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چکیده

وجود تعالیم اختصاصی و منحصر به فرد حضرت علی× توسط پیامبر | امری بود كه از دید 
كسی مخفی نمانده بود و از آن روشن تر این بود كه حضرت  علی× بعد از پیامبر| از هر گونه 
موقعیت اجتماعی بیرون نگه داشته شد. در این مقاله به این پرسش پاسخ می دهیم كه با چنین 
وضعیتی نقش فرهنگی حضرت علی× بعد از پیامبر| چه شد؟ یكی از پاسخ ها این      است كه 
در  و  كرد  پیدا  مصدریت  نقش  ،حضرت علی×  پیامبر|  از  بعد  اسالمی  علوم  گیری  شكل  در 
دانش هایی نظیر قرائت ، تفسیر ، فقه و قضاء بر صدر نشست. الفهم چنین بر تمام محدودیت ها 
به تدریج جامعه نسبت به علم خاص ایشان، سرتعظیم فرو آورد كه، نشانه های این امر را در این 

مقاله ارائه می دهیم. رویكرد ما در تدوین، تاریخی است نه كالمی.
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مقدمه
دانشمند شهیر، مرحوم عالمه سید حسن صدر )كاظمین 1272 - 1354 ق( در اقدامی بی نظیر 
كتابی در نقش تأسیسی شیعیان در علوم اسالمی1 نگاشت كه محتوای آن بیانگر تقدم و پیشتازی 
این  ارزشمندی،  تحقیق  از چنین  بزرگوار  آن  انگیزۀ  اسالمی است.  تمدن  فنون  و  علوم  در  شیعه 
را در شكل گیری  العربیة نقش شیعه  اللغة  آداب  تاریخ  كتاب  زیدان2 در  ایام جرجی  آن  بود كه در 
تمدن اسالمی كم رنگ و كم اهمیت دانسته بود و ایشان و برخی دیگر در صدد پاسخ به این شبهه 
برآمدند3. مقالۀ حاضر متواضعانه و به عنوان حاشیه ای كارهای سترگ عالمان شیعه در صدد بوده 
است كه ناظر به علوم متقدم اسالمی كه در سدۀ اول شكل گرفته است به صورت خالص ، نقش 
علی× را در این زمینه و در آن دوران دنبال كند. به بیان دیگر، تأكید در این نوشته برشیعه بودن 
شخصیت ها نیست، بلكه مهم این است كه كسانی كه در علوم متقدم اسالمی سرآمد و سرمنشأ 

بودند از سرچشمه های علوم حضرت علی× ، لبریز شده بودند.

1. تعیین مراد از مصدریت علوم
آوری  جمع  را  ارزشمندی  مطالب  محققان،  از  برخی  علوم  در  علی×،  امام  مصدریت  مورد  در 
نموده اند4 و برخی نیز به شعب و شاخه های علمی امام علی×توجه كرده اند )شوشتری:1409، 
7/ 635( . در دهه های اول حیات اسالم، عمدۀ علوم شامل فقه ،تفسیر، قرائت و حدیث می شد. 
برای فهم مراد از مصدریت حضرت علی× در علوم، به بیان مرحوم مظفر در دالیل الصدق ،توجه 
می كنیم كه به اشكال فضل بن روزبهان پاسخ داده است. وی اشكال كرده است، اگر فقهای اربعه، 
از امام صادق× اخذ علم كرده اند، پس باید شیعیان كه تمام علوم استاد را حق می دانند نسبت 
 × امام صادق  تأییدی داشته باشند. درحالی كه معنای رجوع به  نیز رویكرد  به فقه شاگردان 
این نیست كه فتوای آنان با حضرت اّتفاق داشته باشد، بلكه بدین معنی است كه ایشان اساس 
تحصیل و منشأ قوت آنان است، هر چند كه در امور خطیر و احكام فراوانی كه براساس استحسان 
از  استاد  و  شاگرد  میان  اختالف  وجود  دارند.  اختالف  حضرت  آن  با  نموده اند،  صادر  قیاس،  و 
بدیهی ترین اموردر نظام علم است و این امر به حق و باطل نظرات استاد و شاگرد متكی نیست؛ 
مثل این كه خود فقهای اربعه كه نسبت استادی و شاگردی با هم داشته اند در موارد متعددی با 
این  امیرالمؤمنین، اساس  ترتیب  این  به   . هم اختالف داشته اند) مظفرنجفی: 1422، 335/6( 
علوم و منشأ قوت بحث و اجتهاد در آن است. اگرچه دانشمندان در روایت بعضی از احكام یا تفسیر 



29

از مصدریت  بیان منظور  این  با   .)450/2 باشند) همان،  كرده  استفاده  ازدیگران  آیات،  از  بعضی 
علی× درعلوم، این نیست كه تمامی سخنان مطرح شده در این علوم سخن ایشان است اما 
شواهد تاریخی حكایت از این دارد كه پایه گذار این علوم دانش علی× است و كسانی كه در این 
علوم مصدر و مبدع و استاد اول تلقی شده اند بر سر خوان علم از ایشان بهره مند بوده اند گرچه در 
مسیر علمی خود به علی× وفادار نمانده باشند و خودشان نیز در این عرصه نظر و رأی ساخته 

و پرداخته باشند.

2. امیرالمؤمنین× مصدر بسط علوم نبوی
تمام  كه  مردی  دربارۀ  نمی دانم  من  است:"  گفته  البالغه  نهج  شرح  مقدمه  در  الحدید،  ابی  ابن   
فضایل انسانی به او منتهی می شود و همۀ فرقه های اسالمی، خود را به او منسوب می دارند، چه 
بگویم؟ علی درآمد همۀ فضایل و سرچشمه و مبتكر آنهاست. او نخستین كسی است كه دِر خانۀ 
فضایل را زده و از ناب ترینش بهره مند گشته و در این میدان گوی سبقت را از همه ربوده است. 
هركس كه پس از ایشان به مقامی رسیده از وی گرفته و ازایشان پیروی نموده و پا در جای پای 

ایشان نهاده است")ابن ابی الحدید: 1404، 17/1(
شواهد فراوانی وجود دارد كه نشان می دهد اهل علم ،حضرت علی× را در علم سرآمد و دیگران 
می شناختند.  نبوی  علوم  به  اصحاب  اعلم  را  وی  و  می دانستند  علمایشان  مدیون  و  محتاج  را 
از  بعد  و  بود  تابعان  ،از  ابن سعد:1410، 6/ 76(  بن خیاط:1415، 14؛  اجدع) خلیفه  بن  مسروق 
كوفه درآمد. شعبی می گوید:"  آمد و سپس درشمار فقهای  به مدینه  از یمن  پیامبر|،  رحلت 
فردی مشتاق تر به علم از او ندیدم") عسقالنی: 1415، 230/6( . وی از عمر ، علی× ، عایشه ، ابن 
مسعود و معاذ نقل روایت می كند. وی بیشتر شاگرد ابن مسعود بوده است و گفته شده درمیان 
اصحاب ابن مسعود از همه اقدم و برتر بوده است)همان(؛ مثاًل ابن مدینی گوید:" در میان اصحاب 
ابن مسعود كسی را بر مسروق مقدم نمی دانم") ثقفی: 1353، 909/2( . مسروق، یكی از فقهای 
كوفه بود كه در ابتدا نسبت به علی× بغض داشت، سپس كارش به جایی رسید كه در جنگ های 
علی× با او همراهی می كرد و نمازی نمی خواند مگر علی× را دعا می كرد)همان،/558(.  وی 
| را مورد دقت قرار داده  از عثمان حدیث نقل نكرده است. مسروق می گوید اصحاب پیامبر 
أبو درداء، أبی بن  یافته است: عمر، علی، عبد اهلل بن مسعود،  را در میان شش نفر  است و علم 
كعب و زید بن ثابت و هم او ادامه می دهد كه در میان این شش نفر دقت كردم دیدم علم همه 
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در   .  )409  /42 عساكر:1415،  هستند)ابن  مسعود  ابن  و  علی×  دو  آن  و  می گردد  باز  نفر  دو  به 
، عالمی در  نفر منجر می شود عالمی در مدینه  از مسروق آمده است كه علم به سه  نقل دیگری 
شام و عالمی در كوفه. عالم مدینه علی بن ابی طالب است ، عالم كوفه ابن مسعود است و عالم 
از عالم مدینه پرسش می كنند ولی  اینها با هم مالقات كنند عالم شام و كوفه  اگر  شام ابودرداء و 
عالم مدینه از ایشان سؤالی ندارد) همان، 42/ 410(. شام رانمی توان یكی از مراكز علمی سده اول 
به حساب آورد، اما در شام برخی افراد به عنوان عالم مطرح بوده اند كه در مقابل علی×موقعیتی 
نداشته اند. عالم شام ابودرداء است وی در دوران عثمان بر مسند قضاوت در شام گماشته شد 
قضاوت  و  تعبیر  بهترین  شاید   .  )98/5  ،1409 اثیر:  كرد)ابن  فوت  عثمان  قتل  از  قبل  سال  دو  و 
درنسبت ابودرداء مقایسه ای باشد كه او و ابن مسعود در مورد جایگاه علمی علی× نموده اند. 
ابن مسعود می گوید:" علما سه نفر هستند. عالم حجاز و عراق و شام و تاكید می كند كه عالم عراق 
از  عالم حجاز  ولی  عالم حجاز محتاج هستند  به  باشد  ابودرداء  كه  عالم شام  و  باشد  كه خودش 
ایشان بی نیاز است")طبری:1424، 200/3( . از ابودرداء نیز چنین تعبیری نقل شده كه به همین 
نحو علما را سه نفر معرفی كرده و تأكید كرده عالمی كه درشام است از آن كه در كوفه است می پرسد 
و آن كه در كوفه است از آن كه در حجاز است پرسش می كند ولی آن كه در حجاز است از كسی سؤال 

نمی كند، )خوارزمی: 1411، 102؛ اربلی: 1381، 1/ 106و132(.
از طرف دیگر نسبت علمی ابن مسعود و علی× را در بحث از كوفه روشن كردیم و دیدیم كه وی 
را  دو  هر  كه  كسانی  و  می یابد  محتاج  ایشان  به  را  خود  و  نمی داند  هیچ  علی7  مقابل  در  را  خود 
دیده اند نسبت علمی علی× و ابن مسعود را نسبت اعرابی و مهاجر برتر می یابند. عامر نیز نقل 
می كند:" كه علمای این امت بعد از پیامبر| شش نفر بودند: عمر ، عبد اهلل و زید بن ثابت. در 
این سه نفر اگر عمر نظری داشت دو نفر دیگر تابع وی بودند. سه نفر دیگرنیز علی× ، ابی بن 
كعب و ابوموسی اشعری بودند كه در میان ایشان اگر علی× سخن می گفت دو نفر دیگر تابع او 

بودند)ابن سعد، همان، 351/2( .
جاحظ، نقل می كند:" كه امت بر این نكته اجتماع دارند كه صحابه از 4 نفر اخذ علم می كردند یعنی 
علی× ، عباس ، ابن مسعود و زید بن ثابت، برخی عمر را نیز بر آن افزوده اند")ابن شهرآشوب:1379 
،30/2(. بر اساس این قول روشن است كه همه به علم علی× وابسته بوده اند؛ چرا كه ابن عباس 
و  نیست  ایشان  با  قیاس  قابل  علم  در  نیز  عمر  و  می دانند  علی×  شاگرد  را  خود  مسعود  ابن  و 

خودش نیز مكرر به این امر اعتراف نموده است)امینی: 1416، 120/6(.
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 یعقوبی، فقهای دوران عمر را كه دیگران از ایشان اخذ فقه می كردند به این ترتیب بیان می كند: علی 
بن أبی طالب، عبد اهلل بن مسعود، أبی بن كعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت. أبو موسی أشعری، 
أبو درداء ، أبو سعید خدری و عبد اهلل بن عباس)یعقوبی: بی تا،161/2(  و در مورد فقهای دوران 
عثمان نیز عبد اهلل بن عمر و سلمان بن ربیعه را به این اسامی اضافه می كند)همان،177/2( . با 
پذیرش این وضعیت تاریخی بازهم مصدریت علی× درعلوم روشن می شود؛ چرا كه درمیان این 
جمع سلمان بن ربیعه، روایات اندكی از پیامبر| نقل كرده است؛ چنان كه ابو داود می گوید:" 
وی از پیامبر| نقل می كند اما بسیار اندک")عسقالنی، 117/3( . ذهبی، صحابی بودن وی را 
مشكوک می داند)ذهبی:1409 ،341/3( وابن سعد او را قلیل الحدیث می داند)ابن سعد،182/6( و 
همین كفایت می كند كه او را عالم ندانیم. درست است كه وی از طرف عمر قبل از شریح به قضاوت 
این  در  كه وی  در مدتی  كه  ندارد؛چرا  علم وی  از  نشانی  این  اما   )390، گمارده شد)خزاعی:1419 
می گوید:"  ابووائل  سعد،182/6(.  نكرده است)ابن  مراجعه  او  به  قضاوت  برای  بوده كسی  مسند 
چهل روز نزد سلمان بن ربیعه می رفتم و هیچ وقت نزاعی را برای وی نیاوردند")عسقالنی،117/3( . 
شاید دلیل مطلب، شهرت وی به قلت علم باشد؛ البته خودش مدعی بوده به دلیل انصاف مردم 

نسبت به هم می باشد كه كسی دعوا نزد او نمی آورده است)ابن جوزی:1412، 6/5( .
اما عبد اهلل بن عمر5؛ كسی است كه از بیعت با علی× خودداری كرد و موقع مرگش از عدم شركت 
كه  زمانی  و   )377/2 بی تا،  می كرد)امینی:  پشیمانی  اظهار  علی×  همراه  معاویه  با  جنگ  در 
او  نامید)همان( . شعبی،  را احمق بنی عدی،  پایش بیعت كند وی  با  را مجبور نمود  او  حجاج، 
را در حدیث خوب می داند اما معتقد است در فقه توانا نبوده است) ابن سعد،285/2(.  وی در 
مقابل ابن عباس خودش را مطرح نمی كرد؛ چنان بود كه در موردی كسی از ابن عمر پرسشی كرد، 
پیامبر|  سنت  به  امت  از  مانده  به جای  فرد  داناترین  او  كه  بپرس  عباس  ابن  "از   : گفت  او  به 
است)عسقالنی،4/ 127(. حتی در موردی ابن عمر در مورد آیۀ" كانتا رتقا" مورد پرسش قرار گرفت 
وی سائل را به سوی ابن عباس فرستاد و گفت كه پاسخ را برای من نقل كن. پس از بازگشت وی 
زمانی  من  و  است  شده  بهره مند  صحیحی  دانش  از  عباس  ابن  گفت  عمر  ابن  عباس،  ابن  نزد  از 
در مورد جرأت وی در تفسیر در اعجاب بودم تا این كه دیدم وی از دانش ویژه ای در تفسیر بهره 
آن چه  به  همه  از  مردم  میان  در  است:"علی×  گفته  علی×  مورد  در  همو   . است)همان(  مند 
اگر  كه  روشن است  اساس  این  بر   .)39/1 آگاه تر است")حسكانی:1411،  نازل شده،  پیامبر|  بر 

موضع علمی برای عبداله بن عمر قائل شویم بازهم بهره گیری او در علم از علی× است.
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3. علم قرائت
به نظر می رسد قرائت یكی از دانش های مهم در دهه های اول تلقی می شده است. یعنی اولین 
بستر توسعۀ دانش در مناطق و بالد، آموزش قرآن، بوده است و قرائت در این زمینه تقدم پیدا 
می كرده است. در مورد اختالف قرائت و عوامل آن سخنان بسیاری وجود دارد كه از حوصلۀ این 
مورد  امروزه  كه  قرآن  قرائت  مورد  در  معتبر  روایت  كه  این جاست  نكته  .اما  است  بیرون  نوشته، 
اعتماد سنی و شیعه باشد6 روایت حفص بن سلیمان-ابوعمراالسدی الكوفی البزاز)90-180(-،  از 
عاصم بن أبی نجود-ابوبكربن بهدله الحناط مولی بنی اسد)127(-،  از عبد الرحمن سلمی از ، امیر 
المؤمنین، از پیامبر| است)كلبی،55/1( . در این علم به بیان ابن ابی الحدید، همۀ قراء بزرگ 
خود را به علی× منسوب می كنند؛ مانند أبی عمرو بن عالء ، عاصم بن أبی نجود ، شاگردان أبو 
عبد الرحمن السلمی  و ابو عبد الرحمن. ابوعبدالرحمن گفته است:"كه از علی× آگاه تر بر قرائت 
ندیده ام )ذهبی:1417 ،28( و همو می گوید:" در میان قریش كسی را دقیق تر از علی× در قرائت 

ندیدم " )ابن عساكر،402-401/42( .
خوب است، در این جا در  به گزارشی كه ابو جعفر اسكافی، در مورد مبارزه با قرائت علی× داده، 
توجه كنیم. وی می گوید:" حجاج بن یوسف ثقفی، در طول بیست سال سلطه اش؛ مردم را بر قرائت 
عثمان مجبور نمود و قرائت ابن مسعود و ابی بن كعب را متروک ساخت. نتیجۀ این سیاست، این 
شد كه در زمان مرگ وی اهل عراق قرائت عثمان را می شناختند و با قرائت دیگری آشنا نبودند؛ 
یعنی فرزندان و نسل ها به تدریج و تحت این برنامه ها سنتی را كه می شناختند فراموش كردند. 
همۀ این برنامه ها به خاطر این بود كه قرائت عثمان برای ملک ایشان خطری نداشت و فضایل 
ابوجعفر می گوید: این فشارها در نهایت به خواست  علی× و محاسنش در آن آشكار نمی شد. 
خدا نتیجه ای نداشت جز این كه امر علی× نورانیت بیشتری یابد و حب علی×و مقام ایشان 

در میان مردم باالتر رود")ابن ابی الحدید،223/13( .
از اصحاب عقبۀ دوم  در مورد ابن مسعود پیشتر سخن گفته شد. اما در مورد ابی بن كعب؛ وی 
است و مقارن با هجرت ،ایمان آورده است. وی مورد توجه پیامبر| بود و در حفظ قرآن كوشا 
خزاعی،120(.  سعد،378/3؛  می دانست)ابن  نوشتن  جاهلیت  در  كه  بود  كسانی  معدود  از  و  بود 
قرائت،  به  فرد  آشناترین  را  او  اصحاب  میان  در  و  می داند  صحابه  فقهای  از  یكی  را  او  عمر،  ابو 
معرفی می كند)خزاعی،120(. گفته شده وی در دوران عمر، درگذشته است7 و یک نقل این است 
كه اوایل دورۀ عثمان، وفات یافته باشد8 و این كه در دورۀ عثمان در گروه جمع آوری قرآن بوده 
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است قول ضعیفی است9. وی بعد از رحلت پیامبر| از حق علی× دفاع می كرد و از شیعیان 
اصحاب بود)امین:1403، 2 /456( و به همراه تعدادی از صحابه در مسجد با ابوبكر به محاجه،  
پرداخت)برقی:1342، 64( . ابن ابی كعب، برخورد خوبی با افراد نداشت و لذا برای یادگیری نزد 
وی نمی رفتند . چنان چه از زّر بن حبیش نقل می كنند كه می گفته است: ابی بن كعب تندخو بود. 
به او گفتم: ای ابو منذر با من نرم و مالیم باش تا بتوانم از فضل تو بهره مند شوم)ابن سعد،380/3( 
. و یا مسروق گفته است: مسأله ای را از ابی بن كعب پرسیدم. گفت: ای برادرزاده این مسأله اتفاق 
افتاده و در خارج وقوع یافته است؟ گفتم: نه. گفت: مهلت به ما بده هر گاه اتفاق افتاد رأی خود را 
دربارۀ آن خواهیم گفت و در آن اجتهاد خواهیم كرد)همان(. این ها نشان می دهد ابی بن كعب، 
كه وی  بود  این شده  برخی  تلقی  و حتی  نمی داده است  نشان  مراجعات روی خوش  به  نسبت 
مردم را مهم نمی دانست و لذا از پاسخ گویی طفره می رفت مثاًل عتی بن ضمره، نقل می كند: به 
ابی بن كعب گفت: شما اصحاب پیامبر| چگونه اید ما از راه دور پیش شما می آییم و امیدواریم 
را مهم نمی گیرید. گویا ما در  كه اخباری به ما بیاموزید، اما همین كه پیش شما می رسیم كار ما 
بمانم سخنانی خواهم  زنده  روز جمعه  تا  اگر  به خدا سوگند  و بی مقداریم؟ گفت:  نظر شما خوار 
گفت كه اهمیت نمی دهم زنده بگذاریدم یا بكشیدم. چون روز جمعه فرا رسید به مدینه آمدم و 
دیدم مردم در كوچه ها ازدحام كرده اند. گفتم: برای این مردم چه پیش آمده است؟ یكی از ایشان 
گفت: تو از مردم این شهر نیستی؟ گفتم: نه. گفت: امروز سرور مسلمانان ابی بن كعب درگذشته 
است)همان( . دقت در این خبر نشان می دهد عتی بن ضمره، نسبت به اصحاب گله مند است كه 
مطلب زیادی دراختیار افراد كم اطالع قرار نمی دهند و البته احتمال جدی این است كه فشارهای 
عمر، ایشان را در این وضعیت فروبرده است. البته درنقل دیگری از وی در مورد عثمان سؤال شده 
بیان برخی مطالب در میان  به  از وی تصمیم،  گلۀ سائل  به دلیل  و  بود  كرده  او استنكاف  و  بود 
جمع گرفته بود و وعدۀ روز جمعه كه تجمع مردم است را داده بود كه در روز پنج شنبه به صورت 
او در مدینه بود  و  را به هیچ مسندی نگماشت  مشكوكی می میرد)حلبی:1404، 263(. عمر وی 
وحتی یک بار ابی بن كعب به عمر بن خطاب گفت: چرا مرا به استانداری نمی گماری؟ گفت: خوش 
نمی دارم كه دینت را آلوده كند)ابن سعد،379/3(. گزارش هایی در باب تخطئه های عمر نسبت 
به ابی بن كعب موجود است)كنتوری: 1404، 518/15؛ 744/22؛ 790/22(. مجموع این موارد 
نشان می دهد ، به طوركلی ابی ابن كعب موقعیت علمی زیادی نداشته است و نتوانسته در انتقال 
درمقابل  را  خود  ابی  می رسد  نظر  به  باشد.  موفق   ، داشته  علم  كه  حدی  همان  در  نبوی  علوم 
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علی× نمی دید و راه او در مسیر علی× و تأیید ایشان بود. از وی روایاتی در فضایل علی7 نقل 
شده است.

4. علم تفسیر
به  اونسبت  جایگاه  دربارۀ  و  است  عباس  ابن  به  عمدتًا  ارجاعات  علی×  از  غیر  تفسیر،  علم  در 
باران در مقابل دریای  از  را مانند قطره ای  گفتیم و دیدیم وی خودش  علی× در تفسیر پیشتر 
با  علمی اش  نشست  از  گزارشی  در  عباس،  ابن   .  )250 می دانسته)موصلی:1424،  علی×  علم 
ابن عباس دانش خودش  ابن عباس پرداخته و  برای  او به تفسیر سورۀ حمد  علی7 می گوید كه 
را در مقابل وی مانند بركه در مقابل دریای عمیق یافته است)ابن اثیر:212/1367،1( . بدر الدین 
زركشی، می گوید: در رأس مفسران قرآن علی× است و بعد از او ابن عباس است كه یكه تاز این 
فن است و آن چه از ابن عباس مانده بیش از آن  است كه از علی7 مانده است اال این كه ابن عباس 
از علی× اخذ كرده است)زركشی:1376، 157/2(. خود امیر المؤمنین، در مواردی به علم خود 
در حوزه تفسیر اشاره كرده اند نظیر این كه فرموده اند: هیچ آیه ای نیست مگر اینكه من می دانم در 
چه موردی و چه زمانی نازل شده است.)ابن سعد،338/2؛ابن عساكر،42/ 397؛ بلذری:1417 
آیه ای نیست  یا فرموده اند: كه ازمن درمورد كتاب خدا بپرسید كه هیچ  ،9/2؛ذهبی،637/3( و 
مگر این كه می دانم كه در شب نازل شده یا در روز و در دشت نازل شده یا در كوه)ابن سعد،338/2؛ 

ابن عساكر،397/42؛ بلذری،99/2(. 
ابن مسعود نیز در مورد علم علی×در مورد تفسیر می گوید: قرآن بر هفت حرف نازل شده است 
و هر حرف آن دارای ظاهر و باطنی است و علی× بن ابیطالب علم ظاهر و باطن همۀحرف ها را 

واجد است. 

5. علم فقه
مرحوم صدر، در تأسیس الشیعه، اولین واضع علم فقه را علی بن ابی رافع ، معرفی می كند كه از 
اصحاب امیرالمؤمنین×بوده و كتابی درابواب فقه جمع آوری كرده است)صدر: 1391، 298( . 
البته در مورد نفوذ وی در دانش فقه، صدر اول مطلبی نقل نكرده است لذا ما ریشه های دانش فقه 
را در جهان تسنن دنبال می كنیم. حوزۀ دانش فقه سنی مرهون چند نفر از ائمۀ فقهی می باشد. 
احمد حنبل شاگرد شافعی- ابوعبداله محمدبن ادریس شافعی-  است ، شافعی شاگرد ، مالک 
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و ابوحنیفه- ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی)80-150( -و او شاگرد جعفر بن محمدعلی× 
است. روشن است كه جعفر بن محمد نیز علومش را از طریق آبائش ، از علی× و پیامبر| دارد.
اما مالک بن انس، از ربیعه و او از عكرمه و وی نیز از ابن عباس اخذ فقه كرده و درس گرفته اند و ابن 

عباس نیز در همۀ زمینه های علمی مدیون علی× است.
در مورد عمر نیز كه به عنوان یكی از فقیهان صحابه مطرح است در جای خود روشن است كه در 
قضاء كه اساس آن فقه است وابستگی جدی به علی× داشته است وبه گونه ای معضالت را از 
طریق علی× حل می كرده است. ابن عساكر، به اسناد متعدد این قول را از عمر نقل كرده كه وی 
یا می گفت: به  آگاه تر است)ابن عساكر،402/42(. و  از همۀ ما به قضاوت  مكرر می گفت: علی× 
خدا پناه می برم از مشكلی كه علی× در كنار آن نباشد)همان،405/42( و به خود حضرت اظهار 

می كرد كه به خدا پناه می برم كه در میان قومی باشم كه تودر آن نباشی)همان،406/42(. 
علی بن عبد اهلل مدینی می گوید: بعد از پیامبر| فقط سه نفر از اصحاب بودند كه در فقه مرجع 
به  كه  داشتند  شاگردانی  و  اصحاب  كدام  هر  كه  عباس  ابن  و  ثابت  بن  زید   ، مسعود  ابن  بودند، 
آن ها رجوع می كردند)بغدادی:1403، 290/2( . ما در مورد ابن مسعود و ابن عباس و نسبت علمی 
آن ها با علی× سخن گفتیم. یعنی وقتی سخن از سنت نبوی بود این ها در مقابل علی× اظهار 
نظری نداشتند. البته در جایی كه كسی بخواهد رأی و نظر خودش را بدهد دیگر استاد و فرد اعلم 
اهمیتی ندارد؛ چنان چه زید بن ثابت به ابن عباس در مقابل سؤال وی از یک آیه می گوید: من 
برای خودم رأی دارم و تو هم برای خودت. گروهی نزد زید آمدند تا دربارۀ مسائلی از وی سؤال 
كنند. هرچه زید می گفت، می نوشتند. چون جریان را به او گفتند، گفت: شاید تمام آن چه به شما 
گفته ام، اشتباه باشد. آن چه گفتم، اجتهاد خودم بود )عاملی:1384، 215/2( . به هر حال وی 
فردی در رأی و نظر بی پروا و در مخالفت با سنت نبوی كه علی× داعیه دار آن بود بسیار مجد 

بود) همان،213/2(10.
شاگرد  حنبل  احمد  است.  فقهی  ائمۀ  از  نفر  چند  مرهون  دوم،  قرن  در  سنی  فقه  دانش  حوزۀ 
شافعی- ابوعبداله محمدبن ادریس شافعی- است ، شافعی شاگرد مالک ، وی شاگرد ابوحنیفه 
و او شاگرد امام جعفر بن محمد علی× است. روشن است كه جعفر بن محمد× نیز علومش 
را از طریق آبائش و از علی× و از این طریق از پیامبر| دارد. اما مالک بن انس ،از ربیعه و او 
از عكرمه و وی نیز از ابن عباس اخذ فقه كرده و درس گرفته اند و پیشتر دیدیم ابن عباس نیز در 
همۀ زمینه های علمی مدیون علی× است. البته مالک در رأی و نظر، میراث دار زید بن ثابت 
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بود)بغدادی،290/2( ولی علمش به سنت نبوی را به ابن عباس مدیون بود.
ابن شهر آشوب می گوید: كه فقهای شهرها دانش خود را وام دار علی× بودند. فقهای اهل كوفه 
مثل سفیان ثوری ، حسن بن صالح ، شریک بن عبد اهلل و ابن ابی لیلی معمواًل در قیاسات خود 
اهل  فقهای  می دادند.  بسط  ایشان  قول  به  قیاس  با  را  ابواب  و  می دادند  قرار  معیار  را  علی× 
بصره مانند: حسن و ابن سیرین نیز دانش خود را از شاگردان علی×اخذ می كردند و ابن سیرین 
می گفت: دانشش را از كوفیین و از عبیده سمعانی گرفته كه اونیز از شاگردان خاص علی×بوده 

است. اهل مكه نیز از ابن عباس كه او نیز از علی× گرفته بوده است0)ابن شهرآشوب:44/2( .

6. قضاوت صحیح
|  بیان شد. ایشان  بنا بر گزارش ابن حنبل یک بار یكی از قضاوت های علی× برای پیامبر 
فرمودند: خدا را شكر كه حكمت درمیان ما اهل بیت قرار داده شده است )شیبانی:654/1403،2( 
كسی  علی7  مانند  من  گفت:  وی  شد.  صحبت  علی×  مورد  در  خثیمه  بن  ربیع  حضور  در   .
این  تا  نیز  دوست دارانش  و  باشند  داشته  بغض  او  مورد  در  دشمنانش  حد  این  تا  كه  ندیده ام  را 
حد محبت نسبت به او داشته باشند و بعد گفت كه ندیدم كه كسی حكم و قضاوت علی× را 
وِتی َخیًرا كثیرا" را در مورد علی×خواند. 

ُ
بتواند رد كند و سپس ربیع آیۀ" َوَمْن یْؤَت اْلِحكَمَة َفَقْد أ

)همان،576/2( ابن عباس می گوید: در جمل علی× مرا به سوی طلحه و زبیر فرستاد ، به آنها 
پیام داده بود كه تا به حال دیده اید در حكمی ستم كنم ؟ زبیر گفته بود: كه خیر)همان،/596( .

یک بار فردی را نزد ابوبكر آوردند كه شراب خورده بود و مدعی بود از حرام بودن آن مطلع نبوده 
است. ابوبكر ندانست با وی چه كند. فردی به وی گفت: نزد علی× بفرست تا حكم را بگوید. وی 
نیز چنین كرد. این قضیه حاكی از این است كه علی× در علم قضاوت نزد همه و حتی خلیفه، فردی 
متفاوت و مرجع تلقی می شده است)مفید:199/1413،1( . عمر در مورد زنی كه زنا داده بود دستور 
به رجم داد. هنگامی كه او را برای رجم می بردند با علی× برخوردند و مسأله را جویا شد و زن را از 
دست آنها خالص كرد و ایشان را برگرداند. به عمر گزارش دادند كه علی× چنین كرده است. عمر 
گفت اگر علی× این حكم را اجرا كرده حتمًا مطلبی را می داند كه این كار را كرده است. نظر عمر 
نشانه ای است از مستوا و شهرت علی× در علم قضاوت است كه خلیفه هم در مقابل علی× 

،خود را محكوم می داند و صالح نمی داند با حكم علی× مخالفت كند)شیبانی،675/2(.
آن  به  داشت  سراغ  علی×  از  حكمی  اگر  پیچیده  موضوعات  در  قضاوت  مقام  در  قاضی،  شریح 
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ارجاع و استناد می داد و اگر هم مسأله خیلی مشكل می شد می گفت باید به علی× مراجعه كنم 
و به ایشان رجوع می كرد)مفید،213/1(. 

گاه مردم درمراجعه به علی× برای قضاوت به او می گفتند: براساس آن چه خدا علمش را به تو 
داده حكم كن)همان،220/1(. 

تجاوز  آن  از  ما  می كرد  نقل  را  فتوایی  علی×  از  اعتمادی  مورد  فرد  اگر  می گفت:  عباس  ابن 
نمی كردیم)ذهبی، 638/3(  و هم او از قول عمر نقل می كند كه وی می گفته علی× از همۀ ما بر 

قضاوت تواناتر است)همان(. 

7. علم ناسخ و منسوخ
این  بود.  اختالف  خدا  پیامبر  از  شده  نقل  روایات  میان  كه  بود  این  مهم  علمی  مسائل  از  یكی 

اختالف ها ریشه های متنوعی داشت مانند:
1. وجود تحریف و دروغ بستن بر پیامبر| 

2. وجود ناسخ و منسوخ در روایات نبوی
3. وجود جهات مختلف و مواضع متفاوت كالم

مسأله این بود كه تمیز این موارد از یک دیگر بسیار مشكل بود و كسی الزم بود كه به صورت جامع 
شناخت  می گوید:  خلدون  ابن  دهد.  تشخیص  را  موارد  این  بتواند  تا  باشد  آگاه  نبوی  سنت  بر 
آن  است)ابن  بخش های  مشكل ترین  از  و  حدیث  علوم  اهم  از  نبوی  روایات  در  منسوخ  و  ناسخ 
احادیث من مثل  فرمودند:"  كه  كرده است  نقل  پیامبر|  از  ابن عمر  خلدون:556/1375،1(. 
| نقل كرده كه قباًل  از پیامبر  آیات قرآن نسخ می شود)بغدادی:1408 ،35( " چنان چه مسلم 
شما را از زیارت قبور نهی كرده بودم وبعد از این زیارت كنید)مسلم :1407، 672/2(.  در این مورد 
خود ایشان پدیده نسخ را آشكار كرده اند. زهری می گوید: عقیدۀ اصحاب براین بود كه میان دو 
امر پیامبر| دومی ناسخ اولی است)بغدادی)ابن شاهین(،36( . زهری هم چنین گفته است 
كه فقیهان از باز شناختن ناسخ حدیث پیامبر| از منسوخ آن عاجز و ناتوانند )بغدادی)ابن شا
هین(،36؛ابن صالح:1406،276؛ابن خلدون،556/1( . باید توجه داشت  كه زهری منشأ حدیث 
بود. در میان  كه علم صحابه در وی جمع شده  گفته شده است  و  بوده  حجاز در زمان خودش 
راه صحیح آن امری بسیار  از پیامبر| در دسترس بود كه شناخت  صحابه احادیث متعارضی 
مشكل می نمود . ابی عبد الرحمن، نقل كرده كه علی× با یكی از قصه گویان در مسجد برخورد 
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را می شناسی و آن گاه كه وی پاسخ منفی داده حضرت  آیا تو ناسخ و منسوخ  از وی پرسید  كردو 
را به هالكت انداخته ای)حازمی:  او فرموده بودند كه هم خودت هالک شده ای و هم دیگران  به 
مردم  برای  كه  دید  را  مردی  شد  مسجد  وارد  ابیطالب  بن  علی  می گوید:  ابوالبختری  و   )1359،4
نه .حضرت  را می شناسی گفت:  ناسخ و منسوخ  كه  او فرمودند:  به  ذكر )قصه( می گفت. حضرت 
ابو یحیی   . برای مردم ذكر )قصه( نگو)عاملی: 1426، 1/ 190(  برو و  بیرون  از مسجد ما  فرمودند: 
معرقب گزارش كرده كه در مسجد كوفه قصه می گفته كه علی× با وی همین برخورد را كرده بودند 
، وی می گوید: كه بعد ازآن دیگر قصه نگفتم)حازمی،4( . ضحاک بن مزاحم نیز شبیه همین رفتار 

را از ابن عباس با یک قصه گو، نقل كرده است)همان( .
بر ایشان دروغ می بستند  آیا اصحاب پیامبر|  × می پرسد  از امام صادق   منصور بن حازم، 
وجود  علت  مورد  در  سپس  وی  می گفتند.  راست  می فرمایند:  حضرت  و  می گفتند؟  راست  یا 
اصحاب  از  فردی  كه  دادند  پاسخ  او  به  حضرت  و  می پرسد  پیامبر|  اصحاب  میان  اختالف 
دیگری  زمانی  موقعیت  در  دیگری  فرد  و  می گرفت  جوابی  و  می پرسید  پیامبر|  از  پرسشی 
نسخ  احادیث  كه  بود  این  موضوع  ریشۀ  و  می كرد  دریافت  دیگری  جواب  و  می پرسید  را  همان 
می شد)كلینی:1369، 65/1( . البته در این بحث صحابۀ مؤمن و صادق،  مورد گفت وگو هستند و 
نه هر صحابی و هر چه از پیامبر| نقل شده باشد. شاهد آن پرسش مشابهی است كه محمد 
بن مسلم از امام صادق× پرسیدكه گاهی كسانی از پیامبر| مطالبی را نقل می كنند كه ایشان 
كه  می شوند  متذكر  اوو  به  حضرت  می شنویم،  را  آن  خالف  شما  از  ولی  نیستند  كذب  به  متهم 
أحادیث نیز مانند آیات گاهی نسخ می شوند)كلینی،64/1( و روشن است تنها كسانی كه از نسخ 
روایات مطلع بودند، اهل بیت پیامبر| بودند. به عنوان نمونه در نامۀ امام رضا× در پاسخ 
به مأمون حضرت می فرمایند: امیرالمؤمنین با قوم در مسح بركفش مخالفت كردند و وقتی عمر 
به ایشان گفت كه من خودم دیده ام پیامبر| بر كفش مسح كرده اند حضرت به او گوشزد كردند 
كه آیا بعد از نزول مائده كه آخرین سوره بوده هم دیده است؟ وی شاهدی در این باب نداشت و 
حضرت فرمودند: من شاهد این بودم كه پیامبر| بعد از نزول سوره مائده دیگر بر كفش مسح 
نفرمودند)حرانی:1363،417( . امام باقر× نیز در مورد دلیل اختالف اصحاب در مورد مسح بر 
و  آن مطلع نمی شد  ناسخ  از  ولی  پیامبر| می شنید  از  را  فرد دستوری  گاه  كفش می فرمودند: 
لذا هنگام مواجهه با مخالف آن چه قبول داشت ترک عادت برای وی سنگین می شد)برقی،2/ 
299( . این قضیه به خوبی نشان می دهد تا چه مقدار آگاهی از تمام جزئیات رفتار و علوم نبوی 
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برای تبیین دین بعد از ایشان امری ضروری بوده است و تنها كسی كه می توانست علم به این امر 
را ادعا كند علی× بود. حتی گزارشاتی نشان می دهد كه این مشكل در زمان خود پیامبر| 
و  می كردند  عمل  آن  به  اصحاب  و  می دادند  پیامبر|دستوری  یعنی  است؛  داشته  وجود  نیز 
عادت می كردند و در پس آن دستوری جدیدی می آمد و اصحاب از این تحول نگران می شدند و 

پیامبر| نیز در این باب می فرمودند: من تابع وحی هستم)همان( .

8. علم نحو
پرداخته  نحو،  به عنوان واضع علم  ابواالسوددوئلی  به   ، الشیعه  تأسیس  كتاب  در  مرحوم صدر، 
است)صدر،40-42( . ایشان نشان داده عالوه بر این كه وی شیعه بوده است دانش نحو را هم از 
علی × اخذ كرده است)همان،42-57( . شاید به دلیل عدم ارتباط مستقیم موضوع علم نحو 
با اسالم ، نتوان این علم را از علوم اسالمی متقدم دانست ولی قطعا یكی از مهم ترین دانش های 

مرتبط با دین و جامعه اسالمی شمرده می شود. 



40

نتیجه گیری
در این مقاله در صدد بودیم علوم دینی كه درجامعۀ اسالمی در سدۀ اول منتشر شد را ریشه یابی 
البته شیعیان در  این علوم عمده است.  امیرالمؤمنین در  كنیم. شواهد نشان می دهد كه سهم 
می شمرد:  بر  چنین  را  علوم  این  صدر  مرحوم  كه  اند  داشته  پیشتازی  های  نقش  مختلف  علوم 
نحو، صرف، زبان عربی ، معانی ، عروض ، فنون شعر ، تاریخ اسالم ، حدیث ، درایه ، اصول ، فقه، 
علوم قرآن ، كالم و اخالق)همان( . وی در كتابش در صدد است تا نشان دهد شیعیان پیشتازی 
در ابواب علوم مختلف داشته اند گرچه برخی از این علوم مربوط به سده اول نیستند وما در این 
مقاله درصدد بودیم كه به طور خاص و در امتداد زحمت فوق العاده مرحوم صدر  علوم اسالمی 
رایج  در سدده اول را مورد نظر قرار دهیم و نشان دهیم كه این علوم از سرچشمه های علوم علوی، 
متقدم،  علوم  اصلی  های  شخصیت  و  است  گشته  متنوع  و  منتشر  به تدریج  و  است  شده  تغذیه 
مثل: علم قرائت ، تفسیر ، فقه، قضاوت ، ناسخ و منسوخ از نظر علمی از سرچشمۀ علوم علوی 

بهره برده اند و شاگردانی را تربیت كرده و به تدریج این علوم را فربه و منتشر كرده اند. 
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پی نوشت ها
1- این كتاب تحت عنوان تأسیس الشیعه الكرام لعلوم االسالم  نوشته شد و خالصه آن نیز تحت 
قاجاری  شاهزاده  را  اثر  این  گشت.  تدوین  محترم  مؤلف  توسط  االسالم  فنون  و  الشیعه  عنوان 
خسروی ترجمه نموده است و محدث كرمانشاهی مستدركی مفصل بر آن نوشته است. این كتاب 
توسط دكتر علی مشتاق عسكری محالتی ترجمه و تحت عنوان شیعه، بنیانگزاران فرهنگ اسالم 
توسط دارالكتب االسالمیه منتشر شد و هم چنین دكتر امیر هوشنگ دانایی تلخیص و ترجمه آن 
را تحت عنوان شیعه و پایه گذاری علوم اسالمی در سال 88 متشر نمود و تعلیقات ارزشمندی نیز 
بر این كتاب توسط استاد سید عبدالستار حسنی تگاشته شد كه تحت عنوان توطید التأسیس، 
تعلیقات علی كتاب تأسیس الشیعة الكرام توسط مؤسسه كتاب شیعه در سال 93 منتشر شد و 
هم چنین مؤسسه كتاب شیعه نسخه تحقیق شده این كتاب را به همت محمد جواد محمودی 

اخیرًا منتشر نموده است.
2- جرجی زیدان )1278 ق در بیروت، 1332 قاهره( نویسنده و روزنامه نگار مسیحی و لبنانی است 
از علی×باالتر است عقلم  از وی در مورد علی× مشهور است: »اگر بگویم مسیح  كه جمله ای 
اجازه نمی دهد، و اگر بگویم علی×از مسیح باالتر است دینم اجازه نمی دهد«. وی در ایران بیشتر 

به كتاب تاریخ تمدن اسالمی شناخته می شود.
3- علی محمد حق شناس در مقام معرفی الذریعه چنین می نویسد: چون جرجی زیدان كتاب 
تاریخ آداب اللغة العربیة را منتشر كرد و در آن بذر تعّصب ملی را پاشید و تشّیع را مذهبی گمنام 
بدان  ناروایی  و نسبت های  كرد  را تضعیف  ادبیات شیعه  با دیده حقارت،  و  كرد  قلمداد  اثر  كم  و 
داد، از این روی چند تن از علمای مبّرز شیعه درصدد پاسخ علمی به ادعاهای او برآمدند و پس 
از مذاكراتی كه انجام شد، سه تن از ایشان تعهد كردند كه هر یک كاری را به ترتیب زیر انجام دهد:

1( سید حسن صدر تعهد نمود كه كتابی در پایه گذاری علوم اسالمی كه برای اولین بار به وسیله 
شیعیان رواج یافته، بنویسد.

2( شیخ محمد حسین كاشف الغطاء تعهد نمود كه نقایص و غلط های كار جرجی زیدان را نشان 
دهد.

3 ( شیخ آقا بزرگ تهرانی تعهد نمود كه تاریخ ادبیات شیعه را گردآوری كند.
 نتیجه كار نخستین ایشان كتاب تأسیس الشیعه لعلوم االسالم در سه جلد كه خالصه آن به نام 
الشیعه و فنون االسالم در یک جلد در سال 1331 هـ. ق. چاپ شد . نتیجه كار كاشف الغطاء به 
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به  آن  دوم  بخش  در  كه  گردیده  منتشر  الردود  و  النقود  و  الریحانیه  المراجعات  كتاب  دو  صورت 
اشتباهات جرجی زیدان پرداخته است. ثمره كار آقا بزرگ گرچه دیرتر از دیگر همكارانش به نتیجه 
او  نبود.  بزرگوار  كار آن دو  نتیاج  با  برابری  و  رسید، ولیكن نتیجه ای كه به دست داد قابل قیاس 
كتاب الذریعة الی تصانیف الشیعة را به وجود آورد كه مجلدات آن به صورت خطی در 6 جلد و به 
صورت چاپی در 29 جلد منتشر گردیده است. )نک: " الذریعه و طبقات دایرة المعارف های بزرگ 

شیعه"، منتشر شده در فصلنامه كتاب، دوره نهم، شماره 3-4، پاییز-زمستان 1377)
فصل فی   ،1 أشوب، ج  شهر  ابن  المناقب،  و  الحدید  ابی  ابن  مقدمه  البالغة،  نهج  رک: شرح   -4
المسابقة بالعلم و نهج االیمان، ابن چبر، انتساب ارباب العلوم الی علی×، اسراراالمامة طبرسی، 

فی انتهاء علوم الناس الی علی ×.
و در گذشته سال 73 هجری.  از هجرت  5- عبد اهلل بن عمر بن خّطاب، متولد سال دهم قبل 
وی آخرین صحابی است كه در مكه بوده و همان جا در گذشته است، 2630 حدیث از او در كتب 

حدیث نقل شده است. ر ک : )زركلی:2002، 4/ 246(
6- عالمه محمد بن طاهر عاشور در مقدمه تفسیرش التحریر و التنویر در مورد قرائات رایج در بالد 
امروز می گوید قرائت حفص از عاصم در تمام شرق اسالمی رایح است مانند عراق و شام و مصر و 

جزیرة العرب و هند و پاكستان و تركیه و افغانستان. )به نقل از كلبی: بی تا، 55/1(
بیشتر  كرده و می گوید عقیده  بررسی  را  ابی بن كعب  الغابه)50/1( سال مرگ  اثیر در اسد  ابن   -7
مورخان بر این است كه در حكومت عمر درگذشته است. زركلی هم در االعالم)78/1(، مرگ او را در 

سال بیست و یكم می داند
8- از آنجا كه به نقلی وی در زمان عثمان تصمیم به افشاگری گرفت و بالفاصله به صورت مشكوكی 
نمونه  باشد.  فضیه  این  اصل  انكار  برای  عمر  دروان  به  وی  مرگ  نسبت  است  ممكن  كرد  فوت 

اختالف در مرگ وی )خزاعی، 120 ؛ ابن حجر العسقالنی، 182/1(
9- برای اطالع از تناقض روایات جمع قرآن در دوره عثمان رک: )خویی: 1410، 258- 278(.

10- زید عثمانی و منحرف از امیر المؤمنین علی × بود. او در سقیفه بنی ساعده تالش می كرد 
كه خالفت را از انصار به نفع مهاجرین برگرداند. ابو بكر هم به خاطر همین موضع، وی را مدح و 
ستایش كرد. زید از جمله كسانی است كه با علی × به خالفت بیعت نكردند. او یكی از همراهان 
عمر برای آوردن علی × برای بیعت با ابو بكر بود. زید عثمانی بود و در هیچ یک از جنگ های 
علی × شركت نداشت. امیر المؤمنین × از كسانی كه با وی در جنگ ها حضور نداشتند، عطاء 
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را قطع و با آنان همچون اعراب مسلمان برخورد كرد. زید مردم را به ناسزاگویی از علی × تشویق 
می كرد. چهار نفر عثمان را در مقابل انقالبیون یاری كردند، یكی از آنان زید بود. زید بن ثابت به 
حكم عثمان منصب قضاوت داشت و عامل بیت المال و دیوان وی بود. هرگاه خلیفه از مدینه 
وی  گفته  خاطر  به  كه  كرد  دفاع  عثمان  از  چنان  زید  می كرد.  خود  جانشین  را  او  می رفت،  بیرون 

عده ای از انصار برگشتند.
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