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چکیده:
در بررسی اِسنادی روایات اصلی جمع قرآن ،نقش ابن شهاب زُهری به عنوان جامع و حلقه مشترک اینن
روایات ،به خوبی به چشم میخورد .راویان این دسته روایات عمدتاً مدنی بوده و حکاین از جمنع قنرآن
توسط ابوبکر ،عمر و عثمان دارند .با توجه به جایگاه محنوری زهنری بنه عننوان نمایننده منروه مندنی
«اصحاب اثر» در ربع نخس سده دو هجری و نیز به عنوان اولین مدوّن حدیث نبوی ،به نظر میرسد وی
اصلیترین منبع نقل حدیث برای راویان بعد از خود بوده اس  .ازاینرو وی روایاتی از جمع قنرآن را کنه
در انتهای قرن یک هجری در مدینه رایج بوده ،نقل کرده و رواجدهنده اصلی این روایات ،بعد از خود بوده
اس  .تعلق زهری به بوم مدینه و درنتیجه« ،مدنیمرایی» او در امتداد روحیۀ انحصارمرایی علمنای مدیننه
باعث شد تا به دنبال یکسانسازی مصاحف و اصل قرار دادن مصاحف مدینه ،تنهنا ایشنان بنه رواینات
مشهور جمع قرآن اهتمام ورزند .زهری تنها سه خلیفۀ اول را جزو خلفای راشندین شنمرده و عثمنان را
افضل از حضرت علی میدانسته اس  .بدین ترتیب «عثمانیمری» زهری و ارتباط و کارمزاری مستمر
او در دستگاه خالف اموی که در طراحی و ترویج جریان عثمانیه نقنش اساسنی را ایفنا کردنند ،باعنث
میشد درباره روایات جمع قرآن تنها به نقل و ترویج روایات مشهور جمع قرآن بپردازد.
واژهها :ابن شهاب زهری ،روایات جمع قرآن ،خلفای راشدین ،مرایش عثمانی ،مدنیمرایی.
کلید 
 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشانdr.mnasehi@gmail.com /
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 .1طرح مسئله
محمد بن مسلم بن عبید اهلل بن عبد اهلل بن شهاب زُهری(421-05ق) از تابعین و یکی از
بزرگترین فقها و حفاظ مدینه است .از او بهه عنهوان اونهین مهدون حهدیث نبهوی یهاد
بزرگترین نمایندۀ اهر سنت در مدینه و بزرگترین شخصیت مدینهه در زمهان یهوی
بوده است.
در اوایر قرن یکم هجری ،مدینههه شههری کهه زُههری در آن مهیزیسهته و دیگهر
شهرهای اسالمی ،جریانهای مهمی را شاهد بود .یکی از مهمترین این جریانها ،گرای
بومی و منطقهای است که در میان شهرهای مختله مبنهی بهر ایتصهاژ وی گهیهها و
یصایص متمایز و جداگانه برای هر شههر ،و رد و رفهه ههر نهوی یصیصهه و عنهوان
غیربومی است؛ برای مثال ،در موضوی مورد بحث ما ،کوفیها به حفظ مصهح یهاژ
یود(یعنی مصح

ابن مسعود) عالقهمند بودند و با ترویج و استفاده از هر نوی مصح

دیگری در کوفه مخانفت میکردنهد؛ اگرچهه نسهبت بهه روام مصهاح
شهرهای اسالمی مخانفتی نشان نمیدادند.

دیگهر در بقیهۀ

اما در این میان مدینه وی گی یاژ مییابد .مدنیها نه تنها حاضر به قبهول مصهحفی
غیر از مصح مدنی نبودند ،بلکه مصح یود را اصر و برتهر قلمهداد نمهوده و دیگهر
شهرها را نسبت به مصح مدنی الزم به پیروی میدانستند.
با این وص  ،وقتی به دقت به روایاتی که تحت عنوان روایات اصلی جمع قهرآن در
کتب علوم قرآنی و کتب حدیثی ذکر میشوند مینگریم ،بیدرنگ درمییابیم کهه راویهان
این دسته روایات ،مدنی میباشند.
نکتۀ مهمتر و جانب توجهتر این روایات مهم و اصلی جمهع قهرآنه کهه حکایهت از
جمع قرآن توسط ابهوبکر و عمهر و عثمهان دارده آنجها آشهکار مهیشهود کهه مهیبینهیم
سلسلهسند تمام این روایات به ابن شهاب زُهری یهتم مهیشهود .از سهوی دیگهر ،ایهن
روایات ،جمع قرآن را تنها به سه یلیفۀ اول منتسب کرده و نامی از حضرت علی بهه
میان نیاوردهاند .باآنکه روایات جمع قرآن توسط حضرت علی ،نه تنها در کتب شیعه،
بلکه در کتب حدیثی اهر سنت نیز یافت میشود ،زهری آنها را نقر نکرده است.
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میشود .مانک بن انس ،سفیان ثوری و بسیاری دیگهر از او نقهر روایهت کهردهانهد .وی

نقش زُهری در روایات اصلی جمع قرآن 169

توضیح آنکهه احادیهث مربهوب بهه جمهع قهرآن بهه دسهتور ابهوبکر در شه

منبهع

متقدم(مجموعههای حدیثی که تا سال  202قه تاریخ وفات بخاریه نگاشته شدهانهد) بها
اِسنادهای متعددی یافت میشوند .رویهمرفته ،این ش منبع  40زنجیرۀ حهدیثی ایجهاد

تأنی

شدهاند ،در مجموی  41سلسله سند ارائه میدهند که همۀ آنها نیز در ابهن شههاب

زهری به هم میرسند.
دربارۀ حدیثِ ویرای

نسخۀ رسمی قرآن به دستور یلیفۀ سوم نیز این قضیه صهادق

است .این حدیث در هشت منبع متقدم(مجموعههای حدیثی که تا سهال  642قه تهاریخ
وفات ابی داود طیانسیه نگاشته شدهاند) یافت میشود .این منابع در مجمهوی شهامر 22
سلسله سند میشوند که  42تای آنها با متن همراهاند .همۀ اسهانید در اسهم ابهن شههاب
زهری جمع میشوند .این امر نمیتواند یک تصادف باشد .ونهی سهاال ایهن اسهت کهه
چگونه میتوان این پدیده را تبیین نمود؟ دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول آنکه این إسناد نشانگر فرایند واقعی نقر باشد ،به این معنی کهه حهدیث
مذکور حقیقتاً به ابن شهاب زهری برگشته و وی منبع آن باشد؛ یعنی او کسی اسهت کهه
این حدیث را انتشار و روام داده است.
احتمال دوم ،اینکه این حلقۀ مشترک نتیجۀ یک جعر و وضع نظاممند باشد.
فرض جعر در این موردِ یاژ ،مصنوعی و غیرطبیعی به نظر میآید .به این دنیر که
این پی فرض را الزم میآورد که تعداد زیادی از راویان و جامعان احادیهث یهک رویهۀ
جعر یکسان را به کار گرفتهه باشهند .ضهمن آنکهه بررسهی مقایسههای مهتنههای همهۀ
زنجیرههای نقر نشان میدهد که رابطۀ تنگاتنگی میان متن و اسهناد وجهود دارد .توضهیح
آنکه ،متنها را میتوان به دستههایی از متنهای مشهابه طبقههبنهدی نمهود .ههر گهروه در
بریی وی گیهای ایتصاصی از دیگران متمایز میشوند؛ یعنهی در مهورد حهدیث مهورد
بحث ،دستههای مختل متنها با دستههای مختل اسنادها تطبیق دارند .رابطۀ تنگاتنهگ
متنها و اسنادها این فرضیه را مطرح میکند که حلقۀ مشهترک ،نتیجهۀ یهک فراینهد نقهر
واقعی است .فرض جعر به این معنا یواهد بود که جاعالن نه تنهها اسهنادهای جدیهدی
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مشترک» است .همچنین پنج منبع اصلی دیگر که در طهی شصهت سهال پهس از بخهاری
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جعر کردهاند ،بلکه متنها را نیز به شکلی بسیار نظاممند تغییهر دادهانهد؛ در واقهع چنهین
امری را نیز میتوان تصور کرد .اما اینکه این امر در مقیاسی بهزرگ ر داده باشهد ،نسهبتاً
غیرمحتمر است .بنابراین معقولتر به نظر میرسد که حلقهۀ مشهترک را بهه عنهوان منبهع

و روام داده است .از آنجایی که زهری در سال  421قمری وفات یافت ،میتهوان نتیجهه
گرفت که این حدیث بایستی قبالً در ربع اول قرن دوم هجری شهنایته شهده و مشههور
باشد)Motzki, 2001, p.15-31(.
با توجه به نکاتی که مطرح شد ،سااالتی بنیادین به ذههن متبهادر مهیشهود و آن
اینکه چرا تنها زهری حلقۀ مشترک و جامع روایات اصلی جمع قرآن است که بعد از
او به شکر گستردهای منتشر میشود؟ به عبارت دیگر ،نق زهری به عنهوان جهامع
این روایات ،منبعث و متأثر از کدام وی گی یا موقعیت زهری است؟ ساال مهم دیگر
آن است که چرا راویانِ این دسته از روایات را تنها مدنیهها تشهکیر مهیدهنهد؟ بهه
عبارت دیگر ،چرا این دسته روایات با محتوا و مضمون یاژ ،متعلق به بوم یاصی
چون مدینه است و دیگر بومها و منطقهها به نقهر گسهترده و مفصهر ایهن روایهات
نپردایتهاند؟
 .2سابقه و ضرورت انجام تحقیق
عانمان و اندیشمندان مسلمان مسئلۀ چان برانگیز جمع قرآن را مورد توجهه قهرار داده و
به نقد و تحلیر آن پردایتهاند .بیشتر محققان اسالمی با رویکرد پاسخ به شهبهۀ تحریه
قرآن ،با تحلیر محتوایی و نیز مقایسۀ تطبیقی روایات جمهع قهرآن ،تناقضهات درونهی و
بیرونی این پاره از روایات را یادآور شدهاند(.عهاملی ،4621 ،ژ 24بهه بعهد /عسهکری،
 ،4631م ،2ژ36ههه /36معرفههت4142 ،ق ،م ،4ژ 234بههه بعههد /یههویی،4330 ،
ژ261ه )200بریی نیز با اشاره به نقاب ضع
بزرگنمایی در نق
ژ652ه)653

و قوت این روایهات ،آنهها را یهانی از

زید بن ثابت و نیز انگیزهههای شخصهی نمهیبینهد(.رامیهار،4622 ،

مستشرقان نیز با هدف تاریخگذاری مصح  ،روایات جمع قهرآن را تحلیهر کهرده و
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مشترک برای تمام نسخههای مختلفی که در منابع ما یافت شدهاند ،تقسیم کنیم .ازایهنرو
به نظر میرسد زهری کسی است که روایات جمع قرآن توسط ابوبکر و عثمان را انتشهار
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نظریات مختلفی ارائه کردهاند(.برای مطانعهۀ یالصههای تحلیلهی از ایهن نظریهات ،ر.ک:
 )Motzki, 2001, p.6-15در این میان ،هاراند موتسکی مستشهرق معاصهر بها تکیهه بهر
دیههدگاه شههایتِ مبنههی بههر مقایسههۀ تمههام اسههانید مختل ه یههک مههتن و یههافتن حلقههه

از حلقۀ مشترک به عنوان منبع مشترکی تعبیر کرده که انتشاردهندۀ روایات پهی
بوده است ،اما علت این موقعیت را بازگو نکرده و به سااالتی که پی
پاسخ نگفته است.

از یهود

از این مطرح شد،

باآنکه کتب علوم قرآنی به ذکر روایات جمع قرآن پردایتهاند و نیز کتب تاریخ قهرآن
تأنی شده ،توسط علمای مسلمان و مستشرقین به مسئلۀ جمع قرآن اهتمام ورزیهدهانهد،
ونی هیچ کدام به ابن شهاب زهری و جامعیت او در سهند ایهن روایهات ،دقهت کهافی و
وافی مبذول نداشتهاند .این در حانی است که هم این روایهات ،روایهاتی مههم و دریهور
توجهاند و هم ابن شهاب شخصیتی برجسته در فقه و حدیث و قهرآن در زمهان یهوی
بوده است .به هر حال ،روایات جمع قرآن و حضور پرظهور ابن شهاب در ایهن روایهات
و نیز شرایط آن روز مدینه ساالبرانگیز است .پ وه حاضر نق ابن شهاب زهری در
روایات جمع قرآن را در زمینههای تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی و عقیدتی آن جستوجهو
میکند و موقعیت او را به عنوان منبع اصلی انتشار روایات با زمینهههای عثمهانیگهری و
مدنیگرایی به یوبی تبیین مینماید.
 .3روش انجام تحقیق
با نگاهی به کتب اعالم و نیز تراجم و شرح حال ،به بررسی شخصیت و شرح احوال ابن
شهاب زهری میپردازیم و تصویری درسهت و واقعهی از موقعیهت علمهی ،اجتمهاعی و
سیاسی او به دست میدهیم .بعهد از ایهن ،بها مراجعهه بهه کتهب تهاریخی ،جریهانههای
اجتماعیسیاسی حاکم بر مدینه و دیگر شهرهای اصلی را بررسی مهیکنهیم و چگهونگی
بریورد ابن شهاب زهری با این جریانها را تبیین و تحلیر مینماییم .در نهایت ،با تلفیق
بررسیهای سندی انجامشده و جایگاه زهری در روایات مشهور جمع قرآن ،جمهعبنهدی
و نتیجهگیری متناسبی از مطانب ارائه یواهیم کرد.
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مشترک( )Common Linkاقدام به تحلیر اسانید روایات جمع قرآن کرده و بهه موقعیهت
ابن شهاب زهری به عنوان حلقۀ مشترک این روایات پی برده است .درنهایت ،موتسهکی
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 .4مروری بر شخصیت و شرح حال
4ـ .1نام و نسب زهری
«محمد بن مسلم بن عبیداهلل بن عبداهلل بن شهاب بن عبداهلل بن انحهار بهن زههرة بهن
مکنّی به «ابوبکر» بوده(همو ،ژ63ه )61و ازآن رو که منتسب بهه «بنهی زُههره»(یکهی از
بطون قری ) است ،او را «زُهری» مییوانند(.ابن یلکهان4633 ،ق ،م ،1ژ433هه)433
جَد جد زهری« ،شهاب» نهام داشهته و ازایهنرو زههری بهه «ابهن شههاب» نیهز معهروف
است(.زبیری4306 ،م ،ژ)231
زهری ،قرشهی و مهدنی اسهت(.ابهن عسهاکر4152 ،ق ،ژ /6ذهبهی4152 ،ق ،م،0
ژ )622از او با صفاتی همچون «أحد االعالم»« ،من ائمة االسهالم»« ،االمهام انعلهم»(ابهن
عساکر4152 ،ق ،ژ« ،)6انفقیه»« ،انحافظ»« ،عانم انحجاز و انشام»(ذهبهی4152 ،ق ،م،0
ژ« ،)622أحد انفقهاء و انمحدثین»(ابن یلکان4633 ،ق ،م ،1ژ433ه )433و صهفاتی
دیگر یاد شده است.
4ـ .2ورود زهری به دربار اموی

زهری به گفتۀ ابن عساکر ،در سال  12هجری ،به دربار عبدانملک بن مروان در شام سفر
میکند(.ابن عساکر4152 ،ق ،ژ )42زهری زمهان ورود یهود را بهه دمشهق بهه هنگهام
شورش ابن اشعث(سال  14هجری) ذکر میکند(.همهان ،ژ )61بنهابراین او بهه هنگهام
دیدار با عبدانملک بن مروان 26 ،یا 21سانه بوده است.
زهری پس از ورود به دربار ،به علت و آگاهی و آشناییاش بها قرائهت قهرآن و علهم
فرائه(احکام میرا و تقسیم آن) و نیز حر مسئلهای فقهی در باب میرا ام وند ،مورد
توجه و عنایت عبدانملک بن مروان قرار میگیرد .او دسهتور مهیدههد تها دیهون زههری
پردایت شود ،پاداشی به او داده شود ،یانهای در مدینه به او عطا گردد و یهدمتکاری در
ایتیارش قرار گیرد ،همچنین حقوقی ثابت به او تعلق گیرد(.همان ،ژ24ه 22و 35ه)34
زهری از کارگزاران بنیامیه بود و به سِهمَتههای مختلفهی در دربهار امهوی گماشهته
مههیشههود .یزیههد بههن عبههدانملک او را بههه همههراه سههلیمان بههن حبیههب بههه قضههاوت
برمیگزیند(.ذهبی4152 ،ق ،م ،0ژ )663همچنین ذهبی به نقر از نیث بهن سهعد ،از او
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کالب بن مرّة بن کعب» نام کامر ابن شهاب زهری است(.ابن عساکر4152 ،ق ،ژ )6او
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به عنوان «جندیٌ جلیر» یاد کرده(ذهبی ،بیتا ،م2هه ،4ژ )453و معتقهد اسهت زههری
«امیر» بوده است .زهری صاحب حاجب و دربان بوده و ارتباب و دیدار مسهتقیم بها او از
این طریق امکان داشته است(.ذهبی4152 ،ق ،م ،0ژ)614

(ابونعیم4155 ،ق ،م ،6ژ )624همچنین معمر بهن راشهد از دفهاتر احادیهث منقهول از
زهری ،سخن به میان آورده که پس از مرگ ونید بن یزید ،از یزانهاش بهه بیهرون منتقهر
میگردد(.ابن عساکر4152 ،ق ،ژ )32در سالههای  442 ،452و  426هجهری ،هشهام،
زهری را به همراه فرزندان

راهی حج میکند تا در این مسافرت به آنها فقه و حهدیث

بیاموزد(.همان ،ژ )32همۀ این موارد حاکی از آن است که هشام ،زهری را برای تعلهیم
و آموزش فرزندان به یدمت گرفته است.
نِکِر معتقد است زهری برای چندین دههه از زمان عبدانملک بن مروان تا زمان هشهام
بن عبدانملکه رابطۀ تنگاتنگ یود را بها قهدرت حهاکم حفهظ کهرد .او در پُسهتههای
حکومتی همچون قضا ،جمع کردن مانیات و ریاست شرطه قرار گرفهتlecker, 1999, (.

)vol. xi, p.565-566
4ـ .3مشایخ زهری

ابن عساکر حدود پنجاه نفر را که زهری از ایشان روایت کرده ،نقر میکند(.ابهن عسهاکر،
4152ق ،ژ6ه )2زههری تعهدادی از صهحابه را درک کهرده و از بعضهی از آنهها نقهر
حدیث نموده است(.برای مطانعۀ بیشتر ر.ک :نووی ،بیتا ،م ،4ژ35ه /34ابهن عسهاکر،
4152ق ،ژ6ه 2و /05ذهبی4152 ،ق ،م ،0ژ)622
زهری بسیاری از تابعین و ازجمله فقهای سبعۀ مدینه(سعید بن مسیب ،عروة بن زبیر،
عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود ،ابوبکر بن عبدانرحمن بن حار بن هشهام ،قاسهم
بن محمد ،یارجة بن زید و سلیمان بن یسهار) را درک کهرده و از آنهها روایهت کهرده
است(.ابن یلکان4633 ،ق ،م ،2ژ 266و 630؛ م ،6ژ )142در این میهان ،زههری از
چهار تن بی از دیگران ایذ علم و حدیث کرده است و به عبارت دیگر مهیتهوان او را
شاگرد ایشان دانست .زهری به نزد عبداهلل بن ثعلبة بن صغیر که از صغار صهحابه اسهت،
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زهری ظاهراً معلم مسهلمة بهن هشهام و یزیهد بهن هشهام ،اوالد هشهام بهوده اسهت.
دریواست هشام از زهری برای کتابت احادیث برای فرزنهدان  ،مایهد سهخن ماسهت.
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انساب قوم

را آمویت و بعد از مدتی ،برای یادگیری فقهه و حهدیث ،نهزد سهعید بهن

مسیب رفت و به گفتۀ منابع ،ش تا ده سال مالزم وی بهود .بعهد از او ،زههری محضهر
عروة بن زبیر را برای کسب علهم و حهدیث انتخهاب کهرد(.روزنتهال4326 ،م ،ژ)023

عساکر4152 ،ق ،ژ)01
4ـ .4قلمرو دانش زهری

در قرن اول و دوم اسالمی ،حوزههای علوم اسالمی همانند حدیث ،فقه ،ایهالق ،تفسهیر
و ...چندان متمایز و مشخص نبود .زهری که اونین مدون حهدیث نبهوی و کاتهب سهنن
شنایته میشد ،در فقه نیز از بزرگان محسوب میشد .زهری فقه را نزد سعید بن مسهیب
که افقه فقهای اهر مدینه در زمان یهود بهود(همهان ،ژ )412آمویتهه بهود(.ابهن کثیهر،
4152ق ،م45ه ،3ژ )610ابن عماد ،زهری را یکی از فقهای سبعۀ مدینهه یوانهده(ابهن
عمههاد4605 ،ق ،ژ )422و شههیرازی نیههز او را در ذکههر فقهههای تههابعین مدینههه آورده
است(.شیرازی ،بیتا ،ژ13ه )11به گفتۀ مانک ،زهری تنها فقیه محد مدینه است(.ابن
سعد ،بیتا ،ژ )423زهری از شایصترین منابع متقدم دربارۀ زندگی پیامبر(سهیره و
مغازی) نیز میباشد .او معلم واقدی بوده و بهه عنهوان محهد  ،نقه مهمهی در اسهناد
مکتوب حدیث داشته است)Spectorsky, 1999, vol. x, p.28(.
زهری را ماسس مکتب تاریخنگاری مدینه و بزرگترین نمایندۀ این مکتب دانستهاند
که آن را بر بنیادهای استوار قرار داد و روش تهدوین آن را تعیهین کهرد(.دوری4316 ،م،
31ه /33زهری4154 ،ق ،ژ)64
زهری در روایت مغازی ،اساساً متکی بر عروة بن زبیر بهود و بهه گفتهۀ سهخاوی ،او
مغازی را از عروة بن زبیر از پدرش روایت کرده است(.سخاوی ،بیتا ،ژ )452صهفدی
و حاجییلیفه و ابن کثیر از کتاب انمغازی او یاد کردهانهد(.صهفدی4322 ،م ،م ،4ژ/3
حاجییلیفه4312 ،م ،م ،2ژ /4313ابن کثیر4152 ،ق ،م ،2ژ )601حاکم نیشهابوری
به نقر گروهی از ائمه(اهر سنت) ،صحیحترین مغازی را کتاب موسی بن عقبه از زههری
معرفی میکند(.حاکم نیشابوری4633 ،ق ،ژ )263قطعاتی از انمغازی زهری در آثار ابن
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عبیداهلل بن عبداهلل بن عتبة بن مسعود نیز از دیگر شیو معظم زهری است .زههری زیهاد
نزد او رفتوآمد میکرد ،به گونهای که جاریۀ عبداهلل او را غالم وی تلقی مینمهود(.ابهن
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اسحاق ،واقدی ،ابن سعد ،طبری و بالذری وجود دارد که دوری ،بعضی از آنهها را گهرد
آورده است(.دوری4316 ،م ،ژ 12و 416ه )404اما سهیر زکّار دریافته بخ مهمهی از
کتاب عبدانرزاق بن همام صنعانی همان کتاب انمغازی زهری است که صهنعانی آن را از

نمایندگان مکتب تاریخنگاری شام به شمار آوردهاند(.ابن شاکر4336 ،م ،م ،4ژ)223
کتاب انساب بنی زهره و کتابی دربارۀ قبایر عرب شمانیه که تأنی آن را به دسهتور
یاند بن عبداهلل قسری آغاز کرد ونی به انجامی نرسیده از دیگهر آثهار اوسهت(.سهجادی،
4630ش ،ژ02ه)06
زهری از کبار قراء تابعین شام و از علمای علم قرائت نیهز هسهت(.عطهوان4152 ،ق،
ژ )05گفتهاند که او در نوجوانی به برکت حافظۀ قوی یهود ،قهرآن را در هشهتاد شهب
حفظ کرد(.ابن عساکر4152 ،ق ،ژ13ه )05و از شعیب بن ابیحمزه نقر شده که زهری
و ابوانزناد ،قرآن را با عربیِ نیکویی قرائت میکردند(.همهان ،ژ )415از زههری قرائهات
شاذ و مفردی نقر شده است(.عطوان4152 ،ق ،ژ )621زهری دربارۀ ناسهخ و منسهو
قرآن نیز کتابی دارد که در آن ،آیات منسو و ناسخ قرآن را گرد آورده و سهبب نسهخ را
بیان کرده است.
زهری در شعر و شاعری نیز دستی داشته است .مرزبانی چههار بیهت شهعر از او کهه
برای عبداهلل بن عبدانملک بن مروان سروده ،نقر میکند(.مرزبانی4155 ،ق ،ژ )060بهه
گفتۀ ابن عُیَینه ،زهری و عمرو بن دینار در مجانسشان از شعر نیز استفاده میکردنهد(.ابهی
زرعه دمشقی4155 ،ق ،م ،4ژ)060
 .5زمینههای تعامل زهری با جریانهای اجتماعیسیاسی
5ـ .1تعامل زهری با شیعه
زهری که در زمان امام سجاد میزیست ،او را دوست میداشت و از او بهه بزرگهی و
عظمت یاد میکرد .ابی زرعۀ دمشقی به نقر از زهری میگوید « :علی بهن حسهین از
برترین افراد یاندان یوی

و دانشمندترین آنها و در طاعت و عبهادت ،از همهۀ ایشهان

نیکوتر است(». ...همان ،م ،4ژ)146
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معمر بن راشد ،شاگرد او روایت کرده است(.زهری4154 ،ق ،ژ )22به دنیهر نزدیکهی
زهری با حکومت بنیامیه و سالهای طوالنی که در دمشق سپری کهرده ،بعضهی او را از
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اما براساس گفتۀ یود زهری ،ارتبهاب او بها امهام سهجاد چنهدان نبهوده اسهت .او
میگوید« :همنشینی من با علی بن حسین زیاد نبهود ،ونهی مهن از او کسهی فقیههتهر
ندیدهام ،علیرغم اینکه او قلیرانحدیث بود(».همانجا)

از دوستداران علی بن حسین بوده است(.همان ،م ،42ژ)412
همچنین وی به نقر از علر شیخ صدوق ذکر میکند که زهری ،علی بهن حسهین
را با احترام و با نقب زینانعابدین یاد میکرد(.همانجا) یویی معتقد است امام سجاد

در نزد زهری ،از مقامی واال و ارجمند بریوردار بوده و کسی را افضر از او نمهیدانسهته
است(.همانجا) ذهبی روایتی را از عبداهلل بن عمر از زهری نقهر مهیکنهد کهه از رابطهۀ
یوب امام سجاد و زهری حکایت دارد(.ذهبی4152 ،ق ،م ،0ژ611ه)610
دربارۀ اینکه آیا میتوان رابطۀ ظاهراً مطلوب زهری با امام سجاد را به دیهدگاه وی
دربارۀ شیعۀ اثنیعشری تعمیم داد ،باید تردید و توق کرد .زهری علیرغم اینکه از امهام
سجاد به بزرگی و فضیلت یاد کرده ،این دیدگاهِ او را باید تنها به همین مهورد بسهنده
کرد؛ هرچند بعضی شواهد وجود دارد که رابطۀ زهری با امام سجاد چنهدان مطلهوب
هم نبوده و امام سجاد از او ناراضی و دنگیر بوده است.
زهری باآنکه بعضاً در مقابر تحریفات امویان و انتسهاب مهوارد مهذموم بهه حضهرت
علی ایستادگی کرده ،یود ،حضرت علی را امام یا حتی یلیفۀ راشد نمهیشهمارد.
در واقع ،زهری در جهتگیری سیاسی یود ،حضرت علی را به این علت کهه او بهه
جنگ با مسلمین پردایته ،حتی یلیفۀ راشد و امام هم نمیشمارد و وقتی معمر بن راشهد
دربارۀ برتهری علهی و عثمهان از او مهیپرسهد ،بهه صهراحت عثمهان را برتهر تلقهی
میکند(.فسوی4330 ،م ،م ،2ژ)152
شیخ طوسی در رجال یود ،زهری را در ذکر اصحاب ابیمحمد علی بهن حسهین

آورده ،ونی از او با نفظ «عهدو» یهاد کهرده اسهت(.طوسهی4140 ،ق ،ژ )443ابهن ابهی
انحدید ،زهری را جزء منحرفان از حضرت علی معرفی کرده و روایتهی دال بهر ایهن
مطلب از محمد بن شیبه نقر نموده است؛ او میگوید« :در مسجد مدینه بهودم کهه دیهدم
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یویی به نقر از برقی ،زهری را از اصهحاب علهی بهن حسهین برشهمرده(یویی،
4145ق ،م 42ژ )414و یود معتقد است علیرغم اینکه زهری از علمای عامه اسهت،
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زهری و عروة بن زبیر نشستهاند و از علی یاد میکنند .علی بن حسین از این امهر
آگاه شد و به نزد آن دو آمد و جلوی آنها را گرفت و گفت :ای عروه! بدان که پدرانمان
با یکدیگر مخاصمه و نزای کردند و یداوند به نفع پدرم و علیه پدر تو حکم کهرد و امها

ابن ابی انحدید ،عروة بن زبیر و سعید بن مسیب را که هر دو از شیو اصلی زههری
بودهاند ،جزء منحرفان از حضرت علی ذکر میکند .ابن ابی انحدید همچنین بهه نقهر
از ابوجعفر اسکافی نقر میکند که معاویه بعضی از صحابه و تابعین را بهه روایهت ایبهار
قبیحه دربارۀ علی که به طعن در او و برائت از او منتهی مهیشهد ،واداشهت و اجهر و
رشوهای برای آنها قرار داد تا به این امر ترغیب شوند .آنها نیز رضایت معاویه را تهأمین
کردند .ابوهریره ،عمرو بن عاژ ،مغیرة بن شعبه و از تابعین عروة بن زبیر در زمهرۀ ایهن
افراد بودند(.همان ،م ،1ژ)26
همچنین ابن ابی انحدید دربارۀ سعید بن مسیب میگوید« :او از منحرفان از حضهرت
علی است و عمر بن علی نیز او را مورد عتاب یهوی

قهرارداده اسهت(».همهان،

م ،1ژ)454
مجانست دستکم ش سانۀ زهری با سعید بن مسیب و نیز همنشینی و مالزمت وی
با عروة بن زبیر و روایات بسیار او از این دو در فقه و مغازی و سِیَر ،مایهد ایهن مطلهب
است که زهری از مخانفان حضرت علی بوده است .روایتهی از زههری از عهروة بهن
زبیر از عایشه نقر شده که «نزد رسول یدا بودم ،عباس و علی به سوی او آمدنهد.
رسول یدا به من گفت :ای عایشه این دو نفر به غیر دین من میمیرنهد(».همهان ،م،1
ژ26ه)21
برای شنایت بهتر زهری و رابطۀ او با شیعیان ،مهروری بهر نامهۀ امهام سهجاد بهه
زهری الزم به نظر میرسد .امام سجاد در نامههای پنهدآمیز بهه زههری کهه در سهنین
سانمندی به سر میبرد ،به تفقه و دان و علم او نسهبت بهه سهنت رسهول اهلل اشهاره
میکند .حضرت زینانعابدین به او هشدار میدهد که «تو جزء علما و دانشهمندانی و
یداوند از علما پیمان گرفته که چیزی را کتمان نکنند .اما کمترین چیزی کهه تهو کتمهان
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تو ،ای زهری! اگر در مکه بودی ،پیری پدرت را به یادت مهیآوردم(».ابهن ابهی انحدیهد،
4611ق ،م ،1ژ)452
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کردهای و سبکترین باری که بر دوش گرفتهای ،این است که همدم تنهایی ظانم شهدهای
و با نزدیکی به او و اجابت یواستۀ او ،مسیر گمراهی و غهی را راههوار سهایتهای(».ابهن
شعبه حرانی4151 ،ق ،ژ)230

آوردهای ،بازیواست و ماایذه شوی ،زیرا تو مانی را که حق تو نبوده دریافت داشهتهای،
و به فردی نزدیک شدهای که حق هیچکس را مالحظه ننموده و تو نیز حهرام و بهاطلی را
میبینی و رد نمیکنی و آن کس را که به جنگ یدا بریاسته ،اجابهت کهردهای(».همهان،
ژ)232
امام سجاد زهری را فردی معرفی میکند که محور آسیاب سهتمگران اسهت و یها
پلی است که در یالفکاریشان از آن عبور میکننهد و نیهز نردبهان گمراههی و ضهالنت
آنهاست .او میفرماید« :از تو مییواهند مبلّغ گمراهی آنها و پوینهدۀ راهشهان باشهی و
مییواهند توسط تو شخصیت علما را در نظر مردم مشکوک نمایند و با کمهک تهو ،دل
افراد نادان را به سمت یود جذب کنند و مطیع یود سازند(».همان ،ژ)232
همچنین او معتقد است که زهری بر فساد آن جماعت سرپوش نههاده و رفهتوآمهد
عام و یاژ مردم را به درگاه ایشان معمول داشته است ،کاری که از عهدۀ برجستهتهرین
وزیرانشان و قویترین یارانشان هم برنمیآید(.همانجا)
امام سجاد دربارۀ جایگاه یاژ زهری در میان مردم به او میگوید :مردم تهن بهه
رأی تو میدهند و به دستورهای تو جامۀ عمر میپوشانند .اگر حالل دانی ،جایز شهمرند
و چنانچه حرام شماری ،نامشروی شمرند و حرام دانند ،درحانیکه این حهق تهو نیسهت.
امام در ادامه ،زهری را به ریاستطلبی ،دنیاگرایی و نیز گرفتار شدن در جهر و نادانی
متهم میکند(.همان ،ژ)233
مامقانی در تنقیح انمقال فی علم انرجال یود ،در ذکر احوال زهری ایهنچنهین گفتهه
است« :ابن طاووس در تحریر ،در ترجمۀ عبداهلل بن عباس آورده که سفیان بهن سهعید و
زهری هر دو از مخانفان شیعه و متهم به دشمنی با شیعیان میباشهند(».مامقهانی4126 ،ق،
ژ412ه)413
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امام سجاد در ادامه به زهری میگوید« :چقدر میترسهم کهه فهردا روز ،همهراه بها
ییانتکاران گرفتار گناه یود باشی و از درآمدی که به سبب همکاری بها سهتمگران گهرد
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مامقانی این موضوی را که بعضی از متأیران ،شیعه بهودن زههری را بعیهد ندانسهته و
اظهار مخانفت او راه همانند رفتار سعید بن جبیر و سعید بن مسیبه تقیه تلقی کردهانهد،
بدون وجه و یانی از اعتبار میداند(.همانجا) او به نقر ازحائری میگویهد« :در نصهب و

شهادت شیخ طوسی و ابن طاووس بر عداوت زهری ،احتمال شیعه بهودن وی منتفهی و
اشتباه است(».همانجا)
مامقانی در بحث دربارۀ اعتقاد زهری و نصب و عداوت وی به این نتیجه میرسد که
وی فردی متلون انمزام و غیرمستقیم انرأی بوده ،ازایهنرو بهر یبهر او اعتمهادی نیسهت.
(همانجا)
به نظر نگارنده ،دیدگاه زهری دربارۀ شیعه و ائمهۀ شهیعه را بایهد از سهویی در نقطهۀ
تاریخی مقتر عثمان و از سوی دیگهر در ارتبهاب تنگاتنهگ و مهداوم زههری بها دسهتگاه
حکومتی امویان و همچنین مالزمت و همنشینی با شخصیتهایی همچون عروة بن زبیهر
و سعید بن مسیب جستوجو کرد.
زهری ،حضرت علی را یلیفه یا امام بحق مسلمانان بعد از عثمان نمهیشهمرده و
عثمان را از او برتر میدانسته است(.فسهوی4330 ،م ،م ،2ژ )152بنهابراین نمهیتهوان
صههرفاً او را فههردی متلههون انمههزام و غیرمسههتقیم انههرأی دانسههت ،بلکههه زهههری دارای
جهتگیری یاژ سیاسی و تبعاً مذهبی بوده است.
همچنین زهری به سبب ارتباب تنگاتنگ با دستگاه حکومتی بنیامیه ،مورد تعهریه
بعضی زهاد و بزرگان قرار گرفته است .زهری که به همهراه سهلیمان بهن عبهدانملک ،بهه
قصد حج در میان راه در مدینه اقامت گزیده بود ،ازآنرو کهه مهالزم رکهاب امهرا گشهته،
مورد تعریه ابوحازم که سلیمان بن عبدانملک از او طلب موعظه و نصیحت کرده بهود،
قرار گرفت و به رغبت در دنیا و آنچه نزد امراست ،مهتهم شهد .بهه گفتهۀ یهود زههری،
ابوحازم سی سال همسایۀ او بود ،ونی زهری حتی سخنی با او نگفتهه اسهت .ابوحهازم از
این جهت نیز به او یرده میگیرد(.ابن یلکان4633 ،ق ،م ،2ژ122ه)121
گلدزیهر معتقد است زهاد معمهوالً در برابهر یلفها مقاومهت آرام داشهتهانهد(یعنهی از
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عداوت زهری شکی نیست ،نیز فاضر عبداننبی و عالمه در قسم ضعفای کتهاب یهود از
زهری یاد کردهاند و عالمه در وجیزه ،اصالً اسهمی از او نیهاورده اسهت .بنهابراین بعهد از

11۰
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همنشینی و مالزمت سالطین و ملوک کناره میجستند) ،آنها ارتباب بها دسهتگاه جهور و
یدمت به آن را جایز نمیدانستند و یهود را بهه شهدت از مناصهب حکهومتی دور نگهه
میداشتند .اما در این میان ،زهری به راحتی با دستگاه حکومتی بنیامیه همکاری تنگاتنگ
)vol. 2, p.47-48
5ـ .2زهری نمایندۀ گروه مدنی اصحاب اثر

مدینه به عنوان هجرتگاه پیامبر و زیستگاه بیشترین صحابه ،نزد بسهیاری از تابعهان بهه
عنوان یاستگاه اصهلی علهوم دینهی شهنایته مهیشهده اسهت(.پهاکتچی4633 ،ش ،م،3
ژ)440
در سدۀ نخست هجری ،چهرۀ بومی کامالً بر مکاتب فقهی حکمفرما بوده و به نسبت
همین جهتگیری ،میزان توجه فقهای هر بوم بهه نقهرهها و نظرههای هریهک از صهحابه
متفاوت بوده است .در طول این سده ،در نسر اول و دوم تابعان ،به موازات مکتهب اههر
بیت ،مکتبی از عانمان غیرشیعی نیز در مدینه وجود داشت که هفت تن از برجستگان
آن مکتب در تاریخ ،با عنوان «فقهای سبعه» شهرت یافتهاند .فقهه مدینهه در ایهن دوره بها
وجود بریورداری از تنوی نسبی تأثیر صحابه ،بی
و ابوهریره بوده است(.همان ،م ،1ژ)114

از همه متأثر از عمر ،عایشه ،ابن عمهر

در سدۀ دوم هجری ،مدینه به عنهوان نمهادی در گهرای ههای سهنتگهرا در مقابهر
گرای های کوفیان مطرح بوده است؛ اگرچه فقیهانی با شیوۀ حدیثگرا در سرزمینههای
گوناگون اسالمی حضور داشتهاند(.همان ،م ،1ژ)111
در این سده ،فقیهانِ اصحاب اثر را در بومهای گوناگون میتوان سهرا گرفهت ،ونهی
سرزمین حجاز و به وی ه مدینه همهواره در طهول تهاریخ فقهه بهه عنهوان پایگهاه نمهادین
اصحاب اثر شنایته بوده است(.همان ،م ،3ژ )440زهری به عنوان نمایندۀ گروه مهدنی
اصحاب اثر در ربع نخست سدۀ دوم هجری شنایته میشود(.همان ،م ،1ژ)111
زهری علیرغم اینکه رفتوآمد زیادی به شام ،دربهار یلفهای امهوی داشهته ،مهوطن
اصلی یود را همچنان مدینه تلقی میکرده است .او یود میگوید« :چهروپنج سال میهان
حجاز و شام رفتوآمد میکردم ،اما حدیثی تازه و نو نیافتم ».در بیانی دیگر نیز میگویهد:
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دارد .بنابراین نمیتوان زهری را به این گروه از زهاد متعلق دانسهتGoldziher, 1973, (.
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«در سفر و رفتوآمدم به شام ،احدی را نیافتم کهه از او حهدیثی بیهاموزم(».ابهن عسهاکر،
4152ق ،ژ)451
از دیگر شواهد طول اقامت زهری در مدینه در زمان رفتوآمدش به شام ،این اسهت

مدینه درک کرده که یکی از آنها زهری است(.همانجا)
مانک در موطّأ یود ،عمدتاً از منابعی مدنی سود جسته و عالقهای به استفاده از منهابع
غیرمدنی جز در مواردی اندک ،از یود نشان نمیدههد .مانهک اگهر ههم جهایی از منهابع
غیرمدنی استفاده کرده ،عمدتاً از طریق سعید بن مسیب و بههویه ه زههری کهه سهفرهای
زیادی به یارم از مدینه داشتهاند ،بوده است .زهری منبع عمدۀ حدیثی مانهک ،در موطّهأ
اوست)Dutton, 2002, p. 12-15) .
گلدزیهر به بیان این مطلب میپردازد که مدنیها به یوانهدن اشهعار و نغمههههایی در
مدح و بزرگداشت مقام مدینه در برابر دمشق میپردایتند .ونید ثانی که مهییواسهت بهه
قصد حج به سوی مکه برود و درنتیجه باید از مدینه عبور میکرد ،بهدین دنیهر از رفهتن
امتنای ورزید )Goldziher, 1973, p. 44(.این امر نشانگر انحصهارگرایی مهدنی در مقابهر
انحصارگرایی شامی از سوی دربار اموی است.
گلدزیهر همچنین معتقد است ،همۀ روایاتی که به بحث برتری و ترجیح شام و مدینه
میپردازد و در انتها به نفع شام یتم میگردد ،احتمهاالً تحهت نفهوذ امویهان بهوده و ایهن
رقابت در اصر رقابتی میان بنیامیه و بنیهاشم بوده است)Ibid, p .44-45(.
امویان برای مقابله با جریان مدنیگرایی و جلوگیری از تشرف مردم به اماکن مقدسهۀ
مکه و مدینه ،راهکارهایی را اندیشیده بودند .از آن جمله ،یلیفهه عبهدانملک بهن مهروان
دستور داد که طواف در اماکن مقدسۀ اورشلیمه که تحت قلمرو حکومتی شهام بهوده نیهز
میتواند صورت گیرد و این کار از همان ارزش و اعتباری بریهوردار اسهت کهه طهواف
مکه داراست .برای توجیه این امر ،گلدزیهر معتقد است یلیفۀ اموی ،زهری را مجبور بهه
جعر و نشر حدیثی متصر به رسول یدا کرد ،با این مضمون که سه مسجد است کهه
مردم میتواننهد آنهها را زیهارت کننهد :مسهجد مکهه(مسهجدانحرام) ،مسهجد مدینهه و
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که وی یکی از شیو اصلی مانک است که روایات زیادی در موطّأ از او نقر شده اسهت.
مانک مدینه را در طول حیات یوی ترک نکرد و به گفتۀ یود ،محضهر مشهایخی را در
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اورشلیم)Ibid, p. 44-45(.
از ایبار و گزارشهای تاریخی استفاده میشود که زهری علیرغم رفتوآمهدش بهه
شام ،منزنی در مدینه داشته که به هنگام ورودش به مدینه ،برای استراحت و سهکونت بهه

جدایی وی از مدینه نشده است .بنابراین زهری را باید در زمینۀ تاریخی یود در مدینه و
در میان گرای

اصحاب اثر با گرای

یاژ مدنی آن جستوجو کرد.

5ـ .3نقش زهری در ترویج عثمانیه

پس از قتر عثمان ،کسانی که به او دنبستگی شدید داشتند ،از امویان طرفداری میکردنهد.
این افراد اندیشۀ انتقال یالفت به امویان را در سهر مهیپروراندنهد و پهس از بهه قهدرت
رسیدن معاویه ،در تثبیت یالفت امویهان تهالش بسهیار کردنهد .در هسهتۀ ایهن جریهان،
عثمانیه قرار داشتند؛ کسانی که نه تنها عثمان را یلیفه حقیقی میدانستند و میگفتنهد کهه
وی به شهادت رسیده است ،بلکه معتقد بودند که بنیامیه وار و ونی دَم عثمان هسهتند
و طبعاً از سرزن

حضرت علی و یاران وی کوتاهی نمیکردنهد(.قهادری4630 ،ش،

ژ)451
امویان اظهار میداشتند که عثمان بنهاحق کشهته شهده و آنهان از کشهته شهدن وی در
یشماند و چون یویشاوندان و اونیهای دَم او هسهتند بهه یونخهواهیاش بریاسهتهانهد.
امویان در دورۀ مروانی ،همچنان بر ارتباب یود با عثمان تأکید میکردندCrone, 1999, (.
 )Vol. x, p. 952به این معنی که همچنان برای تأیید مشروعیت و بقای یالفت یهوی ،
یود را وارثان حکومت «عثمان مظلوم» یلیفۀ بحق مسلمین ،تلقی و عنوان میکردند.
در ایههن دوره ،عثمانی هه(عثمانیگههری) مههورد تأییههد اصههحاب حههدیث قههرار گرفههت.
عثمانیهای اصحاب حدیث هماننهد اسهالف یهوی  ،ادعهای حضهرت علهی را در
یصوژ یالفت انکار میکردند ،اما بریالف آنها مسائر ایتالفیشان صرفاً به یلفهای
گذشته مربوب بود و به حاکمان همعصرشان ربطی نداشت .آنها معتقد بودند که یلفهای
راشدین بی از سه نفر نیستند :ابوبکر و عمر و عثمان.
وقتی از زهری دربارۀ فضیلت و امتیاز علی و عثمان پرسیده شد ،اینچنین عنهوان
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آنجا میرفته است .همۀ این موارد حاکی از آن است که مدینه ،همچنهان شههر و مهوطن
اصلی زهری باقی مانده و ارتباب او با دستگاه اموی و رفتوآمدش به دربار ایشان ،باعث
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کرد :یون! یون! یون بناحق ریختۀ عثمان! عثمان افضر اسهت ،علهی بها مسهلمانان
جنگیده و ازاینرو نمیتوان او را یلیفۀ راشد یا امامی که قابر اقتدا باشد دانست)Ibid(.
زهری ارتباب یود را با دستگاه حکومتی بنیامیه هیچگاه قطهع نکهرد و در مناصهب

گلدزیهر معتقد است زهری جزء افراد آشتیناپذیر و ناسازگار با حکومت نبود ،بلکهه
جزء کسانی بود که توافق با حکومت را مطلوب میدیدند ،او از دربهار کنهاره نگرفهت و
بدون تردید از مالزمان حاکم شد)Goldziher, 1973, vol. 2. p. 47(.
زهری به گفتۀ یود ،بعد از مرگ عبدانملک بن مروان ،مهالزم ونیهد بهن عبهدانملک،
سلیمان بن عبدانملک ،عمر بن عبدانعزیز ،یزید بهن عبهدانملک و هشهام بهن عبهدانملک
میشود(.ابن عساکر4152 ،ق ،ژ)32
زهری به علت ارتباب با دربار اموی ،مورد تعریه بعضی از همعصران یوی واقهع
شده است .ذهبی از مکحول دمشقی نقر میکند که کاش زهری یود را به واسطۀ ارتباب
و همنشینی با ملوک ،فاسهد نمهیسهایت(.ذهبهی4152 ،ق ،م ،0ژ /663ابهن عسهاکر،
4152ق ،ژ )425از عمر بن ردیح نقر شده که عمهرو بهن عبیهد ،زههری را بها عنهوان
«مندیر االمراء» یاد کرده است(.ابن عساکر4152 ،ق ،ژ)422
هشام بن عبدانملک بارها زهری را به همراه فرزندان

مسلمة بن هشام و یا یزید بهن

هشام راهی حج میکند تا از او فقه و حدیث بیاموزند(.همان ،ژ /32ابن سهعد ،بهیتها،
ژ421ه )420این نشان از اعتماد باالی یلیفۀ اموی به زهری است.
در جایی دیگر ،وقتی صحبت از مقایسۀ میان اعم و زههری اسهت ،زههری ازآنرو
که کارگزار بنیامیه است ،مورد تقبیح قهرار مهیگیهرد ،درحهانیکهه در برابهر ،اعمه بها
توصی

اینکه فردی صبور و کنهاره گیهر از سهلطان اسهت ،مهورد مهدح و تمجیهد واقهع

میشود(.حاکم نیشابوری4633 ،ق ،ژ)214
زهری در راستای سیاست امویان ،برای تأیید و تثبیت یالفت اموی ،طرفدار مسلک
جبر بود .امویان برای تثبیت یالفتی که از عثمان به ار برده بودند ،از حربهۀ اعتقهاد بهه
جبر برای سرکوب مخانفان یوی

سود میجستند .ازاینرو یلفای اموی ،علمای شام را
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مختل حکهومتی جهای گرفهت .او در سهمتههای رسهمی مختلفهی چهون قضهاوت،
جمعآوریکنندۀ مانیات و ریاست شرطه قرار داشت)lecker, 1999, vol. xi , p. 565(.
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تشویق میکردند تا در میان مردم شایع کنند که پارهای از آیات قرآن دربهارۀ قَدَریهه نهازل
شده است و بر ضع عقیدۀ دینی آنها دالنت قطعی دارند.
در پی این تشویقها بود که هواداران بنیامیه و ازجمله ابن شهاب زههری ،روایتهی را

اسهت« :الَّذِینَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْْ ََلارْءَوُوا عَلنْ أَنُُِِْل ُمُ الْتَلوْنَ ِ ْ کُنْلتُمْ
صَارِقِینَ»(آلعمران )421 ،و نیز آیه شریفۀ « ...قُْْ لَوْ کُنْتُمْ َِی بُیوتِ ُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ کُتِبَ عَلَیهِمُ الْقَتْلُْ

ِلَى مَضَاجِعِهِمْ»(همان) همچنین براساس پارهای از منابع ،عبدانملک بهن مهروان بهه فتهوای
زهری به ریختن یون قدریه دستور داده است(.بلخی4636 ،ق ،ژ)662
ابن ابیانحدید نیز زهری را در زمرۀ منحرفهان از حضهرت علهی معرفهی کهرده و
روایتی دالّ بر یصومت و عداوت او نسبت به حضرت علی نقهر کهرده اسهت(.ابهن
ابیانحدید4611 ،ق ،م ،1ژ)452
در مجموی باید گفت زهری ،حضرت علی را نهه تنهها بهه عنهوان یلیفهۀ چههارم
مسلمین قبول نداشت و او را یلیفهای راشد و یا امامی قابهر اقتهدا برنمهیشهمرد ،بلکهه
عثمان را از او افضر و برتر میدانست و یون بناحقریختۀ او را سهبب برتهری او عنهوان
می کرد.
ارزیابی و تحلیل

مدینه به عنوان هجرتگاه پیامبر و زیستگاه بیشترین صحابه ،نزد بسهیاری از تابعهان بهه
عنوان یاستگاه اصلی علوم دینی شنایته میشده است .این وی گی ،عانمان مدینهه را بهر
آن میداشت تا رسانت نگاهبانی از سنن نبوی و مقابلهه بها بهدعتهها را بهر دوش یهود
پندارند و از سویی دیگر ،با این تلقی که سنت معمول در مدینه تلویحاً سنتی تأییدشده از
سوی پیامبر و اصحاب او بوده است ،یود را از رجوی به دان
ببینند.

دیگر بهومهها بهینیهاز

در سدۀ نخست هجری ،چهرۀ بومی کامالً بر مکاتب فقهی حکمفرما بوده و به نسبت
همین جهتگیری میزان توجه فقهای هر بوم بهه نقهرهها و نظرههای هریهک از صهحابه
متفاوت بوده است .در طول این سده ،در نسر اول و دوم تابعان ،به موازات مکتهب اههر
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به پیامبر نسبت دادند که براساس آن ،دو آیه دربارۀ قدریه نهازل شهده کهه ههر دو بهه
جنگ و قتر آنان فرمان میدهد(.ابن عبد ربهه4151 ،ق ،م ،2ژ )241آن دو آیهه چنهین
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بیت مکتبی از عانمان غیرشیعی نیز در مدینه وجود داشت که هفت تن از برجستگان
آن مکتب در تاریخ ،با عنوان «فقهای سبعه» شهرت یافتهاند .فقهه مدینهه در ایهن دوره بها
وجود بریورداری از تنوی نسبی تأثیر صحابه ،بی از همه متأثر از عمر ،عایشه ،ابن عمهر

گرای های کوفیان مطرح بوده است؛ اگرچه فقیهانی با شیوۀ حدیثگرا در سرزمینههای
گوناگون اسالمی حضور داشتهاند .در ایهن سهده ،فقیههانِ اصهحاب اثهر را در بهومههای
گوناگون میتوان سرا گرفت ،ونی سرزمین حجاز و بههویه ه مدینهه ،همهواره در طهول
تاریخ فقه به عنوان پایگاه نمادین اصحاب اثر شنایته بوده است.
زهری به عنوان نمایندۀ گروه مدنی اصحاب اثهر در ربهع نخسهت سهدۀ دوم هجهری
شنایته میشود .از ایبار و گزارشهای تاریخی استفاده میشهود کهه زههری علهیرغهم
رفتوآمدش به شام ،منزنی در مدینه داشته که به هنگام ورودش به مدینه برای استراحت
و سکونت به آنجا میرفته است.
همۀ این موارد ،حاکی از آن است که مدینه ،همچنان شهر و موطن اصلی زهری باقی
مانده و ارتباب او با دستگاه اموی و رفتوآمدش به دربهار ایشهان باعهث جهدایی وی از
مدینه نشده است .بنابراین زهری را بایهد در زمینهۀ تهاریخی یهود در مدینهه و در میهان
گرای

اصحاب اثر با گرای

یهاژ مهدنی آن جسهتوجهو کهرد .در ایهن دوره(دورۀ

مروانی) ،عثمانیه(عثمانیگری) مورد تأیید اصهحاب حهدیث قهرار گرفهت .عثمهانیههای
اصحاب حدیث همانند اسالف یوی  ،ادعای حضهرت علهی را در مهورد یالفهت
انکار میکردند ،اما بریالف آنها مسائر ایتالفیشان صرفاً به یلفای گذشته مربوب بود،
و به حاکمان همعصرشان ربطی نداشت .آنها معتقد بودند که یلفهای راشهدین بهی از
سه نفر نیستند :ابوبکر و عمر و عثمان.
وقتی از زهری دربارۀ فضیلت و امتیاز علی و عثمان پرسیده شد ،اینچنین عنهوان
کرد که عثمان افضر است ،علی با مسلمانان جنگیده و ازاینرو نمیتوان او را یلیفهۀ
راشد یا امامی که قابر اقتدا باشد دانست.
زهری ارتباب یود را با دستگاه حکومتی بنیامیه هیچگهاه قطهع نکهرد و در مناصهب
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و ابوهریره بوده است.
در سدۀ دوم هجری ،مدینه به عنهوان نمهادی در گهرای ههای سهنتگهرا در مقابهر

11۶
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حکهومتی جهای گرفهت .او در سهمتههای رسهمی مختلفهی چهون قضهاوت،

جمعآوریکنندۀ مانیات و ریاست شرطه قرار داشت.
با این وص  ،وقتی به دقت به روایاتی که تحت عنوان روایات جمع قهرآن در کتهب

توسط ابوبکر و عمر و عثمان دارده به ابن شهاب زهری یتم میشود.
بخاری چهار گونه نقر و سه اسناد اضافی بدون متن آورده است .رویههمرفتهه ایهن
ش منبع 40 ،زنجیرۀ حدیثی ایجاد میکنند که همگهی در یهک راوی همهدیگر را قطهع
میکنند :ابن شهاب زهری؛ او «حلقۀ مشترک» است.
اگر به مجموعههایی که در طی  25سال پس از بخاری تأنی شده نگهاهی بینهدازیم،
وضعیت همانگونه است .ما پنج منبع داریم که احادیث مربهوب در آن موجودنهد :کتهاب

انمصاح ابن ابی داود سجستاتی( 642ق) ،جامع طبری( 645ق) ،مسند ابهویعلی ،سهنن
انکبری نسائی و انجامع انصحیح ترمذی( 233ق) که در مجمهوی 41 ،سلسهلهسهند ارائهه
میدهند .دوباره همۀ آنها در ابن شهاب زهری به هم میرسند.
به نظر میرسد باید حلقۀ مشترک را به عنوان منبع مشترک برای تمام گونهههای نقهر
مختلفی که در منابع ما یافت شدهاند ،در نظر گرفت .بنهابراین زههری در نظهر مها کسهی
است که این حدیث جمع قرآن توسط ابوبکر را انتشار و روام داده است .از آنجهایی کهه
زهری در سال  421قمری وفات یافت ،میتوان نتیجه گرفت که این حدیث بایستی قهب ً
ال
در ربع اول قرن دوم هجری شنایتهشده و مشهور باشد .ایهن دو حهدیث کهه بهه تهاریخ
مصح اشاره دارند و به طور گستردهای در میان محققان اسالمی پذیرفتهه شهدهانهد ،بهه
وسیلۀ زهری انتشار یافته و میتوان آن دو را در ربع اولِ قرن دوم هجری تهاریخگهذاری
کرد.
نتیجهگیری
ایبار مربوب به جمع قرآن توسط ابوبکر دربهارۀ نسهخۀ رسهمی کهه بهه دسهتور عثمهان
صورت گرفته ،قبالً از اوایر قرن اول هجری به بعد رایج بودهاند و احتمهاالً ابهن شههاب
زهری بریی از آنها را از اشخاصی دریافت کرده کهه ابهوبکر در اسهنادهای

بهه آنهها
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علوم قرآنی و کتب حدیثی ذکر میشوند مینگریم ،بیدرنگ درمییابیم کهه راویهان ایهن
دسته روایات ،مدنی هستند .سلسلهسند تمام این روایهاته کهه حکایهت از جمهع قهرآن
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اشاره کرده است.
جایگاه محوری زهری در انتهای قرن یک و ابتدای قهرن دوم هجهری در مدینهه کهه
یاستگاه اصلی علوم دینی شنایته میشود ،اهمیت فراوانی دارد .سرزمین حجاز و بهوی ه

سوی دیگر ،زهری به عنوان اونین مدون حدیث نبوی شنایته میشود .همچنین او اونهین
کسی است که به اسناد در احادیث توجه وی ه کرد و آنها را مستند سایت .نیهز بایهد از
او به عنوان اول کسی یاد کرد کهه معنهای «سهنت» را بهه واسهطۀ نگهارش و جمهعآوری
سخنان صحابه ،توسعه بخشید.
بنابراین با توجه به جایگاه زهری در مدینه و در میان اصحاب اثر در بوم یاژ یهود
و نیز با توجه به مسهئونیت حهدیثی او ،بهیتردیهد نمهیتهوان جایگهاه وی را بهه عنهوان
اصلیترین منبع حدیثی برای نقر روایات بعهد از او نادیهده گرفهت .بهه ایهن معنهی کهه
شخصیت منحصربهفرد زهری در زمان یودش ،باعث شد که نسر بعهد از او روایهات و
احادیث وارده از او را به عنوان یک منبع معتبر و قابراعتماد نقر کنند.
به بیان دیگر ،از آنجایی که این روایات متعلق به بوم یاصی ،یعنهی مدینهه هسهتند و
زهری شخصیت بارز این بوم در زمان یود میباشده زهری که متعلق به مدینهه اسهت و
استادان و مشایخ وی همگی مدنی محسوب میشونده قاعدتاً مدنیها نمیتوانستهاند این
روایات را از کسی جز او دریافت کرده باشند.
در مجموی میتوان گفت در کنار وجهود روحیهۀ انحصهارگرایی در عانمهان مدینهه و
تعلق زهری به این بوم ،گرای سیاسی و عثمانیگری زهری و نیز ارتباب فعال و مسهتمر
وی با دستگاه یالفت اموی باعث میشد دربارۀ روایات جمع قرآن تنها به نقر و تهرویج
روایات مشهور جمع قرآن بپردازد.
منابع
 .4قرآن کریم.

 .2ابن ابی انحدید ،عزاندین ابو حامد بن محمد ،شرح نهجانبالغه ،به کوش
4611ق.

محمهد ابوانفضهر ابهراهیم،
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مدینه ،همواره در طول تاریخ به عنوان پایگاه اصحاب اثر شنایته بوده است و زههری بهه
عنوان نمایندۀ گروه مدنی اصحابِ اثر در ربع نخست سدۀ دو هجری معرفی میشهود .از
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 .6ابن یلکان ،ابوانعباس شمساندین احمد بن محمد بن ابیبکهر ،وفیهات االعیهان و انبهاء ابنهاء انزمهان،
بیروت :دار احیاء انترا انعربی4633 ،ق.

 .0ابن شاکر کتبی ،صالحاندین محمد ،فوات انوفیات ،به کوش احسان عباس ،بیروت :بینا4336 ،م.
 .2ابن شعبه حرانی ،ابو محمد ،حسن بن على بن حسین ،تح انعقول عهن آل انرسهول ،قهم :جامعهۀ
مدرسین4151 ،ق.
 .3ابن عبد ربه األندنسی ،احمد بن محمد ،انعقد انفرید ،تحقیق مفید محمد قمیحة ،بیروت4151 ،:ق.
 .1ابن عساکر ،محمد ،انزهری(جزء من تاریخ مدینه دمشق) ،به کوش
چ ،4بیروت :ماسسة انرسانه4152 ،ق.

شهکراهلل بهن نعمهة اهلل انقوچهانی،

 .3ابن عماد ،عبدانحی ،شذرات انذهب فی ایبار من ذهب ،م ،4قاهره :مکتبة انقدسی4605 ،ق.
 .45ابن کثیر دمشقی ،ابوانفداء اسماعیر ،انبدایة و اننهایه ،م ،45-3چ ،2بیروت :مکتبة انمعارف4152 ،ق.
 .44ابوزرعه اندمشقی ،عبدانرحمن بن عمرو ،تاریخ ابی زرعة اندمشقی ،دمشهق :مطبوعهات مجمهع انلغهة
انعربیه4155 ،ق.
 .42ابونعیم االصفهانی ،احمد بهن عبهداهلل .،حلیهة االونیهاء و طبقهات االصهفیاء ،م ،1-6چ ،6بیهروت :دار
انکتاب انعربی4155 ،ق.
 .46بلخی ،ابوانقاسم ،و قاضی عبدانجبار معتزنی ،فضر االعتهزال و طبقهات انمعتزنهة ،تحقیهق فهوأد سهید،
تونس :اندار انتونسیة؛ انجزائر :انماسسة انوطنیة4636 ،ق.
 .41پاکتچی ،احمد« ،اسالم» ،دائرة انمعارف بزرگ اسالمی ،م ،1زیر نظر کهاظم موسهوی بجنهوردی ،چ،4
تهران :مرکز دائرة انمعارف بزرگ اسالمی4633 ،ش.
 .40حاجی یلیفه ،کش انظنون عن اسامی انکتب و انفنون ،استانبول :بینا4312 ،م.
 .42حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل ،کتاب معرفهة علهوم انحهدیث ،چ ،2بیهروت :دار انکتهب
انعلمیه(منشورات انمکتبة انعلمیة بانمدینة انمنورة)4633 ،ق.
 .43یویی ،ابوانقاسم ،انبیان فی تفسیر انقرآن ،چ ،1بیروت :دار انزهراء4330 ،م.
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انسعودیه ،انجامعة االسالمیة بانمدینة انمنوره ،بیتا.
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انمعارف نلطباعة و اننشر4306 ،م.
 .26انزهری ،ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبیهداهلل ،انمغهازی اننبویهه ،بها تحقیهق سههیر زکهار ،دمشهق:

انعربی ،بیتا.
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 .66عطوان ،حسین ،انقراءات انقرآنیه فی بالد انشام ،چ ،4بیروت :دار انجیر4152 ،ق.
 .61انفسوی(انبسوی) ،ابویوس

یعقوب بن سفیان ،کتاب انمعرفة و انتاریخ ،م ،2بغهداد :مطبعهة االرشهاد،

4330م.
 .60قادری ،حاتم ،تحول مبانی مشروعیت یالفت از آغاز تا فروپاشی عباسیان ،تهران :بنیان4630 ،ش.
 .62مامقانی ،عبداهلل ،تنقیح انمقال فی علم انرجال ،قم :نشر آل انبیت4126 ،ق.
 .63مرزبانی ،ابوعبیداهلل محمد بن عمران بن موسی ،معجهم انشهعراء ،بهیجها :دار احیهاء انکتهب انعربیهه،
4155ق.
 .61معرفت ،محمدهادی ،انتهمهید ،م ،4قهم :مهاسسة انتمهید4144 ،ق و م4142 ،2ق.
 .63نووی ،ابوزکریاء محییاندین بن شرف ،تهذیب االسماء و انلغهات ،م ،4بیهروت :دار انکتهب انعلمیهه،
بیتا.
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