
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 حدیث دوین سیاسیت
 

علیرضا رستمی هرانی
*

  

 
  چکیده

 تـأثیر  آیا نویسندگان متون اولیـۀ حـدیث تحـت    این پرسش است که پیش رو در مقام پاسخ به مقالۀ

بـا روش  ، ایـن پـژوهش   انـد؟ در نتیجـۀ   اقدام به تدوین سیاسی حدیث نموده، جور سیاست حاکمان

شود که سیاسـت در   ورزي تحلیلی و استنباطی روشن می اي و روش اندیشه صورت کتابخانه تحقیق به

؛ مستقیم داشـته اسـت   تأثیر، موارد هم در استخدام نویسندگان حدیث و هم در تدوین حدیثاي  پاره

توان  می، شده ت. با بررسی احادیث سیاسی تدویناي که تدوین سیاسی حدیث نیز رخ داده اس گونه به

اي بر عدم صحت آن  قرینه ،را در بسیاري از موارد »همسویی مضمون روایات با سیاست حاکمان جور«

  روایات دانست.

  نویسندگان.، حاکمان، سیاست، تدوین حدیث ا:ه واژهکلید

                                                
  / aliemam2000@live.comاستادیار دانشگاه حضرت معصومه *

  28/9/97تاریخ پذیرش:        7/9/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  23 ۀشمار، 1399 بهار و تابستان، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 118ـ99صفحات: 
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 . مقدمه1

) اسـت کـه در یونـان باسـتان     polis(یونـانی  ۀخوذ از کلمـ ) مـأ poltique(سیاست واژۀ

برخـی آن  امروزه ، در اصط�ح علوم سیاسی معناي روش اداره کردن شهر بوده است. به

مراتبی که قدرت سیاسـی   ها و بررسی سلسله روابط قدرت میان افراد و گروه را مطالعۀ

راسل نیز  )20ص، 1ج، 1348، دانند.(علوي می، کند جوامع گوناگون ایجاد میدر داخل 

، تـا  بـی ، یوسـفیه (دهـد.  معتقد است این قدرت است که اجزاي سیاست را تشکیل مـی 

است که  توان برداشت کرد این می آنچه از تعاریف سیاسترسد  به نظر می) 15ـ12ص

سیاسـت مفهـوم بسـیار     ،کلـی  طـور  بهاصلی قلمروي سیاست قدرت است. لکن  هستۀ

هـاي اجتمـاعی و    و در تمـام زمینـه   اي است که قلمـروي آن مشـخص نیسـت    پیچیده

  مستقیم دخیل است... مستقیم یا غیر.فرهنگی و اقتصادي و

از سیاسـت ممانعـت   ، با روي کار آمدن خلفـا  بعد از پیامبر گرامی اس�م هرچند

در امـا   )177ص، 1384، دبمـؤ (.شـد حـاکم  رسمی  صورت بهحدیث  نشرنگارش و 

و  عبـدالعزیز حکومت توسط عمـر بـن    زمام دست گرفتنه ابتداي قرن دوم و پس از ب

؛ بر رشد و توسـعه خـود افـزود   ث ین حدیتدوسیر ، دانشمندان یبرخ یاستخدام رسم

 خـدا  رسـول  ثیدانشمندان را به تدوین احاد یاتخاذ راهبردي جدید برخ او با زیرا

دسـتور   يو ابن شهاب زهر )126ص، 1جتا،  ، بییدارم(مور کرد و به عمرو بن حزممأ

، انجییـ احمـدي م  ؛27ص، 1ج، ق1410، یثـان  دیشـه (نـد. داد تا سـنت را مکتـوب کن  

رو آغـاز   ازایـن  )243 و 242 ،50ص، 1ج، ق1415، یشهرستان ؛680ص، 1ج، ق1419

با تغییر سیاسـت و رویکـرد حاکمـان    ، رسمی صورت بهنگارش حدیث  ۀرشد و توسع

است که آیا نویسندگان حدیث  این ،کند الی که به ذهن خطور میؤبوده است. سهمراه 

اند؟ به این معنـی کـه    به تدوین سیاسی حدیث نیز پرداخته ،سیاست حاکمان تأثیر تحت

با منافع حاکمان بوده طرد کرده و یا احـادیثی را کـه موافـق بـا     احادیثی را که در تضاد 

توان همسویی مضـمون   و آیا می آوري و تدوین نمایند؟ گرد ،سیاست حاکم بوده است

  روایات با سیاست حاکمان جور را قرینه بر عدم صحت آن روایت قلمداد نمود؟

  و تدوین حدیثامویان . 2

رسـمی   صورت به زیعبدالعز بن عمر ست کها حاکی از این ي متعدديها گزارش گرچه
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 برخـی  اما بر اساس .گردد نیتدو و آورى جمع خدا رسول ثیاحاد که داشت مقرر

ن یابن حزم را عزل نمود و کـار تـدو  ، د بن عبدالملکیزی ،يپس از مرگ و، ها گزارش

ق، 1415، یشهرسـتان (.کود شـد دچار ر، سیاست حاکم تأثیر ها بعد تحت تا سالث یحد

انـد.   کنندگان حدیث برشـمرده  شهاب زهري را یکی از اولین تدوینابن  )207ص، 1ج

 )124ـ50(شهاب ابنه ب معروف، یالمدن يالزهر شهاب بن مسلم بن محمد بوبکراوي 

 يمغـاز  و القـرآن  لیتنزۀ رسال و دانشمند مشهور اهل سنت است. هیفق، مورخ، محدث

به شـام مرکـز    نه است،یاوست. اگرچه ابن شهاب اهل مد يها از جمله کتاب اهللا رسول

از افـراد   یکیشود. او در عقوبت  یمها  آن از کارگزاران یکیرود و  یان میحکومت امو

، 3ج، ق1418، يشبسـتر (.انجامـد  یم يدهد که به مرگ و یخرج مه آنچنان خشونت ب

، تـا  بی، يبخار ؛388ص، 2ج، تا بی، سعد ابن ؛191ص، 17ج، ق1413، خویی ؛192ص

ن سـنت  یم بـه تـدو  یچـون تصـم   عبـدالعزیز عمر بن گفته شده  )221 و 220ص، 1ج

ابـن شـهاب    کنـد.  یز اطاعـت مـ  یاو ن، دینما یث میاو را مجبور به کتابت حد ،ردیگ یم

نکه حاکمان یم تا ایث نداشتین حدیبه تدو یلیما تما« د:یگو یم ن بارهیخود در ا يزهر

ـ ن عبـدالعزیز عمـر بـن    )389، ص2ج، تـا  بـی ، سعد ابن(»نمودند.ما را بر آن مجبور  ز ی

دین است. مـا  ، اند نَه] سنت کرده آنچه که ابوبکر و عمر[علی، آگاه باشید«گوید:  می

 :کنـد  متقی هنـدي اضـافه مـی   » .کنیم به آن عمل کرده و مردم را به انجام آن دعوت می

 ،1ج، ق1409، متقـی هنـدي  (».کنـیم  اند به خدا واگذار مـی  آنچه را دیگران سنت کرده«

او به عمـرو بـن حـزم     در گزارش نامۀ )385ص ،11ج، ق1415، ابن عساکر ؛370ص

و گفتارهـاي   بنویس براي من آنچه که نزد توست از رسول خـدا «چنین آمده است: 

عمر بن  )126ص، 1ج، تا بی، یدارم(»همانا من نگران از بین رفتن این علم هستم.، عمر

بـر شـما   «گفت:  یداد و م یز به ابن شهاب ارجاع میر کارگزاران خود را نیسا، زیعبدالعز

تر از او  را عالم یکس، چرا که شما نسبت به سنّت گذشتگان، باد به رجوع به ابن شهاب

را  يکه زهـر  یکسمعتقد است ر یکث  ابن اما )177ص، 4ج، تا بی، خلکان ابن(»!دیابی ینم

کتـاب   يروز کـه زهـر    الملک بـود و از آن هشام بن عبـد ، ث کردیوادار به نوشتن حد

ـ ابـن کث (نـد. ث کردیز شروع به نوشتن احادیمردم ن، نوشت  )345ص، 9ج، ق1408 ،ری

ـ     ز بـود یابن شهاب از مقربان دربار هشام بن عبدالملک ن کهچرا جـا  ه کـه بـا او حـج ب
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 درگذشـت.  )ق125سـال قبـل از هشـام(     کیـ و ، داد یم میآورد و به فرزندان او تعل یم

 ياسـت کـه هشـام بـن عبـدالملک از زهـر       در گزارشی آمـده  )260ص، تا بی، هیابور(

را در  )11: نـور (»میعظ عذاب لَه منْهم کبرَه تَولَّى يوالَّذ«ۀ فیشر ۀیخواست تا شأن نزول آ

به نظر  )245ص، 1ج، ق1415، یشهرستان(رد.یپذ یکه او نم، دکن یمعرف یمورد عل

ـ امـا روا ، ردیپـذ  ین مورد سخن هشـام را نمـ  یکه گرچه او در ا رسد می  برسـاخته ات ی

 رسـول خـدا  « :نقل کـرده اسـت   يزهر، مثال راياز او گزارش شده است. ب يگرید

 ید؟ علـ یـ خوان یا نمـاز نمـ  یـ و فاطمه شد و گفت: آ یعل ک بار شبانه وارد خانۀی

با  زاند. رسول خدایانگ یمبر اگر بخواهد ما را بر آن، ار ما دست خداستیگفت: اخت

 د که رسول خـدا یشن ین هنگام علینگفت و برگشت. در ا يزین سخن چیدن ایشن

، يبخـار (».*)54: (کهـف "جدلًا ء یشَ أَکْثَرَ الْإِنْسانُ کانَ و": دیـ گو یزند و م یبه ران خود م

 )112ص، 1ج، تـا  بـی ، حنبلبن ا ؛206ص، 3ج، ق1411، ینسائ ؛44ص، 2ج، ق1401

 یـی ج جبرگرایدر تـرو  يمـان امـو  کاح موافق با سیاست یثین حدیچن روشن است که

 يحاکمـان مـرا بـرا   « نقل شده است کـه گفـت:   يزهر از است. ساخته و پرداخته شده

کـنم   یحاکمان کتابت مـ  يکتابت به خدمت گرفتند و من از خداوند شرم داشتم که برا

، از ابـن شـهاب   یمدائن )77ص، 1ج، ق1398، عبدالبر ابن(».نوشتم یمردم نم يبرا یول

 عبـدالملک  بن دیدر زمان ول مکه یوال[ يالقسر عبداهللا بن خالد« ن نقل کرده است:یچن

ـ ، عبـدالملک  بـن  مانیسپس سل ، یعبـدالملک(ذهب  بـن  در زمـان هشـام   عـراق  یو وال

ـ ، سمیبنو را امبریپ رۀیخواست تا س از من(ابن شهاب))] 425ص، 5ج، ق1413 ک ی

بـه   یام راجع به خـدمات علـ   دست آوردهه ب یعل رۀیس از یبه او گفتم: مطالبروز 

مگر آنچه را که در قعـر جهـنم   ، نه سم؟ خالد گفت:یا بنویآ، چه کار کنمها  آن با، اس�م

، یشهرستان ؛92ص، ق1415، صائب(»است]. امام بر یاست [مشتمل بر ذم و قدح

  )246ص، 1ج، ق1415

سـاخته  در جهت منافع خود  يدربار يدانشمند يان از زهریامو رسد که به نظر می

ـ بودند و از طر ـ پا، و نشـر سیاسـی احادیـث    او قی حکومـت خـود را اسـتوار     يهـا  هی

امـام   ن مطلب است.یبر ا يگریگواه روشن د، به او ۀ امام سجادکه نام، ساختند یم

کـه   يزیـ ن چیکمتر.. بدان که .« د:یفرما یم يبه زهر، ماز سرِ ترح يا در نامه سجاد
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ست که وحشت سـتمگر را  ا  نیا، یکه به دوش گرفت يزین چیتر و سبک يکتمان کرد

و هر بار تو را دعوت کـرد اجابـت    يک شدیو چون به او نزد، يل کردیبه آرامش تبد

ترسم کـه در اثـر گناهانـت فـردا      ی. چقدر ميرا بر او هموار نمود یراه گمراه، ينمود

بـا سـتمگران بـه     يهمکـار  يازا خاطر آنچه بـه  باشد و به یکیانتکاران یگاهت با خیجا

تو را دعوت کـرده و مقـرب    ین نبود که وقتیا چنی...آيخواست شوباز يا چنگ آورده

چرخـد   یشان بر گرد آن میها اب مظلمهیساختند که سنگ آس ياز تو محور، خود نمود

 یکنند و نردبان یخ�فشان عبور م يکارها يسو آن به يقرار دادند که از رو یو تو را پل

، 2ج، ق1404، ابن شعبه(». روند... یو ض�لتشان با� م یساختند که از آن به بام گمراه

  )65ص

ز را بیشـتر  یالعزمـر بـن عبـد   ع رسد آنچه به نظر می، هاي رسیده با توجه به گزارش

رفتن روایاتی بود که سنت خلفا را در عمل به رأي و اجتهاد  میاناز ، نگران ساخته بود

و  کـه توسـط مکتـب اهـل بیـت      در مقابل سـنت رسـول خـدا   ، کرد تثبیت می

 یکی )680ص، 1ج، ق1419، انجییاحمدي م(د.ش ثبت و ضبط میهمواره شاگردانشان 

خود را نگاشـت   يمغاز يزهر«د: یگو ین میابن شهاب چن سندگان معاصر دربارۀیاز نو

ابد ی یرا بخواند درم  کس آنهر، خود ذکر کرده است مصنفرا عبدالرزاق در   و تمام آن

در  یاز علـ  يچ اثر و خبریه ییب است که گویچنان غررۀ او آنیدر س یکه عل

را   نکـه آن یکند مگر ا یگذر نم از ابوبکر و عمر... يچ اثریاز ه يبا آنکه زهر، ستیآن ن

 توان بـر  روي می ایناز )92ص، ق1415، صائب(»بخشد. ینت میان کرده و زیل بیتفص به

مسـتقیم در گـردآوري و تـدوین حـدیث در      تـأثیر آن شد که سیاست حاکمان امـوي  

که موجب طرد روایاتی شد کـه در   ؛هاي این گونه دانشمندان دربار اموي داشت نویسه

حاکمـان در تضـاد بـود. و در    نحوي با منـافع   بود و یا به تیلت اهل بیمدح و فض

ضـرري را   اقلاکمـان بـود و یـا حـد    یاتی گردآوري شد که موافق سیاست حمقابل روا

  .کرد متوجه آنان نمی

  تدوین حدیثان و یعباس .3

 رسـمی  صورت به سیاست تدوین حدیث ،با شکست امویان و روي کار آمدن عباسیان

محمـود ابوریـه در ایـن     )120ص، 1386، معارف ؛177ص، 1384، دبمؤ(ادامه یافت.
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عباس اتفـاق افتـاد کـه دانشـمندان بـا       ۀ دوم تدوین در عصر بنیمرحل« گوید: زمینه می

روایـات  هـا   آن هاي خـود پرداختنـد.   سازي نوشته باس از ایرانیان به تهذیب و مرتباقت

اقـوال صـحابه و    مه کرده و در کنار احادیث پیامبریآمده را به آثار خود ضم دست به

در  نکات شـعري و ادبـی را   ،گذشته ا هم اضافه کردند اما همانند دورۀفتاواي تابعین ر

ذکر است که بسیاري از متقدمان عنوان حدیث را به آثار  کتب خود وارد نکردند. شایان

مالک بن  )267ص، تا بی، هیابور(»رسیده از سوي صحابه و تابعین نیز اط�ق می کردند.

ـ کنندگان حدیث اهل سنت است نیاز اولین گردآورندگان و تدو انس یکی دسـتور  ه . ب

 مالـک بـن انـس را   ، عموي منصور خلیفـه عباسـی  ، جعفر بن سلیمان پسرحاکم مدینه

، داند) ان را مشروع و �زم الوفا نمییبیعت و پیمان با عباس که متهم بود به اینکه  زمانی(

از دلجـویی  کشاندند. این در حالی است که بعد  برهنه ساخته و تازیانه زدند و بر زمین

ج جـذب  یتـدر  حکومت آنان را مشروع دانسته و بـه ، عباسی از او توسط منصور خلیفۀ

 وي )399ص، 1ج، ق1415، یشهرستان(د.یم آن کوشیدربار آنان شده و در جهت تحک

را تدوین کرد. منصور تصمیم داشت  موطأجعفر منصور عباسی کتاب به درخواست ابو

 ؛52ص، 1381، چـی  ر شـانه یمد(کتاب او را نسخه نموده و به ب�د اس�می گسیل دارد.

ضـبط و نشـر    تصـمیم بـر   یراسـت  بـه ، عباسی اگر منصور خلیفۀ )298ص، تا بی، هیابور

و شـاگردان ایـن    اهـل بیـت   آثار حدیثی فراوانی از ،داشت حدیث رسول خدا

 گویـد:  کنـد و مـی   از مالک چنین تقاضایی میاما او  .گرفت در اختیار او قرار می مکتب

و در آن از نـوادر  ، کتـاب درآور  صـورت  بـه این علـم را ضـبط و آن را   ، اي ابوعبداهللا«

بن عمر بپرهیـز!  اهللا هاي عبد گیري هاي ابن عباس و سخت اهللا بن مسعود و رخصتعبد

فاق دارند قصد کن تا مردم را بر عمل به علم و کتـاب  و آنچه را ائمه و صحابه بر آن ات

تو مجبور سازیم و پس از ترویج کتاب تو مـردم شـهرها را متعهـد سـازیم کـه بـا آن       

 150ص، 2ج، م1967، بـه یابن قت(»قضاوت نکنند.ها  آن مخالفت نورزند و جز بر اساس

و  یاز شـافع  بـر آنچـه   است که بنا یحال ن دریا )20ص، 1ج، ق1408، کرکی ؛202و 

، 1ج، تـا  بـی ، یذهبـ (ن مالک از او برتـر بودنـد.  ااز معاصر یبعض، احمد حنبل نقل شده

منصور به من گفت: چگونـه اسـت   «د: یگو یم خود مالک )192 و 191 ،173 ،161ص

است که  یکس د؟ پاسخ دادم: اویسخن ابن عمر را انتخاب کرد، گفتارها ن همۀیکه از ب
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بـه قـول او عمـل     ،که قبـل از مـا بودنـد    یدارد و کسان يبرترگران یمانده و بر د یباق

خذ نما اگرچه مخـالف بـا   ام پس منصور گفت: گفتار او را ین کردیز چنیکردند ما ن یم

منصـور   توصیۀ رسد یبه نظر م )147ص، 4ج، تا بی، ابن سعد(»علی و ابن عباس باشد.

خاطر اینکـه مالـک بـه دربـار      هنبود مگر ب، به مالک در اخذ گفتار امثال عبداهللا بن عمر

  د.دعوت کر تیر اهل بیک شده و آشکارا مردم را به سنت غیان نزدیعباس

در مـورد   بن عبـدالعزیز امـوي   همان سیاستی را که عمرمنصور عباسی در حقیقت 

ـ   همچنان ، اتحاذ کرده بود تدوین حدیث . در ایـن میـان   ال کـرد در پـیش گرفـت و دنب

فـه مقاومـت   یحنلکـن ابو ، گران مورد توجه او قرار گرفتنـد یش از دیفه و مالک بیحنابو

د ییـ ت و تأیـ ک گشـته و در پنـاه حما  یـ ج به دستگاه خ�فت نزدیتدر اما مالک به، کرد

گویـد:   شهرستانی می )220ص، 1374، ییبابا(منصور به نشر آرا و افکار خود پرداخت.

، حکومت عباسـیان بـود  سیاست ، بنابراین ترجیح رأي ابن عمر با وجود کثرت صحابه«

، ق1415، یشهرسـتان (»مالک نیز سیاست همین گونه بود. موطأخذ اهمچنین نسبت به 

همانا خلفاي اموي یا عباسی در یـک نقطـه   «گوید:  ) او در جاي دیگر می208ص، 2ج

عمر و ابوبکر) و ترك فقه علی بن ابیطالـب  (مشترك بودند و آن حمایت از فقه شیخین

پذیرفتند حتی اگر مخالف سنت نبوي بـود.   شیخین را می ۀسیرها  آن یعنی ؛و ابن عباس

معنی دیگر پذیرش اجتهادات آنان در مقابل نص با کنار گذاشتن روایاتشان از رسول  به

در اخذ به فقه ابن عمـر حتـی در   ، این براي شما اهداف سیاسی حکومتبنابر .خدا

  )210، ص2ج، همان(»نیز روشن شد.، صورت مخالفت با علی و ابن عباس

نـه  یاز قدرت و نفـوذ فـراوان در مد  ، ارتباط با دستگاه خ�فت یمالک در پشک  بی

 ،دریح(»کرد. ینه دخالت و اعمال نفوذ میکه در امور حاکم مد يا گونه هب ؛برخوردار شد

نه از مالک هراس یمد یوالست که ا ها حاکی از این برخی گزارش )11ص، 2ج، 1371

 دانسـت.  یمالک م ستادن در برابر خانۀیتر از ا اده را آسانیپ يمکه با پاداشت و رفتن به 

بن انس بـه نـام    مالک انشاگردیکی از که است  در گزارشی آمده )109، تا بی، یجانیت(

ـ فرما یرد و میپذ یلکن امام نم، دیآ ینزد او م امام يشاگرد يبرا» يعنوان بصر« د: ی

، ق1403، یمجلس(انتخاب کردم. يا هیخود ادع يبرا، من از جانب حکومت تحت نظرم

ـ با مالک و اطراف ست که برخورد اماما  نیاز ا ین گزارش حاکیا) 224ص، 1ج ان ی
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ـ   ۀیتا او را از ناح است یشیاند ر و عاقبتیتدب یاو همراه با نوع ن یـ ش از ایحکومـت ب

نویسد: ابوبکر ابهري در مـورد تعـداد و نـوع روایـات      سیوطی می دچار مشکل نسازد.

تمـام آنچـه از   «گفته اسـت:  ، که به درخواست منصور عباسی تدوین یافت، مالک موطأ

حـدیث اسـت کـه از ایـن      1720آمده  موطأو صحابه و تابعین در کتاب  آثار پیامبر

ت آن از روایـ  185و  روایت آن موقوف [از صحابه] 613، حدیث آن مرسل 600تعداد 

مـن روایـات   «) ابن حزم نیز گفته اسـت:  8ص، ق1418، یوطیس(»سخنان تابعان است.

کتاب مالک بن انس و کتاب سفیان بن عیینه را شماره کـردم و در هرکـدام از ایـن دو    

ع�وه بـر آن   .پانصد و اندي حدیث مسند و سیصد و اندي حدیث مرسل یافتم ،کتاب

  )297ص، تا بی، هیابور جا؛ همان(»حدیث متروك برخورد کردم. 73به  موطأدر کتاب 

) کـه سـبب شـده در ظـاهر     یمعتزل(دیبا عمرو بن عب یرغم دوست به، یمنصور عباس

از مالک بن انس کـه از   ،)436ص، 3ج، ق1414، یسبحان(ان به نظر برسدیمعتزل یحام

رو در زمان او نشاط  ایناز ؛ن آثار را کردیدرخواست تدو، ث استیدانشمندان اهل حد

وجـود دارد کـه    ییهـا  گزارش نشده است بلکـه گـزارش   یان معتزلیدر جر یکو تحر

ش بـه  یاز سفرها یکی یبوده است. او در ط» جبر«ان به یش او همانند امویاز گرا یحاک

ـ بـه توف  .نیمردم مـنم سـلطان خـدا در زمـ     يا«ن گفت: یمکه خطاب به مردم چن ق و ی

کـنم بـه    یدار او هسـتم و عمـل مـ    کنم. خزانـه  یبر شما حکومت م ر اوید و تبصیتسد

اش  دهم به اذنش. خداونـد مـرا قفـل خزانـه     یاش و م کنم به اراده یتش و قسمت میمش

، تان باز کنـد یها يم روزیبخشش به شما و تقس يقرار داده است. هرگاه بخواهد مرا برا

ن یـ د و در ایخدا رو يسو کند. پس به یقفل م، کند و هرگاه بخواهد مرا قفل کند یباز م

اخبار فرمـوده در   در کتابش بدانآنچه را ، ف که به شما از فضلش خواهد دادیروز شر

بر شما تمام کـردم و اسـ�م    ن شما را کامل کردم و نعمتم رایامروز د": آنجا که فرموده

موفق بدارد و  د که مرا بر صواب و رشادیاز او بخواه "دمین بر شما پسندیعنوان د را به

دن بـه شـما و   یبخشـ  يو احسان به شما را الهام کند و مرا باز کنـد بـرا   یبه من مهربان

 یمالک نیز بـا آگـاه   )247ص، 2ج، ق1406، بهیابن قت(».عدالت تان بهیها يم روزیتقس

د: یگو ین میچن يبا و ییگوو در گفت، یعباس فۀیمنصور خل ییجبرگرا ۀشیکامل از اند

ن ملـت  ید امر حکومت بر اید یگفتم: اگر خداوند شما را سزاوار خ�فت نمبه منصور «
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ـ [امو شما مقدر نکرده و حکومت را از آنـان  يرا برا ـ   ی را در   آن یان] کـه بعـد از نب

تـر   ان] سـزاوار ی[عباس تشیکه امر خ�فت به اهل بچرا، ساخت یل نمیزا، ار داشتندیاخت

  )399ص، 1ج، ق1415، یشهرستان(»است.

خ�فـت را بـا   ، ثیدانشـمند اهـل حـد   ، که چگونه مالک بن انس شود یمم�حظه 

 ياریـ ت قدرتشـان  یـ ان سزاوار دانسـته و آنـان را در جهـت تثب   یعباس يبرا یر الهیتقد

مالک بـه اعتبـار   «گوید:  موضع مالک نسبت به گفتار صحابه می کند. ابو زهره دربارۀ یم

بـا آراء   کرد و اگر احادیث پیـامبر  عمل میبه آن ، اینکه آراء صحابه جزء سنت است

ایـن عمـل    ،کـرد  باب تعارض را اجرا مـی  قواعد و احکام، یکی از آنان تعارض داشت

، عـاملی (»گرفـت.  حتی احادیـث صـحیح را در بـر مـی     مالک تمامی احادیث پیامبر

   )28ص، 1ج، ق1415

 و نویسـندگان  انتخـاب در هـم  ، حاکمان سیاست ماند که تردیدي باقی نمی بنابراین

احادیثی در میان مـردم   آن ؛ که در نتیجهمستقیم داشته است تأثیر، تدوین حدیث در هم

محـدثانی در  رو تنهـا   ایـن . ازشد که ضرري را متوجه دستگاه خ�فت نسـازد  منتشر می

در غیر ، عمل بپوشانند خواستند جامۀ حاکمان میعزیز بودند که آنچه را  حاکماندربار 

ي احمد بن حنبل پیشـوا  ،مثال گرفتند. براي شدت مورد مؤاخذه قرار می این صورت به

ـ ، ) و از محدثان بزرگ اهل سنت استق241ـ164مذهب حنبلی( دلیـل مخالفـت بـا     هب

کـتفش   ،تنبیه و حتی به ضـرب تازیانـه  ، رأي مأمون و معتصم عباسی در حدوث قرآن

، چی ر شانهیمد(ان بود.یدر آن زمان به سود عباس یاعتزال ج تفکریکه تروچرا آسیب دید

باشـکوه او کـه نشـان از     ۀع جنـاز ییتشـ  کن پـس از مـرگ احمـد و   یل )60ص، 1381

تغییـر   بـا ، کـار آمـدن متوکـل    يان داشت و پـس از رو یمردم از ظلم عباس یگردانیرو

به ، حکومت خود يها هیت پایث در جهت تقویدوباره به اهل حد يکردیرو سیاست و

ث در برابـر  یاگر اهل حـد یاسطوره و اح که يا گونه ت از آرا و افکار او پرداخته بهیحما

ـ یم ؛53ص، 1ج، ق1408، حنبل بنا(شناخته شد. ياهل رأ  )38ص، 5ج، ق1414، ی�ن

که شاگرد احمد حنبل است و آرا و  ،)256ی(متوفابو عبداهللا محمد بن اسماعیل بخاري

اسـتقبال بـا    ،که به بخـارا بازگشـت    زمانی، افتیق امثال او نشر یافکار ابن حنبل از طر

که خالد بـن احمـد هـذلی امیـر خراسـان از او        لکن زمانی، شکوهی از او به عمل آمد
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خواست تا به منزل او بیاید و به فرزندان او تاریخ و حدیث آموزش دهد و او از رفـتن  

قرار گرفت و بـه خرتنـک یکـی از     انیعباس مغضوب وماجرا واژگونه شد. ، امتناع کرد

و چنان بر او سخت گرفتند کـه از خداونـد طلـب مـرگ      روستاهاي سمرقند تبعید شد

 ــ 215(ابـو عبـدالرحمن احمـد بـن شـعیب نسـائی       )494ص، تا بی، ابن حجر(کرد. می

 ،و تلخـیص آن  السـنن الکبـري  دیگر محدث نامی اهل سنت است که کتـاب   ،)ق303

او در ایـن  لیف کرد. اکم رمله یکی از شهرهاي فلسطین تأرا براي ح المجتبی من السنن

امـا در نهایـت    )71ص، 1381، چـی  رشـانه یمد(حدیث گـردآوري نمـوده   5761کتاب 

بـر اسـاس    را گزارش کرده اسـت:  سف تنها تعداد معدودي از روایات اهل بیتتأ

 123 مکررات بدون حذف(حدیث 49 تنها منین علیالمؤاو از امیر، بررسی نگارنده

بـدون  (روایـت ذکـر کـرده    4تنهـا   حدیث) نقل کرده و در مورد امام حسن مجتبی

حدیث) کـه در ایـن میـان تنهـا یـک روایـت از زبـان خـود امـام           10 حذف مکررات

بـدون حـذف   (حدیث گزارش کرده 3تنها  است و در مورد امام حسین حسن

حدیث نقـل کرده(بـدون حـذف     7تنها  و از علی بن الحسین )حدیث 5 اتمکرر

بـدون حـذف   (حـدیث روایـت کـرده    28 تنها حدیث) و از امام باقر 10 مکررات

 44 بـدون حـذف مکـررات   (حـدیث   19حـدیث) و از امـام صـادق    58 مکررات

 در ساختگی بودن برخی از این روایات نیز تردیدي نیست. ،حدیث) روایت کرده است

وارد دمشق شدم « گوید: . او میبود سیاسی حدیثدوین تنسائی خود شاهد اثرات سوء 

در  خصـائص لذا کتـاب  ، برند سر میه در انحراف ب و دیدم که مردم زیادي از علی

 )59ص، (همـان »را تدوین کردم به امید اینکه خداوند هدایتشـان کنـد   ل علیفضای

معاویـه  شامیان از او خواستند تا کتـابی در فضـایل   ، لیف این کتابگفته شده پس از تأ

 :در موردش فرمـود  کسی که رسول خدا ۀبنویسد اما نسایی گفت: چه بنویسم دربار

جا بود کـه او مـورد هجـوم نادانـان     در این )27ص، 8ج، تا بی، مسلم(».� اشبع اهللا بطنه«

د و چون از این آسیب بیمار شـده بـود   و با ضرب و شتم از شام اخراج شقرار گرفت 

ر یمـد (منتقل کردند و بر اثر همین بیماري وفات یافـت. حسب وصیتش وي را به مکه 

خـاطرش  ه این در حالی است که همین روایتی را که نسایی ب )59ص، 1381، چی شانه

با این تفاوت که پیش از اینکه روایـت مزبـور را   ، مسلم نیز نقل کرده است، جان سپرد
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گـزارش کـرده    دیگري را منافی با عصـمت رسـول خـدا    ختۀسا برنقل کند روایت 

 نیز فردي عادي همچون دیگر افراد بشر است کـه ماننـد   مبنی بر اینکه پیامبر، است

گوید و حضرت با خدا شـرط کـرده اسـت کـه اگـر       غضب سخنی می در رضا وها  آن

همان نفرین را موجـب پـاکی و   ، کسی را نفرین کرد که او سزاوار آن نفرین نبوده باشد

  )26ص ،8ج ،تا بی، مسلم(در روز قیامت قرار دهد.زکات و تقرب آن شخص به خدا 

پیامبر گرامـی  با نفرین ، ینیست که مسلم با ضمیمه کردن این روایت ساختگ مخفی

وانمود سازد که  به نفع سیاست حاکم عالمانه و عامدانه خواسته است، بر معاویه اس�م

باشد.  می فضیلت معاویه نیزبلکه دلیل بر ، تنها منقصتی بر معاویه نبوده روایت نامبرده نه

دانشمند مشهور اهل سنت چنین فضیلتی را برداشت کرده و هدف  که ابن کثیر  همچنان

 گویـد:  از این گزارش را چیزي جز بیان فضیلت معاویـه ندانسـته اسـت. او مـی     مسلم

شام شـد و در   مند شد. در دنیا که امیر دو دنیا بهره معاویه با این دعاي حضرت در هر«

گفـت   هاي بسیار و می جات و میوه شیرینی، خورد گوشت فراوان هفت بار غذا می روز

 ۀکـه همـ   اي اسـت  گر ظرفیت ندارم و این نعمت آمـاده به خدا قسم سیر نشدم ولی دی

مسلم این روایت را بعد از روایت دیگري ، پادشاهان انتظار آن را دارند. و اما در آخرت

انـد آورده   گون از جماعتی از صحابه نقل کـرده ناهاي گو صورت بهکه بخاري و دیگران 

اي ناسزا  پس به هر بنده، فرمودند: خدایا همانا من بشري هستم که رسول خدا است

 را کفـارۀ گناهـان و مایـۀ     گفتم و یا تازیانه زدم و یا نفرین نمودم که سزاوار آن نبود آن

فضـیلت معاویـه    خود) صحیحتقرب او به تو در روز قیامت قرار ده. بنابراین مسلم(در 

 )128ص، 8ج، ق1408، ریابن کث(»وایت بیان کرده نه چیز دیگري را.را با این دو ر

 از یتنهـا تـا زمـان    ن اسـت کـه حاکمـان   یاز ا یحاک ها ن گزارشیا رسد به نظر می

انـد کـه    ج افکـار آنـان تـ�ش کـرده    یت و در تـرو یـ حما و کاتبان حـدیث  دانشمندان

 يبـرا  يا حـداقل ضـرر  یـ ن نمـوده و  یادامه حکومتشان را تضـم  يت �زم برایمشروع

هـا   آن ۀینکه از ناحیا ایوس شده و یمأها  آن حکومتشان نداشته باشند. اما هر زمان که از

  اند. دهرد کربرخو اي دیگر گونه بهها  آن با، احساس خطر نمودند

در مورد معتزلـه در   یز تحرك و نشاطین یعباس فۀیخل )ق169ـ158ي(در زمان مهد

ـ  ییها بلکه برخ�ف آن گزارش ؛مشاهده نشده است ان مکتب خلفایمقابل جبرگرا  یمبن
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ـ مف ؛452ص، 2ج، ق1404، یطوسـ (د او بر مخالفان وجود دارد.یشد يریبر سختگ ، دی

 فـه یپس از سه خل یمتوکل عباس )195ص، 48ج، ق1403، یمجلس ؛237ص، ق1414

قدرت را به دست گرفـت و همـه   ، داشتند یمعتزل ۀشیاندکه  )مأمون و معتصم و واثق(

ـ  یدر جهـت تـرو  هـا   آن آنان را پنبه کرد و هرآنچه يها رشته دسـت آورده  ه ج اعتـزال ب

 ند و هرین دوباره در مساجد و منابر سخن بگویبر باد داد. او دستور داد تا محدث، بودند

ز اکتفـا  ین نیاو به ا ساخت. ها محبوس بودند آزاد که در زندانرا ث یاز اهل حد یعالم

آنـان و سـپس زوال    يان برآمد که موجب انزوا و اختفـا یصدد انتقام از معتزلنکرد و در

 )141ـ139ص، ق1418، يریکث بعد؛ به 454ص، ق1414، یسبحان(شد. یطور کل هآنان ب

ـ قرآن منع کرد و هرکس به ا مردم را از سخن گفتن دربارۀ متوکل« د:یگو یم یعقوبی ن ی

را آزاد نمـود و هـرکس در زمـان واثـق در زنـدان       شهرها یخاطر در زندان بود از اهال

به همه جا نوشت کـه   یداد ودستوراتها  آن آزاد کرده و لباس به یز همگیافتاده بود را ن

 و 484ص، 2ج، تا بی، یعقوبی(»داشت.مردم را از آن باز کرد و یم یاز مناظره و جدل نه

محنت به سر آمـد   که دورۀ  یزمان« د:یگو یم یذهب )23ص، 17ج، ق1407، یذهب ؛485

دسـتور داد کـه اهـل    ، ن او شدیو واثق ه�ك شد و متوکل جانش يهجر 230سال  در

 یذهبـ  )294ص، 13ج، ق1413، یذهب(»ر آن را نشر دهند.یت و غیات رؤیث روایحد

مجلسـش زنـده   ] را در [خلفـا  ها متوکل سنّت ن سالیدر ا« د:یگو یگرش میدر کتاب د

را   کـرد و آن  یده بـه خلـق نهـ   یکرد و از آن سخن گفت و محنت را برداشت و از عق

 بهـا بـه   گـران  ياین را به سامرا دعوت نمود و عطایآفاق دستور کرد و محدث ۀهم يبرا

م) یه و تجسـ یث صفات(تشبیدستور داد تا احادها  آن شان داشت و به یداد و گرامها  آن

به در جـامع  یش یرو ابوبکر بن اب نیازا، ت کنندیامت) را روایز قت خداوند(در رویو رؤ

شـدند و   یهزار نفر جمع مـ   یک به سیکرد و گرداگرد او نزد یمجلس برگزار م، رصافه

هـزار    یک به سیدر مجلسش نزد رفت و یشهر منصور بر منبر م ز دریبرادرش عثمان ن

، گفـت  یث مـ یکرد و حـد  یبرگزار مز مجلس ین يریو مصعب زب کردند. ینفر اجتماع م

کردنـد و   یمش مبالغـه مـ  یاو و تعظ بر کردند و در ثناي یار دعا میمتوکل بس يمردم برا

ابـوبکر  ، سه نفرنـد  ها گفتند: خلفا آن از یکه برخ ییگناهان او را فراموش نمودند تا جا

 سـنّت و  يایاح خاطر هخاطر رد مظالم و متوکل ب هب عبدالعزیزعمر بن ، خاطر روز رده هب
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ــابود ــزال. ين ــ(»اعت ــن؛ ا13ص، 17ج، ق1407، یذهب ــل ب  ؛79ص، 1ج، ق1408 ،حنب

  )346تا،  ، بییوطیس

ـ از خلفـا رنج ، گونه بود که احمد بن حنبـل کـه در دوران محنـت    نیا ده بـود بـه   ی

 یشـافع  :پـدرم گفـت  «د که یگو یم هیراهو بن سحاقا بن محمد .شد لیتبد يا اسطوره

د یـ که اگر احمد نبـود تـا بـذل جـان نما    چرا، ده استیهرگز مثل احمد بن حنبل را ند

معتقـد   ینیبن مـد  ی) عل38ص، 5ج، ق1414، ی�نیم(»رفت. ین مید اس�م از بیترد یب

ق یابوبکر صد، ندارد ینمود که سوم يارین را با دو نفر ین دیعزّوجل ا خداوند«است: 

اصـحاب و  ، ت که ابوبکراس ین در حالیا ،ام محنتیادر روز رده و احمد بن حنبل در 

 بـدین  )53ص، 1ج، ق1408، حنبـل  بـن ا(»اور بود.یار و ی یاحمد ب یول، اران داشتی

   افت.یق او گسترش یاز طر موافق سیاست حاکمانات یاز روا ياریبسسان  

ز که به همراه ابوحسین مسـلم بـن حجـاج    ین يل بخاریابو عبداهللا محمد بن اسماع

ـ از ا ،سـتند یز یشاگرد ابن حنبل و در عصر متوکل مـ  )261ـ204(قشیري نیشابوري ن ی

در صـحاح خـود   ، نال به محدثدستورات متوک تأثیر ز تحتینها  آن ستند.ین اقاعده مستثن

 يخلفـا  سیاسـت دنـد کـه مطـابق و موافـق     اقدام کر یثیآن دسته از احاد يآور به جمع

م و یه و تجسـ یات تشـب یـ روا یبه فراوانها  آن در بدین سبب، ژه متوکل بودیو هب یعباس

 7563حـدود   ،خـود  صـحیح کتـاب   دربخـاري   .شـود  یده مید خداوند سبحان تیرؤ

ث را از میان ششصد هزار حـدیث  خود او این تعداد حدی حدیث نقل کرده که به گفتۀ

بر اساس بررسی  پس چگونه است که )137ص، 1386، معارف(.آوري کرده است جمع

حـدیث)   88 بدون حـذف مکـررات  (حدیث 33تنها  منین علیؤالم از امیر، نگارنده

 بدون حـذف مکـررات  (روایت ذکر کرده 14تنها  امام حسن مجتبی ازنقل کرده و 

امـام   ازنیسـت و   از زبـان خـود امـام حسـن    هـا   آن یـک از  حدیث) کـه هـیچ   21

و از علـی بـن    )11 مکـررات بـدون حـذف   (حدیث گـزارش کـرده   3تنها  حسین

حـدیث) و از امـام    28 حدیث نقـل کرده(بـدون حـذف مکـررات     8تنها  الحسین

و از امـام   حـدیث)  16 بـدون حـذف مکـررات   (حدیث روایـت کـرده   5 تنها باقر

ع�وه بر این در ساختگی بودن برخی از این  .هیچ گزارشی نقل نشده است صادق

تري  أمل جديتردیدي نیست و این خود جاي ت ،نقل کرده روایات که از اهل بیت
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آوري  حدیث را از میان سیصد هزار حدیث گـرد  7275 خود حیصحدر مسلم نیز  دارد!

کـرده  نقـل   اهل بیت ائمۀ مجموع روایاتی که مسلم از )139ص، (همانکرده است.

 بدون حـذف مکـررات  (حدیث 30تنها  منین علیؤالماست بدین قرار است: از امیر

بدون حـذف  (روایت ذکر کرده 4 تنها امام حسن مجتبی حدیث) نقل کرده و از 70

امـام   ازنیسـت و   از زبان خود امام حسـن ها  آن یک از حدیث) که هیچ 5 مکررات

و از علی بـن   حدیث) 5 بدون حذف مکررات(حدیث گزارش کرده 3تنها  حسین

و از امـام   حـدیث)  21حدیث نقل کرده(بـدون حـذف مکـررات    11تنها  الحسین

و از امـام   حـدیث)  29 بـدون حـذف مکـررات   (حدیث روایت کرده 15 تنها باقر

ده است. ع�وه بر حدیث) گزارش کر 18 بدون حذف مکررات(حدیث  10صادق

  تردیدي نیست. این در ساختگی بودن برخی از این روایات نیز

ت یـ در روا یقـ یچ طریه ،و مسلم که شاگرد احمد حنبل هستند يبخار یراست ها بیآ

 یدشـمن  تـأثیر  دو و امثال آنان تحـت   که آننیا اینداشتند؟ و  ت رسول خدایاز اهل ب

ع�مـه   )ب و الـف ص ، ق1422، یصـفهان ا(بودنـد؟  تیان با اهل بیمتوکل و عباس

دارد بر  یعثمان را مقدم م يتعجب نکن که رأ ياز بخار« د:یگو یم يبخار دربارۀ ینیام

ن از مقدم داشـتن  یده و اجماع امت بر آن است و همچنیرس آنچه که از رسول خدا

ـ یام(»ت...یـ در روا را بر امام صـادق  یاو امثال عمران بن حطان خارج ، ق1397، ین

 گسـترش  موافق بـا سیاسـت حـاکم   عقاید و تفکرات  این گونه بود که )184ص، 10ج

 .داد قـرار  خـود  فرهنگـى  و فکرى پوشش تحت را يادیمسلمانان ز که يطور به افتی

  )111ص، 3ج و 7ص، 2ج، ق1414، یسبحان(

  حدیث سیاسیتدوین یی از ها نمونه. 4

تدوین در هم در گزینش نویسندگان حدیث و هم ، گونه که م�حظه شد سیاست  همان

مستقیم داشته اسـت. اکنـون برخـی از ایـن احادیـث سیاسـی را معرفـی         تأثیر، حدیث

  کنیم. می

  ییجبرگرادر  ثیاحاد تدوین .1ـ4

 دانسـت؛  جبـر  ۀتـرویج اندیشـ   در را شده تدوین ث سیاسییاحاد نیتر مهم بتوان دیشا

خواسـت   و اسـ�م  اسم به ستمگر را خلفا و حاکمان و اعمال نامشروع مقاصد هرگونه
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حکومت و تقویت  حفظ جهت در انیه و عباسیام بنى خلفاى .داد مى جلوه مشروع، خدا

سـاخته و   منتشـر  و تـدوین  را فراوانـی  برساختۀث یاحاد، ده به جبرید عقییتأدر ، خود

عمـر   بن عبداهللا« .1مثال:  . برايدندکر یر میل و تفسیوات را بر اساس آن تأیاز آ یبرخ

 رسـول  از، شـد  نازل) 105 (هود:»دیسع و یشَق فَمنْهم« ۀیآ وقتى کند که یعمر نقل م از

 کـه  ای شده مقدر شیپ ما از ا کارهاىیآ م؟یکن مى عمل اساسى چه بر پس: دمیخدا پرس

 مقـدر  که زىیچ بر بلکه: فرمود نشده؟ مقدر و میمختار آن بر و است خودمان دستاورد

 خلـق  آن بـر  کـه  را رىیمسـ  هرکـدام  ،عمر ابن اى .است شده جارى آن بر قلم و شده

   )352ص، 4ج، ق1403، يترمذ ؛29ص، 1ج، تا بی ،بن حنبلا(.»ندیمایپ مى اند شده

 را صـحابه  از گروهـى  :گفـت  که است کرده نقل مانىی طاووس از مسلم عمرو بن« .2

 دمیشن عمر بن عبداهللا از: گفت سپس و است الهى ریتقد به زیچ همه ندیگو مى که دمید

 ».هـوش  و عجز ،حتى است الهى ریتقد به زیچ همه: فرمود خدا رسول: گفت مى که

 الْـأَرضِ  یف جاعلٌ یإِنِّ«ۀ فیشر ۀیآدر تفسیر  .3 )899ص، 2ج، ق1406 ،مالک بن انس(

خدا  رسول از رهیهر ابى از )30 بقره:(»فَةًیخَل اى محاجه: «فرمود حضرت که شده نقل 

 سـلم  و آلـه  نا وینب یعل و هیعل اهللا صلى  موسى حضرت و الس�م علیه  آدم حضرت نیب

 گمـراه  را مردم که هستى آدم همان تو: گفت هیعل اهللا صلى موسى حضرت و: درگرفت

 م�مـت  مرا ایآ: داد ادامه و بله: گفت آدم کردى؟ خارجشان دیجاو بهشت از و ساختى

، ق1406، انـس  بـن  مالـک (.»شوم خلق آنکه از قبل بود شده ریتقد که امرى بر کنى مى

 جبـر  بـر  حمل را فهیشر ۀیآ زیعبدالعز بن عمر )50ص، 8ج، تا بی، مسلم ؛898ص، 2ج

ـ  را لذا او دیآفر نیزم براى را آدم چون« :است گفته و نموده  تیمعصـ  آن سـوى  هب

  )275ص، 1ج، ق1414، سبحانى(.»کرد مبت� آن به و، داد سوق

   م خداوندیتجس تشبیه و روایات تدوین .2ـ4

، رغم اینکه سیاست حاکمـان منـع نقـل و نشـر حـدیث بـود       در سدۀ نخست هجري به

اشـتند و آزادانـه   د کتاب اجازۀ نشر روایـات اسـرائیلی را از خلفـا     هلابرخی از عالمان 

بـه نظـر    )97ص، 2ج، 1374، کردنـد.(جعفریان  هاي انحرافی خود را منتشر مـی  اندیشه

قدر پیامبر به اهل کتـاب مراجعـه نداشـتند. بلکـه تنهـا کسـانی از        گران صحابۀ رسد می

هـا   آن عت علمی اندکی داشتند بـه که بضا، عبداهللا بن عمر، انس، چون ابوهریره صحابه
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دوم هجـري کـه    رو در سـدۀ  ) ازایـن 98ص، 6ج، 1361، کردند.(عسـگري  مراجعه مـی 

نویسندگان حـدیث را بـه آثـار    ، سیاست حاکمان به تدوین و نشر تغییر کرد و حاکمان

بـدین سـان روایـات تشـبیه و تجسـیم      ، ارجاع دادنـد  و... افرادي چون عبداهللا بن عمر

 د.وفور ثبـت و ضـبط شـ    به ریتفاس و ثىیحد جوامع سبحان در این مدونات وخداوند 

 اي دارد. اهمیت ویژهگونه روایات  ایندر نشر عباسی متوکل  مهدي و، نقش منصورالبته 

ـ  )بعـد  به 455و  437ص، 3ج، ق1414، یسبحان ؛294ص، 13ج، ق1413، (ذهبی راي ب

ـ : آگفتنـد  امبریکرده که مردم به پره نقل یابوهر«کند که  ینقل م يبخار .1 ،مثال ا مـا  ی

ا شما در مورد مـاه  یآ د؟ آن حضرت فرمود:یم دیامت خواهیپروردگار خود را در روز ق

ا در یـ آ حضرت فرمود: .رسول خدا ير ایگفتند: خ د؟یکن یاخت�ف م بدر)(شب چهارده

رسـول   ير اید؟ گفتند: خیکن یدر برابرش نباشد اخت�ف م يچ ابرید که هیمورد خورش

، ق1401، يبخـار (»د.یـ د دیحضرت فرمود: پس همانا شما او را همان گونه خواه .خدا

 قیامـه: ( »ربِّها ناظرَةٌ  إِلى ،وجوه یومئذ ناضرَةٌ« ۀفیشر ۀیآ در تفسیر .2 )139 و 138ص، 1ج

 يبخـار طور که  همان، نندیب یاو را با چشم م یعنی هناظر«  د:یگو یر میابن کث )23 و 22

ق در یبه تحق و "دینیب یپروردگارتان را م يزود ههمانا شما ب" ت کردهیحش روایدر صح

ثابت ، ستینها  آن چ وجه امکان دفع و منعیمتواتر که به ه يها قیث صحاح از طریاحاد

مسـلم و   حیصـح در مانند آنچه  نند.یب یامت میق وجل را درن خداوند عزیمنشده که مؤ

ا مـا  یـ رسول خـدا آ  يا :گفتند یمردم ره نقل شده است:یهر یاب د ویسع یاز اب يبخار

د یدن خورشیا در دیآ حضرت پاسخ داد: د؟یم دیامت خواهیپروردگار خود را در روز ق

حضـرت   ر.یـ خ مـردم گفتنـد:   د؟یـ کن یم یرا نپوشانده است اخت�فها  آن يو ماه که ابر

ـ ابـن کث (»د.یـ دد ین گونه خواهیز پروردگار خود را ایشما ن پاسخ داد: ، 8 ج، ق1419 ،ری

ص خورده به آنچـه کـه ثابـت اسـت از     یتخص )الْأَبصار تُدرِکُه إل(ه ین آیاما ا« )287ص

  )277ص، 3 ج، همان(»ن خداوند را در آخرت.یمندن مؤید

  در تنقیص نبوت روایات تدوین .3ـ4

 بیشتر موارد دامنیلی که در گذشته و خرافات اسرائ پیامبران سرایی دربارۀ ترویج داستان

ابزار توجیه مناسـبی  ، ال برده استان را زیر سؤنرا به گناه آلوده کرده و عصمت آها  آن

کم از شدت  یه کنند و یا دستجتا اعمال زشتشان را تو داد به دست حاکمان ستمگر می
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 جانشـینان  زیرا زمانی که دامن پیامبران بزرگ الهی آلوده باشد مـردم از  ؛قبح آن بکاهند

توانند داشته باشـند؟ بنـابراین بـا ایـن ترفنـد دسـت زمامـداران در         چه توقعی میها  آن

خـوانی ایـن امکـان را بـه      قصـه ، ارتکاب هرگونه جنایتی باز خواهد بود. ع�وه بـر آن 

مهـم سیاسـی و   ل را از مسـائ هـا   آن داد تا مردم را سرگرم نمـوده و اذهـان   حاکمان می

 طـور  بـه ه است که معاویه نخستین زمامداري بود که اجتماعی منحرف سازند. گفته شد

، دیـاري خوانان را براي اهـداف سیاسـی خـود بـه کـار گرفت.(      و رسمی، قصه گسترده

  )108ص، 1379

ـ نیـز تـدوین   را نویسندگانی چون بخاري و مسلم  ها این افسانه متأسفانه  کـه  دکردن

 ماننـد  ؛اسـت  نگذاشـته  بـاقى  ىیآبرو، العزمالووا امبرانیپ حتى، امبرانیپ از ارىیبس براى

، همسرش 99 با مانیسل حضرت شدن بستر هم، میابراه حضرت ىیدروغگو افسانۀ

ـ آبرو بـى  و موسى حضرت دست به لیعزرائ شدن کور  . ...و وسـف ی حضـرت  ىی

توانسـت در   گونـه روایـات مـی    ایـن  که است هىیبد) بعد به 209ص، ق1419، نجمى(

 ۀثر باشد. همین شـیوه در تخریـب چهـر   ؤحاکمان جور متطهیر و توجیه چهره و رفتار 

 کـه  اسـت  شـده  نقـل  رهیابـوهر  از ،مثال ه کار گرفته شد. برايپیامبر گرامی اس�م نیز ب

 ماننـد  محمـد  ،ایخدا: کرد مى عرض شیخو دعاى در خدا رسول که دمیشن: «گفت

ـ اذ کـه  را مؤمنى هر خواهم مى تو از من، کند مى غضب گرىید انسان هر ـ  کـرده  تی  ای

 قرار امتیق روز در وى تقرب لۀیوس و گناهانش کفارۀ را آن، ام زده ش�ق ای داده دشنام

، 7ج، ق1401، يبخـار  ؛493ص، 2ج، تا بی، ابن حنبل ؛26ص ،8تا، ج بی ،مسلم(!»دهى

 مانهیکر بس و میعظ اخ�قى داراى حضرت میکر قرآن حیتصر به که درحالى )157ص

 اسـت.  مرتکـب نشـده   ینگفته و فعل یسخن هوس و هوى روى از هرگز و بود کوین و

 گرید اتیآ از ارىیبس ریتفس اساس و هیپا ایانب عصمت که ستین دهیپوش )4 و 3 :نجم(

و ) 2 فـتح: (»تَـأَخَّرَ  ومـا  لیغْفرَ لَک اللَّه ما تَقَدّم مـنْ ذَنْبِـک  « و )43 توبه:(»عنْک اللَّه عفَا« مانند

  .دارد دنباله ب فراوانى مخرب آثار ،آن در صیتنق که ستا  آن امثال

  گیري نتیجه. 5

و ن یتدو رویکرد حاکمان بهبعد و با آغاز  ۀ دوم بهاز سد که حاکی از این بودها  گزارش

 مشی سیاسی تدوین حـدیث  گزینش شده و خطحدیث برخی نویسندگان ، ثیحد نشر
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سـفانه تنهـا بـه    متأ، دیکتـه شـده   سیاسـت  تأثیر دیکته شد. این نویسندگان تحتها  آن به

د و یا حداقل تضـادي  ورداختند که یا موافق سیاست حاکم بپتدوین آن دسته از روایات 

در اختیارشان  از رسول خداها  آن حتی در مواردي که احادیثی در برابر، با آن نداشت

ارزیـابی   آن دسته از روایات که در راسـتاي سیاسـت حـاکم    از طرف دیگر قرار داشت.

تـوان   مـی  رو ازایـن  شـد.  تدوین و نقل حدیث خارج مـی  طرد شده و از جرگۀ، شد نمی

از موارد  ياریدر بس، ات با اهداف و سیاست حاکمان جوریمضمون روا ییگفت: همسو

  ات است.یگونه روا نیبر عدم صحت ا یروشن نۀیخود قر
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