به نام خدا

نگاهی تازه به پديده «جعل حديث»
و زمينه های پيدايش و گسترش آن از صدر اسالم تا پايان خالفت معاويه
سید محمد خاتمی نژاد

چکیده

قول ،فعل و تقریر پیشوایان معصوم که از آن ها به «حدیث» یاد می کنیم ،افزون بر این که یکی از
مهم ترین منابع تفسیر آیات وحی به شمار می رود ،عاملی مهم در هدایت و تربیت مسلمانان است .از این رو،
حفظ آن از گزند آسیب های خواسته و ناخواسته ،وظیفه ای دشوار است که از عصر صحابه و تابعین ،آغاز
شده و تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت .در زمان حیات رسول خدا و به ویژه پس از رحلت ایشان ،افرادی
در جامعه اسالمی کوشیدند با عنایت به اهمیت حدیث در نگاه مردم و پایبندی آنان در عمل به سفارش های
نبوی ،سخنانی را به دروغ به پیشوایان دین نسبت دهند و از این رهگذر به اهداف شخصی یا فرقه ای خود
دست یابند .این پدیده ویرانگر را «جعل حدیث» نامیده و در این نوشتار ،بر آنیم تا بر اساس آیات قرآن و
آرای اندیشمندان علم الحدیث ،ضمن ارائه نگاهی تازه به این پدیده ،زمینه های پیدایش و گسترش آن را در
جامعه اسالمی از صدر اسالم تا پایان خالفت معاویه بررسی نماییم.
کلید واژه ها

نگاه ،تازه ،پیشینه ،جعل حدیث ،زمینه های گسترش ،صدر اسالم ،خالفت معاویه
 -1مقدمه

جعل حدیث که در ایام حیات طیبه رسول خدا ریشه دواند و پس از رحلت ایشان ،شاخه های بسیار
آورد ،اثری ناگوار در معارف دین به جای نهاد که همواره ذهن دلسوزان را به خود مشغول داشته است .به
همین دلیل ،بسیاری از اندیشمندان علم الحدیث کوشیده اند تا با بیان زوایای پیدا و پنهان این پدیده
ویرانگر ،جامعه اسالمی را نسبت به تشخیص بهنگام و مبارزه قاطعانه با رواج آن ،آگاه نمایند.
نگارنده به اندازه بضاعت اندک خود بر آن شد تا با نگاهی تازه ،پیشینه و زمینه های پیدایش و گسترش
حدیث جعلی را در جامعه اسالمی از صدر اسالم تا پایان خالفت معاویه بررسی نماید .بدین منظور ابتدا
معنای لغوی و اصطالحی جعل حدیث ذکر شده و در بخش دوم ،ادوار چهارگانه پیشینه آن بیان و سپس
نظریه شکل گیری حدیث جعلی در زمان حیات پیامبر به واسطه ادله اربعه ،اثبات و سایر فرضیه ها کنار
گذاشته شد .این دالیل ،عبارتند از آیات قرآن کریم ،هشدارهای رسول خدا به حدیث سازان ،تأیید امام
علی بر وقوع جعل در زمان حیات پیامبر و تأکید بسیاری از اندیشمندان فریقین.
در بخش پنجم که شاکله اصلی این اثر را تشکیل می دهد ،زمینه های گسترش جعل حدیث ذیل هفت
عنوان مجزا به تفصیل بیان شده است که عبارتند از منع نگارش و نقل احادیث پیامبر از سوی برخی
خلفا ،حذف اسانید روایات و بیتوجهی در نقل و ضبط توسط راویان ،انگیزه های سیاسی حول محور
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جانشینی پیامبر ،گسست وحدت امت اسالمی و فرقه گرایی ،انگیزه های شخصی با اهداف مختلف ،رخنه
گسترده اسرائیلیات در آموزه های اسالمی و تقویت و تثبیت پایه های حکومت بنی امیه .در ادامه ،گستره
وضع حدیث در روایات شیعی تبیین و مثال هایی به منظور روشن شدن موضوع ،ارائه گردیده است .در بخش
هفتم که بخش پایانی این اثر به شمار می رود ،گستره وضع در میان روایات اهل سنت بیان شده است.
در پایان ،به این نتیجه مهم دست یافتیم که حدیث جعلی در زمان حیات طیبه رسول خدا توفیق
چندانی نداشت .اما در سال های پس از رحلت ایشان به ویژه در عصر خالفت معاویه ،به شکلی کامال سازمان
یافته و با رشدی سریع توانست در کتب تفسیر ،تاریخ و حدیث ،راه یابد .این رخنه همه جانبه به گونه ای بود
که تشخیص سره از ناسره و حدیث صحیح از مجعول ،بسیار دشوار می نمود و توده های مردم هم که آشنایی
چندانی با ظرافت های علم الحدیث نداشتند ،در دام این جریان هولناک افتادند .نکته حائز اهمیت ،آن که هر
دو گروه بزرگ مسلمانان  -شیعه و سنی  -از آسیب های پدیده جعل حدیث در امان نبوده و هر یک به نوعی
با این جریان شوم ،درگیر بوده اند تا آن جا که امروزه کمتر کتاب حدیثی در میان آثار علمای فریقین ،یافت
می شود که از گزند حدیث جعلی در امان مانده باشد!
پس از جست و جو در میان مقاله های مشابهی که در سایت های معتبر ،نمایه شده بود ،مشخص شد
که این عنوان مورد توجه بسیاری از پژوهندگان علم الحدیث بوده که بررسی آن ها از حوصله این اثر ،خارج
است .اما چهار عامل نگاه تازه نگارنده در پیشینه شناسی بحث ،بررسی آرای زمان دقیق شکل گیری جعل
حدیث ،تبویب ویژه در باب زمینه های گسترش حدیث جعلی در جامعه اسالمی و در نهایت ،محدود کردن
موضوع بحث از صدر اسالم تا پایان خالفت معاویه ،می تواند نویدبخش اثری متفاوت برای عالقمندان باشد.
 -2معنای لغوی و اصطالحی جعل حدیث

راغب در مفردات ،پنج وجه مختلف برای واژه «جعل» بیان کرده که از آن جمله اند قرار دادن ،ایجاد
کردن ،آفرینش و تکوین ،تغییر حالت ،و حکم کردن با چیزی بر چیز دیگر به حق یا باطل 1.اما در اصطالح
رایج میان دانشمندان علم الحدیث ،هرگاه این واژه به حدیث ،اضافه (جعل حدیث) یا صفت آن واقع گردد
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(حدیث مجعول) به معنای «سخن برخاسته» و اسناد آن به معصوم است.
شهید ثانی ،حدیث مجعول را این گونه تعریف میکند «حدیث موضوع ،حدیثی دروغین ،تراشیده و
برساخته است  ...و آن بدترین اقسام ضعیف است و نقل آن برای آگاه به آن روا نیست ،جز این که ساختگی
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بودن آن را روشن سازد .بر خالف دیگر اقسام ضعیف که صدق آن متحمل است».
بر اساس این تعریف ،بارزترین قسم احادیث ضعیف که کوچک ترین احتمالی بر صحت یا حتی حسن
بودن آن متصور نیست ،حدیث جعلی (موضوع) است که همه محدثان در ردّ آن ،اجماع کامل دارند .از جمله
دکتر ذهبی در کتاب «التفسیر و المفسرون» و نیز آیت اهلل معرفت در کتابی به همین نام بر این باور ،تأکید
کرده اند که همه مذاهب اسالمی ،جعل حدیث را حرام و آن را قبیح شمرده و برخی نیز دروغ بستن به
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پیامبر اکرم را موجب کفر دانستهاند.
 .1راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ص .191
 .2شهید ثانی ،الرعایه فی علم الدرایه ،ص .152
 .3همان.
 .4ذهبی ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،1ص .339
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با عنایت به مطالب یادشده ،می توان اذعان کرد که حدیث موضوع (جعلی) ،حدیث نیست .بلکه از باب
مجاز و مسامحه در تعبیر و الفاظ ،آن را بدین نام ،می خوانند .زیرا حدیث ،آن است که از قول ،فعل و تقریر
معصوم حکایت نماید و بدون شک ،نمی توان آنچه را که از معصوم صادر نشده و یا به دروغ به وی
نسبت داده شده است را به معنای رایج« ،حدیث» نامید .به همین دلیل است که محدثین ،آن را بدترین نوع
از احادیث ضعیف به شمار آورده و روایت آن را حرام می دانند ،زیرا کمک به اشاعه گناه است ،برخالف دیگر
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روایات ضعیف که نقل آن حرمت ندارد.
 -3پیشینه جعل حدیث

به همان اندازه قدر که در باب قطعی بودن شکل گیری وضع و جعل حدیث در قرن اول ،اتفاق نظر وجود
دارد ،درباره زمان دقیق آن ،اختالفات آشکاری به چشم می خورد .پس از تتبع دقیق تر در این زمینه ،چهار
مقطع زمانی مجزا بیان شده که اشاره ای کوتاه به هر یک خواهیم داشت
 -3-1دوره حیات رسول خدا

گروهی بر این باورند که پیدایش جعل و وضع حدیث به دوره حیات پیامبر اکرم بازمی گردد .تمام
اندیشمندان شیعه و شماری از علمای اهل سنت همچون شیخ محمد عبده ،محمود ابوریه ،2احمد امین
مصری ،3شیخ محمد ابوزهو 4و  ...بر این امر اجماع دارند که جعل حدیث به صورت کم رنگ ،از زمان آن
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حضرت ،آغاز شده و پس از رحلت ایشان ،شدت یافته و سپس در زمان حکومت معاویه به اوج رسیده است.
 -3-2روزگار پایانی خالفت عثمان

نظر دوم بر آن است که جعل و وضع حدیث ،پس از رحلت پیامبر اکرم و در روزگار پایانی خالفت
عثمان ،شکل گرفته است .از جمله «اکرم العمری» در کتاب «بحوث فی تاریخ السنه المشرفه» معتقد است
پیدایش جعل به سال های حکومت عثمان بازمی گردد .وی می گوید «ابن عدیس اولین کسی بود که در
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زمان خالفت عثمان بر رسول خدا دروغ بست».
 -3-3آغاز دهه پنجم هجری

دیدگاه سوم که شمار زیادی از علمای اهل سنت بر این باورند ،مبدأ پیدایش «وضع حدیث» را سال های
نخست دهه پنجم هجری (پس از شهادت امیرالمؤمنین )می داند .پژوهشگرانی همچون مصطفی سباعی،7
صبحی صالح ،8ابوشهبه ،9عجاج خطیب ،10دکتر ذهبی ،11و  ...زمان آغاز جعل حدیث را با ذکر ادله خود ،سال

 .1عبداهلل مامقانی ،مقیاس الهدایه ،ج ،1ص .417
 .2ابوریه محمود ،اضواء علی السنه المحمدیه ،ص  15و .121
 .3احمد امین ،فجراالسالم ،ص .211
 .4محمد ابوزهو ،الحدیث و المحدثون ،ص .480
.5ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،11ص .41 - 44
 .1اکرم العمری ،بحوث فی تاریخ السنة المشرفة ،ص.5 ،4
 .7مصطفی سباعی ،السنة و مکانتها فی التشریع االسالمی ،ص .71
 .8صبحی صالح ،علوم الحدیث و مصطلحه ،ص .287
 .9ابوشهبه ،االسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر ،ص .22
 .10محمد عجاج خطیب ،اصول الحدیث ،ص .415
 .11ذهبی ،التفسیر و المفسرون ،ج ،1ص .158
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 41هجری دانسته اند .به عنوان نمونه دکتر ذهبی ،زمانی که «جعل حدیث» را به عنوان نخستین عامل
ضعف تفاسیر اثری برمی شمرد به پیشینیه آن ،اشاره کرده و می نویسد

و کان مبدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى و أربعین من الهجرة ،حین اختلف المسلمون سیاسیا ،و
تفرقوا إلى شیعة و خوارج و جمهور ،و وجد من أهل البدع و األهواء من روجوا لبدعهم ،و تعصبوا
ألهوائهم ،و دخل فى اسإسالم من تبطن الکفر و التحف اسإسالم بقصد الکید له ،و تضلیل أهله،
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فوضعوا ما وضعوا من روایات باطلة ،لیصلوا بها إلى أغراضهم السیئة ،و رغباتهم الخبیثة.
بنابراین بر اساس نظر دکتر ذهبی ،مبدأ پیدایش جعل حدیث به سال  41هجری قمری بازمی گردد که
مسلمانان ،دچار اختالفات شدید سیاسی و به سه گروه شیعیان ،خوارج و سایرین تقسیم شده بودند .به
عقیده وی ،در آن دوره متالطم ،اهل بدعت به واسطه تعصب های جاهلی بر روی عقاید خود ،کوشیدند تا به
کمک روایات ساختگی که اسناد آن را به رسول خدا یا یکی از صحابه مبرز ایشان متصل می کردند ،نحله
فکری خود را در میان جامعه متشتت آن روز ،ترویج دهند و بدین وسیله به اهداف پلید و نیات شوم خود
دست یابند.
 -3-4یک دهه پس از مرگ معاویه

عمربن حسن فالته معتقد است وضع حدیث از حوالی سال  70هجری به بعد ،آغاز شده است «فانی
ارجّح بان الوضع فی الحدیث انما بدأت المحاولة فیه فی الثلث االخیر من القرن االول 2».باورمندان به این
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نظریه به عدالت صحابه ،استبعاد وضع حدیث به دست آنان و فقدان شواهد تاریخی استناد نموده اند.
 -4بررسی آرای اندیشمندان در باب پیشینه جعل حدیث

در این میان ،ادله متقن و مستندی وجود دارد که بر صحت نظریه دوم تأکید داشته و به تبع آن ،سستی
سایر نظرات را آشکار می سازد که به صورت گذرا به آنها اشاره می کنیم.
 -4-1آیات قرآن کریم

مهم ترین دلیل بر آغاز پیدایش وضع حدیث در دوره حیات رسول خدا ،آیاتی از قرآن کریم است که
به صراحت از وجود دوچهرگان و دورغ پردازان در میان مسلمانان ،پرده برمی دارد.
مسلمانانی که قطعا شماری از آنان ،صحابه پیامبر بوده و به واسطه اغراض پلیدی که داشته اند ،اقدام
به نشر احادیثی مجعولی می کردند که هرگز بیانگر قول ،فعل و یا تقریر رسول خدا نبوده است .صحابه ای
که بر اساس همنشینی کوتاه و یا حتی طویل المدت با شخص پیامبر به دالیلی مختلف  -که بیان آنها از
رسالت این اثر ،خارج است  -اقدام به وضع و جعل حدیث می کردند .به هر روی ،از میان انبوه آیات در زمینه
وجود منافقان و کذابان در صفوف مسلمین ،تنها به هفت مورد اشاره می کنیم
 )1يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ.
 ... )2يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ.

4

5

 .1همان.
 .2عمربن حسن فالته ،الوضع فی الحدیث ،ج  ،1ص .202
 .3محمد عجاج خطیب ،اصول الحدیث ،ص.417
 .4سوره مبارکه بقره ،آیه شریفه  9با خدا و مؤمنان نیرنگ مىبازند؛ ولى جز بر خویشتن نیرنگ نمىزنند ،و نمىفهمند.
 .5سوره مبارکه آل عمران ،آیه شریفه  117به زبانِ خویش چیزى مىگفتند که در دلهایشان نبود ،و خدا به آنچه مىنهفتند داناتر است.
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 )3يَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ . ...
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 ... )4وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
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 )5وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ.

3

 )6وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ...
 )7وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا.

4

5

با عنایت به آیات فوق ،به روشنی می توان به وجود افرادی در جامعه اسالمی پی برد که نام مسلمان و یا
حتی صحابه بر آنان اطالق می شده ،اما مبتال به دو بلیه بزرگ «دروغ» و «نفاق» بوده اند که پیامدهای
ناگواری در زمینه ترویج احادیث مجعول برای اجتماع مسلمین به همراه داشته است.
 -4-2هشدارهای رسول خدا به حدیث سازان

شکل گیری هرچند اندک و محدود پدیده شوم «وضع حدیث» در زمان حیات پیامبر ،باعث شد تا
رسول خدا در میان مردم ایستاده و فرمودند «ای مردم! همانا دروغگویان بر من زیاد شده اند .هر کس
1
عمداً بر من دروغ بندد ،باید جایگاه خود را دوزخ بداند».
در باب اهمیت غیر قابل انکار این حدیث ،همین بس که بسیاری از رجالیون و محدثین ،آن را در زمره
«احادیث متواتر» برشمرده اند که شهیدثانی ،7میرزا حبیب اهلل خویی 8و عالمه مامقانی 9از علمای شیعه و
ابن صالح ،جمال الدین قاسمی 10و ابن جوزی 11از علمای اهل سنت از آن جمله اند.
ضمن آن که بسیاری از اندیشمندان ،با استناد به این حدیث پیامبر بر وجود روایات ساختگی  -در
12
مقابل کسانی که آن را انکار کرده و یا دور از ذهن دانسته اند  -استدالل نموده اند.

 .1سوره مبارکه نساء ،آیه شریفه  81و مىگویند فرمانبرداریم ،ولى چون از نزد تو بیرون مىروند ،جمعى از آنان شبانه ،جز آنچه تو
مىگویى تدبیر مىکنند .و خدا آنچه را که شبانه در سر مىپرورند ،مىنگارد .پس ،از ایشان روى برتاب.
 .2سوره مبارکه توبه ،آیه شریفه  47و [منافقان] در میان شما جاسوسانى دارند [که] به نفع آنان [اقدام مىکنند] ،و خدا به [حال]
ستمکاران داناست.
 .3سوره مبارکه توبه ،آیه شریفه  51و به خدا سوگند یاد مىکنند که آنان قطعاً از شمایند ،در حالى که از شما نیستند ،لیکن آنان گروهى
هستند که مىترسند.
 .4سوره مبارکه توبه ،آیه شریفه  101و برخى از بادیه نشینانى که پیرامون شما هستند منافقند ،و از ساکنانِ مدینه [نیز عدّهاى] بر نفاق
خو گرفتهاند .تو آنان را نمىشناسى ،ما آنان را مىشناسیم.
 .5سوره مبارکه احزاب ،آیه شریفه  12و هنگامى که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى است مىگفتند «خدا و فرستادهاش جز
فریب به ما وعدهاى ندادند».
 .1کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .12
 .7شهید ثانی ،الرعایة فی علم الدرایه ،ص.19
 .8حبیب اهلل خویی ،منهاج البراعه ،ج ،14ص .29
 .9عبداهلل مامقانی ،مقیاس الهدایه ،ج ،1ص .123
 .10جمال الدین قاسمی ،قواعد التحدیث ،ص .179
 .11ابن جوزی ،الموضوعات ،تحقیقِ عبدالرحمن محمد عثمان ،ج ،1ص .51
 .12حبیب اهلل خویی ،منهاج البراعه ،ج  ،14ص .29
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 -4-3تأیید امام علی بر وقوع جعل در

زمان حیات پیامبر

در کتاب سلیم بن قیس هاللی 1که از رُوات شیعه دهه های نخست پس از هجرت بوده ،گفت و گویی
میان وی و امیرالمؤمنین علی رد و بدل شده که به خوبی بیانگر وجود دروغ پردازان نسبت به سخن رسول
خدا در زمان حیات ایشان است

أَبَانٌ عَنْ سُلَیْمٍ قَالَ [سلیم] قُلْتُ لِعَلِیٍّ یَاأَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إِنِّی سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِی
ذَرٍّ شَیْئاً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ مِنَ الرِّوَایَةِ عَنِ النَّبِیِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْکَ تَصْدِیقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ
رَأَیْتُ فِی أَیْدِی النَّاسِ أَشْیَاءَ کَثِیرَةً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ عَنِ النَّبِیِّ تُخَالِفُ الَّذِی
سَمِعْتُهُ مِنْکُمْ وَ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ أَ فَتَرَى [النَّاسَ] یَکْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
مُتَعَمِّدِینَ وَ یُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِمْ .قَالَ فَأَقْبَلَ عَلِیٌّ فَقَالَ لِی یَا سُلَیْمُ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ
إِنَّ فِی أَیْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ خَاصّاً وَ عَامّاً وَ مُحْکَماً وَ
مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ [فِیهِمْ] خَطِیباً فَقَالَ
أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَةُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ کُذِبَ عَلَیْهِ
2
مِنْ بَعْدِهِ حِینَ تُوُفِّیَ.
برخی بیش از نود بلکه صد طریق برای این حدیث برشمردهاند .از این رو آن را از جمله احادیث متواتر
3
شناختهاند.
در ادامه حدیث یاد شده ،اقسام چهارگانه راویان حدیث پیامبر از سوی امیرالمؤمنین معرفی شده
که باز هم نشان دهنده آن است که در میان صحابه پیامبر نیز جعّال و وضّاع وجود داشته اند

وَ إِنَّمَا یَأْتِیکَ بِالْحَدِیثِ أَرْبَعَةُ نَفَر لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِیمَانِ مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لَا
یَتَأَثَّمُ وَ لَا یَتَحَرَّجُ أَنْ یَکْذِب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ مُنَافِقٌ کَذَّابٌ لَمْ
یَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ یُصَدِّقُوه وَ لَکِنَّهُمْ قَالُوا هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ هُوَ لَا یَکْذِبُ وَ
4
لَا یَسْتَحِلُّ الْکَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّه
خدا

بر این اساس ،یکی از انواع راویان حدیث« ،منافقانی» هستند که از شرافت مصاحبت با رسول
سوءاستفاده کرده و سخنانی را به دروغ به ایشان نسبت می دهند .زیرا مردم به واسطه امتیاز صحابه بودن،
آنان را از این که سخنی را به دروغ به رسول خدا نسبت دهند ،منزه می دانستند .اما کالم وحی ،این پندار
باطل را رسوا کرده و سیمای منافقین را به روشنی ترسیم نموده است «وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسامُهُمْ وَ إِنْ
یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یَحْسَبُونَ کُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى

 .1ابوصادق ،سلیم بن قیس هاللى عامرى کوفى ،از خواص اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام
باقر است .سلیم ،دو سال قبل از هجرت به دنیا آمده و در نتیجه ،هنگام رحلت پیامبر اکرم 12 سال داشته است .او در  11سالگى
وارد مدینه شده و در ابتداى ورود با حوادث دردناکى روبرو شد .سلیم ،در پیشگاه معصومین مورد وثوق بوده و از علوم سرشار آنان
بهرهمند شده است .او از قدماى علماى اهل بیت است و از بزرگان اصحاب آنان محسوب شده و نزد آنان محبوبیت خاصى داشته است.
او صاحب «کتاب اسرار آل محمد صلى اهلل علیهم اجمعین» یا «کتاب سلیم بن قیس» است که کتابى مشهور بوده و شهرت سلیم نیز
بیشتر به خاطر همین کتاب اوست .زیرا این کتاب ،اولین کتابى است که بعد از پیامبر تألیف شده و به دست ما رسیده است.
 .2کتاب سلیم بن قیس هاللی ،ج  ،2ص 120
 .3کاظم مدیر شانهچی ،علم الحدیث ،ص .94
 .4کتاب سلیم بن قیس هاللی ،ج  ،2ص 121
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یُؤْفَکُونَ» 1نفرین الهی موجود در عبارت تکان دهنده «قاتَلَهُمُ اللَّهُ» به خوبی بیان کننده خطر بزرگ این گروه
سرکش در انحراف جامعه اسالمی از مسیر درست است.
 -4-4تأکید بسیاری از اندیشمندان فریقین

به عنوان نمونه ،احمد امین در این باره نوشته است «منع تدوین [حدیث] باعث شد کسانی میدان جعل
و وضع و نسبت دادن به رسول اهلل را برای خود باز ببینند .روشن است که «وضع» در روزگار رسول اهلل
شکل گرفت و حدیث «فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».گواه آن است»2.
مرحوم محمدحسین کاشف الغطاء نیز در این زمینه آورده است «نزد مسلمین و غیرمسلمین روشن
است که جعل حدیث ،شایع و فراوان بود .روایات جعلی تا آن اندازه با احادیث درست به هم آمیخت که می
توان ادعا کرد حدیث جعلی بیش از روایت صحیح است! این بلیّه در زمان رسول خدا بروز کرد و پیامبر،
امت را از آن برحذر داشت .لیکن این تالش ،در کاستن از جعل موفق نبود ،چه رسد که بخواهد آن را ریشه
3
کن کند».
با در نظر گرفتن ادله فوق ،می توان نتیجه گرفت که ریشه وضع و جعل به زمان حیات رسول خدا
بازمی گردد ،اما تداوم و گسترش آن به عصر پس از رحلت ایشان مربوط می شود.
 -5زمینه های گسترش جعل حدیث

مسلمانانی که پس از رحلت رسول خدا می زیستند ،از درک شخصیت بی تکرار ایشان محروم بودند.
همین عامل ،باعث شد تا مشتاق شناخت ابعاد شخصیت پیامبر باشند و بکوشند تا «اسوه حسنه» 4و
«خُلُق عظیمی» 5که قرآن کریم از وی یاد می کند ،را به خوبی بشناسند .تازه مسلمانانی هم که در آن سوی
مرزهای شبه جزیره عربستان ،زندگی می کردند ،تحت تأثیر شخصیت رسول خدا قرار گرفته و در جست
و جوی گفتار و کردار رهبری آسمانی بودند که توانسته بود در کمتر از  10سال از اعراب بدوی ،خشن،
متعصب و به دور از مؤلفه های تمدن های پیشرفته دنیای آن روز ،اجتماعی ممتاز و سربلند بسازد ،آیین
برادری و برابری را گسترش دهد و قلوب آزادی خواهان را به خود جلب و جذب نماید.
یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این شناخت توسط توده ها ،آشنایی با احادیث رسول خدا بود
که توسط نزدیکان و صحابه ایشان بیان می شد .اما سیر حوادث در عصر حاکمیت برخی از خلفا باعث شد در
پاره ای از مقاطع ،چهره ای مخدوش از پیامبر در اختیار نسل های بعد قرار گیرد که از جمله مهم ترین
عوامل آن ،ترویج احادیث جعلی است .در این مجال ،می کوشیم تا دالیل بنیادین پیدایش و گسترش حدیث
جعلی را بررسی نماییم.

 .1سوره مبارکه منافقون ،آیه شریفه  4و چون آنان را ببینى ،هیکل هایشان تو را به تعجّب وامىدارد و چون سخن گویند به گفتارشان
گوش فرامىدهى گویى آنان شمعک هایى پشت بر دیوارند [که پوک شده و درخور اعتماد نیستند] هر فریادى را به زیان خویش
مىپندارند .خودشان دشمنند؛ از آنان بپرهیز؛ خدا بکشدشان؛ تا کجا [از حقیقت] انحراف یافتهاند.
 .2احمد امین ،فجراالسالم ،ص .211
 .3مهدی مهریزی ،درآمدی بر شیوه های ارزیابی اسناد حدیث ،مجله علوم حدیث ،ش ،1ص .79
 .4سوره مبارکه احزاب ،آیه شریفه « 21لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَ ةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً»،
«قطعاً براى شما در [اقتدا به ] رسول خدا سرمشقى نیکوست .براى آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد
مىکند».
 .5سوره مبارکه قلم ،آیه شریفه « 4وَ إِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ»« ،و راستى که تو را خویى واالست!»
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 -5-1منع نگارش و نقل احادیث پیامبر از سوی برخی خلفا

وجود روایات ناهیه از سوی رسول خدا مهم ترین دستاویز عدم نگارش حدیث نزد علمای اهل سنت به
شمار می رود .در این باب ،رشیدرضا در تفسیر «المنار»  1صحیح ترین روایات در مورد منع نگارش حدیث را
روایتی می داند که تنها از ابوسعید خدری نقل شده که پیامبر فرمودند «الَ تَکتُبُوا عَنِّی وَ مَن کَتَبَ عَنِّی
غَیرَ القرآنِ فَلیُمحِه 2».این در حالی است که پافشاری رسول خدا بر نگارش سخنان خود در مصادر و منابع
مختلف بیان شده که حدیث مشهور «قیدوا العلم بالکتابه» 3از آن جمله اند .از عبداهلل بن عمر نیز روایت شده
که «از رسول خدا در مورد نوشتن آنچه از او می شنوم ،اجازه گرفتم .آن حضرت نیز به من اذن داد .بدین
جهت آنچه شنیده بودم ،نوشتم و آن را آوردم و به رسول خدا گفتم احادیثی می شنوم و دوست دارم آنها
4
را حفظ کنم .آیا آنها را بنویسم؟ رسول خدا فرمود آری».
همچنین در حدیث مشهوری از عبداهلل بن عمرو بن عاص آمده است که «هر آن چه که از پیامبر
می شنیدم به قصد حفظ کردن می نوشتم .لکن قریش مرا از این کار بازداشتند و گفتند تو هر چیزی را از
رسول خدا می شنوی می نویسی ،در حالی که رسول خدا بشری است که در حال رضا و غضب سخن
می گوید .پس ،از نوشتن دست نگاه داشتم و ماجرا را برای رسول خدا نقل کردم .حضرت فرمود بنویس،
5
قسم به کسی که جانم در دست اوست خارج نمی شود از آن مگر حق [و اشاره به دهان خود کرد].
از دیگر سو ،شماری از صحابه در زمان حیات پیامبر ،مجموعه هایی از احادیث ایشان را به صورت
مکتوب ،در اختیار داشتند که به منظور پرهیز از اطاله کالم ،فقط به نام آنها اشاره می کنیم و از شرح مفاد
آن ها چشم می پوشیم صحیفه ابوبکر ،علی بن ابی طالب ،ابورافع ،عبداهلل بن عمر ،سعدبن عباده ،جابربن
1
عبداللّه انصاری ،عبداللّه بن عمروعاص و . ...
همه این موارد ،گویای این مطلب است که رسول خدا نه تنها با امر نگارش حدیث ،مخالفتی نداشته،
بلکه صحابه خود را به آن تشویق نیز می کرده اند ،اما متأسفانه باید اذعان داشت پس از رحلت ایشان ،مشی
برخی خلفا در تضاد آشکار با سیره نبوی در این باب بوده است .خلیفه اول در آغاز حکومت خود ،مجموعه
احادیثی را که مشتمل بر  500حدیث بود از بین برد .دخترش عایشه نقل می کند پدرم یک شب خوابیده و
حالش دگرگون بود .این دگرگونی حال پدرم موجب ناراحتی من شد .صبح آن روز به من خطاب کرد و گفت
7
دخترم آن احادیثی را که نزد تو دارم بیاور .چون همه را به نزد او بردم ،آن ها را آتش زد!»
از خلیفه دوم نقل شده که در بخشنامه ای حکومتی به سراسر بالد اسالمی نوشت «الکتاب مع کتاب اللّه
و من کان عنده شیء منها فلیمحه 8».هر کس حدیثی نزد خود دارد آن را از بین ببرد و با وجود قرآن هیچ
نوشته ای نباید باشد .شاید به همین دلیل بود که او حتی والیان خود را از بیان احادیث پیامبر بیم می داد
و از آنان می خواست فقط به مردم سرزمین تحت امر خویش ،قرآن را بیاموزند .از قُرظة بن کعب که از
 .1ابوریه محمود ،اضواء علی السنه المحمدیه ،ص .48
 .2صحیح مسلم بشرح النووی ،ج  ،18ص .129
 .3ابن شعبه حرانی ،تحف العقول ،ص .35
 .4ابن سعد ،الطبقات الکبیر ،ج  ،4ص.21
 .5احمدبن محمدبن حنبل ،المسند  ،ج  ،2ص .112
 .1حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،1ص.104
 .7عالمه شرف الدین ،اجتهاد در مقابل نص ،ترجمه علی دوانی ،ص.157
 .8عالمه جعفر مرتضی ،الصحیح من سیرة النبی االعظم ،ج  ،1ص .10
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اصحاب رسول خدا بود و از سوی عمربن خطاب ،به والیت کوفه منصوب شد ،روایت شده که «هنگامی که
عازم کوفه شدیم ،وی شخصا  -پیاده  -ما را تا مسافتی دور همراهی نمود .آن گاه پیش از آن که با ما
خداحافظی کند ،از ما پرسید می دانید برای چه به بدرقه شما آمدم؟ گفتیم برای این که ما صحابی پیامبر
هستیم ،خواستی ما را گرامی بداری .پاسخ داد آری ،ولی چیزی را توجه کنید و آن این که شما به شهری
می روید که مردمش قرآن بسیار می خوانند ،مثل زنبورها که صدایشان در هم می پیچد!! پس به شما توصیه
می کنم که آنان را به حال خود واگذارید و از خواندن قرآن ،به شنیدن حدیث پیامبر مشغول نکنید .از
1
پیامبر کمتر حدیث به میان بیاورید .من نیز در این کار با شما همکاری خواهم کرد». ...
آن چنان که مشهور است بر اساس دستور خلیفه دوم در سال  14هجری ،نگارش احادیث پیامبر،
ممنوع شد و این دستورالعمل تا زمان خالفت عمربن عبدالعزیز در سال  99هجری ادامه داشت .ناگفته
پیداست که از جمله پیامدهای مهم این قانون ،پیدایش و گسترش «احادیث ساختگی» بود که در جامعه
اسالمی رواج یافت .زیرا مکتوب نبودن احادیث رسول خدا و نقل سینه به سینه و شفاهی این سخنان
ارزشمند که معموال به دلیل «نقل به معنا» از خطر تغییر و تحریف ،مصون نمی ماند ،زمینه مناسبی را برای
افراد فرصت طلب ،فراهم آورد تا با انگیزه های مختلف ،عقاید نادرست خود را در میان مسلمین ،رواج دهند.
به هر روی ،جلوگیری از نشر حدیث ،به وسیله خلفا به ویژه خلیفه دوم باعث شد که گروهی از ترس و
عده ای در موافقت با خواست او ،از نقل احادیث رسول خدا خودداری کنند که در نتیجه بخشی از احادیث
و روایات ،از بین رفت و به تدریج ،شمار زیادی از راویان نیز از دنیا رفتند تا زمینه برای گسترش احادیث
«وضع حدیث» ،فراهم شود.
 -5-2حذف اسانید روایات و بیتوجهی در نقل و ضبط توسط راویان

یکی از مهم ترین زمینه های گسترش «وضع حدیث» ،حذف اسانید روایات و بی توجهی ناقالن و کاتبان
در نقل و ضبط درست نام راویان و اسناد حدیث به معصوم است .شاید به همین دلیل باشد که پیشوایان
دین به منظور پیشگیری از پیدایش و گسترش پدیده جعل بر آوردن اسناد حدیث و ذکر نام ناقالن حدیث،
2
پافشاری می کردند.
ذهبی در «التفسیر و المفسرون» حذف اسناد روایات را از جمله مهم ترین عوامل ضعف تفاسیر اثری
برشمرده و بر این باور است که چون صحابه به دو صفت «عدالت و امانت» آراسته بودند و سخنی را به دروغ
به رسول خدا نسبت نمی دادند ،هرگز از اسناد روایات از یکدیگر نمی پرسیدند .در دوره تابعین که پدیده
جعل و کذب رواج یافت ،نیز هیچ حدیثی را جز با ذکر کامل سند و عدالت راوی نمی پذیرفتند .اما به تدریج،
آثاری بدون سند به ویژه در ارتباط با تفاسیر روایی ،نگاشته شد بدون آن که اقوال به گویندگان آنها اسناد
داده شود .از همین جا ،روایات ساختگی به حوزه روایات صحیح راه یافت و سره و ناسره در هم آمیخت ،به
3
گونه ای که تشخیص آن ها از یکدیگر به امری دشوار بدل شد.
عالمه طباطبایی در کتاب «قرآن در اسالم» در توصیف طبقه پنجم مفسرین ،آورده است که آنان ،روایات
را با حذف اسناد در تألیفات خود درج و به «نقل قول» بسنده می کردند .وی در این باب آورده است «به

 .1ابن سعد ،الطبقات الکبیر ،ج  ،1ص.7
 .2کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .52
 .3ذهبی ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،1ص .202 - 201

9

نظر برخی ،1اختالل نظم تفسیر از همین جا شروع شد و اقوال زیادی در این تفاسیر بدون مراعات صحت و
اعتبار نقل و تشخیص سند به صحابه و تابعین نسبت داده شده و در اثر این هرج و مرج دخیل بسیاری به
2
وجود آمده و اعتبار اقوال ،متزلزل شده است».
 -5-3انگیزه های سیاسی حول محور جانشینی پیامبر

انگیزه های سیاسی جعل حدیث ،بیشتر به ایام پس از رحلت رسول خدا بازمی گردد که امت اسالمی
بر سر مسأله جانشینی ایشان دچار اختالف شد .انکار واقعه غدیر و فضیلت تراشی های ناصواب برای برخی
خلفا باعث شد تا احادیثی در میان جامعه اسالمی ،رواج یابد که نه تنها مشکل را حل نمی کرد ،بلکه آتش
اختالفات را شعله ورتر ساخت .عالمه امینی در این باره ،آورده است «مهمترین موضوعی که دستهای هوی
و هوس با آن بازی کرد ،همانا موضوع خالفت در سنت و احادیث است که گروهی روایاتی دروغین ساختند و
3
به خدا و پیامبر پاک او نسبت دادند». ...
در این میان ،احادیث متعددی در باب فضیلیت همه یا تعدادی از خلفای راشدین در میان جامعه اسالمی
دهان به دهان ،منتقل می شد که در اصالت بسیاری از آن ها تردیدهای جدی وجود دارد .از جمله حدیثی
که ابوهریره آن را نقل کرده که پیامبر فرمود «در معراج ،از آسمانی نگذشتم مگر آن که بر آن ،این نوشته
را دیدم محمد رسولاهلل و ابوبکر صدیق جانشین من است 4».و یا این روایت که آن را به پیامبر منسوب
کرده اند « ...بر عرش نوشته شده است ال اله اال اهلل ،محمدرسولاهلل ،ابوبکر الصدیق ،عمر الفاروق ،عثمان
5
الشهید ،علی الرضی».
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان ،ذیل آیات شریفه  15تا  19سوره مبارکه مائده و تحت عنوان «بحثی
تاریخی در تاریخ تفکر اسالمی» می نویسد «عامل دیگر در جعل احادیث ،ماجرایى بود که بعد از رحلت
رسول خدا در مسأله خالفت پیش آمد و آراى عامه مسلمین درباره اهل بیت آن جناب ،مختلف گردید.
عدهاى طبق دستور رسول خدا به آن حضرات تمسک جستند و جمعى دیگر از آن حضرات روى گردانیده
و اعتنایى به امر آنان و مکانتشان به علم قرآن نکردند و براى آگاهى و یادگیرى علم قرآن به غیر آن حضرات
مراجعه نمودند .جمعى دیگر با آن حضرات دشمنى نموده ،با جعل احادیثى دروغین به آنان بدگویى کردند .با
اینکه رسول خدا در مواقفى و کلماتى که احدى از مسلمانان در صحت آنها و در داللت آنها تردید نکرده،
سفارش فرموده بود که علم دین را از اهل بیت او بگیرند و چیزى به اهل بیت او نیاموزند ،و اینکه اهل بیت
آن جناب از همه امت به کتاب خدا آگاهترند و نیز به امت فرمود که اهل بیتش هرگز در تفسیر قرآن خطا
1
نمىکنند و در فهم قرآن دچار اشتباه نمىشوند و ». ...
بدین سان ،دامنه اختالفات در باب جانشینی پیامبر به یکی از مهم ترین دالیل انشقاق در امت اسالمی
تبدیل و باعث شد «وضع و جعل حدیث» به منظور اثبات مشروعیت جانشینی افراد خاص در میان فرق
گوناگون ،رواج یابد.

 .1سیوطی ،االتقان ،ج  ،4ص .242
 .2طباطبایی ،قرآن در اسالم ،ص .55
 .3امینی ،الغدیر ،ج  ،5ص .351 -333
 .4ابویعلی موصلی ،ج  ،11ص .488
 .5سیوطی ،الآللی المصنوعة فی االحادیث الموضوعة ،ج  ،1ص .299
 .1طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،5ص .274
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 -5-4گسست وحدت امت اسالمی و فرقه گرایی

همان گونه که پیشتر اشاره شد ،بالفاصله پس از رحلت رسول خدا وقایعی پیرامون رهبری جامعه
مسلمین رخ داد که مهم ترین ثمره آن ،سست شدن پایه های وحدت و یکدلی میان امت اسالمی بود.
متأسفانه ،این «تفرقه شوم» به مرور زمان ابعاد تازه تری به خود گرفت که بازگشت به آیین برادری و
برابری عصر نبوی را ناممکن می ساخت .شاید آنچه در آن روزگار بر امت محمد می گذشت تفسیر روشنی
بر این آیه شریفه بود «مِنَ الَّذینَ فَرَّقُوا دینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ» .1بدین سان ،ربع
قرن از رحلت رسول خدا نگذشته بود که امت یکپارچه و همدلی که پیامبر به کمک آموزه های انسان
ساز قرآن کریم و مکارم اخالقی نیکوی خود ،تربیت کرده بود ،به جامعه ای متشتت و با آرایی مختلف در
حوزه های مختلف عقاید ،اخالق و احکام تبدیل شد .ناگفته پیداست که در این بازار آشفته که هر حزب و
گروهی می کوشد خود را به هر طریق ممکن به پیامبر منتسب سازد و به اندیشه ناصواب خود ،جامه
مشروعیت بپوشد ،آن چه بیش از همه رونق دارد و نحله های مختلف فکری را در تحقق نیات پلید خود،
یاری می رساند« ،احادیث ساختگی» است! به منظور روشن شدن ارتباط میان گسست جامعه اسالمی و
گسرتش پدیده «وضع حدیث» بحث را ذیل دو عنوان مجزا بررسی می کنیم
 -5-4-1رواج چنددستگی به سبب دوستی و دشمنی با مؤثرترین صحابه رسول خدا

در این میان ،فرقه های مختلف مذهبی ،فقهی و کالمی برای اثبات آرای خود و به دست آوردن مقبولیت
و مشروعیت در میان مسلمین ،سخنانی را به رسول خدا نسبت می دادند تا شمار بیشتری از توده ها را با
خود همراه سازند .به عنوان نمونه ،عالمه طباطبایی ،ضمن بیان نکات تفسیری آیات شریفه  172تا 175
سوره مبارکه آل عمران و ذیل بحث روایتی خود درباره جنگ احد می نویسد «روایات وارده در داستان
جنگ احد بسیار زیاد است ،ولى در آنها از جهات بسیارى اختالف شدیدى وجود دارد که چه بسا انسان را
دچار سوءظن مىکند و بیشتر اختالف در روایاتى است که درباره شأن نزول بسیارى از آیات این داستان وارد
شده که تقریبا شصت آیه مىشود .آرى ،این گونه روایات ،عجیب به نظر مىرسد و جاى هیچ شکى براى اهل
تأمل و دقت باقى نمىگذارد در اینکه حکم کند که مذاهب و عقائد مختلف در آن روایات ،دست اندازى کرده
و هر مذهبى روح عقیدتى خود را در روایتى دمیده تا با زبان روایت ،حرف خود را زده باشد و استفاده
2
سیاسى کرده باشد و همین امر باعث شد که ما از نقل آن روایات در این بحث روایتى ،خوددارى کنیم».
نگرانی عالمه طباطبایی از ورود افسارگسیخته و نگران کننده احادیث ساختگی درباره شأن نزول این
آیات ،تنها یک نمونه از موارد متعددی است که فِرق مختلف برای کسب مشروعیت ،فضیلت تراشی برای
بزرگان نحله فکری خود و یا از میدان به در کردن و تکفیر مذاهب مخالف ،به آن دست زده اند.
از میان دانشمندان اهل سنت ،دکتر ذهبی به صورت ویژه بر روی اختالفات مذهبی میان شیعیان و
خوارج ،متمرکز شده که حول محور دوستی و دشمنی علی ابن ابی طالب شکل گرفته و به پیامدهای آن
بر پدیده جعل حدیث ،اشاراتی داشته است

فإن ما جد من افتراق األمة إلى شیعة تطرفوا فى حب على و خوارج انصرفوا عنه و ناصبوه العداء،
و جمهور المسلمین الذین وقفوا بجانب هاتین الطائفتین بدون أن یمسهم شىء من ابتداع
 .1سوره مبارکه روم ،آیه شریفه  32از کسانى که دین خود را قطعه قطعه کردند و فرقه فرقه شدند؛ هر حزبى بدانچه پیش آنهاست
دلخوش شدند.
 .2طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،4ص  15و .11
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التشیع أو الخروج ،جعل کل طائفة من هذه الطوائف تحاول بکل جهودها أن تؤید مذهبها بشیء
من القرآن ،فنسب الشیعة إلى النبى و إلى على و غیره من أهل البیت -رضى اللّه عنهم-
أقواال کثیرة فى التفسیر تشهد لمذهبهم .کما وضع الخوارج کثیرا من التفسیر الذى یشهد
لمذهبهم ،و نسبوه إلى النبى أو إلى أحد أصحابه ،و کان قصد کل فریق من نسبة هذه
الموضوعات إلى النبى أو إلى أحد أصحابه ،الترویج للمروى ،و اسإمعان فى التدلیس؛ فإن نسبة
المروى إلى الرسول علیه الصالة و السالم أو إلى أحد الصحابة ،تورث المروى ثقة و قبوال ،ال
1
یوجد شىء منهما عند ما ینسب المروى لغیر النبى علیه الصالة و السالم أو لغیر صحابى.
آیت اهلل معرفت نیز در بحث عوامل جعل حدیث به این موضوع اشاره کرده و از زاویه ای دیگر درباره
انگیزه های خوارج در زمینه احادیث ساختگی می نویسد «از ابن لهیعه نقل شده که گفت پیرمردی از خوارج
را دیدم که توبه کرده بود و می گفت محتوای احادیث ،متن دین است .پس دقت کنید که حدیث را از
2
اهلش بیاموزید؛ چون ما عادت داشتیم هر چه را خوش داشتیم آن را در قالب حدیثی قرار می دادیم!»
 -5-4-2اختالفات شدید در میان فِرَق مختلف اهل سنت

یکی دیگر از وجوه مهم در پدیده جعل حدیث ذیل عنوان «گسست وحدت امت اسالمی و فرقه گرایی»
را باید در اختالفاتی جست و جو کرد که میان مذاهب مختلف اهل سنت ،گزارش شده است .محمود ابوریه
در این باره به ذکر احادیثی پرداخته که مذاهب چهارگانه اهل سنت در بزرگداشت ائمه خود و نکوهش
پیشوایان سایر مذاهب ،جعل کرده و در میان پیروان خود ،رواج داده اند «در میان اهل سنت که در مذاهب
فقهی با هم اختالف داشتند نیز کسانی بودند که احادیث بسیاری را در تأیید مذهب یا بزرگداشت امام
خودشان جعل می کردند .از آن جمله حدیثی است که پیروان ابوحنیفه از ابوهریره و او از پیامبر در
نکوهش شافعی و ستایش ابوحنیفه نقل کرده اند ،بدین مضمون در میان امت من ،مردی به نام محمدبن
ادریس سر بر خواهد آورد که ضررش بر امت از شیطان بیشتر است و نیز مردی به نام ابوحنیفه ظهور خواهد
کرد که چراغ امت من است  ...با اینکه بطالن این حدیث هویداست ،ولی در میان فقیهان صاحب نام مذهب
حنفی هنوز کسانی یافت می شوند که در کتاب های فقهی خود ،بخشی از حدیث را که به توصیف ابوحنیفه
پرداخته و او را چراغ امت خوانده است ،نقل می کنند و آن را برهان بزرگداشت و برتر بودن امام خود بر سایر
امامان مذاهب اهل سنت می پندارند .این امر ،شافعیان را بر آن داشته تا در اقدامی متقابل ،حدیثی درباره
امام خودشان جعل کنند و از این راه اثبات کنند که وی از تمام امامان برتر است .متن حدیث از این قرار
است قبیله قریش را گرامی بدارید؛ زیرا دانشمند آنان سرتاسر گیتی را پر از دانش خواهد کرد .دیری نپایید
که هواداران امام مالک ،حدیثی بدین مضمون جعل کردند مردم ،شرق تا غرب گیتی را جستجو می کنند
3
ولی داناتر از عالم مدینه (یعنی مالک) کسی را نمی یابند». ...
 -5-5انگیزه های شخصی با اهداف مختلف

شاید بتوان ادعا کرد که یکی از هولناک ترین و تأسف بارترین زمینه های پیدایش و گسترش وضع
حدیث ،انگیزه های شخصی بود که «حدیث سازان» را به جعل و وضع با اهداف و نیات مختلف ،تشویق می
کرد .با توجه به اهمیت موضوع ،آن را ذیل سه عنوان زیر بررسی می کنیم
 .1ذهبی ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،1ص .158
 .2محمدهای معرفت ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،2ص .30
 .3ابوریه محمود ،اضواء علی السنة المحمدیه ،ص .122
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 -5-5-1آشتی دادن توده ها با قرآن کریم و معارف دین

نخستین انگیزه و دستاویز دورغ پردازان در حدیث ،آن بود که گمان می کردند برای تشویق مسلمانان به
اطاعت و عبادت خداوند و یا ترساندن آنان از کیفرهای دنیوی و اخروی ،می توانند سخنانی را که هرگز از
زبان معصوم صادر نشده ،به نام «حدیث» ،در جامعه منتشر سازند و با این نگاه ویرانگر ،احادیثی را در باب
فضیلت و آثار تالوت سوره ها و یا آیاتی خاص ،پیامدهای انجام واجبات و پایبندی به مستحبات ،کیفر ارتکاب
برخی محرمات و مکروهات و « ...وضع» کرده و آن را در میان عوام الناس که قدرت تشخیص سره از ناسره
هم نداشتند ،رواج می دادند .بنابراین ،به نظر می رسد کالم «هدف ،وسیله را توجیه می کند» در میان
حدیث سازان ،کامال پذیرفته شده بود تا از این رهگذر بتوانند مردم را با معارف دین و انس با قرآن ،آشتی
دهند! در این مجال ،تنها به حدیثی مجعول در باب فضیلت سوره های قرآن اشاره می کنیم که در تفسیر
عیاشی 1درباره فضیلت فاتحه الکتاب آمده است

عن اسماعیل بن ابان یرفعه الی النبی قال قال رسول اهلل لجابربن عبداهلل یا جابر! أال
أعلّمک أفضل سوره أنزلها اهلل فی کتابه؟ قال فقال جابر بلی بأبی أنت و امی یا رسول اهلل
علّمینها ،قال فعلَّمه الحمداهلل امّ الکتاب؛ قال ثم قال له یا جابر أال أخبرک عنها؟ قال بلی بأبی
2
أنت و أمی فاخبرنی ،قال هی شفاء من کلّ داء االّ السّام یعنی الموت.
عالمه مامقانی در کتاب «تنقیح المقال» راوی این حدیث  -اسماعیل بن ابان  -را شخصی مجهول و
ضعیف می داند 3.ضمن آن که روایت ،مرفوع است که سلسله سند آن شخص نیست و متن آن نیز مخدوش
به نظر می رسد .زیرا سوره حمد از نخستین سورههای قرآن است که در مکه نازل شده و مسلمانان در
نمازهای روزانه و واجب خود آن را قرائت میکردند .یاد دادن آن به جابر که در زمان هجرت پیامبر به
4
مدینه از نوجوانان انصار بود ،چه مفهومی میتواند داشته باشد؟!
 -5-5-2تعصب های نژادی ،کسب جایگاه های ویژه و ثروت های سرشار

ناگفته پیداست که انگیزه های شخصی جعل و وضع حدیث ،فقط شامل انگیزه های مثبت و خیرخواهانه
از جمله آشتی دادن مردم با معارف دین و یا ترغیب و تشویق به انجام واجبات و پرهیز از محرمات نبوده
است .بلکه تعصب های نژادی و قبیله ای ،رسیدن به جایگاه های ویژه حکومتی و دست یابی به ثروت های
سرشار ،سه عامل مهم دیگر در جعل و وضع حدیث توسط «حدیث سازان» به شمار می رفت .البته این سه
عامل ،هر یک به تنهایی کافی بود تا دروغ پردازان را وسوسه نماید تا بی اعتنا به فرجام تلخ «جعل حدیث»،
باورهای ساده و خالصانه عوام الناس را به سوی نیات شوم خود هدایت نمایند و بدین وسیله ،دنیای خویش را
آباد سازند.

 .1آیت اهلل معرفت درباره تفسیر عیاشی و آسیب هایی که در گذر زمان ،متوجه آن شده ،می نویسد «تفسیر ابونضر محمد بن مسعود
عیاشی (متوفای  )320که یکی از معتبرترین و جامع ترین تفاسیر مأثور است ،اکنون فاقد سند گردیده و برخی از ناسخان (کپی نویسان)
با دلیلی غیر موجه ،اسانید آن را حذف کرده اند .لذا چنین تفسیر گرانبهایی را از حجیت و درجه اعتبار ساقط کرده اند .با کمال تأسف،
آنچه که از این تفسیر به دست ما رسیده است ،تنها بخشی از اول آن است که اسناد آن هم حذف گردیده است .رک التفسیر و المفسرون،
ج  ،1ص .451
 .2عیاشی ،تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص.20
 .3مامقانی ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج  ،9ص.350
 .4اولین موردی که مورخان از جابر آوردهاند ،حضور وی با پدرش در بیعت عقبه دوم در سال  13بعثت است .وی کم سالترین ناظرِ بیعت
افراد قبیله اوس و خزرج با پیامبر بود و احتماالً در آن هنگام  11سال داشتهاست .رک به دانشنامه جهان اسالم.
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چنان که نقل شده معاویه مبلغ  400.000درهم به سمره بن جندب ،پاداش داد تا شأن نزول آیه ای که
1
درباره علی بن ابی طالب بود را به ابن ملجم نسبت دهد!
 -5-5-3دشمنی بدخواهان و زنادقه با هدف تخریب سیمای دین

از دیگر سو ،دشمنی بدخواهان نسبت به معارف دین ،آنان را به سوی جعل حدیث ،سوق می داد تا بدین
وسیله ،چهره ای مخدوش و تاریک از «اسالم» ارائه دهند و تا حد امکان باعث ایجاد تفرقه و دوئیت در میان
صفوف مسلمین شوند .به عنوان نمونه ،از سیوطی نقل شده که ابن مبارک درباره احادیثی که در زمینه
فضایل سوره ها به ابی بن کعب نسبت داده شده است ،گفت گمان می کنم اینها را زنادقه جعل کرده باشند.
2
اینها این کار را برای بدنام کردن و بی ارزش کردن قرآن انجام داده اند.
آیت اهلل معرفت نیز در جلد دوم «التفسیر و المفسرون» ذیل عنوان «عمده ترین عوامل جعل حدیث» در
ذکر خیانت های زنادقه در باب وضع حدیث ،آورده است «حمادبن زید می گوید زنادقه 4.000 ،حدیث
جعل کرده اند و ابوریه می گوید آنچه حماد بن زید نقل کرده است ،احادیثی است که او به آنان دست یافته
و توانسته است دروغ بودن آنها را هویدا سازد 3وگرنه زنادقه حجمی بسیار انبوه از احادیث را جعل کرده اند.
معروف است هنگامی که [ابن ابی العوجاء] دستگیر شد و او را نزد محمد بن سلیمان بن علی آوردند ،محمد
دستور داد او را به جهت زندیق بودنش گردن بزنند .وقتی به کشته شدن یقین کرد ،گفت به خدا سوگند،
چهار هزار حدیث جعلی را به احادیث شما افزوده ام که در آنها حالل را حرام و حرام را حالل کرده ام .روزی
را که باید روزه بگیرید شما را به افطار برانگیخته و روزی که نباید روزه گرفت شما را وادار به روزه کرده ام.
آیت اهلل معرفت ،در ادامه این بحث ،پرسشی تأمل برانگیز مطرح کرده است که دل هر انسان آزاده ای را
نسبت به جفایی که در حق احادیث صحیح پیشوایان دین ،رفته است به درد می آورد «اگر یک بی دین
4
توانسته باشد هزاران حدیث جعل کند ،جمع بی دینان  -که تعداد آنان کم هم نیست  -چه کرده اند؟!»
 -5-6رخنه گسترده اسرائیلیات در آموزه های اسالمی

یکی دیگر از عوامل مهم در پیدایش و گسترش وضع حدیث ،ورود آموزه های نادرست و افسانه های
کتاب مقدس اهل کتاب در میان منابع مکتوب دینی مسلمانان است که از آن به «اسرائیلیات» یاد می شود.
آیت اهلل معرفت در جلد دوم «التفسیر والمفسرون» در توصیف این واژه و وجوه مختلف آن از نگاه
مفسران و محدثان می نویسد «اسرائیلیات  ...شامل تمام افسانه های کهنی است که از گذشتگان ،وارد تفسیر
و حدیث و تاریخ شده است اعم از اینکه منشاء اصلی آن یهودی ،مسیحی یا غیر آن باشد .برخی از مفسران و
محدثان ،مفهوم گسترده تری را نیز برای آن قائل شده اند و آنچه را دشمنان اسالم از سر دشمنی و کینه
توزی در تفسیر و حدیث وارد ساخته اند ،اسرائیلیات نامیده اند .با اینکه ممکن است این اخبار کامال بی
اساس باشد و حتی در یک منبع کهن هم نامی از آنها نیامده باشد ،دشمنان اسالم از سر کینه توزی و
بدنهادی و با هدف ایجاد تزلزل و فساد در عقاید مسلمانان ،آنها را جعل کرده باشند .بنابراین اطالق واژه
اسرائیلیات بر همه آن جعلیات از باب تغلیب است؛ چون بیشتر این احادیث خرافی و بی اساس در اصل به
5
یک منبع یهودی متصل می شود».
 .1ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی ،الغارات ،ج  ،2ص .840
 .2سیوطی ،اللئالی المصنوعة فی األحادیث الموضوعة ،ج  ،1ص .222
 .3محمدهادی معرفت ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،2ص .28
 .4محمدهادی معرفت ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،2ص .28
 .5همان ،ص .71
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شگفت آن که اندیشمندان شیعه و اهل سنت بر چهره های تأثیرگذار در ورود اسرائیلیات به آموز های
دین اسالم ،اجماع دارند .برخی از مشهورترین این افراد عبارتند از عبداهلل بن سالم ،کعب االحبار ،تمیم داری
عبداهلل بن عمرو بن عاص ،ابوهریره ،وهب بن منبه و ابن جُرَیج.
گروهی از آنان مانند کعب االحبار و عبداهلل بن سالم پیش از مسلمان شدن ،سابقه یهودیت داشتند و
برخی همچون ابوهریره و عبداهلل بن عمروبن عاص از شرک به اسالم گرویده بودند .اینان نسبت به سایر
مردم ،اطالعات نسبتا گسترده ای از تاریخ عهد قدیم و احوال انبیای سلف داشتند و چون سخنان آنان،
بیشتر جنبه داستان سرایی داشت ،مورد توجه توده ها قرار می گرفت .اما به مرور زمان ،این مطالب بی پایه و
اساس ،توجه خواص جامعه را نیز به خود معطوف ساخت و پس از آن بود که اسرائیلیات ،به کتب حدیث و
1
تفسیر و تاریخ راه یافت.
بدین سان ،اسرائیلیات که بر خرافه و افسانه های بی اساس ،استوار بود ،خیلی زود جای خود را در میان
عوام و خواص ،باز کرد و به منبعی گیرا و البته مجلس آرا برای بیان جزئیات معارف دین و قصص قرآن کریم،
تبدیل شد! این در حالی است که رسول خدا بارها و بارها مسلمانان و به ویژه صحابه پیشتاز را از مراجعه
به اسرائیلیات ،بیم داده بودند.
احمدبن حنبل در مسند خود ،روایتی را در باب نهی و عتاب شدید پیامبر از مراجعه صحابه به
اسرائیلیات ،آورده است که جای تأمل دارد« 2عمر بن خطاب کتابی را که از طرف بعضی از اهل کتاب به
دستش رسیده بود به خدمت پیامبر آورد و آن را برای ایشان خواند .پیامبر خشمناک شده ،فرمود آیا
عقل از سرتان رفته است؟ قسم به آن که جانم در قبضه قدرت اوست ،من دین و پیام رسالت را پاک و پاکیزه
و به دور از هر شائبه ای عرضه کرده ام .درباره هیچ چیز از اهل کتاب نپرسید  ...قسم به مالک جان ها که اگر
3
موسی در این زمان می بود ،چاره ای جز پیروی از من نداشت».
ابوشهبه در کتاب «االسرائیلیات و الموضوعات» درباره نحوه رواج افسانه های اسرائیلی در جامعه اسالمی
و ارتباط آن با پدیده جعل حدیث ،آورده است «بدعت قصه گویی در زمان خالفت عمر به وجود آمد و در
سال های بعد به صورت حرفه ای درآمد و رفته رفته کسانی وارد این میدان شدند که بهره چندانی از علم
نداشتند و چون از اهل حدیث نبودند و احادیث چندانی به خاطر نداشتند ،دست به جعل حدیث می زدند و
بیشتر کسانی که نزد آنان حاضر می شدند و به سخنانشان گوش می دادند ،جاهالن و عوام الناس بودند .لذا
در این میدان به جوالن می پرداختند و مطالبی آن چنان شگفت آور می ساختند که غرابت و نامعقولی آن
4
همیشه حیرت زاست».
آیت اهلل معرفت معتقد است از جمله آثار سوئی که مراجعه به اهل کتاب  -به رغم نهی پیامبر - از
خود برجای گذاشت این بود که اکاذیب اسرائیلی با تاریخ و تفسیر و نیز احادیث وارد شده از پیامبر و
صحابه برگزیده و بزرگوار آن حضرت درآمیخت و در نتیجه عالوه بر تاریخ و حدیث ،تفسیر را نیز آلوده
 .1محمدهادی معرفت ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،2ص  84تا  110ذیل عنوان مراجع عمده پخش اسرائیلیات.
 .2احمدبن محمدبن حنبل ،المسند  ،ج  ،3ص .387
 .3نیز ر.ک ابن حجر ،فتح الباری فی شرح البخاری ،ج  ،13ص  . 281ابن حجر می گوید رجال سند این حدیث موثقند و تنها مجالد در
بین آنان ضعیف است ،ولی بخاری گفته که او صدوق است و یعقوب بن سفیان می گوید درباره او سخنانی گفته اند ولی او صدوق است.
ابن عدی می گوید او از طریق شعبی از جابر چند حدیث و قابل اعتماد نقل کرده است و من (ابن حجر) معتقدم که این حدیث جزو
همان احادیث درستی است که وی از طریق صحیح نقل کرده است.
 .4ابوشهبه ،االسرائیلیات و الموضوعات ،ص  89و .90
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ساخت و مسخ کرد 1.و از آنجا که عمده تفاسیر در آن روزگار ،ذیل عنوان تفاسیر اثری  -روایی تقسیم بندی
می شدند ،لذا پیداست که رواج گسترده اسرائیلیات ،چه پیامدهای ناگواری بر حدیث داشته است.
 -5-7تثبیت پایه های حکومت بنی امیه

یکی از اموری که بیشتر اندیشمندان علوم حدیث بر آن اتفاق نظر دارند ،آن است که رواج احادیث جعلی
در جامعه اسالمی به دوره خالفت معاویه بن ابی سفیان بازمی گردد .محمود ابوریه در این باره می نویسد
«موج حدیث سازی در دوران حکومت معاویه باال گرفت و وی از نفوذ و ثروت خود در این راه بهره برد 2».وی
یکی از دالیل مهم رواج افسارگسیخته «وضع حدیث» در آن دوران را دشمنی های ریشه دار میان معاویه و
علی بن ابی طالب دانسته و آورده است «معاویه دستور داد جاعالن حدیث ،شناسایی و اِکرام شوند و از
آنان خواست در فضایل صحابه و خلفای پیشین ،نقل حدیث کنند و هیچ روایتی را که مردم درباره ابوتراب
3
نقل کرده اند ،باقی نگذارند ،مگر این که مشابه آن را درباره صحابه برای وی بیاورند!»
معاویه در دوران بیست ساله خالفت خود ،به موازات سرکوب شدید مخالفان خود که بیشتر از شیعیان
امام علی بودند ،کوشید تا ضمن از میان بردن فضایل بی شمار امیرالمؤمنین برای بزرگان و سرکردگان
جریان های فکری و سیاسی مقابل تشیع ،فضیلت تراشی نماید .ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البالغه
از قول ابوجعفر اسکافی آورده است «معاویه عده ای از اصحاب و تابعین را وادار کرد که حدیث هایی در
طعن و تبرّی از علی جعل کنند و برای این کار ،اجرت زیادی تعیین کرد و افرادی مانند ابوهریره ،عمرو
4
بن عاص ،عروه بن زبیر  ...را استخدام کرده بود».
از میان اندیشمندان شیعی ،می توان به عالمه امینی اشاره کرد که در اثر سترگ خویش به نام الغدیر،
معاویه را نخستین کسی برشمرده است که برای جعل حدیث و تحریف معنوی کتاب خدا اموالی را هزینه
کرده است 5.آیت اهلل معرفت نیز بر این باور ،صحه گذاشته و می نویسد «معاویه ،اولین کسی بود که سیاست
جعل حدیث و تحریف آن را پایه گذاری کرد تا با اهداف پست او در واژگون کردن حقایق و واقعیات رفیع
1
اسالمی سازگار باشد».
از جمله مشهورترین دروغ پردازی های تاریخ صدر اسالم که به دستور مستقیم معاویه انجام شد ،واژگونه
جلوه دادن شأن نزول آیه «لیله المبیت» بود .نقل شده که او مبلغ  400.000درهم ،به «سمره بن جندب»
بخشید تا این حدیث جعلی را در جامعه رواج دهد که شأن نزول آیه شریفه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ
ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ» 7مربوط به ابن ملجم مرادی است! این در حالی است که بیشتر مفسران
فریقین اذعان دارند که این آیه ،مربوط به شب هجرت رسول خدا از مکه به مدینه و در وصف جانفشانی
علی بن ابی طالب نازل شده است که در بستر پیامبر خوابید تا دشمنانی که در پی ترور رسول اکرم
بودند ،ناکام بمانند.
 .1محمدهادی معرفت ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،2ص .71
 .2ابوریه محمود ،اضواء علی السنة المحمدیه ،ص .121
 .3همان ،ص .45
 .4ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ، ،ج  ،4ص .143
 .5عبدالحسین امینی ،الغدیر ،ج  ،11ص .73
 .1محمدهادی معرفت ،التفسیر و المفسرون ،ج  ،2ص .44
 .7سوره مبارکه بقره ،آیه شریفه  207و از میان مردم کسى است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا مىفروشد ،و خدا نسبت به
[این] بندگان مهربان است.
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از دیگر سو ،معاویه به موازات فضیلت تراشی های دروغین برای دشمنان امام علی کوشید تا ترور
شخصیت ایشان را به اوج برساند .به همین منظور ،به وسیله مزدورانی مانند سمره بن جندب ،حدیث دیگری
جعل کرد با این مضمون که آیه شریفه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما
فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصام» 1که در باب دشمن ترین دشمنان خداست  -معاذاهلل  -درباره حضرت علی نازل
2
شده است!
پیش تر اشاره شد که بازار جعل حدیث که در عصر حیات پیامبر تأسیس شده بود ،در زمان خالفت
بیست ساله معاویه ،رونق فراوانی داشت و سکه رایج آن هم فضیلت تراشی برای عثمان بن عفان ،معاویه و
دشمنان اهل بیت پیامبر از یک سو و از بین بردن فضیلت های مُسلّم و غیر قابل انکار امیرالمؤمنین علی
از سوی دیگر بود.
یکی از احادیث ساختگی که درباره شخص معاویه ،جعل شده ،حدیثی است که سند آن به انس بن مالک
انتساب داده شده و خطیب بغدادی ،آن را در کتاب تاریخ بغداد خود آورده است .در این حدیث از انس روایت
شده که رسول خدا فرمود «من هیچ یک از اصحاب خود ،جز معاویه بن ابی سفیان را هشتاد و یا هفتاد
سال نمی بینم و بعد از آن او را می بینم در حالی که رحمت خدا او را احاطه کرده .به او گویم ای معاویه! او
گوید لَبَّیکَ یا محمد .به او گویم در این هشتاد سال در کجا بودی؟ گوید در روضه ای زیر عرش پروردگارم.
او با من مناجات می کرد و من با او مناجات می کردم و او مرا مورد تحیت قرار می داد و من او را مورد
تحیت قرار می دادم و به من گفت این ،عوض آن دشنام هایی است که در دنیا به تو داده اند ».شایان ذکر
است که خطیب بغدادی بعد از نقل این حدیث می گوید «این حدیث ،از نظر متن و سند باطل است و فرد
3
جاعل ،آن را از سریج بن یونس نقل کرده است».
بدین سان ،انگیزه های سیاسی جعل حدیث با هدف تثبیت پایه های حکومت بنی امیه باعث شد تا
صحابه راستین رسول خدا از جمله علی بن ابی طالب ،عبداهلل بن مسعود ،ابوذر غفاری و  ...که در تمام
سال های مبارزه ایشان با کفر و شرک و نفاق ،افتخارهایی بی تکرار آفریده و محبوب قلب پیامبر بودند،
«حاشیه نشین» شده و آن ها که در روز فتح مکه ،خود و خاندان شان  -از سر ناچاری  -ایمان آورده و
رسول خدا آنان را «ابن الطلقاء» 4نامیده بودند ،عرش نشین شوند!
 -6گستره وضع حدیث در روایات شیعی

همان گونه که پیشتر اشاره شد ،دروغ پردازی در حدیث از زمان حیات رسول خدا به صورت کمرنگ
آغاز شد و پس از رحلت ایشان  -به ویژه در زمان خالفت معاویه  -گسترش یافت و به اوج خود رسید .ابن
عباس در این باره می گوید «آن گاه که بر رسول اهلل دروغ نمی بستند ،از وی حدیث نقل می کردیم .اما
5
چون مردمان بر سرکشان و راهواران سوار شدند ،حدیث گفتن از پیامبر را وانهادیم».
 .1سوره مبارکه بقره ،آیه شریفه  204و از میان مردم کسى است که در زندگى این دنیا سخنش تو را به تعجّب وامىدارد و خدا را بر آنچه
در دل دارد گواه مىگیرد ،و حال آنکه او سختترین دشمنان است.
 .2ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی ،الغارات ،ج  ،2ص .840
 .3خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج  ،9ص .449
 .4ابوسفیان و فرزندانش در روز فتح مکه تسلیم شدند که پیامبر آنها را آزاد گذاشت و خطاب به آنها فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء بروید،
شما آزاد شدگانید .رک به ابن هشام ،السیرة النبویة ،ج  ،4ص.421
 .5ابوریه محمود ،اضواء علی السنة المحمدیه ،ص.11
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رضا

پیدایش جدّی پدیده جعل در احادیث شیعه به عصر ائمه به ویژه زمان امام صادق و امام
بازمی گردد .البته پیشوایان معصوم می کوشیدند به واسطه ضربات ناگوار و غیر قابل جبرانی که احادیث
جعلی بر پیکره اسالم ،وارد می ساخت ،با قاطعیت و شدت هرچه تمام تر با این پدیده ویرانگر مبارزه کنند و
سردمداران این جریان شوم را نفرین و در نگاه توده ها ،رسوا نمایند .مانند آنچه درباره افرادی مانند «مغیره
ابن سعید» و یا «ابوالخطاب» نقل شده و ما در این مجال ،به چهار نمونه از این موارد ،اشاره می کنیم
الف) امام صادق درباره «مغیره بن سعید» فرمودند «او در کتاب اصحاب پدرم ،روایاتی وارد کرد که
پدرم آن احادیث را نفرموده بود .پس تقوای خدا را پیشه سازید و چیزی که برخالف گفتار خدا و سنّت
1
پیامبر از ما نقل می شود را نپذیرید».
ب) در کتاب «اختیار معرفه الرجال» شیخ طوسی آمده است که «یونس بن عبدالرّحمن می گوید به
عراق رفتم و در آنجا دیدم که عده ای از اصحاب امام باقر و امام صادق گرد هم جمع شده اند .به احادیث
آنها گوش دادم و کتابهای آنان را گرفتم .بعد که آنها را به امام رضا عرضه کردم ،ایشان روایات زیادی را که
به اصحاب امام صادق نسبت داده شده بود ،ردّ نموده و فرمودند ابوالخطاب بر امام صادق دروغ بست.
خداوند او و اصحابش را لعنت کند که در احادیث اصحاب امام صادق تا به امروز دست بردند .از این رو،
2
روایاتی را که از ما نقل می شود اگر مخالف قرآن باشد ،نپذیرید».
ج) از مفضل بن عمر نقل شده «شنیدم آن هنگام که فیض بن مختار بر امام صادق وارد شد ،آیه ای
را مطرح کرد و حضرت آن را تفسیر نمودند .فیض به حضرت عرض کرد قربانت ،این اختالفِ میان شیعه
چیست؟ فرمودند کدام اختالف؟ فیض گفت اینکه هرگاه در کوفه در مجلسشان می نشینم از اختالف آنها
در حدیث ،مردّد می شوم تا اینکه به مفضّل مراجعه می کنم و او به آنچه دلم آرام می گیرد ،راهنمایی ام
می سازد .حضرت فرمود بله ،جریان اختالف همچنان است که گفتی؛ (زیرا) مردم بر دروغ بستن به ما چنان
اشتیاق دارند که گویی خداوند بر آنها واجب ساخته و اساساً غیر از این را از آنها نخواسته است .گاه برای
برخی از اینان حدیث می کنم و او از نزد من بیرون نمی شود تا اینکه بی مورد توجیهش می کند .آنها از
3
حدیث ما و محبّت ما در پی آخرت نیستند ،بلکه دنیا را می خواهند».
د) در باب سوء برداشت  -سهوا یا عمدا  -از حدیث نورانی امام محمد باقر که «اباحه گری» را در پی
داشت ،روایتی تکان دهنده از فضیل بن عثمان نقل شده که بیان آن در این مجال ،ضروری به نظر می رسد.
شخصی از امام صادق پرسشی نمود و به آن حضرت عرض کرد

إنَّ هَؤُالءِ األخابِثَ یَرْوُونَ عَنْ أبِیکَ یَقُولُونَ إنَّ أباکَ قالَ إذا عَرَفْتَ فاعْمَلْ ما شِئْتَ فَهُمْ
یَسْتَحِلُّونَ مِن بَعدِ ذَلِکَ کُلَّ مُحَرَّمٍ قالَ ما لَهُمْ لَعَنَهُم اهلل إنَّما قالَ أبِی إذا عَرَفْتَ الحَقَّ فاعْمَل
4
ما شِئْتَ مِن خَیرٍ یُقبَلُ مِنکَ.
امام صادق در پاسخ فرمودند اینها را چه شده است؟ خدا آنها را از رحمت خود دور گرداند! پدرم تنها
فرمود چون حق را شناختی ،هر عمل نیکی که از تو پذیرفته گردد ،انجام بده.

 .1محمدبن حسن طوسی ،اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) ،تصحیح حسن مصطفوی ،ص .195
 .2شیخ طوسی ،اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) ،تصحیح حسن مصطفوی ،ص .195
 .3همان ،ص .135
 .4شیخ صدوق ،معانی األخبار ،ص  ،182باب معنی ما روی عن أبی جعفر الباقر أنه قال إذا عرفت فاعمل ما شئت.
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به هر روی ،مراقبت پیشوایان معصوم در حفظ احادیث رسول خدا و امامان پیش از خود ،باعث شد
تا مبارزه ای جدی با رواج احادیث مجعول در جامعه شیعی شکل گیرد ،اما همواره افراد فرصت طلبی در
جهان تشیع وجود داشته اند که تالش می کردند برای اثبات ادعای خویش و بی اعتنا به هشدارهای ائمه
دست به چنین عمل شنیعی بزنند.
 -7گستره وضع حدیث در روایات اهل سنت

پدیده شوم «وضع حدیث» ،شیعه و سنی نمی شناسد و سوگمندانه باید اذعان داشت که هر دو گروه
مبتال به این بلیه بزرگ بوده اند .سیری کوتاه در آراء بزرگان حدیث اهل سنت و اذعان آنان به گزینش
احادیث کتب روایی خود از میان هزاران حدیث مجعول ،نشان دهنده رواج تکان دهنده جعل حدیث در میان
مسلمانان است که در این مجال ،به چند نمونه کوتاه در این باب ،اشاره می کنیم
 )1صحیح بخاری با حذف مکرّرات آن 2.711 ،حدیث دارد که آنها را از میان حدود  100.000برگزیده
1
است!
 )2صحیح مسلم 4.000 ،حدیث بدون تکرار دارد که بی گمان آنها را از میان  300.000حدیث برگزیده
2
است.
 )3ابوداوود در سنن خویش 4.800 ،حدیث آورده و گفته است آنها را از میان  500.000حدیث برگزیده
3
ام
 )4احمد بن حنبل در مسند خویش 30.000 ،حدیث آورده است که آنها را از میان  750.000حدیث
4
برگزیده است و آورده اند که او یک میلیون حدیث حفظ داشته است!
 )5احمد بن فرات 1.500.000 ،حدیث نگاشته و از آن میان ،سیصد هزار را برگزیده و آثاری در تفسیر و
5
احکام و فوائد متفرقه رقم زده است.
یکی از عوامل مهم در باب کثرت احادیثی که صاحبان صحاح سته از آن یاد کرده اند ،را باید در
گستردگی نقل های مجعولی دانست که از امثال ابوهریره و کعب االحبار به کتاب های حدیثی ،راه پیدا کرد.
ابوهریره به تدلیس در احادیث ،نقل اسرائیلیات و کثرت حیرت آور روایات ( 5.374راویت) متهم است که با
مدت زمان مصاحبت با رسول خدا - بنا بر نقل مشهور ،کمتر از دو سال  -سازگار نیست .کعب االحبار نیز
متهم به رواج آموزه های یهود و قصص تلمود در میان مسلمانان است 1.دروغگویی وی به اندازه ای مسلّم و
7
تردیدناپذیر است که امام علی با قطعیت تمام درباره او فرمودند «انّه لکذّاب»
در این مجال ،فقط از باب نمونه ،آرای برخی اندیشمندان را درباره این دو جاعل حدیث بیان می کنیم
الف) محمود ابوریه در کتاب «اضواء علی السنه المحمدیه» آورده است «کسانی چون کعب االحبار و
ابوهریره که فقط به ظاهر مسلمان بودند و یا سابقه ای در اسالم نداشتند ،از هر موقعیت و اقدامی از جمله
 .1خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج  ،2ص .14
 .2محمد بن احمد ذهبی ،تذکرة الحفاظ ،ج  ،2ص .589
 .3همان ،ص .593
 .4احمد بن حنبل ،المسند ،ج  ،1ص.51
 .5عبدالحسین امینی ،الغدیر ،ج  ،5صص  419و .470
 .1ابوریه محمود ،اضواء علی السنة المحمّدیة ،ص .147
 .7ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،4ص .77
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جعل حدیث برای تخریب اسالم استفاده کردند .بعضی از ایشان مانند ابوهریره که فقط مدتی کمتر از دو
1
سال با پیامبر مصاحبت داشته ،حدود  5.374حدیث را از پیامبر نقل نموده است».
ب) ابن قتیبه دینوری در کتاب تأویل مختلف الحدیث خود بر این باور است که در میان احادیث
ابوهریره ،اخباری دیده می شود که احدی از صحابه پیامبر آن را نشنیده و نقل نکرده است .لذا بسیاری از
2
صحابه متقدّم از او ،ابوهریره را نکوهیده و متهم به وضع حدیث و دروغ پردازی دانسته اند.
حتی عایشه ،وی را به شدیدترین وجه مؤاخذه می کرد و از همه مهم تر ،خلفای راشدین ،او را تکذیب
کرده و «واضع حدیث» می دانستند.
ج) ابن ابی الحدید شافعی به نقل از استادش ابوجعفر اسکافی می نویسد «از علی روایت شده که
3
فرمود آگاه باشید که دروغگوترین مردمان یا زندگان بر رسول خدا ابوهریره دوسی است».
د) ابواسحاق کوفی صاحب کتاب «الغارات» درباره ابوهریره آورده است «اگر به مسند احمدبن حنبل
مراجعه کنید ،متوجه خواهید شد که مسند ابوهریره از مسانید همة صحابه ،بیشتر حدیث دارد .کسانى که از
اول طلوع اسالم با رسول خدا بودند و در حضر و سفر ،آن حضرت را همراهى کردهاند به اندازه او روایت
ندارند! ابوهریره در زمان خود متهم به وضع و جعل حدیث شد به طورى که خلیفة دوم با تازیانه بر سر او
نواخت و گفت چرا این همه دروغ به رسول خدا مىبندى و از وى احادیث دروغ نقل مىکنى؟ او مردى
4
جعال بود و معاویه ،او را وادار کرد که روایات زشتى درباره على جعل کند و در میان مردم انتشار دهد».
هـ) «مشاهده خداوند با چشم سر» که جزء باروهای انحرافی یهود است و قرآن به شدت با آن مبارزه
کرده توسط کعب االحبار در میان جامعه اسالمی ،رواج یافت .از جمله این که زمانی ،خداوند به درد چشم
مبتال شد و فرشتگان به عیادت او رفتند! 5این باور خرافی نیز بدین شکل ،نضج گرفت که کعب گفت
خداوند ،کالم و رؤیت خود را بین موسی و محمد تقسیم کرد .سهم موسی این بود که خدا با سخن گفت و
سهم محمد این بود که خدا را با چشم دید 1.از این رو شاید بتوان ،ریشه برخی فرقه های کالمی گمراه مانند
«مجسمه» را در باورهای نادرستی جست و جو کرد که امثال کعب االحبار در میان اجتماع اسالمی رواج
دادند .بدین سان در گذر زمان ،حدیث سازی و دروغ پردازی به جریان نیرومندی بدل شد که با شکل های
مختلف ،تأثیر ویرانگری بر علم الحدیث بر جای نهاد.

 .1ابوریه محمود ،اضواء علی السنه المحمدیه ،ص .225
 .2ابن قتیبه ،تأویل مختلف الحدیث ،ص .41
 .3ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ، 4ص .18
 .4ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفى کوفى ،الغارات ،ص .383
 .5ابن حجر عسقالنی ،تهذیب التّهذیب ،ج  ،8ص .439
 .1شهرستانی ،ملل و نحل ،ص .48
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نتیجه گیری
پیامبر

حدیث جعلی در زمان حیات طیبه رسول خدا شکل گرفت ،اما با عنایت به هشدارهای صریح
درباره دروغ سازان ،توفیق چندانی نداشت .در سال های پس از رحلت ایشان به ویژه در عصر خالفت معاویه،
این جریان به شکلی کامال سازمان یافته ،عمل کرد و خیلی زود توانست در کتب تفسیر ،تاریخ و حدیث ،راه
یابد .این رخنه همه جانبه به گونه ای بود که تشخیص سره از ناسره و حدیث صحیح از مجعول ،کاری بس
دشوار بود و توده های مردم که آشنایی چندانی با ظرافت های علم الحدیث نداشتند ،در دام این جریان
هولناک افتادند .عوامل مهمی در شکل گیری اولیه حدیث جعلی و سپس گسترش آن نقش داشتند که «منع
نگارش و نقل احادیث پیامبر از سوی برخی خلفا ،انگیزه های سیاسی حول محور جانشینی پیامبر،
گسست وحدت امت اسالمی و فرقه گرایی ،رخنه گسترده اسرائیلیات در آموزه های اسالمی و تقویت و
تثبیت پایه های حکومت بنی امیه از آن جمله اند.
نکته حائز اهمیت ،آن که هر دو گروه بزرگ مسلمانان  -شیعه و سنی  -از آسیب های پدیده جعل حدیث
در امان نبوده و هر یک به نوعی با این جریان شوم ،درگیر بوده اند تا آن جا که امروزه کمتر کتاب حدیثی را
در میان آثار علمای فریقین ،می توان یافت که از گزند پدیده «جعل حدیث» در امان مانده باشد!
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