
 

 

 
 

  

  

  

  

  
  

 
 

  تدلیس در حدیث سیاسی واکاوي انگیزۀ

  

  *اکرم حیدري

  **پرویز رستگار

  

  کیدهچ

کـه از ارزش   رو بـوده  بهیی نیز روها با نقاط ضعف و کاستی، خود ي بسیارها نشیبتاریخ حدیث با فرازو

 ترین عصاي دسـت فقهـا و   مهمین منبع شناخت دین پس از قرآن و ومد، دیثح .حدیث کاسته است

 .کنار نبوده است بر ها کاستی این گونه از، رغم ارزشمندي حدیث و استناد به آن به  .شناسان است دین

ي گونـاگون دارد  ها است که نیاز به علت و انگیزهاي  ؛ تدلیس پدیدهیکی از این مشکالت تدلیس است

ـ  اندیشانه و ساده و به این پدیده نباید ساده یـک علـت    دلیس بـیش از انگارانه نگاه کرد و گفته شود ت

داراي ، او اي دارد؛ حتی یک رفتـار سـادۀ   و رفتارهاي پیچیدهچون انسان موجودي پیچیده است  ندارد؛

 تدلیس یکی از رفتارهاي مدلسان اسـت کـه طبعـاً    تواند باشد. پدیدۀ می اي ي پیچیدهها علل و انگیزه

کـه محـدثان را   دها و تنگناهاي سیاسی برخور تفاوتی است؛ در این مقاله بهي مها داراي علل و انگیزه

  شود. می پرداخته، مجبور به تدلیس کرده است

  .حدیث، سیاسی انگیزۀ، مدلس، تدلیس :ها واژهکلید
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  16/7/97تاریخ پذیرش:         1/4/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  26 ۀشمار، 1400 پاییز و زمستان، 13 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 308ـ291صفحات: 
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  دمهمق. 1

تفسـیر و تفصـیل   ، و در حکـم بیـان   ، دیـن پـس از قـرآن   حدیث دومین منبع شناخت 

یگـاه حـدیث   جا دربـارۀ  و هم معصومین اس�م و هم پیامبر، مجم�ت آن است

اهمیت حدیث و توجه و دقت در حفـظ   دهندۀ ها نشان اند که کثرت آن دهسخنانی فرمو

انـد؛   تهباشد و مسلمانان از صدر اس�م تاکنون به حفظ و نقل احادیث اهتمام داش می آن

تفسـیر قـرآن و   ، اخـ�ق ، حدیث در سنت اس�می همواره منبعی اساسی براي فقه زیرا

 مـدت تقریبـاً   جانب خلفا به کتابت حدیث ازبا توجه به منع  اما بوده است؛حتی تاریخ 

سیر کتابت با تأخیري صدساله از شیعه شروع شـد و بـیش   ، یک قرن در بین اهل سنت

در ایـن دوره کیفیـت نقـل      .شـد  مـی  به شکل شفاهی منتقـل  مواد حدیثی، از یک قرن

ي پنهـان نیـز   هـا  ورزي غرضبلکه تمای�ت و ، ناق�ن نبود متأثر از حافظۀ حدیث صرفاً

اسـ�می شـرایطی    این بدان معناست که تحو�ت جامعۀ بخشید و می سوو به آن سمت

 نسـبت بـه روایـاتی کـه دریافـت      چگونگی فهـم و نقـل نـاق�ن   بر د که پدید آورده بو

منازعـات سیاسـی و تشـعبات مـذهبی     ، گذاشت و از سـویی دیگـر   می تأثیر، کردند می

 ؛سـاخت  مـی  را براي تدلیس و دستکاري در سند احادیث مهیا زمینه، موجود در جامعه

ۀ علمی به طریق ها از این نابسامانی ، بینی خود بن عبدالعزیز با روشن تا اینکه خلیفه عمر

ولی تبعات عدم کتابت  ، احادیث نبوي جمع و تدوین شود جلوگیري کرد و دستور داد

  .گذاشت تأثیرقرن اول در نقل کتبی نیز 

شدند و با انتقادات و  می با مخالفانشان درگیر، همیشه در مقام حفظ قدرتحاکمان 

ي سیاسـی در دوران کتابـت و   هـا  ایـن مخالفـت   ؛، کردند می جدي برخورد ها مخالفت

کرد تا از راویـان   می جدي داشت و ناق�ن احادیث را محدود تأثیرآوري احادیث  جمع

، تـدلیس  کر نام راوي مذکور طفـره برونـد.  ذاي از  گونه ضدنظام حدیثی نقل نکنند یا به

از راهکارهاي پـیش رو   یکی، الحدیث شده است یی که در کتب درایإلها رغم مذمت به

    کاري ایشان بود. براي پنهان

از اي  هه با بررسی اوضـاع سیاسـی در زمـان نـاق�ن حـدیث و بیـان گوشـ       این مقال

حدثان از تدلیس در حدیثشان سیاسی برخی م یان انگیزۀسعی در ب، ي ایشانها دشواري

    .دارد
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 واکاوي انگیزۀ سیاسی تدلیس در حدیث

  . تدلیس در لغت2

�م و سـین تشـکیل شـده    ، از سـه حـرف دال  ، تدلیس مصدر باب تفعیل و ث�ثی مزید

بسـتانی و  ؛ 362، ص12تا، ج ، بیازهري(ظلمت و تاریکی است.معناي  بهدلس و  ؛است

معنـاي   بـه ) مدالسه نیز 86، ص6ق، ج1414، ابن منظور ؛396، ص1ش، ج1375، مهیار

یعنـی   ،کند نمی وقتی ف�نی تدلیس و )86، ص6ق، ج1414، ابن منظور(مخادعه است.

   )جا همان(دارد. نمی کند و چیزي را مخفی نمی خدعه

 جـا؛  همانانـد(  دهه با خرید و فروش تفسیر کرغالب لغویان تدلیس را در رابطگرچه 

واژه  ایـن ، 1)396، ص1ش، ج1375 ، بستانی و مهیار ؛228، ص7ق، ج1409، فراهیدي

 رود. مـی  بـه کـار   ،مطـرح شـود   کـاري  پنهانجا که نوعی اختصاصی به بیع ندارد و هر

، 8ق، ج1414 ، زبیدي ؛86 ، ص6ق، ج1414، ابن منظور ؛362، ص12 تا، ج ، بیازهري(

   )130، ص2ش، ج1367، ابن اثیر جزري ؛71 ، ص4ش، ج1375، طریحی ؛290ص

  . تدلیس در اصطالح3

ه اسـت و هرجـا ایـن بحـث     دتفسیر و تبیین نش »تدلیس« ،الحدیثی إلدرای هاي در کتاب

تعریـف شـده   » حـدیث مـدلس  « ساساًو یا ا به انواع تدلیس پرداخته شدهیا فقط  آمده،

، 1ج ،تـا  بـی  ، سـیوطی  ؛112ــ 103صتـا،   بـی  ، حـاکم نیشـابوري  بـراي نمونـه:   (.است

به  ،اصط�ح درحدیث مدلس  )371ـ355صق، 1409، بغداديخطیب  ؛232ـ231ص

در سـند چیـزي افتـاده     یـا  عیبی بـوده باشـد  ، شود که در سند حدیث می حدیثی گفته

توان با توجـه بـه    می تدلیس را ولی خود واژۀ )417، ص1جتا،  ، بیهروي قاري(باشد.

چنین تفسیر و تبیین کـرد  ، است کاري پنهانبین معناي لغوي و اصط�حی که  وجه شبه

 ۀکـه بـه انگیـز   شـود   گفته مـی راوي  آگاهانه و فریبکارانۀ، نهگونه ت�ش عامداکه به هر

انجـام   آوردن آن دسـت  ي بـه ها ي موجود در سند حدیث یا روشها پنهان کردن کاستی

  )26ص، ش1381، رستگار(.شود

  انواع تدلیس. 4

  شود:  می به دو قسم عمده تقسیم درایإل الحدیثتدلیس در کتب 

نسب و ویژگی مشهور شیخ حدیثی که راوي  ، یهکن، تغییر دادن نام: تدلیس شیوخ .1

خطیـب  (اما به د�یلی خواهان ناشـناخته مانـدن اوسـت.   ، از او حدیثی را شنیده حقیقتاً
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  )228، ص1جتا،  ، بیسیوطی ؛357 ق، 1409، بغدادي

آنچه را  یده و از او استماع حدیث کرده،راوي از کسی که وي را د :تدلیس اسناد .2

یا از کسی که وي را ، روایت کند که تصور شود از او شنیده استاي  هگون یده بهکه نشن

ـ  ، بهدیده ولی از او حدیثی نشنیده است روایـت کنـد کـه تصـور شـود از وي      اي  هگون

  )381ص، ق1418، عتر(حدیثی شنیده است.

  تدلیس گیري تاریخ شکل. 5

، نسته نیسـت دقیق دا طور بهگیري اصط�ح تدلیس و نخستین کاربردهاي آن  زمان شکل

 تابعیـان اسـت.   ۀدر دور ،دهند می ی که از وقوع تدلیس خبریها ترین گزارش اما قدیمی

، جریان مخالفت تدلیس از سـوي  دوم هجري در سدۀ )968، ص2 ق، ج1424، جدیع(

گویی و حتـی پلیـدتر از روابـط     وي تدلیس را برادر دروغ ؛بن حجاج به راه افتاد شعبإل

ق، 1409، خطیـب بغـدادي   ؛234ق، ص1424، سـخاوي (دانسـت.  می مشروع جنسینا

   )355ص

کـه بـه    نورالدین عتر در کتاب خود معتقد است که شافعی نخسـتین فـردي اسـت   

، ق1418، عتـر (از جمله خبر مدلس پرداختـه اسـت.  از مباحث مصطلح الحدیث  برخی

ارد کردند و تدلیس و حدیث مدلس را و، مباحث خودو از آن پس محدثان در ) 60ص

 را هم آوردند و تألیفاتی در حوزۀ مدلسان در نیمۀ ي مدلسانها حتی نام ها ی از آنبعض

   )268صتا،  ، بیخولی(د.ز شقرن سوم نیز آغا

   تدلیسواکنش دانشمندان حدیثی به . 6

شمرده ) 227صتا،  ، بیز یک سو دانشمندان تدلیس اسناد را عملی ناخوشایند(سیوطیا

اعتبار  بی ) و سبب145ـ143ص، ق1408، جبعی عاملی(کردند می آن را بسیار مذمتو 

از آشکارا برخی از دانشمندان ) 222ق، ص1424 ، سخاوي(.شود ها می ایات آنروشدن 

تـرین   و زشتنام برده و آن را بدترین  ـ ي تدلیس اسنادها یکی از شاخه ـ تدلیس تسویه

در حـق مخاطبـان   در حقیقت نوعی خیانت  زیرا )240ص، همان(اند نوع تدلیس دانسته

، انتقاد دانشمندان از تدلیس شـیوخ ، از سویی دیگر )؛375ص ،1جتا،  ، بیصنعانی(است

بـا تـدلیس اسـناد داراي کراهـت     این نوع تـدلیس را در مقایسـه   شدت کمتري دارد و  

و ) 161، ص1ج، ق1406، ابـن صـ�ح   ؛145ــ 143 ص، ق1408 ، جبعـی عـاملی  (کمتر
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شـدت و ضـعف و   ه کـ  )367، ص1جتـا،   ، بـی نعانیص(.اند تهاهمیت دانس و کم خفیف

ق، 1424، سـخاوي (شخصیت و جایگاه راوي وابسته است.، هدف، اش به انگیزه زشتی

   )231صتا،  ، بیسیوطی ؛241ص

که تـدلیس  است خاطر این  شاید به ،که تدلیس شیوخ کراهت کمتري داردعلت این

و چـون   ههـا مشـکل داشـت    نشیوخ در رابطه با نام راویانی بوده که حکومـت بـا نـام آ   

 ل حدیثش اگر نام شیخ خود آشـکارا کردند که یک راوي براي نق می رجالیون احساس

زند و رجـالیون   می پس دست به تدلیس شیوخ ،بیاورد با حکام وقت درگیر خواهد شد

  نگریستند. می به این لغزش او با چشم اغماض

  ي تدلیسها برخی نمونه. 7

، موجـود در آن دوران سیاسـی  ي هـا  ن و اختنـاق اان تابعیبا بررسی اوضاع سیاسی دور

   شود. می روشنبهتر تدلیس برخی از محدثان  انگیزۀ

آوردن  دسـت  . بـه 1انـد:   تهبـزرگ داشـ   هر زمان دو دغدغۀ حکام و سیاستمداران در

رحمـی  خشـونت و بی ، در حفظ قدرت حکام ،با بررسی تاریخ .حفظ قدرت  .2 ؛قدرت

آوردن قدرت  دست چون براي به، دادند می آوردن قدرت نشان تدس هببه بیشتري نسبت 

 وقتی بـه قـدرت  ، قبلی براندازي نظام از و بعد شدند می فقط با حکومت موجود درگیر

حکومت قبلی و چه کسـانی   چه طرفداران ،شدند می مخالفان درگیر رسیدند با همۀ می

در  ؛ئی نیز مشکل داشـتند ي جزها حتی با مخالفتدار حکومت جدید بودند و  که داعیه

و در ایـن   شـد  بیشـتر مـی  مراتـب   به ها و زندانی شدن ها آمار کشتارها و اسارت ،نتیجه

   گرفتند. می مجازاتی در نظر ،شنیدند می کس بوي مخالفتاز هر حکام وقت، مسیر

بـه تمـام   اي  هطی بخشنام ؛ ويتوانستند فراموش کنند نمی محدثان دستور معاویه را

هرکسی را که متهم بـه  «ت خود در سراسر جهان این دستور را صادر کرد: حکام و قضا

اش را بـر سـرش    تحت فشار شدید قرار دهید و خانـه  او را، دوستی خاندان علی باشد

 )46، ص11ق، ج1404 ، ابن ابی الحدیـد (»خراب کنید تا براي دیگران هم عبرت باشد.

 هـا  مخالفت ۀبلکه بقی، ترساند می ار تنها دوستان اهل بیت گیري معاویه نه این سخت

   کرد. می در نطفه خفهنیز را 

روشـن و دور از   ي مـردم امیـدي بـه آینـدۀ    هـا  در دل ،با روي کار آمدن آل عباس
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، در اولـین روز خ�فـتش   ابوالعبـاس سـفاح   .امیـه زنـده شـد    ي بنـی ها و ظلم ها تیرگی

ش مـردم را بـه   ا سخنرانی و با بر منبر ایستاد، نشستند می امیه که روي منبر برخ�ف بنی

، مسـعودي (.زنـده شـد   ي که مردم گفتنـد سـنت رسـول خـدا    طور به ؛هیجان آورد

از آل  جویانـه  هبا کشتار کین، او ۀسالچهار مدت ) اما خ�فت کوتاه270 ، ص3ج، ق1403

بـه نفـر بعـدي     )271، ص3ج، همان(خواهی از اهل بیت رسول خدا به بهانۀ خون، امیه

  منتقل شد.

قبلـی بودنـد ولـی     ي خلیفۀها ناقد اصلی ظلم ،ن خلفا قبل از رسیدن به حکومتای

و  دادند می تر انجام ، همان رفتار او و گاه ظالمانهرسیدند می وقتی خودشان به حکومت

 ،بـراي مثـال   ؛داشـتند  نمـی و تخت حکومتی از هیچ ت�شی دست بر براي حفظ منصب

آمیـز بـه زبـان     سخنانی اعتـراض  ،د به مدینهسپاه یزی ۀبعد از حملمروان بن عبدالملک 

 وقتـی امـا  ، )194، ص1ج، ش1371، (سیوطیآورد و رفتار سپاه یزید را غاصبانه خواند

ران ویـ خـدا را   رکردگی حجاج به مکه فرستاد و خانـۀ سپاهی به س، خودش خلیفه شد

   )50ص، ق1421، ابن عمرانی(ین را شکست.مکرد و حرمت اس�م و مسل

عباسی وقتی به احمد بـن حنبـل کـه محـدث قابـل احترامـی اسـت        متوکل  خلیفۀ

رغم احترام و  ، بهدر منزل او مخفی شده باشداي  هشود که ممکن است شیع می مشکوك

 محله و تفتیش منـزل او را صـادر   دستور محاصرۀ، که به احمد بن حنبل دارداي  هع�ق

عنـوان یـک    بـه حنبـل  احمد بن  ،) در این دوران361صق، 1409، ابن جوزي(د.کن می

 مختصر از اهـل بیـت  چند حدیث یا فقط  :داشتنپیش رو بیشتر چند راه  ،محدث

دیگـر  ، تبـع  و بـه  و یا به کنایه از ایشان نقل کند فراموش کندرا  ایشانحدیث  یا بگوید

  .راهی دیگر پیش رو نداشتند ها محدثان نیز غیر این راه

  علم و فرهنگ سیاست در حوزۀ یی از دخالتها نمونه. 1ـ7

 جوانب را بـه روا یـا نـاروا بـه خـود      ، حق دخالت در همۀصدر سیاست عنوان بهخلفا 

جمعـی در   ذکر کشتارهاي دسـته  .شناختند نمی ي خودها و مرزي براي دخالت دادند می

ـ  بازماندگان امام حسـن  مذهب که از دوران منصور و شهداي زیدي و شـمار   دبودن

ي هـا  و نمونـه  340ـ166، ص1ج، [ب]تا ، بیهانیفاص د(ان دهزیادي از ایشان محدث بو

ي حدیثی و فرهنگ ها دلیل و طبق هوس حکام در حوزه ي دخالت بیها و نمونه )دیگر



297  

 

 واکاوي انگیزۀ سیاسی تدلیس در حدیث

  شود: می بیان ها چند از آناي  هبسیار است که در ذیل نمون

سیره ابن کتاب «طور آمده است که  این سیره ابن اسحاقسهیل زکار بر  ۀدر مقدم .1

به منصور خلیفه عباسی تقـدیم شـد و بعـد از نظـر کـردن       ،از نوشته شدن بعد اسحاق

ابـن  (»پذیرفتـه شـد.  دوم این کتاب  ۀنسخ ،بعد از اظهار نظراتی از جانب خلیفه، خلیفه

  )13 ، ص1ج، ق1398، مطلبیاسحاق یسار 

یش گرفتنـد  مانند مالک بن انس) با خلفا پ(برخی از محدثان ي کهروش برخورد .2

، ابـوزهره (ویانه بـا سیاسـتمداران عصـر داشـتند    خ جویانه و نرم اري آشتیو گفتار و کرد

ي طور به ،حدیث بوده ۀ سیاست در حوزۀپای هاي بی نشان از دخالت ،)54ـ53صتا،  بی 

از امـام   ،حـدیث تـا امویـان بـر سـر کـار بودنـد        یک استاد عنوان بهکه مالک بن انس 

   )76 ، ص5ج، ق1400، يمز(روایت نکرد تا عصر عباسیان فرارسید. صادق

جا نـامی از مخالفـان   ي شاعران نیز گفتنی است که هرها دخالت خلفا در سروده .3

ولیـد   ،امـوي  خلیفـۀ ، امیه در زمان بنی ي کهطور به ؛کردند می اعمال نظر ،دیدند می خود

 ،شاعر خود در سرودۀ را »مروان بنی«پیش از واژۀ » آل محمد« واژۀ آمدن ،بن عبدالملک

ـ   در زمان بنـی و  )294، ص2ج، [الف]تا ، بیاصفهانی(.تحمل نکرد ،دهمیا ابن ز عبـاس نی

 .کردنـد  مـی  اظهـار نظـر   خلفا براي حفظ قدرت خود چه غیرمسـتقیم و چـه مسـتقیم   

معـروف بـه    حفصهمروان بن سلیمان بن یحیی بن ابی  ،شاعر عصر خود الرشید رونها 

و با بخشش  داشت می گرامی )141، ص13ج، ناهم(را چون دشمن آل علی بود »اکبر«

ین از سویی به دو شاعر چن) وي هم161، ص23ج ،همان(.کرد می پول و دارایی تشویق

، (همانهـزار درهـم بخشـید.    ، در برابر هر بیت، را هجو کرده بودند طالبکه آل ابی

شاعري دیگر به نام منصور نمري را به اتهام رفـض و  ، و از سویی دیگر )100، ص7ج

در بند کرد. و حتی یک بـار پـس از شـنیدن     در ستایش از آل علی سرودن شعري

یش در خشم شد و چون دانست که او در گذشته و بـه خـاك سـپرده    ها بیتی از سروده

، 13ج، همـان (جـانش را داد.  ان شـکافتن گـور و آتـش زدن پیکـر بـی     فرم، شده است

   )149 ص

معتقد به خلق  ،معتصم در زمان، آمد می بن حنبل که امام محدثین به شمار احمد .4

ابـن  (شد. متحمل واثقمعتصم و  ،یاري از جانب خلفاي عباسیقرآن بود و آزارهاي بس
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ي نظریـات  هـا  یکـی از نمونـه   آن) نظریۀ خلق قـر 64 ، ص1 ج ،م1900، برمکی خلکان

علمایی چـون   نشین شدن یا شکنجه شدن علمی است که با دخالت خلفا موجب گوشه

فقهـا و   ، به تفتیش دینی عقاید قاضـیان  ،خلق قرآن پی نظریۀ در احمد بن حنبل گردید.

ي که مأمون به والی خود در بغداد نامه نوشت و گفت فقها و طور به ؛محدثین پرداختند

 ،که اقرار نکـرد رار بگیر که قرآن مخلوق است و هراق ها محدثین را آزمایش کن و از آن

دوم بـه   ؛ و در نامۀپذیرفته نیست شود و شهادتش می از مناصب و وجوه دولتی محروم

 ،اسحاق والی بغداد نوشت از کسانی که نپذیرفتند دوباره اقرار بگیر اگـر بـاز نپذیرفتنـد   

را شکنجه و اعدام کن. این دوران تفتیش عقاید که بـا همکـاري معتزلـه از سـال      ها آن

ـ  ،ادامه یافت ق232و واثق به سال  و به وصیت مأمون تا زمان معتصم ق218 ه دوران ب

خصوص اصحاب حدیث کـه در   اهل سنت به ،در این دوران ؛محنت قرآن معروف شد

رقیب خود یعنـی معتزلـه   مورد آزار و تحقیر  ،دانستند می له قرآن را غیرمخلوقئاین مس

  )434ص، ق1390، جندي(قرار گرفتند.

 ابـوبکر  لـین خلیفـۀ  او ،به دست خلفا افتاد جریان جمع قرآن که بعد از پیامبر .5

بـه جمـع قـرآن را گرفـت و از      تصـمیم  ،دوم جمع آن را نمود و بعد از او خلیفۀقصد 

خواست و پس از عمر زعـام خ�فـت بـه     می دو نفر شاهد ،آورد میاي  هیکسی که آهر

را سـوزاند و از   ها آن کلی همۀ ي قبلی را جمع کرد و بهها دست عثمان افتاد و او نسخه

  )305ـ303ص، ش1382، ییخو(بین برد و مصحف خود را نوشت.

بعضی از محدثان مشروعیت ایـن دو نظـام    ،وقتی امویان و عباسیان روي کار آمدند

 وقتی شیخ حدیثی انتقـادي از خلیفـه  ، مخالفان خود ۀدرگیري خلفا با هم .را نپذیرفتند

رجل سیاسی ، زد می شد و وقتی حرف از سیاست می احترام قبلی از او برداشته، کرد می

چه براي شیخ حدیثی و چه براي شاگردان او  ،بعد شد و در نتیجه از آن به می محسوب

، برخـی از شـاگردان بـراي ذکـر حـدیثی از آن اسـاتید       رو شد. ازاین می روزگار سخت

گونه بود  دانستند و این می بدون نقل نام آن استاد براي ذکر حدیث راه فراري تدلیس را

احادیث اسـتاد  ، یرمشهور یا حذف نام شیخ حدیثغ ۀکنیاز با استفاده  آن شاگردان، که

تدلیس از ، یی که عاملش سیاست باشدها تدلیس .درساندن می خود را به گوش آیندگان

مشـکل   هـا  زیرا سیاست با بعضی از نـام  ؛نوع شیوخ است که نام راوي مبهم گفته شود
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  آید: ها می گونه تدلیس یی از اینها در زیر نمونهدارد و 

 بگویـد  امیه حدیثی از امام علـی  خواست در زمان بنی می وقتی حسن بصري. 1

حسن بصري در آن زمان از دست حجاج متـواري بـود و از   » .زینب قال ابو«گفت:  می

  )144، ص42ج، ق1403، مجلسی(شد. می محسوب شیعیان امام علی

 حدیثی که مخالف حکـام  ،ان در هنگام نقل حدیث از شیخبرخی دیگر از محدث. 2

ایـن ترفنـد    )286، ص2ج، ق1421، مؤیدي(».قال الشیخ«  گفتند: می دون ذکر نامب، ودب

نیز نـوعی از   است براي بازگو نکردن نام شیخ حدیثی که خوشایند خلفا و حکام نبوده

  آید. می انواع تدلیس به شمار

 یـاد  علـی امـام  گفته شده است که وقتـی از   شامیابوعبداهللا مکحول  ۀدربار. 3

مغلطاي بن قلیج بن عبداهللا بکجـري  (».ابو زینب«  گفت: می بلکه، گفت علی ینم کرد می

بـدون نـام بـردن از     مکحـول شـامی   )353 ، ص11 ج، ق1422، حنفـی مصري حکري 

ـ از ابوزینب ، که ابوالحسن و ابوتراب است ي مشهور امام علیها کنیه غیـر   ۀکه کنی

  کرده است. می مشهور امام است در ک�م خود استفاده

مسـتقیم از   ،با حذف ایشـان  ،ببرد جاي اینکه نامی از امام علی به سیرینابن . 4

) ابـن  349، ص25ج، ق1400 ، مزي(».قال رسول اهللا«گفت:  می کرد و می نقل پیامبر

  داشت.  میگفت بر می حساسیت خلفا را از حدیثی که علی مسیرین با حذف اما

   اهل بیت و امام علی ۀجایگاه ویژ. 8

ین مخالفان خلفاي ظالم اموي و عباسی بودنـد  تر مهم ءدر طول تاریخ جز هل بیتا

ي مقابله با ها و سیاست شد می جرم محسوب و در نتیجه حدیث گفتن از اهل بیت

امـام  امیه از اظهار فضایل  بنی .شدنی نبود و اهل بیت ایشان تمام محبوبیت امام علی

ي هـا  سـال  ،بـراي نمونـه  ؛ کردند می مجازاتجلوگیري و ناق�ن فضایل او را  علی

بر با�ي منـابر و در   ها و هواداران آن امیه بنی، سال) به دستور معاویه 80حدود (متمادي

ق، 1404، ابن ابی الحدید(کردند. می را سب و لعن حضرت علی ،ي جمعهها خطبه

نین تـو  المـؤم امیراي «به معاویه نوشتند:  امیه بنی ازاي  هکه عد اي هگون ) به220، ص13ج

معاویـه پاسـخ داد: � واهللا    !به مقصود خود رسیدي اي کاش از این مرد دست بـرداري 

 به خدا قسم! بایـد  . نهه الکبیر و � یذکر له ذاکر فض�حتی یربو علیه الصغیر و یهرم علی
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هیچ ذاکري از او فضیلتی ند و بزرگسا�ن به پیري برسند و بزرگ شو کودکان این گونه

بـه   هـا قبـل امـام علـی     ) این در حالی بود که سـال 57ـ56، ص4ج، همان(»د.نگوی

بوده اسـت تـا    شهادت رسیده بود و این ترفندهاي معاویه براي طرفداران امام علی

   بلند شود. ها مبادا کورسوي مخالفتی از آن

امـام  ، زیرا معقـول نیسـت کـه در بـا�ي منـابر      ؛به سب و لعن اکتفا نکردند امیه بنی

نقـل   را از او را لعن کنند و در عین حال به علما اجازه دهند کـه علـم و فقـه    علی

  کنند.

محـدثان را   ، در طول تاریخ گیري و عملکرد حاکمان در مقابل اهل بیت موضع 

کـرده   مـی  ممنـوع  از زبان اهل بیت مرعوب و آنان را از نقل حدیث رسول خدا

امیـه و   بنـی ز دوران خ�فت و یا سـلطنت  جز مقاطع خاص و محدودي ا زیرا به ؛است

مخالفت شدید و از نقل  تنها با دوستی و محبت اهل بیت نه ، عباس مروان و بنی بنی

جرمـی بـزرگ و   نیـز   ذکـر نـام اهـل بیـت    بلکـه  ، کردنـد  می حدیث آنان ممانعت

نـه مربـوط بـه    (ي که حتی اگر کسی روایتی از اوطور به ؛آمد می نابخشودنی به حساب

 از ترس نام او را به زبـان ، کرد می لش بلکه مربوط به ح�ل و حرام شریعت) نقلفضای

، 4ج، همـان (»از ابوزینـب چنـین نقـل شـده اسـت.     «گفـت:   می بلکه با کنایه، آورد نمی

   )73ص

 پس بـه امـام گفـت: چگونـه     ،را م�قات کرد مکحول در شام علی بن الحسین

کشـند و   مـی  فرزندانمان را، در میان آل فرعون اسرائیل مانند بنی  گذرانی؟ امام گفت: می

بِّحونَ أَبنـاءکُم « :بزرگی است يبرند و این ب� می زنانمان را به اسارت یسـتَحیونَ   و یذَ

کُمساءن و یمظع بِّکُم نْ رم إلءب کُمی ذل84ص ، 45ج، ق 1403، مجلسـی ()49 :بقره(» ف( 

 و اهل بیـت پیـامبر   ت نشر فضایل حضرت علیو ممنوعی ها این سرکوب همۀ

  شد.  می چه در زمان معاویه و چه در زمان خلفاي بعدي او براي حفظ قدرت انجام

جـاي شـهر را بگردنـد و هـواداران      باسی دستور داد که خبرچینانش همـه منصور ع

ي که ابن ابـی عمیـر   طور به) 351، ص6جق، 1405، (کلینی.امامان شیعه را گردن بزنند

کـه محـل   ) و بـراي این 76ص، ق1413، مفید(به گناه شیعه بودن هفده سال در بند شد.

بسـیار عـذاب کشـید و تازیانـه      ،را بگویـد  شیعیان عراق و یاران امام کاظم اخفاي
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بـا الفـاظی   را شـیعیان  ) و قاضیان حکـومتی  1105ح، 591صق، 1409، طوسی(.خورد

و  )274ح  ،162ص، همـان (.کردنـد  مـی  فخوار و خفی» ها جعفري«و    »ها فاطمی«مانند 

کـه شـیخ    احـادیثی نقـل  کرد که موضعی پنهانی براي  می این موارد راویان را آگاه همۀ

   .پیدا کنند ،اش مورد رضایت دربار نیست حدیثی

جعفـر بـا سـندي شـیعی در حضـور       جهضمی که حدیثی از علی بن علینصر بن 

ضـربه بـه او    هزاراورد و دستور داد که متوکل تاب نی ،عباسی متوکل روایت کرد خلیفۀ

درمیانی او این حکـم اجـرا   بدالواحد با خلیفه صحبت کرد و با پابزنند ولی جعفر بن ع

این در حالی بود که جهضمی فقط ناقل یـک حـدیث    )50صق، 1409، عریضی(نشد.

  شد.  می محسوب ها با سند شیعی بود و خودش در دربار خلیفه از خودي

قفی در طول بیست سال حکومتش در کشـتار و ریخـتن خـون    بن یوسف ث حجاج

سـابقه بـوده    نین کشتار و خـونریزي در تـاریخ کـم   غوغا کرد و چ پیروان اهل بیت

حجـاج مـردي سـفاك    «گوید:  می چنین یی از جنایات اوها گوشه دربارۀابن کثیر  .است

ه بـا  ناصبی بود و با علی بن ابیطالب و پیـروانش دشـمن و بغـض عمیقـی داشـت کـ      

حجـاج   )132، ص9ج، ق1407، ابن کثیر(»ریخت. می ترین تهمت خون آنان را کوچک

وزي األصعمی عبـدالملک بـن قریـب    حتی با نام علی و فرزندان او مشکل داشت که ر

ا علی نامیدند ومن فقیرم و من وقتی متولد شدم مر ۀسوي حجاج آمد و گفت: خانواد به

علی) به تو (ات خواهی ولی می آنچه«د و گفت: پس حجاج خندی، امیر نیازمندم به صلۀ

 120 ،در دوران حکومـت حجـاج   )46 ص، 11جق، 1404، ابن ابی الحدید(»داده است.

از دم شمشیر گذرانیـده شـدند و یـا در     منیننفر زن و مرد از شیعیان امیرالمؤ هزار

آزاد  یی کـه هـا  تعداد زنـدانی ، در حال شکنجه مردند و پس از ه�کت حجاج ها زندان

، همـان (دادند. می هزار نفر بالغ گردید که سی هزار از آنان را زنان تشکیل 80به  ،شدند

و نهی از  به معروف سوي مذهب زیدي امر ) و بسیاري از آل حسن که به136، ص9ج

، 1 ج، [ب]تا بی ، اصفهانی(در زمان ابی جعفر منصور عباسی کشته شدند ،کردند می منکر

  ) 173، ص1ج، همان(.د حسن در حبس کشته شدندبعضی از او�و  )166ص

چنـان بـوده    وند با نام و یاد علیخلفاي اموي و عباسی در پی حساسیت و کینۀ

 است که این نام در دنیاي سیاست باعث تازیانه زدن و گرفتن جان افراد زیـادي شـد و  
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ي بـود کـه بـه    افـراد  تبعید و... سـرانجامِ ، زندان، تازیانه، ش�ق ، جمعی کشتارهاي دسته

برخاسته و یا قصد زنده نگه داشـتن یـاد او را    طرفداري از نام و یاد حضرت علی

یل علمـی وي  فضا خصوص و به این در حالی بود که فضایل حضرت علی ؛داشتند

 ها شود و با آوردن این نمونه می اشاره ها از آناي  هکه در ذیل به نمون آنقدر گسترده بود

  شود.  می تر ي محدثان روشنبودن عرصه براتنگنا 

  . گذري بر فضایل علمی حضرت علی1ـ8

 کـرد؛  وایت مـی رایشان را که احادیث بود  ترین یاران پیامبر یکی از نزدیکامام علی 

گویـد:   مـی  به عبدالرحمن عـوف  پیامبر اکرم، حتی در باب دانش حضرت علی

و او از من اسـت و مـن از    طالب برادرمبن ابین شما اصحاب منید و علی یا عبدالرحم«

و  457، ص2 ج، ق1398 ، ابـن عسـاکر  (»پس او باب علم من و وصی من است...، علی

  )525و  419، ص20ج، ق1417 ، نجفیمرعشی  ؛989و  1012ح ،485

علی باب علمی و مبـین �متـی مـا    »  کند: می نقل در حدیثی دیگر ابوذر از پیامبر

گر پیـام  علی باب علم مـن و روشـن  ...» ضُه نفاق وارسلت به من بعدي حبه ایمان و بغ

حسـینی مرعشـی   (شـود...  می و دشمنی او نفاق شمرده، رسالت است: دوستی او ایمان

  ) 751ـ750، ص15 ج، ق1417 ، شوشتري

پروردگـارم بـا مـن سـخن     «... فرمایـد:   می در اخبار معراج چنین رسول اکرمهم

پس او ، د جز آنکه آن را به علی آموختمپس چیزي به من یاد ندا، گفت و مناجات کرد

، 20ج ؛417و  340، 338، ص4ج ؛571، ص15ج، همـان (»شهر علم من اسـت.  دروازۀ

علی اعلم النـاس بمـا   «بن خطاب و عبداهللا عمر نقل شده است:  ) از عمر420ـ419ص

و  شــهري ري ؛29ح، 39، ص1ج، ق1411، حــاکم حســکانی(.»انــزل اهللا علــی محمــد

  )59ـ51، ص10ج ،ق1421، همکاران

هجري در بصره پناهگاه شـیعیان و   78سراي ابوخلیفه حجاج بن ابی عتاب در سال 

صـري و گروهـی از   تیمی حسـن ب  در این خانۀ .بود ویان تحت تعقیب حجاج ثقفیعل

نشـیند و در   مـی  گـو و ابان با حسن بصري بـه گفـت  در این اثنا ، شیعیان حضور داشتند

م و ابـوذر بـر   یث را از قول سـل ین حدید: ایگو می اعترافی صریح از قول حسن بصري

، میگفـت: راسـت گفتـه سـل    ، خوانـدم سار بصـرى)  ید حسن بن یابو سع( بصرى  حسن
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ن و دانش و حکمت و فقه و رأى و نظـر  یطالب را در دعلى بن ابی«راست گفته ابوذر؛ 

د و رى در نبـر یـ صدر و خاندان و دامادى رسول و دل ۀامبر و فضل و سعیو مصاحبت پ

در راه اس�م بر همه  هان و دانش در قضاوت و رنج و شکنجینوایرى بیبخشش و دستگ

خـداى رحمـت کنـد علـى را و بـر او درود      ، ز على استیچ على در همه، شى استیپ

و حسن بصري اعتراف خود را بیان حـدیث   شش تر شد.یست که ریسپس گر »د.یگو

 در پایـان بـه او   ابـان  دهـد و  مـی  ادامـه  5و حدیث کسـاء  4منزلت، 3غدیر خم، 2اخوت

ت یـ علـى روا  اکنـون دربـارۀ   د! در شگفتم از آنچه هـم ی: پناه بر خدا اى ابا سعدیگو می

، اى برادر«ى! حسن بصرى گفت: گوی باره على مىام که در دهیکردى و از آنچه از تو شن

که  کنم ن زورگو حفظ مىن ستمگرایاى دارم خونم را از دست ا دهیى که شنهای با حرف

 .دارنـد  م چـوب برمـى  یهـا را نـزنم بـرا    اگـر آن حـرف   ،اى بـرادر  .شان کندخداى لعنت

و ، م تا به گوش آنان رسـد و دسـت از مـن بردارنـد    یگو اى مى دهیى را که شنهای حرف

اسـت و آنـان    طالـب ر از علـى بـن ابی  یـ غ، منظورم از دشمنى با على در آن سخنان

ن وجه از خـود  یبدى را به بهتر«اوند فرموده: پندارند که من دوستدارشان هستم. خد مى

حسـن   ،) در این اعتراف604ـ603، ص2جق، 1405  ،ه�لی(».هیعنى تقین یو ا  دور کن

کنـد و هـم دلیـل خـود بـر مخفـی        می اذعان بصري هم به افضلیت حضرت علی

  کند.  می را بیان طالباش مبنی بر دشمنی علی بن ابی یش و سخنان قبلیها کاري

بعـد از   نظیر امـام علـی   دیث بسیار دیگري که گویاي علم بیاحادیث و احااین 

شـاگردان امـام و    ،و اینکه امام علی راوي احادیث زیادي از پیامبر بوده اسـت  پیامبر

چـون از یـک طـرف کـوه عظـیم       ؛رو کرد ان را با چالش بزرگی روبهراویان بعد از ایش

که حتی بـا نـام امـام     امیه بنیگر با حکام دیدند و از سویی دی می را علمی امام علی

رو بودند و براي حفظ بقاي خود باید از ذکـر حـدیثی از    مشکل داشتند، روبه علی

   ورزیدند. می امتناع امام

یکـی از مصـادیق بـارز مخالفـان حکومـت       عنـوان  به و اهل بیت امام علی

تند و حکومـت  بهتـري نداشـ  وگرنه دیگر مخالفان حکومت خلفا وضـع   ندبررسی شد

ممنـوع   هـا  آن گویی از همـۀ  کرد و حدیث می مخالفان به یک نحو برخورد جور با همۀ

  نداشت.  بود و این سیر اختصاصی به اهل بیت
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  گیري . نتیجه9

ش عامدانه و فریبکارانـه  است و در اصط�ح به ت� کاري پنهانمعناي  بهدر لغت تدلیس 

 آوردن آن دست ي بهها در سند حدیث یا روش ي موجودها پنهان کردن کاستی به انگیزۀ

ي هـا  شود و نزد بزرگان مذمت می و به دو قسم کلی شیوخ و اسناد تقسیم شود می گفته

  .اند تهبسیاري شده و آن را عملی ناپسند دانس

حـدیثی)  ، هنـري ، فرهنگی(جوانب حق دخالت در همۀ، خواه خلفا است تمامیتسی

گونـه مخالفـت   بـا هر خلفـا  ن در تـاریخ ثبـت شـده و    ي آها داد و نمونه می خود بهرا 

 هـا  تبعیـدها و قتـل و کشـتارهاي آن   ، هـا  اسارت، ها تازیانه ند و گزارشکرد می برخورد

براي سرکوب کردن مخالفـان  که  گیري خلفاي اموي و عباسی است دهندۀ سخت نشان

تنگنـا   محدثان براي ذکر حدیث از مخالفان حکومت در کردند و می خود ت�ش زیادي

    گرفتند. می قرار

مشـکل  ویـژه   طـور  بـه  با اهل بیت عباس ن و بنیمروا بنی، امیه بنی بیشتر خلفاي

پـس بـه هـر    ، دانسـتند  مـی  ي قدرت خـود ها داشتند و این خاندان را دشمن اصلی پایه

 خواستند از تاریخ پاك کنند و هر محـدثی کـه نـامی از ایشـان     می ترفندي نام ایشان را

محدثان را  شد و این عملکرد خشن حاکمان در مقابل اهل بیت می اتبرد مجاز می

مخالفـت بـا   ، تنها دوستی و محبت اهـل بیـت   و در آن دوران نه بسیار ترسانده بود

، شد بلکه نقل حدیث از ایشان جرمی نابخشودنی بود که گـاه قتـل   می حکام محسوب

  برگشت آن بود. مجازات بی

یـا از نقـل    ،خواستند نقل کنند می مخالفان نظام خلفااگر حدیثی از یکی از  محدثان

بـه   ؛کردنـد  مـی  حدیث صورت مبهم از ایشان نقل شدند یا به کنایه و به می آن منصرف

براي برخی از محدثان اي  هچار، ناپسند بودن آنرغم  شود که به می این کار تدلیس گفته

  گذاشت.  نمی که قصدشان رساندن حدیث به گوش آیندگان بود

  ها نوشت پی

») مکاسب المحرمه و اخیـار التـدلیس  «ذیل  المتاجرفروش(کتاب قها این واژه را در مباحث خریدوف .1

  )  280ص ،2جتا،  محقق حلی، بی ؛406ص ،2جتا،  عاملی، بیجبعی اند.( به کار برده

 ؛بـرادرى برقـرار کـرد    على امام میان اصحاب پیمان برادرى بست و میان خود و رسول خدا. 2

  پس رسول خدا بهترین شخص و بهترین برادر است.
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  ست.، این على مو�ى اوکس را من مو�ى اویمهرفرمود:  پیامبر. 3

  .هارونى نسبت به موسى  تو نسبت به من همانندپیامبر به حضرت علی فرمود: . 4

رد را با خود زیر کساء ب حسینامام حسن و امام ، فاطمهحضرت ، علىامام ، پیامبر. 5

و سپس فرمود: اینان مورد اعتماد من و عترت من در میان خاندانم هسـتند، خداونـد از آنـان ناپـاکى و     

شان ساخت. ام سلمه گفت: مرا با خـود و آنـان زیـر کسـاء کـن. بـه او        پلیدى را زدود و پاك و پاکیزه

  »نان نازل شده است.من و ای یر هستى، اما این آیه فقط دربارۀفرمود: اى ام سلمه تو به خیر و در خ
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    ش.1382، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اس�می؛ سازمان چاپ و انتشارات، 1چ، هریسی

 بیـروت: دار ، 1چ، تحقیـق علـی محمـد بجـاوي    ، الرجـال  قدمیزان ا�عتدال فی ن، ابوعبداهللا، ذهبی .26

  ش.1382، المعرفه

اهـل   گانۀ ي راهیابی تدلیس به صحاح ششها بررسی زمینه(علل تدلیس در حدیث، پرویز، رستگار .27

  محمـدعلی   اسـتاد راهنمـا:   ،دانشـگاه تربیـت مـدرس   ، علـوم قـرآن و حـدیث    يدکتر نامۀ پایان ،)سنت

  ش.1381 راد،مهدوي 

، 1چ، والتـاریخ  إلطالب فی الکتـاب والسـن  إل ا�مام علی بن ابیموسوع، محمد، و همکارانشهري  ري .28

  ق.1421 ، الحدیث قم: دار

بیروت: ، 1چ، حسن آل یاسینتحقیق محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، الدین محب، زبیدي .29

    ق.1414، عالم الکتب

، 1چ، علی حسـین علـی  تحقیق ، ثالمحد بشرح الفیإل فتح المغیث، نمحمد بن عبدالرحم، سخاوي .30
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  ق.1424، السنه مصر: مکتبإل

، تحقیـق عبـدالوهاب عبـداللطیف   ، تدریب الراوي فی شرح تقریـب النـواوي  ، الدین ج�ل، سیوطی .31

  .تا ، بیالکتب العلمیه بیروت: دار، 3چ

 إلمطبعـ   مصـر: ، الدین عبدالحمید تحقیق محمد محیی، تاریخ الخلفا، بکر عبدالرحمن بن ابی، سیوطی .32

  ش.1371، السعاده

یـق محمـد   تحق، توضـیح ا�فکـار لمعـانی تنقـیح ا�نظـار     ، محمد بـن اسـماعیل حسـنی   ، صنعانی .33

  .تا ، بیالسلفیه إلمدینه: المکتب، الدین عبدالحمید محیی

تهـران: انتشـارات   ، 3چ، تحقیـق احمـد حسـینی اشـکوري    ، مجمـع البحـرین  ، خرالـدین ف، طریحی .34

  ش.1375، مرتضوي

مشـهد:  ، 1چ، تحقیق حسن مصطفوي، الرجال) إلاختیار معرف(رجال کشی، نمحمد بن حس ، طوسی .35

  ق.1409 ، ه نشر دانشگاه مشهدمؤسس

  ق.1418 ، الفکر دار :دمشق، منهج النقد فی علوم الحدیث، نورالدین، عتر .36

�حیـاء   ه آل البیتمؤسسقم: ، 1چ، مسائل علی بن جعفر و مستدرکها، علی بن جعفر، عریضی .37

  ق.1409، التراث

  ق.1409، قم: نشر هجرت، 2چ، کتاب العین، خلیل بن احمد، فراهیدي .38

احیـاء التـراث    بیروت: دار، 2چ، ا�طهار إل لدرر اخبار ا�ئمإلا�نوار الجامع بحار، محمدباقر، مجلسی .39

  ق.1403 ، العربی

مطبوعـاتی   ۀمؤسسـ قـم:  ، مسائل الح�ل والحـرام  یس�م فشرائع ا� ،جعفر بن حسن، محقق حلی .40

  .تا ، بییلیاناسماع

، اهللا مرعشـی نجفـی   آیـت  ، قـم: کتابخانـۀ  1چ، ملحقات ا�حقاق، الدین سید شهاب ، مرعشی نجفی .41

  ق.1417 

بشار  تحقیق، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، یوسف بن عبدالرحمن بن یوسفابوالحجاج ، مزي .42

  ق.1400، الرساله إلمؤسسبیروت: ، 1چ، عواد معروف

الـدین   تحقیـق محمـد محیـی   ، مروج الذهب و معادن الجوهر، حسین ابوالحسن علی بن، ديمسعو .43

  ق.1403 ، بیروت: دارالمعرفه، عبدالحمید

اکمـال تهـذیب   ، ابوعبـداهللا ع�ءالـدین  ، حنفیمغلطاي بن قلیج بن عبداهللا بکجري مصري حکري  .44

، 1چ، اهیمبـن ابـر   إلاسـام  ن عادل بن محمد و ابو محمدتحقیق ابن عبدالرحم، الرجال سماءالکمال فی ا

  ق.1422  ، والنشر الفاروق الحدیثإل للطباعإل  جا: بی

قـم:  ، 1چ، اکبر غفاري و محمود محرمی زرنـدي  تصحیح علی، ا�ختصاص، محمد بن محمد، مفید .45

  ق.1413 ، الشیخ المفید العالمی �فیإل المؤتمر
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یمـن: مرکـز اهـل     ،ثارلوامع ا�نوار فی جوامع العلوم و اآل، مجدالدین بن محمد بن منصور، مؤیدي .46

    ق.1421، دراسات ا�س�میلبیت ل

تحقیـق ابوغـده و تعلیـق    ، الفکر فی مصطلحات اهل ا�ثر إلشرح نخب، علی بن محمد، هروي قاري .47

  .تا ، بیا�رقم دار لبنان: ، محمد نزار تمیم و هیثم نزار تمیم

، 1چ، ینیی خـوئ محمد انصـاري زنجـان   تحقیق، کتاب سلیم بن قیس ه�لی، سلیم بن قیس ، ه�لی .48

  ق.1405، قم: نشر الهادي

  


