اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

اربعین نگاری در فرهنگ اسالمی
1

سید اسحاق حسینی کوهساری

چکیده

اسالمی ،به بررسی سند و محتوای حدیث ،پرداخته شده است.
نباشـد ،مـورد وثاقـت و عمـل اهـل فـن و

سند حـدیث اگـر در حـد متـواتر و مسـتفی
محدثین و علمای ّ
خاصه و ّ
عامه در طول تاری بوده است.

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

فرهنگ چهل حدیث نویسی در اسالم سابقه دیرینه دارد و ریشه در حدیث نبـوی «منن
ً
ّ
حفظ علی امتی اربعین حدیثا یحتاجون الیه من امردینهم بعثه اللنه ینو القیامنة
ً
ً
فقیهننا عالمننا» دارد .در ایــن مقالــه پــس از بیــان فهرســت اربعــین نویســی در فرهنــگ

از نظر محتوا ،حف حدیث دارای مراتب سه گانه است.
مرتبه اول :سپردن در حافظه یا در دفاتر و تصحیح لف حـدیث و اسـتجازه و اجـازه دادن
و روایت نمودن حدیث.
مر تبه ّدوم :حف معانی و تفکر در دقائر و استنباط حکم و معارف آن.
مرتبه ّ
سوم :بـه معنـای عمـل بـه آن و اعتنـا بـه شـ ن آن اسـت .مقصـود از «امـت» در
حدیثّ ،امت پیامبر به صورت مطلر است و مخصوص گروه خاصی نمیباشد و نیـز
هم به صورت انفرادی و هم به صورت اجتمـاعی مـیباشـد کـه در حـدیث  97شـاهد آن
هستیم.
مصداق اربعین نیز جامع امهات عقائد و عبادات و خصلتهای کریمه است ولی به نظـر
محمد بن ادریس شافعی مصداق آن مناقب اهل بیت
 ،1استادیار دانشگاه تهران ،پردیس قم ،گروه الهیاتhosseini@ut.ac.ir .

است.
27

ً
راز و رمز عدد اربعین هم این است که ایـن مقـدار از علـم ،غالبـا موجـب ملکـه و حضـور
معلومات دیگر خواهد شد.
کلید واژهها :حف  ،اربعین ،ثبت ،نگارن حدیث.

مقدمه
ّ
سنت اربعین نگاری پیشینهای بس دراز دارد و به قرون نخستین تاری اسـالم برمـیگـردد و ایـن

سنت برخاسته از فرمـایش پیـامبر

اسـالم اسـت کـه فرمـود « :مـن حفـ  » ...دانشـمندان

مسلمان بر مبنای حدیث فوق نگارن چهل حدیث را به عنوان یکی از اصول ارزشی مورد اهتمام
ّ
ّ
اربعینیات اعتقادی ،اخالقـی ،اجتمـاعی ،عبـادی،
و مدنظر قرار دادهاند که نگارن صدها کتاب
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اقتصادی و سیاسی نمایانگر شدت اهتمام مسلمین به این امر است که در فهرست به آن اشـاره
خواهد شد.
این تحقیر شامل چند بخش است:
ـ نگارن چهل حدیث
ـ بررسی متن و سند چهل حدیث
ـ محتوی و مقصود حدیث
5ـ نگارش چهل حدیث
ً
نگارن اربعینیات نوعا با عنوان «االربعون حدیثا» میباشد اما برخی واژه اربعین را تکرار نمودهاند

مانند :

ّ
االربعین عن االربعین فی فضائل امیرالمومنین ،محمـد بـن احمـد نیشـابوری جـد ابوالفتـوح

رازی ،االربعین عن االربعین یوسف ابن حاتم شامی ،االربعین حدیلا عن اربعین شیخا من اربعین
ّ
صحابیا علی ابن عبیدالله ابن حسین بابویه و االربعین البلدانیة عن اربعین م ن اربع ین الربع ین
فی اربعین ابن عساکر.
1ـ1ـ فهرست نگارندگان اربعینیات

گرچه شمارن دقیر تدوین اربعینیات کار آسانی نیست ،ابن عساکر در کتـاب االربع ین البلدانی ة
28

بیست و یک اربعین قبل از خود را یاد میکند (االربعین البلدانیة ،ص 11ـ .)12

در کشف الظنون این تعداد به پنجاه و نه عدد رسید و بیست شـش اربعـین دیگـر در ذیـل آن
گرد آوری شده است (کشف الظنون ،ج ،9ص 901ـ  .)905شی آقـابزر در الذریع ة حـدود نـود
اربعین را شمارن کرده که بهصورت فهرستوار به برخی از آنها اشاره میشود.
1ـ2ـ اربعیننگاری در اهل سنت
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ّ
 9ـ به نظر حاف شرف الدین نووی(م626ق) و تبع او حاجی خلیفـه ،االربع ین نوشـتهی عبداللـه
مبارک(م989ق) نخستین اثر در اربعین است(کشف الظنون ،ج ،7ص.)9016
 7ـ االربعین حاف محمـد بـن اسـلم طوسـی طـابرانی( 980ـ محـرم  727ـ ق) در نیشـابور
(همان ،ج ،9ص.)902
 1ـ االربع ین الح اکم ،حــاف الحســن ابــن ســفیان النســوی الشیبانی(مرمضــان  101ـ
ق)(همان ،ج ،9ص.)905
 2ـ االربعین آجری ،حاف ابوبکر محمـد بـن حسـین آجری(ممکـه  160ـ ق)(همـان ،ج،9
ص.)902
 5ـ االربعین ابی بکر گالبادی ،تاج االسالم محمد ابن ابراهیم حنفـی(180ق)(همـان ،ج،9
ص.)902
 6ـ االربعین ابی بکر اصفهانی ،محمد بن ابراهیم ابن علی مقری اصفهانی( 785ـ  189ـ ق
شوال)(همان ،ج ،9ص.)902
ّ
 2ـ االربع ین ابــی بکــر الجــوزقی ،حــاف ابــوبکر محمــد بــن عبداللــه بــن محمــد جــوزقی
شیبانی(مشوال ـ 188ق)(همان ،ج ،9ص.)902
 8ـ االربعین ابی بکر البیهقـی ،و ـ االربعـون الصـقری ،حـاف احمـد بـن حسـبن بـن علـی
بیهقی(م 182ـ 258ق)(همان ،ج ،9ص.)902
 5ـ االربعین ،حاف ابوالخیر زید بن رفاعه هاشمی اهل ری و ساکن بصره (()200ابن حجر،
ج ،7ص  506ـ .)508
 90ـ االربعین ،حاف ابو عبد الرحمن محمد بـن حسـین سـلمی از بزرگـان صـوفیه(م 175ـ
شعبان 297ق) (کشف الظنون ،ج ،9ص.)902
ّ
ّ
 99ـ االربعین الحاکم ،حاف ابو عبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری شافعی(م 179ـ
205ق) (کشف الظنون ،ج ،9ص.)905
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 97ـ االربعین الدار قطنی ،ابوالحسن علی بن عمر الحاف البوـدادی (115ق ،همـان ،ج،9
ص.)906
 91ـ االربعین شی اال سالم ،ابوالقاسم عبد الکـریم بـن هـوازن قشـیری نیشـابوری شـافعی
صوفی معروف(م 125ـ 265ق) (کشف الظنون،ج ،9ص.)908
 92ـ االربعین ،ابوسعد احمد بن محمد بن خلیل مـالینی هـروی صـوفی ملقـب بـه طـاووس
الفقرا (م297ق)(همان ،ج ،9ص.)902
 95ـ ابوالفتح نصر بن ابراهیم مقدسی فلسطینی فقیـه شـافعی(ممحرم 250ق)(همـان ،ج،9
ص.)908
ّ
 96ـ کتاب االربعین علی مذهب المتحققین ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی(م 116ـ 210
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ـ ق همان ،ج ،9ص.)902
 92ـ االربعین القشیری ،ابوالقاسم ،عبد الکریم ابـن هـوازن نیشـابوری(265ق)(همـان ج،9
ص.)902

 98ـ االربعین ،ابو سعد احمد بن ابراهیم ُمقری مهرانی (تاری وفات ذکر نشده است) (کشف

الظنون ،ج ،9ص.)905
 95ـ االربعین ،ابونصر محمد بن علی ودعان موصلی(م 209درموصل ـ 252ق)(همان ،ج،9
ص 908؛ لسان المیاان ،ج  ،5ص.)105
 70ـ االربع ین اب ی بل ر البیهق ی ف ی االخ غق ،امــام شــمس الــدین احمــد بــن حســین
شافعی(258ق)(همان ،ج ،9ص.)902
ّ
 79ـ االربع ین ،ابــو اســماعیل عبداللــه بــن محمــد انصــاری حنبلــی از ذریــه ابــی ایــوب
انصاری(م 156ـ 289ق)(همان ،ج ،9ص.)906
ّ
 77ـ االربعین ،ابـو عبداللـه محمـد بـن فضـل فـراوی نیشـابوری شهرسـتانی شـافعی(م229
شوال510ق) (االربعین فی مناقب امهات المؤمنین ،ص.)16
 71ـ االربعین ،ابوسعد اسماعیل بن ابی صالح المؤذن نیشابوری واع مشهور کرمان(م259

ـ 517ق) (همان ،ص.)16
ّ
 72ـ االربعین لغاالی ،امام ابوحامد محمد غزالـی(م505ق) قسـمی از کتـاب ج واهر الق رآن
31

غزالی(کشف الظنون ،ج ،9ص.)905

 75ـ حاف ابوطاهر احمدبن محدبن احمـد اصـفهانی سـلفی(م525ق)(االربع ین البلدانی ة،
ص.)12
 76ـ االربعین فی الجهاد ـ و االربعین الطوال ،االربعون فی االبـدال العـوال ،واالربعـون فـی
االجتهاد فی اقامة الجهائ ،االربعون البلدانیة ـ البن عساکر ،حـاف ابـی القاسـم ابـن علـی بـن
حسین ابن عساکر شافعی(529ق)(ابن عساکر،ص)16
ّ
 72ـ امام ابی سعد عبد الله بن عمربن ابی نصر قشـیری(م 508ـ  600ق) چـاپ شـده ذیـل
کتاب االربعین آجری(االربعین حدیلا)
 78ـ االربعین فی اصول الدین ،امام فخررازی(م 606ق)(کشف الظنون ،ج ،9ص)905
 75ـ االربعین ،امام حاف شرف الدین ابی الحسن علی بن فضل مقدسـی ( 522ـ  699ق)،
کتاب االربعین فی فضل الدعا والداعین)
 10ـ االربعین ابن بطال فی اذ کار الصباح والمساء ،شمس الدین محمدبن احمد معـروف بـه
بطال یمنی(م610ق)(کشف الظنون ،ج ،9ص)902
 17ـ االربعین المختار فی فشل الح والایارة ،و االربعین ف ی لف ا االربع ین حـاف جمـال
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چاپ شده در ذیل کتاب ابی نعیم اصفهانی ،کتاب االربعین علی مذهب المتحققین من الصوفیة،

الدین ،ابی بکر محمد ابن یوسف بن مسدی اندلسی 661( ،ق) (کشف الظنون ،ج ،9ص)902
 11ـ شرح االربعین قونوی ،ابی المعالی محمد صدرالدین قونوی (م 606ـ  621ق)(همـان،
ج ،9ص)905
 12ـ االربعین النووی ،حاف یحی بن شرف الدین نووی یـا نـواوی(م626ق) کـه بـه تصـریح
حاجی خلیفه در کشف الظنون هجده تن از علما بر این اربعین (االربعین النوویة) شـرح نگاشـته
اند(کتاب االربعین النوویة فی االحادیث النبویة)(کشف الظنون ،ج ،9ص)908
ّ
 15ـ االربعین فی الح  ،محب الدین احمدبن عبدالله طبری (م252ق)(کشف الظنون ،ج،9
ص)905
 16ـ االربعین ابن جاری ،حاف شمس الدین ابن جزری(م811ق)(همان ،ج  ،9ص)902
 12ـ االربعین المتباینة ابن حج ر ،حـاف ابـن حجـر عسـقالنی(م857ق)(همـان ،ج9 ،ص
)902
 18ـ االربعین سیوطی ،حاف جالل الدین سیوطی(م599ق)(همان ،ج ،9ص)906

30

 15ـ ابن کمال پاشا(م520ق) (کشف الظنون ،ج ،9ص)908
 20ـ االربعین فی فضائل علی

ـ و االربعین فی فضائل علم ان ،امـام رضـی الـدین ابـی

الخیر اسماعیل بن یوسف قزوینی(تاری نا مشخص)(همان ،ج ،9ص)902
1ـ3ـ اربعین نگاری در شیعه

ّ
ّ
 9ـ ضیا الـدین فضـل اللـه علـی بـن هبـه اللـه حسـنی راونـدی(م 522یـا528ق)(الذریع ة ،ج،9
ص)271
ّ
 7ـ سید محیی الدین محمد بن عبداللـه معـروف بـه ابـن زهـره بـرادر زاده ابـی المکـارم ابـن
زهره(م 565ـ 615ق) (الذریعة ،ج ،9ص)276
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 1ـ شی محمد بن علی بن شـهر آشـوب مازنـدرانی(م588ق) در منافـب حضـرت زهـرا
(الذریعة ،ج ،9ص)276
 2ـ االربعون مسالة فی اصول ال دین ،عالمـه حسـن بـن یوسـف بـن مطهـر حلـی(م276ق)
(همان ،ج ،9ص)215
 5ـ االربعون حدیلا ،محمد بن مکی مشهور به شـهید اول(م286ق)(شـهید اول ،محمـد بـن
مکی)
ّ
ً
 6ـ االربعــون حــدیثا ،شــی جمــال الــدین ابوعبداللــه مقــداد بــن محمــد معــروف بــه فاضــل
مقداد(م876ق)(الذریعة ،ج ،9ص)275
 2ـ االربعون حدیلا ،شی ابراهیم بن سلیمان القطیفی(م525ق)(الذریعة ،ج ،9ص)790
 8ـ االربعون حد یلا فی الفضائل ،شی سعید الدین علی بن احمد شامی ،شهید سنه 566ق،
(همان ،ج ،9ص)296
 5ـ االربع ون ح دیلا ف ی اال خ غق ،شــی عزالــدین حســین بــن عبدالصــمد ،پــدر شــی
بهایی(م582ق) (الذریعة ،ج  ،9ص)292
ّ
 90ـ مال عبدالله بن محمد بن سعید شوشتری خراسانی(م522ق)
 99ـ شی عزالدین حسین عاملی معروف به شی بهایی (9010ق)
 97ـ مــال محمــد تقــی مجلســی معــروف بــه مجلســی اول پــدر عالمــه محمــدباقر مجلســی
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(م9020ق) (الذریعة ،ج ،9ص)272

 91ـ االربعون حدیلا فی االمامة ،االربعون حدیلا ف ی االص ول والف رو عالمـه محمـد بـاقر
مجلسی(م9990ق)(همان ،ج ،9ص)299
 92ـ االربع ون ح دیلا ،مــال اســماعیل بــن محمــد حســین مازنــدرانی اصــفهانی معــروف بــه
خواجویی ،م 9921ق( ،همان ،ج ،9ص)299
 95ـ مال محسن فی

کاشانی(م9059ق) (الذریعة ،ج ،9ص)272

 96ـ مالمحمــد طــاهر بــن محمــد حســن شــیرازی از مشــای عالمــه مجلســی وشــی حــر
عاملی(م 9058ق)(همان ،ج ،9ص)295
ً
 92ـ االربعون حدیثا فی المعـارف ،قاضـی محمـد سـعید بـن محمـد مفیـد قمـی (م9900ق)
(همان ،ج ،9ص 292ـ )216

 70ـ مال اسماعیل بن محمد حسین مازندرانی معروف بـه خـاجویی(م9921ق)(همـان ،ج،9
ص)299
ً
 79ـ االربعون حدیثا ،سید علی شاه بن سید صفدر شاه (م9191ق)(همان ،ج ،9ص)290
ً
 77ـ االربعون حدیثا فی فضائل امیر المومنین علی ،حیدر قلی خـان معـروف بـه سـردار
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 98ـ محمد باقر مجلسی(م9990ق)(االربعین)
ّ
 95ـ شی ابوالحسن سلیمان بن شی عبدالله ماحوزی(م9979ق) (الذریعة ،ج ،9ص)299

کابلی(تالیف 9120ق)(همان ،ج ،9ص)295
ً
 71ـ االربعــون حــدیثا ،میــرزا ابــراهیم بــن علــی بــن عبــدالوفار خــویی ،شــهید فتنــه
اکراد(9175ق)(همان ،ج ،9ص)205
ً
 72ـ عالمه محمد تقی تستری (تستری ،محمد تقی ،االربعون حدیثا)
 75ـ امام خمینی«ره»(شرح چهل حدیث)
2ـ بررسی متن و سند چهل حدیث
2ـ1ـ برسی متن احادیث

چهل حدیث از نظر متن به صورتهای زیر روایت شده است :
یک :پیامبر

فرمود:

َ
َ
ْ
ً َ ً
ً َ ّ
َ
َم ْن َح ِفظ ِم ْن أ َح ِادی ِث َنا أ ْر َب ِعی َن َح ِدیثا َب َعث ُه الله ی ْو َ ال ِقی َام ِة َع ِالما ف ِقیها.

33

هر کسی که چهل حدیث از احادیث ما را حف کند ،ازطرف خداوند در قیامت عالم فقیـه
مبعوث خواهد شد(کافی ،ج ،9باب النوادر ،ص28؛ وسائلالش یعة ،ج  ،72بـاب وجـوب
العمل ب حادیث النبی

دو :امام صادق

و ص ،59ح  8به نقل از اختصاص مفید).

:

َ
َ
َْ
َ َ
َ
ّ
َ َ َ ُ َّ ُ
قال َم ْن َح ِفظ ِم ْن
الص ُدوق ِفی اْل َم ِالی َع ْن أ ِبی ِه َع ْن أ ِبی َع ْب ِد الله
و رواه
َ
َ
ْ
ً
ً
ً
َّ
ّ
َ
َ
ِشی َع ِت َنا أ ْر َب ِعی َن َح ِدیثا َب َعث ُه الله َع َّز َو َجل ی ْو َ ال ِقی َام ِة ف ِقیها َع ِالما َو ل ْم ی َعذ ْب ُه.

هرکه از شیعیان ما که چهل حدیث را حف کند ،در قیامـت از طـرف خداونـد عـالم فقیـه

مبعوث شده و عذاب نخواهد شد (بحاراألنوار ،ج ،7ص ،951باب  70ـ من حف أربعین
ً
حدیثا ـ به نقل از امالی صدوق).
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سه :انس از پیامبر

روایت نمود که:

َ
َ
ُ
ً
ََ َ َ َ َ
َ
ُ َّ
َع ْن أن ٍس قال قال َر ُسول الل ِهص َم ْن َح ِفظ َعنی ِم ْن أ َّم ِتی أ ْر َب ِعی َن َح ِدیثا ِفی أ ْم ِر
ْ
ً
َ ً
َ َ ّ
دینه یر ی ُد به َو ْج َه ا ّلله َو َّ
الد َار اْل ِْخ َرة َب َعث ُه الله ی ْو َ ال ِقی َام ِة ف ِقیها َع ِالما.
ِ ِِ ِ ِِ
هرکه از ّامتم چهل حدیث از من را در امر دینش حف کند و هدفش خدا و قیامـت باشـد
خداوند او را عالم فقیه در قیامت مبعوث میکند (بحاراألنوار ،ج  ،7ص ،952بـاب  70ـ
ً
من حف أربعین حدیثا به نقل از خصال صدوق).

ُ ّ
َ َ
چهار :قال َر ُسول الله

:

َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ً َّ ْ َ ُ َ
ون إ َلیه م ْن َأ ْمر دینه ْم َب َع َث ُه ا ّلله ی ْو َ
من ح ِفظ ِمن أم ِتی أر ب ِعین ح ِدیثا ِمما یحتاج ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ْ
ً
َ ً
ال ِقی َام ِة ف ِقیها َع ِالما:
هرکه از ّامتم چهل حدیث را که در امر دینش نیازمند به آن است حف کند ،خداونـد او را
در قیامت عالم فقیه مبعـوث مـیکنـد(وسائلالش یعة ،ج ،72،52ح8؛ مستدرکالوس ائل

،ج ،92ص755؛ بحاراألنوار ،ج ،7ص.)951

پنر :پیامبر

خطاب به حضرت علی

:

َ
یا َعلی َم ْن َحف َظ م ْن ُأ َّمتی َأ ْر َبعی َن َحدی ًثا ی ْط ُل ُب ب َذلک َو ْج َه ا ّلله َو َّ
الد َار اْل ِْخ َرة
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َُ ّ َْ ْ
َ َ ُّ
َّ
َ
َ
َ
الش َه َداء َو َّ
الصالحی َن َو َح ُسنَ
َ
َ
حشره الله یو ال ِقیام ِة مع الن ِبیین و الصدی ِقین و
ِ
ِِ
ُ َ
ً
أول ِئک َر ِفیقا.

ای علی؛ هرکه از امتم چهل حدیث را کـه هـدفش خـدا و روز قیامـت باشـد حفـ کنـد،
34

خداوند او را در قیامت با پیامبران و صـدیقین و شـهدا و صـالحین محشـور مـیکنـد کـه

همنشـینان نیکانــد(وسائلالش یعة ،ج ،72ص ،55ح  ،8بـاب وجــوب العمــل ب حادیـث
النبی).

فرمود:

شش :پیامبر

ّ
من حفظ ّ
عنی من امتی اربعین حدیثا فی امر دینه یرید به وجه الله عز وجل
ً
ّ
والداراال خره بعثه الله یو القیامه فقیها عالما.
هرکه از ّامتم چهل حدیث را در امر دینش حف کند ،خداوند او را در قیامت ،عـالم فقیـه

مبعوث میکند(الخصال ،ص.)527

ُ َ َ ً
فرمودَ :م ْن َحف َ م ْن ُأ َّمتی َأ ْر َبعی َن َحدی ًثا م َ
ـن ن
الس َّـن ِة ک ْنـت ل ُـه ش ِـفیعا یـ ْو َم
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ

ص527؛ بحاراألنوار ،ج ،7ص ،952باب  ،70ح.)2
َّ
ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َّ
اس َع ِن الن ِبی
هشت :اب ِن ج ِری ٍح عن عطا ٍ ع ِن اب ِن عب ٍ

:

ْ
ُ َ َ ً
َق َال َم ْن َحف َظ َع َلی ُأ َّمتی َأ ْر َبعی َن َحد ی ًثا م َن ُّ
الس َّن ِة ک ْنت ل ُه ش ِفیعا ی ْو َ ال ِقی َام ِة.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ّ
هرکــه بــرای امــتم چهــل حــدیث از ســنت حفــ کنــد در قیامــت شــفیعش خــواهم

بود(وسائلالشیعة،ج ،72ص ،59ح ،8بـاب وجـوب العمـل ب حادیـث النبـی و ج ،72ص

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

هفت :پیامبر
ْ
ال ِقی َام ِة.
هرکه از ّامتم چهل حدیث از سـنت حفـ کنـد ،در قیامـت شـفیعش خـواهم بـود(الخص ال،

 ،52ح 8؛ بحاراألنوار ،ج ،7ص ،952باب ،70بیهقـی ،االربع ون الص غری ،ص ،91ص
.)529

نه :پیامبر

فرمود:

َ
َ
َ َ ُ
ْ
َ ّ َ َ
ً
َم ْن َح ِفظ َعلی أ َّم ِتی أ ْر َب ِعی َن َح ِدیثا ِم ْن أ ْم ِر ِدی ِن َها َب َعث ُه الله ت َعالی ی ْو َ ال ِقیا َم ِة ِفی
ْ َ
ُْ َ
ُز ْم َر ِة الفق َه ِاء َو ال ُعل َم ِاء.
هرکه برای ّامتم چهل حدیث از امر دینشان حفـ کنـد ،خداونـد او را درقیامـت در زمـره
فقها و علما محشور میکند(مستدرکالوسائل ،ج ،92ص ،782ح.)8

ُ َ
ّ
َ َ
ده :قال َس ِم ْعت أ َبا َع ْب ِد الله

ُ ُ
یقول:

َم ْن َحف َظ َعنی َأ ْر َبعی َن َحدی ًثا م ْن َأ َحادیث َنا فی ْال َح َالل َو ْال َح َرا َب َع َث ُه ا ّلله ی ْو َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ً َ ً
ما َو َل ْم ی َعذ ْبهُ.
ال ِقیام ِة ف ِقیها ع ِال

هرکه از ما ،چهل حدیث ما را در حالل و حرام خداوند حف کند ،خداوند او را در قیامـت

فقیه عالم مبعوث نموده و عذابش نمیکند(الخصال ،ص.)527

35

یازده :اربعین محمدابن مکی شهید از امام رضا

از اجدادن از پیامبر

:

ْ
َ ً
َ ّ
َق َال َم ْن َحف َظ َع َلی ُأ َّمتی َأ ْر َبعی َن َحدی ًثا ی ْن َتف ُع َ
ون ِب َها َب َعث ُه الله ی ْو َ ال ِقی َام ِة ف ِقیها
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َع ِالما.
هرکه برای ّامتم چهل حدیثی که از آن بهرهمند شوند ،حف کند ،خداوند او را در قیامـت

فقیه و عالم محشور میکند(الخصال ،ص529؛ االربعون الصغری ،ص.)91

دوازدهــم :امــام صــادق
پیامبر
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36

از امــام بــاقر

در ضمن وصیتش به علی

از امــام ســجاد

از امــام حســین

از

فرمود:

یاعلی؛ هر که از ّامتم چهل حدیث را که جهت گیـریان خداونـد و قیامـت باشـد حفـ
کند ،خداوند او را با پیامبران وصدیقین وشهدا وصـالحین محشـور مـیکنـد کـه رفیقـان
ـن َأبیـه َع ْ
السکونی َجمی ًعا َع ْن َج ْع َفر ْبن ُم َح َّمد َع ْن َأبیه َع ْ
ـن َأبیـه ْال ُح َسـین ْ
خوبند ( َو َّ
ـن
ب
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
َ ِ ِ
َ
َ
َ َّ
َ
َ
ْ ْ
َ
َ َ َّ
َع ِلی ع قال ِإن َر ُسول الل ِهص أ ْو َصی ِإلی أ ِمی ِر ال ُمؤ ِم ِنی َن َع ِلی ْب ِن أ ِبی ط ِال ٍب ع َو کان ِفی َمـا
ُ َ
َ
ّ
ً ُْ َ
َْ َ َ َ
َ
أ ْو َصی ِب ِه أن قال ل ُه یا َع ِلی َم ْن َح ِف ِم ْن أ َّم ِتی أ ْر َب ِعی َن َح ِدیثا یطل ُب ِبذ ِلک َو ْج َه اللـه َع َّـز َو
َ َّ َ َّ
َ َ ن َ َ َّ
َ َ َ ُ ّ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ
ـال ِحی َن
جل و الد َار اْل ِْخ َر :حش َره الله یوم ال ِقیام ِة مع الن ِبیین و الصدی ِقین و الشـهدا ِ و الص ِ
َ ُ َ ُ
ً
َ
ولئک َر ِفیقا)
و حسن أ ِ

َ
ََ َ
حضرت علی عرضه داشت :ای رسول خدا؛ مرا از آن احادیث باخبر کن (فقال َع ِلی :یا َر ُسول
َْ ُ
ّ َْ
فرمود:
الله أخ ِب ْرِنی َما َه ِذ ِه اْل َح ِادیث) .رسول خدا
َْ ُ ْ
 9ـ به خدای یکتای بدون شریک ایمان آور و عبادتش کن و غیر او را عبادت نکن(أن تـؤ ِم َن
ّ
َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
ِبالله َو ْحد ُه ال ش ِریک ل ُه َو ت ْع ُبد ُه َو ال ت ْع ُبد غی َر ُه)؛
 7ـ نماز را با وضوی کامل در وقتش بجا آورده و ت خیر میانداز که تـ خیر بـدون علـت ،موجـب
َْ َ ْ َ
َ ُ َ َّ َ َ ُ
َ َُ
َ َّ
ـن غیـ ِر
الصالِ :ب ُوضو ٍ َس ِاب ٍغ ِفی َم َو ِاقی ِت َها َو ال تؤخ َر َها ف ِإن ِفی ت ِخی ِرها ِم
غضب الهی است(و ت ِقیم
ّ
َّ
َّ َ َ
ِعل ٍة غض َب الله َع َّز َو َجل)؛
َّ َ
َُ
الزکا):؛
 1ـ و زکات بپرداز ( َو تؤدی
َ
َ َ
َ َ
بگیر(و ت ُص َوم ش ْه َر َر َمضان)؛
 2ـ روزه ماه رمضان را
َ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ ُ ْ َ ً
 5ـ و در صورت استطاعت حر بجا آور (و تحر البیت ِإذا کان لک مال و کنت مست ِطیعا)؛
َ َ ْ َ َ َّ َ
مبان(وأن ال ت ُعر َو ِالدیک)؛
 6ـ عاق والدین
َ َ َْ َ َ َ ْ
ُْ ً
 2ـ مال یتیم را ظالمانه نخور(و ال ت کل مال الی ِتی ِم ظلما)؛

َ َ َْ َ
مخور(و ال ت کل الر َبا)؛
 8ـ ربا

 95ـ با عیب جویی به انسانهای کوتاه قد ،مگوی کوتوله ،و به بلنـد قامـت ،مگـوی قدبلنـد و
َ
َ ُ ُ ُ َ
َ ْ َ َُ َ َ
َ َ
احدی از خلر خدا را مسخره نکن ( َو أن ال تقول ِلق ِصی ٍر یا ق ِصی ُر َو ال ِلط ِوی ٍل یا ط ِویل ت ِریـد ِبـذ ِلک
َ
َ ْ َّ
َْ َ َ َ
َعی َب ُه َو أن ال ت ْسخ َر ِم ْن أ َح ٍد ِم ْن خل ِر الل ِه)؛
َ ْ َ
ْ
َ َْ َ
بان(و أن ت ْص ِب َر َعلی ال َبال ِ َو ال ُم ِصی َب ِة)؛
 70ـ صابر بر بال و مصیبت
َ
َ
ّ
َّ
َ ْ َْ
ْ
بان(و أن تشک َر ِن َع َـم اللـه ال ِتـی أن َع َـم ِب َهـا
 79ـ در برابر نعمتهای الهی نسبت به خود شاکر
َ
َعلیک)؛
َ َ ْ َ ََْ َ َ َ ّ َ َ ْ ُ
اب الله َعلی ذن ٍب ت ِصی ُب ُه)؛
 77ـ در برابر عواقب گناه ایمن نبان(و أن ال ت من ِعق
 71ـ ازرحمت الهی مایوس نبان و از گناهانت به خداوند توبـه نمـا زیـرا تائـب از گنـاه ،ماننـد
ـوب إ َلـی ا ّللـه َع َّـز َو َج َّـل م ْ
ت(و َأ ْن َال َت ْق َن َط م ْن َر ْح َمة ا ّلله َو َأ ْن َت ُت َ
کسی است که گناه نکرده اس َ
ـن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ َ
ُُ
ُُ
َ َّ َّ
ذن ِوبک ف ِإن التا ِئ َب ِم ْن ذن ِوب ِه ک َم ْن ال ذن َب ل ُه)؛

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

ْ
َ َ ً
ْ َْ
َْ
َ َْ
 5ـ خمر و هرچه که مسکر است ،ننون َ(و ال تش َر َب الخ ْم َر َو ال شیئا ِم َن اْلش ِر َب ِة ال ُم ْسک َر ِ):؛
َ َُ َ
ََ َ
نکن(و ال ت ْز ِنی َو ال تلوط)؛
 90ـ زنا و لواط
َ
َ
َّ
َ
بان(و ال ت ْم ِشی ِبالن ِمی َم ِة)؛
 99ـ مشی(سلوک) ّنمامی نداشته
ََ َ َ ّ
ً
بان(و ال ت ْح ِلف ِبالله ک ِاذبا)؛
 97ـ سوگند دروغ به خدا نداشته
ََ َ َ
نکن(و ال ت ْس ِرق)؛
 91ـ سرقت
َ َ َْ ََ َ َ ََ ن ََ َ ً
 92ـ شهادت ناحر نسبت به دور و نزدیک نداشته بان (و ال تشهد شهاد :الـز ِور ِْلح ٍـد ق ِریبـا
َ َ
ً
کان أ ْو َب ِعیدا)؛
 95ـ حر را از هرکه باشد چه بزر و کوچک قبول کن و تکیه به ظـالم مکـن اگرچـه دوسـت
ً َ َ
َ َ
ً َْ َ َ
َ ْ َ ْ َ ْ َّ
صمیمی نزدیک باشد ( َو أن تق َبل ال َحر ِم َّم ْن َجا َ ِب ِه َص ِویرا کان أ ْو ک ِبیرا َو أن ال ت ْرک َن ِإلی ظ ِال ٍم َو
ًَ ً
ْ َ
ِإن کان َح ِمیما ق ِریبا)؛
َ َْ َ َ َ ْ
نکن(و أن ال ت ْع َمل ِبال َه َوی)؛
 96ـ عمل به هوی نفس
َ
ْ
َ
َ َْ َ
نزن(و ال تق ِذف ال ُم ْح َص َنة)؛
 92ـ تهمت زنای محصنه
َ َّ َ
َ
ّ
ُ
َ
َّ
َ
است(و ال ت َرا ِئی ف ِإن أی َس َر الریا ِ ِش ْرک ِبالله عز َو
 98ـ ریا نکن که آسان ترین آن شرک به خدا
َّ
َجل)؛

37

 72ـ با اصرار به گناه استوفار مکن که به منزله اسـتهزا بـه خـدا و آیـات الهـی و فرسـتادگان
ّ
َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ن ُ
َْ ََ َ ْ َ
وب َم َع ِاال ْس ِتوف ِار فتکون کال ُم ْست ْه ِز ِئ ِبالله َو آی ِات ِه َو ُر ُس ِل ِه)؛
ن
اوست(و أن ال ت ِصر علی الذ ِ
 75ـ بدان آن چه به تو میرسد برای آن نیست که تو را به خطا وادارد وآن چه که تورا بـه خطـا
َ ْ َ َ َ َّ َ
َ َّ َ ْ َ َ َ
َ
ْ
َ
نیست(و أن ت ْعل َم أن َما أ َص َابک ل ْم یک ْن ِلیخ ِط َئک َو أن َما أخط ک ل ْم یک ْن
وادارد برای گرفتاریت
ِلی ِصی َبک)؛
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 76ـ غضب الهی را با رضای مخلوق مجوی و دنیا را به آخـرت تـرجیح مـده زیـرا دنیـا فـانی و
َ ْ َ ُْ نْ َ
َ َْ ُْ
َ َْ َ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ
َ َّ
وق َوأن ال تؤ ِث َر الدنیا َعلی اْل ِْخ َر ِِْ :لن
ل
خ
م
ال
ی
ض
ر
ب
ر
ال
خ
آخرت پایدار
ِ
ِ
است(و أن ٌال تطلب سخط ال ِ ِ ِ
َ
نْ َ ٌ
الدنیا ف ِانیة َو اْل ِْخ َرَ :ب ِاقیة)؛
َْ
َ َْ َ َ َ َ َ ْ
نورز(و أن ال ت ْبخـل َعلـی ِإخ َو ِانـک ِب َمـا تق ِـد ُر
 72ـ باتوجه به امکاناتت نسبت به برادرانت بخل
َ
َعلی ِه)؛
 78ـ باطنت همانند ظاهرت باشد ،نه این که ظاهرت نیک و باطنت زشـت باشـد؛ چـرا کـه در
َ
ً
ُ
َْ َ َ َ َ ُ
َ
َ َْ
بود(و أن یکون َس ِری َرتک ک َعال ِنی ِتک َو أن ال تکون َعال ِنیتک َح َس َنة
این صورت ازمنافقین خواهید
ْ
ُ َ ً َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
ْ
َو َس ِری َرتک ق ِبی َحة ف ِإن ف َعلت ذ ِلک کنت ِم َن ال ُمن ِاف ِقی َن)؛
َ ُ َ َ ْ َّ
َ َْ َ َ
مبان(و أن ال تک ِذ َب َو ال تخ ِالط الکذ ِابی َن)؛
 75ـ دروغ نگوی و با دروغگویان هم نشین
َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ًّ
 10ـ هنگامی که حر را شنیدی غضب نکن(و أن ال توضب ِإذا س ِمعت حقا)؛
َْ
َ
بـان(و أن
 19ـ به اندازه توان در صدد ت دیب خود و خوانواده وفرزندان و همسـایگان خـویش
َّ َ
َ
َ َ
َُ َْ
َ
َْ
تؤد َب نف َسک َو أ ْهلک َو ُولدک َو ِجی َرانک َعلی َح َس ِب الطاق ِة)؛
َ َْ َ َ
َ
کن(و أن ت ْع َمل ِب َما َع ِل ْمت)؛
 17ـ به آن چه میدانی عمل
َ َ ُ َ َ َّ َ َ ً ْ َ ْ ّ َ َّ َ َ َّ َّ
 11ـ با احدی از خلر خدا جز با حر بر خورد نکن(و ال تع ِاملن أحدا ِمن خل ِر الله عز و جل ِإال
ْ
ِبال َحر)؛
ْ
َ َ ْ َ َ ً َْ
بان(و أن تکون َس ْهال ِللق ِری ِب َو ال َب ِعی ِد)؛
 12ـ به اطرافیان و دورت در دسترس آسان
َ َ ْ َ َ َ َ َّ ً َ ً
 15ـ گردن کش ستیزهگر نبان(و أن ال تکون جبارا ع ِنیدا)؛
 16ـ ذکر تسبیح ،تهلیل ،دعا ،یاد مر  ،قیامت ،بهشت ،جهنم را داشته بان و قـرآن را زیـاد
ْ
َ َْ ُ
َ
ن
َّ
َّ
کن(و أن تک ِث َر ِم َن الت ْس ِبی ِح َو الت ْه ِلی ِل َو الد َعا ِ َو ِذک ِر ال َم ْو ِت َو َما َب ْعد ُه ِم َن
قرائت نما و به آن عمل
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ال ِقی َام ِة َو ال َج َّن ِة َو َّالن ِار َو أن تک ِث َر ِم ْن ِق َرا َ ِ :الق ْر ِآن َو ت ْع َمل ِب َما ِفی ِه)؛

ْ
َ َْ َ َْ ْ
َ
ـمار(و أن ت ْســتو ِن َم ال ِبـ َّـر َو الک َر َامــة
 12ـ نیکــی و تکــریم بــه مـؤمنین و مؤمنــات را غنیمــت شـ
ْ ْ
ْ ْ
ات)؛
ِبال ُمؤ ِم ِنی َن َو ال ُمؤ ِم َن
ِ
َ
َْ َ ُ َ
َ َ َ
 18ـ آن چه بر خود نمیپسندی بر مؤمنین نیز نپسند ( َو أن ت ْنظ َر ِإلـی کـل َمـا ال ت ْرضـی ِف ْعل ُـه
ََ َْ َ َ
ْ
ْ ْ
ِل َنف ِسک فال تف َعل ُه ِب َح ٍد ِم َن ال ُمؤ ِم ِنی َن)؛
َ َْ َ
نیـار(و أن ال
 15ـ نسبت به نیکی بی میل مبان و نسبت به کسی که خـوبی کـردی بـر زبـان
َ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ
َ َّ
َْ
ت َمل ِم ْن ِف ْع ِل الخی ِر َو ال تثقل َعلی أ َح ٍد ِإذا أن َع ْمت َعلی ِه)؛
َ َْ َ َ
گیرد(و أن تکون
 20ـ و این که دنیا برایت به منزله زندان باشد تا خداوند برایت بهشت در نظر
َ ّ َ
ً
نْ َ
ً َّ
الدنیا ِع ْندک ِس ْجنا َحتی ی ْج َعل الله لک َج َّنة)؛
این چهل حدیثی است که هر که از امت من به آن عمل کند و از من حفظش کند به رحمت
اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

الهی داخل بهشت شده و با فضیلتترین مردم و محبوبتری ِن خداوند بعد از پیامبران و صدیقین و
ََ َ
َ
َ َ َْ َ ُ َ
ون َحـدی ًثا َ
ـن ْاسـتق َام َعلی َهـا َو َح ِفظ َهـا
م
شهدا خواهد بود که همنشینان خوبی هستند (فه ِذ ِه أربع
ِ
ِ
َ
ّ
َ
َّ َ
َعنی م ْن ُأ َّمتی َد َخ َل ْال َج َّن َة ب َر ْح َمة ا ّلله َو ک َان م ْن َأ ْف َضل َّ
اس َو أ َحب ِه ْم ِإلـی اللـه َع َّـز َو َجـل َب ْعـد
الن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
ن
َ
َّ
َ
َ
َ َ َ
َ َّ
َْ
ُ
َ َ
َ َ
َ َ
َّ َ َ
ـال ِحی َن َو
الن ِبیی ُن و الصدی ِقین و حش َره الله یوم ال ِقیام ِة مـع الن ِبیـین و الصـدی ِقین و الشـهدا ِ و الص ِ
ً
َ ُ َ
1
ولئک َر ِفیقا (صدوق ،کتاب الخصالص  521ـ )522
حسن أ ِ
همانطوری که مینگرید ،روایت نبوی فوق عالوه بر بیان محتوی روایات یازده گانه پیشین،
موارد و مصداقهای چهلگانه چهل حدیث را هم اشاره نموده است.
2ـ2ـ بررسی سند چهل حدیث:

گرچه حدیث فوق به طرق مختلف و تعابیر گوناگون از پیامبر

نقل شـده اسـت ولـی در میـان

علما گروه موافر و مخالف داشته که در سه گروه اصلی ارائه میشود:
2ـ2ـ1ـ نظر موافقان:

 :9شهید ّاول در آغاز اربعین خود حدیث فوق را از نظر نقـل مشـهور شـمرده و مـورد اعتنـای

علمای سلف و متقدمین قلمداد نموده و مینویسد:
 .1مجلسی در بحاراألنوار(ج ،2ص ،151باب ،22من حف أربعین حـدیثا ،ح )1حـدیث فـوق را از خص ال صـدوق و در
اربعین از طریر شی بهایی و شهید محمد ابن مکی و مقدس اردبیلـی وکرکـی و شـهید ثـانی و سـید ابـن طـاووس و
خواجه نصیر طوسی و شی مفید و شی طوسی و جمعی دیگر از فقها و محدثین روایت نموده است.

39

ً
انه لما کثرت عنایه العلماء السالفین والفضالء المتقدمین بجمع اربعین حدیثا

من االحادیث النبویة وااللفاظ االمامیة بما اشتهر فی النقل الصحیح عنه بالفاظ

ً

مختلفه بهذ العدد المخصوص ...من حفظ(.االربعون حدیثا ،ص 17ن )11

ّ
بین عامه و خاصه و بـه نظـر بـر خـی

 :7شی بهایی در اربعین خود حدیث فوق را مستفی
متواتر شمرده و مینویسد:

هذا الحدیث مستفیض بین الخاصة والعامة بل قال بعضهم بتواتره(االربعون
للشیخ البهایی ،ص)12

 :1مال محمدباقر مجلسی در اربعین خـویش پـس از نقـل حـدیث از قریـب بـه بیسـت سـند
مینویسد:



دو فصلنامه پژوهشی ـ اطالعرسانی شماره پانزدهم ـ بهار ـ تابستان 92

ً
هذالمضمون اى ترتب الثواب علی حفظ اربعین حدیثا او درایته او نقله و روایته او

کتابته مستفیض من طریق الخاص والعا بل هو متواتر بالمعنی.
ّ
خاصه ّ
وعامه بلکه متواتر معنوی است(االربعون ،ص)90
حدیث از نظر سند مستفی

 :2مال محسن فی

کاشانی در وافی حدیث را مشهور مستفی

بلکه به نظـر برخـی متـواتر

دانسته که اصحاب شیعه به طرق زیاد با اختالف لف روایت نموده اند:
هذا الحدیث مشهور مستفیض بین الخاصة و العامة بل قال بعضهم بتواتره و قد
رواه اصحابنا بطرق کثیرة مع اختالف اللفظ(وافی ،ج ،1ص.)136

ّ
 :2صاحب الذریعة هم این حدیث را سنت موکد نبوی
شهید و عالمه مجلسی را به عنوان حدیث مستفی

قلمداد نموده و سپس نظـر شـی

بلکه متواتر نقل نموده است:

قد تحققت ّ
السنة االکیدة البالغة الینا بالطرق الصحیحة عن سید ّ
الرسل
ّ
بقوله من حفظ (الخ) قال شیخنا الشهید سنة  786فی اول اربعینه ّان حدیث حفظ

و عقد العالمة المجلسی فی

االربعین هو المشهور فی النقل الصحیح عنه
ً
اول مجلدات البحار بابا لمن حفظ اربعین حدیثا ،اورد فیه ماوصل الیه من روایاته

عن کتب کثیرة باسانید متعددة و متون متقاربة و قال فی آخرالباب هذا المضمون

ّ

مشهور مستفیض بین الخاصة والعامة بل قیل انه متواتر)(الذ ریعة ،ج ،1ص)921

 :5عالمه مجلسی در بحار آن را مشهور مستفی

بلکه متواتر دانسته و مینویسد:

ّ
ّ
الخاصة والعا ّمة ،بل قیل :انه متواتر
هذالمضمون مشهور مستفیض بین

41

و نظیر آن را در اربعین خود آورده است که :

ً
ّ
هذا المضمون اى ترتب الثواب علی حفظ اربعین حدیثا او درایته او نقله و روایته

او کتابته مستفیض من طریق الخاص والعا بل هو متواتر بالمعنی)(االربعین،

ص)12

 :6محقــر تســتری در اربع ین خــود هــم آن را روایــت موافــر و مخــالف دانســته کــه برخــی
ازاصحاب ت لیف ّ
مکرر در اربعینیات داشتهاند؛ مانند :کتاب االربعین عن االربعین محمدابن احمد
ّ
جد ابوالفتوح رازی و یوسف ابی حاتم شامی وکتاب االربعین عن االربعین عن االربع ین منتخـب
الدین صاحب الفهرست مکمل الفهرست شی .

ّ
ّ
فان حدیث حفظ اربعین حدیثا ّ
مما رواه الموالف والمخالف ...و قد الف فی ذالک
ّ
ّ
والعامة و من اصحابنا من اتی فی تألیفه بتکرار االربعین ّمرة او ّمرتین
الخاصة
)9

2ـ2ـ2ـ نظر مخالفان:

 :9ابی زکریا یحی ابن شرف النووی الشافعی در کتاب اربعین خود مینویسد:

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

ً

ککتاب االربعین عن االربعین فی فضائل امیر المؤمنین(االربعون حدیثا ،ص 3ن

حفاظ اتفاق نظر بر ضعف حدیث دارند اگر چه طرق نقل حدیث زیاد باشـد ،همـان گونـه
ّ
ّ
که اتفاق نظر در عمل به حدیث ضعیف در فضائل اعمـال دارنـد(اتفر الحفـاظ علـی انـه
حدیث ضعیف وان کثرت طرقه ،کما اتفر العلما علـی جـواز العمـل بالحـدیث الضـعیف
فی فضائل االعمال)(االربعین النوویة فی االحادیث النبویة ،ص 98ـ )70

 :7ابن عساکر شافعی در اربعین خود مینویسد:

ّ
وهذه اال حادیث وان کان ائمه الصنعه تکلموا فی اسانیدها ولیکن فضل الله اعظم
ّ
ّ
من ذالک وقد قال رسول الله من بلغه عن الله تعالی شی فی فضیله فاخذ به ایمانا
ّ
واحتسابا ورجاء ثوابه آتاه الله ذالک وان لم یکن کذالک) (ابن عساکر ،االربعین
فی مناقب امهات المومنین ،ص  33ن )39

چون دیدم جماعتی از ائمه و بزرگان از علما اربعینیات زیادی نگاشـتهاند ،گرچـه روایـاتی
که بر اساس آنها این اربعینیات نگاشته شدهاند در سندشان حرف و حدیث است ،ولی بـر
اساس حدیث من بلغ کتاب اربعین خویش را به نگارن در آوردهام.

40

و در اربعین دیگرن مینویسد:
اسانیدها کلها فیها مقال لـیس فیهـا للتصـحیح مجـال(االربع ین البلدانی ة،
ص)21
اسناد روایات همگی جای حـرف و حـدیث دارد و بـرای تصـحیح آن مجـالی
نیست.
 :1بیهقی در اربعین خویش از این روایت تعبیربه روایت واهی نموده و مینویسد:
ما روی باسانید واهیة عن النبی

انه قال من حف ( ...االربعون الصغری،

ص)97
براین اساس است که نووی شافعی از اونقل میکند که گفته است:
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و قال البیهقی اسانیده کلها ضـعیفة (االربع ین النووی ة ف ی االحادی ث الص حیحة
النبویة ،ص 98ـ )70
 :2حاجی خلیفه در کشف الظنون مینویسد:

ّ
فقد ورد مـن طـرق کثیـره بروایـات ّ
متنوعـة ان رسـول اللـه
ّ
ّ
حف  »...و اتفقوا علی انه حدیث ضعیف و ان کثرت طرقه(کشف الظنون عن
قـال« :مـن

اسامی اللتب والفنون ،ج ،9ص 57ـ .)69
از طرق زیاد روایت ّ
متنـوع از پیـامبر روایـت شـده« :مـن حفـ  »...ولـی
اتفاق دارند حدیث ضعیف است اگر چه طرق نقل روایت زیاد باشد.
 :5شهید ثانی پس از نقل سخنان علمای اهل سنت مینویسد:
ّ
و کما انه ضعیف من جانبهم بجمیع طرقه فکذا من جانبنا ...و من جملـه مـا
ّ
وقفت علیه مـن جانبنـا ثـالث طـرق االولـی ذکرهـا شـیخنا الشـهید(رس ائل
الشهید اللانی ،ج ،7ص 9722ـ .)9728
همانگونه که در جمیع طرق اهل سنت ضعیف است از جمیع طرق مـا هـم
ضعیف است؛ زیرا آن چه که به طرق روایت از جانب ما دسترسی پیدا کـردم،
شامل سه طریر است:
طریر اول از شهید اول است که پنر نفر در سند حـدیث یـا مجهولنـد و یـا از
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طریر اصحاب منصوص در جرح و تعدیل نمیباشند.
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طر یر دوم روایت شـهید اول از ابـن بابویـه صـدوق اسـت کـه همگـی ثقـات
هستند ولی روایت صدوق مرسله است.
و طریر سوم روایت اربعین شـی جلیـل ابومحمـد ابـن احمـد ابـن الحسـین
نیشابوری است که در سند او مجاهیل است.
3ـ3ـ3ـ در هر صورت ،روایت مورد عمل است:
به باور دسته دیگر از اندیشمندان مسـلمان اگـر چـه روایـات بـاب از نظـر برخـی ضـعیف بـه نظـر
میرسد ،باز به دالیل زیر مورد اعتماد میباشند:
دلیل اول :اعتماد عملی دانشمندان شیعه و سنی بر اربعین نگاری در طول هزار و چهارصـد
سال و عمل به مضمون حدیث ،بهترین نشانه بر مقبولیت حدیث است و فهرست اجمالی اربعـین
نویسی مذاهب مختلف اسالمی و تکیه نمودن بر این که بر اساس روایت نبوی نگاشـته شـدهاند،
شاهد بر صدق این مدعا است.
چگونه میتوان پذیرفت اربعینهایی در قـرون اولیـه شـکل بگیرنـد کـه برخـی از آنهـا ماننـد
اربعین حاف نووی به تصریح حاجی خلیفه در کشف الظنون به وسیلهی هجده تن از دانشمندان
بزر اهل سنت در شرح آن قلم بزنند(کشف الظنون ،ج ،9ص 55ـ )60
عامه و ّ
دلیل دوم :بر فرض پذیرن ضعف سند ،شهرت ّ
خاصه از قدیم و جدید جبران کننـده
ضعف سند خواهد بود؛ به تعبیر مال اسماعیل خواجویی در اربعین خویش:
فضعفه منجبر بالشهره (االربعون حدیلا ،مقدمه).
دلیل سوم :یکی از راههای شناخت حـدیث در کنـار بررسـی رجـالی ،فقـه الحـدیث یـا درایـه
الحدیث است ،مضمون و محتوای حدیث حف  ،نه تنها غیر مـردود وغیـر محتمـل نیسـت بلکـه
محتوای آن به هر معنی که میخواهد باشد موجب حف کیان دین وسنت خواهد بود و لذا خیلی
از نگارندگان اربعین باتوجه به ضعف سند وبیان ضعف سندی دست به این امر مهم زده اند.
دلیل چهارم :بر فرض که روایـات حفـ را متـواتر نـدانیم ،کثـرت طـرق نقـل روایـات موجـب
میشود که به راحتی نمیتوان نسبت ضعف سند به آن داد و حداقل به عنوان مشهور مسـتفی
مورد عمل قرار میگیرد .لذا خیلی از دانشمندان در نگارن اربعـین وارد بحـث سـندی نشـدهاند؛
ّ
مانند حضرت امام خمینی (رحمه الله تعالی علیه) در کتاب چهل حدیث به ایـن بسـنده نمودهانـد
که :که شاید مشمول حدیث شریف ختمی مرتبت شوم که فرمـوده اسـت« :مـن حفـ عـن
امتی( »...شرح چهل حدیث ،ص)9
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3ـ محتوی و مقصود حدیث حفظ
(من حف ):
مقصود از حف در این احادیث آیا به خاطر سپردن است؟ ابالغ پیام است؟ کتابت اسـت؟ یـا
عمل به محتوی احادیث است ؟ و یا همه موارد میباشد؟
ّ
شی بهایی در ذیل بیان «ما لعله یحتاج الی البیان فی هذالحدیث» در صدد توضیح محتوی
حدیث برآمده و مینویسد:
ّ
ّ
ّ
الظاهر ان المراد الحف عن ظهر القلب فانه المتعـارف المعهـود فـی الصـدر
ّ
السالف فان مدارهم کان علی النقش فی الخواطر ال علی الرسم فی الـدفاتر
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حتی منع بعضهم من االحتجاج بما لم یحفظه الراوی عن ظهـر القلـب وقـد
ّ
قیل ان تدوین الحدیث من المستحدثات فی الم  :الثانیة من الهجر.:
و الیبعد ان یراد بالحف الحراسه عن االنـدراس بمـا ّ
یعـم الحفـ عـن ظهـر
القلب و الکتابه و النقل بین الناس و لو من کتاب و امثال ذالـک(االربع ون،
ص)2
ظاهر از حف  ،از بر نمودن در قلب است که متعارف و معهود سلف صالح بـود؛ زیـرا
مرسوم بین آنان نقش در خاطرهها بود نه ثبت در دفاتر؛ حتی از احتجـاج بـه روایتـی
که راوی از حف نداشت منع نمودهاند و گفته شده که تدوین حـدیث از مسـتحدثات
قرن دوم هجری است.

و بعید نیست کـه مـراد از حفـ  ،حراسـت از منـدرس شـدن بـه وسـیله از بـر
نمودن و کتابت و نقل بین مردم و مانند آن باشد.
شی بهایی در ادامه سخن خویش مینویسد:

ّ
تبصره :الظاهر من قوله من حف ترتب الجزا علی مجردحف لف الحـدیث وان معرفـه
معناه غیر شرط فی حصول الثواب اعنی البعث یوم القیمه فقیها عالما وهو غیر بعید فـان

لناقـل الحـدیث و ان لـم
حف الفاظ الحدیث طاعه کحف الفاظ القـرآن و قـد دعـا
ّ
ً
ّ
یکن عالما و معناه کما یظهر من قوله رحم الله امرآ سمع مقالتی فوعاها فاداها کمـا
فرب حامل فقه لـیس بفقیـه و ّ
سمعها ّ
رب حامـل فقـه الـی مـن هـو افقـه منـه(االربعون
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للشی البهایی ،ص)2

ظاهر از ترتب ثواب بر حف  ،حف لف حـدیث اسـت و معرفـت معنـی شـرط در حصـول
ثواب نیست زیرا حف لف حـدیث ماننـد حفـ لفـ قـرآن ثـواب دارد همانگونـه کـه از
روایت نبوی استفاده میشود که فرمود :خداوند رحمت کند کسـی کـه سـخنم را بشـنود
به خاطر بسپرد و به دیگران برساند ،چه بسا حمل کننده فقهی اسـت کـه کـه خـود فقیـه
نیست و یا به فقیهتر از خود منتقل میکند.

ّ
مرحوم شی ّ
الطوسیة فایده 52پـس از نقـل سـخن فـوق شـی بهـایی و
حر عاملی در الفوائد
شهید ثانی که پس از بیان افراط و تفریط در مساله معیار فقط حف است یا کتابت مینویسد:

ّ
و الحر المذهب الوسط و هو جواز ّالروایة بهما ولکن اعالها ما اتفـر مـن حفظـه ویجـوز
من کتابه وان خرج من یده مع امن ّ
التویرعلی االصح.
است کتابت آن در صورتی که ازدست میرود با ایمن بودن از توییر در اصل حدیث بنا بـر
قول صحیحتر.

در نقد سخنهای فوق که معیار سلف صالح سپردن در خاطرهها بود و نه ثبت در دفاتر و این
که تدوین حدیث از مستحدثات قرن ّدوم بود مینویسد:
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حر مذهب وسط است که روایت حدیث است ولی باالتر از آن حف حدیث اسـت و جـایز

در این سخن غفلت عجیبی رخ داه است که ناشی از حسـن ّ
ظـن بـه سـلف صـالح بـوده
است در حالی که برخی یا اکثرشان منافر بودهاند.

اگر حف  ،اطمینانبخشتر از نگـارن بـود ،چـرا پیـامبر معصـوم بـه حضـرت علـی و زهـرا و
ّ
حسنین(سالم الله علیهم) که همگی معصوم و مصون ازخطا و نسیان بودند ،سفارن بـه کتابـت
وحی مینمود واین درحالی است که قرآن نسبت به احادیث قلیل است.
ابن شهرآشوب در معالم العلما مینویسد:
سپس سـلمان فارسـی و ابـوذر و اصـبغ بـن

اولین نگارندگان در اسالم حضرت علی
ّ
نباته و عبدالله بن ابی رافع سپس صحیفه کامله زین العابدین

و روایات متواتر داریم از نگارن کتاب علی
صحیفه الفرائ

وصحیفه فاطمه

.

و کتاب جفر و جامعـه و

و تفسیر ابن عباس وسلیم بن قیس و کتـاب ابـن ابـی رافـع در رجـال و اصـول

اربعم  :که در زمان ائمه

نگارن یافتهاند.

صدوق در اول اکمال الدین مینویسد:
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دویست سال قبل از غیبت کبری شیعیان درباره آن کتـاب نوشـتهاند باتوجـه بـه ایـن کـه
عصر غیبت سال( )760میباشد آغاز کتابت اکثریت آنها به قرن اول بر میگردد.

خالصه کالم این است :این سخن که به خاطر سپردن اقوی از کتابت است و این که کتابت
عامه اسـت کـه برخـی از ّ
مرسوم نبود ،سخن ّ
خاصـه بـه صـورت غفلـت نقـل
در عصر پیامبر
نمودهاند در حالی که مطلب به عکس است.
و وجدان شاهد بر این است که فراموشی طبیعت ثانوی انسان است و نص متـواتر نشـان گـر



دو فصلنامه پژوهشی ـ اطالعرسانی شماره پانزدهم ـ بهار ـ تابستان 92

اطمینان بخش تر بودن کتابت از به خاطر سپردن است( .فال تفتر بامثال هذا الکالم الذی اصله
ّ ّ
تظـن ان کتابـه الحـدیث و
من العامة و نقله بع المت خرین من الخاصة علـی وجـه الوفلـة فـال
ً
ّ
التظـن ان الحفـ عـن ظهرالقلـب اوثـر مـن
مقابلته لم یقعا فی زمن ّالرسول و مـا قاربـه و
ّ
ّ
الکتابة بل االمر بالعکس و الوجدان شاهد به فـان النسـیان کالطبیعـة الثانیـة لالنسـان و الـنص
المتواتر دال علی ان الکتابه اوثر من الحف و انه ینبوی کتابه الحدیث و انه یعتمـد علـی الکتابـه
بعد التصحیح و المقابلة).

سپس روایات دال بر سفارن بر کتابت و روایات بر اعتنا و اطمینان نکردن بر سخنان ّ
عامه را

میآورد(الفوائد الطوسیة ،ص 729ـ )751
ّ
نقد وبررسی :این که مقصود ازحدیث سپردن در خاطرهها است نه کتابت ،سخن عامه اسـت .و
منع از کتابت حدیث خلیفه دوم سرآغاز انحرافی است که به عنوان یک جریان انحرافـی در میـان اهـل
و متابعت از امامان معصوم

سنت ادامه پیدا نمود ولی شیعیان بر اساس سفارن پیامبر
تن ندادهاند همان طوری که شی ّ
حرعاملی با دالئل روشن به آن اشاره نموده است.

بـه آن

صاحب الذریعة همانند شی ّ
حرعاملی مینویسد:

و اطالق الحف عنه فـی تلـک االحادیـث لـوفرض شـموله للحفـ عـن ظهـر القلـب او
ّ
بالتدبر فی فهم المراد او الحف بالعمل علـی طبقـه لکـن اظهـر مصـادیقه کتابـه
الحف
الحدیث عنه و لذا جرت سیره االعالم علی اقتفا هـذه ّ
السـنه بتـ لیف کتـاب ّ
یـدون فیـه
ً
اربعین حدیثا)(الذریعة الی تصانیف الشیعة ،ج ،9ص)205
اطالق حف در این احادیث لوفرض شامل سپردن خاطره و یا تدبر در فهم مراد یا حفـ
در میدان عمل باشد ولی اظهر مصادیر آن کتابت حدیث است که سـیره عملـی بزرگـان
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در نگارن اربعینیات است.

اما اگر مقصود این باشد که در صدر اسالم با ّ
توجه به این که باسوادان اندک بودهاند و مراجعه
ً
اکثرا بی سواد بودهاند سفارن آن حضرت به حفـ بیشـتر در سـپردن بـه
کنندگان به پیامبر
خاطرهها مصداق پیدا مینمود قابل توجیه است.
آجری در اربعین خود توجیه فوق آورده است که به صورت تلخیص به آن اشاره میشـود :بـا

ّ
توجه به این که سنت نبوی

زیاد و غیر قابل احصا است که اهل حدیث از قدیم جدید کتابها

و سنن زیاد در طهارت و نماز و روزه و حر و جهاد و نکاح و معامالت و آداب نبوی از ادب سالم و
مجالسه و اکل وشرب و لباس گاشتهاند و ...معنی حدیث جز این نمیتواند باشـد کـه مـردم از راه
دور و نزدیک به پیامبر

مراجعه نموه و مسلمان میشدند و سپس به روستاها و بالدشان برای

عرضه نمودن اسالم باز میگشتهاند و بر اساس آموخته خود از آن حضرت از حـالل و حـرام و...
میکند.
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بر این اساس زمانی که برای وفود و پیمان برای اسالم مـیآمدنـد بـه مقـدار اربعـین حـدیث
ّ ّ
آموزن میدیدند و به بالدشان برمیگشتند .پیامبر در خطا به خویش فرمود :نضـرالله عبـدا
فرب حامل فقه الفقه له و ّ
سمع مقالتی فوعاها(وحفظها) ثم اداها الی من یسمعهاّ ،
رب حامل فقه
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میگفتند به این امور امر و یا از این امور نهی شدهایم و ظاهر آیه «نفـر» هـم بـر ایـن امـر داللـت

الی من هو افقه منه(االربعین حدیلا ،ص 2ـ .)5
بررسی :
ً
اوال :توجیه فوق ،گرچه بهترین توجیه در این باب است ولی بـا ذیـل متنهـای حـدیث حفـ
سازگاری ندارند ،زیرا همان طور که در آغاز بحث اشاره شد از  97دسته روایات باب ،حـدیث ،7 ،9
5 ،8 ،6 ،1،2و 99همگی قید «فقیه عالم» دارند که با توجیه مورد استناد آجـری از حـدیث «رحـم
الله »...سازگاری ندارند.
چنان که مرحوم فی

به آن توجه نموده و مینویسد:

ّ
از این که حف دراین احادیث سپردن درخاطره باشد بر اسـاس روایـت نبـوی «رحـم اللـه
امر ًا سمع مقالتی فوعاها ّ
فاداها کما سمعها ّ
فرب حامل فقه لیس بفقیه » ...شـامل ایـن
ً
روایت نخواهد شد زیرا دراین صورت فقیه وعالم نیست تا مشـمول «یبعثـه فقیهـا عالمـا»
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ّ
ّ
شــود« :اال ان دخولــه فــی هــذا الحــدیث بعیــد النــه لــیس بفقیــه فکیــف یبعــث فقیهــا
ً
عالما»(وافی ،ج ،9ص.)912

ً
ثانیا :این که مقصود حف از نظر اهل سنت ،فقط سپردن در خاطرهها است نظـر همـه اهـل
سنت نیست ،ابن عساکر در اربعین مینویسد :احتمال دارد مقصود از حفـ در ایـن مـورد ضـبط
احادیث و کتابت و نقل و ابالغ پیام است تا بر اثر مرور زمان مندرس نشوند؛ زیرا پیامبر

فرمود

علم را بوسیله کتابت نگه دارید:
و یحتمل ان یراد بالحف ههنا ضبط تلک االحادیث وتقییدها فی الکتب والمواظبة علـی
ّ
نقلها وابالغها حتی ال تندرس علی ّ
ممرالزمان لقوله صلی الله علیه قید والعلـم بالکتـاب.
(االربعین فی مناقب امهات المؤمنین ،ص)71
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ً ّ
عالمه مجلسی در بحار پس از نقل ّ
نظریه شی بهایی و شهید ثـانی بـرای حفـ مراتـب
ثالثا:
قائل شدهاند که منطقی و قابل پذیرن به نظر میرسد؛ آن جا که مینویسد:
و الحر ان للحف مراتب یختلف الثواب بحسبها ،فاحدها :حف لفظهـا سـوا کـان فـی
الخاطراوفی الدفاتر وتصحیح لفظها واستجازتها واجازتها وروایتها.
وثانها :حف معانیها و والتفکر فی دقائقها واستنباط الحکم والمعارف منها.
ّ
وثالثهــا :حفظهــا بالعمــل بهــا واالعتنــا بشــظنها واالتعــاظ بمودعهــا ویــومی الیــه خبــر
ّ
السکونی(مجلسی ،بحاراالنوارج 7ص )952

حر این است که حف دارای مراتب است و ثوابها هم براساس آن است.
مرتبه اول :حف در سپردن در خـاطره یـا در دفـاتر و تصـحیح لفـ حـدیث و اسـتجازه و
اجازه دادن و روایت نمودن حدیث است.
مرتبه ّدوم :حف معانی و تفکر در دقائر واستنباط حکم ومعارف ازآن است.
سوم :حف به معنای عمل بـه آن واعتنـا بـه شـظن آن اسـت کـه ّ
مرتبه ّ
مویـد آن روایـت
سکونی است(روایت)97

مخفی نماند روایت 97باب خبر سکونی بدون شـک بـه معنـای ّ
سـوم اسـت کـه مجلسـی بـه
عنوان ّ
موید قول ّ
سوم در بقیه موارد هم از آن یاد کرده است زیرا پایان خبر نشان گر اسـتقامت در
عمل است یعنی عمل به خصال چهل گانه به پرهیز از زشتیها و تمسک به محاسن:

ً
عنـی مـن ّامتـی دخـل ّ
یثا مـن اسـتقام علیهـا وحفظهـا ّ
الجنـه برحمـه
فهذه اربعـون حـد
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الله(االربعون حدیلا ،ص)6

(علی ّامتی):
شی بهایی در شرح این فقره حدیث مینویسد:

ُ ُ ْ ّ
ّ
ّ
بـروا اللـه
الظاهر ان «علی» بمعنی الالم ای حف الجلهم کما قالوه فی قوله تعـالی ( ِلتک
َ
َع َ
لی َما َهدئک ُم(حر )12/ای الجل هدایته ایاکم و یحتمل ان یکون بمعنی من کما فـی
َ ُ َ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ
اس ی ْست ْوفون»(مطففین( )7،االربعون،ص)2
قوله تعالی«:ال ِذین ِإذا ا کتالوا علی الن ِ
ظاهر این است که «علی» در روایت به معنی الم است یعنـی بـه خـاطر ّامـت مـن حفـ
کنند ،نظیر الم «لتکبروالله» که به معنی به واسطه هدایتشان آمده است.

احتمال دیگر است که علی به معنی مـن جزئیـت باشـد؛ نظیـر آیـه «اذا ا کتـالو علـی النـاس
یستوفون»(مطففین)7،

شی بهایی در ذیل شرح «علی امتی» به صورت تنبیه مینویسند:

تنبیه :الظاهر من قوله صلی ا ّلله علیه «علی ّامتی » ان المراد جمیع ّ
االمه و هو بظـاهره

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

احتمال فوق را عالمه مجلسی در بحار پذیرفته و «علی» را به معنـی «مـن» گرفتـه و اضـافه
نموده است  :و یؤ ِّیده روایة المروزی و اضـرابها(بح اراالنوار ،ج ،7ص )952کـه روایـت مـروزی در
متن مقاله حدیث چهارم است .البته حدیث9،7،1،2،6،2و 97همگی با متن «من امتـی» و نظـائر
آن هستند که مؤید احتمال ّدوم میباشند.

مایشترک جمیع الفـرق االسـالمیه فـی الحاجـه الیـه و االنتفـاع بـه کقولـه «الصـلوه اال
ّ
ّ
االمة ّ
مصر علی ّردها و انکارها کقوله
بطهور» ...وامثال ذالک دون االحادیث التی بع
« ّ
البیعان بالخیار مالم یفترقا» و احادیث مسح الرجلین فی الوضو و ما رووا عنه
ابقت الفرائ

«مـا

فالولی عصبه ذکر» و غیر ذالک اذا الجمیع الیحتاجون الیه و الینتفعـون

به فاما ان یراد باالمة مایشتمل بعضهم او یراد بقوله «مما یحتاجون الیـه» مـامن شـ نهم
ان یجتاجوا الیه ولو بحسب اعتقادات ذالک الحاف فلیتامل(االربعون ،ص 8ـ )5
ظاهر علی امتی این است که مراد از ّامت ،جمیع ّامت از فرق اسالمی است کـه حاجـت
ّ
به آن احادیث داشته باشند ماننـد« :الصـلو :اال بطهـور» و« ُجعلـت لـی االرض مسـجدا
وطهورا» و «و یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و امثال آن؛ نه احـادیثی کـه برخـی
از ّامت اصرار در انکارن را دارند مانند :احادیث مسح رجلین و ...زیرا همه ّامـت نیازمنـد

به آن نیستند؛ وگرنه یا باید شامل برخی شود و یا «مما یحتاجون الیه» را به معنی شـ ّنیت
بگیریم ولو بحسب اعتقاد حاف .
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و اگر گفته شود :به ناچار ّامت شامل همگان نیست و مخصوص مجتهـدین اسـت و وظیفـه
دیگران تقلید است نه مراجعه به حدیث تا بهره وران ازآن باشند.
در پاس میگوییم :احتیاج اعم از با واسطه و بی واسطه است ،زیرا همگان ازحکم بهره منـد
میباشند؛ اگر چه مستنبط برخی از آنان باشند.
بررسی:
ً
اوال :همان طوری که خود نگارنده معترف است ظاهر لف ّامت مطلر اسـت و ّ
مقیـد نمـودن
ثواب به حف و اخذ روایات مشترکه بین جمیع فرق اسالمی ،منطقی به نظرنمی رسد ،زیرا یکی از
ّ
حقه از میان فرق اسالمی ،خود احادیث و ّ
سنت نبوی است و احتیاج
راههای اثبات حقانیت فرقه
ّامت به روایاتی که فصل خصومت در موارد اختالف کند بیشتر از مسائل طهارت و حرمـت رضـاع
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و ...میباشد.

ثانیاّ :
مجرد انکار عملی و اصرار برخی از فرقهها نسبت به روایات نبوی

اگـر چـه متـواتر

هم باشد که نمونه اعالی آن حدیث غدیر است و یا روایات صحیح و مسندی کـه نمایـانگر سـنت
است مانند مسح رجلینّ ،
مجوز خروج شمول حدیث نخواهـد شـد؛ زیـرا احکـام الهـی
پیامبر
مانند وضو و عمل به احکام خارج از سنت نبوی به صورت بدعت بزرگترین تفویت مصلحت است
که شبانه روز مبتالبه مسلمین است و راه عالج بازگشت به سنت اصیل است نه اصرار کور کورانه
برخی از فرق.
ً
اربعین حدیثا :شرح متن فوق نیازمند به نکات ذیل است :
1ـ9ـ تعریف حدیث :
شی بهایی در شرح این فقره حدیث مینویسد:
حدیث در لوت مرادف سخن است و علت نام گذاری به حدیث بـه واسـطه حـدوث آن بـه
آن(نو به نو) است و در اصطالح :قول و عمل و تقریر پیامبر یا امام یا صـحابه و تـابعین و
کسانی است که به منزله آنها هستند ولـی بعضـی از محـدثین اسـم حـدیث را فقـط بـه
ّ
معصوم نسبت میدهند :الحدیث لوة یرادف الکالم ّ
سمی به النه یحـدث شـیئا فشـیئا و
ّ
النبی او االمام او ّ
فی االصطالح کالم ّ
خاص عن ّ
الصحابی و التابعی و من یحـذو حـذوه
یحکی قولهم او فعلهم او تقریرهم و بع
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کان من المعصوم(االربعون ،ص)2

المحدثین ال یطلر اسم الحـدیث اال علـی مـا

عالمه مجلسی در بحار تعبیر فوق را نقل نموده ولی(فـی االصـطالح) را بـه :فـی اصـطالح
عامة المحدثین و تعبیر(بع

المحدثین) را به :عند اکثر محدثی اال مامیـه توییـر داده وتکمیـل

نموده است(االربعین ،ص 90ـ )99
لذا با توییر واصالح عالمه مجلسی در شرح فقره روایت میتوان گفت :حدیث در لوت مرادف
کالم است و نام گذاری عنوان حدیث(نو به نو) هم بهواسطه آن است که به تدریر حادث میشود
و در اصــطالح عمــوم محــدثین ســخن پیــامبر

و امامــان و صــحابه و تــابعین و کســانی کــه

رهروشان هستند که حکایـتگر سـخن و عمـل و تقریرشـان هسـتند و از نظـر اکثریـت محـدثین
امامیه ،عنوان حدیث جز برآن چه از معصوم است اطالق نمیشود.
1ـ7ـ چهل حدیث انفرادی است؟ یا اجتماعی ؟
اگر یک حدیث احکام و جمالت متعدده داشته باشد نقل هر جمله بـه صـورت انفـراد در
صورتی که وابسته به قسمت دیگر نباشد ،جایز است .همـان گونـه کـه عالمـه در« نهایـة
ّ
متضـمن چهـل حکـم
االصول» آن را اتفاقی قلمداد نمـوده اسـت .بنـابراین اگـر حـدیث
باشد ،جایز است در نقل انفـرادی آن ،لکـن آیـا ایـن چنـین حـدیث صـدق حفـ اربعـین

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

شی بهایی تحت عنوان «تتمیم» مینویسد:

حدیث میکند؟ احدی را ندیدهام تصریح به این امر کرده باشند در حالی کـه محـل ت مـل
است و اگر به چنین امری معتقد باشیم ،بعید نمـیباشـد« :لکـن هـل یصـدق علـی مـن
ً
حف انه حف اربعین حدیثا فیستحر الثواب المترتب علـی ذالـک ؟ لـم اجـد الحـد فیـه
ً
ً
تصریحا و هو محل ت ّمل لو قیل به لم یکن بعیدا(االربعون ،ص)90

عالمه مجلسی در اربعین مینویسد:

ً
الیشترط فی حف االربعین حدیثا کونها منفصله بعضها عن بع

فـی النقـل بـل یکفـی
ً
لذالک حف خبر واحد یشتمل علی اربعین حکما اذ کـل منهـا یصـلح الن یکـون حـدیثا
براسه(اربعین).
حف اربعین مشروط به انفصال حدیث نیست ،بلکه کافی است که یک خبر مشـتمل بـر
احکام چهل گانه باشد؛ زیرا هر قسمتی میتواند حـدیث مسـتقل باشـد و محتمـل اسـت
مراد بیان مورد این احادیث به چهل حدیث باشد.

1ـ1ـ مصداق اربعینیات چیست ؟
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شی بهایی متذکر این بحث نشده است ولی عالمه مجلسی در بحار مینویسد:

ّ
و ظاهر اکثر االخبـار تخصـیص االربعـین بمـا یتعلـر بـ مور الـدین مـن اصـول العقائـد و
والبدنیة ال ما ّ
ّ
العبادات ّ
یعمها و سائر المسائل من المعامالت و االحکام .بل یظهـر
القلبیة
من بعضها کون تلک االربعین جامعة ّ
المهات العقائـد و العبـادات و الخصـال الکریمـة و

االفعال الحسنة(بحاراالنوار،ج ،7ص)952
ظاهر اکثریت اخبار اختصاص اربعـین دربـاره امـوردین از اصـول عقائـد وعبـادات قلبـی
وبدنی است ونه مطلر امور دین هم چون معامالت و احکام .بلکه ظاهر برخـی احادیـث
این است اربعین جامع امهات عقائد وعبادات وخصلتهای کریمه وکارهای نیک است.

ّ
مخفـی نمانـد ابوخطـاب شـی اسـعد بـن ابـراهیم بـن الحسـن االردبیلـی کـه بـه تعبیـر ابـن
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ّ
خلکان(وفیات االعیان و ابناء الامان ،ج ،1ص 228ـ  ،225رقم )252از اعیـان اهـل سـنت قـرن
ششم است ،در اربعین خویش که ذیل کتاب المجمو الرائق چاپ شده است ،مینویسد:

ّ
قال ان السوال ُسئل عنه محمد بن ادریـس الشـافعی االمـام المطلبـی رضـی اللـه عنـه
ّ
فقال :هی مناقب اهل البیت علـیم السـالم .وروی عـن االمـام ابـی عبداللـه احمـد بـن
ّ
ّ
حنبل انه قال :ما اعلم ان احدا اعظم ّمنه علـی اشـافعی مـن الشـافعی ،وانـی الدعواللـه
تعالی فی ادبار صلواتی ان یوفر له منذ سمعت منه ان االربعین حـدیثا اراد بـه النبـی

مناقب اهل بیته

.

ثم قال احمد بن حنبلّ :
وقر فی نفسی ان قلت :من این صح عند الشافعی هذا ؟ فرایـت
ّ
ّ
فی المنام تلک الیله رسـول اللـه وهـو یقـول لـی :یـا احمـد التشـک فـی قـول ابـن
ادریس فی ما رواه ّ
عنی(المجمو الرائق).
در این که مقصود پیامبر

از حف اربعـین حـدیث چیسـت ،بـا اباالخطـاب بـن دحیـة

کلبی مالقات نموده و سؤال را با او مطرح نمودم ،در پاس گفت :این سوال را از محمـد
بن ادریس شافعی پرسیدند که در پاس گفت :هی مناقب اهل البیت

 .از احمـد بـن

حنبل روایت شده احـدی را از نظـر منـت بـر خـود ،اعظـم از شـافعی بـرای یـک شـافعی
نیافتم؛ لذا به دنبال نمازها دعایش میکنم ،از اوشـنیدم کـه گفـت :مـراد از حفـ چهـل
حدیث ،مخصوص مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و اهل بیت
میگوید پیش خود گفتم وجه ّ
صـحت سـخن شـافعی چیسـت؟ پیـامبر
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دیدم که فرمود :در سخن شافعی شک مکن که من گفته باشم.

است.
را در خـواب

ّ
المرویـة فــی مناقــب اهــل
قــال اســعد :فقــرات علیــه جمیــع االحادیــث المشـهوره المســند:
البیت

فارانی جز ا صویرا فیه احادیث غریبة سمعتها علیه و رواها عن الثقا(:المجمو الرائق

من ازهار الحدائق ،ج ،7ص 120ـ 129؛ سغمة القرآن من التحریف ،ص)2
1ـ2ـ راز و رمز عدد اربعین چیست؟
مرحوم فی

مینویسد:

ّ
و لعل الوجه فی تعیین عدداالربعین ان اکتسـاب هذالمقـدارمن العلـم یـورث فـی القلـب
غالباملکه علمیه وبصیره نوریه یقتدبها علی استحضارغیرها مـن المعلومـات فیبعـث فـی
ّ
زمره الفقها والعلما او ان مجا مع العلوم الثالثه ورئوس مسـائلها تئـول الـی ذالـک کمـا
یدل علیه ما رواه الصدوق(الوافی ،ج ،9ص.)912

که از زمره فقها و علما میشود و بـا ایـن کـه جمیـع علـوم سـه گانـه و رئـوس مسـائل آن
بازگشت به آن میکند همانگونه که روایت صـدوق (روایـت  97بـاب کـه روایـت سـکونی
است) بر آن داللت میکند:

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

شاید وجه تعیین عدد اربعین به واسطه آن است که بـه دسـت آوردن ایـن مقـدار از علـم،
ً
غالبا موجب ملکه علمی و بصیرت نوری میشود که موجب حضور معلومات دیگـر شـده

(مما یحتاجون الیه فی امر دینهم):
شی بهایی در شرح این جمله مینویسد:

ای مــن االحادیــث ّالتــی تــدعوا الحاج ـة ّ
الدینی ـة الیهــا ،کاالحادیــث الــوارد :فــی بع ـ
ّ
،الالد ّ
نیویـــة کاالحادیـــث توســـعة الـــرزق و دفـــع الموزیـــات
االعتقـــادات و االعمـــال

(االربعون،ص)8
یعنی احادیثی که در صـدد نیازهـای دینـی اسـت ماننـد احادیـث مربـوط بـه اعتقـادات و
اعمال ،نه احادیث دنیوی مانند احادیث توسعه رزق و دفع مضرات.

توضیح شی با ّ
توجه به متن حدیث روشن است و نیاز به توضیح بشـتر نـدارد لـذا دیگـران در
این قسمت نیاز به توضیح را احساس نکردهاند.
ّ
«بعثه الله عزوجل فقیها عالما»:
شی بهایی در شرح جمله فوق مینویسد:
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مراد این است که به ّ
مجرد حف  ،آنهارا در زمره فقها و علما که مدادشان افضل از خـون
شهدا است محشور میگرداند( .همان ،ص)8

و تحت عنوان ارشاد مینویسد:
مراد از فقه در این حدیث مجرد فهم معنای لووی نیست که تناسب با مقـام روایـت نـدارد
و به معنای فقه اصطالحی(علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی) هـم نیسـت کـه
علم جدید است ،بلکه مـراد بصـیرت در دیـن اسـت کـه پیـامبر بـه آن اشـاره نمـود:
ّ
ً
«الیفقه العبد کل الفقه حتی یمقت الناس فی ذات الله وحتی یری للقـرآن وجوهـا کثیـر:
ً
ثم یقبل علی نفسه فیکون اشد مقتا »
و این بصـیرت ،مـوهبتی الهـی اسـت کـه پیـامبر

بـرای حضـرت علـی

هنگـام
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م موریت برای یمن در خواست نموده و فرمـود« :اللهـم فقـه فـی الـدین» و یـا اکتسـابی
ّ
تفقه یا ّ
بنی فـی
است آنگونه که حضرت علی در نصیحت به امام حسن فرمود« :و
ّ
الدین»

نکته لطیف این است :که در سخن بعضی از اعالم است که لف فقه در عصر ّاول به صورت

انحصار اطالق میشد در علم آخرت و شناخت دقائر نفوس و مفسـده اعمـال و قـوه احاطـه بـه
پستی دنیا و شدت در اطالع یافتن از نعمتهای آخرت و استیالئ ترس بر دلها که نمایانگرآن
َ
َ ٌ َ َ َّ
َّ ً َ َ َ َ
َ ْ ْ َ
َ
است(و ما کان ال ُمؤ ِم ُنون ِلی ْن ِف ُروا کافة فل ْو ال نف َر ِم ْن کل ِف ْرق ٍـة ِم ْـن ُه ْم طا ِئفـة ِلیتفق ُهـوا ِفـی
آیه نفر
َ
َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ َ ُ َ
الدی ِن و ِلین ِذروا قومهم ِإذا رجعوا ِإلی ِهم لعلهم یحذرون)(توبه )977،که غایت و هدف فقه را انـذار و
تحذیر معرفی نموده است و معلوم است که این اهداف بـا شـناخت فروعـات طـالق و مسـاقات و
امثال آن پدید نمیآید همانطور که علم در این حدیث هم مانند فقه است ،نـه معـانی مسـتحدثه
مانند حصول صورت عندالعقل و مانند آن ،زیرا این که علما ورثه انبیا هستند ،چیزی از این معانی
میراث انبیا نمیباشـند و ایـن در حـالی اسـت کـه خداونـد مـیفرمایـد :علمـا از خداونـد هـراس
ْ َ
َّ َ ْ َ ّ
شی الله ِم ْن ِع َب ِاد ِه ال ُعل َما ُ ا)(فاطر)78،
دارند(إنما یخ
ِ
در این آیه خداوند علم را موجب خشیت معرفی نمود و براسـاس تعلیـر حکـم بـر وصـف کـه
مشعر به ّ
علیت است در نتیجه آن چه که در ذهنت نقش بسته است از جمیع تصورات و تصدیقات
اگر موجب خشیت نباشد ولـو در کمـال دقـت و پیچیـدگی باشـد از مقولـه علـم بـه مقتضـای آیـه
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نمیباشد بلکه جهل مح

است و چه بسا جهل هم از او بهتر باشد در پایان مینویسد:

و لعمری انه کالم رشیر انیر یلیر ان یکتب بالنور علی صفحات خدود الحور
مرحوم عالمه مجلسی هم سخن شی را ت یید میکند ومینویسد:
ویطلر الفقیه غالبا فی االخبار علی العالم الخبیر بعیوب الـنفس وآفاتهـا ،التـارک للـدنیا،
الزاهد فیها ،الراغب الی ماعنده تعالی من نعیمه وقربه ووصاله(االربعون ،ص 90ـ )99

نتیجهگیری
نباشد ،از نظـر وثاقـت مـورد اطمینـان و عمـل

حدیث «من حف  » ...اگر درحد تواتر و مستفی
اهل فن محدثین و علمای ّ
خاصه و ّ
عامه در طول تاری بوده اسـت .حفـ اربعـین حـدیث دارای
مراتب سه گانه است:
مرتبه اول :سپردن در خاطره یا در دفـاتر و تصـحیح لفـ حـدیث و اسـتجازه و اجـازه دادن و

مقصود از «امت» همه امت پیامبر

اسـت و مخصـوص گـروه خاصـی نمـیباشـد .چهـل

حدیث توصیه شده میتواند انفرادی ،یا همانطور که در حدیث  97شـاهد آن بـودیم ،بـه صـورت

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

روایت نمودن.
مرتبه ّدوم :حف معانی و تفکر در دقائر و استنباط حکم و معارف ازآن.
مرتبه ّ
سوم :حف به معنای عمل به آن و اعتنا به ش ن آن.

اجتماعی باشد .مصداق اربعینیات ،احادیث جامع امهات عقائد و عبادات و خصلتهای کریمـه و
است.

کارهای نیک است ولی به نظر محمد بن ادریس شافعی مناقب اهل بیت
ً
راز و رمز عدد اربعین این است که این مقدار از علم ،غالبـا موجـب ملکـه و حضـور معلومـات
دیگر خواهد شد.
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کتابنامه



دو فصلنامه پژوهشی ـ اطالعرسانی شماره پانزدهم ـ بهار ـ تابستان 92

56

ـ االربعون الصغری ،بیهقی ،ابـیبکـر احمـد بـن الحسـین ،بیـروت ،لبنـان ،دارالکتـب العلمیـة،
9202ق ـ 9582م.
ـ االربعون حدیثا ،تستری ،محمد تقی ،قم ،المطبعة الخیام9200 ،ق.
ـ االربعون ،شهید اول ،محمد بن مکی ،تحقیر و نشر مؤسسه امام مهدی مطبعة امیر قـم،
9202ق .و رسائل الشهید(اربعون ح دیث9،و )7قـم ،بوسـتان کتـاب مرکـز النشـر التـابع لمکتـب
االعالم االسالمی ،الطبعة االولی9189 ،ن.
ـ االربعون ،شی بهایی ،محمد عاملی ،قم ،دفتر نشر نوید اسالم9296 ،ه.ق.
ـ االربعین البلدانیة ،ابن عساکر ،حاف ابی القاسم علی بن الحسین ،بیروت ،دارالفکـر 9291 ،ق
ـ 9557م الطبعه االولی.
ـ االربعین النوویة فی االحادیث النبویة ،شرف النووی ،ابی زکر یا یحی ابن شرف ،تحقیر محمود
االرناووط و عبدالقادر االرناووط ،الکویت ،مکتبة دارالعروبة9290 ،ق ـ 9585م.
ـ االربعین النوویة فی االحادیث النبویة ،نووی(نواوی) ابیزکریا یحی بن شرف النووی الشـافعی،
تحقیر محمد االرناوو طه عبدالقادر االرنـو الطبعـة االولـی ،الکویـت ،مکتبـة دارالعروبـة 9290 ،ـ
9585م.
ـ االربعین حدیثا ،آجری ،ابی بکـر ،محمـدبن حسـین آجـری ،الکویـت ،مکتبـه المعـال 9208،ـ
ق9582م.
ّ
ـ االر بعین علی مذهب المتحققین من الصوفیة ،ابی نعیم اصفهانی ،احمد بن عبداللـه ،بیـروت،
لبنان ،الطبعه االولی 9292ق .955
ـ االربعین فی فضل الدعا و الداعین ،مقدسی ،حاف شرف الدین ،چاپ شده در ذیل کتـاب ابـی
ّ
نعیم اصفهانی ،احمد بن عبدالله ،کتاب االربعین علی مذهب المتحققین من الص وفیة ،بیـروت،
لبنان ،الطبعة االولی 9292ق .9551
ـ االربعین فی مناقب امهـات المـؤمنین ،ابـن عسـاکر ،ابـی منصـور عبـدالرحمن ابـن الحسـن،
دمشر ،دارالفکر للطباعة و التوزیع و النشر بدمشر9206 ،ق ـ 9586م.

اربعین نگاری درفرهنگ اسالمی

ـ االربعین ،مجلسی ،محمد باقر ،قم ،دالکتب العلمیة اسماعیلیان قم.
ـ الذریعة الی تصانیف الشیعة ،حاج آقـا بـزر  ،بیـروت ،داراالضـوا  ،الطبعـة الثانیـة9201 ،ق ـ
9581م.
ـ رسائل الشهید الثانی ،شهید ثانی ،شی زین الدین ابن علی العاملی ،تحقیر رضا مختاری ،قم،
بوستان کتاب انتشارات دفتر تبلیوات اسالمی حوزه علمیه قم ،الطبعه االولی 9180 ،ن.
ـ سالمة القرآن من التحر یف ،نجار زادگان ،فتح الله ،تهران ،دارالمشعر9272 ،قص  568ـ .565
ـ شرح االربعین ،قونوی ،صدرالدین ،تحقیر و تعلیر حسن ییلمـاز ،قـم ،انتشـارات بیـدار ،چـاپ
اول9127 ،ن.
ّ
ـ شرح چهل حدیث ،خمینی ،روح الله الموسوی ،تهران ،مرکز نشر آثار امام خمینـی (ره) ،چـاپ
شانزدهم9126 ،ن.
ـ الفوائد الطوسیة ،شی حر عاملی ،محمد بن حسن ،قم ،المطبعة العلمیة9201 ،ق.
ّ
ـ کشف الظنون عن اسـامی التتـب والفنـون ،حـاجی خلیفـه ،مصـطفی ابـن عبداللـه ،بیـروت،
دارالفکر بیروت 9272 ،ـ  9278ق  7002م .طبع جدید.
ـ لسان المیزان ،ابن حجر ،احمد بن علی بن حجر العسقالنی ،حیدر آباد هند9175 ،ق.
ّ
ـ المجموع الرائق من ازهار الحدائق ،الموسوی ،السید هبة الله بن ابی محمـد ،تحقیـر حسـین
درگاهی ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 9125ن ،الطبعة االولی.
ـ الوافی ،کاشانی فی  ،مال محسن ،اصفهان ،منشورات مکتبة االمام امیرالمؤمنین  ،طبـع
االولی 9165 ،ن.
ـ وفیات االعیان و ابناء الزمان ،ابـن خلکـان احمـد بـن محمـد ،تحقیـر الـدکتر احسـان عبـاس،
منشورات الرضی ،ط الثالثة9162 ،ن.
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