل در نادرسططت دانسططتز قتل خلیفه سططوم به عنوان
مصداق «فتنه اول»
همانگونه که بیان گردید ،خوتیر ینحل ،درن رگرفتن قتل ع مان در ستتتال  35ق را به عنوان
م صداق فتنه در پایهگذاری خا ستگاه ا سناد حدیث و رواج آن در میان محدّثان را نادر ست
دانسته و خاستگاه صحیح اسناد حدیث را مرتحو با شورش ابنمبیر در دهه هفتاد هبری در
ن ر میگیرد .در این بتش با توجه به شواهد تاریتی و روایی ،دیدگاه و ا ستداللهای ینحل
در تعیین مصداق «اولین فتنه» مورد بررسی و نقد قرار میگیرد.

س

عل ی

فصلنامه علمی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا( الماهلل ها) ،سال ،16پیاپی43

43

 .1-4ناهمسانی مواجهه ینبل با منابع و ارائه اخبار مخالف با دیدگاه وی
ینحل با ردیابی س تیر تطور کلمه «فتنه» ،اظ ار مینماید که در اغلب موارد ،تعیین تاریخ منشتتأ
یک گزارش ممکن نیستتتت و مستتتتندی مانند یک خحر ،تن ا میتواند بیانگر آن باشتتتد که
تاریخ خحر مذکور در آن ،قطعاً قحل ام سال درگذشت نویسنده آن اثر بوده است( Juynboll,

 .)1973, p. 145ام آنجا که ینحل در منابح متتلف شتتورش ابنمبیر را به عنوان «اولین فتنه»
قلمداد میکند ،در قضتتتاوتی کلی و یکجانحه ،به صتتتراحت همه نقلهای متالف دیدگاه
خود را به عنوان آثاری ساختهشده در دوره «عحاسیان» در ن ر میگیرد.
ینحل در این باره ،نقد همستتتانی را میان گزارشهای موجود در منابح تاریتی و روایی
راجح به «وقایح پس ام قتل ع مان» و «ستتتیز میان ابنمبیر و امویان» بهکار نمیگیرد؛ با وجود
آن که وی در مورد اخحاری که به فتنه ابنمبیر ارجاع میدهد نیز ،ام همان منابعی اخذ می
نماید که در دوران عحاستتیان به نگارش درآمدهاند .در اینجا به بررستتی و نقد ن رگاه ینحل
در این ممینه پرداخته و شواهدی در مقابل دیدگاه وی ارائه خواهد شد.
ینحل در برخی ام آثارش اظ ار مینماید که برخی ام مورّخان متقدم واژه فتنه را جز به
معنای فتنه ابنمبیر به کار نحردهاند .ام آن جمله ،وی این مطلب را در مورد یعقوبی(284ق)،
طحری(310ق) و مستتعودی(346ق) ادعا مینماید(.)see: Juynboll, 1973, pp. 151-152
اما با توجه به همان منابح مورد اظ ار ینحل ،ما با شتتتواهد و اخحاری مواجه میشتتتویم که بر
خالف ن ر ینحل هستند و به مصادیق دیگری داللت دارند.
در تاریخ یعقوبی کلمه فتنه ،گرچه درباره قتل خلی فه ستتتوم به کار نرفته ،ا ما در مورد
وقایح پیش ام فتنه ابن مبیر بهکار برده شده است که در اینجا به نمونههایی اشاره میگردد.
عِ لیه ا
در ب یان خحر ن روان در ستتتال  39هبری ام کالم امام علی(ع) نقل میکندّ ...« :لما بم ُ
الناس ،فأنا فم مقأت عني ِ
الفتنه »...؛  ...ای مردم من چشتتتم فتنه را درآوردم(یعقوبی ،بی تا ،ج،2
ُ مم
ّ ُ
د193؛ ن ج الحالغتته( ،)1372خطحتته92؛ ثقفى ،1395 ،ج  ،1د16؛ طحری ،1387 ،ج،6
د.)150
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نیز روایتی درباره مو ضوع صلح امام ح سن مبتحی(ع) با معاویه را نیز ذکر میکند که
در آن کلمه فتنه وارد شده است که نقل آن چنین است...« :ل ّن اهلل  ...س مكن بِه ِ
الفتنمهم»...؛ همانا
م
م م
خداوند به وسیله او ،فتنه را خواباند(یعقوبی ،بیتا ،ج ،2د.)215
با بررستتی تاریخ طحری نیز روشتتن میشتتود ،در موارد متعددی این واژه درباره وقایح
صدر اسالم نقل شده است .همانند آنکه طحری در مورد جنگ جمل چنین گزارشی را نقل
ِ ِ
قال َّ
قال لمهُ مموالهُ لتُ مس ّمُ ا فتنهً مو تُقاتِ ُِ فُ ا »...؛
ِّث معن ا فم م
مینماید« :فم م
لن سأه مَل مي الفتنهُ الّيت ُكنّا ُُنمِ ُ
پس او گفت :این همان فتنهای است که ما درباره آن صححت میکردیم ،پس موالیش به او
گفت :آیا آن را فتنه میخوانی و در آن میجنگی؟(طحری ،1387 ،ج ،4صص.)476-475
نیز در مورد خطاب ابوموسی اشعری به کوفیان ،پس ام ورود عحداله بن عحاس و مالک
بن اشتتتتر نتعی برای یاری گرفتن ام مردم کوفه برای نحرد جمل(36ق) این خحر را ذکر می

ی ّم اَیِ ...تّ یلت ُ س أا االم و تمن م لي س أه الفتن هُ»؛ پس
کند« :ف ّأم ا لن ك ا من م ا ك ا من فم ََّم ا فتن هی م
اینگونه میباشد که همانا این فتنهای ستت و شدید است  ...تا آنکه اوضاع آرام گیرد و
فتنه برطرف گردد(همان ،ج ،4د .)482یا در مورد اجتماع حکمین در دو مَه البَندَل این

خحر را نقل میکند« :فم تم ِمدنَّ ُ ُ يف فتنه»؛ آن ها را در فتنه وارد نستتتام ید(همان ،ج ،5د69؛
برای موارد دیگر ،ر.ک :همان ،ج ،4د 434و د447؛ همان ،ج ،5د.)69
مستتتعودی ن یز در تتتار یخ خود فتنتته را در مواردی چون حکمی تت ابوموستتتی
ا شعری(م سعودی ،1409 ،ج ،2د )403و د سی سه خوارج برای قتل برخی شت صیتهای
سیا سی(همان ،ج ،2د411؛ برای نمونههای دیگر ،ر.ک :همان ،ج ،2د359؛ همان ،ج،3
صص )16-15بهکار برده است .بنابراین ،در همه این منابح واژه فتنه به معنای آشوب ،قیام و
آشفتگی اجتماعی ،در ارتحاط با وقایح اوایل تا اواسو سده نتست هبری بهکار رفته است،
لذا این ن رگاه ینحل که به کارگیری این واژه را برای اولین بار در مورد منامعه ابنمبیر با
امویان تلقی مینماید ،صحیح نیست.
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 .2-4تعمیم نتیجه بر اساس مستندات محدود و عدم توجه به شواهد مخالف
ظاهراً خوتیر ینحل در بررسیهای خود ،دچار مغالطه «سوگیری یا ج تگیری تأییدی» شده
استتتت .در این مغالطه ،گرایش به جستتتتبو در اطالعات یا اظ ار آنها به نحوی استتتت که
باورها و یا فر ضیههای خودِ شتص مدعی را تأیید نماید( .)Plous, 1993, p. 233ام آنجا
که نگرش ینحل دستتتکم به روایات ،نگرشتتی یکستتوگرایانه استتت ،در مطالعات خود ام
طرفی ،صتترفاً برخی ام روایاتی را که به آنها گرایش داشتتته ،اخذ کرده استتت ،و ام طرف
دیگر ،به روایات معتحرتر و شواهدی که متالف دیدگاهش بوده است ،توجه نکرده و حتی
گاهی به اندک ب انهای آنها را وان اده است.
او ام ج تی ،به آن قسمتها یا بتشهای گزارشهایی را که با ن رگاه وی همسو بوده
استناد جسته و ام ج ت دیگر ،اطالعاتی را که با یکدیگر متناقض بودهاند ،ارائه مینماید .به
بیان روشتتتنتر ،میتوان گفت که ینحل در ارائه متون و شتتتواهد مورد انتتابش ،به «نقل قول
ناقص» یا «گلچین کردن» روی آورده استتتتت(رک :خ ندان1384 ،ش ،صتتتص،)98-94
بدینمعنا که ب رهگیریِ او ام اخحار و روایات مربوط ،به صتتتورت گزینشتتتی و انتتابهایی
جانحدارانه است؛ بنابراین ،میتوان گفت ینحل دستکم تا حدودی با استقرای ناقص محادرت
به نتیبهگیری نموده استتت .در ادامه شتتواهد متالف و استتتنادات نقض نستتحت به موارد بیان
شده ینحل ،اشاره میگردد.
در رابطه با واژه فتنه ،منابح ک ن دیگری وجود دارند که در آنها کلمه فتنه در ارتحاط
با قتل ع مان بهکار رفته ا ست .ام جمله ،در برخی اخحار به نقل ام حذیفه بن یمان(37/36ق)
قتل خلیفه ستتوم« ،أول الفتن» یا «الفتنه االولی» خوانده شتتده استتت .متن برخی ام این اخحار
چنین هستند:

ص ت قمتِ عَما من« :لما َّلما َّلوُل ِ
ِ ِ
الف م ِ
ت»؛ بدانید که همانا آن(قتل خلیفه
 « ُِ مأی مفهُ ُبن الُممان یم ُ م

ستتوم) اولین فتنه استتت (صتتنعانی ،1403 ،ج ،14د ،113ش17768؛ ابن ابی ش تیحه،1409 ،
ج ،7د ،264ش35919؛ نیز ر.ک :ابن شحه نمیری ،1410 ،ج ،4د.)1247
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ِ
األعم ِ
وم ال ِّا ِا ك انمت فِتن هً  -یم ِ
عِن قمت مِ
ش ،معن ِزی ِ ب ِن موس  ،،معن ُِ مأ میف هم ق ال« :ل ممالمیتُُ یم م
 « مع ِن مفَما لوُل ِ
الف م ِ
ت »...؛ یومالدار یعنی قتل ع مان که اولین فتنه بود»(ابن ابی شتتتیحه ،همان،
عَما من ّ ّ
ج ،7د ،264ش35920؛ ف سوی ،1401 ،ج ،2د770؛ نیز ر.ک :ابن ابی شیحه ،همان ،ج،7
د ،524ش .)37703همچنین ،اخحاری ام ابنش ت اب مُهری(124ق) که «فتنه اولی» را چنین
توصتتیف میکند که شتتاهدان بدر ،یعنی صتتحابهای که در آن نحرد حاضتتر بودهاند ،در آن
ممان منده بودهاند .برای نمونه در اینجا به دو مورد اشاره میشود:
 «قا مل الزس ی« :لما بعِ ،فم َّ ِالفتنه األول ثاات و لی وا اس ِ
ول اهللِبدر ًَِّن مش ِ مِ بِااً
ّ ُ ّ ُ
َن م
ُ م
م م
کَریی»؛ همانا هنگامی که فتنه اولی برپا شد ،آن ا صحاب ر سول خدا(د) که در جنگ بدر
حضور داشتند ،در آن ممان میاد بودند(صنعانی ،1403 ،ج ،10صص ،121-120ش18584؛
برای نقلی دیگر راجح به «الفتنه االولی» ،ر.ک :ابن ستتتعد ،1410 ،ج ،4د109؛ ابن شتتتحه
نمیری ،همان ،ج ،4د.)1274

ألَ لومل ِ
ِ
الفتنه مِ ّق لنا قُتِ مِ عَما ُن »...؛
 « مع ِن الهزس ي مقال ... :و نم مش وا ف ِ الفتنه  ...فمکا من مك م ّ
و در فتنه واقح شدند  ...پس آن اولین فتنه بود تا این که ع مان ک شته شد( صنعانی،1403 ،

ج ،5صص ،463-456ش9770؛ نیز ر.ک :همان ،ج ،11د ،350ش.)20726
همچنین با وجود آن که واژه فتنه در ستتته اثر ام ابنقتی حه(276ق) ،به معنای فتنه قتل
ع مان بهکار نرفته استتتت ،اما در کتاب دیگر وی غریب الحدیث آن را در مورد قتل خلیفه
ِ
ال ُ ِ ِ ِ
قُِّ :لما
ستتوم بهکار برده استتت .نقل آن چنین استتت« :قم م
لبوُمم َّمِ يف مِِیث ُعَْ مما من لنَّهُ لم ّما قُت مِ م
ْفت نم هی ب اق هی»؛  ...هنگامی که او کشتتتته شتتتد ،گفتند :همانا آن فتنهای شتتتکافنده[م یان امت]
است(همو ،1397 ،ج ،2د.)69
 .3-4فهم نادرست ینبل از برخی روایات
ینحل در مورد برخی روا یات دال بر قتل ع مان به عنوان فتنه ،با ارم یابی های نا همگون و
ستتتطحی ،آن ها را ام نوع پیشگویی های ستتتاختگی و اخحار ممانپریش و ناب نگام بر می
شمرد(.)Juynboll, 1973, p. 150
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ام جمله گزارشتتتی منقول ام ستتتعید بن مستتتیب(94ق) استتتت که ینحل آن را به دلیل
ِِ
« :،وقمع ِ
ت
پیشگفته ام جعلیات بر شمرده ا ست ،نقل آن چنین ا ست ...« :مع ْن مس عُِ بْ ِن ايُ مس ُِّ ِ م م
ت ِ
ِ
الفْت نم ه االوم ی ع ِِن م ْقتم ِ عَْم ا من فملمُ تُ ِْ ِمن لمی و ا ِ ب ِْا لمِ ًِاُ ،اَّ وقمع ِ
الفْت نم هُ الََّانُِم هُ یم ْع ِِن احلمَّمه
ُ
مم
ْ ْ ْ ْ م م م
مْ م م ُ م
 (»...بتتتاری ،1401 ،ج ،5د86؛ ا بن ح نحتتل ،1408 ،ج ،2د192؛ ن یز ر.ک :همتتان،
صص.)154-153
اما مف وم این گزارش به این معنا نی ست که در هنگام قتل خلیفه سوم همه حاضران در
بدر درگذشته بودند ،میرا بسیاری ام صحابه پس ام این ماجرا نیز منده بودند؛ من ور صحیح
ام خحر مزبور برخالف ن ر ینحل ،آن بوده ا ست که ام ممان برپا شدن فتنه قتل ع مان تا وقوع
فتنه بعدی ،یعنی واقعه حَره(62ق) ،حضتتتور یافتگان در بدر در فاصتتتله ممانی م یان این دو
رویداد درگذشتند(ابن حبر ،1379 ،ج ،7د ،)325چراکه نسل دوم یا صغار صحابه نیز در
طی دهه شتتصتتت هبری ام دنیا رفتند(ر.ک :پاکتچی ،1395 ،صتتص ،)212-210لذا ینحل به
ستتحب ف م نادرستتت یا عدم توجه به من ور واقعی این خحر ،برداشتتت نادرستتتی ام آن نموده
است.
بنابراین ،دیدگاه خوتیر ینحل درباره عدم ارتحاط تعیین قتل خلیفه سوم به عنوان مصداق
فتنه اول ،مورد پذیرش نیستتتت ،چنان که روا یات و اخحار متتلف ام منابح و آثار متقدم نیز
نشان دادند که این واژه در موارد دیگری غیر ام قتل خلیفه سوم و آشوب ابنمبیر در اشاره
به حوادث و وقایعی که در فاصتتتله ممانی میان این دو رویداد واقح شتتتدهاند نیز ،بهکار رفته
است.
 .5نقد دیدگاه خوتیر ینبل در تعییز م صداق فتنه به آ شوب ابز زبیر و تأکید
بر مصداقیت قیام مختار ثقفی
هرچند خوتیر ینحل در آثارش به خوبی تالش نموده ا ست تا ن ریه خود را در رابطه با رواج
یافتن استتناددهی در اواخر ستتده نتستتت هبری به اثحات برستتاند ،با این وجود وی اولین
شتصی نیست که چنین ن رگاهی را ارائه داده است.

48

مقاله علمی ـ پژوهشی« :بررسی دیدگاه خوتیر ینبل درباره تاریخگذاری خاستگاه اسناد حدیث»

بهعالوه ،علی رغم استتتنتاج بیان شتتده توستتو ینحل در تعیین مصتتداق فتنه مورد ن ر
ابنسیرین به آشوب ابنمبیر ،میتوان مصداق دیگری را که منطحقتر با روایت فتنه است ،در
ن ر گرفت .به ن ر میرسد با توجه به استنادات و استداللهایی که ارائه خواهد شد میتوان
مصداق فتنه را با قیام متتار ثقفی(67-66ق) همسو و سامگارتر دانست.
ام آن جا که ق یام متتار ثقفی در کوفه به عنوان ق یامی که عامل مؤثری در ای باد یک
سل سله نگرشها و مفاهیم م می که برای شیعیان دا شت ،به شمار آمد(ر.ک :هالم،1389 ،
صتتص ،)47-46و نیز با توجه به نشتتر اخحار منفیای علیه متتار ثقفی ،چون غلوّ و انتستتاب
م دویت به محمد حنفیه(81ق) توستتتو متالفان وی( see: Hawting, 1993, Vol. 7, p.

 ،)523میتوان قیام متتار را متمایز ام دیگر شتتتورشها در ن ر گرفت .لذا با تعحیر مقصتتتود
ابن سیرین ام فتنه به مصداق شورش متتار ثقفی علیه امویان ،مف وم ستن ابن سیرین ،عالوه
بر جنحه سیاسی ،میتواند جنحهای اعتقادی و کالمی نیز در بر داشته باشد.
 .1-5اشاره منابع اسالمی و غیراسالمی درباره شورا مختار به عنوان فتنه
ام دالیل ت حیتکننده این احتمال که روایت فتنه میتواند راجح به شتتتورش متتار ثقفی در
ن ر گرفته شتتود ،گزارش تی م م ام منحعی غیر استتالمی استتت که ینحل خود نیز به آن اشتتاره
نموده استتتت .الحته او ام ارائه این خحر ،به عنوان شتتتاهدی تاریتی بر بهکارگیری دیرهنگام
اسناد ،ب ره برده است و ام بیان این مطلب که این نقل به عنوان قرینه یا بیانگر فتنه مورد ن ر
ابنسیرین تلقی گردد ،ستنی به میان نمیآورد(.)see: Juynboll, 1973, pp. 157-158
گزارش مذکور توسو مورّخ مسیحی «آگاپیوس» نقل شده است که در منابح اسالمی
ام او با نام «مححوب المَنحِبی»(350ق) یاد میشتتتود .منحبی ،در اثر تاریتی خود ک تاب
العنوان واژه «فتنه» را در ارتحاط با شتتتورش متتار ثقفی بکار برده استتتت(منحبی،1907 ،
د)353؛ لذا ،برخالف ن ر ینحل ،خحر مزبور میتواند قرینهای بر اشاره روایت فتنه ابنسیرین
به قیام متتار در کوفه ،به شمار آید.
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در ت حیت این مطلب میتوان به شتتواهد و استتتنادات دیگری در منابح تاریتی استتالمی
نیز استناد جست .به عنوان نمونه ،ذهحی در تاریخ االسالم( ،1413ج ،4د218؛ ج ،5د)52
و ابن ک یر در الحدایه و الن ا یه( ،1407ج ،8د ،)76شتتتورش متتار ثقفی را «فتنه المتتار»

نام یده ا ند .همچنین ،در م نابح دیگری مان ند طح قات ابن ستتت عد(ج ،5د )124و تاریخ
طحری(ج ،6د )83نیز ام حرکت متتار ،با عنوان فتنه یاد شده است.
 .2-5خبر ابراهیم بز یز ید نخعی درباره آغاز پیجویی از اسططناد در دوران
مختار ثقفی
ینحل با استتتناد به گزارشتتی ام احمد بن حنحل(241ق) که با ستتند خود ام ستتلیمان بن م ران
اعمش(148ق) که آن را ام ابراهیم بن یزید نتعی(96ق) نقل کرده ا ست ،به صورت گذرا
صرفاً به بیان این نکته میپردامد که آغام بهکارگیری اسناد متعلق به این دوران بوده است و
به این احت مال که مقصتتتود ابن ستتتیرین به شتتتورش مت تار بامگردد ،اشتتتتاره ای نمی
نماید(.)Juynboll, 1983, p. 18, Note: 24
در این گزارش ،ابراهیم نتعی اظ ار میکند که پیجویی ام استتناد ،در ایّام «متتار بن
بن نوح
ابی عحید ثقفی»(67-66ق) آغام گردید .متن این گزارش چنین ا ستِّ ِ ...« :ثنا َابُ ُ
قال :لّّنا س ِِ ع ِن اإلس ِ
لیام اياتا ِا»؛ همانا در دوران[حکومت]
ناد
اسُُ م
م
ُ م م
األعم ُ
قال :ل م منا م
ش معن لب م
م ُ
متتار ثقفی ام ا سناد پیجویی و درخوا ست شد(ابن حنحل ،1422 ،ج ،3د ،380ش5673؛
ابن رجب ،1407 ،ج ،1د.)355
با وجود آنکه این گزارش در منحعی ام اهل سنت نقل شده است ،اما ام آن جایی که
راویان سلسله سند آن ،یعنی جابر بن نوک ،أعمش(ر.ک :عبلی ،1405 ،د ،204ش619؛
ابن قتیحه ،بیتا ،د )624و ابراهیم نتعی(ر.ک :ابن قتیحه ،همان) به تشیح گرایش داشته یا به
این مذهب شتتناخته شتتدهاند ،لذا میتوان آن را روایت و دیدگاهی شتتیعی برشتتمرد .نکته
اساسی در روایت مزبور آن است که در متن آن به صراحت دوران حکومت متتار ثقفی را
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خاستتتگاه پرستتشگری ام استتناد معرفی نموده و تلویحاً وقوع این جریان را نستتحت به ش ت ر
کوفه در ن ر گرفته است.
 .3-5نگاهی به شخصیت ابزسیریز و همسوئی وی با ابز زبیر
م سأله ا شاره روایت فتنه به شورش متتار ،میتواند با توجه به شت صیت و عقاید محمد بن
سیرین(110-33ق) در منابح تاریتی و رجالی نیز مورد برر سی قرار گیرد .در منابح تاریتی
و تراجمنگاری ،ابنستتیرین به عنوان یکی ام فقی ان و محدّثان موثق تابعی در بصتتره معرفی
شده است(ابن سعد ،1410 ،د .)143او ام صحابۀ بسیاری روایت نقل کرده است و تعداد
میادی ام تحح تابعیان نیز ام وی نقل روایت داشتتتهاند(ابن عماد ،1406 ،ج ،2د ،)54لذا وی
به عنوان یکی ام شتصیتهای حدی ی برجسته اهل سنت شناخته میشود.
همچنین ،بدینج ت که گفته شتده استت ،او در همان دوران حکومت عحداله بن مبیر
در مکه(73-64ق) به دیدار ابنمبیر رفته و ام او حدیث شتتتنیده استتتت(بتاری ،1402 ،ج،1
د90؛ ابن حبر ،1404 ،ج ،9د )215ام این رو ،ابنمبیر مرویٌعنه او نیز محستتتوب می
گردد؛ بنابراین ،این احتمال که ابنستتیرین ،شتتورش عحداله بن مبیر را به عنوان فتنه دانستتته
باشد ،بعید به ن ر میرسد ،بلکه محتملتر آن است که من ور او ام فتنه ،شورش متتار بوده
باشد که عالوه بر جنحه سیاسی ،بُعد اعتقادی را نیز در بر داشته است.
بهعالوه ،این احتمال میتواند این گونه نیز تقو یت گردد که ابنستتتیرین نستتتحت به
حوادث سیاسی و اجتماعی رومگار خویش موضح معیّن و مشتصی را نداشته ،بلکه نسحت
به آنها رفتاری خن ی داشتتته استتت .با وجود آن که وی معاصتتر با دوران پرآشتتوب وقایح
دینی ،اجتماعی و سیاسیای چون واقعهکربال(61ق) ،ویرانی کعحه در دوره حکومت مبیریان
و ک شتارهای بی رحمانه حباج بن یو سف(95ق) بوده ا ست ،با این حال نه تن ا واکن شی ام
وی در برابر این رویدادها گزارش نشده ،بلکه حتی گاه دیگران را نیز ام ستنگفتن درباره
ظلمهای حاکمان ممان تحت عنوان ن ی ام غیحت ،بام میداشتتتته استتتت(ابونعیم اصتتتف انی،
 ،1387ج ،2د.)270
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بنابراین ،با توجه به رویکردهای اعتقادی ابنس تیرین و ویژگیهای شتتتص تیتی او ،این
دیدگاه که مقصتتتود وی ام فتنه ،آشتتتوب ابنمبیر بوده باشتتتد ،امری بعید به ن ر میآید ،لذا
درن رگرفتن مقصتتتود روا یت فتنه به شتتتورش و ق یام مت تار در کوفه ،نگرشتتتی منطقی و
محتملتر به ن ر میرسد.
 .4-5بررسی تعابیر «اهل سنت» و «اهل بدعت» در روایت فتنه
همانگونه که ینحل اظ ار کرده بود ،من ور ابنسیرین ام اهل بدعت ،به احتمال فراوان،
سه گروه ا صلی قدریه ،خوارج و روافض بوده ا ست که همع صر با ابن سیرین شکل گرفته
بودند که در واقح متالف جریان غالب یعنی اهل سنت نیز محسوب میگشتند( Juynboll,

 ،)1984, p. 310لذا مق صود ام «اهل الحدعه» که ا سناد آنها پذیرفته نمی شده ا ست ،همان
فرقههای مزبور در این دوران بودهاند که خطیب بغدادی نیز در کتابش به آنها اشاره نموده
استتت(ر.ک :خطیب بغدادی ،1390 ،د .)120بنابراین ،بهکارگیری ترکیب اهل ستتنت در
مقابل اهل بدعت در روایت فتنه ،میتواند نشتتانگر یک تقستتیمبندی عقیدهای و کالمی ام
سوی ابنسیرین لحام گردد که در دوران حیات وی جریان داشته است.
در مورد اهل بدعتِ پدیدآمده در دوران پایانی سده نت ست هبری ام جمله خوارج،
هرچنتد ریشتتتته این فرقته را میتوان در دوران حکومتت امتام علی(ع) پیگرفتت( see:

 ،)Madelung, 1997, pp. 249-250اما شکلگیری ای شان به صورت یک گروه خاد و
دارای عقاید منستتتبم را میبایستتتت ام دوره اواخر قرن اول و در عِراقَین(کوفه و بصتتتره)
دانستتتت .ام جملۀ خوارج در این دوران ،فرقه اَمارِقَه پیروان نافح بن األمرق(65ق) بودند که
دارای برخی آرای خاد و متمایز ام اهل سنت بودند .ایشان همممان با حکومت ابنمبیر ،بر
بتشهایی ام سرممینهای ا سالمی نیز چیره گ شته بودند( ش ر ستانی ،1972 ،ج ،1د120؛
بغدادی ،1408 ،د.)103
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دیگر فِرَق خوارج ،مانند نَبد یّه/نَبدات به ستتترکردگی نَبد بن عامر(69ق)(ر.ک:
ش ر ستانی ،همان ،صص123-122؛ بغدادی ،همان ،صص )108-105و اِبا ضیه به ریا ست
عحداله بن اِباض(86ق) نیز در این دوران و در عراق پای گرفتند.
در مورد قَدَریّه نیز ،شاید تاریخ پیدایش این فرقه چندان رو شن نحا شد ،اما قدر م سلم
آن استتت که این فرقه در نیمه دوم قرن نتستتت هبری مطرک بوده و فعالیت داشتتته استتت،
میرا نویستتندگان ملل و نحل ام مَعحَد جُ َنی به عنوان یکی ام پیشتتتامان قدریه یاد میکنند و
تاریخ وفات او را در ستتال  80هبری گفتهاند(ر.ک :ش ت رستتتانی ،همان ،د139؛ بغدادی،
همان ،صتتتص .)108-105به عقیده ویلفرد مادلونگ ،مرجئه یا قدریه اول نیز در پی دومین
جنگ داخلی و ق یام متتار ثقفی در کوفه(67-66ق) شتتتکل گرفتند(ر.ک :ربانی،1377 ،
صص.)277-276
بهعالوه ،با توجه به منابح ک ن ،برای کاربرد تعحیر «صتاحب ستنت» یا «اهل ستنت» در
اواخر سده نتست هبری میتوان نمونههای فراوانی را یافت؛ ام جمله تابعی معروف کوفه،
ابراهیم بن یزید نَتَعی(96ق) ،استتتتادش عَلقَمَه بن قیس نَتَعی(62ق) را «صتتتاحب الستتتنه»
معرفی کرده استتتت(ابن حنحل1422 ،ق ،ج ،1د425؛ برای نمونه های دیگر ،ر.ک :همان،
ج ،2د31؛ دارمی1407 ،ق ،ج ،1د)83؛ بنابراین ،بای ستی در ن ر داشت که این اصطالک
ام اواخر سده اول هبری بهکار میرفته است.
 .6تحلیلی بر آغاز بهکارگیری اسناد
ام محاحث پیشگفته روشتتن میگردد که توجه به استتناد و ستتؤال ام رجال و به بیانی دیگر،
استتتفاده ام استتناد و رواج آن ،ارتحاط مستتتقیمی با وقوع فتنههای میان مستتلمانان(جنگهای
داخلی بین مستتلمانان) دارد .پس ،بر پایه بستتیاری ام منابح و اخحار موجود در آنها ،میتوان
گفت پیجویی ام اسناد و توجه به راویان واقح شده در سلسله اسانید ،در اواخر سده نتست
هبری آغام گردیده است.
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شایان ذکر است ،برخی ام اخحار دیگری نیز وجود دارند که داللت بر پرس و جوهایی
ام راویان یا ناقالن حدیث در عصتتر صتتحابه دارند؛ ام جمله در روایتی ام حارث بن عحداله
األعور(65ق) نقل شده ا ست که وی ام امام علی(ع) درباره روایاتی که ن سحت به صحت و
ستتقم آنها شتتک و تردید داشتتته استتت ،پرس و جو مینماید .اما مستتألهای که درباره این
گزارشها وجود دارد آن استتت که اخحار مزبور ،داللت آشتتکار و مستتتقیمی بر رواج یافتن
اسناددهی و پیجویی ام آن به گونهای همگانی و رسمی در میان محدّثان آن دوره ندارند.
اضافه بر این نکته ،در این باره که توصیهها و تذکرات مزبور تا چه اندامه و محدودهای
گ سترش یافته ا ست نیز ،م ستندات و شواهد قاطح و رو شنی ام منابح ک ن تاریتی و روایی
وجود ندارد؛ میرا شتتتواهد موجود در منابح یادشتتتده ،رویه استتتناددهی و بهکارگیری آن به
گونهای ت حیت شده و فراگیر را ن ایتاً در دوره تابعیان به اثحات میر سانند ،لذا رواج ا صلی و
عام این شیوه را بای ستی در این دوره لحام نمود .موت سکی نیز در این باره معتقد ا ست ،در
سده نت ست هبری ،تدارک و عر ضه ا سناد بی شتر به صورت ا ست ناء بوده تا به شیوه یک
قاعده و ام آغام ستتتده دوم هبری بوده استتتت که استتتناد بیش ام پیش مورد استتتتفاده واقح
گردیده است(.)Motzki, 2002, p. 241
بنابراین ،نقطه عطف جریان ا سناددهی و پیجویی ام آن به صورت یک رویه ر سمی
را میتوان همعصتتر با طحقه صتتِغار تابعین یا تابعیان متأخر که دوران شتتکوفاییشتتان حدود
فاصله ممانی سالهای  60تا  85هبری بوده است(برای اطالع ام تقسیمبندی طحقات صحابه
و تابعین ،ر.ک :پاکتچی ،1395 ،صص ،)212-210دانست.
به عالوه ،میتوان این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که در اوا یل قرن اول هبری،
ممینه مساعد و انگیزه کافی برای سؤال و پیجویی ام اِسناد وجود نداشته است؛ میرا در آن
دوره تاریتی ،تمام احادی ی که ام قول نحی اکرم(د) نقل میگشتتتتند ،احادی ی بودهاند که
یا صتتتحابی ای برای صتتتحابی دیگر نقل میکرده و یا صتتتحابی ای برای فردی تابعی؛ و ام
آنجا که صحابه همگی نزد تابعیان عادل و مورد اعتماد بودهاند(ر.ک :جدیدی نژاد،1382 ،
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د ،)39لذا این موضوع در جامعه آن عصر ،چندان جایی برای طرک پیدا نکرده یا ضرورت
آن نزد ایشان احساس نمیشده است.
بنابراین ،آنچه که بر استتتاس همان روایت ابنست تیرین و تحریرهای متتلف آن و نیز
روایات ا شاره شده درباره فتنه و تأثیر آن بر ا سناددهی میان محدّثان میتوان در ن ر گرفت
آن استتتت که این واقعه تأثیرات جدیای را بر راویان حدیث داشتتتته استتتت به گونهای که
ای شان پس ام فتنه ،درباره اسناد احادیث دقت بی شتری را به خرج دادهاند( Shaukat, 1985,

.)p. 447
همچنین ،در فاصتتتله ستتتال های  73-64ق که میتوان آن را دوره اختالفات بر ستتتر
خالفت محستتوب نمود ،بحث ستتنت پیامحر اکرم(د) و حدیث ام جنحه ستتیاستتی ،اهمیت
خاصتتتی یافت(ر.ک :پاکتچی ،1392 ،ج ،1صتتتص ،)73-72میرا ام آن جایی که در این
دوران هر یک ام مدعیان حکومت ادعای تحعیت ام ستتتنت پیامحر(د) را مطرک میکردند،
لذا این رویکرد ،ممینهای برای محدّثان ایباد نمود تا ایشتتان به ابزاری برای اطمینان یافتن ام
اخذ حدیث یعنی اسناد ،دست یامند تا در حد امکان حدیث را ام آسیب استنادهای بیپایه،
مصونیت بحتشند.
در رابطه با روایت فتنه ،دلیل و ستتتند م می که من ور ابنستتتیرین را در ارتحاط با فتنۀ
رویداده در ع صر او و بنیادن ادن خا ستگاه ا سناد تأیید میکند ،ا شاره به تحریر دیگری ام
همان روایت ابنس تیرین استتت که در ستتنن ترمذی(279ق) نقل شتتده استتت .متن کامل آن
الزم ِن األوِل ال یس ألو من عن اإلس ِ
ناد فملمما وقمع ِ
ِ
ت
ریین م
م
ّ مم
قال :كا من ِيف ِّ م ّ م
چنین استتت« :عای یُ معن اب ِن س م
ِِ
ِ
لسِ ِ
یث ِ
لسِ الِ مِ ِ »(ترمذی،1998 ،
ِعوا مِِ م
الفتنمهُ مس ألُوا مع ِن اإلس ناد ل مكُ یمأ ُ أوا مِ م
الس نّه مو یم ُ
ِیث ِ ُ
األوِل»
ج ،5د ،234ش .)4052ام آنجا که در ابتدای این تحریر ،عحارت اضتتتافی « ِيف ِّ
الزمم ِن ّ
نیز وارد شتتده استتت ،این معنا را مورد تأکید قرار میدهد که در ممانهای اولیه که میتواند
حداقل دوران صحابه لحام گردد ،ا سناد احادیث مورد پرس و جو قرار نمیگرفته ا ست تا
هنگامی که فتنهای که در ممانی متأخرتر روی داد ،موجب درخواستتتت ام استتتناد توستتتو
راویان گردید.
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بهعالوه ،تقستتیم راویان به دو دستتته کلی در روایت فتنه ،میتواند ممینهای برای تمییز
راو یان ام ن ر گاه اعت قادی برای دوران های پس ام ابن ستتتیرین نیز در ن ر گرف ته شتتتود.
همچنین ،مف وم این خحر میتواند حاکی ام این مطلب باشتتتد که هرچند بیترد ید فتنهای
سیا سی در ایباد تأکید بر پیجویی ا سناد و ناقالن حدیث و فراگیر شدن آن اثرگذار بوده
استتتتت ،ا ما وجود راو یان مت فاوت ام جن حه ع قا ید دینی و مذهحی که متعلق به فر قه های
بدعتآمیز و متالف اهل ستتنت در اواخر قرن نتستتت هبری بودند ،در شتتکلگیری این
جریان بیتأثیر نحوده ا ست؛ به ویژه که ا سا ساً متنا سبتر ا ست این مو ضوع را در ارتحاط با
واق عه ای در ن ر گر فت که نستتت حت به اختال فات عق یده ای و کالمی م حدّ ثان در عصتتتر
ابنسیرین رابطه وثیقتری داشته است.
بنابراین ،به ن ر میرستتد که بهکارگیری استتناد در دوران فتنههایی که اواخر قرن اول
روی دادهاند ،رواج یافته با شد و به طور خاد ،محتملتر آن ا ست که فتنه مذکور در گفته
ابنسیرین ،به شورش متتار ثقفی در کوفه اشاره داشته است.
نتیجهگیری
 .1ام مبموع مطالب بیانشتتده و با توجه به مستتتندات تاریتی و دالیل ارائه شتتده ،می
توان مصداق صحیح فتنه اول را با توجه به منابح تاریتی ،قتل خلیفه سوم لحام نمود.
 .2نامیدن شورش عحداله بن مبیر به عنوان فتنه اول را نمیتوان دیدگاه مقحولی دانست،
میرا در طول ستتده نتستتت هبری واژه فتنه به مصتتادیق دیگری چه پیش و چه همممان با
آشوب ابنمبیر نیز اطالق گردیده است.
 .3بر اساس روایت فتنه ابن سیرین ،بای ستی یکی ام فتنههای اواخر سده نتست هبری
را موجب آغام شکلگیری و رواج رسمی ن امیافته اسناد در میان مسلمانان دانست.
 .4با توجه به دالیلی که ارائه شتتد ،شتتورش ابنمبیر علیه امویان را نمیتوان فتنه مورد
ن ر ابنسیرین و واقعه چندان مرتحطی با خاستگاه بهکارگیری اسناد تلقی نمود.
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 .5محتملترین واقعهای که میتوان آن را به عنوان فتنه مرتحو با آغام شتتتکلگیری و
رواج استتناد در ن ر گرفت ،شتتورش و قیام متتار ثقفی در کوفه(67-66ق) استتت؛ میرا بر
ا ساس روایت فتنه ،میتوان من ور ابن سیرین در مورد خا ستگاه بهکارگیری ا سناد را با آن
دوران و بوم ،متناسبتر و منطحقتر دانست.
منابع
 .1نهج البالغه ،)1372( ،ترجمه :سید جعفر ش یدی ،ت ران ،شرکت س امی.
 .2آذرنوش ،آذرتاش (1380ش)« ،اوائل» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ت ران :انتشارات دبا.
 .3ابن ابی حاتِم رامی ،عحدالرحمان بن محمد (1373ق) ،کتاب الجرح و التعد یل ،ح یدرآباد:
بی نا.
 .4ابن أبی شتتتیحه ،عحداله بن محمد (1409ق) ،المصططنف ،تحقیق :کمال الحوت ،ر یاض :مکتحه
الرشد.
 .5ابن ححتتان الحُستتتتی ،محمتتد (1412ق) ،ک تاب المجروحیز ،تحقیق :محمود مائتتد ،بیروت:
دارالمعرفه.
 .6ابن حبر عسقالنی ،احمد بن علی(1404ق) ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر.
 .7ابن حبر عسقالنی ،احمد بن علی (1379ق) ،فتح الباری ،بیروت :دارالمعرفه.
 .8ابن حنحل ،أحمد بن محمد (1421ق) ،المسند ،تحقیق :األرنؤوط ،بیجا :مؤسسه الرساله.
 .9ابن حنحل ،أحمد بن محمد (1422ق) ،العلل ،تحقیق :وصی اله عحاس ،ریاض :دارالتانی.
 .10ابن رجب ،عحدالرحمن بن أحمد (1407ق) ،شططرح علل الترمذی ،تحقیق :همام ستتتعید،
الزرقاء :مکتحه المنار.
 .11ابن سعد ،محمد (1410ق) ،الطبقات الکبری ،تحقیق :محمد عطا ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
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Abstract
The issue of the origin of Hadith Isnād and its dating over past century
has been an important topic among Muslim scholars and Western hadith
scholars. In this regard, two groups, based mostly on citations of Muhammad
ibn Sīrīn (d. 110 AH), in which the initiation of Isnād for the hadith was
considered as a result of a riot, have given different dates: Sunni scholars
ascribe this intrigue to the murder of the third caliph in 35 AH, and believe
that the beginning of Isnād usage for hadith must be traced to the early first
century. In contrary, some Western scholars coincided the origin of Isnād with
the events of the early second century.
G.H.A. Juynboll, a Dutch Hadith scholar, links the start of Isnād to the
7oth AH, considering the rebellion of Abdullah bin Zubayr against the
Umayyad between 63-73 AH as the first riot. Criticizing the views of Juynboll,
the present paper through reviewing traditions and authoritative reports in
early hadith and historical sources, denies his theory of the first riot. In
addition, it proves that what Ibn Sīrīn attended by riot was more coincided to
the age of Mukhtār Thaqafī’s uprising (66-67 AH) in Kufa. Hence, the
historical and systematic origin of Isnād must be ascribed to this period.
Keywords: Dating, Isnād, Ibn Sīrīn, Riot, G.H.A. Juynboll.
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