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 .٢اﺳﺘﺎد وﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ).(dr.alinasiri@gmail.com

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ در ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪک ﺑﺤﺚ ﻧﺤﻠـﻪ ﯾـﺎ ﻣﯿـﺮاث ﺑـﻮدن آن اﺳـﺖ.
ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺪک را ﺑﺨﺸﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jواﻫﻞ ﺳـﻨﺖ آن را ﻣﯿـﺮاث ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ؛ وﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
آﻧﮑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﻓﺪک ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا eﺗﻌﻠـﻖ ﻧﻤـﯽﮔﯿـﺮد .اﻫـﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )اﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎ ﻻ ﻧﻮرث( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪی ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ
دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ اﻋﻢ از آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﺑﺮﻣﯿﺮاث ﮔﺬاری اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم jرا ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽزﻧﻨـﺪ .ﺷـﯿﻌﻪ اﯾـﺮادات ﻣﺘﻌـﺪدی ﺑـﺮ ﺳـﻨﺪ
وﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮﺻﺪور و اﻋﺘﺒﺎر و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺮاث ﮔـﺬاری
اﻧﺒﯿﺎء وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در ﺧﺼﻮص ﺧﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎﯾﯽ
اﻧﺪک ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻦ آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
واﮐﺎوی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﯽ اوﻟﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘـﺄﺧﺮ رواﯾـﯽ و
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ؛ ﻣﺘـﻮن ﻣﺸـﻬﻮر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد

درﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ و زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ واﺧﺘﻼل اﺳﺖﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ،ادراج ،زﯾﺎدت درﻣﺘﻦ ،ﺗﺼﺤﯿﻒ و ﺗﺤﺮﯾﻒ در آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ
اﺳﺖﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﻬﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺿﻌﻒ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب ﺧﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر را از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ادﻋﺎ
ﺳﺎﻗﻂ و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را از زاوﯾﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺧﺒﺮ )ﻻﻧﻮرث( ،ﻓﺪک ،ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ،اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻦ ،ادراج ﻣﺘﻨﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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در ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪک ،دوﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﮑـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ آﯾـﺎ ﻓـﺪک
ﺑﺨﺸﺶ و ﻧﺤﻠﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺑﻪ دﺧﺘﺮش؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﺤﻠﻪ و ﺑﺨﺸـﺶ ﺑﺎﺷـﺪ اﯾـﻦ
ﺧﺒﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻣﺎدی اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﯿﻌﻪ اﮐﺜﺮا ﻓﺪک را ﻧﺤﻠـﮥ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ داﻧﺴـﺘﻪ وآن را
ازﺟﺮﮔﮥ ﻣﯿﺮاث ﺧﺎرج ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻣﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺑﻪ ﺟـﺰ ﻓـﺪک اﻣـﻮال
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،از ﺳﻮی ﺧﻠﯿﻔﮥ وﻗﺖ ﺗﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺪک را ﻣﯿﺮاث ﻣﺎدی ﻗﻠﻤـﺪاد ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺎ دﻻﯾﻠـﯽ
ً
ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاری ﻣﺎدی از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﻧﻔﯽ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ .ﯾﮑـﯽ ازدﻻﯾـﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺟﻨﺠـﺎل
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﺪم وراﺛﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻋﺪم ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاری اﻣﻮال از ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم jاز دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﺒﺮ »ﻧﺤﻦ )اﻧﺎ( ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎ «...ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ
و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ رواﯾﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺠـﺎﻣﻊ و
ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ رواﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﺮق و ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪایﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺟـﺎ ﺑـﺎ
ﮐﻤﺒﻮد دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﺴﺖ ﺑﻮدن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﺻـﺤﯿﺢ و ﮔـﺎه
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺻﺪور ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺪان اﺳـﺘﻨﺎد ﺟﺴـﺘﻪ ،آن را ﻓﺼـﻞ اﻟﺨﻄـﺎب ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎت ﺑﺮﻣــﯽﺷــﻤﺎرﻧﺪ )اﺑﻦﮐﺜﯿــﺮ۱۱۲/۳ :۱۴۱۹ ،؛ ﻗﺮﻃﺒ ـﯽ ۷۸ /۱۱ :۱۳۶۴ ،و ۱۶۴/۱۳؛ ﺛﻌــﺎﻟﺒﯽ،
۳/۳ :۱۴۱۸؛ ﻓﺨﺮرازی۱۸۶/۲۴ :۱۴۲۰ ،؛ آﻟﻮﺳـﯽ .(۱۷۱/۱۹ :۱۴۱۵ ،اﯾـﻦ ﺧﺒـﺮ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ

ﺗﻔﺴﯿﺮی و رواﯾﯽ ﺷـﯿﻌﻪ )ﺣـﻮﯾﺰی۱۵۷/۲ :۱۴۱۵ ،؛ ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ۳۰۳/۲ :۱۴۰۶ ،؛ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ:۱۴۱۶ ،

 .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﯿﺮاثﮔﺬاری اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن »ﺧﺒـﺮ ﻻﻧـﻮرث« در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ رواﯾـﯽ و
ﺗﻔﺴﯿﺮی ،اﻋﻢ از ﺗﻔﺴﯿﺮی –رواﯾﯽ )ﺣﻮﯾﺰی ،ﻫﻤﺎن؛ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن( و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
 اﺟﺘﻬﺎدی ﺷﯿﻌﻪ )ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻫﻤﺎن؛ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن؛ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎن؛ رازی ،ﻫﻤﺎن؛ ﻻﻫﯿﺠﯽ/۳ :۱۳۷۳ ، (۴و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ )ﻓﺨﺮ رازی ،ﻫﻤﺎن( ذﯾﻞ آﯾﺎت )ﻧﻤﻞ) ،(۱۶/ﻣﺮﯾﻢ ۵/و ) ،(۶ﻓـﺎﻃﺮ) ،(۳۲/اﻧﻔـﺎل،(۴۱/

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

 ۲۱۴/۵ﻃﺒﺮﺳﯽ۵۰۲/۳ :۱۳۷۲ ،؛ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،(۳۹۵/۵ :۱۳۳۶ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت »إﻧﺎ ﯾﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿـﺎء
ﻻﻧﻮرث ﻣﺎﺗﺮﮐﻨﺎه ﺻﺪﻗﻪ« ﺑﺪون اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﺻـﻞ رواﯾـﺖ و ﯾـﺎ ﻣﺘـﻮن ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن آﻣـﺪه و
ﺷﻬﺮت رواﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮی وﯾﺎ ﮐﻼﻣـﯽ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖﮐﻪ درﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ اوﻟﯿﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ اﯾﻦﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺎوش در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﯾﯽ اوﻟﯿﻪ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ آن ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘـﺄﺧﺮ رواﯾـﯽ و
ﺗﻔﺴﯿﺮی اﯾﺸﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸـﻬﻮر ﮐـﻪ ﯾـﺎ
در ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ و زﯾﺎدﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧـﺪ .دﻗـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در
اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﻮﻋﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و اﺧﺘﻼل اﺳﺖﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ،
ادراج ،زﯾﺎدت درﻣﺘﻦ ،ﺗﺼﺤﯿﻒ و ﺗﺤﺮﯾـﻒ درآﻧﻬﺎﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ اﺳـﺖﮐـﻪ
ﺣـﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳـﺎن آن را از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺿـﻄﺮاب ﻣـﺘﻦ ﺣـﺪﯾﺚ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺿـﻌﻒ ﺣـﺪﯾﺚ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را از زاوﯾﻪای ﻣﺘﻔـﺎوت
ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ اﺳﺖ.
 .۱از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﻓﺪک ﻧﺤﻠﻪ اﺳﺖ ﯾﺎﻣﯿﺮاث؟
 .۲اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ »ﻻ ﻧﻮرث« در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .۳ﺧﺒﺮ »ﻻ ﻧﻮرث« در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟
 .۴دﻻﯾﻞ آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب درﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺪﻋﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟

۱۳۷
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)ﺣﺸﺮ) ،(۷/روم) ،(۳۸/اﺳﺮاء) ،(۲۶/ﻧﺴﺎء۱۱/و .(۷ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﻮردی و ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﻣﻮردﺑﺤـﺚ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص اﻣﺎ رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻮﭼﮏ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان »ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ« ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﯿـﺮاث ﺧـﻮاﻫﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻃـﺮﻓﯿﻦ،
ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ »ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ« ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺟﻌﻔﺮ اﻧﻮاری« در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد »ﻓﺪک ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﻧﻮرث« ﻣﯽﭘﺮدازد )اﻧﻮاری.(۶ :۱۳۷۶ ،
»اﺿﻮاءاﻟﺪرراﻟﻐﻮاﻟﯽ ﻹﯾﻀﺎح ﻏﺼﺐ ﻓﺪک و اﻟﻌﻮاﻟﯽ« اﺛﺮ »ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ
اﻟﻤﻬﻠﺒﯽ« ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪای ازﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻄﻼن ﺧﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ )ﻣﻬﻠﺒﯽ.(۴ :۱۴۲۴ ،
ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺣﺴﻨﯽ در »ﻓﺪک و ﺑﺎزﺗﺎبﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ آن« ،ﻧـﯿﻢ ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ
ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﻧﻮرث« دارد )ﺣﺴﻨﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۴۲ :
از ﻣﻘﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺣﺪﯾﺚ ﻻﻧﻮرث" ازﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻐﻔﻮری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮﺷـﮑﺎﻓﺎﻧﮥ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣـﺬﮐﻮر
ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗﻮاﻋــﺪ رﺟــﺎﻟﯽ و اﺻـﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘــﻪ آﻧﮕـﺎه ﺑــﺎ ﺗﺄﻣــﻞ در ﻧــﺺ ﺣــﺪﯾﺚ ،اﻟﻔــﺎظ و
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ و دﻻﻟﺖ ﻫﺮﮐﺪام و ﺗﻌﺎرض آن ﺑﺎ ادﻟـﮥ دﯾﮕـﺮ ازﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺘـﺎب و ﺳـﻨﺖ و
ﺳﯿﺮه را ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻏﻔﻮری۱۵ :۱۳۸۹ ،و.(۶۱
"ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎ " ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻨﺪی و ﻧﻘـﺪ
ﻣﻀﻤﻮن ﺧﺒﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ.(۲۰ :۱۳۸۶ ،
ﮐﺎوس روﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪق در "ﻧﻘﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آﯾﺎت ارث ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ" ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا eﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺎد آﯾﺎت ارث ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺘﺪﻻلﻫـﺎی ﺣﻀـﺮت
در رد ﺧﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )روﺣﯽ ﺑﺮﻧﺪق.(۹۵ :۱۳۹۵ ،
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﻏﻠﺐ ﺧﺒﺮ "ﻻﻧﻮرث" را از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ،ﺻـﺤﺖ ﺻـﺪور ،دﻻﻟـﺖ
ﻧﺺ آن و از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻧﯿﺰ واﺣﺪ و ﻣﺘﻔﺮد ﺑﻮدن آن و ﺑﺤـﺚ ﻋـﺪم
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺧﺒـﺮ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎ و اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﻣﺘﻌﺪد ازﺣﯿﺚ ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ روﺑﺮوﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ؛ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘـﯿﺶ رو ﺗـﻼش ﮔﺮدﯾـﺪ ﺧﺒـﺮ »ﻻ ﻧـﻮرث« از

زاوﯾﻪای ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﯾﮑـﯽ از اﻗﺴـﺎم آﺳـﯿﺐ اﺿـﻄﺮاب ،ﯾﻌﻨـﯽ اﺿـﻄﺮاب
ﻣﺘﻨﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ و واﮐﺎوی ﮔﺮدد .ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿـﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻮﮔﯿﺮی
ً
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

۱۳۹

 .۲ﻓﺪک ﻧﺤﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاث

)ﺑﺨــﺎری۱۷۷/۵ :۱۴۰۱ ،؛ ﻣﻘﺮﯾــﺰی۳۷۸/۵ :۱۴۲۰ ،؛ اﺑــﻦاﺑــﯽاﻟﺤﺪﯾــﺪ۲۱۸/۱۶ :۱۳۷۸ ،؛ ذﻫﺒــﯽ:۱۴۰۷ ،

 ۲۱/۳ـ .(۲۴
ب .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارﺷﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻧﺤﻠـﻪ ﺑـﻮدن ﻓـﺪک
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد )ا ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽﺗﺎ ،(۴/۱ :و ﺧﻠﯿﻔﻪ اول در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺪﻋﯽ ﺷـﺪ
»زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮاﻟﯽ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﺧﺘﯿﺎر آن ﭘﺲ از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ در
دﺳﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ« )ﻧﻤﯿﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ۱۹۹/۱ :؛ اﺑﯽ داود ،ﺑﯽﺗﺎ ،۴۶۲/۱:اﺑﻮ ﯾﻌﻠـﯽ ،ﺑـﯽﺗـﺎ۳۶/۱:؛
ﺗﺮﻣﺬی ۵۸۰/۵ :۱۴۲۱ ،و ۱،۵/۵؛ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۴۴۱/۹ :؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ.(۲۱۸/ ۱۶ :۱۳۷۸ ،

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺪک ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻓﺪک ﻧﺤﻠـﻪ ﯾـﺎ
ﻫﺒﻪ و ﻋﻄﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﮔﺮاﻣﯿﺶ ﺑﻮده ،ﯾﺎ از اﻣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jاﺳـﺖﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ذوی اﻟﺤﻘﻮق اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪن اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﯿـﺰ ﺗﻌـﺪد
ﻧﻘﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﺮت در ﻧﻘﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و رواﯾﯽ ،ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻠﺐ ﻣﯿﺮاث و ﮔﺎه ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸـﺶ و ﻧﺤﻠـﻪ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ را در اذﻫﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳـﺖ؟
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﯾﻌﻨـﯽ ﯾـﮏ ﺑـﺎر
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺤﻠﻪ و ﻫﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در رواﯾﺎت و ﻧﻘﻞﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ روﺷـﻦ ﮔـﺮدد .ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﻘﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه دو ﮔﻮﻧﻪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺎﺟﺮا اﺳﺖ.
اﻟﻒ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻘﻞﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖﮐـﻪ ﺣﻀـﺮت ﺟﻬـﺖ درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﯿـﺮاث
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ وی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ »ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻮرث ﻣﺎﺗﺮﮐﻨﺎه ﺻﺪﻗﺔ«
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﻣﺪﻋﯽ ﻋﺪم ﻣﯿﺮاثﮔـﺬاری اﻧﺒﯿـﺎء ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﺣﻀـﺮت زﻫـﺮا eدر
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗـﺮآن و دﻻﯾـﻞ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﻋﺮﻓـﯽ ادﻋـﺎی ﺧﻠﯿﻔـﻪ را رد ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ

ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮال را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤـﺎل داﻧﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ اﺧﺘﯿـﺎر آن ،در دﺳـﺖ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺣﻀﺮت زﻫﺮا eﻧﺎراﺣﺖ و ﺑـﺎ ﺣـﺎل ﺧﺸـﻢ ،ﻏﻀـﺐ و ﻗﻬـﺮ از ﻣﺠﻠـﺲ
ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘـﻪ ﺧﻄﺒـﻪای ﻏـﺮاء اﯾـﺮاد ﻧﻤـﻮده ،در آن ﺧﻄﺒـﻪ ﺑـﻪ ذﮐـﺮ دﻻﯾـﻞ
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺼﺐ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻔﺼﻼ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا و ﻣﺘﻦ ﺧﻄﺒﻪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ )اﺑـﻦ اﺑـﯽ
اﻟﺤﺪﯾﺪ۲۵۱- ۲۴۹/۱۶ :۱۳۷۸ ،؛ اﺑﻦ ﻃﯿﻔﻮر ،ﺑﯽﺗﺎ۱۸- ۱۲ :؛ ﮐﺤﺎﻟﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ۱۲۱۹/۸ :؛ اﻟﻌﻘﺎد ،ﺑﯽﺗـﺎ۳۱۸/۲ :
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺮﻋﺸﯽ.(۳۶۱/۳۳ :۱۴۱۱ ،
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ﻧﻘﻞﻫﺎ و رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺎه ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ دارﻧـﺪ؛ ﺑﺮﺧـﯽ،
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﺮت را در ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺎز
ﮔﺮداﻧﺪن ﻓﺪک ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا ﭼـﻪ
ﺑﻮده؟ آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺨﺸﺶ ﭘﺪری؟ آﯾﺎ ﻣﯿـﺮاث اﻫﻞﺑﯿـﺖ
در ﻓــﺪک ﺧﻼﺻــﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد؟ ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ﺑــﺮای ﻓﻬــﻢ ﺻــﺤﯿﺢ ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﻣــﺎﺟﺮای
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺑﻮده ﯾﺎ ﻧﺤﻠﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ دو و ﻫﻢزﻣﺎن ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ دﻗـﺖ در ﮔﺰارﺷـﺎت ﻣﻮرﺧـﺎن و راوﯾـﺎن اﺣﺘﻤـﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان
ﺣﺪس زد.

 -۱-۲ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻟﻒ .اﺣﺘﻤﺎل اول اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا eاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﺤﻠﻪ ﺑﻮدن ﻓـﺪک ،ﺑـﻪ ﺧﻠﯿﻔـﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺷﻬﻮد اﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد
ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪ؛ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ب .اﺣﺘﻤﺎل دوم اﯾﻨﮑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ادﻋﺎی ﻧﺤﻠﻪ ﺑﻮدن ﻓﺪک ﺑﺎﺷﺪ.
ج .ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨـﯽ از
ﯾﮏ ﺳﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﺗﺮک و ﻣﯿﺮاث ﺑـﻮده و از ﺳـﻮﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪن ﻓـﺪک ﮐـﻪ ﺑﺨﺸـﺶ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺑﻮد ،و از وﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻬﻢ ﺧﻤﺲ ذی اﻟﻘﺮﺑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
از ﺑﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﻓﻮق ،دﯾﺪﮔﺎه اول را ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ ﻣﻄـﺮح و اﻇﻬـﺎر
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا eﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و ﻣـﺪﻋﯽ ﺑﺨﺸـﺶ ﻓـﺪک از

ﺳﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮjﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎ ﻃﻠﺐ ﺑﯿﻨﻪ و ﮔﻮاه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺷﻬﻮد و ﮔﻮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ رد
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ارث ﻣﻄـﺮح
ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺮﺗﻀﯽ۱۰۱/۴ :۱۴۱۰ ،؛ اﺑﻦﯾﻮﻧﺲﻋـﺎﻣﻠﯽ ،ﺑـﯽﺗـﺎ۲۸۸/۲ :؛ ﺣﻠﺒـﯽ۳۶۱/۳ :۱۴۰۰ ،؛ اﺑـﻦ
اﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن۲۷۷/۱۶:و .(۲۸۵
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻞﻫﺎ و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟـﻮد رواﯾـﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﺑﺮاز ﻧﻈﺮی
ﺧﺎص ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل دوم ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾـﺮا در ﻣﻨـﺎﺑﻊ
رواﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺪس و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮده
اﻧﺪ )اﺑﻦ اﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن۲۸۵/۱۶ :؛ ﺷﺮﯾﻒﻣﺮﺗﻀﯽ.(۱۰۱/۴ :۱۴۱۰ ،

۱۴۱

 -۲-۲دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

دﯾﺪﮔﺎﻫﯽﮐﻪ ﻧﻘﻞﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻠـﯽ وﻧﻘﻠـﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ؛
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم اﺳﺖﮐﻪ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻧﻘﻞﻫﺎ و رواﯾﺎت ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﻨـﺎ
ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣﺎﺟﺮا در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ eو ﻋﺒﺎس lﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺮاث
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ )اﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ،ﺑـﯽﺗـﺎ۴/۱ :؛ ﺑﺨـﺎری۴/۸ :۱۴۰۱،؛ ﻣﺴـﻠﻢ ،ﺑـﯽﺗـﺎ:
۱۵۵/۵؛ اﺑــﯽ داود  ،(۲۳/۲در ﺑﺮﺧــﯽ دﯾﮕــﺮ ﻧﯿ ـﺰ ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﺷــﺪه ﮐــﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷــﺎن از ﻣﯿــﺮاث،
ﺳﻬﻤﺸﺎن از ﻣﺎﺗﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺒﺮ ،ﻓﺪک و ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ از دادن
آن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد )ﺑﺨﺎری۴/۸ :۱۴۰۱ ،؛ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑـﯽﺗـﺎ ،(۱۵۵/۵ :ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻘـﻞﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال ﺟﺰء اﻣﻮال ﺧﺎﻟﺼﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا jﺑﻮد )اﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ،ﻫﻤـﺎن۴/۱ :؛
ﺑﺨﺎری ،(۲۵ – ۲۴/۵ :۱۴۰۱ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﺑﺎ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﺑﮑﺮ رد
و ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ؛ اﻣﺎم زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﺧﯿﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻫﻞﺑﯿﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻣﻄـﺮح
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
»ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا jﻣﻦ و اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺰد ﻋﻠﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ

در ﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮاث رﺳﻮل ﺧﺪا jﻧﻈﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧـﺪا jو ﺑـﻪ
ﻣﯿﺮاث وی ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ آﻧﭽﻪ در ﺧﯿﺒﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد آﻧﭽـﻪ در
ﺧﯿﺒﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﭽﻪ در ﻓﺪک اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد و آﻧﭽﻪ در ﻓﺪک اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ :ﺑـﻪﺧـﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎ ارهﻫﺎ ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪ ،ﭼﻨـﯿﻦ ﭼﯿـﺰی اﻣﮑـﺎن ﻧـﺪارد« )ﻃﺒـﺮی
ﺷــﯿﻌﯽ ،ﺑــﯽﺗــﺎ۳۲۶ - ۳۲۵ :؛ ﻃﺒﺮاﻧــﯽ۲۸۸/۵ :۱۴۱۵،؛ ﻫﯿﺜﻤــﯽ۴۰-۳۹/۹ :۱۴۰۸ ،؛ ﻃﺒــﺮی۳۴۷ :۱۳۸۳ ،؛
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ﻋﺴﮑﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ،(۱۳۸/۲ :
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رواﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﯿﺮاث ﺧﻮاﻫﯽ و
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف اﻗﻮال ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﻮده
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻣﻮال ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺪک ﻧﺒﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻠﯿﻔﻪ
ً
ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻣـﻮال را ﺗﺼـﺎﺣﺐ ﻧﻤـﻮد و ﻃﺒﯿﻌﯿﺘـﺎ ﺣﻀـﺮت
زﻫﺮا eﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘـﻮق ﺧـﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ اﯾـﻦ درﺧﻮاﺳـﺖ
ً
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻘﻼ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﻏﺼﺐ و ﻣﺼﺎدره ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮﻗﯽﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷـﺮع و ﻋـﺮف ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ؛ اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﺮاض و درﺧﻮاﺳـﺖ ﺣﻀـﺮت را ﺑـﻪ
ﻓﺪک ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ؛ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪ رﻓﺘـﺎر ﺧﻠﯿﻔـﻪ در ﺗﻤﻠـﮏ اﻣـﻮال و ﻣـﺎﺗﺮک
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jاز ﺳﻮی اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد؛ و اﯾﻦ ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖﮐﻪ ﺷـﯿﻌﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻧﮑـﺮده و
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺗﻌﺪد و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯿﺎن ﻧﻘﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از آن ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻘﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪای از ﻣﺎﺟﺮا اﺷﺎره دارﻧﺪ؛ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ اﺑﻬﺎم آﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ازﺳﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮال ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ،در زﻣﺮۀ ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺸﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﯽ ﻧﻀﯿﺮ و ﺣﻮاﺋﻂ ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖﮐـﻪ ﺑـﻪ آن )ﺻـﺪﻗﺎت ﻣﺪﯾﻨـﻪ(
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺊ و ﺧﻤـﺲ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺟـﺰء اﻣـﻮال
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﻫﺒـﻪ و ﺑﺨﺸـﺶ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ )ﺑﻼذری ،(۵۱۸/۱ :۱۳۹۴ ،ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬـﺎ ﭘـﺲ از
رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jاز ﺳﻮی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺗﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و اﺧﺘﯿـﺎر آن

۱۴۳

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

از دﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ jﺧـﺎرج ﮔﺮدﯾـﺪ .ﻟـﺬا درﺧﻮاﺳـﺖ ﺣﻀـﺮت ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ً
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ اﻣﻮال ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .در ﻫﺮﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا eاﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷـﺮﻋﺎ ﺣـﻖ
ﻏﺼﺐ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﻮال را ﻧﺪاﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻘﻠـﯽ و
ﻧﻘﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻧﺤﻠـﻪ ﺑـﻮدن ﻓـﺪک ﺑـﻮده ﮐـﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﺧﺎﻟﺼﻪ ﯾﺎ ﺻﺎﻓﯿﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺧﻠﯿﻔـﻪ ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ
ً
اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻋﻘﻼ ﻃﻠﺐ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻣﯿﺮاثﺑﺮی اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ و ﻏﯿـﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ادﻋﺎی ﻋﺪم ﺗﻮرﯾﺚ اﻧﺒﯿﺎء و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻬﻮر »ﻻ ﻧﻮرث« ﻧﯿـﺰ در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ادﻋﺎی ﻧﺤﻠﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮال ﻓﺊ اﺳـﺖ
و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﻣـﻮاﻟﯽ
اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺊ و ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ذی اﻟﻘﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻢ ﺧﻤﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫـﻢزﻣـﺎﻧﯽ
در ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن رواﯾﺎت و ﻧﻘﻞﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت رواﯾـﯽ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﺳـﺖ و
اﺷﮑﺎﻻت دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿـﺰ در ﺗﺄﯾﯿـﺪ
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟـﮏ ﮔﻮﯾـﺪ ﻓﺎﻃﻤـﻪ eﻧـﺰد اﺑـﻮﺑﮑﺮ آﻣـﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ آﻧﭽﻪ از ﺻﺪﻗﺎت اﻫﻞﺑﯿﺖ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از ﻓﺊ و ﻏﻨﺎﺋﻢ را از ﻣـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪای
َْ
َﱠ
ﺣﻖ ذی اﻟﻘﺮﺑﯽ اﺳﺖﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﭙﺲ آﯾﮥ  ۴۱ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﴿ َواﻋﻠ ُﻤـﻮا أﻧﻤـﺎ
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اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠـﯽ َر ُ
ﻪ
ـﻮﻟ ِﻪ
ﺳ
ﻓﺎء
أ
ﻣﺎ
﴿
آن
از
ﺑﻌﺪ
آﯾﻪ
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ﻘﺎب﴾ ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد .اﺑـﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔـﺖ
ِﻣﻦ أﻫ ِﻞ اﻟﻘﺮی﴾ را ﺗﺎ ﴿واﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ِإن اﻟﻠﻪ ﺷﺪﯾﺪ اﻟ ِﻌ ِ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻓﺪای ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ و ﺑﺮ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﻢ ﺑـﺎد ﮐﺘـﺎب ﺧـﺪا و ﺣـﻖ رﺳـﻮل
ﺧﺪا jو اﻗﺮﺑﺎی او ﻣﻦ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪهای را ﺧﻮاﻧﺪهام ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا jﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺳـﻬﻢ ﺧﻤـﺲ ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﺗﻌﻠـﻖ دارد آ ﮔـﺎﻫﯽ ﻧـﺪارم
ﻓﺎﻃﻤﻪ eﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی از آن ﺗﻮ و اﻗﺮﺑﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ﮔﻔﺖ ﺧﯿـﺮ و ﺗـﻮ ﻧـﺰد
ﻣﻦ اﻣﯿﻦ و راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﯽ و اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا jﭼﻨﯿﻦ ﻋﻬﺪی ﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﯾـﺎ وﻋـﺪهای
داده اﺳﺖ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺗﻮ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ.
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻬﺪی در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺒﻮده ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﮥ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا jزﻣﺎن ﻧﺰول آن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آل ﻣﺤﻤﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯽﻧﯿـﺎز ﺷـﺪﯾﺪ.
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اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﯽﻧﯿﺎزی از آن ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن و اﯾﻨﮑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻣﻼ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد؛ آ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارم ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد
ﻏﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد ،اﯾﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح و دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮو و از آﻧﺎن در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﺆال ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ آﯾﺎ در اﯾﻦﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿـﺮ؟ ﺳـﭙﺲ ﺣﻀـﺮت
ً
زﻫﺮا eﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﻤﺮ رﻓﺖ و ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ او ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ً
را داد .ﻓﺎﻃﻤﻪ eﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﮔﻤﺎن ﮐﺮد اﯾﻦ دو ﻗﺒﻼ در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧﻤﯿﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ۲۱۳ - ۲۰۹/۱ :؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻫﻤﺎن .(۲۳۱/۱۶ :دﻗـﺖ در ﻣـﺘﻦ اﯾـﻦ
ﮔﺰارش اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣـﻖ و ﺣﻘـﻮق ﺑـﻮده و ﺟـﺪا
ﺟﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﻘـﺪ
رﻓﺘﺎر ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﻔـﺎء در ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻓـﺪک و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا eو دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻧﻘﻠـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ رﻓﺘـﺎر
ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ داﻧﺴـﺘﻪ اﻧـﺪ )ﻃﺒـﺮی ،ﺑـﯽﺗـﺎ۳۲۶ - ۳۲۵ :؛ ﻃﺒﺮاﻧـﯽ:۱۴۱۵ ،
۲۸۸/۵؛ ﻫﯿﺜﻤﯽ۴۰ - ۳۹/۹ :۱۴۰۸ ،؛ ﻃﺒﺮی۳۴۷ :۱۳۸۳ ،؛ ﻋﺴﮑﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۳۸/۲ :

 .۳اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮی و رواﯾﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺧﺒﺮ »ﻻ ﻧﻮرث ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﺻﺪﻗﻪ« در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﻋﻢ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐـﻪ
ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ رواﯾﯽ ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﻃـﻮری ذﮐـﺮ و ﻧﻘـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪه ﮐـﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪ رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺤـﺚ ﻣﯿـﺮاث ﮔـﺬاری
اﻧﺒﯿﺎء ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در »ﮐﺘﺎباﻟﻔﺮاﺋﺾ« ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗـﻮل
اﻟﻨﺒﯽ jﻻ ﻧﻮرث ﻣﺎﺗﺮﮐﻨﺎ ﺻﺪﻗﺔ« ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده و در آن ﭘـﻨﺞ ﻃﺮﯾـﻖ ﺑـﺮای
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آورده اﺳﺖ .در ﺑﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺑﺎب »ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ«» ،ﻏـﺰوه ﺧﯿﺒـﺮ«،
»ﮐﺘﺎب اﻹﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﮑﺘﺎب واﻟﺴﻨﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،آن را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﻣـﺬﮐﻮر
در ﺑﺎب »ﻗﻮل اﻟﻨﺒﯽ jﻻ ﻧﻮرث ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﺻﺪﻗﺔ« ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

»ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻫﺸﺎم از ﻣﻌﻤﺮ از زﻫﺮی از ﻋﺮوه از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖﮐـﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻓﺎﻃﻤﻪ eو ﻋﺒﺎس ﻧﺰد اﺑﻮﺑﮑﺮ آﻣﺪه ﻣﯿﺮاﺛﺸﺎن را ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻓـﺪک و ﺳﻬﻤﺸـﺎن از

ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا jﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ
ارث ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤـﺪ از
اﯾﻦ ﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻮﺗﺸﺎن ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ« )ﺑﺨﺎری.(۳-۵/۸ :۱۴۰۱ ،

۱۴۵

ﺻــﺤﯿﺢ ﻣﺴــﻠﻢ ﻧﯿــﺰ ﺧﺒــﺮ ﻣــﺬﮐﻮر را ﺑــﻪ ﻫﺸــﺖ ﻃﺮﯾــﻖ آورده اﺳــﺖ )ﻣﺴــﻠﻢ ،ﺑــﯽﺗ ـﺎ:

۱۵۱/۵ـ ،(۱۵۶ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺤﺎح ﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﺎ ﻃـﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ ذﮐـﺮ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ

)ﻣﺎﻟــﮏ۹۹۲/۲ :۱۴۰۶ ،ـ ـ ۹۹؛ اﺑــﻦ ﺣﻨﺒــﻞ ،ﺑــﯽﺗــﺎ۱۴/۱:ـ ـ ۶۰و  ۲۰۸ ،۱۹۱ ،۱۷۹ ،۱۶۲ـ  ۲۰۹و  ۶۳/۲و
 ۱۴۵/۶و ۲۶۲؛ ﺗﺮﻣــﺬی ،ﺑــﯽﺗــﺎ۸۱/۳ :ـ ـ۸۳؛ اﺑــﻦ اﺷــﻌﺚ ،ﺑــﯽﺗــﺎ۲۵/۲ :ـ ـ۲۰؛ ﻧﺴــﺎﺋﯽ۶۴ :۱۴۱۱،ـ ـ ۷۰و ۷
۱۳۲/ـ.(۱۳۷

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

ﻣﻔﺴﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ذﯾﻞ آﯾﺎت ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاری و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ از آﯾـﺎتﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را درﺣﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ
ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺎت ﺑﺎ آن ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد )اﺑﻮ ﺣﯿﺎن ،ﻫﻤﺎن۱۶۴/۶ :ـ۱۶۵؛ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی۳۶۸/۲ ۱۴۱۶،؛ ﺛﻌﻠﺒـﯽ:۱۴۲۲ ،
۲۷۲/۹ـ۲۷۳؛ ﻓﺨﺮ رازی ،ﻫﻤﺎن۲۱۰/ ۹ :ـ۲۱۱؛ ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﻫﻤﺎن۷۸/۱۱ :ـ ،(۷۹اﯾﺸـﺎن ﺧﺒـﺮ ﻣـﺬﮐﻮر را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﯾﻦ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ،ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿـﻞ ﻣﻮﺟـﻪ ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت ﻋـﺪم
ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاری اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ،ﻋﻤﻮﻣﺎت آﯾﺎت ارث ،ﻣﻮارﯾﺚ ،ﻓﺊ ،ﺧﻤﺲ و ﻏﻨﺎﺋﻢ را ﺑﺎ
آن ﺗﺨﺼﯿﺺ زده و ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﺗﺨﺼﯿﺺ آﯾﮥ ﺳﻮره ﻧﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺒﯿﺎء ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ« )ﻓﺨـﺮ رازی ،ﻫﻤـﺎن:
 ،(۱۸۶/۲۴و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی اﻓﺮاﻃﯽ »آن را داﺧﻞ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﮥ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪﺟﺰ
راﻓﻀﯽﻫﺎ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن( .ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ آن ،ﺟﻮاز ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ »اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺘﺠﺎج ﻓﺎﻃﻤـﻪ زﻫـﺮا eآﯾـﻪ
ﻣﻮارﯾﺚ را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آﻧﭽﻪ از رﺳﻮل ﺧـﺪا jﺷـﻨﯿﺪه ﺑـﻮد ﺗﺨﺼـﯿﺺ زد« )آﻟﻮﺳـﯽ ،ﻫﻤـﺎن:
۱۷۱/۱۹؛ اﺑـﻦ ﻋﺎﺷـﻮر ،ﺑــﯽﺗـﺎ۴۷/۴:؛ ﺣﻠﺒـﯽ۴۸۶/۳ :۱۴۰۰ ،ــ ،(۴۸۹ﻓﺨـﺮ رازی ﺗﺼــﺮﯾﺢ ﻣـﯽﮐﻨــﺪ
»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ eﻃﻠﺐ ﻣﯿﺮاث ﮐﺮد و او را از آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
)ﻧﺤــﻦ ﻣﻌﺎﺷــﺮ (...اﺣﺘﺠــﺎج ﻧﻤﻮدﻧــﺪ« ،و در ﺗﻮﺟﯿــﻪ آن اﻇﻬــﺎر ﻣــﯽدارد ﮐــﻪ »در اﯾﻨﺠــﺎ
َ ﱢ ُ َ
ْ ﱠ َ
ﯿـﯿﻦ﴾ اﺣﺘﺠـﺎج ﻧﻤـﻮد« و
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ـﻆ
ﺣ
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ﻣ
ﺮ
ﮐ
ﻓﺎﻃﻤﻪ eﺑﻪ ﻋﻤﻮم آﯾﮥ  ۱۱ﺳﻮرۀ ﻧﺴﺎء ﴿ ِﻟﻠـﺬ
ِ
ِ ِ ِ
درﻧﻬﺎﯾﺖ و ﭘﺲ از ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ و ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﻓﺎﻃﻤـﻪ eﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ

ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺿﺎﯾﺖ داد و اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﮐﺎر اﺑـﻮﺑﮑﺮ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺷـﺪ!« )ﻓﺨـﺮ

رازی ،ﻫﻤﺎن ،(۲۱۷/۹:ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻔﺼﻞ آورده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ
اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺬب ﺧﺒﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﻓﻘﻂ اﻧﺒﯿﺎی
اﻟﻬﯽ ﻣﻌﺼﻮم از ﺧﻄﺎ ﺑﻮدهاﻧـﺪ!« )آﻟﻮﺳـﯽ ،ﻫﻤـﺎن( درﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻔﺴـﺮان اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ در ﻣـﻮرد
ﺗﺨﺼﯿﺺ آﯾﺎت ﻣﯿﺮاث ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮﻟﻨﺪ )ﻧﺤﺎس ،ﺑﯽﺗﺎ۷۶/ ۱ :؛ ﻧﺴﻔﯽ۲۰۶/۳ :۱۳۶۷ ،؛
اﺑﻦﺟــﻮزی ،ﻫﻤــﺎن۶/۲ :؛ ﺳــﻤﻌﺎﻧﯽ۸۱/۴ :۴۱۸ ،؛ ﻣﯿﺒــﺪی۱۸۹/۷ :۱۳۷۱ ،؛ ﺑﺮوﺳــﻮی ،ﺑــﯽﺗــﺎ.(۳۱۵/۵ :
ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧﺒـﺮ ﻣﻬﻢﺗـﺮ ﯾﻦ دﻟﯿـﻞ اﻫـﻞ
ﺳﻨﺖ در ﻧﻔﯽ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاری اﻣﻮال اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻧﯿﺰﺣـﻮل ﻣﺤـﻮر اﯾـﻦ
ﺧﺒﺮ ﻗﺮارﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

 .۴ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺒﺮ »ﻻﻧﻮرث« درﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
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ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺑﺘﺪا آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب ،اﻗﺴﺎم و اﻋﺘﺒﺎر آن از ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ )ﻻﻧﻮرث( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

 -۱-۴آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب
 -۱-۱-۴ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ
اﺿﻄﺮاب از ﻣﺎده ﺿﺮب و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﺧـﺘﻼل در ﮐـﺎر ،ﺳـﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺳـﭙﺲ
آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﯽﺗـﺎ۵۴۳/۱ :؛ ﻓﺮاﻫﯿـﺪی۱۰۷/۳ :۱۴۱۰ ،؛ ﻃﺮﯾﺤـﯽ،
۱۰۵/۲ :۱۳۷۵؛ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ -ﻣﻬﯿﺎر ،(۵۹ :۱۳۷۵ ،و در اﺻﻄﻼح ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖﮐﻪ از ﺳﻮی ﯾـﮏ ﯾـﺎ
ﭼﻨﺪ راوی ﺑﺮ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﺴﺎوی و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ رواﯾﺖ ﺷـﻮد؛ اﺧـﺘﻼف ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ راوی واﺣﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ راوی ﯾﺎ راو ﯾﺎن ﺣـﺪﯾﺜﯽ را
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮوﺟﻬﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وﺟﻬﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﮕﺮی ﻧﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ )اﺑـﻦ ﺻـﻼح۱۹۲ :۱۴۲۳ ،؛
ﺳﯿﻮﻃﯽ.(۴۰۴/۱ :۱۴۳۱ ،

 -۲-۱-۴ﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻀﻄﺮب
 .۱ﻣﻀﻄﺮب اﻟﺴﻨﺪ :زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖﮐﻪ اﺧﺘﻼف و اﺧـﺘﻼل در ﺳـﻨﺪ ﺣـﺪﯾﺚ رخ دﻫـﺪ ﻣﺜـﻞ

ّ
ّ
اﯾﻨﮑﻪ راوی ﯾﮏﺑﺎر رواﯾﺘﯽ را از ﭘﺪرش از ﺟﺪش ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﯾﮏﺑﺎر از ﺟﺪش ﺑـﺪون
واﺳﻄﻪ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ از راوی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ )اﺑﻦ ﺻﻼح۱۹۵ :۱۴۲۳ ،؛ ﺳـﯿﻮﻃﯽ۴۰۷/۱ :۱۴۳۱ ،؛
ﻗﺎﺳﻤﯽ.(۱۳۵ :۱۳۸۰ ،
 .۲ﻣﻀﻄﺮب اﻟﻤﺘﻦ :در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖﮐﻪ اﺧـﺘﻼف و ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﻘـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺣـﺪﯾﺚ رخ
دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ )ﻫﻤﺎن(.
 .۳ﻣﻀﻄﺮب اﻟﻤﺘﻦ واﻟﺴﻨﺪ :آن اﺳﺖﮐﻪ اﺧﺘﻼل و اﺧﺘﻼف ﻫﻢزﻣﺎن در ﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻦ روی
دﻫﺪ.
اﻏﻠﺐ اﺷﮑﺎل اﺿﻄﺮاب در ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده وآﺳﯿﺐ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻧـﺪرت ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد
ﮔﺮﭼﻪ آﺳﯿﺐ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺣﺠﺮ.(۱۱۴ :۱۴۲۹ ،

۱۴۷

 -۳-۱-۴اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻀﻄﺮب

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ ،ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﻀـﻄﺮب از اﻗﺴـﺎم ﺣـﺪﯾﺚ ﺿـﻌﯿﻒ،
ﻣﻌﻠﻮل ،ﻣﺮدود و ﺣﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺿﺒﻂ راوی ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ز ﯾﺮا ﺿﺎﺑﻂ ﺑـﻮدن راوی از ﺷـﺮوط
ﺻﺤﺖ و ﺣﺴﻦ ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ اﺳـﺖ )اﺑـﻦ ﺻـﻼح۱۹۳ :۱۴۲۳ ،؛ ﺳـﯿﻮﻃﯽ۴۰۴/۱ :۱۴۳۱ ،؛ ﻗﺎﺳـﻤﯽ،
 ،(۱۳۲ :۱۳۸۰ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری رواﯾﺖ ﻣﻀﻄﺮب را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺤﻔـﻮظ ﻣـﯽداﻧـﺪ )اﺑـﻦ ﺻـﻼح،
ﻫﻤﺎن ،(۱۶:ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ آن را در زﻣﺮه ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ )ﻫﻤـﺎن( ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺎﻧﯿﺪ در
ﻇﺎﻫﺮ ﺻﺤﯿﺢ وﻟﯽ در واﻗﻊ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﻌﻠـﻮل اﺳـﺖ
)ﻫﻤﺎن( .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣـﺮدود ،اﻧـﻮاع ﻣﻀـﻄﺮب ،ﻣـﺪرج و
ﺿﻌﯿﻒ را در ﻗﺴﻢ ﻣﺮدود ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدود را ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ در آن ﺷـﺮﻃﯽ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺒﻮل در آن ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﻧﻮع دوم آن ،ﺿﻌﻒ در اﺛـﺮ اﺧـﺘﻼل در ﺿـﺒﻂ اﺳـﺖﮐـﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﻨﮑﺮ ،ﻣﻀﻄﺮب ،ﻣﻘﻠﻮب و ﻣﺪرج ﻣﯽﮔـﺮد ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻀـﻄﺮب اﻟﺤـﺪﯾﺚ
ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم از ﻣﺮاﺗـﺐ ﺟـﺮح راوی ﺷـﻤﺮده ﻣـﯽﺷـﻮد )ﻋﺘـﺮ ،(۴۵۶ :۱۴۰۱ ،اﻣـﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
اﺧﺘﻼف درﺳﻨﺪ در اﺳﻢ ﻓﺮد واﺣﺪ ﯾﺎ ﭘﺪرش ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺶ و ﺷـﺒﯿﻪ آن واﻗـﻊ ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺛﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺧﺘﻼف ﺑﺪان ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻠﺐ و ﺷﺬوذ و اﺿﻄﺮاب را
از اﻗﺴﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورﻧﺪ )ﻗﺎﺳﻤﯽ.(۱۳۲ :۱۳۸۰ ،

 -۴-۱-۴ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺿﻄﺮاب در ﺣﺪﯾﺚ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺿﻄﺮاب از ﻇﺎﻫﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻃﺮق و ﻧﮕﺎه در اﺳـﺎﻧﯿﺪ
و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮاﻓﻖاﻧﺪ ﯾﺎﺧﯿﺮ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ را ﻣﻌﺘﻀﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾـﺎ
در ﻗﻮت ﻣﺘﺴﺎویاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷـﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﻪ اﻗـﻮا و اﺻـﺢ
ﺣﮑﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﻔﺎظ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﻮری
ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺗﻔﺎق اﻟﻔﺎظ ﯾﺎ وﻗﻮع اﺧﺘﻼف ﻏﯿﺮ ﻣﻀﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد )ﻋﺜﻤـﺎن:۱۴۲۳ ،
 ،(۱۹ﻟﺬا اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو رواﯾﺖ ﯾﺎ رواﯾﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻔﻆ راوی ﯾﺎ ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪاد اﺻﺤﺎب
ﮐﻪ از او رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از وﺟﻮه ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ،رﺟﺤﺎن ﯾﺎﺑﺪ راﺟﺢ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد
و دﯾﮕﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﻧﯿﺴﺖ )اﺑﻦ ﺻﻼح۱۹۳ :۱۴۲۳ ،؛ ﺳﯿﻮﻃﯽ.(۴۰۴/۱ :۱۴۳۱ ،

 -۵-۱-۴ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب درﺣﺪﯾﺚ
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب در ﺣﺪﯾﺚ دﺧﺎﻟـﺖ دارﻧـﺪ .ﻋـﺪم
ﺿﺒﻂ راوی ،ادراج درﻣﺘﻦ ،ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﻨﻊ ﻧﻘﻞ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ،ﺗﻘﯿـﻪ ،ﺗﻘﻄﯿـﻊ ﻣـﺘﻦ،
ﻗﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ در زﻣﺮۀ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در آﺳﯿﺐ ﻣﺘﻨـﯽ و ﻫـﻢ ﺳـﻨﺪی
دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد ﭼـﻮن ادراج ﺑـﻪ ادراج در ﻣـﺘﻦ و
ادراج در ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ ﺳـﻪ ﻣـﻮرد
اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد در ﺷﯿﻌﻪ رواج دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺪم ﺿﺒﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ادراج ﻣﺘﻨﯽ آﺳﯿﺒﯽ در ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ
اﺳﺖﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ادراج ﯾﺎ
ﻗﻠﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ در زﻣﺮۀ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻀﻄﺮب ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾـﻦ رو ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘـﺶ را
در اﺿﻄﺮاب ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ادراج دارای اﻧﻮاﻋﯽ اﺳـﺖ؛ از ﺟﻤﻠـﻪ ادراج در ﮐـﻼم
ﻧﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ راوی در اداﻣﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﮐﻼم ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را وارد ﮐﻨﺪ و ﻧﻔـﺮ
ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻤﺎن ﮐﻪ آن ﮐﻼم ﺟﺰء ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ آن را ﺑﺪان ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .اﯾـﻦ اﺿـﺎﻓﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﯾﺎ وﺳﻂ ﯾﺎ آﺧﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد )اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،(۱۱۲ :۱۴۲۹ ،ﻣﺪرج و ﻣﻘﻠﻮب
در زﻣﺮۀ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮدودﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻃﻌﻦ در راوی اﺳـﺖ )اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ۱۱۱ :۱۴۲۷ ،و،(۱۱۳

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﻓﻘﻬﺎء و ﻣﺤﺪﺛﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﺑـﺮ ﺣﺮﻣـﺖ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻧـﻮاع و اﻗﺴـﺎم ادراج
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﻘﻮط راوی از ﻋـﺪاﻟﺖ و در ﺻـﻮرت
ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن وی را در زﻣﺮۀ ﮐﺬاﺑﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب و ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻖ و ﺟﻌﻠﯽ ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ادراج ازﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاب و ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود )ﺳﯿﻮﻃﯽ:۱۴۳۱ ،
 ،(۴۲۲/۱ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ در ﺣﺪﯾﺚ؛ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺴـﻠﻢ ،ﻣﻘﻠـﻮب ﮐـﺮدن ﺳـﻨﺪ ﯾـﺎ ﻣـﺘﻦ از
ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ )ﻋﺜﻤﺎن ،(۱۵ :۱۴۲۳ ،ﻣﻘﻠﻮب؛ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﯾﮑﯽ از روات ﻟﻔﻈـﯽ
را در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ اﺳﻢ ﯾﺎ ﻧﺴﺐ او را در اﺳﻨﺎد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ وآﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳـﺰاوار ﺗـﺄﺧﯿﺮ اﺳـﺖ
ﻣﻘﺪم ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را در ﺟﺎی ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﮔـﺎه درﺳـﻨﺪ ﯾـﺎ ﻣـﺘﻦ
اﺗﻘﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ )اﺑﻦ ﺣﺠﺮ۱۱۳ :۱۴۲۷ ،؛ ﺻﺒﺤﯽ ﺻـﺎﻟﺢ ،(۱۹۱ :۱۹۵۹ ،ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ اﮔـﺮ ﺳـﻬﻮی
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ و اﮔﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪﯾﺚ را در زﻣﺮۀ ﻣﻮﺿﻮع و ﺳـﺎﺧﺘﮕﯽ
وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ،(۱۹۲ :۱۹۵۹ ،ز ﯾﺮا ﻣﻨﺸﺄ آن ﻗﻠﺖ ﺿﺒﻂ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﺎر ﻣﻮﺟـﺐ
اﺧﺘﻼل در ﻓﻬﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه و اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در او ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎن.(۱۹۵ :
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺿﻄﺮاب از ﻇﺎﻫﺮ اﺳﻨﺎد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻃﺮق و ﻧﮕﺎه در اﺳﺎﻧﯿﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐـﺎر ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﻣﮕـﺮ ﺑـﺎ
ﺟﻤﻊ اﻟﻔﺎظ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﻮری ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺗﻔﺎق اﻟﻔﺎظ ﯾـﺎ وﻗـﻮع اﺧـﺘﻼف ﻏﯿـﺮ
ﻣﻀﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد ))ﻋﺜﻤﺎن ،(۱۹ :۱۴۲۳ ،از اﯾﻦ رو دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب در ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺘـﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ دو رواﯾﺖ ﻋﻤﺪه از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ وﺟﻮد دارد.
اﻟﻒ .رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد دو ﺻﻮرت دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ و
دﯾﮕﺮی دارای دو ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
)ﻏﻔﻮری ،(۶۳/۱۵ :۱۳۸۹ ،دو ﻣﻮرد اول و دوم از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
١
» .۱ﻻ ﻧﻮرث« ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﺷﺪ )اﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ،ﺑـﯽﺗـﺎ:
 ۱۳ .١ﺗﺎ

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

 -۲-۴ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺧﺒﺮﻻﻧﻮرث( درﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ

۱۴۹

١

 ،۱۱–۹/۱ﻫﻤــﺎن ۱۴۵/۶ :و ۲۶۲؛ ﺑﺨــﺎری۴۴–۴۲/۴ :۱۴۰۱،؛ ﻫﻤــﺎن۲۱۰ –۲۰۹ :؛ ﻣﺴــﻠﻢ ،ﺑــﯽﺗــﺎ:

٢

۱۵۶-۱۵۳/۵و.(۱۵۲
» .۲إن اﻟﻨﺒﯽ ﻻ ﯾﻮرث« ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔﺬارد )اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽﺗـﺎ ۱۰/۱؛ ﺑﯿﻬﻘـﯽ ،ﺑـﯽﺗـﺎ:

۳۰۲/۶؛ ﺟﻮﻫﺮی۱۰۹ :۱۴۱۳ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ.(۲۱۹/۱۶ :۱۳۷۸ ،
» .۳إﻧﯽ ﻻ أورث« ﻣﻦ ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔـﺬارم )اﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ،ﻫﻤـﺎن۱۳/۱ :و ۳۵۳/۲؛ اﻟﺒـﺎﻧﯽ:۱۴۱۱ ،
.(۵۳۴
» .۴إﻧـﺎ ﻻ ﻧــﻮرث« ﻣـﺎ ﻣﯿــﺮاث ﻧﻤـﯽﮔــﺬارﯾﻢ )ﺟـﻮﻫﺮی۱۱۶ :۱۴۱۳ ،؛ اﺑــﻦ اﺑـﯽ اﻟﺤﺪﯾــﺪ:۱۳۷۸ ،
۲۳۱–۲۲۵/۱۶؛ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۲۶–۲۴/ ۲:
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» .۵إن اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻻ ﯾﻮرﺛﻮن« ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ )دارﻗﻄﻨﯽ.(۲۳۱/۱۴۰۵:۱ ،
» .۵إﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻻﻧﻮرث« ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ )اﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ ،ﺑـﯽﺗـﺎ:
۴۶۳/۲؛ ﻧﺴﺎﺋﯽ.(۶۶-۶۴/۴ :۱۴۱۱ ،
» .۶إﻧﺎﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎ ﻻﻧﻮرث« ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎﮔﺮوه اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ )ﺟﻮﻫﺮی-۱۴۱۳:۱۰۳،
۱۱۵؛ اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ۲۱,۲۲۸/ ۱۳۷۸:۱۶ ،؛ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ۳۰۹/۳۶ :۱۴۱۵،ـ.(۳۱۰
» .۷ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻧﺮث و ﻻ ﻧـﻮرث« ،ﻣـﺎ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮان ﻣﯿـﺮاث ﻣـﯽﺑـﺮﯾﻢ وﻟـﯽ ﻣﯿـﺮاث
ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ )ﺑﮑﺮی دﻣﯿﺎﻃﯽ.(۲۶۲/۳ :۱۴۰۴،
» .۸ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎ ﻻﻧﻮرث« ﻣﺎ ﮔـﺮوه اﻧﺒﯿـﺎء ،ﻣﯿـﺮاث ﻧﻤﯽﮔـﺬارﯾﻢ )اﺑـﻦ ﮐﺜﯿـﺮ:۱۳۸۸ ،
۳۵۱/۲؛ ﻫﻤـــﻮ ،ﺑـــﯽﺗـــﺎ۳۷۰/۳ :؛ أﺑﻮﺣﯿـــﺎن۱۶۴/۶ :۱۴۲۲،؛ ﻓﺨـــﺮ رازی۲۱۰/۱۴۲۰:۹ ،؛ اﺑـــﻦ أﺑـــﯽ

اﻟﺤﺪﯾﺪ۲۲۴/۱۶ :۱۳۷۸:،؛ ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ۳۵۱/۱۴ :و.(۱۶۳
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻓﻘﺮهای ﺑﺎ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺪه »ﻣﺎﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و
زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ ﻣﺎ اﯾﻤﺎن و ﺣﮑﻤﺖ و داﻧﺶ و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ارث ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ« )اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ.(۲۱۴/۱۶ :۱۳۷۸ ،
ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
» .۱ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﺻﺪﻗﻪ« )ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ،(۱۴۲/۱۰:آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
» .۲و ان ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﺻﺪﻗﻪ« )ﻫﻤﺎن ،(۲۹۷/۶ :و ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
 .١ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۱۳ﺣﺪﯾﺚ
 .٢ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۵ﺣﺪﯾﺚ

 .١ﺟﻬﺖ اﺧﺘﺼﺎر اﻓﻌﺎل واﻟﻔﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

۱۵۱

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

» .۳ﻣــﺎ ﺗﺮﮐﻨــﺎه ﺻــﺪﻗﻪ« )ﻣﺴــﻠﻢ ،ﺑــﯽﺗــﺎ۱۵۲/۵ :؛ ﺗﺮﻣــﺬی ،ﺑــﯽﺗــﺎ ،(۸۲/۳:آﻧﭽــﻪ آن را ﺑــﺮ ﺟــﺎ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
» .۴ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﻪ« )اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽﺗـﺎ ۱۴۵/۶ :و ۹/۱؛ ﻣﺴـﻠﻢ ،ﺑـﯽﺗـﺎ۱۵۳/۵ :؛ ﺗﺮﻣـﺬی:۱۴۲۱ ،
 ۲۱۰و ۳۷۸؛ ﺟﻮﻫﺮی ،(۱۱۵-۱۰۳ :۱۴۱۳ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،آن ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
» .۵ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎه ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﻪ« )ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی ،(۶۲۵/۵ :۱۴۰۹ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،آن ﺻﺪﻗﻪ
اﺳﺖ.
ب( رواﯾﺖ دوم ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دارد )ﻏﻔﻮری ،(۳۹/۱۵ :۱۳۸۹ ،ﺑﺨـﺶ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎرات و
اﻓﻌﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﯿﺰ اﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻔﺎوت زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .۱ﻻﯾﻘﺴﻢ )ﻻﯾﻘﺘﺴﻤﻦ ،ﻻﯾﻘﺘﺴﻢ( ورﺛﺘـﯽ ً
دﯾﻨـﺎرا )ﻣﺴـﻠﻢ ،ﺑﯽﺗـﺎ۱۵۶/۵ :؛ ﺑﯿﻬﻘـﯽ ،ﺑـﯽﺗـﺎ،(۳۱۰/۶:
وارﺛﺎﻧﻢ دﯾﻨﺎری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ذرﯾﺘـﯽ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ورﺛﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» .۲ﻻ ﯾﻘﺘﺴﻢ )ﻻﯾﻘﺴﻢ ،ﻻﺗﻘﺴﻢ ،ﻻﺗﻘﺘﺴﻢ( ،ورﺛﺘﯽ )ذرﯾﺘﯽ( دﻧﺎﻧﯿﺮ« ،وارﺛﺎن )ﺑﺴﺘﮕﺎن( ﻣﻦ
دﯾﻨﺎرﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ) ١ﻣﺎﻟﻚ ،ﺑﯽﺗﺎ۹۹۳/۲ :؛ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ.(۵۹۱/۸ :۲۰۰۰،
ً
درﻣﻮاردی ﻟﻔﻆ »درﻫﻤﺎ« اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ً
» .۳ﻻﯾﻘﺘﺴﻢ ورﺛﺘﯽ دﯾﻨﺎرا و ﻻ درﻫﻤﺎ« )اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽﺗﺎ ،(۲۴۲/۲ :وارﺛﺎن ﻣﻦ دﯾﻨﺎر و درﻫﻤﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
ً
درﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺟﺎی »دﯾﻨﺎر و درﻫﻢ«» ،ﺷﯿﺌﺎ« آﻣـﺪه اﺳـﺖ .در ﻣـﻮاردی ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺷـﯿﺌﺎ
»ﻣﻤﺎﺗﺮﮐﺖ« اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
» .۴ﻻﯾﻘﺘﺴﻢ ورﺛﺘﯽ ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻤـﺎ ﺗﺮﮐـﺖ« )اﺑـﻦ زﯾـﺪ ،(۸۴ :۱۴۰۴ ،وارﺛـﺎن ﻣـﻦ ﭼﯿـﺰی از آﻧﭽـﻪ
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﺧﯽ ﻟﻔﻆ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
» .۵وﻟﻠﻪ ﻻﺗﻘﺘﺴﻢ ورﺛﺘﯽ« )ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی ،(۲۱/۱۱ :۱۴۰۹ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ وارﺛـﺎن ﻣـﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
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» .۶واﻟﺬی ﻧﻔﺴﯽ ﺑﯿﺪه ﻻﯾﻘﺘﺴﻢ ورﺛﺘﯽ« )ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۲۹۹/۶ :؛ ذﻫﺒﯽ ،(۲۷/۳ :۱۴۰۷ ،ﻗﺴﻢ ﺑـﻪ
آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ وارﺛﺎن ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ دارای ﻋﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ اﺳﺖ.
» .۱ﻣﺎ ﺗﺮﮐـﺖ ...ﺻـﺪﻗﻪ« )اﺑـﻦ اﺑـﯽ اﻟﺤﺪﯾـﺪ۲۲۱/۱۶ :۱۳۷۸ ،؛ زﯾﻠﻌـﯽ۱۷۷/۱ :۱۴۱۴ ،؛ اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ،
ﺑﯽﺗﺎ ،(۱۵۲/۶:آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارم ...ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
» .۲ﻣﺎ ﺗﺮﮐﺖ ...ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﻪ« )ﺑﺨـﺎری۴۵/۴ :۱۴۰۱ ،و ۴/۸؛ ﻣﺴـﻠﻢ ،ﺑـﯽﺗـﺎ) ،(۱۵۶/۵ :آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارم ...آن ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
» .۳ﻣﺎ ﺗﺮﮐﺖ ...ﻓﺎﻧﻪ ﺻﺪﻗﻪ« )اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺑﯽﺗﺎ ،(۳۱۴/۲ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارم ...ﻫﻤﺎﻧﺎ آن
ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
» .۴ﻣــﺎ ﺗﺮﮐﻨــﺎ ...ﺻــﺪﻗﻪ« )ﺑﯿﻬﻘــﯽ ،ﺑــﯽﺗــﺎ۲۹۹/۶:؛ ذﻫﺒــﯽ ،(۲۷/۳ :۱۴۰۷ ،آﻧﭽــﻪ ﺑــﺮ ﺟــﺎی
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ...ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﮥ ﺻﺪﻗﻪ در ﻋﺒﺎرات اول و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع و ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﮐـﺎر
رود و در ﻋﺒﺎرات ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ دوم ﺗﺎ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺮﻓـﻮع ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن دو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ )ﻏﻔﻮری.(۴۴/۱۶ :۱۳۸۹ ،
ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» .۱ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻣﺆوﻧﺔ ﻋﺎﻣﻠﯽ« )ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ۱۵۶/۵ :؛ اﺑﻦ اﺷﻌﺚ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۲۴/۲:
» .۲ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﻣﺆوﻧﺔ ﻋﯿﺎﻟﯽ« )اﺑﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،(۲۲۰/۱۶ :۱۳۷۸ ،ﭘﺲ از ﻧﻔﻘﻪ ﻫﻤﺴﺮ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام.
» .۳ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﯿﺎﻟﯽ و ﻣﺆوﻧﺔ ﻋﺎﻣﻠﯽ« )اﺑﻦ زﯾﺪ ،(۱۱۴ :۱۴۰۴ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﻘـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻫﺰﯾﻨـﻪ
١
ﻋﺎﻣﻠﻢ.
» .۴ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻘﺔ أﻫﻠﯽ و ﻣﺆوﻧﺔ ﻋﺎﻣﻠﯽ« )اﺑﻦ ﺳـﻠﻤﻪ۶/۲ :۱۴۱۶ ،؛ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،(۱۴۷/۴ :۱۴۰۳ ،ﺑﻌـﺪ از
ﻧﻔﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺎﻣﻠﻢ.

 .۵ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﺣﺪﯾﺚ »ﻻﻧﻮرث« واﻋﺘﺒﺎر آن

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐــﻪ در ﺗﻌﺮﯾــﻒ و ﻧﯿــﺰ ﻋﻮاﻣــﻞ اﺿــﻄﺮاب ﺣــﺪﯾﺚ ﺑﯿــﺎن ﺷــﺪ .از ﻋﻼﺋــﻢ و
 .١در ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻟﻔﻆ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا درﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮد ﻟﻔﻆ آورده ﺷﺪ

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮕﯽ ﻧﻘﻞ و ﻧﯿﺰ ادراج ،ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺼﺤﯿﻒ اﺳﺖ ،و
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺒﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣـﯽﺧـﻮرﯾﻢ .وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ را
ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

۱۵۳

 -۱-۵ادراج در ﻣﺘﻦ

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺪرج ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راوی ﺳﺨﻦ ﺧـﻮد ﯾـﺎ دﯾﮕـﺮی را
ﺣﺪﯾﺚ وارد ﮐﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ آن از ﻣﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدد و در ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ
ﮔﺮدد ،ﺑﺪان ﻣﺪرج ﻣﺘﻨﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﯽﺧـﻮرد؛
زﯾﺮا درﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﭼﻮن ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦﺣـﺪﯾﺚ ﺑـﺪون ﻟﻔـﻆ »اﻧـﺎ ﻣﻌﺎﺷـﺮ ﯾـﺎ
ﻣﻌﺸﺮ« ﯾﺎ »ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت دوم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ »ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ« و ﺑﺮﺧﯽ
»ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺸﺮ« و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ »اﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ« ﺷﺮوع ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻌـﯽ ﮐـﻪ درآن
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ آﻣﺪه ،ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ اﺳـﺖﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از اﺑـﻮﻫﺮﯾﺮه و ﻓﻘـﻂ در ﯾـﮏ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ آورده اﺳﺖ.
»ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﺪﺛﻨﯽ أﺑﯽ ﺛﻨﺎ وﮐﯿﻊ ﻗﺎل ﺛﻨﺎ ﺳﻔﯿﺎن ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﺰﻧﺎد ﻋﻦ اﻷﻋﺮج ﻋﻦ أﺑﯽ
ﻫﺮﯾﺮة ﻗﺎل ...و ﺑﺈﺳﻨﺎده ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ jإﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻻ ﻧﻮرث ﻣﺎ ﺗﺮﮐﺖ ﺑﻌـﺪ ﻣﺆﻧـﺔ
ﻋﺎﻣﻠﯽ وﻧﻔﻘﺔ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺻﺪﻗﺔ« )اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۴۶۳/۲ :
ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اوس ﺑﻦ ﺣﺪﺛﺎن ﭼﻨﯿﻦ آورده:
»ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﮑﺮ ﻻ أری ذﻟﮏ إن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﮐﺎن ﯾﻘﻮل إﻧـﺎ ﻣﻌﺸـﺮ اﻷﻧﺒﯿـﺎء ﻻ ﻧـﻮرث ﻣـﺎ
ﺗﺮﮐﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﺔ« )ﻧﺴﺎﺋﯽ،(۶۴/۴ :۱۴۱۱ ،
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ »در ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑـﺎ ﻟﻔـﻆ »اﻧﺎﻣﻌﺸـﺮ« آﻣـﺪه
اﺳﺖ« )اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ،(۵۸/۲ :۱۴۰۸ ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ در ُﻧ ﺴـﺦ در دﺳـﺘﺮس از ﺳـﻨﻦ
ﺗﺮﻣﺬی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻓﻘﻂ اﺑﻦ ﺣﻨﺒـﻞ و ﻧﺴـﺎﯾﯽ آن ﻫـﻢ درﯾـﮏ
ﻣ ﻮرد ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ آورده اﻧﺪ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ادﻋ ﺎ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗـﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤـﺎل اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺦ ﺑﺎﺷﺪ؛ وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺻﺤﯿﺢ
ﺑ ﺨﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤـﺎن ،(۲۲/۲ :وی در ﻗﺼـﺺ اﻷﻧﺒﯿـﺎء و ﺗﻔﺴـﯿﺮ

ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗﺎ ،(۱۱۷/۳ :درﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ادﻋـﺎ ﺻـﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻋﺘـﺮاف
ﮐﺮده اﻧﺪ.

 -۲-۵ﻗﻠﺐ وﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻟﻔﺎظ ﺣﺪﯾﺚ
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ازدﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ درﻣﺘﻦ
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺪان ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﻠﻮب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺿـﻄﺮاب در ﺣـﺪﯾﺚ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻨﻮﻧﺪه در ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻣﺘﻦﻫﺎی ﻣﺸـﻬﻮر اﯾـﻦ ﺧﺒـﺮ
ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻧﺤﻦ وإﻧﺎ« آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد ﮔﺮﭼـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﺮﻗـﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﻫـﺮ دو ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ اﻣـﺎ در واﻗـﻊ ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ و اﺧـﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫـﺎ و
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در ﭘﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋـﺪم ﯾـﺎ وﺟـﻮد واژهﻫـﺎی
»ﻧﺤﻦ« ﯾﺎ »اﻧﺎ« درﻣﻔﻬﻮم ﺧﺒﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾـﺎت ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ دارد در اﯾﻨﮑـﻪ آﯾـﺎ
ﻣﺼﺪاق و ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺒﯿﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺑﻌـﺪ از ﻧﻘـﻞ ﺣـﺪﯾﺚ »ﻻﻧـﻮرث« راوی ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﯿﺮاث ﮔﺬاری ﻣﺨﺼـﻮص ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم jاﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺒﯿﺎء.
»ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ jﻓﺮﻣﻮد :ﻻ ﻧـﻮرث ﻣـﺎ ﺗﺮﮐﻨـﺎ
ﺻﺪﻗﺔ« و ﻣﻨﻈﻮر ازآن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ« )ﺑﺨﺎری۲۳/۵ :۱۴۰۱ ،و۲۴و ،(۲۵
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ذﮐـﺮ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ )ﻧﺴـﺎﺋﯽ۶۴/۴ :۱۴۱۱ ،؛
ﺟﻮﻫﺮی۱۱۳ :۱۴۱۳ ،؛ اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ.(۲۲۰/۱۶ :۱۳۷۸ ،
ازﺳﻮﯾﯽ درﺑﺮﺧﯽ ازرواﯾﺎت اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد و ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »إﻧـﯽ ﻻ أورث« آﻣـﺪه
اﺳﺖ١ﮐﻪ درﺗﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن »اﻧﺎ وﻧﺤﻦ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﻮم ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺎﺿـﯽ از ﺣﺴـﻦ ﺑﺼـﺮی
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎﺳﺖ )ﻧﻮوی.(۸۱/۱۲ :۱۴۰۷ ،
) .١اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽﺗﺎ۱۳/۱ :؛ اﻟﺒﺎﻧﯽ.(۵۳۴ :۱۴۱۱ ،

درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻔﺴـﺮان اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف را ﺑـﺪون اﺷـﮑﺎل و ﻫﻤـﮥ
رواﯾﺎت را ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺣﻠﺒﯽ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:

»ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ رواﯾﺖ »ﺣـﺪﯾﺚ »ﻧﺤـﻦ ﻣﻌﺎﺷـﺮ« درﻫـﯿﭻ ﮐﺘـﺎب ﺣـﺪﯾﺜﯽ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا
ﻣﻔﺎد إﻧﺎ و ﻧﺤﻦ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ« )ﺣﻠﺒـﯽ۴۸۷/۳ :۱۴۰۰ ،؛ ﺷـﻨﻘﯿﻄﯽ،
.(۳۶/۳ :۱۴۱۵

۱۵۵

اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺣﺪﯾﺚ »ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻻ ﻧﻮرث« ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪی ﻧﺪارد و ﮔﺮوﻫﯽ از اﺋﻤﻪ ﺣـﺪﯾﺚ
آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۶/۱۲ :
آﻧﮕﺎه در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﻟﻔﺎظ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻧﺴﺎﯾﯽ آن را از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از اﺑﯽ زﻧﺎد ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »اﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷـﺮ« آورده اﺳـﺖ ﺣـﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ آن را از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر از اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ از وی ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤـﺎن اﺳـﺖﮐـﻪ در
ﻣﺴﻨﺪ ﺣﻤﯿﺪی از اﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ آﻣﺪه و وی در آن ﻣﻮرد از ﻣﺘﻘﻦﺗـﺮﯾﻦ اﺻـﺤﺎب اﺑـﻦ ﻋﯿﯿﻨـﻪ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺜﻢ ﺑﻦ ﮐﻠﯿﺐ در ﻣﺴﻨﺪش از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﻣﺬﮐﻮر آورده اﺳـﺖ و
دار ﻗﻄﻨﯽ ﻧﯿﺰ درﻋﻠﻞ رواﯾﺖ ام ﻫﺎﻧﯽ از ﻓﺎﻃﻤﻪ eاز اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ ﺑـﺎ ﻟﻔـﻆ »ان اﻷﻧﺒﯿـﺎ
ﻻﯾﻮرﺛﻮن« آورده ،اﺑﻦ ﺑﻄﺎل و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ وآن را ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ و ﺧـﺪا
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﺎن(.
١

 .١اﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

درواﻗﻊ اﯾﻦ دو ﻟﻔﻆ )اﻧﺎ و ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ( اﺿﺎﻓﻪای درﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﺪام راوی ﯾﺎ راوﯾﺎن اﺳﺖﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺴﺎﻫﻞ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ
زﯾﺎد ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮔﺎه ﺟﻤﻊ و ﮔﺎه ﻣﻔﺮد و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻔﺮد از آن
اراده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا در ﻧﻘﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﻘﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ رواج ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻏﻠﺐ ﻣﻔﺴـﺮان ﺑـﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ و ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﺻـﺤﺖ و ﺳـﻼﻣﺖ آن ﺑـﺪان اﺳـﺘﻨﺎد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﺎ آن ﺷﯿﻮۀ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﻮرد رواﯾﺎت ،در ﺗﻔﺴـﯿﺮش ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻨﺎد داده وآن را ﺻﺤﯿﺢ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
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»أﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ jأﻧـﻪ ﻗـﺎل :ﻧﺤـﻦ ﻣﻌﺎﺷـﺮ اﻷﻧﺒﯿـﺎء ﻻ ﻧـﻮرث ،ﻣـﺎ ﺗﺮﮐﻨـﺎه
ﺻﺪﻗﺔ« )اﺑﻦ ﺟﻮزی.(۱۴۷/۵ :۱۴۲۲ ،
اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻔﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ وی و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾـﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺪان واﻗﻒ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ وی اﯾﻦ ﻣﺘﻦ
را ﺑﻪ ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ )اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،(۱۱۷/۳ :۱۴۱۹ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.
دﯾﮕﺮﻣﻔﺴﺮان و ﻓﻘﻬﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧـﻮد زﺣﻤـﺖ ﺗﺤﻘﯿـﻖ در ﻣـﻮرد اﺻـﻞ ﺣـﺪﯾﺚ ﻧـﺪاده و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬﯽ از آﯾﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ در
ﺑﺤﺚ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺮاثﺑﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
»ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯿﺮاث ﺷﺶ ﻣﻮردﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺒﻮت را ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮآن اﻓـﺰودهاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺣـﺪﯾﺚ
»ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻻ ﻧﻮرث ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﺻـﺪﻗﺔ« و ﻣﺸـﺎﺑﻬﺎت آن در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻫﻤـﮥ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ
ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺰ اﻧﺒﯿـﺎء ﮐـﻪ ﻧـﻪ ﻣﯿـﺮاث ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ و ﻧـﻪ ﻣﯿـﺮاث
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ« )اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ۳۶۱/۱ :۱۴۱۵ ،؛ ﺷﺮﺑﯿﻨﯽ.(۲۶/۳ :۱۳۷۷ ،
وﯾﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن آن آﯾﺎت ﻗﺮآن در ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺮاث را ﺑﺎ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽزﻧﻨﺪ
»ﻓﺨﺒﺮ ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎء ﻻ ﻧﻮرث« ﻋﻨﺪ أﺑﯽ ﺑﮑﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻷﻧﻪ ﻓﯽ ﺣﻘﻪ ﮐﺎﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ﺑـﻞ
أﻋﻠﯽ ﮐﻌﺒﺎ ﻣﻨﻪ ،واﻟﻘﻄﻌﯽ ﯾﺨﺼﺺ اﻟﻘﻄﻌﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎ ،وﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﺒﺮ واﻵﯾﺎت اﻟﺘﯽ
ﻓﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮراﺛﺔ إﻟﯽ اﻷﻧﺒﯿﺎء kﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ« )آﻟﻮﺳﯽ.(۲۲۰/۴ :۱۴۱۵ ،
در ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎی دﯾﮕــﺮی از ادراج و ﻗﻠــﺐ را ﻣــﯽﺗـﻮان ﭼﻨــﯿﻦ
ﺑﺮﺷﻤﺮد.
 .۱در ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﯾﺎت ﺳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﺘﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺎری ﺿﻤﯿﺮ
)ﻫﺎء در ﻓﻌﻞ ﺗﺮﮐﻨﺎه( وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺿﻤﯿﺮ ﺗﻨﻬـﺎ در ﻧﻘـﻞ اﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ در ﯾـﮏ ﻣـﻮرد و
ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﯿﺰ در رواﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اوس ﺑﻦ ﺣـﺪﺛﺎن و در ﯾـﮏ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺿـﻤﯿﺮ وﻟـﯽ در
ﺗﮑﺮار رواﯾﺖ آن را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ )ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ ،(۱۵۲/۵ :ﺗﺮﻣﺬی ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬـﺎ در ﯾـﮏ ﻣـﻮرد
ﺿﻤﯿﺮ را آورده اﺳﺖ )ﺗﺮﻣﺬی ،ﺑﯽﺗـﺎ ،(۸۲/۳ :و ﻫﻤـﮥ اﯾﻨﻬـﺎ ﻣﺼـﺎدﯾﻘﯽ از ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ و
اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
 .۲ﻋﺒﺎرت ﺻﺪﻗﻪ ﻧﯿﺰ در ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد وارد ﺷﺪه و در ﻣﻮرد ﺷﺸﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎﻟـﮏ اﺳـﺖ

۱۵۷

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

در ﻣﻮﻃﺄ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ از ﺳﻮﯾﯽ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺎری ﻧﯿـﺰ ﺑـﺪون ﮐﻠﻤـﻪ »»ﻓﻬـﻮ« و ﺿـﻤﯿﺮ
اﺳﺖ.
 .۳در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ »ﻣﺎ ﺗﺮﮐﻨﺎ ﺻﺪﻗﻪ« ﻧﯿﺰ ﮐـﻪ در ﻋﺒـﺎرت اول و دوم آﻣـﺪه اﺳـﺖ در ﺑـﯿﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و
ﻫﺮﮐﺪام ﻃﺮفداراﻧﯽ دارد .اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﺒﺮ و ﻣﺮﻓﻮع ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل و ﻣﻨﺼـﻮب ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﯿـﺰ
ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺼـﻮب ﺑﺎﺷـﺪ دﻻﻟﺘـﯽ ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﻣﯿﺮاثﮔـﺬاری
ﻧﺪارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳـﺎﯾﺮ دﻻﯾـﻞ و
ﻗﺮاﯾﻦ ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد )ﻏﻔﻮری.(۸۰/۲ :۱۳۸۹ ،
 .۳اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی اﺳـﺖﮐـﻪ ازﻋﻠـﻞ آﺷـﻔﺘﮕﯽ و اﺧـﺘﻼل در رواﯾـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ادرج ﻣـﺘﻦ و ﻧﺘﯿﺠـﮥ آن اﺧـﺘﻼف در ﻧﺤـﻮۀ
ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻣﻔﺴﺮان را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
و ﺟﺪال ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣـﻮارد ﺟﻤﻠـﮥ »ﻻﻧـﻮرث« اﺳـﺖﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﻬﻮل ُ
ﻻﻧ َ
ـﻮرث و در ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻠـﻮم )ﻣﺸـﺪد(
َ
ﻻﻧﻮ ﱢرث ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻣﻌﻨـﺎی »ﻣـﺎ« ﻧﯿـﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ وﺟـﻮد دارد.
اﺣﺘﻤﺎل اول»:ﻣﺎ« ﻧﺎﻓﯿﻪ و »ﺻﺪﻗﻪ« ﻣﻨﺼﻮب و ﻣﻔﻌﻮل »ﺗﺮﮐﻨﺎ« و اﺣﺘﻤـﺎل دوم :اﯾﻨﮑـﻪ
»ﻣﺎ« ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اول ﭼﻨﺪ اﺷﮑﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛ اول اﯾﻨﮑـﻪ وﺟـﻮد
ﺿﻤﯿﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻋﺒﺎرت »ﻓﻬﻮ ﺻﺪﻗﻪ« ﺑﺎ اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ و دوم اﯾﻨﮑـﻪ
ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎراتﮐﻪ ﺑﺪون ﺿﻤﯿﺮ آﻣﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﯽﺳﺎزد؛ زﯾـﺮا
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺨﺶ اول وآﺧﺮ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ )ﻫﻤﺎن.(۴۳/۲ :
 .۴در دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ ،ادراج ،ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ و ﺣﺘـﯽ ﺗﺼـﺤﯿﻒ و
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ از رواﯾﺎت دﺳﺘﮥ اول ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﯽﺧـﻮرد .وﺟـﻮد ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ از اﻓﻌـﺎل ﺑـﺎ
ﺻﯿﻐﻪﻫﺎ )ﻻ ﺗﻘﺴﻢ ،ﻻﯾﻘﺴﻢ ،ﻻﯾﻘﺘﺴﻤﻦ ،ﻻﺗﻘﺘﺴﻤﻦ( و اﻟﻔـﺎظ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼـﻮن )ورﺛﺘـﯽ،
ذرﯾﺘﯽ ،دﯾﻨﺎر ،و دﻧﺎﻧﯿﺮ ،ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﮐﺖ( ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ راوی ﮐﻢ و زﯾﺎد ﯾﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳـﺖ و ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖﮐﻪ
اﻟﻔﺎظ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ )ﻏﻔﻮری ،(۲۳/۹ :۱۳۸۹ ،وﻟﯽ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻤـﺎن ﻣﺼـﺪاق ادراج در
ﻣﺘﻦ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺴﻮب ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﺧـﺪاj

اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ.(۴۲۲/۱ :۱۴۳۱ ،
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 .۵در ﺑﺨﺶ دوم از رواﯾﺎت دﺳﺘﮥ دوم درﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺑﺨﺶ )وﻣﺆوﻧﻪ ﻋﯿﺎﻟﯽ( ﻧﺪارد ،ﯾـﺎ
ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎز ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ،ﺗﻔﺴـﯿﺮ و اﻇﻬـﺎر
ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺪﻋﺎﯾﯽ ﻏﺮﯾﺐ دارد و آن اﺧﺘﺼﺎص ﺻﺪﻗﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﺳـﺖ؛
ً
ً
زﯾﺮا اوﻻ :ﺻﺪﻗﺎت ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺛﺎﻧﯿـﺎ:
ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻤﯽﺳـﺎزد؛ ﻣـﺮاد از آن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ
درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻞﻫﺎ ﺑﻪ »ﻣﺆوﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،و
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻟﻔﻆ »ﻋﯿﺎﻟﯽ« ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻋﺎﻣﻠﯽ« ،در ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻘـﻞﻫـﺎ ﻋـﻼوه ﺑﺮاﺷـﮑﺎل
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺼﻮد از آن دﭼﺎر ﺳﺮ
درﮔﻤﯽ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑـﺮای ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﯾـﻦ
ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ زﯾﺎدی ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺑـﺮاز ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ درﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ
ً
ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎﻫﺪی ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻀﺎ ﻓﺮضﻫﺎﯾﯽ ﻧـﺎﻣﻌﻘﻮل
و ﻣﻦ درآوردی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﻮﻏﺎ و ﻧﺰاع در ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﻧـﺺ ﻧﺸـﺎن از اﺧـﺘﻼل و
ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب در ﻣﺘﻦ آن اﺳﺖ )ﻏﻔﻮری.(۸۹-۸۲/۲ :۱۳۸۹ ،
 .۶درﻣﻮرد رواﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن )ورﺛﺘﯽ و ذرﯾﺘﯽ( ،ﻧﯿﺰﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻇـﺎﻫﺮا ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻟﻔـﻆ
ورﺛﺘﯽ ﺑﺎ ذرﯾﺘﯽ ﻣﺼﺪاق ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ از ﺳﻮی راوی اﺳﺖﮐـﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﺎرض را درﺣﺪﯾﺚ دﯾـﺪه زﯾـﺮا ازﯾـﮏ ﺳـﻮ ﻫﻤﺴـﺮان را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ ﻧﻔﻘـﻪ دﯾـﺪه و
ازﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ازﻣﺎﺗﺮک ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ
ذرﯾﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن( ،و اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﺗﺤﺮﯾﻒ آﺷﮑﺎر و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻠﻮب ﻧﻤﻮدن ﺣﺪﯾﺚ
ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف راوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻦ و ﺿـﻌﻒ و رد ﺣـﺪﯾﺚ
اﺳﺖ.
 .۷در ﮔﺮوﻫﯽ از رواﯾﺎت ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻟﻔﻆ ﺷﯿﺌﺎ ﺑﻪﺟﺎی دﯾﻨﺎر ﯾﺎ دﻧﺎﻧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮ ﯾﺎ اﻓﺰودن ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ دال ﺑﺮ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ
از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،اﻓﺰودن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾـﺖ ﯾـﺎ ادراج و ﻧﯿـﺰ ﺗﺤﺮﯾـﻒ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ اﺿـﻈﺮاباﻧﺪ ،ﮔﺮﭼـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ آن را ﺑـﻪ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻓﺪک ﻧﺤﻠـﻪ و ﻫﺒـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﯿﺮاث و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺪک در زﻣﺎن ﻓﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا jدر دﺳﺖ ﺣﻀـﺮت ﺑـﻮد
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻓﻘﻬﯽ ﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا eﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ eﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و ﻓﺪک
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ
ﻣﯿﺮاثﺑﺮی ﺧﻮد از ﭘﺪر ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺴـﯿﺎری
از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺰ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا eﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑـﻮد ،ﻣﯿـﺮاثﮔـﺬاری
اﻧﺒﯿﺎء و ﯾﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا eرا اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ،ﺗﻔﺴـﯿﺮی و

۱۵۹

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳـﺖ )اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ ،(۱۱۶ :۱۴۲۹ ،و
ﭼﻮن وﺟﻮد دﯾﻨﺎر و دﻧﺎﻧﯿﺮ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت در ﻧﻔﯽ ارث ﻇﻬﻮری ﻧـﺪارد ،ﻟـﺬا ﺑﺮﺧـﯽ
ً
ً
درﻫﻤﺎ را اﻓﺰودهاﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻟﻔﻆ دﯾﻨﺎر ﯾﺎ دﻧـﺎﻧﯿﺮ را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و ﺷـﯿﺌﺎ ﯾـﺎ ﺷـﯿﺌﺎ ﻣﻤـﺎ
ﺗﺮﮐﺖ را اﻓﺰودهاﻧﺪ )ﻏﻔـﻮری ،(۴۶/۲ :۱۳۸۹ ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺪاق ادراج و
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺗﺴـﺎﻫﻞ و ﺗﺴـﺎﻣﺢ ﺣـﺪاﮐﺜﺮی در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ رواﯾـﺎت
اﺳﺖ.
 .۸از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ادراج درﻣـﺘﻦ از ﺳـﻮی راوی اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن
ﺳﻮﮔﻨﺪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻇﺎﻫﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﻧﺎﻗـﻞ ﺣـﺪﯾﺚ و
راوی آن ،ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ )ﻫﻤـﺎن( ،ﻟـﺬا
راوی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑـﻪ اﺑﺘـﺪای ﺣـﺪﯾﺚ ﺑﺮﺻـﺤﺖ آن
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺨﺶ دوم رواﯾﺎت دﺳﺘﮥ دوم ﯾﻌﻨﯽ »ﻻﺗﻘﺘﺴﻢ ورﺛﺘﯽ« ،ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل را ﺑـﺮ
ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻢﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳﺎزﮔﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻫﻤﺎن ،(۸۱:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره
ﺷـﺪ ﯾﮑــﯽ از ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ادراج ﻣﺘﻨــﯽ ،اﺷـﺘﺒﺎه و ﺧﻄــﺎی ﺷـﻨﻮﻧﺪه در درک درﺳــﺖ از
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ وﻓﻮر اﯾـﻦ اﺧﺘﻼﻓـﺎت وﺟـﻮد
دارد و از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز آن ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
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ً
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻣﺘﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺘﻨـﺎﻗﺾ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ.
ﻣﺘﻮن ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت "ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﯿﺎ ﻻ ﻧﻮرث " و در ﺑﺮﺧﯽ "إﻧـﺎ ﻣﻌﺎﺷـﺮ" آﻣـﺪه
اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﯾﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ؛ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ اوﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﮏ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮوح،
ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮی و ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ رواج ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا ﺣﺘـﯽ ﻣـﻮرد اﻧﮑـﺎر ﺑﺮﺧـﯽ
ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ .در ﺑﺮﺧـﯽ از رواﯾـﺎت آن اﺿـﺎﻓﺎﺗﯽ در
اﺑﺘﺪا ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮددارد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ از راوی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ در ﻓﻘﺮاﺗﯽ از رواﯾﺖ ،ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،ادراج ﻣﺘﻨﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﻒ و
ﺗﺤﺮ ﯾﻒ ،اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻨﻬـﺎ ﻫﻤﮕـﯽ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖﮐﻪ از ﻧﻈﺮﮔﺎه دراﯾﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ ﻋﺎﻣـﻞ اﺿـﻄﺮاب ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦﺣﺪﯾﺚ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑـﻪ
اذﻋﺎن ﻣﺤﺪﺛﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺿﻄﺮاب از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻌﻒ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﮐـﻪ در
ﻣﻮرد آن ادﻋﺎی واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼف ،ﺗﻨﻮع و ﺗﻀـﺎد در ﺧﺒـﺮی
ﮐﻪ راوی آن واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺳﯿﺐ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﮔـﺮدد .ﻟـﺬاﺧﺒﺮ ﻣـﺬﮐﻮر
ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در زﻣﺮۀ اﺧﺒـﺎر ﺿـﻌﯿﻒ ،ﻣـﺮدود و ﻣﻌﻠـﻮل ﺟـﺎی
ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو از اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻠـﯽ ﻗﻄﻌـﯽ ﺑـﺎ آن آﯾـﺎت
ﻗﺮآن را ﺗﺨﺼﯿﺺ زد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻨﺎد در ﺟﻬـﺖ اﺛﺒـﺎت
ﻣﺪﻋﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ،و ﭘﺎ ﻓﺸﺎری اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و ﺻﺤﺖ آن اﻣﺮی
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺧﻼف اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .۲اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ أﺑـﻮ اﻟﻔﻀـﻞ إﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿـﺮوت ،دار اﺣﯿـﺎء
اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.۱۳۷۸ ،
 .۳اﺑﻦ أﺷﻌﺚ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ،أﺑﯽ داود ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﺳﻨﻦ أﺑﯽ داود ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻠﺤﺎم ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۴اﺑﻦ ﻃﯿﻔﻮر ،أﺑﯽ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻫﺮ ،ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻨﺴﺎء ،ﻗﻢ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺒﺔ ﺑﺼﯿﺮﺗﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.

۱۶۱

ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

 .۵اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮ ،اﻟﺘﺤﺮ ﯾﺮ و اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ﺑﯽﺟﺎ.
 .۶اﺑﻦ ﺟﻮزی ،اﺑﻮاﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،زاد اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۲۲ ،
 .۷اﺑﻦ ﺣﺠﺮﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﺨﺒﺔاﻟﻔﮑﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿـﺪ ﺑـﻦ ﺻـﺎﻟﺢ ،ﺑﯿـﺮوت ،دار اﺑـﻦ ﺣـﺰم،
.۱۴۲۷
 .۸ــــــ ،ﻧﺰﻫﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺛﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﯿﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻃﯿﺒـﻪ ،ﭼـﺎپ
دوم.۱۴۲۹ ،
 .۹ــــــ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ،ﺑﯿﺮوﺗﻒ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۰اﺑﻦ ﺣﯿﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ،ﺑﯿـﺮوت ،داراﻟﮑﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.۱۴۲۲ ،
 .۱۱إﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮ ی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ﺑﯿﺮوﺗﻒ دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ،
.۱۴۱۰
 .۱۲اﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ زﻫﺮی اﻟﻨﺠﺎر ،ﭼـﺎپ ﺳـﻮم ،دار اﻟﮑﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.۱۴۱۶ ،
 .۱۳ــــــ ،أﻣﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎر ﺑﺸﺮح ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻵﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻣﺼـﺮ ،داراﻟﮑﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿـﺔ،
.۱۴۱۶
 .۱۴اﺑﻦ ﺷﺒﺔ اﻟﻨﻤﯿﺮی ،أﺑﻮ ز ﯾﺪ ﻋﻤﺮ ،ﺗﺎر ﯾﺦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻓﻬﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت ،ﻗﻢ ،دار اﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۵اﺑﻦ ﺻﻼح ﺷﻬﺮزوری ،ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻧﻮاع اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.۱۴۲۳ ،
 .۱۶اﺑﻦ ﺿﺤﺎک ،اﺣﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮو ،اﻵﺣـﺎد و اﻟﻤﺜـﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺑﺎﺳـﻢ ﻓﯿﺼـﻞ ،اﺣﻤـﺪ اﻟﺠـﻮاﺑﺮه ،رﯾـﺎض،
داراﻟﺪراﯾﻪ.۱۴۱۱ ،
 .۱۷اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ،ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﮑﻤﻠﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ،داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯿﺮوت.۱۴۱۵ ،
 .۱۸اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،اﻹﺳﺘﺬﮐﺎر ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.۲۰۰۰ ،
 .۱۹اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮی ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ.۱۴۱۵ ،
 .۲۰اﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ اﻷﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﯿﺰ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.۱۴۲۲ ،
 .۲۱اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ دﻣﺸﻘﯽ ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯽﺗﺎ،
 .۲۲ــــــ ،اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.۱۴۱۰ ،
 .۲۳ــــــ ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ و اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮی ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۹۸۸ ،
 .۲۴ــــــ ،ﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﯿﺎء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ.۱۳۸۸ ،
 .۲۵اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت ،دار ﺻﺎدر ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.۱۴۱۴ ,
 .۲۶اﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ اﻟﻤﻮﺻﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻮ ﯾﻌﻠﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺳـﻠﯿﻢ أﺳـﺪ ،دار اﻟﻤـﺄﻣﻮن ﻟﻠﺘـﺮاث،
ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۷أﻣﯿﻦ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،أﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﺘﻌﺎرف ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۸آﻟﻮﺳﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﯽ ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.۱۴۱۵ ،
 .۲۹ﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ،ﺿﻌﯿﻒ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯽ.۱۴۱۱،
 .۳۰ﺑﺨﺎری ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ .۱۴۰۱
 .۳۱ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻓﺆاد اﻓﺮام /ﻣﻬﯿﺎر ،رﺿﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺑﺠﺪی ،ﺟﻠﺪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۳۷۵ ،
 .۳۲ﺑﻐﺪادی ،ﺣﻤﺎدﺑﻦ زﯾﺪ ،ﺗﺮﮐﺔ اﻟﻨﺒﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﮐﺮم ﺿﯿﺎءاﻟﻌﻤﺮی ،ﺑﯽﻧﺎ.۱۴۰۴ ،
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 .۳۳ﺑﮑﺮی اﻟﺪﻣﯿﺎﻃﯽ ،أﺑﯽ ﺑﮑﺮ ،ﺣﺎﺷﯿﺔ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ،ﺑﯽﻧﺎ.۱۴۱۸ ،
 .۳۴ﺑﻼذری ،اﺣﻤﺪ ،اﻧﺴﺎب اﻷﺷﺮاف ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﯽ.۱۳۹۴ ،
 .۳۵ﺑﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﯽ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺑﻦ ﺻﻼح و ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻹﺻﻄﻼح ،ﻣﺼﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪه ،داراﻟﻤﻌﺎرف.۱۴۰۹ ،
 .۳۶ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺑﻮ ﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۳۷ﺗﺮﻣﺬی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ،اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﻤﺪﯾﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺳﺎﻣﺔ اﻟﺮﺣﺎل ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻔﯿﺤﺎء.۱۴۲۱ ،
 .۳۸ــــــ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۳۹ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﺤﺴﺎن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﯽ،
.۱۴۱۸
 .۴۰ﺛﻌﻠﺒﯽ اﻟﻨﯿﺸﺎﺑﻮری ،اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ،اﻟﮑﺸﻒ و اﻟﺒﯿﺎن ،ﺑﯿﺮوت ،دارإﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۲۲ ،
 .۴۱ﺟﻮﻫﺮی ،اﺑﯽ ﺑﮑﺮ ،اﻟﺴﻘﯿﻔﺔ و ﻓﺪک ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی اﻣﯿﻨـﯽ ،ﭼـﺎپ دوم ،ﺑﯿـﺮوت ،ﺷـﺮﮐﺔ اﻟﮑﺘﺒـﯽ،
.۱۴۱۳
 .۴۲ﺣﻠﺒﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺤﻠﺒﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.۱۴۰۰ ،
 .۴۳ﺣﻤﻮی ،ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،ﺑﯿﺮوت ،دارإﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۳۹۹ ،
 .۴۴ﻏﻔﻮری ،ﺧﺎﻟﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﻧﻮرث« ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ،ﺻﺎدﻗﯽ و ﻣﻨﺼﻮر ،ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﻣﻌﺎرف ،ش
۱۵و ,۱۶ﺳﺎل.۱۳۸۹
 .۴۵دارﻗﻄﻨﯽ ،اﺑﯽ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻮارده ﻓﯽ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮﯾﻪ ،ر ﯾﺎض ،دارﻃﯿﺒﻪ.۱۴۰۵ ،
 .۴۶ذﻫﺒﯽ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺎر ﯾﺦ اﻹﺳﻼم ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﻼم ﺗـﺪﻣﺮی ،ﺑﯿـﺮوت ،دار اﻟﮑﺘـﺎب اﻟﻌﺮﺑـﯽ،
.۱۴۰۷
 .۴۷رازی ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.۱۴۲۰ ،
 .۴۸ز ﯾﻠﻌﯽ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺨﺮ ﯾﺞ اﺣﺎدﯾﺚ و آﺛﺎر ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ر ﯾـﺎض ،دار اﺑـﻦ ﺧﺰﯾﻤـﻪ،
.۱۴۱۴
 .۴۹ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،اﻹﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﮑﺘﺎب و اﻟﺴﻨﺔ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎدق  ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۵۰ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﻧﺼﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﻣﺤـﺐ اﻟـﺪﯾﻦ اﺑـﻮ ﺳـﻌﯿﺪ ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ ﻏﺮاﻣـﺔ اﻟﻌـﻢ،
ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ.۱۴۱۶ ،
 .۵۱ﺳﻤﻌﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﻟﺮ ﯾﺎض ،دار اﻟﻮﻃﻦ.۱۴۱۸ ،
 .۵۲ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺮاوی ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﻘﺮﯾـﺐ اﻟﻨـﻮاوی ،اﻟـﺪﻣﺎدم اﻟﺴـﻌﻮدﯾﻪ ،دار اﺑـﻦ ﺟـﻮزی،
.۱۴۳۱
 .۵۳ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﻨﺪ ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۵۴ــــــ ،ﮐﺘﺎب اﻷم ،ﭼﺎپ دوم ،دار اﻟﻔﮑﺮ.۱۴۰۳ ،
 .۵۵ﺷﺮﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻣﻐﻨﯽ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،ﻣﺼﺮ ،ﺷﺮﮐﺔ ﻣﮑﺘﺒﺔ و ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻟﺒﺎﺑﯽ اﻟﺤﻠﺒﯽ.۱۳۷۷ ،
 .۵۶ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻤﻬﻤﻪ ﻓﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻷﻣﻪ ،ﺟﻠﺪ اول ،ﭼﺎپ دوم ،ﺗﻬﺮان ،اﻟﻤﺠﻤﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯽ ﻟﻠﺘﻘﺮ ﯾﺐ.۱۴۲۳ ،
 .۵۷ﺷﺮ ﯾﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ،رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸـﺮ ﯾﻒ اﻟﻤﺮﺗﻀـﯽ ،ﻗـﻢ ،دار اﻟﻘـﺮآن اﻟﮑـﺮ ﯾﻢ ،ﭼـﺎپ اول،
.۱۴۰۵
 .۵۸ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ،أﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ.۱۴۱۵ ،
 .۵۹ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،دﻣﺸﻖ ،دار اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﻠﻢ اﻟﻄﯿﺐ.۱۴۱۴ ،
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ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﻪ ﺧﺒﺮ )ﻻ ﻧﻮرث( و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺪك...

 .۶۰ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ.۱۹۵۹ ،
 .۶۱ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،أﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ،دار اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ.۱۴۱۵ ،
 .۶۲ﻃﺒﺮی ،ﻋﻤﺎد اﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮﺗﻀﻮی.۱۳۸۳ ،
 .۶۳ﻃﺒﺮی آﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮ ﯾﺮ ،اﻟﻤﺴﺘﺮﺷـﺪ ﻓـﯽ إﻣﺎﻣـﺔ أﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ أﺑـﯽ ﻃﺎﻟـﺐ  ،اﺣﻤـﺪ
اﻟﻤﺤﻤﻮدی ﻗﻢ ،اﻟﻮاﺻﻒ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۶۴ﻃﺮ ﯾﺤﯽ ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﻦ ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی.۱۳۷۵ ،
 .۶۵ﻋﺘﺮ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،دﻣﺸﻖ ،داراﻟﻔﮑﺮ.۱۴۰۱ ،
 .۶۶ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻓﯽ اﺧﺘﻼف اﻷﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻗﺎﻫﺮه ،داراﻟﻔﺮﻗﺎن.۱۴۲۳ ،
 .۶۷ﻋﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎری ،ﺑﯿﺮوت ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۶۸ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺠﺮت.۱۴۱۰ ،
 .۶۹ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ،اﻟﻮاﻓﯽ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ.۱۴۰۶ ،
 .۷۰ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﯿﻄﺎر ،داراﺣﯿﺎء اﻟﮑﺘـﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿـﻪ ،ﭼـﺎپ
دوم.۱۳۸۰ ،
 .۷۱ﻗﺮﺷﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ،ﻗﺎﻣﻮس ﻗﺮآن ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۴۱۲ ،
 .۷۲ﻗﺮﻃﺒﯽ ،اﺑﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻧﺼﺎری ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﭼـﺎپ دوم ،ﺑﯿـﺮوت ،دار إﺣﯿـﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۰۵،
 .۷۳ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻧﺲ ،اﻟﻤﻮﻃﺄ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ،ﺑﯿﺮوت دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۰۶ ،
 .۷۴ﻣﺘﻘﯽ اﻟﻬﻨﺪی ،ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ،ﮐﻨﺰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﻓﯽ ﺳﻨﻦ اﻷﻗﻮال و اﻷﻓﻌﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﮑﺮی ﺣﯿـﺎﻧﯽ و
ﺻﻔﻮة اﻟﺴﻔﺎ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.۱۴۰۹ ،
 .۷۵ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء.۱۴۰۳ ،
 .۷۶ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۷۷ﻣﻘﺮﯾﺰی ،ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦاﺣﻤﺪ ،إﻣﺘﺎع اﻷﺳﻤﺎع ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻤﯿﺴﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ.۱۴۲ ،
 .۷۸ﻣﻠﯿﺒﺎری ،ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮل ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم.۱۴۱۶ ،
 .۷۹ﻣﻨﺎوی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮؤوف ،ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺣﻤﺪﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،ﺑﯿﺮوت .۱۴۱۵
 .۸۰ﻣﯿﺒﺪی ،رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻌﺪ ،ﮐﺸﻒ اﻷﺳﺮار و ﻋﺪة اﻷﺑﺮار ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿـﺮ ،ﭼـﺎپ
ﭘﻨﺠﻢ.۱۳۷۱ ،
 .۸۱ﻧﺤﺎس ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺎﺳﺦ و اﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑـﺮ ﯾﻢ ،ﭼـﺎپ دوم ،ﺑﯿـﺮوت ،ﻣﻮﺳﺴـﺔ اﻟﮑﺘـﺐ
اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﻪ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۸۲ﻧﺴﺎﺋﯽ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺳـﻠﯿﻤﺎن و ﮐﺴـﺮوی ،ﺑﯿـﺮوت ،دار اﻟﮑﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.۱۴۱۱ ،
 .۸۳ﻧﻮوی ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺷﺮف ،ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﮐﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯽ۱۴۰۷ ،
 .۸۴ﻫﯿﺜﻤﯽ ،ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ و ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.۱۴۰۸ ،

