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تاریخ دریافت 99/12/7:تاریخ پذیرش 1400/3/8 :
چکیده :

اهل سنّت بر این باورند که اساس منعِ نگارشِ حدیث از ناحیهی رسول اکرم(ص) مطرح و ابالغ شده است ،در
این خصوص به چند روایت در منابع خود استناد نمودهاند؛ غافل از این که این روایات با ضعف سند مواجه هستند و
همچنین اضطراب در متن و تعارض آنها با احادیث دیگر ،باعث شده از اعتبار و قوّت آنها بکاهد در این مقاله با
روش توصیفی – تحلیلی به نتایج منع و سلب مرجعیّت ائمه به صورت اسنادی تحلیلی پرداخته شده است .هموار شدن
راه جعل حدیث و گسترش دروغ و فراموشی سیرهی پیامبر(ص) ،تباه شدن حجم انبوهی از احادیث پیامبر(ص) ،انتشار
دادن اسرائیلیات و تحریف در حقایق دین ،ایجاد زمینه برای تفسیر به رأی و اختالف مسلمین ،نقل به معنا از جمله
مواردی است که آثار زیان بار و ضربهای جبران ناپذیر و آسیب زا و تأثیرگذار بر فهم حدیث بر جای گذاشت .
وخیمترین پیامد منع نگارش ،ایجاد ِزمینه ی مساعد برای جعل احادیث و رواج اکاذیب زیاد به نام رسول خدا(ص)
در سایهی منزوی کردن اهل بیت پیامبر(ص) است .در حالی که در قرآن و سنّت بر عصمت و علم ایشان تأکید شده و
رسول خدا (ص) در حدیث غدیر و حدیث ثقلین و روایات متواتر دیگری مسلمین را بعد از خود به اهل بیت ارجاع
داده بودند ،عمالً با خانه نشین شدن و منزوی شدن اهل بیت ،قاطبهی جامعهی مسلمین در طول سالیان بعد از وفات
نبی اکرم(ص) از ایشان که منبع و سرچشمه ی علوم نبویّ و مشرِف به کالم وحی بودند فاصله گرفته و فلسفهی
مرجعیّت اهل بیت؛ جز برای تعداد اندکی از شیعیان به فراموشی سپرده شد.

تحلیل انتقادی بر آثار و نتایجِ منعِ تدوینِ حدیث نبوی در صدر اسالم
مقدّمه

حدیث یکی از ارکان اساسی برای شناخت معارف دینی است و آگاهی از فرهنگ و احکام
اسالم به آن وابسته است  .به گونهای که در کنار قرآن از منابع اصلی برای درک معارف دینی میباشد
و از جایگاه بسیار رفیع برخوردار است ،که این منبع عظیم ،از همان صدر اسالم مورد سوء استفاده
افراد سودجو قرارگرفت که با انگیزههای متفاوت سعی در القاء تفکّرات و خواسته های خود در
جامعه اسالمی بودند .به طوری که سبب اموری بودند که در برگرداندن و وارونه جلوه دادن معارف
دینی نقش اساسی داشتند ازجمله :تأویل گرایی ،جعل حدیث ،تفسیر به رأی ،نقل به معنا و...که در
میان اینها عنصر جعل حدیث ،خطرناکترین و در عین حال گستردهترین گونه سوء استفاده از
احادیث میباشد و از عوامل بسیار مؤثّر در عرصه جعل حدیث ،اهداف سیاسی حاکمان و
فرمانروایان بود.
بدون شک تأثیر شگَرف حدیث برمعارف دینی بر هیچ کس پوشیده نیست و ناگزیر ،هر پژوهش
گری که بخواهد پیرامون شناخت اسالم و منابع آن کاوش کند ،باید به این منبع و جوانب متعدد آن
نظر افکند .حدیث از آغازین روزهای رسالت نبوّی تا واپسین لحظات حیات آن حضرت و آن چه
به عنوان سنّت از زبان اهل بیت علیهم السالم ،صحابه و تابعان ثبت شده است و از سدهی دوم در
قالب کتب و جوامع حدیثی تدوین شد و اینک در اختیار ماست ،در تمام آثار تفسیری حدیثی،
کالمی ،فقهی و تاریخی مسلمانان ،نقش بنیادی و راه گشا ایفا کرده است؛ به گونهای که اگر سنّت
را از هر یک از این عرصهها جدا سازیم ،با بحران عظیمی از پرسشهای بیپاسخ روبرو خواهیم
شد ،زیرا سنّت ،طبق روایات ،قرین و همراه قرآن است ،تصویری جامع و کامل از دین ارائه میکند.
به دلیل چنین جایگاهی ،مسلمانان و اندیشه وران مسلمان ،ازسدهی نخست به کار ثبت و کتابتِ
حدیث اهتمام ورزیدهاند.
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امام صادق (ع) در حدیثی به جایگاه رفیع سنّت چنین اشاره میفرمایند «:ما مِن شئٍ الّا (وَ
قَدوردَ)فیه کتابٌ أو سنهٌ » هیچ چیزی نیست مگر آن که حکم آن در کتاب یا سنّت بیان شده
است( .مجلسیّ  :1403،ج  ، 2ص ) 305
اهل سنّت منع از نگارش حدیث در زمان حیات رسول خدا(ص) و پس از وفات حیات ایشان
تا پایان قرن اوّل ،قطعی میدانند .همین ممانعت از نقد و نگارش و تدوین حدیث ،آثار زیان باری
نه تنها در مدّت منع آن-که حدود یک قرن ونیم طول کشید – بلکه برای همیشه برجای گذاشت.
و نیز بر این باورند که ،آن چه از رسول خدا(ص)به یادگارمانده – غیراز قرآن – بنابر اظهار نظر
خود حضرت ،نباید نگارش مییافت و یا حتّی نباید نقل میشد و آن مقدار هم که نوشته شده بود
از سوی خلفا دستور به نحو و نابودی آنها داده شد تا این که در آغاز قرن دوم در زمان عمر بن
عبدالعزیز این منع نادیده انگاشته شد .لذا هدف کلّی از این پژوهش که اساساً به منبع اهل سنّت
متّکی است ،به شناخت اجمالی از آثار منع نگارش حدیث نزد اهل سنّت در سدهی اوّل میپردازد
و در مقام نقد نوین ،مباحثی که کمتر مورد توجّه قرارگرفتهاند ،یاد آوری میکنیم .از این موضوع به
سادگی نمیتوان گذشت و یا پرسشهای گوناگون و حتّی تناقضاتی که در دلیلهای آن به چشم
میخورد – همراه باآثاری که این منع  ،در معارف دینی داشته است – را نادیده گرفت.
همان طوری که گفته شد ،جریان منع کتابت و تدوین حدیث ،جریانی سیاسی بود و به همین
سبب فراگیر نشد و از طرف دیگر ،شیعیان با این سیاست مخالفت کردند .جریانی که یکی از عوامل
بسیار مهمّ و تأثیر گذار در فهم حدیث بود و پیامدها و خسارات فراوانی به ویژه نسبت به احادیث
اهل سنّت به بار آورد؛ چون در این زمینه کتب مستقلی وجود ندارد ،لذا پرداختن به این قضیّه
میتواند گامی برای هرچه عقالنیتر کردن نقد و بررسی در اسالم و ماجراهای پرفراز و نشیب
تاریخ صدر اسالم و بهانهای باشد برای تقرّب و همدلی شیعه و سنّی در مسیر رسیدن به تفاهم و
درکی مشترک از م حورهای اختالف انگیز این دو مذهب .پس ممنوعیّت احادیث پیامبر(ص) در
قرن اوّل چه پیامدهایی به بار آورد؟ و عوامل عدم رواج حدیث در بین اهل بیت (ع) چه بوده است
؟ در این جا تنها به ذکر چند نمونه از آثار منع ،به صورت فشرده و مختصرخواهیم پرداخت .
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هموار شدن راه جعل حدیث وگسترش دروغ و فراموشی سیرهی پیامبر(ص)

با اجازه دادن نقل و نگارش حدیث پس از سالها ممنوعیّت ،زمینهی مناسبی برای دروغ ،جعل
و دستبرد به وجود آمد و بسیاری با انگیزههای گوناگون به جعل و وضع حدیث پرداختند.
(سبحانیّ  :1414،ص )107
با منع نگارش حدیث ،سیره و روش پیامبر(ص) فراموش شد چون اگر در زمان حیات خود
رسول اسالم(ص) دروغ بستن و نسبت دادن احادیث ساختگی به حضرتش رواج داشته ،به
طوری که خود آن بزرگوار فرمود:
« یا ایُّهَا النَّاسُ قَد کَثُرَت عَلَی الکِذابَـهِ فَمَن کَذِبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداًفَلیَتَبَوَّء مَقعَدَهُ مِنَ اَلنَّارِ»
ای مردم ،دروغ زنان بر من زیاد شدهاند ،پس هرکس از روی عمد به من دروغ ببندد ،جایگاهش را
برای آتش آماده کند (».قاسمیّ ،بیتا ،ص )179
پس به طور حتم پس از وفاتشان نیز چنین رفتار زشتی ادامه داشته است؛ بنابراین ،چون پس
ازوفات ،اجازه تدوین احادیث و حتی نقل و نگارش آن را از جامعه گرفتند ،دست دشمنان اسالم
و منافقان برای جعل و وضع باز شد و از این فرصت کمال استفاده را میبردند« .ابُورِیَّه» در این
زمینه میگوید:
« آثار تأخیر تدوین حدیث که تا قرن دوم ادامه داشت ،باعث گسترش چشمگیر وضع و جعل
حدیث شد ،به گونهای که احادیث موضوعه به دهها هزاررسید .و در البالی کتابهای مسلمانان
پراکنده شد (».ابُورِیَّه :1416،ص )118
با این همه ،جای شگفتی است که چگونه برخی ازعلمای اهل سنّت ادعا میکنند ،حدیث
سازی در باب فضائل علیّ بن ابیطالب (ع) بود و از شیعه آغازگشت ( ،امینیّ  :1379،ج  ،5صص
308ـ )304در حالی که به اتّفاق فریقین شروع جعل و وضع در زمان خود پیامبر خداست به همان
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دلیل که حضرتش فرمود « :مَن کَذِبَ عَلیّ »...چون اگر این حدیث ازحضرت رسول (ص) صادر
شده باشد دلیل بر وجود حدیث سازان و دروغ پردازان در عصر آن بزرگوار است و اگر صادر نشده
باشد باز خود این حدیث از جعلیّات در زمان ایشان خواهد بود .عالوه برآن چگونه ممکن است
چنان ادعایی درست باشد درحالی که جلوگیری از تدوین حدیث ،خود عامل اساسی در جعل و
وضع آن است به قول« مدائنی» که میگوید:
« بیشترین احادیث ساختگی در باب فضائل صحابه در ایّام معاویه و بنیامیّه ساخته شد تا بنی
هاشم را سرکوب کنند(.ابن ابی الحدیدالمعتزلی  :1379،ج  ،11صص48ـ)46
علّامه عسکری در کتاب یکصد و پنجاه صحابی ساختگی ثابت نموده است که سیف بن عمر
تمیمی ،صدها صحابی ،تابعین ،راویان حدیث ،جنگها ،سرزمینها ،قصیدهها و شعرها ،نامهها و
روایتهای که اصالً وجود خارجی نداشتهاند ،ساخته است( .عسکریّ  ،1387،ج  ،2ص)265
حاکمان بعد ازپیامبر(ص)به جای آن که میدان را بر تدوین و ضبط بازگذارند و به جمع و تدوین
حدیث همّت گمارند ،از تدوین آن بازداشتند و راه را برای دست های آلوده ی سیاست بازان و
فرقهگرایان هموارکردند(.حسینی :1418 ،ص)10به طوری که ابوهریره حدیث جعل کند و به پیامبر
نسبت دهد و بپراکند که  «:خداوند برای وحی خود بر سه نفر اعتماد کرد :من و جبرئیل و معاویه،
و چه بسا معاویه به پیامبری برگزیده شود(».سیوطی  :1403،ج  ،1ص )417
علّامه سیّد عبدالحسین شرف الدین ،پس از آن که اقدام خلفا را در منع و تدوین حدیث،
اجتهادی و مخالف نصّ رسول خدا(ص) بر کتابت و نشرحدیث میداند ،مینویسد :پیامد فسادآفرین
عدم تدوین ـ که هرگز جبران نخواهد شد ـ مخفی نیست .ای کاش ابوبکر و عمر  ،با علیّ (ع) و
دیگر صحابه ـ که شب و روز خدا را میخواندند ـ همراهی میکردند و به تدوین سنن و آثار نبوّی
همّت میگماشتند و آن را برای تابعین و ...پس از خود به ارث مینهادند ،همچون قرآن کریم ،اگر
چنین میکردند ،امّت اسالمی و سنّت نبوّی از دروغ پردازان در امان میماندند؛ چرا که اگر آموزه
های سنّت در کتابی تدوین میشد و امّت آن را پاک و پیراسته حراست میکردند ،درهای وضع و
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جعل برروی دروغ پردازان بسته میشد .چون این چنین نشد ،دروغ بر رسول خدا(ص) زیاد شد و
دستهای آلوده سیاست بازان ،حدیث و سنّت را تباه ساختند ،به ویژه در عصرحاکمیّت معاویه ،و
گروه تجاوزگر بر جامعه اسالمی مسلط شد و بازار باطل سرایان و یاوه گویان گرفت .بدون شک
ابوبکر و عمر میتوانستند امّت را از این تباهی و شرّ ،با نگارش سنّت بدان گونه که گفتیم ،در امان
دارند ،ولی آن چه ساخته و پرداخته بودند و بدان دل بسته بودند ،با سخنان صریح و گهربار
پیامبر(ص) در لزوم تدوین سنّت همسو نبود(.موسوی عاملی :1383،صص  144ـ)143
زوال و تباهی حجم بسیار زیادی از احادیث پیامبر(ص)

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)در چگونگی برخورد با احادیث آن حضرت ،میان صحابه
اختالفاتی به وجود آمد؛ گروهی مثل ابوبکر و عمر ،نه تنها با کتابت و نگارش حدیث ،بلکه با نقل
آن ها ـ به استثنا احادیث فقهی ـ مخالفت کردند و در عوض ،گروه دیگری بر نقل و کتابت حدیث
پای فشرده و گاه به جهت اصرار بر ابن عقیده ،متحمّل دشواریهایی مانند :حبس یا تبعید شدند.
بر اساس اسناد تاریخی ،اوّلین بار ،خلیفهی اوّل با اعالم نگرانی از اختالف مردم در اثر انتشار
احادیث پیامبر(ص) ،اقدام به سوزاندن احادیث مکتوب خود نمود .پس ابوبکر نه تنها به منع نقل
حدیث اکتفا نکرد بلکه احادیثی که از پیامبر خدا(ص) نزد او گردآوری شده بود سوزاند .عایشه
دختر او در این زمینه چنین میگوید :
«پدرم احادیث رسول خدا را گردآوری کرد تا به  500حدیث رسید؛ سپس شب هنگام ،وی را در
رخت خوابش دیدم که می غلطد و به خواب نمیرود به خود گفتم البد ناراحتی دارد یا خبری
نگران کننده شنیده است! صبح که شد مرا صدا زد وگفت :دخترم! احادیثی را که نزد تو به امانت
سپردم بیاور .من احادیث را آوردم پس همه را سوزاند(».ذهبی  :1406،ج  ،1ص)3
بعد از ابوبکر  ،در زمان خلیفه دوم این مخالفت استمرار پیدا کرد .گروهی که به کتابت حدیث
روی آورده بودند ،دستور داد تا نوشتههای حدیثی خود را بیاورند و سپس دستور داد آنها را
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بسوزانند .به عمر بن خطاب گزارش دادند که در میان مردم  ،کتابها و حدیثهایی فراهم آمده
است .او این امر را نادرست دانست و گفت :ای مردم به من گزارش رسیده که در میان شما
کتابهایی فراهم آمده است  ،آگاه باشید که استوارترین آنها محبوبترین شان نزد خداوند است.
همگان کتابها را نزد من آورند تا در بارهی آنها نظر کنم .مردم گمان کردند که او میخواهد در
آنها نگریسته و بر اساس معیار اختالف و تعارض متنی  ،آنها را برطرف کند ،امّا هنگامی که کتاب
ها راآوردند ،همه را در آتش سوزاند(.بغدادی  :1988،ص  )52وی پس از به خالفت رسیدن  ،تمام
تالش خود را در جهت ممانعت از نقل ،نوشتن و نشر احادیث به کار برد و به ممنوعیت کتابت
حدیث اکتفا نکرد ،بلکه دستور سوزاندن حدیث را نیز صادر کرد« :مَن کَانَ عِندَهُ مِنها شئٌ فَلیَمحه».
(شهرستانی :1420 ،ج  ، 2ص )20
خلیفه دوم در این خصوص  ،چنان مراقبت و پافشاری داشت که گاهی بزرگانی از صحابه مانند
ابن مسعود ،ابودرداء و ابو مسعود انصاری را به بهانهی فراوانی نقل حدیث از پیامبر(ص) زندانی
کرد( .ذهبی ،جلد  ،1ص ،75حسینی جاللی  :1418 ،ص )436و عدّهی دیگر را که در سایر شهرهای
اسالمی به نشر حدیث اشتغال داشتند به مدینه فراخواند و تا زنده بود به آنان اجازهی خروج از
مدینه را نداد .ازجمله :عبداهلل بن حذیفه ،ابوذر ،عقبه بن عامر ،ابودرداء(.متقیّ هندیّ :1410،ج
،10ص ،293ابن عساکر ،ج ،4ص )500عمر هرگاه جمعی را به شهری میفرستاد آنان را از نقل
حدیث باز می داشت .به طوری که آمده آنان را تا منطقهای خارج از شهر همراهی میکرد و دلیل
مشایعت خود را عالوه بر تکریم و احترام ،توصیه میکرد مردم آن دیار را مشغول حدیث نسازید و
روایت نمودن از پیامبر را به حداقل برسانید(.نیشابوری  :1417،ج، 1ص ،102قزوینی:1423،
ج،1ص)12در روایتی دیگر از خلیفه دوم آمده که گفته است «:اقلّوا الروایهَ عن رسولِ اهللِ الّا فیما
یَعمَلُ به » از پیامبر روایت کم نقل کنید  ،مگر در روایاتی که مربوط به اعمال است(.ابن عساکر:1414،
ج  ،67ص ،344ابن کثیر،ج، 8ص )115
خلیفه سوم ،به دلیل برخورداری از روحیهی تسامح ،که به گواهی برخی اسناد تاریخی میتوان
پذیرفت که مخالفت با نقل و تدوین حدیث در دوران او با شدّت کمتری دنبال شد ،امّا به هر حال
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میبایست اذعان کرد که همچنان کسی مجاز به گردآوری احادیث نبود؛ از اونقل شده است که
گفت «:هیچ کس را جایز نیست که حدیثی را که به روزگار ابو بکر و عمر نشنیده است  ،گزارش
دهد ».چنان که اصحابی همچون ابوذر از بیان و نشر حدیث پیامبر ممنوع بوده اند(.زهری :1417،ج
 ،2ص ، 336حسینی جاللی :1418 ،صص 426ـ)423
« محمّد رشید رضا»در همین زمینه گفته است:
« ما بهرهی بزرگی را به خاطر عدم نگارش احادیث از جانب صحابه از دست داده-
ایم(».رشیدرضا ،ج ،6ص)288
سخن محمّد رشید رضا نتیجهی طبیعی چنان برخوردی بااحادیث ازجانب خلفا در جلوگیری
از نقل و نگارش حدیث است و چیز دیگری جز این نمیتواند باشد به قول« ابن الصالح »که
میگوید :
«اگر تدوین حدیث و نگارش آن نیز در قرن دوم هجری انجام نمییافت چیز دیگری ازاحادیث
باقی نمیماند(».سیوطی1414 ،ق ،ج ،2ص )62
بنابراین سوزاندن دهها روایت و جلوگیری از نقل حدیث از نشانههای مخالفت خلیفهی اوّل با
کتابت و تدوین حدیث است ،و نیز سوزاندن نگاشتههای حدیثی مسلمانان ،فراخوانی صحابه از
شهرهای مختلف به مدینه برای جلوگیری از نقل حدیث ،به زندان انداختن گروهی از صحابه به
دلیل کثرت نقل احادیث پیامبر(ص) ،نشانهی مخالفت گستردهی خلیفهی دوم با نقل ،کتابت و
تدوین حدیث است؛ که یکی از آثار و نتایج سوء عملیات منع ،نشر احادیث جعلی و ساختگی بوده
است.
به خوبی واضح است پیامبر(ص) در تمامی فرصتها و موقعیّتها ،علیّ(ع) را به عنوان وصی
و جانشین بالفصل خود ،معرفی مینمود و پیروی و اطاعت از او را به تمامی مسلمانان ،بخصوص
از طریق روایات سفارش میکرد .که این گونه احادیث موقعیّت و منافع خلفا را به شدّت تهدید
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مینمود .اگر احادیث ،نوشته میشد و به دست آیندگان میرسید دیگر نوبت به خالفت آنها
نمیرسید .به همین خاطر(عوامل سیاسی) خلفا را بر آن داشت که برای حفظ موقعیّت خود و رسیدن
به خالفت ،سنّت رسول خدا (ص) را هدف قرار داده و از کتابت و انتشار و نقل احادیث به شدّت
جلوگیری کردند .که همین ممانعت ضربهی جبران ناپذیری بر مسلمین وارد ساخت ،به طوری هنوز
امّت اسالمی از آن رنج میبرند.
ایجاد بستر و زمینه برای تفسیر به رأی و اختالف مسلمین

چون اسالم گسترش یافت و صحابه و تابعین در شهرها پراکنده شدند هر کدام از حضرت
رسول(ص) حدیث و سخنی را شنیده بودند ،ولی از احادیث و سخنان دیگر حضرت اطّالعی
نداشتند و کتاب مدوّنی از احادیث حضرت در دستشان نبود و این نکته از یک سو ،سازنده تلقی
میشد و مسافرتهای طوالنی برای تحصیل علم و تحمّل زحمات ،طاقت فرسا بود؛ امّا از سوی
دیگر ،به طور طبیعی موجب برخی از اختالفات میشد و چون روایات جعلی نیز کم و بیش در
دست مردم بود همین امر موجب تعارض روایات و نصوص میگردید .از طرف دیگر دانشمندان
اسالمی در پاسخ به پرسشهای مردم ،چون حدیثی نمییافتند مجبور میشدند به قیاس و آراء
خودشان روی آورند و این نیز اثر زیانبار دیگری در این عرصه بود.
نقل به معنا

ازجمله پیامدهای ناگوار در منعِ نقلِ تدوینِ حدیث ،نقل به معناست؛که دربرابر نقل لفظی ونقل
عین عبارتهای گوینده قرار دارد ،به این معنا که راوی به جای نقل نصّ یک روایت ،مضمون و
محتوای آن را نقل می کند(.حسینی جاللی  :1418،ص  ،516-518مامقانی :1411 ،ج  ،3صص
 )247-245بیشتر علمای اهل سنّت به جایز بودن نقل معنای حدیث اعتقاد دارند( .ابُورِیَّه :1416،
ص )77
مسلمانان در تمام دوران نبوّت رسول خدا (ص) روزی پنج بار با آن حضرت نماز جماعت
میخواندند .بدون شکّ نقل سیرهی عملی پیامبر(ص) به ویژه در بارهی موضوعی همچون نمازهای
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روزانه باید آسانتر و مورد توافق بیشتری باشد .در حالی که امروزه متأسفانه محدثین اهل سنّت با
 9صیغهی متفاوت برای قرائت تشهد نماز ،مواجه هستند .که هرکدام از این صیغهها از طریق یکی
از اصحاب نقل شده است .تفاوت تعابیر در نقل احادیث نمونهای از نقل به معناست.
اشکال نقل به معنای حدیث ،باعث عرضهی غلط دین و تفاوت در نقلها و تحریف دین میشود.
و نیز به معنای حدیث ،چه بسا فهم غلط حدیث و استفادهی غلط از آن میشود ،و باعث تغییر در
معنا و غفلت از شأن نزول آن و تقطیع میشود.
ما در بارهی قرآن بر این باوریم که تمام الفاظ و عبارتهای قرآن و چگونگی چینش آنها منطبق
با نزول ،به دست ما رسیده است میباشد و جابجایی برخی از کلمات که درباره مصاحف برخی از
صحابه گزارش شده غیر قابل پذیرش خواهد بود(.مظفر ،ج  ، 1صص )316-319بر اساس این مبنا
هیچ کس جایگزین حتی واژههای مترادف در آیات قرآن را نمیپذیرد .مثالًجایگزینی کلمه ی
«صوف» به جای «عِهن»(=پنبه)در آیهی  5سورهی قارعه ،از نگاه همگان مردود است.
یکی از دالیل مخالفان نقل به معنا آن است که در الفاظ و عبارتهای پیامبر و معصومان علیه
السّالم نکات و لطایفی نهفته است که برای بسیاری از عموم مردم ناشناخته است و تجویز نقل به
معنا به معنای کنار گذاشتن این نکات و مالحظات است (.نجمعی :1419 ،ص )125
گوشه نشینی و انزوا اهل بیت علیهِم السّالم

اگرخوش بینانه انگیزه خلفا را د رمنع نقل و نگارش حدیث تحلیل کنیم ،باید بگوییم دست کم
عمل آنان به طور ناخودآگاه جامعه را از اهل بیت و به ویژه امیرمؤمنان علیّ(ع)جدا کرد و دست
حدیثسازان را برای ساختن احادیث در فضیلت مخالفان اهل بیت باز نمود تا جایی که کینهها
علنی شد و در حکومت امویّان به نهایت رسید به حدّی که وقتی «هاشم المرقال» از برخی از
جنگجویان اهل شام دربارهی علّت شرکتشان درجنگ صفیّن میپرسد؛ میگویند«:علیّ(ع)نمازنمی-
خواند»(ابن ابی الحدید :1379،ج ،8ص)38و این حادثه تلخ و ناگوار همین طور ادامه مییابد و
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برای معاویه وحکومت او(ولو به طور ناخود آگاه)زمینهی مساعدی فراهم آورده تا او از سال
41هجری تا اواخر حکومتش و ادامهی آن به وسیله امویّان تا سال 92هجری بتواند سنّت زشت و
ناجوانمردانه سبّ امیرمؤمنان علیّ(ع)و فرزندان ایشان را ،پایهگذاری کند .به راستی چه گناهی از
این باالتر؟! چون جامعهای که حقّ نداشت حدیثی از پیامبرش بگوید یا بنویسد چگونه میتوانست
با آن همه فضائل و کماالت واالی اهل بیت رسالت از زبان مبارک ایشان آشنا شود .روش معاویه
دراین عرصه چنان بوده که آورده اند:
معاویه دستورالعملی برای تمام گماشتگانش صادرکرد که درآن آمده بود:
« خونش هدر است کسی که روایتی در فضیلت ابوتراب و اهل بیتش نقل کند ،سپس دستورالعمل
دیگری صادر کرد و نوست :شیعیان و پیروان و دوستان عثمان را د رهر جا که دیدید مورد احترام
و ستایش قراردهید...و بعد از آن که حدیث دربارهی عثمان در هر شهر و روستا پرشد ،نامهی
دیگری نوشت و گفت :مردم را دعوت کنید که دربارهی سایر خلفا و اصحاب روایت نقل کنند و
هرحدیثی را که شنیدید دربارهی ابوتراب نقل میکنند فوراً روایتی از یکی از اصحاب نقل کنید که
مناقض و عکس آن روایت باشد که این در نظر من شیرینتر و بر قلب من گواراتر است و باالخره
بعد از دستورالعمل دیگر در فرمانی جدید نوشت :هرکه متّهم شد به این که از دوستان علیّ و اهل
بیت اوست او را ازخود دور کرده و خانهاش را ویران سازید(».ابن ابی الحدید :1379 ،ج ،11ص)47
در واقع همین جلوگیری از نگارش و نشرحدیث بود که موجب شد جامعهی اسالمی به تدریج
از اهل بیتِ وحی و نبوّت فاصله بگیرند و فضائل و کماالت متعددی که پیامبر(ص) د رمناسبتهای
گوناگون برای اهل بیت فرموده بودند را فراموش کنند.
امام سجّاد(ع) در پاسخ به یکی از مردم پیرامون اوضاع اسف بار اهل بیت درآن زمان میفرماید:
«ما در قوم خود مانند بنیاسرائیل در بین آل فرعون شدهایم که پسرانشان را سرمیبریدند و زنانشان
را زنده نگه میداشتند...در زمانی که حقّ ما را گرفته و برای ما حقوقی را نمیشناسند(»...
زهری :1417،ج ، 5ص)230
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در هرحال تصویر اسفناک و غمبار زندگانی اهل بیت علیهم السّالم در آن زمان را میتوان از زبان
ائمه اطهار و به طور خاصّ امام باقر(ع) مصادر فریقین ازجمله درشرح نهج البالغه ابن ابی
الحدید(،ج ،11ص )44مالحظه کرد و این نیز تاحدّی به خاطر محروم کردن جامعه از احادیث
پیامبر(ص) و در نتیجه عدم شناخت آنان از اهل بیت رسالت و جایگاه ویژهی آنهاست هر چند
اهل بیت در فرصتهای مناسب مانند امام علیّ (ع) در عصر حکومتشان (مانند خطبه ی ،9 ،2
...118و نامهی 62 ،2و...در نهج البالغه نزدیک به یکصد و ده مورد در این باره به چشم میخورد
)کوشیدند در حدّ فهم و گنجایش مردم جامعه را با اهل بیت و حقوقشان آشنا کنند تا آنان به رسالت
دینی خود آگاه شده راه هدایت را از ضاللت باز شناسند .امّا جریان غالب هم چنان برناصوابی خود
اصرار می ورزید.
انتشار و ورود اسرائیلیات و تحریف درحقائق دین

اسرائیلیات یعنی هرآن چه که رنگ یهودی و مسیحی دارد و از فرهنگ آنان اثرپذیرفته و به وسیلهی
یهودیان و مسیحیانی که به ظاهر اسالم آوردند در تفسیر و حدیث و...وارد شده است(.ذهبی :1406،ص)19
افرادی مانند «کعب االحبار»یهودی در سایه حکومت عمر و سپس عثمان و معاویه دست به تفسیر قرآن و
ترویج فرهنگ اسرائیلی زدند و عمر که از بیم آمیختگی قرآن با حدیث و نیز توجّه جامعه به حدیث وروی
گردانی از قرآن به شدّت از نقل و نشر احادیث جلوگیری میکرد ؛ به کعب االحبار مجال گسترد های داد تا
بتواند اسرائیلیات را در جامعه اسالمی بپراکند(.ابوزهو :1404 ،ص53و)126
« ابن کثیر» در تفسیرش مینویسد:
«کعب االحبار در زمان حکومت عمر اسالم آورد و برای عمر از کتابهای قدیمی سخن میگفت و چه بسا
عمر سخن او را گوش میداد و مردم را به شنیدن آن دعوت میکرد و مردم نیز آن چه که شنیده بودند نقل
میکردند در حالی که حتّی به یک کلمه از کالم او نیازی نداشتند(».ابن کثیر ،ج ، 4ص)19
«ذهبی»نیز دربارهی کعب االحبار میگوید:
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«کعب دانشمندی یهودی بود که بعد از وفات پیامبر خدا(ص) اسالم آورد و از یمن به مدینه رهسپار شد وی
درعصر حکومت عمر با اصحاب پیامبر مینشست و از کتابهای اسرائیلی برای آنها سخن میگفت(».ذهبی
 :1406،ج ، 3ص)489
«قرطبی»نیز در تفسیرش و نیز «سیوطی»در تفسیرش میگویند:
«خلیفه دوم،کعب االحبار را طلبید و از او خواست تا در مدینه بماند و برای مردم سخن گوید؛ وی راه را
برای او به خوبی باز نمود تا فرهنگ اسرائیلی را بیش از پیش ترویج دهد .خود خلیفه نیز در بسیاری از
تفسیر آیات ،به مراجعه میکرد(».قرطبی  :1387،ج ،15ص ،29سیوطی :1983،ج ، 5ص)347
ابن کثیر میگوید:
«مردم در زمان عمر به سخنان کعب االحبار گوش میسپردند و او هم درست و نادرست را به هم میآویخت
و بازگو میکرد و حال آن که امّت اسالمی حتّی به حرفی از سخنان او نیازی نداشت(».ابن کثیر ،ج ، 4ص)19
استاد سیّد مرتضی عسکری (ره)نیز ،میگوید:
«خلفا ،باب نقل حدیث ازرسول خدا(ص)را بستند و درعوض باب احادیث اسرائیلی ر اباز کردند و برای
أمثال «تمیم الداری»راهب مسیحی و نیز«کعب االحبار»یهودی زمینه مساعدی فراهم نمودند ،اینان بعد از
گسترش اسالم به اسالم گرویده و به خلفا نزدیک شدند تا«آن جاکه عمر در هر هفته قبل از نماز جمعه یک
ساعت به کعب االحبار فرصت سخنرانی داد و عثمان نیز چنین امکانی را دو ساعت در هر روز برای او
فراهم کرد( »...عسکری  :1410،ج ، 2صص)46-48
شاید همین زمینه مساعد برای یهودیان موجب شده تا آنان حدیثی بسازند و به «ابوسعیدخدری»نسبت
دهند به این که پیامبرخدا (ص) به وی فرموده است «:التَکتُبواعَنّی...وَحَدِّثوا عَن بَنی اسرائیل والحَرَج.
»(ابن حنبل :1410،ج ، 3ص )12شگفتا! چگونه ممکن است حضرتش اجازهی تدوین سنّتشان را ندهند و
در عوض نشر و گسترش آثار بنی اسرائیل را بطلبند؟
زیان بزرگی دیگر که از ناحیه عدم تدوین حدیث در قرن اوّل دامنگیرجهان اسالم شد :تحریف درعقاید،
تاریخ ،رفتارها و اخالق و آداب مسلمانان بود چون حدود یک قرن و نیم که احادیث سینه به سینه میگشت
به طور طبیعی افزایش و کاهش در آنهاپدیدمیآمد و زمینهای مناسب نیزبرای تحریف گران از منافقان
مسلماننما و کاهنان و رهبانان دروغین مسیحی و یهودی و غیره آماده میساخت به قول استاد سبحانی که
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میگوید :

«دیدگاهها و گفتارهای رهبانان و کاهنان ،مدارک فقه و تاریخ و معیار حقّ و باطل در عقاید

گردید(».سبحانی  :1370،ج ،1ص)77
نتیجه گیری

چون دشمنان اسالم از دست یازی به کتاب خدا مأیوس بودند ،و به دلیل ممانعت تدوین حدیث،
بازشناسی سره از ناسره بسیار دشوار بود؛ لذا از فرصت استفاده کرده برای گمراهی و آلوده سازی
معارف دینی و سنّت همّت گماشتند و اشخاصی را واداشتند تا در تشبیه ،تعطیل ،تحریم حالل و
تحلیل حرام ،حدیث بسازند و بپراکنند .و باعث شکسته شدن وحدت امّت اسالمی و به وجودآمدن
فرقههای گوناگون شدند.
اگر آموزههای سنّت در کتابی تدوین میشد و فرمان سیاسی و حکومتی پس از رحلت پیامبراسالم
(ص) از ناحیه خلفا به ویژه خلیفه دوم ،برای محو فضائل اهل بیت (ع) بخصوص علیّ(ع) ،در راه
اندازی یک تهاجم فرهنگی  -سیاسی در راستای کاهش قدرت و نفوذ معنوی و سیاسی اهل بیت(ع)
و تضعیف شیعیان و بازگذاشتن دست وضاعان و کذّابان حدیث نبود هیچ گاه درهای جعل حدیث
بر روی دروغ پردازان باز نمیشد .روایات صحیح و معتبر از بین نمیرفت ،بخش عظیمی از احادیث
نبوّی تباه نمیشد و جامعه اسالمی گرفتار تشتّت آرا و مذاهب گوناگون نمیگردید.
گسترش تعارض اخبار و وجود اختالف در روایات ،نقل به معنا ،اضطراب ،تأویل ،قیاس ،زیاده و
نقصان ،فتح باب اجتهاد ،استحسان ،تصحیف( از بین رفتن بخشی از حدیث ) و ، ...به واسطهی منع
تدوین و نشر حدیث به وجود آمد .پس میتوان گفت سنّت ستیزی عامل اصلی منع نگارش و تدوین
حدیث بوده است .و همین منع ،باعث نشر احادیث غیر معتبر و غیر صحیح بوده است .ولی راه حل
این نبوده که احادیث جمع آوری شده ،سوزانده شوند؛ بلکه راه منطقی ،تالش برای مبارزه با ورود
جعلیات و روایات غیر صحیح در مجموعه احادیث صحیح و معتبر است .تا سنّت و حدیث
پیامبر(ص) به نسلهای بعدی انتقال یابد .امّا همین ممانعت موجب شد احادیث پیامبر(ص) ،در
زمینه های اعتقادی  ،فکری و ...به دست آیندگان نرسد؛ در نتیجه دست مسلمانان از سنّت و گفتههای
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رسول خدا (ص) که مفسّر و مبیّن قرآن کریم و یکی از مهمّ ترین منابع تشریع به حساب میآید
کوتاه گردد؛ و کسانی که کتاب خدا را کافی میدانستند برداشتهای گوناگونی میکردند و باعث به
وجود آمدن فرقههای رنگارنگ ،با عقاید مختلف فکری و اعتقادی شد.
در حالی که همهی مسلمانان به این مطلب واقفند وجود سنّت در کنار قرآن  ،به عنوان دومین
منبع معارف اسالمی ،ضرورتی انکار ناپذیر است؛ چون قرآن فقط کلیّات را بیان نموده است و
تفسیر و تبیین سایر موارد آن ،به سنّت رسول گرامی اسالم(ص) محوّل گردیده است ،مثل :دیه،
تحریم جمع بین زوجه و عمه و خاله و یا اگر بیان شده به طور کلّی ذکر شده مثل :حکم وجوب
صاله در قرآن ذکر شده امّا این که چه تعداد رکعت باید خواند ؟ و در چه شرایطی و در چه زمانی
آن را انجام داد ؟ قرآن این جزئیات را یادآوری نکرده است بلکه به عهدهی سنّت گذاشته است.
از آنجا که سنّت در رشد و تعالی جامعه و احکام شرع و دین نقش بسیار اساسی دارد؛ الزم بود
تدبیری شود که این منبع عظیم و مهمّ به نسلهای بعدی منتقل شود ،تا امّت اسالم از آن بهره مند
شوند و با تکیه بر آن در صراط مستقیم گام بردارند .در همین راستا رسول خدا(ص) همواره بر
این مهمّ (حفظ و یادگیری حدیث ) تأکید فراوان نموده است .
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