گزارش تقیّه در منابع روایی ،تفسیری و تاریخی اهل سنّت
عبّاس

محمودی8

چکیده
«تقیّه» با قیود و شرایطش حُکمی قرآنی است .یکی از اختلافات شیعه و اهل سنّت،
گستره و شرایط همین حُکم است .منابع کهن و معتبر اهل سنّت ،روایات بسیاری
دانش اه و آموزه اهی

دربارۀ «تقیّه» دارد که مجموع آن میتواند گستره و شرایط این حکم را از دیدگاه
قدمای سنّی ،روشن سازد .پژوهش حاضر تلاش کرده با استخراج روایات تقیّه از
منابع روایی ،تفسیری و تاریخی اهل سنّت ،مجموعهای کاملتر از گذشته دربارۀ

قرآن و حدیث

این موضوع را ارائه کند .نگاشتۀ کنونی ،میتواند منبعی برای پردازشهای آینده در
پاسخ به شبهات تقیّه باشد .تقیّه در سیرۀ پیامبر صلّی الله علیه و آله و تقیه در کلام

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

و کردار صحابه و تابعان ،بخشهای این نوشتار را شکل میدهد.

واژگان کلیدی
کتمان ،مدارا ،اکراه ،مصطلح الحدیث ،علوم حدیث تطبیقی

Abbasmahmoodi1910@yahoo.com .8
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درآمد
تقیه ،زمینۀ برخی از شبهههای اهل سنّت نسبت به شیعه شده است 1.گرچه این شبهات با توجّه
به ریشۀ قرآنی 3حُکم و پاسخهای متعدّد عالمان شیعه ،مردود است؛ 1امّا گردآوری روایات تقیّه از
منابع اهل سنّت ،پاسخی دیگر بر این شبههها خواهد بود .پژوهش حاضر زمینۀ تطبیق موضوع در
شیعه و اهل سنّت را فراهم کرده و میتواند مرجعی برای تحقیقات آینده باشد.
تاکنون آثار متعدّدی درباره تقیّه منتشر شده 9،ولی کمتر کسی به تکمیل نمونههای آن در اهل
سنّت توجّه کرده است .گسترۀ این تحقیق ،افزون بر روایات نبوی ،شامل سخنان و کردار صحابه و
تابعان نیز میشود؛ چون بر پایۀ تعریف اهل سنّت ،این گزارشها نیز ریشه در حدیث دارد 2.متنهای
موجود در این نگاشته ،برگرفته از موضوعات مختلف حدیثی بوده که پیگیری آن به افزایش قابل
توجّه روایات تقیه در اهل سنّت میانجامد .همۀ متون ،افزون بر اخراج ،تخریج متنی و محتوایی شده
بخش نخست نوشتار ،نمونههای تقیّه در سیرۀ پیامبر صلّی الله علیه و آله را گردآوری کرده و
بخش دوم ،نمونههای مرتبط با کلام و کردار صحابه و تابعان را آورده است.

 .1ن .ک :مبانی الفقه الفعّال ،ص883؛ منهاج السّنة النّبویّة ،ج ،8ص 37و.21
ٍ
 .3مانند «ال يتخذ الـ ُمؤمنون الكافرين اولياء من دون الـ ُمؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله فی شیء اال ان تتقوا من ُهم
صير ».یعنی مؤمنان نباید كافران را به جاى مؤمنان به دوستى بگیرند و هر كه چنین
ُتقا ًة و يـُح ِّذ ُر ُك ُم الل ُه نفس ُه و الى الله الـم ُ
كند ،در هیچ چیز او را از دوستىِ خدا بهره اى نیست ،مگر اینكه از آنان به نوعى تقیّه كنید و خداوند ،شما را از عقوبت خود میترساند
و بازگشتِ همه به سوى خداست( .آل عمران )11 ،و «من كفر بالله من بعد ايمانه اال من ُاكره و قل ُب ُه ُمطمئ ٌّن بااليمان ».یعنی
هر كس پس از ایمان آوردن خود ،به خدا كفر ورزد عذابى سخت خواهد داشت مگر آن كس كه مجبور شده ولى قلبش به ایمان
اطمینان دارد .لیكن هر كه سینه اش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود( .نحل.)812 ،
 .1ن .ک :مبانی الفقه الفعّال ،ص.883
 .9مانند «التّقیّة فی الفکر الاسلامی »،از مرکز الرّساله« ،مفهوم التّقیّه فی الفکر الاسلامی» از هاشم موسوی« ،واقع التّقیّه عند المذاهب
و الفرق الاسلامیّه من غیر الشیعة الامامیّه از ثامر هاشم عمیدی.
 .2ن .ك :اصول الحدیث ،ص 85و17؛ مجموعه مباحث رجالی استاد سید جواد شبیری ،ج( ،3اسناد كامل الزّیارات ،نسخۀ دستنویس
موجود در كتابخانۀ مركز تخصّصی حدیث حوزه).
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و با ترجمه آمده است.

الف) تقیّه در گفتار و کردار پیامبر صلّی الله علیه و آله
گزارشهای متعددی از تقیّه در گفتار و رفتار رسول خدا صلّی الله علیه و آله رسیده که در این
بخش ،نمونههایی از آن ارائه میشود .ویژگی این نمونهها ،اشارۀ آن به ابواب مختلف حدیثی است.
مطالعۀ این گزارشها نشان میدهد که افزون بر کلیدواژۀ «تقیّه» میتوان از واژگان کلیدی دیگری
چون «اکراه» و «خوف» هم استفاده کرد.
یکم :صحیح بخاری
س بِشَىءٍ.
ص َفیُطَلِّّقُ :لَی َ
وَ قالَ ابنُ عَبّاس فیمَن یُكرِهُ ُه اللُّصو ُ
ی وَ
ن عُمَرَ َو ابنُ الزُّبَیرِ وَ الشَّّعب ُّ
ل اب ُ
وَ بِهِ قا َ

الحَسَنُ7.

ابن عبّاس دربارۀ کسی که دزدها او را مجبور کردند که زنش را طلاق دهد
و او هم طلاق داده ،میگوید :آن طلاق به حساب نمیآید .ابن عمر ،ابن زبیر،
شعبی و حسن نیز چنین گفتهاند.
دانش اه و آموزه اهی

ابن عبّاس در ادامه برای تأیید سخن خود به روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله استناد
نموده:

قرآن و حدیث

صلَّّى الل ُه َعلَیهِ وَ آلِهِ :اال ُ
عمال بالنية.
وَ قالَ النَّّبیُّ َ
و رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود :کارها بستگی به نیّت دارد.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

دوم :گزارش دیگری از صحیح بخاری
ك عَنِ ابنِ شِهاب عَن سالِ ِم بنِ عَبدِ
حَدَّّثَنا عَب ُد الل ِه بنُ مَس َلمَ َة عَن مالِ ٍ
ن ُعمَرَ عَن عائِشَ َة
ن مُحَ َّّم ِد بنِ اَبی بَكر َاخبَرَ عَبدَ الل ِه ب َ
ن عَب َد الل ِه ب َ
الل ِه َا َّّ
ل
ل الل ِه صَلَّّى الل ُه َعلَیهِ َو آلِ ِه قا َ
صلَّّى الل ُه عَلَی ِه َو آلِ ِه َانَّّ رَسو َ
ی َ
زَوجِ النَّّب ِّّ
لَها :الم تر ان قومك لما بن ُوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم؟
لت :يا رسول الله ،اال ت ُر ُّدها على قواعد ابراهيم؟ قال :لوال
ف ُق ُ
كفر لفعلت1.
ح ُ
دثان قومك بال ُ

ُ

 .7صحیح البخاری (دار الفکر) ،ج ،2ص 1919؛ الجامع لاحکام القرآن ،ج ،81ص.811
 .1صحیح البخاری (دار الفکر) ،ج ،1ص892؛ صحیح مسلم ،ج ۴ص۷۳؛ سنن النّسائی ،ج ،9ص.181
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عایشه از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل میکند که حضرت فرمودند :آیا
نمیبینی قوم تو وقتی كعبه را بنا كردند ،آن بنای حضرت ابراهیم را كوتاه
گذاشتند و برخلاف آن كعبه را بنا كردند؟ عایشه میگوید :گفتم :ای رسول
خدا! آیا نمیخواهید خانه خدا را به همان اسلوبی كه حضرت ابراهیم بنا
نهاده بود ،برگردانید؟ پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمودند :اگر نبود كه قوم
تو تازه از كفر بیرون آمدهاند ،انجام میدادم.

همین حدیث در جایی دیگر از صحیح بخاری و منابعی دیگر با عباراتی متفاوت ،آمده

است5.

سوم :گزارشی مجدّد از صحیح بخاری
ت اِبنَ المُنكَ ِد ِر سَمِ َع عُروَ َة
حَدَّّثَنا صَدَقَ ُة بنُ الفَضلِ اَخبَرَنا اِبنُ عُیَینَةَ َسمِع ُ
ن عا ِئشَ َة اَخبَرَت ُه قالَت :استأذن ر ُجل على رسول الله صلى
بنَ الزُّبَیرِ َا َّّ

 فلما دخل االن ل ُه الكالمُ .قل ُت :يا رسول الله ُقلت الذى ُقلت،اس
ُثم النت ل ُه الكالم! قال :اى عائش ُة ،ان شر الناس من ترك ُه الن ُ
-او ودعه الناس -اتِّقاء ُفحشه81.

ُ

ُ

عایشه میگوید :شخصی خواست نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله وارد
شود .حضرت فرمود :به او اجازه دهید که از خاندان بدي است .وقتی وارد
شد ،پیامبر صلّی الله علیه و آله به نرمی با وی سخن گفتند .گفتم :ای رسول
خدا؛ دربارۀ او چنان گفتید و سپس اینگونه با او سخن راندید؟ حضرت
فرمود :ای عائشه؛ بدترین مردم کسی است که دیگران از ترس زبانش او را
رها کنند.

 .5صحیح البخاری (دار الفکر) ،ج ،1ص892؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص519؛ مسند احمد ،ج ،2ص135؛ مسند احمد ،ج ،2ص.875
(این متن از حیث محتوایی دارای اشکالاتی است که اکنون ،فرصت پرداختن به آن نیست).
 .81صحیح البخاری (دار ابن کثیر) ،ج ،9ص ،1191ح9717؛ صحیح ابن حبّان ،ج ،81ص.118
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الل ُه عليه و آله فقال :ائذنوا ل ُه بئس ا ُخو العشيرة - .او اب ُن العشيرة

چهارم :سنن ابن ماجه
ب بنُ ُسوَی ٍد حَ َّّدثَنا
ى حَدَّّثَنا اَیّو ُ
ف الفَریاب ُّ
حمَّّ ِد بنِ یوسُ َ
حَدَّّثَنا اِبراهی ُم بنُ مُ َ
ل
ى قالَ :قا َ
ن حَوشَب عَن اَبى ذَرِّّ ِن الغِفار ِّّ
ى عَن شَهرِ ب ِ
اَبو بَكرِ ِن الهُذَل ُّ
صلَّّى اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ :ان الله تجاوز عن ُامتى الـخطأ و
رَسولُ اللهِ َ
النِّسيان و ما استكرهوا عليه88.

ُ

خداوند ،خطا و فراموشی و چیزهایی را که بر آن مجبور شدهاند از امّت من
گذشت کرده است.

این حدیث به شکلهای مختلف از پیامبر صلّی الله علیه و آله صادر شده که از حیث محتوای
محلّ بحث ،شبیه

یکدیگرند81.

پنجم :مصنّف ابن ابی شیبه
دانش اه و آموزه اهی

حَدَّّثَنا وَكیعٌ عَن اِسرائیلَ عَن عَبدِ الاَعلى َعنِ ابنِ الحَنَفیّةِ قالََ :سمِعتُ ُه
یَقولُ:

«ال ايمان لـمن ال تقية له83».

ُ

كسی كه هیچگاه تقیه نمیکند ،ایمانی

ندارد14.

قرآن و حدیث

ششم :الامثال ابن حبّان

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

ن عَمرِو بنِ عَبدِ الخالِقِ َح َّّدثَنا زَكَریَّّا بنُ یَحیَى الضَّّریرِ
حَدَّّثَنا اَحمَدُ ب ُ
حَدَّّثَنا شَبابَ ُة عَن َورقاءَّ عَن عَبدِ الكَریمِ َعن مُجاهِ ٍد عَنِ ابنِ ُعمَرَ قالَ:
ب فَذَكَ َر كَلام ًا اَنكَرتُهُ فَاَ َردتُ اَن اُغَیِّّرَ ُه فَذَكَرتُ
ت الحَجّاجَ یَخطُ ُ
سَمِع ُ
لمؤمن ان ُيذل نفس ُه.
قَولَ رَسولِ الل ِه صَلَّّى اللهُ َعلَیهِ َو آلِهِ :ال ينبغی ل ُ
طيق89.
قالوا :و كيف يذ ُّل نفسه؟ قال :يتعرض من البالء بما ال ي ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 .88سنن ابن ماجه ،ج ،8ص ،295ح.1119
 .81ن .ک :همان ،ح.1111
سنّه ،ج ،1ص28؛ الابانة الكبرى ،ج ،1ص.195
 .83المصنّف لابن ابی شیبه ،ج ،2ص ،171ح33119؛ ال ّ
 .81گرچه در این متن ،نام پیامبر صلّی الله علیه و آله نیامده ،امّا سیوطی و متّقی هندی آن را به ایشان منتسب کردهاند( .جامع
الاحادیث ،ج ،۳ص ،۱۳۲ح۱۵۱۶۱؛ كنز العمّال ،ج ،3ص.)52
 .89الامثال ،ج ،8ص ،51ح891؛ البصائر و الذّخائر ،ج ،7ص131؛ المعجم الاوسط ،ج ،9ص ،151ح.9397
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ابن عمر میگوید :حجّاج ،سخنرانی میکرد و من گوش میدادم .یکباره
سخنی گفت که آن را قبول نداشتم .تصمیم گرفتم تا به او اعتراض کنم؛
امّا به یاد سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله افتادم که فرمود :سزاوار
نیست مؤمن ،خود را خوار سازد .پرسیدند :چگونه کسی خود را خوار میکند؟
فرمود :خود را در معرض بلایي قرار ميدهد که توانایي تحمّل آن را ندارد.

این سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله به صورتهای مختلفی نقل و بهکارگیری شده

است82.

هفتم :الزّهد الکبیر بیهقی
ل الل ِه صَ َّّلى الل ُه عَلَی ِه َو آلِهِ :يا
ل رَسو ُ
ی الل ُه عَنهُ قالَ :قا َ
عَن اَبی ذَ ٍّر رَضِ َ
ابا ذ ٍّر كيف انت اذا ُكنت فی ُحثال ٍة؟  ...قال :ما تأ ُم ُرنی يا رسول
الله؟ قال :اصبر ،اصبر ،اصبر .خال ُقوا الناس باخالقهم
ُ

ابوذر میگوید رسول خدا صلّى الله علیه و آله فرمود :ای ابوذر ،اگر در بین
مردم پست گرفتار شدی چه خواهی کرد؟ ابوذر گفت :دستور میدهید که
چه کنم ای رسول خدا؟ حضرت فرمود :صبر كن ،صبر كن ،صبر كن .در
ظاهر با مردم باش؛ امّا در کارها با آنان نباش.

هشتم :التّفسیر الکبیر فخر رازی
اب ر ُجلين من اصحاب رسول الله
قالَ الحَسَنُ :اخذ ُمسيلم ُة الكذ ُ
صلى الل ُه عليه و آله فقال الحدهما :ا تشهدُ ان ُمحمد ًا ر ُ
سول
الله؟ قال :نعم .قال :ا فتشهدُ انی ر ُ
سول الله؟ قال :نعم .و كان
ُمسيلم ُة يز ُع ُم ان ُه ر ُ
سول بنی حنيفة و ُمحمد صلى الل ُه عليه و آله
سول ُقري ٍ
ش .فترك ُه .و دعا اآلخر فقال :ا تشهدُ ان ُمحمد ًا ر ُ
ر ُ
سول

 .82ن .ک :المصنّف لعبد الرّزّاق ،ج ،88ص ،311ح11718؛ الورع ،ج ،8ص899؛ مسند احمد ،ج ،9ص119؛ سنن ابن ماجه ،ج،1
ص ،8331ح1182؛ شعب الایمان ،ج ،7ص185؛ مسند البزّار ،ج ،7ص.181
 .87الزّهد الكبیر ،ج ،8ص888؛ المستدرك على الصحیحین ،ج ،3ص ،312ح.9121
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وخالفوهم فی اعمالهم87.

الله؟ قال :نعم! قال :ا فتشهدُ انی ر ُ
سول الله؟ قال :انی اص ُّم؛
ثالث ًا؛ فقدم ُه و قتله .فبلغ ذلك رسول الله صلى الل ُه عليه و آله؛
فقال :اما هذا الم ُ
قتول فمضى على صدقه و يقينه فهنيئ ًا ل ُه؛ و اما
اآلخر فقبل رخصة الله فال تبعة عليه81.

ُ

ُ

دانش اه و آموزه اهی

حسن بصری میگوید مسیلمۀ کذّاب دو نفر از اصحاب رسول خدا صلّی الله
علیه و آله را دستگیر كرد .به یکی از آنها گفت :آیا شهادت میدهی که
محمّد رسول خداست؟ او پاسخ داد :بله .سپس پرسید :آیا شهادت میدهی
که من نیز رسول خدا هستم؟ پاسخ داد :آری - .مسیلمه ا ّدعا میکرد که او
پیامبر بنی حنیفه است و محمّد صلّی الله علیه و آله پیامبر قریش  -پس او
را رها کرد .دیگری را خواست و به او گفت :آیا شهادت میدهی که محمّد
رسول خداست؟ گفت :آری .سپس پرسید :آیا شهادت میدهی که من نیز
رسول خدایم؟ وی پاسخ داد :نمیشنوم!!! و این کار سه بار تکرار شد .مسیلمه
او را گرفت و کشت .خبر به رسول خدا صلّی الله علیه و آله رسید .ایشان
فرمود :آن کسی که کشته شد در راه راستی و اعتقادش کشته شد؛ گوارایش
باد .دیگری نیز آنچه را خدا اجازه داده بود ،انجام داد؛ پس پیگردی ندارد.

نهم :احکام القرآن جصّاص

قرآن و حدیث

رَوى ُمعَمَّّرٌ عَن عَب ِد الكَریمِ عَن اَبی عُبَی ِد بنِ مُحَمَّّ ِد بنِ َعمّارِ بنِ یاسرَ
 -اال من ُاكره و قل ُب ُه ُمطمئ ٌّن بااليمان – قالَ :اخذ الـ ُمشركون
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بوهم حتى قاربوهم فی بعض ما ارادوا.
عمار ًا و جماع ًة مع ُه فعذ ُ
فشكا ذلك الى رسول الله صلى الل ُه عليه و آله .قال :كيف كان
قلبك؟ قال :مطمئن بااليمان .قال :فان عادوا فعد85.

ُ

ُ

ٌّ

ُ

دربارۀ آیه شریفه ،از نوۀ عمار یاسر روایت شده :مشرکان ،عمّار و عدهای از
همراهانش را گرفته و شکنجه کردند تا اینکه آنها بعضی از خواستههای
 .81التّفسیر الكبیر ،ج ،۳ص۲۱؛ احکام القرآن ،ج ،1ص83؛ تفسیر الآلوسی ،ج ،3ص.811
 .85احكام القرآن ،ج ،9ص.83
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کفّار را پذیرفتند .سپس عمّار نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله رفت و
اظهار ناراحتی کرد .حضرت پرسیدند :هنگامی که خواستۀ آنها را پذیرفتی،
دلت چگونه بود؟ عمّار پاسخ داد :با ایمان محکم شده بود .رسول خدا صلّی
الله علیه و آله فرمود :پس اگر دوباره نیز چنین کردند تو نیز دوباره همان
کار را انجام بده.

دهم :تاریخ دمشق ابن عساکر
ی
صلّ َ
صلَّّى اللهُ عَلَی ِه وَ آلِ ِه َامَرَهُ اَن یُ َ
ل اللهِ َ
ن سَلامِ :انَّّ رَسو َ
ل اب ُ
وَ یَقو ُ
الصّلا َة لِوَقتِها ثُمَّّ ُیصَلّی مَعَ الاُمَراءِّ الَّّذینَ یُ َاخِّّرونَ الصَّّلاةَ نافِلَةً11.
ابن سلام می گوید ،رسول خدا صلّی الله علیه و آله به او امر کردند که نماز
را در وقتش بخواند سپس همراه با فرمانروایانی که آن را به تأخیر میاندازند
نیز از روی استحباب بخواند.

ل یَعتَ ِذرُ اِلى اَخیهِ مِ َ
ن
ن الرَّّجُ ِ
ن عُیَینَةَ عَ ِ
ن حاجِب :سُ ِئلَ اب ُ
قالَ نَصرُ ب ُ
ل فی ِه لِیُرضیَهُ؛ لَم یَأثَم فی ذ ِلكَ؟
الشَّّی ِّء الَّّذی قَد فَ َعلَ ُه َو یُحَرِّّفُ القَو َ
فَقالَ :اَلَم تَسمَع قَولَهُ« :ليس بكاذ ٍ
ب من اصلح بين الناس يكذ ُب
س
ح بَینَهُ وَ بَینَ اَخی ِه المُسلِمِ خَیرٌ مِن اَن یُصلِحَ بَینَ النّا ِ
فيه ».فَاِذا اَصلَ َ
بَعضِهِم مِن

بَعض18.

نصر بن حاجب میگوید از ابن عیینه پرسیده شد :مردی از برادر خویش به
جهت کاری که کرده ،عذرخواهی میکند؛ امّا واقعیت آن کار را تحریف کرده
تا او را راضی کند .آیا به دلیل این تحریف ،گناه کار نیست؟ ابن عیینه گفت:
آیا سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله را نشنیدهای که فرمود« :کسی که با
دروغ بین دو نفر را اصلاح کند ،دروغگو نیست ».بنابراین اگر او بین خود و
برادر مسلمانش را اصلاح کند بهتر از آن است که بین دیگران را اصلاح کند.

 .11تهذیب تاریخ دمشق ،ج ،2ص.119
 .18الفتاوى الكبرى ،ج817 ،2؛ اعلام الموقعین ،ج ،3ص.182
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یازدهم :الفتاوی الکبری این تیمیه

این نمونهها نشان میدهد که پیامبر صلّی الله علیه و آله نهتنها دیگران را به آیۀ تقیّه ارجاع
میدادند بلکه خود نیز به آن عمل میکردند.

ب .تقیّه در گفتار و کردار صحابیان و تابعان
گزارشهای فراوانی از تقیّه در گفتار و رفتار صحابه و تابعان ،دیده میشود که نمونههایی از آن،
ذکر میگردد .این نمونهها نشان میدهد که قیود و شروط آیه تقیّه در قرآن کریم از دیدگاه صحابیان
و تابعان ،چه بوده و گسترۀ این حُکم چه مقدار بوده است.
یکم :صحیح بخاری
ن اَبی ذِئب عَن سَعیدِنِ المَقبُر ِّ
یّ
ل :حَ َّّدثَنی اَخی عَنِ اب ِ
حَدَّّثَنا اِسماعیلُ قا َ
ل الل ِه صَلَّّى الل ُه َعلَی ِه و آله وِعائَینِ؛
ت مِن رَسو ِ
عَن اَبی هُرَیرَةَ قالَ :حَفِظ ُ
طعَ هذَا البُلعومُ11.
فَاَمّا اَحَدُهُما فَبَثَثتُهُ وَ َامَّّا الآخَرُ فَلَو بَثَثتُهُ قُ ِ
دانش اه و آموزه اهی

ابوهریره گفت :دو ظرف داشتم که احادیث رسول خدا صلّی الله علیه و آله
را در آن نگهداری میکردم؛ یکی را در بین مردم انتشار دادم و اگر دیگری
را میگشودم ،گلویم بریده میشد.

ابوهریره بارها این سخن را بر زبان رانده بود و گزارشهای مختلفی از آن ،وجود

دارد13.

قرآن و حدیث

دوم :گزارش دیگری از صحیح بخاری
ن قُلوبَنا
عَن اَبِی ال َّّدرداءِّ :اِنّا لَنَكشِ ُر فی وُجو ِه اَقوام وَ اِ َّّ

لَتَلعَنُهُم11.
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ما در برابر گروهی ،لبخند میزنیم؛ امّا دلهایمان آنان را لعن میکند.

سوم :گزارشی مجدّد از صحیح بخاری

 .11صحیح البخاری (دار ابن کثیر) ،ج ،8ص.11
 .13ن .ک :تذكرة الحفّاظ ،ج ،8ص 7و81؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،27ص313؛ البدایة و النهایة ،ج ،۳ص 817و889؛ سیر اعلام
النّبلاء ،ج ،۱ص۵۱۲؛ جامع بیان العلم و فضله ،ج ،1ص818؛ المصنّف لعبد الرّزّاق ،ج ،88ص ،121ح.11152
 .11صحیح البخاری (دار الفکر) ،ج ،9ص1178؛ الزّهد ،ج ،1ص951؛ الحلم ،ج ،8ص25؛ قوت القلوب ،ج ،1ص 323و نیز ن.ک:
انوار البروق ،ج ،1ص.132
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ث اَنَّّ ُه
عَن عُبَی ِد بنِ حُنَین ،اَنَّّهُ َسمِعَ ابنَ عَ ّبَّاس رَضِىَ الل ُه عَنهُما یُحَدِّّ ُ
ل عُمَ َر بنَ الخَطّابِ عَن آ َیةٍ ،فَما اَستَطیعُ
ت سَنَ ًة اُریدُ اَن اَس َا َ
قالَ :مَكَث ُ
ت وَ كُنّا
اَن اَساَلَ ُه هَیبَ ًة لَهُ؛ حَتّى خَرَجَ حا ّج ًا فَخَرَجتُ َمعَهُ .فَ َلمّا رَجَع ُ
ك لِحاجَ ٍة لَ ُه .قالََ :فوَقَفتُ لَ ُه حَتّى فَرَغَ
ل اِلَى الاَرا ِ
بِبَعضِ الطَّّریقِ َعدَ َ
صلَّّى
سِرتُ مَعَهُ ،فَقُلتُ یا اَمیرَ المُؤمِنینَ ،مَنِ اللَّّتانِ تَظاهَرَتا َعلَى النَّّبیِّّ َ
ل :فَقُلتُ :وَ
ك حَفصَةُ وَ عائِشَةُ .قا َ
اللهُ َعلَیهِ وَ آلِهِ مِن اَزواجِهِ؟ فَقالَ :تِل َ
ة لَكَ19.
اللهِ اِن كُنتُ لَ ُاریدُ اَن اَساَلَكَ عَن هذا مُنذُ َسنَةٍ ،فَما اَستَطیعُ هَیبَ ً

چهارم :نمونهای دیگر از صحیح بخاری
ن موسى اَخبَرَنا هِشامٌ عَن مُ َعمَّّر عَنِ الزُّهریِّّ عَن
وَ حَدَّّثَنی اِبراهیمُ ب ُ
سالِم عَنِ بنِ عُمَرَ قالََ ،و اَخبَرَنِی بنُ طاووس عَن عِكرِمَ َة بنِ خا ِلدٍ عَن
ف .قُلتُ :قَد كان مِن
صةَ َو نَسواتُها تَنطُ ُ
بنِ عُمَرَ قالَ :دَخَلتُ َعلى حَف َ
اَمرِ النّاسِ ما تَرَینَ فَلَم یُجعَل لی مِنَ الاَمرِ شَیءٌّ .فَقالَت :اَلحِق فَاِنَّّهُم
ك عَنهُم فُرقَةٌ .فَلَم تَدَع ُه حَتّى
ن فِی احتِباسِ َ
یَنتَظِرونَكَ وَ اَخشى َان یَكو َ
ب مُعاویَةُ .قالَ :مَن كان یُریدُ اَن یَتَ َكلَّّمَ
ذَهَبََ .فلَمّا تَفَرَّّقَ النّاسُ ،خَطَ َ
ب
فی ه َذا الاَمرِ فَلیُطلِع لَنا قَرنَهُ فَلَنَحنُ اَحَقُّ ِبهِ مِنهُ َو مِن اَبیهِ .قالَ حَبی ُ
ت اَن اَقولَ
ل عَب ُد اللهِ :فَحَلَلتُ حُبوَتی َو َهمَم ُ
بنُ مَسلَ َمةَ :فَهَلّا َاجَبتَهُ؟ قا َ
اَحَقُّ بِهذَا الاَمرِ مِنكَ مَن قاتَلَكَ وَ اَباكَ َع َلى الاِسلامِ؛ فَخَشیتُ َان اَقولَ

 .19صحیح البخاری (دار ابن کثیر) ،ج ،1ص ،8317ح.1215
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ابن عبّاس میگوید :یك سال منتظر ماندم تا دربارۀ آیهای از عمر بن خطّاب
سؤال کنم؛ ولی به دلیل ترس از او ،جرأت نکردم؛ تا اینکه زمانی به حج
رفت و من هم با او رفتم .در مسیر بازگشت ،میانۀ راه برای قضای حاجت
به سمت درخت اراك رفت .من منتظر شدم تا فارغ شد .آنگاه نزد او رفته و
گفتم :ای امیر مؤمنان! آن دو زن رسول خدا صلّی الله علیه و آله که در برابر
ایشان با یکدیگر همپیمان شدند ،چه كسانی بودند؟ عمر گفت :حفصه و
عائشه .به او گفتم :به خدا قسم یك سال است میخواستم این را از تو
بپرسم؛ امّا ترس از تو اجازه نمیداد.

كَلِمَ ًة تُفَرِّّقُ بَینَ الجَمعِ وَ تَسفِكُ ال َّّدمَ وَ یُحمَلُ عَنّی غَیرُ ذلِكَ؛ فَذَكَرتُ
ت12.
ت وَ ُعصِم َ
ما اَعَ َّّد اللهُ فِی الجِنانِ .قالَ حَبیبٌ :حُفِظ َ

دانش اه و آموزه اهی

عبد الله ابن عمر میگوید روزی نزد خواهرم حفصه رفتم و دیدم او با
کنیزانش گوشواره در گوش میکند .به او گفتم ،حکومت مردم چنان شد که
میبینی و به من چیزی از حکومت نرسید .حفصه در پاسخ گفت :نزد معاویه
برو که آنان منتظر تو هستند؛ میترسم اگر از آنان فاصله بگیری باعث تفرقه
شود .حفصه این سخن را تکرار کرد تا ابن عمر نزد معاویه رفت .وقتی که
مردم جمع شدند ،معاویه سخنرانی کرد و گفت :هر کسی میخواهد دربارۀ
حکومت ما اشکالی بگیرد ،باید در برابر ما بایستد! زیرا ما از او و پدرش
(کنایه به عبد الله و عمر) سزاوارتر به خلافت هستیم .حبیب بن مسلمه از
عبد الله بن عمر پرسید :چرا پاسخش را ندادی؟ عبد الله گفت :من از هدایای
خویش گذشتم و خواستم به او بگویم که سزاوارتر بر این کار ،کسی است
که با تو و پدرت جنگید تا اسلام بیاورید! امّا ترسیدم سخنی بگویم که سبب
تفرقه بین مردم شده و خونریزی شوم و از سخن من برداشت دیگری کنند؛
لذا به یاد نعمتهای بهشتی افتادم و سکوت کردم .حبیب گفت :از بَلا حفظ
شدی و از گناه به دور ماندی.

پنجم :گزارشی دیگر از صحیح بخاری

قرآن و حدیث

وَ قالَ الحَسَنُ :اَلتَّّقیَّّةُ اِلى یَومِ

القیامَةِ17.

تقیّه تا روز قیامت ادامه دارد.

ششم :مصنّف ابن ابی شیبه
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حَدَّّثَنا اَبوبَكر قالََ :حدَّّثَنا اَبو ُمعاویَ َة قالََ :حدَّّثَنَا الاَع َمشُ عَن شَقیق عَن
ل
ل مِن صُفر تُبا ُع ،11فَقا َ
مَسروق قالَ :مَ َّّر َعلَی ِه وَ هُ َو بِالسِّّلسِ َلةِ بِ َتماثی َ
ص 15لَغَرَمتُها ،وَ لكِنّی اَخافُ اَن یُعَذِّّبَنی فَمَنَعَنی،
مَسروقٌ :لَو اَعلَمُ اَنَّّهُ سَ َف َ

 .12صحیح البخاری (دار الفکر) ،ج ،1ص8911؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،38ص813؛ سیر اعلام النّبلاء ،ج ،3ص.112
 .17صحیح البخاری (دار الفکر) ،ج ،2ص .1919در برخی منابع آمده« :قالَ الحَسَنُ :اَلتَّّقیَّّةُ جائِزَةٌ اِلى یَومِ القیامَةِ وَ لا تَقیَّّةَ فِی القَتلِ».
(ن .ک :البحر المحیط ،ج ،3ص)53
 .11در نسخۀ «المبسوط»« ،بِاَرضِ هِندَ» آمده؛ یعنی برای فروش به هند میفرستاد.
 .15در نسخۀ «المبسوط»« ،یَقتُلُنی» آمده است.
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ن َلهُ سوءُ َع َملِهِ اَو رَ ُجلٌ َقد اَیِسَ
وَ اللهِ! ما اَدری اَیُّ الرَّّجَلَینِ؛ رَ ُجلٌ َقد زُیِّّ َ
ع مِنَ الدُّنیا31.
مِن آخِرَتِهِ یَتَمَتَّّ ُ
معاویه بتهایی از طلا را برای فروش به هند فرستاد .در میانۀ راه ،مسروق
آن را دید و گفت :اگر میدانستم که معاویه به دلیل غرقکردن آن ،مرا
میکشد ،آن را غرق میکردم؛ امّا میترسم مرا شکنجه کند .قسم به خدا
نمییدانم معاویه کدام یک از این دو شخص است؛ شخصی که کارهای بد
خود را نیک میپندارد و یا کسی که از آخرت ناامید شده و از دنیای خویش
بهره میبرد.

هفتم :گزارشی دیگر از مصنّف ابن ابی شیبه
ل
ن فَقا َ
عَنِ النَّّزالِ بنِ سَبُرَةَ قالَ :دَخَلَ ابنُ مَسعو ٍد وَ حُذَیفَةَ َعلى عُثما َ
ت كَذا َو كَذا؟ قالَ :لا َو الل ِه ما ُقلتُه .فَلَ ّما
حذَیفَةَ :بَ َلغَنی اَ َّّنكَ ُقل َ
ن لِ ُ
عُثما ُ
ك تَقولُ؟ قالَ :اِنّی
ل لَهُ عَب ُد اللهِ :ما لَكَ! َفلِمَ تَقولُهُ ما َسمِعتُ َ
خَرَجَ قا َ
هبَ كُلُّهُ38.
ضهُ بِبَعض مَخافَ َة َان َیذ َ
اَشتَری دینی بَع َ

این گزارش به صورتهای مختلفی نقل شده

است31.

هشتم :جامع البیان طبری
حمَّّ ُد بنُ سَعدِنِ العوفیُّ فیما كَتَب اِ َلیَّّ ،حَ َّّدثَنی اَبى حَ َّّدثَنی عَ ِّّمی
اَخبَرَنا مُ َ
ن عَبّاس  -قَولُه :اال ان تتقوا م ُنهم
ن اب ِ
الحُسَینُ عَن اَبی ِه عَن جَدِّّ ِه عَ ِ
 .31المصنّف لابن ابی شیبه ،ج ،9ص127؛ المبسوط ،ج ،11ص.12
 .38المصنّف لابن ابی شیبه ،ج ،۳ص۵۴۷؛ المبسوط ،ج ،۷۱ص181؛ تأویل مختلف الحدیث ،ص۱۳؛ المحصول ،ج ،۴ص383؛
المصنّف لعبد الرّزّاق ،ج ،2ص ،171ح 33191و نیز ن .ک :حلیة الاولیاء ،ج ،8ص175؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،81ص151؛
المحاظرات و المحاورات ،ص77؛ الفتاوی الکبری ،ج ،2ص.817
 .31ن .ک :المبسوط ،ج ،11ص12؛ الطّبقات الکبری ،ج ،1ص192؛ تهذیب الکمال ،ج ،9ص.911
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نزال بن سبره میگوید :ابن مسعود و حذیفه نزد عثمان رفتند .عثمان به
حذیفه گفت :به من گزارش شده که تو چنین و چنان گفتهای؟ حذیفه گفت:
به خدا قسم چنین سخنی نگفتهام! وقتی بیرون آمد ،ابن مسعود به او گفت:
تو را چه شده؟ چرا آنچه را خودم از تو شنیده بودم ،انکار کردی؟ حذیفه
گفت :من بخشی از دینم را فروختم تا بخش دیگر را حفظ کنم؛ زیرا ترس
داشتم که همۀ آن را از دست بدهم.

ُتقا ًة  : -فَالتَّّقیَّّةُ بِاللِّّسانِ ،مَن حُ ِّّملَ َعلى اَمر یَتَكَلَّّمُ بِهِ وَ ُهوَ مَعصیَةٌ لِـلّ ِه
ك لا َیضُرُّ ُه اِ َّّنمَا
ن ذلِ َ
ن بِالایمانِ فَ ِا ّ
س َو قَلبُ ُه مُطمَئِ ٌّّ
فَیَتَكَلَّّمُ بِ ِه مَخافَ َة النّا ِ
التَّّقیَّّةُ بِال ِّّلسانِ33.
ابن عبّاس ذیل آیۀ تقیّه گفت :تقیّه با زبان آن است که انسان وادار به سخنی
شود که معصیت خداست؛ امّا از ترس مردم آن را بگوید در حالیکه قلب او
به ایمان محکم شده است .این سخن ،زیانی به او نمیرساند زیرا تقیّه تنها
به زبان بوده است.

همین سخن ابن عبّاس ذیل آیه ،به شکلهای دیگری هم گزارش شده

است31.

نهم :المحلّی ابن حزم

دانش اه و آموزه اهی

ی
وَ قَد رُوّینا مِن طَریقِ شُعبَةَ قالَ :اَخبَرَنا اَبو حَیّانٍ یَحیَى بنُ سَعدِنِ التَّّیم ُّ
ن مَسعودٍ
ت عَب َد اللهِ ب ِ
ث بنُ ُسوَیدٍ :سَمِع ُ
ی الحارِ ُ
لل َ
عَن اَبیهِ قالَ :قا َ
یَقولُ :ما مِن ذی سُلطانٍ یُریدُ َان یُ َكلِّّفَنی كَلاماً یَدرَءُ عَنّی سَوطاً اَو
كلِّّماً بِهِ39.
ت مُتَ َ
سَوطَینِ اِلّا كُن ُ

قرآن و حدیث

عبد الله مسعود میگفت :هیچ سلطانی نیست که مرا به سخنی وادار کند که
آن سخن ،یك یا دو شلّاق را از من دور نماید ،مگر اینکه آن سخن را بر
زبان میآورم.

دهم :سیر اعلام النّبلاء ذهبی

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

عَن اَبی رافِع قالَ :وَجَّّهَ ُعمَرُ جَیشاً اِ َلى الرّومِ .فَاَسَروا عَبدَ اللهِ بنِ ُحذافَةَ.
حمَّّدٍ .فَقالََ :هل
ن هذا مِن اَصحابِ مُ َ
فَذَهَبوا بِهِ اِلى مَ ِلكِهِم ،فَقالوا :اِ َّّ
ل :لَو َاعطَیتَنی جَمی َع ما تَملِكُ
ف مِلكی؟ قا َ
لَكَ َان تَتَنَصَّّ َر وَ اُعط َیكَ ِنص َ
ن مُحَ َّّمدٍ طُرفَةَ
ك العَرَبِ ما َرجَعتُ عَن دی ِ
وَ جَمی َع ما تَملِكُ َو َجمیعَ ِمل َ
ك .فَ َامَرَ بِهِ فَصُ ِلبَ وَ قالَ ِللرُّماةِ:
عَین .قالَ :اِذاً اَقتُ َلكَ .قالَ :اَنتَ َو ذا َ
ب
ض عَلَیهِ َو یَأبى .فَاَنزَلَهُ وَ دَعا بِقَدَر ،فَصَ َّّ
اُرموهُ قَریباً مِن بَدَنِهِ وَ هُوَ یَعرِ ُ
فیها ماءً حَتّى احتُرِقَت َو َدعا بِاَسیرَینِ ِمنَ المُس ِلمینَ؛ فَ َامَرَ بِاَ َحدِ ِهما
 .33جامع البیان ،ج ،3ص 893و نیز ن.ک :همان ،ج ،81ص811؛ تفسیر القرآن العظیم ،ج ،1ص215؛ الدّر المنثور ،ج ،1ص.82
 .31ن .ک :البحر المحیط ،ج ،3ص.53
 .39المحلّی ،ج ،1ص.332
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ض َعلَی ِه ال َّّنصرانیَّّ َة وَ ُه َو یَأبى .ثُ َّّم بَكى فَقی َ
ل
فَاُلقیَ فیها َو ُه َو یُعرَ ُ
لِلمَ ِلكِ :اِنَّّهُ َبكى .فَظَنَّّ اَنَّّ ُه قَد جَزَعَ .فَقالَ :رُدّوهُ؛ ما اَبكاكَ؟ قالَُ :قلتُ:
ن بِعَ َددِ
ب فَ ُكنتُ َاشتَهی اَن َیكو َ
ی نَفسٌ واحِ َد ٌة تَلقَى السّا َعةَ فَتَذهَ ُ
ه َ
ل
شَعری اَن ُفسٌ تُلقى فِی النّا ِر فِی الل ِه .فَقالَ َلهُ الطّاغیَةَُ :هل لَكَ اَن تُقَبِّّ َ
رَأسی وَ اُ َخلّی عَنكَ؟ فَقالَ لَهُ عَب ُد اللهِ :وَ َعن جَمیعِ الاُسارى؟ قالَ :نَعَم.
ل عُمَرُ :حَقٌّّ
فَقَبَّّلَ رَأسَهُ وَ قَ َّّدمَ بِال ُاسارى عَلى ُعمَرَ .فَ َاخبَرَهُ خَبَرَهُ .فَقا َ
ة َو اَنَا اَبدَ ُء فَقَبَّّلَ رَأسَهُ32.
س ابنَ ُحذافَ َ
ل رَأ َ
ل مُسلِم اَن یُقَبِّّ َ
عَلى كُ ِّّ

یازدهم :الاموال قاسم بن سلام
 .32سیر اَعلام النّبلاء ،ج ،1ص.81
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ابو رافع گفت :عمر لشکری را به جنگ روم فرستاد .در این جنگ عبد الله
بن حذافه اسیر شد .آنها او را نزد پادشاه خود بردند و گفتند :این شخص از
اصحاب محمّد است .پادشاه به او گفت :آیا مسیحی میشوی تا من نیمی از
املاکم را به تو ببخشم؟ او پاسخ داد :اگر همۀ املاکت و همۀ حکومتت و
همۀ حکومت عرب را به من بدهی ،به اندازه چشمبرهمزدنی از دین محمّد
برنمیگردم .پادشاه گفت :پس تو را میکشم .ابن حذافه گفت :هر کار که
میخواهی بكن .پادشاه دستور داد وی را به صلیب کشیده و به تیراندازان
گفت :به اطراف و نزدیک وی تیر بزنید نه خود او و در همین حال به او
میگفت :مسیحی شو؛ ولی او قبول نمیکرد .آنگاه او را پایین آورد و دستور
داد تا ظرفی بیاورند و در آن آب بریزند تا بجوشد .سپس گفت تا دو اسیر از
مسلمانان را بیاورند .یکی را در ظرف آب جوش انداختند و در همان حال
آیین مسیحیت را به او عرضه کردند و نپذیرفت .ناگهان عبد الله به گریه
افتاد .به پادشاه گفتند که او گریه میکند .پادشاه گمان کرد که وی ترسیده
است .دستور داد تا او را از پای دیگ بازگردانند و به وی گفت :چرا گریه
کردی؟ عبد الله پاسخ داد :تنها یک جان دارم که در لحظهای از بدن خارج
میشود .دوست داشتم به تعداد موهایم جان داشتم و در راه خدا همه را به
آتش میانداختی .پادشاه گفت :آیا سرم را میبوسی تا آزادت میکنم؟ عبد
الله گفت :آیا با این کار ،همۀ اسیران را آزاد میکنی؟ پادشاه گفت :بله .عبد
الله سر او را بوسید و به همراه اسیران بر عمر وارد شد .سپس ماجرا را برای
عمر تعریف کرد .عمر گفت :سزاوار است که هر مسلمانی سر ابن حذافه را
ببوسد و من خود ،این کار را آغاز میکنم .آنگاه خودش سر او را بوسید.

ل:
ی قا َ
ن بنِ اَبی یَحیَى الكَند ِّّ
سا ِ
ن مُعاویَةَ عَن حَ ّ
قالََ :حدّثَنا مَروانُ ب ُ
سَاَلتُ سَعیدَ بنَ جُبَیر عَنِ الزَّّكاةِ؟ فَقالَ :اِدفَعها اِلى وُلا ِة الاَمرِ .فَلَ ّما قامَ
ن
ك اَمَرتَنی َان اَد َفعَها ِالى وُلا ِة الاَمرِ َو هُم یَصنَعو َ
سَعی ٌد تَبِعتُهُ ،فَ ُقلتُ :اِنَّّ َ
ضعها حَیثُ َامَرَكَ الل ُه سَاَلتَنی َعلى
لِ :
ن بِها َكذا؟ فَقا َ
بِها كَذا َو َیصنَعو َ
رُؤوسِ النّاسِ فَلَم اَكُن لَاُخبِرُكَ37.
حسان میگوید :از سعید بن جبیر دربارۀ زکات پرسیدم؛ پاسخ داد :آن را به
والیان حکومت بده .وقتی از مجلس خارج شد به دنبال او رفتم و گفتم :تو
به من دستور دادی زکات را به والیان حکومت بدهم در حالیکه آنها در راه
نامشروع هزینه میکنند! او پاسخ داد :آن را در همان راهی مصرف کن که
خداوند دستور داده است؛ تو در حضور مردم سؤال کردی و من نمیتوانستم
به تو پاسخ درست بدهم.

دوازدهم :طبقات المحدّثین ابو الشّیخ انصاری
دانش اه و آموزه اهی

ل حَ َّّدثَنا
ل حَدَّّثَنا عَب ُد الل ُه بنُ عَبدُ ال َوهّابِ قا َ
حَدَّّثنا مُحَ َّّم ُد بنُ َاح َمدَ قا َ
ی بنُ َحوشَب
اَح َمدُ بنُ الاَزهَرِ قالَ َحدَّّثَنا یَزی ُد بنُ عُبَیدٍ قالَ حَ َّّدثَنا عَل ُّ
عَن مَكحول قالَ :ذَلَّّ مَن لا تَقیَّّةَ لَهُ31.
مکحول گفت :کسی که تقیه نداشته باشد ذلیل میشود.

قرآن و حدیث

سیزدهم :انساب الاشراف بلاذری

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

حَدَّّثَنا اَحمَ ُد بنُ اِبراهی َم الدَّّورَقی َحدَّّثَنا عَب ُد اللهِ بنِ َعمرِنِ المِنقَری َحدَّّثَنا
ی
ن الشَّّعب ِّّ
حمَّّ ُد بنُ ذَكوانَ عَن مُجا ِلدٍ عَ ِ
عَبدُ الوارِثِ اَبو عُبَی َدةَ َحدَّّثَنا مُ َ
قالَ :قَدِمنا عَ َلى الحَجّاجِ ال َبصرَةَ ،وَ قَدِ َم عَلَیه قُرّاءٌّ مِنَ المَدینَةِ مِن اَبناءِّ
ن بنِ َعوفٍ َ ...و
المُهاجِرینَ وَ الاَنصارِ ،فیهِم اَبو َس َلمَةَ بنِ عَبدِ الرَّّحما ِ
ل مِنهُ
ی بنِ اَبی طالب فَنا َ
ل الحَجّا ُج یُذاكِرُهُم َو َیساَلُهُم عَن ذِک ِر عَل ِّّ
جَعَ َ
ه وَ فَرقاً مِنه وَ مِن شَرِّّهِ35.
وَ نِلنا مُقارَبةً لَ ُ
شعبی گفت :در بصره نزد حجّاج رفتیم .عدهای از قاریان مدینه از فرزندان
مهاجر و انصار نیز آمده بودند که در بین آنها ابو سلمه فرزند عبد الرّحمان
 .37الاموال ،ج ،8ص ،211ح8183؛ الفقیه و المتفقّه ،ج ،1ص189؛ مكارم الاخلاق ،ج ،8ص.829
 .31طبقات المحدّثین ،ج ،1ص.872
 .35انساب الاشراف ،ج ،1ص389؛ احیاء علوم الدّین ،ج ،1ص.312
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بن عوف بود  ...حجّاج با آنان مشغول گفتگو بود تا اینکه از علی بن ابی
طالب علیه السّلام سخن به میان آمد .حجّاج به علی دشنام داد! ما نیز به
خاطر نزدیکشدن به او و ترس از شرّش به علی دشنام دادیم.

چهاردهم :تهذیب الکمال مزّی
حسَنَ ،قُلتُ :یا اَبا َسعیدٍ اِنَّّكَ تَقولُ:
ل :سَاَلتُ ال َ
س بنِ عُبَیدٍ ،قا َ
عَن یونُ َ
ك لَم تُدرِك ُه؟ قالََ :یا ابنَ اَخی
صلَّّى اللهُ َعلَیهِ َو آلِ ِه وَ اِنَّّ َ
ل اللهِ َ
قالَ رَسو ُ
لَقَد سَاَلتَنی عَن شَیءٍ ما سَاَلَنی عَنهُ اَحَ ٌد قَبلَكَ ،وَ َلولا مَنزِلَتُكَ مِنّی ما
اَخبَرتُكَ .اِنّی فی زَمانٍ َكما تَرى -وَ كانَ فی عَ َملِ الحَجّاجِ  -كُلَّّ شَیءٍ
ن
سَمِعتَنی اَقولُ قالَ رَسولُ الل ِه صَلَّّى اللهُ َعلَیهِ وَ آلِهِ ،فَهُ َو عَن َعلیِّّ ب ِ
علیّاً11.
اَبی طالِب ،غَیرَ اَنّی فی زَمانٍ لا اَستَطیعُ اَن اَذكُرَ َ

پانزدهم :تفسیر قرطبی
س
ك یَأمُرُ َجواسی َ
وَ قالَ اِدریسُ بنُ یَحیى :كانَ الوَلی ُد بنُ عَبدِ المَلِ ِ
خلقَ یَأتونَهُ بَالاَخبارِ .قالَ :فَجَلَسَ رَ ُجلٌ مِنهُم فی َحلقَ ِة
یَتَجَسَّّسونَ ال َ
ل :یا
رَجاءِّ بنِ حَیا َة 18فَسَمِ َع بَعضُهُم یَقَعُ فِی الوَلی ِد .فَرَفَعَ ذلِكَ اِلَیهِ فَقا َ
ك یا َامیرَ
ك وَ لَم تَغَیَّّر؟ فَقالَ :ما كانَ ذلِ َ
رَجاءَّ َا ذُكِرَ بِالسّو ِّء فی مَجلِسِ َ
ال ُمؤمِنینَ .فَقالَ لَهُ الوَلی ُد :قُل :آلل ُه الَّّذی لا اِلهَ اِلّا ه َو .قال :آللهُ ا َّّلذی لا
 .11تهذیب الكمال ،ج ،2ص.811
 .18وی از بزرگان تابعان بود .ذهبی از او با عناوینی چون «اَحَدُ اَئِمَّّةِ التّابِعینَ»« ،وَثَّّقَهُ غَیرُ وا ِحدٍ» و «سَیِّّدُ اَهلِ الشّامِ» یاد میکند.
(ن .ک :تاریخ الاسلام ،ج ،7ص.)328
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یونس بن عبید میگوید :از حسن بصری پرسیدم :ای اباسعید ،چگونه تو از
رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل میکنی در حالیکه آن حضرت را
ندیدهای؟ پاسخ داد :ای فرزند برادر ،از من چیزی پرسیدی که تاکنون کسی
از من سؤال نکرده بود .اگر جایگاه تو نزد من نبود ،پاسخت را نمیدادم .ما
در زمانی هستیم که میبینی – در آن زمان ،حجّاج ،حاکم بود  -هر مطلبی
میشنوی که من میگویم رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود ،آن را از
علی بن ابی طالب علیه السّلام شنیدهام؛ امّا من در زمانی هستم که نمییتوانم
نام علی علیه السّلام را بر زبان بیاورم.

س فَضَرَبَهُ سَبعینَ سَوطاً .فَكان َیلقى رَجا َّء
اِلهَ اِلّا ه َو .فَاَمَ َر الوَلی ُد بِالجاسو ِ
فَیَقولُ :یا رَجاءَّ بِكَ یَستَقِى ال َمطَرُ وَ سَبعونَ سَوطاً فی ظَهری؟ فَیَقولُ
جلٌ ُمسلِمٌ11.
ل رَ ُ
ن َسوط ًا فی ظَهرِكَ خَیرٌ لَكَ ِمن اَن یُقتَ َ
رَجاءُ :سَبعو َ
ادریس بن یحیی میگوید ولید بن عبد الملک به جاسوسانش دستور داد تا
از مردم جاسوسی کنند .یکی از این جاسوسان در جلسه رجاء بن حیاة حاضر
بود که شخصی به ولید دشنام داد .او این خبر را به ولید رساند .ولید به رجاء
گفت :در حضور تو به من دشنام دادهاند و تو پاسخی ندادهای؟ رجاء گفت:
ای امیر مومنان چنین نبوده است .ولید گفت :به خدایی که جز او خدایی
نیست سوگند بخور .رجاء گفت :به خدایی که جز او خدایی نیست سوگند
میخورم .ولید دستور داد تا به جاسوس هفتاد ضربه شلّاق بزنند .پس از آن،
جاسوس ،رجاء را دید و گفت :ای رجاء ،چهطور است که به دعای تو باران
میبارد ،امّا من به خاطر تو هفتاد ضربه شلّاق خوردم؟ او نیز پاسخ داد :تو
هفتاد ضربه شلّاق بخوری بهتر از آن است که مسلمانی کشته شود.
دانش اه و آموزه اهی

شانزدهم :الاذکیاء ابن جوزی
عَن اَبِی الدَّّرداءِّ :اَلا اُنَبِّّئُكُم بِ َعلامَ ِة العاقِلِ؟ َیتَواضَعُ لِمَن َفوقَهُ وَ لا یَزری

قرآن و حدیث

س بِاَخلاقِهِم وَ
بِمَن دونَهُ َو یُمسِكُ الفَضلَ مِن مَنطِقِهِ ،یُخالِقُ ال ّنا َ
یَحتَجِزُ الایمانَ فیما بَینَهُ وَ بَینَ رَبِّّهِ َجلَّّ َو عَزَّّ وَ هُ َو یَمشی فِی الدُّنیا
بِالتَّّقیَّّةِ وَ

الكِتمانِ13.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

ابودرداء گفت :آیا علامت عاقلان را به شما بگویم؟ عاقل کسی است که برای
بالاتر از خود ،تواضع میکند و به پایینتر از خود ،ستم نمیکند؛ اضافۀ سخن
خویش را نگاه میدارد؛ با مردم متناسب با اخلاقشان برخورد میکند؛ ایمان
را بین خود و پروردگارش حفظ مینماید و در دنیا با تقیّه و کتمان زندگی
میکند.

ن بِالایمانِ ».آورده كه دلالت بر
 .11الجامع لاحكام القرآن ،ج ،81ص .851قرطبی این جریان را ذیل آیه «اِلّا مَن اُكرِ َه وَ قَلبُهُ مُطمَئِ ٌّّ
مشروعیت تقیّه دارد.
 .13الاذكیاء ،ج 8ص81؛ تاریخ مدینة دمشق ،ج ،17ص.879
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وَ قالَ قَتادَةُ :اِذا كانَ الكُفّارُ غالِبینَ اَو یَكونُ ال ُمؤمِنونَ فی َقوم كُ ّفار
فَیَخافونَهُم ،فَلَهُم اَن یُحالِفوهُم وَ ُیداروهُم دَفعاً ِللشَّّرِّّ وَ قَلبُهُم ُمطمَئِنٌّّ
بِالایمانِ11.

قتاده گفت :وقتی کفّار بر مسلمانان پیروز شوند ،یا مؤمنان در بین گروهی
کافر باشند و بترسند ،میتوانند با آنان همپیمان شده و مدارا نمایند تا شرّ
آنها را از خویش دفع کنند؛ به شرطی كه قلبشان با ایمان محکم شده باشد.

هجدهم :گزارش دیگر از البحر المحیط اندلسی

معاذ بن جبل و مجاهد گفتهاند تقیّه در آغاز اسلام ،پیش از استحکام دین و
توانایی مسلمانان بود؛ امّا امروز که خداوند مسلمانان را عزّت داده ،باید از
تقیّه نزد دشمنان پرهیز کنند.

بررسی گفتار و کردار صحابه و تابعان نشان میدهد که یاران رسول خدا صلّی الله علیه و آله با
هر اعتقاد و تفکّری ،حُکم تقیّه را دانسته و به آن عمل میکردند.

نتیجه
حجم گستردهای از گزارش های مرتبط با تقیّه در منابع اهل سنّت وجود دارد .این گزارشها با
کلیدواژههای مختلفی قابل دستیابی است که پژوهش حاضر ،تنها نمونههایی از آن را نشان داده است.
با بررسی این روایات ،مشروعیت تقیّه بر پایۀ قرآن و سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سیرۀ صحابه
و تابعان ،روشن میشود .حتّی بخاری در صحیح خود ،بابی با عنوان «کتاب الاکراه» آورده است.

 .11البحر المحیط ،ج ،3ص53؛ الكشف و البیان ،ج ،3ص11؛ معالم التّنزیل ،ج ،8ص.111
 . 19البحر المحیط ،ج ،3ص53؛ الكشف و البیان ،ج ،3ص15؛ لباب التّأویل فی معانی التنزیل ،ج ،8ص131؛ معالم التّنزیل فی
تفسیر القرآن ،ج ،8ص.111
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ن جَبَل وَ مُجاهِ ٌد :كانَتِ التَّّقیَّّةُ فی ِجدَّّ ِة ال ِاسلامِ قَبلَ
ل مَعاذُ ب ُ
وَ قا َ
ن َان
استِحكا ِم الدّینِ َو قوَّّ ِة المُسلِمینَ ،فَ َامَّّا ال َیومَ فَقَد َاعَزَّّ الل ُه المُسلِمی َ
عدوِّّهِم19.
یَتَّّقوهُم بِ َان یَتَّّقوا مِن َ

منابع
 .8قرآن کریم ،ترجمۀ محمّد مهدی فولادوند ،تحقیق هیأت علمی دار القرآن الکریم ،تهران ،دار
القرآن الکریم ،اوّل8189 ،ق.
 .1الابانة الكبرى ،ابن بطة العكبری ،تحقیق احمد فرید مزیدی ،بیروت ،دار الكتب العلمیّه ،اوّل،
8111ق.
 .3احكام القرآن ،احمد بن علی جصّاص ،تحقیق محمّد صادق قمحاوى ،بیروت ،دار احیاء التّراث
العربى ،اوّل8119 ،ق.
 .1احیاء علوم الدّین ،ابوحامد محمّد بن محمد غزالی ،بیروت ،دار المعرفه.
 .9الاذكیاء ،عبد الرّحمن بن علی ابن جوزی ،مكتبة الغزالی.
 .2اعلام الموقعین عن ربّ العالمین ،محمّد بن ابی بکر زرعی دمشقی ،تحقیق محمّد عبد السّلام
ابراهیم ،بیروت ،دار الکتب العلمیّه ،اوّل8188 ،ق.
 .7الامثال فی الحدیث النّبوی ،عبدالله بن حبّان (ابو الشّیخ اصفهانی) ،تحقیق عبد العلی بن عبد
الحمید ،الدّار السّلفیه ،اوّل8111 ،ق.
دانش اه و آموزه اهی

 .1الاموال ،ابو عبید قاسم بن سلام ،تحقیق خلیل محمّد هراس ،بیروت ،دار الفکر8111 ،ق.
 .5انساب الاشراف ،احمد بن یحیی بلاذری ،بیروت ،مؤسّسة الاعلمی.
 .81انوار البروق فی انواء الفروق ،احمد بن ادریس قرافی ،بیروت ،عالم الكتب.

قرآن و حدیث

 .88البحر المحیط فی التفسیر ،ابو حیان محمّد بن یوسف اندلسی ،تحقیق صدقی محمّد جمیل،
بیروت ،دار الفکر ،اوّل8111 ،ق.
 .81البدایة و النّهایة ،اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی ،بیروت ،مكتبة المعارف.
 .83البصائر و الذّخائر ،ابوحیان توحیدی ،تحقیق وداد القاضی ،بیروت ،دار صادر ،اوّل8111 ،ق.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

 .81تأویل مختلف الحدیث ،ابن قتیبة الدّینوری ،بیروت ،دار الكتب العلمیّه.
 .89تذكرة الحفّاظ ،شمس الدّین محمّد بن احمد ذهبی ،بیروت ،دار الكتب العلمیّة ،اوّل.
 .82تغلیق التّعلیق ،ابن حجر عسقلانی ،تحقیق سعید عبد الرّحمن قزقی ،بیروت ،المکتب الاسلامی،
اوّل8119 ،ق.
 .87تفسیر القرطبی (الجامع لاحكام القرآن) ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی8119 ،ق.
 .81التّفسیر الكبیر (مفاتیح الغیب) ،محمّد بن عمر فخر رازی ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی ،سوم،
8111ق.
 .85التّقیّة فی الفكر الاسلامی ،مركز الرّساله ،قم ،مهر ،اوّل8185 ،ق.
 .11تهذیب تاریخ مدینة دمشق ،علی بن حسن ابن عساکر ،تهذیب عبد القادر بدران ،بیروت ،دار
احیاء التّراث العربی8117 ،ق.
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 .18تهذیب الكمال ،یوسف بن عبد الرّحمن مزّی ،تحقیق بشّار عوّاد معروف ،بیروت ،مؤسّسة الرّساله،
اوّل8111 ،ق.
 .11جامع الاحادیث ،عبد الرّحمن بن ابی بکر سیوطی ،تحقیق عبّاس احمد صقر و احمد عبد الجواد،
مکّه ،المکتبة التّجاریه ،اوّل8181 ،ق.
 .13جامع البیان فى تفسیر آی القرآن ،محمّد بن جریر طبرى ،بیروت ،دار المعرفه ،اوّل8181 ،ق.
 .11جامع بیان العلم و فضله ،یوسف بن عبد الب ّر نمری ،بیروت ،دار الكتب العلمیّه8351 ،ق.
 .19الحلم ،ابوبکر ابن ابی الدّنیا ،تحقیق محمّد عبد القادر عطا ،بیروت ،مؤسّسة الکتب الثّقافیه،
8181ق.
 .12حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء ،ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی ،مصر ،نشر السعاده8351 ،ق.
 .17الدّر المنثور فى تفسیر المأثور ،عبد الرّحمن بن ابی بکر سیوطى ،قم ،كتابخانۀ آیت الله مرعشی،
8111ق.
 .11ال ّزهد الكبیر ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقیق عامر احمد حیدر ،بیروت ،مؤسّسة الكتب الثّقافیه.

 .38السنن الكبرى ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقیق محمّد عبد القادر عطا ،مکّه ،دار الباز8181 ،ق.
 .31سنن النسائی ،احمد بن شعیب نسائی ،تحقیق عبد الغفّار سلیمان بنداری و سید كسروی حسن،
بیروت ،دار الكتب العلمیّه ،اوّل8188 ،ق.
 .33سیر اعلام النّبلاء ،شمس الدّین محمّد بن احمد ذهبی ،تحقیق شعیب ارناؤوط و محمّد نعیم
عرقسوسی ،بیروت ،مؤسّسة الرّساله ،نهم8183 ،ق.
 .31شعب الایمان ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقیق محمد سعید بسیونی زغلول ،بیروت ،دار الكتب
العلمیّه ،اوّل8181 ،ق.
 .39صحیح ابن خزیمه ،محمّد ابن خزیمه ،تحقیق محمّد مصطفى اعظمی ،بیروت ،المکتب الاسلامی،
اوّل8351 ،ق.
 .32صحیح البخاری ،محمّد بن اسماعیل بخاری ،تحقیق مصطفى دیب البغا ،بیروت ،دار ابن كثیر،
سوم8117 ،ق.
 .37صحیح البخاری ،محمّد بن اسماعیل بخاری ،تحقیق صدقی جمیل عطّار ،بیروت ،دار الفکر،
اوّل.
 .31صحیح مسلم ،محمّد بن مسلم نیشابوری ،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ،بیروت ،دار احیاء
التّراث العربی ،اوّل.

89

گزارش تقیّه در منابع روایی ،تفسیری و تاریخی اهل سنّت

 .15الزّهد ،هنّاد بن سریّ کوفی ،تحقیق عبد الرّحمن عبد الجبّار فریوائی ،کویت ،دار الخلفاء ،اوّل.
 .31سنن ابن ماجه ،محمّد بن یزید ابن ماجة القزوینی ،تحقیق محمّد فؤاد عبد الباقی ،بیروت ،دار
الفكر.

 .35الطّبقات الکبری ،ابن سعد ،بیروت ،دار صادر.
 .11طبقات المحدّثین باصبهان و الواردین علیها ،عبد الله بن محمد بن حیّان (ابو الشّیخ انصاری)،
تحقیق عبد الغفور عبد الحق بلوشی ،بیروت ،مؤسّسة الرّساله ،دوم8181 ،ق.
 .18الفتاوى الكبرى ،احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه ،تحقیق محمّد عبد القادر عطا و مصطفى عبد
القادر عطا ،بیروت ،دار الكتب العلمیّه8111 ،ق.
 .11فتح الباری ،ابن حجر عسقلانی ،بیروت ،دار المعرفه.
 .13الفقیه و المتفقّه ،احمد بن علی (خطیب بغدادی) ،تحقیق ابو عبد الرّحمن عادل بن یوسف
غرازی ،عربستان ،دار ابن الجوزی ،دوم8118 ،ق.
 .11قوت القلوب فی معاملة المحبوب ،ابوطالب مكّی ،تحقیق باسل عیون سود ،بیروت ،دار الکتب
العلمیّه ،اوّل8187 ،ق.
 .19الكشف و البیان عن تفسیر القرآن ،احمد بن ابراهیم ثعلبى ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی ،اوّل،
8111ق.

دانش اه و آموزه اهی

 .12كنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال ،علی متّقی هندی ،تحقیق بكری حیّانی ،بیروت ،مؤسّسة
الرّساله8115 ،ق.
 .17لباب التّأویل فى معانى التنزیل ،علی بن محمّد بغدادى ،تحقیق محمّد على شاهین ،بیروت ،دار
الكتب العلمیّه ،اوّل8189 ،ق.

قرآن و حدیث

 .11مبانی الفقه الفعّال فی القواعد الفقهیّة الاساسیّة ،علی اكبر سیفی مازندرانی ،قم ،جامعۀ مدرّسین،
اوّل8111 ،ق.
 .15المبسوط ،محمّد بن احمد سرخسی ،دار المعرفه ،بیروت.

سال اوّل ،شمارۀ دوم ،پاییز 1990

 .91المجتبى من السّنن (السّنن الصغرى) ،احمد بن شعیب نسائی ،تحقیق عبد الفتّاح ابو غدّة ،حلب،
مكتب المطبوعات الاسلامیّه ،دوم8112 ،ق.
 .98مجموعه مباحث رجالی استاد سید جواد شبیری ،نسخۀ دستنویس ،كتابخانۀ مركز تخصّصی
حدیث حوزه.
 .91المحاضرات و المحاورات ،عبد الرّحمن بن ابی بکر سیوطی ،یحیى جبوری ،بیروت ،دار الغرب
الاسلامی ،اوّل8111 ،ق.
 .93المحصول ،محمّد بن عمر (فخر رازی) ،تحقیق طه جابر فیاض علوانی ،بیروت ،مرکز الرّساله،
دوم8188 ،ق.
 .91المحلّى بالآثار ،احمد بن سعید بن حزم اندلسی ،بیروت ،دار الفکر.
 .99المستدرك على الصّحیحین ،محمّد بن عبد الله (حاکم نیشابوری) ،تحقیق مصطفى عبد القادر
عطا ،بیروت ،دار الكتب العلمیّه ،اوّل8188 ،ق.
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 .92مسند احمد ،احمد بن حنبل ،بیروت ،دار صادر.
 .97مسند الب ّزار (البحر ال ّزخّار) ،ابوبكر بزّار ،تحقیق محفوظ الرّحمن زین الله ،مدینه ،مکتبة العلوم و
الحکم ،اوّل8181 ،ق.
 .91المص ّنف فی الاحادیث و الآثار ،عبد الله بن محمّد ابن ابی شیبة الکوفی ،تحقیق کمال یوسف
حوت ،ریاض ،مکتبة الرشد ،اوّل8115 ،ق.
 .95المصنّف ،عبد الرّزاق صنعانی ،تحقیق حبیب الرّحمن اعظمی ،بیروت ،المكتب الاسلامی ،دوم،
8113ق.
 .21معالم التّنزیل فى تفسیر القرآن ،حسین بن مسعود بغوى ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربى ،اوّل،
8111ق.
 .28المعجم الاوسط ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقیق طارق بن عوض الله بن محمّد ،عبد المحسن
بن ابراهیم حسینی ،قاهره ،دار الحرمین8189 ،ق.
 .21مغانی الاخیار في شرح اسامی رجال معانی الآثار ،محمود بن احمد عینی ،تحقیق محمّد حسن
محمّد ،بیروت ،دار الكتب العلمیّه ،اوّل8117 ،ق.
 .21مكارم الاخلاق و معالیها ،محمّد بن جعفر خرائطی ،تحقیق ایمن عبد الجابر بحیری ،قاهره ،دار
الآفاق العربیه ،اوّل8185 ،ق.
 .29منهاج السّنّة ال ّنبویّة ،احمد عبد الحلیم ابن تیمیه ،تحقیق محمّد رشاد سالم ،مؤسّسة قرطبه ،اوّل،
8112ق.
 .22نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة ،محسن بن علی تنوخی بصری ،بیروت ،دار الكتب العلمیّه،
اوّل8111 ،ق.
 .27نیل الاوطار ،محمّد بن علی شوكانی ،بیروت ،دار الجیل8573 ،م.
 .21الورع ،احمد حنبل ،ابو عبد الله احمد بن محمّد بن حنبل ،تحقیق سمیر بن امین زهیری،
ریاض ،دار الصّمیعی ،اوّل8181 ،ق.
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گزارش تقیّه در منابع روایی ،تفسیری و تاریخی اهل سنّت

 .23مفهوم التّقیّة فی الفكر الاسلامی ،هاشم موسوی ،بیروت ،نشر الغدیر.

